मही मभमत २०७२भं मसय ११ गते शुक्रवायका ददन धयान उऩभहानगयऩामरका कामाारमको प्राङ्गणभा "उऩभहा
ु ाइ कामाक्रभ सम्ऩन्न बमो । उक्त कामाक्रभ धयान
नगयऩामरकावाट उऩरब्ध गयाईएका सेवा" ववषमक सावाजमनक सुनव
नगयऩामरकाको आमोजना तथा भवहरा सञ्जार धयान उऩभहा नगय समभमतको व्मवस्थाऩनभा बएको मथमो ।
धयान उऩभहा नगयऩामरकाका कामाकायी अमधकृत श्री टीकादत्त याईज्मुको अध्मऺताभा ववमबन्न सयोकायवारा मनकामका
प्रभुख तथा प्रमतमनमधहरु य नगय स्स्थत याननीमतक सं मन्त्रका प्रभुख तथा प्रमतमनमधहरुराई अमतमथ यास्खएको मस
कामाक्रभभा याविम गानफाट सुरुवात गरयएको मथमो । याविम गान ऩश्चात बेराभा उऩस्स्थत सम्ऩुणर
ा ाई कामाक्रभको

उदे श्म तथा नगयऩामरकावाट उऩरब्ध गयाईन्त्दै आएको सेवा तथा सुववधका वाये भा कामाऩर प्रशासवकम अमधकृत
गणेशप्रसाद खमतवडा याख्ने कामा बमो । कामाक्रभराई ब्मफसथाऩनको स्जम्भा मरएको साझेदाय सं स्था भवहरा सं जार
धयान

उऩभहा

नगय

नगयऩामरकावाट ददएऩमछ

समभमतवाट

समभमतका

सदस्महरुराई

कामाक्रभ

सहस्जकयणको

रामग

भाईक

हस्तान्त्तयण

सुमनता के सी फाट फवहगाभन अमबभत (Exit Pool) को प्रमतवेदन प्रस्तुत गरयएको मथमो बने

चेतना श्रे ङगवाट आचाय सं वहता ऩढे य वाचन,भं ज ु बण्डायी य सववता याईवाट सहजीकयण गरयएको मथमो ।

जजऻासा तथा सझ
ु ाव याख्ने भहानब
ु ावहरू

जिज्ञासा तथा सझ
ु ाव राख्ने

उठाईएको ववषय

महानभ
ु ावहरुको नामावऱी



ऩॊकज घघमभये

धयान १४



नगयऩरयषदभा

ववघनमोजन

साथै

रागग सझ
ु ाव


गणेश मरम्वु धयन १०





प्रेभ याई धयान २४



प्रस्टयाईएको उत्तत्ततरहरु

ववजमऩयु भा ऩमयटन सम्वजधध नीघतघनमभ

तथा



जिज्ञासाऱाई प्रस्टयाउने प्रतततनधि र

ऩमायप्त

घनममभत

वजेट

सयसपाईका

वन जॊङगर सॊसऺण य साभुदाघमक
 कामयकायी अगधकृत टीकादत्त याई सझ
ु ावराई
वनहरुराई ऩघन वजेट ववघनमवजन हुनु ऩमो
आगाभी नगयऩरयषदभा समभट्रन प्रमास गरयने
।
। कामयकायी अगधकृत सम्ऩण
ु य जजऻासाराई
ववष्णुऩादक
ु ा जाने वाटोको अवस्था नाजक
ु
सम्भान तथा कदय सझ
ावहरुराई
आगभाभी
ु
बएको य ग्रामभण शहयी एरयमाभा ६०/४०को
कामय मोजनाभा सभेट्दै रैजाने प्रघतवद्धता
सहबागीता अब्मफमहारयक बएको
जाहे य .
 सुनीर नेऩार वातावयण भैत्री कामयक्रभ सॊचारन
नेऩार सेवा घनवत्ृ त बत
ु ऩव
ु य कभयचायीको
गयी पोहय सॊकरन कामयभा सयरता ल्माउने
बवनराई ककन यकभ न ऩा ववघनमोजन
प्रघतवद्धता ।
बएन
य
नगयऩामरकाको
अघनममभत
कामयहरुराई कहहरे सुधाय गने ।



बोरा प्रसाद चौधयी

१६



धयान


बक्त मसॊह ऺेत्री

वववाह

दतायभा

नगयऩामरकाका


वडा

सगचवहरुको अघनममभतता तथा भत्ृ मु बएका
सगचवहरुराई के कस्तो कावायही गरयमो ।

भगाईएको

भाधछे हरुको ऩघन वववाह दताय ऩाईएका वडा



गणेशप्रसाद खघतवडा – कामय अघनममभत

बएको उजयु ी नगयऩामरका कामायरमभा ऩये को

कामायरमभा

बेट्न

कामयरमका

नऩाईएको

य

कभयचायीहरुराई

ADB

अधतगयको

खानेऩानी कामयभा ऋण मरॉ दा नगयवासीको

४०/६० रगानीभा ककन सॊचारन नगरयएको
होरा ।

य

सो

ववषमभा

ऩाईएकारे
ताघनएको

जानकायी ।

तय

उक्त

य

छानववनकारागग

ढड्डाभा

उल्रेख

कभयचायीराई

अनस
ु धधानको

ढड्डा

नबएको

कामायरमभा

क्रभभा

यहे को





गॊगा याई

धयान १०

ऩानीका

धया

तथा

ऩाईऩहरु


जताततै

पुटे कारे खानेऩानीको सभस्मा फढे को ।

याजु ऩोखये र

खानेऩानी

धयानको भुख्म सभस्मा भध्मै

प्रभुख

यहे कोहुॉदा
धयानको
याजनीघतक दरकै सहभती य नगयऩामरका

कामायरमको घनणयमानस
ु याय कामय गरयएको य
हार कामायधवमन अवस्थाभा यहे को ।

ववष्णु खनार

धयान


घय नक्साऩास नीमभानस
ु ाय ककनकाभ बएन

 धयान ६ को बानच
ु ौक एरयमाको स्माव

घनभायणभा ववघनमोजन बएको यभकवाट कघत

कामय बमो य अब्मब्मजस्थत स्राव कहहरे

टॊ क याई धयान ८

सम्भभा घनभायण होरा

सयु ज श्रेष्ठ

सडक तथा
अनस
ु ाय

ढर

सम्ऩधन

घनभायणभा
बए

कामय जस्टभेट

नबएको

घनरयऺण

समभघतको प्रघतवेदन अनस
ु ायभात्र बक्
ु तानीको


धनकुटे योडको बजत्कएको ऩर
भभयतभा
ु

ककन हार सम्भ ध्मान नगएको


ब्मफस्था यहे को य याखखएको जजऻासा तथा
सुझावहरुराई

ससक्ताकासाथ

आगाभी
कामय

हदनभा

गरयने

अझ

।बानच
ु ौक

एरयमाको स्राव घनभायणभा उऩबोक्ता घनभायण

ववधत
ु प्राववगधकयण भागय भाऩदण्ड बधदा

फहढ बएकोभा वाटो य ढर घनभायणभा ऩहर
होस

गनय कामायरमराई केहह अप्ठायो बएको य

उऩबोक्ता घनभायण गयी थऩ कामय सम्ऩधन
गरयने प्रघतवद्धता जाहे य

साथै धनकुटे योडको ऩर
ु घनभायण कामयका धयै

रोक व ताभाङग धयान १५

यकभ राग्नेहुॉदा योड बफबाग सॊग सभधवम बै
यहे को ।

 रागु ऩदाथय सेवन कतायराई नगयऺेत्रभा
ककन

ब्मफस्थाऩन

सम्वजधधत

ऩऺवाट


नगरयएको , भहहरा ऩाकय फनाएय वजेट
प्रमभरा नेम्वाङग
धयान १५

राऩयवाही गरयएको ककन य प्रौढ कऺाको
अघनममभतताको

सयोकायवारा

हारसम्भ ककन चासो नदे खाईको

घनकामवाट

सन
ु ीर नेऩार

अघनममभतता बएका कामयक्रभहरु बए सुधाय
गरयने य सयोकायवारा सवैसग
ॊ सभधवम गदै

जाने य सवैऩऺसॊग आफश्मक सय सहमोगक य

सुझावकारागग अनयु ोध ।ऩरयचमऩत्र सम्वधधभा
नेऩार सयकायवाट घनदे शन बएका कामयववगध
अनस
ु ायकै

सेवा

तथा

सुववधहरु

उऩरब्ध

 अऩाङग प्रभाणऩत्रको क ख वगयको काडय
ऩाउने ब्मजक्तरे तोककए अनस
ु ाय सहमोग

गयाईने ।

प्राप्त गनय सक्छन ् , बारुढुङगाभा यहे को
ववधारमभा बवन घनभायणकारागग सहमोग य
बुवऩन मसह याई
धयान २६

धनश्माभ रयजार

वन जङगर सॊयऺभा ऩघन वजेट ववघनमोजन
होस ।

सुकुम्वासी

वस्ती

ब्मफस्थाऩनकारागग

धयु ीकय नगयऩामरकारे ककन नमरएको

दरका प्रघतघनगधहरु शैरेस भानधधय , यानभणी
घनयौरा

याभ आम्वह
ु ाङगवाट

सभस्मा सभाधानकारागग याजनीघतक दरका
प्रघतघनगधहरु
सभस्माराई
ब्मफजस्थत

सकायात्भक

दीघयकामरन

धयान १४

फझ्
ु नेराई

कापी

छ

बने

मोजनाभा

वसोवासकारागग

प्रघतवद्धता जाहे य ।
कृष्ण नायामण ऩामरखे

यहे को

य

ऩहर

मस

याखी

गने

जस्तै

सम्वजधधत ऩऺहरु सवै य सधै सजक यहन
सझ
ु ाव ।

ऩण
ु य घघमभये धयान

नगय ऩामरका कामायरमवाट उऩरब्ध गायईने

गणेशप्रसाद खघतवडा

ववमबधन मसपारयस भध्मे वाटो फधद बएको

नगयऩामरकाराई घतनय ऩने याजश्व चक्
ु ता बए

उऩरब्ध गयाएन

वभोजजभ तुरुधत उऩरब्ध गयाईने ।

मसपारयस मरन आउदा नगयऩामरकारे ककन

ऩघछ

नागरयक

वडाऩत्रभा

उल्रेख

बए

जजऻासा तथा सुझावहरु ऩश्चात साभाजजक ववकास शाखाका शाखा प्रभुख श्री सुनीर

नेरारवाट साभाजजक ऩरयऺण प्रघतवेदन य साभाजजक सुयऺा कामयक्रभ अधतगयत बत्ता ऩाउने
नाभावरीहरु प्रस्तुती

गरयमो । बेराराई थऩ प्रस्ट्माउने कामय याजनीघतक दरका प्रघतघनगधहरुवाट

ऩघन गरयमो । उठाईएका सवारहरुभा सम्वजधधत ऩदागधकायी तथा कभयचायीहरुवाट प्रस्टमाउने य
उत्तय हदने कामय बमो जस्भा ईजधजघनमय सुयज श्रेष्ठ, प्रशासककम अगधकृत गणेशप्रसाद खघतवडा,
साभाजजक ववकास अगधकृत सुनीर नेऩारहरुवाट थऩ प्रस्ट्माने कामय बमो ।अधतभा धयान उऩभहा
नगयऩामरकाका कामयकायी अगधकृत श्री टीकादत्त याईज्मुवाट उऩजस्थत सम्ऩुणय सहबागीहरुराई
नगयऩामरका कामायरमको तपयवाट उठाईएका सवार तथा जजऻासाहरुको ऩघन उत्तय तथा
सहजीकयण गदै नगयवासीको चाहना य ईच्छा वभोजजभ

नगयऩामरका कामयरम सॊचारन गने य

उक्त कामयभा सवै नगयवासीहरुवाट सकायात्भक सहमोगको अऩेऺा यहे को भधतब्म याख्दै वावषयक
रुऩभा सॊचारन गरयएका सावयजघनक सुनुवाई कामयक्रभभा उठाईएका सवार तथा सुझावहरुराई
आगाभी मोजना तथा वावषयक वजेटभा प्राथमभकता सभेत हदने कुया ब्मक्त गदै कामयक्रभ सभाऩन
बएको घोषणा गनुय बमो ।

३३० जना बधदा वहढको सहबागगता यहे को उक्त कामयक्रभभा १७० जना बधदा वढी
भहहराहरुको सहबागगता

यहनु य ववषेश गयी जनजाती सभुदामको उल्रेख्म उऩजस्थघत यहनु य

कामयक्रभराई भहहराहरुको सकक्रम सहबागगता साथै उऩजस्थत भध्मे करयव ४० जना सम्भ
प्रघतघनगधहरुरे कामायरमराई आवश्मक सुझाव य जजऻासा याख्नु य सो ववषमभा सम्वजधधत
ऩऺवाट

सहजीकयण

हुनु

मस

कामयक्रभको

सपरता

भाधन

सककधछ

बने

प्रत्मऺ

रुऩभा

नगयवासीहरुराई ऩये का अप्ठाया काभ य गन
ु ासाहरु सम्वजधधत ऩदागधकायी सभऺ याखी सुसुगचत
हुने अगधकाय मस कामयक्रभरे उऩरब्ध गयाएको हुॉदा नगयऩामरकाकारगग मो कामयक्रभ परदामी
बएको घनचोड तथा घनस्कषय यहे को छ । साथै घनम्नतभ सतय कामय सम्ऩादन तथा भुल्माङकनका
रागग ऩघन मो कामयक्रभ अऩरयहामय बएको छ ।मस कामयक्रभको प्रत्मऺ प्रसायणभा कृघत
च्मानरवाट प्रशायण गरयएकोहुॉदा अनऩ
ु जस्थत नगयवासीहरुरे घयभै वसेय सभेत प्रत्मऺ हे नय अवसय
मभराईएकोभा आमोजक तथा ब्मफस्थाऩक ऩऺरे ववगतको कामयभा सुधाय ल्माएको छ साथै धयान
नगयवासीराई प्रत्मऺ सहबागी हुनकारागी ववधुघतम भाध्मभको प्रमोगका साथै स्थानीम मभडडमाभा सच
ू ना प्रकाशन गयी
नगयवासीहरुराई सुसूगचत गयाईएकोहयॉदा कामयक्रभराई ब्मफजस्थत गयाउन आफश्मक सकायात्भक ऩहर बएको ऩाईधछ ।
तनष्कषष



धयान नगयऩामरका कामाारमद्वाया जायी गरयएको नागरयक वडाऩर २०६३ सं शोधन सवहत २०६८ अनुसाय नगयऩामरकाफाट सेवा
मरन चाहने सेवाग्राहीरे

ु ाई सम्ऩन्न गरयमो ।
सुनव




नगयऩामरकाफाट ददईने सेवा सुववधाभा सावाजमनक फहस भापात आज २०७२/०८/११ गते सावाजमनक

नगयऩामरकाफाट ददईने सेवा सुववधा ८ वट शाखाफाट ५० वटा ववषमगत सुचीको जानकायी मरनेददने कामा बएको छ । ववषमगत य

सुची गत रूऩभा व्माऩक छरपर फहस केस्न्त्ित हुन नसके ऩमन केवह ववषमभा जानकायी मरनेददने कामा बएकोछ ।

मो छरपरभा 2६ वटा बन्त्दा फवढ सेवाग्राहीरे सुववधाभा बएको कभी कभजोयी भामथ स्जऻासा याख्ने काभ बएको छ । बववष्मभा
मस्ता कामाक्रभभा फढीबन्त्दा फवढ सहबामगता गयाउन सयोकायवारा सफैको दावमत्व यहने प्रमतफद्धता जाहेय गरयएको छ ।



भवहरा सं जार धयान नगय समभमतको व्मवस्थाऩनभा बएको मो कामाक्रभराई सहज गरयददनहुने नगयवासी, नगयऩामरका, मभमडमाकभी,

सं घ सं स्थका प्रमतमनमधहरू सवै धन्त्मवादका ऩरहरू बएको अनुबमू त गना सवकन्त्छ । बववष्मभा हुने मस्ता कामाक्रभभा सफै नगयवासीको



सहमोगभा भार सम्ऩन्न हुने आजको मनष्कषाको च ुयो ववषम हो ।

साभाजजक सुयऺा बत्ता ऩाउने सेवाग्राहीको वववयण तथा साभाजजक ऩरयऺण प्रघतवेदनरे औल्माएका सुझावहरुराई कामायधवमन

गनय आगाभी ऩरयषदभा रैजाने प्रघतवद्धता गरयमो ।
कामाक्रभको तामरका मनम्नानुसयको यहेको मथमो ।
उदघोषक

बक्तीयाज शभाा य चेतना श्रे ङग

१ आसन ग्रहण

क) सबाध्मऺ :

कामाकायी अमधकृत

ख) अमतमथ : याजनीमतक ऩाटीका प्रभुख तथा प्रमतमनमधहरु , सयोकायवारा मनकामका प्रमतमनमधहरु
२
३

याजष्टम गान ।
स्वागत भधतब्म तथा नगयऩामरकावाट उऩरब्ध गयाईधदै आएको सेवा सुववधाको वाये भा प्रस्तत
ु ी ‒ वरयष्ठ

प्रशासककम

अगधकृत गणेशप्रसाद खघतवडा ।
४
५
६
७
८
९
१०
११

वहहगयभन अमबभत प्रघतवेदन प्रस्तुत – सुनीता के सी ।

आचाय सॊहहता प्रस्तुत – चेतना श्रेङ ।

प्रश्नहरु मरखत तथा भौखखक सॊकरन – सहजकताय तथा भोडये टयहरु भॊजु बण्डायी / सववता याई आदी

याजघनघतक दर तथा कभयचायी प्रघतघनगधहरुवाट प्रजस्टकयण ।

साभाजजक सुयऺा बत्ता ऩाउने सेवाग्राहीको वववयण तथा साभाजजक ऩरयऺण प्रघतवेदन ऩस्तुत -

ऩुन जजऻासाको आब्हान - सहजकताय तथा भोडये टयहरु भॊजु बण्डायी / सववता याई आदी
थऩ जजऻासा प्रस्ट्माने कामय – सम्वजधधत प्रघतघनगधहरुवाट ।
सभाऩन सबाध्मऺ - श्री टीकादत्त याईज्मुवाट ।

श्री सुनीर नेऩार ।

