


��, जीव�, सां�ृ�तक नगर,
�व��त काठमाड� महानगर !
नयाँ संिवधान जारी भएपिछको �ानीय तहको दो�ो िनवा�चन यही वैशाख ३० गते स�� 
�द छ । िव�कै अनुपम सां�ृितक तथा भौगोिलक िवशेषतायु� आिथ� क, राजनीितक र 
�शासकीय के�को �पमा काठमाड� महानगर रहकेो छ । य�ै काठमाड� महानगर यहाँका 
मूत� अमूत� साँ�ृितक स�दाले भिरपूण� भएकोले एक जीिवत सां�ृितक सं¡हालयको �पमा 
रहकेो छ । काठमाड� शहरलाई �दुषण रिहत, हिरयाली, सुरि¥त, जीव¦ तथा §वि�त 
सहरको �पमा िवकास गन� एवं िश¥ा, ©ाª, उ¬ोग §वसाय, पय�टन तथा अ¯ िविभ� 
¥े°ह�मा सहजता र अवसरह�ले भिरपूण� गरी गव� गन� लायकको उ±ृ² ब´ योµ सहर 
बनाउने मेरो ल¶ रहकेो छ । यहाँका नागिरकह� एक आपसमा हातेमालो गद· यहाँ रहकेा 
समुदायह�लाई सशि�करण गररे योजनाब¸ �पमा िवकास गद· एक सां�ृितक एवं 
राजधानी सहरको �पमा �ािपत गनु� आजको आव¹कता हो । ºसैले मैले काठमाड� 
महानगरलाई सां�ृितक नगर एवं समृ¸ राजधानी सहर बनाउनका लािग आठ ख»े िवकास 
मोडेल बनाएकी छु । जुन यस �कार रहकेा छन्ः

काठमाड� महानगरपािलकालाई यहाँको जनताको चाहना अनु	प िवकास गन� मािथ 
उ�ेिखत आठ ख�े िवकास मोडल अ�ग�त अ कािलन, मकािलन र 
दीघ�कािलन योजनाह	�ारा काठमाड� (य� दय्)लाई साँिचकै सु�र, जीव�, 
सां�ृितक र �वि�त महानगर बनाउन िन� �ितब�ता ��ुत गद�छु । 

आठ ख�े िवकास मोडेलः
१. �� वातावरण
२. यातायात �व�ापन
३. राजधानीका 	पमा पूवा�धार िवकास
४. सां�ृितक नगर
५. सामािजक िवकास 
६. िडिजटल काठमाड�
७. यूवा, खेलकुद, रोजगारी तथा उ¬मशीलता
८. िरसच� ए² िडभेल´ेµ
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अ�का�लन योजनाहरुः

१.  सडक सरसफाईमा आव¹क उपकरणह� �योग गिर सडक चोकगÁीह� सबै सफा 
रािखने §व�ा गिरनेछ ।

२.  काठमाड� महानगरका साव�जिनक �ानह�मा ¶ाट� साव�जिनक शौचालयह	को       
िनमा�ण गिरने छ ।

३.  काठमाड�का सडक, ढल, पेटी, सडक बÅी लगायतका अित आव¹क पूवा�धारह� 
िबि¡ए तु�¦ मम�त गन� Rapid Task Force को §व�ा गनÆ । 

४.  महानगरपािलकाले आफू स»िÉत सूचनाको महानगरवासीका लािग �वाह गन�को 
मे̧ ो टीभी सचंालन गनÆ तथा मे̧ ो एफ.एम.लाई §वि�त गरी अझ �भावकारी बनाइनछे ।

५.  िवदेशी पय�टकह� तथा नेपाली जनताले महानगरसंग स»िÉत सूचना सिजलै िलन 
सकोस् भ�े उÍे¹ले ठाउँ ठाउँमा अºाधुिनक सूचना के» �ापना गिरनेछ ।  

६.  युग�देिख रहकेा पोखरीह	 र ढंुगेधारा, इनारह	को पुन�जीवन गरी संर¥ण तथा सÏ �̧न 
गिरनेछ । 

७.  साईकल पािक¾ गं ¿ेशन सिहत साईकल लेनको िनमा�ण गिरनेछ । अपागंमैÁी 
फुटपाथको §व�ा गिरनेछ । 

८.  सडक बिÃको §व�ा गरी शहरलाई जीव¦ बनाइने छ । काठमाड� महानगरलाई 
२४ सै घµा खु�ा जीव� शहरको �पमा िवकिसत गिरनेछ ।

९.  Ôािफक उिचत §व�ापन गन� ¸ािफक अनुशासन पालना गनÄ काय�को काया�Åयन 
गराउने आव¹क समÕय र §व�ा गिरनेछ । 

१०. कामपा ¥े°मा रहकेो साव�जिनक जÆा, सÃल पाटी, पौवा, मठ म�ीर, तथा अÇ 
सÈदाह	को संरÉण गिरनेछ । 

११.  Revive Kathmandu अ¦ग�त काठमाड� िभ° रहकेा िविभ� समुदायह�ले मनाईने 
मूत� अमूत� स�दाह�को पुन�जागरण गनÆ । य�ै जाÁा, पव� तथा अÇ सां�ृितक 
िÊयाकलापको संरÉण तथा �व��न गन� आव¹क §व�ा िमलाईने छ । टोल 
टोलमा �ने भजन मÖलह�लाई चािहने §व�ा गिर भजन काय�×मलाई िनर¦रता 
िदईने छ । 
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१२. सामुदाियक िव¬ालयको िशÉाको गुण�रमा सुधार थप सुÙढ गिरने छ । काठमाड�को 
�ानीय भाषा नेपाल भाषाको पठनपाठानलाई अझ थप �भावकारी बनाउन आव¹क 
§व�ा गिरने छ ।  

१३.  इमरजेÚी सेवाको लािग अºाधुिनक ए�ुलेÌको पया�Û §व�ा गिरने छ । �ºेक 
वडामा बाईक ए»ुलेÚको §व�ा गिरने छ । 

१४.  ७५ बष�देिख मािथ उमेरका जेÍ नागिरकह	लाई वािष¾ क ३० हजार �पÜया महानगरले 
�दान गनÆ §व�ा िमलाईनेछ । 

१५.  मिहला ©ाª ©यंसेिवकाको योगदानलाई कदर गरी �ोÏाहन भÃा २५ �ितशतले 
वृि� गिरनेछ । 

१६.  फुटपाथ �व�ापन गरी िनिÝत �ानमा सडक बजार िनिÝत समयका लािग 
संचालन गन� िदईनेछ । िविभ� �ानमा नाईट माकÄ टको �व��न गिरनेछ ।

१७.  �� नागिरक जीवनका लािग खेलकुद�ित आकिष� त गनÆ महानगर�रीय खेल 
�ितयोिगता िनयिमत �पमा सÞालन गिरनेछ ।

१८.  ‘झलम� काठमाड�’ काय�×मको �ारß गरी िनर¦र �पमा काया�Õयन गन� िवशेष 
योजना àाइनेछ ।  

१९.  Modern Urban Agriculture लािग �ोáाहन गिरनेछ र सोका लािग चािहने 
उपकरणह� तथा िवउ िवजनह� िनशुâ िवतरण गिरने छ । 

२०.  लगानीमैÁी कर नीित àाइनेछ । करदातालाई �ोáाहन गनÆ गरी ©ैिäक कर बुझाउने 
पिरपाटीको िवकास गिरनेछ । MARS, EPBS ज�ा सåवेयर लागू गरी 
महानगरपािलकाको सेवालाई सरल, सहज, प�ँचयोµ र िछटो छिरतो बनाईनेछ ।

२१.  Innovation Hub �ापना गिरने छ । Start up का लािग आवæय योजनाह� 
बनाई �व �̧न गिरने छ । 

२२.  Women Cell बनाएर अÇायमा परकेा मिहलाह	को संरÉण, आव¹क कानुनी 
सहयोग तथा सहजीकरण र मिहलाह�लाई आçर¥ाको तािलम आिदकोे §व�ा गिरने 
छ । 
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म�का�लन योजनाहरु :

१.  िडिजटल काठमाड� बनाउने जसले गदा� जनतालाई वडा–वडामा अनाव¹क �पमा 
धाउन लगाएर दुःख िदइरहनु पनÆ युगको अé गद· ºसका लािग िडिजटल �िविधबाट 
अिधकांश सेवा घरमै बसेर जनताले िलन सëे §व�ा गिरने छ ।

२.  महानगरीय Ôोड�ा² नेटवक�  �ापना गन� आव¹क §व�ा गरी महानगरको 
नागिरकका लािग ‘महानगर ¶ाट� काड�’ को §व�ा गिरनेछ ।  

३.  काठमाड� महानगरमा सुशासन �ापना गन� तथा ìाट� �िविधबाट काय�स�ादन गन� 
ई–गभ�नेÌ �णाली लागु गिरनेछ ।  

४.  महानगरको सेवा¡ाही र पय�टकह�लाई चािहने सबै सूचनाह� भएको र महानगरबासीले 
आफूले महानगरलाई ितनु� पने करह� समेत ितन� िमíे “KMC APP” बनाईने छ । 

५.  भौगोिलक सूचना �णालीको (GIS) िवकास गनÆ । मेÔीक ठेगाना �णालीलाई अझ 
§वि�त गरी लागू गिरनेछ । 

६.  �भावकारी योजनाह� बनाएर काठमाडîलाई धूलो, धुँवा मु� सुïर र §वि�त 
हिरयाली शहरका �पमा िवकास गिरनेछ ।

७.  सडक ¥े°, साव�जिनक तथा खुÁा �ल, नदी आिद साव�जिनक �ानमा अितÊमण 
Øन िदईने छैन । 

८.   साव�जिनक जðाह� संर¥ण गरी �ºेक वडामा बालउ¬ान, ¶ाट� यूथ पाक� , फेिमली 
पाक� ह	, योग पाक� ह	 तथा खेलमैदानह	 िनमा�ण गिरनेछ । 

९.  महानगरमा रहकेा सरकारी र साव�जिनक ठाउँह�मा रहकेा अñा पखा�ल रिहत बनाएर 
शहर आकष�क बनाउन आव¹क §व�ा गिरनेछ । 

१०.  काठमाड�मा हिरयाली बृि¸ गन� कौसी खेती र बगÚचा काय�Êमह	 अिभयान कै �पमा 
अिघ बढाईने छ । पया�Û मा°ामा हिरयाली कायम गन� आव¹क योजना सिहत 
आव¹क §व�ा गिरनेछ ।  

११.  महानगर िभ° �मुख §ाबसाियक �ानह�मा ¶ाट� पािक¾ ङको §व�ा गिरनेछ । 
िविभ� ठाउँमा �चािलत भिट¾ कल पािक¾ ङ र अ²रÜाउ² पािक¾ ङको §व�ा 
गिरनेछ । राÁीकािलन बस सेवा �ारß गनÆ ।
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१२. खानेपानीको त±ालीन समòा समाधानका लािग �ानीय �रमा उपलó �ने 
खानेपानीका स—साना Þोतह	को पिहचान गरी अिधकतम �पमा उपयोग गिरनेछ । 
आकाशे पानीको समुिचत �व�ापन गन� आव¹क काय�×मह� àाइने छ । 
काठमाड� महानगरमा ढल िनकासलाई �वि�त गन� आव¹क काय� गिरनेछ । 

१३. काठमाडौ महानगर िभ° ठूला ठूला इभेõह� गन� ‘मे¸ो िसटी हलह	’ िनमा�ण गिरनेछ । 

१४. िविभ� ठाउँमा �ानीय कला र सं�ृित झिâने � चर, फाउµेन तथा बÃीले 
शहर सजाउने �िविध आिद िनमा�ण एवं सÞालनको §व�ा िमलाईनेछ ।

१५. राणाकालीन समयमा िनमा�ण भएका ढल �व�ाह	लाई सृßिढकरण गरी नयाँ �िविध 
सिहतको ढल §व�ा गनÆ । वषा�±ो समयमा सडक खोलामा पिरणत न�ने गरी 
surface drainage को §व�ा गनÆ । 

१६. Electrical vehicle  ह�लाई �व �̧न गनÆ । �दुषण बढाउने पेÔोल िडजेलका 
गाडीह�लाई िव�ापन गिरनेछ ।

१७. फोहरबाट िन�ने िविभ� पदा�थह�को उिचत §व�ापन गनÆ साथै जैिवक 
फोहरह	बाट वायोàाँस उáादन गन� आव¹क ÷ाõह�को �ापना गिरनेछ ।  

१८. फोहरबाट उजा� उáादन गनÄ �िविधबाट फोहोर मैलाको उिचत �व�ापन गन� सिकø । 
अिहले काठमाडîवासीले फोहर घरबाट िनकालेवापत �ित घर सरदर चारसय �पùया 
मािसक बुझाउनु परकेो यथाथ� हाúा सामू छ । हामीले उ� waste to energy  
�िविध �योग गन� सû� भने महानगर आफैले िबजुली उüादन गररे शहर िझिलिमली 
बनाउन सिकø भने महानगरवासीबाट फोहर उठाउँदा जनतालाई उýै फोहर िलए बापट 
पैसा िदनसëे अव�ा िसज�ना �ø । शहर पिन दुग�Éरिहत सफा रहनेछ  ।

१९. तरकारी बजार, वधशाला, माछा–मासुका बजारलाई आधुिनकीकरण गरी §वि�त 
गिरनेछ । 

२०. काठमाड� िभ° रहकेा बहा बहीह�को संर¥ण तथा सÏ �̧न गन� बहा बही संरÉण तथा 
�व��न िवकास सिमित �ापना गिरनेछ । यस सिमितबाट बहा बहीमा रहकेो स�णू� 
स�दाह�को सरं¥ण तथा �व �̧न गन� आव¹क पर ेपनु�िनमाण� गनÆ, मनेटेनेÚ गनÆ तथा बहा 
बहीमा रहकेो िनº पजूाआजा सिहत अमतू� स�दाह�को संर¥ण तथा �व �̧न गन� 
आव¹क कोषको समेत §व�ा गरी ती सबै स�दाह�लाई जीव¦ रािखने छ । 

२१. काठमाड�को कला सं�ृितको संर¥ण र �व �̧न गन� महानगरीय संÜहालायको �ापना 
गिरनेछ । 

सु�नता डंगोल, मेयर पदको उ�ेदवार, काठमाड� महानगरपा�लका ६



२२. �ानीय कला, सािहº, िलिप तथा भाषाको �व��न तथा सã��नका लािग 
आव¹क §व�ा गिरनेछ । 

२३.  िव¬ालयह�मा §वसाियक िश¥ाको काय�×म समावेस गरी िव¬ाथäह	लाई �ािविधक 
तथा �वसाियक िशÉामा 	िच वढाउने र िव¬ाथþह�लाई ©ाबल»न बनाउन 
आव¹क §व�ा िमलाईने छ। STEAM / TVET िश¥ालाई समावशे गिरने छ । 

२४.  महानगरिभ°का �ºेक टोलह�मा आधुिनक िशशुåाार के» र पूव��ाथिमक 
िशÉालयको �व�ा गिरनेछ । 

२५.  सामुदाियक �ाæ के» (िèिनक) �व��न गद· सामा¯ उपचारको ×ममा िनःशुé 
�ाæ परीÉण तथा औषिध सेवा उपलó गराइनेछ ।

२६.  �ºेक वडामा िवषयगत दÉता सिहतको �यम् सेवकह	को घोषणा गरी 
आव¹कता अनुसार पिरचालन गिरने छ ।

२७.  महानगर ¥े°मा िदवा जेÍ नागिरक मनोरëन तथा सेवा के» संचालन गन� िवशेष 
�ोáाहन िदइनेछ ।

२८.  िसटी टुरको अवधारणालई काया�Õयन गन� ‘हप अन हप अफ’ बस सìालनको 
§व�ा गिरनेछ । 

२९.  आ�िरक तथा बाí पय�टकह	लाई लिÉत गरी हनुमान ढोका पिरसरमा दैिनक �पमा 
साँझ िविभï सां�ृितक काय�Êमह	को आयोजना गनÆ §व�ा गिरनेछ ।

३१.  �ºेक वडामा खेलकुद िवकासको लािग चािहने पूवा�धार िनमा�ण र खेलकुद सामÜीको 
§व�ा गनÆ । काठमाडौ महानगरले खेलकुद ¥े°मा उ±ृ² खेलाडीह� उüादन गन� 
ब~ैदेिख तािलमको §व�ा गनÆ ।

३२.  िव�मा रहकेा िविभ� महानगरह�ले िदने ¯ाय �णालीको अ}यन गरी नेपालको 
संिवधानको भावना बमोिजम �ानीय कानून नै िनमा�ण गरी �ानीय अदालत लगायत 
Çाियक, अध� Çाियक एवं मेलिमलाप कÉह	को अðास गिरनेछ ।

३३.  हाñो ह�कलाका उáादनह	को लािग िवÊी िवतरण कÉको �व�ा गनÆ । यस 
िव×ी क¥लाई पय�टकीय िव×ी क¥को �पमा §वि�त गनÆ । यहाँ रहेका घरेलु 
ह�कलाका उüादनह�लाई नेपाल |ािÖङ्ग गरी अ¦राि\य बजारमा �ािपत 
गिरनेछ । 
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३४.  वैकि क उजा�को �व�ा गन� महानगरको घरह�मा सोलार रा]ु पनÆ §व�ा गनÆ र 
खुÁा ठाउँमा पिन उजा� उüादनका लािग §व�ा गनÆ ।

३५.  दमकल सेवालाई सुßढीकरण र आधुिनकीकरण गनÆ र सकेस^ िछटो सेवा िदने 
§व�ा गिरनेछ ।

३६.  �ºेक टोलमा िवपद् पदा� उ�ार गन� चािहने सबै �कारका उपकरणह	 चुó दु	ó 
तयारी अव�ामा रा]े §व�ा गिरनेछ । �ºेक टोलका इ�ुक युवाह	लाई िवपद् 
�व�ापन स�õी तािलम िदने §व�ा गिरनेछ ।

३७.  काठमाड� महानगरको पिन Hazard mapping बनाउने र सो बमोिजम जोिखम 
Çूिनकरण गन� आव¹क तयारी गनÆ । 

३८.  िव�का �मुख शहरह�सँग िस¿र िसटीका �पमा स»É िवकास गद· जानेछ । 
अ�रा�िöय स�õ िव�ार गरी काठमाडौ महानगरको सम¡ िवकासका लािग सहयोग 
िलइनेछ । 

३९.  कृषकले िसधै आफूले उüादन गरकेा फलफूल तथा तरकारी महानगरले §व�ा गरकेो 
बजारमा िवÊी िवतरण गन� सिकने �व�ा िमलाइनेछ जसले गदा� उपभो�ाले कम 
दरमा ताजा तरकारी तथा फलफूल उपभोग गन� पाउनेछ । 

४०.  खा¬ गुण�र िनय÷णका लािग कृिष उáादन तथा मासु जाँच ऐनलाई कडाईका 
साथ लागु गिरनेछ ।

४१.  राज� �व��नाùक काय�Êमह	 सìालन गनÆ तथा कर राज©को दायरा फारािकलो 
बनाईनेछ । 

४२.  िवÃ �व�ापनलाई वैúािनक, सरल र जनउÃरदायी बनाउने र यसको सं�ागत 
¥मता िवकास र अनुशासनमा िवशेष जोड िदईनेछ ।

४३.  उपºकाका अ¯ नगरह�सँग समÕय गरी राज�का दरह	 एवं कर संकलनमा 
सहकाय� अिभवृि¸ गनÆ ।
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दीघर्का�लन योजनाहरु :
१.  काठमाड� महानगरलाई राजधानी सहरको �पमा िवकास गन� आव¹क पूवा�धारह� िनमाण� 

गिरने छ साथै यस सहरलाई ¶ाट� िसटीका �पमा िवकास गिरने छ । य�ै AI को �िविध 
िवकास गन� आव¹क समÕय तथा सहयोग गरी उ� �िविधलाई उपयोग गिरने छ । 

२.  “मेरो शहर म सफा राûछु” भ�े काय�×म अिभयानकै �पमा सÞालन गरी सहरलाई �दुषण 
मु� बनाईनेछ ।

३.  महानगर िभ° रहकेो अ��� यातायातलाई �वि�त तथा आधुिनकीकरण गन� नयाँ 
�िविधयु� यातायात प¸ित �ापना गिरनेछ । BRT र MRT को �ापना तथा संचालनमा 
िवशेष जोड िदईने छ ।

४.  आिदवासी जनजाितको उüानका लािग िवशेष काय�×मह� लागु गिरनेछ । 

५.  �ºेक महानगरवासीका लािग अिनवाय� �ा� िबमाको �बÉ गिरनेछ । 

६.  िरस�च ए² डेभलपमेµको छुटै िवभाग बनाई िविभ� िवषयका अनुसÉानलाई िनर¦रता 
िदईने छ । 

७.  समाजमा िपछिडएका तथा िन_ आय भएका §ि�ह�का लािग सामुदाियक आवास 
(community home) काय�×म àाइनेछ ।

८.   �ानीय समदुायका जा°ा, पव� र अ¯ सा�ृंितक ि×याकलापह�लाई जीिवत सÜंहालयका 
�पमा िवकास गरी पय�टकह�लाई आकिष� त गरी पय�टन �व��न गिरने छ । 

९.  काठमाड� महानगर िभ° रहकेा मिïर, गु»ा, िवहार आिद धािम� क तथा सां�ृितक �लह�मा 
�ने दैिनक सां�ृितक सामािजक गितिविधह	लाई जीव� राýे र उ� गितिविधह� 
देखाएर पय�टन �व �̧न गिरने छ । 

१०.  �रोजगारीका अवसर सृजना गन� युवाह�लाई लि¥त गरी िविभ� िकिसमको �ािविधक तथा 
§वसाियक तािलमह� सÞालन गनÆ §व�ा िमलाइनेछ र उ¬मशीलताको िवकास गन� 
�ोáाहन गिरनेछ । 

११.  काठमाड� महानगर ¥े°िभ° िविभ� �वसाियक गितिविधह	को अवसर सृजनागरी 
रोजगारीको अवसर बढाउने काय�×मह� िनर¦र गिरने छ । 

१२. युवा वग�ह�मा भईरहकेो Ôेनþेन रोÿ अनेकन अवसरह� सृजना गन� आव¹क योजनाह� बनाइ 
काया�Õयन गिरने छ ।

१३. `े@ नागिरक, एकल मिहला, अपाङ्ग, बालबािलका, लैङ्िगक अ?सं>क लगायत गिरबी 
रखेामुिन रहकेा समुदायह�को लािग आव¹कता अनुसार िवशेष योजना बनाईने छ । 

१४.  SDG लाई लि¥त गररे िविभ� योजनाह� बनाईने छ । 
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