प्रदेश याजऩत्र
प्रदे श नॊ. ३ प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत

खण्ड ३) हे टौंडा, भकवानऩुय, असोज ०२ गते, २०७६ सार (अततरयक्ताङ्क 18(अ)

बाग १
प्रदे श सयकाय
प्रदे श नॊ . ३, हे टौंडा

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारमको
सूचना

प्रदे श नॊ. ३ को प्रदे श सबारे फनाएको तर रेशखए फभोशजभको ऐन
सववसाधायणको जानकायीको रातग प्रकाशन गरयएको छ।
सॊवत् २०७६ सारको ऐन नॊ. १४

खण्ड ३) अततरयक्ताङ्क १८(अ) प्रदे श याजऩत्र बाग १ तभतत २०७६।०६।०२

भदन बण्डायी वावावा म जवऻान प्रततठानका सम्फन्धभा व्मववाथा गनव
फनेको ऐन

प्रवातावना: वावावा म जवऻानको ऺेत्रभा अध्ममन, अध्माऩन य अनुसन्धानको
व्मववाथा गयी गुणवातयीम य अन्तयावजिम भान्मता प्राप्त द दऺ जनशशक्त

ु ब रुऩभा गुणवातयीम वावावा म
उत्ऩादन गनव य आभ नागरयकराई सववसर
सेवा उऩरब्ध गयाउन भदन बण्डायी वावावा म जवऻान प्रततठानको वाथाऩना य
सञ्चारन गनव आवश्मक बएकोरे,

प्रदे श सबारे मो ऐन फनाएको छ ।
ऩरयच्छे द-१

1.

2.

सॊ शऺप्त द नाभ य प्रायम्ब:

प्रायशम्बक

(१) मस ऐनको नाभ "भदन बण्डायी

वावावा म जवऻान प्रततठान ऐन, २०७६" यहेको छ।
(२) मो ऐन तुरुन्त प्रायम्ब हुनछ
े ।

ऩरयबाषा: जवषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ऐनभा,-

(क) "अवाऩतार" बन्नारे दपा १५ फभोशजभ वाथाऩना बएको
अवाऩतार सम्झनु ऩछव।

(ख) "उऩकुरऩतत" बन्नारे दपा १८ फभोशजभको उऩकुरऩतत
सम्झनु ऩछव।

(ग) "कामवकायी

ऩरयषद" बन्नारे

दपा

९ फभोशजभ

बएको कामवकायी ऩरयषद सम्झनु ऩछव ।

गठन

(घ) "कुरऩतत" बन्नारे दपा १6 फभोशजभको कुरऩतत सम्झनु
ऩछव ।

(ङ) "डीन" बन्नारे दपा २1 फभोशजभको डीन सम्झनु ऩछव ।
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(च) "तोजकएको" वा

"तोजकए

फभोशजभ" बन्नारे

मस

ऐन

अन्तगवत फनेको तनमभभा तोजकएको वा तोजकए फभोशजभ
सम्झनु ऩछव।

(छ) "तनदे शक" बन्नारे दपा २2 फभोशजभको तनदे शक सम्झनु
ऩछव।

(ज) "प्रदे श" बन्नारे प्रदे श नॊ. ३ सम्झनु ऩछव।

(झ) "प्रततठान" बन्नारे दपा ३ फभोशजभ वाथाऩना बएको भदन
बण्डायी वावावा म जवऻान प्रततठान सम्झनु ऩछव।

(ञ) "प्राशऻक ऩरयषद" बन्नारे दपा ११ फभोशजभ गठन बएको
प्राशऻक ऩरयषद सम्झनुऩछव।

(ट) "भन्त्रारम" बन्नारे साभाशजक जवकास भन्त्रारम सम्झनु
ऩछव।

(ठ) "यशजिाय" बन्नारे दपा २० फभोशजभको यशजिाय सम्झनु
ऩछव।

(ड) "शशऺक" बन्नारे प्रततठानभा अध्माऩन तथा अनुसन्धान गनव
तनमुक्त बएका व्मशक्तहरुराई सम्झनु ऩछव।

(ढ) "शशऺाध्मऺ"

सम्झनु ऩछव।

बन्नारे

दपा

19

फभोशजभको

व्मशक्त

(ण) "शैशऺक सॊ वाथा" बन्नारे दपा १4 फभोशजभ वाथाऩना
बएका शैशऺक सॊ वाथाराई सम्झनु ऩछव।

(त) "सबा" बन्नारे दपा ७ फभोशजभ गठन बएको सबा सम्झनु
ऩछव।

(थ) "सहकुरऩतत" बन्नारे दपा १७ फभोशजभको सहकुरऩतत
सम्झनु ऩछव।
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ऩरयच्छे द-२

3.

प्रततठानको वाथाऩना, वावरुऩ तथा काभ कतवव्म य अतधकाय

प्रततठानको वाथाऩना: (१) प्रदे शभा वावावा म जवऻानको ऺेत्रभा

अध्ममन, अध्माऩन तथा अनुसन्धान गनव एवभ् आभ नागरयकराई
सहज एवभ् सुरब रुऩभा गुणवातयीम वावावा म सेवा उऩरब्ध
गयाउन भदन बण्डायी वावावा म जवऻान प्रततठान वाथाऩना गरयनेछ।

(२) प्रततठानको भुख्म कामावरम भकवानऩुय शजल्राको

4.

हेटौंडाभा यहनेछ।
प्रततठान

वावशातसत

सॊ वाथा

हुने:

(१)

प्रततठान

उत्तयातधकायवारा एक वावशातसत सॊ वाथा हुनेछ।

अजवशच्छन्न

(२) प्रततठानको काभ कायफाहीको रातग आफ्नो एउटा

छु ट्टै छाऩ हुनेछ।

(३) प्रततठानरे व्मशक्त सयह चर, अचर सम्ऩशत्त प्राप्त द गनव,

उऩबोग गनव, फेचतफखन गनव, चरन गनव वा अन्म कुनै जकतसभरे
व्मववाथा गनव सक्नेछ।

(४) प्रततठानरे व्मशक्त सयह आफ्नो नाभफाट नातरस

उजूय गनव सक्नेछ य प्रततठान उऩय ऩतन सोही नाभफाट नातरस
उजूय राग्न सक्नेछ।

(५) प्रततठानरे व्मशक्त सयह कयाय गनव, कयाय फभोशजभको

5.

अतधकाय प्रमोग गनव तथा दाजमत्व तनवावह गनव सक्नेछ।

प्रततठानको वावरुऩ: प्रततठानभा दे हाम फभोशजभका सङ्गठनहरू यहने
छन् य ततनीहरूको साभूजहक रुऩ प्रततठानको वावरुऩ हुनेछ्(क) सबा,

(ख) कामवकायी ऩरयषद,
(ग) प्राशऻक ऩरयषद,
(घ) सेवा आमोग,
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(ङ) अनुसन्धान केन्र,
(च) अवाऩतार,
6.

(छ) तोजकए फभोशजभका अन्म तनकाम।

प्रततठानको काभ, कतवव्म य अतधकाय: (१) प्रततठानको काभ,
कतवव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ्-

(क) वावावा म सम्फन्धी जवतबन्न जवषमभा अध्ममन,
अध्माऩन, तातरभ तथा अनुसन्धान गने, गयाउने,

(ख) गुणवातयीम

तथा

उऩरब्ध गयाउने,

ु ब
सववसर

वावावा म

सेवा

(ग) वावावा म सम्फन्धी जवतबन्न जवषमभा अध्ममन,
अध्माऩन,

तातरभ

तथा

अनुसन्धानात्भक

कामवक्रभ सञ्चारन गनव वावदे शी तथा जवदे शी

जवश्वजवद्यारम, शैशऺक सॊ वाथा तथा अवाऩतारसॉग
सम्ऩकव, सभन्वम, सम्झौता तथा सहकामव गने ,

(घ) गुणवातयीम वावावा म सेवाको रातग आवश्मक
ऩने दऺ जनशशक्त उत्ऩादन गने,

(ङ) अन्तयावजिम

सॊ घ

सॊ वाथा

तथा

वावावा मसॉग

सम्फशन्धत वावदे शी तथा जवदे शी जवश्वजवद्यारम य
प्रततठानसॉग

सम्फन्ध

वाथाऩना,

जववाताय

य

ऩायवाऩरयक सहमोग आदान प्रदान तथा सहकामव
गने,

(च) वावावा म सम्फन्धी

जवतबन्न जवषमभा

वाथानीम,

याजिम तथा अन्तयावजिम वातयका गोठी, सम्भेरन,
सेतभनाय आमोजना गने, गयाउने,

(छ) वावावा म सम्फन्धी जवतबन्न ऩुवातक आदद प्रकाशन
गने, गयाउने,
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(ज) तोजकए फभोशजभका अन्म काभ गने, गयाउने।

(२) प्रततठानको काभ, कतवव्म य अतधकाय प्रततठानको

सॊ गठन भापवत प्रमोग य ऩारना हुनेछन्।
ऩरयच्छे द-३

7.

सबाको गठन तथा काभ, कतवव्म य अतधकाय

सबाको गठन: (१) प्रततठानको सवोच्च तनकामको रुऩभा एक
सबा यहनेछ ।

(२) सबाको गठन दे हाम फभोशजभ हुनेछ्(क) कुरऩतत

(ख) सहकुरऩतत

(ग) प्रततठानको भुख्म कामावरम यहेको

तनवावचन ऺेत्रको प्रदे श सबा सदवाम

(घ) प्रततठानको भुख्म कामावरम यहेको

ठाॉउको सम्फशन्धत वाथानीम तहको

-अध्मऺ

-उऩाध्मऺ
-सदवाम

प्रभुख

-सदवाम

आमोग (वावावा म ऺेत्र हेने)

-सदवाम

(ङ) सदवाम, प्रदे श नीतत तथा मोजना
(च) उऩकुरऩतत

(छ) सशचव, साभाशजक जवकास भन्त्रारम
(ज) सशचव, भुख्मभन्त्री तथा

-सदवाम
-सदवाम

भशन्त्रऩरयषदको कामावरम

-सदवाम

भन्त्रारम

-सदवाम

(झ) सशचव, आतथवक भातभरा तथा मोजना
(ञ) शशऺाध्मऺ
(ट) डीन
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(ठ) शशऺकहरूभध्मे प्राशऻक ऩरयषदको
तसपारयसभा कामवकायी ऩरयषदफाट

भनोनीत कम्तीभा एक जना भजहरा
सजहत दुई जना

-सदवाम

(ड) दतरत, आददवासी÷जनजातत,

अल्ऩसॊ ख्मक, सीभान्तकृत तथा

जऩछतडएका वगवफाट प्रतततनतधत्व
हुने गयी कामवकायी ऩरयषदको

तसपारयसभा वानातकउऩातध प्राप्त द

भध्मेफाट सबाफाट भनोनीत कम्तीभा
एक जना भजहरा सजहत दुईजना

-सदवाम

सबाफाट भनोनीत एक जना

-सदवाम

(ढ) प्रततठानभा कामवयत कभवचायीहरुभध्मे

(३)

(ण) तनदे शक, वावावा म तनदे शनारम
उऩदपा

(२)

ऩदावतध चाय वषवको हुनेछ ।

फभोशजभ

भनोनीत

-सदवाम

सदवामहरूको

(४) भनोनीत सदवामको ऩद कुनै कायणरे रयक्त हुन

गएभा फाॉकी अवतधको रातग सो ऩदभा ऩजहरे जुन प्रजक्रमाफाट ऩूततव
गरयएको हो, सोही प्रजक्रमा फभोशजभ अको व्मशक्तराई भनोनमन
गरयनेछ ।
ऩनेछ ।

8.

(५) सबाको फैठक वषवको कम्तीभा दुई ऩटक फवानु
(६) सबाको फैठक सम्फन्धी अन्म कामवजवतध तोजकए

फभोशजभ हुनेछ ।

सबाको काभ, कतवव्म य अतधकाय: सबाको काभ, कतवव्म य
अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनछ
े :7
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(क) प्रततठानको नीतत, मोजना तथा कामवक्रभ वावीकृत
गने,

(ख) प्रततठानको वाजषवक फजेट वावीकृत गने,
(ग) प्रततठानको तनमभ वावीकृत गने,
(घ) प्रततठानको

तपवफाट

प्रदान

गरयने

छात्रवृशत्त,

उऩातध, प्रभाणऩत्र, ऩदक तथा ऩुयवाकाय प्रदान गने,

(ङ) तोजकए फभोशजभ भानाथव उऩातध प्रदान गने ,
(च) आफ्नो

भातहतभा

यहेका

प्रततठानका

जवतबन्न

तनकामहरुराई भागवदशवन गने तथा आवश्मक
तनदे शन ददने,

(छ) प्रदे श वावावा म तथा शशऺा नीतत तनभावण गने
क्रभभा
ददने,

प्रदे श

सयकायराई

आवश्मक

(ज) प्रततठानको वाजषवक प्रततवेदन वावीकृत गने,
(झ) प्रततठानको

रेखा

ऩयीऺणका

रातग

सुझाव

भहारेखा

ऩयीऺकको ऩयाभशवभा रेखा ऩयीऺक तनमुक्त गने

य रेखाऩयीऺण प्रततवेदन भातथ छरपर गयी
वावीकृत गने,

(ञ) दुगभ
व वाथानहरुभा प्रततठानको तपवफाट वावमॊसेवी
सेवारे मोजना फनाउने ।

(ट) तोजकए फभोशजभका अन्म काभ गने, गयाउने।
ऩरयच्छे द-४

कामवकायी ऩरयषदको गठन तथा काभ, कतवव्म य अतधकाय
9.

कामवकायी ऩरयषदको गठन: (१) प्रततठानको कामवकायी तनकामको
रुऩभा काभ गनव एक कामवकायी ऩरयषद यहनेछ।
8
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(२) कामवकायी ऩरयषदको गठन दे हाम फभोशजभ हुनेछ्(क) उऩकुरऩतत

-अध्मऺ

(ग) डीन

-सदवाम

(ख) शशऺाध्मऺ

-सदवाम

(घ) प्रततठानका शशऺक भध्मेफाट कम्तीभा
एकजना भजहरा सजहत दुई जना

-सदवाम

(ङ) प्रततठान सम्वद्ध अवाऩतारका तनदे शक
(च) यशजिाय

-सदवाम

-सदवाम सशचव

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (घ) फभोशजभको सदवामको

भनोनमन उऩकुरऩततको तसपारयसभा सहकुरऩततरे गनेछ।

(४) उऩदपा (२) फभोशजभ भनोनीत सदवामको ऩदावतध

चाय वषवको हुनेछ।
(५)

10.

कामवकायी

तोजकए फभोशजभ हुनेछ।

ऩरयषदको

फैठक

सम्फन्धी

कामवजवतध

कामवकायी ऩरयषदको काभ, कतवव्म य अतधकाय: कामवकायी ऩरयषदको
काभ, कतवव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनेछ: -

(क) सबाको तनणवम तथा तनदे शन कामावन्वमन गने,
गयाउने,

(ख) प्रततठानको

रातग

आवश्मक

ऩने

तनमभको

नीतत, मोजना, वाजषवक

कामवक्रभ,

भवामौदा तमाय गयी वावीकृततको रातग सबाभा
ऩेश गने,

(ग) प्रततठानको
प्रगतत

जववयण, वाजषवक

फजेट,

रेखाऩयीऺण

प्रततवेदन तथा अन्म प्रवातावहरू तमाय गयी
वावीकृततको रातग सबाभा ऩेश गने,
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(घ) भातहतका तनकामहरुफाट सम्ऩन्न बएका काभ,

कायफाहीको अनुगभन तथा भूल्माङ्कन गने तथा
आवश्मकता

तनदे शन ददने,

(ङ) सबाको

अनुसाय

नीतत

त्मवाता

तनदे शनको

तनकामहरुराई

अधीनभा

यही

प्रततठानको कोष तथा चर अचर सम्ऩशत्तको

सञ्चारन, व्मववाथाऩन, ये खदे ख य सॊ यऺण गने,
ठे क्काऩट्टा रगाउने,

(च) प्रदे श

रोक

सेवा

आमोगको

तसपारयसभा

प्रततठानको रातग आवश्मक ऩने शशऺक तथा
कभवचायीहरुको तनमुशक्त तथा फढु वा गने,

(छ) वाथामी

ऩदऩूततव

अवाथामी/कयायभा
तनमुशक्त गने,

नबएसम्भको

शशऺक

तथा

रातग

कभवचायीको

(ज) प्रततठानराई प्राप्त द जवतबन्न जकतसभका सहमोग
ग्रहण गने,

(झ) तोजकए फभोशजभका अन्म काभ गने, गयाउने।
ऩरयच्छे द-५

प्राशऻक ऩरयषदको गठन तथा काभ, कतवव्म य अतधकाय
11.

प्राशऻक ऩरयषदको गठन: (१) प्रततठानको शैशऺक, प्राशऻक तथा
अनुसन्धानात्भक कामवराई व्मवशवाथत एवॊ तनमतभत गने तनकामको
रुऩभा एक प्राशऻक ऩरयषद यहनेछ।

(२) प्राशऻक ऩरयषदको गठन दे हाम फभोशजभ हुनेछ:(क) शशऺाध्मऺ

-अध्मऺ
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(ख) प्रततठानका जवतबन्न जवषमगत सतभततका
अध्मऺहरू भध्मे कामवकायी ऩरयषदको

तसपारयसभा सबाफाट भनोनीत तीन जना

-सदवाम

(ग) अतधकृत प्रतततनतध, भन्त्रारम

-सदवाम

(ङ) तनदे शक, शशऺा जवकास तनदे शनारम

-सदवाम

(घ) तनदे शक,वावावा म तनदे शनारम

-सदवाम

(च) प्रततठानका ऩाठ्यक्रभ य ऩयीऺा
सम्फन्धी तनकामका प्रभुख

-सदवाम

(छ) प्रततठानका शशऺकभध्मे कामवकायी

ऩरयषदको तसपारयसभा सबाफाट भनोनीत

कम्तीभा एक जना भजहरा सजहत दुईजना -सदवाम

(ज) प्रदे श अन्तगवतका अवाऩतारहरुका

भेतडकर सुऩरयटे न्डेन य नतसिंङ प्रभुखहरु
भध्मे कम्तीका एक जना भजहरा सजहत
तीन जना

(झ) डीन

(३)

उऩदपा

(२)

ऩदावतध चाय वषवको हुनछ
े ।

फभोशजभ

-सदवाम

-सदवाम सशचव

भनोनीत

सदवामहरूको

(४) भनोनीत सदवामको ऩद कुनै कायणरे रयक्त हुन

गएभा फाॉकी अवतधको रातग सो ऩदभा ऩजहरे जुन प्रजक्रमाफाट ऩूततव
गरयएको हो सोही प्रजक्रमा फभोशजभ अको व्मशक्तराई भनोनमन
गरयनेछ।

(५) प्राशऻक ऩरयषदको फैठक सम्फन्धी कामवजवतध तोजकए

12.

फभोशजभ हुनेछ।

प्राशऻक ऩरयषदको काभ, कतवव्म य अतधकाय: प्राशऻक ऩरयषदको
काभ, कतवव्म य अतधकाय दे हाम फभोशजभ हुनछ
े ्11
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(क) प्रततठानको

अनुसन्धानात्भक

शैशऺक,

कामवराई

प्राशऻक

व्मवशवाथत

तथा
एवॊ

तनमतभत गनव आवश्मक नीतत, मोजना तथा

कामवक्रभ फनाई वावीकृततको रातग सबाभा ऩेश
गने,

(ख) वावावा म जवऻान सम्फन्धी जवतबन्न जवषम य तहभा

शशऺा प्रदान गनव अध्ममन तथा अनुसन्धान
कामवक्रभ सञ्चारन गने, गयाउने,

(ग) प्रततठानको

रातग आवश्मक ऩने

मोग्मता तनधावयण गने,

शशऺकको

(घ) प्रततठानफाट सञ्चारन हुने अध्ममन, अनुसन्धान,

तातरभ य प्रशशऺण कामवक्रभको वातय तनधावयण
तथा ऩाठ्यक्रभ वावीकृत गने,

(ङ) जवद्याथी छनौट गने,

(च) ऩयीऺाको भाऩदण्ड तनधावयण गने,

(छ) ऩयीऺा सञ्चारन य नततजा प्रकाशन गने,
(ज) प्रततठानफाट

सञ्चातरत

अध्ममन

कामवक्रभभा

सपर हुने जवद्याथीराई उऩातध प्रदान गनव
सबाभा तसपारयस गने,

(झ) प्रततठानको

तपवफाट

प्रदान

गरयने

भानाथव

उऩातध, छात्रवृशत्त, ऩदक य ऩुयवाकाय प्रदान गनव
सबाभा तसपारयस गने,

(ञ) गुणवातयीम ऩाठ्यऩुवातक तथा अध्ममन अध्माऩन
साभाग्रीहरु तमाय गने, गयाउने,
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(ट) प्रततठानफाट सञ्चारन हुने अध्ममन, अनुसन्धान,

तातरभ तथा प्रशशऺण कामवक्रभहरुको भूल्माङ्कन
गने,

(ठ) अध्ममन, तातरभ

शुल्क तनधावयण गने ,

तथा

अनुसन्धान

फाऩतको

(ड) सबाफाट वावीकृत प्राशऻक ऩरयषदसॉग सम्फशन्धत

तनणवम कामावन्वमन गने , गयाउने तथा अनुगभन
गने,

(ढ) तोजकए फभोशजभका अन्म काभ गने ।
ऩरयच्छे द-६

13.

सॊकाम, शैशऺक सॊवाथा, अवाऩतार तथा अन्म तनकाम

सॊकाम तथा अनुसन्धान केन्र सम्फन्धी व्मववाथा: (१) प्रततठानरे
सॊ काम तथा अनुसन्धान केन्रको वाथाऩना गनव सक्नेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोशजभ

वाथाजऩत

सॊ काम

तथा

अनुसन्धान केन्रको गठन तथा काभ, कतवव्म य अतधकाय तोजकए
फभोशजभ हुनेछ।
14.

शैशऺक सॊवाथाको वाथाऩना तथा सञ्चारन: (१) प्रततठानरे वावावा म
जवऻान सम्फन्धी जवतबन्न जवषम अध्ममन, अध्माऩन तथा अनुसन्धान

गने उद्देश्मरे आवश्मकतानुसाय शैशऺक सॊ वाथाको वाथाऩना गनव
सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ वाथाजऩत शैशऺक सॊ वाथाहरुको

व्मववाथाऩन तथा सञ्चारन तोजकए फभोशजभ हुनेछ।
15.

अवाऩतारको वाथाऩना य सञ्चारन:

(१) प्रततठानरे वावावा म ऺेत्रभा

उच्चवातयीम अध्ममन तथा अनुसन्धान गनव य गुणवातयीम एवॊ सुरब
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वावावा म सेवा उऩरब्ध गयाउनका रातग अवाऩतारको वाथाऩना
गनेछ।

(२) मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका फखत प्रचतरत कानून

फभोशजभ वाथाऩना बई सञ्चारन बई यहेको हेटौंडा अवाऩतार
उऩदपा (१) फभोशजभ वाथाऩना बएको भातननेछ।

(३) प्रदे श सयकायरे आवश्मक ठानेभा प्रदे श भातहत

यहेका कुनै ऩतन अवाऩतारराई प्रततठानभा आवद्ध गनव सक्नेछ।
(४) अवाऩतारको सञ्चारन तथा व्मववाथाऩन तोजकए

फभोशजभ हुनेछ।

ऩरयच्छे द-७

प्रततठानका ऩदातधकायी, शशऺक तथा कभवचायी

16.

कुरऩतत: (१) भुख्मभन्त्री प्रततठानको कुरऩतत हुनेछ।

17.

सहकुरऩतत: (१) प्रततठानभा एक सहकुरऩतत यहने छ।

(२) कुरऩतत प्रततठानको प्रभुख हुनेछ।

(२)

प्रदे शको

साभाशजक

सहकुरऩतत हुनेछ।
18.

जवकास

भन्त्री

प्रततठानको

उऩकुरऩतत: (१) उऩकुरऩतत प्रततठानभा ऩूया सभम काभ गने
प्रभुख ऩदातधकायी हुनेछ।

(२) उऩकुरऩततको ऩदभा तनमुशक्तको रातग तसपारयस गनव

कुरऩततफाट सहकुरऩततको अध्मऺताभा सबाका अन्म दुईजना
सदवाम यहेको एक तसपारयस सतभतत गठन हुनेछ।
रातग

(३) उऩदपा २ फभोशजभको सतभततरे उऩकुरऩतीको

तीन

जनाको

नाभ

14
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तसपारयस बएका भध्मेफाट प्रदे श सयकायरे उऩकुरऩतत तनमुशक्त
गनेछ।

(४) उऩदपा (3) फभोशजभ उऩकुरऩतत तनमुशक्तको रातग

आवश्मक

ऩने

मोग्मता,

तनजको

काभ, कतवव्म

य अतधकाय,

ऩारयश्रतभक, सेवा तथा सुजवधा सम्फन्धी अन्म व्मववाथा तोजकए
फभोशजभ हुनेछ।
19.

शशऺाध्मऺ:
ये खदे खको

(१)

रातग

प्रततठानको

शैशऺक

उऩकुरऩततको

शशऺाध्मऺको तनमुशक्त गनेछ।

तथा

प्राशऻक

तसपारयसभा

सहकुरऩततरे

(२) शशऺाध्मऺको ऩदावतध चाय वषवको हुनेछ।
(३)

शशऺाध्मऺ

ऩदातधकायी हुनेछ।

प्रततठानको

ऩूया

सभम

कामवको

काभ

गने

(४) शशऺाध्मऺको मोग्मता, काभ, कतवव्म य अतधकाय,

ऩारयश्रतभक, सेवा तथा सुजवधा सम्फन्धी अन्म व्मववाथा तोजकए
फभोशजभ हुनेछ।
20.

यशजिाय: (१) प्रततठानको आतथवक य प्रशासन सम्फन्धी काभको

ये खदे खको रातग उऩकुरऩततको तसपारयसभा सहकुरऩततरे यशजिाय
तनमुशक्त गनेछ।

(२) यशजिायको ऩदावतध चाय वषवको हुनेछ।

हुनेछ।

(३) यशजिाय प्रततठानको ऩूया सभम काभ गने ऩदातधकायी
(४) यशजिायको मोग्मता, काभ, कतवव्म य अतधकाय,

ऩारयश्रतभक, सेवा तथा सुजवधा सम्फन्धी अन्म व्मववाथा तोजकए
फभोशजभ हुनेछ।
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21.

डीन: (१) प्रततठानको सॊकामको प्रभुख बई काभ गनवको रातग
उऩकुरऩततरे आवश्मकता अनुसाय डीनको तनमुशक्त गनेछ।
(२) डीनको ऩदावतध चाय वषवको हुनेछ।

हुनेछ।

(३) डीन प्रततठानको ऩूया सभम काभ गने ऩदातधकायी
(४) डीनको तनमुशक्तको मोग्मता, काभ, कतवव्म य अतधकाय,

ऩारयश्रतभक, सेवा तथा सुजवधा सम्फन्धी अन्म व्मववाथा तोजकए
फभोशजभ हुनेछ।
22.

तनदे शक: (१) अवाऩतारको प्रशासकीम प्रभुखको रुऩभा काभ
गनवको रातग उऩकुरऩततरे यशजिायको तसपारयसभा तनदे शकको
तनमुशक्त गनेछ।

(२) तनदे शकको तनमुशक्तको मोग्मता, काभ, कतवव्म य

अतधकाय तथा ऩारयश्रतभक, सेवा

व्मववाथा तोजकए फभोशजभ हुनेछ।
23.

एवॊ

सुजवधा

सम्फन्धी

अन्म

अन्म ऩदातधकायी: (१) प्रततठानभा तोजकए फभोशजभका अन्म
ऩदातधकायी यहन सक्नेछन्।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभका ऩदातधकायीको तनमुशक्त,

काभ, कतवव्म य अतधकाय तथा सेवाको शतव सम्फन्धी व्मववाथा
तोजकए फभोशजभ हुनेछ।
24.

ऩदफाट हटाउन सक्ने: (१) उऩकुरऩतत वा शशऺाध्मऺ वा
यशजिायरे आफ्नो ऩदीम शजम्भेवायी

ऩूया

नगये को

अनुरुऩको आचयण नगये को वा इभान्दायी ऩूवक
व आफ्नो

वा

ऩद

कतवव्म

ऩूया गये को छै न बनी सबाभा तत्कार कामभ यहेका एक चौथाई
सदवामरे कुरऩततसभऺ तरशखत तनवेदन ददएभा कुरऩततरे सबाको
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कुनै सदवामको अध्मऺताभा अन्म कुनै एक सदवाम य भन्त्रारमको
सशचव

गनेछ।

यहेको

(२)

तीन

उऩदपा

सदवामीम

(१)

छानजवन

फभोशजभको

सतभतत

छानजवन

गठन

सतभततरे

उऩकुरऩतत, शशऺाध्मऺ वा यशजिायरे आफ्नो ऩदीम शजम्भेवायी

ऩूया नगये को वा ईभान्दायीऩूवक
व काभ नगये को वा आफ्नो कतवव्म
ऩारना नगये को बतन तसपारयस गये भा उऩकुरऩततराई प्रदे श

सयकायरे य शशऺाध्मऺ य यशजिायराई सहकुरऩततरे ऩदफाट
हटाउनेछ।

(३) उऩदपा (१) फभोशजभको छानजवन सतभतत गठन

बएऩतछ तनणवम नबएसम्भ त्मवातो ऩदातधकायी आफ्नो ऩदफाट वावत:
तनरम्फन हुनेछ।
(४)

उऩकुरऩतत,

शशऺाध्मऺ

य

यशजिाय

फाहेक

प्रततठानका अन्म ऩदातधकायीराई ऩदफाट हटाउने व्मववाथा तोजकए
फभोशजभ हुनेछ।

(५) उऩदपा (२) फभोशजभ प्रततठानका ऩदातधकायीराई

ऩदफाट हटाउन तसपारयस गनुव

अशघ

छानजवन

सतभततरे

उऩय रागेको आयोऩको सपाइ ऩेश गने भौका ददनु ऩनेछ।
25.

तनज

प्रततठानका शशऺक तथा कभवचायी: (१) प्रततठानभा आवश्मक
सॊ ख्माभा शशऺक तथा कभवचायी

यहनेछन्।

(२) प्रततठानका शशऺक तथा कभवचायीको वाथामी तनमुशक्त

प्रदे श रोक सेवा आमोगको तसपारयसभा तोजकए फभोशजभ हुनेछ।
तय दपा 3६ फभोशजभ यहने कभवचायीको हकभा सोही

फभोशजभ हुनेछ।
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(३) प्रततठानका शशऺक तथा कभवचायीको काभ, कतवव्म य

अतधकाय, ऩारयश्रतभक, सुजवधा य सेवाका शतव तोजकए फभोशजभ
हुनेछ।
26.

काजभा खटाउन सक्ने: (१) प्रदे श सयकायरे प्रदे श वावावा म
सेवाका

कुनै

कभवचायीराई

काजभा खटाउन सक्नेछ।

प्रततठानको

अनुयोधभा

प्रततठानभा

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ काजभा खजटएको कभवचायीरे

साजवकको सेवा सुजवधाभा नघट्ने गयी प्रततठानको कभवचायीरे ऩाए
सयहको थऩ सुजवधा सभेत ऩाउनेछ।
ऩरयच्छे द-८

27.

प्रततठानको कोष, रेखा तथा रेखाऩयीऺण

प्रततठानको कोष: (१) प्रततठानको एउटा छु ट्टै कोष हुनेछ।
(२)

उऩदपा

यकभहरू यहने छन् :-

(क) नेऩार

अनुदान,

(१)

फभोशजभको

सयकाय

य

प्रदे श

कोषभा

दे हामका

सयकायफाट प्राप्त द

(ख) शैशऺक शुल्क तथा सेवा शुल्कफाट प्राप्त द यकभ,

(ग) वावदे शी व्मशक्त, सॊ घ सॊ वाथाफाट अनुदान वा ऋण
वावरुऩ प्राप्त द यकभ,

(घ) जवदे शी

व्मशक्त, सॊ घ

सॊ वाथा

वा

अनुदान वा ऋण वावरुऩ प्राप्त द यकभ,

सयकायफाट

(ङ) अन्म स्रोतफाट प्राप्त द यकभ।

(३) उऩदपा (२) को खण्ड (ग) फभोशजभ प्रततठानरे

कुनै यकभ प्राप्त द गनुव ऩूव व प्रदे श सयकायफाट य खण्ड (घ) फभोशजभ
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यकभ प्राप्त द गनुव ऩूव व प्रदे श सयकाय भापवत नेऩार सयकायको
वावीकृतत तरनु ऩनेछ।

(४) प्रततठानको कोषको यकभ वाशणज्म फक कभा खाता

खोरी जम्भा गनुव ऩनेछ।

(५) प्रततठानको सफै खचवहरू उऩदपा (१) फभोशजभको

कोषफाट व्महोरयनेछ।

(६) प्रततठानको कोष य खाताको सञ्चारन सम्फन्धी अन्म

व्मववाथा तोजकए फभोशजभ हुनेछ ।
28.

रेखा य रेखाऩयीऺण: (१) प्रततठानको आम–व्ममको रेखा दोहोयो
रेखा प्रणारीभा आधारयत प्रचतरत कानून फभोशजभ याशखनेछ।

(२) प्रततठानको आन्तरयक रेखा ऩयीऺण प्रदे श रेखा

तनमन्त्रक

कामावरमफाट

य

ऩयीऺकफाट हुनेछ।

अशन्तभ

रेखाऩयीऺण

भहारेखा

ऩरयच्छे द-९
जवजवध

29.

प्रततठानराई छु ट य सुजवधा: प्रततठानराई दे हामका जवषमभा बन्साय
भहशुर, भुल्म अतबवृजद्ध कय, आमकय रगामतका कय छु टका
रातग

सॊ घीम

सक्नेछ:-

सयकाय

(क) वावावा म

सभऺ

जवऻान

भन्त्रारमरे

प्रततठानभा

तसपारयस

गनव

तनभावण

तथा

सञ्चारनको रातग जवदे शफाट आमात गने तनभावण

साभाग्री तथा भेशशनयी, औजाय, उऩकयण य अन्म
शैशऺक साभाग्री,
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(ख) प्रततठानरे प्रदान गने छात्रवृशत्त, जवद्वतवृशत्त
ऩुयवाकाय,

य

(ग) प्रततठानरे प्राप्त द गये को दान, दातव्म य अनुदान,
(घ) प्रततठानको अन्म श्रोत य सम्ऩशत्त,

(ङ) तोजकए फभोशजभका अन्म कुनै जवषम।
30.

वावावा म य शशऺा सम्फन्धी याजिम नीतत अनुरुऩ काभ गनुव ऩने :
प्रततठानरे नेऩार सयकायफाट वावीकृत बएको वावावा म य शशऺा
सम्फन्धी नीतत अनुरुऩ काभ गनुव ऩनेछ।

31.

बनावभा प्राथतभकता ददनु ऩने: प्रततठानरे जवतबन्न तहभा जवद्याथी बनाव
गदाव तोजकएको दुगभ
व तथा जऩछतडएको ऺेत्रका वावावा म सॊ वाथाभा
तोजकएको अवतधबय सेवा गये का व्मशक्तराई प्राथतभकता ददनुऩनेछ।

32.

आयऺण सम्फन्धी व्मववाथा: (१) प्रततठानरे प्रत्मेक शैशऺक सत्रभा
जवतबन्न

तहभा

जवद्याथी

बनाव

गदाव

रुऩरे

जवऩन्न

भजहरा,

दतरत,

साभुदाजमक

जवद्यारमफाट

भाध्मतभक शशऺा ऩयीऺा वा सो सयह उत्तीणव गये को आतथवक
आददवासी/जनजाती,

भधेशी,

द्वन्दऩीतडत, अल्ऩसॊ ख्मक य सीभान्तकृतहरुभध्मेफाट प्रदे श तबत्रका
नेऩारी जवद्याथीराई कम्तीभा दश प्रततशत वाथान
रातग छु ट्याउनु ऩनेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

प्रततशतराई शतप्रततशत भातन
छु ट्याइएको
गयाइनेछ।

प्रततशतका

फभोशजभ
प्रचतरत

आधायभा

आयऺणको

छु ट्याइएको

आयऺण

कानून

सुजवधा

आयऺण

फभोशजभ

उऩरब्ध

(३) उऩदपा (१) फभोशजभ आयऺणको रातग जवद्याथी

खुल्रा प्रततवाऩधावद्वाया छनौट गरयनेछ।
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33.

छात्रवृशत्त उऩरब्ध गयाउनु ऩने: (१) प्रततठानरे प्रत्मेक शैशऺक
सत्रभा जवद्याथी बनाव गदाव उऩरब्ध गयाउने छात्रवृतत सम्फन्धी
व्मववाथा याजिम शचजकत्सा शशऺा ऐन, २०७५ फभोशजभ हुनेछ।

(2) याजिम शचजकत्सा शशऺा ऐन, २०७५ उऩदपा (१)

फभोशजभ तनधावरयत प्रततशतराई शत प्रततशत भानी सोको ऩक तारीस
प्रततशत वाथानभा भजहरा, दतरत, आददवासी/जनजातत,
द्वन्दऩीतडत,

अल्ऩसॊख्मक

छात्रवृतत उऩरब्ध गयाइनेछ।
(३)

प्रततठानरे

सीभान्तकृत

जवऩन्न

छात्रवृशत्त उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।

वगवका

जवद्याथीराई

भधेशी,

जवद्याथीराई

आॊशशक

रुऩभा

(4) कुनै तनकाम वा सॊ वाथारे कुनै जवद्याथीराई प्रततठानभा

अध्ममनको रातग छात्रवृशत्त उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ।
34.

तोकेको वाथानभा काभ गनुव ऩने: (१) मस ऐन फभोशजभ आयऺण

वा छात्रवृततभा अध्ममन गये को जवद्याथीरे प्रदे श तबत्रको ग्राभीण
ऺेत्रभा कम्तीभा दुई वषव काभ गनुव ऩने छ।

(२) कुनै तनकाम वा सॊ वाथाको छात्रवृशत्तभा अध्ममन गने

जवद्याथीरे

त्मवातो छात्रवृशत्त ऩाए फाऩत कुनै ठाउॉ भा तनशित

अवतधसम्भ काभ गनुव ऩने गयी छात्रवृशत्त प्रदान गने तनकाम वा

सॊ वाथारे शतव याखेको बए सोही शतव फभोशजभ य त्मसयी शतव

नयाखेको बए उऩदपा (१) फभोशजभको तोजकएको अवतधबय काभ
गनुव ऩनेछ।

(३) उऩदपा (१) य (२) फभोशजभ खटाईने जऩछतडएको

वा दुगभ
व ऺेत्रको सम्फन्धभा छात्रावृशत्त ददनु बन्दा अगावै उल्रेख
गयी भात्र छात्रवृशत्त प्रदान गनुव ऩनेछ।
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वाऩजिकयण: मस दपाको प्रमोजनका रातग जऩछतडएको वा

दुगभ
व ऺेत्र बन्नारे प्रदे श सयकायरे

प्रदे श

याजऩत्रभा

सूचना

प्रकाशन गयी प्रदे श तबत्रको कुनै वाथानराई जऩछतडएको वा दुगभ
व

ऺेत्र बनी तोकेको ऺेत्र सम्झनु ऩनेछ।मसयी प्रदे श सयकायरे

नतोकेसम्भ नेऩार सयकायरे तोकेको यहेछ बने त्मसयी तोकेको
मस प्रदे श तबत्र ऩये को ऺेत्रराई आधाय तरन सक्नेछ।

(४) दपा ३३ को उऩदपा (१) फभोशजभको आयऺण य

दपा ३४ फभोशजभको

छात्रवृशत्तभा

अध्ममन

गने

जवद्याथीरे

उशल्रशखत ऩूया अवतध काभ गये ऩतछ भात्र प्रततठानरे त्मवातो
जवद्याथीराई शैशऺक मोग्मताको वाथामी प्रभाणऩत्र ददनेछ।

(५) प्रततठानरे दपा ३३ य ३४ फभोशजभको आयऺण वा

छात्रवृशत्तभा अध्ममन गने जवद्याथी फाहेक प्रततठानभा अध्ममन गने

अन्म जवद्याथीराई अध्ममन ऩिात् जऩछतडएका ऺेत्रको वावावा म
सॊ वाथाभा काभ गनव प्रोत्साजहत गने सम्फन्धभा आवश्मक व्मववाथा
गनव सक्नेछ।
35.

नेऩार सयकायको सहभतत तरनु ऩने: प्रततठानरे मस ऐन फभोशजभ

कुनै कामवका रातग जवदे शी तनकामसॉग कुनै जवषमभा सम्झौता गदाव

वा आतथवक सहामता तरॉदा प्रदे श सयकायको तसपारयसभा नेऩार
सयकायको सहभतत फभोशजभ गनुव ऩनेछ।
36.

कभवचायी प्रततठानभा यहन सक्ने: (१) मो ऐन प्रायम्ब हुॉदाका

फखत हेटौंडा अवाऩतार, हेटौंडाभा कामवयत वाथामी कभवचायीरे मस
ऐन अन्तगवत फनेको कभवचायी सेवा सम्फन्धी तनमभ प्रायम्ब बएको
तभततरे तीन भहीनातबत्र प्रततठानभा तनवेदन ददनु ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ तनवेदन ददने कभवचायीराई

प्रततठानको

सभान

वातय

य
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तहको

ऩदभा

सये को

कभवचायी
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भातननेछ।मसयी प्रततठानभा आएका कभवचायीको खाइऩाई
सेवा सुजवधाभा घजट हुने गयी याशखने छै न।

आएको

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ प्रततठानभा यहने कभवचायीरे

काभ गये को सेवा अवतध प्रततठानको सेवा अवतधभा गणना हुनेछ।
37.

अन्म सॊवाथाराई सभाजहत गनव सक्ने: (१) प्रचतरत कानून फभोशजभ

वाथाऩना बई सञ्चारनभा यहेका वावावाथ जवऻान सम्फन्धी कुनै सॊ वाथा
प्रततठानसॉग सभाजहत हुन चाहेभा प्रततठानरे
प्रततठानभा सभाजहत गनव सक्नेछ।

त्मवातो

सॊ वाथाराई

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ सॊ वाथा सभाजहत गने सम्फन्धी

आधाय तथा कामवजवतध तोजकए फभोशजभ हुनेछ।
ददन

नसक्ने:

सम्फन्धन

39.

काभ कायफाही फदय नहुने: प्रततठानको कुनै ऩदातधकायी वा

सम्फन्धन ददन सक्ने छै न।

प्रततठानरे

कुनै

38.

शैशऺक

सॊ वाथाराई

सदवामको वाथान रयक्त बै वा प्रततठानको कुनै सॊगठनको कुनै
ऩदातधकायी वा सदवामको तनमुशक्त वा भनोनमनभा त्रुजट बएको

कायणरे भात्र प्रततठानफाट बए गये को काभ कायफाही फदय हुने
छै न।
40.

शऩथ तरनु ऩने: प्रततठानको ऩदातधकायीको ऩदभा तनमुक्त बएको
व्मशक्तरे आफ्नो ऩदको
कुरऩतत

सभऺ

य

कामवबाय
फाॉकीरे

सम्हाल्नु अशघ
उऩकुरऩतत

फभोशजभको ढाॉचाभा शऩथ तरनु ऩनेछ।
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उऩकुरऩततरे

सभऺ

तोजकए
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41.

गुणवातयको भुल्माङ्कन, अनुगभन तनमन्त्रण: प्रततठानफाट सञ्चातरत
वावावा म कामवक्रभहरुको गुणवातय

भुल्माङ्कन, अनुगभन

तनमन्त्रण

याजिम भाऩदण्डका आधायभा सम्फशन्धत काउशन्सरफाट हुनेछ।
42.

प्रदे श सयकायसॉग सम्ऩकव: प्रततठानरे प्रदे श सयकायसॉग सम्ऩकव

43.

तनदे शन ददन सक्ने: प्रततठानको काभ कायफाहीको सम्फन्धभा

याख्दा भन्त्रारम भापवत याख्नु ऩनेछ।

भन्त्रारमरे प्रततठानराई आवश्मक तनदे शन ददन सक्नेछ य त्मवातो
तनदे शनको ऩारना गनुव प्रततठानको कतवव्म हुनेछ।

44.

वाजषवक प्रततवेदन: (१) प्रततठानरे प्रत्मेक आतथवक वषव सभाप्त द
बएको

तीन

भहीनातबत्र

आपूरे

वषवबरयभा

गये को

काभ

कायफाहीको सबाफाट वावीकृत वाजषवक प्रततवेदन प्रदे श सयकाय
सभऺ

ऩेश गनुव ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको प्रततवेदनभा अन्म कुयाको

अततरयक्त प्रततठानरे वषवबरयभा गये को काभको सॊ शऺप्त द जववयण य
प्रततठानको उऩरशब्ध रगामतका कुयाहरू उल्रेख गनुव ऩनेछ।
45.

अतधकाय प्रत्मामोजन: (१) सबारे मस ऐन फभोशजभ आपूराई प्राप्त द

अतधकायहरूभध्मे आवश्मकता अनुसाय केही अतधकाय प्राशऻक

ऩरयषद, कामवकायी ऩरयषद वा उऩकुरऩततराई प्रत्मामोजन गनव
सक्नेछ ।

(२) प्राशऻक ऩरयषद, कामवकायी ऩरयषद वा सेवा आमोगरे

मस ऐन फभोशजभ आपूराई प्राप्त द अतधकायभध्मे आवश्मकता
अनुसाय

केही

अतधकाय

प्रततठानका

कुनै

ऩदातधकायी

भातहतका कुनै तनकामराई प्रत्मामोजन गनव सक्नेछ ।
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वा
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46.

तनमभ फनाउने अतधकाय: (१) मस ऐनको कामावन्वमनको रातग
प्रदे श सयकायरे आवश्मक तनमभ फनाउन सक्नेछ।

(२) प्रततठानरे मस ऐन य मस अन्तगवत फनेको तनमभको

47.

अधीनभा यही आवश्मक तनदे शशका य कामवजवतध फनाउन सक्नेछ।

खाये जी य फचाउ: (१) प्रदे शतबत्रका अवाऩतारको सञ्चारन य
व्मववाथाऩन आदे श, 2075 फभोशजभ हेटौंडा अवाऩतार अन्तगवत
गठन बएको सतभतत खाये ज गरयएको छ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभको आदे श फभोशजभ बए

गये का काभ कायफाही मसै ऐन फभोशजभ बए गये को भातननेछ।
(३)

प्रततठान

वाथाऩना

तथा

सञ्चारनका

रातग

भकवानऩुयको हेटौंडा अवाऩतारभा उऩरब्ध एवभ् उऩमोग गरयएका
सम्ऩूण व

रगामत

चर,

भातननेछ।

अचर

सम्ऩूण व

(4)

सम्ऩशत्त,

अतधकाय

मस

ऐन

रेनदे न

तथा

कायोफाय,

दाजमत्व

फभोशजभ

ऋण,

प्रततठानभा

अवाऩतारको

धन

सये को

सॊ ञ्चारन

तथा

सतभततको

काभ

व्मववाथाऩन सम्फन्धी अन्म व्मववाथा नबएसम्भको रातग उऩदपा
(१)

फभोशजभ

गनेछ।

गदठत

सतभततरे

व्मववाथाऩन

प्रभाणीकयण तभतत् २०७६।०६।०२
आऻारे,
जवनोद प्रकाश तसॊ ह
प्रदे श सयकायको सशचव
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आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. ३, हेटौंडाभा भुदरत।
भूल्म रु.१५।-

