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स्थानीय तह पनुसरंचना प्राविवधक सहयोग सवमवतको 
काययशतयतथा काययविवध 

  
१. पषृ्ठभमूी 
नेपाि राज्यको मुि सरंचना संघ, प्रदशे र स्थानीय गरी तीन तहको हुन ेव्यिस्था नपेािको संविधानि े

गरेको छ । राज्य शवक्तको प्रयोग ईक्त तीन िटै तहिाट एकि तथा सहकायायत्मक ढंगिे हुने गरर 

संविधानको ऄनुसूवच ५, ६, ७, ८ र ९ मा विवभन्न तहका ऄवधकारहरु िाडफाड गररएको छ । 

संविधानप्रदत्त ऄवधकारहरुको ऄभ्यासका िावग सिम तथा सुदढृ स्थानीय तहको सरंचना तयार पान े

ईद्दशे्यिे संविधानको धारा २९५(३) ऄनुसार गाईँपाविका, नगरपाविका तथा विशेष, संरवित िा 

स्िायत्त िेत्रको संख्या तथा सीमाना वनधायरण अयोग गठन भएकोछ । ईक्त अयोगको काममा सहयोग 

गनय प्रत्येक वजल्िामा दहेाय बमोवजम स्थानीय तह पुनसरंचना प्राविवधक सहयोग सवमवत रहने व्यिस्था 

गररएको छ । 
 

स्थानीय तह पुनसरंचना प्राविवधक सहयोग सवमवतको गठन 
स्थानीय विकास ऄवधकारी  संयोजक 
ऄवधकृत प्रवतवनवध, वजल्िा प्रशासन कायायिय  सदस्य 
ऄवधकृत प्रवतवनवध, वजल्िा प्राविवधक कायायिय  सदस्य 
ऄवधकृत प्रवतवनवध, मािपोत कायायिय  सदस्य 
ऄवधकृत प्रवतवनवध, नापी कायायिय  सदस्य 
योजना ऄनुगमन तथा प्रशासकीय ऄवधकृत, वजल्िा विकास सवमवत सदस्य सवचि 
अमवन्त्रत सदस्यहरः 
वजल्िा िन कायायियको ऄवधकृत प्रवतवनवध  अमवन्त्रत सदस्य 
तथ्याङक काययियको प्रमुख अमवन्त्रत सदस्य 
 
योजना ऄनुगमन तथा प्रशासककय ऄवधकृत नभएको ऄिस्थामा वजल्िा विकास सवमवतको ऄन्य 

ऄवधकृतिाइ सदस्य सवचिको रुपमा तोक्न सककनेछ ।  
 
वजल्िा सदरमुकाममा रहकेो नगरपाविकाको काययकारी ऄवधकृत िगायत सवमवति े अिश्यकता हरेर 

ऄन्य पदावधकारीहरिाआय अमन्त्रण गनयसके्नछ । 
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२. सवमवतको कतयव्य 
अयोगको वनदशेन ऄनुसार वजल्िास्तर तथा स्थानीयस्तरमा पुनसंरचनाको कायय गरी अयोगको काममा 

सहयोग गनुय स्थानीय तह पुनसंरचना प्राविवधक सहयोग सवमवतको कतयव्य हुनेछ । 
 
३. सवमवतका काययशतयतथा मापदण्डहर 
 

३.१ काययहरु 
(क) वजल्िावभत्र कायम हुन े गाईँपाविका तथा नगरपाविकाको ईपयुक्त संख्या, सीमाना तथा सोको 

नामाकरण र केन्र अयोगमा प्रस्ताि गने । 
(ख)अयोगिे कदएको मापदण्ड पुरा गरेको िेत्रिाइ विशेष, संरवित िा स्िायत्त िेत्रको रुपमा वसफाररस 

गने । 
(ग) मावथ (क) िमोवजम प्रस्तावित गाईँपाविका तथा नगरपाविका िेत्र वभत्र कायम हुने िडाहरुको 

संख्या र सीमाना अयोगिाटकदइएको मापदण्ड ऄनुसार वसफाररस गने । 
(घ) वजल्िा/स्थानीयस्तरमासरोकारिािाहरुसँग ऄन्तरकक्रया, छिफि तथा बैठकहरु अयोजना गरी सो 

िाट प्राप्त सुझाि एिं पुनसरंचनासँग सम्पिवन्धतसूचना तथा तथ्यांक विशे्लशण गरी सोको अधारमा 

मावथ (क) र (ख) ऄनुसार ऄनुसूची ३ को ढाँचामा अयोगमा प्रवतिेदन गने । 

३.२ ऄधार र मापदण्डहर 
३.२.१.गाईँपाविका तथानगरपाविका संख्या र सीमानाको वसफाररस गदाय वनम्न सूचक तथा मापदण्डका 

अधारमा गनुय पनेछ । 
 

(क) जनसंख्याको न्युनतम सीमा 
भौगोविक िेत्र स्थानीय तहका नाम 

गाईपाविका नगरपाविका ईपमनपा महानपा 
हिमाल १३००० १७००० 

१,५०,००० ३,००,००० 

पहाड २२००० ३१००० 
वभत्री भधेश (पहाडी भुभाग) २२००० ३१००० 
वभत्री मधेश (समथर भुभाग) ४०००० ६०००० 

तराआ ४०००० ६०००० 

काठमाण्डौ उपत्यका - ६०००० 
 

३.२.२.वजल्िामा रहनसके्न स्थानीय तहका इकाइ(गाईँपाविका र 

नगरपाविका/ईपमहानगर/महानगरपाविका) को ऄवधकतम संख्या ऄनुसूची २ िमोवजम 

हुनेछ । 
३.२.३.(अ) सम्पिवन्धत गाईँपाविका िा नगरपाविकाका प्रत्येक िडामा यथासक्य िरािर (१५ 

प्रवतशतसम्पम) जनसंख्या रहने गरर दहेायका संख्यामा ऄवधकतमिडाहरु रहन सके्नछन् । 
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भौगोविक िेत्र स्थानीय तहका नाम 
गाईपाविका नगरपाविका ईपमहानगरपाविका महानगरपाविका 

वहमाि ५ दवेख ९ ९ दवेख ११ 

१९ दवेख २७ २८ दवेख ३५ 

पहाड र वभत्री मधेस 

(पहाडी भू-भाग) ५ दवेख १२ ९ दवेख १४ 

काठमाडौ ईपत्यका, 
वभत्री मधेश (समथर 

भूभाग) र तराआ 
५ दवेख १५ ९ दवेख १८ 

सम्पिवन्धत इकाइमा रहने िडाको वनधायरण र िाडफाड गदाय साविकको वसङ्गो गाविसिाइ कवम्पतमा एक 

िडा कायम गनुय पनेछ । 
(आ) ईपयुयक्त िडा संख्याको सीमा वभत्र रही गाईँपाविका िा नगरपाविकामा िडासंख्या तय 

गने विवध दहेाय ऄनुसार हुनछे । 
(क) िडा संख्या कायम गदाय सम्पिवन्धत इकाइको कुि जनसंख्यािाइ दहेायको 

जनसंख्यािे भाग गरी िडा कायम गने । 
भौगोविक िेत्र जनसंख्या 

गाईपाविका नगरपाविका ईपमहानगरपाविका मिानगरपाहलका 

वहमाि २६०० २८०० 

८००० 

 
 

११००० 
पहाड र वभत्री मधेस 

(पहाडी भू-भाग) ३२०० ३५०० 

काठमाण्डौ 

ईपत्यका,वभत्री मधेश 
(समथर भूभाग) र 

तराआय 

५६०० ६४०० 

(ख)यसरी भाग गरी शेष रहने संख्या माथी (क) मा कदइएको संख्याको अधा भन्दा िढी 

भएमा एक िडा थप गनय सककनेछ । 
(ग) यसरी िडा कायम गदाय गाईँपाविकाको हकमा न्युनतम ५ र नगरपाविकाको हकमा 

न्युनतम ९ िडा संख्या भन्दा कम हुने छैन । 
(घ)माथी (क) र (ख) ऄनुसार िडा कायम गदाय ऄि िने्न इकाइमा गावभने गाविस संख्या 

भन्दा कम हुने छैन ।  
 
(ख) भुगोि र िेत्रफि (गाईँपाविका र नगरपाविकाको केन्द्रको आधार मानेर): 

 सडक (Road Head)िाटकेन्रमापुग्न 

िाग्नेऄवधकतमसमय-
सिैभन्दाटाढाकोिवस्तिाइअधारमानी (घण्टा) 

सेिा विइ घर फकय न िाग्ने समय – सिै भन्दा 

टाढको िवस्तिाइ अधार मानी(घण्टा) 

वहमाि पहाड तराइ वहमाि पहाड तराइ 
४ ३ २ ८ ६ ४ 

वभत्रीमधेशकावजल्िाकोपहाडकािावगपहाडरसमथरिेत्रकोिावगतराइकासूचकनैिागुहुनेछ। 
 

(ग)जातीय, भावषक, सांस्कृवतक सघनताः 
 संभि भएसम्पम जातीय, भावषक, सांस्कृवतक िसोिासहरु एकै आकाआमा रहने गरी गन े। 
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(घ)भौगोविक सुगमता सम्पिन्धी अधारहरुः 

 गाईँपाविकामा न्युनतम ३ र  नगरपाविकामा न्युनतम ५ िटा िजारकेन्र हुनुपने । 
 पुिायधारिे ल्याएको सवन्नकटता नभएको ऄिस्थामा प्रष्ट वचवनने प्राकृवतक ऄिरोध नाध्ने गरी 

सीमाना वनधायरण नगन े।  
 सम्पभि भएसम्पम पानी ढिो वमल्नेगरी गने । 
 भौगोविक वनरन्तरता नटुट्न ेगरी गने  । 
 िस्ती विस्ताररत हुदँ ैजोवडन सके्न सम्पभािनायुक्त िेत्र भएमा सम्पभि भएसम्पम एईटै क्िस्टरमा 

राख्ने  (conurbation) 
 

(ङ) प्राकृवतक स्रोतः 
 खानेपानीको श्रोत, जिाधार, ससचाआ मुहान, ताितिैया, सामुदावयक/किुवियती/धार्तमक 

िनिाआ संभि भए सम्पम एईटै आकाआमा राख्ने । 
(च) संस्थागत पूिायधारः प्रस्तावित स्थानीय तहमा न्युनतम दहेायका पुिायधार हुनुपनछेः 

गाईँपाविका नगरपाविका 
 

ईपमहानगरपाविका 

१० जोड २ स्नातक तहको क्याम्पपस स्नातकोत्तर तहको क्याम्पपस 
 
(छ) अर्तथक िषय २०७२/७३ िाइ अधार मानी अन्तरीक अय (र.) दहेायिमोवजम हुनुपनेछः 

 नगरपाविका ईपमहानगरपाविका महानगरपाविका 
वहमाि २० िाख 

१० करोड ४० करोड 
पहाड ३५ िाख 
काठमाडौं ईपत्यका, 
वभत्री मधेश र तराआय 

७५ िाख 

 
(ज) मावथ ईल्िेवखत मापदण्डका ऄवतररक्त नगरपाविका प्रस्ताि गनयको िावग दहेायिमोवजम पूिायघार 

भएको िा तत्कािै हुनसके्न ऄिस्था हुनु पनेछ । 
 
नगरपाविकाः 

 अफ्नो िेत्र वभत्र ल्याण्डकफि साआट हुनुपन ेिा सो नभएमा भरपदो िैकवल्पक ब्यिस्था 

सुवनवित भएको हुनु पनेछ । 
 खुिा िेत्र भएको र पाकय  ईद्यान भएको िा हुन सके्न भएको हुनु पनेछ । 
 हाटिजार िेत्र भएको िा राख्न पयायप्त ठाईँ भएको हुन पनेछ । 
 कवम्पतमा एक स्िास्थ्य केन्र भएकोहुनुपनेछ । 
 दमकि, एम्पिुिेन्स सेिा सवहतको कायायिय स्थापना गनय अिश्यक जग्गा प्रयाप्त भएको 

हुन पनेछ । 
 साना, मझौिा र ठुिा ईद्योग सञ्चािनमा रहकेा हुनुपनछे । 
 सञ्चार, विद्युत र सडक यातायात सेिा ईपिब्ध भएको हुनुपनेछ । 
 िैंक तथा विवत्तय संस्था भएको हुनुपनेछ । 
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 खेिमैदान भएको हुनुपनेछ । 
 िसपाकय  भएको िा सोको िावग अिश्यक जग्गा भएको हुनुपने । 
 खानेपानी तथा ढि वनकासको ब्यिस्था भएको हुनुपनेछ । 
 साियजवनक सौचािय भएको हुनुपनेछ । 
 सामुदावयक भिन िा सभाहि भएको हुनुपनेछ । 
 व्यिवस्थत पशुबधशािा हुनुपनेछ । 
 
ईपमहानगरपाविकाः 
 नगरपाविकाका िावग चावहने सिै पुिायधार हुनुपनेछ । 
 २०० सैयाको हवस्पटि भएको हुनुपनेछ । 
 रंगशािा िा खेिमैदान र कभडय हि भएको हुनुपनेछ । 
 सभाहि भएको हुनुपनेछ । 
 फोहरमैिा प्रशोधन केन्र र अन्त्यष्ठी स्थि भएको हुनुपनछे । 
 सुविधा सम्पपन्न होटि भएको हुनुपनेछ । 
 

महानगरपाविकाः 
 ईपमहानगर पाविका र नगरपाविकाका िावग चावहने सिै पुिायधार हुनुपनेछ । 
 ५०० सैयाको विशेषज्ञ सेिा सवहतको हवस्पटि भएको हुनुपनेछ । 
 रंगशािा भएको हुनुपनेछ । 
 प्राविवधक वशिािय भएको हुनुपनेछ । 
 संग्रहािय भएको हुनुपनेछ । 
 टर्तमनि सवहतको िसपाकय  हुनुपनेछ । 
 तरकारी तथा फिफूि विक्री केन्र भएको हुनुपनेछ । 
 कवम्पतमा एक सवपङ मि हुनपुनेछ । 

 
नगरपाविका, ईपमहानगरपाविका तथा महानगरपाविका प्रस्तािका िावग थप ब्यिस्थाः 
 विद्यमान नगरपाविका, ईपमहानगरपाविका तथा महानगरपाविका समेतिे मावथ 

ईल्िेवखत सिै मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपनेछ । 
 विद्यमान नगरपाविकाहरुिाइ एक अपसमा गाभी सिम इकाइ िनाईने । यसको िावग 

हाि भैरहकेा नगरपाविकाहरु र नगरपाविकासंग जोवडएका गाविसहरुिाइ एक 

अपसमा गाभ्ने । 
 

३.२.४  विशेष, संरवित िा स्िायत्त िेत्र वनधायरण गने अधारहर दहेाय िमोवजम हुनेछन ्। 
(क) विशषे िते्र वनधायरणका अधारहरुः 
दहेायका प्रकृवतका िेत्रहरु रहकेा गाईँपाविका िा नगरपाविका िा गाँईपाविका, 

नगरपािपकाका िडा िा िडाका समूह िाइ विशेष िेत्रका रुपमा प्रस्ताि गनय सककनेछ । 
 अर्तथक रुपमा पवछ परेका िते्र िा समुदाय(गररिीको रेखा मुनीको जनसंख्या प्रवतशत 

राविय  औषत भन्दा माथी रहकेो िेत्र)। यस प्रयोजनका िावग केवन्रय तथ्याङ्क विभागिाट 

प्रकावशत गररिीको िघुिेत्र ऄनुमान(Small Area Estimation of Poverty, 2011) को 

प्रवतिेदनमा ईल्िेवखत तथ्याङ्किाआय अधार िनाईन सककन्छ ।ईक्त प्रवतिेदन अयोगको िेिसाआयट 
llrc.gov.np मा रावखएको छ । 

 सामावजक रुपमा ऄवत पवछ परेकोसमुदाय, 
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 भौगोविक करठनाआ युक्त(दगुयमता, प्राकृवतक ऄिरोध) भएको िेत्र  
(ख) सरंवित िते्र वनधायरणका अधारहरुः 
दहेायका प्रकृवतका िेत्रहरु रहकेा गाईँपाविका िा नगरपाविका िा गाँईपाविका, 

नगरपािपकाका िडा िा िडाका समूह िाइ संरवित िेत्रका रुपमा प्रस्ताि गनय सककनछे । 
 ऄवत ऄल्पसंख्यकसमुदायका िसोिासका िेत्रहरु, 
 िोपोन्मुख (स्थानीय वनकाय स्रोत पररचािन तथा ब्यिस्थापन काययविवध, २०६९ मा 

सुवचकृत) समुदायका िसोिास िेत्रहरु, 
 ऄवत वसमान्तकृत समुदायको िसोिास िेत्र(स्थानीय वनकाय स्रोत पररचािन तथा 

ब्यिस्थापन काययविवध, २०६९ मा सुवचकृत) 
ग) स्िायत्तिते्र वनधायरणका अधारहरुः 

 वजल्िामा कुन ैभाग िा िेत्रमा एक जावत/समुदाय िा भाषा, संस्कृवत भएका समुदायको सघन 

ईपवस्थवत र िाहुल्यता भएको खण्डमा सो समेटी स्थापना हुने स्थानीय तह (गाईँपाविका िा 

नगरपाविकािा नगरपाविका िा गाँईपाविका, नगरपािपकाका िडा िा िडाका समूह) िाइ 

स्िायत्त िेत्रका रुपमा प्रस्ताि गनय सककनेछ । 
 
३.२.५ गाईँपाविका तथा नगरपाविकाको केन्र तोके्न अधारहर सामान्यतया दहेाय िमोवजम हुनेछन्ः 

 संभि भएसम्पम सम्पिवन्धत आकाआको मध्यभाग 
 सडक यातायातिे छोएको, 
 सञ्चार सुविधा सहज ईपिब्धता भएको, 
 विद्युत सुविधा पुगेको, 
 काययिोझका वहसािि ेभविष्यमा अिश्यक पनय सके्न प्रयाप्त जग्गा िा खुिा िेत्र भएको, 
 िस्तीयोग्य भएको, जोवखमयुक्त नभएको ठाईँ 

 

३.२.६ गाईँपाविका तथा नगरपाविकाको नामाकरण गने अधारहर दहेाय िमोवजम हुनेछन् । 
 स्थानीय विवशष्टतािाइ झल्काईने नाम राख्ने, 
 ऐवतहावसक स्थि िा पवहचानको वनरन्तरताबाट नामाकरण गनय सककने, 
 वहमाि, नदीनािा, प्राकृवतक श्रोत, रािीय विभुवतको नामिाट राख्न सककन,े 
 स्थानीय समुदायका विवशष्ट भावषक, सांस्कृवतक पवहचान तथा धार्तमक सम्पपदािाआ 

अधार मान्न सककन,े 
 नामाकरण गदाय  सकेसम्पम छोटो नाम राख्ने, 
 नामकरण गदाय ड्यास, कमा (–,) अकद प्रयोग नगने  
 

३.२.७ गाईँपाविका तथा नगरपाविकाको िडा विभाजनका अधारहर सामान्यतया दहेायिमोवजम 

हुनेछन् । 
 सकेसम्पम जनसंख्याको समान वितरण (१५ प्रवतशत हुन सके्न) हुनेगरर, 
 प्रशासवनक सुगमता कायम हुनेगरर 
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 समुदाय नटुकक्रनेगरर (community togetherness) र सम्पभि भएसम्पम समुदायको 

संरचनामा एकरपता हुनेगरर (community cohesiveness) र विघटन नहुनेगरर  
 साविकको िडा नटुकक्रनेगरर ।  
 िडाको वनरन्तरता नटुट्नेगरर । 
 प्राकृवतक श्रोत (खानेपानी, सामुदावयक िन अकद) संभि भएसम्पम प्रत्येक िडामा पने 

गरर। 
 अिश्यक दवेखएमािडाहरको समेत नामाकरण गनय सककनेछ । 
 

३.३ शतयहर 
३.३.१  हाि रहकेा गाईँ विकास सवमवतको कायायिय(केन्र)िाइ ऄि िने्न स्थानीय तहको िडा/संयकु्त 

िडा सेिा केन्र प्रस्ताि गने । 
३.३.२ सामान्यतः समान जनसंख्या, िेत्रफि र प्रशासवनक सगुमता कायम हुने कुरािाइ समेत 

ध्यानमा राखी गठन हुने िडाहरुको संख्या र सीमानाको प्रस्ताि गनुय पनेछ । 
३.३.३ िडाको प्रस्ताि गदाय हाि कायम रहकेो िडािाइ नटुक्राइ अिश्यकता ऄनुसार िडाहरुिाइ 

सवम्पमिन गनुय पनेछ । 
३.३.४ नेपािको संविधानमा ईल्िेख भएका प्रदशे र वजल्िाको सीमाना नखल्बविने गरी 

पुनसंरचनाको सुझाि पेश गनुय पनेछ । 
३.३.५ राविय जनगणना, २०६८ ऄनुसार नेपािमा रहकेा सबै भाषाभाषी र जात जावतका 

जनतािाइ सकेसम्पम एकीकृत गने र वतनको पवहचान, सरंिण, सम्पबधयन र विकास हुनसके्न 

गरी सम्पभि भएसम्पम वनरन्तरता नटुट्ने गरी पुनसरंचना प्रस्ताि गनुयपनेछ ।  
३.३.६ स्थानीय राजनैवतक दि, सञ्चारकमी, स्थानीय वनकायका प्रवतवनवध र कमयचारीहरु र ऄन्य 

सरोकारिािाहरु समेतको व्यापक सहभावगतामा पुनसरंचना सम्पबन्धी छिफि सञ्चािन गन े

र ईक्त प्रकृया पारदशीहुनेगरी पयायप्त प्रचार प्रसार गने व्यिस्था वमिाईनु पनेछ । 
३.३.७ गाईँपाविका तथा नगरपाविकाको नामाकरण गदाय सकेसम्पम सियसम्पमत रपमा 

पुनसंरचनाको प्रस्ताि गनुयपनेछ । सियसम्पमत हुन नसकेको खण्डमा विकल्पका रपमा थप एक 

िैकवल्पक प्रस्ताि पेश गनय सककनेछ । 
३.३.८ अयोगको मापदण्ड वभत्र रही यसऄघी सहमवत भएर अयोगमा प्राप्त भ ै सकेको 

प्रवतिेदनिाइ नै पुनः सहमवत  गराईन प्रयत्न गने र सोही बमोवजम अयोगमा पठाईनुपनेछ। 
३.३.९ बुँदा नं. ३.३.८ बमोवजम सहमवत हुन नसकेमा मात्र ऄन्य विकल्पमा छिफि गरी सहमवत 

जुटाईनु पनेछ। 
३.३.१० अयोगको मापदण्ड वभत्र रही ऄवधकतम सहमती भइ अएको प्रवतिेदनिाइ मात्र अयोगि े

स्िीकार गनेछ ।सो नभएमा अयोगि ेअफैं  ईपयुक्त वनणयय विनेछ । 
३.३.११  वजल्िा वभत्र बने्न आकाइहरुको जनसंख्यामा सकेसम्पम एकरुपता ल्याईने प्रयोजनका िावग 

ऄन्तर-आकाइ जनसंख्या ±१५ प्रवतशतभन्दा बढी हुने छैन। 
३.३.१२  वजल्िावभत्र िने्न इकाइहरुिीच प्राकृवतक स्रोत/साधन र भौवतक सेिा सुविधाहरुमा संभि 

भएसम्पम एकरुपता कायम हुने गरी प्रस्ताि गने । 
३.३.१३  साविकका नगरपाविकाहरु वमिाएर ईपमहानगरपाविकाको मापदण्ड पुग्ने भएमा वसफाररस 

गने। 
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३.३.१४ बजेट बक्तब्य माफय त महानगर बनाईने घोषणा गरेका िेत्रिाइ समेटी महानगरपाविका 

वसफाररस गने। 
३.३.१५  ऄनुसूची २ मा कदइएको सम्पबवन्धत वजल्िाको न्यूनतम सीमा भन्दा पवन कम सखं्यामा 

ऄवधकतम सहमवत भएमा सो बमोवजम इकाआ कायम गरी पठाईन सककन ेछ । 
 

४. काययविवध 
 
सवमवतिे अफ्नो काययसम्पपादन गदाय सामान्यतया दहेाय िमोवजमका चरण र विवधहरु ऄििम्पिन गनुयपने 

छ । 
 

४.१ पूिय तयारी कायय  
अयोगका कायय, शतय र काययविवध तथा पुनसरंचनाका अधार र मापदण्डका वबषयमा सवमवतका 

सदस्यहर एिं अम सरोकारिािाहरुिीच साझा धारणा र िुझाइ वनमायण गनय दहेायिमोवजम पूिय 

तयारी कायय गनुयपनेछ ।  
 

४.१.१ सवमवतको िैठक र अन्तररक तयारी 
 सवमवतको कायय तथा मापदण्डका वबषयमा छिफि गरर सदस्यहरुबीच काययविभाजन गने  
 वजल्िामा स्थानीय तहको सम्पभावित संरचनाका बारे छिफि गने । 
 वजल्िास्तरीय काययशािाको योजना वनमायण र कायायन्ियनको तयारी गने 
 स्थानीय परामशय काययशािाहरको स्थानको पवहचान तथा मोटामोटी समय ताविका वनमायण 

गने 
 अयोगको कायय योजनासँग तादात्म्पयता कायम गने गरर सवमवतको कायय योजना वनमायण गने  

 
४.१.२ राजनवैतक दि तथा जनप्रवतवनवधहरुसगँ परामशय 
वजल्िामा कक्रयाशीि राजनैवतक दि, वजल्िािाट प्रवतवनवधत्ि गने ब्यिस्थावपका संसद सदस्य तथा पूिय 

जनप्रवतवनवधहरुसँग विवभन्न चरणमा वनम्न िगायतका विषयमा परामशय गनेः 
 स्थानीय वनकाय र स्थानीय तह विचको ऄन्तर िारे छिफि एिम् जानकारी, 
 स्थानीय तहका ऄवधकारसूचीिारे विस्तृत छिफि एिम् जानकारी, 
 सवमवतको काययशतय, मापदण्ड तथा वजल्िा वभत्र िन्न सके्न स्थानीय तहका इकाइहरुको 

ऄवधकतम संख्याका वबषयमा जानकारी गराईन,े 
 वजल्िावभत्र िन्नसके्न स्थानीय तहको संभावित संरचनाका िारेमा विवभन्न चरणमा छिफि गने 

र सहमतीको सम्पभावित विन्द ुपवहचान गने, 
 छिफिका क्रममा सकंवित सूचना विशे्लषण गरर प्रस्ततु गने, अिश्यकता ऄनुसार सम्पिवन्धत 

कायायिय प्रमुख एिम् सम्पिवन्धत गाविससवचििाइ अमन्त्रण गने, 
 वजल्िास्तरीय परामशय काययशािा गोष्ठी तथा इिाका/स्थानीय परामशय काययशािा गोष्ठीहरको 

स्थान (सामान्यतयाः संभावित गाईँपाविका तथा नगरपाविकाको केन्र िन्नसके्न स्थानहरु) 
अँकिन गने तथा मोटामोटी समय ताविकामा सहमवत कायम गने,  

 राजनीवतक दिहरुिाट सवमवतिाइ हुने सहयोगका िेत्रहरु पवहचान गरर सोका िावग 

प्रवतिद्धता प्राप्त गने । 
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४.१.३ कायायिय प्रमखु तथा गाविस सवचिहरुसगँ परामशय 
 स्थानीय वनकाय र स्थानीय तह विचको ऄन्तर एिम् स्थानीय तहका ऄवधकारसूची िारे 

छिफि गरर जानकारी कदने र साझा िुझाइ कायम गन,े 
 सवमवतको कायशतय, मापदण्ड तथा स्थानीय तहको वजल्िागत सीमाका वबषयमा कायायिय 

प्रमुखहरुिाइ जानकारी गराईने र वजल्िावभत्र स्थानीय तहको संभावित सरंचनाका िारेमा 

छिफि गरर ऄवभमत सङ्किन गन,े 
 कायायिय प्रमुखसँगको िैठकमा पुनसंरचनाका क्रममा वबषयगत वनकायबाट प्राप्त हुनसके्न     

सूचना/ तथ्यांकहरु पवहचान गरर सङ्किन गने प्रिन्ध वमिाईने, 
 गाविसिाट प्राप्त हुने वििरण पवहचान गरर गाविस सवचिहरिाइ छिफिका िावग अमन्त्रण 

गदाय ल्याईनुपने वििरणको फरम्पयाट पठाईने, 
 वजल्िामा नया ँिने्नस्थानीय तहका इकाइहरुको ऄवधकतम संख्याका वबषयमा जानकारी गराइ 

गाविस सवचिहरुसँग वजल्िावभत्र िन्नसके्न स्थानीय तहको संभावित संरचनाका िारेमा छिफि 

गरर ऄवभमत सङ्किन गने । 
 
४.१.४ नागररक समाज तथा ऄगुिाहरुसगँ परामशय (वजल्िागत विवशष्टता हरेर अिश्यकता 

ऄनसुार) 
 नागररक समाजका नेतृत्ि तथा ऄन्य ऄगुिा व्यवक्तत्िहरु पवहचान गरर परामशय गन,े 
 यस क्रममा स्थानीय वनकाय र स्थानीय तह विचको ऄन्तर िारे छिफि गद ै स्थानीय तहका 

ऄवधकारसूचीिारे साझा िुझाइ भएको सुवनवित गन,े 
 वजल्िामा रहनसके्न स्थानीय तहका इकाइहरुको संख्याको सीमा जानकारी गराईँद ैसम्पभावित 

संरचनाका िारेमा परामशय गने । पुनसंरचना प्रकृयामा सकक्रय भूवमका रहने प्रवतिद्धता प्राप्त  

गने ।  
 

४.२ सञ्चारकमीहरुसगँ छिफि तथा प्रचार प्रसार 
वजल्िाको सिै भूभाग कभरेज गने गरर एफ.एम. िगायत वजल्िामा सेिा प्रिाह गरररहकेा ऄवधकावधक 

सञ्चार माध्यमका प्रवतवनवधहरुसँग िैठक रावख वनम्न िगायत ऄन्य अिश्यक विषयमा सूचना प्रिाह गन े

। साथ,ै वजल्िामा स्थानीय तहको पुनसंरचना प्रकृयाका अिश्यक विषयमा पूणय सहयोगको प्रवतिद्धता 

प्राप्त गने ।  
 स्थानीय वनकाय र स्थानीय तह विचको ऄन्तर, 
 स्थानीय तहका ऄवधकारसूची र स्थानीय सरकारको िृहत ऄवधकार िेत्र, 
 समग्र पुनसंरचना प्रकृया, वजल्िाको िावग सीमा र वजल्िामा सञ्चािन हुने कृयाकिापहरु 

(वजल्िास्तरीय परामशय काययशािा तथा स्थानीय स्तरीय परामशय काययशािा) को विस्तृत 

वििरण, 
 वजल्िा र स्थानीय तहमा सञ्चािन हुन ेपरामशय काययशािाहरु र सहभागीता िारेमा जानकारी। 

 
 

४.३ वजल्िास्तरीय परामशय काययशािा गोष्ठी 
 

४.३.१ वजल्िास्तरीय परामशय काययशािाका ऄपेवित ईपिवधधदहेाय िमोवजम हुनेछनः 
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- वजल्िा वभत्र रहनेस्थानीय तहको संख्या र सीमाना तय भएको हुने, 
- गाईँपाविका/नगरपाविकाको  संभावित केन्रको पवहचान भएको हुन,े 
- प्रत्येक गाईँपाविका/नगरपाविकामा रहने संभावित िडा संख्या एककन भएको हुन,े 
- स्थानीय तहका आयकाआयहरको नामाकरणको प्रस्ताि तयार भएको हुने, 
- आयिाकास्तरीय गोष्ठीमा सरोकारिािाको सहभागीता सुवनवित हुने अधार तयार भएको 

हुने। 
 

४.३.२ वजल्िास्तरीय परामशय काययशािामा दहेाय िमोवजम सहभागीहरु रहनेछन् । 
o वजल्िाका मन्त्री, वजल्िािाट प्रवतवनवधत्ि गने सासंदहर  
o पूियमन्त्रीहर, पूिय सांसदहर 
o वजल्िामा कृयाशीि सिै राजनैवतक दिका प्रमुख/प्रवतवनवध,  
o वजल्िामा कृयाशीि राजनैवतक दिका िेत्रीय प्रमुखहर 
o वजल्िावस्थत सिै कायायिय प्रमुखहर 
o वजल्िा विकास सवमवतका पूिय सभापवत/ईपसभापवत 
o वनितयमान आयिाका-सदस्यहर 
o वजल्िावस्थत नगरपाविकाका वनितयमान मेयर/ईपमेयर 
o गाविस महासंघ वजल्िा ऄध्यि/ईपाध्यि 
o गाविस सवचि हकवहत सरंिण केन्रको ऄध्यि 
o पत्रकार महासंघ, पत्रकारीता संग सम्पिवन्धत ऄन्य संघ संस्था 
o िार एशोवशएसन 
o ईद्योग िावणज्य संघ 
o गैसस महासंघ 
o वजल्िा समन्िय सवमवतका ईपाध्यिहर (अ.ज./दवित/मवहिा/ऄपांग) 
o िन ईपभोक्ता महासंघ 
o नागररक समाज 
o प्राध्यापक, िुवद्धवजिी 
o स्थानीय तह प्राविवधक सहयोग सवमवतिे ईपयुक्त ठानेका ऄन्य सहभागी (अकदिासी, 

जनजाती, दवित, मधेशी, मुवस्िम, मवहिािाट प्रवतवनवधत्ि सुवनवित गने) 
o वजल्िा सहकारी संघ 

 
४.३.३ वजल्िास्तरीय परामशय काययशािाको काययप्रकृया सामान्यतया दहेाय िमोवजम हुनछे । 

वजल्िागत विवशष्टता हरेी सवमवति े अिश्यकता ऄनसुार पररमाजयन गरर कायायशािा सञ्चािन गनय 

सके्नछ ।  
 

(क) प्रारवम्पभक सत्र 
१. काययशािाको औपचाररक सुरिात, 
२. स्थानीय तह र स्थानीय वनकाय विचको सारभूत फरक, स्थानीय तहका ऄवधकारसूची तथा 

स्थानीय तहको पुनसंरचना प्रकृयाका िारेमा जानकारीमिूक प्रस्तुती, 
३. संख्या र सीमाना तय गदाय ऄििम्पिन गनुयपने सूचक तथा मापदण्डका िारेमा प्रस्तुती 
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४. सूचक तथा मापदण्डका अधारमा वजल्िावभत्र िन्न सके्न स्थानीय तहका आयकाआयहरको ऄवधकतम 

संख्याको िारेमा जानकारी, 
५. वजल्िा वभत्र िन्न सके्न विशेष/संरवित/स्िायत्त िते्रसवहतको स्थानीय तहको मापदण्डहरिारे 

जानकारी । 
 

(ख) सखं्या तथा सीमा वनधायरण काययशािाः 
६. वजल्िाको भौगोविक, जनसांवख्यक, प्राकृवतक स्रोत िगायतका तथ्य, तथ्याङ्कका िारेमा मन्थन, 
७. सूचक र मापदण्डका अधारमा स्थानीय तहका िावग प्राप्त ऄवधकतम संख्या वभत्र रही वजल्िामा 

िन्न सके्न स्थानीय तहका संख्यामा छिफि गने, 
८. वजल्िा वभत्र रहने स्थानीय तहको सीमाङ्कन, 
९. गाईँपाविका/नगरपाविकाको  सभंावित केन्र पवहचान, 
१०.प्रत्येक गाईँपाविका/नगरपाविकामा रहने संभावित िडा संख्या एककन गने। 
 

(ग) स्थानीय परामशय काययशािाहरको स्थान, वमवत र सहभागीका िारेमा जानकारी तथा वजल्िािाट 

सहभागीताका िावग ऄनरुोध गन े। 
 

४.४ स्थानीय परामशय काययशािा गोष्ठी 
४.४.१ स्थानीय परामशय कायायशािामा दहेाय िमोवजम सहभागीहर रहनछेन ्।  

o साविकका आयिाकामा पने सि ैगाविसका राजनैवतक दिका प्रमुख/प्रवतवनवध  
o पूिय आयिाका सदस्यहर 
o गाविसका पूिय ऄध्यि/ईपाध्यिहर 
o आयिाकास्तरमा रहकेा कायायिय प्रमुखहर 
o गाविस सवचिहर  
o सामावजक पररचािकहर 
o स्थानीय तहका सामुदावयक विद्यािय/क्याम्पपसका प्रमुख 
o ईद्योग िावणज्य संघका स्थानीय आयकाआयहर 
o नागररक समाजका प्रवतवनवधहर 
o स्थानीय िुवद्धवजिी, समाजसेिीहर 
o स्थानीय प्राविवधक सवमवति ेईपयुक्त ठानेका ऄन्य सहभागी (अकदिासी, जनजाती, 

दवित, मधेशी, मुवस्िम, मवहिािाट प्रवतवनवधत्ि सुवनवित गने) 
 
४.४.२ स्थानीय परामशय काययशािाको सामान्य काययप्रकृया दहेाय िमोवजम हुनछे ।स्थानीय विवशष्टता 

हरेी सवमवति ेअिश्यकता ऄनसुार पररमाजयन गरर काययशािा सञ्चािन गनय सके्नछ । 
 स्थानीय तहको ऄवधकार-सचूी तथा पुनसंरचना प्रकृयाका िारेमा जानकारी कदने, 
 वजल्िास्तरीय गोष्ठीको वनश्कषयका िारेमा जानकारी कदने, 
 िडा वसमाङ्कन र सुझाि सङ्किन। 

 
 

५. प्रवतिदेन 
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वजल्िावभत्र रहने स्थानीय तहको संख्या, सीमाना, केन्र, नामाङ्कन तथा िडा विभाजनको खाका प्रष्ट 

हुनेगरर स्थानीय तह पुनसंरचना प्रस्ताि सवहतको विस्ततृ प्रवतिेदन अयोगमा कार्ततक २० सम्पममा पेश 

गनुयपनेछ । प्रवतिेदनको ढाँचा ऄनुसूची ३ मा ईल्िेख गररएको छ । ईक्त प्रवतिेदनमा दहेाय िगायतका 

वििरण तथा कागजात समािेश गनुयपनेछ ।  
 
 प्राविवधक सहयोग सवमवत स्तरीय िैठकहर तथा सरोकारिािासँग भएका छिफिका विवभन्न 

िैठकको माआयन्यूट तथा छिफिको वनचोड 
 वजल्िास्तरीय गोष्ठीको वमवत, स्थान, सहभागीता, प्रकृया, छिफि तथा वनणयय/सुझािको 

ऄवभिेखन 
 प्रत्येक स्थानीयस्तरीय गोष्ठीको वमवत, स्थान, सहभागीता,  प्रकृया, छिफि तथा 

वनणयय/सुझािको ऄवभिेखन 
 गोष्ठीका सुझािहरको ऄवभिेखन गदाय सहमवत भएका विषयहर तथा प्रस्तुत भएका फरक मतहर 

समेत स्पष्ट ईल्िेख गने 
 सम्पपूणय प्रकृयाको समवष्टगत विशे्लषण 
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६. ऄनसुचूीहर 
 

ऄनसुचूी १ 
भौगोविक िते्र ऄनसुार नपेािका वजल्िाहरको सचूी 

 
वहमािी वजल्िाः 

ता्िेजुङ, संखुिासभा, सोिुखुम्पिु, रसुिा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्पिा, हुम्पिा, मुगु, 
िाजुरा, दाचुयिा, काविकोट, दोिखा, िझाङ र वसन्धुपाल्चोक । 

 
पहाडी वजल्िाः 

पाचथर, इिाम ,धनकुटा, तेह्रथुम, भोजपुर, ओखिढुङ्गा, खोटाङ, रामेछाप, काभ्रेपिाञ्चोक, 
भक्तपुर, िवितपुर, काठमाण्डौ, नुिाकोट, धाकदङ, गोरखा, िमजुङ,तनहू, कास्की, स्याङजा, 
पियत, िाग्िुङ, म्पयाग्दी, पाल्पा, गुल्मी, ऄधायखाची, ्युठान, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दिैेख, 
जाजरकोट, ऄछाम, डोटी, डढेिधुरार िैतडी 

 
वभत्री मधशेका वजल्िाः 

वसन्धुिी,वचतिन,नििपरासी,दाङ, ईदयपुर, मकिानपुर,र सुखेत 
 
तराआयका वजल्िाः 

झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, वसराहा, धनुषा, सिायही, महोत्तरी,रौतहट, िारा, पसाय, 
रुपन्दहेी, कवपििस्तु, िाके, िदीया, कैिािी र कन्चनपुर  
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ऄनसुचूी २ 
वजल्िा वभत्र िन्नसके्न  

स्थानीय तह (गाईँपाविका/नगरपाविका) को सीमा 
 

क्र.स.ं वजल्िा वसमा 
 

क्र.स.ं वजल्िा वसमा 
 

क्र.स.ं वजल्िा वसमा 

१ ता्िेजुङ 7 - 9 

 

२६ काभ्रेपिाञ्चोक 11 - 15 

 

५१ गुल्मी 9 - 12 

२ पाचँथर 5 - 8 २७ वसन्धुपाल्ञ्चोक 12 - 13 ५२ रुकुम 6 - 8 

३ आिाम 8 - 11 २८ रसुिा 3 - 5 ५३ रोल्पा 7 - 9 

४ संखुिासभा 8 - 10 २९ नुिाकोट 9 - 12 ५४ ्युठान 7 - 9 

५ तेह्रथुम 3 - 6 ३० धाकदङ 11 - 13 ५५ दाङ 10 - 13 

६ धनकुटा 4 - 6 ३१ वचतिन 8 - 9 ५६ िाँके 6 - 9 

७ भोजपुर 5 - 9 ३२ मकिानपुर 6 - 10 ५७ िर्ददया 5 - 8 

८ खोटाङ 6 - 10 ३३ भक्तपुर 4 - 6 ५८ सल्यान 7 - 10 

९ सोिुखुम्पिु 5 - 8 ३४ िवितपुर 6 - 7 ५९ डोल्पा 3 - 8 

१० ओखिढुङगा 4 - 8 ३५ काठमाण्डौ 8 - 11 ६० जुम्पिा 6 - 8 

११ ईदयपुर 5 - 8 ३६ गोरखा 8 - 11 ६१ मुगु 3 - 5 

१२ झापा 10 - 16 ३७ िमजुङ 4 - 8 ६२ हुम्पिा 3 - 7 

१३ मोरङ 11 - 17 ३८ तनहु ँ 9 - 12 ६३ काविकोट 5 - 9 

१४ सुनसरी 8 - 12 ३९ कास्की 5 - 6 ६४ जाजरकोट 5 - 7 

१५ सप्तरी 8 - 13 ४० मनाङ 3 - 5 ६५ दैिेख 8 - 11 

१६ वसराहा 8 - 12 ४१ मुस्ताङ 3 - 5 ६६ सुखेत 6 - 9 

१७ धनुषा 9 - 13 ४२ पियत 4 - 7 ६७ िाजुरा 7 - 9 

१८ महोत्तरी 9 - 14 ४३ स्याङजा 8 - 11 ६८ िझाङ 8 - 11 

१९ सिायही 10 - 16 ४४ म्पयाग्दी 3 - 6 ६९ डोटी 6 - 9 

२० रौतहट 10 - 15 ४५ िाग्िुङ 8 - 11 ७० ऄछाम 7 - 10 

२१ िारा 8 - 14 ४६ नििपरासी 11 - 15 ७१ दाचुयिा 7 - 9 

२२ पसाय 8 - 11 ४७ रुपन्देही 11 - 16 ७२ िैतडी 7 - 10 

२३ दोिखा 7 - 11 ४८ कवपििस्तु 6 - 11 ७३ डडेिधुरा 4 - 6 

२४ रामेछाप 6 - 8 ४९ पाल्पा 8 - 10 ७४ कञ्चनपुर 4 - 9 

२५ वसन्धुिी 5 - 8 ५० ऄघायखाची 6 - 8 ७५ कैिािी 9 - 13 
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ऄनसुचूी २कः वजल्िागत ऄवधकतम सखं्या वनधायरणका अधारहरु 

क. सम्पिवन्धत भौगोविक िेत्रका स्थानीय तहका िावग तोककएको जनसंख्याको मापदण्डिे वजल्िाको 

जनसंख्यािाइ भाग गरी संख्या वनधायरण गररएको । 
 
ख. मावथ (क) ऄनुसार गदाय जवतसुकै इकाइ भएपवन वजल्िा सभाको सदस्य संख्यावजल्िा समन्िय 

सवमवतको न्युनतम पदावधकारी संख्या भन्दा कम नहुन ेगरी वहमािी िेत्रमा कवम्पतमा ५,पहाडी 

िेत्रमा कवम्पतमा ६ र तराइ तथा वभत्री मधेशमा कवम्पतमा ७ आयकाआय पने गरी गररएको । 
 

ग. मावथ (क) र (ख) ऄनुसार गदाय स्थानीय तहको प्रवत इकाइ औषत िेत्रफि १०००िगय ककमी भन्दा 

िढी िेत्रफि भएका वजल्िािाइ औषत िेत्रफि १००० िगय ककवम भन्दा कम हुने गरर संख्या कायम 

गररएको । 
घ. वभत्री मधेसका वजल्िाको स्थानीय तहको सीमा कायम गदाय पहाडी वजल्िा र तराइका वजल्िाको 

जनसंख्याको मापदण्डको औषत जनसंख्यािाइ अधार मावनएको । 
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ऄनसुवूचः ३ 
स्थानीय तह पुनसरंचना प्राविवधक सहयोग सवमवतिे स्थानीय तह पुनसरंचना प्रस्ताि पठाईने ढाँचाहरेक 

गाईँपाविका र नगरपाविकाको िेग्िा िेग्िै प्रवतिेदन यवुनकोड फण्टमा तयार पारी सोको सक्किै प्रवत 

अयोगमा र सफ्ट कवपllrc.nepal@gmail.com मा पठाईनु पनेछ । 
 

क) प्रस्तावित गाईँपाविका  नगरपाविकाको पषृ्ठभवूम – 

ऄञ्चि, वजल्िा, ऄिाशं, दशेान्तर, दआु िा सो भन्दा िढी गा.वि.स. िा नगरपाविका वमवि 

गाईँपाविका  नगरपाविका प्रस्ताि गररएको भए सि ै गा.वि.स.िा नगरपाविका को वनणयय र सयंकु्त 

सहमवतको  िा आिाका  स्थानीय स्तरीय िठैकको र्तनणय ईल्िखे गनुयपन े। थप वििरण समते ईल्िखे गनय 

सककन ेछ । 

ख) प्रस्तावित गाईँपाविका  नगरपाविको सवंिप्त पररचय  

नामः 
िते्रफि (िगय कक.मी) 
केन्रः 
िडा सखं्याः 
जनसखं्या (२०६८ को जनगणना ऄनसुार) 
जनघनत्िः 
अवन्तररक अम्पदानी(साविक गाविस नपाको कुि अन्तरीक अय) 
 अ.ि ०७०  ७१ कोः 
 अ.ि. ०७१  ७२ कोः 
 अ.ि. ०७२/७३ कोः 

ग) स्थानीय गोष्ठीको वनणययः 

वस.नं. समाविष्ट साविकका 

गा.वि.स .  नगरपाविकाहरु  
स्थानीय भेिाको 

वनणययको वमवत 
विशेष, संरवित िा स्ियत्त 

िेत्रका रुपमा वसफाररस 

गररएको भए ईल्िेख गने  

कैकफयत 

१     
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(घ) प्रस्तावित गाईँपाविका िा नगरपाविका ससङ्ग ैिा सम्पबवन्धत गाईँपाविका िा नगरपाविकाका 

िडा िा िडाका समहूिाइ  विशषे, सरंवित िा स्ियत्त िते्र वसफाररस भएको हकमा सोका 

अधारहरु, 
क) विशषे िते्र हुन ेअधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
ख) सरंवित िते्र हुन ेअधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
ग) स्िायत्त िते्र हुन ेअधार 
 १. 
 २. 
 ३. 
घ) वसमाना ( प्रस्तावित गापा  नपाको) 
१) पिूयः 
२) पविमः 
३) ईत्तरः 
४) दविणः 
ङ) स्थानीय तह पनुसरंचना प्राविवधक सहयोग सवमवतको वनणयय वमवतः 
 (वनणयय प्रवतविपी समते पठाईने) 

च) प्रस्तावित गापा  नपामा गावभन ेगाविस  नपाको जनसखं्या(जनगणना २०६८ऄनसुार) र िते्रफि 

वस.नं. साविकका गा.वि.स .  नगरपाविकाहरु जनसंख्या िेत्रफि(िगय 

कक.मी) 
कैकफयत 

१     
२     
३     
४     
५     
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छ) प्रस्तावित गापा  नपा नवजक रहकेा अफ्नो वजल्िा वभत्रका ऄन्य वछमकेी गाविस  नपाहरु (पायक र 

नवजकको दरुीको अधारमा नवजककोिाआ पवहिा िखे्न्न)े 
१. 
२. 
३. 
४. 

ज) प्रस्तावित गापा  नपाको िडा विभाजनः 

क्र.
स. 

प्रस्तावित 

गाईँपाविका 

 न.पा.को िडा न.ं 

साविक गा.वि.स. र 

नगरपाविकाका िडाहरु प्रस्तावित 

गाईँपाविका  न.पा.को 

िडाको जनसंख्या 

विशेष, संरवित िा 

स्िायत्त िेत्र हुन सके्न 

िडा िा िडाहरुको 

समूह 
साविक 

गाविस िा 

नपाको नाम 
िडा नं 

१      
२      
३      

झ) संस्थागत पिूायधार सम्पबन्धी ऄिस्थाः 
१. वशिण ससं्था 

वस.
न ं

साविक 

गाविस 

को/नपाको 

नाम 

प्रा.
वि. 

वन.मा.
वि 

मा.वि ई.मा.
वि 

स्नातक स्नातकोत्तर कैकफयत (वनजी 

तथा सामुदावयक 

खुिाईने) 

१         
२         
३         

 

क्र.स. 

२. स्िास्थ्य केन्र 
साविक गा.वि.स 

.  नपाको नाम 
स्िास्थ्य केन्रको 

प्रकृवत (स्िास्थ्य 

चौकी,प्रा.स्िा.के., 
अयुिेद, 

ऄस्पताि) 

ऄस्पताि िा 

स्िास्थ्य संस्थाको 

शैया संख्या(गोटा) 

प्रस्तावित 

गापा  नपाको 

िडा नं 

कैकफयत 

१      
२      
३      
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क्र.स 

३. कृवष सिेा केन्र 
साविक गा.वि.स.िा 

नपाको नाम 
भिनको प्रकृवतः िटा प्रस्तावित गापा  नपाको 

िडा नं 
कैकफयत 

गोटा कच्ची पक्की   
१       
२       
३       

 

क्र.स. 

४. पश ुसिेा केन्र 
साविक गाविस 

/नपाको नाम 
भिनको प्रकृवतः िटा प्रस्तावित गापा  नपाको 

िडा नं 
कैकफयत 

गोटा कच्ची पक्की   
१       
२       
२       

 

क्र.स.= 

५=हुिाक कायायिय 

साविक गाविस /नपाको 

नाम 
भिनको प्रकृवतः िटा प्रस्तावित 

गापा  नपाको िडा 

नं 

कैकफयत 

गोटा कवच्च पकक्क   

१       
२       
३       

 

क्र.स.= 

६=िन कायायिय/ आिाका रेञ्ज पोष्ट 

साविक गाविस /नपाको 

नाम 
भिनको प्रकृवतः िटा प्रस्तावित 

गापा  नपाको िडा 

नं 

कैकफयत 

गोटा कवच्च पकक्क   

१       
२       
३       
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क्र.स.= 

७ साविक गाविस /नपाका हािका भिनहरु 

साविक गाविस /नपाको नाम भिनको प्रकृवतः िटा प्रस्तावित 

गापा  नपाको िडा नं 
कैकफयत 

पकक्क कवच्च पक्की   

१       

२ 
      

३ 
      

 

८ फोहोरमिैा प्रशोधन / ल्याण्डकफल्ड साइटःM 

क्र.स. साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 

नपा/गापाको िडा नं) 
िते्रफि(िगय 

ककमी) 
कैकफयत 

१ 
    

२ 
    

३ 
    

 

९ खिेकुद मैदान 

क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 

नपा/गापाको िडा नं) 
िते्रफि(िगय 

ककमी) 
कैकफयत 

१ 
    

२ 
    

३ 
    

 

 

 
 

१० पाकय  तथा ईद्यान 

क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 

नपा/गापाको िडा नं) 
िते्रफि(िगय 

ककमी) 
कैकफयत 

१     
२     
३     

११ िसपाकय  िा िस स्टेशन 

क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 

नपा/गापाको िडा नं) 
िते्रफि(िगय 

ककमी) 
कैकफयत 

१ 
    

२ 
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१२ ढि वनकास ब्यिस्था 

क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 

नपा/गापाको िडा नं) 
ढिको 

िम्पिाइ(ककमी) 
कैकफयत 

१ 
    

२ 
    

 

१३ ऄन्त्यषे्ठी स्थिको ऄिस्था र सम्पभाव्यता 

क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित 

नपा/गापाको िडा नं)_ 
कैकफयत 

१ 
   

 

१४ पययटककय स्थि 

क्र.स.= साविक गाविस/ नपाको नाम स्थान( प्रस्तावित नपा/गापाको 

िडा न)ं_ 
गोटा 

!    

@    

#    

$    

 

(ञ) ऄन्य पिुायधार तथा स्रोतहरुः 

क्र.स. १ सडक (ककवम) कैकफयत 

साविक गाविस/ नपाको नाम वपच सडक ग्राभिे कवच्च 

१ 
     

२ 
     

३ 
     

४ 
     

 

क्र.स. 

खानपेानीको स्रोतको 

नाम 

२ खानपेानीको स्रोत कैकफयत 

खानपेानीको स्रोत रहकेा 

गाविस िा नपाको िडा न ं+ 

ऄि कायम रहन े

स्थान(प्रस्तावित गापा 

िा नपाको िडा नं) 
१ 

    

२ 
    

३ 
    

४ 
    

 

क्र.स.= ३ िनिते्र ( वनजी िन िाहके) िते्रफि(िगय कैकफयत 
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+समदुावयक / 

किवुियती िनको 

नाम 

साविक गाविस िा 

नपाको नाम र िडा न ं

ऄि कायम रहन े

स्थान( प्रस्तावित 

गापा िा नपाको िाड 

न)ं 

ककवम) 

१ 
     

२ 
     

३ 
     

४ 
     

 

क्र.स.= वसचाइंको स्रोतको 

नाम 

४ वसचाइंको स्रोत कैकफयत 

साविक गाविस िा 

नपाको नाम र िडा न ं

ऄि कायम रहन ेस्थान( प्रस्तावित 

गापा िा नपाको िाड नं) 
१ 

    

२ 
    

३ 
    

४ 
    

 

क्र.स.= ताि तियैाको 

नाम 

५ ताितियैा कैकफयत 

साविक गाविस िा 

नपाको नाम र िडा न ं

ऄि कायम रहन ेस्थान( प्रस्तावित 

गापा िा नपाको िाड नं) 
१ 

    

२ 
    

३ 
    

४ 
    

 
 

 
६ खानपेानी प्रयोगको ऄिस्था 

क्र.स. साविक गाविस िा 

नपाको नाम र िडा 

खानपेानी पहुचको 

ऄिस्था(coverage) 

खानपेानीको प्रकृवत( पाइप, कुिा , 

खोिा) 
१    
२    
३    
४    
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७ सरसफाइको ऄिस्था 

क्रस= साविक गाविस िा 

नपाको नाम र िडा 

सौचािय भएका 

घरधरुी प्रवतशतमा 

ऄि कायम हुन ेइकाइमा रहन ेसाियजवनक 

शौचािय (िटा) 
१    

२ 
   

३ 
   

४ 
   

 

८ ऄि कायम हुन ेगापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट सम्पिवन्धत गापा िा नपाको केन्र पगु्न िाग्न ेऄनमुावनत 

समय(घण्टा) 
िाडा न ं Roadhead िाट गापा िा नपाको केन्र पगु्न िाग्न े

समय 

सिेा प्राप्त गरी घर फकय न 

िाग्न ेसमय 

   
 

९ िैंक तथा विवत्तय ससं्था 

क्र.स.= साविक 

गाविस िा 

नपाको 

नाम 

सहकारी 

ससं्था 

फाइनान्स विकास 

िैंक 

िैंक कैकफयत( वनजी िा सरकारी के 

हो ईल्िखे गने) 

१ 
      

२ 
      

 

 

 

 

१० विद्यतु सिेा(प्रवतशत) 

क्रस+= साविक 

गाविस िा 

नपाको नाम 

िघ ु

जिविद्यतुिाट 

सोिारिाट केवन्रय 

प्रसारणिाट 

विद्यतु सिेा प्राप्त 

गन ेकुि प्रवतशत 

कैकफयत 

१ 
      

२ 
      

३ 
      

४ 
      

११ खिुा िते्र 
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(ट) साविक गाविस िा नगरपाविकाका कमयचारी सम्पिन्धी वििरण( स्थानीय तफय को स्िीक्र 

दरिन्दीका) 

वसन=ं नाम पद तह श्रणेी कैकफयत 

१ 
    

२ 
    

३ 
    

४ 
    

 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको नाम स्थान िते्रफि(िगय 

ककमी) 

कैकफयत 

१ 
    

२ 
    

३ 
    

४ 
    

१२ ब्यापारीक िते्र ( िजार) 

क्रस+= साविक गाविस िा नपाको 

नाम 

मखु्य िजार केन्रिाटको दरी 

(ककवम) 

कैकफयत 

१ 
    

२ 
    

३ 
    

१३ थप पिुायधारहरु( ऄि कायम हुन ेनपामा रहन ेपिुायधारहरु – िटा) 

क्रस+= सगं्राहिय सामदुावयक भिन 

िा सभाहि 
हाटिजार िा फिफुि 

तथा तरकारी विक्री केन्र 

प्राविवधक 

वशिािय 

सवपङ 

मि 

िस पाकय / िस 

टर्तमनि 
१ 
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(ठ) प्रस्तावित गापा िा नपामा समािेश हुन ेगाविस िा नगरपाविकाको ऄचि सम्पपती वििरण( 

गाविस, नपा, कृवष, पश,ु स्िास्थ्य, हुिाक, रेन्जपोष्ट अकद कायायियको एकमषु्ट)_ 

क्रस+= ऄचि सम्पपवत्त आकाआ( िटा, विगाहा, 

रोपनी, कठ्ठा अदी) 

स्िावमत्ि रहकेा साविक 

गाविस िा नपा 

कैकफयत 

१ भिन 
   

२ जवमन 
   

३ गाडीL    

४ मोटरसाइकि 
   

५ ऄन्य मेशीनरी    

५ ऄन्य 
   

 

(ड) धार्तमक स्थिको नाम 

क्रस= मन्दीर मस्जीद गमु्पिा चचय ऄन्य 

      

      

(ढ) विमानस्थि भए ÷ नभएकोः 

  हिेी्याडः 

  अन्तरीक विमानस्थिः 

 (ण) ऄन्त्येष्ठी स्थि र पशिुधशािा भए ÷ नभएको  

ऄन्त्यषे्ठी स्थि:  

पशिुधशिाः 

(त) विशषे ब्यािसायीक खतेी 

१ पकेट खेती भए÷ नभएको ( भएको भए ईल्िेख गने)M 

 

२ ब्यिसायीक खेती( जस्तो ऄगायनीक खेती िाख्रापािन कुखुरा पािन अदी) 
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(थ) ईद्योग ( प्रस्तावित गापा र नगरपाविकाको िते्र वभत्र रहकेा ईद्योगको सखं्या) 

घरेि ु साना मझौिा ठुिा 

    

 

(द) प्रस्ताविक गापा र नगरपाविका िते्र भीत्र रहन ेहोटि सखं्याः 

तारे साधारण 

  

 

(ध) सझुाि सवहतको वसफाररसः 

 

 

................................................................... 
सयंोजक 

स्थानीय तह पनुसरंचना प्राविवधक सहयोग सवमवत 

वमवतः  

  



30 
 

नेपाल सरकार (मन्त्रिपररषद्) को २०७३ आश्विन २० गतेको श्वनर्णयानुसार गााँउपाश्वलका,  नगरपािीका 

तथा विशषे सरंवित िा स्िायत्त िते्रको सखं्या तथा सीमाना वनधायरण अयोगिाइ गााँउपाश्वलका,  

नगरपािीका तथा विशषे सरंवित िा स्िायत्त िते्रको सखं्या तथा सीमाना वनधायरणका िावग श्वदइएको 

थप मापदण्ड 

१. ागिॉऩगँरकग, नायऩगँरकग तथग विशषे, सॊयक्षऺत िग स्िगमत्त ऺेत्रको सॊख्मग तथग सीभगनग 
ननधगायण ादगा आमोारे सगविकभग जिल्रगभग कगमभ यहेकग ईरगकगरगई सभेत भुख्म 
आधगय ँरने, 

२ . एकबन्दग फढी ईरगकग सभेटी िग कुनै एक ईरगकगको ऩूयै िग आॊँशक ऺेत्र सभगिेश 
ायी कुनै नायऩगँरकग ाठन बईसकेको बए त्मस्तो नायऩगँरकगरगई िऩमुक्ततगको 
आधगयभग कगमभ यगख्न िग ऺेत्र थऩघट ाना सककने, 

३. िनसॊख्मग तथग ऺेत्रपर सभेतको आधगयभग एक बन्दग फढी ईरगकग िग ईरगकगको ऺेत्र 
सभगिेश ायी स्थगनीम तहको ऩुनसयंचनग ाना सककने, 

४. भजन्त्रऩरयषद्रे ँभनत २०७२ चतै्र १ ाते आमोारगई िऩरब्ध ायगएको भगऩदण्डको फुॉदग 
नॊ  .९ रगई सभेत नमगन ेदने । विशषे , सॊयक्षऺत िग स्िगमत्त ऺेत्रको ऩेहचगन ादगा 
आमोारगई मसअनघ िऩरब्ध ायगईएको भगऩदण्डभग आधगरयत यही िऩमुक्ततगको 
आधगयभग कुनै ागिॉऩगँरकग िग नायऩगँरकगको ँसङ्ाो ऺेत्र िग कुनै िडग िग िडगहरुरगई 
सभेत ऩेहचगन ायी प्रस्तगि ाना सक्न,े 

५. बौाोँरक विकटतगकग कगयण ठूरो ऺेत्रपर हुन ाई सेिग सुविधग ऩुर् मगिन केठन हुन े
ऺेत्रको हकभग ागिॉऩगँरकग तथग नायऩगँरकगकि ऺेत्रपर कभ कगमभ ाना नमगन ेदने   
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