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    चलानी नं :- 
                          

िमित: २०७७/०१/१० 

स पूणमा जानकारी तथा हािदक अिपल !!! 

हालै िव मा महामारीको पमा फैिलइरहकेो Covid-19 नामक कोरोना भाइरसज य सं मण रोकथाम, िनय ण, पवु-तयारी तथा यस 

टोखा नगरपािलका े िभ  बसोबास ग र असगंिठत े मा कायरत िमक वग तथा असहाय यि ह को दैिनक यनूतम 

जीिवकोपाजनको लािग मनकारी साहयोगी दाताह बाट हालस म यस कायलयबाट संचािलत िवपद यब थापन कोषमा तपिशल 

बमोिजमको रकम ज मा भएको जानकारी गराउंद ैवहाहँ लाई हािदक ध यवाद ापन गन चाह छौ ँ।  

कोषमा िमित २०७७/०१/०९ गते स म ज मा भएको रकम 
.सं. ज मा गन कायालय/सं था रकम . कैिफयत 

१ टोखा नगरपािलका, नगर कायपािलकाको कायालय  २ करोड ५० लाख   
२ बागमती देश सरकार, हटेौडा, मकवानपुर १२ लाख   
३ नया ँिकरण वचत तथा ऋण सहकारी सं था िलिमटेड, वडा नं. २  ५५ हजार ५ सय ५५   
४ लािमछान ेभेराइटी टोर, वडा नं. १ ५ हजार ५ सय ५५  
५ टोखा भगवती वचत तथा ऋण सहकारी सं था िलिमटेड, वडा नं. २ २० हजार   
६ साई राम सामदुाियक सहयोगी सं था, वडा नं. ४ २५ हजार १ सय १   
७ अ िसि  वचत तथा ऋण सहकारी सं था िलिमटेड , वडा नं. ४ १५ हजार   
 
सो स ब धमा ई छुक मनकारी संघ सं था, नगरवासी, दशेवासी तथा िवदेशमा ब नहुने सबैमा यस कायालयको नाममा रहकेो तपिशल 
बमोिजमको खाता नं. मा वैि छक रकम ज मा ग र िवपद ् यव थापनको लािग हातेमालो ग रिदनुहन हािदक अनरुोध गदछ  । साथै, 
यस नगरपािलकामा बसोबास गन िमक तथा असहाय प रवारको खा  संकट समाधानको लािग खा ा न लगायत साम ीह  सहयोग 
गन इ छुकह ल े नगर मखु काश अिधकारी यकूो स पक नं. ९८५१२३४७८९ र उप- मखु ानमाया डंगोल यकूो स पक नं. 
९८५१२५४७८९ मा स पक ग र एक ार णालीबाट िवतरण ग रने जानकारी गराउन चाह छ  ।  
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