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गण्डकी बहुप्रालवलधक लिक्षािय संचािन लनयमाविी , २०७७ 

 

प्रस्तावनााः 

गण्डकी बहुप्राविवधक विक्षालय ऐन , २०७६ बमोवजम पोखरा महानगरपावलका अन्तगगत 

सञ्चावलत गण्डकी बहुप्राविवधक विक्षालयमा सञ्चालक सवमवतको गठन,अवधकारको प्रष्टता, कायगरत 

विक्षक तथा कमगचारीहरुको सेिा सतग सवुिधा, विद्याथीहरुको भनाग, छात्रितृ्ती तथा संस्था सञ्चालन 

प्रकृयालाई वनयवमत र व्यिवस्थत गनग आिश्यक भएकोले गण्डकी  बहुप्राविवधक विक्षालय ऐन , २०७६ 

को पररच्छेद ५ को दफा २१ ले वदएको अवधकार प्रयोग गरी यो वनयम वनमागण गरी लाग ुगररएको छ ।  

 

पररच्छेद- १ 

प्रारलभभक 

१.नाम, प्रारभभ र पररभार्ााः 

क. यस वनयमको नाम “गण्डकी बहुप्राविवधक विक्षालय , सञ्चालन वनयमािली २०७७” रहनेछ। 

ख.विषय िा प्रसंगले अको अथग नलागेमा “विक्षालय” भन्नाले गण्डकी िहुप्राविवधक विक्षालयलाई 

सम्झन ुपदगछ । 

ग.“संचालक सवमवत ” भन्नाले गण्डकी बहुप्राविवधक विक्षालय ऐन २०७६ बमोवजम गवठत संस्थाको 

संचालक सवमवतलाई सम्झन ुपदगछ। 

घ.“कोष” भन्नाले गण्डकी बहुप्राविवधक विक्षालय ऐनको दफा  बमोवजमको कोषलाई बझु्नपुदगछ ।  

ङ.“स्थानीय पदावधकारी” भन्नाले स्थानीय तहको  प्रमखुलाई सम्झन ुपदगछ । 

च. ”महानगर“ भन्नाले पोखरा महानगरपावलकालाई सम्झन ुपदगछ ।  

छ. “अध्यक्ष“ भन्नाले विक्षालय सञ्चालक सवमवतको अध्यक्षलाई जनाउने छ । 

ज.“सदस्य-सवचि” भन्नाले सञ्चालक सवमवतको सदस्य सवचिलाई जनाउनेछ ।  

झ. “ वनदिेक” भन्नाले ऐनको दफा १०  र दफा ११ बमोवजम वनयकु्त विक्षालयको प्रमखु ब्यवक्त 

सम्झनपुदगछ । 

ञ. “ िैवक्षक प्रमखु ” भन्नाले ऐनको दफा १२ (१)बमोवजम वनयकु्त विक्षालयको िैवक्षक गवतविवधहरु 

संचालन गने प्रमखु सम्झनपुदगछ। 

ट.“प्रिासन प्रमखु ” भन्नाले ऐनको दफा १३ (१) बमोवजम वनयकु्त विक्षालयको प्रिासवनक 

गवतविवधहरुलेखा, परीक्षा र प्रिासन सञ्चालन गने प्रमखु सम्झनपुदगछ। 

ठ.“प्रविक्षक” तथा "कमगचारी” भन्नाले गण्डकी बहुप्राविवधक विक्षालयमा वनयवुक्त पाई कायगरत विक्षक 

कमगचारीलाई सम्झनपुदगछ । 

ड. “विद्याथी” भन्नाले यस गण्डकी बहुप्राविवधक विक्षालयमा वडप्लोमा तह तथा विवभन्न टे्रडकोषगमा 

अध्ययनरत विद्याथीलाई सम्झन ुपदगछ। 
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ढ. “अवभभािक” भन्नाले यस विक्षालयमा अध्ययनरत विद्याथीका माता वपता िा भनागको समयमा 

अवभभािक भनी दताग गररएको व्यवक्त सम्झन ुपदगछ। 

ण. यो वनयम गण्डकी बहुप्राविवधक विक्षालयको सञ्चालक सवमवतले पास गरर पोखरा 

महानगरपावलकाको नगर कायगपावलकाले तोकेको वमवतदवेख लाग ुहुनेछ।  

२. संस्थाको नाम र ठेगानााः 

क. यस संस्थाको नाम गण्डकी बहुप्राविवधक विक्षालय रहनेछ। अंग्रेजीमा यस विक्षालयलाई 

GandakiPolytechnical Institute भवननेछ । 

ख. ठेगानााः यो संस्था पोखरा महानगरपावलका-२९, भण्ढारवढकमा रहनेछ। 

 

पररच्छेद २ 

संगठन संरचना ,पद ब्यवस्था एब ंलनयुलि 

३ .पद  ब्यवस्था  र  लनयुलि :(१) विक्षालयमा रहने  प्रविक्षक तथा कमगचारीहरुको स्थायी  ,अस्थायी, 

करार,सेिा करार  िा अन्य दरिन्दीहरु महानगरपावलकािाट अनमुोदन गराई र दरिन्दी अनसुारको पदपवुतग 

गण्डकी बहुप्राविवधक विक्षालय ऐन २०७६ ले  स्पष्ट वनवदगष्ट गरेको खण्डमा बाहके आिस्यकता अनसुार 

संचालक सवमवतले गनेछ। 

 

४ .संगठन संरचना :( १) विक्षालयमा ऐनको दफा ९  बमोवजमको संगठन संरचना रहनेछ  | 

 

५).  लनदेिकको  लनयुलि : १) विक्षालय  संचालक  सवमवतको  वसफाररसमा  पोखरा  महानगरपावलका 

िैवक्षक प्रिासन महािाखाले  वतन िषगको लावग विक्षालय वनदिेकको वनयवुक्त गनेछ |  

२) विक्षालय संचालक सवमवतले आिस्यक परेमा विक्षालय प्रमखु वनयवुक्तका लावग वसफाररस गनग छनौट 

सवमवत गठन गनग  सक्नेछ ।  यसरी  गठन गररएको  सवमवतले  योग्य  ब्यवक्तरुको छनौट  गरी  ३  जनाको  नाम 

पोखरा महानगरपावलका िैवक्षक प्रिासन महािाखामा वसफाररस गनग सक्नेछ । पोखरा महानगरपावलका 

िैवक्षक प्रिासन महािाखाले वसफाररस गररएका मध्ये एकजनालाई विक्षालय प्रमखु वनयवुक्त गनेछ ।  

३) मावथ  जे  सकैु  कुरा  उल्लेख  गररएको  भए  पवन  वििेष  अिस्थामा  महानगरको  कायगपावलकाले  सेिा 

करारबाट पवन उपयकु्त ब्यवक्त छनौट गरी विक्षालय वनदिेक छनौट गनग सक्नेछ।  

४) विक्षालय वनदिेकको सेिा सवुबधा नेपाल सरकारको अवधकृत स्तर दिौ तहको  तलि स्केल बराबर 

हुनेछ । 

५) विक्षालय वनदिेक सम्बवन्ध अन्य व्यिस्था संचालक सवमवतले तोके बमोवजम हुनेछ|  

 

६).  लिक्षािय  लनदेिकको  काम  र  कतषब्य: ऐन तथा यस वनयमािलीमा अन्यत्र तोवकएको काम 

कतगब्यको अलािा  विक्षालय वनदिेकको काम र कतगब्य दहेाय बमोवजम हुनेछ-: 



भाग : २       वर्ष: ४            खण्ड: ४१        स्थानीय राजपत्र            लमलत : २०७७ कालतषक ०४ गते  

गण्डकी बहुप्रालवलधक लिक्षािय संचािन लनयमाविी , २०७७                                                  

 

 

१)  संचालक सवमवतको वनणयग बमोवजम विक्षालय संचालन गने । 

२) संचालक  सवमवतको सल्लाह र वसफाररसमा िावषगक कायगक्रम र बजेट तयार गरी महानगरपावलकामा 

वनणगयाथग  पेि गने । 

३)वस्िकृत िजेट वनयम अनसुार खचग गने र आम्दानी खचगको वििरण संचालक सवमवतले तोकेको ढााँचा 

अनसुार राख्ने । 

४) तोवकएको पाठ्यक्रम बमोवजम सैद्धावन्तक र प्रयोगात्मक कक्षाहरु संचालन गराउने। 

५)महानगरपावलका ,संचालक सवमवत र विक्षालय वबच आिस्यक समनु्िय कायम गने । 

६)पररषदले् वनधागरण गरे बमोवजम पाठ्यक्रम ,परीक्षा प्रणाली र मलु्याङ्कन विवध कायागन्ियन गने । 

७)पाठ्यक्रम अनसुार आिस्यक पाठ्यपसु्तक र पाठ्यसामाग्री ब्यिस्था वमलाउने। 

८)पठनपाठनको स्र कायम राख्न आिस्यक कायगक्रम तजुगमा गरी लाग ुगने। 

९)प्रविक्षक तथा कमगचारीको कायग वििरण तयार पारी सोवह अनसुार कायग गराउने ,मलु्याङ्कन गने र सो 

को अवभलेख राख्ने। 

१०) सम्पणुग विक्षक तथा कमगचारीहरुको ब्यवक्तगत वििरण अद्यािवधक राख्न लगाउने। 

११) विद्याथीमा अनिुासन ,विष्टता र विनम्रता कायम गने ,गराउने। 

१२) प्रविक्षक तथा कमगचारीको पदोन्नवत ,परुस्कार ,िावषगक तलि बदृ्धी र अन्य सवुिधा वदने सम्िन्धमा 

संचालक सवमवतलाई वसफाररस गने। 

१३) विक्षालयको  चल  अचल  सम्पवत्तको  अवभलेख  राख्ने  ,ममगतसंभार  र  सरुक्षा  गने  र  काम  नलाग्न े

मालसामान धलु्याउने िा वललाम गने। 

१४) संचालक सवमवतले तोकेका  अन्य कायगहरु गने गराउने। 

 

७)  लनदेिकको छनौट प्रकृयाको आधार देहाय बमोलजम हुनेछाः 

अ. न्यनूतम िैवक्षक योग्यतााः मान्यता प्राप्त विक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर उत्तीणग गरेको हुन ुपनेछ।  

आ. विद्यालय, विक्षालय िा समान स्तरका विक्षण संस्था िा नेपाल सरकारको कुनै वनकायमा  कवम्तमा 

५ बषग िैवक्षक िा  प्रिासवनक अनभुि भएको हुन ुपनेछ। 

इ. वनदिेकको पदािवध ऐन मा व्यिस्था भए िमोवजम हुनेछ । कायग सम्पादन मलू्याङ्कनको आधारमा 

सञ्चालक सवमवतले आिश्यकता अनसुार पदािवध थपघट गनग सक्नेछ । कायग सम्पादन उत्कृस्ट दवेखएमा 

िा सवमवतले आिश्यक दखेेमा वनदिेकको अिवध सकीए पछी संचालक सवमवतले  बैठकबाट  म्याद थप 

गनग वसफाररस गनग सक्नेछ | संचालक सवमवतको वसफाररस बमोवजम पोखरा महानगरपावलका िैवक्षक 

प्रिासन महािाखाले वनदिेकको म्याद आिश्यकता अनसुार थप गनेछ |  
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८. िैलक्षक प्रमुखको लनयुलि र काम ,कतषव्याः 

क. विक्षालयका िैवक्षक कायगक्रमहरु तफग का विवभन्न विभागहरु बीच समन्िय गराई िैवक्षक कायगलाई 

व्यिवस्थत र सचुारु रुपले  सञ्चालन गनग विक्षालयमा अध्यापनरत अवधकृत स्तरका प्रविक्षकहरु  मध्ये 

एक जनालाई सञ्चालक सवमवतले  आिश्यकता अनसुार  तीन िषगका लावग िैवक्षक प्रमखु वनयकु्त गनग 

सक्नेछ । 

ख. िैवक्षक प्रमखु वनयकु्त नभएको अिस्थामा वय कायगहरु वनदिेक स्ियम िा वनजले तोकेको प्रविक्षकले 

गनेछन | 

९ . िैलक्षक प्रमुखको  काम ,कतषव्याः 

क. विक्षालयको दवैनक िैवक्षक प्रिासवनक कायगहरु गने । 

ख. विक्षक, प्रयोगिाला, कायगिाला र पसु्तकालयका कमगचारीहरुको विदा वस्िकृत गनग वनदिेकलाई 

वसफाररस गने । 

ग. विक्षण सम्बवन्ध दवैनक, एकाई र सेमेस्टरगत योजना बनाउन लगाई लाग ुगराउने ।  

घ. विक्षक र विक्षण समहूका कमगचारीहरुको दवैनक हावजरीको अवभलेख राख्ने र हावजरी अनगुमन गने ।  

ङ. वनदिेकको उपवस्थवतमा िा सहमवतमा िैवक्षक कृयाकलाप सम्बवन्ध वबषयहरुमा आिश्यकता अनसुार 

विषय विक्षक, विभावगय प्रमखु र कक्षा विक्षकहरुको बैठक राख्ने, छलफल गराउने र वनणगय गराउने ।  

च. विक्षालयमा सञ्चावलत हुने वबवभन्न खाले परीक्षाको समय तावलका प्रकािन गने, परीक्षा सञ्चालन 

गने । 

छ. सम्बवन्धत विभागसाँग समन्िय गरी विद्याथीहरुलाई आिश्यकता अनसुार वफल्ड भ्रमणको योजना 

बनाउने र कायागन्ियन गने । 

ज. विदामा बसेका िा काजमा खटाइएका विक्षकहरुको अनपुवस्थवतको कारणले खाली हुन गएका 

कक्षाहरु सञ्चालन गनग सट्टा विक्षकको सपुररिेक्षण तावलका बनाई कायागन्ियन गने ।  

झ. विद्याथीहरुको अनिुासन, आचरण सम्िवन्ध वबषयमा आउने गनुासोलाई तत्काल सम्बोधन गरी 

समाधान गने । 

ञ. विक्षकहरुको कायग प्रभािकाररता मलू्याङ्कन गनग वनवित प्रणाली विकास गरी लाग ूगने र कम 

प्रभािकाररता दवेखएका विक्षकहरुको कायग प्रभािकाररता बढाउन आिश्यक सझुाि एिम ्वनदिेन वदने र 

सो को अवभलेख वनदिेकलाई बझुाउने । 

ट. स्थावनय बजारको मागलाई सम्बोधन गने गरी छोटा, मध्यम र लामो अिवधका विपमलूक तावलमहरु 

सञ्चालन गनग आिश्यक पने िैवक्षक जनिवक्तको व्यिस्थापन गने । 

ठ. विक्षालय सञ्चालक सवमवत र वनदिेकले समय समयमा तोकेका र विक्षालयमा भैपरी आउने कायगहरु 

गने । 
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१०. प्रिासन प्रमुखको लनयुलिाः 

क. विक्षालयका प्रिासवनक तफग का  सम्पणूग िाखाहरुबीच समन्िय कायम गराई प्रिासवनक कायगलाई 

व्यिवस्थत र सचुारु रुपले सञ्चालन गनग विक्षालय सञ्चालक सवमवतले आिश्यकता अनसुार तीन िषगका 

लावग एक प्रिासन प्रमखु वनयकु्त गनग सक्नेछ । 

ख. स्नातक िा सो सरह उत्तीणग गरी प्रिासवनक क्षेत्रमा कवम्तमा पवन ३ िषग काम गरी सकेका 

व्यवक्तहरुमध्ये विक्षालय सञ्चालक सवमवतले प्रवतस्पधागत्मक तररकाले वनजको छनौट गनेछन ्।  

ग . प्रिासन प्रमखु वनयकु्त नभएको अिस्थामा वय कायगहरु वनदिेक स्ियम िा वनजले तोकेको प्रविक्षकले 

गनेछन | 

 

११. प्रिासन प्रमुखको काम, कतषव्याः  

क. विक्षालयमा स्िच्छ र मयागवदत िैवक्षक िातािरण कायम गराउने । 

ख.विक्षालयका प्रिासवनक कमगचारीहरुको विदा वस्िकृत गनग वसफाररस गने ।  

ग. विक्षालयका प्रिासवनक समहूका कमगचारीहरुको दवैनक हावजरीको अवभलेख राख्ने र हावजरी अनगुमन 

गने । 

घ. विक्षालयका कमगचारीहरुको कायग विभाजन गरी कामको वजम्मेिारी तोक्ने  

ङ. वनदिेकको उपवस्थवतमा िा सहमवतमा प्रिासवनक वक्रयाकलाप सम्बवन्ध वबषयहरुमा आिश्यकता 

अनसुार लेखा, परीक्षा र प्रिासवनक िाखाका बैठक राख्ने, छलफल गराउने र वनणगय गराउने ।  

च. विक्षालयमा सञ्चावलत वबवभन्न खाले कायगक्रमहरुलाई आिस्यक पने भौवतक सामवग्रहरुको 

व्यिस्थापन गने । 

छ. संस्थाको चल अचल सम्पवत्तको आवभलेख राख्ने, संरक्षण गने र ममगत सम्भार गने ।  

ज. विदामा बसेमा िा काजमा खटाइएका कमगचारीहरुको अनपुवस्थत हुाँदा उनीहरुको काम गनग 

उपवस्थतकमगचारीहरुलाई खटाई काममा वनयवमतता कायम गराउने । 

झ. कमगचारीहरुको कायग प्रभािकाररता मलू्याङ्कन गनग वनवित प्रणाली विकास गरी लाग ूगने र कम 

प्रभािकाररता दवेखएका कमगचारीहरुको कायग प्रभािकाररता बढाउन आिश्यक सझुाि एिम ्वनदिेन वदने र 

सो को अवभलेख वनदिेकलाई बझुाउने । 

ञ. स्थावनय बजारको मागलाई सम्बोधन गने गरी विक्षालयले आयोजना गने छोटा, मध्यम र लामो 

अिवधका विपमलूक तावलमहरु सञ्चालन गनग आिश्यक पने  भौवतक िस्तहुरुको व्यिस्थापन गने ।  

ट. विक्षालय सञ्चालक सवमवत र वनदिेकले समय समयमा तोकेका र विक्षालयमा भैपरी आउने कायगहरु 

गने । 

 

१२. अन्य िैलक्षक र प्रिासलनक पदहराः 
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क. विक्षालयको िैवक्षक र प्रिासवनक कायगलाई व्यिवस्थत र सचुारु रुपले सञ्चालन गनग वनम्न अनसुारका 

पदहरुको व्यबस्था गररनेछ। यी पदहरुको वनयवुक्त वनदिेकको वसफाररसमा विक्षालय सञ्चालक सवमवतले 

गनेछ। 

अ. विभावगय प्रमखुहरु 

आ. सह- वक्रयाकलाप प्रमखु 

इ. लेखा प्रमखु 

ई. परीक्षा प्रमखु 

उ. प्रिासन प्रमखु 

ख. माथी उल्लेवखत पदको कायगिधी तोवकए िमोवजमको हुनेछ। वनजहरुको काम, कतगव्य र कायग वििरण 

वनयवुक्तको समयमा तोवकए बमोवजम हुनेछ। 

 

१३. लनयुलि गने अलधकारी तोलकएकोाः 

ऐन तथा वनयमािलीमा  महानगरपवलकाको कायगपावलकाले वनयवुक्त गने भवनएका बाहके अन्य पदहरुमा 

वनम्न पदपवूतग सवमवतको वसफाररसमा  विक्षालय सञ्चालक सवमवतले गनग सक्नेछ |  

क. अध्यक्ष - प्रमखु ,िैवक्षक प्रिासन महािाखा ,पोखरा महानगरपावलका  

ख. सदस्य- पोखरा महानगरपावलकाको प्रमखु प्रिासकीय अवधकृतले  तोकेको अवधकृत स्तरको 

कमगचारी १ जना   

ग. सदस्य सवचि : विक्षालयको वनदिेक  

 

 

    १४. पदपूलतष गने व्यबस्थााः 

क. विक्षण सेिा र प्रिासवनक सेिा तफग का ररक्त पदमा खलुा प्रवतस्पधागबाट पदपवूतग गररनेछ । उक्त 

पदहरुमा वनयकु्ती गनुगपदाग जनसाधारणले थाहा पाउने गरी, अिवध तोकी, आिश्यक सबैकुरा खोली 

कवम्तमा सात वदने सचुना सचूना प्रकावित गरर गनुग पनेछ । 

ख. विक्षण सेिा तफग को प्रविक्षकहरुको कोसग सेिा करार बढीमा एक सेमेस्टरको लावग वनदिेकले गनग 

सक्नेछ | सो भन्दा बढी समयको लावगआविक तथा कोषग सेिा करारको  प्रविक्षक आिश्यक परेमा 

संचालक सवमवतले तोके बमोवजम हुनेछ | 

ग . विक्षालयको िैवक्षक र प्रिासवनक सेिा तफग का दरिन्दी संख्या विक्षालय सञ्चालक सवमवतले 

तोके बमोवजम हुनेछ। 
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१५. लनयुलिका प्रकारहराः  

क. विक्षालयको िैवक्षक सेिा तफग  अस्थायी, सेिा करार, आंविक तथा कोषग सेिा करार  वनयवुक्त 

वदइनेछ । त्यस्तै, प्रिासवनक सेिातफग  स्थायी, अस्थायी, सेिा करार, आंविक र ज्यालादारी वनयवुक्त 

वदइनेछ। 

ख. आिश्यकता हरेी प्रविक्षक तथा कमगचारीलाई विक्षालयवभत्र एक िाखा िा विभागबाट अको 

िाखा िा विभागमा स्थान्तरण गनग सवकनेछ। 

ग. यस वनयमािलीमा अन्यत्र जनुसकैु कुरा लेवखएको भएतापवन नेपाल सरकारको सेिा करार 

वनदवेिकामा उल्लेख भएको प्रकृवतका पदहरुमा स्थायी वनयवुक्त गररने छैन |  

 

 

पररच्छेद ३ 

काम गने समय र हालजरी 

१६. कायाषिय समयाः  

क. सामन्यतया विक्षालयको कायागलय समय विहानको १० बजेदवेख वदउसोको ५ बजे सम्मको हुनेछ।  

ख. विक्षालयको आिश्यकता अनसुार सािगजावनक िा साप्तावहक विदा िा तोवकएको समयभन्दा 

बावहरको समयमा पवन प्रविक्षक तथा कमगचारीलाई काममा लगाउन सवकनेछ। अवतररक्त समयमा काम 

लगाउाँदा काममा लगाए िापत वनयम अनसुार भत्ता वदइनेछ। 

ग. प्रत्येक वदन विक्षालय आएको र गएको समय हावजर वकतािमा जनाउन ुपनेछ।  

 

पररच्छेद ४ 

लबदा 

१७ . लबदा: 

क. यस विक्षालयका विक्षक तथा कमगचारीहरुलाई दहेाय बमोवजमका वबदाको सवुिधा प्राप्त हुनेछ। 

वबदा अवधकारको रुपमा नभएर विक्षालयको काममा बाधा नपने गरी वदइएको सवुिधा मात्र 

मावननेछ। वबरामी वबदा, वक्रया वबदा र सतु्केरी वबदा बाहकेका अन्य वबदाहरु पिूग वस्िकृवत वलएर 

मात्र उपयोग गनग सवकनेछ। विक्षालयमा कायगरत प्रविक्षक तथा कमगचारीहरुले दहेाय िमोवजमका 

वबदाहरु पाउनेछन् 

अ. वबरामी वबदा                                    

आ. प्रसवुत वबदा 

इ. भैपरी आउने वबदा 

ई. वक्रया वबदा 

उ. बेतलबी वबदा 

ऊ. घर वबदा 



भाग : २       वर्ष: ४            खण्ड: ४१        स्थानीय राजपत्र            लमलत : २०७७ कालतषक ०४ गते  

गण्डकी बहुप्रालवलधक लिक्षािय संचािन लनयमाविी , २०७७                                                  

 

 

ख. सेमेष्टर बे्रकको अिवधमा प्रिासन तफग का कमगचारीहरु र पदावधकारीहरुलाई विक्षालयमा उपवस्थत 

भई काम गनुग पनेछ। यसरी काम गरे बापत उनीहरुले हरेक १२ वदन उपवस्थत भएको १ वदनका 

दरले िषगमा अवधकतम ३० वदन घरवबदा प्राप्त गनेछन।् घर वबदा अको िैवक्षक िषगको लावग ५ वदन 

सवञ्चत हुने र ५ वदनको खाईपाई आएको तलबको आधारमा िैवक्षक िषगको अवन्तममा भकु्तानी 

वदइनेछ। 

ग. प्रविक्षक तथा कमगचारीहरुलाई िषगको १२ वदन परूा तलबीवबरामी वबदा वदईनेछ। वबरामी वबदाको 

कूल सवञ्चवत १२० वदन हुनेछ, जनु सेिा अिवधको अन्त्यमा तत्कावलन तलबको आधारमा 

भकु्तानी गररनेछ। 

घ. विक्षालयमा कायगरत मवहला कमगचारी सतु्केरी हुाँदापवहलो पटक भएमा एक मवहनाको तलिी र 

एक मवहनाको बेतलिी सतु्केरी विदा वदइनेछ र दोश्रो पटक दईु मवहनासम्मको बेतलबी वबदा 

वदइनेछ। 

ङ. प्रविक्षक तथा कमगचारीहरुलाई िषगमा बवढमा ६ वदनसम्म भैपरी आउने वबदा वदइनेछ।  

च. कुनै प्रविक्षक िा कमगचारीको बाब,ु आमा, लोग्ने िा स्िास्नी मतृ्य ुभई आफैाँ काजवक्रया बस्न ुपने 

भएमा १५ वदन तलबी वबदा वदइनेछ। 

छ. विक्षालयको सञ्चालक सवमवतले अनमुोदन गने गरी वििेष अिस्था ठहर हुने अिस्थामा 

विक्षालयका प्रविक्षक र कमगचारीहरुलाई बढीमा २ मवहनाको बेतलबी वबदा वदन सवकनेछ।  

ज. सेिा करारका कमगचारीले पाउने वबदा नेपाल सरकारको नीवत बमोवजम हुनेछ |  

 

१८ . लवदा स्वीकृत गने अलधकारी 

क. वनदिेकको हकमा: वतन वदन सम्मको भैपरी आउने वबदा आफैाँले स्िीकृत गनग सक्ने र सो भन्दा 

बढी वदनको वबदा वलन ुपने भएमा पोखरा महानगरपावलका िैवक्षक प्रिासन महािाखा प्रमखुबाट  

स्िीकृत वलन ुपनेछ। यसरी वबदामा िस्दा वनदिेकले  वनवमत्त भई काम गने व्यवक्त तोकी अवधकार 

पत्र वदन ुपनेछ। 

ख. िैवक्षक प्रमखु र प्रिासन प्रमखुले वनदिेकबाट वबदा स्िीकृत गराउन ुपनेछ।  

ग. विक्षालयका सम्पणूग प्रविक्षकहरु र िैवक्षक कमगचारीहरुको वबदाको स्िीकृती िैवक्षक प्रमखुको 

वसफाररसमा र प्रिासवनक कमगचारीहरुको वबदा प्रिासन प्रमखुको वसफाररसमा वनदिेकले गनेछन।्  

 

१९ . लबदा स्वीकृत नगराई अनुपलस्थत भएमा: 

क. उक्त वदनको तलि कट्टा गररनेछ । 

ख. विक्षालयलाई पिूग जानकारी नवदई ३ पटक भन्दा बढी अनपुवस्थत रहने िा लगातार १५ वदनभन्दा 

बढी अनपुवस्थत रहने प्रविक्षक तथा कमगचारीलाई सेिाबाट अिकाि गररनेछ।  

 

 



भाग : २       वर्ष: ४            खण्ड: ४१        स्थानीय राजपत्र            लमलत : २०७७ कालतषक ०४ गते  

गण्डकी बहुप्रालवलधक लिक्षािय संचािन लनयमाविी , २०७७                                                  

 

 

पररच्छेद ५ 

तिब भत्ता 

२०. तिब भत्ता:  विक्षालयमा कायगरत वनदिेकको न्यनुतम  सेिा सवुबधा ऐनले तोकेबमोवजम ,  

प्रविक्षकहरु र कमगचारीहरुको तलब, भत्ता विक्षालय सञ्चालक सवमवतले वनधागरण गरी तोवकए बमोवजम 

हुनेछ। 

क. तलब बवृद्ध: यस विक्षालयमा कायगरत प्रविक्षक तथा कमगचारीहरुको तलबमान र िावषगक बवृद्ध 

विक्षालय सञ्चालक सवमवतले विक्षालयको आवथगक अिस्थालाई हरेी समय समयमा वनधागरण 

गरे बमोवजम हुनेछ। 

ख. पनुरािलोकन गनग सक्ने: विक्षालय कोषको अिस्था र आिश्यकतालाई हरेी विक्षालय सञ्चालक 

सवमवतले विक्षालयमा कायगरत पदावधकारीहरु, प्रविक्षकहरु र कमगचारीहरुको तलबमान, भत्ता 

सम्बवन्ध सम्पणूग सवुिधाहरु बढाउन, घटाउन र हटाउन सक्नेछ। 

ग. विक्षालयमा कायगरत प्रविक्षक र कमगचारीहरुले मवहनाको पवहलो हप्तावभत्र वबतेको मवहनाको 

तलबको भकु्तानी पाउनेछन।् 

घ. विक्षालयको कामले बावहर जााँदा वनदिेक , प्रविक्षक तथा कमगचारीहरुलाई नेपाल सरकारले तोके 

अनसुारको दवैनक  भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराईनेछ । यस्तो सवुबधा पाउनको लावग  वनदिेकले 

पोखरा महानगरपावलका िैवक्षक प्रिासन महािाखाको वसफाररसमा  सञ्चालक सवमवतको 

अध्यक्षबाट र प्रविक्षक तथा  कमगचारीहरुले विक्षालयका वनदिेकबाट अवनिायग रुपले भ्रमण 

आदिे वलन ुपनेछ। 

ङ. विक्षालय सञ्चालक सवमवतले औवचत्य दखेेमा विक्षालयको आवथगक अिस्थालाई हरेी 

विक्षालयमा कायगरत प्रविक्षक तथा कमगचारीहरुलाई आिास भत्ता, सञ्चार भत्ता तथा अन्य 

भत्ताहरु पवन उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

 

 

पररच्छेद ६ 

आचरि र सजाय सभबन्धी कायषलवलध 

२१. मनाही गररएका खराब आचरिहर:  विक्षालयमा कायगरत प्रविक्षक र कमगचारीले दहेायका खराब 

आचरण गनुग हुाँदनै: 

क. विक्षालयको काम कािागहीमा असर पने गरी प्रदिगन, हड्ताल, कलमबन्द,घेराउ, थनुछेक, िा िारीररक 

िा मानावसक दिाि ्वदने िा उक्साउने । 

ख. विद्याथी उपर अध्यापन र परीक्षा सम्बन्धमा कुनै भेदभाि र पक्षपात गने ।  

ग. विक्षालय हाता िा विक्षालयको कुनैपवन कायगक्रममा कुनै वकवसमको मादक पदाथग सेिन गने ।  

घ. विक्षालयका विद्याथी, प्रविक्षक र कमगचारीहरुसाँग झगडा, कुटवपट िा दवु्यगबहार गने गराउने ।  

ङ. विक्षालयको सम्पवत्त वहनावमना गने, नोक्सान पाने िा चोरी गने गराउने िा रोक्न प्रयास नगने ।  
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च. वकते, जालसााँजी, प्रमाणपत्र िा अन्य वलखत तयार गने, पेि गने, गराउने । 

छ. विक्षालयको कामको सम्बन्धमा कुनै वकवसमको आवथगक अपचलन र भ्रष्टाचार गने ।  

 

२२. कावाषही र सजाय: कुनै प्रविक्षक िा कमगचारीले दहेायका कुनै कसरु गरेमा कािागही र सजाय हुनेछाः  

क. विक्षालयले वदएको वजम्मेिारी परूा नगरेमा, िा काम सन्तोषजनक नभएमा िा समयमा विक्षालयमा 

उपवस्थत नभएमा िा अध्यापन गनग जाने समय पालन नगरेमा । 

ख. यस वनयमले तोकेका खराि आचरण गरेमा िा वनयमको उल्लंघन गरेमा ।  

ग. विक्षालयको अवहत हुने काम गरेमा । 

घ. नैवतक पतन हुने फौजदारी अवभयोगको सजाय पाएमा । 

ङ. नक्कली प्रमाण पत्र पेि गरी सेिा प्रिेि गरेको ठहरेमा । 

 

२३.क. विक्षालयका तोवकएका अवधकारीले प्रविक्षक र कमगचारीले गरेको र ठहरेको कसरु बमोवजम 

नवसयत वदन,े सेिा सवुिधा कट्टी गने, रकम असलु उपर गने र सेिाबाट िखागस्त गने सम्मका सजाय गनग 

सक्नेछन ।  

ख. सजाय वदने आधार तथा प्रवक्रयाको वबषयमा पोखरा महानगरपावलकाको कमगचारी सेिा ितग सम्बवन्ध 

काननुलाई मागगदिगक काननु मान्न सवकनेछ | 

 

२४. सजाय सभबन्धी कायष लवधी: 

क. कुनै प्रविक्षक िा कमगचारीले यस वनयम बमोवजम गनग नहुने काम गरेकोछ िा सजाय हुने काम गरेकोछ 

भन्ने लागेमा सजाय वदने अवधकारीले उक्त व्यवक्तलाई लगाइएको आरोप स्पष्ट वकटान गरी उवचत समय 

वदई स्पवष्टकरण माग गनुग पदगछ। 

ख. यवद पेि गररएको  स्पवष्टकरण सन्तोषजनक नलागेमा िा सम्बवन्धत व्यवक्तले स्पवष्टकरण पेि नगरेमा 

सम्बवन्धत व्यवक्तलाई कस्तो सजाय वदने हो सो सजाय प्रस्ताि गरी सजाय वकन नगने भनी पनु: दशे्रो पटक 

स्पवष्टकरण माग गररनेछ। 

ग.यसरी पेि हुन आएको स्पवष्टकरण सन्तोषजनक नभएमा सम्बवन्धत व्यवक्तलाई सजाय वदने वनणगय गरी 

जानकारी गराइनेछ। 

 

२५. लनिभबन गनष सलकने: कुनै प्रविक्षक तथा कमगचारीलाई कािागहीको वसलवसलामा विक्षालयको कुनै 

वजम्मेिारी वदन िा काममा लगाउन मनावसि नदवेखएमा सजाय गने अवधकारीले त्यस्तो व्यवक्तलाई उस्को 

पदबाट वनलम्बन गनग सक्नेछ। वनलम्बनको अिवध एक मवहनासम्म हुनेछ। सफाइ नपाएमा वनणगय भएको 

वमवतबाट सो अिवधको तलब पाउने छैन। 
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२६. सजाय गने अलधकारी: प्रविक्षक र कमगचारीलाई नवसहत वदने, सवुिधा कट्टी गने अवधकारी वनदिेक 

र सेिाबाट हटाउने िा िखागस्त गने अवधकार वनदिेकको वसफाररसमा सञ्िालक सवमवतलाई हुनेछ । 

वनदिेकलाई सबै वकवसमका सजाय वदने अवधकार संचालक सवमवतमा  वनवहत हुनेछ।  

 

२७. पुनरावेदन:  वनदिेकले गरेको सजाय उपर वचत्त नबझेुमा अध्यक्ष समक्ष र अध्यक्षले गरेको वनणगय 

उपर वचत्त नबझेुमा सञ्चालक सवमवत समक्ष पनुरािेदन गनग सवकनेछ।  

 

पररच्छेद ७ 

लवद्याथी भनाष र छात्रवृलत्त 

२८ . लवद्याथी भनाष: 

क.  विक्षालयको प्रविणता तहको भनाग प्राविवधक विक्षा तथा व्यािसावयक तावलम पररषदव्ारा वनधागररत 

संख्याको लावग पररषदक्ो तावलका अनसुार र टे्रड कोषगहरुको भनाग सञ्चालक सवमवतले वनधागरण गरेको 

संख्या र तावलका अनसुार हुनेछ। 

ख.विद्याथी भनाग लगाएतका अन्यकायगहरु विक्षालय प्रमखुको संयोजकत्त्िमा गवठत दहेाय बमोवजमको 

भनाग सवमवतले गनेछाः 

अ. विक्षालयको वनदिेक - संयोजक 

आ. प्रिासन प्रमखु-सदस्य 

इ.वनदिेकवारा मनोवनत १ जना प्रविक्षक-सदस्य सवचि  

ग.विक्षालयबाट संचावलत िैवक्षक कायगक्रमहरुमा वनधागररत विद्याथी संख्या मध्ये सामान्यतया ५०%  

पोखरा महानगरपावलकाका विद्याथीहरुलाई, १०% कास्की वजल्लाका अन्यपावलकाहरुका 

विद्याथीहरुलाई र ४०% कास्की वजल्ला बावहरका विद्याथीहरुलाई उपलब्ध गराइनेछ ।उल्लेवखत अिस्था 

अनसुार वनिेदन प्राप्त नभएमा िा नाम छनोट नभएमा िा भनाग नभएमा ररक्त स्थानमा मेररट वलस्टको 

आधारमा भनाग गररनेछ । अन्य कोटा सम्बंधी व्यिस्था संचालक सवमवतले तोके बमोवजम हुनेछ |  

 

२९ . छात्रवृत्ती:  

क.छात्रितृ्ती सम्बंधी सम्पणूग व्यिस्था पररषदव्ारा वनवदगष्ट मान्यता र सञ्चालक सवमवतको वनणगय अनसुार 

हुनेछ। 

ख. संवघय तथा प्रदिे सरकार,पोखरा महानगरपावलका र विवभन्न स्िदिेी र विदिेी दाता संघ संस्था र 

व्यवक्तहरुबाट प्राप्त हुने रकम रहने गरी एक छात्रितृ्ती अनदुान कोष रहनेछ।  

ग. विक्षालय र छात्रितृ्ती पाएका विद्याथीहरुको सम्झौता अनसुार छात्रितृ्ती कोषले तोकेको खचगहरुको 

भकु्तानी यसै कोषबाट हुनेछ। 
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पररच्छेद ८ 

लवलवध 

३० . विक्षालयमा हुने दवैनक कायग सम्िवन्ध वनयम र प्रचलनहरु यस वनयमसाँग नबावझने गरी लाग ूभएको 

मावननेछ । बावझएको हदसम्म यो वनयम बमोवजम हुनेछ। 

३१. यो वनयममा लेवखएका कुरा कायागन्ियन गदाग कुनै बाधा अड्चन आएमा सञ्चालक सवमवतको 

वनणगयले बाधा अड्चन फुकाउन सवकनेछ । जनु खण्ड वनयमले स्पष्ट गररएको हो त्यसलाई 

महानगरपावलकाको कायगपावलकाले अनमुोदन गरेपवछ सोलाई यस वनयमको अङ्गको रुपमा मावननेछ।  

३२. यस वनयमको संिोधन आिश्यक परेमा विक्षालय सञ्चालक सवमवतको वसफाररसमा 

महानगरपावलकाको कायगपावलकाले गनग सक्नेछ। 

 

 

 

 

 


