
www.lawcommission.gov.np 

1 
 

नपेाल खलुा विश् िविद्यालय ऐन, २०७३ 

 

प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि  

                                                                                           २०७३।३।३० 

संशोधन गने ऐन 

१. शशक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७  २०७७।३।११ 

 

सम्िि ्२०७३ को ऐन नं. ३ 

नपेाल खलुा विश् िविद्यालयको सम्बन्धमा व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िािना : खलुा शशक्षा प्रणालीका निीनिम शशक्षण विमध िथा प्रविमधको माध्यमबाट विमिन् न 
विषयमा उच्चस्िरीय अध्ययन, अध्यापन िथा अनसुन्धानको व्यिस्था गरी उच्च शशक्षामा 
सिनसाधारणको सहज पहुुँच परु् याई ज्ञान, सीप, प्रविमधयकु्त जनशशक्त उत्पादन गनन नेपाल खलुा 
विश् िविद्यालयको स्थापना र सञ् चालन सम्बन्धमा आिश्यक व्यिस्था गनन िाञ्छनीय िएकोले, 

नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोशजमको व्यिस्थावपका-संसदले यो 
ऐन बनाएको छ । 

 

पररच्छेद –१ 

प्रारशम्िक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्ि : (१) यस ऐनको नाम “नेपाल खलुा विश् िविद्यालय ऐन, २०७३” 
रहेको छ । 

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

२. पररिाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क) “अध्ययन केन्र” िन् नाले दफा १६ बमोशजमको अध्ययन केन्र सम्झन ु
पछन। 

(ख) “आधारििू केन्र” िन् नाले दफा १५ बमोशजमको आधारििू केन्र सम्झन ु
पछन ।  

(ग)  “उपकुलपमि” िन् नाले दफा १८ बमोशजमको उपकुलपमि सम्झन ुपछन । 

(घ) “कायनकारी पररषद्” िन् नाले दफा १० बमोशजमको कायनकारी पररषद् 
सम्झन ुपछन । 

(ङ) “कुलपमि” िन् नाले दफा १७ बमोशजमको कुलपमि सम्झन ुपछन । 

(च) “कुल सशचि” िन् नाले दफा १९ बमोशजमको कुल सशचि सम्झन ुपछन । 
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(छ) “डीन” िन् नाले संकायको प्रमखु सम्झन ुपछन । 

(ज) “िोवकएको” िा “िोवकए बमोशजम” िन् नाले यस ऐन अन्िगनि बनेको 
मनयममा िोवकएको िा िोवकए बमोशजम सम्झन ुपछन । 

(झ) “मनदेशक” िन् नाले अध्ययन केन्र र आधारििू केन्रको प्रमखु सम्झन ु
पछन। 

(ञ) “पदामधकारी” िन् नाले दफा ६ बमोशजमका विश् िविद्यालयका पदामधकारी 
सम्झन ुपछन । 

(ट) “प्राशज्ञक पररषद्” िन् नाले दफा १२ बमोशजमको प्राशज्ञक पररषद् सम्झन ु
पछन । 

(ठ) “विश् िविद्यालय” िन् नाले दफा ३ बमोशजम स्थापना िएको नेपाल खलुा 
विश् िविद्यालय सम्झन ुपछन । 

(ड) “शशक्षक” िन् नाले विश् िविद्यालयमा शशक्षा प्रदान गने, अध्यापन िा 
विश् िविद्यालयद्वारा मनददनष्ट प्राशज्ञक कायन गने, गराउन ेव्यशक्त सम्झन ुपछन । 

(ढ) “सङ्काय” िन् नाले दफा १४ बमोशजमको सङ्काय सम्झन ुपछन । 

(ण) “सिा” िन् नाले दफा ७ बमोशजमको विश् िविद्यालय सिा सम्झन ुपछन । 

 

पररच्छेद–२ 

विश् िविद्यालयको स्थापना 
३. विश् िविद्यालयको स्थापना : (१) खलुा शशक्षा प्रणालीद्वारा विमिन् न विषयमा उच्चस्िरीय 

अध्ययन, अध्यापन िथा अनसुन्धान गने, गराउने काम समेिको लामग नेपाल खलुा 
विश् िविद्यालय स्थापना गररएको छ ।  

(२) विश् िविद्यालयको केन्रीय कायानलय नपेाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना 
प्रकाशन गरी िोवकददएको नेपालको कुनै स्थानमा रहनेछ ।  

(३) विश् िविद्यालयले नपेालमित्र र आिश्यकिा अनसुार नेपाल बावहर पमन आफ्नो 
कायनक्रम सञ् चाल नगनन सक्नेछ । 

४. विश् िविद्यालय स्िशामसि र संगदठि संस्था हनु े : (१) विश् िविद्यालय अविशच्छन् न 
उत्तरामधकारिाला एक स्िशामसि र संगदठि संस्था हनुेछ ।  

(२) विश् िविद्यालयको सबै काम, कारबाहीको मनममत्त आफ्नोेे एउटा छुटै्ट छाप 
हनुेछ ।  
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(३) विश् िविद्यालयले व्यशक्त सरह चल, अचल सम्पशत्त प्राप् ि गनन, उपिोग गनन, 
बेचविखन गनन िा अन्य वकमसमको व्यिस्था गनन सक्नेछ ।  

(४) विश् िविद्यालयले व्यशक्त सरह नामलस उजूर गनन र विश् िविद्यालय उपर पमन 
सोही नामबाट नामलस उजूर लाग्न सक्नेछ ।  

(५) विश् िविद्यालयले व्यशक्त सरह करार गनन, करार बमोशजमको अमधकार प्रयोग 
गनन िथा दावयत्ि मनिानह गनन सक्नेछ ।  

 

पररच्छेद–३ 

विश् िविद्यालयको संगठन िथा पदामधकारी 
५. विश् िविद्यालयको संगठन : (१) विश् िविद्यालयको संगठन देहाय बमोशजम हनुेछ र 

वयनीहरुको सामूवहक रुप नै विश् िविद्यालयको स्िरुप हनुेछः - 
(क) सिा 
(ख) कायनकारी पररषद्  

(ग) प्राशज्ञक पररषद् 

(घ) सङ्काय 

(ङ) आधारििू केन्र 

(च) अध्ययन केन्र 

(छ) िोवकए बमोशजमका अन्य मनकाय । 

(२) विश् िविद्यालयको िफन बाट गररने सम्पूणन काम उपदफा (१) बमोशजमका 
संगठनहरुबाट गररनेछ ।  

६. विश् िविद्यालयका पदामधकारीहरु : विश् िविद्यालयमा देहायका पदामधकारीहरु रहनेछनः- 
(क) कुलपमि 

(ख) उपकुलपमि  

(ग) कुल सशचि 

(घ) डीन 

(ङ) मनदेशक 

(च) िोवकए बमोशजमका अन्य पदामधकारीहरु । 
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पररच्छेद –४ 

सिाको गठन िथा काम, किनव्य र अमधकार 

७. सिाको गठन : (१) विश् िविद्यालयमा सिोच्च मनकायको रुपमा एक सिा रहनेछ । 

(२) सिाको गठन देहाय बमोशजम हनुेछ: - 

(क) कुलपमि                                                                    -अध्यक्ष 

(ख) सदस्य, राविय योजना आयोग (शशक्षा हेने)                    -सदस्य 

(ग) उप-कुलपमि                                                                    -सदस्य 

(घ) अध्यक्ष, विश् िविद्यालय अनदुान आयोग                                -सदस्य 

(ङ) सशचि, नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालय                                -सदस्य 

(च) सशचि, नेपाल सरकार, शशक्षा, विज्ञान िथा  

 प्रविमध मन्त्रालय                                                        -सदस्य 

(छ) सशचि, नेपाल सरकार, सञ् चार िथा सूचना  

 प्रविमध मन्त्रालय                                                         -सदस्य 

(ज) सशचि, नेपाल सरकार, िन िथा िािािरण मन्त्रालय         -सदस्य 

(झ) सशचि, नेपाल सरकार, कृवष िथा पशपुन्छी  

 विकास मन्त्रालय                                                         -सदस्य   

(ञ) अन्य विश् िविद्यालयका उप-कुलपमिहरूमध्येबाट दईुजना     -सदस्य 

(ट) अन्य विश् िविद्यालय िथा प्रचमलि कानून बमोशजम  

 स्थापना िएका अध्ययन प्रमिष्ठानका  

 पूिनउप-कुलपमिहरूमध्येबाट एकजना                                -सदस्य 

(ठ) डीनहरूमध्येबाट एकजना                                            -सदस्य 

(ड) मनदेशकहरूमध्येबाट एकजना                                             -सदस्य 

(ढ) विश् िविद्यालयका प्राध्यापकहरूमध्येबाट कम्िीमा  

 एकजना मवहला सवहि दईुजना                                            -सदस्य 

(ण) गैरआिासीय नेपाली संघको अध्यक्ष िा मनजले िोकेको  

 सो संघको प्रमिमनमध                                                       -सदस्य 

(ि) उद्योगपमि, व्यापारी, चन्दादािा, समाजसेिी िा शैशक्षक  

 िा प्राशज्ञक क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पयुानएका 

                                                           
    शशक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधि । 



www.lawcommission.gov.np 

5 
 

 व्यशक्तहरूमध्ये सबै क्षेत्रबाट प्रमिमनमधत्ि हनुे गरी  

 कम्िीमा दईुजना मवहला सवहि पाुँचजना                     -सदस्य 

(थ) कुल सशचि                                  सदस्य-सशचि 

(३) कुल सशचिको मनयशुक्त निएसम्मको लामग सिाको सदस्य–सशचिको काम 
कुलपमिले िोकेको सिाको कुनै सदस्यले गनेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोशजमका पदेन सदस्य बाहेक अन्य सदस्यको मनोनयन 
कायनकारी पररषद्को मसफाररसमा कुलपमिबाट हनुेछ । 

(५) उपदफा (२) बमोशजमका मनोनीि सदस्यहरुको पदािमध चार िषनको 
हनुेछ।  

(६) कुनै कारणले मनोनीि सदस्यको पदररक्त हनु गएमा बाुँकी अिमधको लामग 
उपदफा (४) बमोशजमको प्रवक्रया पूरा गरी अको व्यशक्तलाई मनोनयन गररनेछ ।  

८. सिाको बैठक : (१) सिाको बैठक िषनको कम्िीमा दईु पटक बस्नेछ । 

(२) सिाको बैठक सो सिाको अध्यक्षले िोकेको मममि, समय र स्थानमा 
बस्नेछ। 

(३) सिाको बैठक हनुिुन्दा कम्िीमा साि ददन अगािै बैठकमा छलफल हनु े
विषयको कायनसूची सवहिको सूचना सिाका सदस्य-सशचिले सबै सदस्यलाई ददनेछ ।  

(४) सिामा ित्काल कायम रहेको कुल सदस्य संख्याको पचास प्रमिशििन्दा 
बढी सदस्यहरु उपशस्थि िएमा बैठकको लामग गणपूरक संख्या पगेुको मामननछे ।  

(५) सिाको बैठकको अध्यक्षिा कुलपमिले र मनजको अनपुशस्थमिमा 
उपकुलपमिले गनेछ ।  

(६) सिाको बैठकमा बहमुिको राय मान्य हनुेछ र मि बराबर िएमा बैठकमा 
अध्यक्षिा गने व्यशक्तले मनणानयक मि ददनेछ ।  

(७) सिाको बैठकको मनणनय सदस्य-सशचिले बैठकमा अध्यक्षिा गने व्यशक्तबाट 
प्रमाशणि गराई राख्नछे ।  

(७क) कुलसशचिले सिाको मनणनय िा आदेशको अमिलेख गरी राख् न ुपनेछ । 
सो मनणनय िा आदेशको एक प्रमि कुलपमि समक्ष पठाउन ुपनेछ । 

(८) सिाको बैठक सम्बन्धी अन्य कायनविमध सिा आफैले मनधानरण गरे बमोशजम 
हनुेछ । 

                                                           
    शशक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । 
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९. सिाको काम, किनव्य र अमधकार : सिाको काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोशजम   
हनुेछ :- 

(क) विश् िविद्यालयको नीमि मनधानरण गने, 

(ख)  खलुा शशक्षा प्रणालीद्वारा विमिन् न विषयमा उच्चस्िरीय अध्ययन, अध्यापन 
िथा अनसुन्धान कायनक्रम सञ् चालन गने, 

(ग)  विश् िविद्यालयको व्यिस्थापन िथा सञ् चालनका लामग विश् िविद्यालयका 
विमिन् न संगठन िथा सो अन्िगनिका मनकायलाई आिश्यक मागनदशनन गने, 

(घ)  विश् िविद्यालयबाट प्रदान गररने विमिन् न उपामध मनधानरण गरी प्रदान गने, 

(ङ) विश् िविद्यालयको योजना, िावषनक बजेट र कायनक्रम स्िीकृि गने, 

(च)  विश् िविद्यालयको मनयम स्िीकृि गने, 

(छ) सिामा प्राप् ि िएका विमिन् न प्रस्िाि छलफल गरी स्िीकृि गने, 

(ज) विश् िविद्यालयको िावषनक प्रमििेदन िथा लेखा परीक्षण प्रमििेदन उपर 
छलफल गरी पाररि गने, 

(झ) विश् िविद्यालयमा वित्तीय अनशुासन कायम राख्न कायनकारी पररषद्लाई 
मनदेशन ददन,े  

(ञ) िोवकए बमोशजमका अन्य काम गने, गराउन े। 

 

पररच्छेद –५ 

कायनकारी पररषद्को गठन िथा काम, किनव्य र अमधकार 

१०. कायनकारी पररषद्को गठन : (१) विश् िविद्यालयको कायनकारी मनकायको रुपमा काम गनन 
एक कायनकारी पररषद् रहनेछ । 

(२) कायनकारी पररषद्को गठन देहाय बमोशजम हनुेछः– 

(क) उपकुलपमि         -अध्यक्ष 

(ख) कुल सशचि          -सदस्य 

(ग) सिाका मवहला सदस्यहरुमध्येबाट एकजना      -सदस्य 

(घ) शशक्षकहरुमध्येबाट एकजना         -सदस्य  

(ङ) उपकुलपमिले िोकेको डीन           -सदस्य-सशचि 

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) र (घ) बमोशजमका सदस्यको मनोनयन 
उपकुलपमिको मसफाररसमा सिाबाट हनुेछ । 

(४) उपदफा (२) बमोशजम मनोनीि सदस्यहरुको पदािमध चार िषनको हनुेछ । 
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(५) कुनै कारणले मनोनीि सदस्यको पदररक्त हनु गएमा बाुँकी अिमधको लामग 
उपदफा (३) बमोशजमको प्रवक्रया पूरा गरी अको व्यशक्तलाई मनोनयन गररनेछ ।  

(६) कायनकारी पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायनविमध िोवकए बमोशजम हनुेछ र 
त्यसरी निोवकएसम्मको लामग त्यस्िो कायनविमध कायनकारी पररषद् आफैले मनधानरण गरे 
बमोशजम हनुेछ ।  

११. कायनकारी पररषद्को काम, किनव्य र अमधकार : कायनकारी पररषद्को काम, किनव्य र 
अमधकार देहाय बमोशजम हनुेछः– 

(क) सिाको मनणनय िथा मनदेशन कायानन्ियन गने, गराउने, 
(ख) विश् िविद्यालयलाई आिश्यक पने वित्तीय स्रोि जटुाउन आिश्यक काम 

गने, 

(ग) विश् िविद्यालय सम्बन्धी मनयमको मस्यौदा ियार गरी स्िीकृमिका लामग 
सिामा पेश गने,  

(घ) विश् िविद्यालयलाई आिश्यक पने शशक्षक िथा कमनचारीको दरिन्दी 
स्िीकृमिका लामग सिामा पेश गने, 

(ङ) विद्याथीबाट मलइने शलु्क, अध्ययन सामग्रीको मूल्य िथा विश् िविद्यालयले 
प्रदान गने सेिाको शलु्क मनधानरण गने,  

(च) विश् िविद्यालयका शशक्षक, कमनचारी िथा विद्याथीले पालना गनुन पने आचार 
संवहिा ियार गरी स्िीकृमिको लामग सिा समक्ष पेश गने, 

(छ) खण्ड (च) बमोशजमको आचार संवहिा विश् िविद्यालयका शशक्षक, कमनचारी 
िथा विद्याथीले पालना गरे, नगरेको अनगुमन गने, गराउन े र अनगुमन 
गदान गराउुँदा आचार संवहिाको पालना गरेको नदेशखएमा कारबाही गने,  

(ज) विश् िविद्यालयको नीमि, िावषनक कायनक्रम, बजेट, प्रगमि वििरण, लेखापरीक्षण 
प्रमििेदन र अन्य प्रस्िाि ियार गरी स्िीकृमिको लामग सिा समक्ष पेश 
गने, 

(झ) विश् िविद्यालयद्वारा सञ् चामलि शैशक्षक कायनक्रमको समन्िय िथा मनरीक्षण 
गने र सोको प्रमििेदन सिामा पेश गने, 

(ञ) अध्ययन अनसुन्धानमा सहजिाको लामग विद्यिुीय पसु्िकालय िथा 
संग्रहालयको स्थापना िथा सञ् चालन गने, 

(ट) विश् िविद्यालयको कोष िथा चल, अचल सम्पशत्तको संरक्षण, मनयन्त्रण, 

व्यिस्थापन िथा सञ् चालन गने, गराउने, 
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(ठ) विश् िविद्यालयलाई प्राप् ि दान, दािव्य िथा आमथनक सहयोग ग्रहण गने, 

(ड) विश् िविद्यालयको नीमि िथा कायनक्रमको अधीनमा रही प्राशज्ञक, 

अनसुन्धानमूलक र पेशागि विकास सम्बन्धी शैशक्षक कायनक्रम सञ् चालन 
गनन िथा सोका लामग आिश्यक सहयोग जटुाउने समेिका काम गनन 
स्िदेशी िा विदेशी विश् िविद्यालय िा सस्थासुँग सम्बन्ध कायम गने, 

(ढ) विश् िविद्यालयको शशक्षक िथा कमनचारीको िोवकए बमोशजम मनयशुक्त िथा 
बढुिा गने, 

(ण) आफूले गने कामका लामग आिश्यकिा अनसुार समममि, उपसमममि िा 
कायनटोलीको गठन गने, 

(ि) विश् िविद्यालयमा वित्तीय अनशुासन कायम राख्न ेिथा बेरुज ुफर्छ् यौट गने, 

गराउने, 
(थ) िोवकए बमोशजमका अन्य कामहरु गने । 

  

पररच्छेद –६ 

प्राशज्ञक पररषद्को गठन िथा काम, किनव्य र अमधकार 

१२. प्राशज्ञक पररषद्को गठन : (१) विश् िविद्यालयको शैशक्षक, प्राशज्ञक िथा अनसुन्धानको 
कायनलाई व्यिशस्थि गने मनकायको रुपमा काम गनन विश् िविद्यालयमा एक प्राशज्ञक पररषद् 
रहनेछ । 

(२) प्राशज्ञक पररषद्को गठन देहाय बमोशजम हनुेछः– 

(क) उपकुलपमि           -अध्यक्ष 

(ख) डीनहरुमध्येबाट एकजना          -सदस्य 

(ग) मनदेशकहरुमध्येबाट एकजना         -सदस्य 

(घ) शशक्षकहरुमध्येबाट एकजना          -सदस्य 

(ङ) खलुा शशक्षा प्रविमध िथा पाठ् यक्रम सम्बन्धी विषयका 
विज्ञहरुमध्येबाट दईुजना             -सदस्य 

(च) विषयगि विज्ञहरुमध्येबाट कम्िीमा एकजना मवहला  

सवहि दईुजना                         -सदस्य 

(छ) डीन िा मनदेशकहरुमध्येबाट उपकुलपमिले िोकेको  

एकजना                     सदस्य-सशचि 
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(३) उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) बमोशजमका सदस्यको 
मनोनयन उपकुलपमिको मसफाररसमा कुलपमिबाट हनुेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोशजम मनोनीि सदस्यहरुको पदािमध चार िषनको हनुेछ । 

(५) कुनै कारणले मनोनीि सदस्यको पदररक्त हनु गएमा बाुँकी अिमधको लामग 
उपदफा (३) बमोशजमको प्रवक्रया पूरा गरी अको व्यशक्तलाई मनोनयन गररनेछ ।  

(६) प्राशज्ञक पररषद्को बैठक सम्बन्धी कायनविमध िोवकए बमोशजम हनुेछ र 
त्यसरी निोवकएसम्मको लामग त्यस्िो कायनविमध प्राशज्ञक पररषद् आफैले मनधानरण गरे 
बमोशजम हनुेछ ।  

१३. प्राशज्ञक पररषद्को काम, किनव्य र अमधकार : प्राशज्ञक पररषद्को काम, किनव्य र अमधकार 
देहाय बमोशजम हनुेछः– 

(क) विश् िविद्यालयको पाठ् यक्रम मनधानरण गने, 

(ख) पाठ् यिार हस्िान्िरण (के्रमडट ट्रान्सफर) र पाठ् यिार सञ् चय (के्रमडट 
एकू्यमूलेशन) सम्बन्धी आिश्यक काम गने, गराउने, 

(ग) विश् िविद्यालयको प्राशज्ञक िथा अनसुन्धान सम्बन्धी नीमि िथा कायनक्रम 
िजुनमा गरी स्िीकृि गने, 

(घ) विश् िविद्यालयद्वारा सञ् चामलि विमिन् न शैशक्षक कायनक्रममा िनानको योग्यिा 
िथा आधार, सङ्काय पररििनन विमध, मसकाई मूल्याङ्कन विमध र परीक्षाको 
वकमसम मनधानरण गने, 

(ङ) शैशक्षक गणुस्िर कायम राख्न आिश्यक काम गने,  

(च) विश् िविद्यालयद्वारा प्रदान गररन े विमिन् न उपामध प्रदान गनन सिामा 
मसफाररस गने, 

(छ) अन्य शैशक्षक संस्थाबाट प्राप् ि उपामधको समकक्षिा मनधानरण गने, 

(ज) प्राशज्ञक र अनसुन्धानका विषयमा विश् िविद्यालयका अन्य मनकायलाई राय 
सल्लाह ददन,े 

(झ)  िोवकए बमोशजमका अन्य कायन गने ।  

 

पररच्छेद–७ 

सङ्काय िथा केन्र 

१४. सङ्काय : (१) विश् िविद्यालयमा सञ् चालन गररन ेउच्च शशक्षाको लामग िोवकए बमोशजमका 
विमिन् न सङ्काय स्थापना गररनेछ ।  
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(२) उपदफा (१) बमोशजम सङ्काय स्थापना गदान सङ्काय अन्िगनि सञ् चालन हनु े
कायनक्रम र विद्याथी संख्या समेिलाई आधार बनाइनेछ । 

(३) सङ्कायको अन्य काम, किनव्य र अमधकार िोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

१५. आधारििू केन्र : (१) विश् िविद्यालयमा पाठ् यक्रम विकास, अध्ययन सामग्री उत्पादन िथा 
प्रसारण, प्राशज्ञक िथा अनसुन्धान,विद्यार्थी सम्पकन  िथा परामशन लगायि िोवकएका अन्य 
कामका लामग आधारििू केन्र रहनेछन ्।  

(२) आधारििू केन्रको स्थापना, सञ् चालनिथा काम, किनव्य र अमधकार िोवकए 
बमोशजम हनुेछ ।  

१६. अध्ययन केन्र : (१) विश् िविद्यालयले विमिन् न विषयमा उच्च शशक्षा प्रदान गननको लामग 
आिश्यकिा अनसुार अध्ययन केन्र सञ् चालन गनन  सक्नेछ ।  

  (२) विश् िविद्यालयले नेपाल सरकारको स्िीकृमि मलई नेपाल बावहर अध्ययन केन्र 
सञ् चालन गनन सक्नेछ । 

  (३) अध्ययन केन्रको स्थापना र सञ् चालन सम्बन्धी अन्य व्यिस्था 
िोवकएबमोशजम हनुेछ ।  

 

पररच्छेद–८ 

विश् िविद्यालयका पदामधकारी, शशक्षक िथा कमनचारी 
१७.  कुलपमि : (१) शशक्षा, विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्री विश् िविद्यालयको कुलपमि हनुेछ । 

(२)  कुलपमि विश् िविद्यालयको प्रमखु र सिाको अध्यक्ष हनुेछ । 

(३) कुलपमिले विश् िविद्यालयको दीक्षान्ि समारोहको अध्यक्षिा गनेछ । 

(४)   कुलपमिले आिश्यकिानसुार विश् िविद्यालयको मनरीक्षण गनन र 
विश् िविद्यालयलाई मनदेशन ददन सक्नेछ । 

१८. उपकुलपमि : (१) विश् िविद्यालयमा पूरा समय काम गने प्रमखु पदामधकारीको रुपमा एक 
उपकुलपमि रहनेछ । 

(२) नेपाल सरकारले दफा २२ बमोशजमको समममिको मसफाररसमा उपकुलपमिको 
मनयशुक्त गनेछ । 

(३) विश् िविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उपकुलपमिको सामान्य मनयन्त्रण 
रहनेछ र मनजले विश् िविद्यालयको काम, कारबाहीमा मनदेशन ददन र रेखदेख गनन 
सक्नेछ।  

                                                           
     शशक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधि । 
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(४) उपकुलपमिले सिाको मनणनय र मनदेशनहरु कायानन्ियन गनुन, गराउन ुपनेछ । 

(५) कुलपमिको अनपुशस्थमिमा उपकुलपमिले दीक्षान्ि समारोहमा अध्यक्षिा 
गनेछ। 

१९. कुल सशचि : (१) विश् िविद्यालयको आमथनक िथा कमनचारी प्रशासनको रेखदेख, सञ् चालन 
िथा समन्िय गनन विश् िविद्यालयमा एक कुल सशचि रहनेछ । 

(२) कुल सशचि पूरा समय काम गने पदामधकारी हनुेछ । 

(३) कुलपमिले दफा २२ बमोशजमको समममिको मसफाररसमा कुल सशचिको 
मनयशुक्त गनेछ । 

(४) उपकुलपमिको अनपुशस्थमिमा कुलसशचिले उपकुलपमिको काम गनेछ । 

२०. डीन : (१) सङ्कायको प्रमखुको रूपमा काम गनन प्रत्येक सङ्कायमा एक डीन रहनेछ । 

(२) डीन पूरा समय काम गने पदामधकारी हनुेछ । 

(३) डीनको मनयशुक्त कायनकारी पररषद्बाट हनुेछ । 

२१. मनदेशक : (१) अध्ययन केन्र र आधारििू केन्रको प्रमखुको रुपमा काम गनन प्रत्येक 
केन्रमा एक मनदेशक रहनेछ । 

(२) मनदेशक पूरा समय काम गने पदामधकारी हनुेछ । 

(३) मनदेशकको मनयशुक्त कायनकारी पररषद्बाट हनुेछ । 

२२. मसफाररस समममि सम्बन्धी व्यिस्था : (१) उपकुलपमि र कुल सशचिको मनयशुक्तको लामग 
मसफाररस गनन विश् िविद्यालय अनदुान आयोगको अध्यक्षको संयोजकत्िमा शशक्षा, विज्ञान 
िथा प्रविमध मन्त्रालयका सशचि र नेपाल सरकारद्वारा मनोनीि एकजना मवहला शशक्षाविद् 
रहेको मसफाररस समममि रहनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको समममिले नेपाल सरकारद्वारा मान्यिा प्राप् ि 
विश् िविद्यालयबाट कम्िीमा स्नािकोत्तर उपामध हामसल गरेका देहायका व्यशक्तहरुमध्येबाट 
उपकुलपमि र कुल सशचिको पदमा मनयशुक्तको लामग कुलपमि समक्ष मसफाररस गनेछः- 

(क) प्राध्यापन िा अनसुन्धानको क्षेत्रमा कम्िीमा बीस िषन काम गरेका 
ख्यािी प्राप् ि शशक्षाविद्हरुमध्येबाट उपकुलपमिको पदमा, 

(ख) प्राध्यापन, अनसुन्धान िा प्रशासनको क्षेत्रमा कम्िीमा पन्र िषन काम 
गरेका व्यशक्तहरुमध्येबाट कुल सशचिको पदमा । 

                                                           
    शशक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधि । 
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(३) उपदफा (१) बमोशजमको समममिले उपकुलपमि र कुल सशचिको पदमा 
मनयशुक्तको लामग मसफाररस गदान अपनाउने प्रवक्रया सो समममि आफैं ले मनधानरण गरे 
बमोशजम हनुेछ।  

२३. पदामधकारीको सेिा, शिन, सवुिधा िथा काम, किनव्य र अमधकार : (१) उपकुलपमि, कुल 
सशचि, डीन िथा मनदेशकको पदािमध चार िषनको हनुेछ । 

(२) पदामधकारीको अन्य काम, किनव्य र अमधकार, पाररश्रममक, सवुिधा र सेिाका 
शिनहरु िोवकए बमोशजम हनुेछन ्। 

२४.  अन्य पदामधकारीहरु : (१) विश् िविद्यालयमा यस ऐनमा उल्लेख िए बाहेक िोवकए 
बमोशजमका अन्य पदामधकारी रहन सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमका पदामधकारीको मनयशुक्त, काम, किनव्य र अमधकार, 

पाररश्रममक, सवुिधा र सेिाका शिनहरु िोवकए बमोशजम हनुेछन ्। 

२५. पद ररक्त हनु े अिस्था : देहायको कुनै अिस्थामा उपकुलपमि, कुल सशचि, डीन िा 
मनदेशकको पद ररक्त िएको मामननेछ :- 

 (क)  मनजले आफ्नो पदबाट ददएको राजीनामा स्िीकृि िएमा, 
 (ख)  मनज नैमिक पिन देशखन े फौजदारी अमियोगमा अदालिबाट कसूरदार 

ठहररएमा, 
  (ग)  मनजलाई दफा २६ बमोशजम पदबाट हटाइएमा, 
  (घ)  मनजको मतृ्य ुिएमा । 

२६. पदबाट हटाउन सवकन े : (१) उपकुलपमि िथा कुल सशचिले आफ्नो पद अनरुुपको 
शजम्मेिारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूिनक काम नगरेको िा मनजले पद अनकुुलको आचरण 
नगरेको िनी सिामा ित्काल कायम रहेका एक चौथाई सदस्यहरुले मनजलाई पदबाट 
हटाउन कुलपमि समक्ष मलशखि मनिेदन ददएमा कुलपमिले सिाको कुनै सदस्यको 
अध्यक्षिामा शशक्षा, विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्रालयको सशचि र विश् िविद्यालय अनदुान 
आयोगको सदस्य रहेको िीन सदस्यीय छानमबन समममि गठन गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजम गदठि छानमबन समममिले सो सम्बन्धमा आिश्यक 
छानमबन गरी िीस ददनमित्र आफ्नो प्रमििेदन कुलपमि समक्ष पेश गनुन पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको प्रमििेदन प्राप् ि िएपमछ कुलपमिले सो प्रमििेदन 
सिा समक्ष पेश गनेछ । 

                                                           
    शशक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधि । 
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(४) उपदफा (३) बमोशजम पेश िएको प्रमििेदन उपर छलफल ह“ुदा सिाको 
बैठकले उपकुलपमि िा कुल सशचिलाई पदबाट हटाउन े मनणनय गरेमा कुलपमिले 
उपकुलपमि िा कुल सशचिलाई पदबाट हटाउनेछ । 

(५) उपदफा (४) मा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए िापमन उपकुलपमि िा कुल 
सशचिलाई पदबाट हटाउन ुअशघ मनजलाई सफाई पेश गने मौका ददन ुपनेछ ।  

(६) उपकुलपमि र कुल सशचिबाहेक विश् िविद्यालयका अन्य पदामधकारीलाई 
उपदफा (१) बमोशजमको आरोपमा छानमबन गदान िा पदबाट हटाउुँदा अपनाउन ु पने 
प्रवक्रया िोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

(७) यस दफा बमोशजम कुनै पदामधकारी उपर छानमबन गनन छानमबन समममि 
गठन िएपमछ त्यसको अशन्िम मनणनय निएसम्मको लामग त्यस्िो पदामधकारी स्ििः 
मनलम्बन हनुेछ । 

(८) उपदफा (७) बमोशजम उपकुलपमि मनलम्बन िएमा कुल सशचिले र कुल 
सशचि मनलम्बन िएमा कुलपमिले िोकेको विश् िविद्यालयको कुनै पदामधकारीले मनलम्बन 
िएको अिमधिर मनजको काम गनेछ । 

२७.   शशक्षक िथा कमनचारी सम्बन्धी व्यिस्था : (१) विश् िविद्यालयमा आिश्यक संख्यामा 
शशक्षक िथा कमनचारीहरु रहनेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोशजमका शशक्षक िथा कमनचारीहरुको मनयशुक्त, काम, किनव्य 
र अमधकार, पाररश्रममक, सवुिधा र सेिाका शिनहरू िोवकए बमोशजम हनुेछन ्। 

(३) विश् िविद्यालयको कुनै काम गनन विश् िविद्यालयका शशक्षक िथा कमनचारीबाट 
सम्िि निएमा उपकुलपमिले त्यसको कारण खलुाई कुनै विज्ञलाई करारमा मनयकु्त गरी 
विश् िविद्यालयको काममा लगाउन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम मनयकु्त विज्ञको काम, किनव्य र अमधकार, पाररश्रममक, 

सवुिधा र सेिाका शिनहरु करारमा उल्लेख िए बमोशजम हनुेछन ्। 

 

पररच्छेद–९ 

विश् िविद्यालयको कोष, लेखा िथा लेखापरीक्षण 

२८. विश् िविद्यालयको कोष : (१) विश् िविद्यालयको आफ्नो एउटा छुटै्ट कोष हनुेछ र सो 
कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन ्:- 

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप् ि रकम, 

(ख) विश् िविद्यालय अनदुान आयोगबाट प्राप् ि रकम, 
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(ग)  कुनै व्यशक्त िा संस्थाले आमथनक सहायिा स्िरूप प्रदान गरेको 
रकम, 

(घ) कुनै व्यशक्त, मनकाय, संघ िा संस्थाबाट प्राप् ि रकम, 

(ङ) विदेशी व्यशक्त, सरकार, अन्िरानविय संघ िा संस्थाबाट प्राप् ि रकम, 

(च)  शलु्क िथा अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप् ि रकम । 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोशजम विश् िविद्यालयले कुनै रकम प्राप् ि 
गनुनअशघ नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालयको स्िीकृमि मलन ुपनेछ । 

(३) विश् िविद्यालयको कोषको रकम कायनकारी पररषद्ले िोकेको कुनै िाशणज्य 
बैंकमा खािा खोली जम्मा गररनेछ । 

(४)  विश् िविद्यालयको कोष र खािाको सञ् चालन िोवकए बमोशजम हनुेछ । 

(५)  विश् िविद्यालयको सबै खचनहरू उपदफा (१) बमोशजमको कोषबाट 
व्यहोररनेछ। 

२९. लेखा र लेखापरीक्षण : (१) विश् िविद्यालयले आफ्नो आय व्ययको लेखा नपेाल सरकारले 
अपनाएको लेखा प्रणाली अनसुार राख् न ुपनेछ ।  

  (२) विश् िविद्यालयले िोवकए बमोशजम आन्िररक मनयन्त्रण प्रणाली कायम गनुन 
पनेछ। 

  (३) विश् िविद्यालयको लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकबाट हनुेछ । 

पररच्छेद–१० 

विविध 

३०. शशक्षण पद्धमि िथा शैशक्षक कायनक्रमको मूल्याङ्कन : विश् िविद्यालयबाट सञ् चालन गररन े
शैशक्षक कायनक्रमको शशक्षण पद्धमि िथा त्यस्िो शैशक्षक कायनक्रममा विद्याथीको मसकाई 
उपलशब्धको मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यिस्था िोवकए बमोशजम हनुेछ ।   

३१. प्रमाणपत्र िथा उपामध प्रदान गने : विश् िविद्यालयले िोवकएको विषयमा उच्च शशक्षा 
हामसल गने विद्याथी, प्रशशक्षाथी िा अनसुन्धानकिानलाई िोवकए बमोशजमको प्रमाणपत्र िथा 
उपामध प्रदान गनन र अनसुन्धनात्मक कायन गने िथा प्राशज्ञक क्षेत्रमा प्रशंसनीय कायन गने 
व्यशक्तलाई मानाथन उपामध प्रदान गनन सक्नेछ । 

३२. समकक्षिा र स्िर मनधानरण गने : (१) विश् िविद्यालयले स्िदेशी िा विदेशी कुनै 
विश् िविद्यालय िा शैशक्षक संस्थाबाट प्रदान गररएको शैशक्षक उपामधको विश् िविद्यालयका 
विमिन् न िहका शैशक्षक उपामधहरूसुँग समकक्षिा र स्िर मनधानरण गनन सक्नेछ ।  
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(२) विश् िविद्यालयको समकक्षिा र स्िर मनधानरण सम्बन्धी अन्य व्यिस्था िोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

३३. विश् िविद्यालयमा िनान हनु चावहन ेयोग्यिा : विश् िविद्यालयमा िनान हनु चावहन ेविद्याथी िा 
अनसुन्धानकिानको योग्यिा िोवकए बमोशजम हनुेछ । 

३३क. मनःशलु्क उच्च शशक्षा िथा छात्रिशृत्त : (१) विश् िविद्यालयले िोकेको मापदण्ड पूरा गरी 
विश् िविद्यालय िा मािहिका आवङ्गक िथा सामदुावयक शैशक्षक संस्थामा िनान िएका 
दमलि, मसमान्िीकृि, अपाङ्ग र आमथनक रूपले विपन् न विद्याथीको लामग उच्च शशक्षा 
मनःशलु्क हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग आधार, मापदण्ड, िगीकरण सम्बन्धी 
अन्य व्यिस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी िोके बमोशजम 
हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको सवुिधा एक विद्याथीले प्रत्येक िहमा एकपटक 
मात्र उपिोग गनन पाउनेछ । 

(४) प्रचमलि कानूनमा जनुसकैु कुरा लेशखएको िए िापमन दमलि विद्याथीको लामग 
प्राविमधक िथा व्यािसावयक उच्च शशक्षामा िनानका लामग िोवकए बमोशजमको मसट 
सरुशक्षि गररनेछ । 

(५) विश् िविद्यालयले शवहद, बेपत्ता पाररएका र अपाङ्गिा िएका व्यशक्तका छोरा, 
छोरीको लामग प्रचमलि कानूनमा व्यिस्था िए बमोशजम उच्च शशक्षाको व्यिस्था गनेछ । 

(६) कक्षा छ देशख कक्षा दशसम्म सामदुावयक विद्यालयमा अध्ययन गरेको 
विद्याथीले उच्च शशक्षामा प्रचमलि कानून बमोशजम छात्रिशृत्त पाउनेछ । 

३४. अन्य संस्था िा मनकायको संरचना प्रयोग गनन सक्न े : विश् िविद्यालयले कुनै शैशक्षक 
कायनक्रम सञ् चालनका लामग अन्य संस्था िा मनकायको संरचना त्यस्िो मनकाय िा 
संस्थाको स्िीकृमिमलई प्रयोग गनन सक्नेछ । 

३५. सङ्काय, आधारििू केन्र िा अध्ययन केन्र बन्द गनन सक्न े : यस ऐन बमोशजम स्थापना 
गररएका कुनै सङ्काय, आधारििू केन्र िा अध्ययन केन्रको औशचत्यिा निएमा िा 
आिश्यक नदेशखएमा सिाले त्यस्िो सङ्काय, आधारििू केन्र िा अध्ययन केन्र बन्द गनन 
सक्नेछ । 

                                                           
     शशक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । 
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३६. राविय शशक्षा नीमि अनरुूप कायन गने : नेपाल सरकारको राविय शशक्षा नीमि अनरुूप कायन 
गनुन विश् िविद्यालयको किनव्य हनुेछ । 

३७. काम कारबाही बदर नहनु े : विश् िविद्यालयको कुनै पदामधकारी िा सदस्यको स्थान ररक्त 
िई िा कुनै पदामधकारी िा सदस्यको मनयशुक्त िा मनोनयनमा त्रवुट िएको कारणले मात्र 
त्यस्िो पदामधकारी िा सदस्य संलग्न िई गरेको विश् िविद्यालयको कुनै काम कारबाही 
बदर हनुे छैन । 

३८. असल मनयिले गरेको काममा बचाउ : यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम 
बमोशजम असल मनयि मलई गरेको िा गनन खोजेको कुनै कामको सम्बन्धमा 
विश् िविद्यालय िा विश् िविद्यालयको कुनै पदामधकारी उपर मदु्दा चलाउने िा अन्य 
कारबाही गररने छैन । 

३९. अमधकार प्रत्यायोजन : (१) सिाले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम बमोशजम 
आफूलाई प्राप् ि अमधकारहरूमध्ये आिश्यकिानसुार केही अमधकार कायनकारी पररषद् िा 
प्राशज्ञक पररषद्लाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

(२) कायनकारी पररषद्ले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम बमोशजम 
आफूलाई प्राप् ि अमधकारहरूमध्ये आिश्यकिानसुार केही अमधकार विश् िविद्यालयका कुनै 
पदामधकारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।  

(३) प्राशज्ञक पररषद्ले यो ऐन िा यस ऐन अन्िगनि बनेको मनयम बमोशजम 
आफूलाई प्राप् ि अमधकारहरूमध्ये आिश्यकिानसुार केही अमधकार उपकुलपमि, कुल 
सशचि िा डीनलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

४०. नपेाल सरकारसुँग सम्पकन  : विश् िविद्यालयले नेपाल सरकारसुँग सम्पकन  राख्दा शशक्षा, 
विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्रालय माफन ि राख्नछे । 

४१. विश् िविद्यालयलाई छुट ददन सक्न े : नेपाल सरकारले विश् िविद्यालयको लामग आिश्यक 
पने सामग्री आयाि गदान िा जग्गा खररद गदान प्रचमलि कानून बमोशजम लाग्ने कर िथा 
िन्सार छुट ददन सक्नेछ । 

४२. विश् िविद्यालय विघटन सम्बन्धी व्यिस्था : (१) कुनै कारणले विश् िविद्यालय सञ् चालन 
हनु नसक्ने िएमा नेपाल सरकारले सिाको मसफाररसमा विश् िविद्यालय विघटन गनन 
सक्नेछ । 

                                                           
     शशक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधि । 
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  (२) उपदफा (१) बमोशजम विश् िविद्यालय विघटन िएमा विश् िविद्यालयको चल, 

अचल सम्पूणन सम्पशत्त नपेाल सरकारको हनुेछ । 

४३. मनयम बनाउन े अमधकार : यस ऐनको कायानन्ियनको लामग विश् िविद्यालयले आिश्यक 
मनयम बनाउन सक्नेछ । 

  

  


