��तवेदन
"धरान उपमहानगरपा�लकावाट उपलब्ध गराईएका सेवा"

ु ाइ कायर्�म
�वषयक सावर्ज�नक सुनव

धरान वडा नं २६ को सभाहलमा �म�त २०७२/०३/२४

तयार गन�
सूचना शाखा, धरान उपमहानगरपा�लका

यह� �म�त २०७३ अषाढ २४ गते शु�वारका �दन धरान उपमहानगरपा�लका वडा न २६ स�म�तको

भवनमा

ु ाइ
�दनको 12 बजेदेिख "धरान उपमहानगरपा�लकाबाट उपलब्ध गराइएका सेवा" �वषयक सावर्ज�नक सुनव
कायर्�म धरान उपमहानगरप�लकाको आयोजना तथा म�हला सं जाल धरान उपमहानगर स�म�तको व्यवस्थापनमा
सम्प� भयो ।धरान उपमहा नगरपा�लकाका कायर्कार� अ�धकृत �ी ट�काद� राईको अध्यक्षतामा �व�भ� सरोकारवाला
�नकायका �मुख तथा ��त�न�धहरु र नगर स्त�रय राजनी�तक सं यन्�का �मुख तथा ��त�न�धहरुलाई अ�त�थ रािखएको यस
कायर्�ममा रा��य गानबाट सुरुवात ग�रएको �थयो।रा��य गान प�ात भेलामा उपिस्थत सम्पुणल
र् ाई धरान उप महा
नगरपा�लकाका

ब�र� ईिन्ज�नयर �ी सूरज �े ��ारा स्वागत मन्तब्य रािखए प�छ उ� कायर्�ममा नगरपा�लकावाट उपलब्ध

ु ाईमा उठाईएका सवाल तथा यसै
गराईदै आएको सेवा तथा सु�वधf साथै यस आ व मा भएका अन्य २ वटा सावर्ज�नक सुनव
आ व मा वडा नं २४ २५ २६ र २७ मा नगरपा�लका

कायार्लयको साझेदार�मा सम्प� ग�रएका मुख्य ��याकलापहरुको

वारे मा भि�राज शमार्वाट कायर्प� �स्तुत ग�रयो।कायर्�मलाई ब्यबस्थापनको िजम्मा �लएको साझेदार सं स्था म�हला सं जाल
धरान उपमहा नगर स�म�तवाट कायर्�ममा चेतना �े यङले उदघोषण ग�रएको उ� कायर्�मा
सुनीता के सी वाट

�ारम्भमा सं जालका सदस्य

ब�हगर्मन अ�भमत (Exit Pool) तथा नाग�रक अ�भमत प�को ��तवेदन �स्तुत ग�रएको �थयो भने गं गा

वरालवाट आचार सं �हता वाचन भएको �थयो भने स�वता राईवाट कायर्�म सहजीकरणा भएको �थयो ।
िज�ासा तथा सुझाव

नामावल�
तेज व
�लम्वू

रान कुमार
तामाङ २६
मान �सह
तामाङग
२४

राज ब

तामाङग
दे व राई
गो�वन्द

तामाङ २५
चन्द्रकला
राई २६

सुमीत्रा
तामाङ

���तज
राई

यमुना राई
२६

खाम

बहादरु राई

उठाईएको �वषय

राख्ने महानुभावहरू (मुख्य मुख्य मात्र �टपोट ग�रएको छ )

िज�ासालाई प्रस्टयाउने प्र�त�न�ध र प्रस्टयाईएको उ�रहरु

पुवर् �वष्णूपादक
ु ा गा �व स हाल धरान उपमहा नगरमा प�रणत
भएपछ�

नगरपा�लकावाट

सामािजक

स्तरमा

ग�रएको

सूधार

सकारात्मक रहे ता प�न भौ�तक संरचना �नणार्णमा नगरप�लकाले अझै
सहयोग पुयार्उनु पन� ।

यस भेगमा छुट्टाईएको ढल तथा वाटो �नमार्णको वजेटलाई �कन
घटाईएको होला जस्का कारणले �वकास �नमार्णमा असहज अवस्था
आएको छ ।

नगरपा�लका कायार्लयवाट भुक्तानी �लन धेरै झन्झ�टलो प्रकृया रहे को
छ

साथै

सम्विन्धत

कमर्चार�हरुलाई कायार्लयमा

नभे�टन्दा

हामी

टाढाका वा�सन्दाहरुलाई मारमा परे का छौ ।साथै प्राथ�मकतामा रहे का
योजनाहरु कटाईएका कारण झनै समस्यामा रहे का छौ ।

काक�छाप खानेपानी टयाङक� ममर्तमा आउदो आ व को वजेटमा
प्राथ�मकतामा राखी उ�चत वजेटको ब्यबस्थापन ग�र�दन पय� ।
खैरेखोला पल
ु �नमार्णको वजेट �कन घटाईएको होला ।

आपाङग व�गर्करणमा परे का ग र घ का ब्यिक्तहरुले क�हलेवाट सेवा
वा भत्ता पाउँ छन ् होला ।

म�हला तथा वालवा�लकाको कायर्क्रमका वारे मा के�ह थाहा नपाईएको,

सदर् ख
ु ोला पल
ु लगाउने प्रत्येक वषर् प्रस्ताव गदार्प�न नपरे को साथै हामी
�वकटका वडाहरुले ६०/४० ले काम गनर् वा बेहोनर् नसक्ने भएकाले

�वकास �नमार्णका कायर्मा पुन�वर्चार गनर् सुझाव
�वकटका

�वधालयहरुलाई

नीिज

�श�क

वापत

के�ह

राहत

नगरपा�लकाले उपलब्ध गराई �दन पय� साथै वालमैत्री �वधालय
�नमार्णकाला�ग भौ�तक पुवार्धार �नमार्णमा सहयोग हरन पय� ।

धरान मंगलवारे जाने वाटो यथासक्य �नमार्णमा सरोकारवालाहरु लाग्न
पय� ।

ऐलानी जग्गाको �सफा�रस नेपाल वसोवास वस्ती संर�ण समाजले
मात्रै �दने हो को नगरप�लकाले प�न �दन्छ ।

वाटोको मापदण्ड तथा ऐलानी जग्गा छुट्टाउनकाला�ग नगरपा�लकाले
यस वडाहरुमा यथासक्य चाँडो ब्यबस्था �मलाई�दन पय� ।

सुरज श्रेष्ठ ब�रष्ठ ईिन्ज�नयर

नगरपा�लकावाट प�रषदका समयमा छुट्टाईएको रकम केन्द्रवाट

प्राप्तहुने आश्वासनका आधारमा तयार ग�रएको हुन्छ तर
केन्द्रवाट प्राप्तहुने रकम कायार्लयलाई समयमै प्राप्त नभएमा
नगरप�लका बाध्य भएर समग्र योजनालाई नै रकम कटौती गनर्

पन� हुँदा क�त योजनाहरुको रकम �नश्चयनै कटौतीमा परे का छन ्
।यस्ता

योजनाहरुलाई

आगामो

वा�षर्क

कायर्क्रमहरुमा

क्रमस

प्राथ�मकतामा राखी यथा सम्भव सम्पन्न गद� जाने प्र�तवद्धता ।

रकम �नकासा झन्झट�लो हुनमा हालको ऐन तथा �नयमावीले
�नद� �शत गरे वमोिजम नै ठुला वा सानो सवैलाई �नयमानुसार
भुक्तानी �दन पन� हुँदा सरोकारवालालाई के�ह आप्ठाराहरु परे को

हुन सक्छ । कमर्चार�हरु समयमा नभेट�एको प्रसंगमा कायर्
ब्यस्तताले नै त्यस्तो भएको हुन सम्ने र आगामो �दनहरुमा
सम्विन्धत

टाढाटाढवाट

आउने

प्राथ�मकतामा रा�खने प्र�तवद्धता

सेवाग्राह�हरुलाई

उच्च

ट�कादत्त राई कायर्कार� अ�धकृत

नगरप�लकाले धेरै योजनाहरु ६०/४० ले नै सम्पन्न गद� आएता

प�न यो नी�त बाध्यकार� नभएको र दग
र् वडाहरुमा न्युनतम ् १५
ु म
प्र�तशत सहभा�गता मा प�न सम्पन्न गनर् स�कने, नगर�पलकाको

वा�षर्क कायर्का बारे मा बा�षर्क नगर पुिस्तकामा नै प्रकाशन ग�रने

भएकोहुँदा जानकार नपाईएमा सोह� पुस्तकवाट आगामी �दनहरुमा

जानकार� पाउन स�कने, आपाङगका हकमा सरोकारवालालाई नेपाल
सरकारवाट �नद� �शत �नयमावल� तथा कानम
ु मा ब्यबस्था भए

वमोिजम

मात्र

सेवा

सु�वधा

उपलब्ध

गराउन

स�कने,

�वधालयहरुलाई सरोकारवाला िजल्ला �श�ा कायार्लय तथा यस

कायार्लयको सहकायर्मा पय
ु ार्उनु पन� सहयोगलाई सकारात्मक रहने

, ऐलेनी जग्गाहरुको रे कडर् तथा वाटोहरुको लागत कट्टा सम्वन्धमा

छ�ट्टै नगरपा�लकाले आबश्यक ब्यबस्था �मलाउने प्र�तवद्धता साथै
ऐलेनी तथा सुकुम्वासीहरुलाई �सफा�रस गन� कायर् नगरपा�लकाको
रे कडर्मा भए आबश्यक प्रकृयापुरा गर� ब्यबस्थापन गनर् स�कने ।

भेलालाई थप प्रस्ट्याउने कायर् राजनी�तक दलका प्र�त�न�धहरुमा नेकपा माओवाद� केन्द्रका सम्फर

तामाङग , ने क पा एमाले का राजमणी �नरौला र नेपाल� काङ�ेसका पदमवहादुर �लम्वु लगाएतका ��त�न�धहरुवाट
प�न सम्वोधन ग�रएको �थयो ।

७६ जना भन्दा व�ढको सहभा�गता रहे को उक्त कायर्क्रममा ४५ जना भन्दा वढ� म�हलाहरुको सहभा�गता
रहनु र �वषेश गर� जनजाती समुदायको उल्लेख्य उपिस्थ�त रहनु र कायर्क्रमलाई म�हलाहरुको स�क्रय सहभा�गता
साथै उपिस्थत मध्ये क�रव २६ जना सम्म प्र�त�न�धहरुले कायार्लयलाई आवश्यक सुझाव र िज�ासा राख्नु र सो
�वषयमा सम्विन्धत प�वाट सहजीकरण हुनु यस कायर्क्रमको सफलता मान्न स�कन्छ भने प्रत्य� रुपमा
नगरवासीहरुलाई परे का अप्ठारा काम र गुनासाहरु सम्विन्धत पदा�धकार� सम� राखी सस
ु ु�चत हुने अ�धकार यस
कायर्क्रमले उपलब्ध गराएको हुँदा नगरपा�लकाकाल�ग यो कायर्क्रम फलदायी भएको �नचोड तथा �नस्कषर् रहे को छ
। कायार्लय भन्दा टाढाको �ेत्रमा यो कायर्क्रम संचालन हुनु र पहुँच बा�हरका वा�सन्दाले प्रत्य� कुराकानी तथा
सवाल जवाफमा सहभागी हुने अवसर पाउनु अक� सफलता मान्न स�कन्छ । साथै �नम्नतम सतर् कायर् सम्पादन
तथा मुल्याङकनका ला�ग प�न यो कायर्क्रम अप�रहायर् भएकोछ ।यस कायर्क्रमको प्रत्य� प्रसारणमा कृ�त
च्यानलवाट प्रशारण र स्था�नय एफ एमवाट रे कड�ट समाचार समेत प्रशारणको ब्यबस्था �मलाईएको हुँदा
अनप
ु िस्थत नगरवासीहरुले घरमै वसेर समेत प्रत्य� हे न� र सुन्ने अवसर �मलाईएकोमा आयोजक तथा
ब्यबस्थापक प�ले �वगतको कायर्मा सुधार ल्याएको छ साथै धरान उपमहानगरवासीलाई प्रत्य� सहभागी
हुनकालागी �वधु�तय माध्यमको प्रयोगका साथै स्थानीय �म�डयामा सूचना प्रकाशन गर� नगरवासीहरुलाई सुसू�चत
गराईएको र कायर्क्रममा सहभागीहरु तथा �नमन्त्रण ग�रएका अ�त�थहरुलाई बस्ने र खाजापानीको उ�चत
ब्यबस्थापनहुनु कायर्क्रमको सकारात्मक प� रहे को पाईन्छ ।
�नष्कषर्

•

धरान

नगरपा�लका

कायार्लय�ारा

जार�

ग�रएको

नगरपा�लकाबाट सेवा �लन चाहने सेवा�ाह�ले

नाग�रक

वडाप�

२०६३

सं शोधन

स�हत २०६८

अनुसार

नगरपा�लकाबाट �दईने सेवा सु�वधामा सावर्ज�नक बहस माफर्त आज

ु ाई सम्प� ग�रयो ।
२०७३/०३/२४ गते सावर्ज�नक सुनव

•

नगरपा�लकाबाट �दईने सेवा सु�वधा ८ वट शाखाबाट ५० वटा �वषयगत सुचीको जानकार� �लने�दने कायर् भएको छ
ु ाईको सवाल तथा ��तव�ताका वारे मा प�न कायर्प� माफर्त
।साथै �वगतमा सम्प� भएका सावर्ज�नक सुनव
सरोकारवालालाई सुसिु चत गराईएको छ । �वषयगत र सुचीगत रूपमा व्यापक छलफल बहस केिन्�त हुन नसके प�न
के�ह �वषयमा जानकार� �लने�दने कायर् भएकोछ ।

•

यो छलफलमा २६ जना भन्दा ब�ढ सेवा�ाह�ले मौिखक रुपमा

सु�वधामा भएको कमी कमजोर� मा�थ िजज्ञासा रा�े

काम भएको छ । भ�वष्यमा यस्ता कायर्�ममा बढ�भन्दा ब�ढ सहभा�गता गराउन सरोकारवाला सबैको दा�यत्व रहने
��तब�ता जाहेर ग�रएको छ ।

•

म�हला सं जाल धरान नगर स�म�तको व्यवस्थापनमा भएको यो कायर्�मलाई सहज ग�र�दनहुने नगरवासी, नगरपा�लका,
�म�डयाकम�,

सं घ सं स्थका ��त�न�धहरू सवै धन्यवादका पा�हरू भएको अनुभ�ू त गनर् स�कन्छ । भ�वष्यमा हुने यस्ता

कायर्�ममा सबै नगरवासीको सहयोगमा मा� सम्प� हुने आजको �नष्कषर्को �वषय रहयो ।

