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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, कणािली 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। 
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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.  कणािली प्रदेश ष्ट्रित्तीय हस्िान्िरण (व्यिस्थापन) ऐन, २०७5  

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

4.१ न्यूनिम ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान  

कणािली प्रदेशले प्रदेशतभू का स्थानीय िहलाई उपलब्ध गराउन े 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 १६ १२५० २०००० 

२ १० देजख २० हिार म्म २९ १३७५ ३९८७५ 

३ २० देजख ३० हिार म्म २१ १५०० ३१५०० 

४ ३० देजख ४० हिार म्म ९ १६२५ १४६२५ 

५ ४० देजख ५० हिार म्म ३ १७५० ५२५० 

६ ५० देजख ६० हिार म्म ० १८७५ ० 

७ ६० देजख ७० हिार म्म ० २००० ० 

८ ७० देजख ८० हिार म्म ० २१२५ ० 

९ ८० देजख ९० हिार म्म ० २२५० ० 

१० ९० देजख १ लाख म्म ० २३७५ ० 

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

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

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

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

१५ २ लाख देजख ३ लाख म्म ० ५००० ० 

१६ ३ लाख देजख ५ लाख म्म ० ५१२५ ० 

१७ ५ लाख भून्दा बढी ० ५६२५ ० 

  िम्मा ७९ 

 

११३७५० 

४.२   ुमा आधाररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान 

कणािली प्रदेशले 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 
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 
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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 
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 
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ि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।  

(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 
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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 
 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 
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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 कणािली प्रदेशले प्रदेशतभू का स्थानीय  रकारलाई 
प्रदान गने  ू मा आधाररि ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रु. 68 करोड 62 लाख 50 हिार हनु े
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 कणािली 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 
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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 कणािली प्रदेशले प्रदेशतभू का स्थानीय  रकारलाई 
प्रदान गने न्यूनिम अनदुान रु.11 करोड 37 लाख 50 हिार र   ुमा आधाररि अनदुान 
रु.68 करोड 62 लाख 50 हिार  मेि कुल ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान रु.80 करोड हनु े
गरी त फारर  गररएको छ। 

6. ष्ट्रित्तीय  मानीकरण अनदुान म्बन्धी  झुाि 

अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २८ मा उि ऐन िा प्रातलि 
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 गररनपुदिछ। 

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, कणािली प्रदेशलाई गररएको त फारर  

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

१ डोल्पा 60101 डोल्पो बदु्ध गाउाँपातलका 1250 2027 3277 

२ डोल्पा 60102 शे फोक् णु्डो गाउाँपातलका 1250 2954 4204 

३ डोल्पा 60103 िगदलु्ला गाउाँपातलका 1250 2928 4178 

४ डोल्पा 60104 मडु्केालुा गाउाँपातलका 1250 5021 6271 

५ डोल्पा 60105 त परुा नु्दरी नगरपातलका 1375 7924 9299 

६ डोल्पा 60106 ठुलीभेूरी नगरपातलका 1250 7377 8627 

७ डोल्पा 60107 कार्के गाउाँपातलका 1250 3634 4884 

८ डोल्पा 60108 छाकाि िाङ ोङ गाउाँपातलका 1250 1762 3012 

९ मगु ु 60201 मगुमुकामािरोग गाउाँपातलका 1250 4594 5844 

१० मगु ु 60202 छायााँनाथ रारा नगरपातलका 1500 12714 14214 

११ मगु ु 60203  ोरु गाउाँपातलका 1375 8666 10041 

१२ मगु ु 60204 खत्याड गाउाँपातलका 1375 10993 12368 

१३ हमु्ला 60301 ािंखेली गाउाँपातलका 1250 4909 6159 

१४ हमु्ला 60302 खापुिनाथ गाउाँपातलका 1250 5164 6414 

१५ हमु्ला 60303 त मकोट गाउाँपातलका 1375 9015 10390 

१६ हमु्ला 60304 नाम्खा गाउाँपातलका 1250 3717 4967 

१७ हमु्ला 60305  केगाड गाउाँपातलका 1250 7189 8439 

१८ हमु्ला 60306 अदानालुी गाउाँपातलका 1250 5604 6854 

१९ हमु्ला 60307 िााँिाकोट गाउाँपातलका 1250 4992 6242 

२० िमु्ला 60401 पािारा ी गाउाँपातलका 1375 9480 10855 

२१ िमु्ला 60402 कनका  नु्दरी गाउाँपातलका 1375 9172 10547 

२२ िमु्ला 60403 त िंिा गाउाँपातलका 1375 8695 10070 

२३ िमु्ला 60404 ान्दननाथ नगरपातलका 1500 13602 15102 

२४ िमु्ला 60405 गदुठाौर गाउाँपातलका 1250 7713 8963 

२५ िमु्ला 60406 िािोपानी गाउाँपातलका 1375 9874 11249 

२६ िमु्ला 60407 तिला गाउाँपातलका 1375 9257 10632 

२७ िमु्ला 60408 ष्ट्रहमा गाउाँपातलका 1375 7772 9147 

२८ कातलकोट 60501 पलािा गाउाँपातलका 1375 9184 10559 

२९ कातलकोट 60502 पााल झरना गाउाँपातलका 1375 8311 9686 

३० कातलकोट 60503 रास्कोट नगरपातलका 1375 10014 11389 

३१ कातलकोट 60504  ान्नी त िणेी गाउाँपातलका 1375 8593 9968 

३२ कातलकोट 60505 नरहररनाथ गाउाँपातलका 1500 12240 13740 

३३ कातलकोट 60506 खााँडााक्र नगरपातलका 1500 12402 13902 
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क्र. िं. जिल्ला  ङ्किे निं. स्थानीय  रकारको नाम न्यूनिम   ुमा आधाररि िम्मा 

३४ कातलकोट 60507 तिलागफुा नगरपातलका 1375 10023 11398 

३५ कातलकोट 60508 महािै गाउाँपातलका 1250 6594 7844 

३६ कातलकोट 60509 शभुू कालीका गाउाँपातलका 1375 9156 10531 

३७ दैलेख 60601 नौमलेु गाउाँपातलका 1500 7985 9485 

३८ दैलेख 60602 महाब ुगाउाँपातलका 1375 7658 9033 

३९ दैलेख 60603 भैूरिी गाउाँपातलका 1500 8213 9713 

४० दैलेख 60604 ठााँटीकााँध गाउाँपातलका 1375 7161 8536 

४१ दैलेख 60605 आठबी  नगरपातलका 1500 9533 11033 

४२ दैलेख 60606 ाामणु्डा तबन्रा ैनी नगरपातलका 1500 9068 10568 

४३ दैलेख 60607 दलु्ल ुनगरपातलका 1750 12825 14575 

४४ दैलेख 60608 नारायण नगरपातलका 1500 10270 11770 

४५ दैलेख 60609 भूगििीमाई गाउाँपातलका 1375 7421 8796 

४६ दैलेख 60610 डुङ्गेश्वर गाउाँपातलका 1375 6934 8309 

४७ दैलेख 60611 गरुााँ  गाउाँपातलका 1500 8669 10169 

४८ िािरकोट 60701 बारेकोट गाउाँपातलका 1375 6836 8211 

४९ िािरकोट 60702 कु े गाउाँपातलका 1500 7819 9319 

५० िािरकोट 60703 िनुीाााँदे गाउाँपातलका 1500 7728 9228 

५१ िािरकोट 60704 छेडागाड नगरपातलका 1625 10965 12590 

५२ िािरकोट 60705 जशिालय गाउाँपातलका 1375 6353 7728 

५३ िािरकोट 60706 भेूरीमातलका नगरपातलका 1625 11220 12845 

५४ िािरकोट 60707 नलगाड नगरपातलका 1500 8658 10158 

५५ रुकुम (पजिम भूाग) 60801 आठतब कोट नगरपातलका 1625 10552 12177 

५६ रुकुम (पजिम भूाग) 60802  ानीभेूरी गाउाँपातलका 1500 8268 9768 

५७ रुकुम (पजिम भूाग) 60803 बााँष्ट्रफकोट गाउाँपातलका 1375 7398 8773 

५८ रुकुम (पजिम भूाग) 60804 मतु कोट नगरपातलका 1625 11719 13344 

५९ रुकुम (पजिम भूाग) 60805 त िणेी गाउाँपातलका 1375 7846 9221 

६० रुकुम (पजिम भूाग) 60806 ाौरिहारी नगरपातलका 1500 9829 11329 

६१  ल्यान 60901 दामाि गाउाँपातलका 1375 7856 9231 

६२  ल्यान 60902 कुमाख गाउाँपातलका 1500 9271 10771 

६३  ल्यान 60903 बनगाड कुष्ट्रपण्डे नगरपातलका 1625 11294 12919 

६४  ल्यान 60904 त द्धकुमाख गाउाँपातलका 1375 5887 7262 

६५  ल्यान 60905 बागाौर नगरपातलका 1625 11567 13192 

६६  ल्यान 60906 छ ेश्वरी गाउाँपातलका 1500 8542 10042 

६७  ल्यान 60907 शारदा नगरपातलका 1625 11714 13339 

६८  ल्यान 60908 कातलमाटी गाउाँपातलका 1500 8787 10287 

६९  ल्यान 60909 त िणेी गाउाँपातलका 1375 7002 8377 

७०  ल्यान 60910 कपरुकोट गाउाँपातलका 1375 7459 8834 
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७१  खेुि 61001 त म्िा गाउाँपातलका 1500 9866 11366 

७२  खेुि 61002 जाङ्गगाड गाउाँपातलका 1375 7169 8544 

७३  खेुि 61003 लेकबेशी नगरपातलका 1625 11232 12857 

७४  खेुि 61004 गभुूािकोट नगरपातलका 1750 13934 15684 

७५  खेुि 61005 भेूरीगिंगा नगरपातलका 1750 13337 15087 

७६  खेुि 61006 बीरेन्रनगर नगरपातलका 2500 26812 29312 

७७  खेुि 61007 बराहिाल गाउाँपातलका 1500 9863 11363 

७८  खेुि 61008 पञ्चपरुी नगरपातलका 1625 11068 12693 

७९  खेुि 61009 ाौकुन ेगाउाँपातलका 1500 9396 10896 

िम्मा 113750 686250 800000 

 


