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राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग 
त िंहदरिार, काठमाण्डौं 

 

आतथिक िर्ि २०७८/७९ का लातग एकल कर प्रशा न अन्िगिि प्रदेश  रकारले  ङ् कलन गरी 
स्थानीय ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा गने  िारी  ाधन करलाई स्थानीय िहहरूबीच बााँडफााँट  म्बन्धमा 

प्रदेश  रकार, प्रदेश निं. १ लाई गररएको त फारर  

 

त फारर  तमति : २०७७/१२/२६ गिे, तबष्ट्रहबार  

1. पषृ्ठभतूम 

 ङ् घीय शा न प्रणालीको महत्िपूणि आधारस्िम्भको रूपमा ष्ट्रित्तीय  ङ् घीयिा रहेको हनु्छ। ष्ट्रित्तीय 
 ङ् घीयिाका ष्ट्रितभन् न अियिहरू मध्येको एक भनकेो  ङ् घीय इकाइहरू बीचमा राजस्ि 
अतधकारको बााँडफााँट हो। िहगि  रकारहरू बीचमा एकािफि  खचिको आिश्यकिाका आधारमा 
राजस्ि अतधकारको बााँडफााँट गररन्छ भने अकोिफि   मग्र राजस्ि प्रशा नलाई तमिव्ययी एिम ्
प्रभािकारी बनाउन र करदािाहरूको कर काननु पालनालाई  हज िलु्याउन पतन िहगि 
 रकारहरूबीच राजस्ि प्रशा न  म्बन्धमा आिश्यक  मन्िय िथा  हकायिको आिश्यकिा पदिछ। 

नेपालको  िंष्ट्रिधानले  ङ् घ, प्रदेश र स्थानीय िहको एकल िथा  ाझा अतधकारका ष्ट्रिर्यहरू 
 ूचचकृि गनुिका  ाथै िीनै िहको आतथिक कायिप्रणाली म्बन्धमा  मेि छुट्टाछुटै्ट व्यिस्था गरेको 
छ।  ाथै िहगि  रकारहरू बीचको  म्बन्ध  हकाररिा,  हअचस्ित्ि र  मन्ियको त द्धान्िमा 
आधाररि हनुे  मेि प्रष्ट उल्लेख गररएको छ।  िंष्ट्रिधानको उचल्लचखि व्यिस्थालाई आत्म ाि गदै 
प्रदेश र स्थानीय िहको एकल अतधकारके्षत्र तभत्र परेका घरजग्गा रचजिेशन शलु्क,  िारी  ाधन 
कर, मनोरञ् जन कर र ष्ट्रि्ापन कर उठाउने अतधकारलाई अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, 
२०७४ ले एकल कर प्रशा नको दायरामा ल्याई त्य री  ङ् कतलि राजस्ि आयलाई प्रदेश र 
स्थानीय िहबीचमा बााँडफााँटको व्यिस्था गरेको छ। 

एकल कर प्रशा न अन्िगिि  िारी  ाधन करको दर तनधािरण र  ङ् कलनको कायि प्रदेश 
 रकारले गदिछ भने त्य री  ङ् कतलि कर रकमको ६० प्रतिशिले हनुे रकम प्रदेश  रकारलाई र 
४० प्रतिशिले हनुे रकम स्थानीय िहलाई बााँडफााँट गररन्छ।  ाथै स्थानीय िहलाई बााँडफााँट हनुे 
कूल रकमलाई प्रदेश तभत्र रहेका स्थानीय िहहरू बीचमा बााँडफााँटको आधार र ढााँचा तनधािरणको 
अतधकार िथा चजम्मेिारी  िंिैधातनक तनकायको रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त 
आयोगको रहेको छ। य ै व्यिस्थालाई कायािन्ियन गने क्रममा ष्ट्रिगिका िर्िहरूमा जस्िै आगामी 
आ.ि. २०७८/७९ का लातग पतन प्रदेश  रकारले  ङ् कलन गरी स्थानीय ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा 
गने  िारी  ाधन करलाई स्थानीय िहहरूबीच बााँडफााँटको आधार, ढााँचा र ष्ट्रहस् ा य  आयोगबाट 
तनधािरण गरी प्रदेश  रकार मक्ष त फारर  गररएको छ। 
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2. काननुी व्यिस्था 

क. नपेालको  िंष्ट्रिधान 

 धारा ६०. राजस्ि स्रोिको बााँडफााँट: (१)  ङ् घ, प्रदेश र स्थानीय िहले आफ्नो 
आतथिक अतधकार क्षेत्र तभत्रको ष्ट्रिर्यमा कर लगाउन र िी स्रोिहरूबाट राजस्ि 
उठाउन  क्नेछन।् िर  ाझा  ूचीतभत्रको ष्ट्रिर्यमा र कुनै पतन िहको  ूचीमा नपरेका 
ष्ट्रिर्यमा कर लगाउन े र राजस्ि उठाउन े व्यिस्था नेपाल  रकारले तनधािरण गरे 
बमोचजम हनुेछ। 

(७)  ङ् घ, प्रदेश र स्थानीय िहबीच राजस्िको बााँडफााँड गदाि  न्ितुलि र 
पारदशी रूपमा गनुि पनेछ। 

 अन ूुची ६ - प्रदेशको अतधकारको  ूचीीः क्र. िं.४ मा  िारी  ाधन कर  मेि रहेको। 
 अन ूुची ८ - स्थानीय िहको अतधकारको  ूचीीः क्र. िं.४ मा  िारी  ाधन कर  मेि 

रहेको। 

ख. अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

 दफा ५. एकल कर प्रशा नीः (१) य  ऐन िथा प्रचतलि कानूनमा जनु कैु कुरा 
लेचखएको भए िापतन  िंष्ट्रिधानको अन ूुचीमा प्रदेश र स्थानीय िह दबैुको 
अतधकार ूचीमा रहेका देहायको कर देहाय बमोचजम लगाइन ेर उठाइनेछीः- 

(क)  िारी  ाधन करको दर प्रदेशले लगाउन ेर उठाउन,े 

िर टााँगा, ररक् ा, अटोररक् ा र ष्ट्रिद्यिुीय ररक् ामा  िारी  ाधन 
करको दर गाउाँपातलका िा नगरपातलकाले लगाउन ेर उठाउनछे।  

 दफा ६क.  िारी  ाधन करको बााँडफााँटीः (१) दफा ५ उपदफा (१) को खण्ड (क) 
बमोचजम प्रदेशले लगाएको र उठाएको  िारी  ाधन करबाट उठेको रकम प्रदेश 
 रकारले प्रदेश ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा गनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोचजम प्रदेश ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा भएको रकममध्ये 
 ाठी प्रतिशि प्रदेश  रकारलाई र चाली  प्रतिशि स्थानीय िहलाई बााँडफााँड 
गररनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोचजम प्रदेश ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा भएको रकममध्ये 
प्रदेश  रकारले प्रापि् गने रकम प्रदेश  चञ् चि कोर्मा दाचखला गररनेछ र स्थानीय 
िहलाई प्रदान गररन ेरकम स्थानीय ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा गररनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोचजम स्थानीय ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा भएको रकम 
 िंष्ट्रिधान र य  ऐनको अधीनमा रही आयोगले तनधािरण गरेको आधार र ढााँचा 
बमोचजम प्रदेश  रकारले स्थानीय िहलाई बााँडफााँड गनेछ। 
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(५) उपदफा (४) बमोचजम बााँडफााँटबाट प्रत्येक स्थानीय िहले प्रापि् गने 
रकम प्रदेश  रकारले मात क रूपमा  म्बचन्धि स्थानीय  चञ् चि कोर्मा जम्मा गनुि 
पनेछ। 

(६) य  दफा बमोचजम बााँडफााँट हनुे रकम आतथिक िर्िको अचन्िम मष्ट्रहनामा 
ष्ट्रह ाब तमलान गररनेछ। 

3.  िारी  ाधन कर बााँडफााँटको त फारर मा प्रयोग गररएका िथ्याङ् कको स्रोि 

 िारी  ाधन करलाई प्रदेश तभत्रका स्थानीय िहहरूबीचमा बााँडफााँटको ष्ट्रहस् ा तनधािरण गदाि 
ष्ट्रितभन् न स्रोिहरूबाट िथ्याङ् क  ङ् कलन गररएको छ, ज को ष्ट्रििरण य प्रकार रहेको छीः 

क्र. िं.  ूचक स्रोि 
१. जन ङ् ्या राष्ट्रिय जनगणना २०६८, केन्रीय िथ्याङ् क ष्ट्रिभाग 
२.  डकको लम्बाइ  डक ष्ट्रिभाग, शहरी ष्ट्रिका  िथा भिन तनमािण 

ष्ट्रिभाग र स्थानीय पूिािधार ष्ट्रिभाग 
३. िनले ढाकेको के्षत्रफल िन िथा िािािरण मन्त्रालय 

4.  िारी  ाधन कर बााँडफााँटको ष्ट्रहस् ा त फारर  गनि तलइएका आधार र ढााँचा िथा  ोको 
व्या्या एिम ्ष्ट्रिश् लेर्ण 

आ.ि. २०७८/७९ का लातग प्रदेश  रकारले  ङ् कलन गरी स्थानीय ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा गने 
 िारी  ाधन करलाई प्रदेश अन्िगििका स्थानीय िहहरू बीचमा बााँडफााँट  म्बन्धमा य  आयोगले 
अन्िर- रकारी ष्ट्रित्त व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६क. को उपदफा (४) ले गरेको 
व्यिस्थाबमोचजम देहायको आधार र ढााँचा तनधािरण गरी बााँडफााँटको ष्ट्रहस् ा त फारर  गरेको छीः 

क्र. िं.  ूचक भार प्रतिशि 

१. जन ङ् ्या ४५% 
२.  डकको लम्बाइ ४५% 
३. िनले ढाकेको के्षत्रफल 10% 

क. जन ङ््या 

प्रत्येक स्थानीय िहमा प्रयोगमा आउने  िारी  ाधनको  ङ््याको तनधािरण प्रत्यक्ष िा 
अप्रत्यक्ष रूपमा  ोही स्थान ष्ट्रिशेर्का जनिाको  ङ््याले तनधािरण गरेको हनु्छ भने  िारी 
 ाधनको प्रयोग ाँगै हनुे  कारात्मक िथा नकारात्मक अ र प्रभाि पतन स्थानीय जनिामा नै 
 बै भन्दा बढी परेको हनु्छ। य  अथिमा  िारी  ाधनबाट प्राप्त हनुे करको बााँडफााँटको 
एउटा महत्िपूणि  ूचकको रूपमा  मब्चन्धि स्थानीय िहका जनिाको  ङ््या रहनपुने हनु्छ। 
य ै यथाथििालाई स्िीकार गदै,  ाथै  मग्र  ूचकको  ङ््या र  ापेचक्षि महत्िलाई  मेि 
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्याल गदै  िारी  ाधन कर बााँडफााँटको ष्ट्रहस् ा तनधािरण गने प्रयोजनाथि स्थानीय िहको 
जन ङ््यालाई ४५ प्रतिशि भार ददईएको छ। 

ख.  डकको लम्बाइ 

 डक  ञ् जाल र  िारी  ाधनको  ङ््याबीचमा  ीधा  म्बन्ध रहन्छ। जहााँ धेरै  िारी 
 ाधन हनु्छन, त्यहााँ धेरै  डक ष्ट्रिस्िारको आिश्यकिा पदिछ। जहााँ  डक  ञ् जाल पगेुको 
हनु्छ, त्यहााँ  िारी  ाधनको आिागमन हनु्छ।  िारी  ाधन कर  ङ् कलनको एउटा 
महत्िपूणि उद्देश्य भनेको िी  िारी  ाधन गडु्ने  डकको तनयतमि ममिि  म्भार एिम ्
स्िरोन् निी गनुि पतन हो। य  अथिमा  िारी  ाधन करको बााँडफााँटको एउटा महत्िपूणि 
 ूचकको रूपमा  म्बचन्धि स्थानीय िहमा रहेको  डक  ञ् जाल ( डकको लम्बाइ) लाई 
तलन ुआिश्यक हनु्छ। अिीः प्रत्येक स्थानीय िहको  डकको लम्बाईलाई  िारी  ाधन कर 
बााँडफााँटको एउटा आधार िा  ूचकको रूपमा  मािेश गररएको छ।  ाथै  मग्र  ूचकहरूको 
 ङ््या र  डक लम्बाईको  ापेचक्षि महत्ि  मेिलाई ्याल गदै य  आधारलाई ४५ 
प्रतिशि भार प्रदान गररएको छ। 

ग. िनले ढाकेको के्षत्रफल 

 िारी  ाधनको उपयोगमा िृष्ट्रद्ध हदैु जााँदा य ले िािािरणीय पक्षमा ष्ट्रिस्िारै नकारात्मक 
अ र पादिछ।  िारी  ाधनको अत्यातधक प्रयोगले काििनजन्य प्रदरु्णको  मस्या त जिना 
हनु्छ।  िारी  ाधनहरूले तन िृ गने काििनजन्य प्रदरु्णको उपयकु्त र भरपदो  माधानका 
लातग िन िथा हररयालीको  िंरक्षण र प्रिद्धिनले  हयोग परु् याउनेछ। िन क्षते्रको ष्ट्रिद्यमान 
अिचस्थतिलाई कायमै राख्न िथा थप िन क्षेत्रको ष्ट्रिस्िारका लातग स्थानीय िहले गरेका 
प्रया हरूलाई कर बााँडफााँटको माध्यमबाट प्रोत् ाष्ट्रहि गनुिपने हनु्छ। हाल स्थानीय िहगि 
रूपमा प्रत्येक िर्ि िनके्षत्रको ष्ट्रिस्िार  म्बन्धी ष्ट्रिस्ििृ  ूचक उपलब्ध हनु न केको अिस्थामा 
ष्ट्रिद्यमान िनको क्षेत्र  म्बन्धी प्राप्त पतछल्लो िथ्याङ् कलाई  िारी  ाधन कर बााँडफााँटको 
एउटा आधारको रूपमा  मािेश गररएको छ।  ाथै भष्ट्रिष्यमा िन के्षत्रको ष्ट्रिस्िारमा गरेको 
िाष्ट्रर्िक प्रगतिलाई  मेि थप  ूचकको रूपमा  मािेश गदै लतगनेछ।  िारी  ाधन करको 
रकमलाई िन के्षत्रको  िंरक्षण र ष्ट्रिस्िारमा पररचालन गनि  ष्ट्रकयो  ् भने्न उद्दशे्यका  ाथ 
स्थानीय िहको िनले ढाकेको के्षत्रफललाई १० प्रतिशि भार ददइएको छ। 

उपरोक्त आधार र ढााँचामा रहेर आ.ि. २०७८/७९ का लातग प्रदेश  रकार, प्रदेश निं. १ ले 
 ङ् कलन गरी स्थानीय ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा गने  िारी  ाधन करलाई  ो प्रदेश तभत्रका 
स्थानीय िहहरूबीचमा बााँडफााँटको ष्ट्रहस् ा  िंलग्न अन ुचुी बमोचजम हनुे गरी त फारर  गररएको छीः 

5.  िारी  ाधन कर  ङ् कलन िथा बााँडफााँट र उपयोग  म्बन्धी  झुाि 

क.  िारी  ाधन कर  ङ् कलन  म्िन्धमा 

  िारी  ाधन कर  ङ् कलनलाई ष्ट्रिस्िार गने क्रममा पतछल्ला िर्िहरूमा प्रदेश 
 रकारहरू बीचमा अस्िस्थ प्रतिस्पधािको लक्षण देचखन थालेको छ। ष्ट्रिशेर्गरी एक 
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प्रदेशमा दिाि भएका   िारी  ाधनहरू अन्य प्रदेशमा ठाउाँ ारी भई आएमा राजस्ि 
छुट ददन े भने्न नीति केही प्रदेश  रकारले अच्ियार गरेको पाईएको छ। य  
ष्ट्रकत मको नीतिले  मग्रमा  िारी  ाधन करको दायरा र राजस्ि िृष्ट्रद्ध हनु  क्दैन, 
बरू  ङ् कलन भैरहेको राजस्ि गमु्ने अिस्थामा पगु्दछ।  ाथै प्रदेश-प्रदेश बीचको 
 मन्िय र  हकायिमा  मेि प्रतिकूल अ र पनि  क्नेछ। अिीः प्रदेश  रकारले 
 िारी  ाधन कर  ङ् कलन  म्बन्धी नीति िय गदाि अन्य प्रदेशहरू ाँग  मेि स्िस्थ 
 मन्िय र  हकायि रहने गरी प्रादेचशक करको दरमा  के म्म  मानिा रहने गरी 
तनधािरण गनुि उपयकु्त हनुेछ। 

 एक प्रदेशमा दिाि एिम ् नष्ट्रिकरण भएका  िारी  ाधनहरू अन्य प्रदेशहरूमा पतन 
तनिािधरूपमा आिागमन गनि पाउन ेव्यिस्था  रुचक्षि रहेको छ। य क्रममा कतिपय 
 िारी धनीले आाँफूले तिनुिबझुाउनपुने  िारी  ाधन कर नेपाल तभत्र आाँफू जनु 
स्थानमा ब ेको छ,  ो नचजकै रहेको  िारी  ाधन कर उठाउन े कायािलयबाट 
बझुाउन तमल्न ेव्यिस्था तमलाउाँदा करदािालाई  हज हनुेछ भन ेत्य री  ङ् कलन हनु े
राजस्िलाई प्रदेश-प्रदेश बीचको  मन्ियमा  म्बचन्धि प्रदेशमा हस्िान्िरण गनि 
 ष्ट्रकनछे। अिीः य िफि   म्बचन्धि प्रदेश  रकारले ध्यान ददन ुउपयकु्त हनुेछ।  ाथै 
आधतुनक  चुना प्रितधको प्रयोग गदै ष्ट्रिद्यिुीय प्रणालीबाट  िारी  ाधन करको 
भकु्तानी व्यिस्था तमलाउाँदा राजस्ि भकु्तानी र  ङ् कलनमा थप  हजिा आउनेछ। 

ख.  िारी  ाधन करको बााँडफााँट  म्िन्धमा  

 प्रदेश  रकारले  ङ् कलन गरेको  िारी  ाधन करको ४० प्रतिशिले हनुे रकम 
स्थानीय िहहरूलाई बााँडफााँट गनुिपूिि स्थानीय ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा हनुे र त्यस्िो 
कोर्मा जम्मा भएको रकमलाई राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगले त फारर  
गरेको ष्ट्रहस् ा बमोचजम प्रदेश  रकारले स्थानीय िहको  चिि कोर्मा मात क रूपमा 
हस्िान्िरण गदैजानपुने काननुी व्यिस्था रहेको छ। िर हाल म्मको अभ्या मा प्रदेश 
 रकारहरूले  िारी  ाधन कर बााँडफााँटको रकमलाई मात करूपमा स्थानीय  चिि 
कोर्मा जम्मा हनुेगरी हस्िान्िरण गरेको पाईएको छैन। य  ष्ट्रकत मको व्यिहारले 
एकािफि  काननुी व्यिस्थाको पूणि पालना हनु  केको छैन भन ेअको िफि  स्थानीय 
िहको स्रोि व्यिस्थापनमा कदठनाई उत्पन् न हनु क्छ। अिीः  बै प्रदेश  रकारले 
स्थानीय िहलाई बााँडफााँट गनुिपने  िारी  ाधन करको रकम मात क रूपमा स्थानीय 
 चञ् चि कोर्मा जम्मा हनुे गरी हस्िान्िरण गनुि आिश्यक देचखएको छ।  

 प्रदेश  रकारले  ङ् कलन गरेको  िारी  ाधन करलाई यथाथि  मयमा आधाररि 
(Real Time Based) रहेर प्रदेश ष्ट्रिभाज्य कोर् र िि ्पश्चाि स्थानीय ष्ट्रिभाज्य कोर्मा 
स्ििीः जम्मा हनु ेर मात क रूपमा  म्बचन्धि स्थानीय िहको  चिि कोर्मा जम्मा 
हनु े ष्ट्रकत मको ष्ट्रिद्यिुीय प्रणालीको स्थापना र  िालन गनि  क्दा  िारी  ाधन 
करको बााँडफााँटमा थप प्रभािकाररिा र पारदशीिाको ष्ट्रिका  हनुेछ। 
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ग.  िारी  ाधन करको उपयोग  म्िन्धमा  

 ामान्यियाीः  रकारले  ङ् कलन गने राजस्ि आयलाई  रकारको आिश्यकिा अन ुार 
जनु कैु के्षत्रमा ष्ट्रितनयोजन र खचि गनि  क्ने भए िापतन  म्बचन्धि करदािा प्रतिको 
जिाफदेष्ट्रहिा तनभाउन ेक्रममा  ङ् कतलि राजस्िको प्रयोग कहााँ र क री भैरहेको छ भतन 
देखाउन ु पारदशी  रकारको गणु हो।  िारी  ाधन कर  ङ् कलनको कायि  रकारको 
 मग्र राजस्ि आय  ङ् कलन ाँग मात्र आिद्ध नगरी य को ष्ट्रिचशष्ट उद्देश्यलाई  मेि 
्याल गररन ुआिश्यक छ।  िारी  ाधन कर  ङ् कलनको उद्दशे्य  िारी  ाधनको  हज 
आिागमनका लातग आिश्यक  डक पूिािधारको ष्ट्रिस्िार र ममिि  म्भार गनुिको  ाथै 
 िारी  ाधनको प्रयोगबाट उत्पन् न हनु क्ने  म्भाव्य नकारात्मक अ र िथा प्रभािलाई 
न्यूनीकरण गनि आिश्यक तनयन्त्रणात्मक उपायहरू अपनाउन आिश्यक स्रोिको 
व्यिस्थापन गनुि  मेि हो। य ै  न्दभिमा  िारी  ाधन कर बााँडफााँटको रकमलाई प्रदेश 
िथा स्थानीय िहले मूलिीः देहायका कायिमा ष्ट्रितनयोजन र खचि गनुि आिश्यक देचखन्छीः 

 प्रादेचशक िथा स्थानीय  डकको तनयतमि ममिि  म्भार गनि, 
  डक  रुक्षा  म्बन्धी आिश्यक  ङ्केि चचन्ह,  ूचना र अन्य पूिािधार लगायिको 
स्थापना र तनयतमि ममिि  म्भार गनि, 

  िारी चालक िथा  हचालकहरू, यात्रहुरू र आम नागररकहरूका बीचमा 
 डकको  रुचक्षि उपयोग  म्बन्धी  चेिनामूलक कायिक्रम  िालन गनि, 

  िारी  ाधनको प्रयोग ाँगै य बाट िािािरणमा पने अ रप्रभािलाई न्यूनीकरण गने 
कायि, मूलिीः िनजङ्गलको  िंरक्षण र प्रिद्धिन  म्बन्धी कायिक्रम  ञ् चालन गनि,  

 िािािरणमैत्री  िारी ाधनको प्रिद्धिन गनि, 
 प्रदेश र स्थानीय िहको  ाििजतनक यािायाि प्रणालीलाई व्यिचस्थि बनाउन मूलिीः 
ब पाकि , यात्र ु प्रतिक्षालय िथा  ाििजतनक शौचालय तनमािण लगायिका पूिािधार 
तनमािण गनि। 

*** 
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अन ूुची 

आतथिक िर्ि २०७८/७९ का लातग एकल कर प्रशा न अन्िगिि प्रदेश  रकार, प्रदेश निं. १ ले 
 ङ् कलन गरी स्थानीय ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा गने  िारी  ाधन करको स्थानीय िहहरूबीच 

बााँडफााँटको ष्ट्रहस् ा  
 

क्र. िं. चजल्ला  िंकेि निं. स्थानीय िहको नाम 
 िारी  ाधन करको बााँडफााँट 

ष्ट्रहस् ा (%) 
१ िाप्लेजङु १०१०१ फक्ताङ्लङु्ग गाउाँपातलका 0.694099% 
२ िाप्लेजङु १०१०२ तमक्िाखोला गाउाँपातलका 0.331565% 
३ िाप्लेजङु १०१०३ मेररङ्गदेन गाउाँपातलका 0.318308% 
४ िाप्लेजङु १०१०४ मैिाखोला गाउाँपातलका 0.238612% 
५ िाप्लेजङु १०१०५ आठराई तत्रिेणी गाउाँपातलका 0.244884% 
६ िाप्लेजङु १०१०६ फुङतलङ्ग नगरपातलका 1.181842% 
७ िाप्लेजङु १०१०७ पातथभरा याङ्िराक गाउाँपातलका 0.292987% 
८ िाप्लेजङु १०१०८ त रीजङ्गा गाउाँपातलका 0.436580% 
९ िाप्लेजङु १०१०९ त ददङ्गिा गाउाँपातलका 0.279698% 
१०  िंखिुा भा १०२०१ भोटखोला गाउाँपातलका 0.514833% 
११  िंखिुा भा १०२०२ मकाल ुगाउाँपातलका 0.732743% 
१२  िंखिुा भा १०२०३ त लीचोङ गाउाँपातलका 0.451152% 
१३  िंखिुा भा १०२०४ चचचचला गाउाँपातलका 0.182075% 
१४  िंखिुा भा १०२०५  भापोखरी गाउाँपातलका 0.293885% 
१५  िंखिुा भा १०२०६ खााँदबारी नगरपातलका 1.091341% 
१६  िंखिुा भा १०२०७ पााँचखपन नगरपातलका 0.404915% 
१७  िंखिुा भा १०२०८ चैनपरु नगरपातलका 1.681075% 
१८  िंखिुा भा १०२०९ मादी नगरपातलका 0.275354% 
१९  िंखिुा भा १०२१० धमिदेिी नगरपातलका 0.436322% 
२०  ोलखुमु्ब ु १०३०१ खमु्ब ुपा ाङल्हाम ुगाउाँपातलका 0.272549% 
२१  ोलखुमु्ब ु १०३०२ माहाकुलङु गाउाँपातलका 0.334673% 
२२  ोलखुमु्ब ु १०३०३  ोिाङ गाउाँपातलका 0.152710% 
२३  ोलखुमु्ब ु १०३०४ माप्य दधुकोशी गाउाँपातलका 0.229490% 
२४  ोलखुमु्ब ु १०३०५ थलुङु दधुकोशी गाउाँपातलका 0.323148% 
२५  ोलखुमु्ब ु १०३०६ नेचा ल्यान गाउाँपातलका 0.229549% 
२६  ोलखुमु्ब ु १०३०७  ोलदुधुकुण्ड नगरपातलका 1.004690% 
२७  ोलखुमु्ब ु १०३०८ तलख ुष्ट्रपके गाउाँपातलका 0.202130% 
२८ ओखलढुङ्गा १०४०१ चचशिंखगुढी गाउाँपातलका 0.248199% 
२९ ओखलढुङ्गा १०४०२ त ष्ट्रद्धचरण नगरपातलका 0.954757% 
३० ओखलढुङ्गा १०४०३ मोलङु्ग गाउाँपातलका 0.309065% 
३१ ओखलढुङ्गा १०४०४ चखजीदेम्बा गाउाँपातलका 0.315491% 
३२ ओखलढुङ्गा १०४०५ तलख ुगाउाँपातलका 0.269285% 
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क्र. िं. चजल्ला  िंकेि निं. स्थानीय िहको नाम 
 िारी  ाधन करको बााँडफााँट 

ष्ट्रहस् ा (%) 
३३ ओखलढुङ्गा १०४०६ चम्पादेिी गाउाँपातलका 0.325046% 
३४ ओखलढुङ्गा १०४०७  नुकोशी गाउाँपातलका 0.352506% 
३५ ओखलढुङ्गा १०४०८ मानेभन्ज्याङ्ग गाउाँपातलका 0.471914% 
३६ खोटाङ १०५०१ केष्ट्रपला गढी गाउाँपातलका 0.411761% 
३७ खोटाङ १०५०२ ऐ ेलखुकि  गाउाँपातलका 0.288899% 
३८ खोटाङ १०५०३ रािा बे ी गाउाँपातलका 0.337412% 
३९ खोटाङ १०५०४ हले ी ििुाचङु नगरपातलका 1.759597% 
४० खोटाङ १०५०५ ददके्तल रुपाकोट मझिुागढी नगरपातलका 2.175344% 
४१ खोटाङ १०५०६  ाकेला गाउाँपातलका 0.305878% 
४२ खोटाङ १०५०७ ददप्रङु चइुचमु्मा गाउाँपातलका 0.444726% 
४३ खोटाङ १०५०८ खोटेहाङ गाउाँपातलका 0.580696% 
४४ खोटाङ १०५०९ जन्िेढुङ्गा गाउाँपातलका 0.333440% 
४५ खोटाङ १०५१० बराहपोखरी गाउाँपातलका 0.350613% 
४६ भोजपरु १०६०१ र्डानन्द नगरपातलका 1.514163% 
४७ भोजपरु १०६०२  ाल्पात तलछो गाउाँपातलका 0.286143% 
४८ भोजपरु १०६०३ टेम्केमैयङु गाउाँपातलका 0.404132% 
४९ भोजपरु १०६०४ भोजपरु नगरपातलका 1.314006% 
५० भोजपरु १०६०५ अरुण गाउाँपातलका 0.483530% 
५१ भोजपरु १०६०६ पौिा दङु्मा गाउाँपातलका 0.283297% 
५२ भोजपरु १०६०७ रामप्र ाद राई गाउाँपातलका 0.455879% 
५३ भोजपरु १०६०८ हििुागढी गाउाँपातलका 0.317496% 
५४ भोजपरु १०६०९ आमचोक गाउाँपातलका 0.335023% 
५५ धनकुटा १०७०१ महालक्ष्मी नगरपातलका 0.502095% 
५६ धनकुटा १०७०२ पाचिबा  नगरपातलका 0.926123% 
५७ धनकुटा १०७०३ छथर जोरपाटी गाउाँपातलका 0.347872% 
५८ धनकुटा १०७०४ धनकुटा नगरपातलका 0.923197% 
५९ धनकुटा १०७०५  ष्ट्रहदभमुी गाउाँपातलका 0.278147% 
६० धनकुटा १०७०६  ााँगरुीगढी गाउाँपातलका 0.469023% 
६१ धनकुटा १०७०७ चौष्ट्रि े गाउाँपातलका 0.452641% 
६२ िेह्रथमु १०८०१ आठराई गाउाँपातलका 0.585926% 
६३ िेह्रथमु १०८०२ फेदाप गाउाँपातलका 0.468717% 
६४ िेह्रथमु १०८०३ मेन्छयायेम गाउाँपातलका 0.177718% 
६५ िेह्रथमु १०८०४ म्याङ्गलङु्ग नगरपातलका 1.181848% 
६६ िेह्रथमु १०८०५ लालीगरुााँ  नगरपातलका 0.441014% 
६७ िेह्रथमु १०८०६ छथर गाउाँपातलका 0.378620% 
६८ पााँचथर १०९०१ याङिरक गाउाँपातलका 0.463418% 
६९ पााँचथर १०९०२ ष्ट्रहतलहाङ्ग गाउाँपातलका 0.449774% 
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७० पााँचथर १०९०३ फालेलङु्ग गाउाँपातलका 0.468523% 
७१ पााँचथर १०९०४ ष्ट्रफददम नगरपातलका 1.191946% 
७२ पााँचथर १०९०५ फाल्गनुन्द गाउाँपातलका 0.406897% 
७३ पााँचथर १०९०६ कुम्मायक गाउाँपातलका 0.326597% 
७४ पााँचथर १०९०७ िमु्बेिा गाउाँपातलका 0.247907% 
७५ पााँचथर १०९०८ तमक्लाजङु गाउाँपातलका 0.561084% 
७६ इलाम ११००१ माई जोगमाई गाउाँपातलका 0.523836% 
७७ इलाम ११००२  न्दकपरु गाउाँपातलका 0.510491% 
७८ इलाम ११००३ ईलाम नगरपातलका 1.361005% 
७९ इलाम ११००४ देउमाई नगरपातलका 0.686926% 
८० इलाम ११००५ फाकफोकथमु गाउाँपातलका 0.540447% 
८१ इलाम ११००६ माङ ेबङु गाउापातलका 0.529623% 
८२ इलाम ११००७ चलुाचलुी गाउाँपातलका 0.418883% 
८३ इलाम ११००८ माई नगरपातलका 0.645120% 
८४ इलाम ११००९  ूयोदय नगरपातलका 2.644735% 
८५ इलाम ११०१० रोङ गाउाँपातलका 0.500598% 
८६ झापा १११०१ मेचीनगर नगरपातलका 1.864806% 
८७ झापा १११०२ बदु्धशाचन्ि गाउाँपातलका 0.559470% 
८८ झापा १११०३ अजुिनधारा नगरपातलका 1.777640% 
८९ झापा १११०४ कन्काई नगरपातलका 1.119934% 
९० झापा १११०५ चशि िाक्षी नगरपातलका 1.465549% 
९१ झापा १११०६ कमल गाउाँपातलका 0.738046% 
९२ झापा १११०७ दमक नगरपातलका 0.806720% 
९३ झापा १११०८ गौरादह नगरपातलका 0.800433% 
९४ झापा १११०९ गौररगञ्ज गाउाँपातलका 0.478451% 
९५ झापा ११११० झापा गाउाँपातलका 0.480057% 
९६ झापा १११११ बाह्रदशी गाउाँपातलका 0.478386% 
९७ झापा ११११२ तबिािमोड नगरपातलका 1.330852% 
९८ झापा ११११३ हल्दीबारी गाउाँपातलका 0.456781% 
९९ झापा ११११४ भरमपरु नगरपातलका 0.906332% 
१०० झापा ११११५ कचनकिल गाउाँपातलका 0.500367% 
१०१ मोरङ ११२०१ तमक्लाजङु्ग गाउाँपातलका 0.539644% 
१०२ मोरङ ११२०२ लेटाङ नगरपातलका 0.728805% 
१०३ मोरङ ११२०३ केराबारी गाउाँपातलका 0.614641% 
१०४ मोरङ ११२०४  नु्दरहरैंचा नगरपातलका 1.865178% 
१०५ मोरङ ११२०५ बेलबारी नगरपातलका 1.810805% 
१०६ मोरङ ११२०६ कानेपोखरी गाउाँपातलका 0.571599% 
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१०७ मोरङ ११२०७ पथरी शतनश्चरे नगरपातलका 1.667775% 
१०८ मोरङ ११२०८ उलािबारी नगरपातलका 1.032705% 
१०९ मोरङ ११२०९ रििुामाई नगरपातलका 0.798513% 
११० मोरङ ११२१०  नुिर्ी नगरपातलका 0.764674% 
१११ मोरङ ११२११ रिंगेली नगरपातलका 0.877543% 
११२ मोरङ ११२१२ ग्रामथान गाउाँपातलका 0.465618% 
११३ मोरङ ११२१३ बढुीगिंगा गाउाँपातलका 0.545282% 
११४ मोरङ ११२१४ तबराटनगर महानगरपातलका 4.539517% 
११५ मोरङ ११२१५ कटहरी गाउाँपातलका 0.518364% 
११६ मोरङ ११२१६ धनपालथान गाउाँपातलका 0.540431% 
११७ मोरङ ११२१७ जहदा गाउाँपातलका 0.558187% 
११८  नु री ११३०१ धरान उपमहानगरपातलका 2.076813% 
११९  नु री ११३०२ बराहक्षेत्र नगरपातलका 1.042719% 
१२०  नु री ११३०३ कोशी गाउाँपातलका 0.510488% 
१२१  नु री ११३०४ भोक्राहा नरत िंह गाउाँपातलका 0.495039% 
१२२  नु री ११३०५ रामधनुी नगरपातलका 0.622214% 
१२३  नु री ११३०६ ईटहरी उपमहानगरपातलका 2.377360% 
१२४  नु री ११३०७ दहुबी नगरपातलका 1.176409% 
१२५  नु री ११३०८ गढी गाउाँपातलका 0.450611% 
१२६  नु री ११३०९ इनरुिा नगरपातलका 0.981070% 
१२७  नु री ११३१० हररनगर गाउाँपातलका 0.466977% 
१२८  नु री ११३११ देिानगन्ज गाउाँपातलका 0.445527% 
१२९  नु री ११३१२ बजुि गाउाँपातलका 0.398672% 
१३० उदयपरु ११४०१ बेलका नगरपातलका 0.741835% 
१३१ उदयपरु ११४०२ चौदण्डीगढी नगरपातलका 1.899277% 
१३२ उदयपरु ११४०३ तत्रयगुा नगरपातलका 1.963574% 
१३३ उदयपरु ११४०४ रौिामाई गाउाँपातलका 0.530606% 
१३४ उदयपरु ११४०५ तलम्चङु्बङु गाउाँपातलका 0.252368% 
१३५ उदयपरु ११४०६ िाप्ली गाउाँपातलका 0.319723% 
१३६ उदयपरु ११४०७ कटारी नगरपातलका 2.375063% 
१३७ उदयपरु ११४०८ उदयपरुगढी गाउाँपातलका 0.600292% 
      जम्मा 100.00% 
 

पनुश्च : 

स्थानीय ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा हनुे  िारी  ाधन कर रकमलाई माथी उचल्लचखि ष्ट्रहस् ाले गणुन 
गरी प्राप्त हनुे रकम नै प्रदेश  रकारबाट  म्बचन्धि स्थानीय िहले प्राप्त गने रकम हनुेछ।  


