"धरान उऩमहा नगरऩालऱकाऱे उऩऱब्ध गराईएका सेवा" ववषयक साववजननक सुनव
ु ाइ
कायवक्रम सम्ऩन्न

धरान २३ स्थथत छनतउन चौक ऩााँचकन्या सामद
ु ानयम वनको प्राङगणमा

लमनत २०७२/१२/०५

मही मभमत २०७२चै त्र ५ गते शुक्रवायका ददन मही मभमत २०७२/१२/०५ गते शुक्रवायका ददन धयान उऩभहानगयऩामरका

वडा न २३ छमतउन चोक अन्तगगत ऩाॉचकन्मा साभुदायमक वनको प्राङगणभा ददनको 12 फजेदेखि "धयान उऩभहानगयऩामरकाफाट

ु ाइ कामगक्रभ धयान उऩभहानगयऩमरकाको आमोजना तथा भयहरा सॊ जार धयान
उऩरब्ध गयाइने सेवा" यवषमक सावगजमनक सुनव
उऩभहानगय समभमतको व्मवस्थाऩनभा सम्ऩन्न बमो।धयान उऩभहा नगयऩामरकाका कामगकायी अमधकृत श्री टीकादत्त याईको अध्मऺताभा
यवमबन्न सयोकायवारा मनकामका प्रभुि तथा प्रमतमनमधहरु य नगय स्तरयम याजनीमतक सॊ मन्त्रका प्रभुि तथा प्रमतमनमधहरुराई अमतमथ याखिएको मस

कामगक्रभभा यायिम गानफाट सुरुवात गरयएको मथमो।यायिम गान ऩश्चात बेराभा उऩखस्थत सम्ऩुणर
ग ाई धयान उऩ भहा नगयऩामरकाका

फरयष्ठ

ईखन्जमनमय श्री सूयज श्रे ष्ठद्धाया स्वागत भन्तब्म याखिए ऩमछ उक्त कामगक्रभभा नगयऩामरकावाट उऩरब्ध गयाईदै आएको सेवा तथा सुयवधfका
वाये भा प्रशासयकम अमधकृत गणेशप्रसाद िमतवडावाट कामगऩत्र प्रस्तुत गरयमो।कामगक्रभराई ब्मफस्थाऩनको खजम्भा मरएको साझेदाय सॊ स्था भयहरा

सॊ जार धयान उऩभहा नगय समभमतवाट कामगक्रभभा सहखजकयण कामग प्रायम्ब गरयमो।अमबमान नेऩारका दे व काकीवाट फयहगगभन अमबभत (Exit
Pool) तथा नागरयक अमबभत ऩत्रको प्रमतवेदन प्रस्तुत गरयएको मथमो बने चे तना श्रे ङगवाट आचाय सॊ यहता वाचन बएको मथमो बने भॊ ज ु बण्डायी य
सयवता याईवाट कामगत्रभ सॊ चामरत बएको मथमो ।
जजऻासा तथा सझ
ु ाव

नामावऱी

याख्ने भहानब
ु ावहरू

उठाईएको ववषय

स्जज्ञासाऱाई प्रथटयाउने प्रनतननधध र
प्रथटयाईएको उत्तयहरु

ईन्रभामा

वावषिि वजेट ववननमोजन गदाि ग्रासभणी ऺेत्रराई प्राथसभिताभा याख्न

यवश्वकभाग

आग्रह ।

िामििायी

अगधिृत

नगयवासीहरुिो

चाहना

य

याई

ː

सहबागगतािो

मोजनाराई प्राथसभिताभा याखी िामिक्रभहरु
सभावेश गरयने य आएिा सूझाव तथा सेवा

नये न्द्र

ववजुरीिो ववर नतनि

कियाती

टाढा जान ऩने हुॉदा सयर सुरब तरयिािो ससहट

सवायीिो ब्मफस्था नगयऩासरिारे सभराईहदन ऩने आग्रह ।

प्रदामिवाट गनुि ऩने सुधायहरुराई तत्िार
रागू गदै जाने
वहहगिभन

योहहत याई

वहहगिभन असबभतिो रयऩोटि भा अल्रेख गरयएिो िभिचायीिो ब्मफहायभा
िे सत्म िुया हो

हाङफहादयु

दग
ि वडाहरुिो वविासिारागग नगयऩासरिािो मोजना िस्तो यहे िो छ ।
ु भ

बुवन

वस्नेत

सौमि वत्ती जडान िामिभा धयान २३ भा ऩनन सभराईहदनहुन िामािरमराई
आग्रह

ववशार याई

धयान २३ जस्थत सडििो ऩेटी तथा

बुजेर

टीिादत्त

ससह

ससभिरा
बफश्विभाि

सयसपाई िामिभा नगयऩासरिा

िामािरमरे िस्तो मोजना वनाएिो छ
भहहरा वविासिारागग सशऩभर
ु ि तासरभ तथा िामिक्रभहरुिो ब्मफस्था
नगयऩासरिावाट सभराउन आग्रह ।

असबभत

प्रमतवेदनरे

तथा

औल्माएका

को

exit pool

यवषमहरुराई

सभेत

सुधाय गदै जाने प्रनतवद्धता जाहे य ।
डजपऩङ

साईडराई

जथाबावी

पोहय

नगयऩासरिािो

ब्मफजस्थत
पाल्नराई

नीनत

यहे िो

वनाउने
योि

य

रगाउने

बएता

ऩनन

नगयवासीहरुरे सडििो किनायभा जथाबावी
पोहय पासर हदने िामिरे सभस्मा फढे िो छ ।
सौमि

उजाि

जडानिारागग

सपवजन्द्धत

ननिामभा प्रस्ताव ऩठाउने िामि बएिो य
मसिा

रागग

आग्रह

अनस
ु ाय

प्रस्तावभा

सभावेस गयी सपवजन्द्धत ननिामभा ऩठाउन
सकिने

यभरा ताभाङ

भहा

बि
ु पऩ

आए

भाऩदण्डरे गदाि थोयै

ऩश्चात

बवन

जग्गाहुनेहरुरे
घय ननभािण गनि असजजरो बएिारे

छ ।

सयु ज श्रेष्ठ ː हारिो घय ननभािण िामिववगध नेऩार सयिायवाट ऩारयत बएिो
य मो मस उऩ भहानगयभा भात्र नबएय नेऩार बयीिै सपऩण
ु ि ननिामभा रागू
बएिो ।

नगयऩासरिारे सभाधान ननिाल्न िे
गरय

यहे िो

डजपऩङ

छ

साईड

य

नगयऩासरिािो

ब्मफजस्थत

गयाउन

सुझाव ।
घय
रेिनाथ सुवेदी

ननभािण

िामििो

प्रथभ

घय ननभािणभा प्रथभ चयणभा ऩेश बएिो नक्सा मडजाईन य दोश्रो चयणिो
िामि गदाि पयि ऩनि गएभा ईजाजतभा योि रगाईने हूॉदा प्रश्निताििो हिभा
िे बएिो छ पाईर हे यी सुझाव तथा सल्राह हदन सकिने ।

चयण

ईजाजत हदई सिे ऩनछ दोश्रो चयणभा
िामि सपऩन्द्न ईजाजतभा किन

योि

रगाईएिो होरा ?
तुरसा िटुवार

२०३५ सार बन्द्दा अगाडडिो जन्द्भ

गणेश प्रसाद खनतवडा ː नगयऩासरिावाट उऩरब्ध गयाईने सेवािो वाये भा

दताि तथा ब्मजक्तगत घट्ना दताििो

नगयऩासरिािो नागरयि वडाऩत्रभा ब्मफस्था गरयएिो य २०३५ सार बन्द्दा

प्रिृमा सपवन्द्धभा िे िस्तो ब्मवस्था

अगाडडिो घट्ना दताि नहुने तय प्रभाखणत हुने बएकारे त्मसकारामग वडा

छ ।
नये न्द्र कियाती

समभमतको मसपारयस उऩभहा नगयऩामरका कामागरमवाट प्रभाखणत गरयन्छ य
त्मस्तो सेवा आपू स्थामी फसोवास गये को ठाउॉवाट प्राप्त हुन्छ ।

जग्गाऩास

रगामतिा

ससपारयस

िामिभा झन्द्जहटरो प्रिृमा य हढरो हुने
गये िोभा सुधाय गनि सुझाव ।

जग्गा मसपारयस रगाएतका कामगभा सम्वखन्धत ऩऺरे आवश्मक प्रभाण जुटाउने
कागज सयहतको मनवेदन ददएभा नागरयक वडाऩत्रभा उल्रेि बए वभोखजभको
सभमभै मसपारयस उऩरब्ध गयाउने मदद सभमभा उऩरब्ध नबएभा ऺतीऩमतग
सभेत ऩाउने ब्मफस्था यहेको छ ।

वडा नागरयि भञ्च धयान २३ िा सॊमोजि हे भचन्द्र सुवेदीरे भञ्चिा तपिवाट भन्द्तब्म याख्दै उठे िा सवार तथा जजऻासाहरुराई

सपवजन्द्धत ऩऺवाट सभाधान गनि सपर यहोस बन्द्ने शुबिाभना हददै नगयऩासरिावाट प्रथभ ऩटि िामािरमिो कक्रमािराऩराई
वविेजन्द्रियण गयी दग
ि वडा तथा ऩहुॉच बन्द्दा वाहहयिा नगयवासी सभऺ मस्ता िामिक्रभ आगाभी हदनहरुभा गदै जान सुझाव सभेत प्रिट
ु भ
गनुि बमो ।

बेराराई थऩ प्रस्ट्माउने िामि याजनीनति दरिा प्रनतननगधहरुभा गौयव याई,डडल्रयाभ थाऩा,जुद्ध रोहनी,

धनवहादुय ताभाङ य ताया सुब्वा रगाएतका प्रमतमनमधहरुवाट ऩनन सपवोधन गरयएिो गथमो । ननवतिभान अध्मऺ श्री यभेश वस्नेतरे बेराराई

सपवोधन गदै ऩुवि गा वव स सभामोजन बए सॉगै वडावासीहरुिो वविासभा उऩभहा नगयऩासरिारे ऩुमािएिो सहमोगभा सहिामि गनि आपू
सॉधै तमाय यहने िुया प्रिट गनुि बमो ।

उठाईएिा सवारहरुभा सपवजन्द्धत ऩदागधिायी तथा िभिचायीहरुवाट प्रस्टमाउने य उत्तय हदने िामि बमो जस्भा
ईजन्द्जननमय सुयज श्रेष्ठ, प्रशासकिम अगधिृत गणेशप्रसाद खनतवडा,अन्द्तभा धयान उऩभहा नगयऩासरिािा िामििायी अगधिृत श्री टीिादत्त
याईज्मुवाट उऩजस्थत सपऩुणि सहबागीहरुराई नगयऩासरिा िामािरमिो तपिवाट उठाईएिा सवार तथा जजऻासाहरुिो ऩनन उत्तय तथा
सहजीियण गदै नगयवासीिो चाहना य ईच्छा वभोजजभ

नगयऩासरिा िामिरम सॊचारन गने य उक्त िामिभा सवै नगयवासीहरुवाट

सिायात्भि सहमोगिो अऩेऺा यहे िो भन्द्तब्म याख्दै वावषिि रुऩभा सॊचारन गरयएिा साविजननि सुनुवाई िामिक्रभभा उठाईएिा सवार तथा
सझ
ु ावहरुराई आगाभी मोजना तथा वावषिि वजेटभा प्राथसभिता सभेत हदने िुया ब्मक्त गदै िामिक्रभ सभाऩन गरयएिो गथमो ।

३६० जना बन्द्दा वहढिो सहबागगता यहे िो उक्त िामिक्रभभा २०० जना बन्द्दा वढी भहहराहरुिो सहबागगता

यहनु य

ववषेश गयी जनजाती सभुदामिो उल्रेख्म उऩजस्थनत यहनु य िामिक्रभराई भहहराहरुिो सकक्रम सहबागगता साथै उऩजस्थत भध्मे िरयव ४०
जना सपभ प्रनतननगधहरुरे िामािरमराई आवश्मि सझ
ु ाव य जजऻासा याख्नु य सो ववषमभा सपवजन्द्धत ऩऺवाट सहजीियण हुनु मस
िामिक्रभिो सपरता भान्द्न सकिन्द्छ बने प्रत्मऺ रुऩभा नगयवासीहरुराई ऩये िा अप्ठाया िाभ य गुनासाहरु सपवजन्द्धत ऩदागधिायी सभऺ
याखी सुसुगचत हुने अगधिाय मस िामिक्रभरे उऩरब्ध गयाएिो हुॉदा नगयऩासरिािारगग मो िामिक्रभ परदामी बएिो ननचोड तथा ननस्िषि
यहे िो छ । प्रथभ ऩटि िामािरम बन्द्दा टाढािो ऺेत्रभा मो िामिक्रभ सॊचारन हुनु य ऩहुॉच फाहहयिा वाससन्द्दारे प्रत्मऺ िुयािानी तथा
सवार जवापभा सहबागी हुने अवसय ऩाउनु अिो सपरता भान्द्न सकिन्द्छ । साथै ननपनतभ सति िामि सपऩादन तथा भुल्माङिनिा
रागग ऩनन मो िामिक्रभ अऩरयहामि बएिोछ ।मस िामिक्रभिो प्रत्मऺ प्रसायणभा िृनत च्मानरवाट प्रशायण य स्थाननम एप एभवाट ये िडेट

सभाचाय सभेत प्रशायणिो ब्मफस्था सभराईएिो हुॉदा अनुऩजस्थत नगयवासीहरुरे घयभै वसेय सभेत प्रत्मऺ हे ने य सुन्द्ने अवसय
सभराईएिोभा आमोजि तथा ब्मफस्थाऩि ऩऺरे ववगतिो िामिभा सुधाय ल्माएिो छ साथै धयान उऩभहानगयवासीराई प्रत्मऺ सहबागी
हुनिारागी ववधुनतम भाध्मभिो प्रमोगिा साथै स्थानीम सभडडमाभा सूचना प्रिाशन गयी नगयवासीहरुराई सुसूगचत गयाईएिो य
िामिक्रभभा सहबागीहरु तथा ननभन्द्त्रण गरयएिा अनतगथहरुराई फस्ने य खाजाऩानीिो उगचत ब्मफस्थाऩनहुनु िामिक्रभिो सिायात्भि ऩऺ
यहे िो ऩाईन्द्छ ।
ननष्कषव



धयान नगयऩामरका कामागरमद्वाया जायी गरयएको नागरयक वडाऩत्र २०६३ सॊ शोधन सयहत २०६८ अनुसाय नगयऩामरकाफाट सेवा
मरन चाहने सेवाग्राहीरे

नगयऩामरकाफाट ददईने सेवा सुयवधाभा सावगजमनक फहस भापगत आज २०७२/१२/०५ गते सावगजमनक

ु ाई सम्ऩन्न गरयमो ।
सुनव



नगयऩामरकाफाट ददईने सेवा सुयवधा ८ वट शािाफाट ५० वटा यवषमगत सुचीको जानकायी मरनेददने कामग बएको छ । यवषमगत
य सुची गत रूऩभा व्माऩक छरपर फहस केखन्रत हुन नसके ऩमन केयह यवषमभा जानकायी मरनेददने कामग बएकोछ ।



मो छरपरभा 2२ वटा बन्दा फयढ सेवाग्राहीरे सुयवधाभा बएको कभी कभजोयी भामथ खजऻासा याख्ने काभ बएको छ । बयवष्मभा
मस्ता कामगक्रभभा फढीबन्दा फयढ सहबामगता गयाउन सयोकायवारा सफैको दायमत्व यहने प्रमतफद्धता जाहेय गरयएको छ ।



भयहरा सॊ जार धयान नगय समभमतको व्मवस्थाऩनभा बएको मो कामगक्रभराई सहज गरयददनहुने नगयवासी, नगयऩामरका,
मभमडमाकभी, सॊ घ सॊ स्थका प्रमतमनमधहरू सवै धन्मवादका ऩात्रहरू बएको अनुबमू त गनग सयकन्छ । बयवष्मभा हुने मस्ता कामगक्रभभा
सफै नगयवासीको सहमोगभा भात्र सम्ऩन्न हुने आजको मनष्कषगको यवषम यहमो ।

