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राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग 

त िंहदरिार, काठमाण्डौं 

 

आतथिक िर्ि २०७८/७९ का लातग प्रदेश काननु बमोजिम प्रदेशले स्थानीय िहलाई ददन ेष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुान  म्बन्धमा प्रदेश  रकार, गण्डकी प्रदेशलाई गररएको त फारर   

त फारर  तमति : २०७७/१2/२६ गिे तबष्ट्रहबार  

1. पषृ् ठभतूम 

 ङ् घीय लोकिाजन्िक गणिन्ि नेपालको मूल  िंरचना  ङ् घ, प्रदेश र स्थानीय िह गरी िीन िहको 
रहेको छ। नेपालको  िंष्ट्रिधानमा िीनै िहका  रकारका बीचमा राज्यशजिको बााँडफााँट गररएको छ। 
िहगि  रकार बीचको  म्बन्ध  हकाररिा,  हअजस्ित्ि र  मन्ियको त द्धान्िमा आधाररि हनुे 
व्यिस्था  िंष्ट्रिधानले नै  तुनजिि गरेको छ। िीन िह बीचको  हकाररिाको एउटा महत्िपूणि 
अियिको रूपमा अन्िर- रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण रहेको छ। 

स्थानीय िहहरू बीचमा रहने भौगोतलक िथा िन ाजङ्ययक ष्ट्रिष्ट्रिधिा र आतथिक  ामाजिक िथा 
भौतिक ष्ट्रिका को अ मान अिस्थाले उनीहरूको खचिको आिश्यकिा र रािस्ि पररचालन क्षमिा 
बीचमा अ मानिा रहन्छ। त्यस्िो अ मानिालाई न्यूनीकरण गदै उपलब्ध स्रोि र  ाधनको 
 मन्यायीक ष्ट्रििरणलाई  तुनजिि गनि  िंष्ट्रिधान िथा काननुद्वारा नै स्ििन्ि  िंिैधातनक तनकायको 
त फारर मा प्रदेश  रकारले स्थानीय िहलाई अनदुान उपलब्ध गराउन ेव्यिस्था गररएको हनु्छ। 

नेपालको  न्दभिमा पतन प्रदेशले नेपाल  रकारबाट प्राप्त अनदुान र आफ्नो स्रोिबाट उठ्ने रािस्िलाई 
मािहिको स्थानीय िहको खचिको आिश्यकिा र रािस्ि क्षमिाको आधारमा प्रदेश काननु बमोजिम  
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गनुिपने  िंिैधातनक व्यिस्था रहेको छ।  ाथै त्यस्िो अनदुानका 
 म्िन्धमा त फारर  गने काम, कििव्य र अतधकार राजष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको हनु े
व्यिस्था नेपालको  िंष्ट्रिधान र अन्य प्रचतलि ऐनहरू  मेिमा गररएको छ। य ै व्यिस्थालाई 
कायािन्ियन गने क्रममा ष्ट्रिगिका िर्िहरूमा िस्िै आगामी आ.ि.२०७८/७९ का लातग पतन प्रदेश 
काननु बमोजिम प्रदेशले स्थानीय िहलाई ददने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको कूल पररमाणलाई य  
आयोगबाट स्थानीय िहगि रुपमा बााँडफााँट गरी प्रदेश  रकार  मक्ष त फारर  गररएको छ। 

2. काननुी व्यिस्था 

क. नपेालको  िंष्ट्रिधान 

प्रदेश काननु बमोजिम प्रदेशले स्थानीय िहलाई ददन े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। 



2 
 

  िंष्ट्रिधानको धारा ६० को उपधारा (5) - प्रदेशले नेपाल  रकारबाट प्राप्त अनदुान र आफ्नो 
स्रोिबाट उठ्ने रािस्िलाई मािहिको स्थानीय िहको खचिको आिश्यकिा र रािस्ि 
क्षमिाको आधारमा प्रदेश काननु बमोजिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गनेछन।्  

ख. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ 

राजष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा 3 को उपदफा (१) को खण्ड 
(क) मा प्रदेश काननु बमोजिम प्रदेशले स्थानीय िहलाई ददने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 
 म्बन्धमा प्रदेशलाई त फारर  गने काम, कििव्य र अतधकार राजष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त 
आयोगको हनुे 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।  

 ोही ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) मा प्रदेशले स्थानीय िहलाई प्रचतलि काननु बमोजिम 
उपलब्ध गराउने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानका  म्बन्धमा प्रदेशलाई त फारर  गदाि आयोगले 
देहायका आधार तलई त फारर  गनुिपने व्यिस्था रहेको छ: 

(क) प्रदेश िथा स्थानीय िहमा रहेको जशक्षा, स्िास््य, खानेपानी िस्िा मानि ष्ट्रिका  
 ूचकाङ् क, 

(ख) अन्य प्रदेश िा स्थानीय िहको  न्ितुलि ष्ट्रिका को अिस्था, 
(ग) प्रदेश िथा स्थानीय िहमा रहेको आतथिक,  ामाजिक िा अन्य कुनै प्रकारको ष्ट्रिभेदको 

अिस्था, 
(घ) प्रदेश िथा स्थानीय िहको पूिािधार ष्ट्रिका को अिस्था र आिश्यकिा, 
(ङ) प्रदेश िथा स्थानीय िहले िनिालाई परु् याउन ुपने  ेिा, 
(च) प्रदेश िथा स्थानीय िहको रािस्िको अिस्था र उठाउन  क् ने क्षमिा, 
(छ) प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचिको 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 न्यूनिम अनदुान 
र उपदफा (१) बमोजिमका आधारहरू बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय िहले प्राप् ि गने 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गने व्यिस्था रहेको छ। 

ग. अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (2) मा नेपाल 
 रकारबाट प्रापि् अनदुान र आफ्नो स्रोिबाट उठेको रािस्िलाई प्रदेशले प्रदेशतभिका स्थानीय 
िहको खचिको आिश्यकिा र रािस्िको क्षमिाको आधारमा प्रदेश काननु बमोजिम आयोगको 
त फारर मा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गने व्यिस्था रहेको छ। 

 ोही ऐनको दफा १८ को उपदफा (3) मा प्रदेश  रकारले आयोग ाँग परामशि गरी चाल ु
आतथिक िर्िको चैि म ान्ितभि  िंष्ट्रिधानको धारा ६० को उपधारा (५) िमोजिम स्थानीय 
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िहलार्ि उपलब्ध गराउने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको अनमुातनि ष्ट्रििरण स्थानीय िहलार्ि 
उपलब्ध गराउन ुपने व्यिस्था रहेको छ।  

 ोही ऐनको दफा २८ मा य  ऐन िा प्रचतलि काननु बमोजिम प्राप् ि भएको अनदुानको रकम 
िनु प्रयोिनको लातग प्राप् ि भएको हो  ोही प्रयोिनको लातग प्रयोग गनुिपने व्यिस्था रहेको छ। 

घ.  प्रदेश ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७5  

प्रदेश ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७5 को दफा 4 को उपदफा (1) मा  िंष्ट्रिधानको धारा ६० 
को उपधारा (५) िथा अन्िर  रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा 
(२) बमोजिम प्रदेश  रकारले स्थानीय िहको खचिको आिश्यकिा र रािस्िको क्षमिाको 
आधारमा आयोगको त फारर मा स्थानीय िहलाई ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गने 
व्यिस्था रहेको छ। 

 ोही ऐनको दफा 4 को उपदफा (2) मा प्रदेशले नेपाल  रकारबाट प्राप्त अनदुान र आफ्नो 
स्रोिबाट उठ्ने रािस्ि  मेिका आधारमा उपदफा (1) बमोजिम स्थानीय िहलाई बााँडफााँट हनु े
 मानीकरण अनदुान रकम तनधािरण गने व्यिस्था रहेको छ।  

3. ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर मा ि्याङ् कको स्रोि 

आगामी आतथिक िर्ि २०७८/७९ का लातग ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गदाि ष्ट्रितभन् न 
स्रोिहरूबाट ि्याङ् क  ङ् कलन गररएको छ, ि को ष्ट्रििरण य प्रकार रहेको छः 

क्र. िं.  ूचक स्रोि 
१. िन ङ् यया  राष्ट्रिय िनगणना २०६८, केन्रीय 

ि्याङ् क ष्ट्रिभाग 
२. क्षेिफल (भगूोल)  नापी ष्ट्रिभाग 
३. मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ् क  नेपाल मानि ष्ट्रिका  प्रतििेदन २०२०, 

राष्ट्रिय योिना आयोग 
४. प्रदेश िथा स्थानीय िहमा रहेको आतथिक, 

 ामाजिक अ मानिा  ूचकाङ् क 
 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगबाट 
गररएको अध्ययन (२०७६) 

५. पूिािधार ष्ट्रिका   
(क)  डकको घनत्ि ( डकमा पहुाँच), 
(ख) ष्ट्रिद्यिुको  षु्ट्रिधा (ष्ट्रिद्यिुमा पहुाँच), 
(ग)  ूचना प्रष्ट्रितधको  षु्ट्रिधा ( ूचना प्रष्ट्रितधमा 

पहुाँच), 
(घ) खानेपानीको  षु्ट्रिधा (खानेपानीमा पहुाँच), 
(ङ)  र फार् (शौचालयको उपलब्धिा) 

 
 राष्ट्रिय िनगणना २०६८, केन्रीय 
ि्याङ् क ष्ट्रिभाग, 

  डक ष्ट्रिभाग, शहरी ष्ट्रिका  िथा भिन 
तनमािण ष्ट्रिभाग र स्थानीय पूिािधार ष्ट्रिभाग, 

 नेपाल ष्ट्रिद्यिु प्रातधकरण,  
 खानेपानी मन्िालय 

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

 महालेखा तनयन्िक कायािलय, 
 प्रदेश िथा स्थानीय िह 
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क्र. िं.  ूचक स्रोि 
७. खचिको आिश्यकिा र रािस्ि उठाउन  क्न े

क्षमिा 
 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगबाट 
गररएको अध्ययन (२०७५) 

4 . ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गनि तलर्एका आधार र ढााँचा िथा  ोको व्यायया एिम ्ष्ट्रिश् लेर्ण 

4.१ न्यूनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 

गण्डकी प्रदेशले प्रदेशतभिका स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउने न्यूनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुान  म्िन्धमा राजष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को 
उपदफा (३) बमोजिम प्रत्येक स्थानीय िहका लातग न्यूनिम अनदुान त फारर  गररएको छ। 
आतथिक िर्ि २०७८/७९ को लातग प्रत्येक स्थानीय िहलाई न्यूनिम अनदुान त फारर  गदाि 
स्थानीय िहको िन ङ् ययालाई आधार तलई देहायबमोजिम त फारर  गररएको छ। 

क्र. िं.    म्बद्ध स्थानीय िहको िन ङ्यया 
स्थानीय 

िहको  िंयया 
न्यूनिम अनदुान  

(रू. हिारमा) 
िम्मा  

(रू. हिारमा) 
१ १० हिार भन्दा कम ११ १२५० १३७५० 

२ १० देजख २० हिार म्म २८ १३७५ ३८५०० 

३ २० देजख ३० हिार म्म २४ १५०० ३६००० 

४ ३० देजख ४० हिार म्म ८ १६२५ १३००० 

५ ४० देजख ५० हिार म्म ६ १७५० १०५०० 

६ ५० देजख ६० हिार म्म ५ १८७५ ९३७५ 

७ ६० देजख ७० हिार म्म १ २००० २००० 

८ ७० देजख ८० हिार म्म १ २१२५ २१२५ 

९ ८० देजख ९० हिार म्म ० २२५० ० 

१० ९० देजख १ लाख म्म ० २३७५ ० 

११ १ लाख देजख १ लाख १५ हिार म्म ० २५०० ० 

१२ १ लाख १५ हिार देजख १ लाख ४० हिार म्म ० ३८७५ ० 

१३ १ लाख ४० हिार देजख १ लाख ५० हिार म्म ० ४१२५ ० 

१४ १ लाख ५० हिार देजख २ लाख म्म ० ४३७५ ० 

१५ २ लाख देजख ३ लाख म्म ० ५००० ० 

१६ ३ लाख देजख ५ लाख म्म १ ५१२५ ५१२५ 

१७ ५ लाख भन्दा बढी ० ५६२५ ० 

  िम्मा ८५   १३०३७५ 

४.२  िुमा आधाररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 

गण्डकी प्रदेशले प्रदेशतभिका स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउने कुल ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 
रकममध्ये न्यूनिम अनदुान रकम छुट्टार् केपतछ बााँष्ट्रक हनु आउन ेरकमलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि 
िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) मा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको 
त फारर का लातग उल्लेख गररएका आधारहरूलाई मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ्क, आतथिक  ामाजिक 
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अ मानिा, पूिािधारको अिस्था, रािस्िको अिस्था र खचिको आिश्यकिा िथा रािस्ि उठाउन 
 क्ने क्षमिा गरी ५ िटा शीर्िकमा  मेटी मूल् याङ् कन गररएको छ। आगामी आतथिक िर्ि 
२०७८/७९ को लातग प्रदेश  रकारबाट प्रदेशतभिका स्थानीय िहहरुलाई उपलब्ध गराउनपुने 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रकम य  आयोगबाट देहायका ष्ट्रिस्ििृ आधार र ढााँचामा तनधािरण गरी 
प्रदेश  रकारलाई त फारर  गररएको छ । 

क्र. िं.  ूचक/उप ूचक उप ूचकको भार   ूचकको भार  
१. मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ् क  १० % 
२. आतथिक  ामाजिक अ मानिा  ५ % 
३. पूिािधार ष्ट्रिका को अिस्था 

(क)  डकको घनत्ि ( डकमा पहुाँच), 
(ख) ष्ट्रिद्यिुको  षु्ट्रिधा (ष्ट्रिद्यिुमा पहुाँच), 
(ग)  ूचना प्रष्ट्रितधको  षु्ट्रिधा ( ूचना प्रष्ट्रितधमा पहुाँच),  
(घ) खानेपानीको  षु्ट्रिधा (खानेपानीमा पहुाँच), 
(ङ)  र फार् (शौचालयको उपलब्धिा) 

 
६० % 
१० % 
१० % 
१० % 
१० % 

१० % 

४. रािस्िको अिस्था  ५ % 
५. खचिको आिश्यकिा र रािस्ि उठाउन  क्न ेक्षमिा  ७० % 

िम्मा १०० % 

4.२.१ मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ् 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   ूचकाङ् कलाई तलनपुने उल्लेख छ। य  प्रयोिनका लातग  न ्२०२० मा 
प्रकाजशि नेपाल मानि ष्ट्रिका  प्रतििेदनको ि्याङ्कलाई य   ूचकमा प्रयोग गररएको छ।  ो 
प्रतििेदनले राष्ट्रिय िहको अलािा प्रदेश िह म्मको मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ्क प्रकाशन गरेको भए 
िापतन स्थानीय िहगि रूपमा त्यस्िो  ूचकाङ्क उल्लेख गररएको छैन। ऐनको व्यिस्था 
कायािन्ियन गने क्रममा स्थानीय िहगि रूपमा नै मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ्क आिश्यक पने हुाँदा  ो 
प्रतििेदनमा उपलब्ध प्रादेजशक, भौगोतलक िथा शहरी र ग्रातमण  ूचकाङ्क  मेिलाई आधार बनाएर 
आयोगले  बै स्थानीय िहको मानि ष्ट्रिका को प्रतिष्ट्रिजम्बि (Indicative)  ूचकाङ्क ष्ट्रिका  गरी 
अनदुान त फारर को प्रयोिनाथि प्रयोगमा ल्यार्एको छ। मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ् कले स्थानीय 
िहमा ब ोबा  गने मातन को जशक्षा, स्िास््य र आयको मापन गदिछ। िनु स्थानीय िहको 
मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ् क कम छ, त्य  स्थानीय िहले आफ्नो के्षिका िनिाको िीिनस्िर 
उकास्नका लातग अतिररि प्रया  गनुिपने हनु्छ,  ोका लातग स्िभाष्ट्रिक रुपमा अतिररि खचिको 
आिश्यकिा हनु्छ। य ै प्रयोिनका लातग मानि ष्ट्रिका   ूचकाङ् कलाई १० प्रतिशि भार 
ददर्एको छ। 

4.२.२ आतथिक  ामाजिक अ मानिा 

आतथिक  ामाजिक अ मानिा  ूचकाङ् क  म्बन्धमा स्थानीय िहमा रहेको आतथिक,  ामाजिक 
अ मानिा मापन गनिका लातग आतथिक,  ामाजिक र िलिाय ुपररिििन िोजखम िथा ष्ट्रिपद् के्षिका 
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६ िटा आयामहरूका २९ िटा उप- ूचकहरूका आधारमा आतथिक,  ामाजिक अ मानिा 
 ूचकाङ् क तनमािण गररएको छ। आतथिक  ामाजिक अ मानिाको अिस्था उच्च रहेका स्थानीय 
िहले ष्ट्रिका  तनमािण िथा  ाििितनक  ेिा प्रिाह गने कायिमा प्रभािकाररिा ल्याउन थप खचि 
गनुिपने हनु्छ। य ै प्रयोिनका लातग आतथिक  ामाजिक अ मानिा  ूचकाङ् कलाई ५ प्रतिशि भार 
ददईएको छ। 

4.२.३ पूिािधार ष्ट्रिका को अिस्था 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) अन ुार 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गदाि प्रदेश िथा स्थानीय िहको पूिािधार ष्ट्रिका को अिस्था 
र आिश्यकिालाई आधार तलनपुने व्यिस्था रहेको छ। स्थानीय िहको पूिािधार ष्ट्रिका को 
अिस्थाले  ो स्थानीय िहको ष्ट्रिका को अिस्था तनधािरण गने आधार ददन्छ। पूिािधार ष्ट्रिका को 
अिस्था कमिोर भएका स्थानीय िहले िनिालाई  िंष्ट्रिधानले मागिदशिन गरे अन ुारका  ेिा 
 षु्ट्रिधा प्रदान गनि अतिररि खचि गनुिपने हनु्छ, ि ले गदाि  ेिाको लागि िषृ्ट्रद्ध गराउाँदछ। 
आयोगले स्थानीय िहमा उपलब्ध  डक, ष्ट्रिद्यिु,  ूचना प्रष्ट्रितध, खानेपानी र  र फार्को पहुाँच 
िथा उपलब्धिालाई आधार मानी पूिािधार  ूचकाङ् क ियार गरेको छ र य लाई १० प्रतिशि 
भार प्रदान गरेको छ। पूिािधार ष्ट्रिका  अन्िगिि  डक घनत्ि, ष्ट्रिद्यिु  षु्ट्रिधा,  ूचना प्रष्ट्रितध 
 षु्ट्रिधा, खानेपानी  षु्ट्रिधा र  र फार्लाई उप ूचकको रुपमा तलर्एको छ।  

(क)  डकको घनत्ि ( डकमा पहुाँच) :  डक  ञ् िालको पहुाँचले स्थानीय िहको ष्ट्रिका लाई 
प्रभाष्ट्रिि गदिछ, उनीहरूले प्रिाह गनुिपने  ेिा प्रिाहको लागिमा अ र पादिछ।  ाििितनक 
 ेिा ष्ट्रििरणलाई प्रभािकारी बनाउन र आम  िि ाधारण िनिालाई  गुम िथा  हि 
ढङ् गले  ेिा प्रिाह गनिका लातग पतन  डकको भतूमका महत्िपूणि हनु्छ। अिः पूिािधार 
ष्ट्रिका लाई ददईएको १० प्रतिशि भारलाई शि प्रतिशि मानी  ो शि प्रतिशिबाट ६० 
प्रतिशि भार स्थानीय िहको  डक घनत्िलाई ददर्एको छ। 

(ख) ष्ट्रिद्यिुको  षु्ट्रिधा (ष्ट्रिद्यिुमा पहुाँच) : ष्ट्रिका को एउटा आिश्यकिाको रुपमा तलर्न े
ष्ट्रिद्यिुको  षु्ट्रिधाले स्थानीय िहको आतथिक ष्ट्रिका मा बह-ुआयातमक भतूमका खेल्दछ। िनु 
स्थानीय िहमा ष्ट्रिद्यिु  षु्ट्रिधाको पहुाँच कमिोर रहेको छ, उ का लातग थप आतथिक 
व्ययभार आिश्यक पदिछ। य ै पररप्रके्ष्यमा स्थानीय िहको ष्ट्रिद्यिु  षु्ट्रिधाको अिस्थालाई 
उप ूचकका रुपमा तलई पूिािधार ष्ट्रिका लाई ददईएको १० प्रतिशि भारलाई शि प्रतिशि 
मानी  ो शि प्रतिशिबाट १० प्रतिशि भार ष्ट्रिद्यिु  षु्ट्रिधाको पहुाँचलाई ददईएको छ। 

(ग)  ूचना प्रष्ट्रितधको  षु्ट्रिधा ( ूचना प्रष्ट्रितधमा पहुाँच) : िनु स्थानीय िहको  ूचना प्रष्ट्रितधको 
पहुाँचको अिस्था कमिोर छ, त्यस्िा स्थानीय िहले  ूचना प्रष्ट्रितधको पहुाँच स्िर मातथ 
उकास्न यथोजचि लगानी गनुिपने हनु्छ। य ले स्थानीय िहको आतथिक व्ययभार बढाउन े
गदिछ। य ै पक्षलाई ययाल गदै पूिािधार ष्ट्रिका का लातग िोष्ट्रकएको १० प्रतिशि भारलाई 
शि प्रतिशि मानी  ो शि प्रतिशिबाट १० प्रतिशि भार  ूचना प्रष्ट्रितधको पहुाँचलाई 
ददर्एको छ।  
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(घ) खानपेानीको  षु्ट्रिधा (खानपेानीमा पहुाँच) :  िंष्ट्रिधानले पररकल्पना गरे अन ुारको लोक 
कल्याणकारी राज्य व्यिस्थाको स्थापना गनि अन्य कुराका अलािा प्रत्येक नागररकलाई 
स्िच्छ खानेपानी  षु्ट्रिधा उपलब्ध गराउनपुने हनु्छ। स्थानीय िहमा खानेपानी  षु्ट्रिधाको 
पहुाँच बढाउन थप आतथिक स्रोिको आिश्यकिा पदिछ। अिः य ै पक्षलाई ययाल रायदै 
पूिािधार ष्ट्रिका  अन्िगििको १० प्रतिशि भारलाई शि प्रतिशि मानी  ो शि प्रतिशिबाट 
१० प्रतिशि भार खानेपानी  षु्ट्रिधा उप ूचकलाई प्रदान गररएको छ। 

(ङ)  र फार् (शौचालयको उपलब्धिा) : नेपालको  िंष्ट्रिधानले नै प्रत्येक नागररकलाई स्िच्छ 
र स्िस्थ िािािरणमा बााँच्न पाउने हकलाई मौतलक हकको रूपमा स्थाष्ट्रपि गरेको छ। 
 र फार्को अिस्था कमिोर रहेको स्थानीय िहले  ो  षु्ट्रिधा िृष्ट्रद्ध गनिका लातग थप 
लगानी गनुिपने हनु्छ। स्थानीय िहमा हाल रहेका शौचालयहरूको उपलब्धिालाई 
 र फार्  ूचक मानी पूिािधार ष्ट्रिका  अन्िगििको १० प्रतिशि भारलाई शि प्रतिशि 
मानी  ो शि प्रतिशिबाट १० प्रतिशि भार  र फार् (शौचालयको उपलब्धिा) 
उप ूचकलाई प्रदान गररएको छ। 

य प्रकार पूिािधार ष्ट्रिका   म्बन्धी उजल्लजखि  डक, ष्ट्रिद्यिु,  ूचना प्रष्ट्रितध, खानेपानी र 
 र फार्  म्बन्धी  ूचक उच्च भएका स्थानमा कम लगानी र त्यस्िा  ूचकहरूको उपलब्धिा 
न्यून भएको स्थानमा बढी लगानी गने गरी आयोगले ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गरेको 
छ। 

4.२.४ रािस्िको अिस्था 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) ले ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुान त फारर  गदाि प्रदेश िथा स्थानीय िहको रािस्िको अिस्था र उठाउन 
 क्ने क्षमिालाई आधार तलनपुने व्यिस्था गरेको छ। य   ूचकका लातग आयोगले प्रत्येक 
स्थानीय िहले रािस्ि  ङ् कलनमा गरेका प्रया हरू र उनीहरूले उठाएको रािस्िको अिस्थाको 
ि्याङ् क  ङ् कलन गरी ष्ट्रिश् लेर्ण गदाि प्राय:  बै स्थानीय िहहरूले रािस्ि  ङ् कलन गरेको र 
रािस्ि  ङ् कलन गने थप प्रया   मेि गरेको देजखएकोले  बै स्थानीय िहलाई ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुान त फारर  गने प्रयोिनाथि रािस्िको अिस्था  ूचकका लातग  मान अङ्कभार 
प्रदान गररएको छ। 

4.२.५ खचिको आिश्यकिा र रािस्ि उठाउन  क्न ेक्षमिा 

नेपालको  िंष्ट्रिधानको धारा ६० को उपधारा (5) ले प्रदेशले नेपाल  रकारबाट प्राप्त अनदुान र 
आफ्नो स्रोिबाट उठ्न े रािस्िलाई मािहिको स्थानीय िहको खचिको आिश्यकिा र रािस्ि 
क्षमिाको आधारमा प्रदेश काननु बमोजिम  ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गनुिपने व्यिस्था 
गरेको छ। त्य ैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को 
उपदफा (१) ले ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गदाि प्रदेश िथा स्थानीय िहको रािस्िको 
अिस्था र उठाउन  क्ने क्षमिा र प्रदेश िथा स्थानीय िहको खचिको आिश्यकिालाई आधार 
तलनपुने व्यिस्था गरेको छ।त्य ै गरी प्रदेश ऐनले पतन प्रदेश  रकारले स्थानीय िहको खचिको 
आिश्यकिा र रािस्िको क्षमिाको आधारमा आयोगको त फारर मा स्थानीय िहलाई ष्ट्रित्तीय 
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 मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गने व्यिस्था गरेको छ। उजल्लजखि  िंिैधातनक िथा काननुी 
व्यिस्था अन ुार आयोगले ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको त फारर  गदाि प्रत्येक स्थानीय िहको 
खचिको आिश्यकिाका अलािा रािस्िको क्षमिा तनधािरण गरी ष्ट्रित्तीय अन्िर (Fiscal Gap) पत्ता 
लगाउनपुने हनु्छ। खचिको आिश्यकिा आिंकलन गनिका तनतमत्त  िंष्ट्रिधानको अन ूुचीमा उजल्लजखि 
 ङ् घ¸ प्रदेश र स्थानीय िहका एकल र  ाझा अतधकार बमोजिमका कायि जिम्मेिारीको थप 
प्रष्टिा हनुपुने, कायि जिम्मेिारी अनरुुपको कायि म्पादनका लातग प्रत्येक िहले  म्पादन गनुिपने 
अलग अलग कायिको स्पष्ट ष्ट्रकटानी हनुपुने¸  ाथै प्रत्येक कामको न्यूनिम राष्ट्रिय िथा प्रादेजशक 
मानदण्ड र राष्ट्रिय िथा िहगि लक्ष्य िय हनुपुने हनु्छ। िोष्ट्रकएको मानदण्ड र लक्ष्य बमोजिमको 
कायि  म्पादन गनिका लातग उि कामको प्रति र्काई लागि तनकाली कुल लागि तनधािरण 
गनुिपने हनु्छ। हाल स्थानीय िहले  म्पादन गनुिपने कतिपय कायिको आधारभिू मानदण्ड िथा 
िहगि लक्ष्य तनधािरण भैन केको अिस्थामा खचिको आिश्यकिाको यथाथि आिंकलन गने कायि 
कदठन हनुे देजखन्छ। त्य ैगरी रािस्ि उठाउन  क्न ेक्षमिाको आिंकलन गदाि प्रत्येक स्थानीय 
िहको रािस्ि अतधकार, रािस्िको  म्भाव्य दायरा र दर िथा रािस्ि उठाउाँदा हनुे लाभ-लागि 
अनपुाि र भैरहेको रािस्ि  ङ् कलनको कुल आकार  मेिको ष्ट्रिश्लरे्ण गनुिपने हनु्छ। िर 
 ङ् घीयिा कायािन्ियनको छोटो अिधीमा य   म्बन्धी ष्ट्रिस्ििृ ि्याङ्कहरू उपलब्ध भर्न केको 
अिस्थामा यथाथि रािस्ि अ लुीको  म्भाव्यिा यष्ट्रकन गनुि पतन उजत्तकै चनूौिीपूणि रहेको छ। यी 
 बै  ीमाहरूका बीचबाट आयोगले तनजिि  ूचक र ष्ट्रिश्लरे्णका आधारमा स्थानीय िहको खचिको 
आिश्यकिा र रािस्ि क्षमिाको आिंकलन  म्बन्धी अध्ययन कायि गरेको छ र आगामी ददनमा 
उि अध्ययनलाई अद्याितधक गदै लतगने छ। आगामी आतथिक िर्ि २०७८/७९ को लातग 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गदाि आयोगले गरेको अध्ययनबाट देजखएको स्थानीय िहको 
खचिको आिश्यकिा र रािस्ि क्षमिा बीचको ष्ट्रित्तीय अन्िरको  ूचकलाई ७० प्रतिशि भार 
ददईएको छ। 

य री आतथिक बर्ि २०७8/७9 को लातग गण्डकी प्रदेशले प्रदेशतभिका स्थानीय िहहरुलाई 
प्रदान गने  िुमा आधाररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रु. ९६ करोड ९६ लाख २५ हिार हनुे 
गरी त फारर  गररएको छ। 

5. ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  म्बन्धी त फारर  

 िंष्ट्रिधान िथा काननुि: प्रदेश  रकारबाट स्थानीय िहमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान उपलब्ध 
गराउाँदा प्रदेश काननु बमोजिम त फारर  गनुिपने भनी उल्लेख गररएको भएिापतन  ो  म्िन्धमा 
प्रदेशका काननुहरु अध्ययन गदाि िी काननुहरुमा पतन  िंष्ट्रिधान र  ङ् घीय ऐनमा भएको ब्यािस्था 
भन्दा  ो अनदुान त फारर  गने फरक र छुटै्ट आधारहरु उल्लेख गरेको नपाईएकोले  ङ् घीय 
ऐनकै आधार ( ूचक) लाई अनदुान त फारर को आधारको रुपमा तलईएको छ। ि थि, नेपालको 
 िंष्ट्रिधान, राजष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन 
ऐन, २०७४ र प्रदेश ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७5 मा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानका 
 म्िन्धमा भएका व्यिस्था अन ुार प्रदेश  रकारबाट स्थानीय िहलाई हस्िान्िरण हनुे ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुान  म्बन्धमा त फारर  गररएको छ।  
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प्रदेश  रकारबाट प्रदेशतभिका प्रत्येक स्थानीय िहहरुमा हस्िान्िरण हनुे ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुान तनधािरण गदाि राजष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को 
उपदफा (३) को व्यिस्था बमोजिम प्रत्येक स्थानीय िहले प्राप् ि गने न्यूनिम अनदुान र  ोही 
ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) मा िोष्ट्रकएका आधारहरू बमोजिम प्राप् ि गने  िुमा आधाररि 
अनदुान छुट्टाछुटै्ट गणना गरी कुल ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गररएको छ। 

य री आतथिक बर्ि २०७8/७9 को लातग गण्डकी प्रदेशले प्रदेशतभिका स्थानीय िहहरुलाई 
प्रदान गने न्यूनिम अनदुान रु.१३ करोड ३ लाख ७५ हिार र  िुमा आधाररि अनदुान रु.९६ 
करोड ९६ लाख २५ हिार  मेि कुल ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रु.१ अबि १० करोड हनुे 
गरी त फारर  गररएको छ। 

6. ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  म्बन्धी  झुाि 

अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २८ मा उि ऐन िा प्रचतलि काननु 
बमोजिम प्राप् ि भएको अनदुानको रकम िनु प्रयोिनको लातग प्राप् ि भएको हो  ोही प्रयोिनको 
लातग प्रयोग गनुिपने व्यिस्था गररएको छ। ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको मूल उद्देश्य स्थानीय 
िहको खचिको आिश्यकिा र रािस्िको क्षमिाको फरकबाट त ििना हनुे ष्ट्रित्तीय अन्िर घटाई 
 न्िलुन कायम गनुि हो। नपेालको  िंष्ट्रिधान बमोजिम स्थानीय िहलाई प्रदान गररएको जिम्मेिारी 
परुा गनि आिश्यक पने स्रोि अभािको  मस्या घटाउन यो अनदुान हस्िान्िरण गररन्छ। अिः 
स्थानीय िहले ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको प्रयोग गदाि नेपालको  िंष्ट्रिधान अन ुार आफूलाई 
प्राप् ि कायि जिम्मेिारी परुा गनि य  अनदुानको प्रयोग गनुि पदिछ। त्य री अनदुानको प्रयोग गदाि 
कुनै ष्ट्रिर्यगि के्षिका कायिहरूमा माि बढी रकम ष्ट्रितनयोिन गने र अन्य ष्ट्रिर्यगि के्षिका 
कायिहरूका लातग आिश्यक रकम ष्ट्रितनयोिन नै नहनुे अिस्था आउन ददन ु हदैुन। त्य ैगरी 
आफ्ना अतधकारके्षि तभिका ष्ट्रिर्यहरूको  न्ितुलि एिम ् नतििामखुी कायािन्ियनमा िोड ददन ु
पदिछ।  ाथै अनदुान त फारर का लातग तलर्एका आधार िथा  ूचकहरूले  मािेश गरेका ष्ट्रिर्य 
िथा के्षिहरूमा अपेजक्षि ष्ट्रिका ,  धुार िथा गणुस्िर कायम गने गरी य  अनदुानको प्रयोग 
गररन ुपदिछ। 

उजल्लजखि  िंिैधातनक व्यिस्था र काननुमा िोष्ट्रकएका आधारहरू बमोजिम प्रदेश  रकारले 
स्थानीय िहलाई प्रदान गने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  म्बन्धमा देहाय बमोजिमका  झुािहरू 
उपलब्ध गराईएको छ : 

(1)  शिि अनदुान,  मपरुक अनदुान र ष्ट्रिशेर् अनदुानलाई  िंष्ट्रिधानको ममि र भािना बमोजिम 
ष्ट्रििरण गने गरी व्यिजस्थि गदै यस्िा अनदुानको पररमाणलाई न्यूनीकरण गने र स्थानीय 
िहको ष्ट्रित्तीय अन्िर (Fiscal Gap) पररपूतिि गनि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानलाई क्रमश: 
बढाउाँदै लाने नीति तलनपुने। 

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

(3) प्रादेजशक रुपमा पछातड परेका स्थानीय िहलाई प्रादेजशक औ ि स्िरको नजिक ल्याउन 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको प्रयोग गनुिपने। 
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(4)  मािका  बै िगि, क्षेि,  मदुाय, िाििाति, अल्प ङ् ययक,  ीमान्िकृि, अशि र 
अ हायहरूको  शजिकरण गनि र स्थानीय िहलाई ष्ट्रिका को मूलप्रिाहमा ल्याउन 
 मानीकरण अनदुानको प्रयोग गनुिपने। 

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

(6)  म्बजन्धि स्थानीय िहको जशक्षा, स्िास््य, खानेपानी िस्िा अत्यािश्यक  ेिा उपलब्ध 
गराउन, अन्य स्थानीय िह ाँग प्रतिस्पधाि गदै  न्ितुलि ष्ट्रिका  गनि गराउन, स्थानीय िहमा 
रहेको आतथिक  ामाजिक अ मानिा न्यूनीकरण गनि,  डक, त ाँचार्, ष्ट्रिद्यिु,  ञ् चार 
लगायिका पूिािधार ष्ट्रिका  गनि िथा  िंष्ट्रिधानले प्रत्याभिू गरेको खचिको जिम्मेिारी पूरा गनि 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रकमको प्रयोग गनुिपने।  

(7) नागररकहरूलाई बा स्थानको आधारमा भेदभाि नहनुे गरी  रकारी  ेिाहरू न्यूनिम र 
 मिामूलक (Minimum and Equitable) रुपमा प्रदान गनि उपयिु मािामा स्रोि  ाधनहरू 
उपलब्ध गराउन ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको रकम प्रयोग गनुिपने। 

(8)  िंष्ट्रिधानले स्थानीय िहलाई ददएको  िंिैधातनक जिम्मेिारी अनरुुप  ेिा प्रिाह र ष्ट्रिका  
तनमािण गनिका लातग ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान प्रयोग गनुिपने।  

(9) अन्िर  रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (४) मा प्रदेश 
िथा स्थानीय िहले आफूले उठाएको रािस् ि र उि ऐन बमोजिम रािस्ि बााँडफााँटबाट 
प्राप्त हनुे रकमबाट प्रशा तनक खचि पगु्ने गरी रािस्ि र व्ययको अनमुान पे  गनुिपने 
व्यिस्था रहेको हुाँदा स्थानीय िहले अध्ययन भ्रमण, िैदेजशक भ्रमण, प्रशा तनक एिम ्
कायािलय  ञ् चालन िस्िा शीर्िक िा ष्ट्रिर्यमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानबाट प्राप्त 
रकमको प्रयोग गनि नहनुे। 

रष्टव्य : आतथिक िर्ि २०७8/७9 का लातग प्रदेश  रकारले स्थानीय िहलाई प्रदान गने ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुान  म्बन्धी त फारर  अन ूुचीमा  मािेश गररएको छ। 
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अन ूुची 

आतथिक िर्ि २०७८/७९ का लातग प्रदेश काननु बमोजिम प्रदेशले स्थानीय िहलाई ददन ेष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुान  म्बन्धमा प्रदेश  रकार, गण्डकी प्रदेशलाई गररएको त फारर   

क्र. िं. जिल्ला  ङ्किे निं. स्थानीय िहको नाम 

ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान (रु.हिारमा) 

न्यूनिम 
 िुमा 
आधाररि 

िम्मा 

१ गोरखा ४०१०१ चमुनबु्री गाउाँपातलका १२५० ६१७३ ७४२३ 

२ गोरखा ४०१०२ अजिरकोट गाउाँपातलका १३७५ १२०१४ १३३८९ 

३ गोरखा ४०१०३ बारपाक  तुलकोट गाउाँपातलका १५०० १६१५८ १७६५८ 

४ गोरखा ४०१०४ धाचे गाउाँपातलका १३७५ ९१३३ १०५०८ 

५ गोरखा ४०१०५ आरुघाट गाउाँपातलका १५०० १५२९७ १६७९७ 

६ गोरखा ४०१०६ तभम ेनथापा गाउाँपातलका १५०० १५२३२ १६७३२ 

७ गोरखा ४०१०७ त रानचोक गाउाँपातलका १५०० १६११८ १७६१८ 

८ गोरखा ४०१०८ पालङु्गटार नगरपातलका १६२५ २२१४८ २३७७३ 

९ गोरखा ४०१०९ गोरखा नगरपातलका १८७५ २८५५० ३०४२५ 

१० गोरखा ४०११० शहीद लखन गाउाँपातलका १५०० १७८३६ १९३३६ 

११ गोरखा ४०१११ गण्डकी गाउाँपातलका १५०० १५७०३ १७२०३ 

१२ मनाङ ४०२०१ नापाि भतूम गाउाँपातलका १२५० १२५० २५०० 

१३ मनाङ ४०२०२ मनाङ ष्ट्रङस्याङ गाउाँपातलका १२५० ३५८३ ४८३३ 

१४ मनाङ ४०२०३ चामे गाउाँपातलका १२५० २८१७ ४०६७ 

१५ मनाङ ४०२०४ ना ों गाउाँपातलका १२५० ३४७० ४७२० 

१६ मसु्िाङ ४०३०१ लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउाँपातलका १२५० २३५१ ३६०१ 

१७ मसु्िाङ ४०३०२ घरपझोङ गाउाँपातलका १२५० ५०७६ ६३२६ 

१८ मसु्िाङ ४०३०३ िारागङु मजुिक्षेि गाउाँपातलका १२५० ३७०१ ४९५१ 

१९ मसु्िाङ ४०३०४ लोमन्थाङ गाउाँपातलका १२५० ३१७० ४४२० 

२० मसु्िाङ ४०३०५ था ाङ गाउाँपातलका १२५० ४२६७ ५५१७ 

२१ म्याग्दी ४०४०१ अन्नपूणि गाउाँपातलका १३७५ ६८९७ ८२७२ 

२२ म्याग्दी ४०४०२ रघगुिंगा गाउाँपातलका १३७५ ७५९६ ८९७१ 

२३ म्याग्दी ४०४०३ धिलातगरी गाउाँपातलका १३७५ ६७९९ ८१७४ 

२४ म्याग्दी ४०४०४ मातलका गाउाँपातलका १३७५ ८६१० ९९८५ 

२५ म्याग्दी ४०४०५ मिंगला गाउाँपातलका १३७५ ७७७७ ९१५२ 

२६ म्याग्दी ४०४०६ बेनी नगरपातलका १६२५ १३४५१ १५०७६ 

२७ कास्की ४०५०१ मादी गाउाँपातलका १३७५ ८५४५ ९९२० 

२८ कास्की ४०५०२ माछापचु्रे गाउाँपातलका १५०० ९८१२ ११३१२ 

२९ कास्की ४०५०३ अन्नपूणि गाउाँपातलका १५०० १०४६० ११९६० 

३० कास्की ४०५०४ पोखरा महानगरपातलका ५१२५ ७७६७९ ८२८०४ 

३१ कास्की ४०५०५ रूपा गाउाँपातलका १३७५ ७५४८ ८९२३ 

३२ लमिङु ४०६०१ दोदी गाउाँपातलका १३७५ ८२३८ ९६१३ 
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३३ लमिङु ४०६०२ मस्र्याङ्गदी गाउाँपातलका १३७५ ८४९७ ९८७२ 

३४ लमिङु ४०६०३ क्ब्होला ोथार गाउाँपातलका १३७५ ५५१२ ६८८७ 

३५ लमिङु ४०६०४ मध्यनेपाल नगरपातलका १५०० १०२५८ ११७५८ 

३६ लमिङु ४०६०५ बें ीशहर नगरापातलका १७५० १५२७३ १७०२३ 

३७ लमिङु ४०६०६  नु्दरबिार नगरपातलका १५०० ११५१३ १३०१३ 

३८ लमिङु ४०६०७ राईना  नगरपातलका १३७५ ८५०८ ९८८३ 

३९ लमिङु ४०६०८ दधुपोखरी गाउाँपातलका १३७५ ५७८७ ७१६२ 

४० िनहुाँ ४०७०१ भान ुनगरपातलका १७५० १६०६० १७८१० 

४१ िनहुाँ ४०७०२ ब्या  नगरपातलका २१२५ २२३५३ २४४७८ 

४२ िनहुाँ ४०७०३ म्याग्दे गाउाँपातलका १५०० ९९५४ ११४५४ 

४३ िनहुाँ ४०७०४ शकु्लागण्डकी नगरपातलका १७५० १७०८८ १८८३८ 

४४ िनहुाँ ४०७०५ तभमाद नगरपातलका १६२५ १२२१७ १३८४२ 

४५ िनहुाँ ४०७०६ जघररङ्ग गाउाँपातलका १३७५ ८५७७ ९९५२ 

४६ िनहुाँ ४०७०७ ऋष्ट्रर्ङ्ग गाउाँपातलका १५०० १०४५३ ११९५३ 

४७ िनहुाँ ४०७०८ देिघाट गाउाँपातलका १३७५ ७६७१ ९०४६ 

४८ िनहुाँ ४०७०९ बजन्दपरु गाउाँपातलका १५०० ९०३१ १०५३१ 

४९ िनहुाँ ४०७१० आाँबखैुरेनी गाउाँपातलका १५०० ९५१८ ११०१८ 

५० निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पूिि) ४०८०१ गैडाकोट नगरपातलका १८७५ १९८१६ २१६९१ 

५१ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पूिि) ४०८०२ बतुलङ्गटार गाउाँपातलका १३७५ ८३६८ ९७४३ 

५२ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पूिि) ४०८०३ बौदीकाली गाउाँपातलका १३७५ ७४४८ ८८२३ 

५३ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पूिि) ४०८०४ हपु् ेकोट गाउाँपातलका १५०० १०३५८ ११८५८ 

५४ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पूिि) ४०८०५ देिचलुी नगरपातलका १७५० १५५०२ १७२५२ 

५५ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पूिि) ४०८०६ कािा ोिी नगरपातलका २००० २०२९९ २२२९९ 

५६ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पूिि) ४०८०७ मध्यतबन्द ुनगरपातलका १८७५ १७८२१ १९६९६ 

५७ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पूिि) ४०८०८ तबनयी तििेणी गाउाँपातलका १६२५ १३१६५ १४७९० 

५८ स्याङिा ४०९०१ पिुलीबिार नगरपातलका १७५० १६४१८ १८१६८ 

५९ स्याङिा ४०९०२ फेदीखोला गाउाँपातलका १३७५ ६६७७ ८०५२ 

६० स्याङिा ४०९०३ आाँतधखोला गाउाँपातलका १३७५ ८१६५ ९५४० 

६१ स्याङिा ४०९०४ अिुिनचौपारी गाउाँपातलका १३७५ ७९३० ९३०५ 

६२ स्याङिा ४०९०५ भीरकोट नगरपातलका १५०० १०८५५ १२३५५ 

६३ स्याङिा ४०९०६ तबरुिा गाउाँपातलका १३७५ ८७३४ १०१०९ 

६४ स्याङिा ४०९०७ हररना  गाउाँपातलका १३७५ ८२५३ ९६२८ 

६५ स्याङिा ४०९०८ चापाकोट नगरपातलका १५०० १०८८१ १२३८१ 

६६ स्याङिा ४०९०९ िातलङ्ग नगरपातलका १८७५ १७९९३ १९८६८ 

६७ स्याङिा ४०९१० गल्याङ नगरपातलका १६२५ १४३२६ १५९५१ 

६८ स्याङिा ४०९११ कालीगण्डकी गाउाँपातलका १५०० १००२५ ११५२५ 
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७० पििि ४१००२ िलिला गाउाँपातलका १५०० ९७०४ ११२०४ 

७१ पििि ४१००३ कुश्मा नगरपातलका १७५० १५०१५ १६७६५ 
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७६ बागलङु ४११०१ बाग्लङु्ग नगरपातलका १८७५ १९५४७ २१४२२ 
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