
“इनरुवाबासीमा अपिल” 

'पवकासका लागि राजनीति िरौं राजनीतिका लागि पवकास होइन ।' 

सुनसरीको सदरमुकाम भएर पनन इनरुवा नगरपालिका ववकास र शहरीकरणमा पनि रहेको ससबववददतै ि । दइु 

दशक सम्म कमसचारीको हातमा रहेको नगरपालिकाको अधिकार बल्ि जनप्रनतननधिमा सरेको ि मदहना भएको 
ि । यस ववचमा हामीिे ननवासचनका बेिा जनता सामु गरेको ववकासको प्रनतबद्धतािाई भुल्न ुहुदैन । हामीिे 
इनरुवािाई समुन्नत, ववकालसत स्मार्स सीर्ी बनाउने आम जनता समक्ष संकल्प गरेका धियौं । र सत्य पनन 
त्यदह हो । आम इनरुवाबासीिे भोगेको ववकासको पछ्यौरे् पनिाई हामीिे अब समाप्त गनुस पिस । इनरुवािाई 
ववकालसत र स्मार्स सीर्ी बनाउनका िाधग चौडँ सडक अदहिेको आवश्यकता हो । हामीिे अबको ५० बर्सपनि 
सम्मका िाधग चादहने गरर सडकिाई चौडा बनाउनु पिस ।  

 

त्यसो गररएन भने प्रत्येक बर्ससडक फुर्ाउने र र्ाल्ने काम बाहेक अरु केही गनस सककदैन। जुन २० बर्ससम्म 
कमसचारीहरुिे गरर सकेका िन।् जस्को कारण ठोस काम नहुदा राज्यको करोडौं बजेर् खेर गएको अबस्िा ि । 
कुन प्रिानमन्री र अिसमन्रीिे कनत बजेर् ददए भन्दा पनन राज्यबार् आएको रकमको सदह सदपुयोग हुनु पिस 
भन्ने हाम्रो मान्यता हो। प्रिानमन्री र अिसमन्रीिे आफ्नो पुख्र्यौिी सम्पत्ती वा ससुरािीको दाइजोबार् प्राप्त 

भएको रकम ववतरण गरेको होइनन।् सबैिाई हेक्का हुनु पिसकी यो राज्यबार् आएको सुवविा हो । 
इनरुवामा भइरहेको सडक ववस्तारमा सबैभन्दा बढी अधिकार र भूलमका वडाध्यक्षहरुकै हुने यहाहरुिाई ववददत ै
ि । अदहिे ननमासण भइरहेको सडक ननमासण वडाध्यक्षहरुकै पहिमा भइरहेको हो। सडक मापदण्ड अनुरुपनै 
बन्न ुपिस भन्ने हाम्रो मान्यता हो। सडक फराकीिो हुदा केहीिाई नोक्सानी हुन्ि त्यो स्वाभाववक हो। तर त्यसिे 
दीर्सकािीन इनरुवावासीिाई फाइदा पुग्ि भने केही क्षनतिाई आत्मासात गरौं इनरुवािाई डिे सीर्ीबार् स्मार्ससीर्ी 
बनाउन सबैिे सहयोग गरौं ।  

 

ववदेश गएर चौडा र सफा सडकमा सेल्फी खखचरे हामी इनरुवा वासीनै फेसबकुको वािामा हाल्िौं । तर आफ्नो 
शहरिाई त्यस्तै चौडा सडकवािा बनाउनमा ककन मन खमु््याउिौं । केही ब्यक्तीको ब्यक्तीगत स्वािसका िाधग 
जनप्रनतननधििे दहजो हजारौंको मासमा गरेको प्रनतबद्धता नर्बससौं । जन प्रनतननधि मेयर उपमेयर मार होइन, 

एउर्ा वडाको वडासदस्य पनन जनप्रनतननधिनै हुन। त्यसैिे हामी सबै जन प्रनतननधििे आम जनताको भिाईका 
िाधग िाग्ने हो । न की कसैको ब्यक्तीगत स्वािसको गोर्ी बन्ने हो ।  

 

‘ववकासका िाधग राजनीनत गरौं राजनीनतका िाधग ववकास होइन ।’ आम जनताको भिाईका िाधग काम गरौं 
केही ब्यक्तीको नीजज स्वािसको गोर्ी बन्ने काम नगरौं । इनरुवाको ववकास गरौं इनरुवािाई स्मार्ससीर्ी बनाउन 
सबैिे सहयोग गरौं । िन्यवाद ।  
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