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उद्दशे्य र कयरण 

 

 

आनथिक िर्ि 20७६/7७ 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 207६/7७ को सेिय र कययिहरुको लयनग प्रदेश सचित 
कोर्बयट केही रकम खिि गिे र विनियोजि गिे सम्बन्त्धमय व्यिस्थय गिि 

बिकेो विधेयक 

 

प्रस्तयिियाः आनथिक िर्ि 207६/7७ को सेिय र कययिहरुको लयनग प्रदेश 
सचित कोर्बयट केही रकम खिि गिे अनधकयर ददि र सो रकम विनियोजि 
गिि ियञ्छिीय भएकोले,  

सदूुरपचिम प्रदेश सभयले यो ऐि बियएको छ।  
 

१. संचिप्त ियम र प्रयरम्भ: (१) यस ऐिको ियम “ विनियोजि ऐि, 207६” 

रहेको छ। 

(२) यो ऐि सम्ित ् २०७६ सयल सयउि १ गतेदेचख लयग ु
हिुेछ।  

२. आनथिक िर्ि 207६/7७ को निनमत्त प्रदेश सचित कोर्बयट खिि गिे 
अनधकयर: आनथिक िर्ि 207६/7७ को निनमत्त अिसूुिी—१ को प्रदेश 
संचितकोर्मयनथ व्ययभयर हिु े रकम बयहेक अिसूुिी -२ को महल ३ 
मय उल्लेचखत निकयय, मन्त्रयलय तथय सचिियलयले गिे सेिय र कययिकय 
सोही अिसूुिीको महल ४ मय उल्लेचखत ियल ु खिि, महल ५ मय 
उल्लेचखत पुंजीगत खिि र महल ६ मय उल्लेचखत वित्तीय व्यिस्थयको 
रकम समेत गरी महल ७ मय उल्लेचखत जम्मय रकम रू. 
२८,१५,६५,७१,०००।– (अिरेपी रु. अठ्ठयइस अिि पन्त्र करोड 
पैसट्ठी लयख एकहत्तर हजयर) मय िबढयई निददिष्ट गररए बमोचजम प्रदेश 
सचित कोर्बयट खिि गिि सवकिे छ। 

 

३. विनियोजि: यस ऐिद्वयरय प्रदेश संचित कोर्बयट खिि गिि अनधकयर 
ददइएको रकम आनथिक िर्ि २०७६/७७ को निनमत्त अिसूुिी २ को 
महल ३ मय उल्लेचखत निकययले गिे सेिय र कययिको निनमत्त विनियोजि 
गररिेछ। 

(२) उपदफय (१) बमोचजम अिसूुिी २ को महल ३ मय उल्लेचखत 
निकययले गिे सेिय र कययिको निनमत्त विनियोजि गरेको रकम मध्ये 
कुिै अिदुयि संखययमय रकममध्ये कुिै अिदुयि संखययमय बित हिुे र 
कुिै अिदुयि संखययमय िपगु हिुे देचखि आएमय प्रदेश सरकयर, आनथिक 
मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलयले बित हिुे अिदुयि संखययबयट अपगु 
हिुे अिदुयि संखययमय रकम सयिि सक्िछे।  

(३) उपदफय (२) बमोचजम रकम सयदयि जम्मय रकमको दश 
प्रनतशतमय िबढ्ि ेगरी कुिै एक िय एकभन्त्दय बढी अिदुयिबयट अको 
एक िय एकभन्त्दय बढी अिदुयिमय रकम सयिि तथय निकयसय र खिि 
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जियउि र ियल ुतथय पूूँजीगत खिि र वित्तीय व्यिस्थयको खिि व्यहोिि 
एक स्रोतबयट अको स्रोतमय रकम सयिि सवकिेछ।  

तर,  
(क) एउटै अिदुयि संखयय नभरकय बजेट शीर्िक िय 

उपशीर्िकहरुमय रकमयन्त्तर गदयि जनतसकैु रकम 
रकमयन्त्तर गिि सवकिेछ।  

(ख) पूूँजीगत खिि र वित्तीय व्यिस्थयतफि  विनियोचजत 
रकम सयियूँ भकु्तयिी खिि र ब्ययज भकु्तयिी खिि 
शीर्िकमय बयहेक अन्त्य ियलू खिि शीर्िकतफि  सयिि र 
वित्तीय व्यिस्थय अन्त्तगित सयियूँ भकु्तयिी खिितफि  
विनियोचजत रकम ब्ययज भकु्तयिी खिि शीर्िकमय 
बयहेक अन्त्यर सयिि सवकिे छैि।  

(४) स्थयिीय तहकय लयनग अिदुयि संखयय ८०१ मय 
विनियोजि भएको वित्तीय समयिीकरण अिदुयि रकम अन्त्य अिदुयि 
संखययमय रकमयन्त्तर हिुे छैि।  

(५) उपदफय (१), (२) र (३) मय जिुसकैु कुरय लेचखएको 
भए तयपनि अिदुयि संखयय ५०१ देचख ६०२ सम्म विनियोजि भएको 
रकम जिु अिदुयि संखययमय निकयसय र खिि हिु े हो सोवह अिदुयि 
संखययमय रकम सयिि तथय निकयसय र खिि जियउि बयधय पिे छैि। 

४. अन्त्तरसरकयरी वित्तीय हस्तयन्त्तरण: (१) अिदुयि संखयय ८०१ को रकम 
कयिूि बमोचजम स्थयिीय तहले खिि गिि पयउिे गरी अिदुयिको रुपमय 
स्थयिीय संचित कोर्मय हस्तयन्त्तरण गररिेछ।  

(२) उपदफय (१) बमोचजमको रकम मध्ये वित्तीय समयिीकरण अिदुयिको 
एक िौथयईले हिु आउि े रकम प्रदेश लेखय नियन्त्रक कयययिलयले 
सम्बचन्त्धत स्थयिीय संचित कोर्मय प्रत्येक आनथिक िर्िको सयउि २५, 
कयनतिक १०, मयघ १० र बैशयख १० गते गरी ियर वकस्तयमय दयचखलय 
गिेछ।  

(३) स्थयिीय तहले उपदफय (१) र (२) बमोचजम हस्तयन्त्तरण भई प्रयप्त 
गरेको समयिीकरण अिदुयिबयट भएको खििको वििरणको सयथसयथै 
आफ्िो सम्पूणि आम्दयिी र खििको वििरण प्रत्येक आनथिक िर्िको 
िौमयनसक अिनध समयप्त भएको नमनतले १५ ददिनभर प्रदेश लेखय 
नियन्त्रक कयययिलय मयफि त प्रदेश सरकयर समि पेश गिुि पिेछ। 

 (४) स्थयिीय तहले सशति अिदुयि ियपत हस्तयन्त्तरण भएको रकम जिु 
िेरको योजिय िय कययिक्रमको लयनग प्रयप्त भएको हो सोही िेरको 
योजिय िय कययिक्रममय मयर खिि गिे गरी कयययिन्त्ियि गिे अिनध, 
कयययिन्त्ियिको प्रवक्रयय र खििको वििरण सवहतको कययियोजिय प्रत्येक 
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िर्िको सयउि ३० गतेनभर सम्बचन्त्धत प्रदेश इकयई कयययिलय िय प्रदेश 
लेखय नियन्त्रक कयययिलयमय पेश गिुि पिेछ। 

(५) उपदफय (४) बमोचजम पेश भएको कययियोजिय बमोचजम खिि भएको 
रकमको िौमयनसक वििरण स्थयिीय तहले प्रत्येक आनथिक िर्िको 
मचससर २५ गते र िैर १५ गते तथय ियवर्िक आनथिक वििरण अको 
आनथिक िर्िको सयउि २५ गते नभर सम्बचन्त्धत प्रदेश लेखय नियन्त्रक 
कयययिलय िय सो कयययिलयले तोवकददएको प्रदेश इकयई कयययिलयमय पेश 
गिुि पिेछ। 

(6) उपदफय (६) बमोचजम पेश भएको वििरणको आधयरमय प्रदेश लेखय 
नियन्त्रक कयययिलयले स्थयिीय तहमय हस्तयन्त्तरण भएको सशति अिदुयि 
मध्ये एक िौथयईले हिु आउिे रकम घटयई बयूँकी रहेको रकम 
स्थयिीय संचित कोर्मय दयचखल गिेछ। 

(7) उपदफय (६) बमोचजमको वििरण प्रयप्त िभएसम्म सशति अिदुयि 
ियपतको बयूँकी रकम सम्बचन्त्धत संचित कोर्मय दयचखलय गररिे छैि। 

(8) प्रदेश सरकयरले स्िीकृत गरेको कययिविनध बमोचजम प्रदेश लेखय 
नियन्त्रक कयययिलयले स्थयिीय तहलयई समपूरक र विशेर् अिदुयिको 
रकम हस्तयन्त्तरण गिुि पिेछ। 

(9) सशति, समपूरक र विशेर् अिदुयिको रकम असयर मसयन्त्तसम्म खिि 
िभई बित भएमय त्यस्तो बित रकम सम्बचन्त्धत स्थयिीय तहले 
सम्बचन्त्धत प्रदेश लेखय नियन्त्रक कयययिलय िय प्रदेश इकयई कयययिलय 
मयफि त प्रदेश संचित कोर्मय वफतयि दयचखल गिुि पिेछ। 

(10) उपदफय (१०) बमोचजम अिदुयिको रकम वफतयि दयचखल िभएमय  
प्रदेश लेखय नियन्त्रक कयययिलयले त्यस्तो रकम अको िर्ि हस्तयन्त्तरण 
गिे समयिीकरण अिदुयिबयट कट्टय गरी समययोजि गिेछ। 

(१1) स्थयिीय तहले सयलबसयली रुपमय प्रस्ततु गिे आनथिक ऐि, आय-
व्ययको वििरण र ियवर्िक कययिक्रमको एक एक प्रनत सभयबयट 
अिमुोदि भएको नमनतले १५ ददिनभर आनथिक मयनमलय तथय योजिय 
मन्त्रयलयमय पेश गिुि पिेछ।    

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 आफैले 
कयययिन्त्ियि गिि ियहेमय र प्रदेश सरकयरको सम्बचन्त्धत विर्यगत 
मन्त्रयलयले त्यस्तो योजिय िय कययिक्रम स्थयिीय तहले कयययिन्त्ियि गिि 
सक्िे देखेमय सम्बचन्त्धत स्थयिीय तहलयई हस्तयन्त्तरण गिि सक्िेछ।  



 

4 
 

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

(३) यस ऐि बमोचजम स्थयिीय तहमय' सशति अिदुयि 
अन्त्तगितकय कययिक्रम िय योजिय कयययिन्त्ियि गदयि थप रकम मयग भई 
आएमय प्रदेश सरकयर, आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलयले त्यस्तो 
योजिय र कययिक्रमको प्रगनतको आधयरमय थप रकम उपलब्ध गरयउि े
गरी नियिण गिि सक्िेछ। 

(4) 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 
मयफि त कयययिन्त्ियि गरयउि ियहेमय सम्बचन्त्धत कयययिलयले तयलकु 
मन्त्रयलयको स्िीकृती नलई त्यस्तो योजिय िय कययिक्रम कयययिन्त्ियि गिि 
सक्िेछ।  

(5) यस ऐि िय प्रिनलत कयिूिमय जिुसकैु कुरय लेचखएको भए 
तयपनि प्रदेश सरकयरको कुिै निकययले स्िीकृत गरेको कुिै योजिय िय 
कययिक्रम िेपयल सरकयरको कुिै निकयय मयफि त सियलि गिि आिश्यक 
भएमय आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलयको सहमनत तथय िेपयल 
सरकयरको सम्बचन्त्धत विर्यगत मन्त्रयलयसूँग स्िीकृनत नलई त्यस्तो 
योजिय िय कययिक्रम कयययिन्त्ियि गरयउि सवकिेछ।  

 

६. लेखयकंि, प्रनतिेदि तथय लेखयपरीिण: (१) यस ऐि बमोचजम संघ, 
प्रदेश र स्थयिीय तहमध्ये कुिै एक तहको बजेट तथय कययिक्रममय 
समयिेश भएको कुिै योजिय िय कययिक्रम अको तहबयट कयययिन्त्ियि गिुि 
परेको अिस्थयमय त्यसरी कयययिन्त्ियि गिे निकययले रकम विनियोजि 
भएको तहको खिि इकयईको रुपमय प्रिनलत कयिूिले तोके बमोचजमको 
लेखय रयखी आन्त्तररक तथय अचन्त्तम लेखयपरीिण गरयउि ुपिेछ। 

(२) उपदफय (१) बमोचजम योजिय िय कयययिक्रम कयययिन्त्ियि गिे 
निकययले आनथिक वििरण तययर गरी प्रमयचणत गरयई त्यस्तो आनथिक 
वििरण रकम विनियोजि भएको तहको सम्बचन्त्धत निकययमय पठयउि ु
पिेछ। 

७. वित्तीय अिशुयसि: (१) स्थयिीय तहले आफूले उठयएको रयजस्ि र यस 
ऐि बमोचजम प्रयप्त गरेको अिदुयि रकम कयिूि बियई खिि गिुि पिेछ।  

(२) उपदफय (१) बमोचजम कयिूि बियउूँदय देहयय बमोचजमको 
विर्य समयिेश गिुि पिेछ ;- 
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(क) िेपयल सरकयर तथय प्रदेश सरकयरको आनथिक तथय 
वित्तीय िीनतको अिशुरण गिे,  

(ख) आफ्िो सबै प्रकयरको आय आफ्िो संचित कोर्मय 
दयचखलय गिे, 

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

(घ) पूूँजीगत खििको रुपमय विनियोजि भएको रकम 
ियल ुखििमय रकमयन्त्तर गिि िपयइिे, 

(ङ) प्रिनलत संघीय कयिूिले निधयिरण गरे बमोचजमको 
आय व्ययको िगीकरण, लेखयंकि तथय लेखय 
प्रणयली रयख िे। 

८. अचखतययरी तथय कययिक्रम स्िीकृनत: (१) प्रिनलत कयिूिमय जिुसकैु कुरय 
लेचखएको भए तयपनि यस ऐि बमोचजम विनियोजि भएको रकम 
प्रिनलत कयिूिको अधीिमय रही खिि गिे अचखतययरी यो ऐि प्रयरम्भ 
भएको ददिदेचख अनधकयरप्रयप्त अनधकयरीलयई हिुछे।   

(२) उपदफय (१) बमोचजम खिि गिे अचखतययरीको आधयरमय 
प्रदेश लेखय नियन्त्रक कयययिलय िय प्रदेश इकयई 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 बयूँडफयूँट गरी त्यसको जयिकयरी आनथिक 
मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलय र प्रदेश लेखय नियन्त्रक कयययिलय िय 
सम्बचन्त्धत प्रदेश इकयई कयययिलयलयई ददि ुपिेछ।  

(४) उपदफय (३) बमोचजमको बयूँडफयूँटबयट रकम प्रयप्त गिे 
निकययको प्रमखुलयई त्यस्तो रकम खिि गिि अचखतययरी प्रयप्त भएको 
मयनििेछ।  

(५) प्रिनलत कयिूिमय जिुसकैु कुरय लेचखएको भए तयपनि 
प्रदेश मन्त्रयलयगत बजेट सूििय प्रणयलीमय समयिेश भएको कययिक्रम 
त्यस्तो कययिक्रम कयययिन्त्ियि गिे प्रयोजिको लयनग स्िीकृत कययिक्रम 
मयनििेछ। 

(६) प्रदेश मन्त्रयलयगत बजेट सूििय प्रणयलीमय समयिेश भएको 
कुिै कययिक्रम संशोधि गिुि पिे भएमय सम्बचन्त्धत निकययले प्रदेश 
सरकयर, आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलयको सहमनत नलि ु
पिेछ। 
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(७) उपदफय (६) मय जिुसकैु कुरय लेचखएको भए तयपनि 
प्रदेश मन्त्रयलयगत बजेट सूििय 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 मयनििे 
छैि। 

(८) उपदफय (७) बमोचजम संशोधि भएको जयिकयरी प्रदेश 
सरकयर, आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलय, प्रदेश लेखय नियन्त्रक 
कयययिलय र  सम्बचन्त्धत प्रदेश इकयई कयययिलयलयई ददि ुपिेछ। 

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

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

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

 

११. विविध: (१) प्रदेश सरकयरको विनियोजि ऐि पयररत भैसकेपनछ 
स्रोतको रुपमय प्रस्तयवित वित्तीय हस्तयन्त्तरणको रकम थपघट हिुे गरी 
िेपयल सरकयरबयट रकम प्रयप्त भएमय त्यसरी प्रयप्त भएको रकमको लेखय 
रयखी रकम घटेमय विर्यगत मन्त्रयलयलयई जयिकयरी प्रदयि गिे र रकम 
बढेमय खिि गिे अचखतययरी आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलयले 
ददिेछ। 

(२) उपदफय (१) बमोचजम ियल ुआनथिक िर्िमय प्रयप्त भएको 
रकमको समययोचजत वििरण आगयमी आनथिक िर्िको आय र व्ययको 
वििरणसयथ प्रदेश सभयमय पेश गरी पयररत गिुि पिेछ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24,64 

 30,00 
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अिसूुिी १ 

(दफय २ संग सम्बचन्त्धत) 
िेपयलको संनबधयि बमोचजम 

प्रदेश संचित कोर्मयनथ व्ययभयर हिेु रकम 

 

 

 

अिदुयि संखयय र उपशीर्िक 
संकेत संखयय

शीर्िक /उप-चशर्िकको ियम
२०७४/७५ को यथयथि 
खिि

२०७५/७६ को संशोनधत 
अिमुयि

जम्मय रकम ियल ुखिि वित्तीय व्यिस्थय

२०२ प्रदेश व्यिस्थयवपकय 0 १५.९४ २४.६४ २४.६४
६०२ अथि-विविध 0 ० ३०. ३०.

जम्मय 0 15.94 ५४.६४ ५४.६४

(रु. हजयरमय)

२०७६/७७ मय व्ययभयर हिु ेरकम

प्रदेश संचित कोर्मयनथ व्ययभयर हिु ेअिमुयिको सयरयंश
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अिसूुिी २ 

(दफय २ संग सम्बचन्त्धत) 
िेपयलको संनबधयि बमोचजम 

प्रदेश संचित कोर्बयट व्ययभयर हिेु रकम 

 

प्रदेश संचित कोर्बयट विनियोजि हिु ेरकम 

दफय (२) संग सम्बचन्त्धत 

अिसूुिी २ 

(रू. हजयरमय 
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 

क्र सं 
अिदुयि 

संकेत 
शीर्िकको ियम ियल ुखिि पूूँजीगत खिि वित्तीय 

व्यिस्थय जम्मय 

१ २०२ प्रदेश व्यिस्थयवपकय सचिियलय १३५७१४ १८५६० ० १५४२७४ 

२ ३०१ मखुयमन्त्री तथय मचन्त्रपररर्द्को कयययिलय १४१७२२ ९७४०७१ ० १११५७९३ 

३ ३०५ आनथिक मयनमलय तथय योजिय मन्त्रयलय ४२११७३ ५६६९० ० ४७७८६३ 

४ ३०७ उद्योग पयिटि िि तथय ियतयिरण मन्त्रयलय १७३९५८३ ५६९०२० ० २३०८६०३ 

५ ३१२ भमूी व्यिस्थय, कृवर् तथय सहकयरी मन्त्रयलय २४५८८६२ ३४६९६३ ० २८०५८२५ 

६ ३१४ आन्त्तररक मयनमलय तथय कयििु मन्त्रयलय १२०००४ १६६२१८ ० २८६२२२ 

७ ३३७ भौनतक पूियिधयर विकयस मन्त्रयलय ४३४१६८ ८९६०४९७ ० ९३९४६६५ 

८ ३५० सयमयचजक विकयस मन्त्रयलय ३८०५४८१ ८९७५३६ ० ४७०३०१७ 

९ ५०१ अथि वित्तीय व्यिस्थय ० ० ४००००० ४००००० 

१० ६०२ अथि विविध ३३१०४९३ १०७७६४४ ० ४३८८१३७ 

११ ८०१ 

स्थयिीय तह (वित्तीय समयिीकरण) ६२२१७२ ० ० ६२२१७२ 

स्थयिीय तह (सशति अिदुयि) ० ० ० ० 

स्थयिीय तह (समपूरक अिदुयि) १०००००० ० ० १०००००० 

स्थयिीय तह (विर्शे अिदुयि) ५००००० ० ० ५००००० 

कुल जम्मय १४६८९३७२ १३०६७१९९ ४००००० २८१५६५७१ 
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अन्त्तर सरकयरी हस्तयन्त्तरणबयट स्थयिीय तहमय जयि ेसमयिीकरण अिदुयिको  वििरण 

दफय (२) संग सम्बचन्त्धत 

अन्त्तर सरकयरी हस्तयन्त्तरणबयट स्थयिीय तहमय जयि ेसमयिीकरण अिदुयिको वििरण   

अिसूुिी ३ 

रु. हजयरमय 

शीर्िक कुल बजेट समयनिकरण अिदुयि 

बयजरुय     

िगरपयनलकय     

८०१०७११३३   नरिणेी िगरपयनलकय ६८८२ ६८८२ 

८०१०७११४३   बनडमयनलकय िगरपयनलकय ६८१२ ६८१२ 

८०१०७११५३   बवुढगंगय िगरपयनलकय ६८९३ ६८९३ 

८०१०७११६३   बवुढिन्त्दय िगरपयनलकय ६८५७ ६८५७ 

गयउूँपयनलकय     

८०१०७३२०३   गौमलु गयउूँपयनलकय ६८२५ ६८२५ 

८०१०७३२१३   खप्तड छेडेदह गयउूँपयनलकय ६८८६ ६८८६ 

८०१०७३२२३   जगन्नयथ गयउूँपयनलकय ६८४६ ६८४६ 

८०१०७३२३३   स्ियनमकयनतिक खयपर 
गयउूँपयनलकय ६८७४ ६८७४ 

८०१०७३२४३   वहमयली गयउूँपयनलकय ६७९९ ६७९९ 

बझयङ     

िगरपयनलकय     

८०१०७११७३   जयपथृ्िी िगरपयनलकय ६८५१ ६८५१ 

८०१०७११८३  बुंगल िगरपयनलकय ७१४७ ७१४७ 

गयउूँपयनलकय   ० 

८०१०७३२५३  सयइपयल गयउूँपयनलकय ६७४७ ६७४७ 

८०१०७३२६३   केदयरस्युूँ गयउूँपयनलकय ६९०० ६९०० 

८०१०७३२7३   खप्तडछयन्नय गयउूँपयनलकय ६८५६ ६८५६ 

८०१०७३२8३   छविसपयनथभेरय गयउूँपयनलकय ६८७६ ६८७६ 

८०१०७३२9३   तलकोट गयउूँपयनलकय ६८२१ ६८२१ 

८०१०७३30३   थलयरय गयउूँपयनलकय ६८७४ ६८७४ 

८०१०७३31३   दगुयिथली गयउूँपयनलकय ६८७१ ६८७१ 

८०१०७३32३   मष्टय गयउूँपयनलकय ६८७७ ६८७७ 

८०१०७३33३   वित्थडचिर गयउूँपयनलकय ६८८० ६८८० 

८०१०७३34३   सूमयि गयउूँपयनलकय ६८४७ ६८४७ 

डोटी     

िगरपयनलकय     

801071073   ददपययल नसलगढी िगरपयनलकय ७२४४ ७२४४ 
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801071083   चशखर िगरपयनलकय ७०५० ७०५० 

गयउूँपयनलकय     

801073073   आदशि गयउूँपयनलकय ६८८७ ६८८७ 

801073083   के.आइ.नसं गयउूँपयनलकय ६८५० ६८५० 

801073093   जोरययल गयउूँपयनलकय ६७८५ ६७८५ 

801073103   पवुिििौकी गयउूँपयनलकय ६८६५ ६८६५ 

801073113   बनुडकेदयर गयउूँपयनलकय ६८०३ ६८०३ 

801073123   बोगटयि फुडनसल गयउूँपयनलकय ६८१८ ६८१८ 

801073133 सययल गयउूँपयनलकय ६८६५ ६८६५ 

अछयम     

िगरपयनलकय     

801071093   कमलबजयर िगरपयनलकय ६८७२ ६८७२ 

801071103   पंिदेिल वििययक िगरपयनलकय ७१०० ७१०० 

801071113   मंगलसेि िगरपयनलकय ७०२१ ७०२१ 

801071123   सयूँफेबगर िगरपयनलकय ७०६५ ७०६५ 

गयउूँपयनलकय   ० 

801073143  िौरपयटी गयउूँपयनलकय ७०५५ ७०५५ 

801073153    ढकयरी गयउूँपयनलकय ६८८२ ६८८२ 

801073163    तमुयिखयद गयउूँपयनलकय ६८८३ ६८८३ 

801073173   बयन्नीगढी जयगढ गयउूँपयनलकय ६८५७ ६८५७ 

801073183    मेल्लेख गयउूँपयनलकय ६८७५ ६८७५ 

801073193    रयमयरोशि गयउूँपयनलकय ७०८१ ७०८१ 

दयि ुिलय   ० 

िगरपयनलकय   ० 

801071193   मयहयकयली िगरपयनलकय ६८५० ६८५० 

801071203   शैल्यचशखर िगरपयनलकय ६८८४ ६८८४ 

गयउूँपयनलकय   ० 

801073353   अवपवहमयल गयउूँपयनलकय ६७७३ ६७७३ 

801073363   दहुुूँ गयउूँपयनलकय ६८२७ ६८२७ 

801073373   िौगयड गयउूँपयनलकय ६८५२ ६८५२ 

801073383   व्ययस गयउूँपयनलकय ६७३३ ६७३३ 

801073393   मयमयि गयउूँपयनलकय ६८६० ६८६० 

801073403   मयनलकयजुिि गयउूँपयनलकय ६८५८ ६८५८ 

801073413  लेकम गयउूँपयनलकय ६८७६ ६८७६ 

बैतडी   ० 

िगरपयनलकय   ० 

801071213   दशरथिन्त्द िगरपयनलकय ७२४९ ७२४९ 



 

11 
 

801071223   पयटि िगरपयनलकय ७०१९ ७०१९ 

801071233   पिुौडी िगरपयनलकय ७३३० ७३३० 

801071243   मेलौली िगरपयनलकय ६८७२ ६८७२ 

गयउूँपयनलकय   ० 

801073423   नडलयसैिी गयउूँपयनलकय ६८९० ६८९० 

801073433   दोगडयकेदयर गयउूँपयनलकय ६८६८ ६८६८ 

801073443   पन्त्िेश्वर गयउूँपयनलकय ६८७५ ६८७५ 

801073453   चशिियथ गयउूँपयनलकय ६८७९ ६८७९ 

801073463   नससयग गयउूँपयनलकय ६८६८ ६८६८ 

801073473   सिुियय गयउूँपयनलकय ६८५४ ६८५४ 

डडेल्धरुय   ० 

िगरपयनलकय   ० 

801071253   अमरगढी िगरपयनलकय ६७७५ ६७७५ 

801071263   परशरुयम िगरपयनलकय ७२२१ ७२२१ 

गयउूँपयनलकय   ० 

801073483  अजयमेरु गयउूँपयनलकय ६८१६ ६८१६ 

801073493    आनलतयल गयउूँपयनलकय ६८०८ ६८०८ 

801073503   गन्त्ययपधरुय गयउूँपयनलकय ६८१४ ६८१४ 

801073513   ििदगुयि गयउूँपयनलकय ६८५९ ६८५९ 

801073523  भयगेश्वर गयउूँपयनलकय ६८१७ ६८१७ 

कििपरु   ० 

िगरपयनलकय   ० 

801071273   कृष्णपरु िगरपयनलकय ७६८८ ७६८८ 

801071283   पिुियिस िगरपयनलकय ७४२१ ७४२१ 

801071293  बेदकोट िगरपयनलकय ७४६७ ७४६७ 

801071303   बेलौरी िगरपयनलकय ७४५१ ७४५१ 

801071313  नभमदत्त िगरपयनलकय ८७२६ ८७२६ 

801071323  मयहयकयली िगरपयनलकय ७३१२ ७३१२ 

801071333   शकु्लयफयूँटय िगरपयनलकय ७३९७ ७३९७ 

गयउूँपयनलकय   ० 

801073533   बेलडयूँडी गयउूँपयनलकय ६८७० ६८७० 

801073543  लयलझयडी गयउूँपयनलकय ६८२८ ६८२८ 

कैलयली   ० 

उपमहयिगरपयनलकय   ० 

८01070313   धिगढी उप महयिगरपयनलकय ९२८२ ९२८२ 

िगरपयनलकय   ० 

801071013   गोदयिरी िगरपयनलकय ८०९० ८०९० 



 

12 
 

801071023   गौरीगंगय िगरपयनलकय ७६८३ ७६८३ 

801071033   घोडयघोडी िगरपयनलकय ८११५ ८११५ 

801071043   वटकयपरु िगरपयनलकय ७९९७ ७९९७ 

801071053   भजिी िगरपयनलकय ७४७७ ७४७७ 

801071063   लचम्किहुय िगरपयनलकय ८०३२ ८०३२ 

गयउूँपयनलकय   ० 

801073013   कैलयरी गयउूँपयनलकय ७४६१ ७४६१ 

801073023   िरेु गयउूँपयनलकय ६७९० ६७९० 

801073033   जयिकी गयउूँपयनलकय ७५०५ ७५०५ 

801073043   जोचशपरु गयउूँपयनलकय ७२७६ ७२७६ 

801073053   बदिगोररयय गयउूँपयनलकय ७०७४ ७०७४ 

801073063   मोहन्त्ययल गयउूँपयनलकय ६८२४ ६८२४ 

जम्मय   ६२२१७२ 

 


