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१. नगयऩानरकाको स्वरुऩ य प्रकृनत 

नेऩारको सॊववधान २०७२ भा उल्रेख बएअनसुाय गरयएको याजनैनतक ववबाजनअनसुाय व्मवस्था गरयएका 
सातवटा प्रदेशहरु भध्मे गण्डकी प्रदेश अन्तगवतको एक जजल्रा ऩववत हो । ववगतभा गरयएको बौगोनरक 
ववबाजनअनसुाय ऩहाडी प्रदेश अन्तगवत ऩजिभाञ्चर ववकास ऺेत्रको साववक धवरानगरय अञ्चरको चायवटा जजल्रा 
भध्मेको एउटा जजल्रा ऩववत हो । ऩववत जजल्राराई साववक धवरानगयी अञ्चरको प्रवेशद्वायका रुऩभा ऩनन 
जचननन्छ । मस जजल्राभा उष्ण, शीतोष्ण य सभशीतोष्ण गयी सफै वकनसभको हावाऩानी ऩाइन्छ । मस 
जजल्राको ऩूवी नसभानाभा कास्की य स्माङ्जा, ऩजिभभा म्माग्दी, फागरङु य गलु्भी, उत्तयभा म्माग्दी य कास्कीको 
सीभाना ऩदवछ बने दजऺणभा स्माङ्जा य गलु्भीको बाग ऩदवछ । कारञ्जय हम्ऩार ऩववत, डहयेको रेक, 

गोरमावङको रेक, कुश्भा, ऩञ्चासे, सेतीवेणी, भहाजशरा, ववश्वकै ठूरो भाननएको शानरग्राभ, गपेु्तश्वय गपुा, अल्ऩेश्वय 
गपुा, सहस्रधाया, शारीग्राभमकु्त कारीगण्डकी, ववनबन्न स्थानभा यहेका ऐनतहानसक तथा प्रनसद्ध प्राचीन कोटहरु 
जस्ता प्राकृनतक य धानभवक स्थरहरु यहेको मो जजल्रा ऩमाव–ऩमवटन, धानभवक ऩमवटन, कृवष तथा रघ ु उद्यभ 
आददको ववकासका रानग फनरमो सम्बावना फोकेको जजल्राका रुऩभा जचननन्छ ।  

नेऩारको सॊववधान २०७२ भा व्मवस्था गरयए फभोजजभ ववक्रभ सम्वत ्२०७३ भा गरयएको स्थानीम ननकामको 
ऩनुसंयचना अनसुाय ऩववत जजल्राका साववकभा कामभ यहेका कुश्भा नगयऩानरका य तीनवटा गा. वव. स. 
हरुराई सभेटेय कुश्भा नगयऩानरकाको गठन गरयएको हो । बौगोनरक रुऩभा कारीगण्डकीको वकनाय 
भोदीवेणी धाभ (६८० नभटय) देजख आथवय डाॉडाखकव भा ऩने ऩञ्चासेको ब–ूबाग (२५१७ नभटय) सम्भ मस 
नगयऩानरका पैनरएय यहेको छ । कारीगण्डकी य भोदीखोरा वकनायको आसऩासभा यहेका सम्भ ऩयेका ऩाङ, 

खकुोट फगैचा, अभादी, कुश्भा, चवुा, कटुवाचौऩायी, वऩऩरटायी तथा ऩकुवाको फेंसीपाॉटदेजख नरएय जैववक 
ववववधतारे बरयऩूणव उच्च ऩञ्चासेको रेकसम्भ पैनरएको ब–ूबाग बएकोरे फारवुा, नगटीजस्ता नदीजन्म 
ऩदाथवदेजख नरएय ववनबन्न प्रकायका प्राकृनतक सम्ऩदा तथा वन ऩैदावयहरुको प्राचमुवता महाॉ यहेको छ ।  

 

नगयऩानरकाका वडा कामावरम यहेको स्थान य स्वानभत्वसम्फन्धी वववयणराई तरको तानरकाभा ददइएको छ : 
वडा कामावरम कामावरम यहेको स्थान  वडा कामावरम कामावरम यहेको स्थान 

वडा नॊ. १ ऩाॊङ वडा नॊ. ८ चवुा  
वडा नॊ.२ खकुोट  वडा नॊ. ९ कटुवाचौऩायी 
वडा नॊ.३ दरुुवङ वडा नॊ. १० वऩऩरटायी 
वडा नॊ.४ कुश्भा  वडा नॊ. ११ ऩकुवा  
वडा नॊ. ५ कुश्भा  वडा नॊ. १२ ठुरीऩोखयी 
वडा नॊ. ६ कुश्भा  वडा नॊ. १३ खौराराॉकुयी  
वडा नॊ. ७ कुश्भा  वडा नॊ १४  आथवय  

२.नगयऩानरकाको काभ कतवव्म य अनधकाय : 

स्थानीम सयकाय सञ् चारन ऐन  २०७४ को दपा ११ फभोजजभ मस नगयऩानरकाको काभ  कतवव्म य अनधकाय 
यहनेछ । 
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३. पदाधिकारी/कर्मचारीको वववयण 

 

वडा ऩद नाभ थय पोन नम्फय 

 प्रभखु याभचन्र जोशी ९८५७६०३००१७ 
 उऩप्रभखु नसताकुभायी काफ्रे रानभछाने ९८५७६३०२५७ 
१ वडा अध्मऺ देवेन्र प्रसाद सवेुदी ९८५७६२१७४९ 
२ वडा अध्मऺ मदनुाभ शभाव ९८५७६३०३५८ 
३ वडा अध्मऺ तेजप्रसाद ऩाध्मा ९८४७६२४५८६ 
४ वडा अध्मऺ नभनाकुभायी कभावचामव ९८४७६३८२८२ 
५ वडा अध्मऺ जचत्रकरा बायती शभाव ९८४७६२०१८२ 
६ वडा अध्मऺ रुर नगयी ९८५७६३०१०५ 
७ वडा अध्मऺ सवुासचन्र ऩौडेर ९८५७६३०६१२ 
८ वडा अध्मऺ याजकुभाय ऺेत्री ९८५७६२२४२७ 
९ वडा अध्मऺ कृष्णप्रसाद रानभछान े ९८५७६३०२२३ 
१० वडा अध्मऺ सजुन वव.क. ९८५७६३५११७ 
११ वडा अध्मऺ जशव प्रसाद ऩौडेर ९८५७६३०३८० 
१२ वडा अध्मऺ याजेन्र ऩौडेर ९८४७६४७८५२ 
१३ वडा अध्मऺ जङ्ग फहादयु के.सी. ९८५७६४९६६४ 
१४ वडा अध्मऺ बीभ प्रसाद गरुुङ्ग ९८५७६४९६६४ 
 

शाखा कभवचायीको नाभ ऩद टेनरपोन नॊ. सम्ऩकव  नम्फय 

प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत 

कुभान नसॊह गरुुङ 

प्रभखु 
प्रशासकीम 
अनधकृत   ९८५७०४३१११ 

प्रशासन शाखा 

प्रशासन शाखा धवुवयाज ऩौडेर 

अनधकृत स्तय 
सातौ 

४२०१४१ 

९८५७६२०१४१ 

  सनुनता अनधकायी 
सहामकस्तय 
चौथो ९८४३३५५७१८ 

सूचना प्रववनध 
शाखा याजजव रयभार सूचना प्रववनध ९८४०६०३९४३ 

जजन्सी शाखा फारकृष्ण शभाव 
सहामकस्तय 
ऩाॉचौ ९८४७६२३६५७ 

दताव चरानी 
शाखा सजृना ढकार चाऩागाई 

सहामकस्तय 
तनृतम ९८६३३८५२४८ 

  
सोभवहादयु नेऩारी 

कामावरम 
सहमोगी ९८४७६६९५३६ 
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शाखा कभवचायीको नाभ ऩद टेनरपोन नॊ. सम्ऩकव  नम्फय 

  
रक्ष्भी देवी शभाव 

कामावरम 
सहमोगी ९८४६२०५४५० 

आनथवक 
प्रशासन शाखा 

  

कृष्ण प्रसाद शभाव रेखा अनधकृत 

 

९८५७६२३४३० 

 
 

९८५७६३६०१९ धनऩती ऩौडेर रेखाऩार 

उत्तभ ऩौडेर 

कम््मटुय 
अऩयेटय ९८५७६२९६०१ 

  
  

ववय वहादयु डाॉगी 
सहामक 
रेखाऩार ९८६८१६२९१२ 

ववननता गरुुङ 

कामावरम 
सहमोगी   

जशऺा शाखा   
  

ववष्ण ुप्रसाद नतवायी 
अनधकृत स्तय 
दशौ   ९८५७६२०८२४ 

ददऩक सवेुदी 
अनधकृतस्तय 
छैटौ   ९४७७५७६२९ 

आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण 
शाखा 

  

ढाकायाभ रानभछान े

आन्तरयक 
रेखाऩरयऺक   ९८४७६२०९५२ 

याजश्व शाखा 

नडरकुभायी शभाव 
अनधकृतस्तय 
सातौ   ९८४७६२६१६५ 

ववन्द ुशभाव ऩौडेर येग्भी 
सहामकस्तय 
ऩाचौ   ९८४७६३२७३८ 

ववक्रभ चाऩागाई 

सहामक 
कम््मटुय 
अऩयेटय   ९८४६०३०१९० 

ववष्ण ुप्रसाद ऩौडेर सहामक चौथो   ९८४७६४८५९४ 

कल्ऩना केसी 

सहामक 
कम््मटुय 
अऩयेटय   ९८४७६४३२२६ 

यवव शे्रष्ठ 

सहामक 
कम््मटुय 
अऩयेटय   ९८०५१३४००७ 

भनुन कुभायी कुभार 

कामावरम 
सहमोगी   ९८४७७४८११२ 

साभाजजक सयुऺा तथा देवी शभाव ऩौडेर सहामकस्तय   ९८४७६२३९४९ 
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शाखा कभवचायीको नाभ ऩद टेनरपोन नॊ. सम्ऩकव  नम्फय 

ऩजञ्जकयण इकाइ ऩाचौ 

देवेन्र अमावर MIS Operator   ९८४७७०८५८१ 

ज्माननश शभाव MIS Operator   ९८६७६४८६१९ 

जभनुा साऩकोटा राम्गादे Field Assistant    ९८४७७७१२८१ 

मोजना शाखा 

        

इन्द ुशभाव 
सहामकस्तय 
ऩाचौ   ९८६७६८४९०६ 

टेक फहादयु ऩरयमाय 

सहामकस्तय 
चौथो   ९८५७६४३७३७ 

नवयाज ऩौडेर 

कामावरम 
सहमोगी   ९८५७६२१६३९ 

ऩश ुशाखा 

नभत्ररार साऩकोटा 
अनधकृत स्तय 
छैटौ   ९८५७६२२२३६ 

याजेन्र सवेुदी 
सहामक स्तय 
ऩाॉचौ   

९८४७६२५०६९ 

 

ददऩक गरुुङ 
ना.प्र.स. 
सहामक चौथो 

 

 

९८६७८४७७८३ 

 

चोराकान्त ऩौडेर 

सहामकस्तय 
चौथो     

सदुवशन नतवायी 
सहामकस्तय 
चौथो     

रोक प्रसाद रानभछान े

कामावरम 
सहमोगी     

गौशोबा गरुुङ 

कामावरम 
सहमोगी   ९८५७६२५७०३ 

भवहरा तथा फारफानरका शाखा 
फदु्ध कुभायी अमावर 

भवहरा ववकास 
ननरयऺक   ९८६५१५९१२० 

चेतकुभायी शभाव 

सहामक भवहरा 
ववकास 
ननरयऺक   ९८४९१०५३८२ 

कृवष शाखा 
फर वहादयु जज।टी। 

ना प्रा स 
सहामकस्तय 
ऩाॉचौ   ९८५७६२६०१९ 
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शाखा कभवचायीको नाभ ऩद टेनरपोन नॊ. सम्ऩकव  नम्फय 

अजुवन शभाव 

ना प्रा 
ससहामकस्तय 
चौथो   ९८४७६४६९२९ 

सोनी ऩौडेर 

ना प्रा स 
सहामकस्तय 
चौथो     

ननरु सवेुदी 

ना प्रा स 
सहामकस्तय 
चौथो     

अजुवन अनधकायी 

ना प्रा स 
सहामकस्तय 
चौथो     

ददऩाव देवी शभाव 

ना प्रा स 
सहामकस्तय 
चौथो     

सहकायी शाखा 

  
  
  

ऋवषयाभ शभाव 
सहामकस्तय 
ऩाचौ   ९८४७६२३००० 

याधा ऩौडेर सवेुदी 

सहामक 
कम््मटुय 
अऩयेटय   ९८४७६३२५२० 

यन वहादयु जज।नस। 

कामावरम 
सहमोगी   ९८६७९१६०५० 

ऩूवावधाय ववकास 
शाखा 

  आजशष शाक्म इजन्जननमय   ९८५७६८८७७७ 

  जशवयाज फयार इजन्जननमय   ९८५७६३०५२८ 

  सञ्जम रानभछान े इजन्जननमय   ९८५७६५५५५५ 

  भञ्जु जशराकाय इजन्जननमय   ९८४७६३४६४२ 

  आनन्द प्रसाद शभाव सव इजन्जननमय   ९८४९२४९०१० 

  शोबाकान्त ऩौडेर 

खा।ऩा।स।टे
। सहामक 
ऩाचौ   ९८४७६२५७२५ 

  ऩरुुषोत्तभ सवेुदी 
अ।सव।ईजन्ज
ननमय   ९८५७६२१५०३ 

  अजुवन प्रसाद चाऩागाई 

अ सव 
ईजन्जननमय   ९८४७६२०६१५ 
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शाखा कभवचायीको नाभ ऩद टेनरपोन नॊ. सम्ऩकव  नम्फय 

जनस्वास््म शाखा 

  उभाकान्त साऩकोटा 
जनस्वास््म 
अनधकृत सातौ   ९८४७६२०६९० 

  माभ प्रसाद शभाव 

नस।अ।हे।फ। 
अनधकृतस्तय 
छैटौ   ९८५७६२३५०३ 

  दगुाव साऩकोटा 

नस।अ।न।भी
। सहामक 
ऩाचौ   ९८४७६५२७७८ 

  ऩजुा अमावर 

अ।न।भी। 
सहामक चौथो   ९८४७६६२८९३ 

  
  कृष्ण शभाव रानभछान े

कामावरम 
सहमोगी   ९८४७६४१३८६ 

प्रधानभन्त्री योजगाय कामावक्रभ 
आमशा शभाव 

प्राववनधक 
सहामक   ९८६०३००१८३ 

रघउुद्यभ ववकास शाखा 

  रार प्रसाद ऩाध्मा 
सहामकस्तय 
चौथो   ९८४७६२५३९२ 

  नसता नेऩारी 
उद्यभ ववकास 
सहजकताव   ९८४७६४४०६७ 

  रक्ष्भी नतवायी रयजार 

उद्यभ ववकास 
सहजकताव   ९८६७६९००५२ 

अन्म कभवचायीहरु 

  ओभ वहादयु जज।नस। 

हरकुा सवायी 
चारक   ९८४७६२३६५४ 

  प्रकाश कुभाय येग्भी सवायी चारक   ९८५७६२३४२६ 

  जचयजञ्जवव शभाव दभकरचारक   ९८४७७८२३६३ 

  दगुावरार ऩयुी सवायी चारक   ९८५७६३४४८८ 

  प्रकाश शभाव 
दभकर 
सहमोगी     

  अननता काकी कुजचकाय     
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वडा कामावरम तपव  कामावयत कभवचायीहरुको वववयण 

 

वडा कभवचायीको नाभ थय ऩद / तह सम्ऩकव  नॊ. 

वडानॊ.१ ऩाङ 

अॊवकत चाऩागाई सव इजन्जननमय ९८४६५७४३६२ 

याभचन्र शभाव वडा सजचव /सहामकस्तय चौथो ९८४७६३६२५३ 

खगेश्वयी शभाव साभाजजक ऩरयचारक   

चेतयाभ शभाव कामावरम सहमोगी   

वडा नॊ.२ खकुोट 

सञ्जु शभाव 
वडा सजचव/सहामक भवहरा 
ववकास ननरयऺक ९८४१८६६९८७ 

सजचना कुभायी शभाव साभाजजक ऩरयचारक 
  
 

ऩाववती नगयी कामावरम सहमोगी   

वडा नॊ. ३ दरुुवङ 

माभ प्रसाद शभाव ऩौडेर वडा सजचव सहामक ऩाचौ ९८४६३२५०४१ 

ऩाववती साऩकोटा स.भ.वव.नन. सहामक चौथो ९८४७६३५६१९ 

माभ करा शभाव साभाजजक ऩरयचारक   

ववष्ण ुभामा गरुुङ साभाजजक ऩरयचारक   

वडानॊ.४ 

अननता ऩजुाव वडा सजचव सहामक चौथो ९८४७७३३९६३ 

भामा नेऩारी साभाजजक ऩरयचारक   

जखभभामा ऩाईजा गरुुङ कामावरम सहमोगी   

वडा नॊ ५ 

ननर फहादयु बण्डायी वडा सजचव/ सहामक ऩाचौ ९८४६१७७७९२ 

गोकुर चाऩागाई साभाजजक ऩरयचारक   

सजञ्जव शे्रष्ठ कामावरम सहमोगी   

ऩाववती कुभार कामावरम सहमोगी   

वडा नॊ ६ 

भाधव ऩोखयेर सव ईजन्जननमय ९८४७७४८००० 

अजजता शभाव वडा सजचव/ सहामक चौथो ९८५७६२०६१५ 

रोक फहादयु ऩनु साभाजजक ऩरयचारक   

ववष्ण ुगरुुङ कामावरम सहामोगी   

वडा नॊ ७ 

सजृना शभाव वडा सजचव/सहामक चौथो ९८४७७४०६७३ 

प्रभे प्रकाश ऩौडेर अ सव इजन्जननमय ९८६७६१४४३७ 

रक्ष्भी कुभायी फस्मार साभाजजक ऩरयचारक   

येश्भी याज ऩौडेर कामावरम सहमोगी   
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वडा कभवचायीको नाभ थय ऩद / तह सम्ऩकव  नॊ. 

वडा नॊ ८ चवुा 
सजुशरा अनधकायी 

वडा सजचव/सहामक भवहरा 
ववकास ननरयऺक ९८४६५३२२७० 

अजम्वका अनधकायी साभाजजक ऩरयचारक   

वडा नॊ ९ कटुवा 
चौऩायी 

टेक प्रसाद बसुार वडा सजचव/सहामक ऩाचौ ९८४७७३३९७१ 

जभनुा सवेुदी साभाजजक ऩरयचारक   

प्रकाश रानभछान े कामावरम सहमोगी   

वडा नॊ १० 
वऩऩरटायी 

नायामण रानभछान े वडा सजचव/सहामक चौथो ९८४७६२६८८७ 

वऩताम्फय नेऩारी साभाजजक ऩरयचारक   

सदुवसन नतवयी कामावरम सहमोगी   

 
 

वडा नॊ ११ ऩकुवा 

सभुन शभाव वडा सजचव/सहामक चौथो   

ताया देवी शभाव साभाजजक ऩरयचारक   

 अञु्ज खत्री ऺेत्री कामावरम सहमोगी   

वडा नॊ १२ 
ठूनरऩोखयी 

वटकायाभ उऩाध्माम वडा सजचव/सहामक चौथो ९८४७६२५२८१ 

यभेश ऩौडेर साभाजजक ऩरयचारक   

सयस्वती ऩौडेर कामावरम सहमोगी   

वडा नॊ १३ खौरा 
राकुयी 

भोहोरार रानभछान े वडा सजचव/सहामक ऩाचौ ९८४७६३६८१६ 

याजेन्र ऩौडेर खा.ऩा.स.टे. सहामक चौथो   

रुर चानरसे कामावरम सहमोगी   

वडा नॊ १४ आथवय 
डाडा खकव  

ददऩक सवेुदी वडा सजचव/सहामक चौथो ९८६७६४७१४७ 

जखभरार शभाव सहाकम चौथो   

कल्ऩना शभाव साभाजजक ऩरयचारक   

अननता के.सी. कामावरम सहमोगी   
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४. ननणवम उऩय उजयुी सनेु्न अनधकायी:-  

नगय प्रभखु् श्री याभचन्र जोशी 
प्रभखु प्रशासकीम अनधकृत् श्री कुभान नसॊह गरुुङ 

५. सूचना अनधकायी नाभ य ऩद: 

 

सूचना अनधकायीको नाभ य ऩद शाखा अनधकृत श्री धवुवयाज ऩौडेर  
 

६. सम्ऩाददत कामवको वववयण: 

क) प्रशासन शाखा  

आ.व. २०७८/०७९  को श्रावण देखि असोज सम्म प्रशासन शािाको प्रगति तववरण 

 काययपालिकाको बैठक लमलि २०७८।६।१९ गिे बसेको । 

 स्टाफ बैठक, वडा सलिव संगको बैठक, शाखा प्रमुखको बैठक प्रालवलि कमयिारीको बैठक १० पटक 

बसेको ।  

 लिजामिी सेवा दिवशका अवसरमा कायायियमा काययरि कमयिारी लवि ननफन्ध रेखन प्रनतमोनगता 
सञ्चारन गरयएको । 

 कुश्भा नगयऩानरकाभा कामवयत ननजाभती सेवा, स्थानीम ननकाम सेवा तथा स्वास््म सेवाभा 
कामवयत कभवचायीहरुको आ.ब. २०७७/०७८ को काययसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धी कायय गररएको ॰ 

 कुश्मा नगरपालिकामा काययरत कमयचारीहरुको क्षमता अलभवृद्धि सम्बद्धन्ध  २ वटा तालिम सञ्चािन 

गररएको ॰ 

 कुश्मा नगरपालिकाबाट प्रकालित ऐन,लनयम तथा काययलवलधहरुको संग्रह प्रकािन सम्बद्धन्ध कायय 

अद्धिम चरणमा पुगेको ॰ 

 कुश्मा नगरपालिका अिगयतका  ४४७ जना पदालधकारी तथा कमयचारीहरुको आ.व.२०७८/०७९ को 

सम्पलि लववरण अध्यावलधक गररएको ॰ 

ख) जजन्सी शाखा 
 

आनथवक वषव २०७७।७८ को जजन्सी ननयीऺण प्रनतवेदन तमाय गयेको । 
  



10 
 

ग) मोजना शाखा 
 

मोजना अनगुभन तथा भलु्माङ्कन शाखाको आ.व. २०७८।०७९ को श्रावण देजख असोज भवहना सम्भको प्रगती 
प्रनतवेदन 

१. मोजना सम्झौता बएको सॊखमा्1९ 

२. मोजना सम्ऩन्न बएको सॊखमा –१० 

३. नगय स्तयीम अनगुभन सनभनतरे अनगुभन गयेको मोजना सॊखमा् ५ 

४. मोजना सम्फन्धी Software जडान गरयएको । 

 

घ) याजश्व शाखा 

 

 व्यवसाय नयााँ दताय- १२ 

 व्यवसाय नलवकरण-६२  

 सम्पलि लववरण फाइि-१३७०५ 

 

ङ) स्वास्थ शाखा  

 

कोलभड-१९ रोकथाम अिरगत  

• PCR / Antigen swab collection 35 times 

• Total swab collection -1116 जना  

• Total verocell 1st 4273 verocell 2nd dose 3912 

• Total Austragenica 1st 712 Austra 2nd 2763 

• Total J and J 1881 

नस.नॊ प्राप्त आम्दाननको वववयण जम्भा आम्दानन   कैवपमत 

१. ढुङ्गा नगट्टी सॊकरनफाट रु ११,९२,८६५।-  
२. व्मवसाम दताव फाट रु ६६०००।-  
३. सफै वडाहरु फाट रु २६९५८०।-  
४. सम्ऩजत्त तथा बनुभ कय तथा अन्म कय वाऩत रु ४५,१६,६१४।-  
५ \ ढुङ्गा नगट्टी नरराभ फाट रु १४,१५९।-  
जम्भा रु ६०,५९,२१८।-  
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• Total positive-164 जना 

• ऩोषण प्रववधन कामवक्रभ अन्तय स्तनऩान सप्ताह १४ वटै वडाभा भनाइएको। 

• स्वास््म कामवक्रभको भानसक फावषवक सनभऺा फैठक सॊचारन। 

• ऺमयोग कामवक्रभको फावषवक तथा चौभानसक सनभऺा फैठक सॊचारन। 

• सेटराइट जक्रननककको रागी तथा तमायी फैठक एव जक्रननक सॊचारन खौरा 
राकुयी स्वा.चौ. 

• सफै औषधध/औजाय ववतयण आवश्मकता अनसुाय। 

• ववऩन्न नागरयक  औषधी उऩचाय नसपायीस १६ वटा 

• १६ वटा स्वा.सॊस्था फाट ननमभीत कामवक्रभ सॊचारन। 

च) न्मावमक सनभनत 

 न्मावमक सनभनतको २०७८ श्रावण १ गते देजख हार सम्भको कामवप्रगनत वववयण 

 सनभनतभा ऩयेको उजयुीको सॊखमा्-२  

 उजयुी पछ्यौट बएको सॊखमा्-२ वटा चनरयहेको  

 न्मावमक सनभनतको फैठक फसेको सॊखमा्- ४ ऩटक  

 

छ) साभाजजक सयुऺा तथा ऩजञ्जकयण शाखा् 
 साभाजजक सयुऺा तपव  जम्भा ५८३६ जना राबग्राहीराई रु ४,९३,३३,२६६।- बत्ता यकभ 

ववतयण गरयएको । 

 ऩजञ्जकयण(जन्भ, भतृ्म,ु वववाह, फसाइसयाई सम्फन्ध ववच्छेद तपव ्- 

जन्भ भतृ्म ु वववाह फसाईसयाई सम्फन्ध ववच्छेद 

१६१ ४० ६१ १८ ५ 
 

ज) जशऺा मवुा तथा खेरकुद शाखा  

 आधायबतु तह उतीणव ऩरयऺा (BLE) को शैजऺक सत्र २०७७ को ग्रडे नसट ननभावण य ववतयण 

 नफद्यारम जशऺक वकतावखाना ताहाचर, काठभाण्डौफाट जशऺक हरुको तरफी प्रनतवेदन ऩारयत  

 १४ वटा ववद्यारमहरुको अनगुभन  ननरयऺण  

 शशवत अनदुानका कामवक्रभहयको प्रगनत वववयण तमाय गरय जशऺा तथा भानव  स्रोत ववकास 
केन्रभा ऩठाइएको । 
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 जशऺकहरुको सम्ऩजत्त वववयण पायभ सॊकरन गरय  जशऺक वकतावखानाभा ऩठाइएको । 

 कामव सम्ऩादन भलु्माङ्कन पायाभ सॊकरन गरयएको । 

 

झ) कृवष शाखा् 
 

क्र. 
स. 

कामवक्रभको नाभ कुर फजेट 
रु हजायभा 

खचव फजेट ववतयण /राधाजन्वत सॊखमा 

१ तयकायी नभननकट तथा 
ढुवानी  

३०० १,५०,०००।- १४ वडाभा प्रत्मेक वडाका ७० 
जनाका दयरे जम्भा ९८० जना   

२ आकजस्भक वानर सॊयऺण 
सेवा  

१०० ६०,०००।- वकङ स्टाय भजल्ट्रेक्स योगय 
वक्ररोजक्सर जजङ पस्पेट ववतयण 
५०० जना । 

ञ) ऩश ुसेवा शाखा   

 

qm=; d'Vo lqmofsnfk 

laj/0f 

O{sfO ut dlxgf 

;Ddsf] hDdf 

c;f]Hf 

d;fGTf;Ddsf] 

xfn ;Ddsf] 

k|ulthDdf 

s}lkmot 

! s[lqd uef{wfg ;]jf  ;+Vof #@ * $)  

 ufO{df  ;+Vof @& ^ ##  

 e};Ldf ;+Vof % @ &  

@ kz'kG5L pkrf/ ;]jf ;+Vof     

 d]l8sn pkrf/ ;]jf ;+Vof ^%% @$#  *(*  

 dfO{g/ ;lh{sn  ;+Vof %& @# *)  

 ufOgf]sf]nf]lhsn ;+Vof ^) % ^%  

# vf]k ;]jf ;+Vof     

 /flgv]t lj?b vf]k ;+Vof     

 :jfO{g lkme/ vf]k ;+Vof     

 lk=lk=cf/ vf]k ;+Vof     

 /]ljh vf]k ;+Vof $) ^ $^  

 Eofu't] tyf r/r/] 

vf]k 

;+Vof     

$ k|of]uzfnf ;]jf ;+Vof     

 uf]j/ kl/If0f  ;+Vof ^)$ !)% &)(  

 y'g]nf] kl/If0f ;+Vof     

 lk;fj kl/If0f ;+Vof     

% lxpb] 3f; lat/0f k6s  !  v/Lb 

^ lba; dgfpg] k6s  @  /]lah / 

kz'k+IfL 
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ट) भवहरा फारफानरका शाखा् 

 

 

 

ठ) वन वातावयण तथा ववऩद् व्मवस्थाऩन शाखा 
 

 नगय ववऩद व्मवस्थाऩन सनभनतको फैठक २ ऩटक फसेको । 

 नभनत २०७८ सार बार १७ गते ऩयेको अववयर फषावका कायण ठरो ऩवहयो गई ज्मान गभुाएका 
कुश्भा नगयऩानरका वडा नॊ ३, ८, य ११ नॊ. का ११ जना व्मजक्तका प्रबाववत छ घयऩरयवायराई 
रु १/१ राखको दयरे रु ३,००,०००।- बकु्तानी गरयएको । 

 नभनत २०७८ सार बदौ १७ गतेको फाढी ऩवहयोका कायण घयफाय वववहन बएका १४ घय 
ऩरयवायराई नगयकामवऩानरकाको ननणवम फभोजजभ रु ४,८०,०००।- याहत यकभ उऩरब्ध गयाइमो  

  नभनत २०७८ सारको भनसनुजन्म ववऩदका कायण ऩूणव तथा आॊजशक ऺनत बएका घयगोठ 
रगामतका अन्म बौनतक सॊयचनाको ऺनत बएका तऩजशर फभोजजभका घयऩरयवायराई याहत 
उऩरब्ध गयाउने सम्फन्धभा प्राववनधकफाट तमाय गरयएको रागत अनभुानको ५-१० हजाय 
सम्भको रानग रु ५ हजाय, १० हजाय -५० हजाय सम्भको रानग १० हजाय य ५० हजाय 
देजखको रागत अनभुानको रानग रु १५ हजाय रुऩैमा तत्कारका रानग याहत उऩरब्ध गयाउन े
नभनत २०७८/०४/१२ गतेको नगय ववऩद व्मवस्थाऩन सनभनतको ननणवम फभोजजभ याहत उऩरब्ध 
गयाइमो । 

नस.न.   सम्ऩादन गयेका कामवहरु ऩरयभाण कैवपमत 

!= रालिय बाि दिवसको अवसरमा कुश्मा िगरपालिका अन्िगयिका 

माध्यालमक लवद्याियहरु लबिमा बकृ्तत्वकिा प्रलियोलगिा 

संिािि  

१२ वटा लवद्याियहरु 

सहभागी भएको 

 

@= अपाङ्गिा पररिय पत्र लसफाररस सलमलिको बैठक सम्पन्न ३ पटक बसेको   

#= अपाङ्गिा भएका व्यलक्तहरुको अवस्था हरेेर सो अिुसारका 

अपाङ्ग पररिय पत्र प्रिाि  

२२ जिािाई प्रिाि 

गररएको 

 

४ ६० बषय उमेर पुगेका ज्येष्ठ िागररकहरुिाई पररियपत्र लविरण  १८ जिािाई लविरण 

गररएको  
 

 

 

 

 

 उमेर 

पुगेका 

ज्येष्ठ 

िागररक

हरुिाई 

पररियप

त्र 

लविरण  

५ ज्येष्ठ िागररक दिवशको अवसरमा कुश्मा िगरपालिका लभत्रका 

ज्येष्ठ िागररक लभत्रका ज्येष्ठ िागररकहरुिाई िोसल्िा, िौरी र 

फिफुि लविरण गरर सम्माि काययक्रम सम्पन्न 

३३ जिािाई सम्माि 

गररएको । 

 



14 
 

 नभनत २०७८ सार श्रावण १२ गतेको ववऩद व्मवस्थाऩन सनभनतको ननणवमफाट प्राववनधक 
कभवचायीहरुरे स्थर गत ननरयऺण गरय ३१ जना राबग्राहीहरुराई तत्कारका रानग 
३,४०,०००।- उऩरब्ध गयाइएको । 

 नभनत २०७८ सार बदौ १३ गतेको ववऩद व्मवस्थाऩन सनभनतको ननणवमफाट प्राववनधक 
कभवचायीहरुरे स्थर गत ननरयऺण गरय ७५ जना राबग्राहीहरुराई तत्कारका रानग 
४,४५,०००।- उऩरब्ध गयाइएको । 

 

 

ड) आन्तरयक रेखा ऩरयऺण शाखा  

 आ.व. २०७७/०७८ का ववनबन्न जशषवकहरुको आन्तरयक रेखाऩरयऺण सम्ऩन्न गयेको । 

 २०७८/०४/०१ देजख २०७८/०६/३० सम्भका भारढुङ्गा, अभावदी नाकामा कारटएका ३८ 

वटा  िगिी रसीिहरुको रु ११,६६,०४० ।- रुजु गरेको । 

 

ढ) उद्योग तथा ऩमवटन शाखा् 
 आ.ब. २०७८/०७९ को ३ वटा छिौट भएको वडा िं.१,४,१४ 

 वडा ि.ं१ र ४ मा लप.आर.ए र अलभमुलखकरण सम्पन्न भएको । 

 वडा ि.ं १ मा उद्यमलशििा िालिम सम्पन्न भएको । 

 

ण) नक्सा ऩास शाखा  

 नमाॉ घय नक्सा ऩास सॊखमा -२० 

 प्रथभ चयण इजाजत ऩत्र प्रदान -१०  

 दोश्रो चयण इजाजत ऩत्र प्रदान -३  

 सम्ऩन्न -७ वटा  
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त) प्राववनधक शाखा  

 

s'Zdf gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, s'Zdf, kj{taf6 cfly{s jif{ @)&*÷)&( df ljleGg lgdf{0f sfo{ tyf dfn;fdfg vl/b sfo{ 7]Ssf k|yf4f/f ug{ 

u/fpgsf nflu ;"rgf k|sfzg ul/Psf l;naGbL b/efpkq tyf af]nkq ;DalGw ljj/0f M 

l;=

g+= 
लशषयक 1 2 3 4 5 6 7 8 

१ 
of]hgf

sf] gfd 

Procurement of 
motorcycle as 
per the 
specifications 
for Kushma 
Municipality 

Construction and 
upgrading works 
of Bhirmuni Taar 
- Rimal chowk 
road 

Construction 
upgrading work 
of Deurali- 
Sundarni  Bari-
Tudikhel Road 

Construction, 
Maintenance & 
Upgrading works 
of Old Age Home 
at Khareha 

Fabrication of 
steel parts and 
transportation 
up to road 
heads of  
a) Chinne Khola 
Trail Bridge 
(Kushma-9) 
b) Khahare Trail 
Bridge (Kushma 
-2) 
c) Badahareghat 
Trail Bridge 
(Kushma 
Municipality -3) 

kfÎ lqms]6 d}bfg 

lgdf{0f 

(Construction of 
Pang Criket 

Stadium) 

वडा िं. ०१ 

पाङ्गमा पिे 

औद्योलगक 

ग्रामको 

पूवायिार 

लवकास 

Construction and 
Promotion works 

of Gupteshwor 
Religious Tourism 

२ 
jh]6 

>f]t 
  

िेपाि 

सरकारको 

सम्पुरक अिुिाि 

८३ िाख, बाकी 

ि.पा. 

प्रिशे सरकारको 

अिुिाि ५० 

िाख, बाकी 

ि.पा. 

लबशेष अिुिाि 

१ करोड ६६ 

िाख 

झोिुंगे पुि 

क्षेत्रगि 

काययक्रम २९ 

िाख 

g]kfn ;/sf/sf] 

;dk'/s cg''bfg 

;+3Lo / k|b]z 

;/sf/af6 k|fKt 

पययटि पुबयिार 

िथा पययटि उपज 

लवकास साझेिारी 

काययक्रम 

# 
7]Ssf 

gDj/ 

KM/G/SQ/PAR/01
(078/079) 

KM/W/NCB/PAR/0
2(078/079) 

KM/W/NCB/PAR/0
3(078/079) 

KM/W/NCB/PAR/0
4(078/079)) 

KM/G/NCB/PAR/
05(078/79) 

KM/G/NCB/PAR/
06(077/78) 

KM/W/NCB/PAR/
12(077/78) 

KM/W/NCB/PAR/
18(077/78) 
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l;=

g+= 
लशषयक 1 2 3 4 5 6 7 8 

$ 

s'n 

n=O{= -

?=_ 

Eof6 / 

sG6]Gh]G

;L 

;lxt 

1,031,299.12 16,625,615.50 8,338,449.63 17,380,850.36 279,222.51 8,660,124.26 13,752,327.40 
४,६४,३८,१०८.

०६ 

% 

;"rgf 

k|sflz

t 

klqsf÷

ldlt 

ldlt 

@)&८÷)६÷२@ 

ut]sf] Go" 

sflnu08sL b}lgs 

ldlt 

@)&८÷)^÷१* 

ut]sf] िागररक 

/fli6«o b}lgs 

ldlt 

@)&८÷)^÷१* 

ut]sf] िागररक 

/fli6«o b}lgs 

ldlt 

@)&८÷)^÷१* 

ut]sf] िागररक 

/fli6«o b}lgs 

ldlt 

@)&८÷)८÷०५ 

ut]sf]  िया 

पलत्रका /fli6«o 
b}lgs 

ldlt 

@)&&÷)(÷@! 

ut]sf] /fhwfgL 

/fli6«o b}lgs 

dlt 

@)&&÷!!÷@% 

ut] मंगिबारको 

सौयय रालिय 

िलैिक पलत्रका 

नभनत २०७८/०३/०८ 
गतेको नमाॉ ऩनत्रका 

याविम दैननक ऩनत्रका 

^ 
7]Ssfsf] 

k|sf/ 

l;naGbL 

b/efpkq 
v'Nnf af]nkq E-Bid v'Nnf af]nkq E-Bid v'Nnf af]nkq E-Bid 

v'Nnf af]nkq E-
Bid 

v'Nnf af]nkq E-
Bid 

v'Nnf af]nkq E-
Bid 

Single stage double 
envelope E-Bid 

& 
;Demf}t

f ldlt            @)&&÷!@÷!&  @)&*÷)@÷)#  @)&*÷)*÷)& 

* 
7]s]bf/

sf] gfd 
TN Autoventure           

श्री टेक्नो भेन्िर 

िेपाि प्रा. लि., 

ियााँ वािशे्वर, 

काठमाण्डौ। 

श्री Dharma S, 

National 
Structure & 
Kasturi Joint 

Venture, Imadol, 
Pulchowk, 

Lalitpur 

( 

xfn;D

dsf] 

k|ult 

४ वटा 

मोटरसाईकि 

खररि भईसकेको 

मुल्यांकि 

सदकएको, 

आशयको सुििा 

लिकाल्ि ियारर 

अवस्थामा 

मुल्यांकि 

सदकएको, 

आशयको सुििा 

लिकाल्ि ियारर 

अवस्थामा 

मुल्यांकि 

सदकएको, 

आशयको सुििा 

लिकाल्ि ियारर 

अवस्थामा 

मुल्यांकि 

सदकएको, 

आशयको सुििा 

लिकाल्ि ियारर 

अवस्थामा 

मलङ्सर 

मसान्िसम्मसम्म 

म्याि थप भएको 

र लिमायण कायय 

भईरहकेो 

मलङ्सर 

मसान्िसम्मसम्म 

म्याि थप भएको 

र लिमायण कायय 

भईरहकेो 

२०७८ मलङ्सर 

०७ गि ेसम्झौिा 

भई कायायिेश 

दिईएको 
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७. आम्दानी, खचव तथा आनथवक कायोफायसम्फन्धी अद्यावनधक वववयण् 

आ.व. २०७८।७९ अवधििः २०७८।४।१ देखि २०७८।६।३१ 

 

सस.
न.ं 

फजेट उऩशीषषक फजेट खर्ष खर्ष 
(%)  सकेंत नाभ र्ार ु ऩ जंीगत जम्भा र्ार ु ऩ जंीगत जम्भा 

१ ८०४४२४०११०१ कुश्भा नगयऩासरका 
१९,०४,१६,१६४.
६४ 

१,२६,५०,००
० 

२०,३०,६६,१
६४.६४ 

३,०२,९२,००
५.३८ ० 

३,०२,९२,००
५.३८ १४.९२ 

२ ८०४४२४०११०२ ऩ र्ाषधाय कामषक्रभ १,३७,६०,२७४ 

२,००,५८,००
६ 

३,३८,१८,२८
० 

३६,९३,१८०.
२८ 

१,८३,६४,८५
०.११ 

२,२०,५८,०३
०.३९ ६५.२३ 

३ ८०४४२४०११०३ कुश्भा नगयऩासरका - कृषष ४५,००,००० ० ४५,००,००० २,१४,६५० ० २,१४,६५० ४.७६ 

४ ८०४४२४०११०४ कुश्भ नगयऩासरका - ऩश ुषर्कास ४०,००,००० ० ४०,००,००० ० ० ० ० 

५ ८०४४२४०११०५ 

कुश्भा नगयऩासरका - पोहोयभरैा 
तथा षर्ऩद ब्मर्स्थाऩन ३८,५०,००० १,५०,००० ४०,००,००० ७,९१,००० ० ७,९१,००० १९.७८ 

६ ८०४४२४०११०६ कुश्भा नगयऩासरका - सशऺा १,७३,००,००० ६,००,००० 

१,७९,००,००
० ० ० ० ० 

७ ८०४४२४०११०७ कुश्भा नगयऩासरका - स्र्ास््म २८,००,००० २,००,००० ३०,००,००० ० ० ० ० 

८ ८०४४२४०११०८ कुश्भा नगयऩासरका - खेरकुद १३,००,००० ० १३,००,००० ९४,२०० ० ९४,२०० ७.२५ 

९ ८०४४२४०११०९ 

कुश्भा नगयऩासरका - भहहरा 
फारफासरका २२,००,००० ० २२,००,००० ० ० ० ० 

१० ८०४४२४०१११० 

कुश्भा नगयऩासरका - ससं्थागत 
षर्कास, सेर्ा प्रर्ाह तथा सशुासन ७९,१५,००० ५५,००,००० 

१,३४,१५,००
० ० 

७,९४,०३९.
७० 

७,९४,०३९.७
० ५.९२ 

११ ८०४४२४०११११ कुश्भा नगयऩासरका - सहकायी १२,००,००० १,००,००० १३,००,००० ० ० ० ० 
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सस.
न.ं 

फजेट उऩशीषषक फजेट खर्ष खर्ष 
(%)  सकेंत नाभ र्ार ु ऩ जंीगत जम्भा र्ार ु ऩ जंीगत जम्भा 

१२ ८०४४२४०१११२ कुश्भा नगयऩासरका-रघ ुउद्दभ ५०,००० ० ५०,००० ० ० ० ० 

१३ ८०४४२४०१११३ 

कुश्भा नगयऩासरका-उऩबोक्ता हहत 
सयंऺण १,५०,००० ० १,५०,००० ० ० ० ० 

१४ ८०४४२४०१११४ सडक र्ोडष नेऩार ० 

१,०८,३६,५५
५.३६ 

१,०८,३६,५५
५.३६ ० ० ० ० 

१५ ८०४४२४०१२०१ कुश्भा नगयऩासरकार्डा न.ं१ १५,६५,००० ३२,२०,००० ४७,८५,००० १,६६,३०० ० १,६६,३०० ३.४८ 
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