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प.सं.(Letter No.): 207९/०८० 

च.नं.(Ref.No.): ९०६ 

ी सामुदाियक तथा धािमक िव ालयह  

धनगढीमाई नगरपािलका

धनगढी िसरहा ।  

 उपयु  िवषयमा हाल तराई 

िशतलहरको कारण अ यिधक िचसो बढ्न गएकोले

शीतलहरले भािवत भएको हदाँ

अव थालाई म य नजर गद यस नगरपािलका े  िभ  स चािलत 
तथा धामक िव ालयह मा वष िवदाँबाट क ा हने गरी 

िमित २०७९ पुष २९ गते

कायालयको िमित २०७९ 

वोधाथः  

ी िज ला शासन कायालय

ी िश ा िवकास तथा समव य इकाइ
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िमित

ी सामुदाियक तथा धािमक िव ालयह  (सबै), 

धनगढीमाई नगरपािलका, 

िवषय: जाडो िवदा स ब धमा । 

उपयु  िवषयमा हाल तराई मधेश े मा अ यिधक बा लो ह स ूतथा कुिहरो र 

िशतलहरको कारण अ यिधक िचसो बढ्न गएकोल ेयस धनगढीमाई नगरपािलका पिन 

शीतलहरले भािवत भएको हदाँ िव ालयह मा अ ययनरत बालबािलकाह

र गद यस नगरपािलका े  िभ  स चािलत 
िव ालयह मा वष िवदाँबाट क ा हने गरी िमित २०७९ 

गते स मका लािग पठनपाठन काय थिगत गन गराउनु हन

२०७९ पुष २४ को िनणय अनुसार अनुरोध छ ।

ी िज ला शासन कायालय, िसरहा ।  

ी िश ा िवकास तथा समव य इकाइ, िसरहा ।  
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िमित: २०७९ पुष २४ गते  

मधेश े मा अ यिधक बा लो ह स ूतथा कुिहरो र 

यस धनगढीमाई नगरपािलका पिन 

िव ालयह मा अ ययनरत बालबािलकाह को वा य 

र गद यस नगरपािलका े  िभ  स चािलत स पूण सामदुाियक 
२०७९ पुष २५ गते देिख 

स मका लािग पठनपाठन काय थिगत गन गराउनु हन यस 

अनुरोध छ ।  


