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रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोग 

)संहदरवार, काठमा8ड: 

 

आ)थ;क वष; २०७८/७९ का ला)ग सC घीय सिG चत कोषबाट ूदेश र ःथानीय सरकारलाई ूदान गPरने 
#व/ीय समानीकरण अनदुान सTबUधमा नेपाल सरकारलाई गPरएको )सफाPरस 

)सफाPरस )म)त : २०७७/११/२५ गते, म\लबार  

1. पृं  ठभ)ूम 

सC घीय लोकतािUऽक गणतUऽ नेपालको मूल संरचना सa, ूदेश र ःथानीय तह गरb तीन तहको हनेु 
संवैधा)नक dयवःथा रहेको छ। तीन तहका सaीय इकाइहh बीचको सTबUध सहकाPरता, सहअिःतiव र 
समUवयको )सjाUतमा आधाPरत रहेको छ। नेपालको सं#वधानमा तीनै तहका सरकारका काय;िजTमेवारb र 
राजःव अ)धकार स#हत राlयशिmको बाँडफाटँ गPरएको छ। 

सामाUयतया सC घीय संरचना भएका मलुकुहhको तoलो तहमा खच; िजTमेवारbको अनपुातमा राजःव पPरचालन 
गनq अ)धकार तथा rमता Uयून रहेको हUुछ भने मा)थoलो तहमा राजःव पPरचालनको अ)धकार र rमता 
अ)धक रहेको पाईUछ। यःतो पPरिःथ)तमा ूदेश तथा ःथानीय सरकारहhको खच; आवँयकता र राजःव 
rमता बीचको #व/ीय अUतरलाई Uयूनीकरण गन; सa सरकारले ूदेश तथा ःथानीय तहलाई अनदुान tदने 
अuयास रहेको हUुछ। iयसैगरb समान तहका सरकारहh बीचमा रहने भौगो)लक तथा जनसािCwयक 
#व#वधता र आ)थ;क सामािजक तथा भौ)तक #वकासको असमान अवःथाले प)न उनीहhको खच;को आवँयकता 
र राजःव पPरचालन rमता बीचमा असमानता रहUछ। iयःतो असमानतालाई Uयूनीकरण गदy उपलzध ॐोत 
र साधनको समUयायीक #वतरणलाई स)ुनि{त गन; ःवतUऽ संवैधा)नक )नकायको )सफाPरसमा सa सरकारले 
ूदेश तथा ःथानीय तहलाई अनदुान उपलzध गराउने dयवःथा सं#वधान तथा काननु|ारा नै गPरएको हUुछ। 

नेपालको सUदभ;मा प)न सC घीय सिG चत कोषबाट नेपाल सरकारले ूदेश र ःथानीय तहलाई खच;को 
आवँयकता र राजःवको rमताको आधारमा #व/ीय समानीकरण अनदुान #वतरण गनु;पनq संवैधा)नक dयवःथा 
रहेको छ। साथ ैiयःतो अनदुान तय गरb )सफाPरस गनq काम, कत;dय र अ)धकार रािं शय ूाकृ)तक ॐोत 
तथा #व/ आयोगको हनेु dयवःथा नेपालको सं#वधान र अUय ूच)लत ऐनहh समेतमा गPरएको छ। यसै 
dयवःथालाई काया;Uवयन गनq बममा #वगतका वष;हhमा जःतै आगामी आ.व.२०७८/७९ का ला)ग प)न 
नेपाल सरकारले ूदेश तथा ःथानीय सरकारलाई ूदान गनq #व/ीय समानीकरण अनदुानको पPरमाण (रकम) 
यस आयोगबाट )नधा;रण गरb नेपाल सरकारसमr )सफाPरस गPरएको छ। 

2. काननुी dयवःथा 

क. नेपालको सं#वधान 

नेपाल सरकारले ूदेश र ःथानीय तहलाई हःताUतरण गनq #व/ीय समानीकरण अनदुान सTबUधमा    
नेपालको सं#वधानमा देहायका dयवःथाहh रहेका छन:् 

• सं#वधानको धारा ६० को उपधारा (३) - ू देश र ःथानीय तहले ू ा� त गनq #व/ीय हःताUतरणको 
पPरमाण रािं शय ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोगको )सफाPरस बमोिजम हनेुछ। 
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• सं#वधानको धारा ६० को उपधारा (४) - नेपाल सरकारले ूदेश र ःथानीय तहलाई खच;को 
आवँयकता र राजःवको rमताको आधारमा #व/ीय समानीकरण अनदुान #वतरण गनqछ। 

• सं#वधानको धारा २५१ को उपधारा (१) को ख8ड (ख) - सC घीय सिG चत कोषबाट ूदेश र 
ःथानीय सरकारलाई ूदान गPरने समानीकरण अनदुान सTबUधमा नेपाल सरकारलाई )सफाPरस 
गनq काम, कत;dय र अ)धकार रािं शय ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोगको हनेुछ। 

ख. रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोग ऐन, २०७४ 

रािं शय ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) मा नेपाल 
सरकारले ूदेश तथा ःथानीय तहलाई ूच)लत काननु बमोिजम उपलzध गराउने #व/ीय समानीकरण 
अनदुानका सTबUधमा नेपाल सरकारलाई )सफाPरस गदा; आयोगले देहायका आधार )लई )सफाPरस 
गनु;पनq dयवःथा रहेको छ: 

(क) ूदेश तथा ःथानीय तहमा रहेको िशrा, ःवाः�य, खानेपानी जःता मानव #वकास 
सूचकाC क, 

(ख) अUय ूदेश वा ःथानीय तहको सUत)ुलत #वकासको अवःथा, 
(ग) ूदेश तथा ःथानीय तहमा रहेको आ)थ;क, सामािजक वा अUय कुनै ूकारको #वभदेको 

अवःथा, 
(घ) ूदेश तथा ःथानीय तहको पवूा;धार #वकासको अवःथा र आवँयकता, 
(ङ) ूदेश तथा ःथानीय तहले जनतालाई प�ु याउन ुपनq सेवा, 
(च) ूदेश तथा ःथानीय तहको राजःवको अवःथा र उठाउन स� ने rमता, 
(छ) ूदेश तथा ःथानीय तहको खच;को आवँयकता। 

सोहb ऐनको दफा १६ को उपदफा (३) मा आयोगले उपदफा (१) बमोिजम #व/ीय समानीकरण 
अनदुान )सफाPरस गदा; ूiयेक ूदेश र ःथानीय तहले ूा� त गनq Uयूनतम अनदुान र उपदफा (१) 
बमोिजमका आधारहh बमोिजम ूiयेक ूदेश र ःथानीय तहले ूा� त गनq #व/ीय समानीकरण अनदुान 
)सफाPरस गनq dयवःथा रहेको छ। 

सोहb ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) मा आयोगले सं#वधान तथा यस ऐन बमोिजम सझुाव वा 
)सफाPरस tदँदा वा ढाँचा तयार गदा; ूदेश तथा ःथानीय तहको काय; सTपादनलाई समेत आधार )लने 
dयवःथा रहेको छ। 

ग. अUतर-सरकारb #व/ dयवःथापन ऐन, २०७४ 

अUतर-सरकारb #व/ dयवःथापन ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (१) मा नेपाल सरकारले 
ूदेश तथा ःथानीय तहको खच;को आवँयकता र राजःवको rमताको आधारमा आयोगको )सफाPरसमा 
ूदेश र ःथानीय तहलाई #व/ीय समानीकरण अनदुान #वतरण गनq dयवःथा रहेको छ। 

सोहb ऐनको दफा १८ को उपदफा (२) मा नेपाल सरकारले आयोगसगँ परामश; गरb चाल ुआ)थ;क 
वष;को फागनु मसाUत)भऽ दफा ६ बमोिजमको राजःव बाँडफाँट र दफा ८ बमोिजमको #व/ीय 
समानीकरण अनदुान बापत आगामी आ)थ;क वष;मा नेपाल सरकारले ूदेश तथा ःथानीय तहलाइ; 
उपलzध गराउने अनमुा)नत ॐोतको #ववरण ूदेश तथा ःथानीय तहलाइ; उपलzध गराउन ुपनq dयवःथा 
रहेको छ। 
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सोहb ऐनको दफा २८ मा यस ऐन वा ूच)लत काननु बमोिजम ूा� त भएको अनदुानको रकम जनु 
ूयोजनको ला)ग ूा� त भएको हो सोहb ूयोजनको ला)ग ूयोग गनु;पनq dयवःथा रहेको छ। 

3. #व/ीय समानीकरण अनदुान )सफाPरसमा त�याC कको ॐोत 

आगामी आ)थ;क वष; २०७८/७९ का ला)ग #व/ीय समानीकरण अनदुान )सफाPरस गदा; #व)भU न ॐोतहhबाट 
त�याC क सC कलन गPरएको छ, जसको #ववरण यसूकार रहेको छः 

ब.सं. सूचक ॐोत 
१. जनसC wया • रा#$य जनगणना २०६८, केUिbय 

त�याC क #वभाग 
२. rेऽफल (भूगोल) • नापी #वभाग 
३. मानव #वकास सूचकाC क • नेपाल मानव #वकास ू)तवदेन २०२०, 

रा#$य योजना आयोग 
४. ूदेश तथा ःथानीय तहमा रहेको आ)थ;क, 

सामािजक असमानता सूचकाC क 
• रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ 

आयोगबाट गPरएको अ�ययन (२०७६) 
५. पूवा;धार #वकास  

(क) सडकको घनiव (सडकमा पहुचँ), 
(ख) #व�तुको स#ुवधा (#व�तुमा पहुँच), 
(ग) सूचना ू#व)धको स#ुवधा (सूचना ू#व)धमा 

पहुँच), 
(घ) खानेपानीको स#ुवधा (खानेपानीमा पहुँच), 
(ङ) सरसफाइ (शौचालयको उपलzधता) 

 
• रा#$य जनगणना २०६८, केUिbय त�याC क 

#वभाग, 
• सडक #वभाग, शहरb #वकास तथा भवन 

)नमा;ण #वभाग र ःथानीय पूवा;धार #वभाग, 
• नेपाल #व�तु ूा)धकरण,  
• खानेपानी मUऽालय 

६. राजःवको अवःथा • रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ 
आयोगबाट गPरएको अ�ययन, 

• महालेखा )नयUऽक काया;लय, 
• ूदेश तथा ःथानीय तह 

७. खच;को आवँयकता र राजःव उठाउन स�ने 
rमता 

• रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोगबाट 
गPरएको अ�ययन (२०७५) 

८. काय;सTपादन मूoया�न सूचक	 • महालेखा परbrकको काया;लय, 
• सaीय मा)मला तथा सामाUय ूशासन 

मUऽालय, 
• अथ; मUऽालय, 
• महालेखा )नयUऽक काया;लय, 
• ूदेश तथा ःथानीय तह। 

 

4. #व/ीय समानीकरण अनदुान )सफाPरस गन; )लइएका आधार र ढाचँा तथा सोको dयाwया एवम ्#वँ लेषण 

४.१ Uयूनतम #व/ीय समानीकरण अनदुान  

आ)थ;क वष; २०७८/७९ का ला)ग ूदेश तथा ःथानीय तहले ूा� त गनq Uयूनतम #व/ीय समानीकरण 
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अनदुान कुल #व/ीय समानीकरण अनदुानको बमशः २५ ू)तशत र २६ ू)तशत हनेु गरb )सफाPरस 
गPरएको छ। यसरb Uयूनतम #व/ीय समानीकरण अनदुान )सफाPरस गदा; ूदेशका हकमा जनसCwया र 
rेऽफललाई ५०-५० ू)तशत भार tदई ूiयेक ूदेशले ूा� त गनq Uयूनतम अनदुानको #हःसा )नधा;रण 
गPरएको छ। iयसैगरb ःथानीय तहको हकमा Uयूनतम अनदुान )सफाPरस गदा; जनसCwयालाई मwुय आधार 
)लईएको छ। ूiयेक ःथानीय तहलाई Uयूनतम अनदुान )सफाPरस गदा; १० हजारभUदा कम जनसC wया 
भएका ःथानीय तहलाई किTतमा �. २ करोड ५० लाखमा नघ� ने गरb सो रकमको सीमालाई Uयूनतम 
आधार मानी तiपँ चात ्जनसC wयालाई मwुय आधार )लई ःथानीय तहको व)ग;करण समेतका आधारमा 
)सफाPरस गPरएको छ। यसरb ूदेश तथा ःथानीय तहले ूा� त गनq Uयूनतम #व/ीय समानीकरण अनदुान 
बमश: �.१४ अव; ४८ करोड ८७ लाख र �.२४ अव; ६१ करोड ५० लाख समेत जTमा �.३९ अव; 
१० करोड ३७ लाख Uयूनतम #व/ीय समानीकरण अनदुानको �पमा )सफाPरस गPरएको छ। 

क. Uयूनतम #व/ीय समानीकरण अनदुान (ूदेशतफ; ) 

ूदेश Uयूनतम अनदुान (�. लाखमा) 
ूदेश नं १ २,६५,८७ 
ूदेश नं २ १,७५,९१ 
बागमती ूदेश २,५८,८३ 
ग8डक� ूदेश १,७७,५३ 
लिुTबनी ूदेश २,२७,४४ 
कणा;लb ूदेश १,६९,७१ 
सदूुरपि{म ूदेश १,७३,५८ 
जTमा १४,४८,८७ 

ख. Uयूनतम #व/ीय समानीकरण अनदुान (ःथानीय तहतफ; ) 

ब सं. सTबj ःथानीय तहको जनसCwया 
ःथानीय तहको 

सCwया 
Uयूनतम अनदुान 
(�. लाखमा) 

जTमा  
(�. लाखमा) 

१ १०,००० भUदा कम ४६ २,५० १,१५,०० 
२ १०,००० देिख २०,००० सTम १९१ २,७५ ५,२५,२५ 
३ २०,००० देिख ३०,००० सTम २०६ ३,०० ६,१८,०० 
४ ३०,००० देिख ४०,००० सTम १२० ३,२५ ३,९०,०० 
५ ४०,००० देिख ५०,००० सTम ७३ ३,५० २,५५,५० 
६ ५०,००० देिख ६०,००० सTम ४३ ३,७५ १,६१,२५ 
७ ६०,००० देिख ७०,००० सTम २६ ४,०० १,०४,०० 
८ ७०,००० देिख ८०,००० सTम १४ ४,२५ ५९,५० 
९ ८०,००० देिख ९०,००० सTम ९ ४,५० ४०,५० 
१० ९०,००० देिख १,००,००० सTम १ ४,७५ ४,७५ 
११ १,००,००० देिख १,१५,००० सTम ७ ५,०० ३५,०० 
१२ १,१५,००० देिख १,४०,०००सTम २ ७,७५ १५,५० 
१३ १,४०,००० देिख १,५०,००० सTम ६ ८,२५ ४९,५० 
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ब सं. सTबj ःथानीय तहको जनसCwया 
ःथानीय तहको 

सCwया 
Uयूनतम अनदुान 
(�. लाखमा) 

जTमा  
(�. लाखमा) 

१४ १,५०,००० देिख २,००,००० सTम ३ ८,७५ २६,२५ 
१५ २,००,००० देिख ३,००,०००सTम ४ १०,०० ४०,०० 
१६ ३,००,००० देिख ५,००,००० सTम १ १०,२५ १०,२५ 
१७ ५,००,००० भUदा बढb १ ११,२५ ११,२५ 
 जTमा Uयूनतम अनदुान ७५३  २४,६१,५० 

 

४.२ सऽुमा आधाPरत #व/ीय समानीकरण अनदुान 

रा#$य ू ाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) मा #व/ीय समानीकरण 
अनदुानको )सफाPरसका ला)ग उoलेख गPरएका आधारहhलाई मानव #वकास सूचका�, आ)थ;क सामािजक 
असमानता, पवूा;धारको अवःथा, राजःवको अवःथा र खच;को आवँयकता तथा राजःव उठाउन स�ने rमता 
गरb ५ वटा शीष;कमा समेटb मूo याC कन गPरएको छ। यसरb ूदेश तथा ःथानीय तहले ूा� त गनq सऽुमा 
आधाPरत #व/ीय समानीकरण अनदुानको रकम बमश: �. ४१ अव; २९ करोड २८ लाख र �. ६६ अव; 
४४ करोड ५६ लाख गरb कुल �. १ खव; ७ अव; ७३ करोड ८४ लाख रहेको छ। 

आगामी आ)थ;क वष; २०७८/७९ का ला)ग नेपाल सरकारबाट ूदेश तथा ःथानीय तहलाई उपलzध 
गराउनपुनq #व/ीय समानीकरण अनदुान रकम यस आयोगबाट देहायका #वःततृ आधार र ढाचँामा )नधा;रण 
गरb नेपाल सरकारलाई )सफाPरस गPरएको छ। 

ब.सं. सूचक/उपसूचक उपसूचकको भार  सूचकको भार  
१. मानव #वकास सूचकाC क  १० % 
२. आ)थ;क सामािजक असमानता  ५ % 
३. पूवा;धार #वकासको अवःथा 

(क) सडकको घनiव (सडकमा पहुचँ), 
(ख) #व�तुको स#ुवधा (#व�तुमा पहुँच), 
(ग) सूचना ू#व)धको स#ुवधा (सूचना ू#व)धमा पहुँच),  
(घ) खानेपानीको स#ुवधा (खानेपानीमा पहुँच), 
(ङ) सरसफाइ (शौचालयको उपलzधता) 

 
६० % 
१० % 
१० % 
१० % 
१० % 

१० % 

४. राजःवको अवःथा  ५ % 
५. खच;को आवँयकता र राजःव उठाउन स�ने rमता  ७० % 

जTमा १०० % 
 

4.२.१ मानव #वकास सूचकाC क 

रा#$य ू ाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) मा #व/ीय समानीकरण 
अनदुानको एउटा आधारको �पमा ूदेश तथा ःथानीय तहमा रहेको िशrा, ःवाः�य जःता मानव #वकास 
सूचकाC कलाई )लनपुनq उoलेख छ। यस ूयोजनका ला)ग सन ्२०२० मा ूकािशत नेपाल मानव #वकास 
ू)तवेदनको त�या�लाई यस सूचकमा ूयोग गPरएको छ। सो ू)तवदेनले रा#$य तहको अलावा ूदेश 
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तहसTमको मानव #वकास सूचका� ूकाशन गरेको भए ताप)न ःथानीय तहगत hपमा iयःतो सूचका� 
उoलेख गPरएको छैन। ऐनको dयवःथा काया;Uवयन गनq बममा ःथानीय तहगत hपमा नै मानव #वकास 
सूचका� आवँयक पनq हुँदा सो ू)तवेदनमा उपलzध ूादेिशक, भौगो)लक तथा शहरb र मा)मण सूचका� 
समेतलाई आधार बनाएर आयोगले सबै ःथानीय तहको मानव #वकासको ू)त#विTबत (Indicative) सूचका�  
#वकास गरb अनदुान )सफाPरसको ू योजनाथ; ूयोगमा oयाइएको छ। मानव #वकास सूचकाC कले ूदेश तथा 
ःथानीय तहमा बसोबास गनq मा)नसको िशrा, ःवाः�य र आयको मापन गद;छ। जनु ूदेश तथा ःथानीय 
तहको मानव #वकास सूचकाC क कम छ, iयस ू देश तथा ःथानीय तहले आ�नो rेऽका जनताको जीवनःतर 
उकाःनका ला)ग अ)तPरm ूयास गनु;पनq हUुछ, सोका ला)ग ःवभा#वक �पमा अ)तPरm खच;को आवँयकता 
हUुछ। यसै ूयोजनका ला)ग कुल भार म�ये मानव #वकास सूचकाC कलाई १० ू)तशत भार tदइएको छ। 

4.२.२ आ)थ;क सामािजक असमानता 

आ)थ;क सामािजक असमानता सूचकाC क सTबUधमा ूदेश र ःथानीय तहमा रहेको आ)थ;क, सामािजक 
असमानता मापन गन;का ला)ग आ)थ;क, सामािजक र जलवाय ुपPरवत;न जोिखम तथा #वप� rेऽका ६ वटा 
आयामहhका २९ वटा उप-सूचकहhका आधारमा आ)थ;क, सामािजक असमानता सूचकाC क )नमा;ण गPरएको 
छ। आ)थ;क सामािजक असमानताको अवःथा उ�च रहेका ूदेश तथा ःथानीय तहले #वकास )नमा;ण तथा 
साव;ज)नक सेवा ूवाह गनq काय;मा ूभावकाPरता oयाउन थप खच; गनु;पनq हUुछ। यसै ूयोजनका ला)ग 
आ)थ;क सामािजक असमानता सूचकाC कलाई ५ ू)तशत भार tदईएको छ। 

4.२.३ पूवा;धार #वकास 

रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) को देहाय (घ) 
अनसुार #व/ीय समानीकरण अनदुान )सफाPरस गदा; ूदेश तथा ःथानीय तहको पूवा;धार #वकासको अवःथा 
र आवँयकतालाई आधार )लनपुनq dयवःथा रहेको छ। ूदेश तथा ःथानीय तहको पवूा;धार #वकासको 
अवःथाले सो ूदेश तथा ःथानीय तहको #वकासको अवःथा )नधा;रण गनq आधार tदUछ। पवूा;धार #वकासको 
अवःथा कमजोर भएका ूदेश तथा ःथानीय तहले जनतालाई सं#वधानले माग;दश;न गरे अनसुारका सेवा 
स#ुवधा ूदान गन; अ)तPरm खच; गनु;पनq हUुछ, जसले गदा; सेवाको लागत वृ#j गराउँदछ। आयोगले ूदेश 
तथा ःथानीय तहमा उपलzध सडक, #व�तु, सूचना ू#व)ध, खानेपानी र सरसफाइको पहुँच तथा 
उपलzधतालाई आधार मानी पूवा;धार सूचकाC क तयार गरेको छ र यसलाई १० ू)तशत भार ूदान गरेको 
छ। पूवा;धार #वकास अUतग;त सडक घनiव, #व�तु स#ुवधा, सूचना ू#व)ध स#ुवधा, खानेपानी स#ुवधा र 
सरसफाइलाई उपसूचकको �पमा )लइएको छ।  

(क) सडकको घनiव (सडकमा पहुँच): सडक सG जालको पहुँचले ूदेश वा ःथानीय तहको #वकासलाई 
ूभा#वत गद;छ, उनीहhले ूवाह गनु;पनq सेवा ूवाहको लागतमा असर पाद;छ। साव;ज)नक सेवा 
#वतरणलाई ूभावकारb बनाउन र आम सव;साधारण जनतालाई सगुम तथा सहज ढC गले सेवा ूवाह 
गन;का ला)ग प)न सडकको भू)मका महiवपूण; हUुछ। अतः पूवा;धार #वकासलाई tदईएको १० 
ू)तशत भारलाई शत ू)तशत मानी सो शत ू)तशतबाट ६० ू)तशत भार ूदेश तथा ःथानीय 
तहको सडक घनiवलाई tदइएको छ। 

(ख) #व�तुको स#ुवधा (#व�तुमा पहुँच): #वकासको एउटा आवँयकताको �पमा )लइने #व�तुको स#ुवधाले 
ूदेश तथा ःथानीय तहको आ)थ;क #वकासमा बह-ुआया)मक भू)मका खेoदछ। जनु ूदेश तथा 
ःथानीय तहमा #व�तु स#ुवधाको पहुँच कमजोर रहेको छ, उसका ला)ग थप आ)थ;क dययभार 
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आवँयक पद;छ। यसै पPरूआेयमा ूदेश तथा ःथानीय तहको #व�तु स#ुवधाको अवःथालाई 
उपसूचकका �पमा )लई पूवा;धार #वकासलाई tदईएको १० ू)तशत भारलाई शत ू)तशत मानी सो 
शत ू)तशतबाट १० ू)तशत भार #व�तु स#ुवधाको पहुँचलाई tदईएको छ। 

(ग) सूचना ू#व)धको स#ुवधा (सूचना ू#व)धमा पहुँच): जनु ूदेश तथा ःथानीय तहको सूचना ू#व)धको 
पहुँचको अवःथा कमजोर छ, iयःता ूदेश तथा ःथानीय तहले सूचना ू#व)धको पहुँच ःतर मा)थ 
उकाःन यथोिचत लगानी गनु;पनq हUुछ। यसले ूदेश तथा ःथानीय तहको आ)थ;क dययभार बढाउने 
गद;छ। यसै पrलाई wयाल गदy पूवा;धार #वकासका ला)ग तो#कएको १० ू)तशत भारलाई शत 
ू)तशत मानी सो शत ू)तशतबाट १० ू)तशत भार सूचना ू#व)धको पहुचँलाई tदइएको छ।  

(घ) खानेपानीको स#ुवधा (खानेपानीमा पहुँच): सं#वधानले पPरकoपना गरे अनसुारको लोक कoयाणकारb 
राlय dयवःथाको ःथापना गन; अUय कुराका अलावा ूiयेक नागPरकलाई ःव�छ खानेपानी स#ुवधा 
उपलzध गराउनपुनq हUुछ। ूदेश तथा ःथानीय तहमा खानेपानी स#ुवधाको पहुँच बढाउन थप 
आ)थ;क ॐोतको आवँयकता पद;छ। अतः यसै पrलाई wयाल राwदै पूवा;धार #वकास अUतग;तको 
१० ू)तशत भारलाई शत ू)तशत मानी सो शत ू)तशतबाट १० ू)तशत भार खानेपानी स#ुवधा 
उपसूचकलाई ूदान गPरएको छ। 

(ङ) सरसफाइ (शौचालयको उपलzधता): नेपालको सं#वधानले नै ूiयेक नागPरकलाई ःव�छ र ःवःथ 
वातावरणमा बा�ँन पाउने हकलाई मौ)लक हकको hपमा ःथा#पत गरेको छ। सरसफाइको अवःथा 
कमजोर रहेको ूदेश तथा ःथानीय तहले सो स#ुवधा वृ#j गन;का ला)ग थप लगानी गनु;पनq हUुछ। 
ूदेश तथा ःथानीय तहमा हाल रहेका शौचालयहhको उपलzधतालाई सरसफाइ सूचक मानी 
पूवा;धार #वकास अUतग;तको १० ू)तशत भारलाई शत ू)तशत मानी सो शत ू)तशतबाट १० 
ू)तशत भार सरसफाइ (शौचालयको उपलzधता) उपसूचकलाई ूदान गPरएको छ। 

यसूकार पूवा;धार #वकास सTबUधी उिoलिखत सडक, #व�तु, सूचना ू#व)ध, खानेपानी र सरसफाइ सTबUधी 
सूचक राॆो भएका ःथानमा कम लगानी र iयःता सूचकहhको उपलzधता Uयून भएको ःथानमा बढb 
लगानी गनq गरb आयोगले #व/ीय समानीकरण अनदुान )सफाPरस गरेको छ। 

4.२.४ राजःवको अवःथा 

रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) को देहाय (च) 
अनसुार #व/ीय समानीकरण अनदुान )सफाPरस गदा; ूदेश तथा ःथानीय तहको राजःवको अवःथा र उठाउन 
स�ने rमतालाई आधार )लनपुनq dयवःथा रहेको छ। यस सूचकका ला)ग आयोगले ूiयेक ूदेश तथा 
ःथानीय तहले राजःव सC कलनमा गरेका ूयासहh र उनीहhले उठाएको राजःवको अवःथाको त�याC क 
सC कलन गरb #वँ लेषण गदा; ूाय: सब ैूदेश तथा ःथानीय तहहhले राजःव सC कलन गरेको र राजःव 
सC कलन गनq थप ूयास समेत गरेको देिखएकोले सब ैूदेश तथा ःथानीय तहलाई #व/ीय समानीकरण 
अनदुान )सफाPरस गनq ूयोजनाथ; राजःवको अवःथा सूचकका ला)ग समान अ�भार ूदान गPरएको छ। 

4.२.५ खच;को आवँयकता र राजःव उठाउन स�ने rमता 

नेपालको सं#वधानको धारा ६० को उपधारा (४) ले नेपाल सरकारले ूदेश र ःथानीय तहलाई खच;को 
आवँयकता र राजःवको rमताको आधारमा #व/ीय समानीकरण अनदुान #वतरण गनqछ भU ने dयवःथा 
गरेको छ। iयसैगरb रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) 
को देहाय (च) र (छ) अनसुार #व/ीय समानीकरण अनदुान )सफाPरस गदा; ूदेश तथा ःथानीय तहको 
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राजःव उठाउन स�ने rमता र खच;को आवँयकतालाई आधार )लनपुनq dयवःथा रहेको छ। संवैधा)नक 
तथा कानूनी dयवःथा अनसुार आयोगले #व/ीय समानीकरण अनदुानको )सफाPरस गदा; ूiयेक ूदेश तथा 
ूiयेक ःथानीय तहको खच;को आवँयकताका अलावा राजःवको rमता )नधा;रण गरb #व/ीय अUतर (Fiscal 

Gap) प/ा लगाउनपुनq हUुछ। खच;को आवँयकता आकलन गन;का )न)म/ सं#वधानको अनसूुचीमा उिoलिखत 
सa¸ ूदेश र ःथानीय तहका एकल र साझा अ)धकार बमोिजमका काय; िजTमेवारbको थप ू�ता हनुपुनq, 
काय; िजTमेवारb अन�ुपको काय;सTपादनका ला)ग ूiयेक तहले सTपादन गनु;पनq अलग अलग काय;को ःप� 
#कटानी हनुपुनq¸ साथै ूiयेक कामको Uयूनतम रा#$य मानद8ड र रा#$य तथा उपरा#$य लआय तय हनुपुनq 
हUुछ। तो#कएको मानद8ड र लआय बमोिजमको काय; सTपादन गन;का ला)ग उm कामको ू)त इकाई 
लागत )नकालb कुल लागत )नधा;रण गनु;पनq हUुछ। हाल ूदेश तथा ःथानीय तहले सTपादन गनु;पनq क)तपय 
काय;को आधारभूत मानद8ड तथा तहगत लआय )नधा;रण भैनसकेको अवःथामा खच;को आवँयकताको यथाथ; 
आकलन गनq काय; कtठन हनेु देिखUछ। iयसैगरb राजःव उठाउन स�ने rमताको आकलन गदा; ूiयेक 
ूदेश र ूiयेक ःथानीय तहको राजःव अ)धकार, राजःवको सTभाdय दायरा र दर तथा राजःव उठाउँदा 
हनेु लाभ-लागत अनपुात र भैरहेको राजःव सC कलनको कुल आकार समेतको #व�ेषण गनु;पनq हUुछ। तर 
सaीयता काया;Uवयनको छोटो अवधीमा यस सTबUधी #वःततृ त�या�हh उपलzध भैनसकेको अवःथामा 
यथाथ; राजःव असलुbको सTभाdयता य#कन गनु; प)न उि/कै चनूौतीपूण; रहेको छ। यी सबै सीमाहhका 
बीचबाट आयोगले )नि{त सूचक र #व�ेषणका आधारमा ूदेश तथा ःथानीय तहको खच;को आवँयकता र 
राजःव rमताको आकलन सTबUधी अ�ययन काय; गरेको छ र आगामी tदनमा उm अ�ययनलाई अ�ाव)धक 
गदy ल)गने छ। आगामी आ)थ;क वष; २०७८/७९ को ला)ग #व/ीय समानीकरण अनदुान )सफाPरस गदा; 
आयोगले गरेको अ�ययनबाट देिखएको ूदेश तथा ःथानीय तहको खच;को आवँयकता र राजःव rमता 
बीचको #व/ीय अUतरको सूचकलाई ७० ू)तशत भार tदईएको छ। 

4.३ काय; सT पादन मूoयाC कनका आधारमा #व/ीय समानीकरण अनदुान 

रािं शय ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (२) को dयवःथा बमोिजम 
आ)थ;क वष; २०७८/७९ मा ूदेश तथा ःथानीय तहमा हःताUतरण हनेु #व/ीय समानीकरण अनदुान 
)सफाPरस गदा; ती तहको काय; सTपादनको ःतरलाई प)न आधार )लइएको छ। काय; सTपादन ःतर मापनका 
ला)ग ूदेश तथा ःथानीय तहले रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोग ऐन, २०७४, अUतर-सरकारb #व/ 
dयवःथापन ऐन,	२०७४ र ःथानीय सरकार सG चालन ऐन, २०७४ बमोिजम गनु;पनq Uयूनतम ूकृयागत 
काय;सTपादन गरे नगरेको, काननु तजु;मा गरे नगरेको, उ�ेँय बमोिजम खच; गरे नगरेको लगायतका #व)भU न 
७ वटा सूचकका आधारमा यस वष; ूदेश तथा ःथानीय तहको काय;सTपादन मापन गPरएको छ। ूदेश 
तथा ःथानीय तहले ूा� त गनq #व/ीय समानीकरण अनदुानको कुल रकमम�ये Uयूनतम अनदुानका ला)ग 
)सफाPरस गPरएको रकम क�ी गरेर बाँक� हनु आउने रकमको ५ ू)तशत रकम �. 2 अव; 17 करोड 
33 लाख (ूदेशमा) र �. 3 अव; 49 करोड 7२ लाख (ःथानीय तहमा) गरb जTमा �. 5 अव; 67 
करोड ५ लाख काय;सTपादनमा आधाPरत #व/ीय समानीकरण अनदुान )सफाPरस गPरएको छ। 

4.३.१ ूदेशका सUदभ;मा अवलTबन गPरएका काय;सTपादन सूचकहh 

ब.सं. सूचक भार 
(क) नेपालको सं#वधानको धारा ६० को उपधारा (५), रािं शय ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ 

आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (१) को ख8ड (क) र अUतर-सरकारb 
#व/ dयवःथापन ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (२) बमोिजम ूदेशबाट 

१३ % 
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ब.सं. सूचक भार 
ःथानीय तहमा हःताUतरण हनेु #व/ीय समानीकरण अनदुान #वतरण सTबUधी काननु 
तजु;मा गरेको वा नगरेको। 

(ख) रािं शय ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा 
(१) को ख8ड (ख) र अUतर-सरकारb #व/ dयवःथापन ऐन, २०७४ को दफा ९ 
को उपदफा (३) बमोिजम ूदेशबाट ःथानीय तहलाई ूदान गPरने सशत; अनदुान 
#वतरण सTबUधी ूदेश काननु तजु;मा गरेको वा नगरेको। 

१३ % 

(ग) अUतर-सरकारb #व/ dयवःथापन ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (१) 
बमोिजम ूदेशले आगामी आ)थ;क वष;को ला)ग आय-dययको ूrपेण गPरएको 
त�याC क स#हतको #ववरण चाल ुआ)थ;क वष;को पसु मसाUत )भऽ अथ; मUऽालयमा 
पेश गरेको वा नगरेको। 

१३ % 

(घ) अUतर-सरकारb #व/ dयवःथापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (४) 
बमोिजम ूदेशले आफूले उठाएको राजःव र राजःव बाडँफाँटबाट ूा� त हनेु रकम 
स#हतको कुल राजःव रकमबाट ूशास)नक खच; परुा गरb बाँक� रकम #वकास 
)नमा;णका काय;मा उपयोग गरेको अवःथा भएको वा नभएको। 

१३ % 

(ङ) ूदेशले अUतर-सरकारb #व/ dयवःथापन ऐन, २०७४ को दफा ३० को उपदफा 
(३) बमोिजम बजेट काया;Uवयनको वा#ष;क समीrा गरb तiसTबUधी #ववरण का)त;क 
मसाUत )भऽमा साव;ज)नक गरेको वा नगरेको। 

१३ % 

(च) अUतर-सरकारb #व/ dयवःथापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (२) 
बमोिजम ूदेशले आफूले गरेको आय-dययको चौमा)सक #ववरण तो#कएको समय 
(चौमा)सक अव)ध समा� त भएको तीस tदन) )भऽ सC घीय अथ; मUऽालय समr पेश 
गरेको वा नगरेको। 

१३ % 

(छ) ूदेशको गत आ)थ;क वष;को खच;को ूग)त ू)तशत। २२ % 
जTमा १०० % 

उिoलिखत सूचकहh अनसुार ूदेशको काय;सTपादन मूoया�न गनq बममा देहाय बमोिजमका ॐोतबाट ूा� 
सूचना र त�या�का आधारमा मूoया�न गPरएको छः 

(क) ूदेशबाट ःथानीय तहमा हःताUतरण हनेु #व/ीय समानीकरण अनदुान #वतरण सTबUधी काननु 
तजु;मा गरेको वा नगरेको भ�े सUदभ;मा सTबिUधत ूदेश सरकारबाट ूा� #ववरणलाई आधार 
बनाएर मूoया�न गPरएको छ। ूा� #ववरण अनसुार सब ैू देश सरकारले यससTबUधी काननु तजु;मा 
गरेको पाईएको हुँदा सबै ूदेशले समान अ� ूा� गरेका छन।् 

(ख) ूदेशबाट ःथानीय तहलाई ूदान गPरने सशत; अनदुान #वतरण सTबUधी ूदेश काननु तजु;मा गरेको 
वा नगरेको भ�े सUदभ;मा सTबिUधत ूदेश सरकारबाट ूा� #ववरणलाई आधार बनाएर मूoया�न 
गPरएको छ। ूा� #ववरण अनसुार सब ैूदेश सरकारले यससTबUधी काननु तजु;मा गरेको पाईएको 
हुँदा सब ैूदेशले समान अ� ूा� गरेका छन।्  

(ग) ूदेशले आगामी आ)थ;क वष; २०७८/७९ को ला)ग आय-dययको ूrपेण गPरएको त�याC क 
स#हतको #ववरण २०७७ पसु मसाUत )भऽ अथ; मUऽालयमा पेश गरेको वा नगरेको भ�े सUदभ;मा 
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सTबिUधत ूदेश सरकारबाट ूा� #ववरणलाई आधार बनाएर मूoया�न गPरएको छ। ूा� #ववरण 
अनसुार ूदेश नं.१ ले माऽ iयःतो #ववरण पेश गरेको हुँदा उm ूदेशले माऽ यस सूचकमा अ� 
ूा� गरेको छ। 

(घ) ूदेशले आफूले उठाएको राजःव र राजःव बाँडफाटँबाट ूा� त हनेु रकम स#हतको कुल राजःव 
रकमबाट ूशास)नक खच; परुा गरb बाकँ� रकम #वकास )नमा;णका काय;मा उपयोग गरेको अवःथा 
भएको वा नभएको भ�े सUदभ;मा सTबिUधत ूदेश सरकारबाट ूा� #ववरणलाई आधार बनाएर 
मूoया�न गPरएको छ। ूा� #ववरण अनसुार सब ैूदेश सरकारले राजःव आयबाट ूशास)नक खच; 
परुा गरेको पाईएको हुँदा सब ैूदेशले समान अ� ूा� गरेका छन।् 

(ङ) ूदेश सरकारले गत आ.व.२०७६/७७ को बजेट काया;Uवयनको वा#ष;क समीrा गरb तiसTबUधी 
#ववरण २०७७ का)त;क मसाUत )भऽमा साव;ज)नक गरेको वा नगरेको भ�े सUदभ;मा सTबिUधत 
ूदेश सरकारबाट ूा� #ववरणलाई आधार बनाएर मूoया�न गPरएको छ। साथ ैयस अवधीमा 
को)भड-१९ महामारbका कारण उiप� #वषम पPरिःथ)तले गदा; तो#कएको समयावधी )भऽै वा#ष;क 
समीrा काय; सTपादन गन; नसक� केहb #ढला काय;सTपादन गरेका ूदेशको हकमा समेत यस 
ूयोजनका ला)ग अ� ूदान गPरएको छ। 

(च) ूदेशले आफूले गरेको आय-dययको चौमा)सक #ववरण तो#कएको समय (चौमा)सक अव)ध समा� त 
भएको ३० tदन )भऽ) )भऽ सC घीय अथ; मUऽालय समr पेश गरेको वा नगरेको भ�े सUदभ;मा 
सTबिUधत ूदेश सरकारबाट ूा� #ववरणलाई आधार बनाएर मूoया�न गPरएको छ। ूा� #ववरण 
अनसुार कणा;लb ूदेश र सदूुरपि{म ूदेशले माऽ आय-dययको चौमा)सक #ववरण तो#कएको 
समयसीमा )भऽै अथ; मUऽालय समr पेश गरेको पाईएको हुँदा सोहb बमोिजम मूoया�न गरb अ� 
ूदान गPरएको छ। 

(छ) ूदेशको गत आ)थ;क वष;को खच;को ूग)त ू)तशत सTबUधमा सTबिUधत ूदेश सरकारबाट ूा� 
#ववरणलाई आधार बनाएर मूoया�न गPरएको छ। 

4.३.२ ःथानीय तहका सUदभ;मा अवलTबन गPरएका काय;सTपादन सूचकहh 

ब.सं. सूचक भार 
(क) अUतर-सरकारb #व/ dयवःथापन ऐन, २०७४ को दफा १८ को उपदफा (१) 

बमोिजम ःथानीय तहले आगामी आ)थ;क वष;को ला)ग आय dययको ूrपेण गPरएको 
त�याC क स#हतको #ववरण चाल ुआ)थ;क वष;को पसु मसाUत )भऽ अथ; मUऽालयमा 
पेश गरेको वा नगरेको। 

१० % 

(ख) अUतर-सरकारb #व/ dयवःथापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (३) 
बमोिजम ःथानीय तहले चाल ुआ)थ;क वष;को असार म#हनाको १० गते )भऽ आगामी 
आ)थ;क वष;को राजःव र dययको अनमुा)नत #ववरण (बजेट) सTबिUधत गाउँ वा 
नगर सभामा पेश गरेको वा नगरेको। 

२५ % 

(ग) अUतर-सरकारb #व/ dयवःथापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (४) 
बमोिजम आफूले उठाएको राजःव र राजःव बाँडफाटँबाट ूा� त हनेु रकम स#हतको 

१० % 
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ब.सं. सूचक भार 
कुल राजःव रकमबाट ूशास)नक खच; पूरा गरb बाँक� रकम #वकास )नमा;णका 
काय;मा उपयोग गरेको अवःथा भएको वा नभएको। 

(घ) अUतर-सरकारb #व/ dयवःथापन ऐन, २०७४ को दफा ३० बमोिजम ःथानीय तहको 
प)छoला आ)थ;क वष;को आय-dयय #ववरणको अिUतम लेखा परbrण भएको वा 
नभएको। 

२५ % 

(ङ) अUतर-सरकारb #व/ dयवःथापन ऐन, २०७४ को दफा ३० को उपदफा (३) 
बमोिजम ःथानीय तहले बजेट काया;Uवयनको वा#ष;क समीrा गरb तiसTबUधी #ववरण 
काि/क मसाUत )भऽमा साव;ज)नक गरेको वा नगरेको। 

१० % 

(च) ःथानीय तहको गत आ)थ;क वष;को खच;को ूग)त ू)तशत। १० % 
(छ) अUतर-सरकारb #व/ dयवःथापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (३) र 

ःथानीय सरकार सG चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६ को उपदफा (५) बमोिजम 
ःथानीय तहले आफूले गरेको आय र dययको चौमा)सक शीष;कगत #ववरण तो#कएको 
समय)भऽ अथ; मUऽालयमा, ूदेशको आ)थ;क मा)मला तथा योजना मUऽालयमा, 
सC घीय मा)मला तथा सामाUय ूशासन मUऽालय र रािं शय ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ 
आयोगमा पेश गरेको वा नगरेको। 

१० % 

जTमा १०० % 

उिoलिखत सूचकहh अनसुार ःथानीय तहको काय;सTपादन मूoया�न गनq बममा देहाय बमोिजमका ॐोतबाट 
ूा� सूचना तथा त�या� र आधारमा मूoया�न गPरएको छः 

(क) ःथानीय तहले आगामी आ)थ;क वष;को ला)ग आय dययको ूrेपण गPरएको त�याC क स#हतको 
#ववरण चाल ुआ)थ;क वष;को पसु मसाUत )भऽ अथ; मUऽालयमा पेश गरेको वा नगरेको भ�े सUदभ;मा 
अथ; मUऽालयबाट #ववरण माग गPरएको, साथ ैiयःतो #ववरण पेश गरे-नगरेको सTबUधमा ःथानीय 
तहबाट समेत यस आयोगलाई जानकारb गराउन #व)भ� मा�यम (पऽाचार, साव;ज)नक सूचना र 
टे)लफोन) बाट अनरुोध गPरएको )थयो। तत ्सTबUधमा आयोगमा ूा� #ववरण अनसुार ८९ वटा 
ःथानीय तहले तो#कएको समयावधी )भऽै #ववरण पेश गरेको जानकारb ूा� गरb सोहb आधारमा 
यस सूचकको मापन गPरएको छ। 

(ख) ःथानीय तहले 2077 असार म#हनाको १० गते )भऽ आ)थ;क वष; २०७७/७८ को राजःव र 
dययको अनमुा)नत #ववरण (बजेट) सTबिUधत गाउँ वा नगर सभामा पेश गरेको वा नगरेको भ�े 
सUदभ;मा सaीय मा)मला तथा सामाUय ूशासन मUऽालयको वेवपोट;ल माफ; त सTबिUधत ःथानीय 
तहले ू#व� गरेको #ववरणलाई आधार बनाएर मूoया�न गPरएको छ। ूा� #ववरण अनसुार ५९८ 
ःथानीय तहले राजःव र dययको #ववरण तो#कएको समय )भऽै पेश गरेका छन।् 

(ग) ःथानीय तह आफूले उठाएको राजःव र राजःव बाडँफाँटबाट ूा� त हनेु रकम स#हतको कुल 
राजःव रकमबाट ूशास)नक खच; पूरा गरे-नगरेको भ�े सUदभ;मा हाल महालेखा )नयUऽक 
काया;लयले स�ालनमा oयाएको #व�तुीय ूणालb (SuTRA) बाट यससTबUधी ू)तवदेन तयार भएको 
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नपाईएको र सTबिUधत ःथानीय तहबाट समेत यसको यथाथ; गणना स#हतको #ववरण ूा� गन; 
कtठनाई देिखएको हुँदा सब ैःथानीय तहलाई समान अ� ूदान गPरएको छ।  

(घ) ःथानीय तहको आ)थ;क वष; २०७५/७६ सTमको आय-dयय #ववरणको अिUतम लेखा परbrण 
भएको वा नभएको भ�े सTबUधमा महालेखापरbrकको सUताउ�: वा#ष;क ू)तवेदनलाई आधार 
बनाएर मूoया�न गPरएको छ। ूा� #ववरण अनसुार १० वटा ःथानीय तहले आ.व.२०७५/७६ 
को अिUतम लेखापरbrण गराएका छैनन ्भने थप ४ वटा ःथानीय तहले सो भUदा अगा)डका आ)थ;क 
वष;हhको अिUतम लेखा परbrण गराएको पाईएन। यसरb लेखा परbrण नगराउने १४ ःथानीय 
तहबाहेक अUय सब ैःथानीय तहलाई लेखा परbrण बापतको अ� ूदान गPरएको छ। 

(ङ) ःथानीय तहले आ.व.२०७६/७७ को बजेट काया;Uवयनको वा#ष;क समीrा गरb तiसTबUधी #ववरण 
२०७७ काि/क मसाUत )भऽमा साव;ज)नक गरेको वा नगरेको भ�े सUदभ;मा यस अवधीमा को)भड-
१९ महामारbका कारण उiप� #वषम पPरिःथ)तले गदा; क)तपय ःथानीय तहले सरोकारवाला dयिm 
तथा )नकायको सहभा)गतामा तो#कएको अवधी )भऽै समीrा बैठक गन; कtठनाई भएको भ)न 
जानकारb गराएको, साथै नेपाल सरकारबाट जारb ःवाः�य सTबUधी ूोटोकलको पालना गदy iयःतो 
समीrा बैठक गन; सहज नहनेु पPरिःथ)त समेतलाई  #�गत गदy यस वष;को ला)ग सबै ःथानीय 
तहलाई समान अ� ूदान गPरएको छ। 

(च) ःथानीय तहको गत आ)थ;क वष; २०७६/७७ को खच;को ूग)त ू)तशत सTबUधमा महालेखा 
)नयUऽक काया;लयबाट ूा� ू)तवदेन तथा ःथानीय तहको आ�नो वा#ष;क आय-dययको अ)भलेख 
तथा ू)तवदेनका ला)ग ूयोगमा oयाएको #व�तुीय ूणालb (SuTRA) बाट ूा� ूग)त ू)तशतलाई 
आधार बनाएर मूoया�न गPरएको छ। 

(छ) ःथानीय तहले आफूले गरेको आय र dययको चौमा)सक शीष;कगत #ववरण तो#कएको समय)भऽ 
सC घीय अथ; मUऽालयमा, ूदेशको आ)थ;क मा)मला तथा योजना मUऽालयमा, सC घीय मा)मला 
तथा सामाUय ूशासन मUऽालय र रािं शय ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोगमा पेश गरेको वा 
नगरेको भ�े सUदभ;मा गत आ.व.2076/७७ मा को)भड-१९ महामारbका कारण उiप� #वषम 
पPरिःथ)तले गदा; तत ्सTबUधी ू)तवेदन )नय)मत hपमा सTूेषण तथा ूा� गन; दवु ैतहमा कठ¡नाई 
उiप� भएको यथाथ;तालाई आiमसात गदy ःथानीय तहको आ)थ;क कारोबारको अ)भलेख तथा 
ू)तवेदन सTबUधी #व�तुीय ूणालb (SuTRA) लाई सो आ)थ;क वष;भरb नै कारोबार तहमा पूण;hपमा 
ूयोगमा oयाएका ७३४ ःथानीय तहको हकमा #व�तुीय मा�यमबाट चौमा)सक शीष;कगत #ववरण 
पेश गरेसरह मानी अ� ूदान गPरएको छ। 

काय;सTपादन मूoया�नका सूचकहhका सTबUधमा आयोगले सa, ूदेश र ःथानीय सरकार तथा #वषय 
#व¢हhसगँ गरेको अUतर#बया र सो बममा ूा� राय परामश; तथा हालका सूचकहhमा ूा� प£ृपोषण 
समेतका आधारमा आगामी tदनमा यसलाई थप न)तजामूलक बनाउँदै जाने tदशामा आयोग #बयािशल रहेको 
छ। 
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5. #व/ीय समानीकरण अनदुान सTबUधी )सफाPरस 

नेपाल सरकारबाट ूiयेक ूदेश तथा ःथानीय सरकारलाई हःताUतरण हनेु #व/ीय समानीकरण अनदुान 
)नधा;रण गदा; रािं शय ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (३) को 
dयवःथा बमोिजम ूiयेक ूदेश तथा ःथानीय तहले ूा� त गनq Uयूनतम अनदुान, सोहb ऐनको दफा १६ को 
उपदफा (१) मा तो#कएका आधारहh बमोिजम ूा� त गनq सऽुमा आधाPरत अनदुान र सोहb ऐनको दफा ३ 
को उपदफा (२) मा भएको dयवःथा बमोिजम काय; सTपादन मूoयाC कनका आधारमा ूा� त गनq अनदुान 
छु�ाछु�ै गणना गरb कूल #व/ीय समानीकरण अनदुान )सफाPरस गPरएको छ। यसरb ूा� त हनेु अनदुान 
रकम गणना गदा; केहb ःथानीय तहको हकमा iयःतो रकमले Uयूनतम hपमा प)न सं#वधान ूद/ 
काय;िजTमेवारb परुा गन;का ला)ग अपया;� त हनेु आयोगले महशसु गरb ूiयेक ःथानीय तहले Uयूनतम अनदुान 
र सऽुमा आधाPरत अनदुान गरb कTतीमा �.६ करोड ५० लाख ूा� त होस ्भ�े हेतलेु सामाUय समायोजन 
स#हत #व/ीय समानीकरण अनदुान रकम )सफाPरस गPरएको छ। आ)थ;क वष; २०७८/७९ का ला)ग 
नेपाल सरकारले उपलzध गराउनपुनq #व/ीय समानीकरण अनदुानको रकम सात वटा ूदेशहhको हकमा 
जTमा �. ५७ अब; ९५ करोड ४८ लाख र ७५३ ःथानीय तहहhको हकमा जTमा �. ९४ अव; ५५ 
करोड ७८ लाख स#हत कुल जTमा h. १ खव; ५२ अव; ५१ करोड २६ लाख रहेको छ।  

6. #व/ीय समानीकरण अनदुान सTबUधी सझुाव 

रा#$य ूाकृ)तक ॐोत तथा #व/ आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (1) ख8ड (घ) मा नेपाल 
सरकारले ूदेश तथा ःथानीय तहलाई tदने अनदुान सTबUधमा नेपाल सरकारलाई सझुाव tदने काम, कत;dय 
र अ)धकार यस आयोगको हनेु dयवःथा रहेको छ। अUतर-सरकारb #व/ dयवःथापन ऐन, २०७४ को 
दफा २८ मा उm ऐन वा ूच)लत काननु बमोिजम ूा� त भएको अनदुानको रकम जनु ूयोजनको ला)ग 
ूा� त भएको हो सोहb ूयोजनको ला)ग ूयोग गनु;पनq dयवःथा गPरएको छ। #व/ीय समानीकरण अनदुानको 
मूल उ�ेँय ूदेश तथा ःथानीय तहको खच;को आवँयकता र राजःवको rमताको फरकबाट )सज;ना हनेु 
#व/ीय अUतर घटाई सUतलुन कायम गनु; हो। नेपालको सं#वधान बमोिजम ूदेश तथा ःथानीय तहलाई 
ूदान गPरएको िजTमेवारb पूरा गन; आवँयक पनq ॐोत अभावको समःया घटाउन यो अनदुान हःताUतरण 
गPरUछ। अतः ूदेश तथा ःथानीय तहले #व/ीय समानीकरण अनदुानको ूयोग गदा; नेपालको सं#वधान 
अनसुार आफूलाई ूा� त काय; िजTमेवारb परुा गन; यस अनदुानको ूयोग गनु; पद;छ। iयसरb अनदुानको 
ूयोग गदा; कुनै #वषयगत rेऽका काय;हhमा माऽ बढb रकम #व)नयोजन गनq र अUय #वषयगत rेऽका 
काय;हhका ला)ग आवँयक रकम #व)नयोजन नै नहनेु अवःथा आउन tदन ु हदैुन। iयसैगरb आ�ना 
अ)धकारrेऽ )भऽका #वषयहhको सUत)ुलत एवम ्न)तजामखुी काया;Uवयनमा जोड tदन ुपद;छ। साथै अनदुान 
)सफाPरसका ला)ग )लइएका आधार तथा सूचकहhले समावेश गरेका #वषय तथा rेऽहhमा अपेिrत #वकास, 
सधुार तथा गणुःतर कायम गनq गरb यस अनदुानको ूयोग गPरन ुपद;छ।  

उिoलिखत dयवःथा बमोिजम नेपाल सरकारले ूदेश र ःथानीय तहलाई ूदान गनq #व/ीय समानीकरण 
अनदुानको सTबUधमा देहाय बमोिजम सझुाव ूदान गPरएको छ: 

(1) सशत; अनदुान, समपरुक अनदुान र #वशेष अनदुानलाई सं#वधानको मम; र भावना बमोिजम #वतरण 
गनq गरb dयविःथत गदy यःता अनदुानको पPरमाणलाई Uयूनीकरण गदy iयसबाट ूा� रकम 
समेतबाट पPरपू)त; हनु नसकेको ूदेश तथा ःथानीय तहको #व/ीय अUतर (Fiscal	Gap) पPरपू)त; 
गन; #व/ीय समानीकरण अनदुान रकम ूयोग गनु;पनq। 
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(2) नेपालको सं#वधानले सरुिrत गरेका नागPरकका मौ)लक हक काया;Uवयनको स)ुनिँ चतता गन; तथा 
राlयका )नदqशक )सjाUत अनhुपको tदशामा अगा)ड ब¤ने गरb ू देश तथा ःथानीय तहको आ)थ;क 
#वकासमा योगदान प�ु याउन #व/ीय समानीकरण अनदुानको ूयोग गनु;पनq। 

(3) रा#$य �पमा पछा)ड परेका ूदेश तथा ःथानीय तहलाई रा#$य औसत ःतर (National Average 
Standard) को निजक oयाउन #व/ीय समानीकरण अनदुानको ूयोग गनु;पनq। 

(4) समाजका सबै वग;, rेऽ, समदुाय, जातजा)त, अoपसC wयक, सीमाUतकृत, अशm र असहायहhको 
सशिmकरण गन; र ूदेश तथा ःथानीय तहलाई #वकासको मूलूवाहमा oयाउन समानीकरण 
अनदुानको ूयोग गनु;पनq। 

(5) ूदेश र ःथानीय तहले रा#$य मानद8ड र रा#$य लआय हा)सल गनq tदशामा योगदान प¦ुने गरb 
#व/ीय समानीकरण अनदुानको रकम ूयोग गनु;पनq। 

(6) सTबिUधत ूदेश र ःथानीय तहको िशrा, ःवाः�य, खानेपानी जःता अiयावँयक सेवा उपलzध 
गराउन, अUय ूदेश र अUय ःथानीय तहसँग ू)तःपधा; गदy सUत)ुलत #वकास गन; गराउन, ूदेश 
तथा ःथानीय तहमा रहेको आ)थ;क सामािजक असमानता Uयूनीकरण गन;, सडक, )सँचाइ, #व�तु, 
सG चार लगायतका पूवा;धार #वकास गन; तथा सं#वधानले ूiयाभूत गरेको खच;को िजTमेवारb पूरा 
गन; #व/ीय समानीकरण अनदुान रकमको ूयोग गनु;पनq।  

(7) ूदेश तथा ःथानीय तहहhलाई सरकारb सेवाहh Uयूनतम र समतामूलक (Minimum and 
Equitable) �पमा नागPरकहhलाई बासःथानको आधारमा भेदभाव नहनेु गरb ूदान गन; उपयmु 
माऽामा ॐोत साधनहh उपलzध गराउन #व/ीय समानीकरण अनदुानको रकम ूयोग गनु;पनq। 

(8) सं#वधानले ूदेश तथा ःथानीय तहलाई tदएको संवैधा)नक िजTमेवारb अन�ुप सेवा ूवाह र #वकास 
)नमा;ण गन;का ला)ग #व/ीय समानीकरण अनदुान ूयोग गनु;पनq।  

(9) नेपालको सं#वधानको धारा ६० को उपधारा (४) बमोिजम नेपाल सरकारले ूदेश र ःथानीय 
तहलाई खच;को आवँयकता र राजःवको rमताको आधारमा #व/ीय समानीकरण अनदुान #वतरण 
गनु;पनq dयवःथा रहेको छ। खच;को आवँयकता )नधा;रणका ला)ग सं#वधान बमोिजम तहगत 
सरकारको काय;िजTमेवारbको अलावा तत ्सTबUधी Uयूनतम मानद8ड र आव)धक लआय तथा ू)त 
इकाई लागत आवँयक पद;छ। आयोगले ूदेश तथा ःथानीय तहको खच;को आवँयकता र 
राजःव rमतालाई थप वःतपुरक ढ\बाट आकलन गनq गPर #वगतको अ�ययनलाई अ�याव)धक 
गनq काय; गPररहेको छ। तर क)तपय काय;िजTमेवारbहhको सTबUधमा Uयूनतम मानद8ड तथा 
रा#$य, ू ादेिशक र ःथानीय तहगत लआय )नधा;रण भैनसकेको अवःथामा खच;को यथाथ; आवँयकता 
आकलन गन; कtठनाई भएको िःथती छ। अतः तहगत सरकारको काय;िजTमेवारbहhका #वषय 
)भऽका सेवाको Uयूनतम मानद8ड, लआय र लागत लगायतका #वषयहh मूलतः सa सरकारबाट 
)नधा;रण गनु;पनq। 

(10) ूदेश तथा ःथानीय तहलाई सं#वधानको अनसूुचीले ूiयाभूत गरेको एकल अ)धकार अUतग;तका 
मwुय काय;िजTमेवारbहh सTपादन गन;का ला)ग उपलzध गराइने #व/ीय समानीकरण अनदुान रकम 
आयोगबाट )नधा;रण गरb )सफाPरश गनq rणमा नेपाल सरकारले ूदेश र ःथानीय तहलाई उपलzध 
गराउने अUय अनदुान (सशत;, समपूरक र #वशेष) को रकमले के क)त हदसTम समानीकरण 
अनदुानको मूल उ�ेँय (समानीकरण गनq काय;) मा सघाउ एवम ्योगदान प�ु याउँदछ भ�े #वषय 
आयोगलाई जानकारb नभैकन समानीकरण अनदुानको )नधा;रण हनेु #व�मान पj)तमा सधुार 
oयाउनपुनq।  
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(11) नेपाल सरकारबाट ूदेश र ःथानीय तहमा हःताUतरण गPरने सशत;, समपूरक र #वशेष 
अनदुानहhबाट समानीकरण अनदुानको उ�ेँयमा पनq ूभाव र असरका बारेमा सa सरकारका 
#वषयगत मUऽालय तथा अUय )नकायहhले पया;� �यान tदनपुनq। साथै यसरb अUय अनदुान 
(सशत;, समपूरक र #वशेष) माफ; त समानीकरणको मूल उ�ेँयमा सघाउ प�ु याउने गरb हाल नेपाल 
सरकारबाट हःताUतरण गPरएको योजना, काय;बम र बजेट आगामी tदनमा बमशः समानीकरण 
अनदुान माफ; त काया;Uवयन गनq गरb बाडँफाँट, #वतरण र हःताUतरण गदy जाने नी)त अवलTबन 
गनु;पनq। 

(12) अUतर सरकारb #व/ dयवःथापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा (४) मा ूदेश तथा 
ःथानीय तहले आफूले उठाएको राजः व र उm ऐन बमोिजम राजःव बाडँफाँटबाट ूा� हनेु 
रकमबाट ूशास)नक खच; प¦ुने गरb राजःव र dययको अनमुान पेस गनु;पनq dयवःथा रहेको हुँदा 
ूदेश तथा ःथानीय तहले अ�ययन ॅमण, वैदेिशक ॅमण, ूशास)नक एवम ्काया;लय सG चालन 
जःता शीष;क वा #वषयमा #व/ीय समानीकरण अनदुानबाट ूा� रकमको ूयोग गन; नहनेु। 

ि�dय: आ)थ;क वष; २०७8/७9 का ला)ग नेपाल सरकारले ूदेश सरकारलाई हःताUतरण गनq #व/ीय 
समानीकरण अनदुान सTबUधी )सफाPरस अनसूुची-१ मा र नेपाल सरकारले ःथानीय सरकारलाई हःताUतरण 
गनq #व/ीय समानीकरण अनदुान सTबUधी )सफाPरस अनसूुची-२ मा समावेश गPरएका छन।् 

*** 
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अनसूुची-१ 

आ)थ;क वष; २०७८/७९ का ला)ग नपेाल सरकारबाट ूदेश सरकारलाई हःताUतरण हनु े
#व/ीय समानीकरण अनदुान सTबUधी )सफाPरस 

ब.सं. ूदेशको नाम 
#व/ीय समानीकरण अनदुान (�.लाखमा) 

Uयूनतम सऽुमा आधाPरत 
काय; सTपादनमा 

आधाPरत 
जTमा 

1 ूदेश नं.१ 26588 55579 3511 85678 
2 ूदेश नं.२ 17591 53608 2735 73934 
3 बागमती ूदेश 25882 49860 2848 78590 
4 ग8डक� ूदेश 17753 53578 2897 74228 
5 लिुTबनी ूदेश 22744 54555 2958 80257 
6 कणा;लb ूदेश 16971 81124 3326 101421 

7 सदूुरपि{म ूदेश 17358 64624 3458 85440 

	 	 144887 412928 21733 579548 
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अनसूुची-२	

आ)थ;क वष; २०७८/७९ का ला)ग नपेाल सरकारबाट ःथानीय सरकारलाई हःताUतरण हनु े
#व/ीय समानीकरण अनदुान सTबUधी )सफाPरस 

ब.सं. िजoला स�ते नं. ःथानीय तहको नाम 
#व/ीय समानीकरण अनदुान (�.लाखमा) 

Uयूनतम 
सऽुमा 
आधाPरत 

काय; सTपादनमा 
आधाPरत 

जTमा 

1 ता�लेजङु 10101 फmाCल\ु गाउँपा)लका 275 697 49 1021 

2 ता�लेजङु 10102 )म�वाखोला गाउँपा)लका 250 575 50 875 

3 ता�लेजङु 10103 मेPर\देन गाउँपा)लका 275 755 55 1085 

4 ता�लेजङु 10104 मैवाखोला गाउँपा)लका 275 655 55 985 

5 ता�लेजङु 10105 आठराई )ऽवेणी गाउँपा)लका 275 791 49 1115 

6 ता�लेजङु 10106 फुङ)ल\ नगरपा)लका 300 1270 50 1620 

7 ता�लेजङु 10107 
पा)थभरा याCवराक 
गाउँपा)लका 

275 791 55 1121 

8 ता�लेजङु 10108 )सरbज\ा गाउँपा)लका 275 888 50 1213 

9 ता�लेजङु 10109 )सtद\वा गाउँपा)लका 275 718 55 1048 

10 संखुवासभा 10201 भोटखोला गाउँपा)लका 250 415 49 714 

11 संखुवासभा 10202 मकाल ुगाउँपा)लका 275 721 48 1044 

12 संखुवासभा 10203 )सलbचोङ गाउँपा)लका 275 691 49 1015 

13 संखुवासभा 10204 िचिचला गाउँपा)लका 250 485 49 784 

14 संखुवासभा 10205 सभापोखरb गाउँपा)लका 275 631 48 954 

15 संखुवासभा 10206 खाँदबारb नगरपा)लका 325 1411 49 1785 

16 संखुवासभा 10207 पाँचखपन नगरपा)लका 275 885 36 1196 

17 संखुवासभा 10208 चैनपरु नगरपा)लका 300 1231 35 1566 

18 संखुवासभा 10209 मादb नगरपा)लका 275 792 35 1102 

19 संखुवासभा 10210 धम;देवी नगरपा)लका 275 927 35 1237 

20 सोलखुुTब ु 10301 
खुTब ुपासाङoहाम ु
गाउँपा)लका 

250 607 49 906 

21 सोलखुुTब ु 10302 माहाकुलङु गाउँपा)लका 275 667 49 991 

22 सोलखुुTब ु 10303 सोताङ गाउँपा)लका 250 585 49 884 

23 सोलखुुTब ु 10304 मा�य दधुकोशी गाउँपा)लका 275 758 50 1083 

24 सोलखुुTब ु 10305 थुलङु दधुकोशी गाउँपा)लका 275 1009 50 1334 

25 सोलखुुTब ु 10306 नेचासoयान गाउँपा)लका 275 909 49 1233 

26 सोलखुुTब ु 10307 सोलदुधुकु8ड नगरपा)लका 300 1029 50 1379 

27 सोलखुुTब ु 10308 )लखु #पके गाउँपा)लका 250 408 35 693 

28 ओखलढु\ा 10401 िचशंखुगढb गाउँपा)लका 275 497 50 822 

29 ओखलढु\ा 10402 )स#jचरण नगरपा)लका 300 767 49 1116 

30 ओखलढु\ा 10403 मोल\ु गाउँपा)लका 275 519 36 830 

31 ओखलढु\ा 10404 िखजीदेTबा गाउँपा)लका 275 487 50 812 

32 ओखलढु\ा 10405 )लखु गाउँपा)लका 275 460 55 790 
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ब.सं. िजoला स�ते नं. ःथानीय तहको नाम 
#व/ीय समानीकरण अनदुान (�.लाखमा) 

Uयूनतम 
सऽुमा 
आधाPरत 

काय; सTपादनमा 
आधाPरत 

जTमा 

33 ओखलढु\ा 10406 चTपादेवी गाउँपा)लका 275 536 50 861 

34 ओखलढु\ा 10407 सनुकोशी गाउँपा)लका 275 548 49 872 

35 ओखलढु\ा 10408 मानेभUlया\ गाउँपा)लका 300 612 35 947 

36 खोटाङ 10501 के#पलासगढb गाउँपा)लका 275 500 50 825 

37 खोटाङ 10502 ऐसेलखुक;  गाउँपा)लका 275 521 49 845 

38 खोटाङ 10503 रावा बेसी गाउँपा)लका 275 464 50 789 

39 खोटाङ 10504 हलेसी तवुाचङु नगरपा)लका 300 770 55 1125 

40 खोटाङ 10505 
tदmेल �पाकोट मझवुागढb 
नगरपा)लका 

350 1129 55 1534 

41 खोटाङ 10506 साकेला गाउँपा)लका 275 425 50 750 

42 खोटाङ 10507 tदूङु चइुचTुमा गाउँपा)लका 300 631 49 980 

43 खोटाङ 10508 खोटेहाङ गाउँपा)लका 300 667 35 1002 

44 खोटाङ 10509 जUतेढु\ा गाउँपा)लका 275 505 50 830 

45 खोटाङ 10510 बराहपोखरb गाउँपा)लका 275 483 54 812 

46 भोजपरु 10601 षडानUद नगरपा)लका 325 809 35 1169 

47 भोजपरु 10602 साoपा)स)लछो गाउँपा)लका 275 446 35 756 

48 भोजपरु 10603 टेTकेमैयङु गाउँपा)लका 275 578 49 902 

49 भोजपरु 10604 भोजपरु नगरपा)लका 300 771 50 1121 

50 भोजपरु 10605 अ�ण गाउँपा)लका 275 563 35 873 

51 भोजपरु 10606 पौवा द©ुा गाउँपा)लका 275 505 55 835 

52 भोजपरु 10607 रामूसाद राई गाउँपा)लका 275 575 49 899 

53 भोजपरु 10608 हतवुागढb गाउँपा)लका 300 604 55 959 

54 भोजपरु 10609 आमचोक गाउँपा)लका 275 570 49 894 

55 धनकुटा 10701 महालआमी नगरपा)लका 300 679 54 1033 

56 धनकुटा 10702 पािभबास नगरपा)लका 300 640 50 990 

57 धनकुटा 10703 छथर जोरपाटb गाउँपा)लका 275 586 49 910 

58 धनकुटा 10704 धनकुटा नगरपा)लका 325 1006 50 1381 

59 धनकुटा 10705 स#हदभमुी गाउँपा)लका 275 580 55 910 

60 धनकुटा 10706 साँगरुbगढb गाउँपा)लका 300 638 55 993 

61 धनकुटा 10707 चौ#वसे गाउँपा)लका 275 607 49 931 

62 ते॑थुम 10801 आठराई गाउँपा)लका 300 683 49 1032 

63 ते॑थुम 10802 फेदाप गाउँपा)लका 275 587 50 912 

64 ते॑थुम 10803 मेUछयायेम गाउँपा)लका 250 400 36 686 

65 ते॑थुम 10804 Tया\ल\ु नगरपा)लका 300 645 42 987 

66 ते॑थुम 10805 लालbगरुाँस नगरपा)लका 275 549 41 865 

67 ते॑थुम 10806 छथर गाउँपा)लका 275 559 49 883 

68 पाँचथर 10901 याङवरक गाउँपा)लका 275 594 55 924 

69 पाँचथर 10902 #ह)लहा\ गाउँपा)लका 300 689 55 1044 
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ब.सं. िजoला स�ते नं. ःथानीय तहको नाम 
#व/ीय समानीकरण अनदुान (�.लाखमा) 

Uयूनतम 
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आधाPरत 

काय; सTपादनमा 
आधाPरत 

जTमा 

70 पाँचथर 10903 फालेल\ु गाउँपा)लका 300 658 36 994 

71 पाँचथर 10904 #फtदम नगरपा)लका 375 1164 50 1589 

72 पाँचथर 10905 फाoगनुUद गाउँपा)लका 300 711 49 1060 

73 पाँचथर 10906 कुTमायक गाउँपा)लका 275 528 50 853 

74 पाँचथर 10907 तTुबेवा गाउँपा)लका 275 466 50 791 

75 पाँचथर 10908 )म�लाजङु गाउँपा)लका 300 723 50 1073 

76 इलाम 11001 माई जोगमाई गाउँपा)लका 300 653 55 1008 

77 इलाम 11002 सUदकपरु गाउँपा)लका 275 536 50 861 

78 इलाम 11003 ईलाम नगरपा)लका 350 1183 55 1588 

79 इलाम 11004 देउमाई नगरपा)लका 325 877 55 1257 

80 इलाम 11005 फाकफोकथुम गाउँपा)लका 300 677 35 1012 

81 इलाम 11006 माङसेबङु गाउापा)लका 275 601 49 925 

82 इलाम 11007 चलुाचलुb गाउँपा)लका 300 665 50 1015 

83 इलाम 11008 माई नगरपा)लका 325 857 50 1232 

84 इलाम 11009 सूय¬दय नगरपा)लका 375 1295 54 1724 

85 इलाम 11010 रोङ गाउँपा)लका 275 615 35 925 

86 झापा 11101 मेचीनगर नगरपा)लका 500 2123 35 2658 

87 झापा 11102 बjुशािUत गाउँपा)लका 350 1088 36 1474 

88 झापा 11103 अजु;नधारा नगरपा)लका 400 1362 33 1795 

89 झापा 11104 कUकाई नगरपा)लका 350 1028 49 1427 

90 झापा 11105 िशवसताrी नगरपा)लका 400 1415 49 1864 

91 झापा 11106 कमल गाउँपा)लका 350 1141 55 1546 

92 झापा 11107 दमक नगरपा)लका 425 1601 48 2074 

93 झापा 11108 गौरादह नगरपा)लका 375 1239 49 1663 

94 झापा 11109 गौPरग गाउँपा)लका 325 878 48 1251 

95 झापा 11110 झापा गाउँपा)लका 325 897 49 1271 

96 झापा 11111 बा॑दशी गाउँपा)लका 325 899 49 1273 

97 झापा 11112 )बता;मोड नगरपा)लका 450 1745 54 2249 

98 झापा 11113 हoदbबारb गाउँपा)लका 300 826 50 1176 

99 झापा 11114 भिमपरु नगरपा)लका 400 1472 54 1926 

100 झापा 11115 कचनकवल गाउँपा)लका 325 987 49 1361 

101 मोरङ 11201 )म�लाज\ु गाउँपा)लका 300 832 55 1187 

102 मोरङ 11202 लेटाङ नगरपा)लका 325 876 49 1250 

103 मोरङ 11203 केराबारb गाउँपा)लका 325 853 55 1233 

104 मोरङ 11204 सUुदरहर®चा नगरपा)लका 450 1668 49 2167 

105 मोरङ 11205 बेलबारb नगरपा)लका 400 1423 54 1877 

106 मोरङ 11206 कानेपोखरb गाउँपा)लका 325 1002 48 1375 
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ब.सं. िजoला स�ते नं. ःथानीय तहको नाम 
#व/ीय समानीकरण अनदुान (�.लाखमा) 
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काय; सTपादनमा 
आधाPरत 

जTमा 

107 मोरङ 11207 पथरb श)न{रे नगरपा)लका 400 1373 49 1822 

108 मोरङ 11208 उला;बारb नगरपा)लका 375 1287 49 1711 

109 मोरङ 11209 रतवुामाई नगरपा)लका 375 1242 49 1666 

110 मोरङ 11210 सनुवष¯ नगरपा)लका 375 1132 49 1556 

111 मोरङ 11211 रंगेलb नगरपा)लका 375 1172 35 1582 

112 मोरङ 11212 मामथान गाउँपा)लका 325 890 49 1264 

113 मोरङ 11213 बढुbगंगा गाउँपा)लका 350 1074 35 1459 

114 मोरङ 11214 )बराटनगर महानगरपा)लका 1000 2993 53 4046 

115 मोरङ 11215 कटहरb गाउँपा)लका 325 989 49 1363 

116 मोरङ 11216 धनपालथान गाउँपा)लका 325 964 40 1329 

117 मोरङ 11217 जहदा गाउँपा)लका 350 983 55 1388 

118 सनुसरb 11301 धरान उपमहानगरपा)लका 825 2513 54 3392 

119 सनुसरb 11302 बराहrेऽ नगरपा)लका 425 1551 36 2012 

120 सनुसरb 11303 कोशी गाउँपा)लका 350 1021 50 1421 

121 सनुसरb 11304 भोबाहा नर)संह गाउँपा)लका 350 923 35 1308 

122 सनुसरb 11305 रामधुनी नगरपा)लका 375 1181 49 1605 

123 सनुसरb 11306 ईटहरb उपमहानगरपा)लका 825 2486 54 3365 

124 सनुसरb 11307 दहुबी नगरपा)लका 375 1261 50 1686 

125 सनुसरb 11308 गढb गाउँपा)लका 325 888 49 1262 

126 सनुसरb 11309 इन�वा नगरपा)लका 400 1394 50 1844 

127 सनुसरb 11310 हPरनगर गाउँपा)लका 350 973 49 1372 

128 सनुसरb 11311 देवानगUज गाउँपा)लका 325 885 49 1259 

129 सनुसरb 11312 बजु; गाउँपा)लका 325 809 35 1169 

130 उदयपरु 11401 बेलका नगरपा)लका 350 978 55 1383 

131 उदयपरु 11402 चौद8डीगढb नगरपा)लका 350 1101 55 1506 

132 उदयपरु 11403 )ऽयगुा नगरपा)लका 450 1726 49 2225 

133 उदयपरु 11404 रौतामाई गाउँपा)लका 300 664 55 1019 

134 उदयपरु 11405 )लTचCुबङु गाउँपा)लका 275 408 49 732 

135 उदयपरु 11406 ता�लb गाउँपा)लका 275 470 49 794 

136 उदयपरु 11407 कटारb नगरपा)लका 375 744 36 1155 

137 उदयपरु 11408 उदयपरुगढb गाउँपा)लका 325 1243 36 1604 

138 स�रb 20101 स�कोशी नगरपा)लका 300 624 35 959 

139 स�रb 20102 कUचन�प नगरपा)लका 375 1173 35 1583 

140 स�रb 20103 
अ¦मीसयर कृंण सवरन 
गाउँपा)लका 

300 742 55 1097 

141 स�रb 20104 �पनी गाउँपा)लका 300 717 49 1066 

142 स�रb 20105 शTभनुाथ नगरपा)लका 325 867 36 1228 

143 स�रb 20106 खडक नगरपा)लका 350 1025 35 1410 
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ब.सं. िजoला स�ते नं. ःथानीय तहको नाम 
#व/ीय समानीकरण अनदुान (�.लाखमा) 
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आधाPरत 

जTमा 

144 स�रb 20107 स�ु\ा नगरपा)लका 350 1011 49 1410 

145 स�रb 20108 बलान )बहलु गाउँपा)लका 300 629 50 979 

146 स�रb 20109 बोदेबरसाईन नगरपा)लका 350 1012 35 1397 

147 स�रb 20110 डा�ने°रb नगरपा)लका 350 992 49 1391 

148 स�रb 20111 राजगढ गाउँपा)लका 300 760 33 1093 

149 स�रb 20112 )बंणुपरु गाउँपा)लका 300 673 49 1022 

150 स�रb 20113 राज#वराज नगरपा)लका 400 1499 35 1934 

151 स�रb 20114 महादेवा गाउँपा)लका 300 764 36 1100 

152 स�रb 20115 )तरहतु गाउँपा)लका 300 641 33 974 

153 स�रb 20116 
हनमुाननगर क�ा)लनी 
नगरपा)लका 

350 1037 35 1422 

154 स�रb 20117 
)तलाठ¡ कोईलाडी 
गाउँपा)लका 

325 841 48 1214 

155 स�रb 20118 )छ�मःता गाउँपा)लका 300 762 34 1096 

156 )सरहा 20201 लहान नगरपा)लका 475 1708 48 2231 

157 )सरहा 20202 धनगढbमाई नगरपा)लका 350 1043 49 1442 

158 )सरहा 20203 गोलबजार नगरपा)लका 375 1127 49 1551 

159 )सरहा 20204 )मचqया नगरपा)लका 350 1060 34 1444 

160 )सरहा 20205 कज;Uहा नगरपा)लका 325 765 48 1138 

161 )सरहा 20206 कoयाणपरु नगरपा)लका 350 1013 34 1397 

162 )सरहा 20207 नरहा गाउँपा)लका 275 549 49 873 

163 )सरहा 20208 #वंणुपरु गाउँपा)लका 275 548 35 858 

164 )सरहा 20209 अन;मा गाउँपा)लका 300 608 49 957 

165 )सरहा 20210 सखुीपरु नगरपा)लका 325 868 55 1248 

166 )सराहा 20211 लआमीपरु पतारb गाउँपा)लका 300 727 34 1061 

167 )सरहा 20212 
सखुवानाUकारक�ी 
गाउँपा)लका 

275 546 55 876 

168 )सरहा 20213 भगवानपरु गाउँपा)लका 300 599 20 919 

169 )सरहा 20214 नवराजपरु गाउँपा)लका 275 537 20 832 

170 )सरहा 20215 बPरयारप�ी गाउँपा)लका 300 667 35 1002 

171 )सरहा 20216 औरहb गाउँपा)लका 300 635 33 968 

172 )सरहा 20217 )सराहा नगरपा)लका 450 1524 49 2023 

173 धनषुा 20301 
गणेशमान चारनाथ 
नगरपा)लका 

325 853 35 1213 

174 धनषुा 20302 धनषुाधाम नगरपा)लका 350 995 49 1394 

175 धनषुा 20303 )म)थला नगरपा)लका 350 1065 48 1463 

176 धनषुा 20304 बटे°र गाउँपा)लका 300 632 49 981 

177 धनषुा 20305 िrरे°रनाथ नगरपा)लका 350 974 55 1379 

178 धनषुा 20306 लआमी)नया गाउँपा)लका 300 751 49 1100 
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ब.सं. िजoला स�ते नं. ःथानीय तहको नाम 
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आधाPरत 

जTमा 

179 धनषुा 20307 )म)थला )बहारb नगरपा)लका 325 805 34 1164 

180 धनषुा 20308 हंसपरु नगरपा)लका 325 885 47 1257 

181 धनषुा 20309 सबैला नगरपा)लका 375 1088 33 1496 

182 धनषुा 20310 शहbदनगर नगरपा)लका 350 1017 35 1402 

183 धनषुा 20311 कमला नगरपा)लका 325 860 35 1220 

184 धनषुा 20312 जनक निUदनी गाउँपा)लका 300 668 34 1002 

185 धनषुा 20313 )बदेह नगरपा)लका 325 790 49 1164 

186 धनषुा 20314 औरहb गाउँपा)लका 300 627 48 975 

187 धनषुा 20315 
जनकपरुधाम 
उपमहानगरपा)लका 

875 2692 35 3602 

188 धनषुा 20316 धनौजी गाउँपा)लका 300 600 34 934 

189 धनषुा 20317 नगराइन नगरपा)लका 325 869 48 1242 

190 धनषुा 20318 
मिुखयाप�ी मसुहर)मया 
गाउँपा)लका 

300 660 48 1008 

191 महो/रb 20401 बtद;बास नगरपा)लका 400 1325 48 1773 

192 महो/रb 20402 गौशाला नगरपा)लका 400 1279 20 1699 

193 महो/रb 20403 सोनमा गाउँपा)लका 325 857 48 1230 

194 महो/रb 20404 औरहb नगरपा)लका 325 734 49 1108 

195 महो/रb 20405 भँगाहा नगरपा)लका 350 963 50 1363 

196 महो/रb 20406 लोहरप�ी नगरपा)लका 325 853 35 1213 

197 महो/रb 20407 बलवा नगरपा)लका 350 900 49 1299 

198 महो/रb 20408 राम गोपालपरु नगरपा)लका 325 698 55 1078 

199 महो/रb 20409 साTसी गाउँपा)लका 325 756 19 1100 

200 महो/रb 20410 मनरा िशसवा नगरपा)लका 350 1078 50 1478 

201 महो/रb 20411 एकडारा गाउँपा)लका 300 730 48 1078 

202 महो/रb 20412 महो/रb गाउँपा)लका 300 714 49 1063 

203 महो/रb 20413 #पपरा गाउँपा)लका 325 869 21 1215 

204 महो/रb 20414 म#टहानी नगरपा)लका 325 748 54 1127 

205 महो/रb 20415 जले°र नगरपा)लका 375 1268 49 1692 

206 सला;हb 20501 लालबUदb नगरपा)लका 375 1274 49 1698 

207 सला;हb 20502 हPरवन नगरपा)लका 350 1029 49 1428 

208 सला;हb 20503 बागमती नगरपा)लका 350 955 50 1355 

209 सला;हb 20504 बरहथवा नगरपा)लका 400 1349 49 1798 

210 सला;हb 20505 हPरपरु नगरपा)लका 325 869 49 1243 

211 सला;हb 20506 ई°रपरु नगरपा)लका 400 1213 33 1646 

212 सला;हb 20507 हPरपवुा; नगरपा)लका 325 813 33 1171 

213 सला;हb 20508 पसा; गाउँपा)लका 300 586 29 915 

214 सला;हb 20509 ॄ²परुb गाउँपा)लका 300 747 50 1097 
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आधाPरत 

जTमा 

215 सला;हb 20510 चUिनगर गाउँपा)लका 325 796 48 1169 

216 सला;हb 20511 क#वलासी नगरपा)लका 350 919 30 1299 

217 सला;हb 20512 चबघ�ा गाउँपा)लका 300 699 44 1043 

218 सला;हb 20513 बसबPरया गाउँपा)लका 300 613 28 941 

219 सला;हb 20514 धनकौल गाउँपा)लका 300 630 49 979 

220 सला;हb 20515 रामनगर गाउँपा)लका 300 724 29 1053 

221 सला;हb 20516 बलरा नगरपा)लका 350 1007 35 1392 

222 सला;हb 20517 गोडैटा नगरपा)लका 350 1008 44 1402 

223 सला;हb 20518 #वंणु गाउँपा)लका 300 656 49 1005 

224 सला;हb 20519 कौडेना गाउँपा)लका 300 665 49 1014 

225 सला;हb 20520 मलंगवा नगरपा)लका 350 1079 44 1473 

226 रौतहट 20601 चUिपरु नगरपा)लका 425 1441 49 1915 

227 रौतहट 20602 गजुरा नगरपा)लका 350 1006 35 1391 

228 रौतहट 20603 फतवुा )बजयपरु नगरपा)लका 325 833 21 1179 

229 रौतहट 20604 कटहPरया नगरपा)लका 325 843 36 1204 

230 रौतहट 20605 बृUदावन नगरपा)लका 350 885 50 1285 

231 रौतहट 20606 गढbमाई नगरपा)लका 350 860 50 1260 

232 रौतहट 20607 माधव नारायण नगरपा)लका 325 810 50 1185 

233 रौतहट 20608 ग�डा नगरपा)लका 375 1051 35 1461 

234 रौतहट 20609 देवाहb गोनाहb नगरपा)लका 325 728 35 1088 

235 रौतहट 20610 मौलापरु नगरपा)लका 300 643 50 993 

236 रौतहट 20611 बौधीमाई नगरपा)लका 325 768 35 1128 

237 रौतहट 20612 परोहा नगरपा)लका 325 827 55 1207 

238 रौतहट 20613 राजपरु नगरपा)लका 350 839 50 1239 

239 रौतहट 20614 यमनुामाई गाउँपा)लका 300 609 49 958 

240 रौतहट 20615 दगुा; भगवती गाउँपा)लका 300 650 50 1000 

241 रौतहट 20616 राजदेवी नगरपा)लका 325 781 35 1141 

242 रौतहट 20617 गौर नगरपा)लका 325 908 50 1283 

243 रौतहट 20618 ईशनाथ नगरपा)लका 350 910 36 1296 

244 बारा 20701 )नजगढ नगरपा)लका 325 920 49 1294 

245 बारा 20702 कोoहवी नगरपा)लका 350 1068 35 1453 

246 बारा 20703 
जीतपरु )समरा 
उपमहानगरपा)लका 

775 2152 48 2975 

247 बारा 20704 परवानीपरु गाउँपा)लका 300 686 48 1034 

248 बारा 20705 ूसौनी गाउँपा)लका 300 739 49 1088 

249 बारा 20706 #वौामपरु गाउँपा)लका 300 689 49 1038 

250 बारा 20707 फेटा गाउँपा)लका 300 741 49 1090 

251 बारा 20708 कलैया उपमहानगरपा)लका 775 2176 48 2999 
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आधाPरत 

जTमा 

252 बारा 20709 करैयामाई गाउँपा)लका 300 736 49 1085 

253 बारा 20710 बारागढb गाउँपा)लका 300 747 35 1082 

254 बारा 20711 आदश; कोटवाल गाउँपा)लका 300 723 48 1071 

255 बारा 20712 )सॆौनगढ नगरपा)लका 350 1074 49 1473 

256 बारा 20713 पचरौता नगरपा)लका 325 824 50 1199 

257 बारा 20714 महागढbमाई नगरपा)लका 375 1171 49 1595 

258 बारा 20715 देवताल गाउँपा)लका 300 657 48 1005 

259 बारा 20716 सवुण; गाउँपा)लका 300 740 49 1089 

260 पसा; 20801 ठोरb (सवुण;परु) गाउँपा)लका 300 640 20 960 

261 पसा; 20802 िजराभवानी गाउँपा)लका 300 653 35 988 

262 पसा; 20803 जगरनाथपरु गाउँपा)लका 325 808 35 1168 

263 पसा; 20804 पटेवा; सगुौलb गाउँपा)लका 300 665 49 1014 

264 पसा; 20805 सखुवा ूसौनी गाउँपा)लका 325 830 35 1190 

265 पसा; 20806 पसा;गढb नगरपा)लका 325 919 48 1292 

266 पसा; 20807 )बरगUज महानगरपा)लका 1000 3548 53 4601 

267 पसा; 20808 बहदुरमाई नगरपा)लका 325 935 35 1295 

268 पसा; 20809 पोखPरया नगरपा)लका 325 816 34 1175 

269 पसा; 20810 का)लकामाई गाउँपा)लका 300 645 35 980 

270 पसा; 20811 धोबीनी गाउँपा)लका 275 587 36 898 

271 पसा; 20812 )छपहरमाई गाउँपा)लका 300 728 36 1064 

272 पसा; 20813 पकाहा मैनपरु गाउँपा)लका 300 624 34 958 

273 पसा; 20814 )बUदबा)सनी गाउँपा)लका 300 703 34 1037 

274 दोलखा 30101 गौPरशंकर गाउँपा)लका 275 808 50 1133 

275 दोलखा 30102 )बग ुगाउँपा)लका 275 851 50 1176 

276 दोलखा 30103 का)लUचोक गाउँपा)लका 300 1014 35 1349 

277 दोलखा 30104 बैतेःवर गाउँपा)लका 275 936 55 1266 

278 दोलखा 30105 िजरb नगरपा)लका 275 767 49 1091 

279 दोलखा 30106 तामाकोशी गाउँपा)लका 275 918 54 1247 

280 दोलखा 30107 मेल\ु गाउँपा)लका 300 928 48 1276 

281 दोलखा 30108 शैलङु गाउँपा)लका 275 882 55 1212 

282 दोलखा 30109 )भमे°र नगरपा)लका 325 1380 49 1754 

283 )सUधुपाoचोक 30201 भोटेकोशी गाउँपा)लका 275 807 49 1131 

284 )सUधुपाoचोक 30202 जगुल गाउँपा)लका 275 809 48 1132 

285 )सUधुपाoचोक 30203 
पाँचपोखरb थाङपाल 
गाउँपा)लका 

300 871 49 1220 

286 )सUधुपाoचोक 30204 हेलTब ुगाउँपा)लका 275 808 50 1133 

287 )सUधुपाoचोक 30205 मेलTची नगरपा)लका 350 1586 49 1985 

288 )सUधुपाoचोक 30206 ईUिावती गाउँपा)लका 300 1154 54 1508 
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289 )सUधुपाoचोक 30207 
चौतारा साँगाचोकगढb 
नगरपा)लका 

350 1632 49 2031 

290 )सUधुपाoचोक 30208 बलेफ� गाउँपा)लका 275 924 50 1249 

291 )सUधुपाoचोक 30209 बा॑)बसे नगरपा)लका 300 1115 50 1465 

292 )सUधुपाoचोक 30210 )ऽपरुासUुदरb गाउँपा)लका 275 661 49 985 

293 )सUधुपाoचोक 30211 )लसंखु पाखर गाउँपा)लका 275 767 49 1091 

294 )सUधपुाoचोक 30212 सनुकोशी गाउँपा)लका 275 845 36 1156 

295 रसवुा 30301 गोसाईकु8ड गाउँपा)लका 250 536 48 834 

296 रसवुा 30302 आमाछोtदङमो गाउँपा)लका 250 400 49 699 

297 रसवुा 30303 उ/रगया गाउँपा)लका 250 520 49 819 

298 रसवुा 30304 का)लका गाउँपा)लका 250 560 50 860 

299 रसवुा 30305 नौकु8ड गाउँपा)लका 275 568 48 891 

300 धाtदङ 30401 �बी uयालb गाउँपा)लका 250 471 49 770 

301 धाtदङ 30402 ख)नयाबास गाउँपा)लका 275 640 54 969 

302 धाtदङ 30403 गं\ा जमनुा गाउँपा)लका 300 950 50 1300 

303 धाtदङ 30404 )ऽपरुासUुदरb गाउँपा)लका 300 1021 49 1370 

304 धाtदङ 30405 नेऽावती डबजोङ गाउँपा)लका 275 664 48 987 

305 धाtदङ 30406 नीलक8ठ नगरपा)लका 375 1935 49 2359 

306 धाtदङ 30407 lवालामखुी गाउँपा)लका 300 1030 49 1379 

307 धाtदङ 30408 )सjलेक गाउँपा)लका 300 1032 35 1367 

308 धाtदङ 30409 बेनीघाट रोरा\ गाउँपा)लका 325 1273 49 1647 

309 धाtदङ 30410 गजरुb गाउँपा)लका 300 1166 35 1501 

310 धाtदङ 30411 गoछ¡ गाउँपा)लका 300 1125 48 1473 

311 धाtदङ 30412 थाबे गाउँपा)लका 325 1317 49 1691 

312 धाtदङ 30413 धुनीब´शी नगरपा)लका 325 1246 49 1620 

313 नवुाकोट 30501 द�ुचे°र गाउँपा)लका 300 546 49 895 

314 नवुाकोट 30502 तादb गाउँपा)लका 275 505 50 830 

315 नवुाकोट 30503 सयु;गढb गाउँपा)लका 275 483 49 807 

316 नवुाकोट 30504 )बदरु नगरपा)लका 375 1187 49 1611 

317 नवुाकोट 30505 #कःपा\ गाउँपा)लका 275 442 49 766 

318 नवुाकोट 30506 Tयगङ गाउँपा)लका 275 404 50 729 

319 नवुाकोट 30507 तारके°र गाउँपा)लका 275 457 49 781 

320 नवुाकोट 30508 बेलकोटगढb नगरपा)लका 350 910 48 1308 

321 नवुाकोट 30509 )लखु गाउँपा)लका 275 517 50 842 

322 नवुाकोट 30510 पUचकUया गाउँपा)लका 275 483 48 806 

323 नवुाकोट 30511 िशवपरुb गाउँपा)लका 300 570 49 919 

324 नवुाकोट 30512 ककनी गाउँपा)लका 300 685 35 1020 

325 काठमाडµ 30601 शं¶रापरु नगरपा)लका 300 737 49 1086 
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326 काठमाडµ 30602 कागे°रb मनहरा नगरपा)लका 400 1425 47 1872 

327 काठमाडµ 30603 गोकणq°र नगरपा)लका 500 2135 48 2683 

328 काठमाडµ 30604 बढुा)नलक8ठ नगरपा)लका 500 2235 48 2783 

329 काठमाडµ 30605 टोखा नगरपा)लका 500 2055 48 2603 

330 काठमाडµ 30606 तारके°र नगरपा)लका 450 1761 48 2259 

331 काठमाडµ 30607 नागाजु;न नगरपा)लका 400 1587 48 2035 

332 काठमाडµ 30608 काठमा8डौ महानगरपा)लका 1125 6375 28 7528 

333 काठमाडµ 30609 #क)त;परु नगरपा)लका 400 1601 48 2049 

334 काठमाडµ 30610 चUिा)गरb नगरपा)लका 450 1843 49 2342 

335 काठमाडµ 30611 दिrणकालb नगरपा)लका 300 745 40 1085 

336 भmपरु 30701 चाँगनुारायण नगरपा)लका 375 1321 49 1745 

337 भmपरु 30702 भmपरु नगरपा)लका 450 1748 48 2246 

338 भmपरु 30703 म�यपरु )थमी नगरपा)लका 450 1793 34 2277 

339 भmपरु 30704 सूय;#वनायक नगरपा)लका 425 1676 49 2150 

340 ल)लतपरु 30801 महालआमी नगरपा)लका 400 1436 48 1884 

341 ल)लतपरु 30802 ल)लतपरु महानगरपा)लका 1000 4026 48 5074 

342 ल)लतपरु 30803 गोदावरb नगरपा)लका 450 1643 48 2141 

343 ल)लतपरु 30804 कोUlयोसोम गाउँपा)लका 250 400 49 699 

344 ल)लतपरु 30805 महा�ाल गाउँपा)लका 250 400 50 700 

345 ल)लतपरु 30806 बा¦मती गाउँपा)लका 275 447 49 771 

346 काॅपेला�ोक 30901 चौरbदेउरालb गाउँपा)लका 300 581 35 916 

347 काॅपेला�ोक 30902 भTुल ुगाउँपा)लका 275 544 49 868 

348 काॅपेला�ोक 30903 म8डन देउपरु नगरपा)लका 325 804 49 1178 

349 काॅपेला�ोक 30904 बनेपा नगरपा)लका 375 1317 48 1740 

350 काॅपेला�ोक 30905 धु)लखेल नगरपा)लका 325 886 50 1261 

351 काॅपेला�ोक 30906 पाँचखाल नगरपा)लका 325 961 35 1321 

352 काॅपेला�ोक 30907 तेमाल गाउँपा)लका 300 620 36 956 

353 काॅपेला�ोक 30908 नमोबjु नगरपा)लका 300 762 49 1111 

354 काॅपेला�ोक 30909 पनौती नगरपा)लका 350 1114 48 1512 

355 काॅपेला�ोक 30910 बेथानचोक गाउँपा)लका 275 524 35 834 

356 काॅपेला�ोक 30911 रोशी गाउँपा)लका 300 738 49 1087 

357 काॅपेला�ोक 30912 महाभारत गाउँपा)लका 275 522 27 824 

358 काॅपेला�ोक 30913 खानीखोला गाउँपा)लका 275 449 44 768 

359 रामेछाप 31001 उमाकु8ड गाउँपा)लका 275 853 49 1177 

360 रामेछाप 31002 गोकुलग\ा गाउँपा)लका 300 941 31 1272 

361 रामेछाप 31003 )लखु तामाकोसी गाउँपा)लका 300 1006 21 1327 

362 रामेछाप 31004 रामेछाप नगरपा)लका 300 1186 55 1541 
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363 रामेछाप 31005 मUथलb नगरपा)लका 350 1631 49 2030 

364 रामेछाप 31006 खाँडादेवी गाउँपा)लका 300 1100 35 1435 

365 रामेछाप 31007 दोरTबा गाउँपा)लका 300 944 29 1273 

366 रामेछाप 31008 सनुापती गाउँपा)लका 275 840 40 1155 

367 )सUधुलb 31101 दधुौलb नगरपा)लका 400 1251 50 1701 

368 )सUधुलb 31102 #फ·ल गाउँपा)लका 275 498 50 823 

369 )सUधुलb 31103 तीनपाटन गाउँपा)लका 325 871 50 1246 

370 )सUधुलb 31104 गोलUजोर गाउँपा)लका 275 566 50 891 

371 )सUधुलb 31105 कमलामाई नगरपा)लका 400 1347 49 1796 

372 )सUधुलb 31106 सनुकोशी गाउँपा)लका 300 619 50 969 

373 )सUधुलb 31107 �याङलेख गाउँपा)लका 275 405 49 729 

374 )सUधुलb 31108 मPरण गाउँपा)लका 300 682 50 1032 

375 )सUधुलb 31109 हPरहरपरुगढb गाउँपा)लका 300 674 49 1023 

376 मकवानपरु 31201 ईUिसरोवर गाउँपा)लका 275 441 49 765 

377 मकवानपरु 31202 थाहा नगरपा)लका 350 947 50 1347 

378 मकवानपरु 31203 कैलाश गाउँपा)लका 300 609 35 944 

379 मकवानपरु 31204 राि�सरा\ गाउँपा)लका 300 663 49 1012 

380 मकवानपरु 31205 मनहरb गाउँपा)लका 325 937 49 1311 

381 मकवानपरु 31206 हेटौडा उपमहानगरपा)लका 875 2520 54 3449 

382 मकवानपरु 31207 )भमफेदb गाउँपा)लका 300 710 49 1059 

383 मकवानपरु 31208 मकवानपरुगढb गाउँपा)लका 300 698 55 1053 

384 मकवानपरु 31209 बकैया गाउँपा)लका 325 888 49 1262 

385 मकवानपरु 31210 बा¦मती गाउँपा)लका 325 752 35 1112 

386 िचतवन 31301 रा�ी नगरपा)लका 375 1321 49 1745 

387 िचतवन 31302 का)लका नगरपा)लका 350 1070 49 1469 

388 िचतवन 31303 इ�छाकामना गाउँपा)लका 300 706 49 1055 

389 िचतवन 31304 भरतपरु महानगरपा)लका 1000 3907 48 4955 

390 िचतवन 31305 र¸नगर नगरपा)लका 425 1519 49 1993 

391 िचतवन 31306 खैरहनी नगरपा)लका 375 1296 49 1720 

392 िचतवन 31307 माडी नगरपा)लका 325 941 48 1314 

393 गोरखा 40101 चमुनुॄ ी गाउँपा)लका 250 414 34 698 

394 गोरखा 40102 अिजरकोट गाउँपा)लका 275 806 49 1130 

395 गोरखा 40103 
बारपाक स)ुलकोट 
गाउँपा)लका 

300 1085 49 1434 

396 गोरखा 40104 धाचq गाउँपा)लका 275 613 48 936 

397 गोरखा 40105 आ�घाट गाउँपा)लका 300 1027 49 1376 

398 गोरखा 40106 )भमसेनथापा गाउँपा)लका 300 1023 34 1357 

399 गोरखा 40107 )सरानचोक गाउँपा)लका 300 1082 34 1416 
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400 गोरखा 40108 पाल\ुटार नगरपा)लका 325 1487 54 1866 

401 गोरखा 40109 गोरखा नगरपा)लका 375 1919 55 2349 

402 गोरखा 40110 शहbद लखन गाउँपा)लका 300 1197 49 1546 

403 गोरखा 40111 ग8डक� गाउँपा)लका 300 1054 35 1389 

404 मनाङ 40201 नापा; भू)म गाउँपा)लका 250 400 34 684 

405 मनाङ 40202 मनाङ #ङःयाङ गाउँपा)लका 250 400 48 698 

406 मनाङ 40203 चामे गाउँपा)लका 250 400 48 698 

407 मनाङ 40204 नास¹ गाउँपा)लका 250 400 49 699 

408 मःुताङ 40301 
लो घेकर दामोदरकु8ड 
गाउँपा)लका 

250 400 49 699 

409 मःुताङ 40302 घरपझोङ गाउँपा)लका 250 400 49 699 

410 मःुताङ 40303 
वारागङु मिुmrेऽ 
गाउँपा)लका 

250 400 48 698 

411 मःुताङ 40304 लोमUथाङ गाउँपा)लका 250 400 53 703 

412 मःुताङ 40305 थासाङ गाउँपा)लका 250 400 49 699 

413 Tया¦दb 40401 अ�पूण; गाउँपा)लका 275 463 49 787 

414 Tया¦दb 40402 रघगंुगा गाउँपा)लका 275 510 49 834 

415 Tया¦दb 40403 धवला)गरb गाउँपा)लका 275 456 49 780 

416 Tया¦दb 40404 मा)लका गाउँपा)लका 275 578 49 902 

417 Tया¦दb 40405 मंगला गाउँपा)लका 275 522 50 847 

418 Tया¦दb 40406 बेनी नगरपा)लका 325 905 50 1280 

419 काःक� 40501 मादb गाउँपा)लका 275 573 55 903 

420 काःक� 40502 माछाप�ुले गाउँपा)लका 300 658 49 1007 

421 काःक� 40503 अ�पूण; गाउँपा)लका 300 702 55 1057 

422 काःक� 40504 पोखरा महानगरपा)लका 1025 5218 48 6291 

423 काःक� 40505 hपा गाउँपा)लका 275 507 49 831 

424 लमजङु 40601 दोद» गाउँपा)लका 275 553 49 877 

425 लमजङु 40602 म¼या\दb गाउँपा)लका 275 570 50 895 

426 लमजङु 40603 �zहोलासोथार गाउँपा)लका 275 375 49 699 

427 लमजङु 40604 म�यनेपाल नगरपा)लका 300 690 50 1040 

428 लमजङु 40605 ब´सीशहर नगरापा)लका 350 1027 49 1426 

429 लमजङु 40606 सUुदरबजार नगरपा)लका 300 774 35 1109 

430 लमजङु 40607 राईनास नगरपा)लका 275 572 49 896 

431 लमजङु 40608 दधुपोखरb गाउँपा)लका 275 375 49 699 

432 तनहुँ 40701 भान ुनगरपा)लका 350 1079 54 1483 

433 तनहुँ 40702 zयास नगरपा)लका 425 1502 49 1976 

434 तनहुँ 40703 Tया¦दे गाउँपा)लका 300 668 48 1016 

435 तनहुँ 40704 श�ुलाग8डक� नगरपा)लका 350 1148 49 1547 
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436 तनहुँ 40705 )भमाद नगरपा)लका 325 822 49 1196 

437 तनहुँ 40706 िघPर\ गाउँपा)लका 275 576 49 900 

438 तनहुँ 40707 ऋ#ष\ गाउँपा)लका 300 702 55 1057 

439 तनहुँ 40708 देवघाट गाउँपा)लका 275 515 55 845 

440 तनहुँ 40709 बिUदपरु गाउँपा)लका 300 607 35 942 

441 तनहुँ 40710 आबँखुैरेनी गाउँपा)लका 300 639 49 988 

442 
नवलपरासी (बद;घाट 
सःुता पूव;) 

40801 गैडाकोट नगरपा)लका 375 1331 55 1761 

443 
नवलपरासी (बद;घाट 
सःुता पूव;) 

40802 ब)ुल\टार गाउँपा)लका 275 562 49 886 

444 
नवलपरासी (बद;घाट 
सःुता पूव;) 

40803 बौदbकालb गाउँपा)लका 275 500 49 824 

445 
नवलपरासी (बद;घाट 
सःुता पूव;) 

40804 ह�ुसेकोट गाउँपा)लका 300 695 49 1044 

446 
नवलपरासी (बद;घाट 
सःुता पूव;) 

40805 देवचलुb नगरपा)लका 350 1042 50 1442 

447 
नवलपरासी (बद;घाट 
सःुता पूव;) 

40806 कावासोती नगरपा)लका 400 1366 49 1815 

448 
नवलपरासी (बद;घाट 
सःुता पूव;) 

40807 म�य)बUद ुनगरपा)लका 375 1196 49 1620 

449 
नवलपरासी (बद;घाट 
सःुता पूव;) 

40808 )बनयी )ऽवेणी गाउँपा)लका 325 883 49 1257 

450 ःयाङजा 40901 पतुलbबजार नगरपा)लका 350 1103 50 1503 

451 ःयाङजा 40902 फेदbखोला गाउँपा)लका 275 448 35 758 

452 ःयाङजा 40903 आ)ँधखोला गाउँपा)लका 275 548 50 873 

453 ःयाङजा 40904 अजु;नचौपारb गाउँपा)लका 275 533 49 857 

454 ःयाङजा 40905 भीरकोट नगरपा)लका 300 730 50 1080 

455 ःयाङजा 40906 )ब�वा गाउँपा)लका 275 586 49 910 

456 ःयाङजा 40907 हPरनास गाउँपा)लका 275 554 49 878 

457 ःयाङजा 40908 चापाकोट नगरपा)लका 300 731 36 1067 

458 ःयाङजा 40909 वा)ल\ नगरपा)लका 375 1209 55 1639 

459 ःयाङजा 40910 गoयाङ नगरपा)लका 325 963 55 1343 

460 ःयाङजा 40911 कालbग8डक� गाउँपा)लका 300 673 49 1022 

461 पव;त 41001 मोदb गाउँपा)लका 300 643 49 992 

462 पव;त 41002 जलजला गाउँपा)लका 300 652 50 1002 

463 पव;त 41003 कुँमा नगरपा)लका 350 1010 55 1415 

464 पव;त 41004 फलेबास नगरपा)लका 300 713 55 1068 

465 पव;त 41005 महािशला गाउँपा)लका 250 400 54 704 

466 पव;त 41006 )बहादb गाउँपा)लका 275 475 49 799 

467 पव;त 41007 पैयुं गाउँपा)लका 275 524 54 853 

468 बागलङु 41101 बा¦ल\ु नगरपा)लका 375 1314 49 1738 
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469 बागलङु 41102 काठेखोला गाउँपा)लका 300 724 36 1060 

470 बागलङु 41103 ताराखोला गाउँपा)लका 275 414 49 738 

471 बागलङु 41104 तमानखोला गाउँपा)लका 275 375 36 686 

472 बागलङु 41105 ढोरपाटन नगरपा)लका 300 682 50 1032 

473 बागलङु 41106 )नसीखोला गाउँपा)लका 300 627 49 976 

474 बागलङु 41107 ब)डगाड गाउँपा)लका 325 804 49 1178 

475 बागलङु 41108 गoकोट नगरपा)लका 325 846 54 1225 

476 बागलङु 41109 बरेङ गाउँपा)लका 275 476 47 798 

477 बागलङु 41110 जैमनुी नगरपा)लका 325 823 54 1202 

478 �कुम (पूव¯ भाग) 50101 पथुा उ/रगंगा गाउँपा)लका 275 768 35 1078 

479 �कुम (पूव¯ भाग) 50102 )सःने गाउँपा)लका 275 817 50 1142 

480 �कुम (पूव¯ भाग) 50103 भूमे गाउँपा)लका 275 818 49 1142 

481 रोoपा 50201 सनुछहरb गाउँपा)लका 275 437 49 761 

482 रोoपा 50202 थबा\ गाउँपा)लका 275 375 49 699 

483 रोoपा 50203 पPरवत;न गाउँपा)लका 300 557 50 907 

484 रोoपा 50204 ग गादेव गाउँपा)लका 300 543 50 893 

485 रोoपा 50205 माडी गाउँपा)लका 275 502 50 827 

486 रोoपा 50206 )ऽवेणी गाउँपा)लका 300 659 49 1008 

487 रोoपा 50207 रोoपा नगरपा)लका 325 805 49 1179 

488 रोoपा 50208 �Uटbगढb गाउँपा)लका 300 708 49 1057 

489 रोoपा 50209 स)ुनल ःमृ)त गाउँपा)लका 300 698 50 1048 

490 रोoपा 50210 लCुमी गाउँपा)लका 300 571 35 906 

491 �यूठान 50301 गौमखुी गाउँपा)लका 300 637 50 987 

492 �यूठान 50302 नौब#हनी गाउँपा)लका 325 706 49 1080 

493 �यूठान 50303 िझम�क गाउँपा)लका 300 724 49 1073 

494 �यूठान 50304 �यूठान नगरपा)लका 325 912 49 1286 

495 �यूठान 50305 ःवग;jारb नगरपा)लका 325 726 49 1100 

496 �यूठान 50306 मा8डवी गाउँपा)लका 275 461 50 786 

497 �यूठान 50307 मoलरानी गाउँपा)लका 275 538 50 863 

498 �यूठान 50308 ऐरावती गाउँपा)लका 300 617 49 966 

499 �यूठान 50309 स�मारानी गाउँपा)लका 275 532 50 857 

500 गoुमी 50401 का)लग8डक� गाउँपा)लका 275 575 50 900 

501 गoुमी 50402 सiयवती गाउँपा)लका 300 685 50 1035 

502 गoुमी 50403 चUिकोट गाउँपा)लका 300 644 50 994 

503 गoुमी 50404 म)ुसकोट नगरपा)लका 325 825 50 1200 

504 गoुमी 50405 ईःमा गाउँपा)लका 300 601 49 950 

505 गoुमी 50406 मा)लका गाउँपा)लका 300 613 49 962 
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506 गoुमी 50407 मदाने गाउँपा)लका 300 618 55 973 

507 गoुमी 50408 धुक¬ट गाउँपा)लका 300 642 55 997 

508 गoुमी 50409 रेस\ुा नगरपा)लका 325 850 50 1225 

509 गoुमी 50410 गoुमी दरबार गाउँपा)लका 300 646 50 996 

510 गoुमी 50411 छऽकोट गाउँपा)लका 300 635 49 984 

511 गoुमी 50412 hh rेऽ गाउँपा)लका 275 580 55 910 

512 अघा;खाँची 50501 छऽदेव गाउँपा)लका 300 717 50 1067 

513 अघा;खाँची 50502 मालारानी गाउँपा)लका 300 766 55 1121 

514 अघा;खाँची 50503 भ)ुमकाःथान नगरपा)लका 325 826 50 1201 

515 अघा;खाँची 50504 सिUधखक;  नगरपा)लका 350 1010 50 1410 

516 अघा;खाँची 50505 पािणनी गाउँपा)लका 300 749 49 1098 

517 अघा;खाँची 50506 िशतगंगा नगरपा)लका 350 1007 49 1406 

518 पाoपा 50601 रामपरु नगरपा)लका 325 900 35 1260 

519 पाoपा 50602 पवु;खोला गाउँपा)लका 275 602 49 926 

520 पाoपा 50603 रTभा गाउँपा)लका 300 621 49 970 

521 पाoपा 50604 बगनासकालb गाउँपा)लका 300 659 50 1009 

522 पाoपा 50605 तानसेन नगरपा)लका 375 1248 49 1672 

523 पाoपा 50606 Pरzदbकोट गाउँपा)लका 275 586 49 910 

524 पाoपा 50607 रैनादेवी छहरा गाउँपा)लका 300 747 49 1096 

525 पाoपा 50608 )तनाउ गाउँपा)लका 275 591 49 915 

526 पाoपा 50609 माथागढb गाउँपा)लका 300 719 50 1069 

527 पाoपा 50610 )नःदb गाउँपा)लका 300 648 49 997 

528 
नवलपरासी (बद;घाट 
सःुता पि{म 

50701 बद;घाट नगरपा)लका 400 1366 49 1815 

529 
नवलपरासी (बद;घाट 
सःुता पि{म 

50702 सनुवल नगरपा)लका 375 1299 48 1722 

530 
नवलपरासी (बद;घाट 
सःुता पि{म 

50703 राममाम नगरपा)लका 375 1323 48 1746 

531 
नवलपरासी (बद;घाट 
सःुता पि{म 

50704 पाoहbनUदन गाउँपा)लका 325 887 49 1261 

532 
नवलपरासी (बद;घाट 
सःुता पि{म 

50705 सरावल गाउँपा)लका 325 934 49 1308 

533 
नवलपरासी (बद;घाट 
सःुता पि{म 

50706 ूतापपरु गाउँपा)लका 350 1060 48 1458 

534 
नवलपरासी (बद;घाट 
सःुता पि{म 

50707 सःुता गाउँपा)लका 325 883 48 1256 

535 �पUदेहb 50801 देबदह नगरपा)लका 375 1230 40 1645 

536 �पUदेहb 50802 बटुवल उपमहानगरपा)लका 825 2460 48 3333 

537 �पUदेहb 50803 सैनामैना नगरपा)लका 375 876 48 1299 

538 �पUदेहb 50804 कUचन गाउँपा)लका 325 893 49 1267 
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539 �पUदेहb 50805 गैडहवा गाउँपा)लका 350 1061 50 1461 

540 �पUदेहb 50806 सjुोधन गाउँपा)लका 325 909 49 1283 

541 �पUदेहb 50807 )सयारb गाउँपा)लका 325 983 49 1357 

542 �पUदेहb 50808 )तलो/मा नगरापा)लका 500 1994 48 2542 

543 �पUदेहb 50809 ओमस)तया गाउँपा)लका 325 909 50 1284 

544 �पUदेहb 50810 रो#हणी गाउँपा)लका 325 919 49 1293 

545 �पUदेहb 50811 )सjाथ;नगर नगरपा)लका 400 1515 44 1959 

546 �पUदेहb 50812 मायादेवी गाउँपा)लका 350 1082 49 1481 

547 �पUदेहb 50813 
लिुTबनी साँःकृ)तक 
नगरपा)लका 

425 1424 34 1883 

548 �पUदेहb 50814 कोटहbमाई गाउँपा)लका 350 961 49 1360 

549 �पUदेहb 50815 सTमरbमाई गाउँपा)लका 325 1368 49 1742 

550 �पUदेहb 50816 मच;वारb गाउँपा)लका 325 922 49 1296 

551 क#पलवःत ु 50901 बाणगंगा नगरपा)लका 425 1548 49 2022 

552 क#पलवःत ु 50902 बjुभूमी नगरपा)लका 400 1334 35 1769 

553 क#पलवःत ु 50903 िशवराज नगरपा)लका 400 1345 49 1794 

554 क#पलवःत ु 50904 )बजयनगर गाउँपा)लका 325 862 49 1236 

555 क#पलवःत ु 50905 कृंणनगर नगरपा)लका 400 1284 48 1732 

556 क#पलवःत ु 50906 महाराजगUज नगरपा)लका 375 1136 48 1559 

557 क#पलवःत ु 50907 क#पलबःत ुनगरपा)लका 425 1518 34 1977 

558 क#पलवःत ु 50908 यसोधरा गाउँपा)लका 325 919 48 1292 

559 क#पलवःत ु 50909 मायादेवी गाउँपा)लका 350 1081 49 1480 

560 क#पलवःत ु 50910 शjुोधन गाउँपा)लका 350 999 35 1384 

561 दाङ 51001 बंगलाचलुb गाउँपा)लका 300 654 50 1004 

562 दाङ 51002 घोराहb उपमहानगरपा)लका 875 2526 49 3450 

563 दाङ 51003 तoुसीपरु उपमहानगरपा)लका 825 2350 48 3223 

564 दाङ 51004 शािUतनगर गाउँपा)लका 300 706 49 1055 

565 दाङ 51005 बबई गाउँपा)लका 300 734 49 1083 

566 दाङ 51006 दंगीशरण गाउँपा)लका 300 637 54 991 

567 दाङ 51007 लमहb नगरपा)लका 350 1108 48 1506 

568 दाङ 51008 रा�ी गाउँपा)लका 350 997 49 1396 

569 दाङ 51009 गढवा गाउँपा)लका 325 942 48 1315 

570 दाङ 51010 राजपरु गाउँपा)लका 300 675 48 1023 

571 बाँके 51101 रा�ी सोनारb गाउँपा)लका 400 1270 49 1719 

572 बाँके 51102 कोहलपरु नगरपा)लका 425 1528 49 2002 

573 बाँके 51103 बैजनाथ गाउँपा)लका 375 1237 49 1661 

574 बाँके 51104 खजरुा गाउँपा)लका 375 1170 49 1594 

575 बाँके 51105 जानक� गाउँपा)लका 325 895 49 1269 
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576 बाँके 51106 नेपालग उपमहानगरपा)लका 825 2385 48 3258 

577 बाँके 51107 डुडुवा गाउँपा)लका 325 854 49 1228 

578 बाँके 51108 नरैनापरु गाउँपा)लका 325 781 49 1155 

579 बtद;या 51201 बाँसगढb नगरपा)लका 375 1208 49 1632 

580 बtद;या 51202 बारबtद;या नगरपा)लका 400 1362 49 1811 

581 बtद;या 51203 ठाकुरबाबा नगरपा)लका 350 1057 49 1456 

582 बtद;या 51204 गे�वा गाउँपा)लका 325 879 49 1253 

583 बtद;या 51205 राजापरु नगरपा)लका 375 1258 49 1682 

584 बtद;या 51206 मधुवन नगरपा)लका 350 1070 49 1469 

585 बtद;या 51207 गलुरbया नगरपा)लका 400 1399 49 1848 

586 बtद;या 51208 बढैयाताल गाउँपा)लका 350 1116 50 1516 

587 डोoपा 60101 डोoपो बjु गाउँपा)लका 250 400 54 704 

588 डोoपा 60102 शे फो�स8ुडो गाउँपा)लका 250 400 54 704 

589 डोoपा 60103 जगदoुला गाउँपा)लका 250 400 55 705 

590 डोoपा 60104 म¾ुकेचलुा गाउँपा)लका 250 400 35 685 

591 डोoपा 60105 )ऽपरुासUुदरb नगरपा)लका 275 581 50 906 

592 डोoपा 60106 ठुलbभेरb नगरपा)लका 275 541 36 852 

593 डोoपा 60107 काइके गाउँपा)लका 250 400 50 700 

594 डोoपा 60108 छाका; ताङसोङ गाउँपा)लका 250 400 49 699 

595 मगु ु 60201 मगुमुकामा;रोग गाउँपा)लका 250 400 49 699 

596 मगु ु 60202 छायाँनाथ रारा नगरपा)लका 300 933 48 1281 

597 मगु ु 60203 सो� गाउँपा)लका 275 635 35 945 

598 मगु ु 60204 खiयाड गाउँपा)लका 275 806 36 1117 

599 हTुला 60301 चंखेलb गाउँपा)लका 250 400 36 686 

600 हTुला 60302 खापु;नाथ गाउँपा)लका 250 400 49 699 

601 हTुला 60303 )समकोट गाउँपा)लका 275 661 50 986 

602 हTुला 60304 नाTखा गाउँपा)लका 250 400 35 685 

603 हTुला 60305 सकq गाड गाउँपा)लका 250 527 50 827 

604 हTुला 60306 अदानचलुb गाउँपा)लका 250 411 43 704 

605 हTुला 60307 ताँजाकोट गाउँपा)लका 250 400 50 700 

606 जTुला 60401 पातारासी गाउँपा)लका 275 695 49 1019 

607 जTुला 60402 कनका सUुदरb गाउँपा)लका 275 673 35 983 

608 जTुला 60403 )संजा गाउँपा)लका 275 637 49 961 

609 जTुला 60404 चUदननाथ नगरपा)लका 300 1000 49 1349 

610 जTुला 60405 गtुठचौर गाउँपा)लका 250 565 49 864 

611 जTुला 60406 तातोपानी गाउँपा)लका 275 723 35 1033 

612 जTुला 60407 )तला गाउँपा)लका 275 679 49 1003 
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613 जTुला 60408 #हमा गाउँपा)लका 275 570 36 881 

614 का)लकोट 60501 पलाता गाउँपा)लका 275 673 50 998 

615 का)लकोट 60502 पचाल झरना गाउँपा)लका 275 609 49 933 

616 का)लकोट 60503 राःकोट नगरपा)लका 275 734 49 1058 

617 का)लकोट 60504 सा�ी )ऽवेणी गाउँपा)लका 275 630 36 941 

618 का)लकोट 60505 नरहPरनाथ गाउँपा)लका 300 897 49 1246 

619 का)लकोट 60506 खाँडाचब नगरपा)लका 300 911 49 1260 

620 का)लकोट 60507 )तलागफुा नगरपा)लका 275 734 49 1058 

621 का)लकोट 60508 महावै गाउँपा)लका 250 483 35 768 

622 का)लकोट 60509 शभु कालbका गाउँपा)लका 275 671 50 996 

623 दैलेख 60601 नौमलुे गाउँपा)लका 300 585 36 921 

624 दैलेख 60602 महाब ुगाउँपा)लका 275 562 44 881 

625 दैलेख 60603 भैरवी गाउँपा)लका 300 602 35 937 

626 दैलेख 60604 ठाँटbकाँध गाउँपा)लका 275 525 55 855 

627 दैलेख 60605 आठबीस नगरपा)लका 300 699 49 1048 

628 दैलेख 60606 
चाम8ुडा )बUिासैनी 
नगरपा)लका 

300 666 50 1016 

629 दैलेख 60607 दoुल ुनगरपा)लका 350 943 49 1342 

630 दैलेख 60608 नारायण नगरपा)लका 300 757 49 1106 

631 दैलेख 60609 भगवतीमाई गाउँपा)लका 275 544 49 868 

632 दैलेख 60610 डु\े°र गाउँपा)लका 275 509 30 814 

633 दैलेख 60611 गरुाँस गाउँपा)लका 300 637 35 972 

634 जाजरकोट 60701 बारेकोट गाउँपा)लका 275 501 49 825 

635 जाजरकोट 60702 कुसे गाउँपा)लका 300 573 45 918 

636 जाजरकोट 60703 जनुीचाँदे गाउँपा)लका 300 566 49 915 

637 जाजरकोट 60704 छेडागाड नगरपा)लका 325 804 55 1184 

638 जाजरकोट 60705 िशवालय गाउँपा)लका 275 466 46 787 

639 जाजरकोट 60706 भेरbमा)लका नगरपा)लका 325 823 49 1197 

640 जाजरकोट 60707 नलगाड नगरपा)लका 300 635 49 984 

641 �कुम (पि{म भाग) 60801 आठ)बसकोट नगरपा)लका 325 774 35 1134 

642 �कुम (पि{म भाग) 60802 सानीभेरb गाउँपा)लका 300 606 55 961 

643 �कुम (पि{म भाग) 60803 बाँ#फकोट गाउँपा)लका 275 543 35 853 

644 �कुम (पि{म भाग) 60804 म)ुसकोट नगरपा)लका 325 861 49 1235 

645 �कुम (पि{म भाग) 60805 )ऽवेणी गाउँपा)लका 275 576 50 901 

646 �कुम (पि{म भाग) 60806 चौरजहारb नगरपा)लका 300 721 49 1070 

647 सoयान 60901 दामा; गाउँपा)लका 275 576 49 900 

648 सoयान 60902 कुमाख गाउँपा)लका 300 680 35 1015 

649 सoयान 60903 बनगाड कु#प8डे नगरपा)लका 325 830 49 1204 
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650 सoयान 60904 )सjकुमाख गाउँपा)लका 275 432 49 756 

651 सoयान 60905 बागचौर नगरपा)लका 325 849 34 1208 

652 सoयान 60906 छऽे°रb गाउँपा)लका 300 627 49 976 

653 सoयान 60907 शारदा नगरपा)लका 325 862 49 1236 

654 सoयान 60908 का)लमाटb गाउँपा)लका 300 644 49 993 

655 सoयान 60909 )ऽवेणी गाउँपा)लका 275 514 49 838 

656 सoयान 60910 कपरुकोट गाउँपा)लका 275 547 49 871 

657 सखुqत 61001 )सTता गाउँपा)लका 300 724 49 1073 

658 सखुqत 61002 िच\गाड गाउँपा)लका 275 525 49 849 

659 सखुqत 61003 लेकबेशी नगरपा)लका 325 826 49 1200 

660 सखुqत 61004 गभुा;कोट नगरपा)लका 350 1025 49 1424 

661 सखुqत 61005 भेरbगंगा नगरपा)लका 350 978 43 1371 

662 सखुqत 61006 बीरेUिनगर नगरपा)लका 500 1971 49 2520 

663 सखुqत 61007 बराहताल गाउँपा)लका 300 723 49 1072 

664 सखुqत 61008 प�परुb नगरपा)लका 325 811 49 1185 

665 सखुqत 61009 चौकुने गाउँपा)लका 300 689 49 1038 

666 बाजरुा 70101 #हमालb गाउँपा)लका 250 484 36 770 

667 बाजरुा 70102 गौमलु गाउँपा)लका 250 473 49 772 

668 बाजरुा 70103 बढुbनUदा नगरपा)लका 275 806 36 1117 

669 बाजरुा 70104 
ःवामीका)त;क खापर 
गाउँपा)लका 

275 612 42 929 

670 वाजरुा 70105 जग�ाथ गाउँपा)लका 250 493 49 792 

671 बाजरुा 70106 ब)डमा)लका नगरपा)लका 275 805 50 1130 

672 बाजरुा 70107 ख�ड छेडेदह गाउँपा)लका 275 799 49 1123 

673 बाजरुा 70108 बढुbगंगा नगरपा)लका 300 908 35 1243 

674 बाजरुा 70109 )ऽवेणी नगरपा)लका 275 791 49 1115 

675 बझाङ 70201 साइपाल गाउँपा)लका 250 400 50 700 

676 बझाङ 70202 बुंगल नगरपा)लका 325 1170 50 1545 

677 बझाङ 70203 सूमा; गाउँपा)लका 250 461 36 747 

678 बझाङ 70204 तालकोट गाउँपा)लका 275 589 36 900 

679 बझाङ 70205 म�ा गाउँपा)लका 275 685 50 1010 

680 बझाङ 70206 जयप�ृवी नगरपा)लका 300 975 50 1325 

681 बझाङ 70207 छ)बस पा)थभरा गाउँपा)लका 275 746 50 1071 

682 बझाङ 70208 दगुा;थलb गाउँपा)लका 275 628 49 952 

683 बझाङ 70209 केदारःयुँ गाउँपा)लका 300 874 49 1223 

684 बझाङ 70210 )बiथडिचर गाउँपा)लका 275 750 50 1075 

685 बझाङ 70211 थलारा गाउँपा)लका 275 800 50 1125 

686 बझाङ 70212 ख�डछा�ा गाउँपा)लका 275 736 50 1061 
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687 दाच ु;ला 70301 zयाँस गाउँपा)लका 275 597 35 907 

688 दाच ु;ला 70302 दहुुँ गाउँपा)लका 275 611 49 935 

689 दाच ु;ला 70303 महाकालb नगरपा)लका 300 1046 49 1395 

690 दाच ु;ला 70304 नौगाड गाउँपा)लका 275 764 50 1089 

691 दाच ु;ला 70305 अ#प#हमाल गाउँपा)लका 250 457 36 743 

692 दाच ु;ला 70306 मामा; गाउँपा)लका 275 769 50 1094 

693 दाच ु;ला 70307 शैoयिशखर नगरपा)लका 300 1017 50 1367 

694 दाच ु;ला 70308 मा)लकाजु;न गाउँपा)लका 275 814 36 1125 

695 दाच ु;ला 70309 लेकम गाउँपा)लका 275 774 35 1084 

696 बैतडी 70401 डीलासैनी गाउँपा)लका 300 640 50 990 

697 बैतडी 70402 दोगडाकेदार गाउँपा)लका 300 671 50 1021 

698 बैतडी 70403 पचु:डी नगरपा)लका 325 869 49 1243 

699 बैतडी 70404 सनु;या गाउँपा)लका 275 549 55 879 

700 बैतडी 70405 दशरथचUद नगरपा)लका 325 884 36 1245 

701 बैतडी 70406 पUचे°र गाउँपा)लका 275 542 36 853 

702 बैतडी 70407 िशवनाथ गाउँपा)लका 275 497 35 807 

703 बैतडी 70408 मेलौलb नगरपा)लका 300 622 49 971 

704 बैतडी 70409 पाटन नगरपा)लका 325 782 35 1142 

705 बैतडी 70410 )सगास गाउँपा)लका 300 594 49 943 

706 डँडेलधुरा 70501 नवदगुा; गाउँपा)लका 275 565 49 889 

707 डँडेलधुरा 70502 अमरगढb नगरपा)लका 300 657 55 1012 

708 डँडेलधुरा 70503 अजयमे� गाउँपा)लका 275 528 49 852 

709 डँडेलधुरा 70504 भागे°र गाउँपा)लका 275 469 50 794 

710 डँडेलधुरा 70505 परशरुाम नगरपा)लका 325 839 49 1213 

711 डँडेलधुरा 70506 आ)लताल गाउँपा)लका 275 555 50 880 

712 डँडेलधुरा 70507 गUयापधुरा गाउँपा)लका 275 472 50 797 

713 डोटb 70601 प#ुव;चौक� गाउँपा)लका 300 589 50 939 

714 डोटb 70602 सायल गाउँपा)लका 275 521 49 845 

715 डोटb 70603 आदश; गाउँपा)लका 300 614 49 963 

716 डोटb 70604 िशखर नगरपा)लका 325 760 49 1134 

717 डोटb 70605 
tदपायल )सलगढb 
नगरपा)लका 

325 894 49 1268 

718 डोटb 70606 के.आई.)सं. गाउँपा)लका 300 558 49 907 

719 डोटb 70607 
बोगटान फुि¾सल 
गाउँपा)लका 

275 517 49 841 

720 डोटb 70608 बडीकेदार गाउँपा)लका 275 509 49 833 

721 डोटb 70609 जोरायल गाउँपा)लका 300 626 50 976 

722 अछाम 70701 
पंचदेवल )बनायक 
नगरपा)लका 

300 637 49 986 
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723 अछाम 70702 रामारोशन गाउँपा)लका 300 631 50 981 

724 अछाम 70703 मेoलेख गाउँपा)लका 300 619 49 968 

725 अछाम 70704 साँफेबगर नगरपा)लका 325 803 50 1178 

726 अछाम 70705 चौरपाटb गाउँपा)लका 300 604 50 954 

727 अछाम 70706 मंगलसेन नगरपा)लका 325 772 50 1147 

728 अछाम 70707 बा�ीगढb जयगढ गाउँपा)लका 275 502 49 826 

729 अछाम 70708 कमलबजार नगरपा)लका 300 589 50 939 

730 अछाम 70709 ढकारb गाउँपा)लका 300 541 49 890 

731 अछाम 70710 तमुा;खाँद गाउँपा)लका 300 627 49 976 

732 कैलालb 70801 मोहUयाल गाउँपा)लका 300 611 50 961 

733 कैलालb 70802 चरेु गाउँपा)लका 275 578 55 908 

734 कैलालb 70803 गोदावरb नगरपा)लका 425 1555 55 2035 

735 कैलालb 70804 गौरbगंगा नगरपा)लका 375 1249 49 1673 

736 कैलालb 70805 घोडाघोडी नगरपा)लका 425 1489 49 1963 

737 कैलालb 70806 बद;गोPरया गाउँपा)लका 325 817 49 1191 

738 कैलालb 70807 लिTक चहुा नगरपा)लका 425 1483 49 1957 

739 कैलालb 70808 जानक� गाउँपा)लका 350 1102 49 1501 

740 कैलालb 70809 जोशीपरु गाउँपा)लका 325 888 49 1262 

741 कैलालb 70810 #टकापरु नगरपा)लका 425 1536 49 2010 

742 कैलालb 70811 भजनी नगरपा)लका 375 1119 49 1543 

743 कैलालb 70812 कैलारb गाउँपा)लका 350 1091 49 1490 

744 कैलालb 70813 धनगढb उपमहानगरपा)लका 825 2268 55 3148 

745 क�नपरु 70901 कृंणपरु नगरपा)लका 375 1221 35 1631 

746 क�नपरु 70902 श�ुलाफाँटा नगरपा)लका 350 1092 55 1497 

747 क�नपरु 70903 बेदकोट नगरपा)लका 350 1145 48 1543 

748 क�नपरु 70904 )भमद/ नगरपा)लका 500 2073 49 2622 

749 क�नपरु 70905 चाँदनी-दोधारा नगरपा)लका 325 966 49 1340 

750 क�नपरु 70906 लालझाडी गाउँपा)लका 300 637 54 991 

751 क�नपरु 70907 पनुवा;स नगरपा)लका 375 1185 48 1608 

752 क�नपरु 70908 बेलौरb नगरपा)लका 375 1201 35 1611 

753 क�नपरु 70909 बेलडाँडी गाउँपा)लका 300 641 35 976 

	 	 	 	 246150 664456 34972 945578 

 


