
टोखा नगरपालिका 

                    नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मैजलुिटी, काठमाडौं । 

    
नयााँ विद्यालय खोल्ने, स्थानान्तरण,स्िामित्ि तथा नाि पररिततन गने, नयााँ कक्षा तथा विषय 

थप गने सम्बन्धी सचूना । 

प्रकाशित शितत: २०७६।०९।१५ 

िैक्षिक सत्र २०७७ बाट टोखा नगरपाशिका अन्तगगतका प्रारम्भिक बािशििा/पूर्ग प्राथशिक किा तथा किा १ देखख 
किा १२ सभिका वर्द्याियिे नयााँ वर्द्यािय खोल्न, स्थानान्तरण, स्र्ाशित्र् तथा नाि पररर्तगन गनग र्ा किा थप 
र्ा वर्षय थप गनग अनुितत िाग गने सभर्न्धिा शितत २०७६ पौष िसान्त शित्र आर्श्यक कागजात सहित शििा, 
युर्ा तथा खेिकूद िाखािा तनरे्दन हदनुपनेछ । सियशसिा शित्र प्रक्रियािा सिंग्न िुन नसकेका र्ा रीत नपुगी दताग 
िुन आएका र्ा िैक्षिक सत्रका र्ीचिा हदएका तनरे्दन उपर कारर्ािी निुने व्यिोरा सिेत अनुरोध छ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

१. आरे्दन फाराि (शििा िाखार्ाट प्रात त गनग सक्रकने छ)  

२. जग्गा र्ा िर्न िाडािा शिएको िए कम्भतिा ५ र्षगसभिका िागग घर र्ा जग्गा धनीिे बिाििा हदने सभबन्धिा 
िएको कबुशियतनािा पत्रको प्रिाखणत प्रततशिवप, वर्द्याियका नाििा घर जग्गा िए सोको िािपुजागको प्रिाखणत 
प्रततशिवप 

३. किा थपको िागग तल्िो किा   र्ा तिको अनुितत पत्रको प्रततशिवप 

४. वर्द्यािय सञ्चािनिा िाग्ने खचग व्यिोने स्थायी स्रोत खुिेको वर्द्याियको सक्कि ैपत्र 

५. संस्था दताग/नवर्करण/किा अपगे्रड गदाग िाग्ने दस्तुर ततरेको सक्किै रशसद 

६. नम्जक रिेको वर्द्याियको सिितत पत्र 

७. गुठी अन्तगगतको वर्द्यािय िए स्र्ीकृत िएको गुठीको वर्धानको प्रततशिवप र्ा कभपनी अन्तगगत िए कभपनी 
रम्जष्ट्रार कायागियको प्रिाणपत्र, प्रबन्धपत्र तथा तनयिार्िीको प्रततशिवप । संसोधन गरेको िए सो अनुसार 
(नयााँ वर्द्याियको िागग आर्श्यक नरिेको) 

८. वर्द्याियिा कायगरत शििक,किगचारीिरुको तनयुम्क्त पत्र,नागररकता,योग्यताका प्रिाणपत्र, अध्यापन अनुिततपत्रका 
साथै सेर्ा,ितग,सुवर्धा सभबन्धी वर्तनयिार्िीको प्रततशिवप 

९. संस्थापकको नागररकता र िैक्षिक योग्यताको प्रिाणपत्रको प्रततशिवप 

१०. वर्द्याियिे पढाउने पाठ्यिि वर्कास केन्रव्दारा सूगचकृत पाठ्यपुस्तकको वर्र्रण 



११. सभर्म्न्धत र्डा सशिततको सक्कि ैशसफाररि पत्र  

१२. वर्द्याियिे वर्द्याथीसाँग शिने िुल्क प्रस्तार् स्र्ीकृत गररएको प्रततशिवप 

१३. छात्रर्वृि छनोट सशिततको तनणगयसहितको छात्रर्वृि पाउने वर्द्याथीको वर्र्रण 

१४. िै.स.२०७६ को   IEMIS  िरेको िुनुपने   

१५. नयााँ वर्द्यािय खोल्ने, स्थानान्तरण, स्र्ाशित्र् तथा नाि पररर्तगन गने र्ा किा थप र्ा वर्षय थप के गने िो 
सो सभर्न्धिा गररएको  सभर्म्न्धत वर्द्याियको वर्व्यसको तनणगय  

१६. पतछल्िो आ.ब. २०७५/०७६ को िेखा परीिण प्रततरे्दनको प्रततशिवप 

१७. आयकर दताग ( स्थायी िेखा नं.) र आ.ब. २०७५/०७६ कर ततरेको  र्ा कर चुक्ता  प्रिाणपत्रको प्रततशिवप  

१८. प्रचशित ऐन कानुन बिोम्जि वर्द्याियिे पािना गनुगपने सतग तथा बन्देज र पूर्ागधार पुगेको देखखने कागजातिरु 

१९. तनरीिकको तनरीिण र्ा अनुगिन प्रततरे्दन 

२०. ति अनुसारको धरौटी रकि राखेको िौचर(िाखार्ाट अशििेखीकरण िुनु अगाडड) 

२१. राम्ष्ट्रयस्तरको पत्रत्रकािा ३५ हदने सचूना प्रकािनको फोटोकपी( वर्द्यािय स्थानान्तरण,नाि र्ा स्र्ाशित्र् 
पररर्तगनको िागग िात्र) 

प्रिुख शििा अगधकृत 

शििा,युर्ा तथा खेिकूद िाखा 
 


