खुला प्र�तस्पधार्बाट �प्रिन्सपल पदका ला�ग दरखास्त आव्हान

बढ
ू ानीलकण्ठ स्कूलको �प्रिन्सपल छनौट तथा �सफा�रश उप स�म�तको स�चवालय
�श�ाको ला�ग खाद्य प�रयोजना
नक्शाल, काठमाड�

(गोरखापत्रमा प्रका�शत �म�त: २०७५/१०/४)

बूढानीलकण्ठ स्कूल सावर्ज�नक शै��क गुठ�को �वधान (दोस्रो संशोधन २०७०) -२०५९ अनुसार हरे क पाँच वषर्को

कायर्कालको ला�ग खुला प्र�तस्पधार्बाट स्कूलको �प्रिन्सपल छनौट गर� करार सम्झौताद्धारा �नयुिक्त गन� प्रावधान

अनरु
ु प यस स्कूलका ला�ग खल
ु ा प्र�तस्पधार्बाट �प्रिन्सपल छनौट गनप
ुर् न� भएको हुँदा दे हायको योग्यता तथा आधारहरु
पूरा भएका नेपाल� नाग�रकहरूबाट �प्रिन्सपल पदमा छनौटको ला�ग दरखास्त आव्हान ग�रएको छ ।
१. पद: �प्रिन्सपल २. संख्या: १

३. पदपू�तर्को �क�सम: करार

४. अव�ध: ५ वषर् ५. नेपाल� नाग�रक हुनुपन� छ ।

६. तलब र अन्य सु�वधा: स्कूल व्यवस्थापन स�म�तले तोके वमोिजम

७.उमेर: ४० वषर् पूरा भई ५५ वषर् ननाघेको ।

८. पर��ाको �क�सम : �वद्यालय �वकास सम्वन्धी अवधारणा पत्र र सो को कायार्न्वयनका ला�ग व्यावसा�यक कायर्
योजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तवार्तार् ।

९. उम्मेदवार हुन आवश्यक पन� शै��क योग्यता र आधारहरु:

क) कम्तीमा उच्च माध्य�मक �वद्यालय स्तरको �प्रिन्सपल वा भाइस �प्रिन्सपल वा बूढानीलकण्ठ स्कूलको �श�कको
रुपमा कम्तीमा १० वषर्को शै��क तथा प्रशास�नक अनुभव हा�सल गरे को हुनुपन�छ ।

ख) �श�ा शास्त्र �वषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह वा सो सरह उत्तीणर् वा कुनै �वषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर

तह उतीणर् गर� �श�ाशास्त्र �वषयमा स्नातक तह उतीणर् गर� माध्य�मक/उच्च माध्य�मक तहमा १० वषर् �श�कको
रुपमा सेवा गरे को हुनप
ु न�छ ।

ग) उपरोक्त शै��क योग्यताभन्दा मा�थल्लो शै��क योग्यता हा�सल गरे को भए सो समेतलाई आधार मानी मूल्यांकन
ग�रनेछ ।

घ) माध्य�मक वा उच्च माध्य�मक तहको �श�ण अध्यापन अनु�मत पत्र �लएको हुनुपन�छ ।

१० मूल्यांकनका साधानहरुको प्रयोग तथा मापन प्र�क्रया

बूढानीलकण्ठ स्कूलको �प्रिन्सपल छनौटका ला�ग शै��क योग्यता, सेवा अनुभव, ता�लम, प्रका�शत लेख/रचना

कृ�त, शै��क व्यवस्थापन र नेतत्ृ व �मताको प�हचान गनर् �वद्याल �वकास अवधारणा पत्र तथा व्यावसा�यक कायर्
योजना मूल्यांकन, प्रस्तुतीकरण र अन्तवार्तार् �लई मापन तथा मूल्यांकन ग�रनेछ ।

११. दरखास्तसाथ संलग्न गनुर्पन� कागजपत्रहरु:

क) नेपाल� नाग�रकताको प्रमाणपत्रको प्रमा�णत प्रा�त�ल�प थान २ प्र�त ।

ख) उम्मेदवारको व्यिक्तगत �ववरण वायोडाटा (CV) थान २ प्र�त स�हत आवेदन पत्र, मोबाइल नं र ईमेल ठे गाना
ग)

स�हत ।

बढ�मा २५०० शब्द भएको बुढानीकण्ठ स्कूलको �वकास अवधारणा पत्र (Concept Paper) र बढ�मा २५००

शब्द भएको व्यावसा�यक कायर् योजना (Professional workplan) �नमार्ण गर� सो को Hard copy र

Soft copy स�हत थान २ प्र�त ।

घ) माध्य�मक तहदे �ख उच्च �श�ासम्म हा�सल गरे का सबै तहका प्रमाणपत्रहरु, ट्रान्स�क्रप्ट र चा�र�त्रक
प्रमाणपत्रहरुको प्रमा�णत प्र�त�ल�पहरू थान २/२ प्र�त ।

ङ) कम्तीमा माध्य�मक वा उच्च माध्य�मक तहको �श�क पदमा �नयुिक्त भई सोह� �वद्यालय वा समान तहको
अक� �वद्यालयको �प्रिन्सपल वा भाइस �प्रिन्सपल पदमा �नयुिक्त भई कायर् गरे को �नयुिक्त पत्र र सेवा

प्रमा�णत तथा अनभ
ु वको प्रमाणपत्र �श�ा �वकास समन्वय एकाई कायार्लय प्रमख
ु बाट र संस्थागत

�वद्यालयको हकमा सम्विन्धत उच्च माध्य�मक �वद्यालयको �प्रिन्सपलबाट �सफा�रश ग�रएको पत्र थान २
प्र�त ।

च) बढ
ु ानीलकण्ठ स्कूलको �श�कको हकमा बढ
ु ानीलकण्ठ स्कूलको माध्य�मक वा उच्च माध्य�मक तहको �श�क
पदमा �नयुिक्त भएको पत्र र �नजले कम्तीमा १० वषर्को शै��क तथा प्रशास�नक अनुभव हा�सल गरे को सेवा

प्रमा�णत पत्र �श�ा �वकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखबाट वा सोह� �वद्यालयको हकमा सम्विन्धत उच्च
माध्य�मक �वद्यालयको �प्रिन्सपलबाट �सफा�रश ग�रएको पत्र थान २ प्र�त ।

छ) माध्य�मक वा उच्च माध्य�मक तहको अध्यापन अनुम�त पत्रको प्रमा�णत प्र�त�ल�प थान २ प्र�त ।

ज) सेवाकाल�न १ म�हने अव�धको प्र अ व्यवस्थापन वा �वद्यालय व्यवस्थापन ता�लम वा शै��क नेतत्ृ व ता�लम
�लएको भए सो को प्रमाणपत्र थान २ प्र�त ।

झ) उम्मेदवारको व्यिक्तगत �ववरण - वायोडाटा थान २ प्र�त ।

ञ) सम्पूणर् कागज पत्रहरू फाइलमा नथ्थी गर� वा खाममा राखी दतार् गराउनु पन�छ ।

१२. दरखास्त �दन प्रारम्भ हुने �म�त : �म�त २०७५।१०।४ दे �ख कायार्लय समय�भत्र ।

१३. दरखास्त �दने स्थान: छनौट उप स�म�तको स�चवालय, �श�ाको ला�ग खाद्य प�रयोजना नक्शाल, काठमाड� ।
१४ दरखास्त �दने अिन्तम �म�त: �म�त २०७५।११।४ बेलक
ु ा ५ बजेसम्म कायार्लय समय�भत्र ।
१५ दोब्बर दस्तुर स�हतको �म�त �नधार्रण ग�रएको छै न ।

१६. अवधारणापत्र तथा सो को व्यावसा�यक कायर् योजनाको प्रस्त�ु तकरण तथा अन्तवार्तार्को �म�त र स्थान: स�म�तको
स�चवालयको सूचनापाट� र �श�ा, �व�ान तथा प्र�व�ध मन्त्रालयको वेवसाइट – www.moest.gov.np /

www.bnks.edu.np बाट पुन:प�छ प्रका�शत ग�रनेछ ।

बूढानीलकण्ठ स्कूलको �प्रिन्सपल छनौट तथा �सफा�रश उप स�म�त

