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प्रदेश नॊ. ७ प्रदेश सयकायको आर्थिक वषि 207५/7६ को सेवा य कामिहरुको रार्ग प्रदेश 
सञ्चित कोषफाट केही यकभ खचि गने य ववर्नमोजन गने सम्फन्धभा व्मवस्था गनि फनेको 

ववधेमक 

 

प्रस्तावना  ् प्रदेश नॊ. ७ प्रदेश सयकायको आर्थिक वषि 207५/7६ को सेवा य कामिहरुको 
रार्ग प्रदेश सञ्चित कोषफाट केही यकभ खचि गने अर्धकाय ददन य सो यकभ 
ववर्नमोजन गनि वाञ्छनीम बएकोरे,  

प्रदेश नॊ ७ को प्रदेश सबारे मो ऐन फनाएको छ।  
 

१. सॊञ्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ऐनको नाभ “ ववर्नमोजन ऐन, 2075” यहेको छ। 

(२) मो ऐन सम्वत ्२०७५ सार साउन १ गतेदेञ्चख रागू हनुेछ।  
२. आर्थिक वषि 207५/7६ को र्नर्भत्त प्रदेश सञ्चित कोषफाट खचि गने अर्धकाय: आर्थिक 

वषि 207५/7६ को र्नर्भत्त अनसूुची -१ फभोञ्चजभ प्रदेश सञ्चित कोषभार्थ व्ममबाय हनुे 
यकभ फाहेक अनसूुची-२ को भहर २ भा उल्रेञ्चखत र्नकाम, भन्रारम तथा सञ्चचवारमरे 
गने सेवा य कामिहरूका र्नर्भत्त सोही अनसूुचीको भहर ३ भा उल्रेञ्चखत चार ुखचि य 
भहर ४ भा उल्रेञ्चखत ऩुॉजीगत खचितपि को यकभ सभेत गयी भहर ६ भा उल्रेञ्चखत 
जम्भा रू. २५,०५,९९,८९,०००।- (अऺयेऩी ऩच्चीस अवि ऩाॉच कयोड उनान्सम राख 
उनान्नब्फे हजाय)  भा नफढाई र्नददिष्ट गरयए फभोञ्चजभ प्रदेश सञ्चित कोषफाट खचि गनि 
सवकने छ। 

३. ववर्नमोजन: (१) मो ऐनद्वाया प्रदेश सञ्चित कोषफाट खचि गनि अर्धकाय ददइएको यकभ 
आर्थिक वषि 207५/7६ को र्नर्भत्त अनसूुची —२ को भहर २ भा उल्रेञ्चखत र्नकाम , 

भन्रारम तथा सञ्चचवारमरे गने सेवा य कामिहरूको र्नर्भत्त ववर्नमोजन गरयनेछ। 

(२) उऩदपा (१) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न अनसूुची —२ को 
भहर २ भा उल्रेञ्चखत र्नकाम , भन्रारम तथा सञ्चचवारमरे गने सेवा य कामिहरूको 
र्नर्भत्त ववर्नमोजन गयेको यकभभध्मे कुनैभा फचत हनुे य कुनैभा नऩगु हनुे देञ्चखन आएभा 
आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारमरे फचत हनुे शीषिकफाट नऩगु हनुे शीषिकभा यकभ 
सानि सक्नछे ।  

(३) उऩदपा (२) फभोञ्चजभ यकभ सादाि एक शीषिकफाट सो शीषिकको जम्भा 
यकभको दश प्रर्तशतभा नफढ्ने गयी कुनै एक वा एक बन्दा फढी शीषिकहरूफाट अको 
एक वा एक बन्दा फढी शीषिकहरूभा यकभ सानि तथा र्नकासा य खचि जनाउन  य चार ु
तथा ऩुॉजीगत खचि व्महोनि एक श्रोतफाट अको श्रोतभा यकभ सानि सवकने छ ।  

तय,  
क) एउटै फजेट शीषिक / उऩशीषिकहरुभा यकभान्तय गदाि जर्तसकैु यकभ 

यकभान्तय गनि सवकनेछ ।  
ख) ऩूॉजीगत खचितपि  ववर्नमोञ्चजत यकभ चारू खचि शीषिक तपि  सानि 

सवकने छैन ।  
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(४) स्थानीम तहका रार्ग ववर्नमोजन बएको ववत्तीम सभानीकयण अनदुान 
यकभ अन्म शीषिकभा यकभान्तय हनुे छैन ।  

(५) उऩदपा (१) (२) य (३) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न  अथि 
ववववध शीषिकभा ववर्नमोजन बएको यकभ जनु जनु शीषिकभा र्नकासा य खचि हनुे हो 
सोही शीषिकभा यकभ सानि तथा र्नकासा य खचि जनाउन फाधा ऩने छैन। 

४. अन्तय सयकायी ववत्तीम हस्तान्तयण सम्फन्धी व्मवस्था : (१) प्रदेश सयकायरे स्थानीम 
तहराई सॊववधानको धाया ६० को उऩधाया (५) तथा अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन 
ऐन, २०७४ को दपा ८ को उऩदपा (२) फभोञ्चजभ स्थानीम  तहको खचिको 
आवश्मकता य याजस्वको ऺभताको आधायभा याविम प्राकृर्तक स्रोत तथा ववत्त आमोगको 
र्सपारयसभा ववत्तीम सभानीकयण अनदुान ववतयण गनेछ ।  

(२) प्रदेशरे नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनदुान य आफ्नो स्रोतफाट उठ्ने याजस्व 
सभेतका आधायभा उऩदपा  (१) फभोञ्चजभ स्थानीम तहराई फाॉडपाॉट हनुे ववत्तीम 
सभानीकयण अनदुान यकभ र्नधाियण गनेछ ।    

(३) अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ९ को उऩदपा 
(३) फभोञ्चजभ प्रदेश  सयकायरे स्थानीम तह वा प्रदेश सयकायको  कुनै मोजना कामािन्वमन 

गनि सॊववधानको धाया २५१ को उऩधाया (१) को खण्ड (ग) फभोञ्चजभ याविम प्राकृर्तक स्रोत 
तथा ववत्त आमोगरे तोकेको आधाय फभोञ्चजभ स्थानीम तहराई सशति अनदुान प्रदान गनेछ ।  

(४) उऩदपा  (३) फभोञ्चजभ सशति अनदुान प्रदान  गदाि प्रदेश सयकायरे मोजना 
कामािन्वमन गने  सम्फन्धभा आवश्मक शति तोक्नेछ य  सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहरे त्मस्तो 
शतिको ऩारना गनुि ऩनेछ। 

(५) अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा १० को उऩदपा 
(३) फभोञ्चजभ प्रदेश  सयकायरे स्थानीम तहराई ऩूवािधाय ववकास सम्फन्धी कुनै मोजना 
कामािन्वमन गनि सभऩूयक अनदुान प्रदान गनि सक्नेछ।  

(६) उऩदपा (५) फभोञ्चजभ सभऩूयक अनदुान प्रदान गदाि देहामका कुयाराई 

आधाय फनाइनेछ्  
(क) मोजनाको सम्बाव्मता,  
(ख) मोजनाको रागत,  

(ग) मोजनाफाट प्राप्त हनुे प्रर्तपर य राब,  

(घ) मोजना कामािन्वमन गनिसक्ने  ववत्तीम तथा बौर्तक ऺभता य 
जनशञ्चि,  

(ङ) मोजनाको आवश्मकता य प्राथर्भकता ।  

(७) उऩदपा (६) फभोञ्चजभको सभऩूयक अनदुान कुनै मोजनाको कुर रागतको 
अनऩुातका आधायभा प्रदान गरयनेछ ।  

(८) अन्तय सयकायी ववत्त व्मवस्थाऩन ऐन, २०७४ को दपा ११ को उऩदपा 
(२) फभोञ्चजभ प्रदेश सयकायरे देहामको कुनै उद्देश्म याखी स्थानीम तहफाट सिााारन गरयन े

कुनै खास मोजनाको रार्ग ववशेष अनदुान प्रदान गनि सक्नेछ् 
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(क)  ञ्चशऺा, स्वास््म,  खानेऩानी जस्ता  आधायबतू सेवाको  ववकास य 
आऩूर्ति गने, 

(ख)  अन्तय स्थानीम तहको सन्तरु्रत ववकास गने,  
(ग)  आर्थिक, साभाञ्चजक वा अन्म कुनै प्रकायरे ववबेदभा ऩयेका वगि वा 

सभदुामको उत्थान य ववकास गने ।  

(९) प्रदेश सयकायरे स्थानीम तहराई प्रदान गने सशति अनदुान , सभऩूयक 
अनदुान तथा ववशेष अनदुानको कामिववर्ध तथा अन्म व्मवस्था प्रदेश सयकायरे र्नधाियण गये 
फभोञ्चजभ हनुेछ । 

(१०) स्थानीम तहरे प्राप्त गने उऩदपा (१) फभोञ्चजभको ववत्तीम सभानीकयण 
अनदुानको यकभ कानून फभोञ्चजभ स्थानीम तहरे खचि गनि ऩाउने गयी अनदुानको रुऩभा 
स्थानीम सञ्चित कोषभा हस्तान्तयण गरयनेछ ।  

(११) उऩदपा (१०) फभोञ्चजभको ववत्तीम सभानीकयण अनदुानको यकभभध्मे 
एक चौथाईरे हनु आउने यकभ प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे सम्फञ्चन्धत सञ्चित 
कोषभा प्रत्मेक वषिको साउन ३० गते , कार्तिक १० गते , भाघ १० गते य फैशाख १० 
गते गयी ४ वकस्ताभा दाञ्चखरा गनेछ ।  

(१२) उऩदपा (११) फभोञ्चजभको ववत्तीम सभानीकयण अनदुानफाट खचि बएको 
यकभको वववयण स्थानीम तहरे सम्फञ्चन्धत प्रदेश कोष तथा रेखा र्नमन्रक कामािरमभा 
कार्तिक ९ गते, भाघ ९ गते, फैशाख ९ गते य असाय भसान्त र्बर फझुाइ सक्न ुऩनेछ ।    

(१३) उऩदपा (११) भा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न उऩदपा (१२) 
फभोञ्चजभको वववयण प्राप्त नबएसम्भ ववत्तीम सभानीकयण अनदुान वाऩतको फाॉकी यकभ 
सम्फञ्चन्धत सञ्चित कोषभा दाञ्चखरा गरयने छैन । 

(१४) सशति , सभऩयुक य ववशेष अनदुानको यकभ असाय भसान्त सम्भ खचि 
नबई फचत बएभा सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहरे प्रदेश कोष तथा रेखा र्नमन्रक 
कामािरमभापि त प्रदेश सञ्चित कोषभा दाञ्चखरा गनुि ऩनेछ ।  

(१५) उऩदपा (१४) फभोञ्चजभ दाञ्चखरा नबएभा प्रदेश रेखा र्नमन्रक 
कामािरमरे अको वषि हस्तान्तयण गने ववत्तीम सभानीकयण अनदुानफाट सभामोजन गनेछ ।  

५. मोजना वा कामिक्रभ हस्तान्तयण य कामािन्वमन सम्फन्धी ववशेष व्मवस्था : (१) मस ऐन 
फभोञ्चजभ प्रदेश सयकायको कुनै र्नकामफाट कामािन्वमन हनुे गयी यकभ ववर्नमोजन बएको 
कुनै मोजना वा कामिक्रभ नेऩारको सॊववधानको अनसूुची ८ फभोञ्चजभ स्थानीम तहको 
अर्धकायको सूचीभा ऩयेकोभा सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहरे त्मस्तो मोजना वा कामिक्रभ 
आपैरे कामािन्वमन गनि चाहेभा प्रदेश सयकायको सम्फञ्चन्धत भन्रारमरे स्थानीम तहरे 
त्मस्तो मोजना वा कामिक्रभ कामािन्वमन गनि सक्ने देखेभा सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहराई 
हस्तान्तयण गनि सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको मोजना वा कामिक्रभ सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहराई 
हस्तान्तयण गयेको जानकायी आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारम य सम्फञ्चन्धत प्रदेश 
कोष तथा रेखा र्नमन्रक कामािरमराई ददन ुऩनेछ ।  
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(३) मस दपा फभोञ्चजभ स्थानीम तहराई हस्तान्तयण बएको मोजना वा 
कामिक्रभको रार्ग ववर्नमोजन बएको यकभ प्रदेश कोष तथा रेखा र्नमन्रक कामािरमरे 
सम्फञ्चन्धत स्थानीम तहराई मस ऐन तथा प्रचर्रत कानून फभोञ्चजभ र्नकासा ददनेछ ।  

(४) मस ऐन वा प्रचर्रत कानूनभा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बएताऩर्न स्थानीम 
तहभा हस्तान्तयण बएको वा स्थानीम तहरे स्वीकृत गयेको मोजना वा कामिक्रभ प्रदेश 
सयकायको सम्फञ्चन्धत कामािरम भापि त कामािन्वमन गयाउन चाहेभा सम्फञ्चन्धत 
भन्रारमको स्वीकृती र्रई सम्फञ्चन्धत कामािरमरे त्मस्तो मोजना वा कामिक्रभ 
कामािन्वमन गनि सक्नेछ ।  

(५) उऩदपा (४) फभोञ्चजभ सम्फञ्चन्धत कामािरमरे मोजना वा कामिक्रभ 
कामािन्वमन गने बएभा सोको र्नर्भत्त स्वीकृत बएको यकभ स्थानीम तहरे त्मस्तो 
कामािरमको नाभभा हस्तान्तयण गनुि ऩनेछ ।  

(६) मस ऐन वा प्रचर्रत कानूनभा जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न प्रदेश 
सयकायको कुनै र्नकामरे स्वीकृत गयेको कुनै मोजना वा कामिक्रभ नेऩार सयकायको 
कुनै र्नकाम भापि त सिारन गनुिऩने बएभा नेऩार सयकायको सम्फञ्चन्धत भन्रारमसॉग 
स्वीकृर्त र्रई त्मस्तो मोजना वा कामिक्रभ कामािन्वमन गयाउन सवकनेछ ।  

 

६. ववत्तीम अनशुासन सम्फन्धी व्मवस्था : (१) स्थानीम तहरे आपुरे उठाएको याजस्व य 
मस ऐन फभोञ्चजभ प्राप्त गयेको अनदुान कानून फनाई खचि गनुि ऩनेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभ कानून फनाउॉदा देहामका कुयाहरु ऩारना हनुे गयी 
फनाउन ुऩनेछ : 

(क) नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायको आर्थिक तथा ववत्तीम नीर्त 
अनशुयण गने,  

(ख) अनदुानको यकभ जनु प्रमोजनको रार्ग प्राप्त बएको हो सोही 
प्रमोजनको रार्ग प्रमोग गने, 

(ग) ऩूॉजीगत खचिको रुऩभा ववर्नमोजन बएको यकभ चारू खचिभा 
यकभान्तय गनि नऩाइन,े 

(घ) आम व्ममको वर्गिकयण तथा रेखाङ्कन नेऩार सयकायरे र्नधाियण गये 
फभोञ्चजभ याख्न ुऩने ।  

७. अञ्चततमायी तथा कामिक्रभ स्वीकृर्त सम्फन्धी व्मवस्था : (१) प्रचर्रत कानूनभा जनुसकैु 
कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न ववर्नमोजन बएको यकभ प्रचर्रत कानूनको अधीनभा यही खचि 
गने अञ्चततमायी मो ऐन प्रायम्ब बएको ददनदेञ्चख अर्धकाय प्राप्त अर्धकायीराई हनुेछ ।   

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभ खचि गने अञ्चततमायीको आधायभा प्रदेश कोष तथा 
रेखा र्नमन्रक कामािरम वा प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरमरे सम्फञ्चन्धत र्नकामराई 
ववर्नमोजन बएको यकभ र्नकासा ददनेछ ।   

(३) कुनै र्नकामराई एक बन्दा फढी र्नकामफाट खचि गने गयी यकभ 
ववर्नमोजन बएकोभा ववर्नमोजन बएको र्नकामको प्रभखुरे मो ऐन प्रायम्ब बएको र्भर्तरे 
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ऩन्र ददनर्बर ववर्नमोजन बएको सम्ऩूणि यकभ खचि गने र्नकामहरुराई फाॉडपाॉट गयी 
त्मसको जानकायी आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारम य सम्फञ्चन्धत प्रदेश कोष तथा 
रेखा र्नमन्रक कामािरमराई ददन ुऩनेछ ।  

(४) उऩदपा (३) फभोञ्चजभको फाॉडपाॉटफाट यकभ प्राप्त गने र्नकामको 
प्रभखुराई त्मस्तो यकभ खचि गनि अञ्चततमायी प्राप्त बएको भार्ननेछ ।  

(५) प्रदेश सञ्चित कोष व्मवस्थाऩन प्रणारी (सरु)भा सभावेश बएको कुनै 
कामिक्रभ सॊशोधन गनुि ऩने बएभा सम्फञ्चन्धत र्नकामरे आर्थिक भार्भरा तथा मोजना 
भन्रारमको सहभर्त र्रन ुऩनेछ । 

(६) उऩदपा (५) जनुसकैु कुया रेञ्चखएको बए ताऩर्न प्रदेश  सञ्चित कोष 
व्मवस्थाऩन प्रणारीभा सभावेश बएको कामिक्रभको चौभार्सक ववबाजनभा सॊशोधन गनुि 
ऩने बएभा सम्फञ्चन्धत र्नकामरे एक तह भार्थको कामािरम प्रभखुको स्वीकृर्त र्रन ुऩनेछ । 
तय याजऩराॊवकत प्रथभ शे्रणीको कामािरम प्रभखु बएको र्नकामभा र्नजरे चौभार्सक 
ववबाजन सॊशोधन गनि फाधा ऩगेुको भार्नने छैन । 

(७) उऩदपा (६) फभोञ्चजभ सॊशोधन बएको जानकायी आर्थिक भार्भरा तथा 
मोजना भन्रारम , प्रदेश रेखा र्नमन्रक कामािरम  य सम्फञ्चन्धत प्रदेश कोष तथा रेखा 
र्नमन्रक कामािरमराई ददन ुऩनेछ । 

८. कामिववर्ध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्ने : (१) मस ऐनको कामािन्वमन गनि प्रदेश 
सयकायरे आवश्मक कामिववर्ध तथा भाऩदण्ड फनाउन सक्नेछ ।   

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको कामिववर्ध तथा भाऩदण्ड याजऩरभा प्रकाशन 
गरयनेछ ।  

९. आदेश जायी गनि सक्ने  : (१) मस ऐनको कामािन्वमन गदाि कुनै वाधा उत्ऩन्न बएभा 
प्रदेश सयकायरे आदेश जायी गयी आवश्मक व्मवस्था गनि सक्नेछ ।  

(२) उऩदपा (१) फभोञ्चजभको आदेश याजऩरभा प्रकाशन गरयनेछ ।  
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प्रदेश सञ्चित कोषभार्थ व्ममबाय हनुे अनभुानको सायाॊश 

cg";'rL 1 

(रू. हजायभा) 
१ २ ३ ४ ५ 

क्र सॊ शीषिकको नाभ चार ुखचि ववत्तीम व्मवस्था जम्भा 
१ प्रदेश व्मवस्थावऩका सञ्चचवारम २१२५ ० २१२५ 

२ आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारम- अदारतको पैसरा वा 
आदेशअनसुाय र्तनुि ऩने यकभ ३५०० ० ३५०० 

 कुर जम्भा ५६२५ ० ५६२५ 
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प्रदेश सञ्चित कोषaf^ ljlgof]hg x"g] /sd 

cg";'rL 2 

(रू. हजायभा) 
१ २ ३ ४ ५ ६ 

क्र सॊ शीषिकको नाभ चार ुखचि ऩूॉजीगत खचि ववत्तीम 
व्मवस्था जम्भा 

१ प्रदेश व्मवस्थावऩका सञ्चचवारम १८९६३६ ४२८२५ ० २३२४६१ 

२ भतुम न्मामार्धविा कामािरम १२३०४ १७९०० ० ३०२०४ 

३ भतुमभन्री तथा भञ्चन्रऩरयषद्को कामािरम १०५२९७ ३४४१९ ० १३९७१६ 

४ आर्थिक भार्भरा तथा मोजना भन्रारम ३९३२७९६ १७९२१५३ ० ५७२४९४९ 

५ आन्तरयक भार्भरा तथा काननु भन्रारम ११२०९४ ११०११४ ० २२२२०८ 

६ उद्योग ऩमिटन वन तथा वातावयण भन्रारम - 
कामिक्रभ खचि १६३१८६५ ३४६४५६ 

० 
१९७८३२१ 

७ बभूी व्मवस्था, कृवष तथा सहकायी भन्रारम १२५८७१७ १४९०९८ ० १४०७८१५ 

८ बौर्तक ऩूवािधाय ववकास भन्रारम ३९३५०८ ८८८५९०० ० ९२७९४०८ 

९ साभाञ्चजक ववकास भन्रारम ३५३३८५९ ३३५९४८ ० ३८६९८०७ 

१० स्थानीम तह (ववत्तीम सभानीकयण) ६२०००० ० ० ६२०००० 

११ स्थानीम तह (र्न्शति/सशति अनदुान) ५५१०० ० ० ५५१०० 

१२ स्थानीम तह (सभऩूयक अनदुान) १०००००० ० ० १०००००० 

१३ स्थानीम तह (ववषशे अनदुान) ५००००० ० ० ५००००० 

 कुर जम्भा १३३४५१७६ ११७१४८१३ ० २५०५९९८९ 
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अन्तय सयकायी स्थानीम तहभा जाने सभानीकयण अनदुानको वववयण   

cg";'rL 3 

रु. हजायभा 

शीषिक कुर फजेट सभार्नकयण अनदुान 
फाजयुा   
नगयऩार्रका   

८०७६९४०१   र्रवणेी नगयऩार्रका ६८२० ६८२० 

८०७६९४०२   फर्डभार्रका नगयऩार्रका ६७२९ ६७२९ 

८०७६९४०३   फवुढगॊगा नगयऩार्रका ६९१५ ६९१५ 

८०७६९४०४   फवुढनन्दा नगयऩार्रका ६७९९ ६७९९ 

गाउॉऩार्रका   
८०७६९५०१   गौभरु गाउॉऩार्रका ६६०९ ६६०९ 

८०७६९५०२   खप्तड छेडेदह गाउॉऩार्रका ६८३३ ६८३३ 

८०७६९५०३   ऩाण्डव गाउॉऩार्रका ६६८२ ६६८२ 

८०७६९५०४   स्वार्भकार्तिक खाऩय गाउॉऩार्रका ६७४५ ६७४५ 

८०७६९५०५   वहभारी गाउॉऩार्रका ६५८९ ६५८९ 

फझाङ   
नगयऩार्रका   
८०७७०४०१   जमऩृ् वी नगयऩार्रका ६८९२ ६८९२ 

८०७७०४०२   फुॊगर नगयऩार्रका ७२७२ ७२७२ 

गाउॉऩार्रका   
८०७७०५०१   केदायस्मुॉ गाउॉऩार्रका ६४५७ ६४५७ 

८०७७०५०२   काॉडा गाउॉऩार्रका ६८९६ ६८९६ 

८०७७०५०३   खप्तडछान्ना गाउॉऩार्रका ६७६१ ६७६१ 

८०७७०५०४   छववसऩार्थबेया गाउॉऩार्रका ६८०८ ६८०८ 

८०७७०५०५   तरकोट गाउॉऩार्रका ६६८३ ६६८३ 

८०७७०५०६   थराया गाउॉऩार्रका ६८३४ ६८३४ 

८०७७०५०७   दगुािथरी गाउॉऩार्रका ६७५४ ६७५४ 

८०७७०५०८   भष्टा गाउॉऩार्रका ६७७५ ६७७५ 

८०७७०५०९   ववत्थडञ्चचय गाउॉऩार्रका ६८२५ ६८२५ 

८०७७०५१०   सूभाि गाउॉऩार्रका ६६५४ ६६५४ 

डोटी   
नगयऩार्रका   
८०७७१४०१   ददऩामर र्सरगढी नगयऩार्रका ७२८२ ७२८२ 

८०७७१४०२   ञ्चशखय नगयऩार्रका ६९७६ ६९७६ 

गाउॉऩार्रका   
८०७७१५०१   आदशि गाउॉऩार्रका ६७७३ ६७७३ 

८०७७१५०२   के.आइ.र्सॊ गाउॉऩार्रका ६७३० ६७३० 

८०७७१५०३   जोयामर गाउॉऩार्रका ६६६९ ६६६९ 

८०७७१५०४   ऩवुविचौकी गाउॉऩार्रका ६७६२ ६७६२ 

८०७७१५०५   फरु्डकेदाय गाउॉऩार्रका ६६७३ ६६७३ 

८०७७१५०६   फोगटान गाउॉऩार्रका ६६८२ ६६८२ 

८०७७१५०७   सामर गाउॉऩार्रका ६७०५ ६७०५ 
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अछाभ   
नगयऩार्रका   
८०७७२४०१   कभरफजाय नगयऩार्रका ६७७२ ६७७२ 

८०७७२४०२   ऩॊचदेवर ववनामक नगयऩार्रका ६९९० ६९९० 

८०७७२४०३   भॊगरसेन नगयऩार्रका ७०२८ ७०२८ 

८०७७२४०४   साॉपेफगय नगयऩार्रका ७०४७ ७०४७ 

गाउॉऩार्रका   
८०७७२५०१   चौयऩाटी गाउॉऩार्रका ६९६४ ६९६४ 

८०७७२५०२   ढकायी गाउॉऩार्रका ६७४० ६७४० 

८०७७२५०३   तभुािखाद गाउॉऩार्रका ६७७९ ६७७९ 

८०७७२५०४   फान्नीगढी जमगढ गाउॉऩार्रका ६७०४ ६७०४ 

८०७७२५०५   भेल्रेख गाउॉऩार्रका ६७४४ ६७४४ 

८०७७२५०६   याभायोशन गाउॉऩार्रका ६९५४ ६९५४ 

दाच ुिरा   
नगयऩार्रका   
८०७७३४०१   भाहाकारी नगयऩार्रका ६९२१ ६९२१ 

८०७७३४०२   शैल्मञ्चशखय नगयऩार्रका ६९५१ ६९५१ 

गाउॉऩार्रका   
८०७७३५०१   अवऩवहभार गाउॉऩार्रका ६५४६ ६५४६ 

८०७७३५०२   देहुॉ गाउॉऩार्रका ६७२८ ६७२८ 

८०७७३५०३   नौगाड गाउॉऩार्रका ६७६६ ६७६६ 

८०७७३५०४   भाभाि गाउॉऩार्रका ६७८२ ६७८२ 

८०७७३५०५   भार्रकाजुिन गाउॉऩार्रका ६८२२ ६८२२ 

८०७७३५०६   रेकभ गाउॉऩार्रका ६८१३ ६८१३ 

८०७७३५०७   व्मास गाउॉऩार्रका ६५४५ ६५४५ 

फैतडी   
नगयऩार्रका   
८०७७४४०१   दशयथचन्द नगयऩार्रका ७२४७ ७२४७ 

८०७७४४०२   ऩचुौडी नगयऩार्रका ६९७९ ६९७९ 

८०७७४४०३   ऩाटन नगयऩार्रका ७३२८ ७३२८ 

८०७७४४०४   भेरौरी नगयऩार्रका ६७७१ ६७७१ 

गाउॉऩार्रका   
८०७७४५०१   र्डरासैनी गाउॉऩार्रका ६७७४ ६७७४ 

८०७७४५०२   दोगडाकेदाय गाउॉऩार्रका ६७८० ६७८० 

८०७७४५०३   ऩन्चेश्वय गाउॉऩार्रका ६७२८ ६७२८ 

८०७७४५०४   ञ्चशवनाथ गाउॉऩार्रका ६७१६ ६७१६ 

८०७७४५०५   सनुिमा गाउॉऩार्रका ६७२३ ६७२३ 

८०७७४५०६   र्ससाग गाउॉऩार्रका ६६९९ ६६९९ 

डडेल्धयुा   
नगयऩार्रका   
८०७७५४०१   अभयगढी नगयऩार्रका ६७०० ६७०० 

८०७७५४०२   ऩयशयुाभ नगयऩार्रका ७१९० ७१९० 

गाउॉऩार्रका   
८०७७५५०१   अजमभेरु गाउॉऩार्रका ६६५१ ६६५१ 

८०७७५५०२   आर्रतार गाउॉऩार्रका ६६३६ ६६३६ 

८०७७५५०३   गन्माऩधयुा गाउॉऩार्रका ६६३१ ६६३१ 

८०७७५५०४   नवदगुाि गाउॉऩार्रका ६७०४ ६७०४ 



-10- 
 

८०७७५५०५   बागेश्वय गाउॉऩार्रका ६६२६ ६६२६ 

किनऩयु   
नगयऩार्रका   
८०७७६४०१   कृष्णऩयु नगयऩार्रका ७७८८ ७७८८ 

८०७७६४०२   ऩनुवािस नगयऩार्रका ७६५९ ७६५९ 

८०७७६४०३   फेदकोट नगयऩार्रका ७५८२ ७५८२ 

८०७७६४०४   फेरौयी नगयऩार्रका ७६४३ ७६४३ 

८०७७६४०५   र्बभदत्त नगयऩार्रका ९४७४ ९४७४ 

८०७७६४०६   भाहाकारी नगयऩार्रका ७३४५ ७३४५ 

८०७७६४०७   शकु्रापाॉटा नगयऩार्रका ७५४१ ७५४१ 

गाउॉऩार्रका   
८०७७६५०१   फेरडाॉडी गाउॉऩार्रका ६७६२ ६७६२ 

८०७७६५०२   रारझाडी गाउॉऩार्रका ६६९३ ६६९३ 

कैरारी   
उऩभहानगयऩार्रका   
८०७७७३०१   धनगढी उऩ भहानगयऩार्रका १०४२१ १०४२१ 

नगयऩार्रका   
८०७७७४०१   गोदावयी नगयऩार्रका ८४१३ ८४१३ 

८०७७७४०२   गौयीगॊगा नगयऩार्रका ७८३८ ७८३८ 

८०७७७४०३   घोडाघोडी नगयऩार्रका ८४२९ ८४२९ 

८०७७७४०४   वटकाऩयु नगयऩार्रका ८५११ ८५११ 

८०७७७४०५   बजनी नगयऩार्रका ७५८९ ७५८९ 

८०७७७४०६   रञ्चम्कचहुा नगयऩार्रका ८३९३ ८३९३ 

गाउॉऩार्रका   
८०७७७५०१   कैरायी गाउॉऩार्रका ७५८० ७५८० 

८०७७७५०२   चयेु गाउॉऩार्रका ६६६० ६६६० 

८०७७७५०३   जानकी गाउॉऩार्रका ७५८५ ७५८५ 

८०७७७५०४   जोञ्चशऩयु गाउॉऩार्रका ७२८४ ७२८४ 

८०७७७५०५   फदिगोरयमा गाउॉऩार्रका ७०३२ ७०३२ 

८०७७७५०६   भोहन्मार गाउॉऩार्रका ६७१५ ६७१५ 

जम्भा ६२०००० ६२०००० 
 

 

  

 


