सं वत् २०७९ सालको ऐन नं. .......

मदन भण्डारी ववज्ञान तथा प्रववधि ववश्वववद्यालय सम्बन्िमा व्यवस्था गनन बनेको
वविेयक

ु को लाधग आवश्यक पने सषम, उच्च प्राववधिक, वैज्ञाधनक र
प्रस्तावना: मुलक
ववचारकहरूको उत्पादन तथा नयााँ ज्ञान र प्रववधि धसर्नना गने, मौर्ुदा ज्ञान र
प्रववधिलाई स्थानीय पररवेश अनुकूल बनाई उपलब्ि गराउने उद्देश्यले सावनर्धनक
स्वरुपको मदन भण्डारी ववज्ञान तथा प्रववधि ववश्वववद्यालयको स्थापना र सञ्चालन
सम्बन्िमा आवश्यक व्यवस्था गनन वाञ्छनीय भएकोले,
सङ्घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ
पररच्छे द-१
प्रारम्म्भक
१.

सं म्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “मदन भण्डारी ववज्ञान तथा
प्रववधि ववश्वववद्यालय ऐन, २०७९” रहेको छ
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ

२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथन नलागेमा यस ऐनमा,(क) “अध्यष”

भन्नाले

दफा

१२

बमोम्र्मको

ववश्वववद्यालयको अध्यष सम्झनु पछन
(ख) “अध्यापक” भन्नाले दफा १९ बमोम्र्मका अध्यापक
सम्झनु पछन
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(ग) “अनुसन्िानकतान”

भन्नाले

दफा

१९

बमोम्र्मका

अनुसन्िानकतान सम्झनु पछन
(घ) “उपाध्यष” भन्नाले दफा ६ को खण्ड (ख) बमोम्र्मको
ववश्वववद्यालयको उपाध्यष सम्झनु पछन
(ङ) “कमनचारी” भन्नाले दफा १९ बमोम्र्मका ववश्वववद्यालयका
कमनचारी सम्झनु पछन
(च) “कायनकारी

पररषद्” भन्नाले

दफा

११

बमोम्र्मको

कायनकारी पररषद् सम्झनु पछन
(छ) “तोवकएको” वा “तोवकए बमोम्र्म” भन्नाले यस ऐन
अन्तगनत बनेको धनयममा तोवकएको वा तोवकए बमोम्र्म
सम्झनु पछन
(र्) “प्राम्ज्ञक पररषद्” भन्नाले दफा १० बमोम्र्मको प्राम्ज्ञक
पररषद् सम्झनु पछन
(झ) “मन्रालय” भन्नाले नेपाल सरकारको म्शषा, ववज्ञान तथा
प्रववधि मन्रालय सम्झनु पछन
(ञ) “ववश्वववद्यालय” भन्नाले दफा ३ बमोम्र्म स्थापना भएको
मदन भण्डारी ववज्ञान तथा प्रववधि ववश्वववद्यालय सम्झनु
पछन
(ट) “ववज्ञान तथा प्रववधि” भन्नाले ववज्ञान, इम्न्र्धनयररङ तथा
अन्य प्राववधिक ववषयहरू सम्झनु पछन
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(ठ) “सभापधत” भन्नाले दफा ७ को उपदफा (१४) बमोम्र्मको
सं रषक सधमधतको सभापधत सम्झनु पछन
(ड) “सं रषक” भन्नाले सं रषक सधमधतको सदस्य सम्झनु पछन
र सो शब्दले सभापधतलाई समेत र्नाउाँछ
(ढ) “सं रषक सधमधत” भन्नाले दफा ७ बमोम्र्मको सं रषक
सधमधत सम्झनु पछन
पररच्छे द-२
ववश्वववद्यालयको स्थापना
३.

ववश्वववद्यालयको स्थापना: (१) ववज्ञान तथा प्रववधिका ववषय र षेरमा
अन्तरानविय स्तरमा प्रधतष्पिान गनन सक्ने सषम र्नशम्ि उत्पादन गनन तथा
नयााँ ज्ञान र प्रववधिको ववकासमा थप योगदान पु¥ofउन मदन भण्डारी
ववज्ञान तथा प्रववधि ववश्वववद्यालय स्थापना गररएको छ
(२) ववश्वववद्यालयलाई अंग्रर्
े ीमा “मदन भण्डारी युधनभधसनटी अफ
साइन्स एण्ड टे क्नोलोर्ी” र सं षेपमा “एमधबयु” भधननेछ
(३) सं रषक सधमधतले तोकेको स्थानमा ववश्वववद्यालय रहनेछ

४.

ववश्वववद्यालय स्वशाधसत र संगठठत संस्था हुन:े (१) ववश्वववद्यालय अववम्च्छन्न
उत्तराधिकारवाला एक स्वशाधसत र सं गठठत सं स्था हुनेछ
(२) ववश्वववद्यालयको सबै काम कारवाहीको लाधग आफ्नो एउटा
छु ट्टै छाप हुनछ
े
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(३) ववश्वववद्यालयले व्यम्ि सरह चल अचल सम्पम्त्त प्राप्त गनन,
उपयोग गनन वा अन्य कुनै वकधसमले व्यवस्था गनन सक्नेछ
(४) ववश्वववद्यालयले व्यम्ि सरह नाधलस उर्ूर गनन र ववश्वववद्यालय
उपर पधन सोही नामबाट नाधलस उर्ूर लाग्न सक्नेछ
(५) ववश्वववद्यालयले व्यम्ि सरह करार गनन, करार बमोम्र्मको
अधिकार प्रयोग गनन तथा दावयत्व धनवानह गनन सक्नेछ
पररच्छे द-३
ववश्वववद्यालयको संगठन तथा पदाधिकारी
५.

ववश्वववद्यालयको संगठन: ववश्वववद्यालयको सं गठन दे हाय बमोम्र्म हुनेछ
र त्यस्ता सं गठनहरूको सामूवहक रुप नै ववश्वववद्यालयको स्वरुप हुनेछः(क) सं रषक सधमधत,
(ख) प्राम्ज्ञक पररषद्,
(ग) कायनकारी पररषद्,
(घ) तोवकए बमोम्र्मका अन्य धनकाय

६.

ववश्वववद्यालयका पदाधिकारी: ववश्वववद्यालयमा दे हायका पदाधिकारी रहने
छन्ः(क) अध्यष,
(ख) बढीमा पााँच र्ना उपाध्यष,
(ग) अन्य पदाधिकारीहरु
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पररच्छे द-४
सं रषक सधमधतको गठन तथा काम, कतनव्य र अधिकार
७.

सं रषक सधमधतको गठन: (१) ववश्वववद्यालयको सवोच्च धनकायको रुपमा
एक सं रषक सधमधत रहनेछ
(२) सं रषक सधमधतको गठन दे हाय बमोम्र्म हुनछ
े ः(क) ववश्वववद्यालय

रहेको

प्रधतधनधि

सभाको

धनवानचन षेरबाट पवहलो हुने धनवानम्चत हुने
धनवानचन प्रणाली बमोम्र्म धनवानम्चत सदस्य

-सदस्य

(ख)

सम्चव, अथन मन्रालय

-सदस्य

(ग)

सम्चव, मन्रालय

-सदस्य

(घ)

ववश्वववद्यालय अनुदान आयोगको पदाधिकारी
-सदस्य

प्रधतधनधि एक र्ना
(ङ)

ववज्ञान

तथा

प्रववधि

षेरमा

ख्याधतप्राप्त

बहालवाला वा पूव न प्राध्यापकहरूमध्येबाट
-सदस्य

एक र्ना मवहलासवहत दुई र्ना
(च)

ववज्ञान तथा प्रववधि बाहेकका अन्य ववषयका
ख्याधतप्राप्त बहालवाला वा पूव न प्राध्यापकहरू
मध्येबाट एक र्ना

(छ)

ववश्वस्तरीय

ववश्वववद्यालयका

सं रषकको

रुपमा कायन अनुभव सवहतका ख्याधतप्राप्त
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-सदस्य

व्यम्िहरू मध्येबाट एक र्ना मवहलासवहत
दुई र्ना
(र्)

-सदस्य

प्रचधलत कानून बमोम्र्म स्थापना भएका
ववज्ञान तथा प्रववधि सम्बद्ध  सावनर्धनक
सं स्थानका पूवप
न दाधिकारी वा ववज्ञान तथा
प्रववधिको षेरमा कम्तीमा पन्र बषनको
अनुभव

प्राप्त

लब्ि

प्रधतवित

व्यम्िहरू

मध्येबाट एक र्ना
(झ)

-सदस्य

ववज्ञान तथा प्रववधि षेरसाँग सम्बद्ध  उद्योग
व्यवसायमा उल्लेखनीय उपलम्ब्ि हाधसल
गरे का वा ववश्वववद्यालयलाई उल्ले ख्य रुपमा
सहयोग गरे का व्यम्िहरूमध्येबाट दुई र्ना -सदस्य

(ञ)

अध्यष

(ट)

आफ्नो

-सदस्य
पेशा

व्यवसायमा

उल्लेखनीय

उपलम्ब्ि हाधसल गरे का वा समार्लाई
ववम्शष्ट

योगदान

पुर्याएका

व्यम्िहरू

मध्येबाट दुई र्ना
(ठ)

-सदस्य

ववश्वववद्यालयका

अलमुनाईहरूमध्येबाट

कम्म्तमा एक र्ना मवहला सवहत दुई र्ना
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-सदस्य

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ङ),(च),(छ), (र्), (झ), (ट) र
(ठ) बमोम्र्मका सं रषकहरूको मनोनयन सं रषक सधमधतले गनेछ
(४) सं रषक सधमधतले सं रषकहरुको मनोनयन गदान समावेशी
धसद्ध ान्तको आिारमा गनुन पनेछ
(५) उपदफा (३) बमोम्र्म मनोनीत सं रषकको पदावधि चार
बषनको हुनेछ
(६) उपदफा (५) मा र्ुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापधन यो
ऐन प्रारम्भ भएपधछ पवहलो पटक मनोनीत सं रषकहरूको पदावधि कायम
गदान गोला प्रथाबाट चार र्नाको दुई बषन, पााँच र्नाको तीन बषन र
बााँकी पााँच र्नाको चार बषन कायम गररनेछ
(७) सं रषक सधमधतमा उपदफा (२) को खण्ड (ङ),(च), (छ),
(र्), (झ) र (ट) बमोम्र्मका सं रषक मनोनयन गदान ववषयववज्ञतालाई
ध्यान ठदइनेछ
(८) यो ऐन प्रारम्भ भएपधछ पवहलो पटकको लाधग उपदफा
(३) बमोम्र्मका सं रषकहरूको मनोनयन गने प्रयोर्नको लाधग नाम
धसफाररस गनन नेपाल सरकारले दे हाय बमोम्र्मको एक धसफाररस सधमधत
गठन गनेछः(क) प्रचधलत कानून बमोम्र्म स्थापना भएका
ववश्वववद्यालयहरूका पूवउ
न पकुलपधत वा सो
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सरहका पूवप
न दाधिकारीहरूमध्येबाट एक
-अध्यष

र्ना
(ख)

ववश्वस्तरीय

ववश्वववद्यालयका

सं रषकको

रुपमा कायन अनुभव भएका वा म्शषा वा
व्यवसायको षेरमा उल्लेखनीय योगदान
पु¥ofएका

लब्ि

प्रधतवित

मध्येबाट दुई र्ना

व्यम्िहरू
-सदस्य

(९) उपदफा (८) बमोम्र्मको धसफाररस सधमधतको बैठक
सम्बन्िी कायनववधि तथा सं रषकको मनोनयनको लाधग नाम धसफाररस
गदान अवलम्बन गनुन पने प्रकृया सो सधमधत आफैले धनिानरण गरे बमोम्र्म
हुनेछ
(१०) उपदफा (८) बमोम्र्मको धसफाररस सधमधतले कायन
प्रारम्भ गरे को धमधतले नब्बे ठदनधभर मनोनयन गररने व्यम्िको नाम
नेपाल सरकार समष धसफाररस गनुन पनेछ
(११) उपदफा (२) को खण्ड (ङ), (च), (छ), (र्), (झ), (ट)
र (ठ) बमोम्र्म मनोनीत कुनै सं रषकको पद कुनै कारणले ररि हुन
गएमा बााँकी अवधिको लाधग यस दफा बमोम्र्मको प्रकृया पूरा गरी
अको व्यम्िलाई मनोनयन गररनेछ
ु न्दा छ मवहना अगावै
(१२) सं रषकको कायानवधि समाप्त हुनभ
उपदफा (११) बमोम्र्मको मनोनयनको प्रकृया प्रारम्भ गनुन पनेछ
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(१३) सं रषक सधमधतले तोकेको कमनचारीले सं रषक सधमधतको
सम्चवको रुपमा काम गनेछ
(१४) उपदफा (३) बमोम्र्म मनोनीत नेपाली नागररक
सं रषकहरू मध्येबाट सं रषक सधमधतले सभापधतको छनौट गनेछ
(१५) सं रषक सधमधतले उपदफा (२) को खण्ड (ङ), (च),
(छ), (र्), (झ), (ट) र (ठ) बमोम्र्मका कुनै सं रषकले आफ्नो पदीय
म्र्म्मेवारी पूरा नगरे को, पद अनुरुपको आचरण नगरे को, इमान्दाररपूवक
न
आफ्नो कतनव्य पालना नगरे को, ववश्वववद्यालयको वहत ववपरीत कुनै काम
गरे को वा धनर् नैधतक पतन दे म्खने फौर्दारी अधभयोगमा दोषी ठहर
भएको वा कानूनले अयोग्य ठहर गरे को अवस्थामा त्यस्तो सं रषकलाई
पदबाट हटाउन सक्नेछ
तर पदबाट हटाउनु अम्घ धनर्लाई सफाई पेश गनन मनाधसब
मौका ठदनु पनेछ
(१६) कुनै सं रषक मनाधसब कारण वेगर वा सभापधतलाई
पूवर्
न ानकारी नगराई सं रषक सधमधतको लगातार तीन वटा वैठकभन्दा
बढी वा आफ्नो कायनकालको अवधिभर छ वटाभन्दा बढी वैठकमा
उपम्स्थत नभएमा त्यस्तो सं रषक आफ्नो पदबाट स्वतः मुि हुनेछ
८.

सं रषक सधमधतको बैठक: (१) सं रषक सधमधतको बैठक प्रत्येक तीन
मवहनामा कम्तीमा एक पटक बस्नेछ
(२) सभापधतले तोकेको धमधत, समय र स्थानमा सं रषक
सधमधतको बैठक बस्नेछ
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ु न्दा कम्तीमा पन्र ठदन
(३) सं रषक सधमधतको बैठक हुनभ
अगावै बैठकमा छलफल हुने ववषयहरूको कायनसूची सवहतको सूचना
सं रषक सधमधतको सम्चवले सबै सं रषकहरूलाई ठदनेछ
(४) सं रषक सधमधतमा तत्काल कायम रहेको सं ख्याको पचास
प्रधतशतभन्दा बढी सं रषकहरू उपम्स्थत भएमा बैठकको लाधग गणपूरक
सं ख्या पुगेको माधननेछ
(५) सं रषक सधमधतको बैठकको अध्यषता सभापधतले गनेछ
(६) सं रषक सधमधतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र
मत बराबर भएमा बैठकको अध्यषता गने व्यम्िले धनणानयक मत
ठदनेछ
(७) सं रषक सधमधतको बैठकको धनणनय सं रषक सधमधतको
सम्चवले सो सधमधतको बैठकको अध्यषता गने व्यम्िबाट प्रमाम्णत गराई
राख्नेछ
(८) सभापधतको स्वीकृधतमा सं रषकहरूले सञ्चार प्रववधिको
प्रयोग माफनत समेत सं रषक सधमधतको बैठकमा भाग धलन सक्नेछन्
(९) सं रषक सधमधतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायनववधि सो
सधमधत आफैले धनिानरण गरे बमोम्र्म हुनेछ
९.

सं रषक सधमधतको काम, कतनव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यर
उम्ल्लम्खत काम, कतनव्य र अधिकारको अधतररि सं रषक सधमधतको
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काम, कतनव्य र अधिकार दे हाय बमोम्र्म हुनेछः(क)

ववश्वववद्यालयको शैम्षक, प्राम्ज्ञक, व्यवस्थापकीय तथा
अन्य आवश्यक नीधत तथा मापदण्ड स्वीकृत गने,

(ख)

ववश्वववद्यालयका

लाधग

आवश्यक

स्रोत

सािनको

व्यवस्थापन गने, गराउने,
(ग)

ववश्वववद्यालयलाई ववश्वस्तरीय ववश्वववद्यालयको रूपमा
ववकास गनन अल्पकालीन तथा दीघनकालीन योर्ना, नीधत
तथा रणनीधत स्वीकृत गने,

(घ)

ववश्वववद्यालयको बावषनक योर्ना, नीधत, बर्ेट र कायनक्रम
स्वीकृत गने,

(ङ)

ववश्वववद्यालयको लाधग आवश्यक पने धनयम स्वीकृत
गने,

(च)

ववश्वववद्यालयको रैमाधसक प्रगधत वववरण समीषा गने,

(छ)

ववश्वववद्यालयबाट प्रदान गररने उपाधिहरू धनिानरण र
प्रदान गने,

(र्)

अध्यापक, अनुसन्िानकतान र कमनचारीको सेवाका शतन,
तलव तथा सुवविा धनिानरण गने,

(झ)

ववश्वववद्यालयको वहत ववपरीत काम गने वा सन्तोषर्नक
कायन सम्पादन गनन नसक्ने अन्य पदाधिकारीलाई
कारवाही गने,
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(ञ)

ववश्वववद्यालयको प्राम्ज्ञक मूल्य र मान्यतालाई सं रषण
र सम्वद्ध नन गने,

(ट)

ववश्वववद्यालयको कायन सुचारु रुपले सञ्चालन गनन
आवश्यक व्यवस्था धमलाउने,

(ठ)

तोवकए बमोम्र्मका अन्य कायन गने, गराउने
पररच्छे द-५

प्राम्ज्ञक पररषद्को गठन तथा काम, कतनव्य र अधिकार
१०.

प्राम्ज्ञक पररषद्को गठन: (१) ववश्वववद्यालयको प्राम्ज्ञक कायनलाई
व्यवम्स्थत गने धनकायको रुपमा काम गनन एक प्राम्ज्ञक पररषद् रहनेछ
(२) प्राम्ज्ञक पररषद्को गठन दे हाय बमोम्र्म हुनछ
े ः–
(क) अध्यष
(ख)

-सं योर्क

उपाध्यषहरूमध्येबाट

अध्यषद्वारा
-सदस्य

मनोनीत एक र्ना
(ग)

ववश्वववद्यालयका

अध्यापकहरूमध्येबाट

अध्यषद्वारा मनोनीत कम्म्तमा एक र्ना
मवहला सवहत तीन र्ना
(घ)

-सदस्य

सं रषक सधमधतबाट मनोनीत कम्म्तमा
एक र्ना मवहला सवहत ववज्ञ दुई र्ना

-सदस्य

(३) उपदफा (२) बमोम्र्मको प्राम्ज्ञक पररषb\मा तोवकए
बमोम्र्मका अन्य सदस्यहरू समेत रहन सक्नेछन्
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(४) प्राम्ज्ञक पररषद्को काम, कतनव्य र अधिकार दे हाय बमोम्र्म
हुनेछ:(क)

ववश्वववद्यालयको पाठ्यक्रम स्वीकृत गने,

(ख)

ववश्वववद्यालय अन्तगनत सञ्चालन हुने परीषाको वकधसम
तोक्ने तथा शैम्षक कायनक्रमको मूल्याङ्कन गने,

(ग)

ववश्वववद्यालयको शैम्षक गुणस्तर धनिानरण तथा कायम
गने,

(घ)

ववश्वववद्यालयमा

अध्ययन

तथा

अध्यापन

गररने

ववषयहरूमा भनान हुन चावहने योग्यता र आिार तोक्ने,
(ङ)

ववश्वववद्यालयबाट प्रदान गररने उपाधिहरूको लाधग
सं रषक सधमधतमा धसफाररस गने,

(च)

तोवकए बमोम्र्मका अन्य काम गने
पररच्छे द-६

कायनकारी पररषद्को गठन तथा काम, कतनव्य र अधिकार
११.

कायनकारी पररषद्को गठन: (१) ववश्वववद्यालयको कायनकारी धनकायको
रुपमा काम गनन एक कायनकारी पररषद् रहनेछ
(२) कायनकारी पररषद्को गठन दे हाय बमोम्र्म हुनेछः–
(क) अध्यष

-सं योर्क

(ख)

-सदस्य

उपाध्यषहरू
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(ग)

अध्यषको धसफाररसमा

ववश्वववद्यालयका

अध्यापकहरूमध्येबाट सं रषक सधमधतले
मनोनीत गरे का तीन र्ना
(घ)

-सदस्य

कायनकारी पररषद्मा दफा ५ को खण्ड
(घ)

बमोम्र्मका

धनकायको

प्रमुखहरु

मध्येबाट सं रषक सधमधतले मनोधनत गरे का
-सदस्य

दुई र्ना

(३) कायनकारी पररषद्को काम, कतनव्य र अधिकार दे हाय
बमोम्र्म हुनेछः(क) ववश्वववद्यालयको नीधत, बावषनक कायनक्रम र बर्ेट, प्रगधत
वववरण, लेखा परीषण प्रधतवेदन र अन्य आवश्यक प्रस्ताव
तयार गरी स्वीकृधतका लाधग सं रषक सधमधतमा पेश गने,
(ख) ववश्वववद्यालय सम्बन्िी धनयमको मस्यौदा तयार गरी
स्वीकृधतका लाधग सं रषक सधमधत समष पेश गने,
(ग) ववश्वववद्यालयलाई आवश्यक पने ववत्तीय स्रोत र्ुटाउने,
(घ) अध्यापक, अनुसन्िानकतान तथा कमनचारीको दरबन्दी
स्वीकृधतका लाधग सं रषक सधमधत समष पेश गने,
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(ङ) ववश्वववद्यालयलाई आवश्यक पने अध्यापक, अनुसन्िानकतान
तथा कमनचारी तोवकए बमोम्र्म धनयुि गने,
(च) म्शषण र अन्य शुल्क धनिानरण गने,
(छ) आवधिक रुपमा ववश्वववद्यालयको कायनसम्पादन मूल्याङ्कन
गने र सो सम्बन्िी प्रधतवेदन सं रषक सधमधतमा पेश गने,
(र्) तोवकए बमोम्र्मका अन्य कामहरू गने, गराउने
पररच्छे द-७
ववश्वववद्यालयका पदाधिकारी सम्बन्िी व्यवस्था
१२.

अध्यष: (१) ववश्वववद्यालयको कायनकारी प्रमुखको है धसयतमा कायन
सम्पादन गनन ववश्वववद्यालयमा एक र्ना अध्यष रहनेछ
(२) यो ऐन प्रारम्भ भएको धमधतले छ मवहनाधभर सं रषक
सधमधतले दफा १३ बमोम्र्मको प्रवक्रया पूरा गरी अध्यष धनयुि
गनेछ
(३) उपदफा (२) बमोम्र्म अध्यष धनयुम्ि नभएसम्मका लाधग
यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बखत कायम रहेको मदन भण्डारी ववज्ञान तथा
प्रववधि ववश्वववद्यालय पूवानिार तयारी ववकास सधमधतको अध्यषले
ववश्वववद्यालयको अध्यष भई कायन सम्पादन गनेछ
(४) अध्यषको पदावधि चार बषनको हुनछ
े र धनर् अको एक
कायनकालको लाधग धनयुि हुन सक्नेछ
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(५) अध्यषको योग्यता, पाररश्रधमक, सुवविा र सेवाका अन्य
शतनहरू तोवकए बमोम्र्म हुनेछन्
१३.

अध्यषको धनयुम्ि प्रकृया: (१) अध्यषको धनयुम्ि गने प्रयोर्नको
लाधग सं रषक सधमधतले दे हाय बमोम्र्मको धसफाररस सधमधत गठन
गनेछः(क)

सं रषकहरूमध्येबाट एक र्ना

-सं योर्क

(ख)

ववज्ञान तथा प्रववधि ववषयका वररि
-सदस्य

प्राध्यापकहरूमध्येबाट एक र्ना
(ग)

ववश्वस्तरीय
उपाध्यषको

ववश्वववद्यालयका
कायन

अध्यष

अनुभव

वा
भएका
-सदस्य

ब्यम्िहरूमध्येबाट एक र्ना

(२) उपदफा (१) बमोम्र्मको धसफाररस सधमधतले अध्यष
पदका लाधग सावनर्धनक सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान गनुन पनेछ
(३) उपदफा (२) बमोम्र्म प्रकाम्शत सूचना बमोम्र्म दरखास्त
पेश गरे का उम्मेदवारहरूमध्ये धसफाररस सधमधतले बढीमा छ र कम्तीमा
तीनर्ना

योग्य

उम्मेदवारहरूको

अल्पसूची

तयार

गरी

त्यस्ता

उम्मेदवारहरूलाई अन्तवानतान र प्रस्तुधतको लाधग आमन्रण गनुन पनेछ
(४) उपदफा (३) बमोम्र्म उम्मेदवारहरूको अन्तवानतान र
प्रस्तुधतको आिारमा धसफाररस सधमधतले सबैभन्दा योग्य उम्मेदवारको
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नाम अध्यषको पदमा धनयुम्िको लाधग सं रषक सधमधत समष धसफाररस
गनेछ
(५) उपदफा (४) बमोम्र्म धसफाररस भएको उम्मेदवार
उपयुि नलागेमा कारण खुलाई उपदफा (३) बमोम्र्मका बााँकी
उम्मेदवारहरूमध्येबाट अको उम्मेदवारको नाम धसफाररस गनन सं रषक
सधमधतले धसफाररस सधमधतलाई अनुरोि गनन सक्नेछ
(६) उपदफा (५) बमोम्र्म अनुरोि भई आएमा धसफाररस
सधमधतले

बााँकी

उम्मेदवारहरूमध्येबाट

सबैभन्दा

योग्य

अको

उम्मेदवारको नाम धसफाररस गनुन पनेछ
(७) अध्यषको धनयुम्ि प्रकृया सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए
बमोम्र्म हुनेछ
१४.

अध्यषको काम, कतनव्य र अधिकार: (१) अध्यषको काम, कतनव्य र
अधिकार दे हाय बमोम्र्म हुनछ
े ः(क)

ववश्वववद्यालयका सबै

काम कारबाहीउपर सामान्य

धनयन्रण र रे खदे ख गने,
(ख)

ववश्वववद्यालयको काम कारबाहीमा आफ्नो अधिकार
षेरधभर रहेको ववषयमा धनदे शन ठदने,

(ग)

सं रषक सधमधतको धनणनय र धनदे शन कायानन्वयन गने,
गराउने,

(घ)

सं रषक सधमधतमा पेश हुने सबै ववषय सम्बन्िी प्रस्ताव
पेश गनन लगाउने,
17

(ङ)

ववश्वववद्यालयको

ववकासका

लाधग

अल्पकालीन

र

दीघनकालीन कायनक्रम तय गने, गराउने,
(च)

ववश्वववद्यालयलाई आवश्यक स्रोतको व्यवस्था गने,

(छ)

ववश्वववद्यालयमा आधथनक अनुशासन, धमतव्यवयता र
पारदम्शनता कायम गने, गराउने,

(र्)

ववश्वववद्यालयको सम्पम्त्तको व्यवस्थापन, सुरषा र
सं रषण गने, गराउने,

(झ)

तोवकए बमोम्र्मका अन्य काम गने, गराउने

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

उपाध्यषहरू तथा अन्य पदाधिकारीको धनयुम्ि, सेवाका शतन र सुवविा:
(१) उपाध्यष तथा अन्य पदाधिकारीको धनयुम्ि सं रषक सधमधतबाट
हुनेछ
(२) उपाध्यष तथा अन्य पदाधिकारीको योग्यता, सेवाका शतन
र सुवविा तथा काम, कतनव्य र अधिकार तोवकए बमोम्र्म हुनेछ

१६.

पदबाट हटाउने: (१) अध्यषले आफ्नो पदीय म्र्म्मेवारी पूरा नगरे को,
पद अनुरुपको आचरण नगरे को, इमान्दारीपूवक
न
आफ्नो कतनव्य पूरा
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नगरे को वा ववश्वववद्यालयको वहत ववपरीतको कुनै काम गरे को भनी
प्रमाण सवहत सं रषक सधमधतमा तत्काल कायम रहेका एक धतहाई
सं रषकले सभापधत समष धलम्खत धनवेदन ठदन सक्नेछन्
(२) उपदफा (१) बमोम्र्म धनवेदन प्राप्त हुन आएमा त्यस्तो
धनवेदनउपर

छानववन

गनन

एक्काइस

ठदनधभर

सं रषक

सधमधतले

सं रषकहरूमध्येबाट तीन सदस्यीय छानधबन सधमधत गठन गनेछ
(३) उपदफा (२) बमोम्र्मको छानधबन सधमधतले छानववनको
क्रममा सम्बम्न्ित ववज्ञहरूको समेत सहयोग धलन सक्नेछ
(४) उपदफा (२) बमोम्र्मको छानववन सधमधतले छानववन गदान
अध्यषले आफ्नो पदीय म्र्म्मेवारी पूरा नगरे को, पद अनुरुपको आचरण
नगरे को, इमान्दारीपूवक
न आफ्नो कतनव्य पूरा नगरे को वा ववश्वववद्यालयको
वहत ववपरीतको कुनै काम गरे को दे म्खएमा धनर्लाई पदबाट हटाउन सो
सधमधतले छानववन कायन प्रारम्भ गरे को धमधतले एक मवहनाधभर धसफाररस
गनुन पनेछ
(५) उपदफा (४) बमोम्र्म तोवकएको अवधिधभर कायन सम्पन्न
गनन नसकेमा छानववन सधमधत स्वत: ववघटन हुनेछ
(६)

उपदफा

(४)

बमोम्र्मको

धसफाररसको

आिारमा

सं रषकहरूको दुई धतहाई बहुमतले अध्यषलाई पदबाट हटाउनेछ
तर त्यसरी पदबाट हटाउने धनणनय गनुन अम्घ सं रषक सधमधतले
धनर्उपर लागेको आरोपको सफाई पेश गने मौका ठदनुपनेछ
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(७) उपदफा (४) बमोम्र्म पदबाट हटाउन धसफाररस गरे को
धमधतदे म्ख सोको अम्न्तम धनणनय नभएसम्मका लाधग अध्यष आफ्नो
पदबाट स्वतः धनलम्बन हुनछ
े
(८) उपदफा (४) बमोम्र्म धसफाररस प्राप्त गरे को धमधतले साठी
ठदनधभर सं रषक सधमधतले सो सम्बन्िमा अम्न्तम धनणनय गनुन पनेछ
(९) अध्यष धनलम्बन भएको अवस्थामा धनर्ले सम्पादन गने
कामको लाधग सं रषक सधमधतले व्यवस्था गरे बमोम्र्म हुनेछ
(१०) उपाध्यष वा अन्य पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने
प्रकृया तोवकए बमोम्र्म हुनछ
े
पररच्छे द-८
ववश्वववद्यालयको कोष, लेखा र लेखापरीषण सम्बन्िी व्यवस्था
१७.

ववश्वववद्यालयको कोष: (१) ववश्वववद्यालयको एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ
(२) उपदफा (१) बमोम्र्मको कोषमा दे हायका रकमहरू
रहनेछ्न्:(क)

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

(ख)

ववश्वववद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त अनुदानको रकम,

(ग)

कुनै व्यम्ि वा सं स्थाबाट चन्दा, दान, दातव्य वा आधथनक
सहायतास्वरुप प्राप्त रकम,
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(घ)

ववदे शी सरकार, अन्तरानविय सं घ सं स्थाबाट अनुदान वा
सहायतास्वरुप प्राप्त रकम,

(ङ)

शैम्षक तथा अन्य शुल्क वापत प्राप्त रकम,

(च)

ववश्वववद्यालयको बौवद्ध क सम्पम्त्त सम्बन्िी अधिकारबाट
प्राप्त रकम,

(छ)

ववश्वववद्यालयको आय आर्ननबाट प्राप्त रकम

(३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोम्र्म कुनै ववदे शी
व्यम्िबाट र खण्ड (घ) बमोम्र्मको रकम प्राप्त गनुअ
न म्घ ववश्वववद्यालयले
नेपाल सरकार, अथन मन्रालयको स्वीकृधत धलनु पनेछ
(४) ववश्वववद्यालयको कोषको रकम बैंक तथा ववत्तीय सं स्था
सम्बन्िी प्रचधलत कानून बमोम्र्म इर्ार्तपर प्राप्त “क” वगनको वाम्णज्य
बैंकमध्ये कायनकारी पररषद्ले तोकेको बैंकमा खाता खोली र्म्मा
गररनेछ
(५) ववश्वववद्यालयको सबै खचनहरू सं रषक सधमधतबाट स्वीकृत
भए बमोम्र्म उपदफा (१) बमोम्र्मको कोषबाट व्यहोररनेछ
(६) ववश्वववद्यालयको कोष र खाताको सञ्चालन तोवकए बमोम्र्म
हुनेछ
१८.

लेखा र लेखा परीषण: (१) ववश्वववद्यालयले आफ्नो आयव्ययको लेखा
नेपाल सरकारले अपनाएको ले खा प्रणाली अनुसार राख्नु पनेछ
(२) ववश्वववद्यालयले तोवकए बमोम्र्म आन्तररक धनयन्रण
प्रणाली कायम गनुन पनेछ
21

(३) ववश्वववद्यालयको आन्तररक लेखा परीषण प्रचधलत कानून
बमोम्र्मको दतानवाला लेखा पररषकहरूमध्ये सं रषक सधमधतबाट धनयुि
ले खा परीषकबाट गराउनु पनेछ
(४)

ववश्वववद्यालयको

अम्न्तम

लेखा

परीषण

महाले खा

सम्बन्िी

व्यवस्था:

परीषकबाट हुनेछ
पररच्छे द-९
ववववि
१९.

अध्यापक,

अनुसन्िानकतान

तथा

कमनचारी

ववश्वववद्यालयमा रहने अध्यापक, अनुसन्िानकतान तथा कमनचारी सम्बन्िी
ब्यवस्था तोवकए बमोम्र्म हुनेछ
२०.

प्रमाणपर र उपाधि ठदने तथा समकषता र स्तर धनिानरण: (१)
ववश्वववद्यालयबाट उच्च म्शषा हाधसल गने ववद्याथी, प्रम्शषाथी वा
अनुसन्िानकतानलाई ववश्वववद्यालयले तोवकए बमोम्र्मको प्रमाणपर र
उपाधि प्रदान गनेछ
(२) ववश्वववद्यालयले अनुसन्िान र प्राम्ज्ञक षेरमा प्रशंसनीय
कायन गने व्यम्िलाई मानाथन उपाधि प्रदान गनन सक्नेछ
(३) ववश्वववद्यालयले कुनै स्वदे शी वा ववदे शी ववश्वववद्यालय वा
शैम्षक सं स्थाको शैम्षक उपाधिलाई आफ्नो प्रयोर्नको लाधग मान्यता,
समकषता र स्तर धनिानरण गनन सक्नेछ
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(४) प्रमाणपर, उपाधि, समकषता, मान्यता र स्तर धनिानरण
सम्बन्िी अन्य व्यवस्था तोवकए बमोम्र्म हुनछ
े
२१.

धन:शुल्क उच्चम्शषा तथा छारवृम्त्त: (१) ववश्वववद्यालयले तोकेको
मापदण्ड पूरा गरी ववश्वववद्यालयमा भनान भएका दधलत, अपाङ्ग र आधथनक
रुपले ववपन्न ववद्याथीको लाधग उच्च म्शषा धन:शुल्क हुनछ
े
(2) उपदफा (१) को प्रयोर्नको लाधग आिार, मापदण्ड,
वगीकरण सम्बन्िी अन्य व्यवस्था नेपाल सरकारले नेपाल रार्परमा
सूचना प्रकाशन गरी तोके बमोम्र्म हुनेछ
(३) उपदफा (२) बमोम्र्मको सुवविा एक ववद्याथीले प्रत्येक
तहमा एक पटक मार उपभोग गनन पाउनेछ
(४) प्रचधलत कानूनमा र्ुनसुकै कुरा ले म्खएको भए तापधन
दधलत ववद्याथीको लाधग प्राववधिक तथा व्यावसावयक उच्च म्शषामा
भनानका लाधग तोवकए बमोम्र्मको धसट सुरम्षत गररनेछ
(५) ववश्वववद्यालयले शवहद, वेपत्ता पाररएका र अपाङ्गता भएका
व्यम्िका छोरा, छोरीको लाधग प्रचधलत कानूनमा व्यवस्था भए बमोम्र्म
उच्च म्शषाको व्यवस्था गनेछ
(६) कषा छदे म्ख कषा दशसम्म सामुदावयक ववद्यालयमा
अध्ययन गरे को ववद्याथीले उच्च म्शषामा प्रचधलत कानून बमोम्र्म
छारवृम्त्त पाउनेछ

23

२२.

सम्बन्िन वा स्वीकृधत ठदन नसक्ने: ववश्वववद्यालयले कुनै वकधसमका
म्शषण सं स्थालाई अध्ययन तथा अध्यापन गराउन सम्बन्िन तथा
स्वीकृधत ठदने छै न

२३.

काम कारबाही बदर नहुन:े ववश्वववद्यालयको सं रषक, कुनै पदाधिकारी वा
सदस्यको स्थान ररि भई वा सं रषक, कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको
धनयुम्ि वा मनोनयनमा रुटी भएको कारणले मार त्यस्तो सं रषक,
पदाधिकारी वा सदस्य सं लग्न भई गरे को ववश्वववद्यालयको कुनै काम
कारबाही बदर हुनेछैन

२४.

वावषनक प्रधतवेदन: (१) सं रषक सधमधतले प्रत्येक आधथनक वषन समाप्त
भएको

धमधतले

तीन

मवहनाधभर

आफूले

वषनभरीमा

गरे को

काम

कारबाहीको बावषनक प्रधतवेदन ववश्वववद्यालय अनुदान आयोगमा पेश गनुन
पनेछ
(२) उपदफा (१) बमोम्र्मको प्रधतवेदनमा खुलाउनु पने अन्य
ववषय तोवकए बमोम्र्म हुनेछ
(३)

उपदफा (१)

बमोम्र्मको

प्रधतवेदन

प्राप्त

गरे पधछ

ववश्वववद्यालय अनुदान आयोगले ववश्वववद्यालयको उपलम्ब्ि, ववश्वववद्यालय
र ववश्वववद्यालय अनुदान आयोगबीच अनुदान धनिानरणको क्रममा गररएको
सहमधत

बमोम्र्म

ववश्वववद्यालयको

लक्ष्यको

तुलनामा

आिाररत

ववश्लेषणात्मक वववरण सवहतको ववश्वववद्यालयको प्रधतवेदन मन्रालयमा
पेश गनुन पनेछ
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२५.

पूवस्न वीकृधत धलनु पने: ववश्वववद्यालयले नेपाल सरकारलाई आधथनक दावयत्व
पने गरी कुनै पदाधिकारी, अध्यापक, अनुसन्िानकतान तथा कमनचारीको
दरवन्दी स्वीकृत गदान वा पाररश्रधमक वा सेवा सुवविा थप गनुअ
न म्घ
मन्रालय माफनत नेपाल सरकार, अथन मन्रालयको स्वीकृधत धलनु
पनेछ

२६.

ाँ सहकायन गनन सक्ने: ववश्वववद्यालयको लाधग आधथनक श्रोत
धनर्ी षेरसग
र्ुटाउने समेत प्रयोर्नको लाधग ववश्वववद्यालयले धनर्ी षेरसाँग सहकायन
गनन सक्नेछ

२७.

सधमधत गठन: (१) ववश्वववद्यालयले आवश्यकता अनुसार सधमधत गठन
गनन सक्नेछ
(२) सधमधतको काम, कतनब्य र अधिकार त्यस्तो सधमधत गठन
गदानका बखत तोके बमोम्र्म हुनेछ

२८.

धनरीषण र र्ााँचबुझ गरी धनदे शन ठदन सक्ने: (१) वाह्य मूल्याङ्कन
प्रधतवेदन र वावषनक प्रधतवेदनको आिारमा ववश्वववद्यालयको काम कारबाही
वा प्रगधत सन्तोषर्नक नदे म्खएमा नेपाल सरकारले दे हाय बमोम्र्मको
धनरीषण तथा र्ााँचबुझ सधमधत गठन गरी ववश्वववद्यालयको काम

कारबाहीको धनरीषण र र्ााँचबुझ गनन गराउन सक्नेछः–
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(क)

ववज्ञान तथा प्रववधि वा व्यवस्थापनको
षेरमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका
व्यम्िहरू मध्येबाट एकर्ना

(ख)

ववश्वस्तरीय

ववश्वववद्यालयको

-अध्यष
सं रषक

सधमधतको सदस्यको कायनअनुभव भएका
ववज्ञहरू

वा

अथनशास्त्रको

षेरमा

उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका व्यम्िहरू
-सदस्य

मध्येबाट एक र्ना
(ग)

समार्मा उल्ले खनीय योगदान पुर्याएका
-सदस्य

व्यम्िहरू मध्येबाट एकर्ना

(२) उपदफा (१) बमोम्र्मको सधमधतले धनरीषण र र्ााँचबुझ
गदान ववश्वववद्यालयको काम कारबाही सन्तोषर्नक नदे म्खएको भनी
सुझाव सवहतको प्रधतवेदन पेश गरे मा नेपाल सरकारले प्रधतवेदनमा
उम्ल्लम्खत सुझाव कायानन्वयन गनन सं रषक सधमधतलाई आवश्यक
धनदे शन ठदन सक्नेछ
(३) उपदफा (२) बमोम्र्मको धनदे शन कायानन्वयन गनुन सं रषक
सधमधतको कतनव्य हुनेछ
२९.

बौवद्ध क

सम्पम्त्त

सम्बन्िी

अधिकार:

(१)

ववश्वववद्यालयले

गरे को

आववष्कार, उत्पादन वा अन्य कुनै आिारमा प्राप्त गने बौवद्ध क सम्पम्त्त
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सम्बन्िी अधिकार प्रचधलत कानून बमोम्र्म ववश्वववद्यालयमा सुरम्षत
रहनेछ
(२) उपदफा (१) बमोम्र्मको बौवद्ध क सम्पम्त्तको उपयोग
वापत सम्बम्न्ित अध्यापक वा अनुसन्िानकतानलाई ववश्वववद्यालयले तोके
बमोम्र्मको सेवा वा सुवविा प्रदान गनन सक्नेछ
३०.

ववदे शी नागररक वा गैर आवासीय नेपाली नागररकलाई धनयुम्ि वा
मनोनयन गनन सवकने: ववश्वववद्यालयलाई उल्ले खनीय योगदान पुर्याउन
सक्ने ववदे शी नागररक वा गैर आवासीय नेपाली नागररकलाई सं रषक,
सं रषक सधमधतको धसफाररस सधमधतको सदस्य, अध्यष, उपाध्यष, प्राम्ज्ञक
पररषद्,

ववश्वववद्यालयका

अनुसन्िानकतानको

रुपमा

तोवकएका
काम

पदाधिकारी, अध्यापक

गनन धनयुम्ि

वा

मनोनयन

वा
गनन

सवकनेछ
३१.

स्वाथन बाम्झएमा काम कारवाही गनन नहुन:े यस ऐन अन्तगनत मनोनयन
वा धनयुि हुने पदाधिकारीको ववश्वववद्यालयको वहत वा सरोकारसाँग
आफ्नो स्वाथन बाम्झने दे म्खएमा त्यस्तो पदाधिकारी ववश्वववद्यालयको काम
कारबाही वा धनणनय प्रकृयामा सहभागी हुन पाउने छै न

३२.

वाह्य मूल्याङ्कन गररने: (१) सं रषक सधमधतले प्रत्येक तीन वषनमा
ववश्वववद्यालयबाट भए गरे का काम कारबाही, सािन र स्रोतको प्रयोग
तथा प्राप्त उपलम्ब्ि लगायतका ववषयमा तोवकए बमोम्र्म वाह्य मूल्याङ्कन
गराई सोको प्रधतवेदन तयार गनेछ
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(२) उपदफा (१) बमोम्र्मको मूल्याङ्कन प्रधतवेदन सं रषक
सधमधतले तीन वषनको अवधि समाप्त भएको धमधतले छ मवहनाधभर
मन्रालय माफनत नेपाल सरकार समष पेश गनेछ
(३) उपदफा (२) बमोम्र्म प्राप्त मूल्याङ्कन प्रधतवेदन नेपाल
सरकारले सावनर्धनक गनेछ
३३.

अधिकार प्रत्यायोर्न: (१) सं रषक सधमधतले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत
बनेको धनयम बमोम्र्म आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता
अनुसार केही अधिकार अध्यषको धसफाररसमा प्राम्ज्ञक पररषद् वा
कायनकारी पररषद्लाई प्रत्यायोर्न गनन सक्नेछ
(२) प्राम्ज्ञक पररषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको धनयम
बमोम्र्म आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही
अधिकार तोवकएको धनकाय वा सधमधतलाई प्रत्यायोर्न गनन सक्नेछ
(३) कायनकारी पररषद्ले यो ऐन वा यस ऐन अन्तगनत बनेको
धनयम बमोम्र्म आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही
अधिकार ववश्वववद्यालयका कुनै पदाधिकारी वा सधमधतलाई प्रत्यायोर्न
गनन सक्नेछ
(४) ववश्वववद्यालयका कुनै पदाधिकारीले यो ऐन वा यस ऐन
अन्तगनत

बनेको

आवश्यकता

धनयम

अनुसार

बमोम्र्म
केही

आफूलाई

अधिकार

पदाधिकारीलाई प्रत्यायोर्न गनन सक्नेछ
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आफू

प्राप्त

अधिकारमध्ये

मातहतका

कुनै

३४.

ाँ सम्पकन: ववश्वववद्यालयले नेपाल सरकारसाँग सम्पकन
नेपाल सरकारसग
राख्दा मन्रालय माफनत राख्नु पनेछ

३५.

ववश्वववद्यालयको ववघटन: (१) कुनै कारणले ववश्वववद्यालय सञ्चालन हुन
नसक्ने

भएमा

सं रषक

सधमधतको

धसफाररसमा

नेपाल

सरकारले

ववश्वववद्यालय ववघटन गनन सक्नेछ
(२) ववश्वववद्यालय ववघटन भएमा त्यस्तो ववश्वववद्यालयको
सम्पम्त्त तथा दावयत्व नेपाल सरकारमा सनेछ
३६.

ऐन कायानन्वयन मापन: यो ऐन प्रारम्भ भएको पााँच वषन पूरा भएको एक
वषनधभर र त्यसपधछ प्रत्येक पााँच वषनपधछको एक वषनधभर मन्रालयले
ऐन कायानन्वयनको मापन गनेछ र सोको प्रधतवेदन सङ्घीय सं सदको
दुवै सदनको सम्बम्न्ित सधमधतमा पेश गनुन पनेछ

३७.

धनयम बनाउने अधिकार: यो ऐनको कायानन्वयनको लाधग ववश्वववद्यालयले
आवश्यक धनयमहरू बनाउन सक्नेछ
तर नेपाल सरकारलाई थप आधथनक व्ययभार पने ववषयमा धनयम
बनाउाँदा नेपाल सरकार, अथन मन्रालयको सहमधत धलनु पनेछ

३८.

खारे र्ी र बचाउ: (१) मदन भण्डारी ववज्ञान तथा प्रववधि ववश्वववद्यालय
पूवानिार तयारी ववकास सधमधत (गठन) आदे श, २०७५ खारे र् गररएको
छ
(२) सं रषक सधमधत गठन भई पवहलो बैठक नबसेसम्मका
लाधग यो ऐन प्रारम्भ हुाँदाका बखत कायम रहेको मदन भण्डारी ववज्ञान
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तथा

प्रववधि

ववश्वववद्यालय

पूवानिार

तयारी

ववकास

सधमधतले

ववश्वववद्यालयको सं रषक सधमधतको रुपमा काम गनेछ
(३) यो ऐन प्रारम्भ भए पधछ मदन भण्डारी ववज्ञान तथा प्रववधि
ववश्वववद्यालय पूवानिार तयारी ववकास सधमधतको सम्पूणन सम्पम्त्त तथा
दावयत्व ववश्वववद्यालयमा सनेछ
(४) मदन भण्डारी ववज्ञान तथा प्रववधि ववश्वववद्यालय पूवानिार
तयारी ववकास सधमधत (गठन) आदे श, २०७५ बमोम्र्म भए गरे का काम
कारबाही यसै ऐन बमोम्र्म भए गरे को माधननेछ
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