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आलथिक वर्ि २०७८/०७९ को दशौं नगरसभामा नगरप्रमखुबाट प्रस्ततु गररएको 
वक्तब्य 

आदरणीय सभाका सदस्यज्यूहरु 

 

1. बेनी नगरपालिकाको दशौ नगरसभामा उपस्स्थत सम्पूणि सभाका सदस्यहरुिाई म हार्दिक स्वागत गनि 
चाहन्छु ।  

2. नेपािको संववधान २०७२ िे व्यवस्था गरेबमोस्िम स्थानीय तहको लनवािचन पश्चातको लनवािस्चत 
िनप्रलतलनलधहरुको सम्भवत: अस्न्तम वर्िका रुपमा यस बेनी नगरपालिकाको आलथिक वर्ि २०७८।०७९ 
को यस गररमामय दशौं नगरसभािाई सम्बोधन गनि पाउँदा अत्यन्तै हवर्ित छु । यस अवसरमा म 
नेपािमा संङ्घीय िोकतास्न्िक गणतन्ि स्थापनाका िालग नेपािी िनतािे पटक पटक गदै आएको 
ऐलतहालसक िनआन्दोिन िोकतास्न्िक र प्रिातास्न्िक आन्दोिनहरुको स्मरण गनि चाहन्छु । 
िोकतन्िको स्थापनाथि ज्ञात अज्ञात शवहदहरुको त्याग र बलिदानिाई उच्च सम्मान गदिछु ।  

3. “कृवर् पयिटन र पूवािधारः स्वच्छ समदृ्ध बेनी नगरको मिु आधार” भने्न दीर्िकािीन सोचका साथ नगरको 
ववकास र िनताको सेवामा लनरन्तर अस्र् बढ्ने क्रममा हालमिे ९ वटा नगरसभा सम्पन्न गररसकेका छौं । 

यस अवलधमा उपिब्ध स्रोत र साधनको सीमालभि रही बेनी नगरको ववकास र समवृद्धका िालग ववलभन्न 
वकलसमका योिना सञ्चािन र सम्पन्न गरेका छौं ।   

4. भबूनोटका आधारमा कमिोर भधूराति र ववपदका दृविकोणिे अत्यन्तै िोस्खमयकु्त स्िल्िाका रुपमा 
रहेको म्याग्दी स्िल्िाको सदरमकुाम बेनीमा रहेको एकमाि नगरपालिका बेनीमा हामीिे गरेका ववकास 
प्रयासहरु शतप्रलतशत साथिक हनु सकेनन ्। सीलमत स्रोतबाट लनमािण गररएका ववकास आयोिनाहरु ववलभन्न 
वकलसमका ववपदका र्टनाहरुबाट क्षलत हुँदा हामीिे गरेको िगानीको अपेस्क्षत प्रलतफि हालसि गनि 
नसकेको लततो यथाथि हामी साम ुछििङ्ग नै छ । ववगतदेखी लनलमित पूवािधारका योिनाहरु हरेक वर्िको 
मनसूनको समयमा क्षत लबक्षत हुँदा नगरपालिकाको बिेटको ठुिो वहस्सा ममित संभारमै खचि गनुिपने 
बाध्यता रह्यो ।  

5. ववश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोलभड १९ को प्रकोपका कारण समेत हामीिे चािेका ववकासका 
पाइिाहरुमा अवरोध खडा गयो । यद्यवप प्रलतकूि पररस्स्थलतका वाविूद ववकास गलतववलधहरुको सञ्चािन, 

सेवा प्रवाहमा सहिीकरणका िालग सरोकारवािा सबै पक्षहरुबाट भएको प्रयास, समन्वय र सहकायिको 
उच्च प्रशंसा गदिछु ।  
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आदरणीय सभा सदस्यज्यूहरु 

अब म नगरपालिकािे हािसम्म गरेका केही प्रयासहरुको िानकारी गराउन चाहन्छु  

6. नगरपालिकालभि पयिटकीय सम्भावना बोकेका तातोपानी कुण्ड व्यवस्थापन तथा प्राकृलतक स्चवकत्सािय 
लनमािणका िालग रु २० िाख लबलनयोिन गररएको छ । भववष्यमा पयिटकीय गन्तब्य हनु सक्न ेर थप 
पयिटकिाई आकवर्ित गने उद्देश्यका साथ रावण पाकि  लनमािणको कायििाई सङ्घीय सरकारको साझेदारीमा 
शरुुवात गररएको छ ।  

7. स्वास््यिाई मौलिक हकको रुपमा स्थावपत गररएको संवैधालनक व्यवस्थाको सम्मान गदै सबै नागररकिाई 
स्वास््यमा सरि र सहि पहुँच सलुनस्श्चत गने प्रयास गररएको छ । कोलभड १९ लनयन्िणका िालग कोरोना 
कोर्को व्यवस्थापन गनुिका साथै ववश्वसमदुायमा हाि नयाँ भेररयन्टको रुपमा देखापरेको ओलमक्रोन भाइरसबाट 
नगर क्षेिमा पनिसक्ने असरको लनयन्िणका िालग आवश्यक तयारी गररएको छ । “बेनी नगरपालिकाको 
प्रलतबद्धता : सबै नागररकिाई खोपको सलुनस्श्चतता” भने्न नाराका साथ सबै नागररकिाई खोप र्दने कायिमा 
तदारुकता देखाइएको छ ।  

8. स्शक्षािाई गणुस्तरीय बनाउन र पठनपाठनमा सहिीकरणका िालग आवश्यकता अनसुार नगर स्शक्षा सलमलतको 
बैठक बसी ववद्याियहरुमा भौलतक पूवािधार लनमािण तथा सधुारका िालग आवश्यक पहि गररएको छ ।  

9. कृवर् पेशािाई मयािर्दत र व्यवस्स्थत बनाउन बािी उत्पादन र पशपुािनमा संिग्न ववलभन्न कृर्क समूहहरुको 
प्रोत्साहनका िालग ववलभन्न खािका अनदुानका कायिक्रमहरु सञ्चािन गररएको छ ।  

10. बेनी नगरके्षिलभिकै एकमाि खेिमैदानका रुपमा रहेको बहउुद्देश्यीय खेिमैदानमा प्यारावफट लनमािण गने 
कायि चाि ुअवस्थामा रहेको छ । खेिमैदानको थप भौलतक सधुारका िालग सम्बस्न्धत लनकायमा 
आवश्यक पहि गररएको छ ।  

11. बेनी नगरपालिकाको ववकासको मागिदशिकका रुपमा आवलधक योिना लनमािण गररएको छ । ववकास 
लनमािण तथा खचि प्रकृयािाई व्यवस्स्थत गनि बेनी नगरपालिकाको मध्यकालिन खचि तिुिमा योिमा 
लनमािणको प्रकृयामा रहेको छ ।  

12. सबै नागररकमा खानेपानीको पहुँच पयुािउने उद्देश्यका साथ सङ्घीय सरकारको सहयोगमा खबरा खानेपानी, 
गौश्वारा तमाने खानेपानी योिना, एकीकृत िामनुाखकि  खानेपानी योिना लनमािणको कायि अस्र् बढाईएको  
छ ।  

13. नागररकको सवुवधाका िालग २ िाखसम्मका योिनाहरु सम्बस्न्धत वडाबाटै कायािन्वयन गने व्यवस्था 
लमिाईएको छ । ववकास लनमािण तथा सेवा प्रवाहको पारदस्शिताका िालग प्रथम चौमालसकमा भए गरेका 
गलतववलधहरुको सावििलनक सनुवुाई गने कायि सम्पन्न गररएको छ ।  

14. नगरपालिकाको आन्तररक आय अलभवृवद्धका िालग करको दायरा अलभवृवद्धको प्रयास गररएको छ ।  

15. िर् ुउद्यम ववकास कायिक्रममाफि त नगरबासीहरुिाई उद्यमी बन्न प्रोत्सावहत गररएको छ ।  



4 
 

16. बिार क्षेिको ट्रावफक व्यवस्थापनमा ध्यान र्ददै एकतफी सवारी संचािन गने कायि शरुुवात 
गररएको छ । बेनी बिारको सनु्दरता कायम र र्दगो बनाई राख्नको िालग अस्थायी रुपमा लनमािण 
गररएका छत, पालि, पेटी, होलडङबोडि हटाई बिार व्यवस्स्थत गने प्रयास गररएको छ । 

17. बसपाकि को व्यवस्स्थत सञ्चािन तथा बसपाकि  क्षेिको फोहरिाई आवश्यक व्यवस्थापन गनि वसपाकि  
व्यवस्थापन सलमलत गठन गरी कायि अस्र् बढाइएको छ ।  

18. नगर क्षेिको आलथिक, सामास्िक र भौलतक पूवािधार ववकासका िालग िसु्म्बनी गाडेन फाउन्डेशनसँग 
सम्झौता गररएको छ । यसबाट नगरके्षिका ठुिा आलथिक, सामास्िक रुपान्तरणका योिनाहरुका साथै 
पूवािधारका योिनाहरुमा अपेस्क्षत िगानी हालसि गनि सवकने ववश्वास गररएको छ ।  

आदरणीय सदस्यज्यूहरु  

उल्िेस्खत कायिहरु हालसि गदािगदै पलन नगरसभािे अविम्बन गरेका नीलत तथा कायिक्रम अनसुारका समदृ्ध नगर 
लनमािण गने ववर्यमा ववलभन्न िक्ष्यहरु हालसि गनि देहायका चनुौतीहरु देस्खएका छन ् 

• नगरको ठुिो चनुौतीको रुपमा रहेको सरसफाई व्यवस्थापनको िालग ल्याण्डवफिसाइट लनमािणस्थि छनौट 
गनि सरोकारवािाहरुको चासो कम देस्खएकोिे समयमै व्यवस्थापन गनि सवकएको छैन ।  

• नगरपालिकािे उठाउने कर नगरके्षिकै ववकास र समवृद्धका िालग हो भने्न चेतना िगाउन र स्वतस्फूति 
रुपमा कर लतनि आउन ेगरी करदाता प्रोत्साहनको कायिक्रम गनि नसक्दा सबै नागररकिाई पूणि रुपमा 
करको दायरामा ल्याउन सवकएको छैन ।  

• सङ्घ तथा प्रदेश सरकारबाट सीलमत बिेट प्राप्त हनुे र नगरपालिकाको आन्तररक आय समेत अपेस्क्षत 
मािामा वृवद्ध हनु नसक्दा कलतपय सावििलनक लनमािण तथा पूवािधारका योिनाहरु कायािन्वयनमा कर्ठनाई 
भै रहेको छ ।  

• नदीिन्य पदाथिको अवैध उत्खनन एवं चोरी लनकासीिाई पूणि रुपमा लनयन्िण गनि सवकएको छैन ।  

• नगरके्षिलभि सडकमा छोलडएका छाडा गाई वस्तहुरुको व्यवस्थापनका िालग ठोस योिना तिुिमा गनि 
सवकएको छैन ।  

अन्त्यमा,  

यस नगरपालिकाको बिेट तथा कायिक्रमिाई थप प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गनि, सेवा प्रवाहिाई व्यवस्स्थत गनि, 
िनउत्तरदावयत्व पूरा गरी सशुासन प्रवर्द्िन गनि, सम्पूणि सदस्यज्यूहरुिाई आग्रह गदिछु।साथै यस नगर सभािाई 
सफि पानि आ- आफ्नो के्षिबाट सहयोग पयुािउनहुनुे सदस्यज्यूहरुिाई हार्दिक आभार व्यक्त गदिछु । 

 

धन्यवाद ।। 


