
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश याजऩत्र 
 फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ५) हेटौंडा, नऩेार, चैत १४ गते, २०७८ सार (अततरयक्ताङ्क २६ 

बाग 1 
फागभती प्रदेश सयकाय 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम  

हेटौंडा, नेऩार 
फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन 
सर्वसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ । 

 

सॊर्त ्२०७८ सारको ऐन नॊ. ४ 
 

प्रदेश उच्च शशऺा सम्फन्धभा व्मर्स्था गनव फनकेो  ऐन 
प्रस्तार्ना् प्रदेशको भौतरक सम्बार्ना य चनुौतीराई भध्मनजय गदै 
सभदुामको ऻान, सीऩ य प्रवर्तधराई शशऺासॉग जोड्न, शैशऺक तथा प्राशऻक 
ऺेत्रराई भमावददत, गणुस्तयीम य व्मर्हारयक फनाई प्रदेशको आतथवक तथा 
साभाशजक वर्कासभा भद्दत ऩरु् माउने उद्देश्मरे उच्च शशऺाको सॊस्थागत 
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वर्कास गदै रै्ऻातनक अध्ममन अनसुन्धान एर्भ ् वर्ऻान य प्रवर्तधको 
आवर्ष्काय, उन्नमन य वर्कासभा रगानी अतबर्ृवि, यावष्डम बाषा य 
सॊस्कृततको वर्कास गने तथा रै्ऻातनक, प्रावर्तधक, फौविक य वर्शशष्ट 
प्रततबाहरूको सॊयऺण गनव,   

गणुात्भक एर्भ ् स्तयमकु्त उच्च शशऺाको अर्सय सफै ऺेत्रका 
सर्वसाधायणराई सर्वसरुब रूऩभा उऩरब्ध गयाई यावष्डम वर्कासभा दऺ 
जनशशक्तको आऩूततवराई सतुनशश् चत तलु्माउन य प्रततस्ऩधावको आधायभा उच्च 
शशऺाको गणुस्तयभा अतबर्ृवि गदै देशको शैशऺक एर्ॊ प्राशऻक 
र्ातार्यणराई फढी स्र्च्छ, भमावददत य उऩरशब्धभूरक तलु्माउन, 

वर्श्ववर्द्यारम य उच्च शशऺण सॊस्थाको स्थाऩना,  सञ् चारन,  
तनमभन य व्मर्स्थाऩन सम्फन्धी कामवराई एकीकृत य व्मर्शस्थत फनाउनका 
रातग उच्च शशऺा सम्फन्धी कानूनी व्मर्स्था गनव र्ाञ्छनीम बएकोरे,  

फागभती प्रदेशको प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ । 

 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशम्बक 

१. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “प्रदेश उच्च शशऺा 
ऐन, २०७८” यहेको छ ।  

(२) मो ऐन तरुुन्त प्रायम्ब हनुेछ । 

२. ऩरयबाषा:  वर्षम र्ा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा, 
(क) “आङ तगक क्माम्ऩस” बन् नारे वर्श्ववर्द्यारम आपैँ रे 

स्थाऩना य सञ् चारन गयेको क्माम्ऩस सम्झन ुऩछव । 

(ख) “उच्च शशऺा” बन् नारे स्नातक तह र्ा सोबन्दा भातथको 
उऩातध ऩाउने तहको शशऺा सम्झन ु  ऩछव । 

(ग)  “उच्च शशऺण सॊस्था” बन् नारे वर्श्ववर्द्यारम य 
वर्श्ववर्द्यारम अन्तगवत सञ् चातरत उच्च शशऺा प्रदान गने 
क्माम्ऩस य अन्म शशऺण सॊस्था सभेतराई जनाउॉछ । 
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(घ) “तोवकएको” र्ा “तोवकए फभोशजभ” बन् नारे मस ऐन 
अन्तगवत फनकेा तनमभभा तोवकएको र्ा तोवकए फभोशजभ 
सम्झन ुऩछव । 

(ङ) “ऩरयषद्” बन् नारे ऐनको दपा ३ फभोशजभको प्रदेश 
उच्च शशऺा ऩरयषद् सम्झन ुऩछव । 

(च) “ऩरयषद्को अध्मऺ” बन् नारे दपा ३ को उऩदपा (2) 
फभोशजभ गठन बएको ऩरयषद्को अध्मऺ सम्झन ुऩछव । 

(छ) “प्रदेश” बन् नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछव । 

(ज) “प्रदेश सयकाय” बन् नारे फागभती प्रदेश सयकाय सम्झन ु
ऩछव । 

(झ) “प्रततष्ठान (एकाडेभी)” बन् नारे भातनत सार्वजतनक 
वर्श्ववर्द्यारम सयहको खास वर्षम अध्ममन 
अनसुन्धानभा सॊरग्न उच्च शशऺण सॊस्था सम्झन ु 

ऩछव ।  

(ञ) “भन्त्रारम” बन् नारे फागभती प्रदेश सयकायको शशऺा 
ऺेत्र हेने भन्त्रारम सम्झन ुऩछव । 

(ट) “भातनत वर्श्ववर्द्यारम” बन् नारे मस ऐनको दपा ८ को 
उऩदपा (४) फभोशजभ स्थाऩना बएको वर्श्ववर्द्यारम 
सयहको उच्च शशऺण सॊस्था सम्झन ुऩछव। 

(ठ) “वर्धान (चाटवय)” बन् नारे वर्श्ववर्द्यारम स्थाऩना य 
सञ् चारन सम्फन्धभा उच्च शशऺा ऩरयषद्  को तसपारयसभा 
प्रदेश सयकायफाट स्र्ीकृत बएको वर्धान सम्झन ुऩछव। 

(ड) “वर्श्ववर्द्यारम” बन् नारे दपा ८ फभोशजभ स्थाऩना 
बएको वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम एर्भ ्प्रततष्ठान 
सभेत सम्झन ुऩछव। 
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(ढ) “शशऺक” बन् नारे उच्च शशऺण सॊस्थाभा अध्माऩन र्ा 
अनसुन्धान गने गयाउन े प्राध्माऩक, सहप्राध्माऩक, 

उऩप्राध्माऩक, सहामक प्राध्माऩक र्ा अनसुन्धानकताव 
सम्झन ु ऩछव य सो शब्दरे उच्च शशऺण सॊस्थाका 
वर्तबन्न तहका कामवयत प्रशशऺक र्ा मस ऐन अन्तगवत 
फनेको वर्धान र्ा वर्तनमभरे शशऺक बनी तोकेको 
व्मशक्तराई सभेत जनाउॉछ ।  

(ण) “सङ् काम” बन् नारे वर्श्ववर्द्यारमको सङ् काम सम्झन ु
ऩछव।सो शब्दरे अध्ममन सॊस्थान र्ा उच्च शैशऺक 
सॊस्थाद्वाया सञ् चातरत भहावर्द्यारम (स्कूर) सभेतराई 
जनाउॉछ। 

(त) “सम्फन्धन प्राप्त क्माम्ऩस” बन् नारे वर्श्ववर्द्यारमफाट 
सम्फन्धन प्राप्त क्माम्ऩस सम्झन ुऩछव। 

(थ) “स्र्ीकृतत ऩत्र” बन् नारे वर्श्ववर्द्यारम, भातनत 
वर्श्ववर्द्यारम एर्भ ्प्रततष्ठान स्थाऩना तथा सञ् चारन गने 
प्रमोजनका रातग दपा ११ फभोशजभ प्रदेश सयकायरे 
जायी गयेको स्र्ीकृतत ऩत्र सम्झन ुऩछव।  

 

ऩरयच्छेद-२ 

उच्च शशऺा ऩरयषद्को गठन तथा काभ, कतवव्म य अतधकाय 

 

३. प्रदेश उच्च शशऺा ऩरयषद्को गठन : (१) उच्च शशऺा सम्फन्धी 
प्रदेशको नीतत तथा यणनीतत तमाय गने, प्रदेशको सभग्र वर्कासको 
रातग आर्श्मक भानर् सॊशाधनको आर्श्मकता ऩरयऩूततव गनव 
सहमोग ऩरु् माउने तथा उच्च शशऺाको रक्ष्म य उच्च शशऺण 
सॊस्थाको गणुस्तयका तफचभा साभञ् जस्मता कामभ गने प्रमोजनका 
रातग एक उच्च शशऺा ऩरयषद् यहनेछ । 
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(२)  ऩरयषद्को गठन देहाम फभोशजभ हनुेछ:- 

(क) भखु्मभन्त्री                   -अध्मऺ 

(ख) भन्त्री, भन्त्रारम          -उऩाध्मऺ 

(ग) प्रभखु सशचर्, भखु्मभन्त्री तथा  

भशन्त्रऩरयषद्को कामावरम  -सदस्म 

(घ) उऩाध्मऺ, प्रदेश नीतत तथा  

मोजना आमोग          -सदस्म 

(ङ) सङ् घीम वर्श्ववर्द्यारम अनदुान  

आमोगको अध्मऺरे तोकेको प्रतततनतध -सदस्म               

(च) वर्श्ववर्द्यारमका ऩदातधकायीहरू  

भध्मेफाट ऩरयषद्का उऩाध्मऺको  

तसपारयसभा ऩरयषद्को अध्मऺफाट 

भनोनीत दईु जना                 -सदस्म 

(छ) सशचर्, प्रदेश सयकायको आतथवक  

भातभरा हेने भन्त्रारम            -सदस्म 

(ज) उच्च शशऺाका ऺेत्रभा कम्तीभा  

फीस र्षव अध्माऩन र्ा अनसुन्धान  

गयेका रब्ध प्रततवष्ठत प्राध्माऩक  

भध्मेफाट कम्तीभा एक जना  

भवहरा सवहत ऩरयषद्का  

उऩाध्मऺको तसपारयसभा अध्मऺफाट  

भनोनीत दईु जना            -सदस्म 

(झ) सॊयऺक सतभतत (र्ोडव अप ट्रष्टी)  

का अध्मऺभध्मेफाट भन्त्रारमको  

तसपारयसभा प्रदेश सयकायफाट  

भनोनीत दईु जना         -सदस्म 
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(ञ) शशऺा ऺेत्रभा भहत्र्ऩूणव मोगदान  

ऩरु् माएका सभाजसेर्ीहरू भध्मेफाट  

सभारे्शी तसिान्त फभोशजभ  

उऩाध्मऺको तसपारयसभा अध्मऺफाट  

भनोनीत कम्तीभा एक जना  

भवहरासवहत दईु जना         -सदस्म 

(ट) सशचर्, भन्त्रारम         -सदस्म-सशचर् 

(३)  उऩदपा (२) को खण्ड (च), (ज), (झ) य (ञ) 
फभोशजभ भनोनीत सदस्मको ऩदार्तध चाय र्षव हनुछे । 

(४)  उऩदपा (३) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ताऩतन ऩरयषद्को कुनै भनोनीत सदस्मरे आफ्नो ऩदीम शजम्भेर्ायी 
ऩूया नगयेको र्ा तनजको आचयण खयाफ बएको बनी  ऩरयषद्रे 
ठहय गयेभा त्मस्तो सदस्मराई ऩरयषद्रे जनुसकैु फखत ऩदफाट 
हटाउन फाधा  हनुे छैन।  

तय त्मसयी ऩदफाट हटाउन ु अशघ त्मस्तो सदस्मराई 
सपाइ ऩेश गने भनातसफ भौका ददन ुऩनेछ । 

(५) कुनै कायणरे भनोनीत सदस्मको ऩद रयक्त हनु 
आएभा फाॉकी अर्तधको रातग जनु प्रविमाफाट भनोनीत सदस्मको 
ऩद रयक्त बएको हो सोही प्रविमा फभोशजभ अको व्मशक्तराई 
सदस्मभा भनोनमन गरयनेछ । 

(६) ऩरयषद्को सशचर्ारम भन्त्रारमभा यहनेछ य 
ऩरयषद्को कामवसम्ऩादनका रातग आर्श्मक ऩने कभवचायी 
भन्त्रारमरे व्मर्स्था गनेछ ।  

४. ऩरयषद्को फैठक् (१) ऩरयषद्को फैठक र्षवभा कम्तीभा तीन ऩटक 
फस्नेछ । 



खण्ड ५) अततरयक्ताङ्क 2६ प्रदेश याजऩत्र बाग १ तभतत २०७८।१२।१४ 

7 

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

(३) ऩरयषद्को फैठक फस्नबुन्दा कम्तीभा तीन ददन अगारै् 
फैठकभा छरपर हनुे वर्षमको कामवसूची सवहतको सूचना सदस्म-

सशचर्रे सफै सदस्मराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ ।   

(४) ऩरयषद्को तत्कार कामभ यहेका एकाउन् न प्रततशत 
सदस्म उऩशस्थततराई गणऩूयक सङ् ख्मा ऩगेुको भातननेछ। 

(५) ऩरयषद्को फैठकको अध्मऺता ऩरयषद्को अध्मऺरे 
गनेछ य तनजको अनऩुशस्थततभा फैठकको अध्मऺता उऩाध्मऺरे 
गनेछ। 

(६) ऩरयषद्को फैठकभा फहभुतको याम भान्म हनुेछ य 
भत फयाफय बएभा फैठकको अध्मऺता गने व्मशक्तरे तनणावमक भत 
ददनेछ। 

(७) ऩरयषद्को फैठकभा वर्ऻराई आभशन्त्रत गनव 
सवकनछे। तय त्मस्तो आभशन्त्रत व्मशक्तरे भत ददन ऩाउने छैन। 

(८) ऩरयषद्को फैठक सम्फन्धी अन्म कामववर्तध ऩरयषद् 
आपैँ रे तनधावयण गनव सक्नछे। 

(९) ऩरयषद्को फैठकको तनणवम ऩशुस्तका ऩरयषद्को 
अध्मऺ य सदस्म-सशचर्फाट प्रभाशणत हनुेछ। सफै सदस्महरूराई 
फैठक सम्ऩन् न बएको सात ददनतबत्र फैठकको तनणवमको प्रतततरवऩ  
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ।   

५. ऩरयषद्को काभ, कतवव्म य अतधकाय् (१) मस ऐनभा अन्मत्र 
उशल्रशखत काभ, कतवव्म य अतधकायका अततरयक्त ऩरयषद्को काभ,  

कतवव्म य अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 
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(क) उच्च शशऺा सम्फन्धी नीतत तथा यणनीतत तमाय 
गने य वर्श्ववर्द्यारमहरूको सञ् चारनको 
साभान्म नीततगत भागव तनदेशन गने, 

(ख) उच्च शशऺाभा प्रदान गरयन े आतथवक सहामता 
तथा अनदुानका सम्फन्धभा आधायबतू नीतत 
तथा मोजना तसपारयस गने, 

(ग) प्रदेशको उच्च शशऺण सॊस्थाको गणुस्तय तथा 
सशुासन सम्फन्धी भाऩदण्ड तसपारयस गने, 

(घ) उच्च शशऺण सॊस्थाको स्तय तनधावयण गयी 
तोवकए फभोशजभको ढाॉचाभा र्गॉकयण गने 
प्रमोजनका रातग तसपारयस गने, 

(ङ) उच्च शशऺाको वर्कास य प्रर्िवनका रातग 
आर्श्मक कामव गने, गयाउने य सोको रातग 
आर्श्मक तनदेशन ददने, 

(च) भन्त्रारम य वर्श्ववर्द्यारमराई उच्च शशऺाको 
वर्कासको सम्फन्धभा आर्श्मक तनदेशन ददने, 

(छ) वर्श्ववर्द्यारम स्थाऩना य सञ् चारन सम्फन्धभा 
वर्धान स्र्ीकृततका रातग प्रदेश सयकाय सभऺ 
तसपारयस गने, 

(ज) तोवकए फभोशजभका अन्म कामव गने। 

(२) ऩरयषद्रे आफ्ना सदस्महरूभध्मेफाट वर्श्ववर्द्यारम 
अनगुभन सतभतत फनाई वर्श्ववर्द्यारमको अनगुभन तथा भूल्माङ् कन 
सम्फन्धी कामव गनव, गयाउन सक्नेछ । 

६. आतथवक वर्र्यण भाग गनव सक्ने्  (१) ऩरयषद्रे सार्वजतनक 
वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम तथा प्रततष्ठान, उच्च शशऺण 
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सॊस्थाको आतथवक कायोफाय य भौजदुा कोषको वर्र्यण भाग गनव 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ भाग गरयएको वर्र्यण 
उऩरब्ध गयाउन ु सम्फशन्धत उच्च शशऺण सॊस्था, सार्वजतनक 
वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम य प्रततष्ठानको कतवव्म हनुेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ भाग गरयएको वर्र्यणको 
सम्फन्धभा ऩरयषद्रे आर्श्मकता अनसुाय त्मस्तो उच्च शशऺण 
सॊस्था, सार्वजतनक वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम य प्रततष्ठानको 
तनयीऺण गनव गयाउन सक्नेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ तनयीऺण गने व्मशक्तराई 
सहमोग गनुव सम्फशन्धत वर्श्ववर्द्यारम  य त्मस भातहतका उच्च 
शशऺण सॊस्था तथा भातनत वर्श्ववर्द्यारम य प्रततष्ठानको कतवव्म 
हनुेछ।  

(५)  उऩदपा (१) फभोशजभ वर्र्यण उऩरब्ध नगयाउन े
र्ा उऩदपा (३) य (४) फभोशजभ तनयीऺण गनव सहमोग 
नऩरु् माउने वर्श्ववर्द्यारम य  त्मस भातहतका उच्च शशऺण सॊस्था  
तथा भातनत वर्श्ववर्द्यारम य प्रततष्ठानराई भन्त्रारमरे प्रदान गने 
अनदुान य अन्म सहमोग योक् का गयी प्रचतरत कानून फभोशजभ 
कायफाही गनव सक्नेछ । 

 

ऩरयच्छेद-३ 

भन्त्रारमको काभ, कतवव्म य अतधकाय 

७. भन्त्रारमको काभ, कतवव्म य अतधकाय् (१) सभग्र उच्च शशऺाको 
व्मर्स्थाऩन, सञ् चारन तथा वर्श्ववर्द्यारमको स्थाऩनाका सम्फन्धभा 
भन्त्रारमको काभ, कतवव्म तथा अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ्- 

(क) प्रदेशभा सञ् चारन बएका वर्श्ववर्द्यारमराई 
अनदुान प्रदान गने,  
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(ख) उच्च शशऺण सॊस्थाको वर्त्तीम व्मर्स्थाऩनको 
अनगुभन गने, गयाउन,े 

(ग) उच्च शशऺाको गणुस्तय भूल्माङ् कन य 
तनमभनका सम्फन्धभा आर्श्मक व्मर्स्था गने, 
गयाउने,  

(घ) ऩरयषद् फाट स्र्ीकृत नीतत तथा कामविभको 
कामावन्र्मन गने, गयाउन,े 

(ङ) वर्श्ववर्द्यारमको स्थाऩना, सञ् चारन य 
व्मर्स्थाऩनका सम्फन्धभा ऩरयषद्  फाट तसपारयस 
बएको वर्धान स्र्ीकृततका रातग प्रदेश सयकाय 
सभऺ ऩेश गने,  

(च) वर्श्ववर्द्यारमहरू तथा उच्च शशऺण सॊस्थाका 
तफचभा शैशऺक कामविभ, ऩाठ्यिभ तथा 
ऩयस्ऩय सहकामवका वर्षमभा सभन्र्म गने, 
गयाउने, 

(छ) उच्च शशऺाका रातग मोग्मता भाऩदण्डको 
प्रारूऩ तमाय गयी ऩरयषद् फाट स्र्ीकृत गयाई 
कामावन्र्मन गने, गयाउन,े 

(ज) वर्श्ववर्द्यारम सञ् चारन तथा व्मर्स्थाऩनका 
सम्फन्धभा प्रदेश सयकायकोतपव फाट आर्श्मक 
तनदेशन ददन,े  

(झ) वर्श्ववर्द्यारमको बौततक सॊयचना, प्राशऻक 
उन् नमन तथा गणुस्तय वर्कासका रातग वर्तबन् न 
ऺेत्र, ऩऺ तथा सयोकायर्ारासॉग आर्श्मक 
सभन्र्म गने,  
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(ञ) प्रदेशभा सञ् चातरत वर्श्ववर्द्यारम य त्मस्ता 
वर्श्ववर्द्यारम भातहतभा सञ् चातरत उच्च 
शशऺण सॊस्थाहरु एर्भ ् उच्च शशऺाको फायेभा 
एकीकृत डाटाफेस तमाय गने,  

(ट) उच्च शशऺण सॊस्थाका शशऺक तथा 
कभवचायीको न्मूनतभ मोग्मता तनधावयण य 
र्गॉकयण गयी स्र्ीकृततका रातग ऩरयषद्सभऺ 
तसपारयस गने, 

(ठ) सॊयऺक सतभतत (र्ोडव अप ट्रष्टी) को 
तसपारयसभा वर्देशी वर्श्ववर्द्यारमको 
सम्फन्धनभा सञ् चातरत उच्च शशऺण सॊस्थाको 
भाऩदण्ड ऩरयषद् फाट स्र्ीकृत गयाई कामावन्र्मन 
गने, गयाउने, 

(ड) प्रदेश वर्श्ववर्द्यारम तथा कुनै क्माम्ऩसरे 
सङ् घीम वर्श्ववर्द्यारम अनदुान आमोगफाट 
अनदुान प्राप्त गने प्रमोजनका रातग आर्श्मक 
सभन्र्म य तसपारयस गने,  

(ढ) शैशऺक गणुस्तय एर्भ ् स्तय र्ृविका रातग 
उऩमकु्त कामविभ तथा आर्श्मक सॊस्थागत 
सॊमन्त्र फनाउन,े  

(ण) प्रदेशको उच्च शशऺा सम्फन्धी वर्कास तथा 
तसॊहार्रोकनको र्ावषवक प्रततरे्दन ऩरयषद्सभऺ 
ऩेश गने, 

(त) ऩरयषद्को फैठकको तनणवम कामावन्र्मन गने, 

गयाउने, 
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(थ) ऩरयषद्रे अतधकाय प्रत्मामोजन गयेका अन्म 
कामव गने, 

(द) तोवकए फभोशजभको अन्म काभ गने,        
गयाउने । 

(२) भन्त्रारमरे उच्च शशऺाको गणुस्तय सतुनशश् चतताको 
रातग सङ् घीम वर्श्ववर्द्यारम अनदुान आमोगसभऺ आर्श्मक 
सभन्र्मको कामव गनेछ ।  

(३) प्रदेशभा सञ् चातरत सफै वकतसभका 
वर्श्ववर्द्यारमहरूको तफचभा सॊमकु्त तडग्रीको कामविभ सञ् चारन 
गने, अनसुन्धानका कामवभा सॊमकु्त सहबातगता प्रर्िवन गने, 

प्राध्माऩकहरूको आदान प्रदान गने, वर्द्याथॉहरूको िेतडट 
स्थानान्तयण गने रगामतका कामवका रातग भन्त्रारमरे आर्श्मक 
व्मर्स्था गनेछ।   

(४) भन्त्रारमरे वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम तथा 
उच्च शशऺण सॊस्थाको गणुस्तय तनधावयण तथा प्रत्ममन सम्फन्धी 
कामवभा सहजीकयण गनेछ।  

  

ऩरयच्छेद-४ 

वर्श्ववर्द्यारमको स्थाऩना 
८.  वर्श्ववर्द्यारमको स्थाऩना् (१) प्रदेशतबत्र देहाम अनसुायका 

वर्श्ववर्द्यारम स्थाऩना हनु सक्न ेछन ्:-  

(क) प्रदेश सयकायद्वाया स्थावऩत हनुे सार्वजतनक 
वर्श्ववर्द्यारम, 

(ख) प्रदेश सयकायको स्र्ीकृतत फभोशजभ भनुापा 
आजवन नगने साभदुावमक र्ा भातनत 
वर्श्ववर्द्यारम, 
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(ग) मस ऐन अन्तगवत वर्धानभा व्मर्स्था बए 
फभोशजभ सञ् चारन बई शैशऺक उऩातध प्रदान 
गनव सक्ने स्र्ामत्त प्रततष्ठान ।  

(२) मस ऐन फभोशजभ प्रदेशभा स्थाऩना हनुे उच्च शशऺण 
सॊस्था ऩरयषद्को तसपारयसभा प्रदेश सयकायको स्र्ीकृततभा भात्र 
स्थाऩना हनु सक्नछे। 

(३) उऩदपा (१) को खण्ड (क) य (ख) फभोशजभ 
स्थावऩत वर्श्ववर्द्यारमरे आर्श्मकता अनसुाय आङ तगक क्माम्ऩस 
तथा अनसुन्धान केन्र सञ् चारन गनव सक्नेछ।  

तय उऩदपा (१) को खण्ड (ग) फभोशजभ स्थावऩत 
प्रततष्ठानरे अनसुन्धान केन्र भात्र सञ् चारन गनव  सक्नछे। 

(४) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
सङ् घ र्ा प्रदेशको कुनै वर्श्ववर्द्यारम अन्तगवत सञ् चारनभा यहेको 
य अनसूुची फभोशजभको भाऩदण्ड ऩूया गयेको कुनै उच्च शशऺण 
सॊस्थाराई प्रदेश सयकायरे आपैँ  र्ा मस ऐन फभोशजभ स्थावऩत 
सॊयऺक सतभतत (फोडव अप ट्रष्टी) अन्तगवत भनुापायवहत साभदुावमक 
र्ा भातनत वर्श्ववर्द्यारमको रूऩभा स्थाऩना गनव सक्नेछ।  

(५) उऩदपा (१) तथा (३) फभोशजभका वर्श्ववर्द्यारम 
एक र्ा एकबन्दा फढी ऩरयसयभा स्थावऩत हनु सक्नेछ ।   

(६) प्रदेश कानून र्ा प्रचतरत सङ् घीम कानून फभोशजभ 
स्र्ीकृतत प्राप्त गयी शैशऺक ऩयाभशव सेर्ा, प्रशशऺण र्ा अनसुन्धानका 
कामव गने गयी गदठत कुनै सार्वजतनक र्ा साभदुावमक सॊस्थारे 
सॊस्थाको कामवऺ ेत्रतबत्र ऩने खास वकतसभका शैशऺक कामविभहरू 
सञ् चारन गयी उऩातध प्रदान गनव चाहेभा तोवकए फभोशजभ 
भन्त्रारमरे स्र्ीकृतत ददन सक्नेछ ।  
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(७) प्रदेशतबत्रको कुनै वर्श्ववर्द्यारमको आङ तगक क्माम्ऩस 
र्ा सम्फन्धन प्राप्त साभदुावमक तथा भनुापा आजवन नगने खास 
वर्षम र्ा ऺेत्रभा अध्ममन, अध्माऩन तथा अनसुन्धानभा सभवऩवत 
यावष्डम एर्भ ् अन्तयाववष्डम ख्मातत आजवन गयेको उच्च शशऺण 
सॊस्थाराई भातनत वर्श्ववर्द्यारम सयहको करेज वर्श्ववर्द्यारमको 
रूऩभा सञ् चारन बई उऩातध प्रदान गनव ऩरयषद्को तसपारयसभा 
प्रदेश सयकायरे अनभुतत ददन सक्नेछ ।   

९. आङ तगक य सम्फन्धन प्राप्त क्माम्ऩस सम्फन्धी व्मर्स्था : (१) 
दपा ८ को उऩदपा (१) को खण्ड (क) य (ख) फभोशजभ 
स्र्ीकृतत प्राप्त वर्श्ववर्द्यारमरे आर्श्मकता अनसुाय प्रदेशतबत्र 
आङ तगक क्माम्ऩस स्थाऩना गनव सक्नछे।भातनत वर्श्ववर्द्यारमरे 
अरग आङ तगक क्माम्ऩस सञ् चारन गनव ऩाउने छैन ।  

तय भातनत वर्श्ववर्द्यारम तथा शैशऺक उऩातध प्रदान गनव 
सक्ने उच्च शशऺण सॊस्थारे वर्द्याथॉको सवुर्धाराई           
ध्मानभा याखी आर्श्मकता अनसुाय स्थामी र्ा अस्थामी केन्र 
स्थाऩना गयी कामविभ सञ् चारन गनव फाधा हनु ेछैन। 

(२) मो ऐन प्रायम्ब हनु ु ऩूर्व कुनै वर्श्ववर्द्यारमको 
आङ तगक क्माम्ऩसका रुऩभा यहेको कुनै क्माम्ऩसरे अनसूुची 
फभोशजभको भाऩदण्ड र्ा ऩूर्ावधाय ऩूया गयेको देशखएभा त्मस्तो 
क्माम्ऩसराई प्रदेश सयकायरे सार्वजतनक वर्श्ववर्द्यारमको रूऩभा 
सञ् चारन गने स्र्ीकृतत ददन सक्नेछ।  

तय त्मस्तो क्माम्ऩस सङ् घीम कानून अन्तगवत स्थावऩत 
वर्श्ववर्द्यारमको आङ तगक क्माम्ऩस यहेछ बने प्रदेश सयकायरे 
सम्फशन्धत वर्श्ववर्द्यारम य नेऩार सयकायको सहभतत प्राप्त गनुव 
ऩनेछ।  
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(३) मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत कुनै        
वर्श्ववर्द्यारमको सम्फन्धन तरई सञ् चारनभा यहेका साभदुावमक र्ा 
भनुापा आजवन नगने उच्च शशऺण सॊस्थारे अनसूुची फभोशजभको 
भाऩदण्ड य ऩूर्ावधाय ऩूया गयेको देशखएभा प्रदेश सयकायरे 
सार्वजतनक वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम, प्रततष्ठान र्ा 
आङ तगक क्माम्ऩसका रूऩभा सञ् चारन गनव स्र्ीकृतत ददन  
सक्नेछ । 

(४) मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत सॊस्थागत र्ा तनजी 
रगानीभा कुनै वर्श्ववर्द्यारमफाट सम्फन्धन तरई सञ् चारनभा यहेका 
क्माम्ऩसरे अनसूुची फभोशजभको भाऩदण्ड तथा ऩूर्ावधाय ऩूया गयेको 
देशखएभा सॊस्थागत भागको आधायभा प्रदेश सयकायरे 
वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम तथा प्रततष्ठान र्ा आङ तगक 
क्माम्ऩसका रूऩभा वर्कास गयी सञ् चारन गनव स्र्ीकृतत ददन 
सक्नेछ।त्मस्तो क्माम्ऩसको सम्ऩूणव शेमयधनी र्ा सदस्मको 
सॊस्थागत र्ा तनजी रगानीभा यहेको क्माम्ऩसको सम्ऩशत्त तथा 
दावमत्र् मस ऐन फभोशजभ स्थाऩना हनुे सार्वजतनक वर्श्ववर्द्यारम, 
भातनत वर्श्ववर्द्यारम तथा प्रततष्ठान र्ा आङ तगक क्माम्ऩसभा स्र्त: 
सयेको भातननेछ। 

तय सम्ऩशत्तबन्दा दावमत्र् फढी बएका त्मस्ता क्माम्ऩसराई 
वर्श्ववर्द्यारमभा वर्कास गरयने छैन।  

(५) उऩदपा (२), (३) य (४) फभोशजभ सञ् चारन हनुे 
शशऺण सॊस्थाभा अध्ममनयत वर्द्याथॉराई िेतडट (अङ्कबाय) 
ट्रान्सपय गयी नमाॉ वर्श्ववर्द्यारम र्ा आङ तगक क्माम्ऩसको 
वर्द्याथॉको रूऩभा आफि गरयनेछ ।  

(६) मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया उल्रेख बए ताऩतन 
कुनै आङ तगक र्ा सम्फन्धन प्राप्त क्माम्ऩसराई भातनत 
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वर्श्ववर्द्यारमको रूऩभा सञ् चारन गदाव त्महाॉका शशऺक तथा 
कभवचायीभध्मेफाट वर्श्ववर्द्यारमको व्मर्स्थाऩकीम ऩदहरूभा चमन 
गनव सवकनेछ। 

 (७) कुनै आङ तगक र्ा सम्फन्धन प्राप्त क्माम्ऩसराई 
भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठानको रूऩभा सञ् चारन गदाव त्महाॉका 
शशऺक तथा कभवचायीरे खाइऩाइ आएको तरफ सवुर्धाभा कुनै 
कटौती गरयने छैन। 

(८) उऩदपा (४) फभोशजभ भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा 
प्रततष्ठानका रूऩभा स्थाऩना बई सञ् चारन बएका उच्च शशऺण 
सॊस्थाको वर्त्तीम बाय स्र्मभ ् भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठानरे 
र्हन गनुव ऩनेछ।  

(९) उऩदपा (४) फभोशजभ वर्श्ववर्द्यारम सञ् चारन गदाव 
त्मस्ता सॊस्थाका सॊस्थाऩक सदस्महरूराई सॊयऺक सतभतत (फोडव 
अप ट्रष्टी) भा प्रायशम्बक दईु कामवकारसम्भ सभारे्श गरयनेछ ।   

१०. भाऩदण्ड सम्फन्धी व्मर्स्था :  वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम 
र्ा प्रततष्ठानको स्थाऩना गदाव आर्श्मक ऩने भाऩदण्ड तथा ऩूर्ावधाय 
अनसूुची फभोशजभ हनुेछ ।  

११. स्र्ीकृतत तरन ुऩने : (१) कुनै तनकाम र्ा सॊस्थारे वर्श्ववर्द्यारम, 

भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठान  स्थाऩना गनव चाहेभा तोवकएको 
ढाॉचाभा भन्त्रारम सभऺ आरे्दन ददन ुऩनेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको आरे्दन प्राप्त बएभा 
भन्त्रारमरे प्रस्तावर्त वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठान 
स्थाऩना गनव अनसूुची फभोशजभको भाऩदण्ड तथा ऩूर्ावधाय बए र्ा 
नबएको सम्फन्धभा वर्ऻद्वाया जाॉचफझु गनुव ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ जाॉचफझु गदाव अनसूुची 
फभोशजभको भाऩदण्ड तथा ऩूर्ावधाय ऩूया बएको देशखएभा 
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भन्त्रारमरे त्मस्तो वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठान 
स्थाऩना गनव स्र्ीकृतत ददन े सम्फन्धभा नीततगत तनणवमका रातग 
ऩरयषद् भा प्रस्तार् ऩेश गनेछ । 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ प्राप्त बएको प्रस्तार् ऩरयषद् रे 
जाॉचफझु गदाव आरे्दकराई स्र्ीकृतत ददन भनातसफ देशखएभा 
ऩरयषद् रे प्रदेश सयकायसभऺ स्र्ीकृततका रातग ऩेश गनेछ । 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ तसपारयस प्राप्त बएभा प्रदेश 
सयकायरे वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठान स्थाऩना य 
सञ् चारनको स्र्ीकृतत प्रदान गने तनणवम गनव सक्नेछ। 
वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठानको स्र्ीकृतत ऩत्र 
भन्त्रारमफाट जायी हनुेछ । 

१२.  वर्धान सम्फन्धी व्मर्स्था : (१) मस ऐन फभोशजभ वर्श्ववर्द्यारम, 

भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठान  स्थाऩना गनव आफ्नो छुटै्ट वर्धान 
तजुवभा गनुव ऩनेछ।उक्त वर्धानभा देहामका कुया स्ऩष्ट उल्रेख हनु ु
ऩनेछ :- 

(क) सॊस्थागत सॊयचनाको रूऩयेखा,  
(ख) सॊयऺण सतभतत (फोडव अप ट्रष्टी) सम्फन्धी 

व्मर्स्था,  
(ग) प्राशऻक ऩरयषद् सम्फन्धी व्मर्स्था,   

(घ) कामवकायी ऩरयषद्को गठन, कामवकार, 

कामवसम्ऩादन वर्तध,  

(ङ) ऩदातधकायीको व्मर्स्था य तनजका काभ, 

कतवव्म, अतधकाय 

(च) सशञ् चत कोष य सञ् चारन वर्तध,  

(छ) वर्त्तीम स्रोत सम्फन्धी व्मर्स्था,   
(ज) रेखाऩयीऺण सम्फन्धी व्मर्स्था,  
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(झ) गणुस्तय तनधावयण तथा प्रत्ममन सतुनशित तनकाम 
सम्फन्धी व्मर्स्था,  

(ञ) मोजना तजुवभा ऩितत य शजम्भेर्ाय तनकाम,  

(ट) ऩाठ्यिभ सम्फन्धी व्मर्स्था,  

(ठ) वर्द्याथॉको भूल्माङ् कन ऩितत य नततजा 
प्रभाणीकयण सम्फन्धी व्मर्स्था,  

(ड) शशऺक, कभवचायी तथा वर्द्याथॉराई उऩरब्ध 
गयाइने आधायबतू सवुर्धाहरूको  वर्र्यण,  

(ढ) सभारे्शी, र्ातार्यणभैत्री य उत्कृष्ट केन्रका 
रूऩभा वर्कास गनव आर्श्मक ऩने आधायबतू 
यणनीतत,  

(ण) आर्श्मक ठातनएका अन्म वर्षमर्स्तहुरू, 
(त) तोवकए फभोशजभ अन्म वर्षमहरू। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको वर्धानको भस्मौदा प्राप्त 
हनु आएभा भन्त्रारमरे सो सम्फन्धभा आर्श्मक जाॉचफझु गयी 
वर्धान स्र्ीकृतत गनव भनातसफ देशखएभा ऩरयषद्को तसपारयस सवहत 
स्र्ीकृततको रातग प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश गनेछ।ऩरयषद् को 
तसपारयसभा प्रदेश सयकायफाट स्र्ीकृत बई भन्त्रारमभापव त 
स्र्ीकृतत ऩत्र प्राप्त बए ऩतछ राग ुहनुेछ । 

 (३) उऩदपा (१) फभोशजभ स्र्ीकृत वर्धान सॊशोधन गनुव 
ऩयेभा सॊशोधनको भस्मौदा भन्त्रारमभा ऩेश गनुव ऩनेछ।  

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ वर्धान सॊशोधनको भस्मौदा 
प्राप्त हनु आएभा भन्त्रारमरे सो सम्फन्धभा आर्श्मक जाॉचफझु 
गयी वर्धान सॊशोधन गनव भनातसफ देशखएभा ऩरयषद्को 
तसपारयससवहत स्र्ीकृततको रातग प्रदेश सयकाय सभऺ ऩेश       
गनेछ । 
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(५) उऩदपा (४) फभोशजभ प्राप्त तसपारयस फभोशजभ 
वर्धान सॊशोधन गनव उऩमकु्त देशखएभा प्रदेश सयकायरे स्र्ीकृतत 
ददनेछ।त्मस्तो सॊशोधन प्रदेश सयकायफाट स्र्ीकृत बएको 
तभततदेशख राग ुहनुेछ । 

१३. सॊयऺक सतभतत (फोडव अप ट्रष्टी) गठन गने : (१) मो ऐन प्रायम्ब 
बए ऩतछ प्रदेश सयकायका सफै वर्श्ववर्द्यारमहरू छुट्टा छुटै्ट सॊयऺक 
सतभतत (फोडव अप ट्रष्टी) को ढाॉचाभा सञ् चारन हनुछेन।् 

(२) दपा ८ फभोशजभ स्थाऩना हनुे वर्श्ववर्द्यारम, भातनत 
वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठानको वर्कास, वहत सॊयऺण तथा गणुस्तय 
प्रर्िवन गने एर्भ ् सशुासन सतुनशित गने तथा व्मर्स्थाऩनका 
सम्फन्धभा तनमतभत साभान्म तनदेशन एर्ॊ अनगुभन गने प्रमोजनका 
रातग वर्श्ववर्द्यारमको उच्च व्मर्स्थाऩकीम अङ् गको रूऩभा एक 
सॊयऺक सतभतत (फोडव अप ट्रष्टी) गठनको व्मर्स्था गनुव ऩनेछ । 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको सॊयऺक सतभतत (फोडव 
अप ट्रष्टी) भा देहाम फभोशजभका ऩदातधकायीहरू यहन े व्मर्स्था 
हनु ुऩनेछ :- 

(क) अध्ममन, अध्माऩन, अनसुन्धान  

तथा व्मर्स्थाऩनको ऺेत्रभा  

उल्रेखनीम मोगदान गयेका  

यावष्डम तथा अन्तयाववष्डम ख्मातत  

प्राप्त प्रततवष्ठत व्मशक्तहरूभध्मेफाट  

एकजना      -सदस्म 

(ख) उद्यभी, उद्योगऩतत एर्भ ् 

आतथवक तथा साभशजक ऺेत्रभा  

विमाशीर व्मशक्तहरू भध्मेफाट  

कम्तीभा एक जना भवहरा  
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सवहत दईु जना                -सदस्म 

(ग) उच्च शशऺा सञ् चारन तथा  

व्मर्स्थाऩनको ऺेत्रभा विमाशीर  

प्रततवष्ठत व्मशक्तभध्मेफाट दईु जना    -सदस्म 

(घ) उच्च शशऺा सञ् चारन गने  

सॊस्थाका सेर्ा तनर्ृत्त प्राध्माऩकहरु  

भध्मेफाट एकजना    -सदस्म 

(ङ) वर्श्ववर्द्यारमका ऩदातधकायीहरू  

भध्मेफाट एक जना          -सदस्म  

(च) भन्त्रारमको सशचर्               -सदस्म 

(छ) वर्तबन्न वर्श्ववर्द्यारमका ऩूर्व  

उऩकुरऩतत भध्मेफाट एक जना      -सदस्म 

(ज) प्रदेश सयकायको सार्वजतनक  

वर्श्ववर्द्यारमभा उच्च शशऺा  

अध्ममनयत वर्द्याथॉहरुभध्मेफाट  

कम्तीभा एक जना छात्रा सवहत  

दईु जना                    - सदस्म 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभको सॊयऺण सतभतत (फोडव अप 
ट्रस्टी) का सदस्महरूको फैठकफाट सहभतत र्ा फहभुतका 
आधायभा उऩदपा (३) को खण्ड (ङ), (च) य (ज) फाहेकका 
सदस्महरूभध्मेफाट एक जना सदस्मराई अध्मऺ चमन गनुव 
ऩनेछ। 

 (५) अध्मऺ ऩूणवकारीन ऩदातधकायीका रूऩभा कामवयत 
यहने छ। ऩदेन सदस्म फाहेक सॊयऺक सतभतत (फोडव अप ट्रस्टी) 
का अध्मऺ य सदस्महरूको कामवकार छ र्षवको हनुेछ।  



खण्ड ५) अततरयक्ताङ्क 2६ प्रदेश याजऩत्र बाग १ तभतत २०७८।१२।१४ 

21 

तय मो ऐन अनसुाय भनोनीत बएका सॊयऺण सतभतत (फोडव 
अप ट्रष्टी) का ऩदातधकायीहरूको ऩवहरो ऩटक ऩदार्तध कामभ 
गदाव गोरा प्रथाद्वाया दईु जनाको ऩदार्तध दईु र्षव तीन जनाको 
ऩदार्तध चाय र्षव य तीन जनाको ऩदार्तध छ र्षव कामभ गरयन े
छ। मस ऐन फभोशजभ सदस्महरूको ऩदार्तधको गणना सॊयऺक 
सतभतत (फोडव अप ट्रस्टी) को ऩवहरो फैठक फसेको तभततफाट 
सम्ऩूणव सदस्मको ऩदार्तध प्रायम्ब बएको भातनने छ।रयक्त हनु 
आउने सदस्महरूको ऩदऩूततव सम्फन्धी व्मर्स्था वर्धानभा उल्रेख 
बए अनसुाय हनुछे। 

(६) उऩदपा (३) फभोशजभका ऩदेन सदस्म फाहेकका 
अन्म सदस्महरू ऩवहरो ऩटक प्रदेश सयकायफाट भनोनीत 
हनुेछन।्सो सॊयऺक सतभतत (फोडव अप ट्रष्टी) रे वर्श्ववर्द्यारमको 
वर्धानभा उशल्रशखत सॊयऺक सतभतत (फोडव अप ट्रष्टी) 
वर्श्ववर्द्यारमको एक स्थामी अङ् गको रूऩभा यहनेछ ।कामववर्तध 
अनसुाय कामवकार सवकनबुन्दा अगारै् सदस्महरू चमन गयी कामव 
शजम्भेर्ायी हस्तान्तयण गनुव ऩनेछ ।  

(७) सॊयऺक सतभतत (फोडव अप ट्रस्टी) को सशचर्ारम, 

कामावरम य वर्त्तीम व्मर्स्थाऩनको शजम्भेर्ायी सम्फशन्धत 
वर्श्ववर्द्यारम स्र्मम् रे गनुव ऩनेछ।   

(८) सॊयऺक सतभतत (फोडव अप ट्रष्टी) को आफ्नै छुटै्ट 
सशचर्ारम हनुछे य सोभा वर्श्ववर्द्यारमको वर्धानद्वाया तोके 
फभोशजभका कभवचायी कामवयत यहने छन।् सशचर्ारम प्रभखुरे 
सॊयऺक सतभततको कामावरम सशचर्का रूऩभा सभेत कामव गनेछ।   

(९) सॊयऺक सतभतत (फोडव अप ट्रष्टी) को काभ, कतवव्म 
य अतधकाय देहाम फभोशजभ हनुेछ:- 
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(क) वर्श्ववर्द्यारम तथा भातहतका उच्च शशऺण 
सॊस्थाको शैशऺक, प्राशऻक, व्मर्स्थाऩकीम तथा 
अन्म आर्श्मक नीतत तथा भाऩदण्डका 
सम्फन्धभा तनदेशन ददने तथा अनगुभन गने, 

(ख) वर्श्ववर्द्यारमको सञ् चारन तथा वर्कासका 
रातग आर्श्मक स्रोत साधनको व्मर्स्थाऩन 
गने, गयाउने, 

(ग) वर्श्ववर्द्यारम तथा सो अन्तगवत सञ् चातरत उच्च 
शशऺण सॊस्था तथा ततनीहरूको स्तयीमता 
वर्कास गनव अल्ऩकारीन तथा दीघवकारीन 
मोजना, नीतत तथा यणनीतत तनभावण गयी 
ऩरयषद् भा ऩेश गने, 

(घ) वर्श्ववर्द्यारमको बौततक सॊयचना, वर्त्तीम स्रोत, 

ऩाठ्यिभको जीर्न उऩमोतगता, 
वर्श्ववर्द्यारमफाट उत्ऩाददत जनशशक्तको 
सीऩभूरक मोग्मता य योजगायको सतुनशितता, 
सङ् घीम र्ा प्रदेश सयकायफाट प्राप्त हनुे 
अनदुानको रातग सहजीकयण जस्ता कामवहरूको 
सम्फन्धभा अल्ऩकारीन तथा दीघवकारीन नीतत 
तथा कामविभ स्र्ीकृत गने य सोको 
कामावन्र्मनको अनगुभन गने,  

(ङ) वर्श्ववर्द्यारमको रातग आर्श्मक ऩने नीतत तथा 
तनमभहरू तसपारयस गने य वर्श्ववर्द्यारमको 
यणनीततक कामवमोजना स्र्ीकृत गने,  

(च) वर्श्ववर्द्यारमको व्मर्स्थाऩन, वर्त्तीम अर्स्था 
तथा कामविभहरूको तै्रभातसक प्रगतत वर्र्यण 
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सभीऺा गने य आर्श्मक ऩयाभशव, सझुार् तथा 
तनदेशन ददन,े 

(छ) वर्श्ववर्द्यारमफाट प्रदान गरयने उऩातधहरूको 
ऩरयषद् भा तसपारयस गने, 

(ज) शशऺक, अनसुन्धानकताव य कभवचायीको सेर्ाका 
सतव, तरफ तथा सवुर्धाका सम्फन्धभा नीततगत 
तनणवम गने, 

(झ) वर्श्ववर्द्यारमको वहत वर्ऩयीत काभ गने र्ा 
सन्तोषजनक कामवसम्ऩादन गनव नसक्न े
ऩदातधकायीराई कायफाही गने,  

(ञ) वर्श्ववर्द्यारमका प्राशऻक भूल्म य भान्मताराई 
सॊयऺण य सम्फिवन गने य वर्श्ववर्द्यारमका 
प्राशऻक, रै्ऻातनक तथा प्रावर्तधक आवर्ष्काय, 

खोज तथा उऩरशब्धहरूको फौविक सम्ऩशत्त 
अतधकाय तथा तडजाइन आददको ऩेटेन्ट 
तडजाइनका रातग प्रदेश सयकाय तथा नेऩार 
सयकाय सभऺ सहजीकयण गने,   

(ट) वर्श्ववर्द्यारमको कामव सचुारु रूऩरे सञ् चारन 
गनव आर्श्मक व्मर्स्था तभराउन े य 
वर्श्ववर्द्यारम सञ् चारनभा कुनै सॊकट उत्ऩन्न 
बएभा त्मसको व्मर्स्थाऩन गने, 

(ठ) वर्श्ववर्द्यारमको सम्ऩशत्त तथा स्रोत सॊयऺण तथा 
प्रर्िवन गनव आर्श्मक काभ गने, 

(ड) वर्श्ववर्द्यारम अन्तगवत सञ् चातरत उच्च शशऺण 
सॊस्थाका व्मर्स्थाऩन सतभततका मोजना तथा 
प्रगतत एर्भ ् कामवसम्ऩादनको अनगुभन गने य 
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त्मस्ता व्मर्स्थाऩन सतभततको वर्तनमभ स्र्ीकृत 
गने, 

(ढ) वर्श्ववर्द्यारमको आम तथा व्मम य रगानी तथा 
ऋणका तफचभा सन्तरुन कामभ याख्न आर्श्मक 
नीतत तनधावयण गने, 

(ण) वर्श्ववर्द्यारम तथा सो अन्तगवत सञ् चातरत उच्च 
शशऺण सॊस्थाको अऺम कोष, छात्रर्शृत्त कोष य 
वर्द्वतर्ृशत्त कोष खडा गनव तथा त्मस्तो कोषको 
उऩमोग य सञ् चारन सम्फन्धी नीतत तनधावयण 
गने सम्फन्धभा सझुार् ददन,े 

(त) तोवकए फभोशजभका अन्म कामव गने, गयाउने । 

(१०)  मस ऐनभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेशखएको बए 
ऩतन सॊयऺक सतभतत (फोडव अप ट्रष्टी) तथा सो को सशचर्ारमरे 
वर्श्ववर्द्यारमका शैशऺक, प्राशऻक, तसकाई शशऺण, प्ररे्श ऩयीऺा, 
ऩयीऺा तथा भूल्माङ् कन सम्फन्धी कामवराई प्रबार्कायी फनाउन 
आर्श्मक नीततगत व्मर्स्था गनव तनदेशन ददन तथा अनगुभन गनव 
सक्नेछ । 

१४. सॊयऺक सतभतत (फोडव अप ट्रष्टी) को फैठक् (१) सॊयऺक 
सतभततको फैठक सतभततफाट स्र्ीकृत कामववर्तधरे तोवकए फभोशजभ 
फस्नेछ। तय अध्मऺरे आर्श्मकता अनसुाय फैठक फोराउन फाधा 
हनुे छैन। 

(२) सॊयऺक सतभतत (फोडव अप ट्रष्टी) को फैठक 
अध्मऺरे तोकेको तभतत, सभम य स्थानभा फस्नेछ। 

(३) अध्मऺको स्र्ीकृत तरई फैठक फस्नबुन्दा कम्तीभा 
चौँफीस घण्टा अगारै् फैठकभा छरपर हनु े वर्षमको 
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कामवसूचीसवहतको सूचना कामावरम सशचर्रे सफै सदस्मराई 
उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(४) तत्कार कामभ यहेको कुर सदस्म सङ् ख्माको ऩचास 
प्रततशतबन्दा फढी सदस्महरू उऩशस्थत बएभा फैठकको गणऩूयक 
सङ् ख्मा ऩगेुको भातननछे। 

(५) फैठकको अध्मऺता अध्मऺरे गनेछ। अध्मऺको 
अनऩुशस्थततभा फैठकभा उऩशस्थत ज्मेष्ठ सदस्मरे फैठकको 
अध्मऺता गनेछ। 

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

१५. वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठान स्र्शातसत सॊगदठत 
सॊस्था हनु:े (१) वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठान 
अवर्शच्छन्न उत्तयातधकायर्ारा एक स्र्शातसत य सॊगदठत सॊस्था 
हनुेछ। 

(२) वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठानको 
सफै काभ कायफाहीको तनतभत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाऩ हनुेछ। 

(३) वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठानरे 
व्मशक्त सयह चर अचर सम्ऩशत्त प्राप्त गनव, उऩबोग गनव, फेचतफखन 
गनव र्ा अन्म वकतसभरे व्मर्स्था गनव सक्नछे। 

(४) वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठानरे 
व्मशक्त सयह आफ्नो नाभफाट नातरस उजयुी गनव य सो उऩय सोही 
नाभफाट नातरस उजयुी राग्न सक्नेछ। 

(५) वर्श्ववर्द्यारम, भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठानरे 
व्मशक्त सयह कयाय गनव य कयाय फभोशजभको अतधकाय प्रमोग गनव 
तथा दावमत्र् तनर्ावह गनव सक्नेछ । 
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१६. वर्श्ववर्द्यारमको कामावरम् (१) वर्श्ववर्द्यारमको केन्रीम कामावरम 
वर्धानभा उल्रेख बए फभोशजभ हनुेछ।  

(२) वर्श्ववर्द्यारमरे वर्धानको अधीनभा यही आफ्नो 
शैशऺक कामविभ सञ् चारन गनव सक्नछे सो को प्राशऻक 
स्र्ामत्तताभा कसैको हस्तऺेऩ हनुे छैन।  

१७. वर्श्ववर्द्यारमको सम्ऩशत्त् (१) सार्वजतनक वर्श्ववर्द्यारम,  भातनत 
वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठानको सम्ऩशत्त सम्फशन्धत सॊस्थाको 
स्र्ातभत्र्भा यहनछे। वर्श्ववर्द्यारमरे आपू अन्तगवत सञ् चातरत 
शशऺण सॊस्थाराई आफ्नो सम्ऩशत्त आफ्नो स्र्ातभत्र्भा याख्न े
स्र्ीकृतत ददन सक्नेछ।  

    (२) कुनै कायणफाट सार्वजतनक वर्श्ववर्द्यारम, भातनत 
वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठान खायेज बएभा र्ा सञ् चारन हनु नसकेभा 
सॊस्थाको सम्ऩशत्तराई प्रदेश सयकायरे अन्म सार्वजतनक शैशऺक 
सॊस्थाराई तोवकए फभोशजभ बोगचरन गनव ददन सक्नेछ । 

 

ऩरयच्छेद-५ 

वर्श्ववर्द्यारमको सॊगठनात्भक सॊयचना य ऩदातधकायी सम्फन्धी व्मर्स्था 
१8. वर्श्ववर्द्यारमको सॊगठन् सार्वजतनक वर्श्ववर्द्यारम, भातनत 

वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठानको सॊगठनात्भक स्र्रूऩ ततनीहरूको 
वर्धानभा व्मर्स्था बए फभोशजभ हनुेछ।  

19. वर्श्ववर्द्यारमका ऩदातधकायी सम्फन्धी व्मर्स्था्  सार्वजतनक 
वर्श्ववर्द्यारम,  भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठानको कामवकायी प्रभखु 
रगामत वर्तबन्न तनकामभा यहने ऩदातधकायी तथा ततनीहरूको काभ, 

कतवव्म य अतधकाय वर्धानभा तोवकए फभोशजभ हनुेछ। 

२0. ऩदऩूततव य ऩद रयक्त सम्फन्धी व्मर्स्था् सार्वजतनक वर्श्ववर्द्यारम,  

भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठानको कुनै ऩदातधकायीको ऩदऩूततव य 
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ऩद रयक्त सम्फन्धी व्मर्स्था वर्धानभा उल्रेख बए फभोशजभ 
हनुेछ। 

२1. ऩदफाट हटाउन सवकने्  वर्श्ववर्द्यारमका ऩदातधकायीरे आफ्नो ऩद 
अनरुूऩको शजम्भेर्ायी ऩूया नगयेभा र्ा ऩद अनकूुरको आचयण 
नगयेभा वर्धानभा उल्रेख बए फभोशजभको प्रविमा अऩनाई सॊयऺक 
सतभतत (फोडव अप ट्रष्टी) रे तनजराई फयखास्त गनव सक्नछे।  

२2.  शशऺक तथा कभवचायी सम्फन्धी व्मर्स्था  (१) वर्श्ववर्द्यारम,  

भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठानभा आर्श्मक सङ् ख्माभा वर्तबन्न 
तहका शशऺक र्ा कभवचायी यहनेछन ् । मस ऐनको दपा 19 
तथा २0 को अधीनभा यही सार्वजतनक वर्श्ववर्द्यारम,  भातनत 
वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठानको वर्धानभा व्मर्स्था बए फभोशजभ 
शशऺक र्ा कभवचायीको ऩदऩूततव गरयनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभका शशऺक र्ा कभवचायीको 
तनमशुक्त, काभ, कतवव्म य अतधकाय, ऩारयश्रतभक, सवुर्धा तथा सेर्ाका 
सतवहरू वर्धानभा तोवकए फभोशजभ हनुेछ । 

 

ऩरयच्छेद-६ 

वर्श्ववर्द्यारम गाभ्न ेय वर्घटन सम्फन्धी व्मर्स्था 
२3. वर्श्ववर्द्यारम गातबन सक्न े : (१) मस ऐन फभोशजभ स्थाऩना 

बएका कुनै वर्श्ववर्द्यारम अको वर्श्ववर्द्यारमभा गातबन सक्नेछ:- 
(२) उऩदपा (१) फभोशजभ गातबन चाहने वर्श्ववर्द्यारम य 

गाभ्ने वर्श्ववर्द्यारमरे तोवकएका कुयाहरू खरुाई सॊमकु्त रूऩभा 
भन्त्रारमभापव त ्ऩरयषद् सभऺ तनरे्दन ददन ुऩनेछ । 

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ प्राप्त बएको तनरे्दन जाॉचफझु 
गदाव त्मस्ता वर्श्ववर्द्यारमहरू आऩसभा गाभ्न भनातसफ देशखएभा 
भन्त्रारमरे तोवकए फभोशजभ ऩरयषद् सभऺ प्रस्तार् ऩेश गनेछ। 
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(४)  उऩदपा (३) फभोशजभ प्राप्त बएको प्रस्तार् जाॉचफझु 
गदाव त्मस्ता वर्श्ववर्द्यारमराई एक आऩसभा गाभ्न भनातसफ 
देशखएभा ऩरयषद्रे सोही व्महोयाको तसपारयस प्रदेश सयकाय सभऺ 
ऩेश गनेछ। 

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ ऩरयषद्को तसपारयसको 
आधायभा वर्श्ववर्द्यारमहरू गाभ्न भनातसफ देशखएभा प्रदेश 
सयकायरे त्मस्ता वर्श्ववर्द्यारमहरू एक आऩसभा गाभ्न स्र्ीकृतत 
ददनेछ। 

(६) उऩदपा (५) फभोशजभको स्र्ीकृतत प्राप्त बएभा 
भन्त्रारमरे वर्श्ववर्द्यारमराई तोवकएको ढाॉचाभा गातबएको स्र्ीकृतत 
ऩत्र ददनेछ। 

(७) उऩदपा (५) फभोशजभ वर्श्ववर्द्यारम गाभ्न स्र्ीकृतत 
प्राप्त बएऩतछ त्मस्ता वर्श्ववर्द्यारमहरू एक आऩसभा गातबएको 
भातननेछ । 

(८) उऩदपा (7) फभोशजभ कुनै एउटा वर्श्ववर्द्यारम 
अको वर्श्ववर्द्यारमभा गातबएभा त्मसयी गातबएको वर्श्ववर्द्यारम य 
सो भातहतका सङ् काम, क्माम्ऩस, शशऺक, कभवचायी तथा वर्द्याथॉ 
गाभ्ने वर्श्ववर्द्यारमका सङ् काम, क्माम्ऩस, शशऺक, कभवचायी तथा 
वर्द्याथॉ हनुछेन।् 

(९) मस दपा फभोशजभ गातबएको वर्श्ववर्द्यारमको 
हकबोगभा यहेको चर, अचर सम्ऩशत्त, ऋण तथा अन्म दावमत्र् 
सभेत गाभ्न ेवर्श्ववर्द्यारमभा स्र्त् स्थानान्तयण बएको भातननेछ।  

24. स्र्ीकृतत खायेज हनु े : (१) स्र्ीकृतत ऩत्रभा तोवकएको अर्तधतबत्र 
वर्श्ववर्द्यारम सञ् चारन हनु नसकेभा त्मस्तो वर्श्ववर्द्यारमको 
वर्धान खायेज गने अतधकाय प्रदेश सयकायराई हनुछे । 
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(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
कुनै वर्श्ववर्द्यारम तनधावरयत सभमभा सञ् चारन हनु नसकेको 
भनातसफ कायण खरुाई त्मस्तो वर्श्ववर्द्यारमरे म्माद थऩको रातग 
भन्त्रारमभापव त ऩरयषद् सभऺ तनरे्दन ददएभा य त्मसयी ददएको 
तनरे्दनको व्महोया भनातसफ बएभा ऩरयषद्को तसपारयसभा प्रदेश 
सयकायरे एक र्षवको अर्तध थऩ गनव सक्नछे । 

२5. वर्श्ववर्द्यारम वर्घटन गनव सक्न े: (१) कुनै कायणरे वर्श्ववर्द्यारम 
सञ् चारन हनु नसकेभा प्रदेश सयकायरे त्मस्तो वर्श्ववर्द्यारम 
वर्घटन गनव सक्नछे ।  

तय वर्श्ववर्द्यारम वर्घटन गनुव अशघ सम्फशन्धत 
वर्श्ववर्द्यारमराई सॊयऺक सतभतत (फोडव अप ट्रष्टी ) भापव त आफ्नो 
सपाइ ऩेश गनव भनातसफ भौका ददन ुऩनेछ। 

(२) दपा २4 को उऩदपा (१) फभोशजभ वर्धान खायेज 
बएभा त्मस्तो वर्श्ववर्द्यारम स्र्त् वर्घटन बएको भातननछे। 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ कुनै वर्श्ववर्द्यारम वर्घटन 
बएभा सो वर्श्ववर्द्यारमको हकबोगभा यहेको चर अचर सम्ऩशत्त 
प्रदेश सयकायरे कुनै शशऺण सॊस्थाराई उऩरब्ध गयाउन र्ा अन्म 
सयकायी प्रमोजनको रातग प्रमोग गनव, गयाउन सक्नछे।  

(४) वर्श्ववर्द्यारम वर्घटन बएऩतछ सो वर्श्ववर्द्यारमभा 
कामवयत शशऺक तथा कभवचायी य अध्ममनयत वर्द्याथॉ सम्फन्धभा 
ऩरयषद्को तसपारयसभा प्रदेश सयकायरे तनणवम गये फभोशजभ 
हनुेछ। 

(५) मस दपा फभोशजभ वर्श्ववर्द्यारम खायेज गनुव अशघ 
प्रदेश सयकायरे भन्त्रारमको तसपारयसभा वर्श्ववर्द्यारमको सम्ऩशत्त 
य दावमत्र्को वहसाफ गयी पछ मौट गनव एकजना तरशक्र्डेटय 
तनमकु्त गनव सक्नेछ । 
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(६) वर्श्ववर्द्यारम वर्घटन सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोवकए 
फभोशजभ हनुेछ। 

२6.  क्माम्ऩस हस्तान्तयण गनव सक्न े: (१) मस ऐन फभोशजभ स्थाऩना 
बएको कुनै एक वर्श्ववर्द्यारम अन्तगवत सञ् चातरत आङ तगक तथा 
सम्फन्धन प्राप्त क्माम्ऩसराई अको वर्श्ववर्द्यारम अन्तगवत 
सञ् चारन गनव भनातसफ बई क्माम्ऩस हस्तान्तयण गनव सम्फशन्धत 
वर्श्ववर्द्यारमहरू तफच सहभतत बई ऩरयषद् सभऺ तनरे्दन ददएभा 
ऩरयषद्रे सो सम्फन्धभा आर्श्मक जाॉचफझु गयी त्मस्तो 
क्माम्ऩसराई एक वर्श्ववर्द्यारमफाट अको वर्श्ववर्द्यारमभा 
हस्तान्तयण गनव प्रदेश सयकाय सभऺ तसपारयस गनेछ। 

  तय भातनत वर्श्ववर्द्यारमभा रूऩान्तयण बएको कुनै उच्च 
शशऺण सॊस्थाका रातग मो व्मर्स्था राग ुहनुे छैन।्  

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कुनै उच्च शशऺण सॊस्था 
अको वर्श्ववर्द्यारम अन्तगवत यहने गयी हस्तान्तयण बएभा त्मस्तो 
सॊस्था, सो अन्तगवत कामवयत शशऺक तथा कभवचायी य अध्मनयत 
वर्द्याथॉ त्मस्तो सॊस्था ग्रहण गने वर्श्ववर्द्यारमका हनुेछन ्य गातबने 
सॊस्थाभा अध्ममनयत वर्द्याथॉहरूको शैशऺक कामविभ ऩूया गयाउन े
शजम्भा ग्रहण गने वर्श्ववर्द्यारमको हनुेछ।  

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ हस्तान्तयण गरयएको 
क्माम्ऩसको हकबोगभा यहेको चर अचर सम्ऩशत्त, ऋण तथा अन्म 
दावमत्र् क्माम्ऩस हस्तान्तयण सम्फन्धी सम्झौताभा उल्रेख बए 
फभोशजभ हनुेछ। 

(४) क्माम्ऩस हस्तान्तयण सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोवकए 
फभोशजभ हनुेछ। 

(५) मस दपा फभोशजभ अको वर्श्ववर्द्यारमभा गातबदा 
त्मस्तो सॊस्था आङ तगक शशऺण सॊस्थाभा रूऩान्तरयत हनुे बएभा 
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सातफक सॊस्थागत स्र्रूऩ स्र्त् सभाप्त हनुछे। ऩूर्व सॊस्थागत 
स्र्रूऩभा सो सॊस्थारे व्महोनुव ऩने दावमत्र्हरू ऩतन तद् उप्रान्त 
सभाप्त बएको भातननछे।  

(६) भातनत वर्श्ववर्द्यारमका रूऩभा सञ् चातरत एकबन्दा 
फढी वर्श्ववर्द्यारमहरू एक आऩसभा गातबइ नमाॉ वर्श्ववर्द्यारमका 
रूऩभा सञ् चारन हनु चाहेभा प्रदेश सयकायरे दपा २३ को 
व्मर्स्था फभोशजभ प्रविमा र्ा कामववर्तध राग ु गयी वर्श्ववर्द्यारम 
स्थाऩनाको स्र्ीकृतत ददन सक्नेछ।  

२7. वर्द्याथॉ स्थानान्तयण हनु सक्न े : एक वर्श्ववर्द्यारम अन्तगवत 
अध्ममन गरययहेको वर्द्याथॉ अको वर्श्ववर्द्यारमभा स्थानान्तयण हनु 
चाहेभा अध्ममन गरयएको वर्श्ववर्द्यारमको स्र्ीकृतत तरई सम्फशन्धत 
वर्श्ववर्द्यारमहरूको तनमभको अतधनभा यही स्थानान्तयण गनव तथा 
एक वर्श्ववर्द्यारमफाट प्राप्त अध्ममनको िेतडट (अङ् क बाय) जोडी 
अको वर्श्ववर्द्यारमभा तनयन्तयता प्रदान गने व्मर्स्था गनव सवकन े
छ।  

 
ऩरयच्छेद-७ 

वर्श्ववर्द्यारमको सम्ऩशत्त, कोष तथा रेखाऩयीऺण 

28. कोष: (१) वर्श्ववर्द्यारमको एक छुटै्ट कोष यहनेछ । 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको कोषभा देहामका यकभहरू 
यहनेछन:्- 

(क) भन्त्रारमफाट प्राप्त यकभ, 

(ख) सङ् घीम सयकाय, प्रदेश सयकाय य स्थानीम 
तहफाट प्राप्त यकभ, 

(ग) स्र्देशी व्मशक्त, सङ् घ र्ा सॊस्थाफाट प्राप्त यकभ, 

(घ) शशऺण शलु्कफाट प्राप्त यकभ, 
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(ङ) ऻान य सेर्ाको उऩमोग य हस्तान्तयणफाट प्राप्त 
यकभ, 

(च) अनसुन्धान तथा सेर्ा प्रदान गयी प्राप्त गयेको 
यकभ, 

(छ) सेर्ा प्रर्ाह फाऩतको शलु्क, 

(ज) सङ् घीम अथव भन्त्रारमफाट स्र्ीकृत तरई 
वर्देशी व्मशक्त तथा सयकायफाट   प्राप्त यकभ,  

(झ) अन्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ । 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको कोषको सञ् चारन 
सम्फन्धी व्मर्स्था वर्धानभा तोवकए फभोशजभ हनुेछ । 

29. रेखा तथा रेखा ऩयीऺण : (१) वर्श्ववर्द्यारमरे आफ्नो आम 
व्ममको रेखा नेऩार सयकायरे तोकेको प्रविमा फभोशजभ याख्न ु
ऩनेछ । 

(२) वर्श्ववर्द्यारमको फाह्य रेखा ऩयीऺण भहारेखा 
ऩयीऺकफाट हनुेछ । 

(३) वर्श्ववर्द्यारमरे आङ तगक क्माम्ऩसको रेखा ऩयीऺण 
सॊयऺक सतभतत (फोडव अप ट्रष्टी) फाट तनमकु्त सूचीकृत रेखा 
ऩयीऺकफाट गयाउन ुऩनेछ । 

(४) वर्श्ववर्द्यारमको आन्तरयक रेखा ऩयीऺण सम्फन्धी 
व्मर्स्था तोवकए फभोशजभ हनुेछ।  

  

ऩरयच्छेद-८ 

वर्वर्ध 

30. सम्फन्धन प्रदान गनव सक्ने्  (१) सार्वजतनक वर्श्ववर्द्यारमरे 
प्रादेशशक ऺेत्रतबत्र तोवकएको प्रविमा ऩूया गयी सम्फन्धन प्रदान 
गनव सक्नेछ । सम्फन्धन सम्फन्धी भाऩदण्ड ऩरयषद्रे तोके 
फभोशजभ हनुेछ। 
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(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेशखएको बए ताऩतन 
आफ्नै सङ् काम नबएको वर्षमभा अध्ममन र्ा अध्माऩन गयाउन 
वर्श्ववर्द्यारमरे कुनै क्माम्ऩसराई सम्फन्धन ददन सक्ने छैन। 

(३) सार्वजतनक वर्श्ववर्द्यारमरे सम्फन्धन प्रदान गने 
सम्फन्धी अन्म व्मर्स्था तोवकए फभोशजभ हनुछे। 

३1. स्र्ामत्तता प्रदान गनव सक्ने्  (१) वर्श्ववर्द्यारमरे आफ्नो सङ् काम 
र्ा आङ तगक क्माम्ऩसराई अनसुन्धानात्भक,  सॊगठनात्भक,  
वर्त्तीम,  प्रशासतनक र्ा व्मर्स्थाऩकीम स्र्ामत्तता प्रदान गनव 
सक्नेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ स्र्ामत्तता प्रदान गरयएका 
सङ् काम र्ा क्माम्ऩस सम्फशन्धत वर्श्ववर्द्यारमको सॊगठनको रूऩभा 
यहनेछ य त्मस्तो सङ् काम र्ा क्माम्ऩसरे सो वर्श्ववर्द्यारमको नाभ 
य सॊयऺण प्राप्त गनेछ। 

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ स्र्ामत्तता प्राप्त सङ् काम र्ा 
क्माम्ऩसरे वर्श्ववर्द्यारमको स्र्ीकृतत तफना कुनै शैशऺक उऩातध 
प्रदान गनव र्ा आफ्नो सम्ऩशत्त तफिी र्ा अन्म तर्यरे हस्तान्तयण 
गनव सक्ने छैन। 

३2. प्रभाणऩत्र य उऩातध ददने्  (१) वर्श्ववर्द्यारमरे तोवकएको वर्षमभा 
उच्च शशऺा हातसर गने वर्द्याथॉ, प्रशशऺाथॉ य अनसुन्धानकतावराई 
तोवकए फभोशजभ उऩातध य भानाथव उऩातध प्रदान गनव सक्नेछ। 

(२) वर्श्ववर्द्यारमरे कुनै स्र्देशी र्ा वर्देशी वर्श्ववर्द्यारम 
र्ा शैशऺक सॊस्थाको शैशऺक उऩातधराई आफ्नो वर्श्ववर्द्यारमभा 
अध्ममन र्ा काभ गने प्रमोजनका रातग तोवकए फभोशजभ 
सभकऺताको प्रभाणऩत्रको आधायभा भात्र भान्मता ददन सक्नेछ। 

(३) वर्श्ववर्द्यारमरे स्र्देशी र्ा वर्देशी सॊस्थासॉगको 
सहकामवभा सॊमकु्त अध्ममन, अध्माऩन, अनसुन्धान कामव गनव य 
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सॊमकु्त तडग्री प्रदान गने व्मर्स्था गनव सक्नछेन।्मस्तो कामवका 
रातग ऩरयषद् को सहभतत तरन ुऩनेछ। 

(४) उऩदपा (३) फभोशजभ प्राप्त प्रभाणऩत्रको सभकऺता 
स्र्त् प्राप्त बएको भातननेछ। 

(५) उच्च शशऺाका वर्तबन्न शैशऺक कामविभहरू र्ा कुनै 
वर्शशष्ट वर्षम व्मर्स्थाऩनका सन्दबवभा यावष्डम आर्श्मकता अनसुाय 
सभम सभमभा भन्त्रारमको तसपारयसभा ऩरयषद् फाट तनदेशशका जायी 
हनु सक्नेछ।त्मस्तो तनदेशशकाको ऩूणव ऩारना गनुव सफै उच्च 
शशऺण सॊस्थाहरूको कतवव्म हनुेछ। 

३3. वर्श्ववर्द्यारम बनाव हनु चावहन ेमोग्मता : (१) वर्श्ववर्द्यारमभा बनाव 
हनु चाहने वर्द्याथॉ र्ा अनसुन्धानकतावको मोग्मता तोवकए फभोशजभ 
हनुेछ। 

(२) वर्देशी वर्द्याथॉराई उच्च शशऺण सॊस्थाभा अध्ममन 
गनव वर्श्ववर्द्यारमको बनाव छनोट ऩतछ अध्ममन तबषा उऩरब्ध 
गयाउनको रातग सम्फशन्धत वर्श्ववर्द्यारमरे भन्त्रारमको तसपारयस 
तरई नेऩार सयकायको सम्फशन्धत तनकामभा रेखी ऩठाउन 
सक्नेछ। 

३4. छात्रर्शृत्त उऩरब्ध गयाउन ुऩने् (१) सयकायी,  साभदुावमक तथा 
तनजी स्र्देशी रगानीभा सञ् चातरत क्माम्ऩस बए प्रत्मेक शैशऺक 
सत्रभा कम्तीभा दश प्रततशत गरयफ, जेहेन्दाय, वर्ऩन्न, द्वन्द्व ऩीतडत, 
दतरत, भवहरा, आददर्ासी जनजातत, भधेशी, भशुस्रभ, अऩाङ्ग, 

वऩछतडएको ऺेत्र य र्गव र्ा सम्प्रदामका वर्द्याथॉराई छात्रर्ृशत्तको 
व्मर्स्था गनुव ऩनेछ। रै्देशशक रगानीभा सञ् चातरत क्माम्ऩस बए 
कुर बनावको फीस प्रततशत सङ् ख्माभा सम्फशन्धत वर्श्ववर्द्यारम 
सॊयऺक सतभतत (फोडव अप ट्रष्टी) रे  वर्द्याथॉ छनोट गयी बनावका 
रातग ऩठाउनछे। 
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(२) प्रदेश सयकायरे छात्रर्ृशत्त प्रदान गने बएभा 
भन्त्रारमरे तोके फभोशजभको प्रविमा अऩनाई वर्तयण गरयनेछ। 

(३) वर्श्ववर्द्यारमरे आफ्नो वर्धान अन्तगवत कामववर्तध 
फनाई छात्रर्ृशत्त सम्फन्धी छुटै्ट कोषको स्थाऩना गयी सो भापव त 
छात्रर्ृशत्त वर्तयण गने व्मर्स्था तभराउन ुऩनेछ।  

३5.  वर्श्ववर्द्यारम नाभको प्रमोग् मस ऐन फभोशजभ स्र्ीकृतत ऩत्र 
ऩाएको सॊस्था फाहेक अन्म कुनै ऩतन सॊस्थारे वर्श्ववर्द्यारम नाभको 
प्रमोग गनव ऩाउन ेछैन। 

३6. वर्श्ववर्द्यारमको सूची प्रकाशन गनुव ऩने् (१) भन्त्रारमरे मस ऐन 
फभोशजभ स्र्ीकृतत ऩत्र प्राप्त वर्श्ववर्द्यारमको सूची प्रत्मेक र्षव 
शैशऺक सत्र शरुू हनु ुअशघ तोवकए फभोशजभ प्रकाशन गनेछ।  

(२) भन्त्रारमरे तोवकए फभोशजभको कामववर्तध राग ुगयी 
वर्श्ववर्द्यारमहरूको प्रादेशशक स्तयीकयणको सूची प्रकाशशत गनेछ।  

(३) प्रदेश सयकायद्वाया भन्त्रारम भापव त प्रदान गने 
वर्श्ववर्द्यारम अनदुान उऩदपा (२) फभोशजभ तनधावरयत 
स्तयीकयणभा सभेत आधारयत हनुे व्मर्स्था गनव सवकनेछ।  

३7. काभ कायफाही फदय नहनुे्  वर्श्ववर्द्यारमको कुनै सॊगठनको कुनै 
सदस्म र्ा ऩदातधकायीको स्थान रयक्त यहेको र्ा वर्श्ववर्द्यारमका 
कुनै तनकामको गठनभा कुनै त्रवुट बएको कायणरे भात्र 
वर्श्ववर्द्यारमका कुनै तनकामफाट बए गयेका काभ कायफाही फदय 
हनुे छैन। 

३8. प्रदेश सयकायको ऩूर्व स्र्ीकृतत तरनऩुने् वर्श्ववर्द्यारमरे प्रदेश 
सयकायराई थऩ आतथवक दावमत्र् ऩने वर्षमभा तनणवम गनुव अशघ 
प्रदेश सयकायको ऩूर्व स्र्ीकृतत तरन ुऩनेछ। 

39. प्रततरे्दन ऩेश गनुव ऩने्  वर्श्ववर्द्यारमरे प्रत्मेक आतथवक र्षव सभाप्त 
बएको तीन भवहनातबत्र र्षवबरयभा उच्च शशऺाका ऺेत्रभा बएका 
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काभ कायफाहीको र्ावषवक प्रततरे्दन भन्त्रारमभापव त ऩरयषद् सभऺ 
ऩेश गनुव ऩनेछ।  

४0. अतधकाय प्रत्मामोजन गनव सक्ने्  ऩरयषद्रे मो ऐन य मस ऐन 
अन्तगवत फनेको तनमभ फभोशजभ आपूराई प्राप्त बएको अतधकाय 
भध्मे आर्श्मकता अनसुाय केही अतधकाय भन्त्रारम र्ा कुनै 
ऩदातधकायीराई प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ। 

४१. प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकव ् उच्च शशऺाका सम्फन्धभा 
वर्श्ववर्द्यारमरे प्रदेश सयकायसॉग सम्ऩकव  याख्दा भन्त्रारम भापव त 
याख्न ुऩनेछ। 

४२. मसै ऐन फभोशजभ हनु:े मस ऐनभा उशल्रशखत जतत कुयाभा मसै ऐन 
फभोशजभ हनुेछ य मसभा उल्रेख नबएको उच्च शशऺासॉग 
सम्फशन्धत अन्म वर्षमको हकभा प्रचतरत कानून फभोशजभ हनुेछ। 

४३. तनमभ फनाउन े अतधकाय: प्रदेश सयकायरे मस ऐनको 
कामावन्र्मनको रातग आर्श्मक तनमभ फनाउन सक्नछे। 

४४. वर्तनमभ तथा कामववर्तध फनाउन ेअतधकाय् वर्श्ववर्द्यारमरे मो ऐन 
र्ा मस ऐन अन्तगवत फनेको तनमभ य वर्श्ववर्द्यारमको वर्धानको 
अधीनभा यही आर्श्मक वर्तनमभ तथा कामववर्तध फनाउन सक्नछे। 
मस्तो वर्तनमभ तथा कामववर्तध ऩरयषद् फाट स्र्ीकृत बएऩतछ राग ु
हनुेछ। 

४५. फचाउ: मो ऐन प्रायम्ब हनुअुशघ प्रचतरत कानून फभोशजभ बएका 
काभ प्रदेश सयकायको कामवऺ ेत्र फभोशजभ ऩनव आएभा मसै ऐन 
फभोशजभ बए गयेको भातननछे। 
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अनसूुची 
(दपा ८, ९, १० य ११ सॉग सम्फशन्धत) 

वर्श्ववर्द्यारम स्थाऩना गनव चावहन ेआर्श्मक न्मूनतभ भाऩदण्ड तथा ऩूर्ावधाय 

1. वर्श्ववर्द्यारम 

बौततक ऩूर्ावधाय् 
(क) जग्गा/जतभन 

(१) काठभाडौँ उऩत्मकातबत्र कम्तीभा दईु सम योऩनी जग्गा बएको, 
(२) ऩहाडी तथा वहभारी शजल्राभा बए कम्तीभा ऩाॉच सम योऩनी 

जग्गा बएको, 
(३) तयाई तथा तबत्री भधेश ऺेत्रभा बए कम्तीभा ऩचास वर्गाहा 

जग्गा बएको, 
(४) भातथ उशल्रशखत जग्गा/जतभन फढीभा तीन स्थानसम्भ करयफ 

फीस वकरोतभटयको दूयीतबत्र व्मर्स्थाऩन गनव सवकने। 

(ख) बर्न 

(१) कम्तीभा शैशऺक, प्रशासकीम, ऩसु्तकारम य प्रमोगशाराको 
अरग अरग बर्नहरू हनुऩुने, 

(२) कऺा सञ् चारनको रातग शैशऺक बर्न कम्तीभा ऩचास हजाय 
र्गव वपट ऺेत्रपरको हनुऩुने र्ा हयेक कऺाभा कम्तीभा ऩचास 
जनासम्भ वर्द्याथॉ अटाउने गयी वर्द्याथॉ सङ् ख्माको अनऩुातभा 
कऺा कोठाहरू हनुऩुने,  

(३) कम्तीभा शैशऺक, प्रशासकीम य ऩसु्तकारमको अरग-अरग 
तीनर्टा बर्नहरू हनुऩुने। 

(ग) छात्रार्ास 

(१) कम्तीभा एक ततहाई वर्द्याथॉहरूराई छात्रार्ास हनुऩुने,  

(२) भवहरा य ऩरुूषको रातग छुट्टा-छुटै्ट सवुर्धाजनक छात्रार्ासको 
व्मर्स्था हनुऩुने,  

(३) अन्तयाववष्डम वर्द्याथॉहरूको रातग अन्तयाववष्डम स्तयको एक 
छात्रार्ास हनुऩुने, 
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(४) आर्ासीम वर्श्ववर्द्यारमको हकभा सफै वर्द्याथॉहरूको 
छात्रार्ासको व्मर्स्था हनुऩुने। 

(घ) अन्म बौततक ऩूर्ावधाय 

(१) ऩठन ऩाठन, अनसुन्धान, प्रमोगात्भक कामव आददका रातग 
वर्द्याथॉ सङ् ख्माको अनऩुातभा ऩमावप् त पतनवचय य उऩकयणहरू 
सवहतको बौततक व्मर्स्थाऩन हनुऩुने, 

(२) भवहरा य ऩरुूषका रातग अरग-अरग य ऩमावप् त सङ् ख्माभा 
अऩाङ्गभैत्री शौचारमको व्मर्स्था हनुऩुने,  

(३) वर्द्याथॉ सङ् ख्माको अनऩुातभा स्तयीम चभेनागहृको व्मर्स्था 
हनुऩुने, 

(४) स्र्ास््म केन्र, वऩउने ऩानी, इन्टयनेट, खेर भैदान, फगैँचा आददको 
व्मर्स्था हनुऩुने।  

शैशऺक आधायहरू् 
(क) ऩसु्तकारम 

(१) वर्द्याथॉ सङ् ख्माको अनऩुातभा ऩमावप् त सङ् ख्माभा आर्श्मक 
स्तयीम ऩसु्तकहरू सवहतको सवुर्धा सम्ऩन्न ऩसु्तकारमको 
व्मर्स्थाऩनको साथै सफै ऩाठकहरू तफच सूचना प्रवर्तधको ऩहुॉच 
ऩगु्न सक्ने गयी आर्श्मक व्मर्स्था हनुऩुने,  

(२) वर्द्यतुीम ऩसु्तकारम (ई-राइबे्रयी) को व्मर्स्था हनुऩुने,  

(३) आर्श्मक व्मर्स्थाऩकीम सवुर्धा सवहतको अध्ममन कऺको 
व्मर्स्था हनुऩुने। 

(ख) प्रमोगशारा 
(१) प्रावर्तधक वर्षमसॉग सम्फशन्धत वर्श्ववर्द्यारमको हकभा सम्फशन्धत 

व्मार्सावमक ऩरयषद्रे तोके फभोशजभ वर्द्याथॉ सङ् ख्माको 
अनऩुातभा ऩमावप् त उऩकयण, औजाय तथा यसामनहरू सवहतको 
सवुर्धामकु्त प्रमोगशारा बएको हनुऩुने। 
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(ग) शशऺक/प्राध्माऩक 

(१) अध्माऩन य अनसुन्धान गनवका रातग आर्श्मक सङ् ख्माभा 
तोवकएको मोग्मता ऩगुेका शशऺक/प्राध्माऩकहरूको व्मर्स्था 
हनुऩुने,  

(२) सफै शशऺकहरू ऩूणवकारीन हनुऩुने, 
(३) जम्भा शशऺक सङ् ख्माभध्मे कम्तीभा एक ततहाई वर्द्यार्ारयतध 

उऩातध प्राप्त गयेको हनुऩुने, 
(४) जम्भा शशऺक सङ् ख्मा भध्मे कम्तीभा दश प्रततशत शशऺक 

यावष्डम तथा अन्तयाववष्डम भान्मता प्राप्त सहकभॉ सभीऺा जनवर 
(वऩमय रयभ्मूड) भा रेखहरू प्रकाशन गयेको हनुऩुने। 

(घ) कभवचायी 
(१) आर्श्मक सङ् ख्माभा तनधावरयत ऺभता, दऺता य प्रततर्िता 

सवहतका कभवचायीको व्मर्स्था हनुऩुने। 

(ङ) वर्द्याथॉ 
(१) साधायण तथा प्रावर्तधक वर्षमभा ऩठन ऩाठन तथा अनसुन्धान 

गने गयाउन े वर्श्ववर्द्यारम बएभा कम्तीभा ऩाॉच हजाय वर्द्याथॉ 
हनुऩुने,  

(२) प्रावर्तधक वर्षमका हकभा सम्फशन्धत अतधकाय प्राप्त तनकामरे 
तनधावयण गयेको सङ् ख्मा अनसुाय हनुऩुने। 

तय प्रदेश सयकायरे स्थाऩना गने वर्श्ववर्द्यारमहरूको 
रातग मो वर्द्याथॉ सङ् ख्मा अतनर्ामव आधाय हनुे छैन । 

(च) कोष 

(१) सघन वर्श्ववर्द्यारम बएभा वर्श्ववर्द्यारमको नाभभा कम्तीभा 
ऩचास कयोड रूऩैमाॉको अऺम कोष स्थाऩना बएको हनुऩुने, 

(२) वर्शशवष्टकृत वर्श्ववर्द्यारम बएभा कम्तीभा फीस कयोड रूऩैँमाको 
अऺम कोष (वर्षमगत) स्थाऩना बएको हनुऩुने, 

(३) काठभाडौँ उऩत्मकातबत्र स्थाऩना हनुे वर्श्ववर्द्यारम बएभा 
उऩयोक्त यकभहरूभा थऩ दश प्रततशत यकभ सवहतको अऺम 
कोषको व्मर्स्था गनुवऩने,  
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(४) वर्श्ववर्द्यारमभा दश कयोड रूऩैँमाको फेग्रै खचव हनुे कोषको 
स्थाऩना गयी उक्त कोषभा जम्भा हनुे यकभको सम्बावर्त 
स्रोतहरू ऩवहचान बएको हनुऩुने। 

अन्म आधायहरू् 
(क) अन्म आर्श्मक भाऩदण्ड य ऩूर्ावधाय 

(१) र्ातार्यणीम प्रबार् भूल्माङ्कनको प्रततरे्दन अतनर्ामव हनुऩुने, 
(२) साभाशजक प्रबार् भूल्माङ्कनको प्रततरे्दन अतनर्ामव हनुऩुने, 
(३) सम्बाव्मता अध्ममनको प्रततरे्दन अतनर्ामव हनुऩुने, 
(४) वर्श्ववर्द्यारमभा आन्तरयक गणुस्तय सतुनशितता केन्रको स्थाऩना 

बएको हनुऩुने, 
(५) शचवकत्सा तथा इशन्जतनमरयङ जस्ता वर्शेष ऩूर्ावधायहरू आर्श्मक 

ऩने उच्च शशऺा वर्श्ववर्द्यारमका रातग सम्फशन्धत तनमभनकायी 
तनकामको ऩयाभशवभा थऩ ऩूर्ावधायहरू तोक्न सवकने। 

2. भातनत वर्श्ववर्द्यारम 

बौततक ऩूर्ावधाय 

(क) जग्गा/जतभन 

(१) काठभाडौँ उऩत्मकातबत्र सञ् चातरत भानवर्की, कानून, 
व्मर्स्थाऩन रगामतका गैय प्रावर्तधक वर्षमका भातनत 
वर्श्ववर्द्यारमका रातग कम्तीभा फीस योऩनी जग्गा/जतभन 
हनुऩुने, 

(२) प्रावर्तधक वर्षमका भातनत वर्श्ववर्द्यारम र्ा प्रततष्ठानका रातग 
काठभाडौँ उऩत्मकातबत्र आर्श्मकता अनसुाय न्मनुतभ फीस 
योऩनी जतभन हनु ुऩने, 

(३) काठभाडौँ उऩत्मका फावहय सभेत केन्र सञ् चारन गयी 
सञ् चारनभा यहेका भानवर्की, कानून तथा व्मर्स्थाऩन जस्ता 
वर्षमका भातनत वर्श्ववर्द्यारमको हकभा ऩचास वकरोतभटयको 
ऩरयतधतबत्र काठभाडौँतबत्र य फावहय गयी कम्तीभा तीस योऩनी 
जग्गा हनुऩुने, 
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(४) प्रावर्तधक वर्षमका भातनत वर्श्ववर्द्यारमका रातग काठभाडौँ 
उऩत्मका फावहय सभेत केन्र याखी सञ् चारन बएको अर्स्थाभा 
न्मूनतभ ऩचास योऩनी जतभन हनुऩुने, 

(५) तयाई तथा तबत्री भधेश ऺेत्रभा बए कम्तीभा ऩाॉच तफगाहा जग्गा 
बएको हनुऩुने, 

(६) उशल्रशखत जतभन फढीभा दईु स्थानसम्भ करयफ ऩचास 
वकरोतभटयको दयुीभा व्मर्स्थाऩन गनव सवकने अर्स्थाभा हनुऩुने, 

(७) स्थानीम तहरे ददएको जतभनराई मस प्रमोजनका रातग भान्मता 
हनुेछ। 

(ख) बर्न 

(१) कम्तीभा शैशऺक, प्रशासकीम य ऩसु्तकारमको अरग-अरग 
तीनर्टा बर्नहरू हनुऩुने, 

(२) कऺा सञ् चारनको रातग शैशऺक बर्न कम्तीभा ऩच्चीस हजाय 
र्गव वपट ऺेत्रपरको हनुऩुने र्ा हयेक कऺभा कम्तीभा ऩचास 
जनासम्भ वर्द्याथॉ अटाउने कऺा कोठाहरू हनुऩुने। 

(ग) छात्रार्ास 

(१) कम्तीभा एक ततहाई वर्द्याथॉहरूराई छात्रार्ास हनुऩुने,  

(२) भवहरा य ऩरुूषको रातग छुट्टा-छुटै्ट सवुर्धाजनक छात्रार्ासको 
व्मर्स्था हनुऩुने।  

(घ) अन्म बौततक ऩूर्ावधाय 

(१) ऩठन ऩाठन, अनसुन्धान, प्रमोगात्भक कामव आददका रातग 
वर्द्याथॉ सङ् ख्माको अनऩुातभा ऩमावप् त पतनवचय य उऩकयणहरू 
सवहतको बौततक व्मर्स्थाऩन बएको हनुऩुने, 

(२) भवहरा य ऩरुूषका रातग अरग-अरग य ऩमावप् त सङ् ख्माभा 
अऩाङ्गभैत्री शौचारम बएको हनुऩुने, 

(३) स्र्ास््म केन्र, वऩउने ऩानी, इन्टयनेट, खेर भैदान, फगैँचा आददको 
व्मर्स्था हनुऩुने। 
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शैशऺक आधायहरू 

(क) ऩसु्तकारम 

(१) वर्द्याथॉ सङ् ख्माको अनऩुातभा ऩमावप् त सङ् ख्माभा आर्श्मक 
स्तयीम ऩसु्तकहरू सवहतको सवुर्धा सम्ऩन्न ऩसु्तकारमको 
व्मर्स्थाऩनको साथै सफै ऩाठकहरू तफच सूचना प्रवर्तधको ऩहुॉच 
ऩगु्न सक्ने गयी आर्श्मक व्मर्स्था हनुऩुने,   

(२) वर्द्यतुीम ऩसु्तकारम (ई-राइबे्रयी) को व्मर्स्था हनुऩुने,   

(३) आर्श्मक व्मर्स्थाऩकीम सवुर्धा सवहतको अध्ममन कऺको 
व्मर्स्था हनुऩुने।  

(ख) प्रमोगशारा 
(१) प्रावर्तधक वर्षमसॉग सम्फशन्धत वर्श्ववर्द्यारमको हकभा सम्फशन्धत 

व्मार्सावमक ऩरयषद्रे तोके फभोशजभ वर्द्याथॉ सङ् ख्माको 
अनऩुातभा ऩमावप् त उऩकयण, औजाय तथा यसामनहरू सवहतको 
सवुर्धामकु्त प्रमोगशाराको व्मर्स्था हनुऩुने। 

(ग) शशऺक/प्राध्माऩक 

(१) अध्माऩन य अनसुन्धान गनवका रातग आर्श्मक सङ् ख्माभा 
तोवकएको मोग्मता ऩगुेका शशऺक/प्राध्माऩकहरू हनुऩुने,   

(२) सफै शशऺकहरू ऩूणवकारीन हनुऩुने,  

(३) जम्भा शशऺक सङ् ख्माभध्मे कम्तीभा एक ततहाई वर्द्यार्ारयतध 
उऩातध प्राप्त गयेको हनुऩुने, 

(४) जम्भा शशऺक सङ् ख्माभध्मे कम्तीभा दश प्रततशत शशऺक 
यावष्डम तथा अन्तयाववष्डम भान्मता प्राप्त सहकभॉ सभीऺा जनवर 
(वऩमय रयभ्मूड) भा रेखहरू प्रकाशन गयेको हनुऩुने । 

(घ) कभवचायी 
(१) आर्श्मक सङ् ख्माभा तनधावरयत दऺता य प्रततर्िता सवहतका 

कभवचायी हनुऩुने। 
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(ङ) वर्द्याथॉ 
(१) साधायण तथा प्रावर्तधक वर्षमभा ऩठन ऩाठन तथा अनसुन्धान 

गने गयाउन े वर्श्ववर्द्यारम बएभा कम्तीभा ऩाॉच हजाय वर्द्याथॉ 
हनुऩुने,  

(२) सञ् चारनभा यवहयहेको कुनै क्माम्ऩसको स्तयोन्नतत गयी 
वर्श्ववर्द्यारमभा रूऩान्तयण गनव रातगएको बएभा उक्त 
क्माम्ऩसभा कम्तीभा दईु हजाय वर्द्याथॉहरू अध्ममनयत बएको, 
स्नातकोत्तय तहभा कम्तीभा ऩाॉच व्माच वर्द्याथॉ दीशऺत बएको 
य गणुस्तय सतुनशितता तथा प्रत्मामन प्रभाणऩत्र प्राप्त गयेको 
हनुऩुने, 

(३) प्रावर्तधक वर्षमका हकभा सम्फशन्धत अतधकाय प्राप् त तनकामरे 
तनधावयण गयेको सङ् ख्मा अनसुायको वर्द्याथॉ हनुऩुने, 

तय प्रदेश सयकायरे स्थाऩना गने वर्श्ववर्द्यारमहरूको 
रातग मो वर्द्याथॉ सङ् ख्मा अतनर्ामव आधाय हनुे छैन । 

(च) कोष 

(१) सघन वर्श्ववर्द्यारम बएभा वर्श्ववर्द्यारमको नाभभा कम्तीभा 
ऩच्चीस कयोड रूऩैँमाको अऺम कोष र्ा खचव नहनु े कोष 
स्थाऩना हनुऩुने,  

(२) वर्शशवष्टकृत वर्श्ववर्द्यारम बएभा कम्तीभा दश कयोड रूऩैँमाको 
अऺम कोष (वर्षमगत) खचव नहनुे कोष स्थाऩना हनुऩुने, 

(३) काठभाडौँ उऩत्मकातबत्र स्थाऩना हनुे वर्श्ववर्द्यारम बएभा 
उऩयोक्त यकभहरूभा थऩ दश प्रततशत यकभ सवहतको कोषको 
व्मर्स्था गनुवऩने,  

(४) वर्श्ववर्द्यारमभा ऩाॉच कयोड रूऩैँमाको फेग्रै खचव हनुे कोषको 
स्थाऩना गयी उक्त कोषभा जम्भा हनुे यकभको सम्बावर्त 
स्रोतहरू ऩवहचान बएको हनुऩुने, 

(५) उऩयोक्त फभोशजभका कोषहरू भातनत वर्श्ववर्द्यारम स्थाऩना 
बएको ऩाॉच र्षवतबत्र स्थाऩना गयी सक्नऩुने। 
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अन्म आधायहरू 

(क) अन्म आर्श्मक भाऩदण्ड य ऩूर्ावधाय 

(१) र्ातार्यणीम प्रबार् भूल्माङ्कनको प्रततरे्दन अतनर्ामव हनुऩुने, 
(२) साभाशजक प्रबार् भूल्माङ्कनको प्रततरे्दन अतनर्ामव हनुऩुने, 
(३) सम्बाव्मता अध्ममनको प्रततरे्दन अतनर्ामव हनुऩुने, 
(४) वर्श्ववर्द्यारमभा आन्तरयक गणुस्तय सतुनशितता केन्रको स्थाऩना 

बएको हनुऩुने, 
(५) शचवकत्सा तथा इशन्जतनमरयङ जस्ता वर्शेष ऩूर्ावधायहरू आर्श्मक 

ऩने उच्च शशऺाका वर्श्ववर्द्यारमका रातग सम्फशन्धत 
तनमभनकायी तनकामको ऩयाभशवभा थऩ ऩूर्ावधायहरू तोक्न 
सवकने, 

(६) उऩयोक्त फभोशजभका भूल्माङ्कनको कामव एक र्षवतबत्र सम्ऩन्न गयी 
सोको प्रततरे्दनको तसपारयसको आधायभा प्रदेश सयकायरे 
भातनत वर्श्ववर्द्यारमको भान्मता ददन सक्नेछ। 

3. भातनत वर्श्ववर्द्यारम एक्रै र्ा दईु र्ा दईुबन्दा फढी वर्श्ववर्द्यारमहरू गातबई 
नमाॉ वर्श्ववर्द्यारमभा स्थानान्तयण बएभा हनुऩुने भाऩदण्ड:- 

(१) काठभाडौं उऩत्मकातबत्र कम्तीभा दईु सम योऩनी जग्गा हनुऩुने,  

(२) ऩहाडी शजल्राभा बए कम्तीभा ऩाॉच सम योऩनी जतभन हनुऩुने, 
(३) तयाई य तबत्री भधेशभा बए कम्तीभा ऩचास वर्गाहा जतभन 

हनुऩुने, 
(४) अन्म भाऩदण्ड नमाॉ वर्श्ववर्द्यारमराई तोवकए सयहको हनुऩुने। 
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आऻारे, 
नायन प्रसाद ऩोखयेर 

प्रदेश  सयकायको तनतभत्त सशचर् 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुरत। 

भूल्म रु. 20।- 


