
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सामदुायिक यिद्यालिको यिद्यालि व्ििस्थापन समममि गठन 
सम्बन्धी कािययिमध, २०७९ 

 

 

स्िीकृि मममि:- २०७९/०4/13 

प्रमाणिकरि मममि:- २०७९/०4/18 

 

 

महाकाली नगरपामलका, 

नगरकाियपामलकाको कािायलि 

खलंगा, दार् ुयला   
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प्रस्िािना: नेपालको संयिधान अनसूुर्ी-८ मा माध्िममक िह सम्मको णिक्षालाई स्थानीि िहको 
एकल अमधकार अन्िरगि राखेको छ। उक्त व्ििस्थालाई बमोणिम स्थानीि सरकार सञ्चालन 
ऐन, २०७४ को दफा (११) उपदफा (२) खण्ड (ि) मा आधारभिू िथा माध्िममक णिक्षा 
व्ििस्थापन िथा मनिमन गने अमधकार स्थानीि िहमा मनयहि रहेको छ ।  
सामदुायिक यिद्यालिको संर्ालन, रेखदेख र व्ििस्थापन गरी िैणक्षक गिुस्िर अमभियृि गनय 
यिद्यालि व्ििस्थापन समममिको गठन गनुय आिश्िक भएकोले महाकाली नगरपामलकाको नगर 
णिक्षा ऐन २०७९ को दफा (७०) को उपदफा (१) ले ददएको अमधकार प्रिोग गरी महाकाली 
नगरपामलकाको नगर णिक्षा ऐन २०७९ को दफा (२५) को कािायन्ििन गनय नगर 
काियपामलकाको बैठकबाट सामदुायिक यिद्यालिको यिद्यालि व्ििस्थापन समममि गठन सम्बन्धी 
कािययिमध २०७९ स्िीकृि गरी लाग ुगरेकोछ ।  

 
पररच्छेद १ - प्रारणम्भक 

1. संणक्षप्त नाम र प्रारम्भः (१) िो कािययिमधको नाम "महाकाली नगरपामलकाको सामदुायिक 
यिद्यालिको यिद्यालि व्ििस्थापन समममि गठन सम्बन्धी कािययिमध, २०७९" रहेको छ। 
(2) िो कािययिमध महाकाली नगरपामलका क्षेत्रमभत्र लागू हनुेछ। 
(3) िो कािययिमध काियपामलकाबाट स्िीकृि भएको मममिबाट लागू हनुेछ। 

2. पररभाषाः यिषि िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा िस कािययिमधमाः 
(क) "नगरपामलका" भन्नाले महाकाली नगरपामलका दार् ुयलालाई सम्झनपुछय। 

(ख) "ऐन" भन्नाले महाकाली नगरपामलकाको नगर णिक्षा ऐन, २०७९ लाई सम्झनपुछय। 

(ग) "प्रमखु प्रिासकीि अमधकृि" भन्नाले महाकाली नगरपामलकाको प्रमखु प्रिासकीि 
अमधकृिलाई सम्झनपुछय। 

(घ) "िाखा" भन्नाले महाकाली नगरपामलकाको णिक्षा ििुा िथा खेलकुद िाखालाई 
सम्झनपुछय। 

(ङ) "यिद्यालि व्ििस्थापन समममि" भन्नाले ऐनको दफा २५ बमोणिम गठन भएको समममि   
सम्झनपुछय। 

(र्) "णिक्षक" भन्नाले मसकाई सहिीकरि गनय मनिकु्त अध्िापक सम्झनपुछय। 

(छ) "अमभभािक" भन्नाले ljBfnodf cWoog/t ljBfyL{sf] afa', cfdf, afh], ah} jf  

 To:tf cleefjs gePdf ljBfnodf cWoog/t afnaflnsfnfO{ ;+/If0f 

ug]{  

 JolQmx¿ dWo]jf6 ljBfnosf] clen]vdf hlgPsf] JolQmnfO{ hgfpF5 .  

(ि) "प्रभाि क्षते्र" भन्नाले महाकाली नगरपामलका मभत्र सम्बणन्धि यिद्यालिको िैणक्षक 
गमियिमधबाट प्रभायिि र लाभाणन्िि हनुे क्षेत्रलाई सम्झनपुछय ।  
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(झ) "समन्िि समममि" भन्नाले यि. व्ि. स. गठनमा सियसम्ममि मनमायिका लामग आिश्िक 
समन्िि र सहिीकरि गनय िस कािययिमध बमोणिम मनममयि समममिलाई सम्झनपुछय। 

पररच्छेद-२ यिद्यालि व्ििस्थापन समममि गठन सम्बन्धी व्ििस्था 
३. सामदुायिक यिद्यालिको यिद्यालि व्ििस्थापन समममि गठन सम्बन्धी व्ििस्था 

-!_ ;fd'bflos ljBfnosf] ;~rfng, /]vb]v / Joj:yfkg ug{sf] nflu k|To]s 

ljBfnodf b]xfosf ;b:ox¿ /x]sf] Ps ljBfno Joj:yfkg ;ldlt /xg]5M–  

-s_ cleefjs ;lxtsf] cfd e]nfaf6 ;j{;Ddt ?kdf 5gf}6 u/]sf] JolSt  -cWoIf_ 

-v_ cleefjsn] cfkm"x?dWo]af6 ;j{;Ddt ?kdf 5fgL k7fPsf  

sDtLdf @ hgf dlxnf ;lxt % hgf             -;b:o_  

-u_ ljBfno /x]sf] ;DalGwt j8fsf hgk|ltlglwx? dWo]af6 ;f]  

j8f;ldltn] dgf]lgt u/]sf] Pshgf        -;b:o_  

-3_ ljBfnosf ;+:yfks, :yfgLo a'l4hLjL, lzIffk|]dL, ljBfnonfO{  

lg/Gt/ pNn]Vo ;xof]u u/]sf JolStx? dWo]af6 ljBfno Joj:yfkg 

;ldltn] dgf]lgt u/sf] Ps hgf dlxnf ;lxt @ hgf               

-;b:o_  

ª_ ljBfnosf lzIfsx?n] 5fgL k7fPsf ! hgf lzIfs k|ltlgw  -;b:o_  

r_ ljBfnosf] k|wfgfWofks      -;b:o ;lrj_  

-@_ pkbkmf -!_ jdf]lhd ul7t cWoIf / ;b:ox?sf] kbfjlw tLg aif{sf] x'g]5 . 

-#_ pkbkmf -!_ sf] -s_ / -v_ jdf]lhd cWoIf tyf ;b:osf] kbdf tf]lsP eGbf 

j9L JolStsf] pDd]bjf/L btf{ eO{ cleefjs e]nfaf6 kfFr lbg;Dd ;j{;Ddt 

rog x'g g;s]df gu/ lzIff ;ldltn] pDd]bjf/x?dWo] pko'Qm JolStnfO{ 

cWoIf / ;b:osf] kbdf l;kmfl/; ug{ ;Sg]5 .  

-$_ k|flalws tyf Joj;flos ljifodf cWoog jf tflnd u/fOg] dfWolds 

ljBfnosf] ljBfno Joj:yfkg ;ldltdf gu/kflnsf If]qleqsf ;DalGwt 

ljifo tyf Joj;fo;+u cfa4x¿ dWo] lzIff ;ldltn] dgf]lgt u/]sf Ps hgf 

dlxnf ;lxt @ hgf ;b:o /xg]5g\ . 

-%_ o;cl3 of] P]g ljkl/tsf] k|lqmofaf6 u7g ePsf ljBfno Joj:yfkg ;ldlt 

of] P]g hf/L eP kZrft :jtM vf/]h x'g]5g .  

-^_ ljBfno Joj:yfkg ;ldlt u7g ;DaGwL sfo{ljlw sfo{kflnsfn] tf]s]adf]lhd 

x'g]5 .  
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पररच्छेद-३ 

४. यिद्यालि व्ििस्थापन समममिका पदामधकारी िथा सदस्िहरुको िोग्ििा 

-s_ kRrL; jif{ pd]/ k'u]sf] g]kfnL gful/s, 

-v_ k|rlnt sfg"g adf]lhd g}lts ktg b]lvg] kmf}hbf/L cleof]udf cbfntaf6 

;hfo gef]u]sf], 

-u_ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] cWoIf tyf ;b:ox? ;DalGwt ljBfnosf] 

k|efjIf]q leq a;f]af; ug]{ dxfsfnL gu/kflnsfsf] :yfoL afl;Gbf x'gkg]{, 

 

पररच्छेद-४ 

५. सामदुायिक यिद्यालिको यिद्यालि व्ििस्थापन समममिको काम, कियव्ि र अमधकार सम्बन्धी व्ििस्था 
-s_ ljBfnonfO{ cfjZos cfly{s >f]t h'6fpg] .  

-v_ ljBfno ;~rfngsf] nflu k|fKt ;fwg / ;|f]tsf] kl/rfng ug]{,  

-u_ ljBfnosf] rn, crn ;DklQsf] nut /fVg], /fVg nufpg] / ;'/Iff ug]{,  

-3_ ljBfnosf] z}lIfs, ef}lts tyf cfly{s tYofÍ / ljj/0f cBfjlws u/fO{ /fVg],  
-ª_ ljBfnosf] jflif{s ah]6 :jLs[t ug]{ / ;f]sf] hfgsf/L gu/kflnsfnfO{ lbg],  

-r_ ljBfnodf lzIfs, sd{rf/L / ljBfyL{sf] nflu lgwf{l/t kf]zfssf] sfof{Gjog ug]{ .  

-5_ :jLs[t b/jGbL cg';f/sf lzIfsx?sf] vf]hL u/L sfddf nufpg] tyf 
gu/kflnsfaf6 :jLs[t b/jGbLdf sd{rf/Lsf] Joj:yfkg ug{sf] nflu gu/ 
sfo{kflnsfdf cg'/f]w ug]{, 

-h_ gu/ lzIff ;ldltaf6 tf]lsPsf] /lhi68{ n]vfk/LIfsaf6 ljBfnosf] jflif{s 

n]vfk/LIf0f u/fpg] .  

-em_ n]vfk/LIfssf] k|ltj]bg cg';f/ tTsfn cfjZos sf/afxL ug]{ / To;sf] 

k|ltj]bg gu/ lzIff ;ldltdf k]z ug]{ . 

-`_  tf]lsP adf]lhdsf If]q;Fu ;DalGwt gu/kflnsf / gu/ lzIff ;ldltn] lbPsf] 

lgb]{zgx¿sf] kfngf ug]{  

-6_ k|rlnt sfg'g / lgod kfngf gug]{ lzIfs sd{rf/LnfO{ ljefuLo sf/jfxLsf 

nflu l;kmfl/; ug]{Ù  

-7_  ljBfno sIff Ps} ;dodf ;~rfng ug]{ k|aGw ldnfpg] .  

-8_  ljBfnosf] cfGtl/s ;|f]taf6 vr{ Joxf]g]{ u/L lgo'lQm jf a9'jf u/]sf lzIfssf] nflu 

;]jf, zt{ ;'ljwf tf]Sg] / tf]lsP adf]lhdsf] kfl/>lds tyf ;'ljwf Joj:yf ug]{ .  
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-9_  ljBfnodf :jR5 z}lIfs jftfj/0f sfod /fVg /fhg}lts , wfld{s , hftLo efjgfsf] 

cfwf/df ljBfnosf] jftfj/0f k|lts"n x'g glbg] .  

-0f_  gu/kflnsfaf6 vl6Psf lzIfs tyf sd{rf/Lx?nfO{ xflh/ u/fO{ sfddf nufpg] .  

-t_ tf]lsP adf]lhdsf cGo sfo{ ug]{ . 
 

पररच्छेद-५ 
६. यिद्यालि व्ििस्थापन समममि गठन सम्बन्धी प्रकृिा 

१) सम्बणन्धि यिद्यालिको प्रधानाध्िापकले ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) (क) र (ख) 
बमोणिमका पदामधकारी िथा सदस्िको छनौट गनयका लामग ित्कालको व्ििस्थापन समममिको 
काियकाल समाप्त हनु ुभन्दा िीस ददन अगािै नगरणिक्षा समममिको अनमुमि मलई साि ददनको 
साियिमनक सूर्ना ददइ यिद्यालिका अमभभािक सयहिको उक्त यिद्यालिका प्रभाि क्षेत्र मभत्र 
स्थािी बसोबास गने नेपाली नागररकहरुको आम भेला गराउन ुपनेछ। िस कािययिमध बमोणिम 
पयहलो पटकका लामग गठन हनुे यिद्यालि व्ििस्थापन समममिका हकमा सो भेलाका लामग 
कािययिमध स्िीकृि भएको मममिले 15 ददनमभत्र प्रधानाध्िापकले नगर णिक्षा समममिबाट अनमुमि 
मलइ सूर्ना प्रकािन गरीसक्न ुपनेछ। नगर णिक्षा समममिले अनमुमि प्रदान गदाय दफा (६) 
को उपदफा (४) बमोणिमको संिोिक िथा सदस्िहरु समेि िोकेर पठाउन ुपनेछ ।  

२) कुनै कारिले यिद्यालि व्ििस्थापन समममि यिघटन भएमा िा व्ििस्थापन समममिका अध्िक्ष 
िा सदस्िको पद ररक्त भएमा त्िसरी यिघटन िा ररक्त भएको मममिले िीस ददन मभत्र ररक्त 
सदस्िको छनौटका लामग उपदफा (१) बमोणिम सूर्ना ददइ आम भेला बोलाउनपुनेछ। 

३) उपदफा (१) बमोणिमको साियिमनक सूर्ना यिद्यालिले आफ्नो सूर्ना पाटी, नगर 
काियपामलकाको कािायलिमा‚ िडा कािायलि िथा यिद्यालिको प्रभाि क्षेत्र मभत्रका नागररकहरुको 
मनरन्िर िमघट हनुे सम्भाव्ि सबै साियिमनक स्थलहरुमा टााँस गनुयपनेछ साथै सूर्ना 
सम्प्रषेिका सम्भाव्ि अन्ि सबै साधनको प्रिोग गरी सूर्ना प्रसारि गनुयपनेछ। 

४) उपदफा (१) बमोणिमका सदस्ि छनौट गने प्रिोिनका लामग प्रधानाध्िापकलाई सहिोग 
गनयका लामग नगर णिक्षा समममिको अध्िक्षले नगरसभा सदस्ि/नगर णिक्षा समममि सदस्ि 
मध्िेबाट िोकेको सदस्िको संिोिकत्िमा सम्बणन्धि क्षेत्रको स्रोिव्िणक्त/समममिले िोकेको 
स्थािी णिक्षक र नगर णिक्षा समममिको अध्िक्षले िोकेको सम्बणन्धि यिद्यालिको प्रभाि क्षेत्र 
मभत्रको णिक्षाप्रमेी/समािसेिी दईुिना सदस्ि सयहि सम्बणन्धि यिद्यालिको प्रधानाध्िापक 
सदस्ि सणर्ि रहने गरी एक समन्िि समममि यिद्यालिमा रहनेछ।  

५) उपदफा (४) बमोणिमको समन्िि समममिले उपदफा (१) बमोणिमको आम भेलाबाट ऐनको 
दफा (२५) को उपदफा (१) (क) र (ख) बमोणिमको अध्िक्ष िथा सदस्ि पदमा छनौट 
हनु इच्छुक व्िणक्तहरुबाट अनसूुर्ी-१ बमोणिमको ढााँर्ामा कम्िीमा दईु ददनको समिािमध 
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िोकी मनिेदन आव्हान गनेछ र उक्त सूर्ना अनसुार व्ििस्थापन समममिको अध्िक्ष िा सदस्ि 
हनु इच्छुक ऐनको दफा (२५) को उपदफा (७) बमोणिमको िोग्ििा पगेुको व्िणक्तले आफ्नो 
नेपाली नागररकिाको प्रमािपत्रको प्रमिमलयप संलग्न राखी अनसूुर्ी-१ बमोणिमको ढााँर्ामा 
आफू मनोमनि/मनिायणर्ि हनु इच्छुक रहेको पद (कुनै एक मात्र) समेि खोली िोयकएको 
समि सीमा मभत्र उपदफा (४) बमोणिमको समन्िि समममि समक्ष मनिेदन पेि गनुयपनेछ। 

६) उपदफा (५) बमोणिम प्राप्त मनिेदनहरु प्रधानाध्िापकले यिद्यालिको मूल दिाय यकिाबमा दिाय 
गने/गराउने व्ििस्था ममलाउन ु पनेछ। अमभभािक सयहिको आम भेलाको उपणस्थमिको 
अमभलेख राख्न ुपनेछ । 

७) उपदफा ५ बमोणिम प्राप्त हनु आएका मनिेदनहरु समन्िि समममिले िााँर्बझु गरी रीि नपगेुका 
मनिेदनहरु रद्द गरी कारि सयहि सम्बणन्धि व्िणक्तलाई िानकारी ददनपुनेछ भने रीिपूियक 
दिाय भएका मनिेदनहरु पदीि रुपमा सियसम्ममिका लामग आम भेलामा प्रस्ििु गनुयपनेछ। 

८) आमभेलाबाट सियसम्मि भएका पदहरुलाई िथािि राख्दै सियसम्मि हनु नसकेका पदमा 
सियसम्ममिका लामग सम्बणन्धि पदका लामग इच्छुक व्िणक्त उपदफा (७) बमोणिमका िोग्ि 
उम्मेदिारहरुसंग व्िणक्तगि िथा सामूयहक छलफलका माध्िमबाट सहममि िटुाउन समन्िि 
समममिलाई आम भेलाको ददन सयहि पााँर् ददनको समि उपलब्ध गराइनेछ। 

९) उपदफा (८) बमोणिमको पााँर् ददनसम्म पमन समन्िि समममिले सियसहममि िटुाउन नसकेमा 
सिय सहममि िटेुका पद र उक्त पदमा मनोमनि/मनिायणर्ि उम्मेदिारहरु र सिय सियसम्ममि 
हनु नसकेका पदमा ईच्छुक उम्मेदिारहरुको सूर्ी अनसूुर्ी-२ बमोणिमको ढााँर्ामा नेपाली 
ििायनकु्रमअनसुार क्रमबि गरी मनिहरुका मनिेदनको प्रमिमलयप समेि संलग्न गरी समन्िि 
समममिको मनियि सयहि नगर णिक्षा समममिमा पेि गने गरी प्रधानाध्िापकले िीन ददन मभत्र 
नगर काियपामलकाको कािायलिमा दिाय गने/गराउने व्ििस्था गनुयपनेछ। 

१०) उपदफा (९) बमोणिम नगर णिक्षा समममिमा पेि भएका उम्मेदिारहरु मध्िे उपिकु्त 
व्िणक्तलाई नगर णिक्षा समममिले उक्त पदमा मसफाररस गनेछ र सोको िानकारी सम्बणन्धि 
यिद्यालिलाई गराउनेछ। 

११) यिद्यालि व्ििस्थापन समममि मसफाररस सम्बन्धमा नगर णिक्षा समममिको बैठक िथा यिद्यालि 
व्ििस्थापन समममिको पदामधकारी मसफाररस सम्बणन्ध कािययिमध िथा मापदण्ड सो समममि 
आफैले मनधायरि गरे बमोणिम हनुेछ। 

१२) यिद्यालि व्ििस्थापन समममि सिय सम्ममिमा िा अन्ि प्रयक्रिाबाट गठन भएको मममिले साि 
ददन मभत्र समममिको पिूय यििरि अनसूुर्ी-३ को ढााँर्ामा सम्बणन्धि यिद्यालिको 
प्रधानाध्िापकले समन्िि समममिको मनियि सयहि नगर काियपामलकाको कािायलिमा 
िानकारीका लामग पेि गनुयपनेछ। 
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पररच्छेद-६ 
७. उम्मेदिारी दिाय िलु्क सम्बन्धी व्ििस्था 

१) व्ििस्थापन समममिको पदामधकारी हनु इच्छुक व्िणक्तबाट समन्िि समममिले िपमसल अनसुारको 
दस्िरु मलन सक्नेछः 
क. व्ििस्थापन समममिको अध्िक्ष पदका लामग मनिेदन गने इच्छुक उम्मेदिारबाट रु. १००० 
ख. व्ििस्थापन समममिको सदस्ि पदका लामग मनिेदन गने इच्छुक उम्मेदिारबाट रु. ५०० 

 
पररच्छेद-७ 

8. यिद्यालि व्ििस्थापन समममिको यिघटन सम्बन्धी व्ििस्था 
!_ gu/ lzIff ;ldltn] b]xfosf] cj:yfdf sf/0f v'nfO{ ljBfno Joj:yfkg ;ldltsf] 

lj36g ug{ ;Sg]5 .  

s_ k|rlnt sfg"g ljkl/t sfo{ u/]df  

v_ ljBfnosf] ;DklQ lxgfldgf u/]df  

u_ ljBfnosf] Joj:yfkg ;Gtf]ifhgs ?kdf ;Dkfbg ug{ g;s]df tyf z}lIfs 

jftfj/0f vNaNofPdf  

3_ ;DalGwt clwsf/Ln] lbPsf] lgb]{zg k6s k6s pNn+3g u/]df t/ lj36g 

ug'{ cl3 ljBfno Joj:yfkg ;ldltnfO{ ;kmfO{sf] df}sfaf6 alGrt ul/g] 5}g\\ 

.  

-@_ pkbkmf -!_ adf]lhd ljBfno Joj:yfkg ;ldlt lj36g ePdf jf cGo s'g} 

sf/0fn] ljBfno Joj:yfkg ;ldlt u7g x'g g;s]df gu/ lzIff ;ldltn] 

csf]{ Joj:yf geP;Ddsf] nflu c:yfoL ;ldlt u7g ug{ ;Sg]5 .  

 

पररच्छेद-८ 
यियिध 

९. कारिाही सम्बन्धी व्ििस्थाः िस कािययिमध बमोणिम कािय सम्पादन नगने पदामधकारी/णिक्षक/ 
कमयर्ारीलाई प्रर्र्मलि काननु बमोणिम कारिाही गररनेछ। 

 
१०. कािययिमधको व्िाख्िा िथा संिोधन सम्बन्धी व्ििसथा: िो कािययिमधको व्िाख्िा नगर 

काियपामलकाले गरे बमोणिम हनुेछ। साथै िस कािययिमधमा संिोधन गनुय पने िान्छनीि भएमा 
काियपामलकाले थपघट िथा संिोधन गनय सक्नेछ ।  
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अनसूुर्ी-१ 

(यिद्यालि व्ििस्थापन समममिको पदामधकारीमा उम्मेदिार हनु इच्छुक व्िणक्तले पेि गनुय पने 
निेदनको ढााँर्ा) 

 

मममि........................... 
श्री यि. व्ि. स. गठन समन्िि समममि, 
.................................................. यिद्यालि 

महाकाली नगरपामलका, िडा नं. ............ दार् ुयला। 

यिषिः उम्मेदिारी दिाय सम्बन्धमा। 

प्रस्ििु यिषि सम्बन्धमा िस यिद्यालिको मममि ...................... को सूर्ना अनसुार आि मममि 
........................ का ददन गठन हनुे िस यिद्यालिको यिद्यालि व्ििस्थापन समममिको अध्िक्ष/खलुा 
सदस्ि/ मयहला सदस्ि पदमा सियसम्मि मनिायणर्ि हनु महाकाली नगरपामलकाको नगर णिक्षा ऐन 
२०७९ को दफा २५ को उपदफा ७ बमोणिम आफूलाई िोग्ि सम्झी मेरो नाममा सिय सहममिका 
लामग आम भेलामा प्रस्िाि पेि गरर ददन हनु िपमसल अनसुारको यििरि र मेरो नेपाली नागररकिाको 
प्रमािपत्रको प्रमिमलयप समेि िसै साथ संलग्न राखी िो मनिेदन पेि गदयछुाँ। 

 

मनिेदक 

नामः ................................... 
हस्िाक्षरः....................... 

िपमसलः 
क्र. सं. यििरि  

१. उम्मेदिार हनु र्ाहेको पद .......................................... 
२. िन्ममममि (नेपाली नागररकिा प्रमािपत्रका आधारमा) .......................................... 
३. मनिेदन गरेको मममिमा पगेुको उमेर ...... िषय ....... मयहना ...... ददन 

४. स्थािी ठेगाना महाकाली नगरपामलका िडा नं.... 
 
 

नोटः एक व्िणक्तले एक पदमा मात्र उम्मेदिार हनु पाउनेछ। 
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अनसूुर्ी-२ 

व्ििस्थापन समममिका पदामधकारी मसफाररसका लामग यि. व्ि. स. गठन समन्िि समममिका िफय बाट प्रधानाध्िापकले नगर 
णिक्षा समममि समक्ष पेि गने पत्रको ढााँर्ा 
(यिद्यालिको लेटर प्िाड प्रिोग गरी पेि गने) 

मममि.......................... 
यिषिः यि. व्ि. स. का पदामधकारी मसफाररस सम्बन्धमा। 

श्री प्रमखु प्रिासकीि अमधकृि ज्िू, 
महाकाली नगर काियपामलकाको कािायलि, दार् ुयला। 

 प्रस्ििु यिषि सम्बन्धमा िस यिद्यालिको मममि ........................ को साियिमनक सूर्ना अनसुार मममि 
....................... गिेका ददन बसेको िस यिद्यालिका अमभभािक िथा यिद्यालिको प्रभाि क्षेत्र मभत्रका स्थािी 
बामसन्दाहरुको आम भेलाबाट यिद्यालि व्ििस्थापन समममि गठनमा सियसम्ममिका लामग यि. व्ि. स. गठन समन्िि 
समममिको मममि ........................ सम्मको मनिममि प्रिासका बाििदु िपमसलका पदहरूमा िपमसल अनसुारका पदामधकारी 
सियसम्मि र्िन भएको व्िहोरा अनरुोध गदै सिय सम्मि हनु नसकेका पदमा उपिकु्त उम्मेदिार मसफाररसका लामग नगर 
णिक्षा समममिमा पेि गने व्ििस्था ममलाई ददन हनु सम्बणन्धि पदका उम्मेदिारहरुको यििरि नेपाली ििायनकु्रमअनसुार 
पेि गररएको व्िहोरा अनरुोध छ।  
.................. 
प्रधानाध्िापक 

िपमसलः 
सियसम्मि र्िन भएका पद र उम्मेदिार 
क्र. सं. पद उम्मेदिारको नाम थर 
१ ............................... ............................... 

२ ............................. 
............................... 
............................... 
............................... 

सियसम्मि र्िन हनु नसकेका पद र उम्मेदिारहरुको यििरि नेपाली ििायनकु्रमअनसुार 
क्र. सं. पद उम्मेदिारको नामथर 

१ ......................................... 
............................. 
............................. 

२ ........................................ 
............................. 
............................. 

नोटः िस पत्रका साथ संलग्न गनुयपने कागिािहरू 

१. आम भेलाका लामग यिद्यालिबाट प्रकाणिि गररएको सूर्नाको प्रमिमलयप  - थान १ 

२. यि. व्ि. स. गठन समन्िि समममिको मनियिको प्रमिमलयप   - थान १ 

३.  सियसम्मि र्िन हनु नसकेका उम्मेदिारहरूको मनिेदन र मनिेदन साथ संलग्न नेपाली नागररकिाको प्रमािपत्रको 
प्रमिमलयप        - थान १  
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अनसूुर्ी-३ 

यि. व्ि. स. गठन सम्बन्धमा काियपामलकाको कािायलिलाई िानकारी ददने पत्रको ढााँर्ा 
(यिद्यालिको लेटर प्िाड प्रिोग गरी पेि गने) 
          मममिः ............................ 
यिषिः यि. व्ि. स. गठन भएको िानकारी सम्बन्धमा। 

श्री प्रमखु प्रिासकीि अमधकृि ज्िू, 
महाकाली नगर काियपामलकाको कािायलि, दार् ुयला। 

 प्रस्ििु यिषि सम्बन्धमा िस यिद्यालिको मममि ............................ को आम भेला (र महाकाली 
नगरपामलकाको र्. नं. ............ मममि...................... को पत्रबाट िानकारी गराइएको नगर णिक्षा समममिको 
मममि ....................) को मनियि अनसुार महाकाली नगरपामलकाको नगर णिक्षा ऐन, २०७९ र सामदुायिक 
यिद्यालिको यिद्यालि व्ििस्थापन समममि गठन सम्बन्धी कािययिमध, २०७९ बमोणिम िस यिद्यालिको यिद्यालि 
व्ििस्थापन समममि िपमसल अनसुार गठन गररएको व्िहोरा िानकारीका लामग अनरुोध छ। 

......................... 
प्रधानाध्िापक 

िपमसलः 
क्र. सं. पद पदामधकारीको नाम थर कैयफिि 
१ अध्िक्ष .......................................  

२ सदस्ि ....................................... खलुा 

३ सदस्ि ....................................... खलुा 

४ सदस्ि ....................................... खलुा 

५ सदस्ि ....................................... मयहला 

६ सदस्ि ....................................... मयहला 

७ सदस्ि ....................................... िडा समममिबाट मनोमनि 

८ सदस्ि ....................................... यि. व्ि. स. ले मनोमनि गरेका 

९ सदस्ि ....................................... 
१० सदस्ि ....................................... णिक्षक प्रमिमनमध 

११ सदस्ि-सणर्ि ....................................... पदेन 
 

महाकाली नगरकाियपामलकाको  मनियि िा आदेि र अमधकारपत्रको 
प्रमाणिकरि (कािययिमध) मनिमािली, २०७४ (पयहलो संिोधन, २०७६) 
को मनिम ४ बमोणिम प्रमाणिकरि गररन्छ । 

...................... 


