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प्रस्ताव १ मा छलफल गर्ाा रे्हाय बमोजिम गरे्न।  

१ यस र्नगरपाललकालित्र सञ्चाललत आधारितु ववद्यालयहरुमा अध्ययर्नरत ववद्यार्थीहरुको लसकाइ उपलब्धी 
पररक्षणका लागी अको व्यवस्र्था र्निएसम्मको लालग आधारितू तहको अजततम पररक्षाको पररचालर्न, 
रेखरे्ख, समतवय तर्था लर्नयतत्रण गर्नाको लालग तपजिल बमोजिमको आधारितू जिक्षा परीक्षा सलमलत गठर्न 
गरे्न ।  

तपजिल 

क= प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत                     अध्यक्ष   

ख= र्नगर कायापाललका बोर्ाको सर्स्यहरु मध्ये बोर्ाले तोकेको जिक्षा संयोिक   सर्स्य    
ग=  आधारितू र माध्यलमक तहको प्रलतलर्नलधत्व हरु्न ेगरर आधारितू 

   जिक्षा परीक्षा उलतणा सलमलतले मर्नोलर्नत गरेको एक िर्ना जिक्षक    सर्स्य  
   घ= स्रोत व्यजि           सर्स्य 

 ङ= जिक्षा िाखा प्रमखु         सर्स्य सजचव                                                                 

 

२= पर्ावलध पााँच वर्ा । 

३= यस सलमलतले आवश्यकतार्नसुार अतय सलमलत तर्था उपसलमलत गठर्न गरी अलधकार प्रत्यायोिर्न गर्ना 
सक्र्नछे ।   

४= परीक्षा सलमलतले आवश्यकता अर्नसुार र्नगरपाललकाका सर्स्य तर्था कमाचारी र सम्बजतधत ववर्यका 
वविेर्ज्ञलाइ आमजतत्रत सर्स्यको रुपमा बोलाउर्न सक्र्नेछ ।   

५= परीक्षा सञ्चालर्न तर्था समतवय सलमलतको बैठक तर्था कायाववलध सो सलमलत आफैले लर्नधाारण गरे बमोजिम 
हरु्नेछ । 

६= आधारितू जिक्षा उजिणा परीक्षा सलमलतको काम कताव्य र अलधकार रे्हाय बमोजिम हरु्नेछ M– 
 परीक्षा सञ्चालर्न सम्बतधमा र्नीलत लर्नधाारण गरे्न । 

 परीक्षा परीक्षा लमलत तोक्र्ने । 

 परीक्षा केतर तोक्र्ने । 

 परीक्षाफल प्रकािर्न गराउर्ने तर्था उिीणा परीक्षार्थीहरुलाइ प्रमाणपत्र दर्र्ने । 

 परीक्षा िलु्क तर्था परीक्षा सम्बतधी काममा संलग्र्न व्यजिको पाररश्रलमक लर्नधाारण गरे्न । 

 परीक्षा केतरमा अलर्नयलमतता िएमा आवश्यकता अर्नसुार परीक्षा बर्र गरी परु्न परीक्षा गराउर्ने वा 
त्यस्तो परीक्षा केतर बतर् गरे्न । 

 कुरै्न कारणबाट लर्नधााररत समयमा पररक्षा सञ्चालर्न गर्ना वा परीक्षाफल प्रकािर्न गर्ना बाधा परेमा 
तरुुतत आवश्यक लर्नणाय ललर्ने । 



७= संस्र्थागत ववद्यालयले परीक्षा िलु्क वापतको रकम िम्मा गर्नुापरे्न M आधारितू जिक्षा उिीणा परीक्षा 
सञ्चालर्न गर्नाका लालग परीक्षा सलमलतले तोके बमोजिमको िलु्क सम्बजतधत ववद्यालयले र्नगर 
कायापाललकाले तोकेको कोर्मा िम्मा गरी रकम िम्मा गको िौचर जिक्षा िाखामा पेि गर्नुापरे्नछ ।  

८= यस र्जक्षणकाली र्नगरपाललका स्तरीय आधारितू जिक्षा उजिणा परीक्षा सञ्चालर्न व्यवस्र्थापर्न गरे्न सम्पूणा 
र्ावयत्व र्नगर जिक्षा िाखाको िाखा प्रमखु मा रहर्ने गरी प्रमखु प्रिासकीय अलधकृतको संयोिकत्वमा 
तपजिल बमोजिमको सर्स्य सवहत आधारितू जिक्षा सञ्चालर्न तर्था व्यवस्र्थापर्न कायाववलध लर्नमााण सलमलत 
गठर्न गरे्न । 

तपजिल 

१= प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत    संयोिक 

२= जिक्षा िाखा प्रमखु     सर्स्य 

३= स्रोत व्यजि      सर्स्य 

४= सलमलतले तोकेको एक िर्ना जिक्षक   सर्स्य 
५= जिक्षा संयोिक      सर्स्य  

     

क= जिक्षा िाखामा कम््यटुर प्राववलधक िर्निजि आवश्यक परे्न िएमा कुरै्न ववद्यालयको जिक्षक  
जिकाइ काममा लगाउर्न सवकर्ने छ । 

ख= यस सलमलतले आिका लमलतले १० दर्र्नलित्र र्जक्षणकाली र्नगरपाललका स्तरीय आधारितू जिक्षा 
सञ्चालर्न तर्था व्यवस्र्थापर्न कायाववलध २०७४ लर्नमााण गरर पाररत अर्नमुोर्र्नका लालग  यस 
र्नगरपाललकाको आधारितू जिक्षा उजिणा परीक्षा सलमलत माफा त ववधेयक सलमलत हुाँरै् कायापाललका 
बोर्ामा पेि गरे्न । सो कायाववलध पाररत अर्नमुोर्र्न िए बमोजिम आवश्यक सम्पूणा काम कारवाही 
तर्था कायाातवयर्न प्रकृया सोही अर्नसुार गराउर्ने ।  

९= जिक्षा िाखाबाट यस कायाववलध लर्नमााण  र परीक्षा सञ्चालर्न गरे्न कामको लालग बिेट अर्नमुालर्नत गरी 
अको बैठकमा पेि गरे्न ।  

 

१०= र्नगर प्रमखुज्यूको संयोिकत्वमा रे्हाय बमोजिमको ववद्यालय अर्नगुमर्न सलमलत गठर्न गरे्न ।  

    तपजिल 

    र्नगर प्रमखु                 संयोिक 

    र्नगर उपप्रमखु               सर्स्य 

    प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत      सर्स्य  

    जिक्षा िाखा प्रमखु       सर्स्य 



    सम्बजतधत वर्ा अध्यक्ष    सर्स्य 

    लेखा अलधकृत   सर्स्य 

    स्रोत व् यजि    सर्स्य  
 

२ प्रस्ताव रं्न  ववववध ववर्यमा छलफल गर्ाा  

  यस र्नगरपाललकाको वर्ा रं्न ३ मा खेलकूर् मैर्ार्न लर्नमााण संिोधर्न गरी खेलकुर् मैर्ार्न लर्नमााणको 
लागी लर् पी आर तयार गरे्न ।  

 यस र्नगरपाललकाको वर्ा रं्न ५ बाट ववलिन्न लमलतमा ववलिन्न जिर्ाकमा िएको खचा रु  १९९१७५। 
अर्नमुोर्र्न गरे्न । 

 वर्ा रं्न १ मा रहेको प्रार्थलमक स्वास््य केतरमा रे्हाय बमोजिमको व्यवस्र्थापर्न सलमलत गठर्न गरे्न । 

तपजिल 

र्नगरप्रमखु     संरक्षक 

वर्ा रं्न १ वर्ा अध्यक्ष   अध्यक्ष  

रािेि तामाङ     सर्स्य 

प्रलद्यम्र्न काकी    सर्स्य 

पावाती लामा    सर्स्य 

माया लामा    सर्स्य 

ियराम लगरी    सर्स्य 

स्वास््य चौकी प्रमखु   सर्स्य 

 रे्हायको कामको लालग लर् पी आर तयार गरे्न । 

वाग्मती कररर्ोर, जचल्रेर्न पाका , गोरखर्नार्थ सरस्वती, पावर हाउस पोखरी, र्जक्षणकाली चौकोटरे्वी, 
िलर्बटुीको र्नसारी, गोपालेश्वर वपकलर्नक स्पोटा, सबै िातिाती िेर्िरू्ा िल्काउर्ने संग्रहालय  

 

 वियािील होचा पडु्का मवहला संघ काठमार्ौंको लमलत २०७४।०९।०२ को पत्रार्नसुार 
र्जक्षणकाली र्नगरपाललका लित्र बामर्नको मजतर्र बामर्न धाम बर्नाउर्ने र रे्ििरमा रहेका होचा 
पडु्काको आवासको लर्नम्ती र र्नेपाल होचा पडु्का आरक्षण केतरको स्र्थापर्ना गर्नाको लालग चार 
वकल्ला खलुाई िलमर्न उपलब्ध गराई दर्र्न ुिर्नी अर्नरुोध िई आएको हुाँर्ा सो सम्बतधमा र्जक्षणकाली 
र्नगरपाललका वर्ा रं्न. ६ लित्र रहेको पती िलमर्न पूवामा फुल्चोक िार्ने पजिममा मोहर्न र्नारायणको 
खेत उिरमा फुल्चोक िार्ने मोटरबाटो चार वकल्ला िएको अतर्ािी ५ रोपर्नी िग्गामा बामर्न मजतर्र 
लर्नमााण गर्ना दर्र्ने लर्नणाय गररयो ।  


