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, गण्डकी 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
गरे को

ङ्कतलि राज्ि आयलाई प्रदे श र ्थानयय िह बयचमा बााँडफााँटको व्यि्था

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, गण्डकी 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

िार

रकार, गण्डकी प्रदे शले

ाधन करको ्थानयय

्थानयय

ङ्कलन गर

रकारबयच बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा

रकारको नाम

िार

ाधन करको बााँडफााँट

क्र. िं .

स्जल्ला

िं केि निं.

१

गोरखा

४०१०१

च ्मन्ब्रय गाउाँ पातलका

0.00842007

२

गोरखा

४०१०२

अस्जरकोट गाउाँ पातलका

0.00642678

३

गोरखा

४०१०३

बारपाक

४

गोरखा

४०१०४

धाचे गाउाँ पातलका

0.00830887

५

गोरखा

४०१०५

आरुघाट गाउाँ पातलका

0.00854696

६

गोरखा

४०१०६

ताम ेनथापा गाउाँ पातलका

0.00730943

७

गोरखा

४०१०७

त रानचोक गाउाँ पातलका

0.00872557

८

गोरखा

४०१०८

पाल्ङ्गटार नगरपातलका

0.01255452

९

गोरखा

४०१०९

गोरखा नगरपातलका

0.02167389

१०

गोरखा

४०११०

शह द लखन गाउाँ पातलका

0.00995840

११

गोरखा

४०१११

गण्डकी गाउाँ पातलका

0.01004719

१२

मनाङ

४०२०१

नापाि ाूतम गाउाँ पातलका

0.00047959

१३

मनाङ

४०२०२

मनाङ ष्ट्रङ्याङ गाउाँ पातलका

0.00169952

१४

मनाङ

४०२०३

चामे गाउाँ पातलका

0.00089984

१५

मनाङ

४०२०४

ना ों गाउाँ पातलका

0.00405514

१६

म््िाङ

४०३०१

लो घेकर दामोदरक्ण्ड गाउाँ पातलका

0.00359059

१७

म््िाङ

४०३०२

घरपझोङ गाउाँ पातलका

0.00243397

१८

म््िाङ

४०३०३

िाराग्ङ म्स्क्तक्षेत्र गाउाँ पातलका

0.00530518

१९

म््िाङ

४०३०४

लोमन्थाङ गाउाँ पातलका

0.00314827

२०

म््िाङ

४०३०५

था ाङ गाउाँ पातलका

0.00349549

२१

म्याग्द

४०४०१

अन्नपूल ि गाउाँ पातलका

0.00973069

२२

म्याग्द

४०४०२

रघ्गिंगा गाउाँ पातलका

0.00933175

२३

म्याग्द

४०४०३

धिलातगर गाउाँ पातलका

0.00748002

त् लकोट गाउाँ पातलका
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ष्ट्रह् ा

0.00949862

रकारको नाम

ाधन करको बााँडफााँट

स्जल्ला

िं केि निं.

२४

म्याग्द

४०४०४

मातलका गाउाँ पातलका

0.00652085

२५

म्याग्द

४०४०५

मिं गला गाउाँ पातलका

0.00740157

२६

म्याग्द

४०४०६

बेनय नगरपातलका

0.02484465

२७

का्की

४०५०१

माद गाउाँ पातलका

0.01128040

२८

का्की

४०५०२

मा ाप्च्छ्रे गाउाँ पातलका

0.00930343

२९

का्की

४०५०३

अन्नपूल ि गाउाँ पातलका

0.00879754

३०

का्की

४०५०४

पोखरा महानगरपातलका

0.10312723

३१

का्की

४०५०५

पमपा गाउाँ पातलका

0.00600515

३२

लमज्ङ

४०६०१

दोदी गाउाँ पातलका

0.00948621

३३

लमज्ङ

४०६०२

मस्र्याङ्गद गाउाँ पातलका

0.01096837

३४

लमज्ङ

४०६०३

क्ब्होला ोथार गाउाँ पातलका

0.00502229

३५

लमज्ङ

४०६०४

मध्यनेपाल नगरपातलका

0.02375621

३६

लमज्ङ

४०६०५

बें यशहर नगरापातलका

0.02004692

३७

लमज्ङ

४०६०६

३८

लमज्ङ

४०६०७

राईना

३९

लमज्ङ

४०६०८

द्धपोखर गाउाँ पातलका

0.00581299

४०

िनह्ाँ

४०७०१

ाान् नगरपातलका

0.01696574

४१

िनह्ाँ

४०७०२

ब्या

नगरपातलका

0.02912623

४२

िनह्ाँ

४०७०३

म्याग्दे गाउाँ पातलका

0.00751194

४३

िनह्ाँ

४०७०४

श्क्लागण्डकी नगरपातलका

0.02286571

४४

िनह्ाँ

४०७०५

तामाद नगरपातलका

0.02513229

४५

िनह्ाँ

४०७०६

स्घररङ्ग गाउाँ पातलका

0.00761090

४६

िनह्ाँ

४०७०७

ऋष्ट्रर्ङ्ग गाउाँ पातलका

0.01028489

४७

िनह्ाँ

४०७०८

दे िघाट गाउाँ पातलका

0.00624232

४८

िनह्ाँ

४०७०९

बस्न्दप्र गाउाँ पातलका

0.01488732

४९

िनह्ाँ

४०७१०

् ैरेनय गाउाँ पातलका
आाँबख

0.00675174

५०

निलपरा य (बदिघाट

४०८०१

गैडाकोट नगरपातलका

0.02220020

्् िा पूि)ि

्थानयय

िार

क्र. िं .

न्् दरबजार नगरपातलका
नगरपातलका
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५१

निलपरा य (बदिघाट

्् िा पूि)ि

४०८०२

ब्तलङ्गटार गाउाँ पातलका

0.00722872

५२

निलपरा य (बदिघाट

्् िा पूि)ि

४०८०३

बौद काल गाउाँ पातलका

0.00507839

५३

निलपरा य (बदिघाट

्् िा पूि)ि

४०८०४

ह्प् ेकोट गाउाँ पातलका

0.01030545

५४

निलपरा य (बदिघाट

्् िा पूि)ि

४०८०५

दे िच ्ल नगरपातलका

0.01676833

५५

निलपरा य (बदिघाट

्् िा पूि)ि

४०८०६

कािा ोिय नगरपातलका

0.03148569

५६

निलपरा य (बदिघाट

्् िा पूि)ि

४०८०७

मध्यतबन्द् नगरपातलका

0.01779758

५७

निलपरा य (बदिघाट

्् िा पूि)ि

४०८०८

तबनयय तत्रिेलय गाउाँ पातलका

0.01163816

५८

्याङजा

४०९०१

प्िल बजार नगरपातलका

0.02010562

५९

्याङजा

४०९०२

फेद खोला गाउाँ पातलका

0.00436490

६०

्याङजा

४०९०३

आाँतधखोला गाउाँ पातलका

0.00546620

६१

्याङजा

४०९०४

अज्न
ि चौपार गाउाँ पातलका

0.00521494

६२

्याङजा

४०९०५

ायरकोट नगरपातलका

0.01868620

६३

्याङजा

४०९०६

तबरुिा गाउाँ पातलका

0.00610577

६४

्याङजा

४०९०७

हररना

0.00682625

६५

्याङजा

४०९०८

चापाकोट नगरपातलका

0.01727444

६६

्याङजा

४०९०९

िातलङ्ग नगरपातलका

0.01948460

६७

्याङजा

४०९१०

गल्याङ नगरपातलका

0.02018817

६८

्याङजा

४०९११

काल गण्डकी गाउाँ पातलका

0.00678353

६९

पििि

४१००१

मोद गाउाँ पातलका

0.00946151

७०

पििि

४१००२

जलजला गाउाँ पातलका

0.00779196

७१

पििि

४१००३

क्श्मा नगरपातलका

0.02041177

७२

पििि

४१००४

फलेबा

नगरपातलका

0.00931449

७३

पििि

४१००५

महास्शला गाउाँ पातलका

0.00374020

७४

पििि

४१००६

तबहाद गाउाँ पातलका

0.00441131

७५

पििि

४१००७

पैयिं ् गाउाँ पातलका

0.00400480

७६

बागल्ङ

४११०१

बाग्ल्ङ्ग नगरपातलका

0.02070778

७७

बागल्ङ

४११०२

काठे खोला गाउाँ पातलका

0.00857794

गाउाँ पातलका
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िं केि निं.

्थानयय

िार

रकारको नाम

ाधन करको बााँडफााँट

क्र. िं .

स्जल्ला

७८

बागल्ङ

४११०३

िाराखोला गाउाँ पातलका

0.00529017

७९

बागल्ङ

४११०४

िमानखोला गाउाँ पातलका

0.00357009

८०

बागल्ङ

४११०५

ढोरपाटन नगरपातलका

0.01006362

८१

बागल्ङ

४११०६

तन यखोला गाउाँ पातलका

0.00763057

८२

बागल्ङ

४११०७

बतडगाड गाउाँ पातलका

0.01105005

८३

बागल्ङ

४११०८

गल्कोट नगरपातलका

0.01349969

८४

बागल्ङ

४११०९

बरे ङ गाउाँ पातलका

0.00526694

८५

बागल्ङ

४१११०

जैतमनय नगरपातलका

0.01118490

ष्ट्रह् ा

जम्मा
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1.00000000

