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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,  दूुरपश् चम प्रदेशलाई 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 आियकिाका 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 आियक  मन्िय िथा  हकायिको आियकिा पदिछ। 

नेपालको  िंष्ट्रिधानले  ङ् घ, प्रदेश र स्थानीय िहको एकल िथा  ाझा अतधकारका ष्ट्रिर्यहरू 
 ूश्चकृि गनुिका  ाथै िीनै िहको आतथिक कायिप्रणाली म्बन्धमा  मेि छुट्टाछुटै्ट व्यिस्था गरेको 
छ।  ाथै िहगि  रकारहरू बीचको  म्बन्ध  हकाररिा,  हअश्स्ित्ि र  मन्ियको त द्धान्िमा 
आधाररि हनुे  मेि प्रष्ट उल्लेख गररएको छ।  िंष्ट्रिधानको उश्ल्लश्खि व्यिस्थालाई आत्म ाि गदै 
प्रदेश र स्थानीय िहको एकल अतधकारके्षत्र तभत्र परेका घरजग्गा रश्जिेशन 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 श्जम्मेिारी  िंिै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 
बमोश्जम 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 
लेश्खएको भए िापतन  िंष्ट्रिधानको अन ूुचीमा प्रदेश र स्थानीय िह दबैुको 
अतधकार ूचीमा रहेका देहायको कर देहाय बमोश्जम 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) 
बमोश्जम प्रदेशले लगाएको र उठाएको  िारी  ाधन करबाट उठेको रकम प्रदेश 
 रकारले प्रदेश ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा गनेछ।  

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

(३) उपदफा (२) बमोश्जम प्रदेश ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा भएको रकममध्ये 
प्रदेश  रकारले प्रापि् गने रकम प्रदेश  श्ञ् चि कोर्मा दाश्खला गररनेछ र स्थानीय 
िहलाई प्रदान गररन ेरकम स्थानीय ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा गररनेछ। 

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

(६) य  दफा बमोश्जम बााँडफााँट हनुे रकम आतथिक िर्िको अश्न्िम 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 ्ष्ट्रि 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 
व्यिस्थाबमोश्जम 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  मब्श्न्धि स्थानीय िहका जनिाको  ङ््या रहनपुने हनु्छ। 
य ै यथाथििालाई स्िीकार गदै,  ाथै  मग्र  ूचकको  ङ््या र  ापेश्क्षि 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 आियकिा पदिछ। जहााँ  डक  ञ् जाल पगेुको 
हनु्छ, त्यहााँ  िारी  ाधनको आिागमन हनु्छ।  िारी  ाधन कर  ङ् कलनको एउटा 
महत्िपूणि उद्देय भनेको िी  िारी  ाधन गडु्ने  डकको तनयतमि ममिि  म्भार एिम ्
स्िरोन् निी गनुि पतन हो। य  अथिमा  िारी  ाधन करको बााँडफााँटको एउटा महत्िपूणि 
 ूचकको रूपमा  म्बश्न्धि स्थानीय िहमा रहेको  डक  ञ् जाल ( डकको लम्बाइ) लाई 
तलन ुआियक 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  ापेश्क्षि 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 
अिश्स्थतिलाई 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 उद्देयका  ाथ 
स्थानीय िहको िनले ढाकेको के्षत्रफललाई १० प्रतिशि भार ददइएको छ। 

उपरोक्त आधार र ढााँचामा रहेर आ.ि. २०७८/७९ का लातग प्रदेश  रकार,  दूुरपश्िम प्रदेशले 
 ङ् कलन गरी स्थानीय ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा गने  िारी  ाधन करलाई  ो प्रदेश तभत्रका 
स्थानीय िहहरूबीचमा बााँडफााँटको ष्ट्रहस् ा  िंलग्न अन ुचुी बमोश्जम 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 देश्खन 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 अश््ियार 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 प्रादेश्शक 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  रुश्क्षि रहेको छ। य क्रममा कतिपय 
 िारी धनीले आाँफूले तिनुिबझुाउनपुने  िारी  ाधन कर नेपाल तभत्र आाँफू जनु 
स्थानमा ब ेको छ,  ो नश्जकै रहेको  िारी  ाधन कर उठाउन े कायािलयबाट 
बझुाउन तमल्न ेव्यिस्था तमलाउाँदा करदािालाई  हज हनुेछ भन ेत्य री  ङ् कलन हनु े
राजस्िलाई प्रदेश-प्रदेश बीचको  मन्ियमा  म्बश्न्धि प्रदेशमा हस्िान्िरण गनि 
 ष्ट्रकनछे। अिीः य िफि   म्बश्न्धि 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 ा बमोश्जम प्रदेश  रकारले स्थानीय िहको  श्िि 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  श्िि 
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 
 श्ञ् चि कोर्मा जम्मा हनुे गरी हस्िान्िरण गनुि आियक देश्खएको छ।  

 प्रदेश  रकारले  ङ् कलन गरेको  िारी  ाधन करलाई यथाथि  मयमा आधाररि 
(Real Time Based) रहेर प्रदेश ष्ट्रिभाज्य कोर् र िि ्पिाि स्थानीय ष्ट्रिभाज्य कोर्मा 
स्ििीः जम्मा हनु ेर मात क रूपमा  म्बश्न्धि स्थानीय िहको  श्िि 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 आियकिा अन ुार 
जनु कैु के्षत्रमा ष्ट्रितनयोजन र खचि गनि  क्ने भए िापतन  म्बश्न्धि 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 ष्ट्रिश्शष्ट उद्देयलाई  मेि 
्याल गररन ुआियक छ।  िारी  ाधन कर  ङ् कलनको उद्देय  िारी  ाधनको  हज 
आिागमनका लातग आियक  डक पूिािधारको ष्ट्रिस्िार र ममिि  म्भार गनुिको  ाथै 
 िारी  ाधनको प्रयोगबाट उत्पन् न हनु क्ने  म्भाव्य नकारात्मक अ र िथा प्रभािलाई 
न्यूनीकरण गनि आियक तनयन्त्रणात्मक उपायहरू अपनाउन आियक स्रोिको 
व्यिस्थापन गनुि  मेि हो। य ै  न्दभिमा  िारी  ाधन कर बााँडफााँटको रकमलाई प्रदेश 
िथा स्थानीय िहले मूलिीः देहायका कायिमा ष्ट्रितनयोजन र खचि गनुि आियक देश्खन्छीः 

 प्रादेश्शक िथा स्थानीय  डकको तनयतमि ममिि  म्भार गनि, 
  डक  रुक्षा  म्बन्धी आियक  ङ्केि श्चन्ह,  ूचना र अन्य पूिािधार लगायिको 
स्थापना र तनयतमि ममिि  म्भार गनि, 

  िारी चालक िथा  हचालकहरू, यात्रहुरू र आम नागररकहरूका बीचमा 
 डकको  रुश्क्षि 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 व्यिश्स्थि 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,  दूुरपश् चम प्रदेशले 

 ङ् कलन गरी स्थानीय ष्ट्रिभाज्य कोर्मा जम्मा गने  िारी  ाधन करको स्थानीय िहहरूबीच 
बााँडफााँटको ष्ट्रहस् ा 

क्र. िं. श्जल्ला  िंकेि निं. स्थानीय िहको नाम  िारी  ाधन करको बााँडफााँट ष्ट्रहस् ा (%) 
१ बाजरुा ७०१०१ ष्ट्रहमाली गाउाँपातलका 0.578533% 
२ बाजरुा ७०१०२ गौमलु गाउाँपातलका 0.343516% 
३ बाजरुा ७०१०३ बढुीनन्दा नगरपातलका 2.290414% 
४ बाजरुा ७०१०४ स्िामीकातििक खापर गाउाँपातलका 0.292098% 
५ िाजरुा ७०१०५ जगन्नाथ गाउाँपातलका 0.377145% 
६ बाजरुा ७०१०६ बतडमातलका नगरपातलका 0.664252% 
७ बाजरुा ७०१०७ खप्तड छेडेदह गाउाँपातलका 0.491037% 
८ बाजरुा ७०१०८ बढुीगिंगा नगरपातलका 2.053291% 
९ बाजरुा ७०१०९ तत्रिेणी नगरपातलका 1.929503% 
१० बझाङ ७०२०१  ाइपाल गाउाँपातलका 0.495375% 
११ बझाङ ७०२०२ बुिंगल नगरपातलका 2.536816% 
१२ बझाङ ७०२०३  ूमाि गाउाँपातलका 0.293143% 
१३ बझाङ ७०२०४ िालकोट गाउाँपातलका 0.621475% 
१४ बझाङ ७०२०५ मष्टा गाउाँपातलका 0.330154% 
१५ बझाङ ७०२०६ जयपथृ्िी नगरपातलका 0.760686% 
१६ बझाङ ७०२०७ छतब  पातथभरा गाउाँपातलका 0.425492% 
१७ बझाङ ७०२०८ दगुािथली गाउाँपातलका 0.314259% 
१८ बझाङ ७०२०९ केदारस्युाँ गाउाँपातलका 0.545122% 
१९ बझाङ ७०२१० तबत्थडश्चर गाउाँपातलका 0.486288% 
२० बझाङ ७०२११ थलारा गाउाँपातलका 0.524435% 
२१ बझाङ ७०२१२ खप्तडछान्ना गाउाँपातलका 0.432076% 
२२ दाच ुिला ७०३०१ ब्यााँ  गाउाँपातलका 0.678978% 
२३ दाच ुिला ७०३०२ दहुुाँ गाउाँपातलका 0.523797% 
२४ दाच ुिला ७०३०३ महाकाली नगरपातलका 0.645095% 
२५ दाच ुिला ७०३०४ नौगाड गाउाँपातलका 0.470266% 
२६ दाच ुिला ७०३०५ अष्ट्रपष्ट्रहमाल गाउाँपातलका 0.369196% 
२७ दाच ुिला ७०३०६ मामाि गाउाँपातलका 0.398911% 
२८ दाच ुिला ७०३०७ शैल्यश्शखर नगरपातलका 1.540548% 
२९ दाच ुिला ७०३०८ मातलकाजुिन गाउाँपातलका 0.437709% 
३० दाच ुिला ७०३०९ लेकम गाउाँपातलका 0.322700% 
३१ बैिडी ७०४०१ डीला ैनी गाउाँपातलका 0.507065% 
३२ बैिडी ७०४०२ दोगडाकेदार गाउाँपातलका 0.710853% 
३३ बैिडी ७०४०३ पचुौंडी नगरपातलका 0.924658% 
३४ बैिडी ७०४०४  नुिया गाउाँपातलका 0.504685% 
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क्र. िं. श्जल्ला  िंकेि निं. स्थानीय िहको नाम  िारी  ाधन करको बााँडफााँट ष्ट्रहस् ा (%) 
३५ बैिडी ७०४०५ दशरथचन्द नगरपातलका 0.978474% 
३६ बैिडी ७०४०६ पन्चेश्वर गाउाँपातलका 0.437059% 
३७ बैिडी ७०४०७ श्शिनाथ गाउाँपातलका 0.363482% 
३८ बैिडी ७०४०८ मेलौली नगरपातलका 1.589322% 
३९ बैिडी ७०४०९ पाटन नगरपातलका 1.079351% 
४० बैिडी ७०४१० त गा  गाउाँपातलका 0.599685% 
४१ डाँडेलधरुा ७०५०१ निदगुाि गाउाँपातलका 0.517370% 
४२ डाँडेलधरुा ७०५०२ अमरगढी नगरपातलका 1.062482% 
४३ डाँडेलधरुा ७०५०३ अजयमेरु गाउाँपातलका 0.578483% 
४४ डाँडेलधरुा ७०५०४ भागेश्वर गाउाँपातलका 0.571616% 
४५ डाँडेलधरुा ७०५०५ परशरुाम नगरपातलका 1.364365% 
४६ डाँडेलधरुा ७०५०६ आतलिाल गाउाँपातलका 0.757133% 
४७ डाँडेलधरुा ७०५०७ गन्यापधरुा गाउाँपातलका 0.588485% 
४८ डोटी ७०६०१ पषु्ट्रििचौकी गाउाँपातलका 0.765584% 
४९ डोटी ७०६०२  ायल गाउाँपातलका 0.566632% 
५० डोटी ७०६०३ आदशि गाउाँपातलका 0.648021% 
५१ डोटी ७०६०४ श्शखर नगरपातलका 2.371466% 
५२ डोटी ७०६०५ ददपायल त लगढी नगरपातलका 1.244273% 
५३ डोटी ७०६०६ के.आई.त िं. गाउाँपातलका 0.750353% 
५४ डोटी ७०६०७ बोगटान फुश्ड् ल गाउाँपातलका 0.955745% 
५५ डोटी ७०६०८ बडीकेदार गाउाँपातलका 0.967434% 
५६ डोटी ७०६०९ जोरायल गाउाँपातलका 1.162898% 
५७ अछाम ७०७०१ पिंचदेिल तबनायक नगरपातलका 1.876649% 
५८ अछाम ७०७०२ रामारोशन गाउाँपातलका 0.670737% 
५९ अछाम ७०७०३ मेल्लेख गाउाँपातलका 0.653142% 
६० अछाम ७०७०४  ााँफेबगर नगरपातलका 1.084989% 
६१ अछाम ७०७०५ चौरपाटी गाउाँपातलका 0.985117% 
६२ अछाम ७०७०६ मिंगल ेन नगरपातलका 2.313913% 
६३ अछाम ७०७०७ बान्नीगढी जयगढ गाउाँपातलका 0.528803% 
६४ अछाम ७०७०८ कमलबजार नगरपातलका 0.800114% 
६५ अछाम ७०७०९ ढकारी गाउाँपातलका 0.672060% 
६६ अछाम ७०७१० िमुािखााँद गाउाँपातलका 0.791627% 
६७ कैलाली ७०८०१ मोहन्याल गाउाँपातलका 1.242773% 
६८ कैलाली ७०८०२ चरेु गाउाँपातलका 1.143484% 
६९ कैलाली ७०८०३ गोदािरी नगरपातलका 2.124484% 
७० कैलाली ७०८०४ गौरीगिंगा नगरपातलका 3.062930% 
७१ कैलाली ७०८०५ घोडाघोडी नगरपातलका 2.130567% 
७२ कैलाली ७०८०६ बदिगोररया गाउाँपातलका 0.843038% 
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७३ कैलाली ७०८०७ लश्म्क चहुा नगरपातलका 4.789641% 
७४ कैलाली ७०८०८ जानकी गाउाँपातलका 1.106731% 
७५ कैलाली ७०८०९ जोशीपरु गाउाँपातलका 0.949945% 
७६ कैलाली ७०८१० ष्ट्रटकापरु नगरपातलका 3.271069% 
७७ कैलाली ७०८११ भजनी नगरपातलका 1.421805% 
७८ कैलाली ७०८१२ कैलारी गाउाँपातलका 1.525222% 
७९ कैलाली ७०८१३ धनगढी उपमहानगरपातलका 5.173391% 
८० किनपरु ७०९०१ कृष्णपरु नगरपातलका 1.335230% 
८१ किनपरु ७०९०२ शकु्लाफााँटा नगरपातलका 1.910107% 
८२ किनपरु ७०९०३ बेदकोट नगरपातलका 2.722554% 
८३ किनपरु ७०९०४ तभमदत्त नगरपातलका 2.827180% 
८४ किनपरु ७०९०५ चााँदनी-दोधारा नगरपातलका 0.801502% 
८५ किनपरु ७०९०६ लालझाडी गाउाँपातलका 0.688531% 
८६ किनपरु ७०९०७ पनुिाि  नगरपातलका 3.596715% 
८७ किनपरु ७०९०८ बेलौरी नगरपातलका 1.728051% 
८८ किनपरु ७०९०९ बेलडााँडी गाउाँपातलका 0.488615% 

      जम्मा 100.00% 
 

 पनुि : 

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

 
 

 

 

 


