
 

 

 

प्रदेश याजऩत्र 

गण्डकी प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ०२) ऩोखया, असोज २७ गते, २०७6 सार (अततरयक्ताङ्क ०७ 
 

बाग 1 
प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम 
नेऩारको सॊविधान फभोशजभ प्रदेश सबारे फनाएको देहाम फभोशजभको ऐन 

सिवसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ । 

सम्फत ्२०७6 सारको ऐन नॊ. 6 
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गण्डकी विश्वविद्यारमको स्थाऩना, व्मिस्थाऩन य सञ्चारन गनव फनकेो ऐन 

प्रस्तािना् सभदृ्ध याष्ड तनभावण गनव जीिनोऩमोगी भूल्म, भान्मताभा आधारयत यावष्डम तथा 
अन्तयाववष्डमस्तयभा प्रततष्ऩधाव गनव सऺभ य नेततृ्िदामी जनशशक्त तमाय गनव गणुस्तयीम 
शशऺा प्रदान गने उदे्दश्मरे गण्डकी विश्वविद्यारम स्थाऩना गयी सञ्चारन गनव िाञ्छनीम 
बएकोरे, 

 गण्डकी प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

 

ऩरयच्छेद - १ 

प्रायशम्बक 

 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस ऐनको नाभ “गण्डकी विश्वविद्यारम ऐन, २०७६” 

यहेको छ। 

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा् विषम िा प्रसॊगरे अको अथव नरागभेा मस ऐनभा,–  

(क) “अध्मऺ” बन्नारे न्मातसक ऩरयषद् (फोडव अप ट्रशस्टज)् को अध्मऺ 
सम्झनऩुछव। 

(ख) “अनसुन्धान केन्र” बन्नारे विश्वविद्यारम भातहतका अनसुन्धान केन्र 
सम्झनऩुछव। 

(ग) “अन्िेषण तथा आविष्काय केन्र” बन्नारे विश्वविद्यारम भातहतका 
अन्िेषण तथा आविष्काय   केन्र सम्झन ुऩछव ।  

(घ) “उऩकुरऩतत” बन्नारे दपा २५ फभोशजभ तनमकु्त उऩकुरऩतत 
सम्झनऩुछव। 

(ङ) “कामवकायी ऩरयषद्" बन्नारे दपा १० फभोशजभ गठन बएको 
कामवकायी ऩरयषद् सम्झनऩुछव। 

(च) “कुरऩतत” बन्नारे दपा २३ फभोशजभ तनमकु्त कुरऩतत सम्झनऩुछव। 

(छ) “क्माम्ऩस” बन्नारे विश्वविद्यारमको आव क क्माम्ऩस सम्झन ुऩछव य 
सो शब्दरे  विश्वविद्यारमफाट सम्फन्धन प्राप्त साभदुावमक तथा तनजी 
क्माम्ऩस सभेतराई जनाउॉछ । 

(ज) “डीन” बन्नारे सॊकामका प्रभखु सम्झनऩुछव। 

(झ) “तोवकएको िा तोवकएफभोशजभ” बन्नारे मस ऐनअन्तगवत फनेको 
तनमभभा तोवकएको िा तोवकए फभोशजभ सम्झन ुऩछव ।    
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(ञ) “न्मातसक ऩरयषद्” बन्नारे दपा ७ फभोशजभ गठन बएको न्मातसक 
ऩरयषद् सम्झनऩुछव। 

(ट) “प्रशशऺण केन्र” बन्नारे विश्वविद्यारम भातहतका प्रशशऺण केन्र 
सम्झनऩुछव। 

(ठ) “प्राशऻक ऩरयषद्” बन्नारे दपा ११ फभोशजभ गठन बएको प्राशऻक 
ऩरयषद् सम्झन ुऩछव ।  

(ड) “प्रभखु” बन्नारे क्माम्ऩस, तारीभ केन्र, प्रशशऺण केन्र, शशऺारम, 

प्रावितधक प्रततष्ठान, अनसुन्धान  केन्र िा अन्िेषण तथा आविष्काय 
केन्रको प्रभखु सम्झन ुऩछव । 

(ढ) “यशजष्डाय” बन्नारे दपा २७ फभोशजभ तनमकु्त यशजष्डाय सम्झन ुऩछव ।   

(ण) “विश्वविद्यारम” बन्नारे दपा ३ फभोशजभ स्थावऩत “गण्डकी 
विश्वविद्यारम” सम्झनऩुछव। 

(त) “विऻ सभूह” बन्नारे दपा १५ फभोशजभ गठठत विऻ सभूह 
सम्झनऩुछव। 

(थ) “सल्राहकाय ऩरयषद्” बन्नारे दपा २२ फभोशजभ गठन बएको 
सल्राहकाय ऩरयषद् सम्झन ुऩछव ।  

(द) “सॊकाम” बन्नारे विश्वविद्यारमका सॊकाम सम्झनऩुछव।  

(ध) “शशऺक” बन्नारे प्राध्माऩक, सहप्राध्माऩक, उऩप्राध्माऩक य 
प्रशशऺकराई सम्झनऩुछव य सो शब्दरे मस ऐन अन्तगवत फनेको 
तनमभभा शशऺक बनी तोवकएको व्मशक्तसभेतराई जनाउॉछ।    

(न) “शशऺण सॊस्था” बन्नारे क्माम्ऩस, तारीभ केन्र, प्रशशऺण केन्र, 

अनसुन्धान केन्र, प्रावितधक प्रततष्ठान, शशऺारम िा अन्िेषण तथा 
आविष्काय केन्र सम्झन ुऩछव ।  

 

ऩरयच्छेद ¬२ 

विश्वविद्यारमको स्थाऩना 
 

३. विश्वविद्यारमको स्थाऩना् (१) गण्डकी प्रदेशभा करा, विऻान, प्रवितध, व्मिस्थाऩन, 

कानून, शशऺा रगामतका विषमभा अनसुन्धानभूरक तथा व्मिसावमक उच्च शशऺा 
प्रदान गनवका रातग गण्डकी विश्वविद्यारम स्थाऩना गरयएको छ ।  

(२) विश्वविद्यारमको केन्रीम कामावरम प्रदेश सयकायरे तोकेको स्थानभा 
यहनेछ ।  
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४. विश्वविद्यारम स्िशातसत य सॊगठठत सॊस्था हनुे्  (१) विश्वविद्यारम अवितछन्न 
उत्तयातधकायिारा एक स्िशातसत य सॊगठठत सॊस्था हनुेछ । 

(२) विश्वविद्यारमको काभ कायिाहीको तनतभत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाऩ 
हनुेछ ।  

(३) विश्वविद्यारमरे प्रचतरत कानून फभोशजभ व्मशक्त सयह चर, अचर 
सम्ऩशत्त प्राप्त गनव, उऩबोग गनव, फेचतफखन गनव िा अन्म वकतसभरे व्मिस्था गनव 
सक्नेछ । 

तय विश्वविद्यारमरे अचर सम्ऩशत्त फेचतफखन गदाव प्रदेश सयकाय भापव त 
नेऩार सयकायको स्िीकृतत तरनऩुनेछ । 

(४) विश्वविद्यारमरे व्मशक्त सयह नातरस उजूय गनव य विश्वविद्यारम उऩय 
ऩतन सोही नाभफाट नातरस उजूय राग्न सक्नेछ । 

(५) विश्वविद्यारमरे व्मशक्त सयह कयाय गनव, कयाय फभोशजभको अतधकाय 
प्रमोग गनव तथा दावमत्ि तनिावह गनव सक्नेछ ।  

 

ऩरयच्छेद – ३ 

विश्वविद्यारमको सॊगठन सॊयचना 
 

५. विश्वविद्यारमको सॊगठन सॊयचना् विश्वविद्यारमको सॊगठन सॊयचनाभा देहाम फभोशजभका 
अॊगहरु यहनेछन:्- 

(क) न्मातसक ऩरयषद्, 

(ख) कामवकायी ऩरयषद्, 

(ग) प्राशऻक ऩरयषद्, 

(घ) जनशशक्त व्मिस्थाऩन सतभतत, 

(ङ) सॊकाम, 

(च) आव क क्माम्ऩस,  

(छ) प्रावितधक प्रततष्ठान, 

(ज) अनसुन्धान केन्र य अन्िेषण तथा आविष्काय केन्र, 

(झ) तोवकए फभोशजभका अन्म तनकाम । 

६. विश्वविद्यारमका ऩदातधकायी् विश्वविद्यारमभा देहाम फभोशजभका ऩदातधकायी यहन ेछन ्

:- 

(क) अध्मऺ,  

(ख) कुरऩतत,   

(ग)  उऩकुरऩतत, 
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(घ) यशजष्डाय, 

(ङ) डीन, 

(च) आव क क्माम्ऩस, प्रावितधक प्रततष्ठान, अनसुन्धान केन्र, अन्िेषण तथा 
आविष्काय केन्रका प्रभखु । 

 

ऩरयच्छेद - ४ 

न्मातसक ऩरयषद् 

 

७. न्मातसक ऩरयषद्को गठन: (१) विश्वविद्यारमको सिोच्च तनकामको रुऩभा एक न्मातसक 
ऩरयषद् यहनेछ ।  

(२) न्मातसक ऩरयषद् भा देहाम फभोशजभका सदस्महरु यहनेछन:्- 
(क) कुरऩतत            -सदस्म 

(ख) प्रदेश सशचि, शशऺा ऺेत्र हेने प्रदेश सयकायको भन्त्रारम  
        -सदस्म 

  (ग) प्राशऻक, सभाजसेिी, दाता, रगानीकताव य प्रततवष्ठत व्मशक्तहरु  

भध्मेफाट कम्तीभा ऩाॉच जना भवहरा सवहत ऩन्र जना  -सदस्म 

   
(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ग) फभोशजभका सदस्महरुभा आिश्मकता 

अनसुाय फढीभा ऩाॉच जनासम्भ गैयआिासीम नेऩारी सभेत यहन सक्नछेन ्। 

(४) उऩदपा (२) को खण्ड (ग) फभोशजभका सदस्महरु ऩवहरो ऩटक 
तनमशुक्त गनव प्रदेश सयकायरे शशऺा ऺेत्र हेने भन्त्रीको सॊमोजकत्िभा तीन सदस्मीम 
तसपारयस सतभतत गठन गनेछ। सो  सतभततरे त्मस्ता सदस्महरुका रातग तेइस जना 
सम्बाव्म व्मशक्तहरुको नाभ तसपारयस गनेछ य सो सतभततरे तसपारयस गयेका 
व्मशक्तहरु भध्मेिाट भखु्मभन्त्रीरे उऩदपा (२) को खण्ड (ग) िभोशजभका 
सदस्महरुको तनमशुक्त गनेछ । 

 (५) उऩदपा (२) को खण्ड (ग) फभोशजभको प्राशऻक सदस्म हनुका 
रातग कम्तीभा स्नातकोत्तय उऩातध हातसर गयी उऩकुरऩतत िा डीनभा तनमकु्त हनु 
मोग्मता ऩगुकेो िा कम्तीभा दश िषवको प्राध्माऩन िा प्राशऻक ऺेत्रको अनबुि हातसर 
गयेको व्मशक्त हनु ुऩनेछ। 

(६) उऩदपा (२) को खण्ड (ग) फभोशजभका सदस्महरु भध्मेफाट 
न्मातसक ऩरयषद्रे नेऩारी नागरयक सदस्मराई अध्मऺको रुऩभा चमन 
गनेछ।अध्मऺको चमन गने प्रमोजनका रातग फस्न े न्मातसक ऩरयषद्को 
फैठकको अध्मऺता कुरऩततरे गनेछ । 
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(७) उऩदपा (२) को खण्ड (ग) फभोशजभका सदस्महरुको ऩदाितध छ 
िषवको हनुेछ। प्रत्मेक दईु िषवभा एक ततहाई सदस्मको ऩदाितध सभाप्त हनुेछ।  

तय¸ ऩवहरो ऩटक सदस्मको ऩदाितध कामभ गदाव गोरा प्रथाद्वाया एक 
ततहाईको दईु िषव, अको एक ततहाईको चाय िषव य फाॉकी एक ततहाईको छ िषवको 
हनुे गयी ऩदाितध कामभ गरयनेछ। अध्मऺ न्मातसक ऩरयषद्को सदस्म यहेसम्भ भात्र 
आफ्नो ऩदभा फहार यहनेछ।  

(८) न्मातसक ऩरयषद्रे उऩदपा (७) फभोशजभ सदस्महरु रयक्त हनुबुन्दा 
कशम्तभा एक भवहना अगातड रयक्त हनुे ऩदका रातग तोवकए फभोशजभ सदस्महरु 
चमन गनेछ।त्मसयी चमन बएका सदस्महरुरे उऩदपा (७) फभोशजभ ऩद रयक्त 
बएऩतछ ऩद फहारी गनेछन।्  

(९) न्मातसक ऩरयषद्का अध्मऺ य उऩदपा (२) को खण्ड (ग) फभोशजभ 
तनमकु्त सदस्महरुरे ऩारयश्रतभक ऩाउन े छैनन।्तनजहरुरे ऩाउने फैठक बत्ता 
रगामतका अन्म सेिा सवुिधा तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  

(१०) उऩदपा (२) को खण्ड (ग) फभोशजभ तनमकु्त सदस्मको कामव 
ऺभताको अबाि िा खयाफ आचयण बएको िा इभान्दायीताऩूिवक आफ्नो ऩदीम 
कतवव्म ऩारना नगयेको िा फदनीमतऩूिवक काभ कायिाही गयेको िा शायीरयक िा 
भानतसक अस्िस्थताका कायण आफ्नो ऩदीम शजम्भेिायी ऩूया गनव असभथव यहेको बनी 
प्रदेश सयकायरे गठन गयेको सम्फशन्धत विषमका विऻहरु सशम्भतरत तीन   
सदस्मीम छानतफन सतभततको तसपारयसको आधायभा त्मस्ता सदस्मराई प्रदेश 
सयकायरे ऩदभकु्त गनव सक्नेछ।छानतफन सतभततरे कायिाहीको तसपारयस गनुव 
अगातड त्मस्तो सदस्मराई सनुिुाइको भौका ठदन ुऩनेछ ।  

(११) न्मातसक ऩरयषद्रे विश्वविद्यारमको वहत विऩरयत काभ गयेभा िा 
विश्वविद्यारमको उद्देश्म प्रातप्त गनव असऺभ बएभा िा न्मातसक ऩरयषद्का 
सदस्महरुफीच गम्बीय भतबेद िा वििाद बई िा विश्वविद्यारमभा भ्रष्डाचाय िा आतथवक 
अतनमतभतता बई विश्वविद्यारम सञ्चारनभा फाधा ऩयेभा न्मातसक ऩरयषद्का एक 
चौथाई सदस्मरे तनिेदन ठदएभा भखु्मभन्त्रीरे सतभतत गठन गयी सो सतभततको 
प्रततिेदनको आधायभा छानविन गयी विद्यभान न्मातसक ऩरयषद् विघटन गनव सक्नेछ 
य त्मसयी विघटन गयेऩतछ विश्वविद्यारमको स-ुसञ्चारनका रातग न्मातसक ऩरयषद् 
ऩनुगवठन गनव मस दपाफभोशजभको कायिाही गनव आिश्मक व्मिस्था तभराउनेछ । 

(१२) कुरऩततरे न्मातसक ऩरयषद्को सशचिको रुऩभा सभेत काभ गनेछ। 

(१३)  न्मातसक ऩरयषद् सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोशजभ हनुछे ।  
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८. न्मातसक ऩरयषद्को फैठक् (१) न्मातसक ऩरयषद्को फैठक साभान्मतमा चाय भवहनाको 
एकऩटक फस्नेछ य अध्मऺरे आिश्मकता अनसुाय सो अितध अगािै ऩतन फैठक 
फोराउन सक्नेछ।  

(२) न्मातसक ऩरयषद्को फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ।तनजको 
अनऩुशस्थततभा कुरऩततरे फैठकको अध्मऺता गनेछ ।  

(३) न्मातसक ऩरयषद्को फैठक अध्मऺरे तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा 
फस्नेछ । 

(४) फैठक फस्नबुन्दा साभान्मतमा अठ्चारीस घण्टा अगािै फैठकको 
तभतत, सभम, स्थान य फैठकभा छरपर हनुे विषमको कामवसूची सवहतको सूचना 
सशचिरे सफै सदस्महरुराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।  

(५) कूर सदस्म सॊख्माको ऩचास प्रततशत बन्दा फढी सदस्महरु उऩशस्थत 
नबई फैठकको गणऩूयक सॊख्मा ऩगुकेो भातनने छैन ।  

(६) फैठकभा फहभुतको याम भान्म हनुेछ।भत फयाफय बएभा फैठकभा 
अध्मऺता गने व्मशक्तरे तनणावमक भत ठदनेछ।  

(७) न्मातसक ऩरयषद्रे तत्कार कुनै कामव गनुवऩने बएभा य न्मातसक 
ऩरयषद्को फैठक सो सभमभा फस्न सक्न ेअिस्था नबएभा न्मातसक ऩरयषद्रे गनुवऩने 
त्मस्तो कामवका सम्फन्धभा सफै सदस्मराई विद्यतुीम भाध्मभफाट जानकायी गयाई 
तोवकए फभोशजभ विद्यतुीम भेर भापव त फहभुत सदस्महरुको तरशखत सहभततभा 
त्मस्तो कामव गनव सवकनेछ। 

(८) फैठकको तनणवम न्मातसक ऩरयषद्को सशचिरे प्रभाशणत गनेछ। 

(९) फैठक सम्फन्धी अन्म कामववितध तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  

९. न्मातसक ऩरयषद्को काभ, कतवव्म य अतधकाय् (१) न्मातसक ऩरयषद्को काभ, कतवव्म य 
अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) विश्वविद्यारमको नीतत तनधावयण गने, 

  (ख) विश्वविद्यारमको दीघवकारीन मोजना स्िीकृत गने,  

  (ग) विश्वविद्यारमको िावषवक फजेट य कामवक्रभ स्िीकृत गने, 

(घ) विश्वविद्यारमका रातग आिश्मक तनमभािरी तथा वितनमभािरी 
स्िीकृत गने,  

(ङ) विश्वविद्यारमको व्मिस्थाऩन, सञ्चारन, सॊयऺण य सम्िद्धवन गने, 

(च) विश्वविद्यारम अन्तगवतका अ , ऩदातधकायी िा सम्फन्धन प्राप्त 
क्माम्ऩसराई आिश्मक तनदेशन ठदने,  

  (छ) विश्वविद्यारमको जनशशक्त नीतत य मोजना स्िीकृत गने, 
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  (ज) कुरऩततको िावषवक कामव सम्ऩादनको भूल्माङ्कन गने,  

  (झ) विश्वविद्यारमभा सशुासन कामभ गने,  

(ञ) आिश्मकता अनसुाय सॊकाम य शशऺण सॊस्था खोल्न,े गाभ्ने, 
स्थानान्तयण गने य खायेज गने,  

(ट) स्िदेशी िा विदेशी शशऺण सॊस्थाराई तोवकए फभोशजभ सम्फन्धन 
ठदने य त्मस्तो  सॊस्थासॉगको सम्फन्धन खायेज गने,   

(ठ) सॊकाम तथा शशऺण सॊस्थाको व्मिस्थाऩन तथा येखदेख य 
तनयीऺण गने,  

(ड) तनजी ऺेत्रभा गैय नापाभूरक क्माम्ऩस स्थाऩना गनव स्िीकृतत 
ठदने य सम्फन्धन प्रदान गने, 

(ढ) मस विश्वविद्यारम एिॊ मस विश्वविद्यारमफाट भान्मता तथा 
सम्फन्धन प्राप्त  क्माम्ऩस य शशऺण सॊस्थाको विकासको रातग 
स्िदेशी िा विदेशी विश्वविद्यारम िा शैशऺक सॊस्थासॉग सम्फन्ध 
कामभ गने,  

  (ण) छात्रिशृत्त, ऩदक य ऩयुस्कायको व्मिस्था गने, 

(त) यावष्डम तथा अन्तयाववष्डम रुऩभा ख्मातत प्राप्त विशशष्ट व्मशक्तराई 
भानाथव उऩातध  प्रदान गने, 

(थ) विश्वविद्यारम अन्तगवत खेरकुद य कल्माणकायी कामवक्रभको 
व्मिस्था य सञ्चारन गने,   

(द) रेखा ऩयीऺण प्रततिेदन उऩय छरपर गयी आिश्मक तनदेशन 
ठदन,े 

(ध) विश्वविद्यारमसॉग सम्फशन्धत अन्म आिश्मक काभ गने, गयाउने 
। 

(२) न्मातसक ऩरयषद्रे उऩदपा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) य (घ) 
फभोशजभका अतधकाय फाहेकका आपूराई प्राप्त अन्म अतधकाय आिश्मकता अनसुाय 
प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ । 

(३) न्मातसक ऩरयषद्रे आफ्नो काभराई व्मिशस्थत गनव तोवकए 
फभोशजभका उऩसतभतत फनाउन सक्नेछ । 

 

ऩरयच्छेद - ५ 

कामवकायी ऩरयषद् 

१०. कामवकायी ऩरयषद्को गठन् (१) विश्वविद्यारमभा देहामका सदस्म बएको एक 
कामवकायी ऩरयषद् यहनेछ्- 
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(क) कुरऩतत           -सॊमोजक 

  (ख) उऩकुरऩतत           -सदस्म 

  (ग) डीनहरु भध्मेफाट कुरऩततरे तोकेका दईु जना       -सदस्म 

 (घ) विश्वविद्यारम अन्तगवतका केन्र य प्रततष्ठानका प्रभखु भध्मेफाट 
कुरऩततरे तोकेका दईु जना          -सदस्म 

  (ङ) यशजष्डाय       -सदस्म सशचि 

(२) कामवकायी ऩरयषद्को काभ, कतवव्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ 
हनुेछ्- 

(क) न्मातसक ऩरयषद्का तनणवम य तनदेशन कामावन्िमन गने गयाउन,े 

  (ख) कुरऩततको काभ कायिाहीभा सहमोग गने, 

(ग) विश्वविद्यारमको िावषवक फजेट य कामवक्रभ तजुवभा गनव 
कुरऩततराई सहमोग गने,    

(घ) विश्वविद्यारमका रातग बौततक ऩूिावधाय, स्रोत य साधनको 
व्मिस्थाऩन गने, 

(ङ) प्राशऻक ऩरयषद् फाट ऩेश बएका शैशऺक नीतत, मोजना य कामवक्रभ 
उऩय विचाय  गयी न्मातसक ऩरयषद् भा तसपारयस गने,  

(च) स्िदेशी िा विदेशी शशऺण सॊस्थारे विश्वविद्यारमसॉग सम्फन्धन 
तरन चाहेभा त्मस्ता शशऺण सॊस्थाराई तोवकए फभोशजभ 
सम्फन्धन ठदन न्मातसक ऩरयषद् भा तसपारयस गने, 

(छ) शैशऺक कामवक्रभको भूल्माङ्कन गयी आिश्मकता अनसुाय सॊकाम 
तथा शैशऺक सॊस्था खोल्न,े गाभ्न,े स्थानान्तयण गने य खायेज गने 
सम्फन्धभा न्मातसक ऩरयषद् भा तसपारयस गने, 

(ज) कुनै ऩतन स्िदेशी िा विदेशी, सयकायी िा गैय सयकायी, शैशऺक 
िा अन्म कुनै तनकाम िा व्मशक्तफाट प्राप्त आतथवक सहमोग 
स्िीकाय गनवका रातग न्मातसक ऩरयषद् सभऺ ऩेश गने, 

(झ) सॊकाम, केन्र य क्माम्ऩसभा सञ्चारन हनुे िा सञ्चारन बएका 
शैशऺक कामवक्रभहरुका रातग आिश्मक भाऩदण्ड, ऩूिावधाय य 
सवुिधा तनधावयण गने य ततनको भूल्माङ्कन गने, 

(ञ) प्राशऻक ऩरयषद् फाट ऩेश बएका प्रस्ताि उऩय विचाय गयी 
न्मातसक ऩरयषद् भा ऩेश गने, 

  (ट) प्राशऻक ऩरयषद्राई आिश्मक तनदेशन ठदन,े    
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(ठ) न्मातसक ऩरयषद्, अध्मऺ य कुरऩततरे तोकेका अन्म कामवहरु 
गने ।  

(३) कामवकायी ऩरयषद्को फैठक सम्फन्धी कामववितध तोवकए फभोशजभ 
हनुेछ ।  

 

ऩरयच्छेद - ६ 

प्राशऻक ऩरयषद् 

 

११. प्राशऻक ऩरयषद्को गठन् (१) विश्वविद्यारमको शैशऺक तथा प्राशऻक कामवराई 
व्मिशस्थत गनव देहाम फभोशजभका सदस्महरु यहेको एउटा प्राशऻक ऩरयषद् यहनेछ्- 

(क) उऩकुरऩतत          -सॊमोजक 

(ख) यशजष्डाय        -सदस्म 

  (ग) डीनहरु        -सदस्म 

  (घ) शशऺण सॊस्थाका प्रभखुहरु      -सदस्म 

  (ङ) विश्वविद्यारमका प्राध्माऩकहरु भध्मेफाट कुरऩततरे तोकेका  

 कम्तीभा एक जना भवहरा सवहत चाय जना     -सदस्म 

  (च) शशऺाविद् भध्मे न्मातसक ऩरयषद्रे तोकेका दईु जना -सदस्म 

(छ) विश्वविद्यारमका ऩाठ्यक्रभ तथा ऩयीऺा सम्फन्धी तनकाम 
प्रभखुहरु       -सदस्म 

  (ज) प्राशऻक ऩरयषद्रे छानेको डीन   -सदस्म सशचि 

(२) उऩदपा (१) को खण्ड (ङ), (च) य (ज) िभोशजभका सदस्महरुको 
ऩदाितध तीन िषवको हनुेछ ।  

(३) प्राशऻक ऩरयषद्का सदस्महरुरे तोवकए फभोशजभ फैठक बत्ता 
ऩाउनेछन ्।  

(४) उऩदपा (१) को खण्ड (च) फभोशजभका सदस्महरुरे फैठक बत्ताका 
अततरयक्त तोवकए फभोशजभको अन्म सवुिधा ऩाउनेछन ्।  

(५) प्राशऻक ऩरयषद्को फैठक सम्फन्धी कामववितध तोवकए फभोशजभ हनुेछ 
।  

 

१२. प्राशऻक ऩरयषद्को काभ, कतवव्म य अतधकाय् (१) प्राशऻक ऩरयषद्को काभ, कतवव्म य 
अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्-  
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(क) विश्वविद्यारम अन्तगवत अध्ममन, अनसुन्धान य प्रशशऺण हनु े
विषमहरुको ऩाठ्यक्रभ तनधावयण गने तथा सफै तहका शैशऺक, 

प्राशऻक तथा अनसुन्धान कामवको सञ्चारन तथा भूल्माङ्कन गने, 

(ख) सॊकाम य शैशऺक सॊस्थाफाट प्राप्त शैशऺक नीतत, मोजना य 
कामवक्रभ सम्फन्धी प्रस्ताि उऩय विचाय गयी कामवकायी ऩरयषद् भा 
तसपारयस गने, 

(ग)  विश्वविद्यारमभा बनाव हनु चाहन े विद्याथीको बनाव सम्फन्धी 
आधाय, मोग्मता, प्रवक्रमा य सॊख्मा तनधावयण गने तथा एक शैशऺक 
सत्रभा ऩूया गनुवऩने न्मूनतभ हाशजयी प्रततशत तनधावयण गने,  

(घ) अनसुन्धान सम्फन्धी नीतत तजुवभा गने य अनसुन्धान 
कामवक्रभराई स्िीकृतत प्रदान गने, 

(ङ)  शशऺण य अनसुन्धानको स्तय तनधावयण गने, 

(च)  प्राशऻक विषमभा कामवकायी ऩरयषद्राई याम सल्राह ठदन,े  

(छ) विश्वविद्यारम भातहतका सॊकाम, करेज, सम्फन्धन प्राप्त सम्ऩूणव 
शशऺण सॊस्थारे तरने ऩयीऺाको वकतसभ, ग्रतेडङ प्रणारी य 
भूल्माङ्कनको आधाय तोक्न,े   

(ज) रव्धाॊङ्क ऩत्र तथा विश्वविद्यारमरे प्रदान गने मोग्मताको 
प्रभाणऩत्र तनधावयण गने, 

(झ) तोवकएको विषमभा उच्च शशऺा हातसर गने विद्याथी, प्रशशऺाथी 
िा  अनसुन्धानकतावराई तोवकए फभोशजभ प्रभाणऩत्र य उऩातध 
ठदन,े 

(ञ)  अनसुन्धानात्भक कामव गने तथा प्राशऻक ऺेत्रभा उल्रेखनीम 
कामव गने व्मशक्तराई भानाथव उऩातध प्रदान गने, 

(ट) विशशष्ट शे्रणी हातसर गयी उल्रेखनीम मोगदान गयेका 
व्मशक्तराई आफ्नो सॊकामसॉग सम्फशन्धत उऩातध प्रदान गने, 

(ठ) विश्वविद्यारमरे कुनै स्िदेशी िा विदेशी विश्वविद्यारम िा शैशऺक 
सॊस्थाको शैशऺक उऩातधराई भान्मता ठदन,े 

(ड)  विश्वविद्यारमका वितबन्न तहका शैशऺक उऩातधहरुको सभकऺता 
य स्तय तनधावयण गने, 

(ढ) अध्ममन¸ अध्माऩन, अनसुन्धान तथा आविष्काय सम्फन्धी नीतत 
तथा कामवक्रभहरु तजुवभा गने,  
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(ण) स्िदेशी िा विदेशी शशऺण सॊस्थारे विश्वविद्यारमसॉग सम्फन्धन 
तरन चाहेभा त्मस्ता शशऺण सॊस्थाराई तोवकए फभोशजभ 
सम्फन्धन ठदन कामवकायी ऩरयषद् भा तसपारयस गने, 

(त) स्िदेशी िा विदेशी शशऺण सॊस्थाहरुसॉग के्रतडट ट्रान्सपय गने 
व्मिस्था तभराउन,े 

(थ) एक कामवक्रभ िा विषमफाट अको कामवक्रभ िा विषमभा 
स्थानान्तयण गनव तथा के्रतडट ट्रान्सपय ऩाउन विद्याथीरे ऩूया 
गनुवऩने भाऩदण्ड तनधावयण गने, 

(द) सॊकाम य शैशऺक सॊस्थाभा सञ्चारन हनुे िा सञ्चारन बएका 
शैशऺक कामवक्रभहरुका रातग आिश्मक भाऩदण्ड, ऩूिावधाय, 

शैशऺक साभग्री य सवुिधा तनधावयण गने य ततनको भूल्माङ्कन गने, 

(ध)  शैशऺक कामवक्रभको भूल्माङ्कन गयी आिश्मकता अनसुाय सॊकाम 
य शैशऺक सॊस्था खोल्न,े गाभ्न,े स्थानान्तयण गने य खायेज गने 
सम्फन्धी प्रस्ताि कामवकायी ऩरयषद् भा ऩेश गने,   

(न)  अध्ममन अध्माऩन य अनसुन्धानभा सूचना प्रवितध य अत्माधतुनक 
प्रवितधको प्रमोग गयी नमाॉ नमाॉ तसकाईका अिसय तसजवना गने, 

(ऩ)  अध्ममन अध्माऩनराई अनसुन्धानभूरक फनाउन,े 

(प) नमाॉ प्रवितध, ऩयाऩूिवकारीन तथा आधतुनक आवकव टेक्ट, आठद 
विषमभा अनसुन्धान गने गयाउन े य मसका रातग आिश्मकता 
अनसुाय स्थानीम, ऺेत्रीम तथा यावष्डमस्तयभा शैशऺक सहकामव 
गने,                 

(फ)  प्रत्मेक विद्याथीको व्मशक्तगत विद्यतुीम ऩोटवपोतरमो तसजवना गने,  

(ब)  शैशऺक कामवक्रभ य ऩाठ्यक्रभको अन्तयाववष्डमस्तयभा भान्मता 
प्राप्त गनव आिश्मक कामव गने,  

(भ) इन्टनव सम्फन्धी आिश्मक व्मिस्था गने,  

(म)  न्मातसक ऩरयषद्, कामवकायी ऩरयषद्, कुरऩतत िा उऩकुरऩततरे 
तोके फभोशजभका विषमभा याम, सझुाि ठदन,े 

(य)  तोवकए फभोशजभका अन्म कामव गने ।  

 

ऩरयच्छेद – ७ 

जनशशक्त व्मिस्थाऩन सतभतत 

१३. जनशशक्त व्मिस्थाऩन सतभतत् (१) शशऺक तथा  कभवचायी  तनमशुक्त तथा  फढुिाको 
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रातग तसपारयस गनव तोवकए फभोशजभको तीन सदस्मीम एक जनशशक्त व्मिस्थाऩन 
सतभतत यहनेछ । 

(२)  जनशशक्त व्मिस्थाऩन सतभततको काभ, कतवव्म, अतधकाय य ऩदाितध 
तोवकए फभोशजभ हनुेछ। 

(३) जनशशक्त व्मिस्थाऩन सतभततको अध्मऺ य सदस्महरुको काभ, कतवव्म 
य अतधकाय तथा अतधकाय प्रत्मामोजन सम्फन्धी व्मिस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

(४) जनशशक्त व्मिस्थाऩन सतभततका अध्मऺ य सदस्मको ऩारयश्रतभक, सेिा 
य सवुिधाका अन्म शतवहरु तोवकए फभोशजभ हनुेछ । 

(५) जनशशक्त व्मिस्थाऩन सतभततको फैठक सम्फन्धी कामववितध 
तोवकएफभोशजभ हनुेछ । त्मसयी नतोवकएसम्भको रातग फैठक सम्फन्धी कामववितध 
जनशशक्त व्मिस्थाऩन सतभतत आपैं रे तनधावयण गनव सक्नेछ ।  

१४. कभवचायी सम्फन्धी विशेष व्मिस्था् जनशशक्त व्मिस्थाऩन सतभतत गठन बई कभवचायी 
तनमशुक्त नबएसम्भका रातग विश्वविद्यारमको कामव सञ्चारनको रातग प्रदेश सयकायरे 
आिश्मक कभवचायी व्मिस्थाऩन गनेछ ।  

 

ऩरयच्छेद –८ 

शशऺण सॊस्था तथा अन्म तनकाम 

 

१५. विऻ भण्डर् (१) न्मातसक ऩरयषद्रे विश्वविद्यारमको काभभा मोगदान ऩयु ् माउन 
वितबन्न विऻहरु यहेको  विऻ भण्डर गठन गनव सक्नेछ ।  

(२) विऻ भण्डर सम्फन्धी अन्म व्मिस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

१६. सॊकाम् (१) विश्वविद्यारमफाट उच्च शशऺा सम्फन्धभा अध्ममन अध्माऩन गयाइन े
विषमका रातग  तोवकए फभोशजभका सॊकामहरु यहनछेन ्। 

(२) सॊकामहरुको काभ, कतवव्म य अतधकाय तोवकए फभोशजभ हनुेछ । 

१७. शशऺण सॊस्था् (१) विश्वविद्यारमभा अध्ममन, अनसुन्धान तथा निप्रितवन गनवको 
रातग आिश्मकतानसुाय शैशऺक, प्राशऻक य अन्म शशऺण सॊस्थाहरु स्थाऩना गयी 
सञ्चारन गनव,  गयाउन सवकनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभका शशऺण सॊस्थाको स्थाऩना, सञ्चारन, काभ, 

कतवव्म य अतधकाय तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

१८. प्रावितधक प्रततष्ठान् (१) विश्वविद्यारमरे प्रावितधक, व्मिसावमक तथा सीऩभूरक 
औऩचारयक शशऺा य अनौऩचारयक तारीभका साथै प्रवितधको प्रिद्धवन य विकास गनव 
प्रावितधक प्रततष्ठान स्थाऩना गयी सञ्चारन गनव गयाउन सक्नेछ । 
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभका प्रावितधक प्रततष्ठानको स्थाऩना, सञ्चारन, 

काभ, कतवव्म य अतधकाय तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

१९. क्माम्ऩस् (१) विश्वविद्यारमरे वितबन्न विषमभा अध्ममन, अध्माऩन गनव, गयाउन 
आिश्मकता अनसुाय क्माम्ऩसको स्थाऩना गयी सञ्चारन गनव गयाउन सक्नेछ । 

(२) क्माम्ऩसको स्थाऩना, सञ्चारन, काभ, कतवव्म य अतधकाय तोवकए 
फभोशजभ हनुेछ ।  

२०. विश्वविद्यारमसॉग सम्फन्धन् (१) कुनै स्िदेशी िा विदेशी शैशऺक सॊस्थारे 
विश्वविद्यारमसॉग सम्फन्धन प्राप्त गयी सञ्चारन हनु चाहेभा तोकेको भाऩदण्ड ऩूया गने 
त्मस्ता शशऺण सॊस्थाराई विश्वविद्यारमरे  सम्फन्धन प्रदान गनव सक्नेछ । 

(२) विश्वविद्यारमरे तोकेको भाऩदण्ड ऩूया गने स्िदेशी तथा विदेशी 
विश्वविद्यारम िा शशऺण  सॊस्थाहरुसॉगको सहकामव य साझेदायीभा विदेशी 
प्रशशऺकद्वाया वितबन्न शैशऺक कामवक्रभ सभेत सञ्चारन  गनव गयाउन सक्नेछ । 

 (३) उऩदपा (१) फभोशजभ सम्फन्धन प्राप्त क्माम्ऩस िा शशऺण 
सॊस्थारे तोवकएका शतव ऩारना गनुव ऩनेछ । त्मस्ता क्माम्ऩस िा शशऺण सॊस्थारे 
तोवकएका शतव ऩारन नगयेभा विश्वविद्यारमरे सम्फन्धन खायेज गनव सक्नेछ । 

 
 

ऩरयच्छेद –९ 

विश्वविद्यारमका ऩदातधकायी तथा कभवचायी 
 

२१. न्मातसक ऩरयषद्को अध्मऺ् (१) न्मातसक ऩरयषद्को अध्मऺ दपा ७ को उऩदपा 
(६) भा व्मिस्था बए फभोशजभ तनिावशचत हनुेछ । 

(२) न्मातसक ऩरयषद्का अध्मऺको काभ, कतवव्म य अतधकाय देहाम 
फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) न्मातसक ऩरयषद्को फैठकको अध्मऺता गने, 

(ख) न्मातसक ऩरयषद्को तनणवम कामावन्िमनको अनगुभन गने गयाउन े
य आिश्मक तनदेशन ठदन,े 

(ग) कुरऩततफाट प्राप्त िावषवक प्रततिेदन सभीऺाका रातग न्मातसक 
ऩरयषद्को फैठकभा ऩेश गने, 

(घ) विश्वविद्यारमको सभग्र भूल्माङ्कन गयाई न्मातसक ऩरयषद्को तनणवम 
फभोशजभ कुरऩततराई तनदेशन ठदन,े  

(ङ) विश्वविद्यारमको दीऺान्त सभायोहको अध्मऺता गने,  
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(च) न्मातसक ऩरयषद्को सशचिारम व्मिस्थाऩन रगामतका न्मातसक 
ऩरयषद् सञ्चारन य व्मिस्थाऩनको नेततृ्ि गने, 

  (छ) तोवकए फभोशजभका अन्म कामव गने ।  

(३) अध्मऺ अको एक कामवकारको रातग भात्र ऩनुतनविावशचत हनु सक्नेछ 
। 

२२. सल्राहकाय ऩरयषद्को गठन् (१) विश्वविद्यारमको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩन गनव 
आिश्मक सल्राह य सझुाि प्राप्त गनव अध्मऺरे एक सल्राहकाय ऩरयषद् गठन गनव 
सक्नेछ । उक्त सल्राहकाय ऩरयषद् भा विदेशी नागरयक यहन फाधा ऩने छैन । 

(२) सल्राहकाय ऩरयषद्को सदस्म सॊख्मा, मोग्मता, छनौट वितध, ऩदाितध, 

फैठक सम्फन्धी कामववितध, फैठक बत्ता तथा काभ, कतवव्म य अतधकाय तोवकएफभोशजभ 
हनुेछ ।  

२३. कुरऩतत् (१) कुरऩतत विश्वविद्यारमभा ऩूया सभम काभ गने प्रभखु कामवकायी 
ऩदातधकायी हनुेछ ।  

(२) विद्यािारयतध उऩातध हातसर गयी प्राशऻक िा प्रशासतनक िा 
व्मिस्थाऩनको ऺेत्रभा कम्तीभा दश िषवको अनबुि हातसर गयेको य ऩैतारीस िषव 
उभेय ऩूया गयेको व्मशक्त कुरऩततको रातग मोग्म हनुेछ ।    

(३) कुरऩततको ऩदभा तनमशुक्तको रातग तसपारयस गनव न्मातसक ऩरयषद्रे 
अध्मऺको सॊमोजकत्िभा प्रदेश रोकसेिा आमोगरे तोकेको आमोगको सदस्म य 
न्मातसक ऩरयषद्रे तोकेको न्मातसक ऩरयषद्को सदस्म सशम्भतरत तीन सदस्मीम 
सतभतत गठन गनेछ ।   

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको सतभततरे कुरऩतत ऩदभा तनमकु्त हनु मोग्म 
तीन जना व्मशक्तको नाभ तसपारयस गनुव ऩनेछ य मसयी तसपारयस बएका व्मशक्तहरु 
भध्मेफाट भखु्मभन्त्रीरे कुरऩततको तनमशुक्त गनेछ ।  

(५) उऩदपा (३) य (४) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩतन 
कुरऩततको ऩदभा ऩवहरो ऩटक तनमशुक्तको रातग तसपारयस गनव प्रदेश सयकायको 
शशऺा ऺेत्र हेने भन्त्रीको सॊमोजकत्िभा प्रदेश  नीतत तथा मोजना आमोगको 
उऩाध्मऺ य प्रभखु सशचि सदस्म यहेको तीन सदस्मीम एक सतभतत गठन गनेछ ।  

(६) उऩदपा (५) फभोशजभको सतभततरे कुरऩततको ऩदभा तनमकु्त हनु 
मोग्म तीन जना व्मशक्तको नाभ तसपारयस गनुवऩनेछ य मसयी तसपारयस बएका 
व्मशक्तहरु भध्मेफाट भखु्मभन्त्रीरे कुरऩततको तनमशुक्त गनेछ ।  

(७) कुरऩततको ऩदाितध ऩाॉच िषवको हनुेछ य अको एक ऩदाितधको 
रातग तनजराई ऩनुतनवमशुक्त गनव सवकनेछ । 
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(८) कुरऩततको कामव ऺभताको अबाि िा खयाफ आचयण बएको िा 
इभान्दारयताऩूिवक आफ्नो ऩदीम कतवव्म ऩारना नगयेको िा फदनीमतऩूिवक काभ 
कायफाही गयेको िा शायीरयक िा भानतसक अस्िस्थताका कायण आफ्नो ऩदीम 
शजम्भेिायी ऩूया गनव असभथव यहेको बनी न्मातसक ऩरयषद्रे गठन गयेको तीन 
सदस्मीम छानतफन सतभततको प्रततिेदनको आधायभा न्मातसक ऩरयषद्को तसपारयसभा 
कुरऩततराई भखु्मभन्त्रीरे ऩदभकु्त गनेछ।मस उऩदपा फभोशजभ आपूराई आयोऩ 
रागकेो विषमभा छरपर हनुे न्मातसक ऩरयषद्को फैठकभा कुरऩततरे बाग तरन य 
त्मसऩतछ सो विषमभा टु ो नरागसेम्भ तनजरे आफ्नो ऩदको कामवसम्ऩादन गनव 
ऩाउने छैन। छानतफन सतभततरे कायिाहीको रातग तसपारयस गनुव अगातड 
कुरऩततराईव सनुिुाइको भौका ठदन ुऩनेछ।  

२४. कुरऩततको काभ, कतवव्म य अतधकाय् (१) कुरऩततको काभ, कतवव्म य अतधकाय 
देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) न्मातसक ऩरयषद्को नीतत तनदेशनभा यही विश्वविद्यारमको 
साभान्म तनदेशन,   तनमन्त्रण य सञ्चारन गने,  

(ख) विश्वविद्यारमको िावषवक फजेट य कामवक्रभ तजुवभा गयी अध्मऺ 
भापव त न्मातसक ऩरयषद्  सभऺ ऩेश गने, 

(ग) न्मातसक ऩरयषद्को तनणवम य तनदेशनहरु कामावन्िमन गने 
गयाउने,  

(घ) मस ऐन िा मस ऐन अन्तगवत फनेका तनमभभा कुनै तनकाम िा 
अतधकायीरे गने बनी उल्रेख बए फाहेकका विश्वविद्यारमसॉग 
सम्फशन्धत अन्म सफै काभहरु गने,                                  

(ङ) विश्वविद्यारमको उदे्दश्म प्रातप्तका रातग आतथवक स्रोत जटुाउन 
आिश्मक कामव गने, 

  (च) उऩकुरऩततको िावषवक कामव सम्ऩादनको भूल्माङ्कन गने, 

  (छ) न्मातसक ऩरयषद्रे तोके फभोशजभका अन्म कामवहरु गने,  

(२) कुरऩतत आफ्नो य विश्वविद्यारमको सभग्र काभका रातग न्मातसक 
ऩरयषद्प्रतत उत्तयदामी हनुेछ ।  

(३) कुरऩततरे देहामका विषमहरु सभेटी आफ्नो िावषवक कामव प्रगततको 
सभीऺा सवहतको प्रततिेदन अध्मऺ भापव त न्मातसक ऩरयषद्को फैठकभा ऩेश गनुव 
ऩनेछ्- 

(क) विश्वविद्यारमको नीतत, मोजना, फजेट तथा वित्त व्मिस्थाऩन, 

  (ख) अन्तयाववष्डम सम्फन्ध,  
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  (ग) विश्वविद्यारमको सभग्र आन्तरयक तनमभन, अनगुभन य भूल्माङ्कन, 

  (घ) अन्म आिश्मक विषम । 

२५. उऩकुरऩतत् (१) उऩकुरऩततको तनमशुक्त उऩदपा (३) फभोशजभको सतभततको 
तसपारयसभा न्मातसक ऩरयषद्रे गनेछ ।  

(२) विद्यािारयधी उऩातध हातसर गयी प्राशऻक ऺेत्रभा कम्तीभा आठ िषवको 
अनबुि हातसर गयेको य चारीस िषव उभेय ऩूया गयेको व्मशक्त उऩकुरऩततको रातग 
मोग्म हनुेछ ।    

(३) उऩकुरऩततको ऩदभा तनमशुक्तको रातग तसपारयस गनव न्मातसक 
ऩरयषद्रे अध्मऺको सॊमोजकत्िभा प्रदेश रोकसेिा आमोगरे तोकेको आमोगको 
सदस्म य न्मातसक ऩरयषद्रे तोकेको न्मातसक ऩरयषद्को सदस्म सशम्भतरत तीन 
सदस्मीम सतभतत गठन गनेछ ।   

(४) उऩदपा (3) फभोशजभको सतभततरे उऩकुरऩतत ऩदभा तनमकु्त हनु 
मोग्म तीन जना व्मशक्तको नाभ तसपारयस गनुव ऩनेछ य मसयी तसपारयस बएका 
व्मशक्तहरु भध्मेफाट भखु्मभन्त्रीरे उऩकुरऩततको तनमशुक्त गनेछ ।  

(५) उऩदपा (३) य (४) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बएताऩतन 
उऩकुरऩततको ऩदभा ऩवहरो ऩटक तनमशुक्तको रातग तसपारयस गनव प्रदेश सयकायको 
शशऺा ऺेत्र हेने भन्त्रीको सॊमोजकत्िभा कुरऩतत य प्रदेश सयकायको शशऺा ऺेत्र हेने 
भन्त्रारमको प्रदेश सशचि सशम्भतरत तीन सदस्मीम सतभतत गठन गनेछ। 

  (६) उऩदपा (५) फभोशजभको सतभततरे उऩकुरऩततको 
ऩदभा तनमकु्त हनु मोग्म तीन जना  व्मशक्तको नाभ तसपारयस गनुव ऩनेछ य मसयी 
तसपारयस बएका व्मशक्तहरु भध्मेफाट भखु्मभन्त्रीरे उऩकुरऩततको तनमशुक्त गनेछ ।  

(७) उऩकुरऩततको ऩदाितध ऩाॉच िषवको हनुेछ य अको एक ऩदाितधको 
रातग तनजराई  ऩनुतनवमशुक्त गनव सवकनेछ । 

(८) कुरऩततराई ऩदभकु्त गदाव अऩनाइने सभान आधाय, कामववितध य 
प्रवक्रमा अऩनाई   अध्मऺरे उऩकुरऩततराई ऩदभकु्त गनव सक्नेछ ।  

२६. उऩकुरऩततको काभ, कतवव्म य अतधकाय् उऩकुरऩततको काभ, कतवव्म य अतधकाय 
देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) प्राशऻक ऩरयषद्को अध्मऺता गने, 

(ख) प्राशऻक ऩरयषद्को कामव सम्ऩादन सम्फन्धी िावषवक प्रगतत प्रततिेदन 
कुरऩतत सभऺ ऩेश  गने, 

(ग)  विश्वविद्यारमको प्राशऻक कामवक्रभ, भूल्माङ्कन तथा प्रभाणीकयण 
सम्फन्धी कामव गने, 
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(घ) विश्वविद्यारमभा अध्ममन य अध्माऩन गरयने वितबन्न विषमहरुको 
ऩाठ्यक्रभको तनधावयण तथा विकासको रातग आिश्मक कामव गने,   

(ङ)  विद्याथी कल्माणसॉग सम्फशन्धत सम्ऩूणव कामव गने गयाउन,े 

(च)  शैशऺक ऩयाभशव तथा सभदुाम सेिा व्मिस्थाऩन गने, 

(छ) शैशऺक कामवक्रभका वक्रमाकराऩहरुको सहजीकयण, तनमभन य 
भूल्माङ्कन गने, 

(ज)  शशऺण सॊस्थाको सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩनको सऩुरयिेऺण य तनमभन 
गने, 

(झ)  यशजष्डाय य डीनको िावषवक कामव सम्ऩादनको भूल्माङ्कन गने, 

(ञ)  कुरऩततको तनदेशन फभोशजभका अन्म कामव गने गयाउन,े 

(ट) दपा २३ को उऩदपा (८) को अिस्था ऩयेभा कुरऩततरे गने काभ 
गने, 

(ठ) तोवकए फभोशजभका अन्म कामव गने ।  

२७. यशजष्डाय् (१) यशजष्डायरे विश्वविद्यारमको प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतको रुऩभा काभ 
गनेछ । 

(२) यशजष्डायको मोग्मता तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

(३) यशजष्डायको तनमशुक्तका रातग तसपारयस गनव न्मातसक ऩरयषद्रे 
उऩकुरऩततको सॊमोजकत्िभा तीन सदस्मीम एक सतभतत गठन गनेछ य सो 
सतभततको तसपारयसभा कुरऩततरे यशजष्डायको तनमशुक्त गनेछ । 

(४) यशजष्डायको ऩदाितध ऩाॉच िषवको हनुेछ य अको एक ऩदाितधको रातग 
तनजराई ऩनुतनवमशुक्त गनव सवकनेछ । 

(५) कुरऩततराई ऩदभकु्त गदाव अऩनाइने सभान आधाय, कामववितध य 
प्रवक्रमा अऩनाई अध्मऺरे यशजष्डायराई ऩदभकु्त गनव सक्नेछ ।  

२८. यशजष्डायको काभ, कतवव्म य अतधकाय् यशजष्डायको काभ, कतवव्म य अतधकाय देहाम 
फभोशजभ हनुेछ्-  

(क) विश्वविद्यारमको प्रभखु प्रशासकीम अतधकृतको रुऩभा काभ गने, 

(ख) सूचना तथा प्रवितधको व्मिस्था य सञ्चारन गने, 

(ग)  विश्वविद्यारमको अतबरेख अद्याितधक गने, 

(घ)  ऩसु्तकारम व्मिस्थाऩन गने, 

(ङ)  रेखा उत्तयदामी अतधकृतको रुऩभा कामव गने, 

(च)  िावषवक फजेट तथा कामवक्रभ तमाय गयी कामवकायी ऩरयषद् सभऺ ऩेश 
गने,  
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(छ) न्मातसक ऩरयषद्, कुरऩतत य उऩकुरऩततरे तोके फभोशजभका अन्म 
कामव गने,  

(ज) तोवकए फभोशजभका अन्म कामव गने ।  

२९. डीन् (१) सॊकाम प्रभखुको रुऩभा कामव गनव प्रत्मेक सॊकामभा एक जना डीन 
यहनेछ ।  

(२) कामवकायी ऩरयषद्रे उऩकुरऩततको सॊमोजकत्िभा गठन गयेको तीन 
सदस्मीम सतभततको  तसपारयसभा कुरऩततरे डीनको तनमशुक्त गनेछ । 

(३) डीनको काभ, कतवव्म, अतधकाय, ऩारयश्रतभक य सेिाका अन्म शतव 
तोवकएफभोशजभ हनुेछ। 

३०. तनदेशक् (१) विश्वविद्यारम अन्तगवतका केन्रको प्रभखुको रुऩभा काभ गनव प्रत्मेक 
केन्रभा एक जना तनदेशक यहनेछ य तनजरे सम्फशन्धत डीनको साभान्म तनदेशनभा 
यही कामव गनेछ ।  

(२) तनदेशकको तनमशुक्त, काभ, कतवव्म, अतधकाय, ऩारयश्रतभक य सेिाका 
अन्म शतव तोवकए फभोशजभ हनुेछ । 

३१. क्माम्ऩस प्रभखु् (१) प्रत्मेक क्माम्ऩसभा एक क्माम्ऩस प्रभखु यहनेछ ।  

(२) क्माम्ऩस प्रभखुको तनमशुक्त, काभ, कतवव्म, अतधकाय, ऩारयश्रतभक य 
सेिाका अन्म शतव तोवकए फभोशजभ हनुेछ । 

३२. शशऺक तथा कभवचायी सम्फन्धी व्मिस्था् (१) विश्वविद्यारमभा आिश्मक सॊख्माभा 
शशऺक तथा कभवचायी यहनेछन ्। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभका शशऺक तथा कभवचायीको तनमशुक्त जनशशक्त 
व्मिस्थाऩन सतभततको तसपारयसभा गरयनेछ ।  

(३) उऩदपा (१) फभोशजभका शशऺक तथा कभवचायीको तनमशुक्त, 

ऩारयश्रतभक य सेिाका अन्म शतव तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।  

 
 

ऩरयच्छेद – १० 

विश्वविद्यारमको कोष,  रेखा तथा रेखाऩयीऺण 

 

३३. विश्वविद्यारमको कोष् (१) विश्वविद्यारमको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ य सो 
कोषभा देहाम  फभोशजभका यकभ यहनेछ्- 

(क) नेऩार सयकाय, प्रदेश य स्थानीम सयकायफाट प्राप्त यकभ,  

  (ख) विश्वविद्यारमरे ऋण तथा साऩटी तरएको यकभ, 

  (ग) विश्वविद्यारम अनदुान आमोगफाट प्राप्त अनदुान, 
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(घ) कुनै व्मशक्त िा सॊस्थाफाट दान, दातव्म य आतथवक सहामता 
स्िरुऩ प्राप्त यकभ, 

(ङ) अन्तयाववष्डम सॊघ, सॊस्था, विदेशी व्मशक्त, सयकाय, एजेन्सी िा वित्तीम 
सॊस्थाहरुफाट सहमोग िा ऋण स्िरुऩ प्राप्त यकभ,  

(च) विश्वविद्यारमको कोष ऩरयचारन गयी फढे फढाएको यकभ, 

  (छ) सेिा शलु्क तथा अन्म कुनै स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

(२) विश्वविद्यारमरे उऩदपा (१) को खण्ड (ङ) फभोशजभ कुनै यकभ 
प्राप्त गदाव प्रदेश सयकाय भापव त नेऩार सयकायको ऩूिव स्िीकृतत तरन ुऩनेछ ।  

(३) विश्वविद्यारमको कोषको यकभ तोवकएको फैंकभा खाता खोरी जम्भा 
गरयनेछ ।  

(४) विश्वविद्यारमको कोष य खाताको सञ्चारन तोवकए फभोशजभ हनुछे । 

(५) विश्वविद्यारमको सफै खचवहरु उऩदपा (१) फभोशजभको कोषफाट 
व्महोरयनेछ ।  

३४. रेखा य रेखाऩयीऺण् (१) विश्वविद्यारमरे आफ्नो आम-व्ममको रेखा प्रचतरत 
कानून फभोशजभ याख्न ुऩनेछ ।  

(२) विश्वविद्यारमरे रेखाको तोवकए फभोशजभ आन्तरयक तनमन्त्रण 
प्रणारीको व्मिस्था गनुव ऩनेछ । 

(३) विश्वविद्यारमको आम व्ममको रेखा ऩयीऺण प्रचतरत कानून फभोशजभ 
हनुेछ ।  

 

ऩरयच्छेद – ११ 

विविध 

 

३५. शशऺण सॊस्थाको स्थाऩना य सम्फन्धन् (१) विश्वविद्यारमरे प्रचतरत कानून फभोशजभ 
स्िदेशी तथा  विदेशी ऩाठ्यक्रभभा अध्माऩन गयाउन शशऺण सॊस्था स्थाऩना गनव 
सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ स्थाऩना बएको शशऺण सॊस्थारे 
विश्वविद्यारमफाट सम्फन्धन प्राप्त  गदाव तोवकए फभोशजभको भाऩदण्ड ऩूया गनुव 
ऩनेछ ।  

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ सम्फन्धन प्राप्त शशऺण सॊस्थाको स्िरुऩ य 
त्मस्तो साभदुावमक शशऺण सॊस्थारे विश्वविद्यारमफाट ऩाउन ेसहमोग तोवकए फभोशजभ 
हनुेछ ।  
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३६. प्रभाणऩत्र य उऩातध ठदन े तथा सभकऺता य स्तय तनधावयण गने् (१) तोवकएको 
विषमभा आिश्मक  भाऩदण्ड ऩूया गने विद्याथी, प्रशशऺाथी िा 
अनसुन्धानकतावराई विश्वविद्यारमरे तोवकए फभोशजभको  प्रभाणऩत्र य उऩातध प्रदान 
गनेछ ।  

(२) विश्वविद्यारमरे अनसुन्धान तथा प्राशऻक ऺेत्रभा उल्रेखनीम कामव गने 
व्मशक्त िा यावष्डम तथा अन्तयाववष्डम रुऩभा ख्मातत प्राप्त विशशष्ट व्मशक्तराई भानाथव 
उऩातध प्रदान गनव सक्नेछ ।  

(३) विश्वविद्यारमरे कुनै स्िदेशी िा विदेशी विश्वविद्यारम िा शैशऺक 
सॊस्थाको शैशऺक उऩातधराई भान्मता ठदन य विश्वविद्यारमका वितबन्न तहका शैशऺक 
उऩातधहरुसॉग ती उऩातधहरुको सभकऺता य स्तय तनधावयण गनव सक्नछे ।  

(४) विश्वविद्यारमरे कुनै स्िदेशी िा विदेशी विश्वविद्यारमसॉग सभझदायी 
गयी तोवकए फभोशजभ दोहोयो उऩातध (डमुर तडग्री) प्रदान गनव सक्नेछ । 

 

३७. विश्वविद्यारमका ऩदातधकायीहरुको कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन् (१) कुरऩतत, उऩकुरऩतत 
य यशजष्डायको न्मातसक ऩरयषद्रे य डीन तथा शशऺण सॊस्थाका प्रभखुको कुरऩततरे 
िावषवक कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन गनेछ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन गनव तोवकए फभोशजभ 
भाऩक सूचकाङ्क तनधावयण गरयनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभका ऩदातधकायीहरुको भूल्माङ्कन गदाव ८० 
प्रततशत बन्दा कभ अॊक प्राप्त गयेभा त्मस्तो ऩदातधकायीको कामवऺ भताको अबाि 
यहेको भातननेछ । 

(४) उऩदपा (१) फभोशजभका ऩदातधकायीहरूको कामवसम्ऩादन भूल्माङ्कन 
सम्फन्धी अन्म  व्मिस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ। 

३८. विश्वविद्यारमभा बनाव हनु चावहन ेमोग्मता् विश्वविद्यारमभा बनाव हनु चाहन े विद्याथी, 
प्रशशऺाथी िा अनसुन्धानकतावको मोग्मता तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  

३९.साझेदायी िा सहकामव गनव सवकने्  (१) विश्वविद्यारमको व्मिस्थाऩनभा सधुाय, 

शशऺाको गणुस्तय िवृद्ध, अनसुन्धान तथा तसकाईका नमाॉ तरयका अिरम्फन गने 
रगामतका कामव गनव स्िदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यारम, शैशऺक सॊस्था िा गैय 
सयकायी सॊस्थासॉग विश्वविद्यारमरे ऩायस्ऩरयक साझेदायी िा   सहकामव गनव सक्नेछ। 

(२) विश्वविद्यारमरे उऩदपा (१) फभोशजभ विदेशी विश्वविद्यारम, शैशऺक 
सॊस्था िा गैय सयकायी सॊस्थासॉग ऩायस्ऩरयक साझेदायी िा सहकामव गदाव प्रदेश 
सयकाय भापव त नेऩार सयकायको ऩूिव स्िीकृतत तरन ुऩनेछ।त्मसयी नेऩार सयकायको 
ऩूिव स्िीकृतत तरदा एकैऩटक िा विषमगत रुऩभा ऩटक ऩटक सहभतत तरन ुऩनेछ।  
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(३) विश्वविद्यारमरे कुनै स्िदेशी िा विदेशी विश्वविद्यारमसॉग एक 
आऩसभा विद्याथी तथा शशऺक आदान प्रदान गनव सक्नेछ। 

(४) विश्वविद्यारमरे कुनै स्िदेशी िा विदेशी विश्वविद्यारमसॉग ऩदातधकायी 
तथा न्मातसक ऩरयषद सदस्मको अिरोकन भ्रभणको व्मिस्था गनव सक्नेछ। 

४०. तसपारयस तथा सहजीकयण् (१) विश्वविद्यारमको वहत, उन्नतत य ख्माततका रातग 
प्रदेश सयकायरे आिश्मकता फभोशजभ नेऩार सयकाय, विदेशी सयकाय, यावष्डम िा 
अन्तयाववष्डम सॊघसॊस्थाराई आिश्मक तसपारयस तथा सहजीकयण गनेछ। 

(२) प्रदेश सयकायरे विश्वविद्यारमसॉग सम्िशन्धत विदेशी विद्याथी तथा 
शशऺकको प्रिेशाऻाका  रातग आिश्मक तसपारयस तथा सहजीकयण गनेछ। 

४१. प्रदेश सयकायको ऩूिव स्िीकृतत तरन ु ऩने् (१) विश्वविद्यारमरे प्रदेश सयकायराई 
आतथवक दावमत्ि ऩने गयी कुनै ऩदातधकायी, शशऺक तथा कभवचायी दयफन्दी स्िीकृत 
गनुव अशघ िा त्मस्ता ऩदातधकायी,  शशऺक तथा कभवचायीको ऩारयश्रतभक तथा सेिा 
सवुिधा थऩ गनुव अशघ प्रदेश सयकायको स्िीकृतत तरन ुऩनेछ। 

(२) प्रदेश सयकायराई थऩ आतथवक व्ममबाय ऩने विषमभा तनमभ फनाउॉदा 
िा कुनै कामव गदाव प्रदेश सयकायको स्िीकृतत तरन ुऩनेछ।  

४२. विश्वविद्यारमराई छुट य सवुिधा् विश्वविद्यारमको यशजषे्डशन गनुवऩने जनुसकैु तरखत 
यशजषे्डशन गनुव ऩयेभा प्रचतरत कानून फभोशजभ यशजषे्डशन दस्तयु छुट ठदइनेछ।  

४३. ऩयीऺा प्रणारी य ऩाठ्यक्रभ सम्फन्धी व्मिस्था् विश्वविद्यारमको ऩयीऺा य ऩाठ्यक्रभ 
सम्फन्धी व्मिस्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ ।     

४४. काभ कायफाही फदय नहनुे्  विश्वविद्यारमको कुनै ऩदातधकायीको स्थान रयक्त बई िा 
कुनै ऩदातधकायीको तनमशुक्त िा कुनै अॊगको गठनभा त्रवुट बई काभ कायिाही बएको 
यहेछ बने सो कायणरे भात्र त्मस्तो काभ कायिाही फदय हनु ेछैन।  

४५. असर तनमतरे काभ गयेकोभा फचाउ् मो ऐन फभोशजभ असर तनमत तरई गयेको िा 
गनव खोजेको कुनै काभको सम्फन्धभा विश्वविद्यारम िा विश्वविद्यारमको कुनै 
ऩदातधकायी उऩय भदु्दा चराउने िा अन्म कुनै कानूनी कायिाही गरयने छैन।  

४६. सॊघीम तथा प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकव ् विश्वविद्यारमरे नेऩार सयकायसॉग सम्ऩकव  
याख्दा भखु्मभन्त्री तथा भशन्त्रऩरयषद्को कामावरम भापव त य प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकव  
याख्दा साभाशजक विकास भन्त्रारम भापव त याख्नछे।  

४७. विश्वविद्यारम विघटन सम्फन्धी व्मिस्था् (१) कुनै कायणरे विश्वविद्यारम सञ्चारन 
हनु नसक्ने बएभा प्रदेश सयकायरे न्मातसक ऩरयषद्को तसपारयसभा विश्वविद्यारम 
विघटन गनव सक्नेछ ।  
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(२) उऩदपा (१) फभोशजभ विश्वविद्यारम विघटन बएभा विश्वविद्यारमको 
सम्ऩूणव चर, अचर सम्ऩशत्त तथा जामजेथा प्रदेश सयकायको हनुेछ ।  

४८. िावषवक प्रततिेदन् न्मातसक ऩरयषद्रे विश्वविद्यारमको िावषवक प्रततिेदन आतथवक िषव 
सभाप्त बएको छ भवहनातबत्र भखु्मभन्त्री सभऺ ऩेश गनुवऩनेछ । 

४९. तनमभ फनाउन े अतधकाय् मो ऐनको उदे्दश्म कामावन्िमन गनव विश्वविद्यारमरे 
आिश्मक तनमभ, वितनमभ, तनदेशशका, भाऩदण्ड िा कामववितध फनाउन सक्नेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

भरुक : आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश सयकाय, गण्डकी  प्रदेश । भूल्म रु 50।- 

आऻारे¸ 

वकयणयाज शभाव 
प्रदेश सयकायको सशचि 


