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प्रस्तािना : 
धलुिखेि नगर के्षत्रका सामदुावयक विद्याियहरुमा प्रधानाध्यापक लनयकु्ति 
प्रवियािाई योग्यतामा आधाररत र पूिायनमुानीय बनाइ धलुिखेि क्तशक्षा ऐन २०७६ 
को दफा ३६ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी  प्रधानाध्यापक लनयकु्ति गनय 
िाञ्छनीय भएकोिे धलुिखेि नगर काययपालिकाबाट यो काययविलध जारी गररएको छ 
। 

 

पररच्छेद– १ 

संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

१. संक्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस काययविलधको नाम  प्रधानाध्यापक लनयकु्ति 
सम्बन्धी काययविलध, २०७८ हनुछे । 

(२) यो काययविलध तत्काि िागू हनुेछ । 

२. पररभाषा:  विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलधमा : 

(क) “ऐनÆ भन्नािे धलुिखेि क्तशक्षा ऐन २०७६ सम्झन ुपछय । 

(ख) “नगर काययपालिकाÆ भन्नािे धलुिखेि नगरपालिकाको काययपालिका 
सम्झन ुपछय  । 

(ग) “नगरपालिकाÆ भन्नािे धलुिखेि नगरपालिकाको कायायिय सम्झन ुपछय  । 

(घ) “प्रधानाध्यापकÆ भन्नािे यसै काययविलधको दफा ३ बमोक्तजम लनयिु 
प्रधानाध्यापक सम्झन ुपदयछ । 

(ङ) “प्रमखुÆ भन्नािे धलुिखेि नगरपालिकाको प्रमखु सम्झन ुपछय । 

(च) “प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतÆ भन्नािे धलुिखेि नगरपालिकाको 
प्रशासकीय प्रमखुको रुपमा काम गनय तोवकएको  अलधकृत सम्झन ु
पछय । 
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(छ) “शाखा प्रमखुÆ भन्नािे धलुिखेि नगरपालिकाको क्तशक्षा यिुा तथा 
खेिकुद शाखाको प्रमखुको रुपमा काम गनय तोवकएको क्तशक्षा सेिाको 
अलधकृत कमयचारी सम्झन ुपछय । 

(ज) “शाखाÆ भन्नािे धलुिखेिनगर काययपालिकाको क्तशक्षा यिुा तथा 
खेिकुद शाखा सम्झन ुपछय । 

(झ) “क्तशक्षा तालिम केन्रÆ भन्नािे क्तशक्षकहरुको तालिम प्रदायक सरकारी 
संस्था सम्झन ुपदयछ । 

 

पररच्छेद– २ 

प्रधानाध्यापकको लनयकु्ति तथा काम, कतयव्य र अलधकार 
३. प्रधानाध्यापक सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) विद्याियको प्राक्तिक तथा प्रशासकीय 

प्रमखुको रुपमा काम गनय प्रत्येक विद्याियमा एक जना प्रधानाध्यापक रहनेछ 
। प्रधानाध्यापक लनयकु्तिका िालग योग्यता र सेिा अिलध पगेुका व्यक्तिबाट 
नगरपालिकािे कक्तम्तमा १५ ददनको सूचना प्रकाशन गरी दरखास्त आह्वान 
गनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम प्रधानाध्यापक हनुका िालग देहायबमोक्तजमको योग्यता 
र सेिा अिलध पगेुको व्यक्ति उमेदिार हनु सक्नछे । 

(क) स्थायी लनयकु्ति भइ कक्तम्तमा परीक्षणकाि पूरा भएका क्तशक्षकहरु मध्ये 
आधारभतू तह कक्षा १-५ सम्मको विद्याियको प्रधानाध्यापकको हकमा 
क्तशक्षा शास्त्र विषयमा कक्तम्तमा बाह्रकक्षा िा प्रिीणता प्रमाण पत्र तह िा 
सो सरह उत्तीणय, आधारभतू तह कक्षा १-८ सम्मको विद्याियको 
प्रधानाध्यापकको हकमा क्तशक्षा शास्त्र विषयमा कक्तम्तमा स्नातक तह िा सो 
सरह उत्तीणय र माध्यलमक तहको प्रधानाध्यापकको हकमा क्तशक्षा शास्त्र 
विषयमा कक्तम्तमा स्नातकोत्तर तह िा सो सरह उत्तीणय गरेका सम्बक्तन्धत 
विद्याियको सम्बक्तन्धत तह (माध्यलमकका िालग माध्यलमक तह, आधारभतू 
तह कक्षा १-८ का िालग लनम्न माध्यलमक तह र आधारभतू तह कक्षा 
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१-५ का िालग प्राथलमक तहका क्तशक्षक) मा काययरत स्थायी क्तशक्षकहरु 
उमेदिार हनु सक्नछे ।  

(ख) खण्ड क. बमोक्तजमका शैक्तक्षक योग्यता पगेुका क्तशक्षक सम्बक्तन्धत 
विद्याियमा उपिब्ध नभएको खण्डमा िा प्रअको उमेदिार हनु इच्छा/रुक्तच 
नभएको खण्डमा क्तशक्षा शास्त्र विषयमा स्नातक िा सो सरह उत्तीणय गरी 
माध्यलमक तहमा कक्तम्तमा पााँच िषय स्थायी सेिा गरेको सोही विद्याियका 
क्तशक्षक माध्यलमक तहको विद्याियको प्रधानाध्यापकको पदमा उमेदिार 
हनु, क्तशक्षा शास्त्रमा प्रिीणता प्रमाण पत्र तह िा कक्षा १२ िा सो सरह 
उत्तीणय गरेको कक्तम्तमा पााँच िषय स्थायी सेिा अिलध पूरा भएको लनम्न 
माध्यलमक तहको क्तशक्षक िा प्राथलमक तहको क्तशक्षक आधारभतू तह 
(कक्षा १-८) को विद्याियका िालग सम्बक्तन्धत विद्याियको प्रधानाध्यापक 
पदमा उमेदिार हनु र आधारभतू तहको कक्षा १-५ को  विद्याियको 
िालग प्राथलमक तहको क्तशक्षक पदमा कक्तम्तमा पााँच िषय स्थायी सेिा 
गरेको सोही विद्याियमा काययरत क्तशक्षक उमेदिार हनु सक्नछे । 

(ग)  खण्ड क. र ख. मा जनुसकैु कुरा िेक्तखएको भए तापलन कुनै 
विद्याियमा सम्बक्तन्धत तहको स्थायी क्तशक्षक नभएको र भए पलन स्थायी 
क्तशक्षकिे दरखास्त ददन इच्छा/रुक्तच नभएको खण्डमा सोही विद्याियमा 
काययरत अस्थायी करार िा राहत अनदुानकोटाको खण्ड क. बमोक्तजमको 
शैक्तक्षक योग्यता िा खण्ड ख. बमोक्तजमको सेिा अिलध भएका क्तशक्षक 
प्रधानाध्यापकको उमेदिार हनु सक्नेछ । साथै माध्यलमक तहको कक्षा 
१-१२ सञ्चालित विद्याियमा कक्तम्तमा छ मवहनादेक्तख सम्बक्तन्धत 
विद्याियमा लनप्रअ भई कामकाज गरररहेका साविक उच्च माक्तश 
दरबन्दी/राहत अनदुानकोटाका अस्थायी क्तशक्षकिे खण्ड क. र ख. बमोक्तजम 
स्थायी क्तशक्षक सरह उमेदिार हनु सक्नछे । 

(३) उपदफा(१) बमोक्तजम प्रधानाध्यापक पदपूलतयका िालग नगरपालिकािे सूचना 
प्रकाशन गरी तोकेको म्यादलभत्र विद्यािय विकास प्रस्तािसवहत  
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प्रधानाध्यापक पदमा उमेदिार हनु इच्छुक क्तशक्षकिे शाखा प्रमखु समक्ष 
दरखास्त ददन सक्नेछ । 

(४) उपदफा (३) बमोक्तजम प्राप्त विद्यािय विकास प्रस्तािसवहतको दरखास्त 
शाखािे दफा ६ बमोक्तजमको प्रधानाध्यापक छनौट सलमलत समक्ष 
पठाउनेछ । 

(५) उपदफा (४) बमोक्तजम विद्यािय विकास प्रस्तािसवहतको दरखास्त प्राप्त 
भएपलछ प्रधानाध्यापक छनौट सलमलतिे दफा ५ मा उक्तलिक्तखत मापदण्ड र 
आधारमा  एक्काइस ददन लभत्र मूलयाङ्कन गरी गराइ कुि प्राप्ताङ्क बमोक्तजम 
कायम भएको योग्यतािम सवहतको समविगत वििरण प्रमखु प्रशासकीय 
अलधकृत समक्ष पेश  गनुयपनेछ । 

(६) उपदफा (५) बमोक्तजम प्रधानाध्यापक छनौट सलमलतबाट प्राप्त मूलयाङ्कनको 
समविगतको आधारमा विद्याियगत योग्यतािमको सूक्तच प्रकाशन गरी 
सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गने उमेदिारिाई दफा ५ को खण्ड ख. 
बमोक्तजमको ढााँचामा लनजिे पेश गरेको विद्यािय विकास प्रस्तािमा 
िेक्तखएका सूचकहरु समयबद्ध रुपमा पूरा गने काययसम्पादन करार गराइ 
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे प्रधानाध्यापक पदमा लनयकु्ति  गनेछ ।   

(७) उपदफा (६) बमोक्तजमको योग्यतािमको सूक्तच उपर क्तचत्त नबझुको खण्डमा 
क्तचत्त नबझु्न ेउमेदिारिे सूक्तच प्रकाशन भएको लमलतिे ३ तीन ददन लभत्र 
नगर क्तशक्षा सलमलत समक्ष लिक्तखत लनिदेन ददन सक्नेछ । यसरी 
योग्यतािम सूक्तच उपर क्तचत्त नबझुी ददइएको लनिेदन उपर नगर क्तशक्षा 
सलमलतिे ७ सात ददनलभत्र छानलबन गरी कुनै पररमाजयन गनुयपने देक्तखएमा 
रायसमेत प्रधानाध्यापक छनौट सलमलतमा वफताय पठाइ ददनेछ । छनौट 
सलमलतिे राय प्राप्त भएको लमलतिे तीन ददनलभत्र उि राय समािेश गरी 
अक्तन्तम नलतजा प्रकाशन गनुयपनेछ । 

(८) प्रधानाध्यापकको पदािलध नगरपालिकासाँग करार सम्झौता गरेको लमलतिे 
पााँच िषयको हनुेछ र लनजको काययसम्पादन करारको आधारमा पवहिो िषय 



 

संखयाः २         स्थानीय राजपत्र          लमलतः २०७८/०६/०५ 

5 

 

परीक्षणकािको मूलयाङ्कन तेस्रो िषय मध्यािलध मूलयाङ्कन र पााँचौँ िषयको 
अन्त्यमा अक्तन्तम मूलयाङ्कन गररनेछ । यसरी मूलयाङ्कन गदाय लनजको 
काययसम्पादन सन्तोषजनक देक्तखएमा पनुः सो पदमा पााँच िषयको िालग एक 
पटक करार अिलध थप गनय सवकनेछ । तर पवहिो पटक प्रधानाध्यापक 
पदमा करार सम्झौता गरेको लमलतिे एक िषयसम्म लनजको परीक्षणकाि 
रहनेछ । परीक्षणकाि अिलधलभत्र क्तशक्षक, समदुाय, विव्यस, क्तशक्षक 
अलभभािक संघ, िडा क्तशक्षा सलमलत र सरोकारिािा पक्षसाँग समन्िय र 
सहकायय गनय नसकी विद्याियको प्राक्तिक र प्रशासकीय नेततृ्ि ददन 
नसकेको खण्डमा विद्यािय व्यिस्थापन सलमलत र िडा क्तशक्षा सलमलतको 
लसफाररस िा नगरपालिकाको अनगुमन मूलयाङ्कनबाट देक्तखएमा उपदफा (९) 

बमोक्तजम लनजिाई प्रधानाध्यापक  पदबाट हटाउन सवकनेछ । 

(९) प्रधानाध्यापकिे आफूिे गरेको काययसम्पादन करार बमोक्तजम काम नगरेको 
िा लनजको कायय सन्तोषजनक नभएको िा लनजको आचरण खराब रहेको 
कुरा विद्यािय व्यिस्थापन सलमलत, िडा क्तशक्षा सलमलत  लसफाररस  र 
नगरपालिकाको अनगुमनबाट देक्तखएमा प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतिे 
लनजिाई प्रधानाध्यापकको पदबाट जनुसकैु बखत हटाउन सक्नछे ।  

(१०) उपदफा (९) मा जनुसकैु कुरा िेक्तखएको भए तापलन प्रधानाध्यापकिाई 
पदबाट हटाउन ुअक्तघ लनजिाई सफाई पेश गने मनालसि मौकाबाट बक्तञ्चत 
गररने छैन । तर परीक्षणकािको अिलधमा प्राक्तिक र प्रशासकीय नेततृ्ि 
ददन नसकेको भनी विव्यसबाट लसफाररस भएको र नगरपालिकाबाट 
अनगुमन हुाँदा उक्तचत िागेको अिस्थामा प्रधानाध्यापकको पदमा सेिा 
लनरन्तरता नगनय लनजबाट थप सफाइ लिइरहन ुपने छैन । 

(११) यस काययविलधबमोक्तजम लनयिु प्रधानाध्यापकिाई संघ िा प्रदेश सरकारबाट 
प्राप्त हनुे सेिा सवुिधाका अलतररि नगरपालिकाको कोषबाट नगर सभािे 
तोकेबमोक्तजम थप प्रधानाध्यापक भत्ता र सञ्चार सवुिधा उपिब्ध गराइनेछ 
। 
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(१२) सामदुावयक विद्याियमा प्रधानाध्यापक अनपुक्तस्थत भएमा िा कुनै कारणिे 
प्रधानाध्यापकको पद ररि भएमा प्रधानाध्यापक उपक्तस्थत नभएसम्म िा 
प्रधानाध्यापकको पदपूलतय नभएसम्मका िालग सो विद्याियमा काययरत 
क्तशक्षकहरु मध्ये िररष्ठतम स्थायी क्तशक्षकिे लनलमत्त प्रधानाध्यापक भई 
काम गनेछ । तर कुनै विद्याियमा एकभन्दा बढी तह भएमा मालथलिो 
तहको िररष्ठतम क्तशक्षकिे लनलमत्त भई काम गनेछ । िररष्ठतम क्तशक्षकिे 
सो पद स्िीकार नगरी लिक्तखत लनिेदन पेश गरेमा बररष्ठताको िममा 
रहेको पलछलिो क्तशक्षकिाई विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतिे लनलमत्त 
प्रधानाध्यापक तोक्नेछ ।  

(१३) उपदफा (१२)  को प्रयोजनका िालग क्तशक्षकको िररष्ठता लनधायरण गदाय 
देहायको आधारमा गररनेछः 

(क) सम्बक्तन्धत तह र शे्रणीको स्थायी लनयकु्ति लमलतको आधारमा,  

(ख) खण्ड (क) को आधारमा िररष्ठता नछुविएमा सो भन्दा तलिो तह िा 
शे्रणीको स्थायी लनयकु्ति लमलतको आधारमा,  

(ग) खण्ड (क) र (ख) को आधारमा िररष्ठता नछुविएमा सम्बक्तन्धत तह र 
शे्रणीको अस्थायी लनयकु्ति लमलतको आधारमा, 

(घ) खण्ड (क), (ख) र (ग) को आधारमा पलन िररष्ठता नछुविएमा खण्ड (क) 
को लसफाररसको योग्यतािमको आधारमा तर खिुा प्रलतयोलगता, 
आन्तररक प्रलतयोलगता, काययक्षमताको मूलयाङ्कनबाट बढुिा एउटै लमलतमा 
भए िमशः काययक्षमता, आन्तररक प्रलतयोलगता र खिुाको 
योग्यतािमिाई मान्यता ददइनछे । 

(१४) यस काययविलधमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेक्तखएको भए तापलन संस्थागत 
विद्याियको व्यिस्थापन सलमलतिे प्रधानाध्यापकको लनयकु्ति गदाय  नगर 
क्तशक्षा सलमलतबाट स्िीकृत काययविलध बमोक्तजम लनयकु्ति गनय सक्नछे । 
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(१५) उपदफा (१४) बमोक्तजम प्रधानाध्यापक लनयकु्ति गदाय जनु तहको विद्यािय 
हो सोही तहमा अध्यापन गराउन चावहने न्यूनतम शैक्तक्षक योग्यता भएको 
क्तशक्षकिाई मात्र प्रधानाध्यापकको पदमा लनयकु्ति गनुयपनेछ ।  

(१६) यस काययविलधमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा िेक्तखएको भए तापलन तोवकएको 
शैक्तक्षक योग्यता र समयािलध पूरा भएका क्तशक्षकिे नमूना विद्यािय 
विकास प्रस्ताि अन्तगयत विद्यािय विकास प्रस्ताि नगरपालिकामा पेश 
गरी  स्िीकृत भएको र सोहीबमोक्तजम प्रधानाध्यापक पदमा लनयिु भई 
यो काययविलध प्रारम्भ हुाँदाका बखत काययरत प्रधानाध्यापकिे लनज लनयकु्ति 
हुाँदाका बखत तोवकएको शतयको अलधनमा रही उपदफा (८) बमोक्तजम 
अिलधसम्म प्रधानाध्यापक पदमा कायम रहन सक्नेछ । तर उपदफा 
(९) को प्रकृयाबमोक्तजम प्रधानाध्यापक  पदबाट हटाउन बाधा पनेछैन ।   

४. प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य र अलधकारः प्रधानाध्यापकको काम, कतयव्य र 
अलधकार देहाय बमोक्तजम हनुेछः 

(क) विद्याियमा शैक्तक्षक िातािरण, गणुस्तर, अनशुासन कायम राख्न,े 

(ख) विद्याियका क्तशक्षक तथा कमयचारीहरुसाँग समन्िय गरी क्तशक्षक, 
कमयचारी, विद्याथी र अलभभािकहरु बीच पारस्पाररक सहयोगको 
िातािरण लसजयना गने, 

(ग) विद्याियमा अनशुासन, सच्चररत्रता, क्तशिता कायम गनय आिश्यक काम 
गने, 

(घ) क्तशक्षकहरुसाँग परामशय गरी विद्याियमा कक्षा सञ्चािन सम्बन्धी 
काययिम तयार गने तथा त्यस्तो काययिम बमोक्तजम कक्षा सञ्चािन 
भए नभएको लनरीक्षण गने, 

(ङ) विद्याियमा सरसफाइ, अलतररि वियाकिाप आददको प्रबन्ध गने, 

गराउने,  

(च) विद्याियको प्रशासलनक काययको सञ्चािन तथा लनयन्त्रण गने, 
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(छ) विद्याियमा विद्याथी भनाय गने तथा परीक्षा सञ्चािन गराउने,  

(ज) विद्याथीिाई स्थानान्तरण तथा अन्य प्रमाण पत्र ददने, 

(झ) विद्याियमा भए गरेका महत्त्िपूणय कामकािायहीको अलभिेख राख्न,े 

(ञ) कुनै क्तशक्षक कमयचारीिे जानी जानी िा िापरिाही साथ कुनै काम 
गनायिे विद्याियिाई हानी  नोक्सानी पनय गएमा त्यस्ता हानी 
नोक्सानीको रकम तिबबाट किा गरी असिु गने, 

(ट) विद्याियिे आफ्नै स्रोतमा लनयिु गरेका क्तशक्षक िा कमयचारीिे पदीय 
क्तजम्मेिारी पूरा नगरेमा व्यिस्थापन सलमलतको लसफाररसबमोक्तजम 
अिकाश िगायतका अन्य विभागीय कारिाही गने, 

(ठ) क्तशक्षक र कमयचारीिे जानी जानी िा िापरिाही साथ कुनै काम 
गनायिे विद्याियिाई हानी नोक्सानी पनय गएमा त्यस्तो हानी 
नोक्सानीको रकम तिबबाट किा गरी असिु गने, 

(ड) क्तशक्षक कमयचारीिाई ददइएको सजायको अलभिेख राख्न े तथा त्यस्तो 
अलभिेख क्तशक्षा अलधकृत िा नगरपालिकािे हेनय चाहेमा देखाउने । 
साथै सजायको अलभिेख राखी नगरपालिका र सम्बक्तन्धत कायायियमा 
प्रलतिदेन पठाउने, 

(ढ) क्तशक्षक िा कमयचारीिाई सजाय िा परुस्कार ददन े सम्बन्धमा 
व्यिस्थापन सलमलत तथा  नगरपालिकाको क्तशक्षा शाखामा लसफाररस 
गने, 

(ण) नगरकाययपालिकाबाट स्थायी लनयकु्ति एिम ् पदस्थापन, सरुिा 
व्यिस्थापन िा कामकाज व्यिस्थापन  भई आएका क्तशक्षकिाई 
हाक्तजर गराई विषय र तह अनसुारको कक्षा क्तशक्षणमा खटाउन,े 

(त) मवहनामा कक्तम्तमा एक पटक (आिश्यकता अनसुार बवढ पटक पलन) 
क्तशक्षक तथा कमयचारीको  बैठक बोिाई विद्याियको प्राक्तिक, भौलतक 
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र शैक्तक्षक प्रशासन सम्बन्धी विषयमा विचार विमशय गरी  अलभिेख 
राख्न,े 

(थ) नगरपालिकाबाट पूिय स्िीकृलत लिई अलत आिश्यक भएको विषयमा 
विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतको लनणयय गराई विद्याियको स्रोतबाट 
तिब भत्ता खाने गरी क्तशक्षकको पद कायम गरी सो अनसुार पद 
स्िीकृत भएका विषयका क्तशक्षकको पदपूलतय गरी करारमा लनयिु गने 
र यसरी लनयकु्ति भएका क्तशक्षक तथा कमयचारीहरुको तिब सम्बन्धी 
प्रलतिदेन पाररत गनय व्यिस्थापन सलमलतमा पेश गने, 

(द) विद्यािय भिन तथा छात्रािासको हातालभत्र कुनै वकलसमको अिाक्तञ्छत 
वियाकिाप हनु नददन,े 

(ध) विद्याियको प्रभािकारी सञ्चािनको िालग िावषयक योजना बनाइ 
व्यिस्थापन सलमलतबाट पाररत गरी कायायन्ियन गने गराउने, 

(न) विद्याियमा अध्ययन अध्यापन सम्बन्धी मालसक, अधयिावषयक तथा 
िावषयक काययिम बनाइ कायायन्ियन गने गराउने, 

(प) क्तशक्षक िा कमयचारीिाई तालिममा पठाउन व्यिस्थापन सलमलतबाट 
अनमुोदन गराई नगरपालिकाको क्तशक्षा शाखामा पठाउने, 

(फ) विद्याियमा नेपाि सरकारबाट स्िीकृत पाठ्यिम तथा पाठ्यपसु्तक 
िागू गने, 

(ब) व्यिस्थापन सलमलतिे ददएको लनदेशन तथा आफूिे पाएको अलधकार 
बमोक्तजम रकम खचय गने र आय व्ययको वहसाब राख्न े तथा राख्न 
िगाउने, 

(भ) विद्याियमा सञ्चािन हनुे आिलधक परीक्षा लनयलमत तथा मयायददत 
ढङ्गबाट सञ्चािन गने गराउने,  
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(म) कुनै क्तशक्षकिे अध्यापन गरेको विषयमा िगातार तीन िषयसम्म पचास 
प्रलतशत भन्दाबवढ  विद्याथी असफि भएमा िा कुनै क्तशक्षकिे 
िापरिाही िा अनशुासनवहन काम गरेमा त्यस्तो क्तशक्षकको दईु 
िषयसम्म तिब िवृद्ध रोक्का गने, 

(य) प्रत्येक शैक्तक्षक सत्रका िालग कक्षागत रुपमा विषयगत लसकाइ 
उपिक्तब्धको िक्ष्य वकटान गने, 

(र) विद्याियमा प्रचलित काननुिे तोकेबमोक्तजम  िा विद्याियको 
आिश्यकता बमोक्तजम कक्षा लिने तथा क्तशक्षकिाई लिन िगाउन,े 

(ि) स्िीकृत दरबन्दीमा काययरत क्तशक्षक तथा कमयचारीको तिबी प्रलतिदेन 
पाररत गनय क्तशक्षा  शाखामा पठाउने र अस्थायी करार क्तशक्षक 
कमयचारीको काययसम्पादनका आधारमा सेिा लनरन्तरताका िालग 
विद्यािय व्यिस्थापन सलमलत र नगरपालिकामा लसफाररस गने । 

(ि) विद्याियका क्तशक्षक तथा कमयचारीहरुको काम, कतयव्य तोक्ने, 

(श) नगरपालिका, नगर क्तशक्षा सलमलत, क्तशक्षा शाखा तथा विद्यािय 
व्यिस्थापन सलमलतिे ददएको लनदेशन पािना गने गराउन,े 

(ष) विद्याियको शैक्तक्षक प्रगलत सम्बन्धी वििरण तथा तथ्याङ्क 
मन्त्राियद्वारा लनधायररत ढााँचा र  समयािलधलभत्र क्तशक्षा शाखामा पेश 
गने गराउने, 

(स) क्तशक्षक तथा कमयचारीको काययसम्पादन मूलयाङ्कन फाराम भरी भराइ 
विद्याियमा दताय गरी स्थायीको हकमा क्तशक्षा शाखामा तोवकएको 
लमलतमा पेश गने र अस्थायी करारको हकमा व्यिस्थापन सलमलतमा 
पेश गने, 

(ह) विद्याियमा काययरत क्तशक्षक तथा कमयचारीको सम्पक्तत्त वििरण फाराम 
लनधायररत समयमा भनय िगाई विद्याियमा दताय गराइ तोवकएको 
लनकायमा बझुाउन,े 
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(क्ष) विद्याियका क्तशक्षक तथा कमयचारीबाट किी गरेको कमयचारी 
सञ्चयकोष, नागररक िगानी कोष, िीमा, सामाक्तजक सरुक्षाकोषको 
रकम सम्बक्तन्धत कायायियमा पठाउन िगाउने, 

(त्र) व्यिस्थापन सलमलतबाट स्िीकृत खररद योजना अनसुार मािसामान 
तथा सेिा खररद गने, 

(ि) प्रधानाध्यापक नगरपालिका, अलभभािक एिम ् विद्याथी प्रलत क्तजम्मेिार 
हनुेछ, यसका िालगः 

i. अलभभािक, समदुाय एिम ् विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतबीच 
प्रभािकारी सम्बन्ध स्थापना गने र समदुायिाई प्रभािकारी रुपमा 
पररचािन गने, 

ii. प्रचलित मापदण्डको पािना एिम ् गणुस्तरीय क्तशक्षाको िालग 
प्रधानाध्यापकिे विद्यािय व्यिस्थापन सलमलत र नगरपालिकासाँग 
काययसम्पादन करार गरेबमोक्तजम प्रचलित मापदण्डको पािना एिम ्
गणुस्तरीय क्तशक्षा प्रत्याभतू गनुयपने, 

iii. क्तशक्षक एिम ्कमयचारीिाई प्रधानाध्यापक प्रलत क्तजम्मेिार बनाउन 
तथा गणुस्तरीय क्तशक्षाका िालग नगरकाययपालिका, अनगुमन संयन्त्र, 

नगरपालिका, नगर क्तशक्षा सलमलत, नगर प्रमखु, नगर उपप्रमखु,  
प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत, क्तशक्षा शाखा प्रमखु,सामाक्तजक विकास 
सलमलत संयोजक, िडा क्तशक्षा सलमलत, जनप्रलतलनलध, क्तशक्षा अलधकृत, 

विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतिे प्रचलित काननु बमोक्तजम ददइएको 
लनदेशन पािना गराउन तथा अपेक्तक्षत शैक्तक्षक उपिक्तब्धका िालग 
क्तशक्षकहरुसाँग कायय सम्पादन करार गने, 

iv. विद्याियको भौगोलिक के्षत्र लभत्रका टुहरुा, अिपत्र परेका र 
बेसाहारा, विशेष आिश्यकता भएका तथा अलत विपन्नतामा परी 
विद्यािय जान नसकेका िा विद्यािय छोडेका बािबालिकािाई 
काययपालिका माफय त ्छात्रिकृ्तत्त िा विशेष व्यिस्था गरी िा लनजका 
अलभभािक िा संरक्षकिाई सघाइ बािबालिकािाई विद्याियमा 
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लयाउन ु प्रधानाध्यापकको क्तजम्मेिारी हनुछे, विद्याथीिाई अपेक्तक्षत 
शैक्तक्षक उपिक्तब्ध हालसि हनु े गरी लसकाउने र वटकाउने दावयत्ि 
प्रधानाध्यापक र क्तशक्षकहरुको हनुे, 

v. विद्याियको प्राक्तिक नतेतृ्ि गने, प्रिद्धयनात्मक कायय गने । 
पररच्छेद– ३ 

प्रधानाध्यापक छनौटको मापदण्ड/आधार  

५. सामदुावयक विद्याियमा प्रधानाध्यापकको छनौट देहायका मापदण्ड अनसुार 
तोवकएको आधारमा हनुेछ । प्रधानाध्यापक छनौटका िालग तोवकएको 
मूलयाङ्कनका आधारको तीन खण्डको पूणायङ्क १०० हनुछे । 

खण्डः क.  शैक्तक्षक योग्यता, ज्येष्ठता, तालिम, सहकमी र सलमलतिगायतको 
मूलयाङ्कन कूि अङ्क ४० 

(१) शैक्तक्षक योग्यता िापत ८ अङ्क  

 (अ) न्यूनतम शैक्तक्षक योग्यता िापत ५ अङ्क 

i. प्रथम शे्रणी भए ५ अङ्क  

ii. दद्वतीय शे्रणी भए ३ अङ्क  

iii. ततृीय िा पास शे्रणी भए २ अङ्क  

iv. शे्रणी नखिेुको भए दद्वतीय शे्रणीको अङ्क प्रदान गने  

 (आ) मालथलिो शैक्तक्षक योग्यता िापत ३ अङ्क 

i. प्रथम शे्रणी भए ३ अङ्क  

ii. दद्वतीय शे्रणी भए २ अङ्क  

iii. ततृीय िा पास शे्रणी भए १ अङ्क  

iv. शे्रणी नखिेुको भए दद्वतीय शे्रणीको अङ्क प्रदान गने  

v. पषु्ट्याइाँ: माध्यलमक तहको हकमा एमवफि लडग्री, आधारभतू तह 
कक्षा १-८ को हकमा स्नातकोत्तर लडग्री र आधारभतू तह 
कक्षा १-५ को हकमा स्नातक लडग्रीिाई मालथलिो योग्यता 
मालनने छ । 
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(२) ज्येष्ठता क्तशक्षण अनभुि िापत १० अङ्क  

i. सम्बक्तन्धत तहमा स्थायी लनयकु्ति पाइ कामकाज गरेको प्रलत 
िषयको २ अङ्कका दरिे बढीमा १० अङ्क 

ii. सम्बक्तन्धत तहमा अस्थायी/राहत/करारमा लनयकु्ति पाइ कामकाज 
गरेको प्रलत िषयको १.२५ अङ्कका दरिे बढीमा १० अङ्क 

iii. सम्बक्तन्धत तह भन्दा एक तह तलिो पदमा कामकाज गरेको 
प्रलत िषयको १ अङ्कका दरिे बढीमा १० अङ्क 

(३)  िररष्ठता िापत ३ अङ्क  

i. सम्बक्तन्धत तहमा स्थायी भइ प्रथम शे्रणीको क्तशक्षक भए ३ अङ्क 

ii. सम्बक्तन्धत तहमा स्थायी भइ दद्वतीय शे्रणीको क्तशक्षक भए २ 
अङ्क 

iii. सम्बक्तन्धत तहमा स्थायी भइ ततृीय शे्रणीको क्तशक्षक भए १ अङ्क 

iv. अस्थायी/करार/राहतको क्तशक्षक र तलिो तहको स्थायी 
क्तशक्षकका िालग यस िापत अङ्क प्रदान नगने । 

(४) तालिम िापत ५ अङ्क  

 (अ) शैक्तक्षक तालिम िापत ३ अङ्क 

न्यूनतम १० मवहनाको प्रमाण पत्रसवहतको सेिाकालिन तालिमका 
िालग (यस िापत क्तशक्षक पदका िालग आिश्यक न्यूनतम शैक्तक्षक 
योग्यता सरहको क्तशक्षाशास्त्र विषय अध्ययन गरेको भए पलन 
तालिम लिएको मालनने) 

i. प्रथम शे्रणी भए ३ अङ्क  

ii. दद्वतीय शे्रणी भए २ अङ्क  

iii. ततृीय िा पास शे्रणी भए १ अङ्क  

iv. शे्रणी नखिेुको भए दद्वतीय शे्रणीको अङ्क प्रदान गने  

 (आ) विद्यािय व्यिस्थापन िा प्रधानाध्यापक सम्बन्धी तालिम िापत २ 
    अङ्क 
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 क्तशक्षा तालिम केन्रिे सञ्चािन गरेको नेततृ्िविकास सम्बन्धी 
कक्तम्तमा एक मवहनाको प्रधानाध्यापक तालिम लिएको भए २ अङ्क 
प्रदान गने । 

(५)  अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त नलतजा िापत ३ अङ्क  

 अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त नलतजा िापत क्तशक्षकिे रोजेको (तहगत 
रुपमा माध्यलमक तहको भए माध्यलमक कक्षाहरु, आधारभतू तहको भए 
आधारभतू तहका कक्षाहरु) कक्षा र विषयको पलछलिो तीन शैक्तक्षक 
सत्रको प्रलत शैक्तक्षक सत्रको बढीमा १ अङ्कका दरिे ३ अङ्क ददइनछे 
। अध्यापन गरेको विषयमा प्राप्त नलतजा िापत अङ्क ददाँदा प्रलत िषय 
देहायका आधारमा ददइनेछः 

अध्यापन गरेको विषयको कक्षागत औसत उत्तीणय प्रलतशत     X १ 

सम्बक्तन्धत विषयको धनुपाको औसत उत्तीणय प्रलतशत 

 अन्य विद्याियबाट सरुिा भई आएका क्तशक्षक प्रधानाध्यापक उमेदिार 
भएको अिस्थामा लनजिे पढाएको विद्याियको विद्याथीको उपिक्तब्धका 
आधारमा यस खण्ड अनसुारको मूलयाङ्कन गनुयपनेछ । 

(६) नेततृ्ि लिन ेक्षमता िापत ९ अङ्क  

 नेततृ्ि लिने क्षमता िापत अङ्क प्रदान गदाय ७५ प्रलतशत भन्दा बढी र ५० 
प्रलतशत भन्दा कम अङ्क ददन ुपरेमा सोको पषु्ट्याइाँसमेत गनुयपनेछ । 

(अ) सम्बक्तन्धत विद्याियका क्तशक्षकहरुको मूलयाङ्कन (सहपाठीको 
मूलयाङ्कन)िापत ३ अङ्क  

 यसका िालग नगरपालिकािे तोकेको प्रलतलनलध िा क्तशक्षा सलमलतका 
सदस्य प्रलतलनलध िा सामाक्तजक विकास सलमलतका संयोजक िा िडाध्यक्ष 
र विव्यस अध्यक्षको उपक्तस्थलतमा विद्याियमा काययरत सबै क्तशक्षक 
तथा कमयचारीहरुिाई देहायको मूलयाङ्कनका आधारमा मूलयाङ्कन गनय 
िगाई औसत अङ् प्रदान गने  तर प्रअको उमेदिार भएको क्तशक्षकिे 
यो मूलयाङ्कनमा सहभागी हनु नपाउन े। 
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मूलयाङ्कनका आधार 
अलत उत्तम 
(१.) 

उत्तम 
(०.७५) 

मध्यम 
(०.५०) 

सामान्य 
(०.२५) 

(क) क्तशक्षण पेशाप्रलत लनष्ठािान 
तथा िगनशीि 

    

(ख) विद्याियको शैक्तक्षक 
गणुस्तर विकासका िालग 
योजना लनमायण, कायायन्ियन 
र मूलयाङ्कन गनय र विद्याथी, 
क्तशक्षक र व्यिस्थापन 
सलमलतबीच प्रभािकारी 
सम्बन्ध स्थापना गनय  तथा 
समदुायिाई प्रभािकारी 
रुपमा पररचािन गनय सक्न े
क्षमता 

    

(ग) उत्तरदावयत्ि र पारदक्तशयता 
सम्बन्धी व्यिहार 

    

जम्मा      

 मूलयाङ्कनमा सहभागी क्तशक्षक कमयचारीको नामः   दस्तखतः  
 (आ) िडा क्तशक्षा सलमलतको मूलयाङ्कन ३ अङ्क 

 िडा क्तशक्षा सलमलतको बैठक बसी देहायको मूलयाङ्कनका आधारमा 
अङ्क प्रदान गरी अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण गने यसरी मूलयाङ्कनका 
िालग प्राप्त भएको लमलतिे ७ सात ददन लभत्र मूलयाङ्कन गरी छनौट 
सलमलतमा वफताय पठाइ सक्न ु पनेछ तर िडा क्तशक्षा सलमलतिे 
तोवकएबमोक्तजम अिलधमा मूलयाङ्कन गरी नपठाएमा िा मूलयाङ्कन 
नगरेको खण्डमा पलन प्रअ छनौटका िालग छनौट सलमलतिाई 
मूलयाङ्कन गनय बाधा पनेछैन) 
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मूलयाङ्कनका आधार 
अलत उत्तम 
(१.) 

उत्तम 
(०.७५) 

मध्यम 
(०.५०) 

सामान्य 
(०.२५) 

(क) क्तशक्षण पेशाप्रलत लनष्ठािान 
तथा िगनशीि 

    

(ख) विद्याियको शैक्तक्षक 
गणुस्तर विकासका िालग 
योजना लनमायण, कायायन्ियन 
र मूलयाङ्कन गनय र विद्याथी, 
क्तशक्षक र व्यिस्थापन 
सलमलतबीच प्रभािकारी 
सम्बन्ध स्थापना गनय  तथा 
समदुायिाई प्रभािकारी 
रुपमा पररचािन गनय सक्न े
क्षमता 

    

(ग) उत्तरदावयत्ि र पारदक्तशयता 
सम्बन्धी व्यिहार 

    

जम्मा      

प्रमाणीकरण गने िडा क्तशक्षा सलमलतका अध्यक्षको नाम थरः  दस्तखतः 

 (इ) विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतको मूलयाङ्कन ३ अङ्क 

 विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतको बहमुत सदस्य उपक्तस्थत भई देहायको 
मूलयाङ्कनका आधारमा मूलयाङ्कन गरी अध्यक्षबाट औसत अङ्क 
प्रमाणीकरण गने । यसरी मूलयाङ्कनका िालग प्राप्त भएको लमलतिे ७ 
सात ददन लभत्र मूलयाङ्कन गरी छनौट सलमलतमा वफताय पठाइ सक्न ु
पनेछ तर विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतिे तोवकएबमोक्तजम अिलधमा 
मूलयाङ्कन गरी नपठाएमा िा मूलयाङ्कन नगरेको खण्डमा पलन प्रअ 
छनौटका िालग छनौट सलमलतिाई मूलयाङ्कन गनय बाधा पनेछैन) 

 

मूलयाङ्कनका आधार 
अलत उत्तम 
(१.) 

उत्तम 
(०.७५) 

मध्यम 
(०.५०) 

सामान्य 
(०.२५) 
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(क) क्तशक्षण पेशाप्रलत लनष्ठािान 
तथा िगनशीि 

    

(ख) विद्याियको शैक्तक्षक 
गणुस्तर विकासका िालग 
योजना लनमायण, कायायन्ियन 
र मूलयाङ्कन गनय र विद्याथी, 
क्तशक्षक र व्यिस्थापन 
सलमलतबीच प्रभािकारी 
सम्बन्ध स्थापना गनय  तथा 
समदुायिाई प्रभािकारी 
रुपमा पररचािन गनय सक्न े
क्षमता 

    

(ग) उत्तरदावयत्ि र पारदक्तशयता 
सम्बन्धी व्यिहार 

    

जम्मा      

 प्रमाणीकरण गने विद्यािय व्यिस्थापन सलमलतका अध्यक्षको नाम थरः दस्तखतः  

(७) समािके्तशता िापत ३ अङ्क 

 एक उमेदिारिे कुनै एक समािेशी समूहको मात्र अङ्क पाउन ेगरी मवहिा, 
दलित, आददिासी जनजालत, मधेशी, लसमाक्तन्तकृत समूह, अपाङ्ग, वपछलडएको 
के्षत्रका उमेदिारिाई ३ अङ्क प्रदान गने । 

 थप पषु्ट्याइः प्रधानाध्यापक छनौट सलमलतिे प्रधानाध्यापक पदको िालग 
क्तशक्षक लसफाररस गदाय समािशेी  समूहका उमेदिार र अन्य उमेदिारको 
अङ्क बराबर भएमा िमशः मवहिा, दलित, अपाङ्ग, जनजालत,  मधेसी र 
वपछलडएको के्षत्रका उमेदिारिाई प्राथलमकताका आधारमा लसफाररस 
गनुयपनेछ । 

 

खण्डः ख विद्यािय विकास प्रस्ताि सम्बन्धी मूलयाङ्कन कूि अङ्क ५० 

विद्यािय विकास प्रस्ताि िापत देहायबमोक्तजम ५० अङ्क हनुेछ 
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(अ) विद्याियको ितयमान शैक्तक्षक भौलतक र आलथयक अिस्थाको विश्लषेण 
िापत १० अङ्क 

(आ) विद्याियिे हालसि गनुयपने अपेक्तक्षत उपिक्तब्ध िापत ५ अङ्क 

(इ) विद्याियको ितयमान शैक्तक्षक क्तस्थलत र अपेक्तक्षत उपिक्तब्ध बीचको 
सूचकगत अन्तर  िापत १० अङ्क 

(ई) अपेक्तक्षत उपिक्तब्ध हालसि गने स्रोत पवहचान सवहतको अलपकालिन 
मध्यकालिन र दीघयकालिन योजना िापत २० अङ्क 

(उ)  कायययोजनाको मूलयाङ्कनका आधारका सूचकहरु िापत ५ अङ्क 

 

खण्डः ग अन्तिायताय मूलयाङ्कन कूि अङ्क १० 

 अन्तिायताय िापत देहायबमोक्तजम १० अङ्क हनुछे 

(अ)  व्यक्तित्ि िापत १ अङ्क 

(आ)  नेततृ्ि क्षमता िापत ३ अङ्क 

(इ)  शैक्तक्षक प्रशासन सम्बन्धी िान िापत ३ अङ्क 

(ई)  क्तशक्षाका समसामवयक मदु्धाहरुिाई अिसरमा बदलन ेक्षमता िापत 
३ अङ्क 
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पररच्छेद– ३ 

प्रधानाध्यापक छनौट सलमलतको  गठन, काम, कतयव्य र अलधकार 

६. प्रधानाध्यापक छनौट सलमलतको गठन, काम, कतयव्य र अलधकार देहायबमोक्तजम 
हनुेछ । 

(१) सामदुावयक विद्याियको प्रधानाध्यापक लनयकु्तिका िालग लसफाररस गनय 
देहायको छनौट सलमलत रहनेछ ।  

(क) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतः अध्यक्ष  

(ख) सामाक्तजक विकास सलमलतका  संयोजकः सदस्य 

(ग) नगर प्रमखुबाट नगर के्षत्रलभत्रका क्तशक्षा शास्त्र विषयमा कक्तम्तमा 
स्नातकोत्तर तह उत्तीणय गरेको व्यक्ति मध्येबाट मनोलनत क्तशक्षा विद् 
(कक्तम्तमा माध्यलमक तहको दद्वतीय शे्रणीको क्तशक्षक पदमा कामकाज 
गरी सेिालनितृ िा प्रशासन िा क्तशक्षा सेिामा उपसक्तचि िा कक्तम्तमा 
निौँ तहको अलधकृत पदमा कामकाज गरी सेिा लनितृ्त िा स्नातक 
तहको अध्यापन हनु ेकिेजमा कक्तम्तमा २ शैक्तक्षक सत्र उपप्राध्यापक 
पदमा काययरत िा लनितृ)  सदस्य १ एक जना  

(घ) नगर प्रमखुिे मनोलनत गरेको नगर क्तशक्षा सलमलतका कक्तम्तमा स्नातक 
तह उत्तीणय सदस्य मध्ये एक जना मवहिा सदस्यः सदस्य १ एक 
जना  

(ङ) नगर प्रमखुबाट मनोलनत कक्तम्तमा स्नातक तह उत्तीणय विव्यस अध्यक्ष 
मध्येबाट एक जनाः  सदस्य १ एक जना  

(च) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृतबाट मनोलनत नगरपालिकाको अलधकृत 
कमयचारी १ एक जना  

(छ) क्तशक्षा शाखा प्रमखुः सदस्य सक्तचि 
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(२) छनौट सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार देहाय बमोक्तजमको हनुेछ : 
(क) प्रधानाध्यापक छनौटका िालग सूचना प्रकाशन गने । 

(ख) सूचनाको अिलधमा परेका लनिदेनहरुको पूिय योग्यताका आधारमा रुज ु
गरी उम्मेद्वारी स्िीकृत िा अस्िीकृत भएको जानकारी साियजलनक 
सूचना माफय त ्उमेदिारिाई ददन े। 

(ग) प्रधानाध्यापक छनौटका आधारमा मूलयाङ्कन गनय िस्तलुनि ढााँचा 
विकास गने । 

(घ) प्रअ छनौटका आधार र फरेमटका आधारमामा उमेदिारहरुको 
अन्तिायताय पूियको मूलयाङ्कनको समविगत तयार गने । 

(ङ) अन्तिायताय सञ्चािनका िालग सूचना प्रकाशन गरी तोवकएको लमलत र 
समय तालिकामा अन्तिायताय सञ्चािन गने । 

(च) तोवकएको मापदण्डको आधारमा विद्यािय विकास प्रस्तािको मूलयाङ्कन 
गने गराउने । 

(छ) मूलयाङ्कनको सबै चरण समाप्त गरी विद्याियगत रुपमा योग्यतािमको 
समविगत सूक्तच तयार गने । 

(ज) अक्तन्तम योग्यतािमको सूक्तच प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत समक्ष पेश 
गने । 

(झ) यससाँग सम्बक्तन्धत आिश्यक काम गने । 

 

(३) छनौट सलमलतको बैठक तथा अन्य कायय सो सलमलत आफैिे तोके अनसुार 
हनुेछ । 

(४)  छनौट सलमलतको बैठक भत्ता र अन्य सेिा सवुिधा नगर क्तशक्षा सलमलतको 
सवुिधा सरह हनुेछ । 

(५) उपदफा (१) को खण्ड ग., घ., ङ र च. बमोक्तजमको मनोलनत सदस्यको 
पदािलध मनोनयनको लमलतिे १ िषयको हनुेछ । 
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पररच्छेद– ४ 

विविध 

७. बाधा अड्काउ फुकाउने अलधकार : यो काययविलध काययन्ियन गदाय कुनै बाधा 
अड्काउ पनय आएमा  र यसमा उलिेख नभएका विषयहरुमा कुनै व्यिस्था गनय 
आिश्यक परेमा नगर प्रमखुिे लनणयय गनय सक्नछे र यसरी भएको लनणयय 
नगरकाययपालिकामा अनमुोदन गराउन ुपनेछ । 

८. व्याखया गने अलधकारः यस काययविलधको अक्तन्तम व्याखया गने अलधकार नगर 
काययपालिकािाई हनुछे । 

९.  बचाऊः   

(१) यस काययविलधमा िेक्तखए देक्तख बाहेकका विषयहरुमा संघीय तथा प्रदेश 
क्तशक्षा ऐन तथा लनयमाििीमा िेक्तखए बमोक्तजम हनुेछ । 

(२) यस काययविलधमा िेक्तखएका कुनै कुरा संघ िा प्रदेशको ऐन काननुसाँग 
बाक्तझन आएमा सो बाक्तझएको हदसम्म मात्र लनक्तष्ट्िय हनुेछ । 

(३) यो काययविलध िागू हनु ु पूिय लनयकु्ति भएका प्रधानाध्यापक यसै काययविलध 
बमोक्तजम भएको मालननछे । 

 

 

 

 आिािे 

तारानाथ िईुटेि 

प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 

 


