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उच्च माध्यममक शिक्षा मियमावली, २०५२
िेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मममत
२०५३।२।७
उच्च माध्यममक शिक्षा ऐि, २०४६ को दफा १६ ले ददएको अमिकार प्रयोग गरी
िेपाल सरकारले दे हायका मियमहरु बिाएको छ ।
१.

संशक्षप्त िाम र प्रारम्भ: (१) यी मियमहरुको िाम “उच्च माध्यममक शिक्षा मियमावली,
२०५२” रहेको छ ।
(२) यो मियमावली तुरुन्त प्रारम्भ हुिेछ ।

२.

पररभाषा: ववषय वा प्रसं गले अको अर्थ िलागेमा यस मियमावलीमा,–
(क)

“ऐि” भन्नाले उच्च माध्यममक शिक्षा ऐि, २०४६ सम्झिु पछथ ।

(ख)

“अध्यक्ष” भन्नाले सभा र पररषद्को अध्यक्ष सम्झिु पछथ ।

(ग)

“उपाध्यक्ष” भन्नाले सभा र पररषद्को उपाध्यक्ष सम्झिु पछथ ।

(घ)

“सदस्य–सशचव” भन्नाले

सभा र पररषद्को

सदस्य–सशचव सम्झिु

पछथ ।
(ङ)

“व्यवस्र्ापि समममत” भन्नाले मियम ८ बमोशजमको उच्च माध्यममक
ववद्यालय व्यवस्र्ापि समममत सम्झिु पछथ ।

(च)

“शिक्षक” भन्नाले उच्च माध्यममक ववद्यालयमा अध्यापि गिे शिक्षक
सम्झिु पछथ ।

३.

सम्बन्ििको लामग मिवेदि ददिु पिे: (१) ऐिको दफा ३ बमोशजम उच्च माध्यममक शिक्षा
ददिे ववद्यालयको रुपमा पररषद्सँग सम्बन्िि गिथ चाहिे िेपाल सरकारबाट स्वीकृत प्राप्त
माध्यममक ववद्यालय, व्यशि वा सं स्र्ाले

पररषद्ले

सावथजमिक सूचिाद्वारा तोवकददएको

म्यादमभत्र अिुसूची–१ बमोशजमको ढाँचामा पररषद् समक्ष मिवेदि ददिु पिेछ ।
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(२) उपमियम (१) बमोशजम मिवेदि ददं दा त्यस्ता ववद्यालय, व्यशि वा सं स्र्ाले
दे हायका पूवाथिार एवं ितथहरु पूरा गरे को हुि ु पिेछ:–
(क)

ववद्यालयको पक्की भवि र कक्षा सञ्चालि गिथ उपयुि र पयाथप्त
कोठाहरुको व्यवस्र्ा भएको ।

(ख)

उच्च

माध्यममक

शिक्षाको

लामग

पररषद्बाट

स्वीकृत

पाठ्यक्रम

अिुसारको पाठ्यपुस्तक र अन्य सन्दभथ पुस्तक तर्ा पत्रपमत्रका
सवहतको पुस्तकालयको व्यवस्र्ा भएको ।
(ग)

प्रयोगात्मक कक्षा सं चालि गिथ आवश्यक हुिे ववषयको लामग
आवश्यक

उपकरण

तर्ा

सुवविायुि

प्रयोगिालाको

व्यवस्र्ा

भएको ।
(घ)

अमतररि वक्रयाकलापको लामग आवश्यक खेलकूद मैदाि, खािेपािी
तर्ा िौचालय आददको उपयुि सुवविा भएको ।

(ङ)

ववद्यार्ी तर्ा शिक्षकका लामग पयाथप्त फमिथचरको व्यवस्र्ा भएको ।

(च)

पररषद्ले

तोके

अिुसारको

िैशक्षक

योग्यता

पुगेका

ववषयगत

शिक्षकहरुको व्यवस्र्ा भएको ।
(छ)

पररषद्ले मििाथरण गरे अिुसारको रकम ववद्यालयको िाममा कुिै
बैंकमा मुद्दती खातामा जम्मा गरे को प्रमाण सं लग्ि गरे को ।

(ज)

िेपाल सरकारबाट स्वीकृमत प्राप्त माध्यममक ववद्यालयको हकमा गत
तीि वषथको प्रवेशिका परीक्षामा पररषद्ले मििाथरण गरे बमोशजमको
प्रमतितमा ववद्यार्ी उत्तीणथ गरे को ।

(झ)

पररषद्ले समय समयमा मििाथरण गरे का अन्य आवश्यक ितथहरु पूरा
गरे को ।
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४.

अस्र्ायी सम्बन्िि प्रदाि गिे: पररषद्ले मियम ३ बमोशजम पिथ आएको मिवेदिको सम्बन्िमा
मििाथररत ितथहरु पूरा भए िभएको छािवीि गिुक
थ ो सार्ै उच्च माध्यममक शिक्षा ददिे
ववद्यालय रहिे क्षेत्रको जिसं ख्या, भौगोमलक शस्र्मत, त्यस क्षेत्रमा उच्च माध्यममक ववद्यालय
चल्ि सक्िे िसक्िे शस्र्मतलाई समेत ववचार गरी िेपाल सरकारको स्वीकृमत प्राप्त माध्यममक
ववद्यालय, व्यशि वा सं स्र्ालाई उच्च माध्यममक शिक्षा ददिे ववद्यालयको रुपमा अस्र्ायी
सम्बन्िि प्रदाि गिथ सक्िेछ ।
तर उच्च माध्यममक शिक्षा ददिे ववद्यालयको रुपमा सम्बन्िि प्राप्त कुिै ववद्यालयको
िैशक्षक गमतववमिलाई असर पिे दे शखएमा पररषद्ले त्यस्तो ववद्यालय, व्यशि वा सं स्र्ालाई
अस्र्ायी सम्बन्िि प्रदाि पिथ सक्िेछ ।

५.

स्र्ायी सम्बन्िि प्रदाि गिे: (१) मियम ४ बमोशजम अस्र्ायी सम्बन्िि प्राप्त गरे का उच्च
माध्यममक ववद्यालयले यस मियमावलीमा उशल्लशखत र पररषद्ले तोवकददएको ितथहरु पूणरु
थ पले
पालिा गरी दुई वषथको एक िैशक्षक तह पुरा गरी सकेपमछ त्यस्ता ववद्यालयहरुले प्राप्त गरे को
िमतजालाई समेत ध्यािमा राखी पररषद्ले स्र्ायी सम्बन्िि प्रदाि गिथ सक्िेछ ।
(२) उपमियम (१) बमोशजम स्र्ायी सम्बन्िि प्रदाि गिुथ अशघ पररषद्ले सम्बशन्ित
उच्च माध्यममक ववद्यालयको िैशक्षक, भौमतक र अन्य आवश्यकीय पक्षहरुको स्र्लगत
अध्ययि गिेछ ।

६.

स्वीकृत पाठ्यक्रम र परीक्षा लागू गिुथ पिे: सम्बन्िि प्राप्त उच्च माध्यममक ववद्यालयले
पररषद्द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम र परीक्षा प्रणाली लागू गिुथ पिेछ ।

७.

सम्बन्िि स्र्गि वा रद्द गिे: (१) कुिै उच्च माध्यममक ववद्यालयले ऐि र यस मियमावली
ववपररत उच्च शिक्षा प्रदाि गरे मा वा सभा र पररषद्को मिदे ििको पालिा िगरे मा वा
पररषद्द्वारा मििाथररत कुिै ितथ पूरा िगरे मा पररषद्ले आफुले ददएको सम्बन्िि स्र्गि वा रद्द
गिथ सक्िेछ ।
तर त्यस्तो उच्च माध्यममक ववद्यालयलाई सफाई पेि गिे मौका िददई सम्बन्िि
स्र्गि वा रद्द गररिेछैि ।
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(२) कुिै उच्च माध्यममक ववद्यालयले आफैंले पररषद्बाट पाएको सम्बन्िि स्र्गि वा
रद्द गिथ चाहे मा पररषद् समक्ष मिवेदि ददि सक्िेछ ।
(३) उपमियम (२) बमोशजम कुिै मिवेदि पिथ आएमा पररषद्ले सो मिवेदि र
सम्बशन्ित उच्च माध्यममक ववद्यालयको िैशक्षक शस्र्मतलाई समेत ववचार गरी त्यस्तो
सम्बन्िि स्र्गि वा रद्द गिथ सक्िेछ ।
(४) उपमियम (१) बमोशजम पररषद्ले सम्बन्िि स्र्गि वा रद्द गदाथ मिरीक्षण टोली
खटाई सो टोलीबाट प्राप्त प्रमतवेदि समेतको आिारमा स्र्गि वा रद्द गिुथ पिे छ ।
(५) उपमियम (१) वा (३) बमोशजम पररषद्ले सम्बन्िि स्र्गि वा रद्द गदाथ सकभर
यस्तो ववद्यालयको िैशक्षक सत्रलाई असर िपिे गरी गिुथ पिेछ ।
(६) उपमियम (१) वा (३) बमोशजम सम्बन्िि स्र्गि वा रद्द भएका उच्च
माध्यममक ववद्यालयमा ियाँ ववद्यार्ी भिाथ गिथ पाइिेछैि ।
तर त्यस्तो उच्च माध्यममक ववद्यालयले

भिाथ भइसकेका ववद्यार्ीहरुको उच्च

माध्यममक तह पूरा गिथ लाग्िे न्यू ितम अवमिसम्म अमिवायथरुपले कक्षा सं चालि गिुप
थ िेछ ।
(७) सम्बन्िि स्र्गि भएको उच्च माध्यममक ववद्यालयको कुिै िैशक्षक सत्रको
अशन्तम अवमिसम्म त्यस्तो स्र्गि फुकुवा िभएमा सो अवमि पूरा हुिासार् मियम ४ वा ५
बमोशजम प्रदाि गररएको सम्बन्िि स्वतः रद्द भएको मामििेछ ।
८.

उच्च माध्यममक ववद्यालयको व्यवस्र्ापि: (१) ऐिको दफा ३ को उपदफा ३.१ बमोशजम
सम्बन्िि प्राप्त उच्च माध्यममक ववद्यालयको व्यवस्र्ापि सम्बन्िी कायथ शिक्षा मियमावली,
२०४९ बमोशजम गदठत माध्यममक ववद्यालय व्यवस्र्ापि समममतले गिेछ ।
(२) ऐिको दफा ३ को उपदफा ३.२ बमोशजम सम्बन्िि प्राप्त उच्च माध्यममक
ववद्यालयको व्यवस्र्ापि सम्बन्िी कायथ दे हाय बमोशजमको व्यवस्र्ापि समममतले गिेछ:–
(क)

स्र्ािीय अमभभावक, चन्दादाता, शिक्षाप्रेमी
र समाजसेवीहरु मध्ये शजल्ला शिक्षा अमिकारीले
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मसफाररस गरी पठाएका तीि जिा व्यशिहरु
मध्येबाट पररषद्बाट मिोमित व्यशि
(ख)

शजल्ला शिक्षा कायाथलयको अमिकृतस्तरको
प्रमतमिमि

(ग)

–सदस्य

सम्बशन्ित गाउँ ववकास समममतको अध्यक्ष वा
िगरपामलकाको सम्बशन्ित वडा सदस्य

(घ)

–अध्यक्ष

–सदस्य

स्र्ािीय समाजसेवी, बुविजीवी वा शिक्षाप्रेमी
मध्ये कम्तीमा एकजिा मवहला पिे गरी क्षेत्रीय
शिक्षा मिदे िकको मसफाररिमा पररषद्बाट
मिोमित दुई जिा

(ङ)

–सदस्य

अमभभावक तर्ा चन्दादाताहरु मध्ये एक एक
जिा पिे गरी शजल्ला शिक्षा समममतको
मसफाररसमा पररषद्बाट मिोमित दुईजिा

(च)

–सदस्य

सम्बशन्ित उच्च माध्यममक ववद्यालयमा अध्यापि
गिे शिक्षकहरुले आफूमध्येबाट छािेको शिक्षक
प्रमतमिमि एक जिा

(छ)

–सदस्य

सम्बशन्ित उच्च माध्यममक ववद्यालयका
प्रिािाध्यापक

–सदस्य–सशचव

(३) उपमियम (२) बमोशजम गदठत व्यवस्र्ापि समममतका मिोमित पदामिकारीहरुको
पदावमि दुई वषथको हुिेछ ।
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९.

बैठक सम्बन्िी कायथववमि: (१) मियम ८ को उपमियम (१) बमोशजमको व्यवस्र्ापि
समममतको बैठक सम्बन्िी कायथववमि शिक्षा मियमावली, २०४९ मा व्यवस्र्ा भए बमोशजम
हुिेछ ।
(२) मियम ८ को उपमियम (२) बमोशजम गदठत व्यवस्र्ापि समममतको बैठक
सम्बन्िी कायथववमि दे हाय बमोशजम हुिेछ:–
(क)

व्यवस्र्ापि समममतको बैठक कम्तीमा दुई मवहिाको एक पटक
बस्िेछ ।

(ख)

व्यवस्र्ापि समममतको बैठक सो समममतको अध्यक्षले तोकेको मममत,
समय र स्र्ािमा बस्िेछ ।

(ग)

व्यवस्र्ापि समममतको अध्यक्षको मिदे िािुसार सो समममतको सदस्य
सशचवले बैठकमा छलफल हुिे ववषयको कायथसूची सवहतको सूचिा
समममतका सबै सदस्यहरुलाई बैठक भन्दा सामान्यतयाः चौमबस घण्टा
अगावै ददिु पिेछ ।

(घ)

व्यवस्र्ापि समममतको बैठकको अध्यक्षता सो समममतको अध्यक्षले र
मिजको अिुपशस्र्मतमा समममतका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट छािेको
व्यशिले गिेछ ।

(ङ)

व्यवस्र्ापि समममतमा कायम रहे को सदस्य सं ख्याको कम्तीमा पचास
प्रमतित सदस्यहरु उपशस्र्मत भएमा व्यवस्र्ापि समममतको बैठकको
लामग गणपूरक सं ख्या पुगेको मामििेछ ।

(च)

व्यवस्र्ापि समममतको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुिेछ र मत
बराबर

भएमा

बैठकमा

अध्यक्षता

गिे

व्यशिले

मिणाथयक

मत

ददिेछ ।
(छ)

व्यवस्र्ापि समममतको बैठकको मिणथय, सदस्य सशचवले प्रमाशणत गरी
राख्नेछ ।
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(ज)

व्यवस्र्ापि समममतको बैठक सम्बन्िी अन्य कायथववमि व्यवस्र्ापि
समममत आफैंले मििाथरण गरे बमोशजम हुिेछ ।

१०.

व्यवस्र्ापि समममतको काम, कतथव्य र अमिकार: (१) मियम ८ को उपमियम (१)
बमोशजमको व्यवस्र्ापि समममतको काम, कतथव्य र अमिकार शिक्षा मियमावली, २०४९ मा
उल्लेशखत माध्यममक ववद्यालय व्यवस्र्ापि समममतको काम, कतथव्य र अमिकारको अमतररि
दे हाय बमोशजम हुिेछ:–
(क)

उच्च माध्यममक शिक्षा सं चालि गिथको लामग आवश्यक शिक्षकको
व्यवस्र्ा गिे ।

(ख)

पररषद्बारा स्वीकृत पाठ्यक्रम एवं िैशक्षक कायथक्रम अिुसार अध्ययि
अध्यापिको उशचत व्यवस्र्ा ममलाउिे ।

(ग)

उच्च माध्यममक शिक्षा सं चालि गिथको लामग आवश्यक आमर्थक स्रोत
जुटाउिे र प्राप्त स्रोतको अमिकतम उपयोग गिे ।

(घ)

उच्च माध्यममक शिक्षा सं चालि गिे सम्बन्िमा पररषद्को िीमत, मिणथय
तर्ा मिदे िि अिुरुप कायथ गिे, गराउिे ।

(२) मियम ८ को उपमियम (२) बमोशजम गदठत व्यवस्र्ापि समममतको काम,
कतथव्य र अमिकार दे हाय बमोशजम हुिेछ:–
(क)

उच्च

माध्यममक

ववद्यालयको

सं चालि, रे खदे ख, मियन्त्रण

तर्ा

व्यवस्र्ापि सम्बन्िी सम्पूण थ काम कारवाही गिे , गराउिे ।
(ख)

अध्यापिको लामग चावहिे शिक्षक तर्ा कमथचारीहरुको उशचत व्यवस्र्ा
गिे ।

(ग)

उच्च माध्यममक ववद्यालय सं चालि गिथको लामग आवश्यक आमर्थक,
भौमतक एवं प्राववमिक स्रोतको व्यवस्र्ा ममलाउिे ।
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(घ)

पररषद्द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम र िैशक्षक कायथक्रम अिुसार अध्ययि
अध्यापिको व्यवस्र्ा ममलाउिे ।

(ङ)

िैशक्षक गुणस्तर अमभवृविको लामग पररषद्, िेपालका ववश्वववद्यालय
तर्ा अन्य िैशक्षक मिकायहरु बीच समन्वय कायम गिे ।

(च)

उच्च माध्यममक ववद्यालयको वावषथक बजेट स्वीकृत गिे ।

(छ)

उच्च माध्यममक ववद्यालयको चल अचल सम्पशत्तको सं रक्षण र
सम्बद्र्िि गिे , गराउिे ।

(ज)

ले खापरीक्षक मियुि गिे र मिजको प्रमतवेदि मामर् कारवाही गिे ।

(झ)

प्रत्येक वषथ स्र्ािीय अमभभावक, चन्दादाता र शिक्षाप्रेमीहरुको सािारण
सभा गिे र सो सभामा उच्च माध्यममक ववद्यालयको आय व्यय र
िैशक्षक गमतववमिको वववरण पेि गिे ।

(ञ)

स्वच्छ िैशक्षक वातावरण कायम राख्न उच्च माध्यममक ववद्यालयलाई
ववमभन्न रचिात्मक वक्रयाकलापमा सहभागी गराउिे ।

(ट)

अवाशछछत गमतववमिमा संलग्ि हुिे शिक्षक, कमथचारी एवं ववद्यार्ी उपर
आवश्यक कारवाही गिे ।

(ठ)

िैशक्षक गुणस्तर अमभवृविको लामग आयोजिा हुिे सेममिार, गोष्ठी,
तालीम

आदद

कायथक्रममा

शिक्षक

एवं

कमथचारीलाई

सहभागी

तुल्याउिे ।
(ड)
११.

पररषद्को िीमत, मिणथय र मिदे िि अिुरुप अन्य कायथ गिे, गराउिे ।

ववघटि गिथ सवकिे: (१) मियम ८ को उपमियम (२) बमोशजम गदठत व्यवस्र्ापि समममतले
आफ्िो शजम्मेवारी पूरा गिथ िसकेमा वा ऐि, यस मियमावली वा पररषद्को मिदे िि अिुरुप
कायथ िगरे मा पररषद्ले त्यस्तो व्यवस्र्ापि समममतलाई उच्च माध्यममक ववद्यालय रहे को
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क्षेत्रको क्षेत्रीय शिक्षा मिदे िक र शजल्ला शिक्षा अमिकारीसँग परामिथ गरी ववघटि गिथ
सक्िेछ ।
तर सफाई पेि गिे मौका िददई त्यस्तो व्यवस्र्ापि समममतलाई ववघटि गररिे
छै ि ।
(२) व्यवस्र्ापि समममत ववघटि गिुथ अशघ पररषद्ले आवश्यक ठािेमा तत्सम्बन्िमा
ु गिथ, गराउि सक्िेछ ।
आवश्यक जाचँबझ
(३) उपमियम (१) बमोशजम व्यवस्र्ापि समममत ववघटि भएमा वा अन्य कुिै
कारणवि व्यवस्र्ापि समममत कायम िरहे मा अको व्यवस्र्ा िभएसम्म पररषद्ले एक
अस्र्ायी व्यवस्र्ापि समममत गठि गिथ सक्िेछ ।
१२.

ववघटिको लामग लेखी पठाउि सक्िे: मियम ८ को उपमियम (१) बमोशजमको व्यवस्र्ापि
समममतले आफ्िो शजम्मेवारी पूरा िगरे मा वा ऐि, यस मियमावली वा पररषद्को मिदे िि
अिुरुप कायथ िगरे मा त्यस्तो व्यवस्र्ापि समममत ववघटि गिथको लामग पररषद्ले सम्बशन्ित
मिकायमा लेखी पठाउि सक्िेछ ।

१३.

ँ परामिथ मलिु पिे: उच्च शिक्षा ददिे ववद्यालय मध्ये िेपाल सरकारबाट स्वीकृमत
पररषद्सग
प्राप्त माध्यममक ववद्यालयको व्यवस्र्ापि समममत गठि वा ववघटि गिुथ अशघ शजल्ला शिक्षा
समममतले पररषद्सँग परामिथ मलिु पिेछ ।

१४.

अिुसन्िाि तर्ा परामिथ आदद गिथ सक्िे: पररषद्ले राविय वा अन्तराविय सरकारी वा गैर
सरकारी सं घ सं स्र्ाहरुसँग सम्झौता गरी अिुसन्िाि, परामिथ तर्ा तालीम सम्बन्िी ववषयमा
आवश्यक काम गिथ सक्िेछ ।
तर अन्तराविय सरकारी वा गैरसरकारी सं घ सं स्र्ासँग अिुसन्िाि परामिथ तर्ा
तालीम सम्बन्िमा सम्झौता गदाथ िेपाल सरकारको पूव थ स्वीकृमत मलिु पिेछ ।

१५.

सभाको बैठक सम्बन्िी कायथववमि: (१) सभाको बैठक कम्तीमा वषथको एक पटक बस्िेछ ।
(२) सभाको बैठक अध्यक्षले तोकेको मममत, समय र स्र्ािमा बस्िेछ ।
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(३) सदस्य सशचवले सभाको बैठकमा छलफल हुिे ववषयको कायथसूची सवहतको
ु न्दा कम्तीमा सात ददि अगावै ददिु पिेछ ।
सूचिा सबै सदस्यहरुलाई बैठक हुिभ
(४) सभाका कायम रहे को सदस्य सं ख्याको कम्तीमा पचास प्रमतित सदस्यहरु
उपशस्र्त भएमा सभाको बैठकको लामग गणपूरक सं ख्या पुगेको मामििेछ ।
(५) सभाको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र मिजको अिुपशस्र्मतमा उपाध्यक्षले
गिेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अिुपशस्र्मतमा सभाका सदस्यहरुले आफू मध्येबाट
छािेको सदस्यले सभाको बैठकको अध्यक्षता गिेछ ।
(६) सभाको बैठकको मिणथय सदस्य सशचवद्वारा प्रमाशणत गररिेछ ।
(७) सभाको बैठक सम्बन्िी अन्य कायथववमि सभा आफैंले मििाथरण गरे बमोशजम
हुिेछ ।
१६.

पररषद्को काम, कतथव्य र अमिकार: पररषद्को काम, कतथव्य र अमिकार दे हाय बमोशजम
हुिेछ ।
(क)

सम्बन्िि प्राप्त उच्च माध्यममक ववद्यालयहरुको व्यवस्र्ापि एवं
सं चालि सम्बन्िी िीमत तर्ा कायथक्रम बिाउिे ।

(ख)

उच्च माध्यममक शिक्षाको ववकासको लामग उपयुि कायथक्रमहरु
सं चालि गिे तर्ा उच्च माध्यममक शिक्षा सम्बन्िमा आवश्यक
अिुसन्िाि गिे, गराउिे ।

(ग)

उच्च माध्यममक शिक्षा ददिे ववद्यालय, व्यशि वा सं स्र्ालाई सम्बन्िि
प्रदाि गिे ।

(घ)

उच्च माध्यममक शिक्षाका लामग आवश्यक पाठ्यक्रम स्वीकृत गिे
तर्ा पाठ्यपुस्तक तयार गराउिे ।

(ङ)

पररषद्लाई आवश्यक पिे जििशिको व्यवस्र्ा ममलाउिे ।

(च)

पररषद्का लामग आवश्यक कमथचारीहरुको दरबन्दी स्वीकृत गिे ।
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(छ)

पररषद्को कायथ सं चालिको लामग आवश्यकता अिुसार उपसमममत वा
कायथटोली गठि गिे तर्ा त्यस्तो उपसमममत वा कायथटोलीको काम,
कतथव्य र अमिकार तर्ा अन्य कायथववमि तोक्िे ।

(ज)

सम्बन्िि

प्राप्त उच्च

माध्यममक

ववद्यालयहरुको सम्पूण थ वववरण

सवहतको अमभले ख अद्यावमिक रुपमा राख्ने, राख्न लगाउिे ।
(झ)

पररषद्का कमथचारीहरुको अध्ययि र असािारण ववदा स्वीकृत गिे ।

(ञ)

सभाको िीमत, मिदे िि र मिणथयहरु कायाथन्वयि गिे गराउिे ।

(ट)

उच्च माध्यममक ववद्यालय सं चालिको सम्बन्िमा आवश्यक अन्य
कायथ गिे, गराउिे ।

१७.

पररषद्को बैठक सम्बन्िी कायथववमि: (१) पररषद्को बैठक आवश्यकता अिुसार बस्िेछ ।
(२) पररषद्को बैठक अध्यक्षले तोकेको मममत, समय र स्र्ािमा बस्िेछ ।
(३) सदस्य सशचवले पररषद्को बैठकमा छलफल हुिे ववषयको कायथसूची सवहतका
ु न्दा कम्तीमा चौववस घण्टा अगावै ददिु
सूचिा पररषद्का सबै सदस्यहरुलाई बैठक हुिभ
पिेछ ।
(४) पररषद्मा कायम रहेको सदस्य सं ख्याको कम्तीमा पचास प्रमतित सदस्यहरु
उपशस्र्त भएमा पररषद्को बैठकको लामग गणपूरक सं ख्या पुगेको मामििेछ ।
(५) पररषद्को बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले र मिजको अिुपशस्र्मतमा उपाध्यक्षले
गिेछ । अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवैको अिुपशस्र्मतमा पररषद्का सदस्यहरुले आफूमध्येबाट
छािेको सदस्यले पररषद्को बैठकको अध्यक्षता गिेछ ।
(६) पररषद्को बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुिेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षता
गिे व्यशिले मिणाथयक मत ददिेछ ।
(७) पररषद्को बैठकको मिणथय सदस्य सशचवद्वारा प्रमाशणत गररिेछ ।
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(८) पररषद्को बैठक सम्बन्िी अन्य कायथववमि पररषद् आफैंले मििाथरण गरे बमोशजम
हुिेछ ।
१८.

मिदे िि ददिे अमिकार: अध्यक्षले पररषद्सँग सम्बशन्ित जुिसुकै ववषय वा कायथको मिरीक्षण
गिथ तर्ा सो सम्बन्िमा पररषद्का कुिै पदामिकारी वा कमथचारीलाई आवश्यक मिदे िि ददि
सक्िेछ ।

१९.

उपाध्यक्षको काम, कतथव्य र अमिकार: उपाध्यक्षको काम, कतथव्य र अमिकार दे हाय बमोशजम
हुिेछ:–
(क)

पररषद्को अल्पकालीि र दीघथकालीि िीमत, योजिा र कायथक्रम तजुम
थ ा
गिे सम्बन्िमा सभा र पररषद्लाई सहयोग गिे ।

(ख)

पररषद्सँग सम्बि स्वदे िी तर्ा ववदे िी सरकारी एवं गैरसरकारी
सं स्र्ा वा व्यशिसँग समन्वय कायम गिे ।

(ग)

पररषद्

अन्तगथत

सं चामलत

योजिा

तर्ा

कायथक्रमहरुको

प्रगमत

मूल्यांकि गिे, गराउिे ।
(घ)

सम्बन्िि प्राप्त उच्च माध्यममक ववद्यालयहरुको मिरीक्षण गिे , गराउिे
र त्यस्ता ववद्यालयहरुको काम कारवाही सम्बन्िमा आवश्यक मिदे िि
ददिे ।

(ङ)

पररषद् वा सभासँग सम्बशन्ित मुद्दा माममलामा सभा वा पररषद्को
तफथबाट आवश्यक कारवाही गिे ।

(च)
२०.

सभा र पररषद् समक्ष पेि गिे प्रस्तावहरु तयार गिथ लगाउिे ।

सदस्य सशचवको काम, कतथव्य र अमिकार: (१) सदस्य सशचवको काम, कतथव्य र अमिकार
दे हाय बमोशजम हुिेछ:–
(क)

सभा तर्ा पररषद्मा पेि हुिे प्रस्तावहरु तयार गिे, गराउिे ।

(ख)

सभा तर्ा पररषद्बाट भएका मिणथयहरु कायाथन्वयि गिे , गराउिे ।
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(ग)

पररषद्को अिुमामित वावषथक आय व्यय (बजेट) र कायथक्रम तयार
गरी पररषद् समक्ष पेि गिे ।

(घ)

पररषद्को कोष पररचालि, सम्पशत्तको व्यवस्र्ा, सं रक्षण र सं चालि
सम्बन्िी आवश्यक कायथ गिे, गराउिे ।

(२) उपमियम (१) बमोशजम सदस्य सशचवले आफ्िो अमिकार र कतथव्यको प्रयोग
गदाथ उपाध्यक्षको मियन्त्रण र मिदे ििमा रही गिेछ ।
२१.

उपाध्यक्ष र सदस्य–सशचवको सेवा ितथ तर्ा सुवविा: (१) उपाध्यक्ष पररषद्को पूरा समय
काम गिे प्रमुख पदामिकारी हुिेछ ।
(२) सदस्य–सशचव पररषद्को पूरा समय काम गिे पदामिकारी हुिेछ ।
(३) उपाध्यक्ष र सदस्य–सशचवले आफ्िो पदमा बहाली गरे को ददि दे शख पाररश्रममक
पाउिेछि् ।
(४) उपाध्यक्ष र सदस्य–सशचवको पाररश्रममक, सेवाका अन्य ितथहरु र सुवविा
सम्बन्िी व्यवस्र्ा ववमियम िबिेसम्म िेपाल सरकारले तोवकददए बमोशजम हुिेछ ।

२२.

अमिकार प्रत्यायोजि: उपाध्यक्षले यस मियमावली बमोशजम आफूलाई प्राप्त अमिकार मध्ये
आवश्यकता अिुसार केही अमिकार सदस्य–सशचव, पररषद्का कुिै अमिकृत कमथचारी वा कुिै
मिकायलाई प्रत्यायोजि गिथ सक्िेछ ।

२३.

प्रमतक शचन्ह: पररषद्को प्रमतक शचन्ह अिुसूची–२ मा उल्ले ख भए बमोशजम हुिेछ ।

२४.

बचाउ: यो मियमावली प्रारम्भ हुि ु अशघ ऐिको अमििमा रही पररषद्बाट भए गरे का काम
कारवाही यसै मियमावली बमोशजम भए गरे का मामििेछि् ।
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अिुसूची – १
ँ सम्बशन्ित)
(मियम ३ सग
पररषद्सँग सम्बन्िि प्राप्त गिथ ददइिे मिवेदि

उच्च माध्यममक शिक्षा पररषद्
.....................................।
यस माध्यममक ववद्यालय/सं स्र्ामा ............................सालको िैशक्षक सत्रदे शख उच्च
माध्यममक तह (१० २) को कक्षा सं चालि गिे भएकोले दे हायका वववरणहरु खुलाई यो
मिवेदि गरे का छौं । उि माध्यममक ववद्यालय/सं स्र्ालाई उच्च माध्यममक शिक्षा ददिे
ववद्यालयको रुपमा सम्बन्िि पाउि अिुरोि गदथछौं ।
१.

माध्यममक ववद्यालय÷सं स्र्ाको वववरण:
(क)

िाम:–

(ख)

ठे गािा:–
(१) शजल्ला:–

(२) ि.पा.।गा.वव.स.:–

(ग)

माध्यममक ववद्यालय भए स्र्ापिा भएको वषथ:–

(घ)

मिवेदि ददिे सं स्र्ा भए सं स्र्ा दताथ भएको वषथ:–

(ङ)

माध्यममक ववद्यालय भए,
(१) अध्ययि िुरु वषथको वषथ:–
(२) िेपाल सरकारबाट अिुदाि प्राप्त भए पूण थ वा आशिंक:–
(३) मिजी:–

२.

माध्यममक ववद्यालय/सं स्र्ाको भौमतक वववरण:–
14
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(क)

भवि:
(१) पक्की/कच्ची

(२) तला:

(३) कोठा:
(४) स्वाममत्व भएको/भाडामा

३.

(५) भवि रहे को जग्गाको क्षेत्रफल

(ख)

के कमत फमिथचर छि् (वकमसम र सं ख्या खुलाउिे) ।

(ग)

पुस्तकालय भवि छ छै ि ।

(घ)

वाचिालयको छु ट्टै व्यवस्र्ा छ छै ि ।

(ङ)

िौचालयको व्यवस्र्ा छ छै ि ।

मिवेदिसार् सं लग्ि गिुथ पिे कागजातहरु:
(क)

व्यवस्र्ापि समममतको मिणथयको प्रमतमलवप ।

(ख)

ववद्यालय, व्यशि वा सं स्र्ाको िाममा रहे को घर जग्गाको जग्गा ििी दताथ
प्रमाणपूजाथको प्रमतमलवप ।

(ग)

घर बहालमा मलएको भए भाडा सम्बन्िमा भएको कबुमलयतको प्रमतमलवप ।

(घ)

बैंकको मौज्दात रकमको प्रमाणको प्रमतमलवप ।

(ङ)

सम्बन्िि मलिको लामग बैंकमा रकम जम्मा गरे को प्रमाणको प्रमतमलवप ।

(च)

उच्च माध्यममक ववद्यालयमा ियाँ मियुशि हुिे शिक्षकहरुले तीि वषथसम्म
अध्यापि गिथ गरे को कबुमलयतिामा र त्यस्ता शिक्षकको िैशक्षक प्रमाणपत्रको
प्रमतमलवप ।

(छ)

अन्य श्रोतबाट आमर्थक श्रोत जुटाउिे भए सो जुटाउिे आिारहरु ।
मिवेदक:
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सही:
िाम:
पद:
मममत:

16

www.lawcommission.gov.np

अिुसूची – २
ँ सम्बशन्ित)
(मियम २४ सग
पररषद्को प्रमतक शचन्ह
.

वकताब बीचमा भै षट्कोणमभत्र हातले बत्ती समाते को गोलाकार घेरा शखशचएको मामर्ल्लो
भागमा अिथ गोलाकार गरी उच्च माध्यममक शिक्षा पररषद् अंवकत सोको तल्लो भागमा
२०४६ ले शखएको र मुशन्तरको अिथ गोलाकार भागमा अं ग्रज
े ीमा ज्ष्नजभच क्भअयलमबचथ
भ्मगअबत्यल द्ययबचम ले शखएको र सोको मामर्ल्लो बीच भागमा १९८९ ले शखएको
पररषद्को छाप हुिेछ ।
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