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कुश्भा नगयऩालरका  २०७१ सारभा  घोषणा बएको नगयऩालरका हो । मो ऩर्वतको सदयभकुाभभा 
अर्स्थथत छ । कुश्भा नगयऩालरकाराई ऩहहरेको ऩर्वतको आठ र्टा गा.हर्.स.हरु ऩाङ्ग, खकुोट, दरुुवङ्ग, 

स्िर्ारम, कटुर्ाचौऩायी, हऩऩरटायी, ऩकुर्ा, चरु्ाराई सभारे्ि  गयी लभलत २०७१ सार फैिाख २५ गते 
गठन बएको लथमो बने ऩलछ ठुरीऩोखयी, खौराराकुयी य आथवयडाॉडाखकव  गा.हर्.स. सभारे्ि गयी लभलत 
२०७३ सार पागनु ९ गतेको भस्रिऩरयषद्को लनणवम अनसुाय १४ र्डा बएको कुश्भा नगयऩालरका 
गठन बएको हो । 

नेऩारको सॊहर्धान फभोस्जभ सॊघीमता सहहतको तीन तहको सयकायको थथाऩनासॉगै थथानीम तहको 
लनर्ावचन गयी थथानीम तहको सयकाय सॊचारन मोजनार्द्ध, व्मर्स्थथत य प्रबार्कायी फनाउने कुया 
चनुौलतऩूणव लथमो ।  

२०७४ सारको थथानीम तहको लनर्ावचनर्ाट लनर्ावस्चत जनप्रलतलनलध, साहर्कका थोयै कभवचायीहरुफाट 
थथानीम सयकाय सॊचारन ऐन, २०७४ अनसुाय कामव गनुव चनुौलतऩूणव यहेको लथमो । कभवचायी सभामोजन 
ऐन सॉगै लनर्ावचनको २ र्षव ऩलछ हर्थतायै कभवचायीहरुको व्मर्थथा बई थथानीम सयकाय सॊचारन ऐन, 

२०७४ अनसुाय लनमभ काननु लनभावण गदै सॊथथागत हर्काससॉगै बौलतक ऩूर्ावधाय हर्कासरे हर्थतायै गलत 
लरएको अर्थथाभा २०७७ को फीचभा हर्श्वब्माऩी रुऩभा कोलबड–१९ को भहाभायी िरुु बई 
हर्कासको गलतभा ऩनु् र्ाधा ऩगु्न गएको हाभी सफैभा लफददतै छ ।  

त्मथतो जहटर अफथथाभा सफै हर्कास लनभावणको कामव छोडेय जनताको जीउधनको सयुऺाभा केस्रित बई 
थर्ाथ्म साभाग्रीको जोहो गदै अथथाई क्र्ायेरटाइन बर्न लनभावण, याहत साभग्री हर्तयण, कोयोना 
लफरुद्धको खोऩहरुको फरदोफथत गने एर्भ ्अत्मार्श्मक थर्ाथ्म सेर्ा प्रर्ाह रगामतका कामवहरुराई 
प्राथलभकताभा याखी कामव गरयमो । 

कुश्भा नगयऩालरकाद्वाया हर्गत ५ फषवभा थथानीम जनताको भाग य आर्श्मकताराई आधाय भानये 
हर्कास लनभावण, सेर्ा प्रर्ाह, सिुासन तथा अरम व्मर्थथाऩकीम कामवहरुराई उच्च प्राथालभकताका साथ 
अगाडी फढाएको छ । कृहष, ऩमवटन, स्िऺा, थर्ाथ्म, ऩूर्ावधाय, खानेऩानी, सडक, र्जाय एर्भ ् ग्रालभण 
फथती हर्काससॉगै साना ठुरा उद्योग रगामतको प्रर्द्धवनभा जोड ददएय ऩरयर्तवनको जग लनभावण गने कामव 
सरुुर्ात बएको आभ नगयफासी जनतारे अनबुतू गनुवबएको छ बने्न हर्श्वास लरइएको छ । 

पोहोयभैरा व्मर्थथाऩन, सयसपाई रगामत कामवहरुराई प्राथलभकताभा याखी कामव अगाडी फढेको छ 
बने त्माङ्क य घय नॊ. सूचना प्रणारी व्मर्स्थथत गने कुया चनुौलतऩूणव यहेको छ ।  
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कुश्भा नगयऩालरकारे ५ र्षव लबिभा आरतरयक आम य सॊघ तथा प्रदेि सयकायफाट प्राप्त अनदुान 
सहमोगभा ५ र्षवलबि ऩूर्ावधायभा आधायबतू हर्कासभा गलतरो सरुुर्ात गयेको छ । मोजना य फजेट 
व्मर्थथा बएऩलन ठीक सभमभा कामावरर्मन गयी मोजना सम्ऩन्न गने सॊमरि य ऺभता केही कभजोय नै 
यहेको हर्द्यभान अर्थथाराई हाभीरे गहहयो गयी फझेुका छौँ । सॊघ य  प्रदेि तहको आफ्नै धेयै य  
साना खारका मोजना छनौट गने ऩरयऩाटीरे असाय भसारतभा मोजना सम्ऩन्न गने चटायो य सम्ऩन्न हनु 
नसक्ने मोजनाहरुराई अको आलथवक र्षवभा कामव सक्न ेगयी क्रभागत रुऩभा सानुवऩने कदठन अर्थथा 
हर्द्यभान यहेको छ । जसरे गदाव तोहकएको सभमभा तोहकएको रक्ष्म अनरुुऩ काभ ऩूया गनव कदठन 
हनुे थथानीम तहको सभथमाको रुऩभा यहेको देस्खरछ ।  

कुश्भा नगयऩालरकारे साधन स्रोतरे भ्माएसम्भ अलधकतभ ्काभ गने प्रमत्न गयेको छ । हाभीरे गयेका 
प्रलतर्द्धता, जनताको अऩेऺा अनरुुऩ काभ गनव साधन स्रोतको कभी, आफ्नै कामवऺ भताको अबार्, 

भहाभायीको चऩेटा आदद कायणफाट ऩयुा गनव सहकएन । मद्यहऩ नगयऩालरका आलथवक ऩायदिॉता, 
जर्ादेहहता, उत्तयदाहमत्र् य हर्त्तीम एर्भ प्रिासलनक सिुासन रगामतका हर्षमभा सदैर् प्रलतफद्ध यहॉदै 
अगाडी फढेका छौं । सफै कामव एकैऩटक गनव सहकने अर्थथा ऩलन लथएन, ऩरयस्थथलत य ऺभता अनकुुर 
हुॉदा अरु याम्रो य व्मर्स्थथत गनव सक्न ुऩने चनुौलतराइव हाभीरे याम्रोसॉग फझेुका छौं । ५ र्षवको फीचभा 
कभवचायी व्मर्थथाऩन लनकै अव्मर्स्थथत यहन,ु केही कभवचायीहरु फाहेक धेयै कभवचायीहरु अनबुर्ी नहनु ु
एर्भ ्ऺभता हर्काय य मथेष्ट तालरभ प्रदान गनव नसहकन ु तथा कोलबड जथतो िासहीऩूणव भहाभायीभा 
हर्कास लनभावण कामव आर्श्मकता अनसुाय ऩूया गनव नसहकन ुआदद कायणफाट आिा गये अनरुुऩ रक्ष्म 
ऩूया गनव नसकेको कुया सफैराई हर्ददत नै छ । 

र्तवभान सभमभा मस नगयऩालरकाभा थथानीम सयकायफाट तमाय गनुवऩने काननुको प्रबार्कायी 
कामावरर्मन,  हर्लबन्न तहका सयकायको प्रिासलनक जहटरता, दऺ कभवचायीको व्मर्स्थथत ऩरयचारन य 
कामवऺ भता र्ृहद्ध, नगयफासीहरूभा नगय हर्कास प्रलतको दाहमत्र्फोध य अऩनत्र् हर्कास गनुवऩने, साॉघयुा 
गल्री य फथतीका भरु सडकहरू हर्थताय गने सभथमा, थर्च्छ हऩउने ऩानीको हर्तयण प्रणारी 
व्मर्थथाऩन गने, बोगचरनभा यहेका सार्वजलनक जग्गाको सॊयऺण य सदऩुमोग गने, नगयऩालरकाको १ 
देस्ख १४ र्डा फीच अरतय सम्फरध, सहकामव, स्चनायी य आर्तजार्तको सडक सर्ायी सरजार थथाहऩत 
गनुव, पोहोय व्मर्थथाऩन य  र्ातार्यणभैिी सहय फनाउने जथता चनुौलतहरू छन ्। मार्त चनुौलतका फीच 
मस नगयऩालरकाभा जनलनर्ावस्चत प्रलतलनलधहरुको ऩदफहारऩलछ (आ.र्. २०७४/०७५ देस्ख 
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२०७८/७९ सम्भ) करयफ ५ फषे कामवकारभा आलथवक, साभास्जक, सिुासन तथा ऩूर्ावधाय हर्कासको 
ऺेिभा उल्रेख कामव बएको छ ।  

तसथव,  नगयऩालरकाभा लनर्ावस्चत जनप्रलतलनलधहरुरे आफ्नो कामवकारभा प्राप्त बएको श्रोत य साधनराई 
लभतव्ममी य ऩायदिॉ ढॊगफाट ऩरयचारन गयी नगयऩालरकाको भरुभरि “सरुदय सभदृ्ध कुश्भा नगय” 
फनाउन गयेका भखु्म भखु्म प्रमत्नहरुको सॊस्ऺप्त प्रगलत प्रलतरे्दन प्रकािन गरयएको छ । 

१.२ जनलनर्ावस्चत प्रलतलनलधहरुको ऩदफहारऩलछ हारसम्भ सम्ऩादन बएका भखु्म भखु्म कामवहरु् 

सॊघीमता कामावरर्मन बएऩलछ गदठत ऩहहरो थथानीम सयकायका रुऩभा कुश्भा नगयऩालरकाको करयफ ५ 
फषे कामवकार सपरता ऩूर्वक सम्ऩन्न बएको छ । "सरुदय सभदृ्ध कुश्भा नगय" बने्न सोच सहहत कामव 
गदै अस्घ फढेको कुश्भा नगयऩालरकारे हार सम्भ ९ र्टा नगय सबा सम्ऩन्न गयी सकेको छ ।  

नेऩारको सॊहर्धानरे िासकीम अलधकायराई तल्रो तहसम्भ प्रदान गदै नागरयकराई थथानीम थर्ामत्तता 
य थर्िासनको अलधकाय सलुनस्ित गयेको छ । मसै भभवराई आत्भसाथ गदै १५ औॊ आर्लधक 
मोजनारे तम गयेको घोहषत “सभदृ्ध नेऩार सखुी नेऩारी” को नायाराई भूतवता ददन मस नगयऩालरकारे 
ऩूर्ावधाय लनभावण य सिुासनभा हर्िेष जोड ददएको  छ । महाॉको बौगोलरक, साभास्जक, जनसाॊस्ख्मक 
अर्थथाको आर्श्मकता, श्रोत साधनको उऩरब्धताराई प्राथलभकीकयण गदै नीलत, कामवक्रभ, मोजना य 
फजेटको कामावरर्मन  गरययहेको अर्थथा हर्द्यभान छ ।  

मस अर्लधभा २ र्टा आ.र् (२०७६।०७७ य २०७८।०७९ भा कोलबड भहाभायीको सॊक्रभणको 
कायणरे थपु्र ैनगयफासीहरुरे अभूल्म ज्मान गभुाउन ुऩमो । आ.र् २०७६।०७७ को तेश्रो चौभालसक 
अर्लध सरुु नहुॉदै हर्श्वव्माऩी भहाभायी कोयोना बाईयसको कायण र्ाहषवक रक्ष्मको औषत ५० प्रलतित 
भाि मोजना तथा कामवक्रभ सम्ऩन्न हनु सके । भहाभायीकै फीचभा आ.र् २०७७।०७८ को नीलत, 

कामवक्रभ तथा फजेट ऩारयत गयी रक्ष्मको अलधकतभ ्मोजना सम्ऩन्न गने गयी मोजना तथा कामवक्रभ 
थर्ीकृत गरयएकोभा अलधकाॊि मोजना सम्ऩन्न गनव सपर बएका लथमौं । जसभा कोलबड–१९ को 
कायण गनव नसहकएको थपु्र ैमोजनाहरु चार ुआ.र्. २०७८।०७९ भा सारयएको लथमो । हर्श्वव्माऩी 
भहाभायी कोलबड–१९ को कायण नगयफासीहरुको जीर्न यऺा ऩहहरो प्राथलभकता बएको हुॉदा नगयको 
सफै कामव छोडेय उऩचाय य योकथाभभा केस्रित हनुऩुदाव लनमलभत कामवहरु य हर्कास लनभावणको कामव 
रक्ष्म अनसुाय सभमभा गनव सम्बर् हनु सक्ने अर्थथा यहेन । मद्यहऩ कोलबड–१९को भहाभायीको 
फीचभा ऩलन टेण्डय, उऩबोक्ता सलभलतफाट मोजना तथा कामवक्रभको सम्झौता, मोजनाको कामावरर्मन, 
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अनगुभन तथा भूल्माॊकन य पयपायक गने जथता तीब्र गलतभा हर्कास लनभावणका कामवहरु हनुका साथै, 

अधयुो फाॉकी मोजनाहरु सभेत कामावरर्मन गयी सम्ऩन्न गरयमो । आ.र् २०७७।०७८ को ऩयुा १२ 
भहहनाभा झण्डै ९ भहहना कोलबड भहाभायीको अर्थथा यहेको य मोजना कामवक्रभ गनव सम्झौता बएता 
ऩलन रक्ष्म अनसुाय कामावरर्मन हनु सकेको लथएन । तय ऩलन मस फीचभा र्डा कामावरम बर्न लनभावण, 

सडक लनभावण, थर्ाथ्म सॊथथा एर्भ ् अरम साना ठुरा हर्कास लनभावणसॉग सम्फस्रधत हक्रमाकराऩ 
सपरताऩूर्वक नै सम्ऩन्न बएका छन ्।  

तसथव, आ.र् २०७४।०७५ देस्ख नगयऩालरकारे आफ्ना नीलत कामवक्रभ भापव त ्मोजना कामावरर्मन गदै 
आएको य सरुुका दईु र्षव नगयऩालरकाको सॊथथागत ऺभता एर्भ ्कभवचायीहरुको अबार् साथै कामव 
अनबुर्को कायण रक्ष्म प्रालप्तभा केही सभथमा बएको एर्भ ् ऩलछल्रा दईु र्षव कोलबड १९ को 
भहाभायीको सभमका फार्जतु ऩलन याम्रो प्रगलत हालसर गनव सपर बएका छौं ।  

नगयऩालरकाको (आ.र् २०७४।०७५ देस्ख आ.र् २०७८।०७९ सम्भ ) ५ र्षवको र्ाहषवक नीलत 
कामवक्रभ य त्मस अनसुाय ऩारयत बएका फजेट कामवक्रभहरुको अऩेस्ऺत रक्ष्म, कामावरर्मन ऩलछ बएका 
उऩरस्ब्ध, कामावरर्मनभा थहऩएका चनुौलतहरुको फीच बए गयेका काभ य प्रगलत हर्र्यण सभेट्ने कोस्िस 
गरयएको  छ । 

नगयका १४ र्टै र्डाभा बएका साना ठूरा मोजनाहरुको कामावरर्मनफाट बएको प्रगलत, प्रबार् य 
उऩरस्ब्धको फायेभा मसभा प्रथततु गरयएको छ ।  

क. ऩूर्ावधाय लनभावण तथा हर्कास 

 हर्कासराई मोजनाफद्ध एहककृत सॊयचनाभा जोड्दै हर्गत ५ फषवभा थपु्र ैकामवहरु सम्ऩन्न बएका 
छन।् प्रथभ आर्लधक हर्कास मोजनाको रुऩभा लिर्षॉम हर्कास मोजना (आ.र् २०७८/७९-
२०८०/८१) लनभावण गयी कृहष हर्कास य ऩमवटन ऺेिराई नगय हर्कासको भहत्र्ऩूणव सॊर्ाहक 
िस्क्तको रुऩभा ग्रहण गयी आर्लधक मोजनाको प्राथलभकता प्राप्त ऺेिराई क्रभि् कामावरर्मन 
गने चयणभा अगाडी फढेका छौं । नगयभा बएका बौलतक सॊयचनाहरुभा सडक, बर्न, ढर, ऩरु 
आदद लनभावण कामवरे तीव्र गलत लरनकुा साथै कलतऩम थपु्र ै मोजनाहरु लनभावणाधीन अर्थथाभा 
यहेका छन ्। 

 १४ र्टा र्डा कामावरम जोड्ने सडक-सरजार लनभावण गयी कारोऩिे फनाउने कामव सरुुर्ात 
बएको छ । 
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 कुश्भा नगयऩालरकाको गौयर्को मोजनाको रुऩभा ऩमवटन ऩूर्ावधाय अरतगवत महाॉको सॊथकृलत य 
सभ्मताको प्रलतहर्स्म्फत हनुे गयी  कुश्भा नगयऩालरकाको र्डा नॊ ५ भा सरुदय य आकषवक 
“कुश्भा घण्टाघय” को लनभावण कामव थारनी गरयएको छ । 

 नगय सडक गरुुमोजना (MTMP) तमाय गयी सडक लनभावण एर्भ ् हर्थतायराई व्मर्स्थथत 
गरयएको छ । 

 घय नक्सा ऩास प्रणारीराई हर्द्यतुीम भाध्मभफाट सॊचारन गने कामव प्रायम्ब गरयएको । 

 सॊघीम सयकायफाट आगाभी आलथवक र्षव २०७८/०७९ को रालग सभऩूयक अनदुानभा प्राप्त 
बएका मोजनाहरु कुश्भा नगयऩालरकाको र्डा नॊ ९ को लबयभलुन देस्ख रयभारचोक सम्भको 
सडक, र्डा नॊ १ को खेरकुद भैदन लनभावण एर्भ ्हर्िेष अनदुान तपव  प्राप्त बएको र्डा नॊ ७ 
को खयेहा ज्मेष्ठ नागरयक केरिको लनभावण थारनी बएको छ । 

 कुश्भा नगयऩालरका र्डा नॊ ९ भा जेष्ठ नागरयक ददर्ा सेर्ा केरि लनभावण सरुुर्ात बएको छ । 

 कुश्भा-झाप्रफेगय-ऻादद सडक खण्डको रालग आर्श्मक ऩहरसॉगै झाप्रफेगय ऩरुको DPR लनभावण 
गरयएको । 

 ऩदभखोल्सी कापरचौय चनौटे सडक ट्रमाक लनभावण गरयएको । 

 कुश्भा कल्रेयी सडक खण्डको ऩरुको DPR लनभावण गरयएको । 

 कुश्भा नगयऩालरकाको र्डा नॊ ६ भा सहुर्धा सम्ऩन्न फहृत लसटी हर तथा आधलुनक फसऩाकव  
लनभावणको लड.ऩी.आय. तमाय गयी लनभावणका रालग आर्श्मक तमायी गरयएको छ य हारै सॊघीम 
सयकाय भापव त फजेट हर्लनमोजन बइवसकेको अर्थथा छ। 

 कुश्भा नगयऩालरका र्डा नॊ ५ भा अथऩतार चोक देस्ख फरजीजम्ऩ सम्भको फाटो हऩच गने 
कामव प्रदेि सयकाय य हाम्रो सॊमकु्त प्रमासभा सम्ऩन बएको छ बने फस्रजदेस्ख हाइरे् सम्भको 
फाटो लनभावण प्रायम्ब बएको ।  

 कुश्भा नगयऩालरकाका फजाय ऺेिभा सडक फत्ती जडान गरयएको छ बने फजायका भखु्म भखु्म 
चोकहरुभा लसलस क्माभेया जडान गयी नगयको िास्रत सयुऺाभा प्रर्द्धवनात्भक कामवक्रभ अगाडी 
फढाईएको छ । 

 कुश्भा नगयका फजाय लबिका सडकको ऩनु: लनभावण एर्भ ् थतयोन्नलतको रालग िहयी हर्कास 
तथा बर्न आमोजना कामावरमको सहकामवभा अगाडी फढाएको छ बने अग्रा झोरुॊगे ऩरुसम्भ 
सडक कारोऩिे गयी ऩमवटन प्रर्द्धवनभा टेर्ा ऩमुावइएको छ । 
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 र्डा नॊ ४ भा अभावदी खानऩेानी मोजना सम्ऩन्न बएको छ बने छभके खानेऩानी ट्ाॊकी लनभावण 
सम्ऩन्न । 

 र्डा नॊ ३ भा चरु्ा-भयाॊङलसङ-सोती सडक खण्डको ट्रमाक खोल्ने कामव सम्ऩन्न । 

 र्डा नॊ ३ भा लरस्फ्टङ खानऩेानी आमोजना सरुुर्ात । 

 र्डा नॊ ९ साइकरचोक देस्ख गहतेऩोखाया-ठुरोऩोखयी हुॉदै आथवय जोड्न ेसडक थतयोन्नलत गदै 
कारोऩिे गनव प्रायम्ब गरयएको छ । 

 कुश्भा नगयऩालरका र्डा नॊ १ ऩाङभा औद्योलगक ग्राभको थथाऩनाको ऩूर्ावधाय हर्कासको कामव 
प्रायम्ब गरयएको छ । 

 साइकरचोक देस्ख अग्रो झोरुॊगे ऩरु सम्भ सडक खण्ड कारोऩिे सडक लनभावण । 

 कुश्भा नगयऩालरका र्डा नॊ ९ य १३ को बर्न लनभावण कामव सम्ऩन्नको चयणभा यहेका छन ्
बने नगयका र्डा कामावरमहरुराई भजर्तु फनाउन आफ्नै प्रिासलनक बर्न नयहेका र्डाहरुभा 
प्रिासलनक बर्नको व्मर्थथाका रालग ऩहर गदै बर्न लनभावणराई प्राथलभकता साथ अगाडी 
फढाईएको छ । र्डा नॊ ७ य ११ को र्डा कामावरम लनभावणको रालग जग्गा खरयद अस्रतभ 
चयणभा ऩगेुको य उक्त बर्नको D.P.R. कामव सभेत कामावरमको प्राहर्लधक िाखाफाट सम्ऩन्न 
बएको छ । 

 खलु्रा ऩाकव हरुभा खलु्रा स्जभको रालग आर्श्मक व्मामभ तथा अभ्मासका साभग्री जडान गने 
नीलत फभोस्जभ र्डा नॊ ७ को गोदाभभा व्मामभ साभग्री यास्खएको छ साथै ठूरा ऩाकव हरुभा 
त्मथता साभग्रीहरु जडान गनव आर्श्मक तमायी बइवयहेको छ । 

 र्डा नॊ ६ को र्ारिेहर्नीभा सार्वजलनक िौचारम लनभावण । 

 र्डा नॊ १४ भा आथवय साभदुहमक बर्न लनभावण । 

 र्डा नॊ ८ य १२ भा आभा सभूह बर्न लनभावण । 

 र्डा नॊ २ भा १ घय १ धाया अरतगवत ११ कयोड रागतको कामवक्रभ सॊचारन बईयहेको । 

 नगय लबि आर्श्मकता य भाग अनसुाय हर्लबन्न हकलसभका ऩरु तथा कल्बटवहरु लनभावण सम्ऩन्न 
बएका छन ्। 
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र्डा नॊ ऩरुको हर्र्यण कैहपमत 

३. रभखोरयमा ट्रस ऩरु सम्ऩन्न 

९. स्चने्न खोरा झोरुॊगे ऩरु लनभावणाधीन 

२. खहयेखोरा झोऩू लनभावणाधीन 

१. फडहयेघाट झोऩू लनभावणाधीन 

 

  प्रधानभरिी योजगाय कामवक्रभ अरतगवत ३८५ जना व्मस्क्तराई प्रत्मऺ योजगायी प्रदान गरयएको 
छ बने हर्लबन्न ऩूर्ावधाय एर्भ ्बौलतक हर्कास लनभावणको कामव सम्ऩन्न गरयएको छ । 

 सघन िहयी हर्कास कामवक्रभका रालग छनौट बइव सॊचारन हनुे सडकहरु  

 

क्र.सॊ. सडक आमोजनाको नाभ अनभुालनत 
रम्फाई 

कैहपमत 

१. नरु्ायटाय-हर्रध्मार्ालसनी पलनवचय-हहभारम भा.हर्. र्डा नॊ. २ को 
कामावरम-थानाऩलत-लछऩलछऩे कोटगाॉउ (र्डा नॊ. १ य २ ) 

१०.५ 
हकरोलभटय 

 

२. डालरऩाखा सरुनचौय-चनौट फकेुनी हुॉदै बजेुरथान हरहरे सडक 
(र्डा नॊ.३) 

३.४० 
हकरोलभटय 

 

३. कुश्भा फजाय लबिका लबलि सडकहरु ( र्डा नॊ. ४,५,६ य ७) ८.७० 
हकरोलभटय 

 

४. चरु्ा थर्ाथ्म चौकी र्डा कामावरम -नाच्ने गाउन ेचौताया लडर   
( चरु्ा चक्रऩथ (र्डा नॊ.८) 

३.०० 
हकरोलभटय 

 

५. भराभी डाॉडा -नयभाटो अलधकायी डाॉडा -साइकर चोक- नेर्ाय 
डाडाॉ फडागाउॉ अग्रो झो.ऩ.ु -देउऩजुा आइफर फोलडङ ऩालतकाररा 
अरऩेश्वय सडक (र्डा नॊ.९) 

६.१० 
हकरोलभटय 

 

६. थाउसेखोरा र्डा कामावरम गहतेऩोखया सारघायी भोटयफाटो (र्डा 
नॊ.१०) 

५.५० 
हकरोलभटय 
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क्र.सॊ. सडक आमोजनाको नाभ अनभुालनत 
रम्फाई 

कैहपमत 

७. ऩकुर्ा थानाऩलतको लडरदेस्ख हर्येरि भा.हर्. हुॉदै जयेखोरा र्काभी 
खोरा हुॉदै भानडाडा देस्ख अम्फोट सडक (र्डा नॊ.११) 

५.३० 
हकरोलभटय 

 

८. गहते ऩोखया-ऩौडेर चोक-चालरसे डाडाॉ फाम्रा सडक ( र्डा नॊ.१२) ७.२० 
हकरोलभटय 

 

९. खौरा अधेयीनेटा सडक ( र्डा नॊ.१३) ३.०० 
हकरोलभटय 

 

१०. गगटे कायफाये-डाडाॉखकव  नेटा- काउरे-नेटा खाल्टे र्गारे (र्डा 
नॊ.१४) 

१२ लभरोलभटय  

११. कुश्भा फसऩाकव  देस्ख अग्रो झोरङु्गे ऩरु हुॉदै पराभखालन चोक 
सम्भ थतयोन्नती ( र्डा नॊ. ७) 

१.५० 
हकरोलभटय 

 

 

ख. सिुासन 

 कुश्भा नगयऩालरकाको सहुर्धा सम्ऩन्न आधलुनक प्रिासकीम बर्न लनभावणको रालग हर्थततृ 
आमोजना प्रलतरे्दन (DPR) तमाय गयी सॊघीम सयकायसॉग रागत साझेदायीको रालग ऩहर 
गरयएको छ । 

 १४  र्टै र्डा कामावरम बर्नको लनभावणको रालग उऩमकु्त थथानको छनौट, फजेट सहहत केही 
र्डाको लनभावणको कामव बइवयहेको य फाॉकी र्डा बर्नको लनभावण ऩूया गने रक्ष्म लरइएको    
छ  । 

 दैलनक प्रिासलनक प्रर्ाहको काभ लछटोछरयतो, सयर, सहज ढॊगरे सॊचारन गनव आर्श्मक 
व्मर्थथा गरयएको छ । घय नक्सा थर्ीकृलत रगामतको कामव प्रहर्लधभैिी फनाई व्मर्स्थथत 
गरयएको छ । 

 जनताको उजयुी गनुासो सनुरु्ाई प्रहक्रमा व्मर्स्थथत बएको छ । कलतऩम जहटर सभथमाको 
लछटो लनयाकयण य कामावरर्मनभा व्मर्स्थथत य चथुत हर्लध प्रहक्रमाभा सधुाय गदै रलगएको    
छ ।  
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 र्डा कामावरमको कभवचायी सॊमरि य जनप्रलतलनलध फीच सभरर्म एर्ॊ सहमोगी बलूभकाराई 
प्रबार्कायी फनाउन ऩहर कदभी लरइएको छ । 

 मस नगयऩालरकाफाट सार्वजलनक जर्ापदेहहता, ऩायदस्िवता तथा सिुासन प्रर्द्धवनका रालग उजयुी 
तथा गनुासो सनुरु्ाई अलधकायी, सूचना अलधकायीको व्मर्थथा गरयएको छ, चौभालसक हर्स्त्तम 
हर्र्यण प्रकािन, गनुासो तथा उजयुी सनुरु्ाई य सम्फोधन गरयनकुा साथै हर्लबन्न साभास्जक 
सॊजार, रे्र्साईट, रमूज ऩोटवर तथा सॊचाय भाध्मभफाट नागरयक सयोकायका हर्षमहरुभा सूचना 
तथा जानकायीहरु प्रर्ाह गने गरयएको छ । लसलस क्माभेया, लडथ्रे र्ोडव, नागरयक र्डाऩि, 

रे्र्साईट आददको व्मर्थथा गरयएको छ बन ेप्रत्मेक िाखा प्रभखुसॉग कामव सम्ऩादन सॊझौता य 
प्रत्मेक कभवचायीराई कामवगत ितव सहहत कामव हर्र्यण ददईएको छ । 

 आम्दानी य बकु्तानीको प्रहक्रमाराई सेर्ाग्राहीभैिी य प्रहर्लधमकु्त फनाईएको छ बने हयेक 
चौभास्िकभा हर्स्त्तम हर्र्यण सार्वजलनक गने गरयएको छ । SUTRA भा आधारयत रेखा प्रणारी 
य स्जरसी व्मर्ाथथाऩनभा PAMS को प्रमोगद्वाया सूचना प्रहर्लध भैिी फनाइएको ।  

 नगयऩालरकाराई सॊहर्धानभा उल्रेस्खत अलधकायहरुको कामवरर्मनका रालग हारसम्भ करयफ 
४० र्टा  ऐन, लनमभार्री, कामवहर्लध, लनदेस्िका, भाऩदण्ड तजुवभा गरयएको छ ।  

 अलबरेख प्रणारीराई प्रबार्कायी फनाउन हर्द्यतुीम सयकायको अर्धायणाराई कामावरर्मनभा 
ल्माइएको छ । जस अरतगवत सफै र्डाहरुफाट कम््मटुयकृत सेर्ा प्रदान गनुवका साथै याजथर्, 

थर्ाथ्म, स्िऺा, नक्सा ऩास, रेखा, स्जरसी, योजगाय, घटना दताव रगामतका कामवहरुराई सफ्टरे्य 
भाध्मभफाट व्मर्थथाऩन गरयएको छ ।  

 कभवचायीहरुको भनोफर उच्च फनाई कामव ऺेिभा उत्प्ररेयत गनव ५ फषवको अर्लधभा र्ृस्त्त 
हर्कास, ऺभता अलबर्ृहद्ध रगामत तालरभ गोष्ठी, अर्रोकन भ्रभण रगामतका प्रोत्साहनका 
कामवक्रभहरु गरयएको छ । 

 याजश्व लनधावयण, असरुी य सॊकरन हर्लधराई ऩायदिॉ य सयर फनाउन आर्श्मक प्रहर्लधको 
प्रमोग गरयएको छ । 

 मस नगयऩालरकाभा आ.र्. २०७४/७५ देस्ख २०७८/७९ सम्भ करयफ २ हजाय व्मर्साम 
दताव गरयएको छ बने 'घ' र्गवको लनभावण व्मर्सामी ईजाजत ५४ र्टा प्रदान गरयएको छ ।  
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 नगयऩालरकाको हर्ऩद् व्मर्थथाऩन, सयसपाई, फजाय व्मर्थथाऩन, सेर्ा प्रर्ाह, दभकर, पोहय 
उठाउने गाडी सर्ायी साधनको प्रर्रध गरयएको छ । 

 साभास्जक सयुऺा तथा व्मस्क्तगत घटना दताव सदुृहढकयण आमोजनाको सेर्ा इकाई थथाऩना बई 
साभास्जक सयुऺा तथा व्मस्क्तगत घटना दताव कामवक्रभ प्रबार्कायी रुऩभा सॊचारन बईयहेको  
छ ।साभास्जक सयुऺा तथा व्मस्क्तगत घटना दताव सदुृहढकयण आमोजनाको सेर्ा इकाईका 
रागी आर्श्मक जनिस्क्त छनौट गरयएको छ । २०४६ सार देस्खका उऩरब्ध बएका 
व्मस्क्तगत घटना दतावका दताव हकताफराई अनराइन प्रणारीभा लडस्जटाइज गने प्रहक्रमा थारनी 
बएको छ । साथै साभास्जक सयुऺा बत्ता प्रबार्कायी रुऩभा फैंकभापव त ् हर्तयण गने प्रणारी 
राग ु गरयएको । व्मस्क्तगत घटना दताव ११ र्डाफाट बइवयहेको य सफै र्डाफाट अनराइन 
प्रणारीभा जान ेअस्रतभ तमायीभा यहेको । 

 स्जल्रा स्थथत हक्रमािीर ऩिकायको व्मार्साहमकता प्रर्द्धवनको रालग आर्श्मक सहमोग एर्भ ्
सभरर्म गरयएको । 

ग. स्िऺा तथा खेरकुद 

 बकूम्ऩऩलछ याहष्डम ऩनु: लनभावण प्रालधकयण य केही गैयसयकायी सॊथथाहरुसॉगको सहमोगभा 
नगयऩालरका लबि यहेको २० साभदुाहमक हर्द्यारमहरुको जीणव यहेका बर्न हर्थथाऩन गयी ऩक्की 
बर्नहरु लनभावण गरयएको । 

 ३ र्टा साभदुाहमक लफद्यारमभा प्राहर्लधक स्िऺा अरतगवत इस्रजलनमरयङ, कृहष य बेटेरयनयी 
हर्षमको अध्ममन अध्माऩन कामवको रालग अनदुानको व्मर्थथा गरयएको । 

 नगयऩालरकालबि यहेको साभदुाहमक हर्द्यारमहरुभा धाया, िौचारम, कऺा कोठा,  स्िऺाको रालग 
आर्श्मक साभग्रीको व्मर्थथाऩन गरयएको । 

 ECD एर्भ ्हर्द्यारम कभवचायीको तरफ र्ृहद्ध गरयएको । 

 लसकाई उऩरस्ब्ध ६०% फाट ६५% बएको । 

 हर्द्यारम बनाव दय ९२% फाट ९८ % ऩगेुको ।  

 स्िर्ारम फहभुखुी क्माम्ऩस, गपेु्तश्वय फहभुखुी क्माम्ऩस, जनता सदुिवन फहभुखुी क्माम्ऩसभा 
अनदुान हथतारतयण । 
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 सम्ऩूणव साभदुाहमक हर्द्यारमहरु एकीकृत हर्द्यारम सूचना व्मर्थथाऩन प्रणारी EIMIS 

(Education Integrated Management System) भा आफद्ध बएका छन ्। 

 आथवयडाॉडाखकव  स्थथत िबुाकल्माण आधायबतू हर्द्यारमभा नगय-प्रभखु अऺम कोष थथाऩना 
गरयएको । 

 नगय प्रभखुको सहक्रमताभा हर्लबन्न हर्द्यारम तथा हर्द्यारमका छाि-छािाहरुराई अध्ममन 
अध्माऩन साभग्री सहहत अरम आर्श्मक िैस्ऺक साभग्री हर्तयण गरयएको । 

 कुश्भा नगयऩालरका र्डा नॊ १० भा यहेको ऩूणेश्वय भा.हर्.भा थथाऩना बएको इस्रजलनमरयङ 
तपव को प्राहर्लधक स्िऺारमको ऩूर्ावधाय हर्कास एर्भ ् िैस्ऺक गणुथतयभा टेर्ा ऩमुावउन 
आर्श्मक आलथवक सहमोग उऩरब्ध गयाइएको छ । 

 हर्द्यारमहरु फारभैिी फनाउन प्रोत्साहन गरयएको छ । 

 स्िऺक दयफस्रद लभरान कामवक्रभ करयफ ४५% सम्ऩन्न गरयएको छ । 

 नगयका २ र्टा हर्द्यारमराई नभूना हर्द्यारमको अर्धायणा अनरुुऩ नगयऩालरकाफाट नभूना 
हर्द्यारम बर्न लनभावण कामव सम्ऩन्नको चयणभा यहेको छ । 

 हर्द्यारमहरुराई अत्मार्श्मक आधायबतू थर्ाथ्म साभाग्रीको व्मर्थथा गरयएको छ ।   

 हर्द्यारमभा अध्ममनयत छािाहरुका रालग प्रत्मेक र्षव सेलनटयी ्माडको व्मर्थथा गरयएको छ। 

 नगयका सम्ऩूणव प्राथलभक हर्द्यारमहरुराई English Talking Book हर्तयण गरयएको । 

 हर्द्यारमहरुभा हर्ऻान प्रमोगिारा, ऩथुतकारम, सूचना प्रहर्लध ल्मार्, प्रालध ल्माफको लनभावण 
गरयएको छ । 

 मरु्ा ऩमवटन, मरु्ा खेरकुद, मरु्ा छरपरका कामवक्रभराई प्राथलभकताका साथ अस्घ फढाईएको 
छ ।  

 त्मथतै कुश्भा नगयऩालरका र्डा नॊ १ भा सहुर्धा सम्ऩन्न खेरभैदान लनभावणको रालग लड.ऩी.आय.  
लनभावण गरय हार उक्त भैदानको रालग सॊघ सयकायको सभऩयुक अनदुान अरतगवत फजेट 
हर्लनमोजन बई लनभावण कामव अगाडी फहढयहेको छ । 

 फडागाउॉ खेरकुद भैदान लनभावण एर्भ ्सॊयऺण य प्रर्द्धवन गरयएको । 

 कारीगण्डकी कबडव हार (ब्माडलभरटन कोटव )-र्डा नॊ ५ य ऩर्वत ब्माडलभरटन हर-र्डा नॊ ४ 
लनभावणको रालग आर्श्मक आलथवक सहमोग प्रदान गरय प्रर्द्धवन गरयएको । 
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 नगयऩालरकाथतयीम, याहष्डम तथा अरतयाहष्डम खेरहरुभा नगयऩालरका लबि यहेका खेराडीहरुको 
सहबालगताभा बएका खेरहरुभा आमोजनाराई आलथवक, बौलतक रगामतका सहमोगहरु उऩरब्ध 
गयाइएको छ । 

घ. उद्योग तथा ऩमवटन हर्कास तपव  

 कुश्भा नगयलबिका धालभवक, ऐलतहालसक, ऩयुातास्त्र्क सम्ऩदाहरुको दृश्म सम्फरधी लबलडमो 
लनभावण गयी प्रचाय प्रसाय गरयएको छ । ऩमवटनको प्रचयु सम्र्ाबना यहेको कुश्भा नगयऩालरका 
लबि ऩमवटनफाट आलथवक आम-आजवन गनवको रालग आगाभी आलथवक र्षवभा ऩमवटन गरुुमोजना 
तमाय गयी ऩमवटन ऩूर्ावधाय लनभावण गने कामव अगाडी फढाउने एर्भ ् कुश्भाराई आकहषवत, 
सयुस्ऺत, भनोयभ, साहलसक ऩमवटन गरतव्मको रुऩभा हर्कास गनव क्मानोलनङ्ग, र्रमावपहटङ्ग, 
र्स्िजस्म्ऩङ्ग, स्जऩराइन जथता साहलसक खेरहरुको प्रर्वद्धन गरयएको  छ ।  

 र्डा नॊ १ भा ऩमवटकीम भहत्र्को ऩाङ देस्ख फागरङु सम्भ अग्रो झोरुॊगे ऩरु लनभावण 
सम्ऩन्न। 

 कुश्भा नगयऩालरका र्डा नॊ १४ भा ऩमवटकीम एर्भ ् साॊथकृलतक भहत्र्को सधुाभा भस्रदय 
लनभावण सम्ऩन्न गरयएको छ । 

 कुश्भा न.ऩा र्डा नॊ ४ भा नेऩार ऩाकव  लनभावणको रालग DPR लनभावण । 

 ऩमवटकीम भहत्र्को कुश्भा गमु्फा र्डा नॊ ६, आनरद गमु्फा-र्डा नॊ ४, आथवय गमु्फा-र्डा नॊ ९ 
लनभावण । 

 कालरका भस्रदय-र्डा नॊ १२, गोऩाङ घाट-र्डा नॊ ५, नमाॉऩरु घाट-र्डा नॊ १ सत्तर लनभावण 
सम्ऩन्न । 

 र्डा नॊ ४ भा गपेु्तश्वय धालभवक ऩमवटन प्रर्द्धवन केरि लनभावणको रालग र्ृहत गरुुमोजना तमाय 
गरय सॊघीम सयकायफाट फजेट लफलनमोजन बई लनभावण कामव थारनी गरयएको छ । 

 िहहद गोहर्रदनाथ गेट लनभावण -र्डा नॊ १ । 

 कुश्भा नगयऩालरकाका र्डा नॊ. १, २, ३, ४, ८, ९, १३, १४ भा नमाॉ रघ ु उद्यभी  
लसजवनाका रालग ८ ददन ेउद्यभिीरता हर्कास तालरभ –१५९ जना 



  

13 
 

s'Zdf gu/kflnsfdf 
xfn;Dd ;Dkfbg ePsf sfo{x?sf] k|ult k|ltj]bg 

-cf=j= @)&$÷)&% b]lv @)&*÷)&(_ 
 

13 

 गरयफी लनर्ायणका रालग रघ ुउधभ लफकास कामवक्रभ (भेड्ऩा) अरतगवत आ.र्. २०७८/७९ 
को थर्ीकृत फजेट अनसुाय ३ र्टा र्डाभा कामवक्रभ सॊचारनभा यहेको छ। जसभा कुश्भा 
न.ऩा. १ ऩाङ्ग, कुश्भा न.ऩा. ४ कुश्भा, कुश्भा न.ऩा. १४ आथवय यहेका छन ्। 

 सफै र्डाहरुभा साभास्जक ऩरयचारन देस्ख सीऩ तालरभ सभाऩन बएको छ। कुश्भा न.ऩा. १ भा 
उद्यभिीरता तालरभभा ४१ जना सहबागी यहेका छन,् सीऩ तालरभ अरतगवत तयकायी तालरभभा 
३१ जना य लसराईकटाई तालरभभा १० जना सहबागी यहेका छन ्। 

 कुश्भा न.ऩा. ४ भा उद्यभिीरता तालरभभा ३१ जना सहबागी यहेका छन ्बने सीऩ तालरभभा 
लसराईकटाई तालरभभा १४ जना य डरकुसन तालरभभा १७ जना उद्यभीको सहबालगता यहेको 
छ। मसैगयी कु न ऩा १४ आथवयभा उधलभिरता तालरभभा  २६ जना सहबागी यहेका छन ्
बन े लसऩ तालरभ अरतगवत भडुा फनुाई तालरभभा १९ जनाको सहबालगता यहको  छ। मसयी 
कुश्भा न.ऩा. १ ऩाङ्गभा ४१ जना, कुश्भा न.ऩा. ४ भा ३१ जना य कुश्भा न.ऩा. १४ 
आथवयभा १९ जना गयेय जम्भा ९१ जना नमाॉ उद्यभी लसजवना बएका छन ्। 

 Scale up भापव त ्  कुश्भा न.ऩा. ९ भा होस्जमारय तालरभ भापव त ्१२ जना, कुश्भा न.ऩा. ८ 
चरु्ाभा १४ जना ढाका फनुाई, कुश्भा न.ऩा. ११ ऩकुर्ाभा लसराईकटाई ८ जना य कुश्भा 
न.ऩा. ३ दरुुवङ्गभा १६ जना र्सी प्रिोधन तालरभ गयेय जम्भा ५० जना उद्यभीहरुराई 
ऩनुतावजगी तालरभ प्रदान गरयएको छ । 

 मस सॊगै आ.र् २०७७/७८ को उधभिीरता तालर, य मसफाट प्राप्त उऩरब्धी तऩलसर यहेको 
छ । 

लस.न र्डा लसऩ नॊ लसऩ तालरभ सहबागी सॊख्मा तालरभ लरएको कामवददन 

१ २ - - - 

२ ३ 

तयकायी तालरभ १३ ५ ददन 

र्सी प्रिोधन तालरभ १२ ५ ददन 

३ ८ ढाका फनुाई तालरभ २१ ३० ददन 
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लस.न र्डा लसऩ नॊ लसऩ तालरभ सहबागी सॊख्मा तालरभ लरएको कामवददन 

४ ९ होस्जमायी तालरभ १२ ३० ददन 

५ १३ भडुा फनाई तालरभ १३ १५ ददन 

जम्भा  ७१  

 

ङ. र्न, र्ातार्यण तथा हर्ऩद् तथा पोहोयभैरा व्मर्थथाऩन 

 नगयऩालरका लबि यहेको सार्वजलनक जग्गाभा र्ृऺायोऩण गने कामव आर्श्मकतानसुाय गरयएको 
छ । 

 कुश्भा नगयऩालरका थर्च्छ, सपा, हयाबया नगयऩालरकाको रुऩभा हर्कास गनव आधलुनक 
प्रहर्लधमकु्त पोहोयभैरा प्रिोधन केरि थतयोन्नलतको रालग र्डा नॊ. 4 भा यहेको प्रिोधन 
केरिको हर्थततृ ऩरयमोजना प्रलतरे्दन तमाय गरय सहकएको छ । 

 कुश्भा नगयऩालरकारे पोहोयभैरा व्मर्थथाऩनराई ऩहहरो प्राथलभकता ददॉदै ददगो फथती हर्कास, 
प्रदषुण यहीत गाउॉ-िहयको लनभावण एर्भ ् दीघवकारीन पोहोय व्मर्थथाऩनको रालग नीस्ज 
ऺेिफाट प्रथतार् आव्हान गयी हार साभदुाहमक स्रोत तथा र्ातार्यणीम हर्कास केरि, नेऩारको 
सभरर्मभा कुहहने य नकुहहने पोहोय व्मर्थथाऩनको रालग र्डा नॊ ४ भा जग्गा व्मर्थथाऩन 
सहहत दीघवकालरन मोजना अफरम्फन गरयएको छ । 

 हर्ऩद् व्मर्थथाऩन जोस्खभ रमलुनकयण तालरभ य प्रदिवन रयहिवर साथै अरम प्रर्द्धवनात्भक 
कामवक्रभ सॊचारन गरयएको छ । 

 र्डा नॊ ७ भा याजभागव सयुऺा ऩोथट थथाऩना गरयएको । 

 नगयऩालरकाको हर्लबन्न र्डाभा आगरागीका कायण ऺलत बएका घय ऩरयर्ायराई याहत साभाग्री 
ऩठाइएको तथा हर्लबन्न प्रकायका हर्ऩद्जरम घटनाफाट प्रबाहर्तराई लिऩार, ्राहष्टक य नगद 
सहमोग प्रदान गरयएको छ । हर्ऩदभा ऩयेका व्मस्क्त, ऩरयर्ाय य सभदुामराई तत्कार उद्धाय गयी 
भानर्ीम सेर्ा प्रदानभा सहमोग गनव उद्धाय, याहत साभाग्री खरयद गयी बण्डायण तथा हर्तयण 
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गरयएको छ । जोस्खभ रमूलनकयण कामवराई प्रबार्कायी फनाउन खोज तथा उध्दायका 
साभाग्रीहरु हथतारतयण एर्भ ्व्मर्थथाऩन गरयएको छ । 

 सयुस्ऺत नागरयक आर्ास अरतगवत १४३ जना घयऩरयर्ायको खयको छाना हर्थथाहऩत गयी 
हटनको छाना प्रदान गने कामवक्रभ थारनी गरयएको छ । 

 िहयी हरयमारी एर्भ याजभागव ऺेिभा हरयमारी प्रर्द्धवन गनव भध्मऩहाडी रोकभागव अरतगवतको 
कुश्भा फजाय खण्डभा र्ृऺायोऩण सम्ऩन्न गरयएको छ ।  

 सार्वजलनक थथानहरुभा छाडा छोलडएका जनार्यहरुराई ऩि ु सेर्ा िाखासॉग सभरर्म गयी 
व्मर्थथाऩन एर्भ ्आर्श्मक प्राहर्लधक सहमोग गरयएको छ । 

 हर्लबन्न हकलसभका हर्ऩदफाट प्रबाहर्त कृषक, कृषक सभूह, ऩिऩुरछी सभूह तथा व्मस्क्तराई 
नगयथतयीम हर्ऩद् व्मर्थथाऩन सलभलतको लसपायीसभा कामवऩालरकाफाट लनणवम गयी ऺलतऩूलतव 
प्रदान गरयएको छ । 

च. रैहङ्गक सभानता तथा भहहरा सिक्तीकयण  

 कुश्भा नगयऩालरकाको ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचमऩि लनदेस्िका २०७५‚ अऩाङ्गता बएको 
ऩरयचमऩि हर्तयण कामवहर्लध २०७५‚ फारभैिी थथानीम िासन कामवहर्लध २०७६‚ फार सभूह 
गठन तथा तथा सञ्चारन सम्र्स्रध कामवहर्लध २०७७‚ रैहङ्गक हहॊसा लनर्ायण कोष सॊचारन 
कामवहर्लध २०७७ राग ुगरयएको छ । 

 रैलगक हहॊसा लनर्ायण सम्फस्रध हर्लबन्न सॊघ सॊथथा‚ भहहरा हर्कास कामवक्रभ द्वाया प्रर्हद्धवत 
भहहरा सहकायी सॊथथा‚ सभूह‚ सलभलतहरुसॉग ददर्सीम कामवक्रभ तथा अरम गोष्ठी‚ कामविारा‚ 
अनसु्िऺण कामवक्रभ सॊचारन गयी सभाजभा यहेका कुयीलत‚ कुप्रथा‚ भानर् फेचहर्खन 
तथा  ओसायऩसाय हर्रुद्ध सचेतना अलबमान य हर्लबन्न सरदेिभूरक ब्रोसय तथा चाटव छऩाइ गयी 
हर्तयण गरयएको ।  

 फारफालरकाहरुको अलधकाय सलुनस्ित गदै फारसहबालगता‚ फार हर्कास य फारफालरकाहरुको 
ऻान‚ सीऩ य ऺभताको हर्कासका रालग लनफरध रेखन प्रलतमोलगता‚ र्कृ्तत्र्करा प्रलतमोलगता‚ 
कहर्ता रेखन प्रलतमोलगता जथता कामवक्रभहरु सॊचारन । 

 अनाथ असहाम फारफालरकाको सॊयऺणभरुक कामवक्रभ अरतगवत ५० जना अनाथ 
फारफालरकाराई िैस्ऺक साभाग्री हर्तयण गरयएको ।   
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 अऩाङ्गता ऩरयचमऩि अरतगवत ३१ र्टा ऩूणव अिक्त ८७ र्टा अलत अिक्त ५५ र्टा भध्मभ य 
१३ र्टा साभारम गयी जम्भा १८६ जना व्मस्क्तहरुराई अऩाङ्ग ऩरयचमऩि हर्तयण गरयएको।  

 ६० र्षव ऩयुा बएका १८४० ज्मेष्ठ नागरयकहरुराई ज्मेष्ठ नागरयक ऩरयचमऩि हर्तयण 
गरयएको । 

 एकर भहहराहरुका रालग हर्बन्न हकलसभका सॊयऺणभरुक कामवक्रभ सॊचारन गयी तयकायी 
खेतीको रालग टनरे तथा तयकायी लफउ हर्तयण गरयएको । 

 लसकाई, अनबुर् य ऻान हथतारतयण कामवक्रभ अरतगवत जेष्ठ नागरयक भ्रभण कामवक्रभ सम्ऩन्न। 

 हहॊसा प्रबाहर्त व्मस्क्तहरुका रालग अल्ऩकारीन आश्रमथथर सहहतको सेर्ा केरि थथाऩना तथा 
सॊचारन गयी खाना, आर्ास, काननुी उऩचाय य भनोसाभास्जक सेर्ा एकै ठाउॉफाट प्रदान 
गरयएको साथै ऩारयर्ारयक ऩनुलभवरनका रालग स्जहर्कोऩाजवन र्ाऩत ८ जनाराइ सेर्ा प्रदान 
गरयएको । 

 अऩाङ्गता बएका व्मस्क्तहरुराई सभाजभा ऩनुवथथाऩना य दैलनक जीर्नमाऩनभा सहजता 
ल्माउनका रालग दिर स्चमय‚ रै्िाखी जथता सहामक साभाग्री हर्तयण गयी सॊयऺण गरयएको। 

 आलथवक‚ साभास्जक य साॊथकृलतक रुऩभा ऩछालड ऩयेका र्ा ऩारयएका हर्ऩन्न भहहरा‚ अिक्त‚ 
असहाम व्मस्क्तहरुका रालग हर्स्त्तम ऺेिभा ऩॊहचु ऩमुावउनका रालग लसऩ ऩयीऺण गरय हर्लबन्न 
सीऩ हर्कास तालरभ सॊचारन गयी टेर्ा तथा प्रहर्लध हथतारतयण गरयएको । 

 रस्ऺत र्गवका व्मस्क्तहरुको रालग स्िऺा‚ थर्ाथ्म तथा सॊयऺणभूरक कामवक्रभ सॊचारन 
गरयएको । 

 नगयसबाका भहहरा सदथमहरुराई भहहरा अलधकाय सम्र्रधभा याहष्डम तथा अरतयावहष्डम थतयभा 
बएका सॊरै्धालनक‚ काननुी‚ नीलतगत‚ सॊथथागत व्मर्थथाहरुको फायेभा जानकायी ददन 
सचेतनाभूरक कामवक्रभ सॊचारन । 

 ज्मेष्ठ नागरयकभा बएको ऻान‚ सीऩ‚ ऺभता य अनबुर्को सम्भान गदै हर्लबन्न थथानहरुभा 
अर्रोकन भ्रभण साथै अरतयऩथुता सीऩ हथतारतयण कामवक्रभ सञ्चारन गरयएको । 

 र्डाहरुभा भहहरा सभूह सलभलत य सहकायी सॊथथाहरुको गठन गरय अनसु्िऺण य सहकायी 
सम्र्स्रध ऐन, नीलत, लनमभ, दण्ड, सजाम फायेभा जानकायी प्रदान गरयएको । 

 रैहङ्गक सभानता तथा साभास्जक सभारे्िीकयण सम्फस्रध अलडट सम्ऩन्न गरय रैससास यणनीलत 
तजुवभा गोहष्ठ सम्ऩन्न गरयएको । 
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छ. कृहष हर्कास तपव  

 कृहषभा राग्ने व्मस्क्त य सभूहहरुराई हर्लबन्न तालरभ ऩयाभिव प्रदान गयी भर, लफउ, औषधी, कृहष 
औजायको रालग ऩटक ऩटक आलथवक अनदुान सहमोग उऩरब्ध गयाइएको छ । 

 कृहष ऺेिभा आउन ेदैहर्प्रकोऩ, भहाभायी, नोक्सानी र्ाऩत रमनुतभ ्याहत उऩरब्ध गयाइएको । 

 कृहष उत्ऩादन फजायीकयण प्रर्द्धवनभा सहमोग ऩमुावइएको छ ।  

 कृहष ऩेिाभा राग्न ुहनु ेकृषकहरुराई सॊघ तथा प्रदेि सयकाय य थथानीम तहफाट सहजीकयण, 

सल्राह य सहमोगको रालग थथानीम रुऩभा सहजीकयण गरयएको छ । 

 कृहष ऺेिको अन्नर्ारी उत्ऩादन, तयकायी फारी, परपूर नसवयी, ऩषु्ऩ व्मर्सामी, ऩिऩुारन ऺेिभा 
३ तहको सयकायको सहमोग अनदुान कामावरर्मन, उऩमोग सदऩुमोग गयी आलथवक हर्कासभा 
सहजीकयण अनगुभन, अलबरेस्खकयण गदै आएको छ । 

 कृहष मास्रिहककयणभा हर्थताय । 

 सरै् र्डाभा १ र्डा १ नसवयी थथाऩना तथा सॊचारन । 

 तयकायी तथा खाद्यान्न र्ारीभा उन्नत हर्उ हर्तयण । 

 हकहर्, भकै भसरा तथा परपूर ऩकेट थथाऩना तथा हर्थताय । 

 ्रास्थटक टनरे हर्तयण तथा फेभौसलभ तयकायी खेती हर्थताय । 

 भौयीऩारन व्र्साम हर्थताय ।  

 साना लसॊचाई कामवक्रभ सॊचारन । 

 कृहष सम्फरधी थपु्र ैसीऩ तथा तालरभ कामवक्रभ सॊचारन गरयएको छ । र्डाहरुर्ाट थथानीम 
रुऩभा कृहष, ऩि,ु योजगाय कामवक्रभ सॊचारन गरयएको तय अऩेऺाकृत आत्भलनबवय व्मर्साम र्हृद्ध 
हनु जहटर बएको छ । 

 साना तथा घयेर,ु हर्ऩन्न ऩरयर्ाय तथा साभूहहक सॊथथागत व्मर्सामीहरुराई व्मर्साम थतयउन्नलत 
य व्मर्स्थथत गनव आलथवक अनदुान उऩरब्ध गयाइएको छ । 

ज . ऩि ुहर्कास िाखा  

 कृषक थतयभा थथरगत, नगय थतयीम, प्रदेि थतय तथा कृषक अध्ममन अर्रोकन भ्रभणफाट 
६८१ जना कृषकको ऺभता अलबफहृद्ध गरयएको । 
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 ऩि ु सेर्ा िाखाफाट दताव बएको १६७ र्टा व्मर्साहमक पाभव सहक्रम रुऩभा यहेको य सो 
पाभवको रालग कभ रागतभा ऩि ुजरम ऩदाथव उत्ऩादन गनव प्रत्मेक फषव हहउॉदे, फषे य फह ुफषे 
हर्उ हर्रुर्ा हर्तयण गरयएको । 

 ऩि ुसा िाखा/ऩि ुसेर्ा केरिहरुफाट लनमलभत रुऩभा लन्िलु्क ऩि ुथर्ाथ्म स्िहर्य सॊचारन 
गदै आइएको । 

 ऩि ुसेर्ा केरि नबएको र्डाहरुभा फषेनी भाग अनसुाय लन्िलु्क ऩि ुथर्थथ स्िहर्य सॊचारन 
गदै आइएको । 

 र्डा नॊ १ य २ भा बैंसी ऩकेट एर्भ र्डा नॊ ७, ८ य ९ भा भध्मऩहाडी रोकभागव दगु्ध 
उत्ऩादन कामवक्रभ सॊचारनभा यहेको जसभा १०० जना कृषकराई ५१,३३,००० अनदुान 
थर्रूऩ हर्तयण गरयएको । 

 नश्ल सधुाय कामवक्रभ आर्श्मकता अनसुाय गरयएको ।  

 कुश्भा भोडेर पाभव अरतयगत १० र्टा कृषकको भागको आधायभा गोठ सधुाय, थथानीम 
कुखयुा तथा कालरजको ३ र्टा ह्याचयी थथाऩना बएको । 

 ऩिऩुॊऺी लफभा ८०% अनदुान कामवक्रभभा कृषकराई सभारे्ि गदै याहत एर्भ अनदुान हर्तयण 

गरयॉदै आएको । 

झ= सहकायी िाखा 

 आ.र्.२०७७।०७८ देस्ख राग ु हनु े गयी सहकायी सॊथथाराई रगाइएको व्मार्साहमक कय 
सभामोजन गयी आम्दानीको आधायभा लरने गरयएको । 

 सहकायी सॊथथाका व्मर्थथाऩकहरुराई सहकायी व्मर्थथाऩन सम्फरधी तालरभ सञ्चारन 
गरयएको। 

 कुश्भा नगयऩालरका अरतगवतका सहकायी सॊथथाहरुको र्डा थतयीम अनगुभन, लनयीऺण य  
भलु्माॊकन गने कामव सम्ऩन्न गयी सहकायी सॊथथाहरुको प्रोपाइरको रालग तमायी गने, हर्र्यण 
सॊकरन गने कामव जायी यहेको ।   

 हारसम्भ कुश्भा नगयऩालरका अरतगवत नमाॉ ३८ र्टा सहकायी दताव बएका य जम्भा १०१ 
र्टा हक्रमािीर यहेका । 

 कुश्भा नगयऩालरका लबि १० र्टा होभथटे दताव बई सॊचारनभा यहेका । 
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~f. जनथर्ाथ्म  

 कुश्भा नगयऩालरका र्डा नॊ १ को ततयकोटभा िहयी थर्ाथ्म केरि लनभावण सम्ऩन्न बएको 
छ ।  

 केही थर्ाथ्म चौकीको बर्न ऩूर्ावधाय लनभावण बइवसकेको छ बने आर्श्मकता अनसुाय अरम 
थर्ाथ्म सॊथथाहरुको ऩूर्ावधाय लनभावणको रालग ऩहर बईयहेको छ । 

 कोलबड-१९ भहाभायी लनमरिण य उऩचायका रालग आर्श्मक य ऩमावप्त थर्ाथ्म साभाग्रीहरु, 
थर्ाथ्म केरिका सॊयचनाहरु तथा उऩकयणहरुको खरयद य सर्वसरुब उऩरब्धताभा 
प्राथालभकताका साथ जोड ददइएको छ बने कुश्भा नगयऩालरका अरतगवतका थर्ाथ्म सॊथथा 
एर्भ ् केरिहरुभा कुश्भा नगयऩालरकाको आफ्नै ऩहर एर्भ ् हर्लबन्न सहमोगी सॊथथाहरुको 
सभरर्मभा अत्मार्श्मक थर्ाथ्म साभाग्रीहरु असस्क्सजन करसनटे्रटय, ऩल्स अस्क्सलभटय, 
हऩ.हऩ.ई.सेट, थमानीटाइजय एर्भ ्अरम आर्श्मक व्मर्थथाऩनभा तीव्रताका साथ अग्र ऩॊस्क्तभा 
यहेय कामव अगाडी फढाइएको छ ।  

 जनथर्ाथ्म िाखाराई आर्श्मक भािाभा साधन स्रोत उऩरब्ध गयाई नगयऩालरका लबिका 
थर्ाथ्म सॊथथाहरुराई व्मर्स्थथत गरयएको छ ।  

 कोलबड–१९ को योकथाभ य रमलुनकयणको रालग जनप्रलतलनलध, कभवचायी य नगयफासीहरुको 
मोगदानभा नगयरे भहत्र्ऩूणव बलूभका लनर्ावह गदै भ्मास्क्सन य आर्श्मक थर्ाथ्म साभग्रीहरुको 
व्मर्थथाऩन सहहत ऩरयचारन गरयएको छ । 

 कुश्भा नगयऩालरकाका सम्ऩूणव नगयर्ासीहरुराई कोलबड-१९ हर्रुद्धको खोऩ रगाउन े 
व्मर्थथा लभराउनका रालग प्राथलभकताका आधायभा सफै नागरयकराई आधायबतू एर्भ ्
Booster खोऩ सेर्ा रगाइएको छ । 

 लनमलभत खोऩ सेर्ा लनमलभत थर्ाथ्म ऩरयऺण य उऩचाय सेर्ाराई योहकन नददन सजगता 
अऩनाई प्रबार्कायी उऩामहरु अर्रम्र्न गरयनेछ । सूचना प्रहर्लधको प्रमोग गयी आर्श्मक 
सूचना सॊकरन एर्भ ्त्माङ्क व्मर्थथाऩनभा जोड ददन एहककृत थर्ाथ्म व्मर्थथाऩन प्रणारी 
अर्रम्र्न गनव आर्श्मक व्मर्थथा लभराइएको छ । 

 सरै् नगयफासीराई रमूनतभ ्आधायबतु थर्ाथ्म सहुर्धा उऩरब्ध गयाउन कुश्भा न.ऩा ४,६ य 
७ भा आधायबतु थर्ाथ्म केरिको थथाऩना गरयएको छ । 
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 नगयऩालरकाको १४ र्टा र्डाहरुभध्मे थऩ ३ र्टा र्डाभा िहयी थर्ाथ्म केरि थथाऩना य ३ 
र्टा र्डाभा आधायबतू थर्ाथ्म सेर्ा केरि थथाऩना तथा सॊचारन गयी आधायबतू थर्ाथ्म 
सेर्ा प्रदान गने थर्ाथ्म सॊथथाको सॊख्मा १७ ऩमुावइएको छ । 

 नेऩार सयकायरे तोकेका ८ र्टा कडा योगहरुको सहलुरमत सहहतको उऩचायका लनस्म्त 
लनरे्दन प्राप्त हुॉदाकै ददन लसपारयस गने गरयएको छ । 

 कोलबड–१९ योकथाभ लनमरिण तथा व्मर्थथाऩनका रालग घयभै आइसोरेसनभा फसेका 
लफयाभीहरु एर्भ ् सॊक्रभण ऩहुष्ट बएका सॊक्रलभतको सम्ऩकव भा आएका व्मस्क्तहरु तथा अरम 
जोस्खभ सभहुका व्मस्क्तहरुको ऩी.सी.आय. ऩरयऺण गरयएको छ । 

 १२ र्षव बरदा भालथका सम्ऩूणव नगयफासीहरुराई कोलबड–१९ हर्रुद्वको खोऩ सेर्ा प्रदान 
गरयएको तथा हर्लबन्न कायणरे खोऩ सेर्ा लरन छुट बएकाहरुका रालग खोऩ सेर्ा लनयरतय 
प्रदान गरयॉदै आएको छन ्।  

 ऩर्वत स्जल्रा अथऩतारभा हर्लबन्न थर्ाथ्म साभग्री एर्भ ् आलथवक सहामता उऩरब्ध 
गयाइएको। 

 कुश्भा नगयऩालरकाराई ऩूणव खोऩमकु्त ऩालरका घोषणा तथा सलुनस्ित गरयएको छ । 

 

अरत्मभा,  
नेऩारको सॊहर्धान जायी बएऩलछ तीन तहको सॊघीम िासन प्रणारीको अभ्मास गने क्रभभा ऩहहरो ऩटक 
सम्ऩन्न ऐलतहालसक थथानीम तहको लनर्ावचन ऩलछ भराई कुश्भा नगयऩालरकाका जनतारे कुश्भा नगयको 
प्रभखुको रुऩभा लनर्ावस्चत गयी आफ्नो ५ र्षवको कामवकार सम्ऩन्न हनु रालगयहेको अर्सयभा सर्वप्रथभ 
आभ नगयफासीहरु सभऺ भेयो कामवकारको सम्ऩूणव सपरता य खसुी साट्न चाहरछु । 

लनर्ावचनको फेरा जनता सभऺ प्रथततु प्रलतर्द्धता ऩूया गने ददिाभा हाभी हाम्रो साभ्मव य सॊहर्धानद्वाया 
प्रदत्त एकर अलधकाय य साझा अलधकायको प्रमोग भापव त ् अनर्यत रुऩभा रागी ऩरययहेका छौँ । 
नगयका सफै र्डासम्भ सहज ऩहुॉच ऩगु्न े सडक लनभावण, हर्द्यतु ् आऩूलतव, खानेऩानीको सहज आऩूलतव, 
गणुथतयीम स्िऺा, सर्वसरुब थर्ाथ्म सहुर्धा, साना ठुरा उद्योगको सॊयऺण एर्भ ् प्रर्द्धवन रगामत 
नागरयकका सम्ऩूणव आर्श्मकता ऩूलतव गने गयी थऩष्ट यणनीलत य गरुूमोजना सहहत अगाडी फहढयहेका 
छौँ। लनर्ावचन सम्ऩन्न बएको ५ र्षव ऩूया बएको छ ।हाभीरे नागरयकका साना बरदा चाहना देस्ख ठुरा 
य भहत्र्ऩूणव मोजनाभा ध्मान केस्रित गयेका छौँ । हर्लबन्न अल्ऩकारीन तथा दीघवकारीन मोजना लनभावण 
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गने क्रभभा नगयको सभग्र एकीकृत िहयी हर्कास कामवकभ तम गयेय कुश्भा नगयऩालरकाको हर्कासका 
प्राथलभकताभा कृहष य ऩमवटनराई भखु्म जोड ददई अरम ऺेिको सभेत उजागय य प्रर्द्धवन गने कामवभा 
लनयरतय रागीऩयेका छौँ । महाॉका स्रोत य साधनको प्रबार्कायी ऩरयचारन गदै प्राप्त उऩरस्ब्धको 
सभताभूरक हर्तयण य र्ातायणभैिी हर्कासभा हाभी लनयरतय केस्रित बइयहेका छौं । थथानीम सयकाय 
सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ११ भा उल्रेस्खत काभ कतवव्म य अलधकायको सीभा लबि यही कामव 
सम्ऩादन गने, ऩरयच्छेद ९ को गाउॉऩालरका तथा नगयऩालरकाको हर्त्तीम अलधकाय ऺेिका 
भागवदिवनहरुको अर्रम्फन गने एर्भ ् ऩरयच्छेद ६ को मोजना तजुवभा तथा कामावरर्मनराई केरिभा 
याखेय हाम्रा दैलनक आर्श्मकता देस्ख दीघवकारीन उद्देश्म प्रालप्त सम्भ लनयरतय हक्रमािीर छौँ ।   

जनताको सार्वबौभ अलधकाय, थथानीम थर्ामत्तता, थर्िासन य हर्केरिीकयणको भाध्मभफाट िासन 
व्मर्थथाभा सभानऩुालतक लसद्धारतको प्रत्माबतू गयाउॉदै रोकतास्रिक अलधकायको उऩबोग गनव ऩाउन े
अर्थथा लसजवना गने तपव  हाभी लनयरतय कहटफद्ध छौं । थथानीम स्रोत साधनको अलधकतभ ्ऩरयचारन, 
रगानी प्रोत्साहन, र्चत ऩरयचारन य थथानीम सर्लरकयणभा जोड ददॉदै तीव्र आलथवक र्ृहद्ध भापव त ्ददगो 
आलथवक हर्कास हालसर गदै प्राप्त उऩरस्ब्धहरुको रमामोस्चत हर्तयणभा कुश्भा नगयऩालरका दृढताकासाथ 
अगाडी फहढयहेको छ । 

धरमर्ाद ! 

 लसता काफ्रे रालभछान े             याभचरि जोिी  

           उऩ-प्रभखु              प्रभखु  
              


