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अनुसूची २ 
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जनकपुरिाम उपमहानगरपालिका                                                                             

स्थानीय राजपत्र      
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जनकपुरधयि उपिहयनगरपयमलकय मिक्षय ऐन, २०७७ 

नगर सभयबयट पयरी  मित  ःः२०७७।३।१०  
प्रियणिकरि मित  ःः २०७७।३।२२  

२०७७ सयलको ऐन नं. ःः ७ 

पषृ्ठ संख्यः२६ 

     स्थयनी् रयजपत्रिय प्रकयमि  मित ः २०७७।........... 
प्हहलो संिोधन मित  – २०७७।१२।३० 

   दोश्रो सिंोधन मित  – २०७९।०३।१० 

                                
प्रस् यवनय ःः 
रयप्ष्ि् ववकयसको लयधग आवश््क जनिप्त   ्यर गनन सघंी् लोक यप्रत्रक गि रत्रयत्िक व््वस्थय अनकूुल 
सवनसयधयरि जन यको सदयचयर, मिष्टयचयर र नतै क य कय्ि रयख्न िलुकुमभत्र स्थयपनय हुने  थय स्थयपनय भई 
सञ्चयलन भइरहेकय ववद््यल्को व््वस्थयपनिय सधुयर गदै गिुस् र्तु  मिक्षयको ववकयस गनन वयञ्छनी् 
भएकोल,े  

जनकपरुधयि उपिहयनगरपयमलकयको नगर सभयले नेपयलको सवंवधयनको धयरय ५७ (४) अनसुधूच–८ र स्थयनी् 
सरकयर सञ्चयलन ऐन, २०७४ को दफय १०२ बिोप्जि ्ो ऐन बनयई लयग ूगरेको छ ।  
१.सकं्षक्षह  नयि, ववस् यर र प्रयरम्भः 
्स ऐनको नयि “जनकपरुधयि उपिहयनगरपयमलकयको मिक्षय ऐन, २०७७” रहेको छ ।  
२. ्ो ऐन जनकपरुधयि उपिहयनगरपयमलकय क्षेत्रमभत्र लयग ूहुनेछ ।  
३. ्ो ऐन  रुुर  लयग ुहुनेछ ।  
४. पररभयषयः ववष् वय प्रसङ्गले अको अथन नलयगेिय ्स ऐनिय,  
   क) “उपिहयनगरपयमलकय” भरनयले जनकपरुधयि उपिहयनगरपयमलकय सम्झन ुपछन । 
   ख) “प्रयरप्म्भक बयलववकयस मिक्षय” भरनयले चयर वषन उिेर परुय गरेकय बयलबयमलकयलयई      
 ददइने मिक्षय सम्झन ुपछन । 
  ग) “प्रयरप्म्भक मिक्षय” भरनयले कक्षय एक देणख कक्षय पयाँचसम्ि ददइने मिक्षय सम्झन ुपछन ।  
  घ) “आधयरभ ू मिक्षय” भरनयले प्रयरप्म्भक बयलववकयस मिक्षय देणख कक्षय आठसम्ि ददइने मिक्षय   

 सम्झनपुछन ।  
  ङ) “ियध््मिक मिक्षय” भरनयले ववद््यल्को कक्षय नौ देणख बयह्रसम्ि ददइने मिक्षय सम्झन ुपछन ।  
  च) “बबिषे मिक्षय” भरनयले दृप्ष्टववहीन, बदहरय, अदटज्ि, बौद्धधक अपयंग य, ससु् श्रवि वय अत  अित  
 ियरीररक अपयंग य भएकय बयलबयमलकयलयई छुट्टै सिहूिय रयखी वविषे प्रकयर र तनप्श्च   ियध््िबयट 
 ददइने मिक्षय सम्झन ुपछन ।  
  छ) “सियवेिी मिक्षय” भरनयले देहय्को मिक्षय सम्झन ुपछन ःः 
  १) दृप्ष्टववहीन, र्नू दृप्ष्ट्तु  बदहरय, अदटज्ि, ससु् श्रवि बौद्धधक, ियरीररक वय अर् अपयé य 
 भएकय  बयलबयमलकयलयई तन्मि  िकै्षक्षक पद्धत को अधधनिय रही ददइने मिक्षय  
  २) सयियप्जक, आधथनक वय भौगोमलक कयरिले पछयडी पयररएकय व््प्त लयई ववभेद रदह  वय यवरििय 
 ददइने मिक्षय    
  ज)  “सभय” भरनयले जनकपरुधयि उपिहयनगरपयमलकयको नगरसभयलयई सम्झन ुपछन । 



3 
 

  झ) “सयिदुयत्क ववद््यल्” भरनयले नेपयल सरकयर वय  उपिहयनगरपयमलकयबयट तन्मि  अनदुयन 
 पयउने गरी अनिुत  वय स्वीकृत  प्रयह  वय सिदुय्िय हस् यर रर  ववद््यल् सम्झन ुपछन । 
  ञ) “ससं्थयग  ववद््यल्” भरनयले नेपयल सरकयर वय उपिहयनगरपयमलकयबयट तन्मि  अनदुयन  नपयउने 
 गरी अनिुत  वय स्वीकृत  प्रयह  ववद््यल् सम्झनपुछन ।  
 ट) “आधयरभ ू ववद््यल्” भरनयले प्रयरप्म्भक बयलववकयस मिक्षय देणख कक्षय आठ सम्ि मिक्षय ददइने 
 ववद््यल् सम्झनपुछन ।  
ठ) “ियध््मिक ववद््यल्” भरनयले प्रयरप्म्भक बयलववकयस मिक्षय देणख कक्षय बयह्रसम्ि मिक्षय ददइने 
 ववद््यल् सम्झनपुछन । 
ड) “ववद््यल् मिक्षय” भरनयले आधयरभ ू र ियध््मिक मिक्षय सम्झनपुछन ।  
ढ) “ववद््यल्” भरनयले सयिदुयत्क वय ससं्थयग  ववद््यल् सम्झनपुछन ।  
 ि) “मिक्षक” भरनयले ववद््यल्को अध््यपक सम्झनपुछन र सो िब्दले प्रधयनयध््यपक सिे लयई  जनयउाँछ । 
 ) “किनचयरी” भरनयले सयिदुयत्क ववद््यल्को मिक्षक वयहेककय अर् किनचयरी सम्झनपुछन ।  
थ) “अमभभयवक” भरनयले ववद््यल्िय अध्््नर  ववधयथीकय अमभभयवक भतन ववद््यल्कय अमभलेखिय 
जतनएको व््प्त  सम्झन ुपछन र सो िब्दले दफय १५ को प्र्ोजनकय लयधग ववधयथीकय बयब,ु आिय, बयजे वय 
बजै र त््स् य अमभभयवक नभएकय ववधयथीकय हकिय त््स् य ववधयथीलयई सरंक्षकत्व प्रदयन गने व््प्त लयई 
सिे  जनयाँउछ ।सयथै सरंक्षक भरनयले आिय, बवुय, बयज र बजै सिे  नभएकय ववधयथीको हकिय प्रचमल  
कयननू बिोप्जि कय्ि भएकय सरंक्षक लयई सम्झन ुपछन । 
द) “ ोककएको वय  ोककए बिोप्जि” भरनयले ्स ऐन र ्स अर गन  बनेकोःे तन्ििय  ोककएको वय 
 ोककए बिोप्जि सम्झन ुपछन ।  
ध) “िकै्षक्षक गठुी” भरनयले ववद््यल् सञ्चयलन गननको लयधग कुन ैव््प्त ले नयफय नमलने उदेश््ले 
 स्थयपनय गरेको  सयवनजतनक वय तनजी गठुी सम्झनपुछन । 
न) “आधयरभ ू  ह मिक्षय उ ीिन परीक्षय” भरनयले आधयरभ ू  हको अरत््िय सञ्चयलन हुने परीक्षय 
 सम्झन ुपछन ।  
प) “अनिुत ” भरनयले नेपयल सरकयर वय नगरपयमलकयले स्थय्ी स्वीकृ  र सहय् य प्रदयन गररसकेको कुन ै
 ोककएको ठयाँउ वय क्षेत्रिय ववद््यल् खोल्न वय कक्षय थप गनन ददएको अस्थय्ी स्वीकृ लयई जनयाँउछ ।  
फ) “स्वीकृप्ः ” भरनयले  ोककए बिोप्जिको ि न परूय गरेको ववद््यल्लयई नेपयल सरकयर वय 
 नगरपयमलकयले ददएको  स्थय्ी स्वीकृत लयई जनयाँउछ ।  
ब) “स्थय्ी आवयसी् अनिुत ” भरनयले ववदेिी िलुकुिय स्थय्ी रुपले बसोबयस गनन पयउने गरी  नेपयली 
 नयगररकलयई उपलब्ध गरयएको डयइभमसनटी इमिगे्ररट मभसय (डड.मभ.), परियनेरट  रेप्जडरेट           
  मभसय (वप.आर.) वय धग्रन कयडन सम्झनपुछन र सो िब्दले नेपयली नयगररकलयई  ववदेििय स्थय्ी 
 रुपिय  बसोबयस गनन ददइएको जुनसकैु नयिको स्थय्ी  आवयसी् अनिुत लयई सिे  जनयउाँछ । 
भ) “आ्ोग”भरनयले मिक्षक सेवय आ्ोग सम्झनपुछन । 
ि) “प्रिखु” भरनयले उपिहयनगरपयमलकयको प्रिखुलयई सम्झनपुछन ।  
्) “उप प्रिखु” भरनयले उपिहयनगरपयमलकयको उप–प्रिखुलयई सम्झनपुछन ।  
र) “प्रिखु प्रियसकी् अधधकृ ” भरनयले उपिहयनगरपयमलकयकोःे प्रिखु प्रियसकी् अधधकृ लयई  
 सम्झनपुछन ।  
ल) “िहयियखय” भरनयले उपिहयनगरपयमलकयकोःे मिक्षय ्वुय  थय खेलकूद सम्वरधी कय्न हेने  सम्वप्रध                      
िहयियखय सम्झनपुछन ।  
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व) “िहयियखय प्रिखु” भरनयले िहयियखयको प्रिखु वय प्रिखुको कयि–कयज गनन  ोककएको अधधकृ  
 स् रको किनचयरीलयई सम्झन ुपछन ।  
ि) “नगर मिक्षय समित ” भरनयले ्स ऐनको दफय ९ को उपदफय (१) बिोप्जि गदठ  नगर  मिक्षय 
समित  सम्झनपुछन ।  
ष) “सघंी् मिक्षय ऐन” भरनयले सघंी् ससंदले बनयएको मिक्षय ऐनलयई सम्झनपुछन ।  
स) “प्रयदेमिक मिक्षय ऐन” भरनयले िधेि प्रदेि ससंदले बनयएको मिक्षय ऐनलयई सम्झनपुछन ।  
ह) “मिक्षक कक यबखयनय” भरनयले सघंी् मिक्षय कयननू बिोप्जि गठन भएको मिक्षक  कक यबखयनय 
सम्झनपुछन । 
क्ष) “तनरीक्षक” भरनयले ववद््यल् सपुरीवेक्षि गनन  ोककएको मिक्षय सेवयको अधधकृ  सम्झनपुछन ।  
त्र) “िरत्रयल्” भरनयले सघंी् सरकयरको मिक्षय हेने िरत्रयल् सम्झनपुछन । 
ज्ञ) “प्रदेि” भरनयले िधेि प्रदेिलयई सम्झनपुछन । 
५. ववद््यल् खोल्न अनिुत  मलनपुने ःः 
१) कुन ैनेपयली नयगररकले िकै्षक्षक गठुी वय सहकयरी अर गन  ववद््यल् खोल्न चयहेिय  ोककएको  अधधकयरी 
सिक्ष अनिुत को लयधग तनवेदन ददन ुपनेछ । 
२) उपदफय (१) बिोप्जि तनवेदन परेिय उपिहयनगरपयमलकय वय  ोककएको अधधकयरीले सो तनवेदन उपर 
आवश््क जयाँचबझु गनेछ र जयाँचबझु गदयन ववद््यल् खोल्न अनिुत  ददन िनयमसब देणखएिय  ोककएको ि न 
बरदेज पयलनय गने गरी अनिुत  ददनेछ । 
३) उपदफय (२) बिोप्जि अनिुत  मलई खोमलएको ववद््यल्ले  ोककएको ि न बरदेज पयलनय गरेको देणखएिय 
नगर मिक्षय समित ले स्वीकृत  प्रदयन गनेछ । 
४) ्ो दफय प्रयरम्भ हुदयाँ बख  कम्पनीको रुपिय सञ्चयलनिय रहेकय ववद््यल्ले चयहेिय कम्पनी  खयरेज गरी 
िकै्षक्षक गठुी वय सहकयरी अर गन  ववद््यल् सञ्चयलन गनन  ोककएको अधधकयरी सिक्ष  तनवेदन ददन 
सतनेछ । 
५) उपदफय (४) बिोप्जि तनवेदन परेिय  ोककएको अधधकयरीले तनवेदन उपर आवश््क जयाँचबझु  गनेछ र 
जयाँचबझु गदयन तनवेदन ददने ववद््यल्को ियंग िनयमसब देणखएिय ियगबिोप्जि  ववद््यल् सञ्चयलन गनन 
स्वीकृत  ददनेछ । 
६) उपदफय (२), (३) वय (५) िय जुनसकैु कुरय लेणखएको भए  यपतन देहय्कय ववद््यल्लयई िकै्षक्षक गठुीको 
रुपिय सञ्चयलन गनन पयउने गरी अनिुत  वय स्वीकृत  ददइने छैन  
क) सरकयरी वय सयवनजतनक भवन बनयई सञ्चयलन भएको ववद््यल्, 

ख) सरकयरी वय सयवनजतनक जग्गयिय भवन बनयई सञ्चयलन भएको ववद््यल् , 
ग) कुन ैव््प्त  वय ससं्थयले ववद््यल्को नयििय भवन वय जग्गय दयन दय व्् ददएकोिय सो भवनिय   वय 
 ्स् ो जग्गयिय भवन बनयई सञ्चयलन भएको ववद््यल्, 

७) पवूनप्रयथमिक ववद््यल्, िरटेश्वरी, भयषय कक्षय, कोधचé, प्रमिक्षि, िकै्षक्षक करसलटेरट, जस् य अर् 
 िकै्षक्षक ससं्थयको सञ्चयलन र व््वस्थयपन  ोककए बिोप्जि हुनेछ । 
८) ्स ऐन वय अर् प्रचमल  कयननूिय जुनसकैु कुरय लेणखएको भए यपतन िकै्षक्षक गठुी अर गन   ववद््यल् 
सञ्चयलन गदयन देहय्कय कुरयिय देहय् बिोप्जि गनुन पनेछ ःः– 

क. िकै्षक्षक गठुी सञ्चयलन गने गठुी सञ्चयलक बोडन (िष्टी) सगंदठ  ससं्थयको रुपिय हुनपुने, 

ख. िकै्षक्षक गठुी सञ्चयलन गदयन गठुी सञ्चयलक बोडन (िष्टी) िय सयवनजतनक गठुी भए कप्म् िय  पयाँचजनय र 
तनजी गठुी भए कप्म् िय  ीनजनय सदस्् हुनपुने , 
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ग. िकै्षक्षक गठुीको आ् व्््को लेखय  ोककए बिोप्जि खडय गरी ियर् य प्रयह  लेखय परीक्षकबयट  
 लेखय परीक्षि गरयउन ुपने, 

घ. िकै्षक्षक गठुीको  त्कयल कय्ि रहेकय गठुीकय सञ्चयलक बोडन (िष्टी) ले आफ्नो जीवनकयलि ै  वय 
िषेपतछ गठुी्यरको रुपिय कयि गने आफ्नो उत्तरयधधकयरी  ोतन सतने । 
   र सयवनजतनक गठुीको हकिय त््स् ो उत्तरयधधकयरी  ोतदय उपिहयनगरपयमलकयको स्वीकृत   
   मलनपुनेछ । 
९)  कुन ैसयियप्जक, परोपकयरी वय कयल््यिकयरी ससं्थयले िनुयफय नमलने उदेश्् रयखी ववद््यल् 
 सञ्चयलन गनन चयहेिय  नगर मिक्षय समित बयट स्वीकृत  मलई सयवनजतनक िकै्षक्षक गठुी वय 
 सहकयरी अर गन  ववद््यल् सञ्चयलन गनन सतनेछ । 
 १०)  उपदफय (९) बिोप्जि सञ्चयमल  ववद््यल्ले अध््यपन गरयउनपुने ववष्, पयलनय गनुनपने ि न  थय 
अर् व््वस्थय नगर मिक्षय समित ले  ोककए बिोप्जि हुनेछ । 
११) उपदफय (१), (२) र (३) िय जुनसकैु कुरय लेणखएको भए य पतन कुन ैववदेिी मिक्षि ससं्थय सगं 
 सम्बरधन गने गरी कसलैयई पतन ववद््यल् खोल्न अनिुत  वय स्वीकृत  ददइने छैन  र  ववदेिी 
 मिक्षि ससं्थयसगं सम्बरधन गरी ववद््यल् खोल्ने सम्बरधिय िरत्रयल्सगं सम्झौ य भएिय वय 
त््सरी ववद््यल् खोल्न कुटनतै क तन्ोगबयट मसफयररि भएिय  िरत्रयल्ले ि न  ोकक उपिहयनगरपयमलकय  
मभत्र ववद््यल् खोल्न अनिुत  वय स्वीकृत  ददन सतनेछ । त््सरी ववद््यल् खोल्न उपिहयनगरपयमलकयको 
पवून स्वीकृत  मलइ िरत्रयल् सिक्ष तनवेदन ददन सतनेछ । 
१२) उपदफय (११) बिोप्जि अनिुत  वय स्वीकृत  प्रयह  ववद््यल्को सम्बरधिय ्स ऐन बिोप्जि अर् 
व््वस्थय लयग ुहुने छैन । 
१३) सधुयर गहृिय ववद््यल् सञ्चयलनको अनिुत  र सञ्चयलन  ःः– 

१) उपिहयनगरपयमलकयको सधुयर गहृिय रहेकय बयलबयमलकयहरुको ववद््यल् मिक्षयको व््वस्थयपन गनन वविषे 
प्रकयरको सयिदुयत्क ववद््यल् सञ्चयलन गनन अनिुत  प्रदयन गनन सककने छ । ्सरी अनिुत  ियंग भइ 
आएिय आवश््क य र औधचत््को आधयरिय एक पटकिय एक कक्षय वय सो भरदय बढी कक्षय वय  ह 
सञ्चयलनको अनिुत  प्रदयन गनन सककने छ । 
१४) उपदफय (१३) बिोप्जि सधुयर गहृिय सञ्चयलन हुने ववद््यल्िय ववद््यल् व््वस्थयपन समित , मिक्षक 
 थय किनचयरी व््वस्थयपन र परीक्षय सञ्चयलन नगर मिक्षय समित ले  ोककए  बिोप्जि हुनेछ । 
१५)  प्रयववधधक  थय व््वसयत्क मिक्षय सचंयलन गने ववद््यल्लयई  ोककएको पवूयनधयर  एव ंि नहरु पयलनय 
गने गरी नगर मिक्षय समित ले अनिुत  प्रदयन गनेछ । 
१६) वविषे मिक्षय सचंयलन गने ववद््यल्ले  नगर मिक्षय समित बयट अनिुत  मलन ुपनेछ । 
१७) हयल ियध््मिक  हको कक्षय ११ र १२ ियत्र सचंयलन भएको ववद््यल्ले  ल्लो कक्षय सञ्चयलन गनन 
चयहेिय ियंग भई आएिय  ोककए बिोप्जि  ोककएको अधधकयरीले अनिुत  प्रदयन गनेछ । 
१८) उपिहयनगरपयमलकयले सयिदुयत्क ववद््यल्, सयवनजतनक िकै्षक्षक गटु्ठी अर रग   सञ्चयमल  
ववद््यल्  थय एक भरदय बढी िकै्षक्षक गटु्ठी अर रग  सञ्चयमल  ववद््यल्हरु बीच वय अर् तनकय् 
(सरकयरी, गरैसरकयरी) सगंको सयझेदयरीिय ववद््यल् सचंयलन गनन गरयउन सतनेछ । 
१९)  उपदफय (११) र (१३) बिोप्जि  अनिुत  वय स्वीकृत  प्रयह  ववद््यल्ले ि न बिोप्जि ववद््यल् 
सञ्चयलन नगरेिय उपिहयनगरपयमलकयले जुनसकैु बख  त््स् ो ववद््यल् बरद गनन सतनेछ । 
६.ववद््यल् सञ्चयलन ःः – ववद््यल्को  सञ्चयलन  ोककए बिोप्जिहुनेछ ।  
७. मिक्षयको ियध््ि ःः– १) ववद््यल्िय मिक्षयको ियध््ि नेपयली भयषय, अगें्रजी भयषय दवु ैभयषय  हुनेछ । 
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२) उपदफय (१) िय जुनसकैु कुरय लेणखएको भए  यपतन देहय्को अवस्थयिय ववद््यल्को                    
मिक्षयको ियध््ि देहय् बिोप्जि हुन सतनेछ ःः 
     क) प्रयथमिक मिक्षय (कक्षय १ देणख ५ सम्ि) िय भृयषयिय ददन सतनेछ । 
     ख) गरै नेपयली नयगररकल ेनेपयलको ववद््यल्िय अध्््न गदयन अतनवय्न नेपयलीको सट्टय अर्  
 कुन ैभयषयको ववष् अध्््न गनन सतनेछ । 
          ग) भयषय ववष्िय अध्््न गरयउाँ दय मिक्षयको ियध््ि सोही भयषय हुन सतनेछ । 
८ .ववद््यल्को पयठ्क्रि र पयठ््पसु् क ःः– 

१) ववद््यल्ल ेसघंी् सरकयर, प्रदेि सरकयर र उपिहयनगरपयमलकयबयट स्वीकृ  पयठ््पसु् क र  अर् सरदभन 
सयिग्री लयग ुगनुनपनेछ । 
२) उपिहयनगरपयमलकयले आफ्नो क्षते्रमभत्र ोककए बिोप्जि स्थयनी् पयठ््क्रि तनियनि गरी कय्यनरव्न गनन 
उपदफय (१) ले बयधय प¥ु्यएको ियतनने छैन । 
३) पयठ््क्रि र पयठ््पसु् क सम्बरधी अर् व््वस्थय सघंी् कयननू, प्रदेि कयननूिय व््वस्थय भए बिोप्जि 
वय  ोककए बिोप्जि हुनेछ । 
९. नगर मिक्षय समित  ःः– 

१) उपिहयनगरपयमलकय क्षेत्रमभत्र सञ्चयलन भइरहेकय र स्थयपनय हुने ववद््यल्को व््वस्थयपन, रेखदेख र 
सिरव् लगय् कय कय्न गननको लयधग देहय् बिोप्जिको नगर मिक्षय समित  रहनेछ ःः– 

       क) प्रिखु, उपिहयनगरपयमलकय                                          अध््क्ष 

        ख) उपप्रिखु, उपिहयनगरपयमलकय                                       सदस्् 

        ग) प्रिखु प्रियसकी् अधधकृ                                            सदस्् 

        घ) उपिहयनगरपयमलकयको सयियप्जक ववकयस समित को सं् ोजक               सदस्् 

        ङ) उपिहयनगरपयमलकयको कय्नपयमलकय सदस््हरु िध््ेबयट िदहलयको 
            प्रत तनधधत्व हुनेगरी नगर प्रिखुले  ोकेको एक जनय    सदस्् 

        च) सयिदुयत्क ववद््यल्कय ववद््यल् व््वस्थयपन समित कय अध््क्षहरु 

            िध््ेबयट नगर मिक्षय समित ल ेिनोतन  गरेको एकजनय               सदस्् 

       छ) सयिदुयत्क ववद््यल्कय प्रधयनयध््यपकहरुबयट १    मिक्षकहरुबयट िदहलय  
         सदह  २ गरी नगर मिक्षय समित ले िनोतन  गरेको जम्िय ३ जनय            सदस्् 

       ज) ससं्थयग  ववद््यल्कय प्रधयनयध््यपकहरु िध््ेबयट  
  नगर मिक्षय समित ले िनोतन  गरेको एकजनय                        सदस्् 

        झ) उपिहयनगरपयमलकय क्षेत्रमभत्रकय प्रयक्षज्ञक वय ववद्व  वगनबयट  
                     नगर प्रिखुले  ोकेको एक जनय                           सदस्् 

        ञ) मिक्षक िहयसघंको उपिहयनगर समित को अध््क्ष वय समित ले  ोकेको         सदस्् 

        ट) स्थयनी् सियज सवेी वय अपयéं िध््ेबयट एक जनय, 
   र एक जनय दमल  सदह  नगर प्रिखुले िनोतन  गरेको २ जनय           सदस्् 

        ठ) एक जनय दमल  र एक मिक्षय प्रेिी गरी । 
   नगर प्रिखुले िनोतन  गरेको दईु जनयसदस्् 

        ड) िहयियखय प्रिखु                                                 सदस््–सधचव 

   २) समित िय िनोतन  सदस््हरुको पदयवधध  ीन वषनको हुनेछ । त््स् य सदस््हरुले आफ्नो  पदी् 
आचरि नगरेको देणखएिय तनजलयई िनोतन  गने तनकय् वय पदयद्त्कयरीले  जुनसकैुबख  पदबयट 
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हटयउन सतनेछ ।  र ्सरी हटयउन ुअतघ तनजलयई आफ्नो सफयई पेि गने िौकयबयट बप्ञ्च  गररने 
छैन । 
   ३) समित ले धयमिनक ववद््यल्कय प्रिखु, प्रबदु्ध व््प्त , ववष् वविषेज्ञ वय कुन ैकिनचयरीलयई  बठैकिय 
भयग मलन आिरत्रि गनन सतनेछ । 
   ४) नगर मिक्षय समित को कयि, क नव्् र अधधकयर ःः– 

    क) उपिहयनगरपयमलकयको िकै्षक्षक नीत   थय ्ोजनय  जुनिय गने गरयउने, 

       ख) बयलबयमलकयलयई आधयरभ ू मिक्षयसम्िको अध्््न अतनवय्न रुपिय गरयउन    
 अमभभयवकलयई  जयनकयरी गरयउने  थय त््सकय लयधग प्रोत्सयहन गने, 

ग) ववद््यल्िय भनयन भएकय वय नभएकय बयलबयमलकय लगय्  अर् व््प्त को उिेर,  जय , मलगं सिे को 
आधयरिय वववरि बनयई अध््यवधधक गरयइरयख्न,े 

घ) ववद््यल्को िकै्षक्षक ्ोजनय सम्बरधी अमभलेख अध््यवधधक गरयइ रयख्न े थय त््स् ो ्ोजनयको अनगुिन 
गरी सम्बप्रध  तनकय्िय सकु्षयव पठयउने, 

ङ) ववद््यल् व््वस्थयपन समित लयई स्थयनी् स्रो , सयधनको पदहचयन र पररचयलनिय  सह्ोग  थय 
ववद््यल्लयई प्रयह  स्रो को बयाँड फयाँड गने, 

च) गररबीको रेखयितुन रहेकय पररवयरको लग  रयखी त््स् य पररवयरकय बयलबयमलकयलयई मिक्षयिय सहभयधग य 
गरयउन आवश््क व््वस्थय मिलयउन,े 

छ) ववद््यल् व््वस्थयपन समित को कय्निय सिरव् गने  थय मिक्षयको गिुयत्िक ववकयसकय  लयधग 
ववद््यल्को तनरीक्षि र अनगुिन गरी प्रधयनयध््यपक, मिक्षक, ववद््यल् व््वस्थयपन  समित  र मिक्षक 
अमभभयवक सघंलयई आवश््क सझुयव र सह्ोग गने, 

ज) वविषेज्ञहरुको सिहू  ्यर गरी ववद््यल्हरुको भौत क र प्रयक्षज्ञक पक्षको परीक्षि र अडडट  गरयउने र 
प्रयह  प्रत वेदनलयई ववद््यल्  हिय कय्यनरव्न गने गरयउने, 

झ) ववद््यल्िय िकै्षक्षक गिुस् र वदृ्धध गनन जनचे नयिलूक कय्नक्रि,  यमलि, गोष्ठी, सेमिनयर  आदद 
सञ्चयलन गने 

ञ) ववद््यल्को भौत क प्स्थत को अध्््न गरी सधुयरकय लयधग सह्ोग गने, 

 ट) ववद््यल्िय स्वच्छ िकै्षक्षक वय यवरि  ्यर गने सह्ोग गने  थय ्सकय लयधग वडय मिक्षय  समित लयई 
उपिहयनगरपयमलकय क्षेत्रमभत्र मिक्षक्ष  जनिप्त को अमभलेख रयखी त््स् य जनिप्त को अमभलखे नगर मिक्षय 
समित िय पेि गने ,  
 ठ) प्रधयनयध््यपक, मिक्षकको उच्च कय्नदक्ष य र ववधयथी मसकयइ उपलप्ब्धिय गरेको सधुयरकय आधयरिय 
परुस्कयरको व््वस्थय गने, 

ड) सयिदुयत्क ववद््यल्कय लयधग आवश््क सयधन स्रो  जुटयउने र पररचयलन गने , 
ढ) ववद््यल्हरुको नगरस् री् खेलकूद  थय अत ररत  िकै्षक्षक कक्र्यकलयपको सञ्चयलन गरयउने  र सोकय 
लयधग आवश््क स्रो  व््वस्थयपन गने, 

ि) उपिहयनगरपयमलकय क्षते्रमभत्रकय बयलबयमलकयको ववद््यल् मिक्षयिय पहुाँच बढयउनको लयधग  आवश््क 
व््वस्थय गनर,्ः े

 ) उपिहयनगरपयमलकय क्षेत्रमभत्र वविषे मिक्षय  थय सियवेिी मिक्षय, गरुुकूल, िदरसय, गमु्बयबयट  प्रदयन 
गररने मिक्षय सम्बरधी ्ोजनय  जुनिय गने, 

थ) ववद््यल्हरुको ववपद् जोणखि अवस्थय लेखयजोखय गरी प्रभयव र्नूीकरिकयलयधग कय्न् ोजनय   ्यर गने, 
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 द) ववद््यल् मिक्षयिय सधुयरकय लयधग आधथनक सह्ोग गनन अमभभयवक  थय अर् सघं ससं्थयलयई अमभप्ररेर  
गने, 

 ध) उपिहयनगर मभत्र ववद््यल् सचंयलन अनिुत , स्वीकृत , ववद््यल् सयने, गयभ्ने, बरद लगय् कय कय्न 
गने गरयउने , 
 न) ववद््यल्कय मिक्षक, किनचयरीहरुको वववरि अध््यवधधक गरयउने, ररत  दरबरदीिय स्थय्ी तन्पु्त कय 
लयधग मसफयररि गनन मिक्षक सेवय आ्ोगिय ववस्  ृ वववरि सदह को ियग पेि गनन लगयउने, 

प) कुन ैमिक्षक वय किनचयरीलयई ्स ऐन बिोप्जि कयरवयही गनन मिक्षय अधधकृ ÷तनररक्षकको रय् सदह को 
प्रत वेदन प्रयह  भएिय सो उपर कयरवयही गने गरयउने  र कुन ैमिक्षक वय किनचयरीलयई  ्स बिोप्जि 
कयरवयही गनुन पवून आफ्नो  फन बयट सफयइको िौकय पेि गननबयट बप्ञ्च  गरीने छैन । 
   फ) उपिहयनगरको िकै्षक्षक त्यलेण्डर तनियनि गरी कय्यनरव्न गनन लगयउन,े  

   ब) ववद््यल्को नतसयङ्कन सेवय क्षते्र तनधयनरि  थय ववद््यल् सिय्ोजन सम्बप्रध कय्नगने , 
   भ) उपिहयनगर क्षते्रमभत्र सञ्चयमल  कोधचé कक्षय, ववद््यथी आवयस गहृ, भयषय प्रमिक्षि  थय  यमलि 
 केरर र िकै्षक्षक परयििन केररको सञ्चयलन अनिुत , व््वस्थयपन  थय तन्िन गने । 
   ि) उपिहयनगरको मिक्षय नीत , ऐन  थय तन्ियवली बिोप्जि आवश््क तनदेमिकय  थय ियपदण्ड 
 तनधयनरि गने, 

   ्) सयिदुयत्क ववद््यल्िय दरबरदी तनधयनरि  थय मिलयन सम्बरधी कयि गने, 

   र) ववद््यल् मिक्षय ववकयसकय लयधग आवश््क नीत , ्ोजनय  थय कय्नक्रि तनधयनरि गनन रय् सझुयवकय 
लयधग नगर प्रिखुको सं् ोजकत्विय उपिहयनगरकय मिक्षय पररषदको गठन गने, 

  ल) िकै्षक्षक नीत , ्ोजनय  थय कय्नक्रि कय्यनरव्न गनन आवश््क य अनसुयर समित , उपसमित  वय 
 कय्नदल गठन गने, 

  व) मिक्षक ववधयथी अनपुय  मिलयउने र िकै्षक्षक गिुस् र कय्ि गनन आचयरसदंह य बनयई लयग ू  गने, 

  ि) मिक्षक  थय किनचयरीहरुको प्रियसन, व््वस्थयपन  थय िकै्षक्षक ववकयस सम्बरधी कय्न ्ोजनय स्वीकृ   
 गने र कय्यनरव्न गनन तनदेिन ददने,  

 स) मिक्षय सम्बरधी कयननू बिोप्जिको व््वस्थयहरुको कय्यनरव्न गनन वडय मिक्षय समित लयई  तनदेिन     
 ददने, 

ष) ववद््यल्िय आधथनक व््वस्थय पयरदिी  थय सतुनश्च  गनन वस् गु  आधयर  थय ियपदण्ड बनयई 
 लयग ुगने गरयउने । 
ह) अनौपचयरीक मिक्षय, वकैप्ल्पक मिक्षय, वविषे मिक्षय खुलय  थय दरू मिक्षय सम्बरधी ियपदण्ड  बनयई लयग ु
गने गरयउने , 
क्ष) ससं्थयग  ववद््यल्ले पयलन गनुन पने ियपदण्ड, गिुस् र, िलु्क प्रयवधयन, पयठ््क्रि र पयठ््पसु् किय 
एकरुप य, िेधयवी, ववपरन  थय मसियर कृ  वगनकय छयत्र–छयत्रयलयई ददने छयत्रवतृ को आधयर र प्रत ि , मिक्षक 
 थय किनचयरीहरुको सेवय, ि न एवि ्पयररश्रमिक जस् य ववष्िय तनिन्  गने ।                              
 र ्सरी तनिन्  गदयन ससं्थयग  ववद््यल्हरुको सéठनको सहभयधग य एव ंपरयििन मलन सककनेछ । 
\त्र) सयिदुयत्क ववद््यल्िय ववद््यथी भनयन िलु्क, ियमसक पढयई िलु्क, परीक्षय िलू्क, पयठ््पसु् क    
वयप को िीषनक वयहेक ववद््यल्ले उपलब्ध गरयउने सेवय सवुवधय वयप  र अमभभयवकले ववद््यल्लयई गनुन 
पने सह्ोग रयज्ञमि ववद््यल्को वगीकरि गरी तनधयनरि गने  । 
ज्ञ) नगर मिक्षय समित को अर् कयि, क नव्् र अधधकयर  ोककए बिोप्जि हुनेछ । 
५) नगर मिक्षय समित को बठैक ःः– 
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  क) नगर मिक्षय समित को बठैक सयियर् ्य दईु िदहनयिय एकपटक बस्नेछ । 
  ख) समित कय अध््क्षको तनदेिनिय सदस्् सधचवले बठैक बोलयउनेछ । 
  ग) समित को तनिन्  समित को बठैकको अध््क्ष य गने व््प्त ले प्रियणि  गनेछ । 
          घ) बठैक सम्बरधी अर् कय्नववधध समित ले तनधयनरि गरे बिोप्जि हुनेछ । 
           ङ) नगर मिक्षय समित को बठैकभत्तय कय्नपयमलकय सरह हुनेछ ।  
   च) बठैक सञ्चयलनको लयधग कप्म् िय पचयस प्रत ि  सदस््को उपप्स्थत  आवश््क पनेछ भने 
 बठैकको तनिन्  बहुि को आधयरिय हुनेछ । 
१०) वडय मिक्षय समित  ःः– 

१) वडयमभत्रकय ववद््यल्हरुको व््वस्थयपन, रेखदेख, सिरव् र नगर मिक्षय नीत लयई वडयिय कय्यनरव्न गनन 
प्रत््ेक वडयिय देहय् बिोप्जिको वडय मिक्षय समित  रहनेछ ःः– 

   क) वडय अध््क्ष                                                         अध््क्ष 

   ख) वडयको िदहलय र दमल  सदस्् िध््े वडय अध््क्षले  ोकेको एक जनय          सदस्् 

  ग) सयिदुयत्क ववद््यल्कय प्रधयनयध््यपकहरु िध््े उच्च हको ववद््यल्को         सदस््                                                              
        जेष्ठ प्रधयनयध््यपक एक जनय                                             
 घ) सयिदुयत्क ववद््यल्कय ववद््यल् व््वस्थयपन समित कय अध््क्षहरु            सदस्् 

      िध््े वडय मिक्षय समित ले िनोतन  गरेकय एकजनय                      
ङ) ससं्थयग  ववद््यल्कय प्रधयनयध््यपकहरु िध््ेबयट          
वडय अध््क्षले िनोतन  गरेकय एकजनय                                 सदस्् 

च) वडय मभत्रकय सयिदुयत्क ववद््यल्कय मिक्षक अमभभयवक सघंकय 
       अध््क्ष िध््े वडय मिक्षय समित ले िनोतन  गरेकय एकजनय                सदस्् 

छ) वडयको प्रियसकी् कयि गनन  ोककएको अधधकृ  वय तनजको 
       कयि गनन  ोककएको किनचयरी                                     सदस््–सधचव 

२) समित कय िनोतन  सदस््हरुको पदयवधी  ीन वषनको हुनेछ । त््स् य सदस््हरुले आफ्नो पद          
अनसुयरको आचरि नगरेको देणखएिय तनजलयई िनोतन  गने तनकय्ले जुनसकैु बख   पदबयट हटयउन 
सतनेछ ।  
           र ्सरी हटयउन ुअतघ तनजलयई आफ्नो सफयई पेि गने िौकयबयट बप्रच  गररने छैन । 
३) समित ले वडयकय धयमिनक ववद््यल्कय प्रिखु, प्रबदु्ध व््प्त , ववष् वविषेज्ञ वय कुन ै किनचयरीलयई 
 बठैकिय भयग मलन आिरत्रि गननसतनछे । 
४) बठैक सम्बरधी अर् कय्नववधध समित ले तनधयनरि गरे बिोप्जि हुनेछ  
५) बठैक सञ्चयलनको लयधग कप्म् िय पचयस प्रत ि  सदस््को उपप्स्थत  आवश््क पनेछ भने                         
     बठैकिय भयग मलन आिरत्रि गनन सतनेछ । 
६) वडय मिक्षय समित कय कयि, क नव्् र अधधकयर ःः– 

 क) न्याँ ववद््यल् खोल्ने अनिुत को तनवेदनसयथ प्रयह  कयगजय  र स्थलग  अवस्थय जयाँचबझु 
 गरी औधचत्् सदह  सतकल कयगजय  उपिहयनगरपयमलकयिय मसफयररि गने , 
    ख) वडय मभत्र सञ्चयमल  ववद््यल् बरद गनन, गयभ्न  थय कक्षय थपकय लयधग मसफयररि गने, 

  ग) वडयिय अनौपचयररक मिक्षयको कय्नक्रि  जुनिय र कय्यनरव्न गने, 

  घ) वडय क्षते्रमभत्र सञ्चयमल  ववद््यल्को अनगुिन, रेखदेख र सिरव् गरी गिुस् र वदृ्धध गनन 
 सझुयव र परयििन ददई सह्ोग गने, 
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  ङ) ववद््यल्को नतसयङ्कन (स्कूल जोतनé) को पवूयनधयर सदह  ववद््यल् भनयन नभएकय      
 बयलबयमलकयको वववरि अध््यवधधक गने, 

  च) नगर मिक्षय नीत लयई वडयिय कय्यनरव्न गनन आवश््क कय्न गने, 

  छ) उपिहयनगरपयमलकय र नगर मिक्षय समित बयट तनदेमि   थय प्रत््य्ोप्ज  अर् कय्न गने । 
११. प्रिखु प्रियसकी् अधधकृ को कयि, क नव्् र अधधकयर ःः– ्स ऐनिय अर्त्र लेणखएकय 
 कयि,क नव्् र अधधकयरकय अत ररत  प्रिखु र नगर मिक्षय समित को प्रत््क्ष िय ह िय रही 
 प्रिखु प्रियसकी् अधधकृ को कयि, क नव्् र अधधकयरकय देहय् बिोप्जि हुनेछ ःः– 

      क) मिक्षयलयई िौमलक हकको रुपिय कय्यनरव्न गनन उपिहयनगरपयमलकयको सिग्र िकै्षक्षक   
 नीत , ्ोजनय, कय्नक्रिको कय्यनरव्न एव ंअनगुिन गने गरयउने । 
      ख) उपिहयनगरपयमलकयको कय्नसम्पयदन तन्ियवलीिय प्रिखु प्रियसकी् अधधकृ ले गने  
 भनी उल्लेख भएकय मिक्षय सम्बरधी कय्न गने, 

      ग) कय्नपयमलकय र नगर मिक्षय समित ल ेप्रत््य्ोजन गरेकय मिक्षय सम्बरधी कय्न गने, 

      घ) िकै्षक्षक गिुस् र अमभवदृ्धध  थय उच्च िकै्षक्षक उपलप्ब्धकय लयधग िहयियखय प्रिखुसगं   
 कय्नसम्पयदन करयर गने, 

      ङ) ववद््यल्हरुको लखेय परीक्षिको व््वस्थय मिलयउने । 
१२. मिक्षय ्वुय  थय खेलकुद िहयियखय ःः–  

१) उपिहयनगरपयमलकयिय मिक्षय प्रियसन सम्बरधी कयि गनन मिक्षय ्वुय  थय खलेकुद िहयियखय रहनेछ । 
२) उपदफय (१) बिोप्जिको मिक्षय ्वुय  थय खेलकुद िहयियखयको प्रिखुकय रुपिय मिक्षयकय   

नवौं वय दिौं  हकय मिक्षयकय अधधकृ  रहनेछ । 
३) मिक्षय ्वुय  थय खेलकुदिहयियखय प्रिखुको कयि, क नव्् र अधधकयर ःः– ्स ऐनिय  अर्त्र लेणखएकय 
कयि, क नव्् र अधधकयरकय अत ररत  प्रिखु, नगर मिक्षय समित  र प्रिखु प्रियसकी् अधधकृ को प्रत््क्ष 
िय ह  र तनदेिनिय रही कयि, क नव्् र अधधकयर देहय् बिोप्जि हुनेछ ःः– 

 

क) उपिहयनगरपयमलकय मभत्र मिक्षय सम्बरधी सघंी्, प्रयदेमिक र स्थयनी् सरकयरले पयरर  गरेकय िकै्षक्षक 
नीत , ्ोजनय  थय कय्नक्रि कय्यनरव्न गने गरयउने , 
ख) मिक्षय सम्बरधी उपिहयनगर स् री् ्ोजनय बनयइ नगर मिक्षय समित बयट पयरर  गरयइ कय्यनरव्न गने 
गरयउने, 

ग) उपिहयनगरपयमलकय क्षेत्र मभत्रको िकै्षक्षक गत ववधध, अवस्थय एव ंप्रगत  आदद सिेदटएको  मिक्षय सम्बरधी 
प्स्थत  प्रत वेदन  ्यर गरी प्रत््ेक आधथनक वषनको अरत््सम्ि प्रकयमि  गने, 

 घ) अनौपचयररक मिक्षय, वविषे आवश््क य भएकय बयलबयमलकयकय लयधग मिक्षय सम्बरधी स्वीकृ  कय्नक्रि 
सञ्चयलन गने  थय सोको अमभलेख  ्यर गने, 

ङ) ववद््यथी सखं्य घट्न गई फयप्जलिय परेकय सयिदुयत्क ववद््यल्कय मिक्षकलयई ववद््यथी सखं्य बढी 
भएको अको सयिदुयत्क ववद््यल्िय सरुवय गनन नगर मिक्षय समित िय मसफयररि गने, 

च) ्ो ऐन र ्सको तन्ियवली बिोप्जि ववद््यल् सञ्चयलन भए नभएकय सम्बरधिय  तन्मि  रुपले 
तनरीक्षि र सपुरीवेक्षि गरी र गरयई त््सको प्रत वेदन  ्यर गने, 

छ) मिक्षयको गिुस् र बढयउनको लयधग वडय मिक्षय समित   थय ववद््यल् व््वस्थयपन समित कय     
पदयधधकयरीहरु, प्रधयनयध््यपक, मिक्षक, किनचयरीकय लयधग सि् सि्िय बठैक, गोष्ठी,  यमलि आदद सञ्चयलन 
गने गरयउने, 
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 ज) आधयरभ ू  हको अरत््िय मलइने परीक्षय सञ्चयलन गने गरयउने   

 झ) ववद््यल्को कक्षय ५  थय ८ को परीक्षयको अमभलेख, प्रश्नपत्र र उत्तर पपु्स् कय णझकयइ जयाँच गरयउने, 

ववद््यल्िय मिक्षयको गिुस् र वदृ्धध भए नभएको सम्बरधिय िलू््यङ्कि गरी अमभलेख रयख्न े थय सो 
सम्बरधिय सधुयरकय लयधग आवश््क कय्न गने, 

ञ)  ्स ऐन बिोप्जि ववद््यल्हरु सञ्चयलन भए नभएको जयाँचबझु गने  थय ्ो ऐन  थय ्सको 
तन्ियवली बिोप्जि ववद््यल् सञ्चयलन गनन ववद््यल् व््वस्थयपन समित  र  प्रधयनयध््यपकलयई आवश््क 
तनदेिन ददने र मिक्षयको गिुस् र सधुयर गने कय्न गने, 

ट) आधयरभ ू  हको परीक्षयिय सम्िमल  भएकय ववधयथीहरुको नयि, थर, उिेर प्रचमल  कयननू बिोप्जि 
सिंोधन गने, 

ठ) आ्ोगबयट तन्पु्त  वय बढुवयको लयधग मसफयररि भईआएकय मिक्षक वय किनचयरीलयई  ववद््यल्िय 
तन्पु्त  गने, 

ड) सयिदुयत्क ववद््यल्िय कय्नर  मिक्षक  थय किनचयरीको सेवय वववरि  थय अर् अमभलखे अद््यवधधक 
गने, 

ढ) मिक्षक वय किनचयरीको कय्नसम्पयदन िलू््यङ्कि गरी वय गनन लगयई त््सको वववरि  आ्ोगिय पठयउन,े 

ि) ववद््यल् र प्रयरप्म्भक बयल–मिक्षय केररको तनरीक्षि गने गरयउने, 

 ) िकै्षक्षक सिरव्क यन  थय सहजक यनको भमूिकय तनवयनह गने, मिक्षक  यमलि  थय अर् िकै्षक्षक 
कक्र्यकलयप सञ्चयलन गने, 

थ) आधयरभ ू  हको अरत््िय हुने परीक्षयलयई तन्मि  र ि्यनदद  सञ्चयलन गने गरयउने, 

द) सयिदुयत्क ववद््यल्कय लयधग वव रि गररएकय दरबरदी िकै्षक्षक–सत्रको िरुुिय मिलयन गनन नगर मिक्षय 
समित िय मसफयररि गने, 

ध) मिक्षय अधधकृ लयई ववद््यल् तनरीक्षिको सचूक बनयई तनरीक्षि गनन पठयउने र तनरीक्षििय  खदटएकय 
ियखय अधधकृ ले ववद््यल् तनरीक्षि गरे नगरेको ्ककन गनन स्थलग  तनरीक्षि गने, 

न) उपिहयनगरपयमलकयबयट ववद््यल्लयई तनकयिय भएको रकि सदपु्ोग भए नभएको अनगुिन गने, 

प) ववद््यल्ले स्वीकृ  पयठ््क्रि  थय पयठ््पसु् क लयग ुगरे नगरेको सम्बरधिय तनरीक्षि   
 गने गरयउने,  

फ) ववद््यल्िय लयग ुगररएको पयठ््क्रि, पयठ््पसु् क  थय पयठ््सयिग्री र तनःिलु्क पयठ््पसु् क 
सम्बरधिय सम्बरधी  तनकय्िय आवश््क सझुयव पठयउने, 

ब) ववद््यल्को लेखयपरीक्षक तन्पु्त  गने  थय लेखयपरीक्षकबयट प्रयह  प्रत वेदनको आधयरिय देणखएकय 
अतन्मि  य र बेरुजु फछन्ौट गनन लगयउने, 

भ) सरकयरी  थय गरैसरकयरी िकै्षक्षक परर्ोजनयहरुको सिरव्  थय तनरीक्षि गने, 

ि) सयिदुयत्क ववद््यल्कय मिक्षक  थय किनचयरीको  लबी प्रत वेदन पयरर  गरयउने, 

्) ववद््यल्को िकै्षक्षक ्ोजनय  थय कय्नक्रिको तन्मि  रुपिय अनगुिन गरी सो अनसुयर गने, 

र) मिक्षय अधधकृ को कयिको अनगुिन, सपुरीवेक्षि गरी तनजहरुबयट प्रयह  तनरीक्षि प्रत वेदन उपर कयवयनही 
गने, 

ल)  मिक्षकलयई  यमलिकय लयधग सम्बरधी  तनकय्िय मसफयररि गने  थय ियंग भए बिोप्जि सहभयगी हुन 
पठयउने, 

व) नगर मिक्षक अमभभयवक िहयसघं, ववद््यल् व््वस्थयपन समित  र मिक्षक अमभभयवक सघं गठन गने 
गरयउने, 
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ि) सयिदुयत्क ववद््यल्को स्वीकृ  ररत  दरबरदीिय पदपतू नको लयधग आ्ोगिय लेणख  पठयउन प्रिखु 
प्रियसकी् अधधकृ  सिक्ष पेि गने, 

स) सयिदुयत्क ववद््यल्को स्वीकृ  ररत  दरबरदी, रयह  अनदुयन  थय प्रयववधधक  फन को अनदुयन कोटयिय 
मिक्षक, किनचयरी, प्रमिक्षक, सहय्क प्रमिक्षक र प्रमिक्षि सहय्कको तन्पु्त  एव ंसरुवय सम्बरधिय नगर 
मिक्षय समित को तनिन् यनसुयर कय्न गने गरयउने, 

ष) उपिहयनगरपयमलकयको अनदुयनबयट  लब भत्तय खयने गरी करयर मिक्षक  थय किनचयरी पद  मसजननय भएिय 
नगर मिक्षय समित को तनिन् यनसुयर कय्न गने गरयउने, 

ह) कय्नसम्पयदनको आधयरिय ववद््यल् व््वस्थयपन समित , मिक्षक अमभभयवक सघं प्रधयनयध््यपक, मिक्षक 
एव ंकिनचयरीहरुलयई परुस्कयर  थय दण्ड ददन नगर मिक्षय समित िय पेि गने, 

क्ष) ससं्थयग , धयमिनक  थय गठुी ववद््यल्को अनगुिन गरी स्वीकृ  ियपदण्डको पयलनय गनन       
लगयउने र आवश््क तन्िन गने गरयउने, 

त्र) मिक्षय प्रियसनकय ियखय अधधकृ   थय प्रधयनयध््यपकहस्को कय्नसम्पयदन करयर गने, 

ज्ञ) उपिहयनगर क्षते्रमभत्र सञ्चयमल  कोधचé कक्षय, ववधयथी आवयस गहृ, भयषय प्रमिक्षि  थय  यमलि केरर र 
िकै्षक्षक परयििन केररहरुको तनरीक्षि, अनगुिन  थय तन्िन गने, 

द्) नगर सभय, कय्नपयमलकय, नगर मिक्षय समित , प्रिखु, प्रिखु प्रियसकी् अधधकृ , रयप्ष्ि्  परीक्षय बोडन र 
मिक्षयसाँग सम्बप्रध  आ्ोगहरुबयट तनदेमि  वय प्रत््य्ोप्ज  अर् कय्न गने । 
१३) मिक्षय अधधकृ को कयि, क नव्् र अधधकयर ःः– ्स ऐनिय अर्त्र लणेखएकय कयि, क नव्् र 
 अधधकयरकय अत ररत  प्रिखु, नगर मिक्षय समित , प्रिखु प्रियसकी् अधधकृ  र िहयियखय 
 प्रिखुको प्रत््क्ष िय ह  र तनदेिनिय रही कयि, क नव्् र अधधकयर देहय् बिोप्जि हुनेछ ःः– 

क) प्रत््ेक िदहनयिय कम् ीिय एकपटक ववद््यल्को तनरीक्षि  थय सपुररवेक्षि गने, गरयउने र  त््सरी 
तनरीक्षि  थय सपुररवेक्षि गने क्रििय प्रधयनयध््यपक र ववद््यल् व््वस्थयपन समित साँग  छलफल भएको 
कुरय र तनरीक्षि  थय सपुररवेक्षि सम्बरधी व््होरय ववद््यल्को तनरीक्षि पपु्स् कयिय जनयउने  थय जनयउन 
लगयउन,े 

ख) ्स ऐन बिोप्जि ववद््यल् तन्मि  रुपले सञ्चयलन भए नभएको, ववद््यल्िय भौत क सयधन र 
मिक्षक प्यनह  भए नभएकय र उपलब्ध सयधनको अधधक ि सदपु्ोग भए नभएको र तनधयनरर  
स् रबिोप्जि पठनपयठन भए नभएको सम्बरधिय प्रधयनयध््यपक, मिक्षक–अमभभयवक सघं र मिक्षकसाँग 
ववचयर–ववििन गरी सो अनरुुप भएको नदेणखएिय सधुयर गनन लगयउने, 

ग) ववद््यल् तनरीक्षिसम्बरधी प्रत वेदन िहयियखयिय बझुयउने, 

घ) ववद््यल्को ववकयसकय लयधग ववद््यल् व््वस्थयपन समित   थय स्थयनी् मिक्षय पे्रिीहरु साँग सम्पकन  
 थय आवश््क सरसल्लयह र अर रकक्र्य गने, 

ङ) निनूय मिक्षि गने प्र्ोजनकय लयधग सि् सि्िय प्रधयनयध््यपक सदह  मिक्षक वठैक बोलयई सिस््य 
सियधयनकय लयधग आवश््क कयि गने, 

च) मिक्षकहरुको कय्नक्षि यको िलू््यङ्कि गरी त््सको अमभलेख रयख्न,े 

छ) ववद््यल्को िकै्षक्षक  थय आधथनक अमभलेख दरुुस्  भए नभएको तनरीक्षि गने गरयउने, 

ज) ववद््यल्कय मिक्षक  थय किनचयरीको ववदयको अमभलेख िकै्षक्षक सत्रको अरत््िय प्रियणि      
 गने र ववद््यल्िय रयख्न लगयउने, 
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 झ) मिक्षकहरुको हयप्जरी अमभलेख दरुुस्  भए नभएको छडके जयाँच वय तनरीक्षि गरी ववदय नमलई नपुप्स्थ  
मिक्षकको हकिय हयप्जरी पपु्स् कयिय ग्ल जनयई सोको जनयउसदह  कयरवयहीको लयधग सम्बरधी  व््वस्थयपन 
समित  र नगर मिक्षय समित लयई मसफयररि गने, 

ञ) आफ्नो क्षेत्रमभत्र सञ्चयलन गररएको अनौपचयररक मिक्षय, वविषे मिक्षय र मिक्षयको लयधग खयद्् कय्नक्रिको 
तन्मि  रुपिय तनरीक्षि  थय अनगुिन गरी नगर मिक्षय समित िय प्रत वेदन पेि गने, 

ट) स्वीकृ  िकै्षक्षक कय्नक्रि, अनौपचयरीक मिक्षय, वविषे आवश््क य मिक्षय र मिक्षयको लयधग खयद्् कय्नक्रि 
कय्यनरव्न गने गरयउने  थय सो सम्बरधी अमभलेख  ्यर गने 

 ठ) स्वीकृ  कय्न ्ोजनय अनसुयर ववद््यल् सचंयलन भए नभएको सम्बरधिय तन्मि  रुपले  तनरीक्षि र 
 सपुररवेक्षिे गरी त््सको प्रत वेदन  ्यर गने, 

 ड) आधयरभ ू  हको अरत््िय मलइने परीक्षय सचंयलन गने गरयउने, 

 ढ) प्रिखु प्रियसकक् अधधकृ  र िहयियखय प्रिखुले  ोके बिोप्जि अर् कय्न गने र गरयउने । 
१४) आधयरभ ू मिक्षय उत्र् ीि परीक्षय समित  ःः– १) आधयरभ ू  हको अर िय सञ्चयलन हुने परीक्षय 
 व््वप्स्थ   थय ि्यनदद  रुपिय सञ्चयलन गननको लयधग देहय्कय सदस््हरु रहेको एक आधयरभ ू  
मिक्षय उत्तीिन परीक्षय समित  रहनेछ ःः  
क) नगर प्रिखु        –      अध््क्ष  
ख) प्रिखु प्रियसकी् अधधकृ        –     सदस््  
ग) सयिदुयत्क ववद््यल्कय िय.वव.  हकय एक जनय र 
      आधयरभ ू  ह (कक्षय ६ देणख कक्षय ८ सम्ििय अध्््यपन गने)  
        कय मिक्षकहरुबयट कप्म् िय एक जनय िदहलय सदह   
         नगर प्रिखुबयट िनोतन  जम्िय  ीन जनय   –    सदस््  
घ) िहयियखयको प्रिखु वय मिक्षय अधधकृ      –   सदस््–सधचव  
 आवश््क य अनसुयर ससं्थयग  ववद््यल्कय छय य सगंठनकय पदयधधकयरी  थय प्रत तनधधलयई  आिरत्रि 
गनन सतनेछ । 
२) उप दफय (१) बिोप्जिको समित को कयि, क नव्् र अधधकयर देहय् बिोप्जि हुनेछ ःः  
क) परीक्षय सञ्चयलनकय लयधग आवश््क प्रश्न पत्र, उ रपपु्स् कय लगय् कय परीक्षय सचंयलन सयिग्रीको 
व््वस्थयपन एव ंगोपतन् य कय्ि गने र परीक्षय केरर  ोतने, ख) केररयध््क्ष र अर् आवश््क किनचयरी 
तन्तु  गने,  

ग) उपिहयनगरपयमलकय क्षेत्रमभत्र ि्यनदद  र तनष्पक्ष ढंगले परीक्षय सञ्चयलन गने,  

घ) उपिहयनगरपयमलकय वय परीक्षय समित ले  ोककददए बिोप्जिको अर् कयि गने गरयउने । 
 ङ) परीक्षय सञ्चयलनकय लयधग आवश््क अर् कयि कयजसमित ले तनधयनरि गरे बिोप्जि हुनेछ । 
३) दृप्ष्टववहीन, ससु् , ससु्  िन प्स्थत  भएकय वय ियरररीक कयरिले अपयङ्ग परीक्षयथीलयई 
 अपयङ्ग यको प्रकृत  हेदयन तनधयनरर  सि् मभत्र परीक्षय ददन नसतने देणखएिय बढीिय एक घरटयसम्ि 
थप सि् उपलव्धगरयउन सककनेछ ।  
 ४)  अरधय, वदहरय, वय ससु्  िनप्स्थत  भएकय अपयङ्ग परीक्षयथीकय लयधग तनजले बझु्ने सयंकेत क भयषयिय 
परीक्षय ददने व््वस्थय गनन सककनेछ ।  
१५) ववद््यल् व््वस्थयपन समित  ःः– १) सयिदुयत्क ववद््यल्को सञ्चयलन, रेखदेख र व््वस्थयपन       
गननको लयधग प्रत््ेक ववद््यल्िय देहय् बिोप्जिको एक ववद््यल् व््वस्थयपन समित  रहनेछ ।  
क) अमभभयवकले आफूहरु िध््ेबयट छयनी पठयएकय दईुनजनय  
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  िदहलय सदह  चयरजनय       –    सदस््  
ख) ववद््यल् रहेको सम्बप्रध  वडयको वडय अध््क्ष वय वडय  
अध््क्षले िनोन्न गरेको सदस््        –  सदस््  
ग) ववद््यल्कय ससं्थयपक, स्थयनी् बदु्धधप्जवी, मिक्षयप्रिेी,  
  ववद््यल्लयई तनरर र दि वषनदेणख सह्ोग गने वय  
  ववद््यल्लयई दि लयख वय सो भरदय बढी नगद वय 
        पदहलो सिंोधन द्वयरय सिंोधध  

प्जरसी सह्ोग गरेकय व््प्त हरू िध््ेबयट ववद््यल् व््वस्थयपन समित ले िनोनी  

 गरेको एकजनय िदहलय सदह  दईुनजनय       –    सदस््  
घ) ववद््यल्कय मिक्षकले आफूहरुिध््ेबयट छयनी पठयएको मिक्षक एकजनय  –    सदस््  
ङ) ववद््यल्कय प्रधयनयध््यपक        –सदस््–सधचव  
  २) प्रयववधधक र व््वसयत्क ववष्िय अध्््न वय  यलीि गरयइने ियध््मिक ववद््यल्को   
 ववद््यल् व््वस्थयपन समित िय प्जल्लयस् रकय उद््ोग  थय वयणिज्् िहयसघंकय दईुजनय  
 प्रत तनधध सदस्् रहनेछन ्।  
३) बयल तलबकय अध््क्षलयई  ववद््यल् व््वस्थयपन समित को बठैकिय आिरत्रि गनन सतनेछ । 
४) मिक्षक अमभभयवक सघंको अध््क्षलयई ववद््यल् व््वस्थयपन समित को बठैकिय आिरत्रि गनन सतने             

छ। 
५) ववद््यल् व््वस्थयपन समित कय सदस््हरुले उपदफय (१) को खण्ड (क) (ख) र (ग)   
बिोप्जिकय सदस््हरु िध््ेबयट छयनेको सदस्् सो समित को अध््क्ष हुनेछ ।  
६) ववद््यल् व््वस्थयपन समित को अध््क्ष छनौट नभएसम्िकय लयधग वय अध््क्षको  अनपुप्स्थत िय सो 
समित कय ज््ेष्ठ सदस््ले बठैकको अध््क्ष य गनेछ ।  
७) वविषे मिक्षय सञ्चयलन गने ववद््यल्को व््वस्थयपन समित िय कम् ीिय पचयस प्रत ि        
सदस््हरु अपयङ्ग य भएकय ववद््यथीकय अमभभयवकहरु सियवेिी मिक्षय वय स्रो  कक्षय सञ्चयलन गने 
ववद््यल्को व््वस्थयपन समित िय कम् ीिय एकजनय अपयङ्ग य भएकय ववधयथीकय अमभभयवक सदस्् 
रहनेछन ्। 
८) सम्बप्रध  ववद््यल् तनरीक्षि गनन  ोककएको ियखय अधधकृ लयई ववद््यल् व््वस्थयपन समित को 
बठैकिय प्नवके्षकको रुपिय भयग मलन आिरत्रि गररनेछ ।  
९) उपदफय (१) बिोप्जि छयतनएकय वय िनोतन  सदस््को पदयवधध  ीन वषन हुनेछ । 
१०) ्ो ऐन लयग ुपवून गदठ  ववद््यल् व््वस्थयपन समित िय अमभभयवक भेलयबयट छनौट भएकय      
अमभभयवकहरुको पदयवधध बयाँकी भए सो अवधध सम्ि कय्ि रहनेछ र बयाँकी पदेन सदस्् ्स       
ऐन बिोप्जि हुनेछ । 
११) पदेन सदस्् बयहेक नेपयल सरकयरको कुन ै पतन स्रो बयट  लबभत्तय वय पयररश्रमिक खयन े व््प्त  
 ववद््यल् व््वस्थयपन समित िय सदस्् वय अध््क्ष पदिय रहन पयउने छैन । 
१२) ववद््यल् व््वस्थयपन समित  गठन सम्बरधी अर् कय्नववधध नगर मिक्षय समित ले  ोकेए   
 बिोप्जि हुनेछ । 
१३) व््वस्थयपन समित को अध््क्ष र सदस्् हुन नसतने ःः देहय्को व््प्त  व््वस्थयपन समित को       
अध््क्ष र सदस्् हुन सतने छैन ःः  
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क) गरै नेपयली नयगररक,  र नेपयल सरकयरसाँग भएको सम्झौ य बिोप्जि खोमलएको ववद््यल्को           
व््वस्थयपन समित को अध््क्ष अमभभयवकिध््े जुनसकैु व््प्त  हुन सतनेछ ।  
ख) पच्चीस वषन उिेर परूय नभएको,  
ग) आधयरभ ू  हसम्िको ववद््यल्को व््वस्थयपन समित को अध््क्ष हुनको लयधग कम् ीिय  ियध््मिक 
 ह परीक्षय (एस.इ.इ.वय सो सरह) उत्तीिन गरेको र ियध््मिक ववद््यल्को व््वस्थयपन समित को अध््क्ष 
हुनको लयधग कम् ीिय कक्षय बयह्र वय सो सरहकोपरीक्षय  उत्तीिन गरेको ।  
     र आधयरभ ू  हसम्िको ववद््यल् र ियध््मिक ववद््यल्को  व््वस्थयपन समित को अध््क्ष 
हुनको लयधग त््स् ो िकै्षक्षक ्ोग्् य भएको व््प्त  नभएिय सोभरदय कि िकै्षक्षक ्ोग्् य भएको व््प्त  
पतन अध््क्ष हुन सतनेछ ।  
घ) अध््क्षको लयधग भए सम्बप्रध  ववद््यल्िय मिक्षक वय किनचयरीको पदिय बहयल रहेको,  
        पदहलो सिंोधन द्वयरय सिंोधध  

ङ) प्रचमल  कयननू बिोप्जि कयलो सचूीिय परेको,  
च) नतै क प न हुने फौजदयरी अमभ्ोगिय अदयल बयट कसरूदयर ठहररएको ।  
१६) १. ववद््यल्िय व््वस्थयपन समित को म््यद सककन ु भरदय कप्म् िय एक िदहनय अगयव ै न्याँ 
 व््वस्थयपन समित को गठन बहयलवलय ववद््ियन समित ले गनुन पने छ । ्सो हुन नसकेिय  वय
  व््वस्थयपन समित को गठन वववयदद  भएिय वय अर् कुन ैकयरिले ववद््यल्  व््वस्थयपन 
 समित   गठन नभए सम्ि ववद््यल् व््वस्थयपन समित को कयि गनन नगर मिक्षय समित ले वडय 
 मिक्षय  समित को मसफयररििय देहय् अनसुयरको दईु जनय िदहलय सदह  बढीिय ७ जनयको अस्थय्ी 
 ववद््यल् व््वस्थयपन समित  गठन गनन सतनेछ ःः– 

    क) ववद््यल्को ससं्थयपक, चरदयदय य, मिक्षय प्रेिी, बदु्धधप्जवी िध््े एक जनय –        अध््क्ष 

    ख) अमभभयवकहरु िध््ेबयट दईु जनय िदहलय सदह  जम्िय  ीन जनय  –            सदस्् 

    ग) सम्बरधी  वडयको वडय सदस््हरुबयट प्रिखु द्वयरय िनोतन  एक जनय –          सदस्् 

    घ) ववद््यल्कय मिक्षकले आफूहरु िध््ेबयट छयनी पठयएको मिक्षक एकजनय –        सदस्् 

    ङ) ववद््यल्कय प्रधयनयध््यपक                                            सदस््–सधचव  
१७) (१) प्रत््ेक ससं्थयग  ववद््यल्को सञ्चयलन, रेखदेख र व््वस्थयपन गननको लयधग प्रत््ेक 
 ववद््यल्िय  देहय् बिोप्जिको एक ववद््यल् व््वस्थयपन समित  रहने छ ।  
क) ववद््यल्को ससं्थयपक वय लगयनी क यनहरु िध््ेबयट ववद््यल्को मसफयररसिय        
 ीन जनय िध््े नगर प्रिखुले िनोनी  गरेको व््प्त –                         अध््क्ष  
ख) अमभभयवकहरु िध््े एकजनय िदहलय सिे  पने गरी  
 ववद््यल् व््वस्थयपन समित ले िनोनी  गरेको दईुजनय –                  सदस््  
ग) सम्बप्रध  वडयकय वडय अध््क्षले  ोकेको वडय सदस्् एक जनय –               सदस््  
घ) सम्वप्रध  क्षेत्र हने िहयियखयको मिक्षय अधधकृ  –                           सदस््  
ङ) सम्वप्रध  ववद््यल्को मिक्षकहरुले आफुहरु िध््ेबयट 

 छयनी पठयएको एकजनय –                                              सदस््  
च) ववद््लय्को प्रधयनयध््यपक–                                       सदस््–सधचव 

    २) उपदफय (१) बिोप्जि छयतनएकय वय िनोतन  अध््क्ष वय सदस््को पदयवधध  ीन वषनको  हुनेछ । 
१८)  सयिदुयत्क ववद््यल् व््वस्थयपन समित को कयि, क नव्् र अधधकयर ःः (१) सयिदुयत्क  ववद््यल् 
 व््वस्थयपन समित को कयि, क नव्् र अधधकयर देहय् बिोप्जि हुने छ ःः  
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 क) ववद््यल् सञ्चयलनको लयधग प्रयह  सयधन र स्रो को पररचयलनिय सह्ोग गने,  

 ख) ववद््यल्को चल, अचल सम्पवत्तको लग  रयख्न,े रयख्न लगयउने र सरुक्षय गने,  

 ग) ववद््यल्को िकै्षक्षक, भौत क  थय आधथनक  थ््यड्ढ र वववरि अद््यवधधक गरयई रयख्न,े  

 घ) ववद््यल्को लयधग वयवषनक बजेट स्वीकृ  गने र त््सको जयनकयरी िहयियखयलयई ददने,  

 ङ) ववद््यल्िय स्वच्छ िकै्षक्षक वय यवरि कय्ि रयख्न रयजनतै क, धयमिनक वय सयम्प्रदयत्क  
 भयवनयको आधयरिय ववद््यल्को वय यवरि धमिल््यउन नददने,  

 च) िहयियखयबयट खदटएको मिक्षकलयई हयप्जर गरयई कयििय लगयउन,े  

 छ)  उपिहयनगरपयमलकयले  ोकेको लखेयपरीक्षकबयट ववद््यल्को लेखय परीक्षि गरयउने र 
 लेखयपरीक्षिको प्रत वेदनिय देणखएकय बेरुजु फछन्ौट गनन सह्ोग गने,  

 ज)  नगर मिक्षय समित  र िहयियखयले ददएको आदेि  थय तनदेिनहरुको पयलनय   
  गने गरयउने,  

 झ) मिक्षयको गिुस् र कय्ि गने सम्बरधिय मिक्षक अमभभयवक सघं गठन गने ।  
 ञ) ववद््यल्को सञ्चयलन, रेखदेख, तनरीक्षि र व््वस्थयपन गने,  

 ट) ववद््यल्को लयधग चयदहने आधथनक स्रो  जुटयउने, 

          ठ) मिक्षकलयई  यमलिको लयधग छनौट गने,  

 ड)  यमलििय जयने मिक्षकलयई  यमलिबयट फकेपतछ कम् ीिय  ीन वषन ववद््यल्िय सेवय        

     गनुन पने सम्बरधिय ि नहरु तनधयनरि गरी कबमुल् नयिय गरयउने,  

 ढ) मिक्षकहरुको सेवयको सरुक्षय र सम्वद्र्धन गने,  

 ि) उपिहयनगरपयमलकयको स्रो बयट बेहोने गरी मिक्षक  थय किनचयरीको दरवरदी प्रस् यव   
      गने,  

  ) स्वीकृ  भएको दरवरदीको मिक्षक पद ररत  हुन आएिय स्थय्ी पतू नको लयधग सो पद  
     ररत  भएकय मित ले परर ददनमभत्र कय्यनल्िय लेखी पठयउन,े  

 थ) ववद््यल्कय मिक्षक  थय किनचयरीहरुको हयप्जरी जयाँच गरी ग्ल हुने मिक्षक वय   
     किनचयरी उपर आवश््क कयरबयही गनन  थय आवश््क यनसुयर आफ्नो रय्    
     सदह को प्रत वदेन कयरबयहीको लयधग िहयियखयिय पठयउन,े  

 द) ववद््यल्को िकै्षक्षक स् र वदृ्धध गनन आवश््क सयियन  थय िकै्षक्षक सयिग्रीहरुको ियाँग  
      थय व््वस्थय गने,  

 ध) नेपयल सरकयर, प्रदेि सरकयर र स्थयनी्  हबयट सञ्चयलन हुने ववमभरन कय्नक्रिहरुिय  
  ववद््यल्लयई सररक गरयउने,  

 न) ववद््यथीहरुको पयलनय गनुन पने आचयर सदंह य बनयई लयग ूगने,  

 प) मिक्षकहरुको अमभलखे अद््यवधधक गरयई रयख्न,े  

 फ) प्रत््ेक वषन ववद््यल्कय चरदयदय य र अमभभयवकहरुको भेलय गरयई ववद््यल्को अतघल्लो  
      िकै्षक्षक वषनको आधथनक  थय िकै्षक्षक उपलप्ब्ध र आगयिी वषनको िकै्षक्षक कय्नक्रिको        
  सम्बरधिय जयनकयरी गरयउने,  

 ब) ववद््यथी, मिक्षक  थय अमभभयवकलयई ववद््यल्को ववकयस  थय पठनपयठन सम्बरधिय  
  उत्पेर्रर  गनन आवश््क व््वस्थय मिलयउने,  

 भ) तनरीक्षकले ववद््यल्को छड्के जयाँच वय तनरीक्षि गदयन हयप्जरी पपु्स् कयिय ग्ल   
  जनयएकोिय त््स् ो ग्ल वयप   लब कट्टी  गनन िहयियखयिय लखेी पठयउने,  
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       ि) िहयियखयले ददएको तनदेिन अनरुुप कयि गने, 

       ्) ववद््यल् व््वस्थयपन समित ले आहनो अधधकयर िध््े आवश््क य अनसुयर केही अधधकयर 
  समित कय सदस्् सधचवलयई प्रत््य्ोजन गनन सतनेछ , 
        र) सिदुयत्क ववद््यल्को ववद््यल् व््वस्थयपन समित को अर् कयि, क नव्् र अधधकयर  
  ोककए बिोप्जि हुनेछ । 
१९)  ससं्थयग  ववद््यल्को ववद््यल् व््वस्थयपन समित को कयि, क नव्् र अधधकयर देहय् बिोप्जि 
हुनेछ ःः  
 क) ससं्थयग  ववद््यल् सञ्चयलनको लयधग प्रयह  सयधन र स्रो को पररचयलन गने,  

 ख) ससं्थयग  ववद््यल्को लयधग आवश््क भौत क सयधनको व््वस्थय गने,  

 ग) ससं्थयग  ववद््यल्को चल, अचल सम्पवत्तको सरुक्षय र सरंक्षि गने,  

 घ) ससं्थयग  ववद््यल्िय स्वच्छ िकै्षक्षक वय यवरि कय्ि रयख्न,े  

 ङ) नेपयल सरकयरले लयग ूगरेको पयठ््क्रि  थय पयठ्् पसु् क अतनवय्न रुपिय लयग ूगने र अर् 
 सह्ोगी पयठ्् पसु् कहरु पढयउन आवश््क देणखएिय रयप्ष्ि् पयठ््क्रि ववकयस  थय िलू््यङ्कन 
 पररषद्को स्वीकृत  मलने,  

       च) प्रचमल  कयननू बिोप्जि अध््यपन अनिुत पत्र मलई मिक्षक पदको लयधग उम्िेदवयर हुन ्ोग्् य 
 परूय गरेकय व््प्त लयई मिक्षक पदिय तन्पु्त  गने,  

       छ) अनिुयसनहीन मिक्षक उपर कयरवयही गने,  

       ज) नेपयल सरकयर, सम्वप्रध  प्रदेि सरकयर र उपिहयनगरपयमलकयले ददएकय तनदेिनहरुको  
 पयलनय गने ।  
      झ) ववद््यल्को िकै्षक्षक गठुीकय गठुी्यर वय कम्पनीकय सञ्चयलक साँग सिरव् गरी   
 ववद््यल्को सञ्चयलन, रेखदेख, तनरीक्षि र व््वस्थयपन गने,  

       ञ) ववद््यल्कय मिक्षक  थय किनचयरीको सेवयको सरुक्षय र सम्वद्र्धन गने,  

       ट) प्रत््ेक वषन ववद््यल्कय चरदयदय य र अमभभयवकहरुको भेलय गरयई ववद््यल्को अतघल्लो 
 िकै्षक्षक वषनको आ्, व्््  थय िकै्षक्षक उपलप्ब्ध र आगयिी वषनको िैक्षक्षक कय्नक्रिको  सम्बरधिय 
  जयनकयरी गरयउने,  

      ठ)  ववद््यल्िय तन्तु  मिक्षक  थय किनचयरीलयई आवश््क सवुवधय उपलव्ध गरयउने,  

      ड) मिक्षक  थय किनचयरी कल््यि कोषको व््वस्थय गने,  

      ढ) आफ्नो पदी् आचरि अनसुयर कयि नगने मिक्षक  थय किनचयरीलयई प्रचमल  कयननू    
 बिोप्जि कयवयनही गने,  

       ि) ववद््यल्को लेखय परीक्षिको लयधग प्रचमल  कयननू बिोप्जि द यन भएकय लेखय    
 परीक्षकहरू िध््ेबयट लेखयपरीक्षि गरयइ िहयियखयिय जयनकयरी गरयउने    
        ) ववद््यथीहरुले पयलनय गनुन पने आचयर सदंह य बनयई लयग ूगने,  

       थ) िहयियखयले ददएकय तनदेिन अनरुुप कयि गने 

       द) ससं्थयग  ववद््यल्को ववद््यल् व््वस्थयपन समित को अर् कयि,क नव्् र अधधकयर   
  ोककए  बिोप्जि हुनेछ । 
२०) ववद््यल् व््वस्थयपन समित  ववघटन गनन सककने ःः– १) कुन ै ववद््यल्को ववद््यल् व््वस्थयपन 
 समित  देहय्को अवस्थयिय नगर मिक्षय समित ल ेववघटन गनन सतनेछ ःः– 

   क) ववद््यल्को सम्पवत्त दहनयमिनय गरेिय, 
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      ख) ववद््यल्को िकै्षक्षक वय यवरि खल्बल््यएिय, 
      ग) प्रचमल  कयननू  थय नेपयल सरकयर, प्रदेि सरकयर  थय नगर पयमलकयको नीत  एव ंदह    
 ववपरी  कयि गरेिय 
      घ) ्ो ऐन र ्सको तन्ियवली ववपरी  कय्न गरेिय      

      ङ) सम्बरधी  तनकय् वय अधधकयरीले ददएको तनदेिन पयलन नगरेिय  
                   र त््सरी ववघटन गनुन अतघ ववद््यल् व््वस्थयपन समित लयई आफ्नो सफयइ  
  पेि गने िनयमसब िौकय ददन ुपनेछ ।  
२१) मिक्षक–अमभभयवक सघं सम्बरधी व््वस्थय ःः (१) सयिदुयत्क ववद््यल्कय सम्पिून मिक्षक  थय  
  अमभभयवकहरु सदस्् रहेको एक मिक्षक–अमभभयवक सघं रहनेछ ।  
 (२) व््वस्थयपन समित ले अमभभयवकहरुको भेलय गरयई सो समित को अध््क्ष, प्रधयनयध््यपक  
  थय कम् ीिय एक जनय मिक्षक र अमभभयवकहरु सिे  रहने गरी बढीिय एघयर  सदस््ी् मिक्षक–

अमभभयवक सघंको कय्नकयरी समित  गठन गनुन पनेछ ।  
      ३) उपदफय (२) बिोप्जि गदठ  कय्नकयरी समित कय सदस््को पदयवधध  ीन वषनको हुनेछ ।  
      ४) उपदफय (२) बिोप्जिकोःे कय्नकयरी समित को बठैक  ीन िदहनयिय कम् ीिय एक पटक  बस्नेछ र   
सो समित को बठैक सम्बरधी अर् कय्नववधध कय्नकयरी समित  आपmैले तनधयनरि गरे बिोप्जि हुनेछ ।  
     ५) उपदफय (२) बिोप्जिको कय्नकयरी समित को कयि, क नव्् र अधधकयर देहय् बिोप्जि   
 हुनेछ ःः–  

        क) ववद््यल्िय मिक्षकको गिुस् र कय्ि गननको लयधग आवश््क कयि गने,  

        ख)  ोककए बिोप्जि ववद््यल्ले िलु्क तनधयनरि गरे नगरेको सम्बरधिय अनगुिन     
  गने  थय सो सम्बरधिय ववद््यल्लयई आवश््क सझुयव ददने,  

        ग) ववद््यल्को िकै्षक्षक गत ववधधबयरे तन्मि  जयनकयरी रयख्न े थय सो सम्बरधिय      

अर रकक्र्य गने ।  
        घ)  मिक्षक–अमभभयवक सघंको कय्नकयरी समित को अर् कयि, क नव्् र अधधकयर  
           ोककए बिोप्जि हुनेछ । 
६) ससं्थयग  ववद््यल्को व््वस्थयपन समित ले ्स दफय बिोप्जि मिक्षक–अमभभयवक   
 सघंको  कय्नकयरी समित  गठन गदयन सय  सदस््िय नघटयई गनुन पनेछ । 
 ७) ्ो ऐन लयग ुहुनभुरदय पवून गठन भएको  मिक्षक–अमभभयवक सघंको कय्नकयरी    
 समित लयई ्स ैऐन बिोप्जि गठन भएको ियतनने छ । 
२२) प्रधयनयध््यपक सम्बरधी व््वस्थयः (१) उपिहयनगरपयमलकय क्षते्रमभत्रको ववद््यल्को प्रयक्षज्ञक  थय 
 प्रियसकी् प्रिखुको रूपिय कयि गनन प्रत््ेक ववद््यल्िय एक जनय प्रधयनयध््यपक रहनेछ ।  
   २) प्रधयनयध््यपकको तन्पु्त  प्रकक्र्य देहय् बिोप्जि हुनेछ । 
   १) प्रधयनयध््यपक पदिय तन्पु्त कय लयधग आधयरभ ू  ह (कक्षय ८ सम्ि)  को  प्रधयनयध््यपकको 
 हकिय मिक्षय ियस्त्रिय स्नय क  ह उत्र् ीि वय सो सरह आधयरभ ू  ह (कक्षय १ देणख ५  सम्ि) को 
मिक्षय ियस्त्रिय प्रियि पत्र  ह वय सो सरह उत्र् ीि र ियध््मिक  हको प्रधयनयध््यपकको हकिय  मिक्षय 
ियस्त्रिय स्नयकोत्तर  ह वय सो सरह उत्र् ीि गरी सम्बप्रध  ववद््यल्को सम्बप्रध    हिय  कय्नर  
स्थय्ी मिक्षकहरु िध््ेबयट प्रधयनयध््यपक पदको उम्िेदवयर हुन सतनेछ । 
   २) सम्बप्रध  ववद््यल्को प्रधयनयध््यपक पदको लयधग ववद््यल् ववकयस प्रस् यव सदह को   
 ववद््यल् व््वस्थयपन समित ले दरखयस्  आहवयन गरेिय उम्िेदवयर हुन पयउनेछ । 
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   ३) प्रयह  ववद््यल् ववकयस प्रस् यव िलू््यड्ढ०ःयकय लयधग देहय् अनसुयरको िलू््यड्ढ०ःय समित  

     रहने५ । 
   क) ववद््यल् व््वस्थयपन समित को अध््क्षले  ोकेको व््प्त                 अध््क्ष 

   ख) स्थयनी्  हको मिक्षय हेने अधधकृ  प्रत तनधध                          सदस्् 

   ग) स्थयनी्  हबयट िनोतन  ववज्ञ १ जनय                                सदस्् 

   ्स प्र्ोजनकय लयधग ववज्ञ भरनयले आधयरभ ू  हको िलू््यड्ढ०ःयकय लयधग ियध््मिक  हको 
 प्रधयनयध््यपक र ियध््मिक  हकय लयधग र्नू ि स्नयकोत्तर  ह उत्र् ीि गरी कम् ीिय स्नय क  
  हिय अध््यपन गने व््प्त  जनयउाँछ । 
४) प्रधयनयध््यपकको िलू््यड्ढ०ःयको आधयर देहय् बिोप्जि हुनेछ । 
१) व््प्त क वववरि                           
  ४२ (ब््यमलस)अकं 

                   क) र्नू ि िकै्षक्षक ्ोग्् य वयप  प्रथि १०, द्वव ी् ८,   ृी् ६ 

                   ख) ियधथल्लो िकै्षक्षक ्ोग्् य वयप  प्रथि ५, द्वव ी् ३,   ृी् २ 

                   ग) अनभुव वयह   प्रत  वषन २ अकंको दरले अधधक ि २० अकं 

                   घ) र्नू ि ३० कय्न ददनको  यमलि वयह  प्रथि ५, द्वव ी् ३,   ृी् २ 

                   ङ) ज््ेष्ठ य वयप  प्रथि शे्रिीको २ अकं, द्वव ी् १.५ अकं,  ृी् १ अकं 

    २) ववद््यल् ववकयस प्रस् यवनय                     
          ५८ (अरठयवरन) अकं 

                    क) दरूदृप्ष्ट, लक्ष््, उदेश््                              ५ अकं 

                    ख) ववद््यल्को ववद््ियन अवस्थय ववश्लेषि               १० अकं 

                    ग) प्रस् यवव  ववद््यल् ववकयस ्ोजनय                   २८ अकं 

  िकै्षक्षक–१० अकं, भौत क–५ अकं, आधथनक– अकं ५, व््वस्थयकी्–८ अकं) 
                    घ) वयवषनक कय्यनरव्न कय्न् ोजनय                      १० अकं 

                    ङ) ससं्थयग  क्षि य ववकयस ्ोजनय                      ५ अकं 

५) िलू््यड्ढ०ःय समित को िलू््यड्ढ०ःय गरी ववद््यल् व््वस्थयपन समित िय पेि गने र   ववद््यल् 
व््वस्थयपन समित ले कम् ीिय ठि ्अकं ल््यउने मिक्षकहरुको नयि प्रधयनयध््यपक पदिय तन्पु्त को लयधग 
िहयियखयिय मसफयररस गनेछ र प्रधयनयध््यपकको तन्पु्त  ५ वषनकय लयधग िहयियखय प्रिखुले गनेछ । 
  

६) सयिदुयत्क ववद््यल्िय प्रधयनयध््यपक अनपुप्स्थ  भएिय वय कुन ैकयरिले प्रधयनयध््यपक ररत  भएिय 
प्रधयनयध््यपक उपप्स्थ  नभएसम्ि वय प्रधयनयध््यपकको पदपतू न नभएसम्िकय लयधग सो ववद््यल्िय कय्नर  
मिक्षकहरुिध््े वररष्ठ ि स्थय्ी मिक्षकले तनमित्त प्रधयनयध््यपक भई कयि गनेछ । 
 र कुन ै ववद््यल्िय एकभरदय बढी  ह भएिय ियधथल्लो  हको वररष्ठ ि स्थय्ी मिक्षकले तनमित्त 
प्रधयनयध््यपक भई कयि गनेछ । 
७) प्रधयनयध््यपक तन्पु्त  गदयन जुन  हको ववद््यल् हो सोही  हिय अध््यपन गरयउन  चयदहने र्नू ि 
िके्षक्षक ्ोग्् य भएको मिक्षकलयई ियत्र प्रधयनयध््यपकको पदिय तन्पु्त  गनुन पनेछ । 
३)  प्रधयनयध््यपकको कयि, क नव्् र अधधकयर ःः ्स ऐनिय अर्त्र लणेखएको अत ररत    
  प्रधयनयध््यपकको कयि, क नव्् र अधधकयर देहय् बिोप्जि हुनेछ ःः  
क)  ववद््यल्िय िकै्षक्षक वय यवरि, गिुस् र, अनिुयसन कय्ि रयख्न,े  
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ख)  ववद््यल्कय मिक्षक  थय किनचयरीहरुसाँग सिरव् गरी मिक्षक, किनचयरी, ववद््यथी र   
 अमभभयवकहरु बीच पयरस्पररक सह्ोगको वय यवरि मसजननय गने,  

ग)  ववद््यल्िय अनिुयसन, सच्चररत्र य, मिष्ट य कय्ि गनन आवश््क कयि गने,  

घ)       मिक्षकहरुसाँग परयििन गरी ववद््यल्िय कक्षय सञ्चयलन सम्बरधी कय्नक्रि  ्यर गने  
  थय त््स् ो कय्नक्रि बिोप्जि कक्षय सञ्चयलन भए नभएको तनरीक्षि गने,  

ङ)  ववद््यल्िय सरसफयइ, अत ररत  कक्र्यकलयप आददको प्रबरध गने गरयउने,  

च)  ववद््यल्को प्रियसतनक कय्नको सञ्चयलन  थय तन्रत्रि गने,  

छ)  ववद््यल्िय ववद््यथी भनयन  थय परीक्षय सञ्चयलनको व््वस्थय गने,  

ज) ववद््यथीलयई स्थयनयर रि  थय अर् प्रियिपत्र ददने,  

झ)  ववद््यल्िय भए गरेकय िहत्वपिून कयि कयरबयहीको अमभलेख रयख्न,े 

ञ)  कुन ैमिक्षकले जयनी जयनी वय लयपरवयही सयथ कुन ैकयि गनयनले ववद््यल्लयई हयनी   
 नोतसयनी पनन गएिय त््स् ो हयनी नोतसयनीको रकि  लबबयट कट्टय गरी असलु गनन  
    िहयियखयिय लेखी पठयउने,  

ट)  मिक्षक वय किनचयरीले पदी् प्जम्िेवयरी परूय नगरेिय व््वस्थयपन समित को मसफयररस   
 बिोप्जि  ववभयगी् कयरबयही गनन िहयियखयिय लखेी पठयउने,  

ठ)  मिक्षक र किनचयरीलयई ददइएको सजय्को अमभलेख रयख्न े थय त््स् ो अमभलेख प्रिखु   
 प्रियसकी् अधधकृ , िहयियखय प्रिखु  थय तनरीक्षकले हेनन चयहेिय देखयउने,  

ड)  मिक्षक  थय किनचयरीहरुको आचरि र कय्न सम्पयदन सम्बरधी प्रत वेदन कय्यनल्िय   
 पेि गने,  

ढ)  मिक्षकलयई सजय् वय परुस्कयर ददने सम्बरधिय व््वस्थयपन समित   थय िहयियखयिय   
 मसफयररस गने,  

ि)  िदहनयिय कम् ीिय एक पटक मिक्षकहरुको बठैक बोलयई ववद््यल् सम्बरधी ववष्िय   
 छलफल गरी त््सको अमभलेख रयख्न ेर िहयियखयिय पठयउन,े  

 )  मिक्षक  थय किनचयरीहरुको  लव सम्बरधी प्रत वेदन पयरर  गनन िहयियखयिय पठयउने,  

थ)  ववद््यल् पररसर  थय छयत्रयवयसको हय यमभत्र कुन ैककमसिको अभर व््वहयर हुन नददने,  

द) ववद््यल्को वयवषनक ्ोजनय बनयई व््वस्थयपन समित बयट मसफयररि गरयई स्वकृ ीको लयधग  
 िहयियखयिय पठयउन,े  

ध)  ववद््यल्िय अध्््न, अध््यपन सम्बरधी ियमसक, अधन–वयवषनक  थय वयवषनक कय्नक्रि बनयई 
 िहयियखयबयट स्वीकृ  गरयई कय्यनरव्न गने गरयउने,  

न)  मिक्षकलयई  यमलििय पठयउन व््वस्थयपन समित बयट अनिुोदन गरयई िहयियखयिय पठयउने,  

प)  कुन ैववद््यथीले ववद््यल्मभत्र अनिुयसन भङ्ग गरेिय तनजलयई तनष्कयिन गने,  

फ)  ववद््यल्िय नगर मिक्षय समित बयट स्वीकृ  पयठ््क्रि  थय पयठ््पसु् क लयग ूगने 

ब)  िहयियखयले ददएको तनदेिन पयलन गने गरयउने,  

भ)  ववद््यल्िय सञ्चयलन हुने आवधधक परीक्षय तन्मि   थय ि्यनदद  ढङ्गबयट सञ्चयलन  
 गने गरयउने,  

ि)  कुन ैमिक्षकले अध््यपन गरेको ववष्िय लगय यर  ीन वषनसम्ि परर प्रत ि  भरदय बढी ववद््यथी 
 असफल भएिय वय कुन ै मिक्षकले लयपरवयही वय अनिुयसनदहन कयि गरेिय त््स् ो मिक्षकको दईु 
 वषनसम्ि  लब बदृ्धध रोतकय गनन िहयियखयिय लेखी पठयउने,  
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्)  ववद््यल्िय दैतनक रुपिय िहयियखयले  ोके बिोप्जि कक्षय मलने  थय मलन लगयउने,  

र)  आफ्नो िय ह कय मिक्षक  थय किनचयरीहरुको कयि, क नव््  ोतने र आचयर सदंह य बनयउन,े  

ल)  व््वस्थयपन समित ले ददएकय तनदेिन पयलन गरयउने,  

व)  मिक्षक  थय किनचयरीहरुको कय्न सम्पयदन िलू््यंकन फयरयि भरी कय्यनल्िय पठयउने ।  
ि)  प्रधयनयध््यपकको अर् कयि, क नव्् र अधधकयर  ोककए बिोप्जि हुनेछ । 
२३) ववद््यल्को ववतन्ि ःः– १) प्रत््ेक सयिदुयत्क ववद््यल्ले ववद््यल्को लक्ष््, िलू््, ियर् य 
 सञ्चयलन प्रककृ्य लगय् कय अर् सयरदमभनक ववष् वस्  ुसियवेि गररएको ववतन्ि  ववद््यल् 
 व््वस्थयपन समित बयट तनिन्  गरयई प्रिखुबयट प्रियणि  गरयई लयग ुगनुनपनेछ । 
 २) ववद््यल् व््वस्थयपन समित ले ववतन्िलयई आवश््क य अनसुयर सिंोधन गनन सतनेछ ।  
    र सिंोधन पवूरः्ः्य प्रिखुबयट सिंोधन गने ववष् वस् कुो स्वीकृ  मलन ुपने छ । 
 ३) ववतन्ि अनसुयर ववद््यल् सञ्चयलन गनन व््वस्थयपन समित , प्रधयनयध््पक लगय्    
  सम्पिून ववद््यल् पररवयरको क नव्् हुनेछ । 
 ४) प्रिखुबयट प्रियणि  ववतन्िको प्रत मलवप सम्बप्रध  वडयिय सय  ददन मभत्र पेि  गनुन पनेछ । 
 ५) ववद््यल्को ववतन्ि सयवनजतनक दस् यवेज हुनेछ र सो सरोकयरवयलय जो कोहीले हेनन पयउनेछ । 
२४) उपिहयनगरपयमलकयले तनदेिन ददन सतने ःः–  

१) उपिहयनगरपयमलकयले आवश््क य अनसुयर  नगर मिक्षय समित , वडय मिक्षय समित  र ववद््यल् 
व््वस्थयपन समित लयई तनदेिन ददन सतनेछ । 
 २) उपदफय (१) बिोप्जिको तनदेिनको पयलनय गनुन नगर मिक्षय समित , वडय मिक्षय समित   र 
ववद््यल्  व््वस्थयपन समित को क नव्् हुनेछ । 
२५) नगर मिक्षय कोष ःः– १) जनकपरुधयि उपिहयनगरपयमलकयिय एउटय नगर मिक्षय कोष स्थयपनय  
 हुनेछ, जसिय देहय्कय रकिहरु रहनेछ  ःः– 

       क) नेपयल सरकयर र प्रदेि सरकयरबयट प्रयह  अनदुयन, 

      ख) प्जल्लय सिरव् समित बयट प्रयह  अनदुयन, 

      ग) मिक्षय करबयट उठेको रकि, 

      घ) चरदयबयट उठेको रकि, 

      ङ) अर् स्रो बयट प्रयह  रकि, 

      २) उपदफय (१) बिोप्जिको कोषको सञ्चयलन  ोककए बिोप्जि हुनेछ । 
      ३) उपदफय (१) बिोप्जिको कोषको लेखय परीक्षि  ोककए बिोप्जि हुनेछ । 
२६) ववद््यल् सयने, गयभ्ने, नयि पररव नन गने वय बरद गने ःः– नगर मिक्षय समित ले ियखय अधधकृ  
÷तनरीक्षकको प्रत वेदन मलई  ोककएको ियपदण्डको आधयरिय सञ्चयलन भइरहेकय कुन ै ववद््यल्लयई एक 
स्थयनबयट अको स्थयनिय सयनन वय दईु वय दईु भरदय बढी ववद््यल्लयई गयभी एउटय ववद््यल् कय्ि गने वय 
ववद््यल्को नयि पररव नन गनन वय ववद््यल् बरद गनन वय  ोककएको ठयाँउ वय क्षेत्रिय ववद््यल् खोल्न वय 
ववद््यल् कक्षय थप गरी सञ्चयलन गनन अनिुत  वय स्वीकृत  ददन सतनेछ । 
२७) ववद््यल्को सम्पवत्त ःः– १)   ववद््यल्को नयििय रहेको सम्पत को सरुक्षय र व््वस्थयपन गने प्रिखु 
दयत्त्व प्रधयनयध््यपक र ववद््यल् व््वस्थयपन समित को हुने छ । सयथ ै सो सम्प ीको सरंक्षि गननको 
लयधग ्स पयमलकयकय देहय्कय सदस््हरु रहेको एक ववद््यल् सरंक्षि समित  रहने छ ।                 
    क) नगर प्रिखु –                                           अध््क्ष            
    ख) उप प्रिखु –                                     सदस्् 
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    ग) सम्बप्रध  वडयको वडय अध््क्ष –                   सदस्् 

    घ) ियलपो  कय्यनल्को प्रत तनधध –                   सदस्् 

    ड) मिक्षय ियखयको अधधकृ  –                      सदस्् सधचव 

  २) उपिहयनगरपयमलकयले ववद््यल्को िकै्षक्षक गत ववधधलयई आवश््क पने बयहेकको अर्  सम्पवत्त 
ववद््यल्को सिे  दह  प्रबधनन हुने गरी बहुप्र्ोगिय ल््यउन सतनेछ । 
  ३) िकै्षक्षक गठुी अर गन  सञ्चयमल  ससं्थयग  ववद््यल्को सम्पवत्त सोही ववद््यल्को नयििय  रहनेछ । 
   ४) कम्पनी अर गन  सञ्चयमल  ससं्थयग  ववद््यल्को सम्पवत्त सोही कम्पनीको नयििय रहनेछ । 
   ५) गयमभएको वय बरद गररएको ववद््यल्हरुको सम्पवत्तको व््वस्थयपन  ोककए बिोप्जि हुनेछ । 
   ६) ववद््यल्को सम्पवत्तको अमभलेख सरंक्षि र प्र्ोग  थय व््वस्थयपन  ोककए बिोप्जि हुनेछ । 
२८) ववद््यल्लयई छुट र सवुवधय ःः– प्रचमल  कयननूिय जुनसकैु कुरय लेणखएको भए  यपतन  सयिदुयत्क 
ववद््यल् र िकै्षक्षक गठुीको रुपिय सञ्चयमल  ससं्थयग  ववद््यल्को नयििय जुनसकैु मलख  पयरर  गदयन 
रप्जष्ििन दस् रु लयग्ने छैन । 
२९) ववद््यल्को वगीकरि ःः– ववद््यल्लयई  ोककएको आधयरिय वगीकरि गररनेछ । 
३०) ववद््यल्लयई सरुक्षक्ष  र ियप्र पिून क्षेत्रको रुपिय कय्ि गनुन पने ःः– ववद््यल् स्व रत्र र  
 भ्रदह  रुपिय अध्््न गने वय यवरि मसजननय गने  थय ववद््यल् हय यमभत्र कुनपैतन  
 ककमसिको अवयप्ञ्छ  कक्र्यकलयप र दलग  गत ववधध हुन नददने गरी ववद््यल्लयई सरुक्षक्ष   र 
 ियप्र पिून क्षते्र कय्ि गनुनपनेछ । 
३१) ववद््यल्ले मलन पयउने िलु्क  थय धरौटी ःः (१) ससं्थयग  ववद््यल्ले ववद््यथीसाँग देहय् बिोप्जि 
 िलु्क र धरौटी मलन पयउनेछ ःः–  

 क) ियमसक पढयई िलु्क,  

 ख) कुल दईु िदहनयको पढयई िलु्क बरयबरको रकििय नबढ्ने गरी खेलकूद, अत ररत    
 कक्र्यकलयप, प्र्ोगियलय, ििन  सम्भयर, पसु् कयल् र प्रयथमिक उपचयर बयप को वयवषनक िलु्क, 

 ग) ववद््यल्िय पदहलो पटक भनयन हुाँदय एक पटकको लयधग भनयन हुने कक्षयको ियमसक पढयई  
  िलु्किय नबढ्ने गरी भनयन िलु्क  
 घ) ववववध िलु्कहरु –  

  १) परीक्षय िलु्क,  

  २) कम्ह्टूर िलु्क,  

  ३) स्थयनयर रि प्रियिपत्र िलु्क,  

  ४) वविषे प्रमिक्षि (जुडो, ियिनल आटनस,् पौडी, गय्न, नतृ्् आदद) िलु्क,  

  ५) आवयस िलु्क, 

             ६) पररवहन िलु्क, 

  ७) भोजन िलु्क ।  
  २) उपदफय (१) िय जुनसकैु कुरय लेणखएको भए  यपतन ससं्थयग  ववद््यल्को ियध््यमिक 
   हसम्ििय अध्््न गने देहय् बिोप्जिकय ववद््यथीसाँग त््स् ो िलु्क मलन पयइने छैन । 
  क) गररबीको रेखयितुन रहेकय दमल , जनजयत  र िदहलय, 
                 दोश्रो सिंोधन द्वयरय सिंोधध  
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 स्पप्ष्टकरि ःः (१) ्स खण्ड बिोप्जि तनःिलु्क मिक्षय उपलब्ध गरयउने प्र्ोजनको लयधग  
 ववद््यल्ले त््स् ो तनःिलु्क मिक्षयको लयधग तनवेदन ददन ववद््यल्िय सचूनय प्रकयिन   
 गनुन पनेछ ।  
 २) ्स खण्डको प्र्ोजनको लयधग “गरीबीको रेखयितुन रहेको ववद््यथी” भरनयले दमल , जनजयत , 

 िदहलय लगय्  अर् व््प्त को देहय् बिोप्जि अवस्थय भएको भनी वडय मिक्षय समित  वय 
 उपिहयनगरपयमलकयको सम्बप्रध  वडयको मसफयररसलयई जनयउाँछ ःः  
  ख) ववद््यथीको पररवयरको कुन ैपतन सदस््को नोकरी, व््यपयर, व््वसय् र आ्–  

 आजननको व््वस्थय नभई जीवन तनवयनह गनन र्नू ि आवश््क पने आम्दयनी नभई  
  ववद््यल्िय िलु्क त नन नसतने अवस्थय रहेको,  
  (ग) भमूि सम्बरधी ऐन, २०२१ बिोप्जि जग्गयवयलयको हैमस् ले रयख्न पयउने   
  अधधक ि हदवरदीको  रयई  थय उपत््कय, पहयडी र दहियली क्षेत्रिय    
  क्रििः  पयाँच, दि र परर प्रत ि  भरदय कि खे ी ्ोग्् जग्गय रहेको, वय  
  (घ) रयप्ष्ि् ्ोजनय आ्ोगबयट पररभयवष  भए बिोप्जि तनरपेक्ष गरीबीको रेखयिय  
  पने र सो भरदय कि आम्दयनी भएको ।  
 ३) ससं्थयग  ववद््यल्ले एक िदहनयको पढयइ िलु्क बरयबर धरौटी रकि मलन    
 पयउनेछ र त््स् ो रकि ववद््यथीले ववद््यल् छयडिेय  रुुर  ैकफ यन गनुन पनेछ ।  
 ४) ववद््यल्ले एक िकै्षक्षक सत्रिय बयह्र िदहनयभरदय बढी कुन ैिलु्क उठयउन पयउने   
 छैन ।  
 ५) ववद््यल्ले उप दफय (१) बिोप्जिको िलु्क उप दफय (१)को खण्ड (घ) बिोप्जि सवुवधय 
 उप्ोग गने ववद््यथीसाँग सो सवुवधय उपभोग गरेको अवस्थयिय  ियत्र मलन पयउनेछ । 
३२)  मिक्षक िहयसघं, सयिदुयत्क ववद््यल् अमभभयवक िहयसघं, मिक्षक  थय किनचयरीको पदी्  आचरि र 
अर् व््वस्थय ःः– 

 १) सयिदुयत्क ववद््यल्कय मिक्षक  थय किनचयरीहरुको पेियग  हक दह को सम्बरधिय कय्न गनन 
 उपिहयनगरपयमलकयिय एक मिक्षक िहयसघं रहनेछ । 
     २) मिक्षक िहयसघंको गठन  ोककए बिोप्जि हुनेछ । 
     ३) सयिदुयत्क ववद््यल्को गिुस् र उरन्न  थय ववधयथीहरुको हक दह को सम्बरधिय कय्न  
  गनन उपिहयनगरपयमलकयिय एक उपिहयनगरपयमलकयस् री् सयिदुयत्क ववद््यल् अमभभयवक 
 िहयसघंको व््वस्थय गररनेछ । 
     ४) उपिहयनगरपयमलकय स् री् सयिदुयत्क ववद््यल् अमभभयवक िहयसघंकय गठन  थय अर्  
 व््वस्थय  ोककए बिोप्जि हुनेछ । 
     ५) देहय्को अवस्थयिय मिक्षक वय किनचयरीलयई पदबयट हटयउन सककने छ ःः– 

     क) पदी् दयत्त्व परूय नगरेिय । 
      ख) बबनय सचूनय लगय यर परर ददनभरदय बढी सि् ववद््यल्िय अनपुप्स्थ  भएिय, 
      ग) ववद््यल्िय ियदक पदयथन सेवन गरी आएको प्रियणि  भएिय, 
      घ) नतै क प न देणखने कुन ैफौजदयरी अमभ्ोगिय अदयल बयट सजय् पयएिय, 
      ङ) सयिदुयत्क ववद््यल्कय मिक्षक वय किनचयरी कय्यनल् सि्िय अर्त्र अध््यपन वय  
 कयि गरेिय वय अर् कुन ैव््वसयत्क कक्र्यकलयप सञ्चयलन गरेिय, 
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      च) सयिदुयत्क ववद््यल्कय मिक्षक वय किनचयरी रयजनीत क दलको कय्नकयरिी समित को  
 सदस्् रहेको पयइएिय । 
      छ) उपदफय (५) खण्ड (च) को प्र्ोजनकय लयधग कय्नकयररिी समित  भरनयले रयजनीत क  
 दलको ववधयन बिोप्जि गदठ  केररी् स् र, प्रदेि स् र, प्जल्लयस् र वय   स्थयनी्स् रकय 
 कय्नकयररिी समित लयई सम्िझनपुछन । 
                  दोश्रो सिंोधन द्वयरय णझककएको 
३३) स्थय्ी आवयसी् अनिुत  मलन नहुने ःः– सयिदुयत्क ववद््यल्िय कय्नर  मिक्षक वय किनचयरीले   
स्थय्ी आवयसी् अनिुत  मलन वय त््स् य अनिुत  प्रयह  गननको लयधग आवेदन ददन ुहुदैन ।  ्ो ऐन 
प्रयरम्भ हुन ु अतघ कसलेै स्थय्ी आवयसी् अनिुत  मलएको भए वय त््स् ो अनिुत  प्रयह  गननकय लयधग 
तनवेदन ददएको भए त््स् ो मिक्षक वय किनचयरीलयई भववष््िय अ्ोग््  ठहररने गरी सेवय बयट बखयनस्  
गररनेछ । 
३४) िकै्षक्षक ्ोग्् य ःः– ववद््यल् मिक्षक  थय किनचयरीको लयधग चयदहने िकै्षक्षक ्ोग्् य  ोककए 
 बिोप्जि हुनेछ । 
३५) मिक्षकलयई अर् कयििय लगयउन नहुने ःः– १) सयिदुयत्क ववद््यल्को मिक्षकलयई मिक्षय प्रदयन 
 गने ववद््यल्को प्रियसतनक व््वस्थयपन सम्बरधी कयििय बयहेक अर्कयििय लगयउन पयइने 
 छैन । 
२) उपदफय (१) िय जुनसकैुकुरय लेणखएको भए  यपतन ववद््यल्को पठनपयठनिय बयधय नपगु्ने गरी 
 रयप्ष्ि् जनगिनय, तनवयनचन सम्बरधी कयि, प्रयकृत क प्रकोप उद्धयर वय नेपयल सरकयर, प्रदेि 
 सरकयर र उपिहयनगरपयमलकयले मिक्षय प्रियसन सम्बरधी अर् कुन ैकयििय खटयउने सककनेछ । 
३६)  लब भत्तय नपयउने र सेवय अवधध गिनय नहुने ःः– तन्ियनसुयर ववदय वय कयज स्वीकृ  गरयई 
 बसेको अवस्थय बयहेक ववद््यल्िय अनपुप्स्थ  रहेको मिक्षक वय किनचयरीले अनपुप्स्थ   अवधधको 
  लब भत्तय पयउने छैन र त््स् ो अवधधको तनजको सवेय अवधध तनजको सेवयिय  गिनय हुने छैन । 
३७) बयलबयमलकयलयई तनष्कयिन गनन ियरीररक र ियनमसक दरुव््वहयर गनन नहुने ःः– १) कुन ै पतन 
 बयलबयमलकयलयई ववद््यल्बयट तनष्कयिन गनन पयइने छैन । 
   २) ववद््यल्िय अध्््नर  बयलबयमलकयलयई ियरीररक वय ियनमसक ्य नय ददन वय दरुव््वहयर  गनन पयइन 
छैन । 
   ३) ववद््यल् हय यधधत्र कुन ैपतन बयलबयमलकयलयई भेदभयव, दरुव््वहयर, िोषि, लéैप्ःक दहसंय, ियरीररक  वय 
ियनमसक दण्ड सजय् र हेपयइ लगय् कय कय्न गनन पयइने छैन । 
३८) मिक्षक रकिनचयरीको तन्पु्त   थय बढुवय ःः– १) सयिदुयत्क ववद््यल्िय सघंी् सरकयर वय 
 उपिहयनगरपयमलकयबयट स्वीकृ  दरबरदीिय मिक्षक, किनचयरीको स्थय्ी तन्पु्त  र बढुवय   ोककए 
बिोप्जि हुनेछ । 
२)  ्स उपिहयनगर पयमलकयबयट मसजननय भएको मिक्षक किनचयरीको दरबरदीिय तन्पु्त कय  लयधग देहय् 
बिोप्जिको समित  रहनेछ । 
      क) िहयियखय प्रिखु                                                 सं् ोजक 

      ख) ववष् ववज्ञ ३ जनय                                               सदस्् 

      ग) मिक्षय ियखय अधधकृ                                           सदस््–सधचव 

३) उपदफय (२) खण्ड ख को प्र्ोजनको लयधग िकै्षक्षक प्रियसन िहयियखयले सि् सि्िय  
 दरखयस्  आवयहन गरी ववष्ववज्ञहरुको व््प्त ग  वववरि सदह को ववज्ञ सचूी अद््यवधधक 
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 गरी रयख्नुपनेछ । सो सचूीबयट नगर मिक्षय समित ले  ोकेको ववज्ञ उपदफय (२) बिोप्जिको 
 समित िय रहनेछ । 
४) उपदफय (३) बिोप्जि कुन ैववष्को ववज्ञ सधुचकृ  हुन नसकेको अवस्थयिय नगर मिक्षय  समित ले 
अर्त्रबयट ववज्ञ आिरत्रि गरी  ोतन सतनेछ । 
५) अस्थय्ी करयर मिक्षक वय किनचयरी तन्पु्त  समित को सधचवयल् उपिहयनगरिय रहनेछ । 
६) मिक्षक सेवय आ्ोगले मिक्षक वय किनचयरी छनौट गने सम्बरधिय ियपदण्ड तनधयनरि वय  कय्नववधध 
जयरी गरेको भए उपदफय (२) को समित ले त््स् ो ियपदण्ड वय कय्नववधधको  पयलनय   
 गनुन पनेछ । 
७) समित को बठैक सम्बरधी कय्नववधध सो समित  आफैले तनधयनरि गरे बिोप्जि हुनेछ । 
८) ववद््यल्िय करयर मिक्षक तन्पु्त  भएको एक िकै्षक्षक सत्र सम्ि पतन स्थय्ी पद पतू न  नभएिय 
स्थय्ी पदपतू न नभएसम्िकय लयधग एक पटकिय एक वषनिय नबढयइ ववद््यल्कय  प्रधयनयध््यपकको 
मसफयररििय िहयियखयले गनेछ । सयथै ्स ऐन लयग ु हुनपुवुन तन्पु्त   भएकय   अस्थय्ी 
करयरलयई पतन ्स ैअनसुयर म््यद थप गनेछ । 
९) ववद््यल्को पठनपयठनिय बयधय परेिय दफय (३४) बिोप्जिको करयरिय मिक्षक तन्पु्त  भई  नआउरजेल 
सम्ि उपिहयनगरपयमलकयको अनिुत िय प्रधयनयध््यपकले दैतनक ज््यलयदयरी वय  घण्टीको आधयरिय करयर 
गरी मिक्षक वय किनचयरी तन्पु्त  गनन सतनेछ । 
३९) मिक्षकको सरुवय ःः– (१) उपिहयनगरपयमलकय क्षते्रमभत्रकय सयिदुयत्क ववद््यल्िय दरबरदीिय कय्नर  
सरुवय हुन आवेदन ददने मिक्षकलयई कय्नर  ववद््यल् व््वस्थयपन समित  र सरुवय हुन चयहेको 
ववद््यल्को व््वस्थयपन समित को सहित िय कक्षय सञ्चयलनिय बयधय नपने र ववष् मिल्ने गरी िहयियखय 
प्रिखुको मसफयररििय  मिक्षय ववकयस  थय सिरव् इकयईले प्रकक्र्य अपनयइ ररत  दरबरदीिय सरुवय गनन 
सतनेछ ।  
२) अर् स्थयनी्  हबयट सरुवय भई आउन वय ्स उपिहयनगरपयमलकयबयट सरुवय भई जयन आवदेन ददने 
दरबरदीिय कय्नर  मिक्षकलयई उपिहयनगरपयमलकय मभत्र कय्नर  ववद््यल्को व््वस्थयपन समित को 
सहित िय कक्षय सञ्चयलनिय बयधय नपने र ववष् मिल्ने गरी नगर मिक्षय समित   को मसफयररसिय ररत  
दरबरदीिय   मिक्षय ववकयस सिरव् इकयईले सरुवय गनन सतनेछ । 
 ३) सियर् ्य एक ववद््यल्िय प्रधयनयध््यपकको हकिय ५ वषन र मिक्षकको हकिय २ वषन कय्न  अवधध परुय 
भएिय त््स् य प्रधयनयध््यपक र मिक्षकलयई ्स उपिहयनगरपयमलकय मभत्र एक  ववद््यल् बयट अको 
ववद््यल्िय नगर मिक्षय समित ले सरुवय गनन सतनछे । 
४) उपदफय (१) िय जुनसकैु लेणखए  यपतन  देहय्को अवस्थयिय दरबरदीकय मिक्षकलयई  
 पठनपयठनिय बयधय नपने गरी नगर मिक्षय समित ले उपिहयनगरपयमलकयको क्षेत्र भरी सरुवय 
 गनन सतने छ ःः 
 क) कुन ैमिक्षक उपर मसकयइिय बयरम्बयर लयपरवयही गरेको ,कक्षय तन्मि  य नभएको र   आचरि सम्बप्रध 
 गनुयसो आएिय र अनगुिनबयट सो को पपु्ष्ट भएिय,  

  ख) िकै्षक्षक प्रियसन िहयियखयबयट गरेको तनरीक्षि, अनगुिनकय आधयरिय कय्न सम्पयदनिय  
 किी किजोरी भएको ठहर नगर मिक्षय समित ले गरेिय, 
  ग) प्रधयनयध््यपकको प्जम्िेवयरीिय रहेर  ोककएकय प्जम्िेवयरी तनवयनह गनन नसकेकय कयरि  
 ववद््यल्को अवस्थय वषनेी किजोर भएको ठहर ववद््यल् व््वस्गथयपन समित ले गरेिय र 
 सोलयई पपु्ष्टगने प्रियि पतन अनगुिन, तनरीक्षििय सिे  पयइएिय, 
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 ५) उपदफय (१), (२) र (३) िय उल्लेख भए बयहेक अर् वविषे कयरिवि कुन ै ववद््यल्बयट सरुवय 
 नगरी नहुने भएिय कयरि खुलयई आवश््क य र औचत््कय आधयरिय नगर मिक्षय समित ले 
 सरुवय गनन बयधय पने छैन । 
 ६) प्रधयनयध््यपकले ववद््यल्िय सरुवय भइ आएकय मिक्षकलयई हयप्जर गरयइ प्जम्िेवयरी ददन ुपनेछ । 
 ७) नगर मिक्षय समित ले गरेको सरुवय कय्यनरव्न गनुन गरयउन ुसम्बप्रध  वडय मिक्षय समित , ववद््यल् 
व््वस्थयपन समित , प्रधयनयध््यपक र सम्बप्रध  मिक्षकको दयत्त्व हुनेछ । सरुवय गरेको मिक्षकलयई २१ 
ददन मभत्र रियनय नददने वय हयप्जरी नगरयउने ववद््यल्  व््वस्थयपन समित  लयई करवयही र प्रधयनयध््यपक 
लयई ववभयगी् कवयनही हुनेछ । पटक पटक अटेर गरेिय ववद््यल्को हकिय अनदुयन रोतकय रयख्न सककने छ । 
मिक्षकले सरुवय आदेिको पटक पटक उल्लङ्घन गरेिय तनजको  लब भत्तय र अर् सवुवधय रोतकय रयख्न 
सककने छ । 
८) नगर मिक्षय समित को मसफयररि वय स्वीकृ ी ववनय उपिहयनगर क्षेत्र मभत्रकय सयिदुयत्क 
 ववद््यल्िय कुन ैमिक्षक सरुवय भइ आउन सतने छैन । 
४०) दरबरदी मिलयन ःः– १)  ोककएको ियपदण्डको आधयरिय ववद््यथी सखं्य र ववष् मिलयन हुने 

भरदय बढी दरबरदी भएको ववद््यल्हरुबयट कि दरबरदी भएको ववद््यल्हरुिय दरबरदी सयनन वय मिक्षक 
सदह को दरबरदी मिलयन   वय  पद कय्ि गनन मिक्षय िहयियखयको  मसफयररििय नगर मिक्षय समित ल े 
                दोश्रो सिंोधन द्वयरय सिंोधध  

      गनन सतनेछ । 
४१) अध््यपन अनिुत  पत्र मलनपुने ःः– १) आ्ोगबयट अध््यपन अनिुत  पत्र नमलई कसलेै पतन 
 ववद््यल्िय मिक्षि गनन पयइने छैन । 
 २) उपदफय (१) िय जुनसकैु कुरय उल्लेख भए यपतन प्रयववधधक  फन कय ववष्हरु  
 मसमभल, कम्ह्टुर, इलेतिोतनतस, इलेतिीक, कृवष, धचककत्सय सिहू, नयपी, भेटनरी सिहू र सयधयरि 

  फन  ववज्ञयन, लेखय, ससं्कृ , उदुन, अथनियस्त्र, ववजनेि गणि , ियकेदटé लगय् कय कक्षय ११ र १२  िय 
पढयई हुने अर् ऐप्च्छक ववष्हरुिय अध््यपन गनन अध््यपन अनिुत  पत्र अतनवय्न नहुने। 
४२) ववद््यल् कोष ःः– १) प्रत््ेक ववद््यल्िय एउटय ववद््यल् कोष रहनेछ, जसिय देहय्कय  
 रकिहरु रहनेछ ःः– 

   क) नेपयल सरकयर र प्रदेि सरकयरबयट प्रयह  अनदुयन, 

   ख) प्जल्लय सिरव् समित बयट प्रयह  अनदुयन, 

   ग) नगर मिक्षय कोषबयट प्रयह  अनदुयन 

   घ) िरल्कबयट प्रयह  अनदुयन 

   ङ) चरदय वय दयन दय व््बयट प्रयह  अनदुयन 

   च) अर् स्रो बयट प्रयह  अनदुयन 

 २) उपदफय (१) बिोप्जिको कोषको सञ्चयलन र लेखयपरीक्षि  ोककए बिोप्जि हुनेछ । 
४३) अनिुत  नमलई  िकै्षक्षक परयििन सेवय, ववधयथी आवयस गहृ, बिज कोषन कय्नक्रि वय मिक्षि कोषन 
 सञ्चयलन गनन नहुने ःः– १) कयननूिय अर् व््वस्थय भए बयहेक कसलेै पतन 
 उपिहयनगरपयमलकयबयट अनिुत  नमलई िकै्षक्षक परयििन सेवय, ववधयथी आवयस गहृ, मिक्षक   यमलि 
केरर, विज कोषन, भयषय मिक्षि कक्षय वय पवून  ्यरी कक्षय, ट््सुन वय कोधचé सेरटर  सञ्चयलन गनन 
पयइने छैन । 
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   २) उपदफय (१) बिोप्जिकय िकै्षक्षक कय्नक्रि सञ्चयलनको अनिुत  मलने सम्बरधी व््वस्थय 
  ोककए बिोप्जि हुनेछ । 
४४) किनचयरी सम्बरधी व््वस्थय ःः– १) सयिदुयत्क ववद््यल्िय  ोककए बिोप्जिको सखं्यिय  किनचयरी 
 रहनेछन ्। 
  २) उपदफय (१) बिोप्जि किनचयरी तन्पु्त , सेवयको ि न र सवुवधय सम्बरधी व््वस्थय  ोककए  बिोप्जि 
हुनेछ । 
४५) प्रयरप्म्भक बयलववकयस ःः– १) प्रयरप्म्भक बयलववकयस मिक्षयको सञ्चयलन  थय व््वस्थयपन   ोककए 
बिोप्जि हुनेछ । 
 २) उपिहयनगरपयमलकयले प्रयरप्म्भक बयलववकयस केररलयई  ोककए बिोप्जि अनदुयन ददन सतनेछ । 
४६) अनौपचयररक मिक्षय ःः– उपिहयनगरपयमलकयले स्थयनी् आवश््क यको आधयरिय अनौपचयररक 
 मिक्षय, वविषे मिक्षय, तनरर र मसकयइ, दरू मिक्षय  थय सियवेिी मिक्षयकय कय्नक्रिहरु  सञ्चयलन 
 गनन सतनेछ । 
४७) सयिदुयत्क मसकयइ केरर सञ्चयलन गनन सतने ःः– उपिहयनगरपयमलकयले सिदुय्िय सयक्षर य, सीप 
ववकयस, आ् आजनन  थय सीपिलूक कय्नक्रि सञ्चयलनकय लयधग  ोककए बिोप्जि सयिदुयत्क मसकयइ केरर 
सञ्चयलन गनन सतनेछ । 
४८) ससं्थयग  ववद््यल्को नयि, स्थयन पररव नन र छयत्रववृत्त ःः– (१) ससं्थयग  ववद््यल्को नयि र 
 स्थयन पररव नन गने सम्बप्रध व््वस्थय  ोककएबिोप्जि हुनेछ । 
 २) ससं्थयग  ववद््यल्ले ववद््यल्िय भनयन भएकय कुल ववद््यथी सखं्यको कप्म् िय दि प्रत ि िय 
 नघट्ने गरी  ोककए बिोप्जि छयत्रववृत्त उपलब्ध गरयउन ुपनेछ । 
 ३) उपदफय (२) बिोप्जिको दि प्रत ि  छयत्रववृत्त कोटयिय उपिहयनगरपयमलकयले  जेहरदयर, ववपरन, अपयé, 

िदहलय, िपु्स्लि, वपछडय वगन, दमल , अल्प सखं्क, आददवयसी जनजयत  र िदहद पररवयरकय ववधयथीलयई 
तनःिलु्क छयत्रववृत्तकय लयधग मसफयररि गरी पठयउन सतनेछ । 
 ४) उपदफय (२) र (३) बिोप्जि छयत्रववृत्तको लयधग ववधयथी छनोट गने आधयर,ि न र प्रकृ्य   ोककए 
बिोप्जि हुनेछ । 
४९) प्रगत  वववरि बझयउन ु पने ःः– ससं्थयग  ववद््यल्ले प्रत््ेक वषन  ोककए बिोप्जिकय वववरि 
 सदह को प्रगत  वववरि उपिहयनगरपयमलकयिय बझुयउन ुपनेछ । 
५०) दण्ड र सजय् ःः– १) कसलैे ववद््यल्को सम्पवत्त दहनयमिनय गरेिय वय नोतसयन गरेिय  
 उपिहययनगरपयमलकयल ेभ्रष्टयचयर तनवयरि ऐन, २०५९ अर गन  कयरवयहीकय लयधग प्रकक्र्य  अगयडी 
बढयउन सतनेछ । 
२) कसलैे देहय्कय कय्न गरेिय, गनन लगयएिय वय सो कय्न गनन सह्ोग प¥ु्यएिय त््स् ो  व््प्त लयई कयननू 
बिोप्जि सजय् लयधग उपिहयनगरपयमलकयले सम्बरधी  तनकय्िय प्रकक्र्य अगयडी बढयउन सतनेछ । 
क) प्रश्नपत्रको गोपतन् य भé गरेिय, 
 ख) उत्तरपपु्स् कय परीक्षि गदयन लयपरवयही वय गरै प्जम्िेवयरी पिून कय्न गरेिय, 
ग) परीक्षय केररिय सम्बरधी  पदयधधकयरीको स्वीकृत  ववनय प्रवेि गनन प्र्त्न गरेिय वय प्रवेि  गरेिय वय 
परीक्षय केरर तन्रत्रििय मलई अि्यनदद  कय्न गरेिय, 
 घ) परीक्षयफल प्रकयिनिय अतन्मि  य गरेिय, 
 ङ) अरुको  फन बयट परीक्षय ददएिय, 
 च) परीक्षयको ि्यनदय भéहुने अरु कुन ैकय्न गरेिय 
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 छ) ववधयथी भनयन गदयन दयन,उपहयर वय कुन ैरकि मलएिय, 
 ज) अनिुत  नमलई कुन ैिकै्षक्षक कय्नक्रि, िकै्षक्षक परयििन सेवय,  विज कोषन, भयषय मिक्षि कक्षय   
 थय पवून  ्यरी कक्षय सञ्चयलन गरेिय । 
३) उपदफय (२) िय उल्लेणख  कसरुको सम्बरधिय ववद््यल्को कुन ैमिक्षक वय किनचयरी उपर  अदयल िय 
िदु्दय दय्र भएिय त््स् ो मिक्षक वय किनचयरी त््सरी िदु्दय दय्र भएको  मित  देणख िदु्दय 
टुéःो नलयगेसम्ि तनलम्बन हुनेछ र सो मिक्षक वय किनचयरी अदयल बयट  कसरुदयर ठहररएिय 
 तनजलयई ्स ऐन बिोप्जि  ोककएको ववभयगी् सजय् पतन हुनेछ । 
५१) अदयल को आदेिबयट पनुवनहयली हुन सतने ःः– ववभयगी् सजय् भई नोकरीबयट हटयइएको वय 
 बखयनस्  भएको मिक्षक अदयल को आदेि वय फैसलयबिोप्जि ियत्र नोकरीिय पनुबनहयली हुन 
 सतनेछ । 
५२) िदु्दय हेने अधधकयरी ःः–  

१) दफय ५० बिोप्जि सजय् हुने कसरु सम्बरधी िदु्दयिय कयरवयही र  ककनयरय गने अधधकयर स्थयनी् 
र्यत्क समित लयई हुनेछ ।  र ्स ववष्िय अर् प्रचमल   कयननूिय छुट्टै व््वस्थय भएकोिय सोही 
बिोप्जि हुनेछ र सो ववष्िय छुट्टै कयननू  नभएिय  ्स ैबिोप्जि हुनेछ । 
 २) ्स ऐन बिोप्जि कयरवयही  थय सजय् हुने िदु्दयिय अनसुरधयन  थय  हकककय  गने  अधधकयरीले 
सम्बप्रध   सरकयरी वककल कय्यनल्को परयििन  थय सह्ोग मलन सतनेछ । 
५३) दरबरदी मसजननय गनन सतने ःः– नेपयल सरकयरद्वयरय स्वीकृ  दरबरदी नभएकय र दरबरदी अपगु 
 भएकय ववद््यल्कय लयधग उपिहयनगरपयमलकयले आवश््क य अनसुयर उपिहयनगरपयमलकयको 
 अनदुयनबयट  लबभत्तय खयने गरी मिक्षक  थय किनचयरी पद मसजननय गनन सतनेछ । 
 ५४) तन्ि बनयउन े अधधकयर ःः– ्स ऐनको कय्यनरव्न गनन ्स ऐन बिोप्जि 
 उपिहयनगरपयमलकले आवश््क य अनसुयर र अर् ववष्िय तन्ियवली बनयउन सतनेछ । 
५५) तनदेमिकय  थय कय्नववधध बनयउने ःः– ्स ऐनको कय्यनरव्नकय लयधग दफय ९ बिोप्जिको नगर मिक्षय 
   समित ले आवश््क तनदेमिकय  थय कय्नववधध बनयई उपिहयनगर मभत्र लयग ुगनन सतनेछ । 
५६) बयधय अड्कयउ हटयउने अधधकयर ःः– ्स ऐनको उदेश्् कय्यनरव्न गनन कुन ैवयधय अड्कयउ  परेिय  
 उपिहयनगरपयमलकयले त््स् ो वयधय अड्कयउ हटयउने आदेि जयरी गनन सतनेछ, त््स् ो  आदेि ्स ै
   ऐनिय परे सरह ियतननेछ । 
५७) बचयउ र लयग ुनहुने ःः–  

१) ्ो ऐन वय ्स ऐन अर गन  बनेकय तन्ििय लेणखएजत  कुरयिय  सोही बिोप्जि र नलेणखएको 
कुरयिय नेपयलको प्रचमल  कयननू बिोप्जि हुनेछ । 
२) ्स ऐनिय लेणखएको कुन ै कुरयले पतन ववद््यल्को सम्पवत्त दहनयमिनय गरेको कसरू भ्रष्टयचयर तनवयरि 
 ऐन, २०५९ अर गन  कयरवयही चलयउन बयधय पने छैन । 
३) ्स ऐनकय कुन ैदफय  थय उपदफयहरु सवंवधयन, सघंी्  थय प्रदेि कयननूसगं बयणझएको हकिय  
बयणझएकय दफयहरु स्व ः तनप्ष्क्र् हुनेछन ्। 


