
गहृ मन्त्रालयको च.न.ं३४८, मममि २०७६/१२/१७ को परबाट माग भएको मििरण  

Coronavirus (COVID-19) सम्बन्त्धी काठमाडौं मिल्ला चन्त्रामगरर नगरपामलकाको दमैनक प्रमििदेन 

मममि २०७६ चैर २४ गि ेददउँसो २:०० बिसेम्म 
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नोट: हले्थ डसे्क : ६९४१ िनाको चेक िांच 

मिमभन्र स्िास््य संस्थाहरुिाट : २८२ िनाको चेकिांच गररएको । 

 



गहृ मन्त्रालयको च.न.ं३५८, मममि २०७६/१२/२१ को परबाट माग भएको मििरण 

चन्त्रामगरर नगरपामलकाको असंगरठि क्षेरका श्रममक र असहायहरुलाई मििरण गररएको राहिको  दैमनक प्रमििदेन 

मममि २०७६ चैर २४ ददउँसो २:०० बिसेम्म 

क्र.सं. प्रदेश नगरपामलका िडा नं. 

राहि प्राप्त गने 

व्यमि/ पररिार 

संख्या 

मििरण गररएको राहि पररमाण 

(कम्िो क्याकेि) 
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कैदियि 

१ 

िागमिी 
चन्त्रामगरर 

नगरपामलका 

१ 400 346    

२ २ 400 99    

३ ३ 1350     

४ ४ 390 250    

५ ५ 820 392    

६ ६ 1000 300    

७ ७ 920     

८ ८ 500 52    

९ ९ 300 50    

१० १० 600 170    

११ ११ 552     

१२ १२ 1000 40    

१३ १३ 376 190    

१४ १४ 700     

१५ १५ 975 400    

  िम्मा  10283 2289    

कम्िो प्याकेिमा संलग्न सामग्रीहरु: 

s_ rfdn dG;'nLM !) -bz_ s]hL v_ bfn d';'/f]M ! -Ps_ s]hL     u_ cfof] g'gM ! -Ps_ s]hL   3_ t]n ;gÎnfj/M !-Ps_ ln6/ 
ª_ lrgLM ! -Ps_ s]hL   r_ lrp/f t/fO{ tfOlrgM @ -b'O{_ s]hL  5_ ;fj'g nfO{kmJjfoM @ -b'O{_ j6f 
 

b|i6JoM kl/jf/ ;b:o ;+Vof $ -rf/_ hgf jf ;f] eGbf j9L ePdf dfly pNn]lvt ;fdfu|Ldf yk % -kf“r_ s]hL rfdn yk ul/ Combo 

Package tof/ x'g] . 


