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च.न.           ममति २०७३/०७/३०  

विषय प्रथम चौमामसक रकम तनकासा गररएको बारे ।  

श्री गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय  ................डोल्पा ।  
प्रस्िुि विषयमा चाऱु आर्थाक बषा २०७३/०७४ को पूजीगि िर्ा को प्रथम चौमामसक तनकासा तहाॉ गाउॉ  विकास सममतिको खािामा तनकासा हुने गरी 

तनकासा गररएको छ । प्रचमऱि कानूनको आर्थाक कायाविर्ि स्थानीय तनकाय आर्थाक प्रशासन तनयमािऱी २०६४  िथा स्थानीय तनकाय श्रोि व्िस्थापन िथा 
पररचाऱन तनरे्दमशका बमोजजम खचा यो अजतियारी प्रर्दान गरीएको छ । खचाको चौमामसक प्रगति वििरण खचाको र्ाॉटबारी समयमा नै पेश गरी ऱेखापरीऺण समेि 
गनुाहुन समेि जानकारीका ऱार्ग अनुरोि छ ।  

           

         …………………………………………………………………………………………………………… 

सागर ममश्र  

िपमश
ऱमस.नॊ
. 

गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय  बैक खािा  तनकासा भएको रकम  कैफर्यि 

१ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय र्दनैु  087030002234 1521630  

२ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय जुर्ाऱ  087030002235 1009800  

३ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय माझर्ाऱ  087030002236 1488960  

४ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय सुॉ  087030002237 1138500  

५ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय त्रिपुराकोट  087030002238 1314720  

६ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय पहाडा  087030002239 1141470  

७ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय मऱकू  087030002240 1009800  

८ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय ल्हाॉ  087030002241 1009800  

९ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय कामऱका  087030002242 1009800  

१० गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय नकुा  087030002243 1103850  

११ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय सममा  087030002244 1217700  

१२ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय ररमम  087030002245 1009800  

१३ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय काइागाउॉ  087030002246 2130480  

१४ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय र्ोक्सुण्डो  087030002248 2130480  

१५ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय रह  087030002247 1009800  

१६ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय साल्र्दाङ्  087030002249 २१३०४८०  

१७ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय मभजेर  087030002250 २१३०४८०  

१८ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय िीन्जे  087030002251 २१३०४८०  

१९ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय ऱािन  087030002252 १५२६५८०  

२० गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय िो  087030002253 १९५२२८०  

२१ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय शहरिारा  087030002254 १७५२३००  

२२ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय छाकाा  087030002255 2130480  

२३ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय मुकोट  087030002256 2130480  



g]kfn ;/sf/ 

Government of Nepal   

;ª\3Lo dfldnftyf :yfgLoljsf; dGqfno 

Ministry Of Federal Affairs and Local  Development 

जजल्ऱा विकास सममतिको कायााऱय 

Office of the district Development Committee 
8f]Nkf 

Dolpa 

प.स. २०७३/०७४ 
 

 

      

 
 

cl8of] gf]l6; af]8{ g++=!^!*)*&%%))! 

Web: www.ddcdolpa.gov.np 

Email: dolpaddc@gmail.com 
6f]nlk|m g+=–!^^)*&%%))! 

 

km\ofS; g+=(&&–*&–%%)!%) 

Fax NO.977-87-55150 
kmf]g M(&&–*&–%%))#(,(&&–*&–%%)!&^ 

Tel : 977-87-550039, 977-87550176 

æ;d[4, zfGt / ;'Gb/ 8f]NkfMkl/>dL, cfTdlge{/, :jfledfgL 8f]NkfnLÆ 

च.न.                                                     ममति २०७३/०७/३० 
विषय रकम जम्मा गररदर्दने  बारे । 

श्री नेपाऱ बकै मऱममटेड  
शाखा कायााऱय डोल्पा । 

प्रस्िुि विषयमा चाऱु आर्थाक बषा २०७३/०७४ को गाउॉ  विकास सममति अनरु्दान पजूीगि िर्ा को प्रथम चौमामसक तनकासा तनम्न गाउॉ  
विकास सममतिको खािामा तनकासा हुने गरी यस कायााऱयको चाऱु खचा खािा ०८७०३००००२११ बाट खचा हुने गरी  चेक नॊ. ४१५१२१२६ बाटयस 
कायााऱयको नाममा खखर्च पठाइाएको छ जम्मा गररदर्दन ुहुन अनरुोि छ । 

 

         …………………………………………………………………………………………………………… 

िपमशऱ          सागर ममश्र   

मस.नॊ. गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय बकै खािा  तनकासा भएको रकम कैफर्यि 

१ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय र्दनु ै 087030002234 1521630  

२ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय जरु्ाऱ 087030002235 1009800  

३ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय माझर्ाऱ 087030002236 1488960  

४ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय सुॉ 087030002237 1138500  

५ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय त्रिपरुाकोट 087030002238 1314720  

६ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय पहाडा 087030002239 1141470  

७ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय मऱकू 087030002240 1009800  

८ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय ल्हाॉ 087030002241 1009800  

९ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय कामऱका 087030002242 1009800  

१० गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय नकुा  087030002243 1103850  

११ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय सममा 087030002244 1217700  

१२ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय ररमम 087030002245 1009800  

१३ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय काइागाउॉ 087030002246 2130480  

१४ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय र्ोक्सुण्डो 087030002248 2130480  

१५ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय रह 087030002247 1009800  

१६ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय साल्र्दाङ् 087030002249 1752300  

१७ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय मभजेर 087030002250 1526580  

१८ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय िीन्जे 087030002251 1952280  

१९ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय ऱािन 087030002252 2130480  

२० गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय िो 087030002253 2130480  

२१ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय शहरिारा 087030002254 2130480  

२२ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय छाकाा 087030002255 2130480  

२३ गाउॉ  विकास सममतिको कायााऱय मुकोट 087030002256 2130480  



g]kfn ;/sf/ 

Government of Nepal   

;ª\3Lo dfldnftyf :yfgLoljsf; dGqfno 

Ministry Of Federal Affairs and Local  Development 

जजल्ऱा विकास सममतिको कायााऱय 

Office of the district Development Committee 
8f]Nkf 

Dolpa 

प.स. २०७३/०७४ 
 

 

      

 
 

cl8of] gf]l6; af]8{ g++=!^!*)*&%%))! 

Web: www.ddcdolpa.gov.np 

Email: dolpaddc@gmail.com 
6f]nlk|m g+=–!^^)*&%%))! 

 

km\ofS; g+=(&&–*&–%%)!%) 

Fax NO.977-87-55150 
kmf]g M(&&–*&–%%))#(,(&&–*&–%%)!&^ 

Tel : 977-87-550039, 977-87550176 

æ;d[4, zfGt / ;'Gb/ 8f]NkfMkl/>dL, cfTdlge{/, :jfledfgL 8f]NkfnLÆ 

 


