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पोखरा विश् िविद्यालय ऐन, २०५३ 

  लालमोहर र प्रकाशन मममि 

    २०५३।११।१५ 

संशोधन गने ऐन 

१.  आयकर ऐन, २०५८                                                                        २०५८।१२।१९ 

 प्रमाणीकरण र प्रकाशन मममि 

२.     केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३      २०६३।६।२८ 

३.      केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४                २०६४।५।९ 

४.     गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल काननु संशोधन गने 

          ऐन, २०६६                                                                                            २०६६।१०।७ 

५.     केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०७२               २०७२।११।१३ 

६.   शशक्षा सम्बन्त्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७         २०७७।३।११ 

 

२०५३ सालको ऐन नं. ३३ 

         ................. 
पोखरा विश् िविद्यालय सम्बन्त्धमा व्यिस्था गनन बनकेो ऐन 

प्रस्िािनााः उच्च शशक्षामा मनजी क्षेरको सहभामगिामा अमधकामधक बवृि गरी कला, विज्ञान, 

व्यिस्थापन, काननु, शशक्षा, प्राविमधक िथा अन्त्य व्यािसावयक विषयमा गणुात्मक एिं स्िरयकु्त 
उच्च शशक्षाको अिसर सबै क्षेरका सिनसाधारणलाई सिनसलुभ रूपमा उपलव्ध गराई राविय 
विकासमा दक्ष जनशशक्तको आपूमिनलाई समुनशश् चि िलु्याउन र प्रमिस्पधानको आधारमा उच्च 
शशक्षाको गणुस्िरमा अमभिवृि गदै देशको शैशक्षक एिं प्राशज्ञक िािािरणलाई बढी स्िच्छ, मयानददि 
र उपलशधधमूलक िलु्याउन पोखरा विश् िविद्यालयको स्थापना र सञ् चालन गनन िाञ् छनीय 
भएकोले,                                                                         

          श्री ५ महाराजामधराज िीरेन्त्र िीर विक्रम शाहदेिको शासनकालको पच्चीसौं िषनमा संसदले 
यो ऐन बनाएकोछ ।  

१. संशक्षप् ि नाम र प्रारम्भाः (१) यस ऐनको नाम “पोखरा विश् िविद्यालय ऐन, २०५३” 

रहेकोछ।   

(२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोवकददएको 
मममिदेशख प्रारम्भ हनुेछ । 

                             


     यो ऐन संिि ्२०६५ साल जेठ १५ गिेदेशख लागू भएको । 

  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिवकएको । 


   यो ऐन मममि २०५४।४।१ गिे देशख प्रारम्भ हनुे गरी िोवकएको । (ने.रा.प. २०५४।४।१) । 
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२. पररभाषााः विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,– 

(क)  “विश् िविद्यालय” भन्त् नाले दफा ३ बमोशजम स्थावपि पोखरा विश् िविद्यालय    

सम्िन ु पछन।  

(ख) “सभा” भन्त् नाले दफा ७ बमोशजमको विश् िविद्यालय सभा सम्िन ुपछन ।  

(ग) “प्राशज्ञक पररषद्” भन्त् नाले दफा १० बमोशजमको प्राशज्ञक पररषद् सम्िन ु
पछन। 

(घ) “कायनकारी पररषद्” भन्त् नाले दफा १२ बमोशजमको कायनकारी पररषद् सम्िन ु 
पछन ।  

(ङ) “सेिा आयोग” भन्त् नाले दफा १४ बमोशजमको सेिा आयोग सम्िन ुपछन । 

(च) “संकाय” भन्त् नाले दफा १५ बमोशजमको संकाय सम्िन ुपछन ।  

(छ) “अनसुन्त्धान केन्त्र” भन्त् नाले दफा १६ बमोशजमको अनसुन्त्धान केन्त्र सम्िन ु
पछन । 

(ज) “विद्या पररषद्” भन्त् नाले दफा १७ बमोशजमको विद्या पररषद् सम्िन ुपछन ।  

(ि) “डीन” भन्त् नाले संकायको प्रमखुलाई सम्िन ुपछन ।  

(ञ) “क्याम्पस” भन्त् नाले विश् िविद्यालयको आवङ्गक क्याम्पस सम्िन ु पछन र सो 
शव्दले विश् िविद्यालयबाट सम्बन्त्धन प्राप् ि क्याम्पसलाई समेि जनाउँनेछ ।  

(ट) “शशक्षक” भन्त् नाले विश् िविद्यालयमा शशक्षा प्रदान गने िा अनसुन्त्धान कायनमा 
संलग्न प्राध्यापक, सह–प्राध्यापक, उप–प्राध्यापक िथा सहायक प्राध्यापक 
सम्िन ुपछन र सो शधदले विश् िविद्यालयका विमभन्त् न िहका प्रशशक्षक िथा 
यस ऐन अन्त्िगनि बनेको मनयममा शशक्षक भनी िोवकएको व्यशक्तलाई समेि 
जनाउँछ ।  

(ठ) “िोवकएको” िा “िोवकए बमोशजम” भन्त् नाले यस ऐन अन्त्िगनि बनेको मनयममा 
िोवकएको िा िोवकए बमोशजम सम्िन ुपछन । 

३. विश् िविद्यालयको स्थापना: (१) कला, विज्ञान, काननु, व्यिस्थापन, शशक्षा, प्राविमधक र 
िोवकएका अन्त्य विषयको उच्च िहका शशक्षण संस्थाहरूको सञ् चालनको लामग पोखरा 
विश् िविद्यालयको स्थापना गररएको छ ।  

(२) विश् िविद्यालयको केन्त्रीय कायानलय कास्की शजल्लामा रहनेछ ।  

४. विश् िविद्यालय स्िशामसि संगदठि संस्था हनुाेः (१) विश् िविद्यालय अविशच्छन्त् न 
उत्तरामधकारिाला एक स्िशामसि र संगदठि संस्था हनुेछ ।  
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(२) विश् िविद्यालयको सबै काम कारिाहीको मनममत्त आफ्नो एउटा छुटै्ट छाप 
हनुेछ ।  

(३) विश् िविद्यालयले व्यशक्त सरह चल अचल सम्पशत्त प्राप् ि गनन, उपभोग गनन, 
बेचविखन गनन, िा अन्त्य वकमसमले व्यिस्था गनन सक्नेछ ।  

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

५. विश् िविद्यालयको संगठनाः विश् िविद्यालयको संगठन देहाय बमोशजम हनुेछ र वयनीहरूको 
सामवुहक रूप नै विश् िविद्यालयको स्िरूप हनुेछाः- 

(क)  सभा, 
(ख) प्राशज्ञक पररषद्, 

(ग) कायनकारी पररषद्, 

(घ) सेिा आयोग, 

(ङ) संकाय, 

(च) विद्या पररषद्, 

(छ) अनसुन्त्धान केन्त्र, 

(ज) क्याम्पस, 

(ि) पाठ् यक्रम विकास केन्त्र 

(ञ) िोवकएका अन्त्य मनकायहरू, 

६. विश् िविद्यालयका पदामधकारीहरूाः विश् िविद्यालयमा देहाय बमोशजमका पदामधकारीहरू 
रहनेछना्ः- 

(क)  कुलपमि, 

(ख)  सह-कुलपमि, 

(ग)  उप-कुलपमि, 

(घ) सेिा आयोगको अध्यक्ष 

(ङ) रशजिार, 

(च) डीन, 

(छ) अनसुन्त्धान केन्त्रका प्रमखु 

(ज) क्याम्पस प्रमखुहरू 

(ि) पाठ् यक्रम विकास केन्त्रका प्रमखु 

(ञ) िोवकएका िा अन्त्य पदामधकारीहरू 
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७. सभाको गठनाः (१) विश् िविद्यालयमा सिोच्च मनकायको रूपमा एक सभा रहनेछ ।  

(२) सभाको गठन देहाय बमोशजम हनुेछाः- 
(क) कुलपमि              अध्यक्ष 

(ख) सह-कुलपमि           उपाध्यक्ष 

(ग) उप-कुलपमि                         सदस्य 

(घ) ......... 
(ङ) अन्त्य विश् िविद्यालयहरूका उप-कुलपमिहरू  

मध्येबाट दईु जना                        सदस्य 

(च) सशचि, शशक्षा, विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्रालय           सदस्य 

(छ) शशक्षाविद्हरूमध्येबाट िीन जना            सदस्य 

(ज) डीनहरू                सदस्य 

(ि) विश् िविद्यालयको केशन्त्रय कायानलय रहेको नगर 

कायनपामलकाको प्रमखु र उपप्रमखु            सदस्य 

(ञ) क्याम्पस प्रमखुहरू मध्येबाट चार जना                       सदस्य 

(ट) विश् िविद्यालयको विषय समममिका अध्यक्षहरूमध्येबाट  

िीन जना                           सदस्य 

±
(ट१) नेपाल प्राध्यापक संघको प्रमिमनमध एकजना                 सदस्य 

(ठ) प्रमिमनमध, पोखरा विश् िविद्यालय प्राध्यापक संघ           सदस्य 

(ड) शशक्षकहरूमध्येबाट िीन जना             सदस्य 


 (ढ) .........................  

(ण) विश् िविद्यालय अनदुान आयोगको अध्यक्ष िा  

मनजले िोकेको सो आयोगको सदस्य                       सदस्य 


 (ि) शशक्षाप्रमेी िथा समाजसेिीमध्येबाट समािेशी 

आधारमा कम्िीमा एकजना मवहला सवहि िीनजना          सदस्य 

 (थ) उद्योगपमि, व्यापारी र कृषकहरूमध्येबाट समािेशी  

आधारमा कमिीमा दईु जना मवहला सवहि चारजना             सदस्य 


 (द) चन्त्दादािाहरूमध्येबाट समािेशी आधारमा दईुजना          सदस्य 


 (ध) ..............       

                             

  गणिन्त्र सदुृढीकरण िथा केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६६ द्वारा शिवकएको । 

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

±     केही नेपाल काननु संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा थप । 

     केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा शिवकइको। 
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(न) क्याम्पसका स्ििन्त्र विद्याथी यमुनयनका  

सभापमिहरूमध्येबाट दईुजना                                  सदस्य 

(प) रशजिार                       सदस्य–सशचि 

(३) पदेन सदस्यहरू िाहेक सभाका अन्त्य सदस्यहरूको मनोनयन कायनकारी 
पररषद्को मसफाररशमा कुलपमिबाट हनुेछ ।  

(४) मनोनीि सदस्यहरूको पदािमध िीन िषनको हनुेछ ।  

(५) कुनै कारणले मनोनीि सदस्यहरूको पद ररक्त हनु गएमा बाँकी अिमधको 
लामग उपदफा (३) बमोशजमको प्रकृया पूरा गरी अको व्यशक्तलाई मनोनयन गररनेछ । 

८. सभाको बैठकाः (१) सभाको बैठक िषनको कम्िीमा एक पटक बस्नेछ ।  

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

(३) सभाको बैठक हनु ुभन्त्दा कम्िीमा पन्त्र ददन अगािै बैठकमा छलफल हनुे 
विषयको कायनसूची सवहिको सूचना सभाको सदस्य-सशचिले सबै सदस्यहरूलाई ददनेछ।  

(४) सभामा कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको कम्िीमा पचास प्रमिशि 
सदस्यहरू उपशस्थि भएमा बैठकको लामग गणपूरक संख्या पगेुको मामननेछ ।  

(५) सभाको बैठकको अध्यक्षिा सभाको अध्यक्षले र मनजको अनपुशस्थमिमा 
सभाको उपाध्यक्षले गनेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दिैुको अनपुशस्थमिमा सभाको 
बैठकको अध्यक्षिा उप-कुलपमिले गनेछ ।  

(६) सभाको बैठकमा बहमुिको राय मान्त्य हनुेछ र मि बराबर भएमा बैठकमा 
अध्यक्षिा गने व्यशक्तले मनणानयक मि ददनेछ ।  

(७) सभाको अध्यक्षिा गने व्यशक्तले सभाको बैठकको मनणनय प्रमाशणि गनेछ । 

(८) सभाको बैठक सम्बन्त्धी अन्त्य कायनविमध सभा आफैले मनधानरण गरे बमोशजम 
हनुेछ ।  

९. सभाको काम, किनव्य र अमधकाराः सभाको काम, किनव्य र अमधकार देहाय बमोशजम 
हनुेछाः- 

(क) विश् िविद्यालयको नीमि मनधानरण गने, 

(ख) विश् िविद्यालयको विकासको लामग दीघनकालीन कायनक्रमहरू िजुनमा गने 
िथा त्यस्िा कायनक्रमहरू कायानन्त्ियन गने, गराउने, 

(ग) विश् िविद्यालयलाई मागन दशनन गने, 

                                                                                       


     शशक्षा सम्बन्त्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७ द्वारा शिवकएको । 

     शशक्षा सम्बन्त्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधि । 
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(घ) विश् िविद्यालयको शैशक्षक कायनक्रमहरूको सञ् चालन र प्रबन्त्ध गने, गराउने, 
(ङ) क्याम्पसहरूको संस्थापन एिं सम्बन्त्धन िारे आिश्यक प्रबन्त्ध गने, 

गराउने,  
(च) विश् िविद्यालयबाट प्रदान गररन ेविमभन्त् न उपामधहरू मनधानरण गने, 

(छ) विश् िविद्यालयका आवङ्गक क्याम्पसहरू िथा विश् िविद्यालयबाट सम्बन्त्धन 
प्राप् ि क्याम्पसहरूलाई मनदेशन ददन ेर मागन दशनन गने,  

(ज) विश् िविद्यालयलाई कुनै नयाँ कायनक्रम सञ् चालन गनन अनमुमि ददन,े  

(ि) विश् िविद्यालय अन्त्िगनिका मनकायहरूको शैशक्षक, प्राशज्ञक िथा प्रशासमनक 
नीमि मनधानरण गने, गराउने,  

(ञ) विश् िविद्यालयको िावषनक बजेट र कायनक्रम स्िीकृि गने, 

(ट) विश् िविद्यालय अन्त्िगनिका मनकायहरूको िावषनक प्रमििेदन मामथ छलफल 
गने र कायनक्रमको मूल्याङ्कन गने,  

(ठ) लेखा परीक्षक मनयशुक्त गने, लेखा परीक्षण प्रमििेदन मामथ छलफल गने र 
स्िीकृमि ददन,े 

(ड) विश् िविद्यालय सम्बन्त्धी मनयमहरू पाररि गने,  

(ढ) शैशक्षक िथा प्रशासमनक कामका लामग आिश्यक शशक्षक िथा 
कमनचारीको दरबन्त्दी स्िीकृि गने, 

(ण) विश् िविद्यालयको आिश्यकिा अनसुार विमभन्त् न समममि, उप-समममि िा 
कायन टोलीहरूको गठन गने, 

(ि) िोवकए बमोशजमका अन्त्य काम गने ।  

१०. प्राशज्ञक पररषद्को गठनाः (१) विश् िविद्यालयको शैशक्षक, प्राशज्ञक िथा अनसुन्त्धानात्मक 
कायनहरूलाई व्यिशस्थि गने मनकायको रूपमा काम गनन देहाय बमोशजमको एक प्राशज्ञक 
पररषद्को गठन हनुेछाः- 

(क) उप-कुलपमि                                                                     अध्यक्ष 

(ख) रशजिार                                                                                  सदस्य 

(ग) डीनहरू                                                                        सदस्य 

(घ) विश् िविद्यालयका विमभन्त् न विषय समममिका  

अध्यक्षहरूमध्येबाट पाँच जना                                              सदस्य 

(ङ) अनसुन्त्धान केन्त्रका प्रमखु                                              सदस्य 

(च) विश् िविद्यालयका पाठ् यक्रम िथा परीक्षा सम्बन्त्धी 



www.lawcommission.gov.np 

 7 

 मनकायका प्रमखुहरू                                                          सदस्य 

(छ) क्याम्पस प्रमखुहरूमध्येबाट चारजना                                  सदस्य 

(ज) शशक्षकहरू मध्येबाट दईु जना                                              सदस्य 

(ि) शैशक्षक क्षेरमा विशशष्ट योगदान प¥ुयाएका शशक्षाविद्हरू  

मध्येबाट दईु जना                                                         सदस्य 

(ञ) डीनहरू मध्येबाट उप-कुलपमिले िोकेको डीन         सदस्य-सशचि 

(२) पदेन सदस्यहरू िाहेक अन्त्य सदस्यहरूको मनोनयन उप-कुलपमिको 
मसफाररशमा कुलपमिबाट हनुेछ ।  

(३) मनोनीि सदस्यहरूको पदािमध िीन िषनको हनुेछ ।  

(४) कुनै कारणले मनोनीि सदस्यहरूको पद ररक्त हनु गएमा बाँकी अिमधको 
लामग उपदफा (२) बमोशजमको प्रवक्रया पूरा गरी अको व्यशक्तलाई मनोनयन गररनेछ ।  

(५) प्राशज्ञक पररषद्को बैठक सम्बन्त्धी कायनविमध प्राशज्ञक पररषद् आफैले मनधानरण 
गरे बमोशजम हनुेछ ।  

११. प्राशज्ञक पररषद्को काम, किनव्य र अमधकाराः प्राशज्ञक पररषद्को काम, किनव्य र अमधकार 
देहाय बमोशजम हनुेछ :- 

(क) विश् िविद्यालय अन्त्िगनि अध्ययन, अनसुन्त्धान र प्रशशक्षण हनुे विषयहरूको 
पाठ् यक्रम मनधानरण गने िथा सबै िहका शैशक्षक, प्राशज्ञक िथा अनसुन्त्धान 
कायनहरूको समीक्षा गने, 

(ख) परीक्षाको वकमसम िोक्न,े 

(ग)  विद्याथीहरुको भनान सम्बन्त्धी योग्यिा र संख्या मनधानरण गने, 

(घ) अनसुन्त्धान सम्बन्त्धी नीमि िजुनमा गने र अनसुन्त्धान कायनक्रमलाई स्िीकृि 
प्रदान गने, 

(ङ) शैशक्षक कायनक्रमको मूल्याङ्कन गने, 

(च) शशक्षण र अनसुन्त्धानको स्िर मनधानरण गने,  

(छ) प्राशज्ञक विषयमा कायनकारी पररषद्लाई राय सल्लाह ददन,े  

(ज) िोवकए बमोशजमका अन्त्य कायनहरू गने ।  

१२. कायनकारी पररषद्को गठनाः (१) विश् िविद्यालयको कायनकारी मनकायको रूपमा काम गनन 
देहायका सदस्यहरू भएको कायनकारी पररषद् हनुेछाः- 

(क)  उप-कुलपमि                                                                      अध्यक्ष 

(ख) डीनहरू मध्येबाट एक जना                                              सदस्य 
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(ग) सभाका सदस्य रहेका क्याम्पस प्रमखुहरू मध्येबाट  

एकजना                                                                        सदस्य 

(घ) सभाका सदस्यहरू मध्येबाट एकजना शशक्षक समेि  

रहने गरी िीन जना                                                         सदस्य 

(ङ) रशजिार                                                          सदस्य–सशचि 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ख), (ग) र (घ) बमोशजमका सदस्यहरूको 
मनोनयन उप-कुलपमिको मसफाररशमा कुलपमिबाट हनुेछ ।  

(३) मनोनीि सदस्यहरूको पदािमध िीन िषनको हनुेछ ।  

(४) कुनै कारणले मनोनीि सदस्यहरूको पद ररक्त भएमा बाँकी अिमधको लामग 
उपदफा (२) बमोशजमको प्रकृया पूरा गरी अको व्यशक्तलाई मनोनयन गररनेछ । 

(५) कायनकारी पररषद्को बैठक सम्बन्त्धी कायनविमध कायनकारी पररषद् आफैले 
मनधानरण गरे बमोशजम हनुेछ ।  

१३. कायनकारी पररषद्को काम, किनव्य र अमधकाराः कायनकारी पररषद्को काम, किनव्य र 
अमधकार देहाय बमोशजम हनुेछ ।  

(क)  सभाको मनणनय र मनदेशनहरू कायानन्त्ियन गने, गराउने ।  

(ख) विश् िविद्यालयको िावषनक कायनक्रम, बजेट, प्रगमि वििरण, लेखा परीक्षण 
प्रमििेदन र अन्त्य प्रस्िािहरू ियार गरी स्िीकृमिको लामग सभा समक्ष पेश 
गने, 

(ग) विश् िविद्यालयको कोष िथा चल अचल सम्पशत्तको सञ् चालन, रेखदेख र 
संरक्षण गने, 

(घ) सभाको नीमि मनदेशनको अधीनमा रही विश् िविद्यालयको चल अचल 
सम्पशत्त िेचविखन गने, ठेक् का पटृामा ददन ेआदद काम गने, 

(ङ) विश् िविद्यालयद्वारा सञ् चामलि कायनक्रमहरूको समन्त्िय, रेखदेख, मनरीक्षण 
गने र सोको प्रमििेदन सभामा पेश गने, 

(च) विश् िविद्यालय सम्बन्त्धी मनयमहरूको मसौदा ियार गरी स्िीकृमिको लामग 
सभामा पेश गने, 

(छ) सेिा आयोगको मसफाररशमा विश् िविद्यालयको लामग आिश्यक शशक्षक 
िथा कमनचारीहरू मनयशुक्त र बढुिा गने, 

(ज) विश् िविद्यालयलाई प्राप् ि दान, दािव्य, आमथनक िथा अन्त्य सहयोग ग्रहण 
गने, 
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(ि) विद्याथी शलु्क मनधानरण गने, 

(ञ) िोवकए बमोशजमको अन्त्य कायनहरू गने ।  

१४. सेिा आयोगाः (१) विश् िविद्यालयका  शशक्षक िथा कमनचारीहरूको मनयशुक्त िथा बढुिाको 
मसफाररश गनन देहाय बमोशजमको एक सेिा आयोग हनुेछाः- 

(क) कुलपमिबाट मनयकु्त व्यशक्त                                            अध्यक्ष 

(ख) सदस्य, लोकसेिा आयोग                                             सदस्य 

(ग) प्राध्यापकहरू मध्येबाट एकजना                                  सदस्य 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोशजमका अध्यक्ष र सदस्यको 
मनयशुक्त कायनकारी पररषद्को मसफाररशमा कुलपमिबाट हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजम मनयकु्त अध्यक्ष र सदस्यको पदािमध चार िषनको 
हनुेछ ।   

(४) सेिा आयोगको बैठक सम्बन्त्धी कायनविमध सेिा आयोग आफैले मनधानरण गरे 
बमोशजम हनुेछ । 

(५) सेिा आयोगले शशक्षकको मनयशुक्त िथा बढुिाको लामग मसफाररश गदान 
प्राशज्ञक क्षमिा र अनभुिलाई र कमनचारीको मनयशुक्त िथा बढुिाको लामग मसफाररश गदान 
प्रशासमनक दक्षिा र अनभुिलाई मखु्य आधार बनाउनेछ ।  

(६) सेिा आयोगको अन्त्य काम, किनव्य र अमधकार िोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

(७) सेिा आयोगको अध्यक्ष िथा सदस्यहरूको काम, किनव्य र अमधकार िोवकए 
बमोशजम हनुेछ । 

(८) सेिा आयोगको अध्यक्षको पाररश्रममक र सवुिधा िोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

१५. संकायाः (१) विश् िविद्यालयबाट सञ् चालन गररन ेउच्च शशक्षाको लामग िोवकएका विषयमा 
िोवकए बमोशजमका संकायहरू रहनेछन ्।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम रहन े संकायको काम, किनव्य र अमधकार िोवकए 
बमोशजम हनुेछ ।  

१६. अनसुन्त्धान केन्त्रको स्थापनााः (१) विश् िविद्यालयले शैशक्षक, प्राशज्ञक िथा अनसुन्त्धान 
सम्बन्त्धी कायन गननको लामग विमभन्त् न अनसुन्त्धान केन्त्रहरू स्थापना गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना हनुे अनसुन्त्धान केन्त्रहरूको काम, किनव्य र 
अमधकार िथा सञ् चालन सम्बन्त्धी व्यिस्था िोवकए बमोशजम हनुेछ । 

१७. विद्या पररषद्को गठनाः (१) प्रत्येक संकायमा शैशक्षक िथा प्राशज्ञक कायनक्रमहरूको 
सञ् चालनका लामग िोवकए बमोशजमको एक विद्या पररषद् रहनेछ ।  



www.lawcommission.gov.np 

 10 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको विद्या पररषद् अन्त्िगनि िोवकए बमोशजमका विषय 
समममिहरू रहनेछन ्।  

(३) विद्या पररषद् र सो अन्त्िगनिमा रहन ेसमममिको काम, किनव्य र अमधकार िथा 
बैठक सम्बन्त्धी कायनविमध िोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

१८. क्याम्पसहरूको स्थापना र संचालनाः (१) विश् िविद्यालयले नपेाल सरकारको राविय शशक्षा 
नीमिको पररमधमभर रही विमभन्त् न विषयमा उच्च शशक्षा प्रदान गननको लामग क्याम्पसहरूको 
स्थापना िथा सञ् चालन गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थावपि क्याम्पसहरूको सञ् चालन सम्बन्त्धी व्यिस्था 
िोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

१९. पाठ् यक्रम विकास केन्त्रको स्थापनााः (१) पाठ् यक्रमको मनधानरण िथा विकासको लामग 
िोवकए बमोशजम पाठ् यक्रम विकास केन्त्रको स्थापना हनुेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापना हनुे पाठ् यक्रम विकास केन्त्रको काम, किनव्य 
र अमधकार िोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

२०. विश् िविद्यालयसँग सम्बन्त्धन गनन सक्नाेः (१) मनजी क्षेरका कुनै क्याम्पसले 
विश् िविद्यालयसँग सम्बन्त्धन प्राप् ि गरी सञ् चालन हनु चाहेमा विश् िविद्यालयले त्यस्िा 
क्याम्पसलाई सम्बन्त्धन प्रदान गनन सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम सम्बन्त्धन प्राप् ि क्याम्पसले विश् िविद्यालयले िोकेको 
शिनहरूको पालना गनुन पनेछ ।  

२१. अन्त्य विश् िविद्यालयको आमंगक क्याम्पस सञ् चालन गने सम्बन्त्धी विशषे व्यिस्थााः (१) 
अन्त्य विश् िविद्यालयको कुनै आंमगक क्याम्पसलाई विश् िविद्यालयको आंमगक क्याम्पसको 
रूपमा सञ् चालन गनन आिश्यक भएमा नेपाल सरकारले सम्बशन्त्धि विश् िविद्यालयका उप-
कुलपमिहरू र सो क्याम्पसको क्याम्पस प्रमखु रहेको एक समममि गठन गनेछ र सो 
समममिले त्यस्िो क्याम्पसलाई विश् िविद्यालयको आंमगक क्याम्पसको रूपमा सञ् चालन गने 
मनणनय गरेमा विश् िविद्यालयले सो क्याम्पसलाई आंमगक क्याम्पसको रूपमा सञ् चालन  
गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजम कुनै क्याम्पस विश् िविद्यालयको आंमगक क्याम्पसको 
रूपमा सञ् चालन हनु ेभएमा सो क्याम्पसको हकभोगमा रहेको चल अचल सम्पशत्त िथा 
दावयत्ि समेि विश् िविद्यालय अन्त्िगनिको सोही क्याम्पसमा सनेछ ।  

(३) उपदफा (१) बमोशजम कुनै क्याम्पस विश् िविद्यालयको आंमगक क्याम्पसको 
रूपमा सञ् चालन हनुे भएमा सो क्याम्पसमा कायनरि शशक्षक िथा कमनचारीहरूले चाहेमा 
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मनजहरू समेि विश् िविद्यालयको आंमगक क्याम्पसको शशक्षक िथा कमनचारीको रूपमा 
बहाल रहन सक्नेछन ्।  

(४) उपदफा (३) बमोशजम कुनै शशक्षक िथा कमनचारी विश् िविद्यालयको आंमगक 
क्याम्पसमा बहाल रहेमा मनजहरूलाई मकान पने गरी साविकको िलि, सवुिधा िथा सेिा 
शिनमा कुनै पररििनन गररने छैन ।  

२२. कुलपमिाः (१) प्रधानमन्त्री विश् िविद्यालयको कुलपमि हनुेछ ।  

(२) कुलपमि विश् िविद्यालयको प्रमखु हनुेछ र मनज उपशस्थि रहेको अिस्थामा 
मनजले विश् िविद्यालयको दीक्षान्त्ि समारोहमा अध्यक्षको आसन ग्रहण गनेछ । 

(३) कुलपमिलाई विश् िविद्यालय िा विश् िविद्यालयसँग सम्बशन्त्धि जनुसकैु विषय 
िा िस्िकुो मनरीक्षण गनन िा जाँचबिु गने गराउन ेअमधकार हनुेछ ।  

२३. सह-कुलपमिाः (१) शशक्षा, विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्री िा राज्यमन्त्री विश् िविद्यालयको 
सह-कुलपमि हनुेछ । 

(२) कुलपमिको अनपुशस्थमिमा सह-कुलपमिले विश् िविद्यालयको दीक्षान्त्ि 
समारोहमा अध्यक्षिा गनेछ । 

(३) सहकुलपमिले आिश्यकिा अनसुार विश् िविद्यालयको मनरीक्षण गनन र मनदेशन 
ददन सक्नेछ ।  

२४. उप-कुलपमिाः (१) उप-कुलपमि विश् िविद्यालयमा पूरा समय काम गने प्रमखु पदामधकारी 
हनुेछ ।  

(२) उप-कुलपमि पदमा मनयशुक्तको लामग मसफाररश पेश गनन कुलपमिबाट सह-
कुलपमिको अध्यक्षिामा सभाका अन्त्य दईु जना सदस्यहरू रहेको एक समममि गठन 
हनुेछ र सो समममिको मसफाररशमा कुलपमिबाट उप-कुलपमिको मनयशुक्त हनुेछ ।  

(३) उप-कुलपमिको पदािमध चार िषनको हनुेछ ।  

(४) उप-कुलपमिको अनपुशस्थमिमा मनजको काम कुलपमिबाट व्यिस्था भए 
बमोशजम हनुेछ ।  

(५) उप-कुलपमिको पाररश्रममक र सवुिधा िथा सेिाका अन्त्य शिनहरू िोवकए 
बमोशजम हनुेछ ।  

२५. उप-कुलपमिको काम, किनव्य र अमधकाराः (१) उप-कुलपमिको काम, किनव्य र अमधकार 
देहाय बमोशजम हनुेछाः– 

                             


     शशक्षा सम्बन्त्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७ द्वारा संशोमधि । 
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(क) विश् िविद्यालयको सबै काम कारिाही उपर आिश्यक मनदेशन ददन े
र रेखदेख गने । 

(ख) सभामा पेश हनुे सबै विषय सम्बन्त्धी प्रस्िािहरू पेश गने िथा पेश 
गनन लगाउने । 

(ग) कुलपमि र सहकुलपमि दिैुको अनपुशस्थमिमा विश् िविद्यालयको 
दीक्षान्त्ि समारोहमा अध्यक्षिा गने ।  

(घ) विश् िविद्यालयको विकासको लामग अल्पकालीन र दीघनकालीन 
कायनक्रमहरू िय गने, गराउने ।  

(ङ) विश् िविद्यालयको िफन बाट विमभन्त् न मनकायहरूसंग छलफल, िािान 
आदद गने । 

(च) विश् िविद्यालयको स्िीकृि नीमि मभर रही विमभन्त् न योजना िथा 
कायनक्रम िजुनमा गरी सभा समक्ष पेश गने ।  

(२) उपदफा (१) मा लेशखएदेशख िाहेक यो ऐन िा यस ऐन अन्त्िगनि बनेको 
मनयममा कुनै मनकाय िा पदामधकारीले गने भनी उल्लेख भएका कामहरू िाहेक अन्त्य 
कामहरू उप-कुलपमिले गनेछ । त्यस्िो कामको जानकारी उप-कुलपमिले िरुुन्त्ि 
कुलपमिलाई गराउन ुपनेछ र लगतै्त बस्ने सभाको बैठकबाट अनमुोदन गराउन ुपनेछ ।  

(३) उपदफा (१) र (२) मा लेशखएदेशख िाहेक उप-कुलपमिको अन्त्य काम, 

किनव्य र अमधकार िोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

२६. रशजिाराः (१) रशजिार विश् िविद्यालयमा पूरा समय काम गने पदामधकारी हनुेछ ।  

(२) रशजिारको मनयशुक्त उप-कुलपमिको मसफाररशमा कुलपमिबाट हनुेछ । 

(३) रशजिारको पदािमध चार िषनको हनुेछ ।  

(४) विश् िविद्यालयको शैशक्षक, आमथनक र कमनचारी प्रशासन रशजिारको सामान्त्य 
रेखदेखमा रहनेछ । 

(५) रशजिारको अन्त्य काम, किनव्य र अमधकार िोवकए बमोशजम हनुेछ । 

(६) रशजिारको पाररश्रममक, सवुिधा र सेिाका अन्त्य शिनहरू िोवकए बमोशजम 
हनुेछन ्।  


(७) रशजिारले सभाको मनणनय िा आदेशको अमभलेख गरी राख् न ुपनेछ । सो 

मनणनय िा आदेशको एक प्रमि कुलपमि समक्ष पठाउन ुपनेछ । 

                             


     शशक्षा सम्बन्त्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । 
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२७. डीनाः (१) डीन संकायमा पूरा समय काम गने प्रमखु पदामधकारी हनुेछ ।  

(२) डीनको मनयशुक्त कायनकारी पररषद् बाट हनुेछ ।  

(३) डीनको पदािमध चार िषनको हनुेछ ।  

(४) डीनको काम, किनव्य र अमधकार िोवकए बमोशजम हनुेछ । 

(५) डीनको पाररश्रममक, सवुिधा र सेिाका अन्त्य शिनहरू िोवकए बमोशजम हनुेछ।  

२८. विश् िविद्यालयका अन्त्य पदामधकारीाः (१) विश् िविद्यालयमा क्याम्पस प्रमखु िथा पाठ् यक्रम 
विकास केन्त्रका प्रमखु लगायि िोवकए बमोशजमका अन्त्य पदामधकारीहरू रहनेछन ्।  

(२) क्याम्पस प्रमखु िथा पाठ् यक्रम विकास केन्त्रका प्रमखु लगायि अन्त्य 
पदामधकारीहरूको मनयशुक्त, पाररश्रममक, सवुिधा, सेिाका अन्त्य शिन िथा काम, किनव्य र 
अमधकार िोवकए बमोशजम हनुेछन ्।  

±२८क. मनयशुक्त गनुन पने अिमध: यस ऐनमा अन्त्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको भएिापमन 
विश् िविद्यालयको कुनै पदामधकारीको पद ररक्त भएमा सम्बशन्त्धि अमधकारीले ररक्त भएको 
िीन मवहनामभर त्यस्िो पदमा मनयशुक्त गरी पूमिन गनुन पनेछ । 

±२८ख. शजम्मेिारी िोक्न सक्न:े यस ऐनमा अन्त्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको भए िापमन 
विश् िविद्यालयको कुनै पद ररक्त भएमा सो पदपूमिन नभएसम्म दैमनक कायन सञ् चालन गनन 
बढीमा िीन मवहनाको लामग उप-कुलपमिको शजम्मेिारी सहकुलपमिको परामशनमा 
कुलपमिले र अन्त्य पदामधकारीको शजम्मेिारी उप-कुलपमिले विश् िविद्यालयको कुनै 
िररष्ठिम प्राध्यापकलाई िोक्नेछ । 

±२८ग. पदबाट हटाउन सवकन:े (१) उप-कुलपमि, शशक्षाध्यक्ष, रशजिार िा सेिा आयोगको 
अध्यक्षले आफ्नो पद अनरुुपको शजम्मेिारी पूरा नगरेको, इमान्त्दारीपूिनक काम नगरेको िा 
मनजले पद अनकूुलको आचरण नगरेको भनी सभामा ित्काल रहेका एकमिहाइ सदस्यले 
मनजलाई पदबाट हटाउन कुलपमि समक्ष मलशखि मनिेदन ददएमा कुलपमिले सभाको कुनै 
सदस्यको अध्यक्षिामा विश् िविद्यालय अनदुान आयोगको सदस्य र शशक्षा, विज्ञान िथा 
प्रविमध मन्त्रालयको सशचि रहेको िीन सदस्यीय छानमबन समममि गठन गनेछ । 

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

(३) उपदफा (२) बमोशजमको प्रमििेदन प्राप् ि भएपमछ कुलपमिले सो प्रमििेदन 
सभा समक्ष पेश गनेछ । 

                             

±
   केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा थप । 
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(४) उपदफा (२) बमोशजम पेश भएको प्रमििेदन उपर छलफल हुँदा सभाका 
कुल सदस्य संख्याको कम्िीमा एकाउन्त् न प्रमिशि सदस्यले उप-कुलपमि, शशक्षाध्यक्ष, 

रशजिार िा सेिा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन मनणनय गरेमा कुलपमिले उप-
कुलपमि, शशक्षाध्यक्ष, रशजिार िा सेिा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउनेछ । 

िर त्यसरी हटाउन ु अशघ मनजलाई सफाई पेश गने मौकाबाट िशञ् चि गररने 
छैन। 

(५) उप-कुलपमि, शशक्षाध्यक्ष, रशजिार र सेिा आयोगको अध्यक्ष बाहेक 
विश् िविद्यालयका अन्त्य पदामधकारीलाई उपदफा (१) बमोशजमको आरोप छानमबन गदान 
िा पदबाट हटाउँदा अपनाउन ुपने प्रवक्रया िोवकए बमोशजम हनुेछ । 

(६) यस दफा बमोशजम कुनै पदामधकारी उपर छानमबन शरुु भएमा छ 
मवहनामभर अशन्त्िम मनणनय गररसक्न ु पनेछ । त्यस्िो अशन्त्िम मनणनय नभएसम्म मनजले 
आफू बहाल रहेको पदमा काम गनन पाउने छैन ।  

(७) उपदफा (६) बमोशजमको पदामधकारीले गने दैमनक काम सम्पादन गननका 
लामग कुलपमिले विश् िविद्यालयको िररष्ठिम ्पदामधकारीलाई शजम्मेिारी िोक्न सक्नेछ । 

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

(क) नेपाल सरकारबाट प्राप् ि अनदुान रकम, 

(ख) कुनै व्यशक्त िा संस्थाले चन्त्दा, दान, दािव्य िा आमथनक सहायिा 
स्िरूप प्रदान गरेको रकम, 

(ग) विदेशी सरकार, अन्त्िरराविय संघ, संस्था, वित्तीय सस्था िा 
व्यशक्तबाट ऋण एिं सहयोग स्िरूप प्राप् ि रकम, 

(घ) शलु्क िथा अन्त्य कुनै स्रोिबाट प्राप् ि रकम ।  

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोशजमको कुनै रकम प्राप् ि गनुन अशघ 
विश् िविद्यालयले नपेाल सरकारको स्िीकृमि मलन ुपनेछ ।  

(३) विश् िविद्यालयको कोषको रकम िोवकएको बैंकमा खािा खोली जम्मा 
गररनेछ। 

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

३०. लेखा र लेखापरीक्षणाः (१) विश् िविद्यालयको आय व्ययको लेखा प्रचमलि काननु बमोशजम 
राशखनेछ ।  
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   (२) विश् िविद्यालयको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हनुेछ ।  

३१. प्रमाणपर र उपामध ददन ेिथा समकक्षिा एिं स्िर मनधानरण गनेाः (१) िोवकएको उच्च 
शशक्षा हामसल गने विद्याथी, प्रशशक्षाथी िा अनसुन्त्धानकिानलाई विश् िविद्यालयले िोवकए 
बमोशजमको प्रमाणपर ददनेछ । 

(२) शैशक्षक िथा प्राशज्ञक क्षेरमा उल्लेखनीय योगदान परु् याएका स्िदेशी िथा 
विदेशी विद्वानहरूलाई विश् िविद्यालयले मानाथन उपामध प्रदान गनन सक्नेछ ।  

(३) स्िदेशी िथा विदेशी विशशष्ट नागररकलाई विश् िविद्यालयले मानाथन उपामध 
प्रदान गनन सक्नेछ। 

(४) विश् िविद्यालयले कुनै स्िदेशी िा विदेशी विश् िविद्यालय िा शैशक्षक 
संस्थाहरूको उपामधलाई मान्त्यिा ददन र विश् िविद्यालयका विमभन्त् न िहका शैशक्षक 
उपामधहरूसँग िी उपामधहरूको समकक्षिा एिं स्िर मनधानरण गनन सक्नेछ ।  

(५) उपदफा (२) र (३) अनसुारका उपामधहरू सभाको स्िीकृमिबाट प्रदान 
गररनेछ ।  

३२. विश् िविद्यालयमा भनान हनु चावहन े योग्यिााः विश् िविद्यालयमा भनान हनु चावहन े योग्यिा 
िोवकए बमोशजम हनुेछ ।  

३२क. मनाःशलु्क उच्च शशक्षा िथा छारिशृत्ताः (१) विश् िविद्यालयले िोकेको मापदण्ड पूरा गरी 
विश् िविद्यालय िा मािहिका आवङ्गक िथा सामदुावयक शैशक्षक संस्थामा भनान भएका 
दमलि, मसमान्त्िीकृि, अपाङ्ग र आमथनक रूपले विपन्न विद्याथीको लामग उच्च शशक्षा मनाःशलु्क 
हनुेछ। 

(२) उपदफा (१) को प्रयोजनको लामग आधार, मापदण्ड, िगीकरण सम्बन्त्धी 
अन्त्य व्यिस्था नेपाल सरकारले नेपाल राजपरमा सूचना प्रकाशन गरी िोके बमोशजम 
हनुेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोशजमको सवुिधा एक विद्याथीले प्रत्येक िहमा एकपटक 
मार उपभोग गनन पाउनेछ । 

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

                             


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


     शशक्षा सम्बन्त्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७ द्वारा थप । 
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(५) विश् िविद्यालयले शवहद, बेपत्ता पाररएका र अपाङ्गिा भएका व्यशक्तका छोरा, 
छोरीको लामग प्रचमलि कानूनमा व्यिस्था भए बमोशजम उच्च शशक्षाको व्यिस्था गनेछ। 

(६) कक्षा छदेशख कक्षा दशसम्म सामदुावयक विद्यालयमा अध्ययन गरेको 
विद्याथीले उच्च शशक्षामा प्रचमलि कानून बमोशजम छारिशृत्त पाउनेछ । 

३३. राविय शशक्षा नीमि अनरुूप कायन गनुन पनेाः नपेाल सरकारको स्िीकृि राविय शशक्षा नीमि 
अनरुूप कायन गनुन विश् िविद्यालयको किनव्य हनुेछ ।   

३४. काम कारिाही बदर नहनुाेः विश् िविद्यालयको कुनै पदामधकारी िा सदस्यको स्थान ररक्त भै 
िा कुनै पदामधकारी िा सदस्यको मनयशुक्त िा मनोनयन गनन रवुट भएको कारणले मार 
त्यस्िो काम कारिाही बदर हनु ेछैन ।  

३५. असल मनयिले काम गरेकोमा बचाउाः यो ऐन िा यस ऐन अन्त्िगनि बनेको मनयमबमोशजम 
असल मनयि मलई गरेको िा गनन खोजेको कुनै कामको सम्बन्त्धमा विश् िविद्यालय िा 
विश् िविद्यालयको कुनै पदामधकारी उपर मदु्दा चलाउने िा अन्त्य कुनै कारिाही गररने 
छैन। 

३६. विश् िविद्यालयलाई छुट र सवुिधााः (१) प्रचमलि काननुमा जनुसकैु कुरा लेशखएको 
भएिापमन विश् िविद्यालयको रशजष्ट रेशन गनुन पने जनुसकैु मलखि रशजष्ट रेशन गनुन परेमा 
रशजष्ट रेशन दस्िरु लाग्ने छैन । 

  (२) ...... 
३७. िावषनक प्रमििेदनाः विश् िविद्यालयको िावषनक प्रमििेदन िोवकएको अिमधमभर सभामा पेश 

गररनेछ ।  

३८. अमधकार प्रत्यायोजनाः (१) सभाले यो ऐन िा यस ऐन अन्त्िगनि बनेको मनयमबमोशजम 
आफूलाई प्राप् ि अमधकारहरूमध्ये आिश्यकिा अनसुार केही अमधकार कायनकारी पररषद् 
िा उप-कुलपमिलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।  

(२) कायनकारी पररषद्ले यो ऐन िा ऐन अन्त्िगनि बनेका मनयमबमोशजम आपलाई 
प्राप् ि अमधकारहरूमध्ये आिश्यकिा अनसुार केही अमधकार विश् िविद्यालयका कुनै 
पदामधकारी िा विश् िविद्यालयको कुनै समममिलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

(३) प्राशज्ञक पररषद्ले यो ऐन िा यस ऐन अन्त्िगनि बनेका मनयम बमोशजम 
आफूलाई प्राप् ि अमधकारहरूमध्ये आिश्यकिा अनसुार केही अमधकार विद्या पररषद्लाई 
प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ। 

                             


  आयकर ऐन, २०५८ द्वारा शिवकएको । 
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(४) सेिा आयोगले यो ऐन िा यस ऐन अन्त्िगनि बनेको मनयमबमोशजम आफूलाई 
प्राप् ि अमधकारहरूमध्ये आिश्यकिा अनसुार केही अमधकार विश् िविद्यालयको कुनै 
समममिलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ । 

३९. नपेाल सरकारसँग सम्पकन ाः विश् िविद्यालयले नेपाल सरकारसंग सम्पकन  राख्दा नेपाल 
सरकार,  शशक्षा, विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्रालय माफन ि राख् न ुपनेछ ।  

४०. विघटन हुदँाको पररणामाः विश् िविद्यालय विघटन भएमा यसको चल अचल जायजेथा नेपाल 
सरकारको हनुेछ । 

±४०क. स्िीकृमि मलन ु पने: यस ऐनमा अन्त्यर जनुसकैु कुरा लेशखएको भएिापमन नेपाल 
सरकारलाई थप आमथनक व्ययभार पने विषयमा मनयम बनाउँदा िा कायन गदान नेपाल 
सरकारको स्िीकृमि मलन ुपनेछ । 

४१. मनयम बनाउन ेअमधकार: यो ऐनको उदे्दश्य कायानन्त्ियन गनन सभाले आिश्यक मनयमहरू 
बनाई लागू गनन सक्नेछ ।   

                             


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

±
  केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गने ऐन, २०६४ द्वारा थप । 

रष्टव्य : १. केही नेपाल कानून संशोधन गने ऐन, २०६३ द्वारा रूपान्त्िरण भएका शधदहरु :- 

“श्री ५ को सरकार” को सट्टा “नेपाल सरकार” । 

 २. केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन, २०७२ द्वारा रुपान्त्िर भएका शधदहरुाः- 
       “नगरपामलकाको प्रमखु” को सट्टा “नगर कायनपामलकाको प्रमखु” । 

 ३. शशक्षा सम्बन्त्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गनन बनेको ऐन, २०७७ द्वारा रुपान्त्िर भएका शधदहरु :- 

          “शशक्षा िथा खेलकुद मन्त्रालय” को सट्टा “शशक्षा, विज्ञान िथा प्रविमध मन्त्रालय”  । 


