
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश राजपत्र 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारद्वारा प्रकाम्शत 

 

खण्ड ५) मकुामः िटुवल, चैत्र ११ गते, २०७८ साल (अततररक्ताङ्क ४६ 

भाग २ 
प्रदेश सरकार 

म्शक्षा, ववज्ञान, यवुा तथा खेलकुद मन्त्त्रालयको सूचना 
 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) िाट तमतत २०७८।१2।11 मा स्वीकृत भएको  
"ववश्वववद्यालय तनयमावली, २०७८" सववसाधारणको जानकारीका लातग प्रकाशन 
गररएको छ । 

ववश्वववद्यालय तनयमावली, २०७८ 
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ववश्वववद्यालय ऐन, २०७८ को दफा ४७ ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारले देाायका तनयमाु  िनाएको छ । 

पररच्छेद– १ 

प्रारम्बभक 

1. संम्क्षप्त नाम र प्रारबभः (१) यी तनयमाु को नाम “ववश्वववद्यालय 
तनयमावली, २०७८”   राेको छ। 

       (2) यो तनयमावली तुु न्त्त प्रारबभ ानुेछ। 

2. पररभाषाः ववषय वा प्रसंगले अको अथव नलागेमा यस तनयमावलीमा,- 
(क)   "ऐन"  भन्नाले ववश्वववद्यालय ऐन, २०७८ सबझन ुपछव। 
(ख) “प्रम्शक्षण” भन्नाले म्शक्षण संस्थामा अध्यापन गराइने स्वदेशी 

तथा ववदेशी ववतभन्न ववदेशी भाषााु को म्शक्षण तथा प्रम्शक्षण 
सबझन ुपछव। 

(ग) “िोडव” भन्नाले तनयम ८ िमोम्जमको िोडव अफ ट्रष्टीलाई 
सबझन ुपछव। 

(घ) “सभा” भन्नाले ववश्वववद्यालयको िोडव अफ ट्रष्टी समावेश भएको 
ववश्वववद्यालय सभालाई सबझन ुपछव। 

(ङ) “सतमतत” भन्नाले तनयम 6 िमोम्जमको अनगुमन तथा 
मूलयांकन सतमतत सबझन ुपछव।  

(च)  “सेवा” भन्नाले शैम्क्षक परामशव, भाषा प्रम्शक्षण कायवक्रम वा 
त्यस्तै प्रकारका अन्त्य तातलम कायवक्रम सबझन ुपछव। 

(छ)  “संस्था” भन्नाले म्शक्षण परामशव सेवा, भाषा प्रम्शक्षण कायवक्रम 
वा तातलम सञ्चालन गने संस्था सबझन ुपछव। 

(ज) “म्शक्षण संस्था” भन्नाले स्वदेश तथा ववदेशमा प्रचतलत कानून 
िमोम्जम स्थापना भएका ववद्यालय, मााववद्यालय, ववश्वववद्यालय 
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सबझनपुछव र सो शब्दले तातलमकेन्त्र र प्राववतधक म्शक्षा प्रदान 
गने म्शक्षण संस्था समेतलाई जनाउछ। 

(झ) “शैम्क्षक परामशव” भन्नाले स्वदेश तथा ववदेशमा अध्ययन गनव 
चााने ववद्याथीाु लाई ववषय, ता र म्शक्षण संस्था छनौट गने, 
म्शक्षण संस्थामा प्रवेशको लातग तयारी गने वा परामशव प्रदान 
गने सेवा सबझन ुपछव। 

 

पररच्छेद –२ 

ववश्वववद्यालयको स्थापना सबिन्त्धी व्यवस्था 
3. सैद्धाम्न्त्तक सामतत सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) ऐनको दफा ९ िमोम्जम 

ववश्वववद्यालय स्थापना गनव चाान े संस्था वा तनकायले ववश्वववद्यालयको 
ववधान तयार गनुव अगावै प्रस्ताववत ववश्वववद्यालय स्थापनाको अवधारणापत्र 
सवात सैद्धाम्न्त्तक सामततका लातग मन्त्त्रालयमा तनवेदन ददनपुनेछ। 

              (२) उपतनयम (१) िमोम्जम मन्त्त्रालयमा तनवेदन ददंदा अनसूुची-६ 
िमोम्जमको तनवेदन दस्तरु लाग्नेछ। 

           (३) उपतनयम (१) िमोम्जम प्राप्त तनवेदन र अवधारणापत्रमा 
उललेख भएका प्रारम्बभक वववरणको अध्ययन, तनरीक्षण लगायत 
सबिम्न्त्धत पक्षसँग छलफल गरी सतमततले मन्त्त्रालयमा राय सवातको 
प्रततवेदन पेश गनेछ। 

                   (४) उपतनयम (३) िमोम्जम प्राप्त प्रततवेदनका आधारमा सैद्धाम्न्त्तक 
सामतत ददन उपयकु्त देम्खएमा मन्त्त्रालयले स्वीकृततका लातग पररषद्समक्ष 
पेश गनुवपनेछ र उपयकु्त नदेम्खएमा तनवेदकलाई कारण सवात जानकारी 
ददनपुनेछ। 

          (५) पररषदको तनणवयका आधारमा मन्त्त्रालयले अनसूुची-१ 
िमोम्जमको ढाँचामा     ववश्वववद्यालय स्थापनाको लातग सैद्धाम्न्त्तक 
सामतत  ददनेछ। 
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         (६) उपतनयम (५) िमोम्जम सैद्धाम्न्त्तक सामतत प्राप्त भएको दईु 
वषवतभत्र प्रस्ताववत ववश्वववद्यालयले ऐनको दफा १० िमोम्जमको आवश्यक 
पूवावधार तथा अन्त्य मापदण्ड पूरा गनुवपनेछ। 

         (७) उपतनयम (६) िमोम्जमको समयमा पूवावधार तथा मापदण्ड परुा 
ानु नसकेमा प्रस्ताववत ववश्वववद्यालयले बयाद थपका लातग मन्त्त्रालयसमक्ष 
गरेको कारण सवातको अनरुोध मन्त्त्रालयले मनातसव ठानेमा पररषद्को 
स्वीकृतत तलई उपयकु्त बयाद थप गनव सक्नछे। 

         (८) उपतनयम (६) वा (७) िमोम्जमको पूवावधार मापदण्ड तनमावण 
परुा भएपतछ प्रस्ताववत ववश्वववद्यालयले तनरीक्षणका लातग मन्त्त्रालयमा 
तनवेदन ददनपुनेछ।  

         (९) मन्त्त्रालयले उपतनयम (८) िमोम्जम प्राप्त तनवेदनका आधारमा 
सतमततलाई आवश्यक जाँचिझु गरी प्रततवेदन पेश गनव लगाउनेछ। 

4. ववधान र ववश्वववद्यालय स्वीकृतत सबिन्त्धी व्यवस्था: (१) मन्त्त्रालयिाट 
ववश्वववद्यालय स्थापना गनव सैद्धाम्न्त्तक स्वीकृतत प्राप्त गरेको संस्था वा 
तनकायले  ऐनको दफा ९ िमोम्जम  ववश्वववद्यालय स्थापनाका लातग 
तनवेदन ददंदा अनसूुची-२ िमोम्जमको ढाँचामा ववश्वववद्यालयको प्रस्ताववत 
ववधान तयार गरी पेश गनुवपनेछ। 

 (२) उपतनयम (१) िमोम्जम ववधान पेश गदाव अनसूुची-३ 
िमोम्जमका अन्त्य वववरणाु  समेत संलग्न गनुवपनेछ।  

  (३) ववश्वववद्यालय स्थापनाका लातग तोवकएका सिै प्रवक्रया‚ 
मापदण्ड र पूवावधार परुा भएपतछ मन्त्त्रालयले ववश्वववद्यालयलाई स्वीकृतत 
ददने तसफाररस सबिन्त्धी प्रस्ताव पररषद्समक्ष पेश गनुवपनेछ।  

   (४) उपतनयम (३) िमोम्जम पेश भएको प्रस्ताव पररषदको 
िामुतले स्वीकृत गने तनणवय गरेमा प्रस्ताववत ववश्वववद्यालयलाई स्वीकृतत 
ददन प्रदेश सरकारसमक्ष तसफाररस गनेछ। 
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   (५) मन्त्त्रालयले उपतनयम (४) िमोम्जमको तसफाररसका आधारमा 
प्रस्ताववत ववश्वववद्यालयलाई स्वीकृतत ददन े सबिन्त्धी प्रस्ताव प्रदेश 
सरकारसमक्ष पेश गनेछ। 

    (६) प्रदेश सरकारिाट उपतनयम (५) िमोम्जमको प्रस्ताव स्वीकृत 
भएमा मन्त्त्रालयले अनसूुची-४ िमोम्जमको ढाँचामा प्रस्ताववत ववश्वववद्यालय 
सञ्चालनका लातग स्वीकृतत प्रदान गनेछ।    

(७) मन्त्त्रालयले उपतनयम (६) िमोम्जम ववश्वववद्यालय सञ्चालनको 
स्वीकृतत ददँदा अनसूुची -६ िमोम्जम दस्तरु तलनेछ। 

(८) उपतनयम (७) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएता पतन 
प्रदेश सरकार आफैले स्थापना गने ववश्वववद्यालयलाई अनसूुची-६ 
िमोम्जमको कुनै दस्तरु लाग्ने छैन।  

(९) यस तनयममा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भएतापतन 
ऐनको दफा ९ को उपदफा ८ िमोम्जम प्रदेश सरकार आफैले 
ववश्वववद्यालय स्थापना गने भएमा ऐन िमोम्जम तोवकएको मापदण्ड र 
पूवावधार परुा गने सबिन्त्धमा प्रदेश सरकारिाट भएको तनणवय िमोम्जम 
ानुेछ। 

5. सामदुावयक क्याबपसले ववश्वववद्यालय स्थापना गनव सक्नःे (१) ऐनको दफा 
१२ को उपदफा (४) िमोम्जम प्रदेश तभत्र राेका सामदुावयक 
क्याबपसाु  तमलेर ववश्वववद्यालय स्थापना गनव सक्नेछन।् 
(२) उपतनयम (१) िमोम्जम ववश्वववद्यालय स्थापना गनव चााेमा 

सामदुावयक क्याबपसाु ले आफ्नो सञ्चालक सतमतत र क्याबपस 
सभािाट देाायिमोम्जमका ववषयाु मा तनणवय गराउनपुनेछः 
(क) क्याबपसको सबपूणव चल अचल सबपम्ि र दावयत्व‚ 
(ख) क्याबपसमा कायवरत सबपूणव जनशम्क्तको व्यवस्थापन‚ 
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(ग) क्याबपसमा अध्ययनरत ववद्याथीको अध्ययनको तनरन्त्तरता 
वा पूणवता‚ 

(घ) ववश्वववद्यालय स्थापना भए पश्चात सबिन्त्धन तलएको 
ववम्श्वद्यालयको सबिन्त्धन त्याग गने ववषय, 

(३) ववश्वववद्यालय स्थापना गनव चाान े सामदुावयक क्याबपसाु ले 
ववश्वववद्यालय स्थापना गने सबिन्त्धमा एकआपसमा सबझौता 
गनुवपनेछ। 

 (४) उपतनयम (३) िमोम्जमको सबझौतापत्रमा ववश्वववद्यालय स्थापना 
सबिन्त्धी अन्त्य कुरााु का अततररक्त उपतनयम (२) मा 
उललेम्खत ववषयाु का सबिन्त्धमा समेत उललेख गनुव पनेछ।   

 (५) उपतनयम (१) िमोम्जम ववश्वववद्यालय स्थापना गने सामदुावयक 
क्याबपसाु ले यस तनयमावली िमोम्जमको अन्त्य प्रकृया परुा 
गनुवपनेछ। 

6.   अनगुमन तथा मूलयाङ्कन सतमततः (१) प्रस्ताववत ववश्वववद्यालय 
स्थापनाका लातग प्राप्त तनवेदनाु  अध्ययन गनव तथा पूवावधार तनरीक्षण 
गरी प्रततवेदन पेश गनव मन्त्त्रालयमा देााय िमोम्जमको एक अनगुमन 
तथा मूलयाङ्कन सतमतत रानेछः 
क) सम्चव, मन्त्त्रालय-संयोजक 

ख) प्रदेश सरकारको भवन पूवावधार ाेने मन्त्त्रालयको प्राववतधक 
मााशाखा प्रमखु  -सदस्य                               

ग) प्रदेश सरकारको कानून ाेने मन्त्त्रालयको कानून मााशाखा प्रमखु -
सदस्य 
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घ) पररषदको अध्यक्षले तोकेको एकजना ववषयववज्ञ -सदस्य 

ङ) उच्च म्शक्षा मााशाखा प्रमखु, मन्त्त्रालय -सदस्य सम्चव 

     (२) उपतनयम (१) को खण्ड (घ) िमोम्जमको सदस्यको 
पदावतध चार वषवको ानुेछ। 

                                (३) उपतनयम (२) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापतन 
पररषदको अध्यक्षले तनजलाई जनुसकैु िखत ाटाउन सक्नेछ। 

                   (४) सतमततको िैठकको कायवववतध सतमततले तनधावरण 
गरेिमोम्जम ानुेछ। 

7. ववश्वववद्यालयको सबपम्ि सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) ववश्वववद्यालयको सबपम्ि 
ट्रष्टको ु पमा रानेछ र यस्तो सबपम्ि ववश्वववद्यालय सञ्चालन सबिन्त्धी 
काममा िााेक अन्त्य प्रयोजनमा प्रयोग गनव सवकनछैेन।  

(२) ववश्वववद्यालयको चल अचल सबपम्ि ववश्वववद्यालयको नाममा 
रानेछ।  

                   (३) ववश्वववद्यालयको स्वातमत्वमा राेको अचल सबपम्ि 
िेचववखन गनुवपरेमा पररषद्को पूवव सामतत तलनपुनेछ। 

                  (४) प्रचतलत कानून िमोम्जम सबपम्ि िेचववखन गरी प्राप्त ानु 
आउने रकम ववश्वववद्यालयको कोषमा जबमा गनुवपनेछ। 

(५) ववश्वववद्यालयले आफ्नो नाममा राेको चल अचल 
सबपिीको एवककृत वववरण अद्यावतधक गरी त्यस्तो वववरण मन्त्त्रालयमा 
पेश गनुवपनेछ। 

            (६) ववश्वववद्यालयले आफ्नो कारोिारका लातग नेपाल रा् 
िैंकिाट इजाजत प्राप्त वाम्णज्य िैंकमा खाता सञ्चालन गनुवपनेछ।  
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पररच्छेद– ३ 

िोडव अफ ट्रष्टीको गठन, काम, कतवब्य र अतधकार सबिन्त्धी व्यवस्था  

 

8. िोडव अफ ट्रष्टीको गठनः (१) ववश्वववद्यालयको स्थापना‚ सञ्चालन र 
व्यवस्थापनका लातग ववश्वववद्यालयमा ववधान िमोम्जम एक िोडव अफ ट्रष्टी 
गठन गररनेछ।                                       

(२) िोडव अफ ट्रष्टीमा ववश्वववद्यालयका संस्थापक‚ दाता‚ 
ववश्वववद्यालय स्थापना र सञ्चालनमा ववतभन्न आतथवक वा भौततक सायोग 
उपलब्ध गराउने संस्थाका प्रतततनतध तथा आम्जवन सदस्याु  मध्येिाट 
ववधानमा उललेख भए िमोम्जम मनोतनत वा तनवावम्चत सदस्याु  रानेछन।् 

 (३) उपतनयम (१) िमोम्जमको िोडवमा कबतीमा दईु जना 
मवाला सवात सात जना सदस्य राने गरी िोडव अफ ट्रष्टीको गठन 
गनुवपनेछ।  

                       (४) उपतनयम (१) िमोम्जमको िोडवको गठन सबिन्त्धी अन्त्य 
व्यवस्था ववधानमा उललेख भए िमोम्जम ानुछे। 

                        (५) िोडवका सदस्याु  ववधान िमोम्जम गठन ानु े
ववश्वववद्यालय सभाको पदेन सदस्य ानुेछन।्  

9. िोडवको िैठक: (१)  िोडवको  िैठक कम्बतमा वषवको दईु पटक िस्नेछ। 
    (२) िोडवको िैठकको अध्यक्षता िोडवको अध्यक्षले गनेछ। 

 (३) िोडवको सबपूणव सदस्य संख्याको पचास प्रततशत भन्त्दा 
िवढ सदस्यारू उपम्स्थत भएमा िैठकको लातग गणपूरक संख्या पगेुको 
मातननेछ। 
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(४) िोडवले आफुलाई प्राप्त अतधकार मध्ये केाी अतधकार 
कुनै सदस्य‚ ववश्वववद्यालयको कुनै   तनकाय वा पदातधकारीलाई प्रत्यायोजन 
गनव सक्नेछ। 

(५) िोडवको िैठक सबिन्त्धी अन्त्य व्यवस्था ववधानमा 
उललेख भएिमोम्जम ानुछे । 

10. िोडवको काम, कतवव्य र अतधकार: ववश्वववद्यालय िोडवको काम, कतवव्य र 
अतधकार देााय िमोम्जम ानुछेः 

क) ववश्वववद्यालयको लातग आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन तथा 
िावषवक कायव सबपादनको मूलयाङ्कन गने, 

ख) सभाको तनणवयमा आवश्यकताअनसुार म्शक्षण संस्थााु  खोलन,े 
गाभ्ने, स्थानान्त्तरण गने वा खारेज गने, 

ग) संकाय तथा म्शक्षण संस्थााु को व्यवस्थापन तथा रेखदेख र 
तनरीक्षण गने, 

घ) छात्रवृम्ि, पदक र परुस्कारको स्थापना तथा व्यवस्था गने, 
ङ) लेखापरीक्षण प्रततवेदन उपर छलफल गरी आवश्यक तनदेशन 

ददन,े 
च) ववश्वववद्यालयको नीतत तनधावरण गने र ववश्वववद्यालयलाई 

मागवदशवन गने, 
छ) ववश्वववद्यालयको वावषवक िजेट र कायवक्रम स्वीकृतत वा 

संशोधनका लातग सभासमक्ष पेश गने, 
ज) ववश्वववद्यालयको दीघवकालीन योजना स्वीकृततका लातग 

सभासमक्ष पेश गने, 
झ) ववश्वववद्यालयको जनशम्क्त नीतत तथा योजना स्वीकृततका लातग 

सभासमक्ष पेश गने, 
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ञ) ववधानमा उललेख भए िमोम्जमका अन्त्य कामारू गने। 
 

पररच्छेद -४ 

ववश्वववद्यालय गाभ्न ेर गातभन ेसबिन्त्धी व्यवस्था 
 

11. ववश्वववद्यालय गाभ्न े र गातभन े सबिन्त्धी व्यवस्थाः(१) ऐनको दफा २३ 
िमोम्जम एक अकावमा    गातभन चााने ववश्वववद्यालयाु ले मन्त्त्रालयमा 
तनवेदन ददंदा देाायका वववरणाु  खलुाउन ुपनेछः  

(क) अको ववश्वववद्यालयसँग गातभन वा अको ववश्वववद्यालयलाई 
गाभ्ने सबिन्त्धमा ववश्वववद्यालय सभाको दईुततााई 
िामुतले गरेको तनणवय, 

(ख) कायम ानुे ववश्वववद्यालयको नामका सबिन्त्धमा 
ववश्वववद्यालयको सामततको तनणवयको पत्र, 

(ग) अम्घललो आतथवक वषवसबमको लेखापरीक्षणको प्रततवेदन, 
(घ) ववश्वववद्यालयका पूणवकालीन म्शक्षक तथा कमवचारीाु का 

सबिन्त्धमा गातभने ववश्वववद्यालयमा सेवाको सतुनम्श्चतता वा 
प्रचतलत काननु िमोम्जमको सवुवधा सवातको स्वैम्च्छक 
अवकाश वा कमवचारीको उपयकु्त व्यवस्थापन सबिन्त्धी 
तनणवय, 

(ङ) ववश्वववद्यालयमा भएका स्कुल वा संकाय सबिन्त्धी 
वववरण, 

(च) भनाव भएका सिै ववद्याथीाु को पठनपाठनको 
सतुनम्श्चतता, 
(छ) चल वा अचल सबपम्ि सिै नया ँ गठन ानु े

ववश्वववद्यालयको नाममा कायम ानुे सतुनम्श्चतता, 
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(ज) सिै अतभलेखाु  कायम ानुे नयाँ ववश्वववद्यालयमा 
सरुम्क्षत राने भरपदो व्यवस्था, 

(झ) ववश्वववद्यालयले व्यम्क्त वा संस्थााु िाट ऋण तलएको वा 
ददएको  भए त्यसको दावयत्व कायम ानु े
ववश्वववद्यालयमा राने गरी स्वीकार गररएको प्रततवद्धता 
पत्र। 

          (२) ऐनको दफा २३ को उपदफा (५) िमोम्जम प्रदेश 
सरकारिाट गाभ्ने स्वीकृतत पाएको ववश्वववद्यालयलाई मन्त्त्रालयले अनसूुची-
५ िमोम्जमको ढाँचामा ववश्वववद्यालय गातभएको जानकारी ददनछे।  

पररच्छेद -५ 

ववश्वववद्यालय ववघटन सबिन्त्धी व्यवस्था 
 

12.  ववश्वववद्यालय ववघटन सबिन्त्धी व्यवस्थाः(१) ऐनको दफा २५ िमोम्जम 
ववश्वववद्यालय ववघटन ानु सक्नेछ। 

(२) उपतनयम (१) िमोम्जम ववश्वववद्यालय ववघटन गदाव 
अध्ययनरत ववद्याथीको चाल ुशैम्क्षक सत्रको समातप्त भन्त्दा अगावै ववघटन 
गनव सवकनेछैन। 

(३) उपतनयम (१) िमोम्जम िााेक ववश्वववद्यालय ववघटन 
ानुे भएमा ववश्वववद्यालयको सभाले तनणवय गरी त्यसरी ववघटन ानु ुएक 
वषव अगावै मन्त्त्रालयलाई जानकारी ददई सरोकारवाला सिैको 
जानकारीका लातग साववजतनक सूचना प्रकाशन गनुवपनेछ। 

(४) उपतनयम (३) िमोम्जम ववश्वववद्यालय ववघटन गदाव 
ववश्वववद्यालयले आफ्नो ववश्वववद्यालयमा अध्ययनरत ववद्याथीाु को िाँकी 
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म्शक्षण कायवक्रम पूरा गनव आवश्यक सबपूणव कायवको सतुनम्श्चतता 
गनुवपनेछ।  

(५) यस तनयम िमोम्जम ववश्वववद्यालयको ववघटन गने 
जानकारी प्राप्त ानु आएमा मन्त्त्रालयले सो सबिन्त्धमा आवश्यक अध्ययन 
गरी ववघटनको तसफाररसका लातग पररषद्समक्ष प्रस्ताव गनेछ। 

(६) उपतनयम (५) िमोम्जमको प्रस्तावमा पररषद्ले 
ववघटनको तसफाररस गने तनणवय गरेमा मन्त्त्रालयले त्यस्तो तसफाररस 
सवातको प्रस्ताव प्रदेश सरकारसमक्ष पेश गनुवपनेछ। 

(७) यस तनयममा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापतन 
ऐनको दफा २५ िमोम्जम ववश्वववद्यालय ववघटन गनुव परेमा सो को 
कारण सवात सबिम्न्त्धत ववश्वववद्यालयलाई आफ्नो सफाई पेश गनव 
कम्बतमा तीस ददनको समय ददनपुनेछ। 

(८) यस तनयम िमोम्जम ववश्वववद्यालय ववघटन गनव प्रदेश 
सरकारसमक्ष पेश गनुव अम्घ मन्त्त्रालयले ववश्वववद्यालयको सबपम्ि र 
दावयत्वको वासाि गनव तलक्वीडेटर तनयमु्क्तका लातग प्रदेश सरकार समक्ष 
तसफाररस गनेछ। 

(९) मन्त्त्रालयले पेश गरेको तलक्वीडेटरको प्रततवेदन र 
पररषद्को तसफाररस सवातको ववश्वववद्यालय ववघटन सबिन्त्धी प्रस्ताव 
प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेमा उक्त ववश्वववद्यालय ववघटन ानुेछ। 

(१०) ववश्वववद्यालयका म्शक्षक, कमवचारी र अध्ययनरत 
ववद्याथीको सबिन्त्धमा पररषद्को तसफाररसमा उललेख भए िमोम्जम 
ानुेछ। 

(११) ववश्वववद्यालयको दावयत्व भकु्तानी गरी िाँकी राेको 
सबपम्ि सबिन्त्धमा तलक्वीडेटरको प्रततवेदन समेतको आधारमा प्रदेश 
सरकारले तनणवय गरे िमोम्जम ानुेछ। 
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13.     ववश्वववद्यालयले जानकारी गराउनपुनेः (१) यस पररच्छेद िमोम्जम 
ववश्वववद्यालय ववघटन ानुे भएमा त्यसको जानकारी सबिम्न्त्धत ववद्याथी, 
म्शक्षक तथा कमवचारीलाई यथाशीघ्र गराउनपुनेछ। 

  (२) ववश्वववद्यालय तिघटन ानुे भएमा म्शक्षक तथा कमवचारीलाई 
ववतनयममा तोवकए िमोम्जमको  सवुवधा उपलब्ध गराउनपुनेछ। 

14. नया ँ ववद्याथी भनाव गनव नानुःे- ववश्वववद्यालय ववघटन ानुे सूचना जारी 
भएपतछ ववद्याथी भनाव गनव पाइनेछैन।  

15. भकु्तानीको प्रिन्त्ध तमलाउनपुनेः- ववश्वववद्यालय ववघटन गनुवपूवव 
ववश्वववद्यालयको सबपूणव आबदानी खचव व्यवस्थापन तथा ऋण भए सो 
को साँवा व्याज भकु्तानीको आवश्यक प्रिन्त्ध तमलाउनपुनेछ।  

 

पररच्छेद- ६ 

ववदेशी ववश्वववद्यालयको सबिन्त्धनमा उच्च म्शक्षा म्शक्षण संस्था स्थापना सबिन्त्धी 
व्यवस्था 

 

16. उच्च म्शक्षा सबिन्त्धी म्शक्षण संस्था स्थापना गनवसक्नःे (१) कुनै संस्था वा 
तनकायले ववदेशी ववश्वववद्यालयसँग सबिन्त्धन तलई प्रदेश तभत्र उच्च म्शक्षा 
म्शक्षण संस्थााु  स्थापना गनव सक्नेछन।् 

(२) उपतनयम (१) िमोम्जम म्शक्षण संस्था स्थापना गनव चाान े
संस्था वा तनकायले ऐनको दफा ४० को उपदफा (१) िमोम्जम पररषद् 
िाट स्वीकृतत तलनपुनेछ। 

(३) उपतनयम (१) िमोम्जम स्थापना ानुे म्शक्षण संस्थााु  
प्रदेश तभत्र भएका ववश्वववद्यालाु ले सञ्चालन गरेका ववषयाु  िााेक 
प्रदेशलाई आवश्यक पने तसपमूलक जनशम्क्त उत्पादनमा सायोग परु्रयावउन े
ववषयसँग सबिम्न्त्धत ानुपुनेछ। 
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(४) उपतनयम (१) िमोम्जमका म्शक्षण संस्था स्थापना गनव 
चााने संस्था वा तनकायले देाायका वववरण सवात मन्त्त्रालयमा तनवेदन 
ददनपुनेछः 

(क) सबिन्त्धन ददने ववश्वववद्यालयको सबिन्त्धनपत्र 
तथा सञ्चालन गनव खोजेको ववषय, 

(ख) एक म्शक्षण िषवमा अध्यापन गराइने अनमुातनत 
ववद्याथी संख्या, 

(ग) ववद्याथीाु सँग तलइन ेशलुक सबिन्त्धी वववरण, 
(घ) सञ्चालनको लातग आवश्यक पने कक्षाकोठा, 

पसु्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास भवन, 
खेलमैदान जस्ता पूवावधाराु को वववरण, 

(ङ) प्रशासतनक कक्ष, आवश्यक फतनवचर तथा 
म्शक्षण सामग्रीाु , 

(च) संस्थाको लातग आवश्यक पने कमवचारी तथा 
पठनपाठन गराउने आवश्यक योग्यता भएका 
म्शक्षकाु को वववरण, योग्यताका प्रमाणपत्राु  
र करार संझौतााु , 

(छ) म्शक्षक कमवचारीाु को आचारसंवाता, 
(ज) छात्रवृतत सबिन्त्धी प्रावधान, 
(झ) मन्त्त्रालयले माग गरेका थप वववरणाु । 

(५) उपतनयम (४) िमोम्जम प्राप्त तनवेदनउपर सतमततले 
छानववन गरी प्रततवेदन पेश गनेछ । 

(६) उपतनयम (5) िमोम्जम प्राप्त प्रततवेदनका आधारमा 
मन्त्त्रालयले तसफाररस सवात स्वीकृततका लातग पररषद्समक्ष पेश गनेछ। 
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(७) उपतनयम (6) िमोम्जम मन्त्त्रालयको तसफाररस प्राप्त भएमा 
पररषद्ले त्यस्तो म्शक्षण संस्था स्थापना गनव एक म्शक्षण कायवक्रमका 
लातग अस्थायी स्वीकृतत ददन सक्नेछ। 

(८) उपतनयम (७) िमोम्जम अस्थायी स्वीकृतत प्राप्त गरी एक 
शैम्क्षक कायवक्रम सफलतापूववक सबपन्न गरेका म्शक्षण संस्थााु ले थप 
कायवक्रम सञ्चालनका लातग स्वीकृतत माग गरेमा पररषद्ले स्वीकृतत प्रदान 
गनव सक्नेछ।  

(9) उपतनयम (8) िमोम्जम स्वीकृतत प्राप्त गरेका म्शक्षण 
संस्थााु ले प्रत्येक पाँच वषवमा पररषदिाट नवीकरण गराउनपुनेछ। 

(10) उपतनयम (9) िमोम्जम नवीकरणका लातग मन्त्त्रालयमा 
उपतनयम (४) िमोम्जमको अद्यावतधक वववरण पेश गनुवपनेछ। 

(11) यस पररच्छेद िमोम्जम स्थापना ानुे म्शक्षण संस्थााु ले 
अनसूुची-६ मा तोवकए िमोम्जम धरौटी, अनमुतत शलुक र नवीकरण 
शलुक िझुाउनपुनेछ।  

 

पररच्छेद-७ 

शैम्क्षक परामशव सबिन्त्धी व्यवस्था 
 

17. सेवा सञ्चालन गनव अनमुतत तलनपुने: (१) सेवा सञ्चालन गनव चााने संस्था 
वा तनकाय र कुनै तातलम कायवक्रम सञ्चालन गनव चााने ववदेशी म्शक्षण 
संस्थाले सेवा सञ्चालन गनुवपूवव अनमुतत तलनका लातग देाायका 
वववरणसवात अनसूुची-७ को ढाँचामा मन्त्त्रालयमा तनवेदन ददनपुनेछ। 

(क) फमव वा कबपनीको स्वीकृत प्रवन्त्ध-पत्र तथा 
तनयमावलीको प्रमाम्णत प्रतततलवप 

(ख) सञ्चालकारूको नागररकताको प्रमाण-पत्रको 
प्रतततलवप, 
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(ग) स्थायी लेखा प्रमाण-पत्र (PAN) को प्रतततलवप, 
(घ) कबतीमा दईु जना परामशवदाताको योग्यताको 
प्रमाण-पत्र, 
(ङ) कुनै पतन देशको कबतीमा दईु वटा कलेज तथा 
ववश्वववद्यालयको आतधकाररक प्रतततनतध भएको प्रमाण-
पत्रको प्रतततलवप, 
(च) आफ्नै घरजग्गामा सञ्चालन गने भएमा जग्गाधनी 
दताव प्रमाणपत्रको प्रतततलपी,  

(छ) भाडाको घर वा जग्गा भएमा कबतीमा दईु वषवको 
लातग घर भाडामा तलएको सबझौता-पत्रको प्रतततलवप, 
(छ) फमव वा कबपनी, संस्थाको नाममा खाता सञ्चालन 
राेको सबिम्न्त्धत िैंकको तसफाररस पत्र, 
(ज) संस्थाले प्रदान गने सवुवधा, कायवप्रवक्रया, लागत 
समेत खलुाइएको वववरण, 
(झ) भाषा एवम ्पूवव तयारी कक्षा सञ्चालन गने 
प्रम्शक्षकारूको योग्यता खलेुको प्रमाण-पत्रको प्रतततलवप 
सवातको वववरण, 
ञ) सेवा प्राप्त गने व्यम्क्तले िझुाउनपुने शलुकको वववरण, 
ट) अम्घललो आ.व. को लेखापरीक्षण प्रततवेदन, 
ठ) कर चकु्ता प्रमाणपत्र,  
ठ) सबिम्न्त्धत स्थानीय ताको तसफाररस वा दताव 
प्रमाणपत्र 
ड) मन्त्त्रालयले माग गरेका अन्त्य वववरण।    

(२) उपतनयम (१) िमोम्जम प्राप्त तनवेदन तथा कागजातारू 
जाँचिझु गरी  सेवा सञ्चालनका लातग अनमुतत ददन उपयकु्त 
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देम्खएमा मन्त्त्रालयले अनसूुची-8 िमोम्जमको ढाँचामा अनमुतत 
पत्र ददनेछ। 

(३) यो तनयमावली प्रारबभ ानुपूुवव सञ्चालनमा राेका सेवा 
सञ्चालन गने संस्थाले यो तनयमावली प्रारबभ भएको तमततले छ 
मवानातभत्र तनयम (1) िमोम्जम अनमुतत तलनपुनेछ। 
(४) उपतनयम (१) िमोम्जम अनमुतत तलन चााने संस्थााु ले 
अनसूुची-६ िमोम्जमको अनमुतत दस्तरु िझुाउनपुनेछ। 

(५) उपतनयम (१) िमोम्जमको अनमुततपत्रको अवतध एक 
आतथवक वषवको ानुेछ। 

18. अनमुततपत्र नवीकरण गनुवपने: (1) सेवा सञ्चालन गने संस्थाले अनमुतत 
पत्रको अवतध समाप्त ानु ुएक मवाना अगावै देााय िमोम्जमका 
वववरणसवात अनमुतत पत्र नवीकरणका लातग तनवेदन ददनपुनेछः 
(क) गत आतथवक वषवमा सबपादन गरेका कामारूको प्रगतत वववरण, 
(ख) गत आतथवक वषवको लेखापरीक्षण प्रततवेदन, 
(ग) संस्थाले प्रदान गने सेवा, कायवप्रवक्रया र लागतको वववरण, 
(घ) संस्था दतावको प्रमाणपत्र, 
(ङ) कर चकु्ता प्रमाण-पत्र, 
च) मन्त्त्रालयले माग गरेका अन्त्य वववरण। 

(२) उपतनयम (1) मा जनुसकैु कुरा लेम्खएको भए तापतन सेवा सञ्चालन गने 
संस्थाले तनधावररत समयमा नवीकरण गनव नसकेको कारण खलुाई 
मन्त्त्रालयसमक्ष तनवेदन ददएमा र त्यस्तो तनवेदनको व्याोरा मनातसव 
भएमा मन्त्त्रालयले नवीकरण गने अवतध बयाद समाप्त भएको तमततले तीन 
मवानासबम थप गनव सक्नछे। 

(3) अनमुतत नवीकरण गदाव अनसूुची-६ मा उललेख भएिमोम्जमको 
नवीकरण दस्तरु र बयाद थप वापत थप दस्तरु लाग्नछे। 
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19. अनमुततपत्र रद्द ानु े अवस्थाः(१) सेवा सञ्चालन गने कुनै पतन संस्थाको 
अनमुतत देाायका अवस्थामा तनयम २३ िमोम्जम गदठत सतमततको 
तसफाररसमा मन्त्त्रालयले रद्द गनव सक्नेछ। 

(क) सबिम्न्त्धत संस्थाले अनमुतत पत्र रद्द गनव 
तनवेदन ददएमा, 
(ख) तोवकएका शतवारू उललङ्घन गरेको पाइएमा, 
(ग) संस्थाले झटु्टा वा िदनीयतपूणव तररकाले सेवा 
प्रदान गरेमा, 
(घ) सेवा प्रदान गदाव गररएको सबझौतामा तनधावररत 
भन्त्दा िढी शलुक तलएको पाइएमा, 
(ङ) संस्थाको दताव खारेज भएमा, 
(च) सञ्चालन गने संस्था ववघटन भएमा, 
(छ) संस्था सञ्चालन गने फमव वा कबपनी खारेज वा 
तलम्क्वडेशन भएको प्रमाम्णत भएमा, 
(ज) मन्त्त्रालय वा मन्त्त्रालयले तोकेको तनकायको 
नीतत तनदेशनारूको उललङ्घन गरेको पाइएमा, 
(झ) संस्थाको नवीकरण नगरेमा। 

(२) उपतनयम (१) िमोम्जम सेवा सञ्चालन गने संस्थाको 
अनमुतत रद्द ाुदँाका िखत संस्थाले ततनुव िझुाउनपुने आफ्नो 
सबपूणव दावयत्व तमलान गरेको ानुपुनेछ। 
(३) उपतनयम (१) िमोम्जम सेवा सञ्चालन गने संस्थाको 
अनमुततपत्र रद्द गनुव अम्घ    मन्त्त्रालयले त्यस्ता संस्थालाई 
सफाइ पेश गने मौका ददनपुनेछ। 

20. धरौटी राख्नपुनेः (१) यस तनयमावली िमोम्जम अनमुतत तलई सेवा सञ्चालन 
गनव चााने संस्थाले अनसूुची-६ िमोम्जमको धरौटी रकम जबमा गनुवपनेछ। 
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(२) संस्थाले कानून ववपररतका कुनै कायव गरी कसैलाई 
आतथवक क्षतत परु्रयावएमा मन्त्त्रालयले वपडीत पक्षलाई सोाी 
धरौटीिाट क्षततपूततव ददने व्यवस्था तमलाउन सक्नछे र धरौटी 
भन्त्दा िढी क्षतत पयुावएकोमा सो क्षतत िरािरको रकम 
प्रचतलत कानूनिमोम्जम असलु उपर गने व्यवस्था 
तमलाउनेछ। 

(३) यो तनयमावली प्रारबभ ानुपूुवव प्रचतलत कानून िमोम्जम 
अनमुतत प्राप्त गरी सञ्चालन भएका सेवा सञ्चालन गने 
संस्थाारूले तनयम १७ को उपतनयम (१) िमोम्जम 
मन्त्त्रालयिाट स्वीकृतत तलँदा अनसूुची-६ िमोम्जमको धरौटी 
जबमा गनुवपनेछ। 

तर,  

शैम्क्षक परामशव सेवा तथा भाषा म्शक्षणसबिन्त्धी 
कायवववतध,२०७६ िमोम्जम अनमुतत तलँदाका िखत धरौटी 
जबमा गरेका संस्थाको ाकमा यो प्रावधान लाग ुानुछैेन।  
(४) यस तनयमावली िमोम्जम संस्था िन्त्द गनव चााेमा 
प्रचतलत कानून िमोम्जम धरौटी वापतको रकम वफताव 
गररनेछ। 

तर,  

सेवा सञ्चालन गने संस्थाको अनमुतत रद्द ाुँदाका िखत 
संस्थाले ततनुव िझुाउनपुने आफ्नो सबपूणव दावयत्व तमलान 
गरेको ानुपुनेछ। 

 

21. सेवा सञ्चालन गने संस्थाले शतवाु  पालना गनुवपनेः (१) सेवा सञ्चालन गने 
संस्थाले देाायका शतवारू पालना गनुवपनेछः 

(क) संस्थाको छुटै्ट कायावलयको व्यवस्था ानुपुने, 
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(ख) संस्थाको ठेगाना तथा सबपकव  टेतलफोन, इमेल 
समेत स्पष्ट खलेुको ानुपुने, 

(ग) संस्थाले आफूलाई प्रदान गररएको अतधकारको 
के्षत्रतभत्र राी कायव गनुवपने, 

(घ) योग्यता पगेुको आतधकाररक व्यम्क्तिाट मात्र 
सेवा प्रदान गनुवपने, 

(ङ) ववदेशी नागररकलाई म्शक्षण परामशवदाता वा 
प्रम्शक्षकको रूपमा तनयमु्क्त गदाव प्रचतलत कानून 
िमोम्जम अनमुतत तलनपुने भएमा त्यस्तो अनमुतत 
तलएको ानुपुने, 
(च) सेवाको लागतका आधारमा सेवा शलुक 
तनधावरण गरी साववजतनक गनुवपने, 

(छ) ववश्वववद्यालय वा कलेज राेको देशको 
प्रवेशाज्ञाको प्रवक्रया सबिन्त्धी जानकारी गराउन ुपने, 
(ज) सेवा प्रदान गने संस्थामा प्रम्शक्षक, भौततक 
पूवावधार तथा पसु्तकालयको सवुवधा ानुपुने, 
(झ) संस्थाले झटु्ठा वा भ्रमपूणव ववज्ञापन प्रकाशन, 
प्रशारण वा प्रचारप्रसार गनव नानुे। 
(ट) संस्थाको स्थायी लेखा नबिर प्रमाण-पत्र, संस्था 
दताव प्रमाण-पत्र, संस्थािाट  गररने सेवा, कायवप्रवक्रया 
समेत खलुाई सिैले स्पष्ट रूपमा देख्न े गरी 
कायावलयमा राख्नपुने, 
(ठ) संस्थाले आफ्नो कायावलय स्थानान्त्तरण गनुवपूवव 
मन्त्त्रालयको अनमुतत तलनपुने। 
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22. करार गनुवपनेः संस्थाले सेवा तलन चााने व्यम्क्त र संस्थाको तिचमा देाायका 
वववरणाु  समेत खलुने गरी अनसूुची-९ िमोम्जमको ढाँचामा करार 
गनुवपनेछः 

(क) ववद्याथीले उच्च म्शक्षा अध्ययन गनव चााेको शैम्क्षक 
संस्था सबिम्न्त्धत देशको सरकारिाट मान्त्यताप्राप्त 
भएको सतुनश्चतता, 

(ख) नेपाल सरकारले तोकेको तनकायिाट समकक्षता 
प्रमाणपत्र प्राप्त ानुसक्ने शैम्क्षक संस्था, 

(ग) स्पष्टु पमा शैम्क्षक संस्थाको नाम, ठेगाना र सबपकव  
उललेख भएको तथा त्यस्तो संस्थाले अन्त्तरावव्य 
मान्त्यता प्राप्त गरेको, 

(घ) शैम्क्षक संस्थाले प्रदान गने छात्रवृम्ि,  शलुक तथा 
अन्त्य सेवा सवुवधा, 

(ङ) सबिम्न्त्धत देशको अध्यागमन सबिन्त्धी कानून, 
(च) ववद्याथीका लातग छात्रावास तथा आवासको 

व्यवस्था, 
(छ) ववदेशी ववद्याथीले पालना गनुवपने शतव तथा पालना 

गनुवपने तनयमाु , 
(ज) ववद्याथीका लातग प्राप्त ानु सक्ने आमं्शक रोजगारी र 

खान िस्नको लातग ानुसक्न े वैकम्लपक व्यवस्था, 
(झ) ववदेशी ववद्याथीले जानु्नपने र जान्न चााेका अन्त्य 

ववषयाु । 
२3.    परामशवदाता वा प्रम्शक्षकको योग्यताः  शैम्क्षक परामशवदाता वा प्रम्शक्षकले 

सबिम्न्त्धत ववषयमा  देााय िमोम्जमको योग्यता ाातसल गरेको ानुपुनेछः 
            (क) भाषा प्रम्शक्षकको लातग मान्त्यता प्राप्त 

ववश्वववद्यालयिाट स्नातक वा सो सरा उिीणव गरी 
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सबिम्न्त्धत भाषाको कम्बतमा एक वषवको तातलम 
तलएको वा उक्त भाषाको कम्बतमा स्नातक ता 
सराको अध्ययन परुा गरेको, 

      (ख) TOEFL, IELTS, SAT, JLPT अध्यापनका लातग 
मान्त्यता प्राप्त ववश्वववद्यालयिाट स्नातक वा सो सरा 
उिीणव गरी सबिम्न्त्धत ववषयमा न्त्यनुतम पचािर 
प्रततशत प्राप्ताङ्क प्राप्त गरेको, 

      (ग) GRE, GMAT अध्यापनका लातग मान्त्यता प्राप्त 
ववश्वववद्यालयिाट कम्बतमा स्नातकोिर ता वा सो 
सरा उिीणव गरी सबिम्न्त्धत ववषयमा न्त्यनुतम 
पचािर प्रततशत प्राप्ताङ्क प्राप्त गरेको। 

२४.  समन्त्वय सतमततः (१) शैम्क्षक परामशव सेवा प्रम्शक्षण कायवक्रम सञ्चालन 
अनमुतत, नवीकरण वा   अनमुतत रद्द सबिन्त्धी तसफाररस गनव 
मन्त्त्रालयममा देााय िमोम्जमको एक समन्त्वय सतमतत रानेछः         

       (क) प्रमखु, उच्च म्शक्षा मााशाखा, मन्त्त्रालय 
  -संयोजक 

       (ख) मखु्यमन्त्त्री तथा मम्न्त्त्रपररषद कायावलयको 
कबतीमा अतधकृतस्तरको कमवचारी  -सदस्य 

       (ग) प्रदेश सरकारको आन्त्तररक मातमला ाेने 
मन्त्त्रालयको कबतीमा अतधकृतस्तरको कमवचारी   
       -सदस्य                          

       (घ) मन्त्त्रालयको कानून अतधकृत  -सदस्य 

       (ङ) सबिम्न्त्धत शाखा ाेने मन्त्त्रालयको शाखा प्रमखु          
-सदस्य सम्चव      

(२) उपतनयम (१) िमोम्जमको समन्त्वय सतमततले तनयम 
१७, १८ र १९ िमोम्जम प्राप्त तनवेदनाु  मातथ जाँचिझु गरी सेवा 
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सञ्चालन गने संस्थाको अनमुतत नवीकरण वा रद्द सबिन्त्धी तनणवयका 
लातग मन्त्त्रालयसमक्ष तसफाररस गनेछ। 

२५.    अनगुमन तथा तनरीक्षण गनव सक्नःे (१) मन्त्त्रालयले जनुसकैु िखत सेवा 
प्रदायक संस्थाको अनगुमन र  तनरीक्षण गरी तनदेशन ददन सक्नेछ। 

                 (२) उपतनयम (१) िमोम्जम मन्त्त्रालयले ददएको तनदेशन 
पालना गनुव सबिम्न्त्धत संस्थाको कतवव्य ानुछे। 

 

पररच्छेद-७ 

ववववध 

 

26. शैम्क्षक मेला वा प्रदशवनी आयोजना गदाव अनमुतत तलनपुनेः (१) संस्थाले 
शैम्क्षक परामशव सबिन्त्धी मेला वा प्रदशवनी आयोजना गदाव देाायका 
कागजात संलग्न गरी मन्त्त्रालयले तोकेको तनकायमा अनमुततका लातग 
तनवेदन ददनपुनेछः 

(क) स्थायी लेखा नबिर प्रमाण-पत्र (PAN) को प्रतततलवप, 
(ख) मेला वा प्रदशवनीमा सामेल म्शक्षण संस्था, ववषय, ता, लागत, 
उपातधको मान्त्यता र समकक्षता सबिन्त्धी ववस्ततृ वववरण, 
(ग)मेला वा प्रदशवनी आयोजना कायवक्रमको ववस्ततृ वववरण, 
(घ) ववदेशी आयोजक भए सबिम्न्त्धत  कूटनीततक तनकायको 
तसफाररस, 
(घ) सबिम्न्त्धत स्थानीय ताको तसफाररस। 

      (२) उपतनयम (१) िमोम्जम प्राप्त तनवेदन िमोम्जम मन्त्त्रालयले 
तोकेको तनकायले मेला वा   प्रदशवनी   आयोजनाका लातग अनमुतत 
ददनसक्नेछ। 

27. लेखा तथा लेखापरीक्षणः (1) ववश्वववद्यालय, म्शक्षण संस्था र सेवा सञ्चालन 
गने संस्थाले आफ्नो लेखा प्रचतलत कानूनले तोकेको ढाँचामा राख्नपुनेछ। 
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 (२) उपतनयम (१) िमोम्जमको लेखा प्रचतलत कानून िमोम्जम 
मान्त्यता प्राप्त लेखापरीक्षकिाट लेखापरीक्षण गराउनपुनेछ।  

(३) उपतनयम (२) िमोम्जमको लेखापरीक्षण प्रततवेदन 
लेखापरीक्षण सबपन्न भएको तमततले तीन मवानातभत्र मन्त्त्रालयमा 
पेश गनुवपनेछ।  

28. ववश्वववद्यालयमा भनाव ानु चावान े योग्यता: (१) ववश्वववद्यालयमा भनाव 
ानुका लातग ववद्याथीाु को योग्यता ववश्वववद्यालयको ववतनयममा तोवकए 
िमोम्जम ानुेछ। 

29. उपाधी तथा मानाथव उपाधी प्रदान गनव सक्नःे ववश्वववद्यालयले ववश्वववद्यालयको 
ववधान तथा ववतनयममा तोवकए िमोम्जम ववतभन्न उपाधी तथा मानाथव उपाधी 
प्रदान गनव सक्नेछ। 

30. ववश्वववद्यालयको सूम्च प्रकाशन गनुवपनेः मन्त्त्रालयले प्रत्येक िषव प्रदेशतभत्र 
सञ्चातलत ववश्वववद्यालयाु को नाम,  त्यस्ता ववश्वववद्यालयमा सञ्चातलत म्शक्षण 
कायवक्रम लगायतका अन्त्य आवश्यक वववरण सवातको सूम्च प्रकाशन गनेछ। 

31. वावषवक प्रततवेदनः ववश्वववद्यालयले आफ्नो वावषवक प्रततवेदन सभािाट पाररत 
गरी आतथवक वषव समाप्त भएको तीन मवानातभत्र मन्त्त्रालयसमक्ष पेश 
गनुवपनेछ।  

32. मापदण्ड िनाउन सक्नःे ऐन र यस तनयमावलीको अतधनमा राी 
मन्त्त्रालयले आवश्यकता अनसुार मापदण्ड िनाउन सक्नछे। 

33. खारेजी र िचाउः (१) शैम्क्षक परामशव सेवा तथा भाषा म्शक्षणसबिन्त्धी 
कायवववतध, २०७६ खारेज गररएको छ। 

(२) शैम्क्षक परामशव सेवा तथा भाषा म्शक्षणसबिन्त्धी कायवववतध, 
२०७६ िमोम्जम भए गरेका काम कारिााी यसै तनयमावली 
िमोम्जम भएको मातननछे। 
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अनसूुची-१ 

(तनयम (3) को उपतनयम (५) सँग सबिम्न्त्धत) 

सैद्धाम्न्त्तक सामततको ढाँचा  

 

प्रदेश सरकार  

.................. मन्त्त्रालय 

................... मााशाखा 
लमु्बिनी प्रदेश, नपेाल 

 

ववषयः सैद्धाम्न्त्तक सामतत ददईएको । 

 

श्री..................................                                  
तमतत............................. 
 

 ......................................................(ववश्वववद्यालयको नाम उललेख गने) 
ववश्वववद्यालय स्थापनाका लातग .....................................(स्थानीय ताको 
नाम उललेख गने) को तसफाररस 
सवात............................................................(स्थानीय ताको नाम 
उललेख गने) वडा नं...... मा ट्रष्टीमा आधाररत राेर ववश्वववद्यालय स्थापनाका 
लातग मन्त्त्रालयमा तनवेदन प्राप्त भइ त्यसको स्थलगत अवलोकनको प्रततवेदनका 
आधारमा लमु्बिनी प्रदेश सरकारको  तमतत.................. को तनणवय िमोम्जम 
ववश्वववद्यालय ऐन, २०७८ तनयमावली २०७८ र अन्त्य प्रचतलत कानून 
िमोम्जम तोवकएका सिै पूवावधार र प्रवक्रयाको तयारीका लातग यो सैद्धाम्न्त्तक 
सामतत प्रदान गररएको छ ।  

.................. 
                                                     सम्चव 

  मन्त्त्रालय 
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अनसूुची-2 

(तनयम ४ को उपतनयम (१) सँग सबिम्न्त्धत) 
ववश्वववद्यालयको प्रस्ताववत ववधानको ढाँचा 

1. ववश्वववद्यालयको स्थापनाको उद्देश्य, 
2. ववश्वववद्यालय संगदठत संस्था ानुे ववषय, 
3. ववश्वववद्यालयले सञ्चालन गने कायवक्रम, 
4. ववश्वववद्यालयको उद्दशे्य प्राप्त गनव गररने कामाु , 
5. ववश्वववद्यालयको संगठन संरचना, 
6. ववश्व ववद्यालयका पदातधकारी, 
7. िोडव अफ ट्रवष्टको गठन, 
8. िोडव अफ ट्रवष्टको िैठक, 
9. िोडव अफ ट्रवष्टको काम कतवव्य र अतधकार, 
10. ववश्व ववद्यालय सभाको गठन, 
11. ववश्व ववद्यालय सभाको िैठक, 
12. सभाको काम, कतवव्य र अतधकार, 
13. प्राम्ज्ञक पररषदको गठन, 
14. प्राम्ज्ञक पररषदको काम कतवव्य र अतधकार, 
15. कायवकारी पररषदको गठन, 
16. कायवकारी पररषदको काम, कतवव्य र अतधकार, 
17. संकाय, 
18. अनसुन्त्धान केन्त्र, 
19. ववधापररषद, 
20. क्याबपस, 
21. पाठ्यक्रम, 
22. सेवा आयोग, 
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23. ववश्वववद्यालयका पदातधकारीाु  र पदातधकारीाु को काम कतवव्य र 
अतधकार, 
24. ववश्वववद्यायलका म्शक्षक तथा कमवचारी, 
25. ववश्वववद्यालयको कोष, 
26. लेखा र लेखा परीक्षण, 
२७. ववश्वववद्यालय भनाव ानु चावाने योग्यता। 
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अनसूुची -3 

(तनयम ४ को उपतनयम (2) सँग सबिम्न्त्धत) 

ववश्वववद्यालय स्थापनाका लातग ददइने तनवेदनका साथमा पेश गनुवपने कागजाताु ः 
१) ववश्वववद्यालयको ववधान। 

२) ववश्वववद्यालय स्थापना तथा सञ्चालनको लातग ऐनमा तोवकए िमोम्जमको 
भौततक तथा प्राम्ज्ञक पूवावधाराु को वववरण। 

३) ऐनमा तोवकए िमोम्जमको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूजाव वा जग्गा प्रातप्त 
ानुे सतुनम्श्चतता सबिन्त्धी कागजात। 

४)  सञ्चालन गररने संकाय वा स्कूलाु को वववरण। 

५)  सबिम्न्त्धत स्थानीय ताको तसफाररस। 

६)  ववश्वववद्यालय स्थापना गने सबिन्त्धमा ट्रवष्टका संस्थापकाु िाट भएको 
तनणवयको प्रतततलवप। 

७)  िोडव अफ ट्रवष्टको गठन सबिन्त्धी वववरण। 

८)  ऐनमा उललेख भए िमोम्जमको िैङ्कमा रकम जबमा भएको वा ानु े
सतुनम्श्चतता भएको िैङ्क ग्यारेन्त्टी वा प्रमाण तथा सञ्चालन खचवको कोषको रकम 
व्यवस्था भएको सतुनम्श्चतता गने कागजात। 

९) ऐनमा तोवकए िमोम्जमको जनशम्क्तको मौजदुा वववरण र भववष्यका लातग 
आवश्यक मानवस्रोत व्यवस्थापनको भरपदो योजना। 

१०) परुाना संस्थााु को ाकमा ववगत तीन िषवको ववद्याथी संख्याको वववरण। 
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अनसूुची -४ 

(तनयम (४) को उपतनयम (६)सँग सबिम्न्त्धत) 

ववश्वववद्यालय सञ्चालनको स्वीकृततको ढाँचा 
प्रदेश सरकार  

……………… मन्त्त्रालय 

................ मााशाखा  

लमु्बिनी प्रदेश, नपेाल 

तमततः ................ 

ववषयः ववश्वववद्यालय सञ्चालनको स्वीकृतत सबिन्त्धमा। 

श्री  ................................ । 

...................................... 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारको मम्न्त्त्रपररषदको तमतत ................ को तनणवय 
िमोम्जम यस प्रदेशमा ………………………………. मातनत/ववश्वववद्यालय स्थापना गरी 
सञ्चालन गनव स्वीकृतत प्रदान गररएको छ। ववश्वववद्यालय ऐन २०७८, 
ववश्वववद्यालय तनयमावली २०७८ र स्वीकृत ववधानमा उललेम्खत प्रावधानाु को 
अतधनमा राी गणुस्तरीय उच्च म्शक्षाको उपलब्धता र म्शक्षाको माध्यमिाट 
रा्कै ववकास र समवृद्धमा सायोग पगु्ने जनशम्क्तको आपतुतव ववश्वववद्यालयिाट 
ानुे अपेक्षा गररएको छ। 

ववश्वववद्यालयको उिरोिर प्रगततको कामना। 

................ 
                                                     सम्चव 

     मन्त्त्रालय 
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अनसूुची -५ 

(तनयम (११) को उपतनयम (२) सँग सबिम्न्त्धत) 
ववश्वववद्यालय गातभएको जानाकारीको ढाँचा 

प्रदेश सरकार  

………………… मन्त्त्रालय 

................ मााशाखा  

लमु्बिनी प्रदेश, नपेाल 

तमततः............... 

ववषयः ववश्वववद्यालय गाभ्ने स्वीकृतत सबिन्त्धमा। 

श्री ..............................। 

................................ 
 

यस प्रदेश अन्त्तगवत सञ्चातलत......ववश्वववद्यालय र ..........ववश्वववद्यालयले 
प्रचतलत काननु िमोम्जम एकआपसमा गातभइ एउटै ववश्वववद्यालयको ु पमा काम 
कारवााी अगातड िढाउन पाउ भनी ददएको तनवेदन उपर कारवााी ाुदँा 
लमु्बिनी प्रदेश सरकारको मम्न्त्त्रपररषदको तमतत....................... को तनणवय 
िमोम्जम दईु मातनत /ववश्वववद्यालयाु  गातभई सञ्चालन गनव स्वीकृतत प्रदान 
गररएको छ। ववश्वववद्यालय ऐन २०७८, ववश्वववद्यालय तनयमावली २०७८ र 
स्वीकृत ववधानमा उललेम्खत प्रावधानाु को अतधनमा राी गणुस्तरीय उच्च 
म्शक्षाको उपलब्धता र म्शक्षाको माध्यमिाट रा्कै ववकास र समवृद्धमा सायोग 
पगु्ने जनशम्क्तको आपतुतव ववश्वववद्यालयिाट ानुे अपेक्षा गररएको छ।  

ववश्वववद्यालयको उिरोिर प्रगततको कामना। 

...................... 
                                                     सम्चव 

  मन्त्त्रालय 
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अनसूुची-६ 

(तनयम (३) को उपतनयम (२), तनयम (४) को उपतनयम (७), तनयम (६) को 
उपतनयम (११), तनयम (१७)को उपतनयम (४), तनयम (१८)को उपतनयम 

(३), तनयम (२०)को उपतनयम (१), सबिम्न्त्धत) 

 

ववश्वववद्यालय स्थापनाका लातग लाग्ने दस्तरु तथा अन्त्य धरौटी, शलुकाु को 
वववरणः 
 
१) सैद्धाम्न्त्तक सामततका लातग तनवेदन दस्तरु ु . पम्च्चसाजार।  

२) ववश्वववद्यालय सञ्चालन अनमुतत शलुक ु . िीसलाख। 

३) म्शक्षण संस्था धरौटी शलुक ु . पम्च्चसलाख। 

४) म्शक्षण संस्था अनमुतत शलुक ु . दसलाख। 

५) म्शक्षण संस्था नवीकरण शलुक ु . पाँचलाख। 

६) सेवा सञ्चालन गने संस्थाको अनमुतत शलुक ु . पाँचाजार। 

७) सेवा सञ्चालन गने संस्थाको नवीकरण शलुक ु . तीनाजार। 

८) सेवा सञ्चालन गने संस्थाको बयाद थप वापतको थप नवीकरण शलुक ु . 
एकाजार पाँचसय। 

९) सेवा सञ्चालन गने संस्थाले जबमा गनुवपने धरौटी रकम ु . एकलाख। 
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अनसूुची- ७ 

तनयम (१७) को उपतनयम (१)  सँग सबिम्न्त्धत 

सेवा सञ्चालन र नवीकरणका लातग ददनपुने तनवेदनको ढाँचा 
 

श्री म्शक्षा ववज्ञान यवुा तथा खेलकुद मन्त्त्रालय, 
लमु्बिनी प्रदेश। 

          ववषयः-  शैम्क्षक परामशव सेवा तथा प्रम्शक्षण कायवक्रम सञ्चालन 
अनमुतत/ नवीकरण गरी पाउँ। 

 माोदय 

 

तमतत ……………………..मा ………………………………….नामको फमव कबपनी 
…………………………………… ………………………… मा शैम्क्षक परामशव सेवा र 
प्रम्शक्षण/ तातलम कायव प्रदान गने उद्देश्य राखी संस्था दताव भएकोले शैम्क्षक 
परामशव सेवा र प्रम्शक्षण कायवक्रम सञ्चालन गने अनमुततका / नवीकरणका 
लातग तनयम (१७) को उपतनयम (२) िमोम्जमका  कागजाताु  संलग्न राखी 
यो तनवेदन पेश गरेको छु। 

 

                                    तनवेदकको 
                                    नाम थरः 
                                  ठेगानाः 

                                            सबपकव  टेतलफोन नः     
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अनसूुची -८ 

(तनयम (१७) को उपतनयम (२) सँग सबिम्न्त्धत)  

सेवा सञ्चालन गनव ददइने अनमुततको ढाँचा 
 

प्रदेश सरकार 

म्शक्षा ववज्ञान यवुा तथा खेलकुद मन्त्त्रालय 

...............................शाखा 
लमु्बिनी प्रदेश 

 

ववषयः अनमुतत सबिन्त्धमा। 

 
 

श्री………………………………………, 

…………………………………………..। 

 

उपयुवक्त ववषयमा त्यस ………………………………………………..संस्थाले तमतत      

…………………………..   मा ददएको तनवेदन उपर कारवााी ाुँदा स्वदेश तथा ववदेश 
म्स्थत म्शक्षण संस्थााु मा अध्ययन गनव चााान े ववद्याथीका सबिन्त्धमा शैम्क्षक 
परामशव सेवा/ प्रम्शक्षण कायवक्रम सञ्चालन गनव पाउने गरी अनमुतत ददन तमतत   

……………………….मा तनणवय (माननीय मन्त्त्रीस्तरीय )भएको ाुँदा यो अनमुतत 
प्रदान गररएको छ। 

 
 

……………………….. 

तमततः-……………………….. 
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अनसूुची -९ 

(तनयम (२२) सँग सबिम्न्त्धत करार सबझौताको ढाँचा) 
संस्था र सेवा तलने व्यम्क्त तिच भएको करार 

 

ववदेशी शैम्क्षक संस्थामा अध्ययन गनव पठाउने संस्था 
…………………………………………………… र ववदेशी शैम्क्षक संस्थामा अध्ययन गनव 
जान े ………………………………………………..को छोरा/ छोरी ………………, 

……………………….. म्जलला …………………………   माानगरपातलका 
उपमाानगरपातलका नगरपातलका गाँउपातलका  वडा नं ……..,    …………… मा िस्न े
वषव ……… को श्री ……………….         तिच ववदेशी शैम्क्षक संस्थामा अध्ययनमा 
जानका लातग तनयम (२२) िमोम्जमका शतवाु  पालना गने गरी आपसी 
मञु्जरीले यो करार गररएको छ। 

संस्थाको तफव िाट   व्यम्क्तको तफव िाट                                             

ास्ताक्षर…………………    ास्ताक्षर……………. 

नामः ……………………   नामः ………………………                                             

ठेगानाः………………………..  ठेगानाः…………………… 

पदः………………………   सबपकव  फोन नः…………… 

संस्थाको फोन नः          

संस्थाको छाप 
संस्था प्रमखुको मोवाइल नः 

प्रदेश सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) तनणवय तमतत २०७८।१२।११ 

 

आज्ञाले, 
     कृष्ण प्रसाद पन्त्थ 

        प्रदेश सम्चव 


