अनस
ु च
ू ी २
गाउँ ऩालऱका¸ नगरऩालऱका तथा विशेष, संरक्षऺत िा स्िायत्त ऺेत्रको संख्या तथा सीमाना
ननधाारण आयोगऱे स्थानीय तह गाउँ ऩालऱका, नगरऩालऱका तथा विशेष, संरक्षऺत िा स्िायत्त
ऺेत्रको संख्या र सीमाना ननधाारण गदाा ऩाऱना गनऩ
ना ने माऩदण्ड
(नेऩार सयकाय – भॊत्रीऩरयषदको मभतत २०७२ चैत्र १ गतेको तनणणमवाट स्वीकृत)

आमोगरे नेऩारको सॊववधानको धाया २९५ (३) फभोजजभ गाउॉ ऩामरका, नगयऩामरका तथा ववशेष,
सॊयक्षऺत वा स्वामत्त ऺेत्रको सॊख्मा य सीभाना तनधाणयण दे हाम फभोजजभको भाऩदण्डको आधायभा
गनुण ऩनेछ्–
१.

स्थानीम तहको ऩन
ु संयचनाको सझ
ु ाव तमाय गदाण स्थानीम तहको सैद्धाजततक
अवधायणा, अततयाणजरिम भातमता य अभ्मास फभोजजभ सयकायराई जनताको नजजक
रैजान य जनताराई प्रवाह गरयने सेवा सवु वधाभा सहज ऩहुॉच स्थावऩत गनण जनताको
फसोफास प्रणारी, जनघनत्व, मातामात तथा ऩहुॉचको सग
ु भता, वस्ती ववकास एवॊ
शहयीकयणको वतणभान अवस्था य बावी सम्बावना, फजायको ववकास य नदीप्रणारी /
जराधाय वा ऩानी ढरो जस्ता बफषमराई ऩमाणप्त ध्मान ददई जनतारे हार ऩाइआएको
सवु वधाभा कभी नहुने गयी य स्थानीम तहका गाउॉ ऩामरकाहरु य नगयऩामरकाहरु फीच
सकायात्भक प्रततस्ऩधाण मसजणना हुने गयी गनऩ
ुण नेछ ।

२.

स्थानीम तहको ऩन
ु संयचनाको सझ
ु ाव तमाय गदाण सॊववधानभा प्रावधान बएका प्रदे श य
जजल्राको सीभाना नखल्फमरने गयी प्रदे शमबत्र य जजल्रामबत्र ऩने गयी गनऩ
ुण नेछ ।

३.

स्थानीम तहको ऩन
ु संयचनाको सझ
ु ाव तमाय गदाण नेऩारको बौगोमरक अवस्था य
जनसॊख्माको फनौट अनस
ु ाय दहभार, ऩहाड, तयाई तथा मबत्री भधेशभा गठन हुने
स्थानीम तहको रागग आवश्मकता अनस
ु ाय पयक–पयक नीतत मरनु ऩनेछ ।

४.

स्थानीम तहको ऩन
ु संयचनाको रागग सझ
ु ाव तमाय गदाण याजरिम जनगणना, २०६८
अनस
ु ाय नेऩारभा यहे का सफै बाषाबाषी य जात जाततका जनताराई सकेसम्भ एकीकृत
गने य ततनको ऩदहचान, सॊयऺण, सम्फधणन य ववकास हुनसक्ने गयी सम्बव बएसम्भ
तनयततयता नटुट्ने गयी गनऩ
ुण नेछ । मसयी वडाको प्रस्ताव गदाण हार कामभ यहे को
वडाराई नछुटाई आवश्मकता अनस
ु ाय वडाहरुराई सजम्भरन गनुण ऩनेछ ।

५.

ववद्मभान स्थानीम तहको सॊख्मा कभ गने कुयाभा प्राथमभकता ददई हारको गाउॉ
ववकास समभततको सॊख्माराई घटाउने य नगयऩामरकाको सॊख्मा फढाउन अध्ममन गयी
स्थानीम स्वामत्त शासन सॊचारन गनण अनक
ु ू र हुने गयी स्थानीम तहको गठनभा
सकबय एकरुऩता कामभ गनण ध्मान दददै हार कामभ यहे का एक बतदा फढी गाउॉ
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ववकास

समभततहरुराई

गाबेय

गाउॉ ऩामरका

फनाउदा

त्मसफाट

ऩने

प्रबाव

तथा

असयहरुको सभेत ववश्रेषण गयी मसको साभाजजक रागत राब हे यी जनताराई पाइदा
हुने कुया सतु नजश्चत हुनु ऩनेछ । मसको रागग ऩन
ु संयचना सम्फतधी छरपरभा सम्बव
बएसम्भ प्रत्मेक जजल्रा सदयभक
ु ाभ य कम्तीभा जजल्राका इराका स्तयका ववमबतन
ऺेत्रभा

स्थानीम

याजनैततक

दर,

अतम

सयोकायवाराहरु,

सञ्चायकभी,

स्थानीम

तनकामका प्रतततनगध य कभणचायीहरु य जनताहरु सभेतको व्माऩक सहबागगता हुने य
मस कामणको सम्ऩण
ू ण प्रकृमा ऩायदशी य सफैरे थाहा ऩाउने गयी ऩमाणप्त प्रचाय प्रसाय
गने व्मवस्था मभराउनु ऩनेछ । मसको रागग आमोगरे स्थानीम रुऩभा गदठत
समभतीको सहमोग मरन सक्नेछ ।
६.

ऩन
ु संयचना ऩतछ कामभ हुने गाउॉ ऩामरका य नगयऩामरकाको ऺेत्रपर य जनसॊख्माको
आकाय हारको बतदा ठूरो हुनसक्ने बएकोरे सेवा प्रवाह य जनसहबागगता सदहतको
ववकासका कामणहरु वडा तहफाट नै हुनसक्ने गयी अफ कामभ हुने वडाराई सम्बव
बएसम्भ सेवा केतरको रुऩभा ववकास गनण सककने गयी गनुण ऩनेछ ।

७.

ऩन
ु यसंयचना

ऩतछ

ग्राभीण

ऺेत्रभा

यहने

गाउॉ ऩामरकाभा

बग
ू ोर,

जनसॊख्मा

य

जनघनत्वका आधायभा ५ दे खख २१ सॊख्माभा वडाहरु कामभ हुनसक्ने य शहयी ऺेत्रभा
जनसॊख्मा, बग
ू ोर, जनघनत्व, शहयी सवु वधा य ववकासको आधायभा नगयऩामरका,
उऩभहानगयऩामरका य भहानगयऩामरकाको रुऩभा यहन सक्ने य हार कामभ यहे का
वडाहरुको ऩतन ऩन
ु संयचना गयी अफ कामभ हुने वडाको सॊख्मा कम्तीभा ९ दे खख ३५
सॊख्माभा यहन सक्ने गयी मसपारयश गनऩ
ुण नेछ ।
८.

नगयऩामरका य गाउॉ ववकास समभततभा यहे का हारका वडाराई ऩन
ु संयचना गदाण अफ
कामभ हुने नगयऩामरका वा गाउॉ ऩामरका मबत्र वडाभा साभातमतमा सभान जनसॊख्मा
ऩने गयी सेवा प्रवाह गने इकाइको रुऩभा ववकास गनण सककने गयी कामभ गनऩ
ुण नेछ ।

९.

सॊववधानको धाया ५६ (५) भा व्मवस्था बए फभोजजभ सभाजजक साॉस्कृततक सॊयऺण वा
आगथणक ववकासका रागग ववशेष, सॊयक्षऺत वा स्वामत्त ऺेत्र कामभ गनण सॊववधानको धाया
५१ (ग), (घ), य (ञ) भा उल्रेखखत याज्मका नीततहरु कामाणतवमन हुने गयी ववशेष
व्मवस्था मभराउन अफ कामभ हुने गाउॉ ऩामरका वा नगयऩामरका भध्मे आवश्मक
ऺेत्रभा आकाय य जनसॊख्माको ऩमाणप्तता य ऩदहचान गरयएका जातत, जनजातत,
सभद
ु ामराई सभेटने गयी थऩ अगधकाय य स्रोत साधन सदहत सम्फजतधत गाउॉ ऩामरका
वा नगयऩामरकाराई नै ववशेष, सॊयक्षऺत वा स्वामत्त ऺेत्रको रुऩभा कानन
ू फभोजजभ
घोषणा गनण सककने गयी मसपारयश गनऩ
ुण नेछ । ववशेष, सॊयक्षऺत वा स्वामत्त ऺेत्रको
ऩरयबाषा गदाण दे हाम फभोजजभ गनऩ
ुण नेछ :
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(क)

कुनै जजल्राको तर
ु नात्भक ववकासका आधायभा आगथणक य साभाजजक रुऩभा
अतत ऩतछ ऩये को, ववऩतन, बौगोमरक कदठनाइ मक्
ण ऺेत्र य सभद
ु त दग
ु भ
ु ामराई
सभेटी स्थानीम तहको गठन गनऩ
ुण ने दे खखएभा सोको तनधाणयण गयी त्मस्ता
स्थानीम तह (गाउॉ ऩामरका वा नगयऩामरका) राई विशेष सॊयचनाको रुऩभा
प्रस्ताव गनण सककनेछ ।

(ख)

कुनै जजल्राको कुनै बाग, बेग वा ऺेत्रभा अतत अल्ऩसॊख्मक, रोऩोतभख
ु य
अतत सीभाततकृत रूऩभा यहे का जातत, सभद
ु ाम य साॊस्कृततक ऺेत्र बएभा सो
सभेटी गठन हुने स्थानीम तह (गाउॉ ऩामरका वा नगयऩामरका) राई संरक्षऺत
ऺेत्रको रुऩभा प्रस्ताव गनण सककनेछ ।

(ग)

जजल्राभा कुनै बाग वा ऺेत्रभा एक जातत / सभद
ु ाम वा बाषा, सॊस्कृतत बएका
सभद
ु ामको सघन उऩजस्थतत य वाहुल्मता बएको खण्डभा सो सभेटी स्थाऩना
हुने स्थानीम तह (गाउॉ ऩामरका वा नगयऩामरका) राई स्िायत्त ऺेत्रका रुऩभा
प्रस्ताव गनण सककनेछ ।

१०.

गाउॉ ऩामरका, नगयऩामरका तथा ववशेष, सॊयक्षऺत वा स्वामत्त ऺेत्रको नाभाकयणको
प्रस्ताव गदाण तनम्न आधाय मरई गनऩ
ुण नेछ्–
(क)

स्थानीम

तहको

नाभाकयण

गदाण

सकेसम्भ

सवणसम्भत

रुऩभा

स्थानीम

ववमशरटता, ऐततहामसक स्थर वा ऩदहचानको तनयततयता, दहभार, नदी नारा,
याजरिम ववबतू त, स्थानीम सभद
ु ामका ववमशरट बावषक, साॊस्कृततक ऩदहचान
तथा धामभणक सम्ऩदाराई आधाय मरई गनण सककनेछ ।
(ख)

स्थानीम तहको नाभाकयणको मसपारयश गदाण ववद्मभान स्थानीम तनकाम तथा
स्थानीम तहको सवणऩऺीम छरपर य सहभततका आधायभा गनऩ
ुण नेछ ।

(ग)

भागथ उऩदपा (क) य (ख) वभोजजभ नाभाकयणका बफषमभा सहभततको साझा
नाभ छनौट हुन नसकेभा ववकल्ऩका रुऩभा सझ
ु ाव सदहत नाभ ऩेश गनुण ऩनेछ
।

११.

आमोगरे स्थानीम तहको ऩन
ु संयचना गदाण भागथ उल्रेखखत भाऩदण्डको साथै नेऩार
सयकायरे सभम सभमभा ददएको भाऩदण्ड सम्फतधी थऩ तनदे शन फभोजजभ सभेत गनुण
ऩनेछ । नेऩार सयकायरे मस्तो तनदे शन सङ्घीम भामभरा तथा स्थानीम ववकास
भतत्रारम भापणत ददनेछ ।
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