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राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग 
त िंहदरबार, काठमाडौं 

 
आतथिक िर्ि 2080/81 को लातग नपेालको  िंष्ट्रिधान िथा प्रचतलि काननुबमोजिम  ङ् घीय  जच चि 
कोर्बाट प्रदेश र स्थानीय  रकारलाई प्रदान गररन ेष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  म्बन्धमा नपेाल 

 रकारलाई गररएको त फारर  
 

त फारर  तमतििः 207९/11/२९   
1. पषृ् ठभूमतम 
 ङ् घीय लोकिाजन्िक गणिन्ि नेपालको ममल  िंरचना  ङ् घ, प्रदेश र स्थानीय िह गरी िीन िहको हनुे  िंिैधातनक 
व्यिस्था रहेको छ। िीन िहका  ङ् घीय इकाइहरू बीचको  म्बन्ध  हकाररिा,  हअजस्ित्ि र  मन्ियको 
त द्धान्िमा आधाररि रहेको छ। नेपालको  िंष्ट्रिधानमा िीनै िहका  रकारका कायि जिम्मेिारी र रािस्ि 
अतधकार ष्ट्रहि राज्यशजिको बााँडफााँट गररएको छ।  
नेपालको  िंष्ट्रिधानको अन ुमजचमा उजललजिि िहगि  रकारको अतधकारको ष्ट्रिश्लरे्ण गदाि प्रदेश िथा स्थानीय िहमा 
िचि जिम्मेिारीको अनपुािमा रािस्ि पररचालन गने अतधकार न्यमन रहेको छ भूने नपेाल  रकारमा रािस्ि 
पररचालनको अतधकार अतधक रहेको देजिन्छ। य ले िचि र रािस्िका अतधकार हस्िान्िरण बीचमा बेमेल रहेको 
देिाउाँछ। यस्िो पररजस्थतिमा प्रदेश िथा स्थानीय  रकारहरूको िचि आिश्यकिा र रािस्ि क्षमिा बीचको ष्ट्रित्तीय 
अन्िरलाई न्यमनीकरण गनि नेपाल  रकारले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई अनदुान ददने अभ्या  रहेको हनु्छ। त्य ैगरी 
 मान िहका  रकारहरू बीचमा रहने भूौगोतलक िथा िन ाजङ्ययक ष्ट्रिष्ट्रिधिा र आतथिक,  ामाजिक िथा भूौतिक 
ष्ट्रिका को अ मान अिस्थाले पतन उनीहरूको िचिको आिश्यकिा र रािस्ि पररचालन क्षमिा बीचमा अ मानिा 
रहन्छ। त्यस्िो अ मानिालाई न्यमनीकरण गदै उपलब्ध स्रोि र  ाधनको  मन्याष्ट्रयक ष्ट्रििरणलाई  तुनजिि गनि 
स्ििन्ि  िंिैधातनक तनकायको त फारर मा नेपाल  रकारले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई अनदुान उपलब्ध गराउन े
व्यिस्था  िंष्ट्रिधान िथा कानमनद्वारा  तुनजिि गररएको हनु्छ। 
नेपालको  न्दभूिमा पतन  ङ् घीय  जच चि कोर्बाट नेपाल  रकारले प्रदेश र स्थानीय िहलाई िचिको आिश्यकिा र 
रािस्ि क्षमिाको आधारमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गनुिपने  िंिैधातनक व्यिस्था रहेको छ।  ाथै, त्यस्िो 
अनदुान िय गरी त फारर  गने काम, कििव्य र अतधकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको हनुे व्यिस्था 
नेपालको  िंष्ट्रिधान र अन्य प्रचतलि ऐनहरू  मेिमा गररएको छ। य ै व्यिस्थालाई कायािन्ियन गने क्रममा 
ष्ट्रिगिका िर्िहरूमा िस्िै आगामी आ.ि. २०८०/८१ का लातग पतन नेपाल  रकारले प्रदेश िथा स्थानीय 
 रकारलाई प्रदान गने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको पररमाण (रकम) य  आयोगबाट तनधािरण गरी नेपाल 
 रकार मक्ष त फारर  गररएको छ। 
 
2. कानमनी व्यिस्था 

क. नपेालको  िंष्ट्रिधान 
नेपाल  रकारले प्रदेश र स्थानीय िहलाई हस्िान्िरण गने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  म्बन्धमा नेपालको 
 िंष्ट्रिधानमा देहायका व्यिस्थाहरू रहेका छन:् 
  िंष्ट्रिधानको धारा ६० को उपधारा (३) - प्रदेश र स्थानीय िहले प्राप् ि गने ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण 
राजष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको त फारर  बमोजिम हनुेछ। 

  िंष्ट्रिधानको धारा ६० को उपधारा (४) - नेपाल  रकारले प्रदेश र स्थानीय िहलाई िचिको आिश्यकिा 
र रािस्ि क्षमिाको आधारमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गनेछ। 
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  िंष्ट्रिधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को िण्ड (ि) -  ङ् घीय  जच चि कोर्बाट प्रदेश र स्थानीय  
 रकारलाई प्रदान गररने  मानीकरण अनदुान  म्बन्धमा नेपाल  रकारलाई त फारर  गने काम, कििव्य र 
अतधकार राजष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको हनुेछ। 

 
ि. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ 
राजष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) मा नेपाल  रकारले 
प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई प्रचतलि कानमन बमोजिम उपलब्ध गराउने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानका  म्बन्धमा 
नेपाल  रकारलाई त फारर  गदाि आयोगले देहायका आधार तलई त फारर  गनुिपने व्यिस्था रहेको छ: 

(क) प्रदेश िथा स्थानीय िहमा रहेको जशक्षा, स्िास््य, िानेपानी िस्िा मानि ष्ट्रिका   मचकाङ् क, 
(ि) अन्य प्रदेश िा स्थानीय िहको  न्ितुलि ष्ट्रिका को अिस्था, 
(ग) प्रदेश िथा स्थानीय िहमा रहेको आतथिक,  ामाजिक िा अन्य कुनै प्रकारको ष्ट्रिभेूदको अिस्था, 
(घ) प्रदेश िथा स्थानीय िहको पमिािधार ष्ट्रिका को अिस्था र आिश्यकिा, 
(ङ) प्रदेश िथा स्थानीय िहले िनिालाई परु् याउन ुपने  ेिा, 
(च) प्रदेश िथा स्थानीय िहको रािस्िको अिस्था र उठाउन  क् न ेक्षमिा, 
(छ) प्रदेश िथा स्थानीय िहको िचिको आिश्यकिा। 

 
 ोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) मा आयोगले उपदफा (१) बमोजिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 
त फारर  गदाि प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय िहले प्राप् ि गने न्यमनिम अनदुान र उपदफा (१) बमोजिमका 
आधारहरू बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय िहले प्राप् ि गने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गने 
व्यिस्था रहेको छ। 
 ोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा आयोगले  िंष्ट्रिधान िथा य  ऐन बमोजिम  झुाि िा त फारर  ददाँदा 
िा ढााँचा ियार गदाि प्रदेश िथा स्थानीय िहको कायि  म्पादनलाई  मेि आधार तलने व्यिस्था रहेको छ। 
 
ग. अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 
अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (१) मा नेपाल  रकारले प्रदेश िथा 
स्थानीय िहको िचिको आिश्यकिा र रािस्िको क्षमिाको आधारमा आयोगको त फारर मा प्रदेश र स्थानीय 
िहलाई ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गने व्यिस्था रहेको छ। 
 ोही ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) मा नेपाल  रकारले आयोग ाँग परामशि गरी चाल ुआतथिक िर्िको 
फागनु म ान्ितभूि दफा ६ बमोजिमको रािस्ि बााँडफााँट र दफा ८ बमोजिमको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 
बापि आगामी आतथिक िर्िमा नेपाल  रकारले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाइि उपलब्ध गराउने अनमुातनि स्रोिको 
ष्ट्रििरण प्रदेश िथा स्थानीय िहलाइि उपलब्ध गराउनपुने व्यिस्था रहेको छ। 
 ोही ऐनको दफा २८ मा य  ऐन िा प्रचतलि कानमनबमोजिम प्राप् ि भूएको अनदुानको रकम िनु प्रयोिनको 
लातग प्राप् ि भूएको हो,  ोही प्रयोिनको लातग प्रयोग गनुिपने व्यिस्था रहेको छ। 
 
घ.  ङ्घ, प्रदेश र स्थानीय िह ( मन्िय िथा अन्िर म्बन्ध) ऐन, २०७७ 
 ङ् घ, प्रदेश र स्थानीय िह ( मन्िय िथा अन्िर म्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा १३ मा प्रदेशतभूि पने र 
प्रदेशबाट कायािन्ियन हनुे प्रदेशस्िरीय आयोिनाको ििुिमा प्रदेश  रकारले गनेछ। स्थानीय िहतभूि पने र 
स्थानीय िहबाट कायािन्ियन हनुे स्थानीय स्िरीय आयोिनाको ििुिमा स्थानीय  रकारले गनेछ।  
 
ङ. राष्ट्रिय  भूा  िंघीयिा कायािन्ियन अध्ययन िथा अनगुमन  िं दीय ष्ट्रिशेर्  तमति, २०७९ 

 नेपाल  रकारबाट प्रदेश र स्थानीय िह र प्रदेशबाट स्थानीय िहको ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणमा ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानको अिंश बिेटको अनपुािमा बढाउाँदै लैिाने ष्ट्रितधको पररपालना गने।  
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 ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरणमा प्रयोग गररएका ि्यािंकीय ष्ट्रििरण र बााँडफााँटलाई पारदशी र 
ष्ट्रिश्वा योग्य बनाउने। 
 

च. नपेाल  रकारको  िंघीयिा कायािन्ियन म्बन्धी कायियोिना, २०७९  
 प्रदेश र स्थानीय िहले प्राप्त गने ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरणको पररमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त 

आयोगको त फारर बमोजिम हनुे  िंष्ट्रिधानको व्यिस्थाको कायािन्ियन गने/गराउने।  
 

3. ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर मा ि्याङ् कको स्रोि 
आगामी आतथिक िर्ि २०८०/8१ का लातग ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गदाि ष्ट्रितभून्न स्रोिहरूबाट 
ि्याङ्क  ङ्कलन गररएको छ, ि को ष्ट्रििरण य प्रकार रहेको छिः 
क्र. िं.  मचक स्रोि 
१. िन ङ् यया  राष्ट्रिय िनगणना २०६८, राष्ट्रिय ि्याङ् क 

कायािलय 
२. क्षेिफल (भूमगोल)  नापी ष्ट्रिभूाग 
३. मानि ष्ट्रिका   मचकाङ् क  नेपाल मानि ष्ट्रिका  प्रतििेदन २०२०, राष्ट्रिय 

योिना आयोग 
४. प्रदेश िथा स्थानीय िहमा रहेको आतथिक, 

 ामाजिक अ मानिा  मचकाङ् क 
 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगबाट 

गररएको अध्ययन (२०७६) 

५. 

पमिािधार ष्ट्रिका   
(क)  डकको घनत्ि ( डकमा पहुाँच), 
(ि) ष्ट्रिद्यिुको  षु्ट्रिधा (ष्ट्रिद्यिुमा पहुाँच), 
(ग)  मचना प्रष्ट्रितधको  षु्ट्रिधा ( मचना प्रष्ट्रितधमा 

पहुाँच), 
(घ) िानेपानीको  षु्ट्रिधा (िानेपानीमा पहुाँच), 
(ङ)  र फाइ (शौचालयको उपलब्धिा) 

 
 राष्ट्रिय िनगणना २०६८, राष्ट्रिय ि्याङ् क 

कायािलय, 
  डक ष्ट्रिभूाग, शहरी ष्ट्रिका  िथा भूिन तनमािण 

ष्ट्रिभूाग र स्थानीय पमिािधार ष्ट्रिभूाग, 
 नेपाल ष्ट्रिद्यिु प्रातधकरण,  
 िानेपानी मन्िालय 

६. रािस्िको अिस्था  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगबाट 
गररएको अध्ययन, 

 महालेिा तनयन्िक कायािलय, 
 प्रदेश िथा स्थानीय िह 

७. िचिको आिश्यकिा र रािस्ि उठाउन  क्ने 
क्षमिा 

 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगबाट 
गररएको अध्ययन (२०७५) 

८. कायि म्पादन ममलयाङ्कन  मचक  महालेिा परीक्षकको कायािलय, 
 अथि मन्िालय, 
  ङ्घीय मातमला िथा  ामान्य प्रशा न मन्िालय, 
 िन िथा िािािरण मन्िालय, 
 जशक्षा, ष्ट्रिज्ञान िथा प्रष्ट्रितध मन्िालय, 
 स्िास््य िथा िन िंयया मन्िालय, 
 महालेिा तनयन्िक कायािलय, 
 राष्ट्रिय परीक्षा बोडि, 
 प्रदेश िथा स्थानीय िह। 
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4. ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गनि तलइएका आधार र ढााँचा िथा  ोको व्यायया एिम ्ष्ट्रिश् लेर्ण 
४.१ न्यमनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 
आतथिक िर्ि २०८०/8१ का लातग प्रदेश िथा स्थानीय िहले प्राप्त गने न्यमनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान कुल 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको क्रमशिः २५ प्रतिशि र ३०.२८ प्रतिशि हनुे गरी त फारर  गररएको छ। य री 
न्यमनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गदाि प्रदेशका हकमा िन ङ्यया र क्षेिफललाई ५०/५० प्रतिशि 
भूार ददई प्रत्येक प्रदेशले प्राप्त गने न्यमनिम अनदुानको ष्ट्रहस् ा तनधािरण गररएको छ। त्य ैगरी स्थानीय िहको हकमा 
न्यमनिम अनदुान त फारर  गदाि िन ङ्ययालाई मयुय आधार तलइएको छ। प्रत्येक स्थानीय िहलाई न्यमनिम 
अनदुान त फारर  गदाि १० हिारभून्दा कम िन ङ्यया भूएका स्थानीय िहलाई कम्िीमा रू. २ करोड 75 लािमा 
नघट्ने गरी  ो रकमको  ीमालाई न्यमनिम आधार मानी ित्पश् चाि ्िन ङ्ययालाई मयुय आधार तलई स्थानीय 
िहको िगीकरण  मेिका आधारमा त फारर  गररएको छ। य री प्रदेश िथा स्थानीय िहले प्राप्त गने न्यमनिम 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान क्रमश: रू.१4 अबि 66 करोड 69 लाि र रू.26 अबि 45 करोड 25 लाि  मेि 
िम्मा रू.41 अबि 11 करोड 94 लाि न्यमनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गररएको छ। कुल ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानमा न्यमनिम अनदुान ष्ट्रहस् ा २८.१६ प्रतिशि रहेको छ।  
 
क. न्यमनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान (प्रदेशिफि ) 

प्रदेश न्यमनिम अनदुान (रू. लािमा) 

कोशी प्रदेश २६९१५ 
मधेश प्रदेश १७८०७ 
बागमिी प्रदेश २६२०१ 
गण्डकी प्रदेश १७९७१ 
लजुम्बनी प्रदेश २३०२३ 
कणािली प्रदेश १७१८० 
 दुरुपजिम प्रदेश १७५७२ 
िम्मा 146669 
 
ि. न्यमनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान (स्थानीय िहिफि ) 

क्र. िं.  म्बद्ध स्थानीय िहको िन ङ्यया 
स्थानीय िहको 

 ङ्यया 
न्यमनिम अनदुान  
(रू. लािमा) 

िम्मा  
(रू. लािमा) 

१ १०,००० भून्दा कम ४७ २७५ 12925 
२ १०,००० देजि १९,९९९  म्म १९० ३०० 57000 
३ २०,००० देजि २९,९९९  म्म २०६ ३२५ 66950 
४ ३०,००० देजि ३९,९९९  म्म १२० ३५० 42000 
५ ४०,००० देजि ४९,९९९  म्म ७३ ३७५ 27375 
६ ५०,००० देजि ५९,९९९  म्म ४३ ४०० 17200 
७ ६०,००० देजि ६९,९९९  म्म २६ ४२५ 11050 
८ ७०,००० देजि ७९,९९९  म्म १४ ४५० 6300 
९ ८०,००० देजि ८९,९९९  म्म ९ ४७५ 4275 
१० ९०,००० देजि ९९,९९९  म्म १ ५०० 500 
११ १,००,००० देजि १,१४,९९९  म्म ७ 525 3675 
१२ १,१५,००० देजि १,३९,९९९  म्म २ 775 1550 
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क्र. िं.  म्बद्ध स्थानीय िहको िन ङ्यया 
स्थानीय िहको 

 ङ्यया 
न्यमनिम अनदुान  
(रू. लािमा) 

िम्मा  
(रू. लािमा) 

१३ १,४०,००० देजि १,४९,९९९  म्म ६ ८२५ 4950 
१४ १,५०,००० देजि १,९९,९९९  म्म ३ 875 2625 
१५ २,००,००० देजि २,९९,९९९  म्म ४ १००० 4000 
१६ ३,००,००० देजि ४,९९,९९९  म्म १ १०२५ 1025 
१७ ५,००,००० र  ो भून्दा बढी १ ११२५ 1125 
 िम्मा न्यमनिम अनदुान 753  264525 

 
४.२  मिमा आधाररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) मा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानको त फारर का लातग उललेि गररएका आधारहरूलाई मानि ष्ट्रिका   मचकाङ्क, आतथिक  ामाजिक अ मानिा, 
पमिािधारको अिस्था, रािस्िको अिस्था र िचिको आिश्यकिा िथा रािस्ि उठाउन  क्ने क्षमिा गरी ५ िटा 
शीर्िकमा  मेटी ममल याङ् कन गररएको छ। य री प्रदेश िथा स्थानीय िहले प्राप्त गने  मिमा आधाररि ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानको रकम क्रमश: रू. 41 अबि 65 करोड 39 लाि र रू. 57 अबि 40 करोड 63 लाि 
गरी कुल रू. 99 अबि 6 करोड 2 लाि रहेको छ। 
आगामी आतथिक िर्ि २०८०/8१ का लातग नेपाल  रकारबाट प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउनपुने 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रकम य  आयोगबाट देहायका ष्ट्रिस्ििृ आधार र ढााँचामा तनधािरण गरी नेपाल 
 रकारलाई त फारर  गररएको छ। 
क्र. िं.  मचक/उप मचक उप मचकको भूार   मचकको भूार  
१. मानि ष्ट्रिका   मचकाङ् क  १० % 
२. आतथिक  ामाजिक अ मानिा  ५ % 
३. पमिािधार ष्ट्रिका को अिस्था 

(क)  डकको घनत्ि ( डकमा पहुाँच), 
(ि) ष्ट्रिद्यिुको  षु्ट्रिधा (ष्ट्रिद्यिुमा पहुाँच), 
(ग)  मचना प्रष्ट्रितधको  षु्ट्रिधा ( मचना प्रष्ट्रितधमा पहुाँच),  
(घ) िानेपानीको  षु्ट्रिधा (िानेपानीमा पहुाँच), 
(ङ)  र फाइ (शौचालयको उपलब्धिा) 

 
६० % 
१० % 
१० % 
१० % 
१० % 

१० % 

४. रािस्िको अिस्था  ५ % 
५. िचिको आिश्यकिा र रािस्ि उठाउन  क्ने क्षमिा  ७० % 

िम्मा १०० % 
 
४.२.१ मानि ष्ट्रिका   मचकाङ् क 
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) मा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानको एउटा आधारको रुपमा प्रदेश िथा स्थानीय िहमा रहेको जशक्षा, स्िास््य िस्िा मानि ष्ट्रिका  
 मचकाङ् कलाई तलनपुने उललेि छ। य  प्रयोिनका लातग  न ् २०२० मा प्रकाजशि नेपाल मानि ष्ट्रिका  
प्रतििेदनको ि्याङ्कलाई य   मचकमा प्रयोग गररएको छ।  ो प्रतििेदनले राष्ट्रिय िहको अतिररि प्रदेश िह म्मको 
मानि ष्ट्रिका   मचकाङ्क प्रकाशन गरेको भूए िापतन स्थानीय िहगि रूपमा त्यस्िो  मचकाङ्क उललेि गररएको छैन। 
ऐनको व्यिस्था कायािन्ियन गने क्रममा स्थानीय िहगि रूपमा नै मानि ष्ट्रिका   मचकाङ्क आिश्यक पने हुाँदा  ो 
प्रतििेदनमा उपलब्ध प्रादेजशक, भूौगोतलक िथा शहरी र ग्रामीण  मचकाङ्क  मेिलाई आधार बनाएर आयोगले  बै 
स्थानीय िहको मानि ष्ट्रिका को प्रतिष्ट्रिजम्बि (Indicative)  मचकाङ्क  ष्ट्रिका  गरी अनदुान त फारर को प्रयोिनाथि 
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प्रयोगमा लयाइएको छ। मानि ष्ट्रिका   मचकाङ् कले प्रदेश िथा स्थानीय िहमा ब ोबा  गने मातन को जशक्षा, 
स्िास््य र आयको मापन गदिछ। िनु प्रदेश िथा स्थानीय िहको मानि ष्ट्रिका   मचकाङ् क कम छ, त्य  प्रदेश 
िथा स्थानीय िहले आफ्नो क्षेिका िनिाको िीिनस्िर उकास्नका लातग अतिररि प्रया  गनुिपने हनु्छ,  ोका लातग 
स्िभूाष्ट्रिक रुपमा अतिररि िचिको आिश्यकिा हनु्छ। य ै प्रयोिनका लातग कुल भूार मध्ये मानि ष्ट्रिका  
 मचकाङ् कलाई १० प्रतिशि भूार ददइएको छ। 
 
४.२.२ आतथिक  ामाजिक अ मानिा 
आतथिक  ामाजिक अ मानिा  मचकाङ् क  म्बन्धमा प्रदेश र स्थानीय िहमा रहेको आतथिक,  ामाजिक अ मानिा 
मापन गनिका लातग आतथिक,  ामाजिक र िलिाय ुपररिििन िोजिम िथा ष्ट्रिपद् क्षेिका ६ िटा आयामहरूका २९ 
िटा उप- मचकहरूका आधारमा आतथिक,  ामाजिक अ मानिा  मचकाङ् क तनमािण गररएको छ। आतथिक  ामाजिक 
अ मानिाको अिस्था उच्च रहेका प्रदेश िथा स्थानीय िहले ष्ट्रिका  तनमािण िथा  ाििितनक  ेिा प्रिाह गने कायिमा 
प्रभूािकाररिा लयाउन थप िचि गनुिपने हनु्छ। य ै प्रयोिनका लातग आतथिक  ामाजिक अ मानिा  मचकाङ् कलाई ५ 
प्रतिशि भूार ददइएको छ। 
 
४.२.३ पमिािधार ष्ट्रिका  
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) को देहाय (घ) अन ुार 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गदाि प्रदेश िथा स्थानीय िहको पमिािधार ष्ट्रिका को अिस्था र आिश्यकिालाई 
आधार तलनपुने व्यिस्था रहेको छ। प्रदेश िथा स्थानीय िहको पमिािधार ष्ट्रिका को अिस्थाले  ो प्रदेश िथा स्थानीय 
िहको ष्ट्रिका को अिस्था तनधािरण गने आधार ददन्छ। पमिािधार ष्ट्रिका को अिस्था कमिोर भूएका प्रदेश िथा 
स्थानीय िहले िनिालाई  िंष्ट्रिधानले मागिदशिन गरे अन ुारका  ेिा  षु्ट्रिधा प्रदान गनि अतिररि िचि गनुिपने हनु्छ, 
ि ले गदाि  ेिाको लागि िषृ्ट्रद्ध गराउाँदछ। आयोगले प्रदेश िथा स्थानीय िहमा उपलब्ध  डक, ष्ट्रिद्यिु,  मचना 
प्रष्ट्रितध, िानेपानी र  र फाइको पहुाँच िथा उपलब्धिालाई आधार मानी पमिािधार  मचकाङ् क ियार गरेको छ र 
य लाई १० प्रतिशि भूार प्रदान गरेको छ। पमिािधार ष्ट्रिका  अन्िगिि  डक घनत्ि, ष्ट्रिद्यिु  षु्ट्रिधा,  मचना प्रष्ट्रितध 
 षु्ट्रिधा, िानेपानी  षु्ट्रिधा र  र फाइलाई उप मचकको रुपमा तलइएको छ।  

(क)  डकको घनत्ि ( डकमा पहुाँच):  डक  च िालको पहुाँचले प्रदेश िा स्थानीय िहको ष्ट्रिका लाई प्रभूाष्ट्रिि 
गनुिका  ाथै उनीहरूले प्रिाह गनुिपने  ेिा प्रिाहको लागिमा अ र पादिछ।  ाििितनक  ेिा ष्ट्रििरणलाई 
प्रभूािकारी बनाउन र आम  िि ाधारण िनिालाई  गुम िथा  हि ढङ् गले  ेिा प्रिाह गनिका लातग पतन 
 डकको भूमतमका महत्िपमणि हनु्छ। अििः पमिािधार ष्ट्रिका लाई ददइएको १० प्रतिशि भूारलाई शि प्रतिशि 
मानी  ो शि प्रतिशिबाट ६० प्रतिशि भूार प्रदेश िथा स्थानीय िहको  डक घनत्िलाई ददइएको छ। 

(ि) ष्ट्रिद्यिुको  षु्ट्रिधा (ष्ट्रिद्यिुमा पहुाँच): ष्ट्रिका को एउटा आिश्यकिाको रुपमा तलइने ष्ट्रिद्यिुको  षु्ट्रिधाले प्रदेश 
िथा स्थानीय िहको आतथिक ष्ट्रिका मा बह-ुआयातमक भूमतमका िेलदछ। िनु प्रदेश िथा स्थानीय िहमा 
ष्ट्रिद्यिु  षु्ट्रिधाको पहुाँच कमिोर रहेको छ, उ का लातग थप आतथिक व्ययभूार आिश्यक पदिछ। य ै 
पररप्रके्ष्यमा प्रदेश िथा स्थानीय िहको ष्ट्रिद्यिु  षु्ट्रिधाको अिस्थालाई उप मचकका रुपमा तलई पमिािधार 
ष्ट्रिका लाई ददइएको १० प्रतिशि भूारलाई शि प्रतिशि मानी  ो शि प्रतिशिबाट १० प्रतिशि भूार ष्ट्रिद्यिु 
 षु्ट्रिधाको पहुाँचलाई ददइएको छ। 

(ग)  मचना प्रष्ट्रितधको  षु्ट्रिधा ( मचना प्रष्ट्रितधमा पहुाँच): िनु प्रदेश िथा स्थानीय िहको  मचना प्रष्ट्रितधको पहुाँचको 
अिस्था कमिोर छ, त्यस्िा प्रदेश िथा स्थानीय िहले  मचना प्रष्ट्रितधको पहुाँच स्िर मातथ उकास्न यथोजचि 
लगानी गनुिपने हनु्छ। य ले प्रदेश िथा स्थानीय िहको आतथिक व्ययभूार बढाउने गदिछ। य ै पक्षलाई 
ययाल गदै पमिािधार ष्ट्रिका का लातग िोष्ट्रकएको १० प्रतिशि भूारलाई शि प्रतिशि मानी  ो शि 
प्रतिशिबाट १० प्रतिशि भूार  मचना प्रष्ट्रितधको पहुाँचलाई ददइएको छ।  

(घ) िानपेानीको  षु्ट्रिधा (िानपेानीमा पहुाँच):  िंष्ट्रिधानले पररकलपना गरे अन ुारको लोक कलयाणकारी राज्य 
व्यिस्थाको स्थापना गनि अन्य कुराका अतिररि प्रत्येक नागररकलाई स्िच्छ िानेपानी  षु्ट्रिधा उपलब्ध 
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गराउनपुने हनु्छ। प्रदेश िथा स्थानीय िहमा िानेपानी  षु्ट्रिधाको पहुाँच बढाउन थप आतथिक स्रोिको 
आिश्यकिा पदिछ। अििः य ै पक्षलाई ययाल रायदै पमिािधार ष्ट्रिका  अन्िगििको १० प्रतिशि भूारलाई 
शि प्रतिशि मानी  ो शि प्रतिशिबाट १० प्रतिशि भूार िानेपानी  षु्ट्रिधा उप मचकलाई प्रदान गररएको 
छ। 

(ङ)  र फाइ (शौचालयको उपलब्धिा): नेपालको  िंष्ट्रिधानले नै प्रत्येक नागररकलाई स्िच्छ र स्िस्थ 
िािािरणमा बााँच्न पाउने हकलाई मौतलक हकको रूपमा स्थाष्ट्रपि गरेको छ।  र फाइको अिस्था 
कमिोर रहेको प्रदेश िथा स्थानीय िहले  ो  षु्ट्रिधा िषृ्ट्रद्ध गनिका लातग थप लगानी गनुिपने हनु्छ। प्रदेश 
िथा स्थानीय िहमा हाल रहेका शौचालयहरूको उपलब्धिालाई  र फाइ  मचक मानी पमिािधार ष्ट्रिका  
अन्िगििको १० प्रतिशि भूारलाई शि प्रतिशि मानी  ो शि प्रतिशिबाट १० प्रतिशि भूार  र फाइ 
(शौचालयको उपलब्धिा) उप मचकलाई प्रदान गररएको छ। 

य  प्रकार पमिािधार ष्ट्रिका   म्बन्धी उजललजिि  डक, ष्ट्रिद्यिु,  मचना प्रष्ट्रितध, िानेपानी र  र फाइ  म्बन्धी  मचक 
राम्रो भूएका स्थानमा कम लगानी र त्यस्िा  मचकहरूको उपलब्धिा न्यमन भूएको स्थानमा बढी लगानी गने गरी 
आयोगले ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गरेको छ। 
 
४.२.४ रािस्िको अिस्था 
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) को देहाय (च) अन ुार 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गदाि प्रदेश िथा स्थानीय िहको रािस्िको अिस्था र उठाउन  क्न े
क्षमिालाई आधार तलनपुने व्यिस्था रहेको छ। य   मचकका लातग  बै प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुान त फारर  गने प्रयोिनाथि रािस्िको अिस्था  मचकका लातग  मान अङ्कभूार प्रदान गररएको छ। 
 
४.२.५ िचिको आिश्यकिा र रािस्ि उठाउन  क्न ेक्षमिा 
नेपालको  िंष्ट्रिधानको धारा ६० को उपधारा (४) ले नेपाल  रकारले प्रदेश र स्थानीय िहलाई िचिको आिश्यकिा 
र रािस्ि क्षमिाको आधारमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गनेछ भून्ने व्यिस्था गरेको छ। त्य ैगरी राष्ट्रिय 
प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) को देहाय (च) र (छ) अन ुार 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गदाि प्रदेश िथा स्थानीय िहको रािस्ि उठाउन  क्ने क्षमिा र िचिको 
आिश्यकिालाई आधार तलनपुने व्यिस्था रहेको छ।  िंिैधातनक िथा कानमनी व्यिस्थाअन ुार आयोगले ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानको त फारर  गदाि प्रत्येक प्रदेश िथा प्रत्येक स्थानीय िहको िचिको आिश्यकिाका अतिररि 
रािस्िको क्षमिा तनधािरण गरी ष्ट्रित्तीय अन्िर (Fiscal Gap) पत्ता लगाउनपुने हनु्छ। िचिको आिश्यकिा आाँकलन 
गनिका तनतमत्त  िंष्ट्रिधानको अन ुमचीमा उजललजिि  ङ् घ, प्रदेश र स्थानीय िहका एकल र  ाझा अतधकार बमोजिमका 
कायि जिम्मेिारीको थप स्पष्टिा हनुपुने, कायिजिम्मेिारी अनरुुपको कायि म्पादनका लातग प्रत्येक िहले  म्पादन 
गनुिपने अलग-अलग कायिको स्पष्ट ष्ट्रकटानी हनुपुने¸  ाथै प्रत्येक कामको न्यमनिम राष्ट्रिय मापदण्ड र  िंघीय, प्रादेजशक 
र स्थानीय लक्ष्य िय हनुपुने हनु्छ। िोष्ट्रकएको मापदण्ड र लक्ष्य बमोजिमको कायि  म्पादन गनिका लातग उि 
कामको प्रति इकाइ लागि तनकाली कुल लागि तनधािरण गनुिपने हनु्छ। हाल प्रदेश िथा स्थानीय िहले  म्पादन 
गनुिपने कतिपय कायिको आधारभूमि मापदण्ड िथा िहगि लक्ष्य तनधािरण भूई न केको अिस्थामा िचिको 
आिश्यकिाको यथाथि आाँकलन गने कायि कदठन देजिन्छ। त्य ैगरी रािस्ि उठाउन  क्ने क्षमिाको आाँकलन गदाि 
प्रत्येक प्रदेश र प्रत्येक स्थानीय िहको रािस्ि अतधकार, रािस्िको  म्भूाव्य दायरा र दर िथा रािस्ि उठाउाँदा हनु े
लाभू-लागि अनपुाि र भैूरहेको रािस्ि  ङ्कलनको कुल आकार  मेिको ष्ट्रिश्लरे्ण गनुिपने हनु्छ। िर  ङ्घीयिा 
कायािन्ियनको छोटो अितधमा य   म्बन्धी ष्ट्रिस्ििृ ि्याङ्कहरू उपलब्ध भूई न केको अिस्थामा यथाथि रािस्ि 
अ लुीको  म्भूाव्यिा यष्ट्रकन गनुि पतन उजत्तकै चनुौिीपमणि रहेको छ। यी  बै  ीमाहरूका बीचबाट आयोगले तनजिि 
 मचक र ष्ट्रिश्लरे्णका आधारमा प्रदेश िथा स्थानीय िहको िचिको आिश्यकिा र रािस्ि क्षमिाको आाँकलन  म्बन्धी 
अध्ययन कायि गरेको छ र आगामी ददनमा उि अध्ययनलाई अद्याितधक गदै लतगने छ। आगामी आतथिक िर्ि 
२०८०/८१ को लातग ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गदाि आयोगले गरेको अध्ययनबाट देजिएको प्रदेश 



8 

 

िथा स्थानीय िहको िचिको आिश्यकिा र रािस्ि क्षमिा बीचको ष्ट्रित्तीय अन्िरको  मचकलाई ७० प्रतिशि भूार 
ददइएको छ। 
४.३ कायि  म्पादन ममलयाङ्कनका आधारमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (२) को व्यिस्थाबमोजिम आतथिक 
िर्ि २०८०/8१ को लातग  िंघ  रकारबाट प्रदेश िथा स्थानीय िहमा हस्िान्िरण हनु ेष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 
त फारर  गदाि िी िहको कायि  म्पादनको स्िरलाई पतन आधार तलइएको छ। प्रदेश िथा स्थानीय िहले राष्ट्रिय 
प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ र स्थानीय  रकार 
 च चालन ऐन, २०७४ बमोजिम गनुिपने न्यमनिम प्रष्ट्रक्रयागि कायि म्पादन गरे/नगरेको, िोष्ट्रकएबमोजिम लक्ष्य 
हात ल गरे/नगरेको, आतथिक अनशुा न पालना गरे/नगरेको िथा बिेट ष्ट्रितनयोिनबमोजिम िचि गरे/नगरेको 
लगायिका ष्ट्रिर्यहरू  मािेश गरी आयोगको तमति 2078/02/13 को बैठकबाट प्रदेश  रकारको कायि म्पादन 
मापनको लातग ११ िटा र स्थानीय िहको कायि म्पादन मापनको लातग १७ िटा  मचक िय गरी अिंकभूार  मेि 
तनधािरण गररएको तथयो। यी  मचकहरूबमोजिम प्रदेश िथा स्थानीय िहको कायि म्पादन ममलयाङ्कन गने ष्ट्रितध िथा 
प्रष्ट्रक्रयालाई मागिदशिन गनि ×प्रदेश िथा स्थानीय िहको कायि म्पादन ममलयाङ्कन कायिष्ट्रितध, २०७८" ििुिमा गररएको 
तथयो। य री ियार गररएका  मचकहरू र कायिष्ट्रितधलाई प्रदेश िथा स्थानीय िहको िानकारीको लातग आयोगको 
िेब ाइटमा प्रकाशन गररनकुा  ाथै  मचकहरू र प्रत्येक  मचकको अिंकभूार म्बन्धी ष्ट्रििरण प्रदेश िथा स्थानीय 
िहलाई ष्ट्रिद्यिुीय माध्यमबाट प्रषे्ट्रर्ि गररएको तथयो। 

उजललजिि  मचक बमोजिमको कायि म्पादन ष्ट्रििरण उपलब्ध गराइददन  बै प्रदेश  रकारका  म्बजन्धि मन्िालय र 
स्थानीय िहलाई ष्ट्रिद्यिुीय माध्यमबाट पिाचार गरी अनरुोध गररनकुा  ाथै आयोगका कमिचारीबाट टेतलफोनमाफि ि ्
 म्पकि  गरी  मचक ाँग  म्बजन्धि कायि म्पादन ष्ट्रििरण  िंकलन गररएको तथयो। य ै गरी प्राप्त हनु आएका 
ष्ट्रििरणअन ुार आयोगले ििुिमा गरेको प्रदेश िथा स्थानीय िहको कायि  म्पादन ममलयाङ्कन कायिष्ट्रितध, २०७८ 
बमोजिम प्रदेश  रकार र स्थानीय िहको प्रारजम्भूक कायि म्पादन ममलयाङ्कन गरी  म्बजन्धि प्रदेश िथा स्थानीय 
िहलाई पनुरािलोकन गनि ७ ददनको  मय उपलब्ध गराई आयोगको िेब ाइटमा  ाििितनक गररनकुा  ाथै प्रदेश 
िथा स्थानीय िहलाई  ोको िानकारी ष्ट्रिद्यिुीय माध्यमबाट गराइएको तथयो। पनुरािलोकनको लातग ददइएको 
 मय ीमातभूि १६ स्थानीय िहले आिश्यक प्रमाण ष्ट्रहि पनुरािलोकनको लातग पेश गरेको तनिेदन मेिको 
आधारमा प्रदेश िथा स्थानीय िहको अजन्िम कायि म्पादन ममलयाङ्कन गररएको छ। य ै ममलयाङ्कनबाट कायम भूएको 
अिंकको आधारमा प्रदेश िथा स्थानीय िहले प्राप्त गने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको कुल रकमको 4 प्रतिशि 
(न्यमनिम पिाि कायम रहने रकमको ५ दशमलि ५७ प्रतिशि) ले हनु आउने रकम रू.2 अबि 34 करोड 67 
लाि (प्रदेशमा) र रू.३ अबि 49 करोड 41 लाि (स्थानीय िहमा) गरी िम्मा रू.५ अबि 84 करोड 8 लाि 
कायि म्पादनमा आधाररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गररएको छ। 
4.३.१ प्रदेशका  न्दभूिमा अिलम्बन गररएका कायि म्पादन  मचकहरू 
क्र. िं.  मचक अिंकभूार 
१.  गि आतथिक िर्िभून्दा अजघललो आतथिक िर्िको अजन्िम लेिापरीक्षणबाट औिंलयाएको बेरुिकुो 

अिस्था। 

१५ 

२.  प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रदेश कानमन बमोजिम आयोगले िोकेको आधार लागम गरी  शिि अनदुान 
प्रदान गरे/नगरेको। 

१० 

३.   िारी  ाधन कर बापि बााँडफााँट गररने ४० प्रतिशि रकम प्रदेश  रकारले मात क रुपमा 
 म्बजन्धि स्थानीय  िंजचि कोर्मा िम्मा गरे/नगरेको। 

५ 

४.  प्रदेशको गि आतथिक िर्िको ष्ट्रितनयोजिि रकम अन ुार िचिको अिस्था। 

(क) कुल ष्ट्रितनयोजिि रकममा कुल िचिको प्रतिशििः  

(ि) कुल ष्ट्रितनयोजिि पमाँिीगि रकममा कुल पमाँिीगि रकमको िचिको प्रतिशििः 

१५ 
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क्र. िं.  मचक अिंकभूार 
५.  प्रदेशले आफ्नो अतधकार क्षेि तभूिको रािस्ि पररचालन गरेको अिस्था। 

(क) अनमुातनि रािस्ि प्रक्षेपणको िलुनामा रािस्ि  िंकलनको अिस्थािः 
(ि)  गि आतथिक िर्िभून्दा अजघललो आतथिक िर्िको रािस्ि  ङ्कलनको िलुनामा गि आतथिक 

िर्िको रािस्ि  िंकलनको अिस्थािः 

२० 

६.  प्रदेश  रकारले स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउन े ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको अनमुातनि 
ष्ट्रििरण स्थानीय िहलाई चैि म ान्ितभूि उपलब्ध गराएको/नगराएको। 

५ 

७.  प्रदेशले आगामी आतथिक िर्िको लातग आय व्ययको प्रक्षेपण गररएको ि्याङ् क ष्ट्रहिको ष्ट्रििरण 
चाल ुआतथिक िर्िको प ु म ान्ितभूि  ङ्घीय अथि मन्िालयमा पे  गरे/नगरेको। 

५ 

८.  प्रदेशले आफ् नो बिेट कायािन्ियनको िाष्ट्रर्िक  तमक्षा गरी ित् म्बन्धी ष्ट्रििरण प्रत्येक िर्िको कातििक 
म ान्ितभूि  ाििितनक गरे/नगरेको। 

५ 

९.  प्रदेश िहको िाय ुगणुस्िर  चुकाङ्क (Air Quality Index)। ५ 
१०.  प्रदेश िहमा व्यिजस्थि िनले ढाकेको क्षेिफलमा भूएको िषृ्ट्रद्ध प्रतिशि। 5 
११.  आयोगले कायि  म्पादन  मचकका  म्बन्धमा ियार गरी प्रयोगमा लयाएको ष्ट्रिद्यिुीय अनलाइन 

पोटिल (Online Portal) मा कायि  म्पादन  मचक  म्बन्धी ष्ट्रििरण िोष्ट्रकएको अितधमा प्रष्ट्रिष्ट्रष्ट 
(Upload) गरे/नगरेको। 

१० 

िम्मा 100 
 

उजललजिि  मचकहरूको आधारमा प्रदेश  रकारको कायि म्पादन ममलयाङ्कन गररएको छिः 
(१) गि आतथिक िर्िभून्दा अजघललो आतथिक िर्िको अजन्िम लेिापरीक्षणबाट औिंलयाइएको बेरुिकुो अिस्थािः 

महालेिा परीक्षकको कायािलयको ५९औिं िाष्ट्रर्िक प्रतििेदनमा उललेि भूए अन ुार आतथिक िर्ि २०७७/७८ 
को लेिा परीक्षण गररएको अिंकमा कायम भूएको बेरुिकुो आधारमा य   मचकको ममलयाङ्कन गररएको छ। 
प्रदेश  रकारको और्ि बेरुिकुो प्रतिशिको गणना गरी और्ि बेरुि ु प्रतिशिभून्दा कम बेरुि ु प्रतिशि 
कायम भूएका ४ प्रदेश  रकारलाई प्रदेश  रकारको न्यमन बेरुि ुप्रतिशिको आधारमा  मानपुातिक रुपमा 
अिंक प्रदान गररएको छ भूने और्ि बेरुि ुप्रतिशिभून्दा बढी बेरुि ुकायम भूएका ३ प्रदेश  रकारलाई य  
 मचक बापिको अिंक प्रदान गररएको छैन। 

(२) प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रदेश कानमनबमोजिम आयोगले िोकेको आधार लागम गरी  -शिि अनदुान प्रदान 
गरे/नगरेकोिः य  आयोगले आतथिक िर्ि २०७९/८० मा प्रदेश  रकारबाट स्थानीय िहलाई प्रदान गररने 
 शिि अनदुान त फारर  गदाि िोष्ट्रकएका ४ िटा आधार पालना गरी  शिि अनदुान उपलब्ध गराएको िा 
नगराएको  न्दभूिमा अद्याितधक ष्ट्रििरण प्राप्त हनु  केन। अििः  बै प्रदेशलाई य   मचक बापि कुनै अिंक 
प्रदान गररएको छैन।   

(३)  िारी  ाधन कर बापि बााँडफााँट गररने चाली  प्रतिशि रकम प्रदेश  रकारले मात क रुपमा  म्बजन्धि 
स्थानीय  जिि कोर्मा िम्मा गरे/नगरेकोिः प्रदेश  रकारका आतथिक ष्ट्रिर्य हेने मन्िालयबाट प्राप्त 
ि्याङ्कको आधारमा य   मचकको ममलयाङ्कन गररएको छ। आतथिक िर्ि २०७८/७९ को अितधमा कुनै 
पतन प्रदेश  रकारले  िंकलन गरेको  िारी  ाधन कर बापिको रकम बााँडफााँट गरी मात क रुपमा 
स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराएको नदेजिाँदा य   मचक बापि कुनै पतन प्रदेशलाई अिंक प्रदान गररएको 
छैन। 
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(४) प्रदेशको गि आतथिक िर्िको ष्ट्रितनयोिन र िचिको अिस्थािः  
४.१ कुल ष्ट्रितनयोजिि रकममा कुल िचिको प्रतिशििः  आतथिक िर्ि २०७८/७९ मा  बै प्रदेश  रकारबाट 
ष्ट्रितनयोिन भूएको कुल बिेटमा प्रदेश  रकारको कुल िचिको प्रतिशि गणना गदाि प्रदेश  रकारको और्ि 
िचि प्रतिशिभून्दा बढी प्रतिशि िचि गने ३ प्रदेश  रकारलाई िचि प्रगति प्रतिशिको आधारमा 
 मानपुातिक रुपमा अिंक प्रदान गररएको छ भूने और्ि िचि प्रतिशि भून्दा घटी प्रतिशि िचि गने ४ 
प्रदेशलाई अिंक प्रदान गररएको छैन। 
४.२ कुल ष्ट्रितनयोजिि पमाँिीगि रकममा कुल पमाँिीगि िचिको प्रतिशििः  आतथिक िर्ि २०७८/७९ मा  बै 
प्रदेश  रकारबाट कुल ष्ट्रितनयोजिि पमाँिीगि बिेटमा प्रदेश  रकारको कुल पमाँिीगि िचिको प्रतिशि गणना 
गदाि प्रदेश  रकारको और्ि पमाँिीगि िचि प्रतिशिभून्दा बढी प्रतिशि पमाँिीगि िचि गने ३ प्रदेश 
 रकारलाई पमाँिीगि िचि प्रगति प्रतिशिको आधारमा  मानपुातिक रुपमा अिंक प्रदान गररएको छ भून े
और्ि पमाँिीगि िचि प्रतिशि भून्दा घटी प्रतिशि िचि गने ४ प्रदेश  रकारलाई अिंक प्रदान गररएको छैन। 

(५) प्रदेशले आफ्नो अतधकार क्षेि तभूिको रािश्व पररचालन गरेको अिस्थािः  
५.१ अनमुातनि रािस्ि प्रक्षेपणको िलुनामा रािस्ि  िंकलनको अिस्थािः  प्रदेश  रकारबाट आतथिक िर्ि 
207८/7९ मा रािस्ि  िंकलनको लातग प्रक्षेपण गररएको अिंकमा  बै प्रदेशले  िंकलन गरेको रािस्िको 
और्ि प्रतिशि भून्दा बढी प्रतिशि रािस्ि  िंकलन गने ५ प्रदेशलाई य   मचक बापिको अिंक 
 मानपुातिक रुपमा प्रदान गररएको छ भूने और्ि प्रतिशिभून्दा कम रािस्ि  िंलकन गने २ प्रदेशलाई य  
 मचक बापिको अिंक प्रदान गररएको छैन।  

५.२ गि आतथिक िर्िभून्दा अजघललो आतथिक िर्िको रािस्ि  िंकलनको िलुनामा गि आतथिक िर्िको 
रािस्ि  िंकलनको अिस्थािः आतथिक िर्ि 207७/7८ मा  िंकलन भूएको रािस्िको िलुनामा आतथिक िर्ि 
207८/7९ मा भूएको रािस्ि  िंकलनको िषृ्ट्रद्ध प्रतिशि गणना गदाि  बै प्रदेश  रकारको और्ि रािस्ि 
िषृ्ट्रद्धदर भून्दा बढी प्रतिशि रािस्ि  िंलकन गने ५ प्रदेश  रकारलाई रािस्ि  िंकलन प्रगति प्रतिशिको 
आधारमा  मानपुातिक रुपमा अिंक प्रदान गररएको छ भूने और्ि रािस्ि  िंकलन प्रगति प्रतिशि भून्दा कम 
प्रतिशि रािस्ि  िंकलन गने २ प्रदेशलाई य   मचक बापिको अिंक प्रदान गररएको छैन। 

(६) प्रदेश  रकारले स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउन े ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको अनमुातनि ष्ट्रििरण 
स्थानीय िहलाई चैि म ान्ितभूि उपलब्ध गराएको/नगराएकोिः आतथिक िर्ि २०७८/७९ को चैि 
म ान्ितभूि प्रदेश  रकारले स्थानीय िहलाई आतथिक िर्ि २०७९/८० का लातग हस्िान्िरण गने ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानको अनमुातनि ष्ट्रििरण उपलब्ध गराएका ६ प्रदेश  रकारलाई य   मचक बापिको 
अिंक प्रदान गररएको छ भूने बााँकी १ प्रदेश  रकारलाई अिंक प्रदान गररएको छैन। 

(७) प्रदेशले आगामी आतथिक िर्िको लातग आय-व्ययको प्रक्षेपण गररएको ि्याङ्क ष्ट्रहिको ष्ट्रििरण चाल ुआतथिक 
िर्ितभूिको प ु म ान्ितभूि  ङ्घीय अथि मन्िालयमा पेश गरे/नगरेको: आतथिक िर्ि २०८०/८१ को लातग 
आय व्ययको प्रक्षेपण गररएको ि्याङ्क ष्ट्रहिको ष्ट्रििरण २०७९ पौर् म ान्ितभूि  ङ्घीय अथि मन्िालयमा 
पेश गरेका ६ प्रदेश  रकारलाई य   मचक बापिको अिंक प्रदान गररएको छ भूने  ो  मयतभूि ष्ट्रििरण 
पेश नगरेका १ प्रदेश  रकारलाई अिंक प्रदान गररएको छैन।  

(८) प्रदेश  रकारले आफ्नो बिेट कायािन्ियनको िाष्ट्रर्िक  मीक्षा गरी ित् म्बन्धी ष्ट्रििरण प्रत्येक िर्िको 
कातििक म ान्ि तभूि  ाििितनक गरे/नगरेकोिः आतथिक िर्ि २०७८/७९ को बिेट कायािन्ियनको िाष्ट्रर्िक 
 मीक्षा गरी ित् म्बन्धी ष्ट्रििरण २०७९ काजत्तक म ान्ितभूि  ाििितनक गरेका ५ प्रदेश  रकारलाई य  
 मचक बापिको अिंक प्रदान गररएको छ भूने नगरेका बााँकी २ प्रदेशलाई य   मचक बापिको अिंक प्रदान 
गररएको छैन। 
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(९) प्रदेश िहको िाय ु गणुस्िर  मचाकाङ्क (Air Quality Index):  य   मचकको ममलयाङ्कनका लातग िािािरण 
ष्ट्रिभूागबाट प्राप्त  न ्२०२० र २०२१ को ि्याङ्कको आधारमा प्रदेशको िाय ुगणुस्िर  मचकाङ्कमा  धुार 
भूएको १ प्रदेशलाई य   मचक बापिको अिंक प्रदान गररएको छ भूने  मचकाङ्कमा  धुार नभूएका ६ 
प्रदेशलाई य   मचक बापिको अिंक प्रदान गररएको छैन। 

(१०) प्रदेश िहमा व्यिजस्थि िनले ढाकेको क्षेिफलमा भूएको िषृ्ट्रद्ध प्रतिशििः  ामदुाष्ट्रयक,  ाझेदारी, 
कबतुलयिीलगायि  मदुायमा आधाररि माध्यमबाट िन व्यिस्थापन गनि आ.ि. २०७8/७9 मा राजिएको 
लक्ष्यको िलुनामा उि आ.ि. मा अ ी प्रतिशिभून्दा बढी प्रगति हात ल गने 2 प्रदेशलाई य   मचक 
बापिको अिंक प्रदान गररएको छ भूने िोष्ट्रकएको लक्ष्य प्राप्त नगरेका िा य   म्बन्धी ि्याङ्क उपलब्ध 
नगराएका 5 प्रदेशलाई य   मचक बापिको अिंक प्रदान गररएको छैन। 

(११) आयोगले कायि  म्पादन  मचकका  म्बन्धमा ियार गरी प्रयोगमा लयाएको ष्ट्रिद्यिुीय अनलाइन पोटिल 
(Online Portal) मा कायि  म्पादन  मचक  म्बन्धी ष्ट्रििरण िोष्ट्रकएको अितधमा प्रष्ट्रिष्ट्रष्ट (Upload) 

गरे/नगरेकोिः आतथिक िर्ि २०७९/८० मा ष्ट्रिद्यिुीय अनलाईन पोटिल ियार भूए िापतन पमणि रुपमा 
 िालनमा आई न केकोले  बै प्रदेशलाई य   मचक बापिको अिंक प्रदान गररएको छ। 
 

4.३.२ स्थानीय िहका  न्दभूिमा अिलम्बन गररएका कायि म्पादन  मचकहरू 
क्र. िं.  मचक अङ्कभूर 
१.  गाउाँ कायिपातलका िा नगर कायिपातलकाले प्रत्येक िर्िको अ ार १० गिेतभूि आगामी आतथिक 

िर्िको रािस्ि र व्ययको अनमुान  म्बजन्धि गाउाँ भूा िा नगर भूामा पेश गरे/नगरेको। 

5 

२.  गाउाँ कायिपातलका िा नगर कायिपातलकाले आगामी आतथिक िर्िको रािस्ि र व्ययको अनमुान 
 म्बजन्धि गाउाँ भूा िा नगर भूामा पेश गरी अ ार म ान्ितभूि पाररि गरे/नगरेको। 

5 

३.  स्थानीय िहले घर िग्गा रजिस्िेशन शलुक, मनोरच िन कर िथा ष्ट्रिज्ञापन कर बापि उठेको 
रकममध्ये प्रदेश  रकारलाई ददनपुने ४० प्रतिशि रकम मात क रुपमा प्रदेश  जच चि कोर्मा 
िम्मा गरे/नगरेको। 

5 

४.  स्थानीय िहले आगामी आतथिक िर्िको लातग आय व्ययको प्रक्षेपण गररएको ि्याङ्क  ष्ट्रहिको 
ष्ट्रििरण चाल ुआतथिक िर्िको प ु म ान्ितभूि  ङ्घीय अथि मन्िालयमा पे  गरे/नगरेको। 

5 

५.  स्थानीय िहले बिेट कायािन्ियनको िाष्ट्रर्िक  तमक्षा गरी ित् म्बन्धी ष्ट्रििरण प्रत्येक िर्िको 
कातििक म ान्ितभूि  ाििितनक गरे/नगरेको। 

 

5 

६.  स्थानीय िहले आफ्नो अतधकार क्षेितभूिको रािस्ि पररचालन गरेको अिस्था। 

(क) अनमुातनि रािस्ि प्रक्षेपण अन ुार रािस्ि  ङ् कलनको अिस्थािः 
(ि) अजघललो आतथिक िर्िको िलुनामा रािस्ि  ङ् कलनको अिस्थािः 
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७.  स्थानीय िहको गि आतथिक िर्िको ष्ट्रितनयोजिि रकम अन ुार िचिको अिस्था। 

(क) कुल ष्ट्रितनयोजिि रकममा कुल िचिको प्रतिशििः  

(ि) कुल ष्ट्रितनयोजिि पमाँिीगि रकममा कुल पमाँिीगि रकमको िचिको प्रतिशििः  

 

15 

 
 

८.  गि आतथिक िर्ि भून्दा अजघललो आतथिक िर्िको अजन्िम लेिापररक्षणबाट औिंलयाएको बेरुिकुो 
अिस्था। 

15 

९.  महालेिा तनयन्िक कायािलयले प्रयोगमा लयाएको स्थानीय  जच चि कोर् व्यिस्थापन प्रणाली 
(Subnational Treasury Regulating Application, SUTRA) को प्रयोग स्थानीय िहले पमणि 
रुपमा गरी आिश् यक ष्ट्रििरण प्रष्ट्रिष्ट गरे/नगरेको। 

5 
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क्र. िं.  मचक अङ्कभूर 
१०.  स्थानीय िहले आफ्नो अतधकार क्षेितभूिका ष्ट्रिर्यमा स्थानीय स्िरको ष्ट्रिका का लातग आितधक 

योिना ििुिमा गरे/नगरेको। 

3 

११.  कक्षा १ देजि ८  म्मको िदु ष्ट्रिद्याथी भूनाि दर। 3 
१२.  कक्षा ८ को िलुनामा कक्षा ९ मा ष्ट्रिद्याथी ष्ट्रटकाउ दर। 3 
१३.   ामदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा  हभूागी कुल ष्ट्रिद्याथी  िंययाको िलुनामा 

कम्िीमा स्िरीकृि अिंक (GPA) १.६  िा  ो भून्दा उच्च GPA  ममल प्रमाणपि प्राप्त गरेका 
ष्ट्रिद्याथी प्रतिशि 

 
 

3 

१४.  चार (४) पटक गभूि िााँच गने मष्ट्रहलाको अनपुाि। 3 
१५.  कुल गभूिििी मष्ट्रहलाको  िंययामध्ये स्िास््य  िंस्थामा  तु्केरी हनुे मष्ट्रहलाको अनपुाि । 3 
१६.  पमणि िोप (ष्ट्रित िी, पोतलयो, तडष्ट्रपष्ट्रट-हेपाटाइष्ट्रट  बी-ष्ट्रहब (पेन्टाभ्यालेन्ट),पी. ी.भूी., दादरुा-रुिेला, 

िापतनि इन् ेष्ट्रफलाइष्ट्रट , कोलेरा )  ेिा तलएका िन्मेदेजि २४ मष्ट्रहना म्म उमेर  ममहका 
बालबातलकाको अनपुाि । 

3 

१७.  आयोगले कायि  म्पादन  मचकका  म्बन्धमा ियार गरी प्रयोगमा लयाएको ष्ट्रिद्यिुीय अनलाइन 
पोटिल (Online Portal) मा कायि  म्पादन  मचक  म्बन्धी ष्ट्रििरण िोष्ट्रकएको अितधमा प्रष्ट्रिष्ट्रष्ट 
(Upload) गरे/नगरेको। 

6 

िम्मा 100 
 
उजललजिि  मचकहरूको आधारमा स्थानीय िहको कायि म्पादन ममलयाङ्कन गररएको छिः 
1.  गाउाँ कायिपातलका िा नगर कायिपातलकाले प्रत्येक िर्िको अ ार १० गिेतभूि आगामी आतथिक िर्िको रािस्ि र 

व्ययको अनमुान  म्बजन्धि गाउाँ भूा िा नगर भूामा पेश गरे/नगरेकोिः गाउाँ कायिपातलका िा नगर 
कायिपातलकाले २०७९ अ ार १० गिेतभूि आतथिक िर्ि २०७९/८० को रािस्ि र व्ययको अनमुान 
 म्बजन्धि गाउाँ भूा िा नगर भूामा पेश गरेका ७१२ स्थानीय िहलाई य   मचक बापिको अिंक प्रदान 
गररएको छ भूने  मयमा बिेट पेश नगरेका बााँकी ४१ स्थानीय िहलाई य   मचकबापि अिंक प्रदान गररएको 
छैन।  

2.   गाउाँ कायिपातलका िा नगर कायिपातलकाले आगामी आतथिक िर्िको रािस्ि र व्ययको अनमुान  म्बजन्धि 
गाउाँ भूा िा नगर भूामा पेश गरी अ ार म ान्ितभूि पाररि गरे/नगरेकोिः गाउाँ कायिपातलका िा नगर 
कायिपातलकाले आतथिक िर्ि २०७९/८० को रािस्ि र व्ययको अनमुान  म्बजन्धि  भूामा पेश गरी अ ार 
म ान्ितभूि पाररि गरेका ७१२ स्थानीय िहलाई य   मचक बापिको अिंक प्रदान गररएको छ भूने बााँकी ४१ 
स्थानीय िहलाई य   मचक बापिको अिंक प्रदान गररएको छैन। 

3.  स्थानीय िहले घरिग्गा रजििेशन शलुक, मनोरञ्जन कर िथा ष्ट्रिज्ञापन करबापि उठेको रकममध्ये प्रदेश 
 रकारलाई ददनपुने ४० प्रतिशि रकम मात क रुपमा प्रदेश  जिि कोर्मा िम्मा गरे/नगरेकोिः घरिग्गा 
रजििेशन शलुक  िंकलनको अतधकार स्थानीय िहको भूए पतन हाल म्म  ो शलुकको प्रशा न गने कायि 
नेपाल  रकार, मालपोि कायािलयहरूबाट भूई रहेको हुाँदा यस्िो  िंकलन भूएको शलुकको रकम बााँडफााँट गरी 
प्रदेश  रकारलाई हस्िान्िरण गने अिस्थामा  नभूएको हुाँदा  बै स्थानीय िहलाई य   मचक बापिको अिंक 
प्रदान गररएको छ।  

४.  स्थानीय िहले आगामी आतथिक िर्िको लातग आय-व्ययको प्रक्षेपण गररएको ि्याङ्क  ष्ट्रहिको ष्ट्रििरण चाल ु
आतथिक िर्िको प ु म ान्ितभूि अथि मन्िालयमा पेश गरेको िा नगरेको:  आतथिक िर्ि २०८०/८१ को 
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लातग आय व्ययको प्रक्षेपण गररएको ि्याङ्क ष्ट्रहिको ष्ट्रििरण २०७९ पौर् म ान्ितभूि नेपाल  रकार अथि 
मन्िालयमा पेश गरेका २६८ स्थानीय िहलाई य   मचक बापिको अिंक प्रदान गररएको छ भूने  ो 
 मयतभूि ष्ट्रििरण पेश नगरेका िा ष्ट्रििरण प्राप्त नभूएका ४८५ स्थानीय िहलाई अिंक प्रदान गररएको छैन।  

5.  स्थानीय िहले बिेट कायािन्ियनको िाष्ट्रर्िक  तमक्षा गरी ित् म्बन्धी ष्ट्रििरण प्रत्येक िर्िको कातििक म ान्ितभूि 
 ाििितनक गरे/नगरेकोिः आतथिक िर्ि २०७८/७९ को बिेट कायािन्ियनको िाष्ट्रर्िक  मीक्षा गरी ित् म्बन्धी 
ष्ट्रििरण २०७९ काजत्तक म ान्ितभूि  ाििितनक गरेका २३६ स्थानीय िहलाई य   मचक बापिको अङ्क 
प्रदान गररएको छ भूने िाष्ट्रर्िक  मीक्षा नगरेका बााँकी िा ष्ट्रििरण प्राप्त नभूएका ५१७ स्थानीय िहलाई य  
 मचक बापिको अिंक प्रदान गररएको छैन। 

6.  स्थानीय िहले आफ्नो अतधकार क्षेितभूिको रािस्ि पररचालन गरेको अिस्थािः 
६.१ अनमुातनि रािस्ि प्रक्षेपणको िलुनामा रािस्ि  िंकलनको अिस्थािः  आतथिक िर्ि 207८/7९ मा 
रािस्ि  िंकलनको लातग प्रक्षेपण गररएको लक्ष्य िथा रािस्ि  िंकलन म्बन्धी ि्याङ्क  बै स्थानीय िहबाट 
उपलब्ध हनु न केको  ाथै प्राप्त भूएको ि्याङ्क महालेिा तनयन्िक कायािलयको आतथिक िर्ि २०७८/७९ 
को िाष्ट्रर्िक प्रतििेदनमा उललेि भूएको ि्याङ्क ाँग तभूडान नभूएको कारणले प्रक्षेष्ट्रपि लक्ष्यको िलुनामा रािस्ि 
 िंकलनको अिस्था यष्ट्रकन गनि  ष्ट्रकएन। अििः य   मचक बापिको अिंक  बै स्थानीय िहलाई प्रदान 
गररएको छ। 

६.२ गि आतथिक िर्िभून्दा अजघललो आतथिक िर्िको रािस्ि  िंकलनको िलुनामा गि आतथिक िर्िको रािस्ि 
 िंकलनको अिस्थािः आतथिक िर्ि 207७/7८ र 207८/7९ को रािस्ि  िंकलनको ष्ट्रििरण  बै स्थानीय 
िहबाट उपलब्ध हनु न केको  ाथै प्राप्त भूएको ि्याङ्क महालेिा तनयन्िक कायािलयको उजललजिि आतथिक 
िर्िका िाष्ट्रर्िक प्रतििेदनमा उललेि भूएको ि्याङ्क ाँग तभूडान नभूएको कारणले य   मचक बापिको अिंकभूार 
 बै स्थानीय िहलाई प्रदान गररएको छ। 

7.   स्थानीय िहको गि आतथिक िर्िको ष्ट्रितनयोजिि रकम अन ुार िचिको अिस्थािः  
७.१ कुल ष्ट्रितनयोजिि रकममा कुल िचिको प्रतिशििः  आतथिक िर्ि २०७८/७९ मा  बै स्थानीय िहबाट 
ष्ट्रितनयोिन भूएको कुल बिेटमा स्थानीय िहको कुल िचिको प्रतिशि गणना गदाि स्थानीय िहको और्ि िचि 
प्रतिशिभून्दा बढी प्रतिशि िचि गने ५१० स्थानीय िहलाई िचि प्रगति प्रतिशिको आधारमा  मानपुातिक 
रुपमा अिंक प्रदान गररएको छ भूने और्ि िचि प्रतिशि भून्दा घटी प्रतिशि िचि गने २४३ स्थानीय िहलाई 
अिंक प्रदान गररएको छैन। 
७.२ कुल ष्ट्रितनयोजिि पमाँिीगि रकममा कुल पमाँिीगि िचिको प्रतिशििः  आतथिक िर्ि २०७८/७९ मा  बै 
स्थानीय िहबाट कुल ष्ट्रितनयोजिि पमाँिीगि बिेटमा स्थानीय िहको कुल पमाँिीगि िचिको प्रतिशि गणना गदाि 
स्थानीय िहको और्ि पमाँिीगि िचि प्रतिशिभून्दा बढी प्रतिशि पमाँिीगि िचि गने ५२८ स्थानीय िहलाई 
पमाँिीगि िचि प्रगति प्रतिशिको आधारमा  मानपुातिक रुपमा अिंक प्रदान गररएको छ भूने और्ि पमाँिीगि िचि 
प्रतिशि भून्दा घटी प्रतिशि िचि गने २२५ स्थानीय िहलाई अिंक प्रदान गररएको छैन। 

8.  गि आतथिक िर्ि भून्दा अजघललो आतथिक िर्िको अजन्िम लेिापरीक्षणबाट औिंलयाइएको बेरुिकुो अिस्थािः 
महालेिा परीक्षकको कायािलयको ५९औिं िाष्ट्रर्िक प्रतििेदनमा उललेि भूए अन ुार आतथिक िर्ि २०७७/७८ 
को लेिा परीक्षण गररएको अिंकमा कायम भूएको बेरुिकुो आधारमा य   मचकको ममलयाङ्कन गररएको छ। 
स्थानीय िहको और्ि बेरुिकुो प्रतिशिको गणना गरी और्ि बेरुि ुप्रतिशिभून्दा कम बेरुि ुप्रतिशि कायम 
भूएका ४७८ स्थानीय िहलाई स्थानीय िहको न्यमन बेरुि ु प्रतिशिको आधारमा  मानपुातिक रुपमा अिंक 
प्रदान गररएको छ भूने और्ि बेरुि ु प्रतिशिभून्दा बढी बेरुि ुकायम भूएका २७५ स्थानीय िहलाई य  
 मचक बापिको अिंक प्रदान गररएको छैन। 
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9.  महालेिा तनयन्िक कायािलयले प्रयोगमा लयाएको स्थानीय  जिि कोर् व्यिस्थापन प्रणाली (SUTRA) को प्रयोग 
स्थानीय िहले पमणि रुपमा गरी आिश्यक ष्ट्रििरण प्रष्ट्रिष्ट गरे/नगरेकोिः आतथिक िर्ि २०७८/७९ को अितधमा 
 बै स्थानीय िहले स्थानीय  जिि कोर् व्यिस्थापन प्रणाली (SUTRA) को प्रयोग पमणि रुपमा गरेको 
देजिएकोले य   मचक बापि  बै स्थानीय िहलाई अिंक प्रदान गररएको छ।  

10. स्थानीय िहले आफ्नो अतधकार क्षेि तभूिका ष्ट्रिर्यमा स्थानीयस्िरमा ष्ट्रिका का लातग आितधक योिना ििुिमा 
गरे/नगरेकोिः आफ्नो अतधकार क्षेि तभूिका ष्ट्रिर्यमा स्थानीयस्िरमा ष्ट्रिका का लातग आितधक योिना ििुिमा 
गरेका ३२२ स्थानीय िहलाई य   मचक बापिको अिंक प्रदान गररएको छ भूने हाल म्म आितधक योिना 
ििुिमा नगरेका िा आितधक योिना ििुिमाको ष्ट्रििरण प्राप्त नभूएका ४३१ स्थानीय िहलाई य   मचक 
बापिको अिंक प्रदान गररएको छैन।  

11. कक्षा १ देजि ८  म्मको िदु भूनाि दर:  शैजक्षक  ि २०७८ को ि्याङ्कको आधारमा ष्ट्रिश्लरे्ण गदाि कक्षा १ 
देजि ८  म्मको िदु ष्ट्रिद्याथी भूनाि दर राष्ट्रिय और्ि िदु भूनाि दर भून्दा बढी भूनाि दर भूएका ४७८ स्थानीय 
िहलाई य   मचक बापि िोष्ट्रकएको अिंक िदु भूनाि दरको  मानपुातिक आधारमा प्रदान गररएको छ। त्य ै 
गरी राष्ट्रिय और्ि िदु भूनाि दर भून्दा कम िदु भूनाि दर भूएका २७५ स्थानीय िहलाई य   मचक बापि 
कुनै अिंक प्रदान गररएको छैन।  

12. कक्षा ८ को िलुनामा कक्षा ९ मा ष्ट्रिद्याथी ष्ट्रटकाउ दरिः शैजक्षक  ि २०७८ र २०७९ को ि्याङ्कको 
आधारमा ष्ट्रिश्लरे्ण गदाि कक्षा ८ को िलुनामा कक्षा ९ मा भूएको ष्ट्रिद्याथीको ष्ट्रटकाउ दर राष्ट्रिय और्ि 
ष्ट्रटकाउ दर भून्दा बढी ष्ट्रटकाउ दर भूएका ४३४ स्थानीय िहलाई  मानपुातिक आधारमा य   मचक बापिको 
अिंक प्रदान गररएको छ। त्य ै गरी राष्ट्रिय और्ि ष्ट्रटकाउ दर भून्दा कम ष्ट्रटकाउ दर भूएका ३१९ स्थानीय 
िहलाई य   मचक बापिको कुनै अिंक प्रदान गररएको छैन।  

13.  ामदुाष्ट्रयक ष्ट्रिद्यालयबाट कक्षा १० को परीक्षामा  हभूागी कुल ष्ट्रिद्याथी  िंययाको िलुनामा कम्िीमा स्िरीकृि 
अिंक (GPA) १.६ िा  ो भून्दा उच्च जि.ष्ट्रप.ए. ममल प्रमाण पि प्राप्त गरेका ष्ट्रिद्याथीको प्रतिशििः २०७८ 
 ालमा ए ईई परीक्षामा  हभूागी भूएका ष्ट्रिद्याथी र १.६ जि.ष्ट्रप.ए. िा  ो भून्दा उच्च अिंक लयाई उत्तीणि 
भूएका ष्ट्रिद्याथीको अनपुािको आधारमा राष्ट्रिय और्ि अनपुाि भून्दा बढी प्रतिशिमा १.६ जि.ष्ट्रप.ए. िा  ो 
भून्दा उच्च अिंक लयाई उत्तीणि हनुे ४६७ स्थानीय िहलाई  मानपुातिक आधारमा य   मचक बापिको अिंक 
प्रदान गररएको छ भूने २८६ स्थानीय िहलाई य   मचक बापिको कुनै अिंक प्रदान गररएको छैन।  

१४. चार पटक गभूि िााँच गने मष्ट्रहलाको अनपुाििः  आतथिक िर्ि २०७८/७९ मा स्थानीय िहतभूि रहेका कुल 
गभूिििी मष्ट्रहलामध्ये ४ पटक गभूि िााँच गराउन े मष्ट्रहलाको प्रतिशिमा राष्ट्रिय और्ि प्रतिशि भून्दा बढी 
प्रतिशिमा गभूि िााँच गराउने २८९ स्थानीय िहलाई और्ि गभूि िााँच प्रतिशिको  मानपुातिक आधारमा अिंक 
प्रदान गररएको छ। त्य ै गरी राष्ट्रिय और्ि प्रतिशि भून्दा कम प्रतिशि गभूि िााँच गराउने ४६४ स्थानीय 
िहलाई य   मचक बापि कुनै अिंक प्रदान गररएको छैन।  

१५.  कुल गभूिििी मष्ट्रहलाको  िंययामध्ये स्िास््य  िंस्थामा  तु्केरी हनुे मष्ट्रहलाको अनपुाििः  आतथिक िर्ि 
२०७८/७९ मा स्थानीय िहतभूि रहेका कुल गभूिििी मष्ट्रहलामध्ये स्िास््य  िंस्थामा  तु्केरी हनुे मष्ट्रहलाको 
प्रतिशिमा राष्ट्रिय और्ि प्रतिशि भून्दा बढी प्रतिशिमा स्िास््य  िंस्थामा  तु्केरी गराउने २३५ स्थानीय 
िहलाई और्ि स्िास््य  िंस्थामा  तु्केरी हनुे प्रतिशिको  मानपुातिक आधारमा अिंक प्रदान गररएको छ। 
त्य ै गरी स्िास््य  िंस्थामा  तु्केरी हनुे राष्ट्रिय और्ि प्रतिशि भून्दा कम प्रतिशि स्िास््य  िंस्थामा  तु्केरी 
गराउने ५१८ स्थानीय िहलाई य   मचक बापि कुनै अिंक प्रदान गररएको छैन। 

16. पमणि िोप (ष्ट्रि ीिी, पोतलयो, तडष्ट्रपष्ट्रट, हेपाटाईष्ट्रट  बी, पेण्टाभ्यालेन्ट पी. ी.भूी. दादरुा-रुबेला, िापातनि 
इन् ेफलाईष्ट्रट , कलेरा)  षु्ट्रिधा तलएका िन्मेदेजि २४ मष्ट्रहनातभूि उमेर  ममहका बालबातलकाको अनपुाििः  
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आतथिक िर्ि २०७८/७९ मा स्थानीय िहतभूि रहेका िन्मेदेजि २४ मष्ट्रहनातभूिका उमेर  ममहका  बै 
बालबातलकालाई राष्ट्रिय और्ि पमणि िोप प्रतिशि भून्दा बढी प्रतिशिमा पमणि िोप उपलब्ध गराउने ३४८ 
स्थानीय िहलाई और्ि पमणि िोप प्रतिशिको  मानपुातिक आधारमा अिंक प्रदान गररएको छ। त्य ै गरी पमणि 
िोप राष्ट्रिय और्ि प्रतिशि भून्दा कम प्रतिशि पमणि िोप उपलब्ध गराउने ४०५ स्थानीय िहलाई य   मचक 
बापि कुनै अिंक प्रदान गररएको छैन। 

17. आयोगले कायि  म्पादन  मचकका  म्बन्धमा ियार गरी प्रयोगमा लयाएको ष्ट्रिद्यिुीय अनलाइन पोटिल (Online 

Portal) मा कायि  म्पादन  मचक  म्बन्धी ष्ट्रििरण िोष्ट्रकएको अितधमा प्रष्ट्रिष्ट्रष्ट (Upload) गरे/नगरेकोिः आतथिक 
िर्ि २०७९/८० मा ष्ट्रिद्यिुीय अनलाईन पोटिल ियार भूई प्राष्ट्रितधक रुपमा  िालनमा आउने प्रष्ट्रक्रयामा 
रहेकोले  बै स्थानीय िहलाई य   मचक बापिको अिंक प्रदान गररएको छ। 

 
5. ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान म्बन्धी त फारर  
नेपाल  रकारबाट प्रत्येक प्रदेश िथा स्थानीय  रकारलाई हस्िान्िरण हनुे ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान तनधािरण गदाि 
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (३) को व्यिस्थाबमोजिम प्रत्येक 
प्रदेश िथा स्थानीय िहले प्राप्त गने न्यमनिम अनदुान,  ोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) मा िोष्ट्रकएका 
आधारहरू बमोजिम प्राप्त गने  मिमा आधाररि अनदुान र  ोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा भूएको 
व्यिस्थाबमोजिम कायि  म्पादन ममलयाङ्कनका आधारमा प्राप्त गने अनदुान छुट्टाछुटै्ट गणना गरी कुल ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुान त फारर  गररएको छ। य री प्राप्त हनु ेअनदुान रकम गणना गदाि ३४ स्थानीय िहले न्यमनिम 
अनदुान र  िुमा आधाररि अनदुानबाट ६ करोड ५० लाि भून्दा कम पाउने देजिएकोले त्यस्िो रकमले न्यमनिम 
रूपमा स्थानीय िहलाई  िंष्ट्रिधान प्रदत्त कायिजिम्मेिारी पमरा गनि पयािप्त नहनु ेआयोगले महश ु गरी प्रत्येक स्थानीय 
िहलाई न्यमनिम अनदुान र  मिमा आधाररि अनदुान गरी कम्िीमा रू.६ करोड 50 लाि प्राप्त हो  ्भून्ने हेिलेु 
स्थानीय िहको आन्िररक रािस्िको अिस्था  मेिको आधारमा महानगरपातलकाहरूको  मि बापिको रकममा कररब 
१३ प्रतिशिले कट्टा गरी त्यस्िो रकम ६ करोड ५० लाि भून्दा कम हनुे ३४ िटा स्थानीय िहमा थप गरी 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रकम त फारर  गररएको छ। आतथिक िर्ि २०८०/8१ का लातग नेपाल  रकारले 
उपलब्ध गराउनपुने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको रकम  ाि िटा प्रदेशहरूको हकमा िम्मा रू. 58 अबि 66 
करोड 75 लाि र ७५३ स्थानीय िहहरूको हकमा िम्मा रू. 87 अबि 35 करोड 29 लाि  ष्ट्रहि कुल िम्मा 
रू. 1 िबि 46 अबि 2 करोड 4 लाि रहेको छ।  
  
6. ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान म्बन्धी  झुाि 
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) िण्ड (घ) मा नेपाल  रकारले 
प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई ददने अनदुान  म्बन्धमा नेपाल  रकारलाई  झुाि ददने काम, कििव्य र अतधकार य  
आयोगको हनुे व्यिस्था रहेको छ। अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २८ मा उि ऐन िा 
प्रचतलि काननुबमोजिम प्राप्त भूएको अनदुानको रकम िनु प्रयोिनको लातग प्राप्त भूएको हो  ोही प्रयोिनको लातग 
प्रयोग गनुिपने व्यिस्था गररएको छ। ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको ममल उद्देश्य प्रदेश िथा स्थानीय िहको िचिको 
आिश्यकिा र रािस्िको क्षमिाको फरकबाट त ििना हनुे ष्ट्रित्तीय अन्िर घटाई  न्िलुन कायम गनुि हो। नेपालको 
 िंष्ट्रिधानबमोजिम प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई प्रदान गररएको जिम्मेिारी पमरा गनि आिश्यक पने स्रोि अभूािको 
 मस्या घटाउन यो अनदुान हस्िान्िरण गररन्छ। अििः प्रदेश िथा स्थानीय िहले ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको 
प्रयोग गदाि नेपालको  िंष्ट्रिधान अन ुार आफम लाई प्राप्त कायि जिम्मेिारी पमरा गनि य  अनदुानको प्रयोग गनुिपदिछ। 
त्य री अनदुानको प्रयोग गदाि कुनै ष्ट्रिर्यगि क्षेिका कायिहरूमा माि बढी रकम ष्ट्रितनयोिन गने र अन्य ष्ट्रिर्यगि 
क्षेिका कायिहरूका लातग आिश्यक रकम ष्ट्रितनयोिन नै नहनुे अिस्था आउन ददन ु हुाँदैन। त्य ैगरी आफ्ना 
अतधकारक्षेि तभूिका ष्ट्रिर्यहरूको  न्ितुलि एिम ् नतििामिुी कायािन्ियनमा िोड ददन ु पदिछ।  ाथै, अनदुान 
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त फारर का लातग तलइएका आधार िथा  मचकहरूले  मािेश गरेका ष्ट्रिर्य िथा क्षेिहरूमा अपेजक्षि ष्ट्रिका ,  धुार 
िथा गणुस्िर कायम गने गरी य  अनदुानको प्रयोग गररन ुपदिछ।  
 
उजललजिि व्यिस्थाबमोजिम नेपाल  रकारले प्रदेश र स्थानीय िहलाई प्रदान गने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको 
 म्बन्धमा देहायबमोजिम  झुाि प्रदान गररएको छ: 
(1)  शिि अनदुान,  मपमरक अनदुान र ष्ट्रिशेर् अनदुानलाई  िंष्ट्रिधानको ममि र भूािनाबमोजिम ष्ट्रििरण गने गरी 

व्यिजस्थि गदै यस्िा अनदुानको पररमाणलाई न्यमनीकरण गदै त्य बाट प्राप्त रकम  मेिबाट पररपमतिि हनु 
न केको प्रदेश िथा स्थानीय िहको ष्ट्रित्तीय अन्िर (Fiscal Gap) पररपमतिि गनि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 
रकम प्रयोग गनुिपने। 

(2) नेपालको  िंष्ट्रिधानले  रुजक्षि गरेका नागररकका मौतलक हक कायािन्ियनको  तुनजश् चििा गनि िथा राज्यका 
तनदेशक त द्धान्ि अनरुूपको ददशामा अगातड बढ्ने गरी प्रदेश िथा स्थानीय िहको आतथिक ष्ट्रिका मा 
योगदान परु् याउन ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको प्रयोग गनुिपने। 

(3) राष्ट्रिय रुपमा पछातड परेका प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई राष्ट्रिय और्ि स्िरको नजिक लयाउन ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानको प्रयोग गनुिपने। 

(4)  मािका  बै िगि, क्षेि,  मदुाय, िाििाति, अलप ङ् ययक,  ीमान्िकृि, अशि र अ हायहरूको 
 शिीकरण गनि र प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई ष्ट्रिका को ममल प्रिाहमा लयाउन  मानीकरण अनदुानको 
प्रयोग गनुिपने। 

(5) प्रदेश र स्थानीय िहले राष्ट्रिय मानदण्ड र राष्ट्रिय लक्ष्य हात ल गने ददशामा योगदान पगु्ने गरी ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानको रकम प्रयोग गनुिपने। 

(6)  म्बजन्धि प्रदेश र स्थानीय िहको जशक्षा, स्िास््य, िानेपानी िस्िा अत्यािश्यक  ेिा उपलब्ध गराउन, 
अन्य प्रदेश र अन्य स्थानीय िह ाँग प्रतिस्पधाि गदै  न्ितुलि ष्ट्रिका  गनि गराउन, प्रदेश िथा स्थानीय िहमा 
रहेको आतथिक  ामाजिक अ मानिा न्यमनीकरण गनि,  डक, त ाँचाइ, ष्ट्रिद्यिु,  च चार लगायिका पमिािधार 
ष्ट्रिका  गनि िथा  िंष्ट्रिधानले प्रत्याभूमि गरेको िचिको जिम्मेिारी पमरा गनि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 
रकमको प्रयोग गनुिपने।  

(7) प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूलाई  रकारी  ेिाहरू न्यमनिम र  मिाममलक रुपमा नागररकहरूलाई 
बा स्थानको आधारमा भेूदभूाि नहनुे गरी प्रदान गनि उपयिु मािामा स्रोि  ाधनहरू उपलब्ध गराउन 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको रकम प्रयोग गनुिपने। 

(8)  िंष्ट्रिधान िथा  म्बजन्धि काननुले प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई ददएको जिम्मेिारी अनरुुप  ेिा प्रिाह र 
ष्ट्रिका  तनमािण गनिका लातग ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान प्रयोग गनुिपने।  

(9) नेपालको  िंष्ट्रिधानको धारा ६० को उपधारा (४) बमोजिम नेपाल  रकारले प्रदेश र स्थानीय िहलाई 
िचिको आिश्यकिा र रािस्िको क्षमिाको आधारमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गनुिपने व्यिस्था 
रहेको छ। िचिको आिश्यकिा तनधािरणका लातग  िंष्ट्रिधान बमोजिम िहगि  रकारको कायिजिम्मेिारीको 
अतिररि िि ् म्बन्धी न्यमनिम मानदण्ड र आितधक लक्ष्य िथा प्रति इकाइ लागि आिश्यक पदिछ। 
आयोगले प्रदेश िथा स्थानीय िहको िचिको आिश्यकिा र रािस्ि क्षमिालाई थप िस्िपुरक ढङ्गबाट 
आाँकलन गने गरी ष्ट्रिगिको अध्ययनलाई अद्याितधक गने कायि गरररहेको छ। िर, कतिपय कायि 
जिम्मेिारीहरूको  म्बन्धमा न्यमनिम मानदण्ड िथा राष्ट्रिय, प्रादेजशक र स्थानीय िहगि लक्ष्य तनधािरण भूई 
न केको अिस्थामा िचिको यथाथि आिश्यकिा आाँकलन गनि कदठनाइ भूएको जस्थति छ। अििः िहगि 
 रकारको कायि जिम्मेिारीहरूका ष्ट्रिर्य तभूिका  ेिाको न्यमनिम मानदण्ड, लक्ष्य र लागि लगायिका 
ष्ट्रिर्यहरू ममलििः  ङ् घ  रकारबाट तनधािरण गनुिपने। 

(10) प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई  िंष्ट्रिधानको अन ुमचीले प्रत्याभूमि गरेको एकल अतधकार अन्िगििका मयुय कायि 
जिम्मेिारीहरू  म्पादन गनिका लातग उपलब्ध गराइन े ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रकम आयोगबाट 
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तनधािरण गरी त फारर  गने अिस्थामा नेपाल  रकारले प्रदेश र स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउन ेअन्य 
अनदुान ( शिि,  मपमरक र ष्ट्रिशेर्) को रकमले के कति हद्  म्म  मानीकरण अनदुानको ममल उद्देश्य 
( मानीकरण गने कायि) मा  घाउ एिम ् योगदान परु् याउाँछ भून्ने ष्ट्रिर्य आयोगलाई िानकारी नभूईकन 
 मानीकरण अनदुानको रकम तनधािरण हनुे ष्ट्रिद्यमान पद्धतिमा  धुार लयाउनपुने।  

(11) नेपाल  रकारबाट प्रदेश र स्थानीय िहमा हस्िान्िरण गररने  शिि,  मपमरक र ष्ट्रिशेर् अनदुानहरूबाट 
 मानीकरण अनदुानको उद्देश्यमा पने प्रभूाि र अ रका बारेमा  ङ्घ  रकारका ष्ट्रिर्यगि मन्िालय िथा 
अन्य तनकायहरूले पयािप्त ध्यान ददनपुने।  ाथै, य री अन्य अनदुान ( शिि,  मपमरक र ष्ट्रिशेर्) माफि ि ्
 मानीकरणको ममल उद्देश्यमा  घाउ परु् याउने गरी हाल नेपाल  रकारबाट हस्िान्िरण गररएका योिना, 
कायिक्रम र बिेट आगामी ददनमा क्रमशिः  मानीकरण अनदुानमाफि ि ् कायािन्ियन गने गरी बााँडफााँट, 
ष्ट्रििरण र हस्िान्िरण गदै िाने नीति अिलम्बन गनुिपने। 

(12) अन्िर  रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (४) मा प्रदेश िथा स्थानीय 
िहले आफम ले उठाएको रािस् ि र उि ऐन बमोजिम रािस्ि बााँडफााँटबाट प्राप्त हनुे रकमबाट प्रशा तनक 
िचि पगु्ने गरी रािस्ि र व्ययको अनमुान पेश गनुिपने व्यिस्था रहेको हुाँदा प्रदेश िथा स्थानीय िहले 
प्रशा तनक िचि [पाररश्रतमक/ षु्ट्रिधा, माल ामान िथा  ेिाको उपयोग (कायिक्रम  म्बन्धी िचिहरू 
बाहेक), अनगुमन िथा ममलयाङ्कन िचि, भ्रमण िचि, ष्ट्रिजशष्ट व्यजि िथा प्रतितनतधमण्डलको अध्ययन िथा 
भ्रमण िचि, ष्ट्रिष्ट्रिध िचि,  भूा  िालन िचि, तनिजृत्तभूरण िथा अशििजृत्त, उपदान,  ेिा तनितृ्तको  जिि 
ष्ट्रिदा,  ेिा तनितृ्तको और्तध उपचार, िग्गा/घर/ िारी  ाधन/मेजशनरी औिारको भूाडा, रािस्ि, न्याष्ट्रयक 
िथा अन्य ष्ट्रफिाि, भैूपरी आउने चाल ुिचि] िस्िा शीर्िक िा ष्ट्रिर्यमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरणको अनदुानबाट 
प्राप्त रकमको प्रयोग गनि नहनु।े  

(13)  िंघीय ईकाइ बाहेकका ईकाइहरूमा ष्ट्रिका  योिना नबन्ने हुाँदा  िंघीय ईकाइमा माि बिेट ष्ट्रितनयोिन 
गने।  

(14) आतथिक िर्िको अन्त्यमा ष्ट्रिि भूएको ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको रकम अको आतथिक िर्िमा िचि गदाि 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान िनु प्रयोिनका लातग ष्ट्रितनयोिन गररएको हो  ोही प्रयोिनमा माि िचि 
गनुिपने। यस्िो रकम आन्िररक आयको रुपमा गणना गरी चाल ुप्रकृतिका शीर्िकमा िचि गनि पाइने छैन।  

 
 
 

द्रष्टव्य: स्थानीय िहमा कायिरि स्िास््यकमी िथा जशक्षकको पाररश्रतमक िथा  ेिा  षु्ट्रिधा बापिको रकम ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानमा कायम गनि य  आयोगको च. निं. ३३३, तमति २०७९/११/२६ को पिबाट अथि 
मन्िालयलाई पिाचार गररएकोमा  ोको िानकारी अथि मन्िालयले हाल म्म उपलव्ध नगराएको हुाँदा ष्ट्रििरण 
उपलव्ध भूए पिाि स्िास््यकमी िथा जशक्षकको पाररश्रतमक िथा  ेिा  षु्ट्रिधा िफि को ष्ट्रित्तीय  मानीकरणको पमरक 
त फारर  गने गरी आतथिक िर्ि २०८०/8१ का लातग नेपाल  रकारले प्रदेश  रकारलाई हस्िान्िरण गने ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुान म्बन्धी त फारर  अन ुमची 1 मा र नेपाल  रकारले स्थानीय  रकारलाई हस्िान्िरण गने 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान म्बन्धी त फारर  अन ुमची 2 मा  मािेश गररएका छन।् 
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अन ुमची-१ 

आतथिक िर्ि २०८०/८१ का लातग नपेाल  रकारबाट प्रदेश  रकारलाई हस्िान्िरण हनु ेष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 
 म्बन्धी त फारर  

क्र. िं. प्रदेशको नाम 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान (रु.लािमा) 

न्यमनिम  िुमा आधाररि 
कायि  म्पादनमा 

आधाररि 
िम्मा 

1 कोशी प्रदेश 26915 56125 4798 87838 
2 मधेश प्रदेश 17807 54341 2002 74150 
3 बागमिी प्रदेश 26201 50415 3519 80135 
4 गण्डकी प्रदेश 17971 54015 4239 76225 
5 लजुम्बनी प्रदेश 23023 55105 3355 81483 
6 कणािली प्रदेश 17180 81448 3013 101641 
7  दुमरपजिम प्रदेश 17572 65090 2541 85203 
    146669 416539 23467 586675 
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अन ुमची-2 

आतथिक िर्ि २०८०/८१ का लातग नपेाल  रकारबाट स्थानीय  रकारलाई हस्िान्िरण हनु ेष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुान म्बन्धी त फारर  

 

क्र. िं. जिलला  ङ्किे निं. स्थानीय िहको नाम 

ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान (रु.लािमा) 

न्यमनिम 
 िुमा 
आधाररि 

कायि 
 म्पादनमा 
आधाररि 

िम्मा 

1 िाप्लेिङु 10101 फिाङ्लङु्ग गाउाँपातलका 300 
604 40 944 

2 िाप्लेिङु 10102 तमक्िािोला गाउाँपातलका 275 498 39 812 

3 िाप्लेिङु 10103 मेररङ्गदेन गाउाँपातलका 300 653 44 997 

4 िाप्लेिङु 10104 मैिािोला गाउाँपातलका 300 567 59 926 

5 िाप्लेिङु 10105 आठराई तििेणी गाउाँपातलका 300 685 42 1027 

6 िाप्लेिङु 10106 फुङतलङ्ग नगरपातलका 325 1100 55 1480 

7 िाप्लेिङु 10107 पातथभूरा याङ्िराक गाउाँपातलका 300 685 54 1039 

8 िाप्लेिङु 10108 त रीिङ्गा गाउाँपातलका 300 769 59 1128 

9 िाप्लेिङु 10109 त ददङ्गिा गाउाँपातलका 300 622 53 975 

10  िंििुा भूा 10201 भूोटिोला गाउाँपातलका 275 375 45 695 

11  िंििुा भूा 10202 मकाल ुगाउाँपातलका 300 624 43 967 

12  िंििुा भूा 10203 त लीचोङ गाउाँपातलका 300 598 47 945 

13  िंििुा भूा 10204 जचजचला गाउाँपातलका 275 420 54 749 

14  िंििुा भूा 10205  भूापोिरी गाउाँपातलका 300 546 44 890 

15  िंििुा भूा 10206 िााँदबारी नगरपातलका 350 1222 54 1626 

16  िंििुा भूा 10207 पााँचिपन नगरपातलका 300 766 45 1111 

17  िंििुा भूा 10208 चैनपरु नगरपातलका 325 1066 55 1446 

18  िंििुा भूा 10209 मादी नगरपातलका 300 686 51 1037 

19  िंििुा भूा 10210 धमिदेिी नगरपातलका 300 802 45 1147 

20  ोलिुमु्ब ु 10301 िमु्ब ुपा ाङलहाम ुगाउाँपातलका 275 526 49 850 

21  ोलिुमु्ब ु 10302 माहाकुलङु गाउाँपातलका 300 578 43 921 

22  ोलिुमु्ब ु 10303  ोिाङ गाउाँपातलका 275 506 41 822 

23  ोलिुमु्ब ु 10304 माप्य दधुकोशी गाउाँपातलका 300 656 48 1004 

24  ोलिुमु्ब ु 10305 थलुङु दधुकोशी गाउाँपातलका 300 874 51 1225 

25  ोलिुमु्ब ु 10306 नेचा लयान गाउाँपातलका 300 787 42 1129 

26  ोलिुमु्ब ु 10307  ोलदुधुकुण्ड नगरपातलका 325 891 58 1274 

27  ोलिुमु्ब ु 10308 तलि ुष्ट्रपके गाउाँपातलका 275 375 38 688 



20 

 

क्र. िं. जिलला  ङ्किे निं. स्थानीय िहको नाम 

ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान (रु.लािमा) 

न्यमनिम 
 िुमा 
आधाररि 

कायि 
 म्पादनमा 
आधाररि 

िम्मा 

28 ओिलढुङ्गा 10401 जचशिंिुगढी गाउाँपातलका 300 431 46 777 

29 ओिलढुङ्गा 10402 त ष्ट्रद्धचरण नगरपातलका 325 664 47 1036 

30 ओिलढुङ्गा 10403 मोलङु्ग गाउाँपातलका 300 450 36 786 

31 ओिलढुङ्गा 10404 जििीदेम्बा गाउाँपातलका 300 422 50 772 

32 ओिलढुङ्गा 10405 तलिु गाउाँपातलका 300 398 45 743 

33 ओिलढुङ्गा 10406 चम्पादेिी गाउाँपातलका 300 464 39 803 

34 ओिलढुङ्गा 10407  नुकोशी गाउाँपातलका 300 475 47 822 

35 ओिलढुङ्गा 10408 मानेभून्ज्याङ्ग गाउाँपातलका 325 530 45 900 

36 िोटाङ 10501 केष्ट्रपला गढी गाउाँपातलका 300 433 40 773 

37 िोटाङ 10502 ऐ ेलिुकि  गाउाँपातलका 300 451 49 800 

38 िोटाङ 10503 रािा बे ी गाउाँपातलका 300 402 41 743 

39 िोटाङ 10504 हले ी ििुाचङु नगरपातलका 325 666 47 1038 

40 िोटाङ 10505 ददिेल रुपाकोट मझिुागढी नगरपातलका 375 978 56 1409 

41 िोटाङ 10506  ाकेला गाउाँपातलका 300 368 43 711 

42 िोटाङ 10507 ददप्रङु चइुचमु्मा गाउाँपातलका 325 547 50 922 

43 िोटाङ 10508 िोटेहाङ गाउाँपातलका 325 577 44 946 

44 िोटाङ 10509 िन्िेढुङ्गा गाउाँपातलका 300 437 37 774 

45 िोटाङ 10510 बराहपोिरी गाउाँपातलका 300 418 39 757 

46 भूोिपरु 10601 र्डानन्द नगरपातलका 350 701 44 1095 

47 भूोिपरु 10602  ालपात तलछो गाउाँपातलका 300 386 58 744 

48 भूोिपरु 10603 टेम्केमैयङु गाउाँपातलका 300 500 47 847 

49 भूोिपरु 10604 भूोिपरु नगरपातलका 325 668 45 1038 

50 भूोिपरु 10605 अरुण गाउाँपातलका 300 487 45 832 

51 भूोिपरु 10606 पौिा दङु्मा गाउाँपातलका 300 437 59 796 

52 भूोिपरु 10607 रामप्र ाद राई गाउाँपातलका 300 497 45 842 

53 भूोिपरु 10608 हििुागढी गाउाँपातलका 325 523 45 893 

54 भूोिपरु 10609 आमचोक गाउाँपातलका 300 493 47 840 

55 धनकुटा 10701 महालक्ष्मी नगरपातलका 325 587 50 962 

56 धनकुटा 10702 पाजिबा  नगरपातलका 325 554 40 919 

57 धनकुटा 10703 छथर िोरपाटी गाउाँपातलका 300 508 54 862 

58 धनकुटा 10704 धनकुटा नगरपातलका 350 871 56 1277 
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59 धनकुटा 10705  ष्ट्रहदभूमुी गाउाँपातलका 300 502 52 854 

60 धनकुटा 10706  ााँगरुीगढी गाउाँपातलका 325 552 44 921 

61 धनकुटा 10707 चौष्ट्रि े गाउाँपातलका 300 526 46 872 

62 िेह्रथमु 10801 आठराई गाउाँपातलका 325 591 33 949 

63 िेह्रथमु 10802 फेदाप गाउाँपातलका 300 508 43 851 

64 िेह्रथमु 10803 मेन्छयायेम गाउाँपातलका 275 375 37 687 

65 िेह्रथमु 10804 म्याङ्गलङु्ग नगरपातलका 325 558 38 921 

66 िेह्रथमु 10805 लालीगरुााँ  नगरपातलका 300 475 38 813 

67 िेह्रथमु 10806 छथर गाउाँपातलका 300 484 48 832 

68 पााँचथर 10901 याङिरक गाउाँपातलका 300 514 58 872 

69 पााँचथर 10902 ष्ट्रहतलहाङ्ग गाउाँपातलका 325 597 54 976 

70 पााँचथर 10903 फालेलङु्ग गाउाँपातलका 325 570 51 946 

71 पााँचथर 10904 ष्ट्रफददम नगरपातलका 400 1007 54 1461 

72 पााँचथर 10905 फालगनुन्द गाउाँपातलका 325 615 48 988 

73 पााँचथर 10906 कुम्मायक गाउाँपातलका 300 457 48 805 

74 पााँचथर 10907 िमु्बेिा गाउाँपातलका 300 404 55 759 

75 पााँचथर 10908 तमक्लािङु गाउाँपातलका 325 626 46 997 

76 इलाम 11001 माई िोगमाई गाउाँपातलका 325 566 41 932 

77 इलाम 11002  न्दकपरु गाउाँपातलका 300 464 48 812 

78 इलाम 11003 ईलाम नगरपातलका 375 1024 54 1453 

79 इलाम 11004 देउमाई नगरपातलका 350 759 47 1156 

80 इलाम 11005 फाकफोकथमु गाउाँपातलका 325 586 42 953 

81 इलाम 11006 माङ ेबङु गाउापातलका 300 520 50 870 

82 इलाम 11007 चलुाचलुी गाउाँपातलका 325 576 44 945 

83 इलाम 11008 माई नगरपातलका 350 742 39 1131 

84 इलाम 11009  मयोदय नगरपातलका 400 1121 55 1576 

85 इलाम 11010 रोङ गाउाँपातलका 300 532 45 877 

86 झापा 11101 मेचीनगर नगरपातलका 525 1838 38 2401 

87 झापा 11102 बदु्धशाजन्ि गाउाँपातलका 375 942 43 1360 

88 झापा 11103 अिुिनधारा नगरपातलका 425 1179 47 1651 

89 झापा 11104 कन्काई नगरपातलका 375 890 47 1312 
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90 झापा 11105 जशि िाक्षी नगरपातलका 425 1225 37 1687 

91 झापा 11106 कमल गाउाँपातलका 375 988 47 1410 

92 झापा 11107 दमक नगरपातलका 450 1386 51 1887 

93 झापा 11108 गौरादह नगरपातलका 400 1072 49 1521 

94 झापा 11109 गौररगञ्ज गाउाँपातलका 350 760 43 1153 

95 झापा 11110 झापा गाउाँपातलका 350 777 42 1169 

96 झापा 11111 बाह्रदशी गाउाँपातलका 350 779 40 1169 

97 झापा 11112 तबिािमोड नगरपातलका 475 1511 50 2036 

98 झापा 11113 हलदीबारी गाउाँपातलका 325 715 58 1098 

99 झापा 11114 भूद्रमपरु नगरपातलका 425 1274 45 1744 

100 झापा 11115 कचनकिल गाउाँपातलका 350 855 44 1249 

101 मोरङ 11201 तमक्लािङु्ग गाउाँपातलका 325 720 38 1083 

102 मोरङ 11202 लेटाङ नगरपातलका 350 758 39 1147 

103 मोरङ 11203 केराबारी गाउाँपातलका 350 738 41 1129 

104 मोरङ 11204  नु्दरहरैंचा नगरपातलका 475 1444 46 1965 

105 मोरङ 11205 बेलबारी नगरपातलका 425 1232 44 1701 

106 मोरङ 11206 कानेपोिरी गाउाँपातलका 350 867 42 1259 

107 मोरङ 11207 पथरी शतनिरे नगरपातलका 425 1189 45 1659 

108 मोरङ 11208 उलािबारी नगरपातलका 400 1114 51 1565 

109 मोरङ 11209 रििुामाई नगरपातलका 400 1075 43 1518 

110 मोरङ 11210  नुिर्ी नगरपातलका 400 980 36 1416 

111 मोरङ 11211 रिं गेली नगरपातलका 400 1015 49 1464 

112 मोरङ 11212 ग्रामथान गाउाँपातलका 350 770 50 1170 

113 मोरङ 11213 बढुीगिंगा गाउाँपातलका 375 929 51 1355 

114 मोरङ 11214 तबराटनगर महानगरपातलका 1000 2436 50 3486 

115 मोरङ 11215 कटहरी गाउाँपातलका 350 856 52 1258 

116 मोरङ 11216 धनपालथान गाउाँपातलका 350 835 38 1223 

117 मोरङ 11217 िहदा गाउाँपातलका 375 851 41 1267 

118  नु री 11301 धरान उपमहानगरपातलका 825 2175 52 3052 

119  नु री 11302 बराहक्षेि नगरपातलका 450 1343 39 1832 

120  नु री 11303 कोशी गाउाँपातलका 375 883 39 1297 
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121  नु री 11304 भूोक्राहा नरत िंह गाउाँपातलका 375 799 37 1211 

122  नु री 11305 रामधनुी नगरपातलका 400 1023 45 1468 

123  नु री 11306 ईटहरी उपमहानगरपातलका 825 2152 40 3017 

124  नु री 11307 दहुबी नगरपातलका 400 1092 47 1539 

125  नु री 11308 गढी गाउाँपातलका 350 769 44 1163 

126  नु री 11309 इनरुिा नगरपातलका 425 1207 50 1682 

127  नु री 11310 हररनगर गाउाँपातलका 375 842 50 1267 

128  नु री 11311 देिानगन्ि गाउाँपातलका 350 766 45 1161 

129  नु री 11312 बिुि गाउाँपातलका 350 701 49 1100 

130 उदयपरु 11401 बेलका नगरपातलका 375 847 50 1272 

131 उदयपरु 11402 चौदण्डीगढी नगरपातलका 375 953 52 1380 

132 उदयपरु 11403 तियगुा नगरपातलका 475 1494 49 2018 

133 उदयपरु 11404 रौिामाई गाउाँपातलका 325 575 42 942 

134 उदयपरु 11405 तलम्चङु्बङु गाउाँपातलका 300 353 48 701 

135 उदयपरु 11406 िाप्ली गाउाँपातलका 300 407 48 755 

136 उदयपरु 11407 कटारी नगरपातलका 400 644 53 1097 

137 उदयपरु 11408 उदयपरुगढी गाउाँपातलका 350 1076 61 1487 

138  प्तरी 20101  प्तकोशी नगरपातलका 325 540 46 911 

139  प्तरी 20102 कन्चनरुप नगरपातलका 400 1016 39 1455 

140  प्तरी 20103 अग्मी यर कृष्ण  िरन गाउाँपातलका 325 642 35 1002 

141  प्तरी 20104 रुपनी गाउाँपातलका 325 620 42 987 

142  प्तरी 20105 शम्भूनुाथ नगरपातलका 350 750 41 1141 

143  प्तरी 20106 िडक नगरपातलका 375 888 39 1302 

144  प्तरी 20107  रुुङ्गा नगरपातलका 375 875 51 1301 

145  प्तरी 20108 बलान तबहलु गाउाँपातलका 325 544 44 913 

146  प्तरी 20109 बोदेबर ाईन नगरपातलका 375 876 36 1287 

147  प्तरी 20110 डाक्नेश्वरी नगरपातलका 375 859 41 1275 

148  प्तरी 20111 रािगढ गाउाँपातलका 325 658 40 1023 

149  प्तरी 20112 तबष्णपुरु गाउाँपातलका 325 583 31 939 

150  प्तरी 20113 रािष्ट्रिराि नगरपातलका 425 1298 37 1760 

151  प्तरी 20114 महादेिा गाउाँपातलका 325 662 37 1024 
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152  प्तरी 20115 तिरहिु गाउाँपातलका 325 555 34 914 

153  प्तरी 20116 हनमुाननगर कङ्कातलनी नगरपातलका 375 897 32 1304 

154  प्तरी 20117 तिलाठी कोईलाडी गाउाँपातलका 350 728 37 1115 

155  प्तरी 20118 तछन्नमस्िा गाउाँपातलका 325 660 33 1018 

156 त रहा 20201 लहान नगरपातलका 500 1479 37 2016 

157 त रहा 20202 धनगढीमाई नगरपातलका 375 903 39 1317 

158 त रहा 20203 गोलबिार नगरपातलका 400 976 41 1417 

159 त रहा 20204 तमचेया नगरपातलका 375 918 46 1339 

160 त रहा 20205 कििन्हा नगरपातलका 350 662 36 1048 

161 त रहा 20206 कलयाणपरु नगरपातलका 375 877 37 1289 

162 त रहा 20207 नरहा गाउाँपातलका 300 475 39 814 

163 त रहा 20208 ष्ट्रिष्णपुरु गाउाँपातलका 300 474 35 809 

164 त रहा 20209 अनिमा गाउाँपातलका 325 526 47 898 

165 त रहा 20210  िुीपरु नगरपातलका 350 752 39 1141 

166 त राहा 20211 लक्ष्मीपरु पिारी गाउाँपातलका 325 629 35 989 

167 त रहा 20212  ििुानान्कारकट्टी गाउाँपातलका 300 473 53 826 

168 त रहा 20213 भूगिानपरु गाउाँपातलका 325 519 38 882 

169 त रहा 20214 निरािपरु गाउाँपातलका 300 465 40 805 

170 त रहा 20215 बररयारपट्टी गाउाँपातलका 325 578 32 935 

171 त रहा 20216 औरही गाउाँपातलका 325 550 29 904 

172 त रहा 20217 त राहा नगरपातलका 475 1319 30 1824 

173 धनरु्ा 20301 गणेशमान चारनाथ नगरपातलका 350 738 38 1126 

174 धनरु्ा 20302 धनरु्ाधाम नगरपातलका 375 861 43 1279 

175 धनरु्ा 20303 तमतथला नगरपातलका 375 922 37 1334 

176 धनरु्ा 20304 बटेश्वर गाउाँपातलका 325 547 39 911 

177 धनरु्ा 20305 जक्षरेश्वरनाथ नगरपातलका 375 843 38 1256 

178 धनरु्ा 20306 लक्ष्मीतनया गाउाँपातलका 325 650 36 1011 

179 धनरु्ा 20307 तमतथला तबहारी नगरपातलका 350 697 40 1087 

180 धनरु्ा 20308 हिं परु नगरपातलका 350 766 38 1154 

181 धनरु्ा 20309  बैला नगरपातलका 400 942 36 1378 

182 धनरु्ा 20310 शहीदनगर नगरपातलका 375 880 39 1294 
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183 धनरु्ा 20311 कमला नगरपातलका 350 745 27 1122 

184 धनरु्ा 20312 िनक नजन्दनी गाउाँपातलका 325 578 35 938 

185 धनरु्ा 20313 तबदेह नगरपातलका 350 684 37 1071 

186 धनरु्ा 20314 औरही गाउाँपातलका 325 543 45 913 

187 धनरु्ा 20315 िनकपरुधाम उपमहानगरपातलका 875 2331 44 3250 

188 धनरु्ा 20316 धनौिी गाउाँपातलका 325 519 24 868 

189 धनरु्ा 20317 नगराइन नगरपातलका 350 752 27 1129 

190 धनरु्ा 20318 मजुियापट्टी म ुहरतमया गाउाँपातलका 325 571 38 934 

191 महोत्तरी 20401 बददिबा  नगरपातलका 425 1147 37 1609 

192 महोत्तरी 20402 गौशाला नगरपातलका 425 1107 34 1566 

193 महोत्तरी 20403  ोनमा गाउाँपातलका 350 742 28 1120 

194 महोत्तरी 20404 औरही नगरपातलका 350 636 34 1020 

195 महोत्तरी 20405 भूाँगाहा नगरपातलका 375 834 37 1246 

196 महोत्तरी 20406 लोहरपट्टी नगरपातलका 350 738 40 1128 

197 महोत्तरी 20407 बलिा नगरपातलका 375 780 41 1196 

198 महोत्तरी 20408 राम गोपालपरु नगरपातलका 350 604 42 996 

199 महोत्तरी 20409  ाम् ी गाउाँपातलका 350 655 36 1041 

200 महोत्तरी 20410 मनरा जश िा नगरपातलका 375 933 37 1345 

201 महोत्तरी 20411 एकडारा गाउाँपातलका 325 632 34 991 

202 महोत्तरी 20412 महोत्तरी गाउाँपातलका 325 618 45 988 

203 महोत्तरी 20413 ष्ट्रपपरा गाउाँपातलका 350 752 32 1134 

204 महोत्तरी 20414 मष्ट्रटहानी नगरपातलका 350 647 42 1039 

205 महोत्तरी 20415 िलेश्वर नगरपातलका 400 1098 43 1541 

206  लािही 20501 लालबन्दी नगरपातलका 400 1103 42 1545 

207  लािही 20502 हररिन नगरपातलका 375 891 40 1306 

208  लािही 20503 बागमिी नगरपातलका 375 826 46 1247 

209  लािही 20504 बरहथिा नगरपातलका 425 1168 35 1628 

210  लािही 20505 हररपरु नगरपातलका 350 752 46 1148 

211  लािही 20506 ईश्वरपरु नगरपातलका 425 1050 37 1512 

212  लािही 20507 हररपिुाि नगरपातलका 350 704 36 1090 

213  लािही 20508 प ाि गाउाँपातलका 325 507 42 874 
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214  लािही 20509 ब्रह्मपरुी गाउाँपातलका 325 646 41 1012 

215  लािही 20510 चन्द्रनगर गाउाँपातलका 350 689 40 1079 

216  लािही 20511 कष्ट्रिला ी नगरपातलका 375 796 37 1208 

217  लािही 20512 चक्रघट्टा गाउाँपातलका 325 605 40 970 

218  लािही 20513 ब बररया गाउाँपातलका 325 531 42 898 

219  लािही 20514 धनकौल गाउाँपातलका 325 546 40 911 

220  लािही 20515 रामनगर गाउाँपातलका 325 627 45 997 

221  लािही 20516 बलरा नगरपातलका 375 872 40 1287 

222  लािही 20517 गोडैटा नगरपातलका 375 872 50 1297 

223  लािही 20518 ष्ट्रिष्णु गाउाँपातलका 325 568 28 921 

224  लािही 20519 कौडेना गाउाँपातलका 325 575 38 938 

225  लािही 20520 मलिंगिा नगरपातलका 375 934 43 1352 

226 रौिहट 20601 चन्द्रपरु नगरपातलका 450 1248 38 1736 

227 रौिहट 20602 गिुरा नगरपातलका 375 871 38 1284 

228 रौिहट 20603 फििुा तबियपरु नगरपातलका 350 721 39 1110 

229 रौिहट 20604 कटहररया नगरपातलका 350 730 37 1117 

230 रौिहट 20605 बनृ्दािन नगरपातलका 375 766 41 1182 

231 रौिहट 20606 गढीमाई नगरपातलका 375 745 44 1164 

232 रौिहट 20607 माधि नारायण नगरपातलका 350 701 43 1094 

233 रौिहट 20608 गरुडा नगरपातलका 400 910 48 1358 

234 रौिहट 20609 देिाही गोनाही नगरपातलका 350 631 39 1020 

235 रौिहट 20610 मौलापरु नगरपातलका 325 556 48 929 

236 रौिहट 20611 बौधीमाई नगरपातलका 350 665 35 1050 

237 रौिहट 20612 परोहा नगरपातलका 350 716 44 1110 

238 रौिहट 20613 रािपरु नगरपातलका 375 726 44 1145 

239 रौिहट 20614 यमनुामाई गाउाँपातलका 325 527 39 891 

240 रौिहट 20615 दगुाि भूगििी गाउाँपातलका 325 563 35 923 

241 रौिहट 20616 रािदेिी नगरपातलका 350 676 44 1070 

242 रौिहट 20617 गौर नगरपातलका 350 786 55 1191 

243 रौिहट 20618 ईशनाथ नगरपातलका 375 788 36 1199 

244 बारा 20701 तनिगढ नगरपातलका 350 796 33 1179 
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245 बारा 20702 कोलहिी नगरपातलका 375 925 35 1335 

246 बारा 20703 िीिपरु त मरा उपमहानगरपातलका 775 1863 32 2670 

247 बारा 20704 परिानीपरु गाउाँपातलका 325 594 44 963 

248 बारा 20705 प्र ौनी गाउाँपातलका 325 640 31 996 

249 बारा 20706 ष्ट्रिश्रामपरु गाउाँपातलका 325 597 39 961 

250 बारा 20707 फेटा गाउाँपातलका 325 641 40 1006 

251 बारा 20708 कलैया उपमहानगरपातलका 775 1884 48 2707 

252 बारा 20709 करैयामाई गाउाँपातलका 325 637 47 1009 

253 बारा 20710 बारागढी गाउाँपातलका 325 647 41 1013 

254 बारा 20711 आदशि कोटिाल गाउाँपातलका 325 625 37 987 

255 बारा 20712 त म्रौनगढ नगरपातलका 375 930 42 1347 

256 बारा 20713 पचरौिा नगरपातलका 350 713 32 1095 

257 बारा 20714 महागढीमाई नगरपातलका 400 1013 33 1446 

258 बारा 20715 देििाल गाउाँपातलका 325 569 39 933 

259 बारा 20716  िुणि गाउाँपातलका 325 641 40 1006 

260 प ाि 20801 ठोरी ( िुणिपरु) गाउाँपातलका 325 554 39 918 

261 प ाि 20802 जिराभूिानी गाउाँपातलका 325 565 52 942 

262 प ाि 20803 िगरनाथपरु गाउाँपातलका 350 699 33 1082 

263 प ाि 20804 पटेिाि  गुौली गाउाँपातलका 325 576 46 947 

264 प ाि 20805  ििुा प्र ौनी गाउाँपातलका 350 718 37 1105 

265 प ाि 20806 प ािगढी नगरपातलका 350 796 35 1181 

266 प ाि 20807 तबरगन्ि महानगरपातलका 1000 2584 45 3629 

267 प ाि 20808 बहदुरमाई नगरपातलका 350 810 35 1195 

268 प ाि 20809 पोिररया नगरपातलका 350 707 38 1095 

269 प ाि 20810 कातलकामाई गाउाँपातलका 325 558 42 925 

270 प ाि 20811 धोबीनी गाउाँपातलका 300 508 34 842 

271 प ाि 20812 तछपहरमाई गाउाँपातलका 325 630 37 992 

272 प ाि 20813 पकाहा मैनपरु गाउाँपातलका 325 540 41 906 

273 प ाि 20814 तबन्दबात नी गाउाँपातलका 325 609 39 973 

274 दोलिा 30101 गौररशिंकर गाउाँपातलका 300 699 52 1051 

275 दोलिा 30102 तबग ुगाउाँपातलका 300 737 38 1075 
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276 दोलिा 30103 कातलन्चोक गाउाँपातलका 325 878 54 1257 

277 दोलिा 30104 बैिेस्िर गाउाँपातलका 300 811 44 1155 

278 दोलिा 30105 जिरी नगरपातलका 300 664 45 1009 

279 दोलिा 30106 िामाकोशी गाउाँपातलका 300 795 56 1151 

280 दोलिा 30107 मेलङु्ग गाउाँपातलका 325 803 40 1168 

281 दोलिा 30108 शैलङु गाउाँपातलका 300 764 48 1112 

282 दोलिा 30109 तभूमेश्वर नगरपातलका 350 1194 53 1597 

283 त न्धुपालचोक 30201 भूोटेकोशी गाउाँपातलका 300 699 53 1052 

284 त न्धुपालचोक 30202 िगुल गाउाँपातलका 300 700 40 1040 

285 त न्धुपालचोक 30203 पााँचपोिरी थाङपाल गाउाँपातलका 325 754 52 1131 

286 त न्धुपालचोक 30204 हेलम्ब ुगाउाँपातलका 300 699 44 1043 

287 त न्धुपालचोक 30205 मेलम्ची नगरपातलका 375 1373 53 1801 

288 त न्धुपालचोक 30206 ईन्द्राििी गाउाँपातलका 325 999 56 1380 

289 त न्धुपालचोक 30207 चौिारा  ााँगाचोकगढी नगरपातलका 375 1413 54 1842 

290 त न्धुपालचोक 30208 बलेफी गाउाँपातलका 300 800 39 1139 

291 त न्धुपालचोक 30209 बाह्रतब े नगरपातलका 325 965 44 1334 

292 त न्धुपालचोक 30210 तिपरुा नु्दरी गाउाँपातलका 300 573 45 918 

293 त न्धुपालचोक 30211 तल िंिु पािर गाउाँपातलका 300 664 48 1012 

294 त न्धुपालचोक 30212  नुकोशी गाउाँपातलका 300 731 51 1082 

295 र िुा 30301 गो ाईकुण्ड गाउाँपातलका 275 464 45 784 

296 र िुा 30302 आमाछोददङमो गाउाँपातलका 275 375 40 690 

297 र िुा 30303 उत्तरगया गाउाँपातलका 275 450 50 775 

298 र िुा 30304 कातलका गाउाँपातलका 275 485 46 806 

299 र िुा 30305 नौकुण्ड गाउाँपातलका 300 492 38 830 

300 धाददङ 30401 रुबी भ्याली गाउाँपातलका 275 408 40 723 

301 धाददङ 30402 ितनयाबा  गाउाँपातलका 300 554 43 897 

302 धाददङ 30403 गिंङ्गा िमनुा गाउाँपातलका 325 823 51 1199 

303 धाददङ 30404 तिपरुा नु्दरी गाउाँपातलका 325 884 39 1248 

304 धाददङ 30405 नेिाििी डबिोङ गाउाँपातलका 300 575 51 926 

305 धाददङ 30406 नीलकण्ठ नगरपातलका 400 1675 46 2121 

306 धाददङ 30407 ज्िालामिुी गाउाँपातलका 325 892 44 1261 
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307 धाददङ 30408 त द्धलेक गाउाँपातलका 325 893 48 1266 

308 धाददङ 30409 बेनीघाट रोराङ्ग गाउाँपातलका 350 1102 57 1509 

309 धाददङ 30410 गिरुी गाउाँपातलका 325 1009 42 1376 

310 धाददङ 30411 गलछी गाउाँपातलका 325 974 43 1342 

311 धाददङ 30412 थाके्र गाउाँपातलका 350 1140 46 1536 

312 धाददङ 30413 धनुीबेंशी नगरपातलका 350 1079 48 1477 

313 निुाकोट 30501 दपु्चेश्वर गाउाँपातलका 325 473 45 843 

314 निुाकोट 30502 िादी गाउाँपातलका 300 437 47 784 

315 निुाकोट 30503  युिगढी गाउाँपातलका 300 418 38 756 

316 निुाकोट 30504 तबदरु नगरपातलका 400 1027 47 1474 

317 निुाकोट 30505 ष्ट्रकस्पाङ्ग गाउाँपातलका 300 382 42 724 

318 निुाकोट 30506 म्यगङ गाउाँपातलका 300 350 56 706 

319 निुाकोट 30507 िारकेश्वर गाउाँपातलका 300 395 34 729 

320 निुाकोट 30508 बेलकोटगढी नगरपातलका 375 788 37 1200 

321 निुाकोट 30509 तलिु गाउाँपातलका 300 447 39 786 

322 निुाकोट 30510 पन्चकन्या गाउाँपातलका 300 418 48 766 

323 निुाकोट 30511 जशिपरुी गाउाँपातलका 325 494 48 867 

324 निुाकोट 30512 ककनी गाउाँपातलका 325 593 52 970 

325 काठमाडौँ 30601 शिंङ्खरापरु नगरपातलका 325 638 45 1008 

326 काठमाडौँ 30602 कागेश्वरी मनहरा नगरपातलका 425 1234 52 1711 

327 काठमाडौँ 30603 गोकणेश्वर नगरपातलका 525 1848 48 2421 

328 काठमाडौँ 30604 बढुातनलकण्ठ नगरपातलका 525 1935 52 2512 

329 काठमाडौँ 30605 टोिा नगरपातलका 525 1779 49 2353 

330 काठमाडौँ 30606 िारकेश्वर नगरपातलका 475 1524 48 2047 

331 काठमाडौँ 30607 नागािुिन नगरपातलका 425 1374 49 1848 

332 काठमाडौँ 30608 काठमाण्डौ महानगरपातलका 1125 5882 48 7055 

333 काठमाडौँ 30609 ष्ट्रकतििपरु नगरपातलका 425 1386 47 1858 

334 काठमाडौँ 30610 चन्द्रातगरी नगरपातलका 475 1595 53 2123 

335 काठमाडौँ 30611 दजक्षणकाली नगरपातलका 325 645 45 1015 

336 भूिपरु 30701 चााँगनुारायण नगरपातलका 400 1143 40 1583 

337 भूिपरु 30702 भूिपरु नगरपातलका 475 1513 49 2037 
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338 भूिपरु 30703 मध्यपरु तथमी नगरपातलका 475 1552 53 2080 

339 भूिपरु 30704  मयिष्ट्रिनायक नगरपातलका 450 1451 51 1952 

340 लतलिपरु 30801 महालक्ष्मी नगरपातलका 425 1243 50 1718 

341 लतलिपरु 30802 लतलिपरु महानगरपातलका 1000 2932 49 3981 

342 लतलिपरु 30803 गोदािरी नगरपातलका 475 1423 49 1947 

343 लतलिपरु 30804 कोन्ज्यो ोम गाउाँपातलका 275 375 50 700 

344 लतलिपरु 30805 महाङ्काल गाउाँपातलका 275 375 46 696 

345 लतलिपरु 30806 बाग्मिी गाउाँपातलका 300 387 44 731 

346 काभ्रपेलािोक 30901 चौरीदेउराली गाउाँपातलका 325 503 52 880 

347 काभ्रपेलािोक 30902 भूमु्ल ुगाउाँपातलका 300 471 45 816 

348 काभ्रपेलािोक 30903 मण्डन देउपरु नगरपातलका 350 696 39 1085 

349 काभ्रपेलािोक 30904 बनेपा नगरपातलका 400 1140 52 1592 

350 काभ्रपेलािोक 30905 धतुलिेल नगरपातलका 350 767 55 1172 

351 काभ्रपेलािोक 30906 पााँचिाल नगरपातलका 350 832 44 1226 

352 काभ्रपेलािोक 30907 िेमाल गाउाँपातलका 325 537 42 904 

353 काभ्रपेलािोक 30908 नमोबदु्ध नगरपातलका 325 659 54 1038 

354 काभ्रपेलािोक 30909 पनौिी नगरपातलका 375 964 47 1386 

355 काभ्रपेलािोक 30910 बेथानचोक गाउाँपातलका 300 453 50 803 

356 काभ्रपेलािोक 30911 रोशी गाउाँपातलका 325 639 51 1015 

357 काभ्रपेलािोक 30912 महाभूारि गाउाँपातलका 300 452 38 790 

358 काभ्रपेलािोक 30913 िानीिोला गाउाँपातलका 300 389 44 733 

359 रामेछाप 31001 उमाकुण्ड गाउाँपातलका 300 738 45 1083 

360 रामेछाप 31002 गोकुलगङ्गा गाउाँपातलका 325 814 55 1194 

361 रामेछाप 31003 तलिु िामाको ी गाउाँपातलका 325 871 32 1228 

362 रामेछाप 31004 रामेछाप नगरपातलका 325 1027 57 1409 

363 रामेछाप 31005 मन्थली नगरपातलका 375 1412 57 1844 

364 रामेछाप 31006 िााँडादेिी गाउाँपातलका 325 952 39 1316 

365 रामेछाप 31007 दोरम्बा गाउाँपातलका 325 818 44 1187 

366 रामेछाप 31008  नुापिी गाउाँपातलका 300 727 52 1079 

367 त न्धुली 31101 दधुौली नगरपातलका 425 1083 63 1571 

368 त न्धुली 31102 ष्ट्रफक्कल गाउाँपातलका 300 431 53 784 
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369 त न्धुली 31103 िीनपाटन गाउाँपातलका 350 754 39 1143 

370 त न्धुली 31104 गोलन्िोर गाउाँपातलका 300 490 48 838 

371 त न्धुली 31105 कमलामाई नगरपातलका 425 1166 52 1643 

372 त न्धुली 31106  नुकोशी गाउाँपातलका 325 536 42 903 

373 त न्धुली 31107 ध्याङलेि गाउाँपातलका 300 351 50 701 

374 त न्धुली 31108 मररण गाउाँपातलका 325 590 48 963 

375 त न्धुली 31109 हररहरपरुगढी गाउाँपातलका 325 584 57 966 

376 मकिानपरु 31201 ईन्द्र रोिर गाउाँपातलका 300 382 44 726 

377 मकिानपरु 31202 थाहा नगरपातलका 375 820 45 1240 

378 मकिानपरु 31203 कैलाश गाउाँपातलका 325 528 39 892 

379 मकिानपरु 31204 राजक् राङ्ग गाउाँपातलका 325 574 36 935 

380 मकिानपरु 31205 मनहरी गाउाँपातलका 350 811 43 1204 

381 मकिानपरु 31206 हेटौडा उपमहानगरपातलका 875 2181 48 3104 

382 मकिानपरु 31207 तभूमफेदी गाउाँपातलका 325 614 38 977 

383 मकिानपरु 31208 मकिानपरुगढी गाउाँपातलका 325 604 45 974 

384 मकिानपरु 31209 बकैया गाउाँपातलका 350 769 46 1165 

385 मकिानपरु 31210 बाग्मिी गाउाँपातलका 350 651 42 1043 

386 जचििन 31301 राप्ती नगरपातलका 400 1144 60 1604 

387 जचििन 31302 कातलका नगरपातलका 375 926 48 1349 

388 जचििन 31303 इच्छाकामना गाउाँपातलका 325 612 50 987 

389 जचििन 31304 भूरिपरु महानगरपातलका 1000 2845 61 3906 

390 जचििन 31305 रत्ननगर नगरपातलका 450 1315 49 1814 

391 जचििन 31306 िैरहनी नगरपातलका 400 1122 54 1576 

392 जचििन 31307 माडी नगरपातलका 350 814 51 1215 

393 गोरिा 40101 चमुनबु्री गाउाँपातलका 275 375 47 697 

394 गोरिा 40102 अजिरकोट गाउाँपातलका 300 698 59 1057 

395 गोरिा 40103 बारपाक  तुलकोट गाउाँपातलका 325 939 56 1320 

396 गोरिा 40104 धाचे गाउाँपातलका 300 530 44 874 

397 गोरिा 40105 आरुघाट गाउाँपातलका 325 889 54 1268 

398 गोरिा 40106 तभूम ेनथापा गाउाँपातलका 325 885 53 1263 

399 गोरिा 40107 त रानचोक गाउाँपातलका 325 937 50 1312 
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400 गोरिा 40108 पालङु्गटार नगरपातलका 350 1287 52 1689 

401 गोरिा 40109 गोरिा नगरपातलका 400 1661 61 2122 

402 गोरिा 40110 शहीद लिन गाउाँपातलका 325 1037 50 1412 

403 गोरिा 40111 गण्डकी गाउाँपातलका 325 913 56 1294 

404 मनाङ 40201 नापाि भूमतम गाउाँपातलका 275 375 50 700 

405 मनाङ 40202 मनाङ ष्ट्रङस्याङ गाउाँपातलका 275 375 50 700 

406 मनाङ 40203 चामे गाउाँपातलका 275 375 41 691 

407 मनाङ 40204 ना ों गाउाँपातलका 275 375 54 704 

408 मसु्िाङ 40301 लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउाँपातलका 275 375 47 697 

409 मसु्िाङ 40302 घरपझोङ गाउाँपातलका 275 375 54 704 

410 मसु्िाङ 40303 िारागङु मजुिके्षि गाउाँपातलका 275 375 39 689 

411 मसु्िाङ 40304 लोमन्थाङ गाउाँपातलका 275 375 61 711 

412 मसु्िाङ 40305 था ाङ गाउाँपातलका 275 375 44 694 

413 म्याग्दी 40401 अन्नपमणि गाउाँपातलका 300 401 52 753 

414 म्याग्दी 40402 रघगुिंगा गाउाँपातलका 300 441 50 791 

415 म्याग्दी 40403 धिलातगरी गाउाँपातलका 300 395 48 743 

416 म्याग्दी 40404 मातलका गाउाँपातलका 300 500 53 853 

417 म्याग्दी 40405 मिंगला गाउाँपातलका 300 452 65 817 

418 म्याग्दी 40406 बेनी नगरपातलका 350 784 60 1194 

419 कास्की 40501 मादी गाउाँपातलका 300 496 54 850 

420 कास्की 40502 माछापचु्रे गाउाँपातलका 325 570 52 947 

421 कास्की 40503 अन्नपमणि गाउाँपातलका 325 608 56 989 

422 कास्की 40504 पोिरा महानगरपातलका 1025 3800 45 4870 

423 कास्की 40505 रूपा गाउाँपातलका 300 439 41 780 

424 लमिङु 40601 दोदी गाउाँपातलका 300 479 45 824 

425 लमिङु 40602 मस्र्याङ्गदी गाउाँपातलका 300 494 42 836 

426 लमिङु 40603 क्ब्होला ोथार गाउाँपातलका 300 350 51 701 

427 लमिङु 40604 मध्यनेपाल नगरपातलका 325 597 50 972 

428 लमिङु 40605 बें ीशहर नगरापातलका 375 889 55 1319 

429 लमिङु 40606  नु्दरबिार नगरपातलका 325 670 50 1045 

430 लमिङु 40607 राईना  नगरपातलका 300 495 44 839 
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431 लमिङु 40608 दधुपोिरी गाउाँपातलका 300 350 47 697 

432 िनहुाँ 40701 भूान ुनगरपातलका 375 934 38 1347 

433 िनहुाँ 40702 ब्या  नगरपातलका 450 1300 49 1799 

434 िनहुाँ 40703 म्याग्दे गाउाँपातलका 325 579 47 951 

435 िनहुाँ 40704 शकु्लागण्डकी नगरपातलका 375 994 39 1408 

436 िनहुाँ 40705 तभूमाद नगरपातलका 350 711 61 1122 

437 िनहुाँ 40706 जघररङ्ग गाउाँपातलका 300 498 41 839 

438 िनहुाँ 40707 ऋष्ट्रर्ङ्ग गाउाँपातलका 325 607 45 977 

439 िनहुाँ 40708 देिघाट गाउाँपातलका 300 446 42 788 

440 िनहुाँ 40709 बजन्दपरु गाउाँपातलका 325 526 45 896 

441 िनहुाँ 40710 आाँबिैुरेनी गाउाँपातलका 325 553 54 932 

442 निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पमिि) 40801 गैडाकोट नगरपातलका 400 1153 54 1607 

443 निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पमिि) 40802 बतुलङ्गटार गाउाँपातलका 300 486 51 837 

444 निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पमिि) 40803 बौदीकाली गाउाँपातलका 300 433 53 786 

445 निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पमिि) 40804 हपु् ेकोट गाउाँपातलका 325 602 49 976 

446 निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पमिि) 40805 देिचलुी नगरपातलका 375 902 55 1332 

447 निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पमिि) 40806 कािा ोिी नगरपातलका 425 1182 58 1665 

448 निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पमिि) 40807 मध्यतबन्द ुनगरपातलका 400 1036 53 1489 

449 निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पमिि) 40808 तबनयी तििेणी गाउाँपातलका 350 765 44 1159 

450 स्याङिा 40901 पिुलीबिार नगरपातलका 375 955 50 1380 

451 स्याङिा 40902 फेदीिोला गाउाँपातलका 300 388 56 744 

452 स्याङिा 40903 आाँतधिोला गाउाँपातलका 300 475 63 838 

453 स्याङिा 40904 अिुिनचौपारी गाउाँपातलका 300 461 51 812 

454 स्याङिा 40905 भूीरकोट नगरपातलका 325 632 54 1011 

455 स्याङिा 40906 तबरुिा गाउाँपातलका 300 508 45 853 

456 स्याङिा 40907 हररना  गाउाँपातलका 300 480 50 830 

457 स्याङिा 40908 चापाकोट नगरपातलका 325 633 41 999 

458 स्याङिा 40909 िातलङ्ग नगरपातलका 400 1047 49 1496 

459 स्याङिा 40910 गलयाङ नगरपातलका 350 834 44 1228 

460 स्याङिा 40911 कालीगण्डकी गाउाँपातलका 325 583 57 965 

461 पििि 41001 मोदी गाउाँपातलका 325 557 57 939 
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462 पििि 41002 िलिला गाउाँपातलका 325 564 59 948 

463 पििि 41003 कुश्मा नगरपातलका 375 874 47 1296 

464 पििि 41004 फलेबा  नगरपातलका 325 617 45 987 

465 पििि 41005 महाजशला गाउाँपातलका 275 375 55 705 

466 पििि 41006 तबहादी गाउाँपातलका 300 411 44 755 

467 पििि 41007 पैयुिं गाउाँपातलका 300 454 43 797 

468 बागलङु 41101 बाग्लङु्ग नगरपातलका 400 1137 48 1585 

469 बागलङु 41102 काठेिोला गाउाँपातलका 325 627 45 997 

470 बागलङु 41103 िारािोला गाउाँपातलका 300 359 46 705 

471 बागलङु 41104 िमानिोला गाउाँपातलका 300 350 52 702 

472 बागलङु 41105 ढोरपाटन नगरपातलका 325 591 53 969 

473 बागलङु 41106 तन ीिोला गाउाँपातलका 325 543 44 912 

474 बागलङु 41107 बतडगाड गाउाँपातलका 350 696 49 1095 

475 बागलङु 41108 गलकोट नगरपातलका 350 732 56 1138 

476 बागलङु 41109 बरेङ गाउाँपातलका 300 412 52 764 

477 बागलङु 41110 िैतमनी नगरपातलका 350 713 57 1120 

478 रुकुम (पमिी भूाग) 50101 पथुा उत्तरगिंगा गाउाँपातलका 300 664 42 1006 

479 रुकुम (पमिी भूाग) 50102 त स्ने गाउाँपातलका 300 707 65 1072 

480 रुकुम (पमिी भूाग) 50103 भूममे गाउाँपातलका 300 708 56 1064 

481 रोलपा 50201  नुछहरी गाउाँपातलका 300 379 53 732 

482 रोलपा 50202 थबाङ्ग गाउाँपातलका 300 350 36 686 

483 रोलपा 50203 पररिििन गाउाँपातलका 325 482 50 857 

484 रोलपा 50204 ग गादेि गाउाँपातलका 325 470 38 833 

485 रोलपा 50205 माडी गाउाँपातलका 300 434 54 788 

486 रोलपा 50206 तििेणी गाउाँपातलका 325 571 56 952 

487 रोलपा 50207 रोलपा नगरपातलका 350 697 46 1093 

488 रोलपा 50208 रुन्टीगढी गाउाँपातलका 325 613 47 985 

489 रोलपा 50209  तुनल स्मतृि गाउाँपातलका 325 605 59 989 

490 रोलपा 50210 लङु्ग्री गाउाँपातलका 325 494 47 866 

491 प्यमठान 50301 गौमिुी गाउाँपातलका 325 551 64 940 

492 प्यमठान 50302 नौबष्ट्रहनी गाउाँपातलका 350 611 58 1019 
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493 प्यमठान 50303 जझमरुक गाउाँपातलका 325 627 53 1005 

494 प्यमठान 50304 प्यमठान नगरपातलका 350 790 65 1205 

495 प्यमठान 50305 स्िगिद्धारी नगरपातलका 350 628 45 1023 

496 प्यमठान 50306 माण्डिी गाउाँपातलका 300 399 56 755 

497 प्यमठान 50307 मललरानी गाउाँपातलका 300 465 59 824 

498 प्यमठान 50308 ऐराििी गाउाँपातलका 325 534 44 903 

499 प्यमठान 50309  रुमारानी गाउाँपातलका 300 461 65 826 

500 गलुमी 50401 कातलगण्डकी गाउाँपातलका 300 498 48 846 

501 गलुमी 50402  त्यििी गाउाँपातलका 325 593 52 970 

502 गलुमी 50403 चन्द्रकोट गाउाँपातलका 325 558 55 938 

503 गलुमी 50404 मतु कोट नगरपातलका 350 714 53 1117 

504 गलुमी 50405 ईस्मा गाउाँपातलका 325 520 51 896 

505 गलुमी 50406 मातलका गाउाँपातलका 325 531 54 910 

506 गलुमी 50407 मदाने गाउाँपातलका 325 535 64 924 

507 गलुमी 50408 धकुोट गाउाँपातलका 325 556 56 937 

508 गलुमी 50409 रे ङु्गा नगरपातलका 350 736 62 1148 

509 गलुमी 50410 गलुमी दरबार गाउाँपातलका 325 559 60 944 

510 गलुमी 50411 छिकोट गाउाँपातलका 325 550 60 935 

511 गलुमी 50412 रूरू के्षि गाउाँपातलका 300 502 52 854 

512 अघाििााँची 50501 छिदेि गाउाँपातलका 325 621 48 994 

513 अघाििााँची 50502 मालारानी गाउाँपातलका 325 663 54 1042 

514 अघाििााँची 50503 भूतुमकास्थान नगरपातलका 350 715 51 1116 

515 अघाििााँची 50504  जन्धिकि  नगरपातलका 375 874 63 1312 

516 अघाििााँची 50505 पाजणनी गाउाँपातलका 325 648 56 1029 

517 अघाििााँची 50506 जशिगिंगा नगरपातलका 375 872 60 1307 

518 पालपा 50601 रामपरु नगरपातलका 350 779 48 1177 

519 पालपा 50602 पिुििोला गाउाँपातलका 300 521 57 878 

520 पालपा 50603 रम्भूा गाउाँपातलका 325 538 48 911 

521 पालपा 50604 बगना काली गाउाँपातलका 325 571 54 950 

522 पालपा 50605 िान ेन नगरपातलका 400 1080 48 1528 

523 पालपा 50606 ररब्दीकोट गाउाँपातलका 300 507 42 849 
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524 पालपा 50607 रैनादेिी छहरा गाउाँपातलका 325 647 60 1032 

525 पालपा 50608 तिनाउ गाउाँपातलका 300 512 41 853 

526 पालपा 50609 माथागढी गाउाँपातलका 325 622 45 992 

527 पालपा 50610 तनस्दी गाउाँपातलका 325 561 50 936 

528 निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पजिम) 50701 बदिघाट नगरपातलका 425 1182 59 1666 

529 निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पजिम) 50702  नुिल नगरपातलका 400 1125 48 1573 

530 निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पजिम) 50703 रामग्राम नगरपातलका 400 1145 55 1600 

531 निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पजिम) 50704 पालहीनन्दन गाउाँपातलका 350 768 43 1161 

532 निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पजिम) 50705  रािल गाउाँपातलका 350 809 38 1197 

533 निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पजिम) 50706 प्रिापपरु गाउाँपातलका 375 918 51 1344 

534 निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पजिम) 50707  सु्िा गाउाँपातलका 350 765 44 1159 

535 रुपन्देही 50801 देबदह नगरपातलका 400 1065 50 1515 

536 रुपन्देही 50802 बटुिल उपमहानगरपातलका 825 2130 62 3017 

537 रुपन्देही 50803  ैनामैना नगरपातलका 400 758 59 1217 

538 रुपन्देही 50804 कन्चन गाउाँपातलका 350 773 46 1169 

539 रुपन्देही 50805 गैडहिा गाउाँपातलका 375 919 47 1341 

540 रुपन्देही 50806  दु्धोधन गाउाँपातलका 350 787 42 1179 

541 रुपन्देही 50807 त यारी गाउाँपातलका 350 851 52 1253 

542 रुपन्देही 50808 तिलोत्तमा नगरापातलका 525 1726 39 2290 

543 रुपन्देही 50809 ओम तिया गाउाँपातलका 350 787 57 1194 

544 रुपन्देही 50810 रोष्ट्रहणी गाउाँपातलका 350 796 48 1194 

545 रुपन्देही 50811 त द्धाथिनगर नगरपातलका 425 1312 52 1789 

546 रुपन्देही 50812 मायादेिी गाउाँपातलका 375 937 45 1357 

547 रुपन्देही 50813 लजुम्बनी  ााँस्कृतिक नगरपातलका 450 1233 48 1731 

548 रुपन्देही 50814 कोटहीमाई गाउाँपातलका 375 832 58 1265 

549 रुपन्देही 50815  म्मरीमाई गाउाँपातलका 350 1185 44 1579 

550 रुपन्देही 50816 मचििारी गाउाँपातलका 350 799 42 1191 

551 कष्ट्रपलिस्ि ु 50901 बाणगिंगा नगरपातलका 450 1340 47 1837 

552 कष्ट्रपलिस्ि ु 50902 बदु्धभूममी नगरपातलका 425 1155 51 1631 

553 कष्ट्रपलिस्ि ु 50903 जशिराि नगरपातलका 425 1164 52 1641 

554 कष्ट्रपलिस्ि ु 50904 तबियनगर गाउाँपातलका 350 746 48 1144 
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555 कष्ट्रपलिस्ि ु 50905 कृष्णनगर नगरपातलका 425 1112 40 1577 

556 कष्ट्रपलिस्ि ु 50906 महारािगन्ि नगरपातलका 400 983 58 1441 

557 कष्ट्रपलिस्ि ु 50907 कष्ट्रपलबस्ि ुनगरपातलका 450 1314 45 1809 

558 कष्ट्रपलिस्ि ु 50908 य ोधरा गाउाँपातलका 350 795 52 1197 

559 कष्ट्रपलिस्ि ु 50909 मायादेिी गाउाँपातलका 375 936 46 1357 

560 कष्ट्रपलिस्ि ु 50910 शदु्धोधन गाउाँपातलका 375 865 45 1285 

561 दाङ 51001 बिंगलाचलुी गाउाँपातलका 325 566 50 941 

562 दाङ 51002 घोराही उपमहानगरपातलका 875 2187 52 3114 

563 दाङ 51003 िलु ीपरु उपमहानगरपातलका 825 2034 49 2908 

564 दाङ 51004 शाजन्िनगर गाउाँपातलका 325 611 45 981 

565 दाङ 51005 बबई गाउाँपातलका 325 635 39 999 

566 दाङ 51006 दिंगीशरण गाउाँपातलका 325 551 47 923 

567 दाङ 51007 लमही नगरपातलका 375 959 41 1375 

568 दाङ 51008 राप्ती गाउाँपातलका 375 863 54 1292 

569 दाङ 51009 गढिा गाउाँपातलका 350 816 45 1211 

570 दाङ 51010 रािपरु गाउाँपातलका 325 585 38 948 

571 बााँके 51101 राप्ती  ोनारी गाउाँपातलका 425 1100 38 1563 

572 बााँके 51102 कोहलपरु नगरपातलका 450 1323 53 1826 

573 बााँके 51103 बैिनाथ गाउाँपातलका 400 1071 49 1520 

574 बााँके 51104 ििरुा गाउाँपातलका 400 1013 49 1462 

575 बााँके 51105 िानकी गाउाँपातलका 350 775 41 1166 

576 बााँके 51106 नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलका 825 2065 57 2947 

577 बााँके 51107 डडुिुा गाउाँपातलका 350 739 34 1123 

578 बााँके 51108 नरैनापरु गाउाँपातलका 350 676 66 1092 

579 बददिया 51201 बााँ गढी नगरपातलका 400 1046 41 1487 

580 बददिया 51202 बारबददिया नगरपातलका 425 1179 53 1657 

581 बददिया 51203 ठाकुरबाबा नगरपातलका 375 915 41 1331 

582 बददिया 51204 गेरुिा गाउाँपातलका 350 761 41 1152 

583 बददिया 51205 रािापरु नगरपातलका 400 1089 38 1527 

584 बददिया 51206 मधिुन नगरपातलका 375 926 50 1351 

585 बददिया 51207 गलुरीया नगरपातलका 425 1211 49 1685 
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586 बददिया 51208 बढैयािाल गाउाँपातलका 375 966 34 1375 

587 डोलपा 60101 डोलपो बदु्ध गाउाँपातलका 275 375 41 691 

588 डोलपा 60102 शे फोक् णु्डो गाउाँपातलका 275 375 58 708 

589 डोलपा 60103 िगदलुला गाउाँपातलका 275 375 62 712 

590 डोलपा 60104 मडु्केचलुा गाउाँपातलका 275 375 44 694 

591 डोलपा 60105 तिपरुा नु्दरी नगरपातलका 300 503 41 844 

592 डोलपा 60106 ठुलीभेूरी नगरपातलका 275 468 38 781 

593 डोलपा 60107 काइके गाउाँपातलका 275 375 54 704 

594 डोलपा 60108 छाकाि िाङ ोङ गाउाँपातलका 275 375 42 692 

595 मगु ु 60201 मगुमुकामािरोग गाउाँपातलका 275 375 41 691 

596 मगु ु 60202 छायााँनाथ रारा नगरपातलका 325 808 39 1172 

597 मगु ु 60203  ोरु गाउाँपातलका 300 550 38 888 

598 मगु ु 60204 ित्याड गाउाँपातलका 300 698 35 1033 

599 हमु्ला 60301 चिंिेली गाउाँपातलका 275 375 50 700 

600 हमु्ला 60302 िापुिनाथ गाउाँपातलका 275 375 60 710 

601 हमु्ला 60303 त मकोट गाउाँपातलका 300 572 55 927 

602 हमु्ला 60304 नाम्िा गाउाँपातलका 275 375 49 699 

603 हमु्ला 60305  केगाड गाउाँपातलका 275 456 44 775 

604 हमु्ला 60306 अदानचलुी गाउाँपातलका 275 375 43 693 

605 हमु्ला 60307 िााँिाकोट गाउाँपातलका 275 375 42 692 

606 िमु्ला 60401 पािारा ी गाउाँपातलका 300 601 38 939 

607 िमु्ला 60402 कनका  नु्दरी गाउाँपातलका 300 582 36 918 

608 िमु्ला 60403 त िंिा गाउाँपातलका 300 552 44 896 

609 िमु्ला 60404 चन्दननाथ नगरपातलका 325 865 43 1233 

610 िमु्ला 60405 गदुठचौर गाउाँपातलका 275 489 46 810 

611 िमु्ला 60406 िािोपानी गाउाँपातलका 300 626 38 964 

612 िमु्ला 60407 तिला गाउाँपातलका 300 587 40 927 

613 िमु्ला 60408 ष्ट्रहमा गाउाँपातलका 300 493 42 835 

614 कातलकोट 60501 पलािा गाउाँपातलका 300 582 43 925 

615 कातलकोट 60502 पचाल झरना गाउाँपातलका 300 527 47 874 

616 कातलकोट 60503 रास्कोट नगरपातलका 300 635 47 982 
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617 कातलकोट 60504  ान्नी तििेणी गाउाँपातलका 300 545 43 888 

618 कातलकोट 60505 नरहररनाथ गाउाँपातलका 325 776 49 1150 

619 कातलकोट 60506 िााँडाचक्र नगरपातलका 325 789 58 1172 

620 कातलकोट 60507 तिलागफुा नगरपातलका 300 636 49 985 

621 कातलकोट 60508 महािै गाउाँपातलका 275 418 34 727 

622 कातलकोट 60509 शभुू कालीका गाउाँपातलका 300 581 62 943 

623 दैलेि 60601 नौमलेु गाउाँपातलका 325 507 41 873 

624 दैलेि 60602 महाब ुगाउाँपातलका 300 486 41 827 

625 दैलेि 60603 भैूरिी गाउाँपातलका 325 522 33 880 

626 दैलेि 60604 ठााँटीकााँध गाउाँपातलका 300 454 36 790 

627 दैलेि 60605 आठबी  नगरपातलका 325 605 40 970 

628 दैलेि 60606 चामणु्डा तबन्द्रा ैनी नगरपातलका 325 577 43 945 

629 दैलेि 60607 दलुल ुनगरपातलका 375 816 48 1239 

630 दैलेि 60608 नारायण नगरपातलका 325 655 54 1034 

631 दैलेि 60609 भूगििीमाई गाउाँपातलका 300 471 61 832 

632 दैलेि 60610 डङु्गेश्वर गाउाँपातलका 300 441 46 787 

633 दैलेि 60611 गरुााँ  गाउाँपातलका 325 551 38 914 

634 िािरकोट 60701 बारेकोट गाउाँपातलका 300 433 58 791 

635 िािरकोट 60702 कु े गाउाँपातलका 325 496 48 869 

636 िािरकोट 60703 िनुीचााँदे गाउाँपातलका 325 490 37 852 

637 िािरकोट 60704 छेडागाड नगरपातलका 350 696 59 1105 

638 िािरकोट 60705 जशिालय गाउाँपातलका 300 403 37 740 

639 िािरकोट 60706 भेूरीमातलका नगरपातलका 350 713 55 1118 

640 िािरकोट 60707 नलगाड नगरपातलका 325 549 52 926 

641 रुकुम (पजिम भूाग) 60801 आठतब कोट नगरपातलका 350 670 60 1080 

642 रुकुम (पजिम भूाग) 60802  ानीभेूरी गाउाँपातलका 325 525 59 909 

643 रुकुम (पजिम भूाग) 60803 बााँष्ट्रफकोट गाउाँपातलका 300 470 58 828 

644 रुकुम (पजिम भूाग) 60804 मतु कोट नगरपातलका 350 745 56 1151 

645 रुकुम (पजिम भूाग) 60805 तििेणी गाउाँपातलका 300 498 61 859 

646 रुकुम (पजिम भूाग) 60806 चौरिहारी नगरपातलका 325 624 60 1009 

647  लयान 60901 दामाि गाउाँपातलका 300 499 43 842 
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648  लयान 60902 कुमाि गाउाँपातलका 325 588 41 954 

649  लयान 60903 बनगाड कुष्ट्रपण्डे नगरपातलका 350 718 38 1106 

650  लयान 60904 त द्धकुमाि गाउाँपातलका 300 374 39 713 

651  लयान 60905 बागचौर नगरपातलका 350 735 33 1118 

652  लयान 60906 छिेश्वरी गाउाँपातलका 325 543 41 909 

653  लयान 60907 शारदा नगरपातलका 350 747 53 1150 

654  लयान 60908 कातलमाटी गाउाँपातलका 325 557 44 926 

655  लयान 60909 तििेणी गाउाँपातलका 300 445 43 788 

656  लयान 60910 कपरुकोट गाउाँपातलका 300 474 39 813 

657  िेुि 61001 त म्िा गाउाँपातलका 325 627 52 1004 

658  िेुि 61002 जचङ्गगाड गाउाँपातलका 300 455 45 800 

659  िेुि 61003 लेकबेशी नगरपातलका 350 715 43 1108 

660  िेुि 61004 गभुूािकोट नगरपातलका 375 887 46 1308 

661  िेुि 61005 भेूरीगिंगा नगरपातलका 375 847 47 1269 

662  िेुि 61006 बीरेन्द्रनगर नगरपातलका 525 1707 57 2289 

663  िेुि 61007 बराहिाल गाउाँपातलका 325 626 44 995 

664  िेुि 61008 पिपरुी नगरपातलका 350 702 49 1101 

665  िेुि 61009 चौकुने गाउाँपातलका 325 596 46 967 

666 बािरुा 70101 ष्ट्रहमाली गाउाँपातलका 275 419 51 745 

667 बािरुा 70102 गौमलु गाउाँपातलका 275 410 56 741 

668 बािरुा 70103 बढुीनन्दा नगरपातलका 300 698 44 1042 

669 बािरुा 70104 स्िामीकातििक िापर गाउाँपातलका 300 530 46 876 

670 िािरुा 70105 िगन्नाथ गाउाँपातलका 275 427 50 752 

671 बािरुा 70106 बतडमातलका नगरपातलका 300 697 48 1045 

672 बािरुा 70107 िप्तड छेडेदह गाउाँपातलका 300 691 50 1041 

673 बािरुा 70108 बढुीगिंगा नगरपातलका 325 786 45 1156 

674 बािरुा 70109 तििेणी नगरपातलका 300 685 54 1039 

675 बझाङ 70201  ाइपाल गाउाँपातलका 275 375 52 702 

676 बझाङ 70202 बुिंगल नगरपातलका 350 1013 44 1407 

677 बझाङ 70203  ममाि गाउाँपातलका 275 399 52 726 

678 बझाङ 70204 िालकोट गाउाँपातलका 300 510 45 855 
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679 बझाङ 70205 मष्टा गाउाँपातलका 300 593 53 946 

680 बझाङ 70206 ियपृ् िी नगरपातलका 325 844 50 1219 

681 बझाङ 70207 छतब  पातथभूरा गाउाँपातलका 300 646 55 1001 

682 बझाङ 70208 दगुािथली गाउाँपातलका 300 544 51 895 

683 बझाङ 70209 केदारस्युाँ गाउाँपातलका 325 756 56 1137 

684 बझाङ 70210 तबत्थडजचर गाउाँपातलका 300 649 54 1003 

685 बझाङ 70211 थलारा गाउाँपातलका 300 692 48 1040 

686 बझाङ 70212 िप्तडछान्ना गाउाँपातलका 300 637 44 981 

687 दाच ुिला 70301 ब्यााँ  गाउाँपातलका 300 517 38 855 

688 दाच ुिला 70302 दहुुाँ गाउाँपातलका 300 529 41 870 

689 दाच ुिला 70303 महाकाली नगरपातलका 325 906 50 1281 

690 दाच ुिला 70304 नौगाड गाउाँपातलका 300 661 61 1022 

691 दाच ुिला 70305 अष्ट्रपष्ट्रहमाल गाउाँपातलका 275 396 57 728 

692 दाच ुिला 70306 मामाि गाउाँपातलका 300 666 45 1011 

693 दाच ुिला 70307 शैलयजशिर नगरपातलका 325 880 42 1247 

694 दाच ुिला 70308 मातलकािुिन गाउाँपातलका 300 705 37 1042 

695 दाच ुिला 70309 लेकम गाउाँपातलका 300 670 42 1012 

696 बैिडी 70401 डीला ैनी गाउाँपातलका 325 554 39 918 

697 बैिडी 70402 दोगडाकेदार गाउाँपातलका 325 581 54 960 

698 बैिडी 70403 पचुौंडी नगरपातलका 350 752 48 1150 

699 बैिडी 70404  नुिया गाउाँपातलका 300 475 42 817 

700 बैिडी 70405 दशरथचन्द नगरपातलका 350 765 52 1167 

701 बैिडी 70406 पन्चेश्वर गाउाँपातलका 300 469 42 811 

702 बैिडी 70407 जशिनाथ गाउाँपातलका 300 430 49 779 

703 बैिडी 70408 मेलौली नगरपातलका 325 538 41 904 

704 बैिडी 70409 पाटन नगरपातलका 350 677 49 1076 

705 बैिडी 70410 त गा  गाउाँपातलका 325 515 48 888 

706 डाँडेलधरुा 70501 निदगुाि गाउाँपातलका 300 489 50 839 

707 डाँडेलधरुा 70502 अमरगढी नगरपातलका 325 569 58 952 

708 डाँडेलधरुा 70503 अियमेरु गाउाँपातलका 300 457 60 817 

709 डाँडेलधरुा 70504 भूागेश्वर गाउाँपातलका 300 406 49 755 
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710 डाँडेलधरुा 70505 परशरुाम नगरपातलका 350 726 61 1137 

711 डाँडेलधरुा 70506 आतलिाल गाउाँपातलका 300 481 48 829 

712 डाँडेलधरुा 70507 गन्यापधरुा गाउाँपातलका 300 409 63 772 

713 डोटी 70601 पषु्ट्रििचौकी गाउाँपातलका 325 510 44 879 

714 डोटी 70602  ायल गाउाँपातलका 300 451 45 796 

715 डोटी 70603 आदशि गाउाँपातलका 325 532 51 908 

716 डोटी 70604 जशिर नगरपातलका 350 658 46 1054 

717 डोटी 70605 ददपायल त लगढी नगरपातलका 350 774 58 1182 

718 डोटी 70606 के.आई.त िं. गाउाँपातलका 325 483 52 860 

719 डोटी 70607 बोगटान फुजड् ल गाउाँपातलका 300 447 51 798 

720 डोटी 70608 बडीकेदार गाउाँपातलका 300 441 49 790 

721 डोटी 70609 िोरायल गाउाँपातलका 325 542 44 911 

722 अछाम 70701 पिंचदेिल तबनायक नगरपातलका 325 552 44 921 

723 अछाम 70702 रामारोशन गाउाँपातलका 325 547 44 916 

724 अछाम 70703 मेललेि गाउाँपातलका 325 536 48 909 

725 अछाम 70704  ााँफेबगर नगरपातलका 350 696 45 1091 

726 अछाम 70705 चौरपाटी गाउाँपातलका 325 523 62 910 

727 अछाम 70706 मिंगल ेन नगरपातलका 350 668 58 1076 

728 अछाम 70707 बान्नीगढी ियगढ गाउाँपातलका 300 434 47 781 

729 अछाम 70708 कमलबिार नगरपातलका 325 510 52 887 

730 अछाम 70709 ढकारी गाउाँपातलका 325 469 54 848 

731 अछाम 70710 िमुाििााँद गाउाँपातलका 325 543 43 911 

732 कैलाली 70801 मोहन्याल गाउाँपातलका 325 529 43 897 

733 कैलाली 70802 चरेु गाउाँपातलका 300 500 42 842 

734 कैलाली 70803 गोदािरी नगरपातलका 450 1346 46 1842 

735 कैलाली 70804 गौरीगिंगा नगरपातलका 400 1082 43 1525 

736 कैलाली 70805 घोडाघोडी नगरपातलका 450 1289 39 1778 

737 कैलाली 70806 बदिगोररया गाउाँपातलका 350 707 46 1103 

738 कैलाली 70807 लजम्क चहुा नगरपातलका 450 1284 38 1772 

739 कैलाली 70808 िानकी गाउाँपातलका 375 954 46 1375 

740 कैलाली 70809 िोशीपरु गाउाँपातलका 350 769 44 1163 
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िम्मा 

741 कैलाली 70810 ष्ट्रटकापरु नगरपातलका 450 1329 50 1829 

742 कैलाली 70811 भूिनी नगरपातलका 400 969 35 1404 

743 कैलाली 70812 कैलारी गाउाँपातलका 375 944 50 1369 

744 कैलाली 70813 धनगढी उपमहानगरपातलका 825 1964 53 2842 

745 किनपरु 70901 कृष्णपरु नगरपातलका 400 1057 39 1496 

746 किनपरु 70902 शकु्लाफााँटा नगरपातलका 375 945 59 1379 

747 किनपरु 70903 बेदकोट नगरपातलका 375 991 42 1408 

748 किनपरु 70904 तभूमदत्त नगरपातलका 525 1795 51 2371 

749 किनपरु 70905 चााँदनी-दोधारा नगरपातलका 350 837 41 1228 

750 किनपरु 70906 लालझाडी गाउाँपातलका 325 551 56 932 

751 किनपरु 70907 पनुिाि  नगरपातलका 400 1026 51 1477 

752 किनपरु 70908 बेलौरी नगरपातलका 400 1040 52 1492 

753 किनपरु 70909 बेलडााँडी गाउाँपातलका 325 555 54 934 

िम्मा 264525 574063 34941 873529 

 


