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सामान्य सािाांश 

काठमाण्डौ विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको विविल एन्ड वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग वििार्को 

वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग अध्ययिरत छात्र छात्राहरुको विविन्न कायगक्रमहरुमा िैद्धान्न्तक तथा 

प्रयोर्ात्मक िीप विकाि र्िे उदे्धश्यले वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग िमाि (छोि्करीमा वि.इ.एि.) 

िामको िंस्था खोली यि विधाि अन्तर्गत विद्याथी कल्याण पररिधमा दताग र्रर िु-िंचालि र्ररिेछ।  

वि.इ.एि ले शैविक वक्रयाकलापमा िहयोर् र्िुगका िाथै प्राविवधक तावलम, र्ोष्ठी िंचालि  र्िे र 

वियोम्याविक्स िम्बन्ित िेत्रमा परस्परवक्रयाको विकाि र्िे मंचको िूवमका वििागह र्दगछ। यिका िाथै 

यिले िवक्रय र िंिादात्मक िदस्यहरुमा पररितगिात्मक धारणा र पे्ररणात्मक र्वतविवध र अििर प्रदाि 

र्िे कायगहरु र्िे लि राख्दछ।
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१. परिचय  

१.१  वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग िमाि ( छोिकरीमा वि.इ.एि.) िामले वचविजछ। 

१.२  वि.इ.एि. ले काठमाण्डौ विश्वविद्यालयद्वारा वििार्ीय िंस्थालाइ लारु् र्रेका र िविष्यमा लारु् 

र्िे ििै वियमहरु पालिा र्िेछ। 

२. िाम  

यि िमािको पूरा िाम Geomatics Engineering Society िेपालीमा जियोम्याजिक्स 

इन्जिजियरिङ्ग समाि र छोि्करीमा जि.इ.एस.  (GES) रहिेछ । 

३. समािको छाप ि जचन्ह 

प्रचवलत व्यिस्थाको प्रवतकुल िहुिेर्री िमािको एउिा छुटै्ट छाप र वचन्ह हुिेछ। छाप र वचन्ह 

िमािको िाम र उदे्धश्य िमोविम िमािमाई वचिाउिे ढााँचामा हुिेछ। िमािको िाम, छाप र वचन्ह 

पूिग दताग िएको कुिै पवि िमाि िा िंस्थािङ्ग मेल िखािेर्री रान्खिेछ। 

 

४. सांस्थाको उदेश्यहरु 

िंस्थाको उदे्धश्य देहाय िमोविम रहिेछ। 

४.१ वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग तथा का.वि.वि मा अध्ययिरत विध्याथीहरुको वहतका विन्ि 

कायगक्रम िंचालि र्िे। 

४.२  स्वयं-िेिक िदस्य एिं प्रयोर्कतागहरुको िीप विकाि र्िे र्राउिे।  

४.३  विध्याथीहरुमा िेवत्रत्व विकाि र्िग िहयोर् हुिे कायगक्रमहरु िंचालि र्िे।  

४.४  विध्यावथगहरुिीच िहयोर्ी िाि र विश्वाि िढाउिको विवमत्त िहयोर् र्िे। 

४.५ वियोम्याविक्स ईन्जिवियररङ्गका वशिक एिं छात्र / छात्राहरु िीच एक कविको रूपमा कायगहरु 

र्िे। 

४.६   विध्याथीहरुले आफुले िोरे्को िमस्याहरु छलफल र्िगको लार्ी राम्रो मंच प्रदाि र्िे ।  

  



2 

 

५. सांस्थाको उदे्धश्य प्राप्त गिन गरििे कायनहरुुः 

यि िंस्थाको उपरोक्त उदे्धश्यहरु प्राप्त र्िग देहाय िमोविमका कायगहरु र्ररिेछ। 

५.१ विविन्न र्ोष्ठी तथा िूचिामूलक कायगक्रमहरु र्िे। 

५.२ खेलकुद प्रवतयोवर्ताहरु र्राउिे। 

५.३ विविन्न शैविक वक्रयाकलाप तथा लावलम र्राउिे। 

६. सदस्यता   

काठमाणिौ विश्वविध्यालयमा वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग अध्ययि र्िे विध्यावथगहरु वि.इ.एि. का 

िदस्य हुिेछि्। िदस्यतालाई विम्न रुपमा िर्ीकृत र्ररएको छ: 

६.१ साधािण सदस्युः 

िाधारण िदस्यता काठमािौ ं विश्वविद्यालयमा वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग अध्ययि र्िे ििै 

विध्याथीहरुलाइ वदइिेछ। िाधारण िदस्यताको अिवध ४ िर्ग हुिेछ। कायगिवमवतले विणगय र्रेको 

िदस्यता शुल्क र वियम पुरा िर्रेको खण्डमा िदस्यता प्रदाि र्ररिे छैि। 

६.१.१ सदस्यता शुल्क ि सदस्यता प्रदाि गिे जिजधुः 

यि विधािको दफा ६ को उपदफा ६.१ मा उन्िन्खत मापदणि पूरा र्रर तोवकएिमोविमको 

िदस्यता शुल्क वतरी िदस्यता प्राप्त र्िग िवकिेछ। िदस्यता शुल्क कायगिवमवतले तोकेअिुिार 

वलइिेछ। 

६.१.२ सदस्यता खािेि: 

कुिै पवि िदस्यले वि.इ.एि. को िंविधाि उजलंर्ि र्िे कायग र्रेको प्रमावणत िएमा वि.इ.एि. 

कायगिवमवतको विणगय अिुिार उक्त िदस्यको िदस्यता खारेि हुिेछ।  

६.१.३ सदस्यता स्वतहुः खािेि: 

काठमाणिौ विश्वविद्यालयिाि ४ िरे् वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग पाठ्यक्रम को अध्ययि पूरा र्रेका 

िदस्यको िदस्यता स्वहतः खारेि हुिेछ      

६.१.४ सदस्यको सहभाजगता 

वि.इ.एि का िदस्यहरुले वि.इ.एि ले र्रेका हरेक कायगक्रमहरुमा िहिार्ी हुि पाउिेछि। 

वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग अध्ययि र्िे िएता पवि वि.इ.एि को दफा ६.१.१ को मापदण्ड पूरा 

िर्िे र िमािको िदस्य िहुिेले वि.इ.एि ले र्रेका कुिै पवि वक्रयाकलापमा िहिार्ी हुि पाउिे 

छैिि्। वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग अध्ययिरत ििएका विद्याथीहरुको हकमा कुिै कायगक्रममा 

िहिार्ी र्राउिु परेमा वि.इ.एि. कायगिवमवतले तोके िमोविम प्रवक्रया पुयागई िहिार्ी र्राउि 

िवकिेछ।  
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६.२ कायनकािी सदस्य 

वि.इ.एि. का उदेश्यप्रान्प्त तथा कायगक्रम िञ्चालिका लावर् वि.इ.एि. को िाधारण िदस्यिाि छिोि 

िएका पदावधकारीहरु वि.इ.एि. को कायगकरी िवमवतका िदस्य हुिेछि्। यि िमािको १३ 

िदस्यीय कायगिवमवत हुिेछ। त्यि अन्तर्गत विम्न िमोविमका पदहरु रहिेछि्। 

 अध्यि                       (१ ििा ) 

 उपाध्यि                      (१ ििा ) 

 िवचि                         (१ ििा ) 

 िह-िवचि                 (१ ििा ) 

 कोर्ाध्यि                     (१ ििा ) 

 खेल-िंयोिक              (१ ििा ) 

 िेि वििाइिर            (१ ििा) 

 शैविक तथा अिुििाि िंयोिक   (१ ििा) 

 कायगकारी िवमवत िदस्य         (५ ििा )  

 ििाहकार                   (कायगकारी िवमवतको विणगय िमोविम ) 

६.२.१ अध्यि वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग चौथो िर्गिाि                       

६.२.२ उपाध्यि, िवचि, कोर्ाध्यि र खेल-िंयोिक वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग तेस्रो िर्गिाि                      

६.२.३ िह-िवचि वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग दोश्रो िर्गिाि   

६.२.४ िेि वििाइिर कायगिवमवतले तय र्रे अिुिार वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग तेस्रो िा दोस्रो 

िर्ग िाि   

६.२.५ शैविक तथा अिुििाि िंयोिक वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग  चौथो िर्ग िाि         

६.२.६ कायगकारी िदस्य (वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग चौथो िर्गिाि-१ ििा , तेस्रो िर्ग िाि २ 

ििा, दोश्रो िर्गिाि-२ ििा )         

 

७. सजमजतको कायनकाल  

७.१ कायगिवमवतको कायगकाल वििागवचत िएको वमवतिाि एक िर्गिम्म रहिेछ |  

७.२ आफ्िो कायगकाल पूणग िए पवछ िमू्पणग वक्रयाकलाप, कार्िात र कारोिारहरु ियााँ चयि िएको 

िवमवतलाई हस्तान्तरण र्िुगपिेछ |  
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८. कायनकािी सजमजतको चयिुः 

िमािका कायगकारी िवमवतका िदस्यहरु चयि र्दाग यवद पद िंख्यािन्दा धेरै उमेद्वारहरु िएमा 

िदस्यहरुको मिोियि अन्तरिातागमाफग त र्ररिेछ। 

र्ठि प्रवक्रयाः 

८.१ हालको िवमवतको िदस्यहरु (अध्यि, उपाध्यि र िवचि) माफग त ४०% मूल्याङ्कि र्ररिेछ।   

८.२ चयि िवमवतमा वििार्िाि प्रवतविवधत्व र्दै एक प्रवतविवधको पवि िहिार्ी रहिेछ | वििार्िाि 

प्रवतविवधत्व र्िे प्रवतविवधमाफग त ४०% को मूल्याङ्कि र्ररिेछ। 

८.३ पूिगिवमवतको अध्यि (अध्यिको अिुपन्स्थवतमा उपाध्यि, िवचि िा पदक्रम अिुिार उपन्स्थत 

कोवह एक प्रवतविवध ) द्वारा १०%  मूल्याङ्कि र्ररिेछ।  

८.४ हालको कायगकालमा र्रेका वक्रयाकलापहरु माफग त १०% मूल्याङ्कि र्ररिेछ। यिका लावर् विम्न 

वक्रयाकलापहरु ध्यािमा रान्खिेछि्। 

 िमािले र्रेका कायगक्रमहरुमा िहिावर्ता र िहयोर् 

 िाधारण ििामा उपन्स्थवत तथा िवक्रयता 

हालको िवमवतमा रहिेले पवि आर्ामी िवमवतमा रहिको लावर् उमेद्वारी वदि पाउिे छ । 

 

९. कायनकािी सजमजतहरुको भूजमका 

९.१ अध्यक्ष 

िमािको प्रमूख दिागमा अध्यि रहिे हुिाले अध्यिको काम, कतगव्य र अवधकार यि प्रकार रहिेछि् 

 िमािको िेतृत्व वलिे। 

 िवमवत र ििाको िैठकको अध्यिता र्िे, िैठक िञ्चालि र्िे। 

 यवद विणगयमा दुिै पिमा िहुमत िएमा विणागयक मत वदिे। 

 िमािको तफग िाि प्रवतविवधत्व र्िे िा प्रवतविवध तोके्न। 

  आिश्यकता अिुिार िैठकहरु िोलाउि िवचिलाइ विदेशि वदिे। 

 अन्य पदावधकारी एंि िदस्यहरुलाई कामको िााँिफाि र्िे। 

 िमािको िाधारण ििा तथा कायगिवमवतको विणगयको कायागन्वयि र्राउिे। 

 िमािको हक, वहत र िम्पवत्तको विरीिण एिं िंरिण र्िे। 

 िमािको विधाि तथा िीवत, वियम अिुिार र्िुगपिे अन्य कामहरु र्िे र्राउिे। 
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९.२ उपाध्यक्ष:  

 कुिै कारणिश अध्यि आफ्िो पद दावयत्व िहि र्िग अिमथग िएमा िा वििको पद ररक्त िएमा 

कायगिाहक अध्यिको रुपमा वििको कतगव्यको अवधकार प्रयोर् र्िे र्राउिे। 

 अध्यिको अिुपन्स्थवतमा कायगिाहक अध्यि िएर काम र्िे। 

९.३ सजचि: 

 िंस्थाको िवचिालयको रेखदेख र िंचालि र्िे। 

 अविलेख िुरवित राखे्न। 

 अध्यिले वदएको अन्य विमे्मिारी पूरा र्िे। 

 अध्यिको परामशग वलई िाधारण ििा र कायग िवमवतको िैठक िोलाउिे। 

 िमािले कुिैपवि कायगक्रम र्दाग काठमाण्डौ विश्वविद्यालय तथा विविल एण्ड वियोम्याविक्स 

इन्जिवियररङ्ग वििार्िङ्ग अिुमवत वलिे तथा कायगक्रमको िुपररिेिण र्िे। 

 िाधारण ििामा पेश र्िुगपिे प्रवतिेदि तयार र्िे तथा पेश र्िे। 

 कायग िवमवतको कायगिूची तयार र्री विणगय पुन्स्तका तथा कार्िपत्र आफ्िो विम्मामा राखे्न। 

 कायगिवमवतको विणगय कायागन्वयि र्िे। 

 िवचिको कामको िारलाई िहिता प्रदाि र्िगको विवमत्त िह-िवचिको पवि िूवमका रहिेछ। 

९.४ कोषाध्यक्ष:   

 िमािको कोर्को रेखदेख र िञ्चालि र्िे। 

 िाधारण ििामा िावर्गक ििेि पेश र्िे। 

 लेखा दुरुस्त राखे्न। 

 िमािको कोर् िम्बिी ििाफदेही र विमे्मिारी वलिे। 

 कायगिवमवतको विणगय अिुिार खचग र्िे र तत्सम्बिी लेखा दुरुस्त राखे्न। 

 िाधारण ििामा आय-व्यय िम्बिी प्रवतिेदि पेश र्िे। 

 आर्ामी िर्गको ििेि िाधारण ििामा पेश र्िे। 

 िमािको उदे्धश्यपूवतगका लावर् कोर् विमागण र्िे र त्यिको िञ्चालि र्िे तथा र्राउिे। 

 िमािको िैंक खाता िम्हाल्िे। 

९.५ खेल-सांयोिक: 

 िमािले र्िे खेलकुद कायगलाइ व्यिस्थापि र्िे। 

 खेलकुद कायग र्िग िम्बन्ित विकायिङ्ग अिुमवत वलिे, स्वयंमिेिकहरु खिाउिे, खेल िम्बन्ित 

कायग र्राउिे लर्ायतका खेलकुद िम्बन्ित िमू्पणग वक्रयाकलापको विमे्मिारी वलिे र कायगक्रम 

र्राउिे। 

 खेलकुद िम्बन्ित िमू्पणग वक्रयाकलापको िमापि िएपवछ त्यिको वििरण कायगिवमवतलाई 

िुझाउिे। 
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९.६ िेि जििाइििुः 

 वि.इ.एि. को िेििाइि अपिेि र्िे। 

 वि.इ.एि को िमू्पणग प्रमाणपत्रहरुको िमूिा तयार पािे। 

 कायगक्रमहरुमा चावहिे फे्लक्स वििाइि र्िे। 

 

९.७ शैजक्षक तथा अिुसन्धाि सांयोिक 

 शैिवणक तथा अिुििािकमा िहयोर् हुिे कायगहरु र्िे तथा र्राउिे। 

 वशिक तथा विध्याथीहरु िङ्ग िमन्वय र्रेर विविन्न तावलम तथा अिुििाि िम्बन्ित 

कायगक्रमहरु र्िे तथा र्राउिे।  

 विविन्न र्ोष्ठी तथा िूचिामूलक कायगक्रमहरु र्राउिे।  

९.८  कायनकािी सजमजत सदस्य: 

 िमािको िैठकमा िवक्रय िहिावर्ता ििाउिे। 

 िमािको कायगमा रचिात्मक िूवमकाको वििागह र्िे। 

 िदस्यहरुले कायगक्रमहरुको िुव्यिन्स्थत रुपले िञ्चालि र्िगका लावर् आिश्यक िुझाि पेश 

र्िे। 

 

 

१०. सल्लाहाकाि  

 िमािका िदस्यहरुलाइ ििाह वदिे। 

 िमािको उदेश्य र विधाििङ्ग पररवचत हुिुपिेछ।  

 िमािको अध्यिलाइ कन्िमा मवहिाको एक पिक िेि्िु पिे र िर-ििाह वदिु पिे छ। 

  िमािले र्रेका हरेक कायगक्रमहरुको िािकारी वलिु पिेछ र कायगक्रमहरु मा उपन्स्थत हुिु 

पिेछ। 

 िमािले र्िे कायगक्रमहरु, िवमवतको व्यिस्थापि, कायगक्रमको आयोििा, िवमवतलाई आइपरेको 

िमस्याको िमाधाि र िमूह मूल्याङ्किमा मार्गदशगि वदिु पिेछ। 

 

 

 

११. कायनकािी सदस्यलाइ काििाही 

 कायगिवमवतका िदस्यहरु िािकारी वििा क्रमश: तीिििा िवमवतको िैठकमा अिुपन्स्थत िए 

िो िदस्य स्वतह िवमवतिाि विस्कािि हुिेछ। 

  कुिै िदस्य िवमवतिाि विस्कािि िएर िा रावििामा वदएर कुिै पद ररक्त िएमा दफा ८ 

अिुिार िया िदस्य चयि र्ररिेछ। 
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१२. पद त्याग्न पाउिेुः 

१२.१ अध्यिले उपाध्यि माफग त कायगिवमवत िमि र उपाध्यि तथा अन्य पदावधकारीहरुले अध्यि 

िमि रावििामा वदई पद त्यार् र्िग िके्न छि्।  

१२.२ यवद पद त्यार् र्िग परेमा कन्िमा एक हप्ता अवि कारण िवहत दफा १२ को उपदफा १२.१ 

अिुिार वलन्खत रावििामा पेश र्िुग पिेछ। 

 

१३. आजथनक श्रोतुः 

िंस्थाले आवथगक श्रोत देहाय िमोविम िङ्कलि र्िग िके्नछ। 

 िदस्यता शुल्क िापत प्राप्त र्रेको रकम। 

 विविन्न कायगक्रमहरु िञ्चालि र्दाग प्राप्त र्रेको प्रिेश शुल्क एिं अन्य शुल्क। 

 काठमाण्डौ विश्वविध्यालय, विविल एण्ड वियोम्याविक्स इन्जिवियररङ्ग वििार्िाि प्राप्त र्रेको 

अिुदाि 

 अन्य िंि-िंस्थािाि प्राप्त र्रेको अिुदाि। 

 

१४. िैठक 

िमािको कुिै पवि कायगक्रमको विवियोिि, आवथगक तथा प्रर्वत वििरण,  कायगक्रम िञ्चालि िेतृत्व 

तथा पद हस्तान्तरण र कुिैपवि कायगक्रमको छलफलका विवमत्त िमािको िैठकको आिहाि 

र्ररिेछ। िैठकलाई विम्न रुपमा िर्ीकृत र्ररएको छ: 

१४.१ िाजषनक साधािण सभाुः 

 यि िमािको िाधारण ििा िर्गको एक पिक हुिेछ।  

 िाधारण ििा माफग त िावर्गक आय व्यय वििरण एिं कामकारिावह को वििरण प्रसु्तत र्ररिेछ। 

 िावर्गक आवथगक वििरण कोर्ाध्यि माफग त र प्रर्वत वििरण िवचि माफग त प्रसु्तत र्ररिेछ। 

 आर्ामी िर्गकालावर् िावर्गक ििेि विवियोिि र्ररिेछ। 

 आर्ामी कायगक्रमहरुको विवियोिि िाधारण ििा माफग त र्ररिेछ। 

 कायगकारी िवमवतको चयि तथा िया कायगकारी िवमवतलाई पद हस्तान्तरण  िाधारण ििा िाि 

र्ररिेछ। 

 िाधारण ििा आिहाि र्रे िखत िाधारण िदस्यहरुको कन्िमा दुई वतहाई िहिावर्ता 

हुिुपिेछ। िो ििएको खण्डमा िैठक स्थवर्त र्रर अको िैठक आहिाि र्ररिेछ। पवहलो 

िैठकमा दुई वतहाई िदस्य िपुर्ी दोस्रो िा त्यिपवछको िैठकको आहिािमा कन्िमा ५१% 

िहिावर्ता अपररहायग हुिेछ।  

 िाधारण ििाको आिहाि िमािको िवचिद्वारा र्ररिेछ। 
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१४.२ आकन्िक िैठक एिां साधािण सभाुः 

 िमािले चाहेको खण्डमा आकन्िक िैठक एिं िाधारण ििा िोलाउि पाउिेछ। 

 आकन्िक िैठकका लावर् ििै िदस्यहरुलाई कन्िमा वति वदि अवि िुचिा वदइिे छ। 

 आकन्िक िैठकको आहिाि िमािको िवचिद्वारा र्ररिेछ। 

१४.३ कायनसजमजतको िैठकुः 

 यि िमािको कायगिवमवतको िैठक कन्िमा मवहिाको एक पिक िसु्नपिेछ। 

 िैठकमा वििा कारण (पूिग िूचिा वििा) तीि पिक िम्म अिुपन्स्थत िएमा उक्त िदस्य 

कायगिवमवतिाि स्वतह विस्कािि हुिेछ। 

 िैठकमा कन्िमा ५१% िहिावर्ता हुिुपिेछ। 

 िैठकमा अिुपन्स्थत ब्यन्क्तले विणगयहरु उपर अिहमवत ििाउि पाउिे छैि। 

 कायगिवमवतको िैठक िमािको िवचिले आहिाि र्िेछ। 

 

१५ . अजिश्वासको प्रस्तािुः 

 कायगिवमवतका िदस्यहरु उपर अविश्वािको प्रस्ताि दान्खला र्िग पाइिेछ। 

 अविश्वािको प्रास्ताि दताग र्दाग कारण िवहत कन्िमा २५% िाधारण िदस्यको हस्तािर 

अपररहायग रहिेछ। 

 अविश्वािको प्रस्ताि उपर छलफल र्िग िाधारण ििा आहिाि र्ररिेछ र िाधारण िदस्यको 

दुई वतहाई िहुमतले पाररत र्रेमा िो विणगय िै ििगमान्य हुिेछ तर िो िन्दा पवहला िम्बन्ित 

व्यन्क्तलाई आफ्िो िचाउको पिमा िोवह िाधारण ििामा िाधारण िदस्याहरु िमि कारण 

िवहत िफाई वदिे मौका वदइिेछ। िम्बन्ित व्यन्क्तको िफाई पवछ पवि िाधारण िदस्यको 

दुई वतहाई िहुमतले पाररत र्रेमा अविश्वािको प्रस्ताि दान्खला र्ररएको िदस्यलाई 

कायगिवमवतिाि अध्यिको वलन्खत िािकारी िवहत विस्कािि र्ररिेछ।  

 

 

१६ . सांसोधि प्रािधाि तथा िीजत जिमानण सम्बन्धमाुः 

 

 वि.इ.एि को िमयिापेि विधाि िंशोधि तथा िीवत विमागण र्िे र कुिै पवि आकन्िक विणगय 

र्िे ििागवधकार वि.इ.एि. को अध्यि तथा िवचिलाई रहिेछ र उक्त विणगय पाररत र्िग दुई 

वतहाइ (२/३) मत आिश्यक पिेछ। 

 उक्त विधाि पाररत िइिकेपवछ कायग िवमवतको िो िम्बन्ि िूचिा प्रकावशत र्रेको वमवत देन्ख 

लारु् हुिेछ। 

  



9 

 

१७ . शपथ 

वि.इ.एि. को िदस्य िएको िाताले म प्रवतज्ञा र्दगछु: 

 िमािको िैठकमा वियवमत रुपले उपन्स्थत हुिेछु। 

 िहचर िदस्यहरुलाइ िहयोर् र रचिात्मक मूल्यांकि प्रदाि र्िेछु। 

 ििै िदस्यहरुलाई िकारात्मक, िातािरण मैत्री ििाउिको लावर् िक्दो कोवशि र िहयोर् र्िेछु।  

 वि.इ.एि. ले आयोििा र्िे कायगक्रमहरुमा िवक्रय िएर िहिार्ी हुिेछु।  

 िमािकोको हरेक वक्रयाकलापमा िहयोर् र्िेछु। 

 िमािका िदस्यहरु र अवतवथहरुलाई िम्माि तथा वशष्टताका िाथ व्यिहार र्िेछु। 

 अवतवथहरुलाइ िमािले आयोिि र्रेका वक्रयाकलापहरुमा आमन्त्रण र्रर क्लिका उदे्दश्य र 

फाइदाका िारे िान्कारी र्राउिेछु। 

 िमािका िमू्पणग वियम र विवधलाइ पालिा र्िेछु । 

 वि.इ.एि का हरेक वक्रयाकलापहरुमा आदर, िम्माि र ईमान्दारीका िाथ िेिा र उतृ्कष्टता प्रदाि 

र्िेछु। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


