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आर्थिक वर्ि २०७४/०७५ को 
नीति‚ बजेट िथा कार्िक्रम 
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ववर्र्सूची 
 

खण्ड १ - परिचय 

 

१.१ नगरको पररचर्ः- 
 

िाजधानी काठमाडौंको उत्तिपूर्वमा अर्स्थित यस नगिपालिका वर्.स. २०७१ साि मंलसि १६ गत ेनेपाि सिकाि 
मन्त्री परिषद्को ननर्वयद्र्ािा गोठाटाि‚ मूिपानी‚ डााँछी‚ भद्रर्ास‚ आिापोट ि गागिफेदी गा.वर्.स.िाई समायोजन 
गिी गठन गरिएको हो । नेपाि सिकािको लमनत २०७३।११।२२ को ननर्वय अनुसाि थिानीय तहमा परिर्त भई 
यस नगिपालिकाको नामाङ्कन सावर्क गागिफेदी गा.वर्.स. र्डा नं. १ हाि कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिका र्डा 
नं. १ मा अर्स्थित ऐनतहालसक धालमवक थिि कागेश्र्िी महादेर् मस्न्त्दि ि मनोहिा नदीको नामिे कागेश्र्िी 
मनोहिा िहन गएको व्यहोिा यहााँहरुिाई थमिर् गिाउन चाहन्त्छु । 

यस नगिपालिकाको पूर्वमा शंखिापुि नगिपालिका ि भक्तपुि स्जल्िाको चााँगुनािायर् नगिपालिका‚ पस्श्चममा 
काठमाडौं महानगिपालिकाको र्डा नं. ३२ ि गोकरे्श्र्ि नगिपालिका‚ उत्तिमा लसन्त्धुपाल्चोक स्जल्िाको मेिम्ची 
नगिपालिका पदवछ भने दक्षिर्मा भक्तपुि स्जल्िाको मध्यपुिथिमी नगिपालिका पदवछ । यो नगिपालिका हाि १ 
देखख ९ र्टा प्रशासननक र्डामा वर्भास्जत भई २७.३८ र्गव ककिोलमटि िेरफिमा फैलिएको छ । यो नगिपालिका 
उपत्यकाको अत्यन्त्तै उर्वि कृवष िेर भएको नगिपालिका हो । पूर्वतफव को मनोहिाफााँट ि पस्श्चमतफव को 
र्ागमतीफााँट कृवष उपज उत्पादनका िाथग प्रलशद्ध छन ्। यहााँ आिु‚ गोिभेडा‚ मौसमी तिा र्ेमौसमी तिकािी‚ 
धान‚ गहुाँ पयावप्त मारामा उत्पादन हुन्त्छ । नगिपालिकालभर पने गागि ि लशर्पुिी िेकको केही भाग काठमाडौं 
उपत्यकाको खानेपानीको मूि श्रोत लभर पदवछ । समलशष्तोष्र् हार्ापानी भएको यस नगिपालिकाको औसत र्षाव 
१२५ लमलिलिटिसम्म िहेको पाईन्त्छ । कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिकालभर र्ग्ने मूय य नदीमा र्ागमती ि 
मनोहिा नदी भएता पनन यी नदीका अिर्ा अन्त्य सहायक नदीहरु बासुकी खोिा‚ झरुर्ा खोिा‚ ढकाि खोिा‚ 
कागेश्र्िी खोिा‚ घट्टेखोिा‚ महादेर् खोिा िगायत अन्त्य ननयलमत पानी बग्ने खोिा/खोल्सीहरु पदवछन ्। कुनै 
समयमा ठुल्ठुिा िाजकूिाहरु संचािन भई हहउाँ द र्षावदमा पानी िाग्ने मनोहिा फााँट‚ बागमती फााँट अहहिे 
लसचंाई सुवर्धाबाट बस्न्त्चत हुन पुगेता पनन केही भागमा भने लसचंाई पुगेको देखखन्त्छ । अव्यर्स्थित र्सोर्ास ि 
नयााँ आर्ास िेर वर्थताििे मनोहिा ि र्ागमती ककनािमा िहेको उर्वि जग्गा घनार्थतीका रुपमा परिर्त भई 
शहिीकिर् तफव  वर्थताि हुाँदै गएको देखखन्त्छ । यस नगिपालिकाको मुय य धालमवक तिा ऐनतहालसक थििहरुमा 
कागेश्र्िी महादेर् मस्न्त्दि‚ चम्पक वर्नायक मस्न्त्दि‚ काष्ठभैिर्‚ सोमनतिव गीता मस्न्त्दि‚ तजे वर्नायक‚ गरे्श 
भैिर्‚ महााँकाि भैिर्‚ कोल्मतशे्र्ि‚ ििी बािकुमािी मस्न्त्दि िहेका छन ् । हाि कृष्र् प्रर्ामीहरुद्र्ािा ननलमवत 
नर्तनधाम आन्त्तरिक तिा र्ाह्य धालमवक पयवटकहरुको िाथग सम्झन योग्य थिानको रुपमा वर्कास भई िहेको 
छ‚ सािै औसत फिाककिो जलमन‚ जनघनत्र् धेिै नभएको ि प्राकृनतक हरियािीयुक्त्त भएकोिे उपत्यका लभरका 
अन्त्य नगिपालिका भन्त्दा यो नगिपालिका समुन्त्नत देखखन्त्छ । नेपािको नक्सा जथतो आकािमा िही उत्ति 
दक्षिर् भई फैलिएको यो नगिपालिका र्डा नं. १ देखख ९ सम्मको आथिवक सामास्जक सााँथकृनतक भौगोलिक 
अर्स्थिनतमा वर्वर्धता िहेको छ । यस कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिकाको र्डा नं. १ मा ननलमवत िाम जानकी 
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मस्न्त्दिका सािै वर्लभन्त्न गुम्बा ि देर्-देर्ीका मस्न्त्दिहरुिे समेत नगिपालिकामा धालमवक सहहष्रु्ता ि प्राकृनतक 
सौन्त्दयवताको उजागि गिेको पाइन्त्छ । 

 

घरधरुी िथा जनसंखर्ाः- (२०६८ – केजरिर् िथ्र्ाङ्क ववभाग स्रोि) 

वडा नं. घरधुरी महहिा पुरुर् जम्मा जनसंखर्ा 
१ - ९ १४३४० ३००२१ ३०२२६ ६०२४७ 

 

वडा 
न.ं 

ब्राम्हण क्षेत्री नेवार िामाङ/मगर/गुरुङ
/राई र शेपाि 

थारु मुसिमान कामी/दमाई ठकुरी/स
रर्ासी/दश
नालम 

अरर् जम्मा 

१- ९ १९७०६ १९२५० ६४५५ ९३२९ ३८५ ९५ १५२२ ४०४ ३१०१ ६०२४७ 
 

भूगोि िर्ि ः- 
२७.६ र्गव कक.लम. (१४४९ हेक्टि) 

 

लशक्षा क्षेत्र िर्ि ः- 
साििता ८०.९ प्रनतशत 

 

स्नािक िहसम्म पढाइ हुनेः- 
१. कास्न्त्तपुि किेज‚ ििी 
२. शहहद आदशव किेज‚ भद्रर्ास 

३. गान्त्धी तुिसी किेज‚ गोठाटाि 

४. मदन आथश्रत प्रावर्थधक लशिािय‚ गोठाटाि  

 

मा.वव. िहसम्म पढाइ हुनेः-  
१. गान्त्धी आदशव मा.वर्.‚ गोठाटाि (+ २) 
२. नेपाि िास्ष्िय मा.वर्.‚ मूिपानी (+ २) 
३. आदशव मा.वर्.‚ भद्रर्ास (+ २) 
४. लसद्थध गरे्श मा.वर्.‚ गागिफेदी (प्रावर्थधक लशिासमेत + २) 
५. तजे वर्नायक मा.वर्‚ गोठाटाि (+ २) 
 

माध्र्लमक िहसम्म पढाइ हुनेः- 
१. आनन्त्द भैिर् मा.वर्.‚ मूिपानी 
२. कास्न्त्त भैिर् मा.वर्.‚ ििी 
३. बािवर्कास मा.वर्.‚ आिापोट 

४. बाि उद्धाि मा.वर्‚ गागिफेदी 
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तनम्न माध्र्लमक िहसम्म पढाइ हुने ववद्र्ािर् संखर्ाः ४ 

प्राथलमक िहसम्म पढाइ हुने ववद्र्ािर् संखर्ाः ६  

 

स्वास्थ्र् क्षेत्र िर्ि ः 
क) थर्ाथ्य चौकी‚ गागिफेदी 
ख) थर्ाथ्य चौकी‚ आिापोट 

ग) थर्ाथ्य चौकी‚ भद्रर्ास 

घ) थर्ाथ्य चौकी‚ डााँछी 
ङ) प्रािलमक थर्ाथ्य केन्त्द्र‚ मूिपानी 
च) थर्ाथ्य चौकी‚ गोठाटाि 

छ) आयुर्ेहदक थचककत्सािय‚ भद्रर्ास 

 

कृवर् िथा पशु सेवा केरि िर्ि ः (र्स नगरपालिका क्षेत्रलभत्र समेि कार्ि क्षेत्र रहेको) 
१. स्जल्िा कृवष कायाविय‚ काठमाडौं । 

२. स्जल्िा पशु सेर्ा केन्त्द्र‚ काठमाडौं ।  

३. पशु सेर्ा केन्त्द्र‚ कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिका‚ गागिफेदी । 

 

खानेपानी िर्ि ः 
१. डााँछी भद्रर्ास खानेपानी तिा सिसफाई आयोजना 
२. भैमाि गोठाटाि खानेपानी आयोजना 
३. सावर्क आिापोट ि गागिफेदी र्थती थतिीय सानाखािका खानेपानी योजनाहरु 

४.  मूिपानीका जनता आफैं िे नीस्ज धािा तिा काठमाडौं उपत्यका खानेपानीिे वर्तिर् गिेको अप्रशोथधत पानी ि 
र्डा नं. ६ को केही भागमा उपत्यका खानेपानी कायावियबाट वर्तरित पानीको व्यर्थिापन । 

५. सानो ििी खानेपानी आयोजना नछट्टै संचािनमा आउने । 

६. कााँडाघािी खानेपानी आयोजनामा बोरिङ्ग (चािु आयोजना) 
 

ववधिू के्षत्र िर्ि ः 
सर्ै र्डाका घिधुिीमा वर्धुत सुवर्धा पुगेको ।  

 

संचार क्षेत्र िर्ि ः 
ईन्त्द्रायर्ी एक्सचञे्ज‚ चाबहहि एक्सचञे्ज‚ ि गठ्ठाघि एक्सचञे्जबाट वर्तरित मोर्ाइि टेलिफोनमा ९५ प्रनतशत 
भन्त्दा बढी जनताको पहुाँच पुगेको छ । 

 

सडक संजाि िर्ि ः 
१. जोिपाटी - सााँखु सडक 
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२. पेप्सी - ब्रम्ह्खेि सडक 

३. कागेश्र्िी चक्रपि 

४. नतर्ािीटोि - चााँगुनािायर् सडक 

५. कक्रकेट मैदान - बोड ेसडक 

६. ििी - गोकर्व सडक 

७. गान्त्धी – महान्त्टाि - मूिपानी सडक 

८. गान्त्धी – र्ीिेन्त्द्रचोक - मूिपानी सडक 

९. डााँछी - गागिफेदी सडक 

१०. सुन्त्दिीजि - आिापोट सडक 

११. र्ागमती - तजे वर्नायक - हिहि महादेर् सडक 

१२. दिुसञ्चाि - कृष्र्चौि - अड्डापाटी सडक 

१३. नयााँपाटी - वर्.वप.चोक - भद्रबास सडक 

१४. ििी - डुमाखाि - मूिपानी सडक 
 

१.२ ववध्र्मान अवस्थाको समीक्षा 

१.२.१ सवि पक्ष 

काठमाडौं स्जल्िाको पूर्व उत्ति भागमा अर्स्थित यस कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिका र्ागमती तिा मनोहिा 
नदीको र्ीचमा अर्स्थित छ । उत्ति दक्षिर् फैलिएको नगिको भूगोि उर्वि कृवष िेर थियो । हाि र्थती 
वर्कासिे सावर्कका गोठाटाि‚ मूिपानी ि डााँछीको मनोहिापट्टीको भाग सहिीकिर् भएता पनन अझै र्ागमती ि 
भद्रबास‚ आिापोट ि गागिका जलमनमा कृवष व्यर्साय गिी जीर्न ननर्ावह गने नगिर्ासीहरुको संय या अत्यथधक 
छ । यसिव पयावप्त जलमन‚ जंगि ि जि (पानी) भएको यो थिान भोलिका हदनमा आधुननक सुवर्धा सम्पन्त्न 
शहि‚ पयवटन पूर्ावधािको वर्कास ि नगिलभर पने सुवर्धा सम्पन्त्न गोकर्व रिसोटव‚ अन्त्तििास्ष्िय थतिको 
गल्फकोसव‚ िास्ष्ियथतिको कक्रकेट मैदान‚ लसन्त्धुपाल्चोकको मुय य नाका जोिपाटी - सााँखु सडक ि भोलिका 
हदनमा ननमावर् गरिने पूर्ावधाि नगिको वर्कासको िाथग आर्श्यक छ ।  

१.२.१ कमजोर पक्ष 

नगिपालिका गठन हुनु अनघ प्रशासननक रुपिे गहठत गाउाँ  वर्कास सलमनतहरुको आथिवक िमता ि फिक फिक 
भूगोि ि पूर्ावधािको वर्कासमा एक रुपता नभएको कािर्िे नगिपालिका गठन भएपनछ त्यसको असि लसङ्गो 
नगिलभर पनुव अन्त्यिा होइन‚ काठमाडौं महानगिपालिकासंग जोडडएको गोठाटािमा नतव्र शहिीकिर् मूिपानी ि 
डााँछीको तल्िो भागमा पनन सोही अनुरुप व्यर्स्थित बथती वर्कास‚ जग्गा ककनर्ेचिे गदाव नत गा.वर्.स.को 
आन्त्तरिक श्रोत पयावप्तता थियो भने अन्त्य गा.वर्.स. भद्रबास‚ आिापोट ि गागिमा अत्यन्त्त न्त्यून आयश्रोत 
जसिे गदाव नगिका केही भागमा पूर्ावधाि बने केही भाग पूर्ावधाि वर्हहन िहे जसिे गदाव वर्कासमा एक रुपता 
िहेन । अव्यर्स्थित र्थती वर्कासिे गदाव अहहिेको अर्थिामा नतव्र शहिीकिर् भएका नय थिानमा मापदण्ड 
बमोस्जमका सडक ननमावर्मा समथया पिेको छ । घि ननमावर् भएका छन ्। नत घििे मापदण्ड पु-याएि ननमावर् 
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गिेका छैनन‚् नक्सा पास छैन‚ जनसंय याको चापिाई धान्त्ने प्रयाप्त खानेपानी वर्तिर् गनव सककएको छैन‚ 
आन्त्तरिक िाजश्र्का श्रोत व्यर्स्थित छैन‚ उध्योग व्यर्साय दताव नवर्किर् गरिएको छैन‚ नगिमा ढिको 
व्यर्थिा छैन‚ नगिर्ालसको आकांिा महोत्र्कांिा छ यस अर्थिामा थिानीय ननकाय सञ्चािन गने ऐन‚ कानून 
नहुनु कुशि प्रशासक ि अनुभवर् दि जनशस्क्तको अभार् अहहिेको अर्थिामा अहहिे हाम्रा कमजोि पिका 
रुपमा िहेका छन ्। 

 

१.२.३ अवसर 

पयावप्त जग्गा जलमन‚ आन्त्तरिक श्रोत‚ कुशि व्यर्थिापक ि जनशस्क्त तयाि गिी योजनार्द्ध तरिकािे वर्कास 
योजना अगाडड बढाउदा यो नगिपालिका अन्त्य नगिपालिकाको दााँजोमा उत्कृष्ट नगिपालिका बनाउन सककन्त्छ । 
गोकरे्श्र्ि नगिपालिका ि शंखिापुि नगिपालिकासंग सहकायव गिी सुन्त्दिीजि‚ गागि‚ मखर्चुड ि जहिलसपंौर्ा 
समेटी एकककृत पयवटन पूर्ावधािको वर्कास‚ सिोकािर्ािा ननकाय‚ िास्ष्िय खेिकुद परिषद् ि नेपाि िष्टको 
सहयोगमा कक्रकेट थटेडडयम‚ गोकर्व गल्फ ि खािी िहेका ठुिा सार्वजननक िरेमा अन्त्य पूर्ावधाि सहहतका 
थटेडडयम ननमावर्‚ भौनतक पूर्ावधािमा िगानी गिी सामुदानयक किेज ि थकुिहरुमा प्रावर्थधक वर्षयमा अध्यापन 
गिाई लशक्षित बेिोजगािहरुको अन्त्त्य‚ नगिलभरको महत्र्पूर्व अंगका रुपमा िहेका सडक वर्थताि ि थतिोन्त्ननत 
प्रशोथधत खानेपानी वर्तिर् िगायतका कायव यो नगिपालिकाको अर्सिका रुपमा लिएका छौं ।   

१.२.४  चुनौिी 

नतव्र गनतमा अव्यर्स्थित शहरिकिर् हुाँदै गएको यस नगिपालिकामा सााँघुिा बाटा‚ अव्यर्स्थित ढि‚ 
खानेपानीको समथया‚ घना र्थती‚ मापदण्ड वर्परित भर्न‚ खुल्िा िेरको अभार् िहेको र्डा नं. ९‚ ८‚ ७‚ ६ ि ५ 
नं. र्डाहरुमा व्यर्स्थित गनव कहठनाई छ भने ग्रालमर् परिर्ेशमा िहेको यस नगिपालिकाको र्डा नं. १‚ २‚ ३ ि 
४ नं. र्डाहरुमा पयवटन ि आधुननक कृवष खेनतिाई संचािन गनव यस नगिपालिकाको िाथग कहठनाई महशुस 
गरिएको छ । नगिपालिकाको िाथग मुय य चुनौतीको रुपमा िहेका सााँघुिा बाटोिाई MTMP अन्त्तगवत िागु गनव 
कहठनाई देखखन्त्छ । र्ातार्िर्को हहसाबिे हाि मनोहिा नहदिाई थर्च्छ िाखु्न पने देखखन्त्छ । 

(क) संवर्धान प्रदत्त थिानीय कानूनको अभार् 

(ख) ननर्ावथचत प्रनतननधीमा वर्ज्ञताको अभार्  

(ग) थिानीय नगिर्ासीको वर्कासप्रनतको नतव्र आकांिा 
(घ) अव्यर्स्थित र्थती व्यर्थिापन 

(ङ) खानेपानीको उथचत व्यर्थिापनको अभार् 

(च) सााँघुिा सडक ि आर्श्यक पूर्ावधािको अभार् 

(छ) न्त्यून जनसहभाथगता 
(ज) आन्त्तरिक श्रोतको उथचत व्यर्थिापन नहुनु 

१.३  वावर्िक नीति‚ बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमाका िार्ग अविम्बन गररोको पद्दति 

 नगिको आथिवक वर्कास ि गरिर्ी ननर्ािर्मा प्रत्यि योगदान पुयावउने  

 उत्पादनमुिक ि नछटो प्रनतफि हदने  
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 िाजश्र् परिचािनमा योगदान पुयावउने 

 जनसहभाथगता अलभर्दृ्थध गने 

 िैंथगक‚ सामास्जक समार्शेीकिर् अलभर्दृ्धी गने 

 र्ातार्िर् संििर् ि वर्पद् व्यर्थिापनमा योगदान पुयावउने 

 थिान वर्शेषको मौलिक साँथकृनतको प्रर्द्वधन गने  

१.४ आर्ोजना प्राथलमकककरणका आधारहरु 

 नगिको आथिवक वर्कास ि गरिर्ी ननर्ािर्मा प्रत्यि योगदान पुयावउने 

 उत्पादनमूिक ि हदगो प्रनतफि हदने िाजश्र् परिचािनमा योगदान पुयावउने 

 जन सहभाथगता अलभर्दृ्धी गने 

 िैङ्कथगक सामास्जक समार्शेीकिर् अलभर्दृ्धी गने 

 र्ातार्िर् संििर् ि वर्पद् व्यर्थिापनमा योगदान पुयावउने 

 थिान वर्शेषको मौलिक साँथकृनत प्रर्द्वधन गने ।  
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खण्ड - २ 

चािु आ.व. २०७३/०७४ को समीक्षा 
 

चािु आथिवक र्षव २०७३/०७४ को आय ि व्ययको वर्र्िर्मा चािु आथिवक र्षव २०७३ फाल्गुन २७ गत ेसम्म 
थिानीय ननकाय िहाँदाको समयसम्मको आय तफव  आन्त्तरिक श्रोत परिचािनबाट रु. ६ किोड २१ िाख ०९ हजाि 
रुपैयााँ‚ सामास्जक सुििा कायवक्रम तफव  रु. १ किोड ६२ िाख ४८ हजाि ४ सय रुपैयााँ‚ सिकािी अनुदान तफव बाट 
रु. १ किोड ३५ िाख ४७ हजाि २ सय रुपैयााँ‚ स्जल्िा समन्त्र्य सलमनतबाट रु. २५ िाख‚ िागत सहभाथगताबाट 
रु. ६९ िाख ि गत र्षवको स्जम्मेर्ािी रु. ८ किोड ३४ िाख ३८ हजाि ३ सय रुपैयााँ गिी कूि आम्दानी रु. १८ 
किोड ४७ िाख ४२ हजाि ९ सय रुपैयााँ प्राप्त भई खचवतफव  चािु खचव रु. ३ किोड २० िाख ५ सय रुपैयााँ‚ 
पूाँस्जगत खचव रु. २ किोड २४ िाख ५२ हजाि ५ सय रुपैयााँ खचव भई १३ किोड २ िाख ८९ हजाि ९ सय रुपैयााँ 
थिानीय तहमा स्जम्मेर्ािी सारिएको छ । 

त्यसै गिी थिानीय तहको गठन पश्चात लमनत २०७४।०३।३० सम्मको आय तफव  थिानीय ननकायबाट स्जम्मेर्ािी 
सिेको १३ किोड २ िाख ८९ हजाि ९ सय रुपैयााँ‚ आन्त्तरिक आय तफव  ४ किोड ३९ िाख ३६ हजाि २ सय 
रुपैयााँ‚ सिकािी अनुदान तफव बाट ९ किोड ९६ िाख ९ हजाि ४ सय रुपैयााँ‚ स्जल्िा समन्त्र्य सलमनतबाट ३२ िाख 
रुपैयााँ‚ ि िागत जनसहभाथगता बाट रु. १९ िाख ४७ हजाि ४ सय गिी कूि जम्मा रु. २७ किोड ८९ िाख ८२ 
हजाि ९ सय रुपैयााँ प्राप्त भई खचवतफव  चािु खचव रु. ५ किोड १८ िाख ७६ हजाि रुपैंया‚ पूाँस्जगत खचवतफव  १० 
किोड ७७ िाख ७३ हजाि ८ सय रुपैंया खचव भई रु. ११ किोड ९३ िाख ३३ हजाि १ सय रुपैंया मौजाद िहेको 
छ ।  

आ.र्. २०७४/०७५ को प्रिम नगि सभामा कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिकाको र्ावषवक नीनत तिा कायवक्रम प्रथतुत 
भइिहाँदा वर्गतमा नगिपालिकाबाट भए/गिेका आथिवक‚ सामास्जक‚ प्रशासननक‚ योजना एर्ं िक्षित कायवक्रमको 
प्रगनतका सम्बन्त्धमा सार्वजननक सुनुर्ाई‚ मालसक प्रनतर्ेदन‚ सामास्जक परििर्‚ अधवर्ावषवक एर्ं र्ावषवक समीिा 
माफव त सार्वजननकीकिर् गरिसककएकोिे सो बािेमा पुनः प्रथतुत गरििहन आर्श्यक नपने हुाँदा यस सुन्त्दि 
नगिपालिकाको दीघवकािीन योजना सहहतको समदृ्ध ि समनु्त्नत नगिको रुपमा वर्कास गने मूि िक्ष् य "स्वच्छ‚ 
सर्ा हराभरा‚ बनाऔ ंकागेश्वरी मनोहरा" भन्त्ने नािािाई आत्मसात गदै आगामी आथिवक र्षव २०७४/०७५ को 
बजेट ि नीनत तिा कायवक्रम तय गरिएको छ । 
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खण्ड – ३ 
आगामी आ.व. २०७४/०७५ को नीति बजेट िथा कार्िक्रम 

 

३.१ सोच  

र्थगवय‚ जानतय‚ भावषक‚ िैङ्थगक‚ सााँथकृनतक‚ धालमवक ि िेत्ररय भेदभार्को अन्त्त्य गरि समार्ेशी शासन 
प्रर्ािीको अभ्यास गिी आथिवक सम्भार्ना ि प्राकृनतक श्रोतहरुको पहहचान गरि यस नगिपालिकाको 
आथिवक‚ सामास्जक ि सााँथकृनतक पिको वर्कास गदै श्रोत सम्पन्त्न‚ समदृ्ध नगिपालिका ननमावर् गरिनेछ 
।  

३.२ िक्ष्र्  

नेपािको संवर्धानको ममव अनुरुप थिानीय जनतािाई श्रोत‚ साधन‚ अथधकाि सम्पन्त्न बनाई जनतािे 
जनताद्र्ािा जनताकै िाथग शासन गिेको अनुभर् हुने गिी सेर्ा प्रर्ाहमा सुधाि गिी नमूना नगिपालिका 
बनाउने िक्ष्य लिइएको छ ।  

३.३ उद्देश्र् 

 थिानीय तह थिानीय जनताकै सर्ावङ्थगर् वर्कास गनव सुननस्श्चत गने कानूनी संथिा हो भन्त्ने 
सकािात्मक धािर्ाको वर्कास गने नीनत तिा कायवक्रम तय गने‚ हदगो एर् ंउत्पादनलशि वर्कासका िाथग 
नीस्ज नागरिक िेर िगायत अन्त्य सिकािी/गैिसिकािी संघसंथिािाई पािदलशवता‚ जर्ाफदेहहता ि 
प्रजातास्न्त्रक प्रकक्रया अर्िम्बनमा जोड हदने । 

 

३.४ अपेक्षक्षि उपिब्धी 
 सेर्ामा सहज पहुाँच‚ जनता िक्षित कायवक्रम‚ श्रोत साधनको अथधकतम सदपुयोग‚ सूचना प्रर्ािीको 

वर्कास‚ िेरगत कायवक्रम माफव त कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिकािाई आथिवक सामास्जक सााँथकृनतक रुपमा 
समदृ्ध बनाई जनताको स्जर्नथतिमा सुधाि गने ि समानुपानतक न्त्याय थिापना गने । 

 

३.५. वावर्िक बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा गदाि अविम्बन गररोका प्रमुख नीति िथा आधारहरु 

३.५.१ 

समग्र नीति िथा आधारहरु 

१. सडक िथा र्ािार्ािः 
 

१.१ उपत्यका नगि वर्कास सलमनतिे उपत्यकालभर तय गिेको बथती थतिीय सडक‚ दईु र्ा दईु भन्त्दा बढी 
र्डािाई जोड्ने सडक‚ यस नगिपालिकाको भौनतक पूर्ावधाि वर्कासमा महत्र्पूर्व भूलमका िाख्न ेसडक ि 
िाज्यिे तोकेको िाजमागव तिा सहायक मागवको चौडाईिाई आधाि मानी सडकहरुको चौडाई तोककनेछ । 

१.२ नगिपालिकाको महत्र्पूर्व सडकको चौडाई तोककएका सडक छेउमा ननमावर् हुने संिचनाको घि नक्सा 
पास गदाव नयााँ घिको ननमावर् सम्बन्त्धमा र्थती वर्कास शहिी योजना तिा भर्न ननमावर् सम्बन्त्धी 
आधािभूत ननमावर् मापदण्ड २०७२‚ संशोथधत २०७३ सहहत िागु गिी सककएकोिे ननिन्त्तिता हदइनेछ । 
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१.३ र्ागमती‚ महादेर् ि मनोहिा नदी ककनािाहरुमा ढि ननकास सहहतको कोरिडोि ननमावर् गने सािै उक्त 
िेरमा ि नगिपालिकाको अन्त्य सम्भाव्य िेरमा आधुननक‚ सुवर्धा सम्पन्त्न एर्ं भूकम्प प्रनतिोधात्मक 
र्थती वर्कास कायवक्रम अगाडड बढाइनेछ । उक्त योजनािाई वर्थततृ अध्ययनका िाथग बजेटको 
व्यर्थिा गरिएको छ ।  

१.४ नगििेर लभरका वर्लभन्त्न नगिथतिीय सडकहरुिाई केन्त्द्रीय थति‚ स्जल्िा थतिीय तिा नगि थतिीय 
बजेट तिा कायवक्रम माफव त क्रमशः कािोपर े ि ढिान गदै जाने कायविाई प्रािलमकताका साि िाग ु
गरिनेछ । 

१.५ नगि यातायात गुरुयोजनािाई पूर्वता हददैं सडकको मापदण्ड तोकी सोही अनुरुप यातायात सेर्ा 
संचािनको र्ातार्िर् ननमावर् गरिनेछ । सािै सहुलियत दिमा अन्त्ति नगिथतिीय नगि बस सेर्ा 
संचािनमा समन्त्र्य ि सहकायव गरिनेछ ।  

१.६  िागत जनसहभाथगतामा आधारित बथती थतिीय सडक वर्थतािको योजना कायावन्त्र्यनमा ल्याइनेछ ।  
१.७  मुय य सडक ि सहायक सडक छेउमा ननमावर् भएका घि कम्पाउण्डको पानी व्यर्स्थित नगिी सोझ ै

सडकमा छोड्ने कायविाई ननरुसास्त्हत गिी कानुनी दायिामा ल्याइनेछ । 
१.८  ननमावर् सम्पन्त्न भई हाि चािु हाितमा िहेको सडकको थतिोन्त्ननत गनव‚ सडकको ियाक खोिी हाि 

संचािनमा नआएको सडकको थिानीय आर्श्यकता बमोस्जम संचािन गनव ममवत/संभाि िकमको 
व्यर्थिा गने ि नयााँ ननमावर् हुने सडकको हकमा थिानीय नगिर्ासीको सहमनत ि सहकायवमा वर्शेष 
जोड हदइनेछ । 

१.९ यस नगिपालिकाको पूर्ावधाि वर्कासको मुय य मेरुदण्ड र्ागमती कोरिडोि ि मनोहिा कोरिडोिका 
सम्बन्त्धमा हाि गोकरे्श्र्ि मस्न्त्दिसम्म ननमावर् भएका सडक तिा ढि व्यर्थिापनिाई 
सुन्त्दिीजिसम्म वर्थताि गने ि मनोहिा कोरिडोिको लसमाङ्कन िेखाङ्कन चााँडो सम्पन्त्न गिी उक्त 
थिानमा ढिसहहतको करिडोि ननमावर् कायव सुरु गनव आर्श्यक सम्बस्न्त्धत ननकायको सहयोग लिई 
पहि गरिनेछ । 

१.१० नगिपालिका िेरलभर िहेका सार्वजननक यातायातको पाककव ङ्ग थिििाई व्यर्स्थित गने कामिाई वर्शेष 
प्रािलमकता हदई वर्लभन्त्न संघ-संथिासंग सहकायव गरिनेछ ।  

१.११ नतिगंगा ताम्रगंगा सडक ननमावर् गनव कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिकासंग जोड्ने गिी अगाडड बढाउन 
काठमाडौं उपत्यका वर्कास प्राथधकिर्संग समन्त्र्य गरिनेछ । 

१.१२ बाटो कािोपरे गनव‚ ढिान गनव ि ब्िक छाप्नको िाथग ५०-५० अन्त्तगवत ३ किोड बजेट वर्ननयोजन 
गरिएको छ । योजनाको प्रािलमकताका आधािमा बजेट िकम तोककने छ । 

१.१३ बजेट वर्ननयोजन गदाव MTMP को मापदण्डमा पिेका सडकिाई वर्शेष प्रािलमकता हदईनेछ । 

२.   खानेपानी िथा ढि तनकासः 
 

२.१ नगि िेरलभरका पानीका श्रोतहरु पहहचान गिी संििर् गरिनेछ । एकककृत खानेपानी योजना तिा 
कायवक्रम संचािन गनव नगि थतिीय गुरुयोजनाको कायव अनघ बढाइनेछ । 

२.२ नगिपालिकालभर खानेपानीिाई सबै नगिर्ासीको न्त्यूनतम आर्श्यकता बमोस्जम पुर याउन हाि 
सञ्चािनमा भएका खानेपानीका श्रोतहरुको व्यर्थिापन‚ वर्तिर्‚ पाईप िाइनको ममवत‚ सुधाि ि 
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व्यर्थिापनको कायविाई आगामी आ.र्.मा पनन ननिन्त्तिता हदइनेछ । सो कायवका िाथग आर्श्यक 
बजेटको व्यर्थिा गरिएको छ ।  

२.३ मेिम्ची खानेपानी आयोजनािाई पहहिो चिर्मा पानी वर्तिर् गनव पहि गने‚ हाि के.यु.के.एि.िे 
काठमाडौं महानगिपालिकामा वर्तिर् गिेको खानेपानीको मूिश्रोत कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिका तिा 
गोकरे्श्र्ि नगिपालिकालभर िहेको लशर्पुिी जिाधािबाट प्राप्त हुने पानी भएकोिे उक्त पानीबाट 
के.यु.के.एि.िे प्राप्त गने िकमबाट प्रभावर्त िेरमा खानेपानी व्यर्स्थित गने कायवमा 
के.यु.के.एि.संगको सहकायविाई अगाडड बढाइनेछ । 

२.४ बढ्दो शहिीकिर् ि र्थती वर्काससंगै ढिको व्यर्थिापन यस नगिपालिका लभरको मुय य समथयाको 
रुपमा िहेको छ । यस क्रममा नगििेर लभरका र्डा नं. ५‚ ६‚ ७‚ ८ ि ९ का बथतीमा क्रलमक रुपमा 
ढि ननकासको कायवक्रमिाई शहिी वर्कास मन्त्रािय अन्त्तगवतका ननकाय ि थिानीय उपभोक्ताको 
सहकायवमा संचािनमा ल्याउन जोड हदइनेछ । सबै टोि ि र्थतीमा क्रलमक रुपमा ढि ननकासको 
कायवक्रमिाई शहिी वर्कास मन्त्रािय ि अन्त्तगवतका ननकाय माफव त संचािनमा ल्याउन जोड हदइनेछ । 
खानेपानी‚ ढि ननकास‚ खुल्िा हदशामुक्त िेर ि सिसफाई सम्बन्त्धी जनचतेनामुिक वर्वर्ध कायवक्रम 
संचािन गरिनेछ ।  

२.५ नगिपालिकालभर खानेपानी योजनाको सेर्ा वर्थताि िगायत वर्तरित पानी वपउन योग्य बनाउनको 
िाथग ठोस कायव अनघ बढाइनेछ । 

२.६ नगिपालिका िेरलभरका पिम्पिागत धािो‚ कुर्ा‚ ईनाि‚ पाँधेिो‚ पोखिी िगायत खानेपानीका श्रोतहरुको 
संििर्मा जोड हदइनेछ । 

२.७ नगिपालिकाको र्डा नं. ९ मा सुरु भएको खानेपानीको समथया समाधानका िाथग सुरु गरिएको योजना 
यसै र्षव सम्पन्त्न गनव सम्बस्न्त्धत ननकायमा पहि गरिने तिा र्डा नं. ६ ि ७ मा समेत पानी 
वर्तिर्का िाथग पहि गरिनेछ ।  

३.   लशक्षाः 
 

३.१ नगि िेरलभर िहेका सार्वजननक िेरका शैक्षिक संथिाको शैक्षिक गुर्थति‚ वर्द्यािी संय या ि भौनतक 
पूर्ावधाि तिा आर्श्यक जनशस्क्तको आाँकिन गिी नगिर्ासीको सहयोग ि समन्त्र्यबाट पूर्ावधािको 
वर्कास गिी गुर्थतिीय लशिा प्रदान गनव वर्शेष कायवक्रम ि बजेटको व्यर्थिा गरिएको छ । 

३.२  नगिपालिकािे िोक सेर्ा तयािी किा जथता कायवक्रम संचािनमा प्रािलमकता हदइनेछ । 
३.३ नगिपालिकालभर पने सामुदानयक किेजहरुको व्यर्थिापन सुधाि‚ पूर्ावधाि वर्कास ि गुर्थतिीय 

कायवक्रम खचवको िाथग बजेटको व्यर्थिा लमिाइनेछ । 
३.४  CTEVT िगायत वर्द्यािय थतिबाट प्रावर्थधक लशिाको िािनी गने कायविाई िप प्रोत्साहन ि सहयोग 

गरिनेछ । यस नगिपालिकाको र्डा नं. ८ मा संचालित मदन आथश्रत प्रावर्थधक लशिाियसंग समन्त्र्य 
गिी प्रावर्थधक लशिािाई प्रोत्साहन गरिनेछ । 

३.५  नगिपालिकामा िहेका सामूदानयक ि नीस्ज वर्द्याियबाट एस.ई.ई. पिीिामा सर्ोत्कृष्ट ननतजा ल्याउने 
एक/एक मा.वर्.िाई प्रोत्साहन थर्रुप प्रिम हुनेिाई रु. २/२ िाख ि सो वर्द्याियबाट प्रिम हुने 
वर्द्यािीिाई १/१ िाख िकम उपिब्ध गिाइनेछ । वर्द्याियिाई उपिब्ध गिाइएको िकम वर्द्याियको 
शैक्षिक गुर्थति र्दृ्धी गने कायवक्रममा खचव गनुवपनेछ ।  
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३.६ लशिािाई अननर्ायव गदै प्रावर्थधक‚ व्यर्सानयक‚ लसपमूिक‚ िोजगािमूिक एर्ं जनमुखी बनाउाँ दै िैजाने 
नीनत नगिपालिकािे अर्िम्बन गनेछ सािै सामुदानयक वर्द्याियको गुर्थति र्दृ्थध गनव नीस्ज 
वर्द्यािय सिह ननतजा प्राप्त हुने गिी अगाडड बढाउन प्रोत्साहन गरिनेछ । 

३.७ दलित‚ वर्पन्त्न जेहेन्त्दाि वर्द्यािीिाई अध्ययनमा प्रोत्साहन गनव Bachelor मा अध्ययनित 
वर्द्यािीिाई एकमुष्ट रु. १५‚०००।– र्ावषवक रुपमा उपिब्ध गिाइनेछ । 

३.८ पारित आथिवक ऐन‚  २०७४ को दफा १३ संग सम्बस्न्त्धत अनुसूची १२ को घिजग्गा मूल्याङ्कन 
लसफारिसमा वर्द्यािी प्रयोजनका िाथग रु. २०००।– एकमुष्ट लिने ि वर्द्यािीिे ननर्ेदन हदाँदा 
सम्बस्न्त्धत किेज र्ा युननभलसवटीको पर अननर्ायव गिी वर्द्यािीिाई िाहतको व्यर्थिा गरिएको छ । 

४.     स्वास्थ्र् िथा र्ोहोरमैिा व्र्वस्थापनः 
 

४.१  नगिर्ासीहरुको सु-थर्ाथ्यका िाथग थर्च्छ ि सफा र्ातार्िर् कायम गनव थर्ाथ्य सम्बन्त्धी जनचतेना 
जगाउने कायविाई प्रोत्साहहत गरिनुका सािै उक्त कायवमा टोि वर्कास संथिािाई सकक्रय बनाइनेछ । 
सािै आ.र्. २०७४।०७५ लभर पूर्व खोप नगिपालिका घोषर्ा गरिनेछ । 

४.२ बािबालिका ि महहिा थर्ाथ्यका िेरमा महहिा थर्ाथ्य थर्यंसेवर्का‚ नगि िेरमा कायवित थर्ाथ्य 
संथिा ि थर्ाथ्यकमीहरुसंगको सहकायवमा वर्लभन्त्न पोषर् खोप‚ थर्ाथ्य लशवर्ि‚ थर्ाथ्य लशिा 
िगायत गुर्थतिीय थर्ाथ्य सेर्ा वर्थताि कायवक्रम सचंािन गरिनेछ । नगिपालिका िेरलभरका 
थिावपत थर्ाथ्य संथिाहरुिाई आर्श्यकता पहहचान गिी ननमावर्ाथधन प्रािलमक थर्ाथ्य केन्त्द्र ि 
प्रािलमक थर्ाथ्य केन्त्द्रहरुको भौनतक तिा िमता वर्थतािको कायवक्रममा जोड हदइनेछ । 

४.३ यस िेरमा सावर्कमा नगिपालिकािे तिा अन्त्य संघ-संथिािे संचािनमा ल्याएका एम्बिेुन्त्स सेर्ािाई 
सबै नगि िेरमा पुर याउन सककने गिी गुर्थतिीय एम्बुिेन्त्स सेर्ा संचािन गरिनेछ । 

४.४ खुल्िा हदशामुक्त नगिपालिकाको िाथग सावर्क गा.वर्.स.हरुिे सुरु गिेका कायवक्रमिाई अगाडड बढाई 
नगिपालिकािाई आ.र्. २०७४।०७५ को असोज मसान्त्तलभर खुल्िा हदशामकु्त नगिपालिका घोषर्ा गिी 
पोष्ट ओ.डड.एफ.को कायवमा जोड हदइनेछ । 

४.५  आिापोट थर्ाथ्य चौकीको भौनतक पूर्ावधािको वर्कास भई सकेको अर्थिािाई मध्य नजि गदै 
आिापोट थर्ाथ्य चौकीमा र्थिवङ्ग सेन्त्टि संचािन गनव दि जनशस्क्त सहहत आर्श्यक बजेटको 
व्यर्थिा गरिनेछ । 

४.६  यस नगिपालिका लभरका सब ैथर्ाथ्य चौकीहरुको प्रभार्कािी व्यर्थिापन गरिनेछ । सािै अत्यार्श्यक 
औषथधको अभार् हुन नहदनका िाथग आर्श्यक बजेटको व्यर्थिा गरिनेछ । 

४.७  ग्रामीर् महहिाहरुको थर्ाथ्य समथया पहहचान गिी िोग ननदान गनवका िाथग महहिा वर्शेष थर्ाथ्य 
लशवर्ि संचािन गरिनेछ । 

४.८ यस नगिपालिका अन्त्तगवत िहेका वर्लभन्त्न थर्ाथ्य केन्त्द्रमा कायवित िहेका महहिा थर्ाथ्य 
थर्यंसेवर्काहरुिाई खाजा तिा यातायात खचव मालसक रु.१०००।- भत्ताको िाथग आर्श्यक बजेटको 
व्यर्थिा गरिएको छ । 

४.९ फोहोिमैिा व्यर्थिापन कायविाई प्रभार्कािी रुपमा कायावन्त्र्यन गनव फोहोिमैिा व्यर्थिापन कोष खडा 
गरिनेछ । 
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४.१० फोहोिमैिा व्यर्थिापनका िाथग काठमाडौं उपत्यका एकककृत फोहोिमैिा व्यर्थिापन आयोजनासंग 
सहकायव गने नीनत लिइनेछ । सािै फोहोिमैिा व्यर्थिापनका सम्बन्त्धमा िगानी बोडव नेपािको कायव 
योजना अनुसाि सो संथिासंग सम्झौता गिी काठमाडौंका सबै नगिपालिकासंग सहकायव गिी अगाडड 
बढाइनेछ । 

४.११ खोिा‚ नदीिाई सफा िाख्न ठाउाँ  ठाउाँमा सूचना बोडव िाख्न ेव्यर्थिा लमिाइनेछ ।  

४.१२ घि‚ आाँगन‚ टोि‚ सडक‚ वर्द्यािय‚ सार्वजननक थिि सफा िाख्न अलभयान संचािन गरिनेछ । 

४.१३ महत्र्पूर्व थिानको पहहचान गिी सार्वजननक शौचाियको ननमावर् तिा व्यर्थिाको कायविाई अगाडड 
बढाइनेछ ।  

४.१४ सावर्क मूिपानी हाि र्डा नं. ६ मा ननलमवत थर्ाथ्य भर्निाई १५ शैयाको अथपतािको िाथग वर्शेष पहि 
गरिनेछ । 

५.  कृवर्ः 
 

५.१ कृवष पेसा नगिर्ासीहरुको प्रमुख पेसा मध्ये एक हो भन्त्ने कुिािाई मध्यनजि गिी जीवर्कोपाजवनका 
िाथग पिम्पिादेखख गरिदै आएको कृवष प्रर्ािी धान‚ गहुाँ‚ मकै‚ कोदो िगायतका खेती ि पशुपािनमा 
ठुिो संय यामा नगिर्ासीहरु सिंग्न िहेकोिे आधुननक ि वर्षाहदिहहत व्यर्सानयक कृवष प्रर्द्वधनमा जोड 
हदइनेछ । 

५.२  लसचंाईको वर्थताि‚ कृवष उपजहरुको बजािमा पहुाँच‚ उन्त्नत जातको र्ीउ वर्जन‚ मिको उपिब्धता‚ माटो 
पिीिर् ि कृवष त्रबमा जथता कायवक्रम माफव त व्यर्सानयक कृवष प्रर्द्वधनमा जोड हदइनेछ । 

५.३  कृवष सेर्ा केन्त्द्र‚ पशु सेर्ा केन्त्द्र ि कृवष उपज बजाि वर्थतािका िाथग यस नगिपालिकालभर उपयुक्त 
थिान छनोट गिी आफ्नो श्रोतबाट समेत सेर्ा सुवर्धा वर्थताि गने कायव अगाडड बढाइनेछ । 

५.४ वर्गतदेखख संचािनमा आउन सक्ने कुिो ि लसचंाई व्यर्थिापनमा कृषक समूहिाई प्रोत्साहहत गने ि 
डडप बोरिङ्गमा अनुदानको व्यर्थिा गरिनेछ । 

५.५ वर्षाहदिहहत व्यर्सानयक कृवष उपज उत्पादन गनव कृषकिाई प्रोत्साहहत गरिनेछ । कृवष उपज केन्त्द्रहरु 
यस नगिपालिकाको आर्श्यकता बमोस्जम िप गनव प्रोत्साहहत गरिनेछ । कृवष उपज संकिन केन्त्द्र 
ननमावर् गरिनेछ । 

५.६ कृवष सेर्ा केन्त्द्र ि पशु सेर्ा केन्त्द्रहरु यस नगिपालिकाको आर्श्यकता बमोस्जम िप गनव नगिपालिकािे 
आफ्नै श्रोतबाट सेर्ा सुवर्धा र्दृ्थध गने कायवक्रममा जोड हदनेछ । यसका िाथग बजेटको व्यर्थिा 
गरिएको छ । 

५.७ पशु त्रबमा कायवक्रमका सम्बन्त्धमा कृषक ि सम्बस्न्त्धत त्रबमा सम्बन्त्धी ननकायसंग समन्त्र्य गिी पशु 
त्रबमा कायवक्रम संचािन गरिनेछ ।  

५.८ पशु बधशािािाई र्ैज्ञाननक ि व्यर्स्थित ढंगबाट संचािनमा ल्याउन साझदेाि खोजी गिी साझदेािी 
कायवक्रम संचािन गरिनेछ । 

५.९ नगिपालिका िेरलभरका छाडा गाईबथतु छोड्ने कायवमा ननयमन ि खुल्िा कुकुििाई बन्त्ध्याकिर् गिी 
ननयन्त्रर् गरिनेछ ।  

५.१० प्रधानमन्त्री कृवष आधुननकककिर् परियोजना िागु गनव पहि गरिनेछ । 
५.११  कृवषिाई ननर्ावहमुखी नबनाई व्यर्सानयकतातफव  प्रोत्साहहत गरिनेछ । 
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६.  पर्िटन 

 

६.१ कागेश्र्िी धामको वर्कासको माध्यमबाट ग्रालमर् पयवटनिाई प्रर्द्वधन गदै अगाडड बढने नीनत बढाइनेछ सािै 
शहहदपाकव  गोकर्वको नेततृ्र्मा नगिपालिका िेर लभर Sister पाकव को रुपमा अगाडड बढेको िोकतास्न्त्रक 
शहहद पाकव ‚ जेष्ठ नागरिक पाकव  चखण्डोि‚ पवर्र र्न भद्रर्ासिाई समेत अगाडड बढाउदै िप अन्त्य िेरमा 
समेत पाकव को सम्भाव्यता अध्ययनिाई िास्ष्िय सहहदपाकव  माफव त अगाडड बढाईनेछ । 

६.२ प्रलसद्ध कागेश्र्िी मस्न्त्दि‚ नेपाि िष्टको नाममा िहेको पयवटकीय सेर्ा सुवर्धा सम्पन्त्न गोकर्व फिेष्ट 
रिसोटव तिा अन्त्तिास्ष्िय थतिको गल्फकोसव िहेको गोकर्व र्न िगायत अन्त्तिास्ष्िय वर्मानथिि समेत 
िहेको यस नगिपालिकामा पयवटकीय गनतवर्थध संचािन ि प्रर्द्वधनको महत्र्पूर्व गन्त्तव्यका रुपमा वर्कास 
गनव सककने ठुिो संभार्ना िहेको गल्फकोसव‚ मूिपानीमा ननमावर्ाथधन िास्ष्ियथतिको कक्रकेट मैदान ि 
नर्तनधामसमेत िहेकोिे उक्त िेरको उन्त्ननतका िाथग पयवटन वर्कासतफव  िप पहि गरिनेछ । 

६.३ सिकािी‚ नीस्ज‚ तिा दात ृननकायहरुसंगको सहयोग ि सहकायवमा यस नगिपालिकाको गागिफेदीमा होम-
थटे सहहतको धालमवक‚ पयवटन‚ कक्रकेट‚ गल्फ सहहत अन्त्य खेिकुद पूर्ावधािहरुको वर्कास गिी खेिकुद 
पयवटन प्रर्द्वधनको नीनत ि कायवक्रम अगाडड बढाइनेछ । 

६.४ लशर्पुिी जिाधाि िरेलभर पने कागेश्र्िी धाम मखर्चुड िगायतको िेरिाई समेत पाकव  तिा वपकननक 
थपोटवको रुपमा वर्कास गरिनछे ।  

६.५ कागेश्र्िी मस्न्त्दि िेरको वर्कासिाई गुरुयोजना बनाई कागेश्र्िी महोत्सर्का सािै धालमवक पयवटन वर्कासमा  
जोड हदइनेछ । 

६.६ यस नगिपालिका िेरको माथिल्िो भूगोिमा बसोबास गने तामाङ जानतहरुको साँथकृनत संििर्का िाथग 
नगिपालिका र्डा नं. १ मा तामाङ सााँथकृनतक संग्रहािय ननमावर्का िाथग नेपाि पयवटन तिा साँथकृनत 
मन्त्रािय‚ पयवटन वर्भाग‚ पयवटन बोडव िगायत सम्बस्न्त्धत ननकायसंग आर्श्यक समन्त्र्यमा जोड हदइनेछ 
। नगिपालिका िेर लभरका ऐनतहालसक तिा पुिातास्त्र्क िेरहरुको वर्शेष संििर् गदै धालमवक पयवटन 
प्रर्द्वधन गने कायविाई अगाडड बढाइनुका सािै नगि िरे लभरका धालमवक‚ पुिातास्त्र्क महत्र्का पुिाना मठ 
मस्न्त्दिको संििर्‚ ममवत‚ संभाि ि स्जर्ोद्धाि िगायत भौनतक पूर्ावधाि वर्कासको कायवक्रमिाई ननिन्त्ति 
अगाडड बढाइनेछ । 

६.७ कागेश्र्िी मस्न्त्दिसम्म पैदि धालमवक यारीहरुका िाथग लसडी ननमावर् गनव एक घि एक लसडी भन्त्ने 
अर्धािर्ा िागु गरिनेछ । 

 

७.  वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापनः 
 

७.१  पयावर्िर्ीय महत्र् बोकेका उपत्यकाका धालमवक ि ऐनतहालसक दईु प्रमुख नदीहरु बागमनत ि मनोहिाको 
छेउछाउमा प्रदषुर्जन्त्य उध्योग तिा व्यर्साय संचािन‚ अव्यर्स्थित बथती वर्कास‚ बढ्दो जनसंय या ि 
भू-िय हुाँदै जाने क्रम बढ्दो छ । नगिपालिकाको उत्ति ि दक्षिर् भएि बग्ने यी ि नयनका सहायक 
नदीहरुको थर्च्छता ि सुन्त्दिता कायम िाख्न प्रदषुर् ननयन्त्रर् तिा नदी संििर् कायविाई वर्शषे 
प्रािलमकताका साि संचािन गरिनेछ । यस कायवमा अथधकाि सम्पन्त्न बागमनत सभ्यता एकककृत 
वर्कास सलमनत िगायतका वर्लभन्त्न िास्ष्िय अन्त्तिास्ष्िय संघ-संथिासंगको सहयोग ि समन्त्र्यिाई जोड 
हदइनेछ ।  
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७.२  फोहोिमैिा व्यर्थिापन यस नगिपालिकाको प्रमुख र्ातार्िर्ीय समथयाका रुपमा िहेको छ । 
फोहोिमैिाको उत्पादनमा कमी (Reduce)‚ प्रशोधन (Recycle) ि पुनःप्रयोग (Reuse) िगायतका 
कायवहरुिाई टोि ि र्डादेखख नै प्रोत्साहहत गिी र्ैज्ञाननक ि व्यर्स्थित फोहोिमैिा संकिन ि 
व्यर्थिापनको कायविाई अगाडड बढाइनेछ । यस कायवमा टोि वर्कास सलमनत‚ महहिा समूह िगायत 
सामास्जक संघ-संथिाको सहभाथगता ि सकक्रयतािाई प्रोत्साहहत गरिनेछ‚ सािै फोहोिमैिा व्यर्थिापनको 
िाथग नगिथतिीय योजना तय गिी उपयुक्त थिानमा फोहोि संकिन केन्त्द्र ि ल्याण्डकफल्ड साईटको 
खोस्ज गरिनेछ ।  

७.३  पयावर्िर्ीय सन्त्तुिन एर्ं यस नगिपालिकािाई थर्च्छ‚ सफा हिाभिा कायम िाख्न र्िृािोपर् तिा 
बािउद्यान‚ र्न उध्यान ननमावर् जथता र्ातार्िर् मैरी कायविाई अगाडड बढाइनेछ । यस क्रममा 
वर्षाहदको प्रयोग ि र्नफाँ डानी जथता कायविाई ननरुत्साहहत गनव वर्शेष ध्यान हदइनेछ । यथता कायवमा 
वर्लभन्त्न संघ-संथिाको सकक्रय सहभाथगतामा जोड हदइनेछ । सािै ४ कफट भन्त्दा साना वर्रुर्ा िोप्न े
कायविाई ननरुत्साहहत गरिनेछ । 

७.४  बायो ग्यााँस‚ सुधारिएको चुिो‚ िगायतका र्ैकस्ल्पक उजावहरु‚ सौयव उजावको प्रर्द्वधनमा जोड हदइनेछ ।  

७.५  ध्र्नन प्रदषुर्‚ र्ायु प्रदषुर् र्ातार्िर् प्रदषुर्िाई ननयन्त्रर् गने तफव  आर्श्यक कायवक्रम ल्याइनेछ । 
प्िास्ष्टक प्रयोगिाई ननरुत्साहहत गरिनेछ ।  

७.६ माटो‚ ढंुङ्गा‚ र्ािुर्ा ि थगट्टी जथता खननजजन्त्य प्रकृनतजन्त्य उध्योग संचािनका िाथग उध्योगको 
आकाि प्रकाि हेिी प्रािस्म्भक र्ातार्िर्ीय पिीिर् Initial Envieronment Examination (IEE) ि 
र्ातार्िर्ीय प्रभार् मूल्याङ्कन (Environment Impact Assement) EIA गदै िाने तफव  आर्श्यक तयािी 
गरिनेछ । 

७.७  भूकम्प‚ बाढी‚ पहहिो तिा आगिागी जथता वर्पद्हरु न्त्यूनीकिर् तिा नतनबाट हुन सक्ने जनधनको 
िनतबाट बचाउन नागरिक सचतेनाका कायवक्रम आयोजना गरिनुका सािै नगि थतिीय वर्पद् व्यर्थिापन 
सलमनत गठन गरिनेछ । 

७.८  दलित‚ जनजानत तिा वर्पन्त्न समुदायहरुको र्थतीहरुमा र्कैस्ल्पक उजाव कायवक्रमिाई प्रभार्कािी रुपमा 
अगाडड बढाइनेछ । सो कायवक्रमको िाथग आर्श्यक बजेटको व्यर्थिा गरिनेछ ।   

७.९ उपत्यका वर्कास प्राथधकिर्िे बनाएको माथटि प्िान बमोस्जम भ-ूनीनत तय गरिनेछ । 
७.१०  वर्कास पूर्ावधाि सञ्चािन गदाव वर्पद् व्यर्थिापनको पििाई प्रािस्म्भक चिर्बाटै प्रािलमकता हदई 

कायवक्रम सञ्चािन गरिनेछ । यसको िाथग यस िेरमा थिानीय वर्पद् व्यर्थिापन सलमनत ि गैि 
सिकािी संथिाहरुिाई परिचालित गरिनेछ । 

७.११  र्ातार्िर्मैरी थिानीय तहको अर्धािर्ा बमोस्जम कायव अगाडड बढाइनेछ । सािै सामुदानयक र्निाई 
उपभोक्ताको हहतमा अथधकतम उपयोगी बनाउन आय आजवनका कायवक्रमहरु अलम्रसो‚ अदरु्ा‚ र्ेसाि‚ 
अिैंची जथता कृवष उपजिाई िगाउन प्रोत्साहहत गरिनेछ । 

७.१२ प्राकृनतक प्रकोप तिा वर्पद् ननम्त्याउने जुनसुकै प्रकािका कायविाई ननरुत्साहहत गदै िथगनेछ ।  

७.१३ र्ागमती‚ मनोहिा ि महादेर् खोिा (नदी) िाई प्रदषुर्मुक्त अलभयान चिाइने छ । नहदमा ढि लमसाउने 
कायविाई ननष्तजे पारिने छ । 

 

८. बस्िी ववकास िथा भवन तनमािणः  
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८.१  नेपाि सिकाि मन्त्रीपरिषद्को लमनत २०७२।०४।२९‚ को ननर्वय अनुसाि र्थती वर्कास शहिी योजना तिा 
भर्न ननमावर् सम्बन्त्धी आधािभूत मागव दशवन‚ २०७२ संशोथधत २०७३ समेतिाई ननिन्त्तिता हदने ननर्वय 
गरिएको छ । उक्त ननर्वय कायावन्त्र्यन गदाव अंशर्ण्डा र्ा बाटो वर्थताि भई बााँकी िहन गएको जग्गा‚ 
जग्गा अथधग्रहर्बाट बचकेो जग्गा‚ नगिपालिका घोषर्ा हुन भन्त्दा अगाडड खरिद त्रबक्री भई आएको 
जग्गामा न्त्यूनतम िेरफि भन्त्दा कम भए पनन घिनक्सा पास हुन सक्ने देखखएको अर्थिामा न्त्यूनतम 
मापदण्ड तोकक घिनक्सा थर्ीकृत हदने ननर्वय गरिएको छ । 

८.२  सावर्क गा.वर्.स. हुाँदाकै अर्थिामा नक्सापास नगिी‚ नक्सापास भन्त्दा र्ढी ननमावर् भएका घि ि 
कफल्डमा फिक रुपिे ननमावर् भएका िगायतका ननमावर् भएका संिचनाहरु नक्सापासको िाथग पेश 
भएमा नगि कायवपालिकािे तोकेको प्रावर्थधक मापदण्ड अनुरुप गरिनेछ ।  

८.३  आर्ासीय‚ अथिायी टहिा ननमावर् थर्ीकृत गने कायव र्डाथतिबाट नै ि व्यापारिक उद्देश्यबाट ननमावर् 
हुने टहिा नगिपालिकाबाटै थर्ीकृत गनुवपने व्यर्थिािाई कायावन्त्र्यन गरिनेछ ।  

८.४  नेपाि सिकाि उपत्यका वर्कास प्राथधकिर् ि नगि वर्कास सलमनतिे तोके अनुरुपको मापदण्ड ि भर्न 
ननमावर् आचािसंहहताको पूर्व पािना हुने गिी भूकम्प प्रनतिोधात्मक भर्न ननमावर्िाई मार थर्ीकृनत 
प्रदान गने ि घिनक्सा पास गने कायविाई कडाईका साि िागु गरिनेछ । 

८.५  नगिपालिका लभर जग्गा प्िहटङ्ग तिा प्िाननङ्ग गनवका िाथग अथधकाि प्राप्त ननकायमा दताव भई 
मापदण्ड पूिा गिेका व्यर्सानयक संथिाहरुिाई मार तोककएका सबै मापदण्ड पुिा गने शतवमा थर्ीकृती 
प्रदान गरिनेछ । यथता कायवबाट सार्वजननक पनतव जग्गा अनतक्रमर् नहुने ि र्ातार्िर्ीय रुपमा असि 
नपने तफव  पूर्व सतकव ता अपनाइनेछ । 

८.६ नगिको नक्साङ्कन ि व्यर्थिापनबाट सबै िेरमा एकरुपता ल्याउन मेिो प्रर्ािी अनुसाि घि नम्बि‚ 
बथतीको नामांकिर्‚ सडकको नामाकिर् िगायतका कायविाई अगाडड बढाइनेछ । नगिपालिका िरेलभर 
आधुननक ि र्ैज्ञाननक घि नम्बरिङ्ग प्रर्ािी िागु गिी जनसंय याको िगत लिईनेछ । 

८.७ सावर्क गा.वर्.स.हरुबाट ननयमानुसाि मापदण्ड लभर नक्सा पास भएको घिहरुको नक्सा पास ननमावर् 
सम्पन्त्न लिन आउाँदा घिको मोहडा परिर्तवन‚ थर्रुप परिर्तवन भएमा ननयमानुसाि जम्मा िाग्न े
दथतुिमा सावर्कमा गा.वर्.स.मा बुझाएको दथतुिको सक्कि िलसद थर्ीकृत नक्सा ि अनुमनत पर सहहत 
पेश हुन आएमा सावर्कमा बझुाएको दथतुि िकम कट्टा गिी ननयमानुसाि बााँकी िकम मार दथतुि लिने 
ननर्वयिाई यस आ.र्.मा पनन ननिन्त्तिता हदइनेछ । 

८.८ नगिपालिका िेरलभर ननमावर् हुने भर्नहरुको नक्सा बनाउाँ दा र्ा डडजाईन गदाव सम्बस्न्त्धत प्रावर्थधकिे 
नगिपालिकामा सूथचकृत हुनुपने ननर्वयिाई यस आ.र्.मा समेत ननिन्त्तिता हदइनेछ । 

८.९ नगिपालिका िेर लभर ननमावर् हुने भर्नहरुिाई ननमावर् गदाव पूर्व रुपमा बन्त्ने घिको १००० र्गवकफट 
Plinth  िेभि भन्त्दा माथि अननर्ायव (NBC-205) थिक्चि डडजाईन पेश गने व्यर्थिािाई ननिन्त्ति िाग ु
गने ननर्वय गरिएको छ । 

८.१० व्यर्स्थित शहिीकिर्का िाथग काठमाडौं उपत्यका वर्कास प्राथधकिर्िे अगाडड बढाएको थमाटव लसटीको 
अर्धािर्ािाई अगाडड बढाउाँ दै बााँकी थिानहरुमा नगिपालिकािे ननजी‚ सार्वजननक‚ साझदेािी कायवक्रम 
अन्त्तगवत ल्याण्ड पुलिङ (Land Pooling) को कायवक्रमिाई अगाडड बढाउनेछ । 
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८.११ भूकम्पबाट िनतग्रथत यस नगिपालिकालभरका थिानीय र्ालसन्त्दाहरुिे िास्ष्िय पूनःननमावर् प्राथधकिर्बाट 
वर्तिर् गरिएको भूकम्प िाभग्राही अनुदान सम्झौता गिी रु.५०‚०००।०० प्राप्त गिी मापदण्ड अनुसािको 
भूकम्प प्रनतिोथध आर्ास ननमावर् गनव चाहेमा ननमावर् हुने भर्नको १००० र्गवकफटसम्मको िेरफिमा 
िाग्ने िाजश्र्िाई लमनाहा गने ि सो देखख मािी जे-जनत र्गवकफट हुन आउाँछ सो को ननयमानुसाि िाग्ने 
दथतुि ननयमानुसाि नै िाग्ने व्यर्थिा आगामी आ.र्.मा ननिन्त्तिता हदइनेछ । 

८.१२ यस नगिपालिकाबाट नगिपालिका घोषर्ा हुनु भन्त्दा अगाडड भएको मापदण्डिाई आधाि मानी ननमावर् 
भएका घि नगिको मापदण्ड िागु भई सडक वर्थताि गदाव घि भत्केको अर्थिामा सो घिको मुआब्जा 
सिकािी थतिबाटै उपिब्ध गिाउन सम्बस्न्त्धत ननकायमा ननयमानुसाि लसफारिस गने नीनत अर्िम्बन 
गरिनेछ । सािै नक्शा पास सम्बन्त्धमा अंलशयािलभरका कुनै सदथयका नाममा जग्गा धनी कायम भएको 
ति सो जग्गामा अंलशयाििे हक प्राप्त गने जग्गा भएमा त्यथतो जग्गामा जुन अंलशयाििे घि ननमावर् 
गनव िागेको छ उसैका नाममा नक्सा पास गदाव हाि ठहरिए बमोस्जमका अंलशयािहरुिे र्डामा उपस्थित 
भई मञ्जुिीनामामा सहहछाप गरिहदएमा सम्बस्न्त्धत ननर्ेदकका नाममा नक्सा पास हुने व्यर्थिा 
लमिाइनेछ । 

८.१३ घिको नक्सा पास गने काम जनताको नजिमा अनत नै झन्त्झहटिो ि गाह्रो भएको हुाँदा यसिाई सहज ि 
सिि तरिकािे सम्पन्त्न गिाउने व्यर्थिाका िाथग Help Desk िाखी सहजीकिर् गरिनेछ । 

८.१४ माथिल्िो गागि िेरमा पयवटनको वर्कासका िाथग होमथटे सञ्चािन गनव ननमावर् गने तामाङ संथकृनत 
झल्कने घिको नक्सा पास दथतुि नगि कायवपालिकाको ननर्वय बमोस्जम छुटको व्यर्थिा गरिनेछ । 

८.१५ नगिपालिकालभर िहेका वर्तिर् िाईनका नाङ्गा ताि हटाउने‚ काठका पोिहरु हटाउने कायविाई 
प्रािलमकता हदइनेछ । 

८.१६ भर्न ननमावर् संहहता २०७२ िागु हुनु भन्त्दा अगाडड ननमावर् भएका घि टहिाका सम्बन्त्धमा २०५२ साि 
सम्म ननमावर् भएका घिहरु २०५२ को मापदण्ड बमोस्जम‚ २०५२ देखख २०६४ सम्म ननमावर् भएका घिहरु 
२०५२ को मापदण्ड बमोस्जम ि २०६४ देखख २०७३ श्रार्र् मसान्त्तसम्म ननमावर् भएका घिहरु २०६४ को 
मापदण्ड बमोस्जम प्रावर्थधक प्रनतर्ेदन र्डाका लसफारिस िगायत कागजपर संिग्न गिी नगि 
कायवपालिकािे बनाएको नक्सा पास ननदेलशकामा व्यर्थिा भए बमोस्जम कायावन्त्र्यन गरिनेछ । 

 

९.  िक्षक्षि वगि कार्िक्रमः 
 

९.१ जषे्ठ नागरिक सम्मान‚ सुििा तिा उनीहरुको थर्ाथ्यिाई मध्यनजि गदै नगिपालिका लभर िहेका 
थर्ाथ्य संथिाहरुिाई जेष्ठ नागरिक घुम्ती थर्ाथ्य लशवर्ि संचािन गने नीनत नगिपालिकािे लिनेछ । 

९.२ अन्त्तिजातीय वर्र्ाहिाई प्रोत्साहन हदने केन्त्द्रको कायवक्रमिाई यस नगिपालिकािे पनन अर्िम्बन गदै 
प्रोत्साहन थर्रुप रु. २५‚०००।– प्रदान गरिनेछ । 

९.३ बाि लशिा‚ थर्ाथ्य‚ बाि सहभाथगता‚ बाि संििर्‚ बाि अथधकाि िगायत बािबालिका िक्षित 
वर्लभन्त्न शैक्षिक संघ-संथिा‚ सामुदानयक संघ-संथिा तिा गैि सिकािी संघ-संथिासंगको सहकायव ि 
समन्त्र्यमा जोड हदइनेछ । 
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९.४  महहिाहरुको हक अथधकाि ि नेततृ्र् वर्कासका िाथग तालिम‚ लसपमूिक प्रलशिर्‚ अध्ययन‚ 
अन्त्तिकक्रया‚ गोष्ठी‚ िगायतका कायवक्रम संचािन गरिनेछ । यथता कायवक्रम संचािनका िाथग महहिा 
समूह तिा महहिासंग सम्बस्न्त्धत संघ संथिाहरुसंगको सहकायव ि साझदेािीमा जोड हदइनेछ । 

९.५  आहदर्ासी‚ जनजानत‚ दलित पछाडड पारिएका र्गव ि समुदायको हक ि अथधकािको िाथग त्यथता र्गव ि 
समुदायको समार्ेशीकिर्का िाथग िक्षित र्गवको सकक्रय सहभाथगतामा वर्लभन्त्न कायवक्रम संचािनमा 
ल्याइनेछ । नगिपालिकाको गनतवर्थधमा यथता र्गव ि समुदायको मूि प्रर्ाहीकिर्को नीनत अर्िम्बन 
गरिनेछ ।  

९.६  नगििेरलभर िहेका अल्पसंय यक समुदायको पहहचान गिी नतनको मूि प्रर्ाहीकिर्का िाथग आर्श्यक 
कायवक्रमको तजुवमा गरिनेछ । 

९.७  र्थती र्डा हुाँदै नगिसभामा पेश हुन आएका िक्षित समूह (महहिा‚ बािबालिका‚ आहदर्ासी जनजानत‚ 
जेष्ठ नागरिक‚ दलित) का कायवक्रमहरु ि नगिथतिीय कायवक्रमहरु प्रािलमकताका आधािमा संचािन गने 
व्यर्थिा लमिाइनेछ । 

९.८  धालमवक‚ सााँथकृनतक‚ भाषा ि भेषभुषा संििर् ि जारा जथता पर्वहरुमा यिोथचत सहयोगका सािै 
सामूहहक वर्शेष कायवक्रम कायावन्त्र्यनमा जोड हदइनेछ । 

९.९ नगिपालिकालभर छुर्ाछुतमुक्त समाज ननमावर्का िाथग वर्शेष जनचेतनामूिक प्रर्द्वधनात्मक कायवक्रम 
अगाडड बढाइनेछ । 

९.१०  िैंथगक समानताको ननलमत्त सामास्जक समार्ेशीकिर् ि िैंथगक तिा सामास्जक समार्ेशीकिर्को 
कायवक्रमिाई यस आ.र्.मा समेत ननिन्त्तिता हदइनेछ । 

९.११ महहिा वर्कास कायवक्रमिाई महहिाको आथिवक‚ सामास्जक‚ िाजननैतक पिको वर्कासमा टेर्ा पु-याउने 
गिी संचािन गरिनेछ । सािै तालिमिाई व्यर्सायककतातफव  उन्त्मुख गिी िोजगािी सजृना गने गिी 
संचािन गरिनेछ ।  

९.१२ घिघिमा आधारित िोजगािी सजृना गरिने खािका धूप‚ टोपी‚ पाँजा‚ मोजा ि थर्ीटि आहद बनाउने 
तालिमिाई आर्श्यकता / औथचत्यताका आधािमा अगाडड बढाइनेछ ।  

९.१३ सीप ि प्रवर्थधको माध्यमबाट बढ्दो र्ेिोजगािीिाई न्त्युनीकिर् गरिने नीनत अर्िम्बन गरिनेछ । 

 

१०.  रु्वा िथा खेिदकुदः 
 

१०.१ थर्ाथ्य‚ सिम ि अनुशालसत नागरिक तयाि गनव खेिकुद तिा खेिाडीमा योजनाबद्ध िगानी गने ि 
खेिकुदिाई अन्त्तिास्ष्िय िेरमा िास्ष्िय सम्मान अलभबदृ्थध गने माध्यमको रुपमा वर्कास गने । 

१०.२ युर्ा खेिकुद िाष्िका िाथग महत्र्पूर्व वर्धा ि अपरिहायव जनशस्क्त हुन ्भन्त्ने त्यिाई मध्य नजि गदै 
नगिथतिीय‚ अन्त्तिनगिथतिीय खेिकुद कायवक्रम तिा र्डा ि नगिथतिीय खेिकुद मैदान समेतको 
पूर्ावधाि तयाि गदै अगाडड बढ्ने नीनत नगिपालिकािे लिनेछ । 

१०.३ िाज्य ननमावर्को महत्र्पूर्व स्जम्मेर्ािी बहन गनव सक्ने युर्ा र्गवको लशिा ि थर्ाथ्यसंग सम्बस्न्त्धत 
कायवक्रमहरु सािै खेिकुद ि िोजगािी सजृनामा सहयोग गरिने कायवक्रम युर्ा माफव त संचािन गनुवका सािै 
युर्ा नेततृ्र् वर्कास ि वर्कास ननमावर्का कायवमा युर्ाहरुको सकक्रय सहभाथगतािाई वर्शेष प्रािलमकता 
हदइनेछ । 
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१०.४  नगििेर लभरका थिानीय युर्ाहरुको आर्श्यकताका आधािमा साना तिा ठुिा खेिमैदान ननमावर् ि 
संििर्का कायविाई वर्शेष महत्र्कासाि अगाडड बढाइनेछ । 

१०.५  बािमैरी कायवक्रममा जोड हददैं बाि क्िबको कायविाई प्रोत्साहन हदइनेछ । 

१०.६  युर्ा तिा खेिकुदका कायवक्रममा क्िब ि सामुदानयक संघ-संथिािाई सकक्रय ि स्जम्मेर्ाि बनाई नगिको 
समग्र वर्कासमा युर्ाहरुको श्रम‚ लसप‚ योग्यता‚ िमता ि वर्Bतािाई सम्मान गने कायवक्रम तय गरिनेछ 
। 

१०.७  यस नगिपालिकािाई आधुननक सुवर्धा सम्पन्त्न खेिकुद शहि (Sport City) को रुपमा वर्कास गने ि 
यसबाट खेिकुद िेरको वर्कासको नीनत तिा कायवक्रम अगाडी बढाइनेछ । 

१०.८ नगिथतिीय खेिकुद प्रनतयोथगता आयोजनामा सहकायव गिी खेिाडीहरुिाई प्रोत्साहन गने नीनत लिइनेछ । 

१०.९ यस नगिलभर िहेको कक्रकेट थटेडडयम‚ गल्फकोसव िगायतका ठुिा संिचना तिा ििी चौि‚ मूिपानी 
चौििाई थति र्दृ्धी गिी नमूना बनाउने कायव यसै र्षवबाट सुरु गरिनेछ । 

 

११.  साविजतनक सम्पति संरक्षणः 
 

११.१  नगिपालिका िेर लभरका सार्वजननक पनतव जग्गा‚ िाजकुिो‚ पाटीपौर्ा‚ धािाकुर्ा‚ सडक‚ मस्न्त्दि‚ 
सामुदानयक भर्न‚ सामुदानयक वर्द्यािय‚ किेज िगायतका सार्वजननक सम्पवत्तको िगत िाख्न े ि 
नक्साङ्कन गने तिा नतनीहरुको संििर्का िाथग वर्लभन्त्न कायवक्रमहरु संचािनमा ल्याइनेछ । 
सार्वजननक सम्पवत्त अनतक्रमर् गने ि हानी नोक्सानी पु-याउने व्यस्क्त र्ा संघ-संथिािाई कानूनी 
कार्ावहीको दायिामा ल्याइनेछ । 

११.२  सार्वजननक पनतव जग्गा संििर्को िेरमा नगिथतीय शस्क्त सम्पन्त्न आथधकारिक सलमनतको गठन गिी 
सलमनतको कायवमा सकक्रयता बढाइनेछ सािै नगि िेरलभर िहेका सार्वजननक पनतव जग्गाहरुको िगत िाखी 
भू-उपयोग नक्साङ्कन तिा लसमाङ्कनमा जोड हदइनेछ । 

 

१२.  प्रशासतनक व्र्वस्थापन िथा सुशासनः 
 

१२.१  जनतािाई सेर्ा प्रर्ाह गदाव जनप्रनतननथध तिा कमवचािी सबैिे मुथकान सहहतको सेर्ा प्रर्ाह गनुव पने 
नीनतिाई अननर्ायव गरिनेछ ।  

१२.२ आन्त्तरिक प्रशासन चुथत ि दरुुथत कायम गनव सके मार नगिर्ासीिाई नछटो‚ छरितो‚ सिि ि 
प्रर्ाभकािी ढंगिे सेर्ा सुवर्धा उपिब्ध गिाउन सककन्त्छ भन्त्ने वर्श्र्ासका साि नगिपालिकामा 
व्यर्स्थित ि प्रर्ािीगत प्रशासननक संिचनाको ननमावर् गिी तदनुरुप कमवचािीहरुको व्यर्थिा गिी 
प्रभार्कािी कायव वर्भाजनिाई सुननस्श्चत गरिनेछ । सािै नगिपालिकालभर कमवचािी संगठनको 
संिचनािाई ONM Survey गिी सोही आधािमा दिर्न्त्दी सजृना ि पदपूनतव गरिनेछ । सािै योग्यता‚ 
िमता ि उत्कृष्टताका आधािमा बढुर्ा प्रर्ािीिाई व्यर्स्थित गरिनेछ ।  

१२.३  अनुभर्ी‚ िमतार्ान ि थर्यंमा उत्पे्ररित कमवचािी त्रबना नगिर्ासीिे चाहे जथतो प्रभार्कािी ि 
अनुभूनतजन्त्य सेर्ा प्रर्ाह गनव समथया पने भएकोिे प्रशासननक संयन्त्रिाई आधुननक प्रवर्थधयुक्त 
बनाइदै समायानुकुि तालिम ि प्रलशिर्मा जोड हदइनेछ । सािै अनुशालसत भई काम गने कमवचािीिाई 
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प्रोत्साहन तिा अनुशासनहहन काम ि गल्ती गने कमवचािीिाई ननरुत्साहहत/दस्ण्डत गरिने नीनत 
अर्िम्बन गरिनेछ । 

१२.५  नगिपालिकाबाट सम्पाहदत आथिवक‚ प्रशासननक ि योजनागत वर्कास ननमावर् ि िक्षित कायवक्रमहरुिाई 
पािदशी‚ स्जम्मेर्ाि ि उत्तिदायी बनाइनेछ । 

१२.५  वर्केन्त्द्रीकिर् ि थर्ायत्तताको ममव ि लसद्धान्त्त अनुरुप नगिर्ासीिे सम्भर् भएसम्म सेर्ा सुवर्धा घि-
दैिो ि टोि टोिमा प्राप्त गनव सक्ने व्यर्थिाका िाथग थिानीय ननकाय पुनःसंिचना आयोगको 
ननर्वयसमेतिाई संबोधन गिी र्डाथतिबाट सम्पादन हुने कायविाई ननिन्त्तिता हदइनेछ । 

१२.६  नगिपालिकालभर संचािन गरिने वर्कास एर्ं प्रशासननक कायवमा सदाचाि ि सुशासनिाई जोड हददैं र्डा 
सथचर्हरुिाई आ-आफ्नो कतवव्यप्रनत स्जम्मेर्ाि ि उत्तिदायी बनाइनेछ सािै र्डामा हुने प्रशासननक 
खचविाई पनन समयानुसाि परिमाजवन ि व्यर्स्थित गरिनेछ । 

१२.७  यस नगिपालिकामा हाि मौजुदा कमवचािी दिबन्त्दीमा अथिायी र्ा किािमा कायवित कमवचािीहरु ि 
सामुदानयक वर्कास शासन कायवक्रम अन्त्तगवत कायवित सामास्जक परिचािकहरुिाई िोक सेर्ा आयोग 
एर्ं पदपूनतव सलमनतको प्रकक्रया अनुसाि ननयमानुसाि व्यर्थिापन गरिनेछ । सर्ै कमवचािीहरुिाई नेपाि 
सिकािको सुरु तिर् थकेि ननाघ्ने गिी सेर्ा सुवर्धा प्रदान गरिनेछ । 

१२.८  कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिकाको नगि सभा नीनत‚ कायवक्रम तिा बजेट ननमावर् कायवमा खहटने सब ै
कमवचािीहरुिाई खाईपाई आएको तिबको १ (एक) महहना बिाबिको तिब िकम प्रिम नगि सभाबाट 
ननर्वय गिी उपिब्ध गिाउने ननर्वय गरिएको छ । 

१२.९  यस नगिपालिकामा कायवित थिायी‚ अथिायी तिा किाि सेर्ामा कायवित कमवचािीहरु मध्ये उत्कृष्ट 
कायवसम्पादन गने १ जना कमवचािीहरुिाई पुिष्कृत गरिनेछ । पुिथकाि प्रदान गनवका िाथग वर्षयगत 
सलमनतिे मापदण्ड तयाि गिी सोही आधािमा प्रदान गरिनेछ । कायव सम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन 
भत्ता प्रर्ािीिाई सूचक तयाि गिी िागु गरिनेछ । तिा आ.र्. २०७४।०७५ देखख किाि सेर्ामा कायवित 
कमवचािीिाई र्षवमा एकपटक पोशाक भत्ता तिा महहनामा १ हदन घि त्रबदा हदइनेछ ।  

१२.१० आ.र्. २०७४/०७५ को िेखा परििक ननयुस्क्त गने तिा ननजको पारिश्रलमक ननयमानुसाि भुक्तानी हदने 
अथधकाि नगिपालिकाको कायवपालिकािाई प्रत्यायोजन गरिनेछ ।  

१२.११ यस नगिपालिकाको िाथग आर्श्यक पने थिायी जनशस्क्त पदपूनतव गदाव आर्श्यक पने खचव रु. ५ िाख 
बजेट वर्ननयोजन गने ननर्वय गरिएको छ । सािै यस नगिपालिकाको आ.र्. २०७३/०७४ को थिानीय 
ननकायको आन्त्तरिक िेखा परििर् लमनत २०७४।११।२७ सम्मको प्रनतर्ेदनिाई समेत अनुमोदन गने 
ननर्वय गरिएको छ । 

१२.१२ कल्यार्कािी कोषको सम्बन्त्धमा नगिपालिकामा कायवित थिायी कमवचािीिे खाईपाई आएको तिबिाई 
आधािमानी प्रत्येक आ.र्.को अस्न्त्तममा एक महहना बिाबिको िकम कमवचािी कल्यार्कािी कोषमा िाख्न े
ननर्वय गरिएको छ । 

१२.१३ स्जन्त्सी ननिीिर्‚ लमनाहा‚ िगतकट्टा टुटफुट‚ लििाम‚ ममवत संभाि गनुव पिेमा सो को अथधकाि 
नगिपालिकाको कायवपालिकािाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । 

१२.१४ नगिपालिकाको प्रशासननक सिंचनािाई सञ्चािन गनव आर्श्यक पने न्त्यूनतम ११५ जना कमवचािीको 
दिबन्त्दी कायम गरिएको छ । 
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१२.१५  सामुदानयक वर्कास शासन कायवक्रम अन्त्तगवत कायवित कमवचािी (सामास्जक परिचािक)िाई मालसक रु. 
८०००।– हदने ननर्वय गरिएको छ । 

 

१३.   आर्थिक प्रशासन ोवं सुशासनः 
 

१३.१  आन्त्तरिक आय र्दृ्थधका िाथग प्रचलित ऐन‚ कानूनको अथधनमा िही किको दायिािाई फिाककिो 
बनाउाँ दै िथगने व्यर्थिािाई समय सापेि हुने गिी िागु गने नीनत अर्िम्बन गरिनेछ । 

१३.२  िाजश्र् चुहार्टमा ननयन्त्रर् गिी िेखा व्यर्थिापन तिा नगिपालिकाको सम्पूर्व आथिवक कायवहरु 
एकककृत कम्प्युटििाईज प्रर्ािीबाट अगाडड बढाइनेछ । 

१३.३  आन्त्तरिक आय मजर्ुद नबनाएसम्म थिानीय तहहरु समदृ्ध ि समुन्त्नत बनाउन नसककने भएकोिे 
िाजश्र् संभाव्यता अध्ययन कायविाई २०७४/०७५ मा समेत ननिन्त्तिता हदई कियोग्य िेरिाई िाजश्र् 
संभाव्यताको दायिामा ल्याइनेछ । 

१३.४ आन्त्तरिक िेखा परििर् चौमालसक रुपमा गिाइनेछ‚ आम्दानी ि वर्कास खचवको वर्र्िर् सार्वजननक 
गिी Web-site मा िाखखने कायविाई अगाडड बढाइनेछ । 

१३.५ सुशासन ि सूचनाको हकिाई प्रत्याभूत गदै नगिपालिका माफव त संचािन गरिने हिेक आयोजना ि 
कायवक्रमको वर्र्िर् िगायतका कायव वर्र्िर् खुल्ने गिी सूचना बोडव हिेक योजनाथििमा िाखखनेछ । 

१३.६  हिेक उपभोक्ता सलमनत तिा कायवक्रम सम्पन्त्न गने संघ-संथिािे सामास्जक िेखा परििर् गनुव पने 
प्रार्धानिाई प्रभार्कािी रुपमा कायावन्त्र्यनमा ल्याइनेछ । 

१३.७  नगिर्ासी ि वर्लभन्त्न सिोकािर्ािा पिसंग ननयलमत रुपमा सार्वजननक सुनुर्ाई‚ समीिा ि सामास्जक 
पिीिर् तिा अन्त्य सूचना ि संजािका माध्यमबाट नगिपालिकाको गनतवर्थध बािे जानकािी गिाउने 
नीनत लिइनेछ । यथता कायवक्रम माफव त गुनासा ि प्रनतकक्रया संकिन गिी आथिवक‚ प्रशासननक ि 
सुशासन लभरका सुधािका प्रयासहरुिाई अगाडड बढाइनेछ । 

१३.८  वर्कास ननमावर् कायवको पािदलशवता‚ प्रभार्कािी ि हदगोपनाको अनुगमन तिा मूल्याङ्कन कायविाई 
प्रभार्कािी रुपमा अगाडड बढाइनेछ । 

१३.९  सुशासन कायम गने परिथधलभर िहेका वर्लभन्त्न वर्षयगत सलमनतिाई सकक्रय‚ ननयलमत ि चिायमान 
बनाउाँ दै सलमनतको प्रनतर्ेदन तिा सुझार्का आधािमा अगाडड बढ्ने नीनत नगिपालिकािे अर्िम्बन 
गनेछ ।  

१३.१०  नगिपालिकािे २०७४ साि श्रार्र् १ गतदेेखख आफ्नो नगििेरमा िगाउने घिनक्सा तिा वर्लभन्त्न सेर्ा 
शुल्कका दििेटका सम्बन्त्धमा अनुसूचीमा व्यर्थिा भए अनुसाि िागु हुने ननर्वय गिेको छ ।  

१३.११ नागरिक र्डापर‚ उजुिी पेहटका‚ कमवचािीको िमता वर्कास गिी सुशासनको अर्धािर्ािाई अगाडी 
बढाइनेछ । 

१३.१२ यस नगिपालिका कायावियमा हािसम्म बेरुजुको अध्यार्थधक िगत तयाि भई नसकेको अर्थिा 
िहेकोमा चािु आ.र्.लभर स्जल्िा समन्त्र्य सलमनत ि सावर्क र्डाहरुबाट पेश्की तिा बेरुजुको िगत 
सम्बस्न्त्धत र्डा कायावियहरुमा तयाि गनव िगाई तत ्तत ्र्डाहरुमा सार्वजननक गिी एकीकृत बेरुजुको 
वर्र्िर् तयाि गने ि सो को अशुि फछौट गने कायविाई चािु आ.र्.देखी नै कायावन्त्र्यन गने कायविाई 
कडाइका साि कायावन्त्र्यन गने कायविाई अगाडड बढाइनेछ । 
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१३.१३  सार्वजननक वर्त्त जोखखम न्त्यूनीकिर्का िाथग पेश्की बेरुजु शुन्त्यमा झाने नीनतिाई ननिन्त्तिता हदइनेछ । 

१३.१४ प्रलसद्ध पयवटकीय थिि कागेश्र्िी महादेर् मस्न्त्दिमा र्षवमा एक पटक िाग्ने कागेअष्टमी मेिामा 
सार्वजननक वर्दा हदइनेछ । 

१३.१५ सावर्क गा.वर्.स.हरुमा िहेको धिौटी खाता बन्त्द गिी सो खातामा िहेको िकमिाई नगिपालिकाको 
खातामा सािी आर्श्यक प्रकक्रया पुिा गिी नगिको आम्दानीमा ल्याइनेछ । 

  
१४.१ र्ोजना संचािन सम्बरधीः 
 

१४.१ आयोजनाको हदगोपना‚ प्रभार्कारिता‚ लमतव्यनयता ि कायवकुशिता कायम गनव सहभाथगतामूिक ि 
समार्ेशी योजना छनोट तिा कायावन्त्र्यन प्रर्ािीिाई यस आ.र्.मा समेत ननिन्त्तिता हदइनेछ । 

१४.२ नगिपालिकाबाट सम्पाहदत योजना तिा कायवक्रम ि गनतवर्थधहरुको सुचारु रुपिे नगिर्ासीिाई सञ्चाि 
गदै स-ूसुथचत गनव नगि िेरमा िहेका सामुदानयक सञ्चाि माध्यमहरुिाई प्रर्द्वधन ि प्रोत्साहहत 
गरिनुका सािै संचाि िेरसंगको सहकायविाई ननिन्त्तिता हदइनेछ । 

१४.३ वर्कास ननमावर्का कायवहरु संचािन गदाव क्रमागतः योजनाहरुिाई औथचत्यताको आधािमा ननिन्त्तिता 
हदइनेछ । नगिमा िहेको सडकको दायााँ-र्ायााँ उपयुक्तताको आधािमा र्िृािोपर् गिी क्रमशः यस 
नगििाई हरित नगिको रुपमा अगाडड बढाइनेछ । 

१४.४ सडक ननमावर् तिा ममवत संभाि कायवमा नगिपालिका ि सम्बस्न्त्धत ननकायसंगको योजनामा दोहोिोपना 
आउन नहदन चािु आ.र्.मा आर्श्यक व्यर्थिा लमिाइनेछ । 

१४.५ नगिपालिका िेरलभर संचािन भएका तिा संचािन हुने योजना ि कायवक्रमहरुको समग्र अनुगमन ि 
सुपरिर्ेिर् गनवका िाथग नगि सुपरिर्ेिक तिा अनुगमन सलमनत गठन गिी अनुगमनको कायविाई 
कक्रयाशीि बनाइनेछ । 

१४.६ केन्त्द्रीय थति‚ नगिपालिकासमेतको एकै थिानमा पिेका योजनागत कायवक्रम संचािन गदाव चनेेज 
छुट्याई छुट्टाछुट्टै काम तोकक काममा दोहोिोपना नपने गिी कायव अगाडड बढाउने ननर्वय गरिएकोछ । 

१४.७ उपभोक्ता सलमनतिे योजना संचािन गदाव िागत ईस्ष्टमेट तयाि गदाव नगिपालिकािे हदने िकममा २० 
प्रनतशत िकम र्ा जनसहभाथगता िप गिी ि.ई. तयाि गने ि मूल्याङ्कन गने ि सोको वर्र्िर् आय 
व्ययमा िाखखनेछ । 

१४.८ कुनै योजना संशोधन‚ परिमाजवन‚ गनुव पने भएमा सािै उपभोक्ता सलमनतद्र्ािा संचािन गनव पने 
योजनाहरु उपभोक्ता सलमनतिे समयमा नै संचािन नगिेमा र्ा हुन नसकेमा उक्त कायवक्रम र्ा 
योजनािाई नगिपालिका बोडविे प्रनतष्पधावत्मक वर्थधर्ाट संचािन गने नीनत अर्िम्बन गनेछ । 

१४.९ नगिपालिकाको तफव बाट अन्त्य कुनै सिकािी गैिसिकािी एर्ं साझदेािी ननकायसंग सम्झौता गिी 
कायवक्रमहरु कायावन्त्र्यन गनुव पने भएमा उक्त सम्झौता गनव नगिपालिकाका नगि प्रमखुिाई अथधकाि 
प्रत्यायोजन गरिएकोछ‚ सािै सिकािी गैिसिकािी कुनै योजना तिा कायवक्रम प्राप्त हुने भएमा त्यथता 
योजना तिा कायवक्रम सम्झौता गनव ि कायवक्रम थर्ीकृत गने अथधकाि नगिपालिका बोडविाई 
प्रत्यायोजन गरिएकोछ । 

१४.११ नगिपालिकािे आफ्नो श्रोतबाट वर्ननयोजन गिी सम्पन्त्न गिेका योजनामा कन्त्टीजेन्त्सीबाट ३% ि अन्त्य 
श्रोतबाट प्राप्त योजनामा समेत ३% कायम गने ननर्वय गरिएको छ‚ सािै उक्त कन्त्टीजने्त्सीबाट प्राप्त 
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िकम नगि कायवपालिकाको ननर्वयका आधािमा खचव गरिनेछ । सो को िाथग कस्न्त्टन्त्जेनसीबाट प्राप्त 
िकमको छुट्टै िगत िाखखनेछ । 

१४.१२ नगिपालिकामा प्रत्येक र्डाबाट र्डागत रुपमा लसफारिस भई आएका योजनाहरुमा अन्त्य 
ननकायबाटसमेत संचािन हुने गिी योजना थर्ीकृत भई आएमा तिा नगिपालिकाको ननयलमत नगि 
सभा ि वर्शेष नगि सभाबाट समेत वर्ननयोस्जत भई एउटै प्रकृनतको योजनामा दोहोिोपना पनव गएमा 
नगि कायवपालिकाको ननर्वय अनुसाि कायावन्त्र्यन गने ननर्वय गरिएको छ । 

१४.१३ नगिपालिका िेरमा संचािन हुने साना-नतना योजना भन्त्दा जनतािाई प्रत्यि अनुभूनत हदन सक्ने 
गुर्थतिीय‚ ठुिा ि हदगो पूर्ावधािको वर्कासमा वर्शेष जोड हदने नीनत तय गरिएको छ । 

१४.१४ नगिपालिका िेरलभर संचालित योजनाको अनुगमन गिी गुर्थति ि िागतको आधािमा समयमा नै 
योजना सम्पन्त्न गनव िगाईनेछ । सािै नगिपालिकािे तय गिेका योजना कायावन्त्र्यन गने तौि-तरिका 
ि ननदेशन वर्परित काम गने उपभोक्ता सलमनतिाई कुनै पनन अरु योजना संचािन गनव हदइने छैन । 

१४.१५ नगिपालिकाको समग्र वर्कासको िाथग नगि आर्थधक योजना बनाउने कायविाई अगाडड बढाइनेछ । 

१४.१६  आथिवक र्षवको चैत मसान्त्तसम्म छुट्हटएका योजनाको उपभोक्ता सलमनतिे सम्झौता नगिेमा त्यथता  
 योजनाहरुको र्गीकिर् गिी नगिपालिकाबाटै आर्श्यक व्यर्थिा गिी आ.र्. २०७४/०७५ मा वर्ननयोजन 
गिेको िकमको योजना २०७५ जेष्ठ मसान्त्त सम्पन्त्न गने गिी योजना सम्पन्त्न गने नीनत लिईएको छ ।  

१४.१७ आथिवक र्षव २०७३।०७४ मा नगि कायवपालिकाको ननर्वयमा समार्ेश भएका योजनाहरुिाई आगामी 
आथिवक र्षवको कानतवक मसान्त्तसम्म सम्पन्त्न गिेमा भुक्तानी हदइनेछ । 

१४.१८ नगिपालिका िेरलभर संचािन भएका तिा संचािन हुने योजना ि कायवक्रमहरुको अनुगमन ि 
सुपरिर्ेिर् गनव थिानीय स्रोत परिचािन तिा व्यर्थिापन कायववर्थध २०६७ बमोस्जम नगिथतिीय 
सुपरिर्ेिर् तिा अनुगमन सलमनत (नगि प्रमुखको अध्यितामा) गठन गिी कायववर्थधद्र्ािा ननहदवष्ट गिे 
बमोस्जम अनुगमनको कायविाई ननिन्त्तिता हदइनेछ । 

 

१५.१ अरर् 

 

१५.१ नेपाि िष्टको अथधनमा िहेको गोकर्व ननकुञ्जिाई सम्बस्न्त्धत ननकायको सहयोगमा नगिपालिकाको 
आम्दानीको श्रोतको रुपमा ल्याउने कायव अगाडड बढाइनेछ । 

१५.२  दईु नगिपालिका गोकरे्श्र्ि ि कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिकाको आधाि श्रोतको रुपमा िहेको 
सुन्त्दिीजि वर्ध्युत गहृमा उत्पाहदत त्रबजुिी त्रबक्रीबाट सिकाििे थिानीय ननकायिाई उपिब्ध गने 
िोयल्टी ि मेिम्ची खानेपानी योजना सम्पन्त्न भई के.यु.के.एि.िे संचािन/वर्तिर् सुरु भएपनछ 
प्रभावर्त िेरिे प्राप्त गने आयिाई यस नगिपालिकाको आम्दानीमा ल्याउने कायवमा जोड हदइनेछ । 

१५.३  नगिपालिकािे साझदेािी ि सहकायव गदाव संथिा दताव‚ नर्ीकिर् ि िेखा पिीिर् गिेका संथिाहरुसंग 
मार सहकायव गने व्यर्थिा िागु गरिनेछ । 

१५.४  आकस्थमक ि वर्शेष अर्थिा सजृना भई कुनै ननर्वय गनुव पिेमा बजेट तिा नीनतगत प्रथतार्मा 
परिमाजवन र्ा सशंोधन गनुवपने भएमा नगिपालिका बोडविाई अथधकाि प्रत्यायोजन गने ननर्वय गरिएको 
छ । 
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१५.५  नगिपालिकामा हुने बोडव र्ैठक‚ सलमनतका र्ैठकहरु तिा अन्त्य र्ैठकहरु बथदा सहभागी सदथयहरुिाई 
प्रनत र्ैठक प्रनत सदथय रु. १५००।०० भत्ता तोक्ने ननर्वय गरिएको छ । 

१५.६  चािु आ.र्.को २०७४ साि असाि ३१ गतसेम्ममा भएको आम्दानी खचव‚ नगिपालिका बोडव तिा 
िाजनीनतक संयन्त्रबाट भएका लसफारिसहरुिाई अनुमोदन गने ननर्वय गरिएको छ । 

१५.७  र्डा कायावियबाट घिबाटो‚ चािककल्िा िगायत अन्त्य अचि सम्पनत सम्बन्त्धी लसफारिस हददंा अनघल्िा 
र्षवको बक्यौता तिा अन्त्य दथतुि चुक्ता पश्चात मार लसफारिस हदने प्रकक्रयािाई यस आ.र्.मा समेत 
ननिन्त्तिता हदने ननर्वय गरिएको छ । 

१५.८ आ.र्. २०७४/०७५ देखख सूथचकृत हुन चाहने व्यस्क्त‚ फमव‚ कम्पनी‚ संघ-संथिािे सूथचकृतका िाथग 
आर्श्यक कागजात सहहत र्षव भरिनै सुथचकृत गनव हदने ननर्वय गरिएको छ । 

१५.९ नगिपालिकाको समग्र वर्कास योजनाका िागत र्ा श्रम जनसहभाथगतामूिक कायवक्रमिाई उच्च 
प्रािलमकता हददैं टोि वर्कास संथिा‚ उपभोक्ता सलमनत‚ गैि-सिकािी संघ-संथिा एर्ं नागरिक 
समाजिाई सम्मानजनक व्यर्हाि गिी वर्कासको साझदेाि सहयारीको रुपमा सामास्जक परिचािनमा 
जोड हदने नीनत तय गरिनेछ । 

१५.१०  नेपाि सिकाििे तय गिेको मापदण्ड‚ ननदेशन ि कायवक्रमको आधािमा नगिपालिका िरेलभर भूकम्प 
पछीको पूनःननमावर् ि एकककृत पूनिावभ कायवक्रमसंग समन्त्र्य ि सहकायव गने नीनत तिा कायवक्रम तय 
गरिनेछ । 

१५.११  नगिपालिकािाई आथिवक‚ सामास्जक‚ साथंकृनतक‚ शैक्षिक‚ र्ातार्िर्ीय उन्त्नयनका सािै आधुननक‚ 
प्रवर्थधयुक्त ि व्यर्स्थित शहिीकिर्को दृष्टीकोर्िे थमाटव नगिपालिकाको रुपमा वर्कास गने 
योजनािाई अगाडड बढाइनेछ । 

१५.१२  वर्लभन्त्न ननकायबाट अनुमनत लिई/नलिई यस नगिपालिका िेरलभर थिापना भई संचािनमा िहेका 
उध्योग‚ व्यर्साय‚ किकािखाना‚ िेष्टुिेन्त्ट‚ होटि‚ डडपाटवमेन्त्ट थटोि‚ पसि ि प्रनतष्ठानहरुको व्यर्स्थित 
िगत संकिन गिी दताव प्रकक्रयामा ल्याई सेर्ा शुल्क ि किको दायिामा ल्याउने कायविाई अलभयानको 
रुपमा संचािन गरिनेछ । 

१५.१३  यस नगिपालिका कायावियको पदपूनतव सम्बन्त्धी कायव गनवका िाथग पदपूनतव सलमनतको गठन गने 
अस्य तयािी नगि कायवपालिकािाई हदने ननर्वय गरिएको छ । 

१५.१५  यस नगिपालिकाको वर्लभन्त्न ननर्वयका आधािमा किािमा लिइएका कमवचािीहरुको म्याद िप्ने अथधकाि 
नगि कायवपालिकािाई अस्य तयािी प्रदान गने ननर्वय गरिएको छ । 

 

३.५.२  क्षेत्रगि नीति िथा आधारहरु   

(क)  आर्थिक क्षेत्र 

आथिवक सलमनतद्धािा नगि सभामा आ.र्. २०७४/०७५ को बजेट‚ नीनत तिा कायवक्रममा समार्ेश गनव ननर्वयका 
िाथग पेश भएको सुझार्ः  

 

यस कागेश्र्िी मनोहिा नगि कायवपालिकाको लमनत २०७४।३।१५ गत ेबसेको र्ैठकको ननर्वय बमोस्जम गहठत यस 
सलमनतिे आगामी आ.र्. २०७४/०७५ का िाथग नगि सभामा पेश हुने नीनत‚ बजेट तिा कायवक्रममा समार्ेश 
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गनुवपने वर्षय नगि कायवपालिका (कायव सम्पादन) ननयमार्िी‚ २०७४ को ननयम १५ को उपननयम (१) संग 
सम्बस्न्त्धत िही प्रथतुत गरिएको छ ।  

 

१. बजेट तिा श्रोत परिचािन आ.र्. २०७४/०७५ को िाथग रु. ६६ किोड १२ िाख ९८ हजािको बजेट 
ननमावर् हुाँदैछ । जसमा चािु खचव रु. २२ किोड ४७ िाख ८० हजाि ि पुाँजीगत खचव रु. ४३ किोड ६५ 
िाख १८ हजाि कायम गिी सोही बमोस्जम वर्लभन्त्न लशषवकमा िेरगत रुपमा बजेट वर्ननयोजन गरिनु 
पछव ।  

२. आन्त्तरिक श्रोतको व्यर्थिापन सबि ढंगिे अगाडड बढाई किका दि भन्त्दा िरे बढाउने वर्ज्ञापन शुल्क‚ 
र्ातार्िर् शुल्क तिा पानीमा िगाएको शुल्कको समयमै बोिपर प्रर्ािी अगाडड बढाउनुपछव ।  

३. र्डागत रुपमा केस्न्त्द्रत भई र्डा थतिीय योजना ि नगिपालिका केस्न्त्द्रत िही नगि थतिीय योजना 
संचािन गरिनुपछव । 

४. आधुननक कि प्रर्ािी अपनाई िाजश्र् चुहार्ट हुन नहदन सफ्टर्ेयिको प्रयोग गिी नगि केस्न्त्द्रत सभविमा 
अलभिेखखकृत हुने व्यर्थिा गरिनुपछव । 

५. कृवष वर्कास सम्बन्त्धी कायवका िाथग र्डा नं. १‚ २‚ ३‚ ४‚ ५ ि ६ मा केस्न्त्द्रत िही व्यर्सानयक खेती 
प्रर्ािीिाई प्रोत्साहन पुग्ने बजेट ि कायवक्रम बनाउनु पछव ।  

६. पशुपन्त्छी वर्कासका िाथग पशु त्रबमा‚ पशु थर्ाथ्य स्क्िननकको व्यर्थिापनमा ध्यान हदनुपछव । 
७. नगिपालिकाबाट प्रदान गिेका सेर्ामा न्त्यून आय श्रोत भएका नगिर्ासीको पहुाँच पुयावउने ि ननजहरुको 

आय आजवन सम्बन्त्धी कायवक्रममा िगानी बढाउनु पछव । 
८. नगिलभर िहेको प्राकृनतक श्रोत‚ आथिवक श्रोतको पहहचान गिी सो श्रोतबाट िाजश्र् र्दृ्धी गनव नयााँ 

कायवक्रम िािनी गनुवपछव । 
९. आथिवक वर्कास िेरगत वर्षयमा केस्न्त्द्रत िही योजना संचािन ि सम्पन्त्न गनव थिानीय जनशस्क्तको 

प्रयोगमा ध्यान हदनुपछव । 
 

(ख) सामाजजक क्षेत्र 

सामास्जक वर्कास सलमनतद्धािा नगि सभामा आ.र्. २०७४/०७५ को बजेट‚ नीनत तिा कायवक्रममा समार्ेश गनव 
ननर्वयका िाथग पेश भएको सझुार्ः  

 

यस कागेश्र्िी मनोहिा नगि कायवपालिकाको लमनत २०७४।३।१५ गत ेबसेको र्ैठकको ननर्वय बमोस्जम गहठत यस 
सलमनतिे आगामी आ.र्. २०७४/०७५ का िाथग नगि सभामा पेश हुने नीनत‚ बजेट तिा कायवक्रममा समार्ेश 
गनुवपने वर्षय नगि कायवपालिका (कायव सम्पादन) ननयमार्िी‚ २०७४ को ननयम १५ को उपननयम (१) संग 
सम्बस्न्त्धत िही प्रथतुत गरिएको छ ।  

 

१. लशक्षा 
 गुर्थति लशिा 
 प्रोजेक्टि जथता वर्धुनतय माध्यमको प्रयोग  

 प्रावर्थधक लशिाियमा भौनतक साधनको र्दृ्धी  

 नगि थतिीय अनुगमन समय समयमा  

 अपाङ्गमैरी चतेनामुिक लशिा उपिब्ध  

 भूकम्प प्रनतिोधी भौनतक संिचना ननमावर्  

 प्रौढ लशिा‚ गहृहर्ी लशिा‚ बािबालिकाहरुिाई वर्द्यािय भनाव सम्बन्त्धी सचतेना कायवक्रम  
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 सार्वजननक वर्द्याियमा अंगे्रजी माध्यमबाट अध्यापन गिाउन लशिक/लशक्षिकाहरुिाई तालिमको 
व्यर्थिा । 

२. स्वास्थ्र् 

क. मौजुदा थर्ाथ्य चौकीहरु सुधाि  

ख. महहिा थर्ाथ्य थर्यंसेवर्काहरुिाई प्रोत्साहन भत्ता  

ग. हिेक थर्ाथ्य चौकीमा बािबालिका उपचाि केन्त्द्र थिापना 
घ. महहिा‚ जेष्ठ नागरिक‚ बािबालिका िक्षित थर्ाथ्य लशवर्ि संचािन । 

३. खानेपानी िथा सरसर्ाई 

क. नगिपालिकालभर शहरिकिर् बढ्दै गएकोिे पानीको मूहानहरु सुक्ने क्रम िहेकोिे पूर्वर्त ् िहेका 
श्रोतहरुको व्यर्थिापन  

ख. नगि थतिीय खानेपानी व्यर्थिापनको िाथग यस िरेमा िहेको मुय य स्रोतको रुपमा िहेको 
सातघट्टे मुि संििर्  

ग. मेिम्ची खानेपानीसंगको सहकायवमा यस नगिपालिकामा पयावप्त पानीको व्यर्थिापन  

घ. नगिलभरका आयोजनाहरु संचािनमा िहेका डााँछी भद्रबास खानेपानी‚ भैमाि खानेपानी‚ आिापोट 
एकककृत खानेपानी‚ भोिेटाि खानेपानी‚ सुयवमण्डिी खानेपानी आयोजना संचािन  

ङ. वर्पन्त्न तिा दलित र्थतीमा यिालशघ्र खानेपानी व्यर्थिा  

च. र्डा नं. ६‚ ७ ि ९ मा खानेपानीको व्यर्थिापन । 
४. संस्कृति प्रवद्िधन  

क. कागेअष्टमीिाई वर्शेष हदनको रुपमा मनाउने 

ख. नगिलभरका सम्पूर्व मठमस्न्त्दि‚ चचव गुम्बा ि मस्थजदहरुिाई संििर् ि स्जर्व भएकािाई 
पुनःननमावर्  

ग. योगा तिा ध्यान लशवर्िको िाथग अत्याधुननक सामुदानयक ध्यान केन्त्द्र थिापना । 
५. खेिकुद िथा मनोरञ्जन 

क. नगिथतिीय एउटा खेिकुद प्रलशिर् केन्त्द्र थिापना ि िास्ष्िय तिा अन्त्तिास्ष्िय थति खेिाडी 
उत्पादन  

ख. संचािनमा िहेका क्िर्हरुिाई खेिकुद तिा मनोिञ्जनका िेरमा सकक्रय सहभाथगता  

ग. हिेक र्डामा खेिकुद मैदान ननमावर् 

घ. हिेक र्डामा िहेका क्िर्िाई मजव गिी एक र्डा एक क्िर् थिापना 
ङ. प्रत्येक र्डामा बािक्िर् थिापना गिी ई-िाइबे्रिी संचािन 

च. क्िर्हरु दताव ि नवर्किर् 

छ. अन्त्तिास्ष्िय तिा िास्ष्िय थतिका कक्रकेट थटेडडयम‚ गल्फकोषव प्रर्द्वधन । 
६. िैङ्र्गक समानिा र सामाजजक समावेशीकरण 

क. महहिा हहसंा वर्रुद्ध नगिथतिीय अलभयान  

ख. छुर्ाछुतिाई पूर्व ननष्कृय गनव छुर्ाछुत मुक्त नगि घोषर्ा  

ग. महहिा िक्षित आयआजवन‚ लसप वर्कास‚ सामुहहक कृवष खेती‚ सामुहहक महहिा चािक 
प्रलशिर्‚ उद्घोषर्‚ व्यूहटपािवि‚ लसिाई जथता कायवक्रमहरु संचािन  
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घ. वर्पन्त्न तिा दलित महहिाहरुिाई आय आजवनको वर्शेष प्याकेज घोषर्ा 
ङ. जेष्ठ नागरिक थर्ाथ्य लशवर्ि‚ धालमवक भ्रमर् अर्िोकन जथता कायवक्रम  

च. जेष्ठ नागरिक पाकव  ननमावर् । 

(ग)  पूवािधार क्षेत्र 

 

पूर्ावधाि वर्कास सलमनतद्धािा नगि सभामा आ.र्. २०७४/०७५ को बजेट‚ नीनत तिा कायवक्रममा समार्ेश गनव 
ननर्वयका िाथग पेश भएको सझुार्ः 

यस कागेश्र्िी मनोहिा नगि कायवपालिकाको लमनत २०७४।३।१५ गत ेबसेको र्ैठकको ननर्वय बमोस्जम गहठत यस 
सलमनतिे आगामी आ.र्. २०७४/०७५ का िाथग नगि सभामा पेश हुने नीनत‚ बजेट तिा कायवक्रममा समार्ेश 
गनुवपने वर्षय नगि कायवपालिका (कायव सम्पादन) ननयमार्िी‚ २०७४ को ननयम १५ को उपननयम (१) संग 
सम्बस्न्त्धत िही प्रथतुत गरिएको छ ।  

 

 अल्पकालिन िथा हदघिकालिन नीति‚ र्ोजना र कार्िक्रम सञ्चािनसंग सम्बजरधि रही 

अल्पकालिन 

 सावर्क आ.र्. ०७३/७४ बाट स्जम्मेर्ािी सिी आएका र्ावषवक कायवक्रमको कायावन्त्र्यन 

 सािर्सािी र्डामा माग भएका योजना समार्ेशमा प्रािलमकता 
 सञ्चािनमा िहेका योजनाको आर्थधक र्ावषवक ममवत । 

 

हदघिकालिन 

 आधुननक र्थती वर्कास  

 घना र्थतीमा ढिको व्यर्थिा 
 शुद्ध तिा प्रशोथधत पानीको वर्तिर् 

 गुर्थतिीय प्रावर्थधक लशिा 
 थर्ाथ्यमा सबैको पहुाँच 

 नगिलभरका सडकको वर्थताि ि थतिोन्त्नती 
 

२. उध्र्ोग‚ वाणणज्र्‚ श्रम‚ रोजगार बजार व्र्वस्थापनका िार्ग  

 प्रदषुर् गने उध्योगिाई क्रमश वर्थतावपत गने ि नयााँ थिापनाको थर्ीकृती नहदने  

 पयावर्िर्मा असि नपुग्ने‚ ध्र्नी तिा र्ातार्िर् प्रदषुर् नगने उध्योग थिापनाका िाथग ननस्श्चत 
िेर तोकक प्रािलमकता हदने । 

 उध्योग व्यर्साय दताव‚ नवर्किर् ि किको दायिामा ल्याउने 

 बािश्रममुक्त श्रम िेर ि उत्तिदायी श्रलमक ि स्जम्मेर्ाि व्यर्सायीमैरी उध्योग व्यर्साय  

 सुवर्धा सम्पन्त्न आधुननक बजािको व्यर्थिापन । 
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३. यो नगिपालिकाको आधा भाग नतव्र शहिीकिर्लभर ि आधा भाग कृवष ि पशुपस्न्त्छ व्यर्सायमा 
कक्रयालशि देखखन्त्छ । वर्कासमा सन्त्तुिन नहुनु‚ िाज्यबाट प्राप्त हुने सुवर्धामा पयावप्त पहुाँच नपुग्नु 
जथता कािर्िे 

 कृवष लसचंाई ि गरित्रब ननर्ािर् सम्बस्न्त्ध कायवक्रम नभएको 
 पयवटन पूर्ावधाि वर्कास नभएको 
 सूचना प्रवर्थध अपयावप्तता 
 वर्धुत तिा उजावसंग सम्बस्न्त्धत योजना 

४. आ.र्. २०७३/०७४ ि आगामी आ.र्. २०७४/०७५ मा वर्ननयोस्जत बजेटको आकािका आधािमा हामीिे यी 
नीनतहरुिाई अर्िम्बन गरिए वर्कासका सूचाङ्कहरु आधािभूत रुपमा पहुाँच नपुगेका नगिर्ासीमाझ 
पुग्न सक्छ । 
 

(घ)  वािावरण िथा ववपद् व्र्वस्थापन 

कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिकाको र्ातार्िर् तिा वर्पद् व्यर्थिापन सलमनतद्धािा नगि सभामा आ.र्. 
२०७४/०७५ को बजेट‚ नीनत तिा कायवक्रममा समार्ेश गनव ननर्वयका िाथग पेश भएको सझुार्ः 

यस कागेश्र्िी मनोहिा नगि कायवपालिकाको लमनत २०७४।३।१५ गत ेबसेको र्ैठकको ननर्वय बमोस्जम गहठत यस 
सलमनतिे आगामी आ.र्. २०७४/०७५ का िाथग नगि सभामा पेश हुने नीनत‚ बजेट तिा कायवक्रममा समार्ेश 
गनुवपने वर्षय नगि कायवपालिका (कायव सम्पादन) ननयमार्िी‚ २०७४ को ननयम १५ को उपननयम (१) संग 
सम्बस्न्त्धत िही प्रथतुत गरिएको छ ।  

 

 यो अर्धािर्ािे नेपािको संवर्धान २०७२ ि थिानीय तहको सेर्ा संचािन तिा व्यर्थिापन सम्र्न्त्धी 
आदेश २०७४ को अथधनमा िही नगि िेरमा हरियािी प्रर्द्वधन गने‚ वर्पद् व्यर्थिापन गने‚ सफा सुन्त्दि नगि 
बनाउन फोहिमैिा व्यर्थिापन गने ि सूशासनको र्ातार्िर् बनाउने िर्नीनत‚ योजना तिा कायवक्रमहरुिाई 
अलभयानको रुपमा कायावन्त्र्यन गनव मागव ननदेशन गने छ । 
 यस नगि िेरमा िहेका र्न‚ र्ातार्िर्‚ फोहिमैिा तिा वर्पद् व्यर्थिापन‚ जलमन ि जिाधाि िेरको 
संििर्‚ सम्र्द्वधन ि समुथचत सदपुयोग गिी नगि िेरिाई सदैर् थर्च्छ‚ सफा ि हिाभिा बनाई र्ातार्िर् 
संििर् गनुव थिानीय सिकािको एक प्रमूख दानयत्र् िहेको छ ।   

१. हाम्रा िक्ष्र्हरुः 
 नगि िेरमा हरियािी प्रर्द्वधन गिी र्ातार्िर्ीय सेर्ा सुवर्धा उपिर्ध  

 फोहिमैिा व्यर्थिापन गिी सफा‚ थर्च्छ नगिको सौन्त्दयवता अलभबदृ्धी  

 जोखखम न्त्युननकिर् गनव नीनत‚ कानून‚ मापदण्ड बनाई कायावन्त्र्यन ि ननयमन   

 सार्वजननक जलमन‚ खोिा ककनािा‚ सडक ककनािा‚ धालमवक तिा पयवटकीय थिि र्िपि रुख    
वर्रुर्ा िोपर् ि सो को व्यर्थिापन गिी भू-संििर् एर्ं जलमनको समुथचत सदपुयोग । 

२. महत्व/आवश्र्किाः 
 माननस तिा अन्त्य जीर् जन्त्तुिाई अत्यार्श्यक प्रार्र्ायु अस्क्सजन बदृ्धी गनव ि र्ायु प्रदषुर् 

न्त्यूनीकिर्  
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 सामुदायीक र्नबाट प्राकृनतक सौन्त्दयव ि सुन्त्दिता र्दृ्हद गिी आन्त्तिीक तिा बाह्य पयवटनको 
नगि िेरमा आगमन   

  नगि िेरमा हिीयािी र्दृ्हद गिी भ-ुसंििर् तिा र्ाताबिर् संििर्मा योगदान  

 वर्पत जोखखम िेरको नक्साङ्कन तिा बथतीहरुको पहहचान ि थिानान्त्तिर् गिी जोखीम 
न्त्युननकिर्  

 प्राकृतीक प्रकोपको िोकिाम गनव वर्पद् व्यर्थिापन कोषको थिापना गरि स्रोत साधनको 
परिचािन  

 बारुर्यन्त्र तिा एम्बुिेस सन्त्चािन ि व्यर्थिापन  

 फोहोिमैिा न्त्युननकिर् पूनः प्रयोग ि प्रसोधन गिी थर्च्छ‚ सफा हिाभिा नगि  

३. रणनीति 

 नगि/र्डा लभरका सामुदानयक र्न‚ कबुलियत र्न‚ धालमवक तिा पयवटककय थििहरुमा 
समुदायको सहयोग ि सभभाथगतामा रुख वर्रुर्ा िोपर्‚ थयाहाि संभाि ि व्यर्थिापन   

 सार्वजननक जलमनमा वर्रुर्ा िोपर् गिी सामुदानयक उद्यान‚ र्नथपनत उद्यान‚ खुल्िा िेर 
खेि थििको रुपमा वर्कास  

 नहद/खहिे ककनािा तिा सडक ककनािामा वर्शेष उमेि/उचाईका वर्रुर्ा िोपर् गिी भ-ूसंििर् 
तिा सौन्त्दयवकिर्  

 एक घि एक वर्रुर्ा िोप्ने कायव घि नक्शा थर्ीकृत गदाव अननर्ायव रुपमा िागु  

 नेपाि िेडक्रस सोसाइटीको वर्पद् व्यर्थिापन ईकाइसंग समन्त्र्य  

 नहद/खहिेहरुमा तटर्न्त्ध गिी नहद ननयन्त्रर्  

 वर्पद् व्यर्थिापन कोषको थिापना तिा संचािन ि स्रोत साधनको परिचािन  

 फोहोि संिकन‚ पुनः प्रयोग‚ प्रशोधन‚ वर्सजवन ि व्यर्थिापनका िाथग ल्याण्डकफल्ड साइट 
व्यर्थिापन । 

 

४. बजेट िथा नीति कार्िक्रममा समावेश गरी िैजानु पने   

 नगिलभरका वर्द्यामान सामुदानयक र्न तिा कबुलियनत र्निाई शहिी र्न र्ा फनपाकव को 
अर्धािर्ाका साि सौन्त्दयव एर्ं मनोिम िेरको रुपमा वर्कासका सािै सामुदानयक र्निाई 
आयमूिक बनाउन अदरु्ा‚ अलम्रसो‚ र्ेसाि िगायतका र्ािीहरु ि डािेघााँसका रुखहरु िोपी 
रुखहरुको प्रर्द्वधन  

 धालमवक‚ सााँथकृनतक महत्र्का वर्रुर्ा र्िवपपि‚ समी‚ पारिजात‚ बुद्धथचत्त‚ रुद्राि‚ देर्दाि 
आहदको पर्वद्धन  

 सार्वजननक जलमन नहदको िेखाङ्कन ि लसमाङ्कन गिी खुल्िा िरे‚ खेिमैदान‚ बािउद्यान‚ 
जेष्ठ नागरिक रियाज पाकव ‚ र्नथपनत उद्यान र्ा वपकननक िेरको रुपमा वर्कास  

 वर्पद् न्त्यूननकिर् तिा व्यर्थिापनका िाथग जनचेतनामूिक कायवक्रम संचािन  

 खननज पदािव (कोइिा‚ र्ािुर्ा‚ ढंुगा आहद) ननकाल्ने कायवको ननयन्त्रर् ि ननयमन  

 भ-ूसंििर् कायवको िाथग स्रोत ि साधनको परिचािन  
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 घि-घिबाट ननथकने फोहोिको व्यर्थिापन गिी फोहोििाई मोहोिमा परिर्त गनव संघ/संथिा‚ 
थर्ाथ्य थर्यंसेवर्काहरु तिा जनपरिचािन  

 र्ारुर्यन्त्र तिा एम्बुिेन्त्स सेर्ा प्रदान  

 उपत्यका वर्कास प्राथधकिर्िे बनाएको माथटि प्िान र्मोस्जम भ-ूनीनत तयाि । 

 

५. कार्ािरवर्न प्रकक्रर्ा 
 नगि हरियािी प्रर्द्वधन कायवयोजना तयाि गिी कायावन्त्र्यन  

६. र्न र्ा बागर्ानी प्रावर्थधकको सहयोग लिई वर्रुर्ाको प्रजानत‚ परिर्ाम‚ उचाई‚ बािबेि तरिका ि थयाहाि 
संभाि प्रकक्रयाको आधािमा र्िृािोपर्  

७. र्िृािोपर्‚ संििर् थयाहाि ि संभाि कायववर्थध तयाि गिी िागु  

८. वर्पद् सम्बन्त्धी त्याङ्क संकिन गिी अध्ययन अनुसन्त्धान ि व्यर्थिापन   

९. यस नगिपालिकालभर बसोबास गने सेर्ाग्राहीहरुिाई र्ातार्िर् वर्पद् तिा फोहोिमैिा सम्बन्त्धी सूचना 
हदने व्यर्थिा  

 

(ङ) संस्थागि ववकास सेवा प्रवाह र सुशासन 

सार्वजननक सेर्ा तिा िमता वर्कास सलमनतद्धािा नगि सभामा आ.र्. २०७४/०७५ को बजेट‚ नीनत तिा 
कायवक्रममा समार्ेश गनव ननर्वयका िाथग पेश भएको सुझार्ः  

 

यस कागेश्र्िी मनोहिा नगि कायवपालिकाको लमनत २०७४।३।१५ गत ेबसेको र्ैठकको ननर्वय बमोस्जम गहठत यस 
सलमनतिे आगामी आ.र्. २०७४/०७५ का िाथग नगि सभामा पेश हुने नीनत‚ बजेट तिा कायवक्रममा समार्ेश 
गनुवपने वर्षय नगि कायवपािलिका (कायव सम्पादन) ननयमार्िी‚ २०७४ को ननयम १५ को उपननयम (१) संग 
सम्बस्न्त्धत िही प्रथतुत गरिएको छ ।  

 

१. संगठन संरचना‚ दरबरदी र कार्िवववरणः- नेपाि सिकािे २०७१ मागव १६ गत े गठन गिेको यो 
नगिपालिकामा सावर्कका ६ र्टा गा.वर्.स.हरु गागिफेदी‚ आिापोट‚ भद्रबास‚ डााँछी‚ मिूपानी ि गोठाटाि 
समार्ेश भएका छन ् । नत गा.वर्.स.मा थिायी‚ अथिाई ि किाि सेर्ामा कायवित कमवचािीहरु‚ नेपाि 
सिकािबाट पठाइएका कायवकािी अथधकृत‚ िेखा अथधकृत‚ ि तत्कालिन गा.वर्.स.सथचर्सहहतको जम्मा 
कमवचािी संय या ३४ जना‚ नगिपालिकाको र्डाको संय या १३ िहेकोमा सावर्कका ६ र्टा गा.वर्.स.िाई नै र्डा 
कायाविय कायम गिी र्डा नं. १ ि २ गागि‚ र्डा नं. ३ आिापोट‚ र्डा नं. ४ भद्रबास‚ र्डा नं. ५‚ ६ ि ७ 
डााँछी‚ र्डा नं. ८‚ ९ ि १० मूिपानी ि र्डा नं. ११‚ १२ ि १३ गोठाटाि कायम गिी गा.वर्.स.मा िहेका 
गा.वर्.स. सहायकिाई र्डा सथचर्को स्जम्मेर्ािी हदई कायाविय सञ्चािन भई नगिर्ासीको काम सम्पादन 
गरिएकोमा पुनः नेपाि सिकाििे नगिको र्डा वर्थताि गिी १६ र्डा कायम भएपनछ पनन सावर्क बमोस्जम 
नै काम भएकोमा नेपािको संवर्धान २०७२ पारित भएपनछ संवर्धानमा व्यर्थिा भए बमोस्जम थिानीय 
ननकायबाट थिानीय तह (सिकाि) कायम भै र्डाको संय या ९ कायम भै‚ भएको ननर्ावचनबाट ननर्ावथचत 
जनप्रनतननथध भएको थिानीय तह बनेको यो अर्थिामाः 

 जनसंय या ि भूगोििाई आधाि मानी गहठत र्डा कायावियमा दिर्न्त्दी कायम गने‚ 
 सम्बस्न्त्धत र्डामा प्रशासन‚ िेखा ि प्रावर्थधक सहहतको जनशस्क्त भएको संिचना बनाउने‚  

 समायोजन भै आउने कमवचािीिाई ननजको सावर्कको कायविेर कै आधािमा स्जम्मेर्ािी हदने । 
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२. सुशासन र सेवा प्रवाहः- नगिर्ासीिे आफुिे ननर्ावथचत गिेका जनप्रनतननथधिे सञ्चािन गिेको थिानीय 
सिकािबाट आफुिे प्राप्त गने सेर्ा ि सुवर्धा प्रनत थिानीय तह प्रष्ट हुनपछव । नगििे नगिबासीबाट प्राप्त 
गने िाजश्र्‚ कि‚ सेर्ा शुल्क ि केन्त्द्र सिकाििे उपिब्ध गिाएको िकम नगिर्ासीको हहतमा पािदसी ढंगिे 
खचव भएको छ/छैन बुझ्ने अथधकाि भएको हुाँदा सुशासन ि सेर्ा प्रर्ाहमाः  

 मुथकान सहहतको सेर्ा प्रर्ाह‚ सिि रुपिे काम सम्पादन गने व्यर्थिा‚ 
 वर्धुनतय माध्यमबाट सिोकािका वर्षय जनत बेिा जहााँबाट पनन नागरिकिे प्राप्त गने व्यर्थिा‚ 
 ई-वर्लिङ्ग लसथटम िाग‚ु 
 आर्श्यकता अनुसाि वर्ज्ञहरुको पिामशव‚ 
 कायावियको उथचत व्यर्थिापन । 

३. क्षमिा ववकासः- नेपािको संवर्धान २०७२ िे व्यर्थिा गिेको थिानीय तहको काम‚ कतवव्य ि अथधकािका 
वर्षयमा‚ हहजो थिानीय ननकाय सञ्चािन गिी आएका जनप्रनतननधीहरु ि कमवचािी वर्ज्ञ छैनन‚् यसिव 
थिानीय सिकाि सञ्चािनका िाथगः  

 कमवचािी तिा जनप्रनतननथधहरुिाई स्जम्मेर्ािी बमोस्जमको तालिम‚ पिामशव ि पाठ्य सामाग्री 
व्यर्थिा‚ 

 कामको अनुभर् आदान-प्रदानका िाथग अर्िोकन भ्रमर्को व्यर्थिा‚ 
 कमवचािीको र्वृत्त वर्कास‚ सेर्ाको सुननस्श्चतता ि काम अनुसािको सुवर्धाको व्यर्थिा‚  

 योग्य ि प्रनतभार्ान ्कमवचािी छनौटिाई प्रािलमकता‚ छनौटमा ननष्पिता‚ कानून सम्मत ननकायको 
व्यर्थिा । 

 

३.६ मुखर् मुखर् आर्ोजना र कक्रर्ाकिापहरु 

 

कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिकाको नगि सभाबाट यस नगिपालिकािाई आर्श्यक पने ठुिा पूर्ावधाियुक्त 
आयोजनाहरु संचािनका िाथग एकमुष्ट िकम वर्ननयोजन गरिएको छ । ती योजनाहरुको आर्श्यक िागत 
ईस्ष्टमेट गिी क्रमागत रुपमा यसै र्षवदेखख घनार्थतीमा ढिका कामहरु‚ नगिलभर शुध्द प्रशोथधत खानेपानी 
वर्थताि‚ नगिलभर िहेका महत्र्पूर्व सडकहरुको वर्थताि ि थतिोन्त्ननत‚ सामुदानयक किेज‚ थकुिमा प्रावर्थधक 
लशिा‚ नगि थतिीय अथपताि संचािन‚ कागेश्र्िी एकककृत पयवटन पूर्ावधािको वर्कास िगायतका योजनामा 
नगिपालिका केस्न्त्द्रत िहनेछ । मुय य योजनाको DPR तयाि गिी क्रमागत योजना िागु गरिनेछ । 

 

३.७ अनुमातनि व्र्र् श्रोि व्र्वस्थापन 

आगामी आ.र्. २०७४/०७५ को व्यय लशषवकका वर्र्िर्हरु अनुसूची १ देखख अनुसूची १० सम्ममा समार्शे गरिएको 
छ ।  
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अनुसूची – ११ 

 

ववर्र्गि सलमतिको वववरण 

 

राजश्व परामशि सलमति  

(१) नगि उप–प्रमुख वर्न्त्द ुपुडासैनी लसखंडा    – संयोजक 

(२) कायवकािी अथधकृत मननता शे्रष्ठ     – सदथय 

(३) नगि कायवपालिका सदथय किा नघलमिे    -  सदथय 

(४) नगि कायवपालिका सदथय िाजािाम पुडासैनी    -  सदथय 

(५) थिानीय उध्योग र्ाखर्ज्य प्रनतननथध अच्चुतम के.लस.  -  सदथय 

(६) थिानीय चमे्बि अफ कमशवका प्रनतननथध वर्नय पस्ण्डत  – सदथय 

(७) नगि कायवपालिका िेखा अथधकृत गरे्शप्रसाद गुिागााँई  – सदथय सथचर् 

श्रोि अनुमान िथा बजेट लसमा तनधािरण सलमति  

(क) नगि प्रमुख कृष्र्हरि िापा   – संयोजक 

(ख) नगि उप-प्रमुख वर्न्त्द ुपुडासैनी लसखंडा  – सदथय 

(ग) कायवकािी अथधकृत मननता शे्रष्ठ   – सदथय 

(घ) दलित हदिकुमाि वर्सुङ्खे    – सदथय 

(ङ) कमिा दाहाि    – सदथय 

(च) वर्न्त्दा चास्म्िङ्ग िाई    – सदथय 

(छ) िेखा/योजना गरे्शप्रसाद गुिागााँई   – सदथय सथचर् 

 

वावर्िक बजेट िथा कार्िक्रम िजुिमा सलमति 

(क) नगि उप-प्रमुख वर्न्त्द ुपुडासैनी लसखंडा   – संयोजक 

(ख) मकुन्त्द गजुिेि सार्वजननक सेर्ा तिा िमता वर्कास सलमनत  – सदथय 

(ग) प्रकाश फुयाि आथिवक वर्कास सलमनत    – सदथय 

(घ) जीर्न िापा सामास्जक वर्कास सलमनत    – सदथय 

(ङ) श्री कृष्र् प्रसाद चापागाईं पूर्ावधाि वर्कास सलमनत    – सदथय 

(च) िाममर्ी पुडासैनी बातार्िर् तिा वर्पद् व्यर्थिापन सलमनत  – सदथय 

(छ) कुन्त्दन खड्का वर्धायक सलमनत     – सदथय 

(ज) नगि कायवपालिकाको कायवकािी अथधकृत मननता शे्रष्ठ  -  सदथय सथचर् 

 

ववधार्क सलमति  

 

(क) संयोजक  - िाजािाम पुडासैनी  
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(ख) सदथय  - कुन्त्दन खड्का 
(ग) सदथय  - सािा पुकुव टी 
(घ) सदथय  - रिता पुडासैनी 
(ङ) सदथय  - सुदशवन थधमाि 

(च) सदथय सथचर् - िामेश्र्ि दाहाि 

साविजतनक सेवा िथा क्षमिा ववकास सलमति 

(क) संयोजक  - मकुन्त्द प्रसाद गजुिेि 

(ख) सदथय  -  सनुनि कुईकेि 

(ग) सदथय  - भाईकाजी अथधकािी 
(घ) सदथय  - मिुिा चापागाई 

(ङ) सदथय  - गोमा वर्सुंखे िोक्का 
(च) सदथय सथचर् - िामेश्र्ि दाहाि 

सामाजजक ववकास सलमति 

(क) संयोजक  - जीर्न िापा 
(ख) सदथय  -  उमेश अथधकािी 
(ग) सदथय  - वर्ना िापा 
(घ) सदथय  - शलमविा िापा काकी 
(ङ) सदथय  - िाजकुमाि वर्.क. 
(च) सदथय सथचर् - ननिञ्जन पुडासैनी 

पूवािधार ववकास सलमति 

(क) संयोजक  - श्री कृष्र् प्रसाद चापागाई 

(ख) सदथय  -  िामहिी गोतामे 

(ग) सदथय  - मधु घोिासाइनी 
(घ) सदथय  - शान्त्ता वर्शंुखे 

(ङ) सदथय सथचर् - श्रीिाम चौिागाईं 

आर्थिक ववकास सलमति 

(क) संयोजक  - प्रकाश फुयाि 

(ख) सदथय  -  िामेश्र्ि नघलमिे  

(ग) सदथय  - कवपि खनाि 

(घ) सदथय  - िामप्यािी नगिकोटी 
(ङ) सदथय  - िमा ढकाि 

(च) सदथय सथचर् -   गरे्शप्रसाद गुिााँगाईं 
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ववपद् व्र्वस्थापन सलमति 

(क) संयोजक  - िाममर्ी पुडासैनी 
(ख) सदथय  -  दि बहादिु तामाङ  

(ग) सदथय  - लशर्िाम बथनेत 

(घ) सदथय  - सुथमा लमजाि 

(ङ) सदथय  - बत्रबता कुईकेि  

(च) सदथय सथचर् -   सिोज ठकुिी 
 

िेखा सलमति 

(क) संयोजक  - सुदशवन थधमाि 

(ख) सदथय  - डोिनाि पोखिेि 

(ग) सदथय  - सुन कुमाि नगिकोटी 

रर्ातर्क सलमति 

(क) संयोजक  नगि उपप्रमुख श्री वर्न्त्द ुपुडासैनी लसम्खडा 
(ख) सदथय  िाजािाम पुडासैनी 
(ग) सदथय  अष्टिाि शे्रष्ठ 
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स्थानीर् िहको आर्थिक ऐन २०७४ 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको अथि सम्बरधी प्रस्िाविाई कार्ािरवर्न गनि बनेको ववधेर्क 

प्रस्िावनाः कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिकाको आथिवक र्षव २०७४/०७५ को अिव सम्बन्त्धी प्रथतार्िाई कायावन्त्र्यन 
गनवको ननलमत्त थिानीय कि तिा शुल्क संकिन गने‚ छुट हदने तिा आय संकिनको प्रशासननक व्यर्थिा गनव 
र्ाञ्छनीय भएकोिे‚  

नेपािको संवर्धानको धािा २२८ को उपधािा (२) बमोस्जम कागेश्र्िी मनोहिा नगि सभािे यो ऐन बनाएको छ । 

१. संक्षक्षप्ि नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम "आथिवक ऐन‚ २०७४" िहेको छ ।  

        (२) यो ऐन २०७४ साि श्रार्र् १ गतदेेखख कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिका िेरमा िागू हुनेछ । 
२. सम्पवि करः नगिपालिका िेरलभर अनसूथच (१) बमोस्जम घिजग्गा कि िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ ।  

३. भूलम कर (मािपोि): नगिपालिका िेरलभर अनुसूची (२) बमोस्जम भूलम कि (मािपोत) िगाइने ि असिू 
उपि गरिनेछ । 

४. घर बहाि करः नगिपालिका िेरलभर कुनै व्यस्क्त र्ा संथिािे भर्न‚ घि‚ पसि‚ ग्यािेज‚ गोदाम‚ टहिा‚ 
छप्पि‚ जग्गा र्ा पोखिी पुिै आंलशक तर्ििे र्हािमा हदएकोमा अनुसूची (३) बमोस्जम घि जग्गा बहाि कि 
िगाइने ि असुि गरिनेछ । 

५. व्र्वसार् करः नगिपालिका िेरलभर व्यापाि व्यर्साय र्ा सेर्ामा पूाँजीगत िगानी ि आथिवक कािोर्ािका 
आधािमा अनुसूची (४) बमोस्जम व्यर्साय कि िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

६. जडडबुटी‚ कर्ाडी माि ि प्रचलित कानूनिे ननषेध गरिएको जीर्जन्त्तु बाहेकका अन्त्य मतृ र्ा मारिएका 
जीर्जन्त्तुको हाड‚ लसङ‚ प्र्ााँख‚ छािा जथता बथतुको व्यर्सानयक कािोर्ाि गिेर्ापत अनुसूची (५) 
बमोस्जमको कि िगाइने ि असुि उपि गरिनेछ । 

७. सवारी साधन करः नगिपालिका िेरलभर दताव भएका सर्ािी साधनमा अनुसूची (६) बमोस्जम सर्ािी साधन 
कि िगाइने ि असुि उपि गरिनेछ । ति‚ प्रदेश कानुन थर्ीकृत भई सो कानुनमा अन्त्यिा व्यर्थिा भएको 
अर्थिामा सोहह बमोस्जम हुनेछ । 

८. ववज्ञापन करः नगिपालिका िेरलभर हुने वर्ज्ञापनमा अनुसूथच (७) बमोस्जम वर्ज्ञापन कि िगाइने ि असूि 
उपि गरिनेछ । ति‚ कानुन थर्ीकृत भई सो कानुनमा अन्त्यिा व्यर्थिा भएको अर्थिामा सोहह बमोस्जम 
हुनेछ । 

९. मनोरञ्जन करः नगिपालिका िेरलभर हुने मनोिञ्जन व्यर्साय सेर्ामा अनुसूची (८) बमोस्जम व्यर्साय कि 
िगाइने ि असुि उपि गरिनेछ ि ति‚ प्रदेश कानुन थर्ीकृत भई सो कानुनमा अन्त्यिा व्यर्थिा भएको 
अर्थिामा सोहह बमोस्जम हुनेछ । 

१०. बहाि बबटौरी शुल्कः नगिपालिका िेरलभर आफुिे ननमावर्‚ िेखदेख र्ा संचािन गिेका अनुसूची (९) मा 
उल्िेख भए अनुसाि हाट बजाि र्ा पसिमा सोही अनुसूचीमा भएको व्यर्थिा अनुसाि बहाि त्रबटौिी शुल्क 
िगाइने ि असुि उपि गरिनेछ । 

११. पाककि ङ शुल्कः नगिपालिका िेरलभर कुनै सर्ािी साधनिाई पाककव ङ सुवर्धा उपिब्ध गिाए र्ापत अनुसूची 
(१०) बमोस्जम पाककव ङ शुल्क िगाइने ि असुि उपि गरिनेछ । 
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१२. टे्रककङ्ग‚ कोर्ोडडक‚ क्र्ानोइङ्ग‚ बरजी जजम्पङ्ग‚ जजपफ्िाोर र र् र्ाजफ्टङ्ग शुल्कः नगिपालिकािे आफ्नो 
िेरलभर िेककङ्ग‚ कोयोडडक‚ क्यानोइङ्ग‚ बन्त्जी जस्म्पङ्ग‚ स्जपफ्िाएि ि र यास्फ्टङ्ग सेर्ा र्ा व्यर्साय 
संचािन गिेर्ापत अनुसूची (११) बमोस्जमको शुल्क िगाइने ि असूि उपि गरिनेछ । 

१३. सेवा शुल्क‚ दस्िुरः नगिपालिकािे ननमावर्‚ संचािन र्ा व्यर्थिापन गिेका अनुसूची १२ मा उस्ल्िखखत 
थिानीय पूर्ावधाि ि उपिब्ध गिाइएको सेर्ामा सेर्ाग्राहीबाट सोही अनुसूथचमा व्यर्थिा भए अनुसाि शुल्क 
िगाइने ि असुि उपि गरिनेछ । 

१४. पर्िटन शुल्कः नगिपालिकािे आफ्नो िेरलभर प्रर्ेश गने पयवटकहरुबाट अनुसूची १३ मा उस्ल्िखखत दिमा 
पयवटन शुल्क िगाईने ि असुि उपि गरिनेछ । ति‚ प्रदेश कानुन थर्ीकृत भई सो कानुनमा अन्त्यिा 
व्यर्थिा भएको अर्थिामा सोहह बमोस्जम हुनेछ ।  

१५. कर छुटः यस ऐन बमोस्जम कि नतने दानयत्र् भएका व्यस्क्त र्ा संथिाहरुिाई कुनै पनन ककलसमको कि छुट 
हदईने छैन । 

१६. कर िथा शुल्क संकिन सम्बजरध कार्िववर्धः यो ऐनमा भएको व्यर्थिा अनुसाि कि तिा शुल्क संकिन 
सम्बस्न्त्ध कायववर्थध नगिपालिकािे तोके अनुसाि हुने छ । 

१७. जररवानाः कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिका िेरलभर ननषेध गरिएका सर्ािीसाधन पाककव ङ्ग र्ा व्यापाि 
व्यर्साय र्ा फोहोि मैिा गने‚ प्रचलित कानुन वर्परितका कायव गनेिाई तोककए बमोस्जमको जरिर्ाना गने 
छ । 

१८. अरर् व्र्वस्थाः नगिपालिकाको वर्षयगत शाखा‚ र्डा तिा  अन्त्य कायावियहरुबाट सेर्ा प्रर्ाह गदाव 
सेर्ाग्राहहिे बुझाउनुपने कि‚ शुल्क‚ दथतुि तिा जरिर्ानािाई सेर्ासंग आर्4 गरि अननर्ायव अशुि उपि गरि 
सेर्ा प्रर्ाह गनुव पने छ ति नागरिकताको लसफारिस तिा व्यस्क्तगत घटना दताव गदाव‚ सेर्ा प्रर्ाह गदाव बाधा 
पुगेको मान्त्ने छैन ।  

१९. र्सै ऐन बमोजजम भोको मारनेः यी ऐन जािी हुन अनघ भए गिेका व्यर्थिाहरु यसै ऐन बमोस्जम भए 
गिेको माननने छ । 

२०. तनर्म वा कार्िववर्ध बनाउन सक्नेः नगि कायवपालिकािे यस ऐन मा भएका व्यर्थिािाई कायावन्त्र्यन 
गनवका िाथग आर्श्यक ननयम र्ा कायववर्थध बनाउन सक्ने छ । 

२१. खारेजीः सावर्कमा नगिपालिकािे िागु गदै आएका व्यर्थिाहरु यस ऐन संग प्रनतकुि देखखएमा प्रनतकुि 
भएको हद सम्म खािेज हुने छ । 

 

 

अनुसूची – १ 

दफा २ संग सम्बस्न्त्धत 

घिको बनौटका आधािमा घिको मूल्याङ्कन दि 

 

क्र.स.ं घिको बनोटको र्थगवकिर् प्रनत र्गव 
कफट 

ह्रास कट्टी 
प्रनतशतमा (प्रनत 

र्षव) 

कट्टी गने 
जम्मा र्षव 

कैकफयत 
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१ लभर कााँचो बाहहि ईट्टामा माटोको 
जोडाइ भएका सब ैककलसमका घि ि 
काठैकाठबाट बनेको घि  

५०० ३ २५  

२ लभर बाहहि पाको ईट्टा र्ा ढंुगामा 
माटोको जोडाई भएका सब ैककलसमका 
घि 

६०० २ ३०  

३ लभर बाहहि पाको ईट्टामा लसमनेट 
छाना ढिान र्ा बज्रको जोडाइ भएका 
सब ैककलसमका घि 

९०० १ ७०  

४ आि.लस.लस. फे्रम थिक्चिबाट बनेका घि १५०० ०.७५ १००  
५ थटीि फे्रम थटक्चि‚ फे्रवर्ङ‚ िस‚ 

फाइबि र्ा यथत ैसिंचना वप्रफेक्स घि 
व्यर्सायी 

८०० ०.७५ १००  

६ थटीि फे्रम थटक्चि‚ फे्रवर्ङ‚ िस‚ 
फाइबि र्ा यथत ैसिंचना वप्रफेक्स घि 
आर्ासीय 

६०० ०.७५ १००  

७ थटीि फे्रम थटक्चि‚ आि.लस.लस. फे्रम 
थिक्चिबाट बनेका घि हाउस्जङ्ग तिा 
अपटवमेन्त्ट 

२५०० ०.७५ १००  

 

 

 

घरजग्गाको करको मूल्र्ाङ्कन दर 

क्र.स.ं घर जग्गा मलु्र् करको दर कैकर्र्ि 

१ पहहिो १० िाखसम्म  कि निाग्ने प्रत्येक र्षवका िाथग प्रत्येक 
घिको र्ावषवक रु.२०० वर्पद् 
व्यर्थिापन शलु्क र्ापत िप 

िाग्नेछ । 

२ त्यस पनछको िप १० िाखसम्म  ३०० (एकमषु्ट) 
३ त्यस पनछको िप ३० िाखसम्म  ०.०५ % 

४ त्यस पनछको िप ५० िाखसम्म  ०.१० % 

५ त्यस पनछको िप १  किोडसम्म  ०.२५ % 

६ त्यस पनछको    िप   बााँकी  ०.५०% 

 

यसमा व्यर्थिा भएको मुल्याङ्कन दि यसै बमोस्जम ि गत आ.र्.हरुको हकमा समेत यसै मुल्याङ्कन दिको 
आधािमा कि ननधाविर् गरिनेछ । 
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आ.र्. २०७४/०७५ को असोज मसान्त्तसम्म कि दाखखिा गने किदाताहरुिाई आ.र्. २०७४/०७५ को हकमा मार 
िाग्ने कि िकममा १० (दश) प्रनतशत छुट गरिनेछ । 

१. कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिका िेरलभर एक व्यस्क्तका नाममा दताव कायम िहेका घि तिा 
जग्गाहरुिाई एक युननट मानन कि ननधाविर् गरिनेछ । 

२. घि जग्गा मूल्याङ्कनको िाथग घि जग्गाको िेरफि आर्सीय प्रयोजनका िाथग घिजग्गा कि ननधाविर्मा 
समार्ेश गने‚ घििे चचकेो िेरफि FAR अनुसाि घि जग्गा कि लिने ि व्यर्सानयक प्रयोजनका िाथग 
FAR को दईु गुर्ा सम्मको जग्गा मार मलू्याङ्कनमा समार्शे गिी कि ननधाविर् गरिनेछ । 

३. जुनसुकै प्रकाििे हक हथतान्त्तिर् हुाँदा मािपोत कायावियिे गिेको मुल्याङ्कनिाई कायम गिी आएको 
लिखतको आधाििाई नै मानी नगि सभाबाट थर्ीकृत भएको दिको आधािमा मार घिजग्गाको 
मूल्याङ्कन गरि कि ननधाविर् गरिनेछ । 

४. अपाटवमेन्त्टको हकमा १००० र्गवकफटसम्म रु. १०००।–‚ १००१ र्गवकफट देखख २००० र्गवकफट सम्म रु. 
२०००।– ि सो भन्त्दा माथि जनतसुकै र्गवकफट भएपनन प्रनत अपाटवमेन्त्ट रु. ३०००।– का दििे घि जग्गा 
कि ननधाविर् गिी िगाउने ननर्वय गरियो ।  

 

५. जग्गाको मुल्र्मा तनम्नानुसारछुट हुनेछ  

क. सडकिे नछोएका‚ एक दशमिर् पााँच लमटिसम्म चौडा बाटोिे छोएका भर्न‚ घि‚ टहिा र्ा 
जुनसुकै भौनतक संिचना िहेको जग्गाको मुल्यमा दश प्रनतशत छुट हुनेछ ।  

ख. एक दशमिर् पााँच लमटिदेखख चाि मीटिसम्म चौडा बाटोिे छोएको भर्न‚ घि‚ टहिा र्ा जुनसुकै 
भौनतक संिचना िहेको जग्गाको मुल्यमा पााँच प्रनतशत छुट हुनेछ । 

ग. चाि मीटिदेखख आठ मीटिसम्म चौडा बाटोिे छोएको भर्न‚ घि‚ टहिा र्ा जुनसुकै भौनतक 
संिचना िहेको जग्गाको मुल्यमा पााँच प्रनतशत छुट हुनेछ । 

घ. आठ लमटिदेखख माथि जनतसुकै चौडा बाटोिे छोएका भर्न‚ घि‚ टहिा र्ा जुनसुकै भौनतक संिचना 
िहेको जग्गाको मुल्यमा छुट हुनेछैन । 

६. भर्न ननमावर्को थििगत अर्थिािाई आधाि मानी घिजग्गा कि ननधाविर् गरिनेछ। घिजग्गा कि 
ननधाविर् गदाव ननम्न बमोस्जमको कागजात संिग्न गनुव पनेछः- 

५.१  ज.ध. प्रमार्पुजाव‚ भर्नको नक्सा‚ नागरिकता‚ नापी नक्शाका प्रनतलिवपहरु ि 

५.२  अन्त्य आर्श्यक ठाननएका सम्बस्न्त्धत कागजातहरु । 
 

अनुसूची - २ 

 

लस.नं आम्दानीको लशषवक आम्दानी 
संकेत नं. 

किका दि कैकफयत 

  मािपोि िथा भूमीकर १.१.१   
क. र्डा नं. १ ि २ को पाखो र्ािी  प्रनत िोपनी रु. २५।००  
ख. धान खेत बािी १ िोपनी भन्त्दा  प्रनत िोपनी रु.  
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माथि ११०।०० 
ग. आर्ासीय   प्रनत आना रु. १०।००  
घ. व्यर्सायीक  प्रनत आना रु. १५।००  

 

अनुसूची - ३ 

 

लस.नं आम्दानीको लशषवक आम्दानी 
संकेत नं. 

किका दि कैकफयत 

१. घर‚ जग्गा वहाि कर १.१.४ वहाि रकमको २ 
प्रतिशि 

 

 

 

अनुसूची – ४/क 

 

अनुसूची ४/क मा समार्ेश भएका व्यर्साय किका दथतुिमा नवर्किर् शुल्क‚ दताव शुल्कमा ५० प्रनतशत कायम 
गरिएको छ । 

 

लस.नं आम्दानीको लशषवक आम्दानी 
संकेत नं. 

दताव शुल्क कैकफयत 

  व्र्वसार् कर १.१.५   
  व्यापािीक र्थतु    
  चुिोट िक्सी ज्र्ेििी लभडडयो क्यासेट िेकडव तिा 

प्िेयि आहदको िोक तिा खुद्रा व्यापाि 
   

क. चुिोट डडस्थटििी ज्र्ििी उत्पादन  १५०००।००  
ख. ब्रुअिी हल्का पेय एजेन्त्सी  ७०००।००  
ग. महदिा चुिोट एजेन्त्सी  ७०००।००  
घ. थर्देशी तिा वर्देशी महदिा वर्क्री  ५०००।००  
ङ. सुन चााँदी पसि ज्र्ेििी सप (रु. १० िाख 

सम्मको पुाँजीमा) 
 ५०००।००  

च. सुन चााँदी पसि ज्र्ेििी सप (रु. १० िाख भन्त्दा 
माथिको पुाँजीमा) 

 १५०००।००  

छ. लभडडयो क्यासेट सी डी पसि  १०००।००  
ज. पत्िि मुगा व्यापाि सुन चााँदीको जिप िगाएका 

गिगहना 
 १०००।००  

  ननमावर् सामाग्री कम्पयूटि वर्ध्धुत सामान 
क्यामेिा टेलिलभजन िेडडयो कापेट धातुका सामान  
पेिोलियम पदािव जथता र्थतुको िोक तिा खुद्रा 
त्रबक्री गने तिा ममवत 

   

क. टेलिलभजन‚ िेडडयो‚ हहटि‚ कफ्रज‚ क्यामेिा‚ र्ालसङ 
मेलशन आहद एजेन्त्सी सप्िायसव ईिेक्िोननक्स 

 ५०००।००  
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सामान 
ख. कफ्रज क्यामेिा र्ालसङ मेलशन  टेलिलभजन हहटि 

मध्ये कुनै एक प्रकािको मार पसि तिा 
साधािर् ईिेक्िोननक्स पसि ओभन ग्राण्डि 
टोथटि आहद त्रबक्री गने 

 ३०००।००  

ग. ईिेक्िोननक्स सामान सप्िायसव एजेन्त्सी  ३०००।००  
घ. ईिेक्िोननक्स सामान (वर्जुिीको सामान)  ३०००।००  
ङ. साउण्ड माईक थपीकि पसि‚ भाडामा हदने‚ 

र्ाईल्डीङ गने  
 ३०००।००  

च. कम्प्यूटि त्रबक्री/एसेम्व्िीङ कम्पनी  ३५००।००  
  िेडडयो टी भी कफ्रज कम्प्यूटि घडी पे्रसि कुकि 

हहटि टेलिफोन सेट वर्ध्धुत सामाग्री ममवत तिा 
त्रबक्री केन्त्द्र 

   

क. चश्मा घडी ममवत तिा त्रबक्री पसि   ३०००।००  
ख. िेडडयो ईिेक्िोननक्स‚ अडडयो क्यासेट‚ क्यामेिा‚ 

हहटि‚ थटेर्िाईजि ममवत 
 ३०००।००  

ग. कफ्रज‚ र्ालसङ मेलशन‚ टी लभ‚ कम्प्यूटि ममवत  ३०००।०० 
 

 

घ. म्यूस्जकि सामान र्ेच्ने/ममवत  ३०००।००  
ङ. थटोभ‚ ग्यााँस चुल्हो‚ पे्रसि कुकि ममवत  १०००।००  
च. एक भन्त्दा बढी िेि मेलशन सहहत सामान ममवत 

केन्त्द्र 
 ५०००।००  

  ननमावर् सामाग्री    
क. हाडवर्ेयि/र्ािरुमसामान/िंगिोगनसप्िायसव/ईण्टिप्राई

जेज 
 १००००।००  

ख. हाडवर्ेयि/र्ािरुम सामान/ िंगिोगन/पसि  ५०००।००  
ग. घिको छानामा र्ाटि प्रुकफङ गने  ५०००।००  
घ. लससा‚ भेननथता‚ ऐना पसि सप्िायसव  ५०००।००  
ङ. लससा‚ भेननथता‚ ऐना पसि/ऐनामा र्ुट्टा भने  ५०००।००  
च. ईटा िोडा र्ािरु्ा ढुङ्गा लसमेण्ट डण्डी 

सप्िायसव/डडपो 
 १५०००।००  

छ. ह्युमपाईप उध्योग  २५०००।००  
ज. कंक्रीट‚ मार्वि‚ लसमेण्ट उध्योग  २५०००।००  
झ. हाडवर्ेयि पसि  १५०००।००  
ज्ञ. लसमेण्ट झ्याि‚ वपिि‚ मूनतव रिङ उधोग  ५०००।००  
ट. आल्मुननयम/फिामे झ्याि/थग्रि/सोिाि उध्योग  १००००।००  
ठ. आल्मुननयम/फिामे झ्याि/थग्रि/सोिाि पसि  ५०००।००  
ड. ब्िक ,मोज्याक टायि, ब्िक मूती उत्पादन गने 

उधोग 
 १००००।००  

ढ. तािा सााँचो बनाउने तिा ममवत  १५००।००  
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र्. जथताको बक्स बनाउने तिा त्रबक्री ममवत  २०००।००  
त. प्िास्ष्टकको सामान पसि ठुिो/सप्िायसव  ५०००।००  
ि. प्िास्ष्टकको सामान पसि सानो  १०००।००  

  फननवचि तिा फ्िोरिङ    
क. समीि व्यर्साय/झ्याि ढोका बनाउने काठ दाउिा 

गोदाम/पसि 
 १५०००।००  

ख. फ्िोरिङ तिा फननवलसङ िोक/खुद्रा सप्िायसव  १५०००।००  
ङ. काठ/स्थटि फननवचि उध्योग  १००००।००  
च. काठ/स्थटि फननवचि शोरुम  १००००।००  
छ. गिैँचा उध्योग ईण्टिप्राईजेज  १५०००।००  
ज. गिैँचा त्रबक्री गने पसि  ५०००।००  

  ईन्त्धन    
क. पेिोि डडजेि /मोवर्ि पम्प  १००००।००  
ख. ग्यााँस‚ मट्हटतिे डडपो  ५०००।००  
ग. ग्यााँस‚ मट्हटतिे खुद्रा वर्क्री गने  ५०००।००  

  हथतकिा    
क. किात्मक मूनतव/ह्यास्ण्डक्र्याफ्ट उध्योग  ३०००।००  
ख. ह्यास्ण्डक्र्याफ्ट आयात ननयावत  ३०००।००  
ग. ह्यास्ण्डक्र्याफ्ट सोलभननयि क्यूरियो पसि  ३०००।००  
घ. साधािर् घिेि/पेपि ह्यास्ण्डक्र्याफ्ट/िांका उध्योग  ३०००।००  
ङ. पेपि ह्यास्ण्डक्र्याफ्ट पसि  ३०००।००  
च. काठ ि ढंुगाको मूनतव बनाउने ि त्रबक्री गने  ३०००।००  
छ. तामा/वपत्ति/आल्मुननयम/प्िास्ष्टक/स्थटि/भााँडा/कक

चने र्ेयि पसि 
 ३०००।००  

ज. गामेन्त्ट / पस्श्मना/ टेक्शटायि  उध्योग  २५०००।०० 
 

 

झ  गामेन्त्ट / पस्श्मना/ थर्ीटि पसि  ५०००।०० 
 

 

ञ  थर्ीटि/ उनीको कच्चासामान त्रबक्री   ३०००।००  
ट  जनसेर्ा   १०००।००  

  धािा वर्जुिी िंङ्ग काठ डकमी लमथरी आपूनतव 
गने  

   

क जनसेर्ा(त्रबिहरु भूक्तानी‚ ड्राईलभङ्ग िाईसेन्त्स‚ 
सर्ािी साधन दताव नवर्किर् नामसािी आदी 
सम्पूर्व सेर्ाहरु) 

 १०००।००  

  दैननक उपभोगका खध्य पदािव सूती कपडा 
आदीको िोक तिा खद्रा व्यापाि 

   

क ककिाना / खध्यान्त्न पसि  २०००।०० 
 

 

ख  खाध्यान्त्नको िोक त्रबक्री गने/ वर्तिक  २०००।००  
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ग पााँउ बनाउने तिा त्रबकक्र गने  १०००।००  
घ  गोल्फुकी दािमोठ थचफ्स अचाि उध्योग  १०००।००  
ङ गोल्फुकी दािमोठ थचफ्स अचाि पसि  १०००।००  
च अगिबत्ती उध्योग  १०००।००  
छ फिफुि तिकािी सोडापानी पान पसि  १०००।००  
ज फिफूि पसि जुस सहहत ि खानेपानी खुद्रा 

पसि 
 १०००।००  

झ खानेपानी ढुर्ानी सेर्ा/ लमनििर्ाटि वर्तिक / 
एजेन्त्सी 

 १०००।००  

  वर्शेषज्ञ‚ पिामशव सेर्ा तिा अन्त्य व्यर्सानयक 
सेर्ा 

   

क. डाक्टि  २०००।००  
ख. कम्पाउण्डि  १०००।००  
ग. कवर्िाज  १०००।००  
१ ईस्न्त्जननयि क  १५००।००  
क. ईस्न्त्जननयि ख  १०००।००  

ख. कानून व्यर्सानयक क  २०००।००  
 कानुन व्यर्सानयक ख  १०००।००  
११ िेखापरििक    
क. क र्गव  ५०००।००  
ख. ख र्गव  ३०००।००  
ग. ग र्गव  २०००।००  
घ. घ र्गव  १५००।००  
ङ. दन्त्त थचकीत्सक  २०००।००  
च. अनुसन्त्धानकताव तिा पिामशव सेर्ा  २०००।००  
छ. कम्पूटि एनालिष्ट प्रोगामि  ३०००।००  
ज. बीमा एजेण्ट  ३०००।००  
झ. सभेयि  ३०००।००  
ञ. अनुर्ादक  १०००।००  
ट. पशु थचककत्सक  १०००।००  
ठ. शेयि ब्रोकि  २०००।००  

  सामान ढुर्ानीकताव तिा कम्पनी    
क. र्ाह्य  ३०००।००  
ख. आन्त्तरिक  २०००।००  
ग. एयि कागो  ४०००।००  

  ननमावर् व्यर्शाय    
क. क र्गव  १५०००।००  
ख. ख र्गव  १००००।००  
ग. ग र्गव  ५०००।००  
घ. घ र्गव  ४०००।००  
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  उत्पादन मुिक उध्योग    
 कोिा माि र्ा अधव प्रशोथधत माि खेि गईिहेका 

माि सामानको उध्योग र्ा प्रशोधन गरि 
मािसामान उत्पादन गने उध्योग  

   

  व्यर्सायमा    
क उध्योग प्िास्ष्टक पाईप उत्पादन गने उधोग  रु. २००००।००  
 उनी धागो िगंिोगन डाईङ्थग उधोग  रु. २००००।००  
 काडीङ्ग उधोग  रु. २००००।००  
 चक्िेट तिा िेज उधोग  रु. २००००।००  
ख व्यर्साय    

  उजावमूिक उध्योग    
क जिश्रोत र्ायु सौयव शस्क्त कोईिा प्राकृनतक तिे 

ग्यााँस र्ायोग्यााँस तिा अन्त्य श्रोतबाट उजाव पैदा 
गने उध्योग तिा व्यर्साय 

 रु. १००००।००  

  कृवष तिा र्न जन्त्य उध्योग    
क कृवष व्यर्साय (तिकािी‚ फिफूि माछा‚ 

मौिीपािन कुखुिापािन‚ गाईफमव बाख्राफमव‚) 
आहद उध्योग  

 रु. ५०००।००  

ख कृवष व्यर्साय (तिकािी‚ फिफूि माछा‚ 
मौिीपािन कुखुिापािन‚ गाईफमव बाख्राफमव‚ 
बंगुिपािन) आहद व्यापाि 

 रु. ३०००।००  

  खननज उध्योग    
  माटो ढ्ङ्गा खानी दताव नत्रबकिर् दथतुि  रु. २००००।००  
  बािुर्ा प्रशोधन उधोग दताव  रु. २००००।००  
  पयवटन व्यर्साय    

क पााँचतािे होटि  रु.३०००००।००  
ख चाितािे होटि  रु.२०००००।००  
ग तीनतािे होटि  रु.१०००००।००  
घ दईुतािे होटि  रु.७५०००।००  
ङ एकतािे होटि  रु.५००००।००  
च एपाटवमेन्त्ट होटि  रु. २००००।००  
छ िेष्टुिेन्त्ट एण्ड बाि‚ रिसोटव तिा दोहोिीसााँझ  रु. २००००।००  
ज तन्त्दिुी फाष्टफूड  रु. १००००।००  
झ होटि एण्ड िज  रु. १००००।००  
ञ भोजनािय/क्यास्न्त्टन  रु. २०००।००  
ट लमठाई पसि ठुिो  रु. २०००।००  
ठ थचया लमठाई मःमः खाजा खाने पसि(सानो)  रु. २०००।००  
ड गेष्टहाउस/होष्टि  रु. ५०००।००  
ढ क्यावर्न डान्त्सबाि  रु. १००००।००  
र् िेककङ्ग एजेन्त्सी/िेककङ्ग सामान पसि  रु. १००००।००  
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त िाभि एजेन्त्सी   रु. १००००।००  
ि पूिहाउस/थनूकि  रु. ५०००।००  
द सार्वजननक परिर्हन बस व्यर्सायी संघ दताव  रु. १५०००।००  
ध हर्ाई सेर्ा  रु. ५००००।००  

  ननमावर् उध्योग    
 सडक पूि िोपर्े िेिर् ेिलिबस टनेि फ्पाईङ बजृ 

तिा औधोथगक व्यापारिक एर्ं आर्ास कमपेक्स 
आहद ननमावर् गरि सञ्चािन गने व्यर्सायमा 

   

क क र्गव  रु.२५००००।००  
ख ख र्गव  रु. २००००।००  
ग ग र्गव  रु. १५०००।००  
घ घ र्गव  रु. १००००।००  

  सञ्चाि सेर्ा    
क ननजीिेरको हुिाक सेर्ा कुरियि सलभवस  रु. ३५००।००  
ख ननजी िेरको टेलिफोन फ्याक्स सेर्ा फोटोकपी 

मोर्ाइि फोन आइ एस डी एस टी डी इमेि 
इन्त्टिनेट िेडडयो पेजीङ आहद 

 रु. २५००।००  

ग एफ.एम.‚ केर्ि नेटर्कव  कम्यूननकेशन 
डडस्थिव्यूटसव 

 रु. १००००।००  

घ मोबाइि फोन एजेन्त्ट  रु. ७०००।००  
ङ मोबाइि फोन त्रबक्री तिा ममवत  रु. ५०००।००  
च लसमकाडव। रिचावज काडव वर्तिक  रु. २०००।००  
छ  मोबाइि फोन ममवत सम्बस्न्त्ध तालिम   रु. ५०००।००  
ज सञ्चाि टार्ि ननमावर्  रु. २००००।००  

  छपाइ तिा प्रकाशन     
क एमोननया वप्रन्त्ट  रु. ५०००।००  
ख फोटोकपी  रु. १०००।००  
ग अफसेट पे्रस वप्रस्न्त्टङ्ग पे्रस परपत्ररका प्रकाशन 

िेटि पे्रस लभस्जहटङ्ग काडव छाप्ने  
 रु. ५०००।००  

घ  अफसेट पे्रस वप्रस्न्त्टङ्ग पे्रस प्रा.लि.  रु. ५०००।००  
ङ फ्िेक्स बोडव वप्रन्त्ट  रु. ५०००।००  
च ग्राकफक्स डडजाईन  रु. ५०००।००  

  वर्वत्तय सेर्ा     
 नेपाि सिकािको पूर्व थर्ालमत्र्मा िहेको र्ाहेक 

आथिवक कािोर्ाि गने बैंक 
   

क मुय य कायाविय/बाखर्ज्य बैकं  रु.५००००।००  
ख शाखा/उपशाखा  रु. ३५०००।००  
ग फाइनान्त्स कम्पनीको बैङ्ककङ कािोबाि गने मुय य 

कायाविय 
 रु. २००००।००  

घ फाइनान्त्स कम्पनीको बैङ्ककङ कािोबाि गने शाखा  रु. १००००।००  
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कायाविय 
ङ बहुउध्देलशय सहकािी संथिा मुय य कायाविय  रु. १५०००।००  
च बहुउध्देलशय सहकािी संथिा शाखा कायाविय  रु. १००००।००  
छ बीमा कम्पनी  रु. १००००।००  
ज वर्देशी मुद्रा सटही काउन्त्टि थधतोपर कािोबाि  रु. ५०००।००  
झ साधािर् सहकािी संथिा  रु. २०००।००  
ञ ऋर् र्चत सहकािी संथिा  रु. ५०००।००  

  थर्ाथ्य सेर्ा    
क नलशवङ होम  २५०००।००  
ख. सहकािी अथपताि   १००००।००  
ग ल्याब तिा  औषथध पसि  ५०००।००  
घ ल्याब  ५०००।००  
ङ औषथध पसि  ३०००।००  
च. जडीबुटी पसि  रु.१०००।००  
छ. स्क्िननक डाक्टि भएको  रु.५०००।००  
ज. दन्त्त स्क्िननक  रु. ५०००।००  
झ. दााँत बनाउने  रु. ५०००।००  
ञ. अथपताि सामाग्री त्रबक्री  रु. १५०००।००  
ट. जडडबुटी उध्योग  रु. ५०००।००  
ठ. हर्वि सामाग्री खरिद त्रबक्री  रु. २०००।००  
ड. प्राकृनतक थचककत्सा केन्त्द्र 

आयुर्ेहदक‚होलमयोप्याथिक स्क्िननक  
 रु. २०००।००  

  लशिा सेर्ा    
क. वर्श्र् वर्ध्यािय  रु.१७०००।००  
ख. क्यापस  रु.१५०००।००  
ग. डडप्िोमा देखखको टेस्क्नकि किेज  रु.१३०००।००  
घ. उच्च मा. वर्. तिा मा. वर्.  रु.११०००।००  
ङ. नन.मा.वर्.  रु.९०००।००  
च. प्रा.वर्.  रु.७०००।००  
छ. पूर्व प्रा. वर्.  रु.५०००।००  
ज. तालिम तिा अनुसन्त्धान केन्त्द्र  रु.४०००।००  
झ. प्रलशिर् तिा ईस्न्त्थटच्यूट केन्त्द्र   रु.२०००।००  
ञ. कम्प्यूटि प्रलशिर् केन्त्द्र  रु.२०००।००  
ट. भाषा/टाईवपङ्ग प्रलशिर् केन्त्द्र  रु.२०००।००  
ठ. ट्यूसन सेन्त्टि  रु.२०००।००  
ड. हटचसव प्रमोसन/एड किेक्सन सेन्त्टि  रु.५०००।००  
ढ. ड्राईलभङ्ग‚संथगत‚डान्त्सतिा व्यूहटपािवि 

थक्याफोस्ल्डङ्ग आहद तालिम केन्त्द्र 
 रु.५०००।००  

र्. अन्त्तिास्ष्िय गैह्र सिकािी संथिा  रु.५०००।००  
त. सामास्जक संघ संथिा‚ भ्याट दताव नभएको  रु.१०००।००  
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ि. सामास्जक संघ संथिा‚भ्याट दताव भएको  रु.१०००।००  
  यातायात सामाग्री त्रबक्री तिा ममवत    

क. बस‚ िक‚ काि‚ हेलभ ईस्क्र्पमेण्ट ममवत  रु.५०००।००  
ख. सर्ािी साधनको पाटवपुजाव पसि  रु.५०००।००  
ग. मोटिसाईकि‚ टेम्पो आहद ममवत  रु.५०००।००  
घ. रिसोलिङ्ग गने कािखाना र्ा पसि  रु.५०००।००  
ङ. मोटि धुने र्कव शप  रु.५०००।००  
च. साईकि रिक्सा तिा ठेिागाडा ममवत पंचट टाल्ने  रु.५०००।००  
छ. र्ेस्ल्डङ र्कव सप‚िेि मेलसन िाखख ममवत गने  रु.५०००।००  
ज. व्यािी चाजव  रु.५०००।००  
झ. साईकि रिक्सा बेच्ने पसि  रु.५०००।००  

  अन्त्य सेर्ा    
क. वर्ज्ञापन सेर्ा‚ माकेहटङ एजेन्त्सी  रु.२०००।००  
ख. वर्ज्ञापन तिा उत्सर् आयोजना/ ईभेण्ट 

अगवनाइजेशन 
 रु.२०००।००  

ग. र्ैदेलशक िोजगाि सेर्ा  रु.१००००।००  
घ. थर्देशी िोजगाि सेर्ा  रु.१००००।००  
ङ. सेके्रटिीयि सलभवस  रु.१००००।००  
च. हाउस्जङ कम्पनी तिा घि जग्गा खरिद 

त्रबक्री/जग्गा प्िहटङ 
 रु.२५०००।००  

छ. किि ल्यार्  रु.५०००।००  
ज. फोटो थटुडडयो  रु.२०००।००  
झ. लभडडयो ग्राफी  रु.२०००।००  
ञ. फोटो ग्राफी‚ लभडडयो ग्राफी  रु.४०००।००  

  नेपाि सिकािको पूर्व थर्ालमत्र्मा िहेको चिथचर 
डकुमेण्िी छायााँकन 

 कि निाग्ने  

क. चिथचर छायांकन थर्देशी  रु.६०००।००  
ख. चिथचर छायांकन वर्देशी  रु.६०००।००  
ग. डकुमेण्िी छायांकन थर्देशी  रु.६०००।००  
घ. डकुमेण्िी छायांकन वर्देशी  रु.६०००।००  
ङ थगत छायांकन थर्देशी  रु.३०००।००  
च. थगत छायांकन वर्देशी  रु.३०००।००  
छ. टेलिलभजन च्यानिबाट छायांकन  रु.३०००।००  
ज.  थगत िेकडड वङ  रु.३०००।००  
झ. श्रव्य दृश्य खखच्ने तिा सम्पादन गने  रु.३०००।००  
ञ. फोटो तिा फे्रम पसि  रु.२०००।००  
ट. लभडीयो एभ्युजमेण्ट/गेम खेिाउने  रु.२०००।००  
ठ. व्यूटीपािवि/ सैिुन तालिम  रु.२०००।००  
ड. व्युटीपािवि/सैिुन  रु.२०००।००  
ढ. कथमेहटक पसि  रु.२०००।००  
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र्. ड्राईस्क्िनसव  रु.२०००।००  
त. आहटवस एण्ड डडजाईनि  रु.२०००।००  
ि. आहटवष्ट  रु.२०००।००  
द. डडजाईन सेन्त्टि  रु.२०००।००  
ध. पशु र्धशािा  रु.५०००।००  
न. मासु पसि साधािर्  रु.५०००।००  
प. मासु पसि कोल्ड थटोि  रु.५०००।००  
फ. मासु प्रशोधन गिी त्रबक्री गने  रु.५०००।००  

  अन्त्य व्यर्साय    
क. पाकव  वपकननक थपट  रु.२५००।००  
ख. क्यालसनो  रु.१०००००।००  
ग. टुि अपे्रटि  रु.५०००।००  
घ. मसाज पािवि  रु.२५००।००  
ङ. सप्िायसव ईन्त्टिप्राईजेज/आयात ननयावत/ प्रा. लि.  रु.१५०००।००  
च. वर्शाि बजाि/डडपामेण्टि थटोि/सुपि माकेट ठूिो  रु.१५०००।००  
छ. सुपि माकेट सानो  रु.५०००।००  
ज. ग्रोसि/९९ माकेट/लमनन माकेट  रु.५०००।००  
झ. क्याहिङ्ग सलभवस  रु.५०००।००  
ञ. िेण्टि सलभवस  रु.५०००।००  
ट. पाटी प्यािेस  रु.५०००।००  
ठ. कफननकि कफटनेस  रु.५०००।००  
ड. स्जम क्िर्  रु.५०००।००  
ढ. फेसन सम्बस्न्त्ध कायवक्रम गने  रु.५०००।००  
र्. मोटि बेच्ने पसि  रु.५५००।००  
त. मोटि साईकि एजेन्त्सी/बेच्ने पसि/रिकस्ण्डसन सो 

रुम  
 रु.५०००।००  

  अथिायी हाटबजाि र्ा घुस्म्त पसि    
 यस अनुसुथचमा अन्त्यर जुनसुकै कुिा िेखखएता 

पनन अथिायी हाट बजाि र्ा घुस्म्त पसि िाखख 
गरिने देहायको बमोस्जमको कि िाग्ने छ। 

   

क. घुस्म्त पसि  रु.५००।००प्रनत 
महहना 

 

ख. चौपाया प्रनत गोटा   रु.२५।०० प्रनत हदन  
ग. हााँस कुखुिा आहद प्रनत गोटा  रु.५।०० प्रनत हदन  
घ. साग सब्जी ि फिफूि  रु.५।०० प्रनत हदन  
ङ. अन्त्य  रु.५।०० प्रनत हदन  

  माथिको र्थगवकिर्मा नपिेका सेर्ा व्यर्सायको 
कािोबाि हेिी र्ावषवक 

 रु.१०००।०० देखख 
रु.५०००।०० सम्म 

 

क. र्ेकिी/आइसकक्रम पसि/कन्त्फेक्सनिी/डिेी उध्योग  रु.५०००।००  
ख. र्ेकिी/आइसकक्रम पसि/कन्त्फेक्सनिी/डिेी पसि  रु.२५००।००  
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ग. चाउचाउ उध्योग  रु.२००००।००  
घ. चाउचाउ/कन्त्फेक्सनिी/थचप्स आहद डडस्ष्िव्युटसव  रु.५०००।००  
ङ. थचया उध्योग  रु.१००००।०० 

 
 

च. मसिा उध्योग   रु.३०००।००  
छ  मसिा वपथने तिा प्याककङ्ग गिी त्रबकक्र गने  रु.२०००।००  
ज. पानन तिा बिफ उध्योग  रु.५०००।००  

झ. िेडडमेट कपडा पसि ठूिो‚ सो रुम  रु. ५०००।००  
ञ. िेडडमेट कपडा पसि मध्यम/ होल्सेल्स तिा 

सप्िायसव 
 रु.५०००।००  

ट िेडडमेट पसि सानो  रु.२०००।००  
ठ िूगा तिा नेपािी थर्ेटि पसि  रु.२०००।००  
ड. बुहटक पसि  रु.२०००।००  
ढ. कपडा पसि  रु.२०००।००  
र्. ढाका टोपी पसि  रु.२०००।००  
त. सुथचकाि टेिसव ( कपडा समेत भएको)  रु.२०००।००  
ि. सुथचकाि टेिसव  रु.२०००।००  
द. जुत्ता कािखाना  रु.२०००।००  
ध. जुत्ता पसि  रु.२०००।००  
न. ब्याग/ पसव/ पेटी उध्योग   रु.५०००।००  
प. ब्याग पसि  रु. २०००।००  
फ. जुत्ता लसउने पसि  रु.२०००।००  
ब. छािाको ज्याकेट ममवत तिा थपे्र  रु.२०००।००  
भ. लसिक डथना फोम पसि ठूिो  रु.२०००।००  
म. लसिक डथना फोम पसि सानो  रु.२०००।००  
य. चुिा/ पोत/े रिर्न/ धागो/ पसि  रु.१०००।००  
ि. पात टपिी दनुा पसि  रु.१०००।००  
ि. माटोको भााँडाकुडा पसि  रु.१०००।००  
र्. डोको डािा सुकुि मान्त्द्रा आहद  रु.१०००।००  
श. चाकु सय खि पसि  रु.१०००।००  
ष. प्िास्ष्टकको मेच तिा अरु मािसामानहरु बुन्त्ने 

पसि 
 रु.१०००।००  

स. नसविी त्रबउर्ीजन पसि  रु.२०००।००  
ह. अक्र्ारियम पसि  रु.५०००।००  
ि. थटेशनिी/पुथतक पसि खुद्रा  रु.२०००।००  
र. थटेशनिी/पुथतक पसि होिसेि /सप्िायसव  रु.५०००।००  
ज्ञ टााँक धागो पसि  रु.१०००।००  
ज्ञ.क. होस्जयािी मोजा लभरी गन्त्जी उध्योग  रु.५०००।००  

  अन्त्य व्यर्ासय    
क. धान‚ थचउिा‚ वपठो लमि  रु.२०००।००  
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ख. तिे पेल्ने लमि  रु.४०००।००  
ग. खेिौना बनाउने उध्योग  रु.१०००।००  
घ. थगफ्ट पसि  रु.२०००।००  
ङ. बाजाका सामान बनाउने तिा ममवत गने  रु.१०००।००  
च. व्यण्ड तिा पन्त्च ेबाजा   रु.१०००।००  
छ. लशशु लशहाि केन्त्द्र  रु.५०००।००  
ज. ईक्र्ीमेण्ट/ औजाि त्रबकक्र पसि  रु.५०००।००  
झ. कर्ाडी सामान खरिद त्रबक्री  रु.१५०००।००  
ञ. छाता भण्डाि िोक त्रबक्री  रु.५०००।००  
ट. छाता पसि  रु.१०००।००  
ठ. ज्योनतष सम्र्स्न्त्ध काम गने   रु.२०००।००  
ड.  एलसपी कािोर्ाि गने  रु.५०००।००  
ढ होम थटे  रु.५०००।००  
र्. ट्याटु सेर्ा  रु.५०००।००  
त. दाना उत्पादन गने उधोग  रु.२००००।००  
ि. िाईसलमि ठूिो  रु.२००००।००  
 िाईसलमि सानो  रु.१००००।००  
ध. एग्रोभेट  रु.१००००।००  
न. भेटनिी  रु.१००००।००  
प. लमनिि र्ाटि उध्योग  रु.२५०००।-  
 अनुसूर्च ४ मा उजल्िणखि व्र्वसार् करमा 

वावर्िक कारोबारको मुनार्ामा देहार् बमोजजमको 
व्र्वसार् कर िागु हुने छ 

   

 रु. १० िाख सम्म कािोबाि हुने व्यर्साय  रु. १०००।००  
 रु. १५ िाख सम्म कािोबाि हुने व्यर्साय  रु. १५००।००  
 रु. २० िाख सम्म कािोबाि हुने व्यर्साय  रु. २०००।००  
 रु. २० िाख देखख रु. १ किोड सम्म कािोबाि हुने 

व्यर्साय 
 ०.२ प्रनतशत  

 रु. १ किोड भन्त्दा माथि कािोबाि हुने व्यर्साय  ०.१ प्रनतशत  
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अनुसूची ४/ख 

बन पैदावर िथा प्राकृतिक श्रोि कर 

 उन / प्राकृनतक‚ कृनतम‚ जगि  ।०५ / ०।१० पैसा  
 खोटो  ।२५  
 अधव प्रशोथधत  रु. १।००  
 र्नकस र्ावर्यो‚ छर्ािी‚ पिाि‚ ननगािो‚ िोक्ता 

अस्म्िसो 
 । २५ पैसा  

 र्ास‚ कु काठ प्रनत िक  रु. २००।००  
 ढंुगा‚ थगट्टी‚ र्ािुर्ा ग्राभेि प्रनत क्यूकफट  रु. २।०० ि र्ातार्िर् 

कि रु. १।०० गिी रु. 
३।०० 

 

 लमनीिि र्ाटि प्रनतलिटि।लमनीिि र्ाटि   प्रनतलिटि ०/१० पैसा   
 

 

अनुसूची – ५ 

 

लस.नं आम्दानीको लशषवक आम्दानी 
संकेत नं. 

किका दि कैकफयत 

 कवाडी सामान खररद बबक्री  रु.१५००।००  
१ खझण्डु  ।५० पैसा प्रनत 

कक.िो. 
 

२ गामेट टुक्रा  ।५० पैसा प्रनत 
कक.िो. 

 

३ जिेको मोत्रबि  ।२५ पैसा प्रनत 
कक.िो. 

 

४ जुट ि प्िास्ष्टक बोिा  ।२० पैसा प्रनत 
कक.िो. 

 

५ कापेट टुक्रम   ।५० पैसा प्रनत 
कक.िो. 

 

६ टायि ट्यूर्  ।५० पैसा प्रनत 
कक.िो. 

 

७ िोरो हटन  ।५० प्रनत कक.िो.  
८ पुिानो ड्रम  ।५० के.स्ज. प्रनत 

कक.िो. 
 

९ पुिानो कागज  रु. १।०० प्रनत 
कक.िो. 

 

१० धातुका टुक्रा    
  फिाम  रु. २।०० प्रनत 

कक.िो. 
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  तामा‚ वपत्ति  रु. ४।०० प्रनत 
कक.िो. 

 

  मेलसनिी औजाि  रु. २।०० प्रनत 
कक.िो. 

 

  पोलिथिन पाइप  रु. १।०० प्रनत 
कक.िो. 

 

  लससाको धुिो  रु. ४।०० प्रनत 
कक.िो. 

 

११ प्रचलित कानूिे ननषेध गिेको बाहेक मिेका र्ा 
मारिएका पशुका  

   

  हाड  रु. १।००   
  लसङ  रु. २।००  
  छािा ठुिो  रु. ३०।०० प्रनत 

गोटा 
 

  छािा सानो  रु. १५।०० प्रनत 
गोटा 

 

  पस्न्त्छको प्र्ााँख  रु. १।०० प्रनत 
कक.िो. 

 

     
 
प्रनत ककिोको मुल्य थिानीय थर्ायत्त शासन ऐन २०५५‚ को ननयमार्िी २०५६ को अनुसूची बमोस्जम हुनेछ । सो 
को संशोधन भएमा सोहह संशोथधत दििेटिाई नगि कायवपालिकािे िागु गनेछ । 
 

अनुसूची - ६ 

 

 सवारी दिाि िथा वावर्िक सवारी कर    
क ठेिा गाडा रिक्सा  रु.१५।००  
ख. थकुटि/ मोटिसाईकि ि अन्त्य दईु पांगे्र सर्ािी  रु. १५०।००  
ग. ननजी काि तिा स्जप  रु.३००।००  
घ. भाडाका काि तिा स्जप  रु.४००।००  
ङ. ननजी ट्याम्पो/ पार्ि िेिि ट्याक्टि   रु.२००।००  
च. भाडाका ट्याम्पो/ पार्ि िेिि ट्याक्टि   रु.२५०।००  
छ. ननस्ज तिा भाडाका माईक्रोबस  रु.५००।००  
ज. ननजी तिा भाडाका लमनी बस िाभि बस लमनी 

िक 
 रु.८००।००  

झ. ननजी तिा भाडाका ठुिो बस‚िक‚िहिी हेभी 
िाभि बस ठूिो 

 रु.२०००।००  

ञ. मािी उल्िेखखत व्यर्सायहरुको र्ावषवक नवर्किर् 
गदाव दताव शूल्कको ५० प्रनतशत दथतुि िाग्ने 
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ट. मािी उल्िेखखत व्यर्सायहरुको लसफारिस गदाव   रु.१०००।००  
 पटके सर्ािी साधन  रु.१००।००  

 
अनुसूची – ७ 

दफा (८) संग सम्बस्न्त्धत वर्ज्ञापन किको दििेट 

 

क) ववज्ञापन कर तनम्नानुसार हुनेः 
१) भर्नको छत ि कौशीमा परिचय पाटी र्ा वर्रापन सामाथग्र िाख्न पािनेछैन । 
२) भर्नमा झ्याि छोपेि परिचय पाटी र्ा वर्ज्ञापन सामाग्री िाख्न पाइनेछैन । 

३) बाटोको सीमानादेखख दश कफट लभर तिा संथधयािको लसमानादेखख पााँच कफट लभर ि सार्वजननक थिान 
र्ा संथिान र्ा कायाविय र्ा सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाह गने थिानमा वर्ज्ञापन सामाग्री िाख्न पाइनेछैन । 

४) सार्वजननक उत्तिदानयत्र् अन्त्तगवत ननमावर् भएका जुनसुकै संिचनामा ननमावर्कतावको नाम बाहेक 
िाखखएका जुनसुकै तथबीि र्ा अििको वर्ज्ञापन कि छुट नहुने । 

५) भर्न‚ जलमन‚ व्यापारिक र्ा व्यर्सानयक केन्त्द्र‚ होटि र्ा िेष्टुिेण्ट र्ा वर्द्यािय र्ा लसनेमा हि र्ा 
प्िोि पम्प र्ा जुनसुकै भर्नको लभरी भागमा वर्ज्ञापन गने प्रयोजनका िाथग िाखखएका प्रचाि 
सामाग्रीमा वर्ज्ञापन कि छुट नुने । 

६) सुतीजन्त्य‚ महदिा तिा नेपाि सिकािबाट प्रनतर्स्न्त्धत तिा कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिका‚ नगि 
कायवपालिकाबाट ननषेध गरिएका वर्ज्ञापन प्रचाि प्रसाि गनव पाइने छैन । 

ख) वर्ज्ञापन किको दिः 
१. फ्िेक्सबाट तयाि गरिएको वर्ज्ञापन प्रचाि सामाग्रीको प्रनत र्षव प्रनत र्गव फुट रु. १००।०० 

२. होडडङ्ग बोडव‚ ननयोन साईन‚ गिो साइन ि यथतै वर्ज्ञापन प्रचाि सामाग्रीको प्रनत र्षव प्रनत र्गव 
फुट रु. २००।०० 

३. डडस्जटि बोडवमा गरिने वर्ज्ञापन प्रचाि सामाग्रीको प्रनत र्षव प्रनत र्गव फुट रु. ३००।०० 

४. माि बाह सर्ािी साधनको दायााँबायााँ पट्टीको भागमा अथधकतम दश थक्याएि फुटसम्मको िाथग 
प्रनत हदन रु. दईु सय ि थिायी रुपमा िेखखएको र्ा छावपएको प्रचाि सामाग्रीको िाथग प्रनत र्षव 
प्रनत र्गव फुट रु. एक सय  

५. खेिकुद मैदान‚ मेिा‚ जारा‚ पर्व ि यथतै प्रकृनतका कायवक्रममा हुने वर्त्तापन प्रचाि सामाग्रीको 
अथधकतम पन्त्र हदन ि बीस थक्र्ाएि फुटका िाथग प्रनत हदन रु. ३००।००  

६. सर्ािी साधनको छत (अथधकतम तीन फुट उचाईसम्म मार)‚ दईु पाङ्ग्रा बीचको भाग‚ पछाडीको 
सीसा (सीसाको जम्मा भाग मध्येको अथधकतम पचास प्रनतशत सम्म मार) मुय य झ्यािको माथि 
पट्हटको भेस्न्त्टिेशनमा वर्ज्ञापन प्रचाि सामाग्रीको प्रनत थक्याएि फुट रु. १००।०० 

७. आकाशमा बेिुन‚ ज्याकेटमा र्ा बेिुन बोकेि गरिने वर्ज्ञापन (प्रनत हदन) रु.  २००।०० 

८. अन्त्यको हकमा प्रनत र्गवकफट प्रनत र्षव रु. ३००।०० 

 

 

अनुसूची - ८ 
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  सेर्ा उध्योग    
क चिथचर एक स्थक्रन भन्त्दा बढी भएमा  रु. २००००।००  

  स्थक्रन    
क चिथचर एक स्थक्रन  रु. ५०००।००  
ख सकव स  रु. ५०००।००  
ग चिथचर डडस्थिब्यूटसव  रु. ५००००।००  

 

 

 

 

 

 

अनुसूची – ९ 

 

बहाि बबटौरी  शुल्क 

 प्रनत क्यूकफट रु. २।०० (१५ हदन। १ महहना) अथिायी  

 

अनुसूची – १० 

पाककि ङ्ग शुल्क 

 दईु पाङ्गे्र प्रनत घण्टा रु. १०।००  

 नतन पाङ्गे्र प्रनत घण्टा रु. १५।०० 

 चाि पाङ्गे्र प्रनत घण्टा रु. २०।०० 

 ६ पाङ्गे्र प्रनत घण्टा रु. ३०।००  

 अन्त्य प्रनत घण्टा रु. ५०।०० 

 

अनुसूची – ११ 

टे्रककङ्ग‚ कोर्ोडडक‚ क्र्ानोइङ्ग‚ बरजी जजम्पङ्ग‚ जजपफ्िाोर र र् र्ाजफ्टङ्ग शुल्क 

 

 

अनुसूची – १२ 
लस.नं आम्दानीको लशर्िक आम्दानी 

संकेि नं. 
करका दर कैकर्र्ि 

 सेवा शुल्क‚ दस्िुर    
ञ. मािी उल्िेखखत व्यर्सायहरुको र्ावषवक नवर्किर् 

गदाव दताव शूल्कको ५० प्रनतशत दथतुि िाग्ने 
   

ट. मािी उल्िेखखत व्यर्सायहरुको लसफारिस गदाव   रु.१०००।००  
  पयवटन सेर्ा शुल्क  रु.२०।०० प्रनत पयवटक वर्देशीको 

हकमा 
 अचि सम्पवत्त मुल्यांकन सेर्ा शुल्क १.१.५   
क. रु. एक िाख सम्म  रु.१००।००  
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ख. रु. दश िाख सम्म  रु.३००।००  
ग. रु र्ीश िाख सम्म  रु.५००।००  
घ. रु पचास िाख सम्म  रु.१०००।००  
ङ. रु एक किोड सम्म  रु.२०००।००  
च. रु एक किोड भन्त्दा माथि  ०।०५ प्रनतशत  
छ. घिबाटो लसफारिस अंसर्न्त्डा  २०००।००  
ज. घिजग्गा मूल्यांकन लसफारिस वर्ध्यािी  रु.२०००।०० एकमुष्ट 
झ. घि जग्गा मूल्यांकन लसफारिस  प्रनत िाखको रु.५०।००  
ञ. छुट जग्गा दताव लसफारिस  प्रनत आना  रु.५०।००  
 

मािपोत कायावियको बावषवक जग्गा मूियाङ्कनको आधािमा जग्गाको मूल्याङ्कन दि िेटमा आधारित भई 
तपलशिमा उल्िेखखत घिबाटो लसफारिस दथतुि कायम गरिएको छ । 

िपलशि 

१. घरबाटो लसर्ाररस 

लस. नं वर्र्िर् बाटो । सडक आना लसफारिस दथतुि 

क व्यर्सानयक प्रयोजन पक्की सडक प्रनत आना रु ०.२५ % 

 आर्ालसय प्रयोजन पक्की सडक प्रनत आना रु ०.१४ % 

ख व्यर्सानयक प्रयोजन कच्ची सडक प्रनत आना रु ०.५ % 
 आर्ालसय प्रयोजन कच्ची सडक प्रनत आना रु ०.१ % 

ग व्यर्सानयक प्रयोजन गोिेटो बाटो प्रनत आना रु ०.२ % 
 आर्ालसय प्रयोजन गोिेटो बाटो प्रनत आना रु ०.१ % 

घ  व्यर्सानयक प्रयोजन बाटो नभएको प्रनत आना रु ०.२ % 
 आर्ालसय प्रयोजन बाटो नभएको प्रनत आना रु ०.१ % 

 

 

२. चारककल्िा लसर्ाररस 

लस. नं वर्र्िर् बाटो । सडक आना लसफारिस दथतुि 

क व्यर्सानयक प्रयोजन पक्की सडक प्रनत आना रु ०.०५ % 

 आर्ालसय प्रयोजन पक्की सडक प्रनत आना रु ०.०७५ % 

ख व्यर्सानयक प्रयोजन कच्ची सडक प्रनत आना रु ०.२५ % 
 आर्ालसय प्रयोजन कच्ची सडक प्रनत आना रु ०.०५ % 

ग व्यर्सानयक प्रयोजन गोिेटो बाटो प्रनत आना रु ०.०६ % 
 आर्ालसय प्रयोजन गोिेटो बाटो प्रनत आना रु ०.०३ % 

घ  व्यर्सानयक प्रयोजन बाटो नभएको प्रनत आना रु ०.०५ % 
 आर्ालसय प्रयोजन बाटो नभएको प्रनत आना रु ०.०२५ % 
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लस.नं आम्दानीको लशर्िक आम्दानी संकेि 
नं. 

िाग्ने शुल्क कैकर्र्ि 

 नगिपालिकािे प्राप्त गने 
लसफारिस दथतुि  

   

क. र्ैदेलशक िोजगाि लसफारिस  रु.५००।००  

ख. छार र्वृत्त लसफारिस आन्त्तरिक  नन:शुल्क गरिब तिा 
जेहेन्त्दाि 

 

ग. नामसािी लसफारिस  रु. ५००।००  
घ. जग्गाधनन प्रमार्पुजाव 

प्रनतलिवप लसफारिस 
 रु.५००।००  

ड. नागरिकता लसफारिस  ननःशूल्क  
छ. कि चूक्ता लसफारिस  रु.५००।००  
ज. घिकोठा खोल्ने सेर्ा दथतुि  रु.१०००।००  
झ. तीन पुथत े फोटो टााँस 

लसफारिस 
 रु.१०००।००  

ञ. मोही िगत कट्टा लसफारिस  रु.२०००।००  
ट. मोही नामसािी लसफारिस  रु.५००।००  
ठ मोही बाडफााँड  लसफारिस  रु.५००।००  
ड. वर्धुत तिा धािा लमटि जडान 

लसफारिस आर्ासीय 
वर्धुत लमटि जडान 
व्यर्सायीक थ्री फेज िाइन 

 रु.३००।०० 
 
रु.१००००।०० 

 

ढ. फिक -फिक नाम िि एकै 
प्रमाखर्त लसफारिस 

 रु.५००।००  

र्. फिक- फिक जन्त्मलमनत 
संसोधन लसफारिस 

 रु.५००।००  

त. आथिवक अर्थिा वर्पन्त्न / 
जेष्ठ नागरिक/अपागंता / 
दलित तिा जनजाती प्रमाखर्त 
लसफारिस 

 ननःशूल्क  

ि. आथिवक अर्थिा सम्पन्त्न 
प्रमाखर्त 

 रु.५००।००  

ध. सजवलमन मुचूल्का लसफारिस  रु.५००।००  
न. मूद्दा मामीिा दताव ,कफिात 

दताव, जग्गा सम्बन्त्धी घिायसी 
प्रकृनतका मूद्धा 

 रु.५००। देखख रु २०००। 
सम्म मुद्धा हेरि 

 

प. अंगे्रस्जमा गरिएका आन्त्तरिक 
त्रबधािी अध्ययन लसफारिस 
नाता कायम लसफारिस 
कि चुक्ता 

 रु.१०००।०० एकमुष्ट  
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सम्पत्ती मूल्याङ्कन 
बावषवक आय प्रमाखर्त 
वर्र्ाहहत/जन्त्म अवर्र्ाहहत/ 
ठेगाना संसोधन लसफारिस 
 

फ. अंगे्रस्जमा  गरिएका र्ैदेलशक 
त्रबधािी अध्ययन लसफारिसहरु 
नाता कायम लसफारिस 
कि चुक्ता 
सम्पत्ती मूल्याङ्कन 
बावषवक आय प्रमाखर्त 
वर्र्ाहहत/जन्त्म अवर्र्ाहहत/ 
ठेगाना संसोधन लसफारिस 
 

  
रु.५००।०० 
रु.५००।०० 
रु.५००।०० 
एकमुष्ट रु. २०००।०० 
रु. ३००।००  
प्रनत ३००।०० 

 

ि. ननर्ेदन दथतुि  रु.१०।००  
द. अन्त्य लसफारिस  रु.५००।००  

  एम्र्ुिेन्त्स दथतुि    
क. १० कक.लम.सम्मको  रु.३००।००  
ख. १० देखख १५ कक.लम.सम्म  रु.५००।००  
ग. त्यस पनछ प्रनत कक.लम.  रु.३०।००  

  नाता प्रमाखर्त १.१.९   
क. स्जवर्त  नाता प्रमाखर्त  रु.५००।००  
ख. मतृ्यु नाता प्रमाखर्त/ स.म.ु  रु.२००।००, रु.५००।००  
 पञ्जीकिर्    
क. जन्त्म‚ वर्र्ाह‚ मतृ्यु‚र्साइाँ 

सिाइाँ‚ सम्बन्त्ध वर्च्छेद 
 रु.१००।००  

ख. पूर्व प्रािलमक वर्ध्यािय दताव  रु.३०००।००  
ग. प्रािलमक वर्ध्यािय दताव  रु.५०००।००  
घ. ननम्न माध्यालमक वर्ध्यािय 

दताव 
 रु.७०००।००  

ङ. माध्यालमक वर्ध्यािय दताव  रु.१००००।००   
च. उच्च माध्यालमक वर्ध्यािय 

दताव 
 रु.११०००।००  

छ. वर्श्र् वर्ध्यािय दताव  रु.१५०००।००  
ज. वर्ध्यािय किा िप  रु.१०००।००  
 नक्सा पास दथतुि १.१.६   

  नक्सा पास दथतुि आर्ासीय    
क. माटो जोडाइ टायि जथता 

छाना (अथिायी टहिा) 
आर्ासीय 

 प्रनतगोटा रु.१०००।००  
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 माटो जोडाइ टायि जथता 
छाना (अथिायी टहिा) 
व्यर्सायीक 

 प्रनतगोटा रु.५०००।००  

ख. िस टहिा आर्ासीय  प्रनतगोटा रु.५०००।००  
 िस टहिा व्यर्सायीक  र्गव कफट  रु १५   
ग. पक्की ईट्टा माटोको जोडाइ  प्रनत र्. फी रु.२।००  
घ. पक्की ईट्टा लसमेन्त्ट जोडाइ  प्रनत र्. फी रु.६।००  
ङ. वपिि लसथटम  प्रनत र्. फी रु.८।००  
च. नक्सा पास सम्पन्त्नता   रु.५००।००  
छ. मोहोडा परिर्तवन  रु.५००।००  
ज. नक्सा प्रनतलिवप प्रमाखर्त  रु १०००।००  
झ. नक्सा नामसािी   प्रनत र्.कफ रु.२।००  
ञ. सेर्ा शुल्क  रु.१५००।००  
ट. घि नक्सा ननर्ेदन  रु.१०००।००  
ठ. घि नक्सा नवर्किर् दथतुि  प्रनत र्.कफ रु.२।००  
ड. नक्सा संशोधन दथतुि  प्रनत र्.कफ. रु. १।००  

  नक्सा पास दथतुि हाउस्जङ ि 
व्यार्सानयक 

 प्रनत र्.फी रु.१५।००  

क. नक्सा पास दथतुि हाउस्जङ ि 
व्यापारिक बनन सकेको घिको 
हकमा 

 प्रनत र्.फी रु.२०।००  

  पुिानो घि नक्सा पास 
ननयलमत दथतुि २०६४ साि 
अषाढ मसान्त्त अनघ बनेका 

   

क. माटो जोडाइ टाएि जथता 
छाना 

 प्रनत घि रु.२००।००  

ख. पक्की ईट्टा माटोको जोडाइ  प्रनत घि रु.५००।००  
ग. पस्क्क ईट्टा लसमेन्त्टको जोडाइ  प्रनत घि रु.२०००।००  
घ. वपिि लसथटम  प्रनत घि रु.५०००।००  

   पुिानो घि नक्सा पास 
ननयलमत दथतुि २०७१ साि 
अषाढ मसान्त्त अनघ बनेका 

   

क. माटो जोडाइ टायि जथता 
छाना 

 प्रनत घि रु.२००।०० १० प्रनतशत िप 
जरिर्ाना 

ख. पक्की ईट्टा माटोको जोडाइ   प्रनत घि रु.५००।०० १० प्रनतशत िप 
जरिर्ाना 

  पक्की इट्टा लसमेन्त्टको जोडाइ    
क. पक्की इट्टा लसमेन्त्ट जोडाइ  प्रनत र्.फी. रु.१०।००  
ख. वपिि लसथटम आर्ालसय  प्रनत र्.फी रु.१२।००  
ग. वपिि लसथटम व्यर्सानयक  प्रनत र्.कफ. रु.२०।००  
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अनुसूची - १३ 
  पर्िटन सेवा शुल्क  रु.२०।०० प्रति 

पर्िटक 
ववदेशीको हकमा 

 

 

माथि उल्िेखखत व्यर्साय तिा उधोग तोकेको दििेट भन्त्दा बाहेक देखखने उधोग व्यर्साय बगीकिर्को आधािमा 
दताव लसफारिस दथतुिः- 
सानो उधोग दतावः- रु. ५०००।- 
मझौिा उधोग दतावः- रु. १००००।- 
ठूिा उधोग दतावः- रु. १५०००।- 
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स्थानीर् िहको ववतनर्ोजन ऐन २०७४ 

कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिकाको आथिवक बषव २०७४।०७५ को सेर्ा ि कायवहरुको िाथग थिानीय सस्ञ्चत कोषबाट 
केही िकम खचव गने ि वर्ननयोजन गने सम्बन्त्धमा व्यर्थिा गनव बनेको ऐन 

सभाबाट थर्ीकृत लमनतः २०७४।०३।३० 

प्रस्िावनाः कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिकाको आथिवक बषव २०७४।०७५ को सेर्ा ि कायवहरुको िाथग सस्ञ्चत 
कोषबाट केही िकम खचव गने अथधकाि हदन ि सो िकम वर्ननयोजन गनव र्ाञ्छनीय भएकोिे, 

नेपािको संवर्धानको धािा २२९ को उप–धािा (२) बमोस्जम कागेश्र्िी मनोहिा नगि सभािे यो ऐन बनाएको छ 
। 

१. संक्षक्षप्ि नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिकाको वर्ननयोजन ऐन, २०७४” 
िहेको छ । 

 (२) यो ऐन तुरुन्त्त प्रािम्भ हुनेछ । 

२. आर्थिक वर्ि २०७४।०७५ को तनलमि सजञ्चि कोर्बाट रकम खचि गने अर्धकारः (१) आथिवक र्षव २०७४।०७५ 
को ननलमत्त नगि कायवपालिका, र्डा सलमनत, वर्षयगत शाखािे गने सेर्ा ि कायवहरुका ननलमत्त अनुसूची १ मा 
उस्ल्िखखत चािू खचव, पूाँस्जगत खचव ि त्रबवत्तय व्यर्थिाको िकम समेत गिी जम्मा िकम रु.६६‚१२‚९८‚०००।- 
(अिेरुपी छैंसठ्ठी किोड बाह्र िाख अन्त्ठानब्बे हजाि मार) मा नबढाई ननहदवष्ट गरिए बमोस्जम सस्ञ्चत 
कोषबाट खचव गनव सककने छ ।  

३. ववतनर्ोजनः (१) यस ऐनद्धािा सस्ञ्चत कोषबाट खचव गनव अथधकाि हदइएको िकम आथिवक र्षव २०७४।०७५ 
को ननलमत्त कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिको नगि कायवपालिका, र्डा सलमनत ि वर्षयगत शाखािे गने सेर्ा ि 
कायवहरुको ननलमत्त वर्ननयोजन गरिने छ । 

 (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा िेखखएको भएता पनन कायवपालिका, र्डा सलमनत ि वर्षयगत शाखािे 
गने सेर्ा ि कायवहरुको ननलमत्त वर्ननयोजन गिेको िकम मध्ये कुनैमा बचत हुने ि कुनैमा अपुग हुने देखखन 
आएमा नगि कायवपालिकािे बचत हुने शीषवकबाट नपुग हुने शीषवकमा िकम सानव सक्नेछ । यसिी िकम सादाव 
एक शीषवकबाट सो शीषवकको जम्मा िकमको १० प्रनतशतमा नबढ्ने गिी कुनै एक र्ा एक भन्त्दा बढी 
शीषवकहरुबाट अको एक र्ा एक भन्त्दा बढी शीषवकहरुमा िकम सानव तिा ननकासा ि खचव जनाउन सककनेछ । 
पूाँस्जगत खचव ि वर्त्तीय व्यर्थिातफव  वर्ननयोस्जत िकम सााँर्ा भुक्तानी खचव ि व्याज भुक्तानी खचव शीषवकमा 
बाहेक अन्त्य चािू खचव शीषवकतफव  सानव ि त्रबत्तीय व्यर्थिा अन्त्तगवत सााँर्ा भुक्तानी खचवतफव  त्रबननयोस्जत िकम 
ब्याज भुक्तानी खचव शीषवकमा बाहेक अन्त्यर सानव सककने छैन । 

ति चािु तिा पूाँस्जगत खचव ि वर्त्तीय व्यर्थिाको खचव व्यहोनव एक स्रोतबाट अको स्रोतमा िकम सानव सककने 
छ । 
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(३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुिा िेखखएको भएता पनन एक शीषवकबाट सो शीषवकको जम्मा थर्ीकृत िकमको १० 
प्रनतशत भन्त्दा बढ्ने गिी कुनै एक र्ा एक भन्त्दा बढी शीषवकहरुमा िकम सानव पिेमा नगि सभाको थर्ीकृनत 
लिनु पनेछ ।  
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अनुसूर्च–१ 

(दफा २ संग सम्बस्न्त्धत) 
नेपािको संवर्धानको धािा २२९ (२) बमोस्जम 

संस्ञ्चत कोषबाट वर्ननयोजन हुने िकम 

 

 

क्र.सं. अनुदान 
संखर्ा 

शीर्िकको नाम चािु खचि पूूँजीगि खचि ववविर् 
व्र्वस्था 

जम्मा 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ 
१  नगि कायवपालिका  

 
 
 

रु.२२‚४५‚८८‚०००।- 

 
 
 
 

रु.४३‚६७‚१०‚०००।- 

  
 
 
 

रु.६६‚१२‚९८‚०००।- 

२  र्डा सलमनत 
३  वर्षयगत सलमनत 
४  ऋर्को सााँर्ा व्याज भुक्तानी 
५  िगानी (शेयि/ऋर्) 
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हाम्रो प्रतिवद्धिापत्र 

 

"स्वच्छ सर्ा हराभरा‚ बनाऔ ंकागेश्वरी मनोहरा" 

 

कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको पहहिो नगरसभाको प्रतिबद्धिा पत्र – २०७४ 

 

हामी, संर्त ् २०७४ साि बैशाख ३१ गत ेसम्पन्त्न ऐनतहालसक थिानीय तहको ननर्ावचनबाट ननर्ावथचत 
प्रदेश नं. ३ का नगिपालिका प्रमुख एर्ं उपप्रमुख ि र्डा अध्यिहरू संवर्धानर्ाद, कानूनको शासन, मानर् 
अथधकाि, मौलिक हकको संििर् ि प्रबद्वधन, सामास्जक न्त्याय तिा सुशासनयुक्त थिानीय शासनको अभ्यास ि 
थिानीय तहको सुदृढीकिर् माफव त संनघय िोकतास्न्त्रक गर्तन्त्रको संथिागत वर्कास गनव ि संघ, प्रदेश ि 
थिानीय तहको सहकायव, सह अस्थतत्र् ि समन्त्र्यमा आधारित सम्बन्त्धप्रनत दृढ िहदैं, ननर्ावचनका समयमा 
सार्वभौम नागरिक समि गिेको प्रनतर्द्दता अनुरुप थर्च्छ ि सदाचाियुक्त सुशासनको प्रत्याभूनत सहहत 
थर्चालित कायवप्रर्ािी थिापना ि अभ्यास गदै थिानीय तहबाट प्रर्ाह गरिने सेर्ामा ननष्पिता, पािदलशवता, 
प्रभार्कारिता, लमतव्यनयता, जर्ाफदेहहता एर्ं स्जम्मेर्ाि शासन प्रर्ािीको  गनव प्रबद्वधन गनव प्रनतबद्धता व्यक्त 
गदै, 
थिानीय तह माफव त जनतािाई नछटो, छरितो, प्रभाबकािी, गुर्थतरिय सेर्ा प्रर्ाह गरि समार्ेशी शासन, ि 
योजनाबद्ध वर्कास माफव त हदगो शास्न्त्त ि  संमदृ्थध हालसि गनव, हामी नगिपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, नगि 
कायवपालिकाका सदथय‚ र्डा अध्यि‚ र्डा सदथय ि दलित महहिा सदथय ननम्न प्रनतबद्धता ब्यक्त गदवछौं, 
 

१. संवर्धानसभाबाट संवर्धान ननमावर् गने नेपािी जनताको करिब सात दशक अनघदेखख व्यक्त चाहना 
अनुरुप जनननर्ावथचत संवर्धानसभाबाट नेपािको संवर्धान जािी भएको खुशी व्यक्त गदै संवर्धानको 
प्रभार्कािी कायावन्त्र्यनमा अग्रसि िहनेछौं l  

२. थिानीय तहको पहहिो चिर् ि दोस्रो चिर्को ननर्ावचन सम्पन्त्न भएकोमा खुसी व्यक्त गदै नेपाि 
सिकािबाट लमनत २०७४ असोज २ गतकेा िाथग ननधावरित तसे्रो चिर्को थिानीय तहको ननर्ावचन ि 
संवर्धानिे तोकेको समयसीमा लभर ै प्रदेश ि संघीय संसदको ननर्ावचनमा शास्न्त्तपूर्व ि ननष्पि रुपमा 
सम्पन्त्न गनव गिाउन नेपाि सिकाि‚ ननर्ावचन आयोग ि सबै िाजनननतक दिहरुमा आव्हान गदवछौं । 

३. संर्त ्२०७२ साि बैशाख १२ गत ेनेपािमा गएको महावर्नाशकािी भूकम्पबाट भएको जनधनको अपुिर्ीय 
िनतप्रती गहहिो दःुख व्यक्त गदवछौं l भुकम्प प्रभावर्त िेरको पुनःननवमावर्िाई प्रभार्कािी रुपमा लशघ्र 
संचािन गनव तिा पुनननवमावर् सम्बस्न्त्ध कायवहरु थिानीय तहको प्रत्यि सहभाथगता, सहकायव ि 
समन्त्र्यमा मार गने संिचना ि कायवप्रर्ािी ननधाविर् गनव जोड हदन्त्छौं l 

४. थिानीय समुदायको आथिवक, सामास्जक, संथकृनतक, वर्कासका िाथग थिानीय तहलभरका प्राकृनतक स्रोत 
साधनको अथधकतम परिचािन एर् ंउपयोग गरि जनताको समग्र वर्कास ि आथिवक समदृ्थध हालसि गनव 
तत्पिता व्यक्त गदवछौं l 

५. अन्त्ति थिानीय सिकािबीच स्रोत‚ साधन ि अनुभर्को आदानप्रदान‚ नछमेकी नगिपालिकासंग साझदेािीको 
प्रर्द्वधन‚ सार्वजननक-नीस्ज साझदेािीको प्रबद्वधन‚ व्यर्स्थित शहिी वर्कास‚ गुर्थतिीय भौनतक पूबावधाि 
ननमावर्‚ उपभोक्ता हकहहतको संििर् गदै थिानीय उध्यमलशिता तिा िोजगािीको प्रबद्वधन गने 
प्रनतर्द्धता व्यक्त गदवछौं । 

६. सामास्जक सदभार् ि सहहष्रु्तािाई अक्ष्युर् िाय दै थिानीय तहको मौलिक ज्ञान लसप तिा स्रोत ि 
साधनको प्रयोगमा प्रािलमकता हदई थिानीय पहहचानयुक्त र्थतु तिा सेर्ाको उत्पादन, वर्तिर् तिा 
उपयोगिाई जोड हददैं जनताको आय आजवन र्दृ्थध गरि जीर्नथतिमा सुधाि ल्याउने प्रनतबद्धता व्यक्त 
गदवछौं l 
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७. अलभयानमुखी वर्कास पद्धनतको अंथगकाि गरि थिानीय तहमाफव त समाजमा व्याप्त असमानता, वर्भेद, 
पछौटेपनको अन्त्त्य गने, हदगो वर्कासको िक्ष्य हालसि गनव तिा थिानीय शासन प्रकक्रयािाई जनमुखी, 
र्ातार्िर्मैरी, र्ािमैरी, अपाङ्गमैरी, जेष्ठ नागरिकमैरी, िैंथगक समानता तिा सामास्जक 
समाबेलशकिर्का मूल्य ि मान्त्यता अनुकुि गने प्रनतबद्धता ब्यक्त गदवछौं l 

८. थिानीय भाषा, संथकृनत, साहहत्य, किा, जारा, पर्व, सम्पदा आहदको प्रयोग, संििर् सम्र्द्वधन गदै हाम्रो 
नगिपालिकाको मौलिक पहहचानयुक्त पयवटन वर्कासको आधाि खडा गनव प्रनतर्द्ध छौं  

९. सुिक्षित बथती वर्कास तिा एकककृत बथती वर्कासिाई सुननस्श्चत गनवका िाथग प्रचलित भर्न ननमावर् 
मापदण्ड ि भर्न संहहतािाई समयानुकुि सुधाि एर्ं परिमाजवन गनव‚ भूकम्प प्रनतिोधात्मक पूर्ावधाि तिा 
भर्न ननमावर् सुननस्श्चत गनव वर्पद व्यर्थिापनका िाथग पूबव तयािीका िाथग दमकि‚ एम्बुिेन्त्सजथता 
सेर्ाहरु सुननस्श्चत गनव तिा अन्त्ति थिानीय सिकािबीच समन्त्र्य गिी कायव गनव प्रनतर्द्धता व्यक्त 
गदवछौं । 

१०. थिानीय तह नगिपालिकाको आन्त्तरिक आयिाई अलभर्दृ्थध गनव तिा हदगो ि फिाककिो आथिवक 
वर्कासका िाथग सम्भावर्त तुिनात्मक िाभका िेरहरु पहहचान गरि सो मा आधारित पहहचानयुक्त 
थिानीय अिवतन्त्रको वर्कास गनव नमुना वर्कास योजनामा जोड हदने प्रनतबद्धता व्यक्त गदवछौं l 

११. थिानीय शासनमा आधुननक सूचना प्रवर्थध ि वर्धुतीय शासन प्रर्ािीको उच्चतम प्रयोग गिी थिानीय 
सिकािको एकि तिा साझा पहिमा Smart City/Smart Ward जथता नमुना परियोजना िािनी गनव 
सार्वजननक महत्र्का थिानहरुिाई wifi Free Zone ि सब ैर्डाहरुमा Internet सुवर्धायुक्त र्डाको रुपमा 
वर्कास गनव तिा आधुननक वर्धुनतय सार्वजननक यातायातको व्यर्थिापन गिी सार्वजननक यातायातको 
भिपदो व्यर्थिा गनव प्रनतर्द्ध छौं l 

१२. प्रदषुर्मुक्त नगि ननमावर्, वर्शेष कृवष उत्पादन, हरियािी प्रबद्वधन, प्िास्थटकको प्रयोगिाई वर्थिापन, 
फोहोिको र्गीकिर् ि पुनवप्रयोग, शहिी छेरमा कौशी खेतीिाई प्रर्द्वधन, Zero waste, waste to 
energy मा जोड, clean the city/Clean the Ward जथता अलभयानमुिक कायवक्रमहरु संचािन गनव 
प्रनतर्द्ध छौं l 

१३. थिानीय तहमा हुने वर्र्ादको नछटो, छरितो, समाधान गरि थिानीय न्त्याय सम्पादनमा सबैको पहुाँचको 
सुननश्चता गनव प्रनतर्द्ध छौं l 

१४. थर्ाथ्य‚ लशिा जथता अनत संर्ेदनशीि ि साबवजननक सिोकाि ि चासोका वर्षयसंग सम्बद्ध पिहरुिाई 
समुथचत ढंगिे व्यर्थिापन गनव ि सिोकािर्ािाहरुिाई घच्घच्याउन प्रनतर्द्ध छौं ।  

१५. कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिकाको आथिवक तिा सामास्जक महत्र्को रुपमा िहेको‚ दक्षिर् ढोका सााँखु 
सडक‚ िोकतास्न्त्रक सहहद मागव‚ कागेश्र्िी चक्रपि‚ पेप्सीकोिा दिुसंचाि जथपुि कृष्र्चौि कागेश्र्िी 
पयवटन सडकमा हाि भै िहेका सडक वर्थतािको काम नछटो सम्पन्त्न गनव िगाउने‚ सडकको थति र्दृ्धी 
गने कामिाई सम्बस्न्त्धत ननकाय ि नगिको आफ्नो श्रोतिाई समेत उपयोग गिी समयमै काम सम्पन्त्न 
गनव प्रनतर्द्ध छौं । 

१६. कक्रकेट मैदान बोड ेसडक महान्त्टाि देर्िधािा लमिनचोक नतर्ािी टोि मिूपानी चााँगु नािायर् सडक खहिे 
गान्त्धी मूिपानी सडकको थतिोन्त्नती कायव सुरु भएको ि यथिाई नगिको मापदण्ड बमोस्जम सम्पन्त्न गनव 
पहि गरिनेछ । 

१७. कागेश्र्िी मनोहिा नगिलभर हाि िहेका सर्ै खानेपानीका श्रोतहरुिाई एकककृत गिी आर्श्यक पानीको श्रोत 
समेत िप गिी प्रशोथधत शुद्ध खानेपानी सर्ै नगिबासीका घिमा पुर याउन प्रनतर्द्ध छौं । 

१८. असहाय‚ वर्पन्त्न तिा दलित परिर्ािका िाथग उच्च लशिा अध्ययनको व्यर्थिामा सक्दो आथिवक 
सहायता‚ सामुदानयक थकुि‚ किेजको थतिोन्त्नती‚ प्रावर्थधक वर्षयका किा सञ्चािनका िाथग पूर्ावधाि 
वर्कास संगै तालिम प्राप्त लशिकको व्यर्थिा गनव प्रनतर्द्ध छौं । 
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१९. कागेश्र्िी मनोहिा नगि िेरलभर सहुलियत भाडा दिमा नगिबस सञ्चािन‚ सूचना प्रवर्थधमा आधारित 
सेर्ा प्रर्ािीिाई कायावन्त्र्यनमा ल्याइनेछ । 

२०. स्जर्नमुखी खेतीिाई वर्षाथध िहहत व्यर्सानयक खेनततफव  उन्त्मुख गिाई लसचंाई‚ मिखााँद ि कृवष उत्पादन 
संकिन केन्त्द्रको व्यर्थिा‚ स-ुथर्ाथ्य वर्मा नगि थतिीय पशु थर्ाथ्य केन्त्द्र कृवष सेर्ा केन्त्द्रको थिापना 
ि वर्कासका िाथग प्रनतर्द्ध छौं । 

२१. नगिको भूगोि ि जनसंय यािाई ध्यानमा िाखख सर्ै र्डामा नगि थर्ाथ्य स्क्िननक ि कम्तीमा नतन 
थिानमा सेर्ा सुवर्धासहहतको १५ शैया सम्मको नगिथतिीय हस्थपटि सञ्चािन गनव प्रनतर्द्ध छौं ।  

२२. सामुदानयक र्न‚ खुल्िा सार्वजननक जग्गािाई अथधकतम उपयोग गिी हरियािी प्रर्द्वधन‚ पाकव  ननमावर् 
आय आजवनका र्ैकस्ल्पक व्यर्थिा ि वर्पद व्यर्थिापन फोहोिको उथचत व्यर्थिापन प्रनत प्रनतर्द्ध छौं ।   

२३. सुशासनका िाथग घुसखोिी‚ भ्रष्टाचाि‚ हढिासुथती‚ नातार्ाद‚ कृपार्ाद तिा आथिवक अपािदलशवताबाट मुक्त 
प्रशासन‚ सेर्ा प्रर्ाहमा एकद्र्ाि प्रर्ािी अर्िम्बन गरिनुका सािै नागरिक र्डापरको समेत व्यर्थिा 
लमिाउन प्रनतर्द्ध छौं । 

२४. सुन्त्दिीजि‚ गागि‚ मखर्चुर् तिा जिलसहंपौर्ा समेतिाई समेटी सम्बस्न्त्धत गोकरे्श्र्ि तिा शंखिापुि 
नगिपालिकासंग सहकायव गिी एकककृत पयवटनको वर्कासका िाथग पूर्ावधाि वर्कास अगाडी बढाउन 
प्रनतर्द्ध छौं । 

२५. काठमाण्डौंका नगिपालिकाहरुमा बनन िहेका पूर्ावधाियुक्त खेिकुदका थिान मूिपानी कक्रकेट थटेडडयम‚ 
गोकर्व गल्फ कोटव िगायत िप अन्त्य खुल्िा िेरमा आर्श्यक थटेडडयम बनाउन सम्बस्न्त्धत ननकायसंग 
सहकायव गने प्रनतर्द्ध छौं । 
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पाररि तनणिर् 

१. यस कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिकाको िाथग नगि प्रर्क्तामा र्डा नं. ५ का र्डा अध्यि एर्ं नगि 
कायवपालिकाका सदथय श्री िाजािाम पुडासैनीिाई तोककने सािै नगिपालिका उपि पिेका कानूनी उजुिीको 
प्रनतर्ाद‚ तिा नगिपालिकाका तफव बाट गनुवपने उजुिी ननर्देन िगायतका काम गनव नगि कायवपालिकाको 
तफव बाट नगि सभाका सदथय श्री अष्टिाि शे्रष्ठिाई स्जम्मेर्ािी प्रदान गने ननर्वय गरियो ।  

२. नगि सभामा ननर्वयािव पेश भएका नीनत‚ कायवक्रम तिा बजेटिाई पारित गरियो । उक्त सभामा पेश हुन छुट 
भएका प्रदेश‚ सिकािको चुनार् सम्पन्त्न भए पनछ प्रदेश सभािे बनाएको ऐन‚ ननयमार्िी िगायतका अन्त्य 
ननदेशन बमोस्जम संशोधन परिमाजवन तिा नयााँ बनाउनुपने ऐन‚ कानुन नगि कायवपालिकािे ननमावर् गिी 
िागु गनव नगिपालिकािाई अस्य तयाि हदई नगि कायवपालिकाबाट ननर्वय भएका ननदेशन िगायत आर्श्यक 
ननयमार्िी ननमावर् गिी कायावन्त्र्यन गने ि सो को अनुमोदन आगामी नगि सभाबाट गने ननर्वय गरियो ।  

३. गाउाँ पालिका तिा नगिपालिका र्डा संय या ननधाविर् ऐन‚ २०७३ बमोस्जम नगि सभामा अनुमोदनका िाथग 
पेश भएका र्डाको केन्त्द्र तपलसि बमोस्जम ननधाविर् गिी अनुमोदन गिी सम्बस्न्त्धत ननकायमा जानकािी 
सहहत ननर्वयका िाथग पठाउने  

 िपलसि 

 र्डा नं. १ गागिफेदी 
 र्डा नं. २ आिापोट 

 र्डा नं. ३ भद्रबास 

 र्डा नं. ४ डााँछी 
 र्डा नं. ५ ििी 
 र्डा नं. ६ मूिपानी 
 र्डा नं. ७ अमिलसहं चोक 

 र्डा नं. ८ तजे वर्नायक  

 र्डा नं. ९ गोठाटाि 

४. नेपाि सिकािसंग भोगाथधकाि लिएका यस नगिपालिकालभर िहेको सावर्क डााँछी गा.वर्.स. र्डा नं. ५ ि ६ मा 
िहेको मदन भण्डािी प्रावर्थधक लशिाियिाई हदएको मूिपानी र्डा नं. १ सोमनतिवमा सशथर प्रहिीिाई हदएको 
तिा गोठाटाि र्डा नं. ४ मा िहेको पशुपनत िरे वर्कास कोषिाई हदएको जग्गामा उक्त संथिािे उद्देश्य 
अनुरुपको काम हाि सम्म पनन नगिेको ि उक्त जग्गा यस नगिपालिकाको िाथग भोलिका हदनमा आर्श्यक 
पने भएकोिे कफताव गनव नेपाि सिकािसंग माग गने प्रथतार् पारित गरियो ।  

५. नतिगंगा ताम्रगंगा सडक यो नगिपालिकाको मेरुदण्ड सडक भएकोिे सो सडक तत्काि ननमावर्का िाथग 
उपत्यका वर्कास प्राथधकिर्संग माग गने ननर्वय गरियो ।  

६. कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिकाको हरियािी प्रर्द्वधनका िाथग प्रथतुत भएको कागेश्र्िी मनोहिा नगिपालिका 
हरियािी प्रर्द्वधन अर्धािर्ापर २०७४ पारित गरियो ।  
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७. यस नगिपालिका अन्त्तगवत सावर्क गा.वर्.स.हरु मध्ये गोठाटाि गा.वर्.स.मा नयााँ नापी भ ै शे्रष्ता समेत 
अध्यार्थध भएको ति मूिपानी‚ डााँछी‚ भद्रबास‚ आिापोट ि गागिफेदीमा नयााँ नापी नभएकोिे नयााँ नापी 
गिी सार्वजननक‚ पनतव‚ बाटो‚ कुिो‚ खहिेको एककन लसमाना नभएको कािर्िे गदाव जग्गाको संििर् गनव 
समथया भएको हुाँदा उक्त िरेमा तत्काि नयााँ नापीका िाथग नापी वर्भागमा अनुिोध गने प्रथतार् पारित 
गरियो ।  

८. र्डा नं. १ गागि सातघट्टेमा िघु जिवर्धुत योजना सञ्चािनका िाथग सम्भाव्यता अध्ययन गने ि 
सम्भाव्यता अध्ययन पनछ गनुवपने अन्त्य कायव यसै आ.र्. २०७४/०७५ मा सम्पन्त्न गिी नगि ि नगिको 
सहकायवमा कम्पनी दताव गिी आ.र्. २०७५/०७६ मा ननमावर् सुरु गने प्रथतार् पारित गरियो ।  

९. काठमाडौं महानगिपालिका ि यस नगिपालिकावर्चको सहकायवबाट र्डा नं. ३ मा िहेको सहहद आदशव 
क्याम्पसको भर्न ननमावर्मा नगि सभामा अनुमोदन भएको नगि बजेटबाट अन्त्य पि समेत संिग्न गिी 
ननमावर् कायव सुरु गने प्रथतार्िाई पारित गरियो ।  

१०. नगिपालिकाको र्डा नं. ५ मा िहेको कास्न्त्त भैिर् मा.वर्. ५० औ ंर्षव प्रर्ेश गिेको उपिक्ष्यमा सम्बस्न्त्धत 
पिहरुिाई हाहदवक धन्त्यर्ाद तिा शुभकामना व्यक्त गदवछौं ि थर्र्व जयस्न्त्त कायवक्रममा नगिको तफव बाट 
सहभाथग हुाँदै नगि कायवपालिकाको ननर्वयबाट आर्श्यक अन्त्य सहयोग प्रदान गनव प्रथतार्िाई पारित गदवछौं ।  

११. चार्हहि सााँखु सडक अन्त्तगवत यस नगिपालिकालभर पने र्ागमती नहदको पुि देखख ििी हुाँदै सावर्क 
इन्त्द्रायर्ी गा.वर्.स.को लसमाना सम्म २ र्टा ननमावर् कम्पनीिे बाटो ननमावर् गदाव सडक छेउका घिहरुिे 
मुद्दा हािी मुआब्जा माग गिी घि जग्गाको मुआब्जा माग गिेकोमा घिजग्गाको हाि कायम गिेको 
मुआब्जाको मुल्यिाई बजािमा चिन चल्तीको मुल्य कायम गिी मुआब्जा हदन सडक वर्थताि आयोजना ि 
सम्बस्न्त्धत पििाई अनुिोध गने ि यस नगिपालिका अन्त्तगवत पने ठेक्का नं. २ ि ३ का कायव सम्पन्त्नका 
िाथग २०७५ बैशाख १४ सम्म सम्पन्त्न गिी योजना हथतान्त्तिर् हुनुपनेमा हढिासुथती गिी ननमावर् 
व्यर्सायीबाट आर्थधक बाटो ममवत सुधाि समेत नगिी र्ेर्ाथता गिेकोिे तत्काि काम सुरु गिी तोककएको 
समयलभर सम्पन्त्न गनवका िाथग अनुिोध गने ननर्वय गरियो ।   

१२. र्ागमती ि मनोहिा खोिा ककनािमा उपत्यका वर्कास प्राथधकिर्िे थमाटव लसटीको िाथग तोकेको िेर भन्त्दा 
बाहहि अन्त्य िेरमा िहेको जग्गा  Land Pooling गिी बथती वर्कास गनवका िाथग पहि गने ननर्वय गरियो ।  

१३. र्ागमती सभ्यता एकककृत वर्कास सलमनतिे सुन्त्दिीजि देखख गोकर्वसम्मको भागमा सावर्क नापी २०२१ 
बमोस्जम नक्सा अनुसाि नदीको पुिानो धािमा फकावई पूर्ावधाि ननमावर्को काम गदाव बागमती नहदको 
दायााँबायााँ अथिायी बाटो ननमावर् गदाव व्यस्क्तहरुको जग्गा प्रयोग भए र्ापत िनतपूनतव हदएको ि २०७० सािको 
बालिको िनतपूनतव पश्चात िनतपूनतव नहदएको हुाँदा िनतपूनतवको व्यर्थिा गिी सो नहदको दायााँबायााँ २०/२० मीटि 
जग्गा अथधग्रहर् गिी थग्रनर्ेल्ट ि र्ागमती करिडोि बनाउनका िाथग कायवक्रम समार्ेश गिी काम सम्पन्त्न 
गरिहदनको िाथग नेपाि सिकाि एर्ं र्ागमती सभ्यता एकककृत वर्कास सलमनतिाई अनुिोध गने नहदको 
र्हार्िाई २० लमटि कायम गने र्ागमती सभ्यतािे अथधग्रहर् गिेको ४२ िोपनी जग्गा समेतिाई आधािमानी 
अन्त्य िेरमा समेत जग्गा अथधग्रहर् गिी सडक ननमावर् कायव िागु गनव सम्बस्न्त्धत ननकायसंग माग गने 
प्रथतार् पारित गरियो ।  

१४. यस नगिपालिकाको र्डा नं. १ गागिफेदीमा िहेको कागेश्र्िी धामको वर्कास गिी धालमवक को पयवटन प्रर्द्वधन 
गनवका िाथग यसै आ.र्.मा गरुुयोजना तयाि गिी कायावन्त्र्यन गदै िथगनेछ । 
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१५. २०७४ साि बशैाख ३१ मा सम्पन्त्न भएको थिानीय तहको चुनार्मा सहभागी हुनु भएका यस कागेश्र्िी 
मनोहिा नगिपालिका लभरका सम्पूर्व नगिर्ासीहरुमा यो पहहिो नगिसभाबाट हाहदवक धन्त्यर्ाद प्रथतार् पारित 
गरियो ।  

 

 


