नेऩार सयकाय
शिऺा भन्त्रारम
शिऺण सं स्था सभन्त्वम िाखा, ससं हदयवायको

ववदे िी ववश्वववद्यारमको सम्वन्त्धनभा उच्च शिऺा सञ्चारन गने सफै शिऺण सं स्था तथा सम्फशन्त्धत
सफैको जानकायीका रासग अत्मन्त्त जरुयी सू चना

ववदे िी शिऺण सं स्थाको सम्फन्त्धनभा उच्च शिऺा सञ्चारन गने सम्फन्त्धी सनदे शिका, २०५९ भा
नेऩार सयकाय भशन्त्रऩरयषदफाट सभसत २०७४।०५।०८ भा दोस्रो सं िोधन स्वीकृत बई रागु
बइसकेको हुं दा दे हाम फभोशजभ गनुु गयाउनु हुन सम्फशन्त्धत शिऺण सं स्थाको जानकायीका रासग मो
सू चना प्रकाशित गरयएको छ । मसभा रेशखए फभोशजभ सभमभै नगये नगयाए मसफाट ऩनु जाने
कुनैऩसन हानी नोक्सानीका रासग शिऺा भन्त्रारम जवापदे ही नहुने व्महोया मसै सू चना भापुत
जानकायी गयाइन्त्छ ।
१. अनुभसत सम्फन्त्धी व्मवस्था् ववदे िी शिऺण सं स्थाको सम्फन्त्धनभा उच्च शिऺा सञ्चारन गने
सम्फन्त्धी सनदे शिका, २०५९ (सं िोधन सवहत) फभोशजभ एउटै ववश्वववद्यारमको सम्फन्त्धनभा एक
प्रदे िभा तीनवटा बन्त्दा फढी सं स्थाराई कामुक्रभ सं चारनको अनुभसत प्रदान नगरयने व्महोया अवगत
गनुह
ु न
ु ,
२. नववकयण सम्फन्त्धी व्मवस्था्सम्फत््् २०७३ भाघ भसान्त्त सबर सनमभानुसायको याजश्व दाशखरा
गयी नववकयणका रासग सनवेदन नगये का सं स्थाहरुरे प्रसत भवहना प्रसत कामुक्रभ दि हजाय रूऩैंमा
असतरयक्त िुल्क फुझाई नववकयणका रासग २०७४ सार भाघ भसान्त्त सबरभा आवेदन गनुह
ु न
ु य सो
अवसधसबर नववकयणका रासग आवेदन नगने शिऺण सं स्थाको अनुभसत स्वत् खाये ज हुने व्महोया
अवगत गनुह
ु न
ु ,
३. ववश्वववद्यारम/शिऺण सं स्थाको सम्फन्त्धन, सं स्थाको नाभ, कामुक्रभको नाभ तथा कामुक्रभ सञ्चारन
स्थान ऩरयवतुन सम्फन्त्धी व्मवस्था्

(क) सम्वत् २०७२ सार साउन ३२ गते अगावै अनुभसत प्राप्त गयी सञ्चारनभा यहे को शिऺण
सं स्थाको सम्फन्त्धन प्रदामक ववश्वववद्यारम गुणस्तय सुसनशितता QAA/Accreditation प्राप्त बएको यहे नछ
बने उक्त सभसतरे ऩांच वषुसबर गुणस्तय सुसनशितता QAA/Accreditation प्राप्त गये को अन्त्म
ववश्वववद्यारमसं गसम्फन्त्धन सरइसक्नु ऩनेछ य मसयी सम्फन्त्धन नसरने शिऺण सं स्थाहरूको सञ्चारन
अनुभसत यद्द गरयने व्महोया अवगत गनुह
ु न
ु ,
(ख) सञ्चारनभा यहे को कम्ऩनीको नाभ वा ववश्वववद्यारमको नाभ वा िैशऺक कामुक्रभ वा िैशऺक
कामुक्रभको नाभ वा कामुक्रभको अवसध वा उऩासधको नाभ, सं स्था (करेज)को नाभ वा सम्फन्त्धन
ऩरयवतुन वा सं चारन स्थान ऩरयवतुन गनुु ऩये भा सम्फशन्त्धत सं स्थारे कशम्तभा ३ ऩटक याविम दै सनक
ऩसरकाभा सो सम्फन्त्धी सावुजसनक सू चना प्रकाशित गयी सनमभानुसायको याजश्व वुझाई सनमभन गनु
सक्ने व्महोया अवगत गनुह
ु न
ु ,
४. कामुक्रभ थऩ सम्फन्त्धी व्मवस्था् Quality Assurance Agency/Accreditation प्राप्त ववश्वववद्यारमको
सम्फन्त्धनभा भन्त्रारमको अनुभसत प्राप्त गयी सञ्चारनभा यहे का शिऺण सं स्थाहरूरे तोवकए फभोशजभ
भाऩदण्ड ऩुया गये को आधायभा सनमभानुसाय दस्तुय वुझाई आसथुक वषु सुरु बएको सभसतरे ३५ ददन
सबर एकऩटकभा दुई ववषम वा तह थऩका रासग भन्त्रारम सभऺ सनवेदन ददन सक्ने व्मवस्था
अवगत गनुह
ु न
ु ,
५. धयौटी सम्फन्त्धी व्मवस्था् मो सनदे शिका प्रायम्ब हुन ु बन्त्दा अगाडी कामुक्रभ सञ्चारन गनु
स्वीकृसत ऩाइसकेको सं स्थारे २०७३ सार साउन भसान्त्तसबर धयौटी अध्मावसधक नगये का शिऺण
सं स्थारे प्रसत भवहना प्रसत कामुक्रभ दिहजायका दयरे असतरयक्त िुल्क फुझाई सम्वत् २०७४ सार
चैर भसान्त्तसबर मस सनदे शिका फभोसभज नऩुग हुने धयौटी यकभ थऩ गनुऩ
ु ने , मस फभोशजभ धयौटी
यकभ जम्भा नगने शिऺण सं स्थाको कामुक्रभ जुनसुकै फखत भन्त्रारमरे फन्त्द गनु सक्ने , मसयी याख्न
ऩने धयौटी वाऩतको यकभभध्मेफाट फढीभा ऩचहत्तय प्रसतित सम्भको यकभ कशम्तभा ऩांच वषु अवसध
सम्भ वहार यहने गयी क फगुको वाशणज्म फैंकको फैंक ग्माये न्त्टी ऩेि गनु सक्ने य फैंक ग्माये न्त्टीको
अवसध सभाप्त हुन ु एक भवहना अगावै फैंक ग्माये न्त्टी अध्मावसधक गनुु गयाउनु हुन साथै दूय शिऺाको
भाध्मभफाट सम्ऩकु कऺा सं चारन गने शिऺण सं स्थाको हकभा मस सनदे शिका फभोशजभ याख्नुऩने
धयौटी यकभ ऩचास प्रसतित भार हुने व्महोया अवगत गनुह
ु न
ु ,

६. ववववध् सम्फन्त्धन प्रदान गने सनकामरे सञ्चारन अनुभसत प्राप्त गये का शिऺण सं स्थाभा बए गये को
अनुगभनको प्रसतवेदन असनवामु रुऩभा भन्त्रारम सभऺ ऩेि गनुु ऩने , सञ्चारन अनुभसत प्राप्त शिऺण
सं स्थाभा अध्ममनयत ववद्याथीहरूको वाह्य ऩयीऺा सम्फन्त्धी जानकायी भन्त्रारमराई गयाउनु ऩने,
भन्त्रारमरे त्मस्तो ऩयीऺाको अनुगभनका रासग ववषम ववऻ तथा कभुचायी खटाउन सक्ने, अनुभसत
प्राप्त शिऺण सं स्थाको ववधान/प्रफन्त्धऩर/सनमभावरी सं िोधन बए सो को जानकायी भन्त्रारमराई
तुरुन्त्त ददनु ऩने , अनुभसत प्राप्त शिऺण सं स्था य कामुयत व्मशक्तहरुरे प्रचसरत कानून अनुसाय कय
सतनुऩ
ु ने, भन्त्रारमफाट अनुभसत प्राप्त गयी सञ्चारनभा यहे को शिऺण सं स्थारे सरने िुल्कको वववयण
प्रत्मेक िैशऺक वषुको सुरुभा असनवामु रुऩभा भन्त्रारम सभऺ ऩेि गनुऩ
ु ने, शचवकत्सा शिऺा फाहे कका
प्राववसधक ववषमका कामुक्रभ सं चारनका रासग सम्फशन्त्धत ववषमगत काउशन्त्सर (ऩरयषद) को ऩूव ु
सहभसत ऩर असनवामु हुने, मस सम्फन्त्धभा सनजी रगानीभा सं चारन गरयने प्राववसधक भहाववद्यारम
(करेज/क्माम्ऩस) सम्फन्त्धभा फनेको आधायबूत नीसत, २०६३ फभोशजभका ववषमगत भाऩदण्ड सभेत
ऩूया गये को हुनऩु ने साथै भन्त्रारमको अनुभसत नसरई कामुक्रभ सं चारन गये को ऩाइएभा त्मस्ता
शिऺण सं स्थाराई प्रचसरत कानूनको असधनभा यही ठगी सम्फन्त्धी कायवाहीका रासग सम्फशन्त्धत
सनकामभा रेखी ऩठाउन सक्ने व्मवस्था गरयएको हुंदा सम्फशन्त्धत सफैको जानकायीका रासग मो सू चना
प्रकाशित गरयएको छ ।

