जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नगर सभामा
नगर प्रमुख श्री िाि ककशोर साहद्बारा प्रस्तुत

बाकषिक नीलत तथा कार्िक्रम
आलथिक बषि २०७५/०७६

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका
जनकपुरधाम, धनुषा
९ असार २०७५

आ.व.२०७५/०७६ को बाकषिक नीलत तथा कार्िक्रम

आदरणिय यस गररमामय नगर सभाका सदस्य ज्यह
ु रु
१)

आजको र्स जनकपुरधाम उपमहानगरपािीकाको दोस्रो नगर सभामा आलथिक बषि २०७५/७६
को बाकषिक नीलत तथा कार्िक्रम प्रस्तुत गनि पाउदा गौरवान्ववत भएको छु ।

२)

२०६३ साि दे न्ख पटक पटक भएका मधेश आवदोिन र २०७२ सािमा भएको ऐलतहालसक
अलनन्ितकािीन तरािई मधेश आमहड्ताििे उठान गरे को कवभेदरकहत र सविस्वीकार्ि सं कवधान
वनाउने

अलभर्ानमा

सहादत

हुन ु भएका

वीर

सकहदहरु

प्रलत

हार्दिक

श्रद्धावजिी

अपिण

गदिछु।िोकतवर स्थापनाको िालग कवलभन्न कािखण्डमा प्राणआहुती र्दने सम्पुणि सहीदहरूप्रलत
हार्दिक श्रद्धाञ्जिी व्र्क्त गदिछु । वीरगती प्राप्त गने सकहद पररवारजन एवं आवदोिनमा घाइते
भई अं गभं ग हुन ु भएका र्ोद्धाहरु प्रलत उच्च सम्मान ब्र्क्त गनि चाहवछु ।
३)

२०६२/०६३ को िोकतावरीक जनआवदोिनको सफितािे स्थाकपत गरे को सं घात्मक राज्र्
प्रणािीको हामी प्रारन्म्भक अभ्र्ासमै छौ । त्र्सै िे नेपािको सं कवधान २०७२ िे प्रत्र्ाभूत गरे को
स्थानीर् तहको सरकारको पूणि अलधकार हामीिे प्राप्त गरर नसकेको अवस्था छ ।केवरीकृत
मानलसकताको भूत अझै कवद्यमान रहे को कारणिे पलन सं घीर् सरकारिे पकहिे दे न्ख आफूिे

अभ्र्ास गदै आएको शन्क्त¸ अलधकार¸ स्रोत¸ साधन एवं जनशन्क्त प्रदे श तथा स्थानीर् सरकारमा
पठाउन आनाकानी गरे को अवस्था छ ।
४)

समानुपालतक प्रलतलनलधत्व, पकहचान र समावेशी शासन प्रशासनको मुख्र् मुद्धािाई नेपािको
राजनीलतक दस्तावेजहरुमा लिकपवद्ध गराउने काम मधेश आवदोिनिे गरे को हो । तै पलन
सं कवधानिे वषो दे न्ख शोकषत कपलडत मधेसी, आर्दवासी, जनजाती, मुन्स्िम तथा अल्पसं ख्र्क

५)

जनताको अलधकार अझै पुणि रुपमा प्राप्त हुन सकेको छै न ।

ृ
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकािाई दे शकै सं मद्ध
तथा नमूना उपमहानगर वनाउने हाम्रो
र्ोजनामा हामी उपमहानगरपालिकाका पदालधकारी तथा कमिचारीहरु इमावदारीताका साथ प्रर्ास
गरररहे का छौ र र्हााँहरुसं ग पलन र्स महान अलभर्ानमा सकक्रर् सहर्ोगको अपेक्षा गरे को छु ।

६)

जनकपुरधाम ऐलतहााँलसक धालमिक एवं सांस्कृलतक रुपमा अत्र्वत धलन रहे को राजशी कवश्वकवद्यािर्
रहे को तथा रे िवे िगार्तका पर्ािप्त भौलतक पूवािधारिे सम्पन्न भएको र जनकपुरवासीको

महाहानगर वनाउने चाहाना समेतको सम्मान गदै महानगरमा रुपावतरण गने हाम्रो प्रर्ास लनरवतर
जारी छ र्समा सं घीर् सरकार तथा २ नं वर प्रदे श सरकार र माननीर् सं घीर् तथा प्रदे श सभाका
७)

सभासदज्र्ूहरुको पुणरु
ि पमा रचनात्मक सहर्ोग पाउाँनेनै छु भन्ने मैिे अपेक्षा गरे कोछु ।

भारतका महामकहम प्रधानमवरी नरे वर मोदी ज्र्ूको र्स जनकपुरधाम भ्रमणको सं र्ोजनमा र्स
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकािे अग्रणी एवं प्रभावकारी भूलमका खेिेको र्हााँहरुिाई सविकवलधत

नै छ । र्स भ्रमणिाई सफितापूवक
ि सम्पन्न गराउन आ आफ्नो क्षेरवाट सहर्ोग पुर्ािउनु हुने
सबै प्रलत म आभार व्र्क्त गनि चाहावछु ।साथै महामकहमको जनकपुर कवमानस्थिको लसधा

अवतरण हाम्रो िालग गौरवको लबषर् पलन हो र र्सिे जनकपुर कवमानस्थि अवतरािकिर् उडानको
िालग पलन उपर्ुक्त छ भन्ने प्रमान्णत भएकोिे र्स कवमानस्थिको स्तरोन्नती गनेतफि सं घीर् र
प्रदे श सरकारसं ग सहकार्ि¸ समववर् र पहि गररनेछ ।
८)
९)

g/]Gb| df]bLsf] hgsk'/ e|d0fsf] qmddf hgsk'/wfdsf] j[xQ/ ljsf;sf] nflu ?=!))
s/f]8 ;xfotf k|bfg ug]{ jrg lbPsf] ;Gbe{df nufgLsf] k|:tfj tof/ ul/ pQm ;xfotf
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नेपािको

सं कवधानिे

पररकल्पना

गरे जस्तै

सं घीर्

ईकाइहरुवीच

सहकार्ि,

समववर्

र

सहअन्स्तत्वको आधारमा सहर्ोगको आदन प्रदान गनि र सम्ववधहरु कवकास गनि जनकपुरधाम

उपमहानगरपािीका सदै व तत्पर रहे को रहे को कुरामा आस्वस्त पादै र्समा सं घीर् सरकार र
प्रदे श सरकारिाई पलन हामीसं ग सहकार्िको िालग आव्हान गनि चाहावछु ।
१०) िामो समर्दे न्ख जनप्रलतलनलध लबहीन भएको स्थानीर् तहिाई स्थानीर् सरकारको रुपमा स्थापीत
गरी वर्ार्ीक, व्र्वस्थापककर् र कार्िपािीकाको अभ्र्ासमा िै जानु सहज र सरि छै न। स्थानीर्
सरकारसं ग आम नागररकका माग तथा अपेक्षाहरु बढे का छन् ।र सं गसं गै उत्साह लसजिना पलन
भएको छ।

११) स्थानीर् तहमा सं कवधानिे

सृजना गरे को अलधकार तथा नागररकका उत्साह, माग तथा

अपेक्षाहरुको सं वोधन गनि मौजुदा भौलतक, मानकवर् तथा आलथिक स्रोतवाट मार सं भव छै न

।उपमहानगरमा र्ोजनावद्धरुपमा आवतररक स्रोत बृकद्ध गनि सककाँने आधार तथा सम्भावनाहरुको
खोन्ज गरर पररचािन गनि, नागररक सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी वनाउन, वर्ाकर्क अलधकारको

सक्षमतापूणि अभ्र्ास गनि, आफ्ना कानून आफै तजुम
ि ा गनि िगार्तका िालग र नगरको समग्र
कक्रर्ाकिापहरुमा नर्ााँ सोच र र्ोजनाका साथ सूचना प्रकवलध सकहतको अववेषणको िालग दक्ष
जनशन्क्तहरु लभत्र्र्ाउनु पने आवस्र्कता छ ।
१२) जनकपुरधामको गौरवमर् इलतहास, जगत जननी जानकीको जवमभूलम, कहवदुहरुको पकवर
लतथिस्थि, धालमिक एवं अवर् पर्िटकहरुका िालग आकषिक पर्िटक स्थि नेपािको िोकतान्वरक
आवदोिनमा जनकपुरधामिे खेिेको भूलमका र २ नं प्रदे शको मध्र् भागमा अवन्स्थत पर्ािप्त

भौलतक पवािधार र सम्भावना भएको क्षेर जनकपुरधामिाई प्रदे शको स्थार्ी राजधानी वनाउन
पकहिो नगर सभा झै र्स पटक पलन सम्वद्ध सबैिाई आग्रह गनि चाहावछु ।
१३) आगामी आलथिक बषिको बजेटमा कवषर्गत, क्षेरगत गुरुर्ोजनाको कार्ािववर्न, नगर क्षेरको
गररबी वर्ूलनकरण, सरसफाई तथा फोहोर व्र्वस्थापन, सडक सुधार तथा ढि लनमािण,
कवद्युतीकरण, सािवज
ि लनक पाकिको व्र्वस्था, हररर्ािी पविद्धिन तथा वातावरण सं रक्षण र पर्िटन
पुवािधारको कवकास जस्ता र्ोजना तथा कार्िक्रमिाई कवशेष प्राथलमकतामा राख्ने नीलत अनुसारका
कार्िक्रमहरु समावेश गररएका छन्।

सांस्कृलतक धरोहरको सं रक्षण सम्वद्धिन, पर्िटन प्रवधिन र रोजगारी
१४) र्स उपमहानगरपालिकािाई

दे शकै नमुना उपमहानगरपालिका

ु को धालमिक तथा
र मुिक

सांस्कृलतक सं मकृ द्धको केवर वनाउने दृढसं कल्प सकहत जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको नगर
प्रमुखको है लसर्तिे र्स नगरसभा समक्ष आगामी आलथिक बषि २०७५/०७६ को नीलत तथा
कार्िक्रम प्रस्तुत गदाि मैिे गौरव सं गसगै ठू िो न्जम्मेवारी पलन महशुस गरे कोछु ।

१५) उप महानगरपालिका क्षेरका प्रच ुर धालमिक एवं पर्िटककर् सम्भावना बोकेको धरोहरहरु जानकी
मन्वदर, राम मन्वदर, जनक मन्वदर, मन्णमण्डप, कुटी तथा पकवर सरोवरहरु गंगा सागर, धनुष
सागर जस्ता दजिनौ पकवर स्थिहरुको सं रक्षण, सं वद्धिन र सौवदर्ीकरण गरी पर्िटन क्षेरको
प्रवधिन गररनेछ । साथै पर्िटक सूचना केवरको स्थापना गररनेछ ।

१६) नगर लभरका साविजलनक जलमनहरुको सं रक्षण गदै कृकष उत्पादनर्ुक्त भू-भागहरु, उत्पादनको
िालग वजारहरु र सो सं गको लनकटता साथै उद्योग तथा किकारखानाको कवकास गरी रोजगारी
प्रवद्धिन गररनेछ ।
१७) नगरको सवािङ्गीण कवकासका िालग कवलभन्न चरणहरु पार गदै

सुसंस्कृत, आधुलनक, हराभरा,

स्वच्छ, स्वस्थ, न्शन्क्षत, सुवदर र सक्षम नगरको रुपमा स्थाकपत गनि बहुआर्ालमक र र्दगो

कवकासको माध्र्मद्वारा स्थानीर् पूवािधार कवकास, िैकङ्गक मूि प्रवाहीकरण, सामान्जक सशन्क्तकरण
र कवकासको मूि प्रवाहमा सं माकहत हुन नसकेका समुदार्को सबिीकरण गदै नगरको कवकास
अलभर्ानिाई अगालड बढाउाँदै िलगनेछ।

१८) लसप कवकास तथा रोजगार प्रवद्धिन कार्िक्रममा जोड र्दई गररवी वर्ूनीकरण गररनेछ ।

१९) जानकी मन्वदर, राम मन्वदर आर्द पूरातान्त्वक महत्व बोकेका सांस्कृलतक धरोहरहरुको सं रक्षण
र सं वध
ि नका िालग कवश्व सम्पदा सुन्चमा समावेश गनि गरररहे को पहििाई लनरवतरता र्दईनेछ ।

२०) लमलथिा किा र सं स्कृलतको सं रक्षण र सम्वद्धिनमा जोड र्दईनेछ ।लमलथिा किा िाई
पाठयक्रममा समावेश गने पाईिा चलिनेछ ।

िोकतवर तथा सुशासनको प्रवधिन
२१) सं कवधानिे सुलनन्ित गरे का स्थानीर् तहको अलधकारहरुको अभ्र्ास गनि तथा नगर सरकारवाट
प्रवाह हुने सेवाहरु सुिभ र गुणस्तरीर् बनाउन र िोकतवरका िाभहरुको समानुपालतक,
ू ी र्दिाउन जनसहभालगता, उत्तरदाकर्त्व
समावेशी र वर्ार्ोन्चत कवतरण गरर कानुनी राज्र्को अनुभत
र पारदशीता सुलनन्ित गदै

िलगनेछ ।

२२) सं न्घर् िोकतान्वरक गणतवरात्मक शासन प्रणािीिाई स्थानीर् तह दे न्ख नै सुदृढ गनि तथा
पारदशी र जनमुखी नेतत्ृ वको कवकास गदै स्थानीर् शासन प्रद्धलतिाई ब्र्वन्स्थत गनि स्थानीर्
तहमा कवधाकर्की, कार्िकाररणी र वर्ार्ीक अभ्र्ासिाई सं स्थागत गदै िलगनेछ ।
२३) आम नागररकहरुको प्रत्र्क्ष सम्बवध रहे को सं स्था नै स्थानीर् तह हो । सूचना प्रकवलधमा
आधाररत शासन सं चािनको माध्र्मवाट स्थानीर् सरकारबाट प्रवाह गररने सेवामा सरिता, कवकास
लनमािणका कार्ििाई गुणस्तरीर्ता एवं पररणाममुखी वनाई स्थानीर् शासन प्रकक्रर्ािाई जनमुखी,
जवाफदे ही, पारदशी, उत्तरदार्ी, समावेशी र सहभालगतामूिक बनाउने कुरािाई आगामी आलथिक
बषिको बजेटिे उच्च प्राथलमकता र्दएको छ ।

सामान्जक तथा अवतरसम्वन्वधत क्षेरको कवकास
२४) आगामी आलथिक बषि २०७५/०७६ मा सामान्जक तथा अवतरसम्वन्वधत क्षेरको कवकास तफि
स्थानीर् जनसहभालगता र सामान्जक समावेशीकरणको माध्र्मद्वारा समुदार्को स-शन्क्तकरण,
दलित तथा अल्पसं ख्र्क समूदार्को सामान्जक सुरक्षा, गररबी वर्ूनीकरणका िालग कवशेष

कार्िक्रमहरु, आधारभ ुत स्वास््र् सेवाको पहुाँचमा कवस्तारका िालग कार्िक्रमहरु समावेश गररनेछ
।
२५) सामान्जक समावेन्शकरण तथा िैं ङ्गकक सामनताका दृकिकोणिे वािमैरी स्थानीर् शासन, मकहिा,
दलित, अपाङ्ग, जेष्ठ नागररक, अनाथ वािवालिकाको हे रचाहमा जोड र्दइएको छ ।
२६) “सबैका िालग गुणस्तरीर् न्शक्षा” कार्िक्रम अवतरगत नगर क्षेरका सामूदाकर्क तथा नीन्ज
कवद्यािर्हरुमा शैन्क्षक गुणस्तर कार्म राख्न लनरवतर लनर्मन गररनेछ । मकहिा दलित अपाङ्ग
अल्पसं ख्र्कको न्शक्षामा पहुाँचको िालग कवशेष कार्िक्रम सञ्चािन गररनेछ ।

२७) कवद्यािर् भनाि अलभर्ान तथा अनौपचाररक न्शक्षाको कार्िक्रमहरु घलनभूत रुपमा सञ्चािन गरर
“साक्षरता अलभर्ान” सञ्चािन गरी पाांच वर्ष भभत्र ननरक्षरता उन्मुलन गररने छ ।

२८) सामुदाकर्क कवद्यािर्हरुमा छाराहरुिे भोग्नुपरे को असुकवधािाई ध्र्ानमा रान्ख मकहिा शौचािर्
लनमािण तथा प्याड बैंक स्थापना िाई अलभर्ानको रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।

फोहोरमैिा व्र्वस्थापन तथा वातावरण सं रक्षण
२९) नगर क्षेरवाट उत्सजिन हुने फोहोरमैिाहरुको उन्चत व्र्वस्थापन गनि अवतराकिर् स्तरको
स्र्ालनटरी िैण्ड कफल्ड साइट लनमािण गररनेछ ।

३०) “उपमहानगर स्वच्छता अलभर्ान” अवतरगत प्िाकिक जवर् वस्तुहरुको प्रर्ोगिाई लनषेध गरी
माटोका भाडा, कागज र कपडाको झोिा तर्ारीमा अनुदान र्दइनेछ ।
३१) नगरलभरका मूि सड्क तथा सहार्क सड्कहरु समेतमा फोहोर सं किन व्र्वन्स्थत गनि साना
सरसफाई सवारी साधनहरु समेतको प्रर्ोग गररनेछ ।

पूवािधार कवकास तथा नगरको सौवदर्िकरण
३२) व्र्वन्स्थत एवम् र्दगो शहरी पुवािधार, व्र्वन्स्थत शहरी नािा लनमािण, पोखरी सौन्दयीकरिका
कार्िक्रम लनरवतर सञ्चािन गररनेछ ।

३३) नगर लभरका ऐलतहालसक धालमिक मठमन्वदर व्र्वस्थापन तथा धालमिक सरोवरहरुको सौन्दयीकरि
तथा सं रक्षणमा कवशेष ध्र्ान र्दइनेछ ।
३४) नगर सुरक्षािाई ध्र्ान र्ददै सडक बत्ती, लस.लस. क्र्ामरा, ट्राकफक सं केतको व्र्वस्थापन गने नीलत
लिईनेछ र सो सम्ववधी कार्िक्रमहरु सञ्चािन गररनेछ ।

३५) स्माटि लसटीको अवधारणािाई आत्मसात गदै कार्िक्रमहरु कार्ािववर्न गररनेछ ।
३६) पर्िटककर् सम्भावनािाई मध्र्ेनजर गदै पर्िटन वेब साइट, पर्िटककर् गाइड बुक तर्ार गररनेछ
।
३७) वतिमान जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको जनघनत्व एंव क्षेरफि अत्र्वत कवस्तार भईसकेको
वतिमान पररप्रेक्ष्मा नगरको व्र्वन्स्थत तथा सं तलु ित कवकासिाई दृकिगत गदै वाहर् चक्रपथ लनमािणको
सं भाव्र्ता अध्र्र्न र कार्ि र्ोजना लनमािण कार्ििाई प्राथलमकता र्दइने छ ।
३८) जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका प्रवेश गने उत्तर लतर भव्र् शकहद प्रवेश द्वार लनमािण गररनेछ ।
३९) जनकपुरधाम क्षेरको मूि सड्कहरुसं ग जोड्ने गरी वडाहरुवाट सहार्क सड्कहरु (Linked Road)
बनाउने नीलत लिइनेछ ।

४०) उपमहानगरको कुनै एउटा वाडििाई मेगा वाडिको रुपमा कवकास गनेगरी कार्िक्रम समावेश
गररनेछ ।

अवर् कार्िक्रमहरु
४१) िामखुट्टे लनर्वरणका िालग कवशेष कार्िक्रम सं चािन गररने छ ।

४२) जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका अलधकांश नागररकहरु कृकषमा आधाररत

रहे को त्र्िाई

आत्मसात् गदे कृकष क्षेरको आधुलनकीकरण तथा कवकासिाई प्राथलमककता प्रदान गररनेछ ।

४३) नगर क्षेरमा न्शक्षा एंव स्वास्थर् जस्ता सामान्जक पुवािधारको कवकास तथा स्तरीर्ता प्रदान गनि कवशेष
कार्िक्रम सं चालित गररनेछ ।
४४) लमल्स एररर्ा न्स्थत शुभ चौकमा भव्र् स्व. शुभ नारार्ण स्मारक लनमािण गररनेछ ।
४५) उपमहानगरपालिका क्षेरलभरका पकहिे बनेका घरहरुको नक्शापास हुने र ठू िा आधुलनक
भवनहरु जस्तै ठू िा मल, शौपपङ्ग कम्पलेक्स तथा तारे होटिहरु वनाउन सककने गरी कवद्यमान
भवन नक्शापास मापदण्डिाई पररष्कृत गररनेछ ।

४६) ऐकककृत शहरी पवकास रिनीनत अन्तरगत Land Use Planning गरर आवास क्षेत्र, कृपर् क्षेत्र,
औद्योगगक क्षेत्र एवां आधुननक कमभसषयल भवनहरुको क्षेत्र वगीकरि गररने छ ।

४७) आवाश क्षेत्रको लागग सुरक्षक्षत बस्ती सुननश्चचतताको लागग उपमहानगरपाभलकाले ठाांउ ठाांउमा
नमुना माटो पररक्षि गरर वश्स्त योग्य भुभम सुननश्चचत गररनेछ ।

४८) जनकपुरधाम नगर सरकारको छुट्टै पहहचान झल्कने गरी पदगधकारी तथा कमषचारीहरुको ड्रेस
कोड तथा नगरको समग्र पवकासको लागग नगर अभभयान गगत तयार गररने छ ।

४९) नागररकिाई अत्र्ावश्र्क सेवा २४ से घण्टा उपिब्ध गराउने गरर टोि कि नं वर र हटिाईन
टे लिफोन सकहतको सेवा कक्ष स्थापना गनि केकह रकम कवलनर्ोजन गरे को छु ।

स्रोत व्र्वस्थापन
५०) आवतररक स्रोतको दर दार्रा र आधारिाई फराककिो बनाउाँदै जाने नीलत लिईनेछ ।

५१) ठू िा प्रकृलतका आर्ोजनाहरुमा िागत साझेदारीको अवधारणािाई अविम्वन गरी नीन्ज क्षेर एवं
सं घीर् सरकारको स्रोतको उपर्ोग गनेगरी आर्ोजनाहरुको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गराई प्रोजेक्ट
बैंक स्थापना गररनेछ जसमा नीन्ज क्षेरको िगानी र सं घीर् सरकारको समपुरक अनुदान
आककषित गररनेछ ।

५२) वैदेन्शक सहार्ताका ठू िा आर्ोजनाहरु र्स नगर क्षेरमा सञ्चािन गनि सं घीर् सरकारसं ग
सहकार्ि गररनेछ ।

आदरन्णर् महानुभावहरु ,
५३) तजुम
ि ा गररएका कार्िक्रमहरुको दक्ष एवं कुशि कार्ािववर्निे मारै आम नागररकमा प्रभावकारी
प्रलतफि र्दन सक्छ ।त्र्सै िे उपमहानगरिे तजुम
ि ा गरे का कार्िक्रमहरूको सफि कार्ािववर्नमा

र्हााँहरु सबैको सहकार्ि, साझेदारी तथा रचनात्मक सहर्ोगको आवश्र्कता पदिछ । अतः र्स
अवसरमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कवकासमा प्रभावकारी भूलमका खेल्न सरकारी
लनकार्हरू, लनजी क्षेर, दातृ लनकार्, अवतराकिर् सं घ-सं स्थाहरू, कवलभन्न सहर्ोगी लमर रािहरु,
गैर सरकारी तथा सहकारी सं घ-सं स्थाहरू, टोि कवकास सं स्थाहरू िगार्त अवर् सम्पुणि
सरोकारवािाहरूिाई र्सै सभाबाट अनुरोध समेत गनि चाहवछु ।
५४) जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको मुख्र् सड्कहरु कवस्तार कार्िमा नगरवासी दाजुभाई तथा
र्ददीवकहनीहरुद्बारा गररएको उदारतापूणि र्ोगदान एवं दे खाइएको सम्वद्धताप्रलत उपमहानगरपालिका
हार्दिक सम्मान प्रकट गदै उच्च मूल्र्ाङ्कन गदिछ ।
५५) सड्कहरु कवस्तारमा नागररकहरुका परे का जग्गा तथा क्षलत भएका भौलतक सं रचनाको अकविम्व
प्राकवलधक खटाई िगत तर्ार गनि िगाइनेछ र उक्त क्षलतको क्षलतपूलतिका िालग नेपाि सरकारसं ग
लसफाररससकहत अनुरोध गररनेछ ।साथै उपमहानगरपालिकाको तफिवाट नागररकहरुको उक्त
र्ोगदानको कदर गदै सम्मान समारोह आर्ोजना गरर कदरपर प्रदान गररनेछ ।
५६) प्रस्तुत नीलत तथा कार्िक्रमको पुणि कववरण, आगामी आलथिक बषि २०७५/०७६ को बजेट
बक्तव्र् र आर् तथा व्र्र्को कवस्ताररत कववरणसकहतको

दस्तावेजहरु र्थान्शघ्र र्हााँहरू समक्ष

उपिब्ध गराउने बाचा गदिछु । साथै उल्िेन्खत सबै दस्तावेजहरु र्स उपमहानगरको वेभ साईट
www.janakpurmun.gov.np मा अपिोड गररने व्र्होरा समेत लनवेदन गदिछु । उक्त सबै

दस्तावेजहरु सरकारका सबै लनकार्हरु कवकासको क्षेरमा कक्रर्ाशीि सवै सं स्थाहरू तथा सबै

कवकासका साझेदारहरूका िालग उपयोगग रहनेछ भन्ने कवश्वास हामीिे लिएका छौं। र्स नीलत
तथा कार्िक्रम सभाको बवद सरमा पेश भई छिफि पिात पाररत हुने कवश्वास लिएको छु

अवतमा,
५७) जनकपुरधाम उपमहानगर नेपािको सम्बृद्ध महानगर बन्ने सम्भावना भएको नगर हो । जुनसुकै
राजनीलतक आस्थािे प्रेररत भए पलन जनकपुरधामको कवकास र सम्बृकद्धका हकमा र्ो नगरसभामा
कोही पक्ष र प्रलतपक्ष छै न । आज र्ो नगर सभामा साझा सं कल्प गरौं, जनकपुरधामिाई हामी
दे शकै नमुना र अरुका िालग उदाहरणीर् शहर बनाइ छाड्ने छौं । प्रस्तुत नीलत तथा कार्िक्रम
तजुम
ि ा गने प्रकक्रर्ामा प्रत्र्क्ष तथा परोक्षरुपमा सहर्ोग पुर ्र्ाउनुहन
ु े सम्पुणि कार्िपालिका

सदस्र्ज्र्ूहरू, नगर सभा सदस्र्ज्र्ूहरू, बुद्गधश्जवीहरु, राजनीलतज्ञज्र्ूहरू, पत्रकार वन्धुहरु,
उद्योगग व्यवसायीहरु, ककसान, मजदरु तथा सम ्पुणि नगरवासी दाजुभाइ तथा र्ददीवकहनीहरू
एवम् नगर सेवक कमषचारीहरुिाई हार्दिक धवर्वाद ज्ञापन गदिछु ।

धवर्वाद, जर्मधेश ।

