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प्रशन लजज्ञासा
प्रालर्लिक शाखािा न्युन किवचारी भएका कारण काि लिन ज्यादै कठठनाई
भएको । ि जस्िािाई ि काि लिन १७ पटक िाउनु परे को छ भने
अन्यको हािि के होिा ।
सूचनाको हक सम्बन्ििा के गठरएको छ
सूचना अलिकारी ?िाककएको छ
छैन ?
सुनसरी िोरगं लसचाई अयोजनािे िानके लबउ राख्ने सियिा नहरको पानी
छोडेको छैन र्ािी िगाउन कठठनाई भएको छ ।पानी पोि लिरे को छ । ?
लहउँ दिा पानी हँदन
ै । नहर ििविको कायव भखवर शूरु भएको छ । लहउँ दिा
पलन पानी आउने र्ािार्रण बनाउनु पयो । यो लर्षय कसिे हेने हो ?
बजारक्षेत्र डु बान भई रहेको छ डु बान सिस्या सिािान का िालग योजना
बनाउनु पयो ? होिी खोिािा कल्भटव बनाउने योजना छ छैन ?
र्डा नं ७ को बाटोिा बजेट थप गनुव पयो ।
सदुव खोिािा सानो पुि अर्श्यक छ । किाबञ्जर जोडने सडक बनाउनु
पनैछ । पुििा बजेट थप गनुव पछव ।
किवचारीिे अलनयलिििा गरे को छ त्यसिा भ्रष्ट किवचारीहरु कानुनी
दायरािा ककन ल्याईएन होर्डवगंबोडको िालग बजेट लर्लनयोजन भए पलन ?
? कायावन्र्यन भएन
सूचनाको हक पाउने व्यर्स्था भए पलन हाि सम्ि उपभेग गनव पाईएन ।
कायावियिे ३- ३ िलहनािा सुचना प्रकाशन गठर सार्वजलनक गनुव पनेिा
कयावियिे ककन प्रकाशन गरे को छैन ?
सालिजक सुरक्षा भत्ता िालसक रुपिा सहज ढंगिे पाउनु पयो ।
लशर्ािय लजिपुर बाटो ग्राभेि ििवि र्ार्षवक रुपिा गठरने िर स्थायी र
कदगो रुपिा काि भएन बसपाकव अव्यर्लस्थि छ व्यर्लस्थि बनाउनु पयो ?
। कृ लष क्षेत्रको लर्कास र औिोलगकीकरण गनूव पनै ।
सदुख
व ोिाको पानी बाढी र्षावयाििा गाउँ लभत्र पस्ने हँदा खोिा लनयन्त्रणका
िालग स्थानीय िह, प्रदेश सरकार र्ा के लन्िय सरकार कसिे कसरी
सािािान गने हो लगर कदनु पयो ।
र्डा न २ को एिानी जग्गाको सिस्या छ व्यर्स्थापन कसरी गने हो ?

प्रिुख लजल्िा अलिकारी ज्युबाट शुभकािना िन्िव्य :
सार्वजलनक सुनुर्ाई अत्यन्िै िहत्र्पुणव कायवक्रि हो । यो कायवक्रि संचािन गरे कोिा नगरपालिका पठरर्ारिाई िन्र्ाद
ज्ञापन गदवछु । लजल्िा स्िरबाट सम्पादन हने कायवका िालग हािी सहयोग गनव सदैर् ित्पर रहेका छौं । कानुन
बिोलजि हने कािका सन्दभविा लर्ना लहचककचाहट क
कक
क राख्न सक्नु हनेछ । सुनसरी िोरगं ससंचाई आयोजनािे
नहरिा पानी छोडने लर्षयिा सलम्बन्ि कायावियका प्रिुखसंग ि आजै कु रा गने प्रलिबद्धिा जाहेर गदवछु । सुशासन
प्रर्द्धवन र लर्कृ लिको न्युनीकरणका िालग यहाँहरुके इिान्दारी पुर्वक साथ सहयोगको अपेक्षा गदवछु । आफु पलन
स्थानीय भएको नािािे आफ्नो लजल्िािाई सुन्दर र राम्रो बनाउन खोजेको छु ।

नगर प्रिुख ज्युबाट उठे का लर्षयहरु उपर जर्ाफ र प्रलिकक्रया

।

१
२
३
४

प्रालर्िीकको लर्षय सियिालिका लनिावरण सलहि टाँस गने प्रलिर्द्धिा व्यक्त ।
सूचना अलिकारी िोकक सककएको जानकारी
बजेट थपको लर्षयिा र्डाको योजना प्रसिार् भईसके पलछ थप गने िफव र्चार गठरने प्रलिर्द्धिा ।
किवचाठरिे अलनयलिििा गरे को लर्षय स्पष्ट रुपिा आउनु पयो । सबै किवचारी भ्रष्ट हँदन
ै । अलनलियििा गने
किवचारीिाई कानुन बलिजि कार्ावही हन्छ ।
५ सूचनाको हकबाट कसैिाई लबलिि गठरने छैन । नगरपालिकाको िफव बाट आर्श्यक व्यर्स्था लििाई रालखएको छ
। संिीयिा नयाँ उलचि प्रयोग भएकोिे के ही िालग के ही सिस्या छन । हािी व्यर्स्थीि गने नै छौं ।
६ नालगरक र्डापत्र र होर्डवगं बोडव रालखने छ ।
७ सालिजक सुरक्षा भत्ता लर्िरणिा अलनयलिििा नहोस भन्नका िालग सम्बलन्िि िाभग्राहीहरुको बैंकिा खािा खोिी
बैंक िाफव ि चौिालसक रुपिा लर्िरण गनै कायविाई लनरन्िरिा प्रदान गठरने छ ।
८ सचािन भईरहेका योजनाहरु कदगो हने गरी कायावन्र्यन गठरएको छ । कथंकदलचि लर्ग्रे भत्के पुनलनिावण गनुवको :
लर्कल्प छैन ।
९ िपाईहरुबाट प्राप्त सुझार्हरुिाई सम्पत्तीको रुपिा ग्रहण गठरएको छ ।
१० यो नगर िपाई हाम्रो हो । यसको लर्कास र सिृलद्धका िालग सबैिे सोचौं ।
११ नगरिा उपिब्ि सािन स्रोिको उच्चिि उपयोग गरी नगरको िुहार फे ने सकल्प हािीिे लिएका छौं । यस
कायविा सम्पूणव नगरर्ासीहरुको साथ र सहयोगको अपेक्षा रालखएको छ ।
सिापन कायवक्रि :
१ जेष्ठ नागठरक सिन्र्य सलिलि अध्यक्ष यसराज दाहाि :
 िेयरसाब बाट उठे का लजज्ञासाको सम्बोिन भएको ।
 सािालजक सुरक्षा भत्ता बैंक िाफव ि लर्िरण भए हािीिाई सहज हने ।
 हाम्रो नयाँ नगरलपिका राम्रो छ ।
२ र्डा ८ अध्यक्ष फलणन्ि भट्टराई :
 लनर्ावचन पश्चाि किवचारीहरुको अभार्िा दैलनक कायव सम्पादनका अिार्ा कानुन बिोलजिको काि सम्पादन
गनव कठठनाई र कढिाई भएको ।
 हािीिे लनर्ावचनिा गरेका प्रलिर्द्धिा अर्श्य पुरा गने छौं ।
 ित्काि कायव सम्पादन गनुव पने सेर्ा ग्राहीको चाहना प्रकृ यागि कु रािे कढिाई हन जाने भएको हँदा
किवचारी र हािी लििेर सिािान गनेछौं ।

उप प्रिुख कििा िगर ज्यु :
 राज्य एकात्कि प्रणािीबाट संिीयिािा प्रर्ेश गरे को अर्स्थािे गदाव के लह अििि भएको ।
 सार्वजलनक सर्ाििा काि गदे सहभालगिा र प्राकृ लिक श्रोिको उपयोगबाट गौरर्का
योजना कायावन्र्यन गरी सिृलद्धको चाहना पुरा गनव सककन्छ ।
 न्यालयक सलिलिबाट कायव सम्पादन गदाव सिस्या िेरे भएको अनुभार् आफु िे गरे को ।
 प्राप्त िुद्दाहरु अलिकिि लिहिा सहंसाको रहेको पाइएको । यसको करण सिाजिा चेिनाको
किी रहेको छ ।
 िलहिािाई िनोरञ्जनको रुपिा प्रयोग गने गठरएको । होर्डवगं बोडव र : उदाहरणका िालग(
) लर्ज्ञापनिा
 पुरानो सौंच िलहिािे िरको काि र पुरुषिे बालहरको काि गने सौंच ।
 लििापत्र भएका लर्र्ादहरु
 अनुगिन सलिलिको कािकाजहरुको चाप र िोककएको कायव सूचीका कारण के ही कढिाइ
भएको ।

 िलहिाहरुिे आशा अपेक्षागरे अनुरुप कायवक्रिहरु संचािन हन नसके को ।
 यस ककलसिको कायवक्रि र्षविा प्रत्येक चौलिसकिा पने गठर ४ पटक हनु पनेिा जोड ।
 सल्िाह सुझार्का िलग हािी सदैर् ियार रहेको भन्ने िरणा व्यक्त ।
अन्ििा
सभा अध्यक्ष एंर् नगर प्रिुख ज्युबाट अव्यर्लस्थि र्सोर्ासीिाई व्यलर्स्थि गराइनेछ भन्ने
प्रलिर्द्धिा व्यक्त गनुवका साथै यसरी टन्टिापुर िािको प्रर्ाह नगरी यस सर्वजलनक सुनुर्ाई
कायवक्रििा प्रश्न, लजज्ञासा र सुझार् राख्ने सबै िहानुभार्हरुिाई िन्र्ाद र अभार प्रकट गदे
कायवक्रि सिापन भएको जानकारी िोषणा गनुव भयो ।

कायवक्रिको के ही झिकहरु

