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नेपाल सरकार 

कानून, न्याय तथा संसदीय माममला मन्रालय 

 

नेपालको संविधान बमोजिम सङ् घीय संसदले बनाएको तल लेजिए बमोजिमको 
ऐन सिवसाधारणको िानकारीको लामि प्रकाशन िररएको छ। 

संित ्२०७९ सालको ऐन नं. १6 

मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविमध विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यिस्था िनव बनकेो 
ऐन 

 

प्रस्तािना: मलुकुको लामि आिश्यक पने सषम, उच्च प्राविमधक, िैज्ञामनक र  
विचारकहरूको उत्पादन तथा नयााँ ज्ञान र प्रविमध मसिवना िने, मौिदुा ज्ञान र 
प्रविमधलाई स्थानीय पररिेश अनकूुल बनाई उपलब्ध िराउने उद्देश्यले सािविमनक 
स्िरुपको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविमध विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन 
सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था िनव िाञ्छनीय भएकोले, 

सङ् घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद-१ 

प्रारजम्भक 

१. संजषप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मदन भण्डारी विज्ञान तथा 
प्रविमध विश्वविद्यालय ऐन, २०७९”  रहेको छ । 

(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा: विषय िा प्रसङ्गले अको अथव नलािेमा यस ऐनमा,- 
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(क) “अध्यष” भन्नाले दफा १२ बमोजिमको    
विश्वविद्यालयको अध्यष सम्झन ुपछव । 

(ि) “अध्यापक” भन्नाले दफा १९ बमोजिमका अध्यापक 
सम्झन ुपछव । 

(ि) “अनसुन्धानकताव” भन्नाले दफा १९ बमोजिमका 
अनसुन्धानकताव सम्झन ुपछव । 

 (घ) “उपाध्यष” भन्नाले दफा ६ को िण्ड (ि) बमोजिमको 
विश्वविद्यालयको उपाध्यष सम्झन ुपछव। 

(ङ) “कमवचारी” भन्नाले दफा १९ बमोजिमका विश्वविद्यालयका 
कमवचारी सम्झन ुपछव । 

(च) “कायवकारी पररषद्” भन्नाले दफा ११ बमोजिमको 
कायवकारी पररषद् सम्झन ुपछव । 

(छ) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन 
अन्तिवत बनेको मनयममा तोवकएको िा तोवकए बमोजिम 
सम्झन ुपछव । 

(ि) “प्राजज्ञक पररषद्” भन्नाले दफा १० बमोजिमको प्राजज्ञक 

पररषद् सम्झन ुपछव । 

(झ) “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको जशषा, विज्ञान तथा 
प्रविमध मन्रालय सम्झन ुपछव । 
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(ञ) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोजिम स्थापना भएको 
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविमध विश्वविद्यालय सम्झन ु
पछव । 

(ट) “विज्ञान तथा प्रविमध” भन्नाले विज्ञान, इजन्िमनयररङ तथा 
अन्य प्राविमधक विषयहरू सम्झन ुपछव । 

(ठ) “सभापमत” भन्नाले दफा ७ को उपदफा (१४) बमोजिमको 
संरषक समममतको सभापमत सम्झन ुपछव । 

(ड) “संरषक” भन्नाले संरषक समममतको सदस्य सम्झन ुपछव 
र सो शब्दले सभापमतलाई समेत िनाउाँछ। 

(ढ) “संरषक समममत” भन्नाले दफा ७ बमोजिमको संरषक 

समममत सम्झन ुपछव । 

 

पररच्छेद-२ 

विश्वविद्यालयको स्थापना 
३.   विश्वविद्यालयको स्थापना: (१) विज्ञान तथा प्रविमधका विषय र षेरमा 

अन्तरावविय स्तरमा प्रमतष्पधाव िनव सक्न ेसषम िनशजि उत्पादन िनव तथा 
नयााँ ज्ञान र प्रविमधको विकासमा थप योिदान प¥ुofउन मदन भण्डारी 
विज्ञान तथा प्रविमध विश्वविद्यालय स्थापना िररएको छ । 

(२) विश्वविद्यालयलाई अंग्रिेीमा “मदन भण्डारी यमुनभमसवटी अफ 
साइन्स एण्ड टेक्नोलोिी” र संषेपमा “एममबय”ु भमननछे । 

 (३) संरषक समममतले तोकेको स्थानमा विश्वविद्यालय रहनेछ । 
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४.  विश्वविद्यालय स्िशामसत र संिठठत संस्था हनु:े (१) विश्वविद्यालय अविजच्छन्न 
उत्तरामधकारिाला एक स्िशामसत र संिठठत संस्था हनुेछ । 

(२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाहीको लामि आफ्नो एउटा 
छुटै्ट छाप हनुछे । 

(३) विश्वविद्यालयले व्यजि सरह चल अचल सम्पजत्त प्राप्त िनव, 
उपयोि िनव िा अन्य कुनै वकमसमले व्यिस्था िनव सक्नछे । 

(४) विश्वविद्यालयले व्यजि सरह नामलस उिूर िनव र विश्वविद्यालय 
उपर पमन सोही नामबाट नामलस उिूर लाग्न सक्नेछ । 

(५) विश्वविद्यालयले व्यजि सरह करार िनव, करार बमोजिमको 
अमधकार प्रयोि िनव तथा दावयत्ि मनिावह िनव सक्नछे । 

 

पररच्छेद-३ 

विश्वविद्यालयको संिठन तथा पदामधकारी 
५.  विश्वविद्यालयको संिठन: विश्वविद्यालयको संिठन देहाय बमोजिम हनुेछ 

र त्यस्ता संिठनहरूको सामूवहक रुप नै विश्वविद्यालयको स्िरुप हनुेछः- 
(क) संरषक समममत, 

(ि) प्राजज्ञक पररषद्, 

(ि) कायवकारी पररषद्, 

(घ) तोवकए बमोजिमका अन्य मनकाय। 

६. विश्वविद्यालयका पदामधकारी: विश्वविद्यालयमा देहायका पदामधकारी रहने 
छनः्- 
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(क) अध्यष, 

(ि) बढीमा पााँच िना उपाध्यष, 
(ि) अन्य पदामधकारीहरु । 

 

पररच्छेद-४ 

संरषक समममतको िठन तथा काम, कतवव्य र अमधकार 

७.  संरषक समममतको िठन: (१) विश्वविद्यालयको सिोच्च मनकायको रुपमा 
एक संरषक समममत रहनेछ। 

(२) संरषक समममतको िठन देहाय बमोजिम हनुछेः- 
(क) 

 

विश्वविद्यालय रहेको प्रमतमनमध सभाको 
मनिावचन षेरबाट पवहलो हनु ेमनिावजचत हनु े
मनिावचन प्रणाली बमोजिम मनिावजचत सदस्य 

 

 
 

-सदस्य 

(ि) सजचि, अथव मन्रालय -सदस्य 

(ि) सजचि, मन्रालय -सदस्य 

(घ) विश्वविद्यालय अनदुान आयोिको पदामधकारी 
प्रमतमनमध एक िना 

 
 

-सदस्य  

(ङ) विज्ञान तथा प्रविमध षरेमा ख्यामतप्राप्त 
बहालिाला िा पूिव प्राध्यापकहरू मध्येबाट 
एक िना मवहलासवहत दईु िना 

 
 

 

-सदस्य 
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(च) विज्ञान तथा प्रविमध बाहेकका अन्य विषयका 
ख्यामतप्राप्त बहालिाला िा पूिव प्राध्यापकहरू 
मध्येबाट एक िना 

 

 
 

-सदस्य 

(छ) विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका संरषकको 
रुपमा कायव अनभुि सवहतका ख्यामतप्राप्त 
व्यजिहरू मध्येबाट एक िना मवहलासवहत 
दईु िना 

 

 

 

 
 

-सदस्य 

(ि) प्रचमलत कानून बमोजिम स्थापना भएका 
विज्ञान तथा प्रविमध सम्बद्ध  सािविमनक 
संस्थानका पूिवपदामधकारी िा विज्ञान तथा 
प्रविमधको षेरमा कम्तीमा पन्र िषवको 
अनभुि प्राप्त लब्ध प्रमतवित व्यजिहरू 
मध्येबाट एक िना 

 

 

 

 

 

 

 

-सदस्य 

(झ) विज्ञान तथा प्रविमध षेरसाँि सम्बद्ध  उद्योि 
व्यिसायमा उल्लेिनीय उपलजब्ध हामसल 
िरेका िा विश्वविद्यालयलाई उल्लेख्य रुपमा 
सहयोि िरेका व्यजिहरू मध्येबाट दईु िना 

 

 

 

 

-सदस्य 

(ञ) अध्यष  -सदस्य 

(ट) आफ्नो पेशा व्यिसायमा उल्लेिनीय 
उपलजब्ध हामसल िरेका िा समािलाई 
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विजशष्ट योिदान परु् याएका व्यजिहरू 
मध्येबाट दईु िना 

 
 

-सदस्य 

(ठ) विश्वविद्यालयका अलमनुाईहरू मध्येबाट 
कम्तीमा एक िना मवहला सवहत दईु िना 

 

-सदस्य 

 (३) उपदफा (२) को िण्ड (ङ),(च),(छ), (ि), (झ),  (ट) र 

(ठ) बमोजिमका संरषकहरूको मनोनयन संरषक समममतले िनेछ । 

(४) संरषक समममतले संरषकहरुको मनोनयन िदाव समािेशी 
मसद्ध ान्तको आधारमा िनुव पनेछ । 

 (५) उपदफा (३) बमोजिम मनोनीत संरषकको पदािमध चार 
िषवको हनुछे । 

(६) उपदफा (५) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापमन यो 
ऐन प्रारम्भ भएपमछ पवहलो पटक मनोनीत संरषकहरूको पदािमध कायम 
िदाव िोला प्रथाबाट चार िनाको दईु िषव, पााँच िनाको तीन िषव र 
बााँकी पााँच िनाको चार िषव कायम िररनछे । 

(७) संरषक समममतमा उपदफा (२) को िण्ड (ङ),(च), (छ), 

(ि), (झ) र  (ट) बमोजिमका संरषक मनोनयन िदाव विषयविज्ञतालाई 
ध्यान ठदइनेछ । 

(८) यो ऐन प्रारम्भ भएपमछ पवहलो पटकको लामि उपदफा 
(३) बमोजिमका संरषकहरूको मनोनयन िने प्रयोिनको लामि नाम 
मसफाररस िनव नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको एक मसफाररस समममत 
िठन िनेछः- 
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(क) प्रचमलत कानून बमोजिम स्थापना भएका 
विश्वविद्यालयहरूका पूिवउपकुलपमत िा सो 
सरहका पूिवपदामधकारीहरू मध्येबाट एक 
िना 

 

 

 

 

-अध्यष 

(ि) विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका संरषकको 
रुपमा कायव अनभुि भएका िा जशषा िा 
व्यिसायको षेरमा उल्लेिनीय योिदान 
प¥ुofएका लब्ध प्रमतवित व्यजिहरू 
मध्येबाट दईु िना 

 

 

 

 

 

-सदस्य 

 

(९) उपदफा (८) बमोजिमको मसफाररस समममतको बैठक 
सम्बन्धी कायवविमध तथा संरषकको मनोनयनको लामि नाम मसफाररस 
िदाव अिलम्बन िनुव पने प्रविया सो समममत आफैले मनधावरण िरे बमोजिम 
हनुेछ । 

(१०) उपदफा (८) बमोजिमको मसफाररस समममतले कायव 
प्रारम्भ िरेको मममतले नब्बे ठदनमभर मनोनयन िररन े व्यजिको नाम 
नेपाल सरकार समष मसफाररस िनुव पनेछ । 

 (११) उपदफा (२) को िण्ड (ङ), (च), (छ), (ि), (झ), (ट) 
र (ठ) बमोजिम मनोनीत कुनै संरषकको पद कुनै कारणले ररि हनु 
िएमा बााँकी अिमधको लामि यस दफा बमोजिमको प्रविया पूरा िरी 
अको व्यजिलाई मनोनयन िररनेछ । 
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(१२) संरषकको कायाविमध समाप्त हनुभुन्दा छ मवहना अिािै 
उपदफा (११) बमोजिमको मनोनयनको प्रविया प्रारम्भ िनुव पनेछ । 

(१३) संरषक समममतले तोकेको कमवचारीले संरषक समममतको 
सजचिको रुपमा काम िनेछ । 

(१४) उपदफा (३) बमोजिम मनोनीत नेपाली नािररक 
संरषकहरू मध्येबाट संरषक समममतले सभापमतको छनौट िनेछ । 

(१५) संरषक समममतले उपदफा (२) को िण्ड (ङ), (च), 
(छ), (ि), (झ), (ट) र (ठ) बमोजिमका कुनै संरषकले आफ्नो पदीय 
जिम्मेिारी पूरा निरेको, पद अनरुुपको आचरण निरेको, इमान्दाररपूिवक 
आफ्नो कतवव्य पालना निरेको, विश्वविद्यालयको वहत विपरीत कुनै काम 
िरेको िा मनि नैमतक पतन देजिन ेफौिदारी अमभयोिमा दोषी ठहर 
भएको िा कानूनले अयोग्य ठहर िरेको अिस्थामा त्यस्तो संरषकलाई 
पदबाट हटाउन सक्नेछ । 

तर पदबाट हटाउन ुअजघ मनिलाई सफाई पेश िनव मनामसब 
मौका ठदन ुपनेछ । 

(१६) कुनै संरषक मनामसब कारण िेिर िा सभापमतलाई 
पूिविानकारी निराई संरषक समममतको लिातार तीन िटा बैठकभन्दा 
बढी िा आफ्नो कायवकालको अिमधभर छ िटाभन्दा बढी बैठकमा 
उपजस्थत नभएमा त्यस्तो संरषक आफ्नो पदबाट स्ितः मिु हनुेछ ।  

८.  संरषक समममतको बैठक: (१) संरषक समममतको बैठक प्रत्येक तीन 
मवहनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ । 
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(२) सभापमतले तोकेको मममत, समय र स्थानमा संरषक 
समममतको बैठक बस्नेछ । 

(३) संरषक समममतको बैठक हनुभुन्दा कम्तीमा पन्र ठदन 
अिािै बैठकमा छलफल हनुे विषयहरूको कायवसूची सवहतको सूचना 
संरषक समममतको सजचिले सबै संरषकहरूलाई ठदनेछ । 

(४) संरषक समममतमा तत्काल कायम रहेको संख्याको पचास 
प्रमतशतभन्दा बढी संरषकहरू उपजस्थत भएमा बैठकको लामि िणपूरक 
संख्या पिेुको मामननछे । 

(५) संरषक समममतको बैठकको अध्यषता सभापमतले िनेछ । 

(६) संरषक समममतको बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनुेछ र 
मत बराबर भएमा बैठकको अध्यषता िने व्यजिले मनणावयक मत  
ठदनेछ । 

(७) संरषक समममतको बैठकको मनणवय संरषक समममतको 
सजचिले सो समममतको बैठकको अध्यषता िने व्यजिबाट प्रमाजणत िराई 
राख्नछे । 

(८) सभापमतको स्िीकृमतमा संरषकहरूले सञ्चार प्रविमधको 
प्रयोि माफव त समेत संरषक समममतको बैठकमा भाि मलन सक्नेछन ्। 

(९) संरषक समममतको बैठक सम्बन्धी अन्य कायवविमध सो 
समममत आफैले मनधावरण िरे बमोजिम हनुेछ । 

९.  संरषक समममतको काम, कतवव्य र अमधकार: यस ऐनमा अन्यर 
उजल्लजित काम, कतवव्य र अमधकारको अमतररि संरषक समममतको  
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काम, कतवव्य र अमधकार देहाय बमोजिम हनुेछः- 

(क) विश्वविद्यालयको शैजषक, प्राजज्ञक, व्यिस्थापकीय तथा 
अन्य आिश्यक नीमत तथा मापदण्ड स्िीकृत िने, 

(ि) विश्वविद्यालयका लामि आिश्यक स्रोत साधनको 
व्यिस्थापन िने, िराउने, 

(ि) विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको रूपमा 
विकास िनव अल्पकालीन तथा दीघवकालीन योिना, नीमत 
तथा रणनीमत स्िीकृत िने, 

(घ) विश्वविद्यालयको िावषवक योिना, नीमत, बिेट र कायविम 
स्िीकृत िने, 

(ङ) विश्वविद्यालयको लामि आिश्यक पने मनयम स्िीकृत 
िने, 

(च) विश्वविद्यालयको रैमामसक प्रिमत वििरण समीषा िने, 

(छ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान िररने उपामधहरू मनधावरण र 
प्रदान िने, 

(ि)  अध्यापक, अनसुन्धानकताव र कमवचारीको सेिाका शतव, 
तलि तथा सवुिधा मनधावरण िने,  
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(झ) विश्वविद्यालयको वहत विपरीत काम िने िा सन्तोषिनक 
कायव सम्पादन िनव नसक्ने अन्य पदामधकारीलाई 
कारबाही िने,  

(ञ) विश्वविद्यालयको प्राजज्ञक मूल्य र मान्यतालाई संरषण 
र सम्िद्ध वन िने, 

(ट) विश्वविद्यालयको कायव सचुारु रुपले सञ्चालन िनव 
आिश्यक व्यिस्था ममलाउन,े 

(ठ) तोवकए बमोजिमका अन्य कायव िने, िराउने । 

 

पररच्छेद-५ 

प्राजज्ञक पररषद्को िठन तथा काम, कतवव्य र अमधकार 

१०. प्राजज्ञक पररषद्को िठन: (१) विश्वविद्यालयको प्राजज्ञक कायवलाई 
व्यिजस्थत िने मनकायको रुपमा काम िनव एक प्राजज्ञक पररषद् रहनछे ।  

(२) प्राजज्ञक पररषद्को िठन देहाय बमोजिम हनुछेः– 
(क) अध्यष -संयोिक   

(ि) उपाध्यषहरू मध्येबाट अध्यषद्वारा 
मनोनीत एक िना     

 

-सदस्य 
(ि) विश्वविद्यालयका अध्यापकहरू मध्येबाट 

अध्यषद्वारा मनोनीत कम्तीमा एक िना 
मवहला सवहत तीन िना       

 

 

-सदस्य 
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(घ) संरषक समममतबाट मनोनीत कम्तीमा 
एक िना मवहला सवहत विज्ञ दईु िना 

 

-सदस्य 

  (३) उपदफा (२) बमोजिमको प्राजज्ञक पररषb\मा तोवकए 
बमोजिमका अन्य सदस्यहरू समेत रहन सक्नेछन ्।  

(४) प्राजज्ञक पररषद्को काम, कतवव्य र अमधकार देहाय बमोजिम 
हनुेछ:- 

(क) विश्वविद्यालयको पाठ्यिम स्िीकृत िने, 

(ि) विश्वविद्यालय अन्तिवत सञ्चालन हनु ेपरीषाको वकमसम 
तोक्ने तथा शैजषक कायविमको मूल्याङ्कन िने, 

(ि) विश्वविद्यालयको शैजषक िणुस्तर मनधावरण तथा कायम 
िने, 

(घ) विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा अध्यापन िररन े
विषयहरूमा भनाव हनु चावहन ेयोग्यता र आधार तोक्न,े 

(ङ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान िररने उपामधहरूको लामि 
संरषक समममतमा मसफाररस िने, 

(च) तोवकए बमोजिमका अन्य काम िने। 
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पररच्छेद-६ 

कायवकारी पररषद्को िठन तथा काम, कतवव्य र अमधकार 

११. कायवकारी पररषद्को िठन: (१) विश्वविद्यालयको कायवकारी मनकायको 
रुपमा काम िनव एक कायवकारी पररषद् रहनेछ ।  

(२) कायवकारी पररषद्को िठन देहाय बमोजिम हनुेछः– 
(क) अध्यष -संयोिक   

(ि) उपाध्यषहरू -सदस्य 
(ि) अध्यषको मसफाररसमा विश्वविद्यालयका 

अध्यापकहरू मध्येबाट संरषक समममतले 
मनोनीत िरेका तीन िना 

 

 

 

-सदस्य 
(घ) कायवकारी पररषद् मा दफा ५ को िण्ड 

(घ) बमोजिमका मनकायको प्रमिुहरु 
मध्येबाट संरषक समममतले मनोमनत िरेका 
दईु िना 

 

 

 

 

-सदस्य 

 

(३) कायवकारी पररषद्को काम, कतवव्य र अमधकार देहाय 
बमोजिम हनुेछः- 

(क) विश्वविद्यालयको नीमत, िावषवक कायविम र बिेट, प्रिमत 
वििरण, लेिा परीषण प्रमतिेदन र अन्य आिश्यक 
प्रस्ताि तयार िरी स्िीकृमतका लामि संरषक समममतमा 
पेश िने, 
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(ि) विश्वविद्यालय सम्बन्धी मनयमको मस्यौदा तयार िरी 
स्िीकृमतका लामि संरषक समममत समष पेश िने, 

(ि) विश्वविद्यालयलाई आिश्यक पने वित्तीय स्रोत िटुाउन,े 

(घ) अध्यापक, अनसुन्धानकताव तथा कमवचारीको दरबन्दी 
स्िीकृमतका लामि संरषक समममत समष पेश िने, 

(ङ) विश्वविद्यालयलाई आिश्यक पने अध्यापक, 
अनसुन्धानकताव तथा कमवचारी तोवकए बमोजिम मनयिु 
िने, 

(च) जशषण र अन्य शलु्क मनधावरण िने, 

(छ) आिमधक रुपमा विश्वविद्यालयको कायवसम्पादन मूल्याङ्कन 
िने र सो सम्बन्धी प्रमतिेदन संरषक समममतमा पेश िने, 

(ि) तोवकए बमोजिमका अन्य कामहरू िने, िराउने।  

पररच्छेद-७ 

विश्वविद्यालयका पदामधकारी सम्बन्धी व्यिस्था 
१२. अध्यष: (१) विश्वविद्यालयको कायवकारी प्रमिुको हैमसयतमा कायव 

सम्पादन िनव विश्वविद्यालयमा एक िना अध्यष रहनेछ । 
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(२) यो ऐन प्रारम्भ भएको मममतले छ मवहनामभर संरषक 
समममतले दफा १३ बमोजिमको प्रविया पूरा िरी अध्यष मनयिु  
िनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम अध्यष मनयजुि नभएसम्मका लामि 
यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बित कायम रहेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा  
प्रविमध विश्वविद्यालय पूिावधार तयारी विकास समममतको अध्यषले 
विश्वविद्यालयको अध्यष भई कायव सम्पादन िनेछ । 

(४) अध्यषको पदािमध चार िषवको हनुेछ र मनि अको एक 
कायवकालको लामि मनयिु हनु सक्नेछ । 

(५) अध्यषको योग्यता, पाररश्रममक, सवुिधा र सेिाका अन्य 
शतवहरू तोवकए बमोजिम हनुेछन ्। 

१३.  अध्यषको मनयजुि प्रविया: (१) अध्यषको मनयजुि िने प्रयोिनको 
लामि संरषक समममतले देहाय बमोजिमको मसफाररस समममत िठन 
िनेछः-  

   

(क) संरषकहरू मध्येबाट एक िना -संयोिक 

(ि) विज्ञान तथा प्रविमध विषयका िररि 
प्राध्यापकहरू मध्येबाट एक िना 

 

-सदस्य 

(ि) विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका अध्यष िा 
उपाध्यषको कायव अनभुि भएका व्यजिहरू 
मध्येबाट एक िना 

 

 
 

-सदस्य 
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 (२) उपदफा (१) बमोजिमको मसफाररस समममतले अध्यष 
पदका लामि सािविमनक सूचना प्रकाशन िरी दरिास्त आह्वान िनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्रकाजशत सूचना बमोजिम दरिास्त 
पेश िरेका उम्मेदिारहरू मध्ये मसफाररस समममतले बढीमा छ र कम्तीमा 
तीनिना योग्य उम्मेदिारहरूको अल्पसूची तयार िरी त्यस्ता 
उम्मेदिारहरूलाई अन्तिावताव र प्रस्तमुतको लामि आमन्रण िनुव पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजिम उम्मेदिारहरूको अन्तिावताव र 
प्रस्तमुतको आधारमा मसफाररस समममतले सबैभन्दा योग्य उम्मेदिारको 
नाम अध्यषको पदमा मनयजुिको लामि संरषक समममत समष मसफाररस 
िनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोजिम मसफाररस भएको उम्मेदिार 
उपयिु नलािेमा कारण िलुाई उपदफा (३) बमोजिमका बााँकी 
उम्मेदिारहरूमध्येबाट अको उम्मेदिारको नाम मसफाररस िनव संरषक 
समममतले मसफाररस समममतलाई अनरुोध िनव सक्नछे । 

(६) उपदफा (५) बमोजिम अनरुोध भई आएमा मसफाररस 
समममतले बााँकी उम्मेदिारहरूमध्येबाट सबैभन्दा योग्य अको 
उम्मेदिारको नाम मसफाररस िनुव पनेछ । 

(७) अध्यषको मनयजुि प्रविया सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए 
बमोजिम हनुेछ । 

१४.  अध्यषको काम, कतवव्य र अमधकार: (१) अध्यषको काम, कतवव्य र 
अमधकार देहाय बमोजिम हनुछेः- 
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(क) विश्वविद्यालयका सबै काम कारबाहीउपर सामान्य 
मनयन्रण र रेिदेि िने, 

(ि) विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा आफ्नो अमधकार 
षेरमभर रहेको विषयमा मनदेशन ठदन,े  

(ि) संरषक समममतको मनणवय र मनदेशन कायावन्ियन िने, 
िराउने, 

(घ) संरषक समममतमा पेश हनु ेसबै विषय सम्बन्धी प्रस्ताि 
पेश िनव लिाउन,े 

(ङ)  विश्वविद्यालयको विकासका लामि अल्पकालीन र 
दीघवकालीन कायविम तय िने, िराउने, 

(च)  विश्वविद्यालयलाई आिश्यक स्रोतको व्यिस्था िने, 

(छ) विश्वविद्यालयमा आमथवक अनशुासन, ममतव्यवयता र 
पारदजशवता कायम िने, िराउने, 

(ि) विश्वविद्यालयको सम्पजत्तको व्यिस्थापन, सरुषा र 
संरषण िने, िराउने, 

(झ)  तोवकए बमोजिमका अन्य काम िने, िराउने । 

(२) यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेका मनयममा कुनै मनकाय 
िा पदामधकारीले िने भनी उल्लेि भए बाहेकका काम अध्यषले  
िनेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोजिम अध्यषले कुनै काम िरेकोमा लितै्त 
बस्ने संरषक समममतको बैठकबाट त्यस्तो कामको अनमुोदन िराउन ु
पनेछ । 

१५.  उपाध्यषहरू तथा अन्य पदामधकारीको मनयजुि, सेिाका शतव र सवुिधा: 
(१) उपाध्यष तथा अन्य पदामधकारीको मनयजुि संरषक समममतबाट 
हनुेछ । 

  (२) उपाध्यष तथा अन्य पदामधकारीको योग्यता, सेिाका शतव 
र सवुिधा तथा काम, कतवव्य र अमधकार तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

१६. पदबाट हटाउन:े (१) अध्यषले आफ्नो पदीय जिम्मेिारी पूरा निरेको, 
पद अनरुुपको आचरण निरेको, इमान्दारीपूिवक आफ्नो कतवव्य पूरा 
निरेको िा विश्वविद्यालयको वहत विपरीतको कुनै काम िरेको भनी 
प्रमाण सवहत संरषक समममतमा तत्काल कायम रहेका एक मतहाई 
संरषकले सभापमत समष मलजित मनिेदन ठदन सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम मनिेदन प्राप्त हनु आएमा त्यस्तो 
मनिेदनउपर छानमबन िनव एक्काइस ठदनमभर संरषक समममतले 
संरषकहरूमध्येबाट तीन सदस्यीय छानमबन समममत िठन िनेछ ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिमको छानमबन समममतले छानमबनको 
िममा सम्बजन्धत विज्ञहरूको समेत सहयोि मलन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोजिमको छानमबन समममतले छानमबन िदाव 
अध्यषले आफ्नो पदीय जिम्मेिारी पूरा निरेको, पद अनरुुपको आचरण 
निरेको, इमान्दारीपूिवक आफ्नो कतवव्य पूरा निरेको िा विश्वविद्यालयको 



 

20 

वहत विपरीतको कुनै काम िरेको देजिएमा मनिलाई पदबाट हटाउन सो 
समममतले छानमबन कायव प्रारम्भ िरेको मममतले एक मवहनामभर मसफाररस 
िनुव पनेछ । 

(५)  उपदफा (४) बमोजिम तोवकएको अिमधमभर कायव सम्पन्न 
िनव नसकेमा छानमबन समममत स्ित: विघटन हनुेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोजिमको मसफाररसको आधारमा 
संरषकहरूको दईु मतहाई बहमुतले अध्यषलाई पदबाट हटाउनेछ । 

तर त्यसरी पदबाट हटाउने मनणवय िनुव अजघ संरषक समममतले 
मनिउपर लािेको आरोपको सफाई पेश िने मौका ठदनपुनेछ । 

(७) उपदफा (४) बमोजिम पदबाट हटाउन मसफाररस िरेको 
मममतदेजि सोको अजन्तम मनणवय नभएसम्मका लामि अध्यष आफ्नो 
पदबाट स्ितः मनलम्बन हनुछे । 

(८) उपदफा (४) बमोजिम मसफाररस प्राप्त िरेको मममतले साठी 
ठदनमभर संरषक समममतले सो सम्बन्धमा अजन्तम मनणवय िनुव पनेछ । 

(९) अध्यष मनलम्बन भएको अिस्थामा मनिले सम्पादन िने 
कामको लामि संरषक समममतले व्यिस्था िरे बमोजिम हनुेछ । 

(१०) उपाध्यष िा अन्य पदामधकारीलाई पदबाट हटाउने 
प्रविया तोवकए बमोजिम हनुछे । 
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पररच्छेद-८ 

विश्वविद्यालयको कोष, लेिा र लेिापरीषण सम्बन्धी व्यिस्था 
 

१७. विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कोषमा देहायका रकमहरू 
रहनेछ्न:्- 

(क)  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त 
रकम, 

(ि)  विश्वविद्यालय अनदुान आयोिबाट प्राप्त अनदुानको रकम,  

(ि)  कुनै व्यजि िा संस्थाबाट चन्दा, दान, दातव्य िा आमथवक 
सहायतास्िरुप प्राप्त रकम, 

(घ) विदेशी सरकार, अन्तरावविय संघ संस्थाबाट अनदुान िा 
सहायतास्िरुप प्राप्त रकम, 

 (ङ)  शैजषक तथा अन्य शलु्क बापत प्राप्त रकम, 

(च)  विश्वविद्यालयको बौवद्ध क सम्पजत्त सम्बन्धी अमधकारबाट 
प्राप्त रकम, 

(छ)  विश्वविद्यालयको आय आिवनबाट प्राप्त रकम । 

(३) उपदफा (२) को िण्ड (ि) बमोजिम कुनै विदेशी 
व्यजिबाट र िण्ड (घ) बमोजिमको रकम प्राप्त िनुवअजघ विश्वविद्यालयले 
नेपाल सरकार, अथव मन्रालयको स्िीकृमत मलन ुपनेछ ।  

(४) विश्वविद्यालयको कोषको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था 
सम्बन्धी प्रचमलत कानून बमोजिम इिाितपर प्राप्त “क” ििवको िाजणज्य 
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बैंकमध्ये कायवकारी पररषद्ले तोकेको बैंकमा िाता िोली िम्मा 
िररनेछ। 

(५) विश्वविद्यालयको सबै िचवहरू संरषक समममतबाट स्िीकृत 
भए बमोजिम उपदफा (१) बमोजिमको कोषबाट व्यहोररनेछ । 

(६) विश्वविद्यालयको कोष र िाताको सञ्चालन तोवकए बमोजिम 
हनुेछ । 

१८.  लेिा र लेिा परीषण: (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आयव्ययको लेिा 
नेपाल सरकारले अपनाएको लेिा प्रणाली अनसुार राख्न ुपनेछ । 

(२) विश्वविद्यालयले तोवकए बमोजिम आन्तररक मनयन्रण 
प्रणाली कायम िनुव पनेछ । 

(३) विश्वविद्यालयको आन्तररक लेिा परीषण प्रचमलत कानून 
बमोजिमको दताविाला लेिा परीषकहरूमध्ये संरषक समममतबाट मनयिु 
लेिा परीषकबाट िराउन ुपनेछ । 

(४) विश्वविद्यालयको अजन्तम लेिा परीषण महालेिा 
परीषकबाट हनुेछ । 

 

पररच्छेद-९ 

विविध 

१९. अध्यापक, अनसुन्धानकताव तथा कमवचारी सम्बन्धी व्यिस्था:  
विश्वविद्यालयमा रहने अध्यापक, अनसुन्धानकताव तथा कमवचारी सम्बन्धी 
व्यिस्था तोवकए बमोजिम हनुेछ । 
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२०. प्रमाणपर र उपामध ठदन े तथा समकषता र स्तर मनधावरण: (१) 
विश्वविद्यालयबाट उच्च जशषा हामसल िने विद्याथी, प्रजशषाथी िा 
अनसुन्धानकतावलाई विश्वविद्यालयले तोवकए बमोजिमको प्रमाणपर र 
उपामध प्रदान िनेछ। 

(२) विश्वविद्यालयले अनसुन्धान र प्राजज्ञक षेरमा प्रशंसनीय 
कायव िने व्यजिलाई मानाथव उपामध प्रदान िनव सक्नेछ । 

(३) विश्वविद्यालयले कुनै स्िदेशी िा विदेशी विश्वविद्यालय िा 
शैजषक संस्थाको शैजषक उपामधलाई आफ्नो प्रयोिनको लामि मान्यता, 
समकषता र स्तर मनधावरण िनव सक्नेछ । 

(४) प्रमाणपर, उपामध, समकषता, मान्यता र स्तर मनधावरण 
सम्बन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोजिम हनुछे । 

२१. मन:शलु्क उच्चजशषा तथा छारिजृत्त: (१) विश्वविद्यालयले तोकेको 
मापदण्ड पूरा िरी विश्वविद्यालयमा भनाव भएका दमलत, अपाङ्ग र आमथवक 
रुपले विपन्न विद्याथीको लामि उच्च जशषा मन:शलु्क हनुछे । 

  (2) उपदफा (१) को प्रयोिनको लामि आधार, मापदण्ड, 
ििीकरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था नेपाल सरकारले नपेाल रािपरमा 
सूचना प्रकाशन िरी तोके बमोजिम हनुेछ । 

  (३) उपदफा (१) बमोजिमको सवुिधा एक विद्याथीले प्रत्येक 
तहमा एक पटक मार उपभोि िनव पाउनेछ । 
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  (४) प्रचमलत कानूनमा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापमन 
दमलत विद्याथीको लामि प्राविमधक तथा व्यािसावयक उच्च जशषामा 
भनावका लामि तोवकए बमोजिमको मसट सरुजषत िररनेछ । 

  (५) विश्वविद्यालयले शवहद, बेपत्ता पाररएका र अपाङ्गता भएका 
व्यजिका छोरा, छोरीको लामि प्रचमलत कानूनमा व्यिस्था भए बमोजिम 
उच्च जशषाको व्यिस्था िनेछ । 

  (६) कषा छदेजि कषा दशसम्म सामदुावयक विद्यालयमा 
अध्ययन िरेको विद्याथीले उच्च जशषामा प्रचमलत कानून बमोजिम 
छारिृजत्त पाउनेछ । 

२२. सम्बन्धन िा स्िीकृमत ठदन नसक्न:े विश्वविद्यालयले कुनै वकमसमका 
जशषण संस्थालाई अध्ययन तथा अध्यापन िराउन सम्बन्धन तथा 
स्िीकृमत ठदने छैन । 

२३. काम कारबाही बदर नहनु:े विश्वविद्यालयको संरषक, कुनै पदामधकारी िा 
सदस्यको स्थान ररि भई िा संरषक, कुनै पदामधकारी िा सदस्यको 
मनयजुि िा मनोनयनमा रटुी भएको कारणले मार त्यस्तो संरषक, 
पदामधकारी िा सदस्य संलग्न भई िरेको विश्वविद्यालयको कुनै काम 
कारबाही बदर  हनुछैेन । 

२४.  िावषवक प्रमतिेदन: (१) संरषक समममतले प्रत्येक आमथवक िषव समाप्त 
भएको मममतले तीन मवहनामभर आफूले िषवभरीमा िरेको काम 
कारबाहीको िावषवक प्रमतिेदन विश्वविद्यालय अनदुान आयोिमा पेश िनुव 
पनेछ । 
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(२) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमतिेदनमा िलुाउन ुपने अन्य 
विषय तोवकए बमोजिम हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोजिमको प्रमतिेदन प्राप्त िरेपमछ 
विश्वविद्यालय अनदुान आयोिले विश्वविद्यालयको उपलजब्ध, विश्वविद्यालय 
र विश्वविद्यालय अनदुान आयोिबीच अनदुान मनधावरणको िममा िररएको 
सहममत बमोजिम विश्वविद्यालयको लक्ष्यको तलुनामा आधाररत 
विश्लषेणात्मक वििरण सवहतको विश्वविद्यालयको प्रमतिेदन मन्रालयमा 
पेश िनुव पनेछ । 

२५. पूिवस्िीकृमत मलन ुपने: विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आमथवक दावयत्ि 
पने िरी कुनै पदामधकारी, अध्यापक, अनसुन्धानकताव तथा कमवचारीको 
दरिन्दी स्िीकृत िदाव िा पाररश्रममक िा सेिा सवुिधा थप िनुवअजघ 
मन्रालय माफव त नेपाल सरकार, अथव मन्रालयको स्िीकृमत मलन ु 
पनेछ । 

२६. मनिी षेरसाँि सहकायव िनव सक्न:े विश्वविद्यालयको लामि आमथवक श्रोत 
िटुाउने समेत प्रयोिनको लामि विश्वविद्यालयले मनिी षरेसाँि सहकायव 
िनव सक्नेछ । 

२७. समममत िठन: (१) विश्वविद्यालयले आिश्यकता अनसुार समममत िठन 
िनव सक्नेछ । 

  (२) समममतको काम, कतवव्य र अमधकार त्यस्तो समममत िठन 
िदावका बित तोके बमोजिम हनुेछ । 
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२८. मनरीषण र िााँचबझु िरी मनदेशन ठदन सक्न:े (१) बाह्य मूल्याङ्कन 
प्रमतिेदन र िावषवक प्रमतिेदनको आधारमा विश्वविद्यालयको काम कारबाही 
िा प्रिमत सन्तोषिनक नदेजिएमा नेपाल सरकारले देहाय बमोजिमको 
मनरीषण तथा िााँचबझु समममत िठन िरी विश्वविद्यालयको काम 
कारबाहीको मनरीषण र िााँचबझु िनव िराउन सक्नेछः– 

   

(क) विज्ञान तथा प्रविमध िा व्यिस्थापनको 
षेरमा उल्लेिनीय योिदान परु् याएका 
व्यजिहरू मध्येबाट एकिना 

   

 

 

-अध्यष 

(ि) विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको संरषक 
समममतको सदस्यको कायवअनभुि भएका 
विज्ञहरू िा अथवशास्त्रको षेरमा 
उल्लेिनीय योिदान परु् याएका व्यजिहरू 
मध्येबाट एक िना 

 

 

 

 
 

 

-सदस्य 

(ि) समािमा उल्लेिनीय योिदान परु् याएका 
व्यजिहरू मध्येबाट एकिना 

 
 

-सदस्य 

  

(२) उपदफा (१) बमोजिमको समममतले मनरीषण र िााँचबझु 
िदाव विश्वविद्यालयको काम कारबाही सन्तोषिनक नदेजिएको भनी 
सझुाि सवहतको प्रमतिेदन पेश िरेमा नेपाल सरकारले प्रमतिेदनमा 
उजल्लजित सझुाि कायावन्ियन िनव संरषक समममतलाई आिश्यक 
मनदेशन ठदन सक्नेछ । 
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(३) उपदफा (२) बमोजिमको मनदेशन कायावन्ियन िनुव संरषक 
समममतको कतवव्य हनुेछ ।  

२९. बौवद्ध क सम्पजत्त सम्बन्धी अमधकार: (१) विश्वविद्यालयले िरेको 
आविष्कार, उत्पादन िा अन्य कुनै आधारमा प्राप्त िने बौवद्ध क सम्पजत्त 
सम्बन्धी अमधकार प्रचमलत कानून बमोजिम विश्वविद्यालयमा सरुजषत 
रहनेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोजिमको बौवद्ध क सम्पजत्तको उपयोि 
बापत सम्बजन्धत अध्यापक िा अनसुन्धानकतावलाई विश्वविद्यालयले तोके 
बमोजिमको सेिा िा सवुिधा प्रदान िनव सक्नेछ । 

३०. विदेशी नािररक िा िैर आिासीय नपेाली नािररकलाई मनयजुि िा 
मनोनयन िनव सवकन:े विश्वविद्यालयलाई उल्लेिनीय योिदान परु् याउन 
सक्ने विदेशी नािररक िा िैर आिासीय नेपाली नािररकलाई संरषक, 

संरषक समममतको मसफाररस समममतको सदस्य, अध्यष, उपाध्यष, प्राजज्ञक 
पररषद्, विश्वविद्यालयका तोवकएका पदामधकारी, अध्यापक िा 
अनसुन्धानकतावको रुपमा काम िनव मनयजुि िा मनोनयन िनव  
सवकनछे । 

३१.  स्िाथव बाजझएमा काम कारबाही िनव नहनु:े यस ऐन अन्तिवत मनोनयन 
िा मनयिु हनु े पदामधकारीको विश्वविद्यालयको वहत िा सरोकारसाँि 
आफ्नो स्िाथव बाजझन ेदेजिएमा त्यस्तो पदामधकारी विश्वविद्यालयको काम 
कारबाही िा मनणवय प्रवियामा सहभािी हनु पाउने छैन । 
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३२.  बाह्य मूल्याङ्कन िररन:े (१) संरषक समममतले प्रत्येक तीन िषवमा 
विश्वविद्यालयबाट भए िरेका काम कारबाही, साधन र स्रोतको प्रयोि 
तथा प्राप्त उपलजब्ध लिायतका विषयमा तोवकए बमोजिम बाह्य मूल्याङ्कन 
िराई सोको प्रमतिेदन तयार िनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मूल्याङ्कन प्रमतिेदन संरषक 
समममतले तीन िषवको अिमध समाप्त भएको मममतले छ मवहनामभर 
मन्रालय माफव त नेपाल सरकार समष पेश िनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिम प्राप्त मूल्याङ्कन प्रमतिेदन नेपाल 
सरकारले सािविमनक िनेछ।  

३३. अमधकार प्रत्यायोिन: (१) संरषक समममतले यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत 
बनेको मनयम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अमधकारमध्ये आिश्यकता 
अनसुार केही अमधकार अध्यषको मसफाररसमा प्राजज्ञक पररषद् िा 
कायवकारी पररषद्लाई प्रत्यायोिन िनव सक्नेछ । 

(२) प्राजज्ञक पररषद्ले यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको मनयम 
बमोजिम आफूलाई प्राप्त अमधकारमध्ये आिश्यकता अनसुार केही 
अमधकार तोवकएको मनकाय िा समममतलाई प्रत्यायोिन िनव सक्नेछ। 

(३) कायवकारी पररषद्ले यो ऐन िा यस ऐन अन्तिवत बनेको 
मनयम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अमधकारमध्ये आिश्यकता अनसुार केही 
अमधकार विश्वविद्यालयका कुनै पदामधकारी िा समममतलाई प्रत्यायोिन 
िनव सक्नेछ । 
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(४) विश्वविद्यालयका कुनै पदामधकारीले यो ऐन िा यस ऐन 
अन्तिवत बनेको मनयम बमोजिम आफूलाई प्राप्त अमधकारमध्ये 
आिश्यकता अनसुार केही अमधकार आफू मातहतका कुनै 
पदामधकारीलाई प्रत्यायोिन िनव सक्नेछ । 

३४. नपेाल सरकारसाँि सम्पकव : विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसाँि सम्पकव  
राख्दा मन्रालय माफव त राख्न ुपनेछ । 

३५. विश्वविद्यालयको विघटन: (१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हनु 
नसक्ने भएमा संरषक समममतको मसफाररसमा नेपाल सरकारले 
विश्वविद्यालय विघटन िनव सक्नेछ । 

(२) विश्वविद्यालय विघटन भएमा त्यस्तो विश्वविद्यालयको 
सम्पजत्त तथा दावयत्ि नेपाल सरकारमा सनेछ । 

३६. ऐन कायावन्ियन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पााँच िषव पूरा भएको एक 
िषवमभर र त्यसपमछ प्रत्येक पााँच िषवपमछको एक िषवमभर मन्रालयले 
ऐन कायावन्ियनको मापन िनेछ र सोको प्रमतिेदन सङ् घीय संसदको 
दिैु सदनको सम्बजन्धत समममतमा पेश िनुव पनेछ । 

३७. मनयम बनाउन ेअमधकार: यो ऐनको कायावन्ियनको लामि विश्वविद्यालयले 
आिश्यक मनयमहरू बनाउन सक्नेछ । 

तर नेपाल सरकारलाई थप आमथवक व्ययभार पने विषयमा मनयम 
बनाउाँदा नेपाल सरकार, अथव मन्रालयको सहममत मलन ुपनेछ । 
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३८.  िारेिी र बचाउ: (१) मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविमध विश्वविद्यालय 
पूिावधार तयारी विकास समममत (िठन) आदेश, २०७५ िारेि िररएको 
छ । 

(२) संरषक समममत िठन भई पवहलो बैठक नबसेसम्मका 
लामि यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बित कायम रहेको मदन भण्डारी विज्ञान 
तथा प्रविमध विश्वविद्यालय पूिावधार तयारी विकास समममतले 
विश्वविद्यालयको संरषक समममतको रुपमा काम िनेछ । 

(३) यो ऐन प्रारम्भ भए पमछ मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविमध 
विश्वविद्यालय पूिावधार तयारी विकास समममतको सम्पूणव सम्पजत्त तथा 
दावयत्ि विश्वविद्यालयमा सनेछ । 

 (४) मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविमध विश्वविद्यालय पूिावधार 
तयारी विकास समममत (िठन) आदेश, २०७५ बमोजिम भए िरेका काम 
कारबाही यसै ऐन बमोजिम भए िरेको मामननछे । 

 

 

प्रमाणीकरण मममतः २०७९।०4।१८ 

 

   आज्ञाले, 
 
 

        उदयराि सापकोटा 
         नेपाल सरकारको सजचि। 

 

 


