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लमलि २०७९।३।१० 



            आ.ब.२०७९/८० को नीलि, कार्यक्रम िथा बजेट 

 

कागेश् वरी मनोहरा नगरपालिकाको र्स सम्मालनि नगरसभाका सभा अध्र्क्षज्रू्, 

प्रमखु अलिलथज्रू्, 

र्स सभाका सदस्र्ज्रू्हरु,  

आदरणीर् जनप्रलिलनलिज्रू्हरु‚राजनीलिक दिका निेतृ्वगण, नगरवासी दददीवहहनी, दाजभुाइ, पत्रकार 
िथा कमयचारी साथीहरु  

 

१. िोकिान्त्रत्रक मूल्र् मारर्िािाई आत्मसाथ गदै जनभावना र हवलि सम्मि िररकािे स्थानीर् सरकार 
संचािन गने प्रलिवद्घिाका साथ हामी २०७९ बैशाख ३० गिे सम्पन्न स्थानीर् िहको लनवायचन 
अरिगयि र्स कागेश् वरी मनोहरा नगरपालिको लनवायचनमा जनिाद्वारा लनवायन्त्चि भई कार्यभार सम्हािी 
रहेका छौं । र्स सरदभयमा हामीिाई सेवा प्रवाह गने मौका ददनहनुे कागेश् वरी मनोहरा 
नगरपालिकाका सम्पूणय नगरवासीहरुिाई हाददयक िरर्वाद ददन चाहरछौ । 

 नेपािको संहविान र संघीर् शासन प्रणािीको िहगि सरकारका रुपमा स्थानीर् सरकार सवैभरदा 
िल्िो िहको सरकार हो । नागररकहरुिाई प्रत्र्क्ष सेवा प्रदान गने सरकारको सबै भरदा िल्िो 
िहको इकाईको रुपमा रहेको “कागेश् वरी मनोहरा नगरपालिका” का हामी जनप्रलिलनलिहरुिे 
लनवायचनको क्रममा प्रलिवद्घिा जनाइएका हवषर्बस्िहुरुमा केन्त्रिि भई नागररकहरु प्रलिको 
न्त्जम्मेवारी र जवाफदेहहिा अलिक भएको महससु गदै आगामी आ.ब. ०७९/८० को नीलि, 

कार्यक्रम िथा बजेट प्रस्ििु गनय गइरहेका छौं । 

२. समावेशी राजनीलि सहभालगिा  चनुावी प्रहक्रर्ा, बहिुबाद, नागररक स्विरत्रिा, सरकारको कामकाज, 

राजनीलिक संस्कृलििेनै िोकिरत्रिाई पूणय बनाउछ । िोकिरत्र प्रलि हामी सवैको सम्मान र 
हवश्वास रहेकोछ । हवलभन्न कािखण्डमा िोकिरत्र प्रालिका िालग आफ्नो जीवन उत्सगय गनुयहनुे 
ज्ञाि अज्ञाि वीर शहहदहरु प्रलि भावपूणय श्रद्घाञ्जिी अपयण गदयछु । नेपािको हवलभन्न काि खण्डमा 
आलथयक‚ सामान्त्जक र  सास्कृलिक रुपारिरणका िालग हवलभन्न समर्मा आरदोिनको निेतृ्व गनुयहनु े
अग्रज नेितृ्वगणहरु प्रलि िोकिरत्र स्थापनाथय परु् र्ाउन ुभएको र्ोगदानको र्हााँ स्मरण गनय चहारछु 
। 



आ.व. ०७९/८० को नीलि िथा कार्यक्रमका आिारहरु 

१. “सबि, सक्षम, सशुासनर्कु्त, हवकासमखुी स्थानीर् सरकार”  मखु्र् नाराका साथ कागेश्वरी मनोहरा 
नगरपालिकाको आगामी आ.व. २०७९/८० को नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमा गदाय मूिि: संघीर् 
िथा प्रदेश सरकारिे लिएको नीलि िथा कार्यक्रम, स्थानीर् लनवायचनको क्रममा सबै राजनैलिक 
पाटीहरुिे प्रलिवद्घिा जनाई संकल्प गरेका महत्वपूणय साझा सवािहरु, स्थानीर् सरकारको रुपमा 
राज्र्को िफय बाट पूरा गनय िोककल्र्ाणकारी अविारणामा आिाररि कार्यहरु, सामान्त्जक र आलथयक 
एवं मानवीर् सूचाङ्कका आिारमा पछालड परेका वगय, समदुार्, क्षेत्र िगार्ि समग्र रुपमा नगरवासीको 
सवायङ्गीण हवकासको अविारणािाई आत्मसाि गदै अरिराहिर् ददगो हवकासको िक्ष्र्हरुिाई समेि 
ध्र्ानमा राखी सरिलुिि र ददगो हवकासका िालग र्ो नीलि िथा कार्यक्रम िर्ार गररएको छ । 

२. नगरपालिकाको आरिररक राजस्व बनृ्त्ध्दको िालग करको दर समार्ोजन गरी करको दार्रा वैज्ञालनक 
ढङ्गिे हवस्िार गररनेछ ।  

३. सामदुाहर्क हवद्यािर्मा गणुस्िरीर् प्रारन्त्म्भक बाि हवकास ECD कक्षा संचािन, सामदुाहर्क र 
संस्थागि हवद्यािर्मा प्रभावकारी अनगुमन सहहिको गणुस्िरीर् न्त्शक्षा प्रदान गररने र प्राहवलिक र 
व्र्वसाहर्क न्त्शक्षािाई प्राथलमकिामा राखी शैन्त्क्षक कार्यक्रमहरु संचािन गदै िलगनेछ ।  

४. नगरपालिका लभत्र ज्रे्ष्ठ नागररकिाई लनशलु्क स्वास््र् उपचार व्र्वस्था गररनेछ सामदुाहर्क 
हवद्यािर्का हवद्यालथयिाई लनशलु्क स्वास््र् परीक्षण र उपचारको लनर्लमि व्र्वस्था गररनेछ।  
नगरपालिकामा रहेको नगर अस्पिाि िगार्ि सम्पणूय स्वास्थ केरिहरु र शहरी स्वास््र् केरिको 
क्षमिा हवस्िार र सिुार गररनेछ । 

५. नगरपालिका लभत्र संचालिि सम्पूणय खानेपानी आर्ोजनािाई एकीकृि प्रणािीमा संचािन गनय “नगर 
खानेपानी वोडय” गठन गरी ५ वषय लभत्र शदु्घ खानपेानी प्रत्रे्क घरघरमा परु् र्ाउन आवश्र्क प्रवरि 
गररनेछ । 

६. सशुासन िोकिरत्रको आिारस्िम्भ भएको कुरािाई आत्मसाि गदै र्स नगरपालिकाबाट सम्पादन 
गररने कार्यहरुमा हवलिको सवोच्चिा, पारदशीिा, आलथयक सशुासन र लमिव्र्हर्िा, सामान्त्जक रर्ार्को 
प्रत्र्ाभलूि र नागररकहरुको सहक्रर् सहभालगिा सहहि भ्रस्टाचारमकु्त प्रशासनको सलुनन्त्िििा गररनेछ।  

७. न्त्शक्षा, स्वास््र्, खानेपानी िथा सरसफाई, रोजगारी, उद्यमशीििा, कृहष, पर्यटन, फोहरमैिा व्र्वस्थापन, 

संस्कृलि संरक्षण, सहकारी हवकास, शहरी पूवायिार, खोज अनसुरिान, अरिराहिर् सम्बरि, सशुासन, 

नागररक सहभालगिा, पर्ायवरणीर् सरििुन र लनररिर ददगो भौलिक पूवायिारको हवकास‚ सामान्त्जक 
रर्ार् लबना सामान्त्जक रुपारिरण हनु नसक्ने कुरािाई मनन गदै नीलि िथा कार्यक्रमा र्ी कुराहरुिाई 
बढी जोड ददइएको छ । 

८. सावयजलनक लनजी साझेदारी र जनसहभालगिा लबना हवकासका कार्यहरुिे आशालिि रुपमा लछटो 
फड्को मानय नसक्ने भएकोिे सावयजलनक लनजी साझेदारी PPP एवं जनसहभालगिा माफय ि नगर 



हवकासको िालग ठूिो पूाँन्त्जको स्रोि र सािन जटु्ने भएकोिे नीलि, कार्यक्रम िथा बजेटको िालग 
आिारन्त्शिाको रुपमा लिइएको छ । 

९. नगर हवकास सबैको सामूहहक प्रर्ासबाट मात्र सम्भव हनुे भएकोिे नगर लनमायणको कार्यमा स्थानीर् 
समदुार्, सहकारी, गैर सरकारी संस्थाहरु, हवलभन्न सामान्त्जक संघ संस्था िथा लनजी क्षेत्र िगार्ि प्रदेश 
िथा संघीर् सरकार र हवकासका साझेदार राहिर् एवं अरिराहिर् संघ संस्थाहरुको सहकार्य 
आवश्र्क हनुे भएकािे सहभालगिामूिक साझेदारी िाई प्रश्रर् ददने र बह ुिगानी बढाइ पवुायिार 
िथा आलथयक सामान्त्जक ददगो हवकासको िक्ष्र् प्रालिको िालग समेि नीलि िथा कार्यक्रम आकहषयि 
छ । 

१०. चाि ुवषयमा ठेक्का सम्झौिा भई कार्ायरवर्नमा रहेका र्ोजना िथा कार्यक्रमहरु, उपभोक्ता सलमलि 
लनमायण भई सम्झौिा गरी कार्य प्रारम्भ गररसकेका कार्यक्रमरुिाई कामको प्रगलििाई मखु्र् आिार 
मानेर आगामी आ.व. ०७९/८० मा समेि कार्ायरवर्न गनय लनररिरिा ददइने छ । 

११. हाि सम्म पाररि भएका ऐन, लनर्म, लनदेन्त्शका र कार्यहवलिहरुिाई जनभावना, कार्यअनभुव, लसकाइ 
प्रर्ोग र समर् सापेक्ष पररमाजयन एवं संशोिन गदै कार्य सम्पादनमा सहजिा प्रदान गररनेछ । 
साथै, आवश्र्किा अनसुारका नर्ााँ ऐन, लनर्माविी, लनदेन्त्शका र कार्यहवलि समेि लनमायण गररनेछ 
।र्स क्रममा नगर न्त्शक्षा ऐन िगार्ििाई राहिर् न्त्शक्षा ऐन २०२८ अनकुुि हनुेगरी संशोिन 
गरीनेछ । 

१२. कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकािाई खेिकुद हवको रुपमा हवकास गने िक्ष्र्का साथ नेपाि 
सरकार राहिर् खेिकुद पररषद खेि साँग सम्वन्त्रिि राहिर् िथा अरिरायहिर् संघ संस्था  र लनजी 
क्षेत्रको सहकार्यमा खेिकुद पवुायिार लनमायण िगार्िका कार्यक्रम िाई प्रभावकारी रुपमा 
कार्ायरवर्न गररनेछ साथै प्रत्रे्क वडा स्िरमा हवलभन्न खेिकुद कार्यक्रम सञ्चािन गनय िदअनकुुिका 
भौलिक पूवायिारहरुको हवकास गदै िलगनेछ ।  

१३. नगरपालिकाबाट िोहकएको बजेट लसलिङको पररलि लभत्र रही प्रत्रे्क वडा कार्यसलमलिबाट  लसफाररस 
भई आएका र्ोजना कार्यक्रम िथा बजेटिाई समावेश गररएको छ । 

१४. श्रोि र सािनिे एकै वषय कार्य सम्पन्न गनय सहकने अलि आवश्र्क नगर र्ोजनाहरुिाई कार्यरवर्नमा 
प्राथलमकिा ददइनेछ । 

१५. खेिकुद हव, सहुविा सम्पन्न नगर स्िरीर् बसपाकय , नगर सभाहि, वैज्ञालनक र व्र्वन्त्स्थि फोहरमैिा 
हवसजयन केरि आदद लनमाणयका िालग सम्भाव्र्िा अध्र्र्न गररनेछ ।  

१६. नगरपालिकाको कार्यबोझ र कार्य सम्पादन स्िरिाई मध्र्नजर गदै हवद्यमान प्रशासलनक संरचनािाई 
समर्ानकुुि  चसु्ि र दरुुस्ि बनाउन अल्पकािीन र दीघयकािीन पहिकदमी लिइनेछ। 

१७. महहिा बािबालिका िथा फरक क्षमिा भएका व्र्न्त्क्तहरुका सम्वरिमा हवशेष कार्यक्रम अन्त्घ 
वढाईनेछ । 



१८. उद्यमन्त्शििा माध्र्मवाट गररव हवपन्न िन्त्क्षि वगय िथा महहिाको िालग  हवषेश कार्यक्रम संञ् चािन 
गररनेछ । 

१९. वढ्दो शकरीकरणिाई मध्र्नजर गरी सम्पणुय नगरिाई आवास क्षेत्रको रुपमा हवकास गररनेछ। 

२०. वडा र नगरपालिकामा प्राि हनु आएका र्ोजनाहरु मध्रे् उपर्कु्त र्ोजनाहरुिाई र्ोजना वैक 
स्थापना गरी श्रोि सािन जटुाई क्रलमक रुपमा कार्ायरवर्न गररनेछ ।  

२१. नगरपालिकािे सम्पूणय नगरपालिका क्षेत्रको master plan, land use plan, periodic plan, sectoral 

plan िर्ार गरेर सोही master plan को आिारमा र्ोजना / कार्यक्रम िर्ार गरेर कार्ायरवर्न गररनेछ 
। 

२२. वडास्िरबाट छनौट भई लसफाररस भएर आएका नगरस्िररर् र्ोजनाहरूिाई प्राथलमकिा एवं 
सम्भाव्र्िा अध्र्र्न र िाभान्त्रवि वगयका आिारमा दीघयकालिन रुपमा प्रभाव पाने र्ोजनाहरुिाई 
छनोट गरी कार्ायरवर्न गदै जाने नीलि लिइनेछ । 

२३. संघ, प्रदेश सरकार िथा न्त्जल्िा समरवर् सलमलि काठमाडौंको सहकार्यमा नगरपालिकाको प्रशासकीर् 
भवन लनमायण कार्य सम्पन्न गररनेछ । 

२४. नर्ााँ वडा कार्ायिर्हरू लनमायण गदाय ICT Lab सहहिको Municipal Service center को रुपमा प्रर्ोग 
हनुे गरी लनमायण गररनेछ ।  

२५. सावयजलनक पूवायिार लनमायण गदाय वािमैत्री िथा अपाङ्गमैत्री पूवायिार लनमायण गररनेछ । 

२६. सडक लनमायण गदाय ढि, खानेपानी पाइप राखेपलछ मात्र कािोपते्र / ढिान गररनेछ ।  

२७. बागमिी, मनोहरा र महादेव खोिा हकनाराहरूमा ढि लनकास सहहिको कोररडोर लनमायण गनय पहि 
गदै नगर क्षेत्रलभत्रका हवलभन्न नगरस्िरीर् सडकहरूिाई केरिीर्स्िर‚ प्रदेशस्िर िथा नगरस्िर बजेट 
िथा कार्यक्रम माफय ि क्रमशः कािोपते्र र ढिान गदै जाने कार्यिाई प्राथलमकिाका साथ िाग ु
गररनेछ। 

२८. सडक कािोपते्र गनय‚ ढिान गनय,  ब्िक छाप्न र ढि लनकासको िालग ५०-५० िागि सहभालगिाको 
कार्यक्रमिाई प्राथलमकिाका साथ अगालड बढाइनेछ ।  

२९. उज्र्ािो नगर‚सरुन्त्क्षि शहर लनमायण गने नीलि अनरुुप नगरको मखु्र् / मखु्र् चोकहरुमा सडक 
बत्ती र CC Camera जडान गररनेछ । 

३०. कागेशवरी मन्त्रदरिाई कागेश्वरी िामको रुपमा हवकास गनय DPR िर्ार गरी कार्ायरवर्न गररनेछ । 

३१. प्रलसद्ध पर्यटकीर् स्थि कागेश् वरी महादेव मन्त्रदर नविनिाम श्रीकृष्ण मन्त्रदर सोमलिङ्गेश्वर महादेव 
मन्त्रदर, सोमलिथय महादेव मन्त्रदर, कोिमिेश्वरिाम आददको संरक्षण र सम्वद्धयन गदै र्स 
नगरपालिकािाई िालमयक पर्यटन नगरीको रुपमा हवकास गररनेछ ।   

३२. पर्यटकीर् सेवा सहुविा सम्पन्न गोकणय फरेष्ट ररसोटय िथा अरिराहिर्स्िरको गल्फकोसय रहेको गोकणय 
वन, लनमायणालिन राहिर्स्िरको मिुपानी हक्रकेट मैदानिाई सम्पन्न गनय आवश्र्क पहि गरी खेि 
पर्यटनको नगरीको रुपमा हवकास गररनेछ । 



    

 नगरपालिकाको हवकासका चनुौलिहरुः 

१. नेपािको संहविान, २०७२  र स्थानीर् सरकार संचािन ऐन, २०७४ बमोन्त्जमका क्षेत्रमा प्रभावकारी 
रुपमा कार्य गनय ।  

२. साि िहको र्ोजना प्रहक्रर्ा पूरा गरी र्ोजना माग, छनौट, प्राथलमकीकरण र कार्ायरवर्नमा जान े
हवद्यमान कानूनी व्र्वस्था अनरुुपको उत्तरदाहर्त्व पूरा गनय स-साना र्ोजनािाई वडा िहबाट 
सम्बोिन गनय र नगरस्िररर् र्ोजनामा नगरपालिकाको बजेटिाई केन्त्रिि गनय । 

३. उपभोक्ता सलमलि माफय ि संचािन गररने कार्यक्रम हपच्छे फरक-फरक उपभोक्ता सलमलि रहाँदा 
लिनीहरूिाई प्रशासलनक िथा प्राहवलिक रुपमा सहर्ोग उपिब्ि गराउन । 

४. उपभोक्ता सलमलिको काम कारवाहीमा पारदशीिा, जवाफदेहीिा र अथयपूणय जनसहभालगिा कार्म 
राख् न। 

५. ठेक्का िथा उपभोक्ता सलमलि माफय ि गररने कार्य समर्मा सम्पर न गनय । 

६. गैर सरकारी क्षेत्रको बजेट िथा कार्यक्रमिाई नगरपालिकाको हवकास र्ोजनामा समावेश गनय । 

७. गणुस्िरीर्, मापदण्डर्कु्त ददगो एहककृि हवकासको अविारणािाई कार्ायरवर्न गनय । 

८. नगरवासीको बढ्दो हवकास आकांक्षािाई संवोिन गनयका िालग नगरपालिकाको आरिररक आर्मा 
अपेन्त्क्षि वहृद्ध  गनय । 

९. पााँचौ नगर सभावाट पाररि र्ोजना कार्यक्रम िथा बजेटको पररलि भरदा बाहहर िेरै पटके र्ोजना 
िथा कार्यक्रमको स्वीकृलि हनु गएकोिे त्र्सको दाहर्त्व शृ्रजना हनु गई आगामी आलथयक वषयमा 
श्रोि र सािनको अपर्ायििा हनुे असहज अवस्था शृ्रजना भएको छ । 

१०. र्ोजना िजुयमा गदाय जनसहभालगिाको सलुनन्त्श् चििामा कमी आएकोिे र्ोजना कार्ायरवर्न‚ अनगुमन 
र मूल्र्ांकन प्रभावकारी ढंगिे हनु नसकेको अवस्था । 

११. व्र्वन्त्स्थि सहरी हवकास‚ प्िहटङ बािवुा प्रशोिन र प्राकृलिक श्रोि र सािनको व्र्वस्थापन गनय 
थप चनुौिी । 

 

   नगरपालिकाको हवकासका अवसर र सम्भावनाहरुः 

चनुौलिका वावजदु र्स नगरपालिकाको सामान्त्जक, आलथयक, वािावरणीर् िथा भौगोलिक हवन्त्शष्ठिाको 
कारण अवसर र सम्भावना िेरै रहेका छन ्। वडा न १‚२‚३‚४ मा कृहषको क्षेत्रमा अझै संभावना 
रहेको छ भने वडा न ५‚६‚७‚८‚९ मा वढ्दो शहरीकरणिे गदाय सेवा क्षेत्रको प्रचरु हवकास हदैु गएको 
छ । 



(१) नगरपालिकामा रहेको िालमयक स्थिहरुको प्रवियन गरी िालमयक पर्यटनको प्रवियनको संभावना।  

(२) वडा नं १‚२‚३‚४ मा कृहष प्रणािीमा आिाररि नगदेवािी िथा पशपुािन व्र्वसार्को हवस्िार 
गरी रोजगारीको लसजयना  । 

(३) व्र्वसाहर्क िथा गणुस्िरीर् न्त्शक्षण संस्थाको हवकास गरी नगरपालिकािाई व्र्वसाहर्क 
शैन्त्क्षक केरि  बनाउन सहकने कार्यमा नगरपालिका, गै.स.स., सामदुाहर्क संघसंस्था िथा लनजी 
क्षेत्रसाँग सावयजलनक लनजी साझेदारी (Public Private Partnership, PPP) को अविारणा अनसुार 
हवकासमा समरवर्ात्मक सहभालगिा बढाउन सहकने अवसर रहेको छ । 

(४) गैर सरकारी संस्थाहरूको व्र्वसाहर्क र िक्ष्र्मूिक कार्यशैिीिे समरवर् र सहकार्यमा 
प्रभावकाररिा देन्त्खएको छ । 

(५) सहकारीको दररिो आिारका रुपमा रहेको कृहष, दगु्ि, फिफूि खेिी, नगदेवािी उत्पादनको 
प्रशस्ि सम्भावना रहेकोिे सामदुाहर्क पररचािनमा दक्षिा देखाउन सहकने अवसरहरू 
रहेकोछ। 

(६) जनसहभालगिात्मक हवकासका कार्यक्रम माफय ि पूाँजीको िगानी गने । 

(७) नगरपालिका लभत्र रहेका सम्पणुय लनजी संस्थाहरु‚ संस्थागि हवद्यािर्हरु‚ वैक िथा हवन्त्त्तर् 
संस्थाहरु‚ सहकारीहरु एवं राहिर् िथा अरिराहिर् दाि ृलनकार्हरुसाँग सहकार्य एवं समरवर् 
गरी अथयपणुय िथा प्रभावकारी सेवा प्रवाह गनय छुटै्ट संस्थागि सामान्त्जक उत्तरदाहर् कोष 
(Corporate Social Responsibility Fund) स्थापना गररनेछ । 

(८) पर्यटन खेिकुद र व्र्वन्त्स्थि आिलुनक सहरको अवसर सम्भावना दवैु रहेको छ । 

(९) श्रोि‚ सािन‚ प्रहवलि र पजूी वनृ्त्ध्दका िालग राहिर् र अरिराहिर् संघसस्थासाँग समरवर् र 
सहकार्य गदै जाने अवसर छ । 

(१०) करदािा न्त्शक्षा प्रभावकारीिवरिे सञ् चािन गरी नागररकहरुिे कर लिनुयपने दाहर्त्व र नगर 
हवकासको अरिरसम्वरिका वारेमा बोि गराउन सकेमा आरिररक आर्मा वनृ्त्ध्द हनुे सम्भावना 
रहह आएको छ ।    

    प्रस्िाहवि बजेटका उद्देश्र्हरू 

क. नगरवासीको सवायङ्गीण हवकास गने ।  



ख. ददगो हवकासको माध्र्मबाट आलथयक, सामान्त्जक, भौलिक पूवायिार माफय ि नगरवासीको 
जीवनस्िरमा पररवियन गने । 

ग. सेवा प्रवाह प्रहवलि मैत्री बनाई जनिाको सहज पहुाँच वहृद्घ गरी सशुासन स्थाहपि गने । 

घ. आरिररक क्षमिा हवकास र सदुृढीकरणमा जोड ददने । 

ङ. िन्त्क्षि एवं समावेशी हवकासको अविारणािाई आत्मसाि गने । 

च. स्थानीर् श्रोि र सािनको जनसहभालगिा माफय ि हववेकपूणय िवरिे अलिकिम प्रर्ोग गने ।  

 

र्ोजना छनौटका आिारहरूः 

आलथयक वषय २०७९/०८० को बजेट, नीलि िथा कार्यक्रम िजुयमा गदाय नेपािको संहविान, स्थानीर् 
सरकार सञ् चािन ऐन, २०७४, अरिर सरकारी हवत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४ संघ प्रदेश सरकारबाट जारी 
गररएको नीलि िथा कार्यक्रम‚ २०७९ र्स नगरपालिकाको बजेटको क्षेत्र िथा लसमा र र्ोजना िजुयमा 
प्रहक्रर्ािाई पूणयिः अविम्बन गररएको छ । त्र्सै गरी राजनीलिक दि, हवषर्गि कार्ायिर्, गैह्रसरकारी 
संस्था, नागररक समाज वडास्िरीर् र्ोजना िजुयमा प्रहक्रर्ाबाट प्राि सझुावहरूिाई समेि र्ोजना िजुयमाको 
आिार लिइएको छ । र्ोजना िजुयमा गदाय वस्िीस्िरबाट प्राथलमकिासाथ वडामा पेश भएका र्ोजना िथा 
कार्यक्रम मध्रे् वडास्िरबाट प्राथलमकिा साथ प्रस्ििु गरेका र्ोजनाहरूिाई नै सम्वोिन गने गरी हवलभन्न 
हवषर्गि सलमलि, बजेट िथा कार्यक्रम िजुयमा सलमलि र नगर कार्यपालिका हुाँदै नगरसभामा प्रस्ििु भएको 
व्र्होरा अनरुोि गनय चाहरछु । 

अरत्र्मा‚ 
 र्स नगरपालिकाको नीलि, र्ोजना िथा कार्यक्रम र बजेट िर्ार गनय महत्वपूणय र्ोगदान ददनहुनुे 
जनप्रलिलनलिहरु‚राजनीलिक दिहरु, नगरवासीहरु, हवज्ञ सल्िाहकारहरु, प्रमखु प्रशासकीर् अलिकृि िगार्ि 
सम्पूणय कमयचारी साथीहरुिाई हाददयक िरर्वाद ददन चाहारछु ।  

  र्स नीलि िथा कार्यक्रम कार्यरवर्नका िालग संघीर् र प्रदेश सरकार, राजनीलिक दिहरु, लनवायन्त्चि 
जनप्रलिलनलिहरु, अरर् सम्बन्त्रिि लनकार्हरु‚ नगरवासीहरु िथा सम्पूणय कमयचारी साथीहरुबाट सहर्ोग प्राि 
हनुे हवश् वास लिएको छु । 

 

उपेरि काकी 
प्रमखु 

कागेश् वरी मनोहरा नगरपालिका 
 


