
Para sa Mamamayan ng Lungsod ng Kawaguchi      ～Mesahe mula sa Mayor～

Ang 「maglingkod ng patas at walang pinapanigan」 at「magbigay ng tulong sa 

nangangailangan」ang adhikain na nagsisilbing gabay sa akin mula nang ako ay mahalal bilang 

alkalde taong 2014. Sa pagsisikap na 「mapaunlad ang Lungsod ng Kawaguchi」ginawa namin 

ang lahat sa abot ng aming kakayanan at sa itinalagang administratibong kapangyarihan  

kasama ang health center ng siyudad, na isagawa ang pagsulong at maagap na pagkilos laban 

sa nakahahawang sakit na Covid-19.D 

Bilang karagdagan, simula sa 3 malalaking proyekto, nabigyang-pansin din ang mahusay na 

pagpapa- taas ng kita sa buwis ng siyudad na umabot sa \40.6 Billion sa loob ng 7 taon. 

Kasama rin ang hakbang sa pagpapaikot ng ekonomiya, pagpapataas ng antas ng pagpapalaki 

ng anak, pagpapabuti ng edukasyon, prebensyon sa kalamaidad at krimen, pagpapaunlad ng 

imprastraktura at pagpapanatili ng siyudad.「Magandang manirahan sa Kawaguchi」ang 

gustong ipadama ng lungsod sa mga naninirahan.  Ang Lungsod ng Kawaguchi ay nakasama 

sa tinaguriang 「Tunay na magandang lugar para manirahan」ng4 na taong magkasunod dahil 

sa pagkaakroon ng mataas na antas sa survey sa pagiging maginhawang tirahan para mamuhay. 

Ito ay dahil sa kooperasyon ng lahat ng naninirahan sa siyudad. 

   Sa ikatlong termino ng muinisipal na administrasyon, kami ay gumawa ng proposisyon na 

binubuo ng 34 na pinuno para sa 「Pagpapalakas ng Siyudad ng Kawaguchi na nilikha ng 

lahat Ikatlong Yugto」at isasagawa sa loob ng 4 na taon, kailangan bigyang-pansin ang mga 

sumusunod katulad ng pangangalaga sa kalikasan, pakikipag-tulungan sa kapaligiran, kaaya-

ayang kultura na naaangkop sa 600 kataong naninirahan, lugar para sa sining at gumawa ng 

komportableng lugar para sa trabaho. 

Patuloy na magsasagawa ng hakbang laban sa nakahahawang sakit na Covid-19 tulad ng 



pagtataguyod ng karagdagang bakuna bilang prayoridad para sa mabilis na pagsasakatuparan 

ng mga gawain para matamo at mapanatili ang kaulnaran ng siyudad at lalong masabi na ang 

Lungod ng Kawaguchi ay 「Namumukod tanging lugar」. 
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