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१.पूवा�धार �वकास नी�तह�ः 

१.१ सडक तथा यातायातः 

उप�यका नगर �वकास स�म�मले उप�यका�भ� तय गरेको ब�ती�तर�य सडक‚ दईु वा दईु भ�दा बढ� वडालाई जो�ने 

सडक‚ यस नगरपा�लकाको भौ�तक पूवा�धार �वकासमा मह�वपूण� भु�मका रा�ने सडक र रा�यले तोकेको राजमाग� 

तथा सहायक माग�को चौडाईलाई आधारमानी सडकह�को चौडाई तो�कनेछ । 

१.१ सडकको चौडाई तो�कएका सडक छेउमा �नमा�ण हुने संरचनाको घर न�सा पास गदा� उप�यका �वकास 

�ा�धकरण कै मापद�ड लागू ग�रनेछ । 

१.२ बागमती र मनहरा नद� �कनाराह�मा ढल �नकास स�हतको क�रडोर �नमा�ण गन� क�रडोर साथै उ�त �े�मा र 

नगरपा�लकाको  अ�य स�भा�य �े�मा  आधु�नक‚ सु�वधा स�प�न एवं भूक�प ��तरोधा�मक व�ती �वकास 

काय��म अगा�ड बढाईनेछ । 

१.३ नगर�े� �भ�का �व�भ�न नगर�तर�य सडकह�लाई राि��य योजना िज�ला�तर�य तथा नगर�तर�य वजेट तथा 

काय��म माफ� त �मश कालोप� गद� जाने काय�लाई �ाथ�मकताकासाथ लागू ग�रनेछ । 

१.१.४ नगर यातायात गु�योजना तयार गर� सोह� अनु�प यातायात सेवा संचालनको वातावरण �नमा�ण ग�रनेछ । 

१.५ लागत सहभागीताका आधारमा व�ती�तर�य सडक �व�तारको योजना काया��वयनमा �याईनेछ । 

१.६ मु�य सडक र सहायक सडक छेउमा �नमा�ण भएका घर क�पाउ�डको पानी �यवि�थत नगर� सोझै सडकमा 

छो�ने काय�लाई �न��सा�हत गर� कानूनी दायरामा �याईनेछ। 

१.७ �नमा�ण स�प�न भई हाल चालु हालतमा रहेको सडकको �तरो�नती गन�‚ सडकको �याक खोल� हाल संचालनमा 

नआएको सडकको �थानीय आव�यकता बमोिजम संचालनका ला�ग मम�त रकमको �यव�था गन� र नयाँ �नमा�ण हुने 

सडकको हकमा �थानीय नगरवासीको सहमती र सहकाय�मा �वशेष जोड �दईनेछ । 

१.८ यस नगपा�लकाको पुवा�धार �वकासको मु�य मे�द�ड बागमती को�रडोर र मनहरा को�रडोरका स�व�धमा हाल 

गोकण��वर मि�दरस�म �नमा�ण भएका सडक तथा ढल �यव�थापनलाई सु�दर�जलस�म �व�तार गन� र मनहरा 

को�रडोरको �समा�कन रेखा�कन चाडो भ�दा चाँडो स�प�न गर� उ�त �थानमा ढलस�हतको क�रडोर �नमा�ण काय� 

सु� गन� आव�यक �यव�था �मलाईनेछ । 



कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय 
KAGESHWORI MANAHARA MUNICIPALITY OFFICE 

डाँ�छ‚ काठमाड� (Danchhi, Kathmandu) 

२०७२/०७३(2072/073) 

नी�त तथा काय��म 

 

१.९ साव�ज�नक यातायातको पा�क� �ग �थललाई �यवि�थत गन� कामलाई �वशेष �ाथ�मकता �दई �व�भ�न संघ 

सं�थासंग सहकाय� ग�रनेछ । 

१.१० सडक छेउ �नमा�ण सामा�ी राखी घर �नमा�ण काय� गन� र घर स�प�न भएप�छ सडक सफा नगर� अव�� गन�     

काय�लाइ �न��सा�हत गन� न�शा पास गदा�कै अव�थामा धरौट� बापत �.५०००।०० रा�ने �यव�था गन� र �नमा�ण 

काय� स�प�न भई सडक सफा �ा�व�धक �नर��ण प�चात उ�त धरौट� �फता� �दने �यव�था ग�रनेछ ।  

 १.२ खानेपानी तथा ढल �नकासः 

१.२.१ नगर�भ�का पानीका �ोतह�को प�हचान गर� व�ती�तरमा एक�कृत खानेपानी योजना तथा काय��म संचालन 

ग�रनेछ। 

१.२.२ यस नगरपा�लका �भ� खानेपानीलाई सबै नगरवासीको �यूनतम आव�यकता बमोिजम प-ुयाउन हाल 

स�चालनमा भएका खानेपानीका �ोतको �यव�थापन �वतरण लाइनको मम�त, सुधार, �वतरण ���या र �यव�थापन 

सुधारलाई यसै आ.व.मा �वशेष जोड �दईनेछ । 

१.२.३ हाल के.यु.के.एल.ले काठमा�ड� नगरपा�लकामा �वतरण गरेको खानेपानीको मूल�ोत कागे�वर� मनहरा 

नगरपा�लका तथा गोकण��वर नगरपा�लका�भ� रहेको �शवपुर� जलाधारबाट �ा�त हुने पानी हो । �यसर� आएको 

पानीबाट के.यू.के.एल.ले �ा�त गन� रकमबाट �भा�वत �े�मा खानेपानी �यवि�थत गन� उसको िज�मेवार� भएको हँुदा 

यस नगरको खानेपानी �यवि�थत गन� आव�यक सहकाय�लाई अगाडी बढाईनेछ । 

१.२.४ मेल�ची खानेपानी योजनासँग यो �े� ��य� जो�डएको हँुदा मेल�ची योजनासंग �भा�वत अ�य �े�ले पाए 

सरहको सु�वधा यस नगरपा�लकाले प�न �ा�त गन� आव�यक पहल ग�रनेछ । साथै भैमाल खानेपानीको आव�यक 

सुधार तथा मम�तको लागी आव�यक पहल ग�रनेछ । 

१.२.५ ब�दो शहर�करण र व�ती �वकाससंगै ढलको �यव�थापन यस नगरपा�लका �भ�को मू�य सम�याको �पमा 

रहेको छ। यस �ममा नगर�े� �भ�का सवै टोल र व�तीमा ��मक �पमा ढल �नकासको काय��मलाई शहर� 

�वकास म��ालय र अ�तग�तका �नकाय माफ� त संचालनमा �याईनेछ र खानेपानी ढल �नकास खु�ला �दशामु�त र 

सरसफाई स�व�धी जनचेतनामूलक �व�वध काय��म संचालन ग�रनेछ साथै आलापोटमा संचा�लत खानेपानीलाई 

एक�कृत गर� �यवि�थत खानेपानी संचालन ग�रनेछ । 

१.३�श�ाः 
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१.३.१ यस नगर �े� �भ� रहेका साव�ज�नक �े�का शै��क सं�थाको शै��क गुण�तर‚ �व�याथ� सं�या र भौ�तक 

पूवा�धार तथा आव�यक जनशि�तको आँकलन गर� नगरवासीको सहयोग र सम�वयबाट पूवा�धारको �वकास गर� 

गुण�तर�य �श�ा �दानमा �वशेष काय��म र बजेटको �यव�था ग�रनेछ । 

१.३.२ ल��त वग�मा �व�नयोिजत बालबा�लकाको ला�ग छु�याईएको रकम सामुदा�यक तथा साव�ज�नक �व�यालय 

स�चा�लत बालबा�लकाका �े�मा �कूलले बनाएका काय��मलाई �ो�साहन हुने गर� पूवा�धारको सुधार र 

�यव�थापनमा �व�यालयमा अ�ययन गन� बालबा�लकालाई आधार मानी �व�नयोजन ग�रनेछ । 

१.३.३ म�हलाका ला�ग �व�नयोजन हुने रकमबाट म�हला सा�र क�ा‚ लोकसेवा तयार� क�ा ज�ता काय��म 

संचालन �ाथ�मकताका साथ ग�रनेछ । 

१.३.४ यस नगरपा�लका �भ� पन� सामूदा�यक कलेजह�को �यव�थापन सुधार‚ पूवा�धार �वकास र गुण�तर�य शै��क 

काय��ममा जोड �दईनेछ। 

१.३.५ CTEVT लगायत �व�यालय�तरबाट �ा�व�धक �श�ाको थालनी गन� काय�लाई थप �ो�साहन र सहयोग 

ग�रनेछ। 

१.३.६ यस नगरपा�लकामा रहेका सामूदा�यक मा.�व. तथा उ�च मा.�व. वाट एस.एल.सी. पर��ामा सव��कृ�ट न�तजा 

�याउने एक मा.�व.लाई यस आ.ब. ०७२/७३ दे�ख �ो�साहन �व�प एकमु�ट �.१०००००।०० (अ�ेरेपी एक लाख मा�) 

उपल�ध गराईनेछ । 

 

१.४ �वा��यः 

१.४.१ नगरवासीह�को सु�वा��यका ला�ग �व�छ र सफा वातावरण कायम गन� �वा��य स�व�धी जनचेतना 

जगाउने काय�लाई �ो�सा�हत ग�रनेछ । 

१.४.२ बालबा�लका र म�हला �वा��यका �े�मा म�हला �वा��य �वयंसे�वका‚ नगर�े�मा काय�रत �वा��य सं�था र 

�वा��यकम�ह�संगको सहकाय�मा �व�भ�न पोषण खोप‚ �वा��य �श�वर‚ �वा��य �श�ा गुण�तर�य �वा��य सेवा 

�व�तार काय��म संचालन ग�रनेछ । नगरपा�लका�भ� �नमा�णा�धन �ाथ�मक �वा��य के�� र �ाथ�मक �वा��य 

के��ह�को भौ�तक तथा �मता �व�तारको काय��ममा जोड �दईने छ । य�ता �वा��य सं�थाको गुण�तर�य सेवाको 

सु�नि�चतताको ला�ग अनुगमन �णाल�लाई �भावकार� बनाईनेछ । 
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१.४.३ मूलपानीमा हाल �नमा�ण भैरहेको �वा��य के�� �वगत दे�ख स�चालनमा आएका �वा��य चौक�मा सेवा 

सु�वधा थप गन� र मात�ृशशु काय�कता�लाई �ो�साहन हुने काय��म स�चालन गन� काय��म स�हतको बजेट �यव�था 

ग�रनेछ । 

१.४.४ यस �े�मा सा�वकका गा.�व.स.ह�ले संचालनमा �याएका ए�बुले�स सेवालाई सबै नगर �े�मा प-ुयाउन स�कने 

गर� गुण�तर�य ए�बुले�स स�चालनको �यव�था ग�रनेछ । 

१.४.५ खु�ला �दशामू�त नगरपा�लकाको ला�ग सा�वक गा.�व.स.ह�ले सु� गरेका काय��मलाई अगा�ड बढाई 

आ.व.२०७२/०७३ �भ� खु�ला �दशामू�त नगरपा�लका घोषणा ग�रनेछ । 

 

१.५कृ�षः 

१.५.१ कृ�ष पेशा नगरवासीह�को �मखु पेशा म�ये एक हो । जी�वकोपाज�नका ला�ग पर�परादे�ख ग�रदै आएको 

धान, आलु, मकै, कोदो लगायतका खेती पशुपालनमा ठूलो सं�यामा नगरवासीह� संल�न हँुदै आएको छ । तर 

कृ�षको आधु�नक�करण र �यवसा�यकताले पूण�ता पाउन सकेको दे�खदैन यस स�दभ�मा आधु�नक �वषाद�र�हत 

�यवसा�यक खे�तलाई �ाथ�मकता �दईनेछ। 

१.५.२ �सचंाईको �व�तार, कृ�ष उपजह�को बजारमा पहँुच, उ�नत जातको वीउ �वजन, मलको उपल�धता, माटो 

प�र�ण र कृ�ष �वमा ज�ता काय��म माफ� त �यवसा�यक कृ�ष �व��नमा जोड �दईनेछ । 

१.५.३ कृ�ष सेवा के��‚ पशु सेवा के�� �व�तारका ला�ग स�वि�धत �नकाय संग सम�वय गन� र नगरपा�लकाले 

आ�नो �ोतबाट समेत सेवा स�ुवधा �व�तार गन� �यव�था �मलाईनेछ । 

१.५.४ यस नगरपा�लका हालस�म उप�यका �भ� रहेका नगरपा�लका म�ये सवैभ�दा वढ� कृ�षउपज उ�पादन हुने 

कृ�ष यो�य ज�मन भएको र नगरवासीह�को आ�दानीको �मुख �ोत कृ�ष उपजनै भएको हँुदा कृ�षलाई आधारमानी 

�व�भ�न काय��मह� अगा�ड �याईनेछ ।   

१.५.५ �वगत दे�ख संचालनमा आउन स�ने कुलोको संचालन �यव�थापन कृषक समुहलाई �ो�सा�हत गन� र �डप 

वो�र�गमा अनुदानको �यव� था ग�रनेछ । 

१.५.६ �वषाद�र�हत �यावस�यक कृ�ष उपज उ�पादन गन� कृषकलाई �ो�सा�हत ग�रनेछ । कृ�ष उपज के��ह� यस 

नगरपा�लकाको आव�यकता बमोिजम थप गन� �ो�सा�हत ग�रनेछ ।  कृ�ष उपज संकलन के�� �थापना ग�रनेछ । 

१.५.७ कृ�ष सेवा के�� र पशु सेवा के��ह� यस नगरपा�लकाको आव�यकता बमोिजम थप गन� स�वि�धत 

�नकायमा पहल गन� र नगरपा�लकाले आ�नै �ोतबाट सेवा सु�वधा ब�ृ� गन� काय��म बनाईनेछ । 
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१.५.८ पशु �वमा काया��मका स�व�धमा कृषक र स�वि�धत �वमा स�व�धी �नकायसंग सम�वय गर� पशु �वमा 

काय��म संचालन ग�रनेछ । 

१.५.९ पशु वधशालालाई वै�ा�नक र �यवि�थत ढंगबाट संचालनमा �याउन साझदेार खोजी गर� साझदेार� काय��म 

संचालन ग�रनेछ । 

 

 १.६  पय�टनः 

१.६.१��श� कागे�वर� मि�दर‚ नेपाल ��टको नाममा रहेको पय�टक�य सेवा सु�वधा स�प�न यु�त गोकण� फरे�ट 

�रसोट� तथा अ�तराि��य �तरको ग�फकोस� रहेको गोकण� वन लगायत अ�तराि��य �वमान�थल समेत रहेको यस 

नगरपा�लकामा पय�टक�य ग�त�व�ध संचालन र �व��नको मह�वपूण� ग�त�यका �पमा �वकास गन� स�कने ठूलो 

स�भावना रहेको ग�फकोस� र मूलपानीमा �नमा�णा�धन अ�तराि��य �तरको ��केट मैदान रहेकोले यस तफ�  थप 

पहल ग�रनेछ ।  

१.६.२ सरकार�‚ �नजी तथा दात ृ �नकायह�संगको सहयोग र सहकाय�मा यस नगरपा�लकाको नागजु�न �शवपुर� 

राि��य �नकु�जको म�यव�त� �े�मा पन� वडा नं १ र २ मा होम-�टे स�हतको पया�-पय�टन धा�म�क कागे�वर� ��केट 

ग�फ स�हत अ�य खेलकूद पूवा�धारह�को �वकास गर� खेलकूद पय�टन �वध�नको नी�त र काय��म अगा�ड बढाईनेछ 

। 

१.६.३ नगर�े��भ� रहेका साव�ज�नक प�त� ज�गाह�को लगत रा�ख भ-ूउपयोग न�सांकन गर� यस नगरलाई 

आधु�नक सु�वधा स�प�न खेलकूद शहर (Sport City) को �पमा �वकास गन� र यसबाट खेलकूद पय�टन �वध�नको 

नी�त तथा काय��म अगाडी बढाईनेछ । 

१.६.४  धा�म�क तथा पुराताि�वक मह�वका पुराना मठ मि�दरको िजण��ार भौ�तक पूवा�धारको �वकासका ला�ग 

गु�योजना बनाउने काय��म यसै आ.व.मा संचालन ग�रनेछ । 

१.६.५ �शवपुर� जलाधार �े��भ� पन� कागे�वर� धाम म�णचुड लगायतको �े�लाई समेट� पाक�  तथा �पक�नक 

�पोट�का योजना बनाईनेछ । 

१.६.६ �शवपुर� राि��य �नकु�जबाट �भा�वत �े� घो�षत गराई सो �नकु�जबाट �ा�त रकमलाई सोह� �े�को पय�टन 

�वकासमा खच� गन� �कृया �मलाईनेछ । 



कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय 
KAGESHWORI MANAHARA MUNICIPALITY OFFICE 

डाँ�छ‚ काठमाड� (Danchhi, Kathmandu) 

२०७२/०७३(2072/073) 

नी�त तथा काय��म 

 

१.६.७ कागे�वर� मि�दर �े�को �वकासलाई गु�योजना बनाइ धा�म�क पय�टन �वकास ग�रनेछ । 

 

१.७ वातावरण तथा �वप� �यव�थापनः 

१.७.१ पया�वरणीय मह�व बोकेका उप�यकाका धा�म�क र ऐ�तहा�सक दईु �मुख नद�ह� बागमती र मनहराको 

छेउछाउमा �दषुणज�य उ�योग तथा �यवसाय संचालन, अ�यवि�थत व�ती �वकास, ब�दो जनसं�या र भू-�य हँुदै 

जाने �म ब�दो छ । नगरपा�लकाको पि�चम र द��ण भएर व�ने यी र �यनका सहायक नद�ह�को �व�छता र 

सु�दरता कायम रा�न �दषुण �नय��ण तथा नद� संर�ण काय�लाई �वशेष �ाथ�मकताका साथ संचालन ग�रनेछ । 

यस काय�मा अ�धकार स�प�न बागमती स�यता एक�कृत �वकास स�म�त लगायतका �व�भ�न  राि��य अ�तराि��य 

संघ सं�थासंगको सहयोग र सम�वयलाई जोड �दईनेछ ।     

१.७.२ फोहरमैला �यव�थापन यस नगरपा�लकाको �मखु वातावरणीय सम�याका �पमा रहेको छ । फोहरमैलाको 

उ�पादनमा कमी (Recycle) �शोधन(Recycle)  पुनः�योग(Reuse) लगायतका काय�ह�लाई टोल र वडादे�खनै 

�ो�सा�हत गर� वै�ा�नक र �यवि�थत फोहरमैला संकलन र �यव�थापनको काय�लाई अगाडी बढाईनेछ । यस काय�मा 

टोल सुधार स�म�त‚ म�हला समुह‚ युवा समुह लगायत सामािजक संघ सं�थाको सहभा�गता र सकृयतालाई 

�ो�सा�हत ग�रनेछ ।  

१.७.३ पया�वरणीय स�तुलन एवं यस नगरपा�लकालाई �व�छसफा हराभरा कायम रा�न ब�ृा रोपन तथा वालउ�यान 

�नमा�ण ज�ता वातावरण मै�ी काय�लाई अगा�ड बढाईनेछ । यस �ममा �वषाधीको �योग र वनफडानी ज�ता 

काय�लाई �न��सा�हत गन� �वशेष �यान �दईनेछ ।  

१.७.४ वायो �याँस‚ सुधा�रएको चुलो‚ लगायतका वैकि�पक उजा�ह�‚ सौय� उजा�को �व��न माफ� त हा�ो नगर उ�यालो 

नगर काय��म संचालनमा �याईनेछ । यस काय��म संचालनको ला�ग वैकि�पक उजा� �व�न के��‚ राि��य तथा 

अ�तराि��य संघसं�थाह�संगको सहयोग र सहकाय�मा जोड �दईनेछ । 

१.७.५ �वनी �दषुण, वायु �दषुण ��य �दषुणलाई �नय��ण गन� तफ�  आव�यक काय��म �याईनेछ । �लाि�टक 

�योगलाई �न��सा�हत ग�रनेछ । 
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१.७.६ माटो, ढंुगा, वालुवा र �ग�ी ज�ता ख�नजज�य तथा �कृ�तज�य उ�योग संचालनका ला�ग उ�योगको आकार 

�कार हेर� �ारि�भक वातावरणीय प�र�ण (IEE) र वातावरणीय मू�यांकन(EIA) अ�नवाय� गद� लाने तफ�  आव�यक 

तयार� ग�रनेछ । 

१.७.७ भूक�प, बाढ�, प�हरो तथा आगलागी ज�ता �वप�ह� �युनीकरण तथा �तनबाट हुन स�न ेजनधनको ��तबाट 

वचाउन नाग�रक सचेतनाका काय��म आयोजना ग�रनुका साथै �वप� �यव�थापनका ला�ग आव�यक तयार� ग�रनेछ 

। 

 

१.८ व�ती �वकास तथा भवन �नमा�णः 

१.८.१ �नयमानुसार नभएका न�सापास �वपर�त �नमा�ण भएका न�सा र �फ�डमा फरक �पले �नमा�ण भएका तथा 

�फ�डमा बाटो नभएका लगायतका �नमा�ण भएका संरचनाह� न�सापासको ला�ग पेश भएका उ�त संरचनाह� 

�ा�व�धक�पले न�सापास गन� उपयु�त छ, छैन �ा�व�धकबाट �न�र�ण गर� पेश हुने ��तवेदन अनुसार न�सापास 

गन� उपयु�त दे�खएमा १००० ��वायर �फटस�म �.५०००‚ १००० ��वायर �फट भ�दा माथी २००० ��वायर 

�फटस�म � १०००० र २००० ��वायर �फटभ�दा मा�थ सबैलाइ � १५००० ज�रवाना गर� न�सापास गर� �दने । 

१.८.२ आवा�सय क�ची अ�थायी टहरा �नमा�ण गदा� � १००० र क�ची घर �नमा�ण �. २००० द�तुर �लइ �वीकृ�त 

�दने । 

१.८.३ नेपाल सरकार  उप�यका �वकास �ा�धकरण र नगर �वकास स�म�तले तोके अनु�पको मापद�ड र भवन 

�नमा�ण सं�हताको पूण� पालना हुने गर� भूक�प ��तरोधा�मक भवन �नमा�णलाई मा� �वीकृती �दान गन� र न�सा 

पास गन� काय� कडाईका साथ लागू ग�रनछे । 

१.८.४ नगरपा�लका �भ� ज�गा �ल�ट�ग तथा �ला�न�ग गन�का ला�ग अ�धकार �ा�त �नकायमा दता� भई मापद�ड 

पूरा गरेका �यवसा�यक सं�थाह�लाई मा� तो�कएका सवै मापद�ड  पूरा गन� शत�मा �वीकृती �दान ग�रनेछ । य�ता 

काय�बाट साव�ज�नक प�त� ज�गा अ�त�मण नहुने र वातावरणीय �पमा असर नपन� तफ�  पूण� सतक� ता अपनाईनेछ। 

१.८.५ �वीकृती न�सापास र �वीकृत न�सा भ�दा बढ� �नमा�णकाय� स�प�न भएको दे�खएमा �नमा�ण स�प�न 

�सफा�रस  तथा �माणप� न�दने काय�लाई कडाईका साथ लागू ग�रनेछ । 
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१.९ ल��त वग� काय��मः 

१.९.१ बालबा�लका �श�ा‚ �वा��य लगायतका बाल अ�धकारका �े�मा �व�भ�न शै��क संघसं�था सामूदा�यक संघ 

सं�था तथा गैर सरकार� संघसं�थासंगको सहकाय� र साझदेार�मा �व�भ�न काय��म संचालन ग�रनेछ । 

१.९.२ म�हलाह�को हक अ�धकार र नेत�ृव �वकासका ला�ग ता�लम‚ �शपमूलक �ान‚ अ�ययन �मण‚ अ�तरकृया‚ 

गो�ठ� लगायतका काय��म संचालन ग�रनेछ । य�ता काय��म संचालनका ला�ग म�हला समूह तथा म�हलासंग 

स�वि�धत संघ सं�थाह�संगको सहकाय� र साझेदार�मा जोड �दईनेछ । 

१.९.३ आ�दवासी, जनजा�त, द�लत पछाडी पा�रएका वग� र समुदायको हक र अ�धकारको ला�ग �य�ता वग� र 

सामुदायको समावे�शकरणका ला�ग ल��त वग�को स��य सहभा�गतामा �व�भ�न काय��म संचालनमा �याईनेछ । 

नगरपा�लकाको ग�त�व�धमा य�ता वग� र समुदायको मूल �वाह�करणको नी�त अवल�वन ग�रनेछ। 

१.९.४ नगर�े��भ� रहेका अ�पसं�यक समुदायको प�हचान गर� �तनको मूल �वाह�करणका ला�ग आव�यक 

काय��मको तजु�मा ग�रनेछ । 

१.१० युवा तथा खेलकूद 

१.१०.१ रा�य �नमा�णको मह�वपूण� िज�मेवार� वहन गन� स�ने युवा वग�को �श�ा र �वा��यसंग स�वि�धत 

काय��मह� साथै खेलकूद र रोजगार� �जृनामा सहयोग ग�रने काय��म युवा माफ� त संचालन गनु�का साथै युवा 

नेत�ृव �वकास र �वकास �नमा�णका काय�मा युवाह�को  स��य सहभा�गतालाई �वशेष �ाथ�मकता �दईनछे ।  

१.१०.२ सरकार�‚ नीिज तथा दात�ृनकायह�संगको सहयोग र सहकाय�मा यस नगरपा�लकाको नागाजु�न �शवपुर� 

राि��य �नकु�जको म�यव�त� �े�मा पन� वडा नं १ र २ मा होम-�टे स�हतको पया�-पय�टन कागे�वर� �े�लाई 

धा�म�क‚ ��केट र ग�फ स�हतको खेलकूद पूवा�धारको �वकास गर� खेलकूद पय�टन �व��नको नी�त र काय��म 

अगाडी बढाईनेछ । नगरपा�लका �भ� रहेका साव�ज�नक ��त� ज�मनह�को लगत राखी भ-ूउपयोग न�सांकन गर� 

स�भव भएस�म ( Sports City) को �पमा �वकास गन� नी�त तथा काय��म अगा�ड वढाईनछे ।  

 



कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लय 
KAGESHWORI MANAHARA MUNICIPALITY OFFICE 

डाँ�छ‚ काठमाड� (Danchhi, Kathmandu) 

२०७२/०७३(2072/073) 

नी�त तथा काय��म 

 

१.११ साव�ज�नक स�प�त संर�णः 

१.११.१ नगरपा�लका �े� �भ�का साव�ज�नक प�त� ज�गा‚ राजकूलो‚ पाट�पौवा‚ धाराकुवा‚ सडक‚ मि�दर‚ सामूदा�यक 

भवन‚ सामूदा�यक �व�यालय कलेज लगयतका साव�ज�नक स�प�तको लगत रा�ने र न�सांकन गन� र �तनीह�को 

संर�णका ला�ग �व�भ�न काय��मह� संचालनमा �याईनेछ । साव�ज�नक संप�त अ�त�मण गन� र हानी नो�सानी 

प-ुयाउने �यि�त वा संघसं�थालाई कानूनी कारवाह�को दायरामा �याईनेछ । 

१.११.२ नगरपा�लकाको भ-ूउपयोग न�सा र अ�पका�लन तथा द�घ�का�लन एक�कृत �वकास योजना यसै आ.व. 

०७२/७३ �भ� तयार ग�रनेछ। 

 

�शास�नक �यव�थापन तथा सशुासन 

१.११.२ नगरपा�लकाको आ�त�रक �शासन चु�त र द�ु�त कायम गन� सके मा� नगरवासीलाई �छटो, छ�रतो, सरल 

र  �भावकार� ढंगले सेवा सु�वधा उपल�ध गराउन स�क�छ भ�ने �व�वासका साथ नवग�ठत यस नगरपा�लकामा 

�शास�नक संरचनाको �नमा�ण गर� तदनु�प कम�चार�ह�को �यव�था गर� �भावकार� काय� �वभाजनलाई सु�नि�चत 

ग�रनेछ । सोह� बमोिजम ��ता�वत दरव�द�लाई �वीकृत ग�रनेछ । (अनुसूची -१) 

१.११.३ अनुभवी �मतावान र �वयंमा उ��े�रत कम�चार� �वना नगरवासीले चाहेज�तो नगरपा�लकाले �भावकार� 

ढंगले सेवा सु�वधा �वाह गन� सम�या हुने हँुदा कम�चार�ह�को �मता र ब�ृती�वकासका काय��मह� संचालनमा 

�याईनेछ । असल काम गन� कम�चार�लाई �ो�साहन तथा ग�ती कमजोर� गन�लाई �न��सा�हत ग�रने नी�त �लईने छ 

। 

१.११.४ वै�ा�नक ��व�धयु�त सेवा �वाह गन� ��व�ध �शपयु�त काया�लय �वना आजको आधु�नक गुण�तर�य र 

पारदश� कहुन स�दैन । तसथ� नगरपा�लकाको �भावकार� काय� संचालनलाई ��व�धयु�तर �मतावान बनाउन 

आव�यक �यव�था �मलाईनेछ । 

१.११.५ �वके���करणको �स�ा�त अनु�प नगरवासीले स�भव भएस�मका नगरपा�लकाबाट पाउने सेवा सु�वधा घर 

निजक टोल टोलमा �ा�त गन� स�ने �यवस�थाका ला�ग यसै आ�थ�क वष� दे�ख नगरपा�लकाका सवै वडा 

काया�लयह� छु�ा छु�ै संचालनमा �याईनेछ । यसर� वडा काया�लय संचालनको ला�ग आव�यक काय�लयह� संभव 
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भएस�म निजकमा रहेका सरकार� तथा सामूदा�यक भवनह�मा रा�ने �यव�था �मलाईनछे । संभव नभएका ठाउँमा 

�थानीय वडा नाग�रकम�च र सव�दल�य वैठकको �सफा�रसमा उपयु�त �थानमा रा�न आव�यक �नण�य �लईनेछ। 

१.११.६ यस नगरपा�लकाको नयाँ भवन �नमा�णका ला�ग सा�वकको डाँछ� गा.�व.स. �े�लाई आधार मानी उपयु�त 

ज�गा छनौट गर� भवन �नमा�ण काय�लाई यस आ.व.मा अगाडी बढाईनेछ । 

१.११.७ नगरपा�लका �े��भ� आधुनीक र वै�ानीक घर न�व�र�ग �णाल� लागू ग�रनछे । 

१.११.८ नगर�भ� संचालन ग�रन े�वकास एवं �शास�नक काय�मा सदाचार र सुशासनलाई जोड �ददै वडा स�चवह�लाई 

आ-आ�नो कत��य ��त िज�मेवार र उ�तरदायी बनाईनेछ साथै वडामा हुने �शा�सनक खच�लाई प�न समयानुसार 

�यवि�थत ग�रनेछ । 

१.११.९ सा�वक गा.�व.स मा काय�रत �थायी कम�चार�को पद खारेज भएको अब�थामा उ�त कम�चार�लाई �नजामती 

सेवा �नयमाबल� र यस नगरपा�लकाको कम�चार� �व�नयम २०७२ अनुसार अबधी पुगेको अब�थामा �वत एक तह 

मा�थ�लो पदमा बढुवा गन�, सा�वक गा.�व.स.ले अ�थायी वा सेवा करार र अ�यमा काय�रत कम�चार�को हकमा 

नगरपा�लकाबाट �वीकृत दरब�द�मा �थायी गन�का लागी आ�तर�क र खु�ला ��ृया�ारा पद�थापन गन� �कृया 

अगाडी बढाईनेछ । 

१.११.१० यस नगरपा�लकामा हाल मौजुदा कम�चार� दरब�द�ह�मा काय�रत �व�भ�न �ेणी र �तरमा काय�रत 

कम�चार�ह� र सामािजक �वकास काय��मका ला�ग सहयोग गन� िज.�व.स माफ� त पठाएका सामािजक प�रचालकह� र 

सा�वक गा.�व.स.का गा.�व.स. स�चवह� (नगरपा�लका घोषणा प�छ सरकारबाट अक� �यब�था नभएस�म 

नगरपा�लका �थापना भएका �म�तदे�ख अनुसूचीमा �यव�था भए बमोिजमको �ो�साहन (अ�य) भ�ता उपल�ध 

गराईनछे । (अनुसूची-२) 

१.११.११ कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकाको कम�चार� �व�नयम २०७२ लाई नगरप�रष� स�प�न भएको ९०औ ं�दन�भ� 

तयार गर� नगरपा�लका बोड�बाट �वीकृत गराई लागू ग�रनेछ । (अनुसूची-३) 

१.११.१२ कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकाको ऐ�तहा�सक प�हलो नगरप�रष� तथा साव�ज�नक�करण काय�मा ख��ने 

कम�चार�ह�लाई खाईपाई आएको वढ�मा १/२ (आधा) म�हनाको तलब बराबरको रकम उपल�ध गराईनेछ । 

१.११.१३ सा�वक गा.�व.स.ह�मा अ�थायी करार सेवामा �नयु�त भई हाल कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका काया�लयमा 

करार सेवामा काय�रत कम�चार�ह�को �याद थप गन� �नण�य नगरपा�लका वोड�लाई ��यायोजन गन� र �नजह�लाई 

हाल स�म भू�तानी ग�रएको तलव भ�ताको रकम अनुमोदन गन� �यव�था �मलाईएकोछ । 
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१.११.१४ यस नगरपा�लकामा काय�रत �थायी‚ अ�थायी तथा करार सेवामा काय�रत कम�चार�ह�लाई �ो�साहन तथा 

अ�य भ�ता यस नगरपा�लकामा उ�कृ�ट काय�स�पादन गन� ५ जना कम�चार�ह�लाई पुर�कृत गन� �यव�था 

�मलाईएकोछ। 

१.११.१५ ०७२/७३ को लेखा प�र�क �नयुि�त गन� तथा �नजको पा�र��मक �नयमानुसार भु�तानी �दने नगरपा�लका 

बोड�लाई अ�धकार �दन े�यव�था �मलाईएकोछ । 

 

१.१२ आ�थ�क �शासन एवं सशुासनः 

१.१२.१ आ�त�रक आय ब�ृ�का ला�ग �च�लत ऐन कानूनको अ�धनमा रह� करको दायरालाई फरा�कलो बनाउदै 

ल�गने �यव�थालाई समय सापे� हुने गर� लागू गन� नी�त अवल�वन ग�रनेछ । (अनुसूची-१३) 

१.१२.२ राज�व चुहावट र लेखा �नय��ण तथा नगरपा�लकाको स�पूण�काय�ह� एक�कृत क��युटराईज �णाल�बाट 

अगा�ड बढाईनेछ । 

१.१२.३ यसै आ�थ�क वष�बाट नगरपा�लकाको राज�व संभा�यता अ�ययन काय�को सु�वात ग�रनेछ ।   

१.१२.४ आ�त�रक लेखा प�र�ण चौमा�सक �पमा गराईनेछ एवं आ�दानी र �वकास खच�को �ववरण मा�सक �पमा 

साव�ज�नक ग�रनेछ । 

१.१२.५ सुशासन र सूचनाको हकलाई ��याभूत गद� नगरपा�लका माफ� त संचालन ग�रने हरेक आयोजना र 

काय��मको �ववरण लगायतका काय� �ववरण खु�ने गर� सूचना बोड� हरेक योजना�थलमा रा�खनेछ । 

१.१२.६ हरेक उपभो�ता स�म�त तथा काय��म स�प�न गन� संघसं�थाले सामािजक लेखा प�र�ण गनु� पन� 

�ावधानलाई �भावकार� �पमा काया��वयनमा �याईनेछ । 

१.१२.७ नगरवासी र �व�भ�न सरोकार प�संग �नय�मत �पमा साव�ज�नक सुनुवाईका मा�यमबाट तथा अ�य सूचना 

र संचारका मा�यमबाट नगरपा�लकाको ग�त�व�ध वारे जानकार� गराउने नी�त �लईनेछ । य�ता काय��म माफ� त 

गुनासा र ��तकृया संकलन गर� सुधारका �यासह�लाई अगा�ड वढाईनछे । 
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१.१२.८ �वकास �नमा�ण काय� संचालनको पारदश�ता, �भावकार� र �दगोपनाको अनुगमन तथा मु�यांकन काय�लाई 

�भावकार� �पमा अगाडी वढाईनेछ । 

१.१२.९ सा�वकका गा.�व.स.ह�ले २०७१ �ावण दे�ख २०७१ मं�सर २१ गतेस�म भए गरेका सवै काम कारवाह� तथा 

आय �यय र नगरपा�लका भए दे�ख गरेका काम कारवाह� तथा हालस�मको स�पूण� आ�दानी खच�लाई अनुमोदन 

यसै प�रष�बाट गन� �यव�था �मलाईएकोछ । 

१.१२.१० नगगरपा�लकाले २०७२ साल �ावण १ गतेदे�ख आ�नो नगर�े�मा लगाउने कर द�तुर अनुसूचीमा �यव�था 

भए अनुसार लगाउने �यव�था �मलाएकोछु । (अनुसूची १३) 

१.१२.११ वडा नाग�रकम�च तथा सव�द�लय सव�प��य भेलाबाट आ.व.२०७२/०७३ का ला�ग प�हलो नगरप�रषदमा पेश 

भएका योजनाह� जनसं�या‚ भूगोल र �थानीय आव�यकतालाई �ाथ�मक�करण गर� नगरपा�लका बोड�ले �नण�य गर� 

काया��वयन गन� र सोको सव�द�लय संय��बाट अनुमोदन गन� �नण�य ग�रयो ।(अनुसूची-१४) 

१.१३ �व�वधः 

१.१३.१ यस नगरपा�लका स�हत काठमा�ड� र भ�तपुरको पूव� �े�का पाँच नगरपा�लकाह� �मश गोकण��वर 

नगरपा�लका‚ कागे�वर� मनहरा नगरपा�लका‚ शंखरापुर नगरपा�लका‚ चाँगुनारायण नगरपा�लका र महाम�जु�ी 

नगरकोट नगरपा�लकाह� �मलेर साझा ��तव�ताका साथ अगाडी वढाईएको एक�कृत भूक�प �म�ृतपाक� ‚ भौग�भ�क 

अ�ययन अनुस�धान के�� तथा भकू�प ��तरोधा�मक �यवि�थत �ा�मणव�ती तथा आधु�नक शहर अ�भयानको 

आव�यक सहयोग र सहकाय�का साथ अगा�ड वढाईनेछ ।  

१.१३.२ नेपाल ��टको अ�धनमा रहेको गोकण� �नकु�जलाई नगरपा�लकाको आ�दानीको �ोतको �पमा �याउने काय� 

ग�रनेछ । 

१.१३.३ दईु नगरपा�लका गोकण��वर र कागे�वर� मनहरा नगरपा�लकाको आधार �ोतको �पमा रहेको सु�दर�जल 

�वधुत गहृमा उ�पा�दत �वजुल� �व��बाट सरकारले �थानीय �नकायलाई उपल�ध गन� रोय�ट�लाई यस 

नगरपा�लकाको आ�दानीमा �याईनेछ । 

१.१३.४ नेपाल सरकारले �म�त २०७१ माग� १६ गत ेघोषणा ग�रए बमोिजम यस नगरपा�लकामा सा�वक गा.�व.स.ह� 

गागलफेद�‚ भ�वास‚ र आलापोटमा वडाको सं�या कम भएको हँुदा सं�या तथा �समाना �नधा�रणका ला�ग �थानीय 
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�वाय�त शासन ऐन २०५५ को दफा ७३ र ७४ बमोिजम वडा सं�या बढाई �समाना कायम गन� साव�ज�नक सव�प�ीय 

�नण�यलाई यो नगरप�रष�ले पा�रत गन� �यव�था �मलाईनेछ । 

१.१३.५ नगरपा�लकाले साझेदार� र सहकाय� गदा� सं�था दता�‚ न�वकरण‚ लेखा पर��ण गरेका सं�थाह�संग मा� 

सहकाय�  गन� �यव�था लागू ग�रनेछ ।  

१.१३.६ नगरको न�साङकन र �यव�थापनबाट सबै �े�मा एक�पता �याउन मे�ो �णाल� अनुसार घर न�बर 

व�तीको नामांकरण लगायतका कामलाई आगामी आ.व.मा स�प�न ग�रनेछ । 

१.१३.७ उप�यका �वकास �ा�धकरणसँग सो स�म�तले बनाएका मा�टर �लान बमोिजम छुट बग�करण गर� सोह� 

बग�करण बमोिजम ज�गाको उपयोग गन� नी�त बनाइने छ । 

१.१३.८ सा�वक गा.�व.स.प�रष�बाट स�चा�लत योजना िज.�व.स. तथा सरकारले स�चालन गरेको (रातो �कताबमा 

समावेश) योजना यस आ.व. दे�ख �व�भ�न �नकायबाट यस नगर �े�मा संचालन ग�रनेछ र बजेटलाई �यवि�थत र 

पारदश� बनाउन योजना अनुगमन काय�लाई अगा�ड बढाईनेछ । 

१.१३.९ �वघ�ठत गा.�व.स.ह�मा दता� भई स�चालनमा रहेका उ�योग �यवसाय संघसं�थाको कर तथा सेवा शु�कमा 

ब�यौता रहेको र दता� भै अ�याव�धक न�वकरण नभएको उ�योग �यवसाय संघ सं�थालाई ब�यौता कर तथा सेवा 

शु�क यस आ.व. दे�ख असार मसा�तस�म �तन� बुझाउन आएमा ला�ने ज�रवानामा ५० ��तशत छुट �दने �यव�था 

ग�रनछे । 

१.१३.१० �वकास पूवा�धार स�चालन गदा� �वप� �यव�थापनको प�लाई �ारि�भक चरणबाटै �ाथ�मकता �दई काय��म 

स�चालन ग�रनेछ, यसको ला�ग यस �े�मा काय�रत गैर सरकार� सं�थाह�लाई प�रचा�लत ग�रनेछ । 

१.१३.११ नगरपा�लकाबाट स�पा�दत योजना तथा काय��म र ग�त�व�धह�को सुचा� �पले नगरवासीलाई स�चार गद� 

स-ुसू�चत गन� नगर �े�मा रहेका सामूदा�यक रे�डयो समेतका स�चार मा�यमह�लाई �व��न र �ो�सा�हत ग�रनेछ । 

संचार �े�संगको सहकाय�लाई �नर�तरता �दइनेछ । 

१.१३.१२ �वकास �नमा�णका काय�ह� संचालन गदा� �मागत: योजनाह�लाई औ�च�यताको आधारमा �नर�तरता �दने 

�यव�था �मलाएकोछु । नगरमा रहेको सडकको दाया-ँवायाँ उपयु�तताको आधारमा व�ृारोपण गर� �मश: यस 

नगरलाई ह�रत नगरको �पमा अगा�ड बढाइनेछ । 

१.१३.१३ सडक �नमा�ण तथा मम�त स�भार काय�मा िज�वसको काया�लय, सडक �ड�भजन काया�लय, नगरपा�लका र 

स�बि�धत �नकायसंगको सम�वयमा दोहोरापना आउन न�दन चालु आ.व.मा आव�यक �यव�था �मलाइनेछ ।  

१.१३.१४ प�रष�ले नगरपा�लकाको आब�यकता बमोिजम ि�वकृत गरेको कम�चार� दरब�द� बमोिजमका ला�ग �थायी 

कम�चार�को �यव�थापनका ला�ग �थानीय �वाय�त शासन ऐन २०५५ र सो को �नयमावल� २०५६ को �नयम २१५ 
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नी�त तथा काय��म 

 

अनुसार यस नगरपा�लकाको बडा नं ६ ब�ने  �ी गो�व�द �साद पुडासैनीलाई पदपूत� स�म�तको अ�य�मा चयन 

गन� । साथै पदपू�त� स�म�त स�व�धी अ�य काय�ह� �च�लत �नयम अनुसार ग�रनेछ ।  

१.१३.१५ नगरपा�लका �े��भ� संचालन भएका तथा संचालन हुने योजना र काय��मह�को सम� अनुगमन र 

सुप�रवे�ण गन�का ला�ग �थानीय �ोत प�रचालन तथा �यव�थापन काय��व�ध २०६९ बमोिजम नगर सुप�रवे�क 

तथा अनुगमन स�म�त गठन गर� काय��व�ध�ारा �न�द��ट गरे बमोिजम काम, कत��य तथा अ�धकार �दान ग�र उ�त 

स�म�तलाई ��या�शल बनाईनेछ । 

१.१३.१६ �थानीय �वाय�त शासन ऐन २०५५ को भाग ३ मा नगरपा�लका स�ब�धी �यव�थाको ९४ (२) ३ तथा 

�नयमावल� २०५६ को �नयम १६ र १७ बमोिजमका स�मतीह� र आव�यक कोषह� गठन ग�रनेछ । ग�ठत 

स�म�तह�को �ववरण अनुसूचीमा समावेश ग�रएको छ ।  अनुसूची १५ 

१.१३.१७ आ.व २०७१/०७२ को सा�वक गा.�व.स.ह�बाट सर� आएको िज�मेवार� र नगरपा�लका गठन प�छ 

नगरपा�लकाको    आ�त�रक �ोतबाट संकलन भएको रकम म�ये यस नगरप�रष�बाट अनुमोदन भई �ा�व�धक 

मू�याकंन स�हत अनुसूचीमा समावेश भएका योजनालाई आगामी आ.व. २०७२/०७३ �भ� स�प�न गन�का ला�ग 

आव�यक काय� अगा�ड बढाईनेछ । साथै अनुसूचीमा समावेश योजनाह� तो�कएको समय �भ� संझौता वा स�प�न 

हुन नसकेको अव�था रहेकोले उ�त काय�लाई आ.व.२०७२/०७३ मा समेत �नर�तरता �दईनेछ ।  

१.१३.१८ आकि�मक र �वशेष अव�था सजृना भई कुनै �नण�य गनु� परेमा वजेट तथा नी�तगत ��तावमा प�रमाज�न 

वा संशोधन गनु�पन� भएमा नगरपा�लका बोड�लाई अ�धकार ��यायोजन गन� �नण�य ग�रयो । 

१.१३.१९ नगरपा�लकामा हुने बोड� बैठक स�म�तका‚ बैठकह� तथा अ�य बैठकह� ब�दा सहभागी सद�यह�लाई ��त 

बैठक ��त सद�य �.७००।०० भ�ता तो�ने �नण�य ग�रयो । 

१.१३.२० सशुासन कायम गन�का ला�ग �वि�तय सशुासन जो�खम �यूनीकरण काय�योजना �नमा�ण गर� यस ैआ.व. 

दे�ख लागू ग�रनेछ ।  

१.१३.२१ यस आ.व.मा हालस�म भएको आ�दानी खच�‚ नगरपा�लका बोड� तथा राजनी�तक संय��बाट भएका 

�नण�यह�लाई अनुमोदन ग�रयो । 

१.१३.२२ �थानीय �वाय�त शासन ऐन २०५५ र �थानीय �वाय�त शासन �नयमावल� २०५६‚ �थानीय �नकाय 

आ�थ�क �शासन �नयमावल� २०६४ एवं �च�लत ऐन �नयमले गरेको �यव�था अनुसार यस नगरप�रष�को वैठक 

स�व�धी स�पूण� �कृया पुरा गर� �म�त २०७२ असार १५ गते प�रष�को �नण�य साव�ज�नक गन� �नण�य ग�रयो ।  

     

 


