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च.नॊ.

विषम्-
श्री याविम ऩरयचम-ऩत्र तथा ऩञ्जीकयण विबाग

आमथिक िषि 2076/077
               मस चौभामसक/आमथिक िषिभा ऩनुिािस नगयऩामरका राई मनकासा ददइएको यकभ रु. फैंक भापि त राबग्राहीको खाताभा ऩठाईएको यकभ

 रु. ८१३२२००० तेस्रो चौभामसकभा आिश्मक ऩने यकभ रु.

बएको जम्भा यकभ रु.(अनभुामनत फजेट प्रमतिेदनानसुाय) थऩ अख्ततमायी हनु अनयुोध गरयन्छ।
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  ऩनुिािस नगयऩामरका 

४१३२९२०० तेस्रो चौभामसकभा नऩगु

सा.स.ुका.बत्ता कामिक्रभको अनसूुची-12(दोस्रो चौभामसक प्रगती विियण) ऩठाईएको िाये।

फफयभहर,काठभाण्डौ

    उऩयोक्त विषम सम्फन्धभा,साभाख्जक सयुऺा बत्ता कामिक्रभ अन्तगित मस ऩनुिािस नगयऩामरका राई चार ुआ.ि.2076।077भा रु.116235000।- को अख्ततमायी य
तऩख्िर िभोख्जभ यकभ मनकासा प्राप्त बै सो को प्रथभ य दोस्रो चौभामसक प्रगती विियण अनसूुची-12 को ढाॉचाभा ऩठाईएको साथै अनभुामनत फजेट प्रमतिेदनानसुाय तेस्रो
चौभामसकभा रु.85,58,600।- अऩगु बएकोरे थऩ अख्ततमायीको व्मिस्था सभेत हनु अनयुोध गरयन्छ।

सदुयुऩख्िभ प्रदेि,नेऩार
               ऩनुिािस,कञ्चनऩयु               

116235000

ख्जलरा्- कञ्चनऩयु

नगयऩामरका ऩनुिािस

नगय कामिऩामरकाको कामािरम

ऩूणण अऩाङ्खगता बत्ता
अतत अशक्त अऩाङ्खगता बत्ता
फारफलरका सुयऺा बत्ता - दलरत
जन्भ दताण प्रोत्साहन बत्ता

जम्भा

मनकासा भध्मे फाॉकी यकभ रु. ३४९१३०००

बफधिा बत्ता

ऩहहरो चौभालसक दोस्रो चौभालसक तेस्रो चौभालसक

जेष्ठ नागरयक बत्ता (अन्म)

जेष्ठ नागरयक बत्ता (दलरत)

एकर भहहरा बत्ता

अनुसूची-१२
(दपा ३० को खन्ड (क) सँग सम्फन्न्धत)

बत्ता वितयणको भालसक/फावषणक विियण पायभ
  जिल्ला :  कन्चनऩुय  न.पा. :  ऩुनिाणस   आर्थिक वर्ि :  २०७६/७७
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