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 k|ltj]bg tof/ ug]{ M 

a/fxIf]q gu/kflnsf, gu/ sfo{kflnsfsf] sfof{no, 

rqm#^L, ;'g;/L  



;fj{hlgs ;'gjfO{ sfo{qmd 
ldlt M 2075.02.27 ut] 

a/fxIf]q gu/kflnsf / o; cGt{utsf  ljifout zfvfx? s[lif ljsf; zfvf=, lzIff 

zfvf, kz';]jf zfvf, :jf:Yo zfvf, ;xsf/L zfvf / dlxnf tyf afnsflnsf zfvf af^ 

:yfgLo ;/sf/ ;+rfng P]g 2074 / g]kfn sfg'g adf]lhd rfn' cf=j=2074÷75 df 

;Dkfbg ul/Psf sfo{qmdx?sf] ;fj{hlgs ;'g'jfO{ :jLs[t lgb]{lzsf adf]lhd ;+rfng u/L 

cfufdL lbgdf sfo{qmdnfO{ cem} k|efjsf/L, kf/bzL{ agfp+b} hgtfsf] k|ToIf ;xeflutf / 

;fj{hlgs lgsfosf] hjfkmb]lxtfnfO{ ;'lglZrt ub}{ n}hfgsf lgldQ a/fxIf]q gu/kflnsf gu/ 

sfo{kflnsfsf] sfof{noaf^ of] sfo{qmd cfof]hgf ul/Psf] % .  

sfo{qmd tflnsf M 

1= cf;g u|x)f M 

s_ ;efklt  M >Ldfg\  k|d'v Ho' -lgnd vgfn_ 

v_ k|d'v cltly M >Ldfg\ k|d"v lhNnf clwsf/L - k|]dk|sfz pk|]tL_    

u_ ljz]if cltly  M >Ldfg\ pk k|d'v Ho' - sdnf du/_ 

#_ lj]zif cltly  M >Ldfg\ lhNnf ;dGjo clwsf/L Ho' -k'is/ e§/fO{_ 

~_ cltly  M >Ldfg\ k|x/L lgl/Ifs Ho" -O=k|=sf= dx]gb|gu/_ 

r_ cltly   M /fhg}ltsbnsf kbflwsf/Lx? -qmd; M_ 

!  >L s]zj ltlD;gf   M k'j{ g]skf Pdfn]     
@  >L /Tg axfb'/ /fpt  M g]kfnL sf+u|]; 

#= >L /fhg s6'jfn  M k'j{ P= g]skf dfcf]jfbL s]Gb|  

$= >L  ===============  M /f=k|=kf=  

%= >L ===========  M ;+3Lo ;dfhjfbL  kmf]/d g]kfn  

^= k'j{ uflj; cWoIf Ho'     M  >L ab|Lgfy l3ld/]  

&= >L cRo't k|;fb bfxfn    M  k|d'v k|zf;lso clws[t 

&= j8f cWoIf Ho"x?               

1 >L ;'/]z >]i& j*f cWoIf 1 

2 >L xl/s[i)f e§/fO{ j*f cWoIf 2 

3 >L ?b| axfb'/ bfxfn j*f cWoIf 3 

4 >L cfzf/fd rf}w/L j*f cWoIf 4 

5 >L /fh' clwsf/L j*f cWoIf 5 

6 >L p$j k|;fb kf]v/]n j*f cWoIf 6 

7 >L jL/ axfb'/ lnDa' j*f cWoIf 7 

8 >L kml)fGb| k|;fb e§/fO{ j*f cWoIf 8 

9 >L lbks s'df/ lnDa' j*f cWoIf 9 

10 >L dx]Gb| afxfb'/ vqL j*f cWoIf 10 

11 >L s]bf/ lji^ j*f cWoIf 11 



 sfo{qmdsf] ;xhstf{  M >L d'/f/L ;'j]bL Ho' 

*=  ;Dk'0f{ sfo{kflnsf ;b:o Ho' / j8f ;b:o Ho"x? M  

(= ;+3 ;+:yfsf k|d'v Pj+ k|ltlgwL  

s_  SofDk; k|d'v÷ k|ltlgwL Ho' P+j ljBfnosf k|=c=÷k|ltlgwL Ho"x?, 

v_  gful/s ;dfhsf k|ltlglw Ho"x? M 

u_  ;xsf/L ;dGjo ;ldlt k|d'v÷k|ltlgwL Ho"  

3_ pwf]u afl0fHo ;+3 dx]Gb|gu/, ;'g;/L  

ª_  lgdf{0f Jofj;foL ;+3 M k|d'v÷k|ltlgwL Ho"  

r_ nfoG; sNasf k|d'v÷k|ltlgwL Ho"  

5_ cfbLjf;L, hghftL ;dGjo ;ldltsf cWoIf jf k|ltlgwL Ho" 

h_ blnt ;dGjo ;ldltsf cWoIf jf k|ltlgwL Ho" 

em_ ckfu+ ;dGjo ;ldltsf cWoIf jf k|ltlgwL Ho" 

`_ cf]=la=;L= -lk58f ju{ ;dGjo ;ldlt_ sf cWoIf jf k|ltlgwL Ho" 

6_ u};; ;+:yf sf cWoIf jf k|ltlgwL Ho"  

7_  afnclwsf/ ;+hfn sf cWoIf jf k|ltlgwL Ho" 

9 _ ;fgf ls;fg ;xsf/L ;+:yf ln= cWoIf jf k|ltlgwL Ho"  

0f_ h]i7 gful/s ;dGjo ;ldlt cWoIf jf k|ltlgwL Ho" 

t_ k|qsf/ Ho"x?  

y_ xfd|f  lgdGqgfnfO{ :jLsf/ ul/ kfNg' x'g] / ;Daf]wg ug{ 5'6'g' ePsf a'4LlhjLx? jf pk:yLt 

;a}nfO{   

!)= _  o; g=kf=sf] ljleGg zfvfsf  k|d"vx? M 

!=  lzIff zfvf k|dv' Ho'    M pk ;lrj M l8NnL/fd clwsf/L  

@=  n]vf zfvf k|d'v  M                lxdfn >]i7 

#= s[lif ljsf; zfvf           M /]jlt/d0f bfxfn   

$=  kz' ;]jf zfvf             M s]zj >]i7 

%= :jf:Yo zfvf              M pd]z d]xtf 

^= ;xsf/L zfvf            M ;'d0f kf}8]n  

nufot ;Dk'0f{ o; sfof{nosf sd{rf/L ;fyLx?  

!)=  sfo{qmsf] :jfut P+j p2]Zo dfyL k|sfz M k|d'v k|zf;lso clws[t Ho"af6 

$= sfo{qmdsf] ;xhLs/0f ug]{ nfO{ km\nf]/ x:tfGt/0f M ================================= 

%= ;dfkg M  

s_ ;xefuL ;+:yfsf]  tkm{af6  M Ps hgf 

v_ j8f cWoIfsf] tkm{af6 M Ps hgf  

u_ /fhg}lts bnx?sf] tkm{af6 M ================== 

3_ ljz]if cltly M >Ldfg\ lhNnf ;dGjo clwsf/L Ho'  

ª_ k|d"v cltly Ho"  M >Ldfg\ k|d"v lhNNff clwsf/L Ho"  

r_ ;dfkg dGTjo M sfo{qmd cWoIf P+j gu/ k|d'v Ho'af6  

 

 

 

 

बराहक्षते्र नगरपालिका 



सार्वजलनक सुनुर्ाई 
लिलि  :गिे २७ ।०२।०७५  

सहभालगहरुबाट प्राप्त गुनासो र सुझार्हरु  

प्रश्नकिाव र सुझार्दािा                                         : 
लसन नाि ठेगना प्रशन लजज्ञासा  

१ िािकृा दाहाि र्डा ५ प्रालर्लिक शाखािा न्यनु किवचारी भएका कारण काि लिन ज्याद ैकठठनाई 

भएको । ि जस्िािाई ि काि लिन १७ पटक िाउनु परेको छ भने 

अन्यको हािि के होिा । 

२ टेक बाहादरु लिलिरे र्डा ६ सूचनाको हक सम्बन्ििा के गठरएको छ   ?अलिकारी सूचना िाककएको छ 

छैन ? 

३ केदारबहादरु 

अिकारी 

र्डा ८ सुनसरी िोरगं लसचाई अयोजनािे िानके लबउ राख्न ेसियिा नहरको पानी 

छोडकेो छैन  ? । छ लिरेको पोि ।पानी छ भएको कठठनाई िगाउन र्ािी

 लहउँदिा । छ भएको शरूु भखवर कायव ििविको नहर । हदँनै पानी लहउँदिा

ब र्ािार्रण आउने पानी पलन नाउनु पयो । यो लर्षय कसि ेहनेे हो  ? 

४ योिराज श्रेष्ठ र्डा ६ बजारक्षेत्र डुबान भई रहकेो छ डुबान सिस्या सिािान का िालग योजना 

बनाउनु पयो  ?छैन छ योजना बनाउने कल्भटव खोिािा होिी  ?  

५ दगुाव खडका  र्डा ७ र्डा न ं७ को बाटोिा बजेट थप गनुव पयो । 

६ पदि िाझी र्डा ४ सदुव खोिािा सानो पुि अर्श्यक छ । किाबञ्जर जोडन ेसडक बनाउनु 

पनछै । पिुिा बजेट थप गनुव पछव ।  

७ िदन अिकारी र्डा ९ किवचारीिे अलनयलिििा गरेको छ त्यसिा भ्रष्ट  किवचारीहरु काननुी 

दायरािा ककन ल्याईएन  ? पलन भए लर्लनयोजन बजेट िालग होर्डवगंबोडको

भएन कायावन्र्यन   ?  

८ कृष्ण भट्टराई पत्रकार सूचनाको हक पाउने व्यर्स्था भए पलन हाि सम्ि उपभेग गनव पाईएन । 

कायावियिे ३- ३ िलहनािा सचुना प्रकाशन गठर सार्वजलनक गनुव पनिेा 

कयावियिे ककन प्रकाशन गरेको छैन ? 

९ िानर् क्षेत्री  सालिजक सरुक्षा भत्ता िालसक रुपिा सहज ढगंिे पाउनु पयो ।  

१० सुर्ोि डोटेि र्डा ६ लशर्ािय लजिपुर बाटो ग्राभिे ििवि र्ार्षवक रुपिा गठरने िर स्थायी र 

कदगो रुपिा काि भएन  ? पयो बनाउनु  व्यर्लस्थि छ अव्यर्लस्थि बसपाकव

। पनै गनूव औिोलगकीकरण र लर्कास क्षेत्रको कृलष ।  

११ पदि बहादरु श्रेष्ठ  सदुवखोिाको पानी बाढी र्षावयाििा गाउँलभत्र पस्न ेहदँा खोिा लनयन्त्रणका 

िालग स्थानीय िह, प्रदशे सरकार र्ा केलन्िय सरकार कसि ेकसरी 

सािािान गने हो लगर कदनु पयो  ।  

१२ दगुाव बुढाथेकी र्डा २ र्डा न २ को एिानी जग्गाको सिस्या छ व्यर्स्थापन कसरी गने हो   ? 

 

प्रिखु लजल्िा अलिकारी ज्यबुाट शभुकािना िन्िव्य  : 

सार्वजलनक सनुुर्ाई अत्यन्िै िहत्र्पुणव कायवक्रि हो । यो कायवक्रि सचंािन गरेकोिा नगरपालिका पठरर्ारिाई िन्र्ाद 

ज्ञापन गदवछु । लजल्िा स्िरबाट सम्पादन हने कायवका िालग हािी सहयोग गनव सदरै् ित्पर रहकेा छौं । काननु 

बिोलजि हने कािका सन्दभविा लर्ना लहचककचाहट कककक राख्न सकु्न हनछे । सनुसरी िोरग ं ससचंाई आयोजनाि े

नहरिा पानी छोडने लर्षयिा सलम्बन्ि कायावियका प्रिुखसगं ि आजै कुरा गने प्रलिबद्धिा जाहरे गदवछु । सुशासन 

प्रर्द्धवन र लर्कृलिको न्यनुीकरणका िालग यहाँहरुके इिान्दारी परु्वक साथ सहयोगको अपेक्षा गदवछु । आफु पलन 

स्थानीय भएको नािाि ेआफ्नो लजल्िािाई सुन्दर र राम्रो बनाउन खोजकेो छु ।  



 

नगर प्रिुख ज्युबाट उठेका लर्षयहरु उपर जर्ाफ र प्रलिकक्रया  ।  

१ प्रालर्िीकको लर्षय सियिालिका लनिावरण सलहि टासँ गने प्रलिर्द्धिा व्यक्त । 

२ सचूना अलिकारी िोकक सककएको जानकारी 

३ बजेट थपको लर्षयिा र्डाको योजना प्रसिार् भईसकेपलछ थप गने  िफव  र्चार गठरन े प्रलिर्द्धिा । 

४ किवचाठरिे अलनयलिििा गरेको लर्षय स्पष्ट रुपिा आउनु पयो । सबै किवचारी भ्रष्ट हदँनै ।  अलनलियििा गन े

किवचारीिाई काननु बलिजि कार्ावही हन्छ ।  

५ सचूनाको हकबाट कसिैाई लबलिि गठरन ेछैन । नगरपालिकाको िफव बाट आर्श्यक व्यर्स्था लििाई रालखएको छ  

। संिीयिा नयाँ उलचि प्रयोग भएकोिे केही िालग केही सिस्या छन ।  हािी  व्यर्स्थीि गने नै छौं ।  

६ नालगरक र्डापत्र र होर्डवग ंबोडव रालखने छ ।  

७ सालिजक सरुक्षा भत्ता लर्िरणिा अलनयलिििा नहोस भन्नका िालग सम्बलन्िि िाभग्राहीहरुको बैंकिा खािा खोिी 

बैंक िाफव ि चौिालसक रुपिा लर्िरण गनै कायविाई लनरन्िरिा प्रदान गठरने छ ।  

८ सचािन भईरहकेा योजनाहरु कदगो हने गरी कायावन्र्यन गठरएको छ । कथकंदलचि लर्ग्र ेभत्के पुन : गनुवको लनिावण

। छैन लर्कल्प  

९ िपाईहरुबाट प्राप्त सुझार्हरुिाई सम्पत्तीको रुपिा ग्रहण गठरएको छ ।  

१०  यो नगर िपाई हाम्रो हो । यसको लर्कास र सिृलद्धका िालग सबैि ेसोचौं ।  

११ नगरिा उपिब्ि सािन स्रोिको उच्चिि उपयोग गरी नगरको िुहार फेन ेसकल्प हािीि े लिएका छौं । यस 

कायविा सम्पूणव नगरर्ासीहरुको साथ र सहयोगको अपेक्षा रालखएको छ ।  

 

सिापन कायवक्रि  : 

१ जेष्ठ नागठरक सिन्र्य सलिलि अध्यक्ष  :दाहाि यसराज  

 िेयरसाब बाट उठेका लजज्ञासाको सम्बोिन भएको । 

 सािालजक सरुक्षा भत्ता बैंक िाफव ि लर्िरण भए हािीिाई सहज हन े। 

 हाम्रो नयाँ नगरलपिका राम्रो छ । 

२ र्डा ८ अध्यक्ष  :भट्टराई फलणन्ि  

 लनर्ावचन पश्चाि किवचारीहरुको अभार्िा दलैनक कायव सम्पादनका अिार्ा काननु बिोलजिको काि सम्पादन 

गनव कठठनाई  र कढिाई  भएको । 

 हािीि ेलनर्ावचनिा गरेका प्रलिर्द्धिा अर्श्य परुा गने छौं । 

 ित्काि कायव सम्पादन गनुव पने सेर्ा ग्राहीको चाहना प्रकृयागि कुरािे कढिाई हन जाने भएको हदँा 

किवचारी र हािी लििरे सिािान गनछेौं ।  

उप प्रिुख  :ज्यु िगर कििा  

 राज्य एकात्कि प्रणािीबाट संिीयिािा प्रर्ेश गरेको अर्स्थाि ेगदाव केलह अििि भएको ।  

  सार्वजलनक सर्ाििा काि गद े  सहभालगिा र प्राकृलिक श्रोिको उपयोगबाट गौरर्का 

योजना कायावन्र्यन गरी सिृलद्धको चाहना पुरा गनव सककन्छ ।  

 न्यालयक सलिलिबाट कायव सम्पादन गदाव सिस्या िेरे भएको अनुभार् आफुिे गरेको ।  

 प्राप्त िुद्दाहरु अलिकिि लिहिा सहसंाको रहकेो पाइएको । यसको करण सिाजिा चेिनाको 

किी रहकेो छ ।  

 िलहिािाई िनोरञ्जनको रुपिा  प्रयोग गने गठरएको । (िालग उदाहरणका  : र बोडव होर्डवगं

लर्ज्ञापनिा )  

 पुरानो सौंच िलहिाि ेिरको काि र पुरुषि ेबालहरको काि गन ेसौंच । 

 लििापत्र भएका लर्र्ादहरु  

 अनुगिन सलिलिको कािकाजहरुको चाप र िोककएको कायव सूचीका कारण केही कढिाइ 

भएको । 



 िलहिाहरुिे आशा अपेक्षागरे अनुरुप कायवक्रिहरु संचािन हन नसकेको । 

 यस ककलसिको कायवक्रि र्षविा प्रत्येक चौलिसकिा पने गठर ४ पटक हनु पनेिा जोड ।  

 सल्िाह सुझार्का िलग हािी सदरै् ियार रहकेो भन्ने िरणा व्यक्त ।   

 

अन्ििा  

सभा अध्यक्ष एंर् नगर प्रिखु ज्युबाट अव्यर्लस्थि र्सोर्ासीिाई व्यलर्स्थि गराइनेछ भन्ने 

प्रलिर्द्धिा व्यक्त गनुवका साथ ैयसरी टन्टिापुर िािको प्रर्ाह नगरी यस सर्वजलनक सुनुर्ाई 

कायवक्रििा प्रश्न, लजज्ञासा र सुझार् राख्न ेसबै िहानुभार्हरुिाई िन्र्ाद र अभार प्रकट गद े

कायवक्रि सिापन भएको जानकारी िोषणा गनुव भयो ।  
 



 
  

  
 

 

 

 

 

कायवक्रिको केही झिकहरु  


