प्र�तवेदन
"धरान उपमहा नगरपा�लकाले प्रवाह गरे का सेवा " �वषयक सावर्ज�नक सन
ु व
ु ाइ
कायर्क्रम

धरान

वडा नं २२ को दे उराल�चौकमा �म�त

२०७३/०७/३० गते मंगलवार

यह� �म�त २०७३।०७।३० गते मं गलवारका �दन धरान उपमहानगरपा�लका वडा न २२ को दे उराल�

ु ाइ कायर्�म
चौकमा �दनको 1बजेदेिख "धरान उपमहानगरपा�लकाबाट �वाह भएका सेवा" �वषयक सावर्ज�नक सुनव

धरान उपमहानगरप�लकाको आयोजना तथा म�हला सं जाल धरान उपमहानगर स�म�तको व्यवस्थापनमा सम्प� भयो
।धरान उपमहा नगरपा�लकाका �न�म� कायर्कार� अ�धकृत �ी गणेश�साद ख�तवडाको 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� कर अ�धकृत �ी खगेन्��साद ख�तवडा�ारा स्वागत मन्तब्य रािखए प�छ उ� कायर्�ममा वडा

नाग�रक म�का सह सं योजक �ी ने� भ�राईलाई स्थानीयका है �सएतले मन्तब्य रा�े अबसर �मलाईएको �थयो ।मन्तब्य
स�कय प�छ धरान म�हला नगर सन्जालका अध्यक्ष िशला ब�चायर्वाट मन्तब्य रा�े कायर् भयो र �बगत दे िखनै उ� सं स्थाको

ब्यबस्थापनमा सम्प� ग�रएका अन्य �ब�बध स्थानमा ग�रएका सावर्िज�नक सूनूवाईका बारे मा सिम्क्ष� जानकार� गराउँदै आगामी
�दनमा नगरवासी र सेवा �दायकको �बचमा एउटा पुलको कायर् गन� र पारदिशर्ता र �बकास �नमार्णमा नगरवासीहरुमा
साझेदार�कायर् गनर् जनचेतनामुलक कायर्मा म�हला सं जार ला�ग पन� कुरा ब्य� गद� कायर्�म सफल बनाउन सवै पक्षसँग
आ�ह गनुर् भयो ।मन्तब्य स�कएप�छ सूचना अ�धकृत भि�राज शमार्वाट कायर्प� �स्तुत ग�रयो। कायर्प� �स्तुत प�ात

सामािजक सूरक्षा भ�ाककायर्मा सहयोग पुयार्उने धरान िस्थत ५ वटा बैङकका �बन्धक र नगरपा�लकाका कमर्चार�हरु
राजकुमार डं गोल र �बज्ञान राज सत्याललाई सम्मान् प� �दान ग�रयो । कायर्�म 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

�ारम्भमा

सं जालका सदस्य सुनीता के सी वाट ब�हगर्मन अ�भमत (Exit Pool) तथा नाग�रक अ�भमत प�को ��तवेदन �स्तुत ग�रएको
�थयो भने मं जू भणं डार�वाट कायर्�म सहजीकरणा भएको �थयो ।
िज�ासा तथा सझ
ु ाव

नामावल�
सूक ब
सम्बाहम्फे
धरान २२
गो�वन्द
महत

धरान २२
पंकज

धी�मरे

धरान १४

उठाईएको �वषय

राख्ने महानभ
ु ावहरू (मख्
ु य मख्
ु य मात्र �टपोट ग�रएको छ )

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

कमर्चार�हरुको खाजानास्ताको समय क�त तो�कएको होला साथै जग्गा

बेच�बखन तथा अन्य कायर्काला�ग �सफ�रस कायर् समयमा नपाईने
समस्या रहेकोले सूधारकाला�ग सझ
ू ाव ।

टोल सूधार स�म�त गठन प्रकृया ढ�ला भएकोले वडा योजना छनौट
कायर्मा बाधा पुगेकाले वडा प�रषद प्रकृया सहज बनाउन वा आबश्यक
सहयोग ग�र�दनहुन नगरपा�लकामा आग्रह ।

�वजयपरु मा

पयर्टन

सम्विन्ध

नी�त�नयम

गणेश�साद ख�तवडा �न�म� कायार्कार� अ�धकृत तथा सभाध्य�य
ː कमर्चार�हरुलाई खाजानास्ताको समय १ घण्टा तो�कएता प�न धरान
उपमहा नगरपा�लकामा कायर्बोझ र अनुकुलताका आधारमा आधा
घण्टामा� कमर्चार�हरुलाई खाजानास्ताको समय �दनको २ वजे दे िख
३

वजे

सम्मलाई

उपलब्ध

गराईएको

।

�सफा�रस

कायर्

नगरपा�लकाको नाग�रक प� अनुसारकै ब्यबस्था �मलाउने ग�रएको

तथा तर कुने कावु बा�हरको अवस्था परे वा भएमा सम्विन्धत शाखा तथा

नगरप�रषदमा पयार्प्त वजेट �व�नयोजन साथै �नय�मत कायार्लय �मुख समक्ष यस्ता गूनासा र� स�कने र सामधानका�ल�ग
ला�ग पन� ।भौ�तक पुवार्धार तथा आधारभ ुत सेवा सू�वधाहरुलाई

सरसफाईका ला�ग सझ
ु ाव साथै राज�न�तक दलहरुवाट

नगरवासीको चाहनामा आगामी कायर् योजनाहरुमा समेट्दै लै जान

आ�ह ।

सुझाव तथा सल्लाह ।

�बजयपुर क्षे�लाई कसर� पयर्टक�य बनाउन स�कन्छ भ�े स�कने र �बजुल� बि� �ा��काला�ग �सफा�रस कायर् �कृयामा के�ह
�बषयमा साझा धारणा बनाएर आगामी कायर् योजना ल्याउन ब्यबधान रहे सम्बिन्धत वडाहुदै नगरकायार्लयमा सम्पकर्काला�ग

�दपक

तामाङग

धरान २२
कणर् ब

तामाङग
मान

प्रसाद

थलङग

�ससकुमार�
�घ�मरे

धरान २६
नेत्र

भट्टराई

फोहर

सुनील नेपाल ː नगरफोहर ब्यबस्थापनकाला�ग सवै वडाहरुमा

ब्यबस्थापनमा

यस

वडालाई

ब्यबस्थान कायार्लयवाट ग�र�दन आग्रह।

प�न

फोहर

उठाउने

गाडीको

हाल समायोजन भएका पुवर् गा �व स हरुमा भौ�तक पुवार्धार �बकासमा

प्राथ�मकतामा रा�ख�दएर किम्तमा प�न एम्बुलेन्स कुद्न सक्ने बाटो
ममर्तकाला�ग सझ
ू ाव ।

सेउतीपुल र तीनकुने ए�रमा सहेको जथाभावी फोहर र प्लािस्टकहरु
भएको र रोडमा खाल्डाहरु भएकाले दुधट
र् ना बढाउन सक्ने भएकाले
सरोकारवालाको बेलैमा ध्यान पुगोस ।
वाटो

बित्त

ब्यबस्थापनमा

मुख्य

रोडमा

सहज

भएताप�न

शाखावाटोहरुमा अझैप�न ब्यबस्थापन नभएकाले ब्यबस्थापनकाला�ग
आग्रह ।

बालश्रम मुक्त वडा घोषणा गनर् धरान २२ लाई �कन स�कएन होला

नगरपा�लकाले उित्तकै प्राथ�मकतामा राख्नुपन� भएता प�न

समायोजन भएका ८ वटा वडाहरुमा हालसम्म नगरपा�लकाको

मौजुदा जनशिम्त तथा साधनवाट सेवा पुयार्उन नस�कएकाले

आगामी �दनमा फोहरु न्यूनीकरणकाला�ग जनचेतनामल
ु क
�क्रयाकलापमा स्थानीय संघ संस्थाहरुको सहयोगमा कायर्क्रम
संचालन ग�रने कायर् रहे को साथै जथाभावी रहे का फोहरजन्य
सामाग्रीहरुलाई

ब्यबस्थापनकाला�ग

समय

समयमा

चेतानमुलक कायर्हरु भएताप�न प्रयाप्त नभएको पाईएकाले

आगामी �दनमा सध
ु ारगन� प्र�तवद्धता जाहे र ।वालश्रम मक्
ु त

वडा घोषणा कायर् ढ�ला भएकोहूदा अव चाँडै गनर्काला�ग
ला�ग पन� र टोल सूधार स�म�त गठन प्रकृयामा सहज
वातावरणकाला�ग सम्बिन्धत सवैप� सँग अनुरोध ।

अ�मर राई
चेतना
श्रेङग

युवावगर्हरुलाई �बशेष केकस्ता योजना तथा नी�त नीयमहरु बनाईएका

चोत्लूङ

सेउतीपुल ए�रयाको बाटो भित्कएको धेरै समय भएको तर �नमार्णमा

कायर्हरुमा ५० भन्दा बढ� सेवाग्रह�को राय संकलन गर� पेश

छन ् ।

कसैको हाल सम्मप�न ध्यान नगएकाले ममर्तकाला�ग कुन �नकाय
िजम्मेवार हो र क�हले सम्ममा बन्ला।

भण्डार�

उपभोग्य तथा उत्पा�दत सामाग्रीहरुको वारे न्ट� तथा ग्यारे िन्ट हुनह
े ु दा
वाटोप�न उत्पा�दत सामाग्री मध्येको एउटा पाटो रहे कोहुँदा यसको

शोभा

२३ नं वडामा घर �नमार्ण कायर्कोला�ग दतार् भएका फाएलहरु र

मन्जू

भण्डार�
�मसेक
�लम्वू

समग्र

पाट�हरुका

तफर्वाट

ː

प्रस्तुत

ब�हरगमन र नाग�रक अ�भमत पत्र संकलनमा आगामी
गनर् सूझाव र समायोिजत वडाहरुको पुवार्धार �बकासमा सवै

राज�न�तक दलहरुको सहमतीका आधारमा �ाथ�मकतामा रािख
कायर् योजना ल्याउने ��तव�ता जाहेर ।

मापदण्ड तथा ग्रयारे न्ट� के कसेतो छ ।

नक्सापास प्रकृयामा ढ�ला भएको र रोक्का भएकाले सहज कायर्काला�ग
आग्रह ।

�बजूल� �बतरण कायर्काला�ग सभ�कायर्मा सबैको नामावल� संकलन

ग�रएता प�न अझैप�न धैरैलाई �बजुल� प्रप्तीकाला�ग �सफा�रस कायर्
उपलब्ध गराईएको छै न �कन होला

भेलालाई थप प्रस्ट्याउने कायर् राजनी�तक दलका प्र�त�न�धहरुमा नकपा माओवाद� केन्द्रका चोत्लूङग बाटप�न सम्वोधन ग�रएको

�थयो भने समग्र पाट�का तफर्वाट जनमोचार् नेपालका नगर अध्य�य श्री �बष्णू खवासले कायर्क्रममा मन्तब्य तथा सूझाव र
भेलालाई सम्वोधन गर�एको यस कायर्क्रमलाई कायर्क्रमका सभाध्य�य तथा �न�मत्त कायर्कार� अ�धकृत गणेशप्रसाद ख�तवडावाट
समापन ग�रयो ।

१६० जना भन्दा व�ढको सहभा�गता रहे को उक्त कायर्क्रममा ९० 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 ३६
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 अनुपिस्थत नगरवासीहरुले घरमै
वसेर समेत प्रत्य� हे न� र सुन्ने अवसर �मलाईएकोमा आयोजक तथा ब्यबस्थापक प�ले �वगतको कायर्मा सध
ु ार 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
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अनुसार

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

ु ाई सम्प� ग�रयो ।
२०७३/०७/३० गते सावर्ज�नक सुनव

•

नगरपा�लकाबाट �दईने सेवा सु�वधा ८ वट शाखाबाट ५० वटा �वषयगत सुचीको जानकार� �लने�दने कायर् भएको छ
।साथै

ु ाईको सवाल तथा ��तव�ताका वारे मा प�न कायर्प� माफर्त
�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 ३६ 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 ।

•

ग�रएको

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 ।

