विधेयक सं खययाः ४३
मिम ाः
िनिोहन प्रयविमधक विश्वविद्ययलयको सम्बन्धिय व्यिस्थय गनन बनेको विधेयक, २०७६

प्रदे श सभय सचिियलय
प्रदे श नं. १

विरयटनगर¸ नेपयल

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको सम्बन्िमा व्यिस्था गनन बनेको वििेयक, २०७६
ु को सिानङ्गीण विकासका लाधग ईन्न्िधनयरिङ्ग, न्िवकत्साशास्त्र, विज्ञान–प्रविधि तथा अन्य
प्रस्तािना: मुलक
व्यिसावयक विषयका प्राविधिक िनशन्ि उत्पादन गनन प्रधतस्पिानत्मक, गुणस्तियुि ि अन्तिानविय
विकासक्रमसँग आिद्ध गनन सक्ने मानि सं सािन विकास गनन ि विविि पक्षका सान्दधभनक अनुसन्िानलाई
व्यापक एिम् व्यािहारिक ि समय सापेक्ष बनाउनको लाधग प्रदे श सिकाि ि िनस्तिबाट मनमोहन
प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना ि व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले,
प्रदे श नं= १ को प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ।
परिच्छे द–१
प्रािन्म्भक
१.

सं न्क्षप्त नाम ि प्रािम्भः (१) यस ऐनको नाम “मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन, २०७६”
िहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रािम्भ हुनेछ।

२.

परिभाषाः विषय िा प्रसं गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,
(क)

“अनुसन्िान केन्र” भन्नाले दफा १७ बमोन्िमको अनुसन्िान केन्र सम्झनुपछन।

(ख)

“उप–कुलपधत” भन्नाले दफा २९ बमोन्िमको उप–कुलपधत सम्झनुपछन।

(ग)

“कमनिािी” भन्नाले विश्वविद्यालय सञ्चालन सम्बन्िमा व्यिस्थापकीय, प्रशासधनक
एिम् आिश्यक सहयोगीको कायन गने गिाउने न्शक्षक बाहे कका व्यन्ि
सम्झनुपछन।

(घ)

“कायनकािी धनदे शक” भन्नाले दफा ३३ बमोन्िमको कायनकािी धनदे शक
सम्झनुपछन।

(ङ)

“कायनकािी परिषद्” भन्नाले दफा १४ बमोन्िमको कायनकािी परिषद् सम्झनुपछन।

(ि)

“कुलपधत” भन्नाले दफा २६ बमोन्िमको कुलपधत सम्झनुपछन।

(छ)

“डीन” भन्नाले सं कायका प्रमुख सम्झनुपछन।

(ि)

“तोवकएको” िा “तोवकएबमोन्िम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयममा
तोवकएको िा तोवकएबमोन्िम सम्झनुपछन।

(झ)

“प्रदे श” भन्नाले प्रदे श नं. १ सम्झनुपछन।
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(ञ)

“प्रान्ज्ञक परिषद” भन्नाले दफा १२ बमोन्िमको प्रान्ज्ञक परिषद् सम्झनुपछन।

(ट)

“बोडन अफ गभननस”न भन्नाले दफा १० बमोन्िमको बोडन अफ गभननसन सम्झनु
पछन।

(ठ)

"मन्रालय" भन्नाले न्शक्षा सम्बन्न्ि धबषय हेने प्रदे श सिकािको मन्रालय
सम्झनुपछन।

(ड)

“िन्ििाि” भन्नाले दफा ३१ बमोन्िमको िन्ििाि सम्झनुपछन।

(ढ)

“विद्याथी” भन्नाले न्शक्षालयमा भनान भई अध्ययन िा अनुसन्िान गने छारा तथा
छार सम्झनुपछन।

(ण)

“विद्या परिषद्” भन्नाले दफा १८ बमोन्िमको विद्या परिषद् सम्झनुपछन।

(त)

“विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोन्िम स्थापना भएको मनमोहन प्राविधिक
विश्वविद्यालय सम्झनुपछन।

(थ)

“न्शक्षक” भन्नाले विश्वविद्यालयमा न्शक्षा प्रदान गने िा अनुसन्िान गने गिाउने
प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, उप–प्राध्यापक तथा सहायक प्राध्यापक सम्झनुपछन ि
सो शब्दले विश्वविद्यालयका विधभन्न तहका प्रन्शक्षक तथा यस ऐन अन्तगनत
बनेको धनयममा न्शक्षक भनी तोवकएका व्यन्िलाई समेत िनाउँछ।

(द)

“न्शक्षालय” भन्नाले विश्वविद्यालयको आवङ्गक न्शक्षालय सम्झनुपछन।

(ि)

“सं काय” भन्नाले दफा १६ बमोन्िमको सं काय सम्झनुपछन।

(न)

“सभा” भन्नाले दफा ७ बमोन्िमको विश्वविद्यालय सभा सम्झनुपछन।

(प)

“सह–कुलपधत” भन्नाले दफा २७ बमोन्िमको सह–कुलपधत सम्झनुपछन।

(फ)

“सं िक्षण सधमधत” भन्नाले दफा २४ बमोन्िमको सं िक्षण सधमधत सम्झनुपछन।

(ब)

"साझेदाि न्शक्षालय" भन्नाले दफा २१ बमोन्िम साझेदािीमा सं िालन हुने
न्शक्षालय सम्झनुपछन।

(भ) "सेिा आयोग" भन्नाले दफा २३ बमोन्िमको सेिा आयोग सम्झनुपछन।
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परिच्छे द–२
विश्वविद्यालयको स्थापना
३.

विश्वविद्यालयको स्थापना:

(१) नेपाल सिकाि, भाित सिकाि ि मनमोहन स्मृधत

प्रधतष्ठानको धरपक्षीय सम्झौतामा बुढीगंगा गाउँपाधलका, मोिङमा स्थापना भएको
मनमोहन स्मृधत पोधलटे न्क्नकमा इन्न्िधनयरिङ्ग, न्िवकत्साशास्त्र, विज्ञान–प्रविधि तथा अन्य
व्यिसावयक विषयमा अध्ययन, अध्यापन ि अनुसन्िान गननको लाधग मनमोहन प्राविधिक
विश्वविद्यालय स्थापना गरिएको छ।
(२) विश्वविद्यालयको केन्रीय कायानलय बुढीगंगा गाउँपाधलका, मोिङमा स्थापना
भएको मनमोहन स्मृधत पोधलटे न्क्नक िहे को स्थान ि सो स्थानको ििपि समेतको क्षेरमा
िहनेछ।
(३) विश्वविद्यालयले आिश्यकता अनुसाि विधभन्न कायानलय तथा कायनक्रमहरु
केन्रीय कायानलय बाहे कका अन्य स्थानमा समेत धबस्ताि गिी सञ्चालन गनन सक्नेछ।
४.

विश्वविद्यालय स्िशाधसत ि सङ्गठठत सं स्था हुने: (१) विश्वविद्यालय अविन्च्छन्न
उत्तिाधिकाििाला एक स्िशाधसत ि सङ्गठठत सं स्था हुनेछ।
(२) विश्वविद्यालयको सिै काम कािबावहको धनधमत्त आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप
हुनेछ।
(३) विश्वविद्यालयले व्यन्ि सिह िल अिल सम्पन्त्त प्राप्त गनन, उपभोग गनन,
बेिविखन गनन ि धितो बन्िक िाख्न िा अन्य वकधसमले बन्दोबस्त गनन सक्नेछ।
(४) विश्वविद्यालयले व्यन्ि सिह नाधलस उिूि गनन ि विश्वविद्यालयउपि पधन
सोही नामबाट नाधलस उिूि लाग्न सक्नेछ।
परिच्छे द–३
विश्वविद्यालयको सङ्गठन तथा पदाधिकािी

५.

विश्वविद्यालय सङ्गठन: (१) विश्वविद्यालयको सं गठन दे हायबमोन्िम हुनेछ ि वयनीहरुको
सामुवहक रुपनै

विश्वविद्यालयको स्िरुप हुनेछ:

(क)

सभा

(ख)

बोडन अफ गभननसन

(ग)

प्रान्ज्ञक परिषद्
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६.

(घ)

कायनकािी परिषद्

(ङ)

सेिा आयोग

(ि)

सं काय

(छ)

अनुसन्िान केन्र

(ि)

विद्या परिषद्

(झ)

न्शक्षालय

(ञ)

तोवकएबमोन्िमका अन्य धनकायहरु।

विश्वविद्यालयका पदाधिकािी: विश्वविद्यालयमा दे हायबमोन्िमका पदाधिकािी िहने छन्:
(क)

कुलपधत

(ख)

सह–कुलपधत

(ग)

अध्यक्ष, बोडन अफ गभननसन

(घ)

उप–कुलपधत

(ङ)

िन्ििाि

(ि)

डीन

(छ)

अध्यक्ष, सेिा आयोग

(ि)

कायनकािी धनदे शक

(झ)

प्रािायन, न्शक्षालय

(ञ)

तोवकएबमोन्िमका अन्य पदाधिकािी।
परिच्छे द–४
सभाको गठन तथा काम, कतनव्य ि अधिकाि

७.

सभाको गठन: (१) विश्वविद्यालयको सिोच्ि धनकायको रुपमा एक सभा िहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्िमको सभाको गठन दे हायबमोन्िम हुनेछ:
(क)

कुलपधत

–अध्यक्ष

(ख)

सह–कुलपधत

–उपाध्यक्ष

(ग)

अध्यक्ष, बोडन अफ गभननसन

–सदस्य
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(घ)

उप–कुलपधत

(ङ)

प्रदे श धभरका िाविय सभाका सदस्य तथा

–सदस्य

विश्वविद्यालय िहे को धनिानिन क्षेरको प्रधतधनधि सभा
ि प्रदे श सभाका सदस्यहरु मध्येबाट एक मवहला
सवहत तीन िना
(ि)

–सदस्य

प्रदे श सभाका सदस्यहरु मध्येबाट कन्म्तमा दुई मवहला
सवहत पाँि िना

(छ)

–सदस्य

प्रदे श धभर िहे का केन्रीय विश्वविद्यालयका
उप–कुलपधतहरु मध्येबाट एकिना

(ि)
(झ)

सन्िि, सं घीय सिकािको न्शक्षा हे ने मन्रालय

–सदस्य
- सदस्य

प्रमुख सन्िि, मुख्यमन्री तथा
मन्न्रपरिषद्को कायानलय

- सदस्य

(ञ)

सदस्य, न्शक्षा हेने प्रदे श योिना आयोग,

–सदस्य

(ट)

प्रदे श लोकसेिा आयोगको अध्यक्ष
िा धनिले तोकेको सो आयोगको सदस्य

(ठ)

– सदस्य

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष
िा धनिले तोकेको सो आयोगको सदस्य

– सदस्य

(ड)

प्रदे श मन्रालयका सन्िि ,

–सदस्य

(ढ)

सन्िि, आधथनक माधमला हेने प्रदे शको मन्रालय,

–सदस्य

(ण)

विश्वविद्यालयका पूिन
उप–कुलपधतहरुमध्येबाट एकिना

(त)

सं िक्षण सधमधतका सदस्यहरुमध्येबाट
एक िना मवहला सवहत पाँि िना

(थ)
(द)

–सदस्य

–सदस्य

लब्िप्रधतवष्ठत विद्वान तथा समािसेिीहरु
मध्येबाट एक मवहला सवहत तीन िना

–सदस्य

डीनहरु

–सदस्य
5

(ि)

प्रािायन मध्येबाट एकिना

(न)

विश्वविद्यालयको केन्रीय कायानलय
िहे को स्थानीय तहको प्रमुख एकिना

(प)

–सदस्य

–सदस्य

प्रदे शमा िहे का न्िल्ला समन्िय सधमधतका
प्रमुख ि उपप्रमुख मध्येबाट एक/एक िना
गिी दुई िना

(फ)

- सदस्य

प्रदे शमा िहे का नगिपाधलकाका प्रमुख ि
उपप्रमुख

मध्येबाट एक/एक िना गिी

दुईिना
(ब)

-

सदस्य

-

सदस्य

प्रदे शमा िहे का गाउँपाधलकाका अध्यक्ष ि
उपाध्यक्ष मध्येबाट एक/एक िना गिी
दुईिना

(भ)

विश्वविद्यालयको विषय सधमधतका
अध्यक्ष मध्येबाट दुईिना

– सदस्य

(म)

अनुसन्िान केन्द«को प्रमुख

– सदस्य

(य)

विश्वविद्यालयका न्शक्षकहरुमध्येबाट
एकिना

(ि)

– सदस्य

उद्योगपधत, व्यापािी ि कृषक मध्येबाट
एक मवहला सवहत तीनिना

–सदस्य

(ल)

सहयोगदाता मध्येबाट एकिना

–सदस्य

(ि)

विद्याथी मध्येबाट एक छारासवहत दुईिना

–सदस्य

(श)

िन्ििाि

–सदस्य– सन्िि

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ), (ि) बमोन्िमका सदस्यहरुको मनोनयन
कुलपधतबाट हुनेछ।
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(४)

पदे न सदस्य बाहेक उपदफा (२) को खण्ड (ण), (थ) (ि), (प),

(फ), (ि), (भ), (य), (ल) ि (ि) बमोन्िमका सदस्यहरुको

मनोनयन बोडन अफ

गभननसको धसफारिसमा कुलपधतबाट हुनेछ।
(५) मनोधनत सदस्यहरुको पदािधि तीन िषनको हुनेछ।
(६) कुनै कािणले गदान मनोधनत सदस्यको पद रिि हुन गएमा उपदफा (३)
बमोन्िमको प्रकृया बमोन्िम अको व्यन्िलाई मनोनयन गरिनेछ ि त्यस्ता सदस्यको
कायनकाल पूिा अिधि हुनछ
े ।
८.

सभाको बैठक: (१) सभाको बैठक िषनको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ।
(२) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले तोकेको धमधत, समय ि स्थानमा बस्नेछ।
(३) सभाको बैठक हुन ु भन्दा कम्तीमा पन्र ठदन अगािै बैठकमा छलफल
हुने विषयको कायनसूिी सवहतको सूिना सभाका सदस्य–सन्ििले सबै सदस्यलाई उपलब्ि
गिाउनेछ।
(४) सभामा तत्काल कायम िहे का कुल सदस्य सं ख्याको पिास प्रधतशतभन्दा
बढी सदस्य उपन्स्थत भएमा बैठकको लाधग गणपूिक सं ख्या पुगेको माधननेछ।
(५) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाका अध्यक्षले ि धनिको अनुपन्स्थधतमा
सभाका उपाध्यक्षले गनेछ।
(६) सभाको बैठकमा बहुमतको िाय मान्य हुनेछ ि मत बिाबि भएमा बैठकमा
अध्यक्षता गने व्यन्िले धनणानयक मत ठदनेछ।
(७) सभाको बैठकको धनणनय सभाका सदस्य–सन्ििले उप–कुलपधतबाट प्रमान्णत
गिाउनेछ।
(८) सभाको बैठक सम्बन्िी अन्य कायनविधि सभा आफैंले धनिानिण गिे बमोन्िम
हुनेछ।

९.

सभाको काम, कतनव्य ि अधिकाि: सभाको काम, कतनव्य ि अधिकाि

दे हायबमोन्िम

हुनेछ:
(क)

विश्वविद्यालयको नीधत, कायन योिना, िावषनक बिेट तथा कायनक्रम स्िीकृत गने,

(ख)

विश्वविद्यालय ि सो अन्तगनतका धनकाय तथा साझेदाि न्शक्षालयलाई आिश्यक
धनदे शन ठदने,
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(ग)

विश्वविद्यालयको विकास ि विस्ताि समयानुकूल भए नभएको मूल्याङ्कन गने
गिाउने ि प्राप्त मूल्याङ्कन प्रधतिेदन समेतका आिािमा आिश्यक कायन गने,

(घ)

विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने उपाधिहरु धनिानिण गने ि त्यस्तो उपाधि यस
ऐनबमोन्िम प्रदान गने,

(ङ)

विश्वविद्यालयलाई नयाँ कायनक्रम सञ्चालन ि विस्ताि गनन अनुमधत ठदने,

(ि)

यस ऐनबमोन्िम आवङ्गक न्शक्षालय स्थापना ि सं िालन गने सम्बन्िमा आिश्यक
कायन गने गिाउने,

(छ)

विश्वविद्यालयको िावषनक प्रधतिेदन माधथ छलफल गिी पारित गने,

(ि)

लेखा पिीक्षण प्रधतिेदन माधथ छलफल गिी पारित गने,

(झ)

विश्वविद्यालयको सम्पन्त्त संिक्षण गने गिाउने,

(ञ)

न्शक्षक

तथा

कमनिािीको

दिबन्दी

स्िीकृत

गने

तथा

विश्वविद्यालयको

पदाधिकािी, न्शक्षक तथा कमनिािीको सेिा-शतन ि सुवििा धनिानिण गने,
(ट)

विश्वविद्यालयको आिश्यकता अनुसाि विधभन्न सधमधत, उपसधमधत िा कायनदल
गठन गने,

(ठ)

साझेदाि न्शक्षालयबािे आिश्यक धनणनय गिी स्िीकृधत प्रदान गने ि अन्य
आिश्यक कायन गने,

(ड)

विश्वविद्यालयका धनयम पारित गने,

(ढ)

तोवकएबमोन्िम अन्य काम गने, गिाउने।
परिच्छे द–५
बोडन अफ गभननसक
न ो गठन तथा काम, कतनव्य ि अधिकाि

१०.

बोडन अफ गभननसक
न ो गठन: (१) विश्वविद्यालयलाई सुव्यिन्स्थत ढं गले सञ्चालन गनन ि
गुणस्तिीय न्शक्षाको लाधग योिना तिुम
न ा ि विश्वविद्यालय अन्तगनतका धबधभन्न धनकायले
सम्पादन गने कामको धनयधमत अनुगमन ि सुपिीिेक्षण गरि आिश्यक धनदे शन प्रदान
गनुक
न ा साथै सम्पादन गनुप
न ने अन्य आिश्यक कायन गनन दे हायबमोन्िम बोडन अफ
गभननसक
न ो गठन हुनेछ।
(क)

सं िक्षण सधमधतका अध्यक्ष
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–अध्यक्ष

(ख)

उप–कुलपधत

(ग)

विश्वविद्यालयको केन्रीय कायानलय िहे को

–सदस्य

धनिानिन क्षेरको प्रदे श सभाका सदस्य

–सदस्य

(घ)

सन्िि, मन्रालय

–सदस्य

(ङ)

सं िक्षण सधमधतका सदस्यहरु मध्येबाट िाििना

–सदस्य

(ि)

विश्वविद्यालयको केन्रीय कायानलय िहे को
न्िल्लाको गाउँपाधलका िा नगिपाधलकाको अध्यक्ष
िा प्रमुख मध्येबाट एकिना

–सदस्य

(छ)

लब्िप्रधतवष्ठत विद्वानहमध्येबाट दुई िना

–सदस्य

(ि)

उद्योगपधत मध्येबाट एकिना

–सदस्य

(झ)

िन्ििाि

–सदस्य– सन्िि

(२) उपदफा (१) बमोन्िमका पदे न सदस्य बाहे क खण्ड (ङ), (छ) ि (ि)
बमोन्िमका सदस्यहरुको मनोनयन बोडन अफ गभननसक
न ा अध्यक्षबाट हुनेछ।
(३) मनोधनत सदस्यहरुको पदािधि तीन िषनको हुनेछ।
(४) कुनै कािणले मनोधनत सदस्यहरुको पद रिि हुन गएमा उपदफा (२)
बमोन्िम अको व्यन्िलाई मनोनयन गरिनेछ ि त्यस्ता सदस्यको कायनकाल पूिा अिधि
हुनेछ।
(५) उपदफा (१) बमोन्िम बोडन अफ गभननसल
न े सम्बन्न्ित विषयका धबज्ञ िा
सल्लाहकािलाई बैठकमा आमन्रण गनन सक्नेछ।
(६) बोडन अफ गभननसक
न ो बैठक सम्बन्िी कायनविधि बोडन अफ गभननसन आफैंले
धनिानिण गिे बमोन्िम हुनेछ।
११.

बोडन अफ गभननसक
न ो काम, कतनव्य ि अधिकाि: (१) बोडन अफ गभननसक
न ो काम, कतनव्य
ि अधिकाि दे हायबमोन्िम हुनेछ:
(क)

विश्वविद्यालयको अल्पकालीन तथा दीघनकाधलन नीधत धनिानिण
गिी सभामा पेश गने,
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(ख)

विश्वविद्यालय अन्तगनतका धनकायहरुबाट प्राप्त प्रधतिेदन स्िीकृत
गिी आिश्यक धनदे शन ठदने ि त्यस्तो प्रधतबेदनलाई

एकीकृत

गिी िावषनक रूपमा सभा समक्ष पेश गने,
(ग)

विश्वविद्यालय सम्बन्िी धनयमहरु स्िीकृत गिी अनुमोदनको लाधग
सभा समक्ष पेश गने,

(घ)

विश्वविद्यालय अन्तगनतका धनकायको कामको धनयधमत अनुगमन,
सुपिीिेक्षण ि मूल्याङ्कन गिी आिश्यक धनदे शन ठदने ि सो
सम्बन्िी िावषनक प्रधतिेदन सभामा पेश गने,

(ङ)

कायनकािी परिषदबाट प्रस्तावित अल्पकालीन, दीघनकालीन योिना
तथा नीधतहरु आिश्यक छलफल गिी सभामा स्िीकृधतको लाधग
पेश गने,

(ि)

कायनकािी परिषदबाट प्रस्तुत िावषनक बिेट तथा कायनक्रम
स्िीकृत गिी पारितका लाधग सभामा पेश गने,

(छ)

कायनकािी परिषदले स्िीकृत गिी पेश गिे का विश्वविद्यालयको
धनदे न्शका, कायनविधि ि मापदण्डहरु पारित गने,

(ि)

विश्वविद्यालयको न्शक्षक तथा कमनिािीको दिबन्दी तथा सेिाशतन ि सुवििा स्िीकृत गिी अनुमोदनका लाधग सभामा पेश गने,

(झ)
(२)

तोवकएबमोन्िम अन्य कायनहरु गने।

बोडन अफ गभननसक
न ो

बैठक बषनको कन्म्तमा दुई पटक बस्नेछ।
परिच्छे द–६

प्रान्ज्ञक परिषद्को गठन तथा काम, कतनव्य ि अधिकाि
१२.

प्रान्ज्ञक परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको शैन्क्षक तथा प्रान्ज्ञक क्षेरमा प्रमुख
धनकायको रुपमा काम गनन दे हायबमोन्िम सदस्यहरु भएको एक प्रान्ज्ञक परिषद्को
गठन हुनेछ:
(क)

उप–कुलपधत

–अध्यक्ष

(ख)

िन्ििाि

–सदस्य

(ग)

डीनहरु

–सदस्य
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(घ)

विश्वविद्यालयका विधभन्न विषय सधमधतका
अध्यक्षहरु मध्येबाट िाििना

–सदस्य

(ङ)

न्शक्षालयका प्रािायन मध्येबाट एकिना

–सदस्य

(ि)

विश्वविद्यालयका न्शक्षकहरुमध्येबाट
एकिना

–सदस्य

(छ)

विषय-विज्ञहरु मध्येबाट दुईिना

–सदस्य

(ि)

औद्योधगक प्रधतष्ठानका विज्ञ प्रधतधनधि दुईिना

–सदस्य

(झ)

डीनहरुमध्येबाट उप–कुलपधतले तोकेको डीन

सदस्य–सन्िि

(२) उपदफा (१) बमोन्िमका पदे न सदस्य बाहे क खण्ड (घ), (ङ), (ि),
(छ) ि (ि) बमोन्िमका सदस्यहरुको मनोनयन उप–कुलपधतबाट हुनेछ।
(३) मनोधनत सदस्यहरुको पदािधि तीन िषनको हुनेछ।
(४) कुनै कािणले मनोधनत सदस्यहरुको पद रिि हुन गएमा उपदफा (२)
बमोन्िमको प्रकृया पूिा गिी अको

व्यन्िलाई मनोधनयन गरिनेछ ि त्यस्तो सदस्यको

कायनकाल पूिा अिधि हुनछ
े ।
(५) प्रान्ज्ञक परिषद्को बैठक सम्बन्िी कायनविधि प्रान्ज्ञक परिषद आफैंले
धनिानिण गिे बमोन्िम हुनेछ।
१३.

प्रान्ज्ञक परिषद्को काम, कतनव्य ि अधिकाि: प्रान्ज्ञक परिष्दको काम, कतनव्य ि अधिकाि
दे हायबमोन्िम हुनेछ:
(क)

विश्वविद्यालयको अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्िान ि प्रन्शक्षण हुने विषयहरुको
पाठयक्रम धनमानण तथा स्िीकृत

(ख)

गने,

विश्वविद्यालय अन्तगनत सञ्चालन हुने पिीक्षाको विधि, प्रवक्रया ि मापदण्ड
धनिानिण गने,

(ग)

विश्वविद्यालयको शैन्क्षक गुणस्ति धनिानिण गिी त्यस्तो गुणस्ति कायम गने, गनन
लगाउने

(घ)

अनुसन्िान सम्बन्न्ि नीधत तिुम
न ा गने ि अनुसन्िान कायनक्रमहरुलाई स्िीकृधत
प्रदान गने,
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(ङ)

विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा अध्यापन गरिने विषयहरुमा विद्याथी भनान हुन
िावहने योग्यता, भनान सं ख्या ि भनान हुन िावहने आिाि तोक्ने ि भनान सम्बन्न्ि
अन्य प्रवक्रया धनिानिण गने,

(ि)

प्रान्ज्ञक विषयमा कायनकािी परिषद्लाई िाय सल्लाह ठदने,

(छ)

विश्वविद्यालयबाट ठदइने मानाथन उपाधिहरुको धनणनयको लाधग सभामा धसफारिस
गने,

(ि)

शैन्क्षक कायनक्रमको मूल्याङ्कन गने,

(झ)

तोवकएबमोन्िम अन्य कायनहरु गने।
परिच्छे द–७
कायनकािी परिषद्को गठन तथा काम, कतनव्य ि अधिकाि

१४.

कायनकािी परिषद्को गठन: (१) विश्वविद्यालयको कायनकािी धनकायको रुपमा काम गनन
दे हायका सदस्यहरु भएको एक कायनकािी परिषद् हुनेछ।
(क)

उप–कुलपधत

–अध्यक्ष

(ख)

डीनहरुमध्येिाट दुईिना

–सदस्य

(ग)

न्शक्षकहरुमध्येबाट एकिना

–सदस्य

(घ)

िन्ििाि

(२)

उपदफा (१) बमोन्िमका पदे न सदस्य बाहे क खण्ड (ख) ि (ग)

–सदस्य सन्िि

बमोन्िमका सदस्यको मनोनयन उपकुलपधतको धसफारिसमा बोडन अफ गभननसक
न ा
अध्यक्षबाट हुनेछ।
(३) मनोधनत सदस्यहरुको पदािधि तीन िषनको हुनेछ।
(४) कुनै कािणले मनोधनत सदस्यहरुको पद रिि हुन गएमा उपदफा (२)
बमोन्िम अको व्यन्िलाई मनोनयन गरिनेछ ि त्यस्ता सदस्यको कायनकाल पूिा अिधि
हुनेछ।
(५) कायनकािी परिषदको बैठक सम्बन्न्ि कायनविधि
गिे बमोन्िम हुनेछ।
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परिषद् आफैले धनिानिण

१५.

कायनकािी परिषद्को काम, कतनव्य ि अधिकाि: कायनकािी परिषद्को काम, कतनव्य ि
अधिकाि दे हायबमोन्िम हुनेछ।
(क)

सभा तथा बोडन अफ गभननसक
न ो धनणनय ि धनदे शनहरु कायानन्ियन गने
गिाउने,

(ख)

नेपाल सिकाि तथा प्रदे श सिकािको न्शक्षा सम्बन्न्ि नीधत/धनदे शनको
पालना गने,

(ग)

बोडन अफ गभननसन माफनत सभामा पेश गरिने िावषनक कायनक्रम, बिेट,
प्रगधत विििण, लेखा पिीक्षण प्रधतिेदन ि अन्य

(घ)

प्रस्तािहरु तयाि गने,

विश्वविद्यालयको अल्पकालीन, दीघनकालीन योिना तथा नीधतहरु तयाि
गिी बोडन अफ गभननसम
न ा पेश गने,

(ङ)

विश्वविद्यालय सम्बन्िी धनयमहरुको मस्यौदा तयाि गिी स्िीकृधतको
लाधग बोडन अफ गभननसम
न ा पेश गने,

(ि)

विश्वविद्यालयको कोष ि िल अिल सम्पन्त्तको सं िक्षण गने ि सभाको
धनणनय बमोन्िम बेिविखन गने, ठे क्का पट्टा िा भाडामा ठदने आठद काम
गने,

(छ)

विश्वविद्यालयद्वािा सञ्चाधलत कायनक्रमहरुको समन्िय, िे खदे ख, धनिीक्षण
गने ि सो को प्रधतिेदन बोडन अफ गभननसन माफनत् सभामा पेश गने,

(ि)

पदपूधतन सधमधतको धसफारिसमा विश्वविद्यालयलाई आिश्यक पने न्शक्षक
तथा कमनिािीको तोवकएबमोन्िम धनयुन्ि ि बढु िा गने,

(झ)

यस ऐन ि प्रिधलत कानूनबमोन्िम विश्वविद्यालयलाई प्राप्त हुने दान,
दातव्य तथा अन्य आधथनक सहयोग ग्रहण गने,

(ञ)

बोडन अफ गभननसस
न ँग पिामशन गिी न्शक्षण शुल्क धनिानिण गने,

(ट)

शैन्क्षक तथा प्रशासधनक कामका लाधग आिश्यक न्शक्षक तथा
कमनिािीको दिबन्दी धनिानिण गिी बोडन अफ गभननसम
न ा पेश गने,

(ठ) विश्वविद्यालयको शैन्क्षक कायनक्रमहरुको सञ्चालन सम्बन्िमा आिश्यक
प्रिन्ि गने,गिाउने।
(ड) गुणस्तिीय न्शक्षाका लाधग स्िदे शी िा विदे शी विश्वविद्यालय िा अन्य सं घ
सं स्थासँग सम्िन्ि कायम गने।
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(ढ) आन्तरिक लेखापिीक्षक धनयुन्ि गने।
(ण)

तोवकएबमोन्िम अन्य कायनहरु गने।
परिच्छे द–८
सं काय, अनुसन्िान केन्र तथा अन्य धनकाय

१६.

सङ्काय:

(१)

विश्वविद्यालयबाट

सञ्चालन

गरिने

विधभन्न

तहका

न्शक्षाको

लाधग

ईन्न्िधनयरिङ्ग, न्िवकत्साशास्त्र, विज्ञान–प्रविधि तथा अन्य तोवकएबमोन्िमका सङ्कायहरु िहने
छन्।
(२) उपदफा (१) बमोन्िम िहने सङ्कायहरुको काम, कतनव्य ि अधिकाि
तोवकएबमोन्िम हुनेछ।
१७.

अनुसन्िान केन्र: (१) विश्वविद्यालयले ईन्न्िधनयरिङ्ग, न्िवकत्साशास्त्र, विज्ञान–प्रविधि तथा
अन्य व्यिसावयक विषयमा अनुसन्िान गननको लाधग अनुसन्िान केन्रको स्थापना
गरिनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्िम स्थापना हुने अनुसन्िान केन्रको काम कतनव्य ि
अधिकाि तथा सञ्चालन विधि तोवकएबमोन्िम हुनेछ।

१८.

विद्यापरिषद्: (१) प्रत्येक सं कायमा शैन्क्षक तथा प्रान्ज्ञक कायनक्रमहरुको सञ्चालनका
लाधग डीनको अध्यक्षतामा तोवकएबमोन्िमको एक विद्यापरिषद् िहनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्िमको विद्या परिषद् अन्तगनत तोवकएका विषय
सधमधतहरु िहनेछन्।
(३) विद्या परिषद् ि सो अन्तगनत िहने विषय सधमधतको काम, कतनव्य ि अधिकाि
तथा िैठक सम्बन्न्ि कायनविधि तोवकएबमोन्िम हुनेछ।

१९.

न्शक्षालय: (१) विश्वविद्यालयले विधभन्न विषयमा उच्ि न्शक्षा प्रदान गनन आिश्यकतानुसाि
न्शक्षालयको स्थापना तथा सं िालन गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्िमको न्शक्षालयको सं िालन सम्बन्िी अन्य व्यिस्था
तोवकएबमोन्िम हुनेछ।
ु न्घ मोिङ न्िल्लाको िुढीगंगामा सं िालनमा िहे को
(३) यो ऐन प्रािम्भ हुनअ
मनमोहन स्मृधत पोधलटे न्क्नक यस विश्वविद्यालयको अङ्गको रुपमा िहनेछ ि सो
पोधलटे न्क्नकमा सं िाधलत कायनक्रमहरु यथाित रुपमा सञ्चालन हुनेछन्।
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(४) मनमोहन स्मृधत पोधलटे न्क्नकको दििन्न्दमा कायनित न्शक्षक तथा
कमनिािीहरु विश्वविद्यालयको न्शक्षक तथा कमनिािीका रुपमा तोवकएबमोन्िमको तह,
श्रे णी ि अिस्थामा स्ितः कायम हुनेछन्।
(५) मनमोहन स्मृधत पोधलटे न्क्नकमा कायनित न्शक्षक तथा कमनिािीहरुले
विश्वविद्यालयको धनयममा व्यिस्था भएको योग्यता ि मापदण्ड पूिा गिे मा ि
विश्वविद्यालयलाई आिश्यकता भएमा तोवकएबमोन्िम विश्वविद्यालयको न्शक्षक तथा
कमनिािीका रुपमा िहन सक्नेछन।
(६) उपदफा ४ बमोन्िमका न्शक्षक तथा कमनिािीहरुले खाइपाइ आएको
पारिश्रधमक सेिा सुवििा तथा शतनमा धनिहरुलाई मकानपने गिी कुनै परिितनन गरिनेछैन।
(७)

विश्वविद्यालयले

आिश्यकतानुसाि

बोडन

अफ

विधभन्न
गभननसक
न ो

विषयमा

न्शक्षा

धसफारिसमा

प्रदान
विधभन्न

गननका
स्थानमा

लाधग
आंधगक

न्शक्षालयको स्थापना तथा सं िालन गनन सक्नेछ।
(८) उपदफा ७ बमोन्िमका न्शक्षालयको स्थापना ि सञ्चालन सम्बन्िी व्यिस्था
तोवकएबमोन्िम हुनेछ।
२०.

न्शक्षालय हस्तान्तिण सम्बन्िी व्यिस्था: (१) अन्य कुनै विश्वविद्यालय िा शैन्क्षक
सं स्थाको आवङ्गक न्शक्षालय िा सम्बन्िन प्राप्त न्शक्षालयले विश्वविद्यालयको आवङ्गक
न्शक्षालयको रुपमा िहन िाहे मा आवङ्गक न्शक्षालयको हकमा सम्बन्न्ित विश्वविद्यालयको
स्िीकृधत ि सम्बन्िन प्राप्त न्शक्षालयको हकमा सञ्चालक सधमधतको धसफारिस सवहत
धनबेदन ठदनु पनेछ ि त्यस्ता न्शक्षालयहरु तोवकएका आिािमा हस्तान्तिण हुन
सक्नेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोन्िम न्शक्षालयको हस्तान्तिण सम्बन्िी अन्य व्यिस्था
तोवकएबमान्िम हुनेछ।

२१.

साझेदािीमा न्शक्षालय सं िालन गनन सवकने: (१) विश्वविद्यालयसँग साझेदािी गिी प्रदे श
सिकाि, स्थानीय तह, सामुदावयक न्शक्षण सं स्था िा प्रधतष्ठानले उच्ि तहका शैन्क्षक
कायनक्रम सञ्चालन गनन सक्नेछन्।
(२) साझेदािी सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकएबमोन्िम हुनेछ।

२२.

न्शक्षक ि कमनिािी सम्बन्िी व्यिस्था: (१) विश्वविद्यालयमा तोवकएको सं ख्यामा न्शक्षक
तथा कमनिािी िहनेछन्।
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(२) उपदफा (१) बमोन्िमका न्शक्षक तथा कमनिािीको धनयुन्ि, काम, कतनव्य,
अधिकाि, पारिश्रधमक ि सेिा तथा सुवििाका शतनहरु तोवकएबमोन्िम हुनेछन्।
२३.

सेिा आयोग: (१) विश्वविद्यालयको न्शक्षक तथा कमनिािीहरुको धनयुन्ि तथा बढु िाका
लाधग धसफारिस गनन एक सेिा आयोग िहनेछ।
(२)

सेिा आयोगको गठन दे हायबमोन्िम हुनछ
े ः
क) स्िदे शी िा विदे शी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक मध्येबाट धनयुि
व्यन्ि

- अध्यक्ष

ख) प्रदे श लोकसेिा आयोगले तोकेको आयोगको एकिना सदस्य
- सदस्य
ग) न्शक्षकहरु मध्येबाट एकिना

- सदस्य

(३) उपदफा २ को खण्ड (क) ि (ग) बमोन्िमका अध्यक्ष ि सदस्यको
धनयुन्ि कायनकािी परिषदको धसफारिसमा कुलपधतबाट हुनेछ।
(४) उपदफा २ बमोन्िमका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुको पदािधि िाििषनको
हुनेछ।
(५) सेिा आयोगका अध्यक्ष ि सदस्यको काम, कतनव्य ि अधिकाि
तोवकएबमोन्िम हुनेछ।
(६) सेिा आयोगका अध्यक्षको पारिश्रधमक, सुवििा ि सेिाका अन्य शतनहरु
तोवकएबमोन्िम हुनेछ।
(७) सेिा आयोगका सदस्यले आयोगको बैठकमा भाग धलएबापत कायनकािी
परिषदले धनणनय गिे बमोन्िमको बैठक भत्ता पाउनेछ।
(८) सेिा आयोगको बैठक सम्िन्िी कायनविधि तोवकएबमोन्िम हुनेछ ि त्यसिी
नतोवकएसम्मका लाधग बैठकसम्िन्िी कायनविधि से िा आयोग आफैले धनिानिण गनन
सक्नेछ।
२४.

सं िक्षण सधमधत: (१) विश्वविद्यालयको सं िक्षण, सहयोग तथा सुझाि प्रदान गनन
दे हायबमोन्िम एक सं िक्षण सधमधत िहनेछ:
(क)

यो ऐन प्रािम्भ हुँदाका बखत कायम िहे को मनमोहन
स्मृधत पोलीटे न्क्नकको कायनकारिणी सधमधतको अध्यक्ष - अध्यक्ष
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(ख)

यो ऐन प्रािम्भ हुँदाका बखत कायम िहे को मनमोहन
स्मृधत पोलीटे न्क्नकको कायनकारिणी सधमधतका
सदस्यहरु

-सदस्य

(ग)

उपकुलपधत

- पदे न सदस्य

(घ)

िन्िस्राि

- पदे न सदस्य

(ङ)

मनमोहन स्मृधत पोलीटे न्क्नक
स्थापनामा उल्लेखनीय सहयोग गने
व्यन्िहरु मध्येबाट एक मवहला सवहत िाि िना

(ि)

- सदस्य

लब्ि प्रधतवष्ठत व्यन्ि ि समािसेिी
मध्येबाट एक मवहला सवहत िाि िना

- सदस्य

(छ)

उद्योगपती मध्येबाट एक िना

- सदस्य

(ि)

सहयोगदाता मध्येबाट एक िना

- सदस्य

(२) सं िक्षण सधमधतको अध्यक्ष तथा सदस्यको पवहलो कायनकाल तीन िषनको
हुनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोन्िमको कायनकाल समाप्त भएको एक मवहना धभर
उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोन्िमका सदस्यले आफू मध्येबाट अध्यक्ष ियन गनन
सक्नेछन्।
(४) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोन्िमका सदस्यहरु आिीिन सदस्यको
रूपमा िहनेछन्।
(५) उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोन्िमका सदस्यहरुको पद रिि हुन
गएमा सो रिि सदस्य पदमा प्रिधलत कानूनबमोन्िम कायम िहे को मनमोहन स्मृधत
प्रधतष्ठानले मनोनयन गिी पूधतन गनेछ ि त्यस्ता सदस्यको कायनकाल पूिा अिधिको
हुनेछ।
(६) उपदफा (१) बमोन्िमका पदे न बाहे कका खण्ड (ङ), (ि), (छ) ि (ि)
बमोन्िमका सदस्यहरुको मनोनयन सं िक्षण सधमधतको अध्यक्षबाट हुनेछ ।
(७) विश्वविद्यालयसँग सम्बन्न्ित विधभन्न विषयका धबज्ञहरुलाई सं िक्षण सधमधतको
बैठकमा आमन्रण गनन सवकनेछ।
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(८) सं िक्षण सधमधतको काम, कतनव्य ि अधिकाि दे हायबमोन्िम हुनेछ:
(क)

विश्वविद्यालयको सम्पतीको सं िक्षणका लाधग आिश्यक कायन
गने,

(ख)

विश्वविद्यालयको िावषनक कायनक्रम तथा बिेट तिुम
न ा गनन बोडन
अफ गभननसल
न ाई सुझाि प्रदान गने,

(ग)
(९)

तोवकएबमोन्िमका अन्य कायन गने।

सं िक्षण सधमधतको बैठक सम्बन्न्ि कायनविधि सो सधमधत आफैले धनिानिण

गिे बमोन्िम हुनेछ।
२५.

अन्य धनकाय: (१) विश्वविद्यालयमा यस ऐनमा उल्लेख भए बाहेक तोवकएबमोन्िमका
अन्य धनकाय िहन सक्नेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोन्िमको धनकायको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्िी
व्यिस्था तोवकएबमोन्िम हुनेछ।
परिच्छे द–९
विश्वविद्यालयका पदाधिकािी सम्बन्िी व्यिस्था

२६.

कुलपधत: (१) प्रदे शको मुख्यमन्री विश्वविद्यालयको कुलपधत हुनेछ।
(२) कुलपधत विश्वविद्यालयको प्रमुख ि सभाको अध्यक्ष हुनेछ ि धनि उपन्स्थत
िहेको अिस्थामा धनिले विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समािोहको अध्यक्षता गनेछ।
(३)

कुलपधतले

आिश्यकतानुसाि

विश्वविद्यालयको

धनिीक्षण

गिी

विश्वविद्यालयलाई आिश्यक धनदे शन ठदन सक्नेछ।
२७.

सह–कुलपधत: (१) प्रदे शको न्शक्षा सम्बन्न्ि धबषय हे ने मन्री विश्वविद्यालयको सह–
कुलपधत हुनेछ।
(२) कुलपधतको अनुपन्स्थधतमा सह–कुलपधतले विश्वविद्यालय सभा ि दीक्षान्त
समािोहमा अध्यक्षता गनेछ।
(३) सह–कुलपधतले आिश्यकतानुसाि विश्वविद्यालयको धनिीक्षण गनन, गिाउन
ि कुलपधतको पिामशनमा आिश्यक धनदे शन ठदन सक्नेछ।

२८.

बोडन अफ गभननसक
न ो अध्यक्ष: (१) सं िक्षण सधमधतको अध्यक्ष बोडन अफ गभननसक
न ो
पदे न अध्यक्ष हुनेछ।
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(२) बोडन अफ गभननसक
न ो अध्यक्षले विश्वविद्यालयको काम कािबाहीको िे खदे ख
गिी आिश्यक धनदे शन ठदन सक्नेछ।
२९.

उप–कुलपधत: (१) उप–कुलपधत विश्वविद्यालयमा पूिा समय काम गने प्रमुख पदाधिकािी
हुनेछ।
(२) विश्वविद्यालयको उपकुलपधतको धनयुन्िका लाधग धसफारिस गनन कुलपधतले
सहकुलपधतको अध्यक्षतामा बोडनअफ गभननसक
न ा अध्यक्षले तोकेको एकिना न्शक्षाविद
ि कुलपधतले तोकेको प्रान्ज्ञक पृष्ठभूधम भएका सं िक्षण सधमधतका एकिना सदस्य िहे को
तीन सदस्यीय एक सधमधतको गठन गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोन्िमको सधमधतले धसफारिस गिे को व्यन्िलाई कुलपधतले
िाि िषनको लाधग उप–कुलपधत धनयुि गनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोन्िम धसफारिस गने प्रवक्रया तोकेबमोन्िम हुनेछ।
(५) उपकुलपधतको अनुपन्स्थधतमा धनिको काम कुलपधतले तोकेबमोन्िम
हुनेछ।
(६) उपकुलपधतको योग्यता तोवकएबमोन्िम हुनेछ।
(७)

उपकुलपधतको

पारिश्रधमक,

सुवििा

तथा

सेिाका

अन्य

शतनहरु

तोवकएबमोन्िम हुनेछ।
३०.

उप–कुलपधतको काम, कतनव्य ि अधिकाि: (१) उप–कुलपधतको काम, कतनव्य ि अधिकाि
दे हायबमोन्िम हुनेछ:
(क) सभा तथा बोडन अफ गभननस,न कायनकािी परिषद्, प्रान्ज्ञक परिषद्को
धनणनय िा धनदे शन कायानन्ियन गने गिाउने,
(ख) विश्वविद्यालयको शैन्क्षक, प्रान्ज्ञक ि प्रशासधनक काम काििाहीको
नेतत्ृ ि गने,
(ग) विश्वविद्यालयको सबै काम कािबाहीमा आिश्यक िे खदे ख गने ि
धनदे शन ठदने,
(घ) विश्वविद्यालयको विकासको लाधग अल्पकाधलन तथा दीघनकाधलन
िणनीधत, योिना ि कायनक्रमहरु तिुम
न ा गिी धनणनय भएबमोन्िम
कायानन्ियन गने,
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(ङ) यो ऐन ि यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयमको कायानन्ियन गने
गिाउने,
(ि) विश्वविद्यालयको तफनबाट विधभन्न धनकायहरुसँग छलफल ि िातान
गने,
(छ) तत्काल कुनै काम काििाही नगिी नहुने आकन्स्मक अिस्था
आईपिे मा सहकुलपधतलाई िानकािी गिाई उन्ित ि आिश्यक
काम काििाही गने।
(२) उपदफा (१) मा लेन्खएदे न्ख िाहे क यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको
धनयममा कुनै धनकाय िा पदाधिकािीले गने भनी उल्लेख भएका कामहरु िाहेक अन्य
कामहरु उपकुलपधतले गनेछ ि त्यस्तो कामको िानकािी उपकुलपधतले सहकुलपधतलाई गिाई लगत्तै बस्ने सभाको बैठकबाट अनुमोदन गिाउनु पनेछ।
उप–कुलपधतको अन्य काम, कतनव्य ि अधिकाि तोवकएबमोन्िम हुनेछ।

(३)
३१.

िन्ििाि: (१) विश्वविद्यालयको आधथनक ि प्रशासधनक कामको सं िालन, िे खदे खको
लाधग उपकुलपधतको धसफारिसमा कुलपधतले िन्ििािको धनयुन्ि गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्िम धसफारिस गनुअ
न न्घ उपकुलपधतले बोडन अफ
गभननसक
न ो अध्यक्षसँग पिामशन गनुप
न नेछ।
(३) िन्ििाि विश्वविद्यालयको पूिा समय काम गने पदाधिकािी हुनछ
े ।
(४) िन्ििािको पदािधि िाि िषनको हुनेछ।
(५) िन्ििािले सभाको अध्यक्षबाट प्रमान्णत भएको सभाको धनणनय िा
आदे शलाई अधभलेख गिी िाख्नु पनेछ। सो धनणनय िा आदे शको एकप्रधत कुलपधत समक्ष
पठाउनु पनेछ।
(६) िन्ििािको योग्यता, काम, कतनव्य ि अधिकाि, पारिश्रधमक, सुवििा तथा
सेिाका अन्य शतन तोवकएबमोन्िम हुनेछ।

३२.

डीन: (१)

डीन सं काय

प्रमुख हुनेछ ि धनि पूिा समय काम

गने पदाधिकािी

हुनेछ।
(२) विश्वविद्यालयको डीनको धनयुन्ि कायनकािी परिषद्ले गनेछ।
(३) डीनको पदािधि िाि बषनको हुनेछ।
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(४) डीनको योग्यता, काम, कतनव्य, अधिकाि, पारिश्रधमक ि सेिा तथा सुवििाका
अन्य शतनहरु तोवकएबमोन्िम हुनेछन्।
३३.

कायनकािी धनदे शक: (१) कायनकािी धनदे शक अनुसन्िान केन्द«को प्रमुख हुनेछ ि धनि
पूिा समय काम गने पदाधिकािी हुनेछ।
(२) अनुसन्िान केन्द«को कायनकािी धनदे शकको धनयुन्ि कायनकािी परिषदबाट
िाि िषनको लाधग हुनेछ।
(३) कायनकािी धनदे शकको योग्यता, काम, कतनव्य, अधिकाि, पारिश्रधमक ि सेिा
तथा सुवििाका अन्य शतनहरु तोवकएबमोन्िम हुनेछन्।

३४.

अन्य पदाधिकािीहरु: (१) विश्वविद्यालयमा तोवकएबमोन्िमका अन्य पदाधिकािीहरु
िहनेछन्।
(२) उपदफा (१) बमोन्िमका पदाधिकािीहरुको योग्यता, धनयुन्ि, काम, कतनव्य,
अधिकाि, पारिश्रधमक ि सेिा तथा सुवििाका अन्य शतनहरु तोवकएबमोन्िम हुनेछन्।

३५.

धनयुन्ि गनुप
न ने अिधि: यस ऐनमा अन्यर िुनसुकै कुिा लेन्खएको भएतापधन
विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकािीको पद रिि भएमा धनयुि गने अधिकािी िा धनकायले
रिि भएको दुई मवहनाधभर त्यस्तो पदमा धनयुन्ि गिी पूधतन गनुप
न नेछ।

३६.

न्िम्मेिािी तोक्न सक्ने: (१) यस ऐनमा अन्यर िुनसुकै कुिा लेन्खएको भएतापधन
विश्वविद्यायको कुनै पद रिि भएमा सो पदपूधतन नभएसम्म िढीमा दुई मवहनाका लाधग
विश्वविद्यालयको िरिष्ठ न्शक्षकलाई कायममुकायम मुकिि गनन सवकनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्िम न्िम्मेिािी ठदं दा उप–कुलपधतको न्िम्मेिािी सह–
कुलपधतको धसफारिसमा कुलपधतले ि अन्य पदाधिकािीको न्िम्मेिािी बोडन अफ
गभननसक
न ो धसफारिसमा सह-कुलपधतले ठदन सक्नेछ।

३७.

पदबाट हटाउन सवकनेः (१) उप-कुलपधत ि िन्िस्रािले आफ्नो पद अनुरुपको
न्िम्मेिािी पूिा नगिे को, इमान्दािीपूिक
न काम नगिे को िा धनिले पद अनुकूलको आििण
नगिे को भनी सभामा तत्काल िहे का एक िौथाई सदस्यहरुले धनिलाई पदबाट हटाउन
कुलपधत समक्ष धलन्खत धनिेदन ठदएमा कुलपधतले बोडन अफ गभननसक
न ो अध्यक्षको
अध्यक्षतामा सं िक्षण सधमधतको एकिना सदस्य ि मन्रालयको सन्िब िहे को तीन
सदस्यीय छानधबन सधमधत गठन गनेछ।
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(२) उपदफा (१) बमोन्िम गठठत छानधबन सधमधतले सो सम्बन्िमा आिश्यक
छानधबन गिी तीस ठदन धभर आफ्नो प्रधतबेदन कुलपधत समक्ष पेश गनुप
न नेछ।
(३) उपदफा (२) बमोन्िमको प्रधतबेदन प्राप्त भएपधछ कुलपधतले सो प्रधतबेदन
सभा समक्ष पेश गनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोन्िम पेश भएको प्रधतबेदन उपि छलफल हुँदा सभाको
बैठकमा उपन्स्थत सदस्यमध्ये सभामा तत्काल कायम िहे का पिास प्रधतशत भन्दा बढी
सदस्यले उपकुलपधत ि िन्िस्रािलाई पदबाट हटाउन धनणनय गिे मा कुलपधतले उपकुलपधत ि िन्िस्रािलाई पदबाट हटाउनेछ ।
(५) उपदफा (१) बमोन्िम गठठत छानधबन सधमधतले धनिहरुमाधथ लागेको
आिोपका सम्बन्िमा सफाई पेश गने मौका प्रदान गनुन पनेछ।
(६) उप-कुलपधत ि िन्िस्राि बाहे क विश्वविद्यालयका अन्य पदाधिकािीलाई
उपदफा (१) बमोन्िमको आिोप छानधबन गदान िा पदबाट हटाउँदा अपनाउनु पने
प्रवक्रया तोवकएबमोन्िम हुनेछ
(७)

यस दफाबमोन्िम कुनै पदाधिकािी उपि छानधबन शुरु भएमा त्यसको

अन्न्तम धनणनय नभएसम्मको लाधग धनिले आफू बहाल िहेको पदमा काम गनन पाउने
छै न।
(८) उपदफा (६) बमोन्िमको पदाधिकािीले गने दै धनक काम सम्पादन गननका
लाधग त्यस्तो पदाधिकािीलाई धनयुि गनन अधिकाि प्राप्त पदाधिकािीले विश्वविद्यालयको
कुनै पदाधिकािीलाई न्िम्मेिािी तोक्न सक्नेछ।
परिच्छे द–१०
विश्वविद्यालयको कोष, ले खा तथा ले खापिीक्षण
३८.

विश्वविद्यालयको कोष: (१) विश्वविद्यालयको आफ्नो छट्टै कोष हुनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्िमको कोषमा दे हायका िकमहरु िहनेछन्:
(क)

नेपाल सिकािबाट प्राप्त हुने िकम,

(ख) प्रदे श सिकािबाट अनुदान स्िरूप प्राप्त हुने िालू खिनको कन्म्तमा
ँ ीगत तफनको सम्पूणन िकम,
पैंसट्ठी प्रधतशत िकम ि पूि
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(ग)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त िकम,

(घ)

स्थानीय तहबाट प्राप्त िकम,

(ङ)

कुनै व्यन्ि िा सं स्थाले सहयोग, दान, दातव्य ि आधथनक सहायता
स्िरुप प्रदान गिे को िकम,

(ि)

ँ सम्बद्ध व्यन्ि िा सं स्थाबाट प्राप्त
उद्योग, व्यापाि व्यिसायसग
सहयोग एिम् अनुदानको िकम,

(छ)

अन्तिानविय सं घ सं स्था, विदे शी व्यन्ि, एिेन्सी िा वित्तीय
सं स्थाहरुबाट प्राप्त सहयोग एिम् ऋण स्िरुप प्राप्त िकम,

(ि)

विद्याथीबाट प्राप्त हुने शुल्क िा अन्य कुनै श्रोतिाट प्राप्त िकम।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (छ) बमोन्िम विश्वविद्यालयले कुनै िकम प्राप्त
गदान नेपाल सिकािको स्िीकृत धलनुपनेछ।
(४) विश्वविद्यालयको कोषको िकम तोवकएको िान्णज्य िैकमा खाता खोधल
िम्मा गरिनेछ ि उि खाताको सञ्चालन तोवकएबमोन्िम हुनेछ।
(५) विश्वविद्यालयको सिै स्िीकृत खिनहरु उपदफा (१) बमोन्िमको कोषबाट
व्यहोरिनेछ।
३९.

ले खा ि ले खापिीक्षण: (१) विश्वविद्यालयको आय–व्ययको लेखा नेपाल सिकािको
प्रिधलत ढाँिा ि तरिका बमोन्िम िाख्नुपनेछ।
(२) विश्वविद्यालयको आन्तरिक लेखापिीक्षण कायनकािी परिषदले धनयुि गिे को
मान्यता प्राप्त लेखापिीक्षकबाट हुनेछ।
(३) विश्वविद्यालयको अन्न्तम लेखापिीक्षण महालेखा पिीक्षकबाट हुनेछ।
परिच्छे द–११
विविि

४०.

प्रमाणपर ि उपाधि ठदने तथा समकक्षता एिम् स्ति धनिानिण गने : (१) विश्वविद्यालयले
कुनै स्िदे शी िा विदे शी विश्वविद्यालय िा शैन्क्षक सं स्थाहरुको शैन्क्षक उपािीलाई
मान्यता ठदन ि विश्वविद्यालयका विधभन्न तहका शैन्क्षक उपाधिहरुसं ग ती उपािीहरुको
समकक्षता एिम् स्ति धनिानिण प्रिधलत कानूनबमोन्िम गनन सक्नेछ।
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(२) शैन्क्षक तथा प्रान्ज्ञक क्षेरमा प्रशंसनीय कायन गने स्िदे शी तथा विदे शी
विद्वानहरुलाई विश्वविद्यालयले मानाथन उपाधि प्रदान गनन सक्नेछ।
(३) समािसेिामा उल्लेखनीय योगदान पुयानएका स्िदे शी तथा विदे शी
नागरिकलाई विश्वविद्यालयले मानाथन उपाधि प्रदान गनन सक्नेछ।
(४)

विश्वविद्यालयले कुनै स्िदे शी िा विदे शी विश्वविद्यालय िा शैन्क्षक

सं स्थाहरुको शैन्क्षक उपाधिलाई मान्यता ठदन ि विश्वविद्यालयका विधभन्न तहका शैन्क्षक
उपाधिहरुसँग ती उपाधिहरुको समकक्षता एिम् स्ति धनिानिण प्रिधलत कानूनबमोन्िम
गनन सक्नेछ।
(५) उपदफा (२) ि (३) अनुसािका उपाधिहरु सभाको स्िीकृधतबाट प्रदान
गरिनेछ।
४१.

विश्वविद्यालयमा भनान हुन िावहने योग्यता: (१) विश्वविद्यालयमा भनान भई अध्ययन गनन
िाहने विद्याथीले तोवकएको योग्यता हाधसल गिे को हुनपु नेछ।
(२) विश्वविद्यालयमा विद्याथी भनान गने सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकएबमोन्िम
हुनेछ।

४२.

िाविय न्शक्षा नीधत अनुरुप कायन गने : नेपाल सिकाि तथा प्रदे श सिकािको न्शक्षा नीधत
अनुरुप कायनगनुन विश्वविद्यालयको कतनव्य हुनेछ।

४३.

काम कािबाही बदि नहुन:े विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकािी िा सदस्यको स्थान रिि
भई िा कुनै पदाधिकािी िा सदस्यको धनयुन्ि िा मनोधनयनमा रुवट भएको कािणले
मार त्यस्तो काम कािबाही बदि हुने छै न।

४४.

असल धनयतले गिे को काममा बिाउ: यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम
बमोन्िम असल धनयत धलई गरिएको िा गनन खोन्िएको कुनै कामको सम्बन्िमा
विश्वविद्यालय िा विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकािी उपि मुद्धा िलाउने िा अन्य कािबाही
गरिने छै न।
ति असल धनयतले कुनै काम गरिएको हो भधन प्रमाण पुयानउने दावयत्ि सम्बन्न्ित
पदाधिकािीको हुनछ
े ।

४५.

विश्वविद्यालयलाई छु ट ि सुवििा: (१) प्रिधलत कानूनमा िुनसुकै कुिा लेन्खएको
भएतापधन विश्वविद्यालयको िन्ििे सन गनुन पने िुनसुकै धलखत िन्ििे सन गनुन पिे मा
िन्ििेसन दस्तुि छु ट सम्बन्न्ि ब्यबस्था प्रिधलत कानूनबमोन्िम हुनेछ।
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४६.

प्रदे श सिकािको पूि न स्िीकृधत धलनु पने: यस ऐनमा अन्यर िुनसुकै कुिा ले न्खएको
भएतापधन प्रदे श सिकािलाई थप आधथनक व्ययभाि पने विषयमा धनयम बनाउँदा िा
कायन गदान प्रदे श सिकािको स्िीकृधत धलनु पनेछ।

४७.

अधिकाि प्रत्यायोिन: (१) सभा तथा बोडन अफ गभननसल
न े यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत
बनेको धनयम बमोन्िम आफूलाई प्राप्त भएको अधिकािहरुमध्ये आिश्यकतानुसाि केही
अधिकाि प्रान्ज्ञक परिषद्, कायनकािी परिषद् िा उप–कुलपधतलाई प्रत्यायोिन गनन
सक्नेछ।
(२) प्रान्ज्ञक परिषद्ले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयमबमोन्िम
आफूलाई प्राप्त भएको अधिकािहरुमध्ये आिश्यकतानुसाि केही अधिकाि विद्या
परिषद्लाई प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ।
(३) कायनकािी परिषद्ले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम बमोन्िम
आफूलाई

प्राप्त

भएको

अधिकािहरुमध्ये

आिश्यकतानुसाि

केही

अधिकाि

विश्वविद्यालयको कुनै पदाधिकािी िा सधमधतलाई प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ।
(४) सेिा आयोगले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम बमोन्िम
आफूलाई प्राप्त भएको अधिकािहरुमध्ये आिश्यकतानुसाि केही अधिकाि कुनै
सधमधतलाई प्रत्यायोिन गनन सक्नेछ।
४८.

प्रदे श सिकािसँग सम्पकनः

(१) विश्वविद्यालयले प्रदे श सिकािसँग सम्पकन िाख्दा

मन्रालय माफनत् िाख्नेछ।
(२) विश्वविद्यालयले नेपाल सिकािसँग सम्पकन िाख्दा प्रदे श सिकािको
धसफारिशमा सं घीय न्शक्षा मन्रालय माफनत् िाख्नेछ।
४९.

विश्वविद्यालय विघटन सम्बन्िी व्यिस्था: कुनै कािणले विश्वविद्यालय विघटन भएमा
यसको िल, अिल सम्पन्त्त प्रदे श सिकािको हुनेछ।

५०.

बावषनक प्रधतबेदन: विश्वविद्यालयको बावषनक प्रधतबेदन तोवकएबमोन्िम सभामा पेश
गरिनेछ।

५१.

सं क्रमणकाधलन व्यिस्था: (१) यस ऐन अन्तिगतका सभा, बोडन अफ गभननस,न प्रान्ज्ञक
परिषद ि कायनकािी परिषद गठन नहुञ्जस
े म्मका लाधग सभा, बोडन अफ गभननस,न प्रान्ज्ञक
परिषद ि कायनकािी परिषदले गने आिश्यक कायनहरु सहकुलपधतको सामान्य धनदे शनमा
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िही मनमोहन स्मृधत पोधलटे न्क्नकको कायनकािी सधमधतले विश्वविद्यालयको नामबाट
कामकाििाही गनन सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्िम भए गिे का कायनहरु यसै ऐनबमोन्िम भए गिे को
माधननेछ।
५२.

सम्पन्त्त ि दावयत्ि हस्तान्तिण: (१) यो ऐन प्रािम्भ भइ कायानन्ियनको प्रवक्रया शुरु
भए पधछ विश्वविद्यालय ि यो ऐन प्रािम्भ हुँदाका बखत कायम िहे को मनमोहन स्मृधत
पोधलटे न्क्नक बीि सम्झौता गिी त्यस्तो सम्झौताबमोन्िम मनमोहन स्मृधत पोधलटे न्क्नकले
आफ्नो सम्पूणन िल, अिल सम्पन्त्त ि दावयत्ि विश्वविद्यालयलाई हस्तान्तिण गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोन्िम सम्झौता गदान मनमोहन स्मृधत पोधलटे न्क्नकको
सािािण सभाद्वािा धनणनय गनुप
न नेछ।
(३)

उपदफा

(१)

बमोन्िम

सम्झौता

गदान

विश्वविद्यालयको

तफनबाट

सहकुलपधतले ि मनमोहन स्मृधत पोधलटे न्क्नकको तफनबाट कायनकारिणी सधमधतको
अध्यक्षले गनेछ।
(४) यस दफाबमोन्िम हस्तान्तिण भई विश्वविद्यालयका नाममा प्राप्त हुन आएको
अिल सम्पन्त्त बेिविखन, हक हस्तान्तिण िा सट्टापट्टा गनुप
न िे मा सं िक्षण सधमधतको
स्िीकृधत धलनुपनेछ।
५३.

धनयम बनाउने अधिकाि: यस ऐनको कायानन्ियन गनन विश्वविद्यालयले आिश्यक धनयम
बनाउन सक्नेछ।

५४.

धनदे न्शका, कायनविधि तथा मापदण्ड बनाउने अधिकाि: यस ऐन ि यस ऐन अनुसाि
बनेको धनयमको कायानन्ियन गनन कायनकािी परिषदले धनदे न्शका, कायनविधि तथा मापदण्ड
बनाउन सक्नेछ।
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उपरोक्त सम्बन्धमा मममि २०७६/६/६ गिे बसेको प्रदे श सभाको चौथो िथा

बजेट अमधवेशनको ५३ औ ँ बैठकले पाररि गरे को ववधेयक "मनमोहन प्राववमधक
ववश्वववद्यालयको

सम्बन्धमा

व्यवस्था

गनन

बनेको

सं ववधानको धारा २०१(१) बमोजजम प्रमाजिि गदनछु ।

ववधेयक, २०७6"

नेपालको

______________
माननीय प्रददप कुमार भण्डारी
सभामुख

