
आ.व. ०७३/७४ को वार्षिक प्रगति समीक्षा

एवं

मन्त्रालयस्िरीय तवकास समस्या समाधान 

सतमतिको बैठक

तमति २०७४ साल भदौ १

सङ्घीय मातमला िथा स्थानीय तवकास मन्त्रालय



प्रमुख उपलव्धी/नतिजाको सारसंक्षेप

कच्ची माटे सडक- १२२४.१७

कक.मी

ग्राभेल सडक -

५६५ कक.मी

कालोपते्र सडक- २८ कक.मी.
सडक मममत संभार- ९०००

कक.मी.

सडक पुल किमामण- ११५ वटा

झो.पु.किमामण सम्पन्न- ५५८ वटा

खािेपािी योजिा संख्या -
९७४ वटा

रोजगारी कसजमिा- ५८,८२,०९०

श्रमदिन

प्रमुख उपलव्धी/नतिजाको सारसंक्षेप

कच्ची माटे सडक- १२२४.१७

कक.मी

ग्राभेल सडक -

५६५ कक.मी

कालोपते्र सडक- २८ कक.मी.
सडक मममत संभार- ९०००

कक.मी.

सडक पुल किमामण- ११५ वटा

झो.पु.किमामण सम्पन्न- ५५८ वटा

खािेपािी योजिा संख्या -
९७४ वटा

रोजगारी कसजमिा- ५८,८२,०९०

श्रमदिन



चौधौं योजना अनुसारको भौतिक पूवािधार िर्ि को लक्ष्य एवं प्रगति
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नदिजा सूचकहरू एकाइ
आधार वर्ष

२०७२/७३

लक्ष्य

२०७३/७४ प्रगदि

प्रदिफल

ियााँ ग्रामीण सडक किमामण तथा

कियकमत आवकिक मममत

कक.मी. 38915 1420 १२२४.१७

९०००

ग्रामीण सडक स्तरोन्नकत/पुिःस्थापिा

ग्राभेल

कक.मी. 12790 2290 ६१२.२

ग्रामीण सडक कालोपते्र कक.मी. 1605 195 २८

स्थािीय सडक पुल किमामणको सङ््खख्या ओटा 317 118 ११५

झोलुङे्ग पुल किमामण सङ्खख्या ओटा 6566 522 ५५८

स्याकिटरी ल्यान्डकिल साइटको कवकास सख्या 10 12 १० (तनमािणातधन)

लघु जलकवद्युत् आयोजिाको

सञ्चालिबाट उत्पाकदत कवद्युत् क्षमता

कक.वा. 1600 250 २३ (तनमािणातधन)

सािा कसाँचाइ पुगेको के्षत्रिल हेक्टर 65000 18177 ६६२०.७९



आ.व.०७३/०७४ को बजेट खचिको अवस्था

दववरण बजेट (रु हजारमा) खचष (रु

हजारमा)

दवत्तीय

प्रगदि %

चालु ८८,८३,४४,६६ ८७,९२,२२,७३ ९८.९७

पूूँजीगि २७,९०,३४,४२ २१,८५,१३,६९ ७८.३१

कूल

जम्मा

११६,७३,७९,०८ १,०९,७७,३६,४२ ९४.०३



वेरुज ुिथा र्र्छ्यौटको अवस्था

आ.व. ०७२।७३ सम्म र्र्छ्यौट गनि बााँकी जम्मा बेरुजु :

- बाह्र अवि बयासी करोड एघार लाख पैसठ्ठी हजार 

(१२,८२,११,६५ हजार)

२०७४ साल असार मसान्त्िसम्म बेरुजु र्र्छ्यौट रकम :

- ६ अवि ८१ करोड ०१ लाख ५३ हजार (६,८१,०१,५३ हजार)  

बेरुजु र्र्छ्यौट – ५३.१२%



आ.व. २०७३/७४ का केन्त्रीय कायिक्रम/आयोजना

पकहलो प्राथकमकता प्राप्त (P1) -

३४
दोश्रो प्राथकमकता प्राप्त (P2)  - १३

तेश्रो प्राथकमकता प्राप्त (P3)  - १

कूल जम्मा कायषक्रम संख्या - ४८



मन्त्रालयबाट सम्पन्न सघन अनुगमनको अवस्था

आ.व. तजतवस नपा गातवस

२०७०/०७१ १३ ११ -

२०७१/०७२ २१ १८ २३

२०७२/०७३ २७ २७ ३२

२०७३/०७४ ११ ११ ५

7

११

११

५

गि आ.व. २०७३/०७४को सघन अनगुमन 

तजतवस नपा गातवस
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आ.व. बजेट (रु करोडमा) खचष (रुकरोडमा) % 

चालु पुूँदजगि जम्मा चालु चालु
% 

पुूँदजगि पुूँदजगि
% 

जम्मा

०६९।७० ३३३८ ४९६ ३८३४ ३०२१ ९१ ४१० ८३ ३४३२ ८९

०७०।७१ ४२९६ ३५७ ४६५४ ३६०० ८५ २१६ ६० ३८१७ ८२

०७१/७२ ४२२४ १५२० ५७४४ ३९५३ ९४ ७६८ ५१ ४७२१ ८२

०७२/७३ ५३४७ २३७७ ७७२४ ४६६२ ८७ १४६९ ६२ ६१३० ७९

०७३/०७

४

८८८३ २७९० ११६७९ ८७९२ ९८.९

७

२१८५ ७८.३१ १०९७७ ९४.

०६

पतिल्लो ५ बषिको खचिको तस्थति



सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यकूो अध्यक्षिामा तमति 

२०७४/१/२० मा भएको ३९औं रातिय तवकास समस्या

समाधान सतमतिको वैठक को तनणियको यस मन्त्रालयसाँग 

सम्बतन्त्धि तवषयको प्रगतिबुूँिा प्रगदि
स्वीकृत कायम

कवसृ्ततीकरण

अिुरूप संघ, 

प्रदेश र

स्थािीय

तहमा रहिे

संगठि

एककि गरी

सो अिुसार

१५ कदिकभत्र

पुि:संरचिा

गिे ।

 स्थािीय तहमा कममचारी व्यवस्थापिका लाकग स्थािीय तह अन्तगमत

रहिे कवषयगत इकाईहरूको कामको के्षत्राकिकार र कायम कववरण

सम्बन्धमा SSOP बिाउि कृकष कवकास मन्त्रालय, बि तथा भू-

संरक्षण मन्त्रालय, पशुपंक्षी कवकास मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय,

भौकतक पूवामिार तथा यातायात, शहरी कवकास, कसंचाई, खािेपािी

तथा सरसिाई र मकहला बालबाकलका तथा समाज कल्याण

मन्त्रालयलाई अिुरोि गरी पठाएको ।

 स्थािीय पूवामिार कवकास तथा कृकष सडक कवभाग र मातहतका

कजल्ला प्राकवकिक कायामलयमा कायमरत सबै प्राकवकिक

कममचारीहरूलाई कमकत २०७४।४।१ गते देखी स्थािीय तह मातहत

कामकाज गिे गरी खटाउिे र रा.प. कितीय शे्रणीका कममचारीको

हकमा प्रस्ताव गरी मन्त्रालयमा पठाउि किदेशि कदइए अिुसार १२०

जिा सब इन्जजकियर (रा.प.अिं. प्रथम) लाई स्थािीय तहमा खटाउिे

प्रकृया अगाडी बढाइएको ।

 कजल्ला समन्वय सकमकतमा कायमरत कममचारीहरू मध्यबाट

आवश्यकता र प्राथकमकताकोआिारमा कममचारी व्यवस्थापि सकमकत



३९ औं.........
बुूँिा प्रगदि

राकरि य योजिा

आयोगबाट तयार

भएको २०७४/७५

को बजेटलाई

संकघयता अिुरूप

पुि:संरचिा तथा

कवत्तीय हस्तान्तरण

सम्बन्धी

मागमदशमिलाई ५

कदिकभत्र अन्न्तम

रूप कदइ त्यसै

अिुसार आगामी

आ.व. को बजेट

तयार गिे ।

 सङ्घीय पुि:संरचिा तथा कवकत्तय हस्तान्तरण सम्बन्धी मागमदशमि

अिुरूप यस मन्त्रालयबाट सञ्चालि भैरहेका स्थािीयस्तरका

अकिकांश आयोजिाहरू (िगरके्षत्र पूवामिार कवकास कायमक्रम, 

िोहरमैला व्यवस्थापि प्राकवकिक केन्द्र, ग्रामीण खािेपािी तथा

सरसिाई कायमक्रम, स्थािीय यातायात पूवामिार कवकास

कायमक्रम, सािा कसाँचाई िदी कियन्त्रण तथा अन्य पूवामिार, 

सुिौला हजार कदि कायमक्रम, स्थािीय सडक सुिार कायमक्रम, 

वातावरण मैत्री स्थािीय शासि कायमक्रम, आकथमक केन्द्र तथा

दुई कजल्ला जोड्िे सडक, बौद्ध दशमि तथा गुम्बा कवकास

सकमकत, आकदवासी जिजाती उत्थाि प्रकतष्ठाि र उपेकक्षत

उत्पीकडत र दकलत बगम उत्थाि कवकास सकमकतका

कायमक्रमहरू) रकम सकहत स्थािीय तहमा हस्तान्तरण गरी

सोही बमोकजम आ.व. २०७४/७५को बजेट जारी भएको ।

 स्थािीय तहको योजिा तथा बजेट तजुममा कदग्दशमि, २०७४

सङ्घीय माकमला तथा स्थािीय कवकास मन्त्रालयबाट तयार भई

सोही बमोकजम स्थािीय तहको बजेट तथा कायमक्रम तजुममाको



आयोजना र कायिक्रमहरुको बार्षिक प्रगति (भौतिक) 

आयोजना / कायषक्रमहरुको

दववरण
संख्या

८० प्रकतशत भन्दा माकथ ११
५०-७९.९९ प्रकतशत ६
५० प्रकतशत भन्दा कम ३२
जम्माआयोजना संख्या ४९
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आयोजना / कायषक्रमहरुको दववरण संख्या

८० प्रदिशि भन्दा मादि ३२

५०-७९.९९ प्रदिशि ७

५० प्रदिशि भन्दा कम ३

दवदत्तय प्रगदि मात्र पठाएका कायषक्रम
/ आयोजना

४

प्रगदि नभएका/नहुनेआयोजना २

जम्माआयोजना संख्या ४८



P1 आयोजना र कायिक्रमहरुको बार्षिक प्रगति 

(भौतिक) 

आयोजना / कायषक्रमहरुको

दववरण
संख्या

८० प्रकतशत भन्दा माकथ ११
५०-७९.९९ प्रकतशत ६
५० प्रकतशत भन्दा कम ३२
जम्माआयोजना संख्या ४९
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P1 आयोजना / 

कायषक्रमहरुको दववरण
संख्या

८० प्रदिशि भन्दा मादि २४

५०-७९.९९ प्रदिशि ५

५० प्रदिशि भन्दा कम २

दवदत्तय प्रगदि मात्र पठाएका कायषक्रम
/ आयोजना

२

प्रगदि प्राप्त नहुनेआयोजना (सािा

कवकास आयोजिा)
१

जम्माआयोजना संख्या - सािारण प्रकृकतका

५ वटा सकहत ( मन्त्रालय, डोकलडार, केन्द्रीय पञ्जीकरण ३४



अन्त्य महत्चपणूि उपलतव्धहरू 

• गाउाँपातलका िथा नगरपातलकाको संख्या िथा सीमाना तनधािरण भै सातवकका स्थानीय तनकायहरु

हाल स्थानीय िहमा रुपन्त्िरण भएका िन् ।

• स्थानीय िहको पतहलो र दोश्रो चरणको तनवािचन प्रयोजनको लातग नवलपरासी र रुकुम तजल्लामा

रहकेा गाउाँपातलका िथा नगरपातलकाहरुलाई ४, ५ र ६ नं प्रदशेमा पने गरर स््पष्ट गररएको ।

• तवराटनगर र वीरगंज उपमहानगरपातलकालाई महानगरपातलका घोषणा गररएको ।

क) संघीय कानूनहरु (ऐन िथा तनयमावली):-

क्र.

सं.

दवर्यवसु्त कायाषन्वयनको

अवस्िा

१ गाउाँपाकलका तथा िगरपाकलकाको वडाको संख्या

कििामरण ऐि, २०७३

जारी भएको

२ जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय)

कियमावली, २०७४

जारी भएको

३ स्थािीय शासि सञ्चालि सम्बन्धी कविेयक, २०७३ संसदमा कवचाराकिि

४ राकरि य दकलत आयोग सम्बन्धी कविेयक व्यवस्थाकपका-

संसदबाट पाररत

५ राकरि य समावेशी आयोग सम्बन्धी कविेयक व्यवस्थाकपका-संसदबाट

पाररत

६ आकदवासी जिजाकत आयोग सम्बन्धी कविेयक व्यवस्थाकपका-संसदबाट

पाररत



क्र.सं. दवर्यवसु्त कायाषन्वयनको अवस्िा

९ राकरि य मुन्िम आयोग सम्बन्धी कविेयक व्यवस्थाकपका-संसदमा पेश

१० जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र

सजाय) ऐि, २०६८ लाई संशोिि गिम बिेको
कविेयक

व्यवस्थाकपका-संसदमा पेश

११ स्थािीय सेवाको गठि र सञ्चालि सम्वन्धी

कािूि

प्रारन्िक मसौदा तयार

१२ स्थािीय तहका किवामकचत पदाकिकारीहरुको

सुकविा सम्बन्धी कािूि (प्रदेश कािूि)

राय परामशमको लाकग मसौदा

अथम मन्त्रालय पठाईएको

१३ संङ्घ, प्रदेश र स्थािीय तहको शासकीय प्रवन्ध

सम्बन्धी कािूि
कायमशतम (ToR) तयार गरी

कायामरि

१४ कजल्ला समन्वय सकमकतको सङ्गठि,

व्यवस्थापि तथा कायम कजमे्मवारी (प्रदेश

कािूि)

अध्ययि प्रकतवेदिलाइम अन्न्तम

रूप कदि बांकी

उपलतव्धहरू ......



उपलतव्धहरू ......

स्थानीय िहको लातग नमूना काननू/कायितवतध िथा आदेशहरु:-

क्र.

सं.

दवर्यवसु्त कायाषन्वयनको अवस्िा

१ कायमसम्पादि कियमावली:

गाउाँपाकलकाको कायमसम्पादि

कियमावली

स्वीकृत िमूिा कियमावली मन्त्रालयको

Web-site मा रान्खएको

२ िगरपाकलकाको कायमसम्पादि

कियमावली

३ कायम कवभाजि कियमावली:

गाउाँपाकलकाको कायमकवभाजि

कियमावली

स्वीकृत िमूिा कियमावली मन्त्रालयको

Web-site मा रान्खएको

४ िगरपाकलकाको कायमकवभाजि

कियमावली

५ उपमहािगरपाकलकाको

कायमकवभाजिकिमायवली

६ महािगरपाकलकाको कायमकवभाजि

किमायवली

७ किणमय वा आदेश प्रमाणीकरण कािूिः स्वीकृत िमूिा कियमावली मन्त्रालयको



क्र.

सं.

दवर्यवसु्त कायाषन्वयनको अवस्िा

८ िगर कायमपाकलकाको किणमय वा आदेश

प्रमाणीकरण (कायमकवकि) कियमावली

९ गाउाँ /िगर कायमपाकलकाको बैठक संचालि

कायमकवकि, २०७४ (िमूिा)
मन्त्रालयको Web-site मा
रान्खएको ।

१० गाउाँसभा तथा िगरसभाको बैठक सञ्चालि

तथा कविायि कायमकवकि सम्वन्धी कािूि

(प्रदेश कािूि) कायमकवकिको रुपमा स्वीकृत

गरी जारी गिेगरी तयारी भएको

मन्त्रालयको Web-site मा

रान्खएको ।

११ िमूिा आचार संकहताः

गाउाँपाकलका तथा िगरपाकलकाका

किवामकचत पदाकिकारीहरुको आचार संकहता

- किवामकचत पदाकिकारीहरुको िमूिा

आचार संकहता स्वीकृत भै

मन्त्रालयको Web-site मा

रान्खएको ।

१२ गाउाँपाकलका तथा िगरपाकलकाको सेवा

प्रवाहको मापदण्ड (िमूिा)

- आिारभूत सेवा प्रवाहको ढााँचा र

िारामहरुको िमूिा मन्त्रालयबाट

उपलब्ध गराइ सककएको

- सबै कवषयगत के्षत्र हस्तान्तरण

उपलतव्धहरू ......



उपलतव्धहरू ......
क्र.सं

.

दवर्यवसु्त कायाषन्वयनको अवस्िा

१४ स्थािीय तहबाट गररिे कसिाररस र

प्रमाणीत सम्वन्धी मागमदशमि

मन्त्रालयको Web-site मा

रान्खएको

१५ स्थािीय तहको पार्श्मकचत्र (Profile) को

खाका

मन्त्रालयको Website मा

रहेको

१६ गाउाँपाकलका, िगरपाकलका तथा वडा

कायामलय भविको कडजाइिको िमूिा

मन्त्रालयको Website मा

उपलब्ध गराईएको

१७ स्थािीय तहको योजिा तथा वजेट

तजुममा र कायामन्वयि सम्वन्धी कायमकवकि

(िमूिा)

मन्त्रालयको Web-site मा

रान्खएको

१८ गाउाँपाकलका/िगरपाकलकाको

कवकियोजि ऐि, २०७४ (िमूिा)

मन्त्रालयकोWeb-site मा

रान्खएको

१९ गाउाँपाकलका/िगरपाकलकाको अथम

सम्बन्धी प्रस्तावलाई कायामन्वयि गिम

बिेको कविेयक “आकथमक ऐि, २०७४” 

मन्त्रालयकोWeb-site मा

रान्खएको



अन्त्य थप उपलतव्धहरु

• ७४४ वटा स्थानीय िहमा कायिकारी अतधकृिहरू खटाई स्थानीय िह सञ्चालनका लातग 

अतभमुखीकरण सम्पन्न गररएको ।

• प्रदशे नं. ३,४,६ का नवतनवाितचि जनप्रतितनतधहरूलाई अतभमुखीकरण िातलम सम्पन्न 

।

• ल्याब उपकरण, ल्याब भवन र जनशति व्यवस्थापनका लातग बजेट उपलव्ध गराई सो 

सम्बन्त्धी कायि, अगाडी बढेको, ७ वटा ल्यावलाई के्षतरय प्रयोगशालाको रुपमा अगाडी 

बढाउने कायि भएको ।

• अनुगमन िथा तनरीक्षण प्रणालीलाई प्रभावकारी एवं व्यवतस्थि बनाउनका लातग चालू 

आ.व.का लातग मन्त्रालयका सह- सतचवहरूको संयोजकत्वमा साि प्रदशे अन्त्िगििका 

ित्कातलन स्थानीय तनकायको सघन अनुगमन गने लक्ष्य अनुरूप र्ागुन मसान्त्िसम्ममा

११ वटा तजल्ला तवकास सतमति, ११ वटा नगरपातलका र ५ वटा गाउाँ  तवकास 

सतमतिको सघन अनुगमन सम्पन्न गरी प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा िि् िि् तनकायमा 

आवश्यक तनदशेन ददइएको ।

• कवकेन्द्रीकरणको के्षत्रमा कवशेष योगदाि पर्याएको संस्था स्वशासि अध्ययि
प्रकतष्ठाि, काठमाडौंलाई तवकेन्त्रीकरण प्रवर्द्िन पुरस्कार - २०७४ प्रदान गररएको ।

• माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षिामा मन्त्रालय स्िरीय तवकास समस्या समाधान सतमति 

िथा वार्षिक समीक्षा बैठक सम्पन्न गनुिका साथै आ.व. २०७२/७३ मा सञ्चातलि िथा 

सम्पाददि कायिक्रमहरुको प्रदशेस्िरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी साि वटै प्रदशेमा 



उपलतव्धहरू ......
• साविजतनक िुईनलाई झोलुङ्गेपुलवाट तवस्थातपि गनिका लातग हालसम्म ५४ वटा 

झो.पु. तनमािण सम्पन्न भएका र बााँकी झो.पु.हरू तनमािणको प्रकृयामा रहेको ।

• बेरूजु र्ियौटको मातसक कायियोजना बनाई सोही अनुरूप बेरूजु र्ियौटको कायि 

िदारूकिाका साथ अतघ बढेको ।

• ४८१ वटा गाउाँपातलकालाई के्षरगि तस्थति खुल्ने गरी पार्श्ि तचर बनाउन तनदशेन 

ददईएको ।

• तनवािचन के्षर पूवािधार तवकास कायिक्रम (सञ्चालन कायितवतध), (पतहलो संशोधन) 

तनयमावली, २०७१ मा पतहलो संशोधन गररएको । 

• तनवािचन के्षर तवकास कायिक्रम सञ्चालन कायितवतध (िैठौ संशोधन) तनयमावली, 

२०५८ मा िैठौ संशोधन गररएको ।

• सबै प्रकारका िुवािुि अन्त्त्य सम्बन्त्धी महासन्त्धी कायािन्त्वयनको प्रतिवेदन परराि 

मन्त्रालय मार्ि ि संयुि रािसंघमा पठाइएको ।

• Online मार्ि ि नाम व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा २१ तजल्लाहरुका ४१ 

नगरपातलकाहरु र ६० गा.तव.स.बाट १३३१०४ वटा जन्त्मदिाि, २१५७७ वटा

मृत्युदिाि, ४८४३५ वटा तववाहदिाि र ८२१ वटा सम्बन्त्ध-तवच्िेदको घटना दिाि 

गररएको ।

• भुकम्प प्रभातवि १४ तजल्लाहरूमा नीतज आवास तनमािणका लातग २०७४ असार २७ 

गिेसम्ममा पतहचान भएका ६४७७९९ घरधुरीमध्ये ५,७१,५५३ घरधुरीहरूसंग 

अनुदान संझौिा सम्पन्न भएको । ५,६५,६४६ घरधुरीहरूले प्रथम दकस्िा ४७,९८९ 

जना ले दोश्रो दकस्िा र २२३४ जनाले िेश्रो दकस्िा रकम भुिानी प्राप्त गरेका ।



प्रगति तववरण

annual-mdac-73-74 - 26 Projects.pdf


• हालसम्म यस मन्त्रालय मािहि रहकेा र तिनले गररआएको 

काम अब बन्ने संवैधातनक आयोगबाट हुने भएपति त्यस्िा 

सतमति, आयोग, प्रतिष्ठानमा कायिरि जनशति, सम्पति िथा 

दातयत्वको व्यवस्थापन गने तबषय ।

• RRRSDP ले DPR ियार गररसकेको कररव २०० दक.मी. 

सडक आयोजनाको तनमािणको लातग बजेट व्यवस्थापन गने 

तबषय ।

• तवगिमा स्थापना गररएको देशभर ठूलो संख्यामा रहकेा 

नागररक संस्थाहरू र सामातजक पररचालनका उपलव्धीलाई 

पररवर्ििि सन्त्दभिमा संस्थागि गने तवषय ।

• सशिि अनुदान िथा तवशेष कायिक्रमको अनुगमन िथा 

सहजीकरणको तवषय ।

• मुख्य मागिबाट स्थानीय केन्त्रसम्मको पहुाँचसम्म िथा वडा 

कायािलयबाट स्थानीय िहको केन्त्रसम्मको पहुाँच मागि तनमािण ।

क) मन्त्रालयस्तरीय दवकास समस्या

समाधान सदमदिबाट सम्बोधन हुनुपने

दवर्यहरू :



ख) रातिय तवकास समस्या समाधान सतमतिबाट 

सम्बोधान हुनुपने सवालहरू :
• सबै स्थानीय िहको प्रशासतनक संरचना तनमािण र कायािलय सञ्चालन, 

जनशति व्यवस्थापन ।

• संतवधान प्रदि अतधकार बमोतजम कायि गनि स्थानीय िहमा जनशति र 

संस्थागि संरचना हस्िान्त्िरण ।

• सबै स्थानीय िहको केन्त्रमा बैंक िथा तवतिय संस्थाको स्थापना र तवतिय सेवा 

सञ्चालन

• स्थानीय िहको कायि के्षरतभर परेका तवद्यालय िथा स्वास््य संस्थाको भौतिक 

संरचना र सुतवधाको न्त्यूनिम मापदण्ड ।

• स्थानीय िहमा ित्काल आवश्यक प्रातवतधक जनशतिको व्यवस्थापन र 

पररचालन एवं स्थानीय िहको प्रशासतनक प्रमुखको व्यवस्था ।

• स्थानीय िहलाई आवश्यक यन्त्र, उपकरण िथा सवारी साधनको व्यवस्था ।

• स्थानीय िहको (वडाको लातग समेि) कायािलय तनमािणको लातग आवश्यक 

जग्गा एवं बजेटको व्यवस्थापन ।

• संवैधातनक व्यवस्था बमोतजम पररवर्ििि सन्त्दभिमा स्थानीय िहका राजनीतिक 

पदातधकारी एवं कमिचारीको क्षमिा तवकास ।

• उपत्यका लयायि दशेैभरका स्थानीय िहलाई आवश्यक पने र्ोहरमैला 



धन्त्यवाद!!!


