
टोखा नगरपालिका 

           नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मैजलुिटी, काठमाडौं । 

लिद्यािर्को नाम, स्थान तथा स्िालमत्ि पररितयन सम्बन्धी अत्र्न्त जरुरी सचूना । 

      प्रथम पटक प्रकाशित शमतत: २०७६।०६।१५ 
तिम्ि उल्लेखित विद्यालयहरुले िाम िा स्थाि िा स्िाशमत्ि िा कुिै दईु िा सबै परिितति सम्बन्धमा अिुमतत िा स्िीकृततको 
लागि यस िििपाशलकामा तििदेि पेि ििेकोमा उक्त विद्यालयका सम्बन्धमा कुिै िुिासो िा उजुिी भए सम्बद्ध सब ै
सिोकाििालाहरुलाई हकदािीको लागि ३५ ददिे सूचिा प्रकाशित िरिएको छ । तिधातरित समय सीमाशभत्र कसैको हकदािी पित 
िआएमा कािुि बमोजजम भइजािे व्यहोिासमते सूगचत िरिन्छ । िसृ्ततृ विििण यस िििपाशलकाको वेवसार्इट 

www.tokhamun.gov.np मा िनेुइिुन वा यस कायाइियको टेलिफोन नं. ०१-४३८५०१३ वा लिक्षा, यवुा तथा खेिकुद िाखा 

प्रमखुको मोबार्ि नं. ९८४१७५८९७१ मा सम्पकइ  गनुइिुन समते अनरुोध गररन्छ । 

तपशसल: 
शस.ि ं विद्यालयको साविक िाम ि 

ठेिािा 
परिितततत िाम ि 
ठेिािा 

परिितततत स्िाशमत्ि कम्पिी िजजष्टािको 
कायातलयको तिणतय  

!= श्री आिन्दभूशम बोर्ड तङ स्कुल 
का.म.पा.—३३ 

अिुमतत शलएको कक्षा : १० 

श्री काठमाण्डौं ग्लोबल 
स्कुल, टोिा 
िििपाशलका—१० 

भोज बहादिु िाहसमते २ 
जिाको िाममा िहेको िेयि 
संिचिा िशमतला थापा मिि 
समेत २ जिाको िाममा 
हस्तान्तिण हुि े

२०७५।१२।१८ िते श्री 
आिन्दभूशम फाउण्डसेि 
एण्ड रिसचत सेन्टिबाट 
काठमाण्डौं ग्लोबल स्कुल, 

प्रा.शल. भएको 

@= थडत आई एकेडमेी टोिा ि.पा.—
११, 

 अिुमतत शलएको कक्षा : १० 

काठमाण्डौ यूिो स्कुल 
टोिा ि. पा. — ८, 
िैिीिाउँ 

िश्मी ििालसमेत २ जिाको 
िाममा िहेको िेयि संिचिा 
अिाशमका काकी समेत ६ 
जिाको िाममा हस्तान्तिण 
हुिे 

२०७५।१२।२५ िते थडत 
आई एकेडमेी प्रा.शल. बाट 
काठमाडौं यूिो स्कुल 
प्रा.शल. भएको 

#= एञ्जल ल्याण्ड एकेडमेी टोिा 
ि. पा.— ९      

अिुमतत शलएको कक्षा : ५   

प्रज्ञाि एकेडमेी टोिा 
ि. पा.—३ सबबता विष्टसमेत ३ जिाको िाममा िहेको ियेि संिचिा महेि पाण्डकेो िाममा हस्तान्तिण हुि े  

सबबता विष्टसमेत ३ जिाको 
िाममा िहेको िेयि संिचिा 
महेि पाण्डकेो िाममा 
हस्तान्तिण हुि े

२०७६।०१।०२ िते एञ्जल 
ल्याण्ड एकेडमेी प्रा. शल. 
बाट प्रज्ञाि एकेडमेी प्रा. 
शल. भएको 

$= माउण्ट जेतिअस इङ्िशलस 
स्कुल टोिा ि. पा.—६; अिुमतत 
शलएको कक्षा : ८  

 माउण्ट जेतियस 
इङ्िशलस स्कुल टोिा 
ि. पा.— ३ झडुोल      

     — तिणतय िभएको 

 

%= िेचि (प्रकृतत) बोर्ड तङ हाई स्कुल, 
टोिा ि. पा.—१०; अिुमतत 
शलएको कक्षा : १०  

  िेचि (प्रकृतत) बोर्ड तङ 
हाई स्कुल; टोिा ि. 
पा.—११ 

     — तिणतय िभएको 

 

^ न्यू मालश्री ई.स्कुल टोिा ि. 
पा.—३  

 महेि पाण्डकेो िाममा िहेको 
िेयि संिचिा वििोद शसहं 

२०७६।२।१५  िते तिणतय 
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अिुमतत शलएको कक्षा : ९ 
समेत ८ जिाको िाममा 
हस्तान्तिण हुि े

भएको 

 

& सप्तिण्डकी बोर्डङि स्कुल, 

टोिा ि. पा.—७; अिुमतत 
शलएको कक्षा : १० 

ककङडम दहमालयि 
बोर्ड तङ स्कुल, टोिा ि. 
पा.—७  

      — २०७६।५।३ िते तिणतय 
भएको 

 

८ एभियोङ इङशलस एकेडमेी टोिा 
ि. पा.—१० 

अिुमतत शलएको कक्षा : १० 

र्डभाइि स्कुल टोिा 
ि. पा.—२  

 

ज्ञािबहादिु काकी समेत ५ 
जिाको िाममा िहेको िेयि 
संिचिा एकिाथ िौतम समते 
११ जिाको िाममा 
हस्तान्तिण हुि े

२०७६।१।२६ ितेको तिणतय 
अिुसाि स्िाशमत्ि 
हस्तान्तिण भएको 

९ र्डभाइि स्कुल टोिा ि. पा.—३ 

अिुमतत शलएको कक्षा : ४ 

ओजि एकेडमेी टोिा 
ि. पा.—३ 

 स्िाशमत्ि यथाित तिणतय िभएको 

 

१० बाल बिैचा विद्यालय, 
कामपा.—३३  

अिुमतत शलएको कक्षा : ५ 

स्िाध्यायि स्कुल टोिा 
ि. पा.—११  

सािु अमात्य समते ३ 
जिाबाट तुलसी तििौला समते 
५ जिामा स्िाशमत्ि परिितति 

२०७४।८।२० को तिणतय 
अिुसाि बालबिैचा 
एजुकेसि फाउण्डसेि 
प्रा.शल. बाट स्िाध्यायि 
स्कुल प्रा.शल. भएको 

११ शमल्स बेिी स्कुल, कामपा - २ 

अिुमतत शलएको कक्षा : ९ 

शमल्स बेिी स्कुल 

टोिा ि. पा.— ४ 

स्िाशमत्ि यथाित २०७६।४।१ िते 
स्थािान्तिणको तिणतय 
भएको 

              प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत  


