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पृ भूिम

नेपाल अिधरा यको संिवधान, २०४७ मा अ तरिनिहत “रा यको िनदशक िस ा त तथा नीितह ” ले
िवके ीकरणमाफत जनतालाई शासनमा संल न हने अिधकतम अवसरह दान गन िनिद गरेको छ । यसैलाई
आ मसात गरी थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ र िनयमावली, २०५६ ले थानीय िनकायह लाई अिधकार
स प न गन ावधानह राखेको छ । थानीय तहमा िवके ीकरण र थानीय व–शासनको मा यमबाट
पूवाधारह को िवकास गन योजना तजुमा, काया वयन तथा स चालनको िज मेवारी थानीय िनकायह ले िलनु पन
आब यकता देिख छ ।
भौितक पवू ाधार, सामािजक िवकास तथा वातावरण े सँग स बि धत काय मह को काया वयनमा नेपाल
सरकारका िबषयगत के ीय िनकायह नै ि याशील रहेका छन् । उ िनकायह ले े गत ल य ाि को लािग
िबिभ न नीित तथा रणनीितह समेत अि तयार गरेका छन् । यस स दभमा कृ िष े को िवकासका लािग राि य
आवास नीित २०५३, फोहर मैला यव थापन राि य नीित २०५३, दीघकालीन कृिष योजना २०५४, यातायात
े को िवकासको लािग राि य यातायात नीित २०५८, िसंचाई े को िवकासको लािग िसंचाई नीित २०६०,
खानेपानी तथा सरसफाई े मा खानेपानी तथा सरसफाई राि य नीित २०६० आिद उ ले य रहेका छन् ।
कितपय िव मान िबषयगत नीित तथा रणनीितह ले थानीय िनकायह माफत स चालन ग रने थानीय पवू ाधार
िवकास स ब धी काय मह लाई समेट्न सके का छै नन् ।

ामीण पूवाधार िवकासको राि य रणनीित, २०५४ नेपाल सरकार (म ी प रषद) बाट २०५४ साल मंिसरमा
वीकृत भएको िथयो । िविभ न िवषयगत म ालय, दातृ सं था र थानीय िनकायह ले आ–आ नै िकिसमले
सम वय गरी राखेका ामीण पूवाधार िवकासका कामह को काया वयनमा एउटा सवमा य कृया अवल वन गन
ल य यस रणनीितले राखेको िथयो । दश वषको सांगठिनक परेखा र आव यक लगानी रकमको ेपण पिन
रणनीितले गरेको देिख छ । रणनीितले िनिद गरे अनस
ु ार २०५५ भा मा थानीय िवकास मं ालय अ तगत
थानीय पूवाधार िवकास तथा कृिष सडक िवभागको थापना भयो । थानीय तरमा पूवाधार िवकासका कायह
एउटै िनकायबाट स चालन गन उ े यले २०५८ साल वैशाखमा िज ला पूवाधार िवकास कायालय (हालको
िज ला ािविधक कायालय) िज ला िवकास सिमितको मातहतमा रहने गरी थापना ग रयो । यो रणनीितको समचु ा
मू याङ् कन गरीदा थानीय पूवाधार िवकासमा एक ार णाली र बहिवषयगत उ े य राखेको भए तापिन काय पमा
यादातर ामीण सडक िनमाण तफ मा के ि त रहेको देिखयो ।
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ लागू भएपिछ थानीय िनकायह को अिधकार े , ोतको यव था र
प रचालनमा हने यापकताले यी िनकायह को देश िवकासमा मह वपूण योगदान हने िनि त छ । थानीय व–
शासन णाली अ तगत थानीय िनकायह लाई बढी ि याशील, जनमख
ु ी र उ रदायी बनाउने उ े य अनु प
सािवकमा के ीय िनकायह बाट स चालन ग रएका काय मह को अिधकार िन ेपण गरी थानीय िनकायह लाई
अ य े लगायत पूवाधार िवकास स ब धी काय मह को तजमा,
ु काया वयन र काया वयन प ात आव यक
ममत, स भार र स चालनको िज मेवारी सिहत ह ता तरण ग रन ि या अवल वन ग रएको छ । यस ममा
के ीय तरबाट ग रने पूवाधार िवकासका े गत यासह र थानीय िनकायह बाट ग रने थानीय तरका
िवकासका यासह बीच साम ज यता समेत ग रने छ ।

थानीय वाय शासन ऐन र िनयम लागू भएको लामो अविध भइस दापिन दीघकालीन सोचको अभाव,
िवके ीकरणको मम अनु प थानीय िनकायलाई थानीय पूवाधारका कामह िन ेपण नहन,ु ऐनको भावना
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२.
२.१

२.२

अनु प ामीण तथा शहरी पूवाधारमा के कसो गनु पदछ भ ने बारेको प खाका तयार हन नस न,ु थानीय
तरमा काया वयन ग रने पूवाधार काय मह बाट गणु तरीय ितफल ा हन नस नु आिद कारणह ले ामीण
पूवाधार िवकासको राि य रणनीित, २०५४ मा बृहत् पूनरावलोकन गन आव यक देिखएकोले सोही अनु प
थानीय पूवाधार िवकास स ब धी नीित, २०६१ तजुमा गरी लागु ग रएको छ ।

थानीय पूवाधारको प रभाषा

थानीय पूवाधार भ नाले थानीय तरमा संचालन ग रने पूवाधार िवकास िनमाण एवं स चालन र ममत स व धी
योजना, आयोजना, प रयोजना तथा काय मलाई जनाउँछ । यस अ तगत िन न े ह समेिटएका छन ।

थानीय यातायात

थानीय यातायात अ तगत थानीय तरमा िज ला एवं ामीण / कृ िष सडक, शहरी सडक, हेिल याड, झोलङ
ु ् गे
पल
ु , िज ला एवं ामीण सडकमा पन पल
ु पल
ु ेसा, कलभट, गोरेटो घोडेटो, र जमु ाग, तइु न, के वलकार र याि टङ
स ब धी काय म पनछन् ।

िसंचाई तथा नदी िनय ण

िसंचाई तथा नदी िनय ण अ तगत पहाडमा २५ हे टर र तराईमा २०० हे टर स मका िसंचाई आयोजना, भूमीगत
जल आयोजना ज तै यालो ट् यूववेल, रोअर प प, ेडलर प प आिद र एउटै िज ला िभ का नदी, खोला,
खो साह को नदी िनय ण स व धी काय म पनछन् ।

२.३ लघु जल िव ुत तथा वैकि पक उजा
२.४
२.५

२.६
२.७

लघु जल िव तु अ तगत ५०० िक. वा. स मका जल िव तु उ पादन तथा िवतरण र वैकि पक उजा स ब धी सबै
िवकास काय म पनछन्।

खानेपानी, ढल िनकास तथा सरसफाई

खानेपानी, ढल िनकास तथा सरसफाई अ तगत थानीय तरमा स चालन ग रने खानेपानी आयोजना, ढल िनकास
र यि गत, घरायसी तथा सामदु ाियक सरसफाई एवम् वाताबरणको सधु ार स ब धी काय म पनछन् ।

आवास, भवन तथा शहरी िवकास

आवास, भवन तथा शहरी िवकास अ तगत िन न कारका थानीय पवू ाधारह पनछन्ः
 ामीण वि त िवकास काय म अ तगत छ रएका वि तह लाई झु डमा (Cluster) रा ने काय म;
 नगरपािलका र नगरो मख
ु े मा भौितक योजना स ब धी स पूण काय; र
 कोप यव थापनको पवू तयारी (Preparedness) र भूक प, बाढी, पिहरो तथा आगलागी िनय णमा
आब यक जनचेतना अिभबिृ गन काय मह ।

फोहर मैला यव थापन

नगरो मूख गाउँ िवकास सिमित र नगरपािलकाह को फोहर मैला संकलन, पथृ ि करण, ओसार पसार, क पो
ला ट र सेिनटरी ले ड िफल साइट िवकास तथा स चालन स ब धी काय म यस अ तगत पनछन्।

सामािजक पवू ाधार

सामािजक पूवाधार अ तगत थानीय े का सामुदाियक र सावजिनक भवन (सरकारी कायालय, वा य, िश ा,
सामुदाियक, मनोर जन, परु ाताि वक, सां कृितक, धािमक आिद) िनमाण, स चालन एवम् ममत तथा स भार
स ब धी काय म पनछन् ।
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३.

ल

४.

उ ेय

५.

थानीय जनताको सि यता र सहभािगतामा उनीह को सामािजक तथा आिथक अव थामा सधु ार भई ग रवी
िनवारणमा सहयोग पु नेछ ।
भौितक तथा सामािजक पूवाधारको मा यमबाट मिहला, अपांग, िपछिडएका, उ पीिडत, उपेि त एवं दिलत वग
सिहतका थानीय जनताह को सामािजक सेवा, आिथक अवसर र ोतको पहँचमा अिभवृि हनेछ ।

रणनीित

उपरो उ े य हािसल गन िन न नीितह अवल वन ग रने छन्:
५.१.
५.२.
५.३.
५.४.

६.

िबषयगत मं ालयह बाट थानीय तरमा स चालन हने पूवाधार स व धी काय मह थानीय िनकायमा
िन ेपण (Devolution) ग रनेछ ।
थानीय पूवाधार िवकासका लािग उपयु सं थागत संरचनाको िवकास एवम् ािविधक मतामा
अिभबृि ग रनेछ ।
जनसहभािगताको मा यमबाट थानीय पवू ाधार िवकासमा थानीय ोत, साधन र सीप प रचालन गन
अवधारणा तथा कायशैली अबल वन ग रनेछ ।
थानीय पूवाधार िवकासमा संल न दातृ िनकाय बीच साम ज यता कायम गद उपल ध ोतको
भावकारी उपयोग ग रनेछ ।

नीित

उपरो नीित लागू गन िन न रणनीितह काया वयन ग रने छन्:

६.१

िबषयगत मं ालयह ले थानीय पूवाधार स व धी काय म थानीय िनकायमा िन पे ण गन ।

६.२.

थानीय पूवाधार िवकासका लािग उपयु सं थागत संरचनाको िवकास एवम् ािविधक
मता अिभबृि गन ।

६.१.१ थानीय पूवाधार िवकासका काय र ोत थानीय िनकायमा िन ेपण ग रनेछ ।
६.१.२ के ीय तर र थानीय तरका काय मह प पमा बिगकृत ग रनेछ ।
६.१.३ थानीय पूवाधारको पूण िन ेपण स व धी योजना तयार ग रनेछ ।

६.२.१
६.२.२
६.२.३

थानीय िनकायमा आब यक जनशि यब थापनका लािग थानीय सेवाको गठन र संचालन
ग रनेछ । िज ला िवकास सिमितबाट िवषयगत शाखामा ािविधक पदपूित नभएस म िज ला
ािविधक कायालयका ािविधकह िज ला िवकास सिमितमा काजमा कायरत रहनेछन्◌् ।
थानीय पूवाधार िवकासका लािग समयव पमा िज ला िवकास सिमित र नगरपािलकामा
तोिकएको मापद डको आधारमा य ता िनकायको प रषदले िनणय गरे अनस
ु ार स वि धत
पूवाधार शाखाको थापना ग रनेछ ।
थानीय िनकायमा िबषयगत पूवाधार शाखा गठन नभएस म थानीय पूवाधार ि याकलाप
यव थापनका लािग िज ला िवकास सिमित अ तगत रिह िज ला ािविधक कायालयले
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िबषयगत शाखाको पमा काम गनछ । ािविधक शाखा गठन भएपिछ िज ला ािविधक
कायालय वतः खारेज हनेछ ।

६.२.४ दश योजना अविध िभ मा संव सं था (िज ला िवकास सिमित, गाउँ िवकास सिमित,
नगरपािलका, उपभो ा सिमित, िनमाण यवसायी आिद) तथा जनशि को मता अिभवृि का
लािग मानव संशाधन िवकास तथा यव थापन योजना तयार गरी लागू ग रनेछ । िवषयगत
शाखाको मता अिभवृि गन स वि धत म ालय÷िवभागह बाट िज ला िवकास सिमितलाई
आव यक सहयोग उपल ध गराइनेछ ।
६.२.५
६.२.६

६.२.७

६.३

६.२.८

थानीय िनकायलाई पूवाधार िवकासको अिधकार र दािय व सु पेपिछ थानीय पूवाधार िवकास
तथा कृिष सडक िवभागको संगठन र काय े लाई समयानक
ु ू ल पूनरावलोकन ग रनेछ ।

थानीय पूवाधार स व धी स पक (Focal) म ालयको पमा थानीय िवकास म ालय हनेछ ।
थानीय पूवाधार िवकास स ब धी नीित िनमाण, सूचना यव थापन र वाह, उपयु िविध
िवकास तथा काया वयन, अनस
ु धान र िवकासका कायह थानीय िनकाय र िवषयगत
मं ालय / िबभागसँगको सम वय सो म ालयले गनछ ।
थानीय पूवाधार स ब धी काय थानीय तरमा स प न गन िज ला िवकास सिमितले
ािविधक सेवा बा ोतबाट समेत ा गन स नेछन् ।
थानीय पूवाधार िवकास कायको गुण तर स व धी मापद ड तयार गरी लागू ग रनेछ ।

जनसहभािगताको मा यमबाट थानीय पूवाधार िवकासमा थानीय ोत, साधन र सीप
प रचालन गन अवधारणा तथा कायशैली अबल वन गन ।

६.३.१ आविधक िज ला, नगर तथा गा. िव. स. योजनाका आधारमा े गत िज ला पूवाधार िवकास
योजना तयार गरी काया वयन ग रनेछ (ज तैः िज ला यातायात गु योजना, िज ला खानेपानी
तथा सरसफाई योजना, िज ला िसंचाई योजना आिद) ।
६.३.२

े गत िज ला पूवाधार िवकास योजना अनस
ु ार आयोजनाह ाथिमक करण गरी उपल ध
ोत र साधनका आधारमा िनि त समयाविधमा स प न हने आयोजनाह छनौट गरी
काया वयन ग रनेछ । यसरी ाथिमक करण गदा खासगरी थानीय सडक र पल
ू को हकमा
बषभरी संचालन हने आयोजनालाई ाथिमकता िदइनेछ ।

६.३.३. थानीय आव यकता, भौगोिलक अव था र े , समि गत आिथक िवकासमा पु न स ने
योगदान, र जन चाहना तथा उपल ध जनसहभािगताको तरको आधारमा सेवा तर िकटान गरी
पवू ाधार िवकास काय म स चालन ग रनेछ ।
६.३.४

थानीय पूवाधार िवकास िदगो र भरपद बनाउन ममूलक, वातावरण—मै ी, सहभािगता मक
काय णाली अपनाइनेछ ।

६.३.५

थानीय जनताको जीिवकोपाजनमा टेवा पयु ाउन सामािजक प रचालन, जागरण िवकास, लघु
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िव , लघु उ म ज ता पवू ाधार जोड (Infrastructure Plus) ि याकलापह स चालन गन गरी
थानीय पूवाधार िवकासका काय मह तजुमा तथा काया वयन गनु पनछ ।
६.३.६ आयोजना तजमाको
चरणदेिख नै थानीय पूवाधारको ममत स भार काययोजना समावेश गरी
ु
लागू गनु पनछ ।
६.३.७ थानीय पूवाधारह वािम वका आधारमा स बि धत िनकाय÷उपभो ा सिमितलाई स चालन
तथा ममत स भारका लािग िज मेवार बनाइने छ ।
६.३.८

६.४.

थानीय पूवाधार स ब धी सेवाको तर तोक गुण तर सिु नि त गन आव यकता अनस
ु ार
िनदिशका, मापद ड, िद दशन तयार गरी लागू गनु पनछ ।

६.३.९ पूवाधार िवकास स व धी के ि य तरबाट स चालन हने िवशेष काय मह मा थानीय
िनकायको संल नता व ध् न ग रनेछ ।

थानीय पूवाधार िवकासमा संल न दातस
ृ ं थाह बीच साम ज यता कायम गन ।

६.४.१ िब मान बैदेिशक सहयोग नीितको आधारमा तयार गरेको अवधारणा अनु प दातस
ृ ं थाह बीच
एक पता तथा सम वय कायम गरी थानीय िवकास म ालयले पूवाधार िवकासका लािग
आव यक बैदिे शक सहयोग प रचालन गनछ । यसका लािग दातृसं थाका ितिनिधह समेत
रहेको सम वय सिमित गठन ग रनेछ ।
६.४.२ दातस
ृ ं थाह को सहयोगमा थानीय तरमा स चालन हने काय म पूवाधार िवकासमा समािहत
ग रनेछ ।

६.५.

अ तर स बि धत िवषयह
६.५.१

थानीय पूवाधार िवकासका े मा लङ् िगक मल
ू वािहकरण सिु नि त गन मिहला सश करण
लाई मूल आधार बनाई काय म स चालन ग रनेछ ।

६.५.२ आिथक पमा सबभ दा पिछ परेका जनसमदु ाय लाई थानीय पूवाधार िवकासका काय ममा
लाभाि वत एवं सहभागी गराउन िबशेष यब था ग रनेछ ।
६.५.३ जनजाती, दिलत र उपेि त समदु ाय एवम् अपाङ् गह लाई थानीय पूवाधार िवकासका
काय ममा लाभाि वत एवं सहभागी गराउन ाथिमकता िदइनेछ ।
६.५.४ गैर सरकारी सं था, सामदु ाियक संघ सं था एवम् उपभो ाह को समूह तथा िनजी े लाई
थानीय पूवाधार िवकासमा साझेदार िनकायका पमा संल न गराउनु पनछ ।
६.५.५ सहभािगतामूलक

काय म तजमा,
ु काया वयन, अनगु मन तथा मू याङ् कन
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कृया

अनस
ु रण ग रनेछ ।
६.५.६

७. कायनीित

थानीय पूवाधार काय म संचालन गन र तरयु बनाउन पहँचका सूचकह तजमा
ु गरी लागु
ग रनेछ ।

उपरो रणनीित काया वयनको लािग िन नानस
ु ारका कायनीितह अवल बन गनु पनछ :

७.१. थानीय िवकास काय म

थानीय तरमा स चालन ग रने पूवाधार िवकास काय म संचालनका लािग गाउँ िवकास
सिमित, नगरपािलका तथा िज ला िवकास सिमित तरका काय मका लािग नेपाल सरकारले
सशत र िनशत गरी दईु कारको एकमु अनदु ान बािषक पमा उपल ध गराउनेछ । नेपाल
सरकारबाट उपल ध हने अनदु ान र आ त रक ोत समेतको आधारमा काय म तयार गरी गाउँ
िवकास सिमित, नगरपािलका तथा िज ला िवकास सिमितको स वि धत प रषदले आ–आ नो
काय म वीकृत गनछन् ।

थानीय तरका कामको बिगकरण र प रभाषा िन नानस
ु ार हनेछ:

७.१.१ गाउँ तरीय काय म
गाउँ िवकास सिमितका जनताको उपयोगको लािग गाउँ िभ तयार भएको वा तयार हने तथा
गाउँ िवकास सिमितको आविधक योजनामा परेको र गाउँ प रषदल
् े वीकृ त गरेको वािषक
योजनालाई गाउँ तरीय काय म भिनने छ ।

७.१.२ नगर तरीय काय म
नगर िभ का जनताको उपयोगको लािग नगर िभ तयार भएको वा तयार हने तथा
नगरपािलकाको आविधक योजनामा परेको र नगर प रषदल
् े वीकृ त गरेको वािषक योजनालाई
नगर तरीय काय म भिनने छ ।

७.२.

७.१.३. िज ला तरीय काय म
गाउँ र नगर तरीय काय ममा नपरेका िज ला िभ का जनताको उपयोगको लािग िज ला िभ
ब ने वा बनेका तथा िज ला आविधक योजनामा परेको र िज ला प रषदल
् े वीकृ त गरेको
योजनालाई िज ला तरीय काय म भिनने छ ।

थानीय पूवाधार आयोजनाको पिहचान, छनौट, ाथिमक करण, काया वयन

थानीय पवू ाधार िवकासका स भा य आयोजनाह को पिहचान, छनौट तथा ाथिमक करण थानीय
वाय शासन ऐन र िनयमावलीले िनिद गरेको ि या अनु प थानीय िनकायले गनछन् । स भा य
आयोजनाह को िनमाण काय र िनमाण प ात् स चालन र आव यक ममत तथा संभार कायह थानीय
िनकाय आफै ले वा लाभ ाहीको संल नतामा थानीय िनकायले गनछ ।
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७.२.१ आयोजना तजुमा तथा िडजाइन

थानीय िनकायले थानीय पवू ाधार िवकासका स भा य आयोजनाह को पिहचान, छनौट र
ाथिमिककरण थानीय वाय शासन ऐनले िनिद गरेको कृया अनु प गन संय तयार गनु
पनछ ।
 िज ला तरमा िविभ न िबषयगत थानीय पव
ू ाधार िवकास गु योजना तयार गरी सोही
अनस
ु ार काय म तजमा
ु र काया वयन गनु पनछ ।

थानीय पूवाधार िवकास आयोजना स चालन कृयामा एक पता याउन आयोजना
पिहचान, पवू स भा यता अ ययन, िव ततृ अ ययन तथा िडजाइन, प रमाण अनमु ान, दर
िव ेषण,िव तृत आयोजना ितवेदन, पज
ुँ ीगत खच र स चालन तथा संभार खच ज ता
िवषयह लाई मापद ड िभ समािव गनु पनछ ।
 आयोजना ाथिमक करण गदा बढी जनता लाभाि वत हने, गरीवी िनवारणमा सहयोग प ु ने ,
जनसहभािगता ा हन स ने, कम समयमा काया वयन भै बढी फाईदा िदने, दिलत
जनजाती एवम् िपछिडएको बगलाई बढी फाईदा हने, थानीय ोत र साधनको उपयोग हने
े ह लाई ाथिमकताको उ च तहमा रा नु पनछ ।

थानीय पूवाधार िवकास आयोजना स चालन गनु पूव आव यकता अनु प ारि भक
वातावरणीय परी ण र वातावरणीय भाव मू याङ् कन काय स प न गरी सो को आधारमा
आयोजना छनौट गन कृ याको अनस
ु रण गनु पनछ ।

थानीय वाय शासन ऐनका ावधानह सँग मेल खाने गरी िनदिशकाह पनु लखन र
यवि थत गनु पनछ । िडजाईन तथा लागत अनमु ान र िनमाण सपु रीबे ण खच अनमु ािनत
िनमाण खच . दश लाख स मको योजनामा ५ ितशत र सोभ दा मािथको योजनामा ३
ितशत भ दा बढी नहने गरी िनधारण गनु पनछ ।

थानीय पूवाधार िवकास आयोजनाह स चालनको लािग आव यक व त,ु सेवा र कायको
ख रद तथा आपूितको लािग थानीय तहमा सावजिनक िनमाण िनदिशका तयार गरी लागू गनु
पनछ ।

ामीण सडकको पहँच तराइमा र पहाडी िज लामा ब तीबाट मशः २ घ टा र ४ घ टाको
िहडाइमा पु न स ने ठाउँ स म यथाश य बषभ रनै सवारी साधन च ने गरी सडक िनमाण
गरी सिु वधा प¥ु याउनु पनछ ।

७.२.२ थानीय पूवाधार िवकास काया वयन ि या

७.२.२.१ आयोजना िनमाण यव थापन तथा सुपरीवे ण

थानीय िनकायले उपल ध ोत र साधन, आयोजनाको लाभ र लागत, थानीय
आव यकता, आयोजना स प न हने समयको िकटान सिहत जनसहभािगताको
आधारमा आयोजना स चालन गन कृया िनधारण गनछन् । साथै मागत
आयोजनाह स प न गन ाथिमकता िदइनेछ ।
आयोजनाको कृित, आकार, िनमाण कायमा अवल बन ग रने िविध आिदको
आधारमा िनमाण काय उपभो ा सिमित, थानीय गै सरकारी सं था, सामुदाियक
सं था माफत ग रने छ । ािविधक पले जिटल कृ ितका काम मा ठे का प ा
माफत गराउनु पनछ ।

थानीय पूवाधार िवकास आयोजनाको िनमाण यव थापन र सपु रीवे ण कायको
स पूण िज मेवारी ािविधक िबषयगत शाखाको हनेछ ।
9

थानीय पूवाधार िनमाण र ममत संभार गणु तर सिु नि तता योजना ९ गबि तथ
ककगचबलअभ एिबल० अनस
ु ार गनु पनछ ।

७.२.२.२ स चालन ममत तथा स भार

उपभो ा आफै ले ममत संभार गन आयोजना बाहेक थानीय िनकायले िव मान
पूवाधारह को ममत स भारको लािग आव यक बजेट यव था प ात मा नयाँ
आयोजनाह को लािग बजेट बाँडफाँड गनु पनछ ।
ममत स भारको लािग आव यक रकमको ोत प पिहचान र काया वयनको
अव थाको लािग यसको उिचत ब दोब त नगरी नयाँ आयोजनाह स चालन गरीने
छै नन ।

७.२.२.३ अनुगमन र मू याङ् कन

थानीय पूवाधार िवकास काय मह समयमा स प न गन र गणु तर सिु नि त गन
अनगु मन र मू याङ् कन िनदिशका तयार गरी लागू ग रनेछ ।

थानीय पूवाधार िवकासका काय मह को िनयिमत सपु रवे ण, अनगु मन र
मू याङ् कन तथा चौमािशक र बािषक सिम ा ग रनेछ । सपु रवे ण, अनुगमन तथा
मू याङ् कनका अनभु व स पूण थानीय िनकायह मा आदान दान गरी पूवाधार
िवकासका काय मह को भावकारी स चालनमा जोड िदनु पनछ ।
थानीय पूवाधार िवकास काय मको ितवेदन िनयिमत पमा थानीय िवकास
म ालय र स वि धत िबषयगत म ालयमा पठाउनु पनछ ।

बािषक काय योजना अनु प तोिकएको समय र िविनयोिजत रकमको आधारमा काय
स प न भएको नपाइएमा कारवािह गनु पनछ । य तो यब था सबै के ि य र थानीय
तरका िनकायह ले अवल वन गनु पनछ ।

७.२.२.४ ि थित ितवेदन

थानीय पवू ाधार िवकास काय मको ि थित ितवेदन थानीय िवकास म ालय माफत
स बि धत म ालय तथा िनकायह मा पठाउने यव था िमलाइने छ ।
थानीय िनकायह ले िनयिमत पमा िन न िवषयमा (चौमािसक, अध बािषक र बािषक) ि थित
ितवेदन थानीय िवकास म ालय र िवषयगत म ालय/िबभागमा उपल ध गराउने छन् ।







भौितक र िब ीय गित
सामािजक तथा वातावरणीय प
कूल खच
कूल आ दानी (नेपाल सरकार / बैदेिशक सहयोग)
आ त रक / बा ोत
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लेखा परी णले औ ँ याएका बाँक वे जहु र लेखा परी ण अविधको कूल खच
समय समयमा गरेको अनगु मन र यसको भाव/असर




यसैगरी िज लाका स पूण गाउँ िवकास सिमितह बाट िज ला िवकास सिमितले ि थित
ितवेदन ा गनछ र ा ितवेदनह िव ेषण गरी योगमा याउने छ ।

७.२.२.५ ते ो प

ािविधक परी ण (Third Party Technical Audit)

थािपत तथा तयार भइ लागू ग रने ािविधक परी ण प ितमा आधा रत रहेर थानीय तरका
पूवाधारह को ते ो प बाट ािविधक परी ण गन प तीको िवकास ग रने छ ।
लेखा परी ण, ािविधक परी ण, अि तयार दु पयोग अनस
ु धान आयोगको कारवाही राय /
सझ
ु ाव ज ता ितवेदन सावजिनक ग रने छ ।

७.२.२.६ सामािजक परी ण

थानीय पवू ाधार योजनाको सावजिनक एवम् सामािजक परी ण ग रनेछ । सावजिनक एवम्
सामािजक परी ण िविध तजमा
ु गरी लागू गन थानीय िवकास मं ालयले थानीय िनकायलाई
सहयोग पयु ाउने छ ।

७.३. सं थागत यव था
७.३.१. सम वय

के ीय तरमा काय गन िनकायह लाई नीित िनमाण, ािविधक टेवा, अनगु मन र मू याङ् कन ज ता
कायमा संल न गराई योजनाको तजुमा, काया वयन र अनगु मनको िज मेवारी थानीय िनकायह ले
िलनेछन । य ता कायमा िनजी े , गैर सरकारी सं था, सामुदाियक सं था एवम् उपभो ा सिमितको
भूिमकालाई प रपूरक एवं सहभागीको पमा व ध् न र सरलीकरण ग रनेछ ।

७.३.२ के ीय तथा थानीय िनकायह को भूिमका
७.३.२.१ के ीय िनकाय

के ीय तरका िनकायह ले (राि य योजना आयोग, थानीय िवकास म ालय, भौितक
योजना तथा िनमाण म ालय, जल ोत म ालय, िव ान तथा िविध म ालय आिद)
थानीय िनकायह को मता अिभबिृ गन, िन ेिपत कायको काया वयनमा उ ेरण गन
र मागको आधारमा ािविधक सहयोग उपल ध गराउने छन् । थानीय पूवाधारको कामसँग
स बि धत म ालयह बीच सम वय थानीय िवकास म ालयले गनछ । के ि य तरका
िनकायको भूिमका िन नानस
ु ार हनेछ :


थानीय तरमा स प न ग रने पूवाधार िवकास काय मका लािग आव यक
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नमस्, िनदिशका, पेिसिफके शन, वातावरण तथा सामािजक अ ययन िनदिशका
तयार गरी ािविधक मापद ड थािपत गन;
थानीय पूवाधार िवकास आयोजनाह स चालनको लािग उपयु हने
सावजिनक िनमाण िनदिशका तयार गरी लागू गन;
थानीय पूवाधार िवकासका लािग आ त रक तथा वा
गन के र थानीय िनकाय बीच सम वय गन;

ोत साधनह

वािहत

 िज ला िवकास योजना, िज ला यातायात गु योजना, िज ला खानेपानी तथा
सरसफाइ योजना ज ता िबषयगत योजना तयारीको लािग िनदिशका, मापद ड
आिद िवकास गरी लागू गन र यस स ब धी कायमा थानीय िनकायलाई मागको
आधारमा सहयोग पयु ाउने;
 बेदेिशक सहायता प रचालन गन दातृ िनकायह सँग सम वय गन;



थानीय िनकायबाट संचािलत आयोजनाह को काया वयनको अनगु मन तथा
मू याङ् कन गन;
थानीय पूवाधार िवकास ि यामा ाकृितक कोप यूनीकरणका उपयु
उपायह को खोज र अवल बन गन सहयोग पयु ाउने;

 पर परागत तथा थानीय साधन र ोतमा आधा रत सीप र िविधको खोज
तथा िवकास गरी लागू गन ो साहीत गन;
 मानव संसाधन िवकासको योजना तयार गन लगाई काया वयन गन गराउने;

 िनमाण कायह को गणु तर सिु नि त गन िबषयगत मापद डह तयार गराई लागू
गराउने;
 मागको आधारमा पूवाधार आयोजनाह को वातावरणीय प को ारि भक
परी ण एवं भाव मू याङ् कन अ ययन गन सहयोग गन;

 पूवाधार िवकास स ब धी सूचना संकलन गरी सूचना यव थापन तथा वाहको
लािग एक सूचना ोत के को थापना तथा िवकास गन र थानीय
िनकायह मा समेत यस िकिसमको पूवाधार िवकास तथा यव थापन सूचना
णाली थापना तथा स चालनमा आव यक सहयोग गन । साथै के ीय तर र
िज ला तरमा सूचना वाहलाई सिु नि त गन आव यक काय गन; र


थानीय तरमा िन ेपण भएका थानीय पूवाधार िवकास काय मको गित
ितवेदन स वि धत म ालय तथा िवभागमा िनयिमत पमा उपल ध हने
यब था िमलाउने ।
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७.३.२.२ थानीय िनकाय






थानीय पूवाधार योजना तजमा,
ु काया वयन, अनगु मन तथा मू याङ् कन, ममत स भार तथा
स चालनको पूण िज मेवारी थानीय िनकायलाई बनाइनेछ ।
थानीय िनकायले थानीय पूवाधारको योजना तजमा,
ु काया वयन, अनगु मन तथा मू याङ् कन
प ित तयार गरी िबषयगत ािविधक शाखालाई योजना स चालन गन कायमा पूण िज मेवारी
बनाई आ नो भूिमका अनगु मन, सपु रवे ण र मू याङ् कनमा के ि त गनु पनछ ।
योजना तजमा,
ु काया वयन, अनगु मन तथा मू याङ् कन, ममत स भार तथा स चालनमा
जवाफदेिहता एवम् पारदिशता बृि गनु पनछ ।
योजना स प न भए प ात स भार तथा स चालनका लािग लाभ ाही समूहलाई संल न गराउने
णालीको िवकास गनु पनछ ।
स बि धत िनकायह लाई थानीय पूवाधार िवकास स ब धी ितवेदन िदई य ता िनकायलाई
थानीय तरमा उपल ध ोत र साधन योग गन र थप आव यक ोत र साधन य ता
िनकायबाट उपल ध गरी पूवाधार िवकासलाई सिु नि त गराउन थानीय िनकायले मह वपूण
भूिमका िनवाह गनु पनछ ।

थानीय पूवाधार िवकासमा िविभ न िनकायको भूिमका तािलका – १ मा देखाए बमोिजम हनेछ ।

तािलका – १: िज मेवारी तािलका

ि याकलाप

योजना
तजुमा
र नीित

राि य योजना आयोग
– थानीय िनकायको
आविधक तथा वािषक
योजनाको लािग राि य
ि कोण स ब धी
िनदशन
–वािषक बजेट अनदु ान
रकमको िन यौल
–अनगु मन÷मू याङ् कन
–आविधक योजना,
वािषक योजना तजुमामा
एक पता कायम गन
गराउने

सङ् घीय मािमला तथा
थानीय िवकास म ालय
िवषयगत म ालय
/ थानीय पूवाधार िवकास
तथा कृिष सडक िवभाग
– िन ेपण योजना तयार
–नीित िनमाण
गरी २०६२/ ६३ देिख
–कायस पादन अनगु मन /
थानीय िनकायलाई
मू याङ् कन
िन ेपण गन ।
–दातृ सं थाह सँग
–पूवाधारको योजना,
सम वय
िडजाइन, यव थापन र
–िनदिशका ढाँचा
सम वय प ित
तयारी
थापनाको लािग
–तािलम तथा
थानीय िवकास
मानवसंसाधन िवकास
म ालय र थानीय
–अनस
ु धान तथा िविध
िनकायह लाई सहयोग
िवकास
।
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थानीय िनकाय÷
िवषयगत ािविधक
शाखा

– थानीय तरका
पूवाधार सेवाह को
आविधक एवं वािषक
योजनाह को तयारी,
समी ा एवं संशोधन
–िनदिशका,
ढाँचाह को तयारीको
लािग थानीय िवकास
म ालय र राि य
योजना आयोग लाई
सहयोग

िडजाइन र
लागत
अनमु ान

थानीय तरका पूवाधार
सेवाह का लािग नमस,
टा डड, पेिसिफके शन,
िनदिशका, िद दशन,
यानयु लको म यौदा
तयार गन गराउने

खरीद तथा
आपूित

ऐन नीित िनयम सधु ारमा
सहजीकरण र सम वय

िनमाण

अनगु मन र मू याङ् कन

सावजिनक
िनजी
साझेदारी

नीित, सम वय र
सरलीकरण

सांगठिनक
ढाँचा

ऐन िनयम तजुमा

उपभो ा संव धी कामको
बिगकरण, गणु तर र खच
यव थापन
म ालय÷िवभाग
आयोजना काया वयनमा
संल न नहने

– िवशेष नमस,
पेिशिफके शन,
टा डड, िडजाइन
– आयोजना तरका
स पूण िडजाइन र
अनमु ान
– िविनयम, िनदिशका
र कायिविध तयारी
स पूण
के ीय तरका काम र
थानीय तरका
ऐन िनयम म यौदा
कामह को यव था
के ीय तरका कामको
थानीय तरका
अनगु मन, मू याङ् कन र कायह को
िविधक परी ण
काया वयन
–ऐन, िनयम तजमा
ताव आ ान र
ु
–उपभो ा स व धी
काया वयन
कामको बिगकरण,
गणु तर िनधारण र
खच यव थापन
िज ला तरीय साधारण थानीय िनकायले
र िवकास कायालय
िवषयगत शाखा
नरहने
थापना गन
थानीय तरका पूवाधार
सेवाह का लािग नमस,
टा डड,
पेिसिफके शन,
िनदिशका, िद दशन,
यानयु लको म यौदा
तयार गन गराउने

७.३.२.३ संिघय मािमला तथा थानीय िवकास म ालय तथा अ तरगतका कायालयह को
सांगठिनक संरचना

िवके ीकरण कृ यालाई अिघ बढाउन सहजकताको भूिमका वहन गरी थानीय िनकायह को
मता अिभबिृ गन थानीय िवकास म ालय एवम् थानीय पवू ाधार िवकास तथा कृिष सडक
िबभागको सांगठिनक संरचनामा सधु ार ग रनेछ ।

७.३.२.४ जनशि

यब था तथा िवकास

िबषयगत शाखामा िज ला िवकास सिमितले कमचारी यब था नगरेस म िनजामित सेवा तफका
हाल थानीय िवकास म ालय अ तगत िज ला ािविधक कायालयमा कायरत कमचारीह को
पद थापना नेपाल सरकारले पल
ु दरव दी अ तरगत म ालय/िवभागमा गरी िज ला िवकास
सिमितको कायालय अ तरगतको िबषयगत शाखामा काजमा खटाउने यव था िमलाउने छ ।
हाल िज ला ािविधक कायालयमा कायरत कमचारीह ले चाहेमा थानीय सेवामा समायोजना
ग रने छ अ यथा अ य स वा ग रनेछ ।
थानीय सेवा ऐनको ावधान अनु प हाल थानीय तरबाट स चालन भइरहेका पूवाधार
िवकास योजना तजमा,
ु काया वयन तथा स चालनका लािग उपल ध जनशि को िकिसम र
सं या िवषयगत शाखाको दरव दी सज
ृ ना गन आधार हनेछ । यसको अित र थानीय तरमा
स चालन हने पूवाधारका14िकिसम, समय र िवकासको मसँगै थपघट हँदै जाने भएकाले

कुनै िनि त िकिसमका िवशेष जनशि को थायी पमा यव था तथा पूित नगरी आव यक
िवशेष सेवा करार वा अ य यव थाबाट ा ग रनेछ ।

थानीय िनकायह मा आव यक जनशि का लािग चािहने दरव दी िसजना तथा पदपूित
थानीय िनकायबाट आव यकतानस
ु ार हनेछ । सबै थानीय िनकायह ले ोत साधनको
उपल धता र कायबोझको आधारमा जनशि िवकास तथा यव थापन योजना तयार गनछन् ।
संगठन संरचना तयार नभएस म सं मण (Transition) योजनाको यव था ग रनेछ ।
यवसाियक िस ा त अनु प एउटा ामीण इि जिनय रङ् ग इकाईको थापना हनेछ । यस
िकिसमको इकाईले अ ययन, अनस
ु धान, परामश सेवा, चेतना जागरण, तािलम साम ी तयार र
तािलम काय म स चालन ज ता कामह गरी गराई थानीय िनकायह का लािग िविभ न
तहका आव यक ािविधक जनशि उ पादन तथा उपयु िविध िवकास तफ ठोस योगदान
पयु ाउनेछ ।

७.४. बजेट र कोष संचालन यव था

७.४.१ संघीय मािमला तथा थानीय िवकास म ालय / राि य योजना आयोगको बजेट अनमु ान


थानीय पूवाधारको लािग नेपाल सरकारले ग रवी िनवारण सूचकको आधारमा दान गन एकमु अनदु ान रकम
नेपाल सरकारले पारदश ढङ् गले पूवानमु ान गरी काितक मिहनाको अ य स ममा यिकन गरी थानीय
िनकायलाई जानकारी गराउनेछ । िज ला िवकास सिमितलाई उपल ध गराइने एकमु अनदु ान म ये कित
ितशत ामीण तरका योजनाको लािग गाउँ िवकास सिमितलाई र कित ितशत िज ला तरका योजनालाई
िज ला िवकास सिमितमा छुट्याउनु पन हो सो खल
ु ाउनु पनछ ।
 य तो ेपण म यावधी खच णाली अनु प ीबष य च को पमा गरी थानीय िनकायलाई बजेट काय म
तजुमा गन सहज ग रनेछ र सोको आधारमा थानीय िनकायले ाथिमकता १, २ र ३ का आयोजनाह
तो नेछन ।
 नगरपािलकाको हकमा संघीय मािमला तथा थानीय िवकास म ालयले नगरपािलकालाई सशत र िनशत
अनदु ान सोझै उपल ध गराउने छ ।
 पूवाधार िवकास काय ममा थानीय िनकायले कि तमा १० ितशत आ त रक ोत अिनबाय मपा जटु ाउनु
पनछ ।

७.४.२ थानीय िनकायको वाषक बजेट अनुमान

थानीय िनकायले थानीय वायत शासन ऐनको ावधान अनस
ु ार सहभािगतामूलक योजना तजुमा प ती
अवल बन गरी यथासमयमा योजना तजुमा ग रस नपु नछ ।
गाउँ िवकास सिमितह लाई एकमु अनदु ान बाँडफाँडको लािग पारदश मापद ड िनधारण गरी िज ला िवकास
सिमितले गाउँ िवकास सिमितलाई एकमु अनदु ानको बाँडफाँड गनछ ।

७.४.३ गाउँ िवकास सिमित तथा नगरपािलकाको वािषक काय म
नेपाल सरकार तथा अ य ोतबाट ा एकमु

अनदु ान रकमबाट गाउँ िवकास सिमित र नगरपािलकाह ले
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वाषक योजनाह छनौट गरी स बि धत प रषदक
् ो वीकृती पिछ थानीय वाय शासन ऐनको यब था अनस
ु ार
आयोजनाह को सूिच िज ला िवकास सिमितमा पठाउनु पनछ ।

७.४.४ बजेट यब था

िज ला िवकास सिमित, नगरपािलका र गाउँ िवकास सिमितलाई वािषक एकमु अनदु ान बाँडफाँडको लािग
आव यक त याङ् क तथा आधारह संघीय मािमला तथा थानीय िवकास म ालयले िनिद आधारमा
अ ाविधक गनछ । थानीय िनकायलाई उपल ध गराइने रकम तथा अ य ोतको आधार थानीय िनकाय िव ीय
आयोग तथा नेपाल सरकारले िनधारण गरे बमोिजम हनेछ ।
थानीय िनकायलाई ोत प रचालन र काय स पादनका आधारमा थानीय पूवाधारको लािग थप रकम बाँडफाँड
गन सिकने यव था िमलाइनेछ ।

७.४.५ ज गा अिध हण

आयोजना काया वयन ार भ हनु अगावै ज गा अिध हण तथा आयोजनालाई ज गाको वािम व ह ता तरण ग रने
कृया बसािलने छ । ज गा ह ता तरणबाट पूण पमा िव थािपत प रवारलाई पनु वास वा अ य यव थाबाट
जीवनयापनको आधार खडा ग रनेछ ।

७.४.६ बजेट यव था प ित

िज ला िवकास सिमित, नगरपािलका र गाउँ िवकास सिमितह लाई थानीय पवू ाधारह को िनमाण, ममत, स भार
र स चालनको लािग येक वष दान ग रने एकमु अनदु ानमा सबै दातृसं थाह को अनदु ान समेत समावेश
हनेछ ।
थानीय िनकाय िव ीय आयोगले िनधारण गरेको नीित बमोिजम थानीय िनकायलाई िदइने अनदु ान एकमु
िज ला िवकास सिमितमा पठाइने छ ।

७.५. दातृसं था सहयोग

७.५.१ आयोजना पिहचान र योजना तजुमा

दातृसं थाको सहयोग काय म अ तगत लगानी ग रने योजना र िज ला तथा नगरपािलका छनौट
स ब धमा िन न िबषयह लाई यान िदइनेछ :







योजनागत भ दा े ÷उप े गत काय म

े / उप े मा दातृ सं थाको अनभु व तथा भावका रता

दातृ सं थाह िवच सम वय, अ तरकृया तथा सहमित
आयोजनाको ओभरहेड खच
म ालयबाट समय समयमा तोिकएका ठोस आधारह
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दातृ सं थाको सहयोग काय म अ तगतका आयोजनाह मा ओभरहेड खच ज मा आयोजनाको लागतको
२० ितशत भ दा यून हनुपन छ ।

७.५.२ कोष यव था

दातृ िनकायह को फरक फरक कोष यव था प ित हने भए तापिन उनीह ले दान गन सहयोगलाई
थानीय वाय शासन ऐन, २०५५ मा भएको यब था अनस
ु ार िहसाब रािखने छ । बजेट शीषक र
काय मह मा एक पता कायम ग रनेछ ।

७.५.३ िनजी े को सहभािगता

आयोजना संचालन गन कृयामा वा सेवा दान गन कायमा थानीय िनकाय आफै सोझै संल न नभई
िवशेष े वा समदु ायसँग य सेवा शु क िलन पाउने यव था वा ठे काप ा यव था माफत सेवा
दान गन ो सािहत ग रनेछ ।
थानीय तरका िनमाण कायमा िनजी े को मता िवकासको लािग ो साहन दान गन थानीय
िनकायह लाई वतमानको ‘घ’ वगभ दा मािथका ठे केदारह को पिन वग करण गन पाउने अिधकार िमक
पमा यायोजन ग रनेछ र सावजिनक िनमाण िनदिशका अनस
ु ार परामशदाताह लाई संल न गराउने
यव था ग रनेछ ।
िनजी लगानीकताह लाई िव मान पूवाधार िवकास आयोजना िनमाण, स चालन तथा ह ता तरण ऐन र
सरकारी िनजी साझेदारी नीितको ावधान अ तगत रहेर ारि भक चरणमा साना र छोटो अविधका सवै
थानीय पूवाधार िवकास आयोजना िनमाण, ममत स भार र स चालन गन िमक पमा ो सािहत
ग रनेछ । थानीय वाय शासन ऐनमा िनमाण, स चालन तथा ह ता तरण र िनमाण र ह ता तरणको
लािग ावधानह को यव था ग रनेछ । थानीय पूवाधार िवकाससँग स बि धत िनमाण, स चालन तथा
ह ता तरणको सरलीकृ त िनदिशका तयार ग रनेछ
हाल नेपाल सरकारबाट स चािलत थानीय पूवाधारह को यब थापनमा िनजी े लाई संल न
गराइनेछ ।

७.६ सूचना यव थापन तथा वाह

७.७

सूचना योगकता र वाह गनु पन सूचनाको तर एवं आव यकताको पिहचान गरी थानीय तह देिख राि य तह
स म त याङ् क सङ् कलन, शोधन, सूचना तजमा
ु र वाह, सूचनाको िव ासनीयता र स व तालाई बढी भरपद
बनाउन र सूचना वाह कायलाई सगु म बनाउन के तर र िज ला तरमा सचू ना ोत के को थापना ग रनेछ ।

िविध िवकास तथा यव थापन

थानीय पूवाधार िवकास आयोजनाको अवि थितलाई िवचार गरी पर परागत िविधको अित र नयाँ िविधको
उपयोगमा जोड िदइने छ । आयोजनाको िडजाइन भरसक सरल, उपभो ा समुदायले धा न स ने, थानीय ोत र
साम ीमा आधा रत र सहज पमा अनक
ु रण गन स ने कारको हनेछ ।
उपयु र िदगो िविधको िवकास गन सहभािगतामूलक अनस
ु धान र िवकास काय म स चालन ग रनेछ ।
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अनस
ु धान र िवकासमा तय भएका उपयु

िविधको काया वयनमा िवशेष जोड िदइनेछ ।

७.८ लैङ्िगक समानता र समावेशी िवकास (Inclusive Development)

थानीय पूवाधार िवकासमा मिहला र पु ष दवु ैको मु य िज मेवारी हने हँदा थानीय पवू ाधार योजनाह को तजमा,
ु
काया वयन र स चालनमा लैङ्िगक समानतालाई िबशेष यान पयु ाइनेछ । थमतः आयोजनामा मिहला सहभािगता
बढाउने र आयोजनाको िवकासमा मिहलावगको िहतलाई ितिवि बत गन गरी लैङ्िगक समानताको िस ा तलाई
अंिगकार ग रनेछ । लैङ्िगक समताको लािग िन न कायनीित अवल बन ग रनेछ ।
 आयोजनामा मिहला, पु ष र सामािजक पमा उपेि त बगबाट हनस ने मको िकिसम, प रमाण, साधन र
फाइदामा पहँच स व धी िव ेषण गन ।
 आयोजना तजुमा र काया वयनमा मिहला, पु ष र सामािजक पमा उपेि त बगको सहभािगता र संल नता
बढाउने ।

 मिहला, पु ष र सामािजक पमा उपेि त बगको सहभािगता अिभबिृ गरी आयोजनाबाट हने फाईदाको बारेमा
जनचेतना बढाउने, िश ण िदने, सूचनामा पहँच बढाउने र सामािजक समझदारी बढाउने खालका काय म
स चालन गन ।

७.९ काय योजना

यो नीितको आधारमा थानीय िवकास मं ालयले थानीय पवू ाधार स व धी िबषयगत काय मह को छु ाछु ै
रणनीितक योजना तथा काय योजना तयार गरी लागू गनछ ।

७.१० खारेजी

ामीण पवू ाधार िवकास राि य रणनीित, २०५४ खारेज ग रएको छ ।

७.११ नीित पुनरावलोकन
छ।

थानीय पवू ाधार िवकास नीित भावकारी तथा समसामियक बनाउन येक ५ वषमा पनु रावलोकन गन सिकने
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