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स्थानीय राजपत्र 
 

भिमाद नगरपाभलकाद्वारा प्रकाशित 
 

खण्ड ६) भिमाद िार  १५ गते, 207९ साल (संख्या ६ 
 

िाग २ 

भिमाद नगरपाभलका  
स्थानीय सरकार संचालन ऐन, 2074 को दफा 102 को उपदफा (3) बमोशजम भिमाद नगरपाभलका 
नगर काययपाभलकाले बनाएको तल लेशखए  बमोशजमको काययविभि सियसािारणको जानकारीको लाभग 
प्रकािन गररएको छ। 

सम्बत ्2078 सालको काययविभि  नं.८ 

भिमाद नगरपाभलकाको विद्यालय व्यिस्थान सभमभतको गठन तथा व्यिस्थापन सम्बन्द्िी   
(पविलो संिोिन) काययविभि, 207९ 

भिमाद नगरपाभलकाको विद्यालय व्यिस्थान सभमभतको गठन तथा व्यिस्थापन सम्बन्द्िी  काययविभि, 
2078 लाई समयानकूुल संसोिन गनय िाञ्छनीय िएकोले,  

नगर काययपाभलकाको भमभत २०७९।०५।०७ गतेको  बैठकले यो काययविभि स्िीकृत गरी लागू 
गरेको छ ।  

१.संशिप्त नाम प्रारम्ि : (१)यस काययविभिको नाम  "भिमाद नगरपाभलकाको विद्यालय व्यिस्थान 
सभमभतको  गठन तथा व्यिस्थापन सम्बन्द्िी  ( पविलो संिोिन) काययविभि, 207९ " रिनेछ ।  

                (२)यो काययविभि तरुुन्द्त प्रारम्ि िनुेछ ।  

               (३)यो काययविभि भिमाद नगरपाभलका िर लाग ुिनुेछ ।  

२.  मलु काययविभिको पररच्छेद ३,दफा ८ को उपदफा (१) मा संिोिन M विद्यालय व्यिस्थापन 
सभमभतका सदस्य छनौटका लाभग सिमभतको अभिकतम पिल गररने छ । 
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३. मलु काययविभिको पररच्छेद ३,दफा ८ को उपदफा (५) देशख (८) मा संिोिन (सट्टा उपदफा 
(५) देशख (८) को सट्टा देिायको (५) देशख (९) दफा कायम  गररएको  छ . 

     (१) उपदफा (३) बमोशजम दोस्रो िेलाबाट पभन विद्यालय व्यिस्थापन सभमभतका सदस्यिरु 
छनोट गनय नसकेमा छनोट सियोग सभमभतको भनणययले उपयकु्त प्रकृया भनिायरण गरी  व्यिस्थापन 
सभमभतका सदस्य छनोट गनय सक्ने छ। 

    (२) अभििािकबाट प्रभतभनभित्ि िनुे सदस्यको छनोट िर्यसके पभछ प्रिानाध्यापक र िडा प्रभतभनभि 
सवितको िैठकले ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोशजमका सदस्यिरुको 
मनोनयन एकिप्ता भित्र गररसक्नपुने छ । 

   (३) व्यिस्थापन सभमभतका सदस्य छनोट एिम ्मनोनयन िएपभछ प्रिानाध्यापक र शििक प्रभतभनभि 
बािेकका सदस्यिरूले आफूिरूमध्येबाट अध्यिको छनोट गनुय पने   छ । 

(४) यस दफामा अन्द्यत्र जनु सकैु कुरा लेशखएको िएतापभन नगर शििा सभमभतले विद्यालय  
व्यिस्थापन सभमभत गठनका लाभग तोवकद्रदएको समयसीमाभित्र विद्यालयले विद्यालय व्यिस्थापन 
सभमभत गठन सम्बन्द्िी प्रविया पूरा गनय नसकेमा िा विद्यालय व्यिस्थापन सभमभत गठन गनय असिज 
पररशस्थभत भसजयना िएको िभन छनोट सियोग सभमभतबाट अनरुोि िर्य आएमा नगर शििा सभमभतले 
व्यिस्थापन सभमभत गठन निुुँदासम्मको अिभिका लाभग अस्थायी व्यिस्थापन सभमभत गठन गरी 
िैकशल्पक व्यिस्था गनय सक्ने छ । 

४. मलु काययविभिको पररच्छेद ३को दफा २२, को ३,उपदफा (२) पररच्छेद ३को दफा २२, को 
उपदफा (३)मा M दोश्रो िेलामा पभन सिमभतकै आिारमा सदस्यको चयन गनुय पने छ।दोश्रो िेलामा 
समेत सिमभत िनु नसकेमा छनौट सियोग सभमभतले छनोट सम्बन्द्िी प्रविया भनिायरण गरी सदस्यिरूको 
छनौट गनेछ। मूल काययविभिको दफा ४ खारेज गररएको छ ।   

५. मलु काययविभिको पररच्छेद ४,दफा २७को उपदफा (२) उपदफा(१) दफा २७को उपदफा (२)मा 
M उपदफा(१)बमोशजम शििक प्रभतभनभिमा शििकिरु बीच सिमभत िनु नसकेमा र्च्छुक शििकिरु 
बीच सिमभतका लाभग प्रिानाध्यापकले ३द्रदनको समय द्रदन ुपनेछ।उल्लेशखत समय भित्र पभन सिमभत 
िनु नसकेमा  शििकिरुको बिमुतबाट शििक प्रभतभनभिको छनौट गनेछ। 

आज्ञाले  
टेकनाथ दिाल  

प्रमुखु प्रिासकीय अभिकृत 


