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स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूवााधार ववकास कायाक्रम सञ्चालन न कायावव,ध  २०७८ 

 
स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूवााधार ववकास सम्बन्धी कायाक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन न ्ना  वव,नयोजन 
ऐन, 207८ को दफा 9 को उपदफा (२) लेन  ददएको अ,धकार प्रयो् ्री नेपालन  सरकार, सङ्घीय मा,मलन ा तथा 
सामान्य प्रशासन मन्रालन यलेन  देहायको कायावव,ध बनाएको छ। 

पररच्छेद-१ 
प्रारम्म्भक 

१. संम्िप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस कायावव,धको नाम “स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूवााधार ववकास कायाक्रम 
सञ्चालन न कायावव,ध  २०७८” रहेको छ। 

(२) यो कायावव,ध तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 
२. पररभाषा: ववषय र प्रसङ्गलेन  अकको  अथा नलन ा्ेमा यस कायावव,धमा - 

(क) “आयोजना” भन्नालेन  स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन ,नमााण सम्बन्धी आयोजना सम्झन ु
पछा। 

(ख) “कायाक्रम” भन्नालेन  स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूवााधार ववकास कायाक्रम सम्झन ु
पछा। 

(्) “कायाक्रम समन्वय ईकाई” भन्नालेन  दफा ११ बमोम्जमको कायाक्रम समन्वय इकाई सम्झन ु
पछा। 

(घ) “,नदेशक स,म,त” भन्नालेन  दफा १० बमोम्जमको ,नदेशक स,म,त सम्झन ुपछा। 
(ङ) “प्रशासकीय भवन” भन्नालेन  स्थानीय तहबाट सेवा प्रदान ्ना प्रयो् हनुे मखु्य प्रशासकीय 

भवन सम्झन ुपछा र सो शब्दलेन  प्रशासकीय भवनसँ्ै रहने सभाकि  शौचालन य  प्र,तिालन य  
आपतकालन ीन कायासञ्चालन न केन्र  ग्यारेज र कम्पाउन्डवालन लन ाई समेत जनाँउछ । 

(च) “मन्रालन य” भन्नालेन  नेपालन  सरकार, सङ्घीय मा,मलन ा तथा सामान्य प्रशासन मन्रालन य सम्झन ु
पछा । 

(छ) “ववभा्” भन्नालेन  स्थानीय पूवााधार ववभा् सम्झन ुपछा । 
(ज) “स्थानीय तह” भन्नालेन  ्ाउँपा,लन का, न्रपा,लन का र उप-महान्रपा,लन का सम्झन ुपछा । 

 
पररच्छेद -२ 

आयोजना छनौट र प्राथ,मकीकरण 
३.  मा् सङ्कलन नः (१) स्थानीय तहलेन  प्रशासकीय भवन ,नमााणको लन ा,् अनसूुची -१ बमोम्जमको ढाँचामा 

आयोजना मा् फाराम भरी प्रत्येक वषाको पौष मसान्त,भर ववभा्मा पठाउन ुपनेछ । 

   तर यस कायाक्रम अन्त्ात स्वीकृत भई ,नमााणाधीन रहेका आयोजनाको हकमा यस उपदफा 
बमोम्जम पनु:मा् फाराम पेश ्नुा पने छैन । 
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   (२) उपदफा (१) बमोम्जम प्राप्त आयोजना मा् फारामको आधारमा ववभा्लेन  दफा ४ बमोम्जम 
आयोजनाको प्राथ,मकीकरण ्री प्रत्येक आ,थाक वषाको माघ मसान्त,भर ,नदेशक स,म,त समि वववरण 
पेश ्नुा पनेछ। 

 

 (३) उपदफा (२) बमोम्जम प्राथ,मकीकरण ्री पेश भएको मा् फारामका आधारमा ,नदेशक 
स,म,तलेन  आयोजना स्वीकृत ्नुा पनेछ । 

(४) उपदफा (१) बमोम्जम मा् फाराम पठाउँदा स्थानीय तहको आन्तररक राजश्व िमता र 
भौ,तक पूवााधारको उपलन व्धताका आधारमा आयोजनाको कूलन  लन ा्तको ्ाउँपा,लन कालेन  कम्तीमा चालन ीस 
प्र,तशत¸ न्रपा,लन कालेन  कम्तीमा पचास प्र,तशत र उपमहान्रपा,लन कालेन  कम्तीमा साठी प्र,तशत रकम 
लन ा्त सहभा,्ताको प्र,तबद्धता समेत पेश ्नुा पनेछ । 

(५) यस कायावव,ध बमोम्जम ,नमााण ्ररन े प्रशासकीय भवनको लन ा्त अनमुान तयार ्दाा 
्ाउँपा,लन का  न्रपा,लन का वा उपमहान्रपा,लन काको जनसङ्खख्या  ,नवााम्चत जनप्र,त,न,धको सङ्खख्या  
कमाचारीको सङ्खख्या र भौ्ो,लन क अवम्स्थ,त समेतको आधारमा भवनको िेरफलन को मापदण्ड तयार ्री 
सोही बमोम्जमको लन ा्त अनमुान तयार ्नुा पनेछ। 

४. आयोजनाको प्राथ,मकीकरणः (१) ववभा्लेन  देहायका आधारमा स्थानीय तहका आयोजना प्राथ,मकीकरण 
्री स्वीकृ,तको लन ा,् ,नदेशक स,म,त समि पेश ्नुा पनेछः- 

(क) आफ्नो प्रशासकीय भवन नभएका स्थानीय तह, 
(ख) कायाालन य सञ्चालन नको लन ा,् आवश्यक पने न्यूनतम पूवााधार समेत नभएका स्थानीय तह  
(्) प्रशासकीय काम सम्पादन ्ना भाडामा उपयकु्त भवन उपलन ब्ध हनु नसक्ने अवस्था रहेका 

स्थानीय तह, 
(घ) प्रस्ताव पेश ्रेका स्थानीय तहहरु मध्ये तलुन नात्मक रुपमा न्यून आन्तररक आय भएका 

स्थानीय तह  
(ङ) ना्ररकको मा् अनसुारको सेवा उपलन ब्ध ् राउन पयााप्त भौ,तक पूवााधार नभएका स्थानीय 

तह। 
   (२) उपदफा (१) बमोम्जम आयोजना प्राथ,मकीकरण ्दाा सडक यातायातको पहुँच  ववपद् 

जोम्खमको अवस्था र प्रादेम्शक सन्तलुन न समेतलन ाई आधार बनाउन ुपनेछ। 

५. जग््ाको मापदण्डः (१) स्थानीय तहलेन  ्ाउँपा,लन का तथा न्रपा,लन काको केन्र ,नधाारण सम्बन्धी मापदण्ड  
२०७५ बमोम्जम प्रशासकीय भवन ,नमााणका लन ा,् जग््ाको व्यवस्था ्नुा पनेछ। 

   (२) उपदफा (१) बमोम्जम जग््ाको व्यवस्था ्दाा सम्भव भएसम्म अन्य प्रशासकीय भवन 
समेत ,नमााण ्ना सक्ने स्थानको पवहचान ्री त्यस्तो जग््ाको व्यवस्था ्नुा पनेछ। 

   तर वहमालन ी तथा पहाडी िेरमा प्रशासकीय भवनको ,डजाइन अनसुार भवन ,नमााण ्ना आवश्यक 
पने न्यूनतम जग््ामार उपलन व्ध भएको अवस्थामा त्यस्तो आयोजना स्वीकृत ्ना यस दफामा उम्ललन म्खत 
व्यवस्थालेन  बाधा परु् याएको मा,नने छैन। 
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पररच्छेद -३ 
कायाक्रम कायाान्वयन वव,ध 

६. ववस्ततृ आयोजना प्र,तवेदनः (१) स्थानीय तहलेन  दफा ३ बमोम्जम आयोजना मा् ्दाा आयोजनाको ववस्ततृ 
आयोजना प्र,तवेदन सवहत पेश ्नुा पनेछ। 

   (२) उपदफा (१) बमोम्जम पेश ्ररने ववस्ततृ आयोजना प्र,तवेदन तयार ्दाा भवन ,नमााणको 
लन ा,् उपलन ब्ध हनुे जग््ाको अवम्स्थ,त बमोम्जम स्थानीय कलन ा तथा संस्कृ,त झम्लकने ्री ,डजाईनमा 
पररवतान ्ना आवश्यक देम्खएमा सो समेत पररमाजान ्री तयार ्ना सवकनेछ। 

   (३) उपदफा (१) बमोम्जम ववस्ततृ आयोजना प्र,तवेदन तयार ्ना स्थानीय तहलेन  आवश्यकता 
अनसुार परामशा सेवा ,लन न सक्नेछ। 

   (४) स्थानीय तहलेन  देहाय बमोम्जमको आधारमा ववस्ततृ आयोजना प्र,तवेदन तयार ्नुापनेछः- 

(क) आयोजना स्थलन को माटो परीिण  
(ख) माटोको प्रकृ,तको आधारमा ववस्ततृ ,डजाइन तथा लन ा्त अनमुान तयारी  
(्) राविय भवन संवहता  
(घ) भवन ,नमााण मापदण्ड  
(ङ) शहरी ववकास मन्रालन यबाट जारी भएको पदा,धकारी तथा कमाचारीहरुको कायाकि 

सम्बन्धी मापदण्ड। 

   (५) यो कायावव,ध लन ा्ू हनुपूुवा स्थानीय तहबाट ववस्ततृ आयोजना प्र,तवेदन तयार ्ररसकेको र 
सो बमोम्जम ,नमााण काया प्रारम्भ भइ नसकेको भएमा स्थानीय तहलेन  यस कायावव,ध बमोम्जम त्यस्तो ववस्ततृ 
आयोजना प्र,तवेदनको पनुरावलन ोकन ्नुापनेछ।  

   (6) स्थानीय तहलेन  ववस्ततृ आयोजना प्र,तवेदन तयार ्ने सन्दभामा कायाक्रम समन्वय इकाईसँ् 
आवश्यक प्रावव,धक सहयो् एवम ्परामशा ,लन न सक्नेछ।   

७. खररद व्यवस्थापनः (१) आयोजना कायाान्वयनका लन ा,् आवश्यक खररद व्यवस्थापन काया सम्बम्न्धत 
स्थानीय तहलेन  ्नेछ। 

   (2) खररद व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्य काया प्रच,लन त कानून बमोम्जम हनुेछ।   

८. कायाान्वयन वव,धः (१) आयोजनाको ,नमााण  अनु् मन  सपुरीवेिण  ्णुस्तर ,नयन्रण  नापी प्रमाम्णत 
लन ्ायतको काया सम्बम्न्धत स्थानीय तहबाट हनुेछ। 

   (२) ,नमााण कायाको ,नय,मत सपुरीवेिणका लन ा,् स्थानीय तहलेन  कम्तीमा एकजना इम्ि,नयर 
सवहतको प्रावव,धक टोलन ीको व्यवस्था ्नुा पनेछ। 

   (३) उपदफा (२) बमोम्जम प्रावव,धक टोलन ीको व्यवस्था ्ना सम्बम्न्धत स्थानीय तहमा रहेका 
प्रावव,धक जनशम्क्तको अभाव भएमा कम्न्टन्जेन्सीको रकमबाट खचा व्यहोने ्री प्रच,लन त कानून बमोम्जम 
परामशा सेवा ,लन न सवकनछे। 

   (४) आयोजना कायाान्वयनको क्रममा प्रच,लन त कानून बमोम्जम भेररएशन स्वीकृत ् रेको कारणबाट 
हनुे लन ा्त बवृद्धको दावयत्व सम्बम्न्धत स्थानीय तहलेन  व्यहोनुा पनेछ। 
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९. अनु् मन तथा सपुरीवेिणः (१) आयोजना कायाान्वयन ्ने स्थानीय तहलेन  प्रशासकीय भवन ,नमााणमा 
्णुस्तर कायम ्री ,छटो छररतो रुपमा सम्पन्न ्ना ,नय,मत रुपमा सपुरीवेिण ्नुा पनेछ। 

   (२) यस कायावव,ध बमोम्जम सञ्चा,लन त कायाक्रमको मन्रालन य, ववभा् तथा कायाक्रम समन्वय 
इकाईबाट आवश्यकता अनसुार अनु् मन ्ररनछे।  

   (3) उपदफा (2) बमोम्जम अनु् मनबाट प्राप्त प्र,तवेदन वा अन्य माध्यमबाट प्राप्त जानकारीको 
आधारमा ,नदेशक स,म,त वा ववभा्लेन  ्णुस्तर कायम ्राउन आवश्यक ,नदेशन ददन सक्नेछ। 

  (4) उपदफा (3) बमोम्जम ददएको ,नदेशनको पालन ना ्नुा सम्बम्न्धत स्थानीय तहको कताव्य 
हनुेछ। 

 

 

पररच्छेद -४ 

संस्था्त व्यवस्था 

१०. ,नदेशक स,म,तः (१) आयोजनाको स्वीकृ,त  अनु् मन  समन्वय र नी,त्त मा्ादशानको लन ा,् देहाय 
बमोम्जको ,नदेशक स,म,त रहनेछः- 

(क) सहसम्चव  मन्रालन य (योजना तथा ववकास सहायता समन्वय महाशाखा) -संयोजक 

(ख) महा,नदेशक  स्थानीय पूवााधार ववभा्     -सदस्य 

(्) उपसम्चव  अथा मन्रालन य       -सदस्य 

(घ) उपसम्चव  राविय योजना आयो्      -सदस्य 

(ङ) उपसम्चव (प्रा.), शहरी ववकास मन्रालन य     सदस्य 

(च) प्रमखु¸ कायाक्रम समन्वय इकाइा        -सदस्य सम्चव  
   (2) ,नदेशक स,म,तको बैठक संयोजकलेन  आवश्यकता अनसुार बोलन ाउनेछ।  

  (3) ,नदेशक स,म,तको बैठकमा आवश्यकता अनसुार ववषय ववज्ञलन ाई आमन्रण ्ना सवकनछे। 

   (४) ,नदेशक स,म,तको बैठक सम्बन्धी अन्य कायावव,ध स,म,त आफैलेन  ,नधाारण ्रे बमोम्जम 
हनुेछ। 

  (5) कायाक्रम समन्वय इकाईलेन  ,नदेशक स,म,तको सम्चवालन यको रुपमा काया ्नेछ। 

११. कायाक्रम समन्वय इकाईः (१) कायाक्रम कायाान्वयनको लन ा,् स्थानीय तहलन ाई आवश्यक प्रावव,धक सहयो् 
तथा समन्वय ्ना ववभा् अन्त्ात अनसूुची-२ मा उललेन ख भए बमोम्जमको कायाक्रम समन्वय इकाई 
रहनेछ। 

(२) कायाक्रम समन्वय इकाईको काम  कताव्य र अ,धकार देहाय बमोम्जम हनुछेः-  

(क) आयोजनाको मा् सङ्कलन न र प्राथ,मकीकरण ्ने  
(ख) आयोजना छनौटको ,सफाररस ्ने  
(्) खररद व्यवस्थापनका लन ा,् सम्बम्न्धत स्थानीय तहलन ाई सहजीकरण र समन्वय ्ने  
(घ) कायाक्रमका लन ा,् आवश्यक पने स्रोतको अनमुान ्ने, 

(ङ) आयोजनाको अनु् मन तथा सपुररवेिण ्ने  
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(च) ,नय,मत प्र्,त प्र,तवेदन तयार ्री ,नदेशक स,म,त समि पेश ्ने  
(छ) ,नमााण कायाको ्णुस्तर कायम ्ना स्थानीय तहलन ाई प्रावव,धक सहयो् ्ने  
(ज) भवन ,नमााणका लन ा,् समपरुक अनदुान प्राप्त ्ने स्थानीय तहको वववरण तयार ्री 

,नदेशक स,म,त समि पेश ्ने।  

(झ) ,नदेशक स,म,तलेन  तोके बमोम्जमको अन्य काया ्ने । 

पररच्छेद -५ 

स्रोत पररचालन न¸बजेट तथा लेन खा व्यबस्थापन 

१२. स्रोत पररचालन न: (१) दफा ३ को उपदफा (१) बमोम्जमका आयोजनाको लन ा,् नेपालन  सरकारलेन  देहायका 
स्थानीय तहका लन ा,् देहाय बमोम्जम बजेट उपलन व्ध ्राउन सक्नछेः- 

(क) ्ाउँपा,लन काको लन ा,् बढीमा नौ करोड लन ा्त अनमुान भएको आयोजनाको साठी 
प्र,तशतसम्म  

(ख) न्रपा,लन कको लन ा,् बढीमा बाह्र करोड लन ा्त अनमुान भएको आयोजनाको पचास 
प्र,तशतसम्म, 

(्) उपमहान्रपा,लन कको लन ा,् बढीमा पन्र करोड लन ा्त अनमुान भएको आयोजनाको चालन ीस 
प्र,तशतसम्म। 

(2) उपदफा (1) मा जनुसकैु कुरा लेन म्खएको भएता प,न तलुन नात्मक रुपमा न्यून आय भएका  
मानव ववकास सूचकाङ्कमा पछा,ड परेका तथा दु् ाम र वहमालन ी िेरका ्ाउँपा,लन का तथा न्रपा,लन कालन ाइा 
नेपालन  सरकारलेन  थप अनदुान उपलन ब्ध ्राउन सक्नेछ। 

(3)  यस कायावव,धमा अन्यर जनुसकैु कुरा लेन म्खएको भएताप,न वावषाक पचास करोड वा सोभन्दा 
वढी आन्तररक आम्दानी हनु े्ाउँपा,लन का तथा न्रपा,लन कालन ाई यस कायावव,ध बमोम्जम अनदुान उपलन ब्ध 
्राईने छैन। 

   (४) उपदफा (१) बमोम्जमको बजेट र उपदफा (2) बमोम्जमको अनदुान नेपालन  सरकारलेन  
वहमालन ी म्जललन ा र बाँकी अन्य म्जललन ामा सकेसम्म क्रमशः बढीमा तीन र दइुा वषासम्मको ,नमााण अव,धका 
लन ा,् दामासाहीका वहसावलेन  स्थानीय तहको सम्ञ्चत कोषमा रकम उपलन व्ध ्राउनेछ। 

१३. बजेट व्यवस्थाः (१) दफा १२ बमोम्जम नेपालन  सरकारलेन  व्यहोने लन ा्त सहभा,्ताको बजेट नेपालन  
सरकारलेन  सालन बसालन ी रुपमा व्यवस्था ्नेछ। 

  (२) नेपालन  सरकार र प्रदेश सरकारबाट समपरुक अनदुानमा सञ्चालन न हनुे आयोजनाको लन ा,् यस 
कायावव,ध बमोम्जम बजेट उपलन ब्ध ्राइने छैन|  

  तर आ.ब. २०७६/७७ को कायाक्रमबाट बजेट उपलन ब्ध ्राई कायाान्वयनमा रहेका क्रमा्त 
आयोजनाको हकमा दफा १२ को उपदफा (१) बमोम्जमको बजेट सीमा,भर रही समपूरक अनदुानको 
रकमबाट नपु्  हनु ्एको रकम यस कायाक्रमबाट उपलन ब्ध ्राउन सवकनेछ। 
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   (३) उपदफा (१) बमोम्जमको बजेटमा आयोजना कायाान्वयन ्ने स्थानीय तहलेन  यस कायावव,ध 
बमोम्जमको लन ा्त साझेदारी ्नुापनेछ। 

   (४) नेपालन  सरकारलेन  यस कायावव,ध बमोम्जम कायाान्वयन हनुे आयोजनाको लन ा,् लन ाग्ने बजेट 
सम्बम्न्धत स्थानीय तहलन ाई सशता अनदुानको रुपमा उपलन ब्ध ्राउनेछ। 

   (५) उपदफा (४) बमोम्जम सशता अनदुान रकम उपलन ब्ध ्राउँदा आयोजनाको भौ,तक तथा 
ववत्तीय प्र्,तलन ाई आधार मानु्न पनेछ। 

१४. खचा लेन खाङ्कन र लेन खापरीिणः (१) यस कायावव,ध बमोम्जम हनुे खचाको लेन खा नेपालन  सरकारलेन  तोकेको 
ढाँचामा राख्न ुपनेछ।  

   (२) यस कायावव,ध बमोम्जम हनुे खचाको आन्तररक तथा अम्न्तम लेन खा परीिण प्रच,लन त कानून 
बमोम्जम हनुेछ। 

   (३) स्थानीय तहलेन  यस कायावव,ध बमोम्जम कायाान्वयन हनुे आयोजनाको प्रत्येक र,नङ बीलन को 
रकम भकु्तानी ्दाा तोवकएको लन ा्त सहभा,्ताको अनपुातमा ्नुा पनेछ। 

   (४) यस कायावव,ध बमोम्जम उपलन ब्ध ्राईएको अनदुान रकममध्ये आ,थाक वषाको अन्त्यसम्म 
खचा नभई बाँकी रहन ्एको रकम सङ्घीय सम्ञ्चत कोषमा वफताा दाम्खलन ा ्नुापनेछ। 

   (५) यस कायावव,ध बमोम्जम कायाान्वयन हनुे आयोजनाहरुको प्रभावकाररता वृवद्ध ्ना स्थानीय 
तहलेन  आन्तररक ,नयन्रण प्रणालन ीको लन ा,् आवश्यक व्यवस्था ्नुापनेछ। 

 

 

पररच्छेद -6 

ववववध 

१५. भवनको नमूनाः यस कायावव,ध बमोम्जम ,नमााण ्ररन ेस्थानीय तहको प्रशासकीय भवनको नमूना अनसूुची 
-३ बमोम्जम हनुेछ। 

तर यस दफालेन  स्थानीय तहको कलन ा  संस्कृ,त तथा पवहचान झलकन े ्री उपयकु्त ,डजाइन 
बमोम्जम सो भवन ,नमााण ्ना वाधा परु् याएको मा,नने छैन। 

१६.  प्र्,त प्र,तवेदनः स्थानीय तहलेन  आयोजना कायाान्वयनको भौ,तक तथा ववत्तीय प्र्,त प्र,तवेदन मा,सक रुपमा 
ववभा्मा पठाउन ुपनेछ। 

१७. बाधा अड्काउ फुकाउः यस कायावव,धको कायाान्वयनमा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा मन्रालन यलेन  आवश्यक 
,नणाय ्री बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नछे। 

१८. प्रच,लन त कानून बमोम्जम हनुःे यस कायावव,धमा लेन म्खएका कुनै कुरा प्रच,लन त कानूनसँ् बाम्झएमा बाम्झएको 
हदसम्म प्रच,लन त कानून बमोम्जम हनुेछ। 

१९. खारेजी र बचाउः (१) “स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूवााधार ववकास कायाक्रम सञ्चालन न कायावव,ध  
२०७७” खारेज ्ररएको छ। 

(२) स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूवााधार ववकास कायाक्रम सञ्चालन न कायावव,ध  २०७७ 
बमोम्जम भए ्रेको काम कारवाही यसै कायावव,ध बमोम्जम भए ्रेका मा,ननेछ।  
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अनसूुची -१ 

(दफा ३ को उपदफा (१) सँ् सम्बम्न्धत) 

आयोजनाको मा् फाराम 

 

,म,त:.............................. 

श्री स्थानीय पूवााधार ववभा्  
श्रीमहलन   पलुचोक  लन ,लन तपरु ।  

 

,बषय: स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूवााधार ववकास कायाक्रमका लन ा,् आयोजनाको मा् फाराम 
पेश ्रेको सम्बन्धमा। 

यस…………………………………….्ाउँपा,लन का/न्रपा,लन का/उपमहान्रपा,लन काको ,म,त …………………को बैठकको 
बुदँा ...... को ,नणायबाट स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूवााधार ववकास कायाक्रम सञ्चालन ान कायावव,ध  २०७८ 
को अधीनमा रही प्रशासकीय भवन ,नमााण ्ना मन्जरु रहेकोलेन  आयोजनाको मा् फाराम पेश ्रेको छु।अतः 
तप,सलन  बमोम्जमको आवश्यक प्रमाण सवहतको वववरण यसै परसाथ पेश ्रेको छु । साथै खररद सम्बन्धी सम्पूणा 
काया कायाक्रम समन्वय इकाईको प्रावव,धक सहयो्  सहजीकरण र समन्वयमा ्ने तथा तोवकएको ,म,तमा 
आयोजना सम्पन्न ्ने प्र,तवद्दता समेत जनाउँछु। 

तप,सलन : 

क.  अ,नवाया शताहरु 

१. ्ाउँपा,लन का/न्रपा,लन का/उपमहान्रपा,लन काको वडा नं........मा अवम्स्थत जग््ाको टे्रस नक्शा र 
भो्ा,धकारको प्रमाण  

२. उपलन ब्ध जग््ाको िेरफलन ........................ रोपनी/कट्ठा/व्ा,मटर 
३. स्थानीय तहबाट लन ा्त सहभा,्ता ब्यहोररने प्र,तबद्धताको प्र,तशतः 
४. ववस्ततृ आयोजना प्र,तवेदन 

ख. अन्य वववरण 

१. भवन ,नमााण ्ररने जग््ामा ववपद जोम्खमको अवस्था:  
२. पहुँचको अवस्था: 
३. वतामानमा सेवा प्रवाह भैरहेको भवनको अवस्था: 
४. प्रशास,नक काया सञ्चालन न ्ना भाडामा भवनको उपलन ब्धता: 

५. वावषाक आन्तररक आय रु. .................................  

६. आफ्नै स्वा,मत्वमा भवन छ भने के कारणलेन  नया ँभवन आवश्यक भएको हो  कारण खलुन ाउन ुपने। 

 

                                               ............................... 
(अध्यि/प्रमखु)  
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अनसूुची - २ 

(दफा ११ को उपदफा (१) सँ् सम्बम्न्धत) 

कायाक्रम समन्वय इकाई संरचना 
 

१. आयोजना प्रमखु  ,स,नयर ,ड,भजनलन  इम्न्ज,नयर (रा.प.दितीय. प्रावव,धक)  १ जना  
२. इम्न्ज,नयर  (रा.प. ततृीय प्रावव,धक) -१ जना 
३. कम््यूटर अपरेटर  ना.स.ु सरह -१ जना  

४. कायाालन य सहयो्ी -१ जना 
५. हलन कुा सवारी चालन क -१ जना 
 नोटः क्रम सङ्खख्या १ र २ को पदमा ववभा्को जनशम्क्तलन ाई अ,तररक्त म्जम्मेवारी प्रदान ्ने ्री। 
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अनसूुची -३ 

(दफा १५ सँ् सम्बम्न्धत) 

स्थानीय तहका लन ा,् मन्रालन यबाट स्वीकृत प्रशासकीय भवनको नमूना 
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