शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन सं िोधन गनन बनेको विधेयक

प्रस्तािना: शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई सं िोधन गनन िाञ्छनीय भएकोले,
१.

२.

३.

सं घीय सं सदले यो ऐन बनाएको छ ।

सं शक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन सं िोधन
गने ऐन, २०७५” रहेको छ।

(२) यो ऐन तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ ।

छात्रिृशि सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा सं िोधन: छात्रिृशि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को,(१)

दफा ७ग. मा रहेको "मन्त्रालयले" भन्ने िब्दको सट्टा "शिक्षा, विज्ञान तथा

(२)

ठाउँ ठाउँमा रहेका “ शिक्षा तथा िेलकुद मन्त्रालय” भन्ने िब्दहरूको सट्टा

प्रविधध मन्त्रालयले" भन्ने िब्दहरू राशिएका छन् ।

“ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालय” भन्ने िब्दहरू रािी रूपान्तर गररएको
छ।

नेपाल सं स्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ मा सं िोधन: नेपाल सं स्कृत विश्वविद्यालय ऐन,
२०४३ को,(1)

दफा ४ को उपदफा (३) पधछ दे हायको उपदफा (४) थवपएको छ:-

(२)

दफा १४ को उपदफा (३) मा रहेका “ जाँचबुझ गने, गराउने” भन्ने िब्दहरू

(३)

“ (४)

पधछ “ र धनदे िन ददने" िब्दहरू थवपएका छन् ।
दफा १५ को,(क)

(ि)

(४)

सभाको अध्यक्षले सभाको बैठकको धनर्नय प्रमाशर्त गनेछ ।”

उपदफा (१) मा रहेका “ शिक्षा मन्त्री िा शिक्षा राज्यमन्त्री” भन्ने
िब्दहरूको सट्टा “ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्री िा राज्यमन्त्री” भन्ने
िब्दहरू राशिएका छन् ।

उपदफा (२) पधछ दे हायको उपदफा (३) थवपएको छ :-

“ (३) सहकुलपधतले आिश्यकता अनुसार विश्वविद्यालयको धनरीक्षर् गनन,

गराउन र धनदे िन ददन सक्नेछ” ।

दफा १७ को उपदफा (४) को सट्टा दे हायको उपदफा (४) राशिएको छ:-

"(४) शिक्षाध्यक्षले सभाको अध्यक्षबाट प्रमाशर्त भएको सभाको धनर्नय

िा आदे िलाई अधभलेि गरी राख्नु पनेछ । सो धनर्नय िा आदे िको एकप्रधत
(४)

कुलपधत समक्ष पठाउनुपनेछ।"

दफा १९ पधछ दे हायको उपदफा (१९क) राशिएको छ:-

''(१९क) पदबाट हटाउन सवकनेेः (१) उप-कुलपधत, शिक्षाध्यक्ष,

कुलसशचि र सेिा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुरुपको शजम्मेिारी पूरा

नगरे को, इमान्दारीपूिक
न
काम नगरे को िा धनजले पद अनुकूलको आचरर्

नगरे को भनी सभामा तत्काल रहेका एक चौथाई सदस्यहरुले धनजलाई पदबाट
हटाउन कुलपधत समक्ष धलशित धनिेदन ददएमा कुलपधतले सभाको कुनै सदस्यको

अध्यक्षतामा विश्िविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा
प्रविधध मन्त्रालयको सशचि रहेको तीन सदस्यीय छानधबन सधमधत गठन गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम गदठत छानधबन सधमधतले सो सम्बन्धमा

आिश्यक छानधबन गरी तीस ददनधभत्र आफ्नो प्रधतिेदन कुलपधत समक्ष पेि
गनुप
न नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोशजमको प्रधतिेदन प्राप्त भएपधछ कुलपधतले सो

प्रधतिेदन सभा समक्ष पेि गनेछ ।

ँ ा
(४) उपदफा (२) बमोशजम पेि भएको प्रधतिेदन उपर छलफल हुद

सभाको बैठकमा उपशस्थत सदस्यमध्ये सभामा तत्काल कायम रहेका पचास
प्रधतितभन्दा

बढी

सदस्यले

उप-कुलपधत,

शिक्षाध्यक्ष,

कुलसशचि

र

सेिा

आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन धनर्नय गरे मा कुलपधतले उप-कुलपधत,
शिक्षाध्यक्ष, कुलसशचि र सेिा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने छ ।

तर त्यसरी हटाउनु अशघ धनजलाई सफाई पेि गने मौकाबाट िशित गररने छै न।

(५) उप-कुलपधत, शिक्षाध्यक्ष, कुलसशचि र सेिा आयोगको अध्यक्ष

बाहेक विश्िविद्यालयका अन्य पदाधधकारीलाई उपदफा (१) बमोशजमको आरोप
छानधबन गदान िा पदबाट हटाउँदा अपनाउनुपने प्रवयया तोवकए बमोशजम हुनेछ।

(६) यस दफा बमोशजम कुनै पदाधधकारी उपर छानधबन िुरु भएमा

त्यसको अशन्तम धनर्नय नभएसम्मको लाधग धनजले आफू बहाल रहेको पदमा
काम गनन पाउने छै न ।

(७) उपदफा (६) बमोशजमको पदाधधकारीले गने दै धनक काम सम्पादन

गननका लाधग कुलपधतले विश्िविद्यालयको कुनै पदाधधकारीलाई शजम्मेिारी तोक्न
(५)

सक्नेछ ।''

दफा २९ पधछ दे हायको दफा 2९क. थवपएको छ :-

"२९क. उच्च शिक्षा धन:िुल्क हुने : (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा
गरी विश्वविद्यालय िा मातहतका आविक िैशक्षक सं स्थामा भनान भएका आधथनक
रूपले विपन्न, आधथनक रूपले विपन्न दधलत र आधथनक रूपले विपन्न अपािता
भएका विद्याथीको लाधग उच्च शिक्षा धन:िुल्क हुनछ
े ।

स्पष्टीकरर् : यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग “ आधथनक रूपले

विपन्न” भन्नाले जीिनयापन गने कुनै आधार, आयश्रोत िा सम्पशि
नभएको नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी
तोकेको भन्दा न्यून आय भएको व्यशि सम्झनु पछन ।

(२) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शिएको भए तापधन

दधलत विद्याथीको लाधग प्राविधधक तथा व्यािसावयक उच्च शिक्षामा
(६)

एकपटक भनानका लाधग तोवकए बमोशजमको धसट सुरशक्षत गररनेछ ।"

दफा ४ र दफा ३४क. मा रहेका “ शिक्षा तथा िेलकुद मन्त्रालय” भन्ने
िब्दहरूको सट्टा “ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालय” रािी रूपान्तर गररएको
छ ।

४.

काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८ मा सं िोधन: काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८
को,(1)

दफा ४ को,(क)

(ि)

(२)

उपदफा (१) को िण्ड (च) मा रहेका “ शिक्षा तथा सं स्कृधत मन्त्रालय”
भन्ने िब्दहरूको सट्टा “ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालय”
िब्दहरू राशिएका छन् ।

भन्ने

उपदफा (४) पधछ दे हायको उपदफा (५) थवपएको छ:गनेछ।”

“ (५) सभाको अध्यक्षले सभाको बैठकको धनर्नय प्रमाशर्त

दफा १३ को

(क) उपदफा (२) र (७) शझवकएका छन् ।

(ि) उपदफा (४) मा रहेको ''जाँचबुझ गने गराउने''को सट्टा ''जाँचबुझ गने
(३)

गराउने र धनदे ि ददने'' थप गररएको ।

दफा १३ पधछ दे हायको दफा १३क. थवपएको छ :-

“ १३क. सह-कुलपधत:(१) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्री िा राज्यमन्त्री
विश्वविद्यालयको सह-कुलपधत हुनेछ ।
(२)

कुलपधतको

(३)

सह-कुलपधतले

अनुपशस्थधतमा

समारोहको अध्यक्षता गनेछ ।

(४)

आिश्यकता

सह-कुलपधतले
अनुसार

धनरीक्षर् गनन, गराउन र धनदे िन ददन सक्नेछ” ।

दीक्षान्त

विश्वविद्यालयको

दफा १५ को उपदफा (३) को सट्टा दे हायको उपदफा (३) राशिएको छ:-

"(४) रशजष्ट्रारले सभाको अध्यक्षबाट प्रमाशर्त भएको सभाको धनर्नय िा

आदे िलाई अधभलेि गरी राख्नु पनेछ । सो धनर्नय िा आदे िको एकप्रधत
(५)

कुलपधतसमक्ष पठाउनुपनेछ।"

दफा १६ पधछ दे हायको उपदफा (१६क) राशिएको छ:-

''(१६क) पदबाट हटाउन सवकनेेः (१) उप-कुलपधत र रशजष्ट्रारले

आफ्नो पद अनुरुपको शजम्मेिारी पूरा नगरे को, इमान्दारीपूिक
न काम नगरे को िा
धनजले पद अनुकूलको आचरर् नगरे को भनी सभामा तत्काल रहेका एक चौथाई
सदस्यहरुले धनजलाई पदबाट हटाउन कुलपधत समक्ष धलशित धनिेदन ददएमा

कुलपधतले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्िविद्यालय अनुदान आयोगको
सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालयको सशचि रहेको तीन सदस्यीय
छानधबन सधमधत गठन गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम गदठत छानधबन सधमधतले सो सम्बन्धमा

आिश्यक छानधबन गरी तीस ददनधभत्र आफ्नो प्रधतिेदन कुलपधत समक्ष पेि
गनुप
न नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोशजमको प्रधतिेदन प्राप्त भएपधछ कुलपधतले सो

प्रधतिेदन सभा समक्ष पेि गनेछ ।

ँ ा
(४) उपदफा (२) बमोशजम पेि भएको प्रधतिेदन उपर छलफल हुद

सभाको बैठकमा उपशस्थत सदस्यमध्ये सभामा तत्काल कायम रहेका पचास
प्रधतितभन्दा बढी सदस्यले उप-कुलपधत र रशजष्ट्रारलाई पदबाट हटाउन धनर्नय
गरे मा कुलपधतले उप-कुलपधत र रशजष्ट्रारलाई पदबाट हटाउने छ ।

तर त्यसरी हटाउनु अशघ धनजलाई सफाई पेि गने मौकाबाट िशित गररने छै न।
(५)

उप-कुलपधत

र

रशजष्ट्रार

बाहेक

विश्िविद्यालयका

अन्य

पदाधधकारीलाई उपदफा (१) बमोशजमको आरोप छानधबन गदान िा पदबाट
हटाउँदा अपनाउनुपने प्रवयया तोवकए बमोशजम हुनेछ ।

(६) यस दफा बमोशजम कुनै पदाधधकारी उपर छानधबन िुरु भएमा

त्यसको अशन्तम धनर्नय नभएसम्मको लाधग धनजले आफू बहाल रहेको पदमा
काम गनन पाउने छै न ।

(७) उपदफा (६) बमोशजमको पदाधधकारीले गने दै धनक काम सम्पादन

गननका लाधग कुलपधतले विश्िविद्यालयको कुनै पदाधधकारीलाई शजम्मेिारी तोक्न
(६)

सक्नेछ ।''

दफा २० पधछ दे हायको दफा २०क. थवपएको छ:-

"२०क. उच्च शिक्षा धन:िुल्क हुने : (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड

पूरा गरी विश्वविद्यालय िा मातहतका आविक िैशक्षक सं स्थामा भनान
भएका आधथनक रूपले विपन्न, आधथनक रूपले विपन्न दधलत र आधथनक

रूपले विपन्न अपािता भएका विद्याथीको लाधग उच्च शिक्षा धन:िुल्क
हुनेछ ।

स्पष्टीकरर् : यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग “ आधथनक रूपले विपन्न” भन्नाले

जीिनयापन गने कुनै आधार, आयश्रोत िा सम्पशि नभएको नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी तोकेको भन्दा न्यून
आय भएको व्यशि सम्झनु पछन ।

(२) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शिएको भए तापधन

दधलत विद्याथीको लाधग प्राविधधक तथा व्यािसावयक उच्च शिक्षामा
५.

एकपटक भनानका लाधग तोवकए बमोशजमको धसट सुरशक्षत गररनेछ ।"

धत्रभुिन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ मा सं िोधन: धत्रभुिन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९
को,(1)

दफा ९ को उपदफा (३) पधछ दे हायको उपदफा (३क) थवपएको छ:-

(२)

दफा १७ को उपदफा (१) मा रहेका “ शिक्षा तथा सं स्कृधत मन्त्री िा राज्य

(3)

“ (३क) सभाको अध्यक्षले सभाको बैठकको धनर्नय प्रमाशर्त गनेछ ।”

मन्त्री” भन्ने िब्दहरूको सट्टा “ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्री िा राज्य
मन्त्री” भन्ने िब्दहरू राशिएका छन् ।

दफा १९ को उपदफा (१०) को सट्टा दे हायको उपदफा (१०) राशिएको छ:-

"(१०) शिक्षाध्यक्षले सभाको अध्यक्षबाट प्रमाशर्त भएको सभाको धनर्नय

िा आदे िलाई अधभलेि गरी राख्नु पनेछ । सो धनर्नय िा आदे िको एकप्रधत
(४)

कुलपधतसमक्ष पठाउनुपनेछ।"

दफा २१ पधछ दे हायको उपदफा (२१क) राशिएको छ:-

''(२१क) पदबाट हटाउन सवकनेेः (१) उप-कुलपधत, शिक्षाध्यक्ष,

रशजष्ट्रार र सेिा आयोगको अध्यक्षले आफ्नो पद अनुरुपको शजम्मेिारी पूरा

नगरे को, इमान्दारीपूिक
न
काम नगरे को िा धनजले पद अनुकूलको आचरर्

नगरे को भनी सभामा तत्काल रहेका एक चौथाई सदस्यहरुले धनजलाई पदबाट
हटाउन कुलपधत समक्ष धलशित धनिेदन ददएमा कुलपधतले सभाको कुनै सदस्यको
अध्यक्षतामा विश्िविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा
प्रविधध मन्त्रालयको सशचि रहेको तीन सदस्यीय छानधबन सधमधत गठन गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम गदठत छानधबन सधमधतले सो सम्बन्धमा

आिश्यक छानधबन गरी तीस ददनधभत्र आफ्नो प्रधतिेदन कुलपधत समक्ष पेि
गनुप
न नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोशजमको प्रधतिेदन प्राप्त भएपधछ कुलपधतले सो

प्रधतिेदन सभा समक्ष पेि गनेछ ।

ँ ा
(४) उपदफा (२) बमोशजम पेि भएको प्रधतिेदन उपर छलफल हुद

सभाको बैठकमा उपशस्थत सदस्यमध्ये सभामा तत्काल कायम रहेका पचास

प्रधतितभन्दा बढी सदस्यले उप-कुलपधत, शिक्षाध्यक्ष, रशजष्ट्रार र सेिा आयोगको
अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन धनर्नय गरे मा कुलपधतले उप-कुलपधत, शिक्षाध्यक्ष,
रशजष्ट्रार र सेिा आयोगको अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने छ ।

तर त्यसरी हटाउनु अशघ धनजलाई सफाई पेि गने मौकाबाट िशित गररने छै न।
(५) उप-कुलपधत, शिक्षाध्यक्ष, रशजष्ट्रार र सेिा आयोगको अध्यक्ष बाहेक

विश्िविद्यालयका

अन्य

पदाधधकारीलाई

उपदफा

(१)

बमोशजमको

आरोप

छानधबन गदान िा पदबाट हटाउँदा अपनाउनुपने प्रवयया तोवकए बमोशजम हुनेछ।

(६) यस दफा बमोशजम कुनै पदाधधकारी उपर छानधबन िुरु भएमा

त्यसको अशन्तम धनर्नय नभएसम्मको लाधग धनजले आफू बहाल रहेको पदमा
काम गनन पाउने छै न ।

(७) उपदफा (६) बमोशजमको पदाधधकारीले गने दै धनक काम सम्पादन

गननका लाधग कुलपधतले विश्िविद्यालयको कुनै पदाधधकारीलाई शजम्मेिारी तोक्न
(५)
(६)

सक्नेछ ।''

दफा २५ को उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राशिएको छ :"(२) विश्वविद्यालयको लेिापरीक्षर् महाले िा परीक्षकबाट हुनेछ ।"

दफा २७ पधछ दे हायको दफा २७क. थवपएको छ:-

"२७क. उच्च शिक्षा धन:िुल्क हुने : (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड

पूरा गरी विश्वविद्यालय िा मातहतका आविक िैशक्षक सं स्थामा भनान
भएका आधथनक रूपले विपन्न, आधथनक रूपले विपन्न दधलत र आधथनक

रूपले विपन्न अपािता भएका विद्याथीको लाधग उच्च शिक्षा धन:िुल्क
हुनेछ।

स्पष्टीकरर् : यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग “ आधथनक रूपले विपन्न” भन्नाले

जीिनयापन गने कुनै आधार, आयश्रोत िा सम्पशि नभएको नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी तोकेको भन्दा न्यून
आय भएको व्यशि सम्झनु पछन ।

(२) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शिएको भए तापधन दधलत

विद्याथीको लाधग प्राविधधक तथा व्यािसावयक उच्च शिक्षामा एकपटक भनानका
(७)

६.

लाधग तोवकए बमोशजमको धसट सुरशक्षत गररनेछ ।"

दफा ८ र दफा ३१ मा रहेका “शिक्षा तथा सं स्कृधत मन्त्रालय” भन्ने

िब्दहरूको सट्टा “शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालय” भन्ने िब्दहरू रािी
रूपान्तर गररएको छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५० मा सं िोधन: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
ऐन, २०५० को,(1)

दफा ११ पधछ दे हायको दफा ११क. र ११ि. थवपएका छन्:-

"११क. धन:िुल्क उच्च शिक्षाको लाधग अनुदान ददने : (१) विश्वविद्यालय िा
मातहतका आविक िैशक्षक सं स्थामा भनान भएका आधथनक रूपले विपन्न,
आधथनक रुपमा विपन्न दधलत िा आधथनक रुपमा विपन्न अपािता
भएका विद्याथीलाई लाग्ने अध्ययन िुल्क बापतको रकम आयोगले
धनज

अध्ययनरत

गराउनेछ ।

शिक्षर्

सं स्थामा

अनुदानको

रूपमा

उपलब्ध

स्पष्टीकरर् : यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग “ आधथनक रूपले

विपन्न” भन्नाले जीिनयापन गने कुनै आधार, आयश्रोत िा सम्पशि
नभएको नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी
तोकेको भन्दा न्यून आय भएको व्यशि सम्झनु पछन ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा ले शिएको भए तापधन

दे हायको अिस्थामा

रहेका विद्याथीहरूको लाधग अध्ययन

बापतको रकम शिक्षर् सं स्थालाई उपलब्ध गराइने छै न :-

िुल्क

(क) अध्ययन गनन छोडे का,

(ि) अध्ययन सं काय पररितनन गरे का,

(ग) तोवकएको हाशजरी प्रधतित भन्दा कम हाशजर
भएका,

(घ) लगातार दुई िर्न सम्म अनुतीर्न भएका,
(ङ) झुट्टा वििरर् पेि गरे का, िा
(च)

अन्य

शिक्षर्

गरररहेका ।

सं स्थामा

धन:िुल्क

अध्ययन

(३) उपदफा (१) बमोशजम उपलब्ध गराइएको अनुदान

उपदफा (२) बमोशजमका अिस्थामा रहेका विद्याथीका लाधग प्रयोग
भएको दे शिएमा सम्बशन्धत शिक्षर् सं स्थाले त्यस्तो रकम असुल उपर
गरी आयोगमा वफतान पठाउनु पनेछ ।
(४)

उपदफा

(३)

बमोशजमको

रकम

सम्बशन्धत

शिक्षर्

सं स्थाले आयोगमा वफतान नपठाएमा त्यस्तो िैशक्षक सं स्थालाई ददइने
११ि.

जुनसुकै अनुदान आयोगले रोक्का गनन सक्नेछ ।

धन:िुल्क उच्च शिक्षाका लाधग रकम व्यिस्था : (१) दफा ११क.

अनुसार लाग्ने रकम आयोगले धन:िुल्क उच्च शिक्षा ददने प्रयोजनको

लाधग विश्वविद्यालय िा मातहतका आविक िैशक्षक सं स्थालाई ददएको
अनुदान रकम सालिसाली रूपमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको

७.

विधनयोशजत बजेटबाट व्यिस्थापन हुनेछ।

(2)

दफा १६ को उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राशिएको छ :-

(३)

दफा ५ र दफा १८ मा रहेका “ शिक्षा, सं स्कृधत तथा समाज कल्यार्

"(२) आयोगको लेिापरीक्षर् महाले िा परीक्षकबाट हुनेछ ।"

मन्त्रालय” भन्ने िब्दहरूको सट्टा “ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालय” भन्ने
िब्दहरू रािी रूपान्तर गररएको छ ।

पूिानिल विश्वविद्यालय ऐन, २०५० मा सं िोधन: पूिानिल विश्वविद्यालय ऐन, २०५०
को,(१)

(2)

दफा ३ को उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राशिएको छ :-

“ (२) विश्वविद्यालयको केन्रीय कायानलय मोरङ शजल्ला, सुन्दर हरै चा

नगरपाधलकाको गोठगाउँमा रहनेछ।”
दफा ७ को उपदफा (२) को,(क)

िण्ड (घ) को सट्टा दे हायको िण्ड (घ) राशिएको छ:-

जना

-सदस्य"

(ि)

"(घ)

प्रदे ि नम्बर १ का सं घीय सं सदको सदस्यहरूमध्येबाट तीन

िण्ड (ट) को सट्टा दे हायको िण्ड (ट) राशिएको छ:"(ट)

विश्वविद्यालयको केन्रीय कायानलय रहेको नगर
कायनपाधलकाको प्रमुिसमेत रहने गरी प्रदे ि
नम्बर १ अन्तगनतका नगरकायनपाधलकाका
प्रमुिहरूमध्येबाट चार जना
-सदस्य"

(३)

दफा ८ को उपदफा (२) पधछ दे हायको उपदफा (२क) थवपएको छ ।

(४)

दफा १४ को उपदफा (१) को िण्ड (ङ) को सट्टा दे हायको िण्ड (ङ)

“ (२क) सभाको अध्यक्षले सभाको बैठकको धनर्नय प्रमाशर्त गनेछ ।”

राशिएको छ:"(ङ)

विश्वविद्यालयको केन्रीय कायानलय रहेको नगर कायनपाधलकाको

प्रमुिसमेत रहने गरी प्रदे ि नम्बर १ अन्तगनतका नगरकायनपाधलकाका
प्रमुिहरूमध्येबाट चार जना
(५)

-सदस्य"

दफा २३ को उपदफा (१) मा रहेका “ शिक्षा, सं स्कृधत तथा समाजकल्यार्
मन्त्री िा राज्य मन्त्री” भन्ने िब्दहरूको सट्टा "शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्री
िा राज्य मन्त्री” भन्ने िब्दहरू राशिएका छन् ।

(६) दफा २६ को उपदफा (४) पधछ उपदफा (५) थवपएको छेः

''(५) रशजष्ट्रारले सभाको अध्यक्षबाट प्रमाशर्त भएको सभाको धनर्नय िा आदे िको
अधभलेि गरी राख्नुपनेछ ।सो धनर्नय िा आदे िको एकप्रधत कुलपधतसमक्ष

(७)
(८)

पठाउनुपनेछ।''

दफा २७ को उपदफा (१) को सट्टा दे हायको उपदफा (१) राशिएको छ :“ (१) डीनको धनयुशि कायनकारी पररर्द्बाट हुनेछ ।"

दफा २८ पधछ दे हायको उपदफा (२८क) राशिएको छ:-

''(२८क) पदबाट हटाउन सवकनेेः (१) उप-कुलपधत, रशजष्ट्रार र सेिा

आयोगको

अध्यक्षले

आफ्नो

पद

अनुरुपको

शजम्मेिारी

पूरा

नगरे को,

इमान्दारीपूिक
न काम नगरे को िा धनजले पद अनुकूलको आचरर् नगरे को भनी
सभामा तत्काल रहेका एक चौथाई सदस्यहरुले धनजलाई पदबाट हटाउन

कुलपधत समक्ष धलशित धनिेदन ददएमा कुलपधतले सभाको कुनै सदस्यको
अध्यक्षतामा विश्िविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा
प्रविधध मन्त्रालयको सशचि रहेको तीन सदस्यीय छानधबन सधमधत गठन गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम गदठत छानधबन सधमधतले सो सम्बन्धमा

आिश्यक छानधबन गरी तीस ददनधभत्र आफ्नो प्रधतिेदन कुलपधत समक्ष पेि
गनुप
न नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोशजमको प्रधतिेदन प्राप्त भएपधछ कुलपधतले सो

प्रधतिेदन सभा समक्ष पेि गनेछ ।

ँ ा
(४) उपदफा (२) बमोशजम पेि भएको प्रधतिेदन उपर छलफल हुद

सभाको बैठकमा उपशस्थत सदस्यमध्ये सभामा तत्काल कायम रहेका पचास

प्रधतितभन्दा बढी सदस्यले उप-कुलपधत, रशजष्ट्रार र सेिा आयोगको अध्यक्षलाई
पदबाट हटाउन धनर्नय गरे मा कुलपधतले उप-कुलपधत, रशजष्ट्रार र सेिा आयोगको
अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने छ ।

तर त्यसरी हटाउनु अशघ धनजलाई सफाई पेि गने मौकाबाट िशित गररने छै न।
(५)

उप-कुलपधत,

विश्िविद्यालयका

अन्य

रशजष्ट्रार

पदाधधकारीलाई

र

सेिा

उपदफा

आयोगको
(१)

अध्यक्ष

बमोशजमको

बाहेक

आरोप

छानधबन गदान िा पदबाट हटाउँदा अपनाउनुपने प्रवयया तोवकए बमोशजम हुनेछ।

(६) यस दफा बमोशजम कुनै पदाधधकारी उपर छानधबन िुरु भएमा

त्यसको अशन्तम धनर्नय नभएसम्मको लाधग धनजले आफू बहाल रहेको पदमा
काम गनन पाउने छै न ।

(७) उपदफा (६) बमोशजमको पदाधधकारीले गने दै धनक काम सम्पादन

गननका लाधग कुलपधतले विश्िविद्यालयको कुनै पदाधधकारीलाई शजम्मेिारी तोक्न
(९)

सक्नेछ ।''

दफा ३२ को उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राशिएको छ:-

“ (२) विश्वविद्यालयको ले िा परीक्षर् महाले िा परीक्षकबाट हुनेछ।”

(१०) दफा ३४ पधछ दे हायको दफा ३४क. थवपएको छ :-

"३४क. उच्च शिक्षा धन:िुल्क हुने : (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड

पूरा गरी विश्वविद्यालय िा मातहतका आविक िैशक्षक सं स्थामा भनान
भएका आधथनक रूपले विपन्न, आधथनक रूपले विपन्न दधलत र आधथनक

रूपले विपन्न अपािता भएका विद्याथीको लाधग उच्च शिक्षा धन:िुल्क
हुनेछ ।

स्पष्टीकरर् : यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग “ आधथनक रूपले विपन्न” भन्नाले

जीिनयापन गने कुनै आधार, आयश्रोत िा सम्पशि नभएको नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी तोकेको भन्दा न्यून
आय भएको व्यशि सम्झनु पछन ।

(२) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शिएको भए तापधन दधलत

विद्याथीको लाधग प्राविधधक तथा व्यािसावयक उच्च शिक्षामा एकपटक भनानका
लाधग तोवकए बमोशजमको धसट सुरशक्षत गररनेछ ।"

(११) दफा ७ र दफा ३७ मा रहेका “शिक्षा, सं स्कृधत तथा समाज कल्यार्
मन्त्रालय” भन्ने िब्दहरूको सट्टा “शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालय” भन्ने
िब्दहरू रािी रूपान्तर गररएको छ ।
८.

पोिरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ मा सं िोधन: पोिरा विश्वविद्यालय ऐन, २०५३ को,(1)

दफा ७ को उपदफा (२) को,(क)

िण्ड (झ) को सट्टा दे हायको िण्ड (झ) राशिएको छ :"(झ)

विश्वविद्यालयको केन्रीय कायानलय रहेको नगरकायनपाधलकाको
प्रमुिसमेत रहने गरी गण्डकी प्रदे ि अन्तगनतका

नगरकायनपाधलकाका प्रमुिहरू मध्येबाट तीन जना

(२)
(3)

(4)

(ि)

-सदस्य ।"

िण्ड (ध) शझवकएको छ ।

दफा ८ को उपदफा (७) को सट्टा दे हायको उपदफा (७) राशिएको छ:-

“ (७) सभाको बैठकको धनर्नय सभाको अध्यक्षले प्रमाशर्त गनेछ ।"

दफा २३ को उपदफा (१) मा रहेका “ शिक्षा मन्त्री िा राज्य मन्त्री” भन्ने
िब्दहरूको सट्टा “ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्री िा राज्य मन्त्री” भन्ने
िब्दहरू राशिएका छन् ।

दफा २६ को उपदफा (६) पधछ उपदफा (७) थवपएको छेः

''(७) रशजष्ट्रारले सभाको अध्यक्षबाट प्रमाशर्त भएको सभाको धनर्नय िा आदे िको
अधभलेि गरी राख्नुपनेछ । सो धनर्नय िा आदे िको एकप्रधत कुलपधतसमक्ष
(५)

पठाउनुपनेछ ।''

दफा २८ पधछ दे हायको उपदफा (२८क) राशिएको छ:-

''(२८क) पदबाट हटाउन सवकनेेः (१) उप-कुलपधत, रशजष्ट्रार र सेिा

आयोगको

अध्यक्षले

आफ्नो

पद

अनुरुपको

शजम्मेिारी

पूरा

नगरे को,

इमान्दारीपूिक
न काम नगरे को िा धनजले पद अनुकूलको आचरर् नगरे को भनी
सभामा तत्काल रहेका एक चौथाई सदस्यहरुले धनजलाई पदबाट हटाउन

कुलपधत समक्ष धलशित धनिेदन ददएमा कुलपधतले सभाको कुनै सदस्यको
अध्यक्षतामा विश्िविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा, विज्ञान तथा
प्रविधध मन्त्रालयको सशचि रहेको तीन सदस्यीय छानधबन सधमधत गठन गनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोशजम गदठत छानधबन सधमधतले सो सम्बन्धमा

आिश्यक छानधबन गरी तीस ददनधभत्र आफ्नो प्रधतिेदन कुलपधत समक्ष पेि
गनुप
न नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोशजमको प्रधतिेदन प्राप्त भएपधछ कुलपधतले सो

प्रधतिेदन सभा समक्ष पेि गनेछ ।

ँ ा
(४) उपदफा (२) बमोशजम पेि भएको प्रधतिेदन उपर छलफल हुद

सभाको बैठकमा उपशस्थत सदस्यमध्ये सभामा तत्काल कायम रहेका पचास

प्रधतितभन्दा बढी सदस्यले उप-कुलपधत, रशजष्ट्रार र सेिा आयोगको अध्यक्षलाई
पदबाट हटाउन धनर्नय गरे मा कुलपधतले उप-कुलपधत, रशजष्ट्रार र सेिा आयोगको
अध्यक्षलाई पदबाट हटाउने छ ।

तर त्यसरी हटाउनु अशघ धनजलाई सफाई पेि गने मौकाबाट िशित गररने छै न।
(५)

उप-कुलपधत,

विश्िविद्यालयका

अन्य

रशजष्ट्रार

पदाधधकारीलाई

र

सेिा

उपदफा

आयोगको
(१)

अध्यक्ष

बमोशजमको

बाहेक

आरोप

छानधबन गदान िा पदबाट हटाउँदा अपनाउनुपने प्रवयया तोवकए बमोशजम हुनेछ।

(६) यस दफा बमोशजम कुनै पदाधधकारी उपर छानधबन िुरु भएमा

त्यसको अशन्तम धनर्नय नभएसम्मको लाधग धनजले आफू बहाल रहेको पदमा
काम गनन पाउने छै न ।

(७) उपदफा (६) बमोशजमको पदाधधकारीले गने दै धनक काम सम्पादन

गननका लाधग कुलपधतले विश्िविद्यालयको कुनै पदाधधकारीलाई शजम्मेिारी तोक्न
(६)
(७)

सक्नेछ ।''

दफा ३० को उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राशिएको छ:"(२) विश्वविद्यालयको लेिा परीक्षर् महाले िा परीक्षकबाट हुनेछ ।"
दफा ३२ पधछ दे हायको दफा ३२क. थवपएको छ:-

"३२क. उच्च शिक्षा धन:िुल्क हुने : (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड

पूरा गरी विश्वविद्यालय िा मातहतका आविक िैशक्षक सं स्थामा भनान
भएका आधथनक रूपले विपन्न, आधथनक रूपले विपन्न दधलत र आधथनक

रूपले विपन्न अपािता भएका विद्याथीको लाधग उच्च शिक्षा धन:िुल्क
हुनेछ।

स्पष्टीकरर् : यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग “ आधथनक रूपले विपन्न” भन्नाले

जीिनयापन गने कुनै आधार, आयश्रोत िा सम्पशि नभएको नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी तोकेको भन्दा न्यून
आय भएको व्यशि सम्झनु पछन ।

(२) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शिएको भए तापधन दधलत

विद्याथीको लाधग प्राविधधक तथा व्यािसावयक उच्च शिक्षामा एकपटक भनानका
(८)

९.

लाधग तोवकए बमोशजमको धसट सुरशक्षत गररनेछ ।"

दफा ७ र दफा ३९ मा रहेका “शिक्षा मन्त्रालय” भन्ने िब्दहरूको सट्टा “शिक्षा,
विज्ञान प्रविधध मन्त्रालय” भन्ने िब्दहरू रािी रूपान्तर गररएको छ ।

लुशम्बनी बौद्ध विश्वविद्यालय ऐन,२०६३ मा सं िोधन : लुशम्बनी बौद्ध विश्वविद्यालय
ऐन,२०६३ को,(१)

(२)

(३)

प्रस्तािनामा रहेका “ बौद्ध दिनन, सावहत्य, शिक्षा र सं स्कृधत" भन्ने िब्दहरूको

सट्टा “ बौद्ध दिनन, सावहत्य, शिक्षा र सं स्कृधत र अन्य विर्य” भन्ने िब्दहरू थपी
प्रस्तािनामा रहेका “ जनस्तरबाट” भन्ने िब्द शझवकएको छ ।

दफा ३ को उपदफा (१) मा रहेका “ बौद्ध दिनन, सावहत्य, शिक्षा र सं स्कृधत”
भन्ने िब्दहरूको सट्टा “ बौद्ध दिनन, सावहत्य, शिक्षा र सं स्कृधत र अन्य विर्य”
भन्ने िब्दहरू थवपएका छन् ।

दफा ७ को उपदफा (२) को,(क)

(ि)

(ग)

िण्ड (ट) मा रहेका “ सम्बशन्धत विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रिासक” भन्ने
िब्दहरूको सट्टा “ सम्बशन्धत प्रदे ि सरकारको प्रमुि सशचि”
िब्दहरू राशिएका छन् ।

भन्ने

िण्ड (त) मा रहेका “ प्राध्यापक सं घको प्रधतधनधध” भन्ने िब्दहरूको
सट्टा “ विश्वविद्यालय प्राध्यापक सं घको प्रधतधनधध” भन्ने िब्दहरू राशिएका
छन् ।

िण्ड (द) मा रहेका “ प्रत्येक विकास क्षेत्रबाट एकजना मवहला पने गरी
दिजना” भन्ने िब्दहरूको सट्टा “ प्रत्येक प्रदे िबाट कम्तीमा एक जना
मवहला पने गरी चौध जना” भन्ने िब्दहरू राशिएका छन् ।

(४)

दफा ८ को उपदफा (७) को सट्टा दे हायको उपदफा (७) राशिएको छ:-

(५)

दफा २० को उपदफा (१) मा रहेका “शिक्षा तथा िेलकुद मन्त्री” भन्ने

(6)

“ (७) सभाको बैठकको धनर्नय सभाको अध्यक्षले प्रमाशर्त गनेछ ।”

िब्दहरूको सट्टा “शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्री” भन्ने िब्दहरू राशिएका
छन् ।

दफा २३ को उपदफा (५) पधछ उपदफा (६) थवपएको छेः

''(६) रशजष्ट्रारले सभाको अध्यक्षबाट प्रमाशर्त भएको सभाको धनर्नय िा आदे िको
अधभलेि गरी राख्नुपनेछ । सो धनर्नय िा आदे िको एकप्रधत कुलपधतसमक्ष
(7)

(8)

(९)

पठाउनुपनेछ ।''

दफा २४ को उपदफा (२) मा रहेको “ उपकुलपधतबाट” भन्ने िब्दको सट्टा

“ कायनकारी पररर्द्को धसफाररसमा उपकुलपधतबाट ” भन्ने िब्दहरू राशिएका
छन् ।

दफा २८ को उपदफा (१) मा रहेका "शिक्षा तथा िेलकूद मन्त्रालयका
सशचि" भन्ने िब्दहरूको सट्टा “ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालयका सशचि”
भन्ने िब्दहरू राशिएका छन् ।

दफा २८ को उपदफा (६) पधछ दे हायको उपदफा (७) थवपएको छेः

''(७) उपदफा (६) बमोशजमको पदाधधकारीले गने दै धनक काम सम्पादन गननका

लाधग कुलपधतले विश्िविद्यालयको कुनै पदाधधकारीलाई शजम्मेिारी तोक्न सक्नेछ ।''
(10) दफा ३२ पधछ दे हायको दफा ३२क. थवपएको छ:-

"३२क. उच्च शिक्षा धन:िुल्क हुने : (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड

पूरा गरी विश्वविद्यालय िा मातहतका आविक िैशक्षक सं स्थामा भनान
भएका आधथनक रूपले विपन्न, आधथनक रूपले विपन्न दधलत र आधथनक

रूपले विपन्न अपािता भएका विद्याथीको लाधग उच्च शिक्षा धन:िुल्क
हुनेछ ।

स्पष्टीकरर् : यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग “ आधथनक रूपले विपन्न” भन्नाले

जीिनयापन गने कुनै आधार, आयश्रोत िा सम्पशि नभएको नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी तोकेको भन्दा न्यून
आय भएको व्यशि सम्झनु पछन ।

(२) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शिएको भए तापधन दधलत

विद्याथीको लाधग प्राविधधक तथा व्यािसावयक उच्च शिक्षामा एकपटक भनानका
लाधग तोवकए बमोशजमको धसट सुरशक्षत गररनेछ ।"

(१1) दफा ७, दफा ३८ र दफा ४१ मा रहेका “शिक्षा तथा िेलकूद मन्त्रालय” भन्ने
िब्दहरूको सट्टा “शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालय” भन्ने िब्दहरू रािी
रूपान्तर गररएको छ ।
१०.

सुदूरपशिमािल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ मा सं िोधन: सुदूरपशिमािल विश्वविद्यालय
ऐन, २०६७ को,(1)

(२)
(३)

दफा ७ को उपदफा (२) को िण्ड (झ) मा रहेका “ सम्िशन्धत विकास क्षेत्रको
क्षेत्रीय प्रिासक” भन्ने िब्दहरूको

सट्टा “ सम्बशन्धत प्रदे ि सरकारको प्रमुि

सशचि” भन्ने िब्दहरू राशिएका छन् ।

दफा ८ को उपदफा (७) को सट्टा दे हायको उपदफा (७) राशिएको छ:-

“ (७) सभाको बैठकको धनर्नय सभाको अध्यक्षले प्रमाशर्त गनेछ ।”

दफा ८ को उपदफा (७) पधछ दे हायको उपदफा (७क) थवपएको छेः

"(७क.) रशजष्ट्रारले सभाको अध्यक्षबाट प्रमाशर्त भएको सभाको धनर्नय िा

आदे िको अधभलेि गरी राख्नुपनेछ । सो धनर्नय िा आदे िको एकप्रधत
(४)

(5)

कुलपधतसमक्ष पठाउनुपनेछ ।"

दफा २३ को उपदफा (१) मा रहेका “ शिक्षा मन्त्री िा राज्य मन्त्री” भन्ने
िब्दहरूको सट्टा "शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्री िा राज्य मन्त्री" भन्ने
िब्दहरू राशिएका छन् ।

दफा 30 को उपदफा (६) पधछ दे हायको उपदफा (७) थवपएको छेः

''(७) उपदफा (६) बमोशजमको पदाधधकारीले गने दै धनक काम सम्पादन गननका

लाधग कुलपधतले विि्िविद्यालयको कुनै पदाधधकारीलाई शजम्मेिारी तोक्न सक्नेछ ।''
(6)

दफा ३५ पधछ दे हायको दफा ३५क. थवपएको छ ।

"३५क. उच्च शिक्षा धन:िुल्क हुने : विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड पूरा
गरी विश्वविद्यालय िा मातहतका आविक िैशक्षक सं स्थामा भनान भएका
आधथनक रूपले विपन्न, आधथनक रूपले विपन्न दधलत र आधथनक रूपले
विपन्न अपािता भएका विद्याथीको लाधग उच्च शिक्षा धन:िुल्क हुनेछ।

स्पष्टीकरर् : यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग “ आधथनक रूपले विपन्न” भन्नाले

जीिनयापन गने कुनै आधार, आयश्रोत िा सम्पशि नभएको नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी तोकेको भन्दा न्यून
आय भएको व्यशि सम्झनु पछन ।

(२) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शिएको भए तापधन दधलत

विद्याथीको लाधग प्राविधधक तथा व्यािसावयक उच्च शिक्षामा एकपटक भनानका
(7)
(8)

(9)

लाधग तोवकए बमोशजमको धसट सुरशक्षत गररनेछ ।"

दफा ७ र दफा ४१ मा रहेका “शिक्षा मन्त्रालय” भन्ने िब्दहरूको सट्टा “शिक्षा,
विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालय” भन्ने िब्दहरू रािी रूपान्तर गररएको छ ।

दफा २४ र दफा ३० मा रहेका “ शिक्षा मन्त्रालयको सशचि" भन्ने िब्दहरूको

सट्टा “ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालयको सशचि" भन्ने िब्दहरू रािी
रूपान्तर गररएको छ ।

ठाउँ ठाउँमा र प्रचधलत कानुनमा रहेका "सुदूरपशिमािल विश्वविद्यालय" भन्ने
िब्दहरुको सट्टा "सुदूरपशिम विश्वविद्यालय " भन्ने िब्दहरु रािी रुपान्तरर्
गररएको छ ।

११.

मध्यपशिमािल विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ मा सं िोधन: मध्यपशिमािल विश्वविद्यालय
ऐन, २०६७ को,(१)

दफा 7 को उपदफा (2) को,(क)

िण्ड (ङ) मा रहेका “ अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग”

भन्ने

िब्दहरूको सट्टा “ विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्ष िा धनजले
तोकेको सो आयोगको सदस्य”

भन्ने िब्हरू राशिएका छन् ।

(ि)

(ग)

िण्ड (झ) मा

रहेका “ सम्िशन्धत विकास क्षेत्रको क्षेत्रीय प्रिासक”

भन्ने िब्दहरूको सट्टा “ कर्ानली प्रदे ि सरकारको प्रमुि सशचि" भन्ने
िब्दहरू राशिएका छन् ।

िण्ड (र्) को सट्टा दे हायको िण्ड (र्) राशिएको छ:"(र्)

विश्वविद्यालयको केन्रीय कायानलय रहेको नगर
कायनपाधलकाको प्रमुिसमेत रहने गरी कर्ानली
प्रदे ि अन्तगनतका नगरकायनपाधलकाका

(घ)

प्रमुिहरूमध्येबाट दुई जना

िण्ड (न) पधछ दे हायको िण्ड (न१) थवपएको छ :“ (न१)

सदस्य”

-सदस्य"

अध्यक्ष, उद्योग िाशर्ज्य सं घ, सुिेत

(२)

दफा ८ को उपदफा (७) को सट्टा दे हायको उपदफा (७) राशिएको छ:-

(३)

दफा ८ को उपदफा (७) पधछ दे हायको उपदफा (७क) थवपएको छेः

-

“ (७) सभाको बैठकको धनर्नय सभाको अध्यक्षले प्रमाशर्त गनेछ ।”

"(७क.) रशजष्ट्रारले सभाको अध्यक्षबाट प्रमाशर्त भएको सभाको धनर्नय िा

आदे िको अधभलेि गरी राख्नुपनेछ । सो धनर्नय िा आदे िको एकप्रधत
(४)

(5)

कुलपधतसमक्ष पठाउनुपनेछ।"

दफा २३ को उपदफा (१) मा रहेका “ शिक्षा मन्त्री िा राज्य मन्त्री” भन्ने
िब्दहरूको सट्टा "शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्री िा राज्य मन्त्री” भन्ने
िब्दहरू राशिएका छन् ।

दफा 30 को उपदफा (६) पधछ दे हायको उपदफा (७) थवपएको छेः

''(७) उपदफा (६) बमोशजमको पदाधधकारीले गने दै धनक काम सम्पादन गननका

लाधग कुलपधतले विश्िविद्यालयको कुनै पदाधधकारीलाई शजम्मेिारी तोक्न सक्नेछ ।''
(6)

दफा ३५ पधछ दे हायको दफा ३५क. थवपएको छ :-

"३५क. उच्च शिक्षा धन:िुल्क हुने : (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड

पूरा गरी विश्वविद्यालय िा मातहतका आविक िैशक्षक सं स्थामा भनान
भएका आधथनक रूपले विपन्न, आधथनक रूपले विपन्न दधलत र आधथनक

रूपले विपन्न अपािता भएका विद्याथीको लाधग उच्च शिक्षा धन:िुल्क
हुनेछ ।

स्पष्टीकरर् : यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग “ आधथनक रूपले विपन्न” भन्नाले

जीिनयापन गने कुनै आधार, आयश्रोत िा सम्पशि नभएको नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी तोकेको भन्दा न्यून
आय भएको व्यशि सम्झनु पछन ।

(२) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शिएको भए तापधन दधलत

विद्याथीको लाधग प्राविधधक तथा व्यािसावयक उच्च शिक्षामा एकपटक भनानका
लाधग तोवकए बमोशजमको धसट सुरशक्षत गररनेछ ।"

(7)

दफा ७ र ४१ मा रहेका “शिक्षा मन्त्रालय” भन्ने िब्दहरूको सट्टा “शिक्षा,

(8)

दफा २४ र दफा ३० मा रहेका “ शिक्षा मन्त्रालयको सशचि" भन्ने िब्दहरूको

(9)

विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालय” भन्ने िब्दहरू रािी रूपान्तर गररएको छ ।

सट्टा “ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालयको सशचि” भन्ने िब्दहरू रािी
रूपान्तर गररएको छ ।

ठाउँ ठाउँमा र प्रचधलत कानुनमा रहेका "मध्यपशिमािल विश्वविद्यालय" भन्ने
िब्दहरुको सट्टा "मध्यपशिम विश्वविद्यालय" भन्ने िब्दहरु रािी रुपान्तरर्
गररएको छ ।

1२.

कृवर् तथा िन विज्ञान विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ मा सं िोधन: कृवर् तथा िन विज्ञान
विश्वविद्यालय ऐन, २०६७ को,(1)

दफा ७ को उपदफा (२) को,(क)

(ि)
(ग)

(घ)

(२)
(३)

प्रमुि

िण्ड (झ) मा रहेका "कृवर् तथा सहकारी मन्त्रालय" भन्ने िब्दहरूको
सट्टा "कृवर् तथा पिुपन्छी विकास मन्त्रालय" भन्ने िब्दहरू राशिएका
छन् ।

िण्ड (ञ) मा रहेका "िन तथा भू-सं रक्षर् मन्त्रालय" भन्ने िब्दहरूको
सट्टा "िन तथा िातािरर् मन्त्रालय" भन्ने िब्दहरू राशिएका छन् ।
िण्ड (ठ) शझवकएको छ ।

िण्ड (द) को सट्टा दे हायको िण्ड (द) राशिएको छ:-

"(द) विश्वविद्यालयको केन्रीय कायानलय रहेको नगरकायनपाधलकाको
-सदस्य"

दफा ८ को उपदफा (७) को सट्टा दे हायको उपदफा (७) राशिएको छ:-

“ (७) सभाको बैठकको धनर्नय सभाको अध्यक्षले प्रमाशर्त गनेछ ।”

दफा ८ को उपदफा (७) पधछ दे हायको उपदफा (७क) थवपएको छेः

"(७क.) रशजष्ट्रारले सभाको अध्यक्षबाट प्रमाशर्त भएको सभाको धनर्नय िा

आदे िको अधभलेि गरी राख्नुपनेछ । सो धनर्नय िा आदे िको एकप्रधत
(४)

(5)

कुलपधतसमक्ष पठाउनुपनेछ।"

दफा २३ को उपदफा (१) मा रहेका "शिक्षा मन्त्री िा राज्य मन्त्री" भन्ने
िब्दहरूको सट्टा "शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्री िा राज्य मन्त्री” भन्ने
िब्दहरू राशिएका छन् ।

दफा 30 को उपदफा (६) पधछ दे हायको उपदफा (७) थवपएको छेः

''(७) उपदफा (६) बमोशजमको पदाधधकारीले गने दै धनक काम सम्पादन गननका

लाधग कुलपधतले विश्िविद्यालयको कुनै पदाधधकारीलाई शजम्मेिारी तोक्न सक्नेछ ।''
(6)

दफा ३५ पधछ दे हायका दफा ३५क. थवपएको छ:-

"३५क. उच्च शिक्षा धन:िुल्क हुने : ((१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड

पूरा गरी विश्वविद्यालय िा मातहतका आविक िैशक्षक सं स्थामा भनान
भएका आधथनक रूपले विपन्न, आधथनक रूपले विपन्न दधलत र आधथनक

रूपले विपन्न अपािता भएका विद्याथीको लाधग उच्च शिक्षा धन:िुल्क
हुनेछ ।

स्पष्टीकरर् : यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग “ आधथनक रूपले विपन्न” भन्नाले

जीिनयापन गने कुनै आधार, आयश्रोत िा सम्पशि नभएको नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी तोकेको भन्दा न्यून
आय भएको व्यशि सम्झनु पछन ।

(२) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शिएको भए तापधन दधलत

विद्याथीको लाधग प्राविधधक तथा व्यािसावयक उच्च शिक्षामा एकपटक भनानका
(7)
(8)

1३.

लाधग तोवकए बमोशजमको धसट सुरशक्षत गररनेछ ।"

दफा ७ र दफा ४१ मा रहेको “शिक्षा मन्त्रालय” भन्ने िब्दहरूको सट्टा “शिक्षा,
विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालय” भन्ने िब्दहरू रािी रूपान्तर गररएको छ ।

दफा २४ र दफा ३० मा रहेका “ शिक्षा मन्त्रालयको सशचि” भन्ने िब्दहरूको

सट्टा “ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालयको सशचि” भन्ने िब्दहरू रािी
रूपान्तर गररएको छ ।

नेपाल िुला विश्वविद्यालय ऐन, २०७३ मा सं िोधन: नेपाल िुला विश्वविद्यालय ऐन,
२०७३ को,(१)

दफा ७ को उपदफा (२) को सट्टा दे हायको उपदफा (२) राशिएको छ:“ (२) सभाको गठन दे हाय बमोशजम हुनेछ:(क)

कुलपधत

-अध्यक्ष

(ग)

उपकुलपधत

-सदस्य

(ि)
(घ)
(ङ)

(च)
(छ)
(ज)
(झ)
(ञ)
(ट)

(ठ)

सदस्य,रावष्ट्रय योजना आयोग (शिक्षा हेने)
अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
सशचि, नेपाल सरकार, अथन मन्त्रालय

सशचि, नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथा

-सदस्य
-सदस्य
-सदस्य

प्रविधध मन्त्रालय

-सदस्य

प्रविधध मन्त्रालय

-सदस्य

मन्त्रालय

-सदस्य

विकास मन्त्रालय

-सदस्य

दुईजना

-सदस्य

सशचि, नेपाल सरकार, सिार तथा सूचना
सशचि, नेपाल सरकार, िन तथा िातािरर्
सशचि, नेपाल सरकार, कृवर् तथा पिुपन्छी
अन्य विश्वविद्यालयका उपकुलपधतहरूमध्येबाट
अन्य विश्वविद्यालय तथा प्रचधलत कानून बमोशजम
स्थापना भएका अध्ययन प्रधतष्ठानका

पूि न उपकुलपधतहरूमध्येबाट एकजना
डीनहरूमध्येबाट एकजना

-सदस्य
-सदस्य

(ड)
(ढ)
(र्)
(त)

धनदे िकहरूमध्येबाट एकजना

-सदस्य

एकजना मवहला सवहत दुईजना

-सदस्य

तोकेको सो सं घको प्रधतधनधध

-सदस्य

विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूमध्येबाट कम्तीमा
गैरआिासीय नेपाली सं घको अध्यक्ष िा धनजले
उद्योगपधत, व्यापारी, चन्दादाता, समाजसेिी िा
िैशक्षक िा प्राशज्ञक क्षेत्रमा उल्लेिनीय

योगदान पुयानएका व्यशिहरूमध्ये सबै क्षेत्रबाट
प्रधतधनधधत्ि हुने गरी कम्तीमा दुईजना मवहला
(थ)

सवहत पाँचजना
कुल सशचि

-सदस्य

-सदस्य-सशचि”

(२) दफा ८ को उपदफा (७) पधछ दे हायको उपदफा (७क) थवपएको छेः

“ (७क) कुलसशचिले सभाको अध्यक्षबाट प्रमाशर्त भएको सभाको धनर्नय िा

आदे िको अधभलेि गरी राख्नुपनेछ । सो धनर्नय िा आदे िको एकप्रधत
(३)
(४)

कुलपधतसमक्ष पठाउनुपनेछ ।”

दफा १७ को उपदफा (१) मा रहेका “ शिक्षा मन्त्री” भन्ने िब्दहरूको सट्टा
“ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्री” भन्ने िब्दहरू राशिएका छन् ।
दफा ३३ पधछ दे हायको दफा ३३क. थवपएको छ:-

"३३क. उच्च शिक्षा धन:िुल्क हुने : (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड

पूरा गरी विश्वविद्यालय िा मातहतका आविक िैशक्षक सं स्थामा भनान
भएका आधथनक रूपले विपन्न, आधथनक रूपले विपन्न दधलत र आधथनक

रूपले विपन्न अपािता भएका विद्याथीको लाधग उच्च शिक्षा धन:िुल्क
हुनेछ ।

स्पष्टीकरर् : यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग “ आधथनक रूपले विपन्न” भन्नाले

जीिनयापन गने कुनै आधार, आयश्रोत िा सम्पशि नभएको नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी तोकेको भन्दा न्यून
आय भएको व्यशि सम्झनु पछन ।

(२) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शिएको भए तापधन दधलत

विद्याथीको लाधग प्राविधधक तथा व्यािसावयक उच्च शिक्षामा एकपटक भनानका
(५)
(६)

लाधग तोवकए बमोशजमको धसट सुरशक्षत गररनेछ ।"

दफा ४० मा रहेका “शिक्षा मन्त्रालय” भन्ने िब्दहरूको सट्टा “शिक्षा, विज्ञान
तथा प्रविधध मन्त्रालय” भन्ने िब्दहरू राशिएका छन् ।

दफा २२ र दफा २६ मा रहेका “ शिक्षा मन्त्रालयका सशचि" भन्ने िब्दहरूको
सट्टा “ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधध मन्त्रालयका सशचि” भन्ने िब्दहरू रािी
रूपान्तर गररएको छ ।

1४.

राजवर्न जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ मा सं िोधन :

(१)

दफा ८ को उपदफा (७) को सट्टा दे हायको उपदफा (७) राशिएको छ:-

(२)

दफा ८ को उपदफा (७) पधछ दे हायको उपदफा (७क) राशिएको छ:-

राजवर्न जनक विश्वविद्यालय ऐन, २०७४ को –

''(७) सभाको अध्यक्षले सभाको बैठकको धनर्नय प्रमाशर्त गनुप
न नेछ ।''

''(७क) रशजष्ट्रारले सभाको अध्यक्षबाट प्रमाशर्त भएको सभाको धनर्नय िा आदे िको
अधभलेि गरी राख्नुपनेछ । सो धनर्नय िा आदे िको एकप्रधत कुलपधतसमक्ष

(3)

पठाउनुपनेछ ।''

दफा 30 को उपदफा (7) पधछ दे हायको उपदफा (8) थवपएको छेः

''(8) उपदफा (६) बमोशजमको पदाधधकारीले गने दै धनक काम सम्पादन गननका लाधग
कुलपधतले विश्िविद्यालयको कुनै पदाधधकारीलाई शजम्मेिारी तोक्न सक्नेछ ।''

(4) दफा ३५ पधछ दे हायको दफा ३५क. थवपएको छ :-

"३५क. उच्च शिक्षा धन:िुल्क हुने : (१) विश्वविद्यालयले तोकेको मापदण्ड

पूरा गरी विश्वविद्यालय िा मातहतका आविक िैशक्षक सं स्थामा भनान
भएका आधथनक रूपले विपन्न, आधथनक रूपले विपन्न दधलत र आधथनक

रूपले विपन्न अपािता भएका विद्याथीको लाधग उच्च शिक्षा धन:िुल्क
हुनेछ ।

स्पष्टीकरर्: यस उपदफाको प्रयोजनको लाधग “ आधथनक रूपले विपन्न” भन्नाले

जीिनयापन गने कुनै आधार, आयश्रोत िा सम्पशि नभएको नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकािन गरी तोकेको भन्दा न्यून
आय भएको व्यशि सम्झनु पछन ।

(२) प्रचधलत कानूनमा जुनसुकै कुरा ले शिएको भए तापधन दधलत

विद्याथीको लाधग प्राविधधक तथा व्यािसावयक उच्च शिक्षामा एकपटक भनानका
लाधग तोवकए बमोशजमको धसट सुरशक्षत गररनेछ ।"

