
नेपाल खुला विश्िविद्यालयकोसम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनेको विधेयक 

प्रस्तािना: खुला शिक्षा प्रणालीका नवीनतम शिक्षण ववधि तथा प्रववधिको माध्यमबाट ववशिन्न ववषयमा 
उच्चस्तरीय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्िानको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय शिक्षा तथा आजीवन 
शिक्षालाई सवोपलव्ि बनाउने, उच्च शिक्षामा सववसािारणको सहज पहुुँच पुरय्ाई मुलुकशित्र स्वतन्त्र 
प्राज्ञिक धचन्तन, सत्यको खोज र अनुसन्िानलाई ववकशसत गने, तथा देि, लोक र प्रकृततको सेवा गनव 
तत्पर, सक्षम, िानयुक्त, शिपयुक्त र तनरन्तर-अध्ययनशिलिान, सीप, प्रववधियुक्त जनिक्क्त उत्पादन 
गनवतनमावण गने उद्दशे्यकयको पुतत वका लाधग नेपाल खुला ववश्यकवववद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्िमा 
आवश्यकयक व्यवस्था गनव वाञ्छनीय िएकोले, 

 नेपालको अन्तररम संवविान २०६३ को िारा ८३ बमोक्जम व्यवस्थावपका–ससंदको हैशसयतमा 
संवविान सिालेनेपालको संवविान २०७२ बमोक्जम व्यवस्थावपका-संसदले यो ऐन बनाएको छ । 

पररच्छेद –१ 

प्रारम्म्िक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्िः (१) यस ऐनको नाम “नेपाल खुला ववश्यकवववद्यालय ऐन, २०७२” रहेको छ । 

(२) यो ऐन प्रमाणीकरण िएको एकानब्बेऔ ंददनबाट प्रारम्ि हुनेछ । 

२. पररिाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “खुला” िन्नाल ेसबकैा लाधग र सिैँका लाधग शिक्षाको उपलब्िताको समाक्जक लक्षलाई 
आत्मसाथ गदै सबै स्थान, उमेर र पषृ्ठिूशमका व्यक्क्तका लाधग तथा सबै पद्धतत र 
ववचारका लाधग खुला रहने गणुस्तरीय िैज्ञक्षक कायवक्रमहरु र िैज्ञक्षक सामधिहरु उपलव्ि 
गराउने िन्ने जनाउने छ । 

(ख)  “अध्ययन केन्र” िन्नाल ेदफा १८ १६ बमोक्जमको अध्ययन केन्र सम्झनु पछव । 

(खग)  “उपकुलपतत” िन्नाले दफा २० १८ बमोक्जमको उपकुलपतत सम्झनु पछव । 

(गघ) “कायवकारी पररषद्” िन्नाले दफा १० बमोक्जमको कायवकारी पररषद् सम्झनु पछव । 

(घङ) “कुलपतत” िन्नाले दफा १९ १७ बमोक्जमको कुलपतत सम्झनु पछव । 

(ङच) “आिारिूत केन्र” िन्नाले दफा १७ १५ बमोक्जमको आिारिूत केन्र सम्झनु पछव ।  



(चछ) “डीन” िन्नाले संकायको प्रमुख सम्झनु पछव । 

(छज) “तोककएको” वा “तोककए बमोक्जम” िन्नाले यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयममा तोककएको 
वा तोककए बमोक्जम सम्झनु पछव । 

(जझ) “तनदेिक” िन्नाले आिारिूत वा अध्ययन केन्रको प्रमुख सम्झनु पछव । 

(झञ) “पदाधिकारी” िन्नाले दफा ६ बमोक्जमका ववश्यकवववद्यालयका पदाधिकारी सम्झनु पछव । 

(ञट) “प्राज्ञिक पररषद्” िन्नाले दफा १२ बमोक्जमको प्राज्ञिक पररषद् सम्झनु पछव । 

 (ट) “ववद्या पररषद्” िन्नाल ेदफा १६ बमोक्जमको ववद्या पररष सम्झनु पछव । 

(ठ) “ववश्यकवववद्यालय” िन्नाले दफा ३ बमोक्जम स्थापना िएको नेपाल खुला ववश्यकवववद्यालय 
सम्झनु पछव । 

(ड) “शिक्षक” िन्नाले ववश्यकवववद्यालयमा शिक्षा प्रदान गने, अध्यापन वा ववश्यकवववद्यालयद्वारा 
तनददवष्ट प्राज्ञिक कायव गने, गराउने व्यक्क्त सम्झनु पछव । 

 (ढ) “शिक्षाध्यक्ष” िन्नाले दफा २१ बमोक्जमको शिक्षाध्यक्ष सम्झनु पछव । 

(णढ) “सङ्काय” िन्नाल ेदफा १५ १४ बमोक्जमको सङ्काय सम्झनु पछव । 

(तण) “सिा” िन्नाले दफा ७ बमोक्जमको ववश्यकवववद्यालय सिा सम्झनु पछव । 

(थ) “सेवा आयोग” िन्नाले दफा १४ बमोक्जमको सेवा आयोग सम्झनु पछव । 

 

पररच्छेद–२ 

विश्िविद्यालयको स्थापना 

३.  विश्िविद्यालयको स्थापना: (१) खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा ववशिन्न ववषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन, 

अध्यापन तथा अनुसन्िान गने, गराउने काम समेतको लाधग नेपाल खुला ववश्यकवववद्यालय 
स्थापना गररएको छ ।  

(२) ववश्यकवववद्यालयको केन्रीय कायावलय नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमासूचना प्रकािन 
गरी तोककददएको नेपालको कुनै स्थानमा रहनेछ ।  



(३) ववश्यकवववद्यालयले नेपालशित्र वा र बादहर आफ्नो कायवक्रम सञ्चालनगनव सक्नेछ । 

४. विश्िविद्यालय स्िशाससत र स्िसंगठित संस्था हुनेः(१) ववश्यकवववद्यालय अववक्च्छन्न उत्तराधिकारवाला 
एक स्विाशसत, र स्वसगंदठत, लक्षअनुगाशम तथा आफ्ना कायवहरु प्रतत जवाफदेदह 
स्वायत्त संस्था हुनेछ ।  

(२) ववश्यकवववद्यालयको सब ैकाम, कारबाहीको तनशमत्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ ।  

(३) ववश्यकवववद्यालयले व्यक्क्त सरह चल, अचल सम्पक्त्त प्राप्त गनव, उपिोग गनव, बेचववखन 
गनव वा अन्य ककशसमको व्यवस्था गनव सक्नेछ ।  

(४) ववश्यकवववद्यालयले व्यक्क्त सरह नाशलस उजूर गनव र ववश्यकवववद्यालय उपर पतन सोही 
नामबाट नाशलस उजरू लाग्न सक्नेछ ।  

(५) ववश्यकवववद्यालयले व्यक्क्त सरह करार गनव, करार बमोक्जमको अधिकार प्रयोग गनव 
तथा दातयत्व तनवावह गनव सक्नछे ।  

पररच्छेद–३ 

विश्िविद्यालयको संगिन तथा पदाधधकारी 

५. विश्िविद्यालयको संगिनः(१) ववश्यकवववद्यालयको संगठन देहाय बमोक्जम हुनेछ र तयनीहरुको सामूदहक 
रुप नै ववश्यकवववद्यालयको स्वरुप हुनेछः– 

(क) सिा 

(ख) कायवकारी पररषद् 

(ग) प्राज्ञिक पररषद् 

 (घ) सेवा आयोग  

(ङघ) सङ्काय 

 (च) ववद्या पररषद् 

(छङ) आिारिूत केन्र 

(जच) अध्ययन केन्र 



(झछ) तोककए बमोक्जमका अन्य तनकाय । 

(२) ववश्यकवववद्यालयको तफव बाट गररने सम्पूणव काम उपदफा (१) बमोक्जमका सगंठनहरुबाट 
गररनेछ ।  

(३) सिा, कायवकारी पररषद, र प्राज्ञिक पररषद ववश्यकवववद्यालयका उच्चतम तनकाय हुनेछन ्
। 

(४) कोदह एक व्यक्क्त एउटा िन्दा बदढ उच्चतम तनकायको सदस्य हुन पाउने छैन । 

 

६. विश्िविद्यालयका पदाधधकारीहरु: (१) ववश्यकवववद्यालयमा देहायका पदाधिकारीहरु रहनेछनः– 

(क) कुलपतत    

(ख) उपकुलपतत  

 (ग) शिक्षाध्यक्ष 

(घग) सवेा पररषद वा आयोगको अध्यक्ष 

(ङघ) डीन 

(चङ) तनदेिक 

(छच) तोककए बमोक्जमका अन्य पदाधिकारीहरु । 

(२) राजनैततक संगठनका सदस्यहरु, राजनीततक संगठन सङ्ग आवद्ध भ्रात ृसंगठनका 
सदस्यहरु, वा ववगत चार बषवमा त्यस्तो काममा संलग्न व्यक्क्तहरु तनदेिक वा 
सो िन्दा माधथल्लो पदका पदाधिकारी हुन सक्ने छैनन ्। तर कुलपततको हकमा 
यो प्रततबन्ि रहने छैन । 

पररच्छेद –४ 

सिाको गिन तथा काम, कतनव्य र अधधकार 

७. सिाको गिनः (१) ववश्यकवववद्यालयमा सवोच्च तनकायको रुपमा एक सिा रहनेछ । 



    (२) सिाकोगठन देहाय बमोक्जम हुनेछ:– 

(२) सिा ५ सदस्यीय हुने छ, जसका सदस्यहरु वविेषत: प्राज्ञिक, व्यावसातयक र 
साुँस्कृततक संस्थाहरुमा ववगतमा वा हालै उत्तरदायी पदमा रदह 
असािारण िान र अनुिव हाुँशसल गरर ववश्यकवववद्यालयको उद्दशे्यकय 
पररपुतत वकालाधग कतवव्य बहन गनव सक्षम व्यक्क्तहरु हुनेछन ्।  

(३) नेपाल वा अन्य मुलुकका संघीय, प्रादेशिक वा स्थानीय सरकारका 
पदाधिकारीहरु, चुनावव प्रकृयाबाट छातनने राक्ष्िय, प्रादेशिक वा अन्यकुनै 
जनप्रतततनधि सिाका सदस्यहरु, राजनैततक संगठन वा तत सङ्ग आवद्ध 
भ्रात ृसंगठनका सदस्यहरु, वा ववगत चार बषवमा त्यस्तो काममा संलग्न 
व्यक्क्तहरु सिाका सदस्य हुन सक्ने छैनन ्। 

(४) ववश्यकवववद्यालयका शिक्षक र  कमवचारर, ववश्यकवववद्यालयसङ्ग व्यावसातयक 
लेनदेन गने व्यक्क्त, अन्य संस्थाबाट ववश्यकवववद्यालयमा काममा 
खटाइएका व्यक्क्त, ववश्यकवववद्यालय आनुदान आयोगका पदाधिकारी, 
ववश्यकवववद्यालयसङ्ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालयबाट पाररश्रशमक शलने 
वा तत मन्त्रालयसङ्ग व्यावसातयक सम्बन्ि राख्ने व्यक्क्त, वा अन्य 
ववश्यकवववद्यालयको सिामा रहेका व्यक्क्त सिाको सदस्य हुन पाउने छैनन ्
।  

(५) प्रथम सिामा नेपाल सरकारल ेदईु जना र गरै-आवासीय नेपाली संघले दईु 
जना सदस्य मनोतनत गने छन ्। त्यस पश्यकचातका सिामा नेपाल 
सरकारले दईु जना र कायवकारर पररषदको शसफाररसमा प्राज्ञिक पररषदको 
बहुमतले दईु जना सदस्य मनोतनत गने छन ्। मनोतनत चार जनाले 
सववसम्मततमा छानेको एक जना गरर सिामा पाुँच सदस्य रहने छन ्। 

(६) उपदफा (५) अनुसार मनोतनत चार जनाल ेतीन मदहना सम्म पाुँचौ सदस्यको 
सववसम्मत तनणवय शलन नसकेमा प्रथम सिाको हकमा कायवकारी 
पररषदको शसफाररसमा कुलपततले र त्यस पश्यकचातका सिाको हकमा 
कायवकारी पररषदको शसफाररसमा प्राज्ञिक पररषदको बहुमतले चार 
सदस्यहरुबाट प्रस्ताववत बदढमा चार नामहरु मध्येवाट एकजनालाई छनौट 
गनेछन ्। 



(७) एक कायवकाल पुरा गरे लगत्त ैअको कायवकालको तनयुक्क्त एक िन्दा बदढ 
पल्ट ददन पाइने छैन । 

(८) सिाका सदस्यहरुले सािारण बहुमतबाट आुँफुमध्ये कसैलाई अध्यक्ष चयन 
गने छन ्।  

(९) नेपालमा हाल िैरहेको अत्याधिक बौवद्धक बदहगवमनलाई दृक्ष्टगत गरर दोश्रो र 
त्यस पश्यकचातका सिामा सरकारल ेएक जना र ववश्यकवववद्यालयले एक 
जना सदस्य गरै-आवासीय नेपालीहरु मध्ये वाट मनोनयन गने छन ्। 
तर प्रत्येक कायवकालको अन्त्यमा ववश्यकवववद्यालयले यो नीततको सशमक्षा 
गने छ र प्राज्ञिक पररषदको दईु ततहाई मतले समसामतयक पररष्करण 
गनव सक्ने छ ।  

(क)   कुलपतत       –अध्यक्ष 

(ख) सदस्य,राक्ष्िय योजना आयोग (शिक्षा हेने) –सदस्य 

(ग) उपकुलपतत  –सदस्य 

(घ)   अध्यक्ष, ववश्यकवववद्यालय अनुदान आयोग –सदस्य 

(ङ)   सधचव, अथव मन्त्रालय –सदस्य 

(च) सधचव, वातावरण, वविान तथा प्रववधि मन्त्रालय –सदस्य 

(छ)   सधचव, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय –सदस्य 

(ज) सधचव, शिक्षा मन्त्रालय –सदस्य 

(झ)   अन्य ववश्यकवववद्यालयका उपकुलपततहरुमध्येबाट दईुजना –सदस्य 

(ञ)   अन्य ववश्यकवववद्यालय तथा प्रचशलत कानून बमोक्जम स्थापना िएका 
अध्ययन प्रततष्ठानका पवूव उपकुलपततहरुमध्येबाट एकजना –सदस्य 

(ट) सेवा आयोगका अध्यक्ष –सदस्य 

(ठ) डीनहरुमध्येबाट एकजना –सदस्य 



(ड) तनदेिकहरुमध्येबाट एकजना  –सदस्य 

(ढ)    ववश्यकवववद्यालयका प्राध्यापकहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना मदहला सदहत 
दईुजना –सदस्य 

(ण) गरैआवासीय नेपाली संघको अध्यक्ष वा तनजले तोकेको सो संघको 
प्रतततनधि –सदस्य 

(त) उद्योगपतत, व्यापारी, चन्दादाता, समाजसेवी वा िजै्ञक्षक वा प्राज्ञिक क्षते्रमा 
उल्लेखनीय योगदान पु¥याएका व्यक्क्तहरुमध्ये सब ैके्षत्रबाट प्रतततनधित्व 
हुने गरी कम्तीमा दईुजना मदहला सदहत पाुँचजना –सदस्य 

(थ) शिक्षाध्यक्ष –सदस्य–सधचव 

(३) शिक्षाध्यक्षको तनयुक्क्त निएसम्मको लाधग सिाको सदस्य–सधचवको काम कुलपततले 
तोकेको सिाको कुनै सदस्यले गनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोक्जमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन कायवकारी 
पररषद्को शसफाररसमा कुलपततबाट हुनेछ । 

(५१०)  उपदफा (२) बमोक्जमकामनोनीतसिाका सदस्यहरुको पदावधि चार वषवको हुनेछ ।  

(६११) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पद ररक्त हुन गएमा बाुँकी अवधिको लाधग 
उपदफा (४) बमोक्जमकोपूवववत प्रकक्रया पूरा गरी अकावे केो व्यक्क्तलाई मनोनयन 
गररनेछ ।  

८. सिाको बैिक: (१) सिाको बैठक सािारणतया मदहनाको एक पटक र वषवको कम्तीमा दईु दि 
पटक बस्नेछ । 

(२)  सिाको बैठक सदस्यहरुको आपशस समझदारीमा रोजेको शमतत समय र स्थानमा 
बस्नेछ र त्यो हुन नसकेमा सो सिाको अध्यक्षले तोकेको शमतत, समय र 
स्थानमा बस्नेछ । 

(३) सिाको बैठक हुनुिन्दा कम्तीमा सात ददन अगाव ैबैठकमा छलफल हुने ववषयको 
कायवसूची सदहतको सूचना सिाकासदस्य–सधचवले सब ैसदस्यलाई ददइनेछ ।  



(४)  सिामा तत्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रततितिन्दा बढीतीन 
जना सदस्यहरु उपक्स्थत िएमा बैठकको लाधग गणपूरक संख्या पुगेको मातननेछ 
।  

(५)  सिाको बैठकको अध्यक्षताकुलपततलेर तनजको अनुपक्स्थततमा उपकुलपततले 
गनेछअध्यक्षको अनुपक्स्थततमा उपक्स्थत सदस्यहरुले आुँफुमध्येबाट छानेको 
व्यक्क्तले बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।  

(६)  यस ऐनले अन्यथा तोकेको अबस्थामा बाहेक सिाको बैठकमा बहुमतको राय 
मान्य हुनेछ र मत बराबर िएमा बठैकमा अध्यक्षता गने व्यक्क्तले तनणावयक 
मत ददनेछ ।  

 (७) सिाको बठैकको तनणवयसदस्य–सधचवले बैठकमा अध्यक्षता गने व्यक्क्तबाट प्रमाणणत 
गराई राख्नेछ ।  

(८७)  सिाको बैठक सम्बन्िी अन्य कायवववधि सिा आपैंmले आुँफैल ेतनिावरण गरे 
बमोक्जम हुनेछ । 

९. सिाको काम, कतनव्य र अधधकारः सिाको काम, कतवव्य र अधिकार देहाय बमोक्जम हुनेछः–                                                                                                                                                                                                                                                               

 (क) ववश्यकवववद्यालयको नीतत, व्यवस्थाकीय शसद्धान्तहरु र सञ्चालन वविीहरु तनिावरण 
गने, 

(ख) खुला शिक्षा प्रणालीद्वारा ववशिन्न ववषयमा उच्चस्तरीय ववश्यकवववद्यालयको 
सम्पक्त्त तथा त्यहाुँ गररने अध्ययन, अध्यापन, तथा अनुसन्िान कायवक्रम 
सञ्चालन तथा आधथवक-प्रिासतनक गततववधिहरुको तनररक्षण गने, गराउने, 

(ग) ववश्यकवववद्यालयको दहत सङ्ग गहन सम्बन्ि र आिारिूत महत्व राख्ने 
सम्झौताहरुमा अक्न्तम तनणवय शलने तथा ववश्यकवववद्यालयका लाधग महत्वपूणव 
सैद्धाक्न्तक सवालहरुमा िारणा प्रस्ततु गने,  व्यवस्थापन तथा सञ्चालनका लाधग 
ववश्यकवववद्यालयका ववशिन्न संगठन तथा सो अन्तगवतका तनकायलाई आवश्यकयक 
मागवदिवन गन,े 

(घ) ववश्यकवववद्यालयबाट प्रदान गररने ववशिन्न उपाधिहरु तनिावरण गरी प्रदानस्वीकृत 
गने, 



(ङ) ववश्यकवववद्यालयको योजना, वावषवक प्रततवदेन, लेखा परीक्षण प्रततवेदन, वावषवक 
बजेट र कायवक्रम स्वीकृत गने, 

(च) ववश्यकवववद्यालयको नीतत तनयम स्वीकृत गने, 

(छ) सिामा प्राप्त िएका ववशिन्न प्रस्ताव छलफल गरी स्वीकृत गने, 

(ज) ववश्यकवववद्यालयको वावषवक प्रततवदेन तथा लेखा परीक्षण प्रततवदेन उपर छलफल 
गरी पाररत गनेप्राज्ञिक पररषदले शसफाररस गरेका व्यक्क्तहरु मध्येबाट आगाशम 
उपकुलततको छनौट र तनयुक्क्त गने ।  

(झ)  ववश्यकवववद्यालयमा ववत्तीय अनुिासन कायम राख्न आधथवक, िैज्ञक्षक, प्राज्ञिक र 
प्रिासतनक सुिारहरुका लाधग कायवकारी पररषद्लाई तनदेिन ददने,  

(ञ) आवश्यकयकता अनुसार अन्य आयोग वा पररषदहरु गठन र खारेज गने, 

(ञच) तोककए बमोक्जमका अन्य काम गने, गराउने । 

पररच्छेद –५ 

कायनकारी पररषद्को गिन तथा काम, कतनव्य र अधधकार 

१०. कायनकारी पररषद्को गिन: (१) ववश्यकवववद्यालयको कायवकारी तनकायको रुपमा काम गनव एक ५ 
सदस्यीय कायवकारी पररषद् रहनेछ । 

(२) कायवकारी पररषद्को गठन देहाय बमोक्जम हुनेछः– 

(क) उपकुलपतत       –अध्यक्ष 

 (ख) शिक्षाध्यक्ष       –सदस्य 

(गख) पदाधिकारीहरुमध्येबाट सिाका सदस्यहरुमध्येबाट एकजना चार जना   
  –सदस्य 

  (घ) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना      –सदस्य  

(ङ) उपकुलपततले तोकेको डीन     –सदस्य–सधचव 



(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग)र (घख) बमोक्जमका सदस्यको मनोनयन उपकुलपततको 
शसफाररसमा सिाबाट हुनेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोक्जममनोनीत सदस्यहरुको पदावधि चार वषवको हुनेछ । 

(५) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पदररक्त हुन गएमा बाुँकी अवधिको लाधग उपदफा 
(३) बमोक्जमको प्रकक्रया परूा गरी अकावे े अको व्यक्क्तलाई मनोनयन गररनेछ ।  

(६) कायवकारी पररषद्को बैठक सम्बन्िी कायवववधि तोककए बमोक्जम हुनेछ र त्यसरी 
नतोककएसम्मको लाधग त्यस्तो कायवववधि कायवकारी पररषद् आफंेैले आुँफैल े
तनिावरण गरे बमोक्जम हुनेछ ।  

११. कायनकारी पररषद्को काम, कतनव्य र अधधकारः कायवकारी पररषद्े्दको काम, कतवव्य र अधिकार देहाय 
बमोक्जम हुनेछः– 

(क) सिाको तनणवय तथा तनदेिन कायावन्वयन गने, गराउन,े 

(ख) ववश्यकवववद्यालयलाई आवश्यकयक पने ववत्तीय स्रोत जटुाउन आवश्यकयक काम गने, 

(ग) ववश्यकवववद्यालयका आधथवक, प्राज्ञिक, प्रिासतनक तथा आचारसंहदहता सम्बन्िी 
नीतत-तनयमहरुको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृततका लाधग सिामा पेि गने,                                                 

(घ) ववश्यकवववद्यालयलाई आवश्यकयक पने शिक्षक तथा कमवचारीको दरवन्दी स्वीकृततका 
लाधग सिामा पेि गने र स्वीकृत दरबन्दीमा सेवा आयोगको शसफाररसमा शिक्षक 
तथा कमवचारी तनयुक्क्त तथा बढुवाव्यवस्था गने, 

 (ङ) ववश्यकवववद्यालयका शिक्षक, कमवचारी तथा ववद्याथीले पालना गनुव पने आचार 
संदहता तयार गरी स्वीकृततको लाधग सिा समक्ष पेि गने, 

(चङ) खण्ड (ङ) बमोक्जमको आचार संदहता ववश्यकवववद्यालयका शिक्षक, कमवचारी तथा 
ववद्याथीले संस्थाका आधथवक, प्राज्ञिक, प्रिासतनक तथा आचारसंहदहता सम्बन्िी 
तनतत-तनयमहरु पालना गरे, नगरेको अनुगमन गने, गराउने र अनुगमन गदाव 
गराउुँ दाआचार संदहताको ततनको पालना नगरेको नदेणखएमा कारबाही गने,  



(छ) ववश्यकवववद्यालयको प्रगतत-प्रततवदेन, नीतत, वावषवक कायवक्रम, बजेट, प्रगतत वववरण, 

लेखापरीक्षण प्रततवेदन र अन्य प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृततको लाधग सिा समक्ष 
पेि गने, 

(ज) ववश्यकवववद्यालयकाद्वारा सञ्चाशलत िैज्ञक्षक कायवक्रमको सञ्चालन, समन्वय तथा 
तनरीक्षण गने र सोको प्रततवेदन सिामा पेि गने, 

(झ) सिाको तनदेिनको अिीनमा रही ववश्यकवववद्यालयको चल, अचल सम्पक्त्तको 
बेचववखन गने, ठेक्का पट्टा गरी ददने, शलने, 

(ञ) ववश्यकवववद्यालयको कोष तथा चल, अचल सम्पक्त्तको संरक्षण, तनयन्त्रण, 

व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गने, गराउन,े 

(ट) ववश्यकवववद्यालयलाई प्राप्त दान, दातव्य तथा आधथवक सहयोग िहण गने, 

(ठ) ववश्यकवववद्यालयको नीतत तथा कायवक्रमको अिीनमा रही प्राज्ञिक, अनुसन्िानमूलक 
र पेिागत ववकास सम्बन्िी िजै्ञक्षक कायवक्रम सञ्चालन गनव तथा सोका लाधग 
आवश्यकयक सहयोग जुटाउने समेतका काम गनव स्वदेिी वा ववदेिी ववश्यकवववद्यालय 
वा संस्थासुँग सम्बन्ि कायम गने तथा सहकायव गने, 

(ड) आफूले गने कामका लाधग आवश्यकयकता अनुसार सशमतत, उपसशमतत वा 
कायवटोलीको गठन गने, 

 (ढ) ववश्यकवववद्यालयमा ववत्तीय अनुिासन कायम राख्ने तथा बेरुज ुफर्छ्यौटका अन्य 
तनकायले गने ितन तोकेका बाहेक ववश्यकवववद्यालयलाई आवस्यक अन्य कामहरु 
गने, गराउने ।, 

(ण) तोककए बमोक्जमका अन्य कामहरु गने । 

  

पररच्छेद –६ 

प्राक्षिक पररषद्को गिन तथा काम, कतनव्य र अधधकार 



१२. प्राक्षिक पररषद्को गिनः (१) ववश्यकवववद्यालयको िैज्ञक्षक, प्राज्ञिक तथा अनुसन्िानको कायवलाई 
व्यवक्स्थत गने तनकायको रुपमा काम गनव ववश्यकवववद्यालयमा एक प्राज्ञिक पररषद् 
रहनेछ । 

(२) प्राज्ञिक पररषद्को गठन देहाय बमोक्जम हुनेछः– 

(क) शिक्षाध्यक्षप्राध्यापकहरुमध्येवाट एकजना    
 –अध्यक्ष 

(ख) डीनहरुमध्येबाट एकजना     –सदस्य 

(ग) तनदेिकहरुमध्येबाट एकजना     –सदस्य 

(घ) शिक्षकहरुमध्येबाट एकजना      –सदस्य 

(ङ) खुला शिक्षा प्रववधि तथा पाठ्यक्रम सम्बन्िी ववषयका 

    वविहरुमध्येबाट दईुजना      –सदस्य 

(च) ववषयगत वविहरुमध्येबाट कम्तीमा एकजना मदहला सदहत  

    दईुजना        –सदस्य 

 (छ) शिक्षाध्यक्षले तोकेको तनदेिक     –सदस्य–सधचव 

(३) उपदफा (२) को खण्ड(ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोक्जमका सदस्यको मनोनयन 
उपकुलपततको शसफाररसमा कुलपततबाट सिाबाट हुनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोक्जम मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि चार वषवको हुनेछ । 

(५) कुनै कारणले मनोनीत सदस्यको पदररक्त हुन गएमा बाुँकी अवधिको लाधग उपदफा 
(३) बमोक्जमको प्रकक्रया परूा गरी अकावे े अको व्यक्क्तलाई मनोनयन गररनेछ । 

(६) प्राज्ञिक पररषद् अन्तगवत तोककए बमोक्जम ववषय सशमततहरु रहन सक्नेछन ्।  

(६७) प्राज्ञिक पररषद्को बठैक सम्बन्िी कायवववधि तोककए बमोक्जम हुनेछ र त्यसरी 
नतोककएसम्मको लाधग त्यस्तो कायवववधि प्राज्ञिक पररषद् आफैं ल ेतनिावरण गरे 
बमोक्जम हुनेछ ।  



१३. प्राक्षिक पररषद्को काम, कतनव्य र अधधकारः प्राज्ञिक पररषद्ेद्को काम, कतवव्य र अधिकार देहाय 
बमोक्जम हुनेछः– 

(क) ववश्यकवववद्यालयको पाठ्यक्रम तनिावरण गने, 

(ख) पाठ्यिार हस्तान्तरण (के्रडडट िान्सफर) र पाठ्यिार सञ्चय (के्रडडट 
एक्यूमूलेिन) सम्बन्िी आवश्यकयक काम गने, गराउन,े 

(ग) ववश्यकवववद्यालयको प्राज्ञिक तथा अनुसन्िान सम्बन्िी नीतत तथा कायवक्रम तजुवमा 
गरी स्वीकृत गने, 

(घ) ववश्यकवववद्यालयद्वारा सञ्चाशलत ववशिन्न िजै्ञक्षक कायवक्रममा िनावको योग्यता 
तथा आिार, सङ्काय पररवतवनलम्बीय र ज्ञक्षततजीय सयंोजन तथा स्थान्तर ववधि, 

शसकाई मूल्याङ्कन ववधि र परीक्षाको ककशसम तनिावरण गने, 

 (ङ) ववद्याथीबाट शलइने िुल्क, अध्ययन सामिीको मूल्य तथा ववश्यकवववद्यालयले प्रदान 
गने सेवाको िुल्क तनिावरण गने, 

(च) िैज्ञक्षक गुणस्तर कायम राख्न आवश्यकयक काम गने,  

(छ) ववश्यकवववद्यालयद्वारा प्रदान गररने ववशिन्नउपाधि प्रदान गनव सिामा शसफाररस 
गने, 

(ज) अन्य िैज्ञक्षक संस्थाबाट प्राप्त उपाधिको समकक्षता तनिावरण गने, 

(झ) प्राज्ञिक र अनुसन्िानका ववषयमा ववश्यकवववद्यालयका अन्य तनकायलाई राय 
सल्लाह ददन,े 

(ञ) तोककए बमोक्जमका अन्य कायव गने ।  

पररच्छेद–७ 

सेिा आयोग, सङ्काय, विद्यापररषद्  केन्र तथा अन्य ननकाय 

१४. सिेा आयोगको गिनः (१) ववश्यकवववद्यालयको शिक्षक तथा कमवचारीहरुको तनयुक्क्त तथा बढुवाको 
लाधग शसफाररस गनव एक सवेा आयोगरहनेछ । 

(२) सेवा आयोगको गठन देहाय बमोक्जम हुनेछ ेः– 



(क) दफा २४ बमोक्जमको सशमततको शसफाररसमा कुलपततबाट तनयुक्त व्यक्क्त – 

अध्यक्ष 

(ख) लोक सेवा आयोगको सदस्य     – सदस्य 

(ग) दफा २४ बमोक्जमको सशमततको शसफाररसमा कुलपततबाट तनयुक्त व्यक्क्त – 
सदस्य 

(३) उपदफा (२) बमोक्जम तनयुक्त अध्यक्ष तथा सदस्यको पदावधि चार वषवको हुनेछ । 

(४) सवेा आयोगको अन्य काम, कतवव्य र अधिकार तोककए बमोक्जम हुनेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोक्जम तनयुक्तअध्यक्ष र सदस्यको पाररश्रशमक, सुवविा र सेवाका अन्य 
ितवहरू तोककए बमोक्जम हुनेछन।् 

(६) सेवा आयोगको बैठक सम्बन्िी कायवववधि तोककए बमोक्जम हुनेछ र त्यसरी 
नतोककएसम्मको लाधग त्यस्तो कायवववधि सवेा आयोग आपैंmले तनिावरण गरे 
बमोक्जम हुेृनेछ । 

१५१४. सङ्कायः (१) ववश्यकवववद्यालयमा सञ्चालन गररने उच्च शिक्षाको लाधग तोककए बमोक्जमका ववशिन्न 
सङ्काय स्थापना गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्जम सङ्काय स्थापना गदाव सङ्काय अन्तगवत सञ्चालन हुने 
कायवक्रम र ववद्याथी संख्या समेतलाई आिार बनाइनेछ । 

(३) सङ्कायको अन्य काम, कतवव्य र अधिकार तोककए बमोक्जम हुनेछ ।  

१६. विद्या पररषद्ः (१) सङ्कायको िैज्ञक्षक तथा प्राज्ञिक कायवक्रम सञ्चालन गनवको लाधग प्रत्येक 
सङ्कायमा तोककए बमोक्जमको एक ववद्या पररषद् रहनेछ । 

(२) ववद्या पररषद् अन्तगवत तोककए बमोक्जमका ववषय सशमततहरु रहनेछन ्। 

(३) ववद्या पररषद् र सो अन्तगवत रहने ववषय सशमततको काम, कतवव्य र अधिकार तथा 
बैठक सम्बन्िी कायवववधि तोककए बमोक्जम हुनेछ । 



१७१५. आधारिूत केन्रः (१) ववश्यकवववद्यालयमा पाठ्यक्रम ववकास, अध्ययन सामिी उत्पादन तथा प्रसारण, 

प्राज्ञिक तथा अनुसन्िान, ववद्यार्वथी सम्पकव  तथा परामिव लगायत तोककएका 
अन्य कामका लाधग आिारिूत केन्र रहनेछन ्।  

(२) आिारिूत केन्रको स्थापना, सञ्चालन तथा काम, कतवव्य र अधिकार तोककए बमोक्जम 
हुनेछ ।  

१८१६. अध्ययन केन्रः (१) ववश्यकवववद्यालयले ववशिन्न ववषयमा उच्च शिक्षा प्रदान गनवको लाधग 
आवश्यकयकता अनुसार  अध्ययन केन्र सञ्चालन गनव सक्नेछ ।  

(२) ववश्यकवववद्यालयले नेपाल सरकारको स्वीकृतत शलई नेपाल बादहर अध्ययन केन्र 
सञ्चालन गनव सक्नेछ । 

(३) अध्ययन केन्रको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोककएबमोक्जम 
हुनेछ ।  

 

पररच्छेद–८ 

विश्िविद्यालयका पदाधधकारी, सशिक तथा कमनचारी 

१९१७. कुलपनतः  (१) शिक्षामन्त्री राष्िपतत, प्रिानमन्त्री वा प्रततक्ष्ठत सामाक्जक व्यक्क्त ववश्यकवववद्यालयको 
कुलपततहुनेछ । 

(२) कुलपतत ववश्यकवववद्यालयको प्रमुख र सिाको अध्यक्ष हुनेछ । 

(३) कुलपततले ववश्यकवववद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गनेछ । 

(४) कुलपततले आवश्यकयकतानुसार ववश्यकवववद्यालयको तनरीक्षण गनव र ववश्यकवववद्यालयलाई 
तनदेिन ददन सक्नेछ र त्यसरी कुलपततले ददएको तनदेिनको पालना गनुव 
ववश्यकवववद्यालयको कतवव्य हुनेछसुझावहरु ददन सक्ने छ । 

२०१८. उपकुलपनतः (१) ववश्यकवववद्यालयमा पूरा समय काम गने प्रमुख पदाधिकारीको रुपमा एक 
उपकुलपतत रहनेछ । 



(२) उपकुलपततमा ववद्यावाररधि गरेको तथा ववश्यकवववद्यालयको सांगठतनक र आधथवक 
व्यवस्थान गनव सक्ने र ववश्यकवववद्यालयको उद्देश्यकय पुतत वका लाधग उच्च प्रकृततको 
नेततृ्व ददन सक्ने योग्यता, क्षमता, र कुिलता िएको व्यक्क्तलाई मात्र चयन गनव 
सककने छ । 

(३) प्रथम उपकुलपतत नेपाल सरकारले दफा २४ बमोक्जमको सशमततको शसफाररसमा 
उपकुलपततको नेपालमा स्थावपत ववश्यकवववद्यालयका तीन जना अिज पूवव-
उपकुलपततहरु रहेको तीन सदस्यीय सशमततको शसफाररसमा नेपाल सरकारले 
तनयुक्क्त गनेछ । त्यस पश्यकचातको उपकुलपततको हकमा साववजतनक वविापनको 
उत्तरमा आवेदन ददने आवेदकहरु मध्येबाट तोककएको प्रकृया अनुसार सिाले 
बनाएको छनौट सशमततले तोककएको प्रकृया अपनाई छानेका तीन जनाको नाम र 
वववरण सिामा प्रस्ततु गने छ, जस मध्ये सिाको शसफाररसमा प्राज्ञिक पररषदको 
बहुमतले अनुमोदन गरेको एक जनालाई सिाले उपकुलपततमा तनयुक्त गने छ ।  

(३४) ववश्यकवववद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उपकुलपततको सामान्य तनयन्त्रण रहनेछ 
र तनजले ववश्यकवववद्यालयको काम, कारबाहीमा तनदेिन ददन र रेखदेख गनव सक्नेछ 
तथा सिा बाहेक कुनै पतन पररषद् वा सशमततको बठैक बोलाउन, बैठकमा िाग 
शलन र बैठकमा राय ददन पाउने छ ।  

(४५) उपकुलपततले सिाको तनणवय र तनदेिनहरु कायावन्वयन गनुव, गराउनु पनेछ । 

(५६) कुलपततको अनुपक्स्थततमा उपकुलपततले दीक्षान्त समारोहमा अध्यक्षता गनेछ । 

(७) उपकुलपनतले विश्िविद्यालयको दरूगासम लिमा प्रिाि पाने प्रकृनतका ननर्नयहरु सलन 
सिाको अनुमोदन सलएको हुनु पनेछ तर यठद सिाको ननर्नयलाई पखदँा 
विश्िविद्यालयको सञ्चालनलाई उल्लेख्य घाटा पुग्ने अस्थामा आई तत्काल 
ननर्नय सलनु परेमा सिालाई सो को जानकारर बबना कुनै बबलम्ब ठदनु पने छ । 

२१. सशिाध्यिः (१) ववश्यकवववद्यालयको आधथवक, िैज्ञक्षक, प्राज्ञिक, अनुसन्िनात्मक कायव तथा कमवचारी 
प्रिासनको रेखदेख र समन्वय गनवको लाधग ववश्यकवववद्यालयमा एक शिक्षाध्यक्ष 
रहनेछ ।  

 (२)  शिक्षाध्यक्ष पूरा समय काम गने पदाधिकारी हुनेछ । 
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 (३) कुलपततले दफा २४ बमोक्जमको सशमततको शसफाररसमा शिक्षाध्यक्षको तनयुेुक्क्त 
गनेछ । 

(४) उपकुलपततको अनुपक्स्थततमा शिक्षाध्यक्षले उपकुलपततको काम गनेछ । 

२२१९. डीनः (१) सङ्कायको प्रमुखको रूपमा काम गनव प्रत्येक सङ्कायमा एक डीन रहनेछ । 

(२) डीन पूरा समय काम गने पदाधिकारी हुनेछ । 

(३) डीनको तनयुक्क्त कायवकारी पररषद्बाट हुनेछ । 

२३२०. ननदेशकः (१) केन्रको प्रमुखको रुपमा काम गनव प्रत्येक केन्रमा एक तनदेिक रहनेछ। 

(२) तनदेिक पूरा समय काम गने पदाधिकारी हुनेछ । 

(३) तनदेिकको तनयुक्क्त कायवकारी पररषद्बाट हुनेछ । 

२४. ससफाररस ससमनत सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) उपकुलपतत, शिक्षाध्यक्ष र सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा 
सदस्यको तनयुक्क्तको लाधग शसफाररस गनव नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालयका सधचव, सिाका 
सदस्य र प्राध्यापक रहेको एक शसफाररस सशमतत गठन गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्जमको सशमततले नेपाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त 
ववश्यकवववद्यालयबाटकम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हाशसल गरेका देहायका 
व्यक्क्तहरुमध्येबाटउपकुलपतत, शिक्षाध्यक्ष र सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा 
सदस्यको पदमा तनयुक्क्तको लाधग कुलपतत समक्ष शसफाररस गनेछः– 

(क) प्राध्यापन वा अनुसन्िानको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वषव काम गरेका ख्याती प्राप्त 
शिक्षाववद्हरुमध्येबाटउपकुलपततको पदमा, 

(ख) सरकारी वा प्राध्यापनको क्षते्रमा कम्तीमा बीस वषव काम गरेका ख्याती प्राप्त 
व्यक्क्तहरुमध्येबाट सेवा आयोगको अध्यक्ष पदमा, 

(ग) प्राध्यापनको क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वषव काम गरेका प्राध्यापकहरुमध्येबाट शिक्षाध्यक्ष 
र सेवा आयोगको सदस्यको पदमा । 



(३) उपदफा (१) बमोक्जमको सशमततले उपकुलपतत, शिक्षाध्यक्ष र सेवा आयोगका अध्यक्ष 
तथा सदस्यको पदमा तनयुक्क्तको लाधग शसफाररस गदावअपनाउने प्रकक्रया सो 
सशमतत आफैं ले तनिावरण गरे बमोक्जम हुनेछ ।  

२५२१. पदाधधकारीको सेिा, शतन, सुविधा तथा काम, कतनव्य र अधधकारः (१) कुलपतत, उपकुलपतत, प्राज्ञिक 
पररषदको अध्यक्ष, शिक्षाध्यक्ष, डीन तथा तनदेिकको पदावधि चार वषवको हुनेछ । 

(२) पदाधिकारीको अन्य काम, कतवव्य र अधिकार, पाररश्रशमक, सुवविा र सेवाका ितवहरु 
तोककए बमोक्जम हुनेछन ्। 

२६२४. अन्य पदाधधकारीहरु: (१) ववश्यकवववद्यालयमा यस ऐनमा उल्लेख िए बाहेक तोककए बमोक्जमका 
अन्य पदाधिकारी रहन सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोक्जमका पदाधिकारीको तनयुक्क्त, काम, कतवव्य र अधिकार, पाररश्रशमक, 

सुवविा र सेवाका ितवहरु तोककए बमोक्जम हुनेछन ्। 

२७२५. पद ररक्त हुने अिस्था: देहायको कुनै अवस्थामा उपकुलपतत, शिक्षाध्यक्ष, सेवा आयोगका अध्यक्ष 
तथा सदस्य, डीन वा तनदेिकको पद ररक्त िएको मातननेछ ेः:– 

   (क) तनजले आफ्नो पदबाट ददएको राजीनामा स्वीकृत िएमा, 

   (ख) तनज नैततक पतन देणखने फौजदारी अशियोगमा अदालतबाट कसूरदार ठहररएमा, 

   (ग) तनजलाई दफा २८ २६ बमोक्जम पदबाट हटाइएमा, 

   (घ) तनजको मतृ्यु िएमा । 

२८२४. पदबाट हटाउन सककने: (१)  

उपकुलपतत, शिक्षाध्यक्ष वा सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यलेआफ्नो पद अनुरुपको क्जम्मेवारी पूरा 
नगरेको,इमान्दारीपूववक काम नगरेको वा तनजले पद अनुकुलको आचरण नगरेको 
िनी सिामा तत्काल कायम रहेकाएक चौथाई सदस्यहरुले तनजलाई पदबाट 
हटाउन कुलपतत समक्ष शलणखत तनवेदन ददएमा कुलपततले सिाको कुनै सदस्यको 
अध्यक्षतामा शिक्षा मन्त्रालयको सधचव रववश्यकवववद्यालय अनुदान आयोगको 
सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबबन सशमतत गठन गनेछ । 



(२) उपदफा (१) बमोक्जम गदठत छानबबन सशमततले सो सम्बन्िमा आवश्यकयक छानबबन गरी तीस ददनशित्र 
आÇनो प्रततवेदन कुलपतत समक्ष पेि गनुव पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्जमको प्रततवेदन प्राप्त िएपतछ कुलपततले सो प्रततवेदन सिा समक्ष पेि गनेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्जम पिे िएको प्रततवेदन उपर छलफल हु“दा सिाको बैठकले उपकुलपतत, 

शिक्षाध्यक्ष, सेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदबाट हटाउने तनणवय गरेमा 
कुलपततले उपकुलपतत, शिक्षाध्यक्ष वा सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा 
सदस्यलाईपदबाट हटाउनेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेणखएको िए तापतनउपकुलपतत, शिक्षाध्यक्ष, सेवा आयोगका अध्यक्ष 
तथा सदस्यलाईपदबाट हटाउनु अतघ तनजलाई सफाई पेि गने मौका ददनु पनेछ ।  

 (६) उपकुलपतत, शिक्षाध्यक्ष वा सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य बाहेक ववश्यकवववद्यालयका अन्य 
पदाधिकारीलाई उपदफा (१) बमोक्जमको आरोपमा छानबबन गदाव वा पदबाट 
हटाउ“दा अपनाउनु पने प्रकक्रया तोककए बमोक्जम हुनेछ ।  

(७१) पदको गक्म्िर अपचलन गरको, फौजदारी अशियोगमा दोवष ठहरेको, िारीररक वा 
मानशसक रुपमा असक्षम बनेको, वा ठोस आिारमा ववश्यकवास गुमेको आवस्थामा 
ववश्यकवववद्यालयको सिाको सदस्य, पदाधिकारी, शिक्षक वा कुनैपतन कमवचारीलाई 
पदबाट हटाउन सककने छ ।  

(२) यस दफा बमोक्जम पदबाट हटाइएको व्यक्क्तसङ्ग ववश्यकवववद्यालयले गरेका सवेा 
करारहरु स्वत: रद्द हुनेछन ्। 

(३) सिाका सदस्यको हकमा यस दफा बमोक्जम पदबाट हटाउुँ दा कायवकारी पररषद र 
प्राज्ञिक पररषद दबैुमा दईु ततहाईले तनणवय गरेको आिारमा नेपाल सरकारले 
सिाको सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्नेछ । 

(४) उपकुलपततको हकमा यस दफा बमोक्जम पदबाट हटाउुँ दा सिा र प्राज्ञिक पररषद 
दबैुमा दईु ततहाईले गरेको तनणवयको आिारमा नेपाल सरकारले उपकुलपततलाई 
पदबाट हटाउन सक्नछे ।  



(५) अन्य पदाधिकारीको हकमा यस दफा बमोक्जम पदबाट हटाउुँदा सिाको दईु ततहाई 
मतको तनणवयको आिारमा उपकुलपततले उक्त व्यक्क्तलाई पदबाट हटाउन सक्नछे 
। 

(६) यस दफा बमोक्जम कुनै पदाधिकारी उपर छानबबन गनव तोककए बमोक्जम छानबबन 
सशमतत गठन िएपतछ िएमा त्यसको अक्न्तम तनणवय निएसम्मको लाधग त्यस्तो 
पदाधिकारी स्वतः तनलम्बन हुनेछ । 

(८७) उपदफा (७६) बमोक्जम सिाको सदस्य तनलम्बन िएमा पूवववत ्प्रकृयाबाट मनोतनत 
व्यक्क्तले, उपकुलपतत तनलम्बन िएमा शिक्षाध्यक्षल,े शिक्षाध्यक्ष वा सेवा 
आयोगका अध्यक्षतथा सदस्य तनलम्बन िएमा कुलपततले तोकेको 
ववश्यकवववद्यालयको कुनै पदाधिकारीले सिाल ेतोकेको व्यक्क्तल ेर अन्य पदाधिकारी 
तनलम्बनमा परेमा उपकुलपततले तोकेको व्यक्क्तले तनलम्बन िएको अवधििर 
तनजको काम गनेछ । 

(८) यस दफा बमोक्जम कसैलाई पदबाट हटाउनु अतघ तनजलाई सफाई पेि गने मौका 
ददनु पनेछ ।   

२९२५. सशिक तथा कमनचारी सम्बन्धी व्यिस्था: (१) ववश्यकवववद्यालयमा आवश्यकयक संख्यामा शिक्षक तथा 
कमवचारीहरु रहनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोक्जमका शिक्षक तथा कमवचारीहरुको तनयुक्क्त, काम, कतवव्य र 
अधिकार, पाररश्रशमक, सुवविा तथा सेवाका ितवहरू तोककए बमोक्जम हुनेछन ्। 

(३) ववश्यकवववद्यालयको कुनै काम गनव ववश्यकवववद्यालयका शिक्षक तथा कमवचारीबाट सम्िव 
निएमा उपकुलपततले त्यसको कारण खुलाई कुनै वविलाई करारमा तनयुक्त गरी 
ववश्यकवववद्यालयको काममा लगाउन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्जम तनयुक्त वविको काम, कतवव्य, अधिकार, पाररश्रशमक, सुवविा र 
सेवाका ितवहरु करारमा उल्लखे िए बमोक्जम हुनेछन ्। 

पररच्छेद–९ 

विश्िविद्यालयको कोष, लेखा तथा लेखापरीिर् 



३०२६. विश्िविद्यालयको कोषः (१) ववश्यकवववद्यालयको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हुनेछ र सो कोषमा 
देहायका रकमहरू रहनेछन:्– 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख) ववश्यकवववद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त रकम, 

(ग)  कुनै व्यक्क्त वा संस्थाले आधथवक सहायता स्वरूप प्रदान गरेको रकम, 

(घ) कुनै व्यक्क्त, तनकाय, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(ङ) ववदेिी व्यक्क्त, सरकार, अन्तरावक्ष्िय संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम, 

(च)  िुल्क तथा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोक्जम ववश्यकवववद्यालयले कुनै रकम प्राप्त गनुवअतघ 
नेपाल सरकार, अथव मन्त्रालयकोस्वीकृतत शलनु पनेछ । 

(३) ववश्यकवववद्यालयको कोषको रकम कायवकारी पररषद्ले तोकेको कुनै वाणणज्य बैंकमा 
खाता खोली जम्मा गररनेछ । 

(४) ववश्यकवववद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोककए बमोक्जम हुनेछ । 

(५) ववश्यकवववद्यालयको सब ैखचवहरू उपदफा (१) बमोक्जमको कोषबाट व्यहोररनेछ । 

३१२७. लेखा र लेखापरीिर्ः (१) ववश्यकवववद्यालयले आफ्नो आय व्ययको लखेा नेपाल सरकारले 
अपनाएको लेखा प्रणाली अनुसार राख्नु पनेछ ।  

  (२) ववश्यकवववद्यालयलतेोककए बमोक्जम आन्तररक तनयन्त्रण प्रणाली कायम गनुव पनेछ । 

  (३) ववश्यकवववद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हुनेछ । 

 

पररच्छेद–१० 

विविध 



३२२८. सशिर् पद्धनत तथा शैक्षिक कायनक्रमको मूल्याङ्कनः ववश्यकवववद्यालयबाट सञ्चालन गररने िैज्ञक्षक 
कायवक्रमको शिक्षण पद्धतत तथा त्यस्तो िजै्ञक्षक कायवक्रममा ववद्याथीको शसकाई उपलक्ब्िको 
मूल्याङ्कन सम्बन्िी व्यवस्था तोककए बमोक्जम हुनेछ ।   

३३२९. प्रमार्पत्र तथा उपाधध प्रदान गने: ववश्यकवववद्यालयले तोककएको ववषयमा उच्च शिक्षा हाशसल गने 
ववद्याथी, प्रशिक्षाथी वा अनुसन्िानकतावलाई तोककए बमोक्जमको प्रमाणपत्र तथा उपाधि प्रदान गनव 
र अनुसन्िनात्मक कायव गने तथा प्राज्ञिक के्षत्रमा प्रिसंनीय कायव गने व्यक्क्तलाई मानाथव उपाधि 
प्रदान गनव सक्नेछ । 

३४३०. समकिता र स्तर ननधानरर् गने: (१) ववश्यकवववद्यालयल ेस्वदेिी वा ववदेिी कुनैववश्यकवववद्यालय वा 
िैज्ञक्षक संस्थाबाट प्रदान गररएको िजै्ञक्षक उपाधिको ववश्यकवववद्यालयका ववशिन्न तहका िैज्ञक्षक 
उपाधिहरूसुँगसमकक्षता र स्तर तनिावरण गनव सक्नेछ ।  

  (२) ववश्यकवववद्यालयको समकक्षता र स्तर तनिावरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोककए 
बमोक्जम हुनेछ । 

३१. राम्रिय विद्युतीय पुस्तकालय तथा संग्रहालयको व्यिस्था: यो ववश्यकवववद्यालयमा नेपालको राक्ष्िय 
ववद्युतीय पुस्तकालय तथा संिहालयको स्थापना गररने छ, जसको ववद्युतीय उपिोग सवै 
नेपालीले गनव पाउने छन ्। 

३२. अन्य देशका शैक्षिक ससं्थासङ्ग सहकायन: ववश्यकवववद्यालयले अन्य देिका शिक्षण तथा अनुसन्िान 
संस्था, िैज्ञक्षक गुणस्तर तनिावरण संस्था, तथा कायवक्रम-मुल्याङ्कक संस्थाहरुसङ्ग तनरन्तर  
सहकायव गनव, कायवक्रमहरु शलन ददन र ततनको सह-मुल्याङ्कन गनव, के्रडडट-शिक्षक-ववद्याधथव 
आदान-प्रदान गनव, तथा िैज्ञक्षक कायवक्रम र सामधिहरुको सह-उत्पादन, सह-उपिोग र सह-
स्तरोन्नततका पररपादटहरु बसाल्न सक्ने छ । 

३५३३. विश्िविद्यालयमा िनान हुन चाठहने योग्यताः ववश्यकवववद्यालयमा िनाव हुन चादहने ववद्याथी वा 
अनुसन्िानकतावको योग्यता तोककए बमोक्जम हुनेछ । 

३६३४. अन्य संस्था िा ननकायको संरचना प्रयोग गनन सक्नेः ववश्यकवववद्यालयले कुनै िैज्ञक्षक कायवक्रम 
सञ्चालनका लाधग अन्य संस्था वा तनकायको संरचना त्यस्तो तनकाय वासंस्थाको स्वीकृततशलई 
प्रयोग गनव सक्नेछ । 



३७३५. सङ्काय, विद्यापररषद्, आधारिूत केन्र िा अध्ययन केन्र बन्द गनन सक्ने: यस ऐन बमोक्जम 
स्थापना गररएकाकुनै सङ्काय, ववद्यापररषद्, आिारिूत केन्र वा अध्ययन केन्रको औधचत्यता 
निएमा वा आवश्यकयक नदेणखएमा सिाले त्यस्तो सङ्काय, ववद्यापररषद्, आिारिूत केन्र वा 
अध्ययन केन्र बन्द गनव सक्नेछ । 

३८३६. राम्रिय सशिा नीनत अनुरूप कायन गनेः नेपाल सरकारको राक्ष्िय शिक्षा नीतत अनुरूप कायव गनुव 
ववश्यकवववद्यालयको कतवव्य हुनेछ । 

३९३७. काम कारबाही बदर नहुनेः ववश्यकवववद्यालयको कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको स्थान ररक्त िई वा 
कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको तनयुक्क्त वा मनोनयनमा त्रुदट िएको कारणले मात्र त्यस्तो 
पदाधिकारी वा सदस्य संलग्न िई गरेको ववश्यकवववद्यालयको कुनैकाम कारबाही बदर हुने छैन । 

४०३८. असल ननयतल ेगरेको काममा बचाउः यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम बमोक्जम असल 
तनयत शलई गरेको वा गनव खोजेको कुनै कामको सम्बन्िमा ववश्यकवववद्यालय वा ववश्यकवववद्यालयको 
कुनै पदाधिकारी उपर मुद्दा चलाउने वा अन्य कारबाही गररने छैन । 

४१३९. अधधकार प्रत्यायोजनः (१) सिाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम बमोक्जम आफूलाई 
प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकयकतानुसार केही अधिकार कायवकारी पररषद् वा प्राज्ञिक पररषद्लाई 
प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

   (२) कायवकारी पररषद्ल ेयो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम बमोक्जम 
आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकयकतानुसार केही अधिकार ववश्यकवववद्यालयका कुनै 
पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ ।  

   (३) प्राज्ञिक पररषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम बमोक्जम 
आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकयकतानुसार केही अधिकार उपकुलपतत, शिक्षाध्यक्ष वा 
डीनलाई  प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

   (४) सवेा आयोगल ेयो ऐन वा यस ऐन अन्तगवत बनेको तनयम बमोक्जम 
आफूलाई प्राप्त अधिकारहरूमध्ये आवश्यकयकतानुसार केही अधिकार सो आयोगको अध्यक्ष वा 
सदस्यलाई प्रत्यायोजन गनव सक्नेछ । 

४२४०. नेपाल सरकारसँग सम्पकन ः ववश्यकवववद्यालयले नेपाल सरकारसुँग सम्पकव  राख्दा सरकारको खास 
तनकाय सङ्ग शसिा सरोकार राख्ने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय माफव त 



राख्नेछ । शिक्षा मन्त्रालयलाई ववश्यकवववद्यालयका काम कारवाही बारे सुचना शलन आवस्यक परेको 
बखतमा त्यस्ता सुचनाहरु प्रदान गनुव ववश्यकवववद्यालयको कतवव्य हुनेछ ।  

४३४१. विश्िविद्यालयलाई छुट ठदन सक्नेःकर छुट हुने: नेपाल सरकारले ववश्यकवववद्यालयको लाधग 
आवश्यकयक पने सामिी आयात गदाव वा जग्गा खररद गदाव प्रचशलत कानून बमोक्जमलाग्ने कर तथा 
िन्सार छुट ददन सक्नेछमहसुल लाग्ने छैन । राज्यले ददनेसक्ने सबै प्रकारका छुटहरु 
ववश्यकवववद्यालयले उपिोग गनव पाउने छ ।  

४४४२. विश्िविद्यालय विघटन सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) कुनै कारणले ववश्यकवववद्यालय सञ्चालन हुन 
नसक्ने िएमा नेपाल सरकारल ेसिाको शसफाररसमा ववश्यकवववद्यालय ववघटन गनव सक्नेछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोक्जम ववश्यकवववद्यालय ववघटन िएमा ववश्यकवववद्यालयको चल, अचल 
सम्पूणव सम्पक्त्त नेपाल सरकारको हुनेछ । 

४५४३. ननयम बनाउने अधधकारः यस ऐनको कायावन्वयनको लाधग ववश्यकवववद्यालयले आवश्यकयक तनयम 
बनाउन सक्नछे । 

४४. चन्दादान-दातालाई कर छुट हुने: कुनैपतन करदाताले ववश्यकवववद्यालयलाई चन्दा वा दान ददएको 
खण्डमा उक्त दानको पररमाणलाई आफ्नो आयबाट घटाएर बाुँकक आयमा मात्रै कर ततनव पाउने छ 
। 


