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सामुदायिक यिद्यालिका प्रधानाध्िापक ननिुक्ति सम्िन्धी कािययिनध - २०७७
प्रस्तािना
सामुदायिक यिद्यालिमा िोग्ि र दक्ष यिद्यालिको प्रशासकीि प्रमुखको रुपमा प्रधानाध्िापकको ननिुक्ति, सेिाको
शतय, काम कतयव्ि र अनधकारको सुननक्तचित गने उद्देचिले पुतलीबजार नगर क्तशक्षा ऐन, २०७५ को दफा
(६१) तथा ननिमािली, २०७५ को ननिम ३५ को उपननिम (२) बमोक्तजम नगर क्तशक्षा सनमनतबाट तिार
गरी पेश भएको कािययिनध पारीत गरी

कािायन्ििन गनय बाञ्छनीि भएकाले पुतलीबजार नगरपानलका,

नगरकाियपानलकाले िो कािययिनध तिार गरी लागू गरे को छ ।
पररच्छे द - एक
प्रारक्तम्भक
१. सं क्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ:
१) िस कािययिनधको नाम "सामुदायिक यिद्यालिमा प्रधानाध्िापक ननिुक्ति सम्िन्धी कािययिनध, २०७७"
रहेको छ ।
२) िो कािययिनध पुतलीबजार नगर काियपानलकाबाट पाररत भए पचिात् लागु हुनेछ ।
२. पररभाषा : यिषि िा प्रसं गले अको अथय नलागेमा िस कािययिनधमा :
क) "ऐन" भन्नाले पुतलीबजार नगरपानलकाको क्तशक्षा ऐनलाई सम्झनु पछय ।
ख) "काियपानलका " भन्नाले पुतलीबजार नगरपानलकाको नगर काियपानलकालाई सम्झनु पछय ।
ग) "नगरपानलका" भन्नाले पुतलीबजार नगर काियपानलकालाई सम्झनुपछय ।
घ) "आधारभ ुत क्तशक्षा" भन्नाले प्रारक्तम्भक बाल क्तशक्षादे क्तख कक्षा आठसम्म ददइने क्तशक्षा सम्झनु
पछय ।
ङ) "माध्िनमक क्तशक्षा" भन्नाले कक्षा नौ दे क्तख कक्षा बाह्रसम्म ददइने क्तशक्षा सम्झनुपछय ।
ि) "सामुदायिक यिद्यालि" भन्नाले नेपाल सरकारबाट ननिनमत रुपमा अनुदान पाउने गरी
समुदािको पहलमा स्थापना भई अनुमनत िा स्िीकृनत प्राप्त यिद्यालि सम्झनु पछय ।
छ) प्रधानाध्िापक भन्नाले यिद्यालिको प्रशासकीि प्रमुखको रुपमा ननिुक्ति भएको व्िक्ति
सम्झनुपदयछ ।
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पररच्छे द - दुई
प्रधानाध्िापक सम्बन्धी व्ििस्था :
१. यिद्यालिको प्राक्तिक तथा प्रशासकीि प्रमुखको रुपमा काम गनय प्रत्िेक सामुदायिक यिद्यालिमा एक जना
प्रधानाध्िापक रहनेछ ।

२. सामुदायिक यिद्यालिको प्रधानाध्िापक हुनको लानग दे हाि बमोक्तजमको िोग्िता भएको हुनपु नेछ ।
क) माध्िनमक

तह

सञ्चालन

भएको यिद्यालिको

प्रधानाध्िापक

हुनको

लानग

कक्तम्तमा

पनन

स्नातकोत्तर िा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्य गरे को र माध्िनमक तहमा स्थािी ननिुक्ति भएको
पााँि िषय पुरा भएको क्तशक्षक हुनपु नेछ ।

िदद माध्िनमक तह सञ्चालन भएको यिद्यालिमा माध्िनमक तहको दरबन्दी नभएमा िा
माध्िनमक तहमा स्थािी क्तशक्षक नभएमा िा प्रधानाध्िापक पदको यििापनमा उम्मेदिार हुन
प्रस्तािना पत्र पेश नगरे मा कक्तम्तमा स्नातक तह िा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्य गरी
ननम्नमाध्िनमक तहमा स्थािी ननिुक्ति भएको पााँि िषय पुरा भएको क्तशक्षक हुनपु नेछ ।

िदद ननम्नमाध्िनमक तहको स्थािी क्तशक्षक पनन नभएको अिस्थामा िा प्रधानाध्िापक पदको
यििापनमा उम्मेदिार हुन प्रस्तािना पत्र पेश नगरे मा कक्तम्तमा पनन प्रिीर्ता प्रमार्पत्र तह िा
सो सरहको परीक्षा उत्तीर्य गरी प्राथनमक तहमा स्थािी ननिुक्ति भएको पााँि िषय पुरा भएको
क्तशक्षक हुनपु नेछ ।

ख) आधारभ ुत तह (कक्षा १-८) सञ्चालन भएको यिद्यालिको प्रधानाध्िापक हुनको लानग

कक्तम्तमा

पनन स्नातक िा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्य गरे को र ननम्नमाध्िनमक तहमा स्थािी ननिुक्ति
भएको पााँि िषय पुरा भएको क्तशक्षक हुनपु नेछ ।

िदद ननम्नमाध्िनमक तहको स्थािी क्तशक्षक पनन नभएको अिस्थामा िा प्रधानाध्िापक पदको
यििापनमा उम्मेदिार हुन प्रस्तािना पत्र पेश नगरे मा कक्तम्तमा पनन प्रिीर्ता प्रमार्पत्र तह िा
सो सरहको परीक्षा उत्तीर्य गरी प्राथनमक तहमा स्थािी ननिुक्ति भएको पााँि िषय पुरा भएको
क्तशक्षक हुनपु नेछ ।

ग) आधारभ ुत तह (कक्षा १-५) सञ्चालन भएको यिद्यालिको प्रधानाध्िापक हुनको लानग कक्तम्तमा
पनन प्रिीर्ता प्रमार्पत्र तह िा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्य गरे को र प्राथनमक तहमा स्थािी
ननिुक्ति भएको पााँि िषय पुरा भएको क्तशक्षक हुनपु नेछ ।
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३. सामुदायिक यिद्यालिको प्रधानाध्िापक ननिुक्तिको प्रयििा दे हाि बमोक्तजम हुनछ
े ।
क) सामुदायिक यिद्यालिमा प्रधानाध्िापक ननिुक्ति गने प्रिोजनका लानग

यिद्यालि व्ििस्थापन

सनमनतले नगरपानलकाको अनुमनतनलइय पन्र ददनको म्िाद ददई यिद्यालि यिकास प्रस्तािना सयहत
दरखास्त आव्हान गनय लगाईनेछ।
ख) प्रधानाध्िापक हुनको लानग ननिम २ बमोक्तजमको िोग्िता पुगेका क्तशक्षकहरुले कक्तम्तमा पनन
ु ी १ बमोक्तजमको तीन िषे यिद्यालि यिकास प्रस्तािना तिार गरी यिद्यालि व्ििस्थापन
अनुसि
सनमनत समक्ष दरखास्त ददने सक्नेछन् ।
ग) ननिम ३ को उपननिम (ख) बमोक्तजम प्राप्त भएका यिद्यालि यिकास प्रस्तािना सयहतको
दरखास्त यिद्यालि व्ििस्थापन सनमनतले प्रधानाध्िपक छनौट सनमनत समक्ष म्िाद समाप्त भएको
नमनतले तीन ददन नभत्र पेश गररसक्नुपनेछ ।

ु ी २ मा उल्लेख गररए बमोक्तजम हुनेछन्।
घ) प्रधानाध्िापक छनौट सम्बन्धी आधारहरु अनुसि

ङ) यिद्यालि व्ििस्थापन सनमनतले प्रधानाध्िापक छनौट गनयको लानग तपनसल िमोक्तजमको पााँि
सदस्िीि छनौट सनमनत गठन गनेछ।
१. नगरपानलकाको सामाक्तजक यिकास सनमनतको सं िोजक -

अध्िक्ष

२. स्थाननि क्तशक्षा प्रेमी बुक्तिक्तजयि समाजसेिी व्िक्तिहरु मध्िेिाट नगर क्तशक्षा सनमनतले
मनोननत गरे को एक जना -

सदस्ि

३. यिद्यालि व्ििस्थापन सनमनतको अध्िक्ष

-

सदस्ि

४. क्तशक्षा शाखा प्रमुख िा ननजले तोकेको अनधकृत स्तरको कमयिारी ५. यिद्यालि व्ििस्थापन सनमनतले तोकेको क्तशक्षक -

सदस्ि

सदस्ि सक्तिब

ु ी -२ मा उल्लेक्तखत व्ििस्थाको आधारमा सिै भन्दा
ि. उपदफा 'ङ' िमोक्तजम गदठत सनमनतले अनुसि
बढी अंक प्राप्त गने उम्मेदिारलाई प्र.अ. ननिुक्तिको लानग यिद्यालि व्ििस्थापन सनमनतलाइय
नसफाररस गनेछ। तर कक्तम्तमा पनन ६० अक प्राप्त नगरे को उमेदिारलाइय प्रधानाध्िापक पदमा
नसफाररस गररने छै न ।
छ. सस्थागत नबद्यालिको हकमा यिद्यालिले आफ्नो काियनबनध आफै बनाउन सक्ने छन् ।
४. काियसम्पादन करार गनुप
य ने:
क) ननिम २ को उपननिम (ि) बमोक्तजम यि.व्ि.स. मा नसफाररस भएको प्र.अ.लाई

यिद्यालि

व्ििस्थापन सनमनतले सात ददन नभत्र ननजले पेश गरे को यिद्यालि यिकास प्रस्तािनाको आधारमा
३ िषयको लानग प्र.अ. पदमा काियसम्पादन करार िा ननिूक्ति गरी सो को अनभलेखीकरर्को
लानग नगरपानलकामा पेश गनुप
य नेछ ।
ख) प्रधानाध्िापकको पदमा ननिुक्ति भएको व्िक्तिको काियकाल समाप्त भएपनछ पनन ननजले करार
सम्झैता बमोक्तजम काियसम्पादन गरे को र काियदक्षता सन्तोषजनक भएको भनन पुन ननिूक्ति िा
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म्िाद थपका लानग यि.व्ि.स.ले नसफाररस गरे मा नगर क्तशक्षा सनमनतको ननर्यि बमोक्तजम ननजलाई
पुन ननिूक्ति िा म्िाद थपका लानग यि.व्ि.स.मा पठनउन सयकने छ ।
ग) प्रधानाध्िापकको पदमा ननिुक्ति भएको व्िक्तिले करार सम्झैता बमोक्तजम काियसम्पादन नगरे मा
िा ननजको काियदक्षता सन्तोषजनक नभएका यि.व्ि.स.ले नसफाररस गरे मा नगरक्तशक्षा सनमनतले
ननजलाई प्र.अ को पदबाट हटाउन सक्नेछ र ननिम ३ बमोक्तजमको प्रयििा पुरा गरी प्र.अ
ननिुक्ति गररनेछ । तर त्िसरी पदबाट हटाउनु अक्तघ ननजलाई सफाई पेश गने मनानसि
मौकाबाट िक्तञ्चत गररने छै न ।
५. प्रधानाध्िापक सम्िन्धी यिशेष व्ििस्था :
क) सामुदायिक यिद्यालिमा प्रधानाध्िापकको ननिुक्ति गदाय ननिम २ बमोक्तजमको िोग्िता प्राप्त गरे को
व्िक्ति यिद्यालिमा नभएको अिस्थामा िा प्रधानाध्िापकको पदमा यििापनमा दरखास्त नददएको
अिस्थामा माध्िनमक तहको हकमा स्नातक िा सो सरहको िोग्िता, ननम्नमाध्िनमक तहको
हकमा प्रिीर्ता प्रमार्पत्र तह / कक्षा १२ िा सो सरहको िोग्िता र प्राथनमक तहको हकमा
एस.ई.ई िा सो सरहको िोग्िता भएको व्िक्ति उम्मेदिार हुन सक्नेछ ।
ख) प्रधानाध्िापकको

पदको

यििापनमा

कुनै

पनन

यिद्यालिमा

दरखास्त

नपरे को

अिस्थामा

प्रधानाध्िापक छनौट सनमनतमा यि.व्ि.स.बाट नसफाररस भै आएका क्तशक्षकहरु मध्िेबाट एक
जना लाइय प्रधानाध्िापकमा नसफाररस गनेछ ।
ग) प्रधानाध्िापक हुनको लानग जुन यिद्यालिमा काियरत क्तशक्षक हो सोही यिद्यालिमा मात्र
उम्मेदिार हुनेछ ।

घ) िो कािययिनध बमोक्तजम प्रधानाध्िापकको ननिुक्ति नभएको अबस्थामा सामुदायिक यिद्यालिमा
प्रधानाध्िापक अनुपक्तस्थत भएमा िा प्रधानाध्िापकको पद ररि रहेको अिस्थामा नबद्यालि
व्ििस्थापन सनमनतले नबद्यालिका क्तशक्षकहरुमध्िे सक्षम र उपिुि ठानेको क्तशक्षकलाई नननमत्त
प्रथानाध्िापकको क्तजम्िेिारी ददन सक्नेछ।
६. प्रधानाध्िापकको काम,कतयव्ि र अनधकार
क) प्रधानाध्िापकको काम ,कतयव्ि र अनधकार नगर क्तशक्षा ऐन, २०७५ तथा ननिमािली, २०७५
मा उल्लेख भए बमोक्तजम हुनेछन् ।
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पररच्छे द - तीन
यियिध
७. प्रधानाध्िापक ननिुक्ति गररसक्नुपने समिािनध :

क) िस कािययिनध स्िीकृत भएपचिात पयहलो पटकका लानग

नगर क्तशक्षा सनमनतले

ननर्यि गरे

बमोक्तजम प्रधानाध्िापकको ननिुक्ति सम्बन्धी काियका लानग यिद्यालिहरुलाइय सूिना गररनेछ ।
तत् पचिात प्रधानाध्िापकको पद ररि रहे को अिस्थामा नबद्यालि व्ििस्थापन सनमनतले िो
काियनबनध बमोक्तजम ननिुक्ति कािय अगानि बढाउनु पनेछ ।
८. समन्िि तथा सहिोग गनुप
य ने :
क) सामुदायिक

यिद्यालिमा

प्रधानाध्िापक

पदमा

ननिुक्ति

सम्बन्धी

काियको

लानग

यिद्यालि

व्ििस्थापन सनमनत तथा क्तशक्षकका यिनभन्न पेशागत सघ सं गठनहरुले आिचिक सहिोग र
समन्िि गनुप
य नेछ ।
९. बाक्तझएमा अमान्ि हुने:

क) िस कािययिनधको कुनै व्ििस्था प्रिनलत कानुन साँग बाक्तझएमा बाक्तझएको हदसम्म कािययिनधको
व्ििस्था अमान्ि हुनछ
े ।
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अनुसूिी -१
यिद्यालि यिकास प्रस्तािना
१. यिद्यालिको सं क्तक्षप्त पररिि
२. यिद्यालिको शैक्तक्षक अिस्थाको यिचलेषर्
३. यिद्यालिको यिद्मान समस्िा र समाधानका उपािहरु
४. यिद्यालिले हानसल गनुपने अपेक्तक्षत उपलब्धीहरु
५. अपेक्तक्षत उपलब्धी हानसल गनयको लानग स्रोत पयहिान सयहतको ३ िषे काियिोजना
६. प्रनतििता

अनुसूिी - दुई
प्रधानाध्िापक छनौटका आधारहरु

१. शैक्तक्षक िोग्िता िापत २५ अंक
शैक्तक्षक िोग्िता िापत अंक दददा सम्िक्तन्धत तहको शैक्तक्षक िोग्िता प्रथम श्रे र्ी भए १५ अंक ददतीि
श्रे र्ी भए १० अंक र तृतीि श्रे र्ी भए ५ अंक ददने र सो भन्दा मानथल्लो िोग्िताका लानग प्रथम श्रे र्ी
भए १० अंक ददतीि श्रे र्ी भए ७ अंक तृतीि श्रे र्ी भए ५ अंक ददने ।
२. क्तशक्षर् अनुभि िापत १५ अंक
क्तशक्षर् अनुभि िापत अंक प्रदान गदाय स्थािी क्तशक्षर् अनुभि भएको र सम्बक्तन्धत तहको प्रथम श्रे र्ी
भए ३

ददनति

श्रे र्ी भए २ र तृतीि श्रे र्ी भए १ अंक प्रनत िषयका दरले िढीमा १५ अंक प्रदान

गने ।
३. तानलम िापत

५ अंक

तानलम िापत क्तशक्षकको पेशागत यिकास तानलममा प्रथम श्रे र्ी भए ५ अंक ददतीि श्रे र्ी भए ३ अंक
तृतीि श्रे र्ी भए १ अंक ददने ।
४. अध्िापन गरे को यिषिमा प्राप्त ननतजा

१५ अं क

अध्िापन गरे को यिषिमा यिगत ३ िषयको कुनै कक्षाको कुनै एक यिषिको नसकाइ उपलब्धी औषत
७० प्रनतशत भन्दा बढी रहे को भएमा १५ अंक प्रदान गने ५० प्रनतशत भन्दा बढी रहे को भएमा १०
अंक प्रदान गने र सो भन्दा कमी भएको पाइएमा ५ अंक प्रदान गने । सो सम्बन्धमा पुष्टाइयका
आबचिक कागजात सम्बक्तन्धत क्तशक्षकले उपलब्ध गराउनु पनेछ ।

५. यिद्यालि यिकास प्रस्ताि

२० अंक

यिद्यालि यिकास प्रस्ताि तोयकए बमोक्तजमको ढााँिामा तिार गरी पेश गरे मा प्रधानाध्िापक छनौट
सनमनतको मुल्िांकनगरी िढीमा १५ अंक प्रदान गनय सयकने।तर ढााँिाभन्दा फरक भएमा छनौट
सनमनतले आिचिकता अनुसार मूल्िांकन गनय सक्ने । प्रस्तुतीकरर् िापत ५ अंक प्रदान गनय सयकने ।
६. नेतत्ृ ि नलने क्षमता

२० अंक
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नेतत्ृ ि नलने क्षमता िापत छनौट सनमनतले मूल्िाकंन गरी िढीमा १२ अंक र यि.व्ि.स.ले मूल्िांकन
गरी िढीमा ८ अंक प्रदान गनय सयकने ।यिद्यालि व्ििस्थापन सनमनत र प्रधानाध्िापक छनौट सनमनतले
मूल्िांकन गरी अंक प्रदान गदाय ८० प्रनतशत भन्दा बढी र ४० प्रनतशत भन्दा कम अंक ददनु परे मा सो
को पुष्याई समेत ददनुपनेछ ।
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