प्रदे श राजपत्र
लुम्बिनी प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाम्शत

खण्ड ५) मुकामः िुटवल, असार ०८ गते, २०७८ साल (अततररक्ताङ्क १२

भाग १
प्रदे श सरकार

मुख्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालयको सूचना
नेपालको सं ववधान िमोम्जम लुम्बिनी प्रदे शको प्रदे श सभाले िनाएको तल ले म्खए
िमोम्जमको ऐन सवासाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन गररएको छ ।
सबवत २०७८ सालको ऐन नं. ३
प्रदे श ववश्वववद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, तनयमन र व्यवस्थापन गना िनेको ऐन

खण्ड ५) अततररक्ताङ्क १२ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७८।०३।०८
प्रस्तावनाः ववश्वव्यापी रुपमा प्रततस्पधाा गना सक्ने दक्ष जनशम्क्त ववकास गनाको
लातग ववश्वववद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, तनयमन र व्यवस्थापन सबिन्त्धी कायालाई

सहजीकरण र व्यवम्स्थत गरी गुणस्तरीय उच्च म्शक्षाको सुतनम्ितता गना
वाञ्छनीय भएकोले , लुम्बिनी प्रदे शको प्रदे श सभाले यो ऐन िनाएको छ ।
पररच्छे द-१
प्रारम्बभक

1.

सं म्क्षप्त नाम र प्रारबभ: (१) यस ऐनको नाम "ववश्वववद्यालय ऐन, २०७८"
रहेको छ ।

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको एकततसौं ददनिाट प्रारबभ हुनेछ ।

2.

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “अध्यक्ष” भन्नाले पररषद्को अध्यक्ष सबझनु पछा ।

(ख) “आवङ्गक क्याबपस” भन्नाले ववश्वववद्यालय आफैले सञ्चालन गरे को
क्याबपस सबझनु पछा।

(ग) “उच्च म्शक्षा” भन्नाले स्नातक तह वा सो भन्त्दा मातथल्लो तहको
म्शक्षा सबझनु पछा ।

(घ) “उपकुलपतत” भन्नाले ववश्वववद्यालयको उपकुलपतत सबझनु पछा ।

(ङ) “केन्त्रीय ववश्वववद्यालय” भन्नाले नेपाल सरकारले सञ्चालन गरे का वा
सञ्चालन गना अनुमतत ददएका ववश्वववद्यालय सबझनु पछा ।

(च) “तोवकएको” वा “तोवकए िमोम्जम” भन्नाले यस ऐन अन्त्तगात िनेका
तनयम वा तनदे म्शकामा तोवकएको वा तोवकए िमोम्जम सबझनु पछा ।

(छ) “पदातधकारी” भन्नाले

ववश्वववद्यालयको

ववधानमा

ववश्वववद्यालयका पदातधकारी सबझनु पछा ।

उल्ले ख

भएका

(ज) “प्रदे श ववश्वववद्यालय” भन्नाले यस ऐन िमोम्जम प्रदे श सरकारले

सञ्चालन अनुमतत ददएका ववश्वववद्यालय सबझनु पछा र सो शब्दले

मातनत ववश्वववद्यालय सरह प्रदे श सरकारिाट सञ्चालन अनुमतत वा
स्वीकृतत प्राप्त उच्च म्शक्षा म्शक्षण सं स्थालाई समेत जनाउँछ ।
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(झ) “पररषद्” भन्नाले दफा ३ िमोम्जमको उच्च म्शक्षा पररषद् सबझनु पछा
।

(ञ) “िोडा अफ ट्रस्टी” भन्नाले ववश्वववद्यालयको ववधान िमोम्जम गठन
भएको िोडा अफ ट्रस्टी सबझनु पछा ।

(ट) “मन्त्त्रालय” भन्नाले प्रदे श सरकारको उच्च म्शक्षा सबिन्त्धी ववषय हेने
मन्त्त्रालय सबझनु पछा ।

(ठ) “मातनत ववश्वववद्यालय” भन्नाले ववश्वववद्यालय क्याबपस िाहेक अन्त्य

आवङ्गक क्याबपस सञ्चालन गना नपाउने गरी प्रचतलत कानून िमोम्जम
स्थापना हुने ववश्वववद्यालय सबझनु पछा ।

(ड) “ववधान

(चाटार)” भन्नाले

ववश्वववद्यालय

स्थापना

तथा

सञ्चालन

सबिन्त्धमा प्रदे श सरकारिाट स्वीकृत भएको ववश्वववद्यालयको ववधान
सबझनु पछा ।

(ढ) ''ववश्वववद्यालय'' भन्नाले प्रदे श ववश्वववद्यालय सबझनु पछा र सो शब्दले
अन्त्य ववश्वववद्यालय समेतलाई जनाउँछ ।

(ण) “म्शक्षक” भन्नाले ववश्वववद्यालयमा अध्यापन वा अनुसन्त्धान गने,
गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक सबझनु पछा र सो

शब्दले ववश्वववद्यालयका ववतभन्न तहका प्रम्शक्षक वा ववश्वववद्यालयको

ववतनयममा म्शक्षक भनी तोवकएको अन्त्य व्यम्क्तलाई समेत जनाउँछ
।

(त) “सबिन्त्धन प्राप्त क्याबपस” भन्नाले प्रचतलत कानून िमोम्जम स्थापना
भएका ववश्वववद्यालयिाट सबिन्त्धन प्राप्त क्याबपस सबझनु पछा ।

(थ) “सह-अध्यक्ष” भन्नाले पररषद्को सह-अध्यक्ष सबझनु पछा ।

(द) “स्वीकृतत पत्र” भन्नाले ववश्वववद्यालय स्थापना गना दफा ९ िमोम्जम
प्रदे श सरकारिाट ददइएको स्वीकृतत पत्र सबझनु पछा ।

(ध) “सं काय” भन्नाले ववश्वववद्यालयको सं काय सबझनु पछा र सो शब्दले
अध्ययन सं स्थान वा स्कूललाई समेत जनाउँछ ।
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पररच्छे द–२

उच्च म्शक्षा पररषद्को गठन तथा काम, कताव्य र अतधकार

3.

पररषद्को गठन: (१) उच्च म्शक्षा सबिन्त्धी प्रदे श नीतत तथा रणनीतत तयार
गना र

प्रदे शमा

मानव

सं शाधनको

आवश्यकता

र उच्च

म्शक्षािीच

सामञ्जस्यता कायम गरी प्रदे श ववश्वववद्यालयको स्थापना सबिन्त्धमा प्रदे श
सरकारलाई तसफाररश गनाका लातग एक उच्च म्शक्षा पररषद् रहनेछ।
(२) पररषद्को गठन दे हाय िमोम्जम हुनेछ :–

(क)
(ख)
(ग)
(घ)

मुख्यमन्त्त्री

प्रदे श सरकारको उच्च म्शक्षा हेने मन्त्त्री वा राज्यमन्त्त्री
सम्चव, मुख्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद्को कायाालय
सम्चव, आतथाक मातमला तथा योजना मन्त्त्रालय

(ङ)

प्रदे श योजना आयोगको म्शक्षा हेने सदस्य

(च)

ववश्वववद्यालयका उपकुलपतत, पूव ा उपकुलपतत र ट्रष्टी

– सह अध्यक्ष
- सदस्य
– सदस्य
– सदस्य

मध्येिाट प्रदे श सरकारले मनोनयन गरे का कबतीमा 1
जना मवहला सवहत 2 जना
(छ)

– अध्यक्ष

– सदस्य

उच्च म्शक्षाका क्षेत्रमा ववतभन्न ववधामा कम्बतमा िीस
वषा

अध्यापन

वा

अनुसन्त्धान

गरे का

प्रततवित

प्राध्यापकहरु मध्येिाट समावेशी प्रतततनतधत्व हुने गरी

प्रदे श सरकारले मनोनयन गरे को कम्बतमा २ जना
मवहला सवहत ५ जना
(ज)

सम्चव, मन्त्त्रालय

– सदस्य
सदस्य–सम्चव

(३) उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) िमोम्जमका सदस्यहरुको

मनोनयनको लातग तसफाररस गना सह-अध्यक्षको सं योजकत्वमा अध्यक्षले तोकेको
पररषद्को एकजना सदस्य र मन्त्त्रालयको सम्चव रहेको एक सतमतत रहनेछ ।

4

खण्ड ५) अततररक्ताङ्क १२ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७८।०३।०८
(४) उपदफा (३) िमोम्जमको सतमततले तसफाररस गरे को व्यम्क्तलाई

प्रदे श सरकारले सदस्यमा मनोनयन गनेछ । मनोनीत सदस्यहरुको पदावतध चार
वषाको हुनछ
े ।

(५) दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (च) र (छ) िमोम्जमका

सदस्यहरुको मनोनयन पद ररक्त भएको तमततले एक मवहनातभत्र गररसक्नु पनेछ
।

4.

पररषद्को सदस्य पदमा मनोनयनका लातग योग्य नहुन:े दे हायको व्यम्क्त
पररषद्को सदस्य पदमा तनयुक्त हुन सक्ने छै न:–
(क) गैर नेपाली नागररक,

(ख) भ्रष्टाचार, जिरजस्ती करणी, मानव िेचतिखन तथा ओसार पसार,
लागू औषध तिक्री ववतरण वा ओसार पसार, सबपम्ि शुद्धीकरण,

राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैततक पतन दे म्खने अन्त्य फौजदारी
कसुरमा अदालतिाट सजाय पाएको,

(ग) प्रचतलत कानून िमोम्जम सरकारी वा सावाजतनक सं स्थाको सेवाको
पदमा तनयुम्क्तको लातग योग्य नभएको,

(घ) दामासाहीको अवस्थामा रहेको,

(ङ) मानतसक अस्वस्थताका कारण होस, ठे गानमा नरहेको ।

5.

पदिाट हटाउन सक्ने: (१) दफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भए तापतन
दे हायको अवस्थामा दफा ३ को उपदफा (2) को खण्ड (च) र (छ)

िमोम्जमका सदस्यलाई प्रदे श सरकारले जुनसुकै िखत पदिाट हटाउन
सक्नेछ:-

(क) कायाक्षमताको अभाव भएमा,
(ख) खराि आचरणमा लागेमा,

(ग) इमान्त्दारीपूवक
ा आफ्नो पदीय कताव्य पालना नगरे मा, वा
(घ) दफा 4 िमोम्जम अयोग्य भएमा,
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(2) उपदफा (1) िमोम्जम पदिाट हटाउनु अम्घ त्यस्तो सदस्यलाई

सफाई पेश गने मनातसव मौका ददनु पनेछ ।

(3) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पद ररक्त हुन गएमा दफा 3

को उपदफा (३) िमोम्जमको सतमततको तसफाररसमा अको व्यम्क्तलाई मनोनयन
गररनेछ ।

(४) उपदफा (३) िमोम्जम ररक्त पदमा मनोतनत गदाा पद ररक्त

भएको तमततले एक मवहनतभत्र मनोतनत गनुा पनेछ ।
6.

पररषद्को काम, कताव्य र अतधकार: यस ऐनमा अन्त्यत्र उल्ले म्खत काम,
कताव्य र अतधकारका अततररक्त पररषद्को काम, कताव्य र अतधकार दे हाय
िमोम्जम हुनेछ :-

(क) उच्च म्शक्षा सबिन्त्धी नीतत तथा रणनीततहरु तयार गना आवश्यक
सुझाव ददने,

(ख) उच्च म्शक्षामा ददइने आतथाक सहायता तथा अनुदान सबिन्त्धी नीतत
तसफाररस गने,

(ग) प्रदे श ववश्वववद्यालय स्थापनाका लातग प्रदे श सरकार समक्ष तसफाररस
गने,

(घ) प्रदे श ववश्वववद्यालय र उच्च म्शक्षा म्शक्षण सं स्थाहरुको अनुगमन,
मूल्याङकन तथा तनयमन गने गराउने,

(ङ) प्रदे श ववश्वववद्यालय र उच्च म्शक्षा म्शक्षण सं स्थाहरुको पुनःसं रचनाका
लातग मापदण्ड तयार गने र स्वीकृततका लातग प्रदे श सरकार समक्ष
पेश गने,

(च) ववश्वववद्यालय तथा उच्च म्शक्षा म्शक्षण सं स्थाहरुिीच समन्त्वय गने,
(छ) ववश्वववद्यालयको योग्यता प्रारुप तयार गरी स्वीकृत गने,

(ज) ववश्वववद्यालयको ववकास सबिन्त्धमा तनजी, प्राम्िक तथा गैर सरकारी
क्षेत्रसँग समन्त्वय गने,
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(झ) प्रदे श ववश्वववद्यालय तथा उच्च म्शक्षा म्शक्षण सं स्थाहरुको डाटािेस
तयार गना लगाउने,

(ञ) प्रदे श ववश्वववद्यालयका प्राध्यापकहरुको वगीकरण गने,

(ट) मापदण्ड पूरा नगरे का ववश्वववद्यालय तथा उच्च म्शक्षा म्शक्षण
सं स्थालाई तोके िमोम्जम आवश्यक कारवाही गने,

(ठ) स्वदे शी तथा ववदे शी ववश्वववद्यालयको उपातधको समकक्षता तनधाारण
गने,

(ड) उच्च

म्शक्षा

म्शक्षण

सं स्थाहरुमा

प्राध्यापन

र

अनुसन्त्धान

गने

व्यम्क्तको योग्यता परीक्षा सञ्चालन गना लगाउने र उक्त परीक्षा

उिीणा गरे को व्यम्क्तले मात्र उच्च म्शक्षामा प्राध्यापन गना पाउने
व्यवस्था गने,

(ढ) प्रदे शमा सञ्चालन हुने अन्त्य ववश्वववद्यालय मातहतका उच्च म्शक्षा
म्शक्षण सं स्थाको स्वीकृततका लातग मापदण्ड तयार गरी कायाान्त्वयन
गना लगाउने र त्यस्ता सं स्थाहरुको अनुगमन तथा तनयमन गराउने,

(ण) गुणस्तर सुतनम्ितता तथा प्रत्यायन सतमततको स्थापना नभएसबम उच्च
म्शक्षा म्शक्षण सं स्थाहरुको स्तर तनधाारण गने,

(त) वावषाक प्रततवेदन तयार गरी प्रदे श सरकार माफात प्रदे श सभाको
ववषयगत सतमतत समक्ष पेश गने,

(थ) प्रदे श

ववश्वववद्यालय

र

उच्च

म्शक्षा

म्शक्षण

अतनयतमतता र वववादको छानववन गने, गराउने,

सं स्थामा

भएका

(द) तोवकए िमोम्जमको अन्त्य काम गने, गराउने ।

7.

पररषद्को िैठक र सम्चवालय: (१) पररषद्को िैठक वषामा कबतीमा दुई
पटक िस्नेछ ।

(२) पररषद्को िैठक पररषद्को अध्यक्षले तोकेको तमतत, समय र

स्थानमा िस्नेछ ।
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(३) पररषद्को िैठक िस्नुभन्त्दा कबतीमा िहिर घण्टा अगावै

िैठकमा छलफल हुने ववषयको कायासूची सवहतको सूचना सदस्य-सम्चवले सिै
सदस्यलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

(४) पररषद्को कूल सदस्य सं ख्याको पचास प्रततशतभन्त्दा िढी

सदस्यहरु उपम्स्थत भएमा गणपूरक सं ख्या पुगेको मातनने छ ।

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापतन पररषद्मा

मनोनीत सदस्यहरुको मनोनयन नभएको अवस्थामा तत्काल कायम रहेका
सदस्यमध्ये पचास प्रततशतभन्त्दा िढी सदस्य उपम्स्थत भएमा गणपूरक सं ख्या
पुगेको मातननेछ ।

(६) पररषद्को िैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ र तनजको

अनुपम्स्थततमा िैठकको अध्यक्षता सह-अध्यक्षले गने छ ।

(७) पररषद्को िैठकमा िहुमतको राय मान्त्य हुनेछ र मत िरािर

भएमा िैठकको अध्यक्षता गने व्यम्क्तले तनणाायक मत ददनेछ।

(८) पररषद्को िैठकमा वविलाई आमन्त्त्रण गना सवकनेछ।तर

त्यस्तो आमम्न्त्त्रत व्यम्क्तले मत ददन पाउने छै न ।

(९) पररषद्को िैठक सबिन्त्धी अन्त्य कायाववतध पररषद् आफैले

तनधाारण गरे िमोम्जम हुनछ
े ।

(१०) मन्त्त्रालयले पररषद्को सम्चवालयको रुपमा काम गनेछ।

8.

वववरण माग गना सक्ने: (१) पररषद्ले यस ऐन िमोम्जम स्थापना हुने

ववश्वववद्यालयसँग त्यस्तो ववश्वववद्यालय वा सो अन्त्तगात सञ्चातलत कुनै उच्च

म्शक्षा म्शक्षण सं स्थाको आतथाक कारोवार, मौजुदा कोष वा वववरण माग गना
सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) िमोम्जम माग गररएको वववरण उपलब्ध गराउनु

सबिम्न्त्धत ववश्वववद्यालय वा त्यस्तो म्शक्षण सं स्थाको कताव्य हुनेछ ।
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(३) उपदफा (१) िमोम्जम माग गररएको वववरणको सबिन्त्धमा

त्यस्तो ववश्वववद्यालय वा म्शक्षण सं स्थाको तनरीक्षण गनुप
ा ने भएमा पररषद्ले
आवश्यकतानुसार तनरीक्षण गना, गराउन सक्नेछ ।

(४) उपदफा (३) िमोम्जम तनरीक्षण गने व्यम्क्तलाई सहयोग गनुा

सबिम्न्त्धत ववश्वववद्यालय वा म्शक्षण सं स्थाको कताव्य हुनछ
े ।

(५) यस दफा िमोम्जम वववरण उपलब्ध नगराउने वा तनरीक्षण गना

सहयोग नपुर्याउने ववश्वववद्यालय वा उच्च म्शक्षा म्शक्षण सं स्थालाई पररषद्ले प्रदे श
सरकारले प्रदान गने अनुदान र अन्त्य सहयोग रोक्का गना तसफाररस गनेछ ।
पररच्छे द-३

ववश्वववद्यालयको स्थापना

9.

ववश्वववद्यालय स्थापना गना स्वीकृतत तलनु पने: (१) कुनै तनकाय वा सं स्थाले

ववश्वववद्यालय स्थापना गना चाहेमा स्वीकृततको लातग तोवकएको वववरण
खुलाई तोवकएको ढाँचामा प्रस्ताववत ववश्वववद्यालयको ववधान सवहत अन्त्य
कागजातहरु सं लग्न गरी मन्त्त्रालयमा तनवेदन ददनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) िमोम्जम कुनै तनवेदन प्राप्त भएमा मन्त्त्रालयले

प्रस्ताववत ववश्वववद्यालय स्थापना गना पररषद्ले तनधाारण गरे को शता तथा मापदण्ड
िमोम्जम भए वा नभएको सबिन्त्धमा जाँचिुझ गनेछ ।

(३) उपदफा (२) िमोम्जम जाँचिुझ गदाा दफा १० िमोम्जमको

पूवााधार तथा मापदण्ड पूरा भएको दे म्खएमा मन्त्त्रालयले त्यस्तो ववश्वववद्यालय
स्थापना गना स्वीकृतत ददने सबिन्त्धमा पररषद् समक्ष प्रस्ताव गनेछ ।

(४) उपदफा (३) िमोम्जम प्रस्ताव पेश गनुा अम्घ मन्त्त्रालयले

त्यस्तो ववश्वववद्यालय स्थापना गना आवश्यक भए, नभएको सबिन्त्धमा सावाजतनक
ु ाई गना सक्नेछ ।
सुनव

(५) उपदफा (३) िमोम्जम प्राप्त भएको प्रस्ताव जाँचिुझ गदाा

तनवेदकलाई ववश्वववद्यालय स्थापना गना स्वीकृत ददन मनातसव दे म्खएमा पररषद्ले
सो सबिन्त्धमा प्रदे श सरकार समक्ष तसफाररस गनेछ ।
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(६) उपदफा (५) िमोम्जम पररषद्िाट भएको तसफाररस िमोम्जम

ववश्वववद्यालय स्थापना गने स्वीकृतत ददन उपयुक्त दे म्खएमा प्रदे श सरकारले
ववश्वववद्यालय स्थापना गना स्वीकृतत ददन सक्नेछ ।

(७) उपदफा (६) िमोम्जम प्रदे श सरकारिाट ववश्वववद्यालय स्थापना

गना स्वीकृतत प्राप्त भएमा मन्त्त्रालयले तोवकएको दस्तुर तलई तोवकए िमोम्जमको
ढाँचामा तनवेदकलाई स्वीकृततपत्र ददनेछ ।

(८) यस दफामा अन्त्यत्र जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापतन प्रदे श

सरकार आफैले ववश्वववद्यालय स्थापना गना चाहेमा यस ऐन िमोम्जम प्रवक्रया र
पूवााधार पूरा गने गरी प्रदे श ववश्वववद्यालय स्थापना गना सक्नेछ ।

10. ववश्वववद्यालय स्थापना लातग आवश्यक पूवााधार तथा अन्त्य मापदण्डः (१)

ववश्वववद्यालय स्थापना गनाको लातग चावहने आवश्यक न्त्यूनतम मापदण्ड
तथा पुवााधार अनुसूची-1 मा उल्ले ख भए िमोम्जम हुनेछ ।

हुनेछ ।
11.

(२) ववश्वववद्यालय स्थापना सबिन्त्धी अन्त्य मापदण्ड तोवकए िमोम्जम

ववश्वववद्यालयको वगीकरण:(१) ववश्वववद्यालयको वगीकरण दे हाय िमोम्जम
हुनेछ :–

(क) केन्त्रीय ववश्वववद्यालय,
(ख) प्रदे श ववश्वववद्यालय।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापतन प्रदे श

सरकार, कुनै व्यम्क्त वा समुदाय वा सं स्थाले
ववश्वववद्यालय स्थापना गना सक्ने छन ।

ट्रष्ट स्थापना गरी मातनत

(3) उपदफा (2) िमोम्जम स्थावपत मातनत ववश्वववद्यालयहरुले

आवङ्गक क्याबपस खोल्न वा अन्त्य कुनै क्याबपसलाई सबिन्त्धन ददन सक्ने छै नन
।
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12.

आवङ्गक

क्याबपस

तथा

सबिन्त्धन

सबिन्त्धी

व्यवस्था:(१)

केन्त्रीय

ववश्वववद्यालयले प्रदे श सरकारको सहमतत तलएर प्रदे शतभत्र आवङ्गक क्याबपस
स्थापना गना सक्नेछ।

(२) प्रदे श ववश्वववद्यालयले प्रदे श भन्त्दा िावहर आवङ्गक क्याबपस

सञ्चालन गना पाउने छै न।

(३) यस ऐनले तोकेको मापदण्ड वा पूवााधार पूरा गरे को कुनै

ववश्वववद्यालयको आवङ्गक क्याबपसलाई प्रदे श ववश्वववद्यालयले प्राप्त गरी आवङ्गक
क्याबपसको रुपमा सञ्चालन गना सक्नेछ ।

ँ ाका िखत कुनै ववश्वववद्यालयको सबिन्त्धन
(४) यो ऐन प्रारबभ हुद

तलई प्रदे शतभत्र सञ्चालनमा रहेका सामुदावयक क्याबपसले चाहेमा एक्लै वा
सामुवहक रुपमा ववश्वववद्यालय स्थापना गना सक्नेछन।

(५) उपदफा (४) िमोम्जम स्थापना हुने ववश्वववद्यालयले सामुदावयक

क्याबपसलाई आवङ्गक क्याबपसका रुपमा सञ्चालन गना सक्नेछ।
(6)

यस

ऐन

िमोम्जम

क्याबपसलाई सबिन्त्धन ददन पाउने छै नन।
13.

स्थापना

हुने

ववश्वववद्यालयले

कुनै

ववधान सबिन्त्धी व्यवस्था: (१) ववश्वववद्यालयको आफनो ववधान हुनेछ र सो
ववधान प्रदे श सरकारिाट स्वीकृत भए पतछ लागू हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) िमोम्जम स्वीकृत ववधान सं शोधन गनुा परे मा

सं शोधनको मस्यौदा स्वीकृततको लातग मन्त्त्रालयमा पेश गनुा पनेछ ।

(३) उपदफा (२) िमोम्जम ववधान सं शोधनको मस्यौदा प्राप्त हुन

आएमा मन्त्त्रालयले सो सबिन्त्धमा आवश्यक जाँच ुिुझ गरी पररषद् समक्ष पेश
गनेछ ।

(४) उपदफा (३) िमोम्जम ववधान सं शोधन गना मनातसव दे म्खएमा

पररषद्ले स्वीकृततको लातग प्रदे श सरकार समक्ष तसफाररस गनेछ ।
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(५) उपदफा (४) िमोम्जम तसफाररस भएको ववधान सं शोधन गना

उपयुक्त दे म्खएमा प्रदे श सरकारले स्वीकृत गनेछ र त्यस्तो सं शोधन प्रदे श
सरकारिाट स्वीकृत भएको तमततदे म्ख लागू हुनछ
े ।

(६) यो ऐनसँग िाम्झएको हदसबम ववधानको व्यवस्था तनष्कृय हुनछ
े

।

14. िोडा अफ ट्रष्टीको गठन गनेः (१) ववश्वववद्यालय स्थापना गना चाहने व्यम्क्त
वा

समुदाय

वा

सं स्थाले

ववश्वववद्यालय

स्थापना

गनुा

अम्घ

त्यस्तो

ववश्वववद्यालयमा लगानी गना तथा ववश्वववद्यालय सञ्चालन गनाका लातग नाफा
नतलने व्यवस्था सवहतको एक िोडा अफ ट्रष्टी गठन गनुा पनेछ ।

(२) उपदफा (१) िमोम्जम गठन हुने िोडा अफ ट्रष्टीमा प्रदे श

सरकार आफैले स्थापना गने ववश्वववद्यालयको हकमा प्रदे शको आतथाक मातमला
तथा योजना मन्त्त्रालय र मन्त्त्रालयको सम्चव सदस्य रहनेछन ।

(३) यो ऐन िमोम्जम स्थापना हुने ववश्वववद्यालय िोडा अफ ट्रस्टीको

मोडलमा सञ्चालन गररनेछ ।

(४) यस दफा िमोम्जमको िोडा अफ ट्रष्टीको गठन ववतध तथा काम,

कताव्य र अतधकार तोवकए िमोम्जम हुनेछ ।

15. ववश्वववद्यालय स्वशातसत संगदठत संस्था हुन:े (१) ववश्वववद्यालय अववम्च्छन्न,
उिरातधकारवाला, एक स्वशातसत र सं गदठत सं स्था हुनेछ ।

(२) ववश्वववद्यालयको सिै काम कारवाहीको तनतमि आफ्नो एउटा

छु ट्टै छाप हुनछ
े ।

(३) ववश्वववद्यालयले व्यम्क्त सरह चल-अचल सबपम्ि प्राप्त गना,

उपभोग गना, िेचतिखन गना वा अन्त्य वकतसमले व्यवस्था गना सक्नेछ ।
तर

प्रदे श

सरकारको

लगानीमा

स्थापना

हुने

ववश्वववद्यालयले

सरकारको सहमतत तिना अचल सबपम्ि िेचतिखन गना सक्ने छै न।

प्रदे श

(४) ववश्वववद्यालयले व्यम्क्त सरह आफ्नो नामिाट नातलस उजूर गना

र ववश्वववद्यालय उपर पतन सोही नामिाट नातलस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
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(५) ववश्वववद्यालयले व्यम्क्त सरह करार गना र करार िमोम्जमको

अतधकार प्रयोग गना तथा दावयत्व तनवााह गना सक्नेछ ।
16.

ववश्वववद्यालयको

कायाालय:(१)

ववश्वववद्यालयको

ववश्वववद्यालय रहेको स्थानमा रहनेछ ।
(२)

ववश्वववद्यालयले

ववधानको

कायाक्रम सञ्चालन गना सक्नेछ।

अधीनमा

केन्त्रीय
रही

कायाालय

आफ्नो

शैम्क्षक

17. ववश्वववद्यालयको सबपम्ि : ववश्वववद्यालयको सबपम्ि सबिन्त्धी व्यवस्था तोवकए
िमोम्जम हुनेछ ।

पररच्छे द–4

ववश्वववद्यालयको संगठनात्मक स्वरुप

18. ववश्वववद्यालयको संगठन: ववश्वववद्यालयको सं गठनको स्वरुप ववश्वववद्यालयको
ववधानमा व्यवस्था भए िमोम्जम हुनेछ ।

19. ववश्वववद्यालयका पदातधकारी सबिन्त्धी व्यवस्था: ववश्वववद्यालयका तनकाय र

ती तनकायहरुमा रहने पदातधकारीहरुको काम, कताव्य र अतधकार ववधानमा
व्यवस्था भए िमोम्जम हुनछ
े ।

20. पदिाट हटाउन सवकने: ववश्वववद्यालयका पदातधकारीहरुले

आफ्नो पद

अनुरुपको म्जबमेवारी पूरा नगरे मा वा पद अनुकूलको आचरण नगरे मा
ववधानमा उल्लेख
सवकनेछ ।

21.

भए िमोम्जमको प्रवक्रया अपनाई पदिाट

हटाउन

पद ररक्त हुनःे ववश्वववद्यालयको कुनै पदातधकारीको पद ववधानमा व्यवस्था
गरे िमोम्जम ररक्त हुनछ
े ।

22. म्शक्षक तथा कमाचारी सबिन्त्धी व्यवस्था: (१) ववश्वववद्यालयमा आवश्यक
सं ख्यामा म्शक्षक तथा कमाचारीहरु रहनेछन ।

तर ववश्वववद्यालयको म्शक्षक र कमाचारीको कूल सं ख्याको तीस

प्रततशत भन्त्दा िवढ कमाचारी राख्न पाइने छै न ।
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(२) उपदफा (१) िमोम्जमका म्शक्षक तथा कमाचारीको तनयुम्क्त,

काम, कताव्य र अतधकार, पाररश्रतमक, सुववधा तथा सेवाका शताहरु ववश्वववद्यालयको
ववतनयममा तोवकए िमोम्जम हुनेछ ।

(३) उपतनयम (२) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापतन प्रदे श

सरकारले स्थापना गने ववश्वववद्यालयको म्शक्षक तथा कमाचारीको तनयुम्क्त सेवा
आयोगको तसफाररसमा हुनछ
े ।

पररच्छे द-5

ववश्वववद्यालय गाभ्ने र ववघटन सबिन्त्धी व्यवस्था

23.

ववश्वववद्यालय

गातभन

सक्ने:

(१)

यस

ऐन

ववश्वववद्यालयहरू एक आपसमा गातभन सक्नेछन ।

िमोम्जम

स्थापना

हुने

(२) उपदफा (१) िमोम्जम गातभन चाहने ववश्वववद्यालय र गाभ्ने

ु
ववश्वववद्यालयले तोवकएका कुराहरु खुलाई सं यक्त
रुपमा मन्त्त्रालयसमक्ष तनवेदन
ददनु पनेछ ।

(३) उपदफा (२) िमोम्जम प्राप्त भएको तनवेदन जाँचिुझ गदाा

त्यस्ता ववश्वववद्यालयहरु आपसमा गाभ्न मनातसव दे म्खएमा मन्त्त्रालयले पररषद्
समक्ष पेस गनुा पनेछ ।

(४) उपदफा (३) िमोम्जम प्राप्त भएको प्रस्ताव जाँचिुझ गदाा

त्यस्ता ववश्वववद्यालयहरुलाई एक आपसमा गाभ्न मनातसव दे म्खएमा पररषद्ले सोही
व्यहोराको तसफाररस प्रदे श सरकार समक्ष पेश गनेछ ।
(५)

उपदफा

(४)

िमोम्जम

पररषद्को

तसफाररसको

आधारमा

ववश्वववद्यालयहरु गाभ्न मनातसव दे म्खएमा प्रदे श सरकारले त्यस्ता ववश्वववद्यालयहरु
एक आपसमा गाभ्न स्वीकृतत ददन सक्नेछ ।

(६) उपदफा (५) िमोम्जमको स्वीकृतत प्राप्त भएमा मन्त्त्रालयले

ववश्वववद्यालयलाई तोवकएको ढाँचामा गातभएको जानकारी ददनेछ ।

(७) उपदफा (५) िमोम्जम ववश्वववद्यालय गाभ्न स्वीकृतत प्राप्त

भएपतछ त्यस्ता ववश्वववद्यालयहरु एक आपसमा गातभएको मातननेछ ।
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(८) उपदफा (६) िमोम्जम कुनै ववश्वववद्यालय अको ववश्वववद्यालयमा

गातभएमा त्यसरी गातभएको ववश्वववद्यालय र सो अन्त्तगातका सं काय, क्याबपस,
म्शक्षक, कमाचारी तथा ववद्याथी गाभ्ने ववश्वववद्यालयको हुनछ
े ।

(९) यस दफा िमोम्जम गातभएको ववश्वववद्यालयको हकभोगमा रहेको

चल, अचल सबपम्ि, ऋण तथा अन्त्य दावयत्व गाभ्ने ववश्वववद्यालयमा हस्तान्त्तरण
हुनेछ ।

24. स्वीकृतत खारे ज हुन:े (१) स्वीकृततपत्रमा तोवकएको अवतधतभत्र ववश्वववद्यालय
सञ्चालन

हुन नसकेमा त्यस्तो ववश्वववद्यालयलाई ददइएको स्वीकृततपत्र

पररषद्को तसफाररसमा प्रदे श सरकारले खारे ज गना सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापतन कुनै

ववश्वववद्यालय तनधााररत समयमा सञ्चालन हुन नसकेको मनातसव कारण खुलाई

त्यस्तो ववश्वववद्यालयले बयाद थपको लातग मन्त्त्रालय समक्ष तनवेदन ददएमा र
त्यसरी

ददएको

तनवेदनको

व्यहोरा

मनातसव

भएमा

पररषद्को

तसफाररसको

आधारमा प्रदे श सरकारले एक पटक दुई वषाको अवतध थप गना सक्नेछ ।

25. ववश्वववद्यालय ववघटन गना सक्ने:(१) कुनै कारणले ववश्वववद्यालय सञ्चालन

हुन नसकेमा वा दफा २४ को उपदफा (१) िमोम्जम स्वीकृततपत्र खारे ज
भएमा प्रदे श सरकारले पररषद्को तसफाररसमा त्यस्तो ववश्वववद्यालय ववघटन
गना सक्नेछ ।
(२)

उपदफा

(१)

िमोम्जम

ववश्वववद्यालय

ववघटन

गनुा अम्घ

सबिम्न्त्धत ववश्वववद्यालयलाई आफ्नो सफाई पेश गना मनातसव मौका ददनु पनेछ ।

(३) उपदफा (१) िमोम्जम कुनै ववश्वववद्यालय ववघटन भएमा

ववश्वववद्यालयको हकभोगमा रहेको सबपम्ि प्रदे श सरकारले कुनै म्शक्षण सं स्थालाई
उपलब्ध गराउन वा अन्त्य सरकारी प्रयोजनको लातग प्रयोग गना, गराउन सक्नेछ

र कुनै व्यम्क्त, समुदाय वा स्थानीय तहले स्थापना गरे को ट्रष्टिाट सं चातलत
ववश्वववद्यालयको हकमा ववधानमा व्यवस्था भए िमोम्जम हुनेछ ।
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(४) ववश्वववद्यालय ववघटन भएपतछ सो ववश्वववद्यालयमा कायारत

म्शक्षक तथा कमाचारी र अध्ययनरत ववद्याथी सबिन्त्धमा तोवकए िमोम्जम हुनेछ ।

(५) यस दफा िमोम्जम ववश्वववद्यालय खारे ज गनुा अम्घ प्रदे श

सरकारले मन्त्त्रालयको तसफाररसमा ववश्वववद्यालयको सबपम्ि र दावयत्वको वहसाि
गरी फर्छ्यौट गना एकजना तलम्क्वडे टर तनयुक्त गना सक्नेछ ।
हुनेछ ।

(६) ववश्वववद्यालय ववघटन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम

26. ववद्याथी स्थानान्त्तरण हुन सक्ने: एक ववश्वववद्यालय अन्त्तगात अध्ययन
गरररहेको ववद्याथी अको ववश्वववद्यालयमा स्थानान्त्तरण हुन चाहेमा अध्ययन

गररएको ववश्वववद्यालयको स्वीकृतत तलई सबिम्न्त्धत ववश्वववद्यालयहरुको

ववतनयमको अतधनमा रही स्थानान्त्तरण गना तथा एक ववश्वववद्यालयिाट प्राप्त
अध्ययनको क्रेतडट जोडी अको ववश्वववद्यालयमा अध्ययनलाई तनरन्त्तरता
प्रदान गना सवकनेछ ।

पररच्छे द-6

कसुर तथा सजाय

27. कसुर गरे को मातनने: कसैले दे हायको काया गरे , गराएमा कसुर गरे को
मातननेछ :-

(क) यस ऐन िमोम्जम स्वीकृततपत्र नतलई ववश्वववद्यालय स्थापना वा
सञ्चालन वा स्वीकृत नपाएको सं काय सञ्चालन गने,

(ख) ववश्वववद्यालयको सबपम्ि अनातधकार रुपमा प्रयोग गने वा हानी
नोक्सानी पुर्याउने,

(ग) प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गने,

(घ) उिरपुम्स्तका परीक्षण गदाा लापरवाही वा गैर म्जबमेवारीपूणा काया
गने,
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(ङ) परीक्षा केन्त्रमा सबिम्न्त्धत पदातधकारीको स्वीकृतत वेगर प्रवेश गना
प्रयत्न गने, प्रवेश गने वा परीक्षा केन्त्र तनयन्त्त्रणमा तलई अमयााददत
काया गने,

(च) परीक्षाको नततजा प्रकाशनमा अतनयतमतता गने,
(छ) अरुको तफािाट परीक्षा ददने,

(ज) परीक्षाको मयाादा भङ्ग हुने अन्त्य कुनै काया गने,

(झ) ऐन िमोम्जम अनुमतत नतलई शैम्क्षक परामशा सेवा वा प्रम्शक्षण

कायाक्रम सञ्चालन वा कुनै ववदे शी म्शक्षण सं स्थाले मन्त्त्रालयिाट
स्वीकृतत नतलई प्रदे शतभत्र कुनै म्शक्षण सं स्था वा तातलम कायाक्रम
सञ्चालन गने।

28. जररवाना सबिन्त्धी व्यवस्था: (१) कसै ले यस ऐन िमोम्जमको कसुर गरे मा
दे हाय िमोम्जमको जररवाना हुनेछ:-

(क) दफा २7 को खण्ड (क) िमोम्जमको कसुर गरे मा त्यस्तो कसुर
गने व्यम्क्तलाई कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँ दे म्ख पाँच
लाख रुपैयाँसबम जररवाना गरी त्यस्तो ववश्वववद्यालय समेत िन्त्द गने,

(ख) दफा

२7

को

खण्ड

(ख)

िमोम्जमको

कसुर

गरे मा

व्यम्क्तिाट तिगो असूल गरी तिगो िमोम्जम जररवाना हुन,े

त्यस्तो

(ग) दफा २7 को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ) र (ज) िमोम्जमको
कसुर गरे मा त्यस्तो व्यम्क्तलाई कसुरको गबभीरता हेरी एक लाख
रुपैयाँसबम जररवाना हुने,

(घ) दफा २7 को खण्ड (झ) िमोम्जमको कसुर गरे मा त्यस्तो कायाक्रम

िन्त्द गरी सबिम्न्त्धत व्यम्क्तिाट तिगो असूल गरी तीन लाख
रुपैयाँसबम जररवाना हुने।

(२) उपदफा (१) िमोम्जम सजाय हुने कसुर ववश्वववद्यालयका कुनै

म्शक्षक वा कमाचारीले गरे मा तनजलाई सो उपदफामा ले म्खएको सजायको
अततररक्त थप पाँच लाख रुपैयाँसबम जररवाना हुनेछ।
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(३) यस दफामा ले म्खए िाहेक यस ऐन ववपररत अन्त्य काम गने

व्यम्क्तलाई पचास हजार रुपैयाँसबम जररवाना हुनेछ ।

(४) यस दफा िमोम्जम जररवाना गरे का कारण प्रचतलत कानून

िमोम्जम कसुर हुने ववषयमा कारवाही गना िाधा पने छै न ।

29. मुद्दा हेने अतधकारः दफा २७ िमोम्जमको कसुरमा जरीवाना गने अतधकार
मन्त्त्रालयको सम्चवलाई हुनछ
े ।

30. पुनरावेदन: दफा २९ िमोम्जम मन्त्त्रालयको सम्चवले गरे को तनणाय उपर
म्चि निुझेमा सो तनणाय भएको तमततले पैंतीस ददनतभत्र सबिम्न्त्धत उच्च
अदालतमा पुनरावेदन गना सवकनेछ ।
पररच्छे द-7

ववश्वववद्यालयको सबपम्ि, कोष तथा लेखापरीक्षण

31.

कोष: (१) ववश्वववद्यालयको एक छु ट्टै कोष रहनेछ ।

(२) उपदफा (१) िमोम्जमको कोषमा दे हायका रकमहरु रहनेछन:(क) नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा स्थानीय तहिाट प्राप्त रकम,
(ख) ववदे शी व्यम्क्त, सरकार, अन्त्तरााविय सं घ सं स्थािाट प्राप्त रकम,
(ग)
(घ)
(ङ)

स्वदे शी व्यम्क्त, सं घ वा सं स्थािाट प्राप्त रकम,
म्शक्षण शुल्किाट प्राप्त रकम,
अन्त्य स्रोतिाट प्राप्त रकम ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख) िमोम्जमको रकम प्राप्त गनुा अम्घ

ववश्वववद्यालयले मन्त्त्रालय माफात प्रदे श सरकारको स्वीकृतत तलनु पनेछ ।

(४) उपदफा (१) िमोम्जमको कोषको सञ्चालन ववतनयममा तोवकए

िमोम्जम हुनेछ ।
32.

लेखा तथा लेखापरीक्षण: (१) ववश्वववद्यालयले आफ्नो आय व्ययको लेखा
प्रदे श सरकारले तोकेको प्रवक्रया िमोम्जम राख्नु पनेछ ।

(२) प्रदे श सरकारले स्थापना गरे को ववश्वववद्यालयको ले खापरीक्षण

महाले खा परीक्षकले तोकेको लेखापरीक्षकिाट हुनेछ ।
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हुनेछ ।

(३) मातनत ववश्वववद्यालयको ले खापरीक्षण ववधानमा तोवकए िमोम्जम
(४) ववश्वववद्यालयले आवङ्गक क्याबपसको समेत लेखा परीक्षण गनुा

गराउनु पनेछ।

पररच्छे द-8
ववववध

33.

सबिन्त्धन प्रदान गना नसक्ने: (१) यो ऐन प्रारबभ भएपतछ ववश्वववद्यालयले
कुनै म्शक्षण सं स्थालाई

सबिन्त्धन ददन सक्ने छै न ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भएतापतन ववतभन्न

ववश्वववद्यालयिाट सबिन्त्धन प्राप्त गरी प्रदे शतभत्र सञ्चातलत सामुदावयक वा आंतगक
क्याबपसहरु सं घीय कानून िमोम्जम प्रदे शमा हस्तान्त्तरण भै आएमा त्यस्ता
क्याबपसहरुलाई सबिन्त्धन ददन यस दफाले रोक लगाएको मातनने छै न ।

34. स्वायिता प्रदान गना सक्ने: (१) ववश्वववद्यालयले आफ्नो सं काय वा आवङ्गक

क्याबपसलाई प्राम्िक (पाठ्यक्रम तनमााण र परीक्षा सञ्चालन समेत),
अनुसन्त्धानात्मक, सं गठनात्मक, वविीय, प्रशासकीय
स्वायिता प्रदान गना सक्नेछ ।

वा

व्यवस्थापकीय

(२) उपदफा (१) िमोम्जम स्वायिता प्रदान गररएका सं काय वा

क्याबपस सबिम्न्त्धत ववश्वववद्यालयको सं गठनको रुपमा रहनेछ र त्यस्तो सं काय वा
क्याबपसले सो ववश्वववद्यालयको नाम र सं रक्षण प्राप्त गनेछ ।

(३) उपदफा (१) िमोम्जम स्वायिता प्राप्त सं काय वा क्याबपसले

ववश्वववद्यालयको स्वीकृतत ववना कुनै शैम्क्षक उपातध प्रदान गना वा आफ्नो सबपम्ि
तिक्री वा अन्त्य तवरले हस्तान्त्तरण गना सक्ने छै न ।

35. प्रमाणपत्र र उपातध ददने:(१) ववश्वववद्यालयले तोवकएको ववषयमा उच्च म्शक्षा

हातसल गने ववद्याथी, प्रम्शक्षाथी र अनुसन्त्धानकताालाई तोवकए िमोम्जम
उपातध र मानाथा उपातध प्रदान गना सक्नेछ ।
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(२) ववश्वववद्यालयले कुनै स्वदे शी वा ववदे शी ववश्वववद्यालय वा शैम्क्षक

सं स्थाको शैम्क्षक उपातधलाई आफ्नो ववश्वववद्यालयमा अध्ययन वा काम गने
प्रयोजनका लातग

तोवकए िमोम्जम समकक्षताको प्रमाणपत्रको आधारमा मात्र

मान्त्यता ददन सक्नेछ ।

(३) ववश्वववद्यालय तथा उच्चम्शक्षा म्शक्षण सं स्थाले दे श तभत्र वा

ु
ववदे शी सं स्थासँगको सहकायामा सं यक्त
अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्त्धान काया गना
ु तडग्री प्रदान गने व्यवस्था गना सक्नेछ ।
र सं यक्त

(४) स्वदे शी ववश्वववद्यालय तथा उच्चम्शक्षा म्शक्षण सं स्थािाट प्राप्त

प्रमाणपत्रको समकक्षता स्वतः प्राप्त भएको मातननेछ तर िाह्य ववश्वववद्यालय तथा
उच्चम्शक्षा

म्शक्षण

सं स्थाहरुको

हकमा

समकक्षताको

तनधाारण

तनकायिाट राविय योग्यता प्रारुपका आधारमा गररने व्यवस्था हुनेछ।

तोवकएको

(५) उच्चम्शक्षाका ववतभन्न शैम्क्षक कायाक्रमहरुका सन्त्दभामा समय

समयमा पररषद् वा मन्त्त्रालयिाट तनदे म्शका जारी हुनछ
र ववश्वववद्यालय तथा
े

उच्चम्शक्षा म्शक्षण सं स्थाहरुले अतनवाया रुपमा त्यस्तो तनदे म्शकाको पालना
गनुप
ा नेछ ।
36.

ववश्वववद्यालय भनाा हुन चावहने योग्यता: (१) ववश्वववद्यालयमा भनाा हुन चाहने
ववद्याथी वा अनुसन्त्धानकतााको योग्यता तोवकए िमोम्जम हुनेछ ।

सं स्थाहरुमा

(२)

ववदे शी

अध्ययन

गना

ववद्याथीहरुलाई

ववश्वववद्यालयको

प्रदे शतभत्रका
भनाा

छनौट

उच्चम्शक्षा
पतछ

म्शक्षण

सबिम्न्त्धत

ववश्वववद्यालयले तभसाको लातग प्रदे श सरकार माफात नेपाल सरकारको सबिम्न्त्धत
तनकायमा तसफाररस गनेछ ।

37. छात्रवृम्ि उपलब्ध गराउनु पने:

ववश्वववद्यालयले आफ्नो ववधान अन्त्तगात

िनेको छात्रवृम्ि ववतनयमावली िमोम्जम छात्रवृम्ि उपलब्ध गराउने व्यवस्था
गनुा पनेछ ।

38. म्शक्षा नीतत अनुरुप काम गनुपा ने: प्रदे श सरकारको प्रदे श म्शक्षा नीतत
अनुरुप काया सञ्चालन गनुा ववश्वववद्यालयको कताव्य हुनेछ ।
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39. शैम्क्षक परामशा सबिन्त्धी व्यवस्था:(१)

ववदे शी शैम्क्षक सं स्थामा अध्ययन

गना चाहने ववद्याथीको लातग प्रदान गररने शैम्क्षक परामशा सेवा वा प्रम्शक्षण
कायाक्रम सञ्चालन गना चाहने सं स्थाले मन्त्त्रालयको अनुमतत तलनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) िमोम्जम ददइने अनुमततपत्र सबिन्त्धी व्यवस्था

तोवकए िमोम्जम हुनेछ।

40. म्शक्षण संस्था सञ्चालन गना स्वीकृतत तलनुपनेः (१) कसै ले ववदे शी म्शक्षण

सं स्थाको सबिन्त्धनमा प्रदे शतभत्र उच्च म्शक्षा म्शक्षण सं स्था सञ्चालन गना
चाहेमा तोवकए िमोम्जम पररषद्िाट स्वीकृतत तलनु पनेछ ।

(२) उपदफा (१) िमोम्जम ददइने स्वीकृतत तथा म्शक्षण सं स्था

सञ्चालन सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था तोवकए िमोम्जम हुनेछ ।

41. ववश्वववद्यालय नामको प्रयोग: यस ऐन िमोम्जम स्वीकृतत प्राप्त गरे को सं स्था
वा केन्त्रीय ववश्वववद्यालय िाहेक अन्त्य कुनै पतन सं स्थाले ववश्वववद्यालय
नामको प्रयोग गना पाउने छै न ।

42. ववश्वववद्यालयको सूची प्रकाशन गनुप
ा ने: मन्त्त्रालयले यस ऐन िमोम्जम

स्वीकृतत प्रदान गरे का ववश्वववद्यालयको सूची प्रत्येक वषा शैम्क्षक सत्र शुरु
ु म्घ तोवकए िमोम्जम प्रकाशन गनुा पनेछ ।
हुनअ

43. काम कारवाही िदर नहुन:े ववश्वववद्यालयको कुनै सं गठनको कुनै सदस्यको
स्थान ररक्त रहेको वा ववश्वववद्यालयका कुनै सं गठनको गठनमा कुनै त्रुवट
भएको कारणले मात्र ववश्वववद्यालयका कुनै सं गठनिाट भए गरे का काम
कारवाही िदर हुने छै न ।

44. प्रदे श सरकारको पूव ा स्वीकृतत तलनुपने: प्रदे श सरकारले स्थापना गरे को
प्रदे श ववश्वववद्यालयले प्रदे श सरकारलाई थप आतथाक दावयत्व पने ववषयमा
तनणाय गनुा अम्घ प्रदे श सरकारको पूव ा स्वीकृतत तलनु पनेछ ।

45. प्रततवेदन

पेश

गनुपा ने:

ववश्वववद्यालयले

आफ्नो

वावषाक

प्रततवेदन

ववश्वववद्यालयको तोवकएको उच्च तनकाय र मन्त्त्रालयमा पेश गनुा पनेछ ।
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ँ सबपका: ववश्वववद्यालयले, प्रदे श सरकारसँग सबपका राख्दा
46. प्रदे श सरकारसग
मन्त्त्रालय माफात राख्नु पनेछ ।

47. तनयम वा तनदे म्शका िनाउने अतधकार: प्रदे श सरकारले यस ऐनको उद्देश्य

कायाान्त्वयनको लातग यो ऐनको अधीनमा रही आवश्यक तनयम वा
तनदे म्शका िनाउन सक्नेछ ।

48. अनुसूचीमा हेरफेर गना सक्नेः पररषद्को तसफाररशमा प्रदे श सरकारले प्रदे श
राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक हेरफेर गना सक्नेछ
।

49. ववतनयम िनाउने अतधकार: ववश्वववद्यालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्त्तगात

िनेको तनयम र ववश्वववद्यालयको ववधानको अधीनमा रही आवश्यक
ववतनयम िनाउन सक्नेछ ।
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अनुसूची- 1

ँ सबिम्न्त्धत)
(दफा १० सग
ववश्वववद्यालय स्थापना गनाका लातग चावहने आवश्यक न्त्यूनतम मापदण्ड तथा पूवााधार

ववश्वववद्यालय
1. जग्गा/
जतमन

मातनत ववश्वववद्यालय

(क) पहाडी तथा वहमाली

म्जल्लामा भए कबतीमा पाँच
सय रोपनी जग्गा भएको

(ख) तराई तथा तभत्री मधेश

क्षेत्रमा भए कबतीमा पचास
ववगाहा जग्गा भएको

(ग) उल्लेम्खत जतमन िढीमा तीन
स्थानसबम करीि िीस वकलो
तमटरको दुरी तभत्र

व्यवस्थापन गना सवकने

(क) पहाडी तथा वहमाली

म्जल्लामा भए कबतीमा
दुई सय पचास रोपनी
जग्गा भएको

(ख) तराई तथा तभत्री मधेश
क्षेत्रमा भए कबतीमा

पच्चीस तिगाहा जग्गा
भएको

(ग) उल्लेम्खत जतमन

िढीमा दुई स्थानसबम
करीि दश

वकलोतमटरको दुरीमा

व्यवस्थापन गना सवकने
2. भवन

(क) कबतीमा पतन शैम्क्षक,

प्रशासकीय र पुस्तकालयको
अलग अलग तीनवटा
भवनहरु हुनपु ने

(ख) कक्षा सञ्चालनको लातग

शैम्क्षक भवन कबतीमा पतन
पचास हजार वगा वफट

क्षेत्रफलको हुनपु ने वा हरे क
कक्षामा अतधकतम ४५
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(क) कबतीमा पतन शैम्क्षक,
प्रशासकीय र

पुस्तकालयको अलग
अलग तीनवटा

भवनहरु हुनपु ने

(ख) कक्षा सञ्चालनको

लातग शैम्क्षक भवन

कबतीमा पतन पच्चीस
हजार वगा वफट
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जनासबम ववद्याथी अटाउने

क्षेत्रफलको हुनपु ने वा

अनुपातमा कक्षा कोठाहरु

जनासबम ववद्याथी

गरी ववद्याथी सं ख्याको
हुनपु ने

हरे क कक्षामा ४५

अटाउँने गरी ववद्याथी
सं ख्याको अनुपातमा

कक्षा कोठाहरु हुनपु ने
3. छात्रा
वास

(क) ववश्वववद्यालयको ववद्याथीहरुका
लातग छात्रावास व्यवस्था
हुनपु नेछ

। सुववधाजनक

मवहला र पुरुष (छु ट्टा छु ट्टै )
छात्रावासको सुववधा भएको

हुनपु ने छ । तर आवासीय

ववश्वववद्यालयको हकमा सिै
ववद्याथीहरुको छात्रावासको
व्यवस्था हुनपु ने छ ।
4. अन्त्य

भौततक

पूवााधार

(क) पठनपाठन, अनुसन्त्धान,

प्रयोगात्मक काया आददका
लातग ववद्याथी सं ख्याको

अनुपातमा पयााप्त फतनाचर र
उपकरणहरु

सवहतको

भौततक व्यवस्थापन भएको

(ख) मवहला र पुरुषका लातग
अलग अलग र पयााप्त

सं ख्यामा अपाङ्गमैत्री शौचालय
भएको

24

(क) मवहला र पुरुषका
लातग (छु ट्टा छु ट्टै )
सुववधा सबपन्न

छात्रावासको व्यवस्था
हुनपु ने । तर
आवासीय

ववश्वववद्यालयको हकमा
सिै ववद्याथीहरुको

छात्रवासको व्यवस्था
हुनपु ने छ ।

(क) पठनपाठन, अनुसन्त्धान,
प्रयोगात्मक काया

आददका लातग ववद्याथी
सं ख्याको अनुपातमा
पयााप्त फतनाचर र

उपकरणहरु सवहतको
भौततक व्यवस्थापन
भएको

(ख) मवहला र पुरुषका

लातग अलग अलग र
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(ग) ववद्याथी सं ख्याको अनुपातमा

पयााप्त सं ख्यामा

(घ) प्राथतमक उपचार, वपउने पानी,

भएको

स्तरीय चमेनागृह भएको

इन्त्टरनेट, खेल मैदान, िगैंचा
आददको व्यवस्था भएको

अपाङ्गमैत्री शौचालय
(ग) ववद्याथी सं ख्याको

अनुपातमा स्तरीय
चमेनागृह भएको

(घ) प्राथतमक उपचार, वपउने
पानी, इन्त्टरनेट खेल

मैदान िगैचा आददको
व्यवस्था भएको
शैम्क्षक आधारहरु
5. पुस्तका
लय

(क) ववद्याथी सं ख्याको

(क) ववद्याथी सं ख्याको

अनुपातमा पयााप्त

अनुपातमा पयााप्त सं ख्यामा

सं ख्यामा आवश्यक

आवश्यक स्तरीय

स्तरीय पुस्तकहरु

सवहतको सुववधा सबपन्न
पुस्तकालयको व्यवस्था
भएको

(ख) सिै पाठकहरुिीच सूचना
प्रववतधको पहुँच पुग्न

सक्ने गरी आवश्यक
व्यवस्था भएको

(ग) ववद्युतीय पुस्तकालय (इलाइब्रे री) को व्यवस्था
भएको ।

(घ) आवश्यक व्यवस्थापकीय
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पुस्तकहरु सवहतको सुववधा
सबपन्न पुस्तकालयको
व्यवस्था भएको

(ख) सिै पाठकहरुिीच सूचना

प्रववतधको पहुँच पुग्न सक्ने
गरी आवश्यक व्यवस्था
भएको

(ग) ववद्युतीय पुस्तकालय (इलाइब्रे री) को व्यवस्था
भएको ।

(घ) आवश्यक व्यवस्थापकीय

सुववधा सवहतको अध्ययन
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सुतिधा सवहतको अध्ययन
कक्षको व्यवस्था भएको
।

6. प्रयोग
शाला

(क) प्राववतधक ववषयसँग

कक्षको व्यवस्था भएको ।

(क) प्राववतधक ववषयसँग

सबिम्न्त्धत

ववश्वववद्यालयको हकमा
ववद्याथी सं ख्याको
अनुपातमा पयााप्त

उपकरण, औजार तथा
रसायनहरु सवहतको

सुववधायुक्त प्रयोगशाला

सबिम्न्त्धत ववश्वववद्यालयको
हकमा ववद्याथी सं ख्याको

अनुपातमा पयााप्त उपकरण,
औजार तथा रसायनहरु
सवहतको सुववधायुक्त

प्रयोगशाला भएको ।

भएको ।
7. म्शक्षक

(क) अध्यापन र अनुसन्त्धान

पक

सं ख्यामा तोवकएको

/प्राध्या

गनाका लातग आवश्यक
योग्यता पुगक
े ा

म्शक्षक/प्राध्यापकहरु
भएको ।

(क) अध्यापन र अनुसन्त्धान

गनाका लातग आवश्यक

सं ख्यामा तोवकएको योग्यता
पुगेका

म्शक्षक/प्राध्यापकहरु
भएको ।

(ख) सिै म्शक्षकहरु

(ख) सिै म्शक्षकहरु पूणक
ा ालीन

(ग) जबमा म्शक्षक सं ख्यामध्ये

(ग) जबमा म्शक्षक सं ख्यामध्ये

पूणक
ा ालीन भएको

कबतीमा एक ततहाई

म्शक्षकहरु ववद्यावाररतध

वा एमवफल उपातध प्राप्त
गरे को हुनपु ने

(घ) जबमा म्शक्षक सं ख्या
26

भएको

कबतीमा एक ततहाई

म्शक्षकहरु ववद्यावाररतध वा
एमवफल उपातध प्राप्त
गरे को हुनपु ने

।

(घ) जबमा म्शक्षक सं ख्यामध्ये
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मध्ये कबतीमा दश

कबतीमा दश प्रततशत

तथा अन्त्तरााविय मान्त्यता

अन्त्तरााविय मान्त्यता प्राप्त

प्रततशत म्शक्षक राविय
प्राप्त अनुसन्त्धानमूलक
जनालमा लेखहरु

प्रकाशन गरे को हुनपु ने।
8. कमाचा
री

अनुसन्त्धानमूलक जनालमा
ले खहरु प्रकाशन गरे को
हुनपु ने

।

(क) आवश्यक सं ख्यामा

(क) आवश्यक सं ख्यामा

प्रततिद्धता सवहतका

प्रततिद्धता सवहतका

तनधााररत क्षमता दक्षता
कमाचारी ।

9. ववद्याथी

म्शक्षक रािय तथा

तनधााररत क्षमता दक्षता
कमाचारी

(क) साधारण तथा प्राववतधक

(क) साधारण तथा प्राववतधक

अनुसन्त्धान गने गराउने

अनुसन्त्धान गने गराउने

ववषयमा पठनपाठन तथा
सघन ववश्वववद्यालय

भएमा कबतीमा पतन तीन
हजार ववद्याथी भएको ।

(ख) तर प्रदे श सरकारले
स्थापना गने

ववश्वववद्यालयहरुको लातग
यो ववद्याथी सं ख्या

ववश्वववद्यालय स्थापनाको
लातग अतनवाया आधार
हुने छै न ।

(ग) प्राववतधक ववषयका

ववषयमा पठनपाठन तथा
सघन ववश्वववद्यालय भएमा
कबतीमा पतन एक हजार
पाँच सय ववद्याथी भएको
।

(ख) तर प्रदे श सरकारले
स्थापना गने

ववश्वववद्यालयहरुको लातग
यो ववद्याथी सं ख्या

ववश्वववद्यालय स्थापनाको

लातग अतनवाया आधार हुने
छै न ।

हकमा सबिम्न्त्धत

अतधकार प्राप्त तनकायले
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(ग) सञ्चालनमा रवहरहेको कुनै

क्याबपसको स्तरोन्नतत गरी
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तनधाारण गरे को सं ख्या
अनुसार हुन ु पनेछ ।

ववश्वववद्यालयमा रुपान्त्तरण

गना लातगएको भएमा उक्त
क्याबपसमा कबतीमा पतन
एक हजार पाँच सय

ववद्याथीहरु अध्ययनरत

भएको, स्नातकोिर तहमा
कबतीमा पतन पाँच व्याच

ववद्याथीहरु ददम्क्षत भएको

र गुणस्तर सुतनम्ितता तथा
प्रत्यायन प्रमाणपत्र प्राप्त
गरे को हुनपु ने

।

(घ) प्राववतधक ववषयका हकमा
सबिम्न्त्धत अतधकार प्राप्त

तनकायले तनधाारण गरे को

सं ख्या अनुसार हुन ु पनेछ
।
10. कोष

(क) सघन ववश्वववद्यालय

भएमा ववश्वववद्यालयको
नाममा कबतीमा पतन

पचास करोड रुपैयाँको
अक्षय कोष भएको
हुनपु ने ।

(ख) ववम्शवष्टकृत (ववषयगत)
ववश्वववद्यालय भएमा

कबतीमा िीस करोड

रुपैयाँको अक्षय कोष
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(क) सघन ववश्वववद्यालय भएमा
ववश्वववद्यालयको नाममा
कबतीमा पतन पम्च्चस

करोड रुपैयाँको अक्षय

कोष वा खचा नहुने कोष
स्थापना भएको हुनपु ने

(ख) ववम्शवष्टकृत(ववषयगत)
ववश्वववद्यालय भएमा

कबतीमा दश करोड

रुपैयाँको अक्षय कोष वा

खण्ड ५) अततररक्ताङ्क १२ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७८।०३।०८
स्थापना भएको हुन ु

खचा नहुने कोष स्थापना
भएको हुन ु

पने।

(ग) ववश्वववद्यालयमा दश

करोड रुपैयाँको अको
(अलग्गै) खचा हुने

कोषको स्थापना गरी

उक्त कोषमा जबमा हुने
रकमको सबभाववत

स्रोतहरु पवहचान भएको
हुनपु ने ।

पने ।

(ग) ववश्वववद्यालयमा पाँच करोड
रुपैयाँको अको (अलग्गै)

खचा हुने कोषको स्थापना
गरी उक्त कोषमा जबमा
हुने रकमको सबभाववत

स्रोतहरु पवहचान भएको
हुन ु

पने ।

अन्त्य आधारहरु
11. अन्त्य

आवश्य
क

मापद
ण्ड

र

पूवााधार

(क) वातावरणीय प्रभाव

मूल्याङ्कनको प्रततवेदन
अतनवाया हुने ।

(क) वातावरणीय प्रभाव

मूल्याङ्कनको प्रततवेदन
अतनवाया हुने ।

(ख) सामाम्जक प्रभाव

(ख) सामाम्जक प्रभाव

अतनवाया हुने ।

अतनवाया हुने ।

मूल्याङ्कनको प्रततवेदन

मूल्याङ्कनको प्रततवेदन

हरु

(ग) सबभाव्यता अध्ययनको

(ग) सबभाव्यता अध्ययनको

भएको

(घ) ववश्वववद्यालयमा

(घ) ववश्वववद्यालयमा आन्त्तररक

पूरा

प्रततवेदन अतनवाया हुने ।
आन्त्तररक गुणस्तर

सुतनम्ितता केन्त्रको

स्थापना भएको हुनपु ने
।

(ङ) म्चवकत्सा तथा

प्रततवेदन अतनवाया हुने ।
गुणस्तर सुतनम्ितता

केन्त्रको स्थापना भएको
हुनपु ने ।

(ङ) म्चवकत्सा तथा

इम्न्त्जतनयररङ जस्ता ववशेष

29

खण्ड ५) अततररक्ताङ्क १२ प्रदे श राजपत्र भाग १ तमतत २०७८।०३।०८
इम्न्त्जतनयररङ जस्ता

पूवााधारहरु आवश्यक पने

आवश्यक पने उच्च

कायाक्रमहरु सञ्चालन गने

ववशेष पूवााधारहरु

म्शक्षाका कायाक्रमहरु
सञ्चालन गने

ववश्वववद्यालयका लातग

सबिम्न्त्धत तनयमनकारी

तनकायको परामशामा थप
पूवााधारहरु तोक्न

उच्च म्शक्षाका

ववश्वववद्यालयका लातग

सबिम्न्त्धत तनयमनकारी

तनकायको परामशामा थप
पूवााधारहरु तोक्न सवकने
।

सवकने ।

प्रमाम्णकरण तमतत २०७८/०३/०८

आिाले,

राजेन्त्र थापा

कानून सम्चव
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