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स्थानीय तह पुनर्सरंचना प्राविधिक र्सहयोग र्समिततको 

काययशतय तथा काययविधि 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

गाउँपामिका¸ नगरपामिका तथा विशषे, र्सरंक्षित िा स्िायत्त िेत्रको  
र्सखं्या तथा र्सीिाना तनिायरण आयोग  

काठिाडौं  
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स्थानीय तह पुनर्सरंचना प्राविधिक र्सहयोग र्समिततको 
काययशतय तथा काययविधि 

  
१. पषृ्ठभिूी 
नेपाल राज्यको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था नेपालको 
संववधानले गरेको छ । राज्य शक्ततको प्रयोग उतत तीन वटै तहवाट एकल तथा 
सहकायाात्मक ढंगले हुने गरर संववधानको अनुसूचच ५, ६, ७, ८ र ९ मा ववभिन्न तहका 
अचधकारहरु वाडफाड गररएको छ । संववधान प्रदत्त अचधकारहरुको अभ्यासका लाचग सक्षम 
तथा सुदृढ स्थानीय तहको संरचना तयार पान ेउद्देश्यले संववधानको धारा २९५(३) अनुसार 
गाउँपाभलका, नगरपाभलका तथा ववशषे, संरक्षक्षत वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना 
ननधाारण आयोग गठन िएको छ । उतत आयोगको काममा सहयोग गना प्रत्येक क्िल्लामा 
देहाय बमोक्िम स्थानीय तह पुनसरंचना प्राववचधक सहयोग सभमनत रहने व्यवस्था गररएको 
छ । 
 

स्थानीय तह पुनसरंचना प्राववचधक सहयोग सभमनतको गठन 
स्थानीय ववकास अचधकारी  संयोिक 
अचधकृत प्रनतननचध, क्िल्ला प्रशासन कायाालय  सदस्य 
अचधकृत प्रनतननचध, क्िल्ला प्राववचधक कायाालय  सदस्य 
अचधकृत प्रनतननचध, मालपोत कायाालय  सदस्य 
अचधकृत प्रनतननचध, नापी कायाालय  सदस्य 
योिना अनुगमन तथा प्रशासकीय अचधकृत, क्िल्ला ववकास सभमनत सदस्य सचचव 
आमक्न्त्रत सदस्यहरूः 
क्िल्ला वन कायाालयको अचधकृत प्रनतननचध  आमक्न्त्रत सदस्य 
तथ्याङक कायालयको प्रमुख आमक्न्त्रत सदस्य 
 
योिना अनुगमन तथा प्रशासककय अचधकृत निएको अवस्थामा क्िल्ला ववकास सभमनतको 
अन्य अचधकृतलाई सदस्य सचचवको रुपमा तोतन सककनेछ ।  
 
क्िल्ला सदरमुकाम रहेको नगरपाभलकाको कायाकारी अचधकृत लगायत सभमनतले 
आवश्यकता हेरर अन्य पदाचधकारीहरलार्ा आमन्त्रण गनासतनेछ । 
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२. र्समिततको कतयव्य 
आयोगको ननदेशन अनुसार क्िल्लास्तर तथा स्थानीयस्तरमा पुनसरंचनाको काया गरी 
आयोगको काममा सहयोग गनुा स्थानीय तह पुनसरंचना प्राववचधक सहयोग सभमनतको 
कताव्य हुनेछ । 
 
३. र्समिततका कायय, शतय तथा िापदण्डहरू 
 

३.१ काययहरु 
(क) क्िल्लाभित्र कायम हुने गाउँपाभलका तथा नगरपाभलकाको उपयुतत संख्या, सीमाना 

तथा सोको नामाकरण र केन्र आयोगमा प्रस्ताव गने । 

(ख) माचथ (क) अनुसार प्रस्ताव गदाा आयोगले ददएको मापदण्ड पुरा गरेको क्षेत्रलाई ववशषे, 
संरक्षक्षत वा स्वायत्त क्षेत्रको रुपमा भसफाररस गना सककनेछ । 

(ग) माचथ (क) वमोक्िम प्रस्ताववत गाउँपाभलका तथा नगरपाभलका क्षेत्र भित्र कायम हुने 
वडाहरुको संख्या र सीमाना आयोगवाट ददईएको मापदण्ड अनुसार भसफाररस गने । 

(घ) क्िल्ला/स्थानीयस्तरमा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरकिया, छलफल तथा बैठकहरु 
आयोिना गरी सो वाट प्राप्त सुझाव एवं पुनसरंचनासँग सम्वक्न्धत सूचना तथा तथ्यांक 
ववश्लेशण गरी सो को आधारमा माचथ (क) र (ख) अनुसार अनुसूची ३ को ढाँचामा 
आयोगमा प्रनतवेदन गने । 

 

३.२ अिार र िापदण्डहरू 
३.२.१. गाउँपाभलका, नगरपाभलका तथा ववशषे, संरक्षक्षत वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र 
सीमानाको भसफाररस गदाा ननम्न सूचक तथा मापदण्डका आधारमा गनुा पनेछ । 
 

(क) िनसंख्याको न्युनतम सीमा 
िौगोभलक क्षेत्र स्थानीय तहका नाम 

गाउपाभलका नगरपाभलका उपमनपा महानपा 
दहमाल (दहमाली ििुाग) १५००० २०००० 

१,५०,००० ३,००,००० 

दहमाल ( पहाडी ििूाग) २५००० ३५००० 
पहाड २५००० ३५००० 

भित्री िधेश (पहाडी ििुाग) २५००० ३५००० 
भित्री मधेश (समथर ििुाग) ५०००० ७५००० 

तरार् ५०००० ७५००० 
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तर दहमाली क्षेत्र वाहेकका क्िल्लाको क्िल्ला सदरमुकामका  र काठमाण्डौ उपत्यकामा 
रहेका नगरपाभलकाको हकमा ननम्नानुसारको िनसंख्या हुनुपनेछ । 
 

िौगोभलक क्षेत्र नगरपाभलका कैकफयत 
पहाडी क्िल्ला सदरमुकाम ४५००० िौगोभलक क्षेत्र अनसुारको 

क्िल्लाको सचूी अनसुचूच १ मा 
ददर्ाएको छ । 

काठमाण्डौ उपत्यका ९५००० 
तराई र भित्री मधेशका क्िल्ला 

सदरमुकाम 
९५००० 

 

३.२.२. क्िल्लामा रहनसतने स्थानीय तहका ईकाई (गाउँपाभलका र नगरपाभलका 
/उपमहानगर/महानगरपाभलका) को अचधकतम संख्या अनुसूची २ वमोक्िम हुनेछ । 

३.२.३. (i) सम्वक्न्धत गाउँपाभलका वा नगरपाभलकाका प्रत्येक वडामा यथासतय वरावर 
(१५ प्रनतशतसम्म) िनसंख्या रहने गरर देहायका संख्यामा अचधकतम वडाहरु 
रहन सतनेछन ्। 

िौगोभलक क्षेत्र 
स्थानीय तहका नाम 

गाउपाभलका नगरपाभलका उपमहानगरपाभलका महानगरपाभलका 
दहमाल ५ देखख ९ ९ 

१९ देखख २७ २८ देखख ३५ 

पहाड ५ देखख १२ ९ देखख १४ 
काठमाडौ उपत्यका, 

भित्री मधेश 
(समथर िूिाग) र 

तरार् 

५ देखख १५ ९ देखख १८ 

सम्वक्न्धत ईकाईमा रहने वडाको ननधाारण र वाडफाड गदाा साववकको भसङ्गो गाववसलाई 
कक्म्तमा एक वडा कायम गनुा पनेछ । 

(ii) उपयुातत वडा सखं्याको सीमा भित्र रही गाउँपाभलका वा नगरपाभलकामा वडा 
संख्या तय गने ववचध देहाय अनुसार हुनेछ । 
(क) वडा संख्या कायम गदाा सम्वक्न्धत ईकाईको कुल िनसंख्यालाई 

देहायको िनसंख्याले िाग गरी वडा कायम गने । 
िौगोभलक क्षेत्र िनसंख्या 

गाउपाभलका नगरपाभलका उपमहानगरपाभलका 
दहमाल ३००० ३००० 

८००० पहाड ३७०० ४००० 

काठमाण्डौ उपत्यका, ७००० ८००० 
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भित्री मधेश (समथर 
िूिाग) र तरार्ा 

(ख) यसरी िाग गरी शषे रहने सखं्या माथी (क) मा ददईएको संख्याको आधा 
िन्दा वढी िएमा एक वडा थप गना सककनेछ । 

(ग) यसरी वडा कायम गदाा गाउँपाभलकाको हकमा न्युनतम ५ र 
नगरपाभलकाको हकमा न्युनतम ९ वडा संख्या िन्दा कम हुने छैन । 

(घ) माथी (क) र (ख) अनुसार वडा कायम गदाा अव वन्ने ईकाईमा गाभिन े
गाववस संख्या िन्दा कम हुने छैन ।  

 
(ख) िुगोल र क्षेत्रफल (गाउँपाभलका र नगरपाभलकाको सदरमुकामलाई सेवा प्रवाह केन्र 
मानेर): 

Road Head वाट सेवा प्राप्त गने स्थलमा 
पुग्ने लाग्ने अचधकतम समय- सवैिन्दा 
टाढाको वक्स्तलाई आधार मानी (घण्टा) 

सेवा भलई घर फका न लाग्ने समय – सवै 
िन्दा टाढको वक्स्तलाई आधार 

मानी(घण्टा) 
दहमाल पहाड तराई दहमाल पहाड तराई 

४ ३ २ ८ ६ ४ 
भित्री मधेशका क्िल्लाको पहाडका लाचग पहाड र समथर क्षेत्रको लाचग तराईका सूचक नै 
लाग ुहुनेछ। 
 

(ग) िातीय, िावषक, सांस्कृनतक सघनताूः 
 संिव िएसम्म िातीय, िावषक, सांस्कृनतक वसोवासहरु एकै र्कार्मा रहने गरी 

गने । 
 
(घ) िौगोभलक सुगमता सम्वन्धी आधारहरुूः 

 गाउँपाभलकामा न्युनतम ३ र  नगरपाभलकामा न्युनतम ५ वटा विारकेन्र हुनुपने । 
 पुवााधारले ल्याएको सक्न्नकटता निएको अवस्थामा प्रष्ट चचननने प्राकृनतक अवरोध 

नाध्ने गरी सीमाना ननधाारण नगने ।  
 सम्िव िएसम्म पानी ढलो भमल्नेगरी गने । 
 िौगोभलक ननरन्तरता नटुट्ने गरी गने  । 
 वस्ती ववस्ताररत हँुदै िोडडन सतने सम्िावनायुतत क्षेत्र िएमा सम्िव िएसम्म 

एउटै तलस्टरमा राख्न े (conurbation) 
 

(ङ) प्राकृनतक स्रोतूः 
 खानेपानीको श्रोत, िलाधार, भसचंार् मुहान, तालतलैया, सामुदानयक 

/कवुभलयती/धाभमाक वनलार् संिव िए सम्म एउटै र्कार्मा राख्न े। 
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(च) संस्थागत पूवााधारूः प्रस्ताववत स्थानीय तहमा न्युनतम देहायका पुवााधार हुनुपनेछूः 
गाउँपाभलका नगरपाभलका 

 
उपमहानगरपाभलका 

१० िोड २ स्नातक तहको तयाम्पस स्नातकोत्तर तहको तयाम्पस 
 
(छ) आचथाक वषा २०७१/७२ लाई आधार मानी आन्तरीक आय (र.) देहायवमोक्िम 

हुनुपनेछूः  
 नगरपाभलका उपमहानगरपाभलका महानगरपाभलका 
दहमाल २० लाख 

१० करोड ४० करोड 
पहाड ३५ लाख 
काठमाडौं उपत्यका, 
भित्री मधेश र तरार्ा 

७५ लाख 

 
(ि) माचथ उल्लेखखत मापदण्डका अनतररतत नगरपाभलका प्रस्ताव गनाको लाचग देहाय 

वमोक्िम पूवााघार िएको वा तत्कालै हुनसतने अवस्था हुनु पनेछ । 
 
नगरपामिकााः 

 आफ्नो क्षेत्र भित्र ल्याण्डकफल सार्ट हुनुपने वा सो निएमा िरपदो 
वैकक्ल्पक ब्यवस्था सुननक्श्चत िएको हुनु पनेछ । 

 खलुा क्षेत्र िएको र पाका  उद्यान िएको वा हुन सतने िएको हुनु पनेछ । 
 हाटविार क्षेत्र िएको वा राख्न पयााप्त ठाउँ िएको हुन पनेछ । 
 कक्म्तमा एक स्वास्थ्य केन्र िएको हुनुपनेछ । 
 दमकल, एम्वुलेन्स सेवा सदहतको कायाालय स्थापना गना आवश्यक िग्गा 

प्रयाप्त िएको हुन पनेछ । 
 साना, मझौला र ठुला उद्योग सञ्चालनमा रहेका हुनुपनेछ । 
 सञ्चार, ववद्युत र सडक यातायात सेवा उपलब्ध िएको हुनुपनेछ । 
 वैंक तथा वववत्तय संस्था िएको हुनुपनेछ । 
 खेलमैदान िएको हुनुपनेछ । 
 वसपाका  िएको वा सोको लाचग आवश्यक िग्गा िएको हुनुपने । 
 खानेपानी तथा ढल ननकासको ब्यवस्था िएको हुनुपनेछ । 
 सावािननक सौचालय िएको हुनुपनेछ । 
 सामुदानयक िवन वा सिाहल िएको हुनुपनेछ । 
 
उपिहानगरपामिकााः 
 नगरपाभलकाका लाचग चादहने सवै पुवााधार हुनुपनछे । 
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 २०० सैयाको हक्स्पटल िएको हुनुपनेछ । 
 रंगशाला वा खेलमैदान र किडा हल िएको हुनुपनेछ । 
 सिाहल िएको हुनुपनेछ । 
 फोहरमैला प्रशोधन केन्र, पशुवधशाला र शवदाह स्थल िएको हुनुपनेछ । 
 

िहानगरपामिकााः 
 उपमहानगर पाभलका र नगरपाभलकाका लाचग चादहने सवै पुवााधार 

हुनुपनेछ । 
 ५०० सैयाको ववशषेज्ञ सेवा सदहतको हक्स्पटल िएको हुनुपनेछ । 
 रंगशाला िएको हुनुपनेछ । 
 प्राववचधक भशक्षालय िएको हुनुपनेछ । 
 संग्रहालय िएको हुनुपनछे । 
 टभमानल सदहतको वसपाका  हुनुपनेछ । 
 तरकारी तथा फलफूल वविी केन्र िएको हुनुपनेछ । 
 कक्म्तमा एक सवपङ मल हुनुपनेछ । 

 
नगरपामिका, उपिहानगरपामिका तथा िहानगरपामिका प्रस्तािका िाधग थप 
ब्यिस्थााः 
 ववद्यमान नगरपाभलका, उपमहानगरपाभलका तथा महानगरपाभलका समेतले 

माचथ उल्लेखखत सवै मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपनेछ । 
 ववद्यमान नगरपाभलकाहरुलाई एक आपसमा गािी सक्षम ईकाई वनाउने । 

यसको लाचग हाल िैरहेका नगरपाभलकाहरु र नगरपाभलकासंग िोडडएका 
गाववसहरुलाई एक आपसमा गाभ्ने । 

 क्िल्ला सदरमुकामलार् नगरपाभलका वनाउन प्रोत्सादहत गने । 
 

३.२.४  ववशषे, संरक्षक्षत वा स्वायत्त क्षेत्र ननधाारण गने आधारहर देहाय वमोक्िम हुनेछन ्। 
(क) विशषे िेत्र तनिायरणका आिारहरुाः 
देहायका प्रकृनतका क्षेत्रहरु रहेका गाउँपाभलका वा नगरपाभलकालाई ववशषे क्षेत्रका 
रुपमा प्रस्ताव गना सककनेछ । 

 आचथाक रुपमा पनछ परेका क्षेत्र वा समुदाय (गररवीको रेखा मुनीको 
िनसंख्या प्रनतशत राक्ष्िय औषत िन्दा माथी रहेको क्षेत्र) । यस प्रयोिनका 
लाचग केक्न्रय तथ्याङ्क वविागवाट प्रकाभशत गररवीको लघुक्षेत्र अनुमान (Small Area 
Estimation of Poverty, 2011) को प्रनतवेदनमा उल्लेखखत तथ्याङ्कलार्ा आधार वनाउन 
सककन्छ । उतत प्रनतवेदन आयोगको वेवसार्ाट llrc.gov.np मा राखखएको छ । 

 सामाक्िक रुपमा अनत पनछ परेको समुदाय, 
 िौगोभलक कदठनार् युतत ( दगुामता, प्राकृनतक अवरोध) िएको क्षेत्र  
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(ख) संरक्षक्षत क्षेत्र ननधाारणका आधारहरुूः 
 अनत अल्पसंख्यक समुदायका वसोवासका क्षेत्रहरु, 
 लोपोन्मुख ( स्थानीय ननकाय स्रोत पररचालन तथा ब्यवस्थापन कायाववचध, 

२०६९ मा सुचचकृत) समुदायका वसोवास क्षेत्रहरु, 
 अनत भसमान्तकृत समुदायको वसोवास क्षेत्र( स्थानीय ननकाय स्रोत 

पररचालन तथा ब्यवस्थापन कायाववचध, २०६९ मा सुचचकृत)  
ग) स्वायत्त क्षेत्र ननधाारणका आधारहरुूः 

 क्िल्लामा कुन ैिाग वा क्षेत्रमा एक िानत/समदुाय वा िाषा, ससं्कृनत िएका समदुायको 
सघन उपक्स्थनत र वाहुल्यता िएको खण्डमा सो समेटी स्थापना हुने स्थानीय तह 
(गाउँपाभलका वा नगरपाभलका) लाई स्वायत्त क्षेत्रका रुपमा प्रस्ताव गना सककनेछ । 

 
३.२.५ गाउँपाभलका तथा नगरपाभलकाको केन्र तोतने आधारहर सामान्यतया देहाय 

वमोक्िम हुनेछनू्ः 
 संिव िएसम्म सम्वक्न्धत र्कार्को मध्यिाग 
 सडक यातायातले छोएको, 
 सञ्चार सुववधा सहि उपलब्धता िएको, 
 ववद्युत सुववधा पुगेको, 
 कायावोझका दहसावले िववष्यमा आवश्यक पना सतने प्रयाप्त िग्गा वा खलुा 
क्षेत्र िएको, 
 वस्तीयोग्य िएको, िोखखमयुतत निएको ठाउँ 

 

३.२.६ गाउँपाभलका तथा नगरपाभलकाको नामाकरण गने आधारहर देहाय वमोक्िम 
हुनेछन ्। 

 स्थानीय ववभशष्टतालाई झल्काउने नाम राख्ने, 
 ऐनतहाभसक स्थल वा पदहचानको ननरन्तरताबाट नामाकरण गना सककने, 
 दहमाल, नदीनाला, प्राकृनतक श्रोत, राष्िीय वविुनतको नामवाट राख्न सककने, 
 स्थानीय समुदायका ववभशष्ट िावषक, सांस्कृनतक पदहचान तथा धाभमाक 
सम्पदालार् आधार मान्न सककने, 
 नामाकरण गदाा  सकेसम्म छोटो नाम राख्ने, 
 नामकरण गदाा ड्यास, कमा (– , ) आदद प्रयोग नगने  
 

३.२.७ गाउँपाभलका तथा नगरपाभलकाको वडा वविािनका आधारहर सामान्यतया 
देहायवमोक्िम हुनेछन ्। 

 सकेसम्म िनसंख्याको समान ववतरण (१५ प्रनतशत हुन सतने) हुनेगरर, 
 प्रशासननक सुगमता कायम हुनेगरर 
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 समुदाय नटुकिनेगरर (community togetherness) र सम्िव िएसम्म 
समुदायको संरचनामा एकरपता हुनेगरर (community cohesiveness) र 
ववघटन नहुनेगरर  
 साववकको वडा नटुकिनेगरर ।  
 वडाको ननरन्तरता नटुट्नेगरर । 
 प्राकृनतक श्रोत (खानेपानी, सामुदानयक वन आदद) संिव िएसम्म प्रत्येक 
वडामा पने गरर । 
 आवश्यक देखखएमा वडाहरको समेत नामाकरण गना सककनेछ । 
 

३.३ शतयहरू 
३.३.१  हाल रहेका गाउँ ववकास सभमनतको कायाालय(केन्र)लाई अव वन्ने स्थानीय तहको 

वडा/संयुतत वडा सेवा केन्र प्रस्ताव गने । 
३.३.२ सामान्यतूः समान िनसंख्या, क्षेत्रफल र प्रशासननक सुगमता कायम हुन े

कुरालाई समेत ध्यानमा राखी गठन हुने वडाहरुको संख्या र सीमानाको प्रस्ताव 
गनुा पनेछ । 

३.३.३ वडाको प्रस्ताव गदाा हाल कायम रहेको वडालाई नटुिाई आवश्यकता अनुसार 
वडाहरुलाई सक्म्मलन गनुा पनेछ । 

३.३.४ नेपालको संववधानमा उल्लेख िएका प्रदेश र क्िल्लाको सीमाना नखल्बभलने गरी 
पुनसरंचनाको सुझाव पेश गनुा पनेछ । 

३.३.५ राक्ष्िय िनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा रहेका सबै िाषािाषी र िात 
िानतका िनतालाई सकेसम्म एकीकृत गने र नतनको पदहचान, संरक्षण, 
सम्बधान र ववकास हुनसतने गरी सम्िव िएसम्म ननरन्तरता नटुट्न े गरी 
पुनसरंचना प्रस्ताव गनुापनेछ ।  

३.३.६ स्थानीय रािनैनतक दल, सञ्चारकमी, स्थानीय ननकायका प्रनतननचध र 
कमाचारीहरु र अन्य सरोकारवालाहरु समेतको व्यापक सहिाचगतामा पुनसरंचना 
सम्बन्धी छलफल सञ्चालन गने र उतत प्रकृया पारदशी हुनेगरी पयााप्त प्रचार 
प्रसार गने व्यवस्था भमलाउनु पनेछ । 

३.३.७ गाउँपाभलका तथा नगरपाभलकाको नामाकरण गदाा सकेसम्म सवासम्मत रपमा 
पुनसरंचनाको प्रस्ताव गनुापनेछ । सवासम्मत हुन नसकेको खण्डमा ववकल्पका 
रपमा थप एक वैकक्ल्पक प्रस्ताव पेश गना सककनेछ । 
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४. काययविधि 
 

सभमनतले आफ्नो कायासम्पादन गदाा सामान्यतया देहाय वमोक्िमका चरण र ववचधहरु 
अवलम्वन गनुापने छ । 
 

४.१ पूवा तयारी काया  
आयोगका काया, शता र कायाववचध तथा पुनसरंचनाका आधार र मापदण्डका बबषयमा 
सभमनतका सदस्यहर एवं आम सरोकारवालाहरुवीच साझा धारणा र वुझाई ननमााण गना 
देहाय वमोक्िम पूवा तयारी काया गनुापनेछ ।  
 

४.१.१ सभमनतको वैठक र आन्तररक तयारी 
 सभमनतको काया तथा मापदण्डका बबषयमा छलफल गरर सदस्यहरुबीच काया 

वविािन गने  
 क्िल्लामा स्थानीय तहको सम्िाववत संरचनाका बारे छलफल गने । 
 क्िल्लास्तरीय कायाशालाको योिना ननमााण र कायाान्वयनको तयारी गन े
 स्थानीय परामशा कायाशालाहरको स्थानको पदहचान तथा मोटामोटी समय ताभलका 

ननमााण गने 
 आयोगको काया योिनासँग तादात्म्यता कायम गने गरर सभमनतको काया योिना 

ननमााण गने  
 
४.१.२ राजनैततक दि तथा जनप्रतततनधिहरुर्सँग परािशय 
क्िल्लामा कियाशील रािनैनतक दल, क्िल्लावाट प्रनतननचधत्व गने ब्यवस्थावपका संसद 
सदस्य तथा पूवा िनप्रनतननचधहरुसँग ववभिन्न चरणमा ननम्न लगायतका ववषयमा परामशा 
गनेूः 

 स्थानीय ननकाय र स्थानीय तह ववचको अन्तर वारे छलफल एवम ्िानकारी,  
 स्थानीय तहका अचधकारसूचीवारे ववस्ततृ छलफल एवम ्िानकारी, 
 सभमनतको कायाशता, मापदण्ड तथा क्िल्ला भित्र वन्न सतने स्थानीय तहका 

ईकाईहरुको अचधकतम संख्याका बबषयमा िानकारी गराउने, 
 क्िल्लाभित्र वन्नसतने स्थानीय तहको संिाववत संरचनाका वारेमा ववभिन्न चरणमा 

छलफल गने र सहमतीको सम्िाववत ववन्द ुपदहचान गन,े  
 छलफलका िममा संकभलत सूचना ववश्लेषण गरर प्रस्तुत गन,े आवश्यकता अनुसार 

सम्वक्न्धत कायाालय प्रमुख एवम ्सम्वक्न्धत गाववससचचवलाई आमन्त्रण गने,  
 क्िल्लास्तरीय परामशा कायाशाला गोष्ठी तथा ईलाका/स्थानीय परामशा कायाशाला 

गोष्ठीहरको स्थान (सामान्यतयाूः संिाववत गाउँपाभलका तथा नगरपाभलकाको केन्र 
वन्नसतने स्थानहरु) आँकलन गने तथा मोटामोटी समय ताभलकामा सहमनत 
कायम गने,  
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 रािनीनतक दलहरुवाट सभमनतलाई हुने सहयोगका क्षेत्रहरु पदहचान गरर सोका लाचग 
प्रनतवद्धता प्राप्त गने । 

 
४.१.३ कायायिय प्रिुख तथा गाविर्स र्सधचिहरुर्सँग परािशय 

 स्थानीय ननकाय र स्थानीय तह ववचको अन्तर एवम ्स्थानीय तहका अचधकारसूची 
वारे छलफल गरर िानकारी ददने र साझा वुझाई कायम गने, 

 सभमनतको कायशता, मापदण्ड तथा स्थानीय तहको क्िल्लागत सीमाका बबषयमा 
कायाालय प्रमुखहरुलाई िानकारी गराउने र क्िल्लाभित्र स्थानीय तहको संिाववत 
संरचनाका वारेमा छलफल गरर अभिमत सङ्कलन गने, 

 कायाालय प्रमुखसँगको वैठकमा पुनसरंचनाका िममा बबषयगत ननकायबाट प्राप्त 
हुनसतने सूचना / तथ्यांकहरु पदहचान गरर सङ्कलन गने प्रवन्ध भमलाउने, 

 गाववसवाट प्राप्त हुने वववरण पदहचान गरर गाववस सचचवहरलाई छलफलका लाचग 
आमन्त्रण गदाा ल्याउनुपने वववरणको फरम्याट पठाउने, 

 क्िल्लामा नयाँ वन्ने स्थानीय तहका ईकाईहरुको अचधकतम संख्याका बबषयमा 
िानकारी गराई गाववस सचचवहरुसँग क्िल्लाभित्र वन्नसतने स्थानीय तहको 
संिाववत संरचनाका वारेमा छलफल गरर अभिमत सङ्कलन गने ।  

 
४.१.४ नागररक र्सिाज तथा अगुिाहरुर्सँग परािशय (जजल्िागत विमशष्टता हेरर 

आिश्यकता अनुर्सार) 
 नागररक समािका नेततृ्व तथा अन्य अगुवा व्यक्ततत्वहरु पदहचान गरर परामशा 

गने,  
 यस िममा स्थानीय ननकाय र स्थानीय तह ववचको अन्तर वारे छलफल गदै 

स्थानीय तहका अचधकार सूचीवारे साझा वुझाई िएको सुननक्श्चत गने, 
 क्िल्लामा रहनसतने स्थानीय तहका ईकाईहरुको संख्याको सीमा िानकारी गराउँदै 

सम्िाववत संरचनाका वारेमा परामशा गन े । पुनसरंचना प्रकृयामा सकिय िूभमका 
रहने प्रनतवद्धता प्राप्त गने ।  
 

 
४.२ र्सञ्चारकिीहरुरँ्सग छिफि तथा प्रचार प्रर्सार 
क्िल्लाको सवै िूिाग किरेि गने गरर एफ.एम. लगायत क्िल्लामा सेवा प्रवाह गरररहेका 
अचधकाचधक सञ्चार माध्यमका प्रनतननचधहरुसँग वैठक राखख ननम्न लगायत अन्य 
आवश्यक ववषयमा सूचना प्रवाह गने । साथ,ै क्िल्लामा स्थानीय तहको पुनसरंचना 
प्रकृयाका आवश्यक ववषयमा पूणा सहयोगको प्रनतवद्धता प्राप्त गने ।  

 स्थानीय ननकाय र स्थानीय तह ववचको अन्तर, 
 स्थानीय तहका अचधकारसूची र स्थानीय सरकारको वहृत अचधकार क्षेत्र, 
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 समग्र पुनसरंचना प्रकृया, क्िल्लाको लाचग सीमा र क्िल्लामा सञ्चालन हुने 
कृयाकलापहरु (क्िल्लास्तरीय परामशा कायाशाला तथा स्थानीय स्तरीय परामशा 
कायाशाला) को ववस्ततृ वववरण, 

 क्िल्ला र स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने परामशा कायाशालाहरु र सहिागीता वारेमा 
िानकारी । 

 
 

४.३ जजल्िास्तरीय परािशय काययशािा गोष्ठी 
 

४.३.१ क्िल्लास्तरीय परामशा कायाशालाका अपेक्षक्षत उपलक्व्ध देहाय वमोक्िम हुनेछनूः 
- क्िल्ला भित्र रहने स्थानीय तहको संख्या र सीमाना तय िएको हुन,े 
- गाउँपाभलका/नगरपाभलकाको  संिाववत केन्रको पदहचान िएको हुने, 
- प्रत्येक गाउँपाभलका/नगरपाभलकामा रहने संिाववत वडा संख्या एककन िएको 

हुने, 
- स्थानीय तहका र्ाकार्ाहरको नामाकरणको प्रस्ताव तयार िएको हुन,े 
- र्ालाकास्तरीय गोष्ठीमा सरोकारवालाको सहिागीता सुननक्श्चत हुने आधार तयार 

िएको हुने । 
 

४.३.२ क्िल्लास्तरीय परामशा कायाशालामा देहाय वमोक्िम सहिागीहरु रहनेछन ्। 
o क्िल्लाका मन्त्री, क्िल्लावाट प्रनतननचधत्व गने सांसदहर  
o पूवामन्त्रीहर, पूवा सांसदहर 
o क्िल्लामा कृयाशील सवै रािनैनतक दलका प्रमुख/प्रनतननचध,  
o क्िल्लामा कृयाशील रािनैनतक दलका क्षेत्रीय प्रमुखहर 
o क्िल्लाक्स्थत सवै कायाालय प्रमुखहर 
o क्िल्ला ववकास सभमनतका पूवा सिापनत/उपसिापनत 
o ननवतामान र्ालाका-सदस्यहर 
o क्िल्लाक्स्थत नगरपाभलकाका ननवतामान मेयर/उपमेयर 
o गाववस महासंघ क्िल्ला अध्यक्ष/उपाध्यक्ष 
o गाववस सचचव हकदहत संरक्षण केन्रको अध्यक्ष 
o पत्रकार महासंघ, पत्रकारीता संग सम्वक्न्धत अन्य संघ संस्था 
o वार एशोभशएसन 
o उद्योग वाखणज्य संघ 
o गैसस महासंघ 
o क्िल्ला समन्वय सभमनतका उपाध्यक्षहर (आ.ि./दभलत/मदहला/अपांग) 
o वन उपिोतता महासंघ 
o नागररक समाि 
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o प्राध्यापक, वुद्चधक्िवी 
o स्थानीय तह प्राववचधक सहयोग सभमनतले उपयुतत ठानेका अन्य सहिागी 

(आददवासी, िनिाती, दभलत, मधेशी, मुक्स्लम, मदहलावाट प्रनतननचधत्व 
सुननक्श्चत गने) 

o क्िल्ला सहकारी संघ 
 

४.३.३ क्िल्लास्तरीय परामशा कायाशालाको कायाप्रकृया सामान्यतया देहाय वमोक्िम हुनेछ । 
क्िल्लागत ववभशष्टता हेरी सभमनतले आवश्यकता अनुसार पररमािान गरर कायााशाला 
सञ्चालन गना सतनेछ ।  
 

(क) प्रारजभभक र्सत्र 
१. कायाशालाको औपचाररक सुरवात, 
२. स्थानीय तह र स्थानीय ननकाय ववचको सारिूत फरक, स्थानीय तहका अचधकार सूची 
तथा स्थानीय तहको पुनसरंचना प्रकृयाका वारेमा िानकारीमूलक प्रस्तुती, 
३. संख्या र सीमाना तय गदाा अवलम्वन गनुापने सूचक तथा मापदण्डका वारेमा प्रस्तुती 
४. सूचक तथा मापदण्डका आधारमा क्िल्लाभित्र वन्न सतने स्थानीय तहका र्ाकार्ाहरको 
अचधकतम संख्याको वारेमा िानकारी, 
५. क्िल्ला भित्र वन्न सतने ववशषे/संरक्षक्षत/स्वायत्त क्षेत्र सदहतको स्थानीय तहको 
मापदण्डहरवारे िानकारी । 
 

(ख) र्संख्या तथा र्सीिा तनिायरण काययशािााः 
६. क्िल्लाको िौगोभलक, िनसांक्ख्यक, प्राकृनतक स्रोत लगायतका तथ्य, तथ्याङ्कका वारेमा 
मन्थन, 
७. सूचक र मापदण्डका आधारमा स्थानीय तहका लाचग प्राप्त अचधकतम संख्या भित्र रही 
क्िल्लामा वन्न सतने स्थानीय तहका संख्यामा छलफल गने, 
८. क्िल्ला भित्र रहने स्थानीय तहको सीमाङ्कन, 
९. गाउँपाभलका/नगरपाभलकाको  संिाववत केन्र पदहचान,  
१०.प्रत्येक गाउँपाभलका/नगरपाभलकामा रहने संिाववत वडा संख्या एककन गने । 
 

(ग) स्थानीय परािशय काययशािाहरूको स्थान, मितत र र्सहभागीका िारेिा जानकारी तथा 
जजल्िािाट र्सहभागीताका िाधग अनुरोि गने । 
 

४.४ स्थानीय परािशय काययशािा गोष्ठी 
४.४.१ स्थानीय परामशा कायााशालामा देहाय वमोक्िम सहिागीहर रहनेछन ्।  

o साववकका र्ालाकामा पने सवै गाववसका रािनैनतक दलका प्रमुख/प्रनतननचध  
o पूवा र्ालाका सदस्यहर 
o गाववसका पूवा अध्यक्ष/उपाध्यक्षहर 
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o र्ालाकास्तरमा रहेका कायाालय प्रमुखहर 
o गाववस सचचवहर  
o सामाक्िक पररचालकहर 
o स्थानीय तहका सामुदानयक ववद्यालय/तयाम्पसका प्रमुख 
o उद्योग वाखणज्य संघका स्थानीय र्ाकार्ाहर 
o नागररक समािका प्रनतननचधहर 
o स्थानीय वुद्चधक्िवी, समािसेवीहर 
o स्थानीय प्राववचधक सभमनतले उपयुतत ठानेका अन्य सहिागी (आददवासी, 

िनिाती, दभलत, मधेशी, मुक्स्लम, मदहलावाट प्रनतननचधत्व सुननक्श्चत गने) 
 
४.४.२ स्थानीय परामशा कायाशालाको सामान्य कायाप्रकृया देहाय वमोक्िम हुनेछ । स्थानीय 
ववभशष्टता हेरी सभमनतले आवश्यकता अनुसार पररमािान गरर कायाशाला सञ्चालन गना 
सतनेछ । 

 स्थानीय तहको अचधकार-सूची तथा पुनसरंचना प्रकृयाका वारेमा िानकारी ददने, 
 क्िल्लास्तरीय गोष्ठीको ननश्कषाका वारेमा िानकारी ददने,  
 वडा भसमाङ्कन र सुझाव सङ्कलन । 

 
 
 

५. प्रततिेदन 
 

क्िल्लाभित्र रहने स्थानीय तहको संख्या, सीमाना, केन्र, नामाङ्कन तथा वडा वविािनको 
खाका प्रष्ट हुनेगरर स्थानीय तह पुनसरंचना प्रस्ताव सदहतको ववस्ततृ प्रनतवेदन आयोगमा 
श्रावण िर्सान्त सम्ममा पेश गनुापनेछ । प्रनतवेदनको ढाँचा अनुसूची ३ मा उल्लेख गररएको 
छ । उतत प्रनतवेदनमा देहाय लगायतका वववरण तथा कागिात समावेश गनुापनेछ ।  
 
 प्राववचधक सहयोग सभमनत स्तरीय वैठकहर तथा सरोकारवालासँग िएका छलफलका 

ववभिन्न वैठकको मार्ान्यूट तथा छलफलको ननचोड 
 क्िल्लास्तरीय गोष्ठीको भमनत, स्थान, सहिागीता, प्रकृया, छलफल तथा 

ननणाय/सुझावको अभिलेखन 
 प्रत्येक स्थानीयस्तरीय गोष्ठीको भमनत, स्थान, सहिागीता,  प्रकृया, छलफल तथा 

ननणाय/सुझावको अभिलेखन 
 गोष्ठीका सुझावहरको अभिलेखन गदाा सहमनत िएका ववषयहर तथा प्रस्तुत िएका 

फरक मतहर समेत स्पष्ट उल्लेख गने 
 सम्पूणा प्रकृयाको समक्ष्टगत ववश्लेषण 
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६. अनरु्सचूीहरू 
 

अनरु्सचूी १ 
भौगोमिक िेत्र अनरु्सार नेपािका जजल्िाहरूको र्सचूी 

 
हहिािी जजल्िााः  

ताप्लेिुङ, संखवुासिा, सोलुखमु्वु, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, िुम्ला, हुम्ला, 
मुगु, वािुरा, दाचुाला, काभलकोट, दोलखा, वझाङ र भसन्धपुाल्चोक । 

 
पहाडी जजल्िााः 

पाचथर, ईलाम ,धनकुटा, तेह्रथमु, िोिपुर, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, रामेछाप, 
काभ्रेपलाञ्चोक, िततपुर, लभलतपुर, काठमाण्डौ, नुवाकोट, धाददङ, गोरखा, लमिुङ,  
तनहू, कास्की, स्याङिा, पवात, वाग्लुङ, म्याग्दी, पाल्पा, गुल्मी, अधााखाची, 
प्युठान, रुकुम, रोल्पा, सल्यान, दैलेख, िािरकोट, अछाम, डोटी, डढेलधरुा र 
वैतडी 

 
मभत्री ििेशका जजल्िााः  

भसन्धलुी, चचतवन, नवलपरासी, दाङ, उदयपुर, मकवानपुर, र सुखेत 
 
तरार्यका जजल्िााः  

झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, भसराहा, धनुषा, सलााही, महोत्तरी, रौतहट, वारा, 
पसाा, रुपन्देही, कवपलवस्तु, वाके, वदीया, कैलाली र कन्चनपुर  

 
 
  



16 
 

अनुर्सचूी २ 
जजल्िा मभत्र िन्नर्सक्ने स्थानीय तह (गाउँपामिका/नगरपामिका) को  

अधिकति रं्सख्या 
 

क्र.र्स जजल्िा अधिकति 
र्संख्या  

क्र.र्स जजल्िा अधिकति 
र्संख्या  

क्र.र्स जजल्िा अधिकति 
र्संख्या 

१ ताप्लेिुङ ८ 
 

२६ काभ्रेपलाञ्चोक ११ 
 

५१ गुल्मी ९ 
२ पाचँथर ५ 

 
२७ भसन्धपुाल्ञ्चोक १२ 

 
५२ रुकुम ६ 

३ र्लाम ८  २८ रसुवा ३  ५३ रोल्पा ७ 
४ संखवुासिा ८ 

 
२९ नुवाकोट ९ 

 
५४ प्युठान ७ 

५ तेह्रथमु ५ 
 

३० धाददङ ११ 
 

५५ दाङ १० 
६ धनकुटा ५ 

 
३१ चचतवन ८ 

 
५६ वाँके ६ 

७ िोिपुर ८ 
 

३२ मकवानपुर ९ 
 

५७ वददाया ५ 
८ खोटाङ ९ 

 
३३ िततपुर ४ 

 
५८ सल्यान ७ 

९ सोलुखमु्वु ७ 
 

३४ लभलतपुर ६ 
 

५९ डोल्पा ६ 
१० ओखलढुङगा ७ 

 
३५ काठमाण्डौ ८ 

 
६० िुम्ला ७ 

११ उदयपुर ७ 
 

३६ गोरखा ८ 
 

६१ मुगु ४ 
१२ झापा १० 

 
३७ लमिुङ ७ 

 
६२ हुम्ला ५ 

१३ मोरङ १३ 
 

३८ तनहँु ९ 
 

६३ काभलकोट ५ 
१४ सुनसरी ११ 

 
३९ कास्की ५ 

 
६४ िािरकोट ५ 

१५ सप्तरी ११ 
 

४० मनाङ ३ 
 

६५ दैलेख ८ 
१६ भसराहा ८ 

 
४१ मुस्ताङ ३ 

 
६६ सुखेत ८ 

१७ धनुषा १० 
 

४२ पवात ६ 
 

६७ वािुरा ७ 
१८ महोत्तरी ९ 

 
४३ स्याङिा ८ 

 
६८ वझाङ ८ 

१९ सलााही ११ 
 

४४ म्याग्दी ५ 
 

६९ डोटी ६ 
२० रौतहट १० 

 
४५ वाग्लुङ ८ 

 
७० अछाम ७ 

२१ वारा ९ 
 

४६ नवलपरासी ११ 
 

७१ दाचुाला ७ 
२२ पसाा ८ 

 
४७ रुपन्देही १३ 

 
७२ वैतडी ७ 

२३ दोलखा ७ 
 

४८ कवपलवस्तु ७ 
 

७३ डडलेधरुा ४ 
२४ रामेछाप ७ 

 
४९ पाल्पा ८ 

 
७४ कञ्चनपुर ८ 

२५ भसन्धलुी ७ 
 

५० अघााखाची ६ 
 

७५ कैलाली १० 
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अनुर्सचूी २काः जजल्िागत अधिकति र्सखं्या तनिायरणका आिारहरु 

क. सम्वक्न्धत िौगोभलक क्षेत्रका स्थानीय तहका लाचग तोककएको िनसंख्याको मापदण्डले 
क्िल्लाको िनसंख्यालाई िाग गरी संख्या ननधाारण गररएको । 

 
ख. माचथ (क) अनसुार गदाा िनतसुकै ईकाई िएपनन क्िल्ला सिाको सदस्य संख्या क्िल्ला 

समन्वय सभमनतको न्युनतम पदाचधकारी संख्या िन्दा कम नहुने गरी दहमाली क्षेत्रमा 
कक्म्तमा ३, पहाडी क्षेत्रमा कक्म्तमा ४ र तराई तथा भित्री मधेशमा कक्म्तमा ५ र्ाकार्ा 
पने गरी गररएको । 
  

ग. माचथ (क) र (ख) अनुसार गदाा स्थानीय तहका प्रनत ईकाई औषत क्षते्रफल १३०० वगा 
ककमी िन्दा वढी क्षेत्रफल िएका क्िल्लालाई औषत क्षेत्रफल १३०० वगा ककभम िन्दा 
कम हुने गरर संख्या कायम गररएको । 

 डोल्पा र हुम्ला 
 

घ. सक्म्मलन हुने साववकका स्थानीय ननकायको संख्या तल उल्लेख  गररए िन्दा वढी 
देखखएका क्िल्लालाई संख्या थप गररएको । 

 तरार्ामा ९ िन्दा वढी ननकाय सक्म्मलन नहुनेगरी  संख्या कायम गररएकोूः 
सप्तरी 

 पहाडमा ८ िन्दा वढी ननकाय सक्म्मलन नहुनेगरी संख्या कायम गरीएकोूः 
खोटाङ, ओखलढुङ्गा, िोिपुर, पवात, म्याग्दी, रामेछाप, धनकुटा, लभलतपुर 

ङ. सक्म्मलन हुने साववकका स्थानीय ननकायका संख्या ३ िन्दा कम नहुनेगरर संख्या 
समायोिन गररएकोूः काठमाडौं, िततपुर, बािुरा, संखवुासिा 

च. थप अपवादूः दहमाली क्िल्ला तर पहाडी प्रकृनत र पहाडी क्िल्ला तर केही दहमाली 
प्रकृनत िएकालाई अपवाद मानी संख्या तय गररएकोूः 

दाचुालाूः ३० प्रनतशत पहाडी मापदण्ड र ७० प्रनतशत दहमाली मापदण्ड कायम 
गररएको 

लमिुङूः ३० प्रनतशत दहमाली मापदण्ड र ७० प्रनतशत पहाडी मापदण्ड कायम 
गररएको 

छ.  नगरपाभलकाका लाचग चादहने मापदण्ड वमोक्िम न्युनतम िनसंख्या निएकाले अव 
वन्ने स्थानीय तहको संख्या समायोिन गररएकोूः काठमाडौ र िततपुर ।  
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अनरु्सधूचाः ३ 

स्थानीय तह पुनसंरचना प्राववचधक सहयोग सभमनतले स्थानीय तह पुनसरंचना प्रस्ताव 
पठाउने ढाँचा हरेक गाउँपाभलका र नगरपाभलकाको वेग्ला वेग्लै प्रनतवेदन युननकोड फण्टमा 
तयार पारी सोको सतकलै प्रनत आयोगमा र सफ्ट कवप llrc.nepal@gmail.com मा 
पठाउनु पनेछ । 

  
क) प्रस्तावित गाउँपामिका ̸नगरपामिकाको पषृ्ठभूमि – 

अञ्चि, जजल्िा, अिांश, देशान्तर, दरु् िा र्सो भन्दा िढी गा.वि.र्स. िा नगरपामिका मिमि 

गाउँपामिका ̸नगरपामिका प्रस्ताि गररएको भए र्सिै गा.वि.र्स.िा नगरपामिका को तनणयय र 

र्संयुक्त र्सहिततको  िा र्िाका ̸ स्थानीय स्तरीय िैठकको तनयणय उल्िेख गनुयपने । थप 

वििरण र्सिेत उल्िेख गनय र्सककने छ । 

ख) प्रस्तावित गाउँपामिका ̸नगरपामिको र्संक्षिप्त पररचय  

नािाः 
िेत्रफि (िगय कक.िी)   
केन्राः  
िडा र्संख्यााः  
जनर्संख्या (२०६८ को जनगणना अनुर्सार) 
जनघनत्िाः  
आजन्तररक आभदानी(र्साविक गाविर्स ̸ नपाको कुि आन्तरीक आय)  
 आ.ि. ०६९ ̸७० कोाः 
 आ.ि ०७० ̸७१ कोाः 
 आ.ि. ०७१ ̸७२ कोाः 

ग) स्थानीय गोष्ठीको तनणययाः 

भस.नं. समाववष्ट साववकका 
गा.वव.स .̸ 
नगरपाभलकाहरु  

स्थानीय 
िेलाको 
ननणायको भमनत 

ववशषे, संरक्षक्षत वा स्वयत्त 
क्षेत्रका रुपमा भसफाररस 
गररएको िए उल्लेख गने  

कैकफयत 
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१     
 
प्रस्तावित गाउँपामिका िा नगरपामिकािार् विशषे, र्संरक्षित िा स्ियत्त िेत्र मर्सफाररर्स 

भएको हकिा र्सो का आिारहरु, 
क) विशषे िेत्र हुने आिार 
 १. 
 २. 
 ३. 
ख) र्संरक्षित िेत्र हुने आिार 
 १. 
 २. 
 ३. 
ग) स्िायत्त िेत्र हुने आिार 
 १. 
 २. 
 ३. 
घ) मर्सिाना ( प्रस्तावित गापा ̸ नपाको) 
१) पूियाः 
२) पजश्चिाः 
३) उत्तराः  
४) दक्षिणाः 
ङ) स्थानीय तह पुनर्संरचना प्राविधिक र्सहयोग र्समिततको तनणयय मितताः 
 (तनणयय प्रततमिपी र्सिेत पठाउने) 
च) प्रस्तावित गापा ̸ नपािा गामभने गाविर्स ̸ नपाको जनर्संख्या(जनगणना २०६८अनुर्सार) र 
िेत्रफि 

भस.नं. साववकका गा.वव.स . ̸ नगरपाभलकाहरु िनसंख्या क्षेत्रफल(वगा 
कक.मी) 

कैकफयत 

१     
२     
३     
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४     
५     
छ) प्रस्तावित गापा ̸ नपा नजजक रहेका आफ्नो जजल्िा मभत्रका अन्य तछिेकी गाविर्स ̸ 

नपाहरु (पायक र नजजकको दरुीको आिारिा नजजककोिार् पहहिा िेख्नन्े) 
१. 
२. 
३. 
४. 

ज) प्रस्तावित गापा ̸ नपाको िडा विभाजनाः 

ि.स
. 

प्रस्ताववत 
गाउँपाभलका  ̸ 

न.पा.को वडा नं. 

साववक गा.वव.स. र 
नगरपाभलकाका वडाहरु प्रस्ताववत गाउँपाभलका  ̸ 

न.पा.को वडाको 
िनसंख्या 

साववक गाववस 
वा नपाको 

नाम 
वडा नं 

१     
२     
३     

 
झ) र्संस्थागत पूिायिार र्सभबन्िी अिस्थााः 

१. मशिण र्संस्था 
भस.
नं 

साववक 
गाववस 

को/नपाको 
नाम 

प्रा.
वव. 

नन.मा.
वव 

मा.वव उ.मा.
वव 

स्नात
क 

स्नातकोत्तर कैकफयत (ननिी 
तथा 

सामदुानयक 
खुलाउने) 

१         
२         
३         
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क्र.र्स. 

२. स्िास््य केन््र 
साववक 

गा.वव.स .̸ 
नपाको नाम 

स्वास्थ्य 
केन्रको प्रकृनत 

(स्वास्थ्य 
चौकी,प्रा.स्वा.के., 

आयवेुद, 
अस्पताल) 

अस्पताल वा 
स्वास्थ्य 

संस्थाको शैया 
संख्या(गोटा) 

प्रस्ताववत 
गापा ̸नपाको 

वडा नं 

 

१      
२      
३      

 

क्र.र्स 

३. कृवष र्सेिा केन्र 
र्साविक गा.वि.र्स. िा 

नपाको नाि 
िवनको प्रकृनतूः वटा प्रस्ताववत 

गापा ̸नपाको वडा नं 
कैकफयत 

गोटा कच्ची पतकी   
१       
२       
३       

 

क्र.र्स. 

४. पशु र्सेिा केन्र 
र्साविक गाविर्स / 
नपाको नाि 

िवनको प्रकृनतूः वटा प्रस्ताववत 
गापा ̸नपाको वडा नं  

कैकफयत 

गोटा कच्ची पतकी   
१       
२       
२       

 

क्र.र्स. 
= 

५= हुिाक कायायिय 

र्साविक गाविर्स / नपाको 
नाि 

िवनको प्रकृनतूः वटा प्रस्ताववत 
गापा ̸नपाको 

कैकफयत 
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वडा नं  
गोटा कक्च्च पक्तक   

१       
२       
३       

 

 

क्र.र्स. 
= 

७ र्साविक गाविर्स / नपाका हािका भिनहरु 

र्साविक गाविर्स / नपाको 
नाि 

िवनको प्रकृनतूः वटा प्रस्ताववत 
गापा ̸नपाको वडा 

नं  

कैकफयत 

पक्तक कक्च्च पतकी   

१       

२       

३       

 

८ फोहोरिैिा प्रशोिन / ल्याण्डकफल्ड र्साईटाःM 

क्र.र्स. र्साविक गाविर्स / नपाको 
नाि 

स्थान( प्रस्तावित 
नपा/ गापाको िडा नं) 

िेत्रफि(िगय 
ककिी) 

कैकफयत 

१     

२     

३     

 

९ खेिकुद िैदान 

क्र.र्स.= र्साविक गाविर्स / नपाको 
नाि 

स्थान( प्रस्तावित 
नपा/ गापाको िडा 

नं) 

िेत्रफि(िगय 
ककिी) 

कैकफयत 

१     

२     

३     

१० पाकय  तथा उ्यान 
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१२ ढि तनकार्स ब्यिस्था 
क्र.र्स.= र्साविक गाविर्स / नपाको 

नाि 

स्थान( प्रस्तावित 
नपा/ गापाको िडा 

नं) 

ढिको 
िभिाई(ककिी) 

कैकफयत 

१     

२     

 

१३ शिदाहको अिस्था र र्सभभाव्यता 
क्र.र्स.= र्साविक गाविर्स / नपाको नाि स्थान( प्रस्तावित नपा/ 

गापाको िडा नं)_ 

कैकफयत 

१    

 

१४ पययटककय स्थि 

क्र.र्स.= र्साविक गाविर्स / नपाको 
नाि 

स्थान( प्रस्तावित नपा/ 
गापाको िडा नं)_ 

गोटा 

!    

@    

क्र.र्स.= र्साविक गाविर्स / नपाको 
नाि 

स्थान( प्रस्तावित 
नपा/ गापाको िडा 

नं) 

िेत्रफि(िगय 
ककिी) 

कैकफयत 

१     
२     
३     

११ िर्सपाकय  िा िर्स स्टेशन 

क्र.र्स.= र्साविक गाविर्स / नपाको 
नाि 

स्थान( प्रस्तावित 
नपा/ गापाको िडा 

नं) 

िेत्रफि(िगय 
ककिी) 

कैकफयत 

१     

२     
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#    

$    

 

(ञ) अन्य पुिायिार तथा स्रोतहरुाः 
क्र.र्स. १ र्सडक (ककमि) कैकफयत 

र्साविक गाविर्स / नपाको नाि वपच र्सडक ग्राभेि कजचच 

१      

२      

३      

४      

 

क्र.र्स. 

खानेपानीको स्रोतको 
नाि 

२ खानेपानीको स्रोत कैकफयत 

खानेपानीको स्रोत रहेका 
गाविर्स िा नपाको िडा नं 

+ 

अि कायि रहने 
स्थान(प्रस्तावित 
गापा िा नपाको 

िडा नं) 
१     

२     

३     

४     

 

क्र.र्स.= ३ िनिेत्र ( तनजी िन िाहेक) िेत्रफि(िगय 
ककमि) 

कैकफयत 

+र्सिुदातयक / 
किुमियती 
िनको नाि 

र्साविक गाविर्स िा 
नपाको नाि र 

िडा नं 

अि कायि रहने 
स्थान( प्रस्तावित 
गापा िा नपाको 

िाड नं) 
१      

२      

३      

४      

 

क्र.र्स.= मर्सचांईको स्रोतको ४ मर्सचांईको स्रोत कैकफयत 
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नाि र्साविक गाविर्स िा 
नपाको नाि र 

िडा नं 

अि कायि रहने स्थान( 
प्रस्तावित गापा िा नपाको 

िाड नं) 
१     

२     

३     

४     

 

क्र.र्स.= ताि तिैयाको 
नाि 

५ ताितिैया कैकफयत 

र्साविक गाविर्स िा 
नपाको नाि र िडा 

नं 

अि कायि रहने स्थान( 
प्रस्तावित गापा िा नपाको िाड 

नं) 
१     

२     

३     

४     

 
 

 
६ खानेपानी प्रयोगको अिस्था 

क्र.र्स. र्साविक गाविर्स िा 
नपाको नाि र िडा 

खानेपानी पहुचको 
अिस्था(coverage) 

खानेपानीको प्रकृतत( पाईप, कुिा , 

खोिा) 
१    
२    
३    
४    

 
७ र्सरर्सफाईको अिस्था 

क्रर्स= र्साविक गाविर्स िा 
नपाको नाि र िडा 

र्सौचािय भएका 
घरिरुी प्रततशतिा 

अि कायि हुने ईकाईिा रहने 
र्साियजतनक शौचािय (िटा) 

१    
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२    

३    

४    

 

८ अि कायि हुने गापा िा नपाको टाढाको िस्तीिाट र्सभिजन्ित गापा िा नपाको केन्र पुग्न 
िाग्ने अनुिातनत र्सिय(घण्टा) 

िाडा नं Roadhead िाट गापा िा नपाको केन्र पुग्न 
िाग्ने र्सिय 

र्सेिा प्राप्त गरी घर 
फकय न िाग्ने र्सिय 

   

 

९ िैंक तथा विवत्तय र्संस्था 
क्र.र्स.

= 

र्साविक 
गाविर्स 
िा 

नपाको 
नाि 

र्सहकारी 
र्संस्था 

फाईनान्र्स विकार्स 
िैंक 

िैंक कैकफयत( तनजी िा र्सरकारी 
के हो उल्िेख गने) 

१       

२       

 

१० वि्युत र्सेिा(प्रततशत) 

क्रर्स+= र्साविक 

गाविर्स िा 

नपाको 

नाि 

िघु 

जिवि्युतिाट 

र्सोिारिाट केजन्रय 

प्रर्सारणिाट 

वि्युत र्सेिा 

प्राप्त गने कुि 

प्रततशत 

कैकफयत 

१       

२       

३       
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४       

११ खिुा िेत्र 

क्रर्स+= र्साविक गाविर्स िा नपाको 

नाि 

स्थान िेत्रफि(िगय 

ककिी) 

कैकफयत 

१     

२     

३     

४     

१२ ब्यापारीक िेत्र ( िजार) 

क्रर्स+= र्साविक गाविर्स िा नपाको 

नाि 

िुख्य िजार केन्रिाटको दरी 

(ककमि) 

कैकफयत 

१     

२     

३     

१२ थप पुिायिारहरु( अि कायि हुने नपािा रहने पिुायिारहरु – िटा) 

क्रर्स

+= 

र्संग्राहिय र्सािुदातयक 

भिन िा 

र्सभाहि 

हाटिजार िा फिफुि 

तथा तरकारी विक्री 

केन्र 

प्राविधिक 

मशिािय 

र्सवपङ 

िि 

िर्स पाकय / िर्स 

टमियनि 

१       



28 
 

(ट) र्साविक गाविर्स िा नगरपामिकाका कियचारी र्सभिन्िी वििरण( स्थानीय तफय को स्िीक्र 

दरिन्दीका ) 

मर्सनं= नाि पद तह शे्रणी कैकफयत 

१     

२     

३     

४     

 

(ठ) प्रस्तावित गापा िा नपािा र्सिािेश हुने गाविर्स िा नगरपामिकाको अचि र्सभपती 

वििरण( गाविर्स, नपा, कृवष, पश,ु स्िास््य, हुिाक, रेन्जपोष्ट आहद कायायियको 

एकिुष्ट)_ 

क्रर्स+= अचि र्सभपवत्त र्कार्( िटा, विगाहा, 

रोपनी, कठ्ठा आदी) 

स्िामित्ि रहेका 

र्साविक गाविर्स िा 

नपा 

कैकफयत 

१ िवन    

२ िभमन    

३ गाडीL    

४ मोटरसाईकल    

५ अन्य मेशीनरी    

५ अन्य    

 

(ड) िामियक स्थिको नाि 

क्रर्स= िन्दीर िस्जीद गुभिा चचय अन्य 
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(ढ) वििानस्थि भए ÷ नभएकोाः 

  हेिीप्याडाः 

  आन्तरी वििानस्थिाः 

 (ण) शिदाह र पशुििशािा भए ÷ नभएको  

शिदाहाः 

पशुििशिााः 

(त) विशषे ब्यािर्सायीक खेती  

१ पकेट खेती िए÷ निएको ( िएको िए उल्लेख गने)M 

 

 

२ ब्यवसायीक खेती( िस्तो अगाानीक खेती वाख्रापालन कुखरुा पालन आदी) 

 

 

(थ) उ्योग ( प्रस्तावित गापा र नगरपामिकाको िेत्र मभत्र रहेका उ्योगको र्संख्या) 

घरेिु र्साना िझौिा ठुिा 

    

 

(द) प्रस्ताविक गापा र नगरपामिका िेत्र भीत्र रहने होटि र्संख्यााः 

तारे र्सािारण 
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(ि) र्सुझाि र्सहहतको मर्सफाररर्साः 

 

 

................................................................... 

रं्सयोजक 
स्थानीय तह पुनर्सरंचना प्राविधिक र्सहयोग र्समितत 

भमनतूः  


