मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्िमा व्यिस्था गनन बनेको वििेयक
ु को लाधग आिश्यक पने सक्षम, उच्च प्राविधिक तथा अन्य वििाका आदर्निान जनर्क्ति,
प्रस्तािना: मुलक
िैज्ञाधनक तथा

विचारकहरूको उत्पादन तथा नयााँ ज्ञान र प्रविधि सृजना गने, मौजुदा ज्ञान र प्रविधिलाई

स्थानीय पररिेर् अनुकूल बनाई उपलब्ि गराउने उद्देश्यले सािनजधनक स्िरुपको मदन भण्डारी विज्ञान तथा
प्रविधि विश्वविद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्िमा आिश्यक व्यिस्था गनन िाञ्छनीय भएकोले ,
सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द—१
प्रारक्तम्भक
१.

सं क्तक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय ऐन,
२०७६” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.

पररभाषाः विषय िा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क) “अध्यक्ष” भन्नाले दफा १२ बमोक्तजमको विश्वविद्यालयको अध्यक्ष सम्झनु पछन ।
(ख) “अध्यापक” भन्नाले दफा १९ बमोक्तजमका अध्यापक सम्झनु पछन ।
(ग) “अनुसन्िानकतान” भन्नाले दफा १९ बमोक्तजमका अनुसन्िानकतान सम्झनु पछन ।
(घ) “उपाध्यक्ष” भन्नाले दफा ६ को खण्ड (ख) बमोक्तजमको विश्वविद्यालयको उपाध्यक्ष
सम्झनु पछन।
(ङ) “कमनचारी” भन्नाले दफा १९ बमोक्तजमका विश्वविद्यालयका कमनचारी सम्झनु पछन ।
(च) “कायनकारी पररषद्” भन्नाले दफा ११ बमोक्तजमको कायनकारी पररषद् सम्झनु पछन ।
(छ) “तोवकएको” िा “तोवकए बमोक्तजम” भन्नाले यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयममा तोवकएको
िा तोवकए बमोक्तजम सम्झनु पछन ।
(ज) “प्राक्तज्ञक पररषद्” भन्नाले दफा १० बमोक्तजमको प्राक्तज्ञक पररषद् सम्झनु पछन ।
(झ) “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको क्तर्क्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्रालय सम्झनु
पछन ।
(ञ) “विश्वविद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोक्तजम स्थापना भएको मदन भण्डारी विज्ञान तथा
प्रविधि विश्वविद्यालय सम्झनु पछन ।
(ट) “विज्ञान तथा प्रविधि” भन्नाले विज्ञान, इक्तन्जधनयररङ तथा अन्य प्राविधिक विषयहरू
सम्झनु पछन ।
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(ठ) “सभापधत” भन्नाले दफा ७ को उपदफा (१३) बमोक्तजमको सं रक्षक सधमधतको सभापधत
सम्झनु पछन ।
(ड) “सं रक्षक” भन्नाले सं रक्षक सधमधतको सदस्य सम्झनु पछन र सो र्ब्दले सभापधतलाई
समेत जनाउाँछ।
(ढ) “सं रक्षक सधमधत” भन्नाले दफा ७ बमोक्तजमको सं रक्षक सधमधत सम्झनु पछन ।
पररच्छे द—२
विश्वविद्यालयको स्थापना
३.

विश्वविद्यालयको स्थापनाः (१) विज्ञान तथा प्रविधि, मानविकी तथा सामाज र्ास्त्र, व्यिस्थापन, कानून र
ु धभर विश्वस्तरीय जनर्क्ति उत्पादन गनन तथा नयााँ ज्ञान र
न्याय लगायतका विषय र क्षेरमा मुलक
प्रविधिको विकासमा थप योगदान पु¥ofउन मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना
गररएको छ ।
(२) विश्वविद्यालयलाई अंग्रज
े ीमा “मदन भण्डारी युधनभधसनटी अफ साईन्स एण्ड टे क्नोलोजी” र
सं क्षेपमा “एमधबयु” भधननेछ ।
(३) विश्वविद्यालय मकिानपुर क्तजल्ला, थाहा नगरपाधलकाको क्तचतलाङमा रहनेछ ।
(४) विश्वविद्यालयको केन्रीय कायानलय काठमाण्डौं उपत्यका िा काठमाण्डौं उपत्यकाको
आसपासका उपयुि स्थानमा रहनेछ ।
(५) विश्वविद्यालयले आिश्यकता अनुसार सम्पकन कायानलय स्थापना गनन सक्नेछ ।

४.

विश्वविद्यालय स्िर्ाधसत र सं गठठत सं स्था हुनःे (१) विश्वविद्यालय अविक्तच्छन्न उत्तराधिकारिाला एक
स्िर्ाधसत र सं गठठत सं स्था हुनेछ ।
(२) विश्वविद्यालयको सबै काम कारिाहीको लाधग आफ्नो एउटा छु ट्टै छाप हुनेछ ।
(३) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पक्तत्त प्राप्त गनन, उपयोग गनन िा अन्य कुनै
वकधसमले व्यिस्था गनन सक्नेछ ।
(४) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह नाधलस उजूर गनन र विश्वविद्यालय उपर पधन सोही नामबाट
नाधलस उजूर लाग्न सक्नेछ ।
(५) विश्वविद्यालयले व्यक्ति सरह करार गनन, करार बमोक्तजमको अधिकार प्रयोग गनन तथा
दावयत्ि धनिानह गनन सक्नेछ ।
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पररच्छे द —३
विश्वविद्यालयको सं गठन तथा पदाधिकारी
५.

विश्वविद्यालयको सं गठनः विश्वविद्यालयको सं गठन दे हाय बमोक्तजम हुनेछ र त्यस्ता सं गठनहरूको
सामूवहक रुप नै विश्वविद्यालयको स्िरुप हुनेछः(क) सं रक्षक सधमधत,
(ख) प्राक्तज्ञक पररषद्,
(ग) कायनकारी पररषद्,
(घ) तोवकए बमोक्तजमका अन्य धनकाय।

६.

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीः विश्वविद्यालयमा दे हायका पदाधिकारी रहने छनः(क) अध्यक्ष,
(ख) तोवकए बमोक्तजमका उपाध्यक्षहरू तथा अन्य पदाधिकारीहरू।
पररच्छे द—४
सं रक्षक सधमधतको गठन तथा काम, कतनव्य र अधिकार

७.

सं रक्षक सधमधतको गठनः (१) विश्वविद्यालयको सिोच्च धनकायको रुपमा एक सं रक्षक सधमधत
रहनेछ।
(२) सं रक्षक सधमधतको गठन दे हाय बमोक्तजम हुनछ
े ः(क) मन्रालयको कम्तीमा राजपरावित प्रथम श्रे णीको प्रधतधनधि एक जना -सदस्य
(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पदाधिकारी प्रधतधनधि एक जना

-सदस्य

(ग) विज्ञान तथा प्रविधि क्षेरमा ख्याधतप्राप्त बहालिाला िा पूि न
प्राध्यापकहरू मध्येबाट दुई जना

-सदस्य

(घ) विज्ञान तथा प्रविधि बाहेकका अन्य विषयका ख्याधतप्राप्त बहालिाला
िा पूि न प्राध्यापकहरू मध्येबाट एक जना

-सदस्य

(ङ) विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका सं रक्षकको रुपमा कायन अनुभि सवहतका
ख्याधतप्राप्त व्यक्तिहरू मध्येबाट दुई जना

-सदस्य

(च) प्रचधलत कानून बमोक्तजम स्थापना भएका विज्ञान तथा प्रविधि
सम्बद्ध सािनजधनक सं स्थानका पूि न पदाधिकारी िा विज्ञान
तथा प्रविधिको क्षेरमा कम्तीमा पन्र बषनको अनुभि प्राप्त
लब्ि प्रधतवित व्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना
(छ) विज्ञान तथा प्रविधि क्षेरसाँग सम्बद्ध उद्योग व्यिसायमा उल्लेखनीय
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-सदस्य

उपलक्तब्ि हाधसल गरे का िा विश्वविद्यालयलाई उल्ले ख्य रुपमा
सहयोग गरे का व्यक्तिहरू मध्येबाट दुई जना

-सदस्य

(ज) अध्यक्ष

-सदस्य

(झ) आफ्नो पेर्ा व्यिसायमा उल्ले खनीय उपलक्तब्ि हाधसल गरे का िा
समाजलाई विक्तर्ष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट दुई जना

-सदस्य

(ञ) विश्वविद्यालयका अलमुनाईहरू मध्येबाट कक्तम्तमा दुई जना
मवहला सवहत चार जना

-सदस्य

(ट) मदन भण्डारी फाउण्डे र्नको अध्यक्ष र धनजले तोकेको ब्यक्ति
समेत दुई जना िा सो फाउण्डे र्नको अध्यक्षले तोकेका
ब्यक्ति दुईजना

-सदस्य

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग),(घ),(ङ), (च), (छ),

(झ) र (ञ) बमोक्तजमका

सं रक्षकहरूको मनोनयन सं रक्षक सधमधतले गनेछ ।
तर, यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ पवहलो पटकको लाधग नेपाल सरकारले मनोनयन गनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोक्तजम मनोनीत सं रक्षकको पदािधि चार बषनको हुनछ
े ।
(५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधन यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ पवहलो
पटक मनोनीत सं रक्षकहरूको पदािधि कायम गदान गोला प्रथाबाट चार जनाको दुई बषन, पााँच
जनाको तीन बषन र बााँकी पााँच जनाको चार बषन कायम गररनेछ ।
(६) सं रक्षक सधमधतमा उपदफा (२) को खण्ड (ग),(घ), (ङ), (च), (छ) र (झ)बमोक्तजमका
सं रक्षक मनोनयन गदान विषयविज्ञतालाई ध्यान ठदइनेछ ।
(७)

यो

ऐन

प्रारम्भ

भएपधछ

पवहलो

पटकको

लाधग

उपदफा

(३)

बमोक्तजमका

सं रक्षकहरूको मनोनयन गने प्रयोजनको लाधग नाम धसफाररस गनन नेपाल सरकारले दे हाय
बमोक्तजमको एक धसफाररस सधमधत गठन गनेछः(क)

प्रचधलत कानून बमोक्तजम स्थापना भएका विश्वविद्यालयहरूका पूि न उपकुलपधत
िा सो सरहका पूि न पदाधिकारीहरू मध्येबाट एक जना

(ख)

-अध्यक्ष

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका सं रक्षकको रुपमा कायन अनुभि भएका
िा क्तर्क्षा िा व्यिसायको क्षेरमा उल्लेखनीय योगदान पु¥ofएका
लब्ि प्रधतवित व्यक्तिहरू मध्येबाट दुई जना

-सदस्य

(८) उपदफा (७) बमोक्तजमको धसफाररस सधमधतको बैठक सम्बन्िी कायनविधि तथा
सं रक्षकको मनोनयनको लाधग नाम धसफाररस गदान अिलम्बन गनुन पने प्रविया सो सधमधत आफैले
धनिानरण गरे बमोक्तजम हुनछ
े ।
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(९) उपदफा (७) बमोक्तजमको धसफाररस सधमधतले कायन प्रारम्भ गरे को धमधतले नब्बे ठदन
धभर मनोनयन गररने व्यक्तिको नाम नेपाल सरकार समक्ष धसफाररस गनुन पनेछ ।
(१०) उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (झ) र (ञ) बमोक्तजम मनोनीत
कुनै सं रक्षकको पद कुनै कारणले ररि हुन गएमा बााँकी अिधिको लाधग यस दफा बमोक्तजमको
प्रविया पूरा गरी अको व्यक्तिलाई मनोनयन गररनेछ ।
(११) सं रक्षकको कायानिधि समाप्त हुन ु भन्दा छ मवहना अगािै उपदफा (१०) बमोक्तजमको
मनोनयनको प्रकृया प्रारम्भ गनुन पनेछ ।
(१२) सं रक्षक सधमधतले तोकेको कमनचारीले सं रक्षक सधमधतको सक्तचिको रुपमा काम
गनेछ ।
(१३) सं रक्षकहरूले उपदफा (३) बमोक्तजम मनोनीत सं रक्षकहरू मध्येबाट सभापधतको
छनौट गनेछन ।
(१४) सं रक्षक सधमधतले उपदफा (२) को खण्ड (ग), (घ), (ङ), (च), (छ), (झ) र (ञ)
बमोक्तजमका कुनै सं रक्षकको कायन सम्पादन सन्तोषजनक नदे क्तखएमा त्यस्तो सं रक्षकलाई पदबाट
हटाउन सक्नेछ ।
तर पदबाट हटाउनु अक्तघ धनजलाई सफाई पेर् गनन मनाधसि मौका ठदनु पनेछ ।
(१५) कुनै सं रक्षक मनाधसब कारण िेगर िा सभापधतलाई पूि न जानकारी नगराई सं रक्षक
सधमधतको लगातार तीन िटा िैठक भन्दा बढी िा आफ्नो कायनकालको अिधिभर छ िटा भन्दा
बढी िैठकमा उपक्तस्थत नभएमा त्यस्तो सं रक्षक आफ्नो पदबाट स्ितः मुि हुनछ
े ।
८.

सं रक्षक सधमधतको बैठकः (१) सं रक्षक सधमधतको बैठक प्रत्येक तीन मवहनामा कम्तीमा एक पटक
बस्नेछ ।
(२) सभापधतले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा सं रक्षक सधमधतको बैठक बस्नेछ ।
ु न्दा कम्तीमा पन्र ठदन अगािै बैठकमा छलफल हुने
(३) सं रक्षक सधमधतको बैठक हुनभ
विषयहरूको कायनसूची सवहतको सूचना सं रक्षक सधमधतको सक्तचिले सबै सं रक्षकहरूलाई ठदनेछ ।
(४) सं रक्षक सधमधतमा तत्काल कायम रहेको सं ख्याको पचास प्रधतर्त भन्दा बढी
सं रक्षकहरू उपक्तस्थत भएमा बैठकको लाधग गणपूरक सं ख्या पुगेको माधननेछ ।
(५) सं रक्षक सधमधतको बैठकको अध्यक्षता सभापधतले गनेछ ।
(६) सं रक्षक सधमधतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको
अध्यक्षता गने व्यक्तिले धनणानयक मत ठदनेछ ।
(७) सं रक्षक सधमधतको बैठकको धनणनय सं रक्षक सधमधतको सक्तचिले सो सधमधतको बैठकको
अध्यक्षता गने व्यक्तिबाट प्रमाक्तणत गराइ राख्नेछ ।
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(८) सभापधतको स्िीकृधतमा सं रक्षकहरूले सञ्चार प्रविधिको प्रयोग माफनत समेत सं रक्षक
सधमधतको बैठकमा भाग धलन सक्नेछन ।
(९) सं रक्षक सधमधतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायनविधि सो सधमधत आफैले धनिानरण गरे
बमोक्तजम हुनेछ ।
९.

सं रक्षक सधमधतको काम, कतनव्य र अधिकारः यस ऐनमा अन्यर उक्तल्लक्तखत काम, कतनव्य र
अधिकारको अधतररि सं रक्षक सधमधतको काम, कतनव्य र अधिकार दे हाय बमोक्तजम हुनेछः(क)

विश्वविद्यालयको र्ैक्तक्षक, प्राक्तज्ञक, व्यिस्थापकीय तथा अन्य आिश्यक नीधत तथा
मापदण्ड स्िीकृत गने,

(ख)

विश्वविद्यालयका लाधग आिश्यक स्रोत सािनको व्यिस्थापन गने, गराउने,

(ग)

विश्वविद्यालयलाई विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गनन अल्पकालीन तथा
दीघनकालीन योजना, नीधत तथा रणनीधत स्िीकृत गने,

(घ)

विश्वविद्यालयको बावषनक योजना, नीधत, बजेट र कायनिम स्िीकृत गने,

(ङ)

विश्वविद्यालयको लाधग आिश्यक पने धनयम स्िीकृत गने,

(च)

विश्वविद्यालयको रैमाधसक प्रगधत वििरण समीक्षा गने,

(छ)

विश्वविद्यालयबाट प्रदान गररने उपाधिहरू धनिानरण र प्रदान गने,

(ज)

अध्यापक, अनुसन्िानकतान र कमनचारीको सेिाका र्तन, तलि तथा सुवििा धनिानरण
गने,

(झ)

विश्वविद्यालयको वहत विपरीत काम गने िा सन्तोषजनक कायन सम्पादन गनन नसक्ने
अन्य पदाधिकारीलाई कारिाही गने,

(ञ)

विश्वविद्यालयको प्राक्तज्ञक मूल्य र मान्यतालाई सं रक्षण र सम्िद्धनन गने,

(ट)

विश्वविद्यालयको कायन सुचारु रुपले सञ्चालन गनन आिश्यक व्यिस्था धमलाउने,

(ठ)

तोवकए बमोक्तजमका अन्य कायन गने, गराउने ।
पररच्छे द—५
प्राक्तज्ञक पररषद्को गठन तथा काम, कतनव्य र अधिकार

१०.

प्राक्तज्ञक पररषद्को गठनः (१) विश्वविद्यालयको प्राक्तज्ञक कायनलाई व्यिक्तस्थत गने धनकायको रुपमा
काम गनन एक प्राक्तज्ञक पररषद् रहनेछ ।
(२) प्राक्तज्ञक पररषद्को गठन दे हाय बमोक्तजम हुनछ
े ः–
(क) अध्यक्ष

-सं योजक

(ख) उपाध्यक्षहरू मध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनीत एक जना

-सदस्य
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(ग) विश्वविद्यालयका अध्यापकहरू मध्येबाट अध्यक्षद्वारा
मनोनीत तीन जना
(घ) सं रक्षक सधमधतबाट मनोनीत विज्ञ दुई जना

-सदस्य
-सदस्य

(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको प्राक्तज्ञक पररषb\मा तोवकए बमोक्तजमका अन्य सदस्यहरू समेत
रहन सक्नेछन ।
(४) प्राक्तज्ञक पररषद्को काम, कतनव्य र अधिकार दे हाय बमोक्तजम हुनेछ:(क) विश्वविद्यालयको पाठ्यिम स्िीकृत गने,
(ख) विश्वविद्यालय अन्तगनत सञ्चालन हुने परीक्षाको वकधसम तोक्ने तथा र्ैक्तक्षक
कायनिमको मूल्यािन गने,
(ग) विश्वविद्यालयको र्ैक्तक्षक गुणस्तर धनिानरण तथा कायम गने,
(घ) विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा अध्यापन गररने विषयहरूमा भनान हुन चावहने
योग्यता र आिार तोक्ने,
(ङ) विश्वविद्यालयबाट प्रदान गररने उपाधिहरूको लाधग सं रक्षक सधमधतमा धसफाररस
गने,
(च) तोवकए बमोक्तजमका अन्य काम गने।
पररच्छे द—६
कायनकारी पररषद्को गठन तथा काम, कतनव्य र अधिकार
११.

कायनकारी पररषद्को गठनः (१) विश्वविद्यालयको कायनकारी धनकायको रुपमा काम गनन एक
कायनकारी पररषद् रहनेछ ।
(२) कायनकारी पररषद्को गठन दे हाय बमोक्तजम हुनेछः–
(क) अध्यक्ष

-सं योजक

(ख) उपाध्यक्षहरू

-सदस्य

(ग) अध्यक्षको धसफाररसमा विश्वविद्यालयका अध्यापकहरू
मध्येबाट सं रक्षक सधमधतले मनोनीत गरे का तीन जना

-सदस्य

(३) कायनकारी पररषb\मा तोवकए बमोक्तजमका अन्य सदस्यहरू समेत रहन सक्नेछन ।
(४) कायनकारी पररषद्को काम, कतनव्य र अधिकार दे हाय बमोक्तजम हुनेछः-
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(क)विश्वविद्यालयको नीधत, बावषनक कायनिम र बजेट, प्रगधत वििरण, लेखा परीक्षण
प्रधतिेदन र अन्य आिश्यक प्रस्ताि तयार गरी स्िीकृधतका लाधग सं रक्षक
सधमधतमा पेर् गने,
(ख) विश्वविद्यालय सम्बन्िी धनयमको मस्यौदा तयार गरी स्िीकृधतका लाधग सं रक्षक
सधमधत समक्ष पेर् गने,
(ग) विश्वविद्यालयलाई आिश्यक पने वित्तीय स्रोत जुटाउने,
(घ) अध्यापक, अनुसन्िानकतान तथा कमनचारीको दरबन्दी स्िीकृधतका लाधग सं रक्षक
सधमधत समक्ष पेर् गने,
(ङ) विश्वविद्यालयलाई आिश्यक पने अध्यापक, अनुसन्िानकतान तथा कमनचारी
तोवकए बमोक्तजम धनयुि गने,
(च) क्तर्क्षण र अन्य र्ुल्क धनिानरण गने,
(छ) आिधिक रुपमा विश्वविद्यालयको कायनसम्पादन मूल्यािन गने र सो सम्बन्िी
प्रधतिेदन सं रक्षक सधमधतमा पेर् गने,
(ज) तोवकए बमोक्तजमका अन्य कामहरू गने, गराउने।
पररच्छे द—७
विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सम्बन्िी व्यिस्था
१२.

अध्यक्षः (१) विश्वविद्यालयको कायनकारी प्रमुखको है धसयतमा कायन सम्पादन गनन विश्वविद्यालयमा
एक जना अध्यक्ष रहनेछ ।
(२) सं रक्षक सधमधतले दफा १३ बमोक्तजमको प्रकृया पूरा गरी अध्यक्ष धनयुि गनेछ ।
(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा ले क्तखएको भए तापधन यस दफा बमोक्तजम अध्यक्ष
धनयुक्ति नभए सम्मका लाधग यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बखत कायम रहेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा
प्रविधि विश्वविद्यालय पूिानिार तयारी विकास सधमधतको अध्यक्षले विश्वविद्यालयको अध्यक्ष भई कायन
सम्पादन गनेछ ।
(४) अध्यक्षको पदािधि चार बषनको हुनेछ र धनज अको एक कायनकालको लाधग धनयुि
हुन सक्नेछ ।
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(५) अध्यक्षको योग्यता, पाररश्रधमक, सुवििा र सेिाका अन्य र्तनहरू तोवकए बमोक्तजम
हुनछ
े न ।
१३.

अध्यक्षको धनयुक्ति प्रकृयाः (१) अध्यक्षको धनयुक्ति गने प्रयोजनको लाधग सं रक्षक सधमधतले दे हाय
बमोक्तजमको धसफाररस सधमधत गठन गनेछः(क)

सं रक्षकहरू मध्येबाट एक जना

-सं योजक

(ख)

ख्याती प्राप्त प्राध्यापकहरू मध्येबाट एक जना

-सदस्य

(ग)

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका अध्यक्ष िा उपाध्यक्षको कायन
अनुभि भएका िा क्तर्क्षा िा व्यिसायको क्षेरमा उल्लेखनीय
योगदान पु¥ofएका लब्ि प्रधतवित ब्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना

-सदस्य

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको धसफाररस सधमधतले अध्यक्ष पदका लाधग सािनजधनक सूचना
प्रकार्न गरी दरखास्त आह्वान गनुन पनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजम प्रकाक्तर्त सूचना बमोक्तजम दरखास्त पेर् गरे का उम्मेदिारहरू
मध्ये धसफाररस सधमधतले बढीमा छ र कम्तीमा तीनजना योग्य उम्मेदिारहरूको अल्प सूची तयार
गरी त्यस्ता उम्मेदिारहरूलाई अन्तिानतान र प्रस्तुधतको लाधग आमन्रण गनुन पनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोक्तजम उम्मेदिारहरूको अन्तिानतान र प्रस्तुधतको आिारमा धसफाररस
सधमधतले सबै भन्दा योग्य उम्मेदिारको नाम अध्यक्षको पदमा धनयुक्तिको लाधग सं रक्षक सधमधत
समक्ष धसफाररस गनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोक्तजम धसफाररस भएको उम्मेदिार उपयुि नलागेमा कारण खुलाई
उपदफा (३) बमोक्तजमका बााँकी उम्मेदिारहरू मध्येबाट अको उम्मेदिारको नाम धसफाररस गनन
सं रक्षक सधमधतले धसफाररस सधमधतलाई अनुरोि गनन सक्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोक्तजम अनुरोि भई आएमा धसफाररस सधमधतले बााँकी उम्मेदिारहरू
मध्येबाट सबैभन्दा योग्य अको उम्मेदिारको नाम धसफाररस गनुन पनेछ ।
(७) अध्यक्षको धनयुक्ति प्रकृया सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
१४.

अध्यक्षको काम, कतनव्य र अधिकारः (१) अध्यक्षको काम, कतनव्य र अधिकार दे हाय बमोक्तजम
हुनेछः(क)

विश्वविद्यालयका सबै काम कारबाही उपर सामान्य धनयन्रण र रे खदे ख गने,

(ख)

विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा आफ्नो अधिकार क्षेर धभर रहेको विषयमा
धनदे र्न ठदने,

(ग)

सं रक्षक सधमधतको धनणनय र धनदे र्न कायानन्ियन गने, गराउने,

(घ)

सं रक्षक सधमधतमा पेर् हुने सबै विषय सम्बन्िी प्रस्ताि पेर् गनन लगाउने,
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(ङ)

विश्वविद्यालयको विकासका लाधग अल्पकालीन र दीघनकालीन कायनिम तय गने ,
गराउने,

(च)

विश्वविद्यालयलाई आिश्यक स्रोतको व्यिस्था गने,

(छ)

तोवकए बमोक्तजमका अन्य काम गने, गराउने ।

(२) यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेका धनयममा कुनै धनकाय िा पदाधिकारीले गने भनी
उल्लेख भए बाहेकका काम अध्यक्षले गनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजम अध्यक्षले कुनै काम गरे कोमा लगत्तै बस्ने सं रक्षक सधमधतको
बैठकबाट त्यस्तो कामको अनुमोदन गराउनु पनेछ ।
१५.

उपाध्यक्षहरू तथा अन्य पदाधिकारीको धनयुक्ति, सेिाका र्तन र सुवििाः उपाध्यक्षहरू तथा अन्य
पदाधिकारीको योग्यता, धनयुक्ति, सेिाका र्तन र सुवििा तथा काम, कतनव्य र अधिकार तोवकए
बमोक्तजम हुनेछ ।

१६.

पदबाट हटाउनेः (१) अध्यक्षले आफ्नो पदीय क्तजम्मेिारी पूरा नगरे को, पद अनुरुपको आचरण
नगरे को, इमान्दारीपूिक
न आफ्नो कतनव्य पूरा नगरे को िा विश्वविद्यालयको वहत विपरीतको कुनै काम
गरे को भनी बस्तुपरक प्रमाण सवहत सं रक्षक सधमधतमा तत्काल कायम रहेका एक धतहाई सं रक्षकले
सभापधत समक्ष धलक्तखत धनिेदन ठदन सक्नेछन ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजम धनिेदन प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो धनिेदन उपर छानविन गनन
सं रक्षक सधमधतले सं रक्षकहरू मध्येबाट तीन सदस्यीय छानधबन सधमधत गठन गनेछ ।
(३)

उपदफा

(२)

बमोक्तजमको

छानधबन

सधमधतले

छानविनको

िममा

सम्बक्तन्ित

विज्ञहरूको समेत सहयोग धलन सक्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोक्तजमको छानविन सधमधतले छानविन गदान अध्यक्षले आफ्नो पदीय
क्तजम्मेिारी पूरा नगरे को, पद अनुरुपको आचरण नगरे को, इमान्दारीपूिक
न आफनो कतनव्य पुरा नगरे को
िा विश्वविद्यालयको वहत विपरीतको कुनै काम गरे को दे क्तखएमा पदबाट हटाउन सं रक्षक सधमधत
समक्ष धसफाररस गनेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोक्तजमको धसफाररसको आिारमा सं रक्षकहरूको दुई धतहाई बहुमतले
अध्यक्षलाई पदबाट हटाउनेछ ।
तर त्यसरी पदबाट हटाउने धनणनय गनुन अक्तघ सं रक्षक सधमधतले धनज उपर लागेको आरोपको
सफाई पेर् गने मौका ठदनुपनेछ ।
(६) उपदफा (४) बमोक्तजम पदबाट हटाउन धसफाररस गरे को धमधतदे क्तख सोोको अक्तन्तम
धनणनय नभएसम्मकोा लाधग अध्यक्ष आफ्नो पदबाट स्ितः धनलम्बन हुनेछ ।
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(७) उपदफा (४) बमोक्तजम धसफाररस प्राप्त गरे को धमधतले नब्बे ठदनधभर सं रक्षक सधमधतले
सो सम्बन्िमा अक्तन्तम धनणनय गनुन पनेछ ।
(८) अध्यक्ष धनलम्बन भएको अिस्थामा धनजले सम्पादन गने कामको लाधग सं रक्षक
सधमधतले व्यिस्था गरे बमोक्तजम हुनेछ ।
(९) उपाध्यक्ष िा अन्य पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने प्रकृया तोवकए बमोक्तजम हुनछ
े ।
पररच्छे द—८
विश्वविद्यालयको कोष, लेखा र ले खापरीक्षण सम्बन्िी व्यिस्था
१७.

विश्वविद्यालयको कोषः (१) विश्वविद्यालयको एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको कोषमा दे हायका रकमहरू रहनेछ्न :(क)

नेपाल सरकार, प्रदे र् सरकार र स्थानीय तहबाट प्राप्त रकम,

(ख)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त अनुदानको रकम,

(ग)

कुनै व्यक्ति िा सं स्थाबाट चन्दा, दान,दातव्य िा आधथनक सहायता स्िरुप
प्राप्त रकम,

(घ)

विदे र्ी सरकार, अन्तरानविय सं घ सं स्थाबाट अनुदान िा सहायता स्िरुप
प्राप्त रकम,

(ङ)

र्ैक्तक्षक तथा अन्य र्ुल्क िापत प्राप्त रकम,

(च)

विश्वविद्यालयको बौवद्धक सम्पक्तत्त सम्बन्िी अधिकारबाट प्राप्त रकम,

(छ)

विश्वविद्यालयको आय आजननबाट प्राप्त रकम ।

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोक्तजम कुनै विदे र्ी व्यक्तिबाट र खण्ड (घ)
बमोक्तजमको रकम प्राप्त गनुन अक्तघ विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार, अथन मन्रालयको स्िीकृधत धलनु
पनेछ ।
(४) विश्वविद्यालयको कोषको रकम बैंक तथा वित्तीय सं स्था सम्बन्िी प्रचधलत कानून
बमोक्तजम इजाजतपर प्राप्त “क” िगनको िाक्तणज्य बैंक मध्ये कायनकारी पररषद्ले तोकेको बैंकमा
खाता खोली जम्मा गररनेछ।
(५) विश्वविद्यालयको सबै खचनहरू सं रक्षक सधमधतबाट स्िीकृत भए बमोक्तजम उपदफा (१)
बमोक्तजमको कोषबाट व्यहोररने छ ।
(६) विश्वविद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।
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१८.

ले खा र लेखा परीक्षणः (१) विश्वविद्यालयले आफ्नो आयव्ययको ले खा नेपाल सरकारले अपनाएको
ले खा प्रणाली अनुसार राख्नु पनेछ ।
(२) विश्वविद्यालयले तोवकए बमोक्तजम आन्तररक धनयन्रण प्रणाली कायम गनुन पनेछ ।
(३) विश्वविद्यालयको आन्तररक लेखा परीक्षण प्रचधलत कानून बमोक्तजमको दतानिाला ले खा
पररक्षकहरू मध्ये सं रक्षक सधमधतबाट धनयुि लेखा परीक्षकबाट गराउनु पनेछ ।
(४) विश्वविद्यालयको अक्तन्तम लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
पररच्छे द—९
विविि

१९.

अध्यापक, अनुसन्िानकतान तथा कमनचारी सम्बन्िी व्यिस्थाः विश्वविद्यालयमा रहने अध्यापक,
अनुसन्िानकतान तथा कमनचारी सम्बन्िी ब्यिस्था तोवकए बमोक्तजम हुनेछ ।

२०.

प्रमाणपर र उपाधि ठदने तथा समकक्षता र स्तर धनिानरणः(१) विश्वविद्यालयबाट उच्च क्तर्क्षा हाधसल
गने विद्याथी, प्रक्तर्क्षाथी िा अनुसन्िानकतानलाई विश्वविद्यालयले तोवकए बमोक्तजमको प्रमाणपर र
उपाधि प्रदान गनेछ।
(२) विश्वविद्यालयले अनुसन्िान, प्राक्तज्ञक, सााँस्कृधतक िा समाज सेिाको क्षेरमा प्रर्ंसनीय
कायन गने व्यक्तिलाई मानाथन उपाधि प्रदान गनन सक्नेछ ।
(३) विश्वविद्यालयले कुनै स्िदे र्ी िा विदे र्ी विश्वविद्यालय िा र्ैक्तक्षक सं स्थाको र्ैक्तक्षक
उपाधिलाई आफ्नो प्रयोजनको लाधग मान्यता, समकक्षता र स्तर धनिानरण गनन सक्नेछ ।
(४) प्रमाणपर, उपाधि, समकक्षता, मान्यता र स्तर धनिानरण सम्बन्िी अन्य व्यिस्था तोवकए
बमोक्तजम हुनेछ ।

२१.

छारिृक्तत्तको

व्यिस्थाः विश्वविद्यालयले

आधथनक

रुपले

विपन्न

तथा

जेहेन्दार

विद्याथीहरूलाई

विश्वविद्यालयमा भनान हुन र अध्ययनको लाधग तोवकए बमोक्तजम छारिृक्तत्तको व्यिस्था गनन सक्नेछ ।
२२.

सम्बन्िन िा स्िीकृधत ठदन नसक्नेः विश्वविद्यालयले कुनै वकधसमका क्तर्क्षण सं स्थालाई अध्ययन तथा
अध्यापन गराउन सम्बन्िन तथा स्िीकृधत ठदने छै न ।

२३.

काम कारिाही बदर नहुनेः विश्वविद्यालयको सं रक्षक, कुनै पदाधिकारी िा सदस्यको स्थान ररि भई
िा सं रक्षक, कुनै पदाधिकारी िा सदस्यको धनयुक्ति िा मनोनयनमा रुटी भएको कारणले मार त्यस्तो
सं रक्षक,पदाधिकारी िा सदस्य सं लग्न भई गरे को विश्वविद्यालयको कुनै काम कारबाही बदर
हुनेछैन ।
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२४.

िावषनक प्रधतिेदनः(१) सं रक्षक सधमधतले प्रत्येक आधथनक िषन समाप्त भएको धमधतले तीन मवहना धभर
आफूले िषन भरीमा गरे को काम कारबाहीको बावषनक प्रधतिेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा पेर्
गनुन पनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको प्रधतिेदनमा खुलाउनु पने अन्य विषय तोवकए बमोक्तजम
हुनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोक्तजमको प्रधतिेदन प्राप्त गरे पधछ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले
विश्वविद्यालयको उपलक्तब्ि, विश्वविद्यालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग बीच अनुदान धनिानरणको
िममा गररएको सहमधत बमोक्तजम विश्वविद्यालयको लक्ष्यको तुलनामा आिाररत विश्लेषणात्मक
वििरण सवहतको विश्वविद्यालयको प्रधतिेदन मन्रालयमा पेर् गनुन पनेछ ।

२५.

पूि न स्िीकृधत धलनु पनेः विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारलाई आधथनक दावयत्ि पने गरी कुनै
पदाधिकारी, अध्यापक, अनुसन्िानकतान तथा कमनचारीको दरिन्दी स्िीकृत गदान िा पाररश्रधमक िा
सेिा सुवििा थप गनुन अक्तघ मन्रालय माफनत नेपाल सरकार, अथन मन्रालयको स्िीकृधत धलनु
पनेछ ।

२६.

धनजी क्षेरसाँग सहकायन गनन सक्नेः विश्वविद्यालयको लाधग आधथनक श्रोत जुटाउने समेत प्रयोजनको
लाधग विश्वविद्यालयले धनजी क्षेरसाँग सहकायन गनन सक्नेछ ।

२७.

सधमधत गठनः(१) विश्वविद्यालयले आिश्यकता अनुसार सधमधत गठन गनन सक्नेछ ।
(२) सधमधतको काम, कतनब्य र अधिकार त्यस्तो सधमधत गठन गदानका बखत तोके
बमोक्तजम हुनेछ ।

२८.

धनरीक्षण र जााँचबुझ गरी धनदे र्न ठदन सक्नेः (१) िाह्य मूल्यािन प्रधतिेदन र िावषनक प्रधतिेदनको
आिारमा विश्वविद्यालयको काम कारिाही िा प्रगधत सन्तोषजनक नदे क्तखएमा नेपाल सरकारले दे हाय
बमोक्तजमको धनरीक्षण तथा जााँचबुझ सधमधत गठन गरी विश्वविद्यालयको काम कारिाहीको धनरीक्षण र
जााँचबुझ गनन गराउन सक्नेछः–
(क)

क्तर्क्षा िा व्यिसायको क्षेरमा उल्ले खनीय
योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट

(ख)

एकजना

-अध्यक्ष

विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयको सं रक्षक सधमधतको सदस्यको
कायनअनुभि भएका विज्ञहरूिा क्तर्क्षा िा व्यिसायको क्षेरमा
उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका ब्यक्तिहरू मध्येबाट एक जना

(ग)

-सदस्य

आफ्नो पेर्ा व्यिसायमा उल्ले खनीय उपलक्तब्ि हाधसल गरे का िा
समाजलाई विक्तर्ष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरू मध्येबाट एकजना -सदस्य
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(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको सधमधतले धनरीक्षण र जााँचबुझ गदान विश्वविद्यालयको काम
कारिाही सन्तोषजनक नदे क्तखएको भनी सुझाि सवहतको प्रधतिेदन पेर् गरे मा नेपाल सरकारले
प्रधतिेदनमा उक्तल्लक्तखत सुझाि कायानन्ियन गनन सं रक्षक सधमधतलाई आिश्यक धनदे र्न ठदन
सक्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजमको धनदे र्न कायानन्ियन गनुन सं रक्षक सधमधतको कतनव्य
हुनेछ ।
२९.

बौवद्धक सम्पक्तत्त सम्बन्िी अधिकारः विश्वविद्यालयले गरे को आविष्कार, उत्पादन िा अन्य कुनै
आिारमा प्राप्त गने बौवद्धक सम्पक्तत्त सम्बन्िी अधिकार प्रचधलत कानून बमोक्तजम विश्वविद्यालय र
सम्बक्तन्ित अध्यापक िा अनुसन्िानकतानमा सुरक्तक्षत रहनेछ ।

३०.

विदे र्ी नागररक िा गैर आिासीय नेपाली नागररकलाई धनयुक्ति िा मनोनयन गनन सवकनेः
विश्वविद्यालयलाई उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्ने विदे र्ी नागररक िा गैर आिासीय नेपाली
नागररकलाई सं रक्षक, सं रक्षक सधमधतको धसफाररस सधमधतको सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राक्तज्ञक
पररषद्, विश्वविद्यालयका तोवकएका पदाधिकारी, अध्यापक िा अनुसन्िानकतानको रुपमा काम गनन
धनयुक्ति िा मनोनयन गनन सवकनेछ ।

३१.

स्िाथन बाक्तझएमा काम कारिाही गनन नहुनेः यस ऐन अन्तगनत मनोनयन िा धनयुि हुने
पदाधिकारीको विश्वविद्यालयको वहत िा सरोकारसाँग आफ्नो स्िाथन बाक्तझने दे क्तखएमा त्यस्तो
पदाधिकारी विश्वविद्यालयको काम कारबाही िा धनणनय प्रकृयामा सहभागी हुन पाउने छै न ।

३२.

िाह्य मूल्यािन गररनेः (१) सं रक्षक सधमधतले प्रत्येक तीन िषनमा विश्वविद्यालयबाट भए गरे का काम
कारबाही, सािन र स्रोतको प्रयोग तथा प्राप्त उपलक्तब्ि लगायतका विषयमा तोवकए बमोक्तजम िाह्य
मूल्यािन गराई सोको प्रधतिेदन तयार गनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको मूल्यािन प्रधतिेदन सं रक्षक सधमधतले तीन िषनको अिधि
समाप्त भएको धमधतले छ मवहनाधभर मन्रालय माफनत नेपाल सरकार समक्ष पेर् गनेछ।
(३) उपदफा (२) बमोक्तजम प्राप्त मूल्यािन प्रधतिेदन नेपाल सरकारले सािनजधनक गनेछ।

३३.

अधिकार प्रत्यायोजनः (१) सं रक्षक सधमधतले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम बमोक्तजम
आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आिश्यकता अनुसार केही अधिकार अध्यक्षको धसफाररसमा प्राक्तज्ञक
पररषद् िा कायनकारी पररषद्लाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।
(२) प्राक्तज्ञक पररषद्ले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम बमोक्तजम आफूलाई प्राप्त
अधिकारमध्ये आिश्यकता अनुसार केही अधिकार तोवकएको धनकाय िा सधमधतलाई प्रत्यायोजन गनन
सक्नेछ।
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(३) कायनकारी पररषद्ले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम बमोक्तजम आफूलाई
प्राप्त अधिकार मध्ये आिश्यकता अनुसार केही अधिकार विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारी िा
सधमधतलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।
(४) विश्वविद्यालयका कुनै पदाधिकारीले यो ऐन िा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम
बमोक्तजम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये आिश्यकता अनुसार केही अधिकार आफू मातहतका कुनै
पदाधिकारीलाई प्रत्यायोजन गनन सक्नेछ ।
३४.

नेपाल सरकारसं ग सम्पकनः विश्वविद्यालयले नेपाल सरकारसाँग सम्पकन राख्दा मन्रालय माफनत राख्नु
पनेछ ।

३५.

विश्वविद्यालयको विघटनः (१) कुनै कारणले विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्ने भएमा सं रक्षक
सधमधतको धसफाररसमा नेपाल सरकारले विश्वविद्यालय विघटन गनन सक्नेछ ।
(२) विश्वविद्यालय विघटन भएमा त्यस्तो विश्वविद्यालयको सम्पक्तत्त तथा दावयत्ि नेपाल
सरकारमा सनेछ ।

३६.

धनयम बनाउने अधिकारः यो ऐनको कायानन्ियनको लाधग विश्वविद्यालयले आिश्यक धनयमहरू
बनाउन सक्नेछ ।
तर नेपाल सरकारलाई थप आधथनक व्ययभार पने विषयमा धनयम बनाउाँदा नेपाल सरकार,
अथन मन्रालयको सहमधत धलनु पनेछ ।

३७.

खारे जी र बचाउः (१) मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूिानिार तयारी विकास
सधमधत (गठन) आदे र्, २०७५ खारे ज गररएको छ ।
(२) सं रक्षक सधमधत गठन भई पवहलो बैठक नबसेसम्मका लाधग यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका
बखत कायम रहेको मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूिानिार तयारी विकास
सधमधतले विश्वविद्यालयको सं रक्षक सधमधतको रुपमा काम गनेछ ।
(३) यो ऐन प्रारम्भ भए पधछ मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूिानिार
तयारी विकास सधमधतको सम्पूणन सम्पक्तत्त तथा दावयत्ि विश्वविद्यालयमा सनेछ ।
(४) मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूिानिार तयारी विकास सधमधत (गठन)
आदे र्, २०७५ बमोक्तजम भए गरे का काम कारिाही यसै ऐन बमोक्तजम भए गरे को माधननेछ ।
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