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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, लजुम्बनी प्रदेशलाई गररएको त फारर   

त फारर  तमति : २०७७/१2/२६ गिे तबष्ट्रहबार 

1. पषृ् ठभूमतम 
 ङ् घीय लोकिाजन् क गणिन्  नेपालको ममल  िंराना  ङ् घ, प्रदेश र स्थानीय िह गरी िीन िहको 
रहेको छ। नेपालको  िंष्ट्रिधानमा िीनै िहका  रकारका बीामा राज्यशजिको बााँडफााँट गररएको छ। 
िहगि  रकार बीाको  म्बन्ध  हकाररिा,  हअजस्ित्ि र  मन्ियको त द्धान्िमा आधाररि हनुे 
व्यिस्था  िंष्ट्रिधानले नै  तुनजिि गरेको छ। िीन िह बीाको  हकाररिाको एउटा महत्िपमणि 
अियिको रूपमा अन्िर- रकारी ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण रहेको छ। 

स्थानीय िहहरू बीामा रहने भूौगोतलक िथा िन ाजङ्ययक ष्ट्रिष्ट्रिधिा र आतथिक  ामाजिक िथा 
भूौतिक ष्ट्रिका को अ मान अिस्थाले उनीहरूको खािको आिश्यकिा र रािस्ि परराालन क्षमिा 
बीामा अ मानिा रहन्छ। त्यस्िो अ मानिालाई न्यमनीकरण गदै उपलब्ध स्रोि र  ाधनको 
 मन्यायीक ष्ट्रििरणलाई  तुनजिि गनि  िंष्ट्रिधान िथा काननुद्वारा नै स्ििन्   िंिैधातनक तनकायको 
त फारर मा प्रदेश  रकारले स्थानीय िहलाई अनदुान उपलब्ध गराउन ेव्यिस्था गररएको हनु्छ। 

नेपालको  न्दभूिमा पतन प्रदेशले नेपाल  रकारबाट प्राप्त अनदुान र आफ्नो स्रोिबाट उठ्ने रािस्िलाई 
मािहिको स्थानीय िहको खािको 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 प्रातलि 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 कम ल 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 खािको 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 िा ढााँाा ि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 प्रातलि 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  
 माकाङ् क, 

(ख) 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  ेिा, 
(ा) प्रदेश िथा स्थानीय िहको रािस्िको अिस्था र उठाउन  क् ने क्षमिा, 
(छ) प्रदेश िथा स्थानीय िहको खािको 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। 

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 प्रदेशतभू का स्थानीय 
िहको खािको 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 ााल ु
आतथिक िर्िको ाैि म ान्ितभू   िं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 िा प्रातलि काननु बमोजिम प्राप् ि भूएको अनदुानको रकम 
िनु प्रयोिनको लातग प्राप् ि भूएको 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 खािको 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 ष्ट्रितभून् न 
स्रोिहरूबाट ि्याङ् क  ङ् कलन गररएको छ, ि को ष्ट्रििरण य प्रकार रहेको छः 

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

ि्याङ् क ष्ट्रिभूाग 
२. क्षे फल (भूमगोल)  नापी ष्ट्रिभूाग 
३. मानि ष्ट्रिका   माकाङ् क  नेपाल मानि ष्ट्रिका  प्रतििेदन २०२०, 

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

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

५. पमिािधार ष्ट्रिका   
(क)  डकको घनत्ि ( डकमा पहुाँा), 
(ख) ष्ट्रिद्यिुको  षु्ट्रिधा (ष्ट्रिद्यिुमा पहुाँा), 
(ग)  माना प्रष्ट्रितधको  षु्ट्रिधा ( माना प्रष्ट्रितधमा 

पहुाँा), 
(घ) खानेपानीको  षु्ट्रिधा (खानेपानीमा पहुाँा), 
(ङ)  र फार् (शौाालयको उपलब्धिा) 

 
 राष्ट्रिय िनगणना २०६८, केन्रीय 
ि्याङ् क ष्ट्रिभूाग, 

  डक ष्ट्रिभूाग, शहरी ष्ट्रिका  िथा भूिन 
तनमािण ष्ट्रिभूाग र स्थानीय पमिािधार ष्ट्रिभूाग, 

 नेपाल ष्ट्रिद्यिु प्रातधकरण,  
 खानेपानी मन् ालय 

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

 महालेखा तनयन् क कायािलय, 
 प्रदेश िथा स्थानीय िह 
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क्र. िं.  माक स्रोि 
७. खािको 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 ढााँाा िथा  ोको व्यायया एिम ्ष्ट्रिश् लेर्ण 

4.१ न्यमनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  

लजुम्बनी प्रदेशले प्रदेशतभू का स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउन े न्यमनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुान  म्िन्धमा राजष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को 
उपदफा (३) बमोजिम प्रत्येक स्थानीय िहका लातग न्यमनिम अनदुान त फारर  गररएको छ। 
आतथिक िर्ि २०७८/७९ को लातग प्रत्येक स्थानीय िहलाई न्यमनिम 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 
न्यमनिम अनदुान  

(रू. हिारमा) 
िम्मा  

(रू. हिारमा) 
१ १० हिार भून्दा कम ० १२५० ० 

२ १० देजख २० हिार म्म १४ १३७५ १९२५० 

३ २० देजख ३० हिार म्म ३० १५०० ४५००० 

४ ३० देजख ४० हिार म्म २५ १६२५ ४०६२५ 

५ ४० देजख ५० हिार म्म १३ १७५० २२७५० 

६ ५० देजख ६० हिार म्म १० १८७५ १८७५० 

७ ६० देजख ७० हिार म्म ८ २००० १६००० 

८ ७० देजख ८० हिार म्म ४ २१२५ ८५०० 

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 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 ३ ४१२५ १२३७५ 

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

१५ २ लाख देजख ३ लाख म्म ० ५००० ० 

१६ ३ लाख देजख ५ लाख म्म ० ५१२५ ० 

१७ ५ लाख भून्दा बढी ० ५६२५ ० 

  िम्मा १०९   १९०१२५ 

४.२   ुमा आधाररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 

लजुम्बनी प्रदेशले प्रदेशतभू का स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउने कुल ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 
रकममध्ये न्यमनिम 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 
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त फारर का लातग उल्लेख गररएका आधारहरूलाई मानि ष्ट्रिका   माकाङ्क, आतथिक  ामाजिक 
अ मानिा, पमिािधारको अिस्था, रािस्िको अिस्था र खािको आिश्यकिा िथा रािस्ि उठाउन 
 क्ने क्षमिा गरी ५ िटा शीर्िकमा  मेटी ममल् याङ् कन गररएको छ। आगामी आतथिक िर्ि 
२०७८/७९ को लातग प्रदेश  रकारबाट प्रदेशतभू का स्थानीय िहहरुलाई उपलब्ध गराउनपुने 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रकम य  आयोगबाट देहायका ष्ट्रिस्ििृ आधार र ढााँाामा तनधािरण गरी 
प्रदेश  रकारलाई त फारर  गररएको छ । 

क्र. िं.  माक/उप माक उप माकको भूार   माकको भूार  
१. मानि ष्ट्रिका   माकाङ् क  १० % 
२. आतथिक  ामाजिक अ मानिा  ५ % 
३. पमिािधार ष्ट्रिका को अिस्था 

(क)  डकको घनत्ि ( डकमा पहुाँा), 
(ख) ष्ट्रिद्यिुको  षु्ट्रिधा (ष्ट्रिद्यिुमा पहुाँा), 
(ग)  माना प्रष्ट्रितधको  षु्ट्रिधा ( माना प्रष्ट्रितधमा पहुाँा),  
(घ) खानेपानीको  षु्ट्रिधा (खानेपानीमा पहुाँा), 
(ङ)  र फार् (शौाालयको उपलब्धिा) 

 
६० % 
१० % 
१० % 
१० % 
१० % 

१० % 

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

िम्मा १०० % 

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

आतथिक  ामाजिक अ मानिा  माकाङ् क  म्बन्धमा स्थानीय िहमा रहेको आतथिक,  ामाजिक 
अ मानिा मापन गनिका लातग आतथिक,  ामाजिक र िलिाय ुपररिििन िोजखम िथा ष्ट्रिपद् के्ष का 
६ िटा आयामहरूका २९ िटा उप- माकहरूका आधारमा आतथिक,  ामाजिक अ मानिा 
 माकाङ् क तनमािण गररएको छ। आतथिक  ामाजिक अ मानिाको अिस्था उ्ा रहेका स्थानीय 
िहले ष्ट्रिका  तनमािण िथा  ाििितनक  ेिा प्रिाह गने कायिमा प्रभूािकाररिा ल्याउन थप खाि 
गनुिपने हनु्छ। य ै प्रयोिनका लातग आतथिक  ामाजिक अ मानिा  माकाङ् कलाई ५ प्रतिशि भूार 
ददईएको छ। 

4.२.३ पमिािधार 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 पमिािधार ष्ट्रिका को अिस्था 
र आिश्यकिालाई आधार तलनपुने व्यिस्था रहेको छ। स्थानीय िहको पमिािधार ष्ट्रिका को 
अिस्थाले  ो स्थानीय िहको ष्ट्रिका को अिस्था तनधािरण गने आधार ददन्छ। पमिािधार ष्ट्रिका को 
अिस्था कमिोर भूएका स्थानीय िहले िनिालाई  िंष्ट्रिधानले मागिदशिन गरे अन ुारका  ेिा 
 षु्ट्रिधा प्रदान गनि अतिररि खाि गनुिपने हनु्छ, ि ले गदाि  ेिाको लागि िषृ्ट्रद्ध गराउाँदछ। 
आयोगले स्थानीय िहमा उपलब्ध  डक, ष्ट्रिद्यिु,  माना प्रष्ट्रितध, खानेपानी र  र फार्को पहुाँा 
िथा उपलब्धिालाई आधार मानी पमिािधार  माकाङ् क ियार गरेको छ र य लाई १० प्रतिशि 
भूार प्रदान गरेको छ। पमिािधार ष्ट्रिका  अन्िगिि  डक घनत्ि, ष्ट्रिद्यिु  षु्ट्रिधा,  माना प्रष्ट्रितध 
 षु्ट्रिधा, खानेपानी  षु्ट्रिधा र  र फार्लाई उप माकको रुपमा तलर्एको छ।  

(क)  डकको घनत्ि ( डकमा पहुाँा):  डक  ञ् िालको पहुाँाले स्थानीय िहको ष्ट्रिका लाई 
प्रभूाष्ट्रिि गदिछ, 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। अिः पमिािधार 
ष्ट्रिका लाई ददईएको १० प्रतिशि भूारलाई शि प्रतिशि मानी  ो शि प्रतिशिबाट ६० 
प्रतिशि भूार स्थानीय िहको  डक घनत्िलाई ददर्एको छ। 

(ख) ष्ट्रिद्यिुको  षु्ट्रिधा (ष्ट्रिद्यिुमा पहुाँा): ष्ट्रिका को एउटा आिश्यकिाको रुपमा तलर्ने ष्ट्रिद्यिुको 
 षु्ट्रिधाले स्थानीय िहको आतथिक ष्ट्रिका मा बह-ुआयातमक भूमतमका खेल्दछ। िनु स्थानीय 
िहमा ष्ट्रिद्यिु  षु्ट्रिधाको पहुाँा कमिोर रहेको छ, उ का लातग थप आतथिक व्ययभूार 
आिश्यक पदिछ। य ै पररप्रके्ष्यमा स्थानीय िहको ष्ट्रिद्यिु  षु्ट्रिधाको अिस्थालाई 
उप माकका रुपमा तलई पमिािधार ष्ट्रिका लाई ददईएको १० प्रतिशि भूारलाई शि प्रतिशि 
मानी  ो शि प्रतिशिबाट १० प्रतिशि भूार ष्ट्रिद्यिु  षु्ट्रिधाको पहुाँालाई ददईएको छ। 

(ग)  माना प्रष्ट्रितधको  षु्ट्रिधा ( माना प्रष्ट्रितधमा पहुाँा): िनु स्थानीय िहको  माना प्रष्ट्रितधको 
पहुाँाको अिस्था कमिोर छ, त्यस्िा स्थानीय िहले  माना प्रष्ट्रितधको पहुाँा स्िर मातथ 
उकास्न यथोजाि लगानी गनुिपने हनु्छ। य ले स्थानीय िहको आतथिक व्ययभूार बढाउन े
गदिछ। य ै पक्षलाई ययाल गदै पमिािधार ष्ट्रिका का लातग िोष्ट्रकएको १० प्रतिशि भूारलाई 
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शि प्रतिशि मानी  ो शि प्रतिशिबाट १० प्रतिशि भूार  माना प्रष्ट्रितधको पहुाँालाई 
ददर्एको छ।  

(घ) खानपेानीको  षु्ट्रिधा (खानपेानीमा पहुाँा):  िंष्ट्रिधानले पररकल्पना गरे अन ुारको लोक 
कल्याणकारी राज्य व्यिस्थाको स्थापना गनि अन्य कुराका अलािा प्रत्येक नागररकलाई 
स्ि्छ खानेपानी  षु्ट्रिधा उपलब्ध गराउनपुने हनु्छ। स्थानीय िहमा खानेपानी  षु्ट्रिधाको 
पहुाँा बढाउन थप आतथिक स्रोिको आिश्यकिा पदिछ। अिः य ै पक्षलाई ययाल रायदै 
पमिािधार ष्ट्रिका  अन्िगििको १० प्रतिशि भूारलाई शि प्रतिशि मानी  ो शि प्रतिशिबाट 
१० प्रतिशि भूार खानेपानी  षु्ट्रिधा उप माकलाई प्रदान गररएको छ। 

(ङ)  र फार् (शौाालयको उपलब्धिा): नेपालको  िंष्ट्रिधानले नै प्रत्येक नागररकलाई स्ि्छ र 
स्िस्थ िािािरणमा बााँ्न 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 शौाालयहरूको उपलब्धिालाई 
 र फार्  माक मानी पमिािधार ष्ट्रिका  अन्िगििको १० प्रतिशि भूारलाई शि प्रतिशि 
मानी  ो शि प्रतिशिबाट १० प्रतिशि भूार  र फार् (शौाालयको उपलब्धिा) 
उप माकलाई प्रदान गररएको छ। 

य प्रकार पमिािधार ष्ट्रिका   म्बन्धी उजल्लजखि  डक, ष्ट्रिद्यिु,  माना प्रष्ट्रितध, खानेपानी र 
 र फार्  म्बन्धी  माक उ्ा भूएका स्थानमा कम लगानी र त्यस्िा  माकहरूको उपलब्धिा 
न्यमन भूएको 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   माकका 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  माकका लातग  मान अङ्कभूार 
प्रदान गररएको छ। 

4.२.५ खािको 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 खािको 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 खािको आिश्यकिालाई आधार 
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तलनपुने व्यिस्था गरेको छ।त्य ै गरी प्रदेश ऐनले पतन प्रदेश  रकारले स्थानीय िहको खािको 
आिश्यकिा र रािस्िको क्षमिाको आधारमा आयोगको त फारर मा स्थानीय िहलाई ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गने व्यिस्था गरेको छ। उजल्लजखि  िंिैधातनक िथा काननुी 
व्यिस्था अन ुार आयोगले ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको त फारर  गदाि प्रत्येक स्थानीय िहको 
खािको आिश्यकिाका अलािा रािस्िको क्षमिा तनधािरण गरी ष्ट्रित्तीय अन्िर (Fiscal Gap) पत्ता 
लगाउनपुने हनु्छ। खािको आिश्यकिा आिंकलन गनिका तनतमत्त  िंष्ट्रिधानको अन ुमाीमा 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 न्यमनिम 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 आधारभूमि मानदण्ड िथा 
िहगि लक्ष्य तनधािरण भैून केको अिस्थामा खािको आिश्यकिाको यथाथि आिंकलन गने कायि 
कदठन हनुे देजखन्छ। त्य ैगरी रािस्ि उठाउन  क्न ेक्षमिाको आिंकलन गदाि प्रत्येक स्थानीय 
िहको रािस्ि अतधकार, रािस्िको  म्भूाव्य दायरा र दर िथा रािस्ि उठाउाँदा हनुे लाभू-लागि 
अनपुाि र भैूरहेको रािस्ि  ङ् कलनको कुल आकार  मेिको ष्ट्रि्रे्ण गनुिपने हनु्छ। िर 
 ङ् घीयिा कायािन्ियनको छोटो अिधीमा य   म्बन्धी ष्ट्रिस्ििृ ि्याङ्कहरू उपलब्ध भूर्न केको 
अिस्थामा यथाथि रािस्ि अ लुीको  म्भूाव्यिा यष्ट्रकन गनुि पतन उजत्तकै ामनौिीपमणि रहेको छ। यी 
 बै  ीमाहरूका बीाबाट आयोगले तनजिि  माक र ष्ट्रि्रे्णका आधारमा स्थानीय िहको खािको 
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 
खािको आिश्यकिा र रािस्ि क्षमिा बीाको ष्ट्रित्तीय अन्िरको  माकलाई ७० प्रतिशि भूार 
ददईएको छ। 

य री आतथिक बर्ि २०७8/७9 को लातग लजुम्बनी प्रदेशले प्रदेशतभू का स्थानीय िहहरुलाई 
प्रदान गने   ुमा आधाररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रु.५० करोड ९८ लाख ७५ 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 भूनी उल्लेख गररएको भूएिापतन  ो  म्िन्धमा 
प्रदेशका काननुहरु अध्ययन गदाि िी काननुहरुमा पतन  िंष्ट्रिधान र  ङ् घीय ऐनमा भूएको ब्यािस्था 
भून्दा  ो अनदुान त फारर  गने फरक र छुटै्ट आधारहरु उल्लेख गरेको नपाईएकोले  ङ् घीय 
ऐनकै आधार ( माक) 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 
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 म्िन्धमा भूएका व्यिस्था अन ुार प्रदेश  रकारबाट स्थानीय िहलाई हस्िान्िरण हनुे ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुान  म्बन्धमा त फारर  गररएको छ।  

प्रदेश  रकारबाट प्रदेशतभू का 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 न्यमनिम 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 लजुम्बनी प्रदेशले प्रदेशतभू का स्थानीय िहहरुलाई 
प्रदान गने न्यमनिम अनदुान रु. १९ करोड १ लाख २५ हिार र   ुमा आधाररि अनदुान रु. 
५० करोड ९८ लाख ७५ हिार  मेि कुल ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रु. ७० करोड हनु े
गरी त फारर  गररएको छ। 

6. ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  म्बन्धी  झुाि 

अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २८ मा उि ऐन िा प्रातलि काननु 
बमोजिम प्राप् ि भूएको अनदुानको रकम िनु प्रयोिनको लातग प्राप् ि भूएको हो  ोही प्रयोिनको 
लातग प्रयोग गनुिपने व्यिस्था गररएको छ। ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको ममल उद्देश्य स्थानीय 
िहको खािको 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 अभूािको  मस्या घटाउन यो अनदुान हस्िान्िरण गररन्छ। अिः 
स्थानीय िहले ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको प्रयोग गदाि नेपालको  िंष्ट्रिधान अन ुार आफम लाई 
प्राप् ि कायि जिम्मेिारी परुा गनि य  अनदुानको प्रयोग गनुि पदिछ। त्य री अनदुानको प्रयोग गदाि 
कुनै ष्ट्रिर्यगि के्ष का कायिहरूमा मा  बढी रकम ष्ट्रितनयोिन गने र अन्य ष्ट्रिर्यगि के्ष का 
कायिहरूका लातग आिश्यक रकम ष्ट्रितनयोिन नै नहनुे अिस्था आउन ददन ु हदैुन। त्य ैगरी 
आफ्ना अतधकारके्ष  तभू का ष्ट्रिर्यहरूको  न्ितुलि एिम ् नतििामखुी कायािन्ियनमा िोड ददन ु
पदिछ।  ाथै अनदुान त फारर का लातग तलर्एका आधार िथा  माकहरूले  मािेश गरेका ष्ट्रिर्य 
िथा के्ष हरूमा 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 भूािना बमोजिम 
ष्ट्रििरण गने गरी व्यिजस्थि गदै यस्िा अनदुानको पररमाणलाई न्यमनीकरण गने र स्थानीय 
िहको ष्ट्रित्तीय अन्िर (Fiscal Gap) पररपमतिि गनि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानलाई क्रमश: 
बढाउाँदै लाने नीति तलनपुने। 
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(2) नेपालको  िंष्ट्रिधानले  रुजक्षि गरेका नागररकका मौतलक हक कायािन्ियनको  तुनजश् ाििा 
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। 

(4)  मािका  बै िगि, क्षे ,  मदुाय, िाििाति, अल्प ङ् ययक,  ीमान्िकृि, अशि र 
अ हायहरूको  शजिकरण गनि र स्थानीय िहलाई ष्ट्रिका को ममलप्रिाहमा 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 न्यमनीकरण गनि,  डक, त ाँाार्, ष्ट्रिद्यिु,  ञ् ाार 
लगायिका पमिािधार ष्ट्रिका  गनि िथा  िंष्ट्रिधानले प्रत्याभूमि गरेको खािको जिम्मेिारी पमरा गनि 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रकमको प्रयोग गनुिपने।  

(7) नागररकहरूलाई बा स्थानको आधारमा भेूदभूाि नहनुे गरी  रकारी  ेिाहरू न्यमनिम र 
 मिाममलक (Minimum and Equitable) रुपमा प्रदान गनि उपयिु मा ामा 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 आफम ले उठाएको रािस् ि र उि ऐन बमोजिम रािस्ि बााँडफााँटबाट 
प्राप्त हनुे रकमबाट प्रशा तनक खाि पगु्ने गरी रािस्ि र व्ययको अनमुान पे  गनुिपने 
व्यिस्था रहेको हुाँदा स्थानीय िहले अध्ययन भ्रमण, िैदेजशक भ्रमण, प्रशा तनक एिम ्
कायािलय  ञ् ाालन ि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 ुमाीमा  मािेश गररएको छ। 
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अन ुमाी 

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

क्र. िं. जिल्ला  ङ्किे निं. स्थानीय िहको नाम 

ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान (रु.हिारमा) 

न्यमनिम 
  ुमा 
आधाररि 

िम्मा 

१ रुकुम (पमिी भूाग) ५०१०१ पथुा उत्तरगिंगा गाउाँपातलका १३७५ ३७४९ ५१२४ 

२ रुकुम (पमिी भूाग) ५०१०२ त स्ने गाउाँपातलका १३७५ ३९८८ ५३६३ 

३ रुकुम (पमिी भूाग) ५०१०३ भूममे गाउाँपातलका १३७५ ३९९५ ५३७० 

४ रोल्पा ५०२०१  नुछहरी गाउाँपातलका १३७५ २१३६ ३५११ 

५ रोल्पा ५०२०२ थबाङ्ग गाउाँपातलका १३७५ १७१८ ३०९३ 

६ रोल्पा ५०२०३ पररिििन गाउाँपातलका १५०० २७१८ ४२१८ 

७ रोल्पा ५०२०४ ग गादेि गाउाँपातलका १५०० २६५२ ४१५२ 

८ रोल्पा ५०२०५ माडी गाउाँपातलका १३७५ २४५० ३८२५ 

९ रोल्पा ५०२०६ त िेणी गाउाँपातलका १५०० ३२१९ ४७१९ 

१० रोल्पा ५०२०७ रोल्पा नगरपातलका १६२५ ३९२९ ५५५४ 

११ रोल्पा ५०२०८ रुन्टीगढी गाउाँपातलका १५०० ३४५८ ४९५८ 

१२ रोल्पा ५०२०९  तुनल स्मतृि गाउाँपातलका १५०० ३४१० ४९१० 

१३ रोल्पा ५०२१० लङु्ग्री गाउाँपातलका १५०० २७८८ ४२८८ 

१४ प्यमठान ५०३०१ गौमखुी गाउाँपातलका १५०० ३१०९ ४६०९ 

१५ प्यमठान ५०३०२ नौबष्ट्रहनी गाउाँपातलका १६२५ ३४४७ ५०७२ 

१६ प्यमठान ५०३०३ जझमरुक गाउाँपातलका १५०० ३५३५ ५०३५ 

१७ प्यमठान ५०३०४ प्यमठान नगरपातलका १६२५ ४४५१ ६०७६ 

१८ प्यमठान ५०३०५ स्िगिद्धारी नगरपातलका १६२५ ३५४१ ५१६६ 

१९ प्यमठान ५०३०६ माण्डिी गाउाँपातलका १३७५ २२५० ३६२५ 

२० प्यमठान ५०३०७ मल्लरानी गाउाँपातलका १३७५ २६२४ ३९९९ 

२१ प्यमठान ५०३०८ ऐराििी गाउाँपातलका १५०० ३०११ ४५११ 

२२ प्यमठान ५०३०९  रुमारानी गाउाँपातलका १३७५ २५९७ ३९७२ 

२३ गलु्मी ५०४०१ कातलगण्डकी गाउाँपातलका १३७५ २८०७ ४१८२ 

२४ गलु्मी ५०४०२  त्यििी गाउाँपातलका १५०० ३३४३ ४८४३ 

२५ गलु्मी ५०४०३ ान्रकोट गाउाँपातलका १५०० ३१४४ ४६४४ 

२६ गलु्मी ५०४०४ मतु कोट नगरपातलका १६२५ ४०२२ ५६४७ 

२७ गलु्मी ५०४०५ ईस्मा गाउाँपातलका १५०० २९३३ ४४३३ 

२८ गलु्मी ५०४०६ मातलका गाउाँपातलका १५०० २९९३ ४४९३ 

२९ गलु्मी ५०४०७ मदान ेगाउाँपातलका १५०० ३०१८ ४५१८ 

३० गलु्मी ५०४०८ धकुोट गाउाँपातलका १५०० ३१३४ ४६३४ 

३१ गलु्मी ५०४०९ रे ङु्गा नगरपातलका १६२५ ४१४७ ५७७२ 

३२ गलु्मी ५०४१० गलु्मी दरबार गाउाँपातलका १५०० ३१५१ ४६५१ 
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क्र. िं. जिल्ला  ङ्किे निं. स्थानीय िहको नाम 

ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान (रु.हिारमा) 

न्यमनिम 
  ुमा 
आधाररि 

िम्मा 

३३ गलु्मी ५०४११ छ कोट गाउाँपातलका १५०० ३१०० ४६०० 

३४ गलु्मी ५०४१२ रूरू क्षे  गाउाँपातलका १३७५ २८३० ४२०५ 

३५ अघािखााँाी ५०५०१ छ देि गाउाँपातलका १५०० ३५०० ५००० 

३६ अघािखााँाी ५०५०२ मालारानी गाउाँपातलका १५०० ३७३८ ५२३८ 

३७ अघािखााँाी ५०५०३ भूतुमकास्थान नगरपातलका १६२५ ४०२९ ५६५४ 

३८ अघािखााँाी ५०५०४  जन्धखकि  नगरपातलका १७५० ४९२२ ६६७२ 

३९ अघािखााँाी ५०५०५ पाजणनी गाउाँपातलका १५०० ३६५६ ५१५६ 

४० अघािखााँाी ५०५०६ जशिगिंगा नगरपातलका १७५० ४९१४ ६६६४ 

४१ पाल्पा ५०६०१ रामपरु नगरपातलका १६२५ ४३८८ ६०१३ 

४२ पाल्पा ५०६०२ पिुिखोला गाउाँपातलका १३७५ २९३७ ४३१२ 

४३ पाल्पा ५०६०३ रम्भूा गाउाँपातलका १५०० ३०३२ ४५३२ 

४४ पाल्पा ५०६०४ बगना काली गाउाँपातलका १५०० ३२१६ ४७१६ 

४५ पाल्पा ५०६०५ िान ेन नगरपातलका १८७५ ६०८८ ७९६३ 

४६ पाल्पा ५०६०६ ररब्दीकोट गाउाँपातलका १३७५ २८६० ४२३५ 

४७ पाल्पा ५०६०७ रैनादेिी छहरा गाउाँपातलका १५०० ३६४६ ५१४६ 

४८ पाल्पा ५०६०८ तिनाउ गाउाँपातलका १३७५ २८८६ ४२६१ 

४९ पाल्पा ५०६०९ माथागढी गाउाँपातलका १५०० ३५०८ ५००८ 

५० पाल्पा ५०६१० तनस्दी गाउाँपातलका १५०० ३१६४ ४६६४ 

५१ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पजिम ५०७०१ बदिघाट नगरपातलका २००० ६६६६ ८६६६ 

५२ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पजिम ५०७०२  नुिल नगरपातलका १८७५ ६३३७ ८२१२ 

५३ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पजिम ५०७०३ रामग्राम नगरपातलका १८७५ ६४५४ ८३२९ 

५४ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पजिम ५०७०४ पाल्हीनन्दन गाउाँपातलका १६२५ ४३३१ ५९५६ 

५५ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पजिम ५०७०५  रािल गाउाँपातलका १६२५ ४५५८ ६१८३ 

५६ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पजिम ५०७०६ प्रिापपरु गाउाँपातलका १७५० ५१७३ ६९२३ 

५७ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पजिम ५०७०७  सु्िा गाउाँपातलका १६२५ ४३१२ ५९३७ 

५८ रुपन्देही ५०८०१ देबदह नगरपातलका १८७५ ६००४ ७८७९ 

५९ रुपन्देही ५०८०२ बटुिल उपमहानगरपातलका ४१२५ ११९८५ १६११० 

६० रुपन्देही ५०८०३  ैनामैना नगरपातलका १८७५ ४२७३ ६१४८ 

६१ रुपन्देही ५०८०४ कन्ान गाउाँपातलका १६२५ ४३५६ ५९८१ 

६२ रुपन्देही ५०८०५ गैडहिा गाउाँपातलका १७५० ५१८० ६९३० 

६३ रुपन्देही ५०८०६  दु्धोधन गाउाँपातलका १६२५ ४४३८ ६०६३ 

६४ रुपन्देही ५०८०७ त यारी गाउाँपातलका १६२५ ४७९७ ६४२२ 

६५ रुपन्देही ५०८०८ तिलोत्तमा नगरापातलका २५०० ९७१६ १२२१६ 

६६ रुपन्देही ५०८०९ ओम तिया गाउाँपातलका १६२५ ४४३६ ६०६१ 

६७ रुपन्देही ५०८१० रोष्ट्रहणी गाउाँपातलका १६२५ ४४८८ ६११३ 

६८ रुपन्देही ५०८११ त द्धाथिनगर नगरपातलका २००० ७३८६ ९३८६ 
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क्र. िं. जिल्ला  ङ्किे निं. स्थानीय िहको नाम 

ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान (रु.हिारमा) 
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आधाररि 
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६९ रुपन्देही ५०८१२ मायादेिी गाउाँपातलका १७५० ५२८२ ७०३२ 

७० रुपन्देही ५०८१३ लजुम्बनी  ााँस्कृतिक नगरपातलका २१२५ ६९५२ ९०७७ 

७१ रुपन्देही ५०८१४ कोटहीमाई गाउाँपातलका १७५० ४६८९ ६४३९ 

७२ रुपन्देही ५०८१५  म्मरीमाई गाउाँपातलका १६२५ ६६८० ८३०५ 

७३ रुपन्देही ५०८१६ माििारी गाउाँपातलका १६२५ ४५०३ ६१२८ 

७४ कष्ट्रपलिस्ि ु ५०९०१ बाणगिंगा नगरपातलका २१२५ ७५५२ ९६७७ 

७५ कष्ट्रपलिस्ि ु ५०९०२ बदु्धभूममी नगरपातलका २००० ६५१३ ८५१३ 

७६ कष्ट्रपलिस्ि ु ५०९०३ जशिराि नगरपातलका २००० ६५६३ ८५६३ 

७७ कष्ट्रपलिस्ि ु ५०९०४ तबियनगर गाउाँपातलका १६२५ ४२१० ५८३५ 

७८ कष्ट्रपलिस्ि ु ५०९०५ कृष्णनगर नगरपातलका २००० ६२६५ ८२६५ 

७९ कष्ट्रपलिस्ि ु ५०९०६ महारािगन्ि नगरपातलका १८७५ ५५४४ ७४१९ 

८० कष्ट्रपलिस्ि ु ५०९०७ कष्ट्रपलबस्ि ुनगरपातलका २१२५ ७४०५ ९५३० 

८१ कष्ट्रपलिस्ि ु ५०९०८ य ोधरा गाउाँपातलका १६२५ ४४८४ ६१०९ 

८२ कष्ट्रपलिस्ि ु ५०९०९ मायादेिी गाउाँपातलका १७५० ५२७८ ७०२८ 

८३ कष्ट्रपलिस्ि ु ५०९१० शदु्धोधन गाउाँपातलका १७५० ४८७४ ६६२४ 

८४ दाङ ५१००१ बिंगलाालुी गाउाँपातलका १५०० ३१९१ ४६९१ 

८५ दाङ ५१००२ घोराही उपमहानगरपातलका ४३७५ १२३२९ १६७०४ 

८६ दाङ ५१००३ िलु् ीपरु उपमहानगरपातलका ४१२५ ११४६८ १५५९३ 
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