
आधारभूत स्वास््य सेवा केन्द्र निर्ााण तथा सञ्चालि खचाका लागि ववनियोजित बिेट वववरण 

रकम रू. हजारमा 

सि.नं. जजल्ला स्थानीय तह रकम 

१ ताप्लेजुङ्ग फुङलीङ नगरपासलका 8330 

२ ताप्लेजुङ्ग आठराई त्रिवेणी गाउँपासलका 1666 

३ ताप्लेजुङ्ग मैवाखोला गाउँपासलका 3332 

४ ताप्लेजुङ्ग सिरीजङ्घा गाउँपासलका 1666 

५ पाँचथर फफदिम नगरपासलका 10924 

६ पाँचथर कुम्मायक गाउँपासलका 1666 

७ पाँचथर तुम्वेवा गाउँपासलका 1666 

८ पाँचथर फालेलुङ गाउँपासलका 4998 

९ पाँचथर फाल्गुनन्ि गाउँपासलका 1666 

१० पाँचथर याङवरक गाउँपासलका 1666 

११ पाँचथर दहसलहाङ गाउँपासलका 1666 

१२ इलाम ईलाम नगरपासलका 7440 

१३ इलाम िेउमाई नगरपासलका 3720 

१४ इलाम माई नगरपासलका 10578 

१५ इलाम िुयोिय नगरपासलका 10578 

१६ इलाम चुलाचुली गाउँपासलका 9106 

१७ इलाम फाकफोकथुम गाउँपासलका 1666 

१८ इलाम माईजोगमाई गाउँपासलका 1860 

१९ इलाम माङिेबुङ गाउँपासलका 3332 

२० इलाम रोङ गाउँपासलका 3720 

२१ झापा अजुनुधारा  नगरपासलका 10772 

२२ झापा कन्काई  नगरपासलका 7440 

२३ झापा गौरािह नगरपासलका 9452 

२४ झापा िमक नगरपासलका 19638 

२५ झापा ववताुमोड नगरपासलका 8326 

२६ झापा भद्रपुर नगरपासलका 12050 

२७ झापा मेचीनगर  नगरपासलका 19638 

२८ झापा सिविताक्षी नगरपासलका 15964 

२९ झापा कचनकवल गाउँपासलका 1666 



सि.नं. जजल्ला स्थानीय तह रकम 

३० झापा कमल गाउँपासलका 10190 

३१ झापा गौररगंज गाउँपासलका 3526 

३२ झापा झापा गाउँपासलका 6664 

३३ झापा बाह्रििी गाउँपासलका 7246 

३४ झापा बुध्ििाजन्त गाउँपासलका 9452 

३५ झापा हजल्िबारी गाउँपासलका 3332 

३६ िंखुवािभा खाँिवारी नगरपासलका 9300 

३७ िंखुवािभा चैनपुर नगरपासलका 14880 

३८ िंखुवािभा धमुिेवी नगरपासलका 11160 

३९ िंखुवािभा पाँचखपन नगरपासलका 14686 

४० िंखुवािभा मािी नगरपासलका 10772 

४१ िंखुवािभा भोटखोला गाउँपासलका 3720 

४२ िंखुवािभा मकालु गाउँपासलका 1860 

४३ िंखुवािभा िभापोखरी गाउँपासलका 7246 

४४ िंखुवािभा सिलीचोङ गाउँपासलका 1860 

४५ तेह्रथुम म्याङलुङ नगरपासलका 3720 

४६ तेह्रथुम लालीगुराँि नगरपासलका 7440 

४७ तेह्रथुम मेन्छयायेम गाउँपासलका 5580 

४८ भोजपुर भोजपुर नगरपासलका 5580 

४९ भोजपुर षडानन्ि नगरपासलका 7440 

५० भोजपुर अरुण गाउँपासलका 1860 

५१ भोजपुर आमचोक गाउँपासलका 3720 

५२ भोजपुर टेम्केमैयुड गाउँपासलका 4580 

५३ भोजपुर रामप्रिाि राई गाउँपासलका 1860 

५४ भोजपुर िाल्पासिसलछो गाउँपासलका 1860 

५५ भोजपुर हतुवागढी गाउँपासलका 3720 

५६ धनकुटा धनकुटा नगरपासलका 11160 

५७ धनकुटा पाख्रिवाि नगरपासलका 7440 

५८ धनकुटा महालक्ष्मी  नगरपासलका 5192 

५९ धनकुटा िदहिभूसम गाउँपासलका 8912 

६० धनकुटा चौत्रबिे गाउँपासलका 3526 

६१ धनकुटा छथर जोरपाटी गाउँपासलका 3720 

६२ धनकुटा िाँगुरीगढी गाउँपासलका 1860 



सि.नं. जजल्ला स्थानीय तह रकम 

६३ िुनिरी इटहरी उप-महानगरपासलका 25416 

६४ िुनिरी धरान उप-महानगरपासलका 31878 

६५ िुनिरी इनरुवा नगरपासलका 7052 

६६ िुनिरी िहुवी नगरपासलका 13020 

६७ िुनिरी बराहके्षि नगरपासलका 7398 

६८ िुनिरी रामधुनी नगरपासलका 9646 

६९ िुनिरी कोिी गाउँपासलका 6664 

७० िुनिरी गढी गाउँपासलका 3720 

७१ िुनिरी िेवानगञ्ज गाउँपासलका 3332 

७२ िुनिरी बजु ुगाउँपासलका 3332 

७३ िुनिरी भोक्राहा नरसिहं गाउँपासलका 10578 

७४ िुनिरी हररनगर गाउँपासलका 4260 

७५ मोरङ्ग ववराटनगर महानगरपासलका 35464 

७६ मोरङ्ग उलाुबारी नगरपासलका 10384 

७७ मोरङ्ग पथरी िननश्चरे नगरपासलका 14352 

७८ मोरङ्ग बेलवारी नगरपासलका 12438 

७९ मोरङ्ग रंगेली नगरपासलका 8524 

८० मोरङ्ग रतुवामाई नगरपासलका 8718 

८१ मोरङ्ग लेटाङ नगरपासलका 9300 

८२ मोरङ्ग िुनवषी नगरपासलका 8524 

८३ मोरङ्ग िुन्िर हरैचा नगरपासलका 12244 

८४ मोरङ्ग कटहरी गाउँपासलका 4998 

८५ मोरङ्ग कानेपोखरी गाउँपासलका 7440 

८६ मोरङ्ग केराबारी गाउँपासलका 5580 

८७ मोरङ्ग ग्रामथान गाउँपासलका 1860 

८८ मोरङ्ग जहिा गाउँपासलका 3332 

८९ मोरङ्ग धनपालथान गाउँपासलका 2400 

९० मोरङ्ग बुढीगंगा गाउँपासलका 4260 

९१ मोरङ्ग समक्लाजुङ गाउँपासलका 9300 

९२ िोलुखम्बु िोलुिधुकुण्ड  नगरपासलका 5386 

९३ िोलुखम्बु खुम्वु पािाङल्हामु गाउँपासलका 3720 

९४ िोलुखम्बु माप्य िधुकोिी गाउँपासलका 5580 

९५ िोलुखम्बु थुलुङ्ग िधुकोिी गाउँपासलका 3720 



सि.नं. जजल्ला स्थानीय तह रकम 

९६ िोलुखम्बु नेचािल्यान गाउँपासलका 3720 

९७ िोलुखम्बु माहाकुलुङ गाउँपासलका 5580 

९८ िोलुखम्बु सलखु वपके गाउँपासलका 3332 

९९ िोलुखम्बु िोताङ गाउँपासलका 5192 

१०० खोटाङ्ग दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी  नगरपासलका 5580 

१०१ खोटाङ्ग खोटेहाङ गाउँपासलका 1666 

१०२ खोटाङ्ग दिपु्रङ चुइचुम्मा गाउँपासलका 1666 

१०३ खोटाङ्ग रावा वेँिी गाउँपासलका 1666 

१०४ खोटाङ्ग वराहपोखरी गाउँपासलका 1666 

१०५ खोटाङ्ग िाकेला गाउँपासलका 1666 

१०६ उियपुर कटारी नगरपासलका 8330 

१०७ उियपुर चौिण्डीगढी नगरपासलका 7052 

१०८ उियपुर त्रियुगा नगरपासलका 24876 

१०९ उियपुर वेलका नगरपासलका 8524 

११० उियपुर उियपुरगढी गाउँपासलका 1666 

१११ उियपुर ताप्ली गाउँपासलका 1666 

११२ उियपुर रौतामाई गाउँपासलका 3332 

११३ उियपुर सलमचुङबुङ गाउँपासलका 3720 

११४ ओखलढुङ्गा सिद्धधचरण नगरपासलका 3720 

११५ ओखलढुङ्गा ख्रखजीिेम्वा गाउँपासलका 4998 

११६ ओखलढुङ्गा चम्पािेवी गाउँपासलका 8718 

११७ ओखलढुङ्गा धचिंखुगढी गाउँपासलका 1860 

११८ ओखलढुङ्गा मानेभञ्याङ गाउँपासलका 1860 

११९ ओखलढुङ्गा मोलुङ गाउँपासलका 1860 

१२० ओखलढुङ्गा सलखु गाउँपासलका 5580 

१२१ ओखलढुङ्गा िुनकोिी गाउँपासलका 8330 

१२२ िप्तरी कञ्चनरुप  नगरपासलका 3720 

१२३ िप्तरी खडक नगरपासलका 5580 

१२४ िप्तरी डाक्नेश्वरी नगरपासलका 1860 

१२५ िप्तरी राजववराज नगरपासलका 11160 

१२६ िप्तरी बोिेबरिाईन नगरपासलका 1860 

१२७ िप्तरी िम्भुनाथ  नगरपासलका 14880 

१२८ िप्तरी िुरुगां नगरपासलका 3720 



सि.नं. जजल्ला स्थानीय तह रकम 

१२९ िप्तरी हनुमाननगर कंकासलनी नगरपासलका 11700 

१३० िप्तरी अग्नीिाइर कृष्णािवरन गाउँपासलका 3720 

१३१ िप्तरी नछन्नमस्ता गाउँपासलका 11460 

१३२ िप्तरी नतरहुत गाउंपासलका 2400 

१३३ िप्तरी नतलाठीकोईलाडी गाउंपासलका 9600 

१३४ िप्तरी त्रबष्णुपुर गाउँपासलका 9840 

१३५ िप्तरी महािेवा गाउँपासलका 6858 

१३६ िप्तरी रुपनी गाउँपासलका 1860 

१३७ िप्तरी िप्तकोिी  नगरपासलका 9300 

१३८ िप्तरी बलान-ववहुल गाउँपासलका 1860 

१३९ सिराहा कल्याणपुर नगरपासलका 1666 

१४० सिराहा गोलबजार नगरपासलका 6664 

१४१ सिराहा धनगढीमाई नगरपासलका 14994 

१४२ सिराहा समचैया नगरपासलका 6664 

१४३ सिराहा लहान नगरपासलका 16660 

१४४ सिराहा सिरहा नगरपासलका 13328 

१४५ सिराहा िुखीपुर नगरपासलका 6664 

१४६ सिराहा अनमुा गाउँपासलका 3332 

१४७ सिराहा कजनु्हा नगरपासलका 13328 

१४८ सिराहा नरहा गाउँपासलका 1666 

१४९ सिराहा नवराजपुर गाउँपासलका 4998 

१५० सिराहा भगवानपुर गाउँपासलका 4066 

१५१ सिराहा ववष्णुपुर गाउँपासलका 4066 

१५२ धनुषा जनकपुर उपमहानगरपासलका 19684 

१५३ धनुषा क्षक्षरेश्वरनाथ नगरपासलका 11160 

१५४ धनुषा गणेिमान–चारनाथ नगरपासलका 12826 

१५५ धनुषा धनुषाधाम नगरपासलका 9106 

१५६ धनुषा नगराइन नगरपासलका 7440 

१५७ धनुषा समधथला नगरपासलका 3720 

१५८ धनुषा वविेह नगरपासलका 3720 

१५९ धनुषा िबैला नगरपासलका 9106 

१६० धनुषा औरही गाउँपासलका 1860 

१६१ धनुषा कमला नगरपासलका 5580 



सि.नं. जजल्ला स्थानीय तह रकम 

१६२ धनुषा बटेश्वर गाउँपासलका 1860 

१६३ धनुषा समधथला ववहारी नगरपासलका 7440 

१६४ धनुषा मुख्रखयापट्दट मुिहरसमया गाउँपासलका 3720 

१६५ धनुषा लक्ष्मीननया गाउँपासलका 5580 

१६६ धनुषा हंिपुर नगरपासलका 3720 

१६७ धनुषा धनौजी गाउँपासलका 1860 

१६८ महोत्तरी गौिाला नगरपासलका 8330 

१६९ महोत्तरी जलेश्वर नगरपासलका 8330 

१७० महोत्तरी बदिुबाि नगरपासलका 4998 

१७१ महोत्तरी एकडारा गाउँपासलका 3332 

१७२ महोत्तरी औरही नगरपासलका 13130 

१७३ महोत्तरी वपपरा गाउँपासलका 3332 

१७४ महोत्तरी बलवा नगरपासलका 7398 

१७५ महोत्तरी भँगाहा नगरपासलका 4998 

१७६ महोत्तरी मदटहानी नगरपासलका 8330 

१७७ महोत्तरी मनरा सििवा नगरपासलका 8132 

१७८ महोत्तरी महोत्तरी गाउँपासलका 4998 

१७९ महोत्तरी रामगोपालपुर नगरपासलका 12396 

१८० महोत्तरी लोहरपट्टी नगरपासलका 6664 

१८१ महोत्तरी िाम्िी गाउँपासलका 6466 

१८२ महोत्तरी िोनमा गाउँपासलका 9798 

१८३ िलाुही ईश्वरपुर नगरपासलका 13020 

१८४ िलाुही गोडैटा नगरपासलका 5580 

१८५ िलाुही मलंगवा  नगरपासलका 12826 

१८६ िलाुही लालबन्िी नगरपासलका 13020 

१८७ िलाुही बरहथवा नगरपासलका 18128 

१८८ िलाुही बलरा नगरपासलका 4998 

१८९ िलाुही हररपुर नगरपासलका 7440 

१९० िलाुही हररवन नगरपासलका 12826 

१९१ िलाुही हररपुवाु नगरपासलका 11160 

१९२ िलाुही कत्रबलािी नगरपासलका 9300 

१९३ िलाुही चक्रघट्टा गाउँपासलका 6664 

१९४ िलाुही चन्द्रनगर गाउँपासलका 4998 



सि.नं. जजल्ला स्थानीय तह रकम 

१९५ िलाुही धनकौल गाउँपासलका 3720 

१९६ िलाुही ब्रह्मपुरी गाउँपासलका 4998 

१९७ िलाुही ववष्णु गाउँपासलका 6664 

१९८ िलाुही बिबरीया गाउँपासलका 3332 

१९९ िलाुही कौडेना गाउँपासलका 3720 

२०० रौतहट गौर नगरपासलका 13020 

२०१ रौतहट चन्द्रपुर नगरपासलका 9798 

२०२ रौतहट राजिेवी नगरपासलका 3720 

२०३ रौतहट ईिनाथ नगरपासलका 5386 

२०४ रौतहट कटहरीया नगरपासलका 5580 

२०५ रौतहट गढीमाई नगरपासलका 5580 

२०६ रौतहट गजुरा नगरपासलका 5580 

२०७ रौतहट िेवाही गोनाही नगरपासलका 7440 

२०८ रौतहट परोहा नगरपासलका 5580 

२०९ रौतहट फतुवा ववजयपुर नगरपासलका 11160 

२१० रौतहट बौधीमाई नगरपासलका 7440 

२११ रौतहट माधवनारायण नगरपासलका 1860 

२१२ रौतहट मौलापुर नगरपासलका 11160 

२१३ रौतहट राजपुर नगरपासलका 7246 

२१४ रौतहट वनृ्िावन नगरपासलका 7786 

२१५ बारा कलैया उपमहानगरपासलका 24960 

२१६ बारा जजतपुर-सिमरा उपमहानगरपासलका 23210 

२१७ बारा कोल्हवी नगरपासलका 9106 

२१८ बारा ननजगढ नगरपासलका 9300 

२१९ बारा महागढीमाई नगरपासलका 4998 

२२० बारा आििु कोतवाल गाउँपासलका 5192 

२२१ बारा करैयामाई गाउँपासलका 7052 

२२२ बारा िेवताल गाउँपासलका 4998 

२२३ बारा पचरौता नगरपासलका 3332 

२२४ बारा परवानीपुर गाउँपासलका 1666 

२२५ बारा प्रिौनी गाउँपासलका 7440 

२२६ बारा फेटा गाउँपासलका 5192 

२२७ बारा िुवण ुगाँउपासलका 3332 
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२२८ बारा ववश्रामपुर गाउँपासलका 1860 

२२९ पिा ु वीरगञ्ज महानगरपासलका 19932 

२३० पिा ु पोखररया नगरपासलका 9300 

२३१ पिा ु पटेवाु िुगौली गाउँपासलका 1860 

२३२ पिा ु पिाुगढी नगरपासलका 8300 

२३३ पिा ु बहुिरमाई नगरपासलका 1860 

२३४ पिा ु त्रबन्िबासिनी गाउँपासलका 1860 

२३५ पिा ु ठोरी (िुवणपुुर) गाउँपासलका 3720 

२३६ पिा ु जजराभवानी गाउँपासलका 1860 

२३७ सिन्धुली कमलामाई नगरपासलका 6664 

२३८ सिन्धुली िधुौली नगरपासलका 3332 

२३९ सिन्धुली तीनपाटन गाउँपासलका 4998 

२४० सिन्धुली मररण गाउँपासलका 4998 

२४१ सिन्धुली िुनकोिी गाउँपासलका 3332 

२४२ सिन्धुली हररहरपुरगढी गाउँपासलका 6664 

२४३ रामेछाप मन्थली नगरपासलका 4986 

२४४ रामेछाप रामेछाप नगरपासलका 1666 

२४५ रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपासलका 1666 

२४६ रामेछाप खाँडािेवी गाउँपासलका 1666 

२४७ रामेछाप िोरम्बा गाउँपासलका 3332 

२४८ रामेछाप सलखु तामाकोिी गाउँपासलका 1666 

२४९ िोलखा जजरी नगरपासलका 8330 

२५० िोलखा सभमेश्वर  नगरपासलका 1666 

२५१ िोलखा कासलन्चोक गाउँपासलका 4992 

२५२ िोलखा गौरीिङ्कर गाउँपासलका 3332 

२५३ िोलखा वैतेश्वर गाउँपासलका 3332 

२५४ िोलखा मेलुङ्ग गाउँपासलका 3332 

२५५ िोलखा िैलुङ्ग गाउँपासलका 3332 

२५६ सिन्धुपाल्चोक चौतारा िागाचोकगढी नगरपासलका 6664 

२५७ सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपासलका 3332 

२५८ सिन्धुपाल्चोक वाह्रवविे नगरपासलका 6664 

२५९ सिन्धुपाल्चोक ईन्द्रावती गाउँपासलका 8330 

२६० सिन्धुपाल्चोक जुगल गाउँपासलका 1666 
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२६१ सिन्धुपाल्चोक बलेफी गाउँपासलका 6658 

२६२ सिन्धुपाल्चोक भोटेकोिी गाउँपासलका 1666 

२६३ सिन्धुपाल्चोक सलिंखुपाखर गाउँपासलका 1666 

२६४ सिन्धुपाल्चोक िुनकोिी गाउँपासलका 1666 

२६५ सिन्धुपाल्चोक हेलम्बु गाउँपासलका 3332 

२६६ रिुवा उत्तरगया गाउँपासलका 3332 

२६७ रिुवा िुभ कासलका गाउँपासलका 4998 

२६८ रिुवा नौकुण्ड गाउँपासलका 4998 

२६९ रिुवा आमाछोदिङ् मा गाउँपासलका 3326 

२७० धादिङ्ग धुनीबेंिी नगरपासलका 9996 

२७१ धादिङ्ग नीलकण्ठ नगरपासलका 11650 

२७२ धादिङ्ग खननयाबाि गाउँपासलका 3332 

२७३ धादिङ्ग गजुरी गाउँपासलका 8330 

२७४ धादिङ्ग गल्छी गाउँपासलका 8330 

२७५ धादिङ्ग ज्वालामूखी गाउँपासलका 3332 

२७६ धादिङ्ग त्रिपुरािुन्िरी गाउँपासलका 1666 

२७७ धादिङ्ग थाके्र गाउँपासलका 6664 

२७८ धादिङ्ग नेिावती गाउँपासलका 3332 

२७९ धादिङ्ग बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपासलका 4998 

२८० धादिङ्ग रुवी भ्याली गाउँपासलका 4998 

२८१ धादिङ्ग सिद्धलेक गाउँपासलका 6664 

२८२ नुवाकोट वविरु नगरपासलका 4992 

२८३ नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपासलका 6664 

२८४ नुवाकोट ककनी गाउँपासलका 3332 

२८५ नुवाकोट तािीगाउँ गाउँपासलका 1666 

२८६ नुवाकोट तारकेश्वर गाउँपासलका 3332 

२८७ नुवाकोट पञ्चकन्या गाउँपासलका 1666 

२८८ नुवाकोट सलखु गाउँपासलका 3332 

२८९ नुवाकोट िुयगुढी गाउँपासलका 1666 

२९० काठमाण्डौं कागेश्वरी–मनोहरा नगरपासलका 6040 

२९१ काठमाण्डौं कीनतपुुर  नगरपासलका 4980 

२९२ काठमाण्डौं टोखा नगरपासलका 8300 

२९३ लसलतपुर लसलतपुर महानगरपासलका 43580 
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२९४ लसलतपुर गोिावरी नगरपासलका 3320 

२९५ लसलतपुर महालक्ष्मी नगरपासलका 11480 

२९६ भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपासलका 2720 

२९७ भक्तपुर भक्तपुर नगरपासलका 25820 

२९८ भक्तपुर मध्यपुर धथमी नगरपासलका 9500 

२९९ भक्तपुर िूयवुवनायक नगरपासलका 5440 

३०० काभे्रपलान्चोक धुसलखेल नगरपासलका 8300 

३०१ काभे्रपलान्चोक नमोबुद्ध नगरपासलका 6640 

३०२ काभे्रपलान्चोक पनौती नगरपासलका 3320 

३०३ काभे्रपलान्चोक पांचखाल नगरपासलका 9960 

३०४ काभे्रपलान्चोक बनेपा नगरपासलका 17340 

३०५ काभे्रपलान्चोक मण्डनिेउपुर नगरपासलका 8300 

३०६ काभे्रपलान्चोक खानीखोला गाउँपासलका 3320 

३०७ काभे्रपलान्चोक चौंरीिेउराली गाउँपासलका 1660 

३०८ काभे्रपलान्चोक तेमाल गाउँपासलका 3320 

३०९ काभे्रपलान्चोक बेथानचोक गाउँपासलका 1660 

३१० काभे्रपलान्चोक भुम्लु गाउँपासलका 6640 

३११ काभे्रपलान्चोक महाभारत गाउँपासलका 9960 

३१२ काभे्रपलान्चोक रोिी गाउँपासलका 4980 

३१३ मकवानपुर हेटौंडा उप-महानगरपासलका 20120 

३१४ मकवानपुर थाहा नगरपासलका 8300 

३१५ मकवानपुर ईन्द्रिरोवर गाउँपासलका 1660 

३१६ मकवानपुर कैलाि गाउँपासलका 9960 

३१७ मकवानपुर बकैया गाउँपासलका 9978 

३१८ मकवानपुर बाग्मती गाउँपासलका 9996 

३१९ मकवानपुर सभमफेिी गाउँपासलका 4980 

३२० मकवानपुर मकवानपुरगढी गाउँपासलका 6640 

३२१ मकवानपुर मनहरी गाउँपासलका 12360 

३२२ मकवानपुर राजक्िराङ्ग गाउँपासलका 9960 

३२३ धचतवन भरतपुर महानगरपासलका 28220 

३२४ धचतवन कासलका नगरपासलका 12680 

३२५ धचतवन खैरहनी नगरपासलका 13280 

३२६ धचतवन माडी नगरपासलका 9960 
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३२७ धचतवन रत्ननगर नगरपासलका 16600 

३२८ धचतवन राप्ती नगरपासलका 12080 

३२९ धचतवन इच्छाकामना गाउँपासलका 4980 

३३० स्याङ्गजा गल्याङ नगरपासलका 7440 

३३१ स्याङ्गजा चापाकोट नगरपासलका 7440 

३३२ स्याङ्गजा पुतलीबजार नगरपासलका 5386 

३३३ स्याङ्गजा भीरकोट नगरपासलका 5580 

३३४ स्याङ्गजा वासलङ नगरपासलका 7440 

३३५ स्याङ्गजा अजुनुचौपारी गाउँपासलका 5386 

३३६ स्याङ्गजा कालीगण्डकी गाउँपासलका 3720 

३३७ स्याङ्गजा फेिीखोला गाउँपासलका 3720 

३३८ स्याङ्गजा त्रबरुवा गाउँपासलका 3720 

३३९ स्याङ्गजा हररनाि गाउँपासलका 5580 

३४० तनहँु भानु नगरपासलका 9996 

३४१ तनहँु सभमाि नगरपासलका 6858 

३४२ तनहँु व्याि नगरपासलका 11464 

३४३ तनहँु िुक्लागण्डकी नगरपासलका 11856 

३४४ तनहँु आँबुखैरेनी गाउँपासलका 5192 

३४५ तनहँु ऋवषङ्ग गाउँपासलका 4998 

३४६ तनहँु नघररङ गाउँपासलका 3332 

३४७ तनहँु म्याग्िे गाउँपासलका 6664 

३४८ तनहँु बजन्िपुर गाउँपासलका 6664 

३४९ गोरखा गोरखा नगरपासलका 8524 

३५० गोरखा पालुङटार नगरपासलका 1860 

३५१ गोरखा आरूघाट गाउँपासलका 7440 

३५२ गोरखा गण्डकी गाउँपासलका 3720 

३५३ गोरखा सभमिेन गाउँपासलका 3720 

३५४ गोरखा िदहि लखन गाउँपासलका 5386 

३५५ गोरखा सिरानचोक गाउँपासलका 1666 

३५६ गोरखा बारपाक िुलीकोट गाउँपासलका 1860 

३५७ मानाङ्ग चामे गाउँपासलका 5580 

३५८ मानाङ्ग नाफुु गाउँपासलका 5580 

३५९ मानाङ्ग नािोङ गाउँपासलका 11160 
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३६० मानाङ्ग मनाङ दिछ् याङ गाउँपासलका 3720 

३६१ लम्जुङ्ग बेिीिहर नगरपासलका 6120 

३६२ लम्जुङ्ग राईनाि नगरपासलका 7440 

३६३ लम्जुङ्ग िुन्िरबजार नगरपासलका 14880 

३६४ लम्जुङ्ग क्व्होलािोथार गाउँपासलका 3720 

३६५ लम्जुङ्ग िधूपोखरी गाउँपासलका 1860 

३६६ लम्जुङ्ग िोिी गाउँपासलका 1666 

३६७ लम्जुङ्ग मस्याुङिी गाउँपासलका 3720 

३६८ कास्की पोखरा लेखनाथ महानगरपासलका 47520 

३६९ कास्की अन्नपूण ुगाउँपासलका 9300 

३७० कास्की माछापुछे्र गाउँपासलका 3720 

३७१ कास्की मािी गाउँपासलका 13020 

३७२ कास्की रूपा गाउँपासलका 1860 

३७३ पवतु कुश्मा नगरपासलका 11160 

३७४ पवतु फलेवाि नगरपासलका 1860 

३७५ पवतु जलजला गाउँपासलका 7440 

३७६ पवतु पैयंू गाउँपासलका 1860 

३७७ पवतु मोिी गाउँपासलका 3720 

३७८ बाग्लुङ्ग गल्कोट नगरपासलका 5192 

३७९ बाग्लुङ्ग जैमुनी नगरपासलका 1860 

३८० बाग्लुङ्ग ढोरपाटन नगरपासलका 8524 

३८१ बाग्लुङ्ग बाग्लुङ नगरपासलका 5732 

३८२ बाग्लुङ्ग काठेखोला गाउँपासलका 3526 

३८३ बाग्लुङ्ग तमानखोला गाउँपासलका 5386 

३८४ बाग्लुङ्ग ताराखोला गाउँपासलका 1860 

३८५ बाग्लुङ्ग ननिीखोला गाउँपासलका 4998 

३८६ बाग्लुङ्ग वडडगाड गाउँपासलका 5192 

३८७ म्याग्िी बेनी नगरपासलका 3332 

३८८ म्याग्िी मंगला गाउँपासलका 1860 

३८९ म्याग्िी मासलका गाउँपासलका 1860 

३९० मुस्ताङ्ग घरपझोङ गाउँपासलका 3720 

३९१ मुस्ताङ्ग थािाङ गाउँपासलका 1860 

३९२ मुस्ताङ्ग लो केिार िामोिरकुण्ड गाउँपासलका 3720 
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३९३ मुस्ताङ्ग लोमन्थाङ गाउँपासलका 3720 

३९४ मुस्ताङ्ग वारगुङ मुजक्तके्षि गाउँपासलका 1860 

३९५ नवलपरािी (बिुघाट िुस्ता पूव)ु कावािोती नगरपासलका 22046 

३९६ नवलपरािी (बिुघाट िुस्ता पूव)ु गैंडाकोट नगरपासलका 22046 

३९७ नवलपरािी (बिुघाट िुस्ता पूव)ु िेवचुली नगरपासलका 21350 

३९८ नवलपरािी (बिुघाट िुस्ता पूव)ु मध्यववन्ि ुनगरपासलका 15188 

३९९ नवलपरािी (बिुघाट िुस्ता पूव)ु बुसलङटार गाउँपासलका 1860 

४०० नवलपरािी (बिुघाट िुस्ता पूव)ु त्रबनयी त्रिवेणी गाउँपासलका 4998 

४०१ नवलपरािी (बिुघाट िुस्ता पूव)ु हुप्िेकोट गाउँपासलका 6664 

४०२ नवलपरािी बिुघाट नगरपासलका 20350 

४०३ नवलपरािी रामग्राम नगरपासलका 17824 

४०४ नवलपरािी िुनवल नगरपासलका 17976 

४०५ नवलपरािी िुस्ता गाउँपासलका 2400 

४०६ नवलपरािी प्रतापपुर गाउँपासलका 3332 

४०७ नवलपरािी िरावल गाउँपासलका 1666 

४०८ रूपन्िेही बुटवल उपमहानगरपासलका 34350 

४०९ रूपन्िेही नतलोत्तमा नगरपासलका 22736 

४१० रूपन्िेही िेविह नगरपासलका 15922 

४११ रूपन्िेही लुजम्वनी िांस्कृनतक नगरपासलका 10826 

४१२ रूपन्िेही सिध्िाथनुगर नगरपासलका 26650 

४१३ रूपन्िेही िैनामैना नगरपासलका 12910 

४१४ रूपन्िेही ओमिनतया गाउँपासलका 1666 

४१५ रूपन्िेही कन्चन गाउँपासलका 7300 

४१६ रूपन्िेही कोटहीमाई गाउँपासलका 1666 

४१७ रूपन्िेही गैडहवा गाउँपासलका 9578 

४१८ रूपन्िेही मचवुारी गाउँपासलका 7106 

४१९ रूपन्िेही मायािेवी गाउँपासलका 8772 

४२० रूपन्िेही िुध्िोधन गाउँपासलका 4998 

४२१ रूपन्िेही िम्मरीमाई गाउँपासलका 1666 

४२२ रूपन्िेही सियारी गाउँपासलका 3526 

४२३ कवपलवस्तु कवपलवस्तु नगरपासलका 11880 

४२४ कवपलवस्तु कृष्णनगर नगरपासलका 11020 

४२५ कवपलवस्तु बाणगंगा नगरपासलका 7440 
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४२६ कवपलवस्तु बुध्िभुमी नगरपासलका 2720 

४२७ कवपलवस्तु सिवराज नगरपासलका 11880 

४२८ कवपलवस्तु ववजयनगर गाउँपासलका 5580 

४२९ कवपलवस्तु िुध्िोधन गाउँपासलका 2720 

४३० अघाुखाँची भुसमकास्थान नगरपासलका 5192 

४३१ अघाुखाँची सितगंगा नगरपासलका 10190 

४३२ अघाुखाँची िजन्धखकु नगरपासलका 8912 

४३३ अघाुखाँची छििेव गाउँपासलका 1666 

४३४ अघाुखाँची मालारानी गाउँपासलका 5192 

४३५ पाल्पा तानिेन नगरपासलका 12784 

४३६ पाल्पा रामपुर नगरपासलका 8912 

४३७ पाल्पा नतनाउ गाउँपासलका 3720 

४३८ पाल्पा माथागढी गाउँपासलका 1860 

४३९ गुल्मी मुसिकोट नगरपासलका 3526 

४४० गुल्मी रेिंुगा नगरपासलका 18018 

४४१ गुल्मी इस्मा गाउँपासलका 1666 

४४२ गुल्मी कालीगण्डकी गाउँपासलका 1860 

४४३ गुल्मी गुल्मीिरबार गाउँपासलका 1666 

४४४ गुल्मी धुकोट गाउँपासलका 1860 

४४५ गुल्मी ित्यवती गाउँपासलका 1860 

४४६ रोल्पा रोल्पा नगरपासलका 5580 

४४७ रोल्पा त्रिवेणी गाउँपासलका 3720 

४४८ रोल्पा थवाङ गाउँपासलका 3720 

४४९ रोल्पा पररवतुन गाउँपासलका 1860 

४५० रोल्पा माडी गाउँपासलका 3720 

४५१ रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपासलका 7440 

४५२ रोल्पा लुङग्री गाउँपासलका 3720 

४५३ रोल्पा गंगािेव गाउँपासलका 5580 

४५४ रोल्पा िुनछहरी गाउँपासलका 1860 

४५५ रोल्पा िुननलस्मनृत गाउँपासलका 3720 

४५६ प्यूठान प्यूठान नगरपासलका 7398 

४५७ प्यूठान स्वगदु्वारी नगरपासलका 3720 

४५८ प्यूठान गौमुखी गाउँपासलका 1860 
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४५९ प्यूठान ख्रझमरुक गाउँपासलका 5580 

४६० प्यूठान नौबदहनी गाउँपासलका 3720 

४६१ प्यूठान मल्लरानी गाउँपासलका 1666 

४६२ प्यूठान िरुमारानी गाउँपासलका 5580 

४६३ िाङ्ग घोराही उपमहानगरपासलका 14212 

४६४ िाङ्ग तुल्िीपुर उपमहानगरपासलका 23372 

४६५ िाङ्ग लमही नगरपासलका 9384 

४६६ िाङ्ग गढवा गाउँपासलका 6664 

४६७ िाङ्ग िंगीिरण गाउँपासलका 6664 

४६८ िाङ्ग बंगलाचुली गाउँपासलका 6858 

४६९ िाङ्ग बबई गाउँपासलका 8330 

४७० िाङ्ग राजपुर गाउँपासलका 8330 

४७१ िाङ्ग राप्ती गाउँपासलका 12716 

४७२ िाङ्ग िाजन्तनगर गाउँपासलका 6664 

४७३ बाँके नेपालगञ्ज उपमहानगरपासलका 28424 

४७४ बाँके कोहलपुर नगरपासलका 21488 

४७५ बाँके खजुरा गाउँपासलका 5120 

४७६ बाँके डुडुवा गाउँपासलका 1666 

४७७ बाँके बैजनाथ गाउँपासलका 9826 

४७८ बाँके राप्तीिोनारी गाउँपासलका 8772 

४७९ बदिुया गुलररया नगरपासलका 20264 

४८० बदिुया ठाकुरबाबा नगरपासलका 9772 

४८१ बदिुया बाँिगढी नगरपासलका 15266 

४८२ बदिुया मधुवन नगरपासलका 9384 

४८३ बदिुया राजापुर नगरपासलका 6052 

४८४ बदिुया बारबदिुया नगरपासलका 13770 

४८५ बदिुया गेरुवा गाउँपासलका 3332 

४८६ बदिुया बढैयाताल गाउँपासलका 8330 

४८७ रूकुम पूव ु पुथा उत्तरगंगा गाउँपासलका 14880 

४८८ रूकुम पूव ु भूमे गाउँपासलका 7440 

४८९ रूकुम पूव ु सिस्ने गाउँपासलका 5580 

४९० मुगु छायाँनाथ रारा नगरपासलका 16660 

४९१ मुगु खत्याड गाउँपासलका 6664 
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४९२ मुगु मुगुमकामाुरोंग गाउँपासलका 6664 

४९३ मुगु िोरु गाउँपासलका 6664 

४९४ डोल्पा ठूलीभेरीनगरपासलका 11662 

४९५ डोल्पा त्रिपुरािुन्िरी नगरपासलका 9996 

४९६ डोल्पा काईके गाउँपासलका 8330 

४९७ डोल्पा छाकाु ताङिोङ गाउँपासलका 6664 

४९८ डोल्पा जगिलु्ला गाउँपासलका 3332 

४९९ डोल्पा डोल्पो बुध्ि गाउँपासलका 6664 

५०० डोल्पा मुड्केचुला गाउँपासलका 13716 

५०१ डोल्पा िे फोक्िुन्डो गाउँपासलका 10190 

५०२ हुम्ला अिानचुली गाउँपासलका 4998 

५०३ हुम्ला खापुुनाथ गाउँपासलका 1666 

५०४ हुम्ला चंखेली गाउँपासलका 1860 

५०५ हुम्ला ताँजाकोट गाउँपासलका 4998 

५०६ हुम्ला नाम्खा गाउँपासलका 1666 

५०७ हुम्ला िकेगाड गाउँपासलका 3332 

५०८ हुम्ला सिमकोट गाउँपासलका 4998 

५०९ जुम्ला चन्िननाथ नगरपासलका 9300 

५१० जुम्ला कनकािुन्िरी गाउँपासलका 7440 

५११ जुम्ला गुदठचौर गाउँपासलका 3720 

५१२ जुम्ला तातोपानी गाउँपासलका 7440 

५१३ जुम्ला नतला गाउँपासलका 9300 

५१४ जुम्ला पातारािी गाउँपासलका 5580 

५१५ जुम्ला सिजंा गाउँपासलका 5580 

५१६ जुम्ला दहमा गाउँपासलका 7440 

५१७ कासलकोट खाँडाचक्र नगरपासलका 13328 

५१८ कासलकोट नतलागुफा नगरपासलका 9996 

५१९ कासलकोट रास्कोट नगरपासलका 9996 

५२० कासलकोट िुभ कासलका गाउँपासलका 10190 

५२१ कासलकोट नरहररनाथ गाउँपासलका 6664 

५२२ कासलकोट पचालझरना गाउँपसलका 9996 

५२३ कासलकोट पलाता गाउँपासलका 9996 

५२४ कासलकोट महावै गाउँपासलका 8330 
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५२५ कासलकोट िान्नी त्रिवेणी गाउँपासलका 9996 

५२६ रूकुम आठत्रबिकोट नगरपासलका 16740 

५२७ रूकुम चौरजहारी नगरपासलका 18600 

५२८ रूकुम मुसिकोट नगरपासलका 16740 

५२९ रूकुम त्रिवेणी गाउँपासलका 11160 

५३० रूकुम बाँफफकोट गाउँपासलका 11160 

५३१ रूकुम िानीभेरी गाउँपासलका 11160 

५३२ िल्यान बागचौर नगरपासलका 11160 

५३३ िल्यान बनगाँड कुवपण्डे नगरपासलका 9300 

५३४ िल्यान िारिा नगरपासलका 13020 

५३५ िल्यान कपुरकोट गाउँपासलका 3720 

५३६ िल्यान कासलमाटी गाउँपासलका 5580 

५३७ िल्यान कुमाखमासलका गाउँपासलका 3720 

५३८ िल्यान छिेश्वरी गाउँपासलका 5580 

५३९ िल्यान सिध्िकुमाख गाउँपासलका 3720 

५४० िल्यान त्रिवेणी गाउँपासलका 3720 

५४१ िल्यान िामाु गाउँपासलका 5580 

५४२ िुखेत गुभाुकोट नगरपासलका 13020 

५४३ िुखेत पञ्चपुरी नगरपासलका 11160 

५४४ िुखेत भेरीगंगा नगरपासलका 18600 

५४५ िुखेत लेकबेिी नगरपासलका 9300 

५४६ िुखेत बीरेन्द्रनगर नगरपासलका 23620 

५४७ िुखेत धचङ्गाड गाउँपासलका 1860 

५४८ िुखेत चौकुने गाउँपासलका 9300 

५४९ िुखेत बराहताल गाउँपासलका 9300 

५५० िुखेत सिम्ता गाउँपासलका 1860 

५५१ जाजरकोट छेडागाड नगरपासलका 14062 

५५२ जाजरकोट नलगाड नगरपासलका 11662 

५५३ जाजरकोट भेरीमासलका नगरपासलका 13130 

५५४ जाजरकोट कुिे गाउँपासलका 6664 

५५५ जाजरकोट जुनीचाँिे गाउँपासलका 11662 

५५६ जाजरकोट बारेकोट गाउँपासलका 8330 

५५७ जाजरकोट सिवालय गाउँपासलका 9996 
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५५८ िैलेख आठबीि नगरपासलका 5580 

५५९ िैलेख चामुण्डा त्रबन्द्रािैनी नगरपासलका 11160 

५६० िैलेख िलु्लु नगरपासलका 7440 

५६१ िैलेख नारायण नगरपासलका 7440 

५६२ िैलेख गुराँि गाउँपासलका 5580 

५६३ िैलेख ठाँटीकाँध गाउँपासलका 5580 

५६४ िैलेख डंुगेश्वर गाउँपासलका 3720 

५६५ िैलेख नौमुले गाउँपासलका 1860 

५६६ िैलेख भगवतीमाई गाउँपासलका 1860 

५६७ िैलेख भैरवी गाउँपासलका 7440 

५६८ िैलेख महाबु गाउँपासलका 1860 

५६९ कैलाली धनगढी उपमहानगरपासलका 35700 

५७० कैलाली गोिावरी नगरपासलका 16800 

५७१ कैलाली गौरीगंगा नगरपासलका 18986 

५७२ कैलाली घोडाघोडी नगरपासलका 17166 

५७३ कैलाली दटकापुर नगरपासलका 12686 

५७४ कैलाली भजनी नगरपासलका 12560 

५७५ कैलाली लजम्कचुहा नगरपासलका 16360 

५७६ कैलाली कैलारी गाउँपासलका 6440 

५७७ कैलाली चुरे गाउँपासलका 5580 

५७८ कैलाली जानकी गाउँपासलका 11020 

५७९ कैलाली जोिीपुर गाउँपासलका 10160 

५८० कैलाली बिुगोररया गाउँपासलका 8300 

५८१ कैलाली मोहन्याल गाउँपासलका 7440 

५८२ डोटी दिपायल सिलगढी नगरपासलका 1666 

५८३ डोटी सिखर नगरपासलका 3332 

५८४ डोटी आििु गाउँपासलका 1666 

५८५ डोटी के.आई.सि.ं गाउँपासलका 3332 

५८६ डोटी बडीकेिार गाउँपासलका 1666 

५८७ डोटी िायल गाउँपासलका 4998 

५८८ आछाम कमलबजार नगरपासलका 1666 

५८९ आछाम पंचिेवल ववनायक नगरपासलका 1666 

५९० आछाम मंगलिेन नगरपासलका 8330 



सि.नं. जजल्ला स्थानीय तह रकम 

५९१ आछाम िाँफेवगर नगरपासलका 3332 

५९२ आछाम चौरपाटी गाउँपासलका 1666 

५९३ आछाम ढकारी गाउँपासलका 6664 

५९४ आछाम तुमाुखाँि गाउँपासलका 1666 

५९५ आछाम मेल्लेख गाउँपासलका 1666 

५९६ बाजुरा त्रिवेणी नगरपासलका 10384 

५९७ बाजुरा बडडमासलका नगरपासलका 8330 

५९८ बाजुरा बुढीगंगा नगरपासलका 11662 

५९९ बाजुरा बुढीनन्िा नगरपासलका 11662 

६०० बाजुरा गौमुल गाउँपासलका 6664 

६०१ बाजुरा खप्तड छेडेिह गाउँपासलका 3332 

६०२ बाजुरा जगन्नाथ गाउँपासलका 6664 

६०३ बाजुरा स्वामीकानतकु खापर गाउँपासलका 3332 

६०४ बाजुरा दहमाली गाउँपासलका 10384 

६०५ बझाङ्ग जयपथृ्वी नगरपासलका 8330 

६०६ बझाङ्ग बंुगल नगरपासलका 6664 

६०७ बझाङ्ग िैपाल गाउँपासलका 8524 

६०८ बझाङ्ग केिारस्यँु गाँउपासलका 4998 

६०९ बझाङ्ग खप्तडछान्ना गाँउपासलका 3526 

६१० बझाङ्ग छत्रबि पाधथभरा गाँउपासलका 3332 

६११ बझाङ्ग तालकोट गाँउपासलका 8718 

६१२ बझाङ्ग थलारा गाँउपासलका 6664 

६१३ बझाङ्ग िगुाुथली गाँउपासलका 6664 

६१४ बझाङ्ग मष्टा गाउँपासलका 4998 

६१५ बझाङ्ग ववत्थडधचर गाँउपासलका 9996 

६१६ बझाङ्ग िूमाु गाउँपासलका 4998 

६१७ िाचुलुा महाकाली नगरपासलका 5580 

६१८ िाचुलुा िैल्यसिखर नगरपासलका 5580 

६१९ िाचुलुा अवपदहमाल गाउँपासलका 7246 

६२० िाचुलुा िहँुु गाउँपासलका 1860 

६२१ िाचुलुा नौगाड गाउँपासलका 3526 

६२२ िाचुलुा व्याँि गाउँपासलका 1860 

६२३ िाचुलुा मामाु गाउँपासलका 1860 
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६२४ िाचुलुा मासलकाजुनु गाउँपासलका 3720 

६२५ िाचुलुा लेकम गाउँपासलका 3332 

६२६ बैतडी ििरथचन्ि नगरपासलका 1860 

६२७ बैतडी पाटन नगरपासलका 1860 

६२८ बैतडी मेलौली नगरपासलका 5580 

६२९ बैतडी डीलािैनी गाउँपासलका 3526 

६३० बैतडी िोगडाकेिार गाउँपासलका 1860 

६३१ बैतडी सिवनाथ गाउँपासलका 5580 

६३२ बैतडी सिगाि गाउँपासलका 5386 

६३३ बैतडी िुनयुा गाउँपासलका 3720 

६३४ डडेलधुरा अमरगढी नगरपासलका 11160 

६३५ डडेलधुरा परिुराम नगरपासलका 16740 

६३६ डडेलधुरा अजयमेरु गाउँपासलका 1666 

६३७ डडेलधुरा आसलताल गाउँपासलका 10966 

६३८ डडेलधुरा गन्यापधुरा गाउँपासलका 1860 

६३९ डडेलधुरा नविगुाु गाउँपासलका 1666 

६४० डडेलधुरा भागेश्वर गाउँपासलका 3720 

६४१ कंचनपुर कृष्णपुर नगरपासलका 14960 

६४२ कंचनपुर पुनवाुि नगरपासलका 15740 

६४३ कंचनपुर बेिकोट नगरपासलका 15420 

६४४ कंचनपुर बेलौरी नगरपासलका 13020 

६४५ कंचनपुर सभमित्त नगरपासलका 26052 

६४६ कंचनपुर माहाकाली नगरपासलका 14880 

६४७ कंचनपुर िुक्लाफाँट नगरपासलका 16546 

६४८ कंचनपुर बेलडाँडी गाउँपासलका 6440 

६४९ कंचनपुर लालझाडी गाउँपासलका 5580 

 


