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आनथिक िर्ि 20७५/7६ को सेिय र कययिहरुको 
लयनग प्रदेश सचित कोर्बयट केही रकम खिि गिे अनधकयर 
ददि र सो रकम विनियोजि गिि ियञ्छिीय भएकोले प्रस्ततु 
विधेयक पेश गिुि परेको हो।  

 

प्रस्ततु विधेयकले प्रदेश सचित कोर्बयट खिि गिे 
अनधकयर र नबनभन्न मन्त्रयलय तथय सचिियलयले गिे सेिय र 
कययिहरुको निनमत्त विनियोजि गिि सक्ि ेव्यिस्थय गरेको छ ।  

 

द्रष्टव्याः यो विधेयक अथि विधेयक हो । 

 

 

 

 

 (झपट बहयदरु िोहरय) 
 आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्री  
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आनथिक िर्ि 207५/7६ को सेिय र कययिहरुको लयनग प्रदेश सचित 
कोर्बयट केही रकम खिि गिे र विनियोजि गिे सम्बन्त्धमय व्यिस्थय गिि 

बिकेो विधेयक 

 

प्रस्तयिियाः आनथिक िर्ि 207५/7६ को सेिय र कययिहरुको लयनग प्रदेश 
सचित कोर्बयट केही रकम खिि गिे अनधकयर ददि र सो रकम विनियोजि 
गिि ियञ्छिीय भएकोले,  

प्रदेश िं ७ को प्रदेश सभयले यो ऐि बियएको छ।  
 

१. संचिप्त ियम र प्रयरम्भ: (१) यस ऐिको ियम “ विनियोजि ऐि, 2075” 

रहेको छ। 

(२) यो ऐि सम्ित ् २०७५ सयल सयउि १ गतेदेचख लयगू 
हिुेछ।  

२. आनथिक िर्ि 207५/7६ को निनमत्त प्रदेश सचित कोर्बयट खिि गिे 
अनधकयर: आनथिक िर्ि 207५/7६ को निनमत्त अिसूुिी -१ बमोचजम 
प्रदेश सचित कोर्मयनथ व्ययभयर हिु े रकम बयहेक अिसूुिी -२ को 
महल २ मय उल्लेचखत निकयय, मन्त्रयलय तथय सचिियलयले गिे सेिय र 
कययिहरूकय निनमत्त सोही अिसूुिीको महल ३ मय उल्लेचखत ियल ुखिि 
र महल ४ मय उल्लेचखत पुुँजीगत खिितर्ि को रकम समेत गरी महल 
६ मय उल्लेचखत जम्मय रू. २५,०५,९९,८९,०००।– (अिरेपी पच्िीस 
अिि पयुँि करोड उियन्त्सय लयख उियन्नब्बे हजयर) मय िबढयई निददिष्ट 
गररए बमोचजम प्रदेश सचित कोर्बयट खिि गिि सवकि ेछ। 

३. विनियोजि: (१) यो ऐिद्वयरय प्रदेश सचित कोर्बयट खिि गिि अनधकयर 
ददइएको रकम आनथिक िर्ि 207५/7६ को निनमत्त अिसूुिी—२ को 
महल २ मय उल्लेचखत निकयय, मन्त्रयलय तथय सचिियलयले गिे सेिय र 
कययिहरूको निनमत्त विनियोजि गररिेछ। 

(२) उपदर्य (१) मय जिुसकैु कुरय लेचखएको भए तयपनि 
अिसूुिी—२ को महल २ मय उल्लेचखत निकयय, मन्त्रयलय तथय 
सचिियलयले गिे सेिय र कययिहरूको निनमत्त विनियोजि गरेको 
रकममध्ये कुिैमय बित हिु ेर कुिैमय िपगु हिुे देचखि आएमय आनथिक 
मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलयले बित हिुे शीर्िकबयट िपगु हिु े
शीर्िकमय रकम सयिि सक्िछे ।  

(३) उपदर्य (२) बमोचजम रकम सयदयि एक शीर्िकबयट सो 
शीर्िकको जम्मय रकमको दश प्रनतशतमय िबढ्ि ेगरी कुिै एक िय एक 
भन्त्दय बढी शीर्िकहरूबयट अको एक िय एक भन्त्दय बढी शीर्िकहरूमय 
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रकम सयिि तथय निकयसय र खिि जियउि र ियल ुतथय पुुँजीगत खिि 
व्यहोिि एक श्रोतबयट अको श्रोतमय रकम सयिि सवकिे छ ।  

तर,  
क) एउटै बजेट शीर्िक/ उपशीर्िकहरुमय रकमयन्त्तर गदयि 

जनतसकैु रकम रकमयन्त्तर गिि सवकिेछ ।  
ख) पूुँजीगत खिितर्ि  विनियोचजत रकम ियलू खिि शीर्िक 

तर्ि  सयिि सवकिे छैि ।  
(४) स्थयिीय तहकय लयनग विनियोजि भएको वित्तीय 

समयिीकरण अिदुयि रकम अन्त्य शीर्िकमय रकमयन्त्तर हिुे छैि ।  
(५) उपदर्य (१) (२) र (३) मय जिुसकैु कुरय लेचखएको 

भए तयपनि अथि विविध शीर्िकमय विनियोजि भएको रकम जिु जिु 
शीर्िकमय निकयसय र खिि हिुे हो सोही शीर्िकमय रकम सयिि तथय 
निकयसय र खिि जियउि बयधय पिे छैि। 

४. अन्त्तर सरकयरी वित्तीय हस्तयन्त्तरण सम्बन्त्धी व्यिस्थय: (१) प्रदेश 
सरकयरले स्थयिीय तहलयई संविधयिको धयरय ६० को उपधयरय (५) 
तथय अन्त्तर सरकयरी वित्त व्यिस्थयपि ऐि, २०७४ को दर्य ८ को 
उपदर्य (२) बमोचजम स्थयिीय तहको खििको आिश्यकतय र रयजस्िको 
िमतयको आधयरमय रयविय प्रयकृनतक स्रोत तथय वित्त आयोगको 
नसर्यररसमय वित्तीय समयिीकरण अिदुयि वितरण गिेछ ।  

(२) प्रदेशले िेपयल सरकयरबयट प्रयप्त अिदुयि र आफ्िो 
स्रोतबयट उठ्िे रयजस्ि समेतकय आधयरमय उपदर्य (१) बमोचजम 
स्थयिीय तहलयई बयुँडर्युँट हिुे वित्तीय समयिीकरण अिदुयि रकम 
निधयिरण गिेछ ।    

(३) अन्त्तर सरकयरी वित्त व्यिस्थयपि ऐि, २०७४ को दर्य 
९ को उपदर्य (३) बमोचजम प्रदेश सरकयरले स्थयिीय तह िय प्रदेश 
सरकयरको कुिै योजिय कयययिन्त्ियि गिि संविधयिको धयरय २५१ को 
उपधयरय (१) को खण्ड (ग) बमोचजम रयविय प्रयकृनतक स्रोत तथय वित्त 
आयोगले तोकेको आधयर बमोचजम स्थयिीय तहलयई सशति अिदुयि प्रदयि 

गिेछ ।  

(४) उपदर्य (३) बमोचजम सशति अिदुयि प्रदयि गदयि प्रदेश 

सरकयरले योजिय कयययिन्त्ियि गिे सम्बन्त्धमय आिश्यक शति तोक्िेछ र 
सम्बचन्त्धत स्थयिीय तहले त्यस्तो शतिको पयलिय गिुि पिेछ। 

(५) अन्त्तर सरकयरी वित्त व्यिस्थयपि ऐि, २०७४ को दर्य 
१० को उपदर्य (३) बमोचजम प्रदेश सरकयरले स्थयिीय तहलयई पूियिधयर 
विकयस सम्बन्त्धी कुिै योजिय कयययिन्त्ियि गिि समपूरक अिदुयि प्रदयि गिि 
सक्िेछ।  
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(६) उपदर्य (५) बमोचजम समपूरक अिदुयि प्रदयि गदयि 
देहययकय कुरयलयई आधयर बियइिेछाः  

(क) योजियको सम्भयव्यतय,  
(ख) योजियको लयगत,  

(ग) योजियबयट प्रयप्त हिुे प्रनतर्ल र लयभ,  

(घ) योजिय कयययिन्त्ियि गििसक्िे वित्तीय तथय भौनतक 
िमतय र जिशचि,  

(ङ) योजियको आिश्यकतय र प्रयथनमकतय ।  

(७) उपदर्य (६) बमोचजमको समपूरक अिदुयि कुिै योजियको 
कुल लयगतको अिपुयतकय आधयरमय प्रदयि गररिेछ ।  

(८) अन्त्तर सरकयरी वित्त व्यिस्थयपि ऐि, २०७४ को दर्य 
११ को उपदर्य (२) बमोचजम प्रदेश सरकयरले देहययको कुिै उद्देश्य 

रयखी स्थयिीय तहबयट सञ् ियलि गररिे कुिै खयस योजियको लयनग विशरे् 
अिदुयि प्रदयि गिि सक्िछेाः 

(क)  चशिय, स्ियस््य, खयिेपयिी जस्तय आधयरभतू 
सेियको विकयस र आपूनति गिे, 

(ख)  अन्त्तर स्थयिीय तहको सन्त्तनुलत विकयस गिे,  
(ग)  आनथिक, सयमयचजक िय अन्त्य कुिै प्रकयरले 

विभेदमय परेकय िगि िय समदुययको उत्थयि र 
विकयस गिे ।  

(९) प्रदेश सरकयरले स्थयिीय तहलयई प्रदयि गिे सशति 
अिदुयि, समपूरक अिदुयि तथय विशेर् अिदुयिको कययिविनध तथय अन्त्य 

व्यिस्थय प्रदेश सरकयरले निधयिरण गरे बमोचजम हिुेछ । 

(१०) स्थयिीय तहले प्रयप्त गिे उपदर्य (१) बमोचजमको 
वित्तीय समयिीकरण अिदुयिको रकम कयिूि बमोचजम स्थयिीय तहले 
खिि गिि पयउि े गरी अिदुयिको रुपमय स्थयिीय सचित कोर्मय 
हस्तयन्त्तरण गररिेछ ।  

(११) उपदर्य (१०) बमोचजमको वित्तीय समयिीकरण 
अिदुयिको रकममध्ये एक िौथयईले हिु आउिे रकम प्रदेश लेखय 
नियन्त्रक कयययिलयले सम्बचन्त्धत सचित कोर्मय प्रत्येक िर्िको सयउि 
३० गते, कयनतिक १० गते, मयघ १० गते र बैशयख १० गते गरी ४ 
वकस्तयमय दयचखलय गिेछ ।  

(१२) उपदर्य (११) बमोचजमको वित्तीय समयिीकरण 
अिदुयिबयट खिि भएको रकमको वििरण स्थयिीय तहले सम्बचन्त्धत 
प्रदेश कोर् तथय लेखय नियन्त्रक कयययिलयमय कयनतिक ९ गते, मयघ ९ 
गते, बैशयख ९ गते र असयर मसयन्त्त नभर बझुयइ सक्ि ुपिेछ ।    
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(१३) उपदर्य (११) मय जिुसकैु कुरय लेचखएको भए तयपनि 
उपदर्य (१२) बमोचजमको वििरण प्रयप्त िभएसम्म वित्तीय समयिीकरण 
अिदुयि ियपतको बयुँकी रकम सम्बचन्त्धत सचित कोर्मय दयचखलय गररि े
छैि । 

(१४) सशति, समपरुक र विशेर् अिदुयिको रकम असयर 
मसयन्त्त सम्म खिि िभई बित भएमय सम्बचन्त्धत स्थयिीय तहले प्रदेश 
कोर् तथय लेखय नियन्त्रक कयययिलयमयर्ि त प्रदेश सचित कोर्मय दयचखलय 
गिुि पिेछ ।  

(१५) उपदर्य (१४) बमोचजम दयचखलय िभएमय प्रदेश लेखय 
नियन्त्रक कयययिलयले अको िर्ि हस्तयन्त्तरण गिे वित्तीय समयिीकरण 
अिदुयिबयट समययोजि गिेछ ।  

५. योजिय िय कययिक्रम हस्तयन्त्तरण र कयययिन्त्ियि सम्बन्त्धी विशरे् व्यिस्थय: 
(१) यस ऐि बमोचजम प्रदेश सरकयरको कुिै निकययबयट कयययिन्त्ियि 
हिुे गरी रकम विनियोजि भएको कुिै योजिय िय कययिक्रम िेपयलको 
संविधयिको अिसूुिी ८ बमोचजम स्थयिीय तहको अनधकयरको सूिीमय 
परेकोमय सम्बचन्त्धत स्थयिीय तहले त्यस्तो योजिय िय कययिक्रम आरै्ले 
कयययिन्त्ियि गिि ियहेमय प्रदेश सरकयरको सम्बचन्त्धत मन्त्रयलयले स्थयिीय 
तहले त्यस्तो योजिय िय कययिक्रम कयययिन्त्ियि गिि सक्ि े देखेमय 
सम्बचन्त्धत स्थयिीय तहलयई हस्तयन्त्तरण गिि सक्िेछ ।  

(२) उपदर्य (१) बमोचजमको योजिय िय कययिक्रम सम्बचन्त्धत 
स्थयिीय तहलयई हस्तयन्त्तरण गरेको जयिकयरी आनथिक मयनमलय तथय 
योजिय मन्त्रयलय र सम्बचन्त्धत प्रदेश कोर् तथय लेखय नियन्त्रक 
कयययिलयलयई ददि ुपिेछ ।  

(३) यस दर्य बमोचजम स्थयिीय तहलयई हस्तयन्त्तरण भएको 
योजिय िय कययिक्रमको लयनग विनियोजि भएको रकम प्रदेश कोर् तथय 
लेखय नियन्त्रक कयययिलयले सम्बचन्त्धत स्थयिीय तहलयई यस ऐि तथय 
प्रिनलत कयिूि बमोचजम निकयसय ददिेछ ।  

(४) यस ऐि िय प्रिनलत कयिूिमय जिुसकैु कुरय लेचखएको 
भएतयपनि स्थयिीय तहमय हस्तयन्त्तरण भएको िय स्थयिीय तहले स्िीकृत 
गरेको योजिय िय कययिक्रम प्रदेश सरकयरको सम्बचन्त्धत कयययिलय 
मयर्ि त कयययिन्त्ियि गरयउि ियहेमय सम्बचन्त्धत मन्त्रयलयको स्िीकृती 
नलई सम्बचन्त्धत कयययिलयले त्यस्तो योजिय िय कययिक्रम कयययिन्त्ियि गिि 
सक्िेछ ।  

(५) उपदर्य (४) बमोचजम सम्बचन्त्धत कयययिलयले योजिय िय 
कययिक्रम कयययिन्त्ियि गिे भएमय सोको निनमत्त स्िीकृत भएको रकम 
स्थयिीय तहले त्यस्तो कयययिलयको ियममय हस्तयन्त्तरण गिुि पिेछ ।  
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(६) यस ऐि िय प्रिनलत कयिूिमय जिुसकैु कुरय लेचखएको भए 
तयपनि प्रदेश सरकयरको कुिै निकययले स्िीकृत गरेको कुिै योजिय िय 
कययिक्रम िेपयल सरकयरको कुिै निकयय मयर्ि त सियलि गिुिपिे भएमय 
िपेयल सरकयरको सम्बचन्त्धत मन्त्रयलयसुँग स्िीकृनत नलई त्यस्तो योजिय 
िय कययिक्रम कयययिन्त्ियि गरयउि सवकिेछ ।  

 

६. वित्तीय अिशुयसि सम्बन्त्धी व्यिस्थय : (१) स्थयिीय तहले आरु्ले 
उठयएको रयजस्ि र यस ऐि बमोचजम प्रयप्त गरेको अिदुयि कयिूि बियई 
खिि गिुि पिेछ ।  

(२) उपदर्य (१) बमोचजम कयिूि बियउुँदय देहययकय कुरयहरु 
पयलिय हिुे गरी बियउि ुपिेछ : 

(क) िेपयल सरकयर तथय प्रदेश सरकयरको आनथिक तथय 
वित्तीय िीनत अिशुरण गिे,  

(ख) अिदुयिको रकम जिु प्रयोजिको लयनग प्रयप्त भएको 
हो सोही प्रयोजिको लयनग प्रयोग गिे, 

(ग) पूुँजीगत खििको रुपमय विनियोजि भएको रकम 
ियलू खििमय रकमयन्त्तर गिि िपयइिे, 

(घ) आय व्ययको िनगिकरण तथय लेखयङ्कि िेपयल 
सरकयरले निधयिरण गरे बमोचजम रयख्न ुपिे ।  

७. अचखतययरी तथय कययिक्रम स्िीकृनत सम्बन्त्धी व्यिस्थय : (१) प्रिनलत 
कयिूिमय जिुसकैु कुरय लेचखएको भए तयपनि विनियोजि भएको रकम 
प्रिनलत कयिूिको अधीिमय रही खिि गिे अचखतययरी यो ऐि प्रयरम्भ 
भएको ददिदेचख अनधकयर प्रयप्त अनधकयरीलयई हिुछे ।   

(२) उपदर्य (१) बमोचजम खिि गिे अचखतययरीको आधयरमय 
प्रदेश कोर् तथय लेखय नियन्त्रक कयययिलय िय प्रदेश लेखय नियन्त्रक 
कयययिलयले सम्बचन्त्धत निकययलयई विनियोजि भएको रकम निकयसय 
ददिेछ ।   

(३) कुिै निकययलयई एक भन्त्दय बढी निकययबयट खिि गिे 
गरी रकम विनियोजि भएकोमय विनियोजि भएको निकययको प्रमखुले यो 
ऐि प्रयरम्भ भएको नमनतले पन्त्र ददिनभर विनियोजि भएको सम्पूणि 
रकम खिि गिे निकययहरुलयई बयुँडर्युँट गरी त्यसको जयिकयरी आनथिक 
मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलय र सम्बचन्त्धत प्रदेश कोर् तथय लेखय 
नियन्त्रक कयययिलयलयई ददि ुपिेछ ।  

(४) उपदर्य (३) बमोचजमको बयुँडर्युँटबयट रकम प्रयप्त गिे 
निकययको प्रमखुलयई त्यस्तो रकम खिि गिि अचखतययरी प्रयप्त भएको 
मयनििेछ ।  
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(५) प्रदेश सचित कोर् व्यिस्थयपि प्रणयली (सरु)मय समयिेश 
भएको कुिै कययिक्रम संशोधि गिुि पिे भएमय सम्बचन्त्धत निकययले 
आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलयको सहमनत नलि ुपिेछ । 

(६) उपदर्य (५) जिुसकैु कुरय लेचखएको भए तयपनि प्रदेश 
सचित कोर् व्यिस्थयपि प्रणयलीमय समयिेश भएको कययिक्रमको 
िौमयनसक विभयजिमय संशोधि गिुि पिे भएमय सम्बचन्त्धत निकययले एक 
तह मयनथको कयययिलय प्रमखुको स्िीकृनत नलि ु पिेछ । तर 
रयजपरयंवकत प्रथम शे्रणीको कयययिलय प्रमखु भएको निकययमय निजले 
िौमयनसक विभयजि संशोधि गिि बयधय पगेुको मयनिि ेछैि । 

(७) उपदर्य (६) बमोचजम संशोधि भएको जयिकयरी आनथिक 
मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलय, प्रदेश लेखय नियन्त्रक कयययिलय र 
सम्बचन्त्धत प्रदेश कोर् तथय लेखय नियन्त्रक कयययिलयलयई ददि ुपिेछ । 

८. कययिविनध तथय मयपदण्ड बियउि सक्िे : (१) यस ऐिको कयययिन्त्ियि 
गिि प्रदेश सरकयरले आिश्यक कययिविनध तथय मयपदण्ड बियउि  
सक्िेछ ।   

(२) उपदर्य (१) बमोचजमको कययिविनध तथय मयपदण्ड 
रयजपरमय प्रकयशि गररिेछ ।  

९. आदेश जयरी गिि सक्ि े: (१) यस ऐिको कयययिन्त्ियि गदयि कुिै ियधय 
उत्पन्न भएमय प्रदेश सरकयरले आदेश जयरी गरी आिश्यक व्यिस्थय गिि 
सक्िेछ ।  

(२) उपदर्य (१) बमोचजमको आदेश रयजपरमय प्रकयशि 
गररिेछ ।  
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प्रदेश सचित कोर्मयनथ व्ययभयर हिु ेअिमुयिको सयरयशं 

cg";'rL 1 

(रू. हजयरमय) 
१ २ ३ ४ ५ 

क्र सं शीर्िकको ियम ियल ुखिि वित्तीय व्यिस्थय जम्मय 
१ प्रदेश व्यिस्थयवपकय सचिियलय २१२५ ० २१२५ 

२ आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलय- अदयलतको रै्सलय िय 
आदेशअिसुयर नतिुि पिे रकम ३५०० ० ३५०० 

 कुल जम्मय ५६२५ ० ५६२५ 
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प्रदेश सचित कोर्af^ ljlgof]hg x"g] /sd 

cg";'rL 2 

(रू. हजयरमय) 
१ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र 
सं 

शीर्िकको ियम ियल ुखिि पूुँजीगत खिि वित्तीय 
व्यिस्थय जम्मय 

१ प्रदेश व्यिस्थयवपकय सचिियलय १८९६३६ ४२८२५ ० २३२४६१ 

२ मखुय न्त्ययययनधििय कयययिलय १२३०४ १७९०० ० ३०२०४ 

३ मखुयमन्त्री तथय मचन्त्रपररर्द्को कयययिलय १०५२९७ ३४४१९ ० १३९७१६ 

४ आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलय ३९३२७९६ १७९२१५३ ० ५७२४९४९ 

५ आन्त्तररक मयनमलय तथय कयििु मन्त्रयलय ११२०९४ ११०११४ ० २२२२०८ 

६ उद्योग पयिटि िि तथय ियतयिरण मन्त्रयलय - 
कययिक्रम खिि १६३१८६५ ३४६४५६ 

० १९७८३२१ 

७ भमूी व्यिस्थय, कृवर् तथय सहकयरी मन्त्रयलय १२५८७१७ १४९०९८ ० १४०७८१५ 

८ भौनतक पूियिधयर विकयस मन्त्रयलय ३९३५०८ ८८८५९०० ० ९२७९४०८ 

९ सयमयचजक विकयस मन्त्रयलय ३५३३८५९ ३३५९४८ ० ३८६९८०७ 

१० स्थयिीय तह (वित्तीय समयिीकरण) ६२०००० ० ० ६२०००० 

११ स्थयिीय तह (निाःशति/सशति अिदुयि) ५५१०० ० ० ५५१०० 

१२ स्थयिीय तह (समपूरक अिदुयि) १०००००० ० ० १०००००० 

१३ स्थयिीय तह (विर्शे अिदुयि) ५००००० ० ० ५००००० 

 कुल जम्मय १३३४५१७६ ११७१४८१३ ० २५०५९९८९ 
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अन्त्तर सरकयरी स्थयिीय तहमय जयि ेसमयिीकरण अिदुयिको वििरण   

cg";'rL 3 

रु. हजयरमय 

शीर्िक कुल बजेट समयनिकरण अिदुयि 

बयजरुय   
िगरपयनलकय   

८०७६९४०१   नरिणेी िगरपयनलकय ६८२० ६८२० 

८०७६९४०२   बनडमयनलकय िगरपयनलकय ६७२९ ६७२९ 

८०७६९४०३   बवुढगंगय िगरपयनलकय ६९१५ ६९१५ 

८०७६९४०४   बवुढिन्त्दय िगरपयनलकय ६७९९ ६७९९ 

गयउुँपयनलकय   
८०७६९५०१   गौमलु गयउुँपयनलकय ६६०९ ६६०९ 

८०७६९५०२   खप्तड छेडेदह गयउुँपयनलकय ६८३३ ६८३३ 

८०७६९५०३   पयण्डि गयउुँपयनलकय ६६८२ ६६८२ 

८०७६९५०४   स्ियनमकयनतिक खयपर गयउुँपयनलकय ६७४५ ६७४५ 

८०७६९५०५   वहमयली गयउुँपयनलकय ६५८९ ६५८९ 

बझयङ   
िगरपयनलकय   
८०७७०४०१   जयपृ् िी िगरपयनलकय ६८९२ ६८९२ 

८०७७०४०२   बुंगल िगरपयनलकय ७२७२ ७२७२ 

गयउुँपयनलकय   
८०७७०५०१   केदयरस्युुँ गयउुँपयनलकय ६४५७ ६४५७ 

८०७७०५०२   कयुँडय गयउुँपयनलकय ६८९६ ६८९६ 

८०७७०५०३   खप्तडछयन्नय गयउुँपयनलकय ६७६१ ६७६१ 

८०७७०५०४   छविसपयनथभेरय गयउुँपयनलकय ६८०८ ६८०८ 

८०७७०५०५   तलकोट गयउुँपयनलकय ६६८३ ६६८३ 

८०७७०५०६   थलयरय गयउुँपयनलकय ६८३४ ६८३४ 

८०७७०५०७   दगुयिथली गयउुँपयनलकय ६७५४ ६७५४ 

८०७७०५०८   मष्टय गयउुँपयनलकय ६७७५ ६७७५ 

८०७७०५०९   वित्थडचिर गयउुँपयनलकय ६८२५ ६८२५ 

८०७७०५१०   सूमयि गयउुँपयनलकय ६६५४ ६६५४ 

डोटी   
िगरपयनलकय   
८०७७१४०१   ददपययल नसलगढी िगरपयनलकय ७२८२ ७२८२ 

८०७७१४०२   चशखर िगरपयनलकय ६९७६ ६९७६ 

गयउुँपयनलकय   
८०७७१५०१   आदशि गयउुँपयनलकय ६७७३ ६७७३ 

८०७७१५०२   के.आइ.नसं गयउुँपयनलकय ६७३० ६७३० 

८०७७१५०३   जोरययल गयउुँपयनलकय ६६६९ ६६६९ 

८०७७१५०४   पवुिििौकी गयउुँपयनलकय ६७६२ ६७६२ 

८०७७१५०५   बनुडकेदयर गयउुँपयनलकय ६६७३ ६६७३ 

८०७७१५०६   बोगटयि गयउुँपयनलकय ६६८२ ६६८२ 

८०७७१५०७   सययल गयउुँपयनलकय ६७०५ ६७०५ 

अछयम   
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िगरपयनलकय   
८०७७२४०१   कमलबजयर िगरपयनलकय ६७७२ ६७७२ 

८०७७२४०२   पंिदेिल वििययक िगरपयनलकय ६९९० ६९९० 

८०७७२४०३   मंगलसेि िगरपयनलकय ७०२८ ७०२८ 

८०७७२४०४   सयुँरे्बगर िगरपयनलकय ७०४७ ७०४७ 

गयउुँपयनलकय   
८०७७२५०१   िौरपयटी गयउुँपयनलकय ६९६४ ६९६४ 

८०७७२५०२   ढकयरी गयउुँपयनलकय ६७४० ६७४० 

८०७७२५०३   तमुयिखयद गयउुँपयनलकय ६७७९ ६७७९ 

८०७७२५०४   बयन्नीगढी जयगढ गयउुँपयनलकय ६७०४ ६७०४ 

८०७७२५०५   मेल्लेख गयउुँपयनलकय ६७४४ ६७४४ 

८०७७२५०६   रयमयरोशि गयउुँपयनलकय ६९५४ ६९५४ 

दयि ुिलय   
िगरपयनलकय   
८०७७३४०१   मयहयकयली िगरपयनलकय ६९२१ ६९२१ 

८०७७३४०२   शैल्यचशखर िगरपयनलकय ६९५१ ६९५१ 

गयउुँपयनलकय   
८०७७३५०१   अवपवहमयल गयउुँपयनलकय ६५४६ ६५४६ 

८०७७३५०२   देहुुँ गयउुँपयनलकय ६७२८ ६७२८ 

८०७७३५०३   िौगयड गयउुँपयनलकय ६७६६ ६७६६ 

८०७७३५०४   मयमयि गयउुँपयनलकय ६७८२ ६७८२ 

८०७७३५०५   मयनलकयजुिि गयउुँपयनलकय ६८२२ ६८२२ 

८०७७३५०६   लेकम गयउुँपयनलकय ६८१३ ६८१३ 

८०७७३५०७   व्ययस गयउुँपयनलकय ६५४५ ६५४५ 

बैतडी   
िगरपयनलकय   
८०७७४४०१   दशरथिन्त्द िगरपयनलकय ७२४७ ७२४७ 

८०७७४४०२   पिुौडी िगरपयनलकय ६९७९ ६९७९ 

८०७७४४०३   पयटि िगरपयनलकय ७३२८ ७३२८ 
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८०७७५४०२   परशरुयम िगरपयनलकय ७१९० ७१९० 
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