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कुश्मा नगरपालिकाको चौथो नगरसभामा प्रसु्तत 
आतर्थषक वर्ष २०७6÷०७7 को नीति िर्था कार्षक्रम 

 
तमतििः २०७6 असार 09  

नगर सभाका सदस्यजू्यहरु, 

नेपालको संतवधान बमोतिम कुश्मा नगरपातलकाको आतर्थषक वर्ष ०७6÷०७7 को नीति िर्था 

कार्षक्रम र्स गररमामर् सभामा प्रसु्ति गनष पााँउदा मलाई खुसी लागेको छ । र्स अवसरमा 

म नेपाल र नेपालीको समु्मन्नि भतवष्यका लातग आिको अवस्र्थासम्म मुलुकलाई ल्याई 

पुर्र्ाउन नेपाली िनिाले पटक पटक गदै आएको सवै प्रकारको आन्दोलनहरुको स्मरण 

गदै उच्च सम्मान गदषछु । रािनीतिक पररबिषनको र्स अतभर्ानमा आफ्नो िीवनको 

वतलदान गनुषहुने समू्पणष ज्ञाि अज्ञाि सतहदहरुलाई स्मरण गदै हातदषक श्रद्धान्िली अपषण 

गदषछु । 
 

नगरसभाका सदस्यजू्यहरु,  
 

म नगरपातलकाको आ.व. 2076/77 मा अवलम्वन गने मागषतनदेशक नीति िर्था कार्षक्रम प्रसु्ति 

गने अनुमति चाहन्छु । 
 
 

1. 2074 बैशाख 31 मा सम्पन्न स्र्थानीर् िहको तनवाषचनले संतवधान कार्षन्वर्न, 

संतिर्िाको िग बसाउने िर्था नागररक अतधकार, स्र्थानीर् िहको आवश्यकिा र 

अपेक्षा प्रत्याभुति गने महत्वपूणष मागषतनदेशन गरेको तर्थर्ो ।सारै्थ स्र्थानीर् स्तरबाट नै 

लोकिन्त्रको अभ्यास र समृति तदलाउने आसा र भरोसा तदलाएको तर्थर्ो । उक्त 

तनवाषचन पश्चािको 2 वर्षको कार्षअनुभवले तनवाषतचि पदातधकारीहरुलाई तदगो 

तवकासको अवधारणा बमोतिम बिेट तवतनर्ोिन गने मागष प्रसस्त प्रदान गरेको छ 

।र्स अनुभवलाई मध्यनिर गदै आगामी आ.व. 2076/77 को लातग व्यवहारीक, 

िनउपर्ोगी, नगरपातलकाको दुरदृष्टी, धे्यर्, उिेश्य, लक्ष  बमोतिम आगामी आ.व. 

2076/77 को नीति िर्था कार्षक्रम ििुषमा गररएको छ । 

2. आगातम तदनमा कुश्मा नगरपातलकालाई तवतिर् रुपमा सवल, समृि, स्वस्छ, सफा, 

हराभरा, सभ्य, धामीक सामातिक रुपमा रािनीतिक र्तहस्णुिा पुणष समाि, 

तवकतसि, आधुतनक र सेटलाइट नमुना नगरपातलका वनाउने िफष  केन्द्रिि भइ नीति, 

र्ोिना र कार्षक्रमहरु संचालन हुनेछन । 

3. आत्मतनभषर नगरपातलकाको लातग तवतिर् रुपमा सवल हुनु िरुरी छ त्यस कारण 

नगरपातलकाबाट करको दार्रा बढाउने र तवगिका करको दरलाई तनरन्तरिा तदने 

नीति अवलम्वन गररनेछ । कर तशक्षालाई अतभर्ानको रुपमा संचालन गररनेछ । 
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रािश्व पररचालनमा पवषि उद्योग वााँतणज्य सिसाँग गररएको साझेदारीलाई तनरन्तरिा 

तदइनेछ । 

4. पतहलो र दोस्रो बर्ष हामीले ससाना टुके्र कार्षक्रमलाई पतन महत्व तदनुपने बाध्यिा 

रहेकोमा आगामी आर्थीक वर्षमा  दीिषकातलन महत्वका दीगो तवकासका 

कार्षक्रमहरु संचालन गने गरी प्रते्यक वडाका कन्द्रिमा एक ओटा ठूला पुवषधार 

र्ोिना संचालन गररने छ । 

 
 
 
 
 
 

नगरसभा सदस्यजू्यहरु, 
 

अव म चालु आ व २०७५/७६ मा प्राप्त गरेका मुख्य उपलन्द्रधधहरु प्रसु्ति गने अनुमति 

चाहान्छु । 
 

1. नगरपातलकाबाट हालसम्म 6 वटा ऐन र 9 वटा कार्षतवतध िारी भई कार्ाषन्वर्नमा 

आएका छन । 

2. चालु आ.व. २०७५/७६ का नगरपातलका र वडा स्तरीर् ४०६ तवकास आर्ोिना 

सवै वडामा कार्ाषन्वर्नमा रहेका छन । िसमध्य २०५ आर्ोिना सम्पन्न भएका 

छन । 

3. २०७६ साल िेष्ठ मसान्त सम्म सवै आर्ोिनाको उपभोक्ता सतमति माफष ि 

कार्ाषन्वर्न प्रतक्रर्ा अगातड बढी ७०%  तवतिर् प्रगति हातसल भएको छ । 

4. वडा नं. 8 मा तवषु्ण वातटका िर्था वडा नं. 7 मा ॐ पाकष  तनमाषण कार्ष अगातड 

वतढरहेको छ । 

 

5. वडा नं. 7 मा जे्यष्ठ नागररक स्वास्र्थर् उपचार परामशष  केि भवन सम्झौिा भइ 

तनमाषण कार्ष अगातड वढाइएको छ । 

6. एक िर एक धारा कार्षक्रम अन्तगषि तवतभन्न स्र्थानमा खानेपानी र्ोिना संचालनमा 

रहेका छन । 

 

7. नगरपातलकाको तशक्षा शाखा िफष  English talking Materials तविरण, 2 वटा 

तवद्यालर् मिष गररएको छ । तवद्यालर्लाई सूचना प्रतवतधमैत्री वनाउने कार्ष अगातड 

वढाइएको छ ।  

8. नगरपातलका तभत्र दुई ओटा नमुना तवद्यालर् तनमाषण कार्ष प्रारम्भ भएको छ । 
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9. स्वास्थ्य शाखा िफष  वडा नं. 13 मा Birthing Centre संचालन गने कार्ष अन्द्रन्तम 

चरणमा पुगेको छ । सारै्थ वडा नं. 10 मा Birthing Centre को लातग कोठा 

तनमाषणको कार्ष अगातड बढाइएको छ । 

10. नगरपातलका अन्तगषि तवतभन्न स्र्थानहरुमा िुन्द्रि स्वास्थ्य तशतवर आर्ोिना गरी 

तवज्ञ तवशेर्ज्ञबाट नागररकलाई तनशुल्क स्वास्थ्य पररक्षण काम सम्पन्न भएका छन 

। 

11. संतिर् सरकारको शसिष र नगरपातलकाको अनुदान रकमबाट सवै स्वास्थ्य चौकी 

र सामुदार्ीक स्वास्थ्य संस्र्थामा वाहै्र मतहना िोतकएको स्वास्थ्य पररक्षण, तनशुल्क 

और्तध तविरणका काम तनरन्तर भैराखेका छन । 

12. नगरपातलका तभत्र सवै 2४ मतहनातभत्रका वालवातलकालाई तनरन्तर खोप र 

अतभर्ानका रुपमा खोप तवस्तारको सुपररवेक्षण गरी पुणष खोप सुतनश्चिालाई 

तनरन्तरिा तदइएको छ । 

13. नगरपातलका अन्तगषि वडा नं. 1 नर्ााँ शहरी स्वास्थ्य केि स्र्थापना भएको छ सारै्थ 

कुश्मा स्वास्थ्य चौकीमा ल्याव सेवा संचालनमा आएको छ । 

14. नगरलाई आतर्थषक रुपमा समृ्मद्ध बनाई गररवी तनवारण गनष कृतर् िर्था पशुमा 

आधाररि  स्वरोिगारीका कार्षक्रमहरु संचालनमा छन । उद्यमशीलिा तवकास 

माफष ि व्यवसार् तवस्तार गने गरी तबतभन्न प्रकृतिका ब्यवसातर्क िर्था सीपमूलक 

िातलम कार्षक्रमहरुलाई अगातड बढाईएको छ ।  

15. कृतर् शाखा िफष  मेतशनरी औिार तविरणमा 50 प्रतिशि अनुदान, फलफुलका 

तवरुवा तविरणमा 50 प्रतिशि अनुदान, प्लान्द्रिक टनेल तविरण, माटो पररक्षण 

लगार्िका कार्षसम्पन्न भएका छन । 

16. दुध उत्पादनलाई प्रर्थातमकिामा राख्दै तहउाँदमा हररर्ोको लातग िै िााँसका तवउ, 

वरे्, वहुवरे् िााँसको  तवउ तविरण, उन्नि िािको रााँगा, वोका तविरण, पशु स्वास्थ्य 

तशतवर ितलम, कुखुराको चल्ला तविरण, लगार्ि दिाषवाला व्यवसार्ीक 

पशुफमषहरुलाई आवश्यक उपकरण खररद तविरणका कार्षक्रम सम्पन्न भएका 

छन ।  

17. नगरपातलकाको कृतर् तवकास शाखाको आर्ोिनामा नगरके्षत्रका तवतभन्न 

स्र्थानहरुमा साना तसचाइ र भकारो सुधार कार्षक्रमहरु सम्पन्न भएका छन् ।  

18. कुश्मा नगरलाई स्वछ, सफा र सुन्दर नगरको रुपमा तचनाउन नगरमा उत्पादन हुने 

फोहोरलाई अत्याधुतनक प्रतबतधको प्रर्ोग समेि हुने गरी नर्ां ब्यवस्र्थापनका सार्थ 

कुश्मा नगरपातलका वडा नं. 4 को अलैतचवारी स्र्थानमा ल्यान्ड तफल साइट को 

तनमाषण गरर फोहोरमैला व्यवस्र्थापन कार्ष हुाँदै आएको छ । 

19. लेखा प्रणालीलाई व्यवस्र्थीि र सरल वनाउन संतचिकोर् व्यवस्र्थापन प्रणाली (सुत्र) 

मा आधारीि अनलाइन सतभषसबाट काम सुरु भएको छ । 
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20. आ.व. ०७४/७५ को आन्तररक र अन्द्रन्तम लेखा पररक्षणका सारै्थ चालु आ.व. को 

चैत्र मसान्त सम्मको आन्तररक लेखापररक्षण सम्पन्न भएको छ । 

21. सवै वडाहरुमा अनलाइन व्यन्द्रक्तगि िटना दिाष िर्था सामातिक सुरक्षा सेवा 

संचालन गने उिेश्यका सार्थ अनलाइन व्यन्द्रक्तगि िटना दिाष िर्था सामातिक 

सुरक्षा िातलम सम्पन्न भए पश्चाि हाल सम्म ४ वटा वडाकार्ाषलर्बाट अनलाइन 

व्यन्द्रक्तगि िटनादिाष सेवा शुरु गररएकोछ । 

22. 2075 बैशाख देन्द्रख चैत्र मसान्तसम्ममा  िन्म दिाष 1295, मृतु्य दिाष 108, तववाह 

दिाष 435, वसाइसाइ दिाष 92, सम्वन्ध तवछेद दिाष 1 गरी िम्मा 1961 िटना दिाष 

पतिकरण भएको छ । 

23. सामातिक सुरक्षा भिा तविरण पतहलो चौमासीकमा रु 2 करोड 67 लाख 49 

हिार 400 सर्। दोस्रो तकस्तामा रु 2 करोड 66लाख 81 हिार 600 तविरण 

गररएको छ भने िेस्रो चौमासीकको तविरणको क्रममा रहेको छ । 

24. नगरपातलका तभत्रका सवै वडाका अपाङ्ग, फरक क्षमिा भएका नागररकहरुको 

पतहचानका लातग कार्षतवतध िर्ार गरर क,ख, ग, ि वगषका अपाङ्ग पररचर्पत्र 

तविरण गररएको छ । 

25. जे्यष्ठ नागररक अन्ततक्रष र्ा कार्षक्रम सम्पन्न भएको छ । 

26. नगरसभाका मतहला सदस्यजू्यहरुलाई मतहला वालवालीका सम्वन्द्रन्ध कानूनको 

वारेमा िानकारी तदने उिेश्यले एक तदने अतभमुन्द्रखकरण कार्षक्रम लगाएि तवतभन्न 

लतक्षि कार्षक्रमहरु संचालनमा रहेका छन । 

27. चालु आ.व. मा नगरपातलकाले तलएको रािश्व सम्वन्द्रन्ध नीति पुणष रुपमा 

कार्ाषन्वर्न भइ रािश्व संचालन लक्ष्यको 70 प्रतिशि हााँतसल भएको छ भने वााँतक 

कर रािश्व उठ्ने क्रममा रहेको छ । 

28. प्रधानमन्त्री रोिगार कार्षक्रम सवै वडामा लागु भई कार्षतवतधले िोकेका तनमाषण 

कार्षहरु संचालनमा रहेका छन् । 

29. नगरको भौगोतलक तवतवधिा, आतर्थषक,सामातिक, सांसृ्कतिक िर्था पर्ाषवरणीर् 

तवतशष्ठिा  र नगरबासीको चाहनालाई आत्मसाि गदै तवकासका गतितवतधहरुलाई 

अगाडी वढाउने प्रर्ासमा हामी  लागेका छौ।ं  

30. कुश्मा नगरपातलका वडा नं १ मा प्रदेस सरकार साँगको सहकार्षमा नमुना कृतर् गााँउ 

कार्षक्रम संचालनमा रहेको छ । 

नगरसभा सदस्यजू्यहरु,  

कुश्मा नगरपातलकाको पतहलो र दोस्रो नगरसभाबाट िर् गरेका दीिषकातलन महत्वका नीति िर्था 

कार्षक्रमहरुलाई तनरन्तरिा तदने गरी आगामी आतर्थषक वर्ष 2076/77 को नीति िर्था 

कार्षक्रम प्रसु्ति गने अनुमति चाहान्छु ।  
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क. आलथवक लर्कास तर्व  

● कृलि तथा पशु सेर्ा लर्कास 

1. आतर्थषक तवकासको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको कृतर्मा नगरलाई 

आत्मतनभषर वनाउने उिेश्यका सार्थ कृतर्को उत्पादन िर्था उत्पादकत्व  

वृति, व्यवसातर्करण र विाररकरणमा िोड तदइनेछ । र्सका लातग 

संभाब्यिाका आधारमा प्रते्यक वडाहरुलाई एक एक वटा उत्पादनमा 

पकेट के्षत्रको रुपमा तवकास गदै लतगने छ । 

2. एक वडा एक कुश्मा मोडलफमष िोर्णा, कृतर्, पशु, व्यवसार् उिोग 

प्रवधषनमा तवशेर् िोड तदइनेछ । 

3. कृतर्को उत्पादकत्व वृन्द्रद्धका लातग तसाँचाई, उन्नि प्रतवतधको प्रर्ोग, कृतर् 

सामाग्रीको आपुतिष,    , तवद्रु्ि िर्था  कृतर् तवज्ञको सेवामा कृर्कको पहुाँच 

वृन्द्रद्ध गदै कृर्कहरुको िीवनस्तरमा सुधार ल्याउने तवशेर् प्रकृतिका 

कार्षक्रमहरु सञ्चालनमा िोड तदइनेछ । 

4. खेिीर्ोग्य ितमनको संरक्षण गदै कृतर् उत्पादनका लातग उपर्ोग गनषमा 

िोड तदइनेछ ।कृतर् र्ोग्य बााँझो ितमनलाई तलिमा लइ स्वरोिगार 

कार्षक्रम संचालन गररनेछ । 

5. कृतर् व्यवसार् प्रवदषनको लातग समूहमा आधाररि सहर्ोग कार्षक्रममा 

प्रर्थातमकिा तदइनेछ । 

6. कृतर् सहकारी माफष ि कृतर् विार व्यवस्र्थापन गररनेछ ।पर्षटतकर् के्षत्रमा 

स्र्थानीर् उत्पातदि िरकारी प्रर्ोग गनष प्रोत्साहान गने नीति तलइनेछ ।  

7. कृतर् सामाग्री, उन्नि तवउ तविन खररद, दुग्ध संकलन, िााँस खेिी आतदका 

लातग व्यवसार्ीक कृतर् समुहलाई समर् समर्मा अतभमुन्द्रखकरण एवं 

अनुदानका कार्षक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

8. सहकारी माफष ि कृतर् उपिहरुको र्थोक बिार व्यवस्र्थापनको लातग संि 

प्रदेश र नगरपातलकाको सहकार्षमा कृतर् विार पुवाषधारको तनमाषण गररनेछ 

। कृतर् िर्था पशुपञ्छी फमषहरुलाई उतृ्कष्ट केिको रुपमा तवकास गररनेछ । 

कृतर्का पकेट व्लकहरुको वतगषकरण गरी ति स्र्थानहरुमा तसचाइको व्यवस्र्था 

गररनेछ । कृतर् तवकास उत्पादन वृतिका लातग र्ान्द्रन्त्रक प्रतवतधलाई 

प्रर्थातमकिा तदइनेछ । कृर्कहरुको सुतवधाका लातग र्न्त्र उपकरण तदइदै 

आएको अनुदानलाई तनरन्तरिा तदइनेछ । 

9. िरकारी िर्था फलफुलखेतिको उत्पादन गरर तनर्ाषि गने नीति तलइनेछ, र्सको 

लातग तददै आएको अनुदानलाई तनरन्तरिा तदइनेछ ।एक वडा एक 
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उत्पादनको कार्षक्रमको सुरुवाि गररनेछ । कुश्मा नगरपातलका तभत्रका 

पाङ्ग, अमाषदी, ज्ञााँदीके्षत्र, पकुवा, खुकोट, तशवालर् र चुवालाई कृतर् िर्था 

फलफुलको पकेटके्षत्रको रुपमा  तवकास गररनेछ । 

10. कृतर् उत्पादन माफष ि कृतर्मा आत्मतनभषरिा हााँतसल गररनेछ । र्सको लातग 

व्यवसार्ीक कुखुरा िर्था पशुपालनमा िोड तदइनेछ । आगातम दुई वर्ष तभतै्र 

नगरपातलकालाई दुग्धिन्य पदार्थष, अण्डा र मासुमा आत्मतनभषर वनाइनेछ । 

11. स्वस्र्थकर मासु तवतक्रका लातग नगरमा स्र्थातपि मासु पसलहरुको तनर्तमि 

अनुगमन िर्था सुपरीवेक्षण माफष ि स्तरवृद्धी गररने एक तमट माटष स्र्थापनामा 

िोड तदइनेछ । 

12. एक वाडष एक नमुना कृतर् फामष अवधारणालाई अगातड बढाइनेछ । 

13. व्यवसार्ीक रुपमा पुष्प खेति गने कृर्कलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

14. सामुदार्ीक वनमा वहुउपर्ोगी ितडबुटी, फलफुल, डालेिााँस लगाएिको वोट 

तवरुवा प्रवदषन गने नीति तलइनेछ । 

15. कृतर् व्यवसार् िफष  आकर्षण गनष कृतर् उत्पादन पश्चाि तवतक्र तविरणको 

व्यवस्र्था तमलाइनेछ । 

16. वाली िर्था पशुपञ्छी तवमालाई प्रभावकारी वनाउन कृर्क र तवमा कम्पनीसाँग 

समन्वर् गरी प्रतिफलमा आधारीि तवमा कार्षक्रम कार्ाषन्वर्न गररनेछ । 

 

● पर्वटन 

1. पर्षटनको प्रचुर सम्वाभना रहेको कुश्मा नगरपातलका तभत्र पर्षटनबाट आर्थीक 

आर् आिषन गनषको लातग आगातम आर्थीक वर्षमा  पर्षटन गुरुर्ोिना िर्ार गरी 

पर्षटन पुवाषधार तनमाषण गररनेछ । 

2. कुश्मालाई आकतर्षि, सुरतक्षि, मनोरम, सहतसक पर्षटन गन्तव्यको रुपमा 

तवकास गररनेछ । क्यानोतनङ्ग, ¥ofन्द्रिङ्ग वतििन्द्रम्पङ्ग िस्ता सहातसक 

खेलहरुको प्रवधषन गररनेछ । 

3. कुश्मा नगरलाई अग्ला झोलुङे्ग पुलको नगरका रुपमा पतहचान तदन व्यापक प्रचार 

प्रसार गररनेछ । 

4. नगरपातलका तभत्रका होमिेको संरक्षण, तवकास गदै प्रदेश सरकारको 

सहकार्षमा पर्षटतकर् गन्तव्यको रुपमा तवकास गररनेछ । होमिे कार्षक्रमलाई 

अगाषतनक कृतर् उत्पादन र साना िर्था िरेलु उत्पादनसाँग आवद्ध गरी पर्षटन 

पवषद्धन गररनेछ । 

5. लोपोनु्मख भार्ा कला संसृ्कतिको संरक्षण गररनेछ । कुश्मा नगरपातलका तभत्र 

रहेका तशवालर्, गुपे्तश्वर, मोदीवेणी पावषिी िन्मभुमी  स्र्थल (पावषिी चौर), पावषिी 

गुफा, सहस्रधारा तदव्यधाम, कोट कातलका,  दुलुषङ्गकोट, तवषु्ण वातटका, ॐ पाकष , 

अलपेश्वर, ठूतलपोखरी, िुन्द्रिर्थान, पञ्चासे, तवतभन्न गुम्वाहरु र मन्द्रिद लगाएि 
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सबै धातमषक एवं सांसृ्कतिक स्र्थानहरु समेतट वृि तचत्र एवं अन्य सामाग्री िर्ार 

गररनेछ । 

6. नगरपातलका तभत्र रहेका पर्षटतकर् पदमागषहरुको तवस्तार एवं ममषि संभार 

गररनेछ । 

7. तितवकोपािषन र रोिगारीका अवसर वृति गनष पर्ाष-पर्षटन, माइस (MICE) 

पर्षटन, िल पर्षटन, कृतर् पर्षटन, खेल पर्षटन, धातमषक पर्षटन र ग्रतमण पर्षटन 

िस्ता पर्षटन वर्षवसार्को तवतवतधकरण िर्था तवस्तारमा िोड तदइनेछ । पर्षटन 

के्षत्रलाई अन्य के्षत्रसाँग आवद्ध गरर उत्पादक्व वृति गररनेछ ।  

● सहकारी 

1. सहकारी के्षत्रलाई अर्थषिन्त्रको महत्वपुणष स्तम्भको रुपमा पररचालन गदै 

कुश्मा नगरपातलकामा रहेको सहकारीको प्रोफाइल तनमाषण गरर प्रदेश 

सरकारको सहकार्षमा तवतभन्न िातलम क्षमिा तवकासका कार्षक्रमहरु 

संचालन गररनेछ । 

2. वचि िर्था ऋणको कारोवार गने सहकारी संस्र्थाहरु एतककरण गने कार्षलाई 

प्रोत्सहान गदै तनर्मन र सुपररवेक्षण गने कार्षलाई प्रभावकारी वनाइनेछ । 

3. मतहला सहकारीलाई प्रर्थातमकिा तदई सामातिक, आर्थीक आर् आिषनमा 

सहभातगिा एवं पररचालनमा िोड तदइनेछ । 

 

● राजश्व पररचािन  

1. दक्ष, व्यवसार्ीक, स्वछ, सुदृढ, अनुमान र्ोग्य रािश्व प्रणातलको तवकासबाट 

तनति लागानीमैत्री वािावरण सृिना गररनेछ ।  

2. करदािामैत्री कर प्रशासनको तवकास र प्रकृर्ागि सरतलकरण िर्था सुचना 

प्रतवतधको प्रर्ोग बढाइ करको दर भन्दा दार्रा अतभवृतिलाई प्रर्थातमकिा 

तदइनेछ । नगरपातलकाको तवतिर् सवलिाको लातग रािश्व अतभवृति गनष 

आगामी आ.व. मा रािश्व सुधार कार्षर्ोिना िर्ार गरी रािश्व पररचालन 

गररनेछ । 

3. ढुङ्गा, तगति, वालुवा, दहिर वहिर, सेलेट िोन  लगाएिका प्राकृतिक 

श्रोिको उत्खनन उपर्ोग र व्यवस्र्थापनलाई वािावरणमैत्री वनाउन 

प्रभावकारी अनुगमन र तनर्मन गररनेछ ।नगरपातलका तभत्र र्थप सम्भाव्य 

स्र्थलको पतहचान र प्रारन्द्रम्भक वािावरणीर् मुल्याङ्कन गरी आन्तररक रािश्व 

अतभवृति गररनेछ । 
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4. उद्योग वााँतणज्य साँिको सहकार्षमा विार व्यवस्र्थापन गनुषका सारै्थ करको 

दार्रामा नआएका व्यवसार्ीलाई दार्रामा ल्याइनेछ ।बहाल करलाई 

बहुदर लगाई र्थप व्यवस्र्थीि गररनेछ । 

5. साना िर्था िरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन िर्था प्रवद्धषन गररनेछ । 

 

ख. सामालजक लर्कास 

● लशक्षा 

1. नगरपातलका तभत्र संचातलि सामुदार्ीक िर्था संस्र्थागि तवद्यालर्हरुको 

प्रभावकारी व्यवस्र्थापनको संर्न्त्र तनमाषण गररने छ । गुणस्तर मापक 

सुचकहरुको तवकास गरी गुणस्तर सुतनन्द्रचि गररने छ । 

2. गुणस्तरीर् तशक्षाका लातग सामुदार्ीक तवद्यालर्का तशक्षकहरुलाई आवश्यक 

िातलम तदने नीति तलइनेछ । नू्यन तवद्यार्थी भएका तवद्यालर्हरुलाई प्रदेश सरकार 

साँगको समन्वर्मा एतककरण िर्था समार्ोिन गने नीति तलइनेछ । 

3. वाल अतधकार सुतनतश्चििाको लातग वालमैतत्र स्र्थानीर् िह िोर्णा गने कार्षलाई 

अगातड बढाउने नीति तलइने छ । 

4. संि प्रदेश र नगरपातलकाको सहकार्षमा शैतक्षक संस्र्था, रातष्टि र् रु्वा पररर्द् र 

तवतभन्न गैर सरकारी संस्र्थाहरुबाट रु्वा पररचालन माफष ि मानतवर् सेवा तवपद 

व्यवस्र्थापन, वािावरण संरक्षण र सचेिना कार्षक्रम संचालनका सारै्थ तवपद 

व्यवस्र्थापन कोर् खडा गररनेछ । 

5. सवै तवद्यालर्मा ईमेल, ईन्टरनेट िर्था तवद्रु्तिर् हााँतिरी िडान गरर तवद्यालर्लाई 

सुचना प्रतवतध मैत्री गराइने छ ।नमुनाको रुपमा नगर तभत्रको तवद्यालर्हरु 

मधे्यबाट कुनै 2 तवद्यालर्हरु छनोट गरर प्रोिेक्टरको माध्यमबाट स्माटष तटतचङ्ग 

प्रतक्रर्ा अगातड बढाइनेछ । 

6. नगरमा संचातलि प्रातवतधक तशक्षालाई र्थप ब्यवन्द्रस्र्थि बनाउन आवश्यक पहल 

गररनेछ  सारै्थ  नगरका अन्य माध्यतमक तवद्यालर्हरुमा प्रातबतधक िर्था ब्यवसातर्क 

तशक्षा संचालन गनषको लातग इछुक संस्र्थाहरुलाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

7. अङ््गगे्रिी माध्यमबाट तशक्षण तसकाइ तक्रर्ाकलापलाई क्रमश मार्थील्लो कक्षामा 

तवस्तार गदै लतगनेछ । 

8. गुणस्तरीर् उच्च तशक्षामा नगरबासीहरुको सरल र सहि पहुाँचका लातग नगरमा 

संचातलि सामुदातर्क क्याम्पसहरुलाई प्रोत्साहन गने नीति तलइने छ । 

9. नगरमा एक सामुदातर्क पुस्तकालर् स्र्थापनाको लातग आवश्यक पहल गररनेछ । 
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10. गररव, सीमान्तकृि, दतलि छात्रछात्राको प्रातवतधक िर्था व्यावसातर्क तवर्र्हरु िफष  

माध्यतमक िर्था उच्च तशक्षा अध्यर्नमा पहुाँच वृद्धी गनष छात्रवृतिको व्यवस्र्था गररने 

छ । 

11. तवद्यालर्हरुमा अध्यर्नरि छात्रा मतहनावारी हुाँदा अनुपस्र्थीि रहने अवस्र्था िटाउन 

िनचेििना िगाउने सु्कल तशक्षा संचालनमा ल्याईनेछ भने छात्राहरुलाई र्थप 

प्रोत्साहन गनष स्यानेटरी प्याड तविरण गररनेछ । 

12. बालवातलका िर्था रु्वाको स्वास्थ्य शाररररक िर्था मानतसक तवकासको लातग 

खेलकुदलाई अगातड बढाउन संतिर् सरकार र प्रदेश सरकारसंगको सहकार्षमा 

समुदार् स्तर देन्द्रखनै तनर्तमि रुपमा खेलकुद प्रतिर्ोतगिाको आर्ोिना, क्षमिा 

तवकास, प्रोत्साहन कार्षक्रम संचालन गररने छ । 

13. CTEVT िर्था प्रदेश सरकारको सहकार्षमा प्रातवतधक तशक्षालर्को स्र्थापना िफष  

पहल गररनेछ । 

14. आधारभुि िहको पररक्षालाई व्यवस्र्थीि र मर्ाषतदि ढङ्गबाट संचालन गरी पररक्षा 

प्रणातलमा सुधार गररनेछ । 

15. तवद्यालर् अनुगमन गरर सुधाराका लातग तनदेशन तदइनेछ । 

16. सु्कल बातहर रहेका वालवातलकाहरुलाई तवतभन्न प्रोत्साहन कार्षक्रम संचालन गरी 

भनाष अतभर्ान शैतक्षक शत्र भरी संचालन गररनेछ । 

17. English talking Materials तविरण कार्षलाई र्स आर्थीक वर्षमा पतन तनरन्तरिा 

तदइनेछ । 

 

● स्वास्थ्य 

1. नगरपातलका तभत्रका अस्पिाल स्वास्थ्य चौकी सेवा केिको स्तर उन्निी गरी 

प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनष व्यवस्र्था तमलाइनेछ ।और्तध िर्था उपकरण आपुतिषमा 

सहतिकरण र पुवाषधार संरचनाको तनमाषण गररनेछ । 

2. हाल संचालनमा रहेका 6 वटा Birthing Centre हरुको गुणस्तरीर्िा सुतनन्द्रचि 

गररनेछ । सारै्थ र्थप 1 वटा स्वास्थ्य संस्र्था तपपलटारी स्वास्थ्य चौकीमा Birthing 

Centre को स्र्थापना गररनेछ । 

3. नगरपातलकाबाट तिल्ला अस्पिालमा संचालन हुने मृगौला डार्लोतसस कार्षक्रमको 

लातग सहकार्ष गररनेछ । 

4. नगरका रु्वारु्बिीहरुलाई  लागु और्धको दुब्यषशनीबाट टाढा राख्न स्वास्थ्यकमी, 

सुरक्षा कमी िर्था सामातिक अतभर्ान्ताको संरु्क्त पहलमा आवश्यक सचेिना 

कार्षक्रम अगाडी वढाइनेछ । 

 

● खानेपानी तथा सरसर्ाइ 

1. एक िर एक धारा कार्षक्रमका लातग पानीका मुहान संरक्षण िर्था संकलन कार्षक्रम 

सारै्थ पाङ्ग, खुकोट, दुलुषङ्ग, सल्यान, ठुतलपोखरी र खौला र तशवालर्मा तलि 

खानेपानी आर्ोिनाहरु अवलम्बन गररनेछ । 
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2. नगर के्षत्र भरी नै स्वस्थ्य एवं गुणस्तरीर् खानेपानीको पहुाँचको सुतनन्द्रचििाका लातग  

संिीर् िर्था प्रादेतशक सरकारको सहर्ोग पररचालन का सारै्थ अन्य साझेदार 

संस्र्थाहरुको समेि खोिी गररनेछ ।  

3. नगरलाई शुि खानेपानी िर्था पुणष सरसफाइ उनु्मख नगर बनाउने कार्षको र्थालनी 

गररने छ । 

 

● िैलिक समानता तथा सामालजक समारे्लशकरण 

1. आर्थीक रुपले तवपन्न, असक्त, असहार् अवस्र्थामा रहेका असहार् एकल मतहला, 

अपाङ्गगिा भएका वालवातलका, आफ्नो हेरचाह आाँफै गनष नसके्न व्यन्द्रक्त लगार्ि 

सबै कुश्मा नगरवासीलाई नगरपातलकाबाट संरतक्षि भएको अनुभुति हुने कार्षक्रम 

संचालन गररनेछ । 

2. मतहला तवरुि हुने सवै प्रकारको भेदभाव, तहंसा, शोर्णको तवरुि सचेिना अतभर्ान 

संचालन गररनेछ । 

3. लौतङ्गक तहंसा तवरुि शुन्य सहनतसलिाको नीति अवलम्वन गरी प्रदेश सरकारसाँगको 

समन्वर् िर्था सहकार्षमा लैतङ्गक तहंसा िर्था सामातिक कुररति तवरुि अतभर्ान 

संचालन गररनेछ । 

4. मतहलाको श्रमको सदुपर्ोग र समर्को वचि गने प्रतवतधको प्रर्ोगमा िोड तददै 

सामातिक शसन्द्रक्तकरण र आर्थीक रुपान्तरण गनष मतहला उद्धमतशलिाको तवकास 

गररनेछ । 

5. जे्यष्ठ नागररकमा रहेका ज्ञान, तसप र अनुभवलाई अन्तपुषस्ता हस्तान्त्रण गनष सहर्ोग 

पुगे्नगरी संि, प्रदेश र नगरपातलकाको सहकार्षमा िेष्ठनागररक सेवा िर्था तमलनकेि 

संचालन गररनेछ । 

6. सामातिक एवं आर्थीक दृतष्टले कमिोर िर्था िुलनात्मक रुपमा तवकासका मुल 

प्रवाहमा पतछ परेका वगष वा समुहको उत्थान एवं मुल प्रवातहकरणमा र्ोगदान 

पुर्ाषउने कार्षक्रम िर्था र्ोिनाहरुलाई प्रर्थातमकिा तदइनेछ । 

 

ग. पुर्ावधार लर्कास 

1. नगरपातलकाले संि र प्रदेश सरकारको सहकार्षमा व्यवस्र्थीि शहरीकरण गने नीति 

तलइनेछ । 

2. कुश्मा शहरलाई सेटलाइट शहरको रुपमा तवकास गररनेछ । 

3. संि प्रदेश साँगको साझेदाररमा नगरपातलकाको पुवाषधारहरुको तनमाषण गनुषको सारै्थ 

व्यवन्द्रस्र्थि शहर तवकास गनष एतककृि शहरी पुवाषधार तवकास गुरुर्ोिना ििुषमा गने 

कार्षलाई अगातड बढाइनेछ । 

4. कुश्मा नगरपातलकाका सवै के्षत्रलाई सडक आवििा गनष, िनतिवन सहि बनाउन, 

कृतर् पशु व्यवसार्को सहि बिारको लातग ग्रातमण कृतर् सडक तनमाषण एवं 

स्तरोन्निी गने नीति तलइनेछ ।सारै्थ एक भन्दा बढी वडाहरु िोड्ने सडकलाई उच्च 

प्रर्थातमकिा तदइनेछ । 
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5. आगामी आ.व. मा नगरपातलका सडक गुरुर्ोिना िर्ार पारी कार्ाषन्वर्नमा 

ल्याइनेछ । 

6. भवन तनमाषण संतहिा िर्था मापदण्डको प्रभावकारी कार्ाषन्वर्न गररनेछ । सवै 

भौतिक संरचना लैतङ्गक, वालवालीका र अपाङ्गमैत्री हुनेगरी तनमाषण गररनेछ । 

7. कुश्मा नगरपातलका तभत्र रहेका तवद्रु्िका काठे पोललाई प्रदेश सरकार साँगको 

समन्वर्मा क्रमश न्द्रिल पोलले तवस्र्थातपि गदै लाने नीति तलइनेछ । 

8. प्रदेश सरकार साँगको लागि साझेदारीमा सिन शहरीतवकास कार्षक्रम अगातड 

बढाइनेछ । 

9. सरकारी िग्गाहरुको संरक्षण गरी खुला के्षत्र तवकास िर्था पाकष  तनमाषण गररनेछ 

।सारै्थ नगर के्षत्र तभत्रको सरकारी िग्गा छुिाइने छ । 

10. तनतिके्षत्रसाँगको सहकार्षमा कुश्मा बिार एवं अन्य के्षत्रमा वािावरण संरक्षण िर्था 

शहरी सौन्दर्ष कार्म गने अतभर्ान चलाइनेछ । 

11. संि, प्रदेश सरकार साँगको सहकार्षमा नगरपातलकाको भवन तनमाषण र वडा 

कार्ाषलर्को भवन तनमाषण गरी कार्ाषलर्लाई व्यवस्र्थीि गदै सेवा प्रवाहलाई 

व्यवस्र्थीि गररनेछ । 

12. उपभोक्ताहरु प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुने र्ोिनाहरुमा मात्र उपभोक्ता सतमति माफष ि 

कार्ष गराउने र र्सरी तनतमषि र्ोिनाको ममषि संभारको तिम्मा उपभोक्ता सतमतिले 

तलने नीति तलइनेछ । 

13. नगरमा एक व्यवस्र्थीि वस पाकष  र तसतटहल तनमाषणका लातग DPR  िर्ारीको अन्द्रन्तम 

चरणमा रहेको छ । उक्त तनमाषण कार्ष संि िर्था प्रदेश सरकारसाँगको साझेदारीमा 

आगातम आ.व.मा अगातड बढइनेछ । 

14. कुश्मा नगरपातलकाको सवै वडालाई िोड्ने गरी िर्ार गररएको ररङ्गरोडको DPR 

िर्ार गरी संि, प्रदेश साँगको सहकार्षमा तनमाषणकार्ष अगाड बढाइने छ । 

15. व्यवस्र्थीि, सुरतक्षि र सुन्दर कुश्मा नगरीको सपना साकार पानष सवै तकतसमका 

भवन तनमाषण गदाष अतनवार्ष पुवष स्वीकृिी तलनु पने, पुराना भवनहरुको 

अतभलेन्द्रखकरण गने, वस्ती , शहरी र्ोिना िर्था भवन तनमाषण सम्वन्द्रन्ध आधारभुि 

तनमाषण मापदण्ड, 2072 सम्वन्द्रन्ध कानूनी व्यवस्र्थालाई कडाइका सार्थ लागु गररनेछ 

। 

16. तवतभन्न खोला िर्था नतदमा झोलुङे्ग पुल तनमाषण गनष प्रार्थातमकिाका सार्थ बिेट 

रान्द्रखनेछ । 

17. एल.तप ग्यास चुलोलाई तवद्रु्ि, वार्ोग्यास र सौर्ष चुलोले तवस्र्थापन गदै िाने नीति 

तलइनेछ । 

18. संि र प्रदेस सरकारको सहकार्षमा पाङ्गको कुनाचौरमा तक्रकेट रङ्गसाला सारै्थ 

उिोग ग्राम तनमाषण कार्षलाई अगातड बढाइनेछ । 
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घ. र्न, र्ातार्रण तथा लर्पद व्यर्स्थापन  

1. नगरपातलका तभत्र रहेका सामुदार्ीक वनको कार्षर्ोिना नगपातलकाबाट 

स्वीकृि गने र आम्दातनको 10 प्रतिशि नगरपातलकामा पेश गने व्यवस्र्था 

तमलाइनेछ । 

2. कुश्मा नगरपातलका स्वछ, सफा, हराभरा नगरपातलकाको रुपमा तवकास गनष 

आधुतनक प्रतवतध रु्क्त फोहोरमैला प्रशोधन केि  स्तरोन्निीको लातग प्रदेश 

सरकारसाँग सहकार्ष गररनेछ ।कुश्मा नगरपातलकालाई खुल्ला प्लान्द्रिक र 

तससामुक्त वनाइने नीति तलइनेछ ।  

3. प्रदेश सरकार साँगको सहलगातनमा शहरी के्षत्रमा सावषितनक शौचालर्, उद्यान 

तनमाषण िर्था शहरी सौन्दर्ष तनमाषण वृति गने नीति तलइनेछ । नगरपातलको सवै 

वडामा फोहोरमैला व्यवस्र्थापन कार्ष तवस्तार गररनेछ । 

4. स्र्थानीर् तवपद सतमतिलाई सतक्रर् वनाइ तिल्ला न्द्रस्र्थि तवपद सतमति िर्था प्रदेश 

सरकारको सहकार्षमा राहि िर्था उिार सामाग्रीको व्यवस्र्थापन गररनेछ । 

5. तवपद व्यवस्र्थापन कोर् स्र्थापना गरी प्रर्ाप्त विेटको व्यवस्र्थापन गररनेछ । 

6. तवपद् िर्था प्रकोपमा ित्काल उद्धार गनष िर्था प्रकोप तनर्न्त्रण गनष दमकललाई 

सदा झैं िर्ारी अवस्र्था रान्द्रखनुका सारै्थ आवश्यक र्थप उद्धार सामग्रीको समेि 

व्यवस्र्था गररनेछ । र्सका लातग सामुदातर्क संस्र्था, नेपाल प्रहरी, रेडक्रस िर्था 

अन्य सरोकारवाला तनकार्हरु वीच संिाल तनमाषण गररनेछ ।  

7. सवै सडक तनमाषणलाई हररि सडकको अवधारणा अनुसार तवकास गररनेछ । 

पतहरो िान सके्न स्र्थानहरुमा Bio-Engineering को तबतध प्रर्ोगमा ल्याइने छ । 

8. आवतधक र्ोिना, तदगो तवकासका लक्षहरुको आन्तररकरण हुनेगरी नगरका 

र्ोिना िर्था कार्षक्रमहरु संचालन हुने नीति तलइनेछ । 

9. नगरपातलकातभत्र पलान्द्रिकका तगलास िर्था पे्लट तनरे्ध गररने तनति तलइनेछ । 

साल कटुस लगर्िका पािबाट तनतमषि दुना टपरी उद्योगलाई प्रवद्धषन गररनेछ । 

 

ङ. सुशासन तथा संस्थागत लर्कास  

1. िथ्याङ्कमा आधारीि र्ोिना ििुषमा सेवा प्रवाह, बिेट तवतनर्ोिन गनषका लातग 

नगरपातलकाको वृहि तडतिटाइज्ड नगर पोटषल आगामी आर्थीक वर्षमा िर्ार 

गररनेछ । 

2. आगामी आर्थीक वर्षमा नगरपातलकाको आवतधक र्ोिना िर्ार गरी त्यसै 

अनुरुप आगामी आर्थीक वर्षहरुमा बिेट िर्था कार्षक्रम ििुषमा गररनेछ । 

3. सरकारी सेवाका प्रतक्रर्ाका सम्वन्धमा र्र्थार्थष तववरण पाउन सके्नगरी तवतभन्न 

मोवाइल एप्स िर्था अनलाइन तसिम पितिको तवकास गरी कार्ाषन्वर्नमा 

ल्याइनेछ । 

4. कुश्मा नगरपातलकाको शासतकर् स्वछिा र सुशासन प्रवधषनलाई सवोपरी 

प्रर्थातमकिा रान्द्रख सवै के्षत्रमा सदाचारीिा पििी अवलम्वन गररनेछ । कुश्मा 



14 
 

नगरपातलकाको सावषितनक प्रशासनको कार्ष संसृ्कतिमा आमुल पररविषन गनष 

प्रर्ाप्त क्षमिा तवकास कार्षक्रमहरु संचालन गरी िनप्रतितनतध एवं 

कमषचारीहरुको सकरात्मक सोच र कार्षशैतलको तवकास गररनेछ।सावषितनक 

पदातधकारीहरुको िवाफदेतहिा सुतनतश्चििा गररनेछ । 

5. नगरपातलकाका कमषचारीहरुको कामप्रति ित्पर हुने, सेवाभाव सतहि समर्मानै 

काम सम्पन्न गने, तिमे्मवारी वहन गने कार्ष संसृ्कति तवकास गररनेछ । 

कमषचारीहरुको नगरपातलका तभत्र सरुवा, पुरस्कार, सिार्, क्षमिा अतभवृतिको 

अवसरलाई कार्षसम्पादन मापनका आधारमा गररनेछ । 

7. कमषचारीको मनोवल उच्च वनाइ सावषितनक सेवा प्रवाह प्रभावकारी वनाउन 

तवतभन्न आर्थीक िर्था गैरआर्थीक प्रोत्साहनका कार्षक्रमहरु संचालन गररनेछ । 

8. नगरपातलकालाई संतवधानमा उले्लन्द्रखि अतधकारहरुको कार्ाषन्वर्नका लातग 

तवतभन्न ऐन, तनर्मावली, कार्षतवतध तनदेतशका, मापदण्ड ििुषमा गररनेछ । 

9.  अत्यावस्यक सेवा िर्थ वसु्त सहि सुलभ र तनर्तमि गराउन िर्था उपभोक्ता हक 

तहिको संरक्षण गनष तनर्ामक सरकारी कार्ाषलर् िर्था नीति के्षत्रको साझेदारीमा 

विार अनुगमनलाई प्रभावकारी वनाइने छ । 

10. पत्रकार िर्था सञ्चारकमीको क्षमिा तवकास िर्था प्रवधषनात्मक कार्षक्रम संचालन 

गररनेछ । 

11. सरोकारवाला सरकारी, गैर सरकारी संि संस्र्थाको सहकार्षमा नगरपातलका तभत्र 

लागु पदार्थष दुव्यषसन नू्यतनकरण लगाएिका सचेिनामुलक कार्षक्रमहरु संचालन 

गररनेछ । 

12. सबै वडा कार्ाषलर्हरुमा Online प्रतबतधको प्रर्ोग माफष ि सेवा प्रवाहको 

सुदृढीकरण गररनेछ । व्यन्द्रक्तगि िटना दिाष, सामातिक सुरक्षा, र्ोिना, तिन्सी 

िर्था कर प्रणालीलाई तवद्रु्तिर् माध्यममा आवद्ध गररनेछ । 

13. नगरका गतितबतध िर्था खचष तबबरणहरु  वेवसाइट माफष ि सावषितनक गररनेछ । 

तवद्रु्तिर् नागररक वडापत्र माफष ि सेवा प्रवाहको सूचना व्यवस्र्थापन गररनेछ । 

14. िेष्ठ नागररक, अपाङ्गिा भएका व्यन्द्रक्त, वालवातलका, मतहलाहरुलाई सेवा 

प्रवाहमा प्रार्थतमकिा तदने नीति तलइनेछ । 

15. अन्तर स्र्थानीर् िह साझेदारी कार्षक्रमलाई प्रर्थातमकिा तदइनेछ । 

16. सावषितनक खचष व्यवस्र्थापन प्रतक्रर्ालाई प्रभावकारी वनाउन पतहलो चौमासीमा 

३० प्रतिशि दोस्रो चौमासीकमा ३० प्रतिशि र अन्द्रन्तम चौमासीकमा ४० प्रतिशि 

खचष गने व्यवस्र्था तमलाइनेछ । 

अन्त्यमा  कुश्मा नगरपातलकाको र्स नीति िर्था कार्षक्रमको प्रभाबकारी कार्ाषन्वर्न गरी समृद्ध 

नगर तनमाषण गनष संपूणष नगरवासी एबं सरोकारवालाहरुमा हातदषक अनुरोध गदषछु  
             

                                धन्यवाद 
रामचि िोशी 

नगर प्रमुख 
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