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;DkfbsLo 
 ;fdfGotof n]vf eGgfn] k|rlnt sfg'g jdf]lhd cfly{s sf/f]jf/sf] lx;fj lstfj 7Ls b'?:t /fVg'' xf] . csf]{ 
tl/sfaf6 eGbf k|rlnt P]g lgodsf] kl/lw leq /x]/ u/]sf cfly{s sf/f]jf/sf] s|da4,lgoldt tyf j}1flgs 9+uaf6 clen]v 
/fVg] snf g} n]vf xf] . ;/sf/L sf/f]jf/sf] Jojl:yt clen]v /fvL ;f]sf] cfwf/df oyfy{ k|ltj]bg tof/ ug]{ sfo{nfO{ 
;/sf/L n]vf k|0ffnL elgG5 . lj=;+= @)!( ;fn b]lv g]kfndf bf]xf]/f] n]vf k|0fflndf cfwfl/t gofF >]itf k|0ffnL nfu' 
ePsf] xf] . ;fj{hlgs lgsfox?df ljlgof]hg ePsf] jh]6 k|rlnt P]g lgod adf]lhd  vr{ ePsf] 5 jf 5}g elg To;sf] 
hfFra'em ug{ g]kfndf k|dfl0fs ?kdf n]vfk/LIf0fsf] ;'?jft la=;+= !*@* j}zfv ^ ut] b]lv s'df/L rf]s c8\8fsf] :yfkgf 
kZrft ePsf] xf] . g]kfn clw/fHosf] ;+ljwfg @)!% df ;+j}wflgs c+usf] ?kdf dxfn]vf k/LIfssf] Joj:yf ul/Psf] lyof] 
eg] g]kfnsf] ;+ljwfg @)&@ sf] efu @@ df Joj:yf ul/Psf] 5, a]?h' eGgfn] ?h' gePsf] sf/f]jf/nfO{ a'emfp5 . cfly{s 
sfo{ljlw P]g, @)%% cg';f/ k|rlnt sfg"g adf]lhd k'¥ofpg' kg]{ l/t gk'¥ofO{ sf/f]jf/ u/]sf] elg n]vf k/LIf0f ubf{ 
cf}NofOPsf] ljifo j:t'nfO{ a]?h' elgG5 . eg] o;n] lgoldttf, k|efjsfl/tf,ldtJooLtf, sfo{bIftf / cf}lrTotfsf] 
cfwf/df n]vfk/LIf0f ug]{ sfg"gL Joj:yf /x]sf] 5 . a]?h" ljj/0f ;fj{hlgs lgsfosf] ljQLo P]gf xf] . o;n] ;fj{hlgs 
lgsfosf] sf/f]jf/sf] oyfy{ lrq0f ug'{sf ;fy}, cfly{s ;'zf;g sfod ug{ ;d]t dxTjk"0f{ of]ubfg k'¥ofpF5 . o;/L n]vf 
k/LIf0f ubf{ ;/sf/L lgsfonfO{ jh]6 lgsf;f lbg], cf=n]=k= ug]{ / ;f]sf] k|ltj]bg  ;d]t tof/ ug{] p2]Zon] @)#*.)#( 
;fndf &% j6} lhNnfdf sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{nosf] :yfkgf ePsf] 5, cfly{s k|zf;g P]g,lgod,;fj{hlgs vl/b 
P]g¸ @)^# / ;fj{hlgs vl/b lgodfjnL @)^$ ;d]tsf P]g lgodsf] kfngf u/fO{ cfly{s sf/f]jf/df cfly{s cg'zf;g 
sfod u/fpg', ljQLo hjfkmb]lxtf k|j{wg ug{ tyf cfly{s sf/f]jf/df x'g;Sg] q'6L Pj+ 5nsk6 kQf nufpg] / To;df 
;'wf/ ug{ nufO{ clGtd n]vf k/LIf0fsf] nflu >]itf r':t Pjd\ b'?:t agfO{ /fVg nufpg' o;sf] d'Vo p2]Zo xf] . 
dxfn]vf k/LIfssf] sfof{noaf6 p7]sf j]?h' km5\of]{6 u/fpg] lhDd]jf/L ;DalGwt lgsfosf] x'G5, xfd|f] b]zdf j]?h'sf] ef/ 
lgs} Hofbf 5, j]?h'sf] ef/ sdug{ cg]sf} k|of; g]kfn ;/sf/af6 ePsf 5g h:tf], lhNnfdfg} 8f]/ v6fO{ n]vfk/LIf0f 
u/fpg], j]?h' uf]i7L ;+rfng ug]{, 8f]/df vl6 cfpg] lgb]{zsnfO{ 7"nf] /sd ;dk/LIf0f ug{ ;Sg] u/L lhDd]jf/L lbg', n]vf 
;ldltaf6 x'g] j]?h' km5\of]{6 / k|df0f h'6fP/ ul/g] km5\of]{6 cflb .  

 lhG;L >]itf k|0ffnL eGgfn] lhG;L dfn;fdfgsf] clen]v /fVg], ;+/If0f ug]{ / ;f]sf] k|ltj]bg ug]{ >]itfnfO{ lhG;L 
>]itf k|0ffnL elgG5 . g]kfndf @)@) ;fn df3 ! ut] b]lv lhG;L >]itfsf] clen]v /fVg z'? u/]sf] kfOG5, lhG;L 
eGgfn] ;hLj / lghL{j ;j} dfn;dfgnfO{ a'emfpF5 . vr{ eP/ hfg] tyf vr{ eP/ ghfg] u/L b'O{ k|sf/df ljefhg 
ul/Psf] 5 . lhG;L dfn;fdfgnfO{ Jojl:yt ug{ ljleGg !@ j6f d=n]=k=kmf/fd k|of]udf cfPsf 5g eg] sfg'gL Joj:yf / 
;+:yfut Joj:yf klg o;df ul/Psf] 5 . cfly{s sfo{ljlw P]g, @)%%, cfly{s sfo{ljlw lgodfjnL =@)^$, ;fj{hlgs v/Lb 
P]g, @)^#, ;f=v=lg=@)^$ / ;+:yfut ljsf; eGgfn] k|To]s sfof{nodf vl/b OsfO{sf] Joj:yf, ;fj{hlgs vl/b cg'udg 
sfof{nonfO{ a'emfp5 . t/ klg o;sf] k|efjsf/L 9+uaf6 Jojl:yt x'g g;s]sf] cj:yf ljBdfg 5 .t;y{, u'NdL lhNnfdf 
/x]sf ;fj{hlgs lgsfox?df cf=j= )&!.)&@ ;Ddsf] j]?h'sf] cj:yf ,vr{ eP/ ghfg] lhG;L ;fdfg / 3/ hUufsf] 
If]qkmn s] slt /x]5 ;f] sf] nut cBfjlws u/L /fVg] p2]Zon] @)&@ ;fn sflt{s @@ ut] sfof{no k|d'vsf] a}7sdf 
>Ldfg\ k|d'v lhNnf clwsf/L k|lbk/fh s0f]nHo"af6 ljifo p7fg ePkl5 o; sfo{df Pp6f ;+of]hg ;ldlt tof/ u/L ;f] 
;ldltsf] ;fd'lxs ;xof]uaf6 / ;j} sfof{no k|d'v Ho" tyf sd{rf/L ldqaf6 of] /]s{8 cBfjlws u/L k':ts tof/ ug{df 
7"nf] ;xof]u ldn]sf] 5, of] ljj/0f tof/ ug{ ;do ;dodf cd"No, ;Nnfxf ;"emfj lbg'x'g] k|d'v lhNnf clwsf/LHo", 
:yfgLo ljsf; clwsf/LHo" sfo{no k|d'vHo"x? / ;Dk"0f{ sd{rf/L jGw'x? ;fy} k':ts k|sfzgsf] k|f/lDes r/0faf6 
clGtd l8hfOg nufotsf ;Dk"0f{ ljj/0f tof/ kf/L cxf]/fq ;xof]u ug'{ x'g] ;+of]hg ;ldltsf ;b:oHo"x? Pj+d k|fljlws 
;fyLx? k|lt xflb{s cfef/ JoQm ug{ rfxG5'. of] /]s8{ cBfjlws ug]{ lznlznfdf s]xL 5'6k'6 / sdL sdhf]/L ePdf 
kf7s ju{af6 ;sf/fTds Pj+ /rgfTds e"dLsfsf] ck]Iff ub{5f} . of] k':ts k|sfzgn] lhNnf l:yt ;fj{hlgs lgsfodf 
j]?h'sf] cj:yf, v]/ ghfg] lhG;Lsf] cj:yf / 3/ hUufsf] If]qkmn af/] hfgsf/L lbg] sf]lz; u/]sf] 5, of] nut 
cBfjlws ljj/0f @)&@, ;fgf] P]gf÷cfFlv em\ofnsf] ?kdf k|Zt't\ ul/Psf] clen]v x'g]5, nf]stGqsf 
d"No,dfGotf,;'zf;g,hjfkmb]lxtf / ;/sf/L ;Dkltsf] ;+/If0f ug]{ sfo{df yk pkof]lu x'g'sf ;fy} cfufdL lbgdf clen]v 
cBfjlws x'g] g} 5 eGg] ck]Iff lnPsf 5f} .   

;+of]hs  
Pj+d\ ;+of]hg ;ldlt
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वषयसचूी 
 

qmd 
;+Vof 

ljj/0f 
k[i7 
;+Vof 

u'NdL lrgf/L 

-s_ u'NdL lhNnfl:yt ;fj{hlgs sfof{nox? 

!= u'NdL lhNnf cbfnt ! 

@= lhNnf k|zf;g sfof{no, u'NdL ^ 
#= lhNnf ljsf; ;ldltsf] sfof{no, u'NdL  !@ 
$= /fli6«o cg';Gwfg lhNnf sfof{no, u'NdL $* 
%= u'? uf]/v u'Nd, yfuLy'd Aof/]s u'NdL %! 
^= lhNnf k|x/L sfof{no, u'NdL %$ 
&= O{nfsf k|x/L sfof{no l/8L, u'NdL ^) 
*= O{nfsf k|x/L sfof{no k'sf]{6bx, u'NdL ^@ 
(= ;z:q k|x/L an u'Nd, u'NdL ^$ 
!)= lhNnf c:ktfn, u'NdL ^& 
!!= lhNnf lzIff sfof{no, u'NdL &) 
!@= lhNnf s[lif ljsf; sfof{no, u'NdL &# 
!#= lhNnf jg sfof{no, u'NdL &( 
!$= lhNnf ;/sf/L jsLn sfof{no, u'NdL (% 
!%= sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no, u'NdL !)# 
!^= tD3f;–l;dn6f/L–Ko"7fg ;8s cfof]hgf !)^ 
!&= lhNnf k|fljlws sfof{no, u'NdL !)& 
!*= vfg]kfgL tyf ;/;kmfO l8lehg sfof{no, u'NdL !!# 
!(= lhNnf kz' ;]jf sfof{no, u'NdL !@$ 
@)= lhNnf hg:jf:Yo sfof{no, u'NdL !#@ 
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qmd 
;+Vof 

ljj/0f 
k[i7 
;+Vof 

@!= l;+rfO{ ljsf; l8lehg, u'NdL !#( 
@@= skmL ljsf; s]Gb|, cfFkrf}/, u'NdL !$# 
@#= lhNnf e"–;+/If0f sfof{no, u'NdL !$* 
@$= dfnkf]t sfof{no, u'NdL !%# 
@%= lhNnf lgjf{rg sfof{no, u'NdL !%% 
@^= /];'Ëf gu/kflnsf sfof{no, u'NdL !^! 
@&= lhNnf x'nfs sfof{no, u'NdL !^$ 
@*= dlxnf tyf afnaflnsf sfof{no, u'NdL !^* 
@(= sf/fuf/ sfof{no, u'NdL !&@ 
#)= lhNnf cfo'j]{b :jf:Yo s]Gb|, u'NdL !&$ 
#!= gfkL sfof{no, u'NdL !*# 
#@= skmL cg';Gwfg sfo{qmd, u'NdL !*% 
##= 3/]n' tyf ;fgf pBf]u ljsf; ;ldlt, u'NdL !*& 
#$= ?? /];'Ëf If]q ;+/If0f tyf ko{6g ljsf; ;ldlt, u'NdL !*( 
#%= s[lif ljsf; a}+s lnld6]8, zfvf sfof{no tD3f;, u'NdL !(@ 
#^= /fli6«o jfl0fHo a}+s, zfvf sfof{no, u'NdL @)) 
#&= g]kfn 6]lnsd, u'NdL zfvf @)@ 
#*= g]kfn ljB't k|flws/0f, u'NdL ljt/0f s]Gb|, tD3f; @)# 

-v_ cg';"rLx? 

cg';"rL १ M sfof{nout a]?h' ljj/0f @@# 
cg';"rL @ M sfof{no k|d'v / lgs6td sd{rf/Lx?sf] gfdfjnL / ;Dks{ gDa/ @@% 
cg';"rL # M sfof{nosf ;"rgf clwsf/Lx?sf] gfdfjnL / ;Dks{ gDa/ @@& 
cg';"rL $ M s]xL dxTjk"0f{ kmf]g gDa/x? @@( 
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u'NdL lrgf/L 

!= k[i7e"ldM 

 ;+:s[t efiffdf ;}lgs jf kN6g ePsf] 7fpFnfO{ u'Nd elgg] / ;fdl/s dxTj af]s]sf] xfnsf] u'NdL 
If]qdf klg lnlR5jsfn / dWosfndf ;}lgs 5fpgL /xg] ePsf]n] o;nfO{ u'NdL egL gfdfs/0f ul/Psf] 
xf] eGg] egfO /x]sf] 5 . lnR5lj sfndf of] 7fpF ul9 u'Ndu08sL gbLsf] 5]psf] 5fpgL elgGYof] . oxfF 
u'NdL rf/kfnf eGg] 7fpF klg 5 . h;nfO{ u'NdLsf]6 klg elgGYof] . o;}sf cfwf/df o; lhNnfsf] gfd 
u'NdL /x]sf] xf] eGg] egfO{ klg kfOG5 . 

 zflGtsf cu|b"t uf}td a'4sf] hGd:yn n'lDagL c~rnsf ^ lhNnfdWo] Ps kxf8L lhNnf u'NdL 
xf] . o; lhNnfsf] k"j{ klZrd ;/b/ nDjfO{ $) ls=ld= / pQ/ blIf0f ;/b/ nDafO{ #) ls=ld= /x]sf]  
5 . o; lhNnfsf] @)^* ;fnsf] hgu0fgf cg';f/ hg;+Vof @,*),!^) /x]sf] 5 . l5d]sL d'n's 
ef/taf6 sl/a !$) ls=ld=, a'6jnaf6 !!% lsdL dfqsf] b'/Ldf u'NdL lhNnf /x]sf] 5. ljsf;sf k"jf{wf/ 
oftfoft, ljh'nL, ;~rf/ ;]jf pknJw o; lhNnfsf] ;a} uflj;x¿df sRrL df]6/af6f]af6 oftfoft 
;~rfng e} /x]sf] 5 . o; lhNnfsf] ;b/d'sfd tD3f;af6 sl/j ^ ls=ld= ghLs /x]sf] l;ldrf}/ 
uf=lj=;=df xjfO{ d}bfg lgdf{0f sfo{ qmdfut of]hgfsf] ¿kdf cufl8 a9L/x]sf] 5 . 
 k|flrg sfnb]lv g} k|l;Wb g]kfnsf] rf/wfd dWo] Pswfd ?? If]q, kf}/fl0fs, P]ltxfl;s ufyf 
af]ls h}ljs ljljwtf / k|fs[lts ;f}Gbo{n] el/k"0f{ tkf]e"ld /];'Ëf If]q o;} ul/ wfld{s P]ltxfl;s dxTj 
af]s]sf ?›j]0fL, s'3f{ dflnsf,>[+ufsf] >[+uLZj/ dlGb/, lnR5jLsflng rf/kfnfsf] lzjfno, zflGtk'/sf] 
rqm]Zj/, P]ltxfl;s b/af/ / sf]6x¿ u'NdL rf/kfnf b/af/, d'l;sf]6, rGb|sf]6, O{:dfsf]6, w'sf]{6 h}ljs 
ljljwtf / k|fs[lts ;f}Gbo{n] dxTj af]s]sf dbfg] n]s, l6d'/] n]s, lbA?ª bx,yfKn],sÍ ] 
b]p/fnL,;TojtL,zflnd]bx, k|s[ltsf] cg'kd ;+/rgfljlrq u'kmf, l;b]Zj/ u'kmf, crd]Zj/ u'kmf-UjfbL-%_ 
cflb o;} lhNnfdf /x]sf 5g\. 
 lo :yfgx¿ wfld{s dxTjn] dfq ge} h}ljs ljljwtf, ko{6lso :yn, hn>f]tsf] d'xfg, 
lty{:ynsf] ¿kdf kl/lrt 5g\ eg] ;b/d'sfdsf] lz/df /x]sf] /];'Ëf If]q kf}/fl0fs sfnsf Clif Cio l>Ëf 
tkf]e"ld xf]. o; If]qdf xfn}sf] Ps ;+:yfsf] cWoogaf6 nf]kf]Gd'v @ hftLsf] lu4kfOPsf] 5. o; h}ljs 
ljljwtfn] ;DkGg /];'Ëf kxf8df k|s[ltdf cfwfl/t ko{6g cGt/ut ;fxl;s ko{6gsf] ljsf; ug{ ;lsG5. 
laleGg hft hfltx¿sf] ;ld>0f /x]sf] o; lhNnfdf hghfltx¿sf] cfˆg} snf, ;+:s[lt, e]if e'iff /x]sf 
5g. nf]kf]Gd'v cj:yfdf /x]sf oL ;f+:s[lts w/f]x/x¿nfO{ cfufdL k':tfsf nflu hf]ufO{ /fVg xfdL ;a}sf] 
st{Jo alg;s]sf] 5. 
 o;} ul/ u|fld0f ko{6gsf] cjwf/0ffnfO{ nfu" ul/ o; If]qdf /x]sf] u/Lla Go"lgs/0f ug{ of] 
lhNnfn] cfˆgf k|of;x¿ cufl8 a9fpg nflu/x]sf] 5. u'NdL lhNnf kxf8L lhNnf ePsfn] oxfF 
Joj;flos ¿kdf Joj;flos v]tLsf] ;Defjgf /x]sf] 5. g]kfndf klxnf] k6s slkm v]ltsf] z'?jft ug]{ 
uf}/jdo Oltxf; af]s]sf] u'NdL lhNnf lj]b]zdf ;a}eGbf a9L cufl{\gs slkm lgof{t ug]{ lhNnf klg xf] / 
hfkfg tyf sf]l/ofdf xfn;Dd klg lgof{t x'b} cfO{/x]sf] 5 . df3] ;FqmflGtdf l/l8df g]kfns} ;a}eGbf 
7'nf] dWo]sf] d]nf nfUg] ub{5 eg] ?›a]gL nufotsf 7fpFx?df u08sL g'xfpg]sf] le8 nfUg] ub{5. 
To;}u/L oxfFsf dlGb/x?df lzj/fqL, a}zfv ;qmfGtL, hg}k'l0f{df, >Ls[i0fhGdfi6dL, /fdgjdL, lahofbzdL, 
nufot kj{x?df eQmhgx?sf] le8 nfUg] ub{5. oxfF w]/}h;f] dlGb/df k|To]s aif{ ;fpg dlxgfdf 
n3'?›fleif]s sfo{qmd ;+rfng ug]{ ub{5g\. 
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@= lhNnfsf] cjl:ylt 
 

! cIff+z @&) %%"   b]lv @*) @&"   ;Dd pQ/L cIff+; 

@ b]zfGQ/ *#) !)"    b]lv *#) #%"   ;Dd k"jL{ b]zfGt/ 
# l;dfgf  k"j{M    :ofª\hf, kj{t  klZrdM Ko"7fg   

pQ/M   afUn'ª    blIf0fM kfNkf, c3f{vfFrL 
$ If]qkmn !,!$( ju{ ls=ld= -!,!$,()) x]S6/_ 
% ;/b/ nDafO{ $) lsnf]dL6/ 
^ ;/b/ rf}8fO{ #) lsnf]dL6/ 
& lhNnf ;b/d'sfd  tD3f; -/];'Ëf gu/kflnsf_ 
 ;a}eGbf xf]rf] :yfg ¿¿ uf=lj=;=sf] l/8L $^% ld6/ -;d'Gb|L ;tx b]lv_ 
 ;a}eGbf cUnf] :yfg yfKn]sf] n]v @,^() ld6/ -;d'Gb|L ;tx b]lv_ 
 

#= ef}uf]lns ljefhg 

ef}uf]lns agfj6sf] cfwf/df o; lhNnfnfO{ # If]qdf ljefhg ul/Psf] 5 . 

s= pRr e"ldM &))) lkm6 b]lv ())) lkm6 ;Ddsf] prfO ePsf] k"j{ klZrd eO{ km}lnPsf] dxfef/t 
>[+vnf o; If]qdf kb{5 . dbfg] n]s, yfKn]sf] n]s, /];'Ëf n]s o; If]qsf k|l;4 pRr :ynx? 
x'g\. 

v= dWo kxf8L e"ldM #))) lkm6 b]lv &))) lkm6;Dd prfO ePsf] e"efu o; If]qdf kb{5 . tD3f;, 
O:df, w'sf]{6, rf/kfnf, an]6S;f/, k'sf]{6 bx o; If]qsf k|d'v :yfgx¿ x'g\ . 

u= xf]rf] ;dy/ e"–efuM !%@% lkm6 b]lv #))) lkm6;Dd prfO{ ePsf] e"efu o; If]qdf kb{5 . 
rf}/f;L, dh'jf, h'xfª, jfdL6S;f/, k"lt{3f6 o; If]qsf k|d'v :yfgx¿ x'g\ . 

 

$= /fhg}lts / k|zf;lgs ljefhgM 

  @))* ;Dd u'NdL kfNkfs} k|zf;gaf6 ;~rflnt lyof] .  
  @))( ;fndf u'NdL / c3f{vfFrLnfO{ 5'§} Ps lhNnfsf] dfGotf lbOof] h;sf] s]Gb| tD3f; lyof] . 

  @)!( df c3f{vfFrLnfO{ 5'§} dfGotf lbOPsf] lyof] . 

  @)@$ ;Dd u'NdLdf ;xfos c~rnfwLz / @)@% b]lv k|=lh=c=sf] aGbf]a:t lyof] .    
  @)!(–)#@ ;Dd (& k~rfot / % y'd -u'NdL, kf/u'NdL, d'l;sf]6, w'sf]{6÷O{:df_ sfod . 

  @)## ;fnb]lv ^^ tyf )#^ b]lv &( k~rfot / @)$& ;fnb]lv &( uf=lj=;=sf] Joj:yf. 

  @)&! a}zfv @% ut] b]lv $ j6f uf=lj=;= ufleO{ /];'Ëf gu/kflnsf / &% uflj; sfod /x]sf]. 
!= lgjf{rg If]q # j6f   @= O{nfsf !# j6f  
#= uf=lj=;= &% j6f   $= gu/kflnsf ! j6f  
%= s'n j8fx¿ ^() j6f   ^= k|lt uf=lj=;= j8f ;+Vof ( j6f  
&= k|lt gu/kflnsf j8f ;+Vof !% j6f  
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गु मी िज ला अदालत¸ गु मी 
बे जु  िववरणः   
ब.उ.िश.नं १४।३।३१० 

िस.न. आ.व. वे जुको संि  िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

१. ०५१।०५२ 

पे की रेन वहादरु ेत्रीको २०००।- च  
बहादरु गरुागाइको ४०००।-¸ िनयिमत तफर्  
नेपाल ि िटङ्ग ेसवाट कोटेशन निलइ 
ख रद गरेको ९९५६।- र मा. िज ला 
यायािधश काशमान िम  प रवार याउदा 
वढी खचर् २१९०।-(ग) मा. िज ला 
यायािधश ी ि स कुमार शमार् प रवार 
याउदा वढी खचर्  २२०५।५०, थािनय 
भ ा वढी खचर् १३६५।- र वढी भाडा 
िलएको  . ४८६।- 

१२¸१४६।- ४¸०५६।५ ६¸०००।- 

२. ०५२।०५३ 

िनयिमत तफर्  लगवकु नराखी संचार खचर् 
वढी ९९५६।३५ र ने.िव. ा. ज रवाना 
११०।४० (ख) असलु तफर्  मा.िज. 
यायािधश ी काशमान िम  वढी 
थािनय  भ ा खचर् ८१९०।-र अदालतको 
घर ममर्त निम ने खचर् २४००।-

१०¸०६६।८० १०¸५९०।- 
 

३. ०५३।०५४ 

अदर्ली भपेु  कुमालको पे की १०००।-
(ख) असलु तफर्  मा.िज. या ेमराज ढकाल 
वढी थािनय भ ा खचर्  ८६१०।-(ग) 
दरभाउ पत्र लीएर ख रद नगरेको फितर्चर  
१००००।-(घ) टेिलफोनको एकमु  भु ानी 
 १५७०५।१४

२५¸७९५।१० ५८¸६१०।० १¸०००।- 

४. ०५४।०५५ 
िवधतु महशलु ज रवाना  ६३५।१५(ख) 
आ.व. को खचर् नभएको कृ ण मरासीनीको 
पे की १३५४।३३

६¸३५।१५ 
 

१¸३५३।३
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िस.न. आ.व. वे जुको संि  िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

५. ०५५।०५६ 

मा.िज. या ेमराज ढकाल वढी थािनय 
भ ा खचर्  ९६९।- (ख) ऐ. यायधीशको 
करक ी नगरेको १४१८।४० (ग) त सा. 
अ. रामे र रे मी वढी तलव  १७२३२।- 
(घ) िज भवन कायार्लयलाई ल.इ. भ दा 
वढी भु ानी  ११९८९।०५ 

२९¸२२१।५० २३¸८७।३ ०।- 

६. ०५६।०५७ 
मङ्गी भ ा भु ानी वे ज ु  ३१३०।-(ख) 
स वा मण खचर् वढी  ६४।-(ग) तलव 
िशषर्कवाट पे की वे ज ु  ८२८४।-

११¸४७८।- ०।- ०।- 

७. ०५६।०५७ धरौटी ८०।- ०।- ०।- 

८. ०५७।०५८ 

िवधतु ज रवान  २६६।५० (ख) करक ी 
नपगु  ९४१।४६ (ग) शा अ भवुन िसँह 
थापा वढी गाडीभाडा  २२००।- (घ) 
अदर्ली हरी साद वालीले वढी भ ा 
िलएको  ५६५३।-(ङ) शा अ ड डपानी 
शमार् वढी गाडीभाडा  ९००।-

२¸६६।५० ९¸६५४।४६ ०।- 

९. ०५७।५८ धरौटी ०।- १२¸०००।२ ०।- 

१०. ०५८।५९ 

नौ जना कमर्चारीलाइ वढी दिैनक मण 
भ ा भु ानी  १०००।-(ख) नेपाल िवधतु 
ा लाइ थप द तरु ितरेको  १०१।२२ (ग) 
वढी ममर्त खचर् लेखेको ८४४०।-

८¸५४१।२२ १¸०००।० ०।- 

११. ०५९।६० 

ह.स.चा. जनक पा डे वढी दिैनक मण भ ा 
िलएको १६०।-(ख) करक ी नदिेखएको 
असलु गनुर् पन  ७९०।४४ (ग) िड ा धु  
िघिमरेले वढी तलव िलएको  ५४७२०।-

५४¸७२०।- ९¸५०।४४ ०।- 

१२. ०५९।६० धरौटी ०।- ६¸५०८।७५ ०।- 

१३. ०६०।०६१ मा िज या अवध िवहारी साद िसँ हा कर 
क ी नगरेको तलव ७२९।६० ०।- ७¸२९।६० ०।- 

१४. ०६१।०६२ भकुृटी पु तकलाइ भु ानी िददा आयकर 
नकाटेको  ७५०।- ०।- ७५०।- ०।- 
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  ब.ह.िश.नं १४।३।१३० 
 

िस.न. आ.व. वे जुको संि  िववरण 
िनयिमत
गनु पन 

असुल गनु 
पन 

पे क  

१. ०६२।०६२  ना.स.ु राम साद भ राइले वढी थािनय 
भ ा खचर्  १६९५।-

०।-
१¸६९५।- ०।- 

२. ०६३।०६४ १४।३।३३० ०।- ०।- ०।- 

३. ०६३।०६४ राज  व (राज  व घटी िज मेवारी सारेको ) ६¸१९६।८५ ०।- ०।- 

४. ०६४।०६५ राज  व वढी लगत राज  कायम भएको ४¸५७७।- ०।- ०।- 

५. ०६५।०६६ नेपाल िवधतु ा. र नेपाल टेिलकमलाई
पे की कायम गनुर् पन  ४५६८४।-

४५¸६८४।- 
 

६. ०६६।६७ िज सी खातामा आ दानी नबाधेको   १०¸०००।-  
 
 
ब.उ.िश.नं २०२१०१३ 
 

िस.न. आ.व. वे जुको संि  िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

१. ०६५।०६६  िज सी खातामा आ दानी नबाधेको  
१००००।- ०।- १०¸०००। ०।- 

२. ०७०।०७१ 

 को वढी ो साहन भ ा िलएको    
शा. अ. जग नाथ पौडेल  ९५२६।५० 
र  शा.अ. दवेीराम भ डारी  
२८२७९।५० 

०।- ३७¸७०६।- ०।- 

ज मा रकम  २¸०९¸४०८।११ १¸५६¸६३८।३५ ८¸३५४।३३
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िज सी िववरणः 
 

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/ धुर/क ा/ व.िम

अव था/चालु/
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

१. काठको कुच  १५ २०६९।४।२८ १० चाल ु¸६ िललाम
२. काठको टेवल ८ २०६९।४।२९ चाल ु३ थान 
३. काठको वे च १ चाल ु
४. वा टीन ४ २०७०।१२।२७ चाल ु
५. काठको खाट १ २०६९।४।२८ चाल ु
६. डेक्ची ३ २०६९।४।२८ चाल ु
७. टील कचौरा १३ २०७०।१।२२७ चाल ु
८. टील िगलास १३ २०७०।१२।२७ चाल ु
९. सोफा सेट १० २०७२।१।२५ चाल ु
१०. रकापी ९ चाल ु
११. च चाह  १५ २०७०।१२।२७ चाल ु
१२. टीलको थाल ५ २०७०।१२।२८ चाल ु
१३. कसौडी १ २०६९।४।२८ चाल ु
१४. कराही २ २०६९।१०।१० चाल ु
१५. वाटर िफ टर २ २०७२।३।२४ चाल ु
१६. राइस कुकर ६ २०७२।४।२७ चाल ु
१७. ज गा ४-३-०-३ मा वनेको भवन

१८. िहटर १ २०६९।४।२८ चाल ु
१९. टेिलफोन सेट ६ चाल ु
२०. वलाङकेट ३ २०७२।४।१५ चाल ु
२१. टील दराज २२ २०७२।३।२९ चाल ु
२२. फाइल क्यािवनेट २५ २०६९।३।२४ चाल ु
२३. टील रे. कुिचर् २ चाल ु
२४. काठको कुिचर् २६ २०७२।१।८ चाल ु
२५. आइरन ४ २०७२।२।२२ चाल ु
२६. िट-टेवल ६ २०७२।३।२३ चाल ु
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िस.नं.. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/ धुर/क ा/ व.िम

अव था/चालु/
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

२८. यास चलुो ४ २०६९।१०।१० ३  थान चाल ु
२९. क यटुर १५ िविभ न िमित ९ थान चाल ु
३०. ि टर ५ २०७१।९।२७ ३ थान चाल ु
३१. य.ुिप.एस. ११ २०७२।५।१७ ६ थान चाल ु
३२. क्यानर २ २०७१।९।२७ चाल ु
३३. याक्स मेिशन १ २०६१।१०।१० चाल ु
३४. रवि वङ चेयर १५ २०७२।१।४ चाल ु
३५. क यटुर टेवल ४ चाल ु
३६. जेनेरेटर १ ममर्त गनुर् पन 
३७. राउि डङ टेवल ३ २०७२।३।४ चाल ु
३८. कलर टेिलिभजन ३ २०७२।३।२० चाल ु
३९. बकुकेश १ चाल ु
४०. इ भटर १ २०७१।३।३२ चाल ु
४१. काउ टर टेवल १ २०७२।१।१२ चाल ु
४२. अिफस टेवल ६ २०७२।१।१२ चाल ु
४३. कुिचर् ७ २०७२।३।७ चाल ु
४४. फोमवाला वे च ६ २०७२।१।१२ चाल ु
४५. सोलार पला ट १ २०७२।३।३ चाल ु
४६. ि ज १ २०७२।३।२२ चाल ु
४७. याकुम िकिलनर १ २०७२।३।२१ चाल ु
४८. पु तकालय  याक १ २०७२।३।७ चाल ु
४९. मेटल वे च ४ २०७२।१।४ चाल ु
५०. अिफस टेवल ठुलो २ २०७१।१।४ चाल ु

d':sfg ;lxtsf] Gofo ;]jf  
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िज ला शासन कायालय¸ गु मी 
बे जु िववरणः 
ब.उ.िश.नं ४५-४-२०२ 

िस.नं. आ.व. वे जुको संि  त िववरण  
िनयिमत  
गनु पन 

असुल 
गनु पन 

पे क  

१. ०६३/०६४ 

रकमा तर वीकृत वेगर बजेट रकम नं. 
६.०५ को रकम बजेट रकम नं. ६.०४ 
मा लगी खचर् गरेको छ र समथर्नको 
लािग ०६४/३/३१ च.नं. ४४६३ बाट 
गहृ म त्रालयलाइर् पत्र लेखेकोमा समथर्न 
भइर् नअएको । 

२¸४७,१६८।७९     

व.उ.िश.नं. ४५-३-११ 
    

िस.नं. आ.व. वे जुको सिं  िववरण  
िनयिमत  
गनु पन 

असुल 
गनु पन 

पे क  

१. ०६७/०६८ 
करार पदमा िनयु  क यटुर अपरेटर 
िब म खितवडाले असोज मिहनाको 
तलब र महगंी भ ा बढी भु ानी भएको 

  ३७८।-   

 
ब.उ.िश.नं. ३१४०१६४ 

 

िस.नं. आ.व. वे जुको सिं  िववरण  
िनयिमत  
गनु पन 

असुल 
गनु पन 

पे क  

१. ०६८/०६९ 

भवन िनमार्णको ठेक्का स झैताको 
शतर् बमोिजम भवन िनमार्ण ठेकेदार 
ी च  सयुर् क ट्रक्सनको नाममा 

िदइर्एको मोिवलाइर्जेशन पे की 
अिथर्क कायर्िविध िनयमावली 
२०६४ को प र छेद ९ अनसुार 
फ यट हनपुन 

     ६¸३४¸६३५।- 
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ब.उ.िश.नं. ३१४०१६४ 

िस.नं. आ.व. वे जुको सिं  िववरण  
िनयिमत  
गनु पन 

असुल 
गनु पन 

पे क  

१. ०६९/०७० 

सयुर्च  क ट्रक्सन ा.िल.लाइर् 
.िज.अ. क्वाटर तथा भवन 
िनमार्णका लािग गत िवगत वषर्मा 
िदएको पेि क . ५०,००,०००/- 
मा यस आ.ब. ०६९/०७० मा थप 
पे की दएकोमा रिनङ्ग िबलबाट 
क ा गरी फछय ट गनुर्पन याद 
ननाघकेो पेि क रकम 

     १७,००,०००।- 

व.उ.िश.नं.  ३१४०१६३ 

िस.नं. आ.व. वे जुको सिं  िववरण  
िनयिमत  
गनु पन 

असुल 
गनु पन 

पे क  

१. ०७०/०७१ 
रकमा तर बेगर महगंी भ ा बढी खचर् 

गरेको  
 ३३,११३।-   

 

ज मा २¸८०¸२८१।७९ ३७८।- २३,३४¸६३५।- 

 
 

िज सी िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

१. घु ने कुच  १६ िविभ न िमितमा १० चालु̧  ६ िललाम

२. चाँपका कुच  ५ िविभ न िमितमा १ चाल ु, ४ िललाम 

३. िटनका कुच  ३० िविभ न िमितमा 
 

१९ चाल ु, ११ 
िललाम 

४. 
फाइल क्यािबन र ि टल 
दराज 

१९ िविभ न िमितमा 
 

११ चाल ु, ८ 
िललाम 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

५. 
ि टल फाइर्ल  याक 
(बकुकेस) ठुलो 

५ िविभ न िमितमा 
 

५ िललाम 

६. काठको दराज १३ िविभ न िमितमा ६ चाल ु, ७ िललाम 

७. िविभ न कुिचर् ४ िविभ न िमितमा ४ िललाम 

८. 
से े टरी टेबलु, साधा घरार् 
टेबलु 

२१ िविभ न िमितमा 
 

११ चाल,ु १० 
िललाम 

९. खाट पलङ्ग ९ िविभ न िमितमा ३ चाल,ु ६ िललाम 

१०. काठको बे च ८ िविभ न िमितमा ४ चाल ु,४ िललाम 

११. हङेगर १ २०६९।५।१० १ चाल ु

१२.  याक ५ िविभ न िमितमा ५ चाल ु

१३. कायार्लय साइनबोडर् १ २०६९।५।१७ १ चाल ु

१४. ि टल िगलास १८ िविभ न िमितमा १२ चाल,ु ६ िललाम

१५. ि टल थाल ७ िविभ न िमितमा ७ चाल ु

१६. ि टल कचैरा १६ िविभ न िमितमा १६ चाल ु

१७. ि टल डाडु पिनयो ४ िविभ न िमितमा ४ चाल ु

१८. ि टल ख डे थाल १ २०६९।५।१७ १ चाल ु

१९. ि टल िडनर लेट १६ िविभ न िमितमा १६ चाल ु

२०. ि टल लेट सानो १० िविभ न िमितमा १० चाल ु

२१. ि टल डे ची ४ िविभ न िमितमा ३ चाल ु, १ िललाम 

२२. ेसर कुकर ९ िविभ न िमितमा ६ चाल ु, ३ िललाम 

२३. बा टी ि टल १ २०६९।५।१७ १ चाल ु

२४. ि टल िट टे्र १ २०६९।५।१७ १ चाल ु

२५. ि टल जग ११ िविभ न िमितमा ८ चाल ु३ , िललाम 

२६. ि टल फै सी बावल ४ िविभ न िमितमा २ चाल ु, २ िललाम 

२७. सोफासेट ११ िविभ न िमितमा ११ चाल ु

२८. डाइर्िनङ्ग टेबलु काठको ३ िविभ न िमितमा २  चाल ु, १ िललाम 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

२९. िसरक, डसना, ड लप १२ िविभ न िमितमा १० चाल,ु२ िललाम 

३०. तिकया ८ िविभ न िमितमा ४ चाल,ु ४ िललाम 

३१. िट टेबलु १५ िविभ न िमितमा ७ चाल ु, ८ िललाम 

३२. नेम लेट २ िविभ न िमितमा २ चाल ु

३३. टेिलफोन सेट ४ िविभ न िमितमा ४ िललाम 

३४. टेिल याक्स ३ िविभ न िमितमा १ चाल,ु २ िललाम 

३५. टेपलाइर्जर २ िविभ न िमितमा २ िललाम 

३६. जीप गाडी ३ िविभ न िमितमा २ चाल ु, १ िललाम 

३७. 
.िज.अ.िनवास र अितथी 
भवन 

३ 
 

११-८-१-१ 
 

३८. 
शािकय भवन(िनमार्णािधन) 
र स. .िज.अ. िनवास 

२ 
 

३-१३-१-२/०-
११-३-३  

३९. एस मोडल कुिचर् ६ िविभ न िमितमा ६ िललाम 

४०. उजरुी पेिटका १ २०६९।५।१७ १ चाल ु

४१. िफ टर ३ िविभ न िमितमा १ चाल ु, २ िललाम 

४२. लाि टक कुच  ११ िविभ न िमितमा ८ चाल,ु ३ िललाम 

४३. िस टी डेक्ची ४ िविभ न िमितमा २ चाल ु, २ िललाम 

४४. क यटुर िविभ न ब्रा ड १८ िविभ न िमितमा १४ चाल,ु ४ िललाम

४५. य.ुिप.एस. ८ िविभ न िमितमा ४ चाल,ु ४ िललाम 

४६. ि टर क्यानन १९८० ७ िविभ न िमितमा ५ चाल ु, २ िललाम 

४७. कानर क्यानन २ २०७०।१।१७ २ चाल ु

४८. िफङ्गर ि टर १ २०६९।५।१७ १ चाल ु

४९. नेटवकर्  ि टर २ २०६९।५।१७ २ चाल ु

५०. 
िडिजटल क्यामरा ट्या ड 
समेत 

१ २०६९।५।१७ 
 

१ चाल ु

५१. हाडर्िड क एक्सटनर्ल २ २०६९।५।२२ २ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

५२. कानर १ २०६९।५।१७ १ चाल ु

५३. फोटोकिप मेिसन ३ २०७०।९।१४ १ चाल ु,२ िललाम 

५४. ि टर क्यानन १९८० ४ िविभ न िमितमा ४ चाल ु

५५. ि टल  याक २० िविभ न िमितमा २० चाल ु

५६. यास िसिल डर ४ िविभ न िमितमा ४ चाल ु

५७. यास चु हो २ िविभ न िमितमा २ चाल ु

५८. तामाको बेला, तमोरा, पाला ४ िविभ न िमितमा ४ िललाम 

५९. मोबाइर्ल १ २०६९।५।१७ १ िललाम 

६०. चरेश थाल १ २०६९।५।१७ १ चाल ु

६१. याकुम िक्लनर ३ िविभ न िमितमा १ चाल ु¸२ िललाम 

६२. क यटुर टेबलु ५ िविभ न िमितमा २ चाल ु२ िललाम 

६३. फोन टु ( टुल) १ २०६९।५।१७ १ िललाम 

६४. िस नेचर याड १ २०६९।५।१७ १ चाल ु

६५. िफङ्गर ि ट १ २०६९।५।१७ १ चाल ु

६६. य.ुिप.एस.र याट्री यकअप १ २०६९।५।१७ १ चाल ु

६७. यापटप (डेल/भो ट्रो) २ २०६९।५।१७ २ चाल ु

६८. इङजेट फोटो ि टर १ २०६९।५।१७ १ चाल ु

६९. लो बेड १ २०७०।३।१३ १ चाल ु

७०. िक ली िस टी १ २०७०।३।१५ १ िललाम 

७१. वयलकेश तेल रा ने भाडो १ २०७०।३।१४ १ िललाम 

७२. कराइर् २ िविभ न िमितमा १ चाल ु, १ िललाम 

७३. तावा १ २०७०।३।१४ १ चाल ु

७४. हो डा मोटरसाइर्कल १ २०७०।३।१८ १ चाल ु

७५. हलेमेट २ २०७०।३।१८ १ चाल ु१ िललाम 

७६. लेगगाडर् १ २०७०।३।१८ १ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

७७. राउटर २ िविभ न िमितमा २ चाल ु

७८. ि ज १ २०७०।२।१५ १ चाल ु

७९. सवर्र यार्क १ २०७१।७।१६ १ चाल ु

८०. ि वच १६ पोटर् १ २०७१।७।१६ १ चाल ु

८१. 
इर्.एटे डे स (इर्लोक्ट्रोिनक 
हािजर) 

१ २०७१।७।१६ 
 

१ चाल ु

८२. ट्रली ि पकर ८ इर् च १ २०७१।७।१६ १ चाल ु
 

lghfdtL ;]jfsf] ;kgfM ;Dj[4 g]kfnsf] /rgf 
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िज ला िवकास सिमितको कायालय¸गु मी 
बे जु िववरणः आ.व. २०५४/५५ 

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनु पन 

असुल गनु 
पन 

पे क  

१. 
६९/५/५३० 

(िनवार्चन ेत्र िवकास 
कायर् म) 

िनवार्चन ेत्र िवकास कायर् म को 
लािग स पकर्  कायार्लय खो न िन न 
यि ह को घर भाडामा िलई भु ानी 
गरेकोमा आिथर्क ऐन २०५४ अनसुार 
लोपमा बहाल कर क ी गनुर् पन मा 
क ी गरेको नदखेेकोले बहाल कर  
७७१०। असलु ग र स बि धत 
िशषर्कमा दािखला हन ुपन  

  ७¸७१०।-   

२. 
६९/५/५३० 

 (िनवार्चन ेत्र िवकास 
कायर् म) 

िनबार्चन ेत्र िवकास कायर् म को 
लािग िविनयोिजत मानिनय 
(िसि नाथ वालीको कोटा) रकम 
बाट ने.क.पा.माले पाट  कायार्लयको 
लािग िन न अनसुार ख रद गरेको 
फिनर्चर, पत्रपित्रका र अ  माल 
समानको िबल राखी  १०५३०। खचर् 
गरेको दिेखएको छ, पाट ह लाई य तो 
सिुबधा िदन सक्ने काननुी यव था 
समेत नभएको हदा असलु उपर हनपुन 
 १०५३०। 

  १०¸५३०।-   
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनु पन 

असुल गनु 
पन 

पे क  

३. 
६९/५/५३० 

(िनबार्चन ेत्र िवकास 
कायर् म) 

आ. व. को अ त मा पे की बाकी 
रहकेो अिबल ब  पे. फ. हन ुपन  
रेसङ्ुगा संर ण सिमित –  २००००¸  
शेष नारायण मरािसनी  १८००० 
जीवलाल  यौपाने-  १००००¸ 
धातान द शमार् -  ६०००¸ 
लोक बहादरु वाली -  २४०००¸ 
सयुर् बहादरु दलार्मी -  ६०००¸ 
अशोक कुमार थापा -  २००००¸ 
कुमार िब म थापा -   ९०००¸ 
गणेश साद े  -   १००००¸ 
राज कुमार कँुवर -   ४०००¸ 
बोम बहादरु सपुाई -  १००००¸ 
थान बहादरु भ डारी -  १००००  
र िब णमुन े  -  ५०००।- 

    १¸५२¸०००।-

४. 
६९/५/५३० 

(ल.ुअ. .ख.प.) 

िन न अनसुार खानेपानी तथा 
सरसफाई योजना संचालन गनर् 
सहयोगी सं था र उपभो ा 
सिमितलाई गएको पे की बाकी 
.१०९९७४३५। फछय ट नगरेको मा 
हाल असरुाका  ख टािटम उ स 

  

  

३५¸८५२।-

ज मा रकम १८¸२४०।- १¸८७¸८५२।
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

१. 
६९/५/५३०  

(िनवार्चन ेत्र िवकास 
कायर् म) 

आ. व. को अ तमा  पे. फ. हन 
बाकी    

६३¸०००। 

२. 
६९/५/६३०  

( ािमण कृिष सडक) 

नयागाउँ िपपलधारा सडकको 
सव गदार् लो रतेक काठमाडौ ँ
बाट हजार्ना अशलु हनपुन  

२८¸७९।२५ 
  

३. 
६९/५/६३० 

 ( ािमण कृिष सडक) 

बेनी अ  लेवा सडक को 
िब ततृ सब ण गनर् आिथर्क 
तथा ािबिधक ताब अनसुार 
छनोट भएका िब.इन.क  
स ता य संग आिथर्क ऐन 
२०५५ अनसुार ५ ितशत 
आय कर कि  गनुर् पनमा २ 
ितशत मात्र कि  भएकोले 
अशलु उपर गनुर् पन 

२¸७७०।७५ 
  

४. 
ा ट ा  

(वतृिचत्र िनमार्ण )  

पयर्टन तथा नाग रक उड्ययन 
म त्रालय नेपाल मण वषर् 
१९७७ को सिचबालयले गु मी 
दशर्न वृ िचत्र िनमार्ण गनर् ा ट 
बाट  १¸५०¸०००। पठाएको र 
सो रकम माननीय संसद 
िसि नाथ वालीलाई उ  
कायर्को लािग पे की उपल ध 
गराएकोमा पे की फछय ट 
नभएको  १¸५०¸००० । 

  
१५¸००००।
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

५. 
६९/५/६१० 

( थानीय िवकास िनमार्ण 
आयोजना ) 

कायर् आदशे नभएको २० 
मी.मी  को एच िड पी पाइप १० 
िमटर को ित   १११६.५०  
ले  १११६५ भु ानी 
िदएकोले लागत इि टमेट तथा 
कायार्दशे  मा नपरेको कायर् 
गरेको रकम स बि धत ठेकेदार 
बाट अशलु हन पन  

 
११¸१६५।- 

 

६. 
६९/५/६१० 

( थानीय िवकास िनमार्ण 
आयोजना) 

िन न यि  को नाम मा रहकेो 
पे की रकम आिथर्क वषर्को 
अ य मा पिन फछय ट नभएको 
१.सव.अ.च  िबर थापा  
१९२००  अ.िस.सभु च  
म डल  ५०००। 

  
२४¸२००।

७. 
६९/५/६२० 

(झो.प.ुकायर् म ) 

जनुिकरी इ टर ाईजेस, बटुवल 
बाट ख रद भएको  
३८५५४५।३३ ि टल समान 
तोकेको पिेसफीकेशन 
अनसुारको हनभुिन ािबिधक 
कमर्चारीले मािणत 
ग रसकेपिछ मात्र दािखला 
गनुर्पनमा यसरी मािणत भएको 
समेत नपाइएकोले  अशलु उपर 
हन ुपन  

४०७।९ 
  

  ज मा रकम ६¸०५७।९ ११¸१६५।- २¸३७¸२००
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आ.व.२०५६/०५७ 

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल 
गनुपन 

पे क  

१. 
६९/५/६३० 

 ( ािमण कृिष सडक) 

उपभो ा सिमितको दो ो िनंग िबल 
मा भु ानी भएको औजार ख रद 
बापत  ६११६५ क ी गन पन मा 
ते ो िबल बाट ४५९६५ मात्र क ी 
गरेकोले नपगु रकम आगामी रिनंग 
िबल भु ानी गदार् कि  गनुर् पन  

१५¸२००।- 

    

२. 
६९/५/६३०  

( ािमण कृिष सडक) 

िविभ न समान ख रद उपभो ा 
सिमित बाट भएकोमा बेनी हाडर्वेर 
आय कर दतार् नं. २९/१/२७७२ लाई 
भु ानी िदएकोमा आिथर्क ऐन 
२०५६ को अनसुचूी ६ को दफा 
२६.१.२१०० अनसुार २%  अि म 
आय कर क ी नगरेको  

२¸९२६।७५ 

    

३. 
६९/५/६१० 

( थानीय िवकास िनमार्ण 
आयोजना) 

िन ती खोला नया पोखरा घोरेटो 
बाटो िनमार्ण उपभो ा सिमितको 
थम रिनंग िबल बापत  
१४२६७५।५२ मा जनसहभािगता 
कतै भु ानी िदएकोमा बो दर माटो 
ख ने कायर्को िज ला दर रेट .घ.िम. 
 ६१।८० मात्र भएकोमा .घ.िम.  
८२। ले ३०९६९ घ.िम.को मु याकंन 
ग र ६२५५।७४ भने ६१।६४% ले 
हने रकम िदएको  ३८५६.४०  

३¸८५६।४ 
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल 
गनुपन 

पे क  

४. 
६९/५/६१० 

( थानीय िवकास िनमार्ण 
आयोजना) 

भेडुवा पि लकोट हगँा मोटर बाटो 
उपभो ा सिमितको थम तथा 
अि तम िबल बापत  
१¸८९¸८५५।९ मा जनसहभािगता 
कतै १¸५०¸०००। भु ानी िदएको मा 
नरम च ान काट्ने िज ला दर 
२७८।१० खचर् भएकोमा ३०९ ले 
मु यांकन गरेकोले .घ.िम.  
३०।९० ले ३१३।५ घ.िम.को  
९६८७।१५ को ७२।१५% ले हने 
रकम बिढ खचर् लेखेको  

६¸९८९।३ 

    

५. 
६९/५/६१० 

( थानीय िवकास िनमार्ण 
आयोजना) 

रडी वादी मोटर बाटो उ.स.को दो ो 
तथा अि तम िबल स म खदु कायर् 
स प न  २¸०२¸३२५।७१ मा जन 
सहभािगता कतै  १¸५०¸०००। 
भु ािन िदएको मा िन न अनसुार छ  

  

    

क.बो दर माटो ख ने िज ला दर रेट 
घ.िम.को  ६१।८० मात्र भएकोमा  
८२। ले मु यांकन ग र .घ.िम.  
२०।२० ले ११०९।९९ घ.िम को  
२२¸४२१।८० को ६३।७९% ले हने 
रकम बढी खचर् लेखेको  ख.नरम 
च ान काट्ने िज ला दर .घ.िम  
२७८।१० मात्र भएकोमा  ३०९। को 
मु यांकन ग र .घ.िम  ३०।९० ले 
२५०।७४ घ.िम.को  ७७४७।८७ 
को ६३।७९% ले हने रकम बिढ खचर् 
भएको   

४¸९४२।४ 

    

४¸९४२।४ 
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल 
गनुपन 

पे क  

६. 
६९/५/६१० 

( थानीय िवकास 
िनमार्णआयोजना ) 

िसमलटारी अखार्वाङ मोटर बाटो
उ.स.को थम तथा अि तम िबल 
बापत  १¸२७¸४६६।४२ म ये  
१¸००¸०००।- खचर् लेखेको म ये 
नरम च ान काट्ने िज ला डर रेट 

.घ.िम  २७८।१० मात्र भएकोमा 

.घ.िम ३१९।२० ले मु यांकङ ग र 

.घ.िम  ४१।१०ले २२१।२५ घ.िम 
को  ९०९७।४९ को कायार्लय बाट 
यहोन ७३।५३% ले हने रकम बिढ 
खचर् लेखेको   

६¸६८९।४ 

    

७. 
६९/५/५३०  

(िनवार्चन ेत्र िवकास 
कायर् म) 

आ.व. को अ त स ममा फछय ट 
नभई बाकी रहकेो पे की रकम 
यथािस  फछय ट गनुर् पन ।     

४४¸०००।

८. 
६९/५/३००  

( ािमण खानेपानी तथा 
सरसफाई दो ो ) 

ढंुगा खोला पाले खापा को अि म 
आय कर क ा नगरेको  

४¸५७८।५ 
    

९. 
६९/५/३००  

( ािमण खानेपानी तथा 
सरसफाई दो ो ) 

सामान ढुवानी को कर क ी नगरेको  ६०९।- 
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल 
गनुपन 

पे क  

१०. 
६९/५/३००  

( ािमण खानेपानी तथा 
सरसफाई दो ो ) 

ढंुगाखोला पाले खानेपानी तथा 
सरसफाई योजना उपभो ा 
सिमितबाट  १८९३५०। पे की 
फछय ट ग र दो ो िक ता  
९४६७५।  पे की िदएकोमा िन न 
अनसुार दिेखएको छ  
क. रेसुंगा स लायर गु मीबाट 
िविभ न िमित को िबल थान ४ को  
२२८९२५।४२ बराबर को िनमार्ण 
साम ी ख रद गरेको िबल भरपाई पेश 
गरेकोमा २ ितशत अि म आय कर 
क  नगरेको  ४५७८।५०  

४¸५७९।- 

    

११. 
६९/५/३००  

( ािमण खानेपानी तथा 
सरसफाई दो ो ) 

यस कायर् म अ तगर्त संचािलत 
िविभ न खा.पा.तथा सरसफाई 
कायर् मले पे की फछय ट 
भु ानीको लािग उपभो ा सिमितह  
पाईप,् िफिटङ तथा िनमार्ण साम ी 
ख रद ग र भसुाल टे्रिडङ क सनर्लाई 
भु ानी को िबल पेश गरेकोमा मू य 
अिभवृ ी कर कायार्लयमा दतार् 
भएका फमर् वा यि  बाट बोल पत्र 
को आव यक प रमाण मा समान 
बोलपत्रको मा यमबाट ख रद गनुर् पन 
मा उ  कायार्लयमा दतार् भएको 
माण नभएका फमर्बाट सोझै ख रद 
गरेको छ भ ने आिथर्क ऐन २०५६ 
को अनसुचूी ६ को दफा २६.१.२१ 
अनसुार २ ितशत ले हने अि म 
आय कर क  गनुर् पन मा नगरेको   

६५¸५४०।८८
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल 
गनुपन 

पे क  

१२. 
६९/३/१४५  

(सामािजक सरु ा)  

िन न गािवसह ले ते ो िक ता 
समयमै भ ा िवतरण ग र बाँकी 
रहकेो िन न अनसुार को रकम क.१-
६ बे ज ुखाता मा दािखला गनुर् पन  
१. ठुलो लु पेक   २४००  
२.नया गाउँ   ११००  
३.भनभने    ११००  
४.अमरपरु   १८०० 
५. परा मी  ७००   

७¸१००।- 

  
  ज मा   १¸२०¸८५४। ७¸१००। ४४¸०००।
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आ.व.२०५७/५८ 

 
 

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जुको संि   िववरण 
िनयिमत 
गनु पन 

असुल गनु 
पन 

पे क  

१. 
६९/३/१४० 
(राज  तफर् ) 

यस आ.ब.मा पंजीकरण को राज व 
आ दानी  १४१६७६। भै राज व खाता 
मा दािखला गरेको म ये िन म अनसुार 
बक भौचर र िमित बाट िन न अनसुार 
गािबस को दो ो ित सक्कल भौचर पेश 
गनुर् पन   

४¸९८२।-     

२. 
६९/३/१४५  

(सामािजक सरु ा)  

िन न गािवसह लाई जे  नाग रक असाय 
िबधवुा तथा अपाङ्ग भ ा िवतरण गनर् 
िदएको िनकासा म य िन न रकम को 
२०५८ वैशाख मिहनाको जे  नाग रक 
भ ा िवतरण को फाँटबारी भरपाई 
आ.ब.को अ तस म पिन पेश नभएकोले 
 १०९७५०। उ  मिहनाको िववरण 
भरपाई भए पेश गन अ यथा अशलु उपर 
गनुर् पन    
१.घिमर  ६६००।- 
२.जैसीथोक  ७३५०।- 
३.बिलथमु  ८९५० ।- 
४.वा ला   ६१०० ।- 

  २९¸०००।- 
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जुको संि   िववरण 
िनयिमत 
गनु पन 

असुल गनु 
पन 

पे क  

३. 
६९/३/१४५  

(सामािजक सरु ा) 

िन न  गािवसह को िनकासा अनसुार जे  
नाग रक,असहाय िबधवुा तथा अपाङ्ग 
भ ा परैु िवतरण गरेकोमा फाटबारी भरपाई 
प र ण गदार् िनकासा भ दा कम भरपाई 
भएको वा जोड ज मामा फरक परेको 
दिेखएकोले िन न गा.िब.स. ह बाट बाकी 
रकम क.१.६ बे ज ुखातामा दािखला ग र 
असलु गनुर्पन   
१.दिलङ  १७०० 
२.दोहली  २९५० 
३.जैिशिथक  १०२५ 
४.िपपलधारा  ७५० 
५.गौदकोट  ३०० 
६.दिुबचौर  २०५० 
७.जयखानी  ३०० 
८.अ ेवा  ४०० 
९.भास  १९०० 
१०.हसंरा  ३५५० 
११.भतुगु  २५० 
१२.अमरअबर्थोक   ६०० 
१३.िसिमचौर  ३०० 
१४.अज  २००   

१६¸२७५।- 
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जुको संि   िववरण 
िनयिमत 
गनु पन 

असुल गनु 
पन 

पे क  

४. 
६९/५/३०० 

(ल.ुअ.गर.ख.पा.तथा 
सरसफाई आयोजना ) 

िन न सहयोगी सं था लाई िन न खा.पा. 
योजनाह को परामसर् सेवा उपल ध गरे 
बापत रकम भु ानी िददा उ  योजना को 
लागत अनमुान मा समाबेश नगनुर् को साथै 
सहयोगी सं था लाई परामसर् बापत को 
रकम कर नला ने माण पेश गन अ यथा 
उ  सं था बाट परामसर् बापत को रकम 
बाट हन आउने १०% अि म कर असलु 
गनुर् पन १. रेकर ख.पा. योजना 
सामदुाियक ािमण िवकास के   
१६६७२५। २.  पि तपानी ल तरी 
ख.पा.सामदुाियक िवकास के  
११२७७५। 

२७¸९५०।
- 

    
  ज मा रकम ३२¸९३२। ४५¸२७५।   

 
आ.व.२०५८/५९ 

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु  सिं  िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

१. 
६९/५/३०० 

(ल.ुअ.गर.ख.पा.तथा 
सरसफाई आयोजना) 

िज ला खानेपानी तथा सहयोग 
कायर् म अ तगर्त खानेपानी 
योजना को ई टीमेट िडजाइन तथा 
मु यांकन ग र ािबिधक सेवा 
उपल ध गराउने िब.एन. 
क सट्रक्सन लाई भु ानी िददा ५ 
ितशत ले हने  २४५२०।९५ मा 
अि म कर क  गनुर् पन मा  
२३३३६ मात्र क  गरेको ले नपगु 
 ८८४।९५ स बि धत बाट 
असलु ग र दािखला गनुर् पन  

८¸८४।९५     
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु  सिं  िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

२. 
६९/५/३०० 

(ल.ुअ.गर.ख.पा.तथा 
सरसफाई आयोजना  ) 

दिैनक लिु बनी पित्रकामा सचूना 
कािशत गरे बापत पित्रका बाट  
३२४०। खचर् लेिख भु ानी 
िदएकोमा खचर्को कृित अनसुार 
यस िकिसम को खचर् सवेा अ य 
बाट गनुर् पन मा फरक प र खचर् 
लेखकेो   

३¸२५०।-     

३. 
६९/५/३०० 

(ल.ुअ.गर.ख.पा.तथा 
सरसफाई आयोजना  ) 

आ.ब.को अ तमा फछय ट नभई 
बाकी रहकेो िन न अनसुार को 
पे की रकम थानीय िनकाय आ. . 
िनयमावली २०५६ बमोिजम 
असलु  फछय ट हन ुपन दिेखएको 
 १. तसुारे खा.पा.उपभो ा सिमित 
 ९८०००   

  ९८¸०००।-

  ज मा  रकम ४¸१३४।९५ ९८¸०००।-

१. 
६९/५/३०० 

(ल.ुअ.गर.ख.पा.तथा 
सरसफाई आयोजना  ) 

िन न खा.पा.स.टे.ह लाई जे -
असार मिहनाको तलब भ ा खचर् 
ले दा मािसक तलब केल 
४१००। का दरल ेभु ानी गनुर्पनमा 
४९००। का दर ले भु ानी भएको 
हदा बढी भु ानी भएको  ४८००। 
अशलु हन ु पन खा.पा.स.टे. लेख 
बहादरु े   १६०० खा.पा.स.टे. 
मिनकलाल  े   १६०० खा.पा. 
स.टे. हमनाथ  े   १६०० 

४¸८००।- 

    

२. 
६९/५/३०० 

(ल.ुअ.गर.ख.पा.तथा 
सरसफाई आयोजना ) 

ओ.सी.नेत्र िव  वकमार्लाई तािलम 
सचंालनको लािग २०६०/२/४ मा 
िदएको पे की फछय ट  नभएकोल े
आिथर्क साशन स बि ध 
िनयमावली २०५६ अनसुार 
फछय ट  हन ुपन      

४०¸०००।-



25 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु  सिं  िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

३. 
६९/५/३०० 

(ल.ुअ.गर.ख.पा.तथा 
सरसफाई आयोजना  ) 

उ  तािलम मसल द तफर्   
१९१९। वीकृत भएकोमा  
३६२२। खचर् भएकोले बढी खचर् 
भएको अशलु हनपुन   

१¸६३०।- 

    

४. 
६९/५/३०० 

(ल.ुअ.गर.ख.पा.तथा 
सरसफाई आयोजना  ) 

वीकृत २०५९/१२/१३ को 
शौचालय िनमार्ण ताव अनसुार 
उ  तािलम संचालन को लािग 
मसल द को  २९९२ वीकृित 
भएको मा २०५९।१२।२७ दिेख 
२०६०।१।१२ स म संचािलत उ  
तािलम मा मसल द खचर् 
४५३९। खचर् लेखेकोले वीकृत 
भ दा बढी खचर् लेखेको  १५४७। 
स बि धत यि बाट असलु हनपुन 

१¸५४७।- 

    

५. 
६९/५/३०० 

(ल.ुअ.गर.ख.पा.तथा 
सरसफाई आयोजना  ) 

राज गौडा अरेल डाडा खानेपानी 
योजनाका संयोजक िब ण ु साद 
भ डारीलाई तािलम संचालन बापत 
फाट बारी अनसुार २००५०। -
भु ानी िदन ुपन मा  २०५००। -
भु ानी भएकोले बढी भु ानी 
असलु उपर हन ुपन  

४५०।- 

    

६. 
६९/५/३०० 

(ल.ुअ.गर.ख.पा.तथा 
सरसफाई आयोजना  ) 

दोहली खानेपानी योजना को 
िनमार्ण साम ी भ डारी हाडर्वेर 
बाट ख रद भएकोमा  
३६००५४।७१ को १।५% दरले 
भु ानी मा अि म आय कर क ी 
ग र भु ानी िदन ु पन मा  
५००१। मात्र कर क ी भएकोले 
नपगु कर क ी गरी राज  खातामा 
दािखला गनुर् पन  । 

४००।- 
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु  सिं  िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

७. 
६९/५/३०० 

(ल.ुअ.गर.ख.पा.तथा 
सरसफाई आयोजना  ) 

आिथर्क साशन स बि ध 
िनयमावली २०५६ अनसुार 
फछय ट बाकी रहकेो पे की 
फछय ट हन ु पन नेपाल रेड श 
सोसाइटी  २२१३२ दौघा बसार्त 
पानी उ.स.  ७००००० म ये 
बाकी  ७०८५।-     

२९¸२१७।-

८. 
७२/४/४०२   

(ग रबसंग िव  वे  वर ) 

सपु र बे क िमन बहादरु 
खड्कालाई तािलम संचालन को 
लािग िदएको पे की  ३८०००। 
फाटबारी फछय ट ग र  
११९९२। भु ानी भएकोमा 
२०६०।३।९ को जिुनया िनवासी 
िब ण ुदवेी भ डारीले िचया ना ता 
को  १६६०। बिुझिलयकोमा 
भरपाई ६६ ओटा िब कुट को  
६६० थप ग र िबल पेश गरेको 
बादी भु ानी भएको असुल 
फछय ट हन ुपन 

६६०।-   

९. 
६९/३/१४५  

(सामािजक सरु ा)  

धकु टरज थल गािबस क सिचव 
ी हीम बहादरु कँुवरले पेश गरेको 

िबल भरपाई पे की फछय ट हदा 
उपरो  गािबस वाडर् नं.७ का ेम 
नारायण े  र कुमारी िग र ले 
रकम बझुेको सिहछाप नगरेको 
दिेखदा  १२००।- भरपाई बेगर 
फछय ट गरेकोले असलु हनपुन  

१¸२००।- 
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु  सिं  िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

१०. 
६९/३/१४५  

(सामािजक सरु ा)  

िन न गािबसको सिचब ह  बाट 
रकम बझुेको फाटबारी पेश नगरी 
बादी पे की फछय ट गरेको 
दिेखदा िनज बाट असलु उपर  हन ु
पनः १.िदलाराम भ राई  १०० 
२.ह र शाद प थी  ६०० 
३.भेष राज पौडल .६००  
४.ओम काश खनाल  १७०० 

३¸८००।- 

    

११. 
६९/३/१४५  

(सामािजक सरु ा)  

िन न गािबसका सिचबह बाट 
आिथर्क वषर् को अ त स मपिन 
पे की फछय ट नगरेको 
ठुलोलु पेक गािबस नारायण 
शाद अयार्ल  ४००¸िसिमचौर 
गािबस भपेु  थापा  
२००¸बलेटक्सार गािबस िटका 
बहादरु के.सी.  १०९०¸भतुुर्ङ 
गािवस शािलकराम जैसी  
२००¸शाि तपरु गािवस िड ली 
राज आचायर्  २३५¸वा ला  
गािवस ह र साद प थी  
६००¸िपपलधारा गािबस िड ली 
राज पो ेल  ५६००¸अ लङु 
गािवस िड लीराज भ राई 
३७००¸घिमर ल मी साद 
प थी  ८००¸मभङु ल मी साद 
प थी  ६७००¸अ ेवा गािबस 
बेदिनिध पा डे  ७६००¸ रमवुा 
गािबस चेत बहादरु पचाई  
९००¸िदब्रुंङ  गािवस भेषराज 
पौडेल  ६००।- 

२८¸६२५।- 
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु  सिं  िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

१२. 
६९/५/६२० 

(झो.प.ुकायर् म ) 

मू य अिभविृ कर जानकारी (यो 
वषर् िन न अनसुार क फमर् ह लाई 
िविभ न झो. प ु .िनमार्ण तथा 
Fabrication Supply गरे बापत 
को रकम  ११७७०००। भु ानी 
िददा िन न अनसुार मू य 
अिभविृ  कर भु ानी िदएकोमा 
सो को जानकारी अ त रक राज व 
कायार्लय लाई पठाएको दिेखएन  
१.एगरो ए गीनी रंग ा.िल.बटुवल 

 ६२३६३।६५ 

६२¸३६३।६५   

  

  ज मा रकम १¸०४¸८१६। ६६०।- ६९¸२१७।-

 

आ.व.२०६०/०६१ 

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

१. 
६९/५/६२० 

(बहृत ्झो.प.ुममर्त 
कायर् म ) 

छ दी खोला झो.प.ुको सामान 
ख रद गरेवापत इ टरटेक ा.ली. 
बटुवललाई २ का दरले बढी 
भु ानी भएको म.ुअ. कर समेत 
असलु हनपन । 

  २¸७३७।३५   

२. 
६९/५/६७६ 

( ािमण सडक ममर्त 
संभार) 

सेउघा िसमाघाट र इ मा मैदान 
मो.वा. िनमार्ण गदार् सामान ख रद 
गदार् अि म आयकर क ी नगरेको 
असलु गनुर्पन । 

  १¸७८८।- 
 

३. 
६९/५/६७६ 

( ािमण सडक ममर्त 
संभार) 

वेणी, हिमर्चौर, पिुतर्घाट मो.वा. 
िनमार्ण गदार् सामान ख रद गरेको 
अि म आयकर क  नगरेको 
असलु गनुर्पन । 

  १¸४०६।-   



29 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

४. 

६९/५/६१० 
( थानीय िवकास 

िनमार्ण आयोजना एबम 
कृिष सडक) 

बलेटक्सार वेणी मो.वा. िनमार्ण 
गदार् सामान ख रद गदार् अि म 
आयकर क  नगरेको असलु 
गनुर्पन । 

  ७७१।५   

५. 

६९/५/६१० 
( थानीय िवकास 

िनमार्ण आयोजना एबम 
कृिष सडक ) 

िविभ न उ.स. बाट सामान ख रद 
गदार् अि म आयकर क  नगरेको 
जयराम हाडर्वयर र भसुाल 
टे्रिडङ्ग क सनर् बाट असुल हन ु
पन 

  २¸१६६।१२   

६. 

६९/५/६१० 
( थानीय िवकास 

िनमार्ण आयोजना एबम 
कृिष सडक ) 

िविभ न कमर्चारीह लाई िनयमले
नपाउने भ दा फकर् दाको िदनको 
दिैनक मण भ ा भु ानी 
िदएकोमा िनजह बाट असलु 
गनुर्पन 

  २¸६२५।-   

७. 
७२/४/४०२ 

(ग रवसंग िव  वे  वर 
कायर् म) 

का. सहायक िमन बहादरु 
खड्काले यािवयन तार जाली 
बनुाई तािलममा भ ा िवतरण गदार् 
आयकर क  भएको रकम 
दािखला गनुर्पन ।   

७¸२६०।-   

८. 
७२/४/४०२ 

(ग रवसंग िव  वे  वर 
कायर् म) 

का. सहायक िमन बहादरु 
खड्काको गो ी संचालन गदार् 
बढी भु ानी भएको रकम 
दािखला गनुर्पन ।   

२¸३८०।-   

९. 
७२/४/४०२ 

(ग रवसंग िव  वे  वर 
कायर् म) 

बैठक भ ा िवतरण गरेको भपार्इ 
नभएको रकम 

  
१¸१०५।-   

१०. 
६९/५/३०० 

(ल.ुअ.गर.ख.पा.तथा 
सरसफाई आयोजना  ) 

मनवाक खा.पा. योजनाको िनमार्ण 
गदार् िवल भरपाईको आधारमा 
जय राम हाडर्वयर से टरको अि म 
आयकर क  ग र असलु गनुर्पन । 

  २¸२५८।-   
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

११. 
६९/५/३०० 

(ल.ुअ.गर.ख.पा.तथा 
सरसफाई आयोजना  ) 

भ ा रकम १.२ मा वािषर्क 
िविनयोजन भ दा बढी खचर् 
भएकोमा पा तर गनुर्पन  

८८०।-   

१२. 
६९/५/३०० 

(ल.ुअ.गर.ख.पा.तथा 
सरसफाई आयोजना  ) 

िविभ न कार्चारीह लाई द.ै .भ ा 
वापत िनयमानसुार पाउन ुपन भ दा 
बढी भु ानी िदएको असलु 
गनुर्पन । 

  ३¸७५१।५   

१३. 
६९/३/१४५ 

(सामािजक सरु ा) 

िन न गा.िव.स.को पे की फछय ट
गरेकोमा फाँटवारी घिट भएको 
रकम असलु ग र क.१.६ मा 
दािखला गनुर्पन 

  ५¸६७०।-   

१४. 
६९/३/१४५ 

(सामािजक सरु ा) 

गा.िव.स. सिचवले पे की  फ यौट 
गदार् सा.स.ु भ ा िवतरण भरपाई 
अनसुार दा ो ित भौचर संल न 
गनुर्पन । 

३¸०८४।-     

१५. 

६९/५/३५२ 
(गु मी अघार्खाँची 
ामीण िवकास 
प रयोजना) 

स.ले.पा. िपता वर अयार्ललाई 
द.ै .भ ा बढी भु ानी भएको 
असलु हनपुन । 

  १५२।-   

१६. 

६९/५/३५२ 
(गु मी अघार्खाँची 
ामीण िवकास 
प रयोजना) 

िवल भरपाई िज ला िवमाश 
सिमितलाई सोधभनार् खचर् 
लेिखएको . २५२५३।९० को 
िवल भरपाई पेश गनुर्पन । 

२५¸२५३।९     

  ज मा रकम २८¸३३७।९ ३४¸९५०।८७ 
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आ.व.२०६१।०६२ 

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

१. 

६९/४/८१५  
( थानीय िनमार्ण एंव कृिष 

सडक) 

गौडाकोट,जभुङ्ुग, मजवुा 
सडकको स झौता भ दा बढी 
भु ानी भएको उ.स. माफर् त 
असलु गनुर्पन 

 
१३¸५००।- 

 

२. 

६९/४/८१५  
( थानीय िनमार्ण एंव कृिष 

सडक) 

वेणी अ ेवा सडकको 
िनमार्ण कायर् गदार् समान ख रद 
र ढुवानी गरेकोमा अि म कर 
क ी गनुर्पनमा नगरेको हदँा 
असलु उपर गनुर्पन । 

 
३¸६९१।४ 

 

३. 

६९/४/८१४ 
(बहृत एबम थानीय थर 

का झो पलु) 

व लेघाट झो.प.ु को ल ा 
ढुवानी भनी ेम कुमार 
वै वारलाई .१७००० 
भु ानी िदएकोले दोहोरो 
भु ानी भएकोले असलु गनुर्पन 

 
१७¸०००।- 

 

४. 

६९/३/१४५  
(सामािजक सुर ा)  

सा.स.ु तफर् को पे की फ यौट 
गरेकोमा सलं न भरपाई भ दा 
बढी फ यौट गरेकोले स बि धत 
गा.िव.स. सिचवबाट असलु 
गनुर्पन । 

 
१२¸१००।- 

 

५. 

६९/३/१४५ 
(सामािजक सुर ा)  

िदब्रङु गा.िव.स. सिचव भषे राज 
पौडेलल े ७ जनालाई 
दामासायील ेरकम िवतरण गरेको 
हदँा िनयम सगंत नदखेएको ।  

 
१¸७५०।- 

 

६. 

६९/३/१४५  
(सामािजक सुर ा)  

आ.व.को अ यमा िन न 
िलिखत गा.िव.स. सिचवको 
नाममा रहकेो पे की फछय ट 
नभएको । 

  
३४००।- 

ज मा रकम ४८¸०४१।- ३४००।- 
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आ.व.२०६२/०६३ 

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

१. 

६९/३/१४५  
(सामािजक सुर ा)  

गा.िव.स.ह मा जे नाग रक
भ ा अपाङ भ ा िवतरण गदार् 
भरपाई गदार् बढी खचर् 
लेिखएकोमा असलु हनपुन 

 
१७¸१२५।- 

 

२. 
६९/३/१४५  

(सामािजक सुर ा)  
गा.िव.स. ह मा वृ  भ ा 
िवतरण गदार् अिभलेखमा 
दिेखए भ दा बढी िवतरण गरेको 

८¸५२५।- 
  

३. 
६९/३/१४५  

(सामािजक सुर ा)  
गा.िव.स. ह मा भ ा िवतरण 
गदार् भ ा िवतरण गरेको भरपाई 
नभएको  

२¸८००।- 
  

४. 

६९/३/१४५ 
 (सामािजक सरु ा)  

गा.िव.स.ह मा वृ  भ ा 
िवतरण गदार् पे की िदइएकोमा 
हाल स म पे की फछय ट 
नभएको  पे की िवतरण  
चरुा बहादरु काक  ५२५०  
रािजव अयार्ल  १८७५०   शेर 
बहादरु कंुवर २१०००   ओम 
कास खनाल २००००   िहम 
ब कंुवर १५०००  ह र . प थी 
१७५०।- 

३१¸३५०।- 
  

५. 
६९/४/८०५ 

( ािमण खानेपानी तथा स.स.) 
जलजले खा.पा.योजना

 
३१¸१५७।२९ 

 

६ 

६९/४/८०५ 
( ािमण खानेपानी तथा 

स.स.) 

शौचालय िनमार्ण वापत 
उ.स.को खातामा भनभने 
सरसफाईको खातामा रकम 
पठाएकोमा बढी भु ानी िफतार् 
हनपुन 

५¸४००।- 
  

ज मा रकम ४८¸०७५।- ४८¸२८२।- 
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आ.व.२०६३/०६४ 
 

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल गनु 
पन 

पे क  

१. 

६९/४/८०५ 
( ािमण खानेपानी तथा 

स.स.) 

भसुाल टे्रिडङ कनसर्नलाई 
२०६३ फा गणु १० िभत्र कायर् 
स प न गनर् पनमा फा गणु २३ 
गते टोर दािखला गरेको ४ 
िदनको हजर्ना अशलु हन ुपन 

 
२¸३५४।- 

 

२. 

६९/४/८०५( ािमण 
खानेपानी तथा स.स.) 

वामी खा.पा. थप कामको लािग 
भनी ठेकेदार प थ िनमार्ण 
सवेालाई १८६२५ उपल ध 
गराएकोमा कायर् नभएकोले 
िनजबाट असलु हनपुन 

 
१८¸६२५।- 

 

३. 

६९/३/१४५  
(सामािजक सरु ा)  

हिदर्नेटा गा.िव.स. ते ो िक ता
भ ा िवतरण गदार् भरपाई वेगर 
रषीराम प थीको पे की पे.फ. 
गरेको असलु हनपुन । 

 
४¸०००।- 

 

ज मा रकम २४¸९७९।- 

 

आ.व.२०६४/०६५ 

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल 
गनुपन 

पे क  

१. 

६९/४/८१४ 
( कृिष सडक) 

रडी वेणी वामी टक्सार मो.वा. 
िनमार्ण कायर् गदार् डोजर योग 
गरेकोले डोजर वहाल कर क ी 
गनुर्पनमा नगरेको हदँा असलु ग र 
राज  दािखला गनुर्पन । 

६९¸६४९।९९ 
 

२. 
६९/३/१४५ 

 (सामािजक सरु ा)  
आ.व.को अ तमा िविभ न 
गा.िव.स. सिचवह को नाममा 
रहकेो सा.स.ु पे की पे.फ. हनपुन । 

 
४¸७८०।- 
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल 
गनुपन 

पे क  

३. 
६९/३/१४५ 

 (सामािजक सरु ा)  
वामी गा.िव.स. सिचव खडान द 
िघिमरे कौिशला बोहोराको भरपाई 
पेश नभएको  

८००।- 
  

४. 

६९/३/१४५  
(सामािजक सरु ा)  

ध.ुरज थल गा.िव.स. सिचव िहम 
बहादरु कँुवरको लालमिण 
भ डारीले बझुेको भरपाई पेश 
नभएको । 

८००।- 
  

५. 
६९/४/८०५ 

( ािमण खानेपानी तथा 
स.स.) 

लक्की क सट्रक्सन बाट िविभ न 
साईजको एच.िड.पी पाईप िफतार् 
नभएको दिेखएको 

३¸२२७।०५ 
  

ज मा रकम ४¸८२७।०५ ६९¸६४९।९९ ४¸७८०।-

 
 

आ.व.२०६५/६६ 

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

१. 
४९/४/२८० 

(पयर्टन तथा नाग रक 
उडडयन) 

िविचत्र गफुा संर णको लािग 
जन मदानको अंश क  नग र बढी 
रकम भु ानी िदएको  

४१¸२९१।१ 
    

२. 
६९/४/८१५ 

(झोलङ्ुगे पलु) 
साराखोला घाट अ लपुलू स झौता 
अनसुार रकम क पनीमा बढी 
भु ानी भएको  

९¸३९४।- 
    

३. 
६९/४/८३७ 

( ािमण पहच सुधार )  
शंकर काली बासरुी जे.िभ लाई िवमा 
गराएको माण िवना औजारको 
िवमा गराएको माण पेश हन ुपन । 

४०¸०००।- 
    

ज मा ९०¸६८५।१   
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आ.व.२०६६/६७ 

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल 
गनुपन 

पे क  

१. 
६९/४/८०५ 

( ािमण खानेपानी तथा 
स.स.) 

गा.िव.स.मा शौचालय 
िनमार्णको लािग गा.िव.स.को 
खातामा रकम ज मा ग र खचर् 
लेखकेो े ता पेश गन  

२¸३७¸५००।-
  

२. 
६२/४/२१० 

(पनूःिनमार्ण तफर् ) 
दवेी थान उ मा िब

  
१¸९०¸०००

३. 
६९/५/५३० 

(िनबार्चन ेत्र िवकास 
कायर् म) 

िज ला दररेट भ दा वीकृत 
दररेट भ दा बढी अनमुान तयार 
ग र बढी भु ानी िदइएको । 

१¸१०¸२४८।
  

४. 
६९/५/५३० 

(िनबार्चन ेत्र िवकास 
कायर् म) 

सभासद च  बहादरु थापा           
जैिसथोक उ नत गाईपालन 
गरेवापत ो साहन व प भिन 
ित यि  ५००० ले २० जना 
लाई आिथर्क सहयोग िदइएको  

४९¸२५०।- 
  

५. 
४८/४/२४९ 

(के ीय तर सडक 
आयोजना) 

वीकृत िज ला दररेट भ दा 
बढी दर रेटले लागत अनमुान 
तयार ग र बढी भु ानी िलएको 

११¸९५१।- 
  

६. 
४८/४/२४९ 

(के ीय तर सडक 
आयोजना) 

पे की िदइएको असलु फ यौट 
हनपुन 

  
१¸९०¸०००

७. 
६९/४/८५३ 

( थानीय शासन तथा 
सामदुाियक िवके ीकरण ) 

आदीवासी जनजाित महासंघले 
मैनवि  तािलम सहभागीको 
नामावली हािजर वेगर होटलको 
िवल राखी भु ानी गरेको । 

४७¸५००।- 
  

८. 
६९/४/८५३ 

( थानीय शासन तथा 
सामदुाियक िवके ीकरण ) 

वीकृत दर रेट भ दा बढी 
लागत तैयार ग र भु ानी 
िदएको । 

४¸६७¸८७६।
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल 
गनुपन 

पे क  

९. 

६९/४/८५३ 
( थानीय शासन तथा 

सामदुाियक िवके ीकरण ) 

उ स माफर् त काम गराउदा 
सु को लागत अनमुान भ दा 
कम काम स प न भै रकम 
भु ानी िदएको 

२¸१०¸७२७।
  

१०. 
६९/४/८१४ 

( थानीय यातायात  एंव 
कृिष सडक) 

वीकृत दररेट भ दा बढीले 
लागत तयार ग र बढी भु ानी 
 

१¸०२¸२५२।
  

११. 

६९/४/८१५ 
(झोलङ्ुगे पलु) 

असलु गन राज व दािखला 
गनुर्पन । बोहाघाट झो.प.ु 
३२२२४      मोहरेघाट झो.प.ु 
३८०६४     आँपका ख झो.प.ु 
३३९९६     एकिसङ्गघाट 
झो.प.ु २९०२८   धिुसघाट 
झो.प.ु १६८७६ 

 
२¸२५३।- 

  

 
ज मा रकम 

 
१२¸३७¸३०४। २¸२५३।- ३¸८०¸०००।

 

आ.व.२०६७/६८ 

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  

१. 
६९/४/८५३ 

( थानीय शासन तथा 
सामदुाियक ) 

िज ला सहजकतार् च मिण
सापकोटा मण गदार् होटेल 
बास खचर् को िबल पेश गनुर् पन 

४०००।- 
 

 

 
ज मा रकम ४०००।- 
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आ.व.२०६८/६९ 

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल 
गनुपन 

पे क  

१. 

३६५८०८४ 
( थानीय यातायात पबुार्धार  

ेत्रगत ्कायर् म) 

मू य अिभबिृ कर समायोजन 
भएको माण पशे गनुर् पन  
मोहन फिनर्चर उ ोग¸ ी कृ ण 
अफसटे¸  वगर् ारी िडिजटल । 

७४¸०६५।- 
  

२. 
३६५८०८४ 

( थानीय यातायात पबुार्धार 
ेत्रगत कायर् म ) 

दउेराली िसिमचौर रांगबास को 
अि म कर क ी गनुर् पन 

 
४¸१००।- 

 

३. 
३६५८०८४ 

( थानीय यातायात 
पबुार्धार ेत्रगत  कायर् म ) 

कम रकम ममर्त स भारमा 
दािखला गरेको ८¸०००।- 

  

४. 

३६५८१४३ 
( ािमण पहज सधुार 

कायर् म ) 

त घास िसमलटारी मो बा मा 
काम गदार् महादवे िख ती जे 
िब ले ि िमयम ितरेको िबजक 
पेश गनुर् पन 

१५¸०००।- 
  

५. 

३६५८०४३ 
ािमण खानेपानी सरसफाई 

गािवस सिचब गोपाल बहादरु 
सेन ले मण जादा कायर् म 
वीकृित नभएको ठाउँ मा 
गएको 

१¸७७¸९६३।-
  

६. 

३६५८०४३ 
( ािमण खानेपानी 

सरसफाई) 

कायर् म अिधकृत िबनोद 
मरािसनीले राजनीितक 
दलह लाई मण लैजादा मण 
ितबेदन िबना भु ानी िदएकोले 
िनयम सगंत नदिेखएको 

१¸३०¸०००।-
  

७. 

६९/४/३८० 

(उपिे त उ पीिडतदिलत) 

मोबाइल तािलम गदार् स झौता 
अनसुार चार मिहना मा स प न 
गनुर् पन मा सं थाले केिह 
नखलुाएको हदँा एिकन हन ुपन

८०¸०००।- 
  

 ज मा रकम ४¸८५¸०२८।- ४१००।- 
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आ.व. ०६९/०७० 
 

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल गनु 
पन 

पे क  

१. ३६८१०९३ 
(िब तु रोय टी  ) 

िबधतु आयोजनालाई सहयोग 
रकम उपल ध गराएको मा 
िफतार् दािखला गराउन ुपन 

४¸२०¸०००।- 
  

२. ३६५८३१३ 
( थानीय थर सडक पलु 

कायर् म) 

एउटै िनमार्ण कायर्लाई टु ा 
टु ा पा र िविभ न ठेकेदारसंग 
स झौता ग र बोलपत्र छ ने 
उदे य एउटै िनमार्ण कायर् ग र 
टु ा टु ा पा र कायर् गरेकोले 
चिलत िनयमको ितफल 
दिेखयो । 

१४७०४६७।-
  

 ज मा रकम १८९०४६७।-

 
आ.व ०७०।०७१  

िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल गनु 
पन 

पे क  

१. 

३६५८०९३ 
(बहृत झो प ु) 

आ.ब.को अ तमा पे की बाँकी 
फछय ट हन ुपन चोरकाटे झो प ु
उ स -  ५२२००० पिुतर्घाट 
झो प ु उ स -  ४३४२५४ 
सेितबेनी झो प ु उ स -  
३८८९२ 

  
९¸९५¸१४६।

२. 
३६८१०९३ 

(िब तु िवकास िबभाग ) 
बिढघाट खोला लघ ुजल 
िब तु उ स ले रकम िफतार् गनुर् 
पन 

७¸५०¸०००।-
  

३. 
३६८१०९३ 

(िब तु िवकास िबभाग) 
४१०१ खाता मा ज मा गरेको 
रकम क १ ६  बे ज ुखाता मा 
दािखला गनुर् पन 

२६¸७¸६०२।-
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िस.नं. ब.उ.िश.नं. बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल गनु 
पन 

पे क  

४. 

३६५०१५३ 
(सामािजक सरु ा) 

िन न गािवस बाट असलू उपर 
हन ुपन 
वादी-  २०० 
हिमर्चौर - १२०० 
बडागाउँ - २००० 
अ ेवा  -२०० 

 
३¸६००।- 

 

५. 
३६५०१५३ 

(सामािजक सरु ा) 
हजर्ना स ब धमा िपपलधारा 
गािवस सिचव दवेे  साद 
कँुवर बाट अशलु उपर हन ुपन 

 
५०¸०५६।- 

 

 ज मा रकम १०¸१७¸६०२।- ५३¸६५६।- ९९¸५¸१४६।

 
 
िज सी िववरण 

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/रोपनी 

धुर/क ा/व.िम.

अव था /चालु/ममत
 गनुपन वा योगमा 
आउन नस ने 

१. स ला काठको दराज २ ०७१।३।३० १ चाल ु

२. चापको दराज १ ०६८।४।१७ 
 

१ योगमा आउन 
नसक्ने 

२. ि टल दराज ५ ०६८।४।१६ ५ चाल ु

४. वकेुश दराज ९ ०६८।४।१६ 
 

६ चाल ु, ३ योगमा 
आउन नसक्ने 

५. सादा टेबलु ४ ०७१।२।२८ ४ चाल ु

६. सेक्ेरटरी टेवलू ५ ०७१।६।२४ ५ चाल ु

७. सनमाइका टेवलू २४ ०६८।१२।२३ 
 

१६ चाल ु, ५ योगमा 
आउन नसक्ने 

८. सादा कूच  ५ ०५९।१०।१३ 
 

३ चाल ु२,    योगमा 
आउन नसक्ने 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/रोपनी 

धुर/क ा/व.िम.

अव था /चालु/ममत
 गनुपन वा योगमा 
आउन नस ने 

९. वाहावाला कूच  १ ०५४।६।१२ १ चाल ु

१०. टेवलू िसङ्गल घरार् १ ०६३।४।१५ 
 

१ योगमा आउन 
नसक्ने 

११. एस मोडल कूच  १५ ०७१।३।३० 
 

१० चाल,ु ५ योगमा 
आउन नसक्ने 

१२. ि टल कूसन िचयर २ ०५६।३।२० 
 

१ चाल ु, १ योगमा 
आउन नसक्ने 

१३. पलाि क कूिचर् २५ ०७१।३।३० २५ चाल ु

१४. िटिभ ७ ०७२।३।२० 
 

६ चाल ु, १ योगमा 
आउन नसक्ने 

१५. याकूम िकिलिनयर १ ०६०।५।१५ १ चाल ु

१६. फोन वाक्सा २ ०६७।३।१ २ चाल ु

१७. ि टल सादा थाल २५ ०६६।९।२७ 
 

१७ चाल ु, ८ योगमा 
आउन नसक्ने 

१८. ि टल ख डे थाल १४ ०५६।१।३ १४ चाल ु

१९. ि टल िगलास ५७ ०७१।९।२५ ४९ चाल ु

२०. टेपलाइजर ३ ०७१।३।३० १ चाल ु

२१. पलाि क टंिक ४ ०७२।२।२८ ३ चाल ु

२२. गलैचा २ ०६८।३।१५ २ चाल ु

२३. काठको ाङगर १ ०७१।३।३० १ चाल ु

२४. एवल लेवल ७ ०७२।१।२४ ७ चाल ु

२५. िजप ाइम ४ ०६०।५।१५ ४ चाल ु

२६. िसरानी ११ ०६६।१२।१२ ११ चाल ु

२७. िट टेवलू १३ ०७१।३।१० 
 

९ चाल ु, ४ योगमा 
आउन नसक्ने 

२८. काठको  याक १६ ०५९।११।१३ 
 

१४ चाल,ु २ योमगा 
आउन नसक्ने 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/रोपनी 

धुर/क ा/व.िम.

अव था /चालु/ममत
 गनुपन वा योगमा 
आउन नस ने 

२९. इन आउट सचूना २ ०५०।६।२४ २ चाल ु

३०. फाइल कयािवनेट ९ ०७१।७।१३ 
 

७ चाल,ु २ योगमा 
आउन नसक्ने 

३१. स ला काठको खाट ४ ०७१।३।१३ ४ चाल ु

३२. पलाउड पलङ्ग ७ ०६२।५।३० 
 

६ चाल,ु १ योगमा 
आउन नसक्ने 

३३. ि टल कटौरा ४८ ०७१।६।१७ 
 

४२ चाल,ु योगमा 
आउन नसक्ने 

३४. िसि ट डे ची ८ ०६६।१२।१० 
 

७ चाल,ु १ योगमा 
आउन नसक्ने 

३५. िसि ट ता के १ ०६६।९।७ १ चाल ु

३६. कूक्कर पट्के ता के ४ ०६८।३।२० ४ चाल ु

३७. डाडू पिनयो २ ०६६।३।१९ २ चाल ु

३८. िस टीको िक ली ७ ०७१।९।२५ 
 

६ चाल ु१ योगमा 
आउन नसक्ने 

३९. २५ िलटर िगजर १ ०५५।९।३० १ चाल ु

४०. ति वर रा ने खाट १ ०६२।३।२२ 
 

१ योगमा आउन 
नसक्ने 

४१. ि टल वाटा १ ०५१।१।२६ १ चाल ु

४२. ि टल रकािप ७ ०५५।९।२२ 
 

७ योगमा आउन 
नसक्ने 

४३. ि टल जग ९ ०६६।३।११ 
 

६ चाल,ु योगमा 
आउन नसक्ने 

४४. ि टल  टे्र ३ ०५९।११।१३ 
 

१ चाल,ु २ योगमा 
आउन नसक्ने 

४५. यास चलूो ४ ०७१।१२।१५ 
 

३ चाल,ु १ योगमा 
आउन नसक्ने 

४६. आइरन १ ०७१।३।३० १ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/रोपनी 

धुर/क ा/व.िम.

अव था /चालु/ममत
 गनुपन वा योगमा 
आउन नस ने 

४७. टेिलफोन सेट ५ ०७१।३।३ ५ चाल ु

४८. ि टल लेट साना ६० ०७०।६।१७ 
 

४१ चाल,ु ७ योगमा 
आउन नसक्ने 

४९. िसङ्गल घरार् टेवलू २५ ०७१।३।३० २५ चाल ु

५०. िस टी गाि  १ ०४८।११।२७ १ चाल ु

५१. िवजलूी िहटर १५ ०७१।३।३० 
 

१५ योगमा आउन 
नसक्ने 

५२. चके राइटर १ ०६५।१।१२ १ चाल ु

५३. क्यामरा १७ १४ चाल ु

५४. अि ट िमटर ४ ०५३।२।१२ 
 

३ चाल ु, योगमा 
आउन नसक्ने 

५५. क यटुर टेवलू १७ ०७२।२।१२ 
 

१६ चाल,ु १ योगमा 
आउन नसक्ने 

५६. रेगलूेटर १ ०५६।१०।५ 
 

१ योगमा आउन 
नसक्ने 

५७. थेरो लाइट ३ ०५९।११।१३ 
 

३ योगमा आउन 
नसक्ने 

५८. टाप १३ ०७२।१।२४ 
 

५ चाल,ु ८ योगमा 
आउन नसक्ने 

५९. िस टी ताउलो १ ०५६।११।१५ 
 

१ योगमा आउन 
नसक्ने 

६०. तामाको ताउलो ४ ०५९।११।१३ 
 

४ योगमा आउन 
नसक्ने 

६१. िस टीको डाडू पिनयो ३ ०६७।२।२३ ३ चाल ु

६२. काठको िफजन रेक ३ ०५९।११।१३ 
 

२ चाल ु, योगमा 
आउन नसक्ने 

६३. पानस वि  १ ०६८।४।१ १ चाल ु

६४. ि ज २ ०७२।३।१० 
१ चाल ु, १ योगमा आउन 

नसक्ने 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/रोपनी 

धुर/क ा/व.िम.

अव था /चालु/ममत
 गनुपन वा योगमा 
आउन नस ने 

६५. वलाङकेट २ ०७०।७।९ २ चाल ु

६६. राइस कूकर १ ०७१।३।३० १ चाल ु

६७. सेफ १ ०५९।११।१३ 
 

१ योगमा आउन 
नसक्ने 

६८. तामाको वेला १ ०५९।४।३ 
 

१ योगमा आउन 
नसक्ने 

६९. याच वोडर् ४ ०५९।११।१३ ४ चाल ु

७०. नोिटस वोडर् १६ ०७१।३।३० 
 

११चाल, ५ योगमा 
आउन नसक्ने 

७१. ाइट वोडर् ९ ०७१।३।३० ९ चाल ु

७२. लास क्यािवनेट ३ ०५९।११।१३ 

७३. सनमाइका कूिचर् ३ ०५९।११।१३ ३ चाल ु

७४. यास िगजर ४ ०५९।११।१३ 
 

 
 

७५. पावर िसट कूिचर् मािथ रा ने ८ ०५६।११।१३ ८ चाल ु

७६. यास िहटर ९ ०७१।३।३० ९ चाल ु

७७. वाटर प प २ ०७१।१२।२५ 
 

१ चाल ु१ योगमा 
आउन नसक्ने 

७८. लेविलङ्ग औजार ३ ०५९।११।१३ 
 

३ योगमा आउन 
नसक्ने 

७९. जेनेटर ४ ०७१।३।३० 
 

१ चाल ु, ३ योगमा 
आउन नसक्ने 

८०. गि वाला कूिचर् २४ ०७१।३।३० 
 

१२ चाल ु, १२ 
योगमा आउन नसक्ने 

८१. यापटप १७ ०७१।३।३० 
 

१५ चाल,ु २ योगमा 
आउन नसक्ने 

८२. ओभर हडे ोजेक्टर १ ०६०।५।१५ 
 

१ योगमा आउन 
नसक्ने 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/रोपनी 

धुर/क ा/व.िम.

अव था /चालु/ममत
 गनुपन वा योगमा 
आउन नस ने 

८३. पाइरल ोजेकटर १ ०६०।५।१५ 
 

१ योगमा आउन 
नसक्ने 

८४. िपक िमटर १ ०६०।५।१५ 
 

१ योगमा आउन 
नसक्ने 

८५. माइ ो गेज िमटर २ ०६०।५।१५ 
 

२ योगमा आउन 
नसक्ने 

८६. पेडा िमटर २ ०६०।५।१५ 
 

२ योगमा आउन 
नसक्ने 

८७. सोनी िभिडयो क्यामरा १ ०६०।५।१५ 

८८. म टी िमिडया १ ०६३।१२।२ १ चाल ु

८९. 
लेजर ि टर सिहतको 
फोटोकिप 

६ ०७२।३।३० 
 

६ चाल ु

९०. तामाको ह र ३ ०५९।५।२१ 
 

२ चाल ु, १ योगमा 
आउन नसक्ने 

९१. था.िव.अ.नामाविल वोडर् १ ०६१।११।१६ १ चाल ु

९२. ि टल दराज २३ ०७२।२।२० 
 

२० चाल,ु ३ योगमा 
आउन नसक्ने 

९३. िकट कराई १ ०६६।१२।१० १ चाल ु

९४. यास िसिल डर ११ ०७०।११।१९ ११ चाल ु

९५. हाइ ोिलक जग १ ०६२।४।२ १ चाल ु

९६. फलामको रेक ११ ०६२।४।२ ११ चाल ु

९७. टेवलू पंखा २ ०६२।४।६ २ चाल ु

९८. भरेङ्ग १ ०६२।४।२ 
 

१ योगमा आउन 
नसक्ने 

९९. काठको फाइल क्यािवनेट १ ०६२।४।२ १ चाल ु

१००. पानी ना ने मेिसन १ ०६२।४।२ 
 

१ योगमा आउन 
नसक्ने 

१०१. टोकर अटो लेवल १ ०६२।४।२ १ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/रोपनी 

धुर/क ा/व.िम.

अव था /चालु/ममत
 गनुपन वा योगमा 
आउन नस ने 

१०२. लेवल टाप ५ ०६२।४।२ 
 

५ योगमा आउन 
नसक्ने 

१०३. टा ड सिहत काठको वोडर् १ ०६२।४।२ १ चाल ु

१०४. काठको टू स १३ ०६२।४।२ 
 

९ चाल ु, योगमा 
आउन नसक्ने 

१०५. केरोिसयन िहटर १२ ०५६।११।१३ 
 

१२ योगमा आउन 
नसक्ने 

१०६. मोवाइल २ ०७१।३।३१ 
 

२ योगमा आउन 
नसक्ने 

१०७. डसेना १० ०६६।१२।२२ १० चाल ु

१०८. ि टर २८ ०७२।३।१८ 
 

२३ चाल,ु ५ योगमा 
आउन नसक्ने 

१०९. यिुपएस १९ ०७२।३।१८ 
 

१५ चाल ु, ४ योगमा 
आउन नसक्ने 

११०. क्यालकूलेटर १५ ०७२।३।२५ १५ चाल ु

१११. सडक िडजाइनर स ट वोयर १ ०६८।४।१६ 
 

१ योगमा आउन 
नसक्ने 

११२. २२ वाट सोलार २ ०७२।२।३ २ चाल ु

११३. िसरक १२ ०६५।३।२० १२ चाल ु

११४. सोफा सेट १९ ०७२।२।२९ 
 

१६ चाल ु, ३ योगमा 
आउन नसक्ने 

११५. गि वाला कूिचर् ९९ ०६६।३।१२ ९९ चाल ु

११६. तामाको जग ३ ०६८।३।२० 
 

२ चाल,ु १ योगमा 
आउन नसक्ने 

११७. पलाि क म १ ०६६।४।१७ 
 

१ योगमा आउन 
नसक्ने 

११८. जेनेटरको लािग टेवलू १ ०६८।४।१६ 
 

१ योगमा आउन 
नसक्ने 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/रोपनी 

धुर/क ा/व.िम.

अव था /चालु/ममत
 गनुपन वा योगमा 
आउन नस ने 

११९. रविलङ्ग िचयर ४३ ०७२।२।७ 
 

३८ चाल,ु ५ योगमा 
आउन नसक्ने 

१२०. िफ टर १ ०७१।३।३० १ चाल ु

१२१. इनभटर ३ ०६९।११।१५ ३ चाल ु

१२२. वेिट्र ६ ०६९।११।१५ ६ चाल ु

१२३. साइन वोडर् १ ०६८।४।१६ १ चाल ु

१२४. पेर्स कूकर ७ ०६८।११।१२ ७ चाल ु

१२५. क यटुर २५ ०७२।३।२४ ४ चाल ु

१२६. कासको थाल २ ०६८।३।२० २ चाल ु

१२७. लो वेड १ ०६८।४।१६ १ चाल ु

१२८. कासको कचौरा ३ ०६८।४।१६ ३ चाल ु

१२९. साइन वोडर् १ ०६१।१२।२४ १ चाल ु

१३०. लो वेड ५ ०६८।४।१६ ५ चाल ु

१३१. इ टरकम १ ०६९।१।१६ १ योगमा आउन नसक्न े

१३२. क यटुर मिनटर ३ ०७२।३।२५ 
 

१ योगमा आउन 
नसक्ने 

१३३. डवल वेड पलङ्ग १ ०६९।३।३१ १ चाल ु

१३४. एलिसिड िटिभ १ ०६९।३।३१ १ चाल ु

१३५. रेिडयो टेप १ ०६९।६।१५ १ चाल ु

१३६. कोट ट्रया ड १ ०९।१०।२१ १ चाल ु

१३७. ि पकर १ ०७०।६।२७ १ चाल ु

१३८. याकूम िकिलिनयर २ ०७०।१२।१ २ चाल ु

१३९. गलास िट टेवलू ३ ०७२।३।१८ ३ चाल ु

१४०. डेल ोजेक्टर १ ०७१।९।२६ १ चाल ु

१४१. इमरजेि स लाइट १ ०७१।९।२८ १ चाल ु

१४२. थमर्स िविभ न साइजका २ ०७१।९।२८ २ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/रोपनी 

धुर/क ा/व.िम.

अव था /चालु/ममत
 गनुपन वा योगमा 
आउन नस ने 

१४३. अिफस टेवलू १० ०७२।३।२० १० चाल ु

१४४. हटपट १ ०७२।२।१० १ चाल ु

१४५. ट्यावलेट मोवाइल १ ०७२।३।१४ १ चाल ु

१४६. फोि डङ्ग कूिचर् १ ०७२।३।१८ १ चाल ु

१४७. सोिकया अटो लेवल २ ०७२।१।२४ २ चाल ु
 

   

;"rgf lng] lbg] ;+:s[ltsf] ljsf; u/f}+  
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राि ट्रय अनुस धान िज ला कायालय¸गु मी 
बे जु िववरणः बे जु नभएको 
िज सी िववरणः 

िस.नं. 
िज सी सामानको  

नाम 
प रणाम ख रद िमित 

घर ज गा भए घर
ज गाको े फल।
रोपनी।धुर।क ा। 

व.मी. 

अव था (चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने) 

१. सोफा सेट २ थान 
१ थानिज.िव.स.बाट 

ा  र १ थान 
०७१।३।२ 

  

२. फलामको सादा टेबलु १ थान    

३. सादा काठको कुिसर् ४ थान    

४. टेलीफोन सेट २ थान    

५. काठको कुिसर् २ थान    

६. काठको टेबलु ३ थान    

७. िभ े घडी १ थान    

८. टेपलर र पंिचङ १।१ थान    

९. फलामको कुस  १ थान    

१०. िबशेष िनयमावली २ थान    

११. 
याक्स मेिशन बाकस 
सिहत 

१ थान    

१२. िसरक डसना २ सेट    

१३. 

ADSL राउटर -
१,पो पेड िसम – 
१,केबलु तार-२५ मी., 
म टी लग - २ 

    

१४. याट्री १२ भो ट १ थान िबभाग बाट ा   योगमा आउन नसक्ने 

१५. ला ीक कुस  १ थान    
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िस.नं. 
िज सी सामानको  

नाम 
प रणाम ख रद िमित 

घर ज गा भए घर
ज गाको े फल।
रोपनी।धुर।क ा। 

व.मी. 

अव था (चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने) 

१६. क्यालकुलेटर १ थान    

१७. 
आ.वा. सेट पा 
वर स लाइ समेत 

१ थान िबभाग बाट ा    

१८. मोटर साइकल २ थान १ थान िबभाग बाट ा  र १ थान २०७२।७।२८ मा ख रद 

१९. ि टल दराज ३ थान    

२०. काठको खाट २ थान    

२१. केरोिसन िहटर १ थान    

२२. क यटुर २ थान १ थान िज.िव.स. र १ थान िबभाग बाट ा  

२३. घरार्वाला टेबलु २ थान    

२४. काठको सादा टेबलु २ थान    

२५. वाहावाला फमर् कुस  ४ थान    

२६. रभ भीङ कुस  २ थान १ थान िज.िव.स. बाट र १ थान २०७२।३।२ मा ख रद 

२७. िट-टेबलु ३ थान    

२८. यास िसिल डर २ थान    

२९. 

िकचन सामानह - 
यास चु हो-१, ेसर 
कुकर – १, चक्कु – १, 
फलामको तावा- १, 
चिपङ बोडर्- १, टील 
जग – १, िक ली-१, 
चौका बेलना-१, 
िच टा-१,ि टल पिनयो-
१, डाडु-१,िसलौटो-
१,तरकारी रा ने 
ि टलको टया ड – १, 
िकचन रयाक- १, 
थाल-४, कचौरा- ४ 
लाड्िटक जग- २, 

 
२०७१।५।२६ मा 

ख रद 
  



50 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

िस.नं. 
िज सी सामानको  

नाम 
प रणाम ख रद िमित 

घर ज गा भए घर
ज गाको े फल।
रोपनी।धुर।क ा। 

व.मी. 

अव था (चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने) 

लाि क वाटा-३, 
ि टल िगलास-४, 
च चा-८,  
भाडा रा ने टाय ड-२ 

३०. 
यित कपट- ४ मी.   
ाङगर (लगुा 

झु ड्याउने) – ६ थान 
 ०७२।६।३ मा ख रद   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

;"rgf xfd|f] clwsf/ M ;'zf;g / ljsf;sf] cfwf/  
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गु  गोरख गु म थािगथुम यारेक¸ गु मी 
बे जु िववरणः  बे जु नभएको  
िज सी िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण 
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/
रोपनी/धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनुपन वा 

योगमा  
आउन नस ने 

१. 

४० वेड मता भएको जवान 
पक्की लाईन 

१ 
 

८५-५-२-१ 

चाल ु

३० वेड मता भएको जवान 
पिक्क लाईन 

१ 
 

चाल ु

३० वेड मता भएको जवान 
क ची लाईन 

४ 
 

चाल ु

२० वेड मता भएको  जवान 
पक्की लाईन 

१ 
 

चाल ु

८० जना मता भएको जवान 
पक्की भा छा 

१ 
 

चाल ु

४० जना मता भएको जवान 
क ची भा छा 

२ 
 

चाल ु

३० िसट मता भएको जवान 
पक्की शौचालय 

१ 
 

चाल ु

५ िसट मता भएको जवान पक्की 
शौचालय 

१ 
 

चाल ु

१२ िसट मता भएको जवान 
पक्की शौचालय 

१ 
 

चाल ु

१० िसट मता भएको जवान 
पक्की शौचालय 

२ 
 

चाल ु

पिदक पिक्क लाईन १ चाल ु

परुानो पिदक कि च लाइन २ चाल ु

क ची पिदक मेश र िकचेन १ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण 
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/
रोपनी/धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनुपन वा 

योगमा  
आउन नस ने 

टोर घर क ची १ चाल ु

पक्की पिदक शौचालय १ चाल ु

गु मपितको कोठा पक्की १ चाल ु

गु मपितको कायार्लय क ची १ चाल ु

अिधकृत मेश क ची १ चाल ु

अिधकृत डायिनङ्ग हल पक्की १ चाल ु

अिधकृत शौचालय पक्की १ चाल ु

गु म कायार्लय पक्की १ चाल ु

कोत घर क ची १ चाल ु

सिम ालय पक्की १ चाल ु

टे्रिनङ्ग टोर पक्की १ चाल ु

िनशान घर क ची १ चाल ु

मनोर जन घर पक्की १ चाल ु

राशन टोर/पु तकालय पक्की १ चाल ु

क्याि टन क ची १ चाल ु

मास ुकाट्ने पक्की घर १ चाल ु

ट्रस यारेज घर २ चाल ु

बंकर घर पक्की १ चाल ु

िडफे स टोर कि च १ चाल ु

मेिडकल कि च १ चाल ु

केश कतर्नालय कि च १ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण 
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/
रोपनी/धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनुपन वा 

योगमा  
आउन नस ने 

२. बोलेरो िजप १ चाल ु

३. मिह ा िजप १ चाल ु

४. २.५ टन ट्रक २ चाल ु

५. क यटुर ३ चाल ु

६. ि टर ४ २ चाल ु२ बेचाल ु

७. ५ के.िभ.ए.को जेनेरेटर १ चाल ु

८. अिफस टेवलु ५ चाल ु

९. काठको कुच  ४ चाल ु

१०. फलामको कुच  २ चाल ु

११. काठको दराज ३ चाल ु

१२. ि टलको दराज २ चाल ु

१३. काठको साइट टेवलु २ चाल ु

 

 
  nf]stGqsf] cfwf/ M ;"rgfsf] clwsf/ 
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िज ला हरी कायालय¸ गु मी  
बे जु िववरणः 

िस.नं आ.व. वे जुको संि  िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु  

पन पे क

1. 060/061 a}+s ef}+r/ k]z gePsf] 1,105.83 0.00 

2. 
 

k|df0f a]u/ 5'6 /fzg 
vr{ n]v]sf] 

0.00 3,494.00 
 

3. 
 

k|df0f a]u/ 5'6 /fzg 
vr{ n]v]sf] 

0.00 2,732.77 
 

4. bf]xf]/f] /fzg e'QmfgL 0.00 2,820.92 

5. bf]xf]/f] /fzg e'QmfgL 0.00 2,820.92 

6. bf]xf]/f] /fzg e'QmfgL 0.00 2,820.92 

7. bf]xf]/f] /fzg e'QmfgL 0.00 1,939.38 

8. bf]xf]/f] /fzg e'QmfgL 0.00 1,939.38 

9. bf]xf]/f] /fzg e'QmfgL 0.00 2,644.62 

10. 
 

kmfNu'0f a9L /fzg 
e'QmfgL 

0.00 3,972.18 
 

11. 
 

sflt{s a9L /fzg 
e'QmfgL 

0.00 2,644.62 
 

12. 
 

cfwf/ k|df0f a]u/ /fzg 
vr{n]v]sf] 

0.00 2,812.52 
 

13. bf]xf]/f] /fzg e'QmfgL 0.00 2,732.77 

14. 062/063 a9L tnj e'QmfgL 0.00 3,582.98 

15. bf]xf]/f] /fzg e'QmfgL 0.00 2,894.24 

16. a9L u|]8 e'QmfgL lbPsf] 0.00 990.00 

17. a9L u|]8 e'QmfgL lbPsf] 0.00 1,347.00 

18. a9L u|]8 e'QmfgL lbPsf] 0.00 1,347.00 

19. a9L u|]8 e'QmfgL lbPsf] 0.00 1,562.00 

20. a9L u|]8 e'QmfgL lbPsf] 0.00 2,556.00 
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िस.नं आ.व. वे जुको संि  िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु  

पन पे क

21. a9L u|]8 e'QmfgL lbPsf] 0.00 4,356.00 

22. hf]8hDdf km/s k/]sf] 0.00 217.50 

23. 063/064 a9L u|]8 e'QmfgL lbPsf] 0.00 568.00 

24. a9L u|]8 e'QmfgL lbPsf] 0.00 1,562.00 

25. a9L u|]8 e'QmfgL lbPsf] 0.00 1,562.00 

26. 065/066 kfl/>lds cfo s/ 0.00 3,244.88 

27. kfl/>lds cfo s/ 0.00 708.21 

28.  
hl/jfgf ;d]t e'QmgL 
lbPsf] 

8,000.00 0.00 
 

29. 066/067 a9L u|]8 e'QmfgL lbPsf] 0.00 870.00 

30. 067/068 b}lgs e|d0f eQf e'QmfgL 0.00 1,674.55 

31. b}lgs e|d0f eQf e'QmfgL 0.00 1,628.03 

32. b}lgs e|d0f eQf e'QmfgL 0.00 1,736.57 

33. 070/071 kGy lgdf{0f ;]jf xlb{g]6f 
^ u'NdL 

450,000.00 0.00 
 

34. 070/071 kGy lgdf{0f ;]jf xlb{g]6f 
^ u'NdL 

726,500.00 0.00 
 

hDdf /sd 11¸85¸605.83 65,781.96 

 
िज सी िववरणः फिनचर तफ 

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल । 

रोपिन ।धुर ।क ा । व.िम 

अव था चालु ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१. काठको कुस  ३३ २०६८।३।१७  चाल ुअव था 

२. काठको बे ची २७ २०६९।३।२०  चाल ुअव था 

३. काठको दराज ६ २०७२।२।३२  चाल ुअव था 

४. काठको खाट ८६ २०७२।३।४  चाल ुअव था 

५. ि टलको दराज २० २०७२।३।४  चाल ुअव था 

६. सोफा सेट ८ २०७१।३।२४  चाल ुअव था 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल । 

रोपिन ।धुर ।क ा । व.िम 

अव था चालु ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

७. काठको  टेवलु ३६ २०७२।३।४  चाल ुअव था 

८. टी टेवलु १४ २०७०।३।२४  चाल ुअव था 

९. काठको ह ावाला कुस  ४ २०६४।६।६  चाल ुअव था 

१०. डाईिनङ टेबलु ४ २०६८।३।१७  चाल ुअव था 

११. पलाङ २ २०७०।३।२४  चाल ुअव था 

१२. क यटुर टेबलु ३ २०७१।२।११  चाल ुअव था 

१३. क यटुर कुस  ६ २०७१।२।११  चाल ुअव था 

१४. काठको कुसन कुस  ७ २०७०।२।१५  चाल ुअव था 

१५. फलामको खाट १३ २०६८।३।१४  चाल ुअव था 

१६. लो बेड १ २०७०।३।२४  चाल ुअव था 

१७. बु .केश दराज  १ २०७०।३।२४  चाल ुअव था 

१८. ि टलको  याक  ३ २०७१।२।८  चाल ुअव था 
 
सवारी साधन तफः 
 

िस.नं. िज सी सामानको नाम इकाइ ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घरज गाको 
े फल ।रोपिन 

।धुर ।क ा ।व .िम  

अव था चालु
 ममत गनु पन 
वा योगमा 
आउन नस ने 

१. बा १झ  ७४८४ टाटा िपकअप िजप १ २०६३।१२।६  चाल ुअव था

२. बा १झ ८०५३ टाटा िपकअप िजप १ २०६५।२।०२  चाल ुअव था 

३. बा १ग २१८२ टाटा वानटन ट्रक १ ०६४।१२।१२  चाल ुअव था 

४. बा १झ ७८६१ टाटा िपकअप िजप १ ०६४।०५।०६  चाल ुअव था 

५. ना १ झ १३४५ महे  कािपर्यो िजप १ ०७०।०७।२३  चाल ुअव था 

६. ना १ झ१२८७ महे  कापर्यो िजप १ ०७०।०७।२३  चाल ुअव था 

७. ना१झ १२१६महे  कािपर्यो िजप १ ०७०।१०।०४  चाल ुअव था 

८. बजाज िड कभर मो. सा .बा२ब ११०७ १ ०७०।११।१९  चाल ुअव था 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम इकाइ ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घरज गाको 
े फल ।रोपिन 

।धुर ।क ा ।व .िम  

अव था चालु
 ममत गनु पन 
वा योगमा 
आउन नस ने 

९. बजाज िड कभर मो  .सा. बा २ ब १११० १ ०७०।११।१९  चाल ुअव था 

१०. बजाज िड कभर मो .सा.बा २ ब १११२ १ ०७०।११।१९  चाल ुअव था 

११. बजाज िड कभर मो  .सा. बा २ ब १११५ १ ०७०।११।१९  चाल ुअव था 

१२. 
सजुकुी िसिलङ सटर् बा २ ब 
३३१८मो.सा 

१ ०७२।०४।३१  चाल ुअव था 

 
िज सी सामान तफ :-  

िस .नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल ।रोपिन 

।धुर ।क ा ।व .िम  

अव था चालु
ममत गनु पन 
वा योगमा 
आउन नस ने 

१. माईन िडटेक्टर १   चाल ुअव था 

२. मेटल िडटेक्टर १   चाल ुअव था 

३. लाि क फ टेड वक्स १ २०७०।६।६  चाल ुअव था 

४. क यटूर U.P.S ४ २०७०।३।२५  चाल ुअव था 

५. टेचर ५ २०७१।४।१५  चाल ुअव था 

६. यािजक लाईट ५ २०७१।६।२  चाल ुअव था 

७. रंिगन िट .भी.  १० २०७१।३।२३  चाल ुअव था 

८. चाजवल लाईट ३ २०६६।३।१६  १चाल ु२बेचाल ु
अव था 

९. िलथो मेिशन १   बेचाल ुअव था 

१०. को रिसयन िहटर १ २०६६।२।२१  चाल ुअव था 

११. िकंट बक्स १ २०६४।६।६  चाल ुअव था 

१२. जेनेटर ३   चाल ुअव था 

१३. फोटोकिप मेिशन १   चाल ुअव था 

१४. िप टर २   चाल ुअव था 
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िस .नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल ।रोपिन 

।धुर ।क ा ।व .िम  

अव था चालु
ममत गनु पन 
वा योगमा 
आउन नस ने 

१५. क यटूर सेट ६ २०७१।२।११  चाल ुअव था 

१६. कडलेस सेट १   बेचाल ुअव था 

१७. याक्स मेिशन १   चाल ुअव था 

१८. टाईपराईटर २ २०६०।६।४  बेचाल ुअव था 

१९. िडिजटल क्यामेरा ३   चाल ुअव था 

२०. ईलेिक्ट्रक ,आईरन  १ २०७१।४।२५  चाल ुअव था 

२१. िवगलु १ २०६४।६।६  चाल ुअव था 
 
 
ज गा स ब धी  िववरण - 

िस .नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 
।रोपिन ।धुर ।क ा 

।व .िम  

अव था चालु 
ममत गनु पन 
वा योगमा 
आउन नस ने 

१. िज. .का.गु मी   २०४२।०८।१९ ४-१०-१-२  

२. ई. का रडी ¸गु मी  २०३९।१०।१७ २-७-३-२  

३. ई. का पकु टदह ¸गु मी  २०५०।०२।२६ ३-१-०-३  

४. ई. का च कोट ¸गु मी  २०७१।०१।१० ४-११-७-३  

५. ई. का जोहाङ¸ गु मी  २०६७।१०।१९ २-१०-३-०  

६. . चौकी पौदीअमराई¸गु मी  २०७१।१२।९ ३-०-०-०  

७. .चौकी धकु टव तु̧  गु मी  २०६९।०८।१९ ५-१२-६-०  

८. .चौकी मभुर्ङ्ग¸ गु मी  २०७१।५।१९ ३-११-२-०  

९. .चौकी वािमटक्सार ¸गु मी   २०६८।०२।१८ २-२-१-०  

१०. .चौकी चारपाला¸गु मी   २०४९।०९।०७ १-०-०-०  

११. . चौकी पिुतर्घाट¸गु मी   २०३८।११।२९ २-०-१-३  

१२. .चौकी नयाँगाउँ ¸गु मी   २०६७।०७।०९ १-०-०-०  
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िस .नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 
।रोपिन ।धुर ।क ा 

।व .िम  

अव था चालु 
ममत गनु पन 
वा योगमा 
आउन नस ने 

१३. . चौकी भतुुर्ङ ¸गु मी   २०६८।०१।२७ २-५-०-०  

१४. .चौकी ङृा¸ गु मी   २०७०।०२।२४ ५-६-२-०  

१५. .चौकी हि तचौर¸ गु मी   २०७१।०३।२४ ४-८-०-०  

१६. .चौकी मजवुा ¸गु मी   २०६८।०२।२२ ५-१-१-०  

१७. हरी चौकी इ मा¸गु मी   २०७२।९।२० १-७-२-२  

 
 
 
 
 

   ;To ;]jf ;'/If0f\d  
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ईलाका  हरी कायालय रडी¸ गु मी 
बे जु िववरणः बे जु नभएको  
िज सी िववरणः फिनचर  

िस .नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 
।रोपिन ।धुर ।क ा ।

व .िम  

अव था चालु 
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

१. काठ  को कुस  ३५ २०६९।११।२२  चाल ुअव था

२. काठको बे ची ९ २०६९।०२।२३  चाल ुअव था

३. काठको दराज ४ २०६९।०२।२६  चाल ुअव था

४. काठको खाट ३७ २०६८।०३।१६  चाल ुअव था

५. सोफा सेट १ २०६५।०३।१६  चाल ुअव था

६. काठको  टेवलु ११ २०६९।११।२२  चाल ुअव था

७. टी टेवलु ३ ०६८।०३।१६  चाल ुअव था

८. काठको ह ावाला कुस  ५ २०६९।११।२२  चाल ुअव था

९. पलाङ १ ०६५।०३।१६  चाल ुअव था

१०. अिफस टेबलु १ २०७१।०२।१५  चाल ुअव था

११. याजक लाईट १ २०७१।०७।१७  चाल ुअव था

१२. ब चरो १ २०७१  चाल ुअव था
 
सवारी साधनः 

िस .नं  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 
।रोपिन ।धुर ।क ा 

।व .िम  

अव था चालु 
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

१. बा १झ ७८६१ टाटािपकअप िजप १ २०६३।१२।६  चाल ुअव था 

२. ना १झ १३४५ महे  कािपर्यो िजप १ ०७०।०७।२३ चाल ुअव था
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िज सी सामान तफः 

िस .नं.  
िज सी सामानको 

नाम 
प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 
।रोपिन ।धुर ।क ा 

।व .िम  

अव था चालु ममत गनु 
पन वा योगमा आउन 

नस ने 

१. टेपलाईजर २ २०६७।०२।१६  चाल ुअव था 

२. १२ भो ट याट्री १ २०७२।०२।०२  चाल ुअव था 

३. रंिगन िट .भी.  २ ०६८।०१।२८  चाल ुअव था 

४. िभ  ेघडी १ २०६।०२।१०  चाल ुअव था 

५. मोबाईल सेट १ २०७०।०६।०६  चाल ुअव था 

६. टे ड यान १ २०६७।०२।०१  चाल ुअव था 

७. पंखा १३ २०६८।०४।३०  चाल ुअव था 

८. टाईप राईटर १ २०६४।०५।०५  बेचाल ु

९. िप टर १   चाल ुअव था 

१०. क यटूर सेट १ २०६९।०२।०९  चाल ुअव था 

१४. िडिजटल क्यामेरा ३   चाल ुअव था 

१५. ईलेिक्ट्रक आईरन १ २०६४।११।०१  चाल ुअव था 
 

 

   

hggL hGde"ldZrM :juf{bkL u/Lo;L 
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ईलाका  हरी कायालय पुक टदह¸ गु मी 
बे जु िववरणः बे जु नभएको  
िज सी िववरणः फिनचर  

िस .नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी /धुर/क ा/व.िम  

अव था /चालु/
ममत गनु पन 
वा योगमा 
आउन नस ने 

१.  काठको कुच  १० िविभ न िमितमा  चाल ु

२.  काठको बे ची १४ िविभ न िमितमा  चाल ु

३.  काठको दराज १ िविभ न िमितमा  चाल ु

४.  काठको खाट २२ िविभ न िमितमा  चाल ु

५.  ि टलको दराज ४ िविभ न िमितमा  चाल ु

६.  सोफा सेट १ िविभ न िमितमा  चाल ु

७.  काठको टेबलु ४ िविभ न िमितमा  चाल ु

८.  िट-टेवल ३ िविभ न िमितमा  चाल ु

९.  काठको हातवाला कुिचर् ३ िविभ न िमितमा  चाल ु

१०.  डाईिनङ टेबलु 
पलाि टकको 

१ िविभ न िमितमा  चाल ु

११.  पलाङ १ िविभ न िमितमा  चाल ु

१२.  क यटुर टेबलु १ िविभ न िमितमा  चाल ु

 
सवारी साधनह को िबवरणः 
इलाका हरी कायालय पकु टदहको सवारी साधन तथा घर ज गाको िववरण िज ला हरी कायालयको 
अिभलेखमा उ लेख भएको छ ।  
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िज सी सामान तफः 

िस .नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर
ज गाको 
े फल /रोपनी  

/धुर/क ा/व.िम  

अव था /चालु/
ममत गनु पन वा 

योगमा 
आउन नस ने 

१.  क यटुर सेट १ २०६८।१२।२०  चाल ु

२.  रंिगन िट.िभ. १ २०६८।१२।१  चाल ु

३.  य.ुिप.एस. १ २०६८।१२।२०   

४.  ि टर १ २०६८।१२।२०   

५.  मोबाइल सेट २ 
२०७१।४।२५
२०७२।५।२० 

  

ज गा स ब धी िववरणः 

िस .नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर
ज गाको 
े फल /रोपनी  

/धुर/क ा/व.िम  

अव था /चालु/
ममत गनु पन वा 

योगमा 
आउन नस ने 

१.  ई. .का.पकु टदह¸गु मी २०५०।२।२६ ३-१-०-३ चाल ु
२.  .चौकी धकु टव तु̧  गु मी २०६९।८।१९ ५-१२-६-० चाल ु

३.  . चौ.भरभङ्ुग¸ गु मी  २०७१।५।१९ ३-११-२-० 
ज गा मात्र गािवस 
भवन योग गरेको 

४.  .चौ.नयाँगाउँ¸गु मी २०६७।७।०९ १-०-०-० चाल ु

   

kmn k|fKt eP kl5 kl/>dsf] dx;'; x'b}g  
                                                      – z]S;lko/  
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सश   हरी बल गु म¸ गु मी 
बे जु िववरणः बे जु नभएको  
िज सी िववरणः  

िस .नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी /धुर/क ा/व.िम  

अव था /चालु/
ममत गनु पन 
वा योगमा 
आउन नस ने 

१.  क यटुर सेट २ थान २०७०।०९।१९  चाल ु

२.  याक्स मेिशन १ थान २०७०।०९।१९  चाल ु

३.  फोटोकिप मेिशन १ थान २०७०।०९।१९  चाल ु

४.  ि टर २ थान २०७०।०९।१९  चाल ु

५.  जेनेरेटर १ थान २०७२।०९।०९  चाल ु

६.  वाई फाई १ थान २०७२।०२।१५  चाल ु

७.  राउटर २ थान २०७२।०२।१५  चाल ु

८.  िट.िभ. ३ थान २०७२।०२।१५  चाल ु

९.  ि ज १ थान २०७१।७।२  चाल ु

१०.  पानीको िमटर १ थान २०७०।१२।०६  चाल ु

११.  पानीको मोटर्र १ थान २०७०।१२।०६  चाल ु

१२.  िसिलङ्ग फेन ४ थान २०७१।०७।०९  चाल ु

१३.  फायर िसिल डर २ थान २०७२।०६।०४  चाल ु
 
फिनचर तथा अ य िज सी सामानह को िबवरणः 

िस .नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल

/रोपनी/धुर/क ा/व.िम  

अव था /चालु/
ममत गनु पन 
वा योगमा 
आउन नस ने 

१.  फलामे फोि डङ्ग खाट १६० थान २०७०।१०।१८  चाल ु

२.  काठको बे च ६ थान २०७०।९।२५  चाल ु
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िस .नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल

/रोपनी/धुर/क ा/व.िम  

अव था /चालु/
ममत गनु पन 
वा योगमा 
आउन नस ने 

३.  डाईिनङ्ग टेवल ७ थान २०७०।९।२५  चाल ु

४.  क यटुर टेवल २ थान २०७०।९।२५  चाल ु

५.  िट-टेवल ५ थान २०७०।७।२५  चाल ु

६.  सेतो बोडर् ३ थान २०७०।७।१८  चाल ु

७.  सोफा सेट २ सेट २०७०।११।२९  चाल ु

८.  पलङ्ग १ थान २०७०।११।२६  चाल ु

९.  रेि जन ि टल कुच  ३ थान २०७१।१।२७  चाल ु

१०.  काठको कुच  ४ थान २०७१।२।९  चाल ु

११.  डाईिनङ्ग टेवलु (गोलो) १ थान २०७१।३।५  चाल ु

१२.  ि टल  याक २ थान २०७०।११।३०  चाल ु

१३.  नगद रा ने सेफ १ थान २०७०।१२।१५  चाल ु

१४.  लाि क टेबल १ थान २०७०।११।३०  चाल ु

१५.  िहल ट्याङ्की ४ थान २०७१।१०।६  चाल ु
 
 
सवारी साधनह को िबवरणः 

िस .नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल /रोपनी  

/धुर/क ा/व.िम  

अव था /चालु/
ममत गनु पन  
वा योगमा  
आउन नस ने 

१ टाटा ४०७ वान टन ट्रक १ थान २०७१।६।३ चाल,ु ममर्त गनुर्पन

२ 
महे ा कारिपयो 
 िपक अप गाडी 

१ थान २०७०।१०।१ चाल ु
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औजारह को िबवरणः 

िस.नं िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए
 घर ज गाको 
े फल /रोपनी/  
धुर /क ा/व.िम  

अव था /चालु/
ममत गनु पन वा 

योगमा 
आउन नस ने 

१.  टेचर २ थान २०७२/०९/०१  चाल ु

२.  ठुलो आरा (गेडुवा) २ थान २०७२/०९/०१  चाल ु

३.  गल २ थान २०७२/०९/०१  चाल ु

४.  ब चरो २ थान २०७२/०९/०१  चाल ु

५.  साबेल ५ थान २०७२/०९/०१  चाल ु

६.  िपग ५ थान २०७२/०९/०१  चाल ु

७.  हाते आरा ३ थान २०७२/०९/०१  चाल ु

८.  घन (३ के .जी ) ३ थान २०७२/०९/०१  चाल ु

९.  तार काटने कैची २ थान २०७२/०९/०१  चाल ु

१०.  हके्सा लेड साँचो सिहत ३ थान २०७२/०९/०१  चाल ु

११.  हिसया ३ थान २०७२/०९/०१  चाल ु

   

शा ती सरु ा ितव ता
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िज ला अ पताल¸ गु मी 
बे जु िववरणः 
व. उ. िश. नं. ३७००२३३ 

िस.नं. आ.व. वे जुको सिं  िववरण  
िनयिमत गनु

पन 

असुल गनु
 पन 

पे क  कै 

१. ०७१।०७२ िविभ न पा रस िकक कर असलु बािक ८¸५३२।- 

२. ०७१।०७२ रकम दिखला गनर् छुट कमला प थी २¸१९०।- 

३. ०७१।०७२ िवकास िसिमतका भाडा असलु बािक  ४६¸५६६।- 

४. ०७१।०७२ िविभ न म.ुअ.क.का जानकारी िदने १२¸२००६।- 

 ५.   पे.फ. हन बािक मनुा राना  १९¸०४००। 

  ज मा रकम १२¸२¸००६।- ५७¸२८८।- १९¸०४००।- 

िज सी िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रणाम ख रद िमित 
घर,ज गा भए घर

 ज गाको े फल  
रोपनीधुर क ा विम 

अव था चालु ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१. काठको टेवलु १५ नखलेुको — चाल ु

२. काठको कुस  १० नखलेुको — चाल ु

३. काठको दराज  ५ नखलेुको — चाल ु

४. टील दराज १ नखलेुको — चाल ु

५. अ पताल ज गा    नखलेुको १४ .१३.३.१ रोपनी चाल ु

६. माइ ो कोप २ नखलेुको — चाल ु

७. अटोक्लेभ म ३ नखलेुको — चाल ु

८. एक्सरे मेिसन  २ नखलेुको — चाल ु

९. ए बलेु स २ नखलेुको — 
१ चाल ु१ योगमा 

नभएको 

१०. इ िस िज मेिसन २ नखलेुको — चाल ु

११. ीज ३ नखलेुको चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रणाम ख रद िमित 
घर,ज गा भए घर

 ज गाको े फल  
रोपनीधुर क ा विम 

अव था चालु ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१२. नेबलुाइजर १ नखलेुको चाल ु

१३. 
बायोकेिम ट्री 
एनालाइजर 

१ नखलेुको 
 

चाल ु

१४. वािसङ मेिसन २ नखलेुको चाल ु

१५. यरुो गाडर् ३ नखलेुको चाल ु

१६. अटो कोप १ नखलेुको चाल ु

१७. डे कटप क यटूर ४ नखलेुको चाल ु

१८. ि टर ३ नखलेुको चाल ु

१९. 
अिक्सजन याँस 
िसिल डर 

५ नखलेुको 
 

चाल ु

२०. सोफा सेट २ नखलेुको चाल ु

२१. 
पेसे ट इकजािमनेशन 
टेवल 

२ नखलेुको 
 

चाल ु

२२. फोटोकपी मेिसन १ नखलेुको चाल ु

२३. हो डा जेनेरेटर १ नखलेुको चाल ु

२४. डे टल िचयर १ नखलेुको चाल ु

२५. काठको बे च टुल १३ नखलेुको चाल ु

२६. फलामे बेड ४३ नखलेुको 
 

३० चाल,ु १३ योगमा 
आउन नसक्ने 

२७. अ पताल भवन  ८ नखलेुको चाल ु

२८. काठको  याक ४ नखलेुको चाल ु

२९. िट. भी. १ नखलेुको चाल ु

३०. ि ल िचयर २ नखलेुको चाल ु

३१. डेिलभरी टेवल ५ नखलेुको चाल ु

३२. लेजर ि टर २ नखलेुको चाल ु

३३. मि टमेिडया ोजेक्टर १ नखलेुको चाल ु

३४. लो बेड १ नखलेुको चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रणाम ख रद िमित 
घर,ज गा भए घर

 ज गाको े फल  
रोपनीधुर क ा विम 

अव था चालु ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

३५. िगजर २ नखलेुको चाल ु

३६. सक्सन मेिसन इलेक्ट्रक ७ नखलेुको चाल ु

३७. पो माटर्म सेट १ नखलेुको चाल ु

३८. टेचर २ नखलेुको चाल ु

३९. लो ोटोमी सेट ४ नखलेुको चाल ु

४०. यासेक्टोमी सेट  ५ नखलेुको चाल ु

४१. बेट मिसन  २ नखलेुको चाल ु

४२. पोटर्एवल अ ट्रासाउ ड १ नखलेुको चाल ु

४३. ला टर किटङ मेिसन १ नखलेुको चाल ु

४४. टेिलफोन सेट ४ नखलेुको चाल ु

४५. िनिडल िड ट्रोएर १ नखलेुको चाल ु

४६. िव पी सेट १० नखलेुको चाल ु

४७. िवरामी जा ने टेबलु  ५ नखलेुको चाल ु

४८. ोटो कोप  ४ नखलेुको चाल ु

४९. फाटोथेरापी यिुनट  १ नखलेुको चाल ु

५०. एपे डेक्टोमी सेट २ नखलेुको चाल ु

;fdYo{jfg\ JolQmsf] nflu s'g} sfd s7Lg 5}g .  
                                                              – rf0fSo  
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िज ला िश ा कायालय¸ गु मी 
बे जु िववरणः 

ब.उ.िश.नं ३५०८०३३ 

िस.नं. आ.व. वे जुको सिं  िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे
क   

१. ०५१।५२ -०५९।६० अिभलेख फेला नपरेको ४¸५०¸५८१।- १¸९१¸९००।४६  

२. २०६०।६१ 
बढी िनकासा तथा कायर्स प न ितवेदन
नभएको 

१८¸९०५।- २¸०६¸९०७।१०  

३. २०६१।६२ 
बढी िनकासा तथा कायर्स प न ितवेदन
नभएको 

०।०० ४७¸९९२।-  

४. २०६२।६३ 
बढी िनकासा तथा कायर्स प न ितवेदन
नभएको 

२०००।- ७६¸७२४।१७  

५. २०६३।६४  ०।- ०।-  

६. २०६४।६५ 
बढी िनकासा तथा कायर्स प न ितवेदन
नभएको 

६¸४८¸०५३।- ६८¸३७३।३०  

७. २०६५।६६ कायर्स प न ितवेदन नभएको १¸३४¸७६७।५२ ४२¸९९२।९५  

८. २०६६।६७ कायर्स प न ितवेदन नभएको ०।- ५०¸७०१।००  

९. २०६७।६८ कायर्स प न ितवेदन नभएको ०।- २६¸८¸९४८।००  

१०. २०६८।६९  ०।- ०।-  

११. २०६९।७० कायर्स प न ितवेदन नभएको ९५¸००००।- २३¸३१९।८३  

१२. २०७०।७१ कायर्स प न ितवेदन नभएको ११¸५१¸४०००।- १५¸१८४।१२  

१३. २०७१।७२ कायर्स प न ितवेदन नभएको १७¸०६६¸८२०। १०¸६९५।००  

 ज मा रकम  ३¸०७¸८५¸१२६।५२ १०¸०३¸७३७।९३  
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िज सी िववरणः  
 

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर,ज गा भए घर
ज गाको े फल 
रोपनीधुर क ा 

व.िम 

अव था/चालु/ 
ममत गनु पन वा  
योगमा आउन 
नस ने 

१. टाटा समुो गो ड जीप १ २०७१।०३।२९ चाल ु

२. िहरो हो डा मो.सा. १ २०५५।०६।०४ ममर्त हन नसक्ने 

३. यामाहा मो.सा. १ २०६१।१२।०९ ममर्त गनुर् पन 

४. हो डा साइन मो.सा. १ २०७१।१२।०९ चाल ु

५. घर ज गा २९५२।०३।२५ २-१०-१-३ 

६. ि टल दराज २४ िविभ न िमित १४ रा ो १०  काम नला ने 

७. घु ने कुस  १९ िविभ न िमित १२ थान मात्र चाल ु

८. टेबलु ९ िविभ न िमित ७ थान योग 

९. न बरीङ मेिशन ४ िविभ न िमित चाल ु

१०. िट.िभ. १ चाल ु

११. िशशौ कुस  १७ िविभ न िमित १२ थान योग अ य ममर्त गनुर् 
पन 

१२. सनमाइका डबल घरार् टेबुल ३ िविभ न िमित चाल ु

१३. ि टल टेबुल १ चाल ु

१४. िडिजटल क्यामरा १ चाल ु

१५. िमिटङ टेबलु ३ िविभ न िमित चाल ु

१६. े नर मेिशन १ चाल ु

१७. रभि वङ चेयर ३ िविभ न िमित १ थान चाल ु

१८. बकु केश दराज १ चाल ु

१९. लास टुवर दराज १ चाल ु

२०. ोजेक्टर ५ वाट १ चाल ु

२१. यास िहटर २ चाल ु

२२. यापटप १० िविभ न िमित केिह ममर्त गनुर् पन 

२३. १० लकर दराज १ ममर्त गनुर् पन 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर,ज गा भए घर
ज गाको े फल 
रोपनीधुर क ा 

व.िम 

अव था/चालु/ 
ममत गनु पन वा  
योगमा आउन 
नस ने 

२४. इ भटर २ िविभ न िमित चाल ु

२५. डाइिनङग टेवलु १ चाल ु

२६. बोश ि  िपस टेवलु १ चाल ु

२७. बोशकुस  १ चाल ु

२८. यास िसिल डर ४ िविभ न िमित चाल ु

२९. क यटुर टेबलु २ िविभ न िमित चाल ु

३०. फोटोकपी मेिशन २ िविभ न िमित १ थान काम नला ने 

३१. याक्स मेिशन २ िविभ न िमित १ थान काम नला ने 

  

k'?if lzlIft eP JolQm lzlIft x'G5,  
gf/L lzlIft eP kl/jf/ lzlIft x'G5 .
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िज ला कृिष िवकास कायालय¸ गु मी 
बे जु िववरणः 
 

ब.ह.िस.नं. ९-१-१२ 

िस.नं. आ.व. वे जुको सिं  िववरण 
िनयिमत 
गनू पन 

असुल 
गनु पन 

पे क  कैिफयत 

१. ०५३।५४ 
त कालीन कायार्लय मखु अकवाल 
अहमद खाँ को पा र िमक कर क ी 
नगरेको 

१२९२.३५ 
   

२. ०६३।६४ 
अटो पाटर्स काठमाड लाई मो.सा. 
ख रद िबलमा बढी भु ानी िदएको र 
अ.कर क ी नगरेको 

५३९५.३८ 
   

  ज मा रकम ६६८७.७३ 
  

 
 
 िज सी िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 
रोपनी/ धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१. 
कायार्लयले चचको 
ज गा  

२०३१।०३।०४।०५ ४-८-३-० रोपनी 
 

२. कायार्लय र क्वाटर ३ 
२०३५।०३६ र 
०७१।०७२   

३. पानी टंकी १ २०६३।०३।१२ 

४. फलामे गेट १ २०३६।०२।२२ 

५. सोफासेट ५ २०७१।०१।०३ 

६. घु ने कुच  १२ २०७१।०७।१४ 
 

२ ममर्त गनुर्पन 
अव थाका 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 
रोपनी/ धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

७. 
कुच  (फोमवाला 
एसमोडल हातवाला) 

८८ 
२०३०।०८।१५ र 
०७१।०४।३० स म  

१८ थान ममर्त गनुर्पन 

८. कुच  साधारण ४९ २०७०।०३।१३ १० थान ममर्त गनुर्पन 

९. लाि क कुच  २४ २०७०।०१।०९ 

१०. 
टेबल (से े टरी 
सनमाइका र अिफसर) 

३८ 
२०२६।०१।२२ -
२०७२।०३।१४ 

स म 
 

१० ममर्त गनुर्पन 
अव थामा 

११. टेवल सादा १३ २०६३।०३।१८ ५ ममर्त गनुर् पन 

१२. िट टेवल १४ २०७१।०३।१२ ४ ममर्त गनुर् पन 

१३. ि टलको दराज २३ २०७१।०३।१२ ४ ममर्त गनुर् पन 

१४. काठको दराज १९ २०६६।०३।२३ ७ ममर्त गनुर् पन 

१५. बे च १० २०७०।०३।२३ 
 

२ ममर्त गनुर् पन 
अव थामा 

१६. यार्क ५ २०७०।०३।२८ 

१७. टुल १४ २०७०।०३।२३ 

१८. बोडर् र टै ड ६ २०७०।०३।२३ 

१९. उजरुी पटेीका र  सचूना ३ २०६३।०३।१२ 

२०. खाट ८ २०६३।०३।१२ ३ थान ममर्त गनुर् पन 

२१. मोटर साइकल ५ 
२०४४।११।१७ -
२०७१।०३।०१ 

स म 
 

सामा य ममर्त गनुर् पन 
अव थामा 

२२. हलेमेट ३ २०७२।०१।१७ 

२३. क यटुर ८ 
२०५७।१०।०८ -
२०७१।०७।१४ 

स म 
 

सामा य ममर्त गनुर्पन 
अव थामा 

२४. क यटुर ि टर १० २०७२।०२।१२ 

२५. य.ूिप.एस.(पावर टक) ७ २०७१।१२।११ 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 
रोपनी/ धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

२६. ेयर ६ 
२०७१।०३।२३ - 
२०७२।०१।२८ 

स म 

६ थान धरैे वषर् पिहले कृषकले भपार्ई गरी 
लगेकोमा िफतार् बझुाउनको लािग पत्राचार गदार् 
समेत बझुाउन न याएकोले हालको अव था 

समेत थाहा हन नसकेको । 

२७. ेयर (फूट) १ २०७०।०३।२३ ममर्त गनुर्पन अव थामा 

२८. क्यामरा २ २०७१।०६।१० 
 

ममर्त हन नसक्ने गरी 
िब ीएको 

२९. क्या कुलेटर ५ २०७२।०१।२८ 

३०. चके राइटर १ २०३०।०५।२६ 

३१. वाइ चर टे टर ११ 
२०४४।११।१३ - 
२०६७।०६।०८ 

स म 
 

१० थान िव ी रहकेाले 
ममर्त हन नसक्नेबारे 
ािविधक मू याङ्कन 
गराई एकीन गनुर्पन । 

३२. 
एक्टा वाइ चर टेि टङ्ग 
एटेचमे ट 

३ 
२०४४।११।२६ 

दिेख  

३ लामो समय योग िवना 
थि कइ रहदँा िखया लागेको 
र सामानले नै काम नगन 
अव थामा रहकेो । 

३३. अि टिमटर ३ २०४५।१२।२० 

३४. 
याटी पावर लाईड 
ोजेक्टर 

१ २०४५।०८।१० 
 

लामो समय योग िवना 
थि कइ रहदँा सामानले नै 
काम नगन तथा समान पिन 
नयाँ िविध (पावर वाइ ट) 
को आगमनले गदार् योग 

नहने अव थामा । 

३५. िसकेचर १२ 
२०४१।१२।०४ -
२०७२।०१।२८ 

स म 
 

३ थान ममर्त हन नसक्ने 
गरी िवि एका । 

३६. िूनङ्स (कर ती) ४ २०७०।०३।२३ 

३७. गाडन कची २ 
२०४१।०४।१५ -
२०६९।१०।०८   

१ थान ममर्त ग ररहन ुपन 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 
रोपनी/ धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

३८. विडङ नाइफ (चक्कु) ५ 
२०४५।११।१६ -
२०६३।०३।२३ 

स म 
 

कम योग भई िखया 
दिेखएको । 

३९. पी.एच. मीटर १ २०७०।०३।२३ 

४०. वायल अगर ४ 
२०५६।०९।२८ -
२०६७।०६।०८   

कम योग भई िखया 
दिेखएको । 

४१. सीड डेसीङ डम ३ 
२०४५।०२।२० -
२०७२।०१।१७   

कम योग भई िखया 
दिेखएको । 

४२. वायल टेि टङ िकट बक्स १ २०७०।०३।२३ 

४३. मेटल सीड वीन ३ 
२०४६।०३।२७ -
२०७२।०१।२८   

१ िखया लागेर वाल 
परेको अव थामा । 

४४. ड टर १ २०७०।०३।२३ 

४५. वेट याले स ५ 
२०४४।१२।१३ -
२०७०।०३।२७   

१ थान टुटफुट भई चाल ु
हालतमा नरहकेोले । 

४६. गा ी ३ २०५८।१२।१९ 

४७. वीउ छा ने ीन १४ 
२०४४।०९।०२ -
२०७०।०३।२३   

४ थान याितइ वाल 
परेको अव थामा । 

४८. मेज रङ टेप ६ २०७०।०३।०२ १ काम नला ने गरी िव ीएको । 

४९. बाकस िटनको १ २०७०।०३।२३ 

५०. िपकअप जीप १ २०७१।०३।०१ 

५१. मातर्ल १ २०७०।०३।२३ 

५२. टेिलफोन १ २०७०।०३।२३ १ थान मरमत गनुर् पन । 

५३. ेशर कुकर ३ २०६६।०५।१० 

५४. जग/अ खोरा १० २०६९।०९।२६ 

५५. थाल १६ २०७०।०३।२३ ८ फुटेको । 

५६. िगलास टीलको २३ २०७२।०१।२८ 

५७. टील लेट १० २०६३।०२।२२ 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 
रोपनी/ धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

५८. डेक्ची टीलको २ २०४९।०३।२३ 

५९. डेक्ची िस टीको/कस डी २ २०६२।१०।१८ 

६०. डाडु/पिनयो ४ २०६६।०५।१० 

६१. कराइ र ता के ५ २०६६।०५।१० 

६२. िसरक कपासको १० २०७०।०३।२३ 

६३. डसना कपासको ९ २०६९।०९।२३ 

६४. तिकया १६ २०७१।०३।०६ 

६५. िविभ न पु तकह  १८० 
२०४३।०७।१३ -
२०७१।०३।०६ 

स म 
 

२७ थान पु तक 
धिमराले खाई छुट्याउन 

नसिकने । 

६६. चक्ला वे ना २ २०४९।०३।१६ 

६७. कटौरा १६ २०६६।०५।१० ५ थान फुटेको । 

६८. याक्स मेिसन १ २०७२।०१।१७ 

६९. हट केस १ २०६०।११।०१ 

७०. इमज सी लाइट १ २०६०।११।०३ िव ीएको । 

७१. िक ली िस टीको २ २०६९।०२।२६ 

७२. कापट 
१०० 
िम. 

२०६२।०४।०६ -
२०७२।०१।२८ 

स म 
 

३० मी. परुानो भई 
याितएको अव थामा 

रहकेा । 

७३. चमच १८ २०६९।१०।२७ 

७४. क्यानर ३ २०७१।०७।१४ 

७५. हे डमाइक १ २०६३।०३।२० १ थान ममर्त गनुर्पन । 

७६. इ भटर्र १ २०६७।०३।२१ १ थान ममर्त गनुर्पन । 

७७. मोवाइल रमकाडर् १ २०६७।०३।२२ 

७८. िसड अगर २ २०६७।०६।०८ 
 

२ थान कम योग भई 
िखया लािग िवि एको । 

७९. इ भटर्र याटी २ २०६८।०९।०८ २ ममर्त ग ररहन ुपन । 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 
रोपनी/ धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

८०. यापटप ३ २०७१।०६।०१ 

८१. ोजेक्टर मि टिमिडया १ २०६७।१०।०९ 

८२. डाइिनङ टेवल १ २०६७।११।०८ 

८३. बक्स पलङ २ २०७१।०६।०६ 

८४. याकुम िक्लनर १ २०६८।०१।०४ 

८५. एलिसडी मोिनटर १ २०६८।११।०४ 

८६. अडेस बे च २ २०६९।०५।२१ 

८७. टे ि टल १ २०६९।०९।२६ 

८८. राइस कुकर १ २०७१।०३।०६ 

८९. लाङकेट ३ २०७१।०३।०६ 

९०. फोटोकपी मेिशन १ २०७१।०६।१० 

९१. सोलार ५०० िल. १ २०७१।०६।२९ 

९२. जेनेरेटर ६ के.िभ. १ २०७१।०८।१४ 

९३. ीज गोदरेज १ २०७१।१०।२९ 

 

lghfdtL ;]jfsf] dfGotf M cg'zf;g, OdfGbfl/tf / g}ltstf 
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िज ला वन कायालय¸गु मी 
बे जु िववरणः 

िस.नं. आ.व. बे जुको सिं  िववरण 
िनयिमत 
गनु पन 

असुल गनु 
पन 

पे क  कैिफयत 

१. ०५१।५२ राज व धरौटी – बा तिबक बजार 
मु यभ दा बढी दरमा पोिलिथन 
ट्यवु ख रद ग र रकम िहनािमना 
गनुर्को साथै आब यक भ दा बढी 
प रमाणमा ख रद ग र मौ दात 
राखेर बजेटलाइ िन कृय पारेको हदँा 
बिढ मु य ितरेको रकम असलु 
गनुर्पन रकम 

  

३¸०४¸०००।-

  

यस कायार्लयको च.नं.
२०४२ िमित 
२०७१।०२।२८ मा 
बे ज ुफ य ट 
स ब धी िट पणी तथा 
फाइर्ल वन िवभागमा 
पठाइएको र वन 
िवभाग माफर् त वन 
तथा भसंुर ण 
म त्रालयमा पेश 
भएकोमा म त्रालयबाट
च.नं ११६ िमित 
२०७२।०४।२२ मा 
कुमारी चोक तथा 
के ीय तहिसल 
कायार्लय, फछय ट 
शाखा िसंहदरवारमा 
िमनाहाका लािग 
पठाइर्एको जानकारी 
ा  भएको 

२. ०५१।५२ राज व धरौटी – ा  मु ा 
स ब धी िववरण म ध ेकुल १० 
मु ा यस वषर् फय ट भएको र दइूर् 
मु ावाट  २९७१३७ द ड 
ज रवाना ा  गनुर्पन दिेखएकोमा 
अशलु हन बाँकी रकम  

  

२¸९७¸१३७।-

  

यस कायार्लयको च.नं 
१२२४ िमित 
२०७०।११।२४ मा 
बे ज ुफ य ट स ब धी 
िट पणी तथा फाइर्ल वन 
िवभागमा पेश ग रएको, 
बे ज ुफ य ट कायर्को 
कारवाही भरैहकेो  



80 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

िस.नं. आ.व. बे जुको सिं  िववरण 
िनयिमत 
गनु पन 

असुल गनु 
पन 

पे क  कैिफयत 

३. ०५१।५२ ५९/४/३५१ (िब) – रेसुंगा पाकर्  
िनमार्ण सधुारका लािग रेसुंगा 
संर ण सिमित र िज ला वन 
कायार्लय गु मी िबच बास घरको 
लािग  २००० दखेी बाहके 
अ य िनमार्ण कायर्मा इि टमेट 
अनसुार द  ५७.८० जवानको 
याला खचर् र अद  ४४९।८० 
जवान समेत कुल जवान 
५०७।६० ला ने उ लेख भएकोमा 
यस कायार्लयले द  ५७।८० र 
अद  २७१।८० जवानको याला 
खचर् र उ  संर ण सिमितले 
१७८ जवानको खचर् यहोन भिन 
स झौता भएकोमा सो 
िनमार्णकायर्मा लगाएका 
यामीह को डोर हािज र फारम 
अनसुार भने ४२० जवान यामी 
लागेकोमा स झौता अनसुार 
संर ण सिमितले यहोन १७८ 
जवान यामी कटाउँदा यस 
कायार्लयको द  ५७।८० 
जवानको  २०५ का दरले  
११८४९ र अद  १८४।२० 
जवानको  १३० का दरले  
२३९४६ समेत  ३६७९५ खचर् 
ले न ुपनमा  ४७९८५ खचर् 
लेखकेोले बढी रकम लेखेको 
रकम  

११¸३९०.०

  

यस कायार्लयको च.नं 
१३२१ िमित 
२०६८।१२।१५, च.नं 
२०४३ िमित 
२०७१।०२।२८, च.नं 
१९६१ िमित 
२०७२।०२।२२ र च.नं
६७० िमित 
२०७२।०८।१७  बाट 
पटक पटक रेसुंगा 
संर ण सिमितलाइर् 
बे ज ुदािखला गनर् 
पत्राचार ग रएको, 
असलु उपर हन 
नसकेको 
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िस.नं. आ.व. बे जुको सिं  िववरण 
िनयिमत 
गनु पन 

असुल गनु 
पन 

पे क  कैिफयत 

४. ०६८।६९ ब.उ.िश.नं. ३२९०१४३ –
आयकर ऐन २०५८ को दफा ७ र 
८७,  आ.रा. िवभागको 
२०६६।४।१४ को प रपत्र 
बमोिजम पा र िमक करक ी 
गनुर्पन यब था भएकोमा िन न 
बमोिजम करयो य आय भएका 
कमर्चारीह को अि म आयकर 
क ा गरेको नदिेखएकोले यिकन 
ग र स.व.अ सवर्नारायण यादव 
बाट करक ा गनुर्पन रकम 

५¸७२३.०० स.व.अ. सबर्नारायण 
यादवलाइर् िमित 
०७०।११।२८ च.नं 
१२४४, २०७१।०२।२८ 
च.नं २०४१, 
२०७१।०४।२२ च.नं 
९९, र २०७२।०२।२२ 
च.नं१९६०, 
२०७२।०५,२१ च.न ं
२०८ बाट बे ज ुरकम 
दािखला गनर् भनी पटक 
पटक पत्रचार ग रएको 
तर िनजल ेरकम 
दािखला नगरेको, असलु 
गन यास जा र रहकेो,  
िनज हाल िज.व.का. 
काठमाडौमा कायर्रत 
रहकेो । 

५. ०६४।६५ ब.उ.िश.नं. ५९।३।१२२ – रे जर 
पदवाट स.व.अ.  पदमा बढुवा 
भएकालाइर् राशन खचर् वापत  
६२०११।५५ भु ानी गरी खचर् 
लेखकेो पाइर्यो । अिधकृत तरका 
कमर्चारीह लाइर् रासन सिुबधा 
पाउने अधार पेश गनुर् पन अ यथा 
असलु गनुर्पन रकम  

६२¸०११.५५ स माननीय सब च 
अदालतमा यस 
स बि ध मु ा 
िबचारधीन रहकेोले 
हाललाई कारवाही 
नग रएको । 

६. ०६६।६७ ब.उ.िश.नं. ५९।३।१२२ – रे जर 
पदवाट स.व.अ. पदमा बढुवा 
भएका ७ जना कमर्चारीह ले 
बढुवा पिछ सािवक बमेिजम 
राशन सुिबधा िलएको दिेखँदा 
अिधकृत तरका कमर्चारीह लाइर् 
रासन सिुबधा पाउने आधार माण 
संल न नभएको  १,७२,२६०।- 
खचर् लेिखएको रकम  

१¸७२¸२६०.०
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िस.नं. आ.व. बे जुको सिं  िववरण 
िनयिमत 
गनु पन 

असुल गनु 
पन 

पे क  कैिफयत 

७. ०६७।६८ ब.उ.िश.नं. ५९।३।१२२ –
महालेखा िनय त्रक कायार्लयको 
२०६७।०९।०८ र वन िवभाग 
अिथर्क शासन शाखाको 
२०६७।१०।०२ को राशन सिुबधा 
स ब धमा सहायक वन 
अिधकृतह लाइर् रासन सिुबधा 
खवुाउन निम ने दिेखएकोले 
त काल रोक्ने र खवुाइ सकेको 
भए राशन सिुबधा असलु उपर 
गनुर्पन यब था छ । कायार्लयले 
यो वषर् ८ जना स.व.अ.  ह लाइर् 
रासन सिुबधा भु ानी गरेको,  
असलु तफर्  ले ने काम भएको र 
असलुी नभएको पाइर्यो । 

१¸५९¸१६७.०
० 

  

ज मा रकम              १०¸११¸६८८.५५     

 
िज सी िववरणः 

िस.नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/ रोपनी/ 
धुर/क ा/ व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनुपन वा  
योगमा आउन 

 नस ने  

(क) घर, ज गा         

१. िज.व.का. को ज गा, तमघास  १ २०३६ ५-२-२-३ रोपनी    

२. 
वामी इ.व.का.को ज गा, 
पाकोट  

१ २०४२ ०-११-०-३ रोपनी  
मा.ह.ज.िव.आ ारा 
भोगािधकार ा  वन 

ेत्रको ज गाको 
स ामा िज.व.का.को 
नाममा रिज टे्रशन पास 
ग रिदएको ज मा   

३. वाघा ६ (४ िक ा) ४ २०७१ ३०-१२-०-३ रोपनी  

४. तरुाङ ७ (२ िक ा) २ २०७१ ०-१४-०-० रोपनी  

५. पाकोट ९ (२ िक ा) २ २०७२ ८-१४-२-० रोपनी  
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िस.नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/ रोपनी/ 
धुर/क ा/ व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनुपन वा  
योगमा आउन 

 नस ने  

६. 
िज.व.का. को का. भवन, 
तमघास  

१   १०१५ व.िफ. चाल,ु ममतर् गनुर् पन 

७. 
िज.व.का. िनवास भवन,  
तमघास  

१   ९६८ व.िफ. चाल,ु ममतर् गनुर् पन 

८. 
िज.व.का. कमर्चारी िन. भवन,  
तमघास  

१   १४०० व.िफ. चाल,ु ममतर् गनुर् पन 

९. 
िज.व.का. घोडा तवेला,  
तमघास  

१     योगमा नरहकेो  

१०. 
त घास इ.व.का.भवन, उप लो 
तमघास   

१   ९९९ व.िफ. चाल,ु ममतर् गनुर् पन 

११. 
त घास इ.व.का.िनवास भवन,  
उप लो तमघास   

१   ९२४ व.िफ. चाल,ु ममतर् गनुर् पन 

१२. 
धकु ट इ.व.का भवन, धकु ट 
व त ु 

१   ७५४ व.िफ. चाल ु

१३. गौडाकोट इ.व.का भवन १   ६९३ व.िफ. चाल,ु ममतर् गनुर् पन 

१४. वामी इ.व.का भवन, पाकोट  १ २०४२ ७९२ व.िफ. चाल,ु ममतर् गनुर् पन 

१५. पकु ट इ.व.का भवन, पकु टदह  १   ९०० व.िफ. चाल,ु ममतर् गनुर् पन 

(ख) सवारी साधन         

१६. िनशान िपकअप जीप  १ २०७०   चाल,ु  ममतर् गनुर् पन 

१७. हो डा मोटरसाइर्कल १ २०५७   योगमा आउन नसक्ने

(ग)  फिनचर         

१८. बेहाते काठको कुिसर् ६१ नखलुेको   

चाल ु३७, ममर्त 
गनुर्पन  

६ र ममर्त हन नसक्ने 
१८  

१९. साइर्न बोडर् २ 
नखलेुको १, 
२०६८ मा १ 

  चाल ु

२०. सचूना पाटी ४ २०६८ र २०७२   चाल ु
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िस.नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/ रोपनी/ 
धुर/क ा/ व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनुपन वा  
योगमा आउन 

 नस ने  

२१. काठको हाते कुस  १६ 

नखलेुको २, 
२०५२ मा ३,
 २०४६ मा ४, 
२०५८ मा २, 
२०६३ मा २, 
२०६४ मा १, 
२०६८ मा २ 

  
चाल ु७, ममर्त गनुर्पन 
४ र ममर्त हन नसक्ने ५ 

२२. िटनको कुिसर्  १ २०६४   चाल ु

२३. एस मोडेल कुस  ३ २०५८   
चाल ु२¸ ममर्त गनुर्पन 

१  

२४. अिफस कुस  ३ २०७२   चाल ु

२५. काठको टेवल १८ 

नखलेुको १३, 
२०५३ मा २, 
२०६८ मा १, 
२०७० मा २  

  

चाल ु११,  ममर्त 
गनुर्पन ३ र ममर्त हन 

नसक्ने ४ 
 
 

२६. ि टल टेवल १२ 
२०३५ मा २, 
 नखलुेको १० 

  

चाल ु९,  ममर्त गनुर्पन 
२ र ममर्त हन नसक्ने 

१ 

२७. सोफा ७ 

२०३४ मा १, 
२०३९मा २, 
२०६४मा १, 
 नखलेुको २, 
०६८मा १ 

  

चाल ु५ , ममर्त गनुर्पन 
१ र ममर्त हन नसक्ने 

१ 

२८. काठको दराज ६ 

२०३६ मा १
दिेख २०३९ 
मा ३, २०६८

मा २ 

  

चाल ु२,  ममर्त गनुर्पन 
१ 

 र ममर्त हन नसक्ने ३ 

२९. ि टल दराज १४ 
२०३९ मा २,
२०४१ मा १, 

  
चाल ु११,  ममर्त 

गनुर्पन १ 
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िस.नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/ रोपनी/ 
धुर/क ा/ व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनुपन वा  
योगमा आउन 

 नस ने  

२०५८ मा ४, 
२०६४ मा १,
२०६८ मा २,
२०७० मा २,
 २०७२ मा २ 

 र ममर्त हन नसक्ने २

३०. काठको खाट ४ 

२०४१,२०५१,
२०५६र 
२०७० 

 मा १, १ वटा 

  
चाल ु३ र ममर्त हन 

नसक्ने १ 

३१. िससौ पलङ २५ 
२०४६ मा २
वटा र २०५८
 मा २३ वटा 

  

चाल ु१३,  ममर्त 
गनुर्पन २ र ममर्त हन 

नसक्ने १० 

३२. काठको –याक ७ 
२०३७मा १, 
२०३८ मा ५ 
र २०७२ मा १ 

  

चाल ु३,  ममर्त गनुर्पन 
१ र ममर्त हन नसक्ने 

२ 
 

३३. स लाको वोडर् ४ 
२०४६ मा २,
२०५५ मा१ 
र २०५८ मा १ 

  

चाल ु२,  ममर्त गनुर्पन 
१ र ममर्त हन नसक्ने 

१ 

३४. ाइट वोडर् २ नखलुेको   चाल ु

३५. काठको टा ड १ २०५१   चाल ु

३६. बे च १ २०५८   चाल ु

३७. काठको िट टेवल ७ 
२०५८ मा ३,
 २०६८ मा २,
 २०७२ मा २ 

  चाल ु

३८. रभि बङ िचयर ३ 
२०४८ मा १, 
२०५८ मा १ 
र २०६३ मा १ 

  
चाल ु१ र ममर्त हन 

नसक्ने २ 

३९. िपनवाडर् ७ २०५८   
चाल ु६ ¸ ममर्त गनुर् पन 

१ 
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िस.नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/ रोपनी/ 
धुर/क ा/ व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनुपन वा  
योगमा आउन 

 नस ने  

४०. माकर् र वेडर् ४ २०६८   चाल ु

४१. ि टलको वकु –याक ४ २०५८   चाल ु

४२. काठको वकु –याक १ नखलुेको   चाल ु

४३. टोरेज –याक ३ २०५८   चाल ु

४४. फाइिलङ केिवनेट ३ २०५८   
चाल ु२ र ममर्त गनुर् 

पन १ 
(घ) मेिशनरी औजार         

४५. तार ता ने गल १ नखलुेको   चाल ु

४६. सु टो क् पास ७ नखलुेको   

चाल ु३ , ममर्त गनुर्पन 
१ र ममर्त हन नसक्ने 

३ 

४७. िसलवा सभ मा टर क पास ३ २०६६   

चाल ु१ , ममर्त गनुर्पन 
१ र ममर्त हन नसक्ने 

१ 

४८. सु टो क्लीनोिमटर क पास १ २०७०   चाल ु

४९. क्या कुलेटर ४ 
२०६६ मा २, 
२०६७ मा २ 

  
चाल ु२ र ममर्त हन 

नसक्ने २ 

५०. ेयर २ 
२०३९ मा १,
 २०४७मा १ 

  ममर्त हन नसक्ने 

५१. गल १ नखलुेको   ममर्त हन नसक्ने 

५२. इि डयन हाते आरा ५ २०५२   
चाल ु२ र ममर्त हन

नसक्ने ३ 

५३. आवा सेट १ २०४२   ममर्त हन नसक्ने 

५४. राइर्िटङ् केिबनेट १ २०४५   चाल ु

५५. इङ बोडर् १ २०४७   ममर्त हन नसक्ने 

५६. एङ्गलुर केल १ २०४७   ममर्त हन नसक्ने 

५७. िट क्वायर १ २०४७   ममर्त हन नसक्ने 
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िस.नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/ रोपनी/ 
धुर/क ा/ व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनुपन वा  
योगमा आउन 

 नस ने  

५८. सेट क्वायर १ २०४७   ममर्त हन नसक्ने 

५९. रे जीङ रड १ २०४७   ममर्त हन नसक्ने 

६०. रे ज पोल ३ २०४७   ममर्त हन नसक्ने 

६१. पे टो ाफ १ २०४७   ममर्त हन नसक्ने 

६२. वाटर िफ टर १ २०६३   ममर्त हन नसक्ने 

६३. अल पस क्यामेरा १ २०५७   ममर्त हन नसक्ने 

६४. िडिजटल क्यामेरा ४ 
२०६९ मा १, 
२०७० मा २ 
र २०७२ मा १ 

  
चाल ु३ र ममर्त हन 

नसक्ने १ 

६५. िब तु िमटर ४ 
२०३९ मा २
र २०५६ मा २ 

  
चाल ु२ र ममर्त हन

नसक्ने २ 

६६. िब तु सव िमटर १ २०५८   ममर्त गनुर् पन 

६७. हे मेट २ 
२०५८ मा १
र २०५९ मा १ 

  ममर्त हन नसक्ने 

६८. टेिलफोन सेट २ 
२०५७ मा १
र २०६१ मा १ 

  चाल ु

६९. टेपलाइर्जर २ 
२०५७ मा १
र २०६० मा १ 

  ममर्त हन नसक्ने 

७०. डे कटप क यटुर ६ 

नखलेुको १, 
२०६६ मा ३,
२०६७ मा १, 
२०७० मा १ 

  
चाल ु३ र ममर्त 

 गनुर् पन ३ 

७१. यापटप ३ 

२०७०मा १, 
२०७१मा १ 

र  
२०७२मा १ 

  
चाल ु२ र ममर्त गनुर् 

पन १ 

७२. अि टिमटर १ २०५७   चाल ु

७३. टाइर्पराइर्टर १ नखलुेको   ममर्त हन नसक्ने 
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िस.नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/ रोपनी/ 
धुर/क ा/ व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनुपन वा  
योगमा आउन 

 नस ने  

७४. प चीङ मेिसन २ 
नखलेुको १, 
२०६८ मा १ 

  
चाल ु१ र ममर्त हन

नसक्ने १ 

७५. फलामे टाँचा ३२ नखलुेको   चाल ु

७६. उडन वाइ टर १० 
२०५८ मा ८
र २०६७ मा २ 

  
चाल ु६ र ममर्त हने 

नसक्ने ४ 

७७. रङ्गीन िट िभ १ २०५४   चाल ु

७८. िट.िभ रिसभर १ २०५६   ममर्त हन नसक्ने 

७९. िुनङ सः (हाते आरा) ८ 
२०५८ मा ६

 र २०६७ मा २
  

चाल ु५ र ममर्त हन
नसक्ने ३ 

८०. सेिटङ लाएर सानो ६ 
२०५८ मा ४
र २०६७ मा २ 

  
चाल ु३ र ममर्त हन

नसक्ने ३ 

८१. िगडुवा आरा ५ २०५८   
चाल ु३ र ममर्त हन

नसक्ने २ 

८२. सेिटङ पेिट ४ २०५८   ममर्त हन नसक्ने 

८३. मातर्ल ३ २०५८   ममर्त हन नसक्ने 

८४. सेिटङ आइरन  ६ 
२०५८ मा ४
२०६७ मा २ 

  
चाल ु५  

ममर्त हन नसक्ने १ 

८५. िसल लायर १ २०६५   चाल ु

८६. फुटिसिलङ मेिसन १ २०६६   चाल ु

८७. इलेक्ट्रोिनक तौल मेिसन १ २०६६   चाल ु

८८. ५० के.िज. साधारण तौल मेिसन १ २०६६   चाल ु

८९. ाइ डर मेिसन १ २०६६   चाल ु

९०. ाउन केप िसलर १ २०६६   चाल ु

९१. िसिलङ मेिसन हाते १ २०६६   चाल ु

९२. िज.िप.एस. ४ 
२०६६ मा २

 र २०७० मा २
  

चाल ु३,  
ममर्त गनुर्पन १ 

९३. िज.िप.एस. इटे्रक्स १० ५ 
२०७०मा ४
र २०७१ मा १ 

  चाल ु
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िस.नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/ रोपनी/ 
धुर/क ा/ व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनुपन वा  
योगमा आउन 

 नस ने  

९४. गाम न िज.िप.एस. याप ३ २०७१   चाल ु

९५. फोटोकपी मेिसन २ 
नखलेुको १, 
२०६६ मा १ 

  चाल ु

९६. य.ुिप.एस. ५ 
२०६६ मा २, 
२०६७ मा २ र 
२०७० मा १ 

  
चाल ु३,  

ममर्त हन नसक्ने २ 

९७. कोदालो  ३ 
२०६६ मा १
र २०६७ मा २ 

  
चाल ु२, 

 ममर्त हन नसक्ने १ 

९८. हिसयाँ ४ 
२०६६ मा २
र २०६७ मा २ 

  
चाल ु२,  

ममर्त हन नसक्ने २ 

९९. फायर   याक १५ 
२०६६ मा ३
र २०७० मा 

१२ 
  चाल ु

१००. फायर सभेल १५ 
२०६६ मा ३

 र ०७० मा १२
  चाल ु

१०१. फायर वाटर १५ 
२०६६ मा ३
र २०७० मा 

१२ 
  चाल ु

१०२. बोसः ३६ इ च ९ २०५२   चालु ६ र ममर्त हने नसक्ने ३

१०३. बो सः  ५ २०५२   चाल ु

१०४. बो सः ३० इ च ४ नखलुेको   चाल ु

१०५. बो सः लेड २१ इ ची २ २०६७   चाल ु

१०६. बो सः लेड ३० इ ची २ २०६७   चाल ु

१०७. बो सः े म २१ इ ची २ २०६७   चाल ु

१०८. बो सः े म ३० इ ची २ २०६७   चाल ु

१०९. सकट सः(िगडुवा अरा) २ २०६७   चाल ु

११०. टेपडर् फायल हे डल सिहत ४ २०६७   चाल ु

१११. फायिलङ क्ले प २ २०६७   चाल ु
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िस.नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/ रोपनी/ 
धुर/क ा/ व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनुपन वा  
योगमा आउन 

 नस ने  

११२. याक्स थमर्ल ( दर) १ २०६७   चाल ु

११३. ि टर  ३ 
नखलेुको २, 
२०७० मा १ 

  चाल ु

११४. ि टर क्यानन ३३०० १ २०७२   चाल ु

११५. ि टर क्यानन २९०० ५ २०७२   चाल ु

११६. हाते माइक १ २०६७   चाल ु

११७. बे चा ३ २०६७   
चाल ु१, ममर्त हन

नसक्ने २ 

११८. मि टिमिडया ोजेक्टर २ 
२०६८ मा १
र २०७० मा १ 

  
चाल ु१, ममर्त गनुर्पन 

१ 

११९. दाँते १० २०६८   चाल ु

१२०. गैिट १ २०६८   ममर्त हन नसक्ने 

१२१. सामसङु मोवाइल १ २०७०   ममर्त हन नसक्ने 

१२२. मि टिमिडया ि न १ २०७०   चाल ु

१२३. रला कोप १ २०७०   चाल ु

१२४. ासकटर १ २०७०   ममर्त गनुर्पन  

१२५. याकुम क्लीनर १ नखलुेको   चाल ु

१२६. रेि जेरेटर १ नखलुेको   चाल ु

१२७. रेक हो १२ २०७०   चाल ु

१२८. एक्स हो १२ २०७०   चाल ु

१२९. ि प टचर् २ २०७०   चाल ु

१३०. वाटर प प २ 
२०७० मा १
र २०७२ मा १ 

  चाल ु

१३१. फलामको खोर १ २०७१   चाल ु

१३२. क्यानन क्यानर १ २०७२   चाल ु

१३३. हाडर् िड क एक्सटनर्ल १ २०७२   चाल ु
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िस.नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/ रोपनी/ 
धुर/क ा/ व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनुपन वा  
योगमा आउन 

 नस ने  

१३४. इ टरकम सेट १ २०७२   चाल ु

१३५. ट्यवुलर याट्री २ २०७२   चाल ु

१३६. इ भटर्र यिुपएस १ २०७२   चाल ु

(ङ) अ य िविवध         

१३७. यास िसिल डर १ २०६६   चाल ु

१३८. यास चु हो सेट १ २०६७   चाल ु

१३९. िडनर लेट ८ २०४७   
चाल ु४,  

ममर्त हन नसक्ने ४ 

१४०. ेसर कुकर ४ 
२०६६ मा १,
 २०६७ मा १ 

  
चाल ु२, ममर्त हन

नसक्ने २ 

१४१. पिनयो २ २०३४   ममर्त हन नसक्ने  

१४२. ि टल कचौरा ३ नखलुेको   चाल ु

१४३. ि टल लेट सानो ३ नखलुेको   चाल ु

१४४. ि टल च चा सानो ६ नखलुेको   चाल ु

१४५. ि टल च चा ठुलो ३ नखलुेको   चाल ु

१४६. िसि टको िकि ल १ नखलुेको   चाल ु

१४७. ि टल जग १ नखलुेको   चाल ु

१४८. फलामे तावा २ 
नखलेुको १, 
२०६४ मा १  

  
चाल ु१, ममर्त हन

नसक्ने १ 

१४९. ि टलको ख टे थाल २ २०३४   चाल ु

१५०. ि टलको िगलास १५ २०५०   
चाल ु९, ममर्त हन

नसक्ने ६ 

१५१. ि टलको वाटा १ नखलुेको    ममर्त हन नसक्ने  

१५२. कसौिड १ २०६७   चाल ु

१५३. कराइ १ २०६७   चाल ु

१५४. िटनको बा टीन १ नखलुेको   ममर्त हन नसक्ने 
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िस.नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/ रोपनी/ 
धुर/क ा/ व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनुपन वा  
योगमा आउन 

 नस ने  

१५५. िटनको बाकस ४ 
२०४० मा १ , 
२०५२ मा २,
२०५४ मा १  

  
चाल ु३ ममर्त हन 

नसक्ने १ 

१५६. ज जीर १ नखलुेको   ममर्त हन नसक्ने 

१५७. िभ े घिड १ नखलुेको   चाल ु

१५८. िज.व.का. र से.व.का. छाप १० २०६३   चाल ु

१५९. टोभ १ २०६४   ममर्त हन नसक्ने 

१६०. ि टलको िकि त १ २०५२   ममर्त हन नसक्ने 

१६१. अ मोिनयम (िसि ट) डेिक्च १ 
२०६६ मा १
 २०६७ मा १ 

  ममर्त हन नसक्ने  

(क) सवारी साधन  ( मदाने संरि त वन काय म तफ ) 

१. बोलेरो िजप १ २०७१   चाल ु

(ख)  फिनचर         

२. िट टेवल ३ २०६८   चाल ु

३. अिफस टेवल (ठुलो) १ २०६८   चाल ु

४. 
 

अिफस टेवल (सानो) ४ 
२०६८ मा ३, 
२०७१ मा १ 

  चाल ु

५. फमवाला कुस  ३ २०६८   चाल ु

६. कुिसर् (साधरण) १ २०६८   चाल ु

७. एस मोडेल कुस  २ २०७१   चाल ु

८. टील दराज ३ 
२०६८ मा १,
२०७० मा १ 
र २०७१ मा १ 

  चाल ु

९. सोफा सेट १ २०६८   चाल ु

१०. साइनबोडर् १ २०६८   चाल ु

११. िकचन टेवल २ २०६९   चाल ु

१२. हङ्ेगर (अ ना) २ २०६८   चाल ु
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िस.नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/ रोपनी/ 
धुर/क ा/ व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनुपन वा  
योगमा आउन 

 नस ने  

१३. बोश घु ने कुस  १ २०७०   चाल ु

(ग) मेिशनरी औजार         

१४. य.ुिप.एस. १ २०६८   चाल ु

१५. क यटुर १ २०६८   ममर्त गनुर्पन  

१६. लेजर ि टर २ 
२०६८ मा १

 र २०७२ मा १
  चाल ु

१७. मि टिमिडया ोजेक्टर १ २०६९   चाल ु

१८. मि टिमिडया पीकर १ २०६९   ममर्त हन नसक्ने 

१९. ि ल रे च १ २०७१   चाल ु

२०. हाइर् ोिलक याक १ २०७१   चाल ु

२१. रङ  वील १ २०७१   चाल ु

२२. िपलाँस १ २०७१   चाल ु

२३. यापटप (एसर) १ २०७२   चाल ु

२४. ु  ् इभर १ २०७१   चाल ु

(घ) अ य िविवध         

२५. यास िसिल डर १ २०६८   चाल ु

२६. यास चु हो सेट १ २०६८   चाल ु

२७. टील जग १ २०६८   चाल ु

२८. साइनबोडर् १ २०६८   चाल ु

२९. ेसर कुकर १ २०६८   चाल ु

३०. टील थाल ३ २०६८   चाल ु

३१. टील गमला २ २०६८   चाल ु

३२. नेपाली ि टल कचौरा ६ २०६८   चाल ु

३३. टील टे्र १ २०६८   चाल ु

३४. टील गलास ६ २०६८   चाल ु

३५. च चा ७ २०६८   चाल ु
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िस.नं.  िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/ रोपनी/ 
धुर/क ा/ व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनुपन वा  
योगमा आउन 

 नस ने  

३६. टील डाडु १ २०६८   चाल ु

३७. कराइ १ २०६८   चाल ु

३८. िडनर लेट ३ २०६८   चाल ु

३९. लेट ३ २०६८   चाल ु

४०. नािगन स पे स १ २०६८   चाल ु

?v /f]kf}, jg hf]ufcf}
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िज ला सरकारी वक ल कायालय¸ गु मी 
बे जु िववरणः 

िस.नं. आ.व. वे जुको संि  िववरण 
िनयिमत 
गनू पन 

असुल 
गनु पन 

पे क  कै 

१. ०३७।०३८ 
बजेट रकम भ ा बाट दिैनक
मण भ ामा रकमा तर गरी  खचर् 

गरेको  
३०००.०० 

  
  

२. ०३८।०३९ 

अ थायी ख रदार ी िभमलाल 
ब याललाइ महालेखा िनय त्रक 
कायार्लयको सहमित िबना 
िमित ०३९।२।१२ दिेख 
०३९।१०।१२ स मको लेखा भ ा 
एक मु ट भु ानी िदएको  

 
७१९.१७ 

 

  

३. ०३९।।४० 

स.स.अ. वु लाल राजको दिैनक 
मण भ ा िबल बमोिजम 
 २००२।७५ भु ानी भएकोमा 
 ५०२।७५ बझुी िलएको भपार्इ 
हन ु पनमा  ५००।- मा बझुेको  
भपार्इ पेश भएको ले  २।७५ 
बझुेको भरपाई पेश गन ।  

२.७५ 
  

  

४. ०४०।०४१ 
पेशी असलु उपर गरी क.१-६ 
बे ज ूखातामा ज मा गनुर् पन ।   

११८०.०० ११८०.०० 
  

५. ०४०।०४१ 
स.स.अ. दश मिुन ब ाचायर्बाट 
असलु गनुर् पन  

३७७.७६ 
   

६. ०४१।०४२ 
िपयन कुल बहादरु पा डेलाई २ नं 
भ ा िशषर्कबाट भ ा भु ानी 
भएकोले असलु उपर गनुर् पन  

 
७९.४३ 

 
  

७. ०४२।०४३ 
िपयन कुल बहादरु पा डेबाट 
असलु उपर गनुर् पन   

२.१०० 
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िस.नं. आ.व. वे जुको संि  िववरण 
िनयिमत 
गनू पन 

असुल 
गनु पन 

पे क  कै 

८. ०४१।०४२ 
ना.स.ु ी िखमान द पा डेयबाट 
असलु उपर गनुर् पन   

५५.०० 
   

९. ०४३।०४४ 
कृ ण साद कोइरालाबाट  
४३।७५ र  िपयन लवी लाल बाट 
 ५। असलु उपर गनुर् पन  

 
४८.७५ 

 
  

१०. ०४३।०४४ 
िज. या.व. ी कृ ण साद 
कोइरालाबाट पे की असरु गनुर् पन  

१०००.०० 
 

  

११. ०४५।०४६ 
िकरण पु तकालयको माण पेश 
गन  

१५०.०० 
    

१२. ०४७।०४८ 
दगुार् बहादरु िज.सीबाट बाकी  
पे की असलु गनुर् पन    

१५००.०० 
  

१३. ०४९।५० 
भु ानी िदने यि बाट असलु  
गनुर् पन   

१००.०० 
   

१४. ०४९।५० िहसाब िमलान गनुर् पन  ६०.०० 
    

१५. ०४९।५० 
य राज भ बाट थानीय भ ा 
बापत  असरु उपर गनुर् पन   

३४४.६० 
   

१६. ०४८।४९ 
िमटर बक्स ख रद गदार् भ ा 
िशषर्कबाट भु ान गरेकोले 
िनयिमत गनुर् पन रकम  

१०२६.९० 
  

  

१७. ०४९।५० 
टेिलफोन महसलु बापतको रकम 
अ य िशषर्कबाट लेिखएकोले 
िनयिमत गनुर् पन  

३९.०० 
  

  

१८. ०४९।५० िनयिमत गनुर् पन  १५.०० 
    

१९. ०४९।५० य राज भ बाट असलु गनुर् पन  
  

३०००.०० 
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िस.नं. आ.व. वे जुको संि  िववरण 
िनयिमत 
गनू पन 

असुल 
गनु पन 

पे क  कै 

२०. ०५०।०५१ रमानाथ पौडेलबाट असलु गनुर् पन ७०००.००   

२१. ०६४।०६५ 
लोक जंग शाहबाट पा र िमक 
कर असलु गनुर् पन    

४७०८.३२ 
   

२२. ०६५।०६६ 

चाडपवर् वापतको रकम स.क.अ. 
कीरण खनालबाट  ८¸२८०।-  , 
का.स. हरी साद खनालबाट  
६६००।- र खडान द भ राईबाट 
६६००।- भु ानी गरेको रकम 
असलु उपर गनुर् पन  

 
२१४८०.०० 

 

  

२३. ०७०।०७१ 
पा र मीक कर वापतको रकम ी 
सवुास कुमार भ राईबाट असलु 
उपर गनुर्पन  

 
११९१.०० 

 
  

२४. ०७०।०७१ 

बहस भ ा रकम भु ान गदार् १५ 
ितशत कर क ी नगरेकोले ी 
सवुास कुमार भ राईबाट असलु 
उपर गनुर् पन  

 
१९५०.०० 

 

  

२५. ०७०।०७१ 

करार कमर्चारीह लाई मङ्गगी 
भ ा भु ानी गदार् तलब 
िशषर्कबाट लेखेकोले सो भु ानी 
रकम िनयिमत गनुर् पन  

 
१००००.०० 

 

  

ज मा रकम ४¸२९३।६५ ४३¸२३६।१३ १¸२६८०।-  
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िज सी िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/ धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

१. काठको दराज १ २०२९।३।१२ ममर्त गनुर् पन 

२. काठको दराज १ २०३३।३।३१ ममर्त गनुर् पन 

३. काठको दराज १ २०३९।९।२० ममर्त गनुर् पन 

४. काठको दराज १ २०४९।८।१४ ममर्त गनुर् पन 

५. काठको दराज १ २०५४।२।२२ ममर्त गनुर् पन 

६. टील दराज १ २०५०।३।३ ममर्त गनुर् पन 

७. टील दराज १ २०५५।१०।२४ ममर्त गनुर् पन 

८. टील दराज १ २०६४।३।४ ममर्त गनुर् पन 

९. टील दराज १ २०६७।२।२० ममर्त गनुर् पन 

१०. काठको टेबलु १ २०२९।३।१२ ममर्त गनुर् पन 

११. काठको टेबलु १ २०३१।३।३१ ममर्त गनुर् पन 

१२. काठको टेबलु १ २०३०।८।१४ ममर्त गनुर् पन 

१३. काठको टेबलु १ २०३९।१०।२ ममर्त गनुर् पन 

१४. काठको टेबलु १ २०४९।८।१४ ममर्त गनुर् पन 

१५. काठको टेबलु ५ २०५१।१२।१३ ममर्त गनुर् पन 

१६. काठको क यटूर टेबलु १ २०६४।८।२६ चाल ु

१७. सोफा सेट २ २०५३।६।२८ चाल ु

१८. सोफा सेट २ २०६७।२।१४ चाल ु

१९. काठको बाकस १ - चाल ु

२०. काठको टोकरी २ - चाल ु

२१. काठको खिटया ३ २०६६।३।१० चाल ु

२२. काठको खिटया ३ २०६७।१।२९ चाल ु

२३. काठको टुल ३ - १ ममर्त गनुर् पन 

२४. काठको कुच  (सादा) १२ - ममर्त गनुर् पन 



99 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/ धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

२५. काठको हातवाला कुच  ११ - ममर्त गनुर् पन 

२६. काठको घु ने कुच  १ - 
 

योगमा आउन 
नसक्ने 

२७. टील कुच  १ - 
 

योगमा आउन 
नसक्ने 

२८. रभि वङ िचयर १ २०६४।५।२४ चाल ु

२९. रभि वङ िचयर १ २०६८।११।१५ चाल ु

३०. एस मोडेल कुच  ३ २०६८।११।१५ चाल ु

३१. क यटूर िचयर १ २०६६।३।१० 
 

योगमा आउन 
नसक्ने 

३२. िट टेबलु (सादा) ३ - ममर्त गनुर् पन 

३३. िट टेबलु (सनमाइका लगाएको) ६ २०६६।३।१० चाल ु

३४. 
काठको िकताब रा ने सानो 
 याक 

३ - 
 

ममर्त गनुर् पन 

३५. साईन बोडर् १ - ममर्त गनुर् पन 

३६. डोर नेम लेट २ - चाल ु

३७. टेबल नेम लेट १ २०५६।८।१० चाल ु

३८. काठको बे च १ - ममर्त गनुर् पन 

३९. कायार्लयका छापह  ८ - चाल ु

४०. टाईपराईटर १ २०५१।२।१२ योगमा आउन नसक्ने 

४१. टेिलफोन सेट १ २०६७।१०।५ चाल ु

४२. टेिलफोन सेट १ २०६९।३।१३ चाल ु

४३. िफ टर २ २०६८।१।१३ 
 

१ चाल ु१ योगमा 
आउन नसक्ने 

४४. टील जग २ २०५३।४।३२ चाल ु

४५. टील अंखरा १ - 
 

१ चाल ु१ योगमा 
आउन नसक्ने 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/ धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

४६. बाि टन फलामको ठुलो/सानो २ - चाल ु

४७. ेसर कुकर १ २०५३।४।३२ चाल ु

४८. ेसर कुकर १ २०७१।१०।४ 

४९. ढलौट कसौडी २ - योगमा आउन नसक्ने 

५०. टील ख डे थाल ५ २०६९।३।१३ चाल ु

५१. टील सादा थाल २ - चाल ु

५२. डाडु, पिनयो (आ मिुनयम) २ - चाल ु

५३. फलामको हिँसया १ - चाल ु

५४. टीलको बाटा १ - चाल ु

५५. टीलको च चा ५ - चाल ु

५६. टीलको िडनर लेट ठूलो ६ - चाल ु

५७. टीलको लेट सानो ५ - चाल ु

५८. कराई ढलोट १ - चाल ु

५९. िस भरको सानो डेक्ची १ - चाल ु

६०. टील िगलास ठूलो ३ - चाल ु

६१. टील िगलास सानो ४ - चाल ु

६२. टील कचौरा ४ - चाल ु

६३. क्या कुलेटर १ - चाल ु

६४. र स कापट ३२ २०६४।८।१४ चाल ु

६५. पेपर वेट ४ २०५७।१०।२ चाल ु

६६. पवुर् ी ५ का त वीरह  १५ २०५९।१।२५ योगमा आउन नसक्ने 

६७. 
टी.भी. ( याम ेत) १४ 
ई च 

१ २०६८।७।२६ 
 

योगमा आउन 
नसक्ने 

६८. याँस सेट २ २०६०।१।१४ चाल ु

६९. चके राइटर १ २०६२।२।२ 
 

योगमा आउन 
नसक्ने 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/ धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

७०. 
सामसङ्ुग/ क यटुर/ 
यिुपयस र ि टर 

३ २०६४।७।२० 
 

ि टर मात्र चाल ु

७१. क यटूर बे ट्रा १ २०६८।१०।१५ ममर्त गनुर् पन 

७२. डेल यापटप १ २०७१।१।१४ चाल ु

७३. पोली ट्यांकी २ २०६७।२।२८ चाल ु

७४. िहरोहो डा मोटरसाइकल १ २०६५।३।२१ ममर्त गनुर् पन 

७५. आइरन १ २०६४।६।१५ चाल ु

७६. राइस कुकर १ २०६४।६।१५ चाल ु

७७. लाि कका कुच  ४ २०६४।८।१४ चाल ु

७८. लाि कका कुच  ४ २०६४।८।१४ चाल ु

७९. लाि कका कुच  ४ २०६६।३।१० योगमा आउन नसक्ने 

८०. लाि कका कुच  ४ २०६८।१०।१५ 
 

योगमा आउन 
नसक्ने 

८१. िप.भी.सी. कापट ४१ २०६४।५।२४ 
 

योगमा आउन 
नसक्ने 

८२. वालगेट १ २०६५।३।१९ चाल ु

८३. िसरक खोल सिहत १ २०६५।९।१६ चाल ु

८४. पानी तताउने रड २ २०६५।९।१७ 
 

योगमा आउन 
नसक्ने 

८५. िहटर क्वाजर् (आगो ता ने) १ २०६५।९।२१ 
 

योगमा आउन 
नसक्ने 

८६. इमज सी लाइट २ २०७०।३।१३ योगमा आउन नसक्न े

८७. थमर्स १ २०६५।९।२८ चाल ु

८८. लाि कको बाँटा १ २०६५।९।२८ चाल ु

८९. लाि कको बाि टन १ २०६५।९।२८ चाल ु

९०. चाइिनज क मल १ २०६५।९।२८ चाल ु

९१. िक ली १ २०६९।३।१३ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/ धुर/क ा/ 

व.िम 

अव था/चालु/
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

९२. ता के १ २०६९।३।१३ चाल ु

९३. याक्स मेिसन १ २०६७।५।१३ 
 

योगमा आउन 
नसक्ने 

९४. िट.पी. िलङ्ग राउटर २ २०६८।३।१६ चाल ु

९५. तार केवल इ टरनेट ७ २०६९।३।१३ ममर्त गनुर् पन 

९६. टेिलफोन तार ८५ २०६९।३।१३ 
 

चाल ु

९७. क यटुर सेट १ २०७१।३।१६ 
 

चाल ु

९८. िज. आई . पाईप ३ २०७१।९।२३ 
 

चाल ु

९९. पलाि कको िडनर िपलेट १२ - 
 

चाल ु

१००. पलाि कको टे्र. १ - 
 

चाल ु

 
 
 

  
;kmn dflg;sf k5fl8 k|fo h;f] csf]{ ;kmn dfG5] x'G5 . 

–;}d'on hf]G;g 
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कोष तथा लेखा िनय क कायालय¸ गु मी 
बे जु िववरणः राज  व  

िस.नं. आ.व. वे जुको संि  िववरण  
िनयिमत 
गनु पन 

असुल 
गनु पन 

पे क  कै 

१. ०६४।०६५ 

े ता अनसुार  १¸६२¸७५¸९३१।५७ 
दिेखएकोमा वैक टेटमे ट अनसुार 
.१¸६२¸६९¸५८७।७७ मात्र दिेखएकोले 
वैकमा घिट दिेखएको . 

६¸३४३।८०   

  

  ज मा रकम  ६¸३४३।८०       
 

 
िज सी िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/ धरु/क ा/ व.िम 

अब था/चालु/ममत/
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१. काठको टेबलु ५ िविभ न िमित ममर्त गनुर् पन 

२. टील टेबुल ६ ,, ममर्त गनुर् पन 

३. टी टेबलु ६ ,, चाल ुअव थामा

४. टील  दराज ९ ,, चाल ुअव थामा

५. काठको दराज ४ ,, ममर्त गनुर् पन 

६. सोफा सेट ४ ,, चाल ुअव थामा
७. रभि भङ चेयर ५ ,, चाल ुअव थामा

८. साधारण कुस  १२ ,, चाल ुअव थामा

९. पलङ २ ,, चाल ुअव थामा

१०. चके राईटर १ ,, चाल ुअव थामा

११. टील थाल ४ ,, चाल ुअव थामा

१२. टील कटौरा ५ ,, चाल ुअव थामा
१३. टील िगलास १६ ,, चाल ुअव थामा
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/ धरु/क ा/ व.िम 

अब था/चालु/ममत/
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१४. ता के आ मिुनयम १ ,, चाल ुअव थामा

१५. लेट टील ८ ,, चाल ुअव थामा

१६. सचूना पाटी १ ,, चाल ुअव थामा

१७. तावा १ ,, चाल ुअव थामा

१८. वाटर िफ टर २ ,, चाल ुअव थामा

१९. हलेोिजन िहटर २ २०६८।०३।२० चाल ुअव थामा
२०. ेसर कुकुर १ २०६१।०८।१५ चाल ुअव थामा

२१. तामाको गा ी १ िविभ न िमित चाल ुअव थामा

२२. िस भर कराई १ ,, चाल ुअव थामा

२३. काठको खाट १ ,, चाल ुअव थामा

२४. टेिलफोन सेट १ २०६२।०३।२० चाल ुअव थामा

२५. 
ज गा, घर पक्की ३ तले 
-१५६ वगर् मीटरमा 

रोपनी २०५४।११।१८ १-१३-३-० रोपनी भवन िनमार्ण भएको 

२६. क यटूर सेट ९ ,,   चाल ुअव थामा
२७. यिूपएस ४ ,, चाल ुअव थामा

२८. एक्टे सन काडर् १ ,, चाल ुअव थामा

२९. क यटूर टेवलु १ २०५७।१२।०२ चाल ुअव थामा

३०. क यटुर कुस  २ २०६८।०३।१५ चाल ुअव थामा

३१. जीप ाइभ १ २०५९।०२।२७ चाल ुअव थामा

३२. यास चु हो १ २०६२।०८।१५ चाल ुअव थामा
३३. यास िसिल डर १ २०६०।०१।०७ चाल ुअव थामा

३४. लाि क कुस  ७ ,,   चाल ुअव थामा

३५. 
िहरोहो डा मोटर 
साईकल १ 

२०६६।११।२६
  

सामा य ममर्त गनुर् पन 

३६. जेनेरेटर ५ र ९ केभीए २ िविभ न िमित   चाल ुअव थामा

३७. ि टर LBP 2900 ५ ,,   चाल ुअव थामा

३८. क्यानर क्यानन १ २०६८।०३।११   चाल ुअव थामा

३९. 
All in One cannon 
ि टर १ 

२०६८।०३।११
  

चाल ुअव थामा 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/ धरु/क ा/ व.िम 

अब था/चालु/ममत/
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

४०. दवेी अिफस टेवलु १ २०६८।०३।०५   चाल ुअव थामा

४१. 
Cannon Fax 
Machine १ 

२०६८।०३।१३
  

चाल ुअव थामा 

४२. सादा वक्स पलङ २ िविभ न िमित   चाल ुअव थामा

४३. याकुम िक्लनर १ २०६८।१०।०२   काम नला ने अव थामा

४४. लो वेड २ २०७०।०३।२५     

४५. यापटप २ िविभ न िमित   चाल ुअव थामा

४६. िशसा टी टेवलु २ िविभ न िमित   चाल ुअव थामा

४७. 
वे च  - रेिक्जनको िसट 
भएको ५ 

२०७०।०३।३१
  

चाल ुअव थामा 

४८. अिफस टेवलु हवेी १ २०७१।०२।२३   चाल ुअव थामा

४९. रभि भ चेयर रा ो १ २०७१।०२।२३   चाल ुअव थामा

५०. टील िकचन  याक १ २०७१।०१।०४  चाल ुअव थामा

५१. िडनर टेवलु सेट १ २०७२।०३।३०  चाल ुअव थामा
  

s'g} klg ;fj{hlgs ;/f]sf/ M yfxf kfpg] gful/ssf] clwsf/ 
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त घास-िसमलटारी- यूठान सडक आयोजना 
वे जु िववरणः 

िस.नं. आ.व. वे जुको संि  िववरण  
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  कै 

१. २०७१/०७२ VAT को िववरण समायोजन भै नआएको २८¸९६¸०४१.०९       
 

िज सी िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 

रोपनी/ धरु/क ा/ व.िम 

अव था/चालु/ममत
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१. यास चलुो सेट ४ ०७१।०७२ चाल ुअव थामा रहकेा
२. िसमकाडर् पो पेडर् १ ०७१।०७२ " 
३. रभिलङ्ग कुिचर् ८ ०७१।०७२ " 

४. फोटोकपी मेिशन १ ०७१।०७२ " 

५. अिफस टेबल १३ ०७१।०७२ " 

६. दराज टील ९ ०७१।०७२ " 

७. क यटुर टेबल २ ०७१।०७२ " 

८. क यटूर सेट २ ०७१।०७२ " 

९. याक्स मेिशन १ ०७१।०७२ " 

१०. ि ट्रर १ ०७१।०७२ " 

११. मोटरसाइकल ३ ०७१।०७२ " 

१२. यापटप ५ ०७१।०७२ " 

१३. यास िगजर सेट २ ०७१।०७२ " 

१४. बा २ झ १२३४ फोडर् िपकअप १ ०७१।०७२ " 

१५. क्यामरा १ ०७१।०७२ " 

१६. टेलीिभजन १ ०७१।०७२ " 

१७. याकुम िक्लनर १ ०७१।०७२ " 

१८. जेनेरेटर १ ०७१।०७२ " 

१९. ि ज १ ०७१।०७२ " 
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िज ला ािविधक कायालय¸ गु मी 
बे जु िववरणः 
ब.उ.िश.न.३४९१०२४ 

िस.नं. आ.ब. वे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल गनु 
पन 

पे क  कै 

१. २०७१/०७२ 
ठुलोपोखरा िन.मा. दरबार 
दिेब थान करको रकम  

९¸२००।०० 
  

२. २०७१/०७२ 
ब घा िन.मा.वलेटक्सार 
करको रकम  

६¸३२।०० 
  

३. २०७१/०७२ 
कुखरे खोला खा.पा।उ.स 
करको रकम  

१¸०००।०० 
  

४. २०७१/३/३० 
नेशनल डेभलपमे ट 
सिुनल सिमर जे.भी. भवन 
िनमार्णको लािग 

  
१४¸२५¸०००।- 

 

५. २०७१/९/२ 
नेशनल डेभलपमे ट 
सिुनल सिमर जे.भी. भवन 
िनमार्णको लािग 

  
१८¸०६¸१८९।- 

 

६. २०७१/२/२२ 
स तोष िनमार्ण सेवा भवन 
िनमार्णको लािग   

४¸७५¸०००।- 
 

७. २०७१/३/१६ 
सिुनल सिमर िनमार्ण सेवा 
भवन िनमार्णको लािग   

२¸८५¸०००।- 
 

८. २०७१/३/६ 
सिुनल सिमर\ ीकृ ण 
जे.भी. भवन िनमार्णको 
लािग 

  
३¸३२¸५००।- 

 

९. २०७२/२/१० 
स तोष िनमार्ण सेवा भवन 
िनमार्णको लािग   

२¸८५¸०००।- 
 

१०. २०७२/२/२२ 
े  क टक्सन भवन 

िनमार्णको लािग   
२¸८५¸०००।- 
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िस.नं. आ.ब. वे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल गनु 
पन 

पे क  कै 

११. २०७२/३/१५ 
सरोज िनमार्ण सेवा भवन 
िनमार्णको लािग   

२¸८५¸०००।- 
 

१२. २०७२/३/१५ 
े  क टक्सन भवन 

िनमार्णको लािग   
२¸८५¸०००।- 

 

१३. २०७२/३/१५ 
गजल क टक्सन भवन 
िनमार्णको लािग   

३¸८०¸०००।- 
 

१४. २०७२/३/२० 
ड.एन. िड. िव डस भवन 
िनमार्णको लािग   

२¸८५¸०००।- 
 

ज मा रकम १०¸८३२।०० ६१¸२८¸६८९।- 

 
ब.उ.िश. न. ३४९८०३४ 
 

िस नं आ.ब. वे जु िववरण  
िनयिमत गनु

पन 
असुल गनु

पन 
पे क  कै 

१. ०७१/०७२ शंकर म डल  ३¸०००००।०   

 ज मा रकम   ३¸०००००।०  

 
िज सी िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 

रोपनी/ धरु/क ा/ व.िम 

अब था-चालु \ ममत
गनु पन वा योग 
आउन नस ने 

१. 
टाटा जमर्न ि उ क्याब 
िपक अप गाडी 

१ २०६८।७।१८  योगमा भएको 

२. बजाज मोटर साईकल २ २०६८\११\३०  योगमा भएको 

३. फोडर् रे जर गाडी १ २०७१\११\२८  योगमा भएको । 

४. यमाहा मोटर साईकल ४ २०७०/१०/२७  योगमा भएको 

५. साइन बोड १ २०५९|४|३१  योगमा नआउने 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 

रोपनी/ धरु/क ा/ व.िम 

अब था-चालु \ ममत
गनु पन वा योग 
आउन नस ने 

६. यास सेट चलुो सिहत १ ०५९\८\१९  योगमा भएको 

७. य.ुिप.एस. १ ०५९\८\१६  योगमा नएको 

८. य.ुिप.एस. १ २०७०\२\२१  योगमा भएको 

९. य.ुिप.एस १ २०७१\१\४  योगमा भएको 

१०. य.ुिप.एस १ २०७१\१\१५  योगमा भएको 

११. य.ुिप.एस १ २०७१ \ ३\१२  योगमा भएको 

१२. य.ुिप.एस १ २०७१ \ ८\३०  योगमा भएको 

१३. य.ुिप.एस ३ २०७२ \ ७\३०  योगमा भएको 

१४. ि टर १ २०५९ \ ८\१६  योगमा नएको 

१५. ि टर १ 
२०५९ \
११\२२ 

 योगमा नएको 

१६. ि टर ३ २०६२\३\२४  योगमा नएको 

१७. ि टर १ २०७१\१०\१५  योगमा भएको 

१८. ि टर १ २०७१\१२\२३  योगमा भएको 

१९. ि टर १ २०७२\२\१८  योगमा भएको 

२०. क यटुर टेबल १ २०५९\८\१६  योगमा भएको 

२१. क यटुर टेबल ५ २०६१\१२\१४  योगमा भएको 

२२. क यटुर टेबल १ २०७२\२\११  योगमा भएको 

२३. ता के िस भर १ २०५९\८\१९  योगमा नभएको 

२४. क यटुर सेट १ २०५९\११\१२  योगमा नभएको 

२५. क यटुर सेट १ २०६१\१२\१७  योगमा नभएको 

२६. क यटुर सेट २ २०६१\१२\१७  योगमा नभएको 

२७. क यटुर सेट १ २०६६\६\२७  योगमा भएको 

२८. क यटुर सेट १ २०७०\२\२१  योगमा भएको 

२९. क यटुर सेट १ २०७०\१२\३०  योगमा भएको 

३०. क यटुर सेट १ २०७०\७\२९  योगमा भएको 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 

रोपनी/ धरु/क ा/ व.िम 

अब था-चालु \ ममत
गनु पन वा योग 
आउन नस ने 

३१. क यटुर सेट ३ २०७२\७\३०  योगमा भएको 

३२. नाग रक वडापत्र १ २०५९\११\२७  योगमा भएको 

३३. ि टल दराज ३ २०६०\१\१०  योगमा भएको 

३४. ि टल दराज १ २०६१\१\१५  योगमा भएको 

३५. ि टल दराज १ २०७०\३\१४  योगमा भएको 

३६. ि टल दराज १ २०७१\१०\६  योगमा भएको 

३७. ि टल दराज १ ०७१\१२\१८  योगमा भएको 

३८. पलङ्ग १ २०६०/१/१०  योगमा नभएको 

३९. पलङ्ग १ २०६०/१/१०  योगमा नभएको 

४०. अराम वे ची १ २०६०/१/१०  योगमा भएको 

४१. अफीस टेबल ५ ०६०/१/१०  योगमा भएको 

४२. अिफस टेबल १ २०६०/१/२०  योगमा भएको 

४३. फमवाला कुच  ५ २०६०/१/१७  योगमा भएको 

४४. फमवाला कुच  १ २०६०/३/२०  योगमा भएको 

४५. फमवाला कुच  २ २०६१/१/५  योगमा भएको 

४६. उजरुी पेटीका १ २०६०/१/१७  योगमा भएको 

४७. सचूना पाटी १ २०६०/१/१७  योगमा भएको 

४८. लाटीक कुच  ८ २०६१/१/१५  योगमा नभएको 

४९. िकचन टेबल १ २०६०/३/१९  योगमा भएको 

५०. िकचन टेबल १ २०६१/१/१५  योगमा भएको 

५१. साधरण खाट १ २०६०/३/१९  योगमा भएको 

५२. साधरण खाट १ २०६१/१/१५  योगमा नभएको 

५३. िससा रयाक १ २०६०/३/१९  योगमा भएको 

५४. िससा रयाक १ २०६१/१/१५  योगमा भएको 

५५. रभि भङ्  कुस  १ २०६०/१०/४  योगमा भएको 

५६. रभि भङ्  कुस  १ २०७०/३/१४  योगमा भएको 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 

रोपनी/ धरु/क ा/ व.िम 

अब था-चालु \ ममत
गनु पन वा योग 
आउन नस ने 

५७. रभि भङ्  कुस  ३ २०७१/१२/१८  योगमा भएको 

५८. अफीस टेबल १ २०६०/१०/१४  योगमा भएको 

५९. अफीस टेबल १ २०६१/१/१५  योगमा भएको 

६०. अफीस टेबल १ २०६१/११/१४  योगमा भएको 

६१. अफीस टेबल १ २०७१/१२/१८  योगमा भएको 

६२. चके राइटर १ २०६०/११/२५  योगमा नभएको 

६३. एमनी हया ड लेभल ३ २०६०/११/२५  योगमा भएको 

६४. एमनी हया ड लेभल १ २०६०/१२/३१  योगमा भएको 

६५. स ट board २ २०६०/८/९  योगमा भएको 

६६. टील जग १ २०६१/१/११  योगमा नभएको 

६८. टी टेबल १ २०६१/१/१५  योगमा भएको 

६९. टी टेबल १ २०६१/११/१४  योगमा भएको 

७०. नाइलन छाप १ २०६१/१०/२८  योगमा भएको 

७२. क यटूर कुस  ६ २०६१/१२/१५  योगमा नभएको 

७३. रे जर क पास १ २०६१/१२/२३  योगमा भएको 

७४. िक नो िमटर  २०६१/११/२३  योगमा भएको 

७५. अ टी िमटर वीच १ २०६१/११/२३  योगमा भएको 

७६. फोटो िकप िमिसन १ २०६२/३/१४  योगमा नभएको 

७७. फोटो िकप िमिसन १ २०६८/५/१  योगमा भएको 

७८. िडजीटल क्यामरा १ २०६२/३/२४  योगमा भएको 

७९. िडजीटल क्यामरा १ २०६८/३/१२  योगमा भएको 

८०. िडजीटल क्यामरा १ २०६९/३/३२  योगमा भएको 

८१. िडजीटल क्यामरा २ २०७१/११/१४  योगमा भएको 

८२. जमर्न जीिपएस १ २०६७/३/१०  योगमा भएको 

८३. याक्स िमिसन १ २०६८/५/१  योगमा भएको 

८४. हाडर्लक १ २०६८/९/२०  योगमा भएको 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 

रोपनी/ धरु/क ा/ व.िम 

अब था-चालु \ ममत
गनु पन वा योग 
आउन नस ने 

८५. माटर् रोड स टवेयर १ २०६८/९/२०  योगमा भएको 

८६. माटर् रोड स टवेयर १ २०७२/२/६  योगमा भएको 

८७. यापटब क यटुर १ २०६९/५/५  योगमा भएको 

८८. यापटब क यटुर १ २०७०/६/१५  योगमा भएको 

८९. हभेी सोफा १ २०७०/३/१४  योगमा भएको 

९०. वोस कुस  १ २०७०/३/१६  योगमा भएको 

९१. हलेोजेन िहटर १ २०६९/९/७  योगमा भएको 

९२. हलेोजेन िहटर १ २०७०/८/२  योगमा भएको 

९३. हलेोजेन िहटर १ २०७०/८/२१  योगमा भएको 

९४. हलेोजेन िहटर १ २०७०/९/४  योगमा भएको 

९५. हलेमेट १ २०७१/३/२०  योगमा भएको 

९६. मोिनटर १ २०७१/३/१६  योगमा भएको 

९७. याँस चलुो १ २०७२/३/१४  योगमा भएको 

९८. बेट्री ५००/१५० १ २०७२/३/१७  योगमा भएको 

९९. यिूपएस८५० भो ट १ २०७२/३/१७  योगमा भएको 

 
  

;"rgfsf] xs gful/ssf] df}lns clwsf/ 
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खानेपानी तथा सरसफाई िडिभजन कायालय¸ गु मी 

बे जु िववरणः 
व.उ.िश.नं. ३७४४७० 

िस.नं. आ.व. वे जुको सिं  िववरण  
िनयिमत गनु

 पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  कै.

१. ०५४/५५ घटी ठेक्का कर क ी गरेको ३८,६२४.४८   

    ज मा ३८,६२४.४८   

व.उ.िश.नं. धरौटी 

िस.नं. आ.व. वे जुको सिं  िववरण  
िनयिमत गनु

 पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  कै.

१. ०६०/६१ म.ुअ.कर समायोजन बेगर िफतार् िदएको १२५,५६३.७०   
२. ०६१/६२ म.ुअ.कर समायोजन बेगर िफतार् िदएको ४४,५३१.५६   
    ज मा १¸७०,०९५.२६

व.उ.िश.नं. ३३७८०२४ 

िस.नं. आ.व. वे जुको संि  िववरण  
िनयिमत गनु

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  कै.

१. ०६८/६९ पे की िदन ुपनमा खचर् १०८,८०७.००   
२. ०६९/७० कर िबजक संल न नभएको १६४,३००.००   
३. ०६९/७० ख.६. रकम संबि धत खातामा पठाउनपुन १२९,४८९.००   
४. ०७०/७१ भु ानीमा कर समायोजन गनुर् पन २¸५६,५८०.७७

ज मा ६¸५९¸१७६.७७
 
व.उ.िश.नं. ३४७८५४ 

िस.नं. आ.व. वे जुको संि  िववरण  िनयिमत गनु पन
असुल गनु 

पन 
पे क  कै.

१. ०७१/७२ स झौताको दररेट फरक पारी िदएको   १,२००।-   

    ज मा   १,२००।-   
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बे जु सामुदाियक तफः 

िस.नं आ.व. वे जुको सिं  िववरण  
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु  

पन 
पे क  कै 

१. ०६७/६८ 
नेपाल िमण िवकास के को १.५ 
ितशत कर क ी नगरेको 

  ८२४।२९ 
  

२. ०६७/६८ बङ याङ खा.पा.आ. पे की बाँकी   ३¸२४,८०६। 

३. ०६६/६७ 

िन न उ.स.लाइ उप आयोजना 
संचालनका लािग खचर् लेखकेो रकम 
मू याङ्कन, नािप िकताब र िबल पेश 
नभएकोले खचर् मा न नसिकने, पे की 
जनाउन ुपनः 
(क) िपपलधारा खा.पा.आ.यो.  
१¸७०¸९००।- 
(ख) कुजनी कमेरेपानी, बु म खा.पा.यो. 

 १३¸५८¸०९५।- 

१५¸२८¸९९५।     
 

४. ०६३/६४ 

कायर् संचालन कोषः आयोजना संचालन 
िनदिशका अनसुार िज.िव.स.को खदु 
आ दानीको १० ितशत अशं िज ला 
ि थत संचािलत उप आयोजनामा 
छुट्याउन ु पन यव था अनु प यो 
आयोजनामा ०६५।६६ मा १ लाख ा  
भएको दिेख छ । उपआयोजनालाइ 
उपल ध गराउन ु पन रकम योजनाको 
खातामा रहकेो दिेखएकोले आयोजना 
िनदिशका बमोिजम फरफारक गनुर् पन 

  १¸०००००।-   
 

  ज मा रकम  १५¸२८¸९९५।- १¸००¸८२४।२९ ३२४,८०६।- 
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िज सी िववरणः आयोजना तफ 

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको 
े फल/रोपनी 
/धुर/क ा 

अब था 
चालु ममत 

गनु पन वा योग 
आउन नस ने 

१. 1/2"x2" अटो डाइसेट १ २०६४।४।२ १ धलुाउन ुपन  

२. 1.1/4"x2" अटो डाइसेट २ िविभ न १ धलुाउन ुपन 

३. 2.1/2"x3" अटो डाइसेट २ िविभ न २ धलुाउन ुपन 

४. 4" अटो डाइसेट १ २०६४।४।२ १ धलुाउन ुपन 

५. 1/2"x1" अटो डाइसेट ४ िविभ न २ धलुाउन ुपन 

६. 1/2"-1" सादा डाइसेट २२ िविभ न २ धलुाउन ुपन 

७. 1.1/4"-2" सादा डाइसेट १८ िविभ न ३ धलुाउन ुपन 

८. वे चा ३ िविभ न ३ धलुाउन ुपन 

९. 30 िमटर िमजरीङ टेप - िविभ न 

१०. गटी २६ िविभ न ४ धलुाउन ुपन 

११. फ वा ३७ िविभ न ४ धलुाउन ुपन 

१२. टेबल भाइस १३ िविभ न २ धलुाउन ुपन 

१३. 8" िहिटङ लेट १ २०६४।४।२ योगमा रहकेो 

१४. 6" िहिटङ लेट - िविभ न 

१५. 4" िहिटङ लेट २६ िविभ न योगमा रहकेो 

१६. घन ८ िविभ न २ धलुाउन ुपन 

१७. गल ३१ िविभ न २ धलुाउन ुपन 

१८. चेन रे च ८ िविभ न २ धलुाउन ुपन 

१९. लो ले प ३ िविभ न २ िललाम गनुर् पन 

२०. बे डर मेिसन ३ िविभ न २ धलुाउन ुपन 

२१. याक मेिसन ५ िविभ न २ धलुाउन ुपन 

२२. कन  २ िविभ न योगमा रहकेो  

२३. आरी १ २०६४।४।२ योगमा रहकेो 

२४. 12" सलाइड रे च ४ िविभ न ४ धलुाउन ुपन 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको 
े फल/रोपनी 
/धुर/क ा 

अब था 
चालु ममत 

गनु पन वा योग 
आउन नस ने 

२५. 12" पाइप रे च ३ िविभ न ३ धलुाउन ुपन 

२६. 14" पाइप रे च ३ िविभ न १ धलुाउन ुपन 

२७. 18" पाइप रे च २९ िविभ न ३ धलुाउन ुपन 

२८. 24" पाइप रे च ९ िविभ न १ धलुाउन ुपन 

२९. 36" पाइप रे च - िविभ न 

३०. 48" पाइप रे च - िविभ न 

३१. हके्सा े म २७ िविभ न ३ धलुाउन ुपन 

३२. 
1/2 इ च x 1 इ च ि िलङ 
मेिसन 

१ २०६४।४।२ 
 

१ िललाम गनुर् पन 

३३. 1/2 इ च ि िलङ मेिसन िबट ५ िविभ न ५ िललाम गनुर् पन 

३४. 3/4 इ च ि िलङ मेिसन िबट १ िविभ न २ िललाम गनुर् पन 

३५. लेबिलङ इ ट्रमे ट १ िविभ न १ धलुाउन ुपन 

३६. टाप ३ िविभ न १ धलुाउन ुपन 

३७. िट्र पोटर् १ िविभ न योगमा रहकेो 

३८. लेबल मेिसन १ २०६४।४।२ योगमा रहकेो 

३९. िथयोडो लाइट २ िविभ न १ िललाम गनुर् पन 

४०. टुल बक्स १ २०६४।४।२ योगमा रहकेो 

४१. गाडीको टायर १ २०६४।४।२ १ िललाम गनुर् पन 

४२. गाडीको जग १ २०६४।४।२ योगमा रहकेो 

४२. लाट फाइल (रेती) ३ िविभ न योगमा रहकेो 

४४. राउ ड फाइल (रेती) ६ िविभ न योगमा रहकेो 

४५. मथु फाइल (रेती) ५ िविभ न योगमा रहकेो 

४६. 10 इ च िहिटङ लेट - िविभ न 

४७. सरसफाइ टेबल १ २०६५।३।२५ योगमा रहकेो 

४८. 
एच.िड.िप.पाइप वेयि डङ 
मेिसन 

१ २०७०।३।६ 
 

योगमा रहकेो 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको 
े फल/रोपनी 
/धुर/क ा 

अब था 
चालु ममत 

गनु पन वा योग 
आउन नस ने 

४९. वेि डङ जेनेरेटर १ २०७०।१०।१९ योगमा रहकेो 

५०. िडजेल जेनेरेटर (६६ KBA) - िविभ न 

५१. प प िचदीगैरा (5 HP, 35 Stage) १ २०७१।१२।१९ योगमा रहकेो 

५२. 
यानल बोडर् िचदीगैरा 

(3 Phase, 5HP) 
१ २०७१।१२।१९ 

 
योगमा रहकेो 

५३. तार िचदीगैरा (4 sq.mm) ४० २०७१।१२।१९ योगमा रहकेो 

५४. प प त घास ९ नेटा (17.5 HP) २ िविभ न योगमा रहकेो 

५५. यानल बोडर् त घास ९ नेटा १ २०७१।३।८ योगमा रहकेो 

५६. 
प प िदब्रङुदह 
(3 HP, 23 Stages) 

१ २०७२।३।२४ 
 

योगमा रहकेो 

५७. 
यानलबोडर् िदब्रङुदह 

(3 Phase, 3 HP) 
१ २०७२।३।२४ 

 
योगमा रहकेो 

५८. 
प प थोगार्थानापती 
(25 HP, 24 Stage) 

१ २०७१।२।२४ 
 

योगमा रहकेो 

५९. 
यानलबोडर् थोगार्थानापती 

(3 Phase, २५ HP) 
१ २०७१।२।२४ 

 
योगमा रहकेो 

६०. 
यानलबोडर् थोगार्थानापती 

(3 Phase, ४० HP) 
१ २०७१।२।२४ 

 
योगमा रहकेो 

६१. 
यानलबोडर् पालखुा 

(3 Phase, २५ HP) 
१ २०७१।३।२४ 

 
योगमा रहकेो 

६२. 
प प जोरपानी 
(25 HP, ३२ Stage) 

१ २०७१।३।२४ 
 

योगमा रहकेो 

६३. 
यानलबोडर् जोरपानी 

(3 Phase, २५ HP) 
२ िविभ न 

 
योगमा रहकेो 

६४. केबल जोरपानी (10 sq.mm) ३० िविभ न योगमा रहकेो 

६५. केबल खानीगाउँ (४ sq.mm) ४० िविभ न योगमा रहकेो 

६६. 
प प खानीगाउँ 
(६ HP, ३१ Stage) 

- - 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको 
े फल/रोपनी 
/धुर/क ा 

अब था 
चालु ममत 

गनु पन वा योग 
आउन नस ने 

६७. 
यानलबोडर् खानीगाउँ 

(3 Phase,HP) 
- - 

  

६८. 
यानलबोडर् िचउरीपाटा 

( १२.5 HP) 
- - 

  

६९. 
प प िचउरीपाटा 
(१२.5 HP, ३4 Stage) 

- - 
  

७०. 
केबल िचउरीपाटा (४ 
sq.mm) 

- - 
  

७१. 
प प दौघा 
(५ HP, ३ Phase, 10 
Stage) 

१ २०७२।३।२४ 
 

योगमा रहकेो 

७२. 
प प बगालेखोला 
(१० HP, २० Stage) 

१ २०७२।३।२४ 
 

योगमा रहकेो 

७३. 
यानलबोडर् बगाले 

(१० HP, 3 Phase) 
१ २०७२।३।२४ 

 
योगमा रहकेो 

७४. 
यानलबोडर् दौघा 

(५ HP, 3 Phase) 
१ २०७२।३।२४ 

 
योगमा रहकेो 

७५. 
प प पि लकोट 
(१० HP, ३० Stage) 

१ २०७२।३।२४ 
 

योगमा रहकेो 

७६. 
प प पालखुा 
(४२ Stage शि  ब्रा ड) 

१ २०७२।३।२४ 
 

योगमा रहकेो 

७७. प प (३ Phase, 10 HP, 30 
Stage) 

१ २०७२।३।२४ योगमा रहकेो 
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िज सी िववरणः कायालय तफ 
 

िस.नं. िज सी सामानको नाम  प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी /धुर/क ा 

अब था चालु 
ममतगनु पन वा 
योग आउन नस ने 

१. गती चाटर् वोडर् १ २०४५।११।२५   धलुाउन ुपन 

२. सादा क्यालकुलेटर ४ िविभ न   िललाम गनुर् पन 

३. काठको दराज ७ िविभ न   ३ ममर्त गनुर् पन 

४. सोफासेट ४ िविभ न   ३ ममर्त गनुर् पन 

५. गाडन कुच  ५ िविभ न   १ ममर्त गनुर् पन 

६. सचूना पाटी १ २०४६।१०।२३   १ चाल ु

७. घरार्वाला काठको टेबल १८ िविभ न   १७ चाल ु

८. अि टमीटर १३ िविभ न   १ धलुाउन ुपन 

९. टे्रिसङ पेन १ २०४७।१०।२६   धलुाउन ुपन 

१०. रोटोिलङ पेन १ २०४७।१०।२६   धलुाउन ुपन 

११. जमुेट्री सेट १ २०४७।१०।२६   धलुाउन ुपन 

१२. सकुर् लर टे पेलेट १ २०४७।१०।२६   धलुाउन ुपन 

१३. इिलिपिटयल टे पेलेट १ २०४७।१०।२६   धलुाउन ुपन 

१४. 
साइि टिफक 
क्यालकुलेटर 

१२ िविभ न 
  

७ िललाम गनुर् पन 

१५. िकरोिसन िहटर  २ िविभ न   िललाम गनुर् पन 

१६. ोइङ बोडर् १ २०४७।१०।२६   धलुाउन ुपन 

१७. सादा काठको कुच  ३ िविभ न   १ धलुाउन ुपन 

१८. ि टल दराज ८ िविभ न   ८ चाल ु

१९. िभ  ेघडी ३ िविभ न   १ िललाम गनुर् पन 

२०. काँसको आ खरा १ २०४७।११।३   १ चाल ु

२१. ज गा   िविभ न ६-४-०-० 

२२. ज गा   २०४५।३।१६ २-८-०-० 

२३. कायार्लय भवन   २०५९।०५९ ०-४-०-० चाल ु

२४. चौिकदार भवन १ २०५९।०५९   
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िस.नं. िज सी सामानको नाम  प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी /धुर/क ा 

अब था चालु 
ममतगनु पन वा 
योग आउन नस ने 

२५.   १ २०७१।०७२   

२६. िटनको म ० िविभ न   ह ता तरण भएको 

२७. िसरक  ४ िविभ न   २ धलुाउन ुपन 

२८. डसेना  ४ िविभ न   २ धलुाउन ुपन 

२९. िट-टेबल ४ २०४८।१०।१०   ४ चाल ु

३०. कपडा ट्या ड १ २०४८।१०।१०   १ चाल ु

३१. ि टल थाल १४ िविभ न   ४ िललाम गनुर् पन 

३२. ि टल िगलास  १२ िविभ न   ५ िललाम गनुर् पन 

३३. ि टल कचौरा १६ िविभ न   ४ िललाम गनुर् पन 

३४. ि टमेट िकताब ४२ िविभ न   चाल ु

३५. नेपाली टाइप राइटर ३ िविभ न   ३ िललाम गनुर् पन 

३६. टेिक्नकल टा डसर् नमर्स १२ िविभ न   चाल ु

३७. 2 नं. िप लको टोप २ िविभ न   २िललाम गनुर् पन 

३८. िटनको वा टी ० िविभ न   ह ता तरण भएको 

३९. डाडु पिनयो ६ िविभ न   २ िललाम गनुर् पन 

४०. 3 िलटर ेसर कुकर ६ िविभ न   २ िललाम गनुर् पन 

४१. घु नी कुच  ४ िविभ न   चाल ु

४२. ह ेदार काठको कुिचर् २० िविभ न   ५ धलुाउन ुपन 

४३. टुल १ २०५१।६।२६   चाल ु

४४. क्यासेट रेिडयो २ िविभ न   २ िललाम गनुर् पन 

४५. लाि टक पानी टंकी २ िविभ न   चाल ु

४६. सादा काठको टेवल २ िविभ न   १ धलुाउन ुपन 

४७. काठको खाट  ७ िविभ न   २ धलुाउन ुपन 

४८. िसिलिपङ याग ७ िविभ न   ७ धलुाउन ुपन 

४९. िब्रफ केस २ िविभ न   १ धलुाउन ुपन 

५०. डुि लकेिटङ मेिसन १ २०५३।१।३   १िललाम गनुर् पन 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम  प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी /धुर/क ा 

अब था चालु 
ममतगनु पन वा 
योग आउन नस ने 

५१. िफ टर  ४ िविभ न   २ िललाम गनुर् पन 

५२. भिनर् िलयर क्यािलिलयर १ २०५३।७।१०   चाल ु

५३. इ. प िहटर ० िविभ न   

५४. टेिलफोन  ५ िविभ न   २ धलुाउन ुपन 

५५. ि ङिकङ वाटर िकताब १ २०५४।६।१७   चाल ु

५६. काठको सादा बे च  २ िविभ न   १ धलुाउन ुपन 

५७. ए नी लेबल ८ िविभ न   ४ धलुाउन ुपन 

५८. क् याक झोला १ २०५६।८।२१   १ धलुाउन ुपन 

५९. मेटे्रस १ २०५६।८।२१   १ धलुाउन ुपन 

६०. ि टल जग ३ िविभ न   २ िललाम गनुर् पन 

६१. आ मिुनयम कराई १ २०५६।१०।२१   चाल ु

६२. ता के २ िविभ न   चाल ु

६३. ि टल च चा ० िविभ न   

६४. आ मिुनयम डेक्ची ३ िविभ न   चाल ु

६५. ि टलको िडनर लेट ३२ िविभ न   १० िललाम गनुर् पन 

६६. ाइ पेन ३ िविभ न   चाल ु

६७. ताबा २ िविभ न   चाल ु

६८. सादा बलाङकेट ३ िविभ न   १ धलुाउन ुपन 

६९. जटु कापट ० िविभ न   

७०. काठको -याक ३ िविभ न   चाल ु

७१. क यटुर ५ िविभ न   १ िललाम गनुर् पन 

७२. टे लाइजर २ िविभ न   चाल ु

७३. यास चलुो + िसिल डर ३ िविभ न   चाल ु

७४. िनमार्ण कायर्को दर रेट ० िविभ न   

७५. इमज सी लाइट १ २०६०।१।१४   १ िललाम गनुर् पन 

७६. लाि क कुच  १० िविभ न   ५ धलुाउन ुपन 



122 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

िस.नं. िज सी सामानको नाम  प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी /धुर/क ा 

अब था चालु 
ममतगनु पन वा 
योग आउन नस ने 

७७. ि टर  ५ िविभ न   चाल ु

७८. सानो ि टल लेट  १५ िविभ न   ५ धलुाउन ुपन 

७९. कसौडी १ २०४८।१।६   

८०. पेट्रो याक्स ० िविभ न   

८१. 2 नं. फलामे टोप १ २०४८।१।७   १ धलुाउन ुपन 

८२. इि जनीयरीङ िकताब २९ िविभ न   चाल ु

८३. इङिलस नेपाली कमन कोसर् १ २०४८।१।९   १ धलुाउन ुपन 

८४. लेट रङ सेट १ २०४८।१।९   १ िललाम गनुर् पन 

८५. फोम २ िविभ न   १ धलुाउन ुपन 

८६. क पास १ २०४८।५।१९   धलुाउन ुपन 

८७. 
Programable 
क्यालकुलेटर 

४ िविभ न 
  

३ धलुाउन ुपन 

८८. क्यामरा २ िविभ न   १ िललाम गनुर् पन 

८९. फलामे -याक २ िविभ न   चाल ु

९०. ि टल आमखोरा २ िविभ न   चाल ु

९१. अं ेजी टाइप राइटर १ २०४४।७।१८   १ धलुाउन ुपन 

९२. िसि टको बाँटा १ २०४७।१०।२८   चाल ु

९३. 4.1/2 िलटर कुकर १ २०४७।१०।२८   चाल ु

९४. फलामे झाँजर १ २०४७।१०।२८   चाल ु

९५. फलामे कराइ  १ २०४७।१०।२८   चाल ु

९६. कोनका िट.िभ. १ २०६३।११।१२   चाल ु

९७. फोटोकपी मेिसन १ २०६३।११।१३   चाल ु

९८. यास िगजर सेट १ २०६३।११।१३   चाल ु

९९. अक्वा वाटर िफ टर  १ २०६४।३।११   १ ममर्त गनुर् पन 

१००. 100 एि पयर एक्साइड याट्री १ २०६३।११।३०   चाल ु

१०१. य.ुिप.एस. ३ िविभ न   चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको नाम  प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी /धुर/क ा 

अब था चालु 
ममतगनु पन वा 
योग आउन नस ने 

१०२. िज.िप.एस. ३ िविभ न   चाल ु

१०३. हे मेट  १ २०६७।३।२२   चाल ु

१०४. वाक टेक िकट १ २०६८।७।३   चाल ु

१०५. गाडी (िनसान) १ २०६८।९।१३   चाल ु

१०६. क्यानर १ २०६८।११।१   चाल ु

१०७. राउटर १ २०६८।११।१   धलुाउन ुपन 

१०८. यापटप क यटुर ३ िविभ न   चाल ु

१०९. ोजेक्टर १ २०६९।१।२२   चाल ु

११०. फो टपेड िसम काडर् १ २०६९।२।२८   चाल ु

१११. याक्स मेिसन १ २०६९।१२।८   चाल ु

११२. याट्री (150 Amp Tubblor) २ िविभ न   चाल ु

११३. 
य.ुिप.एस. (Gudlite 3.5 
KVA, 48 V) 

१ २०७१।१।१५ 
  

चाल ु

११४. वाइरलेस ADSL राउटर १ २०७१।१।१५   चाल ु

  

s]jn zAb 1fgn] cGt/ dgsf] cGwsf/ x6fpg ;Sb}g. 
–8]jL efujt 
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िज ला पशु सेवा कायालय¸ गु मी 
बे जु िववरणः बे जु नभएको  
 

िज सी िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण 
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/ब.िम

अव था चालु/ममत
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

1. टोभ 7  

2. िटनको बाकस 1 ममर्त हन नसक्ने 

3. हलेोिजन म िहटर 3  

4. पानी  िफ टर 2 योगमा रहकेा 

5. ेिस फोसेफर्  32  

6. िव िप हिे डल 26  

7. आिटर्फोसफ 43  

8. ट्रोकार ए ड क्यानलुा 9  

9. मेिजनल 3  

10. म िहटर डबल रड 4 . 

11. िसजर कैची 59  

12. याचलुा 2  

13. सिजर्कल टे्र 16  

14. याप बोडर् 1  

15. डु केन 2  

16. ाइट बोडर् 3  

17. िड िभ िड 1  

18. एल िज िट िभ 21 एफ 1  

19. यास चलुो सेट 2  

20. फेगल फसफ 2  

21. टे रलाइजर बक्स 1  
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण 
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/ब.िम

अव था चालु/ममत
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

22. माइ ो कोप 24  

23. इलेिक्ट्रकल रेि जेरेटर 6  

24. सेि टफग मेिसन 6  

25. ि ट या प 3  

26. हि पटल र डा क्वाटर भबन 2 भबन बनाएको मु य 

27. िट टेबलु ठुलो सानो 12  

28. कुिसर् सादा हातेदार समेत 91  

29. टेबलु काठको 37  

30. बे च काठको र ि टलको 25  

31. दराज काठको 11  

32. खाट र पलड 10  

33. कायार्लय बडापत्र 1  

34. सोफासेट 7  

35. क्या कुलेटर मेिशन 3  

36. नेम लेट 2  

37.  याक काठको  5  

38. चके राइटर 1  

39. 
द इ फेिक्सयस िडिजज अफ 
डोमेि टक एिनमल पु तक 

1 
   

40. ए िट िव एिनमल ह वे ट्री पु तक 1  

41. पांचै नासा ोिसडीङ पु तक 1  

42. इथाथे कोप आला 2  

43. विज प से का को परुानो भबन 6 २¸६५¸०००।- 

44. 
हाल कायार्लय स चालनमा 
रहकेो भनव  

9–10–3–2
  ८१¸८७¸०००।- 

45. पश ुसेवा के  बलेटक्सार 
१ नयाँ 
भवन 
बनेको   पितर् ज गा 
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण 
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/ब.िम

अव था चालु/ममत
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

46. पश ुसेवा के  दरबारदिेव थान १¸२५¸०००।- 

47. घांस ोत के  दिुवचैर 68-10-2-0 १¸०००००।- 

48. पश ुसेवा के  शाि तपरु 0-2-2-2 
 

49. पश ुसेवा के  मजवुा 0-6-1-3 
 

50. पश ुसेवा के  धकु ट रज थल 1-0-0-0 
 

51. 
नेपालको आिथर्क शासन 
पु तक 

1 
   

52. ि टल ख डे थाल 7  

53. ि टल िगलास 29  

54. ि टल लेट 13  

55. िटथ कटर 1  

56. मेटल िसडिवन 1  

57. रागो 5  

58. हिसया 2  

59. टे्रिवज फलामको 11  

60. अिथर्क एन पु तक 1  

61. रभि भङ िचयर 4  

62. अिथर्क एन िनयम पु तक 1  

63. िड टोिकया सेट 6  

64. कोदालो 4  

65. चाटर् बोडर् 1   
 
 

66. हिे म थ अथ पाडर्स ए ड 
ोटोजवुा अफ डोमेि टक 
एिनमल पु तक 

1    

67. 
 

िट िव अफ भेटे रनरी 
यारासाइटोलोजी पु तक 

1    

68. भेटे रनरी याथोलोजी पु तक 1  
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण 
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/ब.िम

अव था चालु/ममत
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

69. 
भेटे रनरी क्लीनीकल 
याथोलोजी पु तक 

1    

70. 
हे ड बकु अफ एिनमल ह वे ी 
पु तक 

2    

71. भेटेरीनरी टेक्सीकोलोजी पु तक 1  

72. 
र ोडक्सन अफ फमर् एिनमल 
पु तक    

73. 
फामर् एिनमल िवहािबयोर 
पु तक 

1    

74. ि टल अिफस दराज 20  

75. ि टल अिफस टेबलु 8  

76. एस मोडल कुसन चेयर 3  

77. ला टीक कस  65  

78. आरामी बे च 2  

79. दराज ि टल या डोस सोकेश 1  

80. साइलेज एड हमेिक पु तक 1  

81. 
यिूट्रन रक्वायसर् ए ड पोलट्री 
पु तक 

1    

82. 
िफिटङ फामर् एिनमल ड्यू रङ 
करािसिट पु तक 

1   
 
 

83. अगार्िनक मेनयुसर् पु तक 1  

84. 
ास ए ड ले यू स फर फरेज 
ए ड वायल क जरभेसन 
पु कत 

1    

85. िक ली िस टी 3  

86. डेक्ची 3  

87. ि टल जग 3  

88. 
बतर्मान लेखा यव थापन 
पु तक 

1    
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण 
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/ब.िम

अव था चालु/ममत
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

89. नेपाल शासन डाइरेक्ट्री पु तक 1  

90. ि टल थान साधा 13  

91. च चा 11  

92. ि टल कचौरा 17  

93. डाडु पिनयो 4  

94. िसरक 6  

95. िकडनी टे्र 3  

96. सिजर्कल टे्र सानो 2  

97. मोटर साइकल 6  

98. िसकायत पेिटका 1  

99. ेि चङ  गन र बोतल 12  

100. डसेना कापासको 3  

101. िसरािन कपासको 3  

202. 
नेपालको शासिनक िद दशर्न 
पु तक 

1    

103. प ु वा य हाते पु तीका 1  

104. 
ी ५ को सरकारको बतर्मान 

लेखा यव थापन भ ने पु तक 
1    

105. िबजलुी िमटर 2    

106. टेिलफोन सेट 2  

107. 
परफरमे स अिडिटङ क से ट 
एड ािक्टस पु तक 

2    

108. छु र 1  

109. ि टल बाटा 1  

110. िनजामित सेवा ऐन २०४९ 1  

111. ता के 3  

112. कामाद पु तक 2  



129 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण 
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/ब.िम

अव था चालु/ममत
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

113. वाएर पाइपको िचयर किचर् 11  

114. ेसर कुकर 4  

115. कराइ 4  

116. उनको का लो 1  

117. ोले स सेट 1  

118. 
वोभोभेट ोले स िपन 55.75 
एम एम एडज टेवल 

1    

119. फुट ट हयेर नाइफ 2  

120. अव क हक 180420 2  

121. हक नाइफ 22044 2  

122. एच नाइफ सरपेनर 220077 1  

123. मेटल िडटेक्टर मीनल 2  

124. 
अिफस सलाइिडङ दराज 
काठको 

2    

125. िमनल मेटल क्याचर 1  

126. 
िनसान डबल क्यािवन िपकअफ 
गाडी बा 1 झ 5853 

1    

127. 
ोसेिडङ अफ 3 अर िड 
एिनमल साइ स क भसर्सन 
पु तक 

1    

128. आभरहडे ोजेक्टर मेिसन 1  

129. ि म सेपरेटर मेिसन 1  

130. आलमोिनयम क्यान 1  

131. लि टक िसिलङ मेिसन 1  

132. ि टलको ला जर 1  

133. ए आइ गन अटोमेिटक 3  

134. ट्याग िमसन 7  
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण 
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/ब.िम

अव था चालु/ममत
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

135. क यटूर टेबलु 4  

136. क यटूर कुिचर् र बार टुल 3  

137. ि टल कुिसर् सादा 5  

138. टील कुस  हातवाला घरार्वाला 4  

139. िफिलप चाटर् 1 

140. 
िलिक्वड नाइट्रोजन क टनर 30 
िल 

8   

७ थानको मु य 
नखलुेको 

141. मदर रेि  7 िल 2 मु य नखलेुको 

142. रेि  2 िल 13   

११ थानको मु य 
नखलुेको 

143. क यटूर 6 

144. य ुिप एस 5 
145. ि टर 6  

146. 
एसर एसपाइर नटबकु क यटूर 
यापटप क यटूर 2    

147. क्यामेरा 1  

148. सानो िडिजटल क्यामेरा 3  

149. याक्स मेिसन 1  

150. बिडजो क्या टे्रटर ठुलो र सानो 51  

151. स टबोडर् 2   

१ थानको मु य 
नखलुेको 

152. ए आइ गन 28   

७ थानको मु य 
नखलुेको 

153. 
बेट याले स मेटल बिड 5 के 
िज क्यापािसिट 

1    

154. िट्रपल वेड याले स य ुएस ए 1  

155. अि टिमटर 1  

156. िभिभटेक मि टिमडया ोजेक्टर 1  
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण 
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/ब.िम

अव था चालु/ममत
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

257. फाइल क्यािवनेट दराज 2   

१ थानको मु य 
नखलुेको 

158. 
ब्रदर र क्याननका फोटोकिप 
मेिसन 

2    

159. 
ि ट लेबल डायल टाइप 50 
को िज वेट याले स 

5    

160. एिडएसएल राउटर 1  

161. याकुम िक्लनर 1500 1  

162. टेबलु पंखा 2  

163. इलेिक्ट्रक िक ली 1  

164. ि टल दराज बकु केश 3  

165. मोबाइल िसम  1  

166. कलर्न मेटे्रस ६*५ 1  

167. कलर्न मेटे्रस ६*४ 2  

168. को रयन लाइङ्गकेट 3  

169. डायिनङ्ग सेट 1  

170. िट.िभ.  याक 1  

   

ts{n] el/Psf] lbdfu wf/}wf/ ePsf] v's'/L h:t} xf]  
–/ljGb||yfg 6}uf]/ 
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िज ला जन वा य कायालय, गु मी 
बे जु िववरणः ब.उ.िश.नं. ३७०८०४३ 

िस.नं. आ.व. बे जु िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  कै. 

१. २०६९।७० िज ला जन वा य र अ पताल ५७¸००¸००४।- ५१¸५००।- ०।- 

२. २०७०।७१ िज ला जन वा य र अ पताल ६२¸२१¸०५०।- ४५¸९००।- ० 

३. २०७१।७२ िज ला जन वा य ०।- ०।- ४¸५०¸०००।- 

 ज मा रकम १¸१९¸२१¸०५४।- ९७¸४००।- ४¸५०¸०००।-  

 
ब.उ.िश.नं. ३७००१४३ 

िस.नं. आ.व. बे जु िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  कै. 

१. २०६९।७० िज ला जन वा य र अ पताल ०।- ५७¸०००।- ०।- 

 ज मा रकम ०।- ५७¸०००।- ०।-  

 
िज सी सामानको िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको नाम  प रमाण
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/रोपनी/ 

धुर/ क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१. काठको दराज ४ २०५८ ४ 

२. काठको टेवलु २५ २०५८ ५ 

३. बाहावाला काठके कुच  ३१ २०५८ ११ 

४. काठका सादा कुच  १४ २०५८ ६ 

५. िट टेवलु ९ २०६५ ४ 

६. िच ल फोरसेप ७ २०६८ २ 

७. भेजाइल पकुेलम ५ २०५८ ३ 

८. म क्यटुो फोरसेप १२ २०५८ १२ 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम  प रमाण
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/रोपनी/ 

धुर/ क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

९. सिजर्कल म ४ २०६३ २ 

१०. ि टलको थाल ६ २०७१ ० 

११. सोफा २ िसटवाला २ २०६५ ० 

१२. काठको बे च ११ २०६७ ४ 

१३. डि टवन १ ५०५९ ० 

१४. रभ वीङ िचयर २३ २०६७ ४ 

१५. इ लो को ड बक्स २ २०६० १ 

१६. भे टफरे टर रेि िजरेटर ३०४ ३ २०५९ ० 

१७. भे टफरफा ि जर ३०००० डेमो टक १ २०५९ ० 

१८. सटरे ज को डबक्स ५५ मोडेल ५ २०५९ ४ 

१९. ि जर अ।इस याक नं.८०० ३ २०५९ ० 

२०. ि जर ३०२ एस.वी. २ २०६७ ० 

२१. अटोमिेटक भो टेज टेपलाइरजर ६ २०६७ १ 

२२. हो डा जेनेरेटर ३ २०५९ १ 

२३. काठको यार्क ६ २०६४ ६ 

२४. काठको िफिलप चाटर् २ २०५९ २ 

२५. िसि टको ता के १ २०६८ ० 

२६. िमिन याप सेट ८ २०६६ ८ 

२७. टेिलफोन सेट ५ २०६६ ० 

२८. ि टलको यार्क ९० २०५९ ५ 

२९. ि टलको दराज ४७ २०५९ ७ 

३०. प.िन.अ थाइ साधन बोडर् २ २०५९ १ 

३१. रिङन िट.िभ. १ २०५९ ० 

३२. लाि क कुच  ७३ २०६७ १३ 

३३. काठको अउसिध रा ने िपकार् ४ २०५९ ० 

३४. अँर.िट फोरसेप १४७ २०६७ १४७ 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम  प रमाण
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/रोपनी/ 

धुर/ क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

३५. साइन बोडर् १ २०५९ ० 

३६. जार फोरसेप ३ २०६८ ३ 

३७. िफटसकोप ११ २०७१ ० 

३८. थेसकेप ४६ २०६२ ३० 

३९. िव.िप.सेट ५२ २०६२ ४९ 

४०. क्यानन याक्स मिेशन २ २०६७ १ 

४१. चकेराइटर १ २०५९ ० 

४२. मोटरसाइकल ७ २०५७ २ 

४३. अथम कोप १ २०६८ १ 

४४. अइ.य.ुिड.सेट १ २०६९ १ 

४५. वभर ेड ोजेक्टर १ २०५९ १ 

४६. वाटर िफ टर ४ २०६९ २ 

४७. क्या कुलेटर १० २०६७ 2 

४८. िड.िभ. यार्क १ २०६७ ० 

४९. िट.िभ.िक्यिवनेट १ २०५९ ० 

५०. मेघाफोन १ २०६२ ० 

५१. क यटुर सेट १२ २०६२ १ 

५२. ि टर १२ २०६३ २ 

५३. य.ुिप.एस. ११ २०६३ ७ 

५४. काठको िमिन बोडर् १ २०६४ १ 

५५. टुल १० २०६७ ८ 

५६. डेिलभरी सेट ६ २०७१ २ 

५७. ेिसङ्ग ्सेट ४२ २०६६ ३२ 

५८. विट टेवल १ २०६८ ० 

५९. वयट मेिशन एड ट १४ २०६९ १० 

६०. अइ.िभ टे ड १८ २०६६ १८ 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम  प रमाण
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/रोपनी/ 

धुर/ क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

६१. फुट सक्सन मेिशन २५ २०६९ ५ 

६२. पेसे ट ट्रली १ २०६५ १ 

६३. े प अपरेिटङ िस टम १ २०६५ १ 

६४. वेिवकोट िहटर १ २०६५ ० 

६५. क्यानन ोजेक्टर २ २०६५ ० 

६६. टेचर ३ २०६८ ३ 

६७. याक्स बक्स १ २०६५ ० 

६८. टेिलफोन बक्स २ २०६५ ० 

६९. सचूना पाटी १ २०६५ १ 

७०. ेिसङ टे्र १४ २०६६ ० 

७१. पे रनल भेजाइनल स. र.सेट १४ २०६६ ० 

७२. वयट मेिशन चाइ ड १० २०६८ ४ 

७३. ाइट बोडर् ३ २०६६ ० 

७४. याकको साइन बोडर् १ २०६६ १ 

७५. यापटप १० २०६६ १ 

७६. एस.मोडेल कुच  २५ २०६७ १० 

७७. 
बा.१झ.८७२५नं. िपकअफ 
गाडी 

१ २०६९ 
 

० 

७८. हलेोिजन िहटर ४ २०६६ १ 

७९. क्यानन क्यानर ३ २०६७ ० 

८०. यािक्सन क्या रयर २५ २०६९ ० 

८१. क यटुर टेबलु ५ २०६७ ० 

८२. इ.िक ली १ २०६९ १ 

८३. िडिजटल क्यामरा ४ २०६७ १ 

८४. बक्स पलङ १ २०६८ १ 

८५. ककवोडर् ि टल १ २०६७ १ 



136 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

िस.नं. िज सी सामानको नाम  प रमाण
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/रोपनी/ 

धुर/ क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

८६. िडिजटल वेयट मेिशन १ २०६८ ० 

८७. गाउँघर िक्नक बोडर् २० २०६७ ० 

८८. ेिसङ म ३ २०६८ १ 

८९. बक्सले वेड २ २०६८ १ 

९०. इ.एन.िट.सेट ६ २०६८ ६ 

९१. फोमबाला कुच  २१ २०६८ ६ 

९२. चाटर् बाडर् ८ २०६८ ३ 

९३. िभिजटर िचयर ४ २०६९ ० 

९४. म. वा.से.बोडर् ९ २०६७ ० 

९५. धातकुो भरर्याङ १ २०६९ ० 

९६. पलाि क िपकार् ३० २०६९ ० 

९७. गइुजर २ २०६९ ० 

९८. इ पाइम कुच  ४१ २०६९ ६ 

९९. वोिनडा िट.िभ. १ २०६९ ० 

१००. वोिनडा िड.िभ. लेयर १ २०६९ ० 

१०१. बकु केश १ २०६९ ० 

१०२. िट.िभ.ट्रिल १ २०६९ ० 

१०३. राउ ड टेवलु ४ २०६९ ० 

१०४. कुच  ४० २०६९ ० 

१०५. ड्यास १ २०६९ ० 

१०६. एस.मोडेल टेवलु २ २०६९ ० 

१०७. मा ती कुच  २ २०६९ ० 

१०८. फुट टेप २ २०७१ २ 

१०९. िड ले बोडर् ३ २०७० ३ 

११०. राउ ड टेवलु रर्याकवाला १ २०७० ० 

१११. िज.िप.एस. िमशन १ २०७० ० 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम  प रमाण
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/रोपनी/ 

धुर/ क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

११२. िज ला जन वा य भवन १ 20.20 m x10.70 m ० 

११३. िज ला मेिडकल टोर भवन १ 21.75 m x 9.75 m ० 

११४. चार प रवार क्वाटर भवन १ 12.80 m x 7.50 m ० 

११५. यास चलुो १ २०७० ० 

११६. इिपटेिमये सेट ८ २०७२ ० 

११७. अटोक्लेप ड्म ३ २०७१ ० 

११८. िट.िभ टे ड  २ २०७१ १ 

११९. कोिनका िट.िभ. १ २०७१ ० 

१२०. रेिज टे्रशन सेट एड ट ४ २०७१ ४ 

१२१. रेिज टे्रशन सेट चाइ ड ३ २०७१ ३ 

१२२. सक्सन प प १ २०७१ ० 

१२३. अिक्सप स मेिशन १ २०७१ ० 

१२४. डेिलभरी याक २ २०७१ १ 

१२५. इिपयोटेिम याक २ २०७१ १ 

१२६. एस.एस . टे्र २ २०७१ ० 

१२७. यासे ट इक्जािमशन बेड १ २०७१ ० 

१२८. िक नी टे्र १ २०७१ ० 

१२९. िच ल फोरसेप १ २०७१ १ 

१३०. िच ल फोरसेप वथ जार ३ २०७१ ० 

१३१. कोचर फोरसेप २ २०७१ २ 

१३२. क्याक सेट १ २०७१ ० 

१३३. अक्सजन क टरटे्रटर १ २०७१ ० 

१३४. याकुम सेट १ २०७१ १ 

१३५. रेि िजरेटर १ २०७१ ० 

१३६. ेिसङ म ३ २०७१ ० 

१३७. ेिसङ म ४ २०७१ १ 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम  प रमाण
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/रोपनी/ 

धुर/ क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१३८. बा ट्रा मग १ २०७१ ० 

१३९. एयर पट १ २०७१ ० 

१४०. थमर्श २ िल. २ २०७१ ० 

१४१. कुक्कर ३ ली. २ २०७१ ० 

१४२. यास चलुो बा ट्रा १ २०७१ ० 

१४३. कराइ डाडु सिहत १ २०७१ ० 

१४४. बा ट्रा िक ली १ २०७१ ० 

१४५. ि टल िगलास ५ २०७१ ० 

१४६. बा ट्रा िहटर १ २०७१ ० 

१४७. ि टल लेट ३ २०७१ ० 

१४८. ि टल कचउरा ४ २०७२ ० 

१४९. हटकेश १ २०७२ १ 

१५०. ि टल च चा १ २०७२ ० 

१५१. ि टल डाडु १ २०७२ ० 

१५२. नन ि टक कराइ १ २०७२ ० 

१५३. तावा १ २०७२ ० 

१५४. िटप पलङ १ २०७२ ० 

१५५. 
पेि भक मोडेल चाइ ड वथर ्
ि कल 

३ २०७२ 
 

० 

१५६. रेिज ट्रशन डल ३ २०७२ ० 

१५७. इमरजेज सी लाइट ३ २०७२ ० 

१५८. िपरलाइट ८ २०७२ ० 

१५९. डेिलभरी टेवलु िवथ फुट टेप ५ २०७२ ० 

 

 
ltld hlt af]N5f}, To;sf] b'O{ u'gf ;'g. 

                                                    – z's/ft  
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िसंचाइ िवकास िडिभजन¸ गु मी  
बे जु िववरणः ब.उ.िश.नं ३५७०३४ 

िस .नं.  आ .व.  वे जुको सिं  िववरण 
िनयिमत गनु  

पन 
असुल 
गनु पन 

पे क  कै 

१. ०६७।६८ जन मदान नभएको १¸७१¸६४३।-
२. ०६८।६९ ितन मिहना भ दा बढी काजमा रहकेो तलब ८६¸९६६।-
३. ०७०।०७१ बाँसरुी सिुनल सिमर जे िभ पेफ बािक ६¸००¸०००।-
४. ०७१।०७२ आिषस सिुनल सिमर जेिभ पेफ बािक २०¸००¸०००।-
५. ०७१।०७२ आिषस सिुनल सिमर जेिभ िन य कर ० ४¸१७२।- 

 ज मा रकम २८¸५८¸६०९।- ४¸१७२।-   

 
ब.उ.िश.नं ३५७१४३ 
 

िस .नं.  आ .व.  वे जुको सिं  िववरण 
िनयिमत गनु  

पन 
असुल 
गनु पन 

पे क  कै 

१. ०६९।७० ितन मिहना भ दा बढी काजमा रहकेो तलब १¸९७¸३२५।-
२. ०७०।०७१ करार कमर्चारीको तलब खचर् लेिखएको १¸९४¸०००।-

 ज मा रकम ३९१३२५    
 

िज सी सामानको िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको नाम  प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धुर/क ा/ब.िम. 

अव था चालु/ममत
 गनु पन वा योगमा 

आउन नस ने 

1.  ि टल थाल १४ ०६३।०३।२६ चाल ु

2.  ि टल कचौरा ९ ०६३।०३।२६ चाल ु

3.  ि टल िगलास २६ ०६३।०३।२६ चाल ु

4.  ि टल जग ३ ०६५।०५।०६ चाल ु

5.  
डेिक्च कसौिड िस भर 
ि टल 

३ ०६५।०५।०६ 
 

चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको नाम  प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धुर/क ा/ब.िम. 

अव था चालु/ममत
 गनु पन वा योगमा 

आउन नस ने 

6.  ि टल टेबलु २ ०६५।०५।०६ चाल ु

7.  ि टल दराज ९ ०६३।०४।०६ चाल ु

8.  टेबलु काठको १९ ०६३।०४।२६ चाल ु

9.  कुसन मेच २२ ०६५।०५।०६ चाल ु

10.  टुल २ ०६३।०४।०६ चाल ु

11.  काठको दराज ४ ०६५।०५।०६ चाल ु

12.  पलङ्ग खाट १९ ०६३।०४।०६ चाल ु

13.  अि टिमटर ३ ०६६।१०।१० चाल ु

14.  गा ी २ ०६३।०४।२६ चाल ु

15.  िडनर लेट १२ ०६५।०५।०६ चाल ु

16.  सादा मेच ७ ०७२।०१।१५ चाल ु

17.  बे च काठको २ ०६३।०४।२६ चाल ु

18.  यार्क काठको ६ ०६३।०४।२६ चाल ु

19.  सोफासेट ४ ०६३।०४।२७ चाल ु

20.  ख डेथाल ि टल ९ ०६५।०५।०६ चाल ु

21.  िट टेबलु ८ ०६५।०३।२३ चाल ु

22.  बाइनाकुलर १ ०६५।०३।२३ चाल ु

23.  ेसर कुकर ५ ०६३।०४।२६ चाल ु

24.  कराही २ ०७१।०२।२६ चाल ु

25.  िसकायत पेिटका १ ०६३।०४।२६ चाल ु

26.  मोटरसाइकल २ 
०६३।०४।२६   
०६६।०२।२८  

१ चाल ु १ योगमा 
आउन नसक्ने 

27.  यान पंखा ८ ०६५।०५।०६ चाल ु

28.  साइन बोडर् १ ०६३।०४।२६ चाल ु

29.  सचुना पािटर् १ ०६३।०४।२६ चाल ु

30.  क्लथ टैड २ ०६३।०४।२६ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको नाम  प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धुर/क ा/ब.िम. 

अव था चालु/ममत
 गनु पन वा योगमा 

आउन नस ने 

31.  रभि वङ मेच ४ ०७२।०१।१५ चाल ु

32.  टेपलाइजर १ ०७२।०३।२६ चाल ु

33.  िडिजटल लािनिमटर १ ०६३।०४।२६ चाल ु

34.  पे टो ाफ १ ०६३।०४।२७ चाल ु

35.  करे ट िमटर १ ०६३।०४।२८ चाल ु

36.  रेि जङ रड ७ ०६५।०५।०६ चाल ु

37.  ए नी लेवल १ ०६३।०४।२३ चाल ु

38.  लेन टेवलु १ ०६३।०४।२६ चाल ु

39.  टेिलफोन सेट ३ ०७१।०९।०१ चाल ु

40.  क्यिवन दराज १ ०६५।०५।०६ चाल ु

41.  पानी टंकी १ ०६३।०४।२६ चाल ु

42.  मेज रङ्ग टेप १७ ०७१।०५।१५ चाल ु

43.  फलामे भयार्ङ्ग १ ०६३।०४।२६ चाल ु

44.  क यटुर ४ ०७१।०१।१४ चाल ु

45.  याक्स मिसन १ ०७१।०७।१८ चाल ु

46.  इसजु ुगािड १४१३ १ ०७२।०३।०६ चाल ु

47.  यास िसिल डर ३ ०७१।०१।३० चाल ु

48.  यास चलुो २ ०७१।०१।२९ चाल ु

49.  भवन ३ ०५०।०३।३० १ रोपिन 
त घास गा िव स वाट 
ज गा िनशु क ा  

50.  नाग रक बडापत्र १ ०६४।०४।२६ चाल ु

51.  टुलिकट बक्स ४ ०६७।०५।०३ चाल ु

52.  
कलर िट िभ एल िज १४ 
इ च 

१ ०६५।०१।२८ 
 

चाल ु

53.  क्यानर १ ०७१।०७।१८ चाल ु

54.  क्यवु बक्स ६ ०६६।०३।२९ चाल ु

55.  सलकोन सेट १ ०६६।०३।२९ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको नाम  प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धुर/क ा/ब.िम. 

अव था चालु/ममत
 गनु पन वा योगमा 

आउन नस ने 

56.  िडिजटल क्यामरा २ ०६६।०५।२४ चाल ु

57.  यापटप ३ ०७१।०५।१५ चाल ु

58.  अटो लेवल मिसन ११ ०७१।०८।१९ 
 

३ थान चाल ुर ८ थान 
ममर्त गनुर्पन 

59.  लेभिलङ्ग टाफ ५ िम ११ ०७१।०८।२० चाल ु

60.  फोटोकिप मेिसन २ ०७०।११।११ चाल ु

61.  सझुाव पेिटका १ ०६९।०४।२१ चाल ु

62.  फोन बक्स २ ०६९।०४।२१ चाल ु

63.  इ भटर १ ०७०।०५।१० चाल ु

64.  याट्री इ भटर १ ०७०।०५।११ चाल ु

65.  ि टल लेट १८ ०७१।०३।२६ चाल ु

66.  क यटुर ी टर ६ ०७१।०८।१९ चाल ु

67.  साइकल १ ०७१।०८।१९ चाल ु

68.  िथयोलाइट मेिसन १ ०७१।०८।१९ चाल ु

69.  िज िप यस ८ ०७१।०८।१९ चाल ु

70.  
हलेोिजन िहटर 
इलेिक्ट्रक 

२ ०७१।०९।०१ 
 

चाल ु

71.  मि टिमिडया ोजेक्टर १ ०७१।०८।१८ चाल ु

72.  य ुिप यस २ ०७१।१०।०९ चाल ु

73.  
पाना सोिनक जीडी 
मोवाइल 

१ ०७२।०३।२६ 
 

चाल ु

74.  लाि टक कुिचर् १२ ०७२।०३।२७ चाल ु

 
   

बिु मान यि ले आफु समानका यि संग मात्र िववाद गनुर्पछर् । 
– महाभारत 
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कफ  िवकास के  आपँचौर,  गु मी 
बे जु िववरणः 

िस .नं.  आ .व.  वे जुको संि  िववरण 
िनयिमत गनु  

पन 
असुल गनु 

पन 
पे क  कै 

१. ०७१।७२ खचर् निमलेको ४५¸५११।- 

 

 
िज सी सामानको  िववरण 

िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 

 रोपनी/ धुर/ क ा/ ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१. टील दराज ६ ५ चाल ु१ ममर्त नहने 

२. यस मोडेलको कुस  ४ ३ चाल ु१ ममर्त नहने 

३. साधारण टेवल ३ ३ चाल ु

४. अफीस टील टेबल १ १ चाल ु

५. काठको अफीस टेबल ८ ७ चाल ु१ ममर्त नहने 

६. सचूना पाटी १ १ चाल ु

७. ेयर ५ 
  

३ चाल ु१ ममर्त हने १ 
ममर्त नहने 

८. टेप १ १ चाल ु

९. काठको दराज २ १ चाल ु१ ममर्त नहने 

१०. काठको कुच  २ १ चाल ु१ ममर्त नहने 

११. साइन बाडर् २ १ चाल ु१ ममर्त नहने 

१२. खाट ६ ५ चाल ु१ ममर्त नहने 

१३. ज गा धनी माण पजूार् १ २७ -१३-१-३  १ चाल ु१ ममर्त नहने 

१४. टील अखंोरा १ १ चाल ु

१५. चाटर् बोडर् १ १ ममर्त नहने 

१६. टील िगलास १२ २ चाल ु१० ममर्त नहने 
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 

 रोपनी/ धुर/ क ा/ ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१७. कोदाला १३ 
  

११ चाल ु२ ममर्त 
नहने 

१८. सानो कोदालो पाते १ १ चाल ु

१९. िसरक ३ २ चाल ु१ ममर्त नहने 

२०. डसना १ १ चाल ु

२१. िसरानी २ २ चाल ु

२२. 
िश ण भवन, कायार्लय 
भवन 

२ 
  

२ चाल ु

२३. झारी ३ २ चाल ु

२४. ख ती २ २ चाल ु

२५. थाल टील ४ ४ चाल ु

२६. कौचौरा टील ४ ४ चाल ु

२७. काठको रयाक १ १ चाल ु

२८. अलटी िमटर १ १ ममर्त नहने 

२९. क्यारोिसन िहटर १ १ ममर्त नहने 

३०. फुट ेयर २ १ चाल ु१ ममर्त नहने 

३१. वाल घडी १ १ चाल ु

३२. टील दराज )गलास डोर(  १ १ चाल ु

३३. सोफासेट २ २ चाल ु

३४. उजरुी पिेटका १ १ चाल ु

३५. क्यािसयो क्या कुलेटर २ २ ममर्त नहने 

३६. जापिनज चेकराइटर १ १ ममर्त नहने 

३७. अं ेिज टाइपराइटर १ १ ममर्त नहने 

३८. हालर  िमिशन १ १ ममर्त हने 

३९. करौती ६ ३ चाल ु३ ममर्त नहने 

४०. िसकेचर १५ ६ चाल ु९ ममर्त नहने 

४१. िकताब ३९ ३९ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 

 रोपनी/ धुर/ क ा/ ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

४२. हातवाला कुच  १ १ चाल ु

४३. लाि टक कुच  ४६ 
  

३२ चाल ु१४ ममर्त 
नहने 

४४. 
अिफस टील टेवलु घरार् 
भएको 

३ 
  

३ चाल ु

४५. रभ भीङ चेयर १ १ चाल ु

४६. मोटर साइकल २ २ चाल ु

४७. क यटुर ३ २ चाल ु१ ममर्त नहने 

४८. ि टर ३ २ चाल ु१ ममर्त नहने 

४९. य ूपी एस १ १ चाल ु१ ममर्त नहने 

५०. बे चा ३ २ चाल ु१ ममर्त नहने 

५१. ेसर कुकर २ २ चाल ु

५२. टाटा फो वा १ १ चाल ु

५३. फलामको खल १ १ चाल ु

५४. यास टंिक १ १ चाल ु

५५. यास चलुो २ १ चाल ु१ ममर्त नहने 

५६. 
वकु रेक टीलको अगािड 
िससा 

१ 
  

१ चाल ु

५७. कम यटुर टेबल १ १ चाल ु

५८. िमटर वक्स िव तुको १ १ चाल ु

५९. टेिलफोन सेट १ १ चाल ु

६०. १० वाट सोलार सेट १ १ ममर्त हने 

६१. ािन पोिल टंिक १ १ चाल ु

६२. याक्स मेिसन १ १ चाल ु

६३. बोस िचयर १ १ चाल ु

६४. िसिलङ फेन ५ ३ चाल ु२ ममर्त नहने 

६५. टे ड फेन १ १ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 

 रोपनी/ धुर/ क ा/ ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

६६. िकतिल िस भर २ १ चाल ु१ ममर्त नहने 

६७. ि टल जग १ १ चाल ु

६८. कराही १ १ चाल ु

६९. िदउरी )आ मिुनयम(  १ १ चाल ु

७०. िदउरी )फलाम(  १ १ ममर्त नहने 

७१. डाडु )ि टल(  १ १ चाल ु

७२. प य ुि टल २ २ चाल ु

७३. ि टल लेट २ २ चाल ु

७४. ि टल वाटा १ १ चाल ु

७५. यापटप २ २ चाल ु

७६. फोटोकिप र ि टर मेिसन १ १ चाल ु

७७. याकुम िक्लनर १ १ चाल ु

७८. िडिजटल क्यामरा १ १ चाल ु

७९. मोइ चर िमटर १ १ चाल ु

८०. कोरल जग तामाको १ १ चाल ु

८१. कोट टे ड १ १ चाल ु

८२. पावर े १ १ ममर्त हने 

८३. ा .नाइफ+विडङ नाइफ  ७ ७  चाल ु

८४. पिुनङ्ग स. ७ ४ चाल ु३ ममर्त नहने 

८५. ोजेक्टर िभिवटेक १ १ चाल ु

८६. प पर मोटर सिहतको १ १ चाल ु

८७. िव िुतय तराज ु १ १ चाल ु

८८. इ .पाइप कुस  ६ ४ चाल ु२ ममर्त नहने 

८९. अिफस टेवल ५×३ १ १ चाल ु

९०. अिफस टेवल ४×२ ५ ४ चाल ु१ ममर्त नहने 

९१. ६६” अफीस दराज १ १ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर
ज गाको े फल/ 

 रोपनी/ धुर/ क ा/ ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

९२. ५०” अफीस दराज १ १ चाल ु

९३. लक्सिमटर १ १ चाल ु

९४. क्लास ्मोवाइल सेट १ 
  

१ ममर्त नहने १ ममर्त 
नहने 

९५. टाटा िपकअप मोटर १ १ चाल ु

९६. मासर्ल ल ुहलेमेट १ १ चाल ु
 
  

यदी ितमी आ नो रह य श ुबाट जोगाउन चाह छौ भने आ नो असल 
िम सगं पिन यो रह य नखोल । 

–बे जािमन किलन
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िज ला भू-संर ण कायालय, गु मी 
वे जु िववरणः बे जु नभएको  
 

िज सी  िववरण 

िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/   

ब. िम. 

अव था 
चालु/ममत गनु 
पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१. काठको ग ावाला कूच  ७ २०५२।३।२८ चाल ु

२. काठको सादा कूच  ४ २०५२।६।१ चाल ु

३. काठको सादा कूच  १३ २०५२।७।२ चाल ु

४. फलामको खु ा कूच  २ २०६६।३।२४ चाल ु

५. काठको टुल ५ २०५२।३।२८ चाल ु

६. टेवल दइुतफर्  घरार् भएको १ २०५२।३।२८ चाल ु

७. टेवल एकतफर्  घरार् भएको २ २०५२।६।१ चाल ु

८. टेवल एकतफर्  घरार् भएको ३ ०५३।३।२६ चाल ु

९. क यटुर टेवल १ ०६२।१।११ चाल ु

१०. क यटुर टेवल १ ०६८।४।१० चाल ु

११. टेवल एकतफर्  घरार् भएको १ ०६९।२।८ चाल ु

१२. काठको दराज १ ०५२।३।८ चाल ु

१३. काठको दराज २ ०५२।६।२ चाल ु

१४. सोफा १ ०५२।३।२८ योगमा आउन नसक्न े

१५. सोफा २ ०५२।५।१२ चाल ु

१६. सोफा १ ०७२।३।२२ चाल ु

१७. िट टेवल १ ०५२।३।२८ चाल ु

१८. िट टेवल १ ०५२।६।१ चाल ु

१९. िट टेवल १ ०६६।३।२९ चाल ु

२०. िट टेवल २ ०७२।३।२२ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/   

ब. िम. 

अव था 
चालु/ममत गनु 
पन वा योगमा 
आउन नस ने 

२१. काठको पलङ सनमाइका १ ०५२।३।२८ चाल ु

२२. काठको पलङ सादा २ ०५२।३।२८ चाल ु

२३. काठको खाट ३ ०५२।६।१ चाल ु

२४. काठको खाट १ ०५२।१०।८ चाल ु

२५. ि टल दराज १ ०५२।३।२८ चाल ु

२६. ि टल दराज १ ०५२।३।२८ चाल ु

२७. ि टल दराज २ ०५२।५।१२ चाल ु

२८. ि टल दराज १ ०७१।१०।२७ चाल ु

२९. िफ टर १ ०६०।१।१८ योगमा आउन नसक्न े

३०. पेशर कुकर १ ०६३।८।२५ चाल ु

३१. पेशर कुकर १ ०६६।१०।११ चाल ु

३२. सचूना पाटी १ ०५२।३।२९ चाल ु

३३. िड पेले बोडर् १ ०५२।३।२९ चाल ु

३४. िड पेले बोडर् १ ०६१।९।२८ चाल ु

३५. िड पेले बोडर् १ ०६३।११।२७ चाल ु

३६. ि टल पेलेट ५ ०५२।७।२ चाल ु

३७. ि टल पेलेट ६ ०७१।१।३० चाल ु

३८. म तेल िहटर १ ०५२।३।२९ योगमा आउन नसक्न े

३९. ि टल डाडु १ ०५२।३।२९ चाल ु

४०. ि टल प य ु १ ०५२।३।२९ चाल ु

४१. िप ल प य ु १ ०५२।३।२९ चाल ु

४२. ि टल टे्र १ ०५२।३।२९ चाल ु

४३. ख डे थाल ि टल २ ०५२।३।२९ चाल ु

४४. िस टी डे ची ३ ०५२।३।२९ चाल ु

४५. ि टल डे ची १ ०५३।७।५ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/   

ब. िम. 

अव था 
चालु/ममत गनु 
पन वा योगमा 
आउन नस ने 

४६. ि टल बाटा १ ०५२।७।२ चाल ु

४७. िटनको बा टी १ ०५२।११।१६ चाल ु

४८. ि टल जग २ ०५२।३।२९ चाल ु

४९. ि टल जग १ ०६३।८।२५ चाल ु

५०. तामाको जग १ ०६९।९।१६ चाल ु

५१. ि टल िगलास ३ ०५२।७।२९ चाल ु

५२. ि टल िगलास १ ०६३।८।२५ चाल ु

५३. ि टल िगलास ६ ०७१।१।३० चाल ु

५४. ि टल च चा १२ ०५२।७।२ चाल ु

५५. ि टल थाल २ ०५२।३।२९ चाल ु

५६. चके राइटर १ ०५२।७।१५ चाल ु

५७. यािसका क्यामेरा १ ०५८।९।१० चाल ु

५८. िडजीटल क्यामेरा १ ०६७।२।२७ योगमा आउन नसक्न े

५९. िडजीटल क्यामेरा १ ०७१।७।४ चाल ु

६०. एभिनज लेभल १ ०५२।७।१५ चाल ु

६१. सादा बे च २ ०५२।७।२ चाल ु

६२. काठको टेकरी ६ ०५२।७।२ चाल ु

६३. कराइ अ मिनयम १ ०५२।७।२ चाल ु

६४. कराइ अ मिनयम १ ०६३।१।२५ चाल ु

६५. ि टल कचैरा २ ०६३।८।२५ चाल ु

६६. ि टल कचैरा ४ ०६३।८।२५ चाल ु

६७. ि टल कचैरा ३ ०५२।७।२ चाल ु

६८. फलामको तावा १ ०६५।३।१७ चाल ु

६९. िस टी ता के १ ०५२।७।२ योगमा आउन नसक्न े

७०. िस टी ता के १ ०६२।७।८ योगमा आउन नसक्न े
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िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/   

ब. िम. 

अव था 
चालु/ममत गनु 
पन वा योगमा 
आउन नस ने 

७१. िस टी ता के १ ०७१।१।३० चाल ु

७२. िडनर िपलेट ६ ०५२।७।२ चाल ु

७३. रभ भीङ कुच  १ ०५२।८।१२ योगमा आउन नसक्न े

७४. रभ भीङ कुच  १ ०६६।२।१९ योगमा आउन नसक्न े

७५. रभ भीङ कुच  १ ०७०।६।१४ चाल ु

७६. रभ भीङ कुच  ५ ०७२।३।२२ चाल ु

७७. टेिलफेन सेट १ ०५८।४।१ योगमा आउन नसक्न े

७८. टाइपराइटर १ ०५२।१०।२२ योगमा आउन नसक्न े

७९. क पास १ ०५२।७।१५ योगमा आउन नसक्न े

८०. क पास िस भा १ ०५४।३।११ चाल ु

८१. क पास बटम टाइप १ ०५४।३।११ चाल ु

८२. टेिलिभजन १ ०६३।९।२७ चाल ु

८३. रयाक स ला १ ०५७।४।२९ चाल ु

८४. रयाक ि टल १ ०७१।१०।२७ चाल ु

८५. िकटको कसैडी १ ०५७।९।६ चाल ु

८६. गाँस चलुा १ ०५८।७।२२ 

८७. 
कायार्लयको ज गा दानबाट 
ा    

०५९।१२।२० १ रोपनी चाल ु

८८. क यटुर २ ०६०।११।२३ योगमा आउन नसक्न े

८९. क यटुर १ ०६७।८।२ चाल ु

९०. क यटुर १ ०६७।११।१९ चाल ु

९१. क यटुर १ ०७१।१।२ चाल ु

९२. िप टर ब्रोदर १ ०७१।७।४ चाल ु

९३. मोटरसाइकल यामहा १ ०५४।१।२० योगमा आउन नसक्न े

९४. मोटरसाइकल िहरोह डा १ ०६८।१०।२२ चाल ु

९५. िभ  ेघडी १ ०५४।८।१५ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/   

ब. िम. 

अव था 
चालु/ममत गनु 
पन वा योगमा 
आउन नस ने 

९६. यापटप १ ०७०।६।६ चाल ु

९७. यापटप १ ०७२।३।६ चाल ु

९८. क्यानर १ ०७०।६।१ चाल ु

९९. िक ली १ ०७१।१।३० चाल ु

१००. िप टर क्यानन १ ०७२।३।६ चाल ु

१०१. िपकअप गाडी १ ह ता तरण हन बाँकी चाल ु
 
  

Sof xf] cxf] Tof] ;'/b]j kfg 
;Rrf sdfO u/L vfg' eg]/ hfg 

– dxfsjL nIdLk|;fb b]jsf]6f 
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मालपोत कायालय¸ गु मी 
वे जु िववरणः बे जु नभएको 
  
िज सी सामानको  िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/ब. 

िम. 

अव था 
चालु/ममत 
गनु पन वा 
योगमा 

आउन नस ने 

१. ि टल दराज ५० 

२. िट. टेबलु ७ 

३. सचुना वोडर् १ 

४. सोफा सेट ९ 

५. काठको टेवलु सेत्रटरी २० 

६. कंयास बकस काठको १ 

७. फलामे  सेफ २ 

८. काठको याक सटेन वाला २५ 

९. सफट वोड १ 

१०. डोर मेट ६ 

११. ऐन िनयमका पु तकह  ११ 

१२. सीटल कचौरा २ 

१३. कुिचर् गो डेन काठका समेत १८ 

१४. कायार्लयको ज गा 2.15.0.3 मा 5 कोठामा बनेको घर समेत  

१५. कायार्लयको भवन 1.5.0.0 मा 15 कोठाको भवन ३ तले समेत  

१६. रभलिभङंग िचयर २१ 

१७. क यटुर  १० 

१८. क यटुर टेवलु ८ 

१९. याँस चलुो िसली डर समेत १ 
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िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 
रोपनी/धुर/क ा/ब. 

िम. 

अव था 
चालु/ममत 
गनु पन वा 
योगमा 

आउन नस ने 

२०. नािगरक बडापत्र १ 

२१. िसटल टेवलु ४ 

२२. िसटल याक ६४ 

२३. टी.सी. यल. कलर िट भी १ 

२४. पलङंग र लोवेड ३ 

२५. ि टर र याक्स  १० 

२६. िहरो हो डा मोटर साइकल १ 

२७. बोस कुच   १ 

२८.  याक फलामे  १ 

२९. बेट्री र टे लाइजर ३ 

३०. मोठ टेवलु ९ 

३१. काठको बे च ८ 

३२. राउ ड टेवलु १ 

३३. िफ टर २ 

 

   

जो यि मा आ नो अगािड आएको मौकालाई िच न स ने शि  हदैँन 
उसलाई मौकाले बार बार ढ ढकाए पिन यसलाई उ ह ला स झ छ । 

–िव फोडर्
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िज ला िनवाचन कायालय, गु मी 
वे जु िववरणः कायस चालन कोष 

िस.नं. आ .व.  बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल गनुपन पे क  कैिफयत 

१. ०६८।०६९ 
खाजाखाना वापतको कर 
रकम  

१¸०३१।- 

स बि धत यि बाट 
रकम दािखला गरी 
बे ज ुफछय टको लािग 
िनवार्चन आयोगमा 
पत्राचार गरीएको 

२. ०६८।०६९ पा र िमक कर 
 

९¸६९९।- 

स बि धत यि बाट 
रकम दािखला गरी 
बे ज ुफछय टको लािग 
िनवार्चन आयोगमा 
पत्राचार गरीएको । 

३. ०६८।०६९ 
िज सी दािखला 
नदिेखएको 

५¸०००।- 
 

िनयिमतको लािग 
िनवार्चन आयोगमा 
पत्राचार ग रएको । 

४. ०६८।०६९ 
िज सी दािखला 
नदिेखएको 

१¸२०¸०००।- 
 

५. ०६८।०६९ तािलम संचालन ३९¸९९५।- 

६. ०६८।०६९ 
इ धन खचर् र जेनेरेटर 
ढुवानी 

८५¸२९०।- 
 

७. ०७०।०७१ NCAE तफर्  ३¸६०¸८२५।- 

८. ०७०।०७१ NCAE  तफर्  ४३¸५०५।- 

९. ०७०।०७१ NCAE तफर्  खाजाखाना ८०¸०००।- 

१०. ०७०।०७१ पा र िमक कर ३०¸२६५।- 
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ब.उ.िस.नः २१२०१३३ 

िस.नं. आ .व.  बे जु िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल गनुपन पे क  कैिफयत 

१. ०७१।०७२ स वा मण खचर् ६¸०९०।- 
 

िजिनअ गोिपलाल 
कडेलको स वा मण 
खचर् िनयिमतको लािग 
िनवार्चन आयोगमा 
पत्राचार ग रएको । 

२. ०७१।०७२ पा र िमक रकम ३१¸४१०।- 
 

िनयिमतको लािग 
िनवार्चन आयोगमा 
पत्राचार ग रएको । 

ज मा रकम ५¸४०¸६१०।- ९२¸५००।- 
 

 
 
िज सी िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण 
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 

/रोपनी/धुर/क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१. टेवल डबल घरार्वाला ४ 

२. सादा कुच  ८ १ थान चालु नरहकेो 

३. रवि भङ्ग कुच  ५ 

४. टील दराज ९ १ ममर्त गनुर् पन 

५. S मोडेल कुच  ५ २ ममर्त गनुर् पन 

६. िसंगल घरार्वाला टेवल ५ १ ममर्त गनुर् पन 

७. टेलीफोन सेट ६ ४ ममर्त गनुर् पन 

८. कुच  क ावाला ४ २ ममर्त गनुर् पन 

९. काठको फाइल  याक १ 

१०. फोन बक्स १ 

११. क यटुर टेवल २ 

१२. APC यिुपयस 2.5KVA १ योगमा आउन नसक्ने 

१३. यिुपयस २ २ ममर्त गनुर् पन 
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण 
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 

/रोपनी/धुर/क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१४. क्ला कुलेटर २ 

१५. क्यानन ् याक्स मेिशन  २ 

१६. इ भटर्र १ योगमा आउन नसक्ने 

१७. याट्री चाजर्र १  ममर्त गनुर् पन 

१८. क यटुर कुच  १  ममर्त गनुर् पन 

१९. ि टर ३ १ थान ममर्त गनुर् पन 

२०. क यटुर ३ 

२१. चके राईटर १ 

२२. सोफासेट ३ १ थान ममर्त गनुर् पन 

२३. टील  याग ७ १ थान ममर्त गनुर् पन 

२४. काठको  याग १ 

२५. सचूना बोडर् १ 

२६. नागरीक वडापत्र बोडर् १ 

२७. डेल मिनटर २ 

२८. टील िगलास ६ 

२९. िस टीको िकट्ली  १ 

३०. ि टल लेट १० 
  

२ थान योगमा आउन 
नसक्ने 

३१. ि टल टे्र १ 

३२. िस टीको ता के  २ 
  

१ थान योगमा आउन 
नसक्ने 

३३. 
नेपालको संिवधान समेत 
पु तक 

३ 
   

३४. िसरक २ 
  

१ थान योगमा आउन 
नसक्ने 

३५. ड ना ३ 
  

१ थान योगमा आउन 
नसक्ने 

३६. तिकया ४ १  थान योगमा आउन नसक्ने 
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण 
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 

/रोपनी/धुर/क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

३७. सोनी कुकर २.५ िलटर  १ 

३८. टील जग १ 

३९. फलामको तावा  १ 

४०. टील ख डरी थाल ३ 

४१. टीलको डाडु पिनयो २ 
  

२ थान योगमा आउन 
नसक्ने 

४२. अ मिुनयमको डे ची १ 

४३. ढलोटको कराई १ 
  

२ थान योगमा आउन 
नसक्ने 

४४. टीलको बाटा १ 

४५. टीलको कचौरा ६ 
  

३ थान योगमा आउन 
नसक्ने 

४६. दईुमखेु यास चलुो १ 

४७. रेगलेुटर र पाईप १ 

४८. यास िसिल डर १ 

४९. हगेर काठको १ 

५०. बारवाला खाट २ 

५१. िकचन टेवल १ 

५२. नेम लेट १ 

५३. सादा खाट १ 

५४. सादा टेवल २ 

५५. 
िडजीटल क्यामरा 
"ओिल पस" 

१ 
   

५६. 
मिह ा डबल क्याव 
िपकअप करिपयो गाडी 

१ 
   

५७. जेनेरेटर ५ केिभए " ागन" १ योगमा आउन नसक्ने 

५८. 
म टीफक्सन ि टर 
"सामसङ्ुग" 

१ 
  

योगमा आउन नसक्ने 
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण 
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 

/रोपनी/धुर/क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

५९. साइकल १ ममर्त गनुर् पन 

६०. टीलको सादा थाल ३ 

६१. 
ला टीकको अधर् पारदश  
मतपेटीका सानो 

८६० 
  

२८ थान योगमा 
आउन नसक्ने 

६२. नोिकया मोबाइल फोन सेट १ योगमा आउन नसक्ने 

६३. िहटर टा डर १ 

६४. ब्रदर याक्स मेिशन २ 

६५. काठको बे च २ १ थान ममर्त गनुर् पन 

६६. काठको सादा पलङ्ग १ 

६७. टोभ फलामको १ योगमा आउन नसक्ने 

६८. यापटप सेट ५७ ५ थान ममर्त गनुर् पन 

६९. सभर्र िसिपय ूमिनटर सेट १ 

७०. वेभ क्यामरा ५७ 
  

४ थान योगमा आउन 
नसक्ने 

७१. क्यानर (िफगंर ि ट) ५७ 

७२. िजिपएस सेट १ 

७३. िकपोर जेनेरेटर  १३ ५  थान ममर्त गनुर् पन 

७४. टे लाइजर १ ममर्त गनुर्पन 

७५. उजरुी पेटीका १ 

७६. 
ाइट बोड (िज.िन.अ.को 

िववरण) 
१ 

   

७७ S मोडेल टेवल १ 

७८. 
Pure Sinewave 1450 
VA UPS (Set 2 
Battery ) 

१ 
  

ममर्त गनुर् पन 

७९. EVM मेिशन क ट्रोल यिुनट २ 

८०. 
EVM मेिशन  यालेट 
यिुनट 

२ 
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण 
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 

/रोपनी/धुर/क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

८१. Dell Projector १ 

८२. 
Canon LBP6300dn 
Network Printer 

१ 
   

८३. काठको Invertor Box १ 

८४. 
काठको फाइल  याग Mini 
Library 

१ 
   

८५. 
Brother 3 in 1 
Multifunction Printer 

१ 
   

८६. UPS 650 VA २ 
  

१ थान योगमा आउन 
नसक्ने 

८७. माइक सेट १ 

८८. जेनेरेटर िकपोर६७०० ५kva १ 

८९. िट टेवल २ 

९०. 
अधर् पारदश  मतपेटीका 
ठूलो 

२४० 
  

२२ थान योगमा 
आउन नसक्ने 

९१. 
Dell Server with 
Monitor 

१ 
   

९२. 
हो डा साइन मोटरसाइकल 
DRS 

१ 
   

९३. दतार् थल क्यािबन १ 
 

   

:jtGq / lgikIf lgjf{rg M /fi6«sf] uf}/j 
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रेसुङ्गा नगरपािलका कायालय¸गु मी 
बे जु िववरण 

िस.नं. आ .व.  बे जुको संि  िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल 
गनुपन 

पे क  कैिफयत

१. २०७१।७२ 
सडक गु योजना तयारी कायर् ी
अिभय त्र क स टे सी ा.िल. नया 
बाने र ¸काठमा ड   

  
२¸१८¸६५५।- 

फ यौटको 
ममा 

रहकेो  

२. २०५२।५३ 
त घास गािवसको कवाडी सामान 
ठेक्काको रकम  ओम बहादरु सवेुदी  

२९¸६८६।- 
  

३. २०५३।५४ 
त घास गािवसको कवाडी सामान
ठेक्काको रकम महे  पा डे  

३८¸९८५।- 
  

४. २०५४।५५ 
त घास गािवसको कवाडी सामान
ठेक्काको रकम बस तराज गोतम  

१५¸०००।- 
  

५. २०५५।५६ 
त घास गािवसको सवारी साधन 
पािकर् ङ सेवा शु क ठेक्का रकम 
माधव े  

 
२०¸४२५।- 

  

६. २०५९।६० 
त घास गािवसको सवारी साधन 
पािकर् ङ सेवा शु क ठेक्का रकम 
िहम  .पा डे  

 
७¸०००।- 

  

७. २०६०।६१ 
त घास गािवसको सवारी साधन 
पािकर् ङ सेवा शु क ठेक्का रकम 
मोहन भजेुल 

 
८¸३००।- 

  

८. २०६०।६१ 
त घास गािवसको सवारी साधन 
पािकर् ङ सेवा शु क ठेक्का रकम 
बस त े  

 
१४¸९९५।- 

  

९. २०६१।६२ 
त घास गािवसको सवारी साधन 
पािकर् ङ सेवा शु क ठेक्का रकम 
दगुार् .े  

 
७¸५००।-  
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िस.नं. आ .व.  बे जुको संि  िववरण 
िनयिमत 
गनुपन 

असुल 
गनुपन 

पे क  कैिफयत

१०. २०६२।६३ 
त घास गािवसको सवारी साधन 
पािकर् ङ सेवा शु क ठेक्का रकम 
खमुलाल पा डे 

 
११¸०२३।- 

  

११. २०६३।६४ 
त घास गािवसको हाटबजार
ठेक्काको रकम खमुलाल पा डे  

५¸२०२।- 
  

१२. २०६४।६५ 
त घास गािवसको सवारी साधन पािकर् ङ 
सेवा शु क ठेक्का रकम मनोज े  

२९¸५५२।- 
 

 
ज मा  रकम १¸८७¸६६८।- २¸१८¸६५५।- 

 
िज सी  िववरणः 

िस.न. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको ेत्रफल/ 

रोपनी/धरु/क ा/ब. िम. 

अव था चाल/ु
ममर्त गनुर् पन वा 
योगमा आउन नसक्ने 

१. डेक्सटप क यटुर १० िविभ न िमितमा चाल ु
२. ि टर ५ िविभ न िमितमा चाल ु
३. यिुपएस २ िविभ न िमितमा चाल ु
४. फोटोकिप मेिशन २ िविभ न िमितमा चाल ु
५. यापटप ६ िविभ न िमितमा चाल ु
६. अिफस टेबलु ४ िविभ न िमितमा चाल ु
७. अिफस चेयर हिेभ १ िविभ न िमितमा चाल ु
८. सोफासेट ४ िविभ न िमितमा चाल ु
९. िट टेबल ३ िविभ न िमितमा चाल ु
१०. अिफस दराज टील १८ िविभ न िमितमा चाल ु
११. साधारण अिफस टेबल १५ िविभ न िमितमा चाल ु
१२. अिफस चेयर िमिडयम १ िविभ न िमितमा चाल ु
१३. अिफस चेयर सानो ११ िविभ न िमितमा चाल ु
१४. काठको बे च ४ िविभ न िमितमा ३ िललाम गनुर् पन
१५. काठको कुच  १३ िविभ न िमितमा चाल ु
१६. लाि क कुच ६२ िविभ न िमितमा चाल ु
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िस.न. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको ेत्रफल/ 

रोपनी/धरु/क ा/ब. िम. 

अव था चाल/ु
ममर्त गनुर् पन वा 
योगमा आउन नसक्ने 

१७. ि टल रयाक १ िविभ न िमितमा चाल ु
१८. क यटुर टेबल ८ िविभ न िमितमा चाल ु
१९. मोिनटर १ िविभ न िमितमा ममर्त हन नसक्ने 
२०. इ भटर्र डबल याट्री १ िविभ न िमितमा चाल ु
२१. याक्स मेिशन १ िविभ न िमितमा चाल ु
२२. ोजेक्टर १ िविभ न िमितमा चाल ु
२३. िकचन टेवल २ िविभ न िमितमा चाल ु
२४. लोबेड १ िविभ न िमितमा चाल ु
२५. बक्स पलङ १ िविभ न िमितमा चाल ु
२६. टेिलिभजन २ िविभ न िमितमा चाल ु
२७. िससाको टी टेबल १ िविभ न िमितमा चाल ु
२८. िडजीटल क्यामेरा १ िविभ न िमितमा चाल ु
२९. टोटल टेशन मेिशन १ िविभ न िमितमा चाल ु
३०. मोबाइल फोन १ िविभ न िमितमा चाल ु
३१. सोलार सेट १ िविभ न िमितमा चाल ु
३२. डाइिनङ टेवलु १ िविभ न िमितमा चाल ु
३३. िकताव रयाक १ िविभ न िमितमा चाल ु
३४. याकुम िक् नर १ िविभ न िमितमा चाल ु
३५. िमनी िट पर १ २०७१।०७२ चाल ु
३६. िपक अप जीप १ २०७१।०७२ चाल ु

३७. मोटरसाइकल ४ २०७१।०७२ 
 

३ वटा चाल ु१ वटा 
ममर्त समेत हन नसक्ने 

३८. दमकल १ २०७१।०७२ चाल ु

३९. टेक्टर ट्रली सिहत २ िविभ न िमितमा
 

१ वटा ममर्त हन
नसक्ने 

घर ज गातफ 

४०. गािवस भवन १ 

४१. नगरपािलकाको ज गा २० िक. २० -९-२ -२  
……. 
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िज ला हलाक कायालय¸गु मी 
बे जु  िववरणः 

िस.नं. आ.व. वे जुको सिं  िववरण 
िनयिमत 
गनु पन 

असुल 
गनु पन 

पे क  कैिफयत 

१. ०७०।०७१ 

भवनिनमार्णको टक्चर इङ 
गरेवापतको इ ी िनडर े को 
पारी िमक भु ानी गदार् क ा 
गनुर्पन कर   

 
८¸९२५।- 

 

फ योटको 
कृयामा 
रहकेो । 

 ज मा रकम  ८¸९२५।-   
 

िज सी  िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/रोपनी/

धुर/क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ 
ममत गनु पन वा 

योगमा आउन नस ने

१. टील दराज १५ ४ थान िललाम गनुर् पन 

२. काठको टेबलु १२ ३ थान िललाम गनुर् पन 

३. काठको बाहावाला कुच  ४ चाल ु

४. काठको सादा कुच  ३१ ९ थान िललाम गनुर् पन 

५. सेफ ६ १ िललाम गनुर् पन 

६. िपजनहोल ३ १ िललाम गनुर् पन 

७. सचुना पाटी १ चाल ु

८. साइनबोडर् १७ १० थान ममर्त गनुर् पन 

९. चकेराइटर १ चाल ु

१०. डाँक िबमा टाँचा २२ चाल ु

११. धनादशे टाँचा ३ चाल ु

१२. तराज ु२ के.जी १६ १० थान िललाम गनुर् पन 

१३. फलामे ढक ७ चाल ु



165 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/रोपनी/

धुर/क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ 
ममत गनु पन वा 

योगमा आउन नस ने

१४. िप ले ढक ३ चाल ु

१५. बैरङ्ग टाँचा १ चाल ु

१६. कायार्लयका छापह  ३७ चाल ु

१७. डनलप ि टल कुच  ७ ४ थान िललाम गनुर् पन 

१८. ताला १० चाल ु

१९. िस टीको डेक्ची २ २ थान िललाम गनुर् पन 

२०. िगलास १५ १० थान िललाम गनुर् पन 

२१. थाल ८ ६ थान िललाम गनुर् पन 

२२. लेट १२ ६ थान िललाम गनुर् पन 

२३. डाडु पिनयो २ चाल ु

२४. ेसर कुकर २ १ थान िललाम गनुर् पन 

२५. खाट १ चाल ु

२६. टुल १ चाल ु

२७. कापट १५.३०िम िललाम गनुर् पन 

२८. क्यलकुलेटर ५ चाल ु

२९. बे च ७ ४ थान िललाम गनुर् पन 

३०. सोफासेट ३ १ थान िललाम गनुर् पन 

३१. िट टेबल ७ २ थान िललाम गनुर् पन 

३२. टेबल िससा १ चाल ु

३३. घु ने कुच  १३ ५ थान िललाम गनुर् पन 

३४. िकताब ३ चाल ु

३५. िफ टर १ िललाम गनुर् पन 

३६. मोटरसाइकल १ िललाम गनुर् पन 

३७. बक्स टेबल ५ १ थान िललाम गनुर् पन 

३८. कुसन २ चाल ु

३९. पलङ्ग २ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/रोपनी/

धुर/क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ 
ममत गनु पन वा 

योगमा आउन नस ने

४०. काडर्बोडर् १ चाल ु

४१. ि टल कचौरा २५ १० थान िललाम गनुर् पन 

४२. च चा १० ३ थान िललाम गनुर् पन 

४३. उजरुी पेटीका १ चाल ु

४४. ि टल िगलास ६ चाल ु

४५. करािह १ चाल ु

४६. थमर्स १ िललाम गनुर् पन 

४७. त ना िब तराको १ चाल ु

४८. खोल िब तराको ३ चाल ु

४९. डसेना ३ चाल ु

५०. िचयर कुसन ५ चाल ु

५१. तिकया िब तराको ३ चाल ु

५२. िसरक २ चाल ु

५३. टेिलफोन सेट ९ चाल ु

५४. अंक िक ला ५ चाल ु

५५. डनलप १ िललाम गनुर् पन 

५६. याँस चलुो १ चाल ु

५७. इमज सी लाइट १ िललाम गनुर् पन 

५८. हडर्केश १ चाल ु

५९. पोिलथन म १ चाल ु

६०. बेलेङ्गकेट १ चाल ु

६१. पानस ब ी १ चाल ु

६२. पो बक्स दराज १ चाल ु

६३. ५ के.जी र १०० के.िज तौल मेिशन २ चाल ु

६४. लेटर बक्स ७ चाल ु

६५. एटलस साइकल ७ ३ थान िललाम गनुर् पन 
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/रोपनी/

धुर/क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ 
ममत गनु पन वा 

योगमा आउन नस ने

६६. क यटूर मेिशन + य ुिप एस ७ ४ थान िललाम गनुर् पन 

६७. याक्स २ १ ममर्त गनुर् पन 

६८. क यटूर टेबल ४ चाल ु

६९. फोटोकपी + ि टर ५ चाल ु

७०. क्यानर मेिशन ३ चाल ु

७१. लेजर ि टर ४ चाल ु

७२. वेभ क्यामेरा ६ चाल ु

७३. नेटवकर्  वीच ३ चाल ु

७४. लेिमनेशन मेिशन ३ चाल ु

७५. पेन ाइभ ३ चाल ु

७६. क यटूर ि टर १ चाल ु

७७. िभसा डेक्स २ चाल ु

७८. नोट ग ने मेिशन १ चाल ु

७९. यापटप २ चाल ु

८०. इ भटर्र+ याट्री २ चाल ु

८१. कुच  पलाि क १५ चाल ु

८२. िज.ह.का. गु मी १.४.२.२ चाल ु

८३. ई.ह.का. रडी ०.०.३.३ चाल ु

८४. ई.ह.का. दोहोली ०.३.३.३ चाल ु

८५. ई.ह.का. धकु ट ०.४.२.१ चाल ु

८६. ई.ह.का. धकु ट ३.२.३.१ चाल ु

८७. ई.ह.का. ृंगा ०.१०.२.३ चाल ु

८८. ई.ह.का. मजवुा ०.०.०.३ चाल ु

८९. ई.ह.का. च कोट ०.१.३.२ चाल ु

......... 
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मिहला तथा बालबािलका कायालय, गु मी 
बे जु  िववरणः बे जु नभएको  
 

िज सी  िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धुर/क ा/ब.िम. 

अव था 
चालु/ममत 
गनु पन वा 
योगमा 

आउन नस ने 

1= टील थाल 21 2047/10/18
2057/10/16 

  

2= कसौडी 1 2047/10/18   

3= डेक्ची, टील, िसलभर 3 2046/12/03   

4= टील गीलास 26 2047/02/12   

5= डाडु 2 2051/08/02   

6= पिनयो 2 2053/09/09   

7= डसना 5 2056/12/15  
१थान याितएकोले
िललाम गनुर्पन 

8= िसरक 7 2046/12/06  
१थान याितएकोले
िललाम गनुर्पन 

9= कापट 3 2057/10/02   

10= 
टेबलु ठुलो, िस)गलर डबल 
घरार्वाल 

5 2046/12/03   

11= मा ती घु ने र सादा कुच  27 2051/03/06  
४ वटा भाँिचएकोले
िललाम गनुर्पन 

12= काठको दराज 2 2053/04/01   

13= क्यालकुलेटर 2 2051/03/06   

14= गा ी 2 2047/02/12   

15= िक ली ठूलो इलेक्ट्रोिनक 2 2046/10/24  
थान १ िब ेकोले 
िललाम गनुर्पन 

16= बाटा 1 2046/10/24   
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धुर/क ा/ब.िम. 

अव था 
चालु/ममत 
गनु पन वा 
योगमा 

आउन नस ने 

17= कचौरा 29 2047/10/10   

18= टोभ 1 2055/01/10   

19= ता के 2 2047/02/11   

20= टीलको जग, अ खोरा 4 2046/12/03  
थान १ फुटेकोले
िललाम गनुर्पन 

21= ेसर कुकर 3 2046/12/03  थान १ ममर्त गनुर्पन 

22= िडनर लेट 30 2047/02/11  
थान २ फुटेकोले
िललाम गनुर्पन 

23= कराई 2 2047/10/18   

24= टील दराज 8 2048/03/32   

25= झाजर 1 2058/03/17   

26= टी टेबलु 5 2051/03/06  
१ वटा 

भाँिचएकोले 
िललाम गनुर्पन 

27= पलङ् खाट 5 2051/03/06   

28= 
केरोिसङ् िहटर इलेक्ट्रोिनक 
िहटर 

2 2055/09/05  
थान १ िब ेकोले
िललाम गनुर्पन 

29= टीलको फोि डङ् िचयर 5 2060/04/01  
५ वटा 

भाँिचएकोले 
िललाम गनुर्पन 

30= बे च 4 2057/03/15   

31= तिकया 4 2054/09/25   

32= बा टी 1 2053/09/09   

33= टे्र िचया 1 2053/09/09   

34= िकचन याक 1 2057/12/12  
१ वटा भाँिचएकोले
िललाम गनुर्पन 
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धुर/क ा/ब.िम. 

अव था 
चालु/ममत 
गनु पन वा 
योगमा 

आउन नस ने 

35= 
िसलाइ मेिशन र चाउचाउ 
पकाउने मेिशन 

3 2054/02/15  
थान २ िब ेकोले 
िललाम गनुर्पन 

36= ेस आइरन 1 2056/02/15   

37= िफ टर 2 2054/03/25  
थान १ िब ेकोले 
िललाम गनुर्पन 

38= 
फोन बक्स सिहतको फोन 
सेट 

1 2054/09/05   

39= सोफा सेट 2 2055/08/28   

40= क्यामरा यािसका र िडिजटल 3 2056/11/23   

41= यास चलुो सेट 1 2057/05/21   

42= गलैचा 1 2058/03/17   

43= काठको हगर 1 2058/12/12   

44= 
क यरुटर सेट, यापटप डेल 
यपटप एल एन भो 

5 2060/11/11  २ क यटुर 

45= क यटुर टेबल 3 2060/11/11   

46= िसिलङ् पंखा 1 2061/02/21   

47= याक्स मेिशन 1 2061/11/28  
थान १ िब ेकोले 
िललाम गनुर्पन 

48= १४” िट.भी. 1 2063/06/25   

49= लेङ्केट 1 2064/09/25   

50= याटे्रस 1 2066/11/06   

51= फोटोकपी मेिशन 1 2068/11/28   

52= ोजेक्टर मेिशन 1 2069/11/08   

53= मोटर साईकल (साइन) 1 2070/12/27   

54= टील बोडी कुच  1 2070/11/26   

55= ज गाको  लालपजूार् 1 2070/04/32 0-7-2-0/0-7-2-0  
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धुर/क ा/ब.िम. 

अव था 
चालु/ममत 
गनु पन वा 
योगमा 

आउन नस ने 

56= म िहटर 1 2070/10/08   

57= राउ ड टेबल ( लाि क) 1 2070/11/26   

 यिूनसफ तफर् को     

57= क यटुर र ि टर (एच.पी) 1/1 2070/04/11   

मिहला जागृित/आय आजन काय म अ तगत 

58= दराज 1 2057/03/23   

59= टेबलु 3 2057/03/23   

60= कुच  3 2057/03/23  
३ वटा भाँिचएकोले
िललाम गनुर्पन 

सयुं  रा ट्रसंघ सुर ा प रषद्को ताव नं. १३२५ र १८२० को काय म अ तगत । 

61= यापटप (एच. पी.) 1 2070/03/19   

62= याक्स मेिशन 1 2070/03/19   

63= क यटुर सेट (डेल) 1 2070/03/19   

64= यापटप टेवल 2 2070/03/19   

65= एिडएसएल राउटर 1 2070/03/19   

66= अिफस घरार् टेवल 1 2070/03/19   

 
 
 

   
hgd'vL k|zf;g M cg'zf;g / ;'zf;g 
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कारागार कायाल¸गु मी 
बे जु िववरणः ब.उ.िश.नः३१४०२०३ 

िस.नं. आ.व. वे जुको सिं  िववरण 
िनयिमत 
गनु पन 

असुल
गनु 
पन 

पे क  कैिफयत

१. ०७०।७१ 

करारमा कायर्रत कमर्चारीको पा र िमक खचर् 
िशषर्क सेवा र परामशर् २२४११ बाट खचर् 
ले न ुपनमा खचर् िशषर्क तलव २११११ बाट  
खचर् लेिखएको 

९०¸०००।- 
   

२. ०७१।७२ 

करारमा कायर्रत कमर्चारीको पा र िमक खचर् 
िशषर्क अ य शु क २२४१२ बाट खचर् 
ले नपुननमा खचर् िशषर्क तलव २११११ बाट  
खचर् लेिखएको 

१¸०१¸०८८।-
   

 ज मा रकम १¸९१¸०८८।-    

 

िज सी सामानको  िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 
/रोपनी/धुर/क ा/    

ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

1= कायार्लयको ज गा पजुार् ६-१-२-० 

2= काठको दराज १ ०६६।११।१३ चाल ु

3= टेवल साधा ५ 
०६६।११।१३
०६७।३।१८  

चाल ु

4= पोनवाला कुच  ३ चाल ु

5= रव वर कुच  १ ०६७।३।१८ चाल ु

6= फलामे नेल २ योगमा आउन नसक्ने 

7= हतकडी २ चाल ु

8= कायार्लयको छाप १ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 
/रोपनी/धुर/क ा/    

ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

9= शाखा मखु १ चाल ु

10= गो य छाप १ चाल ु

11= साधा कुच  काठको २ चाल ु

12= िभ  ेघिड १ चाल ु

13= घरार्वाला टेवल १ चाल ु

14= टेिलफोन सेट १ चाल ु

15= कुकर १ चाल ु

16= ता के १ चाल ु

17= डाडु ि टल १ चाल ु

18= बे च काठको १ ०६६।११।१३ चाल ु

19= ि टल टेवल १ चाल ु

20= रंिगन िट.िभ. ३ ०६७।३।२० 
 

२ चाल ु१ िललाम गनुर् 
पन  

 
   

;'zf;g / ;bfrf/ M lghfdtL ;]jfsf] cfwf/ 
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िज ला आयुवद वा य के ¸गु मी 
बे जु िववरणः ब.उ.िश.नं ३७०८०९३ 

िस .नं.  आ .व.  वे जुको सिं  िववरण 
िनयिमत गनु 

पन 
असुल 
गनु पन 

पे क  

१. २०७०।७१ 

वािषर्क कायर् म अनसुार गाउँघर िक्लिनक कायर् म 
तािलम संचालन तथा मिहला वा य वयमं 
सेिवकाको िकटवक्स तथा ेस िनमार्ण कायर् म 
संचालन गदार् िन न अनसुारको खचर् लेिखएकोमा ती 
कायर् मह  संचालन गदार् कुनैपिन िनदिशका, 
कायर्िविध आिदनै नबनाइर् खचर् लेिखएकोलाइर् 
िनयिमत खचर् भ न निम ने . 

१¸१८¸८२२।
  

२. २०७०।७१ 

सावर्जिनक िनकायले पि चस हजार पैया भ दा बढी 
रकमको ख रद गदार् मौजदुा सचूीमा रहकेा 
आपिूतर्कतार् बाट िलिखत पमा दरभाउपत्र वा ताव 
मागग र ख रद गनुर्पनमा के ले एकै िमितका एउटै 
फमर्को िवलबाट सचूी दतार् बेगरको स लायसर्बाट 
औषिध ख रद गरेकोलाइर् िनयिमत भ न निम ने . 

१¸७३५००।-
  

 

िज सी सामानको  िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 

े फल/ 
रोपनी/धुर/ 
क ा/ ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१. इ एन टी सेट इ डीया १ थान २०५६।१२।२७ चाल ु

२. डुस क्यान सेट ए मनुीयम १ थान २०५६।१२।२७ ममर्त गनुर्पन 

३. िकडनी टे्र २ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

४. ेिसङ टे्र कभर सिहत १ जोडा २०५६।१२।२७ चाल ु

५. डे टल फोरसेप १ सेट २०५६।१२।२७ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 

े फल/ 
रोपनी/धुर/ 
क ा/ ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

६. ेिसङ फोरसेप टुथ वाला २ थान २०५७।१०।१५ चाल ु

७. ेिसङ िसजर ३ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

८. िनडल हो डर ४ थान २०७२।०२।१४ चाल ु

९. टंग िडपरेसर २ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

१०. साइनस फोरसेप १ थान २०५६।१२।२७ चाल ु

११. आटर् र फोरसेप ६ थान २०७२।०२।१४ चाल ु

१२. एयर िस र ज १ सेट २०५६।१२।२७ चाल ु

१३. िचटल फोरसेप १ थान २०५६।१२।२७ चाल ु

१४. पेकुलम २ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

१५. फरेन वोडी रमभुर ३ थान २०७१।१०।०४ चाल ु

१६. टेथो कोप ३ थान २०६८।११।२८
 

२ थान योगमा आउन 
नसक्ने 

१७. टे रलाइजर २ थान २०५६।१२।२७ चाल ु

१८. म क्यटुो फोरसेप २ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

१९. टोभ २ थान २०६४।१०।२३ योगमा आउन नसक्ने 

२०. प ज हो डर १ थान २०५६।१०।१५ चाल ु

२१. टील म २ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

२२. िफटो कोप १ थान चाल ु

२३. थ व फोरसेप िच टा १ थान योगमा आउन नसक्ने 

२४. िब िप इ ट्रमे ट पारोवाला २ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

२५. पोट कोप २ थान २०६४।०८।२७ चाल ु

२६. ामर(परकसन) १ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

२७. पोिलपस फोरसेप १ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

२८. इयर फोरसेप १ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

२९. इयर ेिसङ फोरसेप १ थान २०६४।०९।१३ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 

े फल/ 
रोपनी/धुर/ 
क ा/ ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

३०. िपिनयरी िस र ज १ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

३१. सचुर चालािजयन फोरसेप १ थान २०६४।०९।१३ योगमा आउन नसक्ने 

३२. ला टर िसजर १ थान २०६४।०९।१३ योगमा आउन नसक्ने 

३३. यिुनभसर्ल डे टल फोरसेप १ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

३४. टेरीलाइजर १ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

३५. िक्लिनकल याले स १ थान २०६४।०९।१३ योगमा आउन नसक्ने 

३६. सचुर फोरसेप १ थान २०६८।०१।२३ चाल ु

३७. ेिसङ प ज फोरसेप २ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

३८. हमेा टािटक फोरसेप १ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

३९. साइनस ेिसङ फोरसेप १ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

४०. याजल ेिसङ फोरसेप १ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

४१. टे रलाइिजङ फोरसेप १ थान २०६४।०९।१३ चाल ु

४२. वा प वेदन य त्र १ थान २०६४।१०।०६ चाल ु

४३. िस िव कनेक्सन पाइप १ थान २०६४।१०।०६ योगमा आउन नसक्ने 

४४. ब्रास नोजल १ थान २०६४।१०।०६ योगमा आउन नसक्ने 

४५. टीम सावर १ थान २०६४।१०।०६ योगमा आउन नसक्ने 

४६. कुच  फोम लगाएको १ थान २०५७।०३।१२ चाल ु

४७. सेक्टर टेवलु सनमाइका २ थान २०६२।०१।२६ चाल ु

४८. कुच  हात वाला ५ थान २०५७।०३।१२ चाल ु

४९. टुल काठको २ थान २०७१।१०।०७ चाल ु

५०. अिफस दराज ठूलो २ थान २०६५।०१।११ ममर्त गनुर्पन 

५१. खाट सादा १ थान २०५७।०५।२८ चाल ु

५२. टेवलु घरार्वाला ३ थान २०६४।११।३० चाल ु

५३. टेवलु सादा २ थान २०७१।१०।०७ चाल ु

५४. रयाक २ थान २०५७।१०।२८ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 

े फल/ 
रोपनी/धुर/ 
क ा/ ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

५५. फुट टेप १ थान २०७१।१२।३० चाल ु

५६. िवरामी जा ने टेवलु ४ थान २०६६।०१।२९ चाल ु

५७. गाइने टेवलु १ थान २०५७।०५।२८ ममर्त गनुर्पन 

५८. फलामे खाट िवरामी सतुाउने १ थान २०५७।१०।१५ योगमा आउन नसक्ने 

५९. सादा कुच  काठको ४ थान २०६५।०१।११ चाल ु

६०. तसला सानो टील १ थान २०५७।१०।१५ योगमा आउन नसक्ने 

६१. डेक्ची आ मिुनयम २ थान २०५७।१०।१५
 

१ थान योगमा आउन 
नसक्ने 

६२. फलामे कराइर् १ थान २०५७।१०।१५ योगमा आउन नसक्ने 

६३. माइ ोटेल टेिलफोन सेट ३ थान २०६४।०३।२५ योगमा आउन नसक्ने 

६४. सनमाइका डवल पलंग १ थान २०६०।०४।०१ चाल ु

६५. टील दराज सानो ६ थान २०६६।०१।२५ २ थान ममर्त गनुर्पन 

६६. रभि भङ िचयर २ थान २०६५।०१।०५ योगमा आउन नसक्ने 

६७. काठको टेवलु सनमाइका १ थान २०६०।११।०३ चाल ु

६८. एस मोडल टील कुच  ४ थान २०६२।०१।२४
 

१ थान योगमा आउन 
नसक्ने 

६९. पंिचङ मेिसन हभेी १ थान २०६०।११।०८ योगमा आउन नसक्ने 

७०. ि टल कुच  पाइपवाला ७ थान २०६४।०१।२४ चाल ु

७१. सोफा सेट २ सेट २०६४।०१।२४ चाल ु

७२. टी टेवलु १ थान २०६२।०१।२६ चाल ु

७३. 
काठको टेवलु ि टल पाता 
लगाएको 

१ थान २०६२।०१।२६
 

चाल ु

७४. काठको दराज १ थान चाल ु

७५. काठको टेवलु सादा १ थान चाल ु

७६.   याक टील ४ थान २०७२।०२।३१ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 

े फल/ 
रोपनी/धुर/ 
क ा/ ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

७७. माकर् र वोडर् १ थान २०६४।०३।१३ चाल ु

७८. यास िसिल डर ३ थान २०७१।०३।२३ चाल ु

७९. यास चु हो ३ थान २०६५।०१।०५
१ थान योगमा आउन 

नसक्ने 

८०. यास रेगलेुटर २ थान २०६५।०१।०५ योगमा आउन नसक्ने 

८१. यास पाइप २ थान २०६५।०१।०५ योगमा आउन नसक्ने 

८२. िकटली ए मिुनयम ि टल २ थान २०७२।०३।१६ चाल ु

८३. िडक्स िमल मोटर समेत १ थान २०६३।१२।११ चाल ु

८४. एटलस साइकल १ थान २०६५।०३।०९ योगमा आउन नसक्ने 

८५. नाडी वेदन य त्र १ थान २०६५।०८।०२ चाल ु

८६. डवल घरार्वाला टेवलु १ थान २०६६।०१।२५ चाल ु

८७. क यटुर टेवलु १ थान २०६६।०१।२५ चाल ु

८८. लाि टक कुच  ७ थान २०६६।२।१७ 
 

६ थान योगमा आउन 
नसक्ने 

८९. कपडा टे ड १ थान २०६६।०१।२५ चाल ु

९०. लाइन टे ड १ थान २०६६।०१।२५ चाल ु

९१. क यटुर कुच  २ थान २०७२।०३।२४
 

१ थान योगमा आउन 
नसक्ने 

९२. फाइल रयाक १ थान चाल ु

९३. प भलाइजर मेिसन मोटर सिहत १ थान २०६६।०४।२८ चाल ु

९४. क यटुर यिुपयस ि टर सिहत १ थान २०६७।०१।०९ चाल ु

९५. लो वेड १ थान २०६६।११।२३ चाल ु

९६. इ एन टी सेट पािक तान १ थान २०६७।०३।०१ चाल ु

९७. ामर(नी जकर्  लाि टक) १ थान २०६७।०३।०१ चाल ु

९८. िसजर १ थान २०६७।०३।०१ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 

े फल/ 
रोपनी/धुर/ 
क ा/ ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

९९. आटर् र फोरसेप १ थान २०६७।०३।०१ चाल ु

१००. डु सी िभडी १ थान २०६७।०३।०१ चाल ु

१०१. िनडल हो डर १ थान २०६७।०३।०१ चाल ु

१०२. लेड हो डर १ थान २०६७।०३।०१ चाल ु

१०३. लो वेड िसंगल वेड १ थान २०६८।०५।१८ चाल ु

१०४. उजरुी पेटीका १ थान २०६८।०५।१८

१०५. हलेोिजन िहटर ४ थान २०६९।०९।१६ १ थान ममर्त गनुर्पन 

१०६. िहटर फलामे खाना पकाउने १ थान २०६८।१०।०४ योगमा आउन नसक्ने 

१०७. ता के १ थान २०७२।०२।१८ चाल ु

१०८. ेसर कुकर सानो २ थान २०७२।०२।१५ चाल ु

१०९. रभि भङ िचयर १ थान २०६८।१०।२१ चाल ु

११०. पलङ्ग डवल वेड १ थान २०६८।१०।२१ चाल ु

१११. यित कापट िनलो रङ्ग 
१६ 
िमटर 

२०७०।०९।१९
 

योगमा आउन नसक्ने 

११२. बोडर् े म १ थान २०६९।११।०६ योगमा आउन नसक्ने 

११३. सचुना पाटी १ थान २०६९।११।०६ चाल ु

११४. cims speculum ३ थान २०७०।०३।१४ चाल ु

११५. duck speculum १ थान २०७०।०३।१४ चाल ु

११६. protoscope १ थान २०७०।०३।१४ चाल ु

११७. chital forceps १ थान २०७०।०३।१४ चाल ु

११८. टेवल सानो यापटप रा ने १ थान २०७०।०३।१७ चाल ु

११९. िसिलङ्ग मेिसन १ थान २०६९।११।२४ योगमा आउन नसक्ने 

१२०. 
मोटरसाइकल यामाहा एसएस 
यािडयेटर 

१ थान २०७०।०८।३०
 

चाल ु

१२१. हलेमेट १ थान २०७०।०८।३० चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 

े फल/ 
रोपनी/धुर/ 
क ा/ ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१२२. रे ची ३ थान २०७०।०८।३० चाल ु

१२३. कायार्लय क  वोडर् ३ थान २०७०।०९।१४ चाल ु

१२४. कायार्लय क  वोडर् सानो १ थान २०७०।०९।१४ चाल ु

१२५. िसिलङ्ग मेिसन २ थान २०७२।०२।३० चाल ु

१२६. अटो क्लेभ २ थान २०७०।०९।२५ चाल ु

१२७. नेबलुाइजर १ थान २०७०।०९।२५ चाल ु

१२८. वेट मेिसन १ थान २०७०।०९।२५ चाल ु

१२९. सलाइर् रे ची १० इ ची १ थान २०७०।१०।०१ चाल ु

१३०. सलाइर् रे ची ६ इ ची १ थान २०७०।१०।०१ चाल ु

१३१. सलाइर् रे ची ४ इ ची १ थान २०७०।१०।०१ चाल ु

१३२. आयल क्यान १ थान २०७०।१०।०१ चाल ु

१३३. वाइर् याक्स वाइर् फाइर् राउटर १ थान २०७०।१०।०१ चाल ु

१३४. इ एन टी सेट ४ थान २०७०।१०।२१
 

२ थान योगमा आउन 
नसक्ने 

१३५. लकुो िमटर १ थान २०७०।१०।२६ चाल ु

१३६. रेक्टेङ्गल टे्र १ थान २०७०।०१।२५ चाल ु

१३७. एसर कोर आइ ी डेक्सटप १ थान २०७०।११।३० चाल ु

१३८. ोदर म टीफङ्सन ि टर १ थान २०७०।११।३० चाल ु

१३९. य ुिप एस १ थान २०७०।११।३० योगमा आउन नसक्ने 

१४०. Book case with Glass १ थान २०७०।११।३० चाल ु

१४१. Despensary cupboard १ थान २०७०।११।३० चाल ु

१४२. माइ ोटेल टेिलफोन सेट १ थान २०७१।०२।२० योगमा आउन नसक्ने 

१४३. वेट मेिसन ४ थान २०७२।०२।२४
 

२ थान योगमा आउन 
नसक्ने 

१४४. Massage Table १ थान २०७१।०३।१५ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 

े फल/ 
रोपनी/धुर/ 
क ा/ ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१४५. Water Filter १ थान २०७१।०३।१५ चाल ु

१४६. Information Board १ थान २०७१।०३।१५ चाल ु

१४७. घु ने कुच  २ थान २०७२।०३।२४ चाल ु

१४८. ३ फेज िमटर बक्स १ थान २०७१।०४।१२ चाल ु

१४९. ३ फेज िमटर १ थान २०७१।०४।२० चाल ु

१५०. ाइ डर मेिसन ३ एच पी १ थान २०७१।०८।०१ चाल ु

१५१. याट्री २५० ए एच १ थान २०७२।०३।२४ चाल ु

१५२. होम य ुिप एस १ थान २०७१।०८।२९ चाल ु

१५३. हभेी ड्यटुी टेवल टप १ थान २०७१।०८।२९ चाल ु

१५४. X ray view Box १ थान २०७१।१०।०४ चाल ु

१५५. 
िज. आ. वा. के. ज गा २.५ 
तला भवन समेत  

२०५९।११।०९ ०१-०८-०-० 
 

१५६. 
रीडी आ  औ ज गा १ तला भवन 
समेत  

२०३८ साल ०-१५-०१-०३ 
 

१५७. 
पिुतर्घाट आ औ ज गा १ तला 
भवन समेत  

२०५८ साल ०-१२-०-० 
 

१५८. िपपलधारा आ औ ज गा २०४२ साल ०७-०३-०१-०३ 

१५९. व त ुघाट आ औ ज गा २०७१।१२।०२ ०-०८-०-० 

१६०. वेदन वेड फमर् वाला २ थान २०७२।०१।२८ चाल ु

१६१. वेदन वेड उठेको १ थान २०७२।०१।२८ चाल ु

१६२. तावा १ थान २०७२।०२।२५ चाल ु

१६३. मेटल टुल २ थान २०७२।०३।२४ चाल ु

१६४. 
Baltra vaccum cleaner 
1400 watt 

१ थान २०७२।०३।२४
 

चाल ु

१६५. Bimal Gas Geaser १ थान २०७२।०३।२४ चाल ु

१६६. टेवल घरार्वाला ३ थान २०७२।०३।२४ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 

े फल/ 
रोपनी/धुर/ 
क ा/ ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१६७. िवरामी जा ने टेवलु ४ थान २०७२।०३।२४ चाल ु

१६८. अिफस दराज २ थान २०७२।०३।२४ चाल ु

१६९. मिनटर १ थान २०७२।०३।२० चाल ु

१७०. बे च सादा ४ थान २०७२।०३।२४ चाल ु
 

   

आशावादी यि का लािग ि कोण सफलताको खुिटकलो ब न स छ 
भने िनरासावादी यि ह का लािग बाटोको काँडा । 

                                                                                                                        – नेपोिलयन िहल 
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नापी कायालय¸गु मी  
बे जु िववरणः बे जु नभएको 
 
 

िज सी सामानको िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धुर/क ा/ब. िम.

अव था चालु/ 
ममत गनु पन वा 

 योगमा आउन नस ने 

१. काठको कुच  ८

२. काठको टेवलु ११

३. टी .टेवलु  ४

४. कुिचर् फोम ल. ५

५. काठको वे च २

६. गाफस पेन ३

७. क पोटीङ केल ४

८. टुटमे ट वक्स १

९. क पास १

१०. अ साइड केल ४

११. ाडर केल १

१२. पलिटङ्ग केल ११

१३. पेलेन ेइग बोडर् ३

१४. ३ िम .टाप  १

१५. साइन बोडर् १
१६. टेिल कोप १

१७. िक ानािप िनदिशका १

१८. आिथर्क शासन ३

१९. न .िप.यास  वक्स १

२०. पा नचेस दराज २

२१. वगर् िम .ता.पु तक  १
२२. ३ घरार् टेवलु २

२३. सलाको काठको दराज १
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण
ख रद 
िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धुर/क ा/ब. िम.

अव था चालु/ 
ममत गनु पन वा 

 योगमा आउन नस ने 

२४. पलािनङ्ग िमटर १
२५. फोन सेट १
२६. सोफासेट २
२७. ट्रायगेलेशन के ल ६
२८. ज गा १ रोपिन
२९. ि टल दराज १२
३०. लाि टक केल ५
३१. नेपािल ि टल िफटर २
३२. इ .पा.फो.कुच  २
३३. टेवलु सनमाइका ल. २
३४. काठको दराज १
३५. क यटुर सेट ६
३६. यु .िप.यस.  २
३७. Cannon Printer १
३८. क यटुर टेवलु ८
३९. मा ित कुच  ५
४०. TP-Link ADSL  १
४१. नक्सा टे्रस ग .िस.ज.टे  २
४२. काठको खाट १
४३. ि टर ४
४४. क्यानर A4 २
४५. फोटोकिप १
४६. १ GB हाडिडक्स १
४७. रभिवङ कुिचर् २
४८. यापटप १
४९. िहटर १
५०. िहटर १
५१. ेसर  कुकर¸राईस कुकर २
५२. घु ने कुच  ४
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किफ अनुस धान काय म ¸ गु मी  
बे जु िववरणः बे जु नभएको 
 
िज सी सामानको  िववरणः 

िस.न. िज सी सामानको  नाम  प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 

/रोपनी/धुर/क ा/ब.
िम 

अव था चालु/
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

१. िडिजटल क्यामरा १ २०७१।०३।३१ रा ो 

२. Dell i7  यापटप क यटुर १ २०७१।०३।३१ रा ो 

३. डेक्सटप क यटूर डेल १ २०७१।०३।३१ रा ो 

४. क्यानन ि टर ४ ईन वान १ २०७१।०३।३१ रा ो 

५. डेल यापटप क यटुर ई सिपरन १ २०७१।०३।३१ रा ो 

६. ब्रदर ि टर १ २०७१।०३।३१ रा ो 

७. थरमश ईलेिक्ट्रक २ २०७१।०३।३१ रा ो 

८. िपकअप बा २ झ ९६१ १ ह.फा.भई ा  रा ो 

९. सेड चौिकदार घर १ एक तला ४० वगर् मी. रा ो 

१०. कायार्लय भवन १ एक तला १०० व.मी. रा ो 

११. शौचालय १ २० व.मी. रा ो 

१२. पानी टंिक १ ३० व.मी. रा ो 

१३. क पो  पीट १ १० व.मी रा ो 

१४. िसरक पेशल १ २०७१।०७।२८ रा ो 

१५. डसेना पशेल १ २०७१।०७।२८ रा ो 

१६. यित जटु कापट २८ मी. २०७१।०७।३० रा ो 

१७. वाई मेक्स ई टरनेट १ २०७१।०९।२० रा ो 

१८. िडस होम १ २०७१।०९।२० रा ो 

१९. २२ एलजी एलईिड िट.भी. १ २०७१।०९।२० रा ो 

२०. अिफस टेवल १ २०७१।०७।२८ रा ो 
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िस.न. िज सी सामानको  नाम  प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 

/रोपनी/धुर/क ा/ब.
िम 

अव था चालु/
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

२१. अिफस ि टल दराज बकु रेक २ २०७१।०७।२८ रा ो 

२२. अिफस टेवल डबल घरार् ४ २०७१।०७।२८ रा ो 

२३. िट टेवल १ २०७१।०७।२८ रा ो 

२४. अिफस टेबल हबेी १ २०७१।०९।२० रा ो 

२५. सादा टेवल १ २०७१।०९।२० रा ो 

२६. अिफस कुस  बोस १ २०७१।०९।२० रा ो 

२७. बोस कुच  १ २०७१।०९।२० रा ो 

२८. ि टल दराज १ २०७१।११।२२ रा ो 

२९. िट.भी. दराज १ २०७१।११।२२ रा ो 

३०. लाि क कुस  २ २०७२।०३।।३ रा ो 

 
   

खशुी बाडेर किह यै सिकदन ।
                                        -गौतम बु
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घरेलु तथा साना उ ोग िवकास सिमित¸गु मी 

बे जु िववरणः बे जु नभएको 
 
िज सी सामानको िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/रोपनी/ 

धुर/क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
 गनु पन वा योगमा 

 आउन नस ने 

१. घडेरी १ २०५१।३।२ ३४९।७६ ब. मी. 

२. कायालर्य भवन १ २०५९।३।३१ ३ तले १२ केठा 

३. ि टल दराज ८ िविभ न ६ चाल ु२ ममर्त हने 

४. काठको  दराज ५ िविभ न १ चाल ु२ ममर्त नहने २ ममर्त हने 

५. रभ भीग िचयर ४ िविभ न २ चाल ु१ ममर्त नहन १ ममर्त हने 

६. काठ र ि टल टेबलु १४ िविभ न ८ चाल ु३ ममर्त नहने ३ ममर्त हने 

७. कुसन ३ २०४५।११।२० १ चाल ु१ ममर्त नहन १ ममर्त हने 

८. साधारण कुच  १० िविभ न ४ चाल ु६ ममर्त हने 

९. चाट बोड २ २०४६।१०।२२ २ चाल ु६ ममर्त हने 

१०. सचुना पािट १ २०४९।९।२९ १ चाल ु

११.  याक काठ र टील ३ २०५५।१।२९ ३ चाल ु

१२. सो केश  १ २०४६।१०।२१ २ चाल ु१ ममर्त नहने 

१३. वाटर िफ टर १ २०५४।११।२७ १ ममर्त हने 

१४. खाट पलग ८ िविभ न २ चाल ु४ ममर्त नहने २ ममर्त हने 

१५. क्यामरा १ २०६६।१०।१८ १ चाल ु

१६. सव िमटर¸ ए िमटर ३ २०५०।१२।१० २ चाल ु१ ममर्त नहने 

१७. श दकोश १ २०५१।९।१ १ चाल ु

१८. िकतावह  १० २०५२।४।१० १० वेसावतु 

१९. यास चलुा २ २०५३।१०।६ १ ममर्त नहुने १ ममर्त हने 
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम  प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए 
घर ज गाको 
े फल/रोपनी/ 

धुर/क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
 गनु पन वा योगमा 

 आउन नस ने 

२०. िसिल डर २ २०५३।१०।६ २ चाल ु

२१. पानीको म १ २०५४।३।२५ १ ममर्त हने 

२२. िकतावह  ५ २०५५।११।९ ५ वेसावतु 

२३. टेिलफोन सेट १ २०६६।८।१ १ चाल ु

२४. याक्स  मेिसन                १ २०५६।३।१७ १ ममर्त हने 

२५. टेपलाइजर १ २०६६।७।२३ १ ममर्त नहने 

२६. िट-टेवल  १२ िविभ न ७ चाल २ ममर्त नहने ३ ममर्त हने 

२७. हङ्ेगर ि टल १ २०५६।३।१८ १ ममर्त नहने 

२८. याक्स मेिसन बक्स १ २०५६।५।३० १ ममर्त हने 

२९. याक्स टे ड १ २०५६।५।३० १ चाल ु

३०. सोफासेट ४ िविभ न २ चाल ु

३१. उजरुी पेटीका १ २०४८।३।१४ १ चाल ु

३२. क यटूर ४ िविभ न २ चाल ु१ ममर्त नहने १ ममर्त हने 

३३. ि टर र फोटोकिप  ३ २०६८।४।२० १ चाल ु१ ममर्त नहने १ ममर्त हने 

३४. य.ुिप.एस. १ २०६१।९।१३ १ ममर्त नहने 

३५. फाइल   याक टील २ २०७१।३।२५ २ चाल ु

३६. हे डा मोटरसाइकल १ २०७१।३।३ १ चाल ु

३७. काठको  याक १ २०७१।२।१८ १ ममर्त हने 

३८. काठको टुल ८ २०७१।२।१८ ८ चाल ु

३९. फुल हे मेट १ २०७१।३।३ १ चाल ु

४०. क यटूर टेवल २ २०७१।३।२५ २ चाल ु

४१. याक्टप १ २०७२।१।२० १ चाल ु

४२. ट्यान साइकल गेरवाला २ २०७१।३।२१ २ चाल ु
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–रेसङ्ुगा े  सरं ण तथा पयटन         
िवकास सिमित¸ गु मी 

बे जु िववरणः 

िस.नं. आ .व.  
वे जुको 
सिं  
िववरण 

िनयिमत गनु 
पन 

असुल 
गनु पन 

पे क  कैिफयत 

१. ०६७।६८ २¸५०¸५७०। २¸५०¸५७०। 
  

१.कायर्कारी िनदशक िनयु  गरी 
िज मवेारी िददा के कित मािसक 
पा र मीक पाउने, कुन दजार् वा तह को 
हने ? भ ने एकीन नभएको र गठन 
आदशे २०६३ को दफा ६ (५) मा 
यव था भए अनसुार पा र मीक 
नतोिकएको हदँा रा.प.ततृीय ेणीको 
पा र मीक उपयोग गरी खचर् लेखेको 
पाइएकोले सो ठीक हो भ नु आधार 
नभएको  १¸९६¸२७०। - 

२.रेसङ्ुगा इलेक्टोिनक गु मीसगँ 
म.ुअ.क.िबजक बेगर . ३२¸३००।-   
सािवक कायर्कारी िनदशक ी अजुर्न 
आचायर्लाई  सिंचत िबरामी िवदा वापत 
(४८ िदनको) .खचर् लेिखएको 
िन नानसुारको .२२०००।- 

२. ०६८।६९ ३३¸४००।- ३३¸४००।- 
  

आ.व.को अ य स म खचर् भई बाँकी 
रहकेो बजेट ि ज खातामा पठाउन ुपनमा 
नपठाई सिमितकै खातामा राखकेोल ेउ  
रकम राज  खातामा ज मा गनुर् पन 
दिेख छ ।  

३. ०६९।७० ० ०
४. ०७०।७१ ० ०
५. ०७१।७२ ० ०

ज मा २¸८३¸९७०। २¸८३¸९७०।
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िज सी सामानको  िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 

ज गाको े फल/रोपनी 
/धुर/ क ा/ब. िम. 

अव था चालु/
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

१. ज गा २ २०६५।९।६ रोपनी 

२. अिफस टेबलु २ २०६४।२।२५ 

३. क यटूर टेबलु १ २०६४।२।२५ 

४. रभलवीङ् िचयर ३ २०६४।२।२५ चाल ु

५. अिफस दराज ४ २०६४।२।२५ चाल ु

६. क यटूर १ २०६४।३।१ चाल ु

७. ी टर १ २०६४।३।१ चाल ु

८. सोफासेट ३ २०६४।३।१ चाल ु

९. कुच  फमवाला १२ २०६४।३।१ चाल ु

१०. लाि क कुच  ९ २०६४।२।२५ चाल ु

११. खाट १ २०६४।३।२५ चाल ु

१२. पलङ् १ २०६४।३।२५ चाल ु

१३. िसरक २ २०६४।३।२५ चाल ु

१४. डसेना २ २०६४।३।२५ चाल ु

१५. िसरानी ३ २०६४।३।२५ चाल ु

१६. िचयर कुसन ५ २०६४।३।२५ चाल ु

१७. याससेट १ २०६४।३।२५ चाल ु

१८. ेसर कुकर १ २०६४।३।२५ चाल ु

१९. लाि क बा टी १ २०६४।३।२५ चाल ु

२०. टील जग १ २०६४।३।२५ चाल ु

२१. िडनर लेट १२ २०६४।३।२५ ५ वटा हराएका 

२२. िफ टर १ २०६४।३।२५ 
 

योगमा अउन 
नसक्ने 

२३. िगलास ८ २०६४।३।२५ चाल ु
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िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 

ज गाको े फल/रोपनी 
/धुर/ क ा/ब. िम. 

अव था चालु/
ममत गनु पन वा 
योगमा आउन 
नस ने 

२४. िक ली १ २०६४।३।२५ चाल ु

२५. डेक्ची १ २०६४।३।२५ चाल ु

२६. ता के १ २०६४।३।२५ चाल ु

२७. ढलोट ता के १ २०६४।३।२५ चाल ु

२८. टील पिनयो १ २०६४।३।२५ चाल ु

२९. िट .भी.  १ चाल ु

३०. यापटप १ २०७३।३।५ चाल ु

३१. मोिनटर १ २०७२।३।२१ चाल ु

३२. टेबलु १ २०७२।३।२५ चाल ु

३३. िट .भी.काड  १ २०७२।३।२१ चाल ु

३४. कलर ी टर १ २०७२।३।१७ चाल ु

३५. यु .िप.यस.  १ २०७२।१।२४ चाल ु

३६. मोवाइल १ २०७२।३।२५ चाल ु

३७. वेव साइट १ चाल ु
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कृिष िवकास बैक िल. शाखा कायालय¸ गु मी 

बे जु िववरणः 
 

िज सी सामानको िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धरु/क ा/ ब. िम.

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

1= टेिलफोन सेट 1 िविभ न चालु 

2= एल क्य ु३०० ि टसर् 1 िविभ न चालु 

3= Canan Scanner 1 िविभ न चालु 

4= 
Dell Optiplex 
Computer 

1 िविभ न 
 

चालु 

5= Canon LBP 2900 1 िविभ न चालु 

6= Dell Branded com 1 िविभ न चालु 

7= Smart  Solar 10 िविभ न चालु 

8= 150 awvolho 10 िविभ न चालु 

9= Epower 3.5 kva 1 िविभ न चालु 

10= Structure ovd bolonee 1 िविभ न चालु 

11= 
Introllotion 
tromporbtion 

1 िविभ न 
 

चालु 

12= क्या कुलेटर 1 िविभ न चालु 

13= िभ े घडी 1 िविभ न चालु 

14= सोलार यानल 1 िविभ न चालु 

15= फयाक्स मेिशन 1 िविभ न चालु 

16= क यटुरका िविवध सामान 1 िविभ न चालु 

17= क्याकुलेटर मेिशन 1 िविभ न चालु 

18= यासचु हो 1 िविभ न चालु 

19= टे लाईजर 1 िविभ न चालु 



193 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धरु/क ा/ ब. िम.

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

20= िफिल स रेिडयो 1 िविभ न चालु 

21= क्या कुलेटर  क्यािसयो 1 िविभ न चालु 

22= य.ुिप.एस. 1 िविभ न चालु 

23= क यटुर bbm1900 1 िविभ न चालु 

24= टेिलफोन सेट 1 िविभ न चालु 

25= चके राइटर 1 िविभ न चालु 

26= क यटुर ि टर 1 िविभ न चालु 

27= े सोिसन िहटर 1 िविभ न चालु 

28= फयाक्स मेिशन 1 िविभ न चालु 

29= क्यानर मेिशन 1 िविभ न चालु 

30= भो टेज टे लाईजर 1 िविभ न चालु 

31= अनलाईन य.ुिप.एस 1 िविभ न चालु 

32= य सन ि टर 1 िविभ न चालु 

33= क यटुर 1 िविभ न चालु 

34= कायार्लय सामान 1 िविभ न चालु 

35= डेल क यटुर 1 िविभ न चालु 

36= फोनसेट बक्स 1 िविभ न चालु 

37= लेजर ि ट 1 िविभ न चालु 

38= क यटुर 1 िविभ न चालु 

39= फोनसेट 1 िविभ न चालु 

40= मोडेम एि ट. सफटवयर 1 िविभ न चालु 

41= िभ े घडी 1 िविभ न चालु 

42= िभ े घडी 1 िविभ न चालु 

43= टया लर मेिशन ठुलो 1 िविभ न चालु 

44= रेिडयो 1 िविभ न चालु 

45= य.ुिप.एस. 15 िविभ न चालु 
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िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धरु/क ा/ ब. िम.

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

46= एल.क्य ु-३०० ि टसर् 1 िविभ न चालु 

47= क्यानन क्यानर 1 िविभ न चालु 

48= Dell Optiplex Computer 1 िविभ न चालु 

49= क्यालकुलेटर 4 िविभ न चालु 

50= राउटर 1 िविभ न चालु 

51= हो डा जेनेरेटर 1 िविभ न चालु 

52= cananl.b.p.2900 1 िविभ न चालु 

53= old moniter LCD 1 िविभ न चालु 

54= TV card 1 िविभ न चालु 

55= Dell Branded com 1 िविभ न चालु 

56= Lcd monoter 1 िविभ न चालु 

57= जेनेरेटर 1 िविभ न चालु 

58= मोटर साईकल 1 िविभ न चालु 

59= यामाहा मोटर साईकल 1 िविभ न चालु 

60= नेपाल ऐन सं ह 1 िविभ न चालु 

61= मलुकुी ऐन 1 िविभ न चालु 

62= पा तर तािलका 1 िविभ न चालु 

63= ग रबितर फिकर्  1 िविभ न चालु 

64= अलैिच खेित तथा बेचिबखन 1 िविभ न चालु 

65= सब च अदालत ारा 1 िविभ न चालु 

66= ऐन सं ह 1 िविभ न चालु 

67= िसंगल से टेबलु 1 िविभ न चालु 

68= एस मोडेल कुिचर् 1 िविभ न चालु 

69= ि टल दराज 1 िविभ न चालु 

70= ि टल कुच  1 िविभ न चालु 

71= फाईिलङ क्यािवनेट 1 िविभ न चालु 
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िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धरु/क ा/ ब. िम.

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

72= पेशलभे नेट कुच  1 िविभ न चालु 

73= िट-टेबुल 1 िविभ न चालु 

74= ि टल दराज 1 िविभ न चालु 

75= लाि क कुच  1 िविभ न चालु 

76= डबल   याक भएको कुच  1 िविभ न चालु 

77= िकचेन टेबलु 1 िविभ न चालु 

78= िट-टेबुल 1 िविभ न चालु 

79= टेबलु 1 िविभ न चालु 

80= टेबलु स माईका 1 िविभ न चालु 

81= अिफस टेबलु 1 िविभ न चालु 

82= फाईिलङ क्यािवनेट 1 िविभ न चालु 

83= बकु  याक 1 िविभ न चालु 

84= ि टल दराज 1 िविभ न चालु 

85= ि टल अिफस टेबलु 1 िविभ न चालु 

86= ि टल दराज 1 िविभ न चालु 

87= रभ वीङ िचयर 1 िविभ न चालु 

88= बक्स टेबलु 1 िविभ न चालु 

89= पलङ 1 िविभ न चालु 

90= कुस  पेशल 1 िविभ न चालु 

91= लाि क कुच  1 िविभ न चालु 

92= टु-िसटसर् सोफा 1 िविभ न चालु 

93= टेबलु बक्स 1 िविभ न चालु 

94= ि टल दराज 1 िविभ न चालु 

95= स माईका टेबलु 1 िविभ न चालु 

96= फाईिलङ क्यािवनेट 1 िविभ न चालु 

97= सेफ 1 िविभ न चालु 
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िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धरु/क ा/ ब. िम.

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

98= ि टल दराज 1 िविभ न चालु 

99= आमर् चेयर 1 िविभ न चालु 

100= पलङ काठको 1 िविभ न चालु 

101= ि टल दराज 1 िविभ न चालु 

102= टेबलु बक्स 1 िविभ न चालु 

103= टेबलुडबल बक्स 1 िविभ न चालु 

104= ड फीन कुच  1 िविभ न चालु 

105= रभ वीङ िचयर 1 िविभ न चालु 

106= हयाङगर 1 िविभ न चालु 

107= टेबलु सादा 1 िविभ न चालु 

108= दराज काठको 1 िविभ न चालु 

109= गोदरेज ि टल दराज 1 िविभ न चालु 

110= ि टलको दराज 1 िविभ न चालु 

111= ि टलको दराज 1 िविभ न चालु 

112= िट-टेबुल 1 िविभ न चालु 

113= सेकेट रयल टेबलु 1 िविभ न चालु 

114= सेकेट रयल टेबलु 1 िविभ न चालु 

115= िट-टेबुल 1 िविभ न चालु 

116= टप किफ टेबलु 1 िविभ न चालु 

117= सोफा सेट 1 िविभ न चालु 

118= काठको बे च 1 िविभ न चालु 

119= काठको  याक 2 िविभ न चालु 

120= काठको खाट 1 िविभ न चालु 

121= अिफस टेबलु 1 िविभ न चालु 

122= स लाको  याक 2 िविभ न चालु 

123= फाईल क्यािवनेट १ िविभ न चालु 
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िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धरु/क ा/ ब. िम.

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

124= काठको िट-टेबुल 1 िविभ न चालु 

125= काठको  याक 1 िविभ न चालु 

126= िट-टेबुल 1 िविभ न चालु 

127= िक्लप चाटर्बाडर् 1 िविभ न चालु 

128= स लाको  याक 1 िविभ न चालु 

129= स लाको टुल 2 िविभ न चालु 

130= आ ना 1 िविभ न चालु 

131= टेबलु डबलघरार् 1 िविभ न चालु 

132= अिफस दराज ि टल 1 िविभ न चालु 

133= पेशल कुच  1 िविभ न चालु 

134= दराज काठको सानो 1 िविभ न चालु 

135= ि टलको दराज 1 िविभ न चालु 

136=  याक ठुलो 1 िविभ न चालु 

137= टेबलु 2 िविभ न चालु 

138= सोफासेट 1 िविभ न चालु 

139= ि टलको अिफस दराज 2 िविभ न चालु 

140= लाि क कुच  6 िविभ न चालु 

141= फलामको कुच  1 िविभ न चालु 

142= टेबलु 1 िविभ न चालु 

143= िट-टेबुल 2 िविभ न चालु 

144= ि टल दराज 2 िविभ न चालु 

145= बे च 1 िविभ न चालु 

146= घु ने कुच  1 िविभ न चालु 

147= फोन बक्स 1 िविभ न चालु 

148= आ ना 1 िविभ न चालु 

149= बे च 1 िविभ न चालु 
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िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धरु/क ा/ ब. िम.

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

150= उजरुी पेिटका 1 िविभ न चालु 

151= फाईिलङ क्यािवनेट 1 िविभ न चालु 

152= लेदरहाई ोिलक चेयर 1 िविभ न चालु 

153= लेदरहाई ोिलक चेयर 1 िविभ न चालु 

154= क यटुर कुच  ३ िविभ न चालु 

155= सेफ 1 िविभ न चालु 

156= ि टलसोफासेट 1 िविभ न चालु 

157= हवाईट बोडर् 1 िविभ न चालु 

158= हवाईट बोडर् 1 िविभ न चालु 

159= हवाईट बोडर् 1 िविभ न चालु 

160= हवाईट बोडर् 1 िविभ न चालु 

161= स ट बोडर् 1 िविभ न चालु 

162= नेम लेट २ िविभ न चालु 

163= सचुना बोडर् 1 िविभ न चालु 

164= ि टल दराज 1 िविभ न चालु 

165= डबलबेड खाट 1 िविभ न चालु 

166= बे च 1 िविभ न चालु 

167= खाट २ िविभ न चालु 

168= फोि डङ टेबलु 1 िविभ न चालु 

169= फोि डङ िट- टेबलु 1 िविभ न चालु 

170= टेबलु घरार् 1 िविभ न चालु 

171= ि टल दराज 1 िविभ न चालु 

172= स माईका टेबलु 1 िविभ न चालु 

173= सादा टेबलु 1 िविभ न चालु 

174= िचयर सादा 1 िविभ न चालु 

175= दराज काठको 1 िविभ न चालु 



199 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

िस.नं. िज सी सामानको  िववरण प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल/ 

रोपनी/धरु/क ा/ ब. िम.

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

176= पलङ 1 िविभ न चालु 

177= Podrej 32" safe 1 िविभ न चालु 

178= Podrej wall cofer 1 िविभ न चालु 

179= Podrej66" locker 1 िविभ न चालु 

180= रभ वीङ िचयर 1 िविभ न चालु 

181= रभ वीङ िचयर ३ िविभ न चालु 

182= Dell Optiplex 7010 ५ िविभ न चालु 

183= CISCO ROUTERS 1 िविभ न चालु 

184= L.Q.2090PRINTERS 1 िविभ न चालु 

185= PHOTO SCANNER 1 िविभ न चालु 

186= Dell optiplex 7010 5 िविभ न चालु 

187= CISCO ROUTER 1 िविभ न चालु 

188= L.Q.2090PRINTER 1 िविभ न चालु 

189= PHOTOSCANNER 1 िविभ न चालु 

190= त घास ६ िक.न.१००४ िविभ न १-१-०-० चालु 

191= बडागाँउ िक.नं.६३१  १-०-०-० चालु 

192= िपपलधारा िक.नं.८८२ १-४-०-० चालु 

193= बाझकटेरी िक.नं.१०१९ ०-६-२-२ चालु 
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राि ट्रय बािण य बक¸गु मी  
बे जु िववरणः बे जु नभएको 
िज सी सामानको िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 
रोपनी/  धुर/ क ा/ 

ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१. डवल लकर सेफ २   १ चाल ु१ ममर्त गनुर् पन 

२. ि टल दराज ३ ०६६।३।३०  चाल ु

३. टेवल १२ ०६२।९।२९  ममर्त गनुर् पन 

४. िभसा डेक्स २   काम नला ने  

५. सोफा सेट २   चाल ु

६. रभ वीङ कुच  १२ ०६६।३।२८  
केही ममर्त गनुर् पन र केही 

चाल ुअव थामा 

७. क यटुर कुच  १ ०६२।१२।९  चाल ु

८. साइन वोडर् ४ ०६९।६।२२  चाल ु

९. पकेट हाडर् िडक्स १ ०६५।२।३१  १ चाल ु

१०. पोटर्एवल ाइभ १ ०६६।३।२८  चाल ु

११. िस.िप.य.ु ४ ०६४।९।२२  चाल ु

१२. मोिनटर ४ ०६४।९।२२  योगमा आउन नसक्ने 

१३. य.ुिप.एस. ४ ०६४।९।२२  योगमा आउन नसक्ने 

१४. क्यानर १ ०६२।६।१४  चाल ु

१५. अनलाइन य.ुिप.एस. १ ०६६।९।९  ममर्त गनुर्पन 

१६. एसर मोिनटर ४ ०६८।६।३०  चाल ु

१७. एसर क यटुर र मोिनटर ३ ०७१।८।१८  चाल ु

१८. ए.िट.एम. मेिशन १ ०७१।१।२८  चाल ु

१९. 
ओ.के. आइ लेजर ि टर र 
डट ि टर 

२ ०६९।४।७  ममर्त हने 
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िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 

घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 
रोपनी/  धुर/ क ा/ 

ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

२०. ए.िड.एस.एल. राउटर १ ०६८।९।२७  चाल ु

२१. डेल क यटुर सेट १ ०६६।२।१८  चाल ु

२२. डेल क यटुर िस.िप.य.ु १ ०६६।१२।९  ममर्त गनुर्पन 

२३. ि टर क्यानन ३ ०६८।६।३०  २ चाल ु१ ममर्त गनुर्पन 

२४. नोट गणना गन २ ०६६।१२।२६  १ चाल ु१ ममर्त गनुर्पन 

२५. अनलाइन य.ुिप.एस. १ ०६६।९।९  चाल ु

२६. चके राइटर २   ममर्त गनुर्पन 

२७. टाइप राइटर १   योगमा नआउने 

२८. याक्स मेिशन ३ ०६६।१२।२९  १ चाल ु

२९. जेनेरेटर १ ०६२।९।२२  चाल ु

३०. िडिजटल तराज ु २ ०६६।३।२८  १ चाल ु

३१. सोलार सेट १ ०६६।११।१३  चाल ु

३२. मोवाइल सेट २ ०६७।६।१९  १ चाल ु

३३. इ भटर्र टेपलाइजर २ ०६८।६।३०  चाल ु

३४. आइ फोन १ ०६८।९।२७  काम नला ने 

३५. िव.एल.िव. मेिशन १ ०६९।८।२५  चाल ु

३६. य.ुिप.एस. याट्री र अ य सेट १ ०७०।११।५  चाल ु

३७. हािजर मेिशन १ ०७२।३।१३  चाल ु

३८. प ा स पि  १ ०७२।३।१४  चाल ु

३९. आर.एक्स मोटरसाइकल १ ०५६।८।१४  काम नला ने 

४०. यामाहा मोटरसाइकल १ ०६९।७।१७  चाल ु
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नेपाल टेिलकम दूरसंचार कायालय, गु मी 

बे जु िववरणः बे जु नभएको 
िज सी  िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको  नाम प रमाण ख रद िमित 
घर ज गा भए घर 
ज गाको े फल 

/रोपनी/धरु/क ा/ब. िम. 

अव था चालु/ममत 
गनु पन वा योगमा 
आउन नस ने 

१. ज गा २०६४ ४।५ रोपनी

२. कायार्लय भवन १ वटा २०७१ १८०० वायर फुट

३. गोदाम घर १ वटा २०३३ ३५०० वायर फुट

४. मोटर साइकल १ थान २०६६ १२५ िसिस.

५. क यटुर ८ सेट
६. ि टर ८ थान

७. टेबलु ६ थान

८. काउ टर टेबलु १ सेट

९. कुिचर् १५ थान

१०. जेनेरेटर ५ थान

११. यिुपएस ३ थान
१२. याक्स १ थान

१३. ि टल दराज ३ थान

१४. cc क्यामरा १ सेट ४ वटा क्यामरा

१५. पलङ्ग ३ थान

१६. िहटर ३ थान

१७. टी टेबलु ३ थान
१८. फाइवर कुच  २ सेट

१९. सेफ १ थान

२०. यापटप १ थान

२१. मोबाइल िबिटएस टेसन ३० सेट उपकरण, याट्री टावर सिहत 

२२. 
ि विचङ्ग िस म उपकरण 
PSTN 

३ सेट 
  

ADSL  सिहत 



203 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

नेपाल िब ुत ािधकरण गु मी¸ िवतरण के  

बे जु िववरणः बे जु नभएको  
िज सी िववरणः 

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित अव था चालु/ममत गनु पन 
वा योगमा आउन नस ने 

ljljw ;DkQL 

1= e/\ofª 057.058 k|of]udf cfpg g;Sg] 

2= Pkm cf/ aL e/\ofª 2059.60 k|of]udf cfpg g;Sg] 

3= ?dxL^/ 2059.60 k|of]udf cfpg g;Sg] 

4= x]nd]̂  k|of]udf cfpg g;Sg] 

5= Uof+; ;]^ 2060.61 rfn' 

6= yfn,l*p/L,*]SrL 2060.61 rfn' 

7= ck/]l +̂u /f* 2060.61 k|of]udf cfpg g;Sg] 

8= :^f]e 2060.61 k|of]udf cfpg g;Sg] 

9= ck/]l +̂u /f* 2060.61 k|of]udf cfpg g;Sg] 

10= x]nd]̂  2060.61 k|of]udf cfpg g;Sg] 

11= ;]]km^L a]N^ 2060.61 k|of]udf cfpg g;Sg] 

12= x})* Unf]a 2060.61 k|of]udf cfpg g;Sg] 

13= ck/]l +̂u /f* 2060.61 k|of]udf cfpg g;Sg] 

14= Od]h]{G;L nfO^ 2060.61 k|of]udf cfpg g;Sg] 

15= ck/]l +̂u /f* kmfOa/ 2061.62 k|of]udf cfpg g;Sg] 

16= ck/]l +̂u /f* kmfOa/ 2061.62 k|of]udf cfpg g;Sg] 

17= ck/]l +̂u /f* kmfOa/ 2061.62 k|of]udf cfpg g;Sg] 

18= x})* Unf]a 2062.63 k|of]udf cfpg g;Sg] 

19= x})* Unf]a 2062.63 k|of]udf cfpg g;Sg] 

20= x})* Unf]a 2062.63 k|of]udf cfpg g;Sg] 

21= 3 nL^/ k|;/ s"s/ 2062.63 rfn' 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित अव था चालु/ममत गनु पन 
वा योगमा आउन नस ने 

22= x^s]z aS; 2062.63 k|of]udf cfpg g;Sg] 

23= x]nd]̂  2062.63 k|of]udf cfpg g;Sg] 

24= x})* Unf]a 2062.63 k|of]udf cfpg g;Sg] 

25= ck/]l +̂u /f* kmfOa/ 2062.63 k|of]udf cfpg g;Sg] 

26= 3 nL^/ s"s/ 2063.064 rfn' 

27= ;]km^L x]nd]̂  2063.064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

28= ck/]l +̂u /* 2063.064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

29= ck/]l +̂u /* 2063.064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

30= ;]km^L x]nd]^ 2063.064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

31= Od/h]G;L nfO^ 2063.064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

32= ;]km^L x]nd]̂  2063.064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

33= x}})* Unf]a 2063.064 rfn' 

34= x}})* Unf]a 2063.064 rfn' 

35= ;]km^L x]nd]̂  2063.064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

36= *«fO:^f/ cfO/g 2063.064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

37= x]nf]hg xL^/ 1 2064.065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

38= x]nf]hg xL^/ 1 2064.065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

39= ?dxL^/ 1 2064.065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

40= x]nf]hg xL^/ 1 2064.065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

41= x]nf]hg xL^/ 1 2064.065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

42= rfh{]an ^r{ 1 2064.065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

43= *]SrL 1 2064.065 rfn' 

44= aS;f cNd'lgod 1 2064.065 rfn' 

45= 11 s]=eL= ck/]l +̂u /* 1 2064.065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

46= 11 s]=eL= /a/ Unf]a 1 2064.065 rfn' 

47= jf^/ lkmN^/ 1 065/066 rfn' 

48= Od/h]G;L nfO^ 1 065/066 k|of]udf cfpg g;Sg] 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित अव था चालु/ममत गनु पन 
वा योगमा आउन नस ने 

49= {PNd'lgod Nof*/ 1 065/066 k|of]udf cfpg g;Sg] 

50= xof)* Unf]a 6 065/066 k|of]udf cfpg g;Sg] 

51= ;]K^L j]N^ 4 065/066 k|of]udf cfpg g;Sg] 

52= x]\nd]̂  1 065/066 k|of]udf cfpg g;Sg] 

53= sf]l/og sfk]{̂  15ld 066/067 rfn' 

54= j]*;]^ 1 067/068 rfn' 

55= sfk]{^ 10ld 067/068 rfn' 

56= yd{; 1 067/068 rfn' 

57= xf]nf]hg lx^/ 3 067/068 rfn' 

58= 11s]=le=ck/]l^ª /* 1 068/069 k|of]udf cfpg g;Sg] 

59= x]nf]lhg lx^/ 1 068/069 rfn' 

60= ;]k^L a]N^ 2 068/069 rfn' 

61= qmLlkª '̂N; 1 068/069 rfn' 

62= jfo/ s^/ 3 068/069 rfn' 

63= xG* Unf]a 2 068/069 k|of]udf cfpg g;Sg] 

64= /ofs]^ k'n/ 2 ^g 1 068/069 k|of]udf cfpg g;Sg] 

65= dN^Lld^/ l*lh^n 3 068/069 k|of]udf cfpg g;Sg] 

66= c{y l*:rf{lhª /* 2 068/069 rfn' 

67= 33 s]=le nfO{g ]̂i^/ 2 068/069 rfn' 

68= 11 s]=le nfO{g ^]i^/ 2 068/069 rfn' 

69= 14 Ogr sn/ l^=le 1 068/069 rfn' 

70= x]nf]lhg lx^/ 1 069/070 rfn' 

71= x]nf]lhg lx^/ &'nf] 2 069/070 rfn' 

72= x]nf]lhg lx^/ &'nf 1 069/070 rfn' 

73= 1 ln^/ On]S^Ls hu 1 069/070 rfn' 

74= x]nf]lhg lx^/ ld*Lod 1 069/070 k|of]udf cfpg g;Sg] 

75= x]nf]lhg lx^/ ld*Lod 2 069/070 k|of]udf cfpg g;Sg] 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित अव था चालु/ममत गनु पन 
वा योगमा आउन नस ने 

76= x]nf]lhg lx^/ ;fgf] 1 069/070 rfn' 

77= x]nf]lhg lx^/ 1 069/070 rfn' 

78= x]nf]lhg lx^/ ld*Lod 2 069/070 k|of]udf cfpg g;Sg] 

79= yd{; 1 069/070 rfn' 

80= cfNd'lgod n]h/ 3 069/070 rfn' 

81= lk|G^ sfk]{̂  40ld= 2070.071 rfn' 

82= 11 s]=le= x\of)* Unf]E; 2 2070.071 rfn' 

83= 11 s]=le= x\of)* Unf]E; 1 2070.071 rfn' 

84= x]nf]hg lx^/-ldl*od_ 1 2070.071 rfn' 

85= 1=8 ln= /fO{; s"s/ 2071.072 rfn' 

86= 3 ln= k|];/ s"s/ 2071.072 rfn' 

87= l/E; sfk]{̂  2071.072 rfn' 

88= lk kmf]d 10 Pd=Pd= 2071.072 rfn' 

89= x]nf]hg lx^/ 2071.072 rfn' 

90= x]nf]hg lx^/ -&'nf]_ 2071.072 rfn' 

91= pkm/ 2=1 2071.072 rfn' 

92= pkm/ 2=1 2071.072 rfn' 

sfof{no pks/)F 

1= l;lnª km]g= 1 2053/054 k|of]udf cfpg g;Sg] 

2= ^]lnkmf]g ;]̂  1 2053/054 k|of]udf cfpg g;Sg] 

3= SofNs'n]^/ 2 2054/055 k|of]udf cfpg g;Sg] 

4= l;lnª km]g 2 2054/055 k|of]udf cfpg g;Sg] 

5= SofNs'n]^/ 3 2055/056 k|of]udf cfpg g;Sg] 

6= Odh]{G;L nfO^ 1 2055/056 k|of]udf cfpg g;Sg] 

7= ^]lnkmf]g ;]̂  1 2055/056 k|of]udf cfpg g;Sg] 

8= leQ] #*L 2 2056/057 k|of]udf cfpg g;Sg] 

9= SofNs'n]^/ 3 2056/057 k|of]udf cfpg g;Sg] 
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10= SofNs'n]^/ 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

11= SofNs'n]^/ 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

12= l;lnª km]g 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

13= Odh]{G;L nfO^ 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

14= SofNs'n]^/ 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

15= SofNs'n]^/ 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

16= SofNs'n]^/ 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

17= l;n Knfo/ 1 2059/060 rfn' 

18= ^]lnkmf]g ;]̂  1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

19= ^]lnkmf]g ;]̂  1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

20= ^]jn k+vf 1 2059/060 rfn' 

21= SofNs'n]^/ 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

22= jf^/ lkmN^/ 1 2059/060 rfn' 

23= jf^/ lkmN^/ 1 2059/060 rfn' 

24= SofNs'n]^/ 3 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

25= SofNs'n]^/ 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

26= SofNs'n]^/ 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

27= SofNs'n]^/ 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

28= SofNs'n]^/ 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

29= SofNs'n]^/ 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

30= :^fkn/ d]lzg 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

31= r]s /fO^/ 1 2060/061 rfn' 

32= SofNs'n]^/ 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

33= ;fOgl^lkms SofNs'n]̂ / 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

34= l;n Knfo/ NEAW 49 1 2061/062 rfn' 

35= Sofl;of] SofNs'n]̂ / 1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

36= ^]lnkmf]g ;]̂  1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 
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37= Sofl;of] SofNs'n]̂ / 3 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

38= Sofl;of] SofNs'n]̂ / 2 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

39= kfgf;f]lgs km\ofS; d]l;g 1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

40= sDKo"^/ lk|G^/ ;d]t 1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

41= k]g *fOe 128 MB 1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

42= Sofl;of] SofNs'n]̂ / 1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

43= l^gsf] afS;f 2 2061/062 rfn' 

44= Sofd/f c^f]d}l^s 1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

45= jfOgf s"n/ 1 2061/062 rfn' 

46= kmf]g sn/ cfO*L 2 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

47= :^]knfOh/ 1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

48= ;fOgl^lkms SofNs'n]̂ / 1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

49= : }̂G* km]g 1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

50= Sofl;of] SofNs'n]̂ / 2 2062/063 k|of]udf cfpg g;Sg] 

51= Sofl;of] SofNs'n]^/ 1 2062/063 k|of]udf cfpg g;Sg] 

52= 3 ln= hfklgh ydf]{kf]̂  1 2062/063 k|of]udf cfpg g;Sg] 

53= Sofl;of] SofNs'n]̂ / 1 2062/063 k|of]udf cfpg g;Sg] 

54= k+lrª d]lzg &"nf] 1 2062/063 rfn' 

55= l;lnª k+vf 1 2062/063 rfn' 

56= Eofs'd lSng/ 1 2062/063 k|of]udf cfpg g;Sg] 

57= :^]kn/ d]lzg 1 2063/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

58= ^]lnkmf]g ;]̂  2 2063/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

59= l;l*PdP kmf]g 1 2063/064 rfn' 

60= Sofl;of] SofNs'n]̂ / 1 2063/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

61= Sofl;of] SofNs'n]̂ / 1 2063/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

62= k]g *«fOe 556 Pd lj 1 2063/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

63= Sofl;of] SofNs'n]̂ / 1 2063/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 
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64= Sofl;of] SofNs'n]̂ / 1 2063/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

65= sDKo"̂ / ;]̂  1 2063/064 rfn' 

66= k]g *«fOe 1 lh= lj= 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

67= k]g *«fOe 512 Pd=aL= 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

68= Sofns'n]^/ 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

69= Sofns'n]^/ 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

70= Sofns'n]^/ 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

71= Sofns'n]^/ 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

72= Sofns'n]^/ 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

73= Sofns'n]^/ 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

74= Sofns'n]^/ 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

75= ^]nLkmf]g ;]̂  1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

76= kfj/km'n rfh{Pan ^r{ 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

77= kfj/km'n rfh{Pan ^r{ yfg 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

78= Sofns'n]^/ 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

79= Sofns'n]^/ 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

80= l;lnª kmofg 5 065/066 rfn' 

81= ]̂lnkmf]g ;]]̂  1 065/066 k|of]udf cfpg g;Sg] 

82= :^]kn/ d]lzg &'nf] 1 065/066 rfn' 

83= SofNs'n]^/ 4 065/066 k|of]udf cfpg g;Sg] 

84= k~rLª d]lzg 2 065/066 rfn' 

85= *]n sDKo'^/ ^fG;km/ ljlnªaf^ 1 2066.67 rfn' 

86= SofNs"n]^/ 2 2066.67 k|of]udf cfpg g;Sg] 

87= k]g *«fOe 1 2066.67 k|of]udf cfpg g;Sg] 

88= kl~rª d]lzg 1 2066.67 rfn' 

89= SofNs"n]^/ ;fOgl^lkms 1 2066.67 k|of]udf cfpg g;Sg] 

90= clK^sn dfp; 2 2066.67 k|of]udf cfpg g;Sg] 
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91= SofNs'n]^/ 7 2066.67 k|of]udf cfpg g;Sg] 

92= kl~rª d]lzg 1 2066.67 rfn' 

93= x]nf]lhg lx^/ 3 2066.67 k|of]udf cfpg g;Sg] 

94= k]g *«fOe 3 2066.67 k|of]udf cfpg g;Sg] 

95= l;lnª k+vf 3 2066.67 rfn' 

96= o' lk P; 1 2066.67 rfn' 

97= PlG^efO{/; l;=l*= 2 2066.67 k|of]udf cfpg g;Sg] 

98= s]a"n tf/ 51 ld 2066.67 k|of]udf cfpg g;Sg] 

99= kmf]^f]skL d]lzg 1 2066.67 rfn' 

100= l;=l*= /f]d 2066.67 k|of]udf cfpg g;Sg] 

101= ]̂lnkmf]g ;]̂  7 2067.068 k|of]udf cfpg g;Sg] 

102= Sofns"n]^/ 5 2067.068 k|of]udf cfpg g;Sg] 

103= :^Ln b/fh 1 2067.068 rfn' 

104= ;fd;"u n]h/ lkG^/ 1 2067.068 rfn' 

105= o" lk P; 1 2067.068 rfn' 

106= l;nLª Kofg 1 2067.068 rfn' 

107= k]g *«fOe 2 2067.068 k|of]udf cfpg g;Sg] 

108= ^]lnkmf]g 2 2068.069 k|of]udf cfpg g;Sg] 

109= Sofns'n]^/ 7 2068.069 rfn' 

110= Pn=;L=*L=df]lg^/ 3 2068.069 rfn' 

111= :kLs/ 1 2068.069 rfn' 

112= sDKo'^/ 1 2068.069 rfn' 

113= o'=lk=P;=Aof «̂L 15 2068.069 rfn' 

114= o'=lk=P;=cgnfOg 5s]=le= 1 2068.069 rfn' 

115= Nofk^k 1 2068.069 rfn' 

116= nfO{^ 3 2068.069 k|of]udf cfpg g;Sg] 

117= sDKo'^/ 3 2068.069 rfn' 
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118= lk|G^/ 3 2068.069 rfn' 

119= :jLr Sofkfl;^L *]}n 2068.069 rfn' 

120= ]̂lnkmf]g ;]̂  4 2069.70 k|of]udf cfpg g;Sg] 

121= *|ncK^LKn]S; 390Pdl^ *]S:^k 
sDKo'^/ 

1 2069.70 rfn' 

122= lk|G^/ PnSo" 590 1 2069.70 rfn' 

123= af]n/ ;/a/ SnLg/ 1 2069.70 rfn' 

124= Sofgg :Sofg nfO{* 110 1 2070.071 rfn' 

125= 150P= Pd=lk= cf/= Jof^«L 4 2070.071 rfn' 

126= ]̂lnkmf]g ;]̂  2 2070.071 k|of]udf cfpg g;Sg] 

127= a|b/ Pd=Pkm=;L= 7060 lk|G^/ 1 2070.071 rfn' 

128= a|b/ l*=;L=kL= 7055 lk|G^/ 1 2070.071 rfn' 

129= P;/ dgL^/ 16 O{Gr, 1 2070.071 rfn' 

130= :k]o/ xf*{ l*:s x^ Knu]jn 
73 lh=lj= 

2 2070.071 rfn' 

131= *]n cK^LKn]S; 390 Pd^L 
*]:s^k sDKo"^/ ljy P;];f]l/h 

4 2070.071 rfn' 

132= lk|G^/ Pn=So" 590, 3 2070.071 rfn' 

133= o"lkP; cK^Ldf]* l*P; 5 
s]=le=P=, 

1 2070.071 rfn' 

134= a|b/ lk|G^/ 2071.072 rfn' 

135= dlg^/ 2071.072 rfn' 

136= l/rfh]{a"n ;r{ nfO{̂  x]le 2071.072 rfn' 

137= l;lnª km\ofg 2071.072 rfn' 

138= l/rfh]{a"n ;r{ nfO{^ x]le 2071.072 rfn' 

139= l/rfh]{a"n ;r{ nfO{̂  x]le 2071.072 rfn' 

140= lk|G^/ Pn lj kL 2900 2071.072 rfn' 

141= sDKo"^/ ;]^ -P;]Dan_ 2071.072 rfn' 



212 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित अव था चालु/ममत गनु पन 
वा योगमा आउन नस ने 

142= PK;g Pn So" 310 lk|G^/ 1 2071.072 rfn' 

143= *]:s^k P;/ sDKo"̂ ? 1 2071.072 rfn' 

144= x\of)* x]N* l*efO{; 2 2071.072 rfn' 

kmlg{r/ 

1= :^Ln ]̂jn 2 2053/054 k|of]udf cfpg g;Sg] 

2= knª 1 2053/054 k|of]udf cfpg g;Sg] 

3= knª 1 2054/055 k|of]udf cfpg g;Sg] 

4= ;fOg jf]*{ 2 2054/055 k|of]udf cfpg g;Sg] 

5= sf&sf] ^]jn 3 2055/056 k|of]udf cfpg g;Sg] 

6= sf&sf] ¥ofs 2 2055/056 k|of]udf cfpg g;Sg] 

7= :^Ln ]̂jn 1 2055/056 k|of]udf cfpg g;Sg] 

8= sf&sf] a]Gr 2 2056/057 rfn' 

9= :^Ln b/fh 1 2056/057 rfn' 

10= sf&sf] b/fh 1 2056/057 rfn' 

11= s'rL{ 3 2056/057 k|of]udf cfpg g;Sg] 

12= sf&sf] ]̂jn 1 2056/057 rfn' 

13= knª 2 2057/058 rfn' 

14= sf&sf] s'rL{ 6 2057/058 rfn' 

15= :^Ln b/fh 1 2057/058 rfn' 

16= sf&sf] ¥ofs 2 2057/058 rfn' 

17= :^Ln ¥ofs 1 2057/058 rfn' 

18= s'rL{ P; df]*]n 4 2057/058 k|of]udf cfpg g;Sg] 

19= :^Ln ]̂jn 2 2057/058 rfn' 

20= sf&sf] ^]jn 3 2057/058 rfn' 

21= ^]jn 2 2057/058 rfn' 

22= :^Ln b/fh 2 2058/059 rfn' 

23= Pªn /ofs 1 2059/060 rfn' 
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24= P; df]*n ^]jn 1 2059/060 rfn' 

25= sf&sf] srL{ 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

26= l/eNjLª s'rL{ 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

27= :^Ln b/fh 1 2059/060 rfn' 

28= sf&sf] s'rL{ 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

29= :^Ln ]̂jn 1 2059/060 rfn' 

30= sf&sf] vf^ 1 2059/060 rfn' 

31= ;gdfOsf jf]*{ 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

32= ;a jf]*{ 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

33= :^Ln ]̂jn 1 2059/060 rfn' 

34= sf&sf] a]Gr 1 2059/060 rfn' 

35= sf&sf] s'rL{ 1 2059/060 rfn' 

36= ;fwf/)f s'rL{ 3 2059/060 rfn' 

37= :^Ln s'rL{ 1 2059/060 rfn' 

38= :^Ln ]̂j'n 1 2060/061 rfn' 

39= l:^n b/fh 1 2060/061 rfn' 

40= Knfli^s s'rL{ 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

41= Knfli^s s'rL{ 1 2060/061 rfn' 

42= knª 1 2060/061 rfn' 

43= sf&sf] ]̂jn 1 2060/061 rfn' 

44= ;f]kmf ;]̂  1 2060/061 rfn' 

45= ^L ]̂jn 1 2060/061 rfn' 

46= Knfli^s s'rL{ 5 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

47= :^Ln ]̂jn 1 2060/061 rfn' 

48= :^Ln ]̂jn 1 2060/061 rfn' 

49= :^Ln ]̂jn 1 2060/061 rfn' 

50= clkm; s'rL{ 1 2060/061 rfn' 
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51= clkm; s'rL{ 1 2060/061 rfn' 

52= clkm; ]̂j'n 1 2060/061 rfn' 

53= clkm; s'rL{ 2 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

54= clkm; ]̂j'n 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

55= clkm; s'rL{ 2 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

56= ;f]kmf ;]̂  1 2060/061 rfn' 

57= :^Ln b/fh 1 2060/061 rfn' 

58= :^Ln ]̂jn 1 2060/061 rfn' 

59= :^Ln b/fh 1 2060/061 rfn' 

60= :^Ln s'rL{ 1 2060/061 rfn' 

61= sf&sf] ^]jn 1 2060/061 rfn' 

62= sf&sf] a]Gr 1 2060/06\1 rfn' 

63= km|ofS; d]l;g aS; 1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

64= Knfli^s s'rL{ 1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

65= km\ofS; d]l;g ]̂jn 1 2061/062 rfn' 

66= sDKo'^/ lro/ 1 2061/062 rfn' 

67= l/eNjLª s'rL{ 1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

68= sf&sf] ¥ofs 1 2061/062 rfn' 

69= kmdjfnf sf&sf] s'rL{ 3 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

70= sDKo"̂ '/ ^]jn 1 2061/062 rfn' 

71= ^L ]̂jn 1 2062/063 rfn' 

72= sf&sf] ]̂jn 1 2062/063 k|of]udf cfpg g;Sg] 

73= ^L ]̂jn 1 2062/063 rfn' 

74= sf&sf] 5 Ogr a}Gr 1 2062/063 k|of]udf cfpg g;Sg] 

75= sf&sf] ]̂jn 1 2062/063 k|of]udf cfpg g;Sg] 

76= sf&sf] x]u/ 2 2062/063 rfn' 

77= sf&sf] l^ ]̂jn 1 2062/063 rfn' 



215 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित अव था चालु/ममत गनु पन 
वा योगमा आउन नस ने 

78= *jn #/f{sf] ]̂jn 1 2062/063 rfn' 

79= 66÷33 *jn ns/ /ofs 1 2062/063 rfn' 

80= :^Ln s'rL{ 2 2062/063 rfn' 

81= ^]j'n sf&sf] 1 2062/063 rfn' 

82= l;;f} knª 1 2063/064 rfn' 

83= aS; ^]jn 1 2063/064 rfn' 

84= :^"n sf&sf] 1 2063/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

85= 6 lkm^ nfdf] a}Gr 1 2063/064 rfn' 

86= :^Ln b/fh 1 2063/064 rfn' 

87= 4 vfgf :^Ln kmfOn /|ofs 1 2063/064 rfn' 

88= :^Ln b/fh 1 2063/064 rfn' 

89= sf&sf] clkm; s'rL{ 1 2063/064 rfn' 

90= a]Gr xftjfnf 1 2064/065 rfn' 

91= lsrg ]̂a'n 1 2064/065 rfn' 

92= lkg af]*{ 1 2064/065 rfn' 

93= Knfli^s s'rL{ 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

94= Knfli^s s'rL{ 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

95= Knfli^s s'rL{ 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

96= Knfli^s s'rL{ 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

97= Knfli^s s'rL{ 1 2064/065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

98= :^Ln b/fh 1 2064/065 rfn' 

99= sf&sf] s';L{ 1 2064/065 rfn' 

100= sf&sf] s';L{ 1 2064/065 rfn' 

101= P; df]*n :^Ln s';L{ 1 2064/065 rfn' 

102= ^]a'n #/f{ jfnf 1 2064/065 rfn' 

103= ^]a'n #/f{ jfnf 1 2064/065 rfn' 

104= ^]a'n #/f{ jfnf 1 2064/065 rfn' 
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105= sf&sf] vf^ 1 2066/067 rfn' 

106= sf&sf] ¥ofs 1 2066/067 rfn' 

107= l^gsf] afs; 1 2066/067 rfn' 

108= ^]a'n #/f{ jfnf 1 2066/067 rfn' 

109= l/eNjLª lro/ 1 2066/067 k|of]udf cfpg g;Sg] 

110= s"l;{ 6 2067/068 rfn' 

111= l:^n b/fh 1 2067/068 rfn' 

112= sf&sf] kné 1 2067/068 rfn' 

113= l^=le= ^]jn 1 2069/070 rfn' 

114= kné j'*g 1 2069/070 rfn' 

115= clkm; ]̂]an 1 2069/070 rfn' 

116= a]Gr 3 2069/070 rfn' 

117= clkm; ]̂]an 1 2069/070 rfn' 

118= :^Ln b/fh 1 2069/070 rfn' 

119= sf&sf] s';L{ 2 2069/070 rfn' 

120= af]; #"Dg] s"rL{ 1 2070।071 rfn' 

121= Unf; ]̂a"n 1 2071.072 rfn' 

122= clkm; ]̂a"n -*an #/f{_ 1 2071.072 rfn' 

123= clkm; b/fh 1 2071.072 rfn' 

124= 6.4 sf] nf] a]* 1 2071.072 rfn' 

125= 6.3 sf] nf] a]* 1 2071.072 rfn' 

126= 4.6 vf^ sf&sf] 1 2071.072 rfn' 

127= kné sf&sf] 1 2071.072 rfn' 

128= l:^n b/fh 1 2071.072 rfn' 

129= kmfO{n /\ofs l:^n 2071.072 rfn' 

;jf/L ;fwg 

1= ;fOsn 2062/063 k|of]udf cfpg g;Sg] 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित अव था चालु/ममत गनु पन 
वा योगमा आउन नस ने 

2= 
df]^/;fOsn af= 1 d 1413 
cf/ PS; 100  

2062/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

3= 
dx]Gb| af]n]/f] 4 wd l;ªn 
Sofk lks ck af= 1 `= 
1664 

 2063/064 rfn' 

4= TATA Senon single Cab 4 WD 
Pickup 2068/069 rfn' 

5= af 1 ~f 1351 O{;'h' *an 
Sofj  

2071.072 rfn' 

6= cf/=PS;= df]̂ / ;fO{sn g+= af 
1 d 1282  

2071.072 rfn' 

Hofjn tyf pks/)F 

1= l;n Knfo/ 2 2051/052 
1 yfg k|of]udf cfpg 

g;Sg] 
2= efO; 2 2053/054 k|of]udf cfpg g;Sg] 

3= ;]K^L a]N^ 2 2054/055 k|of]udf cfpg g;Sg] 

4= jfo/ s^/ 1 2054/055 k|of]udf cfpg g;Sg] 

5= cy{ ^]:^/ 1 2056/057 k|of]udf cfpg g;Sg] 

6= /]Gr k'NnL 1 2056/057 k|of]udf cfpg g;Sg] 

7= ^ª ]̂:^/ 750 ef]= 1 2056/057 k|of]udf cfpg g;Sg] 

8= r]g k"NnL 3 ^g 1 2056/057 k|of]udf cfpg g;Sg] 

9= d]#/ 5000 ef] 3 2057/058 k|of]udf cfpg g;Sg] 

10= xfO*«f]lns lqmlkª ^'N; 1 2057/058 rfn' 

11= dN^Lld^/ 2 2058/059 k|of]udf cfpg g;Sg] 

12= ^ª ]̂:^/ 1 2058/059 k|of]udf cfpg g;Sg] 

13= OG;'n];g ]̂:^/ 5000ef]= 1 2058/059 k|of]udf cfpg g;Sg] 

14= l*hL^n SofDk ld^/ 1 2058/059 k|of]udf cfpg g;Sg] 

15= r]g k"NnL 1 2058/059 k|of]udf cfpg g;Sg] 

16= ^ª ]̂:^/ 1 2058/059 k|of]udf cfpg g;Sg] 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित अव था चालु/ममत गनु पन 
वा योगमा आउन नस ने 

17= sdNofª SofDk 1 2058/059 k|of]udf cfpg g;Sg] 

18= jfo/ sl^ª '̂N; 2 2058/059 k|of]udf cfpg g;Sg] 

19= nfOG;d]g a]N^ 5 2058/059 k|of]udf cfpg g;Sg] 

20= OG;'n];g ]̂:^/ 1000 ef]= 1 2058/059 k|of]udf cfpg g;Sg] 

21= l;dn/ efO; 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

22= l;dn/ efO; 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

23= l;dn/ efO;sf] ^g 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

24= r]g k"NnL 1 2059/060 k|of]udf cfpg g;Sg] 

25= r]g k"NnL 3 ^g 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

26= lqmlkª ^'N; 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

27= km]h:jLs]G; ld^/ 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

28= l*hL^n SofDk ld^/ 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

29= 1=5 Ifdtfsf] efO; 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

30= 1=5 Ifdtfsf] efO; 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

31= l*hL^n SofDk ld^/ 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

32= ;]K^L a]N^ 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

33= d]u/ hfklgh 1 2060/061 rfn' 

34= 1000 ef]N^ d]u/ hfklgh 1 2060/061 k|of]udf cfpg g;Sg] 

35= lqmlkª '̂N; 3000 :Sjfo; Pd 
Pd 

1 2060/061 rfn' 

36= (s sf^f ;]̂  1 2060/061 rfn' 

37= ;]K^L a]N^ 1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

38= efO; ^ª 2 ^g Ifdtf 1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

39= ;]K^L a]N^ 1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

40= r]gk'NnL 3 ^gsf] 1 2061/062 k|of]udf cfpg g;Sg] 

41= ck/]l^ª /* kmfOa/ 1 2062/063 k|of]udf cfpg g;Sg] 

42= ^ª efO; 1 2062/063 k|of]udf cfpg g;Sg] 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित अव था चालु/ममत गनु पन 
वा योगमा आउन नस ने 

43= 2=7 Ogr jfo/ s^/ 1 2062/063 k|of]udf cfpg g;Sg] 

44= 33 s]= eL= nfOg ]̂:^/ 1 2062/063 rfn' 

45= Pn= ^L= nfOg ^]:^/ 1 2062/064 rfn' 

46= 33 s]= eL= nfOg ]̂:^/ 1 2063/064 rfn' 

47= ;]K^L a]N^ 1 2063/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

48= ^ª ]̂:^/ 1 2063/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

49= Pn= ^L= nfOg ^]:^/ 2 2063/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

50= ;]K^L a]N^ 1 2063/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

51= Pn= ^L= nfOg ^]:^/ 2 2063/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

52= ^ª efO; 2 ^g 1 2063/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

53= s]Nd l*hL^n ld^/ 1 2063/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

54= 18 Ogr x]eL jfo/ s^/ 1 2063/064 rfn' 

55= jfo/ k'n/ ;]̂  1 2063/064 k|of]udf cfpg g;Sg] 

56= 18 Ogr x]eL jfo/ s^/ 1 2063/064 rfn' 

57= 3 ^g IFdtFsF] r]gk'NnL 1 2064.065 rfn' 

58= «̂Lk^ : ]̂)* 1 2064.065 rfn' 

59= 1=5 ^gsf] EffO; 1 2064.065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

60= EffO;sf] ^ª 2 ^gsf] 1 2064.065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

61= 1=5 ^gsf] EffO; 1 2064.065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

62= Pn=^L=nfOg ^}i^/ 1 2064.065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

63= 33s]=eL= nfOg ^i^/ 1 2064.065 k|of]udf cfpg g;Sg] 

64= l*lh^n SnfDk cg ld^/ 2064.65 k|of]udf cfpg g;Sg] 

65= OG;'n]̂ / /]l;: ]̂G; ]̂:^/ 1 2064.65 k|of]udf cfpg g;Sg] 

66= 11 s]=le= /a/ Unf]a 1 2064.65 k|of]udf cfpg g;Sg] 

67= ck/]l^*= /* 1 2064.65 k|of]udf cfpg g;Sg] 

68= PS; Pn lk=O OG;'n];g s^/ 1 2064.65 k|of]udf cfpg g;Sg] 

69= xfOe]N ]̂h ;'k/ ]̂i^/ ckto 36s]le 1 2064.65 k|of]udf cfpg g;Sg] 



220 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित अव था चालु/ममत गनु पन 
वा योगमा आउन नस ने 

70= efO{; 1 065/066 k|of]udf cfpg g;Sg] 

71= nfO{g ]̂:^/ 1 065/066 k|of]udf cfpg g;Sg] 

72= Pn ^L nfO{g ]̂:^/ 1 065/066 k|of]udf cfpg g;Sg] 

73= efO{; 1.5 ^g 1 066/067 k|of]udf cfpg g;Sg] 

74= ^é 1.5 ^g 1 066/067 k|of]udf cfpg g;Sg] 

75= ck/]l^é /* 33 s]=le= 3 066/067 k|of]udf cfpg g;Sg] 

76= nfO{g ]̂i^/ Pn ^L 4 066/067 k|of]udf cfpg g;Sg] 

77= nfO{g ]̂i^/ Pr ^L 1 066/067 k|of]udf cfpg g;Sg] 

78= ^é ]̂:^/ 1 066/067 k|of]udf cfpg g;Sg] 

79= ^Ún;]^ 4 066/067 rfn' 

80= ;]km\̂ La]N^ 2 066/067 k|of]udf cfpg g;Sg] 

81= ck/]l^é /* 33 s]=le= 6 2067/068 k|of]udf cfpg g;Sg] 

82= ;]km\̂ La]N^ 2 2067/068 rfn' 

83= x]nd]^ 9 2067/068 rfn' 

84= efO{; lu|k 1=5 ^g 3 2067/068 k|of]udf cfpg g;Sg] 

85= efO{; lu|k sfjf;sL 1=5 ^g 1 2067/068 k|of]udf cfpg g;Sg] 

86= jfo/ s^/ 2 2067/068 k|of]udf cfpg g;Sg] 

87= x])* efO{; 2 ^g 1 2067/068 k|of]udf cfpg g;Sg] 

88= l*lh^n Pld^/ ef]N^Fld^/ 1 2068/069 rfn' 

89= ^é ]̂:^/ 2 2069/70 rfn' 

90= efO{; lu|k 2 ^g 2 2069/70 k|of]udf cfpg g;Sg] 

91= x])* efO{; 2 ^g 2 2069/70 k|of]udf cfpg g;Sg] 

92= 2500 ef]N^ l*hL^n d]u/ 1 2069/70 k|of]udf cfpg g;Sg] 

93= ;]km\̂ La]N^ 3 2069/70 rfn' 

94= sNofDkld^/ hfkgLh 1 2069/70 rfn' 

95= x])*efO{; jLy ^é 1 2069/70 rfn' 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित अव था चालु/ममत गनु पन 
वा योगमा आउन नस ने 

96= 
«̂fG;kmd{/sf] t]n tfGg] Jof/]n 
kfO{k 

1 2070.071 rfn' 

97= ltg ^gsf] r]g k"NnL 1 2070.071 rfn' 

98= jfo/ s^/-ldl*od_ 1 2070.071 rfn' 

99= ;]km\̂ La]N^ 1 2070.071 rfn' 

100= x\of)* efO{; 2 ^g 1 2070.071 rfn' 

101= 18 O{Gr sG*S^/ s^/ 1 2070.071 rfn' 

102= 33 s]=le= nfO{g ^]i^/, 1 2070.071 rfn' 

103= 11 s]=le= x\of)* Unf]E; 2 2070.071 rfn' 

104= ;]km\̂ La]N^ 1 2070.071 rfn' 

105= 11 s]=le= cly{é hDk/ 1 2071.072 rfn' 

106= 11 s]=le= cly{é hDk/ 1 2071.072 rfn' 

107= 11 s]=le= cly{é hDk/ 1 2071.072 rfn' 

108= 3 ^g r]gk"NnL 6 dL^/ 1 2071.072 rfn' 

109= efO{; lu|k 2 ^g 1 2071.072 rfn' 

110= x\of)* efO{; 2 ^g 1 2071.072 rfn' 

111= efO{; lu|k 2 ^g 1 2071.072 rfn' 

112= x\of)* efO{; 2 ^g 1 2071.072 rfn' 

113= sG*S^/ s^/ 24 O{Gr  2 2071.072 rfn' 

114= ;]km\̂ La]N^  2 2071.072 rfn' 

hUuf 

1= u'NdL tD#f; 3=0=0=0 /f]kgL 2053.54 rfn' 

2= u'NdL l/*L 1=3=0=3 /f]kgL 2055.56 rfn' 

3= u'NdL l/*L 0=9=2=0 /f]kgL 2056.57 rfn' 

4= aL/af; ;a: ]̂;gsf] nfuL 15 
/f]kgL  

2061.62 rfn' 

5= a:t" df ;a:^];gsf] nfuL 12 
/f]kgL 5 cfgf 2 bfd  

2063.064 rfn' 
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िस.नं. िज सी सामानको नाम प रमाण ख रद िमित अव था चालु/ममत गनु पन 
वा योगमा आउन नस ने 

ejg 

1= sfof{no ejg tD#f; 2058.06 rfn' 

2= kfn] ejg 2059.60 rfn' 

3= uf]bfd #/ 2061.06 rfn' 

4= l/*Ldf lkn/,sf+*]tf/,xo"d kfOk 2061.06 rfn' 

5= l/l*df sDkfp)* jfn lgdf{)f 
sfd  

2062.06 rfn' 

6= l/l*df sDkfp)* jfn lgdf{)f 
sfd  

2063.06 rfn' 

7= u'NdL zfvfdf sDkfp)* jfn 2063.06 rfn' 

8= u'NdL zfvfdf sDkfp)* jfn 2064.07 rfn' 

9= sfof{no ejg tD#f; 2065.66 rfn' 

10= l/l*df sDkfp)* jfn lgdf{)f 
sfd  

2065.66 rfn' 

11= sfof{noejg tD#f; tnfdf Ps 
sf]&f 

2066.67 rfn' 

12= tD#f; sfof{no ejg 1 tnfdf 
4sf]&f  

2068.69 rfn' 

13= sfof{no ejgdf lu|n /]ln+u 
lgdf{)f  

2070.07 rfn' 

14= sfof{no ejg kl/;/df 
sDkfp)* jfn lgdf{)F  

2070.07 rfn' 

15= sfof{no ejg kl/;/df 
sDkfp)* jfn lgdf{)F  

2071.07 rfn' 
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cg';"rL–१ 
sfof{nout a]?h' ljj/0fM 

 
l;=g+= sfof{nox?sf] gfd lgoldt ug'{ kg]{ c;'n ug'{ kg]{ k]ZsL hDdf 

1= u'NdL lhNnf cbfnt 2,09,408.11 1,56,638.35 8,354.33 3,74,400.79 

2= lhNnf k|zf;g sfof{no, u'NdL 2,80,281.79 378.00 2,334,635.00 2,615,294.79 

3= /fli6o cg';Gwfg sfof{no, u'NdL 0.00 0.00 0.00 0.00 

4= lhNnf ljsf; ;ldltsf] sfof{no, u'NdL 50,75,120.90 3,14,695.86 20,19,595.00 7,409,411.76 

5= u'? uf]/v u'Nd, yfuLy'd Aof/]s u'NdL 0.00 0.00 0.00 0.00 

6= lhNnf k|x/L sfof{no, u'NdL 11,85,605.83 65,781.96 0.00 12,51,387.79 

7= O{nfsf k|x/L sfof{no l/8L, u'NdL 0.00 0.00 0.00 0.00 

8= O{nfsf k|x/L sfof{no k'/sf]{6bx, u'NdL 0.00 0.00 0.00 0.00 

9= ;z:q k|x/L an u'Nd, u'NdL 0.00 0.00 0.00 0.00 

10= lhNnf c:ktfn, u'NdL 1,22,006.00 57,288.00 1,90,400.00 3,69,694.00 

11= lhNnf lzIff sfof{no, u'NdL 3,07,85,126.52 10,03,737.93 0.00 3,17,88,864.45 

12= lhNnf s[lif ljsf; sfof{no, u'NdL 6,687.73 0.00 0.00 6,687.73 

13= lhNnf jg sfof{no, u'NdL 0.00 10,11,688.55 0.00 10,11,688.55 

14= lhNnf ;/sf/L jsLn sfof{no, u'NdL 4,293.65 43,236.13 12,680.00 60,209.78 

15= sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no, u'NdL 6,343.80 0.00 0.00 6,343.80 

16= tD3f;–l;dn6f/L–Ko"7fg ;8s cfof]hgf 28,96,041.09 0.00 0.00 28,96,041.09 

17= lhNnf k|fljlws sfof{no, u'NdL 0.00 10,832.00 64,28,689.00 64,39,521.00 

18= vfg]kfgL tyf ;/;kmfO l8lehg 
sfof{no, u'NdL 

2,358,267.03 40,648.77 324,806.00 2,723,721.80 

19= lhNnf kz' ;]jf sfof{no, u'NdL 0.00 0.00 0.00 0.00 

20= lhNnf hg:jf:Yo sfof{no, u'NdL 1,19,21,054.00 1,54,400.00 450,000.00 1,25,25,454.00 

21= l;+rfO{ ljsf; l8lehg, u'NdL 32,49,934.00 4,172.00 0.00 32,54,106.00 

22= skmL ljsf; s]Gb|, cfFkrf}/, u'NdL 45,511.00 0.00 0.00 45,511.00 

23= lhNnf e"–;+/If0f sfof{no, u'NdL 0.00 0.00 0.00 0.00 

24= dfnkf]t sfof{no, u'NdL 0.00 0.00 0.00 0.00 
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l;=g+= sfof{nox?sf] gfd lgoldt ug'{ kg]{ c;'n ug'{ kg]{ k]ZsL hDdf 

25= lhNnf lgjf{rg sfof{no, u'NdL 5,40,610.00 92,500.00 
 

6,33,110.00 

26= /];'Ëf gu/kflnsf sfof{no, u'NdL 0.00 1,87,668.00 2,18,655.00 4,06,323.00 

27= lhNnf x'nfs sfof{no, u'NdL 0.00 8,925.00 0.00 8,925.00 

28= dlxnf tyf afnaflnsf sfof{no, u'NdL 0.00 0.00 0.00 0.00 

29= sf/fuf/ sfof{no, u'NdL 1,91,088.00 0.00 0.00 1,91,088.00 

30= lhNnf cfo'j]{b :jf:Yo s]Gb|, u'NdL 2,92,322.00 0.00 0.00 2,92,322.00 

31= gfkL sfof{no, u'NdL 0.00 0.00 0.00 0.00 

32= skmL cg';Gwfg sfo{qmd, u'NdL 0.00 0.00 0.00 0.00 

33= 3/]n' tyf ;fgf pBf]u ljsf; ;ldlt, u'NdL 0.00 0.00 0.00 0.00 

34= ?? /];'ªf If]q ;+/If0f tyf ko{6g 
ljsf; ;ldlt, u'NdL 

2,83,970.00 2,83,970.00 0.00 5,67,940.00 

35= s[lif ljsf; a}+s lnld6]8, zfvf sfof{no 
tD3f;, u'NdL 

0.00 0.00 0.00 0.00 

36= /fli6«o jfl0fHo a}+s, zfvf sfof{no, 
u'NdL 

0.00 0.00 0.00 0.00 

37= g]kfn 6]lnsd, u'NdL zfvf 0.00 0.00 0.00 0.00 

38= g]kfn ljB't k|flws/0f, u'NdL ljt/0f 
s]Gb|, tD3f; 

0.00 0.00 0.00 0.00 

s'n hDdf /sd 5,94,53,671.45 34,36,560.55 1,19,87,814.33 7,48,78,046.33 
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cg';"rL–@ 

sfof{no k|d'v / lgs6td sd{rf/Lx?sf] gfdfjnL / ;Dks{ gDa/ 
 

l;=g+= sfof{nosf] gfd 
sfof{no k|d'vsf] 

gfdy/ 

kmf]g gDa/ sfof{nosf] bf]>f] 
sd{rf/Lsf] gfdy/ 

df]jfO{n  
sfof{no df]afOn 

!= u'NdL lhNnf cbfnt dft[sf k| =d/f;]gL %@)@)% (*$!#$))&# Zofd ljxf/L df}o{ (*$&)#)^)(

@= lhNnf k|zf;g sfof{no k|bLk/fh s8]n %@)!## (*%&)!&&&& jn/fd cof{n (*%&)^&@$$

#= lhNnf ljsf; ;ldltsf] sfof{no l8nf/fd kGyL %@)@@( (*%&)@*)^* elQm/fd d/fl;gL (*%*)%!^%)

$= u'?uf]/v u'Nd hgs s'df/ a:g]t %@)&)) (*%&)^$*^) ;'dghu s]=;L (&$(*!$))$

%= lhNnf k|x/L sfof{no /ljGb| /]UdL %@)@#) (*%&)!%%%% ;}n]Gb s'df/ e§ (*%!@*!%!@

^= z;:q k|x/L an bn axfb'/ kf08] (*%!)%!()* rqm axfb'/ yfkf (*$^#&#*%&

&= /fli6«o cg';Gwfg lhNnf sfof{no k|e' dNn %@)@$% (*%&)@$%%( ljho lszf]/ sfsL{ (*$&)@)*** 

*= lhNnf s[lifljsf; sfof{no r]tgf/fo0f kf08] %@)!@^ (&%&))(@@^ km6s axfb'/ yfkf (*$*#)^&#)

(= lhNnf hg:jf:Yo sfof{no /fdrGb kf7s %@)@## (*$%#^%&@) s[i0f kGyL (*$&!@#)$!

!)= lhNnf c:ktfn ;'o{ axfb'/ u'?Ë %@)!** (*$!%^***$ 8f=Zofdlszf]/ rf}w/L (&$#))!(#!

!!= lhNnf lzIff sfof{no ldqdl0f vgfn %@)!!$ (*%&)^!(!# /fdk|;fb kf08] (&$&))&#*# 

!@= lhNnf kz';]jf sfof{no 8f= uf}/Ldfg >]i7 %@)@@& (*%&)^$@@& 8f= ;'Gb/ a:ofn (*$!**%)(*

!#= lhNnf jg sfof{no ljzfn l3ld/] %@)!&( (*%&)^$$&( s0f{axfb'/ kf08] (*$&)%&^$$

!$= lhNnf k|fljlws sfof{no k|sfz yfkf %@)@$# (*%!!@)$^* kf/z kGyL (*%&)^&!*%

!$= lhNnf ;/sf/L jlsn sfof{no s}nf; s]=;L %@)@@^ (*%$)$%*)) rGbs'df/ 7fs'/ (*$$@&%!(!

!%= vfg]kfgL tyf ;=;=l8= sfof{no afnd's'Gb >]i7 %@)@@* (*%&)^!(@* sdnk|;fb kGy (&$&))^()%

!^= dfnkf]t sfof{no v'kaxfb'/ s]=;L= %@)@!! (&$&)@$(*^ uf]s0f{/fh d/fl;gL (*$&$($###

!&= lhNnf e"-;+/If0f sfof{no ljgf]b 1jfnL %@)!*% (*%&)^$!*% ;'/]Gb| s'df/ zfx (*$&()!**! 

!*= lhNnf lgjf{rg sfof{no u0f]zaxfb'/ vqL %@)#&^ (&$&)@$!@* nId0f kf08] (*$&)%&&(#

!(= sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no blw/fd d/fl;gL %@)!$) (*%&)^!^&@ nfndl0f e08f/L (*%&)^$%%^

@)= l;rfO{ ljsf; l8lehg a?0f s'df/ s0f{ %@)@!^ (*$%)#@^** rGb| /fgf (*$!*!%*&!

@!= lhNnf x'nfs sfof{no xl/k|;fb u}/] %@)!*@ (*$&!)$$)) ?Sdfut cfrfo{ (*$&)@&)!% 

@@= skmL ljsf; s]Gb|, cfFkrf}/ ab|L k|;fb kf}8]n ^(!!(^ (*$%!(%$^& sdfn'2Lg bhL{ (*)%$($(^@

@#= dlxnf tyf afn aflnsf sfof{no k|ltef kGyL %@)@#* (*%&)^$%#* OlGb/f yfkf (*$$@%$#$)

@$= 3/]n' tyf ;fgf pBf]u ljsf; ;= s[i0f k|;fb kf]v|]n %@)!!@ (&$&)!@@#* v]d/fh pkfWofo (*$*)$!^$(

@%= sf/fuf/ sfof{no uf]kfnk|;fb kf08] %@)@@) (*$&!*$@)^ ljho e§/fO (*$))(%(()

@^= /fli6«o afl0fHo a}+s bz/y s'df/ dNn %@))%% (*%&)^!%^) afa'/fd 1jfnL (*$&)&)##^

@&= gfkL sfof{no w|'jgf/fo0f l;+x yfkf %@)!(# (*$&)$$%(# ;lGbk s'df/ kf08] (*%&)^$($!

@*= s[lif ljsf; a}+s 6+s k|;fb l3ld/] %@)!^^ (*$!#(&)^# u0f]zk|;fb e§/fO{ (*$&)#^$#^
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l;=g+= sfof{nosf] gfd 
sfof{no k|d'vsf] 

gfdy/ 

kmf]g gDa/ sfof{nosf] bf]>f] 
sd{rf/Lsf] gfdy/ 

df]jfO{n  
sfof{no df]afOn 

@(= g]kfn 6]lnsd pdfgfy kf]v|]n %@)!)! (*%&)@*&&& z+s/ ;'j]bL (*%&)^)%(%

#)= g]kfn ljB't k|flws/0f u'=lj=s]= lbks ;fksf]6f %@)&%! (*$!$*@))% zs/ cof{n (*$!*!)!)@

#!= lhNnf cfo'j]{b :jf:Yo s]Gb| 8f= k|j]z >Ljf:tj %@))%) (*%!!^(&*@ g/xl/ cof{n (*%&)##&(@

#@= lhNnf 6«flkms sfof{no k|]dgf/fo0f >]if7 %@)@(# (*%&)$)!#*   

##= /];'Ëf gu/kflnsf sfof{no afa'/fd kNnL %@)!%) (*%&)^$%!$ uf]kfn kGyL (*%&)^$&$^

#$= :yfgLo zflGt;ldlt gf/fo0f axfb'/ s'dfn %@!!$! (*$&)(*)&#   

#%= skmL cg';Gwfg sfo{qmd s[i0f axfb'/ yfkf (*%&)^$!(! ?sdfut kf7s (*$^)&)*&(

#^= ?? /];'Ëf If]=;+= tyf k=lj=;= g/]z s'df/ e08f/L %@!!@$ (*%&)^!(^^   

#&= tD3f;–l;dn6f/L–Ko"7fg ;=cf= afa'/fd ;fksf]6f %@))%@ (*%!!#@&(% lji0f'k|;fb kf08] (*$()#^()$

#*= ;=lj=tyf e=lg=l8 sf kfNkf 
;Dks{ sfof{no u'NdL 

zfGtdl0f cof{n (*$^)%^$%@   

u'NdL sfo{If]q ePsf kfNkfl:yt sfof{nox?sf] ;Dks{  
-sf]8 g+= )&%_ 

! l8lehg ;8s sfof{no kfNkf ;'hg clwsf/L (*%&)^%(@! lji0f'k|;fb >]i7 (*$!@^@@!#

@= l8ehg ;xsf/L sfof{no kfNkf k':s/ e§/fO{ %@)!#& (*$!*#!!** 3g/fh clwsf/L (*%&)^))%$

#= zfvf tYofÍ sfof{no sdn g]kfn %@)%!@ (*$&)^&@))   

$= k=l8lehg ;8s sfof{no g+= # s0fl{\;+x /fgfef6 %@)(@! (*$(*)%#%& /fd]Zj/ nD;fn (*$^^%!!*$

%= z=lj= tyf ejg lg= l8= sfof{no /ljGb| af]x/f %@)!%@ (*$!#(&##! ;Gtd0fL cof{n (*$^)%^$%@

^= l8lehg ;xsf/L sfof{no k':s/ e§/fO{ %@)!#& (*$!*#!!**   

&= zfvf tYofÍ sfof{no sdn g]kfn %@)%!@ (*$&)^&@))   

*= hnpTkGg k|=lg=l8=sf=g+= # lj1fg/fh >]i7 %@&*)( (*$&)@@##(   

 



227 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

cg';"rL–# 
 

sfof{nosf ;"rgf clwsf/Lx?sf] gfdfjnL / ;Dks{ gDa/ 
 

l;=g+= sfof{nosf] gfd ;"rgf clwsf/Lsf] gfd, y/ df]jfOn g++ 

!= u'NdL lhNNff cbfnt Zofd ljxf/L df}o{ (*$&)#)^)( 

@= lhNNff k|zf;g sfof{no /fdrGb| kGyL (*%&)^&@$@ 

#= u'? uf]/v u'Nd ;'dgh s]=;L (*$(*!$))$ 

$= lhNNff k|x/L sfof{no z}n]Gb| s'df/ e§ (*%!@*!%!* 

%= z;:q k|x/L an rs| axfb'/ yfkf (*$^#&#*%& 

^= /fli6«o cg';Gwfg lhNnf sfof{no k|e' dNNf (*%&)@$%%( 

&= lhNNff ljsf; ;ldltsf]] sfof{no z+s/ k|;fb uf}td (*$&#!@@@! 

*= lhNNff lzIff sfof{no /fd k|;fb kf08] (*$&))&#*# 

(= lHfNNff s[lif ljsf; sfof{no km6s axfb'/ yfkf (*$*#)^&#) 

!)= lhNnf c:ktfn u'NdL afns[i0f >]i7 (*$&!)$&&( 

!!= lhNNff hg:jf:Yo sfof{no s[i0f k|;fb kGyL (*$&!@#)$! 

!@= lhNNff kz';]jf sfof{no z'Gb/ a:ofn (*$!**%)(* 

!#= lhNNff jg sfof{no  s0f{ axfb'/ kf08] (*$&)%&^$$ 

!$= lhNNff k|fljlws sfof{no kf/; kGyL (*%&)%^!*% 

!%= lhNNff ;/sf/L jlsn sfof{no rGbg 7fs'/ (*$$@&%!(! 

!^= vfg]kfgL tyf ;/;kmfO{ l8= sfof{no k|sfz Gof}kfg] (*$!&&!)%@ 

!&= sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no nfnd0fL e08f/L (*%&)^$%%^ 

!*= tD3f;–l;dn6f/L–Ko"=;8s cfof]hgf lji0f' k|;fb kf08] (*$()#^()$ 

!(= l;+rfO ljsf; l8lehg rGb| /fgf (*$!*!%*&! 

@)= skmL ljsf; s]Gb|, cfFkrf}/ sdfn'l4g bhL{ (*)%$($(^@ 

@!= dfnkf]t sfof{no uf]s0f{/fh d/fl;gL (*$&$($### 

@@= lhNNff e"–;+/If0f sfof{no ;'/]Gb| s'df/ zfx (*$&()!**! 

@#= lhNNff lgjf{rg sfof{no nId0f kf08] (*$&)%&&(# 

@$= lhNNff x'nfs sfof{no ?Sdfut cfrfo{ (*$&)@&)!% 
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l;=g+= sfof{nosf] gfd ;"rgf clwsf/Lsf] gfd, y/ df]jfOn g++ 

@%= dlxnf tyf afn aflnsf sfof{no lji0f' kf08] (*$&%$#^%! 

@^= sf/fuf/ sfof{no ljho e§/fO{ (*$))(%(() 

@&= gflk sfof{no l8n axfb'/ yfkf (*%&)^$^#% 

@*= lhNNff cfo'j]{b :jf:Yo s]Gb| rGb| k|;fb e'iffn (*$&!)^^@& 

@(= zx/L ljsf; ejg lgdf{0f l8=sf= zfGtd0fL cof{n (*$^)%^$%@ 

#)= /];'Ëf gu/kflnsf uf]kfn kGyL (*%&)^$&$^ 

#!= slkm cg';Gwfg sfo{no ?Sdfut kf7s (*$^)&)*&( 

#@= 3/]n' tyf ;fgf pBf]u ljsf; ;ldlt v]d/fh pkfWofo (*$*)$!^$( 

##= s[lif ljsf; a}+s lnld6]8 lji0f' axfb'/ a:g]t (*$&)#@#(! 

#$= /fli6«o jfl0fHo a}+s afa'/fd 1jfnL (*$&)&)##^ 

#%= gkfn ljB't k|flws/0f u'NdL lj=s]= z+s/ cof{n (*$!*!)!)@ 

#^= g]kfn 6]lnsd z+s/ ;'j]bL (*%&)^)%(% 

#&= lhNNff 6«flkms sfof{no  k|]d gf/fo0f >]i7 (*%&)$)!#* 

#*= ?? /];'Ëf If]q ;+/If0f tyf k=lj=;= lji0f' uf}td (*$&!*^^#) 
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cg';"rL–$ 
 

s]xL dxTjk"0f{ kmf]g gDa/x? 
 

s– k|zf;g, k|x/L, c:ktfn / PDa'n]G;x? 
lhNnf lhNnf k|zf;g sfof{no lhNnf k|x/L sfof{no c:ktfn 
u'NdL 079 520133 079 520230 079 520233÷188 

c3f{vfFrL 077 420133 077 420230 077 420257 

kfNkf 075 520125 075 521100 075 520160 

gjnk/f;L 078 520912 078 520200 078 520831

?kGb]xL 071 520370 071 51100 071 520291 

slknj:t' 076 560115 076 560199 076 560020 

PDa'n]G; ;]jf 
l;=g+= ;~rfns 7]ufgf ;Dks{ gDa/ 

!= g]kfn /]8s|; ;f];fO6L tD3f;, u'NdL 9847184110 

@= ef/tLo e"=k'= ;}lgs ;+3 tD3f;, u'NdL 9847134681 

#= cfFvf pkrf/ s]Gb| tD3f;, u'NdL 9847032805 

$= /];'Ëf xl:k6n k|f=ln= tD3f;, u'NdL 9747074074 

%= cfzf ckfË s]Gb| tD3f;, u'NdL 9847007523 

^= tD3f; c:ktfn tD3f;, u'NdL 9847180837 

&= g]kfn /]8s|; ;f];fO6L zflGtk'/ u'NdL 9747041551 

*= ?? k|m]08\; Sna ??, u'NdL 9747030459 

(= g]kfn /]8s|; ;f];fO6L jfdL 6S;f/, u'NdL 9844752234 

!)= >[Ëf k|fylds :jf:Yo s]Gb| >[Ëf, u'NdL 9747037702 

!!= g]kfn /]8s|; ;f];fO6L hf]xfË u'NdL 9747083683 

!@= g]kfn /]8s|; ;f];fO6L w'sf]{6, u'NdL 9747075920 

!#= l;dLrf}/ :jf:Yo rf}sL l;dLrf}/, u'NdL 9847111953 

!$= w'sf]{6 k|fylds :jf:Yo s]Gb| w'sf]{6, u'NdL 9847570904 

!%= b/af/b]lj:yfg :jf:Yo rf}sL b/af/b]lj:yfg, u'NdL 9857064612 

    

    



230 a]?h' tyf lhG;L cBfjlws Ð२०७२, u'NdL    

v– /fhg}lts bnx? 
lhNnfl:yt /fhg}lts bnx?sf] ;Dks{ ljj/0f 

 

l;=g+= /fhg}lts bnsf] gfd kmf]g gDa/ df]afO{n gDa/ 

!= g]kfnL sfFu|]; 079520177 9841436488 
@= g]=s=kf= Pdfn] 079520210 9857027995 
#= P=g]=s=kf= dfcf]jfbL  9851107806 
$= /fli6«o k|hftGq kf6L{ g]kfn  9847227132 
%= /fli6«o k|hftGq kf6L{ 079520223 9857064223 
^= g]=s=kf= dfn]  9841756089 
&= /fli6«o hgdf]rf{  9747006844 
*= g]=s=kf= ;+o'Qm  9747008090 
(= /fli6«o hgd'lQm kf6L{   
!)= g]kfn kl/jf/ bn  9847062853 
!!= cv08 g]kfn kf6L{  9857027915 
!@= g]=s=kf= -qmflGtsf/L dfcf]jfbL_ 079521038 9857027989 

 
u– ;+rf/ dfWod / ;+rf/sdL{x? 
 

g]kfn kqsf/ dxf;+3 lhNnf zfvf u'NdL 
lhNnfdf lqmoflzn kqsf/x?  

 

l;=g+= kb gfd cfa4 ;+:yf ;Dks{ gDa/ 

!= cWoIf gj/fh e';fn /]l8of] u'NdL 9857064833 

@= ;lrj tf/f k|;fb e';fn O{d]h 6]lnlehg ;Djfbbftf 9857022672 

#= sf]iffWoIf clgn vqL g]kfn ;dfrf/kq÷?? Pkm Pd 9847104434 

$= ;b:o 6f]knfn cof{n /]l8of] :sfO{ 9847020127 

%= ;b:o gf/fo0f d/fl;gL /]l8of] /];'Ëf 9847106267 

^= s]lGb|o kfif{b 3gZofd uf}td sflGtk'/ kAnLs];g ;Djfbbftf 9857020410 

&= s]lGb|o kfif{b hgfb{g l3ld/] PleGo"h 6]lnlehg ;Djfbbftf 9857028495 

*= ;fwf/0f ;b:o xl/ s'df/ >]i7 g]kfn 6]lnlehg ;Djfbbftf 9857023390 

(=  lza ;'a]bL b}lgs kq ;Djfbbftf 9857061575 

!)= ;fwf/0f ;b:o uuglznf v8\sf gofF klqsf b}lgs ;Djfbbftf 9847114668 

!!=  ltnfrg kf08]o uf]vf{kq b}lgs ;Djfbbftf 9857060782 

!@= ;fwf/0f ;b:o lazfn e§/fO{ gful/s b}lgs ;Djfbbftf 9847232069 

!#=  k|]d ;'gf/ Plal; 6]lnlehg ;Djfbbftf 9857061530 
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lhNnfsf Pkm Pd /]l8of]x? ;Dks{ ljj/0f 

 
l;=g+= Pkm Pd /]l8of]sf] gfd 7]ufgf :6]zg d]g]h/ ;Dks{ gDa/ 

!= /]l8of] /];'Ëf !)^=@ Mhz tD3f;, u'NdL clgtf vqL 9857064006 

@= ?? Pkm=Pd= ($=$ Mhz >[Ëf, u'NdL o'u/fh a:ofn 9847098799 

#= u'NdL Pkm=Pd= (!=@ Mhz tD3f;, u'NdL gj/fh e';fn 9857064833 

$= :sfO{ Pkm=Pd ()=$ Mhz tD3f;, u'NdL 3gZofd uf}td 9857020410 

%= k'ikf~hnL Pkm=Pd= (&=$ Mhz jfdL6S;f/, u'NdL sf}/j vqL 9857061635 

^= klxnf] Pkm=Pd= (&=* Mhz an]6S;f/, u'NdL k'is/ s+8]n 9847399999 

 
 
3– sd{rf/L 6«]8 o'lgogx? 

sd{rf/L 6«]8 o'lgogx?sf];Dks{ ljj/0f 
 
 

 
 

l;=g+= 6«]8 o'lgogsf] gfd ;Dks{ JolQm ;Dks{ gDa/ 

!= g]kfn lghfdtL sd{rf/L o'lgog -;+3_ x/L k|;fb 1jfnL 9857061624 

@= g]kfn lghfdtL sd{rf/L ;+u7g rf]n/fh zdf{ 9847104910 

#= g]kfn /fli6«o sd{rf/L ;+u7g >Ls[i0f e§/fO{ 9847025274 

$= :jtGq sd{rf/L ldng s]Gb| g]q k|;fb kGyL 9847106736 

%= uflj; ;lrj xs lxt ;+/If0f s]Gb| Uff]kfn ;]g 9857031595 


