v08 !_ b]jbx gu/kflnsf, ldltM @)&^÷!!÷!% -;+Vof #

:yfgLo /fhkq
b]jbx gu/kflnsf, ¿kGb]xLåf/f k|sflzt
v08 !_ b]jbx gu/kflnsf, ldltM @)&^÷!!÷!% -;+Vof #

efu–@
b]jbx gu/kflnsf, ¿kGb]xL
b]jbx gu/kflnsfsf] k|zf;sLo sfo{ljlw lgoldt ug]{ P]g,
@)&$ sf] bkmf $ adf]lhd b]jbx gu/ sfo{kflnsfn] agfPsf]
tn n]lvP adf]lhdsf] sfo{ljlw ;j{;fw/0fsf] hfgsf/Lsf] nflu
k|sfzg ul/Psf] 5 .
;Djt\ @)&^ ;fnsf] sfo{ljlw g+= #
sfo{ljlwsf] gfd M b]jbx gu/kflnsfsf] cfjlws ljsf; of]hgf
th'{df sfo{ljlw, @)&^
  ः  : 207 /

1

/

v08 !_ b]jbx gu/kflnsf, ldltM @)&^÷!!÷!% -;+Vof #

परछे द एकः परचय
१.१ ारिभक
नेपालको संिवधान २०७२ ले दान गरेका अिधकार तथा िजमेवारीह र
थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा उलेिखत िजमेवारी, काय र
अिधकार बमोिजम नगरपािलकाको सम$ िवकासलाई मागदशन गन ऐनको
दफा २४ मा भएको )यवथा बमोिजम नगरपािलकाको िवकासका यासलाई
नितजामख
ू ी बनाउन तथा मागदशन गन आिथक कायिविध ऐन २०७५ को
दफा ३१ बमोिजम नगर कायपािलकाबाट आविधक योजना तजमा
ु
कायिविध–२०७६ तयार गरी िवकृ त गरेको छ ।
१.२ संि नाम र ारभ
(क) यस मागदशनको नाम आविधक नगर िवकास योजना तजमा
ु
कायिविध, २०७६ (Municipal Periodic Planning
Procedure -2076) रहेको छ ।
(ख) यो कायिविध नगर कायपािलकाबाट िवकृ त भए प1ात लागु
ह2नेछ ।
१.३ परभाषा
(क) “कायिविध” भ3नाले देवदह नगरपािलकाको आविधक नगर
िवकास योजना तजमा
ु कायिविध¸ २०७६ सझनु पदछ ।
(ख) “आविधक िवकास योजना” भ3नाले िनधा5रत समयाविध
(कितमा ३ देिख १० वष) िभ7 नगरपािलकाको सम$ आिथक,
भौितक तथा सामािजक िवकासलािग ल9य तथा उ:े;य िनधारण
गरी िनि1त अविधिभ7 सो हािसल गन दीघकािलन सोच, नीित,
िस>ा3त, रणनीित तथा ाथिमकता पिहचान एवम् प5रभािषत
मागिच7 भ3ने ब@ु नु पदछ ।
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(ग) “रणनीित” भ3नाले उ:े;य परू ा गन अपनाउने उपयA
ु िविध,
त5रका र साधनहBलाई जनाउँदछ । रणनीितले के गनD भ3दा पिन
कसरी गनD भ3ने Eको जवाफ िद3छ ।
(घ) “नगरपािलका” भ3नाले नेपालको सिं वधानको धारा ५६
बमोिजम गठन भएको देवदह नगरपािलकालाई सझनु पदछ ।
(ङ) “कायपािलका” भ3नाले नेपालको संिवधानको धारा २१४
बमोिजम गठन भएको देवदह नगरपािलकाको नगर
कायपािलकालाई सझनु पछ ।
(च) “सभा” भ3नाले सिं वधानको धारा २२२ बमोिजम गठन भएको
देवदह नगरपािलकाको नगर सभालाई सझनपु छ ।
(छ) “सहयोगी िनकाय” भ3नाले थानीय तह तथा थानीय
सरोकारवालालाई मागका आधारमा योजना तजमा,
ु काया3वयन
र अनगु मन सब3धी कायGम तथा सहयोग पयु ाउने )यिA, िनजी
फम, गैरसरकारी संथा वा िवकास साझेदार िनकायहलाई
सझनपु छ ।
(ज) “नगर वतगु त िववरण” भ3नाले थानीय सरकार सIचालन ऐन
२०७४ मा )यवथा भए अनसु ार सघं ीय मािमला तथा सामा3य
शासन म37ालयबाट जारी ग5रएको ढाँचा अनसु ार नगर Kे7को
िवकासको सम$ वतिु थित झकने तLयाङ्क िववरण सझनु
पदछ । जसले आविधक नगर िवकास योजना तजमा
ु आधाररेखा
र मNावधी तथा अि3तम मू याङ्कनको लािग सचू ना दान
गदछ ।
१.४ कायिविधको उे य
यस कायिविधको मख
ु उ:े;य उपलOध काननू ी तथा नीितगत )यवथा
अनसु ार िवषयगत वतिु थित िवPेषण सिहत आविधक योजना तजमा
ु
िGयालाई मागदशन गनD रहेको छ । िवशेष उ:े;य देहायअनसु ार रहेका छन् ।
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 नगरपािलकाको आविधक योजना तजमाका
चरण तथा िGया
ु
एवं िविधह तय गनD ।
 नगपािलकाको आविधक योजनामा समावेश ह2नपु नD
िवषयवतहु B ततु गनD ।
 िवषयगत वतिु थित िवPेषण िववरणसिहत चरणब> तथा
)यविथत पमा आविधक िवकास योजना तजमा
ु कायलाई
मागदशन गनD ।
१.५ कायिविधमा समावेश िवषयव"तुह&
उपलOध काननू ी तथा नीितगत आधार र चिलत अQयासका आधारमा
देवदह नगरपािलकाको आविधक िवकास योजना तजमा
ु कायलाई चरणब>
र )यविथत पमा संचालन गन देहायअनसु ारका िवषयह समावेश गरी
आविधक नगर िवकास योजना तजमा
ु मागदशन तयार ग5रएको छ ।
 नगर वतिु थित िववरण तथा आविधक िवकास योजना
तजमासब3धी
काननू ी र नीितगत ावधान तथा )यवथा
ु
 नगर वतिु थित िववरणसिहत आविधक नगर िवकास योजना
तजमा
ु िविध तथा िGया
१.६ आविधक योजनाका लािग काननु ी तथा नीितगत आधारह&
सघं ीय संरचना बमोिजम नगरपािलकाको आविधक योजना तजमाको
मRु य
ु
आधारको पमा सघं ीय काननू (थानीय सरकार सचं ालन ऐन, २०७४ को
दफ २४ मा उलेिखत योजना सव3धी ावधान, नगरपािलकाको आिथक
कायिविध ऐन २०७५) आविधक योजना तजमा
ु सब3धी )यवथा रहेको
छ । यस आविधक योजना तजमाका
लािग अ3य काननू ी तथा नीितगत
ु
देहायअनसु ार रहेका छन् ।
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नेपालको संिवधान
प3ST योजनाको आधारप7
थानीय सरकार सचं ालन ऐन¸ २०७४
नेपाल सरकार, रािUVय योजना आयोगबाट जारी थानीय तहको
योजना तजमा
ु िदWदशन
 देवदह नगरपािलकाको आविधक िवकास योजना तजमा
ु
कायिविध, २०७६
 देवदह नगरपािलकाको पाँचौ नगरसभाले आविधक िवकास
योजना सब3धी गरेको िनदDशन
१.७ वािषक िवकास योजना तजुमा गदा *यान िदनुपन+ िबषयह&





नगरपािलकाले बािषक िवकास योजना तजमा
ु गदा देहायका िवषयहमा
Xयान िदनु पनDछ:
(क) संघ र देश सरकारको नीित, ल9य, उ:े;य अनक
ु ु ल, सहयोगी
तथा अनक
ु ु ल ह2ने िवषय Kे7, आयोजना तथा कायGमह
(ख) आविधक िवकास योजना र मXयमकालीन खच संरचना अनसु ार
ाथिमकताका िबषयह,
(ग) वातावरण सरं Kण, जलवायु प5रवतन अनक
ु ु लन, िवपद्
Oयवथापन सब3धी िवषयह
(घ) सश
ु ासन, लैङ्िगक तथा सामािजक समावेशीकरण र लिKत
वगको सशिAकरण गनD जता िवकासका अ3तरसबि3धत
िवषयह,
(ङ) समाजका सबै वग, Kे7 र समदु ायको अिधकतम सहभािगता
सिु नि1त गनD िवषयह,
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(च) अ3तर थानीय तहको योजना काया3वयनमा सघाउ पWु ने
िवषयह,
(छ) िवषय Kे7गत तथा भौगोिलक स3तल
ु न तथा सामािजक 3याय
कायम गनD पKह ।
परछे द दुईः आविधक योजना तजुमा चरण तथा ि0याह&
नगरपािलकाको सम$ सामािजक तथा आिथक िवकासका लािग दीघकािलन
सोच, ल9य, उ:े;य तथा ाथिमकता िनधारण गरी िनि1त अवधी (कतीमा
३ देखी १० बष) िभ7 सो हािसल गन िवकासका िनदDशक िस>ा3त, नीित,
रणनीित तथा ाथिमकता पिहचान एवं प5रभािषत मागिच7 तयार गरी देवदह
नगरपािलकाको िवकास यासलाई योजनाब> तथा नितजामल
ू क बनाउन
आविधक योजना आव;यक रहेको छ । आविधक िवकास योजना तजमा
ु गन
देहायअनसु ार कायिविध अबलबन ग5रनेछ ।
२.१ आविधक योजना तजुमा कायिविध "वीकृती तथा िनणय
(क) थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा २४ को )यवथा तथा
नगरपािलकाको आिथक कायिविध ऐन, २०७४ अनसु ार नगर
कायपािलकाबाट वीकृ त आविधक योजना तजमा
ु कायिविध
बमोिजम आविधक योजना तजमा
ु गनD िनणय नगर
कायपािलकाले गनDछ ।
(ख) योजना तजमाको
लािग नगरपािलकाले आ3त5रक पमा गृहकाय
ु
तथा सरोकारवालासँग राय परामश गरी आविधक योजना तजमा
ु
िGया, आव;यक Yोत साधन, सहभािगता र कायतािलका
सहजीकरण लगायतका िवषयमा समझदारी कायम गनु पनDछ ।
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२.२ योजना तयारी कायशाला गो4ी
(क) नगर कायपािलकाबाट वीकृ त आविधक योजना तजमा
ु
कायिविध तथा िनणय बमोिजम नगर कायपािलकाले सहयोगी
िनकाय तथा सं थाह समेतको सहयोग र सहजीकरणमा
आविधक योजना तजमा
ु अिभमख
ु ीकरण तथा तयारी कायशाला
सप3न गनु पनDछ ।
(ख) तयारी कायशाला आविधक योजना तजमाको
आव;यकता,
ु
योजना तजमा
ु िGया तथा काययोजना, योजना तजमा
ु
िGयामा सहभािगता सब3धमा अिभमख
ु ीकरण, समझदारी
कायम गरी तथा योजना तयारीका लािग काययोजना सहमती
ग5रनेछ ।
(ग) गोZीमा िवगतका योजनाको समीKा, नगर Kे7को िवकासको
संभावना, समया तथा चनु ौित तथा गनु पनD कायहसिहत
िवषयगत वतिु थित िवPेषण ग5रनेछ ।
२.३ आधाररेखा सुचना तथा व"तुि"थित िव6े षण
(क) आविधक िवकास योजना तजमा
ु पवू िवषय Kे7गत िथित
िववरणसिहत मोवाइल ए\लीके सनमा आधा5रत िडिजटल
डाटावेश तथा वतगु त िववरण तयार तथा अNाविधक ग5रनेछ ।
(ख) वतगु त िववरणमा नगरपािलकाको भौगोिलक तथा भौितक
अविथित, जनसांिखक, आिथक, सामािजक, पवू ाधार िवकास,
वातावरण तथा िवपद् )यवथापन र संथागत िवकास तथा
सश
ु ासनको अवथा सिहत िवषयगत वतिु थती िववरण
समावेश ग5रएको ह2नेछ ।
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(ग) िवषयगत िथतीसिहतको नगर वतगु त िववरणमा उिलिखत
सचू नालाई िवतृत वपको आविधक योजनाको आधाररेखा
सचू नाको पमा उपयोग ग5रनेछ ।
(घ) आविधक योजना तजमाको
Gममा वतगु त िववरणलाई तिु त
ु
तथा छलफल प1ात थप प5रकृ त गन सिकनेछ ।
(ङ) आविधक योजना तजमा
ु िGयामा वतगु त िववरणको िवPेषण
एवं सहभािगतामल
ू क छलफल गरी सरोकारवालाको
न^शाङ्कन, भिू मका तथा योगदानको लेखाजोखा समेत
ग5रनेछ ।
(च) वतगु त िववरण तथा सचू नाका आधारमा नगरपािलकाको िवषय
Kे7गत वतिु थित िवPेषण तथा आविधक योजनाको
आधाररेखा सचू ना तयार ग5रनेछ ।
२.४ वडा"तरीय, िवषयगत तथा लित समहू परामश
(क) नगर कायपािलकाको आयोजनामा _येक वडा वा वडाहको
^ल`रमा वडातरीय परामश वैठक ग5रनेछ ।
(ख) वडातरीय परामश वैठकमा मख
ु पमा वडा सिमितका
पदािधकारी, िवषयगत शाखा उपशाखाका मख
ु वा ितिनिध,
थानीय िवषय िवb, समाजसेवी तथा ब>
ु ीिजिव, राजिनितक
दलका ितिनिध, गैसस, नीिज Kे7का ितिनिध, दिलत, मिहला,
अपांगता भएका )यिA, वालवािलका, जेZ नाग5रकको
ितिनिध_वको )यवथा गनु पनDछ।
(ग) योजना तयारी कायशालाले तयार गरेको सभं ावना, समया र
कायGमका आधारमा छलफल गरी नगर कायपािलकामा वडा
सिमितबाट िनणय सिहत पेश गनु पनDछ ।
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(घ) वडातरीय परामश बैठकमा नगरपािलका Kे7को
वातिवकतालाई स9ु म तवरले छलफल गरी िवषयगत पमा
सझु ाव दान गनु पनDछ ।
(ङ) वडातरीय तथा िवषयगत परामश कायGमको नगर
कायपािलका पदािधकारी तथा कमचारी, सहयोगी िनकाय तथा
संथाका िवषयिवbहबाट सहजीकरण ग5रनेछ ।
(च) वडातरीय तथा िवषयगत परामश कायGमको िनUकष तथा
सझु ावलाई योजना तजमा
ु कायशाला गोZीमा ततु ग5रनेछ ।
(छ) योजना तजमाका
लािग कायपािलकाको सदयको संयोजक_वमा
ु
गठन भएका िवषयगत योजना तजमा
ु सिमितको वैठकमा
िवषयगत शाखा, उपशाखा तथा इकाईका कमचारी, अ/गैसस,
थानीय िवषयिवb, अगवु ा, नीिज Kे7, उNमी तथा )यवसायी
सहभािग गराई वतिु थित िवPेषण तथा आविधक योजनाको
ारिभक मयौदा र िवगतको उपलOधी बारे छलफल तथा
परामश गरी सझु ाव िटपोट ग5रनेछ ।
२.५ योजना तजुमा कायशाला गो4ी
(क) नगरपािलकाको सम$ नेत_ृ व तथा िवषयगत सिमितहको
सयं ोजन, िवकासका सरोकारवालाको सहभािगता र िवषय
िवbहको सहजीकरणमा आविधक योजना तजमा
ु कायशाला
गोZी आयोजना ग5रनेछ ।
(ख) योजना तयारी तथा अवधारणा तजमा
ु कायशालाको अQयास
तथा िनUकषको आधारमा तयार वतिु थित िववरण कायशाला
गोZीमा ततु गरी नगरपािलका िवकासको अ$णी Kे7,
नगरबासीले पWु न चाहेको अवथाको आधारमा सहभािगतामलू क
छलफल र राय परामश गरी िवकासको दीघकािलन सोच
9
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(ग)

(घ)

(ङ)

(च)
(छ)

िनधारण, िवकासका िनदDशक िस>ा3त, ल9य तथा उ:े;य,
रणनीित तथा ाथिमकता पिहचान तथा प5रभािषत गनु पनDछ ।
कायशालामा नगरपािलकाको समि`गत आिथक तथा सामािजक
िवकासको ल9य ाc गन नगरपािलका तथा थानीय तहका
सरोकारवालाहको dोत तथा Kमतालाई आधार मानी १० बष
अविधको योजनाको ारिभक मयौदा तयार गनु पनDछ ।
कायशालामा दीघकािलन सोच तफ उ3मख
ु भई आविधक
िवकास योजनाको ल9य र उ:े;य, रणनीित तथा ाथिमकता,
िवषयगत वतिु थित िववरण तथा आधाररेखा सचू ना,
नगरपािलका तथा थानीय तहका सरोकारवालाहको dोत तथा
Kमतालाई आधार मानी १० बष अविधका लािग नितजामलू क
योजनाको तरीय ढाँचामा आविधक योजनाको नितजा तािलका
तथा अवधारणा तयार गनु पनDछ ।
योजनाको नितजा तािलकामा योजनाको ल9य, अपेिKत असर,
ितफल र मख
ु कायGम तथा योजनाको अवधारणामा
योजनाको ाथिमकता तथा रणनीित, नीित र कायनीित तय गनु
पनDछ ।
योजनाको नितजा तािलका तथा सो ाc गरने् रणनीित, नीित
तथा कायनीित समेत िवषयगत समहू मा छलफल तथा वृहत
समहु मा ततु गरी तजमा
ु ग5रने छ ।
योजनालाई बािषक योजना (बािषक नीित, कायGम तथा बजेट)
माफत काया3वयन गनD र आयोजना तथा कायGमको िनयिमत
अनगु मन, निजतामल
ू क अनगु मन, आविधक समीKा तथा
मू याङ्कन गरी नितजाको मापन तथा िसकाईको ाप समेत
तयार गनु पनDछ ।
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(ज) कायशालामा िवगतका सफल िसकाई, िवbहका सझु ाव,
थानीय ाथिमकता र सै>ाि3तक मा3यतासँग अथपणु र तािकक
तालमेल>ारा नगर Kे7 िवकासको साझा ितव>ताको
मागिच7को पमा आविधक योजना तयार गनु पनDछ ।
२.६ योजना द"तावेज तयारी
(क) आविधक योजना तयारी कायशाला, वडागत र िवषयगत परामश
कायGम र योजना तजमा
ु कायशालाको िनचोड तथा िववरणका
आधारमा योजना दतावेजको मयौदा तयार गनु पनDछ ।
(ख) योजना दतावेजलाई प5रचय, वतिु थित िवPेषण, योजना
अवधारणा तथा ाप र काया3वयन योजना गरी कतीमा ४
प5रeछे दमा िवभाजन ग5रनेछ । योजना दतावेज तयार गदा
संघीय तथा ादेिशक आविधक योजना, संघीय तथा ादेिशक
िवषयगत रणनीितक योजना, सािवकका थानीय तहका
आविधक, एकfकृ त तथा िवषय Kे7गत गु योजनाको ापलाई
स3दभ साम$ीको पमा योग गनु पनDछ ।
(ग) योजनामा योजनािवद् तथा िवषयिवbहको सझु ाब िलई योजना
तजमा
ु ािविधक टोली>ारा आविधक योजना दतावेज लेखन
तथा दतावेज मयौदा तयार गनु पनDछ ।
(घ) नितजामल
ू क योजनाको ढाँचामा थानीय तहका अिधकार
Kे7का सवै िवषयह तथा ािविधक पKहलाई तािकक र
वतिु नZ पमा ततु गरी आविधक योजनाको मयौदा
दतावेज तयार गनु पनDछ ।
२.७ योजना माणीकरण कायशाला तथा अि:तम द"तावेज तयारी
(क) नितजामल
ू क योजनाको तरीय ढाँचा, सहभािगतामलू क
कायशाला तथा परामश, िवषयिवbको सझु ाब र परामशका
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आधारमा तयार गरेको योजनाको दतावेजलाई नगर
कायपािलका, सरोकारवाला माझ माणीकरण कायशालाको
आयोजना गरी ततु ी, छलफल तथा सझु ाव ाc गनु पनDछ ।
(ख) माणीकरण कायशालामा िवषयगत पमा समहू गत छलफल र
परामश गरी समहू को िनUकष तथा सझु ावलाई वृहत समहू मा
ततु तथा छलफल गरी योजना तावमा सधु ार ग5रनेछ ।
(ग) यसरी कायशालाबाट ाc सझु ाब तथा पृZपोषणलाई समावेश
गरी नगरपािलकाको वृहत वपको आविधक योजनाको
दतावेज तयार गनु पनDछ ।
(घ) उA योजना दतावेजलाई देवदह नगपािलकाको आविधक
योजनाको पमा नगर कायपािलकामा पेश तथा दफाबार
छलफल गरी वीकृ त ग5रनेछ ।
२.९ योजनाको िवषयगत े;ह&
नगर कायपािलकाले आgनो अिधकार Kे7िभ7को िवषयहलाई समावेश गरी
आविधक योजना तजमा
ु गदा देहायअनसु ार िवषयगत Kे7 तोकf सो अनसु ार
योजना तजमा
ु गनु पनDछः
(क) आिथक िवकासः यस Kे7 अ3तगत कृ िष, िसंचाई, पयटन,
उNोग तथा वािणiय, सहकारी, िवjीय जता Kे7 समावेश गनु
पनDछ ।
(ख) सामािजक िवकासः वाLय, खानेपानी तथा सरसफाई, यवु ा
तथा खेलकुद संकृ ित व>न, सामािजक समावेशीकरण
(मिहला, बालवािलका, जेZ नाग5रक, अपाङ्गता भएका
)यिA, दिलत, आिदवासी जनजाित, मधेशी, मिु Pम, था,
अपसंRयक आिद) जता िवषयह यस Kे7 अ3तगत पदछन् ।
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(ग) िशा तथा मानव संशाधन शाखाः यस Kे7 अkतगत
नगरपािलकाको सम$ िशKा िवकासको मागिच7 तयार
गनपनD
ु छ।
(घ) पूवाधार िवकासः सडक तथा पल
ु (झोलङ्गे पल
ु समेत),
आवास, भवन तथा सहरी िवकास, िवNतु तथा वैकिपक उजा,
सचू ना तथा सIचार जता Kे7 यस अ3तगत समावेश गनु
पनDछ ।
(ङ) वन, वातावरण तथा िवपद् =यव"थापनः वन तथा भ–ू
संरKण, जलाधार संरKण, जलवायु प5रवतन, फोहोरमैला
)यवथापन, जल उ_प3न कोप िनय37ण¸ िवपद् )यवथापन,
वाणय37 सIचालन जता िवषय यस Kे7 अ3तगत समावेश
गनु पनDछ ।
(च) सश
ु ासन तथा स"ं थागत िवकासः काननू तथा नीित तजमा,
ु
मानव ससं ाधन िवकास, सं थागत Kमता िवकास, राजव
प5रचालन, िवjीय )यवथापन, िवjीय जोिखम 3यनू ीकरण,
सावजिनक सनु वु ाई, सामािजक परीKण, आ3त5रक र अि3तम
लेखापरीKण, बेजु फlयौट, सेवा वाहका मापदmड िनधारण,
सेवा वाहमा िबNतु ीय सचू ना िविधको योग, नाग5रक
स3त`ु ी सवDKण र अ3तरिनकाय सम3वय जता िवषय यस Kे7
समावेश ग5रनेछन् ।
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अनुसूची १ : आविधक योजना तयारी, िव"तृत कायशाला र
माणीकरण गो4ीका सहभािगह&को िववरण
गोZीमा देहायअनसु ार सहभािगता ह2नु पनDछ ।
१. कायपािलका सवै (वडा अXयK सिहत)
२. िवषयगत सिमित संयोजक र सदयह सवै (क. आिथक िवकास, ख.
सामािजक िवकास, ग. पवु ाधार िवकास, घ. वन वातावरण तथा िवपद्
)यवथापन र ङ. सश
ु ासन तथा संथागत िवकास )
३. िवषयगत शाखा मख
ु ितिनिध (न.पा. का सवै शाखा–वाLय,
िशKा, कृ िष, पश,ु मिहला तथा बालबािलका, सहकारी, योजना,
राजn, ािविधक, सचु ना तथा िविध, पँिजकरण, लेखा, शासन
आिद अिनवाय सहभािगता, आआgनो िवषयको सवै तLयाँक सिहत )
४. वडा सिचवह सवै
५. घरेलु तथा साना उNोग शाखा वा कायालय
६. घरेलु तथा साना उNोग महाँसघं
७. उNोग वािणiय संघ¸उNोग )यापार सघं ¸ वािणiय )यापार संगठन
८. बoक तथा िविjय सं था ितिनिध
९. सहकारी सं था ितिनिध
१०. पयटन )यवसायी तथा पयटन सगं सवि3धत सं था
११. होटल )यवसायी
१२. अगवु ा कृ षक
१३. वन कायालय ितिनिध
१४. िवपद् )यवथापनमा सिGय सं थाह
१५. अगवु ा मिहला ितिनिध
१६. अगवु ा बालबािलका ितिनिध
१७. अगवु ा दिलत ितिनिध
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१८.
१९.
२०.
२१.

अगवु ा यवु ा ितिनिध
प7कार ितिनिध
अगवु ा िशKक तथा र् ाXयापक (योजना तजमामा
ु योगदान िदने )
गैसस ितिनिध (५ वटै िवषयमा काय गनD कितमा १–१ वटा नभए
गैसस महाँसंघ ितिनिध)
२२. थानीय तहका िवषयिवbह (योजना तजमामा
ु नितजामल
ु क सहयोग
गन स^ने)
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