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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, गण्डकी 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 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, गण्डकी प्रदेशले 
 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, गण्डकी प्रदेशले 
 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 गोरखा ४०१०१ चमुनबु्री गाउाँपातलका 0.842007% 
२ गोरखा ४०१०२ अचजरकोट गाउाँपातलका 0.642678% 
३ गोरखा ४०१०३ बारपाक  तुलकोट गाउाँपातलका 0.949862% 
४ गोरखा ४०१०४ धाचे गाउाँपातलका 0.830887% 
५ गोरखा ४०१०५ आरुघाट गाउाँपातलका 0.854696% 
६ गोरखा ४०१०६ तभम ेनथापा गाउाँपातलका 0.730943% 
७ गोरखा ४०१०७ त रानचोक गाउाँपातलका 0.872559% 
८ गोरखा ४०१०८ पालङु्गटार नगरपातलका 1.255452% 
९ गोरखा ४०१०९ गोरखा नगरपातलका 2.167390% 
१० गोरखा ४०११० शहीद लखन गाउाँपातलका 0.995840% 
११ गोरखा ४०१११ गण्डकी गाउाँपातलका 1.004719% 
१२ मनाङ ४०२०१ नापाि भतूम गाउाँपातलका 0.047960% 
१३ मनाङ ४०२०२ मनाङ ष्ट्रङस्याङ गाउाँपातलका 0.169952% 
१४ मनाङ ४०२०३ चामे गाउाँपातलका 0.089984% 
१५ मनाङ ४०२०४ ना ों गाउाँपातलका 0.405514% 
१६ मसु्िाङ ४०३०१ लो घेकर दामोदरकुण्ड गाउाँपातलका 0.359059% 
१७ मसु्िाङ ४०३०२ घरपझोङ गाउाँपातलका 0.243397% 
१८ मसु्िाङ ४०३०३ िारागङु मचुक्तक्षेत्र गाउाँपातलका 0.530519% 
१९ मसु्िाङ ४०३०४ लोमन्थाङ गाउाँपातलका 0.314827% 
२० मसु्िाङ ४०३०५ था ाङ गाउाँपातलका 0.349549% 
२१ म्याग्दी ४०४०१ अन्नपूणि गाउाँपातलका 0.973068% 
२२ म्याग्दी ४०४०२ रघगुिंगा गाउाँपातलका 0.933175% 
२३ म्याग्दी ४०४०३ धिलातगरी गाउाँपातलका 0.748002% 
२४ म्याग्दी ४०४०४ मातलका गाउाँपातलका 0.652085% 
२५ म्याग्दी ४०४०५ मिंगला गाउाँपातलका 0.740157% 
२६ म्याग्दी ४०४०६ बेनी नगरपातलका 2.484465% 
२७ कास्की ४०५०१ मादी गाउाँपातलका 1.128039% 
२८ कास्की ४०५०२ माछापचु्छ्रे गाउाँपातलका 0.930343% 
२९ कास्की ४०५०३ अन्नपूणि गाउाँपातलका 0.879754% 
३० कास्की ४०५०४ पोखरा महानगरपातलका 10.312723% 
३१ कास्की ४०५०५ रूपा गाउाँपातलका 0.600515% 
३२ लमजङु ४०६०१ दोदी गाउाँपातलका 0.948621% 
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क्र. िं. चजल्ला  िंकेि निं. स्थानीय िहको नाम 
 िारी  ाधन 
करको बााँडफााँट 
ष्ट्रहस् ा (%) 

३३ लमजङु ४०६०२ मस्र्याङ्गदी गाउाँपातलका 1.096837% 
३४ लमजङु ४०६०३ क्ब्होला ोथार गाउाँपातलका 0.502229% 
३५ लमजङु ४०६०४ मध्यनेपाल नगरपातलका 2.375621% 
३६ लमजङु ४०६०५ बें ीशहर नगरापातलका 2.004692% 
३७ लमजङु ४०६०६  नु्दरबजार नगरपातलका 1.622087% 
३८ लमजङु ४०६०७ राईना  नगरपातलका 1.192497% 
३९ लमजङु ४०६०८ दधुपोखरी गाउाँपातलका 0.581299% 
४० िनहुाँ ४०७०१ भान ुनगरपातलका 1.696574% 
४१ िनहुाँ ४०७०२ ब्या  नगरपातलका 2.912622% 
४२ िनहुाँ ४०७०३ म्याग्दे गाउाँपातलका 0.751194% 
४३ िनहुाँ ४०७०४ शकु्लागण्डकी नगरपातलका 2.286571% 
४४ िनहुाँ ४०७०५ तभमाद नगरपातलका 2.513228% 
४५ िनहुाँ ४०७०६ चघररङ्ग गाउाँपातलका 0.761090% 
४६ िनहुाँ ४०७०७ ऋष्ट्रर्ङ्ग गाउाँपातलका 1.028489% 
४७ िनहुाँ ४०७०८ देिघाट गाउाँपातलका 0.624232% 
४८ िनहुाँ ४०७०९ बचन्दपरु गाउाँपातलका 1.488730% 
४९ िनहुाँ ४०७१० आाँबखैुरेनी गाउाँपातलका 0.675174% 
५० निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पूिि) ४०८०१ गैडाकोट नगरपातलका 2.220022% 
५१ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पूिि) ४०८०२ बतुलङ्गटार गाउाँपातलका 0.722872% 
५२ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पूिि) ४०८०३ बौदीकाली गाउाँपातलका 0.507839% 
५३ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पूिि) ४०८०४ हपु् ेकोट गाउाँपातलका 1.030545% 
५४ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पूिि) ४०८०५ देिचलुी नगरपातलका 1.676832% 
५५ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पूिि) ४०८०६ कािा ोिी नगरपातलका 3.148569% 
५६ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पूिि) ४०८०७ मध्यतबन्द ुनगरपातलका 1.779758% 
५७ निलपरा ी (बदिघाट  सु्िा पूिि) ४०८०८ तबनयी तत्रिेणी गाउाँपातलका 1.163816% 
५८ स्याङजा ४०९०१ पिुलीबजार नगरपातलका 2.010561% 
५९ स्याङजा ४०९०२ फेदीखोला गाउाँपातलका 0.436490% 
६० स्याङजा ४०९०३ आाँतधखोला गाउाँपातलका 0.546620% 
६१ स्याङजा ४०९०४ अजुिनचौपारी गाउाँपातलका 0.521494% 
६२ स्याङजा ४०९०५ भीरकोट नगरपातलका 1.868621% 
६३ स्याङजा ४०९०६ तबरुिा गाउाँपातलका 0.610576% 
६४ स्याङजा ४०९०७ हररना  गाउाँपातलका 0.682625% 
६५ स्याङजा ४०९०८ चापाकोट नगरपातलका 1.727444% 
६६ स्याङजा ४०९०९ िातलङ्ग नगरपातलका 1.948460% 
६७ स्याङजा ४०९१० गल्याङ नगरपातलका 2.018819% 
६८ स्याङजा ४०९११ कालीगण्डकी गाउाँपातलका 0.678353% 
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 िारी  ाधन 
करको बााँडफााँट 
ष्ट्रहस् ा (%) 

६९ पििि ४१००१ मोदी गाउाँपातलका 0.946150% 
७० पििि ४१००२ जलजला गाउाँपातलका 0.779196% 
७१ पििि ४१००३ कुश्मा नगरपातलका 2.041177% 
७२ पििि ४१००४ फलेबा  नगरपातलका 0.931448% 
७३ पििि ४१००५ महाचशला गाउाँपातलका 0.374020% 
७४ पििि ४१००६ तबहादी गाउाँपातलका 0.441131% 
७५ पििि ४१००७ पैयुिं गाउाँपातलका 0.400480% 
७६ बागलङु ४११०१ बाग्लङु्ग नगरपातलका 2.070778% 
७७ बागलङु ४११०२ काठेखोला गाउाँपातलका 0.857794% 
७८ बागलङु ४११०३ िाराखोला गाउाँपातलका 0.529017% 
७९ बागलङु ४११०४ िमानखोला गाउाँपातलका 0.357009% 
८० बागलङु ४११०५ ढोरपाटन नगरपातलका 1.006362% 
८१ बागलङु ४११०६ तन ीखोला गाउाँपातलका 0.763057% 
८२ बागलङु ४११०७ बतडगाड गाउाँपातलका 1.105005% 
८३ बागलङु ४११०८ गल्कोट नगरपातलका 1.349969% 
८४ बागलङु ४११०९ बरेङ गाउाँपातलका 0.526694% 
८५ बागलङु ४१११० जैतमनी नगरपातलका 1.118490% 

      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।  

  
 

 

 

 


