गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यिस्थापन र सञ्चालन गनन बनेको विधेयक

प्रस्तािनााः समृद्ध राष्ट्र ननमानण गनन जीिनोपयोगी मूल्य, मान्यतामा आधाररत रावष्ट्रय तथा अन्तरानवष्ट्रयस्तरमा
प्रनतष्पधान गनन सक्षम र नेतत्ृ िदायी जनशक्ति तयार गनन गुणस्तरीय क्तशक्षा प्रदान गने उद्देश्यले गण्डकी
विश्वविद्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गनन िाञ्छनीय भएकोले,
गण्डकी प्रदे श सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छे द - १
प्रारक्तभभक

१.

सं क्तक्षप्त नाम र प्रारभभाः (१) यस ऐनको नाम “गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन, २०७६” रहेको छ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारभभ हुनेछ ।

२.

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

“अध्यक्ष” भन्नाले न्यानसक पररषद् (बोडन अफ ट्रक्तस्िज्) को अध्यक्ष सभझनुपछन।

(ख)

“अनुसन्धान केन्र” भन्नाले विश्वविद्यालय मातहतका अनुसन्धान केन्र सभझनुपछन।

(ग)

“अन्िेषण तथा आविष्कार केन्र” भन्नाले विश्वविद्यालय मातहतका अन्िेषण तथा आविष्कार
केन्र सभझनु पछन ।

(घ)

“उपकुलपनत” भन्नाले दफा २५ बमोक्तजम ननयुि उपकुलपनत सभझनुपछन।

(ङ)

“कायनकारी पररषद्" भन्नाले दफा १० बमोक्तजम गठन भएको कायनकारी पररषद् सभझनुपछन।

(च)

“कुलपनत” भन्नाले दफा २३ बमोक्तजम ननयुि कुलपनत सभझनुपछन।

(छ)

“क्याभपस” भन्नाले विश्वविद्यालयको आव क क्याभपस सभझनु पछन र सो शदलदले
विश्वविद्यालयबाि सभबन्धन प्राप्त सामुदावयक तथा ननजी क्याभपस समेतलाई जनाउँछ ।

(ज)

“डीन” भन्नाले सं कायका प्रमुख सभझनुपछन।
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(झ)

“तोवकएको िा तोवकएबमोक्तजम” भन्नाले यस ऐनअन्तगनत बनेको ननयममा तोवकएको िा
तोवकए बमोक्तजम सभझनु पछन ।

(ञ)

“न्यानसक पररषद्” भन्नाले दफा ७ बमोक्तजम गठन भएको न्यानसक पररषद् सभझनुपछन।

(ि)

“प्रक्तशक्षण केन्र” भन्नाले विश्वविद्यालय मातहतका प्रक्तशक्षण केन्र सभझनुपछन।

(ठ)

“प्राक्तिक पररषद्” भन्नाले दफा११ बमोक्तजम गठन भएको प्राक्तिक पररषद् सभझनु पछन ।

(ड)

“प्रमुख” भन्नाले क्याभपस, तालीम केन्र, प्रक्तशक्षण केन्र, क्तशक्षालय, प्राविनधक प्रनतष्ठान, अनुसन्धान

केन्र िा अन्िेषण तथा आविष्कार केन्रको प्रमुख सभझनु पछन ।
(ढ)

“रक्तजष्ट्रार” भन्नाले दफा २७ बमोक्तजम ननयुि रक्तजष्ट्रार सभझनु पछन ।

(ण)

“विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोक्तजम स्थावपत“ गण्डकी विश्वविद्यालय”सभझनुपछन।

(त)

“विि समूह” भन्नाले दफा १५ बमोक्तजम गठठत विि समूह सभझनुपछन।

(थ)

“सल्लाहकार पररषद्” भन्नाले दफा २२ बमोक्तजम गठन भएको सल्लाहकार पररषद् सभझनु
पछन ।

(द)

“सं काय” भन्नाले विश्वविद्यालयका सं काय सभझनुपछन।

(ध)

“क्तशक्षक” भन्नाले प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापक र प्रक्तशक्षकलाई सभझनुपछन र सो
शदलदले यस ऐन अन्तगनत बनेको ननयममा क्तशक्षक भनी तोवकएको व्यक्तिसमेतलाई जनाउँछ।

(न)

“क्तशक्षण सं स्था” भन्नाले क्याभपस, तालीम केन्र, प्रक्तशक्षण केन्र, अनुसन्धान केन्र, प्राविनधक
प्रनतष्ठान, क्तशक्षालय िा अन्िेषण तथा आविष्कार केन्र सभझनु पछन ।

पररच्छे द ¬२
विश्वविद्यालयको स्थापना

३.

विश्वविद्यालयको स्थापनााः(१) गण्डकी प्रदे शमा कला, वििान, प्रविनध, व्यिस्थापन, कानून, क्तशक्षा
लगायतका विषयमा अनुसन्धानमूलक तथा व्यिसावयक उच्च क्तशक्षा प्रदान गननका लानग गण्डकी
विश्वविद्यालय स्थापना गररएको छ ।
(२) विश्वविद्यालयको केन्रीय कायानलय प्रदे श सरकारले तोकेको स्थानमा रहनेछ ।
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४.

विश्वविद्यालय स्िशानसत र संगठठत संस्था हुनाःे (१) विश्वविद्यालय अविनछन्न उत्तरानधकारिाला एक
स्िशानसत र सं गठठत सं स्था हुनेछ ।
(२) विश्वविद्यालयको काम कारिाहीको नननमत्त आफ्नो एउिा छु ट्टै छाप हुनेछ ।
(३) विश्वविद्यालयले प्रचनलत कानून बमोक्तजम व्यक्ति सरह चल, अचल सभपक्तत्त प्राप्त गनन,
उपभोग गनन, बेचनबखन गनन िा अन्य वकनसमले व्यिस्था गनन सक्नेछ ।
तर विश्वविद्यालयले अचल सभपक्तत्त बेचनबखन गदान प्रदे श सरकार माफनत नेपाल सरकारको
स्िीकृनत नलनुपनेछ ।
(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नानलस उजूर गनन र विश्वविद्यालय उपर पनन सोही नामबाि
नानलस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
(५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह करार गनन, करार बमोक्तजमको अनधकार प्रयोग गनन तथा
दावयत्ि ननिानह गनन सक्नेछ ।

पररच्छे द – ३
विश्वविद्यालयको सं गठन सं रचना

५.

विश्वविद्यालयको संगठन संरचनााः विश्वविद्यालयको सं गठन सं रचनामा दे हाय बमोक्तजमका अंगहरु
रहनेछन्:(क)

न्यानसक पररषद्,

(ख)

कायनकारी पररषद्,

(ग)

प्राक्तिक पररषद्,

(घ)

जनशक्ति व्यिस्थापन सनमनत,

(ङ)

सं काय,

(च)

आव क क्याभपस,

(छ)

प्राविनधक प्रनतष्ठान,

(ज)

अनुसन्धान केन्र र अन्िेषण तथा आविष्कार केन्र,
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(झ)
६.

तोवकए बमोक्तजमका अन्य ननकाय ।

विश्वविद्यालयका पदानधकारीाः विश्वविद्यालयमा दे हाय बमोक्तजमका पदानधकारी रहने छन् :(क)

अध्यक्ष,

(ख)

कुलपनत,

(ग)

उपकुलपनत,

(घ)

रक्तजष्ट्रार,

(ङ)

डीन,

(च)

आव क क्याभपस, प्राविनधक प्रनतष्ठान, अनुसन्धान केन्र, अन्िेषण तथा आविष्कार
केन्रका प्रमुख ।

पररच्छे द - ४
न्यानसक पररषद्

७.

न्यानसक पररषद्को गठन:(१) विश्वविद्यालयको सिोच्च ननकायको रुपमा एक न्यानसक पररषद्
रहनेछ ।
(२) न्यानसक पररषद्मा दे हाय बमोक्तजमका सदस्यहरु रहनेछन्:(क)

कुलपनत

-सदस्य

(ख)

प्रदे श सक्तचि, क्तशक्षा क्षेत्र हेने प्रदे श सरकारको मन्त्रालय

-सदस्य

(ग)

प्राक्तिक, समाजसेिी, दाता, लगानीकतान र प्रनतवष्ठत व्यक्तिहरु
मध्येबाि कभतीमा पाँच जना मवहला सवहत पन्र जना

-सदस्य

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोक्तजमका सदस्यहरुमा आिश्यकता अनुसार बढीमा पाँच
जना सभम गैरआिासीय नेपाली समेत रहन सक्नेछन् ।
(४) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोक्तजमका सदस्यहरु पवहलो पिक ननयुक्ति गनन प्रदे श
सरकारले क्तशक्षा क्षेत्र हेने मन्त्रीको सं योजकत्िमा तीन सदस्यीय नसफाररस सनमनत गठन गनेछ। सो
4

सनमनतले त्यस्ता सदस्यहरुका लानग तेइस जना सभभाव्य व्यक्तिहरुको नाम नसफाररस गनेछ र सो
सनमनतले नसफाररस गरे का व्यक्तिहरु मध्येिाि मुख्यमन्त्रीले उपदफा (२) को खण्ड (ग) िमोक्तजमका
सदस्यहरुको ननयुक्ति गनेछ ।
(५) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोक्तजमको प्राक्तिक सदस्य हुनका लानग कभतीमा
स्नातकोत्तर उपानध हानसल गरी उपकुलपनत िा डीनमा ननयुि हुन योग्यता पुगेको िा कभतीमा दश
िषनको प्राध्यापन िा प्राक्तिक क्षेत्रको अनुभि हानसल गरे को व्यक्ति हुन ु पनेछ।
(६) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोक्तजमका सदस्यहरु मध्येबाि न्यानसक पररषद्ले नेपाली
नागररक सदस्यलाई अध्यक्षको रुपमा चयन गनेछ।अध्यक्षको चयन गने प्रयोजनका लानग बस्ने
न्यानसक पररषद्को बैठकको अध्यक्षता कुलपनतले गनेछ ।
(७) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोक्तजमका सदस्यहरुको पदािनध छ िषनको हुनेछ।
प्रत्येक दुई िषनमा एक नतहाई सदस्यको पदािनध समाप्त हुनेछ।
तर¸ पवहलो पिक सदस्यको पदािनध कायम गदान गोला प्रथाद्वारा एक नतहाईको दुई िषन,
अको एक नतहाईको चार िषन र बाँकी एक नतहाईको छ िषनको हुने गरी पदािनध कायम गररनेछ।
अध्यक्ष न्यानसक पररषद्को सदस्य रहेसभम मात्र आफ्नो पदमा बहाल रहनेछ।
ु न्दा कक्तभतमा एक मवहना
(८) न्यानसक पररषद्ले उपदफा (७) बमोक्तजम सदस्यहरु ररि हुनभ
अगानड ररि हुने पदका लानग तोवकए बमोक्तजम सदस्यहरु चयन गनेछ।त्यसरी चयन भएका
सदस्यहरुले उपदफा (७) बमोक्तजम पद ररि भएपनछ पद बहाली गनेछन्।
(९) न्यानसक पररषद्का अध्यक्ष र उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोक्तजम ननयुि सदस्यहरुले
पाररश्रनमक पाउने छै नन्।ननजहरुले पाउने बैठक भत्ता लगायतका अन्य सेिा सुविधा तोवकए बमोक्तजम
हुनेछ।
(१०) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोक्तजम ननयुि सदस्यको कायन क्षमताको अभाि िा
खराब आचरण भएको िा इमान्दाररतापूिक
न आफ्नो पदीय कतनव्य पालना नगरे को िा बदनीयतपूिक
न
काम कारिाही गरे को िा शारीररक िा माननसक अस्िस्थताका कारण आफ्नो पदीय क्तजभमेिारी पूरा
गनन असमथन रहेको भनी प्रदे श सरकारले गठन गरे को सभबक्तन्धत विषयका वििहरु सक्तभमनलत तीन
सदस्यीय छाननबन सनमनतको नसफाररसको आधारमा त्यस्ता सदस्यलाई प्रदे श सरकारले पदमुि गनन
ु ाइको मौका
सक्नेछ।छाननबन सनमनतले कारिाहीको नसफाररस गनुन अगानड त्यस्तो सदस्यलाई सुनि
ठदनु पनेछ ।
(११) न्यानसक पररषद्ले विश्वविद्यालयको वहत विपररत काम गरे मा िा विश्वविद्यालयको
उद्देश्य प्रानप्त गनन असक्षम भएमा िा न्यानसक पररषद्का सदस्यहरुबीच गभभीर मतभेद िा वििाद भई
5

िा विश्वविद्यालयमा भ्रष्टाचार िा आनथनक अननयनमतता भई विश्वविद्यालय सञ्चालनमा बाधा परे मा
न्यानसक पररषद्का एक चौथाई सदस्यले ननिेदन ठदएमा मुख्यमन्त्रीले सनमनत गठन गरी सो सनमनतको
प्रनतिेदनको आधारमा छानविन गरी विद्यमान न्यानसक पररषद् विघिन गनन सक्नेछ र त्यसरी विघिन
गरे पनछ विश्वविद्यालयको सु-सञ्चालनका लानग न्यानसक पररषद् पुनगनठन गनन यस दफाबमोक्तजमको
कारिाही गनन आिश्यक व्यिस्था नमलाउनेछ ।
(१२) कुलपनतले न्यानसक पररषद्को सक्तचिको रुपमा समेत काम गनेछ।
(१३) न्यानसक पररषद् सभबन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

८.

न्यानसक पररषद्को बैठकाः (१) न्यानसक पररषद्को बैठक सामान्यतया चार मवहनाको एकपिक

बस्नेछ र अध्यक्षले आिश्यकता अनुसार सो अिनध अगािै पनन बैठक बोलाउन सक्नेछ।
(२) न्यानसक पररषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गनेछ।ननजको अनुपक्तस्थनतमा कुलपनतले
बैठकको अध्यक्षता गनेछ ।
(३) न्यानसक पररषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको नमनत, समय र स्थानमा बस्नेछ ।
(४) बैठक बस्नुभन्दा सामान्यतया अठ्चालीस घण्िा अगािै बैठकको नमनत, समय, स्थान र
बैठकमा छलफल हुने विषयको कायनसूची सवहतको सूचना सक्तचिले सबै सदस्यहरुलाई उपलदलध गराउनु
पनेछ।
(५) कूल सदस्य सं ख्याको पचास प्रनतशत भन्दा बढी सदस्यहरु उपक्तस्थत नभई बैठकको
गणपूरक सं ख्या पुगेको माननने छै न ।
(६) बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ।मत बराबर भएमा बैठकमा अध्यक्षता गने
व्यक्तिले ननणानयक मत ठदनेछ।
(७) न्यानसक पररषद्ले तत्काल कुनै कायन गनुप
न ने भएमा र न्यानसक पररषद्को बैठक सो
समयमा बस्न सक्ने अिस्था नभएमा न्यानसक पररषद्ले गनुप
न ने त्यस्तो कायनका सभबन्धमा सबै सदस्यलाई
विद्युतीय माध्यमबाि जानकारी गराई तोवकए बमोक्तजम विद्युतीय मेल माफनत बहुमत सदस्यहरुको नलक्तखत
सहमनतमा त्यस्तो कायन गनन सवकनेछ।
(८) बैठकको ननणनय न्यानसक पररषद्को सक्तचिले प्रमाक्तणत गनेछ।
(९) बैठक सभबन्धी अन्य कायनविनध तोवकए बमोक्तजम हुनेछ।
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९.

न्यानसक पररषद्को काम, कतनव्य र अनधकाराः(१) न्यानसक पररषद्को काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय
बमोक्तजम हुनेछाः(क)

विश्वविद्यालयको नीनत ननधानरण गने,

(ख)

विश्वविद्यालयको दीघनकालीन योजना स्िीकृत गने,

(ग)

विश्वविद्यालयको िावषनक बजेि र कायनक्रम स्िीकृत गने,

(घ)

विश्वविद्यालयका लानग आिश्यक ननयमािली तथा विननयमािली स्िीकृत गने,

(ङ)

विश्वविद्यालयको व्यिस्थापन, सञ्चालन, सं रक्षण र सभिद्धनन गने,

(च)

विश्वविद्यालय अन्तगनतका अ , पदानधकारी िा सभबन्धन प्राप्त क्याभपसलाई
आिश्यक ननदे शन ठदने,

(छ)

विश्वविद्यालयको जनशक्ति नीनत र योजना स्िीकृत गने,

(ज)

कुलपनतको िावषनक कायन सभपादनको मूल्याङ्कन गने,

(झ)

विश्वविद्यालयमा सुशासन कायम गने,

(ञ)

आिश्यकता अनुसार सं काय र क्तशक्षण सं स्था खोल्ने, गाभ्ने, स्थानान्तरण गने
र खारे ज गने,

(ि)

स्िदे शी िा विदे शी क्तशक्षण सं स्थालाई तोवकए बमोक्तजम सभबन्धन ठदने र
त्यस्तो सं स्थासँगको सभबन्धन खारे ज गने,

(ठ)

सं काय तथा क्तशक्षण सं स्थाको व्यिस्थापन तथा रे खदे ख र ननरीक्षण गने,

(ड)

ननजी क्षेत्रमा गैर नाफामूलक क्याभपस स्थापना गनन स्िीकृनत ठदने र
सभबन्धन प्रदान गने,

(ढ)

यस विश्वविद्यालय एिं यस विश्वविद्यालयबाि मान्यता तथा सभबन्धन प्राप्त
क्याभपस

र

क्तशक्षण

सं स्थाको

विकासको

लानग

स्िदे शी

िा

विदे शी

विश्वविद्यालय िा शैक्तक्षक सं स्थासँग सभबन्ध कायम गने,
(ण)

छात्रिृक्तत्त, पदक र पुरस्कारको व्यिस्था गने,

(त)

रावष्ट्रय तथा अन्तरानवष्ट्रय रुपमा ख्यानत प्राप्त विक्तशष्ट व्यक्तिलाई मानाथन उपानध
प्रदान गने,
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(थ)

विश्वविद्यालय अन्तगनत खेलकुद र कल्याणकारी कायनक्रमको व्यिस्था र
सञ्चालन गने,

(द)

ले खा परीक्षण प्रनतिेदन उपर छलफल गरी आिश्यक ननदे शन ठदने,

(ध)

विश्वविद्यालयसँग सभबक्तन्धत अन्य आिश्यक काम गने, गराउने ।

(२) न्यानसक पररषद्ले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) र (घ) बमोक्तजमका अनधकार
बाहेकका आफूलाई प्राप्त अन्य अनधकार आिश्यकता अनुसार प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।
(३) न्यानसक पररषद्ले आफ्नो कामलाई व्यिक्तस्थत गनन तोवकए बमोक्तजमका उपसनमनत
बनाउन सक्नेछ ।

पररच्छे द - ५
कायनकारी पररषद्

१०.

कायनकारी पररषद्को गठनाः (१) विश्वविद्यालयमा दे हायका सदस्य भएको एक कायनकारी पररषद्
रहनेछाः(क)

कुलपनत

-सं योजक

(ख)

उपकुलपनत

-सदस्य

(ग)

डीनहरु मध्येबाि कुलपनतले तोकेका दुई जना

-सदस्य

(घ)

विश्वविद्यालय

अन्तगनतका केन्र र प्रनतष्ठानका प्रमुख मध्येबाि कुलपनतले तोकेका

दुई जना
(ङ)

-सदस्य

रक्तजष्ट्रार

-सदस्य सक्तचि

(२) कायनकारी पररषद्को काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय बमोक्तजम हुनेछाः(क)

न्यानसक पररषद्का ननणनय र ननदे शन कायानन्ियन गने गराउने,

(ख)

कुलपनतको काम कारिाहीमा सहयोग गने,

(ग)

विश्वविद्यालयको िावषनक बजेि र कायनक्रम तजुम
न ा गनन कुलपनतलाई सहयोग
गने,
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(घ)

विश्वविद्यालयका लानग भौनतक पूिानधार, स्रोत र साधनको व्यिस्थापन गने,

(ङ)

प्राक्तिक पररषद्बाि पेश भएका शैक्तक्षक नीनत, योजना र कायनक्रम उपर
विचार

(च)

गरी न्यानसक पररषद्मा नसफाररस गने,

स्िदे शी िा विदे शी क्तशक्षण सं स्थाले विश्वविद्यालयसँग सभबन्धन नलन चाहेमा
त्यस्ता क्तशक्षण सं स्थालाई तोवकए बमोक्तजम सभबन्धन ठदन न्यानसक पररषद्मा
नसफाररस गने,

(छ)

शैक्तक्षक कायनक्रमको मूल्याङ्कन गरी आिश्यकता अनुसार सं काय तथा शैक्तक्षक
सं स्था खोल्ने, गाभ्ने, स्थानान्तरण गने र खारे ज गने सभबन्धमा न्यानसक
पररषद्मा नसफाररस गने,

(ज)

कुनै पनन स्िदे शी िा विदे शी, सरकारी िा गैर सरकारी, शैक्तक्षक िा अन्य कुनै
ननकाय िा व्यक्तिबाि प्राप्त आनथनक सहयोग स्िीकार गननका लानग न्यानसक
पररषद् समक्ष पेश गने,

(झ)

सं काय, केन्र र क्याभपसमा सञ्चालन हुने िा सञ्चालन भएका शैक्तक्षक
कायनक्रमहरुका लानग आिश्यक मापदण्ड, पूिानधार र सुविधा ननधानरण गने र
नतनको मूल्याङ्कन गने,

(ञ)

प्राक्तिक पररषद्बाि पेश भएका प्रस्ताि उपर विचार गरी न्यानसक पररषद्मा
पेश गने,

(ि)

प्राक्तिक पररषद्लाई आिश्यक ननदे शन ठदने,

(ठ)

न्यानसक पररषद्, अध्यक्ष र कुलपनतले तोकेका अन्य कायनहरु गने ।

(३) कायनकारी पररषद्को बैठक सभबन्धी कायनविनध तोवकए बमोक्तजम हुनछ
े ।

पररच्छे द - ६
प्राक्तिक पररषद्

११.

प्राक्तिक पररषद्को गठनाः (१)

विश्वविद्यालयको शैक्तक्षक तथा प्राक्तिक कायनलाई व्यिक्तस्थत गनन

दे हाय बमोक्तजमका सदस्यहरु रहेको एउिा प्राक्तिक पररषद् रहनेछाः(क)

उपकुलपनत

-सं योजक
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(ख)

रक्तजष्ट्रार

-सदस्य

(ग)

डीनहरु

-सदस्य

(घ)

क्तशक्षण सं स्थाका प्रमुखहरु

-सदस्य

(ङ)

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरु मध्येबाि कुलपनतले तोकेका
कभतीमा एक जना मवहला सवहत चार जना

-सदस्य

(च)

क्तशक्षाविद्मध्ये न्यानसक पररषद्ले तोकेका दुई जना

-सदस्य

(छ)

विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम तथा परीक्षा सभबन्धी ननकाय प्रमुखहरु -सदस्य

(ज)

प्राक्तिक पररषद्ले छानेको डीन

-सदस्य सक्तचि

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ), (च) र (ज) िमोक्तजमका सदस्यहरुको पदािनध तीन
िषनको हुनेछ ।
(३) प्राक्तिक पररषद्का सदस्यहरुले तोवकए बमोक्तजम बैठक भत्ता पाउनेछन् ।
(४) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोक्तजमका सदस्यहरुले बैठक भत्ताका अनतररि तोवकए
बमोक्तजमको अन्य सुविधा पाउनेछन् ।
(५) प्राक्तिक पररषद्को बैठक सभबन्धी कायनविनध तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

१२.

प्राक्तिक पररषद्को काम, कतनव्य र अनधकाराः (१) प्राक्तिक पररषद्को काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय
बमोक्तजम हुनेछाः(क)

विश्वविद्यालय अन्तगनत अध्ययन, अनुसन्धान र प्रक्तशक्षण हुने विषयहरुको पाठ्यक्रम
ननधानरण गने तथा सबै तहका शैक्तक्षक, प्राक्तिक तथा अनुसन्धान कायनको सञ्चालन तथा
मूल्याङ्कन गने,

(ख)

सं काय र शैक्तक्षक सं स्थाबाि प्राप्त शैक्तक्षक नीनत, योजना र कायनक्रम सभबन्धी प्रस्ताि
उपर विचार गरी कायनकारी पररषद्मा नसफाररस गने,

(ग)

विश्वविद्यालयमा भनान हुन चाहने विद्याथीको भनान सभबन्धी आधार, योग्यता, प्रवक्रया र
सं ख्या ननधानरण गने तथा एक शैक्तक्षक सत्रमा पूरा गनुप
न ने न्यूनतम हाक्तजरी प्रनतशत
ननधानरण गने,
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(घ)

अनुसन्धान सभबन्धी नीनत तजुम
न ा गने र अनुसन्धान कायनक्रमलाई स्िीकृनत प्रदान
गने,

(ङ)

क्तशक्षण र अनुसन्धानको स्तर ननधानरण गने,

(च)

प्राक्तिक विषयमा कायनकारी पररषद्लाई राय सल्लाह ठदने,

(छ)

विश्वविद्यालय मातहतका सं काय, कले ज, सभबन्धन प्राप्त सभपूणन क्तशक्षण सं स्थाले नलने
परीक्षाको वकनसम, ग्रेनडङ प्रणाली र मूल्याङ्कनको आधार तोक्ने,

(ज)

लव्धांङ्क पत्र तथा विश्वविद्यालयले प्रदान गने योग्यताको प्रमाणपत्र ननधानरण गने,

(झ)

तोवकएको विषयमा उच्च क्तशक्षा हानसल गने विद्याथी, प्रक्तशक्षाथी िा
अनुसन्धानकतानलाई तोवकए बमोक्तजम प्रमाणपत्र र उपानध ठदने,

(ञ)

अनुसन्धानात्मक कायन गने तथा प्राक्तिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय कायन गने व्यक्तिलाई
मानाथन उपानध प्रदान गने,

(ि)

विक्तशष्ट श्रे णी हानसल गरी उल्लेखनीय योगदान गरे का व्यक्तिलाई आफ्नो सं कायसँग
सभबक्तन्धत उपानध प्रदान गने,

(ठ)

विश्वविद्यालयले कुनै स्िदे शी िा विदे शी विश्वविद्यालय िा शैक्तक्षक सं स्थाको शैक्तक्षक
उपानधलाई मान्यता ठदने,

(ड)

विश्वविद्यालयका विनभन्न तहका शैक्तक्षक उपानधहरुको समकक्षता र स्तर ननधानरण गने,

(ढ)

अध्ययन¸ अध्यापन, अनुसन्धान तथा आविष्कार सभबन्धी नीनत तथा कायनक्रमहरु

तजुम
न ा गने,
(ण)

स्िदे शी िा विदे शी क्तशक्षण सं स्थाले विश्वविद्यालयसँग सभबन्धन नलन चाहेमा त्यस्ता
क्तशक्षण सं स्थालाई तोवकए बमोक्तजम सभबन्धन ठदन कायनकारी पररषद्मा नसफाररस गने,

(त)
(थ)

स्िदे शी िा विदे शी क्तशक्षण सं स्थाहरुसँग क्रेनडि ट्रान्सफर गने व्यिस्था नमलाउने,
एक कायनक्रम िा विषयबाि अको कायनक्रम िा विषयमा स्थानान्तरण गनन तथा क्रेनडि
ट्रान्सफर पाउन विद्याथीले पूरा गनुप
न ने मापदण्ड ननधानरण गने,

(द)

सं काय र शैक्तक्षक सं स्थामा सञ्चालन हुने िा सञ्चालन भएका शैक्तक्षक कायनक्रमहरुका
लानग आिश्यक मापदण्ड, पूिानधार, शैक्तक्षक सामग्री र सुविधा ननधानरण गने र नतनको
मूल्याङ्कन गने,
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(ध)

शैक्तक्षक कायनक्रमको मूल्याङ्कन गरी आिश्यकता अनुसार सं काय र शैक्तक्षक सं स्था
खोल्ने, गाभ्ने, स्थानान्तरण गने र खारे ज गने सभबन्धी प्रस्ताि कायनकारी पररषद्मा
पेश गने,

(न)

अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धानमा सूचना प्रविनध र अत्याधुननक प्रविनधको प्रयोग गरी
नयाँ नयाँ नसकाईका अिसर नसजनना गने,

(प)
(फ)

अध्ययन अध्यापनलाई अनुसन्धानमूलक बनाउने,
नयाँ प्रविनध, परापूिक
न ालीन तथा आधुननक आवकनिे क्ि, आठद विषयमा अनुसन्धान गने
गराउने र यसका लानग आिश्यकता अनुसार स्थानीय, क्षेत्रीय तथा रावष्ट्रयस्तरमा
शैक्तक्षक सहकायन गने,

(ब)

प्रत्येक विद्याथीको व्यक्तिगत विद्युतीय पोिनफोनलयो नसजनना गने,

(भ)

शैक्तक्षक कायनक्रम र पाठ्यक्रमको अन्तरानवष्ट्रयस्तरमा मान्यता प्राप्त गनन आिश्यक
कायन गने,

(म)

इन्िनन सभबन्धी आिश्यक व्यिस्था गने,

(य)

न्यानसक पररषद्,कायनकारी पररषद्, कुलपनत िा उपकुलपनतले तोके बमोक्तजमका
विषयमा राय, सुझाि ठदने,

(र)

तोवकए बमोक्तजमका अन्य कायन गने ।

पररच्छे द – ७
जनशक्ति व्यिस्थापन सनमनत

१३.

जनशक्ति व्यिस्थापन सनमनताः (१) क्तशक्षक तथा कमनचारी ननयुक्ति तथा बढु िाको लानग नसफाररस गनन
तोवकए बमोक्तजमको तीन सदस्यीय एक जनशक्ति व्यिस्थापन सनमनत रहनेछ ।
(२) जनशक्ति व्यिस्थापन सनमनतको काम, कतनव्य, अनधकार र पदािनध तोवकए बमोक्तजम
हुनेछ।
(३) जनशक्ति व्यिस्थापन सनमनतको अध्यक्ष र सदस्यहरुको काम, कतनव्य र अनधकार तथा
अनधकार प्रत्यायोजन सभबन्धी व्यिस्था तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
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(४) जनशक्ति व्यिस्थापन सनमनतका अध्यक्ष र सदस्यको पाररश्रनमक, सेिा र सुविधाका अन्य
शतनहरु तोवकए बमोक्तजम हुनछ
े ।
(५) जनशक्ति व्यिस्थापन सनमनतको बैठक सभबन्धी कायनविनध तोवकएबमोक्तजम हुनेछ ।
त्यसरी नतोवकएसभमको लानग बैठक सभबन्धी कायनविनध जनशक्ति व्यिस्थापन सनमनत आफैंले
ननधानरण गनन सक्नेछ ।
१४.

कमनचारी सभबन्धी विशेष व्यिस्थााः जनशक्ति व्यिस्थापन सनमनत गठन भई कमनचारी ननयुक्ति

नभएसभमका लानग विश्वविद्यालयको कायन सञ्चालनको लानग प्रदे श सरकारले आिश्यक कमनचारी व्यिस्थापन
गनेछ ।
पररच्छे द –८
क्तशक्षण सं स्था तथा अन्य ननकाय

१५.

विि मण्डलाः (१) न्यानसक पररषद्ले विश्वविद्यालयको काममा योगदान पुर्याउन विनभन्न वििहरु
रहेको विि मण्डल गठन गनन सक्नेछ ।
(२) विि मण्डल सभबन्धी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

१६.

सं कायाः (१) विश्वविद्यालयबाि उच्च क्तशक्षा सभबन्धमा अध्ययन अध्यापन गराइने विषयका लानग
तोवकए बमोक्तजमका सं कायहरु रहनेछन् ।
(२) सं कायहरुको काम, कतनव्य र अनधकार तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

१७.

क्तशक्षण

संस्थााः

(१)

विश्वविद्यालयमा

अध्ययन, अनुसन्धान

तथा

निप्रितनन

गननको

लानग

आिश्यकतानुसार शैक्तक्षक, प्राक्तिक र अन्य क्तशक्षण सं स्थाहरु स्थापना गरी सञ्चालन गनन, गराउन
सवकनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमका क्तशक्षण सं स्थाको स्थापना, सञ्चालन, काम, कतनव्य र अनधकार
तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
१८.

प्राविनधक प्रनतष्ठानाः (१) विश्वविद्यालयले प्राविनधक, व्यिसावयक तथा सीपमूलक औपचाररक क्तशक्षा र
अनौपचाररक तालीमका साथै प्रविनधको प्रिद्धनन र विकास गनन प्राविनधक प्रनतष्ठान स्थापना गरी
सञ्चालन गनन गराउन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमका प्राविनधक प्रनतष्ठानको स्थापना, सञ्चालन, काम, कतनव्य र
अनधकार तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
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१९.

क्याभपसाः (१) विश्वविद्यालयले विनभन्न विषयमा अध्ययन, अध्यापन गनन, गराउन आिश्यकता अनुसार
क्याभपसको स्थापना गरी सञ्चालन गनन गराउन सक्नेछ ।
(२) क्याभपसको स्थापना, सञ्चालन, काम, कतनव्य र अनधकार तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

२०.

ँ सभबन्धनाः (१) कुनै स्िदे शी िा विदे शी शैक्तक्षक सं स्थाले विश्वविद्यालयसँग सभबन्धन
विश्वविद्यालयसग
प्राप्त गरी सञ्चालन हुन चाहेमा तोकेको मापदण्ड पूरा गने त्यस्ता क्तशक्षण सं स्थालाई विश्वविद्यालयले
सभबन्धन प्रदान गनन सक्नेछ ।
(२) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा गने स्िदे शी तथा विदे शी विश्वविद्यालय िा क्तशक्षण
सं स्थाहरुसँगको सहकायन र साझेदारीमा विदे शी प्रक्तशक्षकद्वारा विनभन्न शैक्तक्षक कायनक्रम समेत सञ्चालन
गनन गराउन सक्नेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तजम सभबन्धन प्राप्त क्याभपस िा क्तशक्षण सं स्थाले तोवकएका शतन
पालना गनुन पनेछ । त्यस्ता क्याभपस िा क्तशक्षण सं स्थाले तोवकएका शतन पालन नगरे मा
विश्वविद्यालयले सभबन्धन खारे ज गनन सक्नेछ ।

पररच्छे द –९
विश्वविद्यालयका पदानधकारी तथा कमनचारी

२१.

न्यानसक पररषद्को अध्यक्षाः (१) न्यानसक पररषद्को अध्यक्ष दफा ७ को उपदफा (६) मा व्यिस्था
भए बमोक्तजम ननिानक्तचत हुनेछ ।
(२) न्यानसक पररषद्का अध्यक्षको काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय बमोक्तजम हुनछ
े ाः(क)

न्यानसक पररषद्को बैठकको अध्यक्षता गने,

(ख)

न्यानसक पररषद्को ननणनय कायानन्ियनको अनुगमन गने गराउने र आिश्यक
ननदे शन ठदने,

(ग)

कुलपनतबाि प्राप्त िावषनक प्रनतिेदन समीक्षाका लानग न्यानसक पररषद्को
बैठकमा पेश गने,

(घ)

विश्वविद्यालयको समग्र मूल्याङ्कन गराई न्यानसक पररषद्को ननणनय बमोक्तजम
कुलपनतलाई ननदे शन ठदने,

(ङ)

विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहको अध्यक्षता गने,
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(च)

न्यानसक पररषद्को सक्तचिालय व्यिस्थापन लगायतका न्यानसक पररषद्
सञ्चालन र व्यिस्थापनको नेतत्ृ ि गने,

(छ)

तोवकए बमोक्तजमका अन्य कायन गने ।

(३) अध्यक्ष अको एक कायनकालको लानग मात्र पुननननिानक्तचत हुन सक्नेछ ।
२२.

सल्लाहकार पररषद्को गठनाः (१) विश्वविद्यालयको सञ्चालन तथा व्यिस्थापन गनन आिश्यक सल्लाह
र सुझाि प्राप्त गनन अध्यक्षले एक सल्लाहकार पररषद् गठन गनन सक्नेछ । उि सल्लाहकार
पररषद्मा विदे शी नागररक रहन बाधा पने छै न ।
(२) सल्लाहकार पररषद्को सदस्य सं ख्या, योग्यता, छनौि विनध, पदािनध, बैठक सभबन्धी
कायनविनध, बैठक भत्ता तथा काम, कतनव्य र अनधकार तोवकएबमोक्तजम हुनछ
े ।

२३.

कुलपनताः (१) कुलपनत विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गने प्रमुख कायनकारी पदानधकारी हुनेछ ।
(२) विद्यािाररधी उपानध हानसल गरी प्राक्तिक िा प्रशासननक िा व्यिस्थापनको क्षेत्रमा
कभतीमा दश िषनको अनुभि हानसल गरे को र पैतालीस िषन उमेर पूरा गरे को व्यक्ति कुलपनतको
लानग योग्य हुनेछ ।
(३) कुलपनतको पदमा ननयुक्तिको लानग नसफाररस गनन न्यानसक पररषद्ले अध्यक्षको
सं योजकत्िमा प्रदे श लोकसेिा आयोगले तोकेको आयोगको सदस्य र न्यानसक पररषद्ले तोकेको
न्यानसक पररषद्को सदस्य सक्तभमनलत तीन सदस्यीय सनमनत गठन गनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोक्तजमको सनमनतले कुलपनत पदमा ननयुि हुन योग्य तीन जना
व्यक्तिको नाम नसफाररस गनुन पनेछ र यसरी नसफाररस भएका व्यक्तिहरु मध्येबाि मुख्यमन्त्रीले
कुलपनतको ननयुक्ति गनेछ ।
(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भएतापनन कुलपनतको पदमा पवहलो
पिक ननयुक्तिको लानग नसफाररस गनन प्रदे श सरकारको क्तशक्षा क्षेत्र हेने मन्त्रीको सं योजकत्िमा प्रदे श
नीनत तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष र प्रमुख सक्तचि सदस्य रहेको तीन सदस्यीय एक सनमनत गठन
गनेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोक्तजमको सनमनतले कुलपनतको पदमा ननयुि हुन योग्य तीन जना
व्यक्तिको नाम नसफाररस गनुप
न नेछ र यसरी नसफाररस भएका व्यक्तिहरु मध्येबाि मुख्यमन्त्रीले
कुलपनतको ननयुक्ति गनेछ ।
(७) कुलपनतको पदािनध पाँच िषनको हुनेछ र अको एक पदािनधको लानग ननजलाई
पुननननयक्तु ि गनन सवकनेछ ।
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(८) कुलपनतको कायन क्षमताको अभाि िा खराब आचरण भएको िा इमान्दाररतापूिक
न
आफ्नो पदीय कतनव्य पालना नगरे को िा बदनीयतपूिक
न
काम कारबाही गरे को िा शारीररक िा
माननसक अस्िस्थताका कारण आफ्नो पदीय क्तजभमेिारी पूरा गनन असमथन रहेको भनी न्यानसक
पररषद्ले गठन

गरे को तीन सदस्यीय छाननबन सनमनतको प्रनतिेदनको आधारमा न्यानसक पररषद्को

नसफाररसमा कुलपनतलाई मुख्यमन्त्रीले पदमुि गनेछ।यस उपदफा बमोक्तजम आफूलाई आरोप
लागेको विषयमा छलफल हुने न्यानसक पररषद्को बैठकमा कुलपनतले भाग नलन र त्यसपनछ सो
विषयमा िु ो नलागेसभम ननजले आफ्नो पदको कायनसभपादन गनन पाउने छै न। छाननबन सनमनतले
ु ाइको मौका ठदनु पनेछ।
कारिाहीको लानग नसफाररस गनुन अगानड कुलपनतलाईन सुनि
२४.

कुलपनतको काम, कतनव्य र अनधकाराः (१) कुलपनतको काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय बमोक्तजम
हुनेछाः(क) न्यानसक पररषद्को नीनत ननदे शनमा रही विश्वविद्यालयको सामान्य ननदे शन,
ननयन्त्रण र सञ्चालन गने,
(ख) विश्वविद्यालयको िावषनक बजेि र कायनक्रम तजुम
न ा गरी अध्यक्ष माफनत न्यानसक
पररषद् समक्ष पेश गने,
(ग) न्यानसक पररषद्को ननणनय र ननदे शनहरु कायानन्ियन गने गराउने,
(घ) यस ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेका ननयममा कुनै ननकाय िा अनधकारीले गने
भनी

उल्लेख

भए

बाहेकका

विश्वविद्यालयसँग

सभबक्तन्धत

अन्य

सबै

कामहरु गने,
(ङ) विश्वविद्यालयको उद्देश्य प्रानप्तका लानग आनथनक स्रोत जुिाउन आिश्यक कायन
गने,
(च) उपकुलपनतको िावषनक कायन सभपादनको मूल्याङ्कन गने,
(छ) न्यानसक पररषद्ले तोके बमोक्तजमका अन्य कायनहरु गने,
(२) कुलपनत आफ्नो र विश्वविद्यालयको समग्र कामका लानग न्यानसक पररषद्प्रनत उत्तरदायी
हुनेछ ।
(३) कुलपनतले दे हायका विषयहरु समेिी आफ्नो िावषनक कायन प्रगनतको समीक्षा सवहतको
प्रनतिेदन अध्यक्ष माफनत न्यानसक पररषद्को बैठकमा पेश गनुन पनेछाः(क)

विश्वविद्यालयको नीनत, योजना, बजेि तथा वित्त व्यिस्थापन,
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२५.

(ख)

अन्तरानवष्ट्रय सभबन्ध,

(ग)

विश्वविद्यालयको समग्र आन्तररक ननयमन, अनुगमन र मूल्याङ्कन,

(घ)

अन्य आिश्यक विषय ।

उपकुलपनताः (१) उपकुलपनतको ननयुक्ति उपदफा (३) बमोक्तजमको सनमनतको नसफाररसमा न्यानसक
पररषद्ले गनेछ ।
(२) विद्यािाररधी उपानध हानसल गरी प्राक्तिक क्षेत्रमा कभतीमा आठ िषनको अनुभि हानसल
गरे को र चालीस िषन उमेर पूरा गरे को व्यक्ति उपकुलपनतको लानग योग्य हुनेछ ।
(३) उपकुलपनतको पदमा ननयुक्तिको लानग नसफाररस गनन न्यानसक पररषद्ले अध्यक्षको
सं योजकत्िमा प्रदे श लोकसेिा आयोगले तोकेको आयोगको सदस्य र न्यानसक पररषद्ले तोकेको
न्यानसक पररषद्को सदस्य सक्तभमनलत तीन सदस्यीय सनमनत गठन गनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोक्तजमको सनमनतले उपकुलपनत पदमा ननयुि हुन योग्य तीन जना
व्यक्तिको नाम नसफाररस गनुन पनेछ र यसरी नसफाररस भएका व्यक्तिहरु मध्येबाि मुख्यमन्त्रीले
उपकुलपनतको ननयुक्ति गनेछ ।
(५) उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भएतापनन उपकुलपनतको पदमा पवहलो
पिक ननयुक्तिको लानग नसफाररस गनन प्रदे श सरकारको क्तशक्षा क्षेत्र हेने मन्त्रीको सं योजकत्िमा
कुलपनत र प्रदे श सरकारको क्तशक्षा क्षेत्र हेने मन्त्रालयको प्रदे श सक्तचि सक्तभमनलत तीन सदस्यीय
सनमनत गठन गनेछ।
(६) उपदफा (५) बमोक्तजमको सनमनतले उपकुलपनतको पदमा ननयुि हुन योग्य तीन जना
व्यक्तिको नाम नसफाररस गनुन पनेछ र यसरी नसफाररस भएका व्यक्तिहरु मध्येबाि मुख्यमन्त्रीले
उपकुलपनतको ननयुक्ति गनेछ ।
(७) उपकुलपनतको पदािनध पाँच िषनको हुनेछ र अको एक पदािनधको लानग ननजलाई
पुननननयक्तु ि गनन सवकनेछ ।
(८) कुलपनतलाई पदमुि गदान अपनाइने समान आधार, कायनविनध र प्रवक्रया अपनाई
अध्यक्षले उपकुलपनतलाई पदमुि गनन सक्नेछ ।

२६.

उपकुलपनतको काम, कतनव्य र अनधकाराः उपकुलपनतको काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय बमोक्तजम
हुनेछाः(क)

प्राक्तिक पररषद्को अध्यक्षता गने,
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(ख) प्राक्तिक पररषद्को कायन सभपादन सभबन्धी िावषनक प्रगनत प्रनतिेदन कुलपनत समक्ष पेश
गने,
(ग)

विश्वविद्यालयको प्राक्तिक कायनक्रम, मूल्याङ्कन तथा प्रमाणीकरण सभबन्धी कायन गने,

(घ)

विश्वविद्यालयमा अध्ययन र अध्यापन गररने विनभन्न विषयहरुको पाठ्यक्रमको ननधानरण
तथा विकासको लानग आिश्यक कायन गने,

२७.

(ङ)

विद्याथी कल्याणसँग सभबक्तन्धत सभपूणन कायन गने गराउने,

(च)

शैक्तक्षक परामशन तथा समुदाय सेिा व्यिस्थापन गने,

(छ)

शैक्तक्षक कायनक्रमका वक्रयाकलापहरुको सहजीकरण, ननयमन र मूल्याङ्कन गने,

(ज)

क्तशक्षण सं स्थाको सञ्चालन तथा व्यिस्थापनको सुपररिेक्षण र ननयमन गने,

(झ)

रक्तजष्ट्रार र डीनको िावषनक कायन सभपादनको मूल्याङ्कन गने,

(ञ)

कुलपनतको ननदे शन बमोक्तजमका अन्य कायन गने गराउने,

(ि)

दफा २३ को उपदफा (८) को अिस्था परे मा कुलपनतले गने काम गने,

(ठ)

तोवकए बमोक्तजमका अन्य कायन गने ।

रक्तजष्ट्राराः (१) रक्तजष्ट्रारले विश्वविद्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अनधकृतको रुपमा काम गनेछ ।
(२) रक्तजष्ट्रारको योग्यता तोवकए बमोक्तजम हुनछ
े ।
(३)

रक्तजष्ट्रारको

ननयुक्तिका

लानग

नसफाररस

गनन

न्यानसक

पररषद्ले

उपकुलपनतको

सं योजकत्िमा तीन सदस्यीय एक सनमनत गठन गनेछ र सो सनमनतको नसफाररसमा कुलपनतले रक्तजष्ट्रारको
ननयुक्ति गनेछ ।
(४) रक्तजष्ट्रारको पदािनध पाँच िषनको हुनेछ र अको एक पदािनधको लानग ननजलाई
पुननननयक्तु ि गनन सवकनेछ ।
(५) कुलपनतलाई पदमुि गदान अपनाइने समान आधार, कायनविनध र प्रवक्रया अपनाई
अध्यक्षले रक्तजष्ट्रारलाई पदमुि गनन सक्नेछ ।
२८.

रक्तजष्ट्रारको काम, कतनव्य र अनधकाराः रक्तजष्ट्रारको काम, कतनव्य र अनधकार दे हाय बमोक्तजम हुनेछाः(क)

विश्वविद्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अनधकृतको रुपमा काम गने,

(ख)

सूचना तथा प्रविनधको व्यिस्था र सञ्चालन गने,
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२९.

(ग)

विश्वविद्यालयको अनभलेख अद्यािनधक गने,

(घ)

पुस्तकालय व्यिस्थापन गने,

(ङ)

ले खा उत्तरदायी अनधकृतको रुपमा कायन गने,

(च)

िावषनक बजेि तथा कायनक्रम तयार गरी कायनकारी पररषद् समक्ष पेश गने,

(छ)

न्यानसक पररषद्, कुलपनत र उपकुलपनतले तोके बमोक्तजमका अन्य कायन गने,

(ज)

तोवकए बमोक्तजमका अन्य कायन गने ।

डीनाः (१) सं काय प्रमुखको रुपमा कायन गनन प्रत्येक सं कायमा एक जना डीन रहनेछ ।
(२) कायनकारी पररषद्ले उपकुलपनतको सं योजकत्िमा गठन गरे को तीन सदस्यीय सनमनतको
नसफाररसमा कुलपनतले डीनको ननयुक्ति गनेछ ।
(३) डीनको काम, कतनव्य, अनधकार, पाररश्रनमक र सेिाका अन्य शतन तोवकएबमोक्तजम हुनेछ।

३०.

ननदे शकाः (१) विश्वविद्यालय अन्तगनतका केन्रको प्रमुखको रुपमा काम गनन प्रत्येक केन्रमा एक जना
ननदे शक रहनेछ र ननजले सभबक्तन्धत डीनको सामान्य ननदे शनमा रही कायन गनेछ ।
(२) ननदे शकको ननयुक्ति, काम, कतनव्य, अनधकार, पाररश्रनमक र सेिाका अन्य शतन तोवकए
बमोक्तजम हुनेछ ।

३१.

क्याभपस प्रमुखाः (१) प्रत्येक क्याभपसमा एक क्याभपस प्रमुख रहनेछ ।
(२) क्याभपस प्रमुखको ननयुक्ति, काम, कतनव्य, अनधकार, पाररश्रनमक र सेिाका अन्य शतन

तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
३२.

क्तशक्षक तथा कमनचारी सभबन्धी व्यिस्थााः (१) विश्वविद्यालयमा आिश्यक सं ख्यामा क्तशक्षक तथा

कमनचारी रहनेछन् ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमका क्तशक्षक तथा कमनचारीको ननयुक्ति जनशक्ति व्यिस्थापन
सनमनतको नसफाररसमा गररनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तजमका क्तशक्षक तथा कमनचारीको ननयुक्ति, पाररश्रनमक र सेिाका अन्य
शतन तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
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पररच्छे द – १०
विश्वविद्यालयको कोष, ले खा तथा लेखापरीक्षण

३३.

विश्वविद्यालयको कोषाः (१) विश्वविद्यालयको आफ्नो एउिा छु ट्टै कोष हुनेछ र सो कोषमा दे हाय
बमोक्तजमका रकम रहनेछाः(क)

नेपाल सरकार, प्रदे श र स्थानीय सरकारबाि प्राप्त रकम,

(ख)

विश्वविद्यालयले ऋण तथा सापिी नलएको रकम,

(ग)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाि प्राप्त अनुदान,

(घ)

कुनै व्यक्ति िा सं स्थाबाि दान, दातव्य र आनथनक सहायता स्िरुप प्राप्त
रकम,

(ङ)

अन्तरानवष्ट्रय सं घ, सं स्था, विदे शी व्यक्ति, सरकार, एजेन्सी िा वित्तीय
सं स्थाहरुबाि सहयोग िा ऋण स्िरुप प्राप्त रकम,

(च)

विश्वविद्यालयको कोष पररचालन गरी बढे बढाएको रकम,

(छ)

सेिा शुल्क तथा अन्य कुनै स्रोतबाि प्राप्त रकम ।

(२) विश्वविद्यालयले उपदफा (१) को खण्ड (ङ) बमोक्तजम कुनै रकम प्राप्त गदान प्रदे श
सरकार माफनत नेपाल सरकारको पूि न स्िीकृनत नलनु पनेछ ।
(३) विश्वविद्यालयको कोषको रकम तोवकएको बैंकमा खाता खोली जभमा गररनेछ ।
(४) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
(५) विश्वविद्यालयको सबै खचनहरु उपदफा (१) बमोक्तजमको कोषबाि व्यहोररनेछ ।
३४.

लेखा र लेखापरीक्षणाः (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आय-व्ययको लेखा प्रचनलत कानून बमोक्तजम राख्नु
पनेछ ।
(२) विश्वविद्यालयले लेखाको तोवकए बमोक्तजम आन्तररक ननयन्त्रण प्रणालीको व्यिस्था गनुन
पनेछ ।
(३) विश्वविद्यालयको आय व्ययको लेखा परीक्षण प्रचनलत कानून बमोक्तजम हुनछ
े ।
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पररच्छे द – ११
विविध

३५.

क्तशक्षण संस्थाको स्थापना र सभबन्धनाः (१) विश्वविद्यालयले प्रचनलत कानून बमोक्तजम स्िदे शी तथा
विदे शी पाठ्यक्रममा अध्यापन गराउन क्तशक्षण सं स्था स्थापना गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम स्थापना भएको क्तशक्षण सं स्थाले विश्वविद्यालयबाि सभबन्धन प्राप्त
गदान तोवकए बमोक्तजमको मापदण्ड पूरा गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजम सभबन्धन प्राप्त क्तशक्षण सं स्थाको स्िरुप र त्यस्तो सामुदावयक
क्तशक्षण सं स्थाले विश्वविद्यालयबाि पाउने सहयोग तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

३६.

प्रमाणपत्र र उपानध ठदने तथा समकक्षता र स्तर ननधानरण गनेाः (१) तोवकएको विषयमा आिश्यक
मापदण्ड पूरा गने विद्याथी, प्रक्तशक्षाथी िा अनुसन्धानकतानलाई विश्वविद्यालयले तोवकए बमोक्तजमको
प्रमाणपत्र र उपानध प्रदान गनेछ ।
(२) विश्वविद्यालयले अनुसन्धान तथा प्राक्तिक क्षेत्रमा उल्ले खनीय कायन गने व्यक्ति िा रावष्ट्रय
तथा अन्तरानवष्ट्रय रुपमा ख्यानत प्राप्त विक्तशष्ट व्यक्तिलाई मानाथन उपानध प्रदान गनन सक्नेछ ।
(३) विश्वविद्यालयले कुनै स्िदे शी िा विदे शी विश्वविद्यालय िा शैक्तक्षक सं स्थाको शैक्तक्षक
उपानधलाई मान्यता ठदन र विश्वविद्यालयका विनभन्न तहका शैक्तक्षक उपानधहरुसँग ती उपानधहरुको
समकक्षता र स्तर ननधानरण गनन सक्नेछ ।
(४) विश्वविद्यालयले कुनै स्िदे शी िा विदे शी विश्वविद्यालयसँग समझदारी गरी तोवकए

बमोक्तजम

३७.

दोहोरो उपानध (डुयल नडग्री) प्रदान गनन सक्नेछ ।

विश्वविद्यालयका पदानधकारीहरुको कायनसभपादन मूल्याङ्कनाः (१) कुलपनत, उपकुलपनत र रक्तजष्ट्रारको
न्यानसक पररषद्ले र डीन तथा क्तशक्षण सं स्थाका प्रमुखको कुलपनतले िावषनक कायनसभपादन मूल्याङ्कन
गनेछ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम कायनसभपादन मूल्याङ्कन गनन तोवकए बमोक्तजम मापक सूचकाङ्क
ननधानरण गररनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तजमका पदानधकारीहरुको मूल्याङ्कन गदान ८० प्रनतशत भन्दा कम
अंक प्राप्त गरे मा त्यस्तो पदानधकारीको कायनक्षमताको अभाि रहेको मानननेछ ।
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(४) उपदफा (१) बमोक्तजमका पदानधकारीहरूको कायनसभपादन मूल्याङ्कन सभबन्धी अन्य
व्यिस्था तोवकए बमोक्तजम हुनेछ।
३८.

विश्वविद्यालयमा भनान हुन चावहने योग्यतााः विश्वविद्यालयमा भनान हुन चाहने विद्याथी, प्रक्तशक्षाथी िा
अनुसन्धानकतानको योग्यता तोवकए बमोक्तजम हुनछ
े ।

३९.

साझेदारी िा सहकायन गनन सवकनेाः (१) विश्वविद्यालयको व्यिस्थापनमा सुधार, क्तशक्षाको गुणस्तर िृवद्ध,
अनुसन्धान तथा नसकाईका नयाँ तररका अिलभबन गने लगायतका कायन गनन स्िदे शी तथा विदे शी
ँ विश्वविद्यालयले पारस्पररक साझेदारी िा
विश्वविद्यालय, शैक्तक्षक सं स्था िा गैर सरकारी सं स्थासग
सहकायन गनन सक्नेछ।
(२) विश्वविद्यालयले उपदफा (१) बमोक्तजम विदे शी विश्वविद्यालय, शैक्तक्षक सं स्था िा गैर
सरकारी सं स्थासँग पारस्पररक साझेदारी िा सहकायन गदान प्रदे श सरकार माफनत नेपाल सरकारको पूि न
स्िीकृनत नलनु पनेछ।त्यसरी नेपाल सरकारको पूि न स्िीकृनत नलदा एकैपिक िा विषयगत रुपमा
पिक पिक सहमनत नलनु पनेछ।
(३) विश्वविद्यालयले कुनै स्िदे शी िा विदे शी विश्वविद्यालयसँग एक आपसमा विद्याथी तथा
क्तशक्षक आदान प्रदान गनन सक्नेछ।
(४) विश्वविद्यालयले कुनै स्िदे शी िा विदे शी विश्वविद्यालयसँग पदानधकारी तथा न्यानसक

पररषद सदस्यको अिलोकन भ्रमणको व्यिस्था गनन सक्नेछ।
४०.

नसफाररस तथा सहजीकरणाः (१) विश्वविद्यालयको वहत, उन्ननत र ख्यानतका लानग प्रदे श सरकारले
आिश्यकता बमोक्तजम नेपाल सरकार, विदे शी सरकार, रावष्ट्रय िा अन्तरानवष्ट्रय सं घसं स्थालाई आिश्यक
नसफाररस तथा सहजीकरण गनेछ।
(२) प्रदे श सरकारले विश्वविद्यालयसँग सभिक्तन्धत विदे शी विद्याथी तथा क्तशक्षकको प्रिेशािाका
लानग आिश्यक नसफाररस तथा सहजीकरण गनेछ।

४१.

प्रदे श सरकारको पूि न स्िीकृनत नलनु पनेाः (१) विश्वविद्यालयले प्रदे श सरकारलाई आनथनक दावयत्ि पने
गरी कुनै पदानधकारी, क्तशक्षक तथा कमनचारी दरबन्दी स्िीकृत गनुन अक्तघ िा त्यस्ता पदानधकारी, क्तशक्षक
तथा कमनचारीको पाररश्रनमक तथा सेिा सुविधा थप गनुन अक्तघ प्रदे श सरकारको स्िीकृनत नलनु पनेछ।
(२) प्रदे श सरकारलाई थप आनथनक व्ययभार पने विषयमा ननयम बनाउँदा िा कुनै कायन गदान

प्रदे श सरकारको स्िीकृनत नलनु पनेछ।
४२.

विश्वविद्यालयलाई छु ि र सुविधााः विश्वविद्यालयको रक्तजष्ट्रेशन गनुप
न ने जुनसुकै नलखत रक्तजष्ट्रेशन गनुन

परे मा प्रचनलत कानून बमोक्तजम रक्तजष्ट्रेशन दस्तुर छु ि ठदइनेछ।
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४३.

परीक्षा प्रणाली र पाठ्यक्रम सभबन्धी व्यिस्थााः विश्वविद्यालयको परीक्षा र पाठ्यक्रम सभबन्धी व्यिस्था

तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
४४.

काम कारबाही बदर नहुनाःे विश्वविद्यालयको कुनै पदानधकारीको स्थान ररि भई िा कुनै

पदानधकारीको

ननयुक्ति िा कुनै अंगको गठनमा त्रुवि भई काम कारिाही भएको रहेछ भने सो कारणले मात्र

त्यस्तो काम कारिाही बदर हुने छै न।
४५.

असल ननयतले काम गरे कोमा बचाउाः यो ऐन बमोक्तजम असल ननयत नलई गरे को िा गनन खोजेको कुनै

कामको सभबन्धमा विश्वविद्यालय िा विश्वविद्यालयको कुनै पदानधकारी उपर मुद्दा चलाउने िा अन्य कुनै
कानूनी कारिाही गररने छै न।
४६.

ँ सभपकनाः विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसँग सभपकन राख्दा मुख्यमन्त्री
संघीय तथा प्रदे श सरकारसग

ँ सभपकन राख्दा सामाक्तजक विकास मन्त्रालय माफनत
तथा मक्तन्त्रपररषद्को कायानलय माफनत र प्रदे श सरकारसग
राख्नेछ।
४७.

विश्वविद्यालय विघिन सभबन्धी व्यिस्थााः (१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा

प्रदे श सरकारले न्यानसक पररषद्को नसफाररसमा विश्वविद्यालय विघिन गनन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम विश्वविद्यालय विघिन भएमा विश्वविद्यालयको सभपूणन चल, अचल
सभपक्तत्त तथा जायजेथा प्रदे श सरकारको हुनेछ ।
४८.

िावषनक प्रनतिेदनाः न्यानसक पररषद्ले विश्वविद्यालयको िावषनक प्रनतिेदन आनथनक िषन समाप्त भएको छ

मवहनानभत्र मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गनुप
न नेछ ।
४९.

ननयम बनाउने अनधकाराः यो ऐनको उद्देश्य कायानन्ियन गनन विश्वविद्यालयले आिश्यक ननयम, विननयम,

ननदे क्तशका, मापदण्ड िा कायनविनध बनाउन सक्नेछ ।

प्रदे श सभाको सभित् २०७६ साल असोज ८ गते बसेको बैठकले नेपालको सं विधानको धारा १९९ बमोक्तजम यो
विधे यक पाररत गरे को दलयहोरा सं विधानको धारा २०१ बमोक्तजम प्रमाक्तणत गदनछु ।

नेत्रनाथ अनधकारी
सभामुख

प्रदे श सभाका सभामुखबाि प्रमाक्तणत यो

गण्डकी प्रदे श

विधे यक नेपालको सं विधानको धारा
२०१ को उपधारा (२) बमोक्तजम

नमनताः

प्रमाणीकरण गदनछु ।
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बाबुराम कुुँवर
प्रदे श प्रमुख
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