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, लुम्म्बनय 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 हुन् 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 कानुन पालनालाई

हज िुल्याउन पतन िहगि

राज्ि प्रशा न
नेपालको

म्बन्धमा आिश्यक

िं ष्ट्रिधानले

ङ्घ, प्रदे श र ्थानयय

ियनै िहको आतथिक कायिप्रलाल
हकाररिा,

मन्िय िथा

हअम््िवपि र

म्बन्धमा

ाझा अतधकारका ष्ट्रिर्यहपम

ु ट्टा ु ट्टै व्यि्था गरे को

मन्ियको त द्धान्िमा आधाररि हुने

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 गनुक
ि ा
रकार बयचको

व

ाथै
म्बन्ध

िं ष्ट्रिधानको उम्ल्लम्खि

रकारको एकल अतधकार क्षेत्रतात्र परे का घरजग्गा रम्जिे शन शुल्क,

िा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 हुने रकम प्रदे श

ङ्कलनको कायि प्रदे श

रकारले गदि

ाने वपय र

रकारलाई र ४० प्रतिशिले हुने रकम ्थानयय

रकारलाई

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

ाथै, ्थानयय

ढााँचा तनधािरलको अतधकार िथा म्जम्मेिार
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. कानुनय 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 कुनै

ूचयमा नपरे का ष्ट्रिर्यमा कर लगाउने र राज्ि उठाउने व्यि्था नेपाल

बमोम्जम हुने व

1

रकारले तनधािरल गरे

(७)

ङ्घ, प्रदे श र ्थानयय िहबयच राज्िको बााँडफााँट गदाि

पने व



अनु ूचय ६ - प्रदे शको अतधकारको

ूचयीः क्र. िं .४ मा

अनु ू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

न्िुतलि र पारदशी पमपमा गनुि

ाधन कर
िार

मेि रहे कोव

ाधन कर

मेि रहे कोव

ु ै कुरा लेम्खएको ाए िापतन
ऐन िथा प्रचतलि कानुनमा जुन क

िं ष्ट्रिधानको अनु ूचयमा प्रदे श र ्थानयय िह दुबैको अतधकार ूचयमा रहेका दे हायको कर दे हाय बमोम्जम

लगााने र उठााने ीः(क)

िार

ाधन करको दर प्रदे शले लगाउने र उठाउने,

िर टााँगा, ररक् ा, अटोररक् ा र ष्ट्रिद्युियय 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) बमोम्जम प्रदे शले

लगाएको र उठाएको

िार

ाधन करबाट उठे को रकम प्रदे श

रकारले प्रदे श ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा

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

ाठी प्रतिशि प्रदे श

प्रतिशि ्थानयय िहलाई बााँडफााँट गररने व

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

म्ञ्चि कोर्मा दाम्खला गररने

कोर्मा जम्मा गररने व

रकारले प्राप्ि

र ्थानयय िहलाई प्रदान गररने रकम ्थानयय ष्ट्रिाा्य

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

िं ष्ट्रिधान र य

ऐनको

रकारले ्थानयय िहलाई बााँडफााँट

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

म्बम्न्धि ्थानयय

(६) य
गररने व
३.
िार

िार

रकारले

म्ञ्चि कोर्मा जम्मा गनुि पने व

दफा बमोम्जम बााँडफााँट हुने रकम आतथिक िर्िको अम्न्िम 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 व्यि्थाबमोम्जम 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 हुन्

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

मग्र

ाने

ाधनको प्रयोग ाँगै हुने

िार

बै ान्दा बढ परे को हुन् व य

ूचकको पमपमा

ाथै

ङ््याको तनधािरल प्रवपयक्ष िा अप्रवपयक्ष पमपमा

ूचकको

म्बम्न्धि ्थानयय
ङ््या र

ाधन कर बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा तनधािरल गने प्रयोजनाथि ्थानयय

अथिमा

ोह

कारावपमक िथा

िार

ाधनबाट प्राप्त

रकारका जनिाको

ङ््या रहनुपने

ापेम्क्षि 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 पुगेको हुन् , वपयहााँ

ङ्कलनको एउटा महवपिपूलि उ्ेश्य ानेको िय

्िरोन्नति गनुि पतन होव य
्थानयय

डक

यधा

ूचकहपमको

४५ प्रतिशि ाार प्रदान गररएको

िार

िार

िार

िार

ाधन गु्ने

ाधन करको बााँडफााँटको एउटा महवपिपूलि

ाधन हुन् न, वपयहााँ धेरै
ाधनको आिागमन हुन् व

डकको ममिि

ूचकको पमपमा

म्ाार एिम्
म्बम्न्धि

ञ्जाल ( डकको लम्बाा) लाई तलनु आिश्यक हुन् व अिीः प्रवपयेक ्थानयय
िार

ङ््या र

ाधन कर बााँडफााँटको एउटा आधार िा
डक लम्बााको

ापेम्क्षि महवपि

ूचकको पमपमा

मािेश गररएको

मेिलाई ध्यानमा रा्दै य

आधारलाई

व

ग. िनले ढाकेको क्षेत्रफल
िार

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

ाधनको अवपयतधक प्रयोगले काबिनजन्य प्रदूर्लको

म्या त जिना हुन् व
3

िार

िार

ृ गने काबिनजन्य
ाधनहपमले तन ि

प्रदूर्लको उपयुक्त र ारपदो

माधानका लातग िन िथा हररयाल को

िं रक्षल र प्रिद्धिनले

हयोग पुर्याउने व िन

क्षेत्रको ष्ट्रिद्यमान अिम््थतिलाई कायमै रा्न िथा थप िन क्षेत्रको ष्ट्रि्िारका लातग ्थानयय
प्रया हपमलाई कर बााँडफााँटको माध्यमबाट प्रोवप ाष्ट्रहि गनुप
ि ने हुन् 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 अनु ूचयबमोम्जम हुने 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

रु म्क्षि रहे को

िार

व य

मन्िय र

िार

मन्ियमा

िार

ाधनहपम अन्य प्रदे शमा

क्दै न, बपम

व य

ङ्कलन ाैरहे को

मेि प्रतिकुल 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 तिनुि बुझाउनुपने

क्रममा कतिपय
,

ो नम्जकै रहे को

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

रकार बयचमा अ्ि्थ

रकारले अम््ियार गरे को पााएको

हकायि रहने गर प्रादे म्शक करको दरमा

ाधन कर नेपाल तात्र आफू जुन ्थानमा ब ेको

प्रलाल बाट

ङ्कलन गर

रकार बयचमा बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा

ाधन करको दायरा र राज्ि िृष्ट्रद्ध हुन

एक प्रदे शमा दिाि एिम् नियकरल ाएका

म्बम्न्धि प्रदे श

रकार, लुम्म्बनय प्रदे शले

व ष्ट्रिशेर्गर एक प्रदे शमा दिाि ाएका

िार

रकारले

गनुि उपयुक्त हुने व


रकारको

ीः

ु ट ददने ान्ने नयति केह प्रदे श

राज्ि गुम्ने अि्थामा पुग्द व
मेि ्ि्थ

ाधन

म्बन्धमाीः

प्रति्पधािको लक्षल दे म्खन 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

िं रक्षल र ष्ट्रि्िारमा पररचालन गनि

्थानयय ष्ट्रिाा्य कोर्मा जम्मा गने

रकारगि पमपमा प्रवपयेक िर्ि

ूचक उपलब्ध हुन न केको अि्थामा ष्ट्रिद्यमान िनको क्षेत्र म्बन्धय प्राप्त

िन क्षेत्रको ष्ट्रि्िार म्बन्धय ष्ट्रि्िृि
पत ल्लो िथ्याङ्कलाई

रकारले गरे का

हज हुने

िार

रकारले ध्यान ददनु उपयुक्त हुने व

ाथै, आधुतनक

ाधन कर उठाउने

ाने वपय र

म्बम्न्धि प्रदे शमा ह्िान्िरल गनि

िार

ङ्कलन हुने

ष्ट्रकने व अिीः य िफि

ूचना प्रष्ट्रितधको प्रयोग गदै ष्ट्रिद्युियय

ा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 कुल

िार

ाधन करको ४० प्रतिशिले हुने रकम ्थानयय

रकारलाई

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

गरे को ष्ट्रह् ा बमोम्जम प्रदे श

रकारले ्थानयय

म्िि कोर्मा मात क पमपमा ह्िान्िरल गदै जानुपने कानुनय व्यि्था रहेको
अभ्या मा प्रदे श

रकारले

िार

व िर हाल म्मको

ाधन कर बााँडफााँटको रकमलाई मात क पमपमा ्थानयय

जम्मा हुने गर ह्िान्िरल गरे को पााएको

ै नव य
4

रकारको

म्िि कोर्मा

ष्ट्रकत मको व्यिहारले कानुनय व्यि्थाको पूलि पालना

नाएको कारलले ्थानयय
रकारले ्थानयय

रकारको स्रोि व्यि्थापनमा कदठनाई उवपपन्न ाएको

रकारलाई बााँडफााँट गनुप
ि ने

िार

प्रदे श

रकारले

ङ्कलन गरे को

िार

बै प्रदे श

ाधन करको रकम मात क पमपमा ्थानयय

कोर्मा जम्मा हुने गर अतनिायि ह्िान्िरल गनुि पने व


व अिीः

ाधन करलाई यथाथि

म्ञ्चि

मयमा आधाररि (Real Time Based) रहेर

कानूनबमोम्जम प्रदे श ष्ट्रिाा्य कोर् र िि् पश्चाि ्थानयय ष्ट्रिाा्य कोर्मा ्ििीः जम्मा हुने र मात क
पमपमा

म्बम्न्धि ्थानयय

िालन गनि


प्रदे श

क्दा

रकारको

िार

म्िि कोर्मा जम्मा हुने ष्ट्रकत मको ष्ट्रिद्युियय प्रलाल को ्थापना र

ाधन करको बााँडफााँटमा थप प्राािकाररिा र पारदम्शििाको ष्ट्रिका

रकारले आयोगबाट त फारर

अनुमातनि रकमको ष्ट्रििरल ्थानयय

ाएको ष्ट्रह् ाको आधारमा बााँडफााँट हुने

रकारले बजेट पेश गने

िार

हुने व

ाधन करको

मयान्दा कम्ियमा एक मष्ट्रहना अगािै

उपलब्ध गराउनुपने व
ग.

िार

ाधन करको उपयोग

ामान्यियाीः

रकारले

र खचि गनि

म्बन्धमाीः

ङ्कलन गने राज्ि आयलाई

क्ने ाए िापतन

म्बम्न्धि करदािा प्रतिको जिाफदे ष्ट्रहिा तनााउने क्रममा

प्रयोग कहााँ र क र ाईरहेको
कायि

रकारको

आिश्यक

व

ु ै क्षेत्रमा ष्ट्रितनयोजन
रकारको आिश्यकिा अनु ार जुन क

ानय दे खाउनु पारदशी

रकारको गुल होव

िार

ङ्कतलि राज्िको
ाधन कर

मग्र राज्ि आय

ङ्कलन ाँग मात्र आिद्ध नगर य को ष्ट्रिम्शष्ट उ्ेश्यलाई

िार

ङ्कलनको उ्ेश्य

ाधन कर

डक पूिािधारको ष्ट्रि्िार र ममिि

म्ाार गनुक
ि ो

ाथै

िार
िार

ाधनको

ङ्कलनको

मेि ध्यान ददनु

हज आिागमनका लातग आिश्यक

ाधनको प्रयोगबाट उवपपन्न हुन

क्ने

म्ााव्य

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

मेि होव य ै

न्दािमा

िार

ाधन कर बााँडफााँटको रकमलाई प्रदे श िथा ्थानयय

रकारले

मूलिीः दे हायका कायिमा ष्ट्रितनयोजन र खचि गनुि आिश्यक दे म्खन् ीः


प्रादे म्शक िथा ्थानयय

डकको ममिि



प्रादे म्शक िथा ्थानयय

डकको

्थापना र ममिि


िार
िार

रु क्षा म्बन्धय आिश्यक

ङ्केि म्चन्ह,

ूचना लगायिका पूिािधारको

म्ाार गनि,

चालक िथा

उपयोग म्बन्धय


म्ाार गनि,

हचालकहपम, यात्रुहपम र आम नागररकहपमका बयचमा

चेिनामूलक कायिक्रम

डकको

रु म्क्षि

िा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 व्यिम््थि बनाउन मूलिीः ब पाकि, यात्रु

ाििजतनक शौचालय तनमािल लगायिका पूिािधार तनमािल गनिव

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

क्र. िं .

म्जल्ला

िार

रकार, लुम्म्बनय प्रदे शले

ाधन करको ्थानयय

िं केि निं.

्थानयय

ङ्कलन गर

रकारबयच बााँडफााँटको ष्ट्रह् ा

रकारको नाम

िार

ाधन करको

बााँडफााँट ष्ट्रह् ा

१

रुकुम (पूिी ााग)

५०१०१

पुथा उत्तरगिंगा गाउाँ पातलका

0.00510399

२

रुकुम (पूिी ााग)

५०१०२

त ्ने गाउाँ पातलका

0.00429878

३

रुकुम (पूिी ााग)

५०१०३

ाूमे गाउाँ पातलका

0.00489675

४

रोल्पा

५०२०१

५

रोल्पा

५०२०२

थबाङ्ग गाउाँ पातलका

0.00242338

६

रोल्पा

५०२०३

पररिििन गाउाँ पातलका

0.00378428

७

रोल्पा

५०२०४

गगादे ि गाउाँ पातलका

0.00419547

८

रोल्पा

५०२०५

माडय गाउाँ पातलका

0.00434809

९

रोल्पा

५०२०६

तत्रिेलय गाउाँ पातलका

0.00679496

१०

रोल्पा

५०२०७

रोल्पा नगरपातलका

0.01985144

११

रोल्पा

५०२०८

रुन्ट गढ गाउाँ पातलका

0.00733146

१२

रोल्पा

५०२०९

१३

रोल्पा

५०२१०

लुङ्ग्रय गाउाँ पातलका

0.00441739

१४

प्यूठान

५०३०१

गौमुखय गाउाँ पातलका

0.00430135

१५

प्यूठान

५०३०२

नौबष्ट्रहनय गाउाँ पातलका

0.00542793

१६

प्यूठान

५०३०३

म्झमरुक गाउाँ पातलका

0.00494994

१७

प्यूठान

५०३०४

प्यूठान नगरपातलका

0.01096283

१८

प्यूठान

५०३०५

्िगिद्धार नगरपातलका

0.01112864

१९

प्यूठान

५०३०६

माण्डिय गाउाँ पातलका

0.00462284

२०

प्यूठान

५०३०७

मल्लरानय गाउाँ पातलका

0.00335472

२१

प्यूठान

५०३०८

ऐराििय गाउाँ पातलका

0.00449677

२२

प्यूठान

५०३०९

रुमारानय गाउाँ पातलका

0.00473086

२३

गुल्मय

५०४०१

कातलगण्डकी गाउाँ पातलका

0.00573151

२४

गुल्मय

५०४०२

वपयििय गाउाँ पातलका

0.00609545

२५

गुल्मय

५०४०३

चन्रकोट गाउाँ पातलका

0.00671805

ु हर गाउाँ पातलका
न

तु नल ्मृति गाउाँ पातलका

6

0.00372923

0.00621156

क्र. िं .

म्जल्ला

िं केि निं.

्थानयय

रकारको नाम

िार

ाधन करको

बााँडफााँट ष्ट्रह् ा

२६

गुल्मय

५०४०४

मुत कोट नगरपातलका

0.01258200

२७

गुल्मय

५०४०५

ई्मा गाउाँ पातलका

0.00531013

२८

गुल्मय

५०४०६

मातलका गाउाँ पातलका

0.00510394

२९

गुल्मय

५०४०७

मदाने गाउाँ पातलका

0.00506511

३०

गुल्मय

५०४०८

धुकोट गाउाँ पातलका

0.00524366

३१

गुल्मय

५०४०९

ु ा नगरपातलका
रे ङ्ग

0.01102809

३२

गुल्मय

५०४१०

गुल्मय दरबार गाउाँ पातलका

0.00458890

३३

गुल्मय

५०४११

त्रकोट गाउाँ पातलका

0.00476471

३४

गुल्मय

५०४१२

पमपम क्षेत्र गाउाँ पातलका

0.00497866

३५

अघािखााँचय

५०५०१

त्रदे ि गाउाँ पातलका

0.00524645

३६

अघािखााँचय

५०५०२

मालारानय गाउाँ पातलका

0.00518771

३७

अघािखााँचय

५०५०३

ा ुतमका्थान नगरपातलका

0.01720805

३८

अघािखााँचय

५०५०४

म्न्धखकि नगरपातलका

0.01860314

३९

अघािखााँचय

५०५०५

पाम्लनय गाउाँ पातलका

0.00636401

४०

अघािखााँचय

५०५०६

म्शिगिंगा नगरपातलका

0.01929080

४१

पाल्पा

५०६०१

रामपुर नगरपातलका

0.01052699

४२

पाल्पा

५०६०२

पुिख
ि ोला गाउाँ पातलका

0.00539648

४३

पाल्पा

५०६०३

रम्ाा गाउाँ पातलका

0.00459332

४४

पाल्पा

५०६०४

बगना काल गाउाँ पातलका

0.00532358

४५

पाल्पा

५०६०५

िान ेन नगरपातलका

0.01123459

४६

पाल्पा

५०६०६

ररब्द कोट गाउाँ पातलका

0.00536071

४७

पाल्पा

५०६०७

रै नादे िय

0.00738582

४८

पाल्पा

५०६०८

तिनाउ गाउाँ पातलका

0.00642024

४९

पाल्पा

५०६०९

माथागढ गाउाँ पातलका

0.00712108

५०

पाल्पा

५०६१०

तन्द गाउाँ पातलका

0.00658424

५१

निलपरा य (बदिघाट

्ु िा पम्श्चम)

५०७०१

बदिघाट नगरपातलका

0.01114230

५२

निलपरा य (बदिघाट

्ु िा पम्श्चम)

५०७०२

ु िल नगरपातलका
न

0.01733422

५३

निलपरा य (बदिघाट

्ु िा पम्श्चम)

५०७०३

रामग्राम नगरपातलका

0.01073071

५४

निलपरा य (बदिघाट

्ु िा पम्श्चम)

५०७०४

पाल्ह नन्दन गाउाँ पातलका

0.00516972
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५५

निलपरा य (बदिघाट

्ु िा पम्श्चम)

५०७०५

रािल गाउाँ पातलका

0.00624069

५६

निलपरा य (बदिघाट

्ु िा पम्श्चम)

५०७०६

प्रिापपुर गाउाँ पातलका

0.00724724

५७

निलपरा य (बदिघाट

्ु िा पम्श्चम)

५०७०७

्ु िा गाउाँ पातलका

0.00519787

५८

रुपन्दे ह

५०८०१

दे बदह नगरपातलका

0.00949146

५९

रुपन्दे ह

५०८०२

बुटिल उपमहानगरपातलका

0.02739720

६०

रुपन्दे ह

५०८०३

६१

रुपन्दे ह

५०८०४

कन्चन गाउाँ पातलका

0.00467031

६२

रुपन्दे ह

५०८०५

गैडहिा गाउाँ पातलका

0.00633716

६३

रुपन्दे ह

५०८०६

ु ोधन गाउाँ पातलका
द्ध

0.00436434

६४

रुपन्दे ह

५०८०७

त यार गाउाँ पातलका

0.00489569

६५

रुपन्दे ह

५०८०८

तिलोत्तमा नगरापातलका

0.02914919

६६

रुपन्दे ह

५०८०९

ओम तिया गाउाँ पातलका

0.00445641

६७

रुपन्दे ह

५०८१०

रोष्ट्रहलय गाउाँ पातलका

0.00539096

६८

रुपन्दे ह

५०८११

त द्धाथिनगर नगरपातलका

0.01048359

६९

रुपन्दे ह

५०८१२

मायादे िय गाउाँ पातलका

0.00591223

७०

रुपन्दे ह

५०८१३

लुम्म्बनय

७१

रुपन्दे ह

५०८१४

कोटह माई गाउाँ पातलका

0.00611183

७२

रुपन्दे ह

५०८१५

म्मर माई गाउाँ पातलका

0.00468857

७३

रुपन्दे ह

५०८१६

मचििार गाउाँ पातलका

0.00483394

७४

कष्ट्रपलि्िु

५०९०१

बालगिंगा नगरपातलका

0.01884390

७५

कष्ट्रपलि्िु

५०९०२

बुद्धाूमय नगरपातलका

0.01818811

७६

कष्ट्रपलि्िु

५०९०३

म्शिराज नगरपातलका

0.01690391

७७

कष्ट्रपलि्िु

५०९०४

तबजयनगर गाउाँ पातलका

0.00705363

७८

कष्ट्रपलि्िु

५०९०५

कृ्लनगर नगरपातलका

0.01099532

७९

कष्ट्रपलि्िु

५०९०६

महाराजगन्ज नगरपातलका

0.00759493

८०

कष्ट्रपलि्िु

५०९०७

कष्ट्रपलब्िु नगरपातलका

0.01419446

८१

कष्ट्रपलि्िु

५०९०८

य ोधरा गाउाँ पातलका

0.00623544

८२

कष्ट्रपलि्िु

५०९०९

मायादे िय गाउाँ पातलका

0.00789340

८३

कष्ट्रपलि्िु

५०९१०

शुद्धोधन गाउाँ पातलका

0.01077539

ैनामैना नगरपातलका
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८४

दाङ

५१००१

बिं गलाच ुल गाउाँ पातलका

0.00599204

८५

दाङ

५१००२

घोराह उपमहानगरपातलका

0.03419800

८६

दाङ

५१००३

िुल् यपुर उपमहानगरपातलका

0.02552023

८७

दाङ

५१००४

शाम्न्िनगर गाउाँ पातलका

0.00435203

८८

दाङ

५१००५

बबई गाउाँ पातलका

0.00527418

८९

दाङ

५१००६

दिं गयशरल गाउाँ पातलका

0.00405983

९०

दाङ

५१००७

लमह नगरपातलका

0.02205896

९१

दाङ

५१००८

राप्तय गाउाँ पातलका

0.00713662

९२

दाङ

५१००९

गढिा गाउाँ पातलका

0.00963185

९३

दाङ

५१०१०

राजपुर गाउाँ पातलका

0.00991762

९४

बााँके

५११०१

राप्तय

0.02288419

९५

बााँके

५११०२

कोहलपुर नगरपातलका

0.01374772

९६

बााँके

५११०३

बैजनाथ गाउाँ पातलका

0.00862195

९७

बााँके

५११०४

खजुरा गाउाँ पातलका

0.00752978

९८

बााँके

५११०५

जानकी गाउाँ पातलका

0.00548299

९९

बााँके

५११०६

नेपालगञ्ज उपमहानगरपातलका

0.01917583

१००

बााँके

५११०७

ु ा गाउाँ पातलका
डुडि

0.00553807

१०१

बााँके

५११०८

नरै नापुर गाउाँ पातलका

0.00579574

१०२

बददिया

५१२०१

बााँ गढ नगरपातलका

0.02082744

१०३

बददिया

५१२०२

बारबददिया नगरपातलका

0.01171442

१०४

बददिया

५१२०३

ठाकुरबाबा नगरपातलका

0.01150230

१०५

बददिया

५१२०४

गेरुिा गाउाँ पातलका

0.00576628

१०६

बददिया

५१२०५

राजापुर नगरपातलका

0.01881705

१०७

बददिया

५१२०६

मधुिन नगरपातलका

0.00719183

१०८

बददिया

५१२०७

गुलर या नगरपातलका

0.01344278

१०९

बददिया

५१२०८

बढै यािाल गाउाँ पातलका

0.00812488

जम्मा

1.00000000
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