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निजी लगािीमा सञ्चालि गरििे प्राविनिक महाविद्यालय (कलेज/ क्याम्पस) सम्िन्िमा
बिेको आिािभूत िीनत, २०६३
1.

प्रस्ताििा
िेपाली विद्यार्थीहरु निजी खर्चमा विदे शका महाविद्यालयमा अध्ययि गिच जािे प्रिृत्तिलाई कम
गिच ि दे श नभत्रै गुणात्मक प्राविनिक त्तशक्षाको विकास गिच आिश्यक महशुस गरिएको छ ।
विश्व िजाििाट समेत आईिहे को िोजगािको अिसि, विज्ञाि तर्था प्रविनिको विकासको क्रमसँगै
िेपालको प्राविनिक त्तशक्षाको गुणस्तिको विकास गिच अन्तििाविय ि दत्तक्षण एत्तशयाली सहयोग
सं गठिका दे शहरुको शैत्तक्षक स्तिसँग प्रानबनिक त्तशक्षाको स्ति कायम गिच गिाउि प्रानबनिक
त्तशक्षाको विकास सम्बन्िमा हाम्रा प्रशस्त र् ुिौनतहरु छि् ।
दुतग
च नतमा भई िहेको विकासको आिुनिकीकिण, सामात्तजक स्तिमा भएको िृवि तर्था विश्वमा
विकास भएका विज्ञाि ि प्राविनिक त्तशक्षा समेतको आिािमा िेपालमा निजी सहयोग िा
साझेदािीिाट प्राविनिक त्तशक्षाको विकास गिचगिाउि नितान्त आिश्यक भएकोछ । प्राविनिक
उच्र् त्तशक्षा खत्तर्ल
च ो समेत भएको परिप्रेक्षमा जिसहभानगता तर्था निजी क्षेत्रको सं लग्िता बढाई
प्रनतस्पिाच ि विवििताको आिािमा प्राविनिक उच्र् त्तशक्षालाई समसामवयक, गुणस्तियुक्त एिम्
सान्दनभचक बिाउि आिश्यक भएकोले स्िदे शी तर्था विदे शी लगािीमा निजी क्षेत्रमा प्राविनिक
महाविद्यालय सञ्चालि गिे गिाउिे सम्बन्िी व्यिस्र्था गिच आिश्यक भएकोले यो िीनत लागू
गरिएको छ ।

2.

उद्देश्य
२.१

दे शमा उच्र् प्राविनिक त्तशक्षाको विकासका लानग निजी क्षेत्रको सं लग्ितालार्च प्रोत्साहि
गिे ।

२.२

सम्बत्तन्ित विश्वविद्यालय ि प्राविनिक परिषद्हरुसं ग समन्िय िाखी प्राविनिक त्तशक्षामा
गुणस्तिीयता सुनित्तित गिे ।

२.३

गरिि तर्था जेहन्दाि विद्यार्थीहरुलाई उच्र् प्राविनिक त्तशक्षामा पहुँर् िृवि गिे ।

२.४

मवहला, जिजानत, दनलत तर्था आनर्थचक एिं सामात्तजक दृविले वपछानिएका क्षेत्रका िेपाली
युिालार्च उच्र् प्राविनिक त्तशक्षामा पहँर् ु सुनित्तित गिे ।
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२.५

उच्र् प्राविनिक त्तशक्षामा निजी तर्था बैदेत्तशक पूजीलाई आकवषचत गिे ।

२.६

उच्र् प्राविनिक त्तशक्षा हानसल गिे विदे शी विद्यार्थीहरुलाई आकषचण विन्दुको रुपमा
िेपाललाई विकास गिे ।

3.

िीनत
३.१

निजी क्षेत्रमा प्राविनिक महाविद्यालय सं र्ालि गिच प्रोत्साहि गिे ।

३.२

दे शको प्राविनिक जिशत्तक्त विकास गिे क्रममा जिसं ख्या ि भौगोनलक आिािमा
प्राविनिक महाविद्यालय स्र्थापिा गिच अिुमनत प्रदाि गिे ।

३.३

दे शमा निजी लगािीको माध्यमबाट प्राविनिक त्तशक्षाको विकासका लानग आिश्यक
भौनतक तर्था शैत्तक्षक पूिाचिािहरुको विकासका लानग मापदण्ि नििाचिण गिे ।

३.४

उच्र् प्राविनिक त्तशक्षालार्च

अन्तिाचविय मापदण्ि अिुरुप विकास गिच दे शनभत्र िहको

प्राविनिक विषयमा गठठत पेशागत परिषद् समेतको सहयोगमा पूिाचिाि निमाचण गिच
आिश्यक प्राविनिक ज्ञाि प्रदाि गिे ।
३.५

निजी क्षेत्रमा सं र्ानलत प्राविनिक महाविद्यालय मार्चत गरिि तर्था जेहन्दाि मवहला,
जिजानत, दनलत तर्था वपछनिएका क्षेत्रका विद्यार्थीको प्राविनिक त्तशक्षामा पहँर् ु पुयाचउि
नित्तित प्रनतशतमा छात्रिृत्तिको व्यिस्र्था गिे ।

३.६

दुगम
च तर्था पहािी क्षेत्रमा निजी लगािीबाट स्र्थापिा हुिे प्राविनिक महाविद्यालयहरुलाई
िेपाल सिकािले प्रर्नलत कािूिको अनििमा िही भन्साि, मूल्य अनभिृवि कि ि
दिखास्त दस्तुि नित्तित अिनिका लानग छु ट ठदि सक्िे छ ।

4.

उच्र् प्राविनिक त्तशक्षा अन्तगचत स्िातक, स्िातकोिि ि पीएर् ्.िी. तहका निम्ि विषयहरु
िहिेछि् :
(क)

त्तर्वकत्सा विज्ञाि (िनसचङ्ग,मेनिनसि त्तशक्षा ि औषनि विज्ञाि)

(ख)

र्त्तन्जनियरिङ्ग,

(ग)

कृवष तर्था बि,

(घ)

सूर्िा प्रविनि,

(ङ)

ले खा तर्था व्यिस्र्थापि

(र्)

त्तशक्षा तर्था खेलकूद मन्त्रालयले तोकेका अन्य विषयहरु ।
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5.

उच्र् प्राविनिक त्तशक्षा प्रिद्र्िि तर्था अिुगमि सनमनत
(१)

उच्र् प्राविनिक त्तशक्षाको क्षेत्रमा जिसहभानगत बृवि गिी स्िदे शी एिं विदे शी
लगािीकताचहरुलाई िाविय वहत ि आकांक्षाको मूल प्रिाहमा प्रिावहत गदै समन्ियात्मक
ढं गले निजी क्षेत्रमा उच्र् प्राविनिक त्तशक्षाको प्रिििच गिच ि मन्त्रालयलाई सो विषयमा
िाय सुझाि ठदि दे हाय बमोत्तजमको उच्र् प्राविनिक त्तशक्षा प्रिद्र्िि तर्था अिुगमि
सनमनत (यस पनछ “सनमनत” भनिएको) गठि गरििेछ ।
(क)

त्तशक्षा तर्था खेलकूद मन्त्री

अध्यक्ष

(ख)

सत्तर्ि, त्तशक्षा तर्था खेलकूद मन्त्रालय

सदस्य

(ग)

ु ि विश्वविद्यालय
िीि, त्तर्वकत्साशास्त्र अध्ययि सं स्र्थाि, नत्रभि

सदस्य

(घ)

िीि, स्कूल अर्् मेनिनसि, काठमािौं विश्वविद्यालय

सदस्य

(ङ)

प्रनतनिनि, स्िास््य तर्था जिसं ख्या मन्त्रालय

सदस्य

(र्)

सह सत्तर्ि, िाविय योजिा आयोग (त्तशक्षा हे िे)

सदस्य

(छ)

अध्यक्ष, िेपाल मेनिकल काउत्तन्सल

सदस्य

(ज)

अध्यक्ष िेपाल र्त्तन्जनियरिङ्ग काउत्तन्सल

सदस्य

(झ)

प्राविनिक त्तशक्षाको क्षेत्रमा कत्तम्तमा १५ िषच को अिुभि
प्राप्त गिको व्यत्तक्तहरु (सम्ित्तन्ित विषयगत विशेषज्ञहरु)
मध्येबाट मन्त्रालयबाट मिोनित ३ जिा

(ञ)

निजी क्षेत्रमा सञ्चानलत मेनिकल तर्था िे न्टल कले जहरुका
वप्रत्तन्सपलहरु मध्येबाट मन्त्रालयिाट मिोिीत १ जिा

(ट)

सदस्य

सहसत्तर्ि, उच्र् त्तशक्षा तर्था शैत्तक्षक व्यिस्र्थापि महाशाखा,
त्तशक्षा तर्था खेलकूद मन्त्रालय

(२)

सदस्य

सदस्य सत्तर्ि

सनमनतले आिश्यकता अिुसाि सम्बि क्षेत्रका विज्ञलाई सनमनतको बैठकमा आमन्त्रण
गिच सक्िेछ । त्यस्ता सदस्यलाई बठै कमा मतानिकाि गिच पाउिे अनिकाि हुिेछैि ।

(३)

सनमनतमा मिोिीत भएका सदस्यहरुको पदािनि २ िषचको हुिेछ ।

(४)

सनमनतका अध्यक्ष, सदस्यहरु ि आमत्तन्त्रत सदस्यहरुको बैठक भिा ि दै निक भ्रमण
भिा मन्त्रालयले तोके बमोत्तजम हुिेछ ।

(५)

सनमनतको सत्तर्िालयको काम मन्त्रालयको उच्र् तर्था प्राविनिक त्तशक्षा शाखाले
गिेछ ।
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(६)

सनमनतको काम, कतचव्य ि अनिकाि दे हाय बमोत्तजम हुिेछ ।
(क)

निजी क्षेत्रमा सञ्चालि हुिे िा सं ञ्चानलत त्तशक्षण सं स्र्थाको सम्िन्िमा िाय, सुझाि
ि नसर्ारिश सवहतको प्रनतिेदि समय समयमा मन्त्रालयमा पेश गिे ।

(ख)

यस िीनत अन्तगचत प्रदाि गिे मिसाय पत्र सोको लानग आिश्यक पिे दिखास्त
लगायतका अन्य विषयहरुमा लाग्िे दस्तुि नििाचिण गिे ।

(ग)

प्राविनिक महाविद्यालय सं र्ालि गिे सम्िन्िमा मन्त्रालय समक्ष नसर्ारिस
गिे ।

(घ)

प्राविनिक महाविद्यालयको सुपिीिेक्षण, मूल्याङ्कि ि अिुगमि गिे गिाउिे ।

(ङ)

प्राविनिक महाविद्यालय संर्ालि, गुणस्ति तर्था नियन्त्रण गिे सम्िन्िी कायचविनि
तयाि

(र्)

6.

गिी लागू गिे ।

सनमनतले गिुप
च िे कामको लानग आिश्यकता अिुसाि उपसनमनत गठि गिे ।

मन्त्रालयले सनमनतको कामको लानग आिश्यक पिे िकमको लानग छु ट्टै िजेटको व्यिस्र्था गिेछ
।
(क)

िावषचक बजेट : सनमनतले आफ्िो कायचका लानग िावषचक बजटे बिाउिेछ ।

(ख)

कोष : सनमनतको िाममा अलग्गै कोष स्र्थापिा गरििेछ । सो कोषमा निजी स्तिमा
महाविद्यालय

सञ्चालि गिच र्ाहिे सं स्र्थाले सनमनतले तोके बमोत्तजमको नियनमत रुपमा

बुझाउिु पिे िकममध्ये ५० प्रनतशत िेपाल सिकािको िाजश्व खातामा दात्तखला गिी
बाँकी ५० प्रनतशत िकम सनमनतको कोषमा जम्मा हुिेछ ।
(ग)

कोषको खाता सञ्चालि : कोषको खाता सञ्चालि सनमनतका सदस्य सत्तर्ि ि सनमनतले
तोकेको मन्त्रालयको आनर्थचक प्रशासि शाखाका एक जिा कमचर्ािीबाट हुिेछ ।
सनमनतको कोषको त्तजम्मा सनमनतका सदस्य सत्तर्िको हुिेछ ।

(घ)

7.

ले खा पिीक्षण : कोषको िावषचक ले खा पिीक्षण प्रर्नलत कािूि बमोत्तजम हुिेछ ।

प्राविनिक महाविद्यालय सञ्चालि गिच पूिा गिुप
च िे मापदण्ि, प्रकृया आिाि ि शतचहरु अिुसूर्ीमा
उल्लेख गरिए बमोत्तजम हुिछ
े ।
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8.

दे हायको अिस्र्थामा मिसायपत्र िद्द हुिछ
े :(क)

नििेदक सं स्र्थाले मिसाय पत्र िद्द गरिठदि सम्पूण च सं र्ालकहरुको निणचय गिार्च निणचय
सवहत मन्त्रालयमा नििेदि ठदएमा ,

(ख)

विश्वविद्यालयबाट सम्िन्िि ि कक्षा सं र्ालिको स्िीकृनत प्राप्त िभएसम्म िा सम्बत्तन्ित
काउत्तन्सलबाट पिीक्षण मान्यता िनलई विद्यार्थी भिाचका लानग विज्ञापि गिे मा िा विद्यार्थी
भिाच गिे मा िा मन्त्रालयसं ग सम्झौता िगिी कक्षा सं र्ालि गिे मा ।

(ग)

9.

मिसायपत्रको अिनि नभत्र पुिः अिनि र्थप गिचको लानग नििेदि िठदएमा ।

मिसाय पत्र िठदर्िे : यो आिािभूत िीनत लागु भएपनछ मिसाय पत्र िद्द भएको सं स्र्थालाई
सोही िामबाट पुिः मिसाय पत्र ठदर्िे छिै ।

10.

अिुसूर्ीमा हेिर्ेि तर्था र्थपघट : – त्तशक्षा तर्था खेलकूद मन्त्रालयले आिश्यकता अिुसाि
अिुसूर्ीमा हे िर्ेि तर्था र्थपघट गिच सक्िे छ ।

11.

खािे जी ि िर्ाउ : (१) स्िदे शी ि विदे शी लगािीमा निजी क्षेत्रमा सञ्चालि हुिे प्राविनिक
महाविद्यालय (कले ज/क्याम्पस) सम्बन्िमा आिािभूत िीनत २०५२ खािजे गरिएकोछ ।
(२) उपदर्ा १ बमोत्तजमको िीनत बमोत्तजम भए गिे का काम काििाही यसै िीनत
बमोत्तजम भए गिे को मानििे छ ।
(३) उपदर्ा १ बमोत्तजमको िीनत अन्तगचत स्र्थापिा भएका प्राविनिक महाविद्यालयले
यो िीनत प्रािम्भ भएको ३ िषच नभत्र यस िीनत अन्तगचतका मापदण्ि, प्रवक्रया, आिाि ि सतचहरु
पूिा गिुच पिेछ ।
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अिुसूर्ी–१
निजी लगािीमा सञ्चालि हुिे प्राविनिक महाविद्यालयहरु
(मापदण्ि, प्रकृया, आिाि ि शतचहरु)
1.

प्राविनिक महाविद्यालय खोल्ि र्ाहिे कुिैपनि सं स्र्थाले दे हायको आिािभूत मापदण्ि, प्रकृया,
आिाि ि शतचहरु पूिा गिुपच िेछ तर्था विषयगत (एम.िी.िी.एस ि िी.िी.स, र्त्तन्जनियरिङ्ग, िेपाल
स्िास््य व्यािसायी परिषदसं ग सम्ित्तन्ित, कृवष तर्था पशु विज्ञाि, िनसचङ्ग, आयुिेद ि र्ामे सी)
दर्ामा भएका विशेष मापदण्ि, पकृया, आिाि ि शतचहरु समेत पुिा गिुप
च िेछ ।
१.१

महाविद्यालय सञ्चालि गिच र्ाहिे सं स्र्थाले सं भाव्यता अध्ययि सवहतको प्राित्तम्भक प्रस्ताि
(आनर्थचक ि प्राविनिक) ि मन्त्रालयले तोकेको एम.िी.िी.एस. का लानग स्िदे शी
लगािीकताच

ु को लगािीकताच भए रु.
भए रु. १०,००,०००।–, साकच मुलक

ु को लगािीकताच भए रु. ३०,००,०००।–, िी.िी.एस.
२०,००,०००।– ि तेस्रो मुलक
ु को लगािीकताच भए
का लानग स्िदे शी लगािीकताच भए रु ५,००,०००।–, साकच मुलक
ु को लगािीकताच भए रु. १५,००,०००।– ि अन्य
रु. १०,००,०००। ि तेस्रो मुलक
ु तर्था तेस्रो मुलक
ु को लगािी
प्राविनिक प्रत्येक विषयका लानग स्िदे शी, साकच मुलक
कताचका लानग क्रमशः रु. २,००,०००।–, ४,००,०००।– ि रु. ६,००,०००।–
दस्तुि सवहत तोवकएको अिुसूर्ी (५) बमोत्तजमको ढाँर्ामा मन्त्रालयमा नििेदि ठदिु
पिे

छ । िेपाल सिकािले तोकेको क्षेत्रमा कायचक्रम सञ्चालि गिे सं स्र्थालाई उपिोक्त

बमोत्तजमको शुल्कमा पर्ास प्रनतशत कम शुल्क मात्र लाग्िे छ ।
१.२

महाविद्यालय सञ्चालि गिच र्ाहिे सं स्र्था प्रर्नलत कािूि िमोत्तजम िेपाल नभत्र दताच
भएको हुि ु पिे छ ।

१.३

नििेदिसार्थ प्राप्त प्राित्तम्भक प्रस्तािको अध्ययि गिी प्रनतिेदि पेश गिच सनमनतले
सनमनतका सदस्यहरु िहे को एक प्रस्ताि अध्ययि टोली गठि गिेछ अध्ययि टोलीबाट
प्रनतिेदि प्राप्त भएपनछ मन्त्रालयले सनमनतमा पठाउिेछ ।

१.४

स्र्थलगत नििीक्षण प्रनतिेदिसमेतको आिािमा महाविद्यालय सञ्चालि गिच उपयुक्त
दे त्तखएमा सनमनतले नििेदक सं स्र्थालाई मिसाय पत्र ठदि मन्त्रालयमा नसर्ारिस
गिेछ । स्र्थलगत नििीक्षण गदाच सामात्तजक प्रनतष्ठा, सं स्र्थाको दीगो योजिा, जग्गा,
ँ ाहरुमा ध्याि ठदिु पिेछ ।
आनर्थचक तर्था प्राविनिक पक्ष ि अस्पताल समेतका िुद

6

www.lawcommission.gov.np

१.५

सनमनतले महाविद्यालय सर्ालि गिच नसर्ारिस गिे मा मन्त्रालयले एकिषच अिनिका
लानग शतच समेत तोकी नििेदकलाई मिसाय पत्र प्रदाि गिेछ । सो अिनि नभत्र
कायचक्रम सञ्चालि गिच िसकेको अिस्र्थामा मिानसि कािण सवहत नििेदकले दर्ा
१.१

बमोत्तजमको िविकिण दस्तुि सवहत आिेदि गिे मा स्र्थलगत नििीक्षण गिाई

उपयुक्त दे त्तखएको नसर्ारिस प्राप्त भएमामात्र सनमनतले र्थप एकिषच मिसायपत्रको म्याद
र्थप गिच सक्िेछ । ति िेपाल मेनिकल काउत्तन्सल सम्िि कायचक्रम सञ्चालिको
पूिाचिाि तयाि गिच प्रदाि गरिएको मिसाय पत्रको म्याद र्थपसम्िन्िी व्यिस्र्था
अिुसूर्ी १ को दर्ा २.१ मा व्यिस्र्था भएबमोत्तजम हुिेछ ।
१.६

यस आिािभूत िीनत तर्था मिसाय पत्रमा उल्ले त्तखत शतचहरु तोवकएको समय नभत्र
कािु िावहिको परित्तस्र्थनत पिी पूिा गिच िसवकएकोले अिनि र्थप गिी पाउँ भिी
सम्ित्तन्ित सं स्र्थाले दर्ा १.१ बमोत्तजमको दस्तुि सवहत नििेदि ठदएमा सनमनतले
निजबाट पूिा

गरिएका शतचहरुको िास्तविकता िािे स्र्थलगत नििीक्षण गिी मिसाय

पत्रको अिनि र्थप गिच पयाचप्त कािण दे खेमा मन्त्रालयमा नसर्ारिस गिे छ । यसिी
सनमनतबाट म्याद र्थपका लानग नसर्ारिस भएमा मन्त्रालयले एकपटकका लानग िढीमा
एक िषच अिनिको म्याद र्थप गिेछ । यसिी मिसाय पत्रको म्याद िढीमा पाँर्
पटकसम्म मात्र र्थप गिच सवकिेछ सोअिनि नभत्र कायचक्रम सञ्चालि िगिे सं स्र्थाले
प्राप्त गिे को मिसाय पत्रको म्याद स्ितः समाप्त हुिेछ ।
१.७

यस आिािभूत िीनत तर्था मिसाय पत्रमा उल्ले त्तखत शतच पूिा िगिे मा सनमनतको
नसर्ारिसमा मन्त्रालयले अिनि बाँकी िहदै मिसाय पत्र खािे जी गिच सक्िेछ । त्यसिी
मिासाय पत्र खािे जी गिुभ
च न्दा पवहले सम्बत्तन्ित सं स्र्थालाई सर्ाई पेश गिे मौका
ठदर्िे

१.८

छ ।

विश्वविद्यालयको सम्िन्िि पत्र ि सम्बत्तन्ित काउत्तन्सलको अिुमनत पत्र समेत समािेश
गिी कक्षा सञ्चालिको लानग सम्ित्तन्ित महाविद्यालयले मन्त्रालयमा नििेदि पेश गिे मा
सनमनतको नसर्ारिसमा मन्त्रालयले सम्बत्तन्ित सं स्र्थासं ग महाविद्यालय सञ्चालि गिच
सं झौता गिेछ ।

१.९

महाविद्यालयले विश्वविद्यालयबाट सम्िन्िि ि कक्षा सञ्चालिको स्िीकृनत प्राप्त िभएसम्म
तर्था सम्बत्तन्ित काउत्तन्सलबाट पिीक्षण मान्यता ि कक्षा सञ्चालिको अिुमनत िनलएसम्म
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विद्यार्थी भिाचका लानग विज्ञापि गिच, विद्यार्थी भिाच गिच ि मन्त्रालयसँग सम्झौता िगिी
कक्षा सञ्चालि गिच पाउिे छै ि ।
१.१० विश्वविद्यालयले सम्बन्िि खािे ज गिे मा िा मन्त्रालयले मिसाय पत्र िा सम्झौता िद्द
गिे मा सम्िन्िि प्रदाि गिे विश्वविद्यालय ि सम्ित्तन्ित काउत्तन्सलसँग पिामशच गिी सो
विश्वविद्यालय

तर्था

सम्ित्तन्ित

काउत्तन्सलमा

िाखेको

ििौटीबाट

महाविद्यालयले

अध्ययिित विद्यार्थीको अध्ययि पूिा गिाउिु पिेछ । सो िगिे महाविद्यालयको िामको
जेर्था जमािीबाटसमेत त्यस्ता विद्यार्थीको अध्ययिको व्यिस्र्था नमलार्िेछ ।
१.११ उच्र् प्राविनिक त्तशक्षा प्रििचि तर्था अिुगमि सनमनत, सम्बन्िि ठदिे विश्वविद्यालय ि
सम्बत्तन्ित काउत्तन्सलले नििाचिण गिे का शतच बन्दे जसमेत स्र्थापिा हुिे प्राविनिक
महाविद्यालयले विद्यार्थी भिाच अगािै पूिा गिुप
च िेछ ।
१.१२ कािण सवहतको विशेष परित्तस्र्थनतमा िाहे क मिसाय पत्रमा उल्ले ख भएिुसािको कायच
ु न्दा १ (एक) मवहिा अगािै
सम्पादि िगिे सं स्र्था ि मिसाय पत्रको म्याद समाप्त हुिभ
नियमािुसाि िाजश्व दात्तखला गिी प्रगती विििण सवहत नििेदि िठदिे सं स्र्थाहरुको
मिसाय पत्रको म्याद पुिः र्थप गिच िाध्य हुिेछैि । मिसाय पत्रको म्याद समाप्त भई
िविकिण िभएका सं स्र्थाहरु पुिः सोही िामबाट मिसाय पत्र पाउि योग्य हुिे
छै ि ।
१.१३ तोवकएको

आिािमा

शुल्क

नििाचिण

गिी

महाविद्यालयहले

सम्िन्िि

ठदिे

विश्वविद्यालयको स्िीकृनतका आिािमा मात्र शुल्क नलि पाउिेछ । िेपाल सिकािबाट
छात्रिृनतमा पठार्एका विद्यार्थीहरुको हकमा िेपाल सिकाि ि सं स्र्था िीर् भएको
सं झौताबमोत्तजमको मात्र शुल्क नलि पाउिेछ ।
१.१४ प्राविनिक महाविद्यालय सञ्चालि गिे सं स्र्थाले स्िदे शी लगािीकताच भए १० प्रनतशत ि
विदे शी लगािीकताच भए २० प्रनतशत निःशुल्क छात्रिृनत कोटा िेपाल सिकािलाई
उपलव्ि गिाउि पिे छ ।
१.१५ प्राविनिक महाविद्यालय सञ्चालि गिे िीत्तज शैत्तक्षक सं स्र्थाहरुले त्तशक्षण सं स्र्था सञ्चालिको
लानग व्यिस्र्थापि सनमनत गठि गिुप
च िेछ ।त्यस्तो व्यिस्र्थापि सनमनतमा िेपाल
सिकािको तर्चबाट त्तशक्षा मन्त्रालयको प्रनतनिनि एकजिा, स्िास््य तर्था जिसं ख्या
प्रनतनिनि एकजिा ि सम्िन्िि ठदिे विश्वविद्यालयको प्रनतनिनि एकजिा अनििायच िाख्ने
व्यिस्र्था गिुच पिेछ ।
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१.१६ महाविद्यालय

सञ्चालिका

लानग

आिश्यक

पूिाचिाि

सम्ित्तन्ित

काउत्तन्सल

ि

विश्वविद्यालयले तोके िमोत्तजम हुिेछ ।
१.१७ मिसाय पत्र प्राप्त गिे को सं स्र्थाले मिसाय पत्रमा उल्लेख भएका सम्पूण च स्रोतसाििको
व्यिस्र्था गिे को व्यहोिा सवहतको स्ियम् मुल्यांकि गिे को प्रनतिेदि (Self Appraisal
Report) सवहत मन्त्रालयमा नििेदि पेश हुि आएमा मन्त्रालयले पिामशचका लानग
सम्ित्तन्ित काउत्तन्सल ि सम्िन्ििका लानग माग गिे को विश्वविद्यालयमा ले खी पठाउिे
छ ।
१.१८ पिामशच तर्था सम्िन्ििका लानग मन्त्रालयबाट ले खी आएमा सम्ित्तन्ित काउत्तन्सल तर्था
विश्वविद्यालयले समयमै यस सम्िन्िी काििाही सम्पन्न गिी सोको जािकािी मन्त्रालय
ि सम्ित्तन्ित सं स्र्थालाई समेत ठदिु पिेछ । सम्िन्िि प्रदाि गिे सम्िन्िमा सम्ित्तन्ित
विश्वविद्यालयले तोकेको पूिाचिाि तयािी गरिसकेको अिस्र्थामासमेत सम्िन्िि िठदएमा
त्तशघ्र काििाहीका निनमि सहकुलपनत मार्चत कुलपनत समक्ष पठार्िेछ ।
१.१९ यसमा ले त्तखएदे त्तख बाहेक अन्य कुिाहरु प्रर्नलत कािूि बमोत्तजम हुिेछ ।
2.

ँ सम्िन्िी विशेष शतचहरुः
िेपाल मेनिकल काउत्तन्सल सम्िि विषयसग
२.1

मिसाय पत्रको लानग आिेदि गिच अगािै एम.िी.िी.एस सम्बन्िी महाविद्यालयको लानग
काठमािौँ उपत्यका, पहाि ि तिाईमा कत्तम्तमा क्रमशः १०० िोपिी, २०० िोपिी ि
१६ विगाहा जग्गा ि उपत्यका, पहाि ि तिाईमा िेन्टल महाविद्यालयको लानग क्रमसः
५० िोपिी, १०० िोपिी ि ८ विगाहा जग्गा सं स्र्थाको िाममा दताच गिे को हुिपु िे छ।
त्यस्तो जग्गा यातायात सुवििा भएको १० वकलोनमटिको दू िी नभत्र िढीमा तीि
ठाउँसम्ममा व्यिस्र्था गिच सवकिेछ । ति एउटै सं स्र्थाले दुिै कायचक्रम सञ्चालि गिे
भए एम.िी.िी.एस का लानग तोवकएको जग्गालाई िै आिाि मानििेछ ।

२.२

हालसम्म एम.िी.िी.एस तर्था िी.िी.एस. कायचक्रम सञ्चालि भएको त्तजल्लामा मिसाय
पत्र पाउिका लानग आिेदि गिे सं स्र्थाले मिसाय पत्रको आिेदि ठदि अगािै सम्पूण च
पूिाचिाि सवहतको कत्तम्तमा २०० िेि ि िी.िी.एस. का लानग १५ िे ण्टल र्ेयि ि ५०
िेिको आफ्िै सािािण अस्पताल पूणरु
च पमा सञ्चालि गिे को हुिपु िे छ ।

२.३

एम.िी.िी.एस तर्था िी.िी.एस. कायचक्रम सञ्चालि गिच आिेदि ठदिे सं स्र्थालाई स्र्थलगत
नििीक्षण टोलीले ठदएको प्रनतिेदिको आिािमा उच्र् प्राविनिक त्तशक्षा प्रिद्र्िि तर्था
9
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अिुगमि सनमनतको नसर्ारिसमा मन्त्रालयले एकिषच अिनिका लानग मिसाय पत्र प्रदाि
गिेछ । सोअिनि

नभत्र कायच सम्पन्न िभएमा अिुसूर्ी १ को दर्ा १.१ अिुसािको

िाजश्व दात्तखला गिच लगाई सं स्र्थाले गिे को प्रगनत प्रनतिेदिको आिािमा तपनसल २.५
को (क), (ख), (ग) ि (घ) बमोत्तजम मिसाय पत्रको म्याद र्थप गिच उच्र् प्राविनिक
त्तशक्षा प्रिद्र्िि तर्था अिुगमि सनमनतले मन्त्रालयलाई नसर्ारिस गिे छ ।
२.४

मेनिकल कलेजहरुले अस्पतालको कुल िेि सं ख्याको ३० प्रनतशत शैया निःशुल्क
उपलव्ि छ गिाउि पिे छ ि सोमध्ये २० प्रनतशत शैया निःशुल्क ि १० प्रनतशत
शैया गिीि,

वपछिीएका

िगच, जिजाती, मवहला, अशक्त

अपाङ्ग, अपाङ्ग, मिेशी,

अल्पसं ख्यक, आठदिासी, दनलत लगायत िेपाल सिकाििाट सं ित्तक्षत गरिएका िगचका
वििामीको लानग उपर्ाि गिच लाग्िे खर्च समेत अस्पतालले िै व्यहोिे गिी उपर्ाि गिुच
पिेछ । यस्तो सेिा ग्राहीको पवहर्ाि प्रत्येक

मेनिकल

कलेजमा

स्र्थापिा

भएको

सामात्तजक कल्याण सनमनतले गिे छ । सामात्तजक कल्याण सनमनतको मापदण्ि स्िास््य
तर्था जिसं ख्या मन्त्रालयले तोके िमोत्तजम हुिेछ ।
२.५

मिसाय पत्र प्राप्त गिे को सं स्र्थाले पवहलो िषचमा निम्ि कायचहरु सम्पन्न गिुप
च िे छ ।
(क)

प्रस्तावित महाविद्यालयले १० िषे गुरु योजिा तयाि गिी मिसाय पत्र प्राप्त
गिे को िढीमा १ (एक) िषच नभत्र मन्त्रालयमा पेश गिुप
च िेछ ि सोही गुरुयोजिा
अिुसाि कायच गिुप
च िेछ ।

(ख)

िेपाल सिकािले स्िीकृत गिे को िाविय भिि सं वहता अिुसाि महाविद्यालयले
भििहरुको िक्सा निजार्ि तयाि गिी मिसाय पत्र प्राप्त गिे को िढीमा १
(एक) िषचनभत्र मन्त्रालयमा पेश गिी सोही बमोत्तजम भिि निमाचण गिुप
च िेछ ।
भिि निमाचण गदाच प्रर्नलत कािूि बमोत्तजम कुिै निकायबाट स्िीकृत गिाउिु
पिे भए सो समेत गिाउिु पिेछ ।

(ग)

महाविद्यालयको

सञ्चालिसम्बन्िमा

िाताििणीय

प्रभािसम्िन्िी

मूल्यांकि

(Environment Impact Assessment (EIA)) गिाई मन्त्रालयमा अनििायच पेश गिुच
पिेछ ।िाताििणीय प्रभािसम्िन्िी मूल्यांकि िभई कायचक्रम सञ्चालिको लानग
िेपाल सिकािसँग सं झौता हुिे छै ि ।
(घ)

मिसाय पत्र प्राप्त गिे को पवहलो िषचमा एम.िी.िी.एस कायचक्रम सञ्चालि गिच
३०० िेिको ि िी.िी.एस कायचक्रम सञ्चालि गिच २५ िे ण्टल र्ेयि ि सािािण
10
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१०० िेिको िा सम्ित्तन्ित काउत्तन्सलले तोके अिुसािको िेि सं ख्याको
आिािमा सं स्र्थाकै जग्गामा अस्पताल भििको निमाचण कत्तम्तमा प्लीन्र्थ लेभल
(Plinth Level) सम्म तयाि गिुप
च िेछ । ति मानर्थ दर्ा २.२ बमोत्तजम
अस्पताल निमाचण गिी सकेका सं स्र्थाले यस अिनिमा ३०० िेि तर्था २५
िे ण्टल र्ेयि ि सािािण अस्पताल १०० िेि निमाणच कायचसम्पन्न गिुपिेछ ।
ति दुगम
च तर्था वपछिीएको क्षेत्रमा महाविद्यालय सञ्चालि गदाच सम्ित्तन्ित
अस्पताल विकास सनमनतको निणचय ि स्िास््य तर्था जिसं ख्या मन्त्रालयको
सहमनतमा सिकािी अस्पताललाई समेत प्रयोग गिच सक्िेछ ।
२.६

मिासय पत्र पाएको दोस्रो िषचमा मिसाय पत्र प्राप्त सं स्र्थाले निम्ि कायचहरु सम्पाद
गिुप
च िेछ :
(क)

मानर्थ २.५ (घ) िमोत्तजम प्लीन्र्थ लेभलसम्म अस्पताल निमाचण गिे सं स्र्थाहरुले
मिसाय पत्रको म्याद दोस्रो पटक र्थप भएको अिनिमा उल्ले त्तखत िेि सं ख्याको
अस्पताल निमाचण गिी सक्िु पिे छ । सार्थै साविकमा िै एम.िी.िी.एस कालानग
२०० िेि िी.िी.एस.का लानग १५ िे ण्टल र्ेयि तर्था जििल अस्पताल १००
िेिको सञ्चालि गिे सं स्र्थाहरुले कत्तम्तमा ३०० िेि तर्था २५ िे ण्टल र्ेयि ि
१०० िेिको सािािण अस्पतालमा आिश्यक मेत्तशििी औजाि उपकिण सवहत
पूणरु
च पमा सञ्चालिमा ल्याउिु पिेछ ।

(ख)

मानर्थ (क) मा उत्तल्लत्तखत िेि सं ख्याको अस्पतालकालानग आिश्यक सामग्री
जुटाउि शुरु गिुच पिेछ ।

(ग)
२.७

सनमनतले अन्य शतच र्थप गिे मा ती शतच समेत पूिा गिुच पिेछ

मिसाय पत्र पाएको ते स्रो िषचमा मिासय पत्र प्राप्त सं स्र्थाले निम्ि कायच पूिा गिुच
पिेछ :(क)

एम.िी.िी.एस का लानग ३०० िेिको अस्पताल ि िी.िी.एस. का लानग २५
िेण्टल र्ेयि तर्था काउत्तन्सलले तोके बमोत्तजमको सािािण १०० िेिको
अस्पतालसमेत आिश्यक उपकिण सवहत पूणरु
च पमा सञ्चालिमा ल्याएको
हुिपु िेछ ।

(ख)

विश्वविद्यालयबाट महाविद्यालय सञ्चालि गिच सम्बन्िि नलई सक्िु पिेछ ।

(ग)

सम्बत्तन्ित काउत्तन्सलबाट प्रािम्भीक मान्यता नलर्सक्िु पिेछ ।
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(घ)

विश्वविद्यालयको सम्बन्िि पत्र ि सम्बत्तन्ित काउत्तन्सलको पिीक्षण मान्यता पत्र
सवहत महाविद्यालय सञ्चालि गिच मन्त्रालयमा नििेदि ठदिुपिेछ ।
ति मानर्थ उल्ले त्तखत कायचहरु नििेदक सं स्र्थाले अत्तघल्लो िषचमा गिच
र्ाहेमा तोकेको अिनिभन्दा अगानि पनि गिच सक्िे छि् ।

3.

िेपाल र्त्तन्जनियरिङ्ग काउत्तन्सल सम्िि विषय सम्िन्िी विशेष शतचहरु
३.१

मिसाय पत्र प्राप्त गिच आिेदि ठदिे सस्र्थाले प्रस्ताि सवहत खुलाउि पिे न्यू ितम
मापदण्िहरु
(क)

स्िातक तह िा सोभन्दा मानर्थको र्त्तन्जनियरिङ कायचक्रम सञ्चालि गिे सं स्र्थाले
कत्तम्तमा कुल १५ िोपिी जग्गा सं स्र्थाकै िाममा हुुुिपु िे । सं स्र्थाको िाममा
जग्गा उपलव्ि हुि िसकेको अिस्र्थामा कत्तम्तमा ५ िोपिी जग्गा सं स्र्थाकैिाममा
ि िाँकी जग्गा १५ िषचको लानग नलजमा नलएको किाििामा तर्था सो जग्गाको
जग्गाििी प्रमाण पूजाच पेश गिुप
च िेछ । यस्तो जग्गा िढीमा दुई स्र्थािसम्म
िढीमा १० वक.नम.को परिनि नभत्र व्यिस्र्थापि गिुप
च िेछ । जग्गा नलजमा नलई
कायचक्रम सञ्चालि गिे को सं स्र्थाले १० िषच नभत्र उपिोक्त बमोनमको जग्गा
खरिद गिी सक्िु पिे ि १५ िषच नभत्र सं स्र्थाकै जग्गामा तोवकए बमोत्तजमको
मापदण्िको भिि निमाचण गिी कायचक्रम सञ्चालि गिी सक्िुपिे छ ।

(ख)

फ्याकल्टीको सम्िन्िमा प्रनत विषय िढीमा ६० विद्यार्थीका लानग कत्तम्तमा
एकजिा पूणक
च ानलि त्तशक्षकको व्यिस्र्था सवहतको सहमनत पत्र, िायोिाटा, निजले
प्राप्त गिे को शैत्तक्षक योग्यताको प्रमाणपत्रको र्ोटोकपी ि िेपाल र्त्तन्जनियरिङ
काउत्तन्सलले

प्रदाि

गिे को

काउत्तन्सल

दताच

प्रमाण

पत्र

अनििायच पेश

गिुप
च िेछ ।
(ग)

आनर्थचक लगािीको शुनित्तितता, भौनतक विकास ि माििस्रोत विकासको ठदगो
कायचयोजिा पेश गिुप
च िेछ ।

(घ)

उल्ले त्तखत विििण िाहे क ल्याि, र्न्टििेट सुवििा सवहतको कम्प्युटि ल्याि,
पुस्तकालय, कक्षाकोठा लगायत आिश्यक कोठाहरुको उपलव्िता, छात्रािास
ि

िकचसपसमेतको

व्यिस्र्थाका

सम्िन्िमा

काउत्तन्सल

तोकेिमोत्तजम स्पि विििणहरु समािेश भएको हुिपु िेछ ।
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(ङ)

नििेदि ठदिे, मिसाय पत्रको म्याद र्थप गिे तर्था सञ्चालिको अिुमनत प्रदािगिे
सम्िन्िी व्यिस्र्था, प्रकृया ि आिािहरु आिािभूत मापदण्ि अिुसाि िै हुिेछ ।

३.२

मिसाय पत्र प्रदाि गदाच र्थप गिुप
च िे मापदण्िहरुः
(क)

जग्गा ि फ्याकल्टीका सम्िन्िमा मानर्थ उल्ले ख भए बमोत्तजमको विििण समािेश
गिे ति प्रयोगशालामा िढीमा १५ जिा विद्यार्थीका लानग कत्तम्तमा एकजिा
फ्याकल्टीको व्यिस्र्था गिुप
च िे,

(ख)

कम्प्युटि ल्यािको सम्िन्िमा र्न्टििेट सुवििा सवहतको कत्तम्तमा ३० िटा
कम्प्युटि ि र्थप एकिटा त्तशक्षकको लानग कम्प्युटिको व्यिस्र्था गिुप
च िे,

(ग)

कक्षाकोठाको सम्िन्िमा एकजिा विद्यार्थीका लानग कत्तम्तमा १.५ िगच नमटि
क्षेत्रर्ल ििाििको कक्षाकोठाको व्यिस्र्था गिुप
च िे,

(घ)

ल्याि ि िकचसपको सम्िन्िमा िेपाल र्त्तन्जनियरिङ काउत्तन्सलले

तोके

िमोत्तजमको व्यिस्र्था गिुप
च िे,
(ङ)

पुस्तकालयको सम्िन्िमा प्रनतविद्यार्थी कत्तम्तमा प्रनत विषय ३ िटा पुस्तकका
दिले साठीजिा विद्यार्थीका लानग सोही अिुपातमा पुस्तकको व्यिस्र्था गिुप
च िे,

(र्)

प्रािम्भीक िाताििणीय प्रभाि मुल्याङ्ककि प्रनतिेदि अनििायचरुपमा पेश गिुप
च िे,

(छ)

भौनतक सं िर्िाको निमाचण गदाच िेपाल सिकािले तोके बमोत्तजमको िाविय भिि
सं वहता अिुरुप निमाचण कायच गिुप
च िे,

(ज)

कक्षाकोठामा स्क्रीिसवहतको मत्तल्टनमनिया प्रोजेक्टि, White Board ि
कम्प्युटिको व्यिस्र्था हुिपु िेछ ।

ु िेछ ।
(झ) कत्तम्तमा २ िटा िाह्य खेल खेल्ि सक्िे खेल मैदािको उपलव्िता हुिप
4.
१.

ँ सम्िन्िी विशेष शतचहरुः
िेपाल स्िास््य व्यािसायी परिषद् सम्िि विषयसग
ँ ा नििेदि ठदिे, मिसाय पत्रको म्याद र्थप गिे तर्था सञ्चालिको
मिसाय पत्रको िय
अिुमनत प्रदाि गिे सम्िन्िी व्यिस्र्था, प्रकृया ि आिािहरु आिािभूत मापदण्ि अिुसाि
िै हुिछ
े ।

२.

स्िातक तह िा सोभन्दा मानर्थको ल्याििोटिीमा आिारित कायचक्रम सञ्चालि गिच
काठमािौ उपत्यका, पहाि तर्था तिाईमा क्रमशः तीि िोपिी, सात िोपिी ि दश कठ्ठा
तर्था ििल्यािोिटिीमा आिारित कायचक्रम सञ्चालि गिच क्रमशः पाँर् िोपिी, पन्र िोपिी
ि एक विघा जग्गा सं स्र्थाकै िाममा हुिपु िे । सं स्र्थाको िाममा जग्गा उपलव्ि हुि
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िसकेको अिस्र्थामा ल्याििोटिीमा आिारित कायचक्रम सञ्चालि गिच क्रमशः एकिोपिी,
तीििोपिी ि र्ािकट्ठा ििल्यािोिटिीमा आिारित कायचक्रम सञ्चालि गिच क्रमशः
दुईिोपिी, पाँर्िोपिी ि आठकट्ठा जग्गासं स्र्थाकै िाममा ि िाँकी जग्गा कत्तम्तमा १५
िषचको लानग नलजमा नलएको किाििामा तर्था सो जग्गाको जग्गाििीप्रमाण पूजाच
पेशगिुप
च िेछ । यस्तो जग्गा िढीमा दुई स्र्थािसम्म िढीमा १० वक.नम.को परिनि नभत्र
व्यिस्र्थापि गिुप
च िेछ । जग्गा नलजमा नलई कायचक्रम सञ्चालि गिे को सं स्र्थाले १०
िषच नभत्र उपिोक्त बमोत्तजमको जग्गा खरिद गिी सक्िु पिे ि १५ िषच नभत्र सं स्र्थाकै
जग्गामा तोवकए बमोत्तजमको मापदण्िको भिि निमाचण गिी कायचक्रम सञ्चालि गिी
सक्िुपिे छ ।
३.

महाविद्यालयले सम्न्िि ठदिे विश्वविद्यालय ि सम्ित्तन्ित काउत्तन्सलका शतच िन्दे ज पालिा
गिुच पिेछ ।

४.

वकत्तल्िकलतर्चको व्यिस्र्थापि गिच मेनिकल कले ज तर्था त्तशक्षण अस्पतालसँग आिि
भई कायचक्रम सञ्चालि गिे सं झौता पेश गिुप
च िेछ ।

५.

महाविद्यालय सञ्चालिका लानग प्रािम्भीक िाताििणीय प्रभाि मुल्याङ्ककि प्रनतिेदि पेश
गिुप
च िेछ ।

5.

ँ सम्िन्िी विशेष शतचहरुः
कृवष, बि तर्था पशु विज्ञाि विषयसग
१.

नििेदि ठदिे, मिसाय पत्रको म्याद र्थप गिे तर्था सञ्चालिको अिुमनत प्रदाि गिे सम्िन्िी
व्यिस्र्था, प्रकृया ि आिािहरु आिािभूत मापदण्ि अिुसाि िै हुिे छ ।

२.

स्िातक तह िा सोभन्दा मानर्थको कृवष तर्था पशुसम्िन्िी महाविद्यालय सञ्चालि गिच
काठमािौं उपत्यका, पहाि तर्था तिाईमा क्रमशः िीस िोपिी, पर्ास िोपिी ि दुई विगाहा
जग्गा सं स्र्थाको िाममा हुिपु िे । सं स्र्थाको िाममा जग्गा उपलव्ि हुि िसकेको
अिस्र्थामा कत्तम्तमा सात िोपिी, पन्र िोपिी ि १५ कट्ठा जग्गा सं स्र्थाकै िाममा ि
िाँकी जग्गा १५ िषचको लानग नलजमा नलएको किाििामा तर्था सो जग्गाको जग्गाििी
प्रमाण पूजाच पेश गिुप
च िेछ । यस्तो जग्गा िढीमा दुई स्र्थािसम्म िढीमा १० वक.नम.को
परिनि नभत्र व्यिस्र्थापि गिुप
च िेछ । जग्गा नलजमा नलई कायचक्रम सञ्चालि गिे को
सं स्र्थाले १० िषच नभत्र उपिोक्त बमोनमको जग्गा खरिद गिी सक्िु पिे ि १५ िषच नभत्र
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सं स्र्थाकै जग्गामा तोवकए बमोत्तजमको मापदण्िको भिि निमाचण गिी कायचक्रम सञ्चालि
गिी सक्िुपिे छ ।
३.

महाविद्यालयले सम्बन्िि ठदिे विश्वविद्यालय ि सम्बत्तन्ित काउत्तन्सलका शतच िन्दे ज
पालिा गिुप
च िेछ ।

४.

महाविद्यालय सञ्चालिका लानग प्रािम्भीक िाताििणीय प्रभाि मुल्याङ्ककि प्रनतिेदि पेश
गिुप
च िेछ ।

6.

ँ सम्िन्िी विशेष शतचहरुः
िेपाल िनसचङ काउत्तन्सल सम्िि विषयसग
१.

नििेदि ठदिे, मिसाय पत्रको म्याद र्थप गिे तर्था सञ्चालिको अिुमनत प्रदाि गिे
सम्िन्िी, प्रकृया ि आिािहरु आिािभूत मापदण्ि अिुसाि िै हुिे छ ।

२.

स्िातक तह िा सोभन्दा मानर्थको िनसचङ कायचक्रम सञ्चालि गिे सं स्र्थाले कत्तम्तमा कुल
१५िोपिी जग्गा सं स्र्थाकै िाममा हुिपु िे । सं स्र्थाको िाममा जग्गा उपलव्ि हुि
िसकेक अिस्र्थामा कत्तम्तमा ५ िोपिी जग्गा सं स्र्थाकै िाममा ि िाँकी जग्गा १५
िषचको लानग नलजमा नलएको किाििामा तर्था सो जग्गाको जग्गाििी प्रमाण पूजाच पेश
गिुप
च िेछ । यस्तो जग्गा िढीमा दुई स्र्थािसम्म िढीमा १० वक.नम.को परिनि नभत्र
व्यिस्र्थापि गिुप
च िेछ । जग्गा नलई कायचक्रम सञ्चालि गिे को सं स्र्थाले १० िषच नभत्र
उपिोक्त बमोनमको जग्गा खरिद गिी सक्िु पिे ि १५ िषच नभत्र सं स्र्थाकै जग्गामा
तोवकए बमोत्तजमको मापदण्िको भिि निमाचण गिी कायचक्रम सञ्चालि गिी
सक्िुपिेछ ।

३.

महाविद्यालयले सम्िन्िि ठदिे विश्वविद्यालय ि सम्ित्तन्ित काउत्तन्सलका शतच िन्दे ज
पालिा गिुप
च िेछ ।

४.

वकत्तल्िकलतर्चको व्यिस्र्थापि गिच १०० िेिको सािािण अस्पताल (मािनसक, प्रसुनत
ि िालिानलका सम्िन्िी सेिा समेत भएको) सं स्र्थाकै िाममा हुिपु िेछ िा िेपाल िनसचङ
काउत्तन्सलले तोकेको िम्सच अिुसािको अस्पतालको व्यिस्र्था हुि ु पिेछ िा उपत्यका
िावहिको हकमा अस्पताल विकास सनमनतको निणचय ि स्िास््य तर्था जिसं ख्या
मन्त्रालयको सहमनत सवहत सिकािी अस्पतालसँग कत्तम्तमा १० िषचको सं म्झौता पेशगिी
सञ्चालि गिच सक्िेछ ।
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५.

महाविद्यालय सञ्चालिका लानग प्रािम्भीक िाताििणीय प्रभाि मुल्याङ्ककि प्रनतिेदि पेश
गिुप
च िेछ ।

7.

िेपाल आयुिेद काउत्तन्सल सम्िि विषयसंग सम्िन्िी विशेष शतचहरुः
१.

नििेदि ठदिे, मिसाय पत्रको म्याद र्थप गिे तर्था सञ्चालिको अिुमनत प्रदाि गिे सम्िन्िी
व्यिस्र्था, प्रकृया ि आिािहरु आिािभूत मापदण्ि अिुसाि िै हुिे छ ।

२.

आयुिेद सम्िन्िी महाविद्यालय सञ्चालिका लानग काठमािौं उपत्यका, पहाि तर्था तिाईमा
क्रमशः पर्ास िोपिी, एकसय िोपिी ि र्ाि विगाहा जग्गा सं स्र्थाको िाममा दताच गिी
सोको प्रमाण मन्त्रालयमा पेश गिुप
च िेछ ।

३.

महाविद्यालयले सम्िन्िि ठदिे विश्वविद्यालय ि सम्ित्तन्ित काउत्तन्सलका शतच िन्दे ज
पालिा गिुप
च िेछ ।

४.

वकत्तल्िकलतर्चको व्यिस्र्थापि गिच १०० िेिको अस्पताल हुिपु िेछ िा िेपाल आयुिेद
काउत्तन्सलले तोकेको िम्सच अिुसािको अस्पतालको व्यिस्र्था हुि ु पिेछ ।

५.

महाविद्यालय सञ्चालिका लानग प्रािम्भीक िाताििणीय प्रभाि मुल्याङ्ककि प्रनतिेदि पेश
गिुप
च िे छ ।

8.

ँ सम्िन्िी विशेष शतचहरुः
िेपाल र्ामेसी काउत्तन्सल सम्िि विषयसग
१.

नििेदि ठदिे, मिसाय पत्रको म्याद र्थप गिे तर्था सञ्चालिको अिुमनत प्रदाि गिे सम्िन्िी
व्यिस्र्था, प्रकृया ि आिािहरु आिािभूत मापदण्ि अिुसाि िै हुिे छ ।

२.

स्िातक तह िा सोभन्दा मानर्थको र्ामेसीसम्िन्िी महाविद्यालय सञ्चालिका लानग
काठमािौं उपत्यका, पहाि तर्था तिाईमा क्रमशः र्ाि िोपिी, आठ िोपिी ि १५ कट्ठा
जग्गा सं स्र्थाकै िाममा हुिपु िेछ । सं स्र्थाको िाममा जग्गा उपलव्ि हुि िसकेको
अिस्र्थामा कत्तम्तमा क्रमशः एकिोपिी, तीििोपिी ि पाँर् कट्ठा जग्गा सं स्र्थाकै िाममा
ि िाँकी जग्गा १५ िषचको लानग नलजमा नलएको किाििामा तर्था सो जग्गाको जग्गाििी
प्रमाण पूजाच पेश गिुप
च िेछ । यस्तो जग्गा िढीमा दुई स्र्थािसम्म िढीमा १० वक.नम.को
परिनि नभत्र व्यिस्र्थापि गिुप
च िेछ । जग्गा नलजमा नलई कायचक्रम सञ्चालि गिे को
सं स्र्थाले १० िषच नभत्र उपिोक्त बमोनमको जग्गा खरिद गिी सक्िु पिे ि १५ िषच नभत्र
सं स्र्थाकै जग्गामा तोवकए बमोत्तजमको मापदण्िको भिि निमाचण गिी कायचक्रम सञ्चालि
गिी सक्िुपिे छ ।
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३.

महाविद्यालयले सम्िन्िि ठदिे विश्वविद्यालय ि सम्ित्तन्ित काउत्तन्सलका शतच िन्दे ज
पालिा गिुप
च िेछ ।

४.

महाविद्यालय सञ्चालिका लानग प्रािम्भीक िाताििणीय प्रभाि मुल्याङ्ककि प्रनतिेदि पेश
गिुप
च िे छ ।

9.

विविि
(क)

अन्य प्राविनिक महाविद्यालय सञ्चालिको लानग मिसाय पत्र ठदि पिे अिस्र्था आएमा
मिसाय पत्रमा उल्लेख गरििे शतच सनमनतको नसर्ारिसमा मन्त्रालयले नििाचिण गिे
बमोत्तजम हुिेछ ।

(ख)

यसभन्दा पूि च मिसाय पत्र प्रदाि गरिएका सं स्र्थाहरुको मिसाय पत्रको अिनि र्थप
गिुप
च िे भएमा यस िीनतमा उल्ले त्तखत शतचहरु ती सं स्र्थाहरुले पालिा गिुप
च िेछ ।

(ग)

िेपाल सिकािबाट खोनलिे प्राविनिक महाविद्यालयका लानग यो आिािभूत िीनत लागू
हुिेछैि ि विश्वविद्यालयले आफ्िै आंनगक क्याम्पसको रुपमा खोल्िे प्राविनिक
महाविद्यालयका लानग समेत यो िीनत लागू हुिेछैि ।

िोटः निजी लगािीमा सञ्चालि गरििे प्राविनिक महाविद्यालय (कलेज/ क्याम्पस) सम्िन्िमा बिेको
आिािभूत िीनत २०६३ को साविकमा भएको अिुसूर्ी (१) को सट्टा उपिोक्त बमोत्तजमको अिुसूर्ी
िाखी संशोिि गरिएको छ ।
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अिुसूर्ी – २
महाविद्यालय संर्ालि गिच र्ाहिे सं स्र्थाले पेश गिुच पिे कागजातहरु
(क)

विदे शमा दताच भएको सं स्र्था भए त्यसको प्रमाण (जुि दे शमा शू रुमा सं स्र्था ित्तजिे शि भएको हो
सो को प्रमात्तणत पत्र ि ििीकिण भएको प्रमाण) ।

ख)

नििेदक सं स्र्थाको ठे गािा, आनिकारिक व्यत्तक्तहरु ि नतिीहरुको पद ।

(ग)

सं स्र्थाको स्िरुप, उद्देश्य लगायत सं स्र्थाको वििाि ।

(घ)

सं स्र्था प्राविनिक दृविकोणले महाविद्यालय सं र्ालि गिच सक्षम िहे को विश्वास योग्य आिाि तर्था
प्रमाणहरु ।

(ङ)

प्रस्तावित त्तशक्षण सं स्र्थाको िाम ि ठे गािा ।

(र्)

प्रस्तावित त्तशक्षण सं स्र्था सम्िन्िी प्रस्ताि ।

(छ)

आनर्थचक श्रोतको प्रमात्तणत आिाि, प्रस्तावित कायचको लानग सम्ित्तन्ित सं स्र्थाले लगािी गिे िकम
ि सो को परिर्ालि गिे सम्िन्िमा सम्ित्तन्ित सं स्र्थाले गिे को आनिकारिक निणचय ।

(ज)

सं स्र्थाको पनछल्लो तीि िषचको ले खा पिीक्षण प्रनतिेदि (पवहले दताच भएको भए)

(झ)

महाविद्यालय स्र्थापिा गरििे स्र्थािको पूिा ठे गािा ।

(ञ)

महाविद्यालय स्र्थापिा स्र्थापिा गिचको लानग प्रस्तावित जग्गाको जग्गा ििीको मञ्जुिीिामा,
जग्गाििी दताच, प्रमाणपुजाच ि िक्सा ।

(ट)

स्िदे शी सं स्र्थाले महाविद्यालय सं र्ालि गिे भएमा प्रर्नलत कािूि बमोत्तजम सं स्र्था दताि ्,
प्रमाण–पत्र,

सं स्र्थाको वििाि ि प्रर्नलत कािूि बमोत्तजम किमा दताच हुिपु िे भए सो सम्बन्िी

दताचभएको प्रमाण ।
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अिुसूर्ी ३
मिसाय पत्र (Letter of Intent) प्रदाि गदाच उल्लेख गिुच पिे शतच तर्था कुिाहरु
(क)

ु
प्रस्तावित महाविद्यालयले स्िदे शी लगािी भए १० प्रनतशत ि विदे शी िा विदे शीसँग सं यक्त
लगािी (Joint Venture) भए २० प्रनतशत विद्यार्थीहरुलाई िेपाल सिकािको नसर्ारिसमा
निःशुल्कअध्ययि

(ख)

निःशुल्क

गिाउिु पिेछ ।

अध्ययि गिच पठार्एका विद्यार्थीहरुसं ग मन्त्रालयले तोकेको शीषकचमा मात्र

महाविद्यालयले िकम नलि पाउिेछ ।
(ग)

मेनिकल/िे न्टल महाविद्यालयले त्तशक्षण अस्पततालको २० (िीस) प्रनतशत शैया असहाय ि
अशक्तवििामीको लानग छु ट्याउिु पिेछ । त्यस मध्ये १० (दश) प्रनतशतलाई निःशुल्क उपर्ाि
गिाउिु पिे छ भिे १० (दश) प्रनतशतलाई िेिको शुल्क िनलिे व्यिस्र्था गिुप
च िेछ ।

(घ)

महाविद्यालयले सिकािी अस्पताल प्रयोग गिे मा स्िास््य तर्था जिसं ख्या मन्त्रालयले नििाचिण
गिे बमोत्तजमको ििौटी िकम सो मन्त्रालयले तोकेको बैकमा जम्मा गिुच पिेछ ।

(ङ)

खण्ि (घ) बमोत्तजमको उपिोक्त अस्पतालमा िार्ग्िोविक (Diagnostic) कायच गिी उठे को िकम
सम्ित्तन्ित अस्पतालको हुिेछ ।

(र्)

अध्ययिको लानग महाविद्यालयमा कायचित विदे शीहरुले व्यत्तक्तगत त्तक्लनिक खोल्ि िा अरुको
त्तक्लनिकमा कायच गिच पाउिे छै िि् ।

(छ)

मेनिकल/िे ण्टल सम्िन्िी महाविद्यालयले प्रर्नलत कािूि बमोत्तजम अिुमनत िा स्िीकृनत नलई
िनसचङ्ग/प्यािा मेनिकल कायचक्रमहरु सं र्ालि गिच पाउिे छि् ।

(ज)

िेपालमा दताच िभएको विदे शी सं स्र्थाले मिसाय पत्र प्राप्त गिे को ६ मवहिा नभत्र िेपाल नभत्र
सं स्र्था दताच गिुच पिेछ ।

(झ)

महाविद्यालयले सम्बन्िि ठदिे विश्वविद्यालय ि सम्बत्तन्ित काउत्तन्सलका शतच िन्दे ज पालिा
गिुप
च िेछ।

(ञ)

आफ्िो महाविद्यालयबाट उत्पाठदत विद्यार्थीका लानग र्न्टिचनसपको व्यिस्र्था सोही महाविद्यालयले
िै गिुप
च िेछ ।

(ट)

विद्यार्थी भिाचको लानग आिश्यक पिे न्यू ितम योग्यता सम्िन्िि प्रदाि गिे विश्वविद्यालयले
तोके बमोत्तजम हुिेछ ।
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(ठ)

प्रस्तावित महाविद्यालय सञ्चालिको लानग लागत खर्चको आिािमा महाविद्यालय सञ्चालक
सनमनतले सम्िन्िि प्रदाि गिे विश्वविद्यालयसं ग पिामशच गिी अध्ययि शुल्क नििाचिण गिेछ ।
विद्यार्थीको भिाच लगायत आनर्थचक कािोिािका सार्थै अन्य विषयमा

महाविद्यालयले पािदत्तशत
च ा

अपिाउिु पिेछ ।
(ि)

महाविद्यालयमा आिश्यक पिे जिशत्तक्त िेपाली िागरिक िाख्नुपिेछ ।
ति, आिश्यक पदको लानग नििाचरित योग्यता पुगेका िेपाली िागरिक िपार्एमा मन्त्रालयको
अिुमनतमा अिनि वकटाि गिी गैि िेपाली िागरिकलाई अस्र्थायी भिाच गिच सवकिे छ ।

(ढ)

महाविद्यालयलमा कायच गिे कमचर्ािी तर्था त्तशक्षकहरुको सेिा, शतच ि सुवििा सम्िन्िि प्रदाि
गिे विश्वविद्यालयसँग नमल्दो जुल्दो हुिे गिी महाविद्यालयको सं र्ालक सनमनतले नििाचिण गिे
बमोत्तजम हुिेछ ।

(ण)

महाविद्यालयको लानग आिश्यक पिे फ्याकल्टी

(Faculty) विकासको लानग महाविद्यालय

स्र्थापिा भएको प्रर्थम िषचदेत्तख िै कायचयोजिा ििाई लागू गिुप
च िेछ । सो कायच योजिा सम्बन्िि
ठदिे विश्वविद्यालय ि मन्त्रालयमा पेश गिुच पिेछ ।
(त)

महाविद्यालयको पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, पिीक्षा आठद सम्िन्िि प्रदाि गिे विश्वविद्यालयले
नििाचिण गिे बमोत्तजम हुिेछ ।

(र्थ)

सम्िन्िि ठदिे विश्वविद्यालय, सम्बत्तन्ित काउत्तन्सल ि सनमनतले नियनमत रुपले नििीक्षण ि
सुपिीिेक्षण गिी ठदएको िाय सुझाि सम्ित्तन्ित महाविद्यालयले पालि गिुच पिेछ ।

(द)

मन्त्रालयले आिश्यक ठािेमा महाविद्यालयको नििीक्षण गिच गिाउि सक्िेछ । यसिी नििीक्षण
गदाच गिाउं दा मन्त्रालयले माग गिे बमोत्तजमको कागजात श्रे स्ता ि अन्य विििण नियनमत ढं गले
अनििायच रुपले पेश गिुच सम्ित्तन्ित महाविद्यालयको कतचव्य

(ि)

हुिेछ ।

सनमनत, सम्ित्तन्ित विश्वविद्यालय ि िेपाल मेनिकल काउत्तन्सलबाट भएका नििीक्षण प्रनतिेदिमा
औल्यार्एका विषयिस्तु तर्था कमी कमजोिीहरु समयमा िै पूिा गिी

सो को जािकािी

सनमनतमा पठाउिे कतचव्य सम्बत्तन्ित महाविद्यालयको हुिेछ ।
(ि)

महाविद्यालय सं र्ालि गिे सम्िन्िमा सनमनत, मन्त्रालय, सम्बन्िि प्रदाि गिे विश्वविद्यालय ि
सम्ित्तन्ित परिषद्ले ठदएका निदे शिहरु सम्ित्तन्ित महाविद्यालयले पालिा गिुच पिेछ ।
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अिुसूर्ी ४
१.

सञ्चालक सनमनतको गठि :- प्रत्येक महाविद्यालयले महाविद्यालयको सं र्ालि, िे खदे ख ि
बन्दोिस्तोको लानग वप्रत्तन्सपल ि फ्याकल्टी प्रमुख मध्येबाट एक एक जिा िहिे गिी कत्तम्तमा
५ जिाको सं र्ालक सनमनत गठि गिुच पिेछ ।

२.

सञ्चालक सनमनतको काम, कतचव्य ि अनिकाि निम्िािुसाि हुिेछ :(क)

महाविद्यालयलाई सम्झौता ि नििाचरित मापदण्िको आिािमा सञ्चालि गिे ।

(ख)

महाविद्यालयका त्तशक्षक, कमचर्ािीको नियुत्तक्तका सार्थै त्यस्ता त्तशक्षक, कमचर्ािीहरुको
सेिा, शतच ि सुवििाको सम्िन्िमा आिश्यक व्यिस्र्था गिे ।

(ग)

महाविद्यालयको र्ल अर्ल सम्पत्तिको विििण दुरुस्त िाख्नुको सार्थै सम्पत्तिको सं िक्षण
गिी दुरुपयोग हुि िठदिे ।

(घ)

महाविद्यालयको अध्यापि, पिीक्षा सञ्चालि लगायत छात्रािास, खािा, पुस्तकालय,
अनतरिक्त वक्रयाकलाप आठदको व्यिस्र्था गिे ।

(ङ)

महाविद्यालयको िावषचक कायचक्रम तयाि गिे ि त्यसको प्रगनत विििण सनमनतमा
पठाउिे ।

(र्)

महाविद्यालयले विदे शी व्यत्तक्त, सिकाि सं घ िा सस्र्थासं ग सम्झौता गिुच पदाच िा
दािदातव्य ि

(छ)
३.

ऋण नलं दा मन्त्रालयको स्िीकृनतमा नलिु पिे ।

महाविद्यालय सं र्ालि सम्िन्िमा आिश्यक अन्य कायच गिे ।

महाविद्यालयको सम्पत्ति बेर् विखि गदाच प्रर्नलत कािूि बमोत्तजम छु ट भएकोमा िाहे क
मन्त्रालयको पूि च स्िीकृनत नलिु पिेछ ।

४.

महाविद्यालयको आय व्ययको ले खा नियनमत गिाई त्यसको विििण मन्त्रालयमा पठाउिु
पिेछ

।
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अिुसूर्ी ५
नमनत :–
श्री त्तशक्षा मन्त्रालय,
उच्र् तर्था प्रानबनिक त्तशक्षा शाखा
नसं हदििाि ।
विषय : प्राविनिक महाविद्यालय स्र्थापिा सम्बन्िमा ।
महोदय,
....................................................त्तजल्लाको….....................................................मा
............................................................. विषयको महाविद्यालय स्र्थापिाको लानग मिसाय पत्र
प्राप्त गिच नििेदि दस्तुि िापत रु. ............................ को सक्कलै बैंक भौर्ि ि निम्ि विििणका
सार्थ ४ (र्ाि) र्थाि प्रस्ताि सवहत यो नििेदि पेश गिे को छु ।
विििण
१. सं स्र्थाको िाम :–
२. कम्पनिमा सं स्र्था दताच नमनत :–
३. सं स्र्था दता िं. :–
४. लेखा िं.

(मान्य अिनि)

५. लगानिकताचको िामािली
क्र.सं .

िाम

पद

६.

प्रस्तावित कले जको िाम :–

७.

प्रस्तावित कलेज स्र्थापिा गिे स्र्थाि :–

८.

नििेदकको िाम :–

९.

सम्पकच व्यत्तक्तको िाम :– ................

ठे गािा

Status

पद :–
पद............
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कायाचलय ................................. नििास.....................................मोिार्ल .............
१०. पत्रर्ाि गिे ठे गािा :–
नििेदक
................................
िाम :–
पद :–
नमनत :–
रिव्य
(क)

िेपाल सिकािसं ग सं झौता भई सकेका उच्र् प्राविनिक महाविद्यालयको सम्बन्िमा यस िीनतमा
उल्लेख भए अिुसाि पुि नििेदि ठदिुपिे िाध्यता िहिे छै ि । ति यस िीनतमा उल्ले त्तखत
शतचहरु तीि िषच नभत्रमा पूिा गिुच पिेछ ।

(ख)

“मन्त्रालय” भन्नाले त्तशक्षा तर्था खेलकूद मन्त्रालय ि “सनमनत” भन्नाले उच्र् प्रानबनिक त्तशक्षा
प्रबद्र्िि तर्था अिुगमि सनमनत सम्झिु पिेछ ।

(ग)

“सम्बत्तन्ित काउत्तन्सल” भन्नाले िेपाल सिकािबाट गठठत काउत्तन्सल जस्तै िेपाल मेनिकल
काउत्तन्सल, िेपाल र्त्तन्जनियरिङ्ग काउत्तन्सल, िेपाल िनसचङ्ग काउत्तन्सल, िेपाल स्िास््य व्यिसायी
परिषद्, िेपाल आयुिेठदक काउत्तन्सल, िेपाल र्ामेसी काउत्तन्सल आठदलाई जिाउिे सं झिु
पिेछ

(घ)

।

“प्राविनिक

महाविद्यालय”

भन्नाले

दर्ा

४(१)

मा

उल्लेत्तखत

विषयका

महाविद्यालय

जिाउिेछ ।
(ङ)

“निःशुल्क उपर्ाि” भन्नाले निःशुल्क शैयामा भिाच भएका वििामीहरुलाई अस्पतालको तर्चबाट
अस्पताल र्मुल
च िीमा भएको औषनिहरु अस्पताल र्ामेसीमा उपलब्ि भए जनत उपर्ािको
नसलनसलामा गरििे शल्य त्तर्वकत्सा, िोग निदािका लानग गरििे सिै प्रयोगशाला पिीक्षण तर्था
वििामीको खािा सुवििा

समेतलाई सम्झिु पिेछ ।

(र्)

“विश्वविद्यालय” भन्नाले सम्िन्िि ठदिे विश्वविद्यालय सम्झिु पिेछ ।

(छ)

कुिै पनि प्राविनिक विषयको महाविद्यालयको स्र्थापिाका लानग कायचविनि ि मिसाय पत्रका र्थप
सतचहरु सनमनतको नसर्ारिशमा मन्त्रालयले नििाचिण गिच सक्िेछ ।
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