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सामदुायिक यिद्यालिका प्रधानाध्िापक ननिकु्ति सम्बन्धी कािययिनध २०७९ 

प्रस्तािना 
 

        सामदुायिक यिद्यालिमा िोग्ि र दक्ष यिद्यालिको प्राक्तिक तथा प्रशासकीि प्रमखुको रुपमा 
प्रधानाध्िापकको ननिकु्ति, सेिाको शतय काम कतयव्ि र अनधकारको सनुनक्तित गने उद्दशे्िले संघीि 
क्तशक्षा ऐन, २०२८ र सनुछहरी गाउँपानलका क्तशक्षा ननिमािली २०७४ को पररच्छेद ९ ननिम ५० 
िमोोक्तिम गाउँ क्तशक्षा सनमनतबाट तिार गरी पेश भएको कािययिनध पारीत गरर कािायन्ििन गनय 
बाञ्छनीि भएकोले सनुछहरी गाउँकाियपानलकाले िो कािय यिनध तिार गरर लाग ुगरेको छ । 

 

पररच्छेद- एक 

प्रारक्तम्भक 

 

१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

क. िस कािय यिनधको नाम "सामदुायिक यिद्यालिमा प्रधानाध्िापक ननिकु्ति सम्िन्धी कािययिनध 
२०७९" रहेको छ । 
ख. िो कािय यिनध सनुछहरी गाउँकाियपानलकाबाट पाररत भए पिात लाग ुहनुछे । 

२. पररभाषा:  यिषि िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा िस कािययिनधमा :  
क. "ऐन" भन्नाले सनुछहरी गाउँपानलकाको क्तशक्षा ऐन सम्झन ुपदयछ । 

ख. "कापयपानलका" भन्नाले सनुछहरी गाउँपानलकाको गाउँकाियपानलकालार्य सम्झन ुपदयछ । 

ग. "गाउँपानलका" भन्नाले सनुछहरी गाउँकाियपानलकालार्य सम्झन ुपदयछ । 

घ. "आधारभतु क्तशक्षा" भन्नाले प्रारक्तम्भक बालयिकास क्तशक्षा देक्तख कक्षा आठ सम्म ददर्न ेक्तशक्षा सम्झन ु
पदयछ । 

ङ. "माध्िनमक क्तशक्षा" भन्नाले कक्षा नौ देक्तख कक्षा बाह्र सम्म ददर्न ेक्तशक्षा सम्झन ुपदयछ । 

च. "सामदुायिक यिद्यालि" भन्नाले नपेाल सरकारबाट ननिनमत रुपमा अनदुान पाउन ेगरी समदुािको 
पहलमा स्थापना भर्य अनमुनत िा स्िीकृनत प्राप्त यिद्यालि सम्झन ुपदयछ । 
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छ. "संस्थागत यिद्यालि भन्नाले" नपेाल सरकार तथा सनुछहरी गाउँपानलका बाट ननिनमत रुपमा 
अनदुान नपाउन ेगरी अनमुनत िा स्िीकृत प्राप्त यिद्यालि सम्झन ुपदयछ । 

ि. "प्रधानाध्िापक" भन्नाले यिद्यालिको प्रशासयकि प्रमखुको रुपमा ननिकु्ति भएको व्िक्ति सम्झन ु
पदयछ  

 

 

पररच्छेद 

दईु 

३. प्रधानाध्िापक सम्बन्धी व्ििस्था 
१. यिद्यालिले  प्राक्तिक तथा प्रशासननक रुपमा काम गनय प्रत्िेक सामदुायिक यिद्यालिमा एक िना 
प्रधानाध्िापक रहनछे । 

२. सामदुायिक यिद्यालिको प्रधानाध्िापक हनुको लागी देहाि बमोक्तिमको िोग्िता भएको हनुपुनेछ  

क. माध्िनमक तह संञ्चालन भएको यिद्यालिको प्रधानाध्िापक हनुको लागी कक्तम्तमा स्नातकोत्तर िा 
सो सरहको परीक्षा उत्तीर्य गरेको िा माध्िनमक तहको स्थािी ननिकु्ति भएको पाँच िषय परुा भएको 
क्तशक्षक हनुपुनेछ ।िदद माध्िनमक तह सञ्चालन भएको यिद्यालिमा माध्िनमक तहको दरबन्दी नभएमा 
िा माध्िनमक तहमा स्थािी क्तशक्षक नभएमा िा प्रधानाध्िापक पदको यििापनमा उम्मेदिार हनु 
प्रस्तािना पत्र पशे नगरेमा कक्तम्तमा स्नातक तह िा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्य गरी सायिकको 
ननम्नमाध्िनमक तहमा स्थािी ननिकु्ति भएको पाँच िषय सेिा अिधी परुा भएको क्तशक्षक हनुपुनेछ । 
िदद ननम्नमाध्िनमक तहको स्थािी क्तशक्षक पनन नभएको अिस्थामा िा प्रधानाध्िापक पदको यििापनमा 
उम्मेदिार हनु प्रस्तािना पत्र पशे नगरेमा कक्तम्तमा पनन प्रिीर्ता प्रमार्पत्र तह िा सो सरहको परीक्षा 
उत्तीर्य गरी प्राथनमक तहमा स्थािी ननिकु्ति भएको पाँच िषय परुा भएको क्तशक्षक हनुपुनेछ। 

ख. आधारभतु तह (कक्षा १-८) सञ्चालन भएको यिद्यालिको प्रधानाध्िापक हनुको लागी कक्तम्तमा 
पनन स्नातक िा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्य गरेको र सायिकको ननम्न माध्िनमक तहमा स्थािी 
ननिकु्ति भएको पाँच िषय परुा भएको क्तशक्षक हनुपुनेछ 

िदद सोो तहको स्थािी क्तशक्षक पनन नभएको अिस्थामा िा प्रधानाध्िापक  

पदको यििापनमा उम्मेदिार हनु प्रस्तािना पत्र पशे नगरेमा कक्तम्तमा पनन प्रिीर्ता  

प्रमार् पत्र तह िा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्य गरी प्राथनमक तहमा स्थािी ननिकु्ति भएको पाँच िषय 
परुा भएको क्तशक्षक हनुपुनेछ । 
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ग) आधारभतु तह (कक्षा १- ५) सञ्चालन भएको यिद्यालिको प्रधानाध्िापक हनुको लागी कक्तम्तमा 
पनन प्रिीर्ता प्रमार्पत्र तह िा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्य गरेको र सायिकको प्राथनमक तहमा 
स्थािी ननिकु्ति भएको पाँच िषय परुा भएको क्तशक्षक हनु ुपने । 

घ. आधारभतु तह (कक्षा १- ३) सञ्चालन भएको यिद्यालिको प्रधानाध्िापक हनुको लागी कक्तम्तमा 
पनन प्रिीर्ता प्रमार्पत्र तह िा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्य गरेको र सायिकको प्राथनमक तहमा 
स्थािी ननिकु्ति भएको पाँच िषय परुा भएको क्तशक्षक हनु ुपने । 

ङ. आधारभतु तह (कक्षा १- ३) र (कक्षा १- ५) सञ्चालन भएको र दरिक्तन्द नभएको यिद्यालिको 
प्रधानाध्िापक हनुको लागी कक्तम्तमा पनन प्रिीर्ता प्रमार्पत्र तह िा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्य 
गरेको र गाउपानलका अनदुानमा करार ननिकु्ति भएको क्तशक्षक हनु ुपने । 

३. सामदुायिक यिद्यालिको प्रधानाध्िापक ननिकु्तिको प्रयििा देहाि बमोक्तिम हनुछे । 

क) सामदुायिक यिद्यालिमा प्रधानाध्िापक ननिकु्ति गने प्रिोिनका लागी यिद्यालि व्ििस्थापान 
सनमनतले गाउँपानलकाको अनमुनत नलर् पन्र ददनको म्िाद ददर् यिद्यालि यिकास प्रस्तािाना सयहत 
दरखास्त आव्हान गनय लगार्नछे । 

ख) प्रधानाध्िापक हनुको लागी ननिम २ िमोक्तिमको िोग्िता पगुेका क्तशक्षकहरुले कक्तम्तमा पनन 
अनसूुची १ बमोक्तिमको पाचँ िषे यिद्यालि यिकास प्रस्तािना तिार गरी यिद्यालि व्ििस्थापन सनमनत 
समक्ष दरखास्त ददन सक्नछे । 

ग)  ननिम नं. ३ को उपननिम "ख" बमोक्तिम प्राप्त भएका यिद्यालि यिकास प्रस्तािना सयहतको दरखास्त 
यिद्यालि व्ििस्थापन सनमनतले प्रधानाध्िापक छनौट सनमनत समक्ष म्िाद समाप्त भएको नमनतले तीन 
ददन नभत्र पशे गररसक्न ुपनेछ । 

घ)  प्रधानाध्िापक छनौट सम्बन्धी आधारहरु अनसुचुी २ मा उल्लेख गररए बमोक्तिम हनुछे । 

ङ) यिद्यालि व्ििस्थापन सनमनतले प्रधानाध्िापक छनौट गनयको लागी तपक्तशल बमोक्तिमको पाँच 
सदस्िीि छनौट सनमनत गठन गनेछ । 

१) गाउपानलका सामाक्तिक यिकास सनमनत संिोिक – अध्िक्ष 

२) स्थानीि क्तशक्षा प्रमेी बयुिक्तियि समािसेिी व्िक्तिहरु मध्िेबाट गाउँ क्तशक्षा सनमनतले मनोननत गरेको 
एक िना – सदस्ि 

३) यिद्यालि व्ििस्थापन सनमनत अध्िक्ष - सदस्ि 

४) क्तशक्षा शाखा प्रमखु िा ननिले तोकेको अनधकृत स्तरको कमयचारी – सदस्ि 

५) यिद्यालि व्ििस्थापनले तोकेको क्तशक्षक- सदस्ि सक्तचि   
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च) उपदफा "ङ" बमोक्तिम गदठत सनमनतले अनसूुची २ मा उल्लेक्तखत व्िस्थाको आधारमा सिै भन्दा 
िढी अंक प्राप्त गने उमेदिारलार्य प्रधानाध्िापक ननिकु्तिको लागी यिद्यालि ब्ििस्थापन सनमनतलार्य 
नसफाररस गनेछ ।तर कक्तम्तमा पनन ६० अंक प्राप्त नगरेका उम्मेदिारलार्य प्रधानाध्िापक पदमा 
नसफाररस गररन ेछैन । 

छ) संस्थागत यिद्यालिको हकमा यिद्यालिले आफ्नो कािययिनध संघीि र सनुछहरी गाउँपानलका क्तशक्षा 
ऐन र ननिमािली बमोक्तिम स्ििम आफैले बनाउन सक्नछे । 

४. काियसम्पादन करार गनुय पने : 

क) ननिम २ को उपननिम "च" बमोक्तिम यिद्यालि व्ििस्थापन सनमनतमा नसफाररस भएका 
प्रधानाध्िापकलार्य प्रमखु प्रशासयकि अनधकृतले सात ददन नभत्र ननिले पशे गरेको प्रस्तािना पत्रको 
आधारमा र यिद्यालि व्ििस्थापन सनमनतको सफाररसमा १ िषयको लागी प्रधानाध्िापक पदमा 
काियसम्पादन करार िा ननिकु्ति गरी सो को अनभलेख गाउँपानलका क्तशक्षा ििुा तथा खेलकुद शाखा 
कािायलिमा सरुक्तक्षत राक्तखनछे। 

ख) प्रधानाध्िापकको पदमा ननिकु्ति भएको व्िक्तिको काियकाल समाप्त भएपनछ पनन ननिले करार 
सम्झौता बमोक्तिम काियसम्पादन गरेको र काियदक्षता सन्तोषिनक भएको भनन पनु ननपकु्ति िा म्िाद 
थपको लागी यिद्यालि व्ििस्थापन सनमनतले नसफाररस गरेमा गाउँ क्तशक्षा सनमनतको ननर्यि बमोक्तिम 
ननिलार्य म्िाद थप गरर पनु: ननिकु्ति गनय सयकन ेछ । 

ग) प्रधानाध्िापकको पदमा ननिकु्ति भएको व्िक्तिले करार सम्झौता बमोक्तिम काियसम्पादन नगरेमा िा 
ननिको काियदक्षता सन्तोषिनक नभएमा यिद्यालि व्ििस्थापन सनमनतले नसफाररस गरेमा गाउँ क्तशक्षा 
सनमनतले ननिलार्य िनुसकैु िेला प्रधानािापक पद बाट हटाउन सक्नछे र ननिम नं. ३ बमोक्तिम 
प्रयििा परुा गरी प्रधानाध्िापक ननिकु्ति गनेछ । तर त्िसरी पदबाट हटाउन ुअक्तघ ननिलार्य सफार् 
पेश गनय मनानसि मौकाबाट िक्तञ्चत गररन ेछैन । 

५. प्रधानाध्िापक सम्बन्धी यिशषे व्ििस्था  

क) सामदुायिक यिद्यालिमा प्रधानाध्िापकको ननिकु्ति गदाय ननिम २ बमोक्तिमको िोग्िता प्राप्त गरेका 
ब्िक्ति यिद्यालिमा नभएको अिस्थामा िा प्रधानाध्िपकको पदमा यििनपनमा दरखास्त नददएकक्ष 
अिस्थामा माध्िनमक तह हकमा स्नातक िा सो सरहको िोग्िता, आधारभतु तहको हकमा प्रयिर्ता 
प्रमार् पत्र तह/ कक्षा १२ िा सो सरहको िोग्िता भएको व्िक्ति उम्मेदिार हनु सक्नछेन । 
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ख) प्रधानाध्िापकको पदको यििापनमा कुनै पनन यिद्यालिमा दरखास्त नपरेको अिस्थामा प्रधानाध्िापक 
छनौटमा सनमनतमा यिद्यालि व्ििस्थापन सनमनत बाट नसफाररस भै आएका क्तशक्षकहरु मध्िेबाट एक 
िनालार्य प्रधानाध्िापकमा नसफाररस गनेछ । 

ग)  प्रधानाध्िापक हनुको लागी िनु यिद्यालिमा काियरत क्तशक्षक हो सोयह यिद्यालिमा मात्र उम्मेदिार 
हनुछे । 

घ) िो कािययिनध बमोक्तिम प्रधानाध्िापकको ननिकु्ति नभएको अिस्थामा सामदुायिक यिद्यालिमा 
प्रधानाध्िापक अनउुपक्तस्थत भएमा िा प्रधानाध्िापकको पद ररि भएको अिस्थामा यिद्यालि 
व्ििस्थापन सनमनतले यिद्यालिका क्तशक्षकहरुमध्िेबाट सक्षम र उपििु ठानकेा क्तशक्षकलार्य  नननमत्त 
प्रधानाध्िापकको ननम्मेिारी ददन सक्नछे । 

 

६. प्रधानाध्िापकको काम, कतयव्ि र अनधकार  

क) प्रधानाध्िापकको काम कतयव्ि र अनधकार गाउँ क्तशक्षा ऐन तथा ननिमािली २०७४ मा उल्लेख 
भए बमोक्तिम हनुछे । 

 

 

 

पररच्छेद- तीन 

यियिध 

७.प्रधानाध्िापकको  ननिकु्ति गररसक्नपुने समिानध:  

क) िस कािययिनध स्िीकृत भए पिात पयहलो पटकको लागी गाउँ क्तशक्षा सनमनतले ननर्यि गरे 
बमोक्तिम प्रधानाध्िापकको ननिकु्ति सम्बन्धी काियका लानग यिद्यालिहरुलाई सूचना गररनछे । तत ्
पिात प्रधानाध्िापकको पद ररि रहेको अिस्थामा यिद्यालि व्ििस्थापन सनमनतले िो कािययिनध 
बमोक्तिम ननिकु्ति कािय अगानि बढाउन ुपनेछ ।  

८. समन्िि तथा सहिोग गनुयपने : 

क) सामदुायिक यिद्यालिका प्रधानाध्िापक पदमा ननिकु्ति सम्बन्धी काियको लागी यिद्यालि 
व्ििस्थापन सनमनत तथा क्तशक्षकका यिनभन्न पशेागत संगठनहरुले आिश्िक सहिोग र 

समन्िि गनुयपनेछ 

 

९. बाक्तझएमा अमान्ि हनु े:  
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क) िस कािययिनधको कुनै व्ििस्था प्रचनलत काननु संग बाक्तझएमा बाक्तझएको हदसम्म कािययिनधको 
व्ििस्था अमान्ि हनुछे । 
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अनसूुची- १ 

यिद्यालि यिकास प्रस्तािना 
१. यिद्यालिको संक्तक्षप्त पररचि  

२. यिद्यालिको शैक्तक्षक अिस्थाको यिश्लषेर् 

३. यिद्यालिको यिद्यमान समस्िा र समाधानका उपािहरु  

४. यिद्यालिले हानसल गनुय पने अपेक्तक्षत उपललब्धीहरु  

५. अपेक्तक्षत उपलब्धी हानसल गनयको लागी स्रोत पयहचान सयहतको ५ िषे काियिोिना  

६. प्रनतबिता  
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अनसूुची- २ 

प्रधानाध्िापक छनौटका आधारहरु 
 

१. शैक्षक िोग्िता िापत २५  
क) शैक्तक्षक िोग्िता िापत अंक दददा सम्बन्धीत तहको शैक्तक्षक िोग्िता = १५ 

प्रथम शे्रर्ी =१५ 

यिनति शे्रर्ी =१० 

तनृति शे्रर्ी =५    

ख)  मानथल्लो िोग्िताका = १० 
प्रथम शे्रर्ी =१० 

यिनति शे्रर्ी =७ 

तनृति शे्रर्ी =५   

२. क्तशक्षर् अनभुि िापत १५ 
क्तशक्षर् अनभुि िापत अंक प्रदान गदाय स्थािी क्तशक्षर् अनभुि भएको र सम्बन्धीत तहको  

प्रथम शे्रर्ी =१५ 
यिनति शे्रर्ी =१० 

तनृति शे्रर्ी =७   

३. तानलम बापत  १० अंक  

तानलम िापत क्तशक्षकको पेशागत यिकास तानलममा 
प्रथम शे्रर्ी =१० 

यिनति शे्रर्ी =७ 

तनृति शे्रर्ी =४ 

४. अध्िापन गरेको यिषिमा प्राप्त ननतिा १५ अंक    

अध्िापन गरेको यिषिमा यिगत ३ िषय कुनै कक्षाको कुनै एक यिषिको नसकार् उपलब्धी  

८० प्रनतशत भन्दा मानथ भए =१५ 

६० प्रनतशत भन्दा मानथ भए =१० 

३५ प्रनतशत भन्दा माथी भए =५ 
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प्रदान गने र ३५ प्रनतशत भन्दा कम भए अंक प्रदान नगने सो सम्बन्धमा पषु्टार्यका 
आिश्िक कागिात सम्बक्तन्धत क्तशक्षकले उपलव्ध गराउन ुपने । 

 

 

 

५. यिद्यालि यिकास प्रस्तािना २० अंक  

यिद्यालि यिकास प्रस्तािना तोयकए बमोक्तिमको ढाँचामा तिार गरी पशे गरेमा प्रधानाध्िापक 
छनौट सनमनतले मूल्िाङकन गरी िढीमा १५ अंक प्रदान गनय सयकन े। तर ढाँचा भन्दा 
फरक भएमा छनौट सनमनतले आिश्िकता अनसुार मूल्िाङ्कन गनय सक्न े। 
 यिद्यालि यिकास प्रस्तािना = १५ 
प्रस्तनुतकरर् िापत = ५  

 

६. नतेतृ्ि नलन ेक्षमता १५ अंक  

क) क्तशक्षा ििुा तथा खेलकुद शाखा प्रमखु/क्तशक्षा अनधकृतको मूल्िाङ्कन बाट  ५ 

ख) व्ििस्थापन सनमनतको मूल्िाङ्कन बाट   ५  

ग) सम्बक्तन्धत यिद्यालिका क्तशक्षकहरुबाट    ५ 


