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प्रदेश कृषि षिश्वषिद्यालय सम्बन्धी व्यिस्था गर्न बर्ेको 
अध्यादेश 

 

प्रस्तािर्ा: प्रादेशशक व्यिस्थापर्मा उच्च स्तरीय कृषि 
जर्शशि तयार गर्न कृषि तथा पश ुषिज्ञार् अध्ययर् तथा 
अर्सुन्धार्लाई समय सापेक्ष व्यापक , व्यािहाररक र स्तरीय 
बर्ाउर् तत्काल कृषि  षिश्वषिद्यालय सम्िन्धी कारू्र्ी 
व्यिस्था गर्न िाञ्छर्ीय भएकोले,  

र्ेपालको संषिधार्को धारा २०२ को उपधारा (१) 
बमोशजम प्रदेश सरकार, प्रदेश मशन्िपररिद्को  ससफाररसमा 
प्रदेश प्रमखुद्वारा यो अध्यादेश जारी भएको छ । 

 

पररच्छेद–१  

प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त र्ाम र प्रारम्भ: (१) यस अध्यादेशको र्ाम 
“प्रदेश कृषि षिश्वषिद्यालय अध्यादेश,२०७८” रहेको 
छ। 

२) यो अध्यादेश तरुुन्त प्रारम्भ हरु्ेछ । 
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२. पररभािा: षििय िा प्रसंगले अको अथन र्लागेमा यस 
अध्यादेशमा;- 

(क) “षिश्वषिद्यालय” भन्नाले दफा  ३ को उपदफा 
(१) बमोशजमको कृषि षिश्वषिद्यालय सम्झर् ु
पछन । 

(ख) "कुलपसत" भन्नाले दफा १७ बमोशजमको 
कुलपसत सम्झर्पुछन । 

(ग) "सहकुलपसत" भन्नाले दफा १८ बमोशजमको 
सह-कुलपसत सम्झर्पुछन ।   

(घ) “कायनकारी पररिद् ” भन्नाले दफा १३ 
बमोशजमको कायनकारी पररिद् सम्झर्पुछन। 

(ङ) "उपकुलपसत" भन्नाले दफा १९ बमोशजमको 
उपकुलपसत सम्झर्पुछन । 

(च) “डीर्” भन्नाले संकायको प्रमखु सम्झर् ुपछन । 

(छ) “तोषकएको” िा “तोषकए बमोशजम” भन्नाले यो 
अध्यादेश अन्तगनत बर्ेका सर्यममा तोषकएको 
िा तोषकए बमोशजम सम्झर्पुछन। 
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(ज) “सर्देशक” भन्नाले अर्सुन्धा र् केन्रको प्रमखु 
सम्झर् ुपछन ।  

(झ) “अर्सुन्धार्केन्र” भन्नाले दफा  २५  
बमोशजमको अर्सुन्धार् केन्र सम्झर्पुछन।  

(ञ) “महाषिद्यालय” भन्नाले दफा  २७ बमोशजम  
स्थाषपत षिश्वषिद्यालयको महा षिद्यालयहरु 
सम्झर् ुपछन । 

(ट) “संकाय” भन्नाले दफा २४ बमोशजमको संकाय 
सम्झर्पुछन। 

(ठ) “मन्िालय” भन्नाले प्रदेश सरकारको सामाशजक 
षिकास मन्िालय सम्झर्पुछन । 

(ड) “प्राशज्ञक पररिद् ” भन्नाले दफा ११ 
बमोशजमको प्राशज्ञक पररिद् सम्झर् ुपछन । 

(ढ) “षिद्या पररिद्” भन्नाले दफा २६ बमोशजमको 
ससमसत सम्झर्पुछन। 

(ण) “पदपूसतन ससमसत ” भन्नाले दफा १५ बमोशजम 
सेिा आयोग सम्झर्पुछन। 
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(त) “सभा” भन्नाले दफा ८ बमोशजमको 
षिश्वषिद्यालय सभा सम्झर्पुछन।  

(थ) “ शशक्षक” भन्नाले षिश्वषिद्यालयमा शशक्षण गरे् 
िा अर्सुन्धार् कायनमा संलग्र् प्राध्यापक , सह-
प्राध्यापक तथा उप-प्राध्यापक सम्झर् ुपछन । 

 

पररच्छेद-२ 

षिश्वषिद्यालयको स्थापर्ा तथा काम, कतनव्य र असधकार 
 

३. प्रदेश षिश्वषिद्यालय:  (१) प्रदेश र्म्बर दईुमा प्रदेश 
कृषि षिश्वषिद्यालय स्थापर्ा गररर्ेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोशजम स्थापर्ा भएको 
षिश्वषिद्यालयको केन्रीय कायानलय सप्तरी शजल्लाको 
राजषिराजमा रहर्ेछ । 

४. षिश्वषिद्यालय स्िशाससत संस्था हरु्े:  (१) षिश्वषिद्यालय 
अषिशच्छन्न उत्तरासधकारिाला एक स्िशाससत र 
सङ् गठठत संस्था हरु्ेछ । 

  (२) षिश्वषिद्यालयको सबै काम कारिाहीको सर्समत्त 
आफ्र्ो एउटा छुटै्ट छाप हरु्ेछ ।  



5 

 

(३) षिश्वषिद्यालयले व्यशि सरह चल, 
अचल सम्पशत्त प्राप्त गर्न ,  उपभोग गर्न , बेचषिखर् गर्न 
िा अन्य षकससमले व्यिस्था गर्न सक्र्ेछ । 

(४) षिश्वषिद्यालयले व्यशि सरह आफ्र्ो 
र्ामबाट र्ासलस उजरु गर्न र षिश्वषिद्यालय उपर पसर् 
सोही र्ामबाट र्ासलस उजरु लाग्र् सक्र्ेछ । 

(५) षिश्वषिद्यालयले व्यशि सरह करार 
गर्न, करार बमोशजम असधकार प्रयोग गर्न तथा दाषयत्ि 
सर्िानह गर्न सक्र्ेछ । 

५. षिश्वषिद्यालयको काम , कतनव्य र असधकार:  
षिश्वषिद्यालयको काम , कतनव्य र असधकार देहाय 
बमोशजम हरु्ेछ;- 

(क) उच्च शशक्षाको षिकास गर्नको लासग तोषकए 
बमोशजमका षिसभन्न शशक्षण , प्रशशक्षण र 
अर्सुन्धार्को व्यिस्था र सञ्चालर् गर्न 
सङ् काय, अर्सुन्धार् केन्र व्यिस्था गरे् र 
सोको रेखदेख तथा सर्रीक्षण गरे् । 

(ख) महाषिद्यालयहरूबाट तोषकएको उच्च शशक्षा 
हाससल गरे् षिद्याथी ,  प्रशशक्षाथी िा 



6 
 

अर्सुन्धार्कतानलाई तोषकए बमोशजमको 
प्रमाण पि ठदर्े र षिशशष्ट व्यशिलाई 
मार्ाथन उपासध प्रदार् गरे् । 

(ग) स्िदेशी िा षिदेशी षिश्वषिद्यालय िा शैशक्षक 
संस्थासँग सम्बन्ध कायम गरे् । 

(घ) प्रचसलत कार्रु् बमोशजम स्िदेशी िा षिदेशी 
प्राशज्ञक, शैशक्षक िा अन्य संस्था र 
व्यशिबाट आसथनक सहयोग प्राप्त गरे् तथा 
शैशक्षक कायनक्रमहरूको आदार् प्रदार् गरे्। 

(ङ) छाििशृत्त , पदक र परुस्कारहरू प्रदार् तथा 
आिश्यकता अर्रुुप व्यिस्था गरे् । 

(च) षिश्वषिद्यालय अन्तगनत षिसभन्न खेलकूद तथा 
कल्याणकारी कायनक्रमको व्यिस्था र 
सञ्चालर् गरे्। 

(छ) षिश्वषिद्यालयलाई आिश्यक परे् सर्यम 
बर्ाउर्े । 

(ज) षिश्वषिद्यालयसँग सम्बशन्धत अन्य कामहरू 
गरे् ।  
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पररच्छेद-३ 

षिश्वषिद्यालयको संगठर्को स्िरुप 
६. षिश्वषिद्यालयको संगठर्: षिश्वषिद्यालयको संगठर् देहाय 

बमोशजम हरु्ेछ र षयर्ीहरुको सामूषहक रूप रै् 
षिश्वषिद्यालयको स्िरूप हरु्ेछ;- 

(क) षिश्वषिद्यालय सभा,  

(ख) कायनकारी पररिद्, 

(ग) प्राशज्ञक पररिद, 

(घ) सङ्ाा्य , 

(ङ) षिद्या पररिद, 

(च) महाषिद्यालयहरू  

(छ) अर्सुन्धार् केन्र र फामन केन्र,  

(ज) अन्य सर्कायहरू ।  

 

७. षिश्वषिद्यालयका पदासधकारी : षिश्वषिद्यालयमा देहाय 
बमोशजमका पदासधकारीहरू रहर्े छर्ा्:-  
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(क) कुलपसत,  

(ख) सहकुलपसत,  

(ग) उपकुलपसत, 

(घ) रशजष्ट्रार,  

 (ङ) डीर्,  

 (च) सर्देशक,  

 (छ) प्राचायनहरू , 

 (ज) तोषकएका अन्य पदासधकारीहरू ।  

८. षिश्वषिद्यालय सभाको गठर्:  (१) षिश्वषिद्यालयमा 
सिोच्च सर्कायको रूपमा एक षिश्वषिद्यालय सभा 
रहर्ेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमका सभाको 
गठर् देहाय बमोशजम हरु्ेछ;- 

(क) सहकुलपसत  
    -अध्यक्ष  
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(ख) षिश्वषिद्यालयको  केन्रीय 
कायानलय रहेको सर्िानचर्  

क्षेिको प्रदेश सभा सदस्य 
    -
सदस्य 

(ग) उपकुलपसत   
    -
सदस्य सशचि 

(घ) सदस्य, प्रदेश र्ीसत तथा योजर्ा 
आयोग (शशक्षा हेरे्) -सदस्य  

(ङ) षिश्वषिद्यालयको  केन्रीय 
कायानलय रहेको 

स्थार्ीय तहप्रमखु  
    -
सदस्य 

(च) सशचि, प्रदेश सामाशजक षिकास 
मन्िालय   -सदस्य  



10 

 

(छ) सशचि , प्रदेश अथन मन्िालय
    -सदस्य  

(ज) सशचि , प्रदेश कृषि सम्बन्धी  
मन्िालय   -
सदस्य 

(झ) कृिक प्रसतसर्सध मध्ये बाट 
मर्ोसर्त एक जर्ा 
 -सदस्य  

(ञ) सङ्ापय प्रमखुहरू मध्येबाट 
मर्ोसर्त दईु जर्ा   -सदस्य  

(ट) प्राचायनहरू मध्येबाट मर्ोसर्त 
दईु जर्ा    -सदस्य  

(ठ) कृषि षिियमा ख्यासत प्राप्त 
षिद्धार्हरू मध्येबाट 

मर्ोसर्त एक जर्ा मषहला 
सषहत तीर् जर्ा   -
सदस्य 
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(ड) कृषि उद्योगी  तथा व्यापारी 
मध्येबाट  

मर्ोसर्त एक जर्ा मषहला 
सषहत दईु जर्ा  
 -सदस्य  

(ढ) चन्दा दाताहरु मध्येबाट 
मर्ोसर्त एक जर्ा  
 -सदस्य  

(३) उपदफा (२) को खण्ड (झ), (ञ), 
(ट), (ठ), (ड) र (ढ)  बमोशजमका सदस्यहरूको 
मर्ोर्यर् उपकुलपसतको ससफाररसमा सहकुलपसतबाट 
हरु्े छ।   

(४) मर्ोर्ीत सदस्यहरूको पदािसध चार 
ििनको हरु्ेछ ।  

  तर मर्ोर्ीत सदस्य जरु् हैससयतमा 
मर्ोसर्त भएको हो , त्यसरी मर्ोसर्त हुँदाको पदमा 
कायम र्रहेमा स्ितः सभाको सदस्य रहर्े छैर् । 
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९. सभाको बैठक: (१) सभाको बैठक सामान्यतया ििनको 
दईु पटक बस्र्ेछ ।  

 तर आिश्यक परेमा सभाको षिशेि 
बैठक बोलाउर् सषकर्ेछ ।  

(२) सभाको बैठकको अध्यक्षता सभाको 
अध्यक्षले गरे्छ । 

(३) सभाको सम्पूणन सदस्य सङ्ख्याको 
पचास प्रसतशत सदस्यहरू उपशस्थत भएमा बैठकको 
लासग गणपूरक सङ्ख्या पगेुको मासर्र्ेछ । 

(४) सभाको बैठक सभाको अध्यक्षले 
तोकेको समसत, समय र स्थार्मा सदस्य सशचिले 
बोलाउर्ेछ । 

(५) सभाको बैठकको सर्णनय प्रमाशणत 
सभाको अध्यक्ष र सदस्य सशचिले गरे्छ । 

(६) उपकुलपसतले सभाको सर्णनय िा 
आदेशको असभलेख गरी राख्नपुरे्छ ।सो सर्णनयको एक 
प्रसत कुलपसत समक्ष पठाउर् ुपरे्छ । 
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(७) सभाको बैठकको अन्य कायनषिसध सभा 
आफैले सर्धानरण गरे बमोशजम हरु्ेछ । 

१०. सभाको काम , कतनव्य र असधकार:  (१) सभाको 
काम, कतनव्य र असधकार देहाय बमोशजम हरु्ेछ;- 

(क) षिश्वषिद्यालयको र्ीसत सर्धानरण गरे्, 

(ख) षिश्वषिद्यालयले प्रदार् गरे् उपासधको 
व्यिस्थापर् गरे्, 

(ग) षिश्वषिद्यालय र सो अन्तगनतका 
सर्कायहरुलाई मागन दशनर् गरे्, 

(घ) षिश्वषिद्यालयको दीघनकालीर् योजर्ा , 

िाषिनक बजेट र कायनक्रम स्िीकृत गरे्, 

(ङ) षिश्वषिद्यालय अन्तगनत अध्ययर् , 

अर्सुन्धार् र प्रशशक्षण हरु्े 
षिियहरूको पाठ्यक्रम सर्धानरण गरे्, 

(च) षिश्वषिद्यालयमा अध्ययर् , अध्यापर् र 
अर्सुन्धार् गररर्े षिियहरूमा भर्ान 
हरु् चाषहर्े योग्यता र भर्ान हरु्े 
आधार तोक्र्े, 
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(छ) षिश्वषिद्यालय सम्बन्धी सर्यम पाररत 
गरे्, 

(ज) अर्सुन्धार् सम्बन्धी र्ीसत सर्धानरण 
गरे्, 

(झ) षिश्वषिद्यालय र मातहत सर्कायको 
िाषिनक प्रसतिेदर् मासथ छलफल गरे् 
र कायनक्रमको मूल्याङ्र् गरे्, 

(ञ) षिश्वषिद्यालय तथा अन्तगनत सर्कायको 
शैशक्षक तथा प्रशाससर्क कामको 
लासग आिश्यक शशक्षक तथा 
कमनचारीको दरिन्दी स्िीकृत गरे्, 

(ट) षिश्वषिद्यालयको प्राशज्ञक पररिद्ले 
गरेका ससफाररस तथा सर्णनयहरू 
कायानन्ियर्को लासग अर्मुोदर् गरे् िा 
सर्देशर् ठदर्,े 

(ठ) आिश्यकता अर्सुार षिशेि ससमसत र 
आयोगको गठर् गरे् । 
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(ड) तोषकए बमोशजम अन्य कामहरू गरे् 
।  

पररच्छेद-४ 

प्राशज्ञक पररिद्को गठर् 
 

११. प्राशज्ञक पररिद गठर्:  (१) षिश्वषिद्यालयको प्राशज्ञक 
सर्कायको रूपमा काम गर्न देहायका सदस्यहरू 
भएको एउटा प्राशज्ञक पररिद् हरु्ेछ;- 

(क) उपकुलपसत    
   -अध्यक्ष  

(ख) सङ्ापयका डीर्हरू  
   -सदस्य  

(ग) प्राचायनहरू मध्येबाट दईु जर्ा  
   -सदस्य  

(घ) अर्सुन्धार् केन्रका सर्देशकहरू  
   -सदस्य 

(ङ) सङ्ाा्यका डीर्हरू मध्येबाट 
उपकुलपसतले तोकेको -सदस्य सशचि  
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(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) 
बमोशजमका सदस्यहरूको मर्ोर्यर् उपकुलपसतबाट 
चार ििनको लासग हरु्ेछ । 

(३) बैठकको सर्णनयको सभा अध्यक्ष र 
सदस्य-सशचिले प्रमाशणत गरे्छ ।  

१२. प्राशज्ञक पररिद्को काम , कतनव्य र असधकार:  प्राशज्ञक 
पररिद्को काम , कतनव्य र असधकार देहाय बमोशजम 
हरु्ेछ;- 

(क) षिश्वषिद्यालयले प्रदार् गरे् उपासधको 
व्यिस्थापर् गरे्, 

(ख) षिश्वषिद्यालय अन्तगनत अध्ययर् , 

अर्सुन्धार् र प्रशशक्षण हरु्े 
षिियहरूको पाठ्यक्रम सर्धानरण गरे्, 

(ग) परीक्षा सम्बन्धी का यनहरूको 
व्यिस्थापर् गरे्, 

(घ) षिश्वषिद्यालयमा अध्ययर् , अध्यापर् र 
अर्सुन्धार् गररर्े षिियहरूमा भर्ान 
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हरु् चाषहर्े योग्यता र भर्ान हरु्े 
आधार तोक्र्े, 

(ङ) प्राशज्ञक षिियमा कायनकारी पररिद्लाई 
राय सल्लाह ठदर्,े 

(च) अर्सुन्धार् सम्बन्धी र्ीसत सर्धानरण 
गरे्, 

(छ) मार्ाथन उपासधको व्यिस्था गरे्, 

(ज) शशक्षण र अर्सुन्धार्को स्तर सर्धानरण 
गरे्, 

(झ) शैशक्षक कायनक्रमको मूल्याङ्र् गरे्, 

(ञ) आिश्यकता अर्सुार षिशेि ससमसत र 
आयोगको गठर् गरे्, 

(ट) तोषकए बमोशजम अन्य कामहरू गरे् 
।   

 

पररच्छेद-५ 

कायनकारी पररिद् 
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१३. कायनकारी पररिद्को गठर्:  (१) षिश्वषिद्यालयको 
कायनकारी सर्कायको रूपमा काम गर्न देहायका 
सदस्यहरू भएको कायनकारी पररिद् हरु्ेछ;- 

(क) उपकुलपसत   
    -अध्यक्ष  

(ख) शशक्षा महाशाखा प्रमखु , 

सामाशजक षिकास मन्िालय  -सदस्य   

(ग) षिश्वषिद्यालयका शशक्षकहरू 
मध्येबाट उपकुलपसतको ससफाररसमा  

सहकुलपसतद्वारा मर्ोसर्त दईुजर्ा 
   

 -सदस्य 

(घ) रशजष्ट्रार    
    -सदस्य 
सशचि  

(२) बैठकको सर्णनय सभाको अध्यक्ष र 
सदस्य-सशचिले प्रमाशणत गरे्छ । 
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(३) बैठक सम्बशन्ध  कायनषिसध पररिद 
आफैले सर्धानरण गरे बमोशजम हरु्ेछ ।  

१४. कायनकारी पररिद्को काम , कतनव्य र असधकार:  
कायनकारी पररिद्को काम , कतनव्य र असधकार देहाय 
बमोशजम हरु्ेछ;- 

(क) सभाको सर्णनयहरू कायानन्ियर् गरे् , 

गराउर्े, 

(ख) षिश्वषिद्यालयको िाषिनक कायनक्रम , 

बजेट, प्रगसत षििरण , लेखा परीक्षण 
प्रसतिेदर्, अन्य प्रसतिेदर् र प्रस्तािहरू 
तयार गरी स्िीकृसत िा अर्मुोदर्को 
लासग सभामा पेश गरे्, 

(ग) षिश्वषिद्यालयको चल, अचल सम्पशत्तको 
सञ्चालर्, संरक्षण र रेखदेख गरे्, 

(घ) षिश्वषिद्यालयको लासग प्रदार् गररएका 
आसथनक तथा अन्य सहयोग ग्रहण 
गरे्, 
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(ङ) षिश्वषिद्यालयको चल, अचल सम्पशत्तको 
हक हस्तान्तरण गर्न िा कुरै् 
सम्झौता, करार िा ठेक्का पट्टा गरी 
ठदर्े/सलर्,े 

(च) षिद्याथी शलु्क सर्धानरण गरे्, 

(छ) सर्यमको मस्यौदा बर्ाई स्िीकृसतको 
लासग सभामा पेश गरे् र सभाबाट 
स्िीकृत भएपसछ लागू गरे्, 

(ज) षिश्वषिद्यालयका शशक्षक तथा 
कमनचारीहरूको दरबन्दी तोक्र्े र 
पदपूसतन ससमसतको ससफाररसमा सर्यशुि 
र बढुिा गरे्, 

(झ) तोषकए बमोशजम अन्य कामहरू गरे् 
।  

          पररच्छेद-६ 
पदपूसतन ससमसत सम्बन्धी व्यिस्था 

१५. पदपूसतन ससमसतः (१) षिश्वषिद्यालयका शशक्षक तथा 
कमनचारीहरूको सर्यशुि तथा बढुिाको लासग ससफाररस 
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गर्न देहायका सदस्यहरू भएको एउटा पदपूसतन  
ससमसतको गठर् हरु्ेछः– 

(क)  उपकुलपसत    
    –अध्यक्ष 

(ख)  सदस्य , प्रदेश लोकसेिा आयोग 
   –सदस्य 

(ग) डीर्हरू मध्येबाट एक जर्ा  
    –सदस्य  

(घ)  ख्यासत प्राप्त प्राध्यापक मध्ये दईु जर्ा       
  –सदस्य 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) 
बमोशजम सदस्यको सर्यशुि उपकुलपसतको ससफाररसमा 
सहकुलपसतले गरे्छ । 

(३) मर्ोसर्त सदस्यको पदािसध तीर् 
ििनको हरु्ेछ । 

(४) पदपूसतन  ससमसतले आफ्र्ो कायनषिसध 
आफै बर्ाई लाग ुगरे् छ। 



22 

 

(५) पदपूसतन ससमसतले शशक्षकको सर्यशुि 
तथा बढुिा गदान प्राशज्ञक क्षमता र अर्भुिलाई तथा 
कमनचारीको सर्यशुि र बढुिा गदान प्रशाससर्क दक्षता 
तथा अर्भुिलाई मखु्य आधार बर्ाउर् ुपरे्छ । 

(६) पदपूसतन ससमसतको अध्यक्ष र 
सदस्यहरूको सषुिधा र सेिाका अन्य 
शतनहरू तोषकए बमोशजम हरु्ेछ ।  

१६. पदपूसतन ससमसतको काम , कतनव्य र असधकार :  पदपूसतन 
ससमसतको काम , कतनव्य र असधकारदेहाय बमोशजम 
हरु्ेछ;- 

(क) षिश्वषिद्यालय सम्बशन्ध कार्रु् तथा 
प्रदेश लोकसेिाको मापदण्ड बमोशजम 
आिश्यक शशक्षक/प्रशशक्षक तथा 
अन्य कमनचारीहरुको सर्यशुि तथा 
बढुिाको लासग ससफाररस गरे् , 

(ख) तोषकए बमजोम अन्य कायन गरे् । 

 

पररच्छेद-७ 

पदासधकारी 
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१७. कुलपसत: (१) मखु्यमन्िी षिश्वषिद्यालयको कुलपसत 
हरु्ेछ । 

(२) कुलपसत षिश्वषिद्यालयको दीक्षान्त 
समारोहमा अध्यक्षको आसर् ग्रहण गरे्छ । 

(३) कुलपसतले आिश्यकता अर्सुार 
षिश्वषिद्यालयको सर्रीक्षण गर्न र सर्देशर् ठदर् सक्र्ेछ। 

१८. सहकुलपसत: (१) प्रदेशको सामाशजक षिकास मन्िी 
षिश्वषिद्यालयको सहकुलपसत हरु्ेछ ।  

(२) सह कुलपसतले कुलपसतको 
अर्पुशस्थसतमा षिश्वषिद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा 
अध्यक्षता गरे्छ। 

(३) सहकुलपसत षिश्वषिद्यालय सभाको 
अध्यक्ष हरु्ेछ । 

(४) सहकुलपसतले आिश्यकता अर्सुार 
षिश्वषिद्यालयको सर्रीक्षण गर्न र सर्देशर् ठदर् 
सक्र्ेछ। 
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१९. उपकुलपसत: (१) उपकुलपसत षिश्वषिद्यालयमा पूरा 
समय काम गरे् प्रमखु पदासधकारी हरु्ेछ । 

(२) षिश्वषिद्यालयको उपकुलपसत पदमा 
सर्यशुिको लासग ससफाररस पेश गर्न कुलपसतबाट 
सहकुलपसतको अध्यक्षतामा दईु जर्ा सदस्य रहेको 
एक ससमसत गठर् हरु्ेछ र सो ससमसतको ससफाररसमा 
कुलपसतबाट उपकुलपसतको सर्यशुि हरु्ेछ । 

(३) उपकुलपसतको योग्यता देहाय बमोशजम 
हरु्ेछ:- 

(क) मान्यता प्राप्त षिश्वषिद्यालयबाट 
कृषि सम्बन्धी  षिियमा 
षिद्यािाररसध उपासध हाससल 
गरेको, 

(ख) कृषि षिियमा शशक्षण अथिा कृषि 
अर्सुन्धार् क्षेिमा कशम्तमा १५ 
ििनको अर्भुि प्राप्त गरेको, 

(ग) शैशक्षक िा प्राशज्ञक उन्नयर्को 
क्षेिमा उत्कृष्ट व्यिस्थापकीय 
सीप र कौशल प्रदशनर् गरेको, 
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(घ) चासलस ििन उमेर पूरा भएको, 

(ङ) उच्च रै्सतक चररि भएको । 

(४) उपकुलपसतको कायनकाल पाँच ििनको 
हरु्ेछ । 

(५) षिश्वषिद्यालयको सबै काम कारिाही 
उपर उपकुलपसतको सर्यन्िण रहर्ेछ र सर्जले 
षिश्वषिद्यालयको काम कारिाहीमा सर्देशर् ठदर् र 
रेखदेख गर्न सक्र्ेछ । 

(६) उपकुलपसतले सभाको सर्णनय र 
सर्देशर्हरू कायानन्ियर् गर्ुन गराउर् ुपरे्छ। 

(७) सर्जको पाररश्रसमक , सषुिधा र सेिाका 
अन्य शतनहरू तोषकए बमोशजम हरु्ेछ । 

(८) उपकुलपसतको अन्य काम , कतनव्य र 
असधकार तोषकए बमोशजम हरु्ेछ ।  

२०. रशजष्ट्रार: (१) उपकुलपसतको ससफाररसमा 
सहकुलपसतले रशजष्ट्रारको सर्यिु गरे्छ । 

(२) उपदफा (१) बमोशजमको सर्यशुिका 
लासग देहायका योग्यता भएको हरु्पुरे्छ;- 
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(क) मान्यता प्राप्त षिश्वषिद्यालयबाट 
कम्तीमा स्र्ातकोत्तर उत्तीणन गरेको, 

(ख) प्रशाससर्क क्षेिमा कम्तीमा 
१० ििनको अर्भुि प्राप्त गरेको, 

 (ग) पैसतस ििन उमेरपूरा भएको, 

(घ) उच्च रै्सतक चररि भएको । 

(३) रशजष्ट्रारको पदािसध पाँच ििनको हरु्ेछ 
। 

(४) रशजष्ट्रारको अर्पुशस्थसतमा रशजष्ट्रारले 
गर्ुन परे् काम गर्न उपकुलपसतले डीर्हरू मध्येबाट 
कुरै् एक जर्ालाई सर्यिु गरे्छ । 

(५) रशजष्ट्रारको पाररश्रसमक , सषुिधा र 
सेिाका अन्य शतनहरू तोषकए बमोशजम हरु्ेछ। 

(६) षिश्वषिद्यालयको सम्पूणन प्रशाससर्क 
कायनको शजम्मेिारीपूिनक कायन सम्पर् गरे् गराउर्े 
असधकार रशजष्ट्रारको हरु्ेछ । 



27 

 

(७) सभामा पेश गररर्े षिश्वषिद्यालयको 
आय, व्ययको िाषिनक अर्मुार् तयार गरे् शजम्मेिारी 
रशजष्ट्रारको हरु्ेछ । 

(८) रशजष्ट्रारले षिश्वषिद्यालयको षहसाि 
षकताि तोषकए बमोशजम लेखा परीक्षण गराई त्यसको 
प्रसतिेदर् सभामा पेश गरे्छ । 

(९) रशजष्ट्रारको अन्य काम , कतनव्य र 
असधकार तोषकए बमोशजम हरु्ेछ ।  

२१. डीर्, सर्देशक र अन्य पदासधकारीहरूको सर्यशुि: डीर्, 

सर्देशक र अन्य पदासधकारीहरूको सर्यशुि काम , 

कतनव्य, असधकार, पाररश्रसमक,  सषुिधा र सेिाको 
शतनहरू तोषकए बमोशजम हरु्ेछ। 

२२. सर्यशुि गर्ुन परे् अिसध:  यस अध्यादेशमा अन्यि 
जरु्सकैु कुरा लेशखएको भएतापसर्  षिश्वषिद्यालयको 
कुरै् पदासधकारीको पद ररि भएमा सम्बशन्धत 
असधकारीले ररि भएको एक मषहर्ा सभि त्यस्तो 
पदमा सर्यशुि गरी पूसतन गर्ुन परे्छ । 

२३. शजम्मेिारी तोक्र् सक्र्े:  यस अध्यादेशमा अन्यि 
जरु्सकैु कुरा लेशखएको भएतापसर्  षिश्वषिद्यालयको 
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कुरै् पद ररि भएमा सो पदपूसतन र्भएसम्म दैसर्क 
कायन सञ्चालर् गर्न बढीमा एक मषहर्ाको लासग 
उपकुलपसतको शजम्मेिारी सहकुलपसतले र अन्य 
पदासधकारीको शजम्मेिारी उपकुलपसतले 
षिश्वषिद्यालयको कुरै् पदासधकारीलाई तोक्र् सक्र्ेछ ।  

 

पररच्छेद-8 

सङ्ाछय, अर्सुन्धार् केन्र तथा अन्य सर्काय 

२४. सङ्ा य:  (१) षिश्वषिद्यालयबाट सञ्चालर् गररर्े उच्च 
शशक्षाका लासग कृषि षिियमा तोषकए बमोशजमको 
सङ्ाााय रहर्ेछ । 

(२) सङ्ााृयको काम , कतनव्य र असधकार 
तोषकए बमोशजम हरु्ेछ । 

२५. अर्सुन्धार् केन्र: (१) षिश्वषिद्यालयले कृषि षिियसँग 
सम्बन्धी षिियमा अर्सुन्धार् गर्नको लासग 
आिश्यकता अर्सुार अर्सुन्धार् केन्रको स्थापर्ा गर्न 
सक्र्ेछ । 
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(२) अर्सुन्धार् केन्रको काम, कतनव्य र 
असधकार तथा सञ्चालर्  सम्बन्धी व्यिस्था तोषकए 
बमोशजम हरु्ेछ ।  

२६. षिद्या पररिद: (१) प्रत्येक सङ्ााृयमा शैशक्षक तथा 
प्राशज्ञक कायनक्रमहरुको सञ्चालर्को लासग तोषकए 
बमोशजम एक षिद्या पररिद रहर्े छ । 

(२) षिद्या पररिद अन्तगनत तोषकए 
बमोशजमका षिशेि ससमसत रहर्ेछ । 

(३) षिद्या पररिद सो अन्तगनत रहर्े 
ससमसतको काम , कतनव्य र असधकार तथा बैठकको 
कायनषिसध तोषकए बमोशजम हरु्ेछ ।  

२७. महाषिद्यालय: (१) षिश्वषिद्यालयले कृषि षिियमा 
उच्च शशक्षा प्रदार् गर्नका लासग आिश्यकता अर्सुार 
महाषिद्यालयको स्थापर्ा तथा सञ्चालर् गर्न सक्र्ेछ 
। 

(२) महाषिद्यालय स्थापर्ा र सञ्चालर् 
सम्बन्धी व्यिस्था तोषकए बमोशजम 
हरु्ेछ। 
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पररच्छेद-9 

कोि, लेखा तथा लेखापरीक्षण 

२८. षिश्वषिद्यालयको कोि:  (१) षिश्वषिद्यालयको एक 
कोि रहर्ेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको कोिमा 
देहायका रकमहरू रहर्ेछर्:- 

(क) र्ेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ख) प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम, 

(ग) स्थार्ीय सरकारबाट प्राप्त 
रकम,  

(घ) षिश्वषिद्यालयले सापटी सलएको 
रकम,  

(ङ) षिश्वषिद्यालयको लासग दार् , 

दातव्य र आसथनक सहायता 
स्िरूप प्राप्त भएको रकम,  

(च) शलु्क तथा अन्य कुरै् 
स्रोतबाट प्राप्त रकम ।  
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(३) षिश्वषिद्यालयको कोिको रकम कुरै् 
बाशणज्य बैंकमा खाता खोली जम्मा गररर्ेछ। 

(४) षिश्वषिद्यालयको कोि र खाताको 
सञ्चालर् तोषकए बमोशजम हरु्ेछ । 

(५) षिश्वषिद्यालयको सबै खचनहरू उपदफा 
(२) बमोशजमको कोिबाट व्यहोररर्ेछ । 

२९. लेखा र लेखा परीक्षण:  (१) षिश्वषिद्यालयको आय-
व्ययको लेखा प्रचसलत कारू्र् बमोशजम राख्न ुपरे्छ ।  

(२) षिश्वषिद्यालयको लेखा परीक्षण प्रचसलत 
कारू्र् बमोशजम गराउर् ुपरे्छ ।  

 

पररच्छेद-10 

षिषिध 

३०. षिश्वषिद्यालयमा भर्ान हरु् चाषहर्े योग्यता:  
षिश्वषिद्यालयमा भर्ान हरु् चाहर्े षिधाथी  िा 
अर्सुन्धार्कतान योग्यता तोषकए बमोशजम हरु्ेछ ।  



32 

 

३१. काम कारिाही अिैध र्मासर्र्े:  षिश्वषिद्यालयको कुरै् 
पदासधकारीको स्थार् ररि भई िा कुरै् पदासधकारीको 
सर्यशुि िा कुरै् अङ्गको गठर्मा िषुट भै काम 
कारिाही भएको रहेछ भर्े सो कारणले माि त्यस्तो 
काम कारिाई अिैध मासर्र्े छैर् । 

३२. पदबाट हटाउर् सषकर्े:  (१) उपकुलपसत िा 
रशजष्ट्रारबाट षिश्वषिद्यालयलाई गम्भीर असर परे् गरी 
कायन भएको , पदीय शजमेिारी पूरा र्गरेको िा पद 
अर्रुुप आचारण र्गरेको िा षिश्वषिद्यालयको षहत 
षिपररतको कुरै् कायन गरेको अिस्थामा 
सहकुलपसतद्वारा सभाका सदस्यहरु मध्येबाट तीर् 
जर्ा सदस्य रहेको छार्षिर् ससमसत गठर् गर्न 
सषकर्ेछ । 

(२) उप दफा (१) बमोशजमको ससमसतले 
तोकेको समसत सभि सत्य तथ्य बझुी सो सम्बन्धी 
प्रसतिेदर् सहकुलपसत समक्ष पेश गर्ुनपरे्छ । 

(३) उपदफा (१) बमोशजमको ससमसतको 
प्रसतिेदर्को आधारमा सर्ज दोिी पाइएमा सभाको 
िहमुत सदस्य हरूको स्िीकृसत बाट उपकुलपसतलाई 
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कुलपसतबाट र रशजष्ट्रारलाई सहकुलपसतबाट पदमिु 
गर्न सषकर्ेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोशजम पदबाट 
हटाउर्े सर्णनय गर्ुन अशघ सर्ज उपर लागेको आरोपको 
सफाई पेश गरे् मौका ठदर्पुरे्छ । 

(५) उपकुलपसत र रशजष्ट्रार बाहेक अन्य 
पदासधकारीलाई उपदफा (१) बमोशजमको आरोपमा 
छार्षिर् गर्न र पदबाट हटाउर् अपर्ाउर् ुपरे् प्रषक्रया 
तोषकए बमोशजम हरु्ेछ । 

(६) यस दफा बमोशजम कुरै् पदासधकारी 
उपर छार्षिर् शरुु भएमा त्यसको अशन्तम सर्णनय र्भए 
सम्मको लासगसर्जले आफू बहाल रहेको पदमा काम 
गर्न पाउर्े छैर् । 

३३. असल सर्यतले काम गरेकोमा बचाउ:  यो अध्यादेश 
बमोशजम असल सर्यत सलई गरेको िा गर्न खोजेको 
कुरै् कामको सम्बन्धमा षिश्वषिद्यालय िा 
षिश्वषिद्यालयको कुरै् पदासधकारी उपर मदु्दा चलाउर्े 
िा अन्य कुरै् कार्रु्ी कारिाही गररर्े छैर् । 
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३४. असधकार प्रत्यायोजर्:  (१) सभाले यो अध्यादेश िा 
यस अध्यादेश अन्तगनत बर्ेको सर्यम बमोशजम 
आफूलाई प्राप्त असधकारहरू मध्ये केही असधकार 
कायनकारी पररिद् िा उपकुलपसतलाई प्रत्यायोजर् गर्न 
सक्र्ेछ ।  

(२) प्राशज्ञक पररिद्ले यो अध्यादेश िा यस 
अध्यादेश अन्तगनत बर्ेको सर्यम बमोशजम आफूलाई 
प्राप्त असधकारहरू मध्ये केही असधकार 
षिश्वषिद्यालयका कुरै् पदासधकारी िा षिश्वषिद्यालयको 
कुरै् ससमसतलाई प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्ेछ । 

(३) कायनकारी पररिद्ले यो अध्यादेश िा 
यस अध्यादेश अन्तगनत बर्ेको सर्यम बमोशजम 
आफूलाई प्राप्त असधकारहरू मध्ये केही असधकार 
षिश्वषिद्यालयका कुरै् पदासधकारी िा षिश्वषिद्यालयको 
कुरै् ससमसतलाई प्रत्यायोजर् गर्न सक्र्ेछ । 

३५. प्रदेश सरकारसँग सम्पकन :  षिश्वषिद्यालयले प्रदेश 
सरकारसँग सम्पकन  राख्दा प्रदेशको सामाशजक षिकास 
मन्िालय माफन त राख्न ुपरे्छ । 
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३६. िाषिनक प्रसतिेदर्:  षिश्वषिद्यालयको िाषिनक प्रसतिेदर् 
तोषकएको अिसधसभि सभामा पेश गर्ुनपरे्छ। 

३७. षिश्वषिद्यालयलाई छुट र सषुिधा:  (१) प्रचसलत 
कार्रु्मा जरु्सकैु कुरा लेशखएको भएतापसर् 
षिश्वषिद्यालयको रशजषे्ट्रशर् गर्ुन परे् जरु्सकैु सलखत 
रशजषे्ट्रशर् गर्ुन परेमा रशजषे्ट्रशर् दस्तरु लाग्र्े छैर्। 

३८. पद ररि हरु्े अिस्था:  (१) देहायको अिस्थामा 
पदासधकारीहरुको पद ररि हरु्ेछ:- 

   (क) सर्जको मतृ्य ुभएमा , 

   (ख) सर्जले ठदएको राशजर्ामा असधकार प्राप्त 
असधकारीबाट स्िीकृत भएमा, 

   (ग) कुरै् रै्सतक पतर् देशखर्े फौजदारी 
अपराधमा अदालतबाट सजाय पाएकोमा, 

   (घ) दफा ३२ बमोशजम पद पदबाट 
हटाएमा । 

३९. स्िीकृसत सलर् ुपरे्:  यस अध्यादेशमा अन्यि जरु्सकैु 
कुरा लेशखएको भए तापसर् प्रदेश सरकारलाई थप 
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आसथनक व्ययभार परे् षिियमा सर्यम बर्ाउँदा िा 
कायन गदान प्रदेश सरकारको स्िीकृसत सलर् ुपरे्छ। 

४०. सम्झौता गरे्:  षिश्वषिद्यालयले आिश्यकता अर्सुार 
कुरै् पसर् स्िदेशी तथा षिदेशी व्यशि , संघ, 

संस्थाहरुसँग पठर् पाठर् तथा अर्सुन्धार् कायन 
सञ्चालर् गर्न प्रचसलत कार्रु्को अधीर्मा रही 
सम्झौता गर्न सक्र्ेछ । 

४१. बौषद्धक सम्पसत सम्बशन्ध असधकार: (१) 
षिश्वषिद्यालयले गरेको अर्सुन्धार्,आषिष्कार, उत्पादर् 
िा अन्य कुरै् आधारमा प्राप्त गरे् बौषद्धक सम्पशत्त 
सम्बन्धी असधकार प्रचसलत कारू्र् बमोशजम 
षिश्वषिद्यालयमा सरुशक्षत रहर्ेछ । 

(२) षिश्वषिधालयले उपदफा (१) 
बमोशजमको काममा संलग्र् रही अर्सुन्धार् ,आषिष्कार, 

उत्पादर् िा अन्य कुरै् आधारमा प्राप्त गरे् बौषद्धक 
सम्पशत्त आजनर्मा संलग्र् अर्सुन्धार्कतान िा अन्य 
व्यशिलाई उपयिु पषहचार् िा परुस्कार िा तोषकए 
बमोशजम रोयल्टीको केही षहस्सा उपलब्ध गराउर् 
सक्र्ेछ । 
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४२. स्िाथन बाशझएमा काम कार बाही गर्न र्हरु्ेः यस ऐर् 
अन्तगनत मर्ोर्यर् िा सर्यिु हरु्े पदासधकारीको 
षिश्वषिद्यालयको षहत िा सरोकारसँग स्िाथन बाशझर्े 
देशखएमा सर्ज त्यस्तो काम कारबाही िा सर्णनय 
प्रषक्रयामा सहभागी हरु् पाउर्े छैर् । 

४३. बाह्य मूल्याङ्र् गररर्ेः  (१) षिश्वषिद्यालय पररिद्ले 
प्रत्येक तीर् ििनमा षिश्वषिद्यालयबाट भए गरेका काम 
कारबाही, साधर् र स्रोतको प्रयोग तथा प्राप्त उपलशब्ध 
लगायतका षिियमा तोषकए बमोशजम बाह्य मूल्याङ्र् 
गराउर् सक्र्ेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोशजमको बाह्य 
मूल्याङ्र्को प्रसतिेदर् षिश्वषिद्यालय सभा समक्ष पेश 
गर्ुन परे्छ । 

(३) उपदफा ( 2) बमोशजमको मूल्याङ्र् 
प्रसतिेदर् षिश्वषिद्यालय सभाले तीर् ििनको अिसध 
समाप्त भएको समसतले छ मषहर्ासभि मन्िालय  समक्ष 
पेश गरे्छ । 
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(४) उपदफा ( 3) बमोशजम प्रसतिेदर् 
मन्िालय समक्ष पेश भए पसछ षिश्वषिद्यालयले 
सािनजसर्क गरे्छ । 

४४. षिघटर् हुँदाको पररणामः  कुरै् कारणले षिश्वषिद्यालय 
षिघटर् भएमा षिश्वषिद्यालयको सम्पशत्त तथा दाषयत्ि 
प्रदेश सरकारमा सरे्छ । 

४५. सर्यम बर्ाउर्े असधकार:  यस अध्यादेशको 
कायानन्ियर् गर्न षिश्वषिद्यालयले आिश्यक सर्यम 
बर्ाउर् सक्र्ेछ । 

 

 

 

 


