
टोखा नगरपालिका 

           नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मैजलुिटी, काठमाडौं । 

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

          प्रथम पटक प्रकाशन ममति: २०७६/०६/१५ 
   संसोधिि सूचना प्रकामशि ममति: २०७६।०७।०८ 

विद्यालयको नाम, स्थान िथा स्िाममत्ि परििितन सम्बन्िी टोखा नगिपामलकाको ममति २०७६।०५।१५ मा पहिलो पटक प्रकामशि 
सूचनामा डिभाइन स्कुलको नाम परििितनका लाधग ओजोन एकेिेमी भनी मसफारिस भएकोमा काठमाण्िौ जजल्लामा उक्ि 
विद्यालयको नाम दोिोिो पनत जान ेभनी कम्पनी िजजष्टािको कायातलयको जानकािी अनसुाि सम्बजन्िि विद्यालयले सो नामको 
सट्टा लाइफ टाइम लतनतङ एकेिेमी कायम गिी संशोधिि गरिहदन अनिुोि गिेकाले सोिीअनसुाि सूचना सच्याइएको व्यिोिा सबै 
सिोकाििालािरुको जानकािीका लाधग यो सूचना प्रकामशि गरिएको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



टोखा नगरपालिका 

           नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

मैजलुिटी, काठमाडौं । 

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

      प्रथम पटक प्रकामशि ममति: २०७६।०६।१५ 
तनम्न उल्लेखखि विद्यालयिरुले नाम िा स्थान िा स्िाममत्ि िा कुन ैदईु िा सबै परििितन सम्बन्िमा अनुमति िा स्िीकृतिको 
लाधग यस नगिपामलकामा तनिेदन पेश गिेकोमा उक्ि विद्यालयका सम्बन्िमा कुन ै गुनासो िा उजिुी भए सम्बद्ि सबै 
सिोकाििालािरुलाई िकदािीको लाधग ३५ हदने सचूना प्रकामशि गरिएको छ । तनिातरिि समय सीमामभत्र कसैको िकदािी पनत 
नआएमा कानुन बमोजजम भइजाने व्यिोिासमेि सधूचि गरिन्छ । िसृ्ििृ विििण यस नगिपामलकाको 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 । 

िपमसल: 
मस.न ं विद्यालयको साविक नाम ि 

ठेगाना 
परिितिति नाम ि 
ठेगाना 

परिितिति स्िाममत्ि कम्पनी िजजष्टािको 
कायातलयको तनणतय  

!= श्री आनन्दभूमम बोडि तङ स्कुल 
का.म.पा.—३३ 

अनमुति मलएको कक्षा : १० 

श्री काठमाण्िौं ग्लोबल 
स्कुल, टोखा 
नगिपामलका—१० 

भोज बिादिु शािसमेि २ 
जनाको नाममा ििेको शेयि 
संिचना शममतला थापा मगि 
समेि २ जनाको नाममा 
िस्िान्ििण िुने 

२०७५।१२।१८ गिे श्री 
आनन्दभूमम फाउण्िेसन 
एण्ि रिसचत सेन्टिबाट 
काठमाण्िौं ग्लोबल स्कुल, 

प्रा.मल. भएको 

@= थित आई एकेिेमी टोखा न.पा.—
११, 

 अनुमति मलएको कक्षा : १० 

काठमाण्िौ यूिो स्कुल 
टोखा न. पा. — ८, 
गैिीगाउँ 

िश्मी खनालसमेि २ जनाको 
नाममा ििेको शेयि संिचना 
अनाममका काकी समेि ६ 
जनाको नाममा िस्िान्ििण 
िुने 

२०७५।१२।२५ गिे थित 
आई एकेिेमी प्रा.मल. बाट 
काठमािौं यूिो स्कुल 
प्रा.मल. भएको 

#= एञ्जल ल्याण्ि एकेिेमी टोखा 
न. पा.— ९      

अनमुति मलएको कक्षा : ५   

प्रज्ञान एकेिेमी टोखा 
न. पा.—३ सबबिा विष्टसमेि ३ जनाको नाममा ििेको शेयि सिंचना मिेश पाण्िेको नाममा िस्िान्ििण िुने  

सबबिा विष्टसमेि ३ जनाको 
नाममा ििेको शेयि संिचना 
मिेश पाण्िेको नाममा 
िस्िान्ििण िुने 

२०७६।०१।०२ गिे एञ्जल 
ल्याण्ि एकेिेमी प्रा. मल. 
बाट प्रज्ञान एकेिेमी प्रा. 
मल. भएको 

$= माउण्ट जेतनअस इङ्गमलस 
स्कुल टोखा न. पा.—६; अनुमति 
मलएको कक्षा : ८  

 माउण्ट जेतनयस 
इङ्गमलस स्कुल टोखा 
न. पा.— ३ झिुोल      

     — तनणतय नभएको 

 

%= नेचि (प्रकृति) बोडि तङ िाई स्कुल, 
टोखा न. पा.—१०; अनुमति 
मलएको कक्षा : १०  

  नेचि (प्रकृति) बोडि तङ 
िाई स्कुल; टोखा न. 
पा.—११ 

     — तनणतय नभएको 

 

^ न्य ू मालश्री ई.स्कुल टोखा न. 
पा.—३  

 मिेश पाण्िेको नाममा ििेको 
शेयि संिचना विनोद मसिं 

२०७६।२।१५  गिे तनणतय 

http://www.tokhamun.gov.np/


अनमुति मलएको कक्षा : ९ 
समेि ८ जनाको नाममा 
िस्िान्ििण िुने 

भएको 

 

& सप्िगण्िकी बोडिङग स्कुल, 

टोखा न. पा.—७; अनुमति 
मलएको कक्षा : १० 

ककङिम हिमालयन 
बोडि तङ स्कुल, टोखा न. 
पा.—७  

      — २०७६।५।३ गिे तनणतय 
भएको 

 

८ एभियोङ इङमलस एकेिेमी टोखा 
न. पा.—१० 

अनमुति मलएको कक्षा : १० 

डिभाइन स्कुल टोखा 
न. पा.—२  

 

ज्ञानबिादिु काकी समेि ५ 
जनाको नाममा ििेको शेयि 
संिचना एकनाथ गौिम समेि 
११ जनाको नाममा 
िस्िान्ििण िुने 

२०७६।१।२६ गिेको तनणतय 
अनसुाि स्िाममत्ि 
िस्िान्ििण भएको 

९ डिभाइन स्कुल टोखा न. पा.—३ 

अनमुति मलएको कक्षा : ४ 

ओजन एकेिेमी टोखा 
न. पा.—३ 

 स्िाममत्ि यथािि तनणतय नभएको 

 

१० बाल बगचैा विद्यालय, 
कामपा.—३३  

अनमुति मलएको कक्षा : ५ 

स्िाध्यायन स्कुल टोखा 
न. पा.—११  

सान ु अमात्य समेि ३ 
जनाबाट िलुसी तनिौला समेि 
५ जनामा स्िाममत्ि परििितन 

२०७४।८।२० को तनणतय 
अनसुाि बालबगैचा 
एजकेुसन फाउण्िेसन 
प्रा.मल. बाट स्िाध्यायन 
स्कुल प्रा.मल. भएको 

११ ममल्स बेिी स्कुल, कामपा - २ 

अनमुति मलएको कक्षा : ९ 

ममल्स बेिी स्कुल 

टोखा न. पा.— ४ 

स्िाममत्ि यथािि २०७६।४।१ गिे 
स्थानान्ििणको तनणतय 
भएको 

              प्रमखु प्रिासकीय अलधकृत  

 


