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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, प्रदेश निं. १ लाई 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। 
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  िं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 निं. १ प्रदेश ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७5  

प्रदेश निं. १ प्रदेश ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७5 को दफा 4 को उपदफा (1) मा  िंष्ट्रिधानको 
धारा ६० को उपधारा (५) 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  

प्रदेश निं. १ ले 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 ७ १२५० ८७५० 

२ १० देजख २० हिार म्म ४९ १३७५ ६७३७५ 

३ २० देजख ३० हिार म्म २५ १५०० ३७५०० 

४ ३० देजख ४० हिार म्म १९ १६२५ ३०८७५ 

५ ४० देजख ५० हिार म्म १२ १७५० २१००० 

६ ५० देजख ६० हिार म्म १० १८७५ १८७५० 

७ ६० देजख ७० हिार म्म ६ २००० १२००० 

८ ७० देजख ८० हिार म्म २ २१२५ ४२५० 

९ ८० देजख ९० हिार म्म ३ २२५० ६७५० 

१० ९० देजख १ लाख म्म ० २३७५ ० 

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

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 २ ४१२५ ८२५० 

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

१५ २ लाख देजख ३ लाख म्म १ ५००० ५००० 

१६ ३ लाख देजख ५ लाख म्म ० ५१२५ ० 

१७ ५ लाख भन्दा बढी ० ५६२५ ० 

  िम्मा १३७   २२३००० 

४.२  िुमा आधाररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 

प्रदेश निं. १ ले 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 
अ मानिा, पूिािधारको अिस्था, रािस्िको अिस्था र खचिको आिश्यकिा िथा रािस्ि उठाउन 
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 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 तलर्ने 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 प्रदेश निं. १ ले प्रदेशतभिका स्थानीय िहहरुलाई प्रदान 
गने  िुमा आधाररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रु. ७७ करोड ७० लाख  हनु े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 निं. १ प्रदेश ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७5 मा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानका  म्िन्धमा भएका व्यिस्था अन ुार प्रदेश  रकारबाट स्थानीय िहलाई हस्िान्िरण हनु े
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 प्रदेश निं. १ ले प्रदेशतभिका स्थानीय िहहरुलाई 
प्रदान गने न्यूनिम अनदुान रु.२२ करोड ३० लाख र  िुमा आधाररि अनदुान रु. ७७ करोड 
७० लाख  मेि कुल ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रु.१ अबि 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, प्रदेश निं. १ लाई गररएको त फारर   

क्र. िं. जिल्ला  ङ्किे निं. स्थानीय िहको नाम 

ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान (रु.हिारमा) 

न्यूनिम 
 िुमा 
आधाररि 

िम्मा 

१ िाप्लेिङु १०१०१ फिाङ्लङु्ग गाउाँपातलका १३७५ ४४४८ ५८२३ 

२ िाप्लेिङु १०१०२ तमक्िाखोला गाउाँपातलका १२५० ३६७२ ४९२२ 

३ िाप्लेिङु १०१०३ मेररङ्गदेन गाउाँपातलका १३७५ ४८१६ ६१९१ 

४ िाप्लेिङु १०१०४ मैिाखोला गाउाँपातलका १३७५ ४१७९ ५५५४ 

५ िाप्लेिङु १०१०५ आठराई तििेणी गाउाँपातलका १३७५ ५०४४ ६४१९ 

६ िाप्लेिङु १०१०६ फुङतलङ्ग नगरपातलका १५०० ८०९७ ९५९७ 

७ िाप्लेिङु १०१०७ पातथभरा याङ्िराक गाउाँपातलका १३७५ ५०४३ ६४१८ 

८ िाप्लेिङु १०१०८ त रीिङ्गा गाउाँपातलका १३७५ ५६६६ ७०४१ 

९ िाप्लेिङु १०१०९ त ददङ्गिा गाउाँपातलका १३७५ ४५८१ ५९५६ 

१०  िंखिुा भा १०२०१ भोटखोला गाउाँपातलका १२५० २६५० ३९०० 

११  िंखिुा भा १०२०२ मकाल ुगाउाँपातलका १३७५ ४६०० ५९७५ 

१२  िंखिुा भा १०२०३ त लीचोङ गाउाँपातलका १३७५ ४४०७ ५७८२ 

१३  िंखिुा भा १०२०४ जचजचला गाउाँपातलका १२५० ३०९७ ४३४७ 

१४  िंखिुा भा १०२०५  भापोखरी गाउाँपातलका १३७५ ४०२५ ५४०० 

१५  िंखिुा भा १०२०६ खााँदबारी नगरपातलका १६२५ ८९९७ १०६२२ 

१६  िंखिुा भा १०२०७ पााँचखपन नगरपातलका १३७५ ५६४५ ७०२० 

१७  िंखिुा भा १०२०८ चैनपरु नगरपातलका १५०० ७८४९ ९३४९ 

१८  िंखिुा भा १०२०९ मादी नगरपातलका १३७५ ५०५३ ६४२८ 

१९  िंखिुा भा १०२१० धमिदेिी नगरपातलका १३७५ ५९१० ७२८५ 

२०  ोलखुमु्ब ु १०३०१ खमु्ब ुपा ाङल्हाम ुगाउाँपातलका १२५० ३८७७ ५१२७ 

२१  ोलखुमु्ब ु १०३०२ माहाकुलङु गाउाँपातलका १३७५ ४२५७ ५६३२ 

२२  ोलखुमु्ब ु १०३०३  ोिाङ गाउाँपातलका १२५० ३७३२ ४९८२ 

२३  ोलखुमु्ब ु १०३०४ माप्य दधुकोशी गाउाँपातलका १३७५ ४८३६ ६२११ 

२४  ोलखुमु्ब ु १०३०५ थलुङु दधुकोशी गाउाँपातलका १३७५ ६४४१ ७८१६ 

२५  ोलखुमु्ब ु १०३०६ नेचा ल्यान गाउाँपातलका १३७५ ५८०१ ७१७६ 

२६  ोलखुमु्ब ु १०३०७  ोलदुधुकुण्ड नगरपातलका १५०० ६५६५ ८०६५ 

२७  ोलखुमु्ब ु १०३०८ तलख ुष्ट्रपके गाउाँपातलका १२५० २६०४ ३८५४ 

२८ ओखलढुङ्गा १०४०१ जचशिंखगुढी गाउाँपातलका १३७५ ३१७३ ४५४८ 

२९ ओखलढुङ्गा १०४०२ त ष्ट्रद्धचरण नगरपातलका १५०० ४८९१ ६३९१ 

३० ओखलढुङ्गा १०४०३ मोलङु्ग गाउाँपातलका १३७५ ३३१२ ४६८७ 

३१ ओखलढुङ्गा १०४०४ जखिीदेम्बा गाउाँपातलका १३७५ ३१०८ ४४८३ 

३२ ओखलढुङ्गा १०४०५ तलख ुगाउाँपातलका १३७५ २९३३ ४३०८ 
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ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान (रु.हिारमा) 
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३३ ओखलढुङ्गा १०४०६ चम्पादेिी गाउाँपातलका १३७५ ३४१८ ४७९३ 

३४ ओखलढुङ्गा १०४०७  नुकोशी गाउाँपातलका १३७५ ३४९७ ४८७२ 

३५ ओखलढुङ्गा १०४०८ मानेभन्ज्याङ्ग गाउाँपातलका १५०० ३९०२ ५४०२ 

३६ खोटाङ १०५०१ केष्ट्रपला गढी गाउाँपातलका १३७५ ३१९० ४५६५ 

३७ खोटाङ १०५०२ ऐ ेलखुकि  गाउाँपातलका १३७५ ३३२३ ४६९८ 

३८ खोटाङ १०५०३ रािा बे ी गाउाँपातलका १३७५ २९६० ४३३५ 

३९ खोटाङ १०५०४ हले ी ििुाचङु नगरपातलका १५०० ४९०८ ६४०८ 

४० खोटाङ १०५०५ ददिेल रुपाकोट मझिुागढी नगरपातलका १७५० ७१९८ ८९४८ 

४१ खोटाङ १०५०६  ाकेला गाउाँपातलका १३७५ २७११ ४०८६ 

४२ खोटाङ १०५०७ ददप्रङु चरु्चमु्मा गाउाँपातलका १५०० ४०२८ ५५२८ 

४३ खोटाङ १०५०८ खोटेहाङ गाउाँपातलका १५०० ४२५५ ५७५५ 

४४ खोटाङ १०५०९ िन्िेढुङ्गा गाउाँपातलका १३७५ ३२२३ ४५९८ 

४५ खोटाङ १०५१० बराहपोखरी गाउाँपातलका १३७५ ३०८२ ४४५७ 

४६ भोिपरु १०६०१ र्डानन्द नगरपातलका १६२५ ५१६० ६७८५ 

४७ भोिपरु १०६०२  ाल्पात तलछो गाउाँपातलका १३७५ २८४८ ४२२३ 

४८ भोिपरु १०६०३ टेम्केमैयङु गाउाँपातलका १३७५ ३६८४ ५०५९ 

४९ भोिपरु १०६०४ भोिपरु नगरपातलका १५०० ४९१५ ६४१५ 

५० भोिपरु १०६०५ अरुण गाउाँपातलका १३७५ ३५८९ ४९६४ 

५१ भोिपरु १०६०६ पौिा दङु्मा गाउाँपातलका १३७५ ३२१९ ४५९४ 

५२ भोिपरु १०६०७ रामप्र ाद राई गाउाँपातलका १३७५ ३६६५ ५०४० 

५३ भोिपरु १०६०८ हििुागढी गाउाँपातलका १५०० ३८५५ ५३५५ 

५४ भोिपरु १०६०९ आमचोक गाउाँपातलका १३७५ ३६३४ ५००९ 

५५ धनकुटा १०७०१ महालक्ष्मी नगरपातलका १५०० ४३२८ ५८२८ 

५६ धनकुटा १०७०२ पाजिबा  नगरपातलका १५०० ४०८१ ५५८१ 

५७ धनकुटा १०७०३ छथर िोरपाटी गाउाँपातलका १३७५ ३७४० ५११५ 

५८ धनकुटा १०७०४ धनकुटा नगरपातलका १६२५ ६४१५ ८०४० 

५९ धनकुटा १०७०५  ष्ट्रहदभमुी गाउाँपातलका १३७५ ३७०२ ५०७७ 

६० धनकुटा १०७०६  ााँगरुीगढी गाउाँपातलका १५०० ४०६७ ५५६७ 

६१ धनकुटा १०७०७ चौष्ट्रि े गाउाँपातलका १३७५ ३८७२ ५२४७ 

६२ िेह्रथमु १०८०१ आठराई गाउाँपातलका १५०० ४३५६ ५८५६ 

६३ िेह्रथमु १०८०२ फेदाप गाउाँपातलका १३७५ ३७४४ ५११९ 

६४ िेह्रथमु १०८०३ मेन्छयायेम गाउाँपातलका १२५० २१८० ३४३० 

६५ िेह्रथमु १०८०४ म्याङ्गलङु्ग नगरपातलका १५०० ४१०८ ५६०८ 

६६ िेह्रथमु १०८०५ लालीगरुााँ  नगरपातलका १३७५ ३५०० ४८७५ 

६७ िेह्रथमु १०८०६ छथर गाउाँपातलका १३७५ ३५६८ ४९४३ 

६८ पााँचथर १०९०१ याङिरक गाउाँपातलका १३७५ ३७९१ ५१६६ 
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६९ पााँचथर १०९०२ ष्ट्रहतलहाङ्ग गाउाँपातलका १५०० ४३९५ ५८९५ 

७० पााँचथर १०९०३ फालेलङु्ग गाउाँपातलका १५०० ४१९९ ५६९९ 

७१ पााँचथर १०९०४ ष्ट्रफददम नगरपातलका १८७५ ७४१९ ९२९४ 

७२ पााँचथर १०९०५ फाल्गनुन्द गाउाँपातलका १५०० ४५३४ ६०३४ 

७३ पााँचथर १०९०६ कुम्मायक गाउाँपातलका १३७५ ३३७१ ४७४६ 

७४ पााँचथर १०९०७ िमु्बेिा गाउाँपातलका १३७५ २९७४ ४३४९ 

७५ पााँचथर १०९०८ तमक्लािङु गाउाँपातलका १५०० ४६१२ ६११२ 

७६ र्लाम ११००१ माई िोगमाई गाउाँपातलका १५०० ४१६६ ५६६६ 

७७ र्लाम ११००२  न्दकपरु गाउाँपातलका १३७५ ३४१६ ४७९१ 

७८ र्लाम ११००३ ईलाम नगरपातलका १७५० ७५४३ ९२९३ 

७९ र्लाम ११००४ देउमाई नगरपातलका १६२५ ५५९५ ७२२० 

८० र्लाम ११००५ फाकफोकथमु गाउाँपातलका १५०० ४३१६ ५८१६ 

८१ र्लाम ११००६ माङ ेबङु गाउापातलका १३७५ ३८३३ ५२०८ 

८२ र्लाम ११००७ चलुाचलुी गाउाँपातलका १५०० ४२४२ ५७४२ 

८३ र्लाम ११००८ माई नगरपातलका १६२५ ५४६९ ७०९४ 

८४ र्लाम ११००९  ूयोदय नगरपातलका १८७५ ८२४९ १०१२४ 

८५ र्लाम ११०१० रोङ गाउाँपातलका १३७५ ३९२० ५२९५ 
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