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                                                                                 प्रस्तभििभ:-   

पशपुभलि व्र्िसभर् लभई  ब्र्बसभवर्क र िभफभमलुक बिभउि मौजदुभ पशहुरुको उत्पभदकत्िमभ  िृवि गिुा आजको 
अपररहभर्ा आबस्र्कतभ हो। उत्पभदकत्ि िृवि गिाकभलभनग पश ुहरुको िश्ल  सधुभरगिा प्रर्ोगहिेु एक आधनुिक प्रनबनध 
कृनिम गर्भाधभि हो। र्स िगर के्षिनर्िकभ कम आर् श्रोत र्एकभ कृषक हरुले उन्नत िस्लकभ पश ुहरु खररद गरर 
आफ्िो ब्र्बसभर् संचभलि गिा िसवकरहेको अबस्थभ छ। हभल नबशेष गरर रभगो को बहभल रु ३००० रुपैर्भ सम्म नलि े
गरेको र नत रभाँगभहरु समेत खभसै गणुस्तरीर् िर्एको, निम्ि र निम्िमध्र्म आर् स्तर र्एकभ कृषकहरु र र्खारै 
व्र्िसभर्मभ संलग्ि कृषक हरुकभलभगगी उक्त रकम जटुभउि मसु्स्कल हिेु गदाछ। 
    मभनथकभ तथ्र्हरु लभइ नबचभर र  पश ुपभलि ब्र्बसभर्ी कृषक हरुको मभगलभई समेत मध्र्िजर गरर र्स स्िगाद्वभरी 
िगरपभनलकभ को सभतौ िगरसर्भले र्स आ.ब २०७७/०७८ मभ निशलु्क कृनिम गर्भाधभि कभर्ाक्रम संचभलिकभ लभनग 
बजेट समेत नबनिर्ोजि गररसकेको सन्धर्ामभ उक्त कभर्ाक्रमलभई ब्र्बस्स्थत र पभरदशी बिभउि र्ो “निशलु्क कृनिम 
गर्भाधभि कभर्ाक्रम  संचभलि गिा बिकेो कभर्ाविनध २०७७” निमभाण गरर लभग ुगिा बभन्छिीर् देस्खएकभले िगर 
कभर्ापभनलकभले र्ो कभर्ाविनध निमभाण गरर लभग ुगरेको छ।      
                                     पररच्छेद १  

                                      प्रभरस्म्र्क  

१. सस्न्क्षप्त िभम र प्रभरम्र्: 
१.१.  र्स कभर्ाविनधको िभम “ निशलु्क कृनिम गर्भाधभि कभर्ाक्रम  संचभलि गिा बिकेो कभर्ाविनध २०७७” 
रहेको छ। 

१.२. र्ो कभर्ाविनध स्िगाद्वभरी िगरपभनलकभ िगर कभर्ापभनलकभ बभट पभररत र्एपछी तरुुन्तै लभग ुहिेुछ। 

   २. पररर्भषभ : नबषर् िभ प्रसङ्गले अको अथा िलभगमेभ र्स कभर्ाविनधमभ  

        २.१ िगरपभनलकभ र्न्नभले स्िगाद्वभरी िगरपभनलकभ नरं्ग्री प्र्ठुभि सम्झि ुपदाछ। 

        २.२ शभखभ र्न्नभले स्िगाद्वभरी िगरपभनलकभ पश ुसेिभ शभखभ र्ने्न सम्झि ुपदाछ। 

        २.३ कभर्भालर् र्न्नभले स्िगाद्वभरी िगरपभनलकभ िगरकभार्ापभनलकभको कभर्भालर् नरं्ग्री प्र्ठुभि सम्झि ुपदाछ। 

        २.४ इस्न्सनमिटेर (Insiminetor) र्न्नभले मभन्र्तभ प्रभप्त शैस्क्षक संस्थभ बभट कस्म्तमभ पश ुपभलि/पश ु   स्िभस्थ्र् 
नबषर्मभ TSLC उत्तीणा गरर कृनिम गर्भाधभि सम्बस्न्ध कस्म्तमभ २ हपे्त (१२ कभर्ादीि) तभनलम प्रभप्त सरकभरी सेिभमभ 
रहेको प्रभनबनधक िभ निस्ज के्षिको  प्रभनबनधक लभइ सम्झि ुपदाछ। 

        २.५ कभर्ाविनध र्न्नभले “ निशलु्क कृनिम गर्भाधभि कभर्ाक्रम संचभलि गिा बिकेो कभर्ाविनध २०७७” लभइ 
सम्झि ुपदाछ। 

    

 ३. उदे्यश्र्हरु : 



         ३.१. पश ुपभलि ब्र्बसभर् संचभलि गिे कृषक हरुलभई नबगतकभ बषाहरुमभ ददइदैआएको प्रनतस्प्रधभत्मक 
अिदुभि दददभ अिदुभि रकम को दरुुपर्ोग हिेु गरेको र अिदुभि प्रभप्त गिाकैलभनग व्र्िसभर्मभ संलग्ि हिेु र अिदुभि प्रभप्त 
गरे पस्चभत ब्र्बसभर्बभट पलभर्ि हिेु प्रिृनत देस्खएकभले पशपुभलक कृषकहरुलभई उत्पभदि सभमग्रीमभ(input) निरन्तर 
अिदुभि ददई बभस्तनबक कृषकको गोठ/खोरमभ सरकभरी अिदुभि परु्भाउिे  

        ३.२.  बढ्दो जिसंख्र्भ तथभ सहररकरणकभ कभरण उत्पभदि सभमग्रीको अर्भब र उत्पभददत बस्तकुो बढ्दो मभग 
परुभ गिा  पश ुजन्र् खभद्यपदभथा(मभस,ुदधु,फूल)मभ आत्मनिर्ार हदैु निर्भात गरर िगरबभसीको स्जबिस्तर सधुभर गिा पश ु
हरुको िस्ल सधुभर द्वभरभ  उत्पभदकत्ि बृनध गिे। 

       ३.३. कृनिम गर्भाधभिकभर्ा गिे इस्न्सनमिेटर हरुको सेिभमभ एकरुपतभ ल्र्भई कृनिम गर्भाधभि सेिभलभई र्रपदो र 
िनतजभमखुी बिभउदै लैजभिे  

४. कभर्ाक्रम संचभलि हिेु स्थभि:  

     र्ो कभर्ाक्रम स्िगाद्वभरी िगरपभनलकभकभ सबै िडभहरुमभ संचभलि हिेुछ। िगरपभनलकभ नर्िकभ समपणुा कृषकहरु 
नबिभ रे्दर्भब र्ो कभर्ाक्रममभ समेवटिेछि 

५. कभर्ाक्रम संचभलि हिेु अबनध:  

र्ो कभर्ाक्रम आ.ि.२०७७/७८ र्रर संचभलि हिेुछ। कभर्ाक्रमबभट लभर्भस्न्ित हिेु कृषकको संख्र्भ, उत्पभदिमभ पभिे 
प्रर्भब आददको मलु्र्भकंि गरर कभर्ाक्रमको अबनध आगभमी आ.ि मभ पनि निरन्तरतभ ददि सवकिेछ। 

 
 
 
                                        
 
 
 

                                      पररच्छेद २  

                                 कभर्ाक्रम संचभलि प्रवक्रर्भ 
 ६. पश ुपभलक कृषक हरुले निशलु्क कृनिम गर्भाधभि कभर्ाक्रममभ सहर्भगी हिु परु्भाउि ुपिे प्रवक्रर्भ  

६.१ पश ुheatमभ आउिे नबस्त्तकै इस्न्सनमिेटर लभइ पशकुो जभत, उमेर, अबस्थभ र  पश ुकरभएको बभस्तनबक समर् तथभ 
कृषकको ठेगभिभ र घरसम्म पगु्िे बभटोको बभरेमभ र्थभथा जभिकभरी मौस्खकरुपमभ  गरभउिे र इस्न्सनमिेटर बभट कृ.ग गिे 
समर्को बभरेमभ जभिकभरी नलि े 

६.२ इस्न्सनमिेटर ले ददर्को समर्मभ पश ुकभबमुभ ल्र्भउिे सभमग्री हरु जस्तै लभमभ तथभ बनलर्भ कभठकभ घभरभ, घभरभ 
बभध्ि प्रर्ोग हिेु डोरी, खभबो गभड्ि प्रर्ोग हिेु खने्न सभमभग्री आदद तर्भरर अबस्थभमभ रभखे्न  

६.३ इस्न्सनमिेटर आफ्िो घर/गोठमभ आइसकेपछी इस्न्सनमिेटरको सल्लभह बमोस्जम पशलुभई पूणा रुपमभ कभबमुभ 
ल्र्भउिे  

६.४ थोइंग गिा प्रर्ोग हिेु सभमग्रीहरुअिसूुची १ बमोस्जमकभ सभमग्री हरुको ब्र्बस्थभ गिे  

६.५ इस्न्सनमिेटरले तोकेबमोस्जमक अन्र् कभर्ाहरु गिे  

 

७ इस्न्सनमिटेरहरुले गिुा पि ेवक्रर्भकलभप  

७.१. आफ्िो स्जम्मभमभ रहेको रेफ्रीमभ सधै तरल िभइट्रोजि र जमेको विर्ा चसु्त दरुुस्त रभखे्न   

७.२ कृषकहरु बभट ६.१ बमोस्जमकभ र्थभथा जभिकभरी नलई कृ.ग. गिे समर्, कृ.ग.गदभा कृषकले परु्भाउिपुि ेप्रवक्रर्भ 
आददको बभरेमभ जभिकभरी गरभउिे  



७.३  कृषकबभट कृ.ग गिाको लभनग समर्मै मभगर्एमभ सम्र्ब र्ए सम्म सेिभ प्रदभि गिुा पिे, आफुले सेिभ प्रदभि गिा 
िसक्िे र्ए अन्र् इस्न्सनमिेटर लभइ जभिकभरीगरभई सेिभ बभट बस्न्चत िगरभउिे। एकै समर्मभ धेरै स्थभिबभट कृनिम 
गर्भाधभि कभर्ाको लभनग मभग र्एमभ र कुिैपनि इस्न्सनमिेटरले कृ.ग. गिा िसक्िेरै् कुिै कृषक छुटभउि ुपरेमभ  पवहलो 
खबर गिे लभई पवहलो प्रभथनमकतभ ददइिेछ। तर पटक पटक एउटै कृषक लाई सेवा बाट बन्चित गाराइने छैन।      
७.४ इस्न्सनमिेटरहरुको नबचमभ सौहभदापणुा िभतभिरण कभर्म रभख्न ेर एक अकभाबीच सेिभ प्रदभिगिामभ स्िच्छ प्रनतस्पधभाकभ 
सभथै सेिभको गणुस्तर कभर्म रभख्नकभ लभनग  सहर्ोग आदभि प्रदभि गिुा पिेछ  

७.५ कृ.ग. गिा प्रर्ोगहिेु अिसूुची २ बमोस्जमकभ सभमग्रीहरु कृषकको घर/गोठ सम्म आफैले नलर्र जभि ुपिेछ 

७.६ एकलमवहलभ, जेष्ठ िभगररक, फरक क्षमतभ र्एकभ कृषकहरु मभि रहेको घरमभ कृ. ग. गिा जभदभ पश ुकभबमुभ 
ल्र्भउि र अन्र् ब्र्बस्थभपि समेत आफै गिुा पिेछ 

७.७ कृ.ग. गदभा अिसूुची ३ बमोस्जमको प्रोटोकल अनििभर्ारुपमभ पभलिभ गिुा पिेछ  

७.८ कृ.ग. कभर्ा सम्पन्न पश्चभत तोवकए बमोस्जमको रेकडा र्रर एक प्रनत कृषक लभइ बझुभइ एकप्रनत आफै संग रभख्न ु
पदाछ 

७.९ आफुले कृ.ग. गरेको प्रगनतवििरण मभनसक रुमपभ तोवकएको फमेटमभ हरेक मवहिभको २२ गते शभखभमभ बझुभउि ु
पिे छ र कृ.ग.गरेबभफत इस्न्सनमिेटर ले पभउि ुपिे र्कु्तभिी पनि मभनसक रुपमभ नलि ुपिेछ 

 

८. शभखभको स्जम्मेबभरी  

८.१ प्रभइरे्ट इस्न्सनमिेटर हरुलभई अिसूुची २ बमोस्जमकभ सभमग्री हरु उपलब्ध गरभउिे र सरकभरी सेिभमभ रहेकभ 
इस्न्सनमिटेरहरुले प्रर्ोग गिे सभमग्री र मोटरसभइकल  हरु शभखभमै रहिे व्र्िस्थभ नमलभउिे  

८.२ तरलिभइट्रोजि र जमेको विर्ा सधै अटुट रुपमभ शभखभमभ रहिे व्र्िस्थभ नमलभउिे  

८.३. हरेक मवहिभ इस्न्सनमिेटरहरु बभट प्रभप्त प्रगनत नबबरण लभइ कम्पभइल गरर रभविर् पश ुप्रजिि ्कभर्भालर् 
िेपभलगंजमभ पठभउिे  

८.४. रभविर् पश ुप्रजिि ्कभर्भालर् िेपभलगंज देस्ख तरल िभइट्रोजि र जमेको विर्ा नलिको लभनग क्रमचभरी खटभउिे र 
तहभाँ कभर्भालर् संग समन्िर् गिे  

८.५ कृ.ग. कभर्ाक्रमको प्रगनत जस्तै जम्मभ कृनिम गर्भाधभि गररएकभ पश ुहरु को संख्र्भ, कृ.ग.पश्चभत गनर्ाणी र्एकभ 
पश ुहरुको संख्र्भ, दोहोररएकभ पश ुहरुको संख्र्भ, उत्पभदिमभ पभरेको प्रर्भब आददको रेकडा रभख्न।े 

९. कभर्भालर्को स्जम्मेबभरी  

९.१ रभस्ट्रीर् पश ुप्रजिि ्कभर्भालर् िेपभल गंजदेस्ख तरल िभइट्रोजि र जमेको विर्ा खररद गरर शभखभ सम्म सरुस्क्षत 
तररकभले ढुिभिी गिे सभधि को ब्र्बस्थभ गिे 

९.२  तरल िभइट्रोजि र जमेको विर्ा खररद गिा जभिे शभखभकभ प्रभनबनधक हरुले निर्म अिसुभर पभउिपुिे दैनिक भ्रमण 
खचा उपलब्ध गरभउिे  

९.३ निशलु्क कृनिम गर्भाधभि कभर्ाक्रम संचभलि गिा प्रर्ोगर्एको सिभरीसभधि, त्र्समभ प्रर्ोग हिेु इन्धि र निर्नमत 
ममात सम्र्भरको ब्र्बस्थभ नमलभउिे  

९.४ निशलु्क कृनिम गर्भाधभि कभर्ाक्रमको अिगुमि, मलु्र्भकंि र पषृ्ठपोषण तथभ आबस्र्कतभ अिसुभर पिुरभिलोकि गिे  

                                           पररच्क्षदे ३  

                      कभर्ाक्रमको विनिर्ोस्जत बजेट र खचाको मभपदण्ड 

१० कभर्ाक्रमको विनिर्ोस्जत बजेट              

   र्स कभर्ाक्रममभ सभतौ  िगरसर्भ बभट पभररत आ.ि २०७७/७८ को बजेट, वित्तीर् समभिीकरणतफा को रकम रु 
५००००० अके्षरुवप पभाँच लभख मभि खचा गररिेछ।उक्त रकम इस्न्सनमिेटर हरुको पभररश्रनमक मभ मभि खचा गररिेछ।  



११. खचाको मभपदण्ड:-  

११.१  र्स कभर्ाक्रम संचभलि गदभा कृषकको घर गोठमै पगुी सेिभ प्रदभि गिे इस्न्सनमिेटर हरुलभई उहभहरुले कृ.ग 
गरेको पश ुसंख्र्भकभ आधभरमभ र्ौगोनलकदरुी अिसुभर  को रकम र्कु्तभिीदीि ेछ। र्ौगोनलक दरुी अिसुभरको स्थभि 
नबशेष को बनगाकरण अिसूुची ४ मभ उल्लेख छ।   

क्र.सं.  कृ.ग.गरेको स्थभि  पशकुो वकनसम  पभररश्रनमक दर(रुपैर्भाँ)/प्रनत 
पश ु  

१  क बगाकभ स्थभि हरु  गभइ रै्सी   ७००   

बभख्रभ  ५००   

२  ख िगाकभ  स्थभि हरु  गभइ रै्सी  १०००   

बभख्रभ  ८००   

३  ग बगाकभ स्थभि हरु  गभइ/रै्सी  १२००   

बभख्रभ  १०००   

 

११.२  एक पटक कृनिम गर्भाधभि गरर कुिै पश ुपिु: दोहोररएमभ   प्रनत पटक  कृ.ग. गरे बभफत मभनथ ११.१  मभ 
तोवकएको रकम को ५०% रकम र्कु्तभिी ददिे छ। तर लगभतभर ३ पटक सम्म पनि उल्टीरहे उक्त पशकुो उपचभरपनछ 
मभि चौथोपटक कृनिम गर्भाधभि गरभउि ुपदाछ। उपचभर गदभा लभग्िे खचा कृषक आफैले व्र्होिुा पिेछ। 

     
                                        पररच्क्षदे ४  

१२. र्कु्तभिी प्रवक्रर्भ  

१२.१  प्रत्र्क इस्न्सनमिटेर ले आफुले गरेको कृ.ग.को प्रगनत वििरण, तोवकएको  फभरमको कभर्भालर् प्रनत(पूणा रुपले 
र्ररएको र कृषकको हस्तक्षर र्एको) सवहत आफुले पभउिे  रकम सवहत खलुभई  मभनसक/ रुपमभ कभर्भालर्मभ निबेदि 
ददि ुपिेछ र उक्त निबेदि को आधभरमभ इस्न्सनमिेटरको बैंक खभतभ मभफा त रकम र्कु्तभिी ददइिछे।शभखभले तोकेको 
कृनिम गर्भाधभि कभडा छपभई कभर्ा परुभ िहदैु गररएको कृनिम गर्भाधभि कभर्ाको हकमभ सभनबककै रेकडा कभडा को 
प्रनतनलवप बझुभउि ुपिेछ।  

१२.२ चभल ुआ.ि. को अस्न्तम मवहिभको हकमभ मवहिभको २५ गते नर्ि र्कु्तभिीकोलभनग निबेदि ददई सकेको हिुपुिछे  

                                     पररच्क्षदे ५ 

                                      नबनर्द    

१३ सेिभ प्रदभि गिा इस्न्सनमिेतर बभध्र् िहिेु 

१३.१   पश ुheat मभ आएको समर्ले १२ देस्ख १८ घण्टभ नर्िमभ कृ.ग.गिुा पिे हनु्छ उक्त समर्(heat मा आएको १२ 

घण्टा) हुन ु र्न्दभ कस्म्तमभ ४  घण्टभ पवहलभ इस्न्सनमिेतर लभइ खबर िगरेमभ  

१३.२ कृ.ग गि ेसमर् रभनतको समर् परेमभ, प्रनतकुल मौसम आददको कभरण  इस्न्सनमिेटर घर गोठमभ पगु्ि िसक्िे 
र्एमभ  

१३.३ लभमो सरकभरी नबदभ तथभ ठुलभ चभड पबा को बेलभमभ  

१३.४ आन्तररक तथभ बभहर् र्िु, महभमभरी, ठुलभ प्रभकृनतक नबपस्त्त आददको कभरण देशमभ संकटकभल घोषणभ र्एको 
अबस्थभमभ  

१४. कभर्ाविनध अिसुभर र्एको मभनििे  

   र्स आ.ि मभ कभर्ानबनध स्िीकृत हिुरु्न्दभ पवहले र्एकभ कृनिम गर्भाधभिकभर्ा र्सै कभर्ाविनध अिसुभर र्एको मभनििे 
छ।  



१५. प्रचनलत कभििु अिसुभर हिेु  

    र्स कभर्ाविनधमभ उल्लेख र्एकभ नबषर्हरु र्सै कभर्ाविनध अिसुभर र र्स कभर्ाविनधमभ उल्लेख िर्एकभ नबषर् 
प्रचनलत कभििु अिसुभर हिेुछि।      

  
 
                               
 
   
 

                             अिसूुची हरु  

                              अिसूुची १  

               कृनिमगर्भाधभि कभर्ा गरभउिे कृषकले जटुभउि ुपिे सभमग्री हरु  

१. पशलुभइ कभबमुभ ल्र्भउि प्रर्ोगहिेु सभमग्री हरु : बनलर्भ कभठकभ घभरभ २-३ ओटभ , डोरी/िभम्लो २-३ िटभ, 
गोठमभ उज्र्भलो को ब्र्बस्थभ(रभनतको समर्को लभनग मभि)  

२. थोइंग तथभ कृ.ग.मभ प्रर्ोग हिेु सभमग्री: सफभ धभरको पभनि १ बभल्टी, हभत धिेु सभबिु, गवहरो अम्खोरभ, १ 
नलटर सफभ धभरभको पभनि ततभएको (कस्म्तमभ ६०0 सेस्ल्सर्स तभपक्रम)  

 

                           

                                अिसूुची २   

             कृ.ग.गदभा इस्न्सनमिेटरले कृषकको घर/गोठमभ लभग्िपुिे सभमभग्रीहरु  

१. िभइट्रोजि र्ररएको रेफ्री र जमेको विर्ा  

२. कृ.ग. गि र नसथ  

३. थम फोसेप र स्ट्र कटर/कैची  

४. कटि  

५. सभमभन्र् थमो नमटर (रंनगि पभरो र्कु्त िभ अल्कोहल) 
६. परैु हभत छोप्िे  पन्जभ (full hand gloves)  

७. घडी  

८. कृनिम गर्भाधभि कभडा  

 

                                              

 

 

 



 

                                          अिसूुची ३  

                                      कृनिम गर्भाधभि प्रोटोकल 

१. नसमेि स्ट्र रभख्न सवकिे र्भाँडोमभ ३७0 सेस्ल्सर्स तभपक्रमको पभनि बिभउिे  

२. नसमेि स्ट्र लभइ semen goblet बभट पवहल्रै् स्चस्र्भईएको फोरसेप को सहभर्तभले निकभलेर २० सेकेन्डसम्म 
पवहल्रै् तर्भर पभररएको ३७0 सेस्ल्सर्स तभतो पभिीमभ डबुभउिे पभिीमभ डबुभउदभ factory seal र्एको र्भगलभई 
तलनतर पभरर डबुभउिे  

३. नसमेि स्ट्र लभइ सफभ कटि ले पछेुर मभि gun मभ लोड गिुा पदाछ   

४. जभडो मौसममभ A.I. gun को तभपक्रम ३७0 र्न्दभ कमहिेु हिुभले नसमेि स्ट्र gun मभ रभख्नरु्न्दभ पवहलभ A.I. 
gun को तभपक्रम नमलभउि स्शथले कर्र गरेको gun लभइ कपडभनर्ि बभट इस्न्सनमिेटरको सरररसाँग 
छोइिगेरर कस्म्तमभ १ नमिेट रभखी gun लभइ न्र्भिो बिभउि ुपदाछ  

५. इस्न्सनमिटेर ले सकेसम्म body of uterus मभ सम्र्ब िर्एमभ  cervix को मध्र् र्भगमभ  मभ semen deposit गिुा 
पदाछ 

६. A.I. कभर्ा मभ प्रर्ोग हिेु सम्पूणा सभमभग्रीहरु सफभ र निर्नमत रुपमभ  निसंक्रमण गररएकभ हिु ुपदाछ    

अिसुचुी ४ 

दरुी तथभ र्भतभर्भत को सनुबधभ को आधभरमभ स्थभि नबशेस को बनगाकरण  

क्र.सं
.  

िगा  स्थभि   

१  क  िडभ ि. ३ को र्भगबृभङ,वकनमचौर,बभटुले,सर्मरेु, लगभर्त उपल्लो नरं्ग्री सबै स्थभिहरु    

िडभ िं. ४ को तल्लो नरं्ग्री, बभस्झपरु, गोदठबभंग लगभर्त कभ तल्लो के्षिकभ सबै स्थभिहरु  

िडभ िं. ५ को खोलभखेत, उपल्लो सभरी,तल्लो सभरी लगभर्त तल्लो के्षिकभ सबै स्थभिहरु  

िडभ िं. ६ को बरखोलभ 
िडभ िं. ७ को िल्सी, तभपभ, रभिीटभर, सोिे, डभबरभफभट, सभतनबसे, नतल्केिी लगभर्त सबै तल्लो के्षिकभ स्थभि हरु  

िडभ िं. ८ को खैरेिी    

 

२
  

ख  िडभ िं ३ को गभब्धभरभ, लङुसभरभकोट, िेिभरे, तभम्धरभ, रुमभले, खोलभखका ,रभिभङ,डभाँडभखका  , लगभर्त उपल्लो के्षिकभ 
सबै स्थभिहरु  

िडभ िं. ४ को नरं्ग्रीकोट  

िडभ िं. ५ को गभर्खका  र झोल 

िडभ िं. ६ को बेल्बभस,केप,खने्नखोलभ, धिचौर  

 



िडभ िं.७ को तभपभकोट, केप 

 िडभ िं. ८ को बस्जाबभंग, धिचौर, दहचौर, घसु्टूङ,ओबी   

िडभ िं. ९ को जडुभपभटभ, लभमभचौर, दीबभंग,र्चेिी,घन्टीखोलभ    

३  ग  िडभ िं. १ को सबै स्थभि  

िडभ.िं. २ को सबै स्थभि  

िडभ िं.५ को नसस्िेरी, स्र्भनिलेख, सभउिेपभनि, डभफेधभरभ, डभंडभगभउ 

िडभ िं. ६ को नतमीले, निङलभ, धभन्धभरभ, देउरभली,गरुम्प, सभलभबभंग,थभपखभका , 
              िडभ िं. ७ को ओरभलभ,    

िडभ िं. ८ को बस्जाबभंग कोट, डभाँडभगभउ 

िडभ िं. ९ को मगरी, नसम्ले, जकेुिभ, घोखभाने्न, िभनिकोट, छभप्धभरभ, डभंडभकटेरी, ठुलोपोखरभ, डभाँडभगभउ, नबसिुभ, 
कभनलपोखरी, गजेधभरभ, नतल्केिी, लगभर्त मभनथल्लो र्भगकभ सबै स्थभिहरु     

 

 

 

 


