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राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोग 
त िंहदरबार, काठमाडौं 

 
आतथिक िर्ि २०७९/८० का लातग एकल कर प्रशा नअन्िगिि प्रदेश  रकारले  ङ् कलन गर  ्थानयय ष्ट्रिाा्य कोर्मा 

जम्मा गने  िार   ाधन करलाई ्थानयय  रकारबयच बााँडफााँट  म्बन्धमा प्रदेश  रकार, मधेश प्रदेशलाई 
गररएको त फारर  

 

त फारर  तमति: २०७8/१२/22 गिे, मिंगलबार  
१. पषृ्ठातूम 

 ङ् घयय शा न प्रलाल को महवपिपूलि आधार्िम्ाको पमपमा ष्ट्रित्तयय  ङ् घययिा रहेको हन्् व ष्ट्रित्तयय  ङ् घययिाका ष्ट्रितान् न 
अियिहपम मध्येको एक ानेको  ङ् घयय ाकााहपम बयचमा राज्ि अतधकारको बााँडफााँट होव िहगि  रकार बयचमा 
एकािफि  खचिको आिश्यकिाका आधारमा राज्ि अतधकारको बााँडफााँट गररन्  ाने अकोिफि   मग्र राज्ि प्रशा नलाई 
तमिव्ययय एिम ्प्राािकार  बनाउन र करदािाहपमको कर कानन् पालनालाई  हज िल््याउन पतन िहगि  रकार बयच 
राज्ि प्रशा न  म्बन्धमा आिश्यक  मन्िय िथा  हकायिको आिश्यकिा पदि व 

नेपालको  िंष्ट्रिधानले  ङ् घ, प्रदेश र ्थानयय  रकारको एकल िथा  ाझा अतधकारका ष्ट्रिर्यहपम  ूचयकृि गन्िका  ाथै 
ियनै िहको आतथिक कायिप्रलाल   म्बन्धमा  मेि  ्ट्टा ्टै्ट व्यि्था गरेको  व  ाथै, िहगि  रकार बयचको  म्बन्ध 
 हकाररिा,  हअस््िवपि र  मन्ियको त द्धान्िमा आधाररि हन्े  मेि ्पष्ट उल्लेख गररएको  व  िंष्ट्रिधानको उस्ल्लस्खि 
व्यि्थालाई आवपम ाि गदै प्रदेश र ्थानयय  रकारको एकल अतधकार क्षेत्रतात्र परेका घरजग्गा रस्जिेशन शल््क,  िार  
 ाधन कर, मनोरञ् जन कर र ष्ट्रि्ापन कर उठाउने अतधकारलाई अन्िर- रकार  ष्ट्रित्त व्यि्थापन ऐन, २०७४ ले एकल 
कर प्रशा नको दायरामा ल्याई वपय र   ङ् कतलि राज्ि आयलाई प्रदेश र ्थानयय िहबयचमा बााँडफााँटको व्यि्था गरेको 
 व 

एकल कर प्रशा न अन्िगिि  िार   ाधन करको दर तनधािरल र  ङ् कलनको कायि प्रदेश  रकारले गदि  ाने वपय र  
 ङ् कतलि कर रकमको ६० प्रतिशिले हन्े रकम प्रदेश  रकारलाई र ४० प्रतिशिले हन्े रकम ्थानयय  रकारलाई 
बााँडफााँट गने व्यि्था अन्िर- रकार  ष्ट्रित्त व्यि्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६क. को उपदफा (२) ले गरेको  व 
 ाथै, ्थानयय  रकारलाई बााँडफााँट हन्े क्ल रकमलाई प्रदेशतात्र रहेका ्थानयय  रकार बयचमा बााँडफााँटको आधार र 
ढााँचा तनधािरलको अतधकार िथा स्जम्मेिार   िंिैधातनक तनकायको पमपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगको 
रहेको  व य ै व्यि्थालाई कायािन्ियन गने क्रममा ष्ट्रिगिका िर्िहपममा ज्िै आगामय आतथिक िर्ि २०७९/८० का 
लातग पतन प्रदेश  रकारले  ङ् कलन गर  ्थानयय ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा गने  िार   ाधन करलाई ्थानयय  रकारबयच 
बााँडफााँटको आधार, ढााँचा र ष्ट्रह् ा य  आयोगबाट तनधािरल गर  प्रदेश  रकार मक्ष त फारर  गररएको  व 

२. कानन्य व्यि्था 

क. नपेालको  िंष्ट्रिधान 
 धारा ६०. राज्ि स्रोिको बााँडफााँट: (१)  ङ् घ, प्रदेश र ् थानयय िहले आफ्नो आतथिक अतधकार क्षेत्रतात्रको 

ष्ट्रिर्यमा कर लगाउन र िय स्रोिहपमबाट राज्ि उठाउन  क्न ेनव् िर  ाझा  ूचयतात्रको ष्ट्रिर्यमा र क्नै 
पतन िहको  ूचयमा नपरेका ष्ट्रिर्यमा कर लगाउने र राज्ि उठाउने व्यि्था नेपाल  रकारले तनधािरल गरे 
बमोस्जम हन्े व 
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(७)  ङ् घ, प्रदेश र ्थानयय िहबयच राज्िको बााँडफााँट गदाि  न्ित्लि र पारदशी पमपमा गन्ि 
पने व 

 अन ू्चय ६ - प्रदेशको अतधकारको  ूचयीः क्र. िं.४ मा  िार   ाधन कर  मेि रहेकोव 
 अन ू्चय ८ - ्थानयय िहको अतधकारको  ूचयीः क्र. िं.४ मा  िार   ाधन कर  मेि रहेकोव 

 
 
ख. अन्िर- रकार  ष्ट्रित्त व्यि्थापन ऐन, २०७४ 

 दफा ५. एकल कर प्रशा नीः (१) य  ऐन िथा प्रचतलि कानन्मा जन् कै् क्रा लेस्खएको ाए िापतन 
 िंष्ट्रिधानको अन ू्चयमा प्रदेश र ्थानयय िह दबै्को अतधकार ूचयमा रहेका देहायको कर देहाय बमोस्जम 
लगााने र उठााने ीः- 

(क)  िार   ाधन करको दर प्रदेशले लगाउने र उठाउन,े 
िर टााँगा, ररक् ा, अटोररक् ा र ष्ट्रिद्यि्यय ररक् ामा  िार   ाधन करको दर 
गाउाँपातलका िा नगरपातलकाले लगाउने र उठाउने व  

 दफा ६क.  िार   ाधन करको बााँडफााँटीः (१) दफा ५ उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोस्जम प्रदेशले 
लगाएको र उठाएको  िार   ाधन करबाट उठेको रकम प्रदेश  रकारले प्रदेश ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा 
गने व  

(२) उपदफा (१) बमोस्जम प्रदेश ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा ाएको रकममध्ये  ाठी प्रतिशि प्रदेश 
 रकारलाई र चाल   प्रतिशि ्थानयय िहलाई बााँडफााँट गररने व 

(३) उपदफा (२) बमोस्जम प्रदेश ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा ाएको रकममध्ये प्रदेश  रकारले प्राप् ि 
गने रकम प्रदेश  स्ञ् चि कोर्मा दास्खला गररने  र ्थानयय िहलाई प्रदान गररने रकम ्थानयय ष्ट्रिाा्य 
कोर्मा जम्मा गररने व 

(४) उपदफा (३) बमोस्जम ्थानयय ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा ाएको रकम  िंष्ट्रिधान र य  ऐनको 
अधयनमा रह  आयोगले तनधािरल गरेको आधार र ढााँचा बमोस्जम प्रदेश  रकारले ्थानयय िहलाई बााँडफााँट 
गने व 

(५) उपदफा (४) बमोस्जम बााँडफााँटबाट प्रवपयेक ्थानयय िहले प्राप् ि गने रकम प्रदेश  रकारले 
मात क पमपमा  म्बस्न्धि ्थानयय  स्ञ् चि कोर्मा जम्मा गन्ि पने व 

(६) य  दफा बमोस्जम बााँडफााँट हन्े रकम आतथिक िर्िको अस्न्िम मष्ट्रहनामा ष्ट्रह ाब तमलान 
गररने व 

३.  िार   ाधन कर बााँडफााँटको त फारर मा प्रयोग गररएका िथ्याङ् कको स्रोि 

 िार   ाधन करलाई प्रदेश तात्रका ् थानयय  रकारबयचमा बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा तनधािरल गदाि ष्ट्रितान् न स्रोिहपमबाट िथ्याङ् क 
 ङ् कलन गररएको  , ज को ष्ट्रििरल य प्रकार रहेको  ीः 

क्र. िं.  ूचक स्रोि 

१. जन ङ् ्या राष्ट्रिय जनगलना २०६८, केन्र य िथ्याङ् क ष्ट्रिााग 

२.  डकको लम्बाा  डक ष्ट्रिााग, शहर  ष्ट्रिका  िथा ािन तनमािल ष्ट्रिााग र 
्थानयय पूिािधार ष्ट्रिााग 
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क्र. िं.  ूचक स्रोि 

३. िनले ढाकेको क्षेत्रफल िन िथा िािािरल मन्त्रालय 

 

४.  िार   ाधन कर बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा त फारर  गनि तलाएका आधार र ढााँचा िथा  ोको व्या्या एिम ्ष्ट्रिश् लेर्ल 

आतथिक िर्ि २०७9/80 का लातग प्रदेश  रकारले  ङ् कलन गर  ्थानयय ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा गने  िार   ाधन 
करलाई प्रदेश अन्िगििका ्थानयय  रकार बयचमा बााँडफााँट  म्बन्धमा य  आयोगले अन्िर- रकार  ष्ट्रित्त व्यि्थापन 
ऐन, २०७४ को दफा ६क. को उपदफा (४) ले गरेको व्यि्थाबमोस्जम देहायको आधार र ढााँचा तनधािरल गर  
बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा त फारर  गरेको  ीः 

क्र. िं.  ूचक ाार प्रतिशि 

१. जन ङ् ्या ४५% 

२.  डकको लम्बाा ४५% 

३. िनले ढाकेको क्षेत्रफल १०% 

क. जन ङ््या 

प्रवपयेक ्थानयय  रकारमा प्रयोगमा आउन े िार   ाधनको  ङ््याको तनधािरल प्रवपयक्ष िा अप्रवपयक्ष पमपमा  ोह  
्थान ष्ट्रिशेर्का जनिाको  ङ््याले तनधािरल गरेको हन््  ाने  िार   ाधनको प्रयोग ाँगै हन्े  कारावपमक िथा 
नकारावपमक अ र/प्रााि पतन ्थानयय जनिामा नै  बै ान्दा बढ  परेको हन्् व य  अथिमा  िार   ाधनबाट प्राप्त 
हन्े करको बााँडफााँटको एउटा महवपिपूलि  ूचकको पमपमा  म्बस्न्धि ्थानयय  रकारका जनिाको  ङ््या रहनप्ने 
हन्् व य ै यथाथििालाई ्ियकार गदै,  ाथै  मग्र  ूचकको  ङ््या र  ापेस्क्षि महवपिलाई  मेि ्याल गदै  िार  
 ाधन कर बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा तनधािरल गने प्रयोजनाथि ्थानयय  रकारको जन ङ््यालाई ४५ प्रतिशि ाार ददाएको 
 व 

ख.  डकको लम्बाा 

 डक  ञ् जाल र  िार   ाधनको  ङ््याबयचमा  यधा  म्बन्ध रहन् व जहााँ धेरै  िार   ाधन हन्् न, वपयहााँ धेरै 
 डक ष्ट्रि्िारको आिश्यकिा पदि व जहााँ  डक  ञ् जाल पग्ेको हन्् , वपयहााँ  िार   ाधनको आिागमन हन्् व 
 िार   ाधन कर  ङ् कलनको एउटा महवपिपूलि उ्ेश्य ानेको िय  िार   ाधन ग्् न े डकको ममिि  म्ाार एिम ्
्िरोन् नति गन्ि पतन होव य  अथिमा  िार   ाधन करको बााँडफााँटको एउटा महवपिपूलि  ूचकको पमपमा  म्बस्न्धि 
्थानयय  रकारमा रहेको  डक  ञ् जाल ( डकको लम्बाा) लाई तलन ्आिश्यक हन्् व अिीः प्रवपयेक ्थानयय 
 रकारको  डकको लम्बाालाई  िार   ाधन कर बााँडफााँटको एउटा आधार िा  ूचकको पमपमा  मािेश गररएको 
 व  ाथै,  मग्र  ूचकहपमको  ङ््या र  डक लम्बााको  ापेस्क्षि महवपि  मेिलाई ध्यानमा रा्दै य  आधारलाई 
४५ प्रतिशि ाार प्रदान गररएको  व 

ग. िनले ढाकेको क्षते्रफल 

 िार   ाधनको उपयोगमा िषृ्ट्रद्ध हदै् जााँदा य ले िािािरलयय पक्षमा ष्ट्रि्िारै नकारावपमक अ र पादि व  िार  
 ाधनको अवपयतधक प्रयोगले काबिनजन्य प्रदूर्लको  म्या त जिना हन्् व  िार   ाधनहपमले तन िृ गने काबिनजन्य 
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प्रदूर्लको उपयक््त र ारपदो  माधानका लातग िन िथा हररयाल को  िंरक्षल र प्रिद्धिनले  हयोग पर्् याउने व िन 
क्षेत्रको ष्ट्रिद्यमान अिस््थतिलाई कायमै रा् न िथा थप िन क्षेत्रको ष्ट्रि्िारका लातग ्थानयय  रकारले गरेका 
प्रया हपमलाई कर बााँडफााँटको माध्यमबाट प्रोवप ाष्ट्रहि गन्िपने हन्् व हाल ्थानयय  रकारगि पमपमा प्रवपयेक िर्ि 
िन क्षेत्रको ष्ट्रि्िार म्बन्धय ष्ट्रि्ििृ  ूचक उपलब्ध हन् न केको अि्थामा ष्ट्रिद्यमान िनको क्षेत्र म्बन्धय प्राप्त 
पत ल्लो िथ्याङ् कलाई  िार   ाधन कर बााँडफााँटको एउटा आधारको पमपमा  मािेश गररएको  व  ाथै ाष्ट्रि्यमा 
िन क्षेत्रको ष्ट्रि्िारमा गरेको िाष्ट्रर्िक प्रगतिलाई  मेि थप  ूचकको पमपमा  मािेश गदै लतगने व  िार   ाधन 
करको रकमलाई िन क्षेत्रको  िंरक्षल र ष्ट्रि्िारमा पररचालन गनि  ष्ट्रकयो  ्ान्ने उ्ेश्यका  ाथ ्थानयय  रकारको 
िनले ढाकेको क्षेत्रफललाई १० प्रतिशि ाार ददाएको  व 

उपरोक्त आधार र ढााँचामा रहेर आतथिक िर्ि २०७9/80 का लातग प्रदेश  रकार, मधेश प्रदेशले  ङ् कलन गर  ्थानयय 
ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा गने  िार   ाधन करलाई  ो प्रदेश तात्रका ्थानयय  रकार बयचमा बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा  िंलग्न 
अन ू्चयबमोस्जम हन्े गर  त फारर  गररएको  ीः 

५.  िार   ाधन कर  ङ् कलन िथा बााँडफााँट र उपयोग म्बन्धय  झ्ािहपम 

क.  िार   ाधन कर  ङ् कलन  म्बन्धमाीः 

  िार   ाधन कर  ङ् कलनलाई ष्ट्रि्िार गने क्रममा पत ल्ला िर्िहपममा प्रदेश  रकार बयचमा अ्ि्थ 
प्रति्पधािको लक्षल देस्खन थालेको  व ष्ट्रिशेर्गर  एक प्रदेशमा दिाि ाएका  िार   ाधनहपम अन्य प्रदेशमा 
ठाउाँ ार  ाई आएमा राज्ि  ्ट ददने ान्ने नयति केह  प्रदेश  रकारले अस््ियार गरेको पााएको  व य  
ष्ट्रकत मको नयतिले  मग्रमा  िार   ाधन करको दायरा र राज्ि िषृ्ट्रद्ध हन्  क्दैन, बपम  ङ् कलन ाैरहेको 
राज्ि गम््न ेअि्थामा पग््द व  ाथै, प्रदेश-प्रदेश बयचको  मन्िय र  हकायिमा  मेि प्रतिक्ल अ र पनि 
 क्ने व अिीः प्रदेश  रकारले  िार   ाधन कर  ङ् कलन म्बन्धय नयति िय गदाि अन्य प्रदेशहपम ाँग 
 मेि ्ि्थ  मन्िय र  हकायि रहने गर  प्रादेस्शक करको दरमा  के म्म  मानिा रहने गर  तनधािरल 
गन्ि उपयक््त हन्े व 

 एक प्रदेशमा दिाि एिम ्नियकरल ाएका  िार   ाधनहपम अन्य प्रदेशहपममा पतन तनिािध पमपमा आिागमन 
गनि पाउन ेव्यि्था  र्स्क्षि रहेको  व य  क्रममा कतिपय  िार  धनयले आफूले तिन्ि बझ्ाउनप्ने  िार  
 ाधन कर नेपाल तात्र आफू जन् ्थानमा ब ेको  ,  ो नस्जकै रहेको  िार   ाधन कर उठाउन े
कायािलयबाट बझ्ाउन तमल्ने व्यि्था तमलाउाँदा करदािालाई  हज हन्े  ाने वपय र   ङ् कलन हन्े 
राज्िलाई प्रदेश-प्रदेश बयचको  मन्ियमा  म्बस्न्धि प्रदेशमा ह्िान्िरल गनि  ष्ट्रकने व अिीः य िफि  
 म्बस्न्धि प्रदेश  रकारले ध्यान ददन ्उपयक््त हन्े व  ाथै, आधत्नक  ूचना प्रष्ट्रितधको प्रयोग गदै ष्ट्रिद्यि्यय 
प्रलाल बाट  िार   ाधन करको ाक््तानय व्यि्था तमलाउाँदा राज्ि ाक््तानय र  ङ् कलनमा थप  हजिा 
आउने व 

ख.  िार   ाधन करको बााँडफााँट  म्बन्धमाीः  

 प्रदेश  रकारले  ङ् कलन गरेको क्ल  िार   ाधन करको ४० प्रतिशिले हन्े रकम ्थानयय  रकारलाई 
बााँडफााँट गन्िपूिि ्थानयय ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा गररन ेर वपय्िो कोर्मा जम्मा ाएको रकमलाई राष्ट्रिय 
प्राकृतिक स्रोि िथा ष्ट्रित्त आयोगले त फारर  गरेको ष्ट्रह् ा बमोस्जम प्रदेश  रकारले ्थानयय  रकारको 
 स्िि कोर्मा मात क पमपमा ह्िान्िरल गदै जानप्ने कानन्य व्यि्था रहेको  व िर हाल म्मको 
अभ्या मा प्रदेश  रकारले  िार   ाधन कर बााँडफााँटको रकमलाई मात क पमपमा ्थानयय  स्िि कोर्मा 
जम्मा हन्े गर  ह्िान्िरल गरेको पााएको  ैनव य  ष्ट्रकत मको व्यिहारले कानन्य व्यि्थाको पूलि पालना 
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नाएको कारलले ्थानयय  रकारको स्रोि व्यि्थापनमा कदठनाई उवपपन् न ाएको  व अिीः  बै प्रदेश 
 रकारले ्थानयय  रकारलाई बााँडफााँट गन्िपने  िार   ाधन करको रकम मात क पमपमा ्थानयय  स्ञ् चि 
कोर्मा जम्मा हन्े गर  अतनिायि ह्िान्िरल गन्ि पने व  

 प्रदेश  रकारले  ङ् कलन गरेको  िार   ाधन करलाई यथाथि  मयमा आधाररि (Real Time Based) रहेर 
कानूनबमोस्जम प्रदेश ष्ट्रिाा्य कोर् र िि ्पश्चाि ्थानयय ष्ट्रिाा्य कोर्मा ्ििीः जम्मा हन् ेर मात क 
पमपमा  म्बस्न्धि ्थानयय  रकारको  स्िि कोर्मा जम्मा हन् े ष्ट्रकत मको ष्ट्रिद्यि्यय प्रलाल को ्थापना र 
 िालन गनि  क्दा  िार   ाधन करको बााँडफााँटमा थप प्राािकाररिा र पारदस्शििाको ष्ट्रिका  हन्े व 

 प्रदेश  रकारले आयोगबाट त फारर  ाएको ष्ट्रह् ाको आधारमा बााँडफााँट हन्े  िार   ाधन करको 
अनम्ातनि रकमको ष्ट्रििरल ्थानयय  रकारले बजेट पेश गने  मयान्दा कम्ियमा एक मष्ट्रहना अगािै 
उपलब्ध गराउनप्ने व  

ग.  िार   ाधन करको उपयोग  म्बन्धमाीः  

 ामान्यियाीः  रकारले  ङ् कलन गने राज्ि आयलाई  रकारको आिश्यकिा अन ्ार जन् कै् क्षेत्रमा ष्ट्रितनयोजन 
र खचि गनि  क्ने ाए िापतन  म्बस्न्धि करदािा प्रतिको जिाफदेष्ट्रहिा तनााउने क्रममा  ङ् कतलि राज्िको 
प्रयोग कहााँ र क र  ाईरहेको   ानय देखाउन ्पारदशी  रकारको गल् होव  िार   ाधन कर  ङ् कलनको 
कायि  रकारको  मग्र राज्ि आय  ङ् कलन ाँग मात्र आिद्ध नगर  य को ष्ट्रिस्शष्ट उ्ेश्यलाई  मेि ध्यान ददन ्
आिश्यक  व  िार   ाधन कर  ङ् कलनको उ्ेश्य  िार   ाधनको  हज आिागमनका लातग आिश्यक 
 डक पूिािधारको ष्ट्रि्िार र ममिि  म्ाार गन्िको  ाथै  िार   ाधनको प्रयोगबाट उवपपन् न हन्  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 प्रदेश िथा ्थानयय  रकारले 
मूलिीः देहायका कायिमा ष्ट्रितनयोजन र खचि गन्ि आिश्यक देस्खन् ीः 

 प्रादेस्शक िथा ्थानयय  डकको ममिि  म्ाार गनि, 
 प्रादेस्शक िथा ्थानयय  डकको  र्क्षा म्बन्धय आिश्यक  ङे्कि स्चन्ह,  ूचना लगायिका पूिािधारको 

्थापना र ममिि  म्ाार गनि, 
  िार  चालक िथा  हचालकहपम, यात्रह्पम र आम नागररकहपमका बयचमा  डकको  र्स्क्षि 

उपयोग म्बन्धय  चेिनामूलक कायिक्रम  िालन गनि, 
  िार   ाधनको प्रयोग ाँगै य बाट िािािरलमा पने अ र/प्राािलाई न्यूनयकरल गने कायि, मूलिीः 

िनजङ्गलको  िंरक्षल र प्रिद्धिन म्बन्धय कायिक्रम  ञ् चालन गनि,  
 िािािरलमैत्रय  िार  ाधनको प्रिद्धिन गनि, 
 प्रदेश र ्थानयय  रकारको  ाििजतनक यािायाि प्रलाल लाई व्यिस््थि बनाउन मूलिीः ब पाकि , यात्र ्

प्रतिक्षालय िथा  ाििजतनक शौचालय तनमािल लगायिका पूिािधार तनमािल गनिव 
*** 
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अन ू्चय 
आतथिक िर्ि २०७९/८० का लातग एकल कर प्रशा नअन्िगिि प्रदेश  रकार, मधेश प्रदेशले  ङ् कलन गर  ्थानयय 

ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा गने  िार   ाधन करको ्थानयय  रकारबयच बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा 
 

क्र. िं. स्जल्ला  िंकेि निं. ्थानयय  रकारको नाम  िार   ाधन करको बााँडफााँट ष्ट्रह् ा  

१  प्तर  २०१०१  प्तकोशय नगरपातलका 0.00641542 

२  प्तर  २०१०२ कन्चनरुप नगरपातलका 0.01292244 

३  प्तर  २०१०३ अग्मय यर कृ्ल  िरन गाउाँपातलका 0.00608417 

४  प्तर  २०१०४ रुपनय गाउाँपातलका 0.00380896 

५  प्तर  २०१०५ शम्ान्ाथ नगरपातलका 0.00704555 

६  प्तर  २०१०६ खडक नगरपातलका 0.01129785 

७  प्तर  २०१०७  र्ुङ्गा नगरपातलका 0.01277914 

८  प्तर  २०१०८ बलान तबहल् गाउाँपातलका 0.00314234 

९  प्तर  २०१०९ बोदेबर ाईन नगरपातलका 0.00601906 

१०  प्तर  २०११० डाक्नेश्वर  नगरपातलका 0.00929110 

११  प्तर  २०१११ राजगढ गाउाँपातलका 0.00404872 

१२  प्तर  २०११२ तब्लप्र् गाउाँपातलका 0.00293049 

१३  प्तर  २०११३ राजष्ट्रिराज नगरपातलका 0.00818916 

१४  प्तर  २०११४ महादेिा गाउाँपातलका 0.00381069 

१५  प्तर  २०११५ तिरहि् गाउाँपातलका 0.00326125 

१६  प्तर  २०११६ हनम्ाननगर कङ्कातलनय नगरपातलका 0.00977060 

१७  प्तर  २०११७ तिलाठी कोईलाडय गाउाँपातलका 0.00358596 

१८  प्तर  २०११८ त न्नम्िा गाउाँपातलका 0.00360215 

१९ त रहा २०२०१ लहान नगरपातलका 0.02422149 

२० त रहा २०२०२ धनगढ माई नगरपातलका 0.01621380 

२१ त रहा २०२०३ गोलबजार नगरपातलका 0.01486916 

२२ त रहा २०२०४ तमचेया नगरपातलका 0.01048580 
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क्र. िं. स्जल्ला  िंकेि निं. ्थानयय  रकारको नाम  िार   ाधन करको बााँडफााँट ष्ट्रह् ा  

२३ त रहा २०२०५ कजिन्हा नगरपातलका 0.00477010 

२४ त रहा २०२०६ कल्यालपर् नगरपातलका 0.01170566 

२५ त रहा २०२०७ नरहा गाउाँपातलका 0.00263679 

२६ त रहा २०२०८ ष्ट्रि्लप्र् गाउाँपातलका 0.00200758 

२७ त रहा २०२०९ अनिमा गाउाँपातलका 0.00293160 

२८ त रहा २०२१०  ख्यपर् नगरपातलका 0.00924776 

२९ त राहा २०२११ लक्ष्मयपर् पिार  गाउाँपातलका 0.00364382 

३० त रहा २०२१२  खि्ानान्कारकट्टय गाउाँपातलका 0.00216745 

३१ त रहा २०२१३ ागिानपर् गाउाँपातलका 0.00234623 

३२ त रहा २०२१४ निराजपर् गाउाँपातलका 0.00250732 

३३ त रहा २०२१५ बररयारपट्टय गाउाँपातलका 0.00331547 

३४ त रहा २०२१६ औरह  गाउाँपातलका 0.00297337 

३५ त रहा २०२१७ त राहा नगरपातलका 0.01127621 

३६ धनर््ा २०३०१ गलेशमान चारनाथ नगरपातलका 0.01762157 

३७ धनर््ा २०३०२ धनर््ाधाम नगरपातलका 0.01067574 

३८ धनर््ा २०३०३ तमतथला नगरपातलका 0.01555374 

३९ धनर््ा २०३०४ बटेश्वर गाउाँपातलका 0.00283504 

४० धनर््ा २०३०५ स्क्षरेश्वरनाथ नगरपातलका 0.01072942 

४१ धनर््ा २०३०६ लक्ष्मयतनया गाउाँपातलका 0.00301115 

४२ धनर््ा २०३०७ तमतथला तबहार  नगरपातलका 0.00406856 

४३ धनर््ा २०३०८ हिं पर् नगरपातलका 0.00415352 

४४ धनर््ा २०३०९  बैला नगरपातलका 0.00584758 

४५ धनर््ा २०३१० शह दनगर नगरपातलका 0.00521344 

४६ धनर््ा २०३११ कमला नगरपातलका 0.00459435 

४७ धनर््ा २०३१२ जनक नस्न्दनय गाउाँपातलका 0.00291564 
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क्र. िं. स्जल्ला  िंकेि निं. ्थानयय  रकारको नाम  िार   ाधन करको बााँडफााँट ष्ट्रह् ा  

४८ धनर््ा २०३१३ तबदेह नगरपातलका 0.00580124 

४९ धनर््ा २०३१४ औरह  गाउाँपातलका 0.00255439 

५० धनर््ा २०३१५ जनकपर्धाम उपमहानगरपातलका 0.02138138 

५१ धनर््ा २०३१६ धनौजय गाउाँपातलका 0.00227983 

५२ धनर््ा २०३१७ नगराान नगरपातलका 0.00703921 

५३ धनर््ा २०३१८ मस््खयापट्टय म ्हरतमया गाउाँपातलका 0.00645161 

५४ महोत्तर  २०४०१ बददिबा  नगरपातलका 0.01758973 

५५ महोत्तर  २०४०२ गौशाला नगरपातलका 0.01862001 

५६ महोत्तर  २०४०३  ोनमा गाउाँपातलका 0.00425166 

५७ महोत्तर  २०४०४ औरह  नगरपातलका 0.00364690 

५८ महोत्तर  २०४०५ ााँगाहा नगरपातलका 0.00618402 

५९ महोत्तर  २०४०६ लोहरपट्टय नगरपातलका 0.00514338 

६० महोत्तर  २०४०७ बलिा नगरपातलका 0.00893363 

६१ महोत्तर  २०४०८ राम गोपालपर् नगरपातलका 0.00363814 

६२ महोत्तर  २०४०९  ाम् य गाउाँपातलका 0.00365736 

६३ महोत्तर  २०४१० मनरा स्श िा नगरपातलका 0.00902032 

६४ महोत्तर  २०४११ एकडारा गाउाँपातलका 0.00326570 

६५ महोत्तर  २०४१२ महोत्तर  गाउाँपातलका 0.00322588 

६६ महोत्तर  २०४१३ ष्ट्रपपरा गाउाँपातलका 0.00420073 

६७ महोत्तर  २०४१४ मष्ट्रटहानय नगरपातलका 0.00350286 

६८ महोत्तर  २०४१५ जलेश्वर नगरपातलका 0.00757865 

६९  लािह  २०५०१ लालबन्द  नगरपातलका 0.01719293 

७०  लािह  २०५०२ हररिन नगरपातलका 0.01324620 

७१  लािह  २०५०३ बागमिय नगरपातलका 0.01460528 

७२  लािह  २०५०४ बरहथिा नगरपातलका 0.01831466 
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७३  लािह  २०५०५ हररपर् नगरपातलका 0.00946229 

७४  लािह  २०५०६ ईश्वरपर् नगरपातलका 0.01774705 

७५  लािह  २०५०७ हररपि्ाि नगरपातलका 0.00358728 

७६  लािह  २०५०८ प ाि गाउाँपातलका 0.00230517 

७७  लािह  २०५०९ ब्रह्मपर्  गाउाँपातलका 0.00293788 

७८  लािह  २०५१० चन्रनगर गाउाँपातलका 0.00370495 

७९  लािह  २०५११ कष्ट्रिला य नगरपातलका 0.00819017 

८०  लािह  २०५१२ चक्रघट्टा गाउाँपातलका 0.00285653 

८१  लािह  २०५१३ ब बररया गाउाँपातलका 0.00234126 

८२  लािह  २०५१४ धनकौल गाउाँपातलका 0.00285571 

८३  लािह  २०५१५ रामनगर गाउाँपातलका 0.00287398 

८४  लािह  २०५१६ बलरा नगरपातलका 0.00984117 

८५  लािह  २०५१७ गोडैटा नगरपातलका 0.01066591 

८६  लािह  २०५१८ ष्ट्रि्ल ्गाउाँपातलका 0.00259006 

८७  लािह  २०५१९ कौडेना गाउाँपातलका 0.00270438 

८८  लािह  २०५२० मलिंगिा नगरपातलका 0.00593736 

८९ रौिहट २०६०१ चन्रपर् नगरपातलका 0.02365367 

९० रौिहट २०६०२ गज्रा नगरपातलका 0.01969095 

९१ रौिहट २०६०३ फिि्ा तबजयपर् नगरपातलका 0.00497937 

९२ रौिहट २०६०४ कटहररया नगरपातलका 0.00454141 

९३ रौिहट २०६०५ बनृ्दािन नगरपातलका 0.01058902 

९४ रौिहट २०६०६ गढ माई नगरपातलका 0.00477581 

९५ रौिहट २०६०७ माधि नारायल नगरपातलका 0.00442266 

९६ रौिहट २०६०८ गरुडा नगरपातलका 0.01051349 

९७ रौिहट २०६०९ देिाह  गोनाह  नगरपातलका 0.00370397 
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९८ रौिहट २०६१० मौलापर् नगरपातलका 0.00336233 

९९ रौिहट २०६११ बौधयमाई नगरपातलका 0.00422584 

१०० रौिहट २०६१२ परोहा नगरपातलका 0.00454822 

१०१ रौिहट २०६१३ राजपर् नगरपातलका 0.00467197 

१०२ रौिहट २०६१४ यमन्ामाई गाउाँपातलका 0.00296954 

१०३ रौिहट २०६१५ दग्ाि ागििय गाउाँपातलका 0.00265196 

१०४ रौिहट २०६१६ राजदेिय नगरपातलका 0.00355242 

१०५ रौिहट २०६१७ गौर नगरपातलका 0.00565945 

१०६ रौिहट २०६१८ ईशनाथ नगरपातलका 0.00463620 

१०७ बारा २०७०१ तनजगढ नगरपातलका 0.02205778 

१०८ बारा २०७०२ कोल्हिय नगरपातलका 0.02129038 

१०९ बारा २०७०३ जयिपर् त मरा उपमहानगरपातलका 0.03469980 

११० बारा २०७०४ परिानयपर् गाउाँपातलका 0.00258575 

१११ बारा २०७०५ प्र ौनय गाउाँपातलका 0.00302973 

११२ बारा २०७०६ ष्ट्रिश्रामपर् गाउाँपातलका 0.00261324 

११३ बारा २०७०७ फेटा गाउाँपातलका 0.00310836 

११४ बारा २०७०८ कलैया उपमहानगरपातलका 0.02671002 

११५ बारा २०७०९ करैयामाई गाउाँपातलका 0.00350049 

११६ बारा २०७१० बारागढ  गाउाँपातलका 0.00318122 

११७ बारा २०७११ आदशि कोटिाल गाउाँपातलका 0.00347987 

११८ बारा २०७१२ त म्रौनगढ नगरपातलका 0.01050741 

११९ बारा २०७१३ पचरौिा नगरपातलका 0.00394994 

१२० बारा २०७१४ महागढ माई नगरपातलका 0.00626565 

१२१ बारा २०७१५ देििाल गाउाँपातलका 0.00308337 

१२२ बारा २०७१६  ि्लि गाउाँपातलका 0.00332614 
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१२३ प ाि २०८०१ ठोर  ( ि्लिपर्) गाउाँपातलका 0.00603746 

१२४ प ाि २०८०२ स्जराािानय गाउाँपातलका 0.00397216 

१२५ प ाि २०८०३ जगरनाथपर् गाउाँपातलका 0.00426395 

१२६ प ाि २०८०४ पटेिाि  ग्ौल  गाउाँपातलका 0.00431358 

१२७ प ाि २०८०५  खि्ा प्र ौनय गाउाँपातलका 0.00550330 

१२८ प ाि २०८०६ प ािगढ  नगरपातलका 0.00720766 

१२९ प ाि २०८०७ तबरगन्ज महानगरपातलका 0.03133420 

१३० प ाि २०८०८ बहद्रमाई नगरपातलका 0.00450395 

१३१ प ाि २०८०९ पोखररया नगरपातलका 0.00746287 

१३२ प ाि २०८१० कातलकामाई गाउाँपातलका 0.00274659 

१३३ प ाि २०८११ धोबयनय गाउाँपातलका 0.00261718 

१३४ प ाि २०८१२ त पहरमाई गाउाँपातलका 0.00315931 

१३५ प ाि २०८१३ पकाहा मैनपर् गाउाँपातलका 0.00272432 

१३६ प ाि २०८१४ तबन्दबात नय गाउाँपातलका 0.00314478 
      जम्मा 1.00000000 

 


