
“जनताको संविधान : जनता कै माझमा”  

इनरुिा नगरपालिका कार्ाािर् सुनसरी, इनरुिा 
राष्ट्रव्र्ापी प्रचार अलिर्ान 

नेपालको स्वतन्त्रता, साववभौमिकता, भौगोमलक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वामभिानलाई 
अक्षुण्ण राखी जनताको साववभौि अधधकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधधकारलाई जगेनाव गनव केष्ट्न्त्िकृत र 
एकात्िक राज्यव्यवस्थालाई संघात्िक ढााँचािा पुनरसंरचना गरी िुलुकको ववववधतािा एकता, सािाष्ट्जक 
सांस्कृततक एक्यबद्धता, सहिरणुता र सदभावलाई संरक्षण एवं प्रवद्धवन गरी ववमभन्त्न ववभेदलाई अन्त्त्य गदै 
सिानुपाततक सिावेशी र सिभाधगतािुलक मसद्धान्त्तका आधारिा सितािुलक सिाजको तनिावण गने नेपाली 
जनताको चािाना बिोष्ट्जि संववधान सभा िार्व त नेपालको संववधान २०७२ साल आष्ट्ववन ३ गते जारी भई 
कायावन्त्वयनिा आएको छ । 

यो संववधानले हििाल, पिाड, तराई, िधेशिा बस्ने ववववध भाषाभाषी, सांस्कृततक, धामिवक ववववधतायुक्त 
वगव, सिुदायलाई प्रत्याभूत गरेका अधधकार र कतवव्य, िक र उत्तरदातयत्व लगायत प्रावधान गरेका िुलभूत 
ववषयवस्तुिरुलाई िुलुकका ववमभन्त्न भागिा िरेका सववसाधारण जनता, बुवद्धजीवी, राजनैततक दलका सदस्यिरु, 
संघसंस्थाका प्रतततनधध, नागररक सिाज, उद्ध्यिी व्यवसायी र आिसंचार जगतसंग सम्बद्ध व्यष्ट्क्तलाई 
सरकारका तर्व बाट सुसूधचत गराउनु उपयुक्त देखखएकोछ । 

यसको लाधग ”जनताको संववधान : जनता कै िाझिा” भन्त्ने नाराको साथिा संववधानले प्रावधान गरेको 
िुलभूत ववषयलाई सभा, छलर्ल, सम्वाद, अन्त्तरक्रिया, छापा तथा श्रव्यदृवय र साववजतनक संचारका िाद्धयिबाट 
रारिव्यापी प्रचार अमभयान अन्त्तगवत यस इनरुवा नगरपामलका कायावलयले तनम्न मितत, सिय र स्थानिा 
संववधान ववशषे कायविि संचालन गने भएको िुदााँ उपष्ट्स्थत भई कायवििलाई सर्ल पाररहदनुिुन इनरुवा न.पा. 
कायावलय िाहदवक अनुरोध गदवछ । 
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अधधकारी 

 

२ इनरुवा न.पा.वडा नं. ६,७ र ८ २०७२/९/१४ श्री बाल िष्ट्न्त्दर तन.िा.वव. 
इनरुवा ७ 

 

३ इनरुवा न.पा. वडा नं. ९ र १० २०७२/९/९ श्री शारदा उच्च िा.वव.  

४ मितत २०७२/९/१ बाट २१ गते सम्ि स्थानीय पपुलर F.M. ९९.५ MHz िा बबिान ७:३० बाट ८ बजे 
सम्ि संववधान ववशषे कायविि प्रसारण गररनेछ। 

 

५ स्थानीय परपबरकािा संववधान ववशषे पााँच वटा अकंिा प्रकाशन गररनेछ ।  

६ न.पा.को website: www.inaruwamun.gov.np , Facebook page: www.facebook.com/inaruwamun, 

www.facebook.com/helloinaruwamun र ववधतुीय सूचना पाटीिा सिेत संववधान ववशषे 
कायविििरु िेरी जानकारी मलन सक्नुिुनेछ । 
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