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श्री विद्मोदम ननम्न भाद्ममभक विद्मारम िाखेत,म्माग्दी 
‘चचनो कोष’ एक प्रनतिेदन- 

ऩरयचम 
म्माग्दी जजल्रा ऩात्रेखेत गा.वि.स.िडा नॊ.-८ िाखेत जस्थत सॊचाभरत मस श्री विद्मोदम ननम्न भाध्मभभक 
विद्मारमको स्थाऩना वि.सॊ २०१७ बएऩनन वि.स.२०२२ सारभा मसरे सयकायी स्िकृनत ऩाएको हुनारे आचधकारयक 
स्थाऩना २०२२भा बएको अभबरेख हाभीरे ऩाउॉन सक्दछौ। भगय जानतहरुको फाहुल्मता यहेको मस विदमारमको 
सेिाऺेत्र भबत्र भगय जानतहरुको साथभा साकी,काभी, दभाइ जानतहरु सभेतको फसोफास यहॉदै आएको छ। बौगोभरक 
हहसाफरे भबयारो जभभन भाचथ जॊगर डाॉडाकाॉडा,ऩाखा ऩखेयाहरु य तर साना-साना ऩाताहरु यहेको य बफगतभा औिा 
खेती याम्रो हुने हुनारे िाखेत नाभ यहेको मस स्थानफाट धौराचगयी,अन्नऩुणण,भाछाऩुच्छ्रे रगाएतका हहभ श्रखृराहरुको 
अफरोकन गनण सफकने चचसो हािाऩानी बएको य सभुन्र सतहदेखख झण्दै १८०० देखख २००० भभटयको उचाइभा 
अफजस्थत मस विद्मारम य मसको सेिाऺेत्र भबत्रका भगय जानतहरु अचधकाॉश बायनतम,बिनतस,भसङ्गुय,मूके रागाएतका 
राहुयेहरु यहेको य हार आचथणक अफस्था याम्रो हुने भाननसहरु ऩोखया,काठभाण्डौ रगाएत देशका शहयी ऺेत्रनतय फसोफास 
गदै आएको हाभी ऩाउने गदणछौ। तथावऩ बफस्तायै भोटय फाटो,बफजुरी,स्िास््म रागाएतका सुबफधाहरुको बफस्ताय 
सॉगसॉगै स्थाननम भाननसहरुभा गाॉउघयभै केही गने य गाॉउको बफकासको राचग मोग्दान गयेय जाने उद्देश्म अनुरुऩ 
बफकासको भुख्म भेरुडण्ड भशऺा ऺेत्रको बफकास गने रक्ष्मका साथ करयफ ४ दशक बन्दा ऩुयानो इनतहास फोकेको 
विद्मारमराइ स्तय उन्ननत गयेय प्राथभभक तहदेखख ननभावि तहभा स्तय फवृि गदै बबफष्मभा भावि एफॊ उभाविको 
कल्ऩना सहहत वि.सॊ २०६७ सारदेखख कऺा-६ सुरु गरय हार ८ कऺा सम्भको ऩठनऩाठन गदै आइयहेको मस 
विद्मारमरे स्तय फवृिको सुरुिात देखख नै एक भहान उद्दशे्मका साथ विद्मारम सॊचारनको राचग ‘चचनो कोष’को 
अफधायणा अगाडी ल्माएको हो। 
चचनो कोषको स्थाऩना सहहत विद्मारमको स्तय फवृिराइ तद्कारै क्रभश:भावि सम्भ ऩुमाणउने रक्ष्म हुदाहुॉदै ऩनन 
कनतऩम सभस्माका कायण हारराइ आधायबुत तहभै भसभभत याख्न बफफश हुनुका ऩछाडी सभेत आचथणक ऩऺ हुन 
आउदछ। जसरे गदाण हाभीरे चचनोकोषराइ एक अऺम कोषको रुऩभा ननयन्तय बफस्ताय गदै जाने य ऩहहरो चयण 
(सन-२०११-२०१४) भा ३०राख कोष जम्भा गने उद्देश्म अनुरुऩ कोषको सुरुिात गमौ। ऩहहरो चयणभा हङकङफाट 
केशफ ऩुन,याजकुभायी ऩुन(शुष्भा), साउदी अयफफाट याभ,वियेन्र,नतर प्रसाद,नायामण,ऩोचुणगरफाट ऩोष्त,इयाकफाट 
हदभरप,अभेरयकाफाट सुमणचन्र याम्जारी रगाएतहरुफाट कोषको सुरुिात गरय मसको ननयन्तयताको राचग ढोका 
खोरीहदनु बएको हो। सॉगसॉगै विद्मारमको स्तय फवृिको क्रभभा नेऩार सयकायको तपण फाट ननभावि तहका राचग कुनै 
ऩनन दयिन्दी प्रदान नगनुण य विद्माथॉ भशऺक अनुऩात( ४५:१)को कायण देखाइ बएको दयदन्दी सभेत ऩरुभा याखी 
विद्माथॉको गुणस्तय भशऺा आजणन गनण ऩाउने अचधकायराई कुजन्ठत गनण खोज्नुरे सभेत स्थाननम स्तयको आफ्नै 
ऩहरभा विद्मारम चराउने फाध्मता आएको छ। मसको उदाहयण याज्मरे विद्माथॉ सॊख्मा देखाइ दयफन्दी काटे ऩनन 
सभुदामको आफ्नै ऩहरभा ननजी श्रोतभै बएऩनन भशऺक याखेय कऺाको अनुऩातभा भशऺक सॊख्मा ऩुया गयेको धेयै 
उदाहयण हाभी देख्छौ।  

के हो चचनो कोष? 

हाभीराइ याम्रो सॉग थाहा छ, हाभी शैक्षऺक स्तयका दृजष्तरे कनत ऩनछ छौ। ५० िषण बन्दा ऩुयानो इनतहास फोकेको 
हाम्रो विद्मारम हाम्रो बन्दा धेयै ऩनछ स्थाऩना बएका स्कुरहरु आज कहाॉ य कुन स्तयका ऩढाइ गयाउदैछन।्हयेक 
कुयारे एक सभम खोज्दछ। जुन सभमभा हाभीरे जुन काभ गनुण ऩने हो त्मसका राचग हाभी कम्जोय बमौं।जसरे 
गदाण हाम्रा नाभ फेचये हाभी भाचथ  याज गने भाननसराई नै हाभीरे हयेक हहसाफरे जानेय िा नजानेय सहमोग गदै 
आमौ। हाभी आपु ठचगएको आपैराई थाहा बएन। साहेत मो काभको सुरुिात धेयै ऩहहरे हुनुऩदण्मो। त्मसैरे जे हुनु 
बमो अफ हढरै बएऩनन हाभीरे केही गयौ फन्ने बािानारे विद्मारमको स्तय फवृि गनण आिाश्मक ऩने आचथणक 
सभस्मा सभाधान गनण मो कोषको सुरुिात गरयएको हो। हहजोका हदनभा सभेत विद्मारमराई केही गनुण ऩदणछ बनेय 
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आिाज नउठेका होईनन ् तय हाभीरे आिाश्मक्ताको चको भहसुस गयेनौ िा चरेकै त छनन फकन चाहहमो बन्ने 
बािाना हाभीभा यह्मो। आथॉक ऩादणभशताको आबाि यहमो िा नेततृ्िको अबाि यह्मो त्मसैरे अफका हदनभा विगतको 
गजम्बय सभभऺा गदै विद्मारमको स्तय फवृि गयेय रैजानु ऩछण य विद्मारम सॊचारनभा आिाश्मक ऩने आचथणक 
सभस्माराई हर गनण एक सदाको राचग ननयन्तयता ऩाउने कोष खडा गनुण ऩने आिाश्मक्ता भहसुस बइ चचनो कोषको 
अफधायणा अगाडी ल्माइएको हो। हार करयफ २३२ जना बन्दा धयै स्थाननम एफॊ फाहहयका दाजुबाइ तथा 
हदहदफहहनीहरुको मस कोषभा सहमोग छ। मो कोष िास्तफभा महाॉहरुकै कोष हो,जो दाजुबाइ तथा हदहदफहहनीहरु 
विदैशी बुभभभा अहोयात्र ऩभसना फगाउदै हुनुहुन्छ,आफ्नो देश य आपु जन्भेको भाटोको भामा हुॉदाहुॉदै ऩनन बफफशताका 
साथ विदेभशनु बएको छ,आपुरे आफ्नै घयआगनीभा हढडो वऩठो खाएय हहजो ऩढ्न ऩाउनुबएन,याम्रो भशऺाहदऺा 
नऩाएकै कायण आज ऩछुटाउदै हुनुहुन्छ य हाभीरे जस्तो दखु आजका फारफाभरकाहरुरे बोग्न नऩयोस बन्ने चाहाना 
याख्नु हुन्छ। हाभीरे सोचकेा छौकसयी मो कोषराइ एक अभुल्म चचनो फनाउने जसराइ बोरीका वऩहढहरुरे मो 
हाभीराइ हाम्रा अग्रजहरुरे देखाएको असर फाटो सम्झये एक चचनोको रुऩभा ग्रहण गरुन य ननयन्तय थप्दै रैजाउन।् 
मो त एक सुरुिात भात्र हो फकनकी हाभीरे गनुणऩने काभहरु धेयै छन।्त्मसकायण मो कोष एक अऺम य विशेष गरय 
बफदेशभै यहनु हुने दाजुबाई तथा हदहदफहहनीहरुको प्रत्मऺ ननगयानीभा  बफस्ताय एफॊ ऩरयचाभरत हुने कोषको रुऩभा य 
एक चचनोको रुऩभा यहने कोष हो। 

कसयी हुॉदैछ मसको सॊचारन?  

५ िषणको मोजना सहहत हाभीरे ऩहहरो चयणको कोष विस्तायको अभबमानराई फन्द गने य एक सभभनतभा 
हस्तान्तयण गरय दोस्रो चयणभा प्रफेश गने हाम्रो चाहाना छ। कामणक्रभको सरुुभा हाभीरे यकभ फैंकभा जम्भा गयेय 
त्मसको ब्माजफाट ननजज श्रोत भशऺकहरुको तरफ बत्ताभा खचण गने गमौ। जोजो दाताहरुफाट यकभ प्राप्त बएको हो 
उहाॉहरुकै नाभफाट फैंक डडऩोजजट गने जस्रे गदाण आपुरे कोषभा हदएको यकभ आपैरे सभेत हेनण ऩाईमोस।कुन 
भभनतभा कनत यकभ भैरे हदएॉ बन्ने तथाथण जानकायी दाताहरुरे ऩाउन बन्ने उद्देश्मरे य हहजोको जसयी सहमोग 
यकभको नाभ ननसान नभेहटमोस बन्ने चाहाना य दाताहरुभा बफश्िासको िातािाण तमाय होस ऩादणभशण फकभसभफाट 
मसको येखदेख य ऩरयचारन होस बन्ने हाम्रो चाहाना हो। दोस्रो िषणभा हाभीरे ६राख रुऩैमा भुद्दनत खाताभा याखेय २ 
िषण सम्भ ३/३ भहहनाभा ब्माज ननकारेय स्कुरको सभस्मा हर गनण थप्मौ।तय हाभीरे फैंकभा याखेय पाइदा नदेखे 
ऩनछ तसे्रो िषण देखख स्थाननम स्तयभै रागानी गनण सुरु गमौ। करयि १०राखको हायाहायीभा हुॉदा हाभीरे 
अभबबािकहरुभै ऩरयचारन याम्रो सॉग गमौ। हुनत प्रफक्रमा आजको हदन सम्भ मसयीनै चरेको छ। तय केही 
सभस्माहरु देखा ऩरययहेका छन ्हाम्रो साभु। ऩहहरो त स्थाननम स्तयभा रगानन हुने िाताियण हुॉदाहुॉदै ऩनन गाउॉभा 
सॊचारनभा आएको सहकायीका कायण हाभीरे रगानी गनण सकेका छैनौ। दोस्रो रगानी बएको यकभको सभमभा ब्माज 
नउठ्नारे भशऺकको तरफ सभमभा बुक्तानी हुन नसक्दा ननजज श्रोतका न्मुन तरफ खाने साथीहरुराई सभस्मा ऩयेको 
छ। तसे्रोसभभनतहरुको कोष ऩरयचारनभा ननस्कृमता जसरे गदाण रगानी नबै यकभ खजल्तभै हहदाउॉ नु ऩने। य चौथो 
सभस्मा भाननसहरुभा केही भ्रभ ऩनन छ फक फैंकभा याखेको यकभ गाउॉभा भरएय हहनाभभना गदैछन। त्मसैरे हाभी मस 
विषमभा गजम्बय हुन जरुयी छ। साथै चचनो कोषको ब्माज भात्ररे स्कुर चल्छ बनेय आॉखाभा ऩजत्त फाॉधेय फस्नु य 
मसको फवृिको राचग थऩ मोजना फनाएय देशविदेशभा सम्ऩकण  नगनुण हाम्रो कम्जोयी ऩनन छ। फकनकी ननजी श्रोत 
भशऺकको तरिभा ज्माद यकभ खचण हुने हुनारे ऩनन हाभीरे विद्मारमको अन्म सुधायका काभ गनण सकेका छैनौ। 
तथावऩ सम्ऩुणण दाताहरुभा हाभी के विश्िास हदराउन चाहान्छौ बने महाॉहरुको यगत य ऩभसनारे स्थाऩना गरयहदएको 
मस कोषराई हाभी सदा एक चयणफाट अको चयणभा रैजानको राचग महाॉहरुकै सुझाफ अनुसाय अगाडड रैजाने छौ। 
महाॉहरुरे जुन सुकै चाहेको फेरा हेनण य फुझ्न भभल्ने गरय अभबरेख गयेय याख्ने प्रमास हाभीरे गदै छौ जसरे गदाण 
आचथणक ऩादणभशता होस य हाभीरे विद्मारमको स्तय फवृि गदै भावि सम्भ रैजानका राचग थऩ िाताियण तमाय गोस 
य सहमोग प्राप्त होस। 
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क-कसको सहबाचगता छ चचनो कोषभा? 

बफशेष गरयकन बफदेशभा कामणयत दाजुबाई एिभ हदहदफहहननहरुको मस कोषभा सहबाचग हुनुहुन्छ। त्मसैरे ऩनन 
कोषको नाभ चचनो याखखएको हो। हाभीरे हाम्रो विद्मारमको सेिाऺेत्र भबत्रफाट विदेश जानुबएका नत सफै 
दाजुबाइहरुराई सहमोगको अऩेऺा गदाण गदै ऩनन धेयै दाजुबाइहरु छुट्नु बएको छ।हाम्रो ऩहहरो जोड मसभा 
छ।फकनफक विद्मारम हाभी स्थाननमको हो।हाभी जे जस्तो बएऩनन मही स्कुरफाट अऺय भसकेका हौं। हाभी चाहान्छौ 
कजम्तभा १५ हजाय फयाफय हाभीरे मो कोषभा सहमोग गनै ऩदणछ। हाभीरे हाम्रो गाॉउ फनाउनु छ। य याम्रो भाननस 
उत्ऩादन गनुण छ। मनतरे भात्र हाभीरे चाहेको काभ सपर गनण सक्दैनौं। य ऩनन हाभी मस कोषभा सहमोग गनुण हुने 
स्थाननम फासी,काठ्भाण्डौ फासी,म्माग्दी जजल्राका बफभबन्न स्थानका दाताहरु एफॊ नेऩारका कुना कन्दयाका सहमोचग 
दाजुबाइ तथा हदहदफहहननहरु जो आज बफदेशी बुभभभा हुनुहुन्छ सफैराई सम्झन चाहान्छौं। य हार सम्भ हङकङको 
च्छ्मायेटी देखख अभेरयकाको ‘िन नाइट सेप’य देशबफदेशभा यहनुहुने शुबचचन्तक भहानुबाफहरुभा आबाय ब्मक्त गनण 
चाहान्छौ। मो कोष महाॉहरुकै कोष हो,जसको ब्माजफाट स्कुरको हहतभा काभ गरयन्छ।महाॉहरुकै चचनोको रुऩभा 
यहहयहन्छ य क्रभश: फवृि हुदै ऩनन जान्छ। मस क्रभभा कनतऩम स्थाननम रुऩभै यहनुहुने दाताहरुफाट सभेत मसभा 
कोष थऩ गनुण बएको छ। 

सहमोग दाता विियण- 
चचनो कोष बफस्तायभा हार सम्भ बफदेशको बफभबन्न भुरुकभा कामणयत दाजुबाइ एिॊ हदहदफहहननहरुरे सहमोग 
दाताहरुको रुऩभा सहमोग गरययहनु बएको छ बने केही स्थाननम दाताहरुको सभेत सहबाचगता यहेको छ। मस 
विद्मारमको सेिा ऺेत्र भात्र नबई म्माग्दी जजल्राको विभबन्न गा.वि.स.तथा धौराचगरय अञ्चर य नेऩारका कुना 
कन्दयाभा घय बइ बफदेभश भुरुकभा कामणयत सहमोग दाताहरुरे खुरेय सहमोग गनुण बएको छ। मनत हुिदाहुॉदै ऩनन 
हाभीरे कनतऩम स्थानभा हुनुहुने दाताहरुको सहमोग जुटाउन सकेका छैनौ। हाभीरे फाॉकी यहेका दाताहरुराई सभेत 
चचनो कोषभा सहबाचग फनाउनका राचग मसै िषणको अन्तनतय चचनोकोषराई सन ्२०१०-२०१४ को कोष कामभ गरय 
कोषराई फन्द गने य अको चयणको कोष स्थाऩना गनण मस कोषराई एक सभभनतभा हस्तान्तयण गने प्रमास गदै 
छौ।हाभीरे मस कोषको ऩरयचारन गनण य येखदेख गनण बफदेशभा हुने दाजुबाइ एि. हदहदफहहननहरुराइ सभेत 
सॊयऺक,सभभनत य सल्राहाकायको रुऩभा याखेय ऩरयचारन गने य नमाॉ दोस्रो चयण २०१५-२०२० को कामणक्रभको तम 
गरय ऩुन सुरुिात गदैछौं। फकनकी मनतरे हाभीरे सोचकेो य हाम्रो मोजनाभा याखखएको उद्देश्म ऩुया हुन सक्दैन फकनफक 
बविश्मभा भावि य उभावि सम्भको ऩरयकल्ऩना साथ सुरु बएको कोषको सरुुिानतनै चचनो कोष बएकारे मो ननयन्तय 
अगाडी फहढयहन्छ। हाभीरे ननभावि तह सॊचारन गनुण भात्र मसको रक्ष्म होईन। मो त महाॉहरुरे गयेको सुरुिात भात्र 
हो। मसराइ ननजश्चत स्थानभा ऩुमाणउन हाभी सफैको उनतकै दानमत्ि हुने गदणछ। त्मसो त सभमानुसाय विद्मारमरे 
कम्प्मुटय कऺा य ई-ऩुस्तकारमको अफधायणा ल्माएको कायणरे ऩनन हाम्रो दानमत्ि अझ फढेको छ। सभम अनुसाय 
प्रविचधमुक्त भशऺा हाभसर गनण ऩाउनु आजका फारफाभरकाको अचधकायराई सुनुजश्चत गरय भशऺा प्रदान गनुण हाम्रो 
दानमत्ि ऩनन हो। फकनकी बोभरका गाॉउ सभाज य भसङ्गो याष्र चराउने हाम्रा कणणदाय आजका फारफाभरकानै हुन। 
बोभर मो कोषराई त्मस सभमको भाग अनुसाय फवृि गयेय एक प्रनतजष्ठत शैक्षऺक गन्तब्म स्थरको रुऩभा बफकास 
गने दानमत्ि पेरय आजका मी फारफाभरकाभा आउदछ। त्मसैरे हाभीरे एउटा गनतरो इनतहासको रुऩभा मो कामणको 
थारनन गयका हौ य मसराई एक उच्छ्च स्थानभा ऩुमाणएय छोड्दै छौ। हहजोदेखख आज सम्भ सहमोग गने दाताहरुको 
येकडणराई व्फजस्थत गरय सहमोग दाताहरुको उच्छ्च भुल्माङ्कन गदै अफ सहमोग गने दाताहरुभा बफश्िासको िाताियण 
तमाय गनण मो प्रनतिेदनको रुऩभा सहमोग दाताहरुको नाभािरी उल्रेख गरयएको छ। काभगने भसरभसराभा बए 
गयेका कनतऩम गजल्त कम्जोरयहरुराइ औल्माईसल्राह सुझाफ सभेत हदननहुनेछ बन्ने आशा भरएका छौं। मनतफेरा 
हाभीरे मो चचनो कोषको भात्र होईन हहजो विद्मारम स्थाऩना देखख हार सम्भ कुनै न कुनै रुऩभा विद्मारमराई 
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सहमोग गने दाताहरुको प्राप्त बए सम्भको विियण तमाय गरय बोभरको गनतरो इनतहासको राचग अभबरेखखकयण 
गने य दाताहरुराई प्रत्साहन य कदय गने उद्देश्म याखखएको छ। सन २०१० देखख २०१४ सम्भको सहमोग विियण-  

क्र.स सहमोग दाताको नाभथय स्थामी ठेगाना कामणयत 
भरुकु 

सहमोग 
यकभ 

प्राप्त मभनत 

१. याज कुभायी ऩुन (शुष्भा) ऩाखाऩानी-७ हङकङ १,५०,०००/- २०६७/८/१७ 

२. केशफ ऩुन ऩात्रेखेत-७ ,िाखेत हङकङ १,५५,०००/-  

३. याभ फहादयु ऩाईजा ऩात्रेखेत-७ ,िाखेत साउदी अयफ १,००,७०६/-  

४. बफयेन्र ऩुजाण ऩात्रेखेत-८ ,िाखेत साउदी अयफ ५०,१०१/-  

५. नतरप्रसाद ऩाइजा ऩात्रेखेत-७ ,िाखेत साउदी अयफ १५,००५/-  

६. ऩोष्त फहादयु ऩाइजा ऩात्रेखेत-७ ,िाखेत ऩोचुणगर १५,००५/-  

७. नायामण योका ऩात्रेखेत-७ ,िाखेत साउदी अयफ १५,००५/-  

८. हदभरऩ गिुणजा ऩात्रेखेत-८ ,िाखेत इयाक २०,०००/-  

९. अबा गुरु, नखुरेको हङकङ ४७५/-     

१०. हदर कुभायी गुरुङ नखुरेको हङकङ ४७५/-  

११. हहयाभामा ऩुन फेग,म्माग्दी हङकङ ९५०/-  

१२. हेभा याना  फुटिर हङकङ २९५/-  

१३. कृष्ण ऩुन  नखुरेको हङकङ १९०/-  

१४. रयभा गुरुङ नखुरेको हङकङ १९०/-  

१५. ऩदभ याना नखुरेको हङकङ १९०/-  

१६. अभनत ऩुन फेग, म्माग्दी हङकङ ९५०/-  

१७. हहयादेिी ऩुन िाखेत, म्माग्दी हङकङ १,९००/-  

१८. हदऩक ऩुन घोडऩेानी,म्माग्दी हङकङ ४७५/-  

१९. हदऩक ऩुन हहस्तान-९,म्माग्दी हङकङ ४७५/-  

२०. नायामणजजत ऩुन ऩाउदय-७ म्माग्दी हङकङ ४७५/-  

२१. भनप्रसाद ऩुन घाय-२,म्माग्दी हङकङ ४७५/-  

२२. इन्र ऩुजाण दोिा-६ म्माग्दी हङकङ ४७५/-  

२३. हरयकृष्ण ऩुजाण भशख,खखिाङ,म्माग्दी हङकङ ४७५/-  

२४. कृष्ण नतभरजा भशख,स्िात-म्माग्दी हङकङ ४७५/-  

२५. हदऩक ऩुन हहस्तान-९,म्माग्दी हङकङ ४७५/-  

२६. देि पगाभी नागी, म्माग्दी हङकङ ४७५/-  

२७. याभफहादयु ऩुजाण ऩुन ऩोखया,कास्की हङकङ ४७५/-  

२८. भनफहादयु ऩुजाण भशख, परात,ेम्माग्दी हङकङ ४७५/-  

२९. नगेन्र गफुणजा दाना-७ म्माग्दी हङकङ ४७५/-  

३०. सूमण ऩुन ऩोखया, कास्की हङकङ ४७५/-  

३१. खेभयाज ऩुन नाङ्गी,म्माग्दी हङकङ ९५०/-  

३२. फजक्सङ ऩुन ऩिणत,साभरजा हङकङ ९५०/-  

३३. चचज ऩुजाण कापरडाॉडा,म्माग्दी हङकङ ४७५/-  

३४.. कणणफहादयु ऩाइजा खझॉ,म्माग्दी हङकङ ९५०/-  
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३५. टेकफहादयु योका कुहुॉ,म्माग्दी हङकङ ९५०/-  

३६.    पे्रभफहादयु गुरुङ रम्जुङ हङकङ ५७०/-  
 

३७. भबभसेन गुरुङ काॉसीगाउॉ ,गोखाण हङकङ ९५०/-  

३८. तुभानभसॉङ ऺेत्री फाविमाचौय,म्माग्दी हङकङ ९६०/-  

३९. धना साउनी खझॉ,म्माग्दी हङकङ ९६०/-  

४०. हकण फहादयु ऩाईजा ऩात्रेखेत-४,म्माग्दी हङकङ १,४२५/-  

४१. किीय ऩुन नखुरेको हङकङ १९०/-  

४२. तुर ऩुन नखुरेको हङकङ १९०/-  

४३ ओभ ऩुन नखुरेको हङकङ १९०/-  

४४. तुरफहादयु ऩुन नखुरेको हङकङ १९०/-  

४५. तजे ऩुन नखुरेको हङकङ १९०/-  

४६. क्मा.हकण फहादयु ऩुन नागी,म्माग्दी हङकङ ९५०/-  

४७. ननय ऩुन ऩिणत हङकङ ४७५/-  

४८. शुभसरा ऩुन फाॉस्खकण ,ऩिणत हङकङ १९०/-  

४९.    नतरा ऩुन नखुरेको हङकङ १९०/-  

५०. भभना ऩुन  ऩोखया,कास्की हङकङ १९०/-  

५१. बफनोद ऩुन  ऩोखया,कास्की हङकङ १९०/-  

५२. ऩुष्ऩा ऩुन  फाॉसखकण ,ऩिणत हङकङ १९०/-  

५३. सूमण ऩुन घोडऩेानी, म्माग्दी हङकङ ९५०/-  

५४. भोहन ऩुन साभरजा,ऩिणत हङकङ ९५०/-  

५५. सुझाि ऩुन फेनी,म्माग्दी हङकङ ९,५००/-  

५६. नतथणयाज ऩुन चचभखोरा-१,म्माग्दी हङकङ     ९६०/-  

५७. कभर ऩुन  बफकम्री-५,म्माग्दी हङकङ ९५०/-  

५८. टेक ऩुन  बफकम्री-२,म्माग्दी हङकङ ९५०/-  

५९. भभरन शेयऩुजा बजुणरा,म्माग्दी हङकङ २,८५०/-  

६०. याजु ऩुन नागी,म्माग्दी हङकङ ९५०/-  

६१. तुरफहादयु ऩुन नागी,म्माग्दी हङकङ ९५०/-  

६२. जसफहादयु ऩुन साभरजा,ऩिणत हङकङ ४७५/-  

६३. बरफहादयु गफुणजा दाना,म्माग्दी हङकङ ९५०/-  

६४. तजेफहादयु पगाभी फाॉसखकण ,ऩिणत हङकङ ६६५/-  

६५. हकण भान भगय फयॊजा-७,म्माग्दी हङकङ ३,८००/-  

६६. कभर योका फयॊजा-७,म्माग्दी हङकङ १,९००/-  

६७. बक्त ऩुन फयॊजा-७,म्माग्दी हङकङ ९५०/-  

६८. नयेश शेयऩुजा बजुणरा,म्माग्दी हङकङ ९५०/-  

६९. फारचन्र योका फयॊजा-७,थऩुण,म्माग्दी हङकङ २,८६०/-  

७०. याजु योका भगय फयॊजा-७,थऩुण,म्माग्दी हङकङ १,९९५/-  

७१. नतरककुभाय भहाभगय जुम्भुङ-६,गुरभी हङकङ ४,७५०/-  

७२. भनकुभायी ऩुन ऩोखया,कास्की हङकङ १९०/-  

७३. अभयकुभायी ऩुन ऩोखया,कास्की हङकङ १९०/  
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७४. भैजकुभाय याई बोजऩुय हङकङ १९०/-  

७५. यबफन याई खोटाङ हङकङ १९०/-  

७६. बफक्रभ भरम्फु खोटाङ हङकङ १९०/-  

७७. कभर शेयचन नखुरेको हङकङ १९०/-  

७८. हयी घरे नखुरेको हङकङ १९०/-  

७९. धन भरम्फु नखुरेको हङकङ १९०/-  

८०. विशार ऩुन नखुरेको हङकङ १९०/-  

८१. फारभामा ऩुन नखुरेको हङकङ २००/-  

८२. फकयण ऩुन नखुरेको हङकङ २०९/-  

८३. बभा ऩुन नखुरेको हङकङ २००/-  

८४. नायामण ऩुन नागी,म्माग्दी हङकङ ४७५/-  

८५. टेकप्रसाद ऩुन दोफा-६,म्माग्दी हङकङ ४७५/-  

८६. तोयण गुरुङ ऩोखया,कास्की हङकङ ४७५/-  

८७. चचत्रफहादयु ऩुन भगय माणरेखोय,म्माग्दी हङकङ ४,८४५/-  

८८. ननकेश ऩुन भगय िाखेत,म्माग्दी हङकङ २००/-  

८९. सभ गुङ रम्जुङ हङकङ १९०/-  

९०. खेभ पगाभी फेग,म्माग्दी हङकङ ९५०/-  

९१. दगुाण ऩुन दाना,म्माग्दी हङकङ १९०/-  

९२. ओभ ऩुन बुरुङ तातोऩानी,म्माग्दी हङकङ १९०/-  

९३. गोऩार ऩुन उल्रेयी,कास्की हङकङ ४७५/-  

९४. बफननता ऩुन नखुरेको हङकङ ९५०/-  

९५. भभन गफुणजा फेग-५,म्माग्दी हङकङ ९५०/-  

९६. नतऩन गफुणजा दोफा, म्माग्दी हङकङ ९५०/-  

९७. येणु थाऩा ऩोखया,कास्की हङकङ १९०/-  

९८. याभकुभाय ऩुन म्माग्दी हङकङ ४७५/-  

९९. ठाकुय गुरुङ रम्जुङ हङकङ ४७५/-  

१००. सोल्टी रम्जुङ हङकङ १९०/-  

१०१. याभभामा ऩाईजा ऩाखाऩानी,म्माग्दी हङकङ ४७५/-  

१०२. जूना ऩुन चचतिन हङकङ ४७५/-  

१०३ बफभर ऩुन औखयेनी,ऩिणत हङकङ २८५/-  

१०४. भोनतरार ऩुन ऩोखया,कास्की हङकङ ४७५/-  

१०५. देफ ऩुन नागी,म्माग्दी हङकङ १९०/-  

१०६. छविसया ऩुन नखुरेको हङकङ ४७५/-  

१०७. कभरा नखुरेको हङकङ १९०/-  

१०८. कृष्ण ऩुन नखुरेको हङकङ १९०/-  

१०९. हटका ऩुन चचतिन हङकङ ४७५/- २०६७-०८-१७ 

११०. चचरयजञ्जिी शभाण ऩात्रेखेत-१,म्माग्दी फेनी १०,०००/- ०६८/४/२६ 

१११. तजेजन्र थाऩा ऩात्रेखेत-७,िाखेत,म्माग्दी अष्रेभरमा ५०,०००/ ०६८/१२/२० 
११२. सुमणचन्र याम्जारी काठ्भाण्डौ अभेरयका १,५०,०००/- ०६८/५/७ 
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जम्भा- अठाय राख ऩैनतस हजाय सात सम सैनतस ५० हजाय खचण सहहत 
 

कुर रु १८,३५,७३७/- 
खचण रु   -५०,०००/- 
फाॉकी रु १७,८५,७३७/- 
 

 

 

 

 

 

 

११३. भनफहादयु बफक ऩात्रेखेत-६,म्माग्दी साउदी अयफ १०,०२०/- ०६९/५/६ 

११४. नन्द प्रसाद शेयऩुजा(कभरा) ऩात्रेखेत-७,िाखेत,म्माग्दी साउदी अयफ ५,०२०/-    ,, 
११५. भबभफहादयु याम्जारी (कुभाय+नय) ऩात्रेखेत-९,िाखेत,म्माग्दी  १,५१,१५१/-    ,, 
११६. कुरफहादयु याम्जारी काठ्भाण्डौ मुके १,००,०००/-    ,, 
११७. याभु योका ऩात्रेखेत-७,िाखेत,म्माग्दी साउदी अयफ ५,२५०/-    ,, 
११८. तकफहादयु ऩाइजा ऩात्रेखेत-७,िाखेत,म्माग्दी मुके २६,०००/-    ,, 

११९. धाभभणक सभुह ऩात्रेखेत-७,िाखेत,म्माग्दी  ५,०००/-    ,, 
१२०. नन्दरार फकसान ऩात्रेखेत-८,औखयफोट  ३,०००/-    ,, 
१२१. फस्तफहादयु योका ऩात्रेखेत-८,िाखेत,म्माग्दी साउदी अयफ १५,०१०/- ०६९/१२ 
१२२. ऩूणणकुभाय योका काठ्भाण्डौ कोरयमा ५१,०००/- ०७०/१२/१ 
१२३. बूऩेन्र ऩाईजा ऩात्रेखेत-७,िाखेत,म्माग्दी कोरयमा ५१,०००/-     ,, 
१२४ केशकुभाय योका ऩात्रेखेत-९,िाखेत,म्माग्दी कोरयमा ५१,०००/     ,, 
१२५. हकण फहादयु योका ऩात्रेखेत-६,िाखेत,म्माग्दी कोरयमा ५१,०००/-     ,, 
१२६. चुनु ऩाईजा ऩात्रेखेत-७,िाखेत,म्माग्दी कोरयमा ५१,०००/-     ,, 
१२७. भामा याम्जारी ऩात्रेखेत-९,िाखेत,म्माग्दी हङकङ ५५,०००/- ०७०/२/१ 
१२८. चमन्र ऩाईजा ऩात्रेखेत-िाखेत  ‘’ अपगाननस्तान ५,०००/- ०७०/५/१ 
१२९. भबभफहादयु योका (खेभ योका) ऩात्रेखेत-६,िाखेत,म्माग्दी कताय १०,०००/ ०७०/७/१ 
१३०. याभफहादयु थाऩा ऩात्रेखेत-७,िाखेत,म्माग्दी ईजण्डमा १०,०००/- ०७०/७/१६ 
१३१. अनन्तकुभाय याम्जारी ऩात्रेखेत-९,िाखेत,म्माग्दी कताय ५,५००/-   ,, 
१३२. सतफहादयु ऩुन काठ्भाण्डौ  १५,०००/-   ,, 
१३३. हदभरऩ ऩुजाण ऩात्रेखेत-६,िाखेत,म्माग्दी मुके ५,०००/   ,, 
१३४. गोयी ऩुन रेखपाॉट,ऩिणत काठ्भाण्डौ ५१,००५/-   ,, 
१३५. ओभ योका ऩात्रेखेत,म्माग्दी मुके ६०,०००/- ०७०/११/१७ 
१३६. फकशोय योका ऩात्रेखेत-६,िाखेत,म्माग्दी मुके १,०१,१००/- ०७१/१/१० 
१३७. प्रकाश ऩुन ऩात्रेखेत-९,िाखेत,म्माग्दी बायत ३०,१०५/- ०७१/१/२३ 
१३८. माभफहादयु याम्जारी काठ्भाण्डौ मुके १,०१,०००/- ०७१/२/४ 
   जम्भा १८,३५,७३७/

- 
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हॊङकॊ ङभा केशफ ऩुनको सॊमोजनभा िाखेत गाउॉ  सम्ऩका  समभनत हॊङकॊ ङरे गयेको च्मारयटी फाट 

qm=;= /sd k7fpg] JolQmsf] gfd :yfoL 7]ufgf sfo{/t b]z /sd k7fPsf] 

ldlt 

xªsª 8n/ hDdf /sd 

!= s0f{ k"hf{ j]uvf]nf –*,afb's xªsª @)&!–! #))÷– #,(&%÷– 

@= bn z]/k'~hf ljd – DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

#= lrq a= k'g ¥ofn]vf]/ – DofUbL xªsª @)&!–! &)) (,@&% 

$= Gff/fo0fl;Fx k'g s'x'F– DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

%= s0f{ k'g lrdvf]nf – DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

^= 
:ofg' k'g(lx/f /fDhfnL) jfv]t – DofUbL xªsª @)&!–! !!))÷–  !$,%&%÷– 

&= Hfgs k'g  s'jfFkfgL – kj{t xªsª @)&!–! !,)))÷– !#,@%) ÷– 

*= dx]Gb| k'g ;flnhf – kj{t xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

(= 
sdn योका A+f/hf – DofUbL xªsª @)&!–! !,)))÷– !#,@%) ÷– 

!)= Zofd a= k'g ?d – DofUbL xªsª @)&!–! @))÷– @,^%)÷– 

!!= k'ikf k'hf{ -uf}rg_ sfkmn 8fF8f – DofUbL xªsª @)&!–! @))÷– @,^%)÷– 

!@= Dff]xg kmufdL -k'g_ ;flnhf – kj{t xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

!#= Df's'0b/fh k'g cf]v|]gL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

!$= 6]s a= ltlnhf k'g Affb's – DofUbL xªsª @)&!–! #))÷– #,(&%÷– 

!%= ls/0f u'?ª :ofªhf xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

!^= lu/L u'?ª sf:sL xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

!&= Zf'/]Gb|/fh sf]6L :ofªhf xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

!*= lg/hd u'?ª sf:sL – kf]v/f xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

!(= sdn u'?ª sf:sL – kf]v/f xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

@)= Hf]a]Gb| kmufdL Af]u – DofUbL xªsª @)&!–! #))÷– #,(&%÷– 

@!= ofd lnDa'  Dff]/fª –8fFuL –% xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

@@= l;tf k'g Kff]v/f xªsª @)&!–! !)%÷– !,#(!=@%÷– 

@#= Kf'g Snj xªsª elnan v]nf8Lx? xªsª @)&!–! !%%)÷– @),%#&=%÷– 

@$= lzj a'b'hf÷k'g  Gff/Rofª – DofUbL xªsª @)&!–! #%)÷– $,^#&=%÷– 

@%= Wfg a= uj'{hf÷k'g  Ef'?ª – DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

@^= Vf8\s yhfnL -;dfh;]jL_ lemF – DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

@&= Af;Gt u'?ª nDh'ª xªsª @)&!–! @))÷– @,^%)÷– 

@*= lvd k'g kfvfkfgL –# DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

@(= led k'g kfvfkfgL –# DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

#)= Dfx]z kfO{hf kfvfkfgL –# DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

#!= lrqlj/ l;FvfgL du/ b]lj:yfg – EofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

#@= OGb| a= cd{hf du/ Kfj{t xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

##= Gfu]Gb| uj'{hf bfgf – DofUbL xªsª @)&!–! @))÷– @,^%)÷– 

#$= Vf]d k|;fb kmufdL j]uvf]nf –! DofUbL xªsª @)&!–! ^))÷– &,(%)÷– 

#%= hLjg ltlnhf j]uvf]nf – afb's xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

#^= 6+s k'g  Uff]Nsf]6 – jfUn'ª xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

#&= Uff]ljGb k'hf{ j]uvf]nf – DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

#*= ;fpgL yhfnL lemF – DofUbL xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

#(= ofd kfO{hf -;dfh;]jL_ kfvfkfgL –# DofUbL xªsª @)&!–! !%))÷– !(,*&%÷– 

$)= lj/h+u yfkf j]uvf]nf – DofUbL xªsª @)&!–! &))÷– (,@&%÷– 

$!= Kf|df]b lu/L Af]gL – DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

$@= /d]z k'g  Kfj{t xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

$#= /fh s'df/ kfO{hf lzv – DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

$$= ;'o{ k'g 3f]/]kfgL – DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

$%= Nffn a= k'g÷z]/k'~hf  Kfj{t xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

$^= lbks kfO{hf÷k'g lzv :jf6f – DofUbL xªsª @)&!–! @))÷– @,^%)÷– 

$&= ofd/fh k'g lvjfª – DofUbL xªsª @)&!–! @))÷– @,^%)÷– 



 

Page 10 of 39 
2010-2014 बफद्मोदम स्तयउन्नती फपक्स कोष “चचनो”य बफद्मोदम ननभाबफ स्तयउन्नती अभबमान ऩहहरो चयणको प्रगनत प्रनतफेदन 

s'n ;xof]u /sd $@,^!%÷–                   नेऩारी रु %,^,$,^$*/&%        
s'n vr{ /sd !),%&(÷–                             नेऩारी रु !,$),!&!/&५ 
hDdf art #@,)#^÷–                        नेऩारी रु $,@$,$&&÷–                                      

नेऩारी रु $,@$,&*)÷– (  s]zjaf6 hDdf ePsf]-rf/ nfv rf}lj; xhf/ सातसम असी रुऩैमा) 
 

$*= rGb|Hof]lt cfn] Tfgx'F xªsª @)&!–! @))÷– @,^%)÷– 

$(= Dff]ltl;/L k'g Kfj{t xªsª @)&!–! @))÷– @,^%)÷– 

%)= Wfgdfof k'g ;flnhf,cf]v|]gL – kj{t xªsª @)&!–! #))÷– #,(&%÷– 

%!= Afndfof ua'{hf ljd – DofUbL xªsª @)&!–! @))÷– @,^%)÷– 

%@= Tf[i0ff ua'{hf÷k'g lx:tfg,bfgf – DofUbL xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

%#= lty{ k'g -lg/_  Nff]k|] – kj{t xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

%$= /fh' ua'{hf÷k'g GffªuL – EofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

%%= l6k]g ua'{hf÷k'g bf]jf – EofUbL xªsª @)&!–! !,)))÷– !#,@%) ÷– 

%^= l6sflht k"hf{ Affb's – EofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

%&= l6sf k'g Kffp4/ – EofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

%*= /fh' ltlnhf÷k'g Kffp4/ – EofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

%(= Ef6« ua'{hf÷k'g bfgf – EofUbL xªsª @)&!–! %@)÷– ^,*()÷– 

^)= od'gf ua'{hf÷k'g lvjfª – EofUbL xªsª @)&!–! !%)÷– !,(*&=%÷– 

^!= lxtdfg kmufdL÷k'g j]u – EofUbL xªsª @)&!–! #))÷– #,(&%÷– 

^@= nIdL u'?ª Kff]v/f xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

^#= lbksnf u'?ª Kff]v/f xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

^$= ?b| e08f/L /fv', eujtL – DofUbL xªsª @)&!–! @$)÷– #,!*)÷– 

^%= j]lg k'g  Kfj{t xªsª @)&!–! @))÷– @,^%)÷– 

^^= gfgL k'g ;flnhf – kj{t xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

^&= Kfm"ndfof u'?ª Nf'Dn' – sf:sL xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

^*= l6sf k'g  GffªuL – EofUbL xªsª @)&!–! #))÷– #,(&%÷– 

^(= x]df k'g  GffªuL – EofUbL xªsª @)&!–! #))÷– #,(&%÷– 

&)= Tf'n a= kfO{hf lemF – DofUbL xªsª @)&!–! !&))÷– @@,%@%÷– 

&!= Kf|]d k"hf{÷k'g lzv :jf6f – DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

&@= gGb s'df/L cd{hf Kf"0f{ufpF – EofUbL xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

&#= /Ghgf /f0ff Ef}/xjf xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

&#= ;dfof ha'{hf lrdfvf]nf – EofUbL xªsª @)&!–! !%)÷– !(,*&=%÷– 

&$= l6sf ltlnhf lrdfvf]nf – EofUbL xªsª @)&!–! !%)÷– !,(&=%÷– 

&%= l/ljsf yfkf du/ :ofªhf – lr;fkfgL xªsª @)&!–! @))÷– @,^%)÷– 

&^= lrof :6n af6       — xªsª @)&!–! %)÷– ^^@=%÷– 

&&= s0f{ a= kfO{hf lemF – DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

&*= b]j yfkf :ofªhf xªsª @)&!–! @))÷– @,^%)÷– 

&(= l/hg k'g Ef}/xfjf xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

*)= Dffof /fDhfnL  jfv]t – DofUbL xªsª @)&!–! !,)))÷– !#,@%) ÷– 

*!= /fh s'df/L yfkf÷k'g jfv]t – DofUbL xªsª @)&!–! !,)))÷– !#,@%) ÷– 

*@= lr/~b]lj /f]sf÷k'g jfv]t – DofUbL xªsª @)&!–! !,)))÷– !#,@%) ÷– 

*#= dGh' k'g Kfj{t xªsª @)&!–! !%)÷– !(,*&=%÷– 

*$= ldng z]/k'~hf Efh'{nf – DofUbL xªsª @)&!–! *))÷– !),^))÷– 

*%= lzj k'g jfv]t – DofUbL xªsª @)&!–! @%))÷– ##,!@%÷– 

*^= g/ a= kfO{hf jfv]t – DofUbL xªsª @)&!–! !,)))÷– !#,@%) ÷– 

*&= lnn /f]sf ?d – DofUbL xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

**= Wfg a= /f0ff bfª, b]lj:yfg – DofUbL xªsª @)&!–! !))÷– !,#@%÷– 

*(= 5q ua'{hf÷k'g kfTn]v]t – DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

()= s]zj k'g jfv]t – DofUbL xªsª @)&!–! !,)))÷– !#,@%) ÷– 

(!= dg a= /f]sf Af+/hf – DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 

(@= Vf]d s'df/ kmufdL j]u – DofUbL xªsª @)&!–! #))÷– #,(&%÷– 

(#= lbks k'g 3f]/]kfgL – DofUbL xªsª @)&!–! %))÷– ^,^@%÷– 
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कता खचा बमो त हङकङफाट प्राप्त यकभ? 
 

उल्रेखखत हङकङदेखख केशफफाट ऩठाइएको यकभ कम्प्मुटय कऺा प्रमोजनका राचग ऩठाइएकोभा हारराइ कम्प्मुटय 
साऺयता अभबमानको क्रभ सॉगै अन्म दाताहरुफाट सभेत कम्प्मुटय फाऩतको यकभ प्राप्त बएकारे केही यकभ 
कम्प्मुटय य केही यकभ चचनो कोषभा हाभरएको छ। कनत यकभ चचनो कोषभा हाभरमो य कनत कम्प्मुटय प्रमोजनका 
राचग खचण बमो बनेय फुझ्नका राचग कम्प्मुटय खरयदको ताभरकानै याख्दा उऩमुक्त होरा बनेय कम्प्मुटय खरयदको 
ताभरका मसयी प्रस्तुत गरयएको छ। 

कम्प्मुटय विियण ताभरका- 
क्र.स.       नाभथय ठेगाना य कमणयत भुरुक कम्प्मुटय थान सॊख्मा य 

यकभ 

    अन्म 

१. याभचन्र ऩुन िाखेत-९ (फुनाणई) २५,०००/- (१थान)  

२. स्मानु ऩाईजा िाखेत-७ (साउदी अयफ) २५,०००/- (१थान)  

३. ओभ योका  ऩात्रेखेत (मुके) २५,०००/- (१थान)  

४. कुभाय याम्जारी य साथीहरु िाखेत-९ (ऩोचुणगर) २५,०००/- (१थान)  

५. ऩोष्ट फहादयु ऩाईजा य 
साथीहरु 

िाखेत-७ (ऩोचुणगर) २५,०००/- (१थान)  

६. बुऩेन्र,चचत्रा,ऩुणण,हकण  य चुनु िाखेत-६,७,८,९ (कोरयमा) ५०,०००/- (२थान)  

७. फकशोय योका, ननशा योका िाखेत-६ (मुके) ५०,०००/- (२थान)  

८. बयत ऩाईजा य अभय थाऩाको 
सॊमोजनभा सभुहको नाभफरी 

िाखेत-६ (कताय) २७,३८४/- (१थान)  

 क) अनन्तकुभाय याम्जारी िाखेत-९ २,६०२/३७  
 ख) माभिहादयु िुढाथोकी िाखेत-९ २,६०२/३७  
 ग) चन्रभान याम्जारी िाखेत-९ २,६०२/३७  
 घ) अभय थाऩा िाखेत-८ ३,२६२/८७  
 ङ) तुरु थाऩा िाखेत-८ ३,२६२/८७  
 च) बयत ऩाईजा िाखेत-७ २,६४२/१७  
 छ) साजन ऩाइजा िाखेत-७ २,६४२/१७  
 ज) तुरिहादयु योका िाखेत-६ २,६०२/३७  
 झ) नयिहादयु बफक िाखेत-५ २,६०२/३७  
 ञ) सॊगभ बफक िाखेत-६ २,६०२/३७  
९. भशफ ऩुन  काठ्भाण्डौ (हङकङ) ३३१२५/- (१थान)  

१०. हहयादेिी ऩुन  िाखते-७ ७०,०००/- (१थान+नेट 
जाडनको सफै खचण) 

 

११. िाखेत सम्ऩकण  सभाज 
हङकङको च्छ्मारयहट सो फाट 
(केशफ ऩुन) 

हङकङ ४,२४,७८०/-(भशफ ऩुन 
सहहत) 

रु२,१०,५१७/-कम्प्मुटय 
खरयदभा थऩ फाकी 
रु२,१४,२६३/- कोषभा  

१२. ऩुणण फ. ऩाईजा खझ-८ २,५००/-  
१३. येशभ ऩाईजा िाखेत-६ २,५००/-  
१४. मु फहादयु योका िाखेत-६ २,५००/-  
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१४. जज.भश.का.म्माग्दी ICT फाऩत १,४०,०००/- (४थान)  
 जम्भा  २० थान  

मो ताभरका अनुसाय दइुराख चौध हजाय दइुसम बत्रसठ्ठी रुऩमैा(२,१४,२६३/-)चचनो कोषभा हाभरने बननएता ऩनन केही 
यकभ कम्प्मुटयकै नऩुग्दा  तरको ताभरकाको नऩुग यकभ रु१२,०१९/- सभेत मसै कोषफाट हाभरएकोरे चचनो कोषभा 
जम्भा रु २,०२,२४४/-(दइु राख दइु हजाय दइु सम चिाभरस रुऩैमा) मो हङकङको कामणक्रभको यकभ हाभरएको हो। 
अफ मो यकभ चचनो कोषभा जोड्दा चचनो कोषभा हुन आएको ऩनछल्रो यकभ य त्मो यकभको ऩरयचारनको फायेभा 
तरको ताभरका ऩछाडडको प्रनतिेदनभा उल्रेख गरयएको छ- 

कम्प्मुटय साऺयता अमबमानको क्रभभा खरयद कम्प्मुटयको आम्दानी खचाको विियण- 

                आम्दानी तपण                  खचण तपण  कम्प्मुटय 
सङ्ख्मा क्र.स.        विियण  यकभ क्र.सॊ     विियण  यकभ 

१. याभचन्र ऩुन(फुनाणई) २५,०००/- १. हहयादेिीफाट कम्प्मुटय य 
नेट जडान 

७०,०००/- १ 

 

२. स्मानु ऩाईजा(साउदी) २५,०००/- २. ४ थान िाण्डटे कम्प्टय 
खरयद (दय रु५१,०००/-) 

२,०४,०००/- ४ 

३. कुभाय य ऩोष्ट ऩाईजा 
(ऩचुणगर) (सहमोग सॊकरन 
फाट) 

५०,०००/- ३. ऩोचुणगरको अनुदानफाट २ 
थान कम्प्मुटय  
खरयद(रु२५,०००/-को दय) 

 
 

५०,०००/- 

२ 
 
 

४. बुऩेन्र,ऩुणण,चचत्रा,हकण  य 
चुनु(कोरयमा सभुह) 

५०,०००/- ४. १२ थान कम्प्मुटय खरयद 
(रु २६,०००/-को दय) 

 

३,१२,०००/ 
 
१२ 

५. फकशोय योका, (मुके) ५०,०००/- ५. बफर नॊ.१४०५ अनुसाय 
विविध साभाग्री 

 

२२,९२०/- 
 
 

६. बयत ऩाईजा  य अभय 
थाऩाको सॊमोजनभा कताय 
सभुहको नाभािरी 

२७,३८४/- ६. ढुिानी ८,५००/-  

१)अनन्तकुभाय याम्जारी, २) माभिहादयु िुढाथोकी, ३) चन्रभान याम्जारी,४) अभय थाऩा, ५) तुरु थाऩा, ६) बयत 
ऩाईजा, ७) साजन ऩाईजा, ८) तुरिहादयु योका ९) नयिहादयु बफक, १०) सॊगभ बफ.क. 
७. हहयादेिी ऩुन ७०,०००/- ७. चचनो कोषभा थऩ २,१४,२६३/-  

८. िाखेत गाउॉ  सम्ऩकण  सभभनत 
हङकङ(भशफ ऩुनको सहहत) 

४,२४,७८०/- ८. ओभ योकाफाट खरयद २५,०००/-  

९. ऩुणण ऩाईजा २,५००/-     

१०. येशभ ऩाईजा २,५००/-     

११. मुफहादयु योका २,५००/-     

१२. जज.भश.का.म्माग्दी १,४०,०००/-     

१३. ओभ योका २५,०००/-    १ 

 जम्भा ८,९४,६६४/-  जम्भा ९,०६,६८३/- २० 

 अऩुग १२,०१९/-  (अऩुग १२,०१९ हॊङकॊ ङ सहमोग फाट ऩुनतण गरयएको) 
नोट-उल्रेखखत क्र.स. ४ को १२ थान भध्मे कोरयमा सभुह-२, फकशोय-२,कताय-१,स्मानु-१,याम्चन्र-१ य हङहङकोफाट 
भशफको सहहत-५ गरय १२ थान हो। 
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चचनोकोषको मो रयऩोटा ऩादाा सम्भको ऩनछल्रो अफस्था- 
सन ्२०१०/२०११ अथिा वि.सॊ.२०६७/२०६८ सार देखख सुरु गरयएको ऩहहरो चयणको कोष सॊकरन अभबमानकोसुरुिात 
देखख महाॉ सम्भ आईऩुग्दा विभबन्न फकभसभरे मसको प्रमोग यऩरयचारन बमो।खास गरयकन सुरुका चयणभा फैंकफाट 
य ऩनछल्रो चयणहरुभा स्थाननम स्तयभै मसको ऩरयचारनरे विद्मारम सॊचारनभा केही हदसम्भ बएऩनन सभस्मा 
सभाधानभा सजजरो य ननमभभत आउने श्रोतको रुऩभा टेिा ऩुमाणएको छ। बफशेष गरय २०६७ बार भहहनाको २४ देखख 
यकभ जम्भा हुन सुरु बएदेखख सुरुभा हाभीरे फैंकको कर खाताभा जम्भा गमौ। हङकङफाट केशफ ऩुन,याजकुभायी 
ऩुन,साउदीफाट याभ ऩाइजा गदै झण्ड ै१०९ जना दाताहरु मो अभबमानभा सहबाचग हुॉदा २०६७ भॊभसय भहहना सम्भ 
आउदा करयि ६ राख ३० हजाय बएको चथमो। जस भध्मे ६ राख रुऩैमाराई त्मही िषणको भाघ भहहनादेखख महाॉहरुकै 
सल्राह अनुसाय ३/३ भहहनाभा ब्माज खझक्न भभल्ने गरय २ िषे भुद्दनत खाताभा १३% ब्माज दयभा याख्ने काभ 
गरयमो। य ३/३ भहहनाभा मसको ब्माज ननकारी विद्मारमको ननजज भशऺकको तरफ भशषणकभा खचण गरयॊदै आइमो। 
त्मो ६ राखराइ हाभीरे ०६९ भाघ सम्भ २ िषण फैकभा ननमभानुसाय याख्दा फैंकफाट प्राप्त हुने ब्माजरे खासै 
विद्मारमको सभस्मा सभाधान गनण नसक्ने हुॉदा तोफकएको भभनत ऩछाडी खझक्ने काभ गरयमो य गाॉउभा रगानन गनण 
सुरु गरयमो। हाभीरे गाउॉभा रगानन हुॉदा गाॉउभ ैरागानी गने य नहॉदा फैंकको कर खाताभा याखेय कोषको ऩरयचारन 
गदै आमौ, जो मनतफेरा सम्भ कामभ छ। मसो गरययहॉदा ०६९को भॊभसय ऩनछ २५ हजाय फयाफय १ हजाय सेिा शुल्करे 
केही हद सम्भ रगानीभा असय गमो य अको सहकायीको कायणरे रगानी बएको सभेत फपताण हुने अफस्था सम्भ 
देखा ऩमो। हाभीरे विद्मारम सॊचारन गनण राहुये स्िागत रगाएत अन्म कामणक्रभ सभेत अगाडी ल्मामौ य आचथणक 
सभस्माराइ सॊकटऩुणण अफस्थाफाट तादै आमौं। विभबन्न उताि चढाि सॉगै हाभी सॊकटऩणुण अफस्थाफाट गुज्रदै महाॉ 
सम्भ आमौँ य अझैं ठूरो सॊकटभा छौं। 
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हारको मभनत सम्भ कनत छ चचनो कोषभा यकभ? 

हार चचनो कोषभा जम्भा बएको यकभ,रगानी बएको यकभ य नगद यकभराइ फुझ्न सजजरो होस बन्ने हेतुरे तरको 
ताभरकाफाट प्रष्ट ऩाने प्रमास गरयएको छ- 

        जम्भा यकभ            जम्भा भध्मे रगानी यकभ 

क्र.स      विियण     यकभ क्र.स  ऋखणहरुको नाभ  यकभ भरएको भभनत 
१. चचनो कोष   १७,८५,७३७/- १. माभ फ.फुढाथोकी   ६०,०००/- ०७१-०५-०१९ 
२. च्छ्मारयटी हङकङको थऩ २,०२,२४४/- २. नयभनत ऩुन   २५,०००/- ०७१-०५-०१ 
   ३. झभरार थाऩा २,७५,०००/- ०७१-०६-१२ 
   ४. शाजन्त याम्जारी   ७५,०००/- ०६९-०६-०४ 
   ५. शुभसरा योका १,००,०००/- ०७०-०६-०६ 
   ६ रयभ प्रसाद योका १,००,०००/- ०६९-११-३० 
   ७ कभरा शेयऩुजा १,००,०००/- ०७०-०१-०१ 
   ८ गणेश याम्जारी १,००,०००/- ०६९-११-१५ 
   ९ ईन्र ऩाईजा   ५०,०००/- ०६९-११-१७ 
   १० कभरा योका   ५०,०००/- ०६९-०४-०१ 
   ११ कुभायी ऩुन   २५,०००/- ०७०-१२-०१ 
   १२ गौभामा ऩुन   २५,०००/- ०६९-११-१६ 
   १३ भसङ्गािीय फकसान   २५,०००/- ०७०-११-०१ 
   १४ ठहय फ.योका   २५,०००/- ०७१-०५-०१ 
   १५ भभन फ.योका   २०,०००/- ०७१-०५-१२ 
   १६ नन्दरार फकसान १,००,०००/- ०७०-११-०१ 
   १७ चन्र फ.फकसान १,००,०००/- ०७१-०८-०१ 
   १८ याभु योका   ५०,०००/- ०७१-०८-०१ 
   १९ फुवििीय फकसान   ७५,०००/- ०७१-०८-०१ 
   २० नयभामा योका १,००,०००/- ०७१-०५-०१ 
   २१ पे्रभ फ. योका १,५०,०००/- ०७१-०८-०१ 
   २२. स्कुर आपै  ७५,०००/- अशोज-०७१ 
   २३ नगद २,८०,०००/-  
 जम्भा  १९,८७,९८१/- २४ फैक भौज्दात २,९८१/-  
   २५. हारको रगानी १६,३०,०००/  
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बफगतको साभान्म समभऺा- 
झण्ड ै५५ िषण ऩुयानो इनतहास फोकेको मस विद्मारमरे फल्रतल्र ननभावि सम्भको ऩठन ऩाठन सुरु गदैछ। मसफाट 
ऩनन प्रष्ट हाभी कनत सम्भ ऩछाडी छौ।मनतफेरा उच्छ्च भाविको कल्ऩना गने फेराभा हाभीरे विभावि सॊचारनको 
सहमोग भाचगयहॉदा हाभीराइ अफ्सोच त राग्छनै तैऩनन दखु रुकाएय कसयी फसौं य सफकने कुया ऩनन होइन। 
बोगोभरक एफॊ अन्म सफै फकभसभरे ऩछाडी यहेको मस विद्मारमको सेिाऺेत्रका सभुदामहरु ऩयम्ऩया देखख नै कसयी 
हुन्छ धन कभाउने य मस आयाभऩुिणक यभाउने फाहेक साभाजजक,शैक्षऺक,याज्नैनतक सफै हहसाफरे असाध्मै कम्जोय 
यहेको य भाचथ उठ्ने चतेना सभेत नहुॉदा मसयी फस्नु ऩयेको जस्थनत हो।राग्छ मो मसयीनै अझै राभो सभम जान 
ऩनन सक्छ फकनफक भाननसहरुभा ऩरयितणनको सोच हुॉदा हुॉदै ऩनन अरुरे गहदणमोस बन्ने चाहाना हुन्छ तय आपु गनण 
चाहान्न। ऩयुानै ननयन्तयता फाहेक नमाॉऩन हाभीरे गनण सकेका छैनौं। आज हाभीराइ मनत गाह्रो बएको छ फक 
भाननसहरुको भनोविऻान फुझ्नै सफकएको छैन।हयेक काभ गदाण अफयोध फाहेक अरु ऩाइदैन। ननजज श्रोतफाट एक रुऩैमा 
खचण नगयेको प्रावि तह आज ५/५ जना ऩुयै ननजजफाट ढान्न ऩनुण कभ चुनौनत त होइन। पेरय हाभीरे मो सभमराइ 
सभेत  सदऩुमोग गदै ननभभवि तहको कऺा सुरु नगयेको बए आज बएका दयफन्दी सभेत गुभाएय फस्नु ऩने अफस्था 
ऩनन आइ सक््मो। बफगतका कनतऩम ऩुिाणधाय हेदाण सभेत स्थाननम भाननसहरुरे नचाहेका ऩनन होईनन।् मधवऩ चरेकै 
त छ फकन दखु फेसाउने बन्ने प्रिनृत देखा ऩने य दाॉमा फाॉमाका स्थानहरुभा सहमोग गयेय ठुरो हुनुऩने तय आफ्नो 
ऺेत्रभा केही नसोच्छ्ने य अऩनत्िको बािाना नदेखखने कायण हाभीरे अरुराई नै फनाई छोड्मो तय हाभी मथाजस्थनतभै 
यह्मौ। मही जस्थनतराई क्रभ बङ्ग गरय नमाॉ सोचको बफकास गरय हाभीरे हढरै बएऩनन ननभावि तहको कऺा सुरु 
गमौ जो हाम्रो राचग एक गनत चथमो। हाभीरे ननभवि स्थाऩना गनण सुरु गयेको ऩहहरो अवऩर महाॉ जस्ताको तस्तै 
याख्ने प्रमत्न गरयएको छ। जसरे गदाण हाभीहरुराई बफगतको सभभऺा गदै बावि एजेण्डा  तम गनण सजजरो होस।् 

हुनत विगतका सभमभा ऩनन स्थाननम भाननसहरुभा सहमोग गनुणहुन्न बन्ने बािाना नबएको होईन। स्थाननम 
सभुदामकै सफक्रमताभा विद्मारमका ठुरा-ठुरा काभ सम्ऩन्न बएका ईनतहास हाम्रो साभ ुछ। भाननसहरुको बफगतको 
उत्साहराई सभम अनुकुरउऩमोग गदै नजानुरे हाभीरे ितणभानभा ठुरो चुनौनत खेवऩयहेका छौं। राग्छ मनतिेरा 
हाभीरे विद्मारमको इनतहासभा उच्छ्च भाविको कल्ऩना गनुण ऩने चथमो। तय हाम्रो इनतहासको गजल्तरे आज हाभी 
फल्र ननभाविको तमायीभा छौं। सभमराई नऩग्डनुहाम्रो ठुरो बुर चथमो। जसरे ितणभानभा हाभीराई मसयी साजस्त 
हदइयहेको छ। त्मसैरे ऩनन विगतफाट एउटा गनतरो ऩाठ भसक्दै बावि हदनहरुको मोजना िनाई एउटा गनतभा अगाडड 
फढ्नु ऩने आजको आिाश्मक्ता फनेको छ। जसको राचग स्थाननम स्तय देखख देशविदेशभा यहनुहुने सम्फि सफ ै
भहानुबािहरुभा एक ऩटक पेरय आफ्नो गाउॉ  य जन्भबुभभराई आपु जहाॉसुकै बएऩनन सम्झनको राचग हाभी अवऩर 
गदणछौं।   
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के चथमो त हाम्रो भनत २०६७-०१-०१ को अवऩरभा ? 

श्री विद्मोदम प्राथभभक विद्मारम 

ऩात्रेखेत-८ िाखेत,म्माग्दी 
ननम्न भाध्ममभक विद्मारम तह कऺा स्चारन सम्फन्धी 

अवऩर 

 

आदयननम अभबबािक,भशऺापे्रभी,फुविजजिी,सभाजसेिी,मुिा एिॊ सम्ऩुणण दाजुबाइ तथा हदहदफहहननहरु, 
  म्माग्दी जजल्राको सदयभुकाभ फेनी फजाय देखख झण्ड ै५ कोष उत्तय ऩजश्चभी बेगभा अफजस्थत ऩात्रेखेत गा.बफ.स. 
िडा नॊ.८ जस्थत सञ्चाभरत श्री विद्मोदम प्राथभभक विद्मारमरे स्थाऩना कारको झण्ड ै५०िषण ऩुया गनण रागेको त्म 
विद्मारमको अभबरेखफाट प्राप्त हुन्छ।जानतहरुको हहसाफरे भगय जानतहरुको फाहुल्मता मस गाविसभा 
िाम्हाण,ऺेत्री,ठकुयी,रगाएत दभरत जानतहरुको सभेत फसोफास यहॉदै आएको छ। बौगोभरक हहसाफरे मस विद्मारम 
गाविसको बफच बागभा सभुन्र सतह देखख करयफ १८२० भभटयको उचाईभा यहेको छ। बने ऩात्रेखेत गाविसको िडा 
नॊ. ५,६,७,८,९ य नछभेकी गाविस खझॉको केही टोरराई सभेत आफ्नो सेिाऺेत्र  फनाउदै आएको छ। स्थाऩना कारदेखख 
हार सम्भ महाॉका असङ्ख्म फारफाभरकाहरु प्राथभभक तहको अध्ममन ऩुया गरय नछभेफक  गाविस खझ तथा घतानभा 
सञ्चाभरत भाध्मभभक तथा उच्छ्च भाध्मभभक विद्मारमभा उऩल्रो तहको अध्ममन गनण राभो दरुय धाउनु ऩने 
फाध्मता कामभै छ। 

 साधन श्रोतरे सम्ऩन्न भाननने गाविस मस गाविसका भाननसहरु आज सम्भ आपनो गाउॉको बफकास बन्दा ऩनन 
फसाईसयाइ य ियऩयको नछभेकी गाविसहरुराई आथॉक,बौनतक,नैनतक य हयेक फकभसभफाट सहमोग प्रदान गदै आएको 
कायण ितणभान अफस्थाभा आपुहयेक ऺेत्रभा ऩछाडड ऩयेको ऩाइन्छ। मसैको ऩरयणाभ आज नछभेकी गाविस य 
गाउॉ हरुभा भाध्मभभक तथा उच्छ्च भाध्मभभक तहको ऩठनऩाठन हुॉदा हाभी प्रथाभभक तह बन्दा भाचथल्रो तहको तह 
आॉत सम्भ गनण सकेका छैनौ। राग्छ हाभीरे सॉधै अरुराइ फनामौं,तय आपु फनेनौं,अरुराई फदल्मौं तय आपु 
फदरेनौं,अरुराइ हेमौ तय आपुराइ हेयेनौं,अरुराइ चचन्मौ तय आपैराइ चचनेनौं। नछभेकी गाउॉ  य गाविसका 
विद्मारमहरुभा विद्माथॉहरुको फढ्दो चाऩका कायण फारफभरकाहरुको ऩठनऩाठनभा त्मनतकै प्रबाफ ऩरययहेको छ। मस 
कायण राभो छरपर,फहस य अन्तयफक्रमाको ननष्कषण स्िरुऩ हाभीरे मस श्री विद्मोदम प्राथभभक विद्मारमराई 
बविष्मभा भावि तथा उभावि तह सम्भको कऺा सञ्चारन गने रक्ष्मका साथ मसै िषण २०६७ सारदेखख ननम्न 
भाध्मभभक विद्मारम तहको कऺा सञ्चारन गने तमायी गरययहेको कुया महाॉहरु सफैराइ अिगत गयाउन ऩाउॉ दा 
हाभीराई अत्मन्तै गिणको भहसुस बएको छ। साथै ननकट बविष्मभा मुग अनुसायको अॊगे्रजी भाध्मभ तथा कम्प्मुटय 
भशऺा सभेत सञ्चारन गने जभको गरययहेका छौं। 

आदयननम दाता एिॊ भहानुबािहरु, 
  अत: भशऺा ऺेत्र जस्तो ऩवित्र सॊस्था स्थाऩना गनण त्मनतफेरा भात्र सम्बि छ जनतफेरा तऩाइ हाम्रो भन,िचन य 
कभणरे बौनतक,नैनतक तथा आचथणक रुऩफाट विद्मारमराई सक्दो सहमोग प्रदान गरयन्छ। त्मसकायण विकासका 
ऩुिाणधायहरु भध्मेको एउटा भहत्िऩुणण ऩऺ भशऺा ऺेत्रराई विकास गरय सभम अनुसायको भशऺा आफ्नै घय आगनीभा 
फसी प्राप्त गनणको ननभभत्त प्रशस्त भात्राभा आचथणक ऩऺको आिाश्मक ऩने बएकोरे आफ्नो गाउॉ  य फारफाभरकाको 
सुन्दय बविष्म ननभाणण गरय सभग्र गाउॉ कै बफकास गनण आ-आफ्नो ऺेत्रफाट सकेको य खुरेय गनण सफकने सहमोग 
विद्मारमराइ गरयहदनु हुनेछ य विद्मारमको तपण फाट चन्दा सहमोग गने चन्दा दाताहरुराई स्तरयकयणको आधायभा 
उचचत सम्भान सभेत गरयने ब्महोया जानकायी गयाउॉ दै सम्ऩुणण ऺेत्रभा फसोफास गने 
अभबबािक,भशऺापे्रभी,फुविजजिी,सभाजसेिी,मिा दाजुबाई तथा हदहदफहहननहरुभा आचथणक सहमोगको राचग हाहदणक 
अवऩर गरयन्छ। 

भभनत-२०६७-०१-०१      प्रधानाध्माऩक               अध्मऺ                            अध्मऺ 

                    भनिीय फकसान              भशअसॊ                             विव्मस 

                                         (रारफहादयु याम्जारी)                   (ईनफहादयु ऩुन) 
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तदकामरन आचथाक सॊकरन समभनत- 
उल्रेखखत अवऩर सहहत एक आचथणक सॊकरन सभभनत गठन गरय हाभीरे देश बफदेशभा प्रचाय प्रसाय एिॊ सहमोग 
प्माड विययण सभेत देश भबत्र य फाहहय ऩठाएय कोष सॊकरनको अभबमानराई अगाडी फढाउने काभको थारनन बमो। 
अको तपण  स्थाननम स्तयभा घयदैरो कामणक्रभ सॊचारन गरय सेिाऺेत्र भबत्रका सफै घयदेरोफाट िावषणक न्मुनतभ रु 
१०००/- का दयरे उठाउने ननणणम सभेत काभ अगाडी फढाउने काभ बमो। मधवऩ हार आएय मो सभभनत ननष्कृम जस्तै 
बएको छ। कनतऩम बफदेश जानु बएको छ बने रारभामा योका ज्मुको स्िगाणयोहण बैसकेको छ। साथै घयदैरो फाऩत 
उठाउने बननएको यकभ उठ्न सकेको छैन। इनतहासको राचग महाॉ उक्त कामणसभभनतको नाभािरी याख्ने प्रमास 
गरयएको छ-                                                              गठन भभनत-२०६७-१२-०७ 
क्र.स.       नाभथय    ऩद ठेगाना    सम्ऩकण  नॊ. 

१. इनफहदयु ऩुन  अध्मऺ ऩात्रेखेत-७ िाखेत ९८४७७२३७७० 

२. भबभ फहादयु याम्जारी उऩाध्मऺ ऩात्रेखेत-९ िाखेत  

३. भनिीय फकसान सचचफ/प्र.अ. ऩात्रेखेत-८ िाखेत ९८५७६२३२२९ 

४. पे्रभफहादयु योका सह सचचफ ऩात्रेखेत-७ िाखेत ९८४७७२३६१७ 

५. माभफहादयु फुढाथोफक कोषाध्मऺ ऩात्रेखेत-९ िाखेत  

६. चचत्रा थाऩा सह कोषाध्मऺ ऩात्रेखेत-८ िाखेत  

७. इन्र ऩाइजा सदस्म ऩात्रेखेत-७ िाखेत ९८४७७३८६४८ 

९. बफष्णु याम्जारी सदस्म ऩात्रेखेत-८ िाखेत ९८६७६९६७६५ 

१०. हदरफहादयु फुढाथोकी सदस्म ऩात्रेखेत-८ िाखेत ९८४७७४५०५१ 

११. रोकफहादयु ऩुन सदस्म ऩात्रेखेत-९ िाखेत ९८४७७३२९३५ 

१२. रारभामा योका सदस्म ऩात्रेखेत-९ िाखेत  

१३. बविरार याम्जारी सदस्म ऩात्रेखेत-८ िाखेत ९८१३६८२२४७ 

१४. रयभप्रसाद योका सदस्म ऩात्रेखेत-६ िाखेत ९८४७७३२००७ 

१५. रारफहादयु याम्जारी सदस्म ऩात्रेखेत-७ िाखेत  

१६. कुभायी ऩाइजा सदस्म ऩात्रेखेत-८ िाखेत ९८४७७३१३४२ 

१७. इनाभनत योका सदस्म ऩात्रेखेत-६ िाखेत ९८४७७७४०४७ 

१८. हकण फहादयु योका सदस्म ऩात्रेखेत-६ िाखेत  

१९. रारफहादयु ऩाइजा सदस्म ऩात्रेखेत-८ िाखेत   

२०. हदरफहादयु ऩुन सदस्म ऩात्रेखेत-९ िाखेत ९८६७६०८९७९ 

२१. बजक्तप्रसाद बफ.क. सदस्म  ऩात्रेखेत-६ िाखेत  

२२. धनभामा थाऩा सदस्म ऩात्रेखेत-७ िाखेत  

२३. जगफहादयु योका सदस्म ऩात्रेखेत-८ िाखेत  

२४. दभन थाऩा सदस्म ऩात्रेखेत-९ िाखेत  

२५. टकफहादयुऩुन सदस्म ऩात्रेखेत-७ िाखेत  

२६. पे्रभभामा ऩाईजा सदस्म ऩात्रेखेत-९ िाखेत ९८०६१६०८८० 

२७. गुनभामा ऩुजाण सदस्म ऩात्रेखेत-९ िाखेत ९८०५१७५८४२ 

२८. माभ योका सदस्म ऩात्रेखेत-९ िाखेत ९८४७६४२५८५ 
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हारको कोष ऩरयचारन समभनत- 
क्र.स.   नाभ थय  ऩद    ठेगाना    सम्ऩकण  नॊ. 
१ खड्कफहादयु योका सॊमोजक ऩात्रेखेत-९ िाखेत ९८०५२१५६४१ 

२ इनफहादयु ऩुन सदस्म ऩात्रेखेत-७ िाखेत ९८४७७२३७७० 

३ प्रेभफहादयु योका सदस्म ऩात्रेखेत-७ िाखेत ९८४७७२३६१७ 

४ नयभामा योका सदस्म ऩात्रेखेत-८ िाखेत ९८४७६०३८७१ 

५ चथयफहादयु ऩाईजा सदस्म ऩात्रेखेत-७ िाखेत  

६ भोनतरार योका सदस्म ऩात्रेखेत-९ िाखेत ९८४७७७४०४७ 

७ भनिीय फकसान सदस्म ऩात्रेखेत-९ िाखेत ९८५७६२३२२९ 

 

आि २०६८/०६९ देखख ०७१/७२ चारु िषाको चचनो कोष फाऩतको आम्दानी- 
महाॉहरुराइ राग्न सक्छ,चचनो कोषको सुरुिाट २०६७ सारफाट  बएको य आम्दानी सभेत सुरुफाटै याख्दा याम्रो हुने चथमो होरा। तय 
सुरुका फषणभा हाभीरे फैक भापण त कायोिाय गनाणरे विद्मारमको खाताभा आम्दानी फाॉढेय त्मही खाताफाट आिाश्मक ननजज य 
सयकायी भशऺकहरुको तरफ बत्ता एउटै खाताफाट सॊचारन गमौ। त्मसो गदाण विद्मारमको श्रोत त देखखमो तय ऩनछ अडडट खचण 
केही फढ्न े सभते देखखमो। ऩछाडी चचनो कोषको यकभराईगाउॉभ ै रगानी गने बएऩनछ बन े केही सजजरो बमो। त्मस ऩनछको 
व्माजको यकभ राई हाभीरे छुटै्ट ननजज खाताफाट कायोिाय गनण थाल्मौं। मसो गदाण चचनो कोषको फायेभा िारनतय कतै दरुुऩमोग य 
हहनाभभना हुने त होइन बन्ने आसॊका दाताहरु य केही भाननसहरुभा देखा ऩमो। बने पेसफकुका िारहरुभा केही कभेन्ट सभेत देखा 
ऩये। अको नतय सेिासुल्क को कायण ऩनन कोषको यकभभा रगानीको िाताियणभा सभस्मा ऩमो। कनतऩम भाननसहरुफाट रगानी 
बएको यकभ सभेत फपताण नआएको ऩनन होईन। य ऩनन जनत सफकन्छ  चचनो कोषराई हाभीराइ रगानी गदै गमौं। हार सम्भ 
आउॉदा हाभीरे ७५% कोष रगानी गयेका छौं। त्मसकायण महाॉहरुराई थोयै जानकायी हदन ेहहसाफरे सयकायी खाताभा नजोड ेदेखखको 
चचनोकोषको अम्दानीराई तरको ताभरकाभा देखाउन े प्रमास गरयएको छ। चचनोकोषको ब्माजरे भात्र विद्मारमको ननजज श्रोत 
भशऺकहरुको तरफ बत्ता नऩुन्ने हुॉदा अन्म आम्दानी य श्रोत सहहतको खाताफाट चचनो कोषको ब्माज य रगानी बएको यकभराइ 
छट्टाएय महाॉ देखाउन ेप्रमास गरयएको छ। 

 

आम विियण तामरका- 

 
 

नोट- 

               आ.फ.२०६८/०६९              आ.फ २०६९/०७०  

उठ्न फाॉकी 
ब्माज 

क्र.स. भभनत रगानी यकभ ब्माज यकभ क्र.
स. 

भभनत रगानी यकभ  ब्माज यकभ 

 
 
 

१. 

२०६८ श्रािनदेखख 
कानत णक सम्भ 
ऩहहरो चौभाभसक 

 
 
 

४,००,०००/- 
 

 
 
 

३३,८००/- 

 
 
 

१. 

२०६९ साउनदेखख 
कानत णक सम्भ ऩहहरो 
चौभाभसक 

 
 
 

४,२५,०००/- 

 
 
 

३३,९००/- 

 
 

................ 

 
 

२. 

२०६८ भॊभसय देखख 
पागुन सम्भ दोस्रो 
चौभाभसक 

 
 

४,००,०००/- 

 
 

३३,२००/- 

 
 

२. 

२०६९ भॊभसय देखख 
पागुन सम्भ दोस्रो 
चौभाभसक 

 

४,५०,०००/- 
 

३६,०००/- 
 
 

............... 

 
 
 

३. 

२०६८ चैत्र देखख 
२०६९ असाय सम्भ 
तस्रो चौभाभसक 

 
 
 

४,५०,०००/- 

 
 
 

३४,०००/- 

 
 
 

३. 

२०६९ चैत्र देखख ०७० 
असाय सम्भ तसे्रो 
चौभाभसक 

 
 
 

४,७५,०००/- 

 
 
 

३८,२००/- 

 
 
 

.............. 
४. सेिा शुल्क    

४. 
    

१-४ जम्भा  १,०१,०००/- १-४ जम्भा  १,०८,१००/- ............... 
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हाभीरे मसयी तामरकाभा आम्दानी भात्र देखाइयहॉदा महाॉहरुराई राग्न सक्छ खचाको विियण आएन िा खोई?तय त्मसो होईन। 
चचनो कोषफाट भात्र मशऺकहरुको तरि बत्ता नऩुग्न ेहुॉदा मस कोषफाट प्राप्त ्माज सफ ैअन्म सफ ैश्रोतको सभस्स्तगत खाताभा 
आम्दानी फाॉडये त्मसफाट तरफ खुिाउने गरयएकोरे महाॉहरु सफैराई जानकायी गयाउन चाहान्छौं। अको कुया मस सभमभा केही 
यकभ फपक्स खाताभा सभेत चथमो। य हाभीरे फैंक खाताफाट प्राप्त ्माज विद्मारमको खाताभ ै जोडये ऩनन मो मभनत बन्दा 
अगाडीको ्माजको कायोिाय गयेका छौं। जो तर उल्रेख गरयएको छ। 
 
 

आम विियण तामरका 

नोट- 
हाभीरे मसयी तामरकाभा आम्दानी भात्र देखाइयहॉदा महाॉहरुराई राग्न सक्छ खचाको विियण आएन िा खोई?तय 
त्मसो होईन। चचनो कोषफाट भात्र मशऺकहरुको तरि बत्ता नऩुग्ने हुॉदा मस कोषफाट प्राप्त ्माज सफै अन्म सफ ै
श्रोतको सभस्स्तगत खाताभा आम्दानी फाॉडये त्मसफाट तरफ खुिाउने गरयएकोरे महाॉहरु सफैराई जानकायी गयाउन 
चाहान्छौं। अको कुया मस सभमभा केही यकभ फपक्स खाताभा सभेत चथमो। य हाभीरे फैंक खाताफाट प्राप्त ्माज 
विद्मारमको खाताभै जोडये ऩनन मो मभनत बन्दा अगाडीको ्माजको कायोिाय गयेका छौं। जो तर उल्रेख गरयएको 
छ। 

 

हाभीरे मस ताभरकाभा साभान्म २ िषणको बफशुि चचनो कोषको यकभको आम्दानन देखाउने प्रमास गयेका 
छौं।महाॉहरुराई कस्तो राग्छ सुझाि हदन सक्नु हुन्छ। मसयी चचनो कोषफाट आउने ब्माज य नुऩुग विभबन्न अन्म 
श्रोतफाट थऩेय महाॉ कामणयत न्मुन तरफ बत्ता खाने ननजी श्रोत भशऺकहरुको तरफ बत्ताभा यकभ खचण बएको छ। 
साहेत मसयी ठुरो यकभ ननजी श्रोतका भशऺकका राचग खचण हुॉदैन्मो बने हाभी विद्मारमको अन्म ऩुिाणधाय तमायभा 
खचण गनण ऩाउद्मौं तय बायी सॊख्माभा ननजज भशऺक हुनारे मो सभस्मा देखखएको हो। मो सभस्मा ननभावि तहभा 
एउटै ऩनन दयफन्दी नहुनारे उत्ऩन्न बएको सभस्मा हो य हाभीरे बखणयै भात्र ननभावि तह सॊञ्चारन गनाणरे ऩनन 

               आ.फ.२०७०/०७१              आ.फ २०७१/०७२ उठ्न फाॉकी 
ब्माज क्र.स. भभनत रगानी यकभ ब्माज यकभ क्र.स. भभनत रगानी यकभ  ब्माज यकभ 

 
 

१. 

२०७० श्रािनदेखख 
कानत णक सम्भ 
ऩहहरो 
चौभाभसक 

 
 
 
 

६,००,०००/- 

 
 
 
 

५७,५००/- 

 
 
 

१. 

२०७१ साउनदेखख 
कानत णक सम्भ 
ऩहहरो चौभाभसक 

 
 
 

१३,५५,०००/- 

 
 
 

१,०२,७००/- 

 
 
 

  १०,०००/- 

 
 

२. 

२०७० भॊभसय 
देखख पागुन 
सम्भ दोस्रो 
चौभाभसक 

 
 

६,००,०००/- 

 
 

५१,०००/- 

 
 

२. 

 
 

 सेिा शुल्क 

 
 

............. 

 
 

११,५००/- 

 
 

.............. 

 
 
 

३. 

२०७० चैत्रदेखख 
२०७१ असाय 
सम्भ तस्रो 
चौभाभसक 

 

१०,५०,०००/- 
भुद्दनतको सभेत 
गाउॉभा रगानी  

 

 
 

९७,५००/- 

 
 
 

३. 

२०७० देखख हार 
सम्भ सानोनतनो 
टुके्र रगानीफाट 
जम्भा 

 
 
 

................. 

 
 
 

१४,२५८/- 

 
 
 

.............. 

४. सेिा शुल्क ............. २०,०००/-  

४. 
थऩ ब्माज   ..............   १०,०००/- ................ 

१-४ जम्भा  २,२६,०००/- १-४ २०७१ कानत णक 
सम्भ जम्भा 
रगानी 

 

१६,३०,०००/- 
 

............... 
 

............... 

     जम्भा  १,३८,४५८/-  १०,०००/- 
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याज्मरे दयफन्दी प्रदान गनण नसक्दा देखखएको कहठनाई हो। त्मसकायण याज्मरे दयफन्दी प्रदान नगदाण सम्भ मो 
सभस्मा यही यहन्छ। अको तपण  हाभीरे भावि तहको सभेत अनुभनत खोजजयहेका कायण ऩनन ननजज भशऺकका सभस्मा 
ननयन्तय देखखने य हाभीरे चचनो कोषराई एक व्मिजस्थत य ननमभभत थऩ गयेय रैजानु ऩने आिाश्मक्ता छ। 

 

आि.२०६६/०६७ देखख हार सम्भको ननस्ज श्रोत आम्दानी खचा- 
आ.फ २०६६/०६७ देखख हार सम्भको ननजज श्रोत तपण को आम्दानी खचण देखाउने प्रमास गरयएको छ। 

                                                                     आि- २०६६/०६७ 

               आम्दानी तपा                   खचा तपा  
क्र.स.       विियण   यकभ  क्र.स.       विियण   यकभ 

१. देउसी बेरो कामणक्रभ-०६६   ९४,३८१/- १. फारविकास काठ चचयनी    ४,८००/- 
२. रुख विक्री    ७,२००/- २. भोटयफाटो ननभाणण सहमोग    १०,०००/- 
३. साॉस्कृनतक कामणक्रभ ऩुरुस्काय     ,७००/- ३. बिन सद्घाटन खचण   २५,४६४/- 
४. फोटर विक्री     ,५८५/- ४. भशऺक कभणचायी तरि   २६,०००/- 
५. ऩुयानो काठ विक्री     ,९५०/- ५. स्टेशनयी    ४,७५०/- 
६. क्रिफाट सहमोग    ५,०००/-    

७. बिन उद्घाटनभा चन्दा   ४०,१२०/-    

८. धाभभणक सभुहफाट सहमोग    ५,०००/-    

९. भशऺक दयखास्त     ,१५०/-    

१०. व्माज   १३,२००/-    

   जम्भा १,६७,२८६/-     ७१,०१४/- 
    फाॉकी ९६,२७२/- 
                                     आि -२०६७/०६८ 
    आम्दानी तपा              खचा तपा  
क्र.स.      विियण यकभ क्र.स.    विियण  यकभ 
१. आि.०६६/०६७ फाट अल्मा ९६,२७२/- १. घडयेी सम्माउदा दोजय   २९,१९५/- 
२. व्माजचचनो कोष   ३८,१५०/- २. भशऺक/कभणचायी तब.   ८४,५००/- 
३. साभुदानमक िन सहमोग   १०,०००/- ३. स्टेशनयी   १२,९५५/- 
४. घयदैरो कामणक्रभ १,५९,१५०/-    
५. ऩुयानो ढोका बफक्री    ३,५००/-    
६. सहटणफपकेट विक्री     ४००/-    
७. भशऺक ननमुजक्त दयखास्त     ९००/-    
      
 जम्भा ३,०८,३७२/-   १,२६,६५०/- 
    जम्भा फाॉकी १,८१,७२२/- 
                             आि - २०६८/०६९ 
              आम्दानी तपा      खचा तपा  
क्र.स.     विियण यकभ क्र.स.   विियण यकभ 
१. आि.०६७/०६८ फाट अल्मा १,८१,७२२/- १. बिन ननभाणण घडयेी-दोजय १,५६,७००/- 
२. चचनो कोष व्माज १,०१,०००/- २. भशऺक कभणचायी ३,१५,०००/- 
३. खानेऩानीफाट सहमोग  १५,०००/- ३. स्टेशनयी   २२,७००/- 
४. ऩुखेउरीफाट सहमोग  १०,०००/-    
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५. ऩुरुस्काय   ३,९००/-    
६. घाॉस बफक्री    १,५००/-    
७. झाया नआएकाफाट पाइन    ७,५००/-    
८. राहुये स्िागत   ६७,४०५/-    
९. खानेऩानीफाट ऋण १,००,०००/-    
१०. चचनो कोषफाट ऋण  ५०,०००/-    
११. देउसी बैरो-०६८  ८६,३०७/-    
१२. जम्भा ६,२४,३३४/-  जम्भा खचण ४,९४,४००/- 
    फाॉकी १,२९,९३४/- 
                                     आि  - २०६९/०७० 
             आम्दानी तपा               खचा तपा  
क्र.स.        विियण    यकभ क्र.स.         विियण  यकभ 
१. आि ०६८/०६९ फाट अल्मा १,२९,९३४/- १. भशऺक कभणचायी तब. २,९२,५००/- 
२. घयदैरो अभबमान १,१२,१२५/- २. स्टेशनयी   ६,६९२/- 
३. राहुये स्िागत   ३३,२१०/- ३.   
४. चचनो कोष व्माज १,०८,१००/- ४.   
      
  जम्भा ३,८३,३६९/-  जम्भा २,९९,१९२/- 
    फाॉकी ८४,१७७/- 
आि. - २०७०/०७१ 
                आम्दानी तपा                 खचा तपा  
क्र.स.       विियण  यकभ क्र.स.       विियण  यकभ 
१. आि ०६९/०७० फाट अल्मा ८४,१७७/- १. ननजज श्रोत भशऺक तब. ४,०५,९७०/- 
२. चचनो कोष ब्माज २,२६,०००/- २. स्टेशनयी/भसरन्द  २७,२००/- 
३. राहुये स्िागत  ४९,७७५/-    
४. राहुये स्िागत   ४,०००/-    
५. राहुये स्िागत  २०,००५/-    
६. ऩुखेउरी सभुह सहमोग  १९,०००/-    
७. ऋण  ३७,०००/-    
 जम्भा ४,३९,९५७/-   ४,३३,१७०/- 
    फाॉकी ६,७८७/- 
आि. - २०७१/०७२ साउन देखख कानत ाक सम्भ भात्र 
                 आम्दानी तपा                 खचा तपा  
क्र.स.        विियण  यकभ क्र.स.       विियण  यकभ 
१. आि.०७०/०७१ फाट अल्मा ६,७८७/- १. ऋण बुक्तानी   ३७,०००/- 
२. क्रफफाट सहमोग   ५५,५५५/- २. ननजी श्रोत भशऺक तब. २,१५,०००/- 
३. ऩुरुस्काय    ३,५००/- ३. कम्ऩाउण्डभा नऩुग थऩ   २४,०००/- 
४. चचनो कोष ब्माज १,२८,४५८/- ४. स्टेशनयी भसरन्द    १,७५८/- 
५. ऋण  ८५,०००/- ५. भभरन श्रीष भगय तरि    ८,०००/- 
६. राहुये स्िागत-०७१-०५-१७   ११,०५०/- ६. चचनो कोष ऋण फपताण   १०,०००/- 
७. चचनन कोष व्माज थऩ   १०,०००/-    
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 जम्भा कानत णक भसान्त सम्भ ३,००,३५०/-  जम्भा खचण २,९५,७५८/- 
    फाॉकी    ४५९२/- 

 

को-को हुनुहुन्छ त ननस्ज श्रोतभा मशऺकहरु? 

नसणयी देखख कऺा ८ सम्भ कऺा सॊचारन हुॉदा स्िबािैरे भशऺक सॊख्मा अड्कर गनण सफकन्छ। मधवऩ ५ जना भशऺक 
सयकायी दयफजन्दका हुनारे फाकी सफ ै ननजजका हुनुहुन्छ। त्मसभा ऩनन ननजज श्रोत भशऺकहरु सफै भहहरा साथीहरु 
हुनुहुन्छ। मसो हुनुभा ऩनन आफ्नै साभाजजक य आचथणक सभस्माहरु छन। मो महाॉहरु सफैरे फुझ्नु हुन्छ। आज बोभर 
हाम्रो गाउॉभा ऩुरुष बन्दा भहहरानै फहढ छन ऩढेरेखेकाहरु अको तपण  विद्मारमको आचथणक सभस्मा ऩनन भहहरा 
साथीहरु फुझ्नु हुन्छ य इभान्दारयऩुिणक कतौःब्म ऩुया गनुण  हुन्छ। हार ननजज श्रोतभा कामणयत भशऺकहरुको विियण 
तरको ताभरकाभा देखाईएको छ- 
क्र.स.  भशऺकको नाभ थय   तह     ठेगाना भाभसक तरफ रु         अन्म 

१. भञ्जु योका नभावि ऩात्रेखेत-८ िाखेत   

२. खभभसया फुढाथोकी प्रावि ऩात्रेखेत-७ िाखेत   

३. थकदेिी जुक्जारी ननभावि ऩात्रेखेत-६ िाखेत   

४. देउभामा यान्जारी प्रावि ऩात्रेखेत-८ िाखेत    

५. भभरन चश्रस भगय ननभावि फाग्रुङ   

६. तुरसी योका सका ऩात्रेखेत-७ िाखेत   

      

 

कनत राग्छ भामसक तरफ खचा? 

हाभीराई थाहा छ, विद्मारम दखुभा चरेको छ। भशऺकहरु आधा ऩेट खाएय काभ गरययहनु बएको छ। भशऺा 
ननमभािरी अनुसाय तरि बत्ता खुिाउने छौ बनेय हाभीरे जजल्रा भशऺा कामाणरमभा प्रनतफिता जाहेय गयेका छौ। 
हयेक ननजज भशऺकको विियण कामाणरमभा छ। ऩद य तह अनुसाय हयेक भशऺकरे ऩारयश्रभभक ऩाउनु ऩछण। मो हाम्रो 
भोटो ऩनन हो। तय जता हेमो उतै विकयार सभस्मा छ। हाभीरे ऩुणण रुऩभा मो प्रनतफिताराई ऩुया गने जस्थनत छैन। 
के हाभी मसयीनै भाननसराई अल्झाएय उसको जजन्दचग फिाणद गने हो त? के भाननस सॉधै आधा ऩेट खाएय बने 
जस्तो काभ गनण सक्छ त? भामा राग्छ ननजज भशऺकहरुको। उहाॉहरुफाटै स्कुर चरेको छ। सामद उहाॉहरु नहुॉदो हो त 
स्कररे ननभावि ऩनन धान्दैन्मो होरा। हाभी मनत हुॉदा हुॉदै ऩनन अझैं भाविको कुया गदै छौं। हतोत्साहहत बएका 
छैनौं। स्थाननम स्तयका सभुदामको ऩनन जस्थनत त्मही छ गरयफ हुनुहुन्छ। चन्दारे हैयान हुनु बाछ। जभाना ऩैसाको 
छ। कतै हहॉड्नु ऩये ऩैसा अगाडी रगाएय भात्र हहड्नु ऩछण। सभाज हहजोको जस्तो सजजरो छैन। जहटर साभाजजक 
अफस्था सॉग भाननसहरु चल्नु ऩयेको छ। त्मसैरे कनतऩम कुया बन्न नहुने ब्मथा साह्रो जस्तै हुॉदो यैछ। हाभीरे 
गुभाउयो ऩायारे महाॉ तरफ विियण याखेका छौं। मो हाम्रो फाध्मता ऩनन हो। 

२०७१ श्रािण देखख कानताक भहहना सम्भ ४ भहहनाको ननस्ज मशऺकहरुको जम्भा तरफ-  रु २,१५,०००/- (अऺरुऩी 
दईुराख ऩन्र हजाय रुऩैमा) ऩहहरो चौभाभसक तरिी बयऩाईफाट साबाय गरयएको हो। हयेक आिको ऩहहरो चौभाभसक 
साउन,बदौ,अशौज य कानतणकको तरि सॉगै बत्ता स्िरुऩ एक भहहनाको थऩ हदनु ऩने बएकोरे ऩनन ऩहहरो चौभाभसक 
तरि फहढ देखखन्छ। साथै दयिन्दीभा कामणयत गणेश येग्भी आमोगफाट बफस्थावऩत बएकोरे थऩ ननजजफाट ब्महोरयनु 
ऩनाणरे ऩनन खचण फढेको हो। मो सफै यकभ कसयी जुटाइएको होरा? प्रश्न उठ्न सक्छ। ऩहहरो चचनो कोषको 
व्माजफाट हाभीरे जुटाउदै छौं। त्मसफाहेक राहुये स्िागत, चन्दा, देउसी बैरो, स्थाननम क्रि,अभा सभुह, ऩुख्मौरी, 
धाभभणक सभुह आदी हाम्रा श्रोतहरु हुन। मधवऩ मनतफेरा नम सॊस्थाहरु आपै धायासामी बैयहेका छन। राग्छ मनत 
सभम त हाभी चरामौ, अफ सको गने होरा? हाभी मसै चौभाभसकफाटै ऋणभा छौं। महाॉहरुराई थाहा बमो होरा। मसै 
चौभाभसक तरफभै नऩुगेय ऋण स्िरुऩ चचनो कोषफाटै हाभीरे ८५ हजाय रुऩैमा तरफभा हाल्न फाध्म बएका छौं। 
मसरे ऩनन के देखाउछ बने अफ स्कुरको बविष्म कता बन्ने कुया छरणङ्ग हुन्छ। हुन त विगतभा ऩनन थुप्रै ऩटक 
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मसयी ऋण भरएको हो य चुक्ता गयेको ऩनन हो  तय मस ऩटक अभर ठुरो यकभ भरएका छौं। मस ऩटक दयफन्दीको 
भशऺक बफस्थावऩत हुनारे ऩनन बाय थवऩएको छ। 

 त्मसैरे हाभी महाॉहरु सफैराई ऩुन: के अनुयोध गनण चाहान्छौं बने मो चचनो कोषराई अझैं िवृि गयेय कजम्तभा 
ब्माजफाट भात्र भशऺक थाभीने िाताियण िनाउन सफै ठाॉउफाट बौनतक, आथॉक एफॊ यचनात्भक सहमोग गरयहदनुहोस।् 
अफको ५ िषण ऩनछ ५० राख फनाउने रक्ष्म हाभीरे ननधणयण गयेका छौं। अफ मो डडसेम्िय नजजफकदै छ। हाभीरे आज 
सम्भको यकभराई सािणजननक गदै एक सभभनतभा हस्तान्तयण गने य दोस्रो चयणको मोजना स्िरुऩ अगाडी आउदै 
छौं।  

ऩहहरो चयणसन २०१०-२०१४ को यकभ कसयी ऩरयचारन गने? 

ऩुयानो कामण सभभनत धेयै ननस्कृम जस्तै बएको छ। ज ेबने ऩनन विद्मारम प्रशासनरे नै बएबयको काभ गनुण ऩने 
फाध्मता छ। मसको अत्म गरय सभभनतराई ऩरयचारन गनण नमाॉ कामण सभभनत ननभाणण गने य उहाॉहरुकै जजम्भा 
रगाएय काभराई सजजरो फनाउने,आचथणक ऩादणभशणता कामभ गने,विद्मारम प्रनत अभबबािक य सभभनतको 
सहबाचगताभा फवृि गने य विद्मारमको बाय कभ गरय शैक्षऺक जस्थनतभा सुधाय गने हाम्रो भुख्म उद्देश्म यहेको छ। 
मसको राचग हाभी चाहान्छौ फक मो विद्मारमको सेिऺेत्र भबत्रका सफ ैसॊघ-सॊस्थाका प्रभखुहरु यहने गरय एक सभभनत 
फनाउने य मसको ऩरयचारन य प्रमोग गने ताफक सभमभा ब्माज उठोस य विद्मारमको सभस्मा हर गयोस। अऩुग 
यकभको श्रोत खोजजमोस य ननमभभत एउटा स्तयफाट विद्मारम चरोस। कृऩमा सुझाि य सय सल्राह हदनु होरा। 
चचनो कोषको सॊयऺक सदस्म आस्जिन सदस्म एिॊ सल्राहकायभा को-को हुनुहुन्छ ? 

खास गरयकन विदेशभा कामणयत आदयननम दाजुबाइ एिॊ हदहदफहहननहरुको ठुरो भेहेनेतरे स्थाऩना बएको हो मो चचनो 
कोष। महाॉहरुको चानचुने सहमोग,ऩभसना ऩेयेको छैन मो कोष स्थाऩनाभा। महाॉहरुको कोष स्थाऩनाको भभण य 
बािानाराई हाभी सदा सम्भान गदणछौ य गरय यहन्छौ। महाॉहरु कुनै न कुनै रुऩभा मस कोषको सफै प्रनतिेदन जान्ने 
फुझ्न ऩाउने आचधकारयक व्मजक्त ऩनन हुनुहुन्छ।अको तपण  हाभी मसराई एउटा चयणको कोषको रुऩभा फन्द गदै अको 
चयणभा जाने तमायी बएकोरे ऩनन हाभी महाॉहरुकै साथ य सल्राह अनुसाय अगाडी फढ्ने तमायीभा छौं। अफको 
चयणभा हाभीरे मो कोषराई सन ्२०१५-२०२० को दोस्रो कोष सॊकरन अभबमानको रुऩभा विकास गदै छौं। मनतफेरा 
सम्भ जे बने ऩनन चचनो कोषराई मो उचाई सम्भ ऩुमाणउने मोग्दान महाॉहुरुकै छ। य बविष्मभा थऩ उचाई सम्भ 
ऩुमाणउने दानमत्ि अझैं फढेको भहसुस हाभीरे गयेका छौं। त्मसैरे अफ मो कोषराई थऩ गनतभशर फनाउन हाभी मसयी 
सॊयऺक,आजजिन सदस्म,सदस्म य सल्राहकायको तऩाईहरुराई जजम्भा हदॊदैछौं- 
सॊयऺक सदस्म- 
हाम्रा सफै अग्रजहुरु जो विगतभा कुनै न कुनै रुऩफाट विद्मारमको कामणसभभनत भबत्र यहेय य हार चचनो कोष 
ननभाणणभा ठुरो मोग्दान गने य आगाभी हदनहरुभा ऩनन उनतकै आिाश्मक्ता य विद्मारमको सभस्मा प्रनत गजम्बय 
यहेय सॉधै सल्राह सुझाि हदनुहुने व्मजक्तत्िहरु सॊयऺक य सल्राहकाय सभभनतभा यहनुहुनेछ। 

क्र.स.       नाभथय  कामणयत भुरुक सदस्माको िचगणकयण  

१ सुमण चन्र याम्जारी अभेरयका सॊयऺक/सदस्म  

२ फकशोय योका मुके सॊयऺक/सदस्म  

३ केशफ ऩुन हङकङ सॊयऺक/सदस्म  

४ याजकुभायी ऩुन(शुष्भा) हङकङ सॊयऺक/सदस्म  

५ नयफहादयु याम्जारी अभेरयका सॊयऺक/सदस्म  

६ कुभाय याम्जारी ऩोचणगर सॊयऺक/सदस्म  

७ याभफहादयु ऩाईजा साउदी अयफ सॊयऺक/सदस्म  

८ ओभ योका  मुके सॊयऺक/सदस्म  

९ हदरकुभाय याम्जारी काठभाण्डौ सॊयऺक/सदस्म  

१०.  माभिहादयु याम्जारी काठभाण्डौ/ मुके सॊयऺक/सदस्म  
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११. कुरिहादयु याम्जारी काठभाण्डौ/ मुके सॊयऺक/सदस्म  

१२. तजेजन्र थाऩा अष्रेभरमा सॊयऺक/सदस्म  

१३. हदभरऩ गफुणजा दिुइ सॊयऺक/सदस्म  

१४. भबभिहादयु याम्जारी िाखेत-९ सॊयऺक/सदस्म  

१५. टकफहादयु ऩाईजा मुके सॊयऺक/सदस्म  

१६. ऩुणण कुभाय योका कोरयमा सॊयऺक/सदस्म  

१७. बुऩेन्र ऩाईजा कोरयमा सॊयऺक/सदस्म  

१८. केश कुभाय योका कोरयमा सॊयऺक/सदस्म  

१९. हकण िहादयु योका कोरयमा सॊयऺक/सदस्म  

२०. चुनु ऩाईजा कोरयमा सॊयऺक/सदस्म  

२१. भामा याम्जारी हङकङ सॊयऺक/सदस्म  

२२. प्रकाश ऩुन इजन्दमा सॊयऺक/सदस्म  

२३. गोयी ऩुन ऩिणतरेखपाॉट काठभाण्डौ सॊयऺक/सदस्म  

२४. बफयेन्र ऩुजाण िाखेत-८ सॊयऺक/सदस्म  

 
 

चचनो कोष को आस्जिन सॊस्थाऩक सदस्महरु 

बफद्मोदम स्तय उन्नतीको रागी सफै फकभसभ को कोषहरुभा (राहुये सम्भान कोष, ऩुस्तारम कोष कम्प्मुटय ल्माफ 
स्थाऩना) भा सहमोग गनुण हुने सफै सहमोग दाताराई मो कोष को आजजफन सदस्म फनाईएको छ। मो कोष को ऩूजी 
कहहल्मै भास्न नऩाईने कोष हुनारे मस्को स्थाऩना य जगेनाणभा गनण य बफद्मारमको स्तयउन्तीको हाभी सफैको फयाफय 
दानमत्ि छ। मो ननमभ २०१०-२०१४ (चचनो कोष-ऩहहरो) सम्भ भा सहमोग गरय सक्नु बएको य नमाॉ सहमोग २०१५-
२०१९ (चचनो कोष-दोस्रो) राई गनुण हुने सफैको रागी राग ु हुने छ। मो कुनै ऩनन भशषणकभा सहमोग गनुण हुने सफै 
दाताराई सम्भानाथण मो कोषको आजजफन सदस्मता हदईन्छ। हयेक फषण मो सुची अऩडटे गरयनेछ। 

क्र.सॊ. आजजफन सॊस्थाऩक सदस्महरु ठेगाना 

१ ईन्र ऩाईजा ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

२ ईश्िय थाऩा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी 

२ ओभफहादयु थाऩा ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी 

३ कभर ऩुन ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

४ कभर ऩुन ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी 

५ कृष्ण याम्जारी ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी 

६ कृष्णफहादयु योका ऩात्रेखेत-९िाखेत म्माग्दी 

७ केशफ याम्जारी ऩात्रेखेत-८िाखेत, म्माग्दी 

८ केशफहादयु योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

९ ऺेत्रफहादयु ऩुन ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी 

१० खड्कफहादयु फुढाथोकी ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी 

११ खखभफहादयु फुढाथोकी ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी 

१२ गजेन्र ऩुन ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी 
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१३ गभफहादयु फकसान ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी 

१४ गुन ऩुजाण ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी 

१५ गौनायामण ऩाईजा ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

१६ गौफहादयु योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

१७ घाय सुन्ना रारीगुयाॉश क्रफ ऩात्रेखेत-िाखेत म्माग्दी 

१८ चक्रफहादयु योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

१९ चनफहादयु योका ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी 

२० चन्रभान याम्जारी ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी 

२१ छकप्रसाद थाऩा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी 

२२ छकफहादयु याम्जारी ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी 

२३ छबफरार ऩुन ऩात्रेखेत-६ िाखेत, म्माग्दी 

२४ जॊगफहादय योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

२५ जमप्रसाद ऩुजाण ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

२६ जजतफहादयु थाऩा ऩात्रेखेत-७िाखेत म्माग्दी 

२७ ऻानु रुचार ऩात्रेखेत-८िाखेत, म्माग्दी 

२८ ठहयभसॉ दजॉ ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी 

२९ ठाकुय याज्जारी ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

३० नतरप्रसाद ऩाईजा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी 

३१ तुरफहादयु ऩाईजा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी 

३२ दभन थाऩा ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी 

३३ हदधण योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

३४ हदरकुभाय योका ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी 

३५ हदरकुभायी गिुणजा काठ्भाण्डौ 

३६ दगुाणफहादयु याम्जारी ऩात्रेखेत-९िाखेत म्माग्दी 

३७ ऩुख्मौरी सभुह- िाखेत ऩात्रेखेत-६,७,८,९ िाखेत 

३८ ऩुणणफहादयु योका ऩात्रेखेत-९िाखेत म्माग्दी 

३९ पे्रभ योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

४० पे्रभ योका ऩात्रेखेत-६िाखेत म्माग्दी 

४१ पे्रभफहादयु योका ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी 

४२ फारक्रफ िाखेत का खेराडी खेराडी सभुह ६,७,८ 

४३ फेरफहादयु फकसान ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी 

४४ भबभफहादयु फकसान ऩात्रेखेत-८िाखेत, म्माग्दी 
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४५ भॊगर ऩाईजा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी 

४६ भनप्रसाद योका ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी 

४७ भनफहादयु घतान े ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

४८ भनभामा ऩाईजा ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

४९ भभनफहादयु योका ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी 

५० भभनफहादयु योका ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी 

५१ भोनतरार योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

५२ भोनतरार योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

५३ माभफहादयु शेयऩुजा(ऩुन) ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

५४ मुकुभाय थाऩा ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी 

५५ मुफहादयु योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

५६ यिी योका घतान-४,चगचथनी 
५७ याजु योका ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी 
५८ याजेन्र ऩाईजा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी 

५९ याभ योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

६० याभकृष्ण ऩाईजा ऩात्रेखेत-७िाखेत म्माग्दी 

६१ याभु ऩाईजा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी 

६२ याभु योका ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी 

६३ रकफहादयु याम्जारी ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी 

६४ रारफहादयु ऩन ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी 

६५ रारफहादयु फुढाथोकी ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी 

६६ रेखफहादयु फकसान ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी 

६७ रोकफहादयु ऩुन ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी 

६८ वियेन्र ऩुजाण ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी 

६९ श्माभ फहादयु योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी 

७० श्माभप्रसाद दजॉ ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी 

७१ भसॉगािीय फकसान ऩात्रेखेत-८िाखेत, म्माग्दी 

७२ बुभेथान आभा सभुह- िाखेत िाखेत 

७२ सुमणफहादयु फकसान ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी 

७३ धाभभणक सभुह िाखेत ऩात्रेखेत-िाखेत,म्माग्दी 

७३ हरयरार ऩाईजा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी 

७४ ऩानु ऩुजाण िाखेत-८ 
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७५ जगफहादयु योका िाखेत-८ 

७६ काभरप्रसाद ऩाईजा िाखेत-७ 

७७ दरबक्त ऩाईजा िाखेत-७ 

७८ भोनतरार बफ.क. िाखेत-६ 

७९ बाइभनत ऩाईजा िाखेत-७ 

८० खड्कफहादयु ऩाईजा िाखेत-७ 

८१ असायी ऩाइजा िाखेत-९ 

८२ जननभामा फुढाथोकी िाखेत-९ 

८३ बाइभनत योका िाखेत-६ 

८४ वियभामा ऩुजाण िाखेत-९ 

८५ भनदेिी ऩुजाण िाखेत-६ 

८६ भनभामा ऩाईजा िाखेत-६ 

८७ टेकफहादयु थाऩा िाखेत-७ 

८८ भबभफहादयु ऩाईजा िाखेत-७ 

८९ ऺेत्रफहादयु ऩाइजा िाखेत-७ 

९० रारफहादयु याम्जारी िाखेत-७ 

९१ ठगफहादयु ऩाईजा िाखेत-८ 

९२ िीयफहादयु योका िाखेत-९ 

९३ खखभभामा योका िाखेत-८ 

९४ पे्रभफहादयु फुढाथोकी िाखेत-६ 

९५ हकण फहादयु योका िाखेत-६ 

९६ चथयफहादयु ऩाईजा िाखेत-७ 

९७ भामा ऩाईजा िाखेत-८ 

९८ टेकिीय फुढाथोकी िाखेत-९ 

९९ फेरभनत थाऩा िाखेत-९ 

१०० ऩुनभनत गफुणजा िाखेत-९ 

१०१ नयफीय योका िाखेत-९ 

१०२ याभभनत याम्जारी िाखेत-८ 

१०३ गौफहादयु योका िाखेत-६ 

१०४ बजक्तप्रसाद याम्जारी िाखेत-७ 

१०५ तुरफहादयु थाऩा िाखेत-८ 

१०६ टकभामा फुढाथोकी िाखेत-८ 
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१०७ भनफहादयु याम्जारी िाखेत-८ 

१०८ खड्कफहादयु योका िाखेत-९ 

१०९ इनफहादयु ऩुन िाखेत-७ 

११० स्ि.गभफहादयु ऩुन िाखेत-७ 

१११ यत्नफहादयु ऩाईजा िाखेत-७ 

११२ खड्कफहादयु ऩुन िाखेत-९ 
 

मो प्रनतफेदन प्रायजम्बक बएको रे मो कोषको साधायण सबा गयेय सम्ऩुणण सॊस्थाऩक सदस्म बफफयण तैमायी गरयनेछ।  
मो सॉस्था हाभी सफैको बएको रे महाॉ हाम्रो सेिा ऺेत्र भबत्रका कोहह ऩनन छुट्ने छैनन। चचनो कोषराई हाभी सफ ै
सहमोगदाता य हाभी सफै सहमोग आहिानकताण को अफधायणाभा सहमोग सॊकरन य कोष स्थाऩना गयेका हौ। 

अफ को दोस्रो चयण को चचनो कोष ऩनन भुरधन खचण नहुने कोष नै हुने छ।  

 

विविध-राहुये स्िागत य अन्म- 
मस मशषाक अन्तगणत हाभीरे थोयै कुया चचनो कोष बन्दा फाहहय रैजाने प्रमास गयेका छौं। मधवऩ मो कोषको रयऩोटण 
ऩहहल्मै तमाय गयेय सािणजननक ऩनन गयेको हो। तैऩनन भाननसहरुभा भेयो नाभ छुट्मो फक बन्ने अनुबुनत नहोस बनेय 
२०६७ सारदेखख हार सम्भको राहुये स्िागत य त्मस अफसयभा प्राप्त सहमोग दाताहरुको नाभािरी मसभा देखाउने 
प्रमास गरयएको छ। फकनकी राहुये स्िागतफाट ऩनन हाभीरे धेयै भहानुबािहरुराई ऩटक-ऩटक द:ुख हदइयहेका छौं। य 
हाभीराई विद्मारम सञ्चारनभा मसफाट प्राप्त यकभफाट सभेत ठुरो मोग्दान ऩुगेको छ। हार सम्भ राहुये स्िागतभा 
बए गयेको कामणक्रभफाट प्राप्त यकभ विियण मस्तो यहेको छ- 
मस विद्मारमरे विद्मारमको आचथाक सभस्मा सभाधान गना २०६८ सारफाट सुरु गयेको राहुये दाजुबाइ तथा 
हदहदफहहनन स्िागत कामाक्रभभा हार सम्भ सहमोग गने सहमोग दाताको विियण य खचा अमबरेख- 
क्र.सॊ. सहमोग दाताको नाभथय स्थामी ठेगाना सहमोग 

यकभ 

कामणक्रभ भभनत 

१. गजेन्र ऩुन ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी १०,०५०/- २०६८-६-३० 

२. ऺेत्रफहादयु ऩुन ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी ४,०००/-  

३. भनप्रसाद योका ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी ४,०००/-  

४. याभु योका ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी ४,०००/-  

५. कभर ऩुन ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी ४,०००/-  

६. भोनतरार योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी ३,५००/-  

७. ठाकुय याज्जारी ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी २,५००/-  

८. रकफहादयु याम्जारी ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी १,५१०/-  

९. रारफहादयु फुढाथोकी ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी १,५००/-  

१०. हदधण योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी १,५००/-  

११. भॊगर ऩाईजा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी १,५००/-  

१२. पे्रभफहादयु योका ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी १,०००/-  

१३. मुकुभाय थाऩा ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी १,०००/  

१४. रारफहादयु ऩन ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी ६००/-  

१५. रोकफहादयु ऩुन ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी ५००/  

१६. ईश्िय थाऩा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी ५००/-  

१७. पे्रभ योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी ५००/  



 

Page 29 of 39 
2010-2014 बफद्मोदम स्तयउन्नती फपक्स कोष “चचनो”य बफद्मोदम ननभाबफ स्तयउन्नती अभबमान ऩहहरो चयणको प्रगनत प्रनतफेदन 

१८. कभर ऩुन ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी ५००/  

 मो मभनतको जम्भा  ४२,६६०/- ननस्ज तरफभा 
१९. ठहयभसॉ दजॉ ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी १,१००/- २०६८-७-२५ 

२०. श्माभप्रसाद दजॉ ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी १,१००/-  
२१. गुन ऩुजाण ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी ४,५००/-  
२२. चक्रफहादयु योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी ३,०२०/-  
२३. वियेन्र ऩुजाण ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी १,०००/-  
२४. तुरफहादयु ऩाईजा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी २,०२०/-  
२५. मुफहादयु योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी २,०२०/-  
२६. गभफहादयु फकसान ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी २,०००/-  
२७. याजु योका ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी ३,०००/-  
२८. याजेन्र ऩाईजा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी १,५००/-  
 मो मभनतको जम्भा  २०,२४०/- ननस्ज तरफभा १,५००/- 

फाफक 
२९. जॊगफहादय योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी १,००५/- २०६८-१२-२० 
३०. जमप्रसाद ऩुजाण ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी २,५००/-  
३१. चन्रभान याम्जारी ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी २,५००/-  
 मो मभनतको जम्भा  ६,००५/- ननस्ज तरफभा 
३२. हदरकुभाय योका ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी २,१००/- २०६९-६-२२ 
३३. गौफहादयु योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी २,५००/-  
३४. याभफहादयु ऩाईजा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी २,०००/-  
 मो मभनतको जम्भा  ६,६००/- ननस्ज तरफभा 
३५. हदरकुभायी गिुणजा काठ्भाण्डौ २५००/- २०६९-७-२१ 
३६. फारक्रफ खेराडी सभुह ६,७,८ १,५००/-  
३७. दभन थाऩा ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी २,६००/-  
 मो मभनतको जम्भा  ६,६००/- ननस्ज तरफभा 
३८. नतरप्रसाद ऩाईजा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी १,५००/- २०६९-१२-७ 
३८. चनफहादयु योका ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी १,५००/-  
३९. भभनफहादयु योका ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी १,०००/-  
४०. छकप्रसाद थाऩा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी १,०००/-  
 मो मभनतको जम्भा  ५,०००/- ननस्ज तरफभा 
४१. खड्कफहादयु फुढाथोकी ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी ५,१००/- २०७०-२-१५ 
४२. ओभफहादयु थाऩा ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी २,०००/-  
४३. याभ योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी १,५००/-  
४४. श्माभ फहादयु योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी २००/-  
४५. भोनतरार योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी ५,५००/-  
४६. भनभामा ऩाईजा ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी १,०००/-  
 मो मभनतको जम्भा  १५,३००/- ऩुस्तकारम कोषभा 
४७. याभु ऩाईजा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी ३,०००/- २०७०-९-३ 
४८. केशफ याम्जारी ऩात्रेखेत-८िाखेत, म्माग्दी १,५००/-  
४९. छकफहादयु याम्जारी ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी १,१००/-  
५०. छबफरार ऩुन हार फेनी ५,०००/  
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 मो मभनतको जम्भा  १०,६००/- भॊमसय-पागुनतरफभा 
५१. चन्रभान याम्जारी ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी १,१००/- २०७०-१०-१४ 
५२. कृष्ण याम्जारी ऩात्रेखेत-९िाखेत,म्माग्दी १,१००/-  
५३. ऻानु रुचार ऩात्रेखेत-८िाखेत, म्माग्दी १००/-  
५४. वियेन्र ऩुजाण ऩात्रेखेत-८िाखेत, म्माग्दी २,०००/-  
५५. हरयरार ऩाईजा ऩात्रेखेत-७िाखेत,म्माग्दी ५,०००/-  
५६. ईन्र ऩाईजा ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी ३,०००/-  
५७. भनफहादयु घतान े ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी २,०५०/-  
५८. भबभफहादयु फकसान ऩात्रेखेत-८िाखेत, म्माग्दी २,५००/-  

५९. भसॉगािीय फकसान ऩात्रेखेत-८िाखेत, म्माग्दी १,५००/-  
६०. सुमणफहादयु फकसान ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी १,६००/-  
 मो मभनत सम्भको जम्भा  १९,९२५/- भॊमसय-पागुन तरफभा 
६१. ऩुणणफहादयु योका ऩात्रेखेत-९िाखेत म्माग्दी १,२००/- २०७०-११-१७ 
६२. भभनफहादयु योका ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी ५,०००/-  
६३. माभफहादयु शेयऩुजा(ऩुन) ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी ७,०००/-  
६४. केशफहादयु योका ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी १,०१०/-  
६५. यिी योका घतान-४,चगचथनी ५,०००/-  
 मो मभनत सम्भको जम्भा  १९,२५०/- भॊमसय-पागुन तरफभा 
६६. रेखफहादयु फकसान ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी २,०००/-  
६७. फेरफहादयु फकसान ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी २,०००/-  
 मो मभनतको जम्भा  ४,०००/- चैत्र-असाय तरफभा 
६८. कृष्णफहादयु योका ऩात्रेखेत-९िाखेत म्माग्दी १०,०००/- २०७१-२-१४ 
६९. दगुाणफहादयु याम्जारी ऩात्रेखेत-९िाखेत म्माग्दी २,०००/-  
७०. छकप्रसाद थाऩा ऩात्रेखेत-७िाखेत म्माग्दी ३,०००/-  
७१. गौनायामण ऩाईजा ऩात्रेखेत-६िाखेत,म्माग्दी ५,०००/-  
७२. ऩुखेउरी सभुह ऩात्रेखेत-६,७,८,९ िाखेत १९,०००/-  
 मो मभनतको जम्भा  ३९,००५/- चैत्र-असाय तरफभा 
७३. खखभफहादयु फुढाथोकी ऩात्रेखेत-८िाखेत,म्माग्दी  २,०००/- २०७१-५-१७ 
७४. जजतफहादयु थाऩा ऩात्रेखेत-७िाखेत म्माग्दी  ५,०००/-  
७५. याभकृष्ण ऩाईजा ऩात्रेखेत-७िाखेत म्माग्दी  २,०००/-  
७६. पे्रभ योका ऩात्रेखेत-६िाखेत म्माग्दी  २,०५०/- २०७१-५-२७ 
७७. क्रफफाट ऩात्रेखेत-िाखेत म्माग्दी ५५,५५५/- २०७१-५-२७ 
 मो भभनत सम्भको जम्भा  ६६,६०५/- साउन-कानतणकभा थऩ 
कनतऩम यकभ चचनोकोषभा हाल्न ुऩने हुदाहुदै ऩनन यकभ अऩगु बएको कायण ननस्जश्रोत मशऺकहरुको तरफभा 
खचा गनुा ऩयेको हो। 
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विविध- 
बऩु-ुसनैनकको बमुभका फाये 

मस विद्मारमको सभग्र ऩऺको विकासको राचग मस ऺते्रका बुऩुहरुरे बफगत देखख ितणभान सम्भ कुनै न कुनै रुऩफाट 
बुभभका ननिाणह गदै आईयहेको सन्दबणभा मसराइ औऩचारयक रुभफाट अगाडी फढाउनका राचग भभनत २०७०-२-११ को 
बुऩुहरुको बेराफाट भशअसॊ अध्मऺ जम्दाय श्री खड्कफहादयु योकोको सॊमोजकत्िभा एक सभभनत गठन बइ कामणको 
सुरुिाट बएको हो। गठनको सुरुिाटभै सोही गेठ भहहनाको १५ गतफेाट फस्ने ऩेन्सन बफतयणको सभमभभा ऩेन्सन 
क्माम्ऩ फाग्रुङभा गई आचथणक सॊकरनको अभबमानराई अगाडी फढाउने ननणणम अनुसाय हार कम्प्मुटय साऺयता 
सभुहकी सॊमोजक उहनु बएकी हदब्मा ऩाईजा,प्र.अ भनिीय फकसान य सॊमोजक खड्कफहादयु योकाराई कोष सॊकरनको 
जजम्भा हदई ऩहहरो चयणको कोष सॊकरन गरयएको चथमो। जसभा हदव्मा ऩाईजाको विद्मारमप्रनतको सदासाहेता 
प्रशॊसननम छ। साथभा सभभनतका अन्म सदस्महरुको ऩनन उनतकै बुभभका यह्मो।त्मनतफेरा देखख सुरु गयेको मो 
अभबमानरे ितणभान सम्भ आईऩुग्दा धेयै ठुरा-ठुरा काभ सम्ऩन्न गमो। जसको उदाहयण जग्गा,बिन,य कम्प्मुटय 
अभबमानराई भरन सफकन्छ। य ऩनछल्रो चयणभा थऩ श्रोतको व्मफस्थाऩन गनण बायनतम सैननक क्माम्ऩ फाग्रुङ य 
बिहटस िेरपेमय फाग्रुङ य ऩोखया सम्भ ऩुग्ने फाटो सम्भ देखाउन सहमोग गने क्माप्टेन एफॊ सभाजसेिी फकशोय 
योका ज्मुको ऩनन ठुरो सहमोग यहेको छ। साथभा हाम्रो अभबमानभा ननशुल्क जग्गा प्रदान गरय मोग्दान गनुण हुने 
स्िचगणम भेजय रारिहादयु योका य ननजका सम्ऩुणण ऩरयिायजन प्रनत हाहदणक कृतऻता व्मक्म गनण चाहान्छौं। 
अविजच्छ्छन्न रुऩभा विद्मारमको फायेभा चचन्ता गरय विद्मारमरे गने काभको फायेभा सुझाि सहहत एक अफपभसएरको 
रुऩभा काभ गरययहनुहुने आदयननम भभत्र याभ ऩाइजा साउदी अयफ,केशफ ऩुन हङकङ,कुभाय याम्जारी प्रोचुगर रगाएत 
सफै सफैभा आबाय व्मक्त गदणछौं। साथै बुऩुहुरु सफैराइ चोनो कोषको सॊस्थाऩक/सॊयऺक सद्स्मको रुऩभा याखखने कुया 
ऩनन जानकायी गयाउन चाहान्छौं। य बुऩुहरुको नाभािरी य उहाॉहरुरे हार सम्भ सॊगहठत रुऩभा विद्मारमको राचग 
गनुण बएको मोग्दानको साभान्म जानकायी तऩभशर अनुसाय उल्रेख गरयएको छ। 

बऩु ुसनैनक दाजुबाइ तथा हदहदिहहननहरुको नाभािरी- 

क्र.स. बुऩुको नाभथय ठेगाना हार सम्भको ऩेन्सनभा सॊकभरत यकभ विियण  जम्भा 

 ऩहहरो०७०-२-१५ दोस्रो ०७०-८-३ तसे्रो०७१-२-११ चौ.०७१-८-११ 

१. भबभफहादयु 
याम्जारी 

िाखेत-९ २,०००/- २,०००/- ४६,५००/- 

 

 

 

५०,५००/- 

२. ऩानु ऩुजाण िाखेत-८ १,५००/- ३,०००/- ५,५००/-  १०,०००/- 

३. जगफहादयु योका िाखेत-८ २,०२०/- ३,०००/- ५,०००/-  १०,०२०/- 

४. काभरप्रसाद 
ऩाईजा 

िाखेत-७ २,०००/- २०००/- ६,०००/-  १०,०००/- 

५. दरबक्त ऩाईजा िाखेत-७ १,५००/- ३,०००/- ५,५००/-  १०,०००/- 

६. भोनतरार बफ.क. िाखेत-६ १,०००/- १,०००/- ३,०००/-      ५०००/- १०,०००/- 



 

Page 32 of 39 
2010-2014 बफद्मोदम स्तयउन्नती फपक्स कोष “चचनो”य बफद्मोदम ननभाबफ स्तयउन्नती अभबमान ऩहहरो चयणको प्रगनत प्रनतफेदन 

७. बाइभनत ऩाईजा िाखेत-७ १,१००/- ३,०००/- ६,०००/-  १०,१००/- 

८. खड्कफहादयु 
ऩाईजा 

िाखेत-७ २,०००/- ५,०००/- ३,०००/-  १०,०००/- 

९. असायी ऩाइजा िाखेत-९ १,५००/- २,०००/- ६,५००/-  १०,०००/- 

१०. जननभामा 
फुढाथोकी 

िाखेत-९ १,५००/- २,०००/- ६,५००/-  १०,०००/- 

११. बाइभनत योका िाखेत-६ ५००/- २,०००/- २,५००/-  ५,०००/- 

१२. वियभामा ऩुजाण िाखेत-९ २,०००/- ५,०००/- ३,०००/-  १०,०००/- 

१३. भनदेिी ऩुजाण िाखेत-६ ............ ......... २,०००/-  २,०००/- 

१४. भनभामा ऩाईजा िाखेत-६ १,०००/- ४,०००/- ५,०००/-     २,१००/- १२,१००/- 

१५. टेकफहादयु थाऩा िाखेत-७ २,५००/- १,०१५/- ६,५००/-  १०,०१५/- 

१६. भबभफहादयु 
ऩाईजा 

िाखेत-७ २,०००/- २,०००/- ६,०००/-  १०,०००/- 

१७. ऺेत्रफहादयु ऩाइजा िाखेत-७ १,५००/- ३,०००/- ५,५००/-  १०,०००/- 

१८. रारफहादयु 
याम्जारी 

िाखेत-७ १,१००/- २,०००/- ७,०००/-  १०,१००/- 

१९. ठगफहादयु ऩाईजा िाखेत-८ १,०००/- २,०००/- २,०००/-     ३,०००/-  ८,०००/- 

२०. िीयफहादयु योका िाखेत-९ २,०००/- २,०००/- ६,०००/-  १०,०००/- 

२१. खखभभामा योका िाखेत-८ १,५००/- ५,०००/- ५,०००/-  ११,५००/- 

२२. पे्रभफहादयु 
फुढाथोकी 

िाखेत-६ २,०००/- १,५००/- २,०००/-   ५,५००/- 

२३. हकण फहादयु योका िाखेत-६ १,५००/- ५,०००/- ३,५००/-  १०,०००/- 

२४. चथयफहादयु ऩाईजा िाखेत-७ २,०००/- ......... २,०००/-     ६,०००/-  ४,०००/- 

२५. भामा ऩाईजा िाखेत-८ ......... ३,०००/- ५,०००/-   ८,०००/- 

२६. टेकिीय फुढाथोकी िाखेत-९ २,०००/- २,०००/- ३,०००/-     ३,०००/- १०,०००/- 
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२७. फेरभनत थाऩा िाखेत-९ ........ ५,०००/- ५,०००/-  १०,०००/- 

२८. ऩुनभनत गफुणजा िाखेत-९ १,५००/- ३,५००/- ५,०००/-  १०,०००/- 

२९. नयफीय योका िाखेत-९ .......... ........ ५,०००/-   ५,०००/- 

३०. याभभनत याम्जारी िाखेत-८ .......... २,५००/- ४,५००/-     ३,०००/-  ७,०००/- 

३१. गौफहादयु योका िाखेत-६ ३,०००/- ७,०००/- ........  १०,०००/- 

३२. बजक्तप्रसाद 
याम्जारी 

िाखेत-७ ५,०००/- ६,०००/- ........  ११,०००/- 

३३. तुरफहादयु थाऩा िाखेत-८ १,०००/- ........ .........  १,०००/- 

३४. टकभामा 
फुढाथोकी 

िाखेत-८ १,५००/- ........ .........  १,५००/- 

३५. भनफहादयु 
याम्जारी 

िाखेत-८ २,०००/- ८,०००/- .........  १०,०००/- 

३६. खड्कफहादयु योका िाखेत-९ ५,५००/- ५,०००/- .........  १०,५००/- 

३७. इनफहादयु ऩुन िाखेत-७ ......... १०,०००/- .........  १०,०००/- 

३८. स्ि.गभफहादयु 
ऩुन 

िाखेत-७ ......... १०,०००/- .........  १०,०००/- 

३९. यत्नफहादयु ऩाईजा िाखेत-७ ........ २,०००/- ........     ८,११०/- १०,११०/- 

४०. खड्कफहादयु ऩुन िाखेत-९ ........ १,०००/- ........  १,०००/- 

४१. ऩुणणफहादयु ऩाईजा ऩाखाऩानी २००/- ........ ........  २००/- 

४२. भबभफहादयु 
ऩाईजा 

ऩाखाऩानी १००/- ........ ........  १००/- 

४३. याभफहादयु 
शेयऩुजा 

ऩाखाऩानी ५००/- ........ .......  ५००/- 

४४. याभफहादयु योका िाखेत-९      

४५. शेयफहादयु ऩुन       

४६. चनयाज योका       
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बऩु ु कम्प्मटुय-ल्माफ व्मिस्थाऩनभा सहबाचग हुन ु बएका बऩु ु सनैनक दाजुबाइ तथा हदहदफहहननहरुको 
उल्रेखखत मभनत सम्भको नाभािरी तथा आम्दानी खचाको विियण-तामरका- 
                      आम्दानी खचा विियण-२०७१-२-११ सम्भ 
 आम्दानी तपण      खचण तपण  
क्र.स. विियण यकभ क्र.स. विियण यकभ 

१. देउसी बैरो-२०७०   ९२०८०/- १. जग्गा खरयद २,७०,०००/- 
२. बुऩु ऩहहरो ऩारो   ५९०२०/- २. जग्गा ऩास खचण   ११,६४०/- 
३. बुऩु दोस्रो ऩारो १,२५,५१५/- ३. भभयायाम्जारी सहमोग    ५,०००/- 
४. बुऩु तसे्रो ऩारो १,७९,०००/- ४. ०७०-११-१७ को स्िागत कामणक्रभ   १४,८१५/- 
५. ०७०-११-१७ ओभ योका 

द्िाया हस्तान्तयण(मुके 
फाट सहमोगदाताको नाभ 

  ८१,५००/- ५. बिन खरयद  २,००,०००/- 

 क) सेभ कुभायी योका ८,१५०/- 

८,१५०/- 

८,१५०/- 

८,१५०/- 

८,१५०/- 

८,१५०/- 

८,१५०/- 

 

 ख) हरयरार योका 
 ग) फीय फ. थाऩा 
 घ) जॊग थजारी 
 ङ) सुननता ऩुन 
 च) याभ फ.याम्जारी (हटका) 
 छ) ओभ योका 

 ज) भसताकुभायीयोका(शेयऩुन्जा) ८,१५०/- 

८,१५०/- 

८,१५०/- 

 

 झ) धन कुभायी योका (ऩुन) 
 ञ) कुर भामा योका 

(शेयऩन्जा) 
      

६. ब्माज    ७,५६०/- ६. कोठा 
व्मिस्थाऩन,िाईरयङ,भभटय,पननणचय 
ढुिानी, 

 

  ७०,५३४/- 

७. चौथो ऩारोभा जम्भा   ३०,२१०/-    

 जम्भा आम्दानी ५,७४,८८५/-  जम्भा खचण ५,७१,९८९/- 
 जम्भा फाॉकी   २,८९६/-    
नोट स्िचगाम रारिहादयुको 

ऩरयिायफाट ४ राख 
फयाफयको जग्गा ननशुल्क 
प्रदान गनुा बएको हो। 

  कम्प्मुटय ल्माफ  व्मफस्थाऩनभा 
स्ि.िीयिहादयु याम्जारी य 
स्िचगाम कभान योकाको 
ऩरयिायफाट २ राख फयाियको 

 

४७. हदरफहादयु योका       

 जम्भा  ५९,०२०/- १,२५,५१५ १,७९,०००/-    ३०,२१०/- ३,९३,७४५/- 
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जग्गा य घय ननशुल्क प्रदान 
गयेको हो। 

 

बऩु ु एिॊ वि.व्म.स. अध्मऺ इन फहादयु ऩनुको एकर रगानीभा विद्मारमका राचग प्रफेश-द्धाय ननभााण 
मोजना- 
बफगत ६ िषणदेखख रगाताय रुऩभा विद्मारमको अध्मऺको रुऩभा कमणयत वरिटहटस सैननक इनिहादयु ऩुनफाट 
विद्मारमका राचग सभम-सभमभा थुप्रै सहमोग प्राप्त बएको छ। िास्तिभा विद्मारमका राचग सॉधै सोचचयहने य 
आफ्नो व्मजक्तगत रगानीभा उहाॉरे गयेको मोग्दानको िायेभा ईनतहासभा याम्रो सन्देश य नमाॉ वऩ ॊहढराइ सकायात्भक 
सन्देश ननने खारको एक उदाहयण बएकोरे महाॉ उहाॉरे गयेको आज सम्भको काभको चचाण गरयएको छ। हुनत महाॉ 
उल्रेख गरययहॉदा कनतऩम कुयाहरु छुट्न सक्छ तैऩनन सकेजनत सभेट्ने प्रमास गरयएको छ। 

क्र.सॊ. काभको साभान्म विियण कुर रागत  कैफपमत 

१. आ.ि.२०६८/०६९भा चन्दादाताहरुको भशरारेखन   २४,५००/-  

२. आ.ि.२०६९/०७०भा भशऺक ननमुजक्त खचण   १०,०००/-  

३. आि.२०७०/०७१भा प्रिेश-द्धाय ननभाणण फाऩत   

क) यड   १३,३३५/-  

ख) चुरय ताय    ३,२६८/-  

ग)  व्माजण्ड. ताय     २२०/-  

घ) विरेट      ४०/-  

ङ) कयाइ     ५००/-  

च) भसभेन्ट  १०,२२०/-  

छ) फारुिा   ३,५००/-  

ज) काभदाय  २१,७००/-  

झ) खाजा खचण   १,२४०/-  

ञ) गेट  ३१,०००/-  

ट) ढुिानी   ७,०००/-  

ठ) िइजल्डङ   २,०००/-  

ड) ऩखाणर ननभाणण   ४,०९९/-  

 प्रिेश-द्धायको भात्र जम्भा  ९९,९९९/-  

 कुर जम्भा १,३४,४९९/-  

आ.ि.२०६६/०६७ देखख ०७०/०७१ सम्भको  बिन ननभाान,भभात,शौचारम,कम्ऩाउण्ड य विविध मोजना- 
हाभीरे मसै सन ्२०१०-२०१५ को बफचभा अन्म धेयै काभहरु गमौ। नत हुन नमाॉ ३ कोठे बिन ननभाणण,२ िटा ४/४ 
कोठे शौचारम ननभाणण, भभणत तथा ऩुनस्थाणऩना, ऩुस्तकारम ननभाौऄण य ऩनछल्रो चयणभा थोयै बएऩनन कम्ऩाउण्ड य 
ऩहहयो ननमन्त्रण। मी सफै बफगतका ५ िषण भबत्रभा बएका काभहरु हुन। जसराई सभेत भोटाभोटी सभािेश गने प्रमास 
गरयएको छ। 

क्र.स.  कामणको विियण कुर खचण यकभ सहमोचग सॊस्थाहरु 

१. ४ कोठे शोचारम ननभाणण    २,५०,०००/- बफिाईसी य स्थाननम 

२. कऺाकोठा ऩराष्टय    १,२५,०००/- जज.भश.का.य स्थाननम 

३. कऺाकोठा छाना भभणत    १,७५,०००/- जज.भश.का.य स्थाननम 

४. ऩुस्तकारम स्थाऩना    ५,००,०००/- जजिाइसी य स्थाननम 
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५. ३ कोठे ब्रक बिन    ९,७५,०००/- जजभशका, जजविस य गाविस 

६. ४ कोठे छात्रा शोचारम ननभाणण    २,५०,०००/- जज.भश.का.य स्थाननम 

७. ऩहहयो ननमन्त्रण प्रमास    २,५०,०००/- बुसॊयऺण,जजविस य स्थाननम 

८. ऩनछल्रो बिन भभणत य कम्ऩाउण्ड    ३,८२०,१७/- जज.भश.का.य स्थाननम 
 कुर यकभ   २९,०७,०१७/-  
उजल्रत मोजनाको भोटाभोहट रुऩभा एकभुष्ठ यकभ उल्रेख गने प्रमास गरयएको हो। हाभीरे हयेक फकभसम्का मोजना 
य काभको हहसाफ येकडण दरुुस्त विद्मारमको अभबरेखभा  याख्ने प्रमास गरयएको छ।चचनो कोषको प्रनतिेदन बएकारे 
अन्म विषमिस्तुराई साभान्म छुने प्रमास भात्र गरयएको छ। बने विषमका हहसाफरे सि ैमोजनाको रयऩोटण सम्फजन्धत  
खाताभा अभबरेखखकयण गरयएको छ। 

ऩसु्तकारमको सन्दबा- 
विद्मारम ऻान आजणन गने भशऺाको भजन्दय हो। फारफाभरका त्मसका ऩुजायी हुन। अभबबािकहरुरे ठुरो कुयाको 
आशा याखेय आफ्ना फाफुनानीहरुराई विद्मारमभा ऩठाउने गयेका हुन्छन। अभबबािकको चाहाना,फारफाभरकाको 
नैसचगणक अचधकाय य मुगको आिाश्मक्तानुसायको भशऺा प्राप्त गनुण य हदनु आजको आिाश्मक्ता हो। मही कुयाराई 
भध्मेनजय गरय विद्मारम सॉगसॉगै ऩुस्तकारमको आिाश्मक्ता भहसुस गरयमो। आजको मुग विद्माथॉहरुरे झोराको 
भात्र ऩुस्तक ऩढेय सफै ऻान प्राप्त गने जभाना यहेन। फकनकी आजको सभाज हहॉजोको जस्तो सयर छैन। नमाॉ-नमाॉ 
कुयाहरुको बफकास बैयहेको छ य ऻानको बण्डाय पयाफकरो बएको छ। विदमाथॉको चौतपी बफकासका राचग 
ऩुस्तकारमको भहसुस गरयमो य त्मसको प्रफक्रमाभा अगाडी फढ्ने क्रभभा रुभ टु रयड नेऩार नाभक सॉस्थाको सम्ऩकण भा 
हाभी ऩुग्मौं। जसरे गाजा मुिा क्रफ भापण त कामणक्रभ अगाडड फढाइयहेको चथमो। हाम्रो ऩहहरो बेट एकजना साथी सॉग 
बमो जो त्मही सॉस्थाभा कामणयत हुनुहुन््मो। रेखनाथ ऩौडरे उहाॉरे हाभीराई दोहोमाणउनु बमो। साहेद हाभी त्मनतफेरा 
बाग्मभानी यहेछौ। सन ्२०१० ऩनछ सॉस्थाको ऩुस्तकारम कामणक्रभ सफकॊ दै यैछ। अजन्तभ सभमभा बएऩनन हाभीरे त्मो 
कामणक्रभ प्राप्त गमौं य ऩुस्तकारम स्थाऩना गने फाटो खुल्मो। य २०६७-५-१५ गत े विचधित रुऩभा ऩुस्तकारमको 
स्थाऩना बमो। रगतै स्थाननम मुिा साथी माभ योका ऩनन उक्त सॉस्थाभा कामणयत हुॉदा हाभीराई थऩ सहमोग जुटाउन 
य सहमोग भरन सजजरो बमो। हाभी सॉस्था य नत साथीहरु,गाजा मुिा क्रफ यरुभ टु रयड नेऩारराई सदा सम्झन 
चाहान्छौ। जसको कायण आज फारफाभरकाहरुरे चाहेको ऻान ऩुस्तकारमफाट भरन ऩाएका छन य भशऺक तथा 
ऩाठकहरु राबाजन्ित बएका छन। 

ऩुस्तकारमको हदगो बफकासका राचग हाभीरे सुरुदेखखनै विविध कामणक्रभ सॊचारन गदै आमौं फकनफक कुनै ऩनन कुया 
स्थाऩना ठुरो होइन त्मसको स्थानमत्ि य सही सदऩुमोग भुख्म कुया हो। त्मसकायण मसको हदगो बफकास य प्रमोगका 
रागी हाभीरे धेयै काभहरु गदै आमौं य गरययहेका  छौं। जन्भ हदनको ऩुस्तक उऩहाय,बुऩु सैननक ऩुस्तक 
अभबमान,घयदैरो अभबमान, भसडड कामणक्रभ, डोको अभबमान, शैक्षऺक माणरी,ऩुस्तकारम भेरा,ऩुस्तकारम भ्रभण िषण 
आहद मसका ज्िरन्त उदाहयणहुरु हुन जो हाभीरे ऩुया गरयसकेका छौं।  

मसभा हाभीरे ऩुस्तकारम स्थाऩना देखख हार सम्भ ऩुस्तकारमका राचग सहमोग गनुण बएका दाताहरुको विियण,खचण 
यकभ य फाॉकी यकभको फायेभा जानकायी हदने उद्देश्मरे ऩुस्तकारमको छोटो रयऩोटण उल्रेख गने प्रमास गयेका छौं। 

२०६९-११-१८ को ऩसु्तकारम भ्रभण िषा सहमोग विियण 

क्र.स. सहमोग दाताको नाभ थय  ठेगाना सहमोग यकभ कैफपमत 

१. केशफ ऩुन हङकङ    ५,०००/-  

२. बफष्णु याम्जारी ऩात्रेखेत िाखेत-८   १०,०००/-  

३. याभचन्र गिुणजा ऩात्रेखेत िाखेत-९    ५,०००/-  

४. गजेन्र ऩुन ऩात्रेखेत िाखेत-९     ५००/-  

५. पे्रभिहादयु योका ऩात्रेखेत िाखेत-७     ५००/-  

६. शुभसरा योका ऩात्रेखेत िाखेत-६     ५००/-  



 

Page 37 of 39 
2010-2014 बफद्मोदम स्तयउन्नती फपक्स कोष “चचनो”य बफद्मोदम ननभाबफ स्तयउन्नती अभबमान ऩहहरो चयणको प्रगनत प्रनतफेदन 

७. भबभिहादयु याम्जारी ऩात्रेखेत िाखेत-९     ३००/-  

८. वियिहादयु योका ऩात्रेखेत िाखेत-९     ५००/-  

९. भनकुभाय योका ऩात्रेखेत िाखेत-८     २००/-  

१०. भोनतरार बफ.क. ऩात्रेखेत िाखेत-६     १००/-  

११. पे्रभिहादयु फुढाथोकी ऩात्रेखेत िाखेत-६     १००/-  

१२. हकण  फहादयु योका ऩात्रेखेत िाखेत-६      ५०/-  

१३. गाबफस सचचफ फरिहादयु 
खत्री 

अथुणङ्गे-७   १,०००/-  

१४. गणेश याम्जारी ऩात्रेखेत िाखेत-८    २००/-  

१५. बेट्टाएको      २०/-  

 जम्भा  २३,९५०/-  

२०६९-११-१८ को ऩसु्तकारम भ्रभण िषाभा केशफ ऩनु द्धाया सॊकमरत यकभ विियण- 
क्र.स. सहमोग दाताको नाभ थय  ठेगाना सहमोग यकभ कैफपमत 

१. याजकुभायी ऩुन थाऩा हङकङ ६,०००/-  

२. चचयनदेिी योका ऩुन हङकङ ५,७७५/-  

३. भामा याम्जारी हङकङ ५,०००/-  

४. माङ्कु ऩुन ऩाईजा हङकङ २,३१०/-  

५. हहया ऩुन याम्जारी हङकङ १,१५५/-  

६. हरय याम्जारी दोिा हङकङ ,१७३२/-  

७. चचत्रा ऩुन माणरेखोय हङकङ २,३१०/-  

८. नायामणभसॉङ ऩुन कुॉ हुॉ हङकङ २,३१०/-  

९. याजु योका फयॉजा हङकङ २,३१०/-  

१०. भोहन ऩुन साभरजा ऩिणत हङकङ १,१५५/-  

११. केशफ ऩुन हङकङ १,५००/-  

१२. श्री इन्र शे्रष्ठ  हङकङ भसजन 
स्टोसण भाभरक 

१,४४७/-  

१३. केशफ ऩुन हङकङ ५,०००/- ब्मानय शौजन्म फाऩत 

 जम्भा  ३८,००४/-  
 ऩुस्तक खरयद  १४,४०५/-  
 ब्मानय शौजन्म   ५,०००/-  
 फाॉकी  १८,५००/-  
ऩसु्तकारम भ्रभण-िषा ऩसु्तक उऩहाय- 
क्र.स. सहमोग दाताको नाभ थय  ठेगाना सहमोग यकभ कैफपमत 

१. ओभिहादयु योका मुके २,०००/- ऩहहरो चयण 

२. याभफहादयु ऩाईजा साउदी १,०००/- दोस्रो चयण 

३. हकण िहादयु योका ऩात्रेखेत-६ िाखेत १,०००/- दोस्रो चयण 

४. ऩुणण कुभाय योका कोरयमा १,०००/- दोस्रो चयण 

५. केश कुभाय योका कोरयमा १,०००/- दोस्रो चयण 

६. बुऩेन्र ऩाइजा कोरयमा १,०००/- दोस्रो चयण 



 

Page 38 of 39 
2010-2014 बफद्मोदम स्तयउन्नती फपक्स कोष “चचनो”य बफद्मोदम ननभाबफ स्तयउन्नती अभबमान ऩहहरो चयणको प्रगनत प्रनतफेदन 

७. चुनु ऩाइजा कोरयमा १,०००/- दोस्रो चयण 

८. भबभिहादयु याम्जारी ऩात्रेखेत-९ िाखेत  ५२५/- दोस्रो चयण 

९. भनिहादयु घताने साउदी १००५/- दोस्रो चयण 

 जम्भा  ९,५२५/- दोस्रो चयण 

 फाॉकी  ०००० सफैको ऩुस्तक खरयद गरयएको हो। 

मभनत-२०७०-३-१भा 
क्र.स. सहमोग दाताको नाभ थय  ठेगाना सहमोग यकभ कैफपमत 

१. नयिहादयु याम्जारी अभेरयका ४,३४३/- तसे्रो चयण (ऩुस्तक नै प्राप्त) 
२. नयिहादयु याम्जारी अभेरयका ५,५५५/-  

३. माभिहादयु शेऩुणञ्जा साउदी २,०००/- तसे्रो चयण  

४. अभयभसॉह योका मुके २,०००/- तसे्रो चयण 

५. फरिहादयु योका फहयाइन  तसे्रो चयण 

६. ऩोष्तिहादयु ऩाइजा ऩोचुणगर २,०००/- तसे्रो चयण 

७. कुभाय याम्जारी ऩोचुणगर  ५००/- तसे्रो चयण 

 जम्भा  १६,३९८/-  

 ऩुस्तक खरयद  -७,८९३/-  

 फाॉकी  ८,५०५/-  

     

मभनत-२०७१-४-१ 

क्र.स. सहमोग दाताको नाभ थय  ठेगाना सहमोग यकभ कैफपमत 

१. चन्रभान याम्जारी साउदी १,२०५/-  

२. बयत ऩाईजा कताय १,३०५/-  

३. खखभ योका कताय २,५४५/-  

 जम्भा  ५,०५३/-  

 फाॉकी  ०००० सफैको ऩुस्तक खरयद गरयएको 
मभनत-२०७०-९-१ 

क्र.स. सहमोग दाताको नाभ थय  ठेगाना सहमोग यकभ कैफपमत 

१. याभ िहादयु ऩाइजा साउदी २,०००/-  

२. GYC फाट सहमोग फेनी १,५००/-  

३. जम्भा  ३,५००/-  

 ऩुस्तक खरयद  १,०००/-  

 फाॉकी  २,५००/-  

ऩसु्तकारम कोषको अम्दानी खचा- 
               आम्दानी तपण                   खचण तपण  
क्र.स.       विियण   यकभ  क्र.स.       विियण   यकभ 

१. २०६९-११-१८ भ्रभण िषणफाट   २३,९५०/- १. कटुिार खचण    ५००/- 
२. हङकङभा याजकुभायीफाट सॊकभरत 

(ऩुस्तक खरयद ऩनछ फाॉकी) 
  १८,५००/- २. ऩुस्तकारमको माणक खरयद   ६,५००/- 

३. २०७०-३-१ फाट (ऩुस्तक खरयद    ८,५०५/- ३. ह्िाइट फोडण खरयद ५ िटा सप  २३,०००/- 
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ऩनछ फाॉकी) फोडण १ िटा विर अनुसाय 

४. २०७०-९-३ फाट (ऩुस्तक खरयद 
ऩनछ फाॉकी) 

   २,५००/- ४. सुचना फोडण खरयद १ िटा   ४,५००/- 

५. २०७०-२-१५ को राहुये स्िागत 
नाभािरी राहुये स्िागतको क्रभभा 
उल्रेख बइसकेको छ। 

  १५,३००/- ५. भभनत २०६८ देखख०७० सम्भ विभबन्न 
भशषणक स्िागत सम्भान, सम्भान ऩत्र य 
विविध बफरअनसुायको खचणराई भभनत 
२०७१-५-२७भा फसेको फठैकरे ननणणम 
गयेय मसै कोषको यकभफाट बकु्तानी 
गने ननणणम गये अनसुाय 

 
 
 
 
 

  ६२,३८०/- 
६. २०६९ को CD कामणक्रभफाट   १३,०३०/- ६. डाभरभा भभसराइ फाॉकी तरि 

बुक्तानी 
   ४,२२०/- 

७. २०६९ को ऩुस्तकारम भेरा हयेरो   १५,०२५/-    

८. २०६९ भा क्रफफाट सहमोग हयेरो   २५,०००/-    

९. Donation Box फाट थऩ   १०,०००/-    

१०. क्रफको साना फगारफाट सहमोग    १,५००/-    

  १,२२,३१०/-   १,०१,१००/- 
 जम्भा आम्दानी   जम्भा खचण  
 फाॉकी  २१,२१०/-    

नोट-हाभीरे ऩुस्तकारमको कोषराइ सके सम्भ नभास्ने चाहाना हुॉदाहुॉदे ऩनन विद्मारम सॊचारनभा आइऩयेको 
सभस्माराई सभाधान गना फाध्म बएय ऩुस्तकारम कोष चराउनु ऩयेको हो। त्मसैरे दाता एिॊ सम्फस्न्धत 
भहानुबािहरुरे मो हाम्रो फाध्मताराई फुखझहदनु हुनका राचग अनुयाध गदाछौं। 
उऩसॊहाय िा प्रनतिेदनको अन्त्म- 
मो चचनो कोष महाॉहरुको आफ्नै कोष हो. जो विद्मारमको राचग कहहल्मै नभाभसने य क्रभश फवृि हुॉदै जाने कोष हो। 
मो कोष फवृिको राचग कुनै न कुनै कोणफाट सहमोग गनुणहुने व्मजक्तत्िहरु मसको सदस्म हुनुहुन्छ। मसैभा हाभीराई 
गफण राग्छ,जसको कायण एक सदस्मको हैभसमतरे महाॉरे मस कोषको फायेभा हयतयिफाट जान्ने य फुझ्ने हैभसमत 
याख्नु हुन्छ य आिाश्मक्ता ऩयेको फेरा प्रमोग गनण ऩनन सक्नु हुन्छ। हाभी मसको सुरुिानत चयणभा छौं य हाभीभा 
थुप्रै सभस्माहरु ऩयेका छन।् महाॉहरुभा मस कोष प्रनत भनभा रागेका कुयाहरु हाम्रो भेरभा ऩठाएय िा भसधै सम्ऩकण  
गयेय ऩनन हाभीभा याख्न सक्नु हुनेछ य सफैरे  एक असर अभबबाफकत्ि ननिाणह गरयहदनुहुनेछ। फकनफक महाॉहरुको 
हाभीराई खाॉचो छ य विद्मारमरे महाॉहरुफाट धेयै कुयाको अऩेऺा गयेको छ।तऩाइ हाभी कुनै हदन नयहन सक्छौं तय 
विद्मारम य िारिाभरका सधैं यहहयहन्छन।् आज हाम्रो सानो सहमोगरे एउटा फारकको बविष्म फन्न सक्छ य मो 
सभाज हाॉक्ने जनशजक्त तमाय बइ मो कोष य सभाजको सभेत नेततृ्ि गनण सक्नेछ। त्मनतिेरा हाभीरे गयेको 
मोग्दानको कदय हुनेछ य बावि वऩहढॊरे हाभीराइ सम्भान गनेछन।् 

अन्तभा,ऩुन: एक ऩटक चचनो कोष स्थाऩनाभा सहमोग ऩुयमाउनु हुने देश बफदेशभा कामणयत सम्ऩुणण भहानुबािहरुभा 
मो ऩहहरो चयणको कोषको सभाऩन य दोस्रो चयणको कोष सॊकरन सुरुिाटको अफसयभा धेयै-धेयै धन्मिाद य आबाय 
व्मक्त गनण चाहान्छौं। मो २०१०-२०१४ को बफचभा आशा गयेका धेयै व्मजक्तत्िहरु छुट्नु ऩनन बएको छ बने नसोचकेा 
धेयै दाताहरुरे साहानुबुनतऩुिणक हातभेारो गरयहदनु बएको छ। आगाभी हदनहरु हाम्रा राचग अझै कष्टदामक य 
चुनौनतऩुणण बएको भहसुस हाभीरे गयेका छौं। सभमअनुसाय चल्न य हयेक कुयाको ब्मिस्थाऩन गनण त्मनतकै कहठनाई 
छ। कतै हाभीरे याखेका मोजना भहत्िकाॉक्षऺ त हुॉदैनन?् हाभीराई डय ऩनन राचगयहेको छ। हाभीराइ आशा ऩनन छ य 
गरययाखेका छौं फक अफको चयणको जजम्भा महाॉहरुरे नै भरनु हुनेछ य  सपरताऩुिणक अगाडड फढाउनु हुनेछ।  

सहमोगको सदा अऩेऺ ा सहहत............................ 
                                                       धन्मिाद! 


