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प�र�छेद एकः प�रचय 

१.१ �ारि�भक 

नेपालको संिवधान २०७२ ले �दान गरेका अिधकार तथा िज�मवेारीह� र 
�थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा उ�लेिखत िज�मवेारी, काय  र 
अिधकार बमोिजम नगरपािलकाको सम$ िवकासलाई माग दश न गन  ऐनको 
दफा २४ मा भएको )यव�था बमोिजम नगरपािलकाको िवकासका �यासलाई 
नितजामखूी बनाउन तथा माग दश न गन  आिथ क काय िविध ऐन २०७५ को 
दफा ३१ बमोिजम नगर काय पािलकाबाट आविधक योजना तजु मा 
काय िविध–२०७६ तयार गरी ि�वकृत गरेको छ ।  

१.२ संि�� नाम र �ार�भ 

(क) यस माग दश नको नाम आविधक नगर िवकास योजना तजु मा 
काय िविध, २०७६ (Municipal Periodic Planning 
Procedure -2076) रहकेो छ ।  

(ख) यो काय िविध नगर काय पािलकाबाट ि�वकृत भए प1ात लागु 
ह2नेछ ।   

१.३ प�रभाषा 

(क) “काय िविध” भ3नाल े देवदह नगरपािलकाको आविधक नगर 
िवकास योजना तजु मा काय िविध¸ २०७६ स�झन ुपद छ ।   

(ख) “आविधक िवकास योजना” भ3नाले िनधा 5रत समयाविध 
(कि�तमा ३ दिेख १० वष ) िभ7 नगरपािलकाको सम$ आिथ क, 
भौितक तथा सामािजक िवकासलािग ल9य तथा उ:;ेय िनधा रण 
गरी िनि1त अविधिभ7 सो हािसल गन  दीघ कािलन सोच, नीित, 
िस>ा3त, रणनीित तथा �ाथिमकता पिहचान एवम ् प5रभािषत 
माग िच7 भ3ने ब@ुन ुपद छ ।  
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(ग) “रणनीित” भ3नाले उ:;ेय परूा गन  अपनाउने उपयAु िविध, 
त5रका र साधनहBलाई जनाउँदछ । रणनीितल ेके गनD भ3दा पिन 
कसरी गनD भ3ने �Eको जवाफ िद3छ । 

(घ) “नगरपािलका” भ3नाल े नेपालको संिवधानको धारा ५६ 
बमोिजम गठन भएको देवदह नगरपािलकालाई स�झन ुपद छ ।  

(ङ) “काय पािलका” भ3नाले नेपालको संिवधानको धारा २१४ 
बमोिजम गठन भएको दवेदह नगरपािलकाको नगर 
काय पािलकालाई स�झन ुपछ  ।  

(च) “सभा” भ3नाले संिवधानको धारा २२२ बमोिजम गठन भएको 
देवदह नगरपािलकाको नगर  सभालाई स�झनपुछ  ।  

(छ) “सहयोगी िनकाय” भ3नाले �थानीय तह तथा �थानीय 
सरोकारवालालाई मागका आधारमा योजना तजु मा, काया 3वयन 
र अनगुमन स�ब3धी काय Gम तथा सहयोग पयुा उने )यिA, िनजी 
फम , गैरसरकारी सं�था वा िवकास साझेदार िनकायह�लाई 
स�झनपुछ  । 

(ज) “नगर व�तगुत िववरण” भ3नाले �थानीय सरकार सIचालन ऐन 
२०७४ मा )यव�था भए अनसुार संघीय मािमला तथा सामा3य 
�शासन म37ालयबाट जारी ग5रएको ढाचँा अनसुार नगर Kे7को 
िवकासको सम$ व�तिु�थित झ�कने तLयाङ्क िववरण स�झन ु
पद छ । जसले आविधक नगर िवकास योजना तजु मा आधाररेखा 
र मNावधी तथा अि3तम म�ूयाङ्कनको लािग सचूना �दान 
गद छ । 

१.४ काय�िविधको उ�े य 

यस काय िविधको �मखु उ:;ेय उपलOध काननूी तथा नीितगत )यव�था 
अनसुार िवषयगत व�तिु�थित िवPेषण सिहत आविधक योजना तजु मा 
�िGयालाई माग दश न गनD रहकेो छ । िवशेष उ:;ेय देहायअनसुार रहकेा छन ्। 
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 नगरपािलकाको आविधक योजना तजु माका चरण तथा �िGया 
एवं िविधह� तय गनD ।  

 नगपािलकाको आविधक योजनामा समावेश ह2नपुनD 
िवषयव�तहुB ��ततु गनD । 

 िवषयगत व�तिु�थित िवPेषण िववरणसिहत चरणब> तथा 
)यवि�थत �पमा आविधक िवकास योजना तजु मा काय लाई 
माग दश न गनD । 

१.५  काय�िविधमा समावेश िवषयव"तुह& 

उपलOध काननूी तथा नीितगत आधार र �चिलत अQयासका आधारमा 
देवदह नगरपािलकाको आविधक िवकास योजना तजु मा काय लाई चरणब> 
र )यवि�थत �पमा संचालन गन  दहेायअनसुारका िवषयह� समावेश गरी 
आविधक नगर िवकास योजना तजु मा माग दश न तयार ग5रएको छ ।  

 नगर व�तिु�थित िववरण तथा आविधक िवकास योजना 
तजु मास�ब3धी काननूी र नीितगत �ावधान तथा )यव�था 

 नगर व�तिु�थित िववरणसिहत आविधक नगर िवकास योजना 
तजु मा िविध तथा �िGया 

१.६ आविधक योजनाका लािग कानुनी तथा नीितगत आधारह&  

संघीय संरचना बमोिजम नगरपािलकाको आविधक योजना तजु माको मRुय 
आधारको �पमा संघीय काननू  (�थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को 
दफ २४ मा उ�लेिखत योजना स�व3धी �ावधान, नगरपािलकाको आिथ क 
काय िविध ऐन २०७५) आविधक योजना तजु मा स�ब3धी )यव�था रहकेो   
छ । यस आविधक योजना तजु माका लािग अ3य काननूी तथा नीितगत 
देहायअनसुार रहकेा छन ्। 
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 नेपालको संिवधान  

 प3ST योजनाको आधारप7 

 �थानीय सरकार संचालन ऐन¸ २०७४ 

 नेपाल सरकार, रािUVय योजना आयोगबाट जारी �थानीय तहको 
योजना तजु मा िदWदश न 

 देवदह नगरपािलकाको आविधक िवकास योजना तजु मा 
काय िविध, २०७६ 

 देवदह नगरपािलकाको पाँचौ नगरसभाले आविधक िवकास 
योजना स�ब3धी गरेको िनदDशन 

१.७ वािष�क िवकास योजना तजु�मा गदा� *यान िदनुपन+ िबषयह& 

नगरपािलकाले बािष क िवकास योजना तजु मा गदा  देहायका िवषयह�मा 
Xयान िदन ुपनDछ: 

(क) संघ र �देश सरकारको नीित, ल9य, उ:;ेय अनकुुल, सहयोगी 
तथा अनकुुल ह2ने िवषय Kे7, आयोजना तथा काय Gमह�  

(ख) आविधक िवकास योजना र मXयमकालीन खच  संरचना अनसुार 
�ाथिमकताका िबषयह�, 

(ग) वातावरण संरKण, जलवाय ु प5रवत न अनकुुलन, िवपद ्
Oयव�थापन स�ब3धी िवषयह� 

(घ) सशुासन, लैङ्िगक तथा सामािजक समावेशीकरण र लिKत 
वग को सशिAकरण गनD ज�ता िवकासका अ3तरस�बि3धत 
िवषयह�, 

(ङ) समाजका सबै वग , Kे7 र समदुायको अिधकतम सहभािगता 
सिुनि1त गनD िवषयह�, 
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(च) अ3तर �थानीय तहको योजना काया 3वयनमा सघाउ पWुने 
िवषयह�, 

(छ) िवषय Kे7गत तथा भौगोिलक स3तलुन तथा सामािजक 3याय 
कायम गनD पKह� । 

 
प�र�छेद दुईः आविधक योजना तजु�मा चरण तथा �ि0याह& 

 

नगरपािलकाको सम$ सामािजक तथा आिथ क िवकासका लािग दीघ कािलन 
सोच, ल9य, उ:;ेय तथा �ाथिमकता िनधा रण गरी िनि1त अवधी (क�तीमा 
३ देखी १० बष ) िभ7 सो हािसल गन  िवकासका िनदDशक िस>ा3त, नीित, 
रणनीित तथा �ाथिमकता पिहचान एवं प5रभािषत माग िच7 तयार गरी देवदह 
नगरपािलकाको िवकास �यासलाई योजनाब> तथा नितजामलूक बनाउन 
आविधक योजना आव;यक रहकेो छ । आविधक िवकास योजना तजु मा गन  
देहायअनसुार काय िविध अबल�बन ग5रनेछ । 

२.१ आविधक योजना तजु�मा काय�िविध "वीकृती तथा िनण�य  

(क) �थानीय सरकार संचालन ऐनको दफा २४ को )यव�था तथा 
नगरपािलकाको आिथ क काय िविध ऐन, २०७४ अनसुार नगर 
काय पािलकाबाट �वीकृत आविधक योजना तजु मा काय िविध 
बमोिजम आविधक योजना तजु मा गनD िनण य नगर 
काय पािलकाले गनDछ ।  

(ख) योजना तजु माको लािग नगरपािलकाल ेआ3त5रक �पमा गहृकाय  
तथा सरोकारवालासँग राय परामश  गरी आविधक योजना तजु मा 
�िGया, आव;यक Yोत साधन, सहभािगता र काय तािलका 
सहजीकरण लगायतका िवषयमा समझदारी कायम गनु  पनDछ । 
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२.२ योजना तयारी काय�शाला गो4ी 

(क) नगर काय पािलकाबाट �वीकृत आविधक योजना तजु मा 
काय िविध तथा िनण य बमोिजम नगर काय पािलकाले सहयोगी 
िनकाय तथा सं�थाह� समतेको सहयोग र सहजीकरणमा 
आविधक योजना तजु मा अिभमखुीकरण तथा तयारी काय शाला 
स�प3न गनु  पनDछ ।  

(ख) तयारी काय शाला आविधक योजना तजु माको आव;यकता, 
योजना तजु मा �िGया तथा काय योजना, योजना तजु मा 
�िGयामा सहभािगता स�ब3धमा अिभमखुीकरण, समझदारी 
कायम गरी तथा योजना तयारीका लािग काय योजना सहमती 
ग5रनेछ ।  

(ग) गोZीमा िवगतका योजनाको समीKा, नगर Kे7को िवकासको 
संभावना, सम�या तथा चनुौित तथा गनु  पनD काय ह�सिहत 
िवषयगत व�तिु�थित िवPेषण ग5रनेछ ।  

२.३ आधाररेखा सुचना तथा व"तुि"थित िव6ेषण  

(क) आविधक िवकास योजना तजु मा पवू  िवषय Kे7गत ि�थित 
िववरणसिहत मोवाइल ए\लीकेसनमा आधा5रत िडिजटल 
डाटावेश तथा व�तगुत िववरण तयार तथा अNाविधक ग5रनेछ ।  

(ख) व�तगुत िववरणमा नगरपािलकाको भौगोिलक तथा भौितक 
अवि�थित, जनसांिखक, आिथ क, सामािजक, पवूा धार िवकास, 
वातावरण तथा िवपद ् )यव�थापन र सं�थागत िवकास तथा 
सशुासनको अव�था सिहत िवषयगत व�तिु�थती िववरण 
समावेश ग5रएको ह2नेछ ।  
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(ग) िवषयगत ि�थतीसिहतको नगर व�तगुत िववरणमा उि�लिखत 
सचूनालाई िव�ततृ �व�पको आविधक योजनाको आधाररेखा 
सचूनाको �पमा उपयोग ग5रनेछ ।  

(घ) आविधक योजना तजु माको Gममा व�तगुत िववरणलाई ��तिुत 
तथा छलफल प1ात थप प5र�कृत गन  सिकनेछ ।  

(ङ) आविधक योजना तजु मा �िGयामा व�तगुत िववरणको िवPेषण 
एवं सहभािगतामलूक छलफल गरी सरोकारवालाको 
न^शाङ्कन, भिूमका तथा योगदानको लेखाजोखा समते   
ग5रनेछ ।  

(च) व�तगुत िववरण तथा सचूनाका आधारमा नगरपािलकाको िवषय 
Kे7गत व�तिु�थित िवPेषण तथा आविधक योजनाको 
आधाररेखा सचूना तयार ग5रनेछ । 

२.४ वडा"तरीय, िवषयगत तथा लि�त समूह परामश� 

(क) नगर काय पािलकाको आयोजनामा �_येक वडा वा वडाह�को 
^ल`रमा वडा�तरीय परामश  वठैक ग5रनेछ । 

(ख) वडा�तरीय परामश  वैठकमा �मखु �पमा वडा सिमितका 
पदािधकारी, िवषयगत शाखा उपशाखाका �मखु वा �ितिनिध, 
�थानीय िवषय िवb, समाजसवेी तथा ब>ुीिजिव, राजिनितक 
दलका �ितिनिध, गैसस, नीिज Kे7का �ितिनिध, दिलत, मिहला, 
अपांगता भएका )यिA, वालवािलका, जेZ नाग5रकको 
�ितिनिध_वको )यव�था गनु  पनDछ।  

(ग) योजना तयारी काय शालाले तयार गरेको संभावना, सम�या र 
काय Gमका आधारमा छलफल गरी नगर काय पािलकामा वडा 
सिमितबाट िनण य सिहत पेश गनु  पनDछ ।  
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(घ) वडा�तरीय परामश  बैठकमा नगरपािलका Kे7को 
वा�तिवकतालाई स9ुम तवरले छलफल गरी िवषयगत �पमा 
सझुाव �दान गनु  पनDछ ।  

(ङ) वडा�तरीय तथा िवषयगत परामश  काय Gमको नगर 
काय पािलका पदािधकारी तथा कम चारी, सहयोगी िनकाय तथा 
सं�थाका िवषयिवbह�बाट सहजीकरण ग5रनेछ ।   

(च) वडा�तरीय तथा िवषयगत परामश  काय Gमको िनUकष  तथा 
सझुावलाई योजना तजु मा काय शाला गोZीमा ��ततु ग5रनेछ ।   

(छ) योजना तजु माका लािग काय पािलकाको सद�यको संयोजक_वमा 
गठन भएका िवषयगत योजना तजु मा सिमितको वैठकमा 
िवषयगत शाखा, उपशाखा तथा इकाईका कम चारी, अ/गैसस, 
�थानीय िवषयिवb, अगवुा, नीिज Kे7, उNमी तथा )यवसायी 
सहभािग गराई व�तिु�थित िवPेषण तथा आविधक योजनाको 
�ारि�भक म�यौदा र िवगतको उपलOधी बारे छलफल तथा 
परामश  गरी सझुाव िटपोट ग5रनेछ ।   

२.५ योजना तजु�मा काय�शाला गो4ी 

(क) नगरपािलकाको सम$ नेत_ृव तथा िवषयगत सिमितह�को 
संयोजन, िवकासका सरोकारवालाको सहभािगता र िवषय 
िवbह�को सहजीकरणमा आविधक योजना तजु मा काय शाला 
गोZी आयोजना ग5रनेछ । 

(ख) योजना तयारी तथा अवधारणा तजु मा काय शालाको अQयास 
तथा िनUकष को आधारमा तयार व�तिु�थित िववरण काय शाला 
गोZीमा ��ततु गरी नगरपािलका िवकासको अ$णी Kे7,  
नगरबासीले पWुन चाहकेो अव�थाको आधारमा सहभािगतामलूक 
छलफल र राय परामश  गरी िवकासको दीघ कािलन सोच 
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िनधा रण, िवकासका िनदDशक िस>ा3त, ल9य तथा उ:;ेय, 
रणनीित तथा �ाथिमकता पिहचान तथा प5रभािषत गनु  पनDछ ।  

(ग) काय शालामा नगरपािलकाको समि`गत आिथ क तथा सामािजक 
िवकासको ल9य �ाc गन  नगरपािलका तथा �थानीय तहका 
सरोकारवालाह�को dोत तथा Kमतालाई आधार मानी १० बष  
अविधको योजनाको �ारि�भक म�यौदा तयार गनु  पनDछ । 

(घ) काय शालामा दीघ कािलन सोच तफ  उ3मखु भई आविधक 
िवकास योजनाको ल9य र उ:;ेय, रणनीित तथा �ाथिमकता, 
िवषयगत व�तिु�थित िववरण तथा आधाररेखा सचूना, 
नगरपािलका तथा �थानीय तहका सरोकारवालाह�को dोत तथा 
Kमतालाई आधार मानी १० बष  अविधका लािग नितजामलूक 
योजनाको �तरीय ढाचँामा आविधक योजनाको नितजा तािलका 
तथा अवधारणा तयार गनु  पनDछ ।  

(ङ) योजनाको नितजा तािलकामा योजनाको ल9य, अपेिKत असर, 
�ितफल र �मखु काय Gम तथा योजनाको अवधारणामा 
योजनाको �ाथिमकता तथा रणनीित, नीित र काय नीित तय गनु  
पनDछ ।  

(च) योजनाको नितजा तािलका तथा सो �ाc गर् ने रणनीित, नीित 
तथा काय नीित समते िवषयगत समहूमा छलफल तथा वहृत 
समहुमा ��ततु गरी तजु मा ग5रने छ ।  

(छ) योजनालाई बािष क योजना (बािष क नीित, काय Gम तथा बजेट) 
माफ त काया 3वयन गनD र आयोजना तथा काय Gमको िनयिमत 
अनगुमन, निजतामलूक अनगुमन, आविधक समीKा तथा 
म�ूयाङ्कन गरी नितजाको मापन तथा िसकाईको �ा�प समते 
तयार गनु  पनDछ ।  



 

 

11 

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

(ज) काय शालामा िवगतका सफल िसकाई, िवbह�का सझुाव, 
�थानीय �ाथिमकता र सै>ाि3तक मा3यतासँग अथ पणु  र तािक क 
तालमले>ारा नगर Kे7 िवकासको साझा �ितव>ताको 
माग िच7को �पमा आविधक योजना तयार गनु  पनDछ । 

२.६ योजना द"तावेज तयारी 

(क) आविधक योजना तयारी काय शाला, वडागत र िवषयगत परामश  
काय Gम र योजना तजु मा काय शालाको िनचोड तथा िववरणका 
आधारमा योजना द�तावेजको म�यौदा तयार गनु  पनDछ । 

(ख) योजना द�तावेजलाई प5रचय, व�तिु�थित िवPेषण, योजना 
अवधारणा तथा �ा�प र काया 3वयन योजना गरी क�तीमा ४ 
प5रeछेदमा िवभाजन ग5रनेछ । योजना द�तावेज तयार गदा  
संघीय तथा �ादिेशक आविधक योजना, संघीय तथा �ादेिशक 
िवषयगत रणनीितक योजना, सािवकका �थानीय तहका 
आविधक, एकfकृत तथा िवषय Kे7गत ग�ुयोजनाको �ा�पलाई 
स3दभ  साम$ीको �पमा �योग गनु  पनDछ ।  

(ग) योजनामा योजनािवद ्तथा िवषयिवbह�को सझुाब िलई योजना 
तजु मा �ािविधक टोली>ारा आविधक योजना द�तावेज लखेन 
तथा द�तावेज म�यौदा तयार गनु  पनDछ ।  

(घ) नितजामलूक योजनाको ढाचँामा �थानीय तहका अिधकार 
Kे7का सवै िवषयह� तथा �ािविधक पKह�लाई तािक क र 
व�तिुनZ �पमा ��ततु गरी आविधक योजनाको म�यौदा 
द�तावेज तयार गनु  पनDछ । 

२.७ योजना �माणीकरण काय�शाला तथा अि:तम द"तावेज तयारी 

(क) नितजामलूक योजनाको �तरीय ढाँचा, सहभािगतामलूक 
काय शाला तथा परामश , िवषयिवbको सझुाब र परामश का 
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आधारमा तयार गरेको योजनाको द�तावेजलाई नगर 
काय पािलका, सरोकारवाला माझ �माणीकरण काय शालाको 
आयोजना गरी ��ततुी, छलफल तथा सझुाव �ाc गनु  पनDछ । 

(ख) �माणीकरण काय शालामा िवषयगत �पमा समहूगत छलफल र 
परामश  गरी समहूको िनUकष  तथा सझुावलाई वहृत समहूमा 
��ततु तथा छलफल गरी योजना ��तावमा सधुार ग5रनेछ ।  

(ग) यसरी काय शालाबाट �ाc सझुाब तथा पZृपोषणलाई समावेश 
गरी नगरपािलकाको वहृत �व�पको आविधक योजनाको 
द�तावेज तयार गनु  पनDछ । 

(घ) उA योजना द�तावेजलाई देवदह नगपािलकाको आविधक 
योजनाको �पमा नगर काय पािलकामा पेश तथा दफाबार 
छलफल गरी �वीकृत ग5रनेछ ।  

२.९ योजनाको िवषयगत �े;ह& 

नगर काय पािलकाले आgनो अिधकार Kे7िभ7को िवषयह�लाई समावेश गरी 
आविधक योजना तजु मा गदा  देहायअनसुार िवषयगत Kे7 तोकf सो अनसुार 
योजना तजु मा गनु  पनDछः  

(क) आिथ�क िवकासः यस Kे7 अ3तग त कृिष, िसंचाई, पय टन, 

उNोग तथा वािणiय, सहकारी,  िवjीय ज�ता Kे7 समावेश गनु  
पनDछ ।  

(ख) सामािजक िवकासः �वा�Lय, खानेपानी तथा सरसफाई, यवुा 

तथा खलेकुद सं�कृित �व >न, सामािजक समावेशीकरण 
(मिहला, बालवािलका, जेZ नाग5रक, अपाङ्गता भएका 
)यिA, दिलत, आिदवासी जनजाित, मधेशी, मिुPम, था�, 
अ�पसंRयक आिद) ज�ता िवषयह� यस Kे7 अ3तग त पद छन ्। 
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 (ग) िश�ा तथा मानव संशाधन शाखाः यस Kे7 अkतगत 

नगरपािलकाको सम$ िशKा िवकासको माग िच7 तयार 
गनु पनDछ । 

(घ) पूवा�धार िवकासः सडक तथा पलु (झोलङ्गे पलु समते), 

आवास, भवन तथा सहरी िवकास, िवNतु तथा वैकि�पक उजा , 
सचूना तथा सIचार ज�ता Kे7 यस अ3तग त समावेश गनु    
पनDछ ।  

(ङ) वन, वातावरण तथा िवपद् =यव"थापनः वन तथा भ–ू

संरKण, जलाधार संरKण, जलवाय ु प5रवत न, फोहोरमलैा 
)यव�थापन, जल उ_प3न �कोप िनय37ण¸ िवपद ्)यव�थापन, 
वा�णय37 सIचालन ज�ता िवषय यस Kे7 अ3तग त समावशे 
गनु  पनDछ ।  

(च) सुशासन तथा सं"थागत िवकासः काननू तथा नीित तजु मा, 

मानव संसाधन िवकास, सं�थागत Kमता िवकास, राज�व 
प5रचालन, िवjीय )यव�थापन, िवjीय जोिखम 3यनूीकरण, 
साव जिनक सनुवुाई, सामािजक परीKण, आ3त5रक र अि3तम 
लेखापरीKण, बे�ज ुफlयौट, सेवा �वाहका मापदmड िनधा रण, 
सेवा �वाहमा िबNतुीय सचूना �िविधको �योग, नाग5रक 
स3तु̀ ी सवDKण र अ3तरिनकाय सम3वय ज�ता िवषय यस Kे7 
समावेश ग5रनेछन ्।  
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अनुसूची १ : आविधक योजना तयारी, िव"तृत काय�शाला र 
�माणीकरण गो4ीका सहभािगह&को िववरण 

गोZीमा दहेायअनसुार सहभािगता ह2न ुपनDछ ।  
१. काय पािलका सवै (वडा अXयK सिहत) 

२. िवषयगत सिमित संयोजक र सद�यह� सवै (क. आिथ क िवकास, ख. 

सामािजक िवकास, ग. पवुा धार िवकास, घ. वन वातावरण तथा िवपद ्

)यव�थापन र ङ. सशुासन तथा सं�थागत िवकास ) 

३. िवषयगत शाखा �मखु �ितिनिध (न.पा. का सव ै शाखा–�वा�Lय, 

िशKा, कृिष, पश,ु मिहला तथा बालबािलका, सहकारी, योजना, 

राजn, �ािविधक, सचुना तथा �िविध, पँिजकरण, लेखा, �शासन 

आिद अिनवाय  सहभािगता, आआgनो िवषयको सवै तLयाकँ सिहत ) 

४. वडा सिचवह� सवै  

५. घरेल ुतथा साना उNोग शाखा वा काया लय  

६. घरेल ुतथा साना उNोग महाँसंघ 

७. उNोग वािणiय संघ¸उNोग )यापार संघ¸ वािणiय )यापार संगठन 

८. बoक तथा िविjय सं�था �ितिनिध 

९. सहकारी सं�था �ितिनिध 

१०. पय टन )यवसायी तथा पय टन संग स�वि3धत सं�था  

११. होटल )यवसायी  

१२. अगवुा कृषक  

१३. वन काया लय �ितिनिध  

१४. िवपद ्)यव�थापनमा सिGय सं�थाह�  

१५. अगवुा मिहला �ितिनिध 

१६. अगवुा बालबािलका �ितिनिध  

१७. अगवुा दिलत �ितिनिध  
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१८. अगवुा यवुा �ितिनिध  

१९. प7कार �ितिनिध  

२०. अगवुा िशKक तथा �र्ाXयापक (योजना तजु मामा योगदान िदने ) 

२१. गैसस �ितिनिध (५ वटै िवषयमा काय  गनD कि�तमा १–१ वटा नभए 

गैसस महाँसंघ �ितिनिध) 

२२. �थानीय तहका िवषयिवbह� (योजना तजु मामा नितजामलुक सहयोग 

गन  स^ने) 
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