नेपाल सरकार

कानून, न्याय तथा सं सदीय माममला मन्रालय
नेपालको सं विधान बमोजिम सङ्घीय सं सदले बनाएको तल ले जिए
बमोजिमको

ऐन सिवसाधारणको

िानकारीको

लामि प्रकाशन

िररएको छ।
सं ित् २०७९ सालको ऐन नं. २4

योिमाया आयुिेद विश्वविद्यालयको सम्बन्धमा व्यिस्था िनव बनेको
ऐन

प्रस्तािना: आयुिेद, योि, ध्यान तथा िैकजपपक जिवकत्सा र
िडीबुटीको अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान िनव, आयुिेददक
औषमध

उत्पादन

र आयुिेददक

तथा

िैकजपपक

जिवकत्सा

प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन िनव र प्रमतस्पधी तथा दक्ष
ु को समृविमा योिदान पुर्याउन
मानि स्रोत उत्पादन िरी मुलक
नेपाल सरकारको लिानीमा योिमाया आयुिेद विश्वविद्यालयको
स्थापना र सञ्चालन िनव िाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ।
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पररच्छे द-१
प्रारजम्भक

१.

सं जक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "योिमाया
आयुिेद विश्वविद्यालय ऐन, २०७९" रहेको छ।
(२) यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मममतले एकतीसौं

ददनदे जि प्रारम्भ हुनछ
े ।
२.

पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलािेमा यस
ऐनमा,-

(क) “अध्यक्ष”

भन्नाले

दफा

७

को

उपदफा

(१0) बमोजिम छनोट भएको विश्वविद्यालय
पररषद्को अध्यक्ष सम्झनु पछव।

(ि) “अनुसन्धान

केन्र”

बमोजिमको
पछव।

(ि) “कलेि”
कले ि

अनुसन्धान

भन्नाले

िा

सम्झनु पछव।

(घ) “कायवकारी

बमोजिमको

(ङ)

भन्नाले

२४

केन्र

सम्झनु

विश्वविद्यालयको

आवङ्गक

सामुदावयक

पररषद्”

आवङ्गक

भन्नाले

कायवकारी

पछव।

दफा

दफा

पररषद्

कलेि
१3

सम्झनु

“कुलपमत” भन्नाले दफा २७ बमोजिमको

कुलपमत सम्झनु पछव।
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(ि) "केन्रीय विभाि" भन्नाले दफा 3८ को

उपदफा (1) बमोजिमको विभाि सम्झनु
पछव।

(छ) “डीन” भन्नाले स्कूलको प्रमुि सम्झनु पछव।

(ि) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोजिम” भन्नाले

यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयममा तोवकएको
िा तोवकए बमोजिम सम्झनु पछव।

(झ) “मनदे शक” भन्नाले दफा ३८ को उपदफा

(2) िा (3) बमोजिमको मनदे शक सम्झनु
पछव।

(ञ) “पदामधकारी” भन्नाले दफा ६ बमोजिमको
पदामधकारी सम्झनु पछव।

(ट) “प्राजिक

पररषद्”

भन्नाले

दफा

बमोजिमको प्राजिक पररषद् सम्झनु पछव।

१5

(ठ) “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको जशक्षा
सम्बन्धी विषय हेने मन्रालय सम्झनु पछव।

(ड) “विद्या

पररषद्”

भन्नाले

दफा

बमोजिमको विद्या पररषद् सम्झनु पछव।

१८

(ढ) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम
स्थापना

भएको

योिमाया

विश्वविद्यालय सम्झनु पछव।

(ण) “विश्वविद्यालय
बमोजिमको
पछव।
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पररषद्”

विश्वविद्यालय

भन्नाले

पररषद्

आयुिेद

दफा

७

सम्झनु

(त) “जशक्षक”

भन्नाले

विश्वविद्यालयमा

जशक्षा

प्रदान िने िा अनुसन्धान िने िा िराउने
प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक तथा
सहायक
शब्दले

प्राध्यापक

सम्झनु

विश्वविद्यालयका

प्रजशक्षकलाई समेत

(थ) “जशक्षण

अस्पताल”

पछव

र

विमभन्न

िनाउँछ।
भन्नाले

सो

तहका

दफा

२3

बमोजिम स्थापना भएको जशक्षण अस्पताल
सम्झनु पछव।

(द) “स्कूल” भन्नाले दफा १7 बमोजिम स्थापना

भएको विश्वविद्यालयको विधाित सं काय िा
अध्ययन सं स्थान सम्झनु पछव।
पररच्छे द-२

विश्वविद्यालयको स्थापना
३.

विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) आयुिेद, योि, ध्यान र
िैकजपपक

जिवकत्सासँि

सम्बजन्धत

विषयमा

अध्ययन,

अध्यापन तथा अनुसन्धान िनव, िडीबुटीको िोिमूलक
अध्ययन, अनुसन्धान र आयुिेददक औषमध उत्पादन तथा
आयुिेददक तथा िैकजपपक जिवकत्सा प्रणाली विकास िनव
प्राजिक

उत्कृष्ट

केन्रको

रूपमा

विश्वविद्यालयको स्थापना िररएको छ।
4

योिमाया

आयुिेद

(२) विश्वविद्यालय केन्रीय विश्वविद्यालयको रूपमा

प्रदे श नं. १ को अरुण उपत्यकामभर रहनेछ।

स्पष्टीकरण: यस दफा र दफा 4६ को प्रयोिनको लामि
अनुसूिी-1 मा उजपलजित

"अरूण उपत्यका" भन्नाले

जिपलाका स्थानीय तहहरूलाई सम्झनु पछव।
४.

विश्वविद्यालय स्िशामसत र सङ्गदठत संस्था हुन:े
विश्वविद्यालय

अविजच्छन्न

(१)

उत्तरामधकारिाला

स्िशामसत

सङ्गदठत सं स्था हुनेछ र यसले कानूनी व्यजित्ि प्राप्त
िनेछ।
(२) विश्वविद्यालयले कानूनी व्यजिको है मसयतले

प्रिमलत कानून बमोजिम अमधकारको प्रयोि, कतवव्यको
पालना र दावयत्ि मनिावह िनेछ।
पररच्छे द-३
विश्वविद्यालयको सङ्गठन तथा पदामधकारी
५.

विश्वविद्यालयको

सङ्गठन:

विश्वविद्यालयको

सङ्गठनात्मक

सं रिना दे हाय बमोजिम हुनेछ र त्यस्ता सङ्गठनहरूको
सामुवहक रूप नै विश्वविद्यालयको स्िरूप हुनेछ:(क) विश्वविद्यालय पररषद्,
(ि) कायवकारी पररषद्,
(ि) प्राजिक पररषद्,
(घ) स्कूल,
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(ङ) परीक्षा मनयन्रण कायावलय,
(ि) केन्रीय विभाि,

(छ) अनुसन्धान केन्र,
(ि) उत्पादन केन्र,
(झ) विद्या पररषद्,
(ञ) कले ि, र

(ट) जशक्षण अस्पताल।
६.

विश्वविद्यालयका पदामधकारीहरू: विश्वविद्यालयमा दे हायका
पदामधकारीहरू रहने छन्:(क) अध्यक्ष,

(ि) कुलपमत,
(ि) रजिष्ट्रार,
(घ) डीन,

(ङ) मनदे शक,

(ि) परीक्षा मनयन्रक, र
(छ) प्रािायव ।

पररच्छे द-४
विश्वविद्यालय पररषद्को िठन तथा काम, कतवव्य र अमधकार
७.

विश्वविद्यालय

पररषद्:

(१)

विश्वविद्यालयको

सिोच्ि

मनकायको रूपमा एक विश्वविद्यालय पररषद् रहनेछ।
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(२) विश्वविद्यालय पररषद्मा अध्यक्ष र दे हाय

बमोजिमका सदस्यहरू रहनेछन्:(क) कुलपमत

(ि) सजिि िा मनिले तोकेको
सहसजिि, मन्रालय

(ि) डीन

(घ) विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू

- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य

मध्येबाट एकिना

- सदस्य

मन्रालय, प्रदे श नं. १

- सदस्य

(ङ) सजिि, जशक्षा विषय हेने
(ि) महामनदे शक, िनस्पमत विभाि
(छ) महामनदे शक, आयुिेद विभाि
(ि) आयुिेद क्षेरका

वििहरू मध्येबाट िारिना

(झ) योि, ध्यान, िैकजपपक जिवकत्सा

- सदस्य

- सदस्य
- सदस्य

र िमडबुटी क्षेरका वििहरू

मध्येबाट िमडबुटी क्षेरका वििहरू
तथा परम्पराित उपिार सम्बन्धी
िान भएका व्यजिहरू मध्येबाट
विधाित प्रमतमनमधत्ि हुने िरी
िारिना

(ञ) वििान तथा प्रविमध, व्यिस्थापन,
कानून िा जिवकत्सा क्षेरका

- सदस्य

वििहरू मध्येबाट कम्तीमा एकिना
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मवहला सवहत दुर्ि
व ना

- सदस्य

(ट) प्रदे श नं. १ को प्रदे श

सरकारबाट मनोनीत कम्तीमा

एकिना मवहला सवहत तीनिना - सदस्य

(ठ) िाँदबारी निरपामलका, महालक्ष्मी
निरपामलका र षडानन्द

निरपामलकाबाट मनोनीत

एक-एकिना िरी तीनिना

ु ासभा
(ड) धनकुटा, भोिपुर र सं िि

- सदस्य

जिपलाका अनुसूिी-2 मा उपलेि
भए बमोजिमका स्थानीय तहको

क्रमानुसार क्रमशः मनोनयन हुने
िरी सम्बजन्धत स्थानीय तहबाट
(ढ)

मनोनीत िारिना

आयुिेद िा िमडबुटी सम्बन्धी

उद्योिी, व्यिसायीहरू मध्येबाट

कम्तीमा एकिना मवहला सवहत
तीनिना

(ण) रजिष्ट्रार
(ढ)

- सदस्य

- सदस्य

- सदस्य-सजिि

(3) उपदफा (२) को िण्ड (ि), (झ), (ञ) र

बमोजिमका

पररषद्ले िनेछ।

सदस्यको
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मनोनयन

विश्वविद्यालय

तर यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ पवहलो पटकको लामि

मन्रालयले मनोनयन िनेछ।

(4) उपदफा (3) बमोजिम सदस्यको मनोनयन

िदाव सबै प्रदे शको प्रमतमनमधत्ि समेतलाई वििार िनुव
पनेछ।

(5) उपदफा (२) को िण्ड (ड) बमोजिम

मनोनीत हुने सदस्य बाहेक अन्य मनोनीत सदस्यको
पदािमध िार िषवको हुनेछ र मनिको पुन: मनोनयन हुन
सक्नेछ।

(6) उपदफा (२) को िण्ड (ड) बमोजिमका

सदस्यको पदािमध एक िषवको हुनेछ।
तर

त्यस्तो

सदस्य

अध्यक्षमा

छनोट

भएमा

मनिको पदािमध िार िषवको हुनेछ र मनिको पदािमध
िणना िदाव सदस्य भएको अिमधलाई समेत िोडी िणना
िररनेछ।

(7) उपदफा (२)

बमोजिम मनोनीत सदस्यको

योग्यता दे हाय बमोजिम हुनछ
े ः(क)
(ि)

पैंतीस िषव उमेर पूरा भएको,

उपदफा (२) को िण्ड (झ) र (ढ)
बाहेकका

सदस्यको

कुनै

हकमा

विश्वविद्यालयबाट

स्नातकोपामध प्राप्त िरे को,
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मान्यताप्राप्त
कम्तीमा

(ि)

भ्रष्टािार, िबरिस्ती करणी, मानि बेिमबिन
तथा ओसारपसार, लािू औषध मबक्री वितरण
िा ओसारपसार, सम्पजत्त शुिीकरण, राहदानी

दुरुपयोि, अपहरण िा नैमतक पतन दे जिने
अन्य फौिदारी कसुरमा अदालतबाट सिाय
नपाएको,
(घ)

प्रिमलत कानून बमोजिम सािविमनक पदमा
मनयुजि िा मनोनयनको लामि अयोग्य
नरहेको,

(ङ)

प्रदे श सरकारबाट मनोनीत हुने व्यजि
सम्बजन्धत

प्रदे श

र

स्थानीय

तहबाट

मनोनीत हुने व्यजि सम्बजन्धत स्थानीय
तहको हुन ु पने, र
(ि)

उच्ि नैमतक िररर भएको।

(8)

उपदफा

(२)

बमोजिम

मनोनीत

कुनै

सदस्यको पद ररि भएमा त्यस्तो सदस्य िुन प्रवक्रयाबाट

मनोनयन भएको हो सोही प्रवक्रयाबाट अको व्यजिलाई
ररि पदमा मनोनयन िररनेछ।

(9) उपदफा (२) बमोजिम मनोनीत सदस्यको

ु न्दा छ मवहना अिािै यस दफा
पदािमध समाप्त हुनभ
बमोजिम मनोनयन प्रवक्रया प्रारम्भ िनुव पनेछ।
(10)

विश्वविद्यालय

पररषद्का

सदस्यहरूले

उपदफा (२) को िण्ड (ि), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ड)
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र (ढ) बमोजिम मनोनीत सदस्यहरू मध्येबाट अध्यक्षको
छनोट िने छन्।
तर

विश्वविद्यालय

पररषद्को

नािररक छनोट िनव सवकने छै न।
(१1)

सदस्यको

उपदफा

कायव

(२)

सम्पादन

अध्यक्षमा

विदे शी
कुनै

बमोजिम मनोनीत

सन्तोषिनक

नदे जिएमा

विश्वविद्यालय पररषद्ले त्यस्तो सदस्यलाई पदबाट हटाउन
सक्नेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अजघ मनिलाई सफाई

पेश िनव मनमसि मौका ददनु पनेछ।
(१2)

विश्वविद्यालय

पररषद्को

कुनै

सदस्य

मनामसब कारण बाहेक िा अध्यक्षलाई पूि व िानकारी

निराई विश्वविद्यालय पररषद्को बैठकमा लिातार तीन
पटक अनुपजस्थत भएमा त्यस्तो सदस्य आफ्नो पदबाट
स्ितः मुि हुनेछ।
८.

मसफाररस समममत: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ पवहलो
पटकको लामि दफा ७ को उपदफा (2) को िण्ड (ि),
(झ), (ञ) र (ढ) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन िने
प्रयोिनको लामि नाम मसफाररस िनव मन्रालयले दे हाय
बमोजिमको एक मसफाररस समममत िठन िनेछः(क) प्रिमलत कानून बमोजिम स्थापना भएका

विश्वविद्यालयहरूका पूि व रजिष्ट्रार िा सो
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सरहका पूिप
व दामधकारीहरू मध्येबाट
एकिना

- सं योिक

आयुिेद, योि, ध्यान िा िैकजपपक

(ि)

जिवकत्सा क्षेरमा उपलेिनीय

योिदान पुर्याएका व्यजिहरू
मध्येबाट कम्तीमा एकिना
मवहला सवहत दुईिना

- सदस्य

(२) मसफाररस समममतको बैठक सम्बन्धी कायवविमध

तथा सदस्यको मनोनयनको लामि नाम मसफाररस िदाव

अिलम्बन िनुव पने प्रवक्रया सो समममत आफैंले मनधावरण
िरे बमोजिम हुनेछ।

(३) मसफाररस

समममतले

कायव

प्रारम्भ

िरे को

मममतले तीस ददनमभर मनोनयन िररने व्यजिको नाम
मन्रालय समक्ष मसफाररस िनुव पनेछ।
९.

विश्वविद्यालय पररषद्को बैठक: (१) विश्वविद्यालय पररषद्को
बैठक प्रत्येक तीन मवहनामा कम्तीमा एकपटक बस्नेछ।
(२) अध्यक्षले तोकेको मममत, समय र स्थानमा

विश्वविद्यालय पररषद्को बैठक बस्नेछ।
कम्तीमा

(३) विश्वविद्यालय
पन्र

विषयहरूको

ददन

कायवसूिी

पररषद्को

अिािै

बैठकमा

सवहतको

ु न्दा
बैठक हुनभ

सूिना

छलफल

विश्वविद्यालय

पररषद्को सदस्य-सजििले सबै सदस्यलाई ददनेछ।
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हुने

(४) विश्वविद्यालय पररषद्मा तत्काल कायम रहेका

सदस्यहरूको बहुमत सदस्य उपजस्थत भएमा बैठकको
लामि िणपूरक सङ्ख्या पुिक
े ो मामननेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम बैठकमा िणपूरक

सङ्ख्या नपुिेमा सात ददनको समय ददर्व दोस्रो पटक
बैठक बोलाउनु पनेछ।

(६) उपदफा (५) बमोजिम बोलार्एको बैठकमा

िणपूरक सङ्ख्या नपुिेमा पुनः तीन ददनको समय ददर्व
तेस्रो पटक बैठक बोलाउनु पनेछ। त्यसरी बोलार्एको
बैठकमा

िमतिना सदस्य उपजस्थत भए पमन िणपूरक

सङ्ख्या पुिक
े ो मामननेछ।
(7)

रजिष्ट्रारको मसफाररसमा विश्वविद्यालयमा

अध्ययनरत एकिना छारा सवहत दुर्विना विद्याथीलाई
पररषद्को बैठकमा आमन्रण िनव सवकनेछ।

(८) विश्वविद्यालय पररषद्को बैठकको अध्यक्षता

अध्यक्षले िनेछ। अध्यक्षको अनुपजस्थमतमा दफा 7 को
उपदफा

(10)

सदस्यहरू
िनेछ।

मध्ये

बमोजिम
ज्येष्ठ

अध्यक्ष

सदस्यले

छनोट हुन

बैठकको

सक्ने

अध्यक्षता

(९) विश्वविद्यालय पररषद्को बैठकमा बहुमतको

राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता
िने व्यजिले मनणावयक मत ददनेछ।
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(१०) विश्वविद्यालय पररषद्को बैठकको मनणवय

विश्वविद्यालय

पररषद्को सदस्य-सजििले

सो पररषद्को

बैठकको अध्यक्षता िने व्यजिबाट प्रमाजणत िराई राख्नेछ
र प्रमाजणत प्रमत सबै सदस्यलार्व उपलब्ध िराउनु पनेछ।

(११) अध्यक्षको स्िीकृमतमा सदस्यहरूले सञ्चार

प्रविमधको प्रयोि िरी विश्वविद्यालय पररषद्को बैठकमा भाि
मलन सक्ने छन्। त्यसरी भाि मलएमा बैठकमा उपजस्थत
भएको मामननेछ।

(१२) विश्वविद्यालय

पररषद्को बैठक

सम्बन्धी

अन्य कायवविमध सो पररषद् आफैंले मनधावरण िरे बमोजिम
हुनेछ।

१०. विश्वविद्यालय पररषद्को विशेष बैठक: (१) विश्वविद्यालय

पररषद्को एक िौथार्व सदस्यले आधार र कारण िुलार्व
विश्वविद्यालय पररषद्को विशेष बैठक बोलाउन माि िनव
सक्नेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विशेष बैठक बोलाउन

माि िरे मा अध्यक्षले पन्र ददनमभर बैठक बोलाउनु पनेछ
र

त्यस्तो

बैठक

िुन

विषयको

छलफलको

लामि

बमोजिम

बैठक

बोलार्एको हो सोही विषयमा सीममत हुन ु पनेछ।
(3) अध्यक्षले

उपदफा

(2)

नबोलाएमा िा दफा 12 को उपदफा (1) बमोजिम

मनिेदन पेश भएमा कुलपमतले बैठक बोलाउनेछ र त्यस्तो
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बैठकको अध्यक्षता दफा 9 को उपदफा (8) बमोजिमको
ज्येष्ठ सदस्यले िनेछ।

(4) विशेष बैठकको सञ्चालन र मनणवय प्रवक्रया

सम्बन्धी अन्य व्यिस्था दफा ९ बमोजिम हुनेछ।

११. विश्वविद्यालय पररषद्को काम, कतवव्य र अमधकार: यस ऐनमा

अन्यर उजपलजित काम, कतवव्य र अमधकारको अमतररि
विश्वविद्यालय पररषद्को काम, कतवव्य र अमधकार दे हाय
बमोजिम हुनेछः(क)

विश्वविद्यालयको

प्राजिक,

शैजक्षक,

व्यिस्थापकीय, व्यािसावयक तथा

अन्य

आिश्यक नीमत तथा मापदण्ड मनधावरण
िने,
(ि)

विश्वविद्यालयको
विजशष्टीकृत

उद्देश्य

विश्वविद्यालयको

अनुरूप

रूपमा

विकास िनव अपपकालीन तथा दीघवकालीन
योिना तथा रणनीमत स्िीकृत िने,
(ि)

विश्वविद्यालयको िावषवक बिेट र कायवक्रम

(घ)

विश्वविद्यालयको

स्िीकृत िने,

लामि

मनयम स्िीकृत िने,
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आिश्यक

पने

(ङ)

विश्वविद्यालयका

लामि

आिश्यक

(ि)

विश्वविद्यालयबाट प्रदान िररने उपामधहरू

(छ)

अनुसन्धानकताव, कमविारी र जशक्षकको

साधनको व्यिस्थापन िने िा िराउने,

स्रोत

मनधावरण र प्रदान िने,

सेिाका शतव, तलि तथा सुविधा मनधावरण
िने,

(ि)

विश्वविद्यालयको
सञ्चालन
कले ि,

िनव

शैजक्षक

आिश्यक

अनुसन्धान

पने

केन्र,

कायवक्रम

स्कूल,

उत्पादन

केन्रको स्थापना र जशक्षण अस्पतालको

सञ्चालन तथा नयाँ कायवक्रम सञ्चालन िनव
स्िीकृमत ददने,
(झ)

विश्वविद्यालयको

(ञ)

विश्वविद्यालयको

प्राजिक

मूपय

मान्यतालाई सं रक्षण र सम्ििवन िने, र
सञ्चालन

ममलाउने।

िनव

कायव

सुिारु

आिश्यक

र

रूपले

व्यिस्था

१२. पदबाट हटाउने: (१) अध्यक्षले आफ्नो पदीय जिम्मेिारी

पूरा

निरे को, पद

अनुरुपको

आिरण

निरे को

िा

विश्वविद्यालयको वहत विपरीतको कुनै काम िरे को भनी
प्रमाण सवहत पररषद्का तत्काल कायम रहेका एक मतहाई
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सदस्यले विश्वविद्यालय पररषद्मा मलजित मनिेदन ददन
सक्नेछन्।
आएमा

(2) उपदफा (१) बमोजिम मनिेदन प्राप्त हुन
त्यस्तो

ददनमभर

मनिेदन

विश्वविद्यालय

उपर

छानमबन

पररषद्ले

सो

िनव

एक्काईस

पररषद्का

सदस्यहरूमध्येबाट तीन सदस्यीय छानमबन समममत िठन
िनेछ।

(3) उपदफा (2) बमोजिमको छानमबन समममतले

छानमबनको क्रममा सम्बजन्धत वििको समेत सहयोि मलन
सक्नेछ।

(4) उपदफा (2) बमोजिमको छानमबन समममतले

छानमबन िदाव अध्यक्षले आफ्नो पदीय जिम्मेिारी पूरा
निरे को,

पद

अनुरुपको

आिरण

निरे को

िा

विश्वविद्यालयको वहत विपरीतको कुनै काम िरे को दे जिएमा

पदबाट हटाउन विश्वविद्यालय पररषद् समक्ष मसफाररस
िनेछ। त्यस्तो मसफाररस कायव प्रारम्भ िरे को मममतले पन्र
ददनमभर िररसक्नु पनेछ।

(5) उपदफा (4) बमोजिम मसफाररस प्राप्त िरे को

मममतले साठी ददनमभर विश्वविद्यालय पररषद्मा तत्काल
कायम

रहेको

बहुमत

सदस्यले

हटाउने सम्बन्धमा मनणवय िनुव पनेछ।
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अध्यक्षलाई

पदबाट

तर त्यसरी पदबाट हटाउने मनणवय िनुव अजघ

विश्वविद्यालय

पररषद्ले

मनि

उपर

लािेको

आरोपको

सफार् पेश िने मनामसब मौका ददनु पनेछ।

(6) उपदफा (4) बमोजिम पदबाट हटाउन

मसफाररस

िरे को

मममतदे जि

सोको

अजन्तम

मनणवय

नभएसम्मका लामि अध्यक्ष आफ्नो पदबाट स्ितः मनलम्बन
हुनेछ।

पररच्छे द-५
कायवकारी पररषद्को िठन तथा काम, कतवव्य र अमधकार
१३. कायवकारी

मनकायको

पररषद्:
रूपमा

(१)
काम

विश्वविद्यालयको
िनव एक

कायवकारी

कायवकारी

पररषद्

रहनेछ।
हुनेछ:-

(२) कायवकारी पररषद्को िठन दे हाय बमोजिम
(क) कुलपमत

- सं योिक

(ि) डीन

- सदस्य

(ि) केन्रीय विभाि तथा जशक्षण

अस्पतालका मनदे शकहरू मध्येबाट

दुर्ि
व ना

(घ) कले िका प्रािायवहरू मध्येबाट
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- सदस्य

एकिना

- सदस्य

(ङ) जशक्षकहरू मध्येबाट एकिना
(ि) रजिष्ट्रार

- सदस्य

- सदस्य-सजिि

(३) उपदफा (२) को िण्ड (ि), (घ) र (ङ)

बमोजिमका सदस्यको मनोनयन कुलपमतको मसफाररसमा
अध्यक्षबाट हुनछ
र मनोनीत सदस्यको पदािमध िार
े
िषवको हुनछ
े ।

(४) मनोनीत सदस्यको पद कुनै कारणले ररि

भएमा उपदफा (२) बमोजिम अको व्यजिलाई मनोनयन
िररनेछ।

(५)

कायवविमध
हुनेछ।

सो

कायवकारी

पररषद्को

पररषद् आफैंले

बैठक

मनधावरण

िरे

सम्बन्धी

बमोजिम

१४. कायवकारी पररषद्को काम, कतवव्य र अमधकार: यस ऐनमा

अन्यर उजपलजित काम, कतवव्य र अमधकारको अमतररि
कायवकारी पररषद्को काम, कतवव्य र अमधकार दे हाय
बमोजिम हुनेछ:(क)

विश्वविद्यालय

(ि)

विश्वविद्यालयको

पररषद्को

मनणवय

र

िावषवक

बिेट

र

मनदे शनहरू कायावन्ियन िने, िराउने,
कायवक्रम, प्रिमत
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वििरण, लेिापरीक्षण

प्रमतिेदन र अन्य प्रस्तािहरू तयार िरी
स्िीकृमतको लामि विश्वविद्यालय पररषद्मा
पेश िने,
(ि)

विश्वविद्यालयको कोष तथा िल, अिल
सम्पजत्तको सञ्चालन, रे िदे ि र सं रक्षण
िने,

(घ)

विश्वविद्यालयको

शैजक्षक

तथा

प्राजिक

कायवक्रम सञ्चालन िनव आिश्यक पने

स्कूल, कले ि, अनुसन्धान केन्र, उत्पादन

केन्रको स्थापना र जशक्षण अस्पतालको

सञ्चालन तथा नयाँ कायवक्रम सञ्चालन िनव
विश्वविद्यालय पररषद्मा प्रस्ताि पेश िने,
(ङ)

विश्वविद्यालयको लामि आिश्यक जशक्षक
तथा कमविारीहरूको मनयुजि र बढु िा
िने,

(ि)

विद्याथी शुपक मनधावरण िने,

(छ)

आिश्यकता

(ि)

विश्वविद्यालयले प्रदान िने शैजक्षक तथा

अनुसार

विमभन्न

उपसमममत िा कायवदल िठन िने,

समममत,

जिवकत्सा सेिाको िुणस्तर सुमनजित िने,
िराउने,
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(झ)

विश्वविद्यालयलाई

व्यिजस्थत

रूपमा

सञ्चालन िनव आिश्यकता अनुसार प्रदे श
सरकार,

स्थानीय

तह,

सहकारी

तथा

तोवकएका

अन्य

मनिी क्षेरबीि समन्िय िने, र
(ञ)

कायवकारी

पररषद्लाई

कायव िने िा िराउने।
पररच्छे द-६

प्राजिक पररषद्को िठन तथा काम, कतवव्य र अमधकार
१५. प्राजिक पररषद्: (१) विश्वविद्यालयको शैजक्षक, प्राजिक तथा

अनुसन्धान कायवलाई व्यिजस्थत िने मनकायको रूपमा
काम िनव एक प्राजिक पररषद् रहनेछ।
हुनेछ:-

(२)

प्राजिक पररषद्को िठन दे हाय बमोजिम

(क) कुलपमत

- सं योिक

(ि) रजिष्ट्रार

- सदस्य

(ि) मनदे शकहरू मध्येबाट एकिना
(घ) जशक्षकहरू मध्येबाट कम्तीमा

एकिना मवहला सवहत दुईिना

(ङ) आयुिेद, योि, ध्यान तथा

िैकजपपक जिवकत्सा क्षेरका
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- सदस्य
- सदस्य

फरक-फरक विधाको प्रमतमनमधत्ि
हुने िरी विषय वििहरू मध्येबाट
कम्तीमा एकिना मवहला
सवहत दुईिना

- सदस्य

(ि) मनदे शकहरू मध्येबाट

कुलपमतले तोकेको एकिना

(छ) डीनहरू मध्येबाट कुलपमतले
तोकेको एकिना

- सदस्य
- सदस्य-सजिि

(३) उपदफा (२) को िण्ड (ि), (घ) र (ङ)

बमोजिमका

सदस्यको

मनोनयन

कुलपमतले

िनेछ

मनोनीत सदस्यहरूको पदािमध िार िषवको हुनछ
े ।

र

(४) प्राजिक पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायवविमध

सो पररषद् आफैंले मनधावरण िरे बमोजिम हुनेछ।
१६. प्राजिक

पररषद्को काम, कतवव्य र अमधकार: प्राजिक

पररषद्को काम, कतवव्य र अमधकार दे हाय बमोजिम
हुनेछ:(क) विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अनुसन्धान र
प्रजशक्षण हुने विषयको पाठ्यक्रम मनधावरण
तथा स्िीकृत िने,
(ि) विश्वविद्यालयको प्राजिक, अनुसन्धान तथा
निप्रितवन सम्बन्धी कायवक्रमलाई स्िीकृमत
प्रदान िने,
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(ि)

विद्याथी भनावको योग्यता तथा आधार, विधा
पररितवन विमध, मसकाई मूपयाङ्कन विमध र
परीक्षाको वकमसम मनधावरण िने,

(घ) विश्वविद्यालयको शैजक्षक िुणस्तर कायम
राख्न आिश्यक कायव िने,
(ङ) विश्वविद्यालयद्वारा प्रदान िररने विमभन्न
उपामधको लामि विश्वविद्यालय पररषद्मा
मसफाररस िने,
(ि) प्राजिक तथा अनुसन्धानका विषयमा
कायवकारी पररषद्लार्व राय सपलाह ददने, र
(छ) विश्वविद्यालय पररषद्ले तोवकददएका
कायवहरू िने।

पररच्छे द-७
स्कूल, विद्या पररषद्, विषय समममत, कलेि, जशक्षण अस्पताल,
अनुसन्धान केन्र र उत्पादन केन्र
१७. स्कूल:

(१)

विश्वविद्यालयमा

अध्ययन,

अध्यापन

र

अनुसन्धान िने विषयमा आिश्यक सङ्ख्यामा स्कूलहरू
रहनेछन्।
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(२)

विश्वविद्यालयको

उपदफा

(१)

उद्देश्य

तथा

बमोजिमका

नीमतको

स्कूलहरू

अधीनमा

रही

प्राजिक, वित्तीय र व्यिस्थापकीय कायवमा कायवित रूपमा
स्िायत्त (फङ्सनल अटोनमस) हुनेछन्।
पयावप्तता

(३) विद्याथी सङ्ख्या, भौमतक स्रोत र साधनको
तथा

कायवबोझ

समेतका

आधारमा

एक

िा

एकभन्दा बढी कायवक्रम एउटै स्कूल अन्तिवत सञ्चालन
िनव सवकनेछ।

(४) स्कूल सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था

तोवकए बमोजिम हुनछ
े ।

१८. विद्या पररषद्: (१) स्कूलको प्राजिक मनकायको रूपमा

काम िनव प्रत्येक स्कूलमा डीनको सं योिकत्िमा एक
विद्या पररषद् रहनेछ।
(२) विद्या पररषद्मा बढीमा एघारिना सदस्यहरू

रहनेछन्।
िनेछ।

(३) विद्या पररषद्को सदस्यको मनोनयन डीनले
(४) उपदफा (३) बमोजिमका सदस्यको पदािमध

दुई िषवको हुनेछ र मनिको पुन: मनोनयन हुन सक्नेछ।

(५) विद्या पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायवविमध

विद्या पररषद् आफैंले मनधावरण िरे बमोजिम हुनेछ।
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१९. विद्या पररषद्को काम, कतवव्य र अमधकार: विद्या पररषद्को

काम, कतवव्य र अमधकार दे हाय बमोजिम हुनेछ:(क) प्राजिक पररषद्ले विद्याथी भनावका लामि
मनधावरण

िरे को

योग्यताको

आधारमा

विद्याथी छनोटको आधार र प्रवक्रया तथा
मसट सङ्ख्या तोक्ने,
(ि) मानाथव

उपामधहरू

नयाँ

कायम

िनव,

थपघट िा हेरफेर िनव िा िारे ि िनव
प्राजिक पररषद्मा मसफाररस िने,
(ि)

ँ
विषय समममतहरूको राय मलई स्कूलसि
सम्बजन्धत

विषयहरूको

पाठ्यक्रम

मनधावरण, अनुमोदन तथा सं शोधन िनव
प्राजिक पररषद्मा मसफाररस िने,
ँ सम्बजन्धत
(घ) स्कूलको शैजक्षक कायवक्रमसि
परीक्षाको वकमसम तोक्न, हेरफेर िनव,
परीक्षा

सम्बन्धी

व्यिस्था

िनव

शतवहरू
परीक्षा

कायावलयमा मसफाररस िने,
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र

अन्य

व्यिस्थापन

(ङ) कले िमा

सञ्चालन

हुने

िा

सञ्चालन

भएका शैजक्षक कायवक्रमहरूका मनममत्त
िावहने पूिावधार तथा सुविधा मनधावरण र
मूपयाङ्कन िने,
(ि) विषय समममतहरूलाई आिश्यक मनदे शन
िा मािवदशवन िने, र
(छ) डीनले विद्या पररषद्बाट मनणवय हुन ु पने
भनी आिश्यक दे िेका अन्य विषयहरू।
२०. विषय समममत: (१) विद्या पररषद्को काम कारबाहीलाई

सघाउ पुर्याउन प्रत्येक जशक्षण विभािमा एक विषय
समममत रहनेछ।
स्पष्टीकरण: यस दफा र दफा 21 को प्रयोिनको लामि

“जशक्षण विभाि” भन्नाले विधाित रूपमा शैजक्षक कायवक्रम
सञ्चालन िने केन्रीय मनकायलाई सम्झनु पछव।
हुनेछ:-

(२)

विषय

समममतको

िठन

दे हाय

बमोजिम

(क) प्रमुि, जशक्षण विभाि

- सं योिक

(ि) जशक्षकहरू मध्ये दुईिना

- सदस्य

(ि) अन्य विश्वविद्यालयका सम्बजन्धत
विषयका जशक्षकहरू मध्ये
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दुईिना

- सदस्य

(३) उपदफा (२) को िण्ड (ि) र (ि)

बमोजिमका

सदस्यहरूको

मनोनयन

सम्बजन्धत

विभाि प्रमुिको मसफाररसमा डीनले िनेछ।

जशक्षण

(४) उपदफा (३) बमोजिमका सदस्यको पदािमध

दुई िषवको हुनेछ र मनिको पुन: मनोनयन हुन सक्नेछ।

(५) विषय समममतको बैठक सम्बन्धी कायवविमध

विषय समममत आफैंले मनधावरण िरे बमोजिम हुनेछ।

२१. विषय समममतको काम, कतवव्य र अमधकार: विषय समममतको

काम, कतवव्य र अमधकार दे हाय बमोजिम हुनेछ:(क) जशक्षण विभािसँि सम्बजन्धत विषयहरूको

पाठ्यक्रम मनधावरण, अनुमोदन तथा सं शोधन
िनव विद्या पररषद्मा मसफाररस िने,

(ि) पाठ्यिस्तु र

प्रश्नपरको

ग्रीडको

प्रारूप

मनधावरण

िरे को

तयार िरी विद्या पररषद्मा मसफाररस िने,

(ि) विद्याथी

भनावका

लामि

योग्यताको आधारमा विद्याथी प्रिेशका लामि
न्यूनतम

योग्यता, छनोटको

आधार

र

प्रवक्रया तथा मसट सङ्ख्या विद्या पररषद्मा
मसफाररस िने, र
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(घ) कले िहरूमा
अनुसन्धान

सञ्चामलत

सम्बन्धी

शैजक्षक

तथा

कायवक्रमहरूको

मूपयाङ्कन पिमत र साधनको विकास िरी
विद्या पररषद्मा मसफाररस िने।

२२. कलेि: (१) विश्वविद्यालयले आवङ्गक कले ि स्थापना िरी

सञ्चालन िनव सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम कले ि स्थापना िदाव

आिश्यकताको आधारमा प्रत्येक प्रदे शमा एक-एकिटा हुने
िरी स्थापना िनव सवकनेछ।

(३) विश्वविद्यालयले उपदफा (२) को अधीनमा

रही प्रदे श िा स्थानीय तह िा सहकारी सं स्थाको सहकायव
िा साझेदारीमा आवङ्गक कलेि स्थापना िरी सञ्चालन िनव
सक्नेछ।
तथा

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजिम स्थापना

सञ्चालन

िररने

कले िमा

अलि-अलि

शैजक्षक कायवक्रम सञ्चालन िनव सवकनेछ।

विधाका

(५) कलेि सञ्चालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था

तोवकए बमोजिम हुनेछ।

२३. जशक्षण अस्पतालको सञ्चालन: (१) आयुिेद िा िैकजपपक

जिवकत्सा कायवक्रम सञ्चालन िने कलेिले आफ्नो अमभन्न
अङ्गका रूपमा जशक्षण अस्पताल सञ्चालन िनुव पनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको जशक्षण अस्पताल

सञ्चालन िदाव प्रिमलत कानून बमोजिम िठन भएको
जिवकत्सा

जशक्षा

आयोिले

मनधावरण

बमोजिम िनुव पनेछ।
(३)

जशक्षण

अस्पताल

कायवविमध तोवकए बमोजिम हुनेछ।

िरे को

मापदण्ड

सञ्चालन

सम्बन्धी

२४. अनुसन्धान केन्रको स्थापना र सञ्चालन: (१) विश्वविद्यालयले

आयुिेद, योि, ध्यान तथा िैकजपपक जिवकत्सा क्षेरमा
अनुसन्धान तथा निप्रितवन सम्बन्धी कायव िनवका लामि
आिश्यकता

अनुसार

अनुसन्धान

केन्र

स्थापना

तथा

सञ्चालन िनेछ।
(२) विश्वविद्यालयले सरकारी, सहकारी, मनिी क्षेर

र स्थानीय समुदायसँि समन्िय र सहकायवमा अनुसन्धान
तथा निप्रितवन सम्बन्धी कायव िनव सक्नेछ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम अनुसन्धान तथा

निप्रितवन सम्बन्धी कायवबाट प्राप्त प्रमतफल उपयोि भएको
िान, सीप र लिानीको आधारमा बाँडफाँट िनुव पनेछ।
(४)

अनुसन्धान

केन्रको

कायवविमध तोवकए बमोजिम हुनेछ।

सञ्चालन

सम्बन्धी

२५. उत्पादन केन्रको स्थापना र सञ्चालन: (१) विश्वविद्यालयले

आयुिेददक

औषमध

उत्पादन
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तथा

मबक्री

वितरणको

प्रयोिनका लामि िनस्पती, िडीबुटी िा अन्य िैविक
स्रोतको सङ्कलन, प्रशोधन र उत्पादन िनव आिश्यकता
अनुसार उत्पादन केन्र स्थापना तथा सञ्चालन िनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको उत्पादन केन्रले

परम्पराित रूपमा प्रिमलत िान, सीपको उपयोि तथा
प्रििवन, िडीबुटी उद्यान स्थापना तथा सञ्चालन, िडीबुटी
प्रशोधन तथा औषमध उत्पादन र उद्यमशीलता विकासको

लामि सरकारी, सहकारी, मनिी क्षेर र स्थानीय समुदायसँि
सहकायव िनव सक्नेछ।
(३)

विश्वविद्यालयले

आयुिेददक

औषमध

उत्पादनको प्रयोिनका लामि प्रिमलत कानूनको अधीनमा
रही िन्यिन्तु पालन िनव सक्नेछ।

(४) उत्पादन केन्रले आफूले उत्पादन िरे का

िस्तुहरूको मबक्री िने प्रयोिनका लामि िस्तुको िुणस्तर

परीक्षण तथा मनयन्रण, ब्राजण्डङ, मबक्री मूपय मनधावरण
लिायतका कायव िनेछ।

(५) उत्पादन केन्र सञ्चालन तथा मबक्री वितरण

सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनछ
े ।
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पररच्छे द-८
विश्वविद्यालयका पदामधकारी, जशक्षक तथा कमविारी
२६. अध्यक्ष: (१) दफा ७ को उपदफा (१०) बमोजिम

विश्वविद्यालय पररषद्को अध्यक्षको छनोट हुनछ
े ।
(२)

अध्यक्ष

विश्वविद्यालयको

(३)

अध्यक्षले

प्रमुि

विश्वविद्यालय पररषद्को अध्यक्ष हुनेछ।
समारोहमा अध्यक्षता िनेछ।
(४)

विश्वविद्यालयको
सक्नेछ।
मनिको

अध्यक्षले

मनरीक्षण

विश्वविद्यालयको

र

आिश्यकता

आिश्यक

र

दीक्षान्त
अनुसार

मनदे शन

ददन

(५) अध्यक्षको पदािमध िार िषवको हुनेछ र
पदािमध

िणना

िदाव

विश्वविद्यालय

पररषद्को

सदस्य भएको अिमधलाई समेत िोडी िणना िररनेछ।
हुनेछ।

(६) अध्यक्षको सेिा सुविधा तोवकए बमोजिम

२७. कुलपमत:

है मसयतमा

(१)

विश्वविद्यालयको

कायवसम्पादन

िनव

कुलपमत रहनेछ।
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कायवकारी

विश्वविद्यालयमा

प्रमुिको
एकिना

(२) यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतले छ मवहनामभर

दफा २९ बमोजिमको प्रवक्रया पूरा िरी विश्वविद्यालय
पररषद्ले कुलपमत मनयुि िनेछ।

(३) कुलपमतको पदािमध िार िषवको हुनेछ र

मनि अको एक कायवकालको लामि पुनः मनयुि हुन
सक्नेछ।

(४) कुलपमतको पाररश्रममक, सुविधा र सेिाका

अन्य शतवहरू तोवकए बमोजिम हुनेछ।
२८. कुलपमतको

योग्यता: दे हायको

योग्यता

भएको व्यजि

कुलपमतमा मनयुि हुन योग्य हुनेछः(क) मान्यताप्राप्त

विश्वविद्यालयबाट

कम्तीमा

स्नातकोत्तर उपामध प्राप्त िरे को,

(ि) प्राजिक क्षेरमा कम्तीमा दश िषवको अनुभि
भएको,

(ि) शैजक्षक
उत्कृष्ट

िा

प्राजिक

व्यिस्थापकीय

प्रदशवन िरे को,

उन्नयनको
सीप

(घ) पैंतीस िषव उमेर पूरा भएको, र
(ङ) उच्ि नैमतक िररर भएको।
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र

क्षेरमा

कौशल

२९. मसफाररस समममत: (१) विश्वविद्यालय पररषद्ले कुलपमतको

मनयुजिका लामि कम्तीमा एकिना मवहला रहने िरी
दे हाय बमोजिमको मसफाररस समममत िठन िनेछः(क) विश्वविद्यालय पररषद्ले
तोकेको विश्वविद्यालय
पररषद्को सदस्य

- सं योिक

(ि) आयुिेद, योि, ध्यान िा

िैकजपपक जिवकत्साका क्षेरका

व्यजिहरू मध्येबाट विश्वविद्यालय
पररषद्द्वारा मनोनीत एकिना

(ि) विश्वविद्यालयको प्राध्यापकहरू िा

- सदस्य

जशक्षा, व्यिस्थापन िा शैजक्षक

प्रशासन सम्बि व्यजिहरू मध्येबाट
विश्वविद्यालय पररषद्द्वारा
मनोनीत एकिना

- सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मसफाररस समममतले

कुलपमत पदका लामि योग्यता पुिेको स्िदे शी िा विदे शी

व्यजिले दरिास्त ददने प्रयोिनको लामि सािविमनक सूिना
प्रकाशन िरी दरिास्त आह्वान िनुव पनेछ।
बमोजिम
तीनदे जि

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रकाजशत सूिना
दरिास्त

सातिना

पेश

िरे का

सम्मका
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उम्मेदिारहरू

योग्य

मध्ये

उम्मेदिारहरूको

अपपसूिी तयार िरी त्यस्ता उम्मेदिारहरूलाई अन्तिावताव
र प्रस्तुमतको लामि आमन्रण िनुव पनेछ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम उम्मेदिारहरूको

अन्तिावताव

र

प्रस्तुमतको

आधारमा

मसफाररस

समममतले

सबैभन्दा योग्य एकिना उम्मेदिारको नाम कुलपमतको
पदमा मनयुजिको लामि विश्वविद्यालय पररषद्मा मसफाररस
िनेछ।

(५) उपदफा (४) बमोजिम मसफाररस भएको

व्यजिलार्व अध्यक्षले पन्र ददनमभर कुलपमत पदमा मनयुजि
िनुव पनेछ।

(6) कुलपमतको मनयुजि सम्बन्धी अन्य कायवविमध

तोवकए बमोजिम हुनेछ।

३०. कुलपमतको काम, कतवव्य र अमधकार: (१) यस ऐनमा

अन्यर उजपलजित काम, कतवव्य र अमधकारको अमतररि
कुलपमतको काम, कतवव्य र अमधकार दे हाय बमोजिम
हुनेछः(क) विश्वविद्यालय पररषद्को मनणवय र मनदे शन
कायावन्ियन िने िा िराउने,

(ि) विश्वविद्यालयका सबै काम कारबाही उपर
सामान्यतः मनयन्रण र रे िदे ि िने,
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(ि) विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा आफ्नो
अमधकारक्षेरमभर रहेको विषयमा मनदे शन
ददने,

(घ) विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चामलत कायवक्रमहरूको
समन्िय, अनुिमन र मूपयाङ्कन िने िा
िराउने

र

सोको

पररषद्मा पेश िने,

प्रमतिेदन

कायवकारी

(ङ) विश्वविद्यालय पररषद्मा पेश िनुव पने प्रस्ताि
पेश िनव लिाउने,

(ि) विश्वविद्यालयको विकासका लामि अपपकालीन
र दीघवकालीन कायवक्रम तय िने, िराउने,

(छ) विश्वविद्यालयलाई

आिश्यक

व्यिस्था िने,

स्रोतको

(ि) आमथवक अनुशासन, ममतव्यवयता र पारदजशवता
कायम िने, िराउने,

(झ) विश्वविद्यालयको

सम्पजत्तको

सुरक्षा र सं रक्षण िने, िराउने,

(ञ) यो

ऐन

िा

यस

ऐन

व्यिस्थापन,

अन्तिवत

बनेका

मनयममा कुनै मनकाय िा पदामधकारीले िने

भनी उपले ि भएदे जि बाहेकका अन्य काम
िने,
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(ट) विश्वविद्यालयसँि
विश्लेषण

सम्बजन्धत

िरी

सोको

व्यिस्थापन िने, र

िनिुनासो

सम्बोधन

तथा

(ठ) विश्वविद्यालय पररषद्ले तोकेका अन्य काम
िने।

(2) उपदफा (1) को िण्ड (ञ) बमोजिम

कुलपमतले िरे को नीमतित मनणवय िा सो सम्बन्धी काम

कारबाहीको िानकारी मनिले विश्वविद्यालय पररषद्लाई
िराउनु पनेछ।

३१. रजिष्ट्रार: (१) रजिष्ट्रार विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम

िने पदामधकारी हुनेछ।
(२) रजिष्ट्रारको मनयुजि कुलपमतको मसफाररसमा

विश्वविद्यालय पररषद्बाट हुनेछ।

(३) रजिष्ट्रारको पदािमध िार िषवको हुनछ
े ।
(4) रजिष्ट्रारको पाररश्रममक, सुविधा र सेिाका

अन्य शतवहरू तोवकए बमोजिम हुनेछ।
३२. रजिष्ट्रारको

योग्यता:

दे हायको

योग्यता

भएको

व्यजि

रजिष्ट्रारमा मनयुि हुन योग्य हुनेछः(क)

मान्यताप्राप्त

विश्वविद्यालयबाट

स्नातकोत्तर उपामध प्राप्त िरे को,
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कम्तीमा

(ि) प्राजिक

िा

शैजक्षक

प्रशासनको

क्षेरमा

प्राजिक

उन्नयनको

क्षेरमा

कम्तीमा आठ िषवको अनुभि भएको,

(ि)

शैजक्षक

िा

उत्कृष्ट व्यिस्थापकीय सीप र कौशल
प्रदशवन िरे को,

(घ)

पैंतीस िषव उमेर पूरा भएको, र

(ङ)

उच्ि नैमतक िररर भएको।

३३. रजिष्ट्रारको काम, कतवव्य र अमधकार: (1) यस ऐनमा

अन्यर उजपलजित काम कतवव्य र अमधकारका अमतररि
रजिष्ट्रारको काम, कतवव्य र अमधकार दे हाय बमोजिम
हुनेछः(क)

विश्वविद्यालयको

जशक्षक

(ि)

विश्वविद्यालयको कोष सञ्चालन, लेिा र

(ि)

आन्तररक प्रशासन

प्रशासन सम्बन्धी कायव िने,

तथा

कमविारी

ले िापरीक्षण िने, िराउने,

सम्बन्धी नीमत तथा

योिनाको तिुम
व ा िने र सोको कायावन्ियन
िने, िराउने,

(घ)

विश्वविद्यालयको आमथवक प्रशासन सम्बन्धी
नीमत

तथा योिना तयार िने

कायावन्ियन िने, िराउने,
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र सोको

(ङ)

विश्वविद्यालयको

सम्पजत्तको

व्यिस्थापन,

आमथवक

आय-व्ययको

सं रक्षण र सञ्चालन सम्बन्धी आिश्यक कायव
िने,

(ि)

विश्वविद्यालयको

(छ)

स्कूल, कले ि, अनुसन्धान केन्र, उत्पादन

अनुमान तयार िने, िराउने,

केन्र लिायतका विश्वविद्यालय अन्तिवतका
सबै मनकायको मनरीक्षण िने र प्रशासन

तथा व्यिस्थापन कायवमा कुनै रुवट दे जिएमा
सुधार िने

तथा कमविारीलाई विभािीय

कारबाही िने,
(ि)

विश्वविद्यालयद्वारा सञ्चालन िररने परीक्षाको

(झ)

कायवकारी पररषद् तथा कुलपमतको मनदे शन

(2)

कायवसम्पादन

रे िदे ि, मनयन्रण र व्यिस्थापन िने,
बमोजिमको कायव िने।
उपदफा

िदाव

(1)

कुलपमतको

बमोजिम

सामान्य

मनयन्रणमा रही सम्पादन िनुव पनेछ।

रजिष्ट्रारले

मनदे शन

र

३४. पदबाट हटाउने: (१) कुलपमतले आफ्नो पदीय जिम्मेिारी

पूरा

निरे को, पद

अनुरूपको

आिरण

निरे को

िा

विश्वविद्यालयको वहत विपरीतको कुनै काम िरे को भनी
प्रमाण सवहत विश्वविद्यालय पररषद्मा तत्काल कायम
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रहेका एक मतहाई सदस्यले अध्यक्ष समक्ष मलजित मनिेदन
ददन सक्नेछन्।
िरे को

(2) उपदफा (१) मा उजपलजित कुनै काम
भनी

रजिष्ट्रारलाई

पदबाट

हटाउन

विश्वविद्यालय पररषद्मा मसफाररस िनव सक्नेछ।
उपदफा

कुलपमतले

(3) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त मनिेदन िा
(2)

कुलपमतको

बमोजिम

मसफाररस

उपर

छानमबन िनव एक्काईस ददनमभर विश्वविद्यालय पररषद्ले
आफ्ना

सदस्यहरू

समममत िठन िनेछ।

मध्येबाट

तीन

सदस्यीय

छानमबन

(4) उपदफा (3) बमोजिमको छानमबन समममतले

छानमबनको क्रममा सम्बजन्धत वििहरूको समेत सहयोि
मलन सक्नेछ।
छानमबन

(5) उपदफा (3) बमोजिमको छानमबन समममतले
िदाव

कुलपमत

िा

रजिष्ट्रारले

आफ्नो

पदीय

जिम्मेिारी पूरा निरे को, पद अनुरूपको आिरण निरे को

िा विश्वविद्यालयको वहत विपरीतको कुनै काम िरे को
दे जिएमा पदबाट हटाउन विश्वविद्यालय पररषद् समक्ष

मसफाररस िनेछ। त्यस्तो मसफाररस छानमबन सम्बन्धी

कायव प्रारम्भ िरे को मममतले एक मवहनामभर िररसक्नु
पनेछ।
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(6) उपदफा (5) बमोजिम मसफाररस प्राप्त भएको

मममतले साठी ददनमभर विश्वविद्यालय पररषद्को तत्काल

कायम रहेका बहुमत सदस्यले कुलपमत िा रजिष्ट्रारलाई
पदबाट हटाउने सम्बन्धमा मनणवय िनुव पनेछ।

तर त्यसरी पदबाट हटाउने मनणवय िनुव अजघ

विश्वविद्यालय

पररषद्ले

मनि

उपर

लािेको

आरोपको

सफार् पेश िने मनामसब मौका ददनु पनेछ।

(7) उपदफा (5) बमोजिम पदबाट हटाउन

मसफाररस

िरे को

मममतदे जि

सोको

अजन्तम

मनणवय

रजिष्ट्रार

मनलम्बन

भएको

नभएसम्मका लामि कुलपमत िा रजिष्ट्रार आफ्नो पदबाट
स्ितः मनलम्बन हुनेछ।
(८)

अिस्थामा

कुलपमत

मनिले

िा

सम्पादन

िने

कामको

विश्वविद्यालय पररषद्ले व्यिस्था िरे बमोजिम हुनेछ।
३५. परीक्षा

मनयन्रक:

(१)

परीक्षा

मनयन्रण

लामि

कायावलयको

प्रमुिको है मसयतमा पूरा समय काम िने पदामधकारीको
रूपमा परीक्षा मनयन्रक रहनेछ।
िरी

(२) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर

कम्तीमा

आठ

िषवको

प्राध्यापन

िा

शैजक्षक

प्रशासनको अनुभि हामसल िरे को व्यजिलाई कायवकारी

पररषद्को मसफाररसमा कुलपमतले परीक्षा मनयन्रक मनयुजि
िनेछ।
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हुनेछ।

(३) परीक्षा मनयन्रकको पदािमध िार िषवको
(4) परीक्षा मनयन्रकको काम, कतवव्य, अमधकार,

पाररश्रममक, सुविधा
बमोजिम हुनेछ।

र

सेिाका

अन्य

शतवहरू

तोवकए

३६. डीन: (१) स्कूल प्रमुिको है मसयतमा पूरा समय काम िने

पदामधकारीको रूपमा डीन रहनेछ।
तर

एकिना

डीनलाई

एकभन्दा

प्रमुिको जिम्मेिारी ददन बाधा पने छै न।

बढी

स्कूल

(२) सम्बजन्धत विधामा स्नातकोत्तर िरी कम्तीमा

आठ िषवको प्राध्यापन सम्बन्धी अनुभि हामसल िरे को
व्यजिलाई कायवकारी पररषद्को मसफाररसमा कुलपमतले
डीन मनयुजि िनेछ।

(३) डीनको पदािमध िार िषवको हुनेछ।
(4) डीनको पाररश्रममक, सुविधा र सेिाका अन्य

शतवहरू तोवकए बमोजिम हुनेछ।

३७. डीनको काम, कतवव्य र अमधकार: यस ऐनमा अन्यर

उजपलजित काम, कतवव्य र अमधकारको अमतररि डीनको
काम, कतवव्य र अमधकार दे हाय बमोजिम हुनेछ:(क) स्कूल प्रमुिको रूपमा प्राजिक तथा शैजक्षक
नेतत्ृ ि िने,
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(ि) स्कूल अन्तिवतका विषयहरूमा पठनपाठन र
अनुसन्धानको

स्तर

विकासका

आिश्यक पने कायव िने, िराउने,

लामि

(ि) स्कूल अन्तिवतका कलेि, केन्रीय विभािमा
सञ्चामलत

पठनपाठन

र

अनुसन्धानको

िुणस्तर विकासका लामि आिश्यक कायव
िने, िराउने,

(घ) कले िहरूलाई शैजक्षक एिं अनुसन्धानको
लामि सहयोि र सुविधा ददन मसफाररस िने,

(ङ) कायवकारी
स्कूल

पररषद्बाट

अन्तिवतका

व्यिस्थापन, रे िदे ि
रूपमा काम िने, र
(ि) विद्या

पररषद्

र

तोवकएका

कले िको
र

विषय

आफ्नो

मनरीक्षण,

समन्ियकतावको

वक्रयाकलापमा समन्िय िने।

समममतहरूको

३८. मनदे शक: (1) विश्वविद्यालयको प्रशासन, प्राजिक माममला,

अन्तराववष्ट्रय सम्बन्ध, वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध, अनुसन्धान
केन्र र उत्पादन केन्र केन्रीय विभािका रूपमा रहने
छन्।
(2) उपदफा (1) बमोजिमका विभािहरू हेने िरी

विभािीय प्रमुिको रूपमा मनदे शकहरू रहने छन्।
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तर एकिना मनदे शकलाई एकभन्दा बढी केन्रीय

विभािको जिम्मेिारी ददन बाधा पने छै न।

(३) विश्वविद्यालयको प्रदे शस्तरमा स्थापना िररने

अनुसन्धान केन्र, उत्पादन केन्र र जशक्षण अस्पतालको
प्रमुिको रूपमा छु ट्टाछु ट्टै मनदे शक रहनेछ।
(४)

मान्यताप्राप्त

विश्वविद्यालयबाट

स्नातकोत्तर

उपामध प्राप्त िरी सम्बजन्धत विषय र क्षेरमा कम्तीमा पाँि
िषवको

ु ि
कायावनभ

कायवकारी

पररषद्को

मनयुजि िनेछ।

हामसल

िरे को

मसफाररसमा

व्यजिहरू

कुलपमतले

मध्ये

मनदे शक

(५) मनदे शकको पदािमध िार िषवको हुनछ
े ।
(६) मनदे शकको पाररश्रममक, सुविधा र सेिाका

अन्य शतवहरू तोवकए बमोजिम हुनेछ।

३९. मनदे शकको काम, कतवव्य र अमधकार: मनदे शकको काम,

कतवव्य र अमधकार दे हाय बमोजिम हुनेछ:(क)

विभािीय प्रमुिको रूपमा नेतत्ृ ि िने,

(ि)

विभािको आिमधक योिना तिुम
व ा िरी

(ि)

विभािको िावषवक कायवक्रम, योिना तथा

कायावन्ियन िने, िराउने,

बिेट तयार िराई स्िीकृमतका लामि पेश
िने,
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४०. प्रािायव:

(घ)

कायवक्रम

कायावन्ियनका

(ङ)

प्रत्यायोजित

(ि)

तोवकए

व्यिस्थापन र पररिालन िने,
िराउने, र
िराउने।

एिं

मनदे जशत

बमोजिमका

अन्य

लामि

स्रोत

काम

िने,

काम

िने,

(१) विश्वविद्यालयको कले ि प्रमुिको रूपमा

प्रािायव रहनेछ।
(२) सम्बजन्धत विधामा स्नातकोत्तर उपामध प्राप्त

िरे को र कम्तीमा पाँि िषवको प्राध्यापनको अनुभि हामसल
िरे को

व्यजिलाई

कायवकारी

कुलपमतले प्रािायव मनयुजि िनेछ।

पररषद्को

मसफाररसमा

(३) प्रािायवको पदािमध िार िषवको हुनछ
े ।
(4) प्रािायवको काम, कतवव्य र अमधकार तथा

पाररश्रममक, सुविधा
बमोजिम हुनेछ।
४१. परीक्षा

र

सेिाका

अन्य

शतवहरू

तोवकए

मनयन्रक, डीन, मनदे शक तथा प्रािायव हटाउने:

(1) दफा 3५ को उपदफा (3), दफा 3६ को उपदफा
(3), दफा 3८ को उपदफा (5) र दफा ४० को
उपदफा (3) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए तापमन
परीक्षा मनयन्रक, डीन, मनदे शक तथा प्रािायवले आफ्नो
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पदीय जिम्मेिारी पूरा निरे को, पद अनुरूपको आिरण
निरे को िा विश्वविद्यालयको वहत विपरीतको कुनै काम
िरे को भनी कसैले प्रमाण सवहत कुलपमत समक्ष मनिेदन
ददन सक्नेछ।
छानमबन

(2) उपदफा (1) बमोजिमको मनिेदन उपर
िने

प्रयोिनको

लामि

कायवकारी

पररषद्ले

पररषद्को कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा तीनिना सदस्य
रहेको एक छानमबन समममत िठन िनव सक्नेछ।

(3) उपदफा (2) बमोजिमको छानमबन समममतले

छानमबन िदाव परीक्षा मनयन्रक, डीन, मनदे शक िा प्रािायवले
आफ्नो पदीय जिम्मेिारी पूरा निरे को, पद अनुरूपको
आिरण निरे को िा विश्वविद्यालयको वहत विपरीतको कुनै

काम िरे को दे जिएमा त्यस्तो परीक्षा मनयन्रक, डीन,
मनदे शक

िा

प्रािायवलाई

पररषद्मा मसफाररस िनेछ।

पदबाट

हटाउन

कायवकारी

(4) उपदफा (3) बमोजिम मसफाररस प्राप्त भएमा

कायवकारी पररषद्ले त्यस्तो परीक्षा मनयन्रक, डीन, मनदे शक

िा प्रािायवलाई पदबाट हटाउन कुलपमत समक्ष मसफाररस
िनेछ।

(5)

उपदफा

(4)

बमोजिमको

मसफाररसको

आधारमा कुलपमतले परीक्षा मनयन्रक, डीन, मनदे शक िा
प्रािायवलाई पदबाट हटाउनेछ।
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तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अजघ मनिलाई सफार्

पेश िनव मनामसब मौका ददनु पनेछ।

४२. जशक्षक तथा कमविारी सम्बन्धी व्यिस्था: (१) विश्वविद्यालयमा

आिश्यक सङ्ख्यामा जशक्षक तथा कमविारी रहने छन्।
(२) विश्वविद्यालयका जशक्षक तथा कमविारीको

स्थायी मनयुजि प्रिमलत कानून बमोजिम िठन भएको
विश्वविद्यालय सेिा आयोिको मसफाररसमा हुनेछ।

(3) उपदफा (2) मा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए

तापमन विश्वविद्यालय सेिा आयोिको िठन नभएसम्म

जशक्षक तथा कमविारी मनयुजिको लामि मसफाररस िनव
दे हाय बमोजिमको पदपूमतव समममत रहनेछः(क) कुलपमत

- अध्यक्ष

(ि) प्रमतमनमध, लोक सेिा

आयोिको कम्तीमा रािपरावङ्कत

प्रथम श्रे णीको अमधकृत
(ि)

कायवकारी पररषद्ले

तोकेको डीन

- सदस्य

- सदस्य-सजिि

(4) उपदफा (3) बमोजिमको पदपूमतव समममतको

मसफाररस सम्बन्धी कायवविमध तोवकए बमोजिम हुनेछ।

(5) पदपूमतव समममतको बैठक सम्बन्धी कायवविमध

सो समममत आफैंले मनधावरण िरे बमोजिम हुनेछ।
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(६) पदपूमतव समममतको बैठकमा भाि मलए बापत

पाउने सुविधा नेपाल सरकार, अथव मन्रालयले मनधावरण
िरे बमोजिम हुनेछ।

(7) उपदफा (१) बमोजिमका जशक्षक तथा

कमविारीको

मनयुजि, काम, कतवव्य

र

अमधकार

तथा

पाररश्रममक, सुविधा र सेिाका शतवहरू तोवकए बमोजिम
हुनेछ।

४३. करारमा काममा लिाउन सवकने: (1) विश्वविद्यालयको

शैजक्षक तथा प्रशासमनक कायवसम्पादन िनव विश्वविद्यालयमा
बहालिाला जशक्षक तथा कमविारीबाट सम्भि नभएको र
त्यस्तो कायवसम्पादन िनव बाधा परे को तथा दफा 4२
बमोजिम तत्काल पदपूमतव हुने अिस्था समेत नरहेमा
विश्वविद्यालयको स्िीकृत दरबन्दीमा कुलपमतको स्िीकृमत
मलई जशक्षकलाई डीनले, केन्रीय विभािका कमविारीलाई
रजिष्ट्रारले

र

अन्य

कमविारीको

हकमा

सम्बजन्धत

मनदे शकले करार िरी काममा लिाउन सक्नेछ।
(2) उपदफा (1) बमोजिम करारमा काममा

लिार्एका जशक्षक तथा कमविारीको काम, कतवव्य, अमधकार
तथा पाररश्रममक, सुविधा र सेिाका शतवहरू करारमा
उपलेि भए बमोजिम हुनेछ।
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पररच्छे द-९
विश्वविद्यालयको कोष, लेिा र लेिापरीक्षण
४४. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको एउटा छु ट्टै

कोष हुनछ
े ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा दे हायका

रकमहरू रहनेछ्न्:(क)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार र स्थानीय
तहबाट प्राप्त रकम,

(ि)

विश्वविद्यालय

अनुदान

कुनै

िा

रकम,
(ि)

व्यजि

आयोिबाट

सं स्थाबाट

प्राप्त

िन्दा, दान,

दातव्य िा आमथवक सहायतास्िरुप प्राप्त
रकम,
(घ)

विदे शी सरकार िा अन्तराववष्ट्रय सं घ िा
सं स्थाबाट प्राप्त रकम,

(ङ)

विश्वविद्यालयको बौविक सम्पजत्त सम्बन्धी
अमधकारबाट प्राप्त रकम, र

(ि)

विश्वविद्यालयले आिवन िरे को अन्य सबै
प्रकारको रकम।

(३) उपदफा (२) को िण्ड (घ) बमोजिमको

रकम प्राप्त िनुव अजघ विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार, अथव
मन्रालयको स्िीकृमत मलनु पनेछ।
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वित्तीय

(4) विश्वविद्यालयको कोषको रकम बैंक तथा
सं स्था

सम्बन्धी

प्रिमलत

कानून

बमोजिम

र्िाितपर प्राप्त "क" ििवको िाजणज्य बैंकमा िाता िोली
िम्मा िररनेछ।

(5) विश्वविद्यालयको सबै ििवहरू विश्वविद्यालय

पररषद्बाट

स्िीकृत

भए

बमोजिम

बमोजिमको कोषबाट व्यहोररने छ।

उपदफा

(१)

(6) विश्वविद्यालयको कोष र िाता सञ्चालन

सम्बन्धी कायवविमध तोवकए बमोजिम हुनेछ।

४५. लेिा र लेिापरीक्षण: (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आय-

व्ययको लेिा नेपाल सरकारले अपनाएको ले िा प्रणाली
अनुसार राख्नु पनेछ।
(२) विश्वविद्यालयले तोवकए बमोजिम आन्तररक

मनयन्रण प्रणाली कायम िनुव पनेछ।
(३)

विश्वविद्यालयको

आन्तररक

लेिापरीक्षण

प्रिमलत कानून बमोजिमको दताविाला लेिापरीक्षकहरू

मध्ये विश्वविद्यालय पररषद्बाट मनयुि ले िापरीक्षकबाट
िराउनु पनेछ।
(४)

विश्वविद्यालयको

परीक्षकबाट हुनेछ।
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लेिापरीक्षण

महालेिा

पररच्छे द-१०
विविध
४६. विश्वविद्यालयको केन्रीय कायावलय तोक्ने: प्रदे श नं. १ को

अरुण उपत्यकामभर यातायातको पहुँि, उपयुि भौमतक
पूिावधार र शैजक्षक िातािरण समेतलाई वििार िरी
विश्वविद्यालयको केन्रीय कायावलय रहने स्थान नेपाल
सरकारले नेपाल रािपरमा सूिना प्रकाशन िरी तोक्नेछ।
४७. समािेशी मसिान्तको आधारमा मनोनयन िने: दफा 7 को

उपदफा (२), दफा 8 को उपदफा (1), दफा 15 को
उपदफा (२) र दफा 2९ को उपदफा (1) बमोजिम
मनोनयन िदाव िा मसफाररस समममत िठन िदाव समािेशी
मसिान्तको आधारमा िनुव पनेछ।
४८. जशक्षण

पिमत

तथा

शैजक्षक

कायवक्रमको

मूपयाङ्कन:

विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन िररने शैजक्षक कायवक्रम, जशक्षण
पिमत तथा विद्याथीको मसकाई उपलजब्धको मूपयाङ्कन
सम्बन्धी व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।
४९. प्रमाणपर र उपामध ददने तथा समकक्षता र स्तर मनधावरण:

(१) विश्वविद्यालयबाट उच्ि जशक्षा हामसल िने विद्याथी,
प्रजशक्षाथी िा अनुसन्धानकतावलाई विश्वविद्यालयले तोवकए
बमोजिमको प्रमाणपर र उपामध प्रदान िनेछ।
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(२) विश्वविद्यालयले अनुसन्धान र प्राजिक क्षेरमा

प्रशंसनीय कायव िने व्यजिलाई मानाथव उपामध प्रदान िनव
सक्नेछ।

कुनै स्िदे शी िा विदे शी

(३) विश्वविद्यालयले

विश्वविद्यालय िा शैजक्षक सं स्थाको शैजक्षक उपामधलाई

आफ्नो प्रयोिनको लामि मान्यता, समकक्षता र स्तर
मनधावरण िनव सक्नेछ।

(४) प्रमाणपर, उपामध, समकक्षता, मान्यता र स्तर

मनधावरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम हुनेछ।

५०. विद्याथी भनाव हुन िावहने योग्यता: विश्वविद्यालयमा भनाव हुन

िावहने विद्याथी तथा अनुसन्धानकतावको योग्यता तोवकए
बमोजिम हुनेछ।
५१. पूिय
व ोग्यताका शैजक्षक कायवक्रमको सञ्चालन: विश्वविद्यालयले

सञ्चालन िने स्नातक िा सोभन्दा मामथपलो तहको शैजक्षक
कायवक्रममा

पहुँि

विद्याथीको

अमभिृविका

लामि

विश्वविद्यालय स्ियंले िा स्थानीय तह िा अन्य सं घ,
सं स्थाहरूसँिको
मनकायको

सहकायव

स्िीकृमत

िा

मलई

साझेदारीमा
पूिय
व ोग्यताका

सम्बजन्धत
शैजक्षक

कायवक्रमहरू सञ्चालन िनव सक्नेछ।
५२. मन:शुपक उच्ि जशक्षा तथा छारिृजत्त: (१) विश्वविद्यालय िा

मातहतका

आवङ्गक

कलेिमा
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भनाव

भएका

दमलत,

सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका र आमथवक रूपले विपन्न
विद्याथीको लामि उच्ि जशक्षा मन:शुपक हुनेछ।
(2) उपदफा

(1)

बमोजिमको

सुविधा

एक

विद्याथीले प्रत्येक तहमा एक पटक मार उपभोि िनव
पाउनेछ।

(3) प्रिमलत कानूनमा िुनसुकै कुरा ले जिएको भए

तापमन दमलत विद्याथीको लामि प्राविमधक तथा व्यािसावयक

उच्ि जशक्षामा भनावका लामि तोवकए बमोजिमको मनःशुपक
छारिृजत्त सवहत मसट सुरजक्षत िररनेछ।

(4) विश्वविद्यालयले शवहद, बेपत्ता पाररएका, मधेशी,

आददिासी/िनिामत, मवहला र अपाङ्गता भएका व्यजिका

छोरा, छोरीको लामि प्रिमलत कानूनमा व्यिस्था भए
बमोजिम उच्ि जशक्षाको व्यिस्था िनेछ।

(5) सामुदावयक विद्यालयमा कक्षा नौ र दशमा

अध्ययन िरे को विद्याथीले उच्ि जशक्षामा प्रिमलत कानून
बमोजिम छारिृजत्त पाउनेछ।
५३.

सम्बन्धन िा स्िीकृमत नददने: विश्वविद्यालयको

आफ्नै

आवङ्गक कलेि रहने हुँदा यसले अन्य शैजक्षक सं स्थालाई
सम्बन्धन िा स्िीकृमत ददने छै न।
५४. काम

सदस्य

कारबाही बदर नहुन:े
िा

पदामधकारीको

विश्वविद्यालय पररषद्को
स्थान

ररि

भएको

िा

विश्वविद्यालय पररषद्को सदस्य िा पदामधकारीको मनयुजि
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िा मनोनयनमा रुवट भएको कारणले मार त्यस्तो सदस्य
िा पदामधकारी सं लग्न भई िरे को विश्वविद्यालयको कुनै
काम कारबाही बदर हुने छै न।
५५. िावषवक

आमथवक

प्रमतिेदन: (१) विश्वविद्यालय पररषद्ले
िषव

समाप्त

भएको

मममतले

तीन

प्रत्येक

मवहनामभर

विश्वविद्यालयले िषवभररमा िरे को काम कारबाहीको िावषवक
प्रमतिेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोिमा पेश िनुव पनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोजिमको

िुलाउनु पने विषयहरू तोवकए बमोजिम हुनेछ।

प्रमतिेदनमा

(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमतिेदन प्राप्त

भएपमछ विश्वविद्यालय अनुदान आयोिले विश्वविद्यालयको

उपलजब्ध, विश्वविद्यालय र अनुदान आयोिबीि अनुदान
मनधावरणको

क्रममा

िररएको

सहममत

बमोजिम

विश्वविद्यालयको लक्ष्यको तुलनामा आधाररत विश्लेषणात्मक
वििरण सवहतको विश्वविद्यालयको प्रमतिेदन मन्रालयमा
पेश िनुव पनेछ।

५६. पूिस्व िीकृमत मलनु पने: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई

आमथवक

दावयत्ि

पने

िरी कुनै

पदामधकारी, जशक्षक,

अनुसन्धानकताव तथा कमविारीको दरबन्दी स्िीकृत िदाव
िा पाररश्रममक िा सेिा सुविधा थप िनुव अजघ मन्रालय
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माफवत नेपाल सरकार, अथव मन्रालयको स्िीकृमत मलनु
पनेछ।
५७. समममत िठन: (१) विश्वविद्यालयले आिश्यकता अनुसार

समममत िठन िनव सक्नेछ।
(२) समममतको काम, कतवव्य र अमधकार त्यस्तो

समममत िठन िदावका बित तोके बमोजिम हुनेछ।

५८. बौविक सम्पजत्त सम्बन्धी अमधकार: (१) विश्वविद्यालयले

िरे को अनुसन्धान, आविष्कार, उत्पादन िा अन्य कुनै
आधारमा प्राप्त िने बौविक सम्पजत्त सम्बन्धी अमधकार
प्रिमलत कानून बमोजिम विश्वविद्यालयमा सुरजक्षत रहनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

बमोजिम

विश्वविद्यालयमा

सं लग्न रही अनुसन्धान, आविष्कार, उत्पादन िा अन्य कुनै

आधारमा प्राप्त िने बौविक सम्पजत्त आिवनमा सं लग्न
अनुसन्धानकताव िा अन्य व्यजिलाई पवहिान िा पुरस्कार

िा तोवकए बमोजिम रोयपटीको केही वहस्सा उपलब्ध
िराउन सक्नेछ।
५९. विदे शी

मनयुजि

नािररक िा िैरआिासीय नेपाली
िा

मनोनयन

िनव

सवकने:

नािररकलाई

विश्वविद्यालयमा

उपलेिनीय योिदान पुर्याउन सक्ने विदे शी नािररक िा
िैर आिासीय नेपाली नािररकलाई विश्वविद्यालय पररषद्को
सदस्यमा मनयुजि िा मनोनयन िनव सवकनेछ।
54

६०.

स्िाथव बाजझएमा काम कारबाही िनव नहुन:े यस ऐन
अन्तिवत

मनोनयन

विश्वविद्यालयको

िा

वहत

मनयुि

हुने

पदामधकारीको

सरोकारसँि

िा

स्िाथव

बाजझने

दे जिएमा मनि त्यस्तो काम कारबाही िा मनणवय प्रवक्रयामा
सहभािी हुन पाउने छै न।
६१.

बाह्य मूपयाङ्कन िररने: (१) विश्वविद्यालय पररषद्ले प्रत्येक
तीन िषवमा विश्वविद्यालयबाट भए िरे का काम कारबाही,
साधन र स्रोतको प्रयोि तथा प्राप्त उपलजब्ध लिायतका
विषयमा

तोवकए

बमोजिम

बाह्य

मूपयाङ्कन

िराउन

सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको बाह्य मूपयाङ्कनको

प्रमतिेदन विश्वविद्यालय पररषद् समक्ष पेश िनुव पनेछ।

(३) उपदफा (2) बमोजिमको मूपयाङ्कन प्रमतिेदन

विश्वविद्यालय पररषद्ले तीन िषवको अिमध समाप्त भएको

मममतले छ मवहनामभर मन्रालय माफवत् नेपाल सरकार
समक्ष पेश िनेछ।
सरकार

(४) उपदफा (3) बमोजिमको प्रमतिेदन नेपाल
समक्ष

पेश

भएपमछ

विश्वविद्यालयले सािविमनक िनेछ।

त्यस्तो

प्रमतिेदन

६२. मनरीक्षण र िाँिबुझ िरी मनदे शन ददन सक्ने: (१) दफा

5५

बमोजिमको

िावषवक
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प्रमतिेदन

र

दफा

6१

बमोजिमको

बाह्य

मूपयाङ्कन

प्रमतिेदनको

आधारमा

विश्वविद्यालयको काम कारबाही िा प्रिमत सन्तोषिनक
नदे जिएमा मन्रालयले दे हाय बमोजिमको मनरीक्षण तथा
िाँिबुझ

समममत

िठन

िरी

विश्वविद्यालयको

काम

कारबाहीको मनरीक्षण र िाँिबुझ िनव, िराउन सक्नेछः(क)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोिको

अध्यक्ष िा मनिले तोकेको सदस्य -अध्यक्ष
(ि)

आयुिेद, योि, ध्यान र िैकजपपक
जिवकत्सा क्षेरमा उपलेिनीय

योिदान पुर्याएका व्यजिहरू
मध्येबाट एकिना
(ि)

जशक्षा क्षेरमा उपलेिनीय

योिदान पुर्याएका व्यजिहरू
मध्येबाट एकिना
र

-सदस्य

-सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समममतले मनरीक्षण

िाँिबुझ

िदाव

विश्वविद्यालयको

काम

कारबाही

सन्तोषिनक नदे जिएको भनी सुझाि सवहतको प्रमतिेदन
पेश िरे मा मन्रालयले

प्रमतिेदनमा उजपलजित सुझाि

कायावन्ियन िनव विश्वविद्यालयलाई आिश्यक मनदे शन ददन
सक्नेछ।

(३)

उपदफा

(२)

बमोजिमको

कायावन्ियन िनुव विश्वविद्यालयको कतवव्य हुनेछ।
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मनदे शन

६३. अमधकार प्रत्यायोिन: (१) विश्वविद्यालय पररषद्ले यो ऐन

िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम बमोजिम आफूलाई
प्राप्त अमधकारमध्ये आिश्यकता अनुसार केही अमधकार
प्राजिक

पररषद्,

कायवकारी

पररषद् िा

कुलपमतलार्व

प्रत्यायोिन िनव सक्नेछ।
अन्तिवत

(२) प्राजिक पररषद्ले यो ऐन िा यस ऐन
बनेको

अमधकारमध्ये
तोवकएको
सक्नेछ।
अन्तिवत

मनयम

आिश्यकता

मनकाय

िा

बमोजिम

अनुसार

समममतलाई

आफूलाई

प्राप्त

प्रत्यायोिन

िनव

केही

अमधकार

(३) कायवकारी पररषद्ले यो ऐन िा यस ऐन
बनेको

अमधकारमध्ये

विश्वविद्यालयका

मनयम

आिश्यकता
कुनै

प्रत्यायोिन िनव सक्नेछ।

बमोजिम

अनुसार

पदामधकारी

आफूलाई
केही

िा

प्राप्त

अमधकार

समममतलाई

(४) विश्वविद्यालयका कुनै पदामधकारीले यो ऐन

िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम बमोजिम आफूलाई
प्राप्त अमधकारमध्ये आिश्यकता अनुसार केही अमधकार

आफू मातहतका कुनै पदामधकारीलाई प्रत्यायोिन िनव
सक्नेछ।
६४.

नेपाल

ँ
सरकारसि

सम्पकव:

विश्वविद्यालयले

नेपाल

सरकारसँि सम्पकव राख्दा मन्रालय माफवत् राख्नु पनेछ।
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६५. ऐन कायावन्ियन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँि िषव

पूरा

भएको

एक

िषवमभर

र

त्यसपमछ

प्रत्येक

पाँि

िषवपमछको एक िषवमभर मन्रालयले ऐन कायावन्ियनको
मापन िनेछ र सो को प्रमतिेदन सङ्घीय सं सदको दुिै
सदनको सम्बजन्धत समममतमा पेश िनुव पनेछ ।
६६.

ँ ाको पररणाम: कुनै
विघटन हुद

कारणले

विश्वविद्यालय

विघटन भएमा विश्वविद्यालयको सम्पजत्त तथा दावयत्ि
नेपाल सरकारमा सनेछ।
६७. मनयम बनाउने अमधकार: (1) यस ऐनको कायावन्ियनको

लामि

विश्वविद्यालयले

दे हायका

विषयहरूमा

मनयमहरू

बनाउन सक्नेछः(क) सङ्गठन तथा शैजक्षक प्रशासन,

(ि) आमथवक व्यिस्थापन तथा िररद,
(ि) स्िायत्तता तथा विकेन्रीकरण, र

(घ) ऐन कायावन्ियन िनव आिश्यक पने अन्य
विषयहरू।

(2) उपदफा (१) बमोजिम मनयम बनाउँदा

नेपाल सरकारलाई थप आमथवक व्ययभार पने भएमा
नेपाल सरकार, अथव मन्रालयको सहममत मलनु पनेछ।
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६८.

िारे िी र बिाउ: (१) विदुषी योिमाया विश्वविद्यालय
पूिावधार मनमावण विकास समममत (िठन) आदे श, २०७७
िारे ि िररएको छ।
(२)

यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ विदुषी योिमाया

विश्वविद्यालय पूिावधार मनमावण विकास समममतको सम्पूणव
सम्पजत्त तथा दावयत्ि विश्वविद्यालयमा सनेछ।
(३)

विदुषी

योिमाया

विश्वविद्यालय

पूिावधार

मनमावण विकास समममत (िठन) आदे श, २०७७ बमोजिम
भए िरे का काम कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए िरे को
मामननेछ।
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अनुसूिी-१
(दफा 3 को उपदफा (२) र दफा 4६ को प्रयोिनको लामि)
अरुण उपत्यका
ु ासभा जिपला
सं िि
१. िाँदबारी

निरपामलका,

भोिपुर जिपला
१. अरूण

िाउँपामलका,

२. जिजिला िाउँपामलका, २. पौिादुङ्मा
३. िै नपुर निरपामलका,
४. धमवदेिी

निरपामलका,
५. पाँििपन

िाउँपामलका,
६. भोटिोला

िाउँपामलका,
७. मकालु िाउँपामलका,
८. मादी निरपामलका,
९. सभापोिरी

िाउँपामलका,
३. भोिपुर

निरपामलका,
४. षडानन्द

निरपामलका,
५. सापपा मसमलिो

िाउँपामलका,
र
६. हतुिािढी

िाउँपामलका।

िाउँपामलका, र
१०. मसमलिोङ

िाउँपामलका।
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धनकुटा जिपला
१. छथर िोरपाटी

िाउँपामलका,
२. पाख्रीबास

निरपामलका,
र
३. महालक्ष्मी

निरपामलका।

अनुसूिी-2
(दफा ७ को उपदफा (२) को िण्ड (ड) को प्रयोिनका लामि)
स्थानीय तहको क्रमाित सूिी
१.

अरूण िाउँपामलका, भोिपुर,

२.

ु ासभा,
जिजिला िाउँपामलका, सं िि

३.

ु ासभा,
िै नपुर निरपामलका, सं िि

४.

छथर िोरपाटी िाउँपामलका, धनकुटा,

५.

ु ासभा,
धमवदेिी निरपामलका, सं िि

६.

ु ासभा,
पाँििपन िाउँपामलका, सं िि

७.

पाख्रीबास निरपामलका, धनकुटा,

८.

पौिादुङ्मा िाउँपामलका, भोिपुर,

९.

भोिपुर निरपामलका, भोिपुर,

१०.

ु ासभा,
भोटिोला िाउँपामलका, सं िि

११.

ु ासभा,
मकालु िाउँपामलका, सं िि

१२.

ु ासभा,
मादी निरपामलका, सं िि

१३.

ु ासभा,
सभापोिरी िाउँपामलका, सं िि

१४.

सापपा मसमलिो िाउँपामलका, भोिपुर,

१५.

ु ासभा, र
मसमलिोङ िाउँपामलका, सं िि
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१६.

हतुिािढी िाउँपामलका, भोिपुर ।

प्रमाणीकरण मममतः २०७९।०5।28

आिाले ,

उदयराि सापकोटा

नेपाल सरकारको सजिि।
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