
काठमाडौं महानगरपालिका आर्थिक वर्ि २०७९- ८० को नीति िथा कार्िक्रम 

 
 

‘स ांस्कृतिक सहर, समदृ्ध मह नगर’ क ठम डौँ मह नगरप लिक क  
उपप्रमुख, प्रमुख प्रश सकीय अधधकृि, नगर सभ क  सदस्यहरु, 

क ठम डौँ मह नगरप लिक को नगर सभ को एघ रौं अधधबेशनम  ह र्दिक 
स्व गि गदिछु। 

 

क ठम डौँ मह नगरप लिक को आधथिक वर्ि २०७९/८० को नीति िथ  
क यिक्रम यस गररम मय नगर सभ को बैठकम  प्रस्िुि गनि प उँद  मि ई 
अत्यन्ि खुशी ि गेको छ। सम्बि ्२०७९ स ि बैश ख ३० गिे सम्पन्न 
स्थ नीय िहको तनव िचनब ट ह मीि ई मिद न म र्ि ि तनव िधचि  गनुिहुने 
आदरणीय क ठम डौँ मह नगरब सी आम , बुव , द जुभ ई, र्ददीबर्हनीहरु 
िग यि सबमै  ह र्दिक आभ र प्रकट गदिछु। यस अवसरम  म नेप िको 
सङ्घीय िोकि न्त्न्िक गणिन्िको स्थ पन  र स्वश सनको ि धग नेप िी 
जनि िे गदै आएक  जनआन्दोिनहरुम  सह दि प्र प्ि गनुिहुने सर्हदहरु 
प्रति भ बपणूि श्रद्ध न्जिी अपिण गदिछु।  

 

सांघीय र जध नी क ठम डौँको ववक स, सुध र र समदृ्धधक  ि धग नेप िको 
सांबबध न िथ  सांघीय, प्रदेश र स्थ नीय क ननुद्व र  प्रदत्त हक अधधक रको 
प्रचिन गनि िथ  क ननुि: तनदेलशि क म, कििब्य र द तयत्व तनव िह गनि 
ह मी प्रतिबद्ध छौं। क ठम डौँको इतिह स, सांस्कृति, सम्पद  र सभ्यि को 
सांरक्षण, सम्बधिन र प्रबधिन गनुि ह म्रो पर्हिो कििब्य हुन आएको छ। 
सांस्कृतिम  आध ररि पयिटन क ठम डौँको सम्भ वन को पर्हिो के्षि हो। 



सुरक्षक्षि सहरीकरण र सहरी सुब्यबस्थ  क ठम डौँको ि धग अको सुध र 
गनुिपने के्षि देखखएको छ। क ठम डौँको र्ोहर ब्यबस्थ पन ि मो 
समयदेखख समस्य को रुपम  रहँदै आएको सन्दभिम  यसको दीगो र 
बैज्ञ तनक ब्यवस्थ पन ह म्रो प्रस्थ न बबन्द ुबनेको छ। सेव ग्र हीिे सरि 
र सहज िररक िे सेव  प्र प्ि गने हकि ई सुतनन्त्चचि गनि सूचन  र 
प्रववधधको उच्चिम प्रयोग गनि अतनव यि छ। स्वच्छ, सर् , हररय िीयुक्ि 
पय िवरण ववक स गरी क ठम डौँि ई बस्न योग्य सहर बन उने ह म्रो ् येय 
रहेको छ। 

 

आन्िररक सशु सन र सवि प्रश सनको ववक सब ट ह मीिे अन्त्तिय र 
गरेको नीति िथ  क यिक्रमहरुको प्रभ वक री क य िन्वयन हुने भएक िे यो 
नीति िथ  क यिक्रम त्यसिर्ि  नै तनदेलशि रहेको छ। जनि सांग प्रत्यक्ष 
सम्बन्ध र सम्पकि  रहने वड  क य िियहरुको क्षमि  ववक स, श्रोि 
स धनम  वदृ्धध र प्रण िीको ववक स गने नीति अविम्बन गनि प्रस्ि व 
गररएको छ। लशक्ष , स्व स््य, रोजग री, उद्यमलशिि , स म न्त्जक बबक स, 

युव  िथ  खेिकुद, भौतिक पूब िध र ववक स, स विजतनक य ि य ि, 

ख नेप नी िथ  सरसर् ई, ववपद ब्यवस्थ पन, न्य य तनरुपण, म नब 
अधधक र प्रबधिन जस्ि  बबर्यगि क्षेिहरुक  ि धग बबशरे् नीति िथ  
क यिक्रम प्रस्ि व गरेको छु।आग मी आधथिक वर्िको ि धग प्रस्ि ववि नीति 
िथ  क यिक्रमको प्रभ बक री क य िन्वयन गनि आम मह नगरब सी िथ  
सबै पेश , व्यवस यम  आबद्ध मह नुभ बहरुको सहयोग, समन्वय र 
सहक यि रहने कुर म  ववचवस्ि रहेको छु।  

 

आर्थिक वर्ि  २०७८/०७९ को नीतिको समीक्षा 



 

१)    क ठम डौँ मह नगरप लिक को आवधधक योजन को प्र रन्त्म्भक 
मस्यौद  िय र भएको छ। 

 

२)    सहक री सांस्थ हरूको सांस्थ गि क्षमि  अलभवदृ्धध गरी सेव प्रव हम  
थप प्रभ वक ररि  ल्य उन ६ वट  सहक री सांस्थ हरूि ई एकीकरण 
गररएको छ। 

 

३)    २ वट  वड म  कोसेिी घर स्थ पन  गरी सांच िनम  ल्य इएको छ। 

 

४)    मह नगरप लिक  के्षिलभिक  सबै स मुद तयक ववद्य ियहरूम  पवूि 
प्र थलमक िहदेखख कक्ष  ८ सम्म स्थ नीय ववर्यको रूपम  नेप ि भ र् को 
प ठ्यक्रम अनुरूप पठनप ठन क यि भएको छ। 

 

५)     सङ्घीय सरक रसँगको समन्वयम  १०,८८,५८० जन ि ई कोलभड -
१९ बबरुद्धको खोप र  १५ मर्हन देखख १५ वर्िसम्मक  १,९१,९४९ जन  
ब िब लिक ि ई ट इर् इड बबरुद्धको खोप प्रद न गररएको छ। 

 

६)     कोलभड–१९ ब ट सङ्क्रलमि भएक  ववर मीको स्व स््य अवस्थ को 
तनरन्िर तनगर नी, पर मशि िथ  उपच रको ि धग कि सेन्टर सञ्च िन, 

मनोस म न्त्जक पर मशि, कोलभड परीक्षण, एम्बुिेन्स सांच िन, आइसोिेसन 
सेव , कोलभड ववशरे् अस्पि ि सेव  र अन्त्क्सजन सपोटि िग यिक  
सेव हरु तनिःशुल्क उपिब्ध गर इएको छ। 

 



७)     म नब सेव  आश्रमसांगको सहक यिम  ३५६ जन  सहयोग पेक्षी 
म नबको उद्ध र, १०४ जन ि ई प ररव ररक पनुलमििन, ४९ जन ि ई 
स मुद तयक पनुस्थ िपन गररएको र २०९ जन ि ई आश्रमम  सेव  प्रद न 
गररएको छ।  

 

८)    समहूम  आबद्ध मर्हि हरुि ई सीपमूिक ि लिम र्दई आय 
आजिनक  क्रक्रय कि पम  सहभ गी गर ई आत्मतनभिर गर उन १२० 
जन ि ई उद्यमलशिि  ि लिम प्रद न गररएको छ  । 

 

९)    २०७८ अस र मस न्िलभि ७५ वर्ि उमेर परू  भएक  ज्येष्ठ 
न गररकहरूि ई मेयर ववशेर् भत्त  व पि व वर्िक १२ हज र रूपैय ँ उपिब्ध 
गर उने क यिि ई तनरन्िरि  र्दइएको छ। 

 

१०)    नेप ि भ र् , सांस्कृति, सम्पद को अ्ययन, अनसुन्ध न गने 
उद्देचयिे मह नगरप लिक को स्व लमत्वम  रहेको २२ वड न्त्स्थि धमिपथको 
जग्ग म  यें देय ् स ांस्कृतिक छें तनम िण क यि शुरु भएको छ  । 

 

११)    क ठम डौँ मह नगर क्षेिलभिक  बबगे्रक  लि, ब टोको थप क्षिी हुन 
नर्दन िथ  ित्क ि ममिि सम्भ रक  ि धग आवचयक उपकरण, तनम िण 
स मग्री र जनशन्त्क्ि सर्हिको पवू िध र एम्बिेुन्स सांच िनम  ल्य इएको 
छ। 

 

१२)    क ष्ठमण्डप पुनिः तनम िण क यि सम्पन्न भएको छ। कमिपोखरीको 
पर्हिो चरणको सौन्दयीकरण िथ  पनुिः तनम िण क यि सम्पन्न भई दोस्रो 



चरणको क यिको प्र रन्त्म्भक डडज इन क यि सम्पन्न भएको छ। 

 

१३)    मह नगरप लिक  क्षेिलभि रहेक  स विजतनक जग्ग म  २५ वट  प कि  
तनम िण भएक  छन ् भने २२ वट  प कि हरु तनम िण धीन रहेक  छन।  

 

१४)    १६.५२ क्रक.मी. सडक क िोपि,े १.९८ क्रक.मी. सडक लि न, ७१८ 
व.मी. लुांग  छ प्ने क यि, ४.३९ क्रक.मी. ब्िक छ प्ने क यि, ३.८७ क्रक.मी. 
लि र त ने क यि  र १.७६ क्रक.मी. ररटेतनङ्गव िको तनम िण क यि सम्पन्न 
भएको छ।  

१५)    बल्खु, स म खुशी, करखुसी खोि हरुम  ३६० मीटर िटबन्ध तनम िण 
गररएको छ। ववष्णुमिी नदी क्रकन र को जग्ग  सांरक्षण गरी हररय िी 
प्रवधिन गररएको छ। 
१६)    ऐतिह लसक न्यरूोड गेट पनु: तनम िणको क यि सम्पन्न भएको छ।  

१७)    वव.वप. कोइर ि  मेमोररयि ट्रष्टको अनसुन्ध न केन्र भवन 
तनम िणको ि धग रु. ३ करोड, मदन भण्ड री मेमोररयि किेजको भवन 
तनम िणको ि धग रु. ५ करोड, नेशनि च इल्ड हेल्थ केयर अस्पि ि भवन 
तनम िणको ि धग रु. ४ करोड, के्षिप टी तनिःशुल्क धचक्रकत्स िय भवन 
तनम िणको ि धग रु. ५ करोड आधथिक सहयोग उपिब्ध गर उने ब्यवस्थ  
लमि ईएको छ। 

१८)    भधगनी सम्बन्ध क यम भएक  डडले्धुर को अमरगली नगरप लिक  
र धनकुट को प ख्रीव स नगरप लिक ि ई ऐतिह लसक िथ  पयिटकीय के्षि 
ववक स िथ  ववस्ि रको ि धग रु. १ करोड ५० ि खक  दरिे आधथिक 
सहयोग उपिब्ध गर इएको छ।  

१९)    सुववध  सम्पन्न आफ्नै वड  भवनब ट सेव  प्रव ह गने उद्देचयिे 



वड  क य ििय भवन तनम िण क यिि ई तनरन्िरि  र्दई च ि ु आधथिक 
वर्िम  वड  नां. ६, २१, २२ को भवन तनम िण सम्पन्न भएको छ।१२ र ३१ 
नां वड को भवन तनम िण क यि अन्त्न्िम चरणम  रहेको छ।  

२०)    मह नगरक  ववलभन्न स्थ नम  २५० थ न मह नगरको िोगो 
सर्हिको मांग ि कभर जड न गररएको छ। 

२१)    श न्त्न्िघ ट बज्रध ि ुअन्त्जम  द्य छें , वड  नां २५, र जक्रकिी मह ववह र 
क्व प िः द्य: छें , वड  नां. २२, कोट  गुधथ भवन, वड  नां. ५, ि म्र क र 
आगँछें , वड  नां. २०, ओि छी त्व िःछें , वड  नां. २५, क्रकि घिः त्व िःछें , वड  
नां. १८, अन्नपणुि द्य छें , वड  नां. २७ तनम िण सम्पन्न भएको छ। 

२२)    आनन्दभवुन ववह र, वड  नां. १५, धमिकीति ि ववह र ववस्ि ररि भवन, 

वड  नां. २५, बुद्धववह र, वड  नां. २८, मैिीपरु मह ववह र, वड  नां. १७, 

मखणसांघ मह ववह र, वड  नां. २१, करुण पुर मह ववह र (मुस्य बह ि), वड  
नां. २५, भगव न बह ि, वड  नां. २६ तनम िण क यि सम्पन्न भएको छ। 

२३)    र्ल्च  पनुिः तनम िण क यििर्ि  वण्डपे टी, वड  नां. १२, नीि सरस्विी 
मन्त्न्दरम  प टी, वड  नां. २, दय चवर मह देव मन्त्न्दर पररसरम  प टी, वड  
नां.२तनम िण सम्पन्न भएको छ।  

२४)    मन्त्न्दर पुनिः तनम िण न्त्जणोद्ध र क यिक्रम अन्िगिि गणेश मन्त्न्दर, 

वड  नां. १२, गोरखन थ मन्त्न्दर, वड  नां. ५, भैरव मन्त्न्दर, वड  नां. ३, 

तनम िणक यि सम्पन्न भएको छ।  

२५)    र्हति र पोखरी ममिि पररसर सुध र क यि अन्िगिि पञ्चेध र , वड  
नां. ५, पिेस्व ँ पुखुिः िथ  प कि  तनम िण, वड  नां. १५ तनम िण क यि सम्पन्न 
भएकोछ।  



२६)    बबचव सम्पद स्थिहरु बसन्िपुर र स्वयम्भू जोड्ने सम्पद म गिको 
गुरुयोजन  िय र गररएको छ।  

२७)    नेप ि रेडक्रस सोस इटीको सहक यिम  वड  नां १३,१५,१६,१७, २५ र 
२७ क्षेिक  दमकि ज न नसक्ने गन्त्ल्िहरुम  र् यर ह इड्रने्ट जड न गने 

क यि सम्पन्न भएको छ।  

२८)    मेिम्ची नगरप लिक  र प ांचपोखरी ग उँप लिक क ि ई ववपद 
ब्यबस्थ पन गनि क्रमश: २ करोड र ५० ि ख अनुद न उपिब्ध गर इएको 
छ। 

२९)    अग्नी तनयन्िण क यिि ई प्रभ बक री बन उन ३ वट  दमकि खरीद 
गररएको छ।  

३०)    क ठम डौँ मह नगरि ई स क्षर मह नगर घोर्ण  गररएको छ। 

३१)    सब ै वड म  1/1 वट  स मुद तयक लसक ई केन्र स्थ पन  गरी 
सञ्च िनम  ल्य ईएको छ। 

३२)    नेप ि भ र् को पठनप ठनि ई प्रभ वक री बन उन क ठम डौं 
मह नगरप लिक  लभिक  समुद तयक ववद्य ियहरुम  172 जन  र 
सांस्थ गि ववद्य ियहरुम  300 जन  नेप िभ र्  अ्य पन गने प्रलशक्षक 
र सह यक प्रलशक्षकहरुि ई प्रलशक्षण प्रद न गररएको छ। 

३३)    नेप िभ र्  लशक्षणि ई सहज बन उन शब्दधचि पुस्िक िथ  
नमनू क  रुपम  श्रब्यदृचय सम ग्री िय र गरी ववद्य ियहरुम  वविरण 
गररएको छ। 

३४)    क ठम डौं मह नगरप लिक क  40 वट  ववद्य ियहरुम  आववष्क र 
क्िब (STEAM CLUB) गठन गरी क यि प्र रम्भ गररएको छ। 
३५)     क ठम डौँको दिुिभ ऐतिह लसक, पुर ि न्त्त्वक िथ  स ांस्कृतिक 



घटन क्रमको पर वििन झल्कने बररष्ठ धचिक र हररप्रस द शम िको धचिको 
उपह र पसु्िक प्रक शन गररएको छ।  
३६)    स्थ नीय क ननुक  रुपम  मह नगरप लिक िे ह िसम्म ज री गरेक  
३२ वट  ऐन र ३९ वट  तनयम, क यिववधध, तनदेलशक , म पदण्डम्ये च ि ु
आधथिक वर्िम  ५ वट  ऐन र ९ वट  क यिववधध तनदेलशक  ज री गररएको 
छ।  

३७)    सबै वड  क य ििय र स मुद तयक बबद्य ियहरुम  सूचन  अधधक री 
िोकी सचून  प्रव ह भइरहेको छ। 
३८)    आध रभिू म नव अधधक र प्रबधिन गनि सर्हद धमिभक्ि मह नगर 
सेव  आश्रम तनम िण िथ  सञ्च िन गने क यि अग डी बल ईएको छ। 

३९)    कोलभड–१९ को मह म रीब ट प्रभ ववि करद ि हरू िथ  स विजतनक 
तनजी स झेद री अन्िगिि सञ्च लिि क यिक्रमहरूि ई छुट, सहुलियि 
उपिब्ध गर इएको छ। 

४०)    करद ि हरुब ट कर सांकिन गनि र जस्व सफ्टवेयरको प्रयोग 
गररएको छ। यस प्रण िीम  कररब २ ि ख ६० हज र करद ि हरुको 
बबवरण सरुक्षक्षि गररएको छ। सम्पत्ती कर, व्यवस य कर, बह ि कर 
जस्ि  करहरु अनि इन प्रण िीब ट सांकिन गनि सक्रकने ब्यवस्थ  
लमि इएको छ। 

४१)    करद ि हरुिे बझु एको रकम लसधै बैंकम  जम्म  हुने व्यवस्थ  
लमि इएको छ। यसक  ि धग सबै वड  क य िियहरुम  बैंकको एक्सटेन्सन 
क उन्टर स्थ पन  गररएको छ।     

अब म क ठम डौँ मह नगरप लिक को आधथिक वर्ि २०७९/८० को नीति र 
क यिक्रम यस नगर सभ को बैठकम  प्रस्ििु गने अनमुति च हन्छु।  



   मह नगरप लिक को दीघिक लिन सोच " स ांस्कृतिक सहर, समदृ्ध 
मह नगर "  रहेको छ। यस सोचि ई क य िन्वयन गनि देह यक  
रणनीतिहरु अबिम्बन गररनेछन।् 

१.    क ठम डौँको सांस्कृति र सम्पद को सांरक्षण, सम्बधिन र प्रबदिन गने, 

२.    आधुतनक सूचन  िथ  सांच र प्रववधधको उच्चिम प्रयोग गरी सहरि ई 
जीवन्ि बन उने, 

३.    स ांस्कृतिक पयिटन, नव प्रबििनम  आध ररि उद्यम र सांस्थ गि 
सुश सनि ई प्र थलमकि म  र खी योजन  िथ  क यिक्रम सांच िन गने, 

४.    स्थ नीय श सनम  जनसहभ धगि  अलभवदृ्धध गदै उत्तरद यी र 
प रदशी स्थ नीय सरक रको भूलमक  तनव िह गने, 

५.    क ठम डौँि ई स्वच्छ, सर् , हररय िी िथ  सरुक्षक्षि र समनु्नि 
सहरको रुपम  ववक स गने। 
  
 

लिक्षा सम्बन्धी नीति  

१. ववद्य िय लशक्ष को गुणस्िर सुध र गनि सम्बद्ध बबज्ञहरु रहेको 
सलमति गठन गरी मह नगर लशक्ष  सुध र योजन  िजुिम  गररनेछ। 

२.ब ि लशक्ष , आध रभिू लशक्ष  र म ्यलमक लशक्ष ि ई थप जीवनोपयोगी 
र व्यवस तयक बन उँदै िधगनेछ। म ्यलमक लशक्ष म  आध रभिू प्र ववधधक 
ज्ञ न र सीप सर्हिको लशक्ष  प्रद न गरी ववद्य िय िह पूर  गद ि कन्त्म्िम  
एउट  सीपम  स्वरोजग र हुनसक्ने जनशन्त्क्ि िय र गने नीति लिइनेछ।  

३. सबै ववद्य ियहरुम  कक्ष  १ देखख कक्ष  ८ सम्म स्थ नीय नेप ि 
भ र् को प ठ्यक्रम अनुरुप पठनप ठन गने क यिि ई तनरन्िरि  र्दइनेछ। 

४. आन्िररक आम्द नी गने स मुद तयक ववद्य ियहरुको आम्द नीको 



तनन्त्चचि प्रतिशि मह नगर लशक्ष  कोर्म  जम्म  हुने व्यवस्थ  लमि ई 
सो कोर्ब ट बबपन्न, अन थ िथ  असह य  ब िब लिक को लशक्ष को 
प्रबन्ध गनि आवचयक व्यवस्थ  लमि इनेछ।  

५. ह ि ११ वट  स मुद तयक ववद्य ियहरुम  प्र ववधधक ववर्यको कक्ष  
सञ्च िन भइरहेकोम  आग मी आधथिक वर्िम  थप २ वट  बबद्य ियम  
प्र ववधधक ववर्यक  कक्ष  सांच िन गने ब्यबस्थ  लमि इनेछ। 

६. मह नगरको सांस्कृति, जीवनशिैीम  आधररि ववर्यम  अनभुव 
आद नप्रद न गनि अन्िर न्त्ष्ट्रय शैक्षक्षक सांस्थ हरुसँग सहक यि गररनेछ।  

७. स मुद तयक ववद्य ियहरुको शैक्षक्षक गुणस्िर वदृ्धध गनि 
लशक्षकहरुि ई प्रववधधमैिी सीप बबक स, लशक्षण कि , क्षमि  ववक स र 
असि अभ्य स लशक्षण लसक ई आद न प्रद नक  क यिक्रमहरु सांच िन 
गररनेछ।  

८. स मुद तयक ववद्य ियहरुको ववद्य िय पररसर सुध र क यिक्रम 
सांच िन गररनेछ। यस अन्िगिि शौच िय तनम िण र स्िरोन्नति, तनशुल्क 
सेनेटरी प्य डको सुबबध , वपउने प नीको प्रबन्ध र ववद्य थीक  ि धग 
िकरको व्यवस्थ  गररनेछ। 

९.    सांस्थ गि ववद्य ियहरुको शलु्क पनुर विोकन गरी वजै्ञ तनक र 
म पदण्डम  आध ररि वन इनेछ। स मुद तयक र सांस्थ गि ववद्य ियहरु 
बीच गुणस्िर बबक स र असि अभ्य सको आद न प्रद नको ि धग 
स झेद री गररनेछ। 

१०.    तनजीस्िरम  सांच लिि शैक्षक्षक पर मशि केन्र, कोधचङ्ग सेन्टर, 

ि लिम केन्र िग यिक   सांस्थ हरुको अलभिेखीकरण गरी तनयमन गने 

व्यवस्थ  लमि इनेछ। 



११.    दरब र ह ईस्कुिि ई र न्त्ष्ट्रय स्िरको नमनु  ववद्य ियको रुपम  
सांच िन गनि आबचयक प्रबन्ध लमि इनेछ।  

१२.    वड स्िरीय स मुद तयक लसक ई केन्र (Community Learning 

Center) म र्ि ि अनौपच ररक लशक्ष   र लसप बबक स प्रबधिन गने 
क यिक्रमहरु सञ्च िन गने नीति लिइनेछ। 
१३.    स मुद तयक ववद्य ियहरुम  अ्ययनरि ववद्य थीहरुको तनयलमि 
स्व स््य ज ांच, प्र थलमक उपच र र स्व स््य सचेिन को ि धग 
मह नगरप लिक  सहरी स्व स््य केन्रम  क यिरि स्व स््यकमीहरुि ई 
पररच िन गररनेछ। 

१४.    आव सीय सांस्थ गि बबद्य ियम  कन्त्म्िम  १ जन  धचक्रकत्सक र 
सम्भ ववि ववपद जोखखम  न्यनूीकरणक  ि धग अग्नी तनयन्िण उपकरण 
जड न गनि आबचयक प्रबन्ध लमि इनेछ।  

  

स्वास््र् सम्बन्धी नीति 

१५.    स्व स््य सेव को गुणस्िर र पहँुच अलभवदृ्धध गनि मह नगर 
जनस्व स््य ऐन ज री गररनेछ। 
१६.    मह नगरब सीहरुको स्व स््य सेव  प्रबधिन गनि सहरी स्व स््य 
न्त्क्ितनकहरुि ई स्िरोन्निी गरी सहरी स्व स््य केन्रम  रुप न्िरण 
गररनेछ। शहरी स्व स््य केन्र म र्ि ि मह नगरब सीको तनयलमि 
स्व स््य ज ँचको ब्यबस्थ  लमि इनेछ। 
१७.    मह नगरप लिक म  कर तिरेक  करद ि हरुको स्व स््य बबम  गनि 
आबचयक प्रबन्ध लमि इनेछ। बबम  शुल्कको बलीम  ५० प्रतिशि अनुद न 
उपिब्ध गर इनेछ। 



१८.    न गररक आरोग्यि  प्रबधिन गनि उपयुक्ि आह र, बबह र, ्य न, 

योग, प्र ण य म आर्दब रे सचिेन  क यिक्रमहरु म र्ि ि मह नगरब सीि ई 
तनरोगी बन्न प्रोत्स र्हि गररनेछ। क्य िोरीम  आध ररि उपभोग प्रण िी 
ि गू गनि अग्रणी सेव  प्रद यक सांस्थ हरु होटि, रेस्टुरेन्ट, भोजन िय र 
चमेन गहृि ई त्यस्िो क यिम  प्र बबधधक सहयोग उपिब्ध गर इनेछ। 

१९.    क ठम डौँ उपत्यक  लभि रहेक  सरक री िथ  तनजी अस्पि िहरुसांग 
समन्वय िथ  सहक यि गरी ववशरे्ज्ञ धचक्रकत्सक सेव म  सबिस ध रण 
न गररकको पहँुच वदृ्धध गनि आवचयक व्यवस्थ  लमि इनेछ। 
२०.    मह नगरप लिक  के्षिलभि स्थयी बसोब स गने ववपन्न 
न गररकहरुको ि धग अस्पि िम  तन:शुल्क बेडको प्रबन्ध लमि इनेछ। 
२१.    क ठम डौँ मह नगरप लिक  लभि एकीकृि एम्बिेुन्स सेव  
सांच िनको ब्यवस्थ  लमि इनेछ। 

२२.    मह नगर क्षेिलभि रहेक  सबै प्रक रक  स्व स््य सांस्थ हरुको 
अलभिेख ब्यवन्त्स्थि गररनेछ। 

२३.    एक ववद्य िय एक नसि र स्कुि सोलसयि वकि र क यिक्रमि ई 
आवचयकि  अनसु र ववस्ि र गदै िधगनेछ। 

२४.    आयबेुद उपच र पद्धतिि ई प्रबधिन गरी जनस्व स््य सेव  
अलभवदृ्धध गररनेछ।    

पूव िध र बबक स सम्बन्धी नीति 

२५.    एक वर्िलभिम  मह नगरक्षिेलभि रहेक  सडक, लि, ख नेप नी 
प इपि इन, सडक बवत्त, टेलिर्ोन िग यिक  सबै भौतिक पवू िध रहरुको 
डडन्त्जटि प्रोर् इि (Digital Profile) िय र गरी एकीकृि वववरण सङ्किन 
गररनेछ।  



२६.    क ठम डौँ मह नगर क्षेिलभिक  बबगे्रक  लि, ब टो थप क्षिी हुन 
नर्दन िथ  ित्क ि ममिि सम्भ रक  ि धग आवचयक उपकरण, तनम िण 
स मग्री र जनशन्त्क्ि सर्हिको ह ि सांच िनम  रहेको पूव िध र एम्बिेुन्स 
सेव ि ई ववस्ि र गरी तनरन्िरि  र्दइनेछ। यसक  ि धग आबचयक 
उपकरण िथ  जनशन्त्क्िको उधचि ब्यबस्थ  लमि इनेछ। 

२७.    पैदिय िीहरुको सहज आव गमनक  ि धग रु्टप थको स्िरोन्नति 
गररनेछ। 

२८.    क ठम डौँ मह नगर क्षेिलभि रहेक  बसस्टपहरुम  य िीहरुको 
ववश्र मक  ि धग परम्पर गि शिैीको र्ल्च  तनम िण गनि इच्छुक 
सांघसांस्थ हरुि ई प्र ववधधक सहयोग उपिब्ध गर इनेछ र मह नगर आँरै्िे 
पतन प्र थलमकि म  र खी यस्ि  र्ल्च हरुको तनम िण गररनेछ  । 

२९.    नेप ि सरक र िथ  बबलभन्न सांस्थ हरुको सहक यिम  क ठम डौँ 
मह नगरप लिक  के्षिलभिक  बबद्यिु, टेलिर्ोन, केवि टेलिलभजन, 

इन्टरनेट िग यिक  ि रहरु भूलमगि गने क यिि ई तनरन्िरि  र्दइनेछ। 

३०.    मह नगर के्षिलभि रहेक  स मदु तयक बबद्य िय, स विजतनक सांस्थ  
िथ  स बिजतनक शैच ि यहरुि ई स्िरोन्नति गरी अप ङ्गि  िथ  
िैङ्धगकमैिी बन इने छ। तनजी क्षेिसांगको सहक यिम  स बिजतनक 
शौच ियहरु सांच िन िथ  ब्यबस्थ पन गरी शौच ियको सुववध म  
न गररकको सहज पहँुच वदृ्धध गने क यिि ई तनरन्िरि  र्दइनेछ। 

३१.    मह नगर क्षेिलभि रहेक  सरक री, स विजतनक, तनजी, गैरसरक री 
सांघसांस्थ हरुको पररसरम  रहेको ख िी जग्ग म  प नी पनुभिरणक  ि धग 
पोखरीको तनम िण गने र बोररङ्ग गरी आएको स्थ नम  ररभसि बोररङ्ग 
गने नीति लिइनेछ। 



३२.    मह नगर के्षिलभि रहेक  परु न  र्हति िथ  पोखरीको पनुस्थ िपन, 

सांरक्षण िथ  सम्बधिन गररनेछ। 

३३.    ब गमिी र बबष्णमुिी नदीको क्रकन रम  लि प्रशोधन केन्र स्थ पन  
गनि अ्ययन र पर मशि  गरी जग्ग  प्र न्त्प्िको क यि प्र रम्भ गररनेछ। 

३४.    क ठम डौँ मह नगरप लिक ि ई जीवन्ि सहरक  रुपम  बबक स गनि 
मह नगर उज्य िो क यिक्रमि ई तनरन्िरि  र्दइनेछ  | 

३५.    स ववकम  मह नगरप लिक को केन्रीय क य ििय रहेको वड  नां ११ 
न्त्स्थि भवनको प्रवलिकरण गनि आवचयक प्रबन्ध लमि इने छ। 

३६.    क ठम डौँ मह नगरप लिक  वड  नां ३२ न्त्स्थि तिनकुनेको जग्ग  
बबब द स मध न गरी आवचयक पवू िध र तनम िणक  ि धग सांतघय 
सरक रसगां समन्वय गरी क यि गररनेछ। 

३७.    मनोहर  जग्ग  एकीकरण आयोजन को ि धग आवचयक बजेटको 
ब्यबस्थ  लमि इनेछ। 

३८.    कि  क्षेिि इ प्रबधिन गनिक  ि धग क ठम डौँ मह नगरक्षेि लभिक  
डबिीहरुको पनुस्थ िपन  र एम्पी धथयटर तनम िण गररनेछ। 

३९.    क ठम डौँ उपत्यक को मेट्रो स्थ प न को सम्भ व्यि  अ्ययन गनि 
सरक री िथ  अन्य तनकय हरुसांग सहक यि गररनेछ। 

सांस्कृति, सम्पद  िथ  पयिटन सम्बन्धी नीति 

४०.    बबचव सम्पद  सूचीम  सूधचकृि पशपुिी, बौद्ध, स्वयम्भू र बसन्िपरु 
के्षिको सांरक्षण गररनेछ। स्वयम्भू र बौद्धको ब्यबस्थ पन क ठम डौँ 
मह नगरप लिक  अन्िगिि ल्य उन पहि गररनेछ  

४१.    मह नगरक्षेिलभि मन इने ज ि ,पवि, मेि , पुज , परम्पर गि जीवन 
शैिी एवां अन्य स ांस्कृतिक सम्पद हरुको मतुय पररचय त्मक वववरण 



समेटी क ठम डौं मह नगरको स ांस्कृतिक प्रोर् इि (Cultural Profile of 

Kathmandu City) िय र गरी प्रक लशि गररनेछ। 

४२.    मह नगरप लिक  क्षिेम  रहेक  ऐिह लसक, ध लमिक, पुर ि न्त्त्वक 
महत्वक  मठ, मन्त्न्दर, बह ि, पोखरी, र्हति, चैत्य, स्िपु आर्दको अलभिेख 
र खी सांरक्षणको ब्यबस्थ  लमि इनेछ। ऐतिह लसक महत्वक  बह :, बही:, 
चोक िग यिक  स्थ नहरुि ई ऐतिह लसक पररचय खुल्ने गरी नेप ि 
भ र् म  मौलिक न मकरण गने नीति लिइनेछ।  

४३.    तनजी क्षेि, ब्यवस यी र स्थ नीय समुद यसांग सहक यि गरी होमस्टे 
सांच िन गररनेछ। प्र धचन सभ्यि को धरोहरको रुपम  रहेको ह डँीग उँ 
के्षिम  आग मी आधथिक वर्िम  सम्पद  पुनरुद्ध र गदै होमस्टे सांच िनको 
ब्यबस्थ  लमि इनेछ। होमस्टेम  सांिग्न हुने जनशन्त्क्िि ई आवचयक 
ि लिमको ब्यबस्थ  गररनेछ। 

४४.    मह नगरप लिक  के्षिको अमिूि सम्पद को सांरक्षण र प्रबदिनम  
योगद न गरी आएक  ज ि , पबि, गुठीक  क यिक्रमहरुि ई तनरन्िरि  
र्दइनेछ। मिूि, अमिूि कि  िथ  सम्पद ि ई पयिटन ब्यवस यसँग आबद्ध 
गरी क यिक्रम सांच िन गररनेछ। 
४५.    क ठम डौँ सहरि ई अन्िर न्त्ष्ट्रय चिधचि, सांगीि, कि  र अन्य 
मनोरन्जनक  क यिक्रम सांच िनक  ि धग Branding  गनि सम्बद्ध 
तनक यहरुसँग सहक यि गररनेछ  | 

४६.    नेव : समुद यम  प्रचिनम  रहेको स्थ नीय पेय पद थिि ई आवचयक 
क ननुी प्रक्रकय  परु  गरी अन्िर न्त्ष्ट्रय Branding  गनि पहि गररनेछ। 
४७.    सम्पद  सांरक्षण गनि उपभोक्ि  सलमति म र्ि ि सांच िन हुने 
जनसहभ धगि मूिक क यिक्रमि ई प्र थलमकि  र्दइनेछ। 



४८.    क ठम डौँको स्थ नीय भ र् को सांरक्षणक  ि धग नेप ि भ र् को 
रन्जन  िथ  अन्य लिवपि ई सांरक्षण र सम्बधिन गररनेछ। 

४९.    क ठम डौँम  सांच िन हुने बबलभन्न ज ि , पविहरुि ई 
अन्िर न्त्ष्ट्रयस्िरम  पररधचि गर ई पयिटन प्रबधिन गररनेछ। इन्रज ि क  
अवसरम  मह नगरपलिक सँग भधगनी सम्बन्ध रहेक  अन्िर न्त्ष्ट्रय 
सहरक  प्रमुख, उपप्रमुख िथ  प्रतितनधधहरुि ई आमन्िण गरी 
मह नगरप लिक को ऐिह लसक इन्रज ि ि ई ववचवस्िरम  पर्हच न 
गर उने क यिि ई तनरन्िरि  र्दइनेछ। 
५०.    क ठम डौँ मह नगर के्षिक  मिूि, अमिूि सम्पद को अ्ययन, 

अनसुन्ध न गररनेछ।  

र्ोहर ब्यबस्थ पन िथ  प्रदरु्ण तनयन्िण सम्बन्धी नीति 

५१.    र्ोहरि ई पनु: प्रयोग र प्रशोधन गनि श्रोिम  नै बधगिकरण गने 
ब्यबस्थ  लमि ईनेछ। कुर्हने र्ोहरि ई घरम ै मि बन उने 
मह नगरब सीहरुक  ि धग सोही प्रयोजनम  ि ग्ने शुल्कम  बबशरे् 
सहुलियि र्दने प्रबन्ध लमि इनेछ। 
५२.    प्रववधधम  आध ररि र्ोहरमिै  व्यवस्थ पन प्रण िी उपयोग गरी 
मह नगरको र्ोहरमैि  (Municipal Solid Waste) को र्दगो व्यवस्थ पन 
गररनेछ। यसक  ि धग आवचयक अ्ययन, अनुसन्ध न, प्रववधध पर्हच न 
िथ  सो को प्र न्त्प्ि, स्थ पन , ववक स र सञ्च िनको क यि गनि एक छुट्टै 
पररयोजन  गठन गरी  ZERO WASTE क य िन्वयन अवध रण  
क य िन्वयन गने नीति लिइनेछ। 

५३.    र्ोहर बस्िकुो सांकिन, लुव नी, प्रशोधन, पुन: प्रयोग िथ  सो ब ट 
उज ि उत्प दनक  ि धग क ठम डौँ मह नगरप लिक  िग यि अन्य 



स्थ नीय िहक  उपयुक्ि स्थ नहरुम  Waste to Energy Plant जड न 
गने नीति लिइनेछ।। 

५४.    मह नगर क्षेिलभिको र्ोहरमैि को दीगो ब्यबस्थ पनको ि धग 
र्ोहरको सांकिन, लुव नी र रुप न्िरण गनि प्रतिस्पध ित्मक बबधधब ट क यि 
अग डी बल इनेछ। 

५५.    ब ि वरण सांरक्षण र प्रबधिनक  ि धग बजै्ञ तनक उप यहरु अबिम्बन 
गनुिक  स थै सम्म तनि सबोच्च अद ििब ट भएक  तनदेशन त्मक आदेश 
क ननु बन ई क य िन्वयन गररनेछ। च लिस म इक्रोन भन्द  प ििो 
प्ि न्त्स्टक झोि को प्रयोगि ई तनर्ेध गररनेछ। प्ि न्त्स्टक झोि को सट्ट  
कपड , जुट व  क गजको झोि  उत्पद न, बबक्रक्र वविरण र प्रयोगि ई 
प्रोत्स हन हुने क्रकलसमक  क यिक्रमहरु सांच िन गररनेछ। 
५६.    स बिजतनक जग्ग , नदी क्रकन र, सरक री क य ििय पररसरम  
वकृ्ष रोपण गने क यिि ई तनरन्िरि   र्दइनेछ। सिप्रतिशि घरिे जलमन 
नओगटेक  क्षेिहरुम  एक घर एक रुख अलभय न सांच िन गररनेछ। 

५७.    मह नगरप लिक  क्षिेम  रहेक  स विजतनक जग्ग हरुको िगि 
र खखनेछ। स विजतनक जग्ग हरुको अतिक्रमण हट ई प कि  तनम िण 
गररनेछ। 

सांस्थ गि बबक स िथ  सशु सन सम्बन्धी नीति 

५८.    क ठम डौँ मह नगरप लिक को सांगठन सांरचन , स्वीकृि दरवन्दी र 
पद धधक री िथ  प्रश सतनक एक इहरुको क यि वववरण, २०७७ प्रभ बक री 
रुपम  क य िन्वयन गररनेछ। 

५९.    सांववध नको एकि िथ  स झ  अधधक र सूची र बढ्दो सहरी 
सुब्यबस्थ  द तयत्वि ई म्यनजर गदै क ठम डौँ मह नगरप लिक को 



सांगठन सांरचन  सेव मूिक र बजै्ञ तनक बन उन म नब सांस धन नीति 
िजुिम  गरी क य िन्वयन गने ब्यवस्थ  लमि इनेछ। 

६०.    कमिच रीब ट व न्त्ञ्छि िक्ष्य ह लसि गनि नतिज म  आध ररि क यि 
सम्प दन एवां प्रोत्स हन प्रण िी अविम्वन गनुिक  स थै 
मह नगरप लिक क  प्रत्येक कमिच रीको क यि व्यवह रि ई प रदशी, 
जनमैिी र सशु सनयुक्ि बन उन आवचयक क ननूी प्रवन्ध गरी 
क य िन्वयन गररनेछ। 

६१.    मह नगरप लिक क  सब ैक य िियम  लसलसर्टभी जड न गरी सेव  
प्रव हि ई प्रत्यक्ष्य तनगर नीम  र खखनेछ। 
६२.    हरेक मर्हन को पर्हिो आइिब र जनि सांग मेयर क यिक्रम म र्ि ि 
प्रत्यक्ष्य सम्ब द क यिक्रम सांच िन गने ब्यबस्थ  लमि इनेछ। 

६३.    डडन्त्जटि अब िन सेक्युररटी लसस्टमक  ि धग लसलसर्टभी जड न गरी 
प्रयोगम  ल्य उन नेप ि प्रहरीसांग सहक यि गररनेछ।  

६४.    मह नगर र्दवसक  अबसरम  जनप्रतितनधध िथ  कमिच रीहरुि ई 
प्रद न गररने पदक, सम्म न र पुरस्क रि ई तनरन्िरि  र्दइनेछ। 
६५.    मह नगरप लिक क  हिकु  सव री स धनि ई क यि सम्प दनको 
आध रम  ब्यबस्थ पन गनि  सव री स धन म पदण्ड िजुिम  गरी ि गू 
गररनेछ  | 

६६.    वड  क य ििय, स मुद तयक ववद्य िय, आयोजन हरुम  सूचन को 
हक क य िन्वयन गररनेछ। 

६७.    मह नगरप लिक द्व र  प्रब ह गने सेव ि ई क्रमश: होम डिेीभरी 
सरक रको अबध रण  अनुरुप बबस्ि र गदै िधगनेछ।   

६८.    मह नगरप लिक को वड िहब ट गररने स विजतनक खरीदि ई 



प्रचलिि क ननु र खरीद प्रक्रकय  बमोन्त्जम प्रतिस्पध िको म ्यमब ट 
सम्प दन गनि आवचयक ब्यबस्थ  लमि इनेछ।  

६९.    मह नगर ई ि इबे्ररी स्थ पन  गरी सांच िनम  ल्य इने छ।  

७०.    आक से पुिम  आविज वि गने पैदिय िीको सुरक्ष  सहजि को 
ि धग द य ँब य ँको छेक ब रि ई खुल्ि  र प रदशी बन ईने छ। 

७१.    एक वर्िलभिम  क ठम डौं मह नगरप लिक को प्रथम आवधधक 
योजन  (२०७९ - २०८४) िजुिम  गरी क य िन्वयनम  ल्य इनेछ। 
र जस्व िथ  ववत्त ब्यबस्थ  सम्बन्धी नीति 

७२.    मह नगरप लिक िे सांबबध न िथ  क ननु बमोन्त्जम असुि गने 
र जस्व (कर िथ  गैरकर) प्रश सनि ई न्य योधचि, प रदशी र बजै्ञ तनक 
बन उन आवचयक प्रबन्ध लमि इनेछ।  

७३.    करद ि हरुि ई कर प्रण िीम  स्वेन्त्च्छक रुपम  सहभ गी गर उन 
समग्र र जस्व प्रण िीि ई करद ि मिैी बन इनेछ। 

७४.    मह नगरप लिक  के्षिम  रहेक  करद ि हरुको ववद्युिीय िगिक  
ि धग क ठम डौँ मह नगरप लिक को छुट्टै App बन ई बबचव 
ववद्य ियहरुसांगको सहक यिम  करद ि हरुको बबवरण सांकिन गने 
व्यवस्थ  लमि इनेछ  

७५.    मह नगर क्षिेलभि घरजग्ग  र जग्ग  बह िम  लिने र्दने क यिि ई 
कम्पनी म र्ि ि ब्यबन्त्स्थि गनि आबचयक प्रबन्ध लमि इनेछ।  

७६.    कर िथ  गैरकर स्थ नीय र जस्वको अनुगमन गनि बबशरे् टोिी 
गठन गरी पररच िन गररनेछ। 

७७.    करक  दरको पनुर विोकन गनि नगर सभ ब ट गर्ठि सलमतिको 
पुनगिठन गरी क यि अग डी बल इनेछ  | 



७८.    आधथिक ऐन अनुस र उपिब्ध गर उां दै आएको कर छुटि ई 
पुनर विोकन गररनेछ।  

७९.    मह नगरप लिक िे कर सांकिनको ि धग ब्यवस्थ  गरेको अन 
ि इन प्रण िीि ई थप ब्यबन्त्स्थि गरी सब ै कर िथ  गैरकरि ई 
करद ि को पहँुचम  वदृ्धध गनि आवचयक प्रबन्ध लमि इनेछ। 
८०.    ब ह्य बबज्ञ पन गने स्थ न यक्रकन गरी िोक्रकएको स्थ न र स इजम  
म ि बबज्ञ पन स मग्री र ख्न े ब्यबस्थ  लमि इनेछ। स बबकम  रहेक  
बबज्ञ पन स मग्रीि इ िोक्रकएको स्थ नम  स्थ न न्िरण गनि आवचयक 
प्रबन्ध लमि इनेछ।  

८१.    र जस्व प्रश सनम  क यि सम्प दनम  आध ररि रही प्रोत्स हन 
प्रण िी ि गू गररनेछ। 

८२.    मह नगरप लिक  क्षेिलभि आव सीय प्रयोजनक  ि धग तनम िण 
भएक  बहुििे भवन ( अप टिमेन्ट ) प्रयोग गने करद ि हरुब ट लिांदै 
आइरहेको सम्पत्ती करम  पुनर विोकन गररनेछ। 

८३.    मह नगरप लिक को स ववकम  रहेको बैदेलशक ऋणको वववत्तय भ र 
न्यनू गरी सकेसम्म  आग मी आधथिक वर्िम  मह नगरपलिक ि ई 
ऋणमुक्ि बन उने उप य अबिम्बन गररनेछ। 
८४.    मह नगरप लिक को सांस्कृति, सम्पद , पयिटन र सभ्यि को प्रबधिन 
गने ववर्यक  स्वदेशी िथ  बबदेशी चिधचि / न टकक  ि धग तनन्त्चचि 
म पदण्डक  आध रम  अनुद न प्रद न गररनेछ। 
८५.    वड  िहम  करद ि ि ई कर बझु उन कुनै असहजि  भएम  प्रत्यक्ष 
सम्पकि  गरी गुन सो सनु्ने, सूचन  उपिब्ध गर उने, कर बुझ उन 



सहजीकरण गने आर्द क यिक  ि धग ववद को र्दनम  समेि क य ििय 
खुल्ने गरी करद ि  सह यि  कक्ष सञ्च िन गररनेछ। 

शहरी य ि य ि सम्बन्धी नीति 

८६.    मह नगर के्षिलभि सव री स ध न प क्रकि ङ्ग गनि उपिब्ध हुने 
स्थ नहरुको पर्हच नक  ि धग सम्बद्ध तनक य समेिको प्रतितनधत्व हुने 
गरी एक अ्ययन टोिी गठन गरी प्र प्ि हुने अ्ययन प्रतिबेदनको 
आध रम  खुल्ि  प्रस्ि ब आह्व न गरी प्रतिस्पध ित्मक बबधधब ट 
प क्रकि ङ्गको ब्यबस्थ पन गररनेछ।  

८७.    तनजी क्षेि र अन्य नगरप लिक  समेिको िग नीम  उपत्यक  लभि 
सांच िनम  रहेक  स बिजतनक सव री स ध नम  GPS Tracking System 

सर्हिको लसलसर्टभी जड न गररनेछ। य िहुरुि ई ववद्युिीय म ्यमब ट 
सव री भ ड  तिने व्यवस्थ क  ि धग सहजीकरण र समन्वय गररनेछ  ।  

८८.    स बिजतनक िथ  तनजी सव री स धनको च पि ई ब्यबन्त्स्थि गनि 
Vertical Parking  तनम िणक  ि धग तनजी के्षिि ई सहुलियि प्रद न 
गररनेछ।  

८९.    क ठम डौँको बढ्दो सव री च पि ई म्यनजर गरी मह नगरप लिक  
वड  नां ११ म  रहेको खुल्ि मन्च सांगैको जग्ग म  ररभसि बोररङ्ग 
सर्हिको भूलमगि प क्रकि ङ्गक  ि धग आवचयक पवू िध रको तनम िण गनि 
सम्भ व्यि  अ्ययन गररनेछ। 

९०.    स बिजतनक य ि य िि ई प्रभ बक री बन उन एक छुट्टै कम्पनी 
स्थ पन  गरी उपत्यक  लभिक  सबै स बिजतनक य ि य िि ई एउटै 
छ ि मनुी सांच िन हुने गरी ब्यबस्थ पन गनि आवचयक पहि गररनेछ। 

९१.    रु्टप थम  पसि र ख्न े क यिि ई तनर्ेध गनि आबचयक प्रबन्ध 



लमि इनेछ।   

क ननु िथ  म नब अधधक र सम्बन्धी नीति 

९२.    सब ैवड  क य िियहरुम  स्थ पन  भै सांच िनम  रहेक  मेिलमि प 
केन्रहरुि ई स्िरोन्नति गरी ववव द तनरुपण क यिि ई थप प्रभ बक री 
बन इनेछ। 

९३.    सूचन  प्रववधधको प्रयोगब ट न्य य सम्प दनको क यिि ई सरि, 

सहज र पहँुचयोग्य बन इनेछ। 
९४.    म नब अधधक र, स्थ नीय क यियोजन को क य िन्वयन प्रभ बक री 
रुपम  गने सांस्थ गि प्रबन्ध लमि इनेछ। 

९५.    मह नगरप लिक द्व र  ज री गररएक  स्थ नीय क ननुहरुको 
आबचयकि  अनसु र सांसोधन, पररम जिन िथ  एकीकरण गररनेछ। 

९६.    सांबबध न िथ  क ननु बमोन्त्जम स्थ नीय िहि ई प्र प्ि अधधक र 
क य िन्वयन गनि नय ँ क नुनी प्रबन्धहरुको िजुिम  गरी क य िन्वयनम  
ल्य इनेछ। 

९७.    स्थ नीय िहको न्य य सम्प दनको अनभुब आद नप्रद न गनि 
क ठम डौँ मह नगरप लिक को आयोजन म  न्य तयक सलमति र न्त्ष्ट्रय 
सम्मेिन आयोजन  गररनेछ। 

९८.    मह नगरप लिक को नीति योजन  िथ  क यिक्रमि ई क य िन्वयन 
गनि आवचयक ऐन, क ननु, क यिववधध, तनदेलशक  िजुिम  गरी ज री 
गररनेछ  

९९.    क ननूी पर मशिि ई वड स्िरसम्म ववस्ि र गनि कननुी पर मशि सेव  
प्रद यक सांस्थ सांग प्रतिष्पध िको म ्यमब ट सेव  खरीद गरी जनि को 



क ननुी सेव म  सहजीकरण गररनेछ। 
 

कृषर्  सम्बन्धी नीति 

१००.    स्थ नीय समुद यि ई करेस ब री, कौसीखेिी िथ  भर्टिकि ग डनेक  
ि धग प्रोत्स हन गने नीति लिइनेछ  | 

१०१.    क ठम डौँको तछमेकी न्त्जल्ि क  स्थ नीय िहहरुसांग समन्वय गरी 
ख िी रहेक  जग्ग हरुम  अग ितनक कृवर् खेिीको ि धग आवचयक प्रबन्ध 
लमि इनेछ। 

१०२.    मह नगरब सीहरुि ई सबिसुिभ िबरिे िरक री, र्िरू्िको आपिूी 
गने ब्यबस्थ क  ि धग शीि भण्ड रको स्थ पन  गररनेछ। 

१०३.    क ठम डौँ मह नगरप लिक  के्षिम  लभबिने ख द्य बस्िकुो गुणस्िर 
परीक्षणको ब्यबस्थ  लमि इनेछ। 

१०४.    नमून को रुपम  क ठम डौँ मह नगरक  केही स्थ नहरुम  आफ्न ै
म टि ( केएमसी म टि )  तनम िण गरी सांच िनम  ल्य उन आबचयक 
ब्यबस्थ  लमि इनेछ। 

पश ु स्व स््य सम्बन्धी नीति 

१०५.    पशुप िनि ई ब्यबन्त्स्थि गनि पशजुन्य ब्यवश यको 
अलभिेखीकरण र  पशुपन्छी दि ि गने क यिको शुरुव ि गररनेछ। 
१०६.    छ ड , स मदु तयक, घरप िवु , रोगी, घ इि ेपशुपन्छीहरुि ई उपच र 
गने क यिक्रमि ई तनरन्िरि  र्दइनेछ। 

१०७.     अन्य स्थ नीय िहसांगको सहक यिम  क न्जी ह उस तनम िण गरी 
छ ड  िथ  स मुद तयक पशहुरुको ब्यबस्थ पन गने क यिि ई तनरन्िरि  
र्दइनेछ। 



१०८.    म सुजन्य पद थिको उत्प दन िथ  बबक्रक्र वविरण गने ब्यवस यको 
म पदण्ड िय र गरी ि गू गररनेछ। 

१०९.    मिृ जीवजन्िकुो द हसांस्क रको ि धग शबद ह गहृको तनम िण 
गररनेछ।    

 

सामाजिक षवकाससँग सम्बन्धीि नीति 

११०.    मर्हि ि ई सीपमूिक ि लिम र्दई आय आजिनक  क्रक्रय कि पम  
सहभ गी गर इनेछ। मर्हि िे सांच िन गने ब्यवस यक  ि धग सहक री 
गठन, बीउपूँजी र ब्यबस्थ पन ि लिम प्रद न गने ब्यवस्थ  लमि इनेछ।  

१११.    मर्हि  बबरुद्ध हुने सबै क्रकलसमक  भेदभ व, कुरीति, र्हांस  अन्त्य 
गनि मर्हि  ज गरण िथ   ववत्तीय स क्षरि , क ननुी स रक्षि , 
शसन्त्क्िकरणक  क यिक्रम वड िहब ट समेि सांच िन गररनेछ। 

११२.    ब बआुम  बबर्हन मह नगरब सी ब िब लिक को सांरक्षणक  ि धग 
बबशरे् क यिक्रम सांच िन गररनेछ। 

११३.    ब िमैिी स्थ नीय िह घोर्ण  गनि आबचयक क यिक्रम सांच िन 
गररनेछ। 

११४.     बबपन्न, दलिि, आर्दब सी, अप ङ्गि  भएक  ब िबलिक हरुक  
ि धग बबशेर् सांरक्षणक  क यिक्रमहरु सांच िन गररनेछ। 

११५.    क ठम डौँ मह नगरप लिक  के्षिलभि ब ि सांरक्षण गहृम  रहेक  
ब िब लिक हरुि ई सम्बन्त्न्धि स्थ नीय िहसांगको समन्वयम  पररव रम  
पुनलमििन गर उने नीति लिइनेछ। 
११६.    सम्बि २०७९ अस र मस न्िसम्म ७५ वर्ि उमेर परु  भएक  
बररष्ठ ज्येष्ठ न गररकहरुि ई म लसक १ हज रक  दरिे ब वर्िक १२ हज र 



उपिब्ध गर उां दै आएको मह नगर बबशरे् भत्त ि ई तनरन्िरि  र्दइनेछ। 

११७.     ७० वर्ि न घेक  बररष्ठ ज्येष्ठ न गररकहरुको घरम  गई स्व स््य 
परीक्षण गने ब्यबस्थ  लमि इनेछ। ७० वर्ि न घेक  बररष्ठ ज्येष्ठ 
न गररहरुि ई क ठम डौँ मह नगरप लिक क  वड  क य िियहरुसगां 
समन्वय गरी नेप ि सरक रिे िोकेक  षर्धीहरु तन:शुल्क उपल्ब्ध 
गर उन आवचयक समन्वय गररनेछ। 

११८.    ज्येष्ठ न गररकम  रहेको ज्ञ न, सीप र अनभुब पुस्ि न्िरण र 
हस्ि न्िरण गनि वड स्िरम  ज्येष्ठ न गररक लमिन केन्रको स्थ पन  
गररनेछ। वड म  रहेक  ज्येष्ठ न गररक लमिन केन्रहरुसांग सहक यि गरी 
क यिक्रम सांच िन गररनेछ। 
११९.    ज्येष्ठ न गररकम  देख पने बबशरे् रोगहरु (अल्ज इमसि, 
प क्रकि न्सन्स आर्द) को उपच र गने अस्पि िहरुसांग सहक यि गरी ज्येष्ठ 
न गररक उपच र कक्ष स्थ पन  गरी सांच िनम  ल्य उन आबचयक सहयोग 
र समन्वय गररनेछ।  

१२०.    क ठम डौँ मह नगरप लिक म  रहेक  पणूि अशक्ि क बगिक  
न गररकहरुि ई स बबकम  र्दइदै आइरहेको ब वर्िक ३ हज रम  वदृ्धध गरी 
६ हज र प्रद न गररनेछ।  

१२१.    अप ङ्गि  भएक  व्यन्त्क्ि िथ  अलभभ वकहरुक  ि धग सीप 
बबक स िथ  अप ङ्गि  भएक   अलभभ वकहरुक  ि धग स्य ह र सीपक  
ि लिम क यिक्रम सांच िन गररने र अप ङ्गि  भएक  व्यन्त्क्िहरुक  ि धग 
आवचयक सह यक स मग्री तनशुल्क वविरण गररनेछ। 
१२२.    क ठम डौँ मह नगर के्षिलभि रहेक  बैंक िथ  ववत्तीयसांस्थ हरुम  
अप ङ्गमैिी एर्टएम मेलशन समेि सांच िन गनि आबचयक समन्वय 



गररनेछ। 

 

खेिकुद सम्बन्धी नीति 

१२३.    खेिकुदको म ्यमब ट युव हरुको व्यन्त्क्ित्व बबक स गनि 
मह नगरप लिक  के्षिम  खुल्ि  ब्य य मश ि , एरोबबक्स, योग िग यिक  
क यिक्रम सांच िन गनि आवचयक खेिमैद न िथ  भौतिक पवू िध र बबक स 
र ववस्ि र गने क यिि ई तनरन्िरि  र्दइनेछ। 

१२४.    मह नगर क्षेिम  रहेक  बैंक िथ  ववत्तीय सांस्थ हरुि ई सांस्थ गि 
स म न्त्जक उत्तरद तयत्व ( Corporate Social Responsibility ) अबध रण  
अन्िगिि खेिकुद िथ  अन्य क यिक्रमहरु समेि सांच िन गनि बबशेर् 
जोड र्दइनेछ। 

१२५.    र न्त्ष्ट्रय िथ  अन्िर न्त्ष्ट्रयस्िरक  खेिकुद क्िबहरुसांगको 
सहक यिम  लिग प्रतियोधगि हरु आयोज न  गररनेछ। 

१२६.    क ठम डौँ उपत्यक  लभिक  नगरप लिक हरु बीच अन्िर नगर 
खेिकुद प्रतियोधगि  सांच िन गररनेछ। 
१२७.    मह नगर र्दवसको उपिक्ष्यम  आयोजन  गररांदै आएको मेयर -
११ र प्रमुख प्रश सकीय अधधकृि -११ बीचको मैिीपणूि रु्टबि 
प्रतियोधगि ि ई तनरन्िरि  र्दइनेछ। 
१२८.    मह नगर क्षेिम  सन््य क लिन खेि सांच िनक  ि धग बबलभन्न 
स्थ नम  फ्िड ि इटको ब्यबस्थ  गररनेछ। 

१२९.    ई स्पोटि प्रबधिनक  ि धग तनन्त्चचि स्थ नम  आवचयक सांरचन  
तनम िण गरी अन्िर न्त्ष्ट्रयस्िरको प्रतियोधगि  आयोजन  गररनेछ।  

सीप बबक स िथ  उद्धमलशिि  प्रबदिन सम्बन्धी नीति 



१३०.    यवु  पुस्ि को नववन सोच र प्रबबधध प्रतिको आकर्िणि ई बल व  
र्दन सहरी ब्यबस्थ पनक  बबर्यहरुम  र न्त्ष्ट्रय आववष्क र केन्रसांग 
सहक यि गररनेछ। 

१३१.    सीप लसक्न इच्छुक मह नगरब सीहरुि ई सीप प्रलशक्षण ( 
मूति िकि , क ष्ठकि , ध िुकि , ब ज  तनम िण आर्द )  क यिक्रमहरु 
सांच िन गररनेछन। 
१३२.    मह नगरप लिक  क्षेिम  रहेक  उद्योग िथ  नय ँ उद्यमीि ई 
प्रबबधधम  सहयोग, छुट, लमन ह  िथ  आवचयक सहुलियि उपिब्ध 
गर इनेछ। 

१३३.    मह नगरप लिक  क्षिेलभिक  डडप टिमेन्टि स्टोर, सवपङ्ग मि, 

म टिहरुम  स्थ नीय उत्प दन र अग ितनक ख द्य बस्ि ुबबक्रक्र वविरणक  
ि धग तनन्त्चचि स्थ न उपिब्ध गर उन आवचयक समन्वय गररनेछ। 

१३४.    युव हरुको व्यन्त्क्िगि बतृ्ती बबक स म गि पत्त  िग उन कररयर 
पर मशि कक्ष  ( Career Consultation Class ) सांच िन गररनेछ। 

१३५.     क ठम डौँ सहरि ई जीवन्ि सहरको रुपम  चि यम न र ख्न 
सुरक्ष को आवचयक प्रबन्ध लमि ई र िीक लिन ब्यवश य मय िर्दि रुपम  
सांच िन गनि तनजी क्षेिि ई प्रोत्स हन गररनेछ।  

सहक री सम्बन्धी नीति 

१३६.    सहक री सांस्थ को दि ि, नबबकरण क यिि ई ववद्युतिय प्रण िीम  
आबद्ध गररनेछ। 

१३७.    बचि िथ  ऋणको क रोब र गने सहक रीको जोखखम 
ब्यबस्थ पनक  ि धग अनुगमन सांयन्ि गठन गरी पररच िन गररनेछ। 

१३८.    सहक री सांस्थ हरुको सांस्थ गि क्षमि  अलभवदृ्धध गरी सेव  



प्रव हम  थप प्रभ वक ररि  ल्य उन सहक री सांस्थ हरुि ई एकीकरण गने 
क यिि ई प्रोत्स हन गररनेछ। 

१३९.    सांकटग्रस्ि सहक रीि ई सांघ, प्रदेश र सम्बन्त्न्धि स्थ नीय 
िहसांगको समन्वयम  प्रभ वक री ब्यबस्थ पनको ि धग सांस्थ गि प्रबन्ध 
लमि ई सधु रक  आवचयक क यि गररनेछ।  

अन्िर न्त्ष्ट्रय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति 

१४०.     भधगनी सम्बन्ध भएक  नगरहरु बीच आपसी सम्बन्ध समुधुर 
बन उन, असि अभ्य स िथ  सर्ि अनुभब आद न प्रद न गने 
क यिक्रमहरुि ई तनरन्िरि  र्दइनेछ।  

१४१.    स्वदेशी िथ  बबदेशी सहरहरुसांग भधगनी सम्बन्ध बबस्ि र 
गररनेछ।  

१४२.    मह नगरप लिक  के्षिलभि सांच िन हुने ज ि  पबिहरुि ई 
अन्िर न्त्ष्ट्रयस्िरम  पररधचि गर ई पयिटन प्रबद्िधन गररनेछ।  

१४३.    उपत्यक क  नगरप लिक हरुको स झ  बबर्यको सम ध नक  ि धग 
आवचयक पहि र सहक यि गररनेछ।  

ववपद ब्यबस्थ पन सम्बन्धी नीति 

१४४.    जुद्ध ब रुणयन्ि रहेको भवनको पनु: तनम िण गरी सांग्रह िय 
स्थ पन  गररनेछ। 

१४५.    दमकि स्टेसनको बबस्ि र गररनेछ। दमकि ज न नसक्ने 
स्थ नम  र् यर ह इड्रने्ट / पोटेबि पम्पको ब्यबस्थ  लमि इनेछ। 

१४६.    ववपद ब्यबस्थ पनक  ि धग स्थ वपि कन्ट्रोि सेन्टरि ई सुबबध  
सम्पन्न बन ई ववपद ब्यबस्थ पनक  क यिि ई थप प्रभ बक री बन इनेछ। 

१४७.    ववपद ब्यबस्थ पनक  ि धग जनस्िर िथ  बबद्य ियस्िरम  ववपद 



सचेिन , उद्ध रको अभ्य सको क यिि ई तनरन्िरि  र्दइनेछ। 

१४८.    मह नगर आपिक िीन सांच िन केन्र ( Municipal Emegency 

Operation Center ) ि ई स्िरीकरण गरी प्रभ बक री रुपम  सांच िन 
गने ब्यबस्थ  लमि इनेछ। 

१४९.    क ठम डौ मह नगरप लिक  वड  नां ६ र मर्हटीम  रहेको ववपद 
ि लिम केन्रि ई स्िरोन्नति गरी सांच िनको ब्यबस्थ  लमि इनेछ। 

१५०.    क ठम डौँ मह नगरप लिक को ववपद जोखखम नक्स ांकन ( Hazard 

Mapping )  गररनेछ। 

सहरी बबक स िथ  भवन म पदण्ड सम्बन्धी नीति 

१५१.    क ठम डौँको लभिी सहरम  रहेक  पुर न  भवनहरुब ट हुने 
जोखखमि ई न्यनूीकरण गनि त्यस्ि  भवन रहेक  स्थ नम  ह उस पुलिङ्ग 
गनिक  ि धग आवचयक प्रबन्ध लमि इनेछ। 

१५२.    तनम िण भई सांच िनम  रहेक  ह इर इज भवनम  रहेक  
शौच ियि ई सबिस ध रणिे प्रयोग गनि प उने गरी सांच िन गने ब्यबस्थ  
लमि इनेछ।  

१५३.    भवनको नक्स  प स प्रकृय ि ई सरि, सहज र प रदशी बन उन 
ववद्यिुीय भवन अनमुति प्रण िी ( Electronic Building Permit 

System ) ि ई थप प्रभ बक री बन उन आवचयक प्रबन्ध लमि इनेछ। 
Digital Signature ि ई यस आधथिक वर्िदेखख क य िन्वयनम  ल्य इनेछ  | 
१५४.    भूलमगि िल्ि  व  भूँइ िल्ि म  प क्रकि ङ्ग व  भण्ड रण जनु 
प्रयोजनक  ि धग न्त्स्वकृिी लिएको हो सो ब हेक अन्य प्रयोजनम  प्रयोग 
गनि नप इने ब्यबस्थ  कड इक  ब्यबस्थ  ि गु गररनेछ। 
१५५.     भवन तनम िण अनुगमन सांयन्िि ई प्रभ वक री रुपम  क य िन्वयन 



गररनेछ।  

१५६.    मह नगर क्षेि लभिक  सबै भवनहरुि ई क्यआूर कोडम  आबद्ध 
गररनेछ।  

     स विजतनक तनजी स झेद री सम्बन्धी नीति 

१५७.    स बिजतनक तनजी स झेद रीम  सांच िनम  रहेक  पररयोजन हरुको 
सम्झौि  बमोन्त्जम क यि भए नभएको अनुगमन गरी आवचयक तनदेशन 
र्दन एक सांयन्ि गठन गरी क यि प्र रम्भ गररनेछ  | 

१५८.    क ठम डौँ मह नगरप लिक  स विजतनक तनजी स झेद री ऐन,२०७५ 
बमोन्त्जम स विजतनक तनजी स झेद री प्र रुपम  सांच िन गनि सक्रकने 
सम्भ ववि पररयोजन को पर्हच न गरी क य िन्वयन गररनेछ। 

सूचन  प्रबबधध सम्बन्धी नीति 

१५९.    प्रववधधम  आध ररि श सन प्रण िीको अविम्वन र अभ्य स गनि 
ह िसम्म भएक  क महरुको वस्िुपरक सांचिेर्ण गरी सो को आध रम  
e – KMC Governance Master Plan िजुिम  गरी  क य िन्वयनम  
ल्य इनेछ। 

१६०.    क ठम डौँ मह नगरप लिक ब ट प्रब ह हुने स विजतनक सेव म  
सूचन  िथ  सांच र प्रववधधको उच्चिम उपयोग गरी ववद्यिुीय सशु सन 
प्रबधिन गररनेछ। 

१६१.    मह नगरप लिक  सम्बद्ध सूचन  िथ  ि्य ांकि ई ब्यबन्त्स्थि 
रुपम  सांकिन गरी मह नगर ड ट  बैंकको स्थ पन  गररनेछ। 

१६२.    मह नगरप लिक ब ट प्रव ह गररने सेव म  सबिस ध रणको पहँुच 
वदृ्धध गनि क य ििय पररसर र बबलभन्न स विजतनक स्थिहरुम  फ्री 
व ईर् ईको ब्यबस्थ  लमि इनेछ।  



अन्त्यम , क ठम डौ मह नगरप लिक ि ई जनअपेक्ष  अनुरुप ववक सक  
च हन  पुर  गने, स्थ नीय सरक र र स्थ नीयव सी बीचको समुधुर सम्बन्ध 
क यम गने, आधुतनक प्रववधध र मौलिक पर्हच नको सन्त्म्मश्रणव ट 
क ठम डौंि ई समदृ्ध, सुरक्षक्षि र जीवन्ि स ँस्कृतिक सहर बन उने ह म्रो 
दृल सङ्कल्प अववचलिि छ। यस अवसरि ई सदपुयोग गदै सम्पणूि 
मह नगरव सीि ई स्वच्छ, तनष्पक्ष, न्य यपणूि र प्रतिबद्ध नेितृ्व प्रद न 
गररनेछ। स थै मह नगरप लिक िे अतघ स रेको प्रस्िुि नीति िथ  
क यिक्रम क य िन्वयनम  सहयोग पयु िउन नेप ि सरक र, प्रदेश सरक र, 

ववक स स झेद रहरू, तनजी क्षेि, अन्िर िन्त्ष्ट्रय द ि ृसमुद य, मह नगरक  
कमिच री, मिद ि  र सम्पणूि वुद्धधजीवी एवम ् प्रवदु्ध वगिम  ह र्दिक 
अवपिगदिछु। 

धन्यब द 

 ब िेन्र श ह प्रमुख  

२०७९ अस र ५ आइिव र  

नेप ि सांवि ११४२, िछि ग  र्ष्ठी 
 


