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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, मधेश प्रदेशलाई 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। 



2 
 

  िंष्ट्रिधानको धारा ६० को उपधारा (5) - प्रदेशले नेपाल  रकारबाट प्राप्त अनदुान र आफ्नो 
स्रोिबाट उठ्ने रािस्िलाई मािहिको स्थानीय िहको खािको आिश्यकिा र रािस्ि 
क्षमिाको आधारमा प्रदेश 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 ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण व्यिस्थापन ऐन, २०७5  

प्रदेश ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण व्यिस्थापन ऐन, २०७5 को दफा 4 को उपदफा (1) मा 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 प्रदेश  रकारले नेपाल  रकारबाट प्राप्त अनदुान र 
आफ्नो स्रोिबाट उठ्ने रािस्ि  मेिका आधारमा उपदफा (1) बमोजिम स्थानीय िहलाई 
बााँडफााँट हनुे  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 

७. खािको आिश्यकिा र रािस्ि उठाउन  क्न े
क्षमिा 

 राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगबाट 
गररएको अध्ययन (२०७५) 



4 
 

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

4.१ न्यूनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  

मधेश प्रदेशले 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 ० १२५० ० 

२ १० देजख २० हिार म्म ५ १३७५ ६८७५ 

३ २० देजख ३० हिार म्म ४९ १५०० ७३५०० 

४ ३० देजख ४० हिार म्म ३५ १६२५ ५६८७५ 

५ ४० देजख ५० हिार म्म २८ १७५० ४९००० 

६ ५० देजख ६० हिार म्म ७ १८७५ १३१२५ 

७ ६० देजख ७० हिार म्म ५ २००० १०००० 

८ ७० देजख ८० हिार म्म १ २१२५ २१२५ 

९ ८० देजख ९० हिार म्म १ २२५० २२५० 

१० ९० देजख १ लाख म्म १ २३७५ २३७५ 

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

१२ १ लाख १५ हिार देजख १ लाख ४० हिार म्म २ ३८७५ ७७५० 

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

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

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 १३६   २३३२५० 

४.२   ुमा आधाररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 

मधेश प्रदेशले प्रदेश तभू का स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउन े 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 
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। 
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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 
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 
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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।  

(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 
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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 
 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 
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 ङ् घ, प्रदेश र स्थानीय िहका एकल र  ाझा अतधकार बमोजिमका कायि जिम्मेिारीको थप प्रष्टिा 
हनुपुने, कायि जिम्मेिारी अनरुुपको कायि म्पादनका लातग प्रत्येक िहले  म्पादन गनुिपने अलग 
अलग कायिको स्पष्ट ष्ट्रकटानी हनुपुने¸  ाथै प्रत्येक कामको न्यूनिम राष्ट्रिय िथा प्रादेजशक मानदण्ड 
र राष्ट्रिय िथा िहगि लक्ष्य िय हनुपुने हनु्छ। िोष्ट्रकएको मानदण्ड र लक्ष्य बमोजिमको कायि 
 म्पादन गनिका लातग उि कामको प्रति र्काई लागि तनकाली कुल लागि तनधािरण गनुिपने 
हनु्छ। हाल स्थानीय िहले  म्पादन गनुिपने कतिपय कायिको 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 मधेश प्रदेशले प्रदेशतभू का स्थानीय  रकारलाई प्रदान 
गने  ू मा आधाररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रु.1 अबि 8 करोड 67 लाख 50 हिार 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 मधेश प्रदेश, प्रदेश ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण व्यिस्थापन ऐन, २०७5 मा 
ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुानका  म्बन्धमा भूएका व्यिस्थाअन ुार प्रदेश  रकारबाट स्थानीय 
िहलाई हस्िान्िरण हनुे ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  म्बन्धमा त फारर  गररएको छ।  

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। 
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य री आतथिक बर्ि २०७9/80 को लातग मधेश प्रदेशले प्रदेशतभू का स्थानीय  रकारलाई प्रदान 
गने न्यूनिम अनदुान रु.23 करोड 32 लाख 50 हिार र   ुमा आधाररि अनदुान रु.1 अबि 
8 करोड 67 लाख 50 हिार  मेि कुल ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रु.१ अबि 32 करोड 
हनुे गरी त फारर  गररएको छ। 

6. ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान म्बन्धी  झुाि 

अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २८ मा उि ऐन िा 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 गनुिपदिछ। त्य री 
अनदुानको प्रयोग गदाि कुनै ष्ट्रिर्यगि के्ष का कायिहरूमा मा  बढी रकम ष्ट्रितनयोिन गने र अन्य 
ष्ट्रिर्यगि के्ष का कायिहरूका लातग आिश्यक रकम ष्ट्रितनयोिन नै नहनुे अिस्था आउन ददन ु
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। 

(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। 
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(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। 

रष्टव्य : 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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आतथिक िर्ि २०७९/८० का लातग प्रदेश काननुबमोजिम प्रदेशले स्थानीय  रकारलाई ददने ष्ट्रित्तीय  मानीकरण 
अनदुान  म्बन्धमा प्रदेश  रकार, मधेश प्रदेशलाई गररएको त फारर  

              रकम रू. हिारमा 

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

१  प्तरी 20101  प्तकोशी नगरपातलका 1500 5571 7071 

२  प्तरी 20102 कन्ानरुप नगरपातलका 1875 10483 12358 

३  प्तरी 20103 अग्मी यर कृष्ण  िरन गाउाँपातलका 1500 6632 8132 

४  प्तरी 20104 रुपनी गाउाँपातलका 1500 6406 7906 

५  प्तरी 20105 शम्भूनुाथ नगरपातलका 1625 7747 9372 

६  प्तरी 20106 खडक नगरपातलका 1750 9162 10912 

७  प्तरी 20107  रुुङ्गा नगरपातलका 1750 9032 10782 

८  प्तरी 20108 बलान तबहलु गाउाँपातलका 1500 5620 7120 

९  प्तरी 20109 बोदेबर ाईन नगरपातलका 1750 9045 10795 

१०  प्तरी 20110 डाक्नेश्वरी नगरपातलका 1750 8868 10618 

११  प्तरी 20111 रािगढ गाउाँपातलका 1500 6794 8294 

१२  प्तरी 20112 तबष्णपुरु गाउाँपातलका 1500 6015 7515 

१३  प्तरी 20113 रािष्ट्रिराि नगरपातलका 2000 13399 15399 

१४  प्तरी 20114 महादेिा गाउाँपातलका 1500 6830 8330 

१५  प्तरी 20115 तिरहिु गाउाँपातलका 1500 5727 7227 

१६  प्तरी 20116 हनमुाननगर कङ्कातलनी नगरपातलका 1750 9264 11014 

१७  प्तरी 20117 तिलाठी कोईलाडी गाउाँपातलका 1625 7513 9138 

१८  प्तरी 20118 तछन्नमस्िा गाउाँपातलका 1500 6815 8315 

१९ त रहा 20201 लहान नगरपातलका 2375 15263 17638 

२० त रहा 20202 धनगढीमाई नगरपातलका 1750 9322 11072 

२१ त रहा 20203 गोलबिार नगरपातलका 1875 10072 11947 

२२ त रहा 20204 तमाेया नगरपातलका 1750 9473 11223 

२३ त रहा 20205 कििन्हा नगरपातलका 1625 6839 8464 

२४ त रहा 20206 कल्याणपरु नगरपातलका 1750 9050 10800 

२५ त रहा 20207 नरहा गाउाँपातलका 1375 4909 6284 

२६ त रहा 20208 ष्ट्रिष्णपुरु गाउाँपातलका 1375 4896 6271 

२७ त रहा 20209 अनिमा गाउाँपातलका 1500 5435 6935 

२८ त रहा 20210  खुीपरु नगरपातलका 1625 7755 9380 

२९ त राहा 20211 लक्ष्मीपरु पिारी गाउाँपातलका 1500 6497 7997 

३० त रहा 20212  खिुानान्कारकट्टी गाउाँपातलका 1375 4881 6256 

३१ त रहा 20213 भूगिानपरु गाउाँपातलका 1500 5359 6859 

३२ त रहा 20214 निरािपरु गाउाँपातलका 1375 4801 6176 

३३ त रहा 20215 बररयारपट्टी गाउाँपातलका 1500 5965 7465 

३४ त रहा 20216 औरही गाउाँपातलका 1500 5679 7179 
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३५ त रहा 20217 त राहा नगरपातलका 2250 13620 15870 

३६ धनरु्ा 20301 गणेशमान ाारनाथ नगरपातलका 1625 7622 9247 

३७ धनरु्ा 20302 धनरु्ाधाम नगरपातलका 1750 8889 10639 

३८ धनरु्ा 20303 तमतथला नगरपातलका 1750 9517 11267 

३९ धनरु्ा 20304 बटेश्वर गाउाँपातलका 1500 5649 7149 

४० धनरु्ा 20305 जक्षरेश्वरनाथ नगरपातलका 1750 8697 10447 

४१ धनरु्ा 20306 लक्ष्मीतनया गाउाँपातलका 1500 6714 8214 

४२ धनरु्ा 20307 तमतथला तबहारी नगरपातलका 1625 7192 8817 

४३ धनरु्ा 20308 हिं परु नगरपातलका 1625 7912 9537 

४४ धनरु्ा 20309  बैला नगरपातलका 1875 9726 11601 

४५ धनरु्ा 20310 शहीदनगर नगरपातलका 1750 9086 10836 

४६ धनरु्ा 20311 कमला नगरपातलका 1625 7690 9315 

४७ धनरु्ा 20312 िनक नजन्दनी गाउाँपातलका 1500 5967 7467 

४८ धनरु्ा 20313 तबदेह नगरपातलका 1625 7059 8684 

४९ धनरु्ा 20314 औरही गाउाँपातलका 1500 5604 7104 

५० धनरु्ा 20315 िनकपरुधाम उपमहानगरपातलका 4375 21200 25575 

५१ धनरु्ा 20316 धनौिी गाउाँपातलका 1500 5360 6860 

५२ धनरु्ा 20317 नगरार्न नगरपातलका 1625 7760 9385 

५३ धनरु्ा 20318 मजुखयापट्टी म ुहरतमया गाउाँपातलका 1500 5894 7394 

५४ महोत्तरी 20401 बददिबा  नगरपातलका 2000 11843 13843 

५५ महोत्तरी 20402 गौशाला नगरपातलका 2000 11426 13426 

५६ महोत्तरी 20403  ोनमा गाउाँपातलका 1625 7664 9289 

५७ महोत्तरी 20404 औरही नगरपातलका 1625 6564 8189 

५८ महोत्तरी 20405 भूाँगाहा नगरपातलका 1750 8607 10357 

५९ महोत्तरी 20406 लोहरपट्टी नगरपातलका 1625 7619 9244 

६० महोत्तरी 20407 बलिा नगरपातलका 1750 8043 9793 

६१ महोत्तरी 20408 राम गोपालपरु नगरपातलका 1625 6237 7862 

६२ महोत्तरी 20409  ाम् ी गाउाँपातलका 1625 6757 8382 

६३ महोत्तरी 20410 मनरा जश िा नगरपातलका 1750 9626 11376 

६४ महोत्तरी 20411 एकडारा गाउाँपातलका 1500 6523 8023 

६५ महोत्तरी 20412 महोत्तरी गाउाँपातलका 1500 6382 7882 

६६ महोत्तरी 20413 ष्ट्रपपरा गाउाँपातलका 1625 7764 9389 

६७ महोत्तरी 20414 मष्ट्रटहानी नगरपातलका 1625 6684 8309 

६८ महोत्तरी 20415 िलेश्वर नगरपातलका 1875 11331 13206 

६९  लािही 20501 लालबन्दी नगरपातलका 1875 11389 13264 

७०  लािही 20502 हररिन नगरपातलका 1750 9190 10940 

७१  लािही 20503 बागमिी नगरपातलका 1750 8528 10278 
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७२  लािही 20504 बरहथिा नगरपातलका 2000 12052 14052 

७३  लािही 20505 हररपरु नगरपातलका 1625 7765 9390 

७४  लािही 20506 ईश्वरपरु नगरपातलका 2000 10835 12835 

७५  लािही 20507 हररपिुाि नगरपातलका 1625 7271 8896 

७६  लािही 20508 प ाि गाउाँपातलका 1500 5235 6735 

७७  लािही 20509 ब्रह्मपरुी गाउाँपातलका 1500 6674 8174 

७८  लािही 20510 ान्रनगर गाउाँपातलका 1625 7112 8737 

७९  लािही 20511 कष्ट्रिला ी नगरपातलका 1750 8213 9963 

८०  लािही 20512 ाक्रघट्टा गाउाँपातलका 1500 6249 7749 

८१  लािही 20513 ब बररया गाउाँपातलका 1500 5483 6983 

८२  लािही 20514 धनकौल गाउाँपातलका 1500 5636 7136 

८३  लािही 20515 रामनगर गाउाँपातलका 1500 6475 7975 

८४  लािही 20516 बलरा नगरपातलका 1750 8993 10743 

८५  लािही 20517 गोडैटा नगरपातलका 1750 8999 10749 

८६  लािही 20518 ष्ट्रिष्ण ुगाउाँपातलका 1500 5863 7363 

८७  लािही 20519 कौडेना गाउाँपातलका 1500 5941 7441 

८८  लािही 20520 मलिंगिा नगरपातलका 1750 9640 11390 

८९ रौिहट 20601 ान्रपरु नगरपातलका 2125 12877 15002 

९० रौिहट 20602 गिुरा नगरपातलका 1750 8991 10741 

९१ रौिहट 20603 फििुा तबियपरु नगरपातलका 1625 7442 9067 

९२ रौिहट 20604 कटहररया नगरपातलका 1625 7537 9162 

९३ रौिहट 20605 बृन्दािन नगरपातलका 1750 7907 9657 

९४ रौिहट 20606 गढीमाई नगरपातलका 1750 7687 9437 

९५ रौिहट 20607 माधि नारायण नगरपातलका 1625 7240 8865 

९६ रौिहट 20608 गरुडा नगरपातलका 1875 9383 11258 

९७ रौिहट 20609 देिाही गोनाही नगरपातलका 1625 6510 8135 

९८ रौिहट 20610 मौलापरु नगरपातलका 1500 5745 7245 

९९ रौिहट 20611 बौधीमाई नगरपातलका 1625 6860 8485 

१०० रौिहट 20612 परोहा नगरपातलका 1625 7393 9018 

१०१ रौिहट 20613 रािपरु नगरपातलका 1750 7498 9248 

१०२ रौिहट 20614 यमनुामाई गाउाँपातलका 1500 5443 6943 

१०३ रौिहट 20615 दगुाि भूगििी गाउाँपातलका 1500 5807 7307 

१०४ रौिहट 20616 रािदेिी नगरपातलका 1625 6983 8608 

१०५ रौिहट 20617 गौर नगरपातलका 1625 8112 9737 

१०६ रौिहट 20618 ईशनाथ नगरपातलका 1750 8131 9881 

१०७ बारा 20701 तनिगढ नगरपातलका 1625 8219 9844 

१०८ बारा 20702 कोल्हिी नगरपातलका 1750 9544 11294 
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१०९ बारा 20703 िीिपरु त मरा उपमहानगरपातलका 3875 16950 20825 

११० बारा 20704 परिानीपरु गाउाँपातलका 1500 6127 7627 

१११ बारा 20705 प्र ौनी गाउाँपातलका 1500 6607 8107 

११२ बारा 20706 ष्ट्रिश्रामपरु गाउाँपातलका 1500 6159 7659 

११३ बारा 20707 फेटा गाउाँपातलका 1500 6620 8120 

११४ बारा 20708 कलैया उपमहानगरपातलका 3875 17150 21025 

११५ बारा 20709 करैयामाई गाउाँपातलका 1500 6576 8076 

११६ बारा 20710 बारागढी गाउाँपातलका 1500 6679 8179 

११७ बारा 20711 आदशि कोटिाल गाउाँपातलका 1500 6458 7958 

११८ बारा 20712 त म्रौनगढ नगरपातलका 1750 9591 11341 

११९ बारा 20713 पारौिा नगरपातलका 1625 7363 8988 

१२० बारा 20714 महागढीमाई नगरपातलका 1875 10461 12336 

१२१ बारा 20715 देििाल गाउाँपातलका 1500 5872 7372 

१२२ बारा 20716  िुणि गाउाँपातलका 1500 6617 8117 

१२३ प ाि 20801 ठोरी ( िुणिपरु) गाउाँपातलका 1500 5721 7221 

१२४ प ाि 20802 जिराभूिानी गाउाँपातलका 1500 5837 7337 

१२५ प ाि 20803 िगरनाथपरु गाउाँपातलका 1625 7219 8844 

१२६ प ाि 20804 पटेिाि  गुौली गाउाँपातलका 1500 5948 7448 

१२७ प ाि 20805  खिुा प्र ौनी गाउाँपातलका 1625 7414 9039 

१२८ प ाि 20806 प ािगढी नगरपातलका 1625 8215 9840 

१२९ प ाि 20807 तबरगन्ि महानगरपातलका 5000 27950 32950 

१३० प ाि 20808 बहदुरमाई नगरपातलका 1625 8360 9985 

१३१ प ाि 20809 पोखररया नगरपातलका 1625 7290 8915 

१३२ प ाि 20810 कातलकामाई गाउाँपातलका 1500 5760 7260 

१३३ प ाि 20811 धोबीनी गाउाँपातलका 1375 5245 6620 

१३४ प ाि 20812 तछपहरमाई गाउाँपातलका 1500 6504 8004 

१३५ प ाि 20813 पकाहा मैनपरु गाउाँपातलका 1500 5574 7074 

१३६ प ाि 20814 तबन्दबात नी गाउाँपातलका 1500 6284 7784 

िम्मा 233250 1086750 1320000 

 


