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िदिरयिकु्त नगरपयमलकय घोषणय कय्कक्रि हनेु सम्बन्द्धी अत््न्द्  जरुरी सूचनय  

(प्रकयशश  मिम : २०७६/०२/२१ ग े) 
 

 आठववसकोट नगरपयमलकयकय १४ वटै वडयहरुिय िदिरय आ्य , वववक्र वव रण र सेवन गनक सम्ियमन  
सवोच्च अियल को अन्द् ररि आिेश र शजल्लय सिन्द्व् समिम को आ्ोजनयिय भएको सवकिमल् र सवकपक्षी् 
बैठकको मनणक् यनसुयर ्स अशघ नै मनषेध गररसवकएको छ । हयल नगरपयमलकयकय ववमभन्न वडयहरुले 
िदिरयिकु्त वडय घोषणयलयई अमभ्यनको रुपिय अगयडी बढयई रहेकय छन ्। इलयकय प्रहरी कय्यकल् एवि ्
सशस्त्र प्रहरी बल सिे को सह्ोगिय िदिरय आ्य  गने वववक्र वव रण गने कय्क गरेको पयईएिय त््स् ो 
िदिरय जफ  गरी नष्ट गने र िदिरय सेवन गरेको पयईएिय सेवन गने व््शक्त  थय िदिरय आ्य  र वववक्र 
वव रण गने व््शक्तहरुलयई िश हजयर रुपै्यँिेशि एक लयि रुपै्यसँम्ि जररवयनय गने गररएको छ । 
आठववसकोट नगरपयमलकयलयई औपचयररक रुपिय ववमधवद् ढङ्गले ्ही २०७६ असयर ६ ग े भव्् रुपिय 
िदिरयिकु्त नगरपयमलकय घोषणय गने र सोही अवसरिय  पमसलकय कय्कक्रिहरु आ्ोजनय गररने भएकोले 
सबैको जयनकयरीको लयमग अनरुोध छ । सयथै ्सै सूचनयलयई आधयर ियमन ्स िहयन ्अमभ्यनिय १४ वटै 
वडयकय वडय अध््क्ष ज््ूहरु, वडय सिस्् एवि ् नगर कय्यकपमलकय सिस््हरु, सरुक्षय मनकय्, पत्रकयर, 
शशक्षक , किकचयरी , ववद्ययथी, सरकयरी  थय गैरसरकयरी संस्थयकय प्रम मनमधहरु, आिय सिूह, िवहलय सिूह, 
सहकयरी संस्थयकय प्रम मनमधहरु, ववमभन्न लशक्ष  वगकसँग सम्बशन्द्ध  अमभ्यन्द् यहरु लगय्  सम्पूणक नगरवयसीहरु 
उपशस्थ  भईदिनहुनु सयिर अनरुोध गररन्द्छ ।    

 पमसल 

 

क्र.स. कय्कक्रिको वववरण स्थयन सि् कैवफ्  

१. ियध््मिक ववद्ययल् स् रर् 
लोक नतृ्् प्रम ्ोमग य 

आठववसकोट 
नगरपयमलकय 
कय्यकल् 

 

२०७६ असयर 
६ ग े ववहयन 
ठीक १० 
बजेिेशि  

परुुस्कयर )कर कट्टी नहनेु गरी(  

प्रथि रु ५,०००।०० 

वद्धम ् रु ४,०००।००  

 मृ ् रु ३,०००।०० 

प्रम  सहभयमग ववद्ययल्  वडय नं. 
१, २ र ३ को हकिय रु 

५,०००।००, वडय नं. ४, ५, 
६, १३ र १४ को हकिय रु 

४,०००।०० र वडय नं. ७ िेशि 
१२ को हकिय रु ३,०००।०० 
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क्र.स. कय्कक्रिको वववरण स्थयन सि् कैवफ्  

२. 
ववमभन्न वडयबयट आएकय 

झयँकी प्रिशकन  

सहभयमगहरुलयई वडय नं. १, २ र 
३ को हकिय रु ६,०००।००, 
वडय नं. ४, ५, ६, १३ र १४ 
को हकिय रु ५,०००।०० र 
वडय नं. ७ िेशि १२ को हकिय 
रु ४,०००।०० को िरले 

सहभयमग िचक उपलब्ध गरयईने र 
प्रम  वडय एक झयकँीियत्र प्रिशकन 

गनक पयईने ।  

३. 

िदिरयिकु्त नगरपयमलकय 
घोषणयिय ववशेष ्ोगियन 
परु् ् यउन ुहनेु िहयन ्

व््शक्तत्वहरुलयई सम्ियन 
कय्कक्रि  

सम्ियनपत्र  थय जनही िईु/िईु 
हजयर रुपै्य ँपरुुस्कयर 

 

रष्टव्् : १. िदिरयिकु्त नगरपयमलकय घोषणयिय ववशेष ्ोगियन गरु् ् यउने िहयन ्व््शक्तत्वहरुको मसफयररस 
वडयस् रको हकिय सम्बशन्द्ध  वडय कय्यकल् र नगरपयमलकयको हकिय नगर कय्कपयमलकयले गनुकपनेछ ।   

२. िदिरयिकु्त घोषणय कय्कक्रििय ख्यम  प्रयप्त व््शक्तत्वहरुको सहभयमग य रहनेछ ।  

 

 

रयिबहयिरु के.सी. 
मन. प्रििु प्रशयसकी् अमधकृ  
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