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, कर्ािल प्रदे शलाई

गररएको त फारर
त फारर

तमति: २०७8/१२/22 गिे, मिं गलबार

१. पृष्ठाूतम
ङ्घयय शा न प्रर्ाल को महवपिपूर्ि 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 कायिप्रर्ाल
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 तनधािरर् 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 तनधािरर्को 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 तनधािरर् 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 तनधािरर् 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 रहेकोव

ाधन कर

मेि रहेकोव

् ै 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 तनधािरर् 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 ष्ट्रििरर् य प्रकार रहे को

२.

ीः

ूचक

क्र. िं .
१.

रकारबयचमा बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा तनधािरर् गदाि ष्ट्रितान्न स्रोिहपमबाट िथ्याङ्क

जन ङ््या
डकको लम्बाा

स्रोि
राष्ट्रिय जनगर्ना २०६८, केन्र य िथ्याङ्क ष्ट्रिााग
डक ष्ट्रिााग, शहर ष्ट्रिका
्थानयय पूिािधार ष्ट्रिााग

2

िथा ािन तनमािर् ष्ट्रिााग र

ूचक

क्र. िं .
३.

४.

िार

स्रोि

िनले ढाकेको क्षेत्रफल

िन िथा िािािरर् 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 ष्ट्रिश्लेर्र्

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 तनधािरर् 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 तनधािरर् गरे को ह्न्

नकारावपमक अ र/प्रााि पतन ्थानयय जनिामा नै
ह्ने करको बााँडफााँटको एउटा महवपिपूर्ि
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 तनधािरर् प्रवपयक्ष िा अप्रवपयक्ष पमपमा

ूचकको

म्बस्न्धि ्थानयय
ङ््या र

ाधन कर बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा तनधािरर् 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 महवपिपूर्ि 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 महवपिपूर्ि

ा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 िािािरर्यय पक्षमा ष्ट्रि्िारै नकारावपमक अ र पादि व

ाधनको अवपयतधक प्रयोगले काबिनजन्य प्रदूर्र्को

म्या त जिना ह्न् व
3

िार

िार

ृ गने काबिनजन्य
ाधनहपमले तन ि

प्रदूर्र्को उपय्क्त र ारपदो

माधानका लातग िन िथा हररयाल को

िं रक्षर् 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 तनधािरर्

ा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

प्रर्ाल बाट

ङ्कलन गर

रकार बयचमा बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा

ाधन करको दायरा र राज्ि िृष्ट्रद्ध ह्न

एक प्रदे शमा दिाि एिम् नियकरर् ाएका

म्बस्न्धि प्रदे श

रकार, कर्ािल 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 लक्षर् 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 रहेर आतथिक िर्ि २०७9/80 का लातग प्रदे श
िार

मािेश गररएको

ष्ट्रकयो ् ान्ने उ्ेश्यका

िं रक्षर् 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 ह्िान्िरर् 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 ह्िान्िरर् 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 ह्िान्िरर् गरे को पााएको

ै नव य
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रकारको

स्िि कोर्मा

ष्ट्रकत मको व्यिहारले कान्नय व्यि्थाको पूर्ि पालना

नाएको कारर्ले ्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 ह्िान्िरर् 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 प्रर्ाल को ्थापना र

ाधन करको बााँडफााँटमा थप प्राािकाररिा र पारदस्शििाको ष्ट्रिका

रकारले आयोगबाट त फारर

अन्मातनि रकमको ष्ट्रििरर् ्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 ग्र् 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 न्यूनयकरर् गनि आिश्यक तनयन्त्रर्ावपमक 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 िािािरर्मा पने अ र/प्राािलाई न्यूनयकरर् गने कायि, मूलिीः

िनजङ्गलको

िं रक्षर् र प्रिद्धिन म्बन्धय कायिक्रम



िािािरर्मैत्रय



प्रदे श र ्थानयय
प्रतिक्षालय िथा

ञ्चालन गनि,

िार ाधनको प्रिद्धिन गनि,
रकारको

ाििजतनक यािायाि प्रर्ाल लाई व्यिस््थि बनाउन मूलिीः ब पाकि, यात्र्

ाििजतनक शौचालय तनमािर् लगायिका पूिािधार तनमािर् 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

ाधन करको ्थानयय

्थानयय

रकारको नाम

रकार, कर्ािल प्रदे शले

ङ्कलन गर

रकारबयच बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा

िार

ाधन करको बााँडफााँट ष्ट्रह् ा

१

डोल्पा

६०१०१

डोल्पो ब्द्ध गाउाँपातलका

0.00066878

२

डोल्पा

६०१०२

शे फोक् ण्् डो गाउाँपातलका

0.00272872

३

डोल्पा

६०१०३

जगद्ल्ला गाउाँपातलका

0.00202573

४

डोल्पा

६०१०४

म््केच ्ला गाउाँपातलका

0.00320547

५

डोल्पा

६०१०५

तत्रप्रा न्् दर नगरपातलका

0.00731356

६

डोल्पा

६०१०६

ठ् ल ाेर नगरपातलका

0.00635724

७

डोल्पा

६०१०७

कााके गाउाँपातलका

0.00297997

८

डोल्पा

६०१०८

९

म्ग ्

६०२०१

् कामािरोग गाउाँपातलका
म्गम

0.00503456

१०

म्ग ्

६०२०२

ायााँनाथ रारा नगरपातलका

0.02415571

११

म्ग ्

६०२०३

ोरु गाउाँपातलका

0.00591241

१२

म्ग ्

६०२०४

खवपयाड गाउाँपातलका

0.00967485

१३

ह्म्ला

६०३०१

चिं खेल गाउाँपातलका

0.00380248

१४

ह्म्ला

६०३०२

खाप्न
ि ाथ गाउाँपातलका

0.00489964

१५

ह्म्ला

६०३०३

त मकोट गाउाँपातलका

0.00560082

१६

ह्म्ला

६०३०४

नाम्खा गाउाँपातलका

0.00915810

१७

ह्म्ला

६०३०५

केगाड गाउाँपातलका

0.00920721

१८

ह्म्ला

६०३०६

अदानच ्ल गाउाँपातलका

0.00416626

१९

ह्म्ला

६०३०७

िााँजाकोट गाउाँपातलका

0.00332516

२०

ज्म्ला

६०४०१

पािारा य गाउाँपातलका

0.00961133

२१

ज्म्ला

६०४०२

कनका

२२

ज्म्ला

६०४०३

त िं जा गाउाँपातलका

0.00620306

२३

ज्म्ला

६०४०४

चन्दननाथ नगरपातलका

0.01345377

२४

ज्म्ला

६०४०५

ग्दठचौर गाउाँपातलका

0.00763853

२५

ज्म्ला

६०४०६

िािोपानय गाउाँपातलका

0.00808093

२६

ज्म्ला

६०४०७

तिला गाउाँपातलका

0.00600975

ाकाि िाङ ोङ गाउाँपातलका

न्् दर गाउाँपातलका
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0.00136580

0.01065003

क्र. िं .

स्जल्ला

िं केि निं.

्थानयय

रकारको नाम

िार

ाधन करको बााँडफााँट ष्ट्रह् ा

२७

ज्म्ला

६०४०८

ष्ट्रहमा गाउाँपातलका

0.00593383

२८

कातलकोट

६०५०१

पलािा गाउाँपातलका

0.00661767

२९

कातलकोट

६०५०२

पचाल झरना गाउाँपातलका

0.00617717

३०

कातलकोट

६०५०३

रा्कोट नगरपातलका

0.00535822

३१

कातलकोट

६०५०४

३२

कातलकोट

६०५०५

नरहररनाथ गाउाँपातलका

0.00724728

३३

कातलकोट

६०५०६

खााँडाचक्र नगरपातलका

0.01806732

३४

कातलकोट

६०५०७

तिलाग्फा नगरपातलका

0.00757097

३५

कातलकोट

६०५०८

महािै गाउाँपातलका

0.00449201

३६

कातलकोट

६०५०९

श्ा काल का गाउाँपातलका

0.00466465

३७

दै लेख

६०६०१

नौम्ले गाउाँपातलका

0.01119091

३८

दै लेख

६०६०२

महाब् गाउाँपातलका

0.00931718

३९

दै लेख

६०६०३

ाैरिय गाउाँपातलका

0.01040186

४०

दै लेख

६०६०४

ठााँट कााँध गाउाँपातलका

0.00806582

४१

दै लेख

६०६०५

आठबय

नगरपातलका

0.01716889

४२

दै लेख

६०६०६

चाम्ण्डा तबन्रा ै नय नगरपातलका

0.01977150

४३

दै लेख

६०६०७

द्ल्ल् नगरपातलका

0.03595148

४४

दै लेख

६०६०८

नारायर् नगरपातलका

0.03025748

४५

दै लेख

६०६०९

ागिियमाई गाउाँपातलका

0.01098001

४६

दै लेख

६०६१०

ड्ङ्गेश्वर गाउाँपातलका

0.00838006

४७

दै लेख

६०६११

ग्रााँ

४८

जाजरकोट

६०७०१

बारे कोट गाउाँपातलका

0.00804767

४९

जाजरकोट

६०७०२

क् े गाउाँपातलका

0.00844741

५०

जाजरकोट

६०७०३

ज्नयचााँदे गाउाँपातलका

0.00812384

५१

जाजरकोट

६०७०४

े डागाड नगरपातलका

0.01611097

५२

जाजरकोट

६०७०५

स्शिालय गाउाँपातलका

0.00648532

५३

जाजरकोट

६०७०६

ाेर मातलका नगरपातलका

0.01856483

५४

जाजरकोट

६०७०७

नलगाड नगरपातलका

0.01373963

५५

रुक्म (पस्श्चम ााग)

६०८०१

आठतब कोट नगरपातलका

0.03513001

ान्नय तत्रिेर्य गाउाँपातलका

गाउाँपातलका
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५६

रुक्म (पस्श्चम ााग)

६०८०२

ानयाेर गाउाँपातलका

0.00866357

५७

रुक्म (पस्श्चम ााग)

६०८०३

बााँष्ट्रफकोट गाउाँपातलका

0.00941073

५८

रुक्म (पस्श्चम ााग)

६०८०४

म्त कोट नगरपातलका

0.01918502

५९

रुक्म (पस्श्चम ााग)

६०८०५

तत्रिेर्य गाउाँपातलका

0.00858059

६०

रुक्म (पस्श्चम ााग)

६०८०६

चौरजहार नगरपातलका

0.01179510

६१

ल्यान

६०९०१

दामाि गाउाँपातलका

0.01122328

६२

ल्यान

६०९०२

क्माख गाउाँपातलका

0.01276556

६३

ल्यान

६०९०३

बनगाड क्ष्ट्रपण्डे नगरपातलका

0.05052208

६४

ल्यान

६०९०४

त द्धक्माख गाउाँपातलका

0.00783327

६५

ल्यान

६०९०५

बागचौर नगरपातलका

0.01840574

६६

ल्यान

६०९०६

त्रेश्वर गाउाँपातलका

0.01294463

६७

ल्यान

६०९०७

शारदा नगरपातलका

0.04340961

६८

ल्यान

६०९०८

कातलमाट गाउाँपातलका

0.01592561

६९

ल्यान

६०९०९

तत्रिेर्य गाउाँपातलका

0.00806248

७०

ल्यान

६०९१०

कप्रकोट गाउाँपातलका

0.01149588

७१

् ेि
ख

६१००१

त म्िा गाउाँपातलका

0.01833654

७२

् ेि
ख

६१००२

स्चङ्गगाड गाउाँपातलका

0.00865530

७३

् ेि
ख

६१००३

लेकबेशय नगरपातलका

0.02733633

७४

् ेि
ख

६१००४

ग्ाािकोट नगरपातलका

0.03642038

७५

् ेि
ख

६१००५

ाेर गिंगा नगरपातलका

0.01899247

७६

् ेि
ख

६१००६

बयरे न्रनगर नगरपातलका

0.05130491

७७

् ेि
ख

६१००७

बराहिाल गाउाँपातलका

0.02099606

७८

् ेि
ख

६१००८

पिप्र नगरपातलका

0.01603810

७९

् ेि
ख

६१००९

चौक्ने गाउाँपातलका

0.01418811

जम्मा

1.00000000
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