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जनकपरुधाम उपमहानगरपालिकाको नगर सभामा नगर प्रमखु श्री िाि ककशोर 
साहद्धारा प्रस्ततु नीलत तथा कार्यक्रम आलथयक बर्य२०७४/०७५ 

र्स गररमामर् सभाका प्रमखु अलतलथ राजपा अध्र्क्ष मण्डिका सदस्र् एवम धनरु्ा क्षेत्र 
नं ३ का  प्रलतलनधी सभा सदस्र् माननीर्  श्री राजेन्द्र महतोज्रू्, जनकपरुधाम 
उपमहानगरपालिकाका उपप्रमखुज्रू् ,प्रदेश सभाका लनवायचित सदस्र्हरु, चजल्िा समन्द्वर् 
सलमलतका अध्र्क्षज्रू्, प्रमखु चजल्िा अलधकारीज्रू्, सरुक्षा लनकार्का प्रमखुज्रू्हरु, प्रमखु 
प्रशासककर् अलधकृतज्रू् ,प्रमखु राजनीलतक दिका अध्र्क्ष तथा प्रलतलनधीज्रू्हरु, नगर 
कार्यपालिकाका सदस्र्ज्रू्हरु, वडा सदस्र्ज्रू्हरु, जनकपरुधाम उद्योग वाचिज्र् संघका 
अध्र्क्षज्रू्, नेपाि पत्रकार महासंघ धनरु्ाका अध्र्क्षज्रू् िगार्त र्स गररमामर् सभामा 
कवलभन्न क्षेत्रबाट उपचस्थत अलतलथ महानभुावहरु र संिारकमी लमत्रहरुमा हार्दयक स्वागत 
गदयछु ।  
२०६२/०६३ को िोकतान्द्त्रीक जनआन्द्दोिनको सफितापलछ केन्द्रीकृत एंव लनरंकुश 
राज्र्सत्ताको केन्द्रकवन्द्द ु रहेको राजतन्द्त्रको अन्द््र् भर्ो । ्र्सपलछ भएको 
संकवधानसभाको लनवायिनबाट वनेको संकवधानसभािे संकवधान लनमाि गरेपलन वर्ो देचख 
शोकर्त कपलडत मधेसी, आर्दवासी, जनजाती, अल्पसंख्र्क जनताको अलधकार अझै पिुय 
रुपमा प्राप्त हनु सकेको छैन । समानपुालतक प्रलतलनलध्व, पकहिान र समावेशी शासन 
प्रशासनको मखु्र् मदु्धािाई नेपािको राजनीलतक दस्तावेजहरुमा लिकपवद्ध गराउन ेकाम 
मधेश आन्द्दोिनिे गरेको हो । २०६३ साि देचख पटक पटक भएका मधेश आन्द्दोिन 
र २०७२ सािमा भएको ऐलतहालसक अलनचितकािीन तरायई मधेश आमहड्ताििे उठान 
गरेको कवभेदरहीत र सवय चस्वकार्य संकवधान वनाउन ेअलभर्ानमा सहादत हनु ुभएका वीर 
सकहदहरु प्रलत हार्दयक श्रद्धान्द्जिी अपयि गदयछु।िोकतन्द्त्र स्थापनाको िालग कवलभन्न 
कािखण्डमा प्रािआहतुी र्दने सम्पिुय सहीदहरूप्रलत हार्दयक श्रद्धाञ्जिी व्र्क्त गदयछु । 
वीरगती प्राप्त गने सकहद पररवारजन एवं आन्द्दोिनमा घाइते भई अंगभंग हनु ुभएका 
र्ोद्धाहरु प्रलत उच्ि सम्मान ब्र्क्त गनय िाहन्द्छु ।   
नेपािको संचघर् संकवधान जारी भएपलछ पकहिो पटक भएको स्थानीर् तहको लनवायिनमा 
जनकपरुधाम उपमहानगरपालिकावासी र्ददी वकहनी तथा दाजभुाईहरुिे हामीिाई 



कवश्वासगरी भारी मतिे कवजर्ी गराउन ुभएकोमा हार्दयक धन्द्र्वाद ब्र्क्त गदयछु । र्स 
गररमामर् नगर सभाको सदस्र्को रुपमा लनवायचित सम्पिुय  नगरसभासदज्रू्हरुिाई 
हार्दयक वधाई ज्ञापन गदयछु। स्थानीर् तहको लनवायिनमा उपमहानगरपालिकावासीको 
उ्साहपिुय सहभागीताका िालग सम्पिुय मतदाताहरुप्रलत हार्दयक आभार ब्र्क्त 
गदयछु।जनकपरुधाम उपमहानगरपालिकािाई देशकै संमदृ्ध तथा नमनुा उपमहानगर 
वनाउन ेर्ोजनामा र्हााँहरुको मह्वपिुय सहर्ोगको अपेक्षा गरेको छु । हािै सम्पन्न 
प्रलतलनधी सभा र प्रदेश सभाको लनवायिनमा धनरु्ाचजल्िाबाट लनवायचित तथा सामानपुालतक 
माननीर् सांसदज्रू्हरु र प्रदेश सभामा लनवायचित तथा सामानपुालतक प्रदेश 
सभासदस्र्ज्रू्हरुमा हार्दयक वधाई ज्ञापन गदयछु । जनकपरुधामिाई जनकपरुवासीिे 
आशा गरेजस्तो उपमहानगर वनाउन ेहाम्रो प्रर्ासमा माननीर् सांसदज्रू्हरुको पिुयरुपमा 
रिना्मक सहर्ोग पाउाँनेन ैछु भन्ने मैिे अपेक्षा गरेकोछु।  
मिुकुमा संघ, प्रदेश र स्थानीर् तहको लनवायिन भखयर सम्पन्न भएको छ । झन्द्डै डेढ 
दशकभन्द्दा िामो समर्देचख जनप्रलतलनलध लबहीन भएको स्थानीर् तहमा ताजा जनादेश 
सकहत हामी तपाईहरुको कविमा उपचस्थत छौ।र्सिे स्थानीर् तहमा आम नागररकमा 
थप अपेक्षा र उ्साह लसजयना गरेको छ।अबको स्थानीर् तह अलधकार सम्पन्न स्थानीर् 
सरकार हो।अब हामी संकवधानिे प्रदान गरेको अलधकारको सीमालभत्र रही कर तथा 
शलु्क िगाउन र उठाउन, कानून लनमायि गनय र आफैिे छनौट गरेको कवकास लनमायिका 
र्ोजना तर्ार गनय अलधकार सम्पन्न भएका छौं।स्थानीर् सरकार भएकािे केन्द्रमूखी र 
परलनभयर भएर कार्य सञ्चािन गनय सम्भव छैन ।उपमहानगरका सबै काम कारबाही नर्ााँ 
सोि र र्ोजनाका साथ व्र्वचस्थत र पारदशी हनु जरुरी छ । र्सका िालग केही 
अ्र्ावश्र्क कानून लनमायि भैसकेका छन ् र आवश्र्क अन्द्र् काननुहरू लनमायिको 
क्रममा छन ्। प्रदेश सरकारबाट वन्ने काननुहरुिे स्थानीर् सरकार संिािनमा सहजता 
आउनेन ैछ।नेपािको संघीर् ढााँिा संघ, प्रदेश, स्थानीर् तहका बीिमा सहकार्य, सहर्ोग 
र समन्द्वर्मा आधाररत भई नर्ााँ संकवधान बमोचजमको संघ, प्रदेश र स्थानीर् तह पिय 
रुपमा कक्रर्ाशीि नभइसकेकोिे स्थानीर् तहको संरिनािे पिुयता भने पाउन सकेको 
छैन । तर, र्ो नगरसभा उपमहानगरको नीलत लनमायिका दृकििे सबैभन्द्दा मह्वपिुय 
संरिना हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन ।   



  
नेपािको संलबधानिे पररिचक्षत गरेका राज्र्का नीलत तथा लनदेशक लसद्धान्द्त, िौधौँ 
आवलधक र्ोजना, नेपाििाई अलत कम कवकलसत मिुकुको दजायबाट कवकाससीि 
मिुकुको शे्रिीमा रुपान्द्तरि गनय र नेपाििे अन्द्तयराकिर् मञ्चमा प्रलतबद्धता गरेका सन ्
२०३० सम्ममा प्राप्त गनय पने र्दघयकािीन कवकासका िक्ष्र्हरू (AGENDA -2030) 
समेतिाई आधार मानी स्थानीर् आवश्र्कतािाई समेत मध्र्नजरगरी र्स नगर सभािे 
आफ्ना नीलत तथा कार्यक्रमहरूिाई र्दशा लनदेश गने नै छ भन्ने कुरामा मैिे कवश्वास 
लिएको छु ।  
  
जनकपरुधामको गौरवमर् इलतहास, जगत जननी माता जानकीको जन्द्मभमुी , कहन्द्दहुरुको 
पकवत्र लतथयस्थि,धालमयक एंम अन्द्र् पर्यटकहरुका िालग आकर्यक पर्यटक स्थि नेपािको 
िोकताचन्द्त्रक आन्द्दोिनमा जनकपरुधामिे खेिेको भलूमका र २ नं प्रदेशको मध्र् भागमा 
अवचस्थत सगुम क्षेत्र जनकपरुधामिाई प्रदेशको स्थाइ राजधानी वनाउन सककने भौलतक 
पवायधार र सम्भावना पर्ायप्त छन ्।र्सथय प्रदेश नम्वर २ को स्थार्ी राजधानी वनाउन 
जनकपरुधामवासीको तफय बाट, २ नं प्रदेश बाट लनवायचित प्रदेश सभाका माननीर् 
सांसदज्रू्हरूिाई कवर्ेस अनरुोध गदे कार्यक्रमका प्रमखु अलतथीज्र् ु ,प्रलतलनलध सभाका 
सदस्र्हरु,राजनैलतक पाटी प्रमखुज्रू्हरु र सामाचजक कार्यका माध्र्मबाट समाज 
रुपान्द्तरिमा भलूमका लनवायह गनुय भएका सम्पिुय प्रबदु्ध वगयहरुमा सहर्ोगका िालग हार्दयक 
अनरुोध गदयछु। 
 
प्रिरु धालमयक एवं पर्यटककर् सम्भावना बोकेको र्स नगरीमा जानकी मचन्द्दर,राम 
मचन्द्दर,जनक मचन्द्दर,मचिमण्डप,कुटी तथा पकवत्र सरोवरहरु गंगा सागर, धनरु् सागर 
जस्ता दजयनौ पकवत्र स्थिहरु ,साथै कृकर् उ्पादनर्कु्त भभूागहरु,उ्पादनको िालग 
वजारहरु र सो संगको लनकटता साथै उधोग तथा किकारखानाको कवकास गरी रोजगारी 
पवयद्धयन गने र्स उप महा नगरपालिका क्षेत्रका  कवशेर्ता र सम्भावनाका वाहकहरु 
भएको व्र्होरा अवगत गराउन  िाहन्द्छु ।  
 



नगरको सयवत्तोमखुी कवकासका िालग कवलभन्न िरिहरु पार गदै  ससंुस्कृत,आधलुनक, 
हराभरा, स्वच्छ, स्वस्थ, चशचक्षत, सनु्द्दर र सक्षम नगरको रुपमा स्थाकपत गनय 
बहआुर्ालमक र र्दगो कवकासको माध्र्मद्वारा स्थानीर् पवायधार कवकास, िेकिक मूि 
प्रवाहीकरि, सामाचजक सशचक्तकरि र कवकासको मूि प्रवाहमा संमाकहत हनु नसकेका 
समदुार्को सबिीकरि गदै नगरको कवकास अलभर्ानिाई अगालड बढाउाँदै िलगनेछ। 
  
नेपािको संकवधान बमोचजम स्थानीर् तहको अलधकार सम्वन्द्धी ब्र्वस्था कार्ायन्द्वर्न गनय 
संघ, प्रदेश र स्थानीर् सरकार कविको सहकाररता, सहअचस्त्व र समन्द्वर्िाई पवयद्धयन 
गदै जनसहभालगता, उत्तरदाकर््व र पारदशीता सलुनचित गरी सिुभ र गिुस्तरीर् सेवा 
प्रवाह गनय, िोकतन्द्त्रका िाभहरुको समानपुालतक, समावेशी र न्द्र्ार्ोचित कवतरि गरर 
काननुी राज्र् र र्दगो कवकासको अवधारिा अनरुुप समाजवाद उन्द्मखु संचघर् 
िोकताचन्द्त्रक गितन्द्त्रा्मक शासन प्रिािीिाई स्थानीर् तह देचख नै सदुृढीकरि गनय 
प्रर्त्न गररनेछ । पारदशी र जनमखुी नेतृ् वको कवकास गदै स्थानीर् शासन प्रद्धलतिाई 
ब्र्वचस्थत गनय स्थानीर् तहमा कवधाकर्की, कार्यकाररिी र न्द्र्ार्ीक अभ्र्ासिाई संस्थागत 
गररनेछ ।   
  
आम नागररकहरुको प्र्र्क्ष सम्बन्द्ध रहेको संस्था नै स्थानीर् तह हो । स्थानीर् 
सरकारबाट प्रवाह गररन ेसेवामा सरिता, कवकास लनमायिका कार्यिाई गिुस्तरीर्ता एवं 
पररिाममखुी वनाई स्थानीर् शासन प्रकक्रर्ािाई जनमखुी, जवाफदेही, पारदशी, उत्तरदार्ी, 
समावेशी र सहभालगतामूिक बनाउन ेकुरािाई बजेटिे उच्ि प्राथलमकता र्दएको छ । 
उपिब्ध श्रोत र साधनको उच्ितम पररिािनबाट तीव्र शहरीकरिको व्र्वस्थापनका 
साथै नगरबाट प्रदान गररन े सेवा र सकुवधामा कुनै कमी-कमजोरी नहोस ्भन्ने कुरामा 
लसिो उपमहानगरपालिका सदैव सिेत रहन ेछ ।   
  
र्स उपमहानगरपालिकािाई देशकै नमनुा उपमहानगरपालिका र मिुकुको धालमयक तथा 
सांस्कृलतक संमकृद्धको केन्द्र वनाउन े दृढसंकल्प सकहत पकहिो पटक जनकपरुधाम 
उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमखुको हैलसर्तिे र्स नगरसभा समक्ष आलथयक बर्य 



२०७४/०७५ को िालग उपमहानगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नीलत तथा कार्यक्रम 
प्रस्ततु गदाय मैिे गौरव संगसगै ठूिो चजम्मेवारी पलन महशसु गरेकोछु।   
  
प्रस्ततु बजेटमा कवर्र्गत, क्षेत्रगत गरुुर्ोजनाको कार्ायन्द्वर्न, शहरी गररबी न्द्रू्लनकरि, 
सरसफाई तथा फोहोर व्र्वस्थापन, सडक सधुार तथा ढि लनमायि, कवद्यतुीकरि, 
सायवयजलनक पाकय को व्र्वस्था, हररर्ािी पवयद्धयन तथा वातावरि संरक्षि र पर्यटन 
पवुायधारको कवकास जस्ता र्ोजना तथा कार्यक्रमिाई कवशेर् प्राथलमकतामा राचखएको छ।  
  
र्स पषृ्ठभलूममा आलथयक वर्य ०७४/७५ को बजेट, नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमा गदाय  
स्थानीर् जनसहभालगता, सामाचजक समावेशीकरिको माध्र्मद्वारा समदुार्को स-
शचक्तकरि, गररबी न्द्रू्नीकरि, आधारभतु स्वास््र् सेवाको पहुाँिमा कवस्तार, स्थानीर् 
पवुायधार सेवाको कवस्तार, सेवा प्रवाहमा सरिीकरि, सशुासन पारदचशयता र जवाफदेकहता 
एवं सूिना मैत्री कवकास प्रशासनिाई उच्ि प्राथलमकता र्दईएको छ ।  
व्र्वचस्थत एवम ्र्दगो शहरी पवुायधार, आलथयक - सामाचजक कवकास, वातावरि संरक्षि 
तथा फोहोरमैिाको उचित व्र्वस्थापन,व्र्वचस्थत शहरी नािा लनमायि, पोखरी 
सौन्द्दरीकरि गरी उपमहानगरिाई व्र्वचस्थत, स्वच्छ, पर्यटककर्, आधारभतू स्वा्र्, 
गिुस्तरीर् चशक्षा, वािमैत्री स्थानीर् शासनको अविम्वन, मकहिा मैत्री समाज र सनु्द्दर 
नगर बनाउन ेर्स बजेटको प्रमखु उद्दशे्र् रहेको छ। 
 
र्स आ.व मा १ अबय ७४ करोड ५१ िाख ४० हजार आर् गदे सोकह अनसुारको 
रकम देहार्का क्षेत्रमा प्राथलमकताका साथ खिय गने नीलत लिइएको छ। 
 
१) नगर क्षेत्रको पवुायधार लनमायिमा प्राथलमकता र्दइएको छ । 
२)  फोहरमैिा व्र्वस्थापन तथा ढि लनमायिमा जोड र्दइएको छ । 
३)  नगर लभत्रका ऐलतहालसक धालमयक मठमचन्द्दर व्र्वस्थापनमा जोड र्दइएको छ । 
४)  धालमयक सरोवरहरुको सौन्द्दर्ीकरि तथा संरक्षिमा कवशेर् ध्र्ान र्दइएको छ । 



५)  नगर सरुक्षािाई ध्र्ान र्ददै सडक बत्ती, लस.लस. क्र्ामरा, ट्राकफक संकेतको 
व्र्वस्थापनमा जोड र्दइएको छ । 
६)  स्माटय लसटीको अवधारिािाई अविम्बन गररएको छ । 
७)  पर्यटककर् सम्भावनािाई मध्रे्नजर गदै पर्यटन वेब साइट, पर्यटककर् गाइड बकु 
तर्ार गररनेछ । 
८)  प्िाकिक जन्द्र् वस्तहुरुको प्रर्ोगिाई लनर्ेध गरी माटोका भाडा, कागज र 
कपडाको झोिा तैर्ारीमा अनदुान          
    र्दइनेछ । 
९)  सामाचजक समावेचशकरि तथा िैंिकक सामनताका दृकिकोििे वािमैत्री स्थानीर् 
शासन, मकहिा, दलित, अपाि, जेष्ठ  
    नागररक, अनाथ वािवालिकाको हेरिाहमा जोड र्दइएको छ । 
१०) लसप कवकास तथा रोजगार पवयद्धयन कार्यक्रममा जोड र्दई गररवी न्द्रू्नीकरि 
गररनेछ ।  
११)सूिना प्रकवलधमा अधाररत प्रशासन संिािन गदै ससुाशन, पारदचशयता, जवाफदेकहता 
र उत्तरदाकर््व पवयद्धयन गररने छ। 
१२) फोहर व्र्वस्थापनको स्थाई समाधान गनय अन्द्तराकिर् स्तरको स्र्ालनटरी िैण्ड 
कफल्ड साइट लनमायि गररने छ । 
(१३) सामदुाकर्क कवद्यािर्का दलित छात्राहरुिाई (९ कक्षा – १२ कक्षा ) 
चशक्षामा सहज पहिुका िालग साईकि  उपिव्ध गराउने नीलत लिइएको छ । 
(१४) नगर लभत्रका सावयजलनक जलमनहरुको संरक्षि गररने छ । 
(१५) जानकी मचन्द्दर , राम मचन्द्दर आर्द परुाताच्वक मह्व बोकेका सांस्कृलतक 
धरोहरहरुको संरक्षि र संवयधनका िालग कवश्व सम्पदा सचुिमा समावेस गने 
प्राथलमकताका साथ पहि गररने छ ।  
(१६) लमलथिा किा र संस्कृलतको संरक्षि र सम्वद्धयनमा जोड र्दइएको छ । 
(१७) िामखटेु्ट लनर्न्द्त्रिका िालग कवशेर् कार्यक्रम संिािन गररने छ । 



(18) जनकपरुधाम उपमहानगरपालिकाका अलधकांश नागररकहरु कृकर्मा आधाररत रहेको 
त्र्िाई आ्मसात ्गदे कृकर् क्षेत्रको आधलुनकीकरि तथा कवकासिाई प्राथलमककता प्रदान 
गररनेछ । 
(१९) नगर क्षेत्रमा चशक्षा एंव स्वास्थर् जस्ता सामाचजक पवुायधारको कवकास तथा 
स्तरीर्ता प्रदान गनय कवशेर् कार्यक्रम संिालित गररनेछ । 
(२०) वतयमान जनकपरुधाम उपमहानगरपालिकाको जनघन्व एंव क्षेत्रफि अ्र्न्द्त 
कवस्तार भईसकेको वतयमान पररप्रके्ष्मा नगरको व्र्वचस्थत तथा संतलुित कवकासिाई 
दृकिगत गदै वाहर् िक्रपथ लनमायिको संभाव्र्ता अध्र्र्न र कार्य र्ोजना लनमायि 
कार्यिाई प्राथलमकता र्दइने छ । 
(21) जनकपरुधाम उपमहानगरपालिका प्रवेश गने उत्तर लतर भव्र् शकहद प्रवेश द्वार 
लनमायि गररनेछ । 
(२२) जनकपरु उपमहानगरपालिका क्षेत्र लभत्र मधेश आन्द्दोिनमा शहादत प्राप्त 
पररवारका एक-एक सदस्र्िाई नगरपालिकामा रोजगार प्दान गररने छ । 
(२३) लमलथिा किा िाई पाठक्रममा समावेश गने पाईिा िलिनेछ । 
(२४) लमल्स एररर्ामा चस्थत शभु िौकमा भव्र् स्व. शभु नारार्ि स्मारक लनमायि 
गररनेछ । 
(२५)प्रदेचशक राजधानी भएको जनकपरु उपमहानगरपालिकािाई महानगरमा स्तरोन्नलतका 
िालग अग्रसरता  साथ साथयक  प्रर्ास गररनेछ । 
(२६) प्रादेचशक राजधानी एंव मह्वपिुय प्रर्टकीर् गंतव्र् जनकपरुधाममा वाह्य 
आवगमनिाई सिुभ बनाउन र पर्यटककर् प्रवधयन गनय पटके सवारी कर खारेज गररएको 
छ ।      
 
 
आदरचिर् महानभुावहरु , 
 
र्ोजना तजुयमा जस्तै र्सको कार्ायन्द्वर्न पलन मह्वपिुय पक्ष हो । हामीिे तजुयमा 
गरेका कलतपर् कार्यहरू सम्पादन गनय हाम्रो सहकार्य, साझेदारी तथा रिना्मक 



सहर्ोगको आवश्र्कता पदयछ । अतः र्स अवसरमा जनकपरुधाम 
उपमहानगरपालिकाको कवकासमा प्रभावकारी भलूमका खेल्न सरकारी लनकार्हरू, लनजी 
क्षेत्र, दात ृलनकार्, अन्द्तराकिर् संघ-संस्थाहरू, कवलभन्न सहर्ोगी लमत्र रािहरु,गैर 
सरकारी तथा सहकारी संघ-संस्थाहरू, टोि कवकास संस्थाहरू िगार्त अन्द्र् सम्पिुय 
सरोकारवािाहरूिाई र्सै सभाबाट हार्दयक अनरुोध गनय िाहन्द्छौं । प्रस्ततु नीलत तथा 
कार्यक्रमको पिुय कववरि अकविम्ब र्स उपमहानगरपालिकाको वेभ पेजमा अपिोड 
गररने व्र्होरा लनवेदन गदै नीलत तथा कार्यक्रमको पिुय कववरि, नगर कवकास र्ोजना 
तजुयमाका प्रस्ततु आधार तथा लिइएको नीलतहरूको कवस्ताररत खाका समेकटएको बाकर्कय  
नगर कवकास र्ोजना पसु्तक र्थाचशघ्र र्हााँहरू समक्ष उपिब्ध गराउन ेबािा समेत 
गदयछु । नगर सभाका लनियर् समेकटएको उक्त पसु्तक जनकपरुधाम 
उपमहानगरपालिकाको प्राथलमकताको रुपमा नेपाि सरकारका सम्पिुय मन्द्त्रािर् तथा 
कवभागहरू, चजल्िा समन्द्वर् सलमलत, धनरु्ा एवम ्कवकासको क्षेत्रमा कक्रर्ाशीि सवै 
संस्थाहरू तथा सबै कवकासका साझेदारहरूका िालग अलभिेखबद्ध रहनेछ भन्ने कवश्वास 
हामीिे लिएका छौं। कवस्ततृ रुपमा क्षेत्रगत नीलत तथा कार्यक्रम सभाको बन्द्द सत्रमा 
पेश भई छिफि पिात पाररत हनुे कवश्वास लिएको छु ।   
अन्द्तमा,  
जनकपरुधाम उपमहानगर नेपािको सम्बदृ्ध शहर बन्न ेसम्भावना भएको नगर हो । 
जनुसकैु राजनीलतक आस्थािे प्ररेरत भए पलन जनकपरुधामको कवकास र सम्बकृद्धका 
हकमा र्ो नगरसभामा कोही पक्ष र प्रलतपक्ष छैन । आज र्ो नगर सभामा साझा संकल्प 
गरौं, जनकपरुधामिाई हामी देशकै नमनुा र अरुका िालग उदाहरिीर् शहर बनाइछाड्न े
छौं । प्रस्ततु नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमा गने प्रकक्रर्ामा प्र्र्क्ष तथा परोक्षरुपमा सहर्ोग 
परुर््ाउनहुनु े सम्पिुय कार्यपालिका सदस्र्ज्रू्हरू, नगर सभा सदस्र्ज्रू्हरू, 
सल्िाहकारज्रू्हरु,  राजनीलतज्ञज्रू्हरू, नगरवासी दाजभुाइ तथा र्ददीवकहनीहरू एवम ्
कमयिारी वगयहरूिाई हार्दयक धन्द्र्वाद ज्ञापन गदयछु । 
 
धन्द्र्वाद, जर्मधेश । 


