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गरयभाभम छैठौं नगयसबाका  

        सम्ऩूण ुसदस्मज्मूहरु, 
1. नोवेर कोयोना बाइयसको भहाभायीको कायण ववश्व ऩरयवेश अवहरे असहज स्स्थर्तभा यहेको छ । र्छभेकी 

देश जस्तै नेऩार ऩर्न मसफाट अछुतो यहेको छैन । ऩवतु स्जल्राको कुश्भा नगयऩार्रका सभेत छोटो 
अवर्धभा नै ववकास , र्नभाुण , आर्थकु तथा साभास्जक वक्रमाकराऩ रगामत ववववध ऺेत्रभा र्नकै प्रबाववत 
वन्न ऩगु्मो । ववषभ य असहज ऩरयस्स्थर्तका साथै ववववध चनुौतीहरुका ववचभा मस गरयभाभम सबाभा भैरे 
आगाभी आ.व. 2077/078 को नीर्त तथा कामकु्रभ ऩेश गन ुगइयहेको छु। 

2. सवपु्रथभ भ याष्डराई र्नयङ्कुश साभन्द्ती शासन प्रणारीको कारखण्डफाट जनताकै  प्रर्तर्नर्ध भापुत याज्म 
सञ्चारन गने सॊघीम रोकतास्न्द्त्रक गणतन्द्त्रको उज्मारो मगुभा ऩमुाुउन जीवन अऩणु गने सम्ऩूण ुऻात 
अऻात सवहदहरु प्रर्त हार्दुक श्रद्धान्द्जरी अऩणु गदुछु । अग्रगाभी ऩरयवतनुका रार्ग आन्द्दोरनको 
नेततृ्वदामी बरू्भका र्नवाुह गने अग्रज नेतागणहरु प्रर्त हार्दुक सम्भान व्मक्त गदुछु । ववश्वव्माऩी रुऩभा 
पैर्रएको नोवेर कोयोना बाइयसफाट देश ववदेशभा यही ज्मान गभुाउने सवैभा हादॊक श्रदान्द्जरी व्मक्त 
गदुछु  साथै कोयना बाइसयफाट सॊक्रर्भत बइ उऩचाययत सवै व्मस्क्तहरुको स्वास््मराबको काभना व्मक्त 
गदुछु ।कोयोना भहाभायी ववरुद्द अग्रऩॊर्तभा कामयुत स्वास््मकभॉ , सयुऺाकभॉ, सञ्चायकभॉ , जनप्रर्तर्नर्ध , 
कभचुायी य आभ नागरयक सवैभा हार्दुक धन्द्मवाद ऻाऩन गदुछु ।साथै हाम्रो आग्रह अनरुुऩ कुश्भा 
नगयऩार्रकाको प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोषभा सहमोग गने याजनीर्तक दर , जनप्रर्तर्नर्ध , कभचुायी , 
गैयसयकायी सॊघ सॊस्था, सहकायी, साभदुामीक वन व्मस्क्त एवॊ सॊऩूणभुा धन्द्मवाद ऻाऩन गदुछु । 

3. 2077 सार जेठ भवहनाको 31 गते शर्नवाय वषाुतको सरुुवातभै कुश्भा नगयऩार्रका वडा नॊ. 3 
ढकारवायीभा गएको अप्रत्मास्शत ऩवहयोभा ऩरय ज्मान गभुाउन ुहनु 9 जना प्रर्त गवहयो दखु प्रकट गदै 
हार्दुक श्रद्धाञ्जरी व्मक्त गदुछु । साथै शोकाकूर ऩरयवाय प्रर्त गवहयो सभवेदना प्रकट गदुछु । साथै 
उक्त वस्तीको याहत य ऩनुस्थाुऩनाको रार्ग ववशेष कामकु्रभ ऩहर गरयने छ । 

4. नोवेर कोयोना बाइसयका कायण ववश्व अथतुन्द्त्रका साथै नेऩारको अथतुन्द्त्रभा सभेत चारू आर्थकु वषभुा 
गस्म्बय असय ऩगु्न गमो । मस योगको बम एवॊ त्रास कामभै यहेको य आगाभी आर्थकु वषभुा सभेत 
मसको असय यहने र्नस्ित प्राम छ । कोयोना भहाभायीको असयराई न्द्मूनीकयण , र्नमन्द्त्रण गदै जनजीवन 
साभान्द्म वनाउने काम ुचनुौतीऩूण ुछ । नेऩार सयकायफाट प्राप्त हनुे याजश्व वाॉडपाॉड , प्रदेश सयकायफाट 
प्राप्त हनुे याजश्व वाॉडपाॉड य नगयऩार्रकाको आन्द्तरयक आम हनुेगयी श्रोत सरु्नस्ितता प्राप्त बएको छ । 
अको तपु चार ुआ.व. भा प्रऺेऩण गन ुनसवकएकोरे मस भहाभायीको रार्ग थऩ रगानी गनुऩुने  अवस्था 
यहेको छ । साथसाथै नगयको ववकास य सेवा प्रवाहका साथै आभ नागरयकको रार्ग याहत , अऩेऺा 
अनरुुऩ काम ुव्मवस्थाऩन श्रोत  ऩरयचारत थऩ चनुौतीऩूण ुयहने सहजै अनभुान गन ुसवकन्द्छ । 

5. मस ववषभ ऩरयस्स्थर्तभा नगयऩार्रकाको ऩवहरो प्राथर्भकता नगयवासीको स्वास््म सयुऺा य जीवन यऺा 
यहेको छ ।ववकास य सशुासन अर्बवरृ्द्द गयी स्थानीम सयकायराई प्रबावकायी सेवा केन्द्रको रुऩभा स्थाऩना 
गदै जनताराई ऩमुाुउने कृवष , स्शऺा, स्वास््म, ववद्यतु खानेऩानी तथा सयसपाइ रगामतका सावजुर्नक सेवा 
सवुवधाको प्रत्माबरू्त र्दन हाम्रो भहत्वऩूण ुबरु्भका यहन्द्छ । मस कामकुा रार्ग सयकायी नीस्ज ,               
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गैय-सयकायी, साभदुावमक ऺेत्रसॉग साझेदायी य सहकाम ुगने नीर्त र्रइने छ । योजगायी अर्बवरृ्द्द , 
उद्यभस्शरता, साभास्जक सयुऺा , रस्ऺत वगकुो सशस्क्तकयण , ववऩन्न वगरुाई सहमोग , ववर्बन्न ऺभता 
ववकासका कामकु्रभफाट स्थानीम सयकायको सॊमन्द्त्रफाट प्रवाह हनुे सेवाराई सभाववेशी , व्मवसामीक , 
प्रर्तस्ऩधॉ, सेवाभूखी य स्वावरम्वी फनाउॉदै सशुासन कामभ गन ुहाभी प्रर्तवद्ध छौ । 

6. कुश्भा नगयऩार्रकाराई ववस्तायै ववत्तीम रुऩभा सऺभ , सभदृ्ध , स्वच्छ सपा , ऩमटुकीम नगय , धार्भकु , 
साभास्जक एवॊ याजनैर्तक रुऩभा सवहष्णु, ववकार्सत, आधरु्नक य सेटराइट र्सटी र्नभाुण गन ुतपु आगाभी 
आ.व.को नीर्त, कामकु्रभ य वावषकु मोजना रस्ऺत हनुेछन ्। 

7. सॊघीमताको भखु्म आधायस्तम्ब ववत्तीम सॊघीमता हो त्मसकायण नगयऩार्रका आत्भर्नबयु हनु ववत्तीम रुऩभा 
सवर तथा आन्द्तरयक आमभा वरृ्द्द हनु ुजरुयी छ । आगाभी आ.व.भा नगयऩार्रकाफाट ववगतभा 
रगाइएका कयका दयराई र्नयन्द्तयता र्ददै थऩ कयको दामया फढाउने नीर्त अवरम्वन गरयने छ । कय 
स्शऺाराई अर्बमानको रुऩभा सॊचारन गने कामरुाई र्नयन्द्तयता र्दइने छ । ऩवतु उद्योग वास्णज्म सॊघसॉग 
गरयएको साझेदायीराई र्नयन्द्तयता र्दइनेछ । 

नगयसबा सदस्म ज्मूहरु,  

अव भ आर्थकु वष ु2077/78 को ऺेत्रगत नीर्त तथा कामकु्रभ प्रस्ततु गने अनभुती चाहान्द्छु । 

क. आर्थकु ववकास तपु 

कृवष तथा ऩश ुसेवा ववकास सम्वन्द्धी नीर्त : 
8. कोर्बड भहाभायी तथा भरुकुको वन्द्दावन्द्दीको कायणरे कुश्भा नगयऩार्रका र्बत्रको कृवष प्रणारी य 

ऩशऩुञ्छीको व्मवसावमक वक्रमाकराऩभा नकयात्भक असय ऩयेको   छ । आगाभी र्दनहरुभा ववदेशफाट 
पवकुएका मवुाहरुराई सभेत रस्ऺत गरय स्थानीम योजगायको आवश्मकता सरु्नस्ितता  गदै कृषकहरुको 
उत्ऩादनराई वजायको सरु्नस्ितताको रार्ग कृवष उऩज सॊकरन केर र्नभाुण गदै ववस्तायै वजायको 
प्रत्माबतूी गयी कृषक य उऩबोक्ता वीच सहज ऩहुॉच स्थावऩत गदै कृवष सहकायीको अर्धकतभ ऩरयचारन 
गने नीर्त र्रइनेछ । 

9. ववस्थाऩीत हनु थारेको कृवष , ऩशऩुारनराई  र्नयन्द्तयता साथै कृवष बभूी सॊयऺण गने , मसको ववकास य 
ववस्तायका रार्ग आधरु्नकीकयण गने य कृवष तथा ऩशऩुारनको भाध्मभफाट जनताको रार्ग आम-आजनुका 
कामकु्रभहरु सञ्चारन गयी व्मवसामीकयण गने नीर्त र्रइनेछ । मसका रार्ग प्रत्मेक वडाभा टोर ववकास 
सॊस्था गठन गयी ऩरयचारन गने नीर्त र्रइनेछ । 

10. ववदेशफाट ऻान सीऩ सवहत आएका मवुाहरुराई उद्यभर्सरताभा जोड र्दई नेऩारभा वसी कृवष तथा ऩश ु
व्मवसाम गने कामरुाई प्रोत्साहन गने नीर्त र्रइनेछ । 

11. कृवष उत्ऩादनराई आधरु्नकीकयण गने , उन्नत जातको वीउ , ववजन , उन्नत जातका याॉगा , फोका साथै कृवष 
औजाय य साभाग्रीहरु कृषक-कृषकहरुराई रागत साझेदायीभा ववतयण गयी कृवष ऺेत्रको उत्ऩादन य 
उत्ऩादकत्व वरृ्द्द गने नीर्त र्रइनेछ । 

12. ऩशजुन्द्म उत्ऩादनभा जोड र्ददै वकसानराई उन्नत ऩश ुस्वास््म सेवा र्नशलु्क तथा रागत साझेदायीभा 
सेवा र्दइ दगु्ध य भास ुउत्ऩादनभा थऩ रगानी गन ुप्रोत्साहन गरयनेछ । ऩश ुऩॊछी ऩारनभा वकसानराई 
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ऩश ुववभा गन ुप्रोत्साहन गने नीर्त र्रइनेछ । सॊघीम सयकायको रागत साझेदायीभा भध्मऩहाडी 
रोकभाग,ु दगु्ध उत्ऩादन कामकु्रभ सञ्चारन गरयनेछ । 

13. वजायभा उच्च भाग बएका तथा तत्कार ववक्री ववतयण गयी आम आजनु गन ुसवकने नगदे वारीभा 
कृषकको प्राथर्भकता य आकषणु वरृ्द्द गन ुतार्रभ सभूह खेती , अध्ममन भ्रभण य अनसुन्द्धान गन ुथऩ 
रगानी गने नीर्त र्रइनेछ । 

14. कृवष ऩेशाभा मवुाहरुराई आकषणु गन ुमवुा स्वयोजगाय रस्ऺत कामकु्रभहरु सञ्चारन गरयनेछ । मवुा 
ऺेत्रको उजाुराई कृवष ऺेत्रभा व्मवसामीकयण गने , स्वयोजगाय वने्न य फनाउने नीर्त अवरम्वन    

गरयनेछ । 

15. नगय ऺेत्रभा उत्ऩादन गन ुसवकने उवयु बरू्भराई फाॉझो याख्न ऩाइने छैन ्। मस्ता ऺेत्रहरुभा सभूह खेती 
प्रणारी गन ुचाहने कृषक सभहुराई नगयऩार्रकाफाट प्रोत्साहनका कामकु्रभ उऩरब्ध गयाइनेछ । 
बरू्भको कय र्तदाु वास्तववक जर्भनको अवस्था उल्रेख गनुऩुने प्रावधानराई ऩारना गरयनेछ । 

16. वन ऺेत्र आसऩासका कृषकको कृवष उऩज वन्द्मजन्द्तरेु ऺर्त गदै आएका छन ्। मस्ता ऺेत्रभा 
वन्द्मजन्द्तफुाट हनुे ऺर्त न्द्मून गन ुयोकथाभका उऩाम अवरम्फन गनुकुा साथै सॊघीम य प्रदेश सयकायसॉग 
सहकाम ुगने नीर्त र्रइनेछ । 

17. फन्द्दाफन्द्दीको अवस्थाभा नगयऺेत्रभा उत्ऩार्दत वकसानको उत्ऩादनरे फजाय नऩाएको अवस्था सभेत 
देस्खमो ।मसफाट कृवष ऩेशाभा आवद्ध वकसानको भनोवर घट्नकुा साथै आम आजनुभा सभेत असय 
ऩयेको छ । नगयको उत्ऩादन नगय ऺेत्र भै उऩबोग गने नीर्तको कामाुन्द्वमनको रार्ग वडास्तयवाट 
वडा सर्भर्तको र्नणमु फभोस्जभ हाट फजायको रार्ग स्थान र्दन य सभम तोक्न साथै आवश्मक ऩूवाुधाय 
एवॊ अनगुभनको व्मवस्था वडा तथा नगयस्तयफाट गने व्मवस्था र्भराइनेछ । 

18. नगयऺेत्रभा बएका बसु्माहा कुकुयहरु र्नमन्द्त्रण गन ुवन्द्ध्माकयण स्शववय सञ्चारन   गरयनेछ । छाडा 
ऩशहुरु र्नमन्द्त्रण य घयऩारवुा ऩशहुरु वेवारयसे छोड्ने व्मस्क्तको ऩवहचान गयी शलु्क सवहत 
नगयऩार्रकाको वडा नॊ ७ भा चार ु आर्थकु वषभुा सञ्चारनभा ल्माइएको गौसॊयऺणराई सॊयऺण 
गरयनेछ । उक्त गौसॊयऺण को आवश्मक ऩूवाुधायको रार्ग वडास्तय य नगयस्तयफाट सहमोग    
गरयनेछ । 

19. ऩयम्ऩयागत रुऩभा ऩशऩुॊऺी ऩारन गदै आएका कृषक तथा कृषक सभूहराई रस्ऺत गयी नश्ल सधुाय 
तथा आहाय व्मवस्थाऩन कामकु्रभ सञ्चारन गरयनेछ । ऩशऩुॊऺी व्मवसामराई ववववधीकयण गदै 
आमभूरक ऩेशाको रुऩभा स्थावऩत गन ुउत्कृष्ट कृषक सम्भान कामकु्रभ सञ्चारन गरयनेछ। 
नगयऩार्रकाको वडा नॊ 10 ,11,१२,१३ य १४ राई बेडाऩारन ऩकेट ऺेत्रका रुऩभा प्रोत्साहन गने 
नीर्त र्रइनेछ । 
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20. कुश्भा नगयऩार्रका वडा नॊ. 7 भा यहेको कृवष नसयुीको साथसाथै कृषकराई सहजरुऩभा कृवषसॉग 
सम्वस्न्द्धत ववरुवाभा सहजता ल्माउन एक वडा एक कृवष नसयुीको नीर्त र्रइनेछ । 

ऩमटुन 

21. कुश्भा नगयऩार्रकार्बत्र यहेका ऩमटुकीम गन्द्तव्म सभेटेय तमाय गरयएको वतृ्तस्चत्र तमायी अस्न्द्तभ 
अवस्थाभा यहेको छ ।उक्त वतृ्तस्चत्र ववर्बन्न टेर्रर्बजनफाट प्रसायण गयी नगयऩार्रकाको ऩमटुकीम 
स्थरको प्रचाय प्रसाय गरयनेछ । 

22. जीववकोऩाजनु य योजगायीका अवसय वरृ्द्द गन ुऩमाु -ऩमटुन, भाइस (MICE) ऩमटुन , जर ऩमटुन , कृवष 
ऩमटुन, खेर ऩमटुन , धार्भकु ऩमटुन य ग्रार्भण ऩमटुन जस्ता ऩमटुन व्मवसामको ववववर्धकयण तथा 
ववस्तायभा जोड र्दइनेछ । ऩमटुन ऺेत्रराई अन्द्म ऺेत्रसॉग आवद्ध गयी उत्ऩादकत्व वरृ्द्द गरयनेछ ।  

23. ऩमटुनको प्रचयू सम्बावना यहेको कुश्भा नगयऩार्रका र्बत्र ऩमटुनफाट आर्थकु आम आजनु गनकुो रार्ग 
आगाभी आर्थकु वषभुा  ऩमटुन गरुुमोजना तमाय गयी ऩमटुन ऩवुाुधाय र्नभाुण गरयनेछ ।  कुश्भाराई 
आकवषतु, सयुस्ऺत , भनोयभ , साहर्सक ऩमटुन गन्द्तव्मको रुऩभा ववकास गरयनेछ ।  क्मानोर्नङ्ग, ¥ofस्टटङ्ग 
वस्ञ्जजस्म्ऩङ्ग जस्ता साहार्सक खेरहरुको प्रवधनु गरयनेछ ।  रोऩोन्द्भखु बाषा करा सॊस्कृर्तको सॊयऺण 
गरयनेछ । कुश्भा नगयऩार्रका र्बत्र यहेका स्शवारम, गपेु्तश्वय, भोदीवेणी, ऩावतुी जन्द्भबभूी  स्थर (ऩावतुी 
चौय), ऩावतुी गपुा, सहश्रधाया कोट भस्न्द्दय , बवुनेश्वयी गपुा, दरुुङु्गकोट, कापरचौय गपुा, ववष्ण ुवावटका, 
ॐ ऩाकु , रुरेश्वय भस्न्द्दय , रारेश्वय भस्न्द्दय , रारेश्वय गपुा , अरऩेश्वय गपुा , ठूर्रऩोखयी , वाटुरेचौय 
देवीस्थान भस्न्द्दय, जसु्म्रथान, खौराकोट रगामत ववर्बन्न ऐर्तहाॉसीक कोटहरु , ऩञ्चासे, फौद्ध ववहाय , ववर्बन्न 
गमु्वाहरु य भस्स्जद , कुशको फगौंचा , सदुाभा भस्न्द्दय रगामत सफै धार्भकु एवॊ साॊस्कृर्तक स्थानहरु 
सभेटी धार्भकु वतृ्त स्चत्र एवॊ अन्द्म साभाग्री तमाय गरयनेछ । 

            सहकायी 
24. सहकायी ऺेत्रराई अथतुन्द्त्रको भहत्वऩूण ुस्तम्बको रुऩभा ऩरयचारन गदै कुश्भा नगयऩार्रकाभा यहेको 

सहकायीको प्रोपाइर र्नभाुण गयी प्रदेश सयकायको सहकामभुा ववर्बन्न तार्रभ ऺभता ववकासका 
कामकु्रभहरु सॊचारन गरयनेछ । 

25. वचत तथा ऋणको कायोवाय गने सहकायी सॊस्थाहरु एवककयण गने कामरुाई प्रोत्साहन गदै अनगुभन , 

र्नमभन य सऩुरयवेऺण गने कामरुाई प्रबावकायी   वनाइनेछ । 

26. भवहरा तथा कृवष सहकायीराई प्राथर्भकता र्दई साभास्जक , आर्थकु आम आजनुभा सहबार्गता एवॊ 
ऩरयचारनभा जोड र्दइनेछ । 

27. नगयऩार्रका ऺेत्र र्बत्र यहेका सहकायीको वावषकु कायोफाय , आम को आधायभा याजश्व ऩयाभश ु
सर्भर्तरे र्सपारयस गयेफभोस्जभ व्मवसाम कय असरु उऩय गरयनेछ। 

  याजश्व ऩरयचारन एॊफ रघ ुउद्यभ 
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28. चार ुआ.व. भा शरुु गरयएको याजश्व सधुाय काममुोजनाको अस्न्द्तभ रुऩ मसै आ.व.भा गरयनेछ। 

29. नगयऩार्रकार्बत्रका सफै वडाफाट सफै नागरयकरे कय र्तन ुसक्ने गयी बौर्तक ऩूवाुधायको ववकास एवॊ 
सटटवेमय जडान गयी कयदाताराई सरुब हनुे गयी कय असूरी गरयनेछ । कयको दयराई मथावत 
याखी दामया ववस्ताय गरयनेछ । 

30. सावजुर्नक स्थर एवॊ सडक ववस्ताय गने स्थानभा यहेका ढुङ्गा , र्गट्टी, वारवुा, सेरेट, स्टोनका नमाॉ 
स्थानहरुको प्रायस्म्बक वातावयणीम भूल्माङ्कन गयी आन्द्तरयक आम ऩरयचारन गने नीर्त              

र्रइनेछ । र्नजी जग्गाफाट उल्रेस्खत श्रोत उत्खनन गदाु अर्नवाम ुरुऩभा वडाको तथा 
नगयऩार्रकाको र्सपारयस र्रने नीर्त अवरम्वन  गरयनेछ । 

31. ववदेशफाट पवकुएका तथा नेऩारभा ऩयम्ऩयागत व्मवसाम सञ्चारन गयेका मवुाराई रघ ुउद्यभ ववकास 
कामकु्रभफाट राबास्न्द्वत गने नीर्त र्रइनेछ । 

              (ख) साभास्जक ववकास 

               स्वास््म 

32. कोयोना सॊक्रभण योकथाभ य नगय स्वास््म प्रणारीभा सधुाय गदै र्नयोगी कुश्भा र्नभाुण अर्बमान 
स्थानीम सयकायको ऩवहरो प्राथर्भकता यहनेछ । सॊक्राभक योग फाट र्सजनुा हनुे स्वास््म जोस्खभ 
न्द्मूर्नकयण गदै आभ नगयवासीको सयुऺाथ ुनेऩार सयकाय , गण्डकी प्रदेश सयकायसॉग गणुस्तयीम 
स्वास््म सेवा, ऩूवाुधाय ववकास औषधी एवॊ उऩकयण य दऺ स्वास््मकभॉको सेवा ववस्ताय गन ुरागत 
साझेदायी य सहकामरुाई उच्च प्राथर्भकता र्दने नीर्त र्रइनेछ । 

33. नगयऩार्रकाको वडा नॊ. 1 भा ऩोर्रटेक्नीकर इस्न्द्स्टच्मटु स्थाऩना गन ु  आवश्मक ऩहर गरयनेछ । 

34. कोयोना सॊक्रभणको चनुौर्त ववरुद्ध वस्तीस्तयफाट प्रर्तयोध ऺभताको ववकास गदै अगार्ड फढ्न 
वडास्तयभा नै रस्ऺत कामकु्रभ ऩवहरो प्राथर्भकता हनुेछ ।स्वास््म सॊस्था नबएका वडा नॊ ४,६ य ७ 
भा आधायबतू स्वास््म सॊस्था स्थाऩना  गरयनेछ ।ठूर्रऩोखयी प्राथार्भक स्वास््म केन्द्र य वडास्तयका 
अन्द्म स्वास््म सॊस्था स्थाऩना सभेत ऩूण ुऺभताभा सञ्चारन गदै कोर्बड योकथाभ य अन्द्म योग 
र्नमन्द्त्रणको आशाका केन्द्रको रुऩभा स्थावऩत गदै राने नीर्त र्रईनेछ ।कोयोना बाइयस योगको 
सॊक्रभण र्नमन्द्त्रण गन ुवडास्तय देस्खनै टोर तथा वस्तीराई रस्ऺत गयी स्वास््म सेवा कामकु्रभ 
सञ्चारन गने नीर्त र्रइनेछ । 

35. र्न्शलु्क आधायबतू स्वास््म सेवाभा आभ नगयवासीको सरुब य सहज ऩहुॉचका रार्ग नगयऩार्रकारे 
उच्च प्राथर्भकताभा याखी काम ुगयेको छ ।आभ नागरयकका रार्ग आवश्मक औषधी नगय स्वास््म 
सॊस्था भापुत गत वषहुरुभा जस्तै वषबुयी नै र्न्शलु्क ववतयणको प्रफन्द्ध र्भराईनेछ ।नेऩार 
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सयकायरे रागू गयेको स्वास््म र्फभा कामकु्रभ सफै वडाका सफै ऩरयवायभा नगयऩार्रकाको सहमोग य 
सभन्द्वमभा ववस्ताय गरयनेछ । 

36. कोर्बड-१९ को अवस्था र्नमन्द्त्रण बन्द्दा वावहय जान सक्ने सॊबावना यहेको छ । ऩरयस्थीर्त र्नमन्द्त्रण 
बन्द्दा फावहय गएको अवस्थाभा सभेत नगयवासीको सयुऺाथ ुववशेष यणनीर्त अवरम्वन गरयनेछ। 
नगयका स्वास््म सॊस्थाहरुभापुत कोर्बड-१९ सॊक्रभण जोस्खभ सॊबावनाको आधायभा रऺण य 
अवस्थाको ववश्लषेण गयी नागरयकको जीवन यऺाको रार्ग ववशेष कामकु्रभ सञ्चारन  गरयनेछ ।मसको 
रार्ग स्जल्रा स्स्थत अन्द्म स्थानीम तहसॊग सभन्द्वम तथा साझेदायीभा सभेत थऩ कामकु्रभ ल्माइनेछ । 

37. र्छभेकी देश बायत तथा तेश्रो भरुकुहरुभा नगयका नागरयकहरु यहेको वडाफाट अर्बरेख प्राप्त बएको 
छ ।ववदेशकाट आउने नागरयकरे नगयऩार्रकारे वडारे तोकेको अवर्धसम्भ होभ क्वायेन्द्टीन वा 
नगयऩार्रकारे तोकेको स्थानभा फसी आवश्मक स्वास््म सयुऺा अऩनाउन ुऩनेछ। आर्थकु अवस्था 
याम्रो बएका तथा आटनो खच ुआपै व्मवस्थाऩन गन ुसक्ने नागरयकरे नगयऩार्रकारे तोकेको 
क्वायेन्द्टीनभा फस्दा रागेको खच ुसभेत आपै व्महोनु ुऩनेछ ।ववऩन्न तथा गरयव असहामका रार्ग 
मस्तो खच ुव्मवस्थाऩन नगयऩार्रकारे व्महोने नीर्त र्रइनेछ । 

     स्शऺा 
38. साभदुावमक ववद्यारमका स्शऺकहरुको ऺभता ववकास गदै आधरु्नक स्शऺा प्रणारी प्रर्त अभ्मस्त 

वनाउन ऺभता ववकास , कामसुम्ऩादन ऺभता ववकास , कामसुम्ऩादन  कयाय सम्झौता , र्सकाइ आदन 
प्रदान कामकु्रभ सञ्चारन  गरयनेछ । 

39. साभदुावमक तथा सॊस्थागत ववद्यारमहरुभा कोर्बड-19 सॊक्रभणको सम्बावना अन्द्त्म नबएसम्भ 
वारवार्रकाको आवश्मक सयुऺा प्रवन्द्ध  याम्रो नबएसम्भ शैस्ऺक वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गने काम ु
चनुौतीऩूण ुछ । सॊक्रभण र्नमन्द्त्रण वावहय गएभा अनराईन स्शऺाफाट अध्ममन अध्माऩन सचुारु 
गरयनेछ । मसको रार्ग भाध्मार्भक स्शऺाको रार्ग रागत साझेदायीभा कम््मूटय खरयदको व्मवस्था 
र्भराउने नीर्त   र्रइनेछ । 

40. नगयऩार्रकाभा यहेका साभदुावमक क्माम्ऩसको बौर्तक सधुाय एवॊ स्शऺकहरुको ऩारयश्रर्भकको रार्ग 
अनदुान उऩरव्ध गयाउने नीर्त यहने छ । साथै नगयऩार्रका र्बत्र सञ्चार्रत प्राववर्धक स्शऺारम य 
अव सञ्चारन हनुे प्राववर्धक स्शऺारमराई आवश्मक सहमोग गने नीर्त र्रइनेछ । 

41. नगयराई वारभैत्री स्थानीम शासन घोषणा गने मस अस्घ नगयऩार्रकारे स्वीकृत गयेको 
काममुोजनाराई कोर्बड-19 र्नमन्द्त्रणभा आएऩिात कामाुन्द्वमन गने नीर्त र्रइएकोछ । 
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42. सवै ववद्यारमभा ईभेर , इन्द्टयनेट तथा ववद्यतुीम हाॉस्जयी जडान गयी ववद्यारमराई सूचना प्रववर्धभैत्री 
गयाइनेछ। अङ्ग्ग्रजेी भाध्मभफाट स्शऺण स्शकाइ वक्रमाकराऩहरुराई क्रभश भार्थल्रो कऺाभा ववस्ताय 
गने नीर्त र्रइनेछ । 

43. नगयऩार्रकाको वडा नॊ . १ ऩाङ्गभा ऩोर्रटेस्क्नकर स्शऺारम फनाउन आवश्मक ऩहर गने नीर्त 
र्रइनेछ । 

नगयबा सदस्मज्मूहरु, 

44. ववद्यारमभा अध्ममनयत छात्रा भवहनावायी हुॉदा अनऩुस्स्थत यहने अवस्था हटाउन घय ऩरयवाय य स्वमॊ 
छात्राराई ववशेष जनचेतना कामकु्रभ ल्माइनेछ बने याष्डऩर्त उत्थान कामकु्रभफाट छात्रहरुराई 
प्रोत्साहन गन ुस्मानीटयी ्माड ववतयण गने कामकु्रभराई आगाभी आर्थकु वषकुोको शरुुवातभै 
गरयनेछ । 

45. वारवार्रका तथा मवुाको स्वास््म तथा भानर्सक ववकासको रार्ग खेरकुदराई अगार्ड फढाउने नीर्त 
र्रइनेछ ।आगाभी आर्थकु वषभुा याष्डऩर्त यर्नङ्गस्शर , भेमयकऩ , कामकु्रभ सञ्चारन गरयनेछ । साथै 
पुटवर, बर्रवर य वक्रकेट खेरको प्रवद्धुन गरयनेछ । वडा नॊ. 6 य 7 भा यहेको व्मामभ स्थरराई 
थऩ व्मवस्स्थत गरयनेछ । 

46. एक घय एक धाया कामकु्रभका रार्ग ऩानी भहुान सॊयऺण तथा सॊकरन कामकुा साथै सॊघ तथा 
प्रदेशफाट ववर्नमोस्जत वजेटको कामाुन्द्वमनभा आवश्मक सभन्द्वम तथा सहजीकयण गने नीर्त     

र्रइनेछ । 

47. वडा स्तयीम खानेऩानी मोजनाहरुराई आगाभी आर्थकु वषभुा भा ऩर्न र्नयन्द्तयता    र्दइनेछ । 

 रैवङ्गक सभानता तथा सभावेशीकयण  

48. आर्थकु रुऩरे ववऩन्न , अशक्त , असाहाम अवस्थाभा यहेका , अऩाङ्गता बएका वारवार्रकाराई 
नगयऩार्रकारे ववशेष सॊयऺण गने नीर्त अवरम्वन गरयनेछ । 

49.  ऩवतु स्जल्राका 7 वटै स्थानीम तह तथा प्रदेश सयकायको सभेत साझेदायीभा  वडा नॊ. 5 भा यहेको 
जग्गाभा सेप हाउस र्नभाुण गयी वहॊसा प्रबाववत व्मस्क्तहरुराई सेवा र्दने व्मवस्था र्भराईने छ । 

50. भवहरा ववरुद्द हनुे सवै प्रकायको बेदबाव , वहॊसा , शोषण ववरुद्द सचेतना अर्बमान गैय सयकायी 
सॊस्थाहरुको ऩरयचारन भापुत गरयनेछ । 

51. जेष्ठ नागरयकभा यहेको ऻान सीऩ य अनबुवराई अन्द्तयऩसु्ता हस्तान्द्तयण गन ुसहमोग ऩगु्ने गयी सॊघ , 
प्रदेश य नगयऩार्रकाको सभन्द्वम साझेदायीभा जेष्ठनागरयक सेवा तथा र्भरन केन्द्र स्थाऩना गयी 
सञ्चारनभा ल्माइनेछ। 
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52. साभास्जक एवॊ आर्थकु दृवष्टरे कभजोय तथा तरुनात्भक रुऩभा कोर्बड-19 फाट अर्त प्रबाववत हनु 
सक्ने भजदयु , र्सभान्द्तकृत वगु , असाहाम , वारवार्रका ,  एकर भवहरा , अशक्त अऩाङ्ग , आर्थकु 
अवस्था कभजोय बएका नागरयकहरुको रार्ग वडा कामाुरमको र्सपारयसको आधायभा याहत तथा 
जीववकोऩाजनु कामकु्रभराई ववशेष ग्राहमता र्दइने नीर्त र्रइनेछ । 

53. भवहरा वहॊसा तथा सावजुार्नक सयोकायको सचेतना कामकु्रभभा स्जल्रा/नगयऩार्रकार्बत्रका 
गैयसयकायी सॊस्थाहरुसॉग अर्धकतभ साझेदायी गने नीर्त र्रइनेछ । 

      ग) वन, वातावयण, पोहोयभैरा तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन 
54. नगयऩार्रकार्बत्र यहेका सम्ऩूण ुसाभदुावमक वनको Profile  र्नभाुण गयी नगयऩार्रकारे गने कामसुॉग 

साझेदायी गनकुो रार्ग सभन्द्वम गने नीर्त    र्रइनेछ । साभदुावमक वनको वावषकु काममुोजना 
नगयऩार्रकाफाट अर्नवाम ुरुऩभा स्वीकृत गने नीर्त अवरम्वन गरयनेछ । 

55. कुश्भा नगयऩार्रकाको ऩञ्चासे ऺेत्रभा सॊघ तथा प्रदेशको साझेदायीभा सनुाखयी ऩाकु र्नभाुणभा 
आवश्मक सहमोग साझेदायी गने नीर्त र्रइनेछ । 

56. सवै सडक र्नभाुणको रागत स्स्टभेट तमाय गदाु प्राकृर्तक ववऩद् न्द्मूनीकयणको रार्ग वृऺ ायोऩण काम ु
सभेत सॊरग्न गयी र्नभाुण साथसाथै Bio Engineering (वामो इस्न्द्जर्नमरयङ्ग ) को ववर्ध प्रमोगभा    

ल्माइनेछ । 

नगयसबा सदस्मज्मूहरु, 

57. नगयऩार्रका र्बत्र यहेका ऩयुाना ऩानीको भहुान सॊयऺण, तार तरैमा, ऩोखयी, कुण्डको सॊयऺणभा प्रदेश 
सयकायसॉग सभन्द्वम तथा साझेदायीका कामकु्रभ अगार्ड फढाइने नीर्त र्रइनेछ । 

58. कुश्भा नगयऩार्रका स्वच्छ , सपा , हयाबया नगयऩार्रकाको रुऩभा ववकास गन ुआधरु्नक प्रववर्धमकु्त 
पोहोयभैरा प्रशोधन केन्द्र स्तयोन्नर्तको रार्ग वडा नॊ. 4 भा यहेको प्रशोधन केन्द्रको ववस्ततृ 
ऩरयमोजना प्रर्तवेदन तमाय गयी सॊघ तथा प्रदेशको सभऩूयक मोजनाभा प्रस्ताव गरयनेछ । 

59. प्रदेश सयकाय तथा र्नजी ऺेत्र सभेतको सह-रगानीभा शहयी ऺेत्रभा सावजुार्नक शौचारम उद्यान 
र्नभाुण तथा शहयी सौन्द्दम ुर्नभाुण वरृ्द्द गने नीर्त र्रइनेछ । नगयऩार्रकाको वडा नॊ. 1 ,2,8,9 य 
१० को सडक ऺेत्रभा सभेत पोहोयभैरा सॊकरन कामकुो दामया वरृ्द्द गरयनेछ बने नगयऩार्रकाको 
वाॉकी वडाभा नकुवहने पोहोयभैरा सॊकरन गने काम ुआगाभी आ.व. देस्ख शरुु गरयनेछ । 

60. ववऩद्जन्द्म घटनाहरु आकस्स्भक रुऩभा घट्ने बएकारे हाम्रा ववकास मोजना तथा वस्तीहरुको जोस्खभ 
ऩूवाुनभुान गनकुो रार्ग कुश्भा नगयऩार्रकाको जोस्खभ सॊवेदनशीर नक्सा र्नभाुण गने काम ुआगाभी 
आर्थकु वषभुा गरयनेछ । साथै नगयऩार्रकाको ववऩद प्रर्तकाम ुमोजना सभेत तमाय गरयनेछ । ववऩद् 
उद्दायको रार्ग साभाग्रीको सभेत व्मवस्था गरयनेछ । 
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61. कुश्भा नगयऩार्रकाको वडा नॊ. 3 सरुनचौयको ढकारवायी सवहत अन्द्म स्थानको याहत तथा 
ऩनुस्थाुऩनाको रार्ग सॊघ तथा प्रदेश सयकाय सॉगको साझेदायीभा कामकु्रभहरु ल्माइनेछ । 

62. नगयऩार्रकाको ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा प्रमाप्त वजेटको व्मवस्था गयी आर्थकु अवस्था कभजोय 
बएका ववऩन्न वग,ु असहाम, असक्त, र्सभान्द्तकृत वगकुो उऩचायको रार्ग प्रदान गरयदै आएको सहमोग 
राई र्नयन्द्तयता र्दने नीर्त अवरम्वन गरयनेछ। 

 घ) ऩूवाुधाय ववकास 

63. सॊघीम याजधानी तथा प्रदेश याजधानीको नस्जकको शहयहरुराई सेटराइट सहयको रुऩभा ववकास गने 
सॊघ सयकायको नीर्त फभोस्जभ कुश्भा शहयराई सेटराइट शहय र्नभाुण गन ुआवश्मक सभन्द्वम तथा 
साझेदायी गरयनेछ । 

64. सॊघ सयकायको सहमोगभा र्नभाुण गरयएको एकीकृत शहयी ऩवुाुधाय गरुुमोजना तजुभुा कामकुो अस्न्द्तभ 
रुऩ आगाभी आ.व.भा र्दइनेछ । 

65. कुश्भा नगयऩार्रकाका सवै ऺेत्रराई सडक सञ्जारभा आवद्द गनु , जनजीवन सहज फनाउन कृवष ऩश ु
व्मवसामको सहज वजायको रार्ग ग्राभीण कृवष सडक स्तयोन्नती तथा सडक र्नभाुण गने नीर्त 
र्रइनेछ । साथै एक बन्द्दा वढी वडा जोड्ने सडकराई उच्च प्राथर्भकता र्दइनेछ । 

66. बवन र्नभाुण सॊवहता तथा भाऩदण्डको प्रबावकायी कामाुन्द्वमन गरयनेछ । सवै प्रकायका बौर्तक 
सॊयचना फारभैत्री, रैवङ्गक य अऩाङ्गभैत्री र्नभाुण गने नीर्त र्रइनेछ । 

67. नगयऩार्रका र्बत्र यहेका काठे ऩोरराई प्रदेश सयकायसॉगको साझेदायीभा क्रभश स्स्टर ऩोररे 
ववस्थावऩत गने नीर्तराई र्नयन्द्तयता र्दइनेछ । 

68. स्जल्रासभन्द्वम सर्भर्तको कामाुरम ऩवतु ऩरयसयभा यहेको जग्गा नगयऩार्रकाराई उऩरव्ध गयाउने 
स्जल्रा सबाको र्नणमु फभोस्जभ सॊघीम बवन इकाई ऩोखयाफाट DPR  को काम ुशरुु गरयएको छ । 
साथै कुश्भा नगयऩार्रका वडा नॊ. 5 भा यहेको जग्गाभा सभेत कामाुरम बवन र्नभाुणको रार्ग DPR 
गने काम ुअस्न्द्तभ चयणभा यहेकारे आगाभी आ.व. 077/078 भा  सॊघ सयकायको सहकामभुा 
कामाुरमको प्रशासकीम बवन र्नभाुण काम ुअगार्ड फढाइनेछ । 

69. वडा नॊ. 3 को वडा कामाुरम र्नभाुणको रार्ग जग्गा खरयद अस्न्द्तभ चयणभा ऩगेुको य उक्त बवनको 
DPR काम ुसभेत कामाुरमको प्राववर्धक शाखाफाट अगार्ड वढाइएकोरे वडा नॊ. 3 य वडा नॊ. 14 
को वडा कामाुरम बवन र्नभाुणको रार्ग आगाभी आर्थकु वषकुो खच ुसॊघ एवॊ प्रदेशको सभऩूयक 
तथा ववशेष अनदुानभा प्रस्ताव गयी ऩठाइनेछ । 
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70. कुश्भा नगयऩार्रकाको वडा नॊ. 6 भा सवुवधासम्ऩन्न वसऩाकु तथा र्सटीहर र्नभाुणको रार्ग हार 1 
कयोड प्राप्त बएको छ । मसफाट र्नभाुण काम ुसरुुवात गरयनेछ । 

71. प्रदेश सयकायसॉगको सहकामभुा वडा नॊ. 5 भा यहेको हस्स्ऩटरचोक देस्ख फस्ञ्जजम्ऩ सम्भको हाइवे 
सडकको कारोऩते्र काम ुअस्न्द्तभ चयणभा ऩगेुको छ । साथै उक्त सडकराई नगयऩार्रकाको तपुफाट 
वृऺ ायोऩण गयी ऩमटुन प्रवद्धुनभा सहमोग ऩमुाुउने नीर्त र्रइनेछ । 

72. वडा नॊ. 2 य 4 को वस्तीराई सभेट्ने गयी  प्रदेश सयकायको ववशेष अनदुानफाट अभाुदी 
खानेऩानीराई यकभ ववर्नमोजन बएकोरे  मसै आ.व.फाट मोजना सॊचारन गरयनेछ । 

73. वडा नॊ. 12,13  य 14 राई जोड्ने ठूर्रऩोखयी, योहटे, ववयौटा, अधेयीनेटा, आथयु ऩञ्चासे सडकराई 
प्रदेश सयकायसॉग सभऩूयकभा र्नभाुण काम ुअगार्ड फढाइनेछ । 

74. कुश्भा नगयऩार्रका वडा नॊ. 1 ऩाङभा र्नभाुण गन ुरार्गएको खेर भैदान सॊघ सयकायको सभऩूयक 
अनदुानभा आगाभी आ.व.को शरुुवातभा र्नभाुण काम ुशरुु   गरयनेछ । 

75. सॊघ सयकायको सहकाम ुतथा साझेदायीभा कुश्भा नगयऩार्रका फजाय ऺेत्रर्बत्रका सडकहरुको 
स्तयोन्नती तथा वऩच गने कामरुाई आगाभी आ.व.भा सम्ऩन्न   गरयनेछ । 

76. ववर्बन्न खोरा तथा नर्दभा झरुङु्गे ऩरु र्नभाुणको रार्ग प्रमाप्त वजेटको व्मवस्था गरयनेछ । 

77. सॊघ/प्रदेश सयकायफाट प्राप्त खानेऩानी आमोजनाहरुको रार्ग आवश्मक सहजीकयण तथा प्रमाप्त 
सभऩूयक कोषको व्मवास्था गरयनेछ ।  

78. व्मवस्स्थत सयुस्ऺत य सनु्द्दय कुश्भा नगयीको सऩना ऩूया गन ुर्नजी , सावजुर्नक सफै वकर्सभका बवन 
तथा सॊयचना नक्साऩासको दामयाभा ल्माइनेछ । र्नजी बवन र्नभाुण गदाु अर्नवाम ुरुऩभा ऩूवसु्वीकृर्त 
र्रनऩुने, ऩयुाना बवनहरुको अर्बरेखीकयण गने , वस्ती , सहयी मोजना , तथा बवन र्नभाुण सम्वस्न्द्ध 
आधायबतू र्नभाुण भाऩदण्ड,2072 सम्वन्द्धी कानून कडाईका साथ रागू गने कामरुाई अझ कडाइका 
साथ रर्गनेछ । 

 ङ ) सशुासन, सॊस्थागत ववकास तथा सेवा प्रवाह 

79. त्माॊकभा आधारयत मोजना तजुभुा, सेवा प्रवाह, प्रकोऩ  व्मवस्थाऩन, फजेट र्फर्नमोजन गनकुो रार्ग 
चार ुआ.व भा र्नणमु गने नगय ऩोटुरको आश्मऩत्रको सूचना प्रकाशन गरयएकोभा फोरऩत्रदाता फाट 
आशमऩत्रसभेत ऩेश बएको य फन्द्दाफन्द्दीको कायण थऩ प्रवक्रमा अगार्ड फढाउन नसवकएकोरे आगाभी 
आ.व २०७७/७८ भा आवश्मक फजेट र्फर्नमोजन गरय नगय ऩोटुर तमाय गरयनेछ । 

80. प्रदेश सयकाय तथा नगय ववकास प्रस्शऺण ऩोखयासॉग सभन्द्वम तथा साझेदायीभा वैदेस्शक योजगायीफाट 
स्वदेश पवकुएका मवुा रस्ऺत उद्दभशीर तार्रभहरु सॊचारन गरयनेछ, जसरे त्मस्ता मवुाहरुराई 



 
 

                                        कुश्भा नगयऩार्रकाको आ.व. २०७७/७८ को नीर्त तथा कामकु्रभ  12 
 

स्वदेशभा नै फसी कृवष, ऩशऩुारन तथा र्नभाुण कामभुा ऩमाुप्त जनशस्क्त उऩरब्ध बई सभग्र 
सेवाप्रवाहभा सधुाय हनुे अऩेऺा गरयएको छ । 

नगयसबा सदस्मज्मूहरु, 

81. प्रधानभन्द्त्री योजगाय कामकु्रभफाट फेयोजगाय मवुाराई र्नभाुण कामभुा सहबागी गयाई वडा कामाुरम 
फाट र्सपारयस बएका स्थानीम ववकास र्नभाुण काम ुआगभी आ.व को सरुुवात देस्ख नै सॊचारन 
गरयनेछ  

82. व्मस्क्तगत घटना दताु तथा साभास्जक सयुऺा काम ुOnline प्रववर्धफाट गरयनेछ  

83. यास्स्िम सॊवाददाता तथा स्थानीम सॊचायकभॉको ऩत्रऩर्त्रका प्रवधनुका रार्ग आवश्मक यकभ 
ववर्नमोजन गरयनेछ । 

84. भ्रष्टाचाय ववरुद्द शून्द्म सहनशीरताको नीर्त अवरम्फन गयी सावजुर्नक प्रशासनभा सदाचाय य 
इभान्द्दायीता प्रफद्धुन गदै "भ भ्रष्टाचाय गर्दुन : गन ुऩर्न र्दन्न" बन्ने अर्बमानराई र्नयन्द्तयता    
र्दईनेछ । 

85. नगयऩार्रकाराई सॊववधानभा उल्रेस्खत अर्धकायहरुको कामनु्द्वमनका रार्ग आवश्मकता अनसुाय ऐन, 
र्नमभावरी, कामवुवर्ध, र्नदेस्शका, भाऩदण्ड तजुभुा गरयनेछ । 

86. वडा नॊ. 4 भा यहेको कोयोना अस्थामी अस्ऩतारको रागत साझेदायी, सॊमकु्त क्वायेस्न्द्टन व्मवस्थाऩन, 
शववाहन खरयद एम्फरेुन्द्स सेवा दभकर व्मवस्थाऩन , पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन काम ुअन्द्तयस्थानीम  
तह रागत साझेदायी गन ुउच्च प्राथभीकता र्दइने नीर्त र्रइने छ । 

87. जेष्ठ नागयीक , अऩाङ्गता बएका व्मस्क्त , फारवार्रका भवहराराई सेवा प्रवाहभा प्राथर्भकता र्दने नीर्त 
र्रइनेछ । 

88. सावजुर्नक खच ुव्मवस्थाऩन प्रवक्रमाराई प्रबावकायी फनाउन ऩवहरो चौभार्सकभा 20 % दोस्रो 
चौभार्सकभा 40% य अस्न्द्तभ चौभार्सकभा 40% खच ुगने व्मवस्था र्भराइनेछ । 

89. सावजुर्नक प्रशासनराई ऩायदशॉ , जवापदेही , सहबार्गताभरुक य नागरयकभैत्री वनाउन तथा ववर्धको 
शासन, भ्रष्टाचायभकु्त य चसु्त प्रशासन , आर्थकु अनसुाशन तथा सावजुर्नक काम ुय सावजुर्नक श्रोतको 
कुशर व्मवस्थाऩनका भाध्मभफाट सशुासन प्रवद्धुन गयी नगयऩार्रकाफाट प्रवाह हनुे सेवा सवुवधाभा 
नागरयकको सहज ऩहुॉच ऩमुाुइने छ । 

 न्द्मामीक सर्भर्त  

90. नगयऩार्रका र्बत्रका सफै वडाहरुभा भेरर्भराऩ केन्द्र स्थाऩना गयी  भेरर्भराभ कताुहरुराई 
भेरर्भराऩको भाध्मभफाट वववाद सभाधानभा वक्रमास्शर गयाइनेछ । 
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91. स्थानीम तहभा वववादको र्दगो सभाधान तथा सभदुामस्तयभा शान्द्ती य सवहष्णतुा कामभ गन ुटेवा 
ऩमुाुइने छ । 

92. कुश्भा नगयऩार्रकाका न्द्मामीक सर्भर्तका ऩदार्धकायी तथा कभचुायीको ऺभता अर्बववृद्ध गयी स्थानीम 
स्तयभा वववाद सभाधान य न्द्मामीक र्नरुऩणका रार्ग सऺभ वनाइने छ । 

              कामकु्रभ तथा वजेट ऩनु :प्राथर्भककयण नीर्त : 

93. भैरे आज प्रस्ततु गयेको नीर्त तथा कामकु्रभ प्रस्ततु गरययहॉदा कोर्बड-19को प्रकोऩ केही सभमऩर्छ 
र्नमन्द्त्रणभा आउने य दैर्नक वक्रमाकराऩ तथा सयकायका काभ कायवाहीहरु ववगतका र्दनहरुभा जस्तै 
सञ्चारन हनुे आॉकरन गरयएको    छ । नोवेर कोयना बाइयसको भहाभायी ववश्वफाटै जर्तसक्दो चाॉडो 
ववदा गन ुसवकमोस बने्न हाम्रो काभना हो।तय स्स्थर्त हाभीरे चाहेको जस्तो नहनु ऩर्न सक्छ । 
त्मसकायण आ.व.2077/78 का रार्ग प्रस्ततु बएको नीर्त तथा कामकु्रभको वजेट य नीर्तगत 
प्राथर्भकताको ऩनु :प्राथर्भकीकयण गदै ववर्नमोस्जत वजेट सभेत कोर्बड-19 को  सॊक्रभण र्नमन्द्त्रण 
तथा व्मवस्थाऩनभा रगाउन ुऩने अवस्था सभेत आउन सक्छ । 

94. मस गरयभाभम छैठौं नगयसबाभा ऩेश गयेको नीर्त तथा कामकु्रभ य आगाभी आ.व. को रार्ग 2077 
अषाढ 10 गते ऩेश हनुे फजेटराई देहामफभोस्जभ ऩनु : प्राथभीकीकयण गने नीर्तगत व्मवस्था गरयनेछ 
। 

क) कोर्बड-19 को प्रकोऩ र्नमन्द्त्रण बन्द्दा वावहय गएभा हार ऩेश गरयएको नीर्तगत व्मवस्थाराई 
आवश्मकता य औस्चत्मताको आधायभा कामऩुार्रकाको फैठकफाट नोवेर कोयना सॊक्रभणको योकथाभ 
य र्नमन्द्त्रण फाहेकका अन्द्म नीर्तगत व्मवस्थाराई स्थगन गने । 

ख) नोवेर कोयना बाइयसका कायण आकरन गरयएको श्रोत साधन नगयऩार्रकाको सॊस्चत कोषभा 
आम्दानी नहनुे अवस्था बएभा हार स्वीकृत वडा तथा नगय स्तयीम बौर्तक ऩूवाुधायका मोजना 
हस्तान्द्त्रण बई आ.व. 2078/89 भा कामाुन्द्वमनभा ल्माउने । 
 

ग) चार ुआ.व. 2076/77 को वावषकु ऩसु्स्तकाभा  बौर्तक ऩूवाुधायतपुका ववर्नमोस्जत मोजनाहरु 
2077 को अषाढ 25 सम्भ कामसुम्ऩन्न बएको बनी प्राववर्धक भूल्माङ्कन तथा प्रर्तवेदनफाट प्रभास्णत 
बइआएका मोजनाहरुको हकभा याजश्व वाॉडपाॉड य आन्द्तरयक आम प्रऺेऩणको आधायभा सॊस्चत 
कोषभा आम्दानी नबई बकु्तानी गन ुनसवकएभा आगाभी आ.व.को वजेटफाट बकु्तानी गदै राने नीर्त 
र्रइनेछ । 

घ) नोवेर कोयना बाइयसको प्रबाव छोटो सभमभा र्नमन्द्त्रणभा आइ प्रऺेऩण गरयएको बन्द्दा फढी 
आन्द्तरयक आम तथा वाह्य श्रोत ऩरयचारन बएभा नगय कामऩुार्रकाको फैठकको र्नणमुफाट नगय तथा 
वडा स्तयीम बौर्तक ऩूवाुधाय तथा ववकास र्नभाुणका कामहुरु सञ्चारन गने । 
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९४. कुश्भा नगयऩार्रकाको छैठौं नगयसबाभा ऩेश बएको नीर्त तथा कामकु्रभरे नगयको  सभग्र ऩऺराई 
सभेट्ने प्रमास गरयएको छ । आगाभी आर्थकु वषकुो वजेट सभेत मही नीर्त तथा कामकु्रभ 
कामाुन्द्वमनको र्दशाभा र्नदेस्शत बई ऩेश हनुेछ । 

 

मस गरयभाभम छैठौं नगयसबाका सदस्म ज्मूहरु, 
 

९५. प्रस्ततु नीर्त तथा कामकु्रभको ऩूण ुसपरताको रार्ग आभ नगयफासीहरुफाट हनुे  सहमोग , 
सकयात्भक ऩषृ्ठऩोषण तथा भागदुशनुको अऩेऺा गयेको छु । 

९६. मस गरयभाभम नगयसबा सभऺ आर्थकु वष ु2077/078 को नीर्त तथा कामकु्रभ तमाय गने 
क्रभभा भागदुशनु तथा ऩषृ्ठऩोषण र्दनहुनुे यावष्डम सबाका सम्भाननीम अध्मऺज्मू , गण्डकी 
प्रदेशसबाका भाननीम सबाभखु ज्मू , सॊघीम सॊसदका भाननीम सदस्म ज्मूहरु ,  गण्डकी प्रदेश 
सबाका भाननीम भन्द्त्री ज्मूहरु , गण्डकी प्रदेशका भाननीम सदस्म ज्मूहरु , स्जल्रा सभन्द्वम 
सर्भर्तका प्रभखुज्मू , तथा नीर्त तथा कामकु्रभको तमायीभा सहमोग गनुहुनुे प्रभखु प्रशासकीम 
अर्धकृतज्मू, ववषमगत सर्भर्तका सॊमोजकहरु , वडा अध्मऺहरु , कामऩुार्रकाका सदस्महरु तथा 
नगयसबाका सदस्महरु , नगयऩार्रकाका सम्ऩणु ुकभचुायीहरु , याजनैर्तक दरका नेतागण  एवॊ 
सञ्चााायकभॉहरु, ऩवतु उद्योग वास्णज्म सॊघ रगामत नगय र्बत्र वक्रमास्शर सॊघसॊस्थाहरुभा आबाय 
प्रकट गदुछु ।  

 

९७. अन्द्त्मभा कोर्बड-19 को सॊक्रभण योकथाभ तथा र्नमन्द्त्रणभा कुश्भा नगयऩार्रकारे उच्च 
प्राथर्भकताभा याखी काम ुगने य आवश्मक ऩदाु अन्द्म ऺेत्रभा ववर्नमोस्जत फजेट सभेत मसै ऺेत्रभा 
खच ुगन ुसवकने गयी नीर्तगत व्मवस्था र्भराएको व्महोया महाॉ ऩेश गरयसकेको छु। हाभी सफैभा 
कोयोना बाइयसको सॊक्रभणफाट फच्न य वचाउन सॊमकु्त रुऩभा काम ुगन ुसक्ने शस्क्त प्राप्त होस बने्न 
काभना गदुछु । 

 
 

धन्द्मवाद् ! 

 

याभचन्द्र जोशी  

नगय प्रभखु        


