
 
 
 
 
 

1 
 

सभाध्यक्ष महोदय, 

गाउँ सभाका सदस्यहरु, 

सङ्घीय कोकनात्रिक क गननक ामकमक षाट्र न पालाकका  स,घ, रदेदार ष स्नापीय नह गषी नीप नहमा 

सङ्घीयनाको अभ्यास गद ै आएको सकदभभमा गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको उलाध्यक्षको रुलमा 

त्रििषम, जटिक ष चुपौनीलूनभ लटषत्रिस्नत्रिनिीच यस गटषमामय गाउँ सभाको िैठकमा आगामी आर्नभक 

िषभ २०७८/०७९ को बजाि रदेस्नुन गपभ उलत्रिस्नन भएको छु । यो महमकिलूनभ अिसषमा मुकुकमा 

सङ्घीय कोकनात्रिक क गननक  ष अग्रगामी लटषिनभप ल्याउपा क्रममा जीिप उमकसगभ गपुभ हुपा सम्लूनभ 

महाप् रहीदहरु नना षाट्र नरदेत्रिन समर्लभन ददिङ्गन ्यकत्रितितमकिहरुमा भािलनूभ ्रद्ा्जलकी अलभन गपभ 

चाहाकछु । मकुुकको सािभभौत्रिमकना, भौगोत्रिकक अखण्डना, षात्रिट्र नय एकना, स्िाधीपना ष 

स्िात्रिभमापको षक्षा गद ै समािारी, समनामूकक, कयायलूनभ समाज त्रिपमाभन, त्रििकास ष समृत्रि्, 

कोकनात्रिक क गननक को रदेात्रिि ष त्रिित्रिभन्न अग्रगामी आकदोकपहरुमा स,क्न  ष पानृमकि गपुभ हुपा रदेत्रिनि् 

महाप् पालाकी पागटषक ष षाजपीत्रिनक पानृमकिरदेत्रिन उच्च सम्माप रदेकि गपभ चाहाकछु ।  

 

त्रििश्व्यकाली महामाषीको रुलमा फैत्रिकएको कोषोपाको काषन त्रििश्वका एकैलिक मापिीय, सामात्रिजक, 

आर्नभक, षाजपैत्रिनक कगायनका स,कि ्यकहोपुभ लटषषहाको छ । स्िास््य स,किबाि उमकलादप, ्यकालाष 

ष कगापीसम्मको ्रदङृ्खका रदेभात्रििन भई त्रििश्व अनभनक मा ठूको स,कुचप आउपा स्लष्ट ष सघप स,का न 

दात्रिखएको छ । त्रििश्व अनभनक सँगको अकनषआि्ना ष लाषस्लटषकनाको काषन गोसाईकुण्ड 

गाउँलात्रिककाको रदेमुख क्षा हरुमा समान गत्रिम्भष रदेभाि लपभ नात्रिकसकाको छ ।  

 

यो बजाि रदेस्नुन गटषषहदँा कोषोपाबाि पागटषकको जीिप षक्षा गपे ष अनभनक काई गत्रिनत्रिरक 

बपाउपा गहप त्रिजम्मािाषी बोध गषाको छु । कोषोपाका सम्लूनभ क्षा मा असष लाषाष हाम्रो सलपा, 

योजपा ष रदेयासमा जटिकनाहरु नत्रिलददएको छ । यो रनाव्दीकै यस त्रििषम लटषत्रिस्नत्रिनमा सदिै 

त्रििषम लटषत्रिस्नत्रिनमा सहयोग गपे सिै षाजपीत्रिनक दक, जपरदेत्रिनत्रिपत्रिध, स,घ स,स्ना,  आम पागटषकको 

सहयोग, रदेत्रिनि्ना, दढृना ष ऐक्यि्नाका  िनभमाप त्रििद्यमाप चुपौनीको सामपा गद ैअझ षाम्रो 

्यकिस्ना त्रिपमाभन गपभ सदककछ भन्नामा गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको दढृ त्रििश्वास छ ।   

 

आगामी आर्नभक िषभको बजाि पयाँ लटषत्रिस्नत्रिनका त्रिसजभपा गषाको चुपौनीकाई सामपा गपे ष रदेाि 

अिसषकाई उलयोग गपे नफभ  का त्रिकिन षहपु लछभ भन्नामा गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिकका सचान छ । यस 

अिस्नामा गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको जपनाको जीिप षक्षा गपे, भत्रििष्यरदेत्रिन आरािाप बपाउपा, 

अनभनक को अियिहरुकाई लुपरुमकनाप गद ैनीव्र त्रििकास ष त्रिपमाभनको ददरामा कैजापा गषी बजाि 

नजुभमा गटषएको छ ।  
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मकयस्नै षाज्य लुपसषंचपाको महमकिलूनभ लक्षको रुलमा षहाको त्रिित्तीय सङ्घीयना कायाभकियप गपभ 

स्नापीय नहकाई ्रदोन, साधप, उत्तषदात्रियमकि ष जिाफदात्रिहना हस्नाकनषन गटषएको सकदभभमा 

सङ्घीयनाको मकू ममभकाई हात्रिसक गपभ नल चुपौनीको सान ैनल अिसष समान रदेाि भएको छ । 

सङ्घीयना कायाभकिप गद ै स्नापीय नहको ज्ञाप, सील, क्षमना ष दक्षनाकाई उलयोग गषी समृ्  

पालाक सखुी पालाकीको षात्रिट्र नय आका,क्षा लुषा गद ैददगो त्रििकास रदेाि गपे कक्ष्यनफभ  यो गाउँलात्रिकका 

अग्रसष छ । सामात्रिजक कयाय ष नीव्र त्रििकास, सुरासप सत्रिहनको जपउत्तषदायी गाउँलात्रिकका, सभ्य, 

सुस,स्कृन एि, कनभ्यकत्रिपष्ठ समाज त्रिपमाभन गद ैलूनभ कोकनक  नना समाजिाद उकमुख समृ् अनभनक  

त्रिपमाभन गपभ यो गाउँलात्रिकका सदिै रदेत्रिनि् छ ।  

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

“जक त्रििद्यनु लयभिप षसिुागढी पाका लिूाभधाष ष त्रिरक्षा, ससु,स्कृन ष समृ्  गोसाईकुण्ड काङिाङ 

हाम्रो सददक्षा” भन्ना गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको ददघभकात्रिकप सोचकाई लुषा गपभ यो िजाि अत्रिघल्को 

बजाि जस्नै का त्रिकिन षहाको छ ।  

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

आगामी आर्नभक िषभ २०७८/७९ को बजािका रदेमखु उद्दाश्यहरु दाहाय बमोत्रिजम उल्काख गषाको छुुः 

१. कोषोपा कगायन सि ै रदेकाषका स्िास््य जोत्रिखमबाि गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको 

गाउँिासीकाई सुषत्रिक्षन षाख्न ष गुनस्नषीय स्िास््य सािा सिभसुकभ बपाउप स्िास््य सािाको 

दायषा त्रििस्नाष, स्िास््य लूिाभधाष त्रिपमाभन नना स्नषोन्ननी ष स्िस्न जपरत्रितित त्रििकास गपे,  

२. कोषोपा भाइषस स,क्रमनको षोकनाम नना त्रिपयक नका कात्रिग चात्रिकएका कदमबाि िुिाको 

उमकलादप ष आलूर्नभ ्रदृङ्खकाकाई लुपस्नाभलपा गद ैकृत्रिष, उद्योग, लयभिप, त्रिपमाभन कगायन 

रदेभात्रििन ्यकिसायको लपुरुमकनाप गपे, 

३. गोसाईकुण्ड, काङिाङ त्रिहमाक, पागनकी, दधुकुण्ड, ऐत्रिनहात्रिसक षसुिागढी जस्ना लयभिकीय 

क्षा को रदेि्भप माफभ न लयभिकीय लदमागभको त्रििकास गषाष गाउँलात्रिककाकाई लयभिकको 

गकन्यक क्षा को रुलमा त्रििकास गपे,  

४. भौगोत्रिकक रुलमा गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको गाउँिस्नीहरु त्रििकि भएकोका गोसाईकुण्ड 

गाउँलात्रिककाको सडक यानायान गुरुयोजपा बमोत्रिजम सि ैिडाहरुका जपनाहरुको सडकमा 

सहज लहुचँ िृत्रि् गपे,  

५. स्नापीय कका, स,स्कृत्रिन, धमभ ष लषम्लषाको स,षक्षन माफभ न स्नापीय जपनाको ऐत्रिनहात्रिसक 

लत्रिहचापका आधाषहरुको स,षक्षन गपे ।  
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सभाध्यक्ष महोदय, 

आगामी आ.ि. २०७८/७९ को बजािका रदेानत्रिमकनाहरु त्रिपम्न अपुसाष उल्काख गषाको छुुः 

१. सडक स्जलाकको अत्रिभिृत्रि् माफभ न सडक यानायानमा जपनाको लहुचँ सुत्रिपत्रििन गपे, 

२. गुम्बा नना त्रििहाषको त्रिपमाभन ष ममभन सम्भाष माफभ न स्नापीय जपनाको धमभ ष स,स्कृत्रिनको 

जगापाभ गपे, 

३. त्रिरक्षा, स्िास््य, कृत्रिष, खापालापी नना सषसफाई जस्ना सामात्रिजक क्षा मा कगापी अत्रिभिृत्रि् 

गषी यी क्षा हरुको त्रििकास गपे,  

४. सुरासप ष स,स्नागन त्रििकास गपे । 

 

सभाध्यक्ष महोदय, 

अि म क्षा गन बजाि त्रिित्रिपयोजपको िाषामा उल्काख गपभ चाहाकछुुः 

 

१. सामात्रिजक त्रििकास 

सामात्रिजक त्रििकास नफभ  त्रिपसनभ अपुदापको रु. ५५ काख, स,घको रसनभ अपुदाप नफभ  

चाकुमा रु. ५ कषोड ८४ काख ष लुँजीगनमा रु. १ कषोड ष रदेदार रसनभ अपुदाप नफभ  

एक त्रििद्याकय एक पसभमा रु. १५  काख ७५ हजाष गषी त्रिरक्षामा जम्मा रु. ७ कषोड 

५४ काख ७५ हजाष त्रिित्रिपयोजप गटषएको छ । त्रिपसनभ अपुदाप नफभ  रु. ७५ काख, स,घको 

रसनभ अपुदाप चाकुमा रु. ३ कषोड १२ काख ष लुँजीगनमा रु. २ काख ष रदेदार रसनभ 

अपुदाप नफभ   रु. ४ काख ८६ हजाष गषी स्िास््यमा जम्मा रु. ३ कषोड ९३ काख ८६ 

हजाष त्रिित्रिपयोजप गटषएको छ । रदेदार रसनभ नफभ  खापालापी नना सषसफाईमा जम्मा रु. 

२० काख त्रिित्रिपयोजप गटषएको छ । त्रिपसनभ अपुदाप नफभ  रु. ३५ काख, स,घको रसनभ 

अपुदाप नफभ  मत्रिहका नना बाकबात्रिककामा १ काख ष  रदेदार रसनभ अपुदाप अकनगभन 

आमा समहूको सामुदात्रियक भिप नफभ  रु. २० काख, बाक त्रिििाह अकमकयका कात्रिग समुदाय 

लटषचाकपमा रु. १ काख ५० हजाष, अलाङ्गना भएका ्यकत्रितितका कात्रिग समुदायमा 

आधाटषन लुपस्नाभलपा सहयोग कायभक्रममा रु. ३ काख, बाकमै ी स्नापीय नह घोषना 

रदेोमकसाहप कायभक्रममा रु. १ काख ५० हजाष ष बाबु आमा त्रिित्रिहप स,षक्षन कायभक्रममा 

रु.१ काख ४४ हजाष गषी कतै्रिङ्गक समापना नना सामात्रिजक समािारीकषन (मत्रिहका, 

िाकिात्रिकका नना जाष्ठ  पागटषक) मा जम्मा रु. ६३ काख ४४ हजाष त्रिित्रिपयोजप 

गटषएको छ ।  स,घ रसनभ अपुदाप नफभ  चाकुमा यिुा षोजगाषीको कात्रिग रु. ४८ काख, 

षात्रिट्र नय यिुा लटषषद कायभक्रममा रु. १० काख, षात्रिट्र नय खाककुद लटषषद कायभक्रममा रु. १ 
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काख ष लुँजीगनमा यिुा षोजगाषीका कात्रिग रुलाकनषन लहक लटषयोजपामा रु. २ काख  

गषी यिुा नना खाककुदमा जम्मा रु ६१ काख त्रिित्रिपयोजप भएको छ । स,घ रसनभ अकनगभन 

आिास ्यकिस्नालपमा रु. १० काख, स,घ रसनभ अकनगभन षात्रिट्र नय लटषचयल  कायभक्रममा 

रु. १६ काख, स,घ सरनभ अकनगभन गटषि घष लटषिाष लत्रिहचाप कायभक्रममा रु. १ काख ष 

दत्रिकन उमकनापमा आधाटषन सील त्रििकास कायभक्रमहरुको कात्रिग (साझादाषी कायभक्रम) रु. 

५ काख गषी सामात्रिजक त्रििकास नफभ  कुक बजाि रु. १३ कषोड २५ काख ५ हजाष रुलैयाँ 

त्रिित्रिपयोजप गटषएको छ । 

  

२.  आर्नभक त्रििकास 

त्रिपसनभ अपुदाप नफभ  रु. ५५ काख, स,घको रसनभ अपुदाप नफभ  रु. ९३ काख ष रदेदार रसनभ 

अकनगभन रु. ३० काख गषी  कृत्रिषमा १ कषोड ७८ काख त्रिित्रिपयोजप भएको छ । पालाक 

लयभिप बोडभबाि  रदेाि भएको रु. ७ काख ५० हजाष लयभिप क्षा को त्रििकासको कात्रिग 

त्रिित्रिपयोजप भएको छ । त्रिपसनभ अपुदाप नफभ  रु. ५५ काख ष स,घ रसनभ अपुदाप नफभ  रु. 

२० काख गषी लरलुकछी त्रििकासमा जम्मा रु ७५ काख त्रिित्रिपयोजप भएको छ ।  स,घ 

रसनभ अपुदाप नफभ  कघ ुउद्यम ्यकिसायमा रु. ३४ काख त्रिित्रिपयोजप गटषएको छ ।  स,घ 

रसनभ अकनगभन रदेधापमक ी षोजगाष कायभक्रममा ७ काख गषी  आर्नभक त्रििकासमा जम्मा 

रु ३ कषोड १ काख ५० हजाष त्रिित्रिपयोजप गटषएको छ ।  

 

३. लिूाभधाष त्रििकास 

त्रिपसनभ नफभ  ४ कषोड  ५५ काख, रदेदार रसनभ अपुदाप नफभ  ४० काख गषी यानायान 

लिूाभधाषमा जम्मा रु ४ कषोड ९५ काख, मकयस्नै त्रिपसनभ नफभ  गाउँलात्रिकका भिप त्रिपमाभनको 

दफत्रिपत्रिसङको कात्रिग रु. १ कषोड गषी भिप, आिास नना रहषी त्रििकासमा जम्मा रु १ 

कषोड, त्रिपसनभ नफभ  EIA, IEE ष DPR मा रु. १ कषोड गषी लुजँीगन लषामरभ सािामा 

रु. १ कषोड ष स,घ रसनभ अपुदाप नफभ  लुँजीगनमा ७ काख गषी उजाभमा रु. ८ काख, 

रदेदार रसनभ नफभ  ३२ काख सम्लदा लिूाभधाषमा जम्मा रु ३२ काख ष स,घ रसनभ अकनगभन 

झोकङु्गा लकु क्षा गन कायभक्रममा २२ काख गषी  लूिाभधाष त्रििकासमा रु. ७ कषोड ५७ 

काख त्रिित्रिपयोजप गटषएको छ ।  
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४. सरुासप नना अकनषसम्बत्रिकधन क्षा  

त्रिपसनभ नफभ  त्रििलद ्यकिस्नापमा रु. ५० काख त्रिित्रिपयोजप गटषएको छ ।  

 

५. कायाभकय सञ्चाकप नना रदेरासत्रिपक 

त्रिपसनभ अकनगभन यस आर्नभक िषभमा रदेदार कोकसािा बाि यस गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिकका 

लदलुर्नभ हुपा ३४ जपा पयाँ कमभचाषी आउपा हुदँा कमभचाषीको नकि सत्रिहन कायाभकय 

सञ्चाकप नना रदेरासत्रिपकमा जम्मा रु ८ कषोड ३७ काख ५० हजाष बजाि त्रिित्रिपयोजप 

गटषएको छ ।  

 

 

 

अपमुात्रिपन खचभ 

सभाध्यक्ष महोदय, 

आगामी आर्नभक िषभको अपुमात्रिपन खचभ रु. ३२ कषोड ७१ काख ५ हजाष  रुलैयाँ षहपा अपुमात्रिपन 

रदेक्षालन गटषएको छ ।  

 

खचभ िाहोप े्रदोनहरु 

सभाध्यक्ष महोदय, 

आगामी आ.ि. २०७८/०७९ को ्यकय ्यकहोपे ्रदोनको रुलमा सङ्घीय सषकाषबाि रसनभ अपदुापको 

रुलमा रदेाि हुपा रु १२ कषोड ७१ काख, त्रिित्तीय समापीकषन अपुदापको रुलमा रदेाि हुपा रु. ८ 

कषोड ३४ काख, स,घ षाजश्व बाडँफाडँ अपदुापबाि रदेाि हुपा रु. ६ कषोड १२ काख २० हजाष, 

रदेदार रसनभ अपदुापबाि रदेाि हुपा रु. १ कषोड ७० काख ५ हजाष, रदेदार समापीकषन अपदुापको 

रुलमा रदेाि हुपा रु. ६६ काख ७९ हजाष, रदेदार षाजश्व बाडँफाडँ अपदुापबाि रदेाि हुपा रु. १ कषोड 

७३ काख ४ हजाष ४ सय ४९ लसैा १२, आकनटषक आय रु. ७२ काख, गन िषभको अल्या मौज्दान 

रु. ८२ काख ९५ हजाष  गषी आगामी आर्नभक िषभ २०७८/०७९ को कुक बजाि षकम रु ३२ कषोड 

७१ काख ५ हजाष ्रदोन कायम हुपा अपुमाप गटषएको छ । 
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षाजश्व लटषचाकप पीत्रिन 

सभाध्यक्ष महोदय, 

आगामी आ.ि. २०७८/०७९ को षाजश्व लटषचाकपका पीत्रिनहरु दाहाय बमोत्रिजम हुपाछप्: 

 षाजश्व कषका होइप षहषका त्रिनपे िानािषन त्रिसजभपा गपे 

 कष त्रिनपुभ लछभ भन्ना िानािषन बपाउप स्नापीय स्नषमा कष सम्बकधी जपचानपाका 

कायभक्रमहरु सञ्चाकप गपे 

 कषको दष ितृ्रि् गपे भकदा लत्रिप दायषा त्रििस्नाष गपुभमा जोड ददपा 

 कषको आधाष ष क्षा हरु त्रििस्नाष गपे 

 आर्नभक साक्षषना ष त्रिित्तीय साक्षषना सम्बकधी जपचानपामूकक कायभक्रमहरु सञ्चाकप गपे 

 गाउँलात्रिककाको षाजश्व त्रििषयमा लषामरभ रदेाि गपभको कात्रिग त्रििज्ञको सािा त्रिकपा  

 षाजश्व रदेरासपकाई आधतु्रिपक रदेत्रिित्रिधमै ी, कषदानामै ी, त्रिमन्यकयी ष लाषदरशी  बपाउपा 

 कषदाना त्रिरक्षा कायभक्रमकाई रदेिभ् प गपे 

 कष त्रिपधाभषन गदाभ समकयायको त्रिस्ाकनकाई आमकमसान गपे 

 कष रदेरासपकाई चुस्न, दरुुस्न ष रदेभािकाषी बपाउपा कायभक्रम नना दक्रयाककालहरु सञ्चाकप 

गपे 

 रदेमकयाक िडाबाि स,ककप हुपा त्रिित्रिभन्न कष, सािा रूल्क नना दस्नुषको रीषभकगन रुलमा छुट्टाछुटै्ट 

त्रिििषन रदेाि गपे ्यकिस्ना गपे  

 कष रदेरासपमा स,क्न  कमभचाषीहरुका कात्रिग कष रदेरासपमा  सुधाष सम्बकधी क्षमना 

त्रििस्नाषका नात्रिकम कायभक्रम सञ्चाकप गपे  

 कष छकी, कष चुहािि नना कषको त्रिहपात्रिमपाको सम्बकधमा रुकय सहपत्रिरकनाको पीत्रिन 

अिकम्बप गपे । 

 

सभाध्यक्ष महोदय,  

गन आर्नभक िषभ २०७६/०७७ को यनानभ आय ्यकय, चाक ुआर्नभक िषभ २०७७/०७८को आय 

्यकयको स,रोत्रिधन अपुमाप ष आगामी आर्नभक िषभ २०७८/०७९ को अपुमात्रिपन आय ्यकय यस ै

सान स,क्न  अपुसूचीहरुमा उल्काख गषाको छु ।  

यो बजाि नजुभमाको क्रममा षचपामकमक सुझाि ददपा यस गाउँलात्रिककाका सम्मात्रिपन अध्यक्षज्यू, ६ 

ओिै िडाका सम्मात्रिपन िडा अध्यक्षज्यूहरु, कायभलात्रिकका ष सभाका सम्मात्रिपन सदस्यज्यूहरु, 

यस गाउँलात्रिककाका कायभलात्रिककाका कमभचाषी सानीहरु, षाजपीत्रिनक दकका रीषभपानाज्यूहरु, 

पागटषक समाज, अनभ नना योजपात्रििद,् त्रिपत्रिज क्षा  नना सहकाषी क्षा का त्रििद्वन िगभ नना 
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महापुभािहरुको षचपामकमक सुझाि, सल्काह ष रदेाषनाको कात्रिग धकयिाद ज्ञालप गदभछु । अकनमा, 

गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाको आर्नभक, सामात्रिजक त्रििकासमा सहयोग लुयाभउपा स्नापीय कषदाना, 

स,घ ष रदेदार सषकाष, षात्रिट्र नय अकनषाभत्रिट्र नय त्रििकास साझादाषी रदेत्रिन आभाष रदेकि गपभ चाहाकछु । 

ष, यो बजाि कायाभकियपमा सि ैलक्षको लूनभ सहयोगको अलाक्षा गदभछु । कोत्रिभड महामाषीको 

षोकनाप, त्रिपयक न ष उलचाषको कात्रिग गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककाबासीका खाकाको स,यम ष 

्यकित्रिस्नन ्यकिहाष यस गाउँलात्रिककामा दात्रिखएको कोत्रिभडको समस्या अमकयकन कयूपनम षहाकोका 

लुष्टी गदभछ । यस ैगषी अि आउपा ददपमा यहाँहरुको यस्नै स,यत्रिमन ्यकिहाषको अलाक्षा गद ैचीपको 

िुहापबासीका भपा जस्नै कोषोपाबाि हामी स्िनक  भए लत्रिछ अझै असक मात्रिपस भएको दाख्ना 

अलाक्षा गदभछु । ददगो रात्रिकन, सुरासप, त्रििकास ष समृत्रि्को आका,क्षा लुषा गपभ सिक, सक्षम, 

समृ् ष कयायलूनभ षाट्र न त्रिपमाभन गपे अत्रिभयापमा सदक्रय सहभात्रिग हुपको कात्रिग सम्लूनभ 

गोसाईकुण्ड गाउँलात्रिककािासीकाई हार्दभक आह्िाप गदभछु । 

 

  

धकयिाद ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

8 
 

अपसुचूी १ 

आगामी आ.ि. २०७८/०७९ को अपमुात्रिपन आय नफभ  रु(हजाषमा) 

षाजश्व 

स,का न 
षाजश्व आधाष, रीषभक, मकू 

रीषभक, रीषभक नना उलरीषभक 

गन 

िषभको 

यनानभ 

आय 

चाक ुआ.ि.को 

स,रोत्रिधन 

अपमुात्रिपन आय 

आगामी 

आ.ि.को 

अपमुात्रिपन 

आय 

११३१३ सम्लत्ती कष   ५० १११ 

११३१४ भमुीकष/ माकलोन   १०० १४५० 

११३२५ घष जग्गा षत्रिजट्र नारप   ७००  

११३२१ घष बहाक कष   ६०० १४२६ 

१३४११ अकय स,स्नागन आकनटषक 

अपदुाप 
  १५०० १८०० 

१४१५१ सषकाषी सम्लत्तीको बहाकबाि 

रदेाि आय 
  १५०० १५०० 

१४१५६ बाँडफाडँबाि रदेाि भई दहत्तष 

िहत्तष बाि रदेाि 
  १०० ० 

१४१५९ अकय ्रदोनबाि रदेाि षोयल्िी   १०० १० 

१४२१३ अकन त्रिबक्रीबाि रदेाि षकम    ५० ३५ 

१४२२९ अकय रदेरासत्रिपक सािा रलू्क   १५०० ३५ 

१४२४२ पक्सालास दस्नषु   ३५० ८० 

१४२४३ त्रिरफाटषस दस्नषु   १५० १५० 

१४२४४ ्यकत्रितितगन घट्पा दनाभ दस्नषु   १० १ 

१४२४५ पाना रदेमात्रिनन दस्नषु   १० ७ 

१४२४९ अकय दस्नषु   १७० ३५ 

१४२५३ ्यकिसाय षत्रिजट्र नारप   २० १५० 

 २४२२

४ 

लषीक्षा रलू्क    २० १० 

१४५२९ अकय षाजि    ५०० ३०० 

१४६११ ्यकिसाय कष    ३८० १०० 

  पगद   २९९ ८२९५ 

कुक जम्मा  १५५०० 
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षाजश्व स,का न षाजश्व आधाष, 

रीषभक, मकू 

रीषभक, रीषभक 

नना उलरीषभक 

गन िषभको यनानभ 

आय 

चाक ुआ.ि.को 

स,रोत्रिधन 

अपमुात्रिपन 

आय 

आगामी 

आ.ि.को 

अपमुात्रिपन 

आय 

 स,घ रसनभ ९२१७९ १२५३९२ १२७१०० 

 स,घ समापीकषन ७७५०० ७९९०० ८३४०० 

 स,घ षाजश्व ४४७३७.६१७७० ५९७०२ ६०१२२ 

 रदेदार रसनभ १२४०५ १४६९२ १७००५ 

 रदेदार समापीकषन ९५२१ ९९६२ ६६७९ 

 रदेदार षाजश्व १२६६८.२१५६९ १२६८४ १७३०४ 

  रदेदार समलषूक 

अपदुाप 

१३३०८.४०० ५००० ० 

 रदेदार त्रििराष 

अपदुाप 
 ५००० ० 

 आकनटषक ्रदोन ६४३४.६३०५१ ६४६० ७२०० 

 अल्या ३३०२९.०१०३६ ८८७२६ ८२९५ 

 जम्मा ३०१७८२.८७४२६ 

 

४०७५१८ ३२७१०५ 
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अपसुचूी -२ 

आ.ि. २०७८/०७९ को अपमुात्रिपन ्यकय नफभ  (हजाषमा) 

क्र.स,. खचभ रीषभक त्रिपसनभ 

अपमुात्रिपन 

्यकय 

रसनभ 

अपमुात्रिपन 

्यकय 

जम्मा 

१ चाक ुनफभ  १३४५०५ १०९४०५ २४३९१० 

२ लुजँीगन नफभ  १४४०० ६८७९५ ८३१९५ 

 जम्मा १४८९०५ १७८२०० ३२७१०५ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


