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बागमती प्रदेश सरकार
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प्रदेश उच्च शशक्षा ऐन, २०७८ 
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममत 

                                २०७८।१२।१४ 
 

संवत ्२०७८ सालको ऐन नं. ४ 
 

प्रदेश उच्च शशक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गनन बनेको ऐन 
प्रस्तावनााः प्रदेशको मौमलक सम्भावना र चनुौतीलाई मध्यनजर गदै समदुायको 
ज्ञान, सीप र प्रववमधलाई शशक्षासगँ जोड्न, शैशक्षक तथा प्राशज्ञक क्षेरलाई 
मयानददत, गणुस्तरीय र व्यवहाररक बनाई प्रदेशको आमथनक तथा सामाशजक 
ववकासमा मद्दत परु् याउने उदे्दश्यले उच्च शशक्षाको संस्थागत ववकास गदै 
वैज्ञामनक अध्ययन अनसुन्धान एवम ्ववज्ञान र प्रववमधको आववष्कार, उन्नयन 
र ववकासमा लगानी अमभवृवि, राविय भाषा र संस्कृमतको ववकास गने तथा 
वैज्ञामनक, प्राववमधक, बौविक र ववशशष्ट प्रमतभाहरूको संरक्षण गनन,   
गणुात्मक एवम ्स्तरयकु्त उच्च शशक्षाको अवसर सब ैक्षेरका सवनसाधारणलाई 
सवनसलुभ रूपमा उपलब्ध गराई राविय ववकासमा दक्ष जनशशक्तको 
आपूमतनलाई समुनशश् चत तलु्याउन र प्रमतस्पधानको आधारमा उच्च शशक्षाको 
गणुस्तरमा अमभवृवि गदै देशको शैशक्षक एवं प्राशज्ञक वातावरणलाई बढी 
स्वच्छ, मयानददत र उपलशब्धमूलक तलु्याउन, 
ववश्वववद्यालय र उच्च शशक्षण संस्थाको स्थापना,  सञ्चालन,  मनयमन र 
व्यवस्थापन सम्बन्धी कायनलाई एकीकृत र व्यवशस्थत बनाउनका लामग उच्च 
शशक्षा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,  

बागमती प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ। 
पररच्छेद- १ 
प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश उच्च शशक्षा 
ऐन, २०७८” रहेको छ।  
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(२) यो ऐन तरुुन्त प्रारम्भ हनेुछ। 

२. पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा, 

(क) “आङ मगक क्याम्पस” भन् नाले ववश्वववद्यालय आफैँ ले 
स्थापना र सञ्चालन गरेको क्याम्पस सम्झन ुपछन। 

(ख) “उच्च शशक्षा” भन् नाले स्नातक तह वा सोभन्दा 
मामथको उपामध पाउने तहको शशक्षा सम्झन ुपछन। 

(ग) “उच्च शशक्षण संस्था” भन् नाले ववश्वववद्यालय र 
ववश्वववद्यालय अन्तगनत सञ् चामलत उच्च शशक्षा प्रदान 
गने क्याम्पस र अन्य शशक्षण संस्था समेतलाई 
जनाउँछ। 

(घ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोशजम” भन् नाले यस ऐन 
अन्तगनत बनेका मनयममा तोवकएको वा तोवकए 
बमोशजम सम्झन ुपछन। 

(ङ) “पररषद्” भन् नाले ऐनको दफा ३ बमोशजमको प्रदेश 
उच्च शशक्षा पररषद् सम्झन ुपछन। 

(च) “पररषद्को अध्यक्ष” भन् नाले दफा ३ को उपदफा 
(2) बमोशजम गठन भएको पररषद्को अध्यक्ष सम्झन ु
पछन। 

(छ) “प्रदेश” भन् नाले बागमती प्रदेश सम्झन ुपछन। 
(ज) “प्रदेश सरकार” भन् नाले बागमती प्रदेश सरकार 

सम्झन ुपछन। 
(झ) “प्रमतष्ठान (एकाडेमी)” भन् नाले मामनत सावनजमनक 

ववश्वववद्यालय सरहको खास ववषय अध्ययन 
अनसुन्धानमा संलग्न उच्च शशक्षण संस्था सम्झन ु 
पछन। 
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(ञ) “मन्रालय” भन् नाले बागमती प्रदेश सरकारको शशक्षा 
क्षेर हेने मन्रालय सम्झन ुपछन। 

(ट) “मामनत ववश्वववद्यालय” भन् नाले यस ऐनको दफा ८ 
को उपदफा (४) बमोशजम स्थापना भएको 
ववश्वववद्यालय सरहको उच्च शशक्षण संस्था सम्झन ु
पछन। 

(ठ) “ववधान (चाटनर)” भन् नाले ववश्वववद्यालय स्थापना र 
सञ्चालन सम्बन्धमा उच्च शशक्षा पररषद् को 
मसफाररसमा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको ववधान 
सम्झन ुपछन। 

(ड) “ववश्वववद्यालय” भन् नाले दफा ८ बमोशजम स्थापना 
भएको ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय एवम ्
प्रमतष्ठान समेत सम्झन ुपछन। 

(ढ) “शशक्षक” भन् नाले उच्च शशक्षण संस्थामा अध्यापन 
वा अनसुन्धान गने गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, 
उपप्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक वा अनसुन्धानकतान 
सम्झन ु पछन र सो शब्दले उच्च शशक्षण संस्थाका 
ववमभन्न तहका कायनरत प्रशशक्षक वा यस ऐन अन्तगनत 
बनेको ववधान वा ववमनयमले शशक्षक भनी तोकेको 
व्यशक्तलाई समेत जनाउँछ। 

(ण) “सङ् काय” भन् नाले ववश्वववद्यालयको सङ् काय सम्झन ु
पछन।सो शब्दले अध्ययन संस्थान वा उच्च शैशक्षक 
संस्थाद्वारा सञ् चामलत महाववद्यालय (स्कूल) समेतलाई 
जनाउँछ। 
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(त) “सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस” भन् नाले ववश्वववद्यालयबाट 
सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सम्झन ुपछन। 

(थ) “स्वीकृमत पर” भन् नाले ववश्वववद्यालय, मामनत 
ववश्वववद्यालय एवम ्प्रमतष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन 
गने प्रयोजनका लामग दफा ११ बमोशजम प्रदेश 
सरकारले जारी गरेको स्वीकृमत पर सम्झन ुपछन। 

पररच्छेद- २ 

उच्च शशक्षा पररषद्को गठन तथा काम, कतनव्य र अमधकार 

३. प्रदेश उच्च शशक्षा पररषद्को गठन: (१) उच्च शशक्षा सम्बन्धी 
प्रदेशको नीमत तथा रणनीमत तयार गने, प्रदेशको समग्र ववकासको 
लामग आवश्यक मानव संशाधनको आवश्यकता पररपूमतन गनन सहयोग 
परु् याउने तथा उच्च शशक्षाको लक्ष्य र उच्च शशक्षण संस्थाको 
गणुस्तरका मबचमा सामञ् जस्यता कायम गने प्रयोजनका लामग एक 
उच्च शशक्षा पररषद् रहनेछ। 

(२) पररषद्को गठन देहाय बमोशजम हनेुछ:- 
(क) मखु्यमन्री -अध्यक्ष 
(ख) मन्री, मन्रालय -उपाध्यक्ष 
(ग) प्रमखु सशचव, मखु्यमन्री तथा  
 मशन्रपररषद्को कायानलय -सदस्य 
(घ) उपाध्यक्ष, प्रदेश नीमत तथा  
 योजना आयोग -सदस्य 
(ङ) सङ् घीय ववश्वववद्यालय अनदुान  
 आयोगको अध्यक्षले तोकेको प्रमतमनमध -सदस्य 
(च) ववश्वववद्यालयका पदामधकारीहरू  

मध्येबाट पररषद्का उपाध्यक्षको  
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मसफाररसमा पररषद्को अध्यक्षबाट 
  मनोनीत दईु जना                 -सदस्य 

(छ) सशचव, प्रदेश सरकारको आमथनक  
 माममला हेने मन्रालय            -सदस्य 
(ज) उच्च शशक्षाका क्षेरमा कम्तीमा बीस वषन  

अध्यापन वा अनसुन्धान गरेका लब्ध 
प्रमतवष्ठत प्राध्यापक मध्येबाट कम्तीमा  
एक जना मवहला सवहत पररषद्का  
उपाध्यक्षको मसफाररसमा अध्यक्षबाट  

 मनोनीत दईु जना -सदस्य 
(झ) संरक्षक समममत (वोडन अफ ट्रष्टी) का 

अध्यक्षमध्येबाट मन्रालयको  
मसफाररसमा प्रदेश सरकारबाट  

 मनोनीत दईु जना     -सदस्य 
(ञ) शशक्षा क्षेरमा महत्वपूणन योगदान  

परु् याएका समाजसेवीहरू मध्येबाट  
समावेशी मसिान्त बमोशजम  
उपाध्यक्षको मसफाररसमा अध्यक्षबाट  
मनोनीत कम्तीमा एक जना  

 मवहलासवहत दईु जना       -सदस्य 
(ट) सशचव, मन्रालय         -सदस्य-सशचव 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (च), (ज), (झ) र (ञ) 
बमोशजम मनोनीत सदस्यको पदावमध चार वषन हनेुछ। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 
पररषद्को कुनै मनोनीत सदस्यले आफ्नो पदीय शजम्मेवारी पूरा 
नगरेको वा मनजको आचरण खराब भएको भनी  पररषद्ले ठहर 
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गरेमा त्यस्तो सदस्यलाई पररषद्ले जनुसकैु बखत पदबाट हटाउन 
बाधा  हनेु छैन।  

तर त्यसरी पदबाट हटाउन ुअशघ त्यस्तो सदस्यलाई सफाइ 
पेश गने मनामसब मौका ददन ुपनेछ। 

(५) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पद ररक्त हनु आएमा 
बाँकी अवमधको लामग जनु प्रवियाबाट मनोनीत सदस्यको पद ररक्त 
भएको हो सोही प्रविया बमोशजम अको व्यशक्तलाई सदस्यमा 
मनोनयन गररनेछ। 

(६) पररषद्को सशचवालय मन्रालयमा रहनेछ र पररषद्को 
कायनसम्पादनका लामग आवश्यक पने कमनचारी मन्रालयले व्यवस्था 
गनेछ।  

४. पररषद्को बैठकाः (१) पररषद्को बैठक वषनमा कम्तीमा तीन पटक 
बस्नेछ। 

(२) पररषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मममत, समय र 
स्थानमा बस्नेछ। 

(३) पररषद्को बैठक बस्नभुन्दा कम्तीमा तीन ददन अगावै 
बैठकमा छलफल हनेु ववषयको कायनसूची सवहतको सूचना सदस्य-
सशचवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध गराउन ुपनेछ।   

(४) पररषद्को तत्काल कायम रहेका एकाउन् न प्रमतशत 
सदस्य उपशस्थमतलाई गणपूरक सङ् ख्या पगुकेो मामननेछ। 

(५) पररषद्को बैठकको अध्यक्षता पररषद्को अध्यक्षले 
गनेछ र मनजको अनपुशस्थमतमा बैठकको अध्यक्षता उपाध्यक्षले 
गनेछ। 
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(६) पररषद्को बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनेुछ र मत 
बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यशक्तले मनणानयक मत 
ददनेछ। 

(७) पररषद्को बैठकमा ववज्ञलाई आमशन्रत गनन सवकनेछ। 
तर त्यस्तो आमशन्रत व्यशक्तले मत ददन पाउने छैन। 

(८) पररषद्को बैठक सम्बन्धी अन्य कायनववमध पररषद् 
आफैँ ले मनधानरण गनन सक्नेछ। 

(९) पररषद्को बैठकको मनणनय पशुस्तका पररषद्को अध्यक्ष 
र सदस्य-सशचवबाट प्रमाशणत हनेुछ। सबै सदस्यहरूलाई बैठक 
सम्पन् न भएको सात ददनमभर बैठकको मनणनयको प्रमतमलवप उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ।  

५. पररषद्को काम, कतनव्य र अमधकाराः (१) यस ऐनमा अन्यर 
उशल्लशखत काम, कतनव्य र अमधकारका अमतररक्त पररषद्को काम, 
कतनव्य र अमधकार देहाय बमोशजम हनेुछाः- 

(क) उच्च शशक्षा सम्बन्धी नीमत तथा रणनीमत 
तयार गने र ववश्वववद्यालयहरूको सञ्चालनको 
सामान्य नीमतगत मागन मनदेशन गने, 

(ख) उच्च शशक्षामा प्रदान गररने आमथनक सहायता 
तथा अनदुानका सम्बन्धमा आधारभूत नीमत 
तथा योजना मसफाररस गने, 

(ग) प्रदेशको उच्च शशक्षण संस्थाको गणुस्तर 
तथा सशुासन सम्बन्धी मापदण्ड मसफाररस 
गने, 

(घ) उच्च शशक्षण संस्थाको स्तर मनधानरण गरी 
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तोवकए बमोशजमको ढाचँामा वगीकरण गने 
प्रयोजनका लामग मसफाररस गने, 

(ङ) उच्च शशक्षाको ववकास र प्रविननका लामग 
आवश्यक कायन गने, गराउने र सोको लामग 
आवश्यक मनदेशन ददने, 

(च) मन्रालय र ववश्वववद्यालयलाई उच्च शशक्षाको 
ववकासको सम्बन्धमा आवश्यक मनदेशन 
ददने, 

(छ) ववश्वववद्यालय स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा 
ववधान स्वीकृमतका लामग प्रदेश सरकार 
समक्ष मसफाररस गने, 

(ज) तोवकए बमोशजमका अन्य कायन गने। 
(२) पररषद्ले आफ्ना सदस्यहरूमध्येबाट ववश्वववद्यालय 

अनगुमन समममत बनाई ववश्वववद्यालयको अनगुमन तथा मूल्याङ् कन 
सम्बन्धी कायन गनन, गराउन सक्नेछ। 

६. आमथनक वववरण माग गनन सक्नेाः (१) पररषद्ले सावनजमनक 
ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय तथा प्रमतष्ठान, उच्च शशक्षण 
संस्थाको आमथनक कारोबार र मौजदुा कोषको वववरण माग गनन 
सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम माग गररएको वववरण उपलब्ध 
गराउन ुसम्बशन्धत उच्च शशक्षण संस्था, सावनजमनक ववश्वववद्यालय, 
मामनत ववश्वववद्यालय र प्रमतष्ठानको कतनव्य हनेुछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम माग गररएको वववरणको 
सम्बन्धमा पररषद्ले आवश्यकता अनसुार त्यस्तो उच्च शशक्षण 
संस्था, सावनजमनक ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय र प्रमतष्ठानको 
मनरीक्षण गनन गराउन सक्नेछ। 
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(४) उपदफा (३) बमोशजम मनरीक्षण गने व्यशक्तलाई 
सहयोग गनुन सम्बशन्धत ववश्वववद्यालय  र त्यस मातहतका उच्च 
शशक्षण संस्था तथा मामनत ववश्वववद्यालय र प्रमतष्ठानको कतनव्य 
हनेुछ।  

(५) उपदफा (१) बमोशजम वववरण उपलब्ध नगराउने वा 
उपदफा (३) र (४) बमोशजम मनरीक्षण गनन सहयोग नपरु् याउने 
ववश्वववद्यालय र  त्यस मातहतका उच्च शशक्षण संस्था  तथा मामनत 
ववश्वववद्यालय र प्रमतष्ठानलाई मन्रालयले प्रदान गने अनदुान र अन्य 
सहयोग रोक् का गरी प्रचमलत कानून बमोशजम कारबाही गनन 
सक्नेछ। 

पररच्छेद- ३ 
मन्रालयको काम, कतनव्य र अमधकार 

७. मन्रालयको काम, कतनव्य र अमधकाराः (१) समग्र उच्च शशक्षाको 
व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा ववश्वववद्यालयको स्थापनाका सम्बन्धमा 
मन्रालयको काम, कतनव्य तथा अमधकार देहाय बमोशजम हनेुछाः- 

(क) प्रदेशमा सञ्चालन भएका ववश्वववद्यालयलाई 
अनदुान प्रदान गने,  

(ख) उच्च शशक्षण संस्थाको ववत्तीय 
व्यवस्थापनको अनगुमन गने, गराउने, 

(ग) उच्च शशक्षाको गणुस्तर मूल्याङ् कन र 
मनयमनका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था 
गने, गराउने,  

(घ) पररषद् बाट स्वीकृत नीमत तथा कायनिमको 
कायानन्वयन गने, गराउने, 

(ङ) ववश्वववद्यालयको स्थापना, सञ्चालन र 
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व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पररषद् बाट 
मसफाररस भएको ववधान स्वीकृमतका लामग 
प्रदेश सरकार समक्ष पेश गने,  

(च) ववश्वववद्यालयहरू तथा उच्च शशक्षण 
संस्थाका मबचमा शैशक्षक कायनिम, 
पाठ्यिम तथा परस्पर सहकायनका 
ववषयमा समन्वय गने, गराउने, 

(छ) उच्च शशक्षाका लामग योग्यता मापदण्डको 
प्रारूप तयार गरी पररषद् बाट स्वीकृत 
गराई कायानन्वयन गने, गराउने, 

(ज) ववश्वववद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका 
सम्बन्धमा प्रदेश सरकारकोतफन बाट 
आवश्यक मनदेशन ददने,  

(झ) ववश्वववद्यालयको भौमतक संरचना, प्राशज्ञक 
उन् नयन तथा गणुस्तर ववकासका लामग 
ववमभन् न क्षेर, पक्ष तथा सरोकारवालासँग 
आवश्यक समन्वय गने,  

(ञ) प्रदेशमा सञ् चामलत ववश्वववद्यालय र त्यस्ता 
ववश्वववद्यालय मातहतमा सञ् चामलत उच्च 
शशक्षण संस्थाहरु एवम ् उच्च शशक्षाको 
बारेमा एकीकृत डाटाबेस तयार गने,  

(ट) उच्च शशक्षण संस्थाका शशक्षक तथा 
कमनचारीको न्यूनतम योग्यता मनधानरण र 
वगीकरण गरी स्वीकृमतका लामग 
पररषद्समक्ष मसफाररस गने, 
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(ठ) संरक्षक समममत (वोडन अफ ट्रष्टी) को 
मसफाररसमा ववदेशी ववश्वववद्यालयको 
सम्बन्धनमा सञ् चामलत उच्च शशक्षण 
संस्थाको मापदण्ड पररषद् बाट स्वीकृत 
गराई कायानन्वयन गने, गराउने, 

(ड) प्रदेश ववश्वववद्यालय तथा कुनै क्याम्पसले 
सङ् घीय ववश्वववद्यालय अनदुान आयोगबाट 
अनदुान प्राप्त गने प्रयोजनका लामग 
आवश्यक समन्वय र मसफाररस गने,  

(ढ) शैशक्षक गणुस्तर एवम ्स्तर वृविका लामग 
उपयकु्त कायनिम तथा आवश्यक 
संस्थागत संयन्र बनाउने,  

(ण) प्रदेशको उच्च शशक्षा सम्बन्धी ववकास 
तथा मसंहावलोकनको वावषनक प्रमतवेदन 
पररषद्समक्ष पेश गने, 

(त) पररषद्को बैठकको मनणनय कायानन्वयन 
गने, गराउने, 

(थ) पररषद्ले अमधकार प्रत्यायोजन गरेका अन्य 
कायन गने, 

(द) तोवकए बमोशजमको अन्य काम गने, 
गराउने। 

(२) मन्रालयले उच्च शशक्षाको गणुस्तर समुनशश् चतताको 
लामग सङ् घीय ववश्वववद्यालय अनदुान आयोगसमक्ष आवश्यक 
समन्वयको कायन गनेछ।  
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(३) प्रदेशमा सञ् चामलत सबै वकमसमका ववश्वववद्यालयहरूको 
मबचमा संयकु्त मडग्रीको कायनिम सञ्चालन गने, अनसुन्धानका कायनमा 
संयकु्त सहभामगता प्रविनन गने, प्राध्यापकहरूको आदान प्रदान गने, 
ववद्याथीहरूको िेमडट स्थानान्तरण गने लगायतका कायनका लामग 
मन्रालयले आवश्यक व्यवस्था गनेछ।   

(४) मन्रालयले ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय तथा 
उच्च शशक्षण संस्थाको गणुस्तर मनधानरण तथा प्रत्ययन सम्बन्धी 
कायनमा सहजीकरण गनेछ।  

पररच्छेद- ४ 
ववश्वववद्यालयको स्थापना 

८.  ववश्वववद्यालयको स्थापनााः (१) प्रदेशमभर देहाय अनसुारका 
ववश्वववद्यालय स्थापना हनु सक्ने छन:्-  

(क) प्रदेश सरकारद्वारा स्थावपत हनेु सावनजमनक 
ववश्वववद्यालय, 

(ख) प्रदेश सरकारको स्वीकृमत बमोशजम 
मनुाफा आजनन नगने सामदुावयक वा 
मामनत ववश्वववद्यालय, 

(ग) यस ऐन अन्तगनत ववधानमा व्यवस्था भए 
बमोशजम सञ्चालन भई शैशक्षक उपामध 
प्रदान गनन सक्ने स्वायत्त प्रमतष्ठान।  

(२) यस ऐन बमोशजम प्रदेशमा स्थापना हनेु उच्च शशक्षण 
संस्था पररषद्को मसफाररसमा प्रदेश सरकारको स्वीकृमतमा मार 
स्थापना हनु सक्नेछ। 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोशजम स्थावपत 
ववश्वववद्यालयले आवश्यकता अनसुार आङ मगक क्याम्पस तथा 
अनसुन्धान केन्र सञ्चालन गनन सक्नेछ।  
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तर उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोशजम स्थावपत 
प्रमतष्ठानले अनसुन्धान केन्र मार सञ्चालन गनन  सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 
सङ् घ वा प्रदेशको कुनै ववश्वववद्यालय अन्तगनत सञ्चालनमा रहेको र 
अनसूुची बमोशजमको मापदण्ड पूरा गरेको कुनै उच्च शशक्षण 
संस्थालाई प्रदेश सरकारले आफैँ  वा यस ऐन बमोशजम स्थावपत 
संरक्षक समममत (बोडन अफ ट्रष्टी) अन्तगनत मनुाफारवहत सामदुावयक 
वा मामनत ववश्वववद्यालयको रूपमा स्थापना गनन सक्नेछ।  

(५) उपदफा (१) तथा (३) बमोशजमका ववश्वववद्यालय एक 
वा एकभन्दा बढी पररसरमा स्थावपत हनु सक्नेछ।   

(६) प्रदेश कानून वा प्रचमलत सङ् घीय कानून बमोशजम 
स्वीकृमत प्राप्त गरी शैशक्षक परामशन सेवा, प्रशशक्षण वा अनसुन्धानका 
कायन गने गरी गदठत कुनै सावनजमनक वा सामदुावयक संस्थाले 
संस्थाको कायनक्षेरमभर पने खास वकमसमका शैशक्षक कायनिमहरू 
सञ्चालन गरी उपामध प्रदान गनन चाहेमा तोवकए बमोशजम मन्रालयले 
स्वीकृमत ददन सक्नेछ।  

(७) प्रदेशमभरको कुनै ववश्वववद्यालयको आङ मगक क्याम्पस 
वा सम्बन्धन प्राप्त सामदुावयक तथा मनुाफा आजनन नगने खास ववषय 
वा क्षेरमा अध्ययन, अध्यापन तथा अनसुन्धानमा समवपनत राविय 
एवम ् अन्तरानविय ख्यामत आजनन गरेको उच्च शशक्षण संस्थालाई 
मामनत ववश्वववद्यालय सरहको कलेज ववश्वववद्यालयको रूपमा सञ्चालन 
भई उपामध प्रदान गनन पररषद्को मसफाररसमा प्रदेश सरकारले 
अनमुमत ददन सक्नेछ।   

९. आङ मगक र सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस सम्बन्धी व्यवस्था: (१) दफा 
८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोशजम स्वीकृमत प्राप्त 
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ववश्वववद्यालयले आवश्यकता अनसुार प्रदेशमभर आङ मगक क्याम्पस 
स्थापना गनन सक्नेछ। मामनत ववश्वववद्यालयले अलग आङ मगक 
क्याम्पस सञ्चालन गनन पाउने छैन।  

तर मामनत ववश्वववद्यालय तथा शैशक्षक उपामध प्रदान गनन 
सक्ने उच्च शशक्षण संस्थाले ववद्याथीको सवुवधालाई ध्यानमा राखी 
आवश्यकता अनसुार स्थायी वा अस्थायी केन्र स्थापना गरी कायनिम 
सञ्चालन गनन बाधा हनेु छैन। 

(२) यो ऐन प्रारम्भ हनु ुपवून कुनै ववश्वववद्यालयको आङ मगक 
क्याम्पसका रूपमा रहेको कुनै क्याम्पसले अनसूुची बमोशजमको 
मापदण्ड वा पूवानधार पूरा गरेको देशखएमा त्यस्तो क्याम्पसलाई प्रदेश 
सरकारले सावनजमनक ववश्वववद्यालयको रूपमा सञ्चालन गने स्वीकृमत 
ददन सक्नेछ।  

तर त्यस्तो क्याम्पस सङ् घीय कानून अन्तगनत स्थावपत 
ववश्वववद्यालयको आङ मगक क्याम्पस रहेछ भने प्रदेश सरकारले 
सम्बशन्धत ववश्वववद्यालय र नेपाल सरकारको सहममत प्राप्त गनुन 
पनेछ।  

(३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कुनै ववश्वववद्यालयको 
सम्बन्धन मलई सञ्चालनमा रहेका सामदुावयक वा मनुाफा आजनन 
नगने उच्च शशक्षण संस्थाले अनसूुची बमोशजमको मापदण्ड र पूवानधार 
पूरा गरेको देशखएमा प्रदेश सरकारले सावनजमनक ववश्वववद्यालय, 
मामनत ववश्वववद्यालय, प्रमतष्ठान वा आङ मगक क्याम्पसका रूपमा 
सञ्चालन गनन स्वीकृमत ददन  सक्नेछ। 

(४) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत संस्थागत वा मनजी 
लगानीमा कुनै ववश्वववद्यालयबाट सम्बन्धन मलई सञ्चालनमा रहेका 
क्याम्पसले अनसूुची बमोशजमको मापदण्ड तथा पूवानधार परूा गरेको 
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देशखएमा संस्थागत मागको आधारमा प्रदेश सरकारले ववश्वववद्यालय, 
मामनत ववश्वववद्यालय तथा प्रमतष्ठान वा आङ मगक क्याम्पसका रूपमा 
ववकास गरी सञ्चालन गनन स्वीकृमत ददन सक्नेछ। त्यस्तो 
क्याम्पसको सम्पूणन शेयरधनी वा सदस्यको संस्थागत वा मनजी 
लगानीमा रहेको क्याम्पसको सम्पशत्त तथा दावयत्व यस ऐन बमोशजम 
स्थापना हनेु सावनजमनक ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय तथा 
प्रमतष्ठान वा आङ मगक क्याम्पसमा स्वत: सरेको मामननेछ। 

तर सम्पशत्तभन्दा दावयत्व बढी भएका त्यस्ता क्याम्पसलाई 
ववश्वववद्यालयमा ववकास गररने छैन।  

(५) उपदफा (२), (३) र (४) बमोशजम सञ्चालन हनेु 
शशक्षण संस्थामा अध्ययनरत ववद्याथीलाई िेमडट (अङ्कभार) ट्रान्सफर 
गरी नयाँ ववश्वववद्यालय वा आङ मगक क्याम्पसको ववद्याथीको रूपमा 
आबि गररनेछ।  

(६) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा उल्लेख भए तापमन 
कुनै आङ मगक वा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई मामनत 
ववश्वववद्यालयको रूपमा सञ्चालन गदान त्यहाँका शशक्षक तथा 
कमनचारीमध्येबाट ववश्वववद्यालयको व्यवस्थापकीय पदहरूमा चयन 
गनन सवकनेछ। 

 (७) कुनै आङ मगक वा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई मामनत 
ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठानको रूपमा सञ्चालन गदान त्यहाँका शशक्षक 
तथा कमनचारीले खाइपाइ आएको तलब सवुवधामा कुनै कटौती गररने 
छैन। 

(८) उपदफा (४) बमोशजम मामनत ववश्वववद्यालय वा 
प्रमतष्ठानका रूपमा स्थापना भई सञ्चालन भएका उच्च शशक्षण 
संस्थाको ववत्तीय भार स्वयम ् मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठानले 
वहन गनुन पनेछ।  
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(९) उपदफा (४) बमोशजम ववश्वववद्यालय सञ्चालन गदान 
त्यस्ता संस्थाका संस्थापक सदस्यहरूलाई संरक्षक समममत (बोडन अफ 
ट्रष्टी) मा प्रारशम्भक दईु कायनकालसम्म समावेश गररनेछ।   

१०. मापदण्ड सम्बन्धी व्यवस्था: ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय वा 
प्रमतष्ठानको स्थापना गदान आवश्यक पने मापदण्ड तथा पूवानधार 
अनसूुची बमोशजम हनेुछ।  

११. स्वीकृमत मलन ु पने: (१) कुनै मनकाय वा संस्थाले ववश्वववद्यालय, 
मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठान स्थापना गनन चाहेमा तोवकएको 
ढाँचामा मन्रालय समक्ष आवेदन ददन ुपनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको आवेदन प्राप्त भएमा 
मन्रालयले प्रस्ताववत ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठान 
स्थापना गनन अनसूुची बमोशजमको मापदण्ड तथा पूवानधार भए वा 
नभएको सम्बन्धमा ववज्ञद्वारा जाँचबझु गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम जाँचबझु गदान अनसूुची 
बमोशजमको मापदण्ड तथा पूवानधार पूरा भएको देशखएमा मन्रालयले 
त्यस्तो ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठान स्थापना गनन 
स्वीकृमत ददने सम्बन्धमा नीमतगत मनणनयका लामग पररषद् मा प्रस्ताव 
पेश गनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम प्राप्त भएको प्रस्ताव पररषद् ले 
जाँचबझु गदान आवदेकलाई स्वीकृमत ददन मनामसब देशखएमा पररषद् ले 
प्रदेश सरकारसमक्ष स्वीकृमतका लामग पेश गनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोशजम मसफाररस प्राप्त भएमा प्रदेश 
सरकारले ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठान स्थापना 
र सञ्चालनको स्वीकृमत प्रदान गने मनणनय गनन सक्नेछ। ववश्वववद्यालय, 
मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठानको स्वीकृमत पर मन्रालयबाट जारी 
हनेुछ। 
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१२.  ववधान सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोशजम ववश्वववद्यालय, 
मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठान  स्थापना गनन आफ्नो छुटै्ट ववधान 
तजुनमा गनुन पनेछ।उक्त ववधानमा देहायका कुरा स्पष्ट उल्लेख हनु ु
पनेछ:- 

(क) संस्थागत संरचनाको रूपरेखा,  

(ख) संरक्षण समममत (बोडन अफ ट्रष्टी) सम्बन्धी 
व्यवस्था,  

(ग) प्राशज्ञक पररषद् सम्बन्धी व्यवस्था,   

(घ) कायनकारी पररषद्को गठन, कायनकाल, 
कायनसम्पादन ववमध,  

(ङ) पदामधकारीको व्यवस्था र मनजका काम, 
कतनव्य, अमधकार 

(च) सशञ् चत कोष र सञ्चालन ववमध,  

(छ) ववत्तीय स्रोत सम्बन्धी व्यवस्था,   

(ज) लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था,  

(झ) गणुस्तर मनधानरण तथा प्रत्ययन समुनशित 
मनकाय सम्बन्धी व्यवस्था,  

(ञ) योजना तजुनमा पिमत र शजम्मेवार मनकाय,  

(ट) पाठ्यिम सम्बन्धी व्यवस्था,  

(ठ) ववद्याथीको मूल्याङ् कन पिमत र नमतजा 
प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था,  

(ड) शशक्षक, कमनचारी तथा ववद्याथीलाई 
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उपलब्ध गराइने आधारभूत सवुवधाहरूको  
वववरण,  

(ढ) समावेशी, वातावरणमैरी र उत्कृष्ट 
केन्रका रूपमा ववकास गनन आवश्यक पने 
आधारभूत रणनीमत,  

(ण) आवश्यक ठामनएका अन्य ववषयवस्तहुरू, 

(त) तोवकए बमोशजम अन्य ववषयहरू। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको ववधानको मस्यौदा प्राप्त हनु 
आएमा मन्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबझु गरी ववधान 
स्वीकृमत गनन मनामसब देशखएमा पररषद्को मसफाररस सवहत 
स्वीकृमतको लामग प्रदेश सरकार समक्ष पेश गनेछ।पररषद् को 
मसफाररसमा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भई मन्रालयमाफन त स्वीकृमत 
पर प्राप्त भए पमछ लाग ुहनेुछ। 

 (३) उपदफा (१) बमोशजम स्वीकृत ववधान संशोधन गनुन 
परेमा संशोधनको मस्यौदा मन्रालयमा पेश गनुन पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम ववधान संशोधनको मस्यौदा 
प्राप्त हनु आएमा मन्रालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाचँबझु गरी 
ववधान संशोधन गनन मनामसब देशखएमा पररषद्को मसफाररससवहत 
स्वीकृमतको लामग प्रदेश सरकार समक्ष पेश गनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोशजम प्राप्त मसफाररस बमोशजम ववधान 
संशोधन गनन उपयकु्त देशखएमा प्रदेश सरकारले स्वीकृमत 
ददनेछ।त्यस्तो संशोधन प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको मममतदेशख 
लाग ुहनेुछ। 

 



 

19 

 

१३. संरक्षक समममत (बोडन अफ ट्रष्टी) गठन गने: (१) यो ऐन प्रारम्भ 
भए पमछ प्रदेश सरकारका सब ैववश्वववद्यालयहरू छुट्टा छुटै्ट संरक्षक 
समममत (बोडन अफ ट्रष्टी) को ढाचँामा सञ्चालन हनेुछन।् 

(२) दफा ८ बमोशजम स्थापना हनेु ववश्वववद्यालय, मामनत 
ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठानको ववकास, वहत संरक्षण तथा गणुस्तर 
प्रविनन गने एवम ् सशुासन समुनशित गने तथा व्यवस्थापनका 
सम्बन्धमा मनयममत सामान्य मनदेशन एवं अनगुमन गने प्रयोजनका 
लामग ववश्वववद्यालयको उच्च व्यवस्थापकीय अङ् गको रूपमा एक 
संरक्षक समममत (बोडन अफ ट्रष्टी) गठनको व्यवस्था गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको संरक्षक समममत (बोडन अफ 
ट्रष्टी) मा देहाय बमोशजमका पदामधकारीहरू रहने व्यवस्था हनु ु
पनेछ:- 

(क) अध्ययन, अध्यापन, अनसुन्धान  
तथा व्यवस्थापनको क्षेरमा  
उल्लेखनीय योगदान गरेका  
राविय तथा अन्तरानविय ख्यामत  
प्राप्त प्रमतवष्ठत व्यशक्तहरूमध्येबाट  
एकजना   -सदस्य 

(ख) उद्यमी, उद्योगपमत एवम ् 
आमथनक तथा सामशजक क्षेरमा  
वियाशील व्यशक्तहरू मध्येबाट  
कम्तीमा एक जना मवहला  
सवहत दईु जना -सदस्य 

(ग) उच्च शशक्षा सञ्चालन तथा  
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व्यवस्थापनको क्षेरमा वियाशील  
 प्रमतवष्ठत व्यशक्तमध्येबाट दईु जना -सदस्य 

(घ) उच्च शशक्षा सञ्चालन गने  
संस्थाका सेवा मनवृत्त प्राध्यापकहरु  
मध्येबाट एकजना  -सदस्य 

(ङ) ववश्वववद्यालयका पदामधकारीहरू  
मध्येबाट एक जना -सदस्य  

(च) मन्रालयको सशचव  -सदस्य 
(छ) ववमभन्न ववश्वववद्यालयका पूवन  

उपकुलपमत मध्येबाट एक जना -सदस्य 
(ज) प्रदेश सरकारको सावनजमनक  

ववश्वववद्यालयमा उच्च शशक्षा  
अध्ययनरत ववद्याथीहरुमध्येबाट  
कम्तीमा एक जना छारा सवहत  
दईु जना  -सदस्य 

(४) उपदफा (३) बमोशजमको संरक्षण समममत (बोडन अफ 
ट्रस्टी) का सदस्यहरूको बैठकबाट सहममत वा बहमुतका आधारमा 
उपदफा (३) को खण्ड (ङ), (च) र (ज) बाहेकका 
सदस्यहरूमध्येबाट एक जना सदस्यलाई अध्यक्ष चयन गनुन पनेछ। 

 (५) अध्यक्ष पूणनकालीन पदामधकारीका रूपमा कायनरत 
रहने छ। पदेन सदस्य बाहेक संरक्षक समममत (बोडन अफ ट्रस्टी) 
का अध्यक्ष र सदस्यहरूको कायनकाल छ वषनको हनेुछ।  

तर यो ऐन अनसुार मनोनीत भएका संरक्षण समममत (बोडन 
अफ ट्रष्टी) का पदामधकारीहरूको पवहलो पटक पदावमध कायम गदान 
गोला प्रथाद्वारा दईु जनाको पदावमध दईु वषन तीन जनाको पदावमध 
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चार वषन र तीन जनाको पदावमध छ वषन कायम गररने छ। यस 
ऐन बमोशजम सदस्यहरूको पदावमधको गणना संरक्षक समममत (बोडन 
अफ ट्रस्टी) को पवहलो बैठक बसेको मममतबाट सम्पूणन सदस्यको 
पदावमध प्रारम्भ भएको मामनने छ। ररक्त हनु आउने सदस्यहरूको 
पदपूमतन सम्बन्धी व्यवस्था ववधानमा उल्लेख भए अनसुार हनेुछ। 

(६) उपदफा (३) बमोशजमका पदेन सदस्य बाहेकका अन्य 
सदस्यहरू पवहलो पटक प्रदेश सरकारबाट मनोनीत हनेुछन।्सो 
संरक्षक समममत (बोडन अफ ट्रष्टी) ले ववश्वववद्यालयको ववधानमा 
उशल्लशखत संरक्षक समममत (बोडन अफ ट्रष्टी) ववश्वववद्यालयको एक 
स्थायी अङ् गको रूपमा रहनेछ। कायनववमध अनसुार कायनकाल 
सवकनभुन्दा अगावै सदस्यहरू चयन गरी कायन शजम्मेवारी हस्तान्तरण 
गनुन पनेछ।  

(७) संरक्षक समममत (बोडन अफ ट्रस्टी) को सशचवालय, 
कायानलय र ववत्तीय व्यवस्थापनको शजम्मेवारी सम्बशन्धत 
ववश्वववद्यालय स्वयम् ले गनुन पनेछ।   

(८) संरक्षक समममत (बोडन अफ ट्रष्टी) को आफ्नै छुटै्ट 
सशचवालय हनेुछ र सोमा ववश्वववद्यालयको ववधानद्वारा तोके 
बमोशजमका कमनचारी कायनरत रहने छन।् सशचवालय प्रमखुले 
संरक्षक समममतको कायानलय सशचवका रूपमा समेत कायन गनेछ।   

(९) संरक्षक समममत (बोडन अफ ट्रष्टी) को काम, कतनव्य 
र अमधकार देहाय बमोशजम हनेुछ:- 

(क) ववश्वववद्यालय तथा मातहतका उच्च शशक्षण 
संस्थाको शैशक्षक, प्राशज्ञक, व्यवस्थापकीय 
तथा अन्य आवश्यक नीमत तथा 
मापदण्डका सम्बन्धमा मनदेशन ददने तथा 
अनगुमन गने, 
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(ख) ववश्वववद्यालयको सञ्चालन तथा ववकासका 
लामग आवश्यक स्रोत साधनको 
व्यवस्थापन गने, गराउने, 

(ग) ववश्वववद्यालय तथा सो अन्तगनत सञ् चामलत 
उच्च शशक्षण संस्था तथा मतनीहरूको 
स्तरीयता ववकास गनन अल्पकालीन तथा 
दीघनकालीन योजना, नीमत तथा रणनीमत 
मनमानण गरी पररषद् मा पेश गने, 

(घ) ववश्वववद्यालयको भौमतक संरचना, ववत्तीय 
स्रोत, पाठ्यिमको जीवन उपयोमगता, 
ववश्वववद्यालयबाट उत्पाददत जनशशक्तको 
सीपमूलक योग्यता र रोजगारको 
समुनशितता, सङ् घीय वा प्रदेश सरकारबाट 
प्राप्त हनेु अनदुानको लामग सहजीकरण 
जस्ता कायनहरूको सम्बन्धमा अल्पकालीन 
तथा दीघनकालीन नीमत तथा कायनिम 
स्वीकृत गने र सोको कायानन्वयनको 
अनगुमन गने,  

(ङ) ववश्वववद्यालयको लामग आवश्यक पने नीमत 
तथा मनयमहरू मसफाररस गने र 
ववश्वववद्यालयको रणनीमतक कायनयोजना 
स्वीकृत गने,  

(च) ववश्वववद्यालयको व्यवस्थापन, ववत्तीय 
अवस्था तथा कायनिमहरूको रैमामसक 
प्रगमत वववरण समीक्षा गने र आवश्यक 
परामशन, सझुाव तथा मनदेशन ददने, 
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(छ) ववश्वववद्यालयबाट प्रदान गररने 
उपामधहरूको पररषद् मा मसफाररस गने, 

(ज) शशक्षक, अनसुन्धानकतान र कमनचारीको 
सेवाका सतन, तलब तथा सवुवधाका 
सम्बन्धमा नीमतगत मनणनय गने, 

(झ) ववश्वववद्यालयको वहत ववपरीत काम गने वा 
सन्तोषजनक कायनसम्पादन गनन नसक्ने 
पदामधकारीलाई कारबाही गने,  

(ञ) ववश्वववद्यालयका प्राशज्ञक मूल्य र 
मान्यतालाई संरक्षण र सम्बिनन गने र 
ववश्वववद्यालयका प्राशज्ञक, वैज्ञामनक तथा 
प्राववमधक आववष्कार, खोज तथा 
उपलशब्धहरूको बौविक सम्पशत्त अमधकार 
तथा मडजाइन आददको पटेेन्ट मडजाइनका 
लामग प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकार 
समक्ष सहजीकरण गने,   

(ट) ववश्वववद्यालयको कायन सचुारु रूपले 
सञ्चालन गनन आवश्यक व्यवस्था ममलाउने 
र ववश्वववद्यालय सञ्चालनमा कुनै संकट 
उत्पन्न भएमा त्यसको व्यवस्थापन गने, 

(ठ) ववश्वववद्यालयको सम्पशत्त तथा स्रोत संरक्षण 
तथा प्रविनन गनन आवश्यक काम गने, 

(ड) ववश्वववद्यालय अन्तगनत सञ् चामलत उच्च 
शशक्षण संस्थाका व्यवस्थापन समममतका 
योजना तथा प्रगमत एवम ्कायनसम्पादनको 
अनगुमन गने र त्यस्ता व्यवस्थापन 
समममतको ववमनयम स्वीकृत गने, 
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(ढ) ववश्वववद्यालयको आय तथा व्यय र लगानी 
तथा ऋणका मबचमा सन्तलुन कायम राख्न 
आवश्यक नीमत मनधानरण गने, 

(ण) ववश्वववद्यालय तथा सो अन्तगनत सञ् चामलत 
उच्च शशक्षण संस्थाको अक्षय कोष, 
छारवृशत्त कोष र ववद्वतवृशत्त कोष खडा गनन 
तथा त्यस्तो कोषको उपयोग र सञ्चालन 
सम्बन्धी नीमत मनधानरण गने सम्बन्धमा 
सझुाव ददने, 

(त) तोवकए बमोशजमका अन्य कायन गने, 
गराउने। 

(१०) यस ऐनमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको भए पमन 
संरक्षक समममत (बोडन अफ ट्रष्टी) तथा सो को सशचवालयले 
ववश्वववद्यालयका शैशक्षक, प्राशज्ञक, मसकाई शशक्षण, प्रवशे परीक्षा, 
परीक्षा तथा मूल्याङ् कन सम्बन्धी कायनलाई प्रभावकारी बनाउन 
आवश्यक नीमतगत व्यवस्था गनन मनदेशन ददन तथा अनगुमन गनन 
सक्नेछ। 

१४. संरक्षक समममत (बोडन अफ ट्रष्टी) को बैठकाः (१) संरक्षक समममतको 
बैठक समममतबाट स्वीकृत कायनववमधले तोवकए बमोशजम बस्नेछ। 
तर अध्यक्षले आवश्यकता अनसुार बैठक बोलाउन बाधा हनेु छैन। 

(२) संरक्षक समममत (बोडन अफ ट्रष्टी) को बैठक अध्यक्षले 
तोकेको मममत, समय र स्थानमा बस्नेछ। 

(३) अध्यक्षको स्वीकृत मलई बैठक बस्नभुन्दा कम्तीमा 
चौँबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हनेु ववषयको 
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कायनसूचीसवहतको सूचना कायानलय सशचवले सबै सदस्यलाई उपलब्ध 
गराउन ुपनेछ। 

(४) तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य सङ् ख्याको पचास 
प्रमतशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपशस्थत भएमा बैठकको गणपूरक 
सङ् ख्या पगुेको मामननेछ। 

(५) बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ। अध्यक्षको 
अनपुशस्थमतमा बैठकमा उपशस्थत ज्येष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता 
गनेछ। 

(६) बैठकमा बहमुतको राय मान्य हनेुछ र मत बराबर 
भएमा बैठकको अध्यक्षता गने व्यशक्तले मनणानयक मत ददनेछ। 

१५. ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठान स्वशामसत संगदठत 
संस्था हनेु: (१) ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठान 
अववशच्छन्न उत्तरामधकारवाला एक स्वशामसत र संगदठत संस्था 
हनेुछ। 

(२) ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठानको सबै 
काम कारबाहीको मनममत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप हनेुछ। 

(३) ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठानले 
व्यशक्त सरह चल अचल सम्पशत्त प्राप्त गनन, उपभोग गनन, बेचमबखन 
गनन वा अन्य वकमसमले व्यवस्था गनन सक्नेछ। 

(४) ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठानले 
व्यशक्त सरह आफ्नो नामबाट नामलस उजरुी गनन र सो उपर सोही 
नामबाट नामलस उजरुी लाग्न सक्नेछ। 

(५) ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठानले 
व्यशक्त सरह करार गनन र करार बमोशजमको अमधकार प्रयोग गनन 
तथा दावयत्व मनवानह गनन सक्नेछ। 



 

26 
 

१६. ववश्वववद्यालयको कायानलयाः (१) ववश्वववद्यालयको केन्रीय कायानलय 
ववधानमा उल्लेख भए बमोशजम हनेुछ।  

(२) ववश्वववद्यालयले ववधानको अधीनमा रही आफ्नो शैशक्षक 
कायनिम सञ्चालन गनन सक्नेछ सो को प्राशज्ञक स्वायत्ततामा कसैको 
हस्तक्षेप हनेु छैन।  

१७. ववश्वववद्यालयको सम्पशत्ताः (१) सावनजमनक ववश्वववद्यालय, मामनत 
ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठानको सम्पशत्त सम्बशन्धत संस्थाको स्वाममत्वमा 
रहनेछ। ववश्वववद्यालयले आफू अन्तगनत सञ् चामलत शशक्षण 
संस्थालाई आफ्नो सम्पशत्त आफ्नो स्वाममत्वमा राखे्न स्वीकृमत ददन 
सक्नेछ। 

(२) कुनै कारणबाट सावनजमनक ववश्वववद्यालय, मामनत 
ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठान खारेज भएमा वा सञ्चालन हनु नसकेमा 
संस्थाको सम्पशत्तलाई प्रदेश सरकारले अन्य सावनजमनक शैशक्षक 
संस्थालाई तोवकए बमोशजम भोगचलन गनन ददन सक्नेछ। 

पररच्छेद- ५ 
ववश्वववद्यालयको संगठनात्मक संरचना र पदामधकारी सम्बन्धी व्यवस्था 

१8. ववश्वववद्यालयको संगठनाः सावनजमनक ववश्वववद्यालय, मामनत 
ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठानको संगठनात्मक स्वरूप मतनीहरूको 
ववधानमा व्यवस्था भए बमोशजम हनेुछ।  

19. ववश्वववद्यालयका पदामधकारी सम्बन्धी व्यवस्थााः सावनजमनक 
ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठानको कायनकारी प्रमखु 
लगायत ववमभन्न मनकायमा रहने पदामधकारी तथा मतनीहरूको काम, 
कतनव्य र अमधकार ववधानमा तोवकए बमोशजम हनेुछ। 
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२0. पदपूमतन र पद ररक्त सम्बन्धी व्यवस्थााः सावनजमनक ववश्वववद्यालय,  
मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठानको कुनै पदामधकारीको पदपूमतन र 
पद ररक्त सम्बन्धी व्यवस्था ववधानमा उल्लेख भए बमोशजम हनेुछ। 

२1. पदबाट हटाउन सवकनेाः ववश्वववद्यालयका पदामधकारीले आफ्नो पद 
अनरुूपको शजम्मेवारी पूरा नगरेमा वा पद अनकूुलको आचरण 
नगरेमा ववधानमा उल्लेख भए बमोशजमको प्रविया अपनाई संरक्षक 
समममत (बोडन अफ ट्रष्टी) ले मनजलाई बरखास्त गनन सक्नेछ।  

२2.  शशक्षक तथा कमनचारी सम्बन्धी व्यवस्थााः  (१) ववश्वववद्यालय,  
मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठानमा आवश्यक सङ् ख्यामा ववमभन्न 
तहका शशक्षक वा कमनचारी रहनेछन।् यस ऐनको दफा 19 तथा 
२0 को अधीनमा रही सावनजमनक ववश्वववद्यालय, मामनत ववश्वववद्यालय 
वा प्रमतष्ठानको ववधानमा व्यवस्था भए बमोशजम शशक्षक वा 
कमनचारीको पदपूमतन गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमका शशक्षक वा कमनचारीको 
मनयशुक्त, काम, कतनव्य र अमधकार, पाररश्रममक, सवुवधा तथा सेवाका 
सतनहरू ववधानमा तोवकए बमोशजम हनेुछ। 

पररच्छेद- ६ 
ववश्वववद्यालय गाभ्ने र ववघटन सम्बन्धी व्यवस्था 

२3. ववश्वववद्यालय गामभन सक्ने: (१) यस ऐन बमोशजम स्थापना भएका 
कुनै ववश्वववद्यालय अको ववश्वववद्यालयमा गामभन सक्नेछ:- 

(२) उपदफा (१) बमोशजम गामभन चाहने ववश्वववद्यालय र 
गाभ्ने ववश्वववद्यालयले तोवकएका कुराहरू खुलाई संयकु्त रूपमा 
मन्रालयमाफन त ्पररषद् समक्ष मनवेदन ददन ुपनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजम प्राप्त भएको मनवेदन जाँचबझु 
गदान त्यस्ता ववश्वववद्यालयहरू आपसमा गाभ्न मनामसब देशखएमा 
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मन्रालयले तोवकए बमोशजम पररषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गनेछ। 

(४)  उपदफा (३) बमोशजम प्राप्त भएको प्रस्ताव जाँचबझु 
गदान त्यस्ता ववश्वववद्यालयलाई एक आपसमा गाभ्न मनामसब देशखएमा 
पररषद्ले सोही व्यहोराको मसफाररस प्रदेश सरकार समक्ष पेश 
गनेछ। 

(५) उपदफा (४) बमोशजम पररषद्को मसफाररसको 
आधारमा ववश्वववद्यालयहरू गाभ्न मनामसब देशखएमा प्रदेश सरकारले 
त्यस्ता ववश्वववद्यालयहरू एक आपसमा गाभ्न स्वीकृमत ददनेछ। 

(६) उपदफा (५) बमोशजमको स्वीकृमत प्राप्त भएमा 
मन्रालयले ववश्वववद्यालयलाई तोवकएको ढाँचामा गामभएको स्वीकृमत 
पर ददनेछ। 

(७) उपदफा (५) बमोशजम ववश्वववद्यालय गाभ्न स्वीकृमत 
प्राप्त भएपमछ त्यस्ता ववश्वववद्यालयहरू एक आपसमा गामभएको 
मामननेछ। 

(८) उपदफा (7) बमोशजम कुनै एउटा ववश्वववद्यालय अको 
ववश्वववद्यालयमा गामभएमा त्यसरी गामभएको ववश्वववद्यालय र सो 
मातहतका सङ् काय, क्याम्पस, शशक्षक, कमनचारी तथा ववद्याथी गाभ्ने 
ववश्वववद्यालयका सङ् काय, क्याम्पस, शशक्षक, कमनचारी तथा ववद्याथी 
हनेुछन।् 

(९) यस दफा बमोशजम गामभएको ववश्वववद्यालयको 
हकभोगमा रहेको चल, अचल सम्पशत्त, ऋण तथा अन्य दावयत्व 
समेत गाभ्ने ववश्वववद्यालयमा स्वताः स्थानान्तरण भएको मामननेछ।  

24. स्वीकृमत खारेज हनेु: (१) स्वीकृमत परमा तोवकएको अवमधमभर 
ववश्वववद्यालय सञ्चालन हनु नसकेमा त्यस्तो ववश्वववद्यालयको ववधान 
खारेज गने अमधकार प्रदेश सरकारलाई हनेुछ। 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 
कुनै ववश्वववद्यालय मनधानररत समयमा सञ्चालन हनु नसकेको मनामसब 
कारण खुलाई त्यस्तो ववश्वववद्यालयले म्याद थपको लामग 
मन्रालयमाफन त पररषद् समक्ष मनवेदन ददएमा र त्यसरी ददएको 
मनवेदनको व्यहोरा मनामसब भएमा पररषद्को मसफाररसमा प्रदेश 
सरकारले एक वषनको अवमध थप गनन सक्नेछ। 

२5. ववश्वववद्यालय ववघटन गनन सक्ने: (१) कुनै कारणले ववश्वववद्यालय 
सञ्चालन हनु नसकेमा प्रदेश सरकारले त्यस्तो ववश्वववद्यालय ववघटन 
गनन सक्नेछ।  

तर ववश्वववद्यालय ववघटन गनुन अशघ सम्बशन्धत 
ववश्वववद्यालयलाई संरक्षक समममत (बोडन अफ ट्रष्टी) माफन त आफ्नो 
सफाइ पेश गनन मनामसब मौका ददन ुपनेछ। 

(२) दफा २4 को उपदफा (१) बमोशजम ववधान खारेज 
भएमा त्यस्तो ववश्वववद्यालय स्वताः ववघटन भएको मामननेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम कुनै ववश्वववद्यालय ववघटन 
भएमा सो ववश्वववद्यालयको हकभोगमा रहेको चल अचल सम्पशत्त 
प्रदेश सरकारले कुनै शशक्षण संस्थालाई उपलब्ध गराउन वा अन्य 
सरकारी प्रयोजनको लामग प्रयोग गनन, गराउन सक्नेछ।  

(४) ववश्वववद्यालय ववघटन भएपमछ सो ववश्वववद्यालयमा 
कायनरत शशक्षक तथा कमनचारी र अध्ययनरत ववद्याथी सम्बन्धमा 
पररषद्को मसफाररसमा प्रदेश सरकारले मनणनय गरे बमोशजम हनेुछ। 

(५) यस दफा बमोशजम ववश्वववद्यालय खारेज गनुन अशघ 
प्रदेश सरकारले मन्रालयको मसफाररसमा ववश्वववद्यालयको सम्पशत्त 
र दावयत्वको वहसाब गरी फछ यौट गनन एकजना मलशक्वडेटर मनयकु्त 
गनन सक्नेछ। 
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(६) ववश्वववद्यालय ववघटन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोशजम हनेुछ। 

२6.  क्याम्पस हस्तान्तरण गनन सक्ने: (१) यस ऐन बमोशजम स्थापना 
भएको कुनै एक ववश्वववद्यालय अन्तगनत सञ् चामलत आङ मगक तथा 
सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई अको ववश्वववद्यालय अन्तगनत सञ्चालन 
गनन मनामसब भई क्याम्पस हस्तान्तरण गनन सम्बशन्धत 
ववश्वववद्यालयहरू मबच सहममत भई पररषद् समक्ष मनवेदन ददएमा 
पररषद्ले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबझु गरी त्यस्तो क्याम्पसलाई 
एक ववश्वववद्यालयबाट अको ववश्वववद्यालयमा हस्तान्तरण गनन प्रदेश 
सरकार समक्ष मसफाररस गनेछ। 

तर मामनत ववश्वववद्यालयमा रूपान्तरण भएको कुनै उच्च 
शशक्षण संस्थाका लामग यो व्यवस्था लाग ुहनेु छैन।्  

(२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै उच्च शशक्षण संस्था अको 
ववश्वववद्यालय अन्तगनत रहने गरी हस्तान्तरण भएमा त्यस्तो संस्था, 
सो अन्तगनत कायनरत शशक्षक तथा कमनचारी र अध्यनरत ववद्याथी 
त्यस्तो संस्था ग्रहण गने ववश्वववद्यालयका हनेुछन ्र गामभने संस्थामा 
अध्ययनरत ववद्याथीहरूको शैशक्षक कायनिम पूरा गराउने शजम्मा 
ग्रहण गने ववश्वववद्यालयको हनेुछ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम हस्तान्तरण गररएको 
क्याम्पसको हकभोगमा रहेको चल अचल सम्पशत्त, ऋण तथा अन्य 
दावयत्व क्याम्पस हस्तान्तरण सम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख भए 
बमोशजम हनेुछ। 

(४) क्याम्पस हस्तान्तरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए 
बमोशजम हनेुछ। 

(५) यस दफा बमोशजम अको ववश्वववद्यालयमा गामभदा 
त्यस्तो संस्था आङ मगक शशक्षण संस्थामा रूपान्तररत हनेु भएमा 
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सामबक संस्थागत स्वरूप स्वताः समाप्त हनेुछ। पवून संस्थागत 
स्वरूपमा सो संस्थाले व्यहोनुन पने दावयत्वहरू पमन तद् उप्रान्त समाप्त 
भएको मामननेछ।  

(६) मामनत ववश्वववद्यालयका रूपमा सञ् चामलत एकभन्दा 
बढी ववश्वववद्यालयहरू एक आपसमा गामभइ नयाँ ववश्वववद्यालयका 
रूपमा सञ्चालन हनु चाहेमा प्रदेश सरकारले दफा २३ को व्यवस्था 
बमोशजम प्रविया वा कायनववमध लाग ुगरी ववश्वववद्यालय स्थापनाको 
स्वीकृमत ददन सक्नेछ।  

२7. ववद्याथी स्थानान्तरण हनु सक्ने: एक ववश्वववद्यालय अन्तगनत अध्ययन 
गरररहेको ववद्याथी अको ववश्वववद्यालयमा स्थानान्तरण हनु चाहेमा 
अध्ययन गररएको ववश्वववद्यालयको स्वीकृमत मलई सम्बशन्धत 
ववश्वववद्यालयहरूको मनयमको अमधनमा रही स्थानान्तरण गनन तथा 
एक ववश्वववद्यालयबाट प्राप्त अध्ययनको िेमडट (अङ् क भार) जोडी 
अको ववश्वववद्यालयमा मनरन्तरता प्रदान गने व्यवस्था गनन सवकने 
छ।  

पररच्छेद- ७ 
ववश्वववद्यालयको सम्पशत्त, कोष तथा लेखापरीक्षण 

28. कोष: (१) ववश्वववद्यालयको एक छुटै्ट कोष रहनेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोषमा देहायका रकमहरू 

रहनेछन:्- 

(क) मन्रालयबाट प्राप्त रकम, 
(ख) सङ् घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय 

तहबाट प्राप्त रकम, 
(ग) स्वदेशी व्यशक्त, सङ् घ वा संस्थाबाट प्राप्त 

रकम, 
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(घ) शशक्षण शलु्कबाट प्राप्त रकम, 
(ङ) ज्ञान र सेवाको उपयोग र हस्तान्तरणबाट 

प्राप्त रकम, 
(च) अनसुन्धान तथा सेवा प्रदान गरी प्राप्त 

गरेको रकम, 
(छ) सेवा प्रवाह बापतको शलु्क, 
(ज) सङ् घीय अथन मन्रालयबाट स्वीकृत मलई 

ववदेशी व्यशक्त तथा सरकारबाट   प्राप्त 
रकम,  

(झ) अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम। 
(३) उपदफा (१) बमोशजमको कोषको सञ्चालन सम्बन्धी 

व्यवस्था ववधानमा तोवकए बमोशजम हनेुछ। 
29. लेखा तथा लेखापरीक्षण: (१) ववश्वववद्यालयले आफ्नो आय व्ययको 

लेखा नेपाल सरकारले तोकेको प्रविया बमोशजम राख्न ुपनेछ। 
(२) ववश्वववद्यालयको बाह्य लेखा परीक्षण महालेखा 

परीक्षकबाट हनेुछ। 
(३) ववश्वववद्यालयले आङ मगक क्याम्पसको लेखापरीक्षण 

संरक्षक समममत (बोडन अफ ट्रष्टी) बाट मनयकु्त सूचीकृत लेखा 
परीक्षकबाट गराउन ुपनेछ। 

(४) ववश्वववद्यालयको आन्तररक लेखापरीक्षण सम्बन्धी 
व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनेुछ। 

पररच्छेद- ८ 
ववववध 

30. सम्बन्धन प्रदान गनन सक्नेाः (१) सावनजमनक ववश्वववद्यालयले प्रादेशशक 
क्षेरमभर तोवकएको प्रविया पूरा गरी सम्बन्धन प्रदान गनन सक्नेछ। 
सम्बन्धन सम्बन्धी मापदण्ड पररषद्ले तोके बमोशजम हनेुछ। 
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(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापमन 
आफ्नै सङ् काय नभएको ववषयमा अध्ययन वा अध्यापन गराउन 
ववश्वववद्यालयले कुनै क्याम्पसलाई सम्बन्धन ददन सक्ने छैन। 

(३) सावनजमनक ववश्वववद्यालयले सम्बन्धन प्रदान गने 
सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोशजम हनेुछ। 

३1. स्वायत्तता प्रदान गनन सक्नेाः (१) ववश्वववद्यालयले आफ्नो सङ् काय 
वा आङ मगक क्याम्पसलाई अनसुन्धानात्मक, संगठनात्मक, ववत्तीय,  
प्रशासमनक वा व्यवस्थापकीय स्वायत्तता प्रदान गनन सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्वायत्तता प्रदान गररएका 
सङ् काय वा क्याम्पस सम्बशन्धत ववश्वववद्यालयको संगठनको रूपमा 
रहनेछ र त्यस्तो सङ् काय वा क्याम्पसले सो ववश्वववद्यालयको नाम 
र संरक्षण प्राप्त गनेछ। 

(३) उपदफा (१) बमोशजम स्वायत्तता प्राप्त सङ् काय वा 
क्याम्पसले ववश्वववद्यालयको स्वीकृमत मबना कुनै शैशक्षक उपामध प्रदान 
गनन वा आफ्नो सम्पशत्त मबिी वा अन्य तवरले हस्तान्तरण गनन 
सक्ने छैन। 

३2. प्रमाणपर र उपामध ददनेाः (१) ववश्वववद्यालयले तोवकएको ववषयमा 
उच्च शशक्षा हामसल गने ववद्याथी, प्रशशक्षाथी र अनसुन्धानकतानलाई 
तोवकए बमोशजम उपामध र मानाथन उपामध प्रदान गनन सक्नेछ। 

(२) ववश्वववद्यालयले कुनै स्वदेशी वा ववदेशी ववश्वववद्यालय 
वा शैशक्षक संस्थाको शैशक्षक उपामधलाई आफ्नो ववश्वववद्यालयमा 
अध्ययन वा काम गने प्रयोजनका लामग तोवकए बमोशजम 
समकक्षताको प्रमाणपरको आधारमा मार मान्यता ददन सक्नेछ। 

(३) ववश्वववद्यालयले स्वदेशी वा ववदेशी संस्थासँगको 
सहकायनमा संयकु्त अध्ययन, अध्यापन, अनसुन्धान कायन गनन र संयकु्त 
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मडग्री प्रदान गने व्यवस्था गनन सक्नेछन।्यस्तो कायनका लामग 
पररषद् को सहममत मलन ुपनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोशजम प्राप्त प्रमाणपरको समकक्षता 
स्वताः प्राप्त भएको मामननेछ। 

(५) उच्च शशक्षाका ववमभन्न शैशक्षक कायनिमहरू वा कुनै 
ववशशष्ट ववषय व्यवस्थापनका सन्दभनमा राविय आवश्यकता अनसुार 
समय समयमा मन्रालयको मसफाररसमा पररषद् बाट मनदेशशका जारी 
हनु सक्नेछ। त्यस्तो मनदेशशकाको पूणन पालना गनुन सबै उच्च शशक्षण 
संस्थाहरूको कतनव्य हनेुछ। 

३3. ववश्वववद्यालय भनान हनु चावहने योग्यता: (१) ववश्वववद्यालयमा भनान 
हनु चाहने ववद्याथी वा अनसुन्धानकतानको योग्यता तोवकए बमोशजम 
हनेुछ। 

(२) ववदेशी ववद्याथीलाई उच्च शशक्षण संस्थामा अध्ययन 
गनन ववश्वववद्यालयको भनान छनोट पमछ अध्ययन मभषा उपलब्ध 
गराउनको लामग सम्बशन्धत ववश्वववद्यालयले मन्रालयको मसफाररस 
मलई नेपाल सरकारको सम्बशन्धत मनकायमा लेखी पठाउन सक्नेछ। 

३4. छारवृशत्त उपलब्ध गराउन ुपनेाः (१) सरकारी,  सामदुावयक तथा 
मनजी स्वदेशी लगानीमा सञ् चामलत क्याम्पस भए प्रत्येक शैशक्षक 
सरमा कम्तीमा दश प्रमतशत गररब, जेहेन्दार, ववपन्न, द्वन्द्व पीमडत, 
दमलत, मवहला, आददवासी जनजामत, मधेशी, मशुस्लम, अपाङ्ग, 
वपछमडएको क्षेर र वगन वा सम्प्रदायका ववद्याथीलाई छारवृशत्तको 
व्यवस्था गनुन पनेछ। वदेैशशक लगानीमा सञ् चामलत क्याम्पस भए 
कुल भनानको बीस प्रमतशत सङ् ख्यामा सम्बशन्धत ववश्वववद्यालय 
संरक्षक समममत (बोडन अफ ट्रष्टी) ले  ववद्याथी छनोट गरी भनानका 
लामग पठाउनेछ। 
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(२) प्रदेश सरकारले छारवृशत्त प्रदान गने भएमा मन्रालयले 
तोके बमोशजमको प्रविया अपनाई ववतरण गररनेछ। 

(३) ववश्वववद्यालयले आफ्नो ववधान अन्तगनत कायनववमध 
बनाई छारवृशत्त सम्बन्धी छुटै्ट कोषको स्थापना गरी सो माफन त 
छारवृशत्त ववतरण गने व्यवस्था ममलाउन ुपनेछ।  

३5.  ववश्वववद्यालय नामको प्रयोगाः यस ऐन बमोशजम स्वीकृमत पर पाएको 
संस्था बाहेक अन्य कुनै पमन संस्थाले ववश्वववद्यालय नामको प्रयोग 
गनन पाउने छैन। 

३6. ववश्वववद्यालयको सूची प्रकाशन गनुन पनेाः (१) मन्रालयले यस ऐन 
बमोशजम स्वीकृमत पर प्राप्त ववश्वववद्यालयको सूची प्रत्येक वषन शैशक्षक 
सर शरुू हनु ुअशघ तोवकए बमोशजम प्रकाशन गनेछ।  

(२) मन्रालयले तोवकए बमोशजमको कायनववमध लाग ुगरी 
ववश्वववद्यालयहरूको प्रादेशशक स्तरीकरणको सूची प्रकाशशत गनेछ।  

(३) प्रदेश सरकारद्वारा मन्रालय माफन त प्रदान गने 
ववश्वववद्यालय अनदुान उपदफा (२) बमोशजम मनधानररत स्तरीकरणमा 
समेत आधाररत हनेु व्यवस्था गनन सवकनेछ।  

३7. काम कारबाही बदर नहनेुाः ववश्वववद्यालयको कुनै संगठनको कुनै 
सदस्य वा पदामधकारीको स्थान ररक्त रहेको वा ववश्वववद्यालयका कुनै 
मनकायको गठनमा कुनै रवुट भएको कारणले मार ववश्वववद्यालयका 
कुनै मनकायबाट भए गरेका काम कारबाही बदर हनेु छैन। 

३8. प्रदेश सरकारको पूवन स्वीकृमत मलनपुनेाः ववश्वववद्यालयले प्रदेश 
सरकारलाई थप आमथनक दावयत्व पने ववषयमा मनणनय गनुन अशघ प्रदेश 
सरकारको पूवन स्वीकृमत मलन ुपनेछ। 
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39. प्रमतवेदन पेश गनुन पनेाः ववश्वववद्यालयले प्रत्येक आमथनक वषन समाप्त 
भएको तीन मवहनामभर वषनभररमा उच्च शशक्षाका क्षेरमा भएका काम 
कारबाहीको वावषनक प्रमतवदेन मन्रालयमाफन त पररषद् समक्ष पेश गनुन 
पनेछ।  

४0. अमधकार प्रत्यायोजन गनन सक्नेाः पररषद्ले यो ऐन र यस ऐन अन्तगनत 
बनेको मनयम बमोशजम आफूलाई प्राप्त भएको अमधकार मध्ये 
आवश्यकता अनसुार केही अमधकार मन्रालय वा कुनै 
पदामधकारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ। 

४१. प्रदेश सरकारसँग सम्पकन ाः उच्च शशक्षाका सम्बन्धमा ववश्वववद्यालयले 
प्रदेश सरकारसँग सम्पकन  राख्दा मन्रालय माफन त राख्न ुपनेछ। 

४२. यसै ऐन बमोशजम हनेु: यस ऐनमा उशल्लशखत जमत कुरामा यसै ऐन 
बमोशजम हनेुछ र यसमा उल्लेख नभएको उच्च शशक्षासगँ सम्बशन्धत 
अन्य ववषयको हकमा प्रचमलत कानून बमोशजम हनेुछ। 

४३. मनयम बनाउने अमधकार: प्रदेश सरकारले यस ऐनको कायानन्वयनको 
लामग आवश्यक मनयम बनाउन सक्नेछ। 

४४. ववमनयम तथा कायनववमध बनाउने अमधकाराः ववश्वववद्यालयले यो ऐन 
वा यस ऐन अन्तगनत बनेको मनयम र ववश्वववद्यालयको ववधानको 
अधीनमा रही आवश्यक ववमनयम तथा कायनववमध बनाउन सक्नेछ। 
यस्तो ववमनयम तथा कायनववमध पररषद् बाट स्वीकृत भएपमछ लाग ु
हनेुछ। 

४५. बचाउ: यो ऐन प्रारम्भ हनुअुशघ प्रचमलत कानून बमोशजम भएका 
काम प्रदेश सरकारको कायनक्षेर बमोशजम पनन आएमा यसै ऐन 
बमोशजम भए गरेको मामननेछ। 
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अनसूुची 
(दफा ८, ९, १० र ११ सँग सम्बशन्धत) 

ववश्वववद्यालय स्थापना गनन चावहने आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड तथा पूवानधार 
1. ववश्वववद्यालय 

भौमतक पूवानधाराः 
(क) जग्गा/जममन 

(१) काठमाडौँ उपत्यकामभर कम्तीमा दईु सय रोपनी जग्गा भएको, 
(२) पहाडी तथा वहमाली शजल्लामा भए कम्तीमा पाँच सय रोपनी जग्गा 

भएको, 
(३) तराई तथा मभरी मधेश के्षरमा भए कम्तीमा पचास ववगाहा जग्गा 

भएको, 
(४) मामथ उशल्लशखत जग्गा/जममन बढीमा तीन स्थानसम्म कररब बीस 

वकलोममटरको दूरीमभर व्यवस्थापन गनन सवकन।े 
(ख) भवन 

(१) कम्तीमा शैशक्षक, प्रशासकीय, पसु्तकालय र प्रयोगशालाको अलग 
अलग भवनहरू हनुपुने, 

(२) कक्षा सञ्चालनको लामग शैशक्षक भवन कम्तीमा पचास हजार वगन 
वफट के्षरफलको हनुपुने वा हरेक कक्षामा कम्तीमा पचास 
जनासम्म ववद्याथी अटाउने गरी ववद्याथी सङ् ख्याको अनपुातमा 
कक्षा कोठाहरू हनुपुने,  

(३) कम्तीमा शैशक्षक, प्रशासकीय र पसु्तकालयको अलग-अलग 
तीनवटा भवनहरू हनुपुने। 

(ग) छारावास 
(१) कम्तीमा एक मतहाई ववद्याथीहरूलाई छारावास हनुपुने,  
(२) मवहला र परुूषको लामग छुट्टा-छुटै्ट सवुवधाजनक छारावासको 

व्यवस्था हनुपुने,  
(३) अन्तरानविय ववद्याथीहरूको लामग अन्तरानविय स्तरको एक 

छारावास हनुपुने, 
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(४) आवासीय ववश्वववद्यालयको हकमा सबै ववद्याथीहरूको छारावासको 
व्यवस्था हनुपुने। 

(घ) अन्य भौमतक पूवानधार 
(१) पठन पाठन, अनसुन्धान, प्रयोगात्मक कायन आददका लामग ववद्याथी 

सङ् ख्याको अनपुातमा पयानप् त फमननचर र उपकरणहरू सवहतको 
भौमतक व्यवस्थापन हनुपुने, 

(२) मवहला र परुूषका लामग अलग-अलग र पयानप् त सङ् ख्यामा 
अपाङ्गमैरी शौचालयको व्यवस्था हनुपुने,  

(३) ववद्याथी सङ् ख्याको अनपुातमा स्तरीय चमेनागृहको व्यवस्था 
हनुपुने, 

(४) स्वास््य केन्र, वपउने पानी, इन्टरनेट, खेल मैदान, बगैँचा 
आददको व्यवस्था हनुपुने। 

शैशक्षक आधारहरूाः 
(क) पसु्तकालय 

(१) ववद्याथी सङ् ख्याको अनपुातमा पयानप् त सङ् ख्यामा आवश्यक स्तरीय 
पसु्तकहरू सवहतको सवुवधा सम्पन्न पसु्तकालयको व्यवस्थापनको 
साथै सबै पाठकहरू मबच सूचना प्रववमधको पहुँच पगु्न सक्ने गरी 
आवश्यक व्यवस्था हनुपुने,  

(२) ववद्यतुीय पसु्तकालय (ई-लाइबे्ररी) को व्यवस्था हनुपुने,  
(३) आवश्यक व्यवस्थापकीय सवुवधा सवहतको अध्ययन कक्षको 

व्यवस्था हनुपुने। 
(ख) प्रयोगशाला 

(१) प्राववमधक ववषयसँग सम्बशन्धत ववश्वववद्यालयको हकमा सम्बशन्धत 
व्यावसावयक पररषद्ले तोके बमोशजम ववद्याथी सङ् ख्याको 
अनपुातमा पयानप् त उपकरण, औजार तथा रसायनहरू सवहतको 
सवुवधायकु्त प्रयोगशाला भएको हनुपुने। 

(ग) शशक्षक/प्राध्यापक 
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(१) अध्यापन र अनसुन्धान गननका लामग आवश्यक सङ् ख्यामा 
तोवकएको योग्यता पगुेका शशक्षक/प्राध्यापकहरूको व्यवस्था 
हनुपुने,  

(२) सबै शशक्षकहरू पूणनकालीन हनुपुने, 
(३) जम्मा शशक्षक सङ् ख्यामध्ये कम्तीमा एक मतहाई ववद्यावाररमध 

उपामध प्राप्त गरेको हनुपुने, 
(४) जम्मा शशक्षक सङ् ख्या मध्ये कम्तीमा दश प्रमतशत शशक्षक राविय 

तथा अन्तरानविय मान्यता प्राप्त सहकमी समीक्षा जननल (वपयर 
ररभ्यूड) मा लेखहरू प्रकाशन गरेको हनुपुने। 

(घ) कमनचारी 
(१) आवश्यक सङ् ख्यामा मनधानररत क्षमता, दक्षता र प्रमतविता 

सवहतका कमनचारीको व्यवस्था हनुपुने। 
(ङ) ववद्याथी 

(१) साधारण तथा प्राववमधक ववषयमा पठन पाठन तथा अनसुन्धान 
गने गराउने ववश्वववद्यालय भएमा कम्तीमा पाँच हजार ववद्याथी 
हनुपुने,  

(२) प्राववमधक ववषयका हकमा सम्बशन्धत अमधकार प्राप्त मनकायले 
मनधानरण गरेको सङ् ख्या अनसुार हनुपुने। 

तर प्रदेश सरकारले स्थापना गने ववश्वववद्यालयहरूको लामग 
यो ववद्याथी सङ् ख्या अमनवायन आधार हनेु छैन। 

(च) कोष 
(१) सघन ववश्वववद्यालय भएमा ववश्वववद्यालयको नाममा कम्तीमा पचास 

करोड रूपैयाँको अक्षय कोष स्थापना भएको हनुपुने, 
(२) ववशशवष्टकृत ववश्वववद्यालय भएमा कम्तीमा बीस करोड रूपैँयाको 

अक्षय कोष (ववषयगत) स्थापना भएको हनुपुने, 
(३) काठमाडौँ उपत्यकामभर स्थापना हनेु ववश्वववद्यालय भएमा उपरोक्त 

रकमहरूमा थप दश प्रमतशत रकम सवहतको अक्षय कोषको 
व्यवस्था गनुनपने,  
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(४) ववश्वववद्यालयमा दश करोड रूपैँयाको बेग्लै खचन हनेु कोषको 
स्थापना गरी उक्त कोषमा जम्मा हनेु रकमको सम्भाववत स्रोतहरू 
पवहचान भएको हनुपुने। 

अन्य आधारहरूाः 
(क) अन्य आवश्यक मापदण्ड र पूवानधार 

(१) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रमतवेदन अमनवायन हनुपुने, 
(२) सामाशजक प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रमतवेदन अमनवायन हनुपुने, 
(३) सम्भाव्यता अध्ययनको प्रमतवेदन अमनवायन हनुपुने, 
(४) ववश्वववद्यालयमा आन्तररक गणुस्तर समुनशितता केन्रको स्थापना 

भएको हनुपुने, 
(५) शचवकत्सा तथा इशन्जमनयररङ जस्ता ववशेष पूवानधारहरू आवश्यक 

पने उच्च शशक्षा ववश्वववद्यालयका लामग सम्बशन्धत मनयमनकारी 
मनकायको परामशनमा थप पूवानधारहरू तोक्न सवकन।े 

2. मामनत ववश्वववद्यालय 
भौमतक पूवानधार 

(क) जग्गा/जममन 
(१) काठमाडौँ उपत्यकामभर सञ् चामलत मानववकी, कानून, व्यवस्थापन 

लगायतका गैर प्राववमधक ववषयका मामनत ववश्वववद्यालयका लामग 
कम्तीमा बीस रोपनी जग्गा/जममन हनुपुने, 

(२) प्राववमधक ववषयका मामनत ववश्वववद्यालय वा प्रमतष्ठानका लामग 
काठमाडौँ उपत्यकामभर आवश्यकता अनसुार न्यनुतम बीस रोपनी 
जममन हनु ुपने, 

(३) काठमाडौँ उपत्यका बावहर समेत केन्र सञ्चालन गरी सञ्चालनमा 
रहेका मानववकी, काननू तथा व्यवस्थापन जस्ता ववषयका मामनत 
ववश्वववद्यालयको हकमा पचास वकलोममटरको पररमधमभर 
काठमाडौँमभर र बावहर गरी कम्तीमा तीस रोपनी जग्गा हनुपुने, 

(४) प्राववमधक ववषयका मामनत ववश्वववद्यालयका लामग काठमाडौँ 
उपत्यका बावहर समेत केन्र राखी सञ्चालन भएको अवस्थामा 
न्यूनतम पचास रोपनी जममन हनुपुने, 
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(५) तराई तथा मभरी मधेश के्षरमा भए कम्तीमा पाँच मबगाहा जग्गा 
भएको हनुपुने, 

(६) उशल्लशखत जममन बढीमा दईु स्थानसम्म कररब पचास 
वकलोममटरको दरुीमा व्यवस्थापन गनन सवकने अवस्थामा हनुपुने, 

(७) स्थानीय तहले ददएको जममनलाई यस प्रयोजनका लामग मान्यता 
हनेुछ। 

(ख) भवन 
(१) कम्तीमा शैशक्षक, प्रशासकीय र पसु्तकालयको अलग-अलग 

तीनवटा भवनहरू हनुपुने, 
(२) कक्षा सञ्चालनको लामग शैशक्षक भवन कम्तीमा पच्चीस हजार वगन 

वफट के्षरफलको हनुपुने वा हरेक कक्षमा कम्तीमा पचास 
जनासम्म ववद्याथी अटाउने कक्षा कोठाहरू हनुपुने। 

(ग) छारावास 
(१) कम्तीमा एक मतहाई ववद्याथीहरूलाई छारावास हनुपुने,  
(२) मवहला र परुूषको लामग छुट्टा-छुटै्ट सवुवधाजनक छारावासको 

व्यवस्था हनुपुने।  
(घ) अन्य भौमतक पूवानधार 

(१) पठन पाठन, अनसुन्धान, प्रयोगात्मक कायन आददका लामग ववद्याथी 
सङ् ख्याको अनपुातमा पयानप् त फमननचर र उपकरणहरू सवहतको 
भौमतक व्यवस्थापन भएको हनुपुने, 

(२) मवहला र परुूषका लामग अलग-अलग र पयानप् त सङ् ख्यामा 
अपाङ्गमैरी शौचालय भएको हनुपुने, 

(३) स्वास््य केन्र, वपउने पानी, इन्टरनेट, खेल मैदान, बगैँचा 
आददको व्यवस्था हनुपुने। 

शैशक्षक आधारहरू 
(क) पसु्तकालय 

(१) ववद्याथी सङ् ख्याको अनपुातमा पयानप् त सङ् ख्यामा आवश्यक स्तरीय 
पसु्तकहरू सवहतको सवुवधा सम्पन्न पसु्तकालयको व्यवस्थापनको 
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साथै सबै पाठकहरू मबच सूचना प्रववमधको पहुँच पगु्न सक्ने गरी 
आवश्यक व्यवस्था हनुपुने,   

(२) ववद्यतुीय पसु्तकालय (ई-लाइबे्ररी) को व्यवस्था हनुपुने,   
(३) आवश्यक व्यवस्थापकीय सवुवधा सवहतको अध्ययन कक्षको 

व्यवस्था हनुपुने।  
(ख) प्रयोगशाला 

(१) प्राववमधक ववषयसँग सम्बशन्धत ववश्वववद्यालयको हकमा सम्बशन्धत 
व्यावसावयक पररषद्ले तोके बमोशजम ववद्याथी सङ् ख्याको 
अनपुातमा पयानप् त उपकरण, औजार तथा रसायनहरू सवहतको 
सवुवधायकु्त प्रयोगशालाको व्यवस्था हनुपुने। 

(ग) शशक्षक/प्राध्यापक 
(१) अध्यापन र अनसुन्धान गननका लामग आवश्यक सङ् ख्यामा 

तोवकएको योग्यता पगुकेा शशक्षक/प्राध्यापकहरू हनुपुने,   
(२) सबै शशक्षकहरू पूणनकालीन हनुपुने,  
(३) जम्मा शशक्षक सङ् ख्यामध्ये कम्तीमा एक मतहाई ववद्यावाररमध 

उपामध प्राप्त गरेको हनुपुने, 
(४) जम्मा शशक्षक सङ् ख्यामध्ये कम्तीमा दश प्रमतशत शशक्षक राविय 

तथा अन्तरानविय मान्यता प्राप्त सहकमी समीक्षा जननल (वपयर 
ररभ्यूड) मा लेखहरू प्रकाशन गरेको हनुपुने। 

(घ) कमनचारी 
(१) आवश्यक सङ् ख्यामा मनधानररत दक्षता र प्रमतविता सवहतका 

कमनचारी हनुपुने। 
(ङ) ववद्याथी 

(१) साधारण तथा प्राववमधक ववषयमा पठन पाठन तथा अनसुन्धान 
गने गराउने ववश्वववद्यालय भएमा कम्तीमा पाँच हजार ववद्याथी 
हनुपुने,  

(२) सञ्चालनमा रवहरहेको कुनै क्याम्पसको स्तरोन्नमत गरी 
ववश्वववद्यालयमा रूपान्तरण गनन लामगएको भएमा उक्त क्याम्पसमा 
कम्तीमा दईु हजार ववद्याथीहरू अध्ययनरत भएको, स्नातकोत्तर 
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तहमा कम्तीमा पाँच व्याच ववद्याथी दीशक्षत भएको र गणुस्तर 
समुनशितता तथा प्रत्यायन प्रमाणपर प्राप्त गरेको हनुपुने, 

(३) प्राववमधक ववषयका हकमा सम्बशन्धत अमधकार प्राप् त मनकायले 
मनधानरण गरेको सङ् ख्या अनसुारको ववद्याथी हनुपुने, 

तर प्रदेश सरकारले स्थापना गने ववश्वववद्यालयहरूको लामग 
यो ववद्याथी सङ् ख्या अमनवायन आधार हनेु छैन। 

(च) कोष 
(१) सघन ववश्वववद्यालय भएमा ववश्वववद्यालयको नाममा कम्तीमा 

पच्चीस करोड रूपैँयाको अक्षय कोष वा खचन नहनेु कोष स्थापना 
हनुपुने,  

(२) ववशशवष्टकृत ववश्वववद्यालय भएमा कम्तीमा दश करोड रूपैँयाको 
अक्षय कोष (ववषयगत) खचन नहनेु कोष स्थापना हनुपुने, 

(३) काठमाडौँ उपत्यकामभर स्थापना हनेु ववश्वववद्यालय भएमा उपरोक्त 
रकमहरूमा थप दश प्रमतशत रकम सवहतको कोषको व्यवस्था 
गनुनपने,  

(४) ववश्वववद्यालयमा पाचँ करोड रूपैँयाको बेग्लै खचन हनेु कोषको 
स्थापना गरी उक्त कोषमा जम्मा हनेु रकमको सम्भाववत स्रोतहरू 
पवहचान भएको हनुपुने, 

(५) उपरोक्त बमोशजमका कोषहरू मामनत ववश्वववद्यालय स्थापना भएको 
पाँच वषनमभर स्थापना गरी सक्नपुन।े 
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अन्य आधारहरू 
(क) अन्य आवश्यक मापदण्ड र पूवानधार 

(१) वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रमतवेदन अमनवायन हनुपुने, 
(२) सामाशजक प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रमतवेदन अमनवायन हनुपुने, 
(३) सम्भाव्यता अध्ययनको प्रमतवेदन अमनवायन हनुपुने, 
(४) ववश्वववद्यालयमा आन्तररक गणुस्तर समुनशितता केन्रको स्थापना 

भएको हनुपुने, 
(५) शचवकत्सा तथा इशन्जमनयररङ जस्ता ववशेष पूवानधारहरू आवश्यक 

पने उच्च शशक्षाका ववश्वववद्यालयका लामग सम्बशन्धत मनयमनकारी 
मनकायको परामशनमा थप पूवानधारहरू तोक्न सवकने, 

(६) उपरोक्त बमोशजमका मूल्याङ्कनको कायन एक वषनमभर सम्पन्न गरी 
सोको प्रमतवेदनको मसफाररसको आधारमा प्रदेश सरकारले मामनत 
ववश्वववद्यालयको मान्यता ददन सक्नछे। 

3. मामनत ववश्वववद्यालय एक्लै वा दईु वा दईुभन्दा बढी ववश्वववद्यालयहरू गामभई 
नया ँववश्वववद्यालयमा स्थानान्तरण भएमा हनुपुने मापदण्ड:- 

(१) काठमाडौं उपत्यकामभर कम्तीमा दईु सय रोपनी जग्गा हनुपुने,  
(२) पहाडी शजल्लामा भए कम्तीमा पाँच सय रोपनी जममन हनुपुने, 
(३) तराई र मभरी मधेशमा भए कम्तीमा पचास ववगाहा जममन हनुपुने, 

 (४)  अन्य मापदण्ड नयाँ ववश्वववद्यालयलाई तोवकए सरहको हनुपुने। 

  


