राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग
त िं हदरबार, काठमाडौं
आतथिक िर्ि २०७९/८० का लातग एकल कर प्रशा नअन्िगिि प्रदे श
जम्मा गने

िार

ाधन करलाई ्थानयय

रकारले

रकारबयच बााँडफााँट

ङ्कलन गर ्थानयय ष्ट्रिाा्य कोर्मा

म्बन्धमा प्रदे श

रकार, बागमिय प्रदे शलाई

गररएको त फारर
त फारर

तमति: २०७8/१२/22 गिे, मिं गलबार

१. पृष्ठाूतम
ङ्घयय शा न प्रलाल को महवपिपूलि आधार्िम्ाको पमपमा ष्ट्रित्तयय

अियिहपम मध्येको एक ानेको

ङ्घययिा रहे को ह्न् व ष्ट्रित्तयय

ङ्घययिाका ष्ट्रितान्न

ङ्घयय ाकााहपम बयचमा राज्ि अतधकारको बााँडफााँट होव िहगि

एकािफि खचिको आिश्यकिाका आधारमा राज्ि अतधकारको बााँडफााँट गररन्

ाने अकोिफि

तमिव्ययय एिम् प्राािकार बनाउन र करदािाहपमको कर कान्न पालनालाई

हज ि्ल्याउन पतन िहगि

राज्ि प्रशा न
नेपालको

म्बन्धमा आिश्यक

िं ष्ट्रिधानले

ङ्घ, प्रदे श र ्थानयय

ियनै िहको आतथिक कायिप्रलाल
हकाररिा,

मन्िय िथा

हअस््िवपि र

म्बन्धमा

ाझा अतधकारका ष्ट्रिर्यहपम

् ट्टा ् ट्टै व्यि्था गरे को

मन्ियको त द्धान्िमा आधाररि ह्ने

व्यि्थालाई आवपम ाि गदै प्रदे श र ्थानयय

मग्र राज्ि प्रशा नलाई
रकार बयच

हकायिको आिश्यकिा पदि व

रकारको एकल िथा
मेि

रकार बयचमा

व

ाथै, िहगि

मेि ्पष्ट उल्लेख गररएको

ूचयकृि गन्क
ि ा
रकार बयचको

व

ाथै
म्बन्ध

िं ष्ट्रिधानको उस्ल्लस्खि

रकारको एकल अतधकार क्षेत्रतात्र परे का घरजग्गा रस्जिे शन श्ल्क,

िार

ाधन कर, मनोरञ्जन कर र ष्ट्रि्ापन कर उठाउने अतधकारलाई अन्िर- रकार ष्ट्रित्त व्यि्थापन ऐन, २०७४ ले एकल
कर प्रशा नको दायरामा ल्याई वपय र

ङ्कतलि राज्ि आयलाई प्रदे श र ्थानयय िहबयचमा बााँडफााँटको व्यि्था गरे को

व
एकल कर प्रशा न अन्िगिि

िार

ाधन करको दर तनधािरल र

ङ्कतलि कर रकमको ६० प्रतिशिले ह्ने रकम प्रदे श

ङ्कलनको कायि प्रदे श

रकारले गदि

ाने वपय र

रकारलाई र ४० प्रतिशिले ह्ने रकम ्थानयय

रकारलाई

बााँडफााँट गने व्यि्था अन्िर- रकार ष्ट्रित्त व्यि्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६क. को उपदफा (२) ले गरे को
रकारलाई बााँडफााँट ह्ने क्ल रकमलाई प्रदे शतात्र रहेका ्थानयय

ाथै, ्थानयय

ढााँचा तनधािरलको अतधकार िथा स्जम्मेिार
रहेको

व

रकार बयचमा बााँडफााँटको आधार र

िं िैधातनक तनकायको पमपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको

व य ै व्यि्थालाई कायािन्ियन गने क्रममा ष्ट्रिगिका िर्िहपममा ज्िै आगामय आतथिक िर्ि २०७९/८० का

लातग पतन प्रदे श

रकारले

ङ्कलन गर ्थानयय ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा गने

बााँडफााँटको आधार, ढााँचा र ष्ट्रह् ा य

आयोगबाट तनधािरल गर प्रदे श

िार

ाधन करलाई ्थानयय

रकार मक्ष त फारर

गररएको

रकारबयच

व

२. कान्नय व्यि्था
क. नेपालको


िं ष्ट्रिधान

धारा ६०. राज्ि स्रोिको बााँडफााँट: (१)

ङ्घ, प्रदे श र ्थानयय िहले आफ्नो आतथिक अतधकार क्षेत्रतात्रको

ष्ट्रिर्यमा कर लगाउन र िय स्रोिहपमबाट राज्ि उठाउन
पतन िहको

क्ने न्व िर

ाझा

ूचयतात्रको ष्ट्रिर्यमा र क्नै

ूचयमा नपरे का ष्ट्रिर्यमा कर लगाउने र राज्ि उठाउने व्यि्था नेपाल

बमोस्जम ह्ने व

1

रकारले तनधािरल गरे

(७)

ङ्घ, प्रदे श र ्थानयय िहबयच राज्िको बााँडफााँट गदाि

पने व



अन् ूचय ६ - प्रदे शको अतधकारको

ूचयीः क्र. िं .४ मा

अन् ूचय ८ - ्थानयय िहको अतधकारको

ख. अन्िर- रकार ष्ट्रित्त व्यि्थापन ऐन, २०७४


दफा ५. एकल कर प्रशा नीः (१) य

िार

ूचयीः क्र. िं .४ मा

न्ि्तलि र पारदशी पमपमा गन्ि

ाधन कर
िार

मेि रहे कोव

ाधन कर

मेि रहे कोव

् ै क्रा लेस्खएको ाए िापतन
ऐन िथा प्रचतलि कान्नमा ज्न क

िं ष्ट्रिधानको अन् ूचयमा प्रदे श र ्थानयय िह द्बैको अतधकार ूचयमा रहेका दे हायको कर दे हाय बमोस्जम

लगााने र उठााने ीः(क)

िार

ाधन करको दर प्रदे शले लगाउने र उठाउने,

िर टााँगा, ररक् ा, अटोररक् ा र ष्ट्रिद्य्ियय ररक् ामा
गाउाँपातलका िा नगरपातलकाले लगाउने र उठाउने व


दफा ६क.

िार

िार

ाधन करको दर

ाधन करको बााँडफााँटीः (१) दफा ५ उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोस्जम प्रदे शले

लगाएको र उठाएको

िार

ाधन करबाट उठे को रकम प्रदे श

रकारले प्रदे श ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा

गने व
(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रदे श ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा ाएको रकममध्ये
रकारलाई र चाल

ाठी प्रतिशि प्रदे श

प्रतिशि ्थानयय िहलाई बााँडफााँट गररने व

(३) उपदफा (२) बमोस्जम प्रदे श ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा ाएको रकममध्ये प्रदे श
गने रकम प्रदे श

स्ञ्चि कोर्मा दास्खला गररने

कोर्मा जम्मा गररने व

रकारले प्राप्ि

र ्थानयय िहलाई प्रदान गररने रकम ्थानयय ष्ट्रिाा्य

(४) उपदफा (३) बमोस्जम ्थानयय ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा ाएको रकम
अधयनमा रह आयोगले तनधािरल गरे को आधार र ढााँचा बमोस्जम प्रदे श

िं ष्ट्रिधान र य

ऐनको

रकारले ्थानयय िहलाई बााँडफााँट

गने व
(५) उपदफा (४) बमोस्जम बााँडफााँटबाट प्रवपयेक ्थानयय िहले प्राप्ि गने रकम प्रदे श
मात क पमपमा

म्बस्न्धि ्थानयय

(६) य
गररने व
३.
िार

िार

रकारले

स्ञ्चि कोर्मा जम्मा गन्ि पने व

दफा बमोस्जम बााँडफााँट ह्ने रकम आतथिक िर्िको अस्न्िम मष्ट्रहनामा ष्ट्रह ाब तमलान

ाधन कर बााँडफााँटको त फारर मा प्रयोग गररएका िथ्याङ्कको स्रोि

ाधन करलाई प्रदे श तात्रका ्थानयय

ङ्कलन गररएको

, ज को ष्ट्रििरल य प्रकार रहे को

२.

ीः

ूचक

क्र. िं .
१.

रकारबयचमा बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा तनधािरल गदाि ष्ट्रितान्न स्रोिहपमबाट िथ्याङ्क

जन ङ््या
डकको लम्बाा

स्रोि
राष्ट्रिय जनगलना २०६८, केन्र य िथ्याङ्क ष्ट्रिााग
डक ष्ट्रिााग, शहर ष्ट्रिका
्थानयय पूिािधार ष्ट्रिााग
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िथा ािन तनमािल ष्ट्रिााग र

ूचक

क्र. िं .
३.

४.

िार

स्रोि

िनले ढाकेको क्षेत्रफल

िन िथा िािािरल मन्त्रालय

ाधन कर बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा त फारर

आतथिक िर्ि २०७9/80 का लातग प्रदे श
करलाई प्रदे श अन्िगििका ्थानयय

गनि तलाएका आधार र ढााँचा िथा

रकारले

ोको व्या्या एिम् ष्ट्रिश्लेर्ल

ङ्कलन गर ्थानयय ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा गने

रकार बयचमा बााँडफााँट

म्बन्धमा य

िार

ाधन

आयोगले अन्िर- रकार ष्ट्रित्त व्यि्थापन

ऐन, २०७४ को दफा ६क. को उपदफा (४) ले गरे को व्यि्थाबमोस्जम दे हायको आधार र ढााँचा तनधािरल गर
बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा त फारर

गरे को

ीः
ूचक

क्र. िं .
१.

जन ङ््या

२.
३.

ाार प्रतिशि
४५%

डकको लम्बाा

४५%

िनले ढाकेको क्षेत्रफल

१०%

क. जन ङ््या
प्रवपयेक ्थानयय

रकारमा प्रयोगमा आउने

्थान ष्ट्रिशेर्का जनिाको

िार

ाधनको

ङ््याले तनधािरल गरे को ह्न्

नकारावपमक अ र/प्रााि पतन ्थानयय जनिामा नै
ह्ने करको बााँडफााँटको एउटा महवपिपूलि
ह्न् व य ै यथाथििालाई ्ियकार गदै ,

मग्र

ाने

ाधनको प्रयोग ाँगै ह्ने

िार

बै ान्दा बढ परे को ह्न् व य

ूचकको पमपमा

ाथै

ङ््याको तनधािरल प्रवपयक्ष िा अप्रवपयक्ष पमपमा

ूचकको

म्बस्न्धि ्थानयय
ङ््या र

ाधन कर बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा तनधािरल गने प्रयोजनाथि ्थानयय

अथिमा

ोह

कारावपमक िथा

िार

ाधनबाट प्राप्त

रकारका जनिाको

ङ््या रहन्पने

ापेस्क्षि महवपिलाई

मेि ्याल गदै

िार

रकारको जन ङ््यालाई ४५ प्रतिशि ाार ददाएको

व
ख.

डकको लम्बाा

डक

ञ्जाल र

िार

ाधनको

ङ््याबयचमा

डक ष्ट्रि्िारको आिश्यकिा पदि व जहााँ
िार

ाधन कर

रकारमा रहे को

अथिमा
डक

रकारको

डकको लम्बाालाई

व

मग्र

ाथै,

म्बन्ध रहन् व जहााँ धेरै

ञ्जाल प्गेको ह्न् , वपयहााँ

ङ्कलनको एउटा महवपिपूलि उ्ेश्य ानेको िय

्िरोन्नति गन्ि पतन होव य
्थानयय

डक

यधा

ूचकहपमको

४५ प्रतिशि ाार प्रदान गररएको

िार

िार

िार

िार

ाधन ग््ने

ाधन करको बााँडफााँटको एउटा महवपिपूलि

ाधन ह्न् न, वपयहााँ धेरै
ाधनको आिागमन ह्न् व

डकको ममिि

ूचकको पमपमा

म्ाार एिम्
म्बस्न्धि

ञ्जाल ( डकको लम्बाा) लाई तलन् आिश्यक ह्न् व अिीः प्रवपयेक ्थानयय
िार

ङ््या र

ाधन कर बााँडफााँटको एउटा आधार िा
डक लम्बााको

ापेस्क्षि महवपि

ूचकको पमपमा

मािेश गररएको

मेिलाई ध्यानमा रा्दै य

आधारलाई

व

ग. िनले ढाकेको क्षेत्रफल
िार

ाधनको उपयोगमा िृष्ट्रद्ध ह्दै जााँदा य ले िािािरलयय पक्षमा ष्ट्रि्िारै नकारावपमक अ र पादि व

ाधनको अवपयतधक प्रयोगले काबिनजन्य प्रदूर्लको

म्या त जिना ह्न् व
3

िार

िार

ृ गने काबिनजन्य
ाधनहपमले तन ि

प्रदूर्लको उपय्क्त र ारपदो

माधानका लातग िन िथा हररयाल को

िं रक्षल र प्रिद्धिनले

हयोग प्र्याउने व िन

क्षेत्रको ष्ट्रिद्यमान अिस््थतिलाई कायमै रा्न िथा थप िन क्षेत्रको ष्ट्रि्िारका लातग ्थानयय
प्रया हपमलाई कर बााँडफााँटको माध्यमबाट प्रोवप ाष्ट्रहि गन्प
ि ने ह्न् व हाल ्थानयय
िार

ाधन कर बााँडफााँटको एउटा आधारको पमपमा

िन क्षेत्रको ष्ट्रि्िारमा गरे को िाष्ट्रर्क
ि प्रगतिलाई
करको रकमलाई िन क्षेत्रको

ू चकको पमपमा

मेि थप

िनले ढाकेको क्षेत्रफललाई १० प्रतिशि ाार ददाएको
ाधन करलाई

िं लग्न अन् ूचयबमोस्जम ह्ने गर त फारर

५.

िार
क.

ाधन कर
िार


ङ्कलन

ाधन कर

ठाउाँ ार ाई आएमा राज्ि
मग्रमा

मन्िय र

गनि पाउने व्यि्था

् ािहपम
झ

ाथै, प्रदे श-प्रदे श बयचको
िार

ाधन कर

र् स्क्षि रहे को

िार

व य

मन्िय र

िार

मन्ियमा

िार

ाधनहपम अन्य प्रदे शमा

क्दै न, बपम

व य

ङ्कलन ाैरहे को

मेि प्रतिक्ल अ र पनि

हकायिमा

ङ्कलन म्बन्धय नयति िय गदाि अन्य प्रदे शहपम ाँग
के म्म

मानिा रहने गर तनधािरल

ाधनहपम अन्य प्रदे शहपममा पतन तनिािध पमपमा आिागमन
िार धनयले आफूले तिन्ि ब्झाउन्पने

क्रममा कतिपय
,

ो नस्जकै रहे को

कायािलयबाट ब्झाउन तमल्ने व्यि्था तमलाउाँदा करदािालाई
राज्िलाई प्रदे श-प्रदे श बयचको

रकार बयचमा अ्ि्थ

रकारले अस््ियार गरे को पााएको

हकायि रहने गर प्रादे स्शक करको दरमा

ाधन कर नेपाल तात्र आफू ज्न ्थानमा ब ेको

प्रलाल बाट

ङ्कलन गर

रकार बयचमा बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा

ाधन करको दायरा र राज्ि िृष्ट्रद्ध ह्न

एक प्रदे शमा दिाि एिम् नियकरल ाएका

म्बस्न्धि प्रदे श

रकार, बागमिय प्रदे शले

व ष्ट्रिशेर्गर एक प्रदे शमा दिाि ाएका

िार

रकारले

गन्ि उपय्क्त ह्ने व


रकारको

ीः

् ट ददने ान्ने नयति केह प्रदे श

राज्ि ग्म्ने अि्थामा प्ग्द व
मेि ्ि्थ

ाधन

म्बन्धमाीः

प्रति्पधािको लक्षल दे स्खन थाले को

क्ने व अिीः प्रदे श

िार

ाथ ्थानयय

ङ्कलनलाई ष्ट्रि्िार गने क्रममा पत ल्ला िर्िहपममा प्रदे श

ष्ट्रकत मको नयतिले

ाथै ाष्ट्रि्यमा

मािेश गदै लतगने व

ो प्रदे श तात्रका ्थानयय

ङ्कलन िथा बााँडफााँट र उपयोग म्बन्धय

ाधन कर
िार

गररएको

व

व

उपरोक्त आधार र ढााँचामा रहे र आतथिक िर्ि २०७9/80 का लातग प्रदे श
िार

मािेश गररएको

ष्ट्रकयो ् ान्ने उ्ेश्यका

िं रक्षल र ष्ट्रि्िारमा पररचालन गनि

्थानयय ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा गने

रकारगि पमपमा प्रवपयेक िर्ि

ूचक उपलब्ध ह्न न केको अि्थामा ष्ट्रिद्यमान िनको क्षेत्र म्बन्धय प्राप्त

िन क्षेत्रको ष्ट्रि्िार म्बन्धय ष्ट्रि्िृि
पत ल्लो िथ्याङ्कलाई

रकारले गरे का

हज ह्ने

िार

रकारले ध्यान ददन् उपय्क्त ह्ने व

ाथै, आध्तनक

ाधन कर उठाउने

ाने वपय र

म्बस्न्धि प्रदे शमा ह्िान्िरल गनि

िार

ङ्कलन ह्ने

ष्ट्रकने व अिीः य िफि

ूचना प्रष्ट्रितधको प्रयोग गदै ष्ट्रिद्य्ियय

ाधन करको ा ्क्तानय व्यि्था तमलाउाँदा राज्ि ा ्क्तानय र

ङ्कलनमा थप

हजिा

आउने व
ख.

िार


ाधन करको बााँडफााँट
प्रदे श

रकारले

म्बन्धमाीः

ङ्कलन गरे को क्ल

िार

ाधन करको ४० प्रतिशिले ह्ने रकम ्थानयय

रकारलाई

बााँडफााँट गन्प
ि ूि ि ्थानयय ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा गररने र वपय्िो कोर्मा जम्मा ाएको रकमलाई राष्ट्रिय
प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगले त फारर

गरे को ष्ट्रह् ा बमोस्जम प्रदे श

रकारले ्थानयय

स्िि कोर्मा मात क पमपमा ह्िान्िरल गदै जान्पने कान्नय व्यि्था रहेको
अभ्या मा प्रदे श

रकारले

िार

व िर हाल म्मको

ाधन कर बााँडफााँटको रकमलाई मात क पमपमा ्थानयय

जम्मा ह्ने गर ह्िान्िरल गरे को पााएको

ै नव य
4

रकारको

स्िि कोर्मा

ष्ट्रकत मको व्यिहारले कान्नय व्यि्थाको पूलि पालना

नाएको कारलले ्थानयय
रकारले ्थानयय

रकारको स्रोि व्यि्थापनमा कदठनाई उवपपन्न ाएको

रकारलाई बााँडफााँट गन्प
ि ने

िार

प्रदे श

रकारले

ङ्कलन गरे को

िार

बै प्रदे श

ाधन करको रकम मात क पमपमा ्थानयय

कोर्मा जम्मा ह्ने गर अतनिायि ह्िान्िरल गन्ि पने व


व अिीः

ाधन करलाई यथाथि

स्ञ्चि

मयमा आधाररि (Real Time Based) रहेर

कानूनबमोस्जम प्रदे श ष्ट्रिाा्य कोर् र िि् पश्चाि ्थानयय ष्ट्रिाा्य कोर्मा ्ििीः जम्मा ह्ने र मात क
पमपमा

म्बस्न्धि ्थानयय

िालन गनि


प्रदे श

क्दा

रकारको

िार

स्िि कोर्मा जम्मा ह्ने ष्ट्रकत मको ष्ट्रिद्य्ियय प्रलाल को ्थापना र

ाधन करको बााँडफााँटमा थप प्राािकाररिा र पारदस्शििाको ष्ट्रिका

रकारले आयोगबाट त फारर

अन्मातनि रकमको ष्ट्रििरल ्थानयय

ाएको ष्ट्रह् ाको आधारमा बााँडफााँट ह्ने

रकारले बजेट पेश गने

िार

ह्ने व

ाधन करको

मयान्दा कम्ियमा एक मष्ट्रहना अगािै

उपलब्ध गराउन्पने व
ग.

िार

ाधन करको उपयोग

ामान्यियाीः

रकारले

र खचि गनि

म्बन्धमाीः

ङ्कलन गने राज्ि आयलाई

क्ने ाए िापतन

म्बस्न्धि करदािा प्रतिको जिाफदे ष्ट्रहिा तनााउने क्रममा

प्रयोग कहााँ र क र ाईरहेको
कायि

रकारको

आिश्यक

व

् ै क्षेत्रमा ष्ट्रितनयोजन
रकारको आिश्यकिा अन् ार ज्न क

ानय दे खाउन् पारदशी

रकारको ग्ल होव

िार

ङ्कतलि राज्िको
ाधन कर

मग्र राज्ि आय

ङ्कलन ाँग मात्र आिद्ध नगर य को ष्ट्रिस्शष्ट उ्ेश्यलाई

िार

ङ्कलनको उ्ेश्य

ाधन कर

डक पूिािधारको ष्ट्रि्िार र ममिि

म्ाार गन्क
ि ो

ाथै

िार
िार

ाधनको

ङ्कलनको

मेि ध्यान ददन्

हज आिागमनका लातग आिश्यक

ाधनको प्रयोगबाट उवपपन्न ह्न

क्ने

म्ााव्य

नकारावपमक अ र िथा प्राािलाई न्यूनयकरल गनि आिश्यक तनयन्त्रलावपमक उपायहपम अपनाउन आिश्यक स्रोिको
व्यि्थापन गन्ि

मेि होव य ै

न्दािमा

िार

ाधन कर बााँडफााँटको रकमलाई प्रदे श िथा ्थानयय

रकारले

मूलिीः दे हायका कायिमा ष्ट्रितनयोजन र खचि गन्ि आिश्यक दे स्खन् ीः


प्रादे स्शक िथा ्थानयय

डकको ममिि



प्रादे स्शक िथा ्थानयय

डकको

्थापना र ममिि


िार
िार

र् क्षा म्बन्धय आिश्यक

ङ्केि स्चन्ह,

ूचना लगायिका पूिािधारको

म्ाार गनि,

चालक िथा

उपयोग म्बन्धय


म्ाार गनि,

हचालकहपम, यात्र्हपम र आम नागररकहपमका बयचमा

चेिनामूलक कायिक्रम

डकको

र् स्क्षि

िालन गनि,

ाधनको प्रयोग ाँगै य बाट िािािरलमा पने अ र/प्राािलाई न्यूनयकरल गने कायि, मूलिीः

िनजङ्गलको

िं रक्षल र प्रिद्धिन म्बन्धय कायिक्रम



िािािरलमैत्रय



प्रदे श र ्थानयय
प्रतिक्षालय िथा

ञ्चालन गनि,

िार ाधनको प्रिद्धिन गनि,
रकारको

ाििजतनक यािायाि प्रलाल लाई व्यिस््थि बनाउन मूलिीः ब पाकि, यात्र्

ाििजतनक शौचालय तनमािल लगायिका पूिािधार तनमािल गनिव

***
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अन् ूचय
आतथिक िर्ि २०७९/८० का लातग एकल कर प्रशा नअन्िगिि प्रदे श
्थानयय ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा गने
क्र. िं .

स्जल्ला

िं केि निं.

िार

्थानयय

ाधन करको ्थानयय
रकारको नाम

रकार, बागमिय प्रदे शले

ङ्कलन गर

रकारबयच बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा
िार

ाधन करको बााँडफााँट ष्ट्रह् ा

१

दोलखा

३०१०१

गौररशिंकर गाउाँ पातलका

0.00562479

२

दोलखा

३०१०२

तबग् गाउाँ पातलका

0.00655205

३

दोलखा

३०१०३

कातलन्चोक गाउाँ पातलका

0.00419545

४

दोलखा

३०१०४

बैिे्िर गाउाँ पातलका

0.00386959

५

दोलखा

३०१०५

स्जर नगरपातलका

0.00436105

६

दोलखा

३०१०६

िामाकोशय गाउाँ पातलका

0.00379110

७

दोलखा

३०१०७

् गाउाँ पातलका
मेलङ्ग

0.00368332

८

दोलखा

३०१०८

् गाउाँ पातलका
शैलङ

0.00488426

९

दोलखा

३०१०९

तामेश्वर नगरपातलका

0.00855905

१०

त न्ध्पाल्चोक

३०२०१

ाोटे कोशय गाउाँ पातलका

0.00513963

११

त न्ध्पाल्चोक

३०२०२

ज्गल गाउाँ पातलका

0.00470394

१२

त न्ध्पाल्चोक

३०२०३

पााँचपोखर थाङपाल गाउाँ पातलका

0.00609379

१३

त न्ध्पाल्चोक

३०२०४

हेलम्ब् गाउाँ पातलका

0.00641579

१४

त न्ध्पाल्चोक

३०२०५

मेलम्चय नगरपातलका

0.02742404

१५

त न्ध्पाल्चोक

३०२०६

ईन्राििय गाउाँ पातलका

0.00643211

१६

त न्ध्पाल्चोक

३०२०७

चौिारा

0.02591400

१७

त न्ध्पाल्चोक

३०२०८

बलेफी गाउाँ पातलका

0.00431841

१८

त न्ध्पाल्चोक

३०२०९

बाह्रतब े नगरपातलका

0.01167453

१९

त न्ध्पाल्चोक

३०२१०

तत्रप्रा न्् दर गाउाँ पातलका

0.00330403

२०

त न्ध्पाल्चोक

३०२११

तल िं ख् पाखर गाउाँ पातलका

0.00452010

२१

त न्ध्पाल्चोक

३०२१२

् कोशय गाउाँ पातलका
न

0.00465090

२२

् ा
र ि

३०३०१

गो ाईक्ण्ड गाउाँ पातलका

0.00461206

२३

् ा
र ि

३०३०२

आमा ोददङमो गाउाँ पातलका

0.00278515

२४

् ा
र ि

३०३०३

उत्तरगया गाउाँ पातलका

0.00238489

२५

् ा
र ि

३०३०४

कातलका गाउाँ पातलका

0.00221632

२६

् ा
र ि

३०३०५

नौक्ण्ड गाउाँ पातलका

0.00226230

ााँगाचोकगढ नगरपातलका

6

क्र. िं .

स्जल्ला

िं केि निं.

्थानयय

रकारको नाम

िार

ाधन करको बााँडफााँट ष्ट्रह् ा

२७

धाददङ

३०४०१

रुबय भ्याल गाउाँ पातलका

0.00310276

२८

धाददङ

३०४०२

खतनयाबा

गाउाँ पातलका

0.00221280

२९

धाददङ

३०४०३

गिंङ्गा जम्ना गाउाँ पातलका

0.00374395

३०

धाददङ

३०४०४

तत्रप्रा न्् दर गाउाँ पातलका

0.00416921

३१

धाददङ

३०४०५

नेत्राििय डबजोङ गाउाँ पातलका

0.00342889

३२

धाददङ

३०४०६

नयलकण्ठ नगरपातलका

0.01395031

३३

धाददङ

३०४०७

्िालाम्खय गाउाँ पातलका

0.00368662

३४

धाददङ

३०४०८

त द्धलेक गाउाँ पातलका

0.00364090

३५

धाददङ

३०४०९

बेनयघाट रोराङ्ग गाउाँ पातलका

0.00672267

३६

धाददङ

३०४१०

गज्र गाउाँ पातलका

0.00429132

३७

धाददङ

३०४११

गल् ी गाउाँ पातलका

0.00452330

३८

धाददङ

३०४१२

थाक्रे गाउाँ पातलका

0.00496102

३९

धाददङ

३०४१३

ध्नयबेंशय नगरपातलका

0.00453501

४०

न्िाकोट

३०५०१

द्प्चेश्वर गाउाँ पातलका

0.00459145

४१

न्िाकोट

३०५०२

िाद गाउाँ पातलका

0.00296976

४२

न्िाकोट

३०५०३

४३

न्िाकोट

३०५०४

तबद्र नगरपातलका

0.00840301

४४

न्िाकोट

३०५०५

ष्ट्रक्पाङ्ग गाउाँ पातलका

0.00239659

४५

न्िाकोट

३०५०६

म्यगङ गाउाँ पातलका

0.00376749

४६

न्िाकोट

३०५०७

िारकेश्वर गाउाँ पातलका

0.00336822

४७

न्िाकोट

३०५०८

बेलकोटगढ नगरपातलका

0.00825718

४८

न्िाकोट

३०५०९

तलख् गाउाँ पातलका

0.00291850

४९

न्िाकोट

३०५१०

पन्चकन्या गाउाँ पातलका

0.00318214

५०

न्िाकोट

३०५११

स्शिप्र गाउाँ पातलका

0.00527080

५१

न्िाकोट

३०५१२

ककनय गाउाँ पातलका

0.00494092

५२

काठमाडौँ

३०६०१

शिंङ्खराप्र नगरपातलका

0.00534310

५३

काठमाडौँ

३०६०२

कागेश्वर मनहरा नगरपातलका

0.00682705

५४

काठमाडौँ

३०६०३

गोकले श्वर नगरपातलका

0.01165404

५५

काठमाडौँ

३०६०४

ब्ढातनलकण्ठ नगरपातलका

0.01173356

५६

काठमाडौँ

३०६०५

टोखा नगरपातलका

0.00970762
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५७

काठमाडौँ

३०६०६

िारकेश्वर नगरपातलका

0.00955292

५८

काठमाडौँ

३०६०७

नागाज्न
ि नगरपातलका

0.00761012

५९

काठमाडौँ

३०६०८

काठमाण्डौ महानगरपातलका

0.10655143

६०

काठमाडौँ

३०६०९

ष्ट्रकतििपर् नगरपातलका

0.00773800

६१

काठमाडौँ

३०६१०

चन्रातगर नगरपातलका

0.01030320

६२

काठमाडौँ

३०६११

दस्क्षलकाल नगरपातलका

0.00436310

६३

ाक्तप्र

३०७०१

् ारायल नगरपातलका
चााँगन

0.01605204

६४

ाक्तप्र

३०७०२

ाक्तप्र नगरपातलका

0.00733814

६५

ाक्तप्र

३०७०३

मध्यप्र तथमय नगरपातलका

0.00731556

६६

ाक्तप्र

३०७०४

ूयष्ट्रि िनायक नगरपातलका

0.00886927

६७

लतलिप्र

३०८०१

महालक्ष्मय नगरपातलका

0.00673937

६८

लतलिप्र

३०८०२

लतलिप्र महानगरपातलका

0.02794983

६९

लतलिप्र

३०८०३

गोदािर नगरपातलका

0.01134042

७०

लतलिप्र

३०८०४

कोन््यो ोम गाउाँ पातलका

0.00285496

७१

लतलिप्र

३०८०५

महाङ्काल गाउाँ पातलका

0.00370222

७२

लतलिप्र

३०८०६

बाग्मिय गाउाँ पातलका

0.00443313

७३

काभ्रेपलािोक

३०९०१

चौर दे उराल गाउाँ पातलका

0.00507277

७४

काभ्रेपलािोक

३०९०२

ा ्म्ल् गाउाँ पातलका

0.00448947

७५

काभ्रेपलािोक

३०९०३

मण्डन दे उप्र नगरपातलका

0.00520232

७६

काभ्रेपलािोक

३०९०४

बनेपा नगरपातलका

0.00880866

७७

काभ्रेपलािोक

३०९०५

ध्तलखेल नगरपातलका

0.00634707

७८

काभ्रेपलािोक

३०९०६

पााँचखाल नगरपातलका

0.00988394

७९

काभ्रेपलािोक

३०९०७

िेमाल गाउाँ पातलका

0.00458699

८०

काभ्रेपलािोक

३०९०८

नमोब्द्ध नगरपातलका

0.00612754

८१

काभ्रेपलािोक

३०९०९

पनौिय नगरपातलका

0.00821566

८२

काभ्रेपलािोक

३०९१०

बेथानचोक गाउाँ पातलका

0.00383276

८३

काभ्रेपलािोक

३०९११

रोशय गाउाँ पातलका

0.00717884

८४

काभ्रेपलािोक

३०९१२

महााारि गाउाँ पातलका

0.00323393

८५

काभ्रेपलािोक

३०९१३

खानयखोला गाउाँ पातलका

0.00304649

८६

रामे ाप

३१००१

उमाक्ण्ड गाउाँ पातलका

0.00676179
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८७

रामे ाप

३१००२

गोक्लगङ्गा गाउाँ पातलका

0.00613232

८८

रामे ाप

३१००३

तलख् िामाको य गाउाँ पातलका

0.00512373

८९

रामे ाप

३१००४

रामे ाप नगरपातलका

0.01687651

९०

रामे ाप

३१००५

मन्थल नगरपातलका

0.01098584

९१

रामे ाप

३१००६

खााँडादे िय गाउाँ पातलका

0.00656186

९२

रामे ाप

३१००७

दोरम्बा गाउाँ पातलका

0.00604535

९३

रामे ाप

३१००८

् ापिय गाउाँ पातलका
न

0.00426252

९४

त न्ध्ल

३११०१

द्धौल नगरपातलका

0.01217061

९५

त न्ध्ल

३११०२

ष्ट्रफक्कल गाउाँ पातलका

0.00568336

९६

त न्ध्ल

३११०३

ियनपाटन गाउाँ पातलका

0.00847901

९७

त न्ध्ल

३११०४

गोलन्जोर गाउाँ पातलका

0.00668648

९८

त न्ध्ल

३११०५

कमलामाई नगरपातलका

0.02502223

९९

त न्ध्ल

३११०६

् कोशय गाउाँ पातलका
न

0.00642245

१००

त न्ध्ल

३११०७

ध्याङलेख गाउाँ पातलका

0.00397219

१०१

त न्ध्ल

३११०८

मररल गाउाँ पातलका

0.00612814

१०२

त न्ध्ल

३११०९

हररहरप्रगढ गाउाँ पातलका

0.00746654

१०३

मकिानप्र

३१२०१

ईन्र रोिर गाउाँ पातलका

0.00400852

१०४

मकिानप्र

३१२०२

थाहा नगरपातलका

0.01752875

१०५

मकिानप्र

३१२०३

कैलाश गाउाँ पातलका

0.00461563

१०६

मकिानप्र

३१२०४

रास्क् राङ्ग गाउाँ पातलका

0.00422144

१०७

मकिानप्र

३१२०५

मनहर गाउाँ पातलका

0.00629347

१०८

मकिानप्र

३१२०६

हेटौडा उपमहानगरपातलका

0.02252344

१०९

मकिानप्र

३१२०७

तामफेद गाउाँ पातलका

0.00667663

११०

मकिानप्र

३१२०८

मकिानप्रगढ गाउाँ पातलका

0.00390786

१११

मकिानप्र

३१२०९

बकैया गाउाँ पातलका

0.00830324

११२

मकिानप्र

३१२१०

बाग्मिय गाउाँ पातलका

0.00605149

११३

स्चििन

३१३०१

राप्तय नगरपातलका

0.01165844

११४

स्चििन

३१३०२

कातलका नगरपातलका

0.01265027

११५

स्चििन

३१३०३

ाच् ाकामना गाउाँ पातलका

0.00481634

११६

स्चििन

३१३०४

ारिप्र महानगरपातलका

0.05081362

9

क्र. िं .

स्जल्ला

िं केि निं.

्थानयय

रकारको नाम

िार

ाधन करको बााँडफााँट ष्ट्रह् ा

११७

स्चििन

३१३०५

रत्ननगर नगरपातलका

0.01000827

११८

स्चििन

३१३०६

खैरहनय नगरपातलका

0.01596064

११९

स्चििन

३१३०७

माडय नगरपातलका

0.01545974

जम्मा

1.00000000
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