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प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा प्रदान गररने सवारी साधन करको 
बााँडफााँड सम्बन्धी ससफाररस 

आसथिक वर्ि २०७७/७८ का लासग प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा प्रदान गररने सवारी साधन 
करको बााँडफााँड सम्बन्धी ससफाररस।  

आयोगबाट ससफाररस भएको समसत: २०७७। ०१। १४ गते, आइतबार।  

१. पषृ् ठभसूम 

नेपालमा संघीयताको कायािन्वयनसाँगै प्रदेश र स्थानीय सरकारले ववसभन् न प्रकारका करहरू पररचालन गने 
असधकार प्राप् त गरेका छन।् केही करहरू प्रदेश र स्थानीय तहको एकल असधकारको सूचीमा रहेका 
छन भने केही करहरू प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो असधकारको सूचीमा रहेका छन।् संववधानको 
अनसूुचीमा प्रदेश र स्थानीय तह दवैुको असधकार क्षेत्रमा सवारी साधन कर लगायतका करहरूको व्यवस्था 
रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो असधकार अन्तगित रहेका करमध्ये सवारी साधन कर प्रदेश 
र स्थानीय तहको आन्तररक राजस्वको एक प्रमखु स्रोतको रुपमा रहेको छ।  

अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ बमोजजम प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो 
असधकारमा रहेको सवारी साधन करको दर सनधािरण तथा सङ् कलन प्रदेशले गने व्यवस्था रहेको छ। 
सोही ऐनको दफा ६क बमोजजम सङ्कसलत रकम प्रदेश ववभाज्य कोर्मा जम्मा गरी सोको ६० प्रसतशत 
वहस्सा प्रदेश सज चत कोर्मा रहने र ४० प्रसतशत वहस्सा प्रदेश ववभाज्य कोर्माफि त आयोगको ससफाररस 
बमोजजम प्रदेशसभत्रका स्थानीय तहलाई बााँडफााँड गनुिपने व्यवस्था रहेको छ। सबै प्रदेशले सवारी साधन 
कर उठाउने र बााँडफााँड गने भए तापसन प्रदेशको कराधारमा एकरूपता रहेको देजखदैंन।  

प्रदेश र स्थानीय तह दवैुको दोहोरो असधकार क्षेत्रसभत्र रहेका सवारी साधन कर लगायतका करहरू 
सम्बजन्धत प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनताहरूलाई लगाइने भएकाले कर लगाउने, उठाउने तथा अन्य 
व्यवस्थापन लगायतका ववर्यमा दोहोरो प्रशाससनक व्यवस्था भएमा कर संकलन लागत बढ्नकुा साथै 
आम जनतालाई बढी बोजिलो तथा िन्िवटलो हनुे गदिछ। तसथि, नेपालको प्रचसलत संघीय कानूनमा 
प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो क्षेत्रासधकारमा रहेका करहरूको एकल प्रशासन कायम गरी त्यस्ता 
करबाट उठ्न ेराजस्व प्रदेश र स्थानीय तहबीच बााँडफााँड गने व्यवस्था गररएको छ।  
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२. कानूनी व्यवस्था 

२.१. अन्तर-सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा भएको व्यवस्था 

१. यस ऐनको दफा ५ मा एकल कर प्रशासन सम्बजन्धत सबर्य उल्लेख गदै उपदफा १ मा 
यस ऐन तथा प्रचसलत कानूनमा जनुसकैु कुरा लेजखएको भए तापसन संववधानको अनसूुचीमा 
प्रदेश र स्थानीय तह दवैुको असधकारसूचीमा रहेका देहायको कर देहाय बमोजजम लगाइने 
र उठाइनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। ।  

२. ऐनको दफा ५ को उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजजम प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो 
असधकारमा रहेको सवारी साधन करको दर सनधािरण तथा सङ् कलन प्रदेशले गने व्यवस्था 
रहेको छ।  

३. ऐनको दफा ६क को उपदफा १ मा प्रदेशले लगाएको र उठाएको सवारी साधन करबाट 
उठेको रकम प्रदेश सरकारले प्रदेश ववभाज्य कोर्मा जम्मा गने व्यवस्था रहेको छ।  

४. ऐनको दफा ६क को उपदफा २ मा प्रदेश ववभाज्य कोर्मा जम्मा भएको सवारी साधन 
कर रकममध्ये ६०% रकम प्रदेश सरकारलाई र ४०% रकम सम्बजन्धत प्रदेश सभत्रका 
स्थानीय तहलाई बााँडफााँड गने व्यवस्था रहेको छ।  

५.  ऐनको दफा ६क को उपदफा ४ मा स्थानीय ववभाज्य कोर्मा जम्मा भएको रकम संववधान 
र यस ऐनको अधीनमा रही राजष् िय प्राकृसतक स्रोत तथा ववत्त आयोगले सनधािरण गरेको 
आधार र ढााँचा बमोजजम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बााँडफााँड गनेछ भन्ने व्यवस्था 
रहे बमोजजम आयोगले उल्लेजखत कर बााँडफााँडको ससफाररस गरेको छ।  

३. सवारी साधन कर बााँडफााँडको ससफाररसका सैद्धाजन्तक आधारहरू 

1. नेपालको संघीय कानूनमा प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो क्षेत्रासधकारमा रहेका करहरूको 
एकल प्रशासन कायम गरी त्यस्ता करबाट उठ्न ेराजस्व प्रदेश र स्थानीय तहबीच बााँडफााँड 
गने व्यवस्था गररएको छ।  
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2. सवारी साधनबाट प्रभाववत हनुे जनता, त्यस्तो सवारी साधन गडु्ने सडक र उक्त सवारी 
साधनको प्रयोगबाट सनस्कने प्रदरु्णबाट बचाउन वातावरणीय संरक्षण गनुिपने ववर्यलाई 
समेत मध्यनजर गरी सवारी साधन करको बााँडफााँड गररएको छ।  

3. प्रदेश ववभाज्य कोर्मा जम्मा भएको सवारी साधन कर रकममध्ये ६०% रकम प्रदेश 
सरकारलाई र ४०% रकम सम्बजन्धत प्रदेश सभत्रका स्थानीय तहलाई बााँडफााँड गनुिपने 
काननुी प्रावधानलाई मखु्य आधार मानी आयोगले यस सम्बन्धमा ससफाररस गरेको छ।  

४. सवारी साधन करको बााँडफााँड सम्वन्धी ससफाररस 

स्थानीय तहमा रहेको जनसङ्ख्या, सडकको लम्बाइ तथा वनले ढाकेको क्षेत्रफलको आधारमा प्रत्येक 
प्रदेशबाट प्रक्षेवपत सवारी साधन कर रकमलाई प्रत्येक प्रदेश सभत्रका स्थानीय तहले उक्त सवारी साधन 
करबाट प्राप् त गने वहस्सा ससफाररस गनुि पने काननुी व्यवस्था रहेबमोजजम आयोगले सोवह अनसुार तयार 
गरेको अवस्थामा ववश्वव्यावप रुपमा फैसलएको कोसभड १९ को माहामारीले पारेको असरका कारणबाट 
देशैभर बन्दाबन्दी (lock down) भई सबै प्रदेशबाट यस सम्बन्धी वववरण हालसम्म (२०७७/०१/१०) 
मा मातै्र प्राप् त भएकोले सो को ववश्लरे्ण गरी सवारी साधन करको बााँडफााँडको वहस्सा ससफाररस गररएको 
छ। आसथिक वर्ि २०७७/७८ का लासग प्रदेशबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गररने उक्त सवारी साधन 
करको वहस्सा प्रदेश नं. १बाट प्राप् त रु. ८२ करोड ७९ लाख ५० हजार, प्रदेश नं. २बाट रु. ८० 
करोड, बागमती प्रदेशबाट रु. ३ अबि ३० करोड, गण्डकी प्रदेशबाट रु. ४० करोड, प्रदेश नं. ५बाट 
रु.७२ करोड, कणािली प्रदेशबाट रु.४ करोड ४४ लाख ४८ हजार र सदूुरपजिम प्रदेशबाट रु.२० 
करोड अनमुासनत रकमको आधारमा ससफाररस गररएको छ।  

५. सवारी साधन कर बााँडफााँडको ससफाररसमा प्रयोग गररएका तथ्याङ्कको स्रोत 

आगामी आसथिक वर्ि २०७७/७८ का लासग प्रत्येक प्रदेशबाट स्थानीय तहका लासग सवारी साधन कर 
बााँडफााँड गदाि ववसभन्न स्रोतहरूबाट तथ्याङ्क संकलन गररएको छ, जसको वववरण यसप्रकार रहेको छ।  

क्रमसंख्या सूचक स्रोत 

१. जनसङ्ख्या राजष् िय जनगणना, २०६८, केन्रीय तथ्याङ्क ववभाग।  

२. सडकको लम्बाइ सडक ववभाग, शहरी ववकास तथा भवन सनमािण ववभाग र 
स्थानीय पूवािधार ववभाग।  

३. वनले ढाकेको क्षेत्रफल वन तथा वातावरण मन्त्रालय।  
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६. सवारी साधन कर बााँडफााँडको ससफाररस गनि सलइएका आधार र ढााँचा तथा सोको व्याख्या एवम ्
ववश्लरे्ण 

आगामी आसथिक वर्ि २०७७/७८ का लासग प्रत्येक प्रदेशबाट स्थानीय तहका लासग सवारी साधन कर 
बााँडफााँड गदाि सम्बजन्धत स्थानीय तहमा रहेको जनसङ्ख्या, सडकको लम्बाइ तथा वनले ढाकेको 
क्षेत्रफललाई आधार सलईएको छ।  

क्रमसंख्या आधार (सूचक) ढााँचा (भार प्रसतशतमा ) 

१. जनसङ्ख्या ४५ % 

२. सडकको लम्बाइ ५० % 

३. वनले ढाकेको क्षेत्रफल ५ % 

१. जनसङ्ख्या 

यदद कुनै सवारी साधन सम्बद्ध स्थानीय जनताले प्रयोग गदिछन ्भने उक्त सवारी साधन प्रयोगबाट ससजिना 
हनुे असरका भासगदार पसन तहााँ रहेका जनता न ै हनु्छन।् उक्त क्षेत्रमा स चालनमा रहने सवारी 
साधनहरूबाट संकलन हनुे सवारी साधन करमा सोही क्षेत्रमा रहने प्रभाववत जनताको असधकार हनुे हुाँदा 
सवारी साधन करबाट उठेको राजस्व बााँडफााँडको प्रमखु आधार स्थानीय तहको कुल जनसङ्ख्यालाई 
मानी उक्त जनसङ्ख्याको अनपुातलाई ४५ प्रसतशत भार ददइएको छ।  

२. सडकको लम्बाइ 

सडक स जाल असधक भएको क्षेत्रमा सवारी साधनको चाप बढी हनुे, ध्वसन तथा वातावरण प्रदरु्ण पसन 
बढी हनुे र सडक सनमािण तथा ममित सम्भार लगायतका कायिमा खचि पसन बढी लाग्ने हनुाले प्रदेशसभत्र 
भएको कुल सडक लम्बाइसाँग प्रत्येक स्थानीय तहको सडकको लम्बाइको अनपुातलाई ५० प्रसतशत भार 
ददइएको छ।  

३. वनले ढाकेको क्षते्रफल 

सवारी साधनबाट सनसतृ हनुे काबिनजन्य प्रदरु्णबाट मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पने असरलाई 
न्यूनीकरण गनि वन तथा हररयालीले महत्त्वपूणि भसूमका सनवािह गने भएकाले यसको प्रवद्धिनलाई प्रोत्साहन 
गनुिपने हनु्छ। यसका साथै ववत्तीय समानीकरण अनदुान तथा अन्य स्रोतबाट प्राप् त रकमलाई वातावरण 
मैत्री तवरले खचि गनि समेत अप्रत्यक्ष रुपमा प्रोत्साहन गनुिपने हनु्छ। प्रदरु्णको तथ्याङ्क उपलब्ध नभएका 
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कारणले सवारी साधनबाट उत्सजिन हनुे काबिन प्रशोचन गनि सघाउ परु् याउने मापकको रूपमा स्थानीय 
तहमा वनले ढाकेको क्षेत्रको अनपुातलाई ५ प्रसतशत भार ददइएको छ।  

७. सवारी साधन कर बााँडफााँडबाट प्राप् त रकमको उपयोग र यस सम्वन्धी सिुाव 

1) नेपालको प्रचसलत संघीय कानूनमा प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो क्षेत्रासधकारमा रहेका 
करहरूको एकल प्रशासन कायम गरी त्यस्ता करबाट उठ्ने राजस्व प्रदेश र स्थानीय तहबीच 
बााँडफााँड गरी सो रकमको उपयोग गनुिपदिछ।  

2) सवारी साधन कर मलुत: सडक सनमािण तथा ममित एवम ्वातावरणीय प्रदरु्ण कम गनिका लासग 
उठाइने भएकाले सवारी साधन करको वहस्सा प्राप् त गने स्थानीय तहले यो रकम सडक सनमािण 
तथा ममित र वन तथा वातावरण संरक्षण एवम ्संवद्धिन गनिमा प्रयोग गनुिपदिछ।  

3) दोहोरो असधकार क्षेत्रसभत्र रहेका सवारी साधन कर लगायतका कर लगाउंदा दोहोरो प्रशाससनक 
व्यवस्थालाई सहजीकरण गनि, कर संकलन लागत घटाउन र आम जनतालाई बढी बोजिलो 
तथा िन्िवटलो कर प्रणालीबाट मजुक्त ददन पसन मौजदुा ववधीको अवलम्बनबाटै सवारी साधन 
कर बााँडफााँड गरी सो रकमको उपयोग गनुिपदिछ।  

4) प्रदेश तथा स्थानीय तहको दोहोरो राजस्व असधकारक्षेत्रसभत्र पने घरजग्गा रजजषे्ट्रशन शलु्क, 
सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर र ववज्ञापन करको सहज कायािन्वयनका लासग संघीय 
सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई आवश्यक सहजीकरण गनुिपने देजखन्छ।  

रष् टव्यः  

क) संलग्न अनसूुचीमा उल्लेख भएको सवारी साधन कर बााँडफााँडको वहस्सालाई बााँडफााँडका 
लासग छुट्याईएको कुल रकमले गणुन गरी प्राप् त हनुे रकम सम्बजन्धत स्थानीय तहले प्राप् त 
गने रकम हनुेछ।  

ख) आसथिक वर्ि २०७७/७८ का लासग प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहमा बााँडफााँड हनुे सवारी 
साधन कर बााँडफााँडको वहस्सा प्रदेश अनसुार क्रमश: अनसूुची-१ मा समावेश गररएको छ।  
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अनसूुची-१ 

आसथिक वर्ि २०७७/७८ का लासग प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हनुे 
सवारी साधन करको बााँडफााँड सम्वन्धी ससफाररस 

क्र.सं. जिल्ला 
स्थानीय 

तहको कोड स्थानीय तहको नाम 

सवारी साधन करको 

बााँडफााँड जहस्सा 

(रु. हिारमा) 
 

1 ताप्लेजुङ 10101 फक्ताङ्लुङ्ग गाउँपाललका 0.00535881 
2 ताप्लेजुङ 10102 लिक्वाखोला गाउँपाललका 0.00235080 
3 ताप्लेजुङ 10103 िेरिङ्गदेन गाउँपाललका 0.00269917 
4 ताप्लेजुङ 10104 िैवाखोला गाउँपाललका 0.00210663 
5 ताप्लेजुङ 10105 आठिाई लिवेणी गाउँपाललका 0.00245001 
6 ताप्लेजुङ 10106 फुङललङ्ग नगिपाललका 0.00837752 
7 ताप्लेजुङ 10107 पालिभिा याङ्विाक गाउँपाललका 0.00313126 
8 ताप्लेजुङ 10108 लििीजङ्गा गाउंपाललका 0.00338009 
9 ताप्लेजुङ 10109 लिलदङ्गवा गाउँपाललका 0.00219506 
10 िंखवुािभा 10201 भोटखोला गाउँपाललका 0.00378127 
11 िंखवुािभा 10202 िकालु गाउँपाललका 0.00516469 
12 िंखवुािभा 10203 लिलीचोङ गाउँपाललका 0.00312809 
13 िंखवुािभा 10204 लचलचला गाउँपाललका 0.00173169 
14 िंखवुािभा 10205 िभापोखिी गाउँपाललका 0.00242599 
15 िंखवुािभा 10206 खाँदबािी नगिपाललका 0.00752325 
16 िंखवुािभा 10207 पाँचखपन नगिपाललका 0.00422321 
17 िंखवुािभा 10208 चैनपुि नगिपाललका 0.01189511 
18 िंखवुािभा 10209 िादी नगिपाललका 0.00274532 
19 िंखवुािभा 10210 धिमदेवी नगिपाललका 0.00469280 
20 िोलुखमु्बु 10301 खमु्ब ुपािाङल्हाि ुगाउँपाललका 0.00181588 
21 िोलुखमु्बु 10302 िाहाकुलुङ गाउँपाललका 0.00224155 
22 िोलुखमु्बु 10303 िोताङ गाउँपाललका 0.00123636 
23 िोलुखमु्बु 10304 िाप्य दधुकोशी गाउँपाललका 0.00219022 
24 िोलुखमु्बु 10305 िुलुङ दधुकोशी गाउँपाललका 0.00296481 
25 िोलुखमु्बु 10306 नेचािल्यान गाउँपाललका 0.00238692 
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क्र.सं. जिल्ला 
स्थानीय 

तहको कोड स्थानीय तहको नाम 

सवारी साधन करको 

बााँडफााँड जहस्सा 

(रु. हिारमा) 
 

26 िोलुखमु्बु 10307 िोलुदधुकुण्ड नगिपाललका 0.01045067 
27 िोलुखमु्बु 10308 ललख ुलपके गाउँपाललका 0.00189689 
28 ओखलढुङ्गा 10401 लचशंखगुढी गाउँपाललका 0.00261969 
29 ओखलढुङ्गा 10402 लिलिचिण नगिपाललका 0.01133658 
30 ओखलढुङ्गा 10403 िोलुङ्ग गाउँपाललका 0.00291309 
31 ओखलढुङ्गा 10404 लखजीदेम्बा गाउँपाललका 0.00293757 
32 ओखलढुङ्गा 10405 ललख ुगाउँपाललका 0.00290818 
33 ओखलढुङ्गा 10406 चम्पादेवी गाउँपाललका 0.00340946 
34 ओखलढुङ्गा 10407 िुनकोशी गाउँपाललका 0.00390878 
35 ओखलढुङ्गा 10408 िानेभन्ज्याङ्ग गाउँपाललका 0.00520059 
36 खोटाङ 10501 केलपलािगढी गाउँपाललका 0.00421048 
37 खोटाङ 10502 ऐिेलुखकम  गाउँपाललका 0.00298360 
38 खोटाङ 10503 िावा बेिी गाउँपाललका 0.00383396 
39 खोटाङ 10504 हलेिी तुवाचङु नगिपाललका 0.00939894 
40 खोटाङ 10505 लदके्तल रुपाकोट िझवुागढी नगिपाललका 0.01605715 
41 खोटाङ 10506 िाकेला गाउँपाललका 0.00389746 
42 खोटाङ 10507 लदप्रङु चइुचमु्िा गाउँपाललका 0.00491397 
43 खोटाङ 10508 खोटेहाङ गाउँपाललका 0.00657845 
44 खोटाङ 10509 जन्जतेढुङ्गा गाउँपाललका 0.00357308 
45 खोटाङ 10510 बिाहपोखिी गाउँपाललका 0.00366444 
46 भोजपुि 10601 षडानन्जद नगिपाललका 0.00842569 
47 भोजपुि 10602 िाल्पालिललछो गाउँपाललका 0.00243110 
48 भोजपुि 10603 टेम्केिैयुङ गाउँपाललका 0.00457074 
49 भोजपुि 10604 भोजपुि नगिपाललका 0.01229406 
50 भोजपुि 10605 अरुण गाउँपाललका 0.00571612 
51 भोजपुि 10606 पौवा दङु्मा गाउँपाललका 0.00312149 
52 भोजपुि 10607 िािप्रिाद िाई गाउँपाललका 0.00492264 
53 भोजपुि 10608 हतुवागढी गाउँपाललका 0.00314219 
54 भोजपुि 10609 आिचोक गाउँपाललका 0.00321924 
55 धनकुटा 10701 िहालक्ष्िी नगिपाललका 0.00551771 
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क्र.सं. जिल्ला 
स्थानीय 

तहको कोड स्थानीय तहको नाम 

सवारी साधन करको 

बााँडफााँड जहस्सा 

(रु. हिारमा) 
 

56 धनकुटा 10702 पालिबाि नगिपाललका 0.00418269 
57 धनकुटा 10703 छिि जोिपाटी गाउँपाललका 0.00375219 
58 धनकुटा 10704 धनकुटा नगिपाललका 0.01098176 
59 धनकुटा 10705 िलहदभलूि गाउँपाललका 0.00288617 
60 धनकुटा 10706 िाँगुिीगढी गाउँपाललका 0.00499593 
61 धनकुटा 10707 चौलविे गाउँपाललका 0.00514878 
62 तेह्रिुि 10801 आठिाई गाउँपाललका 0.00707200 
63 तेह्रिुि 10802 फेदाप गाउँपाललका 0.00592995 
64 तेह्रिुि 10803 िेन्जछयायेि गाउँपाललका 0.00181649 
65 तेह्रिुि 10804 म्याङ्गलुङ्ग नगिपाललका 0.01093531 
66 तेह्रिुि 10805 लालीगुिाँि नगिपाललका 0.00508461 
67 तेह्रिुि 10806 छिि गाउँपाललका 0.00412398 
68 पाँचिि 10901 याङविक गाउँपाललका 0.00560501 
69 पाँचिि 10902 लहललहाङ्ग गाउँपाललका 0.00496733 
70 पाँचिि 10903 फालेलुङ्ग गाउँपाललका 0.00461767 
71 पाँचिि 10904 लफलदि नगिपाललका 0.01397211 
72 पाँचिि 10905 फाल्गुनन्जद गाउँपाललका 0.00471046 
73 पाँचिि 10906 कुम्िायक गाउँपाललका 0.00344314 
74 पाँचिि 10907 तुम्बेवा गाउँपाललका 0.00256981 
75 पाँचिि 10908 लिक्लाजुङ गाउँपाललका 0.00624829 
76 इलाि 11001 िाई जोगिाई गाउँपाललका 0.00576590 
77 इलाि 11002 िन्जदकपुि गाउँपाललका 0.00555344 
78 इलाि 11003 ईलाि नगिपाललका 0.01629791 
79 इलाि 11004 देउिाई नगिपाललका 0.00751732 
80 इलाि 11005 फाकफोकिुि गाउँपाललका 0.00610112 
81 इलाि 11006 िाङिेबुङ गाउापाललका 0.00593013 
82 इलाि 11007 चलुाचलुी गाउँपाललका 0.00458684 
83 इलाि 11008 िाई नगिपाललका 0.00636644 
84 इलाि 11009 िूयोदय नगिपाललका 0.02515578 
85 इलाि 11010 िोङ गाउँपाललका 0.00546073 
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क्र.सं. जिल्ला 
स्थानीय 

तहको कोड स्थानीय तहको नाम 

सवारी साधन करको 

बााँडफााँड जहस्सा 

(रु. हिारमा) 
 

86 झापा 11101 िेचीनगि नगिपाललका 0.02127831 
87 झापा 11102 बुिशालन्जत गाउँपाललका 0.00597432 
88 झापा 11103 अजुमनधािा नगिपाललका 0.01532872 
89 झापा 11104 कन्जकाई नगिपाललका 0.01403008 
90 झापा 11105 लशविताक्षी नगिपाललका 0.01748683 
91 झापा 11106 किल गाउँपाललका 0.00837679 
92 झापा 11107 दिक नगिपाललका 0.00824998 
93 झापा 11108 गौिादह नगिपाललका 0.00913103 
94 झापा 11109 गौरिगञ्ज गाउँपाललका 0.00535151 
95 झापा 11110 झापा गाउँपाललका 0.00561441 
96 झापा 11111 बाह्रदशी गाउँपाललका 0.00562086 
97 झापा 11112 लबतामिोड नगिपाललका 0.01518937 
98 झापा 11113 हल्दीबािी गाउँपाललका 0.00482026 
99 झापा 11114 भद्रिपुि नगिपाललका 0.01005631 
100 झापा 11115 कचनकवल गाउँपाललका 0.00536399 
101 िोिङ 11201 लिक्लाजुङ्ग गाउँपाललका 0.00566867 
102 िोिङ 11202 लेटाङ नगिपाललका 0.00792094 
103 िोिङ 11203 केिाबािी गाउँपाललका 0.00628408 
104 िोिङ 11204 िुन्जदिहिैंचा नगिपाललका 0.02238621 
105 िोिङ 11205 बेलबािी नगिपाललका 0.01483848 
106 िोिङ 11206 कानेपोखिी गाउँपाललका 0.00630443 
107 िोिङ 11207 पििी शलनश्चिे नगिपाललका 0.01468542 
108 िोिङ 11208 उलामबािी नगिपाललका 0.01209863 
109 िोिङ 11209 ितुवािाई नगिपाललका 0.00932513 
110 िोिङ 11210 िुनवषी नगिपाललका 0.00859031 
111 िोिङ 11211 िंगेली नगिपाललका 0.01027886 
112 िोिङ 11212 ग्राििान गाउँपाललका 0.00551086 
113 िोिङ 11213 बुढीगंगा गाउँपाललका 0.00624048 
114 िोिङ 11214 लबिाटनगि िहानगिपाललका 0.05404397 
115 िोिङ 11215 कटहिी गाउँपाललका 0.00576955 
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क्र.सं. जिल्ला 
स्थानीय 

तहको कोड स्थानीय तहको नाम 

सवारी साधन करको 

बााँडफााँड जहस्सा 

(रु. हिारमा) 
 

116 िोिङ 11216 धनपालिान गाउँपाललका 0.00615602 
117 िोिङ 11217 जहदा गाउँपाललका 0.00618544 
118 िुनििी 11301 धिान उपिहानगिपाललका 0.02222611 
119 िुनििी 11302 बिाहक्षेि नगिपाललका 0.01132997 
120 िुनििी 11303 कोशी गाउँपाललका 0.00537306 
121 िुनििी 11304 भोक्राहा निलिंह गाउँपाललका 0.00528484 
122 िुनििी 11305 िािधनुी नगिपाललका 0.00665720 
123 िुनििी 11306 ईटहिी उपिहानगिपाललका 0.02718106 
124 िुनििी 11307 दहुबी नगिपाललका 0.00805341 
125 िुनििी 11308 गढी गाउँपाललका 0.00488765 
126 िुनििी 11309 इनरुवा नगिपाललका 0.01101949 
127 िुनििी 11310 हरिनगि गाउँपाललका 0.00490847 
128 िुनििी 11311 देवानगन्जज गाउँपाललका 0.00480114 
129 िुनििी 11312 बजुम गाउँपाललका 0.00431105 
130 उदयपुि 11401 बेलका नगिपाललका 0.00730342 
131 उदयपुि 11402 चौदण्डीगढी नगिपाललका 0.01220323 
132 उदयपुि 11403 लियुगा नगिपाललका 0.02059136 
133 उदयपुि 11404 िौतािाई गाउँपाललका 0.00545088 
134 उदयपुि 11405 ललम्चङ्ुबुङ गाउँपाललका 0.00348212 
135 उदयपुि 11406 ताप्ली गाउँपाललका 0.00323492 
136 उदयपुि 11407 कटािी नगिपाललका 0.01791286 
137 उदयपुि 11408 उदयपुिगढी गाउँपाललका 0.00559770 
138 िप् तिी 20101 िप् तकोशी नगिपाललका 0.00373729 
139 िप् तिी 20102 कन्जचनरुप नगिपाललका 0.01341362 
140 िप् तिी 20103 अग्िीियि कृष्ण िविन गाउँपाललका 0.00583750 
141 िप् तिी 20104 रुपनी गाउँपाललका 0.00439254 
142 िप् तिी 20105 शम्भनुाि नगिपाललका 0.00757967 
143 िप् तिी 20106 खडक नगिपाललका 0.00771157 
144 िप् तिी 20107 िुरुङ्गा नगिपाललका 0.00768337 
145 िप् तिी 20108 बलान लबहुल गाउँपाललका 0.00421036 
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क्र.सं. जिल्ला 
स्थानीय 

तहको कोड स्थानीय तहको नाम 

सवारी साधन करको 

बााँडफााँड जहस्सा 

(रु. हिारमा) 
 

146 िप् तिी 20109 बोदेबििाईन नगिपाललका 0.00798061 
147 िप् तिी 20110 डाक्नेश्विी नगिपाललका 0.00721116 
148 िप् तिी 20111 िाजगढ गाउँपाललका 0.00533204 
149 िप् तिी 20112 लबष्णपुुि गाउँपाललका 0.00397065 
150 िप् तिी 20113 िाजलविाज नगिपाललका 0.00993026 
151 िप् तिी 20114 िहादेवा गाउँपाललका 0.00496886 
152 िप् तिी 20115 लतिहुत गाउँपाललका 0.00434653 
153 िप् तिी 20116 हनुिाननगि कङ्काललनी नगिपाललका 0.00598707 
154 िप् तिी 20117 लतलाठी कोईलाडी गाउँपाललका 0.00434234 
155 िप् तिी 20118 लछन्जनिस्ता गाउँपाललका 0.00460187 
156 लििहा 20201 लहान नगिपाललका 0.01961749 
157 लििहा 20202 धनगढीिाई नगिपाललका 0.00844951 
158 लििहा 20203 गोलबजाि नगिपाललका 0.00866027 
159 लििहा 20204 लिचेया नगिपाललका 0.01729178 
160 लििहा 20205 कजमन्जहा नगिपाललका 0.00504564 
161 लििहा 20206 कल्याणपुि नगिपाललका 0.00747326 
162 लििहा 20207 निहा गाउँपाललका 0.00346754 
163 लििहा 20208 लवष्णपुुि गाउँपाललका 0.00238063 
164 लििहा 20209 अनमिा गाउँपाललका 0.00375794 
165 लििहा 20210 िुखीपुि नगिपाललका 0.00612031 
166 लििाहा 20211 लक्ष्िीपुि पतािी गाउँपाललका 0.00470115 
167 लििहा 20212 िखवुानान्जकािकट्टी गाउँपाललका 0.00266825 
168 लििहा 20213 भगवानपुि गाउँपाललका 0.00282967 
169 लििहा 20214 नविाजपुि गाउँपाललका 0.00325015 
170 लििहा 20215 बरियािपट्टी गाउँपाललका 0.00426024 
171 लििहा 20216 औिही गाउँपाललका 0.00382179 
172 लििहा 20217 लििाहा नगिपाललका 0.01489191 
173 धनुषा 20301 गणेशिान चािनाि नगिपाललका 0.01950200 
174 धनुषा 20302 धनुषाधाि नगिपाललका 0.01263513 
175 धनुषा 20303 लिलिला नगिपाललका 0.00856358 
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176 धनुषा 20304 बटेश्वि गाउँपाललका 0.00354182 
177 धनुषा 20305 लक्षिेश्विनाि नगिपाललका 0.01283985 
178 धनुषा 20306 लक्ष्िीलनया गाउँपाललका 0.00360681 
179 धनुषा 20307 लिलिला लबहािी नगिपाललका 0.00487243 
180 धनुषा 20308 हिंपुि नगिपाललका 0.00490758 
181 धनुषा 20309 िबैला नगिपाललका 0.00722744 
182 धनुषा 20310 शहीदनगि नगिपाललका 0.00622374 
183 धनुषा 20311 किला नगिपाललका 0.00567447 
184 धनुषा 20312 जनक नलन्जदनी गाउँपाललका 0.00356582 
185 धनुषा 20313 लबदेह नगिपाललका 0.00446435 
186 धनुषा 20314 औिही गाउँपाललका 0.00307341 
187 धनुषा 20315 जनकपुिधाि उपिहानगिपाललका 0.02763790 
188 धनुषा 20316 धनौजी गाउँपाललका 0.00268205 
189 धनुषा 20317 नगिाइन नगिपाललका 0.00501095 
190 धनुषा 20318 िलुखयापट्टी िुिहिलिया गाउँपाललका 0.00360514 
191 िहोत्तिी 20401 बलदमबाि नगिपाललका 0.01562668 
192 िहोत्तिी 20402 गौशाला नगिपाललका 0.01440758 
193 िहोत्तिी 20403 िोनिा गाउँपाललका 0.00507235 
194 िहोत्तिी 20404 औिही नगिपाललका 0.00441320 
195 िहोत्तिी 20405 भँगाहा नगिपाललका 0.00790045 
196 िहोत्तिी 20406 लोहिपट्टी नगिपाललका 0.00669854 
197 िहोत्तिी 20407 बलवा नगिपाललका 0.00632026 
198 िहोत्तिी 20408 िाि गोपालपुि नगिपाललका 0.00459208 
199 िहोत्तिी 20409 िाम्िी गाउँपाललका 0.00433414 
200 िहोत्तिी 20410 िनिा लशिवा नगिपाललका 0.00691890 
201 िहोत्तिी 20411 एकडािा गाउँपाललका 0.00392773 
202 िहोत्तिी 20412 िहोत्तिी गाउँपाललका 0.00439014 
203 िहोत्तिी 20413 लपपिा गाउँपाललका 0.00519834 
204 िहोत्तिी 20414 िलटहानी नगिपाललका 0.00427276 
205 िहोत्तिी 20415 जलेश्वि नगिपाललका 0.00986813 
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206 िलामही 20501 लालबन्जदी नगिपाललका 0.01892425 
207 िलामही 20502 हरिवन नगिपाललका 0.01564775 
208 िलामही 20503 बागिती नगिपाललका 0.00740179 
209 िलामही 20504 बिहिवा नगिपाललका 0.00888529 
210 िलामही 20505 हरिपुि नगिपाललका 0.00537912 
211 िलामही 20506 ईश्विपुि नगिपाललका 0.02316144 
212 िलामही 20507 हरिपुवाम नगिपाललका 0.00408131 
213 िलामही 20508 पिाम गाउँपाललका 0.00271012 
214 िलामही 20509 ब्रह्मपुिी गाउँपाललका 0.00330992 
215 िलामही 20510 चन्जद्रनगि गाउँपाललका 0.00445707 
216 िलामही 20511 कलवलािी नगिपाललका 0.00526871 
217 िलामही 20512 चक्रघट्टा गाउँपाललका 0.00328369 
218 िलामही 20513 बिबरिया गाउँपाललका 0.00265117 
219 िलामही 20514 धनकौल गाउँपाललका 0.00349562 
220 िलामही 20515 िािनगि गाउँपाललका 0.00329991 
221 िलामही 20516 बलिा नगिपाललका 0.00556701 
222 िलामही 20517 गोडैटा नगिपाललका 0.00616088 
223 िलामही 20518 लवष्ण ुगाउँपाललका 0.00301739 
224 िलामही 20519 कौडेना गाउँपाललका 0.00313311 
225 िलामही 20520 िलंगवा नगिपाललका 0.00759740 
226 िौतहट 20601 चन्जद्रपुि नगिपाललका 0.02827952 
227 िौतहट 20602 गुजिा नगिपाललका 0.01073111 
228 िौतहट 20603 फतुवा लबजयपुि नगिपाललका 0.00623488 
229 िौतहट 20604 कटहरिया नगिपाललका 0.00562527 
230 िौतहट 20605 बनृ्जदावन नगिपाललका 0.00766113 
231 िौतहट 20606 गढीिाई नगिपाललका 0.00591171 
232 िौतहट 20607 िाधव नािायण नगिपाललका 0.00564223 
233 िौतहट 20608 गरुडा नगिपाललका 0.00779518 
234 िौतहट 20609 देवाही गोनाही नगिपाललका 0.00453148 
235 िौतहट 20610 िौलापुि नगिपाललका 0.00429295 
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236 िौतहट 20611 बौधीिाई नगिपाललका 0.00540851 
237 िौतहट 20612 पिोहा नगिपाललका 0.00567671 
238 िौतहट 20613 िाजपुि नगिपाललका 0.00561831 
239 िौतहट 20614 यिनुािाई गाउँपाललका 0.00378835 
240 िौतहट 20615 दगुाम भगवती गाउँपाललका 0.00326993 
241 िौतहट 20616 िाजदेवी नगिपाललका 0.00443542 
242 िौतहट 20617 गौि नगिपाललका 0.00776355 
243 िौतहट 20618 ईशनाि नगिपाललका 0.00559684 
244 बािा 20701 लनजगढ नगिपाललका 0.02394352 
245 बािा 20702 कोल्हवी नगिपाललका 0.01222435 
246 बािा 20703 जीतपुि लिििा उपिहानगिपाललका 0.02488940 
247 बािा 20704 पिवानीपुि गाउँपाललका 0.00312693 
248 बािा 20705 प्रिौनी गाउँपाललका 0.00378628 
249 बािा 20706 लवश्रािपुि गाउँपाललका 0.00312167 
250 बािा 20707 फेटा गाउँपाललका 0.00390442 
251 बािा 20708 कलैया उपिहानगिपाललका 0.03992412 
252 बािा 20709 किैयािाई गाउँपाललका 0.00454518 
253 बािा 20710 बािागढी गाउँपाललका 0.00400271 
254 बािा 20711 आदशम कोटवाल गाउँपाललका 0.00439054 
255 बािा 20712 लिम्रौनगढ नगिपाललका 0.00703681 
256 बािा 20713 पचिौता नगिपाललका 0.00486503 
257 बािा 20714 िहागढीिाई नगिपाललका 0.00778539 
258 बािा 20715 देवताल गाउँपाललका 0.00400175 
259 बािा 20716 िुवणम गाउँपाललका 0.00403651 
260 पिाम 20801 ठोिी (िुवणमपुि) गाउँपाललका 0.00534042 
261 पिाम 20802 लजिाभवानी गाउँपाललका 0.00468730 
262 पिाम 20803 जगिनािपुि गाउँपाललका 0.00557015 
263 पिाम 20804 पटेवाम िुगौली गाउँपाललका 0.00490179 
264 पिाम 20805 िखवुा प्रिौनी गाउँपाललका 0.00668466 
265 पिाम 20806 पिामगढी नगिपाललका 0.00786827 
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266 पिाम 20807 लबिगन्जज िहानगिपाललका 0.03925530 
267 पिाम 20808 बहुदििाई नगिपाललका 0.00546723 
268 पिाम 20809 पोखरिया नगिपाललका 0.00506499 
269 पिाम 20810 काललकािाई गाउँपाललका 0.00352383 
270 पिाम 20811 धोबीनी गाउँपाललका 0.00336869 
271 पिाम 20812 लछपहििाई गाउँपाललका 0.00391608 
272 पिाम 20813 पकाहा िैनपुि गाउँपाललका 0.00353098 
273 पिाम 20814 लबन्जदबालिनी गाउँपाललका 0.00403905 
274 दोलखा 30101 गौरिशंकि गाउँपाललका 0.00466741 
275 दोलखा 30102 लबगु गाउँपाललका 0.00478996 
276 दोलखा 30103 काललन्जचोक गाउँपाललका 0.00428491 
277 दोलखा 30104 बैतेस्वि गाउँपाललका 0.00432126 
278 दोलखा 30105 लजिी नगिपाललका 0.00434931 
279 दोलखा 30106 तािाकोशी गाउँपाललका 0.00426587 
280 दोलखा 30107 िेलुङ्ग गाउँपाललका 0.00398335 
281 दोलखा 30108 शैलुङ गाउँपाललका 0.00532312 
282 दोलखा 30109 लभिेश्वि नगिपाललका 0.00983434 
283 लिन्जधपुाल्चोक 30201 भोटेकोशी गाउँपाललका 0.00491424 
284 लिन्जधपुाल्चोक 30202 जुगल गाउँपाललका 0.00405332 
285 लिन्जधपुाल्चोक 30203 पाँचपोखिी िाङपाल गाउँपाललका 0.00571142 
286 लिन्जधपुाल्चोक 30204 हलेम्बु गाउँपाललका 0.00740635 
287 लिन्जधपुाल्चोक 30205 िेलम्ची नगिपाललका 0.01320199 
288 लिन्जधपुाल्चोक 30206 ईन्जद्रावती गाउँपाललका 0.00813285 
289 लिन्जधपुाल्चोक 30207 चौतािा िाँगाचोकगढी नगिपाललका 0.01660315 
290 लिन्जधपुाल्चोक 30208 बलेफी गाउँपाललका 0.00495151 
291 लिन्जधपुाल्चोक 30209 बाह्रलबिे नगिपाललका 0.00688860 
292 लिन्जधपुाल्चोक 30210 लिपुिािुन्जदिी गाउँपाललका 0.00349606 
293 लिन्जधपुाल्चोक 30211 ललिंख ुपाखि गाउँपाललका 0.00499799 
294 लिन्जधपुाल्चोक 30212 िुनकोशी गाउँपाललका 0.00538121 
295 ििुवा 30301 गोिाईकुण्ड गाउँपाललका 0.00384372 
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296 ििुवा 30302 आिाछोलदङिो गाउँपाललका 0.00248383 
297 ििुवा 30303 उत्तिगया गाउँपाललका 0.00220414 
298 ििुवा 30304 काललका गाउँपाललका 0.00254143 
299 ििुवा 30305 नौकुण्ड गाउँपाललका 0.00214024 
300 धालदङ 30401 रुबी भ्याली गाउँपाललका 0.00194065 
301 धालदङ 30402 खलनयाबाि गाउँपाललका 0.00208538 
302 धालदङ 30403 गंङ्गा जिनुा गाउँपाललका 0.00384981 
303 धालदङ 30404 लिपुिािुन्जदिी गाउँपाललका 0.00525728 
304 धालदङ 30405 नेिावती डबजोङ गाउँपाललका 0.00448647 
305 धालदङ 30406 नीलकण्ठ नगिपाललका 0.01629161 
306 धालदङ 30407 ्वालािखुी गाउँपाललका 0.00391887 
307 धालदङ 30408 लििलेक गाउँपाललका 0.00394498 
308 धालदङ 30409 बेनीघाट िोिाङ्ग गाउँपाललका 0.00682095 
309 धालदङ 30410 गजुिी गाउँपाललका 0.00427099 
310 धालदङ 30411 गल्छी गाउँपाललका 0.00481795 
311 धालदङ 30412 िाके्र गाउँपाललका 0.00535857 
312 धालदङ 30413 धनुीबेंशी नगिपाललका 0.00507446 
313 नुवाकोट 30501 दपु्चेश्वि गाउँपाललका 0.00484149 
314 नुवाकोट 30502 तादी गाउँपाललका 0.00322714 
315 नुवाकोट 30503 िुयमगढी गाउँपाललका 0.00248303 
316 नुवाकोट 30504 लबदिु नगिपाललका 0.00967370 
317 नुवाकोट 30505 लकस्पाङ्ग गाउँपाललका 0.00239516 
318 नुवाकोट 30506 म्यगङ गाउँपाललका 0.00435114 
319 नुवाकोट 30507 तािकेश्वि गाउँपाललका 0.00377541 
320 नुवाकोट 30508 बेलकोटगढी नगिपाललका 0.00971419 
321 नुवाकोट 30509 ललख ुगाउँपाललका 0.00324810 
322 नुवाकोट 30510 पन्जचकन्जया गाउँपाललका 0.00370196 
323 नुवाकोट 30511 लशवपुिी गाउँपाललका 0.00722273 
324 नुवाकोट 30512 ककनी गाउँपाललका 0.00581961 
325 काठिाडौ ँ 30601 शंङ्खिापुि नगिपाललका 0.00614798 
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326 काठिाडौ ँ 30602 कागेश्विी िनहिा नगिपाललका 0.00740386 
327 काठिाडौ ँ 30603 गोकणेश्वि नगिपाललका 0.01214307 
328 काठिाडौ ँ 30604 बुढालनलकण्ठ नगिपाललका 0.01240091 
329 काठिाडौ ँ 30605 टोखा नगिपाललका 0.01018010 
330 काठिाडौ ँ 30606 तािकेश्वि नगिपाललका 0.01051648 
331 काठिाडौ ँ 30607 नागाजुमन नगिपाललका 0.00812335 
332 काठिाडौ ँ 30608 काठिाण्डौ िहानगिपाललका 0.11432850 
333 काठिाडौ ँ 30609 लकलतमपुि नगिपाललका 0.00848872 
334 काठिाडौ ँ 30610 चन्जद्रालगिी नगिपाललका 0.01123781 
335 काठिाडौ ँ 30611 दलक्षणकाली नगिपाललका 0.00496367 
336 भक्तपुि 30701 चाँगुनािायण नगिपाललका 0.00971896 
337 भक्तपुि 30702 भक्तपुि नगिपाललका 0.00752705 
338 भक्तपुि 30703 िध्यपुि लििी नगिपाललका 0.00746457 
339 भक्तपुि 30704 िूयमलवनायक नगिपाललका 0.00954325 
340 लललतपुि 30801 िहालक्ष्िी नगिपाललका 0.00723277 
341 लललतपुि 30802 लललतपुि िहानगिपाललका 0.02925100 
342 लललतपुि 30803 गोदाविी नगिपाललका 0.01249986 
343 लललतपुि 30804 कोन्ज्योिोि गाउँपाललका 0.00324825 
344 लललतपुि 30805 िहाङ्काल गाउँपाललका 0.00404400 
345 लललतपुि 30806 बाग्िती गाउँपाललका 0.00479826 
346 काभ्रेपलाञ्चोक 30901 चौिीदेउिाली गाउँपाललका 0.00649077 
347 काभ्रेपलाञ्चोक 30902 भमु्लु गाउँपाललका 0.00540751 
348 काभ्रेपलाञ्चोक 30903 िण्डन देउपुि नगिपाललका 0.00579643 
349 काभ्रेपलाञ्चोक 30904 बनेपा नगिपाललका 0.00989798 
350 काभ्रेपलाञ्चोक 30905 धलुलखेल नगिपाललका 0.00738603 
351 काभ्रेपलाञ्चोक 30906 पाँचखाल नगिपाललका 0.01171958 
352 काभ्रेपलाञ्चोक 30907 तेिाल गाउँपाललका 0.00522237 
353 काभ्रेपलाञ्चोक 30908 निोबुि नगिपाललका 0.00693925 
354 काभ्रेपलाञ्चोक 30909 पनौती नगिपाललका 0.00901036 
355 काभ्रेपलाञ्चोक 30910 बेिानचोक गाउँपाललका 0.00394512 
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356 काभ्रेपलाञ्चोक 30911 िोशी गाउँपाललका 0.00775609 
357 काभ्रेपलाञ्चोक 30912 िहाभाित गाउँपाललका 0.00263222 
358 काभ्रेपलाञ्चोक 30913 खानीखोला गाउँपाललका 0.00278055 
359 िािेछाप 31001 उिाकुण्ड गाउँपाललका 0.00685860 
360 िािेछाप 31002 गोकुलगङ्गा गाउँपाललका 0.00666165 
361 िािेछाप 31003 ललख ुतािाकोिी गाउँपाललका 0.00572337 
362 िािेछाप 31004 िािेछाप नगिपाललका 0.00750920 
363 िािेछाप 31005 िन्जिली नगिपाललका 0.01248163 
364 िािेछाप 31006 खाँडादेवी गाउँपाललका 0.00844315 
365 िािेछाप 31007 दोिम्बा गाउँपाललका 0.00670391 
366 िािेछाप 31008 िुनापती गाउँपाललका 0.00516320 
367 लिन्जधलुी 31101 दधुौली नगिपाललका 0.01242324 
368 लिन्जधलुी 31102 लफक्कल गाउँपाललका 0.00610206 
369 लिन्जधलुी 31103 तीनपाटन गाउँपाललका 0.00880041 
370 लिन्जधलुी 31104 गोलन्जजोि गाउँपाललका 0.00716965 
371 लिन्जधलुी 31105 किलािाई नगिपाललका 0.02284386 
372 लिन्जधलुी 31106 िुनकोशी गाउँपाललका 0.00720317 
373 लिन्जधलुी 31107 ध्याङलेख गाउँपाललका 0.00380190 
374 लिन्जधलुी 31108 िरिण गाउँपाललका 0.00570754 
375 लिन्जधलुी 31109 हरिहिपुिगढी गाउँपाललका 0.00712263 
376 िकवानपुि 31201 ईन्जद्रििोवि गाउँपाललका 0.00467381 
377 िकवानपुि 31202 िाहा नगिपाललका 0.01358670 
378 िकवानपुि 31203 कैलाश गाउँपाललका 0.00417569 
379 िकवानपुि 31204 िालक्ििाङ्ग गाउँपाललका 0.00363632 
380 िकवानपुि 31205 िनहिी गाउँपाललका 0.00609473 
381 िकवानपुि 31206 हटेौडा उपिहानगिपाललका 0.02460110 
382 िकवानपुि 31207 लभिफेदी गाउँपाललका 0.00700803 
383 िकवानपुि 31208 िकवानपुिगढी गाउँपाललका 0.00390679 
384 िकवानपुि 31209 बकैया गाउँपाललका 0.00765705 
385 िकवानपुि 31210 बाग्िती गाउँपाललका 0.00554400 
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386 लचतवन 31301 िाप्ती नगिपाललका 0.01266828 
387 लचतवन 31302 काललका नगिपाललका 0.00899374 
388 लचतवन 31303 इच्छाकािना गाउँपाललका 0.00468430 
389 लचतवन 31304 भितपुि िहानगिपाललका 0.06224926 
390 लचतवन 31305 ित्ननगि नगिपाललका 0.01128099 
391 लचतवन 31306 खैिहनी नगिपाललका 0.01050534 
392 लचतवन 31307 िाडी नगिपाललका 0.00842478 
393 गोिखा 40101 चिुनुब्री गाउँपाललका 0.00659154 
394 गोिखा 40102 अलजिकोट गाउँपाललका 0.00644643 
395 गोिखा 40103 बािपाक िुललकोट गाउँपाललका 0.00971292 
396 गोिखा 40104 धाचे गाउँपाललका 0.00654397 
397 गोिखा 40105 आरुघाट गाउँपाललका 0.00843374 
398 गोिखा 40106 लभििेनिापा गाउँपाललका 0.00927428 
399 गोिखा 40107 लििानचोक गाउँपाललका 0.00948922 
400 गोिखा 40108 पालुङ्गटाि नगिपाललका 0.01442969 
401 गोिखा 40109 गोिखा नगिपाललका 0.02453099 
402 गोिखा 40110 शहीद लखन गाउँपाललका 0.01082239 
403 गोिखा 40111 गण्डकी गाउँपाललका 0.01123758 
404 िनाङ 40201 नापाम भलूि गाउँपाललका 0.00029165 
405 िनाङ 40202 िनाङ लङस्याङ गाउँपाललका 0.00262209 
406 िनाङ 40203 चािे गाउँपाललका 0.00095677 
407 िनाङ 40204 नािों गाउँपाललका 0.00227425 
408 िसु्ताङ 40301 लो घेकि दािोदिकुण्ड गाउँपाललका 0.00360359 
409 िसु्ताङ 40302 घिपझोङ गाउँपाललका 0.00251196 
410 िसु्ताङ 40303 वािागुङ िलुक्तक्षेि गाउँपाललका 0.00415679 
411 िसु्ताङ 40304 लोिन्जिाङ गाउँपाललका 0.00305216 
412 िसु्ताङ 40305 िािाङ गाउँपाललका 0.00323508 
413 म्याग्दी 40401 अन्जनपूणम गाउँपाललका 0.00898119 
414 म्याग्दी 40402 िघगुंगा गाउँपाललका 0.00891175 
415 म्याग्दी 40403 धवलालगिी गाउँपाललका 0.00533892 
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416 म्याग्दी 40404 िाललका गाउँपाललका 0.00639720 
417 म्याग्दी 40405 िंगला गाउँपाललका 0.00802840 
418 म्याग्दी 40406 बेनी नगिपाललका 0.02400884 
419 कास्की 40501 िादी गाउँपाललका 0.01118523 
420 कास्की 40502 िाछापुच्रे गाउँपाललका 0.00849560 
421 कास्की 40503 अन्जनपूणम गाउँपाललका 0.00837014 
422 कास्की 40504 पोखिा िहानगिपाललका 0.10925297 
423 कास्की 40505 रूपा गाउँपाललका 0.00674771 
424 लिजुङ 40601 दोदी गाउँपाललका 0.00949381 
425 लिजुङ 40602 िस्र्याङ्गदी गाउँपाललका 0.00974308 
426 लिजुङ 40603 क््होलािोिाि गाउँपाललका 0.00466796 
427 लिजुङ 40604 िध्यनेपाल नगिपाललका 0.01222073 
428 लिजुङ 40605 बेंिीशहि नगिापाललका 0.02277002 
429 लिजुङ 40606 िुन्जदिबजाि नगिपाललका 0.01135845 
430 लिजुङ 40607 िाईनाि नगिपाललका 0.00793242 
431 लिजुङ 40608 दधुपोखिी गाउँपाललका 0.00606049 
432 तनहु ँ 40701 भानु नगिपाललका 0.01855268 
433 तनहु ँ 40702 ्याि नगिपाललका 0.03212504 
434 तनहु ँ 40703 म्याग्दे गाउँपाललका 0.00782906 
435 तनहु ँ 40704 शकु्लागण्डकी नगिपाललका 0.02562756 
436 तनहु ँ 40705 लभिाद नगिपाललका 0.01243002 
437 तनहु ँ 40706 लघरिङ्ग गाउँपाललका 0.00807689 
438 तनहु ँ 40707 ऋलषङ्ग गाउँपाललका 0.01050885 
439 तनहु ँ 40708 देवघाट गाउँपाललका 0.00595467 
440 तनहु ँ 40709 बलन्जदपुि गाउँपाललका 0.01741430 
441 तनहु ँ 40710 आँबुखैिेनी गाउँपाललका 0.00676466 
442 नवलपिािी 40801 गैडाकोट नगिपाललका 0.02883663 
443 नवलपिािी 40802 बुललङ्गटाि गाउँपाललका 0.00789608 
444 नवलपिािी 40803 बौदीकाली गाउँपाललका 0.00510934 
445 नवलपिािी 40804 हुप्िेकोट गाउँपाललका 0.01060763 
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446 नवलपिािी 40805 देवचलुी नगिपाललका 0.01743039 
447 नवलपिािी 40806 कावािोती नगिपाललका 0.03435755 
448 नवलपिािी 40807 िध्यलबन्जद ुनगिपाललका 0.01854076 
449 नवलपिािी 40808 लबनयी लिवेणी गाउँपाललका 0.01020971 
450 स्याङजा 40901 पुतलीबजाि नगिपाललका 0.02243501 
451 स्याङजा 40902 फेदीखोला गाउँपाललका 0.00461744 
452 स्याङजा 40903 आँलधखोला गाउँपाललका 0.00589073 
453 स्याङजा 40904 अजुमनचौपािी गाउँपाललका 0.00558146 
454 स्याङजा 40905 भीिकोट नगिपाललका 0.00866896 
455 स्याङजा 40906 लबरुवा गाउँपाललका 0.00658481 
456 स्याङजा 40907 हरिनाि गाउँपाललका 0.00751860 
457 स्याङजा 40908 चापाकोट नगिपाललका 0.02027378 
458 स्याङजा 40909 वाललङ्ग नगिपाललका 0.02179868 
459 स्याङजा 40910 गल्याङ नगिपाललका 0.01331025 
460 स्याङजा 40911 कालीगण्डकी गाउँपाललका 0.00717497 
461 पवमत 41001 िोदी गाउँपाललका 0.00997242 
462 पवमत 41002 जलजला गाउँपाललका 0.00838502 
463 पवमत 41003 कुश्िा नगिपाललका 0.02347971 
464 पवमत 41004 फलेबाि नगिपाललका 0.01038786 
465 पवमत 41005 िहालशला गाउँपाललका 0.00394110 
466 पवमत 41006 लबहादी गाउँपाललका 0.00479660 
467 पवमत 41007 पैयंु गाउँपाललका 0.00417297 
468 बागलुङ 41101 बाग्लुङ्ग नगिपाललका 0.02316035 
469 बागलुङ 41102 काठेखोला गाउँपाललका 0.00926542 
470 बागलुङ 41103 तािाखोला गाउँपाललका 0.00513111 
471 बागलुङ 41104 तिानखोला गाउँपाललका 0.00286732 
472 बागलुङ 41105 ढोिपाटन नगिपाललका 0.01049930 
473 बागलुङ 41106 लनिीखोला गाउँपाललका 0.00793558 
474 बागलुङ 41107 बलडगाड गाउँपाललका 0.01157352 
475 बागलुङ 41108 गल्कोट नगिपाललका 0.01416455 
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476 बागलुङ 41109 बिेङ गाउँपाललका 0.00559832 
477 बागलुङ 41110 जैिनुी नगिपाललका 0.01236035 
478 रुकुि 50101 पुिा उत्तिगंगा गाउँपाललका 0.00490803 
479 रुकुि 50102 लिस्न ेगाउँपाललका 0.00418408 
480 रुकुि 50103 भिेू गाउँपाललका 0.00497755 
481 िोल्पा 50201 िुनछहिी गाउँपाललका 0.00333147 
482 िोल्पा 50202 िबाङ्ग गाउँपाललका 0.00224630 
483 िोल्पा 50203 परिवतमन गाउँपाललका 0.00359472 
484 िोल्पा 50204 ग गादेव गाउँपाललका 0.00414387 
485 िोल्पा 50205 िाडी गाउँपाललका 0.00456082 
486 िोल्पा 50206 लिवेणी गाउँपाललका 0.00696413 
487 िोल्पा 50207 िोल्पा नगिपाललका 0.00761559 
488 िोल्पा 50208 रुन्जटीगढी गाउँपाललका 0.00756034 
489 िोल्पा 50209 िुलनल स्िलृत गाउँपाललका 0.00654823 
490 िोल्पा 50210 लुङ्ग्री गाउँपाललका 0.00444480 
491 प्यूठान 50301 गौिखुी गाउँपाललका 0.00437709 
492 प्यूठान 50302 नौबलहनी गाउँपाललका 0.00524031 
493 प्यूठान 50303 लझिरुक गाउँपाललका 0.00527665 
494 प्यूठान 50304 प्यूठान नगिपाललका 0.01496821 
495 प्यूठान 50305 स्वगमिािी नगिपाललका 0.00645447 
496 प्यूठान 50306 िाण्डवी गाउँपाललका 0.00515310 
497 प्यूठान 50307 िल्लिानी गाउँपाललका 0.00372131 
498 प्यूठान 50308 ऐिावती गाउँपाललका 0.00423087 
499 प्यूठान 50309 िरुिािानी गाउँपाललका 0.00464338 
500 गुल्िी 50401 काललगण्डकी गाउँपाललका 0.00663021 
501 गुल्िी 50402 ित्यवती गाउँपाललका 0.00668946 
502 गुल्िी 50403 चन्जद्रकोट गाउँपाललका 0.00770686 
503 गुल्िी 50404 िलुिकोट नगिपाललका 0.00942593 
504 गुल्िी 50405 ईस्िा गाउँपाललका 0.00615449 
505 गुल्िी 50406 िाललका गाउँपाललका 0.00597986 
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506 गुल्िी 50407 िदाने गाउँपाललका 0.00602911 
507 गुल्िी 50408 धकुोट गाउँपाललका 0.00598300 
508 गुल्िी 50409 िेिुङ्गा नगिपाललका 0.01202003 
509 गुल्िी 50410 गुल्िी दिबाि गाउँपाललका 0.00507407 
510 गुल्िी 50411 छिकोट गाउँपाललका 0.00525152 
511 गुल्िी 50412 रूरू क्षेि गाउँपाललका 0.00569505 
512 अघामखाँची 50501 छिदेव गाउँपाललका 0.00607701 
513 अघामखाँची 50502 िालािानी गाउँपाललका 0.00559952 
514 अघामखाँची 50503 भलुिकास्िान नगिपाललका 0.00791279 
515 अघामखाँची 50504 िलन्जधखकम  नगिपाललका 0.02306893 
516 अघामखाँची 50505 पालणनी गाउँपाललका 0.00712562 
517 अघामखाँची 50506 लशतगंगा नगिपाललका 0.01273039 
518 पाल्पा 50601 िािपुि नगिपाललका 0.01249519 
519 पाल्पा 50602 पुवमखोला गाउँपाललका 0.00577350 
520 पाल्पा 50603 िम्भा गाउँपाललका 0.00528885 
521 पाल्पा 50604 बगनािकाली गाउँपाललका 0.00592206 
522 पाल्पा 50605 तानिेन नगिपाललका 0.01264298 
523 पाल्पा 50606 रि्दीकोट गाउँपाललका 0.00578374 
524 पाल्पा 50607 िैनादेवी छहिा गाउँपाललका 0.00794226 
525 पाल्पा 50608 लतनाउ गाउँपाललका 0.00646130 
526 पाल्पा 50609 िािागढी गाउँपाललका 0.00747588 
527 पाल्पा 50610 लनस्दी गाउँपाललका 0.00704561 
528 नवलपिािी 50701 बदमघाट नगिपाललका 0.01182725 
529 नवलपिािी 50702 िुनवल नगिपाललका 0.01344161 
530 नवलपिािी 50703 िािग्राि नगिपाललका 0.01229841 
531 नवलपिािी 50704 पाल्हीनन्जदन गाउँपाललका 0.00568823 
532 नवलपिािी 50705 ििावल गाउँपाललका 0.00699902 
533 नवलपिािी 50706 प्रतापपुि गाउँपाललका 0.00811093 
534 नवलपिािी 50707 िुस्ता गाउँपाललका 0.00628820 
535 रुपन्जदेही 50801 देबदह नगिपाललका 0.01679814 
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536 रुपन्जदेही 50802 बुटवल उपिहानगिपाललका 0.03119013 
537 रुपन्जदेही 50803 िैनािैना नगिपाललका 0.01372549 
538 रुपन्जदेही 50804 कन्जचन गाउँपाललका 0.00513816 
539 रुपन्जदेही 50805 गैडहवा गाउँपाललका 0.00680298 
540 रुपन्जदेही 50806 िुिोधन गाउँपाललका 0.00465138 
541 रुपन्जदेही 50807 लियािी गाउँपाललका 0.00521768 
542 रुपन्जदेही 50808 लतलोत्तिा नगिापाललका 0.03521201 
543 रुपन्जदेही 50809 ओििलतया गाउँपाललका 0.00479561 
544 रुपन्जदेही 50810 िोलहणी गाउँपाललका 0.00592981 
545 रुपन्जदेही 50811 लििािमनगि नगिपाललका 0.01177318 
546 रुपन्जदेही 50812 िायादेवी गाउँपाललका 0.00629537 
547 रुपन्जदेही 50813 लुलम्बनी िाँस्कृलतक नगिपाललका 0.01012678 
548 रुपन्जदेही 50814 कोटहीिाई गाउँपाललका 0.00675736 
549 रुपन्जदेही 50815 िम्ििीिाई गाउँपाललका 0.00496362 
550 रुपन्जदेही 50816 िचमवािी गाउँपाललका 0.00514063 
551 कलपलवस्तु 50901 बाणगंगा नगिपाललका 0.01392143 
552 कलपलवस्तु 50902 बुिभिूी नगिपाललका 0.01298122 
553 कलपलवस्तु 50903 लशविाज नगिपाललका 0.01318010 
554 कलपलवस्तु 50904 लबजयनगि गाउँपाललका 0.00736221 
555 कलपलवस्तु 50905 कृष्णनगि नगिपाललका 0.01153036 
556 कलपलवस्तु 50906 िहािाजगन्जज नगिपाललका 0.00825486 
557 कलपलवस्तु 50907 कलपलबस्तु नगिपाललका 0.01624853 
558 कलपलवस्तु 50908 यिोधिा गाउँपाललका 0.00698660 
559 कलपलवस्तु 50909 िायादेवी गाउँपाललका 0.00885137 
560 कलपलवस्तु 50910 शिुोधन गाउँपाललका 0.01274355 
561 दाङ 51001 बंगलाचलुी गाउँपाललका 0.00559215 
562 दाङ 51002 घोिाही उपिहानगिपाललका 0.03766484 
563 दाङ 51003 तुल्िीपुि उपिहानगिपाललका 0.02779877 
564 दाङ 51004 शालन्जतनगि गाउँपाललका 0.00440113 
565 दाङ 51005 बबई गाउँपाललका 0.00465033 
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566 दाङ 51006 दंगीशिण गाउँपाललका 0.00409678 
567 दाङ 51007 लिही नगिपाललका 0.00946002 
568 दाङ 51008 िाप्ती गाउँपाललका 0.00711545 
569 दाङ 51009 गढवा गाउँपाललका 0.00896768 
570 दाङ 51010 िाजपुि गाउँपाललका 0.00774274 
571 बाँके 51101 िाप्ती िोनािी गाउँपाललका 0.02010578 
572 बाँके 51102 कोहलपुि नगिपाललका 0.02274252 
573 बाँके 51103 बैजनाि गाउँपाललका 0.00919352 
574 बाँके 51104 खजुिा गाउँपाललका 0.00829605 
575 बाँके 51105 जानकी गाउँपाललका 0.00601723 
576 बाँके 51106 नेपालगञ्ज उपिहानगिपाललका 0.02079231 
577 बाँके 51107 डुडुवा गाउँपाललका 0.00595339 
578 बाँके 51108 निैनापुि गाउँपाललका 0.00547504 
579 बलदमया 51201 बाँिगढी नगिपाललका 0.01004605 
580 बलदमया 51202 बािबलदमया नगिपाललका 0.01240792 
581 बलदमया 51203 ठाकुिबाबा नगिपाललका 0.00754432 
582 बलदमया 51204 गेरुवा गाउँपाललका 0.00645939 
583 बलदमया 51205 िाजापुि नगिपाललका 0.02289524 
584 बलदमया 51206 िधवुन नगिपाललका 0.00765486 
585 बलदमया 51207 गुलिीया नगिपाललका 0.01548813 
586 बलदमया 51208 बढैयाताल गाउँपाललका 0.00907559 
587 डोल्पा 60101 डोल्पो बुि गाउँपाललका 0.00064056 
588 डोल्पा 60102 शे फोक्िुण्डो गाउँपाललका 0.00181367 
589 डोल्पा 60103 जगदलु्ला गाउँपाललका 0.00134555 
590 डोल्पा 60104 िड्ुकेचलुा गाउँपाललका 0.00212168 
591 डोल्पा 60105 लिपुिािुन्जदिी नगिपाललका 0.00693003 
592 डोल्पा 60106 ठुलीभेिी नगिपाललका 0.00741418 
593 डोल्पा 60107 काइके गाउँपाललका 0.00292806 
594 डोल्पा 60108 छाकाम ताङिोङ गाउँपाललका 0.00089079 
595 िगु ु 60201 िगुुिकािामिोग गाउँपाललका 0.00329426 
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596 िगु ु 60202 छायाँनाि िािा नगिपाललका 0.01381134 
597 िगु ु 60203 िोरु गाउँपाललका 0.00478590 
598 िगु ु 60204 खत्याड गाउँपाललका 0.00881186 
599 हुम्ला 60301 चंखेली गाउँपाललका 0.00269512 
600 हुम्ला 60302 खापुमनाि गाउँपाललका 0.00499971 
601 हुम्ला 60303 लििकोट गाउँपाललका 0.00584877 
602 हुम्ला 60304 नाम्खा गाउँपाललका 0.01013413 
603 हुम्ला 60305 िकेगाड गाउँपाललका 0.01049160 
604 हुम्ला 60306 अदानचलुी गाउँपाललका 0.00431913 
605 हुम्ला 60307 ताँजाकोट गाउँपाललका 0.00306112 
606 जुम्ला 60401 पातािािी गाउँपाललका 0.00992524 
607 जुम्ला 60402 कनका िुन्जदिी गाउँपाललका 0.01320801 
608 जुम्ला 60403 लिंजा गाउँपाललका 0.00687018 
609 जुम्ला 60404 चन्जदननाि नगिपाललका 0.01713737 
610 जुम्ला 60405 गुलठचौि गाउँपाललका 0.00823560 
611 जुम्ला 60406 तातोपानी गाउँपाललका 0.00798903 
612 जुम्ला 60407 लतला गाउँपाललका 0.00618588 
613 जुम्ला 60408 लहिा गाउँपाललका 0.00672928 
614 काललकोट 60501 पलाता गाउँपाललका 0.00544045 
615 काललकोट 60502 पचाल झिना गाउँपाललका 0.00597240 
616 काललकोट 60503 िास्कोट नगिपाललका 0.00552326 
617 काललकोट 60504 िान्जनी लिवेणी गाउँपाललका 0.00513729 
618 काललकोट 60505 निहरिनाि गाउँपाललका 0.00693918 
619 काललकोट 60506 खाँडाचक्र नगिपाललका 0.01157665 
620 काललकोट 60507 लतलागुफा नगिपाललका 0.00788184 
621 काललकोट 60508 िहावै गाउँपाललका 0.00344077 
622 काललकोट 60509 शभु कालीका गाउँपाललका 0.00434962 
623 दैलेख 60601 नौिलेु गाउँपाललका 0.01237542 
624 दैलेख 60602 िहाबु गाउँपाललका 0.01067538 
625 दैलेख 60603 भैिवी गाउँपाललका 0.01195989 
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626 दैलेख 60604 ठाँटीकाँध गाउँपाललका 0.00895100 
627 दैलेख 60605 आठबीि नगिपाललका 0.02074029 
628 दैलेख 60606 चािणु्डा लबन्जद्रािैनी नगिपाललका 0.01382006 
629 दैलेख 60607 दलु्लु नगिपाललका 0.04757837 
630 दैलेख 60608 नािायण नगिपाललका 0.04111172 
631 दैलेख 60609 भगवतीिाई गाउँपाललका 0.01401383 
632 दैलेख 60610 डुङ्गेश्वि गाउँपाललका 0.00989268 
633 दैलेख 60611 गुिाँि गाउँपाललका 0.02108355 
634 जाजिकोट 60701 बािेकोट गाउँपाललका 0.00661466 
635 जाजिकोट 60702 कुिे गाउँपाललका 0.00796503 
636 जाजिकोट 60703 जुनीचाँदे गाउँपाललका 0.00717569 
637 जाजिकोट 60704 छेडागाड नगिपाललका 0.02051085 
638 जाजिकोट 60705 लशवालय गाउँपाललका 0.00685223 
639 जाजिकोट 60706 भेिीिाललका नगिपाललका 0.02385176 
640 जाजिकोट 60707 नलगाड नगिपाललका 0.01099188 
641 रुकुि 60801 आठलबिकोट नगिपाललका 0.01898499 
642 रुकुि 60802 िानीभेिी गाउँपाललका 0.00919270 
643 रुकुि 60803 बाँलफकोट गाउँपाललका 0.01047063 
644 रुकुि 60804 िलुिकोट नगिपाललका 0.02038882 
645 रुकुि 60805 लिवेणी गाउँपाललका 0.00974456 
646 रुकुि 60806 चौिजहािी नगिपाललका 0.01372113 
647 िल्यान 60901 दािाम गाउँपाललका 0.01358080 
648 िल्यान 60902 कुिाख गाउँपाललका 0.01465153 
649 िल्यान 60903 बनगाड कुलपण्डे नगिपाललका 0.02283621 
650 िल्यान 60904 लििकुिाख गाउँपाललका 0.00929719 
651 िल्यान 60905 बागचौि नगिपाललका 0.02196296 
652 िल्यान 60906 छिेश्विी गाउँपाललका 0.01535616 
653 िल्यान 60907 शािदा नगिपाललका 0.04365096 
654 िल्यान 60908 काललिाटी गाउँपाललका 0.01691728 
655 िल्यान 60909 लिवेणी गाउँपाललका 0.00904816 
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656 िल्यान 60910 कपुिकोट गाउँपाललका 0.01406114 
657 िुखेत 61001 लिम्ता गाउँपाललका 0.02194672 
658 िुखेत 61002 लचङ्गगाड गाउँपाललका 0.00951479 
659 िुखेत 61003 लेकबेशी नगिपाललका 0.01736038 
660 िुखेत 61004 गुभामकोट नगिपाललका 0.02453214 
661 िुखेत 61005 भेिीगंगा नगिपाललका 0.02071931 
662 िुखेत 61006 बीिेन्जद्रनगि नगिपाललका 0.06025131 
663 िुखेत 61007 बिाहताल गाउँपाललका 0.02456808 
664 िुखेत 61008 पञ्चपुिी नगिपाललका 0.01708534 
665 िुखेत 61009 चौकुने गाउँपाललका 0.01511290 
666 बाजुिा 70101 लहिाली गाउँपाललका 0.00515813 
667 बाजुिा 70102 गौिलु गाउँपाललका 0.00246816 
668 बाजुिा 70103 बुढीनन्जदा नगिपाललका 0.00642158 
669 बाजुिा 70104 स्वािीकालतमक खापि गाउँपाललका 0.00270770 
670 वाजुिा 70105 जगन्जनाि गाउँपाललका 0.00368081 
671 बाजुिा 70106 बलडिाललका नगिपाललका 0.00689237 
672 बाजुिा 70107 खप् तड छेडेदह गाउँपाललका 0.00523902 
673 बाजुिा 70108 बुढीगंगा नगिपाललका 0.00751167 
674 बाजुिा 70109 लिवेणी नगिपाललका 0.00416347 
675 बझाङ 70201 िाइपाल गाउँपाललका 0.00501333 
676 बझाङ 70202 बुंगल नगिपाललका 0.00761558 
677 बझाङ 70203 िूिाम गाउँपाललका 0.00226196 
678 बझाङ 70204 तालकोट गाउँपाललका 0.00654231 
679 बझाङ 70205 िष्टा गाउँपाललका 0.00296868 
680 बझाङ 70206 जयपथृ्वी नगिपाललका 0.00905489 
681 बझाङ 70207 छलबि पालिभिा गाउँपाललका 0.00444438 
682 बझाङ 70208 दगुामिली गाउँपाललका 0.00335740 
683 बझाङ 70209 केदािस्यँु गाउँपाललका 0.00603358 
684 बझाङ 70210 लबत्िडलचि गाउँपाललका 0.00569521 
685 बझाङ 70211 िलािा गाउँपाललका 0.00600740 
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686 बझाङ 70212 खप् तडछान्जना गाउँपाललका 0.00459889 
687 दाचुमला 70301 ्याँि गाउँपाललका 0.00835315 
688 दाचुमला 70302 दहुु ँगाउँपाललका 0.00736818 
689 दाचुमला 70303 िहाकाली नगिपाललका 0.00732697 
690 दाचुमला 70304 नौगाड गाउँपाललका 0.00465317 
691 दाचुमला 70305 अलपलहिाल गाउँपाललका 0.00244354 
692 दाचुमला 70306 िािाम गाउँपाललका 0.00347328 
693 दाचुमला 70307 शैल्यलशखि नगिपाललका 0.00675902 
694 दाचुमला 70308 िाललकाजुमन गाउँपाललका 0.00478344 
695 दाचुमला 70309 लेकि गाउँपाललका 0.00292144 
696 बैतडी 70401 डीलािैनी गाउँपाललका 0.00481995 
697 बैतडी 70402 दोगडाकेदाि गाउँपाललका 0.00820829 
698 बैतडी 70403 पुचौंडी नगिपाललका 0.00957851 
699 बैतडी 70404 िुनमया गाउँपाललका 0.00535191 
700 बैतडी 70405 दशििचन्जद नगिपाललका 0.01168696 
701 बैतडी 70406 पन्जचेश्वि गाउँपाललका 0.00455834 
702 बैतडी 70407 लशवनाि गाउँपाललका 0.00367920 
703 बैतडी 70408 िेलौली नगिपाललका 0.00685857 
704 बैतडी 70409 पाटन नगिपाललका 0.01356956 
705 बैतडी 70410 लिगाि गाउँपाललका 0.00589784 
706 डँडेलधिुा 70501 नवदगुाम गाउँपाललका 0.00540981 
707 डँडेलधिुा 70502 अििगढी नगिपाललका 0.01465145 
708 डँडेलधिुा 70503 अजयिेरु गाउँपाललका 0.00755076 
709 डँडेलधिुा 70504 भागेश्वि गाउँपाललका 0.00595322 
710 डँडेलधिुा 70505 पिशिुाि नगिपाललका 0.01563503 
711 डँडेलधिुा 70506 आललताल गाउँपाललका 0.00797422 
712 डँडेलधिुा 70507 गन्जयापधिुा गाउँपाललका 0.00727061 
713 डोटी 70601 पुलवमचौकी गाउँपाललका 0.00972481 
714 डोटी 70602 िायल गाउँपाललका 0.00651598 
715 डोटी 70603 आदशम गाउँपाललका 0.00740456 
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716 डोटी 70604 लशखि नगिपाललका 0.01230343 
717 डोटी 70605 लदपायल लिलगढी नगिपाललका 0.01643348 
718 डोटी 70606 के.आई.लिं. गाउँपाललका 0.01015386 
719 डोटी 70607 बोगटान फुड्लिल गाउँपाललका 0.01118597 
720 डोटी 70608 बडीकेदाि गाउँपाललका 0.01273208 
721 डोटी 70609 जोिायल गाउँपाललका 0.01343339 
722 अछाि 70701 पंचदेवल लबनायक नगिपाललका 0.00709139 
723 अछाि 70702 िािािोशन गाउँपाललका 0.00700403 
724 अछाि 70703 िेल्लेख गाउँपाललका 0.00719340 
725 अछाि 70704 िाँफेबगि नगिपाललका 0.01354849 
726 अछाि 70705 चौिपाटी गाउँपाललका 0.01265402 
727 अछाि 70706 िंगलिेन नगिपाललका 0.02088248 
728 अछाि 70707 बान्जनीगढी जयगढ गाउँपाललका 0.00666372 
729 अछाि 70708 किलबजाि नगिपाललका 0.01000306 
730 अछाि 70709 ढकािी गाउँपाललका 0.00719921 
731 अछाि 70710 तुिामखाँद गाउँपाललका 0.00890587 
732 कैलाली 70801 िोहन्जयाल गाउँपाललका 0.01264347 
733 कैलाली 70802 चिेु गाउँपाललका 0.01270932 
734 कैलाली 70803 गोदाविी नगिपाललका 0.02426847 
735 कैलाली 70804 गौिीगंगा नगिपाललका 0.01736396 
736 कैलाली 70805 घोडाघोडी नगिपाललका 0.02463692 
737 कैलाली 70806 बदमगोरिया गाउँपाललका 0.00995002 
738 कैलाली 70807 ललम्क चहुा नगिपाललका 0.03648152 
739 कैलाली 70808 जानकी गाउँपाललका 0.01276441 
740 कैलाली 70809 जोशीपुि गाउँपाललका 0.01205191 
741 कैलाली 70810 लटकापुि नगिपाललका 0.04686217 
742 कैलाली 70811 भजनी नगिपाललका 0.01777626 
743 कैलाली 70812 कैलािी गाउँपाललका 0.01894814 
744 कैलाली 70813 धनगढी उपिहानगिपाललका 0.09105921 
745 कञ्चनपुि 70901 कृष्णपुि नगिपाललका 0.01405009 
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746 कञ्चनपुि 70902 शकु्लाफाँटा नगिपाललका 0.02607097 
747 कञ्चनपुि 70903 बेदकोट नगिपाललका 0.01622172 
748 कञ्चनपुि 70904 लभिदत्त नगिपाललका 0.03480625 
749 कञ्चनपुि 70905 िाहाकाली नगिपाललका 0.00878607 
750 कञ्चनपुि 70906 लालझाडी गाउँपाललका 0.00796026 
751 कञ्चनपुि 70907 पुनवामि नगिपाललका 0.03040807 
752 कञ्चनपुि 70908 बेलौिी नगिपाललका 0.02287326 
753 कञ्चनपुि 70909 बेलडाँडी गाउँपाललका 0.00570141 

 

 


