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राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग 

त िंहदरबार, काठमाडौं 

 

आतथिक िर्ि २०७9/80 का लातग प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशले स्थानीय  रकारलाई हस्िान्िरण गररन े
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  म्बन्धमा प्रदेश  रकार, प्रदेश निं. १ लाई गररएको त फारर   

त फारर  तमतििः २०७8/१2/२3 गिे, बधुबार। 

1. पषृ् ठभूतूम 

 ङ् घीय लोकिाजन् क गणिन्  नेपालको मूल  िं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 महत्िपूणि 
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 न्यूनीकरण गदै उपलब्ध स्रोि र  ाधनको 
 मन्याष्ट्रयक ष्ट्रििरणलाई  तुनजिि गनि  िंष्ट्रिधान िथा कानूनद्वारा 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 कानूनबमोजिम  
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गनुिपने  िंिैधातनक व्यिस्था रहेको छ।  ाथै, त्यस्िो अनदुानका 
 म्बन्धमा 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.ि. २०७9/80 का लातग पतन प्रदेश 
कानूनबमोजिम प्रदेशले स्थानीय िहलाई ददने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको कुल पररमाणलाई य  
आयोगबाट स्थानीय िहगि रुपमा बााँडफााँट गरी प्रदेश  रकार  मक्ष त फारर  गररएको छ। 

2. काननुी व्यिस्था 

क. नपेालको  िंष्ट्रिधान 

प्रदेश कानूनबमोजिम प्रदेशले स्थानीय िहलाई ददने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  म्बन्धमा नेपालको 
 िंष्ट्रिधानमा देहायका व्यिस्थाहरू रहेका छन:् 

  िंष्ट्रिधानको धारा ६० को उपधारा (३) - प्रदेश र स्थानीय िहले प्राप् ि गने ष्ट्रित्तीय 
हस्िान्िरणको पररमाण राजष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको त फारर  बमोजिम 
हनुेछ। 
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  िंष्ट्रिधानको धारा ६० को उपधारा (5) - प्रदेशले नेपाल  रकारबाट प्राप्त अनदुान र आफ्नो 
स्रोिबाट उठ्ने रािस्िलाई मािहिको स्थानीय िहको खािको आिश्यकिा र रािस्ि 
क्षमिाको आधारमा प्रदेश कानूनबमोजिम 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 कानूनबमोजिम 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 कानूनबमोजिम 
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  
 ूाकाङ् 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 पूिािधार ष्ट्रिका को अिस्था र आिश्यकिा, 
(ङ) प्रदेश िथा स्थानीय िहले िनिालाई परु् याउनपुने  ेिा, 
(ा) 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 न्यूनिम अनदुान 
र उपदफा (१) बमोजिमका आधारहरू बमोजिम प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय िहले प्राप् ि गने 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गने व्यिस्था रहेको छ। 

ग. अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (2) मा नेपाल 
 रकारबाट प्राप्त अनदुान र आफ्नो स्रोिबाट उठेको रािस्िलाई प्रदेशले प्रदेशतभू का स्थानीय 
िहको खािको आिश्यकिा र रािस्िको क्षमिाको आधारमा प्रदेश कानूनबमोजिम 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) बमोजिम स्थानीय 
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िहलार्ि उपलब्ध गराउने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको अनमुातनि ष्ट्रििरण स्थानीय िहलार्ि 
उपलब्ध गराउनपुने व्यिस्था रहेको छ।  

 ोही ऐनको दफा २८ मा य  ऐन िा प्रातलि कानूनबमोजिम प्राप् ि भूएको अनदुानको रकम 
िनु प्रयोिनको लातग प्राप् ि भूएको हो  ोही प्रयोिनको लातग प्रयोग गनुिपने व्यिस्था रहेको छ। 

घ.  प्रदेश निं. १ प्रदेश ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७5  

प्रदेश निं. १ प्रदेश ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७5 को दफा 4 को उपदफा (1) मा  िंष्ट्रिधानको 
धारा ६० को उपधारा (५) बमोजिम प्रदेश  रकारले स्थानीय िहको 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 २०७9/80 का लातग ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गदाि ष्ट्रितभून् न 
स्रोिहरूबाट ि्याङ् क  ङ् कलन गररएको छ, ि को ष्ट्रििरण य प्रकार रहेको छिः 

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

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

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

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

५. पूिािधार ष्ट्रिका   
(क)  डकको घनत्ि ( डकमा पहुाँा), 
(ख) ष्ट्रिद्यिुको  षु्ट्रिधा (ष्ट्रिद्यिुमा पहुाँा), 
(ग)  ूाना प्रष्ट्रितधको  षु्ट्रिधा ( ूाना 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 पूिािधार 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 



4 
 

क्र. िं.  ूाक 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 न्यूनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  

प्रदेश निं. १ ले प्रदेशतभू का स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउने न्यूनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुान  म्बन्धमा राजष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को 
उपदफा (३) बमोजिम प्रत्येक स्थानीय िहका लातग न्यूनिम अनदुान त फारर  गररएको छ। 
आतथिक िर्ि २०७9/80 को लातग प्रत्येक स्थानीय िहलाई न्यूनिम अनदुान त फारर  गदाि 
स्थानीय िहको िन ङ् ययालाई आधार तलई देहायबमोजिम त फारर  गररएको छ।   

क्र. िं.    म्बद्ध स्थानीय िहको िन ङ्यया 
स्थानीय 

िहको  िंयया 
न्यूनिम अनदुान  

(रू. हिारमा) 
िम्मा  

(रू. हिारमा) 
१ १० हिार भून्दा कम ७ १२५० ८७५० 

२ १० देजख २० हिार म्म ४९ १३७५ ६७३७५ 

३ २० देजख ३० हिार म्म २५ १५०० ३७५०० 

४ ३० देजख ४० हिार म्म १९ १६२५ ३०८७५ 

५ ४० देजख ५० हिार म्म १२ १७५० २१००० 

६ ५० देजख ६० हिार म्म १० १८७५ १८७५० 

७ ६० देजख ७० हिार म्म ६ २००० १२००० 

८ ७० देजख ८० हिार म्म २ २१२५ ४२५० 

९ ८० देजख ९० हिार म्म ३ २२५० ६७५० 

१० ९० देजख १ लाख म्म ० २३७५ ० 

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

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

१३ १ लाख ४० हिार देजख १ लाख ५० हिार म्म २ ४१२५ ८२५० 

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

१५ २ लाख देजख ३ लाख म्म १ ५००० ५००० 

१६ ३ लाख देजख ५ लाख म्म ० ५१२५ ० 

१७ ५ लाख भून्दा बढी ० ५६२५ ० 

  िम्मा १३७   २२३००० 

४.२   ुमा आधाररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 

प्रदेश निं. १ ले प्रदेश तभू का स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउने कुल ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 
रकममध्ये न्यूनिम अनदुान रकम छुट्यार् केपतछ बााँकी हनु आउने रकमलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक 
स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) मा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुानको त फारर का लातग उल्लेख गररएका आधारहरूलाई मानि ष्ट्रिका   ूाकाङ्क, आतथिक 
 ामाजिक अ मानिा, पूिािधारको अिस्था, रािस्िको अिस्था र खािको आिश्यकिा िथा रािस्ि 
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उठाउन  क्ने क्षमिा गरी ५ िटा शीर्िकमा  मेटी मूल् याङ् कन गररएको छ। आगामी आतथिक िर्ि 
२०७9/80 को लातग प्रदेश  रकारबाट प्रदेशतभू का स्थानीय िहहरूलाई उपलब्ध गराउनपुने 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रकम य  आयोगबाट देहायका ष्ट्रिस्ििृ आधार र ढााँाामा तनधािरण गरी 
प्रदेश  रकारलाई त फारर  गररएको छ। 

क्र. िं.  ूाक/उप ूाक उप ूाकको भूार   ूाकको भूार  
१. मानि ष्ट्रिका   ूाकाङ् क  १० % 
२. आतथिक  ामाजिक अ मानिा  ५ % 
३. पूिािधार ष्ट्रिका को अिस्था 

(क)  डकको घनत्ि ( डकमा पहुाँा), 
(ख) ष्ट्रिद्यिुको  षु्ट्रिधा (ष्ट्रिद्यिुमा पहुाँा), 
(ग)  ूाना प्रष्ट्रितधको  षु्ट्रिधा ( ूाना 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   ूाकाङ् 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   ूाकाङ् कलाई तलनपुने उल्लेख छ। य  प्रयोिनका लातग  न ्२०२० मा 
प्रकाजशि नेपाल मानि ष्ट्रिका  प्रतििेदनको ि्याङ्कलाई य   ूाकमा प्रयोग गररएको छ।  ो 
प्रतििेदनले राष्ट्रिय िहको अलािा प्रदेश िह म्मको मानि ष्ट्रिका   ूाकाङ्क प्रकाशन गरेको भूए 
िापतन स्थानीय िहगि रूपमा त्यस्िो  ूाकाङ्क उल्लेख गररएको छैन। ऐनको व्यिस्था 
कायािन्ियन गने क्रममा स्थानीय िहगि रूपमा नै मानि ष्ट्रिका   ूाकाङ्क आिश्यक पने हुाँदा  ो 
प्रतििेदनमा उपलब्ध प्रादेजशक, भूौगोतलक िथा शहरी र ग्रातमण  ूाकाङ्क  मेिलाई आधार बनाएर 
आयोगले  बै स्थानीय िहको मानि ष्ट्रिका को प्रतिष्ट्रिजम्बि (Indicative)  ूाकाङ्क ष्ट्रिका  गरी 
अनदुान त फारर को प्रयोिनाथि प्रयोगमा ल्यार्एको छ। मानि ष्ट्रिका   ूाकाङ् कले स्थानीय 
िहमा ब ोबा  गने मातन को जशक्षा, स्िास््य र आयको मापन गदिछ। िनु स्थानीय िहको 
मानि ष्ट्रिका   ूाकाङ् 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   ूाकाङ् कलाई १० प्रतिशि भूार 
ददर्एको छ। 

4.२.२ आतथिक  ामाजिक अ मानिा 

आतथिक  ामाजिक अ मानिा  ूाकाङ् क  म्बन्धमा स्थानीय िहमा रहेको आतथिक,  ामाजिक 
अ मानिा मापन गनिका लातग आतथिक,  ामाजिक र िलिाय ुपररिििन िोजखम िथा ष्ट्रिपद् के्ष का 



6 
 

६ िटा आयामहरूका २९ िटा उप- ूाकहरूका आधारमा आतथिक,  ामाजिक अ मानिा 
 ूाकाङ् 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  ूाकाङ् कलाई ५ प्रतिशि भूार 
ददईएको छ। 

4.२.३ पूिािधार ष्ट्रिका को अिस्था 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (१) अन ुार 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गदाि प्रदेश िथा स्थानीय िहको पूिािधार ष्ट्रिका को अिस्था 
र आिश्यकिालाई आधार तलनपुने व्यिस्था रहेको छ। स्थानीय िहको पूिािधार ष्ट्रिका को 
अिस्थाले  ो स्थानीय िहको ष्ट्रिका को अिस्था तनधािरण गने आधार ददन्छ। पूिािधार ष्ट्रिका को 
अिस्था कमिोर 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,  ूाना प्रष्ट्रितध, खानेपानी र  र फार्को पहुाँा 
िथा उपलब्धिालाई आधार मानी पूिािधार  ूाकाङ् क ियार गरेको छ र य लाई १० प्रतिशि 
भूार प्रदान गरेको छ। पूिािधार ष्ट्रिका  अन्िगिि  डक घनत्ि, ष्ट्रिद्यिु  षु्ट्रिधा,  ूाना प्रष्ट्रितध 
 षु्ट्रिधा, खानेपानी  षु्ट्रिधा र  र फार्लाई उप ूाकको 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 भूतूमका महत्िपूणि हनु्छ। अििः पूिािधार 
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 भूतूमका 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 ूाकका रुपमा तलई पूिािधार ष्ट्रिका लाई ददईएको १० प्रतिशि भूारलाई शि प्रतिशि 
मानी  ो शि प्रतिशिबाट १० प्रतिशि भूार ष्ट्रिद्यिु  षु्ट्रिधाको पहुाँालाई ददईएको छ। 

(ग)  ूाना प्रष्ट्रितधको  षु्ट्रिधा ( ूाना प्रष्ट्रितधमा पहुाँा): िनु स्थानीय िहको  ूाना प्रष्ट्रितधको 
पहुाँाको अिस्था कमिोर छ, त्यस्िा स्थानीय िहले  ूाना प्रष्ट्रितधको पहुाँा स्िर मातथ 
उकास्न यथोजाि लगानी गनुिपने हनु्छ। य ले स्थानीय िहको आतथिक व्ययभूार बढाउन े
गदिछ। य ै पक्षलाई ययाल गदै पूिािधार ष्ट्रिका का लातग िोष्ट्रकएको १० प्रतिशि भूारलाई 
शि प्रतिशि मानी  ो शि प्रतिशिबाट १० प्रतिशि भूार  ूाना प्रष्ट्रितधको पहुाँालाई 
ददर्एको छ।  
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(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। अििः य ै पक्षलाई ययाल रायदै 
पूिािधार ष्ट्रिका  अन्िगििको १० प्रतिशि भूारलाई शि प्रतिशि मानी  ो शि प्रतिशिबाट 
१० प्रतिशि भूार खानेपानी  षु्ट्रिधा उप ूाकलाई 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  ूाक मानी पूिािधार ष्ट्रिका  अन्िगििको १० प्रतिशि भूारलाई शि प्रतिशि 
मानी  ो शि प्रतिशिबाट १० प्रतिशि भूार  र फार् (शौाालयको उपलब्धिा) 
उप ूाकलाई प्रदान गररएको छ। 

य प्रकार पूिािधार ष्ट्रिका   म्बन्धी उजल्लजखि  डक, ष्ट्रिद्यिु,  ूाना प्रष्ट्रितध, खानेपानी र 
 र फार् म्बन्धी  ूाक उ्ा भूएका स्थानमा कम लगानी र त्यस्िा  ूाकहरूको उपलब्धिा 
न्यून 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   ूाकका 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  ूाकका 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 कानूनबमोजिम 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 
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 
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 मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गने व्यिस्था गरेको छ। उजल्लजखि  िंिैधातनक िथा कानूनी 
व्यिस्थाअन ुा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 ूुाीमा उजल्लजखि 
 ङ् घ, प्रदेश र स्थानीय िहका एकल र  ाझा अतधकार बमोजिमका कायि जिम्मेिारीको थप प्र्टतिा 
हनुपुने, कायि जिम्मेिारी अनरुुपको कायि म्पादनका लातग प्रत्येक िहले  म्पादन गनुिपने अलग 
अलग कायिको स्प्टत ष्ट्रकटानी हनुपुने¸  ाथै प्रत्येक कामको न्यूनिम राष्ट्रिय िथा प्रादेजशक मानदण्ड 
र राष्ट्रिय िथा िहगि लक्ष्य िय हनुपुने हनु्छ। िोष्ट्रकएको मानदण्ड र लक्ष्य बमोजिमको कायि 
 म्पादन गनिका लातग उि कामको प्रति र्काई लागि तनकाली कुल लागि तनधािरण गनुिपने 
हनु्छ। हाल स्थानीय िहले  म्पादन गनुिपने कतिपय कायिको आधारभूिू मानदण्ड िथा िहगि 
लक्ष्य तनधािरण भैून केको अिस्थामा खािको आिश्यकिाको यथाथि आिंकलन गने कायि कदठन हनु े
देजखन्छ। त्य ैगरी रािस्ि उठाउन  क्ने 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 ानूौिीपूणि रहेको छ। यी  बै 
 ीमाहरूका बीाबाट आयोगले तनजिि  ूाक 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 २०७9/80 को लातग 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गदाि आयोगले गरेको अध्ययनबाट देजखएको स्थानीय िहको 
खािको आिश्यकिा र रािस्ि क्षमिा बीाको ष्ट्रित्तीय अन्िरको  ूाकलाई ७० प्रतिशि भूार 
ददईएको छ। 

य री आतथिक बर्ि २०७9/80 को लातग प्रदेश निं. १ ले प्रदेशतभू का स्थानीय  रकारलाई 
प्रदान गने  ू मा आधाररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रु. ७७ करोड ७० लाख  हनुे गरी 
त फारर  गररएको छ। 

5. ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान म्बन्धी त फारर  

 िंष्ट्रिधान िथा कानूनि: प्रदेश  रकारबाट स्थानीय िहमा ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान उपलब्ध 
गराउाँदा प्रदेश कानूनबमोजिम त फारर  गनुिपने भूनी उल्लेख गररएको भूएिापतन  ो  म्बन्धमा 
प्रदेशका कानूनहरू अध्ययन गदाि िी कानूनहरूमा पतन  िंष्ट्रिधान र  ङ् घीय ऐनमा भूएको 
व्यिस्थाभून्दा  ो अनदुान त फारर  गने फरक र छुटै्ट आधारहरू उल्लेख गरेको नपाईएकोले 
 ङ् घीय ऐनकै आधार ( ूाक) लाई अनदुान त फारर को आधारको रुपमा तलईएको छ। ि थि, 
नेपालको  िंष्ट्रिधान, राजष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४, अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त 
व्यिस्थापन ऐन, २०७४ र प्रदेश निं. १ प्रदेश ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७5 मा ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुानका  म्बन्धमा भूएका व्यिस्था अन ुार प्रदेश  रकारबाट स्थानीय िहलाई 
हस्िान्िरण हनुे ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  म्बन्धमा त फारर  गररएको छ।  
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प्रदेश  रकारबाट प्रदेशतभू का प्रत्येक स्थानीय िहहरूमा हस्िान्िरण हनुे ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुान तनधािरण गदाि राजष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को 
उपदफा (३) को व्यिस्थाबमोजिम प्रत्येक स्थानीय िहले प्राप् ि गने न्यूनिम अनदुान र  ोही 
ऐनको दफा १६ को उपदफा (१) मा िोष्ट्रकएका आधारहरू बमोजिम प्राप् ि गने   ुमा आधाररि 
अनदुान छुट्टाछुटै्ट गणना गरी कुल ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान त फारर  गररएको छ। 

य री आतथिक बर्ि २०७9/80 को लातग प्रदेश निं. १ ले प्रदेशतभू का स्थानीय  रकारलाई 
प्रदान गने न्यूनिम अनदुान रु.२२ करोड ३० लाख र   ुमा आधाररि अनदुान रु. ७७ करोड 
७० लाख  मेि कुल ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रु.१ अबि हनुे गरी त फारर  गररएको छ। 

6. ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान म्बन्धी  झुाि 

अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २८ मा उि ऐन िा प्रातलि 
कानूनबमोजिम प्राप् ि भूएको अनदुानको रकम िनु प्रयोिनको लातग प्राप् ि भूएको हो  ोही 
प्रयोिनको लातग प्रयोग गनुिपने व्यिस्था गररएको छ। ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको मूल उद्देश्य 
स्थानीय िहको खािको आिश्यकिा र रािस्िको क्षमिाको फरकबाट त ििना हनुे ष्ट्रित्तीय अन्िर 
घटाई  न्िलुन कायम गनुि हो। नेपालको  िंष्ट्रिधान बमोजिम स्थानीय िहलाई प्रदान गररएको 
जिम्मेिारी परुा गनि आिश्यक पने स्रोि अभूािको  मस्या घटाउन यो अनदुान हस्िान्िरण 
गररन्छ। अििः स्थानीय िहले ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको प्रयोग गदाि नेपालको  िंष्ट्रिधान 
अन ुार आफूलाई प्राप् ि कायि जिम्मेिारी परुा गनि य  अनदुानको प्रयोग गनुि पदिछ। त्य री 
अनदुानको प्रयोग गदाि कुनै ष्ट्रिर्यगि के्ष का कायिहरूमा मा  बढी रकम ष्ट्रितनयोिन गने र अन्य 
ष्ट्रिर्यगि क्षे का कायिहरूका लातग आिश्यक रकम ष्ट्रितनयोिन नै नहनुे अिस्था आउन ददन ु
हुाँदैन। त्य ैगरी आफ्ना अतधकारके्ष  तभू का ष्ट्रिर्यहरूको  न्ितुलि एिम ् नतििामखुी 
कायािन्ियनमा िोड ददनपुदिछ।  ाथै, अनदुान त फारर का लातग तलर्एका आधार िथा 
 ूाकहरूले  मािेश गरेका ष्ट्रिर्य िथा के्ष हरूमा अपेजक्षि ष्ट्रिका ,  धुार िथा गणुस्िर कायम 
गने गरी य  अनदुानको प्रयोग गररन ुपदिछ। 

उजल्लजखि  िंिैधातनक व्यिस्था र कानूनमा िो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 ष्ट्रिशरे् अनदुानलाई  िंष्ट्रिधानको ममि र भूािनाबमोजिम 
ष्ट्रििरण गने गरी व्यिजस्थि गदै यस्िा अनदुानको पररमाणलाई न्यूनीकरण गने र स्थानीय 
िहको ष्ट्रित्तीय अन्िर (Fiscal Gap) पररपूतिि गनि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानलाई क्रमश: 
बढाउाँदै लाने नीति तलनपुने। 

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

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

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

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

(7) नागररकहरूलाई बा स्थानको आधारमा भेूदभूाि नहनुे गरी  रकारी  ेिाहरू न्यूनिम र 
 मिामूलक (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 आफूले 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। 

(10)  प्रदेशले नेपाल  रकारबाट प्राप्त अनदुान र आफ्नो स्रोिबाट उठ्ने रािस्िलाई मािहिको 
स्थानीय िहको खािको आिश्यकिा र रािस्ि क्षमिाको आधारमा प्रदेश कानूनबमोजिम 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान ष्ट्रििरण गने  िंिैधातनक व्यिस्था रहेको छ। आगामी ददनमा 
प्रदेशले स्थानीय िहलाई हस्िान्िरण गने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानको पररमाण िय गदाि 
 िंष्ट्रिधानको ममि अनरुुप थप िस्ितुनष्ठ बनाउनपुनेिफि  ध्यान ददनपुने। 

र्टतव्य : आतथिक िर्ि २०७9/80 का लातग प्रदेश  रकारले स्थानीय  रकारलाई प्रदान गररने ष्ट्रित्तीय 
 मानीकरण अनदुान म्बन्धी त फारर  अन ूुाीमा  मािेश गररएको छ। 
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अन ूुाी-1 

आतथिक िर्ि २०७९/८० का लातग प्रदेश काननुबमोजिम प्रदेशले स्थानीय  रकारलाई ददने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुान  म्बन्धमा प्रदेश  रकार, प्रदेश निं. 1 लाई गररएको त फारर  

रकम रू. हिारमा 
क्र. िं. जिल्ला  ङ्किे निं. स्थानीय  रकारको नाम न्यूनिम   ुमा आधाररि िम्मा 

1 िाप्लेिङु 10101 फिाङ्लङु्ग गाउाँपातलका 1375 4448 5823 

2 िाप्लेिङु 10102 तमक्िाखोला गाउाँपातलका 1250 3672 4922 

3 िाप्लेिङु 10103 मेररङ्गदेन गाउाँपातलका 1375 4816 6191 

4 िाप्लेिङु 10104 मैिाखोला गाउाँपातलका 1375 4179 5554 

5 िाप्लेिङु 10105 आठराई त िणेी गाउाँपातलका 1375 5044 6419 

6 िाप्लेिङु 10106 फुङतलङ्ग नगरपातलका 1500 8097 9597 

7 िाप्लेिङु 10107 पातथभूरा याङ्िराक गाउाँपातलका 1375 5043 6418 

8 िाप्लेिङु 10108 त रीिङ्गा गाउाँपातलका 1375 5666 7041 

9 िाप्लेिङु 10109 त ददङ्गिा गाउाँपातलका 1375 4581 5956 

10  िंखिुा भूा 10201 भूोटखोला गाउाँपातलका 1250 2650 3900 

11  िंखिुा भूा 10202 मकाल ुगाउाँपातलका 1375 4600 5975 

12  िंखिुा भूा 10203 त लीाोङ गाउाँपातलका 1375 4407 5782 

13  िंखिुा भूा 10204 जाजाला गाउाँपातलका 1250 3097 4347 

14  िंखिुा भूा 10205  भूापोखरी गाउाँपातलका 1375 4025 5400 

15  िंखिुा भूा 10206 खााँदबारी नगरपातलका 1625 8997 10622 

16  िंखिुा भूा 10207 पााँाखपन नगरपातलका 1375 5645 7020 

17  िंखिुा भूा 10208 ाैनपरु नगरपातलका 1500 7849 9349 

18  िंखिुा भूा 10209 मादी नगरपातलका 1375 5053 6428 

19  िंखिुा भूा 10210 धमिदेिी नगरपातलका 1375 5910 7285 

20  ोलखुमु्ब ु 10301 खमु्ब ुपा ाङल्हाम ुगाउाँपातलका 1250 3877 5127 

21  ोलखुमु्ब ु 10302 माहाकुलङु गाउाँपातलका 1375 4257 5632 

22  ोलखुमु्ब ु 10303  ोिाङ गाउाँपातलका 1250 3732 4982 

23  ोलखुमु्ब ु 10304 माप्य दधुकोशी गाउाँपातलका 1375 4836 6211 

24  ोलखुमु्ब ु 10305 थलुङु दधुकोशी गाउाँपातलका 1375 6441 7816 

25  ोलखुमु्ब ु 10306 नेाा ल्यान गाउाँपातलका 1375 5801 7176 

26  ोलखुमु्ब ु 10307  ोलदुधुकुण्ड नगरपातलका 1500 6565 8065 

27  ोलखुमु्ब ु 10308 तलख ुष्ट्रपके गाउाँपातलका 1250 2604 3854 

28 ओखलढुङ्गा 10401 जाशिंखगुढी गाउाँपातलका 1375 3173 4548 

29 ओखलढुङ्गा 10402 त ष्ट्रद्धारण नगरपातलका 1500 4891 6391 

30 ओखलढुङ्गा 10403 मोलङु्ग गाउाँपातलका 1375 3312 4687 

31 ओखलढुङ्गा 10404 जखिीदेम्बा गाउाँपातलका 1375 3108 4483 

32 ओखलढुङ्गा 10405 तलख ुगाउाँपातलका 1375 2933 4308 

33 ओखलढुङ्गा 10406 ाम्पादेिी गाउाँपातलका 1375 3418 4793 
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क्र. िं. जिल्ला  ङ्किे निं. स्थानीय  रकारको नाम न्यूनिम   ुमा आधाररि िम्मा 

34 ओखलढुङ्गा 10407  नुकोशी गाउाँपातलका 1375 3497 4872 

35 ओखलढुङ्गा 10408 मानेभून्ज्याङ्ग गाउाँपातलका 1500 3902 5402 

36 खोटाङ 10501 केष्ट्रपला गढी गाउाँपातलका 1375 3190 4565 

37 खोटाङ 10502 ऐ ेलखुकि  गाउाँपातलका 1375 3323 4698 

38 खोटाङ 10503 रािा बे ी गाउाँपातलका 1375 2960 4335 

39 खोटाङ 10504 हले ी ििुााङु नगरपातलका 1500 4908 6408 

40 खोटाङ 10505 ददिेल रुपाकोट मझिुागढी नगरपातलका 1750 7198 8948 

41 खोटाङ 10506  ाकेला गाउाँपातलका 1375 2711 4086 

42 खोटाङ 10507 ददप्रङु ारु्ामु्मा गाउाँपातलका 1500 4028 5528 

43 खोटाङ 10508 खोटेहाङ गाउाँपातलका 1500 4255 5755 

44 खोटाङ 10509 िन्िेढुङ्गा गाउाँपातलका 1375 3223 4598 

45 खोटाङ 10510 बराहपोखरी गाउाँपातलका 1375 3082 4457 

46 भूोिपरु 10601 र्डानन्द नगरपातलका 1625 5160 6785 

47 भूोिपरु 10602  ाल्पात तलछो गाउाँपातलका 1375 2848 4223 

48 भूोिपरु 10603 टेम्केमैयङु गाउाँपातलका 1375 3684 5059 

49 भूोिपरु 10604 भूोिपरु नगरपातलका 1500 4915 6415 

50 भूोिपरु 10605 अरुण गाउाँपातलका 1375 3589 4964 

51 भूोिपरु 10606 पौिा दङु्मा गाउाँपातलका 1375 3219 4594 

52 भूोिपरु 10607 रामप्र ाद राई गाउाँपातलका 1375 3665 5040 

53 भूोिपरु 10608 हििुागढी गाउाँपातलका 1500 3855 5355 

54 भूोिपरु 10609 आमाोक गाउाँपातलका 1375 3634 5009 

55 धनकुटा 10701 महालक्ष्मी नगरपातलका 1500 4328 5828 

56 धनकुटा 10702 पाजिबा  नगरपातलका 1500 4081 5581 

57 धनकुटा 10703 छथर िोरपाटी गाउाँपातलका 1375 3740 5115 

58 धनकुटा 10704 धनकुटा नगरपातलका 1625 6415 8040 

59 धनकुटा 10705  ष्ट्रहदभूमुी गाउाँपातलका 1375 3702 5077 

60 धनकुटा 10706  ााँगरुीगढी गाउाँपातलका 1500 4067 5567 

61 धनकुटा 10707 ाौष्ट्रि े गाउाँपातलका 1375 3872 5247 

62 िेह्रथमु 10801 आठराई गाउाँपातलका 1500 4356 5856 

63 िेह्रथमु 10802 फेदाप गाउाँपातलका 1375 3744 5119 

64 िेह्रथमु 10803 मेन्छयायेम गाउाँपातलका 1250 2180 3430 

65 िेह्रथमु 10804 म्याङ्गलङु्ग नगरपातलका 1500 4108 5608 

66 िेह्रथमु 10805 लालीगरुााँ  नगरपातलका 1375 3500 4875 

67 िेह्रथमु 10806 छथर गाउाँपातलका 1375 3568 4943 

68 पााँाथर 10901 याङिरक गाउाँपातलका 1375 3791 5166 

69 पााँाथर 10902 ष्ट्रहतलहाङ्ग गाउाँपातलका 1500 4395 5895 

70 पााँाथर 10903 फालेलङु्ग गाउाँपातलका 1500 4199 5699 
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71 पााँाथर 10904 ष्ट्रफददम नगरपातलका 1875 7419 9294 

72 पााँाथर 10905 फाल्गनुन्द गाउाँपातलका 1500 4534 6034 

73 पााँाथर 10906 कुम्मायक गाउाँपातलका 1375 3371 4746 

74 पााँाथर 10907 िमु्बेिा गाउाँपातलका 1375 2974 4349 

75 पााँाथर 10908 तमक्लािङु गाउाँपातलका 1500 4612 6112 

76 र्लाम 11001 माई िोगमाई गाउाँपातलका 1500 4166 5666 

77 र्लाम 11002  न्दकपरु गाउाँपातलका 1375 3416 4791 

78 र्लाम 11003 ईलाम नगरपातलका 1750 7543 9293 

79 र्लाम 11004 देउमाई नगरपातलका 1625 5595 7220 

80 र्लाम 11005 फाकफोकथमु गाउाँपातलका 1500 4316 5816 

81 र्लाम 11006 माङ ेबङु गाउापातलका 1375 3833 5208 

82 र्लाम 11007 ालुाालुी गाउाँपातलका 1500 4242 5742 

83 र्लाम 11008 माई नगरपातलका 1625 5469 7094 

84 र्लाम 11009  ूयोदय नगरपातलका 1875 8249 10124 

85 र्लाम 11010 रोङ गाउाँपातलका 1375 3920 5295 

86 झापा 11101 मेाीनगर नगरपातलका 2500 13537 16037 

87 झापा 11102 बदु्धशाजन्ि गाउाँपातलका 1750 6938 8688 

88 झापा 11103 अिुिनधारा नगरपातलका 2000 8675 10675 

89 झापा 11104 कन्काई नगरपातलका 1750 6549 8299 

90 झापा 11105 जशि िाक्षी नगरपातलका 2000 9020 11020 

91 झापा 11106 कमल गाउाँपातलका 1750 7275 9025 

92 झापा 11107 दमक नगरपातलका 2125 10210 12335 

93 झापा 11108 गौरादह नगरपातलका 1875 7899 9774 

94 झापा 11109 गौररगञ्ज गाउाँपातलका 1625 5599 7224 

95 झापा 11110 झापा गाउाँपातलका 1625 5721 7346 

96 झापा 11111 बाह्रदशी गाउाँपातलका 1625 5736 7361 

97 झापा 11112 तबिािमोड नगरपातलका 2250 11122 13372 

98 झापा 11113 हल्दीबारी गाउाँपातलका 1500 5271 6771 

99 झापा 11114 भूरमपरु नगरपातलका 2000 9385 11385 

100 झापा 11115 कानकिल गाउाँपातलका 1625 6299 7924 

101 मोरङ 11201 तमक्लािङु्ग गाउाँपातलका 1500 5307 6807 

102 मोरङ 11202 लेटाङ नगरपातलका 1625 5586 7211 

103 मोरङ 11203 केराबारी गाउाँपातलका 1625 5439 7064 

104 मोरङ 11204  नु्दरहरैंाा नगरपातलका 2250 10629 12879 

105 मोरङ 11205 बेलबारी नगरपातलका 2000 9065 11065 

106 मोरङ 11206 कानेपोखरी गाउाँपातलका 1625 6390 8015 

107 मोरङ 11207 पथरी शतनिरे नगरपातलका 2000 8746 10746 
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108 मोरङ 11208 उलािबारी नगरपातलका 1875 8200 10075 

109 मोरङ 11209 रििुामाई नगरपातलका 1875 7920 9795 

110 मोरङ 11210  नुिर्ी नगरपातलका 1875 7217 9092 

111 मोरङ 11211 रिं गेली नगरपातलका 1875 7476 9351 

112 मोरङ 11212 ग्रामथान गाउाँपातलका 1625 5674 7299 

113 मोरङ 11213 बढुीगिंगा गाउाँपातलका 1750 6847 8597 

114 मोरङ 11214 तबराटनगर महानगरपातलका 5000 21197 26197 

115 मोरङ 11215 कटहरी गाउाँपातलका 1625 6310 7935 

116 मोरङ 11216 धनपालथान गाउाँपातलका 1625 6150 7775 

117 मोरङ 11217 िहदा गाउाँपातलका 1750 6268 8018 

118  नु री 11301 धरान उपमहानगरपातलका 4125 16022 20147 

119  नु री 11302 बराहके्ष  नगरपातलका 2125 9895 12020 

120  नु री 11303 कोशी गाउाँपातलका 1750 6510 8260 

121  नु री 11304 भूोक्राहा नरत िंह गाउाँपातलका 1750 5886 7636 

122  नु री 11305 रामधनुी नगरपातलका 1875 7535 9410 

123  नु री 11306 ईटहरी उपमहानगरपातलका 4125 15835 19960 

124  नु री 11307 दहुबी नगरपातलका 1875 8036 9911 

125  नु री 11308 गढी गाउाँपातलका 1625 5666 7291 

126  नु री 11309 र्नरुिा नगरपातलका 2000 8889 10889 

127  नु री 11310 हररनगर गाउाँपातलका 1750 6204 7954 

128  नु री 11311 देिानगन्ि गाउाँपातलका 1625 5644 7269 

129  नु री 11312 बिुि गाउाँपातलका 1625 5162 6787 

130 उदयपरु 11401 बेलका नगरपातलका 1750 6239 7989 

131 उदयपरु 11402 ाौदण्डीगढी नगरपातलका 1750 7019 8769 

132 उदयपरु 11403 त यगुा नगरपातलका 2250 11009 13259 

133 उदयपरु 11404 रौिामाई गाउाँपातलका 1500 4237 5737 

134 उदयपरु 11405 तलम्ाङु्बङु गाउाँपातलका 1375 2600 3975 

135 उदयपरु 11406 िाप्ली गाउाँपातलका 1375 2998 4373 

136 उदयपरु 11407 कटारी नगरपातलका 1875 4746 6621 

137 उदयपरु 11408 उदयपरुगढी गाउाँपातलका 1625 7933 9558 

िम्मा 223000 777000 1000000 
 


