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प्राकृतिक स्रोिको परिचालनबाट प्राप् ि िोयल्टी बााँडफााँड सम्बन्धी तसफारिस 

आतथिक वर्ि २०७७/७८ का लाति नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय िहबीच प्राकृतिक स्रोिको 
परिचालनबाट प्राप् ि हनुे िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँडको सम्बन्धमा नेपाल सिकािलाई िरिएको  
तसफारिस।  

तसफारिस तमति: २०७७/०१/३१ ििे, बधुबाि।  

१.पषृ् ठभतूम 

नेपालको संहवधानले िाष्टष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा हवत्त आयोिलाई िाज्यमा उपलब्ध हनुे प्राकृतिक एवम ्
हवत्तीय स्रोिको नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय िहका बीचमा समन्याहयक ढंिले बााँडफााँड ि 
हवििण िनिका लाति तसफारिस िने ष्टिम्मेवािी प्रदान ििेको छ। यसै सन्दभिमा िीनै िहका सिकािले 
प्राकृतिक स्रोिको प्रयोि ि हवकासबाट प्राप् ि लाभको समन्याहयक हवििण िनिका लाति त्यस्िो लाभको 
तनष्ट चि अंश िोयल्टी, सेवा वा वस्िकुो रुपमा परियोिना प्रभाहवि क्षेत्र ि स्थानीय समदुायलाई हवििण 
िनुिपने हनु्छ। सिकािका िीन िहबीच प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप् ि हनुे िोयल्टीको बााँडफााँडका लाति 
तसफारिस िने, प्राकृतिक स्रोिको उपयोि ि हवकास िनि आवयक लिानी ि सोको प्रतिफलको हहस्सा 
तनधाििण िने ि प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँड सम्बन्धी हवर्यमा उठ्न सक्ने सम्भाहवि हववाद तनवािणको 
उपाय खोज्ने एवम ्प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँड िदाि सोसाँि सम्बष्टन्धि वािाविणीय प्रभाव मूल्याङ् कन 
सम्बन्धमा आवयक अध्ययन अनसुन्धान ििी सझुाव ददने ष्टिम्मेवािी समेि संहवधानले आयोिलाई प्रदान 
ििेको छ।  

आयोिले तसफारिस िने हवतभन्न हकतसमका हवत्तीय हस्िान्ििणहरू मध्ये प्राकृतिक स्रोिको परिचालनबाट 
प्राप् ि हनुे िोयल्टी बााँडफााँड िथा हवििण पतन स्रोि परिचालनको बााँडफााँडतभत्र पदिछ। हव वका धेिै 
मलुकुहरूले प्राकृतिक स्रोिको अवष्टस्थति, प्राकृतिक स्रोिहरूले ओिट्ने क्षेत्रफल, प्राकृतिक स्रोिको 
परिचालनबाट पने प्रभाव, प्राकृतिक स्रोिको परिचालनबाट प्रभाहवि िनसङ््या िस्िा हवर्यहरूको अध्ययन 
िथा हव लेर्ण ििी यस्िो िोयल्टी बााँडफााँड ि हवििण िने प्रचलन िहेको छ। प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप् ि 
लाभको बााँडफााँड ि हवििण िदाि प्राकृतिक स्रोि उपि िाष्टष् िय स्वातमत्व (National Ownership) कायम 
हनुपुने, िनु स्थानमा प्राकृतिक स्रोि छ उक्त स्थानमा िहने िनिालाई सो स्रोिको परिचालनबाट हवशेर् 
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लाभ (Special Benefit ) हनुपुने िथा प्राकृतिक स्रोिको उपयोिबाट वािाविण िोष्टखमको व्यवस्थापनमा 
लाग्ने लाििको हववेकपूणि हवभािन िरिनपुने िस्िा तसद्धान्िलाई आत्मसाि ्िरिनपुदिछ।  

प्राकृतिक स्रोि समष्टष् टिि रुपमा मूलकभरिको हनुे ि सोही मान्यिाका आधािमा प्राकृतिक स्रोिको 
परिचालनबाट प्राप् ि प्रतिफलको हहस्सा मूलकुभि बााँडफााँड ि हवििण िनुिपदिछ भन्ने आम धािणा भए 
िापतन प्राकृतिक स्रोिको परिचालन ि बााँडफााँड सम्बन्धी हवद्यमान संवैधातनक िथा कानूनी प्रवाधानलाई 
मध्यनिि िदै आयोिले िोयल्टी बााँडफााँड सम्बन्धी तसफारिस ििेको छ। यसै सन्दभिमा अन्िि-सिकािी 
हवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ मा पवििािोहण, हवद्यिु, वन, खानी िथा खतनि ि पानी िथा 
अन्य प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप् ि हनुे िोयल्टीको ५० प्रतिशि हहस्सा नेपाल सिकािलाई, २५ प्रतिशि 
हहस्सा सम्बष्टन्धि प्रदेशलाई ि २५ प्रतिशि हहस्सा सम्बष्टन्धि स्थानीय िहलाई बााँडफााँड िनुिपने प्रावधान 
िहेको छ। यसै प्रावधान अनरुूप आयोिले आिामी आतथिक वर्ि २०७७/७८ का लाति पवििािोहण, 
हवद्यिु, वन, खानी िथा खतनि पदाथिबाट प्राप् ि हनुे िोयल्टीको प्रदेश ि स्थानीय िहबीच बााँडफााँड िने 
आधाि ि हहस्सा तनधाििण ििी नेपाल सिकािलाई तसफारिस ििेको छ। िि पानी िथा अन्य प्राकृतिक 
स्रोिबाट प्राप् ि हनुे िोयल्टीका सम्बन्धमा कानूनको अभाव, सो सम्बन्धी स्र्ष्ट व्या्या, मापदण्ड एवम ्
िथ्याङ्कको अभावमा मापन िनि सहकएको छैन। आिामी ददनमा यस सम्बन्धमा सम्बष्टन्धि 
सिोकािवालाहरूसाँि छलफल िथा िाय पिामशि ििी यस प्रकािको िोयल्टी समेि बााँडफााँड िनुिपने 
आयोिको धािणा िहेको छ।  

२. संवैधातनक िथा कानूनी व्यवस्था 

२.१ संवैधातनक व्यवस्था 

नेपालको संहवधानले प्राकृतिक स्रोिको संिक्षण, सम्बधिन, उपयोि, परिचालन, बााँडफााँड िथा यसबाट 
प्राप् ि हनु ेप्रतिफलको न्यायोष्टचि हवििणको सतुनष्ट चििाको लाति तनम्न बमोष्टिम व्यवस्था ििेको छ: 

२.१.१ प्राकृतिक साधन स्रोिको संिक्षण, संवद्धिन ि उपयोि सम्बन्धी नीति 

नेपालको संहवधानको भाि ४ मा िाज्यका तनदेशक तसद्धान्ि, नीति िथा दाहयत्व अन्िििि प्राकृतिक साधन 
स्रोिको संिक्षण, संवद्धिन ि उपयोि सम्बन्धी नीतिहरूको व्यवस्था िरिएको छ। िस अनसुाि िाष्टष् िय हहि 
अनकूुल िथा अन्ििपसु्िा समन्यायको मान्यिालाई आत्मसाि ्िदै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोि साधनको 
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संिक्षण, संवद्धिन ि वािाविण अनकूुल ददिो रूपमा उपयोि िने ि स्थानीय समदुायलाई प्राथतमकिा ि 
अग्रातधकाि ददंदै प्राप् ि प्रतिफलहरूको न्यायोष्टचि हवििण िने नीति िाज्यले तलएको छ।  

साथै िनसहभातििामा आधारिि स्वदेशी लिानीलाई प्राथतमकिा ददंदै िलस्रोिको बहउुपयोिी हवकास िने, 

नवीकिणीय ऊिािको उत्पादन िथा हवकास िदै नािरिकका आधािभिू आवयकिा परिपूतििका लाति 
सपुथ ि सलुभ रूपमा भिपदो ऊिािको आपूतिि सतुनष्ट चि िने िथा ऊिािको समषु्टचि प्रयोि िने, िलउत्पन् न 
प्रकोप तनयन्त्रण ि नदीको व्यवस्थापन िदै ददिो ि भिपदो तसंचाइको हवकास िने नीति पतन अवलम्बन 
िरिएको छ।  

यसैििी िनसाधािणमा वािाविणीय स्वच्छिा सम्बन्धी चेिना बढाई औद्योतिक एवम ्भौतिक हवकासबाट 
वािाविणमा पनि सक्ने िोष्टखमलाई न्यूनीकिण िदै वन, वन्यिन्ि,ु पंक्षी, वनस्पति िथा िैहवक हवहवधिाको 
संिक्षण, संवद्धिन ि ददिो उपयोि िने, वािाविणीय सन्िलुनका लाति आवयक भभूािमा वन क्षेत्र कायम 
िा् ने, प्रकृति, वािाविण वा िैहवक हवहवधिामातथ नकािात्मक असि पिेको वा पनि सक्ने अवस्थामा 
नकािात्मक वािाविणीय प्रभाव तनमूिल वा न्यून िनि उपयकु्त उपायहरू अवलम्बन िने, वािाविण प्रदूर्ण 
िनेले सो बापि दाहयत्व बेहोनुिपने िथा वािाविण संिक्षणमा पूविसावधानी ि पूविसूष्टचि सहमति िस्िा 
पयािविणीय ददिो हवकासका तसद्धान्ि अवलम्बन िने ि प्राकृतिक प्रकोपबाट हनुे िोष्टखम न्यूनीकिण िनि 
पूविसूचना, ियािी, उद्धाि, िाहि एवम ्पनुस्थािपना िने नीति िाज्यले अवलम्बन िनेछ भतन उल्लेख ििीएको 
छ।  

२.१.२ प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँड 

नेपालको संहवधानको धािा ५९ अनसुाि संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहले प्राकृतिक स्रोिको प्रयोि वा 
हवकासबाट प्राप् ि लाभको समन्याहयक हवििणको व्यवस्था िनुि पनेछ। त्यस्िो लाभको तनष्ट चि अंश 
िोयल्टी, सेवा वा वस्िकुो रूपमा परियोिना प्रभाहवि क्षेत्र ि स्थानीय समदुायलाई कानून बमोष्टिम हवििण 
िनुि पनेछ। संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहले प्राकृतिक स्रोिको उपयोि िदाि स्थानीय समदुायले लिानी िनि 
चाहेमा लिानीको प्रकृति ि आकािको आधािमा कानून बमोष्टिमको अंश लिानी िनि प्राथतमकिा ददन ुपने 
व्यवस्था पतन सोही धािामा िरिएको छ।  

२.१.३ प्राकृतिक स्रोि सम्बन्धी िाष्टष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा हवत्त आयोिको भतूमका 
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संहवधानको धािा २५१ मा िाष्टष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा हवत्त आयोिको काम, कििव्य ि अतधकािका 
वािेमा व्यवस्था ििीएको छ, िसअनसुाि, 

धािा २५१ को उपधािा १(ि): प्राकृतिक स्रोिको परिचालन िदाि नेपाल सिकाि, प्रदेश ि स्थानीय िहको 
लिानी िथा प्रतिफलको हहस्सा तनधाििणको आधाि ियाि ििी तसफारिस िने।  

धािा २५१ को उपधािा १(झ): प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँड सम्बन्धी हवर्यमा संघ ि प्रदेश, प्रदेश ि 
प्रदेश, प्रदेश ि स्थानीय िह िथा स्थानीय िहहरूबीच उठ्न सक्ने सम्भाहवि हववादको हवर्यमा अध्ययन 
अनसुन्धान ििी त्यसको तनवािण िनि समन्वयात्मक रूपमा काम िनि सझुाव ददने।  

धािा २५१ को उपधािा २: प्राकृतिक स्रोिको बााँडफााँड िदाि सोसाँि सम्बष्टन्धि वािाविणीय प्रभाव 
मूल्याङ् कन सम्बन्धमा आवयक अध्ययन ि अनसुन्धान ििी नेपाल सिकािलाई तसफारिस िने।  

२.१.४ प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप् ि िोयल्टीको अतधकाि 

नेपालको संहवधानको अनसूुची-९ को बुाँदा नं. ६ ि १४ मा प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप् ि िोयल्टी संघ, प्रदेश 
ि स्थानीय िहको अतधकािको साझा सूचीमा िाष्टखएको छ।  

२.२ कानूनी व्यवस्था 

प्राकृतिक स्रोिको परिचालन िथा बााँडफााँड सम्बन्धमा देहाय बमोष्टिमको कानूनी व्यवस्था िरिएको छ: 

२.२.१ िाष्टष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा हवत्त आयोि ऐन, २०७४ 

(१) दफा ३ को खण्ड (छ): प्राकृतिक स्रोिको संिक्षण ि उपयोिका हवर्यमा नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा 
स्थानीय िहलाई आवयक सझुाव ददने।  

(२) दफा १४ को उपदफा १: आयोिले प्राकृतिक स्रोिको परिचालनमा नेपाल सिकाि, प्रदेश िथा 
स्थानीय िहले िने लिानीको हहस्सा देहायका आधािमा िय ििी नेपाल सिकािमा तसफारिस िनुि पनेछ: 

(क) िािस्वको अवस्था ि उठाउन सक्ने क्षमिा, 

(ख) लिानी िनि सक्ने क्षमिा, 

(ि) प्राप् ि िने उपलष्टब्धको हहस्सा, 

(घ) प्राप् ि उपलष्टब्धको उपभोिको हहस्सा, 
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(ङ) पूवािधािको अवस्था ि आवयकिा, 

(च) आतथिक अवस्था ि भौिोतलक बनोट।  

(३) दफा १४ को उपदफा २: आयोिले दफा १४ को उपदफा १ बमोष्टिम प्राकृतिक स्रोिको 
परिचालनबाट प्राप् ि हनुे प्रतिफलको हहस्सा देहायका आधािमा तनधाििण ििी नेपाल सिकािमा तसफारिस 
िनुि पनेछः  

(क) परिचातलि प्राकृतिक स्रोिको अवष्टस्थति, 

(ख) प्राकृतिक स्रोिको परिचालनबाट प्रभाहवि क्षेत्र, 

(ि) परिचातलि प्राकृतिक स्रोि उपिको तनभिििा, 

(घ)  प्रतिफलबाट लाभाष्टन्वि िनसङ््या, 

(ङ)  प्राकृतिक स्रोिमा आष्टिि िनसङ््या, 

(च)  प्राकृतिक स्रोिको संिक्षण ि ददिो व्यवस्थापनमा सहभातििा।  

२.२.२ अन्िि-सिकािी हवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

यस ऐनमा प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप् ि हनुे िोयल्टीको बााँडफााँड सम्बन्धमा देहाय बमोष्टिमका प्रावधानहरू 
िाष्टखएको छ:  

1) दफा ७ को उपदफा १: नेपाल सिकाि, प्रदेश ि स्थानीय िहबीच संघीय कानूनबमोष्टिम प्राकृतिक 
स्रोिबाट प्राप् ि हनुे िोयल्टीको बााँडफााँड िनि नेपाल सिकािले एक संघीय हवभाज्य कोर् खडा 
ििी त्यस्िो िोयल्टीबाट प्राप् ि िकम सो कोर्मा िम्मा िनेछ।  

2) दफा ७ को उपदफा २: दफा ७ को उपदफा १ बमोष्टिमको कोर्मा िहेको िोयल्टीको बााँडफााँड 
नेपाल सिकािले अनसूुची-४ बमोष्टिम वाहर्िक रूपमा िनेछ।  

3) दफा ७ को उपदफा ३: दफा ७ को उपदफा २ बमोष्टिम बााँडफााँड भएको िकममध्ये नेपाल 
सिकािले प्राप् ि िने िकम संघीय सष्ट चि कोर्मा, प्रदेशले प्राप् ि िने िकम सम्बष्टन्धि प्रदेश 
सष्ट चि कोर्मा ि स्थानीय िहले प्राप् ि िने िकम सम्बष्टन्धि स्थानीय सष्ट चि कोर्मा िम्मा 
हनुे ििी उपलब्ध ििाइनेछ।  

4) अन्िि-सिकािी हवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनसूुची-४:   
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प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टीको बााँडफााँड (प्रतिशिमा) 
क्र.सं. िोयल्टी शीर्िक नेपाल सिकाि सम्बष्टन्धि प्रदेश सम्बष्टन्धि स्थानीय िह 

१ पवििािोहण ५० २५ २५ 

२ हवद्यिु ५० २५ २५ 

३ वन ५० २५ २५ 

४ खानी िथा खतनि ५० २५ २५ 

५ पानी िथा अन्य प्राकृतिक 
स्रोि 

५० २५ २५ 

 

5) अन्िि-सिकािी हवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनसूुची-४ को द्रष्टव्य १: नेपाल सिकािले 
आयोिको तसफारिसमा प्राकृतिक स्रोिको उपयोिबाट प्रभाहवि हनुे प्रदेश िथा स्थानीय िह 
(सम्बष्टन्धि स्थानीय िह, ष्टिल्ला समन्वय सतमति) लाई त्यसिी प्रभाहवि भएको अनपुािमा 
समन्याहयक रुपमा प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टीको बााँडफााँड िथा हवििण िनेछ।  

३. प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टी बााँडफााँडका सैद्धाष्टन्िक एवम ्अन्य आधािहरू 

प्राकृतिक स्रोिको परिचालनबाट प्राप् ि िोयल्टीको बााँडफााँड िदाि तलइएका सैद्धाष्टन्िक एवम ्अन्य आधािहरू 
तनम्न बमोष्टिम िहेका छन।्  

(क) प्राकृतिक स्रोिको अतधकातधक सम्बन्ध त्यसको उपयोि ि लाभको बााँडफााँडसाँि िहने िदिछ। 
त्यसपतछ मातै्र सम्पदाहरूको संिक्षण, वािाविण संिक्षणिस्िा सवालहरू यसैसाँि िोतडएि 
आउाँछन।् अन्ििािहिय समदुायले हवकास, वािाविण ि प्राकृतिक स्रोिको उपयोि सम्बन्धमा 
हालसम्मका उपलब्धी, अनभुव ि बहसबाट केही महत्त्वपूणि तसद्धान्िहरू प्रतिपादन ििेका छन।् 
कुनै पतन िािको संहवधान, कानून एवम ्नीति तनमािण प्रहक्रयामा समेि तिनको महत्त्वपूणि भतूमका 
िहेको हनु्छ। प्रथम संहवधान सभाको प्राकृतिक स्रोि, आतथिक अतधकाि िथा िािस्व बााँडफााँड 
सतमतिले ददएको प्रतिवेदनमा प्रस्ििु िरिएका प्राकृतिक स्रोिको परिचालनबाट प्राप् ि प्रतिफलको 
बााँडफााँड सम्बन्धमा उल्लेष्टखि ददिो हवकासको तसद्धान्ि (Principle of Sustainable 

Development), पूवि सावधानीको तसद्धान्ि (Precautionary Principle), साविितनक न्यायको 
तसद्धान्ि (Public Trust Doctrine), प्रदरु्कले क्षतिपूतिि बहन िने तसद्धान्ि (Polluter’s Pay 

Principle), प्राकृतिक स्रोि मातथको साविभौम अतधकािको तसद्धान्ि (Principle of Permanent 

Sovereignty Over Natural Resources), लाभको समन्याहयक बााँडफााँडको तसद्धान्ि (Principle of 
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Equitable Sharing of Benefits) ि प्रविातधकािको तसद्धान्ि (Principle of Eminent Domain) 
समेिको न्यूनिम ममि तभत्र िहेि आयोिले िोयल्टी बााँडफााँड सम्बन्धी तसफारिस ििेको छ।  

(ख) प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टीको बााँडफााँड िदाि अन्िि-सिकािी हवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को 
अनसूुची-४को व्यवस्था अनरुूप प्रभाहवि क्षेत्रका िनिालाई प्रभावका आधािमा समन्याहयक 
रुपमा िोयल्टी बााँडफााँड िनुिपने कानूनी प्रावधानलाई िोयल्टी बााँडफााँडको मु् य आधािको रुपमा 
अवलम्वन िरिएको छ। यसमा प्राकृतिक स्रोि िनु स्थानमा िहेको छ सो स्थानलाई हवशेर् 
लाभसहहि यसबाट प्रभाहवि हनुे स्थानीय िहलाई समेहटएको छ। परिचातलि प्राकृतिक स्रोिको 
अवष्टस्थति िहेको मु् य क्षेत्र (Main Location), मु् य क्षेत्रसाँि िोतडएको प्राकृतिक स्रोिको 
परिचालनबाट प्रभाहवि क्षेत्र (Affected Area) ि परिचातलि प्राकृतिक स्रोिबाट प्रभाहवि 
िनसङ््या (Affected Population) लाई प्रमखु आधाि मानी सो अनरुूप सम्बष्टन्धि प्रदेश ि 
सम्बष्टन्धि स्थानीय िहका लाति िोयल्टी बााँडफााँडको हहस्सा तनधाििण िरिएको छ।  

(ग) साथै अन्िि-सिकािी हवत्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ७ को अनसूुची- ४ मा प्राकृतिक स्रोिको 
परिचालनबाट प्राप् ि िोयल्टी बााँडफााँडका सम्बन्धमा ििेको कानूनी व्यवस्थामा उल्लेष्टखि प्रभाव 
(सम्बष्टन्धि प्रदेश िथा स्थानीय िहको प्रभाहवि भएको अनपुािमा) का आधािमा िोयल्टी 
बााँडफााँडको हहस्सा तनधाििण िरिएको छ।  

(घ) प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टी बााँडफााँडका लाति आयोिबाट िरिएका अध्ययन, सिोकािवाला 
तनकायहरू िस्िै वन िथा वािाविण मन्त्रालय, पयिटन हवभाि, हवद्यिु हवकास हवभाि, वन िथा 
भ-ूसंिक्षण हवभाि, िाष्टष् िय तनकुञ्ज िथा वन्यिन्ि ु संिक्षण हवभाि, खानी िथा भूिभि हवभाि, 
महालेखा तनयन्त्रकको कायािलय, िाष्टष् िय प्रकृति संिक्षण कोर्, नेपाल पवििािोहण संघ लिायिका 
हवतभन्न तनकायका पदातधकािी एवम ्प्रतितनतधहरूसाँि छलफल एवम ्अन्िहक्रि या ििी िाय सझुाव 
संकलन िरिएको, सािवटै प्रदेश सिकाि ि केही स्थानीय िहहरूसाँि समेि प्राकृतिक स्रोिको 
परिचालन एवम ्िोयल्टी बााँडफााँड सम्बन्धमा छलफल एवम ्अन्िहक्रि या ििी िाय सझुाव संकलन 
ििी प्राप् ि सझुावहरूलाई समेि आधािको रूपमा तलइएको छ।  

(ङ) त्यसैििी प्राकृतिक स्रोि अवष्टस्थि िहेको प्रदेश ि स्थानीय िहको िथ्याङ् क एवम ्अन्य आवयक 
हवविण समेि अद्यावतधक ििी िोयल्टी बााँडफााँड सम्बन्धमा तसफारिस िरिएको छ।  
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४. प्रा कृ तिक स्रोिको िोयल्टीको  हहस्सा बााँडफााँड सम्बन्धी तसफा रिस  

प्राकृ तिक स्रोि सम्बन्धी िोयल्टी िकमको हवविण महालेखा तनयन्त्रकको कायािलय ि सम्बद्ध 
हवभािहरू पयिटन हवभाि ,  हवद्युि हवकास हवभाि ,  वन िथा भू - सं िक्षण हवभाि , िा ष्टष् िय तनकुञ्ज 
िथा वन्यिन्िु संिक्षण हवभाि , खानी िथा भू -िभि हवभािबाट संकलन ििी समा वेश िरिएको 
छ। साथै प्राकृ तिक स्रोि परिचालनबाट प्रा प् ि हुने  िोयल्टी संकलन ि िािस्व दा ष्टखला 
सम्बष्टन्धि क्षेत्रिि मन्त्रालय वा मािहिका तनकायहरूबाट हुने  एवम् िोयल्टी बााँडफााँडको 
ला ति हवभाज्य कोर् व्यवस्थापन महालेखा तनयन्त्रकको कायािलयबाट हुने  ि आयोिको 
तसफा रिस बमो ष्टिमको हहस्सा सम्बष्टन्धि प्रदेश िथा स्थानीय िहको सष्ट चि कोर्मा दा ष्टखला 
समेि महा लेखा तनयन्त्रकको कायािलयबाट हुने  ि बााँडफााँडको हहस्सा तनधाि िणको कायि मात्र 
आयोिबाट हुने  व्यवस्था ि हेको छ।  

नेपालको सं हवधान ,  िा ष्टष् िय प्राकृ तिक स्रोि िथा हवत्त आयोि ऐन ,  २०७४ ि  अन्िि-सिकािी 
हवत्त व्यवस्थापन ऐन ,  २०७४ मा भएको व्यवस्था अनुसाि तन ष्ट चि आधाि ि ढााँचा बमो ष्टिम 
प्रदेश सिकाि िथा स्थानीय िहलाई तिनीहरूको प्रभावको अनुपािको आधािमा आतथिक वर्ि 
२०७७/७८ का ला ति िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँडको तसफा रिस िरिएको छ। यस सन्दभिमा 
आतथिक वर्ि २०७७/७८ का ला ति चािवटै क्षेत्रिि प्राकृ तिक स्रोिबाट हालसम्म संकतलि 
अनुमा तनि िोयल्टी िकमबाट  पवििािोहणका ला ति खुला िरिएका ४१४ हहमालमध्ये िम्मा 
८२ वटा हहमालहरूबाट संकतलि अनुमा तनि िोयल्टी िकम रु. १६ ,७३ ,४६ ,४१४। - ,  

हवद्युि आयोिनाका सम्बन्धमा संचालनमा िहेि िोयल्टी संकलन िरिएका िम्मा ८६ वटा 
हवद्युि आयोिनाबाट रु. २ ,  ६१ ,११ ,२६ ,१६४। -  ,  िा ष्टष् िय वन िथा संि ष्टक्षि क्षेत्रबाट 
संकतलि िोयल्टी िकम रु. १ ,२० ,९९ ,४६ ,५६६। -  ि उत्खनन ्मा ि हह संचालनमा िहेका 
७३ वटा खानी िथा खतनिबाट संकतलि िोयल्टी िकम रु. ४६ ,४९ ,२६ ,४५७। -  ििी 
कुल िम्मा अनुमा तनि िोयल्टी िकम रु. ४ ,४५ ,३३ ,४५ ,६०१। - मध्ये २५ प्रतिशि 
प्रदेश ि २५ प्रतिशि स्थानीय िहलाई बााँडफााँड िनुि पने कानुनी प्रावधानका आधािमा यसै 
तसफा रिसका संलग्न अनुसूचीहरूमा उल्लेख भए बमो ष्टिम िोयल्टीको हहस्सा तनधाि िण ििी 
तसफा रिस िरिएको छ।  
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क्षेत्रिि प्राकृतिक स्रोिहरूबाट संकतलि अनमुातनि िोयल्टी िकम देहायको िातलकामा देखाईएको छ।  

क्र.

सं. 
प्राकृतिक 

स्रोिको हवर्य 

आ.व. 

२०७६/०७७ हाल 
सम्ममा िम्मा 

अनमुातनि िोयल्टी 
िकम (रु.) 

आ.व. २०७७/७८ का लाति िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँडको 
िकमको आधाि 

नेपाल सिकाि 

(५०%) 

(रु.) 

सम्बष्टन्धि प्रदेश 
सिकाि  (२५%) 

(रु.) 

सम्बष्टन्धि स्थानीय 
िह (२५%) 

(रु.) 
१ पवििािोहणबाट 

प्राप् ि िोयल्टी  
१६,७३,४६,४१४ ८,३६,७३,२०७ ४,१८,३६,५९९ ४,१८,३६,५९९ 

२ हवद्यिुबाट 
प्राप् ि िोयल्टी 

२,६१,११,२६,१६४ १,३०,५५,६३,०८२ ६५,२७,८१,५५७ ६५,२७,८१,५५७ 

३ वनबाट प्राप् ि 
िोयल्टी 

१,२०,९९,४६,५६६ ६०,४९,७३,२८३ ३०,२४,८६,६५१ ३०,२४,८६,६५१ 

 ३.१ सिष्टक्षि 

क्षेत्र 
(४०,०३,८२,७८४) (२०,०१,९१,३९२) (१०,००,९५,६९६) (१०,००,९५,६९६) 

३.२ िाष्टष् िय 
वन 

(८०,९५,६३,७८२) (४०,४७,८१,८९१) (२०,२३,९०,९५५) (२०,२३,९०,९५५) 

४ खानी िथा 
खनीिबाट 
प्राप् ि िोयल्टी 

४६,४९,२६,४५७ २३,२४,६३,२२८.५ ११,६२,३१,६१६ ११,६२,३१,६१६ 

 िम्मा रु. ४,४५,३३,४५,६०१ २,२२,६६,७२,८०० १,११,३३,३६,४२३ १,११,३३,३६,४२३ 

सम्बष्टन्धि प्रदेश िथा सम्बष्टन्धि स्थानीय िहहरूलाई आयोिबाट तसफारिस िरिएको िोयल्टीको हहस्साका 
आधािमा िोयल्टी िकम हवििण िने समयमा मातथ िातलकामा देखाईए बमोष्टिमको अनमुातनि िोयल्टी 
िकम भन्दा बढी िकम संकलन हनु िएमा सो संकतलि िकमले िोयल्टीको हहस्सालाई िणुन (हहस्सा × 

संकतलि िोयल्टी िकम = बााँडफााँड िरिने िोयल्टी िकम) ििी वास्िहवक िोयल्टी िकम सम्बष्टन्धि प्रदेश 
िथा स्थानीय िहलाई बााँडफााँड एवम हवििण िनुिपनेछ।  

आतथिक वर्ि २०७७/७८ का लाति संहवधानको धािा ५९ ि धािा २५१, िाष्टष् िय प्राकृतिक स्रोि िथा 
हवत्त आयोि ऐन, २०७४ िथा अन्िि-सिकािी हवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ ि सोही ऐनको 
अनसूुची-४ मा भएको प्रावधान बमोष्टिम प्राकृतिक स्रोिको उपयोिबाट प्रभाहवि सम्बष्टन्धि प्रदेश ि 
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सम्बष्टन्धि स्थानीय िहलाई परिचातलि प्राकृतिक स्रोिको प्रकृति अनसुािको हवस्ििृ आधाि ि ढााँचा 
बमोष्टिम तनधाििण ििी यसैसाथ संलग्न अनसूुचीहरूमा तसफारिस िरिएको िोयल्टीको हहस्साका आधािमा 
वाहर्िक िोयल्टीको बााँडफााँड ि हवििण िनि आयोिले नेपाल सिकािलाई तसफारिस ििेको छ।  

चाल ुआतथिक वर्ि २०७६/७७ मा प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टीबाट संघीय हवभाज्य कोर्मा िम्मा भएको 
कुल िोयल्टी िकम मध्ये आिामी आतथिक वर्ि २०७७/७८ का लाति कानून बमोष्टिम ५० प्रतिशि 
िकमको हहस्सा स्वि: नेपाल सिकािलाई िाने हुाँदा बााँकी २५ प्रतिशि सम्बष्टन्धि प्रदेश ि २५ प्रतिशि 
सम्बष्टन्धि स्थानीय िहले प्राप् ि िने ििी िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड ििी तसफारिस िरिएको छ।  

साथै, िि आतथिक वर्िको तसफारिसमा “वनबाट संकलन भएको िोयल्टी बापि कुनै स्थानीय िहले रु. ५ 
हिाि भन्दा कम मात्र पाउने अवस्थामा सो स्थानीय िह िहेको ष्टिल्लाका सम्पूणि स्थानीय िहहरूको 
वनबाट संकलन भएको िोयल्टी हाललाई बााँडफााँड नििी स्थानीय हवभाज्य कोर्मा सिुष्टक्षि िाख्न ेव्यवस्था 
िाखी आिामी आतथिक वर्िहरूमा बााँडफााँड िनि उष्टचि हनु”े भनी उल्लेख भएकोमा िि वर्ि बााँडफााँड 
निरिएको उक्त संकतलि िकम यस वर्ि तसफारिस िरिएको वन िोयल्टीको हहस्सामा िोड (थप) ििी हनु 
आउने कुल वन िोयल्टी िकम िि वर्ि हवििण निरिएका सम्बष्टन्धि स्थानीय िहहरूमा आ.व. 

२०७७/७८ मा हवििण िनुिपने ििी तसफारिस िरिएको छ।  

यस प्रकाि हाल परिचातलि प्राकृतिक स्रोिहरूमध्ये पानी ि अन्य प्राकृतिक स्रोि बाहेक पवििािोहण, 
हवद्यिु, वन ि खानी िथा खतनिबाट प्राप् ि िोयल्टी िकम नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि ि स्थानीय 
िहबीच अन्िि-सिकािी हवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को अनसूुची-४ मा व्यक्त कानूनी प्रावधान ि सो 
को मनसाय अनकूुल हनुे ििी सम्बष्टन्धि प्रभाहवि स्थान, सम्बष्टन्धि प्रभाहवि क्षेत्र ि सम्बष्टन्धि प्रभाहवि 
िनिालाई समन्याहयक रुपमा लाभ हातसल हनुे ििी हहस्सा बााँडफााँड ििी तसफारिस िरिएको छ।  

५.प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँडको तसफारिसमा िथ्याङ्कको स्रोि 

आिामी आतथिक वर्ि २०७७/७८ का लाति प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टीको हहस्सा तसफारिस िदाि हवतभन् न 
स्रोिहरूबाट िथ्याङ्क संकलन िरिएको छ ,िसको हवविण यसप्रकाि िहेको छ।  
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क्र.सं. सूचक स्रोि प्रयोि 

१. भौिोतलक अवष्टस्थति नापी हवभाि ि सम्बष्टन्धि हवभािहरू।  

प्रदे
श 

िथ
ा स्

था
नी
य 

िह
। 

२. क्षेत्रफल नापी हवभाि ि सम्बष्टन्धि हवभािहरू।  
३. िनसङ््या िाष्टष् िय िनिणना, २०६८, केन्द्रीय िथ्याङ्क 

हवभाि।  
४. वनको क्षेत्रफल ि अवष्टस्थति वन अनसुन्धान िथा प्रष्टक्षक्षण केन्द्र।  
५. संिष्टक्षि क्षेत्रका मध्यविी क्षेत्रको क्षेत्रफल 

िथा अवष्टस्थति 
िाष्टष् िय तनकुञ्ज िथा वन्यिन्ि ुसंिक्षण 
हवभाि।  

६. हहमाल ि सो को आधाि ष्टशहवि िहेको स्थान पयिटन हवभाि।  
७. हवद्यिु िहृ िहेको स्थान ि प्रभाहवि क्षेत्र हवद्यिु हवकास हवभाि।  

८. पवििािोहणको अनमुातनि िोयल्टी पयिटन हवभाि।  
९. हवद्यिुको अनमुातनि िोयल्टी हवद्यिु हवकास हवभाि।  
१०. वन िथा संिष्टक्षि क्षेत्रको अनमुातनि िोयल्टी वन िथा भ-ूसंक्षिण हवभाि, तडतभिन वन 

कायािलयहरू, िाष्टष् िय तनकुञ्ज िथा वन्यिन्ि ु
संिक्षण हवभाि ि म.ले.तन.का.।  

११. खानी िथा खतनिको अनमुातनि िोयल्टी खानी िथा भिूभि हवभाि 
 

६. प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड िनि तलइएका आधाि ि ढााँचा िथा सोको व्या्या एवम ् 

   हव लेर्ण 

६.१ पवििािोहणबाट प्राप् ि िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड सम्बन्धमा 

पयिटन ऐन, २०३५ ले पवििािोहणलाई "नेपाली हहमशृङ्खलाको कुनै तनष्ट चि चलूीमा पगु्ने उद्देय तलई 
कुनै दलले त्यस्िो चलूीको आिोहण िने कायि" भनी परिभाहर्ि ििेको छ। यसका साथै पवििािोहण िनि 
अनमुति प्राप् ि िने पवििािोही दलले िोहकएको उचाइको हहमालचलुीका लाति िोहकएको सलामी िकम 
बझुाउन ुपने भनी उल्लेख िरिएकोमा सोलाई पवििािोहण िोयल्टी मातनएको छ। नेपाल सिकािले ४१४ 
वटा हहमालचलुीहरू आिोहणका लाति खलुा ििेको अवस्थामा हालसम्ममा िम्मा ८२ वटा 
हहमालचलुीहरूबाट मातै्र आिोहण ििेवापिको िोयल्टी संकलन भएको छ। पवििािोहणबाट प्राप् ि 
िोयल्टीको बााँडफााँड िदाि अन्िि-सिकािी हवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोष्टिम प्राकृतिक स्रोिको 
उपयोिबाट प्रभाहवि हनुे प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई त्यसिी प्रभाहवि भएको अनपुािमा समन्याहयक 
रुपमा बााँडफााँड िरिने व्यवस्था बमोष्टिम प्रभाहवि क्षेत्रका प्रदेश िथा स्थानीय िहले प्राप् ि िने िोयल्टीको 
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हहस्सा तनधाििण िनि हवतभन्न सूचकहरू तनमािण िरिएको ि ति सूचकहरूले बहन िने भािको आधािमा 
सम्बष्टन्धि प्रदेश िथा स्थानीय िहहरूले प्राप् ि िने िोयल्टीको हहस्सा तसफारिस िरिएको छ। पवििािोहणको 
िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँडका लाति तलइएका आधािहरू ि तिनका लाति ददइएको भाि एवम ्व्या्या 
यसप्रकाि िहेको छ :-  

क्र.सं. आधाि (सूचक) 
आन्िरिक ढााँचा 

(उपसूचकको भाि 
प्रतिशिमा) 

ढााँचा 
(भाि प्रतिशिमा) 

१. भौिोतलक अवष्टस्थति 

क. हहमाल िहेको स्थानीय िह 

ख. हहमाल िहेको स्थानीय िहसाँि िोतडएका स्थानीय िह 

 
 

६०% 

४०% 

 ४०% 

२. आधाि ष्टशहवि िहेको स्थानीय िह  १०  %  
३. प्रभाहवि क्षेत्रको क्षेत्रफल  

क. हहमाल िहेको स्थानीय िह 

ख. हहमाल िहेको स्थानीय िहसाँि िोतडएका स्थानीय िह 

 
 

६०% 

४०% 

२५  %  

 

४. प्रभाहवि क्षेत्रको िनसङ््या 
क. हहमाल िहेको स्थानीय िह 

ख. हहमाल िहेको स्थानीय िहसाँि िोतडएका स्थानीय िह 

 
 

६०% 
४०% 

 २५% 

िम्मा १००% 

क. भौिोतलक अवष्टस्थति 

हहमालचलुी िहेको स्थानीय िह ि हहमालचलुी िहेको स्थानीय िहसाँि िोतडएका स्थानीय िहलाई समेटी 
पवििािोहण सम्बन्धी िोयल्टीको बााँडफााँडको हहस्सा तनधाििणका लाति एउटा आधािको रुपमा भौिोतलक 
अवष्टस्थतिलाई तलईएको छ। यसिी भौिोतलक अवष्टस्थति मापन िदाि भौिोतलक अवष्टस्थतिलाई एकमषु्ट 
रुपमा ४० प्रतिशि भाि ददई सो भािलाई शि प्रतिशि मानी पवििािोहणका कािण पने प्रभावका आधािमा 
हहमाल िहेको स्थानीय िहलाई ६०% भाि ि सो स्थानीय िहसाँि िोतडएका स्थानीय िहलाई ४०% भाि 
ददई मूल्याङ्कन िरिएको छ।  

ख. आधाि ष्टशहवि िहेको स्थानीय िह 

एक वा सो भन्दा बढी स्थानीय िहहरूमा हहमालचलुी फैतलएको हनु सक्छ, िि पवििािोहण िने क्रममा 
आधाि ष्टशहवि िहेको िहमा आिोहण सम्बन्धी बढी हक्रयाकलाप हनुे ि सोबाट पने असि समिे बढी हनु े
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हुाँदा यसलाई एउटा सूचकको रुपमा तलइएको छ। यसिी आधाि ष्टशहविलाई सूचकको रुपमा तलाँदा 
आिोहण िने हहमालको पहहलो आधाि ष्टशहविलाई तलईएको छ। पवििािोहणको िोयल्टीको बााँडफााँडको 
हहस्सा तनधाििण िदाि आधाि ष्टशहविलाई १० प्रतिशि भाि ददईएको छ।  

ि. प्रभाहवि क्षेत्रको क्षेत्रफल 

पवििािोहणबाट प्रभाहवि क्षेत्रको क्षेत्रफलको लाति हहमाल िहेको सम्बष्टन्धि िहलाई मु् य प्रभाव क्षेत्र 
मानी सो स्थानीय िहको क्षेत्रफललाई आधािको रुपमा तलइएको छ। त्यस्िै हहमाल िहेको स्थानीय 
िहसाँि िोतडएका अन्य स्थानीय िहलाई कम प्रभाहवि क्षेत्र मानी सोही बमोष्टिम भाि प्रदान िरिएको 
छ। यसै प्रयोिनाथि पवििािोहणको िोयल्टीको बााँडफााँडको हहस्सा तनधाििण िदाि प्रभाहवि क्षेत्रको 
क्षेत्रफललाई २५ प्रतिशि भाि ददईएको छ।  

घ. प्रभाहवि क्षेत्रको िनसङ््या 

हहमालचलुी आिोहणको क्रममा सो आिोहणबाट वािाविणमा पने प्रभावका कािण त्यहााँ अवष्टस्थि 
िनसङ््या प्रत्यक्ष रुपमा प्रभाहवि हनुे िदिछन।् प्रभाव मूल्याङ्कनका आधािमा हहमाल िहेको िहलाई 
मु् य प्रभाहवि क्षेत्र मानी सो िहमा िहेको िनसङ््यालाई बढी प्रभाहवि ि सो िहसाँि िोतडएका विीपिीका 
स्थानीय िहलाई कम प्रभाहवि क्षेत्र मानी मूल्याङ्कन िरिएको छ। यस प्रयोिनका लाति प्रभाहवि क्षेत्रको 
िनसङ््यालाई २५ प्रतिशि भाि ददईएको छ।  

६.२ हवद्यिुबाट प्राप् ि िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड सम्बन्धमा 

हवद्यिु एक नवीकिणीय ि वािाविणमा कम प्रभाव पाने उिािको स्रोि हो। नेपालको संहवधानमा 
िलहवद्यिुलाई िीनै िहको साझा अतधकाि सूचीका साथै संघ, प्रदेश ि स्थानीय िहको अलि अलि 
अतधकाि सूचीमा समेि िाष्टखएको छ। िलहवद्यिु िोयल्टीको संकलन केन्द्रीयस्ििमा हवद्यिु हवकास 
हवभािबाट हुाँदै आइिहेको छ। हाल तनिी क्षेत्र ि नेपाल हवद्यिु प्रातधकिणको प्रवर्द्िनमा १ मेिाबाट भन्दा 
मातथका ८६ वटा आयोिनाहरूबाट ११२० मेिाबाट ितडि क्षमिामा िलहवद्यिु आयोिनाहरू संचालनमा 
िहेका छन।् आ.व. २०७६/७७ को लाति ८६ वटा आयोिनाहरूबाट हालसम्म प्राप् ि भएको अनमुातनि 
हवद्यिु िोयल्टीका आधािमा िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँडको तसफारिस िरिएको छ।  

िलहवद्यिु आयोिनाका कािण हनुे प्रभावहरूलाई ध्यानमा िाखी िलहवद्यिु आयोिनाबाट प्रभाहवि प्रदेश 
िथा स्थानीय िहले प्राप् ि िने िोयल्टीको हहस्सा तनधाििण िनि हवतभन्न सूचकहरू ियाि िरिएको छ। 
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हवद्यिु िोयल्टीको बााँडफााँडको हहस्सा तनधाििणका लाति तलइएका आधािहरू ि तिनका लाति ददइएको भाि 
एवम ्व्या्या देहाय वमोष्टिम िहेको छ : 

क्र.सं. आधाि (सूचक) 
आन्िरिक ढााँचा 

(उपसूचकको भाि 
प्रतिशिमा) 

ढााँचा 
(भाि 

प्रतिशिमा) 
१. भौिोतलक अवष्टस्थति 

क. मु् य क्षेत्र (हवद्यिुका संिचनाहरू िहेको स्थानीय िह) 
ख. प्रभाहवि क्षेत्र (आयोिनाबाट प्रभाहवि स्थानीय िह) 

ि. वरिपरिको क्षेत्र (आयोिनास्थल विपिको उपल्लो ि िल्लो 
िटीय स्थानीय िह) 

 

५०% 

३०% 

२०% 

५०  %  

२. प्रभाहवि स्थानीय िहको क्षेत्रफल 

क. मु् य क्षेत्र (हवद्यिुका संिचनाहरू िहेको स्थानीय िह)  

ख. प्रभाहवि क्षेत्र (आयोिनाबाट प्रभाहवि स्थानीय िह) 

ि. वरिपरिको क्षेत्र (आयोिनास्थल विपिको उपल्लो ि  

   िल्लो िटीय स्थानीय िह) 

 

५०% 

३०% 

२०% 

२५ % 

 

३. प्रभाहवि क्षेत्र (स्थानीय िह) को िनसङ््या 
क. मु् य क्षेत्र (हवद्यिुका संिचनाहरू िहेको स्थानीय िह)  

ख. प्रभाहवि क्षेत्र (आयोिनाबाट प्रभाहवि स्थानीय िह) 

ि. वरिपरिको क्षेत्र (आयोिनास्थल विपिको उपल्लो ि  

   िल्लो िटीय स्थानीय िह) 

 

५०% 

३०% 

२०% 

२५% 

िम्मा १००% 

नोट: मातथ उल्लेष्टखि स्थानीय िहको प्रभाव क्षेत्र मूल्याङ्कन िदाि प्रभाहवि वडाहरूको आधािमा िरिएको 
छ।  

मातथ उल्लेख िरिएका सूचकहरूको प्रयोि िदाि िलहवद्यिु आयोिनाको आयोिना क्षेत्र (स्वीकृि आयोिना 
प्रतिवेदनको अनमुति पत्रमा ददइएको चाि हकल्लातभत्रको क्षेत्र) लाई आधािहवन्द ु (Cut-off Point) को 
रुपमा तलइएको छ। उक्त आधािहवन्दमुा िहेको भौिोतलक अवष्टस्थति, प्रभाहवि स्थानीय िहको वडामा 
िहेको क्षेत्रफल ि वडाको िनसङ््यालाई आधाि मानी प्रभावको मूल्याङ्कन िरिएको छ। सूचकमा उल्लेख 
िरिएको मु् य क्षेत्र भन्नाले हवद्यिुका संिचनाहरू बााँध, नहि ि हवद्यिुिृह िहेको स्थानलाई िाष्टखएको छ 
भने प्रभाहवि क्षेत्र भन्नाले आयोिनाको बााँधदेष्टख हवद्यिुिहृबाट पानी तनकास भएको खोलाको स्थानसम्मको 
दााँयावााँयाको क्षेत्रलाई समेहटएको छ। त्यसैििी विीपिीको क्षेत्र भन्नाले हवद्यिु हवकास हवभािबाट 
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आयोिनाको लाति िािी िरिएको चािहकल्ला तभत्रको क्षेत्रसाँि िोतडएको स्थानीय िहको प्रभाहवि वडा, 
सोको क्षेत्रफल ि िनसङ््यालाई तलईएको छ।  

क. भौिोतलक अवष्टस्थति 

आयोिना िहेको स्थानले आयोिनाको तनमािणका कािण मातथल्लो िहटय क्षेत्रमा बांधको कािण घि िग्िा 
डुवानमा पिी स्थानीय बासीहरू भौतिक एवम ्आतथिक रुपमा प्रभाहवि हनुे अवस्था समेि तसििना हनु सक्ने 
देष्टखन्छ भने िल्लो िटीय क्षेत्रमा स्थानीय बासीले वर्ौदेखी उपभोि िरििहेको पानीको स्रोिमा प्रभाव पिी 
पानी सम्वन्धी स्थानीय पूवािधािहरू िस्िै खानेपानी, तसंचाई, पानी घट्ट, माछापालन लिायिमा असि पनि 
सक्दछ। यसका साथै आयोिनाको भौतिक संिचनाहरू तनमािण िदाि, खोलाको बहाबलाई परिवििन िदाि 
ि आयोिनाको लाति आवयक तनमािण सामाग्रीहरूको उत्खनन ्ि प्रशोधन िदाि आयोिना क्षेत्रतभत्र िहेको 
पयािविणमा समेि प्रभाव पने ििेको छ। िसथि हवद्यिु आयोिनाबाट प्राप् ि हनुे िोयल्टीको बााँडफााँड िदाि 
अत्यन्िै महत्त्वपणुि िहेको भौिोतलक अवष्टस्थतिलाई ५० प्रतिशि भाि ददई हहस्सा तनधाििण िरिएको छ।  

ख. प्रभाहवि स्थानीय िहको क्षेत्रफल 

आयोिनाको कािण तनष्ट चि भिुोलको क्षेत्रफलमा िहेको बस्िी, कृहर्िन्य भतूम ि वािाविणमा समेि 
असि पने भएको हुाँदा आयोिनाले पािेको प्रभावको स्िि मूल्याङ्कन िनि यो महत्त्वपणुि आधािको रुपमा 
िहेको देष्टखन्छ। आयोिनाबाट प्रभाहवि क्षेत्रफलको िथ्याङ्क तलदा प्रभाहवि स्थानीय िहको वडालाई 
मातनएको हुाँदा प्रभाव आधािको मूल्याङ्कन बढी स्पष् ट ि वस्ितुनष्ट हनुे अपेक्षा िरिएको छ। यस सूचकको 
लाति प्रभाव मूल्याङ्कन िने प्रयोिनाथि २५ प्रतिशि भाि ददईएको छ।  

ि. प्रभाहवि स्थानीय िहको िनसङ््या 

आयोिनाको भौतिक ि वािाविणीय प्रभावका कािण स्थानीय िनिालाई केही न केही समस्या पने हनु 
सक्छ। िसथि प्रदेश ि स्थानीय िहले प्राप् ि िने लाभ पतन िनसङ््याको आधािमा प्रभावको मूल्याङ्कन 
ििी िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड ि हवििण िनि उपयुिक्त हनु्छ। प्रभाव मूल्याङ्कन िने प्रयोिनाथि यस 
सूचकलाई २५ प्रतिशि भाि ददईएको छ।  

६.३ वनबाट प्राप् ि िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड सम्बन्धमा 

वन सम्बन्धी िोयल्टी प्राप् ि हनुे िाष्टष् िय वनको संचालन िथा व्यवस्थान प्रदेश सिकाि ि संिष्टक्षि क्षेत्रको 
संचालन ि व्यवस्थापन नेपाल सिकािबाट हदैु आएको छ। यसिी िाष्टष् िय वन ि संिष्टक्षि क्षेत्रहरूबाट 
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प्राप् ि हनुे िोयल्टीको संकलन अलि अलि सिकािबाट हुाँदै आईिहेको छ। िाष्टष् िय वन िथा संिष्टक्षि 
क्षेत्रहरूबाट प्राप् ि हनुे िोयल्टीको लाति वनको प्रकृति अनसुाि छुट्टाछुटै्ट सूचकहरू ि सो वमोष्टिमको 
िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँडको तसफारिस िरिएको छ।  

६.३.१ िाष्टष् िय वनबाट प्राप् ि हनुे िोयल्टीको बााँडफााँड 

वन ऐन, २०७६ ले िाष्टष् िय वनलाई सिकािर्द्ािा व्यवष्टस्थि वन, वन संिक्षण क्षेत्र, सामदुाहयक वन, 

साझेदािी वन, धातमिक वन, कबतुलयिी वन, प्रदेशतभत्रको िाष्टष् िय वन वा अन्ििप्रादेष्टशक वन भतन परिभाहर्ि 
ििेको छ। यस परिभार्ा अनसुाि संिष्टक्षि क्षेत्र ि तनिी वन बाहेकको सम्पूणि वन क्षेत्र िाष्टष् िय वन 
अन्िििि पने देष्टखन्छ। िाष्टष् िय वनबाट संकलन भएको िोयल्टीको िथ् याङ् कको हकमा वनको िोयल्टी 
संकलन िने तनकायको रुपमा प्रदेश अन्ििििका तडतभिन वन कायािलयहरू िहेका छन।् िसथि वन 
िोयल्टी सम्बन्धी िथ्याङ्क स्थानीय िह अनसुाि नभई ष्टिल्लािि हवविण मात्र उपलब्ध हनुे हनुाले कुन 
स्थानीय िहले कति िोयल्टी िकम संकलन ििेको हो सो तनक्यौल िनि कठीनाई भएको हुाँदा तडतभिन 
वन कायािलयहरू िथा महालेखा तनयन्त्रकको कायािलयबाट प्राप् ि वन िोयल्टीको ष्टिल्लािि िथ्याङ्कलाई 
आधाि मानी िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड िरिएको छ। िाष्टष् िय वनको िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँडका 
लाति तलइएका आधािहरू ि तिनका लाति ददइएको भाि एवम ्व्या्या यसप्रकाि िहेको छ :-  

क्र.सं. आधाि (सूचक) ढााँचा (प्रतिशिमा) 
१. वनको अवष्टस्थति (वन िहेको स्थानीय िह)  २०% 
२. वनको क्षेत्रफल (स्थानीय िहमा िहेको वनको क्षेत्रफल)  ४०% 
३. स्थानीय िहको िनसङ््या   २०% 
४. वनमा आष्टिि िनसङ््या  १०% 
५. वनको संिक्षण ि ददिो व्यवस्थापनमा सहभातििा १०% 

िम्मा १००% 

क. वनको अवष्टस्थति 

वन िोयल्टी संकलन वनक्षेत्रबाट हनुे हुाँदा वनको िोयल्टी तसफारिस िदाि स्थानीय िहमा वनक्षेत्रको 
अवष्टस्थतिलाई एउटा महत्त्वपूणि आधािको रुपमा तलईएको छ। वनको अवष्टस्थतिले कुनै स्थानीय िहमा 
वन क्षेत्र िहेको वा निहेको ष्टस्थतिलाई िनाउाँदछ। िसथि वनको अवष्टस्थतिलाई २० प्रतिशि भाि ददई 
िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड िरिएको छ।  
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ख. वनको क्षेत्रफल  

स्थानीय िहमा िहेको वनको क्षेत्रफलको आधािमा प्रभावको मूल्याङ्कन ििी स्थानीय िहले पाउने िोयल्टीको 
आधाि िथा हहस्सा तनधाििण िरिएको छ। यस प्रयोिनको लाति वनको क्षेत्रफललाई ४० प्रतिशि भाि 
ददईएको छ।  

ि. स्थानीय िहको िनसङ््या 

स्थानीय िहमा िहेको वनको व्यवस्थापन, संिक्षण िथा उपयोि सो स्थानीय िहमा िहेको िनसङ््यामा 
तनभिि िहने ि सोको प्रभाव पतन िनसङ््यालाई नै पने हुाँदा यसलाई िोयल्टी तसफारिस िने अको 
महत्त्वपूणि आधािको रुपमा तलई २० प्रतिशि भाि ददई िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड िरिएको छ।  

घ. वनमा आष्टिि िनसङ््या  

वन ऐन, २०७६ बमोष्टिम िाष्टष् िय वनको कुनै भाि तडतभिन वन कायािलयले िरिबीको िेखामतुन िहेका 
िनिाको िरिबी न्यूनीकिणका लाति कायियोिना वनाई वनको संिक्षण ि हवकास हनुे ििी आय आििन 
हनुे कायिक्रम संचालन िनि त्यस्िा िनिाको समूहलाई कबतुलयति वन प्रदान िने ि यस्िा कबतुलयति वन 
समूहहरू तडतभिन वन कायािलयहरूमा दिाि हनुे कानूनी प्रावधान िहेको छ। यस हकतसमका कबतुलयिी 
वन समूहहरू िरिबीको िेखामतुन िहेका िनिाबाट तनमािण हनु ेहुाँदा िी िनिाहरू प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा 
वनमा नै धेिै तनभिि हनुे भएकाले सो समूहमा आवद्ध िनसङ््यालाई वनमा आष्टिि िनसङ््याको 
सूचकको रुपमा तलईएको छ। त्यस्िा समूहहरूमा िहेका िनसङ््यालाई वनमा आष्टिि िनसङ््या मानी 
१० प्रतिशि भाि प्रदान ििी िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड तसफारिस िरिएको छ।  

ङ. वनको संिक्षण ि ददिो व्यवस्थापनमा सहभातििा   

वन क्षेत्रको संिक्षण, व्यवस्थापन िथा उपयोि ि अन्य वािाविण एवम ्िैहवक हवहवधिा संिक्षण लिायिका 
प्राकृतिक स्रोि व्यवस्थापनमा टेवा पगु्ने खालका कायिक्रमहरू संचालन िनुि पने हनु्छ। सोही प्रयोिनका 
लाति प्रभाहवि सम्बष्टन्धि िहलाई १० प्रतिशि भाि ददई िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड तसफारिस िरिएको 
छ।  

६.३.२ संिष्टक्षि क्षते्रबाट प्राप् ि हनुे िोयल्टी बााँडफााँड 

संिष्टक्षि क्षेत्र अन्िििि िाष्टष् िय तनकुञ्ज, वन्यिन्ि ुआिक्ष, ष्टशकाि आिक्ष िथा संिक्षण क्षेत्रहरू पदिछन। 
संिष्टक्षि क्षेत्र वरिपरि बसोवास िने स्थानीय िनिालाई वनपैदावाि उपयोि िने िथा उनीहरूको वन िथा 
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वािाविण संिक्षणप्रति अपनत्व ग्रहण िनिका लाति संिष्टक्षि क्षेत्र वरिपरिको क्षेत्रलाई मध्यविी क्षेत्र घोर्णा 
िने कानूनी प्रावधान िहेको छ। िाष्टष् िय तनकुञ्ज िथा वन्यिन्ि ुसंिक्षण ऐन, २०२९ ले मध्यविी क्षेत्र 
(Buffer Zone) भन्नाले स्थानीय बातसन्दाहरूलाई तनयतमि रुपले वन पैदावाि उपभोि िनि पाउने सहतुलयि 
प्रदान िनिका लाति िाष्टष् िय तनकुञ्ज वा आिक्ष वरिपरिको क्षेत्रलाई मध्यविी क्षेत्र िोक्न सहकने भनी 
परिभाहर्ि ििेको छ। हालसम्म नेपालमा िम्मा २० वटा संिष्टक्षि क्षेत्रहरू छन,् िसमध्ये १२ वटा 
िाष्टष् िय तनकुञ्ज, १ वटा वन्यिन्ि ुआिक्ष, १ वटा ष्टशकाि आिक्ष ि ६ वटा संिक्षण क्षेत्रहरू िहेका छन।् 
िाष्टष् िय प्रकृति संिक्षण कोर्ले संिक्षण िथा व्यवस्थापन ििेको संिक्षण क्षेत्र बाहेक (िाष्टष् िय प्रकृति संिक्षण 
कोर्ले संिक्षण िथा व्यवस्थापन िने ३ वटा संिक्षण क्षेत्रहरूको िोयल्टी नेपाल सिकािलाई प्राप् ि नहनुे 
हुाँदा) अन्य १७ वटा संिष्टक्षि क्षेत्रहरू ि िाष्टष् िय तनकुञ्ज िथा वन्यिन्ि ुसंिक्षण हवभािले संकलन ििेको 
िोयल्टीलाई यहााँ समेटीएको छ।  

यसिी संिष्टक्षि क्षेत्रबाट प्राप् ि िने िोयल्टीको उपयोि िदाि संिष्टक्षि क्षेत्रका मध्यविी क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन 
िथा संिक्षणमा समेि सो हहस्साबाट उपयोि िने ििी मध्यविी क्षेत्रको वािाविण संिक्षण ि हरियाली 
प्रवधिनमा िोड ददनपुने देष्टखन्छ।  

संहवधान बमोष्टिम उल्लेष्टखि संिष्टक्षि क्षेत्रहरू संघको अतधकाि क्षेत्रतभत्र पने, साथै संिष्टक्षि क्षेत्रहरूको 
क्षेत्रफल कुनै पतन स्थानीय िहहरूको क्षेत्रतभत्र नपिी छुटै्ट तनकायको रूपमा िहेको हनुाले यी संिष्टक्षि 
क्षेत्रहरूबाट संकतलि िोयल्टी बााँडफााँड िदाि मध्यविी क्षेत्र घोर्णा भएका संिष्टक्षि क्षेत्रहरूको हकमा 
मध्यविी क्षेत्रको क्षेत्रफल ि िनसङ््यालाई आधाि तलनकुा अतिरिक्त मध्यविी क्षेत्र घोर्णा नभएका 
संिष्टक्षि क्षेत्रहरू (अहपनप्पा संिक्षण क्षेत्र ि कृष्णसाि संिक्षण क्षेत्र, मनास्ल ुसंिक्षण क्षेत्र, ढोिपाटन ष्टशकाि 
आिक्ष) को हकमा यी क्षेत्रहरूलाई छुन ेस्थानीय िहहरूलाई आधाि मानी िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड 
िरिएको छ। संिष्टक्षि क्षेत्रको िोयल्टी बााँडफााँडका लाति तलइएका आधािहरू ि तिनका लाति ददइएको 
भाि एवम ्व्या्या यसप्रकाि िहेको छ :-  

क्र.सं. आधाि (सूचक) ढााँचा (प्रतिशिमा) 
१. स्थानीय िहमा मध्यविी क्षेत्रको अवष्टस्थति  १०% 
२. स्थानीय िहमा मध्यविी क्षेत्रको क्षते्रफल  ४०% 
३. स्थानीय िहमा मध्यविी क्षेत्रको िनसङ््या  ३५% 
४. संिष्टक्षि क्षेत्रको संिक्षण ि ददिो व्यवस्थापनमा सहभातििा  १५% 

िम्मा १००% 
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क. स्थानीय िहमा मध्यविी क्षेत्रको अवष्टस्थति  

संिष्टक्षि क्षेत्रबाट प्राप् ि हनुे िोयल्टी बााँडफााँडको हहस्सा तनधाििणका लाति संिष्टक्षि क्षेत्रहरूको मध्यविी 
क्षेत्र िहेको स्थानीय िहमा मध्यविी क्षेत्रको अवष्टस्थतिलाई एउटा आधािको रुपमा तलईएको छ। सो 
प्रयोिनका लाति मध्यविी क्षेत्रको अवष्टस्थतिलाई १० प्रतिशि भाि ददईएको छ।  

ख. स्थानीय िहमा मध्यविी क्षेत्रको क्षेत्रफल  

स्थानीय िहमा िहेको मध्यविी क्षेत्रको क्षेत्रफलले संिष्टक्षि क्षेत्रबाट पनि सक्न ेप्रभावलाई मूल्याङ्कन िने 
भएकाले यसलाई महत्त्वपूणि सूचकको रुपमा तलईएको छ। िसथि संिष्टक्षि क्षेत्रबाट प्राप् ि िोयल्टी 
बााँडफााँडको हहस्सा तनधाििण िदाि क्षेत्रफललाई ४० प्रतिशि भाि प्रदान िरिएको छ।  

ि. स्थानीय िहमा मध्यविी क्षेत्रको िनसङ््या  

मध्यविी क्षेत्रमा िहेका समदुायको वन संिक्षण िथा व्यवस्थापनमा महत्त्वपूणि भतूमका िहनकुा साथै 
संिष्टक्षि क्षेत्रबाट पनिसक्ने प्रभाव त्यहीका िनिाले बेहोनुि पने हुाँदा िनसङ््यालाई एक प्रमखु आधािको 
रुपमा तलई मध्यविी क्षेत्रको िनसङ््यालाई ३५ प्रतिशि भाि प्रदान िरिएको छ।  

घ. संिष्टक्षि क्षेत्रको संिक्षण ि ददिो व्यवस्थापनमा सहभातििा   

संिष्टक्षि क्षेत्रको संिक्षण, व्यवस्थापन िथा अन्य वािाविण एवम ् िैहवक हवहवधिा संिक्षण लिायिका 
प्राकृतिक स्रोि व्यवस्थापनमा टेवा पगु्ने खालका कायिक्रमहरू संचालन िनुिपने हनु्छ। सोही प्रयोिनका 
लाति प्रभाहवि सम्बष्टन्धि िहलाई १५ प्रतिशि भाि ददई िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड तसफारिस िरिएको 
छ।  

६.४ खानी िथा खतनिबाट प्राप् ि िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड सम्बन्धमा 

खानी िथा खनीि पदाथि ऐन, २०४२ मा खतनि पदाथि भन् नाले ितमनको सिह वा भूिभितभत्र पाइने 
पेिोतलयम ि ग्यााँस पदाथिबाहेक कुनै तनष्ट चि भौतिक िणु िथा ित्त्वको िासायतनक सष्टम्मिणयकु्त 
अप्राङ्गारिक पदाथि सम्झन ुपछि भनी परिभाहर्ि िरिएको छ। उक्त ऐनले भौितभिक प्रहक्रयाबाट बनेको 
ठोस पदाथिलाई मात्र खतनिको वििमा िाखेको छ। नेपालमा खतनि पदाथिका सम्बन्धमा सिकािी िथा 
तनिी दवैु स्ििबाट खोि िलास, उत्खनन ्िथा उत्पादनको कायि हुाँदै आएको छ। खानी िथा भ-ूिभि 
हवभािबाट हालसम्म चनुढंुिा, कोइला, अभ्रख लिायि हवतभन् न प्रकािका खतनिहरू उत्खनन िनिका लाति 
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अनमुतिपत्र िािी िरिएकामध्ये हालसम्म ७३ वटा खानी िथा खतनि पदाथिबाट िोयल्टी संकलन भएको 
छ।  

खानी िथा खतनिबाट प्राप् ि िोयल्टीको बााँडफााँड िदाि अन्िि-सिकािी हवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को 
अनसूुची-४ बमोष्टिम प्राकृतिक स्रोिको उपयोिबाट प्रभाहवि हनुे प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई त्यसिी 
प्रभाहवि भएको अनपुािमा समन्याहयक रुपमा िोयल्टी बााँडफााँड िने व्यवस्था भए बमोष्टिम प्रभाहवि 
क्षेत्रका प्रदेश िथा स्थानीय िहले प्राप् ि िने िोयल्टीको हहस्सा तनधाििण िनि हवतभन्न सूचकहरू ियाि 
िरिएको ि िी सूचकहरूलाई प्रदान िरिएको भािको आधािमा सम्बष्टन्धि प्रदेश िथा स्थानीय िहले प्राप् ि 
िने िोयल्टीको हहस्सा तसफारिस िरिएको छ। खानी िथा खतनिबाट प्राप् ि िोयल्टी बााँडफााँडका लाति 
तलइएका आधािहरू ि तिनका लाति ददइएको भाि एवम ्व्या्या यसप्रकाि िहेको छ: 

क्र.सं. आधाि (सूचक) 
आन्िरिक ढााँचा 

(उपसूचकको भाि प्रतिशिमा) 
ढााँचा 

(भाि प्रतिशिमा) 
१. भौिोतलक अवष्टस्थति 

क. खानी उत्खनन क्षेत्र िहेको स्थानीय 
िह (Quarry Area)  

ख. खानी उत्खननका लाति अनमुति 
ददईएको क्षेत्र (Lease Area) 

 
 

६०% 

 
  

४०% 

५०  %  

२. प्रभाहवि क्षेत्रको क्षेत्रफल (Affected Area)  ३०% 
३. प्रभाहवि िनसङ््या (Affected Population)  २०% 

िम्मा  १००% 

नोट: मातथ उल्लेष्टखि प्रभाहवि िनसङ््याको मूल्याङ्कन िदाि उत्खनन ्अनमुति ददएको (तलि) क्षेत्र िहेको 
वडाहरूको आधािमा िरिएको छ।  

क. भौिोतलक अवष्टस्थति 

खानी िथा खतनि पदाथिको िोयल्टी बााँडफााँड िदाि भौिोतलक अवष्टस्थतिलाई प्रमखु आधािको रुपमा 
तलइएको छ। खानी िथा भिुभि हवभािले खानी उत्खनन ्अनमुतिपत्र उपलब्ध ििाउदा खानी िथा खतनि 
उत्खनन ्कायि िनिका लाति चाि हकल्ला छुट्याईएको हनु्छ। अनमुतिपत्रमा खानी सम्बन्धी सम्पूणि कायि 
िनिको लाति अनमुति क्षेत्र (Lease Area) ि सो तभत्र खतनि पदाथि उत्खनन ्िनिका लाति खानी उत्खनन ्
क्षेत्र (Quarry Area) भतन िोहकएको हनु्छ। खानी उत्खनन ् क्षेत्र (Quarry Area)बाट खतनि पदाथि 
उत्खनन ्िने कायि िदाि सो क्षेत्रमा त्यसको प्रभाव बढी पने हुाँदा भौिोतलक अवष्टस्थतिलाई ददईएको ५० 
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प्रतिशि भािलाई १०० प्रतिशि मानी सो मध्ये ६० प्रतिशि भाि यसलाई प्रदान िरिएको छ। त्यस्िै 
उत्खनन ्अनमुति क्षेत्र भएको क्षेत्रमा सो खानी उत्खनन ्अनमुतिपत्र प्राप् ि िने व्यष्टक्तले भोि चलन िने 
ि त्यस क्षेत्रमा िहेको खनीि पदाथि अरुले उत्खनन ्िनि नपाउने हुाँदा त्यहााँबाट प्राप् ि हनुे प्रतिफलबाट 
सम्बष्टन्धि िह बष्ट चि हनुे भएकोले उत्खनन ्अनमुति ददएको (तलि) क्षेत्रको अवष्टस्थतिलाई पतन आधाि 
तलइएको छ। िि उत्खनन ्अनमुति ददएको (तलि) सम्पूणि क्षेत्रमा उत्खनन ्कायि नहनुे ि सो को प्रभाव 
समेि कम हनुे भएकोले यसलाई ४० प्रतिशि भाि प्रदान िरिएको छ।  

ख. प्रभाहवि क्षेत्रको क्षेत्रफल 

खानी िथा भिुभि हवभािले खानी उत्खनन ् अनमुतिपत्र प्रदान िदाि चाि हकल्ला िोकेि प्रदान ििेको 
उत्खनन ्अनमुति ददएको (तलि) क्षेत्रको सम्बष्टन्धि स्थानीय िहमा भएको क्षेत्रफलको अनपुािलाई प्रभाहवि 
क्षेत्रको क्षेत्रफलको रुपमा तलइएको छ। िसथि खानी िथा खतनिको िोयल्टीको हहस्सा तनधाििण िदाि 
यसलाई ३० प्रतिशि भाि ददईएको छ।  

ि. प्रभाहवि िनसङ््या 

खानी िथा खतनि पदाथिको उत्खनन ् एवम ् परिचालनबाट प्रभाहवि हनुे सम्बष्टन्धि स्थानीय िहको 
िनसङ््यालाई एउटा सूचकको रुपमा मापन ििी यस सम्बन्धी िोयल्टीको हहस्सा तनधाििण िरिएको छ। 
यहााँ प्रभाहवि िनसङ््याको मापन िदाि उत्खनन ्अनमुति ददएको (तलि) क्षेत्र िहेको स्थानीय िहको 
वडाको िनसङ््यालाई तलईएको छ। यस प्रयोिनका लाति कुल भाि मध्येमा प्रभाहवि िनसङ््यालाई 
२० प्रतिशि भाि ददई मूल्याङ्कन िरिएको छ।  

७. प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टीको उपयोि ि सो सम्बन्धमा आयोिका सझुावहरू : 

सम्बष्टन्धि प्रदेश िथा सम्बष्टन्धि स्थानीय िहले प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टीबाट प्राप् ि िकम प्रभाहवि क्षेत्र 
ि िहााँका प्रभाहवि िनसङ््यालाई हहि हनुे ििी देहाय बमोष्टिम उपयोि िनुि पनेछ। साथै संहवधान िथा 
कानून बमोष्टिम प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टीबाट प्राप् ि हहस्सा नेपाल सिकािलाई तसफारिस िदाि यससाँि 
सम्बष्टन्धि केही सझुावहरू समेि आवयक कायािन्वयनका लाति यसैसाथ संलग्न ििी तसफारिस िरिएको 
छ।  

1) प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप् ि िोयल्टीको हहस्सा िकम नेपाल सिकाि, सम्बष्टन्धि प्रदेश िथा सम्बष्टन्धि 
स्थानीय िहले प्राकृतिक स्रोिको संिक्षण, उपयोि ि परिचालन सम्बन्धी ददिो हवकासको तसद्धान्ि, 
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पूवि सावधानीको तसद्धान्ि, साविितनक न्यायको तसद्धान्ि, प्रदरु्कले क्षतिपूतिि बहन िनुिपने तसद्धान्ि, 

प्राकृतिक स्रोि मातथको साविभौम अतधकािको तसद्धान्ि, लाभको समन्याहयक बााँडफााँडको तसद्धान्ि 
ि प्रविातधकािको तसद्धान्ि समेिमा आधारिि िहह उपयोि िनुिपने हनु्छ।  

2) प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टीबाट प्राप् ि िकमको बााँडफााँड प्रभाहवि क्षेत्रका िनिालाई प्रभावका 
आधािमा समन्याहयक रुपमा बााँडफााँड िनुिपने हनु्छ। प्राकृतिक स्रोि िनु स्थानमा िहेको छ 
सो स्थानलाई हवशेर् लाभसहहि यसबाट प्रभाहवि हनुे स्थानीय िहलाई समेि परिलष्टक्षि िदै 
परिचातलि प्राकृतिक स्रोिको अवष्टस्थति िहेको मु् य क्षेत्र, मु् य क्षेत्रसाँि िोतडएको प्राकृतिक 
स्रोिको परिचालनबाट प्रभाहवि क्षेत्र ि परिचातलि प्राकृतिक स्रोिबाट प्रभाहवि िनसङ््यालाई 
प्रमखु आधाि मानी सम्बष्टन्धि प्रदेश ि सम्बष्टन्धि स्थानीय िहले िोयल्टी बााँडफााँड िकमको 
उपयोि िनुिपने हनु्छ।  

3) पवििािोहणबाट प्राप् ि िोयल्टी िकमको बााँडफााँड ि हवििण िदाि सम्बष्टन्धि हहमाल िहेको स्थानीय 
िह, त्यस्िो हहमाल िहेको स्थानीय िहसाँि िोतडएको स्थानीय िह, आधाि ष्टशहवि िहेको स्थान, 
लकि मािि, हहमाल आिोहणबाट प्रभाहवि हनुे मू्य ि वरिपरिको क्षेत्र एवम ्पवििािोहणबाट 
प्रभाहवि हनुे स्थानीय िनिा (िनसङ््या) समेिलाई ्याल िाखी उपयोि िनुिपने हनु्छ।  

4) त्यसैििी हवद्यिुबाट प्राप् ि िोयल्टी िकम प्रदेश िथा स्थानीय िहले बााँडफााँड एवम ्हवििण िदाि 
हवद्यिुका मू्य संिचनाहरू िहेको स्थान, हवद्यिु आयोिनाबाट प्रभाहवि स्थान, आयोिनाको 
वरिपरिको उपल्लो ि िल्लो िटीय प्रभाहवि क्षेत्र एवम ्सो आयोिनाबाट िी स्थानहरूमा िहने 
स्थानीय िनिा (िनसङ््या) को हहि समेिलाई ध्यान ददई हवद्यिुसम्बन्धी िोयल्टी िकमको 
उपयोि िनुिपने हनु्छ।  

5) साथै िाष्टष् िय वनको अवष्टस्थति िहेको स्थान, सो वनले ओिटेको ठाउाँ, सो वनमा तनभिि िथा 
आष्टिि िनसङ््या, त्यस्िा वनबाट प्रभाहवि हनुे िनसङ््या, सो वनको संिक्षण ि ददिो 
व्यवस्थापन लिायि वािाविण संिक्षण ििी हरियाली प्रवधिन िने हवर्यलाई समेि मध्यनिि 
िदै सम्बष्टन्धि प्रदेश िथा सम्बष्टन्धि स्थानीय िहले वन सम्बन्धी िोयल्टी बााँडफााँड, हवििण 
एवम ् उपयोि िनुिपने हनु्छ। त्यसैििी संिष्टक्षि क्षेत्रबाट प्राप् ि िने िोयल्टीको उपयोि िदाि 
संिष्टक्षि क्षेत्रका मध्यविी क्षेत्रहरूको व्यवस्थापन िथा संिक्षणमा समेि सो हहस्साबाट उपयोि 
िने ििी मध्यविी क्षेत्रको वािाविण संिक्षण ि हरियाली प्रवधिनमा िोड ददनपुने देष्टखन्छ।  
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6) खानी िथा खतनि पदाथिको उत्खनन ् िरििहेको ठाउाँ, त्यस्िो खतनि पदाथिको उत्खनन ् ि 
परिचालन िनिका लाति िोहकएको क्षेत्र, त्यस्िो खानी िथा खतनिबाट प्रभाहवि स्थान ि सो 
स्थानमा िहने प्रभाहवि स्थानीय िनिाको हहि िथा सो क्षेत्रको प्रदरु्ण तनयन्त्रण ि वािाविण 
संिक्षण एवम ्प्रबधिन िनिका लाति प्रदेश िथा स्थानीय िहले खानी एवम ्खतनि पदाथिबाट प्राप् ि 
िोयल्टी िकमको बााँडफााँड, हवििण ि उपयोि िनुि पनेछ।  

7) यसिी पवििािोहण, हवद्यिु, वन ि खानी िथा खतनि पदाथिबाट प्राप् ि कानून बमोष्टिमको एकमषु्ट 
पच्चीस प्रतिशि िोयल्टीको हहस्सा प्राप् ि िने सम्बष्टन्धि प्रदेशले नेपाल सिकािबाट िोयल्टीको 
बााँडफााँड हुाँदा िलुनात्मक रुपमा अरुको भन्दा बढी पाएको/कम पाएको/ पाउाँदै नपाएको स्थानीय 
िहको अवस्थालाई िम्भीि रुपमा ध्यान ददई सम्बष्टन्धि प्रदेश मािहिका स्थानीय िहलाई 
समन्याहयक रुपमा प्राकृतिक स्रोिको परिचालनबाट प्राप् ि प्रतिफल (िोयल्टी) को हहस्साबाट 
लाभाष्टन्वि भई प्राकृतिक स्रोि उपिको अपनत्व ग्रहण हनुे ढंिले बााँडफााँड एवम ्हवििण िनुि 
पदिछ।  

8) िाष्टष् िय प्राकृतिक स्रोिको परिचालन, बााँडफााँड, हवििण, यसको उपयोि, लिानी, प्रतिफलको हहस्सा 
ि लाभको हवििण सम्बन्धमा प्राकृतिक स्रोि सम्बन्धी एकीकृि कानून ििुिमा ििी कायािन्वयनमा 
ल्याउन ुपने देष्टखन्छ।   

9) अन्िि-सिकािी हवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ७ को अनसूुची-४ को द्रष् टव्य (१) मा 
स्थानीय िह भन्नाले सम्बष्टन्धि स्थानीय िह ि ष्टिल्ला समन्वय सतमतिलाई समेि उल्लेख 
िरिएको भएिा पतन संहवधानि: ष्टिल्ला समन्वय सतमतिले सष्ट चि कोर् स चालन निने, 
िाउाँकायिपातलका ि नििकायिपातलका सिह कायिकारिणीको भतूमका तनवािह निने एवम ्संहवधानले 
ष्टिल्ला समन्वय सतमतिलाई अनिुमनकािी ि समन्वयकािी भतूमका तनवािह िनुिपने व्यवस्था ििेको 
देष्टखएकोले प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टी बााँडफााँडको तसफारिस िदाि ष्टिल्ला समन्वय सतमतिलाई 
समेहटएको छैन। िसथि अन्िि-सिकािी हवत्त व्यवस्थापन ऐन संसोधन ििी अनसूुची-४बाट 
ष्टिल्ला समन्वय सतमति शव्द हटाउन ुपने देष्टखन्छ।  

10) पवििािोहणको िोयल्टीको हवविण संकलन िदाि हवतभन् न स्रोिबाट फिक फिक हवविणहरू प्राप् ि 
हनुे ििेकाले पवििािोहणका लाति अनमुति ददइएका हहमालहरूबाट उठ्न ेिोयल्टी तनयतमि रूपमा 
हवभाज्य कोर्मा िम्मा हनुे व्यवस्था सम्बष्टन्धि तनकायबाट हनुपुने देष्टखन्छ।  
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11) पवििािोहणको िोयल्टी बााँडफााँडको भाि िय िनि लकि माििको हवविण महत्त्वपूणि देष्टखएकोले 
पवििािोहणको क्रममा आधाि ष्टशहविसम्म पगु्ने लकि माििको लम्बाइ, लकि मािि पाि िनि 
लाग्ने समय ि लकि माििमा पने स्थानीय िह सहहिको हवविण संस्कृति, पयटिन िथा नािरिक 
उड्डयन मन्त्रालय ि पयिटन हवभािबाट अद्यावतधक िनुिपने हनु्छ।  

12) हवद्यिु आयोिनाबाट उठ्न ुपने िोयल्टी तनयतमि रूपमा िािस्व खािामा िम्मा नभएको कािणले 
उठ्नसक्न ेहवद्यिुको िोयल्टी आतथिक वर्ि अनसुाि बिेट ियािी प्रयोिनको लाति हवश्लेर्ण िनि 
िथा प्रभाहवि क्षेत्रलाई बााँडफााँड िनि कदठन हनु िान े देष्टखाँदा हवद्यिु उत्पादन िने संस्था वा 
कम्पनीहरूले तनयतमि रूपमा िोयल्टी िम्मा िनुिपने ि सो िम्मा नििेमा नेपाल हवद्यिु 
प्रातधकिणबाट हनुे हवद्यिु खरिद वापि भकु्तानी िरिने िकमबाट िोयल्टी िकम कट्टा ििी सोझै 
हवभाज्य कोर्मा िम्मा हनुे व्यवस्था िनुिपने देष्टखन्छ।  

13) वनको प्रकाि अनसुाि वनबाट प्राप् ि हनुे िोयल्टीको िथ् याङ् क ि अतभलेख व्यवष्टस्थि एवम ्
बैज्ञातनक ढंिले स्थानीय िहिि रुपमा िाख्न ुपने देष्टखन्छ। साथै प्रचतलि वन कानूनमा िोयल्टीको 
परिभार्ा नभएकोले वन िोयल्टी परिभाहर्ि ििी ऐनमा समावेश हनुपुने देष्टखन्छ।  

14) खानी िथा खतनिबाट प्राप् ि हनुे िोयल्टीको उपयोि िदाि खानी िथा खतनि उत्खनन ्कायिले 

सामाष्टिक िथा भौतिक वािािविणमा पिेको ि पनि सक्ने सम्भाहवि िोष्टखम िथा असिहरूलाई 
न्यूनीकिण िने कायिका लाति प्राथतमकिा ददनपुने देष्टखन्छ।  

15) ढंुिा, तिटी िथा बालवुा सम्बन्धी स्रोिको परिचालन, व्यवस्थापन िथा उपयोि सम्बन्धमा प्रदेश 
िथा स्थानीय सिकाि समेिसाँि छलफल हुाँदा हवतभन्न प्रकािका िाय सझुाव एवम ्प्रतिहक्रयाहरू 
प्राप् ि भएको परिप्रेक्ष्यमा ढंुिा, तिटी िथा बालवुा सम्बन्धी स्रोिको परिचालन, व्यवस्थापन, 
अनिुमन, तनयन्त्रण, तनदेशन एवम ् तनयमन िने सम्बन्धमा संघीय संिचना बमोष्टिमका तिनवटै 
िहका सिकािको संलग्निामा यसको संचालन, व्यवस्थापन ि तनयमन िने ििी काननुी बन्दोवस्ि 
िनुिपने आयोिको सझुाव िहेको छ।  

16) पानी िथा अन्य प्राकृतिक स्रोिबाट प्राप् ि हनुे िोयल्टीका सम्बन्धमा कानूनको अभाव, सो सम्बन्धी 
स्र्ष्ट व्या्या, मापदण्ड एवम ्िथ्याङ्कको अभावमा मापन िनि नसहकएको हुाँदा आिामी ददनमा 
यस सम्बन्धमा स्पष् ट मापदण्ड एवम ्काननुी व्यवस्था हनु ुपने आयोिको सझुाव िहेको छ।  
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17) देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोिमातथको साविभौम अतधकाि िाज्यमा तनहहि हनुे हुाँदा त्यस्िा 
स्रोिहरूबाट प्राप् ि प्रतिफलको हहस्सा साविितनक हहिको लाति उपयोि िनुिपने हनु्छ। यसै 
सन्दभिमा प्राकृतिक स्रोि ि साधनमा स्थानीय समदुायको ष्टिवनयापन आष्टिि हनुे, स्रोिको संिक्षण 
ि सम्बधिनमा स्थानीय समदुायको योिदान हनुे ि स्रोिको परिचालन िदाि स्थानीय समदुाय 
प्रभाहवि हनुसक्ने हुाँदा त्यस्िा स्रोिको परिचालनबाट प्राप् ि िोयल्टीको हहस्साबाट उनीहरूको 
संिक्षण, संबधिन लिायिका प्राथतमकिाका क्षेत्रका समेि उपयोि िनि उपयकु्त हनुे देष्टखन्छ।  

18) हवकासका कृयाकलापबाट मानव स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्रोि ि समग्र वािाविणमा पाने नकािात्मक 
प्रभावको न्यूनीकिण िनि, ददिो हवकास ि वािाविण संिक्षण सम्बन्धी हवश्वव्यापी अवधािणाको 
अनसुिण िनि ििाउन, प्राकृतिक स्रोिको संिक्षणमा आम सविसाधािण िनिाको पहुाँच ि अपनत्व 
स्थाहपि िनि ििाउन, वािाविण संिक्षण ि आतथिक हवकासबीच संिलुन कायम िनि ििाउन, 
प्राकृतिक स्रोिको संिक्षण, उपयोि ि व्यवस्थापनमा सम्बद्ध िनिा, समदुाय िथा क्षेत्र हवशेर्लाई 
प्राकृतिक स्रोिको प्रतिफलबाट प्राप् ि लाभमा समन्याहयक संलग्निा िनि ििाउन समेि िोयल्टी 
िकमको उपयोि िनि ििाउन उपयकु्त देष्टखन्छ।  

19) आयोिबाट िोयल्टी बााँडफााँड सम्बन्धी तसफारिस िदाि कानूनमा भएको व्यवस्था बमोष्टिम 
परिचातलि प्राकृतिक स्रोिको तनकटिम ्प्रभावको अनपुािका आधािमा सम्बष्टन्धि प्रदेश ि प्रभाहवि 
सम्बष्टन्धि स्थानीय िहलाई िोयल्टीको हहस्सा प्राप् ि हनुे ििी तसफारिस िरिएको भए िापतन यस 
प्रकािको िोयल्टीको हहस्सा नै प्राप् ि िनि नसकेका प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई नेपाल सिकाि 
िथा प्रदेशले प्राप् ि िने िोयल्टीको हहस्साबाट समन्याहयकिाका आधािमा सम्बोधन िनि उपयकु्त 
हनु्छ भन्ने आयोिको सझुाव िहेको छ।  

द्रष् टव्यः  
१. चाल ुआतथिक वर्ि २०७६/७७ मा प्राकृतिक स्रोिको िोयल्टीबाट संघीय हवभाज्य कोर्मा िम्मा 

भएको कुल िोयल्टी िकम मध्ये आिामी आतथिक वर्ि २०७७/७८ का लाति कानून बमोष्टिम 
५० प्रतिशि िकमको हहस्सा स्वि: नेपाल सिकािलाई िाने हुाँदा बााँकी २५ प्रतिशि सम्बष्टन्धि 
प्रदेशले प्राप् ि िने िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड अनसूुची-४(१) ि २५ प्रतिशि सम्बष्टन्धि स्थानीय 
िहले प्राप् ि िने ििी िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड अनसूुची-४(२) मा समावेश िरिएको छ।  

२. सम्बष्टन्धि प्रदेश िथा सम्बष्टन्धि स्थानीय िहहरूलाई आयोिबाट तसफारिस िरिएको िोयल्टीको 
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हहस्साका आधािमा िोयल्टी िकम हवििण िने समयमा संकतलि िकमले िोयल्टीको हहस्सालाई 
िणुन (हहस्सा × संकतलि िोयल्टी िकम = बााँडफााँड िरिने िोयल्टी िकम) ििी वास्िहवक 
िोयल्टी िकम सम्बष्टन्धि प्रदेश िथा स्थानीय िहलाई बााँडफााँड एवम हवििण िनुि पनेछ।  

३. िि आतथिक वर्िको तसफारिसमा “वनबाट संकलन भएको िोयल्टी बापि कुनै स्थानीय िहले रु. 
५ हिाि भन्दा कम मात्र पाउने अवस्थामा सो स्थानीय िह िहेको ष्टिल्लाका सम्पूणि स्थानीय 
िहहरूको वनबाट संकलन भएको िोयल्टी हाललाई बााँडफााँड नििी स्थानीय हवभाज्य कोर्मा 
सिुष्टक्षि िाख्न ेव्यवस्था िाखी आिामी आतथिक वर्िहरूमा बााँडफााँड िनि उष्टचि हनुे” भनी उल्लेख 
भएकोमा िि वर्ि बााँडफााँड निरिएको उक्त संकतलि िकम यस वर्ि तसफारिस िरिएको वन 
िोयल्टीको हहस्सामा िोड (थप) ििी हनु आउने कुल वन िोयल्टी िकम िि वर्ि हवििण 
निरिएका सम्बष्टन्धि स्थानीय िहहरूमा आ.व. २०७७/७८ मा हवििण िनुिपने ििी तसफारिस 
िरिएको छ।  
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अनसूुची-४ (१) 

आतथिक वर्ि २०७७/७८ मा प्रदेशबीच हनुे िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड सम्वन्धी तसफारिस 

क) पवििािोहण 

क्र. स.ं 

(१) 

हिमचुहिको नाम  

(२) 

प्रदेश 

(३) 

 

रोयल्टीको हिस्सा 

बााँडफााँड 

(४) 

 
 

1 Ama Dablam (6814 m.) प्रदेश नं. १ 0.9009901 

1 Ama Dablam (6814 m.) बाग्मती प्रदेश 0.0990099 

2 Annapurna 4 (7525 m.) गण्डकी प्रदेश 1 

3 Api (7132m) सूदरुपश्चिम प्रदेश 1 

4 Ardang (6034m) कर्ााली प्रदेश 0.8034042 

4 Ardang (6034m) सूदरुपश्चिम प्रदेश 0.1965958 

5 Ariniko Chuli (6039m.) गण्डकी प्रदेश 0.5431618 

5 Ariniko Chuli (6039m.) कर्ााली प्रदेश 0.4568382 

6 Baden Powell Scout Peak (Urkema Peak) # (5890 
m.) 

बाग्मती प्रदेश 1 

7 Bhrikuti (6476 m.) गण्डकी प्रदेश 0.8961328 

7 Bhrikuti (6476 m.) कर्ााली प्रदेश 0.1038672 

8 Chamlang(7319m.) प्रदेश नं. १ 1 

9 Chulu East (6584m.) गण्डकी प्रदेश 1 

10 Chulu West (6419m.) गण्डकी प्रदेश 1 

11 Danfe Shail (6103m.) कर्ााली प्रदेश 1 

12 Dhaulagiri I (8167 m.) गण्डकी प्रदेश 0.9399980 

12 Dhaulagiri I (8167 m.) कर्ााली प्रदेश 0.0600020 

13 Everest (8848m.) प्रदेश नं. १ 0.9009901 

13 Everest (8848m.) बाग्मती प्रदेश 0.0990099 

14 Gangapurna (7455m) गण्डकी प्रदेश 1 

15 Ganja-la Chuli (Naya Kanga) (5863m.) बाग्मती प्रदेश 1 

16 Gaugiri (6110 m.) गण्डकी प्रदेश 0.8961328 

16 Gaugiri (6110 m.) कर्ााली प्रदेश 0.1038672 

17 Himlung (7126m.) गण्डकी प्रदेश 1 

18 Hiunchuli (6434m.) गण्डकी प्रदेश 1 
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क्र. स.ं 

(१) 

हिमचुहिको नाम  

(२) 

प्रदेश 

(३) 

 

रोयल्टीको हिस्सा 

बााँडफााँड 

(४) 

 
 

19 Imja Tse(Island Peak) (6165m.) प्रदेश नं. १ 0.9009901 

19 Imja Tse(Island Peak) (6165m.) बाग्मती प्रदेश 0.0990099 

20 Jarkya Peak गण्डकी प्रदेश 1 

21 Kumbhakarna (7710m) प्रदेश नं. १ 1 

22 Kwangde (6086m.) प्रदेश नं. १ 0.9009901 

22 Kwangde (6086m.) बाग्मती प्रदेश 0.0990099 

23 Lhoste (8516m.) प्रदेश नं. १ 0.9009901 

23 Lhoste (8516m.) बाग्मती प्रदेश 0.0990099 

24 Lobuje (6119m.) (east) प्रदेश नं. १ 0.9009901 

24 Lobuje (6119m.) (east) बाग्मती प्रदेश 0.0990099 

25 Makalu (8463m.) प्रदेश नं. १ 1 

26 Manaslu (8163 m.) गण्डकी प्रदेश 1 

27 Mera Peak (6470m.) प्रदेश नं. १ 1 

28 Mt. Amotsang (6393m.) गण्डकी प्रदेश 1 

29 Mt. Amphu 1 (6740m.) प्रदेश नं. १ 0.9373260 

29 Mt. Amphu 1 (6740m.) बाग्मती प्रदेश 0.0626740 

30 Mt. Annapurna III (7555m.) गण्डकी प्रदेश 1 

31 Mt. Baruntse (7152m.) प्रदेश नं. १ 1 

32 Mt. Chandi Himal (6142m.) कर्ााली प्रदेश 0.9425692 

32 Mt. Chandi Himal (6142m.) सूदरुपश्चिम प्रदेश 0.0574308 

33 Mt. Chukyima Go (6258m.) प्रदेश नं. १ 0.1115542 

33 Mt. Chukyima Go (6258m.) बाग्मती प्रदेश 0.8884458 

34 Mt. Gandharva Chuli (6248m.) गण्डकी प्रदेश 1 

35 Mt. Hongde (6556m.) गण्डकी प्रदेश 0.5448791 

35 Mt. Hongde (6556m.) कर्ााली प्रदेश 0.4551209 

36 Mt. Hongu (Sura Peak) (6764m.) प्रदेश नं. १ 1 

37 Mt. Hunku Chuli (6833m.) प्रदेश नं. १ 1 

38 Mt. Khang Karpo (6646m.) प्रदेश नं. १ 0.5015831 

38 Mt. Khang Karpo (6646m.) बाग्मती प्रदेश 0.4984169 

39 Mt. Khangchung (UIAA Peak) 6063m. प्रदेश नं. १ 0.9009901 
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क्र. स.ं 

(१) 

हिमचुहिको नाम  

(२) 

प्रदेश 

(३) 

 

रोयल्टीको हिस्सा 

बााँडफााँड 

(४) 

 
 

39 Mt. Khangchung (UIAA Peak) 6063m. बाग्मती प्रदेश 0.0990099 

40 Mt. Khangtega (6783m.) प्रदेश नं. १ 0.9009901 

40 Mt. Khangtega (6783m.) बाग्मती प्रदेश 0.0990099 

41 Mt. Langju Peak (6426m.) गण्डकी प्रदेश 1 

42 Mt. Langtang Ri (7205m.) बाग्मती प्रदेश 1 

43 Mt. Linku Chuli II (6659m.) प्रदेश नं. १ 0.1115542 

43 Mt. Linku Chuli II (6659m.) बाग्मती प्रदेश 0.8884458 

44 Mt. Lugula (6899m.) गण्डकी प्रदेश 1 

45 Mt. Nemjung (7139m.) गण्डकी प्रदेश 1 

46 Mt. Panpoche II (6504m.) गण्डकी प्रदेश 1 

47 Mt. Panpoche-I (Pang Phunch 6620m.) गण्डकी प्रदेश 1 

48 Mt. Pokhar khang (6348m.) गण्डकी प्रदेश 1 

49 Mt. Sherson (Peak 3, 6422m.) प्रदेश नं. १ 1 

50 Mt. Tengi Ragi Tau (6938m.) प्रदेश नं. १ 0.5137951 

50 Mt. Tengi Ragi Tau (6938m.) बाग्मती प्रदेश 0.4862049 

51 Mt. Tengkangpoche (6482m.) प्रदेश नं. १ 0.9009901 

51 Mt. Tengkangpoche (6482m.) बाग्मती प्रदेश 0.0990099 

52 Mt. Tengkoma (6215m.) प्रदेश नं. १ 1 

53 Mt. Thakar Go East (6152m.) प्रदेश नं. १ 0.0951038 

53 Mt. Thakar Go East (6152m.) बाग्मती प्रदेश 0.9048962 

54 Mt.ABI (6043m.) प्रदेश नं. १ 0.9009901 

54 Mt.ABI (6043m.) बाग्मती प्रदेश 0.0990099 

55 Mt.Bokta (6114m.) प्रदेश नं. १ 1 

56 Mt.Cholatse (6440m.) प्रदेश नं. १ 0.9009901 

56 Mt.Cholatse (6440m.) बाग्मती प्रदेश 0.0990099 

57 Mt.Kyazo Ri (6186m.) प्रदेश नं. १ 0.9009901 

57 Mt.Kyazo Ri (6186m.) बाग्मती प्रदेश 0.0990099 

58 Mt.Langsisa Ri (6412m.) बाग्मती प्रदेश 1 

59 Mt.Larkya Peak (6416m.) गण्डकी प्रदेश 1 

60 Mt.Lobuje West (6135m.) प्रदेश नं. १ 0.9009901 
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क्र. स.ं 

(१) 

हिमचुहिको नाम  

(२) 

प्रदेश 

(३) 

 

रोयल्टीको हिस्सा 

बााँडफााँड 

(४) 

 
 

60 Mt.Lobuje West (6135m.) बाग्मती प्रदेश 0.0990099 

61 Mt.Nirekha (6159m.) प्रदेश नं. १ 0.9009901 

61 Mt.Nirekha (6159m.) बाग्मती प्रदेश 0.0990099 

62 Mt.Ombigaichen (6340m.) प्रदेश नं. १ 0.9260265 

62 Mt.Ombigaichen (6340m.) बाग्मती प्रदेश 0.0739735 

63 Mt.Phari Lapcha (6017m.) प्रदेश नं. १ 0.9009901 

63 Mt.Phari Lapcha (6017m.) बाग्मती प्रदेश 0.0990099 

64 Mt.Yubra Himal (6048m.) बाग्मती प्रदेश 1 

65 Mukot Himal (6087 m.) गण्डकी प्रदेश 0.5908785 

65 Mukot Himal (6087 m.) कर्ााली प्रदेश 0.4091215 

66 Mustang Himal I (6195 m.) गण्डकी प्रदेश 1 

67 Norbu Kang (6005m) कर्ााली प्रदेश 1 

68 Nuptse (7855 m.) प्रदेश नं. १ 0.9009901 

68 Nuptse (7855 m.) बाग्मती प्रदेश 0.0990099 

69 Pabuk Khang (Kangata ) प्रदेश नं. १ 1 

70 Paldor Peak (5903m.) बाग्मती प्रदेश 0.8985067 

70 Paldor Peak (5903m.) गण्डकी प्रदेश 0.1014933 

71 Pharchamo (6279m.) प्रदेश नं. १ 0.5137951 

71 Pharchamo (6279m.) बाग्मती प्रदेश 0.4862049 

72 Pisang Peak (6091m.) गण्डकी प्रदेश 1 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) गण्डकी प्रदेश 0.3662788 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) प्रदेश नं. ५ 0.3211631 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) कर्ााली प्रदेश 0.3125581 

74 Ramdung (5900m.) प्रदेश नं. १ 0.1210079 

74 Ramdung (5900m.) बाग्मती प्रदेश 0.8789921 

75 Rokapi (Kap Chuli 5467) कर्ााली प्रदेश 0.0572328 

75 Rokapi (Kap Chuli 5467) सूदरुपश्चिम प्रदेश 0.9427672 

76 Saribung (6346m.) गण्डकी प्रदेश 0.9408566 

76 Saribung (6346m.) कर्ााली प्रदेश 0.0591434 

77 shey shikhar (6139m.) कर्ााली प्रदेश 1 
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क्र. स.ं 

(१) 

हिमचुहिको नाम  

(२) 

प्रदेश 

(३) 

 

रोयल्टीको हिस्सा 

बााँडफााँड 

(४) 

 
 

78 Shigu Chuli(fluted peak) (6501m.) गण्डकी प्रदेश 1 

79 Thapa Peak (6012m) गण्डकी प्रदेश 1 

80 Thorong Peak (5751 m.) गण्डकी प्रदेश 0.9625484 

80 Thorong Peak (5751 m.) कर्ााली प्रदेश 0.0374516 

81 Tilicho Peak (7134m.) गण्डकी प्रदेश 1 

82 Tobsar Peak (6100 m.) गण्डकी प्रदेश 1 
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ख) हवद्यिु 

क्र .स.ं  

(१) 

आयोजनाको नाम 

(२) 

क्षमता 

(मे.वा.) 

(३) 

प्रदेश  

(४) 

 

रोयल्टीको 

हिस्सा 

बााँडफााँड 

(५) 
 

1 Andhi Khola 9.4 प्रदेश नं. ५ 0.193548 

1 Andhi Khola 9.4 गण्डकी प्रदेश 0.806452 

2 Ankhu Khola - 1 7 बाग्मती प्रदेश 1 

3 Bagmati 22 बाग्मती प्रदेश 1 

4 Baramchi Khola HPP 4.2 बाग्मती प्रदेश 1 

5 Bhairab Kund Khola 3 बाग्मती प्रदेश 1 

6 Bijayapur-1 4.5 गण्डकी प्रदेश 1 

7 Chake Khola 2.83 बाग्मती प्रदेश 1 

8 Chaku Khola 3 बाग्मती प्रदेश 1 

9 Chameliya Khola 30 सूदरुपश्चिम प्रदेश 1 

10 
Charnawati Khola Hydroelectric 

Project 
3.52 बाग्मती प्रदेश 1 

11 Chatara 3.2 प्रदेश नं. १ 1 

12 Chhandi Khola 2 गण्डकी प्रदेश 1 

13 Chilime 22 बाग्मती प्रदेश 1 

14 Daram Khola-A 2.5 गण्डकी प्रदेश 1 

15 Daraundi A 6 गण्डकी प्रदेश 1 

16 Devighat 14.1 बाग्मती प्रदेश 1 

17 Dwari Khola SHP 3.75 कर्ााली प्रदेश 1 

18 Fewa 1.008 गण्डकी प्रदेश 1 

19 Gandak 15 गण्डकी प्रदेश 0.213579 

19 Gandak 15 प्रदेश नं. ५ 0.786421 

20 Hewa Khola A 14.9 प्रदेश नं. १ 1 

21 Hewa khola 4.455 प्रदेश नं. १ 1 

22 Indrawati -III 7.5 बाग्मती प्रदेश 1 

23 Iwa Khola 9.9 प्रदेश नं. १ 1 

24 Jhimruk Khola 12.5 प्रदेश नं. ५ 1 

25 Jhyari Khola 2 बाग्मती प्रदेश 1 

26 Jiri Khola SHP 2.4 बाग्मती प्रदेश 1 
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क्र .स.ं  

(१) 

आयोजनाको नाम 

(२) 

क्षमता 

(मे.वा.) 

(३) 

प्रदेश  

(४) 

 

रोयल्टीको 

हिस्सा 

बााँडफााँड 

(५) 
 

27 Jogmai Khola 7.6 प्रदेश नं. १ 1 

28 Kabeli B-1 25 प्रदेश नं. १ 1 

29 Kali Gandaki A 144 प्रदेश नं. ५ 0.504987 

29 Kali Gandaki A 144 गण्डकी प्रदेश 0.495014 

30 Kapaligad 3.33 सूदरुपश्चिम प्रदेश 1 

31 Khani Khola 2 बाग्मती प्रदेश 1 

32 Khimti -I 60 बाग्मती प्रदेश 1 

33 Khudi Khola 4 गण्डकी प्रदेश 1 

34 Kulekhani-I 60 बाग्मती प्रदेश 1 

35 Kulekhani-II 32 बाग्मती प्रदेश 1 

36 Lower Chaku Khola 1.8 बाग्मती प्रदेश 1 

37 Lower Modi -1 10 गण्डकी प्रदेश 1 

38 Madhya Marsyangdi 70 गण्डकी प्रदेश 1 

39 Madkyu Khola 13 गण्डकी प्रदेश 1 

40 Mai 22 प्रदेश नं. १ 1 

41 Mai Cascade 7 प्रदेश नं. १ 1 

42 Mai Cascade HPP 8 प्रदेश नं. १ 1 

43 Mai Khola 4.5 प्रदेश नं. १ 1 

44 Mailung Khola 5 बाग्मती प्रदेश 1 

45 Mardi Khola 4.8 गण्डकी प्रदेश 1 

46 Marsyangdi 69 गण्डकी प्रदेश 1 

47 Middle Chaku Khola 1.8 बाग्मती प्रदेश 1 

48 Midim Khola 3 गण्डकी प्रदेश 1 

49 Modi Khola 14.8 गण्डकी प्रदेश 1 

50 Molun Khola SHP 7 प्रदेश नं. १ 1 

51 Nau Gad Khola 8.5 सूदरुपश्चिम प्रदेश 1 

52 Panauti 2.4 बाग्मती प्रदेश 1 

53 Phawa khola Hydropower Project 5 प्रदेश नं. १ 1 

54 Pikhuwa Khola 5 प्रदेश नं. १ 1 

55 Piluwa Khola 3 प्रदेश नं. १ 1 
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क्र .स.ं  

(१) 

आयोजनाको नाम 

(२) 

क्षमता 

(मे.वा.) 

(३) 

प्रदेश  

(४) 

 

रोयल्टीको 

हिस्सा 

बााँडफााँड 

(५) 
 

56 Puwa 6.2 प्रदेश नं. १ 1 

57 Puwa Khola-1 4 प्रदेश नं. १ 1 

58 Radhi Small 4.4 गण्डकी प्रदेश 1 

59 Ridi Khola 2.4 प्रदेश नं. ५ 0.918367 

59 Ridi Khola 2.4 गण्डकी प्रदेश 0.081633 

60 Rudi A 8.8 गण्डकी प्रदेश 1 

61 Sabha Khola 3.3 प्रदेश नं. १ 1 

62 Sardi Khola 4 गण्डकी प्रदेश 1 

63 Seti 1.5 गण्डकी प्रदेश 1 

64 Sipring Khola 10 बाग्मती प्रदेश 1 

65 Siuri Khola 5 गण्डकी प्रदेश 1 

66 Sun Koshi 10.05 बाग्मती प्रदेश 1 

67 Sunkoshi Small 2.6 बाग्मती प्रदेश 1 

68 Super Mai Hydropower Project 7.8 प्रदेश नं. १ 1 

69 Tadi Khola (thaprek) 5 बाग्मती प्रदेश 1 

70 Tatopani 2 गण्डकी प्रदेश 1 

71 Thapa Khola 11.2 गण्डकी प्रदेश 1 

72 Theule Khola HPP 1.5 गण्डकी प्रदेश 1 

73 Thoppal Khola 1.65 बाग्मती प्रदेश 1 

74 Tinau 1.024 प्रदेश नं. ५ 1 

75 Trishuli 24 बाग्मती प्रदेश 1 

76 Tungun - Thosne Khola 4.36 बाग्मती प्रदेश 1 

77 Upper Bhotekoshi 45 बाग्मती प्रदेश 1 

78 Upper Hugdi 5 प्रदेश नं. ५ 1 

79 Upper Madi 25 गण्डकी प्रदेश 1 

80 Upper Mai -C 6.1 प्रदेश नं. १ 1 

81 
Upper Mai Hydropower Project 

 (Panchakanya Mai Hydropwer 

limited) 

12 प्रदेश नं. १ 1 

82 Upper Mardi 7 गण्डकी प्रदेश 1 

83 Upper Marsyangdi A 50 गण्डकी प्रदेश 1 
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क्र .स.ं  

(१) 

आयोजनाको नाम 

(२) 

क्षमता 

(मे.वा.) 

(३) 

प्रदेश  

(४) 

 

रोयल्टीको 

हिस्सा 

बााँडफााँड 

(५) 
 

84 Upper Naugad Gad 8 सूदरुपश्चिम प्रदेश 1 

85 Upper Puwa-1 3 प्रदेश नं. १ 1 

86 lower Hewa 21.6 प्रदेश नं. १ 1 
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क) वन  

िाष्टष् िय वन 

क्र.सं. 

(१) 

प्रदेश 

(२) 

रोयल्टीको हिस्सा 

बााँडफााँड 

(३) 

1 प्रदेश नं. १ 1 

2 प्रदेश नं. २ 1 

3 बाग्मती प्रदेश 1 

4 गण्डकी प्रदेश 1 

5 प्रदेश नं. ५ 1 

6 कर्ााली प्रदेश 1 

7 सूदरुपश्चिम प्रदेश 1 
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संिष्टक्षि क्षते्र 

सं.के्ष.क्र.सं. 

(१) 

संरहक्षत के्षत्रको नाम 

(२) 

प्रदेश 

(३) 

रोयल्टीको हिस्सा 

बााँडफााँड 

(४) 

१ API NAMPA CA सूदरुपश्चिम प्रदेश 1 

२ BANKE NP प्रदेश नं. ५ 0.8263055 

२ BANKE NP कर्ााली प्रदेश 0.1736945 

३ BARDIA NP प्रदेश नं. ५ 0.7541386 

३ BARDIA NP कर्ााली प्रदेश 0.2458614 

४ CHITWAN NP प्रदेश नं. २ 0.0765308 

४ CHITWAN NP बाग्मती प्रदेश 0.4938087 

४ CHITWAN NP गण्डकी प्रदेश 0.3260895 

४ CHITWAN NP प्रदेश नं. ५ 0.1035710 

५ DHORPATAN HR गण्डकी प्रदेश 0.3920598 

५ DHORPATAN HR प्रदेश नं. ५ 0.2892277 

५ DHORPATAN HR कर्ााली प्रदेश 0.3187125 

६ KANCHENJUNGA CA प्रदेश नं. १ 1 

७ KHAPTAD NP सूदरुपश्चिम प्रदेश 1 

८ KOSHI TAPPU WR प्रदेश नं. १ 0.5355339 

८ KOSHI TAPPU WR प्रदेश नं. २ 0.4644661 

९ KRISHNASAAR CA प्रदेश नं. ५ 1 

१० LAMTANG NP बाग्मती प्रदेश 1 

११ MAKALU BARUN NP प्रदेश नं. १ 1 

१२ PARSA NP प्रदेश नं. २ 0.4925662 

१२ PARSA NP बाग्मती प्रदेश 0.5074338 

१३ RARA NP कर्ााली प्रदेश 1 

१४ SAGARMATHA NP प्रदेश नं. १ 1 

१५ SHEYPHOKSUNO NP कर्ााली प्रदेश 1 

१६ SHIVAPURI NAGARJUN NP बाग्मती प्रदेश 1 

१७ SHUKLAPHANTA NP सूदरुपश्चिम प्रदेश 1 
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ख) खानी िथा खतनि 

क्र.सं. 

(१) 

उत्खनन ्अनुमहत पत्र 

(२) 

खहनज पदार्थ 

(३) 

प्रदेश 

(४) 

रोयल्टीको 

हिस्सा बााँडफााँड 

(५) 

1 1/062/63 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. १ 1 

2 26/069/70 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. १ 1 

3 30/068/69 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. १ 1 

4 303/479/045/46 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. १ 1 

5 38/055/56 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. १ 1 

6 182/069/70 क्वार्ा प्रदेश नं. १ 1 

7 39/059/60 रातोमाटो प्रदेश नं. १ 1 

8 1/072/73 डोलोमाइट बाग्मती प्रदेश 1 

9 08/066/67 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

10 09/066/67 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

11 138/067/68 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

12 1487/393/032 चनुढुङ्गा गण्डकी प्रदेश 0.3541664 

12 1487/393/032 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 0.6458336 

13 150/326/042/43 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

14 1599/549/036/37 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

15 161/068/69 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

16 174/065/66 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

17 218/394/042/43 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

18 22/074/75 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

19 221/397/45/46 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

20 23/071/72 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

21 30/075/76 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

22 33/072/73 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

23 47/063/64 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

24 78/064/65 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

25 78/066/67 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

26 79/066/67 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

27 49/067/68 मावाल बाग्मती प्रदेश 1 

28 109/074/75 क्वारर्ाइट बाग्मती प्रदेश 1 

29 155/071/72 क्वारर्ाइट बाग्मती प्रदेश 1 
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क्र.सं. 

(१) 

उत्खनन ्अनुमहत पत्र 

(२) 

खहनज पदार्थ 

(३) 

प्रदेश 

(४) 

रोयल्टीको 

हिस्सा बााँडफााँड 

(५) 

30 90/074/75 क्वारर्ाइट बाग्मती प्रदेश 1 

31 175/071/72 रातोमाटो गण्डकी प्रदेश 1 

32 55/074/75 क्वारर्ाइट गण्डकी प्रदेश 1 

33 25/062/63 पत्थर कोइला प्रदेश नं. ५ 1 

34 72/072/73 पत्थर कोइला प्रदेश नं. ५ 1 

35 99/069/70 पत्थर कोइला प्रदेश नं. ५ 1 

36 04/073/74 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

37 06/073/74 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

38 07/073/74 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

39 11/069/70 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

40 119/064/65 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

41 125/074/75 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

42 180/065/66 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

43 213/071/72 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

44 29/072/73 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

45 33/061/62 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 0.4452901 

45 33/061/62 चनुढुङ्गा कर्ााली प्रदेश 0.5547099 

46 39/055/56 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

47 42/074/75 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

48 44/069/70 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

49 49/073/74 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

50 61/066/67 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

51 72/067/68 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

52 80/066/67 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

53 82/063/64 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

54 51/072/73 क्याल्साइट कर्ााली प्रदेश 1 

55 35/062/63 काइनाइट सूदरुपश्चिम प्रदेश 1 

56 29/068/69 खरी सूदरुपश्चिम प्रदेश 1 

57 95/067/68 खरी सूदरुपश्चिम प्रदेश 1 

58 695/066/067/PP-1 क्वारर्ाइट बाग्मती प्रदेश 1 

59 112/075/76 क्वारर्ाइट बाग्मती प्रदेश 1 

60 131/74/75 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. १ 1 
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क्र.सं. 

(१) 

उत्खनन ्अनुमहत पत्र 

(२) 

खहनज पदार्थ 

(३) 

प्रदेश 

(४) 

रोयल्टीको 

हिस्सा बााँडफााँड 

(५) 

61 52/075/76 चनुढुङ्गा बाग्मती प्रदेश 1 

62 19/072/73 पत्थर कोइला प्रदेश नं. ५ 1 

63 70/073/74 क्वारर्ाइट बाग्मती प्रदेश 1 

64 40/075/76 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

65 35/063/64 चनुढुङ्गा गण्डकी प्रदेश 1 

66 135/074/75 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

67 116/075/76 चनुढुङ्गा प्रदेश नं. ५ 1 

68 46/076/77 क्वारर्ाइट बाग्मती प्रदेश 1 

69 71/066/67 पत्थर कोइला प्रदेश नं. ५ 1 

70 170/065/66 काइनाइट कर्ााली प्रदेश 1 

71 4/076/77 पत्थर कोइला प्रदेश नं. ५ 1 

72 9/076/77 क्वारर्ाइट बाग्मती प्रदेश 1 

73 153/066/67 पत्थर कोइला प्रदेश नं. ५ 1 
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अनसूुची-४(२) 

आतथिक वर्ि २०७७/७८ मा सम्बष्टन्धि स्थानीय िह बीच हनुे िोयल्टीको हहस्सा बााँडफााँड 
सम्वन्धी तसफारिस 

क) पवििािोहण 

क्र.सं. 

(१) 

हिमचुहिको नाम  

(२) 

हजल्िा  

(३) 

स्र्ानीय तिको नाम 

(४) 

स्र्ानीय 

तिको 

कोड 

(५) 

रोयल्टीको हिस्सा 

बााँडफााँड 

(६) 

1 Ama Dablam (6814 m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0701227 

1 Ama Dablam (6814 m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.6808510 

1 Ama Dablam (6814 m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0441045 

1 Ama Dablam (6814 m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0184375 

1 Ama Dablam (6814 m.) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0269104 

1 Ama Dablam (6814 m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0605639 

1 Ama Dablam (6814 m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0539317 

1 Ama Dablam (6814 m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0450783 

जम्मा 1 

2 Annapurna 4 (7525 m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.0158516 

2 Annapurna 4 (7525 m.) मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.2673269 

2 Annapurna 4 (7525 m.) मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.0017586 

2 Annapurna 4 (7525 m.) मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.0137334 

2 Annapurna 4 (7525 m.) मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपाश्चलका 40302 0.0066561 

2 Annapurna 4 (7525 m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0171606 

2 Annapurna 4 (7525 m.) म्याग्दी अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40401 0.0129538 

2 Annapurna 4 (7525 m.) कास्की मादी गाउँपाश्चलका 40501 0.2308870 

2 Annapurna 4 (7525 m.) कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपाश्चलका 40502 0.3044177 

2 Annapurna 4 (7525 m.) कास्की अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40503 0.0122568 

2 Annapurna 4 (7525 m.) कास्की पोखरा महानगरपाश्चलका 40504 0.0860533 

2 Annapurna 4 (7525 m.) कास्की रूपा गाउँपाश्चलका 40505 0.0044962 
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2 Annapurna 4 (7525 m.) लमरु्ङ मस्र्याङ्गदी गाउँपाश्चलका 40602 0.0147440 

2 Annapurna 4 (7525 m.) लमरु्ङ क््होलासोथार गाउँपाश्चलका 40603 0.0051781 

2 Annapurna 4 (7525 m.) लमरु्ङ मध्यनेपाल नगरपाश्चलका 40604 0.0065259 

जम्मा 1 

3 Api (7132m) बझाङ साइपाल गाउँपाश्चलका 70201 0.1104379 

3 Api (7132m) दाचुाला बयाँस गाउँपाश्चलका 70301 0.6808510 

3 Api (7132m) दाचुाला दहु  ँगाउँपाश्चलका 70302 0.0528855 

3 Api (7132m) दाचुाला नौगाड गाउँपाश्चलका 70304 0.0833894 

3 Api (7132m) दाचुाला अश्चपश्चहमाल गाउँपाश्चलका 70305 0.0724362 

जम्मा 1 

4 Ardang (6034m) ह म्ला श्चसमकोट गाउँपाश्चलका 60303 0.1225532 

4 Ardang (6034m) ह म्ला नाम्खा गाउँपाश्चलका 60304 0.6808510 

4 Ardang (6034m) बारु्रा श्चहमाली गाउँपाश्चलका 70101 0.1057458 

4 Ardang (6034m) बझाङ साइपाल गाउँपाश्चलका 70201 0.0908500 

जम्मा 1 

5 Ariniko Chuli (6039m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.0223681 

5 Ariniko Chuli (6039m.) मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.3741733 

5 Ariniko Chuli (6039m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0334051 

5 Ariniko Chuli (6039m.) मुस्ताङ लोमन्थाङ गाउँपाश्चलका 40304 0.0279480 

5 Ariniko Chuli (6039m.) म्याग्दी धवलाश्चगरी गाउँपाश्चलका 40403 0.0852673 

5 Ariniko Chuli (6039m.) डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपाश्चलका 60101 0.0377537 

5 Ariniko Chuli (6039m.) डोल्पा काइके गाउँपाश्चलका 60107 0.0276328 

5 Ariniko Chuli (6039m.) डोल्पा छाकाा ताङसोङ गाउँपाश्चलका 60108 0.3914517 

जम्मा 1 

6 Baden Powell Scout Peak 
(Urkema Peak) # (5890 m.) 

श्चसन्धुपाल्चोक रु्गल गाउँपाश्चलका 30202 0.0535686 

6 Baden Powell Scout Peak 
(Urkema Peak) # (5890 m.) 

श्चसन्धुपाल्चोक 
पाँचपोखरी थाङपाल 

गाउँपाश्चलका 
30203 0.0448606 
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6 Baden Powell Scout Peak 
(Urkema Peak) # (5890 m.) 

श्चसन्धुपाल्चोक हलेम्बु गाउँपाश्चलका 30204 0.3729355 

6 Baden Powell Scout Peak 
(Urkema Peak) # (5890 m.) 

श्चसन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपाश्चलका 30205 0.0474543 

6 Baden Powell Scout Peak 
(Urkema Peak) # (5890 m.) 

रसुवा गोसाईकुण्ड गाउँपाश्चलका 30301 0.3926895 

6 Baden Powell Scout Peak 
(Urkema Peak) # (5890 m.) 

रसुवा आमाछोश्चदङमो गाउँपाश्चलका 30302 0.0201654 

6 Baden Powell Scout Peak 
(Urkema Peak) # (5890 m.) 

रसुवा उत्तरगया गाउँपाश्चलका 30303 0.0143083 

6 Baden Powell Scout Peak 
(Urkema Peak) # (5890 m.) 

रसुवा काश्चलका गाउँपाश्चलका 30304 0.0104825 

6 Baden Powell Scout Peak 
(Urkema Peak) # (5890 m.) 

रसुवा नौकुण्ड गाउँपाश्चलका 30305 0.0170736 

6 Baden Powell Scout Peak 
(Urkema Peak) # (5890 m.) 

नुवाकोट दपु्चेश्वर गाउँपाश्चलका 30501 0.0264617 

जम्मा 1 

7 Bhrikuti  (6476 m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.0428132 

7 Bhrikuti  (6476 m.) मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.6808510 

7 Bhrikuti  (6476 m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0931607 

7 Bhrikuti  (6476 m.) मुस्ताङ लोमन्थाङ गाउँपाश्चलका 40304 0.0793079 

7 Bhrikuti  (6476 m.) डोल्पा छाकाा ताङसोङ गाउँपाश्चलका 60108 0.1038672 

जम्मा 1 

8 Chamlang(7319m.) ताप्लेरु्ङ श्चमक्वाखोला गाउँपाश्चलका 10102 0.0243657 

8 Chamlang(7319m.) ताप्लेरु्ङ मेररङ्गदेन गाउँपाश्चलका 10103 0.0223394 

8 Chamlang(7319m.) संखुवासभा भोटखोला गाउँपाश्चलका 10201 0.0299882 

8 Chamlang(7319m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.3547424 

8 Chamlang(7319m.) संखुवासभा श्चसलीचोङ गाउँपाश्चलका 10203 0.0293354 

8 Chamlang(7319m.) संखुवासभा श्चचश्चचला गाउँपाश्चलका 10204 0.0111799 

8 Chamlang(7319m.) संखुवासभा सभापोखरी गाउँपाश्चलका 10205 0.0193277 

8 Chamlang(7319m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.0573032 

8 Chamlang(7319m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.3910203 

8 Chamlang(7319m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0145863 
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8 Chamlang(7319m.) खोटाङ केश्चपलासगढी गाउँपाश्चलका 10501 0.0241916 

8 Chamlang(7319m.) भोर्पुर साल्पाश्चसश्चलछो गाउँपाश्चलका 10602 0.0216199 

जम्मा 1 

9 Chulu East (6584m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.2966050 

9 Chulu East (6584m.) मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.4491576 

9 Chulu East (6584m.) मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.0039684 

9 Chulu East (6584m.) मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.0196478 

9 Chulu East (6584m.) मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.0338496 

9 Chulu East (6584m.) मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपाश्चलका 40302 0.0127947 

9 Chulu East (6584m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0246560 

9 Chulu East (6584m.) म्याग्दी अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40401 0.0321950 

9 Chulu East (6584m.) कास्की मादी गाउँपालीका 40501 0.0392628 

9 Chulu East (6584m.) कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपाश्चलका 40502 0.0442384 

9 Chulu East (6584m.) कास्की अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40503 0.0436247 

जम्मा 1 

10 Chulu West (6419m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.2966050 

10 Chulu West (6419m.) मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.4491576 

10 Chulu West (6419m.) मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.0039684 

10 Chulu West (6419m.) मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.0196478 

10 Chulu West (6419m.) मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.0338496 

10 Chulu West (6419m.) मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपाश्चलका 40302 0.0127947 

10 Chulu West (6419m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0246560 

10 Chulu West (6419m.) म्याग्दी अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40401 0.0321950 

10 Chulu West (6419m.) कास्की मादी गाउँपालीका 40501 0.0392628 

10 Chulu West (6419m.) कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपाश्चलका 40502 0.0442384 

10 Chulu West (6419m.) कास्की अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40503 0.0436247 
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जम्मा 1 

11 Danfe Shail (6103m.) डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपाश्चलका 60101 0.0455117 

11 Danfe Shail (6103m.) डोल्पा शे फोक्सुण्डो गाउँपाश्चलका 60102 0.6808510 

11 Danfe Shail (6103m.) डोल्पा र्गदलु्ला गाउँपाश्चलका 60103 0.0344989 

11 Danfe Shail (6103m.) डोल्पा श्चत्रपुरासुन्दरी नगरपाश्चलका 60105 0.0625049 

11 Danfe Shail (6103m.) डोल्पा ठुलीभेरी नगरपाश्चलका 60106 0.0558362 

11 Danfe Shail (6103m.) डोल्पा काइके गाउँपाश्चलका 60107 0.0316037 

11 Danfe Shail (6103m.) मुगु मुगुमकामाारोग गाउँपाश्चलका 60201 0.0891936 

जम्मा 1 

12 Dhaulagiri I (8167 m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0291626 

12 Dhaulagiri I (8167 m.) मुस्ताङ थासाङ गाउँपाश्चलका 40305 0.0118117 

12 Dhaulagiri I (8167 m.) म्याग्दी अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40401 0.0303283 

12 Dhaulagiri I (8167 m.) म्याग्दी रघुगंगा गाउँपाश्चलका 40402 0.3094165 

12 Dhaulagiri I (8167 m.) म्याग्दी धवलाश्चगरी गाउँपाश्चलका 40403 0.4363462 

12 Dhaulagiri I (8167 m.) म्याग्दी माश्चलका गाउँपाश्चलका 
4040

4 
0.0242019 

12 Dhaulagiri I (8167 m.) म्याग्दी मंगला गाउँपाश्चलका 
4040

5 
0.0194996 

12 Dhaulagiri I (8167 m.) म्याग्दी बेनी नगरपाश्चलका 40406 0.0382698 

12 Dhaulagiri I (8167 m.) पवात र्लर्ला गाउँपाश्चलका 41002 0.0246624 

12 Dhaulagiri I (8167 m.) बागलुङ तमानखोला गाउँपाश्चलका 41104 0.0162990 

12 Thorong Peak (5751 m.) डोल्पा छाकाा ताङसोङ गाउँपाश्चलका 60108 0.0600020 

जम्मा 1 

13 Everest  (8848m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0701227 

13 Everest  (8848m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.6808510 

13 Everest  (8848m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0441045 

13 Everest  (8848m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0184375 

13 Everest  (8848m.) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0269104 
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13 Everest  (8848m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0605639 

13 Everest  (8848m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0539317 

13 Everest  (8848m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0450783 

जम्मा 1 

14 Gangapurna (7455m) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.0224834 

14 Gangapurna (7455m) मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.3496931 

14 Gangapurna (7455m) मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.0024527 

14 Gangapurna (7455m) मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपाश्चलका 40302 0.0093376 

14 Gangapurna (7455m) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0242778 

14 Gangapurna (7455m) म्याग्दी अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40401 0.0179940 

14 Gangapurna (7455m) कास्की मादी गाउँपाश्चलका 40501 0.0193051 

14 Gangapurna (7455m) कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपाश्चलका 40502 0.0197016 

14 Gangapurna (7455m) कास्की अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40503 0.4159320 

14 Gangapurna (7455m) कास्की पोखरा महानगरपाश्चलका 
4050

4 
0.1099663 

14 Gangapurna (7455m) पवात मोदी गाउँपाश्चलका 41001 0.0088564 

जम्मा 1 

15 Ganja-la Chuli (Naya 
Kanga) (5863m.) 

श्चसन्धुपाल्चोक रु्गल गाउँपाश्चलका 30202 0.0620042 

15 Ganja-la Chuli (Naya 
Kanga) (5863m.) 

श्चसन्धुपाल्चोक 
पाँचपोखरी थाङपाल 

गाउँपाश्चलका 
30203 0.3342443 

15 Ganja-la Chuli (Naya 
Kanga) (5863m.) 

श्चसन्धुपाल्चोक हलेम्बु गाउँपाश्चलका 30204 0.0374434 

15 Ganja-la Chuli (Naya 
Kanga) (5863m.) 

श्चसन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरश्चपलका 30205 0.0516888 

15 Ganja-la Chuli (Naya 
Kanga) (5863m.) 

श्चसन्धुपाल्चोक इन्रावश्चत गाउँपाश्चलका 30206 0.0327717 

15 Ganja-la Chuli (Naya 
Kanga) (5863m.) 

रसुवा गोसाइकुण्ड गाउँपाश्चलका 30301 0.4115185 

15 Ganja-la Chuli (Naya 
Kanga) (5863m.) 

रसुवा आमाछोश्चदङमो गाउँपाश्चलका 30302 0.0235352 

15 Ganja-la Chuli (Naya 
Kanga) (5863m.) 

रसुवा उत्तरगया गाउँपाश्चलका 30303 0.0162015 

15 Ganja-la Chuli (Naya 
Kanga) (5863m.) 

रसुवा काश्चलका गाउँपाश्चलका 30304 0.0114797 
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15 Ganja-la Chuli (Naya 
Kanga) (5863m.) 

रसुवा नौकुण्ड गाउँपाश्चलका 30305 0.0191127 

जम्मा 1 

16 Gaugiri (6110 m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.0428132 

16 Gaugiri (6110 m.) मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.6808510 

16 Gaugiri (6110 m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0931607 

16 Gaugiri (6110 m.) मुस्ताङ लोमन्थाङ गाउँपाश्चलका 40304 0.0793079 

16 Gaugiri (6110 m.) डोल्पा छाकाा ताङसोङ गाउँपाश्चलका 60108 0.1038672 

जम्मा 1 

17 Himlung (7126m.) गोरखा चमुनुब्री गाउँपाश्चलका 40101 0.0497640 

17 Himlung (7126m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.3535822 

17 Himlung (7126m.) मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.0193814 

17 Himlung (7126m.) मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.0048811 

17 Himlung (7126m.) मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.4120429 

17 Himlung (7126m.) मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.0306479 

17 Himlung (7126m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0238802 

17 Himlung (7126m.) कास्की मादी गाउँपालीका 40501 0.0518314 

17 Himlung (7126m.) लमरु्ङ मस्र्याङ्गदी गाउँपाश्चलका 40602 0.0539889 

जम्मा 1 

18 Hiunchuli (6434m.) मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.0469333 

18 Hiunchuli (6434m.) म्याग्दी अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40401 0.0414428 

18 Hiunchuli (6434m.) कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपाश्चलका 40502 0.0435536 

18 Hiunchuli (6434m.) कास्की अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40503 0.6808510 

18 Hiunchuli (6434m.) कास्की पोखरा महानगरपाश्चलका 
4050

4 
0.1704939 

18 Hiunchuli (6434m.) पवात मोश्चद गाउँपाश्चलका 41001 0.0167254 

जम्मा 1 

19 Imja Tse(Island Peak) 
(6165m.) 

संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0701227 



48 
 

क्र.सं. 

(१) 

हिमचुहिको नाम  

(२) 

हजल्िा  

(३) 

स्र्ानीय तिको नाम 

(४) 

स्र्ानीय 

तिको 

कोड 

(५) 

रोयल्टीको हिस्सा 

बााँडफााँड 

(६) 

19 Imja Tse(Island Peak) 
(6165m.) 

सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.6808510 

19 Imja Tse(Island Peak) 
(6165m.) 

सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0441045 

19 Imja Tse(Island Peak) 
(6165m.) 

सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0184375 

19 Imja Tse(Island Peak) 
(6165m.) 

सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0269104 

19 Imja Tse(Island Peak) 
(6165m.) 

सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0605639 

19 Imja Tse(Island Peak) 
(6165m.) 

दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0539317 

19 Imja Tse(Island Peak) 
(6165m.) 

रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0450783 

जम्मा 1 

20 Jarkya Peak गोरखा चमुनुब्री गाउँपाश्चलका 40101 0.6808510 

20 Jarkya Peak गोरखा अश्चर्रकोट गाउँपाश्चलका 40102 0.0383208 

20 Jarkya Peak गोरखा बारपाक सुश्चलकोट गाउँपाश्चलका 40103 0.0552066 

20 Jarkya Peak गोरखा धाचे गाउँपाश्चलका 40104 0.0610490 

20 Jarkya Peak मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.0453908 

20 Jarkya Peak लमरु्ङ दोदी गाउँपाश्चलका 40601 0.0518561 

20 Jarkya Peak लमरु्ङ मस्र्याङ्गदी गाउँपाश्चलका 40602 0.0673257 

जम्मा 1 

21 Kumbhakarna (7710m) ताप्लेरु्ङ फिाङ्लुङ्ग गाउँपाश्चलका 10101 0.6808510 

21 Kumbhakarna (7710m) ताप्लेरु्ङ श्चमक्वाखोला गाउँपाश्चलका 10102 0.0647714 

21 Kumbhakarna (7710m) ताप्लेरु्ङ फुङश्चलङ्ग नगरपाश्चलका 10106 0.0842816 

21 Kumbhakarna (7710m) ताप्लेरु्ङ श्चसरीर्ङ्गा गाउंपाश्चलका 10108 0.0864158 

21 Kumbhakarna (7710m) संखुवासभा भोटखोला गाउँपाश्चलका 10201 0.0836802 

जम्मा 1 

22 Kwangde (6086m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0701227 

22 Kwangde (6086m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.6808510 

22 Kwangde (6086m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0441045 
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22 Kwangde (6086m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0184375 

22 Kwangde (6086m.) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0269104 

22 Kwangde (6086m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0605639 

22 Kwangde (6086m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0539317 

22 Kwangde (6086m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0450783 

जम्मा 1 

23 Lhoste (8516m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0701227 

23 Lhoste (8516m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.6808510 

23 Lhoste (8516m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0441045 

23 Lhoste (8516m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0184375 

23 Lhoste (8516m.) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0269104 

23 Lhoste (8516m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0605639 

23 Lhoste (8516m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0539317 

23 Lhoste (8516m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0450783 

जम्मा 1 

24 Lobuje (6119m.) (east) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0701227 

24 Lobuje (6119m.) (east) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.6808510 

24 Lobuje (6119m.) (east) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0441045 

24 Lobuje (6119m.) (east) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0184375 

24 Lobuje (6119m.) (east) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0269104 

24 Lobuje (6119m.) (east) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0605639 

24 Lobuje (6119m.) (east) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0539317 

24 Lobuje (6119m.) (east) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0450783 

जम्मा 1 

25 Makalu (8463m.) ताप्लेरु्ङ श्चमक्वाखोला गाउँपाश्चलका 10102 0.0346233 

25 Makalu (8463m.) ताप्लेरु्ङ मेररङ्गदेन गाउँपाश्चलका 10103 0.0344927 
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25 Makalu (8463m.) संखुवासभा भोटखोला गाउँपाश्चलका 10201 0.0399700 

25 Makalu (8463m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.6808510 

25 Makalu (8463m.) संखुवासभा श्चसलीचोङ गाउँपाश्चलका 10203 0.0421261 

25 Makalu (8463m.) संखुवासभा श्चचश्चचला गाउँपाश्चलका 10204 0.0174967 

25 Makalu (8463m.) संखुवासभा सभापोखरी गाउँपाश्चलका 10205 0.0292793 

25 Makalu (8463m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.0744457 

25 Makalu (8463m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0467152 

जम्मा 1 

26 Manaslu (8163 m.) गोरखा चमुनुब्री गाउँपाश्चलका 40101 0.4389382 

26 Manaslu (8163 m.) गोरखा अश्चर्रकोट गाउँपाश्चलका 40102 0.0230699 

26 Manaslu (8163 m.) गोरखा बारपाक सुश्चलकोट गाउँपाश्चलका 40103 0.0334522 

26 Manaslu (8163 m.) गोरखा धाचे गाउँपाश्चलका 40104 0.0358928 

26 Manaslu (8163 m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.0288038 

26 Manaslu (8163 m.) मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.0042086 

26 Manaslu (8163 m.) मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.3266868 

26 Manaslu (8163 m.) कास्की मादी गाउँपालीका 40501 0.0380481 

26 Manaslu (8163 m.) लमरु्ङ दोदी गाउँपाश्चलका 40601 0.0310062 

26 Manaslu (8163 m.) लमरु्ङ मस्र्याङ्गदी गाउँपाश्चलका 40602 0.0398934 

जम्मा 1 

27 Mera Peak (6470m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0810862 

27 Mera Peak (6470m.) संखुवासभा श्चसलीचोङ गाउँपाश्चलका 10203 0.0475282 

27 Mera Peak (6470m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.0860792 

27 Mera Peak (6470m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.6808510 

27 Mera Peak (6470m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0254059 

27 Mera Peak (6470m.) खोटाङ केश्चपलासगढी गाउँपाश्चलका 10501 0.0418849 

27 Mera Peak (6470m.) भोर्पुर साल्पाश्चसश्चलछो गाउँपाश्चलका 10602 0.0371646 
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जम्मा 1 

28 Mt. Amotsang (6393m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.6808510 

28 Mt. Amotsang (6393m.) मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.0673843 

28 Mt. Amotsang (6393m.) मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.0263496 

28 Mt. Amotsang (6393m.) मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.0630479 

28 Mt. Amotsang (6393m.) मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.0822627 

28 Mt. Amotsang (6393m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0801045 

जम्मा 1 

29 Mt. Amphu 1 (6740m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0462172 

29 Mt. Amphu 1 (6740m.) संखुवासभा श्चसलीचोङ गाउँपाश्चलका 10203 0.0246680 

29 Mt. Amphu 1 (6740m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.4000832 

29 Mt. Amphu 1 (6740m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.3655418 

29 Mt. Amphu 1 (6740m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0111666 

29 Mt. Amphu 1 (6740m.) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0163791 

29 Mt. Amphu 1 (6740m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0377387 

29 Mt. Amphu 1 (6740m.) खोटाङ केश्चपलासगढी गाउँपाश्चलका 10501 0.0186754 

29 Mt. Amphu 1 (6740m.) भोर्पुर साल्पाश्चसश्चलछो गाउँपाश्चलका 10602 0.0168559 

29 Mt. Amphu 1 (6740m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0344382 

29 Mt. Amphu 1 (6740m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0282359 

जम्मा 1 

30 Mt. Annapurna III 
(7555m.) 

गोरखा चमुनुब्री गाउँपाश्चलका 40101 0.0306209 

30 Mt. Annapurna III 
(7555m.) 

मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.0127315 

30 Mt. Annapurna III 
(7555m.) 

मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.0017329 

30 Mt. Annapurna III 
(7555m.) 

मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.3421455 

30 Mt. Annapurna III 
(7555m.) 

मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.0239487 



52 
 

क्र.सं. 

(१) 

हिमचुहिको नाम  

(२) 

हजल्िा  

(३) 

स्र्ानीय तिको नाम 

(४) 

स्र्ानीय 

तिको 

कोड 

(५) 

रोयल्टीको हिस्सा 

बााँडफााँड 

(६) 

30 Mt. Annapurna III 
(7555m.) 

मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0161456 

30 Mt. Annapurna III 
(7555m.) 

कास्की मादी गाउँपाश्चलका 40501 0.0141922 

30 Mt. Annapurna III 
(7555m.) 

कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपाश्चलका 40502 0.4234795 

30 Mt. Annapurna III 
(7555m.) 

कास्की अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40503 0.0129446 

30 Mt. Annapurna III 
(7555m.) 

कास्की पोखरा महानगरपाश्चलका 
4050

4 
0.1071099 

30 Mt. Annapurna III 
(7555m.) 

लमरु्ङ मस्र्याङ्गदी गाउँपाश्चलका 40602 0.0149487 

जम्मा 1 

31 Mt. Baruntse (7152m.) ताप्लेरु्ङ श्चमक्वाखोला गाउँपाश्चलका 10102 0.0305867 

31 Mt. Baruntse (7152m.) ताप्लेरु्ङ मेररङ्गदेन गाउँपाश्चलका 10103 0.0280431 

31 Mt. Baruntse (7152m.) संखुवासभा भोटखोला गाउँपाश्चलका 10201 0.0376448 

31 Mt. Baruntse (7152m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.6808510 

31 Mt. Baruntse (7152m.) संखुवासभा श्चसलीचोङ गाउँपाश्चलका 10203 0.0368253 

31 Mt. Baruntse (7152m.) संखुवासभा श्चचश्चचला गाउँपाश्चलका 10204 0.0140344 

31 Mt. Baruntse (7152m.) संखुवासभा सभापोखरी गाउँपाश्चलका 10205 0.0242624 

31 Mt. Baruntse (7152m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.0719338 

31 Mt. Baruntse (7152m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0183105 

31 Mt. Baruntse (7152m.) खोटाङ केश्चपलासगढी गाउँपाश्चलका 10501 0.0303682 

31 Mt. Baruntse (7152m.) भोर्पुर साल्पाश्चसश्चलछो गाउँपाश्चलका 10602 0.0271398 

जम्मा 1 

32 Mt. Chandi Himal (6142m.) ह म्ला चंखेली गाउँपाश्चलका 60301 0.0540293 

32 Mt. Chandi Himal (6142m.) ह म्ला खापुानाथ गाउँपाश्चलका 60302 0.3667036 

32 Mt. Chandi Himal (6142m.) ह म्ला श्चसमकोट गाउँपाश्चलका 60303 0.3989214 

32 Mt. Chandi Himal (6142m.) ह म्ला नाम्खा गाउँपाश्चलका 60304 0.0754996 

32 Mt. Chandi Himal (6142m.) ह म्ला सकेगाड गाउँपाश्चलका 60305 0.0474153 

32 Mt. Chandi Himal (6142m.) बारु्रा श्चहमाली गाउँपाश्चलका 70101 0.0574308 

जम्मा 1 
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33 Mt. Chukyima Go (6258m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.0539630 

33 Mt. Chukyima Go (6258m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0342141 

33 Mt. Chukyima Go (6258m.) सोलुखुम्बु श्चलखुश्चपके गाउँपाश्चलका 10308 0.0075666 

33 Mt. Chukyima Go (6258m.) ओखलढुङ्गा श्चखश्चर्देम्बा गाउँपाश्चलका 10404 0.0158104 

33 Mt. Chukyima Go (6258m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.3938193 

33 Mt. Chukyima Go (6258m.) दोलखा श्चबगु गाउँपाश्चलका 30102 0.0314944 

33 Mt. Chukyima Go (6258m.) दोलखा काश्चलन्चोक गाउँपाश्चलका 30103 0.0194623 

33 Mt. Chukyima Go (6258m.) दोलखा बैतेधर गाउँपाश्चलका 30104 0.0157882 

33 Mt. Chukyima Go (6258m.) दोलखा श्चर्री नगरपाश्चलका 30105 0.0171548 

33 Mt. Chukyima Go (6258m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.3718057 

33 Mt. Chukyima Go (6258m.) रामेछाप गोकुलगगां गाउँपाश्चलका 31002 0.0195862 

33 Mt. Chukyima Go (6258m.) रामेछाप श्चलखुतामाकोसी गाउँपाश्चलका 31003 0.0193350 

जम्मा 1 

34 Mt. Gandharva Chuli 
(6248m.) 

मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.0711822 

34 Mt. Gandharva Chuli 
(6248m.) 

कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपाश्चलका 40502 0.6808510 

34 Mt. Gandharva Chuli 
(6248m.) 

कास्की अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40503 0.0508292 

34 Mt. Gandharva Chuli 
(6248m.) 

कास्की पोखरा महानगरपाश्चलका 
4050

4 
0.1971376 

जम्मा 1 

35 Mt. Hongde (6556m.) मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.0504360 

35 Mt. Hongde (6556m.) मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपाश्चलका 40302 0.0453588 

35 Mt. Hongde (6556m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.4103593 

35 Mt. Hongde (6556m.) मुस्ताङ थासाङ गाउँपाश्चलका 40305 0.0387250 

35 Mt. Hongde (6556m.) डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपाश्चलका 60101 0.0690126 

35 Mt. Hongde (6556m.) डोल्पा काइके गाउँपाश्चलका 60107 0.0507049 

35 Mt. Hongde (6556m.) डोल्पा छाकाा ताङसोङ गाउँपाश्चलका 60108 0.3354034 

जम्मा 1 
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36 Mt. Hongu (Sura Peak) 
(6764m.) 

ताप्लेरु्ङ श्चमक्वाखोला गाउँपाश्चलका 10102 0.0224619 

36 Mt. Hongu (Sura Peak) 
(6764m.) 

ताप्लेरु्ङ मेररङ्गदेन गाउँपाश्चलका 10103 0.0205942 

36 Mt. Hongu (Sura Peak) 
(6764m.) 

संखुवासभा भोटखोला गाउँपाश्चलका 10201 0.0276454 

36 Mt. Hongu (Sura Peak) 
(6764m.) 

संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.4051532 

36 Mt. Hongu (Sura Peak) 
(6764m.) 

संखुवासभा श्चसलीचोङ गाउँपाश्चलका 10203 0.0270436 

36 Mt. Hongu (Sura Peak) 
(6764m.) 

संखुवासभा श्चचश्चचला गाउँपाश्चलका 10204 0.0103065 

36 Mt. Hongu (Sura Peak) 
(6764m.) 

संखुवासभा सभापोखरी गाउँपाश्चलका 10205 0.0178177 

36 Mt. Hongu (Sura Peak) 
(6764m.) 

सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.0528264 

36 Mt. Hongu (Sura Peak) 
(6764m.) 

सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.3604718 

36 Mt. Hongu (Sura Peak) 
(6764m.) 

सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0134468 

36 Mt. Hongu (Sura Peak) 
(6764m.) 

खोटाङ केश्चपलासगढी गाउँपाश्चलका 10501 0.0223017 

36 Mt. Hongu (Sura Peak) 
(6764m.) 

भोर्पुर साल्पाश्चसश्चलछो गाउँपाश्चलका 10602 0.0199308 

जम्मा 1 

37 Mt. Hunku Chuli (6833m.) ताप्लेरु्ङ श्चमक्वाखोला गाउँपाश्चलका 10102 0.0224619 

37 Mt. Hunku Chuli (6833m.) ताप्लेरु्ङ मेररङ्गदेन गाउँपाश्चलका 10103 0.0205942 

37 Mt. Hunku Chuli (6833m.) संखुवासभा भोटखोला गाउँपाश्चलका 10201 0.0276454 

37 Mt. Hunku Chuli (6833m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.4051532 

37 Mt. Hunku Chuli (6833m.) संखुवासभा श्चसलीचोङ गाउँपाश्चलका 10203 0.0270436 

37 Mt. Hunku Chuli (6833m.) संखुवासभा श्चचश्चचला गाउँपाश्चलका 10204 0.0103065 

37 Mt. Hunku Chuli (6833m.) संखुवासभा सभापोखरी गाउँपाश्चलका 10205 0.0178177 

37 Mt. Hunku Chuli (6833m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.0528264 

37 Mt. Hunku Chuli (6833m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.3604718 

37 Mt. Hunku Chuli (6833m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0134468 

37 Mt. Hunku Chuli (6833m.) खोटाङ केश्चपलासगढी गाउँपाश्चलका 10501 0.0223017 

37 Mt. Hunku Chuli (6833m.) भोर्पुर साल्पाश्चसश्चलछो गाउँपाश्चलका 10602 0.0199308 
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जम्मा 1 

38 Mt. Khang Karpo (6646m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0388775 

38 Mt. Khang Karpo (6646m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.3875881 

38 Mt. Khang Karpo (6646m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0236765 

38 Mt. Khang Karpo (6646m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0086357 

38 Mt. Khang Karpo (6646m.) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0127345 

38 Mt. Khang Karpo (6646m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0300708 

38 Mt. Khang Karpo (6646m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.3780369 

38 Mt. Khang Karpo (6646m.) दोलखा श्चबगु गाउँपाश्चलका 30102 0.0273050 

38 Mt. Khang Karpo (6646m.) दोलखा काश्चलन्चोक गाउँपाश्चलका 30103 0.0178676 

38 Mt. Khang Karpo (6646m.) दोलखा बैतेधर गाउँपाश्चलका 30104 0.0146034 

38 Mt. Khang Karpo (6646m.) दोलखा श्चर्री नगरपाश्चलका 30105 0.0153680 

38 Mt. Khang Karpo (6646m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0226180 

38 Mt. Khang Karpo (6646m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0226180 

जम्मा 1 

39 Mt. Khangchung (UIAA 
Peak) 6063m. 

संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0701227 

39 Mt. Khangchung (UIAA 
Peak) 6063m. 

सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.6808510 

39 Mt. Khangchung (UIAA 
Peak) 6063m. 

सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0441045 

39 Mt. Khangchung (UIAA 
Peak) 6063m. 

सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0184375 

39 Mt. Khangchung (UIAA 
Peak) 6063m. 

सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0269104 

39 Mt. Khangchung (UIAA 
Peak) 6063m. 

सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0605639 

39 Mt. Khangchung (UIAA 
Peak) 6063m. 

दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0539317 

39 Mt. Khangchung (UIAA 
Peak) 6063m. 

रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0450783 

जम्मा 1 

40 Mt. Khangtega (6783m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0701227 
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40 Mt. Khangtega (6783m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.6808510 

40 Mt. Khangtega (6783m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0441045 

40 Mt. Khangtega (6783m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0184375 

40 Mt. Khangtega (6783m.) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0269104 

40 Mt. Khangtega (6783m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0605639 

40 Mt. Khangtega (6783m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0539317 

40 Mt. Khangtega (6783m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0450783 

जम्मा 1 

41 Mt. Langju Peak (6426m.) गोरखा चमुनुब्री गाउँपाश्चलका 40101 0.6808510 

41 Mt. Langju Peak (6426m.) गोरखा अश्चर्रकोट गाउँपाश्चलका 40102 0.0383208 

41 Mt. Langju Peak (6426m.) गोरखा बारपाक सुश्चलकोट गाउँपाश्चलका 40103 0.0552066 

41 Mt. Langju Peak (6426m.) गोरखा धाचे गाउँपाश्चलका 40104 0.0610490 

41 Mt. Langju Peak (6426m.) मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.0453908 

41 Mt. Langju Peak (6426m.) लमरु्ङ दोदी गाउँपाश्चलका 40601 0.0518561 

41 Mt. Langju Peak (6426m.) लमरु्ङ मस्र्याङ्गदी गाउँपाश्चलका 40602 0.0673257 

जम्मा 1 

42 Mt. Langtang Ri (7205m.) श्चसन्धुपाल्चोक रु्गल गाउँपाश्चलका 30202 0.0844829 

42 Mt. Langtang Ri (7205m.) श्चसन्धुपाल्चोक 
पाँचपोखरी थाङपाल 

गाउँपाश्चलका 
30203 0.0736317 

42 Mt. Langtang Ri (7205m.) श्चसन्धुपाल्चोक हलेम्बु गाउँपाश्चलका 30204 0.0555917 

42 Mt. Langtang Ri (7205m.) रसुवा गोसाइकुण्ड गाउँपाश्चलका 30301 0.6808510 

42 Mt. Langtang Ri (7205m.) रसुवा आमाछोश्चदङमो गाउँपाश्चलका 30302 0.0307952 

42 Mt. Langtang Ri (7205m.) रसुवा उत्तरगया गाउँपाश्चलका 30303 0.0244323 

42 Mt. Langtang Ri (7205m.) रसुवा काश्चलका गाउँपाश्चलका 30304 0.0199206 

42 Mt. Langtang Ri (7205m.) रसुवा नौकुण्ड गाउँपाश्चलका 30305 0.0302946 

जम्मा 1 

43 Mt. Linku Chuli II (6659m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.0539630 
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43 Mt. Linku Chuli II (6659m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0342141 

43 Mt. Linku Chuli II (6659m.) सोलुखुम्बु श्चलखुश्चपके गाउँपाश्चलका 10308 0.0075666 

43 Mt. Linku Chuli II (6659m.) ओखलढुङ्गा श्चखश्चर्देम्बा गाउँपाश्चलका 10404 0.0158104 

43 Mt. Linku Chuli II (6659m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.3938193 

43 Mt. Linku Chuli II (6659m.) दोलखा श्चबगु गाउँपाश्चलका 30102 0.0314944 

43 Mt. Linku Chuli II (6659m.) दोलखा काश्चलञ्चोक गाउँपाश्चलका 30103 0.0194623 

43 Mt. Linku Chuli II (6659m.) दोलखा बैतेधर गाउँपाश्चलका 30104 0.0157882 

43 Mt. Linku Chuli II (6659m.) दोलखा श्चर्री नगरपाश्चलका 30105 0.0171548 

43 Mt. Linku Chuli II (6659m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.3718057 

43 Mt. Linku Chuli II (6659m.) रामेछाप गोकुलगगां गाउँपाश्चलका 31002 0.0195862 

43 Mt. Linku Chuli II (6659m.) रामेछाप श्चलखुतामाकोसी गाउँपाश्चलका 31003 0.0193350 

जम्मा 1 

44 Mt. Lugula (6899m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.6808510 

44 Mt. Lugula (6899m.) मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.0840582 

44 Mt. Lugula (6899m.) मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.0330394 

44 Mt. Lugula (6899m.) मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.1021784 

44 Mt. Lugula (6899m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0998730 

जम्मा 1 

45 Mt. Nemjung (7139m.) गोरखा चमुनुब्री गाउँपाश्चलका 40101 0.0497640 

45 Mt. Nemjung (7139m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.3535822 

45 Mt. Nemjung (7139m.) मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.0193814 

45 Mt. Nemjung (7139m.) मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.0048811 

45 Mt. Nemjung (7139m.) मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.4120429 

45 Mt. Nemjung (7139m.) मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.0306479 

45 Mt. Nemjung (7139m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0238802 

45 Mt. Nemjung (7139m.) कास्की मादी गाउँपाश्चलका 40501 0.0518314 
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45 Mt. Nemjung (7139m.) लमरु्ङ मस्र्याङ्गदी गाउँपाश्चलका 40602 0.0539889 

जम्मा 1 

46 Mt. Panpoche II (6504m.) गोरखा चमुनुब्री गाउँपाश्चलका 40101 0.6808510 

46 Mt. Panpoche II (6504m.) गोरखा अश्चर्रकोट गाउँपाश्चलका 40102 0.0383208 

46 Mt. Panpoche II (6504m.) गोरखा बारपाक सुश्चलकोट गाउँपाश्चलका 40103 0.0552066 

46 Mt. Panpoche II (6504m.) गोरखा धाचे गाउँपाश्चलका 40104 0.0610490 

46 Mt. Panpoche II (6504m.) मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.0453908 

46 Mt. Panpoche II (6504m.) लमरु्ङ दोदी गाउँपाश्चलका 40601 0.0518561 

46 Mt. Panpoche II (6504m.) लमरु्ङ मस्र्याङ्गदी गाउँपाश्चलका 40602 0.0673257 

जम्मा 1 

47 Mt. Panpoche-I (Pang 
Phunch 6620m.) 

गोरखा चमुनुब्री गाउँपाश्चलका 40101 0.6808510 

47 Mt. Panpoche-I (Pang 
Phunch 6620m.) 

गोरखा अश्चर्रकोट गाउँपाश्चलका 40102 0.0383208 

47 Mt. Panpoche-I (Pang 
Phunch 6620m.) 

गोरखा बारपाक सुश्चलकोट गाउँपाश्चलका 40103 0.0552066 

47 Mt. Panpoche-I (Pang 
Phunch 6620m.) 

गोरखा धाचे गाउँपाश्चलका 40104 0.0610490 

47 Mt. Panpoche-I (Pang 
Phunch 6620m.) 

मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.0453908 

47 Mt. Panpoche-I (Pang 
Phunch 6620m.) 

लमरु्ङ दोदी गाउँपाश्चलका 40601 0.0518561 

47 Mt. Panpoche-I (Pang 
Phunch 6620m.) 

लमरु्ङ मस्र्याङ्गदी गाउँपाश्चलका 40602 0.0673257 

जम्मा 1 

48 Mt. Pokhar khang 
(6348m.) 

मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.6808510 

48 Mt. Pokhar khang 
(6348m.) 

मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.0673843 

48 Mt. Pokhar khang 
(6348m.) 

मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.0263496 

48 Mt. Pokhar khang 
(6348m.) 

मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.0630479 

48 Mt. Pokhar khang 
(6348m.) 

मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.0822627 

48 Mt. Pokhar khang 
(6348m.) 

मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0801045 

जम्मा 1 
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49 Mt. Sherson (Peak 3, 
6422m.) 

ताप्लेरु्ङ श्चमक्वाखोला गाउँपाश्चलका 10102 0.0346233 

49 Mt. Sherson (Peak 3, 
6422m.) 

ताप्लेरु्ङ मेररङ्गदेन गाउँपाश्चलका 10103 0.0344927 

49 Mt. Sherson (Peak 3, 
6422m.) 

संखुवासभा भोटखोला गाउँपाश्चलका 10201 0.0399700 

49 Mt. Sherson (Peak 3, 
6422m.) 

संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.6808510 

49 Mt. Sherson (Peak 3, 
6422m.) 

संखुवासभा श्चसलीचोङ गाउँपाश्चलका 10203 0.0421261 

49 Mt. Sherson (Peak 3, 
6422m.) 

संखुवासभा श्चचश्चचला गाउँपाश्चलका 10204 0.0174967 

49 Mt. Sherson (Peak 3, 
6422m.) 

संखुवासभा सभापोखरी गाउँपाश्चलका 10205 0.0292793 

49 Mt. Sherson (Peak 3, 
6422m.) 

सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.0744457 

49 Mt. Sherson (Peak 3, 
6422m.) 

सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0467152 

जम्मा 1 

50 Mt. Tengi Ragi Tau 
(6938m.) 

संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0430655 

50 Mt. Tengi Ragi Tau 
(6938m.) 

सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.3875881 

50 Mt. Tengi Ragi Tau 
(6938m.) 

सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0262205 

50 Mt. Tengi Ragi Tau 
(6938m.) 

सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0095526 

50 Mt. Tengi Ragi Tau 
(6938m.) 

सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0140878 

50 Mt. Tengi Ragi Tau 
(6938m.) 

सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0332805 

50 Mt. Tengi Ragi Tau 
(6938m.) 

दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.3780369 

50 Mt. Tengi Ragi Tau 
(6938m.) 

दोलखा श्चबगु गाउँपाश्चलका 30102 0.0302278 

50 Mt. Tengi Ragi Tau 
(6938m.) 

दोलखा काश्चलञ्चोक गाउँपाश्चलका 30103 0.0197579 

50 Mt. Tengi Ragi Tau 
(6938m.) 

दोलखा बैतेधर गाउँपाश्चलका 30104 0.0161460 

50 Mt. Tengi Ragi Tau 
(6938m.) 

दोलखा श्चर्री नगरपाश्चलका 30105 0.0170019 

50 Mt. Tengi Ragi Tau 
(6938m.) 

रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0250345 

जम्मा 1 

51 Mt. Tengkangpoche 
(6482m.) 

संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0701227 
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51 Mt. Tengkangpoche 
(6482m.) 

सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.6808510 

51 Mt. Tengkangpoche 
(6482m.) 

सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0441045 

51 Mt. Tengkangpoche 
(6482m.) 

सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0184375 

51 Mt. Tengkangpoche 
(6482m.) 

सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0269104 

51 Mt. Tengkangpoche 
(6482m.) 

सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0605639 

51 Mt. Tengkangpoche 
(6482m.) 

दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0539317 

51 Mt. Tengkangpoche 
(6482m.) 

रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0450783 

जम्मा 1 

52 Mt. Tengkoma (6215m.) ताप्लेरु्ङ फिाङ्लुङ्ग गाउँपाश्चलका 10101 0.6808510 

52 Mt. Tengkoma (6215m.) ताप्लेरु्ङ श्चमक्वाखोला गाउँपाश्चलका 10102 0.0647714 

52 Mt. Tengkoma (6215m.) ताप्लेरु्ङ फुङश्चलङ्ग नगरपाश्चलका 10106 0.0842816 

52 Mt. Tengkoma (6215m.) ताप्लेरु्ङ श्चसरीर्ङ्गा गाउंपाश्चलका 10108 0.0864158 

52 Mt. Tengkoma (6215m.) संखुवासभा भोटखोला गाउँपाश्चलका 10201 0.0836802 

जम्मा 1 

53 Mt. Thakar Go East 
(6152m.) 

सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.0951038 

53 Mt. Thakar Go East 
(6152m.) 

दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.6808510 

53 Mt. Thakar Go East 
(6152m.) 

दोलखा श्चबगु गाउँपाश्चलका 30102 0.0608259 

53 Mt. Thakar Go East 
(6152m.) 

दोलखा काश्चलन्चोक गाउँपाश्चलका 30103 0.0421879 

53 Mt. Thakar Go East 
(6152m.) 

दोलखा बैतेधर गाउँपाश्चलका 30104 0.0347273 

53 Mt. Thakar Go East 
(6152m.) 

दोलखा श्चर्री नगरपाश्चलका 30105 0.0354225 

53 Mt. Thakar Go East 
(6152m.) 

रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0508816 

जम्मा 1 

54 Mt.ABI (6043m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0701227 

54 Mt.ABI (6043m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.6808510 

54 Mt.ABI (6043m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0441045 
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54 Mt.ABI (6043m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0184375 

54 Mt.ABI (6043m.) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0269104 

54 Mt.ABI (6043m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0605639 

54 Mt.ABI (6043m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0539317 

54 Mt.ABI (6043m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0450783 

जम्मा 1 

55 Mt.Bokta (6114m.) ताप्लेरु्ङ फिाङ्लुङ्ग गाउँपाश्चलका 10101 0.6808510 

55 Mt.Bokta (6114m.) ताप्लेरु्ङ श्चमक्वाखोला गाउँपाश्चलका 10102 0.0647714 

55 Mt.Bokta (6114m.) ताप्लेरु्ङ फुङश्चलङ्ग नगरपाश्चलका 10106 0.0842816 

55 Mt.Bokta (6114m.) ताप्लेरु्ङ श्चसरीर्ङ्गा गाउंपाश्चलका 10108 0.0864158 

55 Mt.Bokta (6114m.) संखुवासभा भोटखोला गाउँपाश्चलका 10201 0.0836802 

जम्मा 1 

56 Mt.Cholatse (6440m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0701227 

56 Mt.Cholatse (6440m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.6808510 

56 Mt.Cholatse (6440m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0441045 

56 Mt.Cholatse (6440m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0184375 

56 Mt.Cholatse (6440m.) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0269104 

56 Mt.Cholatse (6440m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0605639 

56 Mt.Cholatse (6440m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0539317 

56 Mt.Cholatse (6440m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0450783 

जम्मा 1 

57 Mt.Kyazo Ri (6186m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0701227 

57 Mt.Kyazo Ri (6186m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.6808510 

57 Mt.Kyazo Ri (6186m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0441045 

57 Mt.Kyazo Ri (6186m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0184375 

57 Mt.Kyazo Ri (6186m.) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0269104 
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57 Mt.Kyazo Ri (6186m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0605639 

57 Mt.Kyazo Ri (6186m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0539317 

57 Mt.Kyazo Ri (6186m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0450783 

जम्मा 1 

58 Mt.Langsisa Ri (6412m.) श्चसन्धुपाल्चोक रु्गल गाउँपाश्चलका 30202 0.0844829 

58 Mt.Langsisa Ri (6412m.) श्चसन्धुपाल्चोक 
पाँचपोखरी थाङपाल 

गाउँपाश्चलका 
30203 0.0736317 

58 Mt.Langsisa Ri (6412m.) श्चसन्धुपाल्चोक हलेम्बु गाउँपाश्चलका 30204 0.0555917 

58 Mt.Langsisa Ri (6412m.) रसुवा गोसाइकुण्ड गाउँपाश्चलका 30301 0.6808510 

58 Mt.Langsisa Ri (6412m.) रसुवा आमाछोश्चदङमो गाउँपाश्चलका 30302 0.0307952 

58 Mt.Langsisa Ri (6412m.) रसुवा उत्तरगया गाउँपाश्चलका 30303 0.0244323 

58 Mt.Langsisa Ri (6412m.) रसुवा काश्चलका गाउँपाश्चलका 30304 0.0199206 

58 Mt.Langsisa Ri (6412m.) रसुवा नौकुण्ड गाउँपाश्चलका 30305 0.0302946 

जम्मा 1 

59 Mt.Larkya Peak (6416m.) गोरखा चमुनुब्री गाउँपाश्चलका 40101 0.4761363 

59 Mt.Larkya Peak (6416m.) गोरखा अश्चर्रकोट गाउँपाश्चलका 40102 0.0250250 

59 Mt.Larkya Peak (6416m.) गोरखा बारपाक सुश्चलकोट गाउँपाश्चलका 40103 0.0362871 

59 Mt.Larkya Peak (6416m.) गोरखा धाचे गाउँपाश्चलका 40104 0.0389346 

59 Mt.Larkya Peak (6416m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.0312448 

59 Mt.Larkya Peak (6416m.) मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.0045652 

59 Mt.Larkya Peak (6416m.) मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.2696264 

59 Mt.Larkya Peak (6416m.) कास्की मादी गाउँपालीका 40501 0.0412726 

59 Mt.Larkya Peak (6416m.) लमरु्ङ दोदी गाउँपाश्चलका 40601 0.0336338 

59 Mt.Larkya Peak (6416m.) लमरु्ङ मस्र्याङ्गदी गाउँपाश्चलका 40602 0.0432742 

जम्मा 1 

60 Mt.Lobuje West (6135m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0701227 

60 Mt.Lobuje West (6135m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.6808510 



63 
 

क्र.सं. 

(१) 

हिमचुहिको नाम  

(२) 

हजल्िा  

(३) 

स्र्ानीय तिको नाम 

(४) 

स्र्ानीय 

तिको 

कोड 

(५) 

रोयल्टीको हिस्सा 

बााँडफााँड 

(६) 

60 Mt.Lobuje West (6135m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0441045 

60 Mt.Lobuje West (6135m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0184375 

60 Mt.Lobuje West (6135m.) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0269104 

60 Mt.Lobuje West (6135m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0605639 

60 Mt.Lobuje West (6135m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0539317 

60 Mt.Lobuje West (6135m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0450783 

जम्मा 1 

61 Mt.Nirekha (6159m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0701227 

61 Mt.Nirekha (6159m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.6808510 

61 Mt.Nirekha (6159m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0441045 

61 Mt.Nirekha (6159m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0184375 

61 Mt.Nirekha (6159m.) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0269104 

61 Mt.Nirekha (6159m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0605639 

61 Mt.Nirekha (6159m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0539317 

61 Mt.Nirekha (6159m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0450783 

जम्मा 1 

62 Mt.Ombigaichen (6340m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0529112 

62 Mt.Ombigaichen (6340m.) संखुवासभा श्चसलीचोङ गाउँपाश्चलका 10203 0.0288604 

62 Mt.Ombigaichen (6340m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.4000832 

62 Mt.Ombigaichen (6340m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.3655418 

62 Mt.Ombigaichen (6340m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0136317 

62 Mt.Ombigaichen (6340m.) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0199192 

62 Mt.Ombigaichen (6340m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0450789 

62 Mt.Ombigaichen (6340m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0403792 

62 Mt.Ombigaichen (6340m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0335944 

जम्मा 1 
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63 Mt.Phari Lapcha (6017m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0701227 

63 Mt.Phari Lapcha (6017m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.6808510 

63 Mt.Phari Lapcha (6017m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0441045 

63 Mt.Phari Lapcha (6017m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0184375 

63 Mt.Phari Lapcha (6017m.) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0269104 

63 Mt.Phari Lapcha (6017m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0605639 

63 Mt.Phari Lapcha (6017m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0539317 

63 Mt.Phari Lapcha (6017m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0450783 

जम्मा 1 

64 Mt.Yubra Himal (6048m.) श्चसन्धुपाल्चोक रु्गल गाउँपाश्चलका 30202 0.0844829 

64 Mt.Yubra Himal (6048m.) श्चसन्धुपाल्चोक 
पाँचपोखरी थाङपाल 

गाउँपाश्चलका 
30203 0.0736317 

64 Mt.Yubra Himal (6048m.) श्चसन्धुपाल्चोक हलेम्बु गाउँपाश्चलका 30204 0.0555917 

64 Mt.Yubra Himal (6048m.) रसुवा गोसाइकुण्ड गाउँपाश्चलका 30301 0.6808510 

64 Mt.Yubra Himal (6048m.) रसुवा आमाछोश्चदङमो गाउँपाश्चलका 30302 0.0307952 

64 Mt.Yubra Himal (6048m.) रसुवा उत्तरगया गाउँपाश्चलका 30303 0.0244323 

64 Mt.Yubra Himal (6048m.) रसुवा काश्चलका गाउँपाश्चलका 30304 0.0199206 

64 Mt.Yubra Himal (6048m.) रसुवा नौकुण्ड गाउँपाश्चलका 30305 0.0302946 

जम्मा 1 

65 Mukot Himal (6087 m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.0171247 

65 Mukot Himal (6087 m.) मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.0210075 

65 Mukot Himal (6087 m.) मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.0299065 

65 Mukot Himal (6087 m.) मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपाश्चलका 40302 0.0187565 

65 Mukot Himal (6087 m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.3508869 

65 Mukot Himal (6087 m.) मुस्ताङ थासाङ गाउँपाश्चलका 40305 0.0160217 

65 Mukot Himal (6087 m.) म्याग्दी धवलाश्चगरी गाउँपाश्चलका 40403 0.1371747 

65 Mukot Himal (6087 m.) डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपाश्चलका 60101 0.0288466 
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65 Mukot Himal (6087 m.) डोल्पा काइके गाउँपाश्चलका 60107 0.0210169 

65 Mukot Himal (6087 m.) डोल्पा छाकाा ताङसोङ गाउँपाश्चलका 60108 0.3592580 

जम्मा 1 

66 Mustang Himal I (6195 m.) मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.3191490 

66 Mustang Himal I (6195 m.) मुस्ताङ लोमन्थाङ गाउँपाश्चलका 40304 0.6808510 

जम्मा 1 

67 Norbu Kang (6005m) डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपाश्चलका 60101 0.6808511 

67 Norbu Kang (6005m) डोल्पा शे फोक्सुण्डो गाउँपाश्चलका 60102 0.1412369 

67 Norbu Kang (6005m) डोल्पा काइके गाउँपाश्चलका 60107 0.0854634 

67 Norbu Kang (6005m) डोल्पा छाकाा ताङसोङ गाउँपाश्चलका 60108 0.0924486 

जम्मा 1 

68 Nuptse (7855 m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0701227 

68 Nuptse (7855 m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.6808510 

68 Nuptse (7855 m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0441045 

68 Nuptse (7855 m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0184375 

68 Nuptse (7855 m.) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0269104 

68 Nuptse (7855 m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0605639 

68 Nuptse (7855 m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.0539317 

68 Nuptse (7855 m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0450783 

जम्मा 1 

69 Pabuk Khang (Kangata ) ताप्लेरु्ङ फिाङ्लुङ्ग गाउँपाश्चलका 10101 0.6808510 

69 Pabuk Khang (Kangata ) ताप्लेरु्ङ श्चमक्वाखोला गाउँपाश्चलका 10102 0.0647714 

69 Pabuk Khang (Kangata ) ताप्लेरु्ङ फुङश्चलङ्ग नगरपाश्चलका 10106 0.0842816 

69 Pabuk Khang (Kangata ) ताप्लेरु्ङ श्चसरीर्ङ्गा गाउंपाश्चलका 10108 0.0864158 

69 Pabuk Khang (Kangata ) संखुवासभा भोटखोला गाउँपाश्चलका 10201 0.0836802 

जम्मा 1 
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70 Paldor Peak (5903m.) रसुवा गोसाइकुण्ड गाउँपाश्चलका 30301 0.0693282 

70 Paldor Peak (5903m.) रसुवा आमाछोश्चदङमो गाउँपाश्चलका 30302 0.3814439 

70 Paldor Peak (5903m.) रसुवा उत्तरगया गाउँपाश्चलका 30303 0.0189480 

70 Paldor Peak (5903m.) धाश्चदङ रुश्चवभ्याश्चल गाउँपाश्चलक 30401 0.3643188 

70 Paldor Peak (5903m.) धाश्चदङ खश्चनयावास गाउँपाश्चलका 30402 0.0245859 

70 Paldor Peak (5903m.) धाश्चदङ गंगार्मुना गाउँपाश्चलका 30403 0.0398819 

70 Paldor Peak (5903m.) गोरखा दाचे गाउँपाश्चलका 40104 0.0575273 

70 Paldor Peak (5903m.) गोरखा आरुघाट गाउँपाश्चलका 40105 0.0439660 

जम्मा 1 

71 Pharchamo (6279m.) संखुवासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0430655 

71 Pharchamo (6279m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.3875881 

71 Pharchamo (6279m.) सोलुखुम्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.0262205 

71 Pharchamo (6279m.) सोलुखुम्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.0095526 

71 Pharchamo (6279m.) सोलुखुम्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.0140878 

71 Pharchamo (6279m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0332805 

71 Pharchamo (6279m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.3780369 

71 Pharchamo (6279m.) दोलखा श्चबगु गाउँपाश्चलका 30102 0.0302278 

71 Pharchamo (6279m.) दोलखा काश्चलञ्चोक गाउँपाश्चलका 30103 0.0197579 

71 Pharchamo (6279m.) दोलखा बैतेधर गाउँपाश्चलका 30104 0.0161460 

71 Pharchamo (6279m.) दोलखा श्चर्री नगरपाश्चलका 30105 0.0170019 

71 Pharchamo (6279m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.0250345 

जम्मा 1 

72 Pisang Peak (6091m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.2966050 

72 Pisang Peak (6091m.) मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.4491576 

72 Pisang Peak (6091m.) मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.0039684 

72 Pisang Peak (6091m.) मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.0196478 
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72 Pisang Peak (6091m.) मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.0338496 

72 Pisang Peak (6091m.) मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपाश्चलका 40302 0.0127947 

72 Pisang Peak (6091m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0246560 

72 Pisang Peak (6091m.) म्याग्दी अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40401 0.0321950 

72 Pisang Peak (6091m.) कास्की मादी गाउँपालीका 40501 0.0392628 

72 Pisang Peak (6091m.) कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपाश्चलका 40502 0.0442384 

72 Pisang Peak (6091m.) कास्की अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40503 0.0436247 

जम्मा 1 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.0140240 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0107168 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) मुस्ताङ थासाङ गाउँपाश्चलका 40305 0.0054796 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) म्याग्दी रघुगंगा गाउँपाश्चलका 40402 0.0176633 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) म्याग्दी धवलाश्चगरी गाउँपाश्चलका 40403 0.2886257 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) म्याग्दी माश्चलका गाउँपाश्चलका 
4040

4 
0.0185648 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) बागलुङ तमानखोला गाउँपाश्चलका 41104 0.0112047 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) रुकुम पुथा उत्तरगंगा गाउँपाश्चलका 50101 0.2840538 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) रुकुम श्चसस्ने गाउँपाश्चलका 50102 0.0178668 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) रुकुम भूमे गाउँपाश्चलका 50103 0.0192424 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपाश्चलका 60101 0.0129640 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) डोल्पा शे फोक्सुण्डो गाउँपाश्चलका 60102 0.0257919 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) डोल्पा ठुलीभेरी नगरपाश्चलका 60106 0.0119614 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) डोल्पा काइके गाउँपाश्चलका 60107 0.2421353 

73 Putha Hiunchuli (7246 m.) डोल्पा छाकाा ताङसोङ गाउँपाश्चलका 60108 0.0197055 

जम्मा 1 

74 Ramdung (5900m.) सोलुखुम्बु 
खुम्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.0585363 
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74 Ramdung (5900m.) सोलुखुम्बु सोलुदधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.0371136 

74 Ramdung (5900m.) सोलुखुम्बु श्चलखुश्चपके गाउँपाश्चलका 10308 0.0082078 

74 Ramdung (5900m.) ओखलढुङ्गा श्चखश्चर्देम्बा गाउँपाश्चलका 10404 0.0171502 

74 Ramdung (5900m.) दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.4271938 

74 Ramdung (5900m.) दोलखा श्चबगु गाउँपाश्चलका 30102 0.0341634 

74 Ramdung (5900m.) दोलखा काश्चलञ्चोक गाउँपाश्चलका 30103 0.0211116 

74 Ramdung (5900m.) दोलखा बैतेधर गाउँपाश्चलका 30104 0.0171262 

74 Ramdung (5900m.) दोलखा श्चर्री नगरपाश्चलका 30105 0.0186086 

74 Ramdung (5900m.) रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.3185689 

74 Ramdung (5900m.) रामेछाप गोकुलगगां गाउँपाश्चलका 31002 0.0212460 

74 Ramdung (5900m.) रामेछाप श्चलखुतामाकोसी गाउँपाश्चलका 31003 0.0209736 

जम्मा 1 

75 Rokapi (Kap Chuli 5467) ह म्ला नाम्खा गाउँपाश्चलका 60304 0.0572327 

75 Rokapi (Kap Chuli 5467) बारु्रा श्चहमाली गाउँपाश्चलका 70101 0.0280829 

75 Rokapi (Kap Chuli 5467) बारु्रा गैमुल गाउँपाश्चलका 70102 0.0160941 

75 Rokapi (Kap Chuli 5467) वझाङ साईपाल गाउँपाश्चलका 70201 0.3240806 

75 Rokapi (Kap Chuli 5467) वझाङ वङ्ुगल गाउँपाश्चलका 70202 0.0458310 

75 Rokapi (Kap Chuli 5467) वझाङ सुमाा गाउँपाश्चलका 70203 0.0157031 

75 Rokapi (Kap Chuli 5467) वझाङ तालकोट गाउँपाश्चलका 70204 0.0198601 

75 Rokapi (Kap Chuli 5467) दाचुाला बयाँस गाउँपाश्चलका 70301 0.0294920 

75 Rokapi (Kap Chuli 5467) दाचुाला नौगाड गाउँपाश्चलका 70304 0.0211673 

75 Rokapi (Kap Chuli 5467) दाचुाला अश्चपश्चहमाल गाउँपाश्चलका 70305 0.4216821 

75 Rokapi (Kap Chuli 5467) दाचुाला मामाा गाउँपाश्चलका 70306 0.0207741 

जम्मा 1 

76 Saribung (6346m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.3411289 

76 Saribung (6346m.) मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.0387451 

76 Saribung (6346m.) मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.0156769 
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76 Saribung (6346m.) मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.0360889 

76 Saribung (6346m.) मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.4244961 

76 Saribung (6346m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0458952 

76 Saribung (6346m.) मुस्ताङ लोमन्थाङ गाउँपाश्चलका 40304 0.0388255 

76 Saribung (6346m.) डोल्पा छाकाा ताङसोङ गाउँपाश्चलका 60108 0.0591434 

जम्मा 1 

77 shey shikhar (6139m.) डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपाश्चलका 60101 0.0291490 

77 shey shikhar (6139m.) डोल्पा शे फोक्सुण्डो गाउँपाश्चलका 60102 0.4577035 

77 shey shikhar (6139m.) डोल्पा र्गदलु्ला गाउँपाश्चलका 60103 0.2880592 

77 shey shikhar (6139m.) डोल्पा मुड्केचलुा गाउँपाश्चलका 60104 0.0162046 

77 shey shikhar (6139m.) डोल्पा श्चत्रपुरासुन्दरी नगरपाश्चलका 60105 0.0301497 

77 shey shikhar (6139m.) डोल्पा ठुलीभेरी नगरपाश्चलका 60106 0.0277926 

77 shey shikhar (6139m.) डोल्पा काइके गाउँपाश्चलका 60107 0.0174001 

77 shey shikhar (6139m.) मुगु मुगुमकामाारोग गाउँपाश्चलका 60201 0.0554719 

77 shey shikhar (6139m.) रु्म्ला पातारासी गाउँपाश्चलका 60401 0.0480578 

77 shey shikhar (6139m.) रु्म्ला गुश्चठचौर गाउँपाश्चलका 60405 0.0300116 

जम्मा 1 

78 Shigu Chuli(fluted peak) 
(6501m.) 

मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.0469333 

78 Shigu Chuli(fluted peak) 
(6501m.) 

म्याग्दी अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40401 0.0414428 

78 Shigu Chuli(fluted peak) 
(6501m.) 

कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपाश्चलका 40502 0.0435536 

78 Shigu Chuli(fluted peak) 
(6501m.) 

कास्की अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40503 0.6808510 

78 Shigu Chuli(fluted peak) 
(6501m.) 

कास्की पोखरा महानगरपाश्चलका 
4050

4 
0.1704939 

78 Shigu Chuli(fluted peak) 
(6501m.) 

पवात मोश्चद गाउँपाश्चलका 41001 0.0167254 

जम्मा 1 

79 Thapa Peak (6012m) मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.0299742 

79 Thapa Peak (6012m) मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपाश्चलका 40302 0.3909715 
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79 Thapa Peak (6012m) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0373154 

79 Thapa Peak (6012m) मुस्ताङ थासाङ गाउँपाश्चलका 40305 0.3746535 

79 Thapa Peak (6012m) म्याग्दी अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40401 0.0516551 

79 Thapa Peak (6012m) म्याग्दी रघुगंगा गाउँपाश्चलका 40402 0.0514016 

79 Thapa Peak (6012m) म्याग्दी धवलाश्चगरी गाउँपाश्चलका 40403 0.0640287 

जम्मा 1 

80 Thorong Peak (5751 m.) गोरखा चमुनुब्री गाउँपाश्चलका 40101 0.0407287 

80 Thorong Peak (5751 m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.0144706 

80 Thorong Peak (5751 m.) मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.0041182 

80 Thorong Peak (5751 m.) मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.3688915 

80 Thorong Peak (5751 m.) मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.0245891 

80 Thorong Peak (5751 m.) मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपाश्चलका 40302 0.0122996 

80 Thorong Peak (5751 m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.3967335 

80 Thorong Peak (5751 m.) मुस्ताङ थासाङ गाउँपाश्चलका 40305 0.0106178 

80 Thorong Peak (5751 m.) कास्की मादी गाउँपाश्चलका 40501 0.0441391 

80 Thorong Peak (5751 m.) लमरु्ङ मस्र्याङ्गदी गाउँपाश्चलका 40602 0.0459603 

80 Thorong Peak (5751 m.) डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपाश्चलका 60101 0.0230103 

80 Thorong Peak (5751 m.) डोल्पा काइके गाउँपाश्चलका 60107 0.0144413 

जम्मा 1 

81 Tilicho Peak (7134m.) मनाङ नापाा भूश्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.0208539 

81 Tilicho Peak (7134m.) मनाङ मनाङ श्चदछ्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.3243530 

81 Tilicho Peak (7134m.) मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.0022750 

81 Tilicho Peak (7134m.) मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपाश्चलका 40302 0.0811248 

81 Tilicho Peak (7134m.) मुस्ताङ वारगुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.0225186 

81 Tilicho Peak (7134m.) म्याग्दी अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40401 0.0166901 

81 Tilicho Peak (7134m.) कास्की मादी गाउँपाश्चलका 40501 0.0179062 
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81 Tilicho Peak (7134m.) कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपाश्चलका 40502 0.0182740 

81 Tilicho Peak (7134m.) कास्की अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40503 0.3857920 

81 Tilicho Peak (7134m.) कास्की पोखरा महानगरपाश्चलका 
4050

4 
0.1019978 

81 Tilicho Peak (7134m.) पवात मोदी गाउँपाश्चलका 41001 0.0082146 

जम्मा 1 

82 Tobsar Peak (6100 m.) गोरखा चमुनुब्री गाउँपाश्चलका 40101 0.6808510 

82 Tobsar Peak (6100 m.) गोरखा अश्चर्रकोट गाउँपाश्चलका 40102 0.0383208 

82 Tobsar Peak (6100 m.) गोरखा बारपाक सुश्चलकोट गाउँपाश्चलका 40103 0.0552066 

82 Tobsar Peak (6100 m.) गोरखा धाचे गाउँपाश्चलका 40104 0.0610490 

82 Tobsar Peak (6100 m.) मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.0453908 

82 Tobsar Peak (6100 m.) लमरु्ङ दोदी गाउँपाश्चलका 40601 0.0518561 

82 Tobsar Peak (6100 m.) लमरु्ङ मस्र्याङ्गदी गाउँपाश्चलका 40602 0.0673257 

जम्मा 1 
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नाम 

(५) 

कोड 

(६) 

1 Andhi Khola 9.4 स्याङर्ा 
गल्याङ 

नगरपाश्चलका 
40910 0.8064516 

1 Andhi Khola 9.4 पाल्पा रम्भा गाउँपाश्चलका 50603 0.1935484 

जम्मा १ 

2 Ankhu Khola - 1 7 धाश्चदङ 
गंङ्गा र्मुना 

गाउँपाश्चलका 
30403 0.1772964 

2 Ankhu Khola - 1 7 धाश्चदङ 
श्चत्रपुरासुन्दरी 

गाउँपाश्चलका 
30404 0.6397661 

2 Ankhu Khola - 1 7 धाश्चदङ 
नेत्रावती डबर्ोङ 

गाउँपाश्चलका 
30405 0.1829375 

जम्मा १ 

3 Bagmati 22 लश्चलतपुर 
बाग्मती 

गाउँपाश्चलका 
30806 0.3780233 

3 Bagmati 22 मकवानपुर 
ईन्रसरोवर 

गाउँपाश्चलका 
31201 0.2127413 

3 Bagmati 22 मकवानपुर 
श्चभमफेदी 

गाउँपाश्चलका 
31207 0.4092354 

जम्मा १ 

4 Baramchi Khola HPP 4.2 श्चसन्धुपाल्चोक रु्गल गाउँपाश्चलका 30202 0.7142857 

4 Baramchi Khola HPP 4.2 श्चसन्धुपाल्चोक 
बलेफी 

गाउँपाश्चलका 
30208 0.2857143 

जम्मा १ 

5 Bhairab Kund Khola 3 श्चसन्धुपाल्चोक 
भोटेकोशी 

गाउँपाश्चलका 
30201 1.0000000 

जम्मा १ 

6 Bijayapur-1 4.5 कास्की 
पोखरा 

महानगरपाश्चलका 
40504 1.0000000 

जम्मा १ 

7 Chake Khola 2.83 रामेछाप 
गोकुलगङ्गा 

गाउँपाश्चलका 
31002 1.0000000 

जम्मा १ 

8 Chaku Khola 3 श्चसन्धुपाल्चोक 
भोटेकोशी 

गाउँपाश्चलका 
30201 1.0000000 

जम्मा १ 

9 Chameliya Khola 30 दाचुाला नौगाड गाउँपाश्चलका 70304 0.0767788 

9 Chameliya Khola 30 दाचुाला मामाा गाउँपाश्चलका 70306 0.3117164 
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9 Chameliya Khola 30 दाचुाला 
शैल्यश्चशखर 

नगरपाश्चलका 
70307 0.2966900 

9 Chameliya Khola 30 बैतडी 
डीलासैनी 

गाउँपाश्चलका 
70401 0.3148148 

जम्मा १ 

10 Charnawati Khola 
Hydroelectric Project 

3.52 दोलखा शैलुङ गाउँपाश्चलका 30108 0.5357143 

10 Charnawati Khola 
Hydroelectric Project 

3.52 दोलखा 
श्चभमेश्वर 

नगरपाश्चलका 
30109 0.4642857 

जम्मा १ 

11 Chatara 3.2 सुनसरी 
बराहक्षेत्र 

नगरपाश्चलका 
11302 0.7692308 

11 Chatara 3.2 उदयपुर 
बेलका 

नगरपाश्चलका 
11401 0.2307692 

जम्मा १ 

12 Chhandi Khola 2 लमरु्ङ दोदी गाउँपाश्चलका 40601 1.0000000 

जम्मा १ 

13 Chilime 22 रसुवा 
गोसाईकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
30301 0.4327235 

13 Chilime 22 रसुवा 
आमाछोश्चदङमो 

गाउँपाश्चलका 
30302 0.5672765 

जम्मा १ 

14 Daram Khola-A 2.5 बागलुङ 
ताराखोला 

गाउँपाश्चलका 
41103 1.0000000 

जम्मा १ 

15 Daraundi A 6 गोरखा 
अश्चर्रकोट 

गाउँपाश्चलका 
40102 0.2696194 

15 Daraundi A 6 गोरखा 
बारपाक सुश्चलकोट 

गाउँपाश्चलका 
40103 0.5637139 

15 Daraundi A 6 गोरखा 
श्चसरानचोक 

गाउँपाश्चलका 
40107 0.1666667 

जम्मा १ 

16 Devighat 14.1 नुवाकोट श्चबदरु नगरपाश्चलका 30504 1.0000000 

जम्मा १ 

17 Dwari Khola SHP 3.75 दैलेख नौमुले गाउँपाश्चलका 60601 1.0000000 

जम्मा १ 

18 Fewa 1.01 कास्की 
पोखरा 

महानगरपाश्चलका 
40504 1.0000000 
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जम्मा १ 

19 Gandak 15 
नवलपरासी ( 

बदाघाट सुस्ता पूवा) 

श्चबनयी श्चत्रवेर्ी 

गाउँपाश्चलका 
40808 0.2135791 

19 Gandak 15 
नवलपरासी ( 

बदाघाट सुस्ता 

पश्चिम 

प्रतापपुर 

गाउँपाश्चलका 
50706 0.3396227 

19 Gandak 15 
नवलपरासी ( 

बदाघाट सुस्ता 

पश्चिम 

सुस्ता गाउँपाश्चलका 50707 0.4467982 

जम्मा १ 

20 Hewa Khola A 14.9 पाँचथर 
श्चहश्चलहाङ्ग 

गाउँपाश्चलका 
10902 0.2647059 

20 Hewa Khola A 14.9 पाँचथर 
फालेलुङ्ग 

गाउँपाश्चलका 
10903 0.3688222 

20 Hewa Khola A 14.9 पाँचथर 
श्चफश्चदम 

नगरपाश्चलका 
10904 0.3664719 

जम्मा १ 

21 Hewa khola 4.46 संखुवासभा 
पाँचखपन 

नगरपाश्चलका 
10207 0.3750000 

21 Hewa khola 4.46 संखुवासभा चैनपुर नगरपाश्चलका 10208 0.6250000 

जम्मा १ 

22 Indrawati -III 7.5 श्चसन्धुपाल्चोक 

पाँचपोखरी 

थाङपाल 

गाउँपाश्चलका 

30203 0.4880234 

22 Indrawati -III 7.5 श्चसन्धुपाल्चोक 
मेलम्ची 

नगरपाश्चलका 
30205 0.5119766 

जम्मा १ 

23 Iwa Khola 9.9 ताप्लेरु्ङ 

पाश्चथभरा 

याङ्वराक 

गाउँपाश्चलका 

10107 0.0614044 

23 Iwa Khola 9.9 ताप्लेरु्ङ 
श्चसरीर्ङ्गा 

गाउंपाश्चलका 
10108 0.0602169 

23 Iwa Khola 9.9 ताप्लेरु्ङ 
श्चसश्चदङ्गवा 

गाउँपाश्चलका 
10109 0.5396210 

23 Iwa Khola 9.9 पाँचथर 
याङवरक 

गाउँपाश्चलका 
10901 0.3387577 

जम्मा १ 

24 Jhimruk Khola 12.5 प्यूठान 
प्यूठान 

नगरपाश्चलका 
50304 0.2000000 
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24 Jhimruk Khola 12.5 प्यूठान 
माण्डवी 

गाउँपाश्चलका 
50306 0.5000000 

24 Jhimruk Khola 12.5 प्यूठान 
मल्लरानी 

गाउँपाश्चलका 
50307 0.3000000 

जम्मा १ 

25 Jhyari Khola 2 श्चसन्धुपाल्चोक 
ईन्रावती 

गाउँपाश्चलका 
30206 0.6250000 

25 Jhyari Khola 2 श्चसन्धुपाल्चोक 

चौतारा 

साँगाचोकगढी 

नगरपाश्चलका 

30207 0.3750000 

जम्मा १ 

26 Jiri Khola SHP 2.4 दोलखा श्चर्री नगरपाश्चलका 30105 0.8333333 

26 Jiri Khola SHP 2.4 रामेछाप 
गोकुलगङ्गा 

गाउँपाश्चलका 
31002 0.1666667 

जम्मा १ 

27 Jogmai Khola 7.6 इलाम 
माई र्ोगमाई 

गाउँपाश्चलका 
11001 0.5555556 

27 Jogmai Khola 7.6 इलाम 
सूयोदय 

नगरपाश्चलका 
11009 0.4444444 

जम्मा १ 

28 Kabeli B-1 25 पाँचथर 
याङवरक 

गाउँपाश्चलका 
10901 0.6521739 

28 Kabeli B-1 25 पाँचथर 
फालेलुङ्ग 

गाउँपाश्चलका 
10903 0.3478261 

जम्मा १ 

29 Kali Gandaki A 144 स्याङर्ा 
गल्याङ 

नगरपाश्चलका 
40910 0.1592615 

29 Kali Gandaki A 144 स्याङर्ा 
कालीगण्डकी 

गाउँपाश्चलका 
40911 0.2891323 

29 Kali Gandaki A 144 पवात 
श्चबहादी 

गाउँपाश्चलका 
41006 0.0248035 

29 Kali Gandaki A 144 पवात पैयुं गाउँपाश्चलका 41007 0.0218163 

29 Kali Gandaki A 144 गुल्मी 
काश्चलगण्डकी 

गाउँपाश्चलका 
50401 0.1310688 

29 Kali Gandaki A 144 गुल्मी 
सत्यवती 

गाउँपाश्चलका 
50402 0.1442793 

29 Kali Gandaki A 144 गुल्मी 
रूरू क्षेत्र 

गाउँपाश्चलका 
50412 0.0860722 
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29 Kali Gandaki A 144 पाल्पा 
बगनासकाली 

गाउँपाश्चलका 
50604 0.0573862 

29 Kali Gandaki A 144 पाल्पा 
तानसेन 

नगरपाश्चलका 
50605 0.0573843 

29 Kali Gandaki A 144 पाल्पा 
ररबदीकोट 

गाउँपाश्चलका 
50606 0.0287956 

जम्मा १ 

30 Kapaligad 3.33 डोटी 
बडीकेदार 

गाउँपाश्चलका 
70608 1.0000000 

जम्मा १ 

31 Khani Khola 2 लश्चलतपुर 
बाग्मती 

गाउँपाश्चलका 
30806 1.0000000 

जम्मा १ 

32 Khimti -I 60 दोलखा 
तामाकोशी 

गाउँपाश्चलका 
30106 0.3751029 

32 Khimti -I 60 रामेछाप 
उमाकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
31001 0.0791904 

32 Khimti -I 60 रामेछाप 
गोकुलगङ्गा 

गाउँपाश्चलका 
31002 0.3317887 

32 Khimti -I 60 रामेछाप 
श्चलखु तामाकोसी 

गाउँपाश्चलका 
31003 0.1098105 

32 Khimti -I 60 रामेछाप 
मन्थली 

नगरपाश्चलका 
31005 0.1041075 

जम्मा १ 

33 Khudi Khola 4 लमरु्ङ 
मस्र्याङ्गदी 

गाउँपाश्चलका 
40602 0.8333333 

33 Khudi Khola 4 लमरु्ङ 
क्बहोलासोथार 

गाउँपाश्चलका 
40603 0.1666667 

जम्मा १ 

34 Kulekhani-I 60 मकवानपुर 
ईन्रसरोवर 

गाउँपाश्चलका 
31201 0.4481446 

34 Kulekhani-I 60 मकवानपुर थाहा नगरपाश्चलका 31202 0.1619659 

34 Kulekhani-I 60 मकवानपुर 
श्चभमफेदी 

गाउँपाश्चलका 
31207 0.3898895 

जम्मा १ 

35 Kulekhani-II 32 मकवानपुर 
श्चभमफेदी 

गाउँपाश्चलका 
31207 0.8823529 

35 Kulekhani-II 32 मकवानपुर 
मकवानपुरगढी 

गाउँपाश्चलका 
31208 0.1176471 
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जम्मा १ 

36 Lower Chaku Khola 1.8 श्चसन्धुपाल्चोक 
भोटेकोशी 

गाउँपाश्चलका 
30201 1.0000000 

जम्मा १ 

37 Lower Modi -1 10 पवात मोदी गाउँपाश्चलका 41001 0.3570206 

37 Thorong Peak (5751 m.) 10 पवात कुश्मा नगरपाश्चलका 41003 0.6429794 

जम्मा १ 

38 Madhya Marsyangdi 70 लमरु्ङ दोदी गाउँपाश्चलका 40601 0.1846171 

38 Madhya Marsyangdi 70 लमरु्ङ 
बेंसीशहर 

नगरापाश्चलका 
40605 0.3636354 

38 Madhya Marsyangdi 70 लमरु्ङ 
सुन्दरबर्ार 

नगरपाश्चलका 
40606 0.4517475 

जम्मा १ 

39 Madkyu Khola 13 कास्की मादी गाउँपाश्चलका 40501 1.0000000 

जम्मा १ 

40 Mai 22 इलाम ईलाम नगरपाश्चलका 11003 0.1815919 

40 Mai 22 इलाम 
देउमाई 

नगरपाश्चलका 
11004 0.1025642 

40 Mai 22 इलाम माई नगरपाश्चलका 11008 0.7158439 

जम्मा १ 

41 Mai Cascade 7 इलाम माई नगरपाश्चलका 11008 1.0000000 

जम्मा १ 

42 Mai Cascade HPP 8 इलाम ईलाम नगरपाश्चलका 11003 0.5637981 

42 Mai Cascade HPP 8 इलाम माई नगरपाश्चलका 11008 0.3284761 

42 Mai Cascade HPP 8 इलाम 
सूयोदय 

नगरपाश्चलका 
11009 0.1077258 

जम्मा १ 

43 Mai Khola 4.5 इलाम ईलाम नगरपाश्चलका 11003 1.0000000 

जम्मा १ 

4
4 

Mailung Khola 5 रसुवा 
उत्तरगया 

गाउँपाश्चलका 
30303 0.6250000 

4
4 

Mailung Khola 5 रसुवा 
काश्चलका 

गाउँपाश्चलका 
30304 0.3750000 

जम्मा १ 

45 Mardi Khola 4.8 कास्की 
माछापुच्छ्रे 

गाउँपाश्चलका 
40502 1.0000000 
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जम्मा १ 

46 Marsyangdi 69 गोरखा 
पालुङ्गटार 

नगरपाश्चलका 
40108 0.1342741 

46 Marsyangdi 69 गोरखा 
गोरखा 

नगरपाश्चलका 
40109 0.1288838 

46 Marsyangdi 69 गोरखा 
शहीद लखन 

गाउँपाश्चलका 
40110 0.0428904 

46 Marsyangdi 69 तनह  ँ
बश्चन्दपुर 

गाउँपाश्चलका 
40709 0.1243306 

46 Marsyangdi 69 तनह  ँ
आँबुखैरेनी 

गाउँपाश्चलका 
40710 0.5696211 

जम्मा १ 

47 Middle Chaku Khola 1.8 श्चसन्धुपाल्चोक 
भोटेकोशी 

गाउँपाश्चलका 
30201 1.0000000 

जम्मा १ 

4
8 

Midim Khola 3 लमरु्ङ 
मध्यनेपाल 

नगरपाश्चलका 
40604 0.5263158 

4
8 

Midim Khola 3 लमरु्ङ 
बेंसीशहर 

नगरापाश्चलका 
40605 0.2524125 

4
8 

Midim Khola 3 लमरु्ङ 
सुन्दरबर्ार 

नगरपाश्चलका 
40606 0.2212717 

जम्मा १ 

4
9 

Modi Khola 14.8 कास्की 
अन्नपूर्ा 

गाउँपाश्चलका 
40503 0.0864663 

4
9 

Modi Khola 14.8 पवात मोदी गाउँपाश्चलका 41001 0.9135337 

जम्मा १ 

50 Molun Khola SHP 7 ओखलढुङ्गा 
मोलुङ्ग 

गाउँपाश्चलका 
10403 1.0000000 

जम्मा १ 

51 Nau Gad Khola 8.5 दाचुाला 
शैल्यश्चशखर 

नगरपाश्चलका 
70307 0.7894737 

51 Nau Gad Khola 8.5 बैतडी 
डीलासैनी 

गाउँपाश्चलका 
70401 0.2105263 

जम्मा १ 

52 Panauti 2.4 काभ्रेपलाञ्चोक पनौती नगरपाश्चलका 30909 0.9366894 

52 Panauti 2.4 काभ्रेपलाञ्चोक 
बेथानचोक 

गाउँपाश्चलका 
30910 0.0633106 

जम्मा १ 
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53 Phawa khola 
Hydropower Project 

5 ताप्लेरु्ङ 

पाश्चथभरा 

याङ्वराक 

गाउँपाश्चलका 

10107 0.8260870 

53 Phawa khola 
Hydropower Project 

5 पाँचथर 
श्चहश्चलहाङ्ग 

गाउँपाश्चलका 
10902 0.1739130 

जम्मा १ 

54 Pikhuwa Khola 5 भोर्पुर 
टेम्केमैयुङ 

गाउँपाश्चलका 
10603 0.2091817 

54 Pikhuwa Khola 5 भोर्पुर 
भोर्पुर 

नगरपाश्चलका 
10604 0.5722816 

54 Pikhuwa Khola 5 भोर्पुर 
रामप्रसाद राई 

गाउँपाश्चलका 
10607 0.2185367 

जम्मा १ 

55 Piluwa Khola 3 संखुवासभा चैनपुर नगरपाश्चलका 10208 0.5555556 

55 Piluwa Khola 3 संखुवासभा मादी नगरपाश्चलका 10209 0.3385277 

55 Piluwa Khola 3 संखुवासभा 
धमादेवी 

नगरपाश्चलका 
10210 0.1059167 

जम्मा १ 

56 Puwa 6.2 इलाम ईलाम नगरपाश्चलका 11003 0.9384615 

56 Puwa 6.2 इलाम 
देउमाई 

नगरपाश्चलका 
11004 0.0615385 

जम्मा १ 

57 Puwa Khola-1 4 इलाम ईलाम नगरपाश्चलका 11003 0.7600000 

57 Puwa Khola-1 4 इलाम 
देउमाई 

नगरपाश्चलका 
11004 0.2400000 

जम्मा १ 

58 Radhi Small 4.4 लमरु्ङ 
मस्र्याङ्गदी 

गाउँपाश्चलका 
40602 1.0000000 

जम्मा १ 

59 Ridi Khola 2.4 स्याङर्ा 
कालीगण्डकी 

गाउँपाश्चलका 
40911 0.0816326 

59 Ridi Khola 2.4 गुल्मी 
छत्रकोट 

गाउँपाश्चलका 
50411 0.0799465 

59 Ridi Khola 2.4 गुल्मी 
रूरू क्षेत्र 

गाउँपाश्चलका 
50412 0.1508467 

59 Ridi Khola 2.4 पाल्पा 
तानसेन 

नगरपाश्चलका 
50605 0.2446667 
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59 Ridi Khola 2.4 पाल्पा 
ररबदीकोट 

गाउँपाश्चलका 
50606 0.1972990 

59 Ridi Khola 2.4 पाल्पा 
रैनादेवी छहरा 

गाउँपाश्चलका 
50607 0.2456085 

जम्मा १ 

60 Rudi A 8.8 कास्की मादी गाउँपाश्चलका 40501 0.7110630 

60 Rudi A 8.8 लमरु्ङ 
क्बहोलासोथार 

गाउँपाश्चलका 
40603 0.2889370 

जम्मा १ 

61 Sabha Khola 3.3 संखुवासभा 
सभापोखरी 

गाउँपाश्चलका 
10205 0.5263158 

61 Sabha Khola 3.3 संखुवासभा 
पाँचखपन 

नगरपाश्चलका 
10207 0.4736842 

जम्मा १ 

62 Sardi Khola 4 कास्की 
माछापुच्छ्रे 

गाउँपाश्चलका 
40502 0.7142857 

62 Sardi Khola 4 कास्की 
पोखरा 

महानगरपाश्चलका 
40504 0.2857143 

जम्मा १ 

63 Seti 1.5 कास्की 
पोखरा 

महानगरपाश्चलका 
40504 1.0000000 

जम्मा १ 

64 Sipring Khola 10 दोलखा 
गौररशंकर 

गाउँपाश्चलका 
30101 1.0000000 

जम्मा १ 

65 Siuri Khola 5 लमरु्ङ 
मस्र्याङ्गदी 

गाउँपाश्चलका 
40602 1.0000000 

जम्मा १ 

66 Sun Koshi 10.1 श्चसन्धुपाल्चोक 
बलेफी 

गाउँपाश्चलका 
30208 0.2727273 

66 Sun Koshi 10.1 श्चसन्धुपाल्चोक 
बाह्रश्चबसे 

नगरपाश्चलका 
30209 0.1212121 

66 Sun Koshi 10.1 श्चसन्धुपाल्चोक 
श्चत्रपुरासुन्दरी 

गाउँपाश्चलका 
30210 0.3823670 

66 Sun Koshi 10.1 श्चसन्धुपाल्चोक 
सुनकोशी 

गाउँपाश्चलका 
30212 0.2236936 

जम्मा १ 

67 Sunkoshi Small 2.6 श्चसन्धुपाल्चोक 
बाह्रश्चबसे 

नगरपाश्चलका 
30209 0.5454545 
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67 Sunkoshi Small 2.6 श्चसन्धुपाल्चोक 
श्चत्रपुरासुन्दरी 

गाउँपाश्चलका 
30210 0.4545455 

जम्मा १ 

68 Super Mai Hydropower 
Project 

7.8 इलाम 
माई र्ोगमाई 

गाउँपाश्चलका 
11001 0.2857143 

68 Super Mai Hydropower 
Project 

7.8 इलाम ईलाम नगरपाश्चलका 11003 0.7142857 

जम्मा १ 

69 Tadi Khola (thaprek) 5 नुवाकोट तादी गाउँपाश्चलका 30502 0.7335697 

69 Tadi Khola (thaprek) 5 नुवाकोट 
पन्चकन्या 

गाउँपाश्चलका 
30510 0.2664303 

जम्मा १ 

70 Tatopani 2 म्याग्दी 
अन्नपूर्ा 

गाउँपाश्चलका 
40401 1.0000000 

जम्मा १ 

71 Thapa Khola 11.2 मुस्ताङ 
थासाङ 

गाउँपाश्चलका 
40305 1.0000000 

जम्मा १ 

72 Theule Khola HPP 1.5 पवात 
फलेबास 

नगरपाश्चलका 
41004 0.1028746 

72 Theule Khola HPP 1.5 बागलुङ 
बाग्लुङ्ग 

नगरपाश्चलका 
41101 0.1278946 

72 Theule Khola HPP 1.5 बागलुङ रै्मुनी नगरपाश्चलका 41110 0.7692308 

जम्मा १ 

73 Thoppal Khola 1.65 धाश्चदङ 
श्चसद्धलेक 

गाउँपाश्चलका 
30408 1.0000000 

जम्मा १ 

74 Tinau 1.02 पाल्पा श्चतनाउ गाउँपाश्चलका 50608 0.7142857 

74 Tinau 1.02 रुपन्देही 
बुटवल 

उपमहानगरपाश्चलका 
50802 0.2857143 

जम्मा १ 

75 Trishuli 24 रसुवा 
उत्तरगया 

गाउँपाश्चलका 
30303 0.0541313 

75 Trishuli 24 नुवाकोट श्चबदरु नगरपाश्चलका 30504 0.8842250 

75 Trishuli 24 नुवाकोट श्चलखु गाउँपाश्चलका 30509 0.0616437 

जम्मा १ 

76 Tungun - Thosne Khola 4.36 लश्चलतपुर 
कोन््योसोम 

गाउँपाश्चलका 
30804 0.2857142 
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76 Tungun - Thosne Khola 4.36 लश्चलतपुर 
बाग्मती 

गाउँपाश्चलका 
30806 0.7142858 

जम्मा १ 

77 Upper Bhotekoshi 45 श्चसन्धुपाल्चोक 
भोटेकोशी 

गाउँपाश्चलका 
30201 1.0000000 

जम्मा १ 

78 Upper Hugdi 5 गुल्मी 
सत्यवती 

गाउँपाश्चलका 
50402 0.1935484 

78 Upper Hugdi 5 गुल्मी 
चन्रकोट 

गाउँपाश्चलका 
50403 0.8064516 

जम्मा १ 

79 Upper Madi 25 कास्की मादी गाउँपाश्चलका 40501 1.0000000 

जम्मा १ 

8
0 

Upper Mai -C 6.1 इलाम 
माई र्ोगमाई 

गाउँपाश्चलका 
11001 0.1600000 

8
0 

Upper Mai -C 6.1 इलाम 
सन्दकपुर 

गाउँपाश्चलका 
11002 0.8400000 

जम्मा १ 

81 

Upper Mai Hydropower 
Project  
(Panchakanya Mai 
Hydropwer limited) 

12 इलाम 
सन्दकपुर 

गाउँपाश्चलका 
11002 1.0000000 

जम्मा १ 

82 Upper Mardi 7 कास्की 
माछापुच्छ्रे 

गाउँपाश्चलका 
40502 1.0000000 

जम्मा १ 

83 Upper Marsyangdi A 50 लमरु्ङ 
मस्र्याङ्गदी 

गाउँपाश्चलका 
40602 1.0000000 

जम्मा १ 

8
4 

Upper Naugad Gad 8 दाचुाला नौगाड गाउँपाश्चलका 70304 0.5093657 

8
4 

Upper Naugad Gad 8 दाचुाला 
शैल्यश्चशखर 

नगरपाश्चलका 
70307 0.4906343 

जम्मा १ 

85 Upper Puwa-1 3 इलाम 
सन्दकपुर 

गाउँपाश्चलका 
11002 0.2307692 

85 Upper Puwa-1 3 इलाम ईलाम नगरपाश्चलका 11003 0.7692308 

जम्मा १ 
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86 lower Hewa 21.6 पाँचथर 
श्चहश्चलहाङ्ग 

गाउँपाश्चलका 
10902 0.1956251 

86 lower Hewa 21.6 पाँचथर 
श्चफश्चदम 

नगरपाश्चलका 
10904 0.7060142 

86 lower Hewa 21.6 पाँचथर 
फाल्गुनन्द 

गाउँपाश्चलका 
10905 0.0983607 

जम्मा १ 
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ि) वन 
िाष्टष् िय वन 
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बााँडफााँड 

(५) 

१ ताप्लेर्ुङ फिाङ्लुङ्ग गाउँपाश्चलका 10101 0.0997975 

२ ताप्लेर्ुङ श्चमक्वाखोला गाउँपाश्चलका 10102 0.1066103 

३ ताप्लेर्ुङ मेररङ्गदेन गाउँपाश्चलका 10103 0.1146241 

४ ताप्लेर्ुङ मैवाखोला गाउँपाश्चलका 10104 0.1128336 

५ ताप्लेर्ुङ आठराई श्चत्रवेर्ी गाउँपाश्चलका 10105 0.1105549 

६ ताप्लेर्ुङ फुङश्चलङ्ग नगरपाश्चलका 10106 0.1200463 

७ ताप्लेर्ुङ पाश्चथभरा याङ्वराक गाउँपाश्चलका 10107 0.1099913 

८ ताप्लेर्ुङ श्चसरीर्ङ्गा गाउंपाश्चलका 10108 0.1108189 

९ ताप्लेर्ुङ श्चसश्चदङ्गवा गाउँपाश्चलका 10109 0.1147231 
जम्मा 1 

१० संखवुासभा भोटखोला गाउँपाश्चलका 10201 0.0944179 

११ संखवुासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.0962441 

१२ संखवुासभा श्चसलीचोङ गाउँपाश्चलका 10203 0.1006106 

१३ संखवुासभा श्चचश्चचला गाउँपाश्चलका 10204 0.0993468 

१४ संखवुासभा सभापोखरी गाउँपाश्चलका 10205 0.1008030 

१५ संखवुासभा खाँदबारी नगरपाश्चलका 10206 0.1028091 

१६ संखवुासभा पाँचखपन नगरपाश्चलका 10207 0.1010300 

१७ संखवुासभा चैनपुर नगरपाश्चलका 10208 0.1043044 

१८ संखवुासभा मादी नगरपाश्चलका 10209 0.0993568 

१९ संखवुासभा धमादेवी नगरपाश्चलका 10210 0.1010773 
जम्मा 1 

२० सोलुखमु्बु खमु्बु पासाङल्हामु गाउँपाश्चलका 10301 0.1057423 

२१ सोलुखमु्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.1186789 

२२ सोलुखमु्बु सोताङ गाउँपाश्चलका 10303 0.1281565 

२३ सोलुखमु्बु माप्य दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10304 0.1189683 

२४ सोलुखमु्बु थुलुङ दधुकोशी गाउँपाश्चलका 10305 0.1375578 

२५ सोलुखमु्बु नेचासल्यान गाउँपाश्चलका 10306 0.1265546 

२६ सोलुखमु्बु सोलदुधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.1366686 

२७ सोलुखमु्बु श्चलख ुश्चपके गाउँपाश्चलका 10308 0.1276730 
जम्मा 1 
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२८ ओखलढुङ्गा श्चचशंखगुढी गाउँपाश्चलका 10401 0.1132025 

२९ ओखलढुङ्गा श्चसश्चद्धचरर् नगरपाश्चलका 10402 0.1242843 

३० ओखलढुङ्गा मोलुङ्ग गाउँपाश्चलका 10403 0.1250027 

३१ ओखलढुङ्गा श्चखर्ीदेम्बा गाउँपाश्चलका 10404 0.1248334 

३२ ओखलढुङ्गा श्चलख ुगाउँपाश्चलका 10405 0.1265692 

३३ ओखलढुङ्गा चम्पादवेी गाउँपाश्चलका 10406 0.1264641 

३४ ओखलढुङ्गा सुनकोशी गाउँपाश्चलका 10407 0.1356793 

३५ ओखलढुङ्गा मानेभन््याङ्ग गाउँपाश्चलका 10408 0.1239645 
जम्मा 1 

३६ खोटाङ केश्चपलासगढी गाउँपाश्चलका 10501 0.0985351 

३७ खोटाङ ऐसेलुखका  गाउँपाश्चलका 10502 0.0928324 

३८ खोटाङ रावा बसेी गाउँपाश्चलका 10503 0.0929611 

३९ खोटाङ हलेसी तुवाचङु नगरपाश्चलका 10504 0.1144530 

४० खोटाङ 
श्चदिेल रुपाकोट मझवुागढी 

नगरपाश्चलका 
10505 0.1116591 

४१ खोटाङ साकेला गाउँपाश्चलका 10506 0.0945534 

४२ खोटाङ श्चदप्रङु चइुचमु्मा गाउँपाश्चलका 10507 0.0999416 

४३ खोटाङ खोटेहाङ गाउँपाश्चलका 10508 0.1008583 

४४ खोटाङ र्न्तेढुङ्गा गाउँपाश्चलका 10509 0.0969042 

४५ खोटाङ बराहपोखरी गाउँपाश्चलका 10510 0.0973018 
जम्मा 1 

४६ भोर्पुर षडानन्द नगरपाश्चलका 10601 0.1132380 

४७ भोर्पुर साल्पाश्चसश्चलछो गाउँपाश्चलका 10602 0.1111494 

४८ भोर्पुर टेम्केमैयुङ गाउँपाश्चलका 10603 0.1074698 

४९ भोर्पुर भोर्पुर नगरपाश्चलका 10604 0.1122539 

५० भोर्पुर अरुर् गाउँपाश्चलका 10605 0.1096709 

५१ भोर्पुर पौवा दङु्मा गाउँपाश्चलका 10606 0.1090126 

५२ भोर्पुर रामप्रसाद राई गाउँपाश्चलका 10607 0.1074805 

५३ भोर्पुर हतुवागढी गाउँपाश्चलका 10608 0.1184776 

५४ भोर्पुर आमचोक गाउँपाश्चलका 10609 0.1112473 
जम्मा 1 

५५ धनकुटा महालक्ष्मी नगरपाश्चलका 10701 0.1443829 

५६ धनकुटा पाश्चिबास नगरपाश्चलका 10702 0.1424289 
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५७ धनकुटा छथर र्ोरपाटी गाउँपाश्चलका 10703 0.1398111 

५८ धनकुटा धनकुटा नगरपाश्चलका 10704 0.1482328 

५९ धनकुटा सश्चहदभशू्चम गाउँपाश्चलका 10705 0.1334450 

६० धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपाश्चलका 10706 0.1453051 

६१ धनकुटा चौश्चवसे गाउँपाश्चलका 10707 0.1463942 
जम्मा 1 

६२ तेह्रथुम आठराई गाउँपाश्चलका 10801 0.1693861 

६३ तेह्रथुम फेदाप गाउँपाश्चलका 10802 0.1663954 

६४ तेह्रथुम मेन्छयायेम गाउँपाश्चलका 10803 0.1598126 

६५ तेह्रथुम म्याङ्गलुङ्ग नगरपाश्चलका 10804 0.1675304 

६६ तेह्रथुम लालीगुराँस नगरपाश्चलका 10805 0.1631247 

६७ तेह्रथुम छथर गाउँपाश्चलका 10806 0.1737508 
जम्मा 1 

६८ पाँचथर याङवरक गाउँपाश्चलका 10901 0.1259340 

६९ पाँचथर श्चहश्चलहाङ्ग गाउँपाश्चलका 10902 0.1191345 

७० पाँचथर फालेलुङ्ग गाउँपाश्चलका 10903 0.1261151 

७१ पाँचथर श्चफश्चदम नगरपाश्चलका 10904 0.1356696 

७२ पाँचथर फाल्गुनन्द गाउँपाश्चलका 10905 0.1234428 

७३ पाँचथर कुम्मायक गाउँपाश्चलका 10906 0.1186966 

७४ पाँचथर तुम्बेवा गाउँपाश्चलका 10907 0.1119605 

७५ पाँचथर श्चमक्लार्ुङ गाउँपाश्चलका 10908 0.1390469 
जम्मा 1 

७६ इलाम माई र्ोगमाई गाउँपाश्चलका 11001 0.0991265 

७७ इलाम सन्दकपुर गाउँपाश्चलका 11002 0.1004829 

७८ इलाम ईलाम नगरपाश्चलका 11003 0.1031879 

७९ इलाम देउमाई नगरपाश्चलका 11004 0.0982418 

८० इलाम फाकफोकथुम गाउँपाश्चलका 11005 0.0953219 

८१ इलाम माङसेबुङ गाउापाश्चलका 11006 0.0986489 

८२ इलाम चलुाचलुी गाउँपाश्चलका 11007 0.0974796 

८३ इलाम माई नगरपाश्चलका 11008 0.1026172 

८४ इलाम सूयोदय नगरपाश्चलका 11009 0.1066017 

८५ इलाम रोङ गाउँपाश्चलका 11010 0.0982916 
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जम्मा 1 

८६ झापा मेचीनगर नगरपाश्चलका 11101 0.0750593 

८७ झापा बुद्धशाश्चन्त गाउँपाश्चलका 11102 0.0808143 

८८ झापा अर्ुानधारा नगरपाश्चलका 11103 0.0768191 

८९ झापा कन्काई नगरपाश्चलका 11104 0.0778580 

९० झापा श्चशवसताक्षी नगरपाश्चलका 11105 0.0749243 

९१ झापा कमल गाउँपाश्चलका 11106 0.0689295 

९२ झापा दमक नगरपाश्चलका 11107 0.0692513 

९३ झापा गौरादह नगरपाश्चलका 11108 0.0629490 

९४ झापा गौररगञ्र् गाउँपाश्चलका 11109 0.0042312 

९५ झापा झापा गाउँपाश्चलका 11110 0.0616184 

९६ झापा बाह्रदशी गाउँपाश्चलका 11111 0.0615929 

९७ झापा श्चबताामोड नगरपाश्चलका 11112 0.0648825 

९८ झापा हल्दीबारी गाउँपाश्चलका 11113 0.0897738 

९९ झापा भरमपुर नगरपाश्चलका 11114 0.0662995 

१०० झापा कचनकवल गाउँपाश्चलका 11115 0.0649969 
जम्मा 1 

१०१ मोरङ श्चमक्लार्ुङ्ग गाउँपाश्चलका 11201 0.1020392 

१०२ मोरङ लेटाङ नगरपाश्चलका 11202 0.1080413 

१०३ मोरङ केराबारी गाउँपाश्चलका 11203 0.1086610 

१०४ मोरङ सुन्दरहरैंचा नगरपाश्चलका 11204 0.0862887 

१०५ मोरङ बेलबारी नगरपाश्चलका 11205 0.0897821 

१०६ मोरङ कानेपोखरी गाउँपाश्चलका 11206 0.0839638 

१०७ मोरङ पथरी शश्चनिरे नगरपाश्चलका 11207 0.0789492 

१०८ मोरङ उलााबारी नगरपाश्चलका 11208 0.0761137 

१०९ मोरङ रतुवामाई नगरपाश्चलका 11209 0.0750031 

११० मोरङ सुनवषी नगरपाश्चलका 11210 0.0746252 

१११ मोरङ रंगेली नगरपाश्चलका 11211 0.0057463 

११२ मोरङ ग्रामथान गाउँपाश्चलका 11212 0.0043657 

११३ मोरङ बुढीगंगा गाउँपाश्चलका 11213 0.0050268 

११४ मोरङ श्चबराटनगर महानगरपाश्चलका 11214 0.0176398 

११५ मोरङ कटहरी गाउँपाश्चलका 11215 0.0048699 
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११६ मोरङ धनपालथान गाउँपाश्चलका 11216 0.0738683 

११७ मोरङ र्हदा गाउँपाश्चलका 11217 0.0050159 
जम्मा 1 

११८ सुनसरी धरान उपमहानगरपाश्चलका 11301 0.2485020 

११९ सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपाश्चलका 11302 0.1680908 

१२० सुनसरी कोशी गाउँपाश्चलका 11303 0.1158964 

१२१ सुनसरी भोक्राहा नरश्चसंह गाउँपाश्चलका 11304 0.1165936 

१२२ सुनसरी रामधनुी नगरपाश्चलका 11305 0.1362657 

१२३ सुनसरी ईटहरी उपमहानगरपाश्चलका 11306 0.1519779 

१२४ सुनसरी दहुबी नगरपाश्चलका 11307 0.0121858 

१२५ सुनसरी गढी गाउँपाश्चलका 11308 0.0091911 

१२६ सुनसरी इनरुवा नगरपाश्चलका 11309 0.0133130 

१२७ सुनसरी हररनगर गाउँपाश्चलका 11310 0.0100484 

१२८ सुनसरी देवानगन्र् गाउँपाश्चलका 11311 0.0092505 

१२९ सुनसरी बर्ुा गाउँपाश्चलका 11312 0.0086848 
जम्मा 1 

१३० उदयपुर बेलका नगरपाश्चलका 11401 0.1220194 

१३१ उदयपुर चौदण्डीगढी नगरपाश्चलका 11402 0.1254198 

१३२ उदयपुर श्चत्रयुगा नगरपाश्चलका 11403 0.1414101 

१३३ उदयपुर रौतामाई गाउँपाश्चलका 11404 0.1208601 

१३४ उदयपुर श्चलम्चङ्ुबुङ गाउँपाश्चलका 11405 0.1166233 

१३५ उदयपुर ताप्ली गाउँपाश्चलका 11406 0.1186481 

१३६ उदयपुर कटारी नगरपाश्चलका 11407 0.1299454 

१३७ उदयपुर उदयपुरगढी गाउँपाश्चलका 11408 0.1250738 
जम्मा 1 

१३८ सप् तरी सप् तकोशी नगरपाश्चलका 20101 0.1293962 

१३९ सप् तरी कन्चनरुप नगरपाश्चलका 20102 0.1161309 

१४० सप् तरी 
अग्मीसयर कृष्र् सवरन 

गाउँपाश्चलका 
20103 0.1322734 

१४१ सप् तरी रुपनी गाउँपाश्चलका 20104 0.1083194 

१४२ सप् तरी शम्भनुाथ नगरपाश्चलका 20105 0.1250780 

१४३ सप् तरी खडक नगरपाश्चलका 20106 0.1157129 

१४४ सप् तरी सुरुङ्गा नगरपाश्चलका 20107 0.1047564 
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१४५ सप् तरी बलान श्चबह ल गाउँपाश्चलका 20108 0.0053864 

१४६ सप् तरी बोदेबरसाईन नगरपाश्चलका 20109 0.0083042 

१४७ सप् तरी डाक्नेश्वरी नगरपाश्चलका 20110 0.0082417 

१४८ सप् तरी रार्गढ गाउँपाश्चलका 20111 0.0064278 

१४९ सप् तरी श्चबष्र्पुुर गाउँपाश्चलका 20112 0.0055665 

१५० सप् तरी रार्श्चवरार् नगरपाश्चलका 20113 0.0117872 

१५१ सप् तरी महादवेा गाउँपाश्चलका 20114 0.0062978 

१५२ सप् तरी श्चतरह त गाउँपाश्चलका 20115 0.0946456 

१५३ सप् तरी 
हनुमाननगर कङ्काश्चलनी 

नगरपाश्चलका 
20116 0.0086507 

१५४ सप् तरी श्चतलाठी कोईलाडी गाउँपाश्चलका 20117 0.0067414 

१५५ सप् तरी श्चछन्नमस्ता गाउँपाश्चलका 20118 0.0062835 
जम्मा 1 

१५६ श्चसरहा लहान नगरपाश्चलका 20201 0.1049577 

१५७ श्चसरहा धनगढीमाई नगरपाश्चलका 20202 0.1137895 

१५८ श्चसरहा गोलबर्ार नगरपाश्चलका 20203 0.0991315 

१५९ श्चसरहा श्चमचेया नगरपाश्चलका 20204 0.1014098 

१६० श्चसरहा कर्ान्हा नगरपाश्चलका 20205 0.1022889 

१६१ श्चसरहा कल्यार्पुर नगरपाश्चलका 20206 0.0766534 

१६२ श्चसरहा नरहा गाउँपाश्चलका 20207 0.0041243 

१६३ श्चसरहा श्चवष्र्पुुर गाउँपाश्चलका 20208 0.0040349 

१६४ श्चसरहा अनामा गाउँपाश्चलका 20209 0.0735483 

१६५ श्चसरहा सुखीपुर नगरपाश्चलका 20210 0.0751214 

१६६ श्चसराहा लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपाश्चलका 20211 0.0740540 

१६७ श्चसरहा सखवुानान्कारकट्टी गाउँपाश्चलका 20212 0.0040383 

१६८ श्चसरहा भगवानपुर गाउँपाश्चलका 20213 0.0043007 

१६९ श्चसरहा नवरार्पुर गाउँपाश्चलका 20214 0.0040905 

१७० श्चसरहा बररयारपट्टी गाउँपाश्चलका 20215 0.0738333 

१७१ श्चसरहा औरही गाउँपाश्चलका 20216 0.0045263 

१७२ श्चसरहा श्चसराहा नगरपाश्चलका 20217 0.0800972 
जम्मा 1 

१७३ धनुषा गर्ेशमान चारनाथ नगरपाश्चलका 20301 0.2228321 

१७४ धनुषा धनुषाधाम नगरपाश्चलका 20302 0.1462722 
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१७५ धनुषा श्चमश्चथला नगरपाश्चलका 20303 0.2054538 

१७६ धनुषा बटेश्वर गाउँपाश्चलका 20304 0.1056778 

१७७ धनुषा श्चक्षरेश्वरनाथ नगरपाश्चलका 20305 0.0083629 

१७८ धनुषा लक्ष्मीश्चनया गाउँपाश्चलका 20306 0.0065207 

१७९ धनुषा श्चमश्चथला श्चबहारी नगरपाश्चलका 20307 0.0072236 

१८० धनुषा हसंपुर नगरपाश्चलका 20308 0.0078410 

१८१ धनुषा सबैला नगरपाश्चलका 20309 0.1098122 

१८२ धनुषा शहीदनगर नगरपाश्चलका 20310 0.0090607 

१८३ धनुषा कमला नगरपाश्चलका 20311 0.1083753 

१८४ धनुषा र्नक नश्चन्दनी गाउँपाश्चलका 20312 0.0061348 

१८५ धनुषा श्चबदेह नगरपाश्चलका 20313 0.0070527 

१८६ धनुषा औरही गाउँपाश्चलका 20314 0.0057691 

१८७ धनुषा र्नकपुरधाम उपमहानगरपाश्चलका 20315 0.0243526 

१८८ धनुषा धनौर्ी गाउँपाश्चलका 20316 0.0056124 

१८९ धनुषा नगराइन नगरपाश्चलका 20317 0.0074922 

१९० धनुषा 
मुश्चखयापट्टी मुसहरश्चमया 

गाउँपाश्चलका 
20318 0.0061539 

जम्मा 1 

१९१ महोत्तरी बश्चदाबास नगरपाश्चलका 20401 0.3871779 

१९२ महोत्तरी गौशाला नगरपाश्चलका 20402 0.2705175 

१९३ महोत्तरी सोनमा गाउँपाश्चलका 20403 0.0146267 

१९४ महोत्तरी औरही नगरपाश्चलका 20404 0.0129362 

१९५ महोत्तरी भँगाहा नगरपाश्चलका 20405 0.0166087 

१९६ महोत्तरी लोहरपट्टी नगरपाश्चलका 20406 0.0149052 

१९७ महोत्तरी बलवा नगरपाश्चलका 20407 0.1695267 

१९८ महोत्तरी राम गोपालपुर नगरपाश्चलका 20408 0.0125835 

१९९ महोत्तरी साम्सी गाउँपाश्चलका 20409 0.0134147 

२०० महोत्तरी मनरा श्चशसवा नगरपाश्चलका 20410 0.0173098 

२०१ महोत्तरी एकडारा गाउँपाश्चलका 20411 0.0123145 

२०२ महोत्तरी महोत्तरी गाउँपाश्चलका 20412 0.0118524 

२०३ महोत्तरी श्चपपरा गाउँपाश्चलका 20413 0.0138366 

२०४ महोत्तरी मश्चटहानी नगरपाश्चलका 20414 0.0127340 
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२०५ महोत्तरी र्लेश्वर नगरपाश्चलका 20415 0.0196556 
जम्मा 1 

२०६ सलााही लालबन्दी नगरपाश्चलका 20501 0.2044811 

२०७ सलााही हररवन नगरपाश्चलका 20502 0.1268411 

२०८ सलााही बागमती नगरपाश्चलका 20503 0.1117716 

२०९ सलााही बरहथवा नगरपाश्चलका 20504 0.1014802 

२१० सलााही हररपुर नगरपाश्चलका 20505 0.1268649 

२११ सलााही ईश्वरपुर नगरपाश्चलका 20506 0.1514290 

२१२ सलााही हररपुवाा नगरपाश्चलका 20507 0.0065295 

२१३ सलााही पसाा गाउँपाश्चलका 20508 0.0048297 

२१४ सलााही ब्रह्मपुरी गाउँपाश्चलका 20509 0.0057960 

२१५ सलााही चन्रनगर गाउँपाश्चलका 20510 0.0062109 

२१६ सलााही कश्चवलासी नगरपाश्चलका 20511 0.0072728 

२१७ सलााही चक्रघट्टा गाउँपाश्चलका 20512 0.0055740 

२१८ सलााही बसबररया गाउँपाश्चलका 20513 0.0050562 

२१९ सलााही धनकौल गाउँपाश्चलका 20514 0.0052003 

२२० सलााही रामनगर गाउँपाश्चलका 20515 0.0056655 

२२१ सलााही बलरा नगरपाश्चलका 20516 0.0987719 

२२२ सलााही गोडैटा नगरपाश्चलका 20517 0.0079048 

२२३ सलााही श्चवष्र् ुगाउँपाश्चलका 20518 0.0051956 

२२४ सलााही कौडेना गाउँपाश्चलका 20519 0.0053535 

२२५ सलााही मलंगवा नगरपाश्चलका 20520 0.0077714 
जम्मा 1 

२२६ रौतहट चन्रपुर नगरपाश्चलका 20601 0.1828355 

२२७ रौतहट गुर्रा नगरपाश्चलका 20602 0.1678374 

२२८ रौतहट फतुवा श्चबर्यपुर नगरपाश्चलका 20603 0.1115230 

२२९ रौतहट कटहररया नगरपाश्चलका 20604 0.0079726 

२३० रौतहट बनृ्दावन नगरपाश्चलका 20605 0.1470675 

२३१ रौतहट गढीमाई नगरपाश्चलका 20606 0.0082498 

२३२ रौतहट माधव नारायर् नगरपाश्चलका 20607 0.0075238 

२३३ रौतहट गरुडा नगरपाश्चलका 20608 0.1049165 

२३४ रौतहट देवाही गोनाही नगरपाश्चलका 20609 0.1024529 
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२३५ रौतहट मौलापुर नगरपाश्चलका 20610 0.1015845 

२३६ रौतहट बौधीमाई नगरपाश्चलका 20611 0.0072589 

२३७ रौतहट परोहा नगरपाश्चलका 20612 0.0078397 

२३८ रौतहट रार्पुर नगरपाश्चलका 20613 0.0083505 

२३९ रौतहट यमुनामाई गाउँपाश्चलका 20614 0.0059579 

२४० रौतहट दगुाा भगवती गाउँपाश्चलका 20615 0.0057935 

२४१ रौतहट रार्देवी नगरपाश्चलका 20616 0.0068933 

२४२ रौतहट गौर नगरपाश्चलका 20617 0.0075508 

२४३ रौतहट ईशनाथ नगरपाश्चलका 20618 0.0083919 
जम्मा 1 

२४४ बारा श्चनर्गढ नगरपाश्चलका 20701 0.2928731 

२४५ बारा कोल्हवी नगरपाश्चलका 20702 0.2505835 

२४६ बारा 
र्ीतपुर श्चसमरा 

उपमहानगरपाश्चलका 
20703 0.2844653 

२४७ बारा परवानीपुर गाउँपाश्चलका 20704 0.0099053 

२४८ बारा प्रसौनी गाउँपाश्चलका 20705 0.0104114 

२४९ बारा श्चवश्रामपुर गाउँपाश्चलका 20706 0.0101351 

२५० बारा फेटा गाउँपाश्चलका 20707 0.0105465 

२५१ बारा कलैया उपमहानगरपाश्चलका 20708 0.0324050 

२५२ बारा करैयामाई गाउँपाश्चलका 20709 0.0107351 

२५३ बारा बारागढी गाउँपाश्चलका 20710 0.0108906 

२५४ बारा आदशा कोटवाल गाउँपाश्चलका 20711 0.0109713 

२५५ बारा श्चसम्रौनगढ नगरपाश्चलका 20712 0.0156732 

२५६ बारा पचरौता नगरपाश्चलका 20713 0.0124572 

२५७ बारा महागढीमाई नगरपाश्चलका 20714 0.0165291 

२५८ बारा देवताल गाउँपाश्चलका 20715 0.0100029 

२५९ बारा सुवर्ा गाउँपाश्चलका 20716 0.0114154 
जम्मा 1 

२६० पसाा ठोरी (सुवर्ापुर) गाउँपाश्चलका 20801 0.1561437 

२६१ पसाा श्चर्राभवानी गाउँपाश्चलका 20802 0.1298618 

२६२ पसाा र्गरनाथपुर गाउँपाश्चलका 20803 0.0085789 

२६३ पसाा पटेवाा सुगौली गाउँपाश्चलका 20804 0.1346199 

२६४ पसाा सखवुा प्रसौनी गाउँपाश्चलका 20805 0.1264904 
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२६५ पसाा पसाागढी नगरपाश्चलका 20806 0.1463003 

२६६ पसाा श्चबरगन्र् महानगरपाश्चलका 20807 0.1493012 

२६७ पसाा बह दरमाई नगरपाश्चलका 20808 0.1051910 

२६८ पसाा पोखररया नगरपाश्चलका 20809 0.0086124 

२६९ पसाा काश्चलकामाई गाउँपाश्चलका 20810 0.0067514 

२७० पसाा धोबीनी गाउँपाश्चलका 20811 0.0065565 

२७१ पसाा श्चछपहरमाई गाउँपाश्चलका 20812 0.0076297 

२७२ पसाा पकाहा मैनपुर गाउँपाश्चलका 20813 0.0066842 

२७३ पसाा श्चबन्दबाश्चसनी गाउँपाश्चलका 20814 0.0072786 
जम्मा 1 

२७४ दोलखा गौररशंकर गाउँपाश्चलका 30101 0.1131925 

२७५ दोलखा श्चबगु गाउँपाश्चलका 30102 0.1050443 

२७६ दोलखा काश्चलन्चोक गाउँपाश्चलका 30103 0.1106315 

२७७ दोलखा बैतेस्वर गाउँपाश्चलका 30104 0.1052964 

२७८ दोलखा श्चर्री नगरपाश्चलका 30105 0.1169127 

२७९ दोलखा तामाकोशी गाउँपाश्चलका 30106 0.1093550 

२८० दोलखा मेलुङ्ग गाउँपाश्चलका 30107 0.1049771 

२८१ दोलखा शैलुङ गाउँपाश्चलका 30108 0.1145933 

२८२ दोलखा श्चभमेश्वर नगरपाश्चलका 30109 0.1199972 
जम्मा 1 

२८३ श्चसन्धपुाल्चोक भोटेकोशी गाउँपाश्चलका 30201 0.0817533 

२८४ श्चसन्धपुाल्चोक र्ुगल गाउँपाश्चलका 30202 0.0846155 

२८५ श्चसन्धपुाल्चोक 
पाँचपोखरी थाङपाल 

गाउँपाश्चलका 
30203 0.0848136 

२८६ श्चसन्धपुाल्चोक हलेम्बु गाउँपाश्चलका 30204 0.0814970 

२८७ श्चसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नगरपाश्चलका 30205 0.0854915 

२८८ श्चसन्धपुाल्चोक ईन्रावती गाउँपाश्चलका 30206 0.0838321 

२८९ श्चसन्धपुाल्चोक 
चौतारा साँगाचोकगढी 

नगरपाश्चलका 
30207 0.0922800 

२९० श्चसन्धपुाल्चोक बलेफी गाउँपाश्चलका 30208 0.0783287 

२९१ श्चसन्धपुाल्चोक बाह्रश्चबस ेनगरपाश्चलका 30209 0.0844196 

२९२ श्चसन्धपुाल्चोक श्चत्रपुरासुन्दरी गाउँपाश्चलका 30210 0.0815007 

२९३ श्चसन्धपुाल्चोक श्चलसंख ुपाखर गाउँपाश्चलका 30211 0.0812358 
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२९४ श्चसन्धपुाल्चोक सुनकोशी गाउँपाश्चलका 30212 0.0802322 
जम्मा 1 

२९५ रसुवा गोसाईकुण्ड गाउँपाश्चलका 30301 0.1751594 

२९६ रसुवा आमाछोश्चदङमो गाउँपाश्चलका 30302 0.1917200 

२९७ रसुवा उत्तरगया गाउँपाश्चलका 30303 0.2211349 

२९८ रसुवा काश्चलका गाउँपाश्चलका 30304 0.1994467 

२९९ रसुवा नौकुण्ड गाउँपाश्चलका 30305 0.2125390 
जम्मा 1 

३०० धाश्चदङ रुबी भ्याली गाउँपाश्चलका 30401 0.0755811 

३०१ धाश्चदङ खश्चनयाबास गाउँपाश्चलका 30402 0.0767293 

३०२ धाश्चदङ गंङ्गा र्मुना गाउँपाश्चलका 30403 0.0755043 

३०३ धाश्चदङ श्चत्रपुरासुन्दरी गाउँपाश्चलका 30404 0.0744563 

३०४ धाश्चदङ नेत्रावती डबर्ोङ गाउँपाश्चलका 30405 0.0747339 

३०५ धाश्चदङ नीलकण्ठ नगरपाश्चलका 30406 0.0816043 

३०६ धाश्चदङ ्वालामुखी गाउँपाश्चलका 30407 0.0738936 

३०७ धाश्चदङ श्चसद्धलेक गाउँपाश्चलका 30408 0.0724360 

३०८ धाश्चदङ बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपाश्चलका 30409 0.0828729 

३०९ धाश्चदङ गर्ुरी गाउँपाश्चलका 30410 0.0793144 

३१० धाश्चदङ गल्छी गाउँपाश्चलका 30411 0.0770026 

३११ धाश्चदङ थाके्र गाउँपाश्चलका 30412 0.0774550 

३१२ धाश्चदङ धनुीबेंशी नगरपाश्चलका 30413 0.0784163 
जम्मा 1 

३१३ नुवाकोट दपु्चेश्वर गाउँपाश्चलका 30501 0.0872923 

३१४ नुवाकोट तादी गाउँपाश्चलका 30502 0.0809339 

३१५ नुवाकोट सुयागढी गाउँपाश्चलका 30503 0.0786908 

३१६ नुवाकोट श्चबदरु नगरपाश्चलका 30504 0.0903997 

३१७ नुवाकोट श्चकस्पाङ्ग गाउँपाश्चलका 30505 0.0848668 

३१८ नुवाकोट म्यगङ गाउँपाश्चलका 30506 0.0868797 

३१९ नुवाकोट तारकेश्वर गाउँपाश्चलका 30507 0.0812924 

३२० नुवाकोट बेलकोटगढी नगरपाश्चलका 30508 0.0832957 

३२१ नुवाकोट श्चलख ुगाउँपाश्चलका 30509 0.0803579 

३२२ नुवाकोट पन्चकन्या गाउँपाश्चलका 30510 0.0788775 
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३२३ नुवाकोट श्चशवपुरी गाउँपाश्चलका 30511 0.0842976 

३२४ नुवाकोट ककनी गाउँपाश्चलका 30512 0.0828157 
जम्मा 1 

३२५ काठमाडौ ँ शंङ्खरापुर नगरपाश्चलका 30601 0.0889033 

३२६ काठमाडौ ँ कागेश्वरी मनहरा नगरपाश्चलका 30602 0.0807547 

३२७ काठमाडौ ँ गोकर्ेश्वर नगरपाश्चलका 30603 0.1009596 

३२८ काठमाडौ ँ बुढाश्चनलकण्ठ नगरपाश्चलका 30604 0.0919932 

३२९ काठमाडौ ँ टोखा नगरपाश्चलका 30605 0.0839266 

३३० काठमाडौ ँ तारकेश्वर नगरपाश्चलका 30606 0.0854904 

३३१ काठमाडौ ँ नागार्ुान नगरपाश्चलका 30607 0.0912221 

३३२ काठमाडौ ँ काठमाण्डौ महानगरपाश्चलका 30608 0.1125839 

३३३ काठमाडौ ँ श्चकश्चतापुर नगरपाश्चलका 30609 0.0788505 

३३४ काठमाडौ ँ चन्राश्चगरी नगरपाश्चलका 30610 0.0921691 

३३५ काठमाडौ ँ दश्चक्षर्काली नगरपाश्चलका 30611 0.0931466 
जम्मा 1 

३३६ भिपुर चाँगुनारायर् नगरपाश्चलका 30701 0.2757423 

३३७ भिपुर भिपुर नगरपाश्चलका 30702 0.1874176 

३३८ भिपुर मध्यपुर श्चथमी नगरपाश्चलका 30703 0.1967932 

३३९ भिपुर सूयाश्चवनायक नगरपाश्चलका 30704 0.3400469 
जम्मा 1 

३४० लश्चलतपुर महालक्ष्मी नगरपाश्चलका 30801 0.1482429 

३४१ लश्चलतपुर लश्चलतपुर महानगरपाश्चलका 30802 0.1812135 

३४२ लश्चलतपुर गोदावरी नगरपाश्चलका 30803 0.1695296 

३४३ लश्चलतपुर कोन््योसोम गाउँपाश्चलका 30804 0.1626754 

३४४ लश्चलतपुर महाङ्काल गाउँपाश्चलका 30805 0.1721677 

३४५ लश्चलतपुर बाग्मती गाउँपाश्चलका 30806 0.1661709 
जम्मा 1 

३४६ काभ्रेपलाञ्चोक चौरीदेउराली गाउँपाश्चलका 30901 0.0699539 

३४७ काभ्रेपलाञ्चोक भमु्लु गाउँपाश्चलका 30902 0.0723539 

३४८ काभ्रेपलाञ्चोक मण्डन देउपुर नगरपाश्चलका 30903 0.0718483 

३४९ काभ्रेपलाञ्चोक बनेपा नगरपाश्चलका 30904 0.0797840 

३५० काभ्रेपलाञ्चोक धशु्चलखेल नगरपाश्चलका 30905 0.0732871 
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३५१ काभ्रेपलाञ्चोक पाँचखाल नगरपाश्चलका 30906 0.0759554 

३५२ काभ्रेपलाञ्चोक तेमाल गाउँपाश्चलका 30907 0.0698922 

३५३ काभ्रेपलाञ्चोक नमोबुद्ध नगरपाश्चलका 30908 0.0748301 

३५४ काभ्रेपलाञ्चोक पनौती नगरपाश्चलका 30909 0.0829696 

३५५ काभ्रेपलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपाश्चलका 30910 0.0782816 

३५६ काभ्रेपलाञ्चोक रोशी गाउँपाश्चलका 30911 0.0803989 

३५७ काभ्रेपलाञ्चोक महाभारत गाउँपाश्चलका 30912 0.0833303 

३५८ काभ्रेपलाञ्चोक खानीखोला गाउँपाश्चलका 30913 0.0871147 
जम्मा 1 

३५९ रामेछाप उमाकुण्ड गाउँपाश्चलका 31001 0.1166549 

३६० रामेछाप गोकुलगङ्गा गाउँपाश्चलका 31002 0.1264640 

३६१ रामेछाप श्चलख ुतामाकोसी गाउँपाश्चलका 31003 0.1193513 

३६२ रामेछाप रामेछाप नगरपाश्चलका 31004 0.1332184 

३६३ रामेछाप मन्थली नगरपाश्चलका 31005 0.1292268 

३६४ रामेछाप खाँडादवेी गाउँपाश्चलका 31006 0.1261389 

३६५ रामेछाप दोरम्बा गाउँपाश्चलका 31007 0.1377699 

३६६ रामेछाप सुनापती गाउँपाश्चलका 31008 0.1111758 
जम्मा 1 

३६७ श्चसन्धलुी दधुौली नगरपाश्चलका 31101 0.1190808 

३६८ श्चसन्धलुी श्चफक्कल गाउँपाश्चलका 31102 0.1068956 

३६९ श्चसन्धलुी तीनपाटन गाउँपाश्चलका 31103 0.1243732 

३७० श्चसन्धलुी गोलन्र्ोर गाउँपाश्चलका 31104 0.1047985 

३७१ श्चसन्धलुी कमलामाई नगरपाश्चलका 31105 0.1268660 

३७२ श्चसन्धलुी सुनकोशी गाउँपाश्चलका 31106 0.1019006 

३७३ श्चसन्धलुी ध्याङलेख गाउँपाश्चलका 31107 0.1044336 

३७४ श्चसन्धलुी मररर् गाउँपाश्चलका 31108 0.1054393 

३७५ श्चसन्धलुी हररहरपुरगढी गाउँपाश्चलका 31109 0.1062124 
जम्मा 1 

३७६ मकवानपुर ईन्रसरोवर गाउँपाश्चलका 31201 0.0937754 

३७७ मकवानपुर थाहा नगरपाश्चलका 31202 0.0983395 

३७८ मकवानपुर कैलाश गाउँपाश्चलका 31203 0.1015533 

३७९ मकवानपुर राश्चक्सराङ्ग गाउँपाश्चलका 31204 0.1174451 
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३८० मकवानपुर मनहरी गाउँपाश्चलका 31205 0.0973117 

३८१ मकवानपुर हटेौडा उपमहानगरपाश्चलका 31206 0.1120026 

३८२ मकवानपुर श्चभमफेदी गाउँपाश्चलका 31207 0.0973182 

३८३ मकवानपुर मकवानपुरगढी गाउँपाश्चलका 31208 0.0909419 

३८४ मकवानपुर बकैया गाउँपाश्चलका 31209 0.0973174 

३८५ मकवानपुर बाग्मती गाउँपाश्चलका 31210 0.0939949 
जम्मा 1 

३८६ श्चचतवन राप्ती नगरपाश्चलका 31301 0.1506076 

३८७ श्चचतवन काश्चलका नगरपाश्चलका 31302 0.1515316 

३८८ श्चचतवन इच्छ्छाकामना गाउँपाश्चलका 31303 0.1650121 

३८९ श्चचतवन भरतपुर महानगरपाश्चलका 31304 0.1644309 

३९० श्चचतवन रत्ननगर नगरपाश्चलका 31305 0.1138883 

३९१ श्चचतवन खैरहनी नगरपाश्चलका 31306 0.1189807 

३९२ श्चचतवन माडी नगरपाश्चलका 31307 0.1355488 
जम्मा 1 

३९३ गोरखा चमुनुब्री गाउँपाश्चलका 40101 0.0783401 

३९४ गोरखा अश्चर्रकोट गाउँपाश्चलका 40102 0.0905329 

३९५ गोरखा बारपाक सुश्चलकोट गाउँपाश्चलका 40103 0.0932046 

३९६ गोरखा धाचे गाउँपाश्चलका 40104 0.0886417 

३९७ गोरखा आरुघाट गाउँपाश्चलका 40105 0.0918650 

३९८ गोरखा श्चभमसेनथापा गाउँपाश्चलका 40106 0.0891728 

३९९ गोरखा श्चसरानचोक गाउँपाश्चलका 40107 0.0872069 

४०० गोरखा पालुङ्गटार नगरपाश्चलका 40108 0.0915724 

४०१ गोरखा गोरखा नगरपाश्चलका 40109 0.0929138 

४०२ गोरखा शहीद लखन गाउँपाश्चलका 40110 0.0973428 

४०३ गोरखा गण्डकी गाउँपाश्चलका 40111 0.0992070 
जम्मा 1 

४०४ मनाङ नापाा भशू्चम गाउँपाश्चलका 40201 0.1763008 

४०५ मनाङ मनाङ श्चङस्याङ गाउँपाश्चलका 40202 0.2316009 

४०६ मनाङ चामे गाउँपाश्चलका 40203 0.2951184 

४०७ मनाङ नासों गाउँपाश्चलका 40204 0.2969799 
जम्मा 1 
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४०८ मुस्ताङ 
लो घेकर दामोदरकुण्ड 

गाउँपाश्चलका 
40301 0.1564989 

४०९ मुस्ताङ घरपझोङ गाउँपाश्चलका 40302 0.2233117 

४१० मुस्ताङ वारागुङ मुश्चिक्षेत्र गाउँपाश्चलका 40303 0.1642020 

४११ मुस्ताङ लोमन्थाङ गाउँपाश्चलका 40304 0.1602650 

४१२ मुस्ताङ थासाङ गाउँपाश्चलका 40305 0.2957224 
जम्मा 1 

४१३ म्याग्दी अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40401 0.1525838 

४१४ म्याग्दी रघगंुगा गाउँपाश्चलका 40402 0.1595791 

४१५ म्याग्दी धवलाश्चगरी गाउँपाश्चलका 40403 0.1472145 

४१६ म्याग्दी माश्चलका गाउँपाश्चलका 40404 0.1657636 

४१७ म्याग्दी मंगला गाउँपाश्चलका 40405 0.1618596 

४१८ म्याग्दी बेनी नगरपाश्चलका 40406 0.2129994 
जम्मा 1 

४१९ कास्की मादी गाउँपाश्चलका 40501 0.1873944 

४२० कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपाश्चलका 40502 0.1762855 

४२१ कास्की अन्नपूर्ा गाउँपाश्चलका 40503 0.1753830 

४२२ कास्की पोखरा महानगरपाश्चलका 40504 0.2702839 

४२३ कास्की रूपा गाउँपाश्चलका 40505 0.1906532 
जम्मा 1 

४२४ लमर्ुङ दोदी गाउँपाश्चलका 40601 0.1325816 

४२५ लमर्ुङ मस्र्याङ्गदी गाउँपाश्चलका 40602 0.1301251 

४२६ लमर्ुङ क्बहोलासोथार गाउँपाश्चलका 40603 0.1229988 

४२७ लमर्ुङ मध्यनेपाल नगरपाश्चलका 40604 0.1266831 

४२८ लमर्ुङ बेंसीशहर नगरापाश्चलका 40605 0.1333952 

४२९ लमर्ुङ सुन्दरबर्ार नगरपाश्चलका 40606 0.1165237 

४३० लमर्ुङ राईनास नगरपाश्चलका 40607 0.1165121 

४३१ लमर्ुङ दधुपोखरी गाउँपाश्चलका 40608 0.1211804 
जम्मा 1 

४३२ तनह ँ भानु नगरपाश्चलका 40701 0.1001062 

४३३ तनह ँ बयास नगरपाश्चलका 40702 0.1093957 

४३४ तनह ँ म्याग्दे गाउँपाश्चलका 40703 0.0964735 

४३५ तनह ँ शुक्लागण्डकी नगरपाश्चलका 40704 0.1016787 
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४३६ तनह ँ श्चभमाद नगरपाश्चलका 40705 0.0960838 

४३७ तनह ँ श्चघररङ्ग गाउँपाश्चलका 40706 0.0930945 

४३८ तनह ँ ऋश्चषङ्ग गाउँपाश्चलका 40707 0.1049085 

४३९ तनह ँ देवघाट गाउँपाश्चलका 40708 0.1027070 

४४० तनह ँ बश्चन्दपुर गाउँपाश्चलका 40709 0.0948031 

४४१ तनह ँ आँबुखैरेनी गाउँपाश्चलका 40710 0.1007490 
जम्मा 1 

४४२ 
नवलपरासी (बदाघाट 

सुस्ता पूवा) 
गैडाकोट नगरपाश्चलका 40801 0.1330789 

४४३ 
नवलपरासी (बदाघाट 

सुस्ता पूवा) 
बुश्चलङ्गटार गाउँपाश्चलका 40802 0.1232517 

४४४ 
नवलपरासी (बदाघाट 

सुस्ता पूवा) 
बौदीकाली गाउँपाश्चलका 40803 0.1216134 

४४५ 
नवलपरासी (बदाघाट 

सुस्ता पूवा) 
ह प्सेकोट गाउँपाश्चलका 40804 0.1293043 

४४६ 
नवलपरासी (बदाघाट 

सुस्ता पूवा) 
देवचलुी नगरपाश्चलका 40805 0.1211909 

४४७ 
नवलपरासी (बदाघाट 

सुस्ता पूवा) 
कावासोती नगरपाश्चलका 40806 0.1155982 

४४८ 
नवलपरासी (बदाघाट 

सुस्ता पूवा) 
मध्यश्चबन्द ुनगरपाश्चलका 40807 0.1308286 

४४९ 
नवलपरासी (बदाघाट 

सुस्ता पूवा) 
श्चबनयी श्चत्रवेर्ी गाउँपाश्चलका 40808 0.1251340 

जम्मा 1 

४५० स्याङर्ा पुतलीबर्ार नगरपाश्चलका 40901 0.0951898 

४५१ स्याङर्ा फेदीखोला गाउँपाश्चलका 40902 0.0872701 

४५२ स्याङर्ा आँश्चधखोला गाउँपाश्चलका 40903 0.0870776 

४५३ स्याङर्ा अर्ुानचौपारी गाउँपाश्चलका 40904 0.0835491 

४५४ स्याङर्ा भीरकोट नगरपाश्चलका 40905 0.0856434 

४५५ स्याङर्ा श्चबरुवा गाउँपाश्चलका 40906 0.0938851 

४५६ स्याङर्ा हररनास गाउँपाश्चलका 40907 0.1119179 

४५७ स्याङर्ा चापाकोट नगरपाश्चलका 40908 0.0855881 

४५८ स्याङर्ा वाश्चलङ्ग नगरपाश्चलका 40909 0.0915115 

४५९ स्याङर्ा गल्याङ नगरपाश्चलका 40910 0.0897319 

४६० स्याङर्ा कालीगण्डकी गाउँपाश्चलका 40911 0.0886355 
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जम्मा 1 

४६१ पवात मोदी गाउँपाश्चलका 41001 0.1946693 

४६२ पवात र्लर्ला गाउँपाश्चलका 41002 0.1412905 

४६३ पवात कुश्मा नगरपाश्चलका 41003 0.1476331 

४६४ पवात फलेबास नगरपाश्चलका 41004 0.1406837 

४६५ पवात महाश्चशला गाउँपाश्चलका 41005 0.1268894 

४६६ पवात श्चबहादी गाउँपाश्चलका 41006 0.1239989 

४६७ पवात पैयुं गाउँपाश्चलका 41007 0.1248351 
जम्मा 1 

४६८ बागलुङ बाग्लुङ्ग नगरपाश्चलका 41101 0.1034272 

४६९ बागलुङ काठेखोला गाउँपाश्चलका 41102 0.0954625 

४७० बागलुङ ताराखोला गाउँपाश्चलका 41103 0.1032485 

४७१ बागलुङ तमानखोला गाउँपाश्चलका 41104 0.0994324 

४७२ बागलुङ ढोरपाटन नगरपाश्चलका 41105 0.1022503 

४७३ बागलुङ श्चनसीखोला गाउँपाश्चलका 41106 0.0978161 

४७४ बागलुङ बश्चडगाड गाउँपाश्चलका 41107 0.1023690 

४७५ बागलुङ गल्कोट नगरपाश्चलका 41108 0.1059682 

४७६ बागलुङ बरेङ गाउँपाश्चलका 41109 0.0953800 

४७७ बागलुङ र्ैमुनी नगरपाश्चलका 41110 0.0946458 
जम्मा 1 

४७८ रुकुम (पूवी भाग) पुथा उत्तरगंगा गाउँपाश्चलका 50101 0.3146250 

४७९ रुकुम (पूवी भाग) श्चसस्न ेगाउँपाश्चलका 50102 0.3406433 

४८० रुकुम (पूवी भाग) भमेू गाउँपाश्चलका 50103 0.3447317 
जम्मा 1 

४८१ रोल्पा सुनछहरी गाउँपाश्चलका 50201 0.0954127 

४८२ रोल्पा थबाङ्ग गाउँपाश्चलका 50202 0.0939173 

४८३ रोल्पा पररवतान गाउँपाश्चलका 50203 0.1023132 

४८४ रोल्पा ग गादेव गाउँपाश्चलका 50204 0.0986711 

४८५ रोल्पा माडी गाउँपाश्चलका 50205 0.0986491 

४८६ रोल्पा श्चत्रवेर्ी गाउँपाश्चलका 50206 0.1053473 

४८७ रोल्पा रोल्पा नगरपाश्चलका 50207 0.1096934 

४८८ रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपाश्चलका 50208 0.0986991 
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४८९ रोल्पा सुश्चनल स्मशृ्चत गाउँपाश्चलका 50209 0.1014714 

४९० रोल्पा लुङ्ग्री गाउँपाश्चलका 50210 0.0958254 
जम्मा 1 

४९१ प्यूठान गौमुखी गाउँपाश्चलका 50301 0.1127294 

४९२ प्यूठान नौबश्चहनी गाउँपाश्चलका 50302 0.1135307 

४९३ प्यूठान श्चझमरुक गाउँपाश्चलका 50303 0.1128873 

४९४ प्यूठान प्यूठान नगरपाश्चलका 50304 0.1107146 

४९५ प्यूठान स्वगाद्धारी नगरपाश्चलका 50305 0.1181453 

४९६ प्यूठान माण्डवी गाउँपाश्चलका 50306 0.1038618 

४९७ प्यूठान मल्लरानी गाउँपाश्चलका 50307 0.0994097 

४९८ प्यूठान ऐरावती गाउँपाश्चलका 50308 0.1163782 

४९९ प्यूठान सरुमारानी गाउँपाश्चलका 50309 0.1123430 
जम्मा 1 

५०० गुल्मी काश्चलगण्डकी गाउँपाश्चलका 50401 0.0838720 

५०१ गुल्मी सत्यवती गाउँपाश्चलका 50402 0.0871279 

५०२ गुल्मी चन्रकोट गाउँपाश्चलका 50403 0.0844022 

५०३ गुल्मी मुश्चसकोट नगरपाश्चलका 50404 0.0857956 

५०४ गुल्मी ईस्मा गाउँपाश्चलका 50405 0.0806266 

५०५ गुल्मी माश्चलका गाउँपाश्चलका 50406 0.0793667 

५०६ गुल्मी मदान ेगाउँपाश्चलका 50407 0.0802800 

५०७ गुल्मी धकुोट गाउँपाश्चलका 50408 0.0805650 

५०८ गुल्मी रेसुङ्गा नगरपाश्चलका 50409 0.0878558 

५०९ गुल्मी गुल्मी दरबार गाउँपाश्चलका 50410 0.0818465 

५१० गुल्मी छत्रकोट गाउँपाश्चलका 50411 0.0833705 

५११ गुल्मी रूरू क्षते्र गाउँपाश्चलका 50412 0.0848912 
जम्मा 1 

५१२ अघााखाँची छत्रदेव गाउँपाश्चलका 50501 0.1554783 

५१३ अघााखाँची मालारानी गाउँपाश्चलका 50502 0.1521709 

५१४ अघााखाँची भशु्चमकास्थान नगरपाश्चलका 50503 0.1644557 

५१५ अघााखाँची सश्चन्धखका  नगरपाश्चलका 50504 0.1645807 

५१६ अघााखाँची पाश्चर्नी गाउँपाश्चलका 50505 0.1679532 

५१७ अघााखाँची श्चशतगंगा नगरपाश्चलका 50506 0.1953612 
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जम्मा 1 

५१८ पाल्पा रामपुर नगरपाश्चलका 50601 0.0958881 

५१९ पाल्पा पुवाखोला गाउँपाश्चलका 50602 0.0995118 

५२० पाल्पा रम्भा गाउँपाश्चलका 50603 0.0912759 

५२१ पाल्पा बगनासकाली गाउँपाश्चलका 50604 0.0925656 

५२२ पाल्पा तानसेन नगरपाश्चलका 50605 0.1035442 

५२३ पाल्पा ररबदीकोट गाउँपाश्चलका 50606 0.1004357 

५२४ पाल्पा रैनादवेी छहरा गाउँपाश्चलका 50607 0.0991578 

५२५ पाल्पा श्चतनाउ गाउँपाश्चलका 50608 0.1025784 

५२६ पाल्पा माथागढी गाउँपाश्चलका 50609 0.1004625 

५२७ पाल्पा श्चनस्दी गाउँपाश्चलका 50610 0.1145800 
जम्मा 1 

५२८ 
नवलपरासी (बदाघाट 

सुस्ता पश्चिम) 
बदाघाट नगरपाश्चलका 50701 0.1959095 

५२९ 
नवलपरासी (बदाघाट 

सुस्ता पश्चिम) 
सुनवल नगरपाश्चलका 50702 0.2010526 

५३० 
नवलपरासी (बदाघाट 

सुस्ता पश्चिम) 
रामग्राम नगरपाश्चलका 50703 0.1199230 

५३१ 
नवलपरासी (बदाघाट 

सुस्ता पश्चिम) 
पाल्हीनन्दन गाउँपाश्चलका 50704 0.1124887 

५३२ 
नवलपरासी (बदाघाट 

सुस्ता पश्चिम) 
सरावल गाउँपाश्चलका 50705 0.1270311 

५३३ 
नवलपरासी (बदाघाट 

सुस्ता पश्चिम) 
प्रतापपुर गाउँपाश्चलका 50706 0.1151601 

५३४ 
नवलपरासी (बदाघाट 

सुस्ता पश्चिम) 
सुस्ता गाउँपाश्चलका 50707 0.1284350 

जम्मा 1 

५३५ रुपन्देही देबदह नगरपाश्चलका 50801 0.1119467 

५३६ रुपन्देही बुटवल उपमहानगरपाश्चलका 50802 0.1154808 

५३७ रुपन्देही सैनामैना नगरपाश्चलका 50803 0.1141685 

५३८ रुपन्देही कन्चन गाउँपाश्चलका 50804 0.0885943 

५३९ रुपन्देही गैडहवा गाउँपाश्चलका 50805 0.0799693 

५४० रुपन्देही सुद्धोधन गाउँपाश्चलका 50806 0.0740717 

५४१ रुपन्देही श्चसयारी गाउँपाश्चलका 50807 0.0755979 

५४२ रुपन्देही श्चतलोत्तमा नगरापाश्चलका 50808 0.0863326 
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५४३ रुपन्देही ओमसश्चतया गाउँपाश्चलका 50809 0.0738164 

५४४ रुपन्देही रोश्चहर्ी गाउँपाश्चलका 50810 0.0742162 

५४५ रुपन्देही श्चसद्धाथानगर नगरपाश्चलका 50811 0.0763879 

५४६ रुपन्देही मायादवेी गाउँपाश्चलका 50812 0.0058514 

५४७ रुपन्देही लुश्चम्बनी साँस्कृश्चतक नगरपाश्चलका 50813 0.0078472 

५४८ रुपन्देही कोटहीमाई गाउँपाश्चलका 50814 0.0053681 

५४९ रुपन्देही सम्मरीमाई गाउँपाश्चलका 50815 0.0051571 

५५० रुपन्देही मचावारी गाउँपाश्चलका 50816 0.0051939 
जम्मा 1 

५५१ कश्चपलवस्तु बार्गंगा नगरपाश्चलका 50901 0.1535187 

५५२ कश्चपलवस्तु बुद्धभमूी नगरपाश्चलका 50902 0.1663538 

५५३ कश्चपलवस्तु श्चशवरार् नगरपाश्चलका 50903 0.1619015 

५५४ कश्चपलवस्तु श्चबर्यनगर गाउँपाश्चलका 50904 0.1462630 

५५५ कश्चपलवस्तु कृष्र्नगर नगरपाश्चलका 50905 0.0151563 

५५६ कश्चपलवस्तु महारार्गन्र् नगरपाश्चलका 50906 0.1092030 

५५७ कश्चपलवस्तु कश्चपलबस्तु नगरपाश्चलका 50907 0.1157650 

५५८ कश्चपलवस्तु यसोधरा गाउँपाश्चलका 50908 0.0112481 

५५९ कश्चपलवस्तु मायादवेी गाउँपाश्चलका 50909 0.1082852 

५६० कश्चपलवस्तु शुद्धोधन गाउँपाश्चलका 50910 0.0123054 
जम्मा 1 

५६१ दाङ बंगलाचलुी गाउँपाश्चलका 51001 0.0967406 

५६२ दाङ घोराही उपमहानगरपाश्चलका 51002 0.1107508 

५६३ दाङ तुल्सीपुर उपमहानगरपाश्चलका 51003 0.1058506 

५६४ दाङ शाश्चन्तनगर गाउँपाश्चलका 51004 0.0928705 

५६५ दाङ बबई गाउँपाश्चलका 51005 0.0990432 

५६६ दाङ दंगीशरर् गाउँपाश्चलका 51006 0.0932684 

५६७ दाङ लमही नगरपाश्चलका 51007 0.1012482 

५६८ दाङ राप्ती गाउँपाश्चलका 51008 0.0986174 

५६९ दाङ गढवा गाउँपाश्चलका 51009 0.1008823 

५७० दाङ रार्पुर गाउँपाश्चलका 51010 0.1007280 
जम्मा 1 

५७१ बाँके राप्ती सोनारी गाउँपाश्चलका 51101 0.1730296 
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५७२ बाँके कोहलपुर नगरपाश्चलका 51102 0.1622581 

५७३ बाँके बैर्नाथ गाउँपाश्चलका 51103 0.1364104 

५७४ बाँके खर्ुरा गाउँपाश्चलका 51104 0.1121375 

५७५ बाँके र्ानकी गाउँपाश्चलका 51105 0.0132888 

५७६ बाँके नेपालगञ्र् उपमहानगरपाश्चलका 51106 0.1298463 

५७७ बाँके डुडुवा गाउँपाश्चलका 51107 0.1211969 

५७८ बाँके नरैनापुर गाउँपाश्चलका 51108 0.1518324 
जम्मा 1 

५७९ बश्चदाया बाँसगढी नगरपाश्चलका 51201 0.1535316 

५८० बश्चदाया बारबश्चदाया नगरपाश्चलका 51202 0.1443954 

५८१ बश्चदाया ठाकुरबाबा नगरपाश्चलका 51203 0.1308353 

५८२ बश्चदाया गेरुवा गाउँपाश्चलका 51204 0.1041556 

५८३ बश्चदाया रार्ापुर नगरपाश्चलका 51205 0.1081076 

५८४ बश्चदाया मधवुन नगरपाश्चलका 51206 0.1346949 

५८५ बश्चदाया गुलरीया नगरपाश्चलका 51207 0.1129676 

५८६ बश्चदाया बढैयाताल गाउँपाश्चलका 51208 0.1113120 
जम्मा 1 

५८७ डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपाश्चलका 60101 0.0938075 

५८८ डोल्पा शे फोक्सुण्डो गाउँपाश्चलका 60102 0.1021109 

५८९ डोल्पा र्गदलु्ला गाउँपाश्चलका 60103 0.1089403 

५९० डोल्पा मुड्केचलुा गाउँपाश्चलका 60104 0.1560794 

५९१ डोल्पा श्चत्रपुरासुन्दरी नगरपाश्चलका 60105 0.1555984 

५९२ डोल्पा ठुलीभेरी नगरपाश्चलका 60106 0.1565268 

५९३ डोल्पा काइके गाउँपाश्चलका 60107 0.1275597 

५९४ डोल्पा छाकाा ताङसोङ गाउँपाश्चलका 60108 0.0993770 
जम्मा 1 

५९५ मुगु मुगुमकामाारोग गाउँपाश्चलका 60201 0.1959712 

५९६ मुगु छायाँनाथ रारा नगरपाश्चलका 60202 0.2707883 

५९७ मुगु सोरु गाउँपाश्चलका 60203 0.2665384 

५९८ मुगु खत्याड गाउँपाश्चलका 60204 0.2667021 
जम्मा 1 

५९९ ह म्ला चंखेली गाउँपाश्चलका 60301 0.1215031 
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६०० ह म्ला खापुानाथ गाउँपाश्चलका 60302 0.1308486 

६०१ ह म्ला श्चसमकोट गाउँपाश्चलका 60303 0.1355446 

६०२ ह म्ला नाम्खा गाउँपाश्चलका 60304 0.1207264 

६०३ ह म्ला सकेगाड गाउँपाश्चलका 60305 0.1672648 

६०४ ह म्ला अदानचलुी गाउँपाश्चलका 60306 0.1603887 

६०५ ह म्ला ताँर्ाकोट गाउँपाश्चलका 60307 0.1637238 
जम्मा 1 

६०६ र्ुम्ला पातारासी गाउँपाश्चलका 60401 0.1180927 

६०७ र्ुम्ला कनका सुन्दरी गाउँपाश्चलका 60402 0.1309758 

६०८ र्ुम्ला श्चसंर्ा गाउँपाश्चलका 60403 0.1270258 

६०९ र्ुम्ला चन्दननाथ नगरपाश्चलका 60404 0.1295986 

६१० र्ुम्ला गुश्चठचौर गाउँपाश्चलका 60405 0.1198251 

६११ र्ुम्ला तातोपानी गाउँपाश्चलका 60406 0.1227625 

६१२ र्ुम्ला श्चतला गाउँपाश्चलका 60407 0.1272633 

६१३ र्ुम्ला श्चहमा गाउँपाश्चलका 60408 0.1244562 
जम्मा 1 

६१४ काश्चलकोट पलाता गाउँपाश्चलका 60501 0.1287613 

६१५ काश्चलकोट पचाल झरना गाउँपाश्चलका 60502 0.1138110 

६१६ काश्चलकोट रास्कोट नगरपाश्चलका 60503 0.1037466 

६१७ काश्चलकोट सान्नी श्चत्रवेर्ी गाउँपाश्चलका 60504 0.1059808 

६१८ काश्चलकोट नरहररनाथ गाउँपाश्चलका 60505 0.1117481 

६१९ काश्चलकोट खाँडाचक्र नगरपाश्चलका 60506 0.1101291 

६२० काश्चलकोट श्चतलागुफा नगरपाश्चलका 60507 0.1071014 

६२१ काश्चलकोट महावै गाउँपाश्चलका 60508 0.1060826 

६२२ काश्चलकोट शुभ कालीका गाउँपाश्चलका 60509 0.1126391 
जम्मा 1 

६२३ दैलेख नौमुले गाउँपाश्चलका 60601 0.0957467 

६२४ दैलेख महाबु गाउँपाश्चलका 60602 0.0874263 

६२५ दैलेख भैरवी गाउँपाश्चलका 60603 0.0900393 

६२६ दैलेख ठाँटीकाँध गाउँपाश्चलका 60604 0.0870638 

६२७ दैलेख आठबीस नगरपाश्चलका 60605 0.0929892 

६२८ दैलेख चामुण्डा श्चबन्रासैनी नगरपाश्चलका 60606 0.0839212 
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६२९ दैलेख दलु्ल ुनगरपाश्चलका 60607 0.0949034 

६३० दैलेख नारायर् नगरपाश्चलका 60608 0.0874702 

६३१ दैलेख भगवतीमाई गाउँपाश्चलका 60609 0.0893255 

६३२ दैलेख डुङ्गेश्वर गाउँपाश्चलका 60610 0.0958880 

६३३ दैलेख गुराँस गाउँपाश्चलका 60611 0.0952264 
जम्मा 1 

६३४ र्ार्रकोट बारेकोट गाउँपाश्चलका 60701 0.1446847 

६३५ र्ार्रकोट कुसे गाउँपाश्चलका 60702 0.1406440 

६३६ र्ार्रकोट र्ुनीचादँ ेगाउँपाश्चलका 60703 0.1534257 

६३७ र्ार्रकोट छेडागाड नगरपाश्चलका 60704 0.1410417 

६३८ र्ार्रकोट श्चशवालय गाउँपाश्चलका 60705 0.1321188 

६३९ र्ार्रकोट भेरीमाश्चलका नगरपाश्चलका 60706 0.1391879 

६४० र्ार्रकोट नलगाड नगरपाश्चलका 60707 0.1488972 
जम्मा 1 

६४१ रुकुम (पश्चश् चम) आठश्चबसकोट नगरपाश्चलका 60801 0.1799038 

६४२ रुकुम (पश्चश् चम) सानीभेरी गाउँपाश्चलका 60802 0.1688510 

६४३ रुकुम (पश्चश् चम) बाँश्चफकोट गाउँपाश्चलका 60803 0.1755879 

६४४ रुकुम (पश्चश् चम) मुश्चसकोट नगरपाश्चलका 60804 0.1672204 

६४५ रुकुम (पश्चश् चम) श्चत्रवेर्ी गाउँपाश्चलका 60805 0.1570366 

६४६ रुकुम (पश्चश् चम) चौरर्हारी नगरपाश्चलका 60806 0.1514003 
जम्मा 1 

६४७ सल्यान दामाा गाउँपाश्चलका 60901 0.0921371 

६४८ सल्यान कुमाख गाउँपाश्चलका 60902 0.0983807 

६४९ सल्यान बनगाड कुश्चपण्डे नगरपाश्चलका 60903 0.1137202 

६५० सल्यान श्चसद्धकुमाख गाउँपाश्चलका 60904 0.0926254 

६५१ सल्यान बागचौर नगरपाश्चलका 60905 0.1048243 

६५२ सल्यान छत्रेश्वरी गाउँपाश्चलका 60906 0.0965287 

६५३ सल्यान शारदा नगरपाश्चलका 60907 0.1067774 

६५४ सल्यान काश्चलमाटी गाउँपाश्चलका 60908 0.1050306 

६५५ सल्यान श्चत्रवेर्ी गाउँपाश्चलका 60909 0.0948576 

६५६ सल्यान कपुरकोट गाउँपाश्चलका 60910 0.0951180 
जम्मा 1 



107 
 

क्र.सं. 

(१) 
हजल्िा 

(२) 

स्र्ानीय तिको नाम 

(३) 

स्र्ानीय ति 

कोड 

(४) 

रोयल्टीको हिस्सा 

बााँडफााँड 

(५) 

६५७ सुखेत श्चसम्ता गाउँपाश्चलका 61001 0.1085251 

६५८ सुखेत श्चचङ्गगाड गाउँपाश्चलका 61002 0.1031911 

६५९ सुखेत लेकबेशी नगरपाश्चलका 61003 0.1052570 

६६० सुखेत गुभााकोट नगरपाश्चलका 61004 0.1096202 

६६१ सुखेत भेरीगंगा नगरपाश्चलका 61005 0.1135618 

६६२ सुखेत बीरेन्रनगर नगरपाश्चलका 61006 0.1243013 

६६३ सुखेत बराहताल गाउँपाश्चलका 61007 0.1118488 

६६४ सुखेत पञ्चपुरी नगरपाश्चलका 61008 0.1121836 

६६५ सुखेत चौकुने गाउँपाश्चलका 61009 0.1115111 
जम्मा 1 

६६६ बार्ुरा श्चहमाली गाउँपाश्चलका 70101 0.1055538 

६६७ बार्ुरा गौमुल गाउँपाश्चलका 70102 0.1116170 

६६८ बार्ुरा बुढीनन्दा नगरपाश्चलका 70103 0.1248012 

६६९ बार्ुरा स्वामीकाश्चताक खापर गाउँपाश्चलका 70104 0.1058873 

६७० वार्रुा र्गन्नाथ गाउँपाश्चलका 70105 0.1072146 

६७१ बार्ुरा बश्चडमाश्चलका नगरपाश्चलका 70106 0.1121682 

६७२ बार्ुरा खप् तड छेडेदह गाउँपाश्चलका 70107 0.1102636 

६७३ बार्ुरा बुढीगंगा नगरपाश्चलका 70108 0.1042013 

६७४ बार्ुरा श्चत्रवेर्ी नगरपाश्चलका 70109 0.1182930 
जम्मा 1 

६७५ बझाङ साइपाल गाउँपाश्चलका 70201 0.0709935 

६७६ बझाङ बंुगल नगरपाश्चलका 70202 0.0866077 

६७७ बझाङ सूमाा गाउँपाश्चलका 70203 0.0777039 

६७८ बझाङ तालकोट गाउँपाश्चलका 70204 0.0891008 

६७९ बझाङ मष्टा गाउँपाश्चलका 70205 0.0832172 

६८० बझाङ र्यपथृ्वी नगरपाश्चलका 70206 0.0857637 

६८१ बझाङ छश्चबस पाश्चथभरा गाउँपाश्चलका 70207 0.0833942 

६८२ बझाङ दगुााथली गाउँपाश्चलका 70208 0.0823273 

६८३ बझाङ केदारस्युँ गाउँपाश्चलका 70209 0.0821229 

६८४ बझाङ श्चबत्थडश्चचर गाउँपाश्चलका 70210 0.0823347 

६८५ बझाङ थलारा गाउँपाश्चलका 70211 0.0844516 

६८६ बझाङ खप् तडछान्ना गाउँपाश्चलका 70212 0.0919825 
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जम्मा 1 

६८७ दाचुाला बयासँ गाउँपाश्चलका 70301 0.0972033 

६८८ दाचुाला दहु  ँगाउँपाश्चलका 70302 0.1094121 

६८९ दाचुाला महाकाली नगरपाश्चलका 70303 0.1176413 

६९० दाचुाला नौगाड गाउँपाश्चलका 70304 0.1146495 

६९१ दाचुाला अश्चपश्चहमाल गाउँपाश्चलका 70305 0.1014069 

६९२ दाचुाला मामाा गाउँपाश्चलका 70306 0.1120599 

६९३ दाचुाला शैल्यश्चशखर नगरपाश्चलका 70307 0.1160770 

६९४ दाचुाला माश्चलकार्ुान गाउँपाश्चलका 70308 0.1151278 

६९५ दाचुाला लेकम गाउँपाश्चलका 70309 0.1164222 
जम्मा 1 

६९६ बैतडी डीलासैनी गाउँपाश्चलका 70401 0.0995210 

६९७ बैतडी दोगडाकेदार गाउँपाश्चलका 70402 0.1019314 

६९८ बैतडी पुचौंडी नगरपाश्चलका 70403 0.1026689 

६९९ बैतडी सुनाया गाउँपाश्चलका 70404 0.0995952 

७०० बैतडी दशरथचन्द नगरपाश्चलका 70405 0.1081031 

७०१ बैतडी पन्चेश्वर गाउँपाश्चलका 70406 0.0945170 

७०२ बैतडी श्चशवनाथ गाउँपाश्चलका 70407 0.0924523 

७०३ बैतडी मेलौली नगरपाश्चलका 70408 0.0995816 

७०४ बैतडी पाटन नगरपाश्चलका 70409 0.1055236 

७०५ बैतडी श्चसगास गाउँपाश्चलका 70410 0.0961059 
जम्मा 1 

७०६ डँडेलधरुा नवदगुाा गाउँपाश्चलका 70501 0.1405907 

७०७ डँडेलधरुा अमरगढी नगरपाश्चलका 70502 0.1430196 

७०८ डँडेलधरुा अर्यमेरु गाउँपाश्चलका 70503 0.1401089 

७०९ डँडेलधरुा भागेश्वर गाउँपाश्चलका 70504 0.1381984 

७१० डँडेलधरुा परशुराम नगरपाश्चलका 70505 0.1513123 

७११ डँडेलधरुा आश्चलताल गाउँपाश्चलका 70506 0.1501873 

७१२ डँडेलधरुा गन्यापधरुा गाउँपाश्चलका 70507 0.1365828 
जम्मा 1 

७१३ डोटी पुश्चवाचौकी गाउँपाश्चलका 70601 0.1092515 

७१४ डोटी सायल गाउँपाश्चलका 70602 0.1053282 
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७१५ डोटी आदशा गाउँपाश्चलका 70603 0.1020298 

७१६ डोटी श्चशखर नगरपाश्चलका 70604 0.1151433 

७१७ डोटी श्चदपायल श्चसलगढी नगरपाश्चलका 70605 0.1145677 

७१८ डोटी के.आई.श्चसं. गाउँपाश्चलका 70606 0.1112775 

७१९ डोटी बोगटान फुड्श्चसल गाउँपाश्चलका 70607 0.1089718 

७२० डोटी बडीकेदार गाउँपाश्चलका 70608 0.1180146 

७२१ डोटी र्ोरायल गाउँपाश्चलका 70609 0.1154156 
जम्मा 1 

७२२ अछाम पंचदेवल श्चबनायक नगरपाश्चलका 70701 0.1020939 

७२३ अछाम रामारोशन गाउँपाश्चलका 70702 0.1005432 

७२४ अछाम मेल्लेख गाउँपाश्चलका 70703 0.0975209 

७२५ अछाम साँफेबगर नगरपाश्चलका 70704 0.0999403 

७२६ अछाम चौरपाटी गाउँपाश्चलका 70705 0.0982065 

७२७ अछाम मंगलसेन नगरपाश्चलका 70706 0.1086245 

७२८ अछाम बान्नीगढी र्यगढ गाउँपाश्चलका 70707 0.0909750 

७२९ अछाम कमलबर्ार नगरपाश्चलका 70708 0.0977391 

७३० अछाम ढकारी गाउँपाश्चलका 70709 0.1080330 

७३१ अछाम तुमााखाँद गाउँपाश्चलका 70710 0.0963236 
जम्मा 1 

७३२ कैलाली मोहन्याल गाउँपाश्चलका 70801 0.0817400 

७३३ कैलाली चरेु गाउँपाश्चलका 70802 0.0813088 

७३४ कैलाली गोदावरी नगरपाश्चलका 70803 0.0818726 

७३५ कैलाली गौरीगंगा नगरपाश्चलका 70804 0.0798428 

७३६ कैलाली घोडाघोडी नगरपाश्चलका 70805 0.0813234 

७३७ कैलाली बदागोररया गाउँपाश्चलका 70806 0.0733418 

७३८ कैलाली लश्चम्क चहुा नगरपाश्चलका 70807 0.0810500 

७३९ कैलाली र्ानकी गाउँपाश्चलका 70808 0.0701023 

७४० कैलाली र्ोशीपुर गाउँपाश्चलका 70809 0.0662610 

७४१ कैलाली श्चटकापुर नगरपाश्चलका 70810 0.0714231 

७४२ कैलाली भर्नी नगरपाश्चलका 70811 0.0737454 

७४३ कैलाली कैलारी गाउँपाश्चलका 70812 0.0766365 

७४४ कैलाली धनगढी उपमहानगरपाश्चलका 70813 0.0813523 
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७४५ कञ्चनपुर कृष्र्पुर नगरपाश्चलका 70901 0.1288230 

७४६ कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपाश्चलका 70902 0.1218642 

७४७ कञ्चनपुर बेदकोट नगरपाश्चलका 70903 0.1228618 

७४८ कञ्चनपुर श्चभमदत्त नगरपाश्चलका 70904 0.1210055 

७४९ कञ्चनपुर माहाकाली नगरपाश्चलका 70905 0.0942413 

७५० कञ्चनपुर लालझाडी गाउँपाश्चलका 70906 0.1226810 

७५१ कञ्चनपुर पुनवाास नगरपाश्चलका 70907 0.1001137 

७५२ कञ्चनपुर बेलौरी नगरपाश्चलका 70908 0.0999226 

७५३ कञ्चनपुर बेलडाँडी गाउँपाश्चलका 70909 0.0884869 
जम्मा 1 
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१ API NAMPA CA दाचुाला मामाा गाउँपाश्चलका 70306 0.07476510 
१ API NAMPA CA दाचुाला महाकाली नगरपाश्चलका 70303 0.08375220 
१ API NAMPA CA दाचुाला नौगाड गाउँपाश्चलका 70304 0.07403970 
१ API NAMPA CA दाचुाला दहु  ँगाउँपाश्चलका 70302 0.04968070 
१ API NAMPA CA दाचुाला बयासँ गाउँपाश्चलका 70301 0.13044120 
१ API NAMPA CA बझाङ बंुगल नगरपाश्चलका 70202 0.14418410 
१ API NAMPA CA दाचुाला शैल्यश्चशखर नगरपाश्चलका 70307 0.08269200 
१ API NAMPA CA बझाङ साइपाल गाउँपाश्चलका 70201 0.17722690 
१ API NAMPA CA दाचुाला अश्चपश्चहमाल गाउँपाश्चलका 70305 0.09798990 
१ API NAMPA CA बैतडी डीलासैनी गाउँपाश्चलका 70401 0.08522820 

जम्मा 1 
२ BANKE NP बाँके कोहलपुर नगरपाश्चलका 51102 0.1793502 
२ BANKE NP दाङ बबई गाउँपाश्चलका 51005 0.1416253 
२ BANKE NP दाङ दंगीशरर् गाउँपाश्चलका 51006 0.0961976 
२ BANKE NP बाँके राप्ती सोनारी गाउँपाश्चलका 51101 0.1838931 
२ BANKE NP बाँके बैर्नाथ गाउँपाश्चलका 51103 0.1255841 
२ BANKE NP सल्यान काश्चलमाटी गाउँपाश्चलका 60908 0.1736945 
२ BANKE NP बश्चदाया बाँसगढी नगरपाश्चलका 51201 0.0996552 

जम्मा 1 
३ BARDIA NP बश्चदाया बारबश्चदाया नगरपाश्चलका 51202 0.1460150 
३ BARDIA NP बाँके बैर्नाथ गाउँपाश्चलका 51103 0.0799592 
३ BARDIA NP सुखेत बराहताल गाउँपाश्चलका 61007 0.1161093 
३ BARDIA NP बश्चदाया गेरुवा गाउँपाश्चलका 51204 0.1474453 
३ BARDIA NP बश्चदाया बाँसगढी नगरपाश्चलका 51201 0.1493402 
३ BARDIA NP बश्चदाया मधवुन नगरपाश्चलका 51206 0.0822388 
३ BARDIA NP सुखेत भेरीगंगा नगरपाश्चलका 61005 0.1297521 
३ BARDIA NP बश्चदाया ठाकुरबाबा नगरपाश्चलका 51203 0.1491401 

जम्मा 1 

४ CHITWAN NP 

नवलपरासी 

(बदाघाट 

सुस्ता पूवा) 

देवचलुी नगरपाश्चलका 40805 0.0580940 
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४ CHITWAN NP 

नवलपरासी 

(बदाघाट 

सुस्ता पूवा) 

श्चबनयी श्चत्रवेर्ी गाउँपाश्चलका 40808 0.0641360 

४ CHITWAN NP 

नवलपरासी 

(बदाघाट 

सुस्ता पूवा) 

गैडाकोट नगरपाश्चलका 40801 0.0581390 

४ CHITWAN NP श्चचतवन राप्ती नगरपाश्चलका 31301 0.0619711 

४ CHITWAN NP 

नवलपरासी 

(बदाघाट 

सुस्ता पूवा) 

मध्यश्चबन्द ुनगरपाश्चलका 40807 0.0713475 

४ CHITWAN NP श्चचतवन रत्ननगर नगरपाश्चलका 31305 0.0678215 

४ CHITWAN NP 

नवलपरासी 

(बदाघाट 

सुस्ता पश्चिम) 

सुस्ता गाउँपाश्चलका 50707 0.0516204 

४ CHITWAN NP श्चचतवन खैरहनी नगरपाश्चलका 31306 0.0650161 
४ CHITWAN NP श्चचतवन माडी नगरपाश्चलका 31307 0.1177125 

४ CHITWAN NP 

नवलपरासी 

(बदाघाट 

सुस्ता पूवा) 

कावासोती नगरपाश्चलका 40806 0.0743729 

४ CHITWAN NP मकवानपुर मनहरी गाउँपाश्चलका 31205 0.0516514 
४ CHITWAN NP श्चचतवन भरतपुर महानगरपाश्चलका 31304 0.1296361 

४ CHITWAN NP 

नवलपरासी 

(बदाघाट 

सुस्ता पश्चिम) 

बदाघाट नगरपाश्चलका 50701 0.0519506 

४ CHITWAN NP पसाा ठोरी (सुवर्ापुर) गाउँपाश्चलका 20801 0.0765309 
जम्मा 1 
५ DHORPATAN HR म्याग्दी धवलाश्चगरी गाउँपाश्चलका 40403 0.1241929 

५ DHORPATAN HR 
रुकुम(पूवी 

भाग) 
भमेू गाउँपाश्चलका 50103 0.0898505 

५ DHORPATAN HR बागलुङ ढोरपाटन नगरपाश्चलका 41105 0.1072367 

५ DHORPATAN HR 
रुकुम(पूवी 

भाग) 
श्चसस्ने गाउँपाश्चलका 50102 0.0883574 

५ DHORPATAN HR डोल्पा काइके गाउँपाश्चलका 60107 0.0639179 
५ DHORPATAN HR बागलुङ श्चनसीखोला गाउँपाश्चलका 41106 0.1003935 
५ DHORPATAN HR डोल्पा छाकाा ताङसोङ गाउँपाश्चलका 60108 0.1778820 
५ DHORPATAN HR डोल्पा ठुलीभेरी नगरपाश्चलका 60106 0.0769126 
५ DHORPATAN HR बागलुङ तमानखोला गाउँपाश्चलका 41104 0.0602368 
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५ DHORPATAN HR 
रुकुम(पूवी 

भाग) 
पुथा उत्तरगंगा गाउँपाश्चलका 50101 0.1110197 

जम्मा 1 
६ KANCHENJUNGA CA ताप्लेर्ुङ श्चमक्वाखोला गाउँपाश्चलका 10102 0.1222373 
६ KANCHENJUNGA CA ताप्लेर्ुङ श्चसरीर्ङ्गा गाउंपाश्चलका 10108 0.1580517 
६ KANCHENJUNGA CA ताप्लेर्ुङ फुङश्चलङ्ग नगरपाश्चलका 10106 0.1681216 
६ KANCHENJUNGA CA ताप्लेर्ुङ फिाङ्लुङ्ग गाउँपाश्चलका 10101 0.2992546 
६ KANCHENJUNGA CA ताप्लेर्ुङ श्चसश्चदङ्गवा गाउँपाश्चलका 10109 0.1087540 
६ KANCHENJUNGA CA संखवुासभा भोटखोला गाउँपाश्चलका 10201 0.1435808 

जम्मा 1 
७ KHAPTAD NP डोटी पुश्चवाचौकी गाउँपाश्चलका 70601 0.1586986 
७ KHAPTAD NP बार्ुरा खप् तड छेडेदह गाउँपाश्चलका 70107 0.1197674 
७ KHAPTAD NP बझाङ खप् तडछान्ना गाउँपाश्चलका 70212 0.1761318 
७ KHAPTAD NP डोटी सायल गाउँपाश्चलका 70602 0.1398227 
७ KHAPTAD NP बझाङ थलारा गाउँपाश्चलका 70211 0.1323506 
७ KHAPTAD NP अछाम साँफेबगर नगरपाश्चलका 70704 0.1776110 
७ KHAPTAD NP अछाम चौरपाटी गाउँपाश्चलका 70705 0.0956179 

जम्मा 1 
८ KOSHI TAPPU WR सुनसरी कोशी गाउँपाश्चलका 11303 0.2152489 
८ KOSHI TAPPU WR उदयपुर बेलका नगरपाश्चलका 11401 0.1187130 
८ KOSHI TAPPU WR सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपाश्चलका 11302 0.2015721 
८ KOSHI TAPPU WR सप् तरी सप् तकोशी नगरपाश्चलका 20101 0.1177654 

८ KOSHI TAPPU WR सप् तरी 
हनुमाननगर कङ्काश्चलनी 

नगरपाश्चलका 
20116 0.1281434 

८ KOSHI TAPPU WR सप् तरी कन्चनरुप नगरपाश्चलका 20102 0.2185572 
जम्मा 1 
९ KRISHNASAAR CA बश्चदाया बारबश्चदाया नगरपाश्चलका 51202 0.3271612 
९ KRISHNASAAR CA बश्चदाया बढैयाताल गाउँपाश्चलका 51208 0.2092298 
९ KRISHNASAAR CA बश्चदाया मधवुन नगरपाश्चलका 51206 0.2180504 
९ KRISHNASAAR CA बश्चदाया गुलरीया नगरपाश्चलका 51207 0.2455586 

जम्मा 1 
१० LAMTANG NP नुवाकोट सुयागढी गाउँपाश्चलका 30503 0.0760245 
१० LAMTANG NP रसुवा उत्तरगया गाउँपाश्चलका 30303 0.0835759 
१० LAMTANG NP रसुवा काश्चलका गाउँपाश्चलका 30304 0.1021479 
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१० LAMTANG NP श्चसन्धपुाल्चोक 
पाँचपोखरी थाङपाल 

गाउँपाश्चलका 
30203 0.1403841 

१० LAMTANG NP रसुवा नौकुण्ड गाउँपाश्चलका 30305 0.1339882 
१० LAMTANG NP नुवाकोट दपु्चेश्वर गाउँपाश्चलका 30501 0.1217563 
१० LAMTANG NP श्चसन्धपुाल्चोक हलेम्बु गाउँपाश्चलका 30204 0.1185755 
१० LAMTANG NP श्चसन्धपुाल्चोक र्ुगल गाउँपाश्चलका 30202 0.1242077 
१० LAMTANG NP नुवाकोट तादी गाउँपाश्चलका 30502 0.0993399 

जम्मा 1 
११ MAKALU BARUN NP सोलुखमु्बु माहाकुलुङ गाउँपाश्चलका 10302 0.2261050 
११ MAKALU BARUN NP संखवुासभा मकालु गाउँपाश्चलका 10202 0.2405555 
११ MAKALU BARUN NP संखवुासभा श्चसलीचोङ गाउँपाश्चलका 10203 0.3160164 
११ MAKALU BARUN NP संखवुासभा भोटखोला गाउँपाश्चलका 10201 0.2173231 

जम्मा 1 
१२ PARSA NP पसाा श्चर्राभवानी गाउँपाश्चलका 20802 0.1119937 
१२ PARSA NP मकवानपुर मनहरी गाउँपाश्चलका 31205 0.3034090 
१२ PARSA NP मकवानपुर हटेौडा उपमहानगरपाश्चलका 31206 0.2040249 

१२ PARSA NP बारा 
र्ीतपुर श्चसमरा 

उपमहानगरपाश्चलका 
20703 0.2350869 

१२ PARSA NP पसाा ठोरी (सुवर्ापुर) गाउँपाश्चलका 20801 0.1454855 
जम्मा 1 
१३ RARA NP मुगु खत्याड गाउँपाश्चलका 60204 0.1759197 
१३ RARA NP मुगु सोरु गाउँपाश्चलका 60203 0.2052926 
१३ RARA NP र्ुम्ला कनका सुन्दरी गाउँपाश्चलका 60402 0.2650936 
१३ RARA NP मुगु छायाँनाथ रारा नगरपाश्चलका 60202 0.3536941 

जम्मा 1 
१४ SAGARMATHA NP सोलुखमु्बु सोलदुधुकुण्ड नगरपाश्चलका 10307 0.2788028 

१४ SAGARMATHA NP सोलुखमु्बु 
खमु्बु पासाङल्हामु 

गाउँपाश्चलका 
10301 0.7211972 

जम्मा 1 
१५ SHEYPHOKSUNO NP मुगु मुगुमकामाारोग गाउँपाश्चलका 60201 0.1597398 
१५ SHEYPHOKSUNO NP डोल्पा र्गदलु्ला गाउँपाश्चलका 60103 0.1596976 
१५ SHEYPHOKSUNO NP डोल्पा ठुलीभेरी नगरपाश्चलका 60106 0.1260986 
१५ SHEYPHOKSUNO NP डोल्पा श्चत्रपुरासुन्दरी नगरपाश्चलका 60105 0.2392199 
१५ SHEYPHOKSUNO NP डोल्पा शे फोक्सुण्डो गाउँपाश्चलका 60102 0.1002143 
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१५ SHEYPHOKSUNO NP डोल्पा डोल्पो बुद्ध गाउँपाश्चलका 60101 0.2150298 
जम्मा 1 

१६ SHIVAPURI NAGARJUN 
NP 

नुवाकोट ककनी गाउँपाश्चलका 30512 0.0941074 

१६ SHIVAPURI NAGARJUN 
NP 

काठमाडौ ँ तारकेश्वर नगरपाश्चलका 30606 0.1038502 

१६ Thorong Peak (5751 
m.) 

काठमाडौ ँ बुढाश्चनलकण्ठ नगरपाश्चलका 30604 0.0913147 

१६ SHIVAPURI NAGARJUN 
NP 

काठमाडौ ँ टोखा नगरपाश्चलका 30605 0.0773470 

१६ SHIVAPURI NAGARJUN 
NP 

श्चसन्धपुाल्चोक मेलम्ची नगरपाश्चलका 30205 0.0793346 

१६ SHIVAPURI NAGARJUN 
NP 

काठमाडौ ँ शंङ्खरापुर नगरपाश्चलका 30601 0.0755666 

१६ SHIVAPURI NAGARJUN 
NP 

धाश्चदङ धनुीबेंशी नगरपाश्चलका 30413 0.0759011 

१६ SHIVAPURI NAGARJUN 
NP 

नुवाकोट श्चशवपुरी गाउँपाश्चलका 30511 0.1539969 

१६ SHIVAPURI NAGARJUN 
NP 

काठमाडौ ँ
कागेश्वरी मनहरा 

नगरपाश्चलका 
30602 0.0743050 

१६ SHIVAPURI NAGARJUN 
NP 

काठमाडौ ँ नागार्ुान नगरपाश्चलका 30607 0.0850348 

१६ SHIVAPURI NAGARJUN 
NP 

काठमाडौ ँ गोकर्ेश्वर नगरपाश्चलका 30603 0.0892417 

जम्मा 1 
१७ SHUKLAPHANTA NP कञ्चनपुर बेलौरी नगरपाश्चलका 70908 0.0905549 
१७ SHUKLAPHANTA NP कञ्चनपुर श्चभमदत्त नगरपाश्चलका 70904 0.1568544 
१७ SHUKLAPHANTA NP कञ्चनपुर लालझाडी गाउँपाश्चलका 70906 0.1216180 
१७ SHUKLAPHANTA NP कञ्चनपुर बेदकोट नगरपाश्चलका 70903 0.1319700 
१७ SHUKLAPHANTA NP कञ्चनपुर माहाकाली नगरपाश्चलका 70905 0.1771629 
१७ SHUKLAPHANTA NP कञ्चनपुर शुक्लाफाँटा नगरपाश्चलका 70902 0.1984610 
१७ SHUKLAPHANTA NP कञ्चनपुर बेलडाँडी गाउँपाश्चलका 70909 0.1233788 

जम्मा 1 
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1 1/062/63 चनुढुङ्गा धनकुटा महालक्ष्मी नगरपाश्चलका 10701 1 
2 26/069/70 चनुढुङ्गा उदयपुर कटारी नगरपाश्चलका 11407 1 
3 30/068/69 चनुढुङ्गा उदयपुर उदयपुरगढी गाउँपाश्चलका 11408 1 
4 303/479/045/46 चनुढुङ्गा उदयपुर श्चत्रयुगा नगरपाश्चलका 11403 1 
5 38/055/56 चनुढुङ्गा उदयपुर कटारी नगरपाश्चलका 11407 1 

6 182/069/70 क्वार्ा संखवुासभा सभापोखरी गाउँपाश्चलका 10205 1 
7 39/059/60 रातोमाटो उदयपुर श्चत्रयुगा नगरपाश्चलका 11403 1 

8 1/072/73 डोलोमाइट धाश्चदङ 
बेनीघाट रोराङ्ग 

गाउँपाश्चलका 
30409 0.6146554 

8 1/072/73 डोलोमाइट श्चचतवन 
इच्छ्छाकामना 

गाउँपाश्चलका 
31303 0.3853446 

9 08/066/67 चनुढुङ्गा लश्चलतपुर गोदावरी नगरपाश्चलका 30803 0.6297812 
9 08/066/67 चनुढुङ्गा लश्चलतपुर कोन््योसोम गाउँपाश्चलका 30804 0.3702188 
10 09/066/67 चनुढुङ्गा लश्चलतपुर गोदावरी नगरपाश्चलका 30803 0.5836274 
10 09/066/67 चनुढुङ्गा लश्चलतपुर कोन््योसोम गाउँपाश्चलका 30804 0.4163726 

11 138/067/68 चनुढुङ्गा धाश्चदङ 
बेनीघाट रोराङ्ग 

गाउँपाश्चलका 
30409 0.6323954 

11 138/067/68 चनुढुङ्गा श्चचतवन 
इच्छ्छाकामना 

गाउँपाश्चलका 
31303 0.3676046 

12 1487/393/032 चनुढुङ्गा धाश्चदङ 
बेनीघाट रोराङ्ग 

गाउँपाश्चलका 
30409 0.6458336 

12 1487/393/032 चनुढुङ्गा गोरखा गण्डकी गाउँपाश्चलका 40111 0.3541664 

13 150/326/042/43 चनुढुङ्गा मकवानपुर 
मकवानपुरगढी 

गाउँपाश्चलका 
31208 0.5141246 

13 150/326/042/43 चनुढुङ्गा मकवानपुर श्चभमफेदी गाउँपाश्चलका 31207 0.4858754 
14 1599/549/036/37 चनुढुङ्गा मकवानपुर श्चभमफेदी गाउँपाश्चलका 31207 1 
15 161/068/69 चनुढुङ्गा नुवाकोट पन्चकन्या गाउँपाश्चलका 30510 0.2263715 
15 161/068/69 चनुढुङ्गा नुवाकोट सुयागढी गाउँपाश्चलका 30503 0.5354991 
15 161/068/69 चनुढुङ्गा नुवाकोट तादी गाउँपाश्चलका 30502 0.2381294 

16 174/065/66 चनुढुङ्गा मकवानपुर कैलाश गाउँपाश्चलका 31203 1 

17 218/394/042/43 चनुढुङ्गा धाश्चदङ 
बेनीघाट रोराङ्ग 

गाउँपाश्चलका 
30409 1 

18 22/074/75 चनुढुङ्गा काभ्रेपलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपाश्चलका 30910 0.5264034 
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18 22/074/75 चनुढुङ्गा काभ्रेपलाञ्चोक पनौती नगरपाश्चलका 30909 0.4735966 
19 221/397/45/46 चनुढुङ्गा श्चसन्धलुी दधुौली नगरपाश्चलका 31101 1 
20 23/071/72 चनुढुङ्गा श्चचतवन काश्चलका नगरपाश्चलका 31302 1 

21 30/075/76 चनुढुङ्गा मकवानपुर श्चभमफेदी गाउँपाश्चलका 31207 0.6740547 

21 30/075/76 चनुढुङ्गा मकवानपुर 
मकवानपुरगढी 

गाउँपाश्चलका 
31208 0.3259453 

22 33/072/73 चनुढुङ्गा मकवानपुर श्चभमफेदी गाउँपाश्चलका 31207 1 

23 47/063/64 चनुढुङ्गा मकवानपुर 
मकवानपुरगढी 

गाउँपाश्चलका 
31208 1 

24 78/064/65 चनुढुङ्गा मकवानपुर 
मकवानपुरगढी 

गाउँपाश्चलका 
31208 1 

25 78/066/67 चनुढुङ्गा मकवानपुर श्चभमफेदी गाउँपाश्चलका 31207 0.2439508 

25 78/066/67 चनुढुङ्गा मकवानपुर 
मकवानपुरगढी 

गाउँपाश्चलका 
31208 0.4407220 

25 78/066/67 चनुढुङ्गा मकवानपुर बकैया गाउँपाश्चलका 31209 0.3153272 

26 79/066/67 चनुढुङ्गा मकवानपुर 
मकवानपुरगढी 

गाउँपाश्चलका 
31208 1 

27 49/067/68 मावाल मकवानपुर श्चभमफेदी गाउँपाश्चलका 31207 1 
28 109/074/75 क्वारर्ाइट श्चसन्धपुाल्चोक बलेफी गाउँपाश्चलका 30208 1 
29 155/071/72 क्वारर्ाइट श्चसन्धपुाल्चोक र्ुगल गाउँपाश्चलका 30202 1 
30 90/074/75 क्वारर्ाइट श्चसन्धपुाल्चोक बाह्रश्चबस ेनगरपाश्चलका 30209 1 
31 175/071/72 रातोमाटो गोरखा पालुङ्गटार नगरपाश्चलका 40108 1 

32 55/074/75 क्वारर्ाइट बागलुङ ताराखोला गाउँपाश्चलका 41103 1 

33 25/062/63 
पत्थर 

कोइला 
दाङ 

घोराही 

उपमहानगरपाश्चलका 
51002 0.6646756 

33 25/062/63 
पत्थर 

कोइला 
रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपाश्चलका 50208 0.3353244 

34 72/072/73 
पत्थर 

कोइला 
दाङ बंगलाचलुी गाउँपाश्चलका 51001 1 

35 99/069/70 
पत्थर 

कोइला 
दाङ बंगलाचलुी गाउँपाश्चलका 51001 1 

36 04/073/74 चनुढुङ्गा गुल्मी चन्रकोट गाउँपाश्चलका 50403 0.3780691 

36 04/073/74 चनुढुङ्गा पाल्पा 
रैनादवेी छहरा 

गाउँपाश्चलका 
50607 0.6219309 

37 06/073/74 चनुढुङ्गा पाल्पा माथागढी गाउँपाश्चलका 50609 1 
38 07/073/74 चनुढुङ्गा पाल्पा श्चतनाउ गाउँपाश्चलका 50608 1 
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39 11/069/70 चनुढुङ्गा पाल्पा ररबदीकोट गाउँपाश्चलका 50606 0.2833771 
39 11/069/70 चनुढुङ्गा पाल्पा श्चतनाउ गाउँपाश्चलका 50608 0.7166229 
40 119/064/65 चनुढुङ्गा पाल्पा श्चतनाउ गाउँपाश्चलका 50608 1 

41 125/074/75 चनुढुङ्गा पाल्पा श्चतनाउ गाउँपाश्चलका 50608 0.4251817 
41 125/074/75 चनुढुङ्गा पाल्पा माथागढी गाउँपाश्चलका 50609 0.5748183 
42 180/065/66 चनुढुङ्गा पाल्पा श्चतनाउ गाउँपाश्चलका 50608 1 
43 213/071/72 चनुढुङ्गा रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपाश्चलका 50208 1 
44 29/072/73 चनुढुङ्गा पाल्पा श्चतनाउ गाउँपाश्चलका 50608 1 
45 33/061/62 चनुढुङ्गा दाङ बबई गाउँपाश्चलका 51005 0.4452901 

45 33/061/62 चनुढुङ्गा सल्यान काश्चलमाटी गाउँपाश्चलका 60908 0.2617189 
45 33/061/62 चनुढुङ्गा सल्यान श्चत्रवेर्ी गाउँपाश्चलका 60909 0.2929910 
46 39/055/56 चनुढुङ्गा अघााखाँची सश्चन्धखका  नगरपाश्चलका 50504 1 
47 42/074/75 चनुढुङ्गा पाल्पा श्चनस्दी गाउँपाश्चलका 50610 1 
48 44/069/70 चनुढुङ्गा प्यूठान प्यूठान नगरपाश्चलका 50304 0.3711077 
48 44/069/70 चनुढुङ्गा प्यूठान नौबश्चहनी गाउँपाश्चलका 50302 0.6288923 

49 49/073/74 चनुढुङ्गा दाङ 
तुल्सीपुर 

उपमहानगरपाश्चलका 
51003 0.3200149 

49 49/073/74 चनुढुङ्गा दाङ 
घोराही 

उपमहानगरपाश्चलका 
51002 0.2663681 

49 49/073/74 चनुढुङ्गा रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपाश्चलका 50208 0.4136170 
50 61/066/67 चनुढुङ्गा रोल्पा श्चत्रवेर्ी गाउँपाश्चलका 50206 1 
51 72/067/68 चनुढुङ्गा दाङ बंगलाचलुी गाउँपाश्चलका 51001 1 
52 80/066/67 चनुढुङ्गा रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपाश्चलका 50208 1 
53 82/063/64 चनुढुङ्गा पाल्पा श्चतनाउ गाउँपाश्चलका 50608 1 
54 51/072/73 क्याल्साइट सल्यान कुमाख गाउँपाश्चलका 60902 1 

55 35/062/63 काइनाइट अछाम 
पंचदेवल श्चबनायक 

नगरपाश्चलका 
70701 1 

56 29/068/69 खरी बैतडी सुनाया गाउँपाश्चलका 70404 0.4052885 
56 29/068/69 खरी बैतडी दोगडाकेदार गाउँपाश्चलका 70402 0.5947115 
57 95/067/68 खरी दाचुाला शैल्यश्चशखर नगरपाश्चलका 70307 1 

58 695/066/067/PP-1 क्वारर्ाइट श्चसन्धपुाल्चोक र्ुगल गाउँपाश्चलका 30202 1 
59 112/075/76 क्वारर्ाइट काभ्रेपलाञ्चोक बेथानचोक गाउँपाश्चलका 30910 1 

60 131/74/75 चनुढुङ्गा उदयपुर 
चौदण्डीगढी 

नगरपाश्चलका 
11402 1 
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61 52/075/76 चनुढुङ्गा धाश्चदङ 
बेनीघाट रोराङ्ग 

गाउँपाश्चलका 
30409 1 

62 19/072/73 
पत्थर 

कोइला 
पाल्पा माथागढी गाउँपाश्चलका 50609 1 

63 70/073/74 क्वारर्ाइट मकवानपुर 
हटेौडा 

उपमहानगरपाश्चलका 
31206 1 

64 40/075/76 चनुढुङ्गा प्यूठान माण्डवी गाउँपाश्चलका 50306 0.3061629 
64 40/075/76 चनुढुङ्गा दाङ बंगलाचलुी गाउँपाश्चलका 51001 0.6938371 
65 35/063/64 चनुढुङ्गा गोरखा गण्डकी गाउँपाश्चलका 40111 1 
66 135/074/75 चनुढुङ्गा रोल्पा रुन्टीगढी गाउँपाश्चलका 50208 1 
67 116/075/76 चनुढुङ्गा दाङ बंगलाचलुी गाउँपाश्चलका 51001 1 
68 46/076/77 क्वारर्ाइट श्चसन्धपुाल्चोक र्ुगल गाउँपाश्चलका 30202 1 

69 71/066/67 
पत्थर 

कोइला 
दाङ बंगलाचलुी गाउँपाश्चलका 51001 0.3618847 

69 71/066/67 
पत्थर 

कोइला 
दाङ 

घोराही 

उपमहानगरपाश्चलका 
51002 0.6381153 

70 170/065/66 काइनाइट दैलेख ठाँटीकाँध गाउँपाश्चलका 60604 0.4406137 

70 170/065/66 काइनाइट काश्चलकोट 
शुभ कालीका 

गाउँपाश्चलका 
60509 0.5593863 

71 4/076/77 
पत्थर 

कोइला 
पाल्पा माथागढी गाउँपाश्चलका 50609 0.4158139 

71 4/076/77 
पत्थर 

कोइला 
पाल्पा पुवाखोला गाउँपाश्चलका 50602 0.5841861 

72 9/076/77 क्वारर्ाइट श्चसन्धपुाल्चोक र्ुगल गाउँपाश्चलका 30202 0.6653738 

72 9/076/77 क्वारर्ाइट श्चसन्धपुाल्चोक बलेफी गाउँपाश्चलका 30208 0.3346262 

73 153/066/67 
पत्थर 

कोइला 
पाल्पा माथागढी गाउँपाश्चलका 50609 1 

 

 


