
2015 शमशईुपो नागरिक प्लेटफमम (सािाांश) 

जनताको मागहरु सुन्न े    सामुदायिक दयृिको यिकास 

यजल्ला परिषद भूयमकाको पुन-जााँच   नागारिक सहभायगताको प्रोत्साहन 

 

पषृ्ठभयुम 

 

एक सांिन्त्रको रुपमा स्थानीि समुदािको आिाज प्रयतयनयित्ि भए िापतमा, यजल्ला परिषदको यसयमत प्रकािम ि 

शयिको कािण सिै अपिमयि फेला पारिएको छ।  यिगतको पयछल्लो केयह िषममा, सिम सािािणहरुले यजल्ला परिषदल े

यलएको अतकम सांगत ि यसध्दान्त्तहीन यनणमिको भागी बन्न पुगेको छ, उदाहिणको लागी सामायजक स्रोतको बााँडफााँडमा । 

िसल ेयजल्ला परिषदको प्रचलन ि यजल्ला सभासदहरुको कािम सांपादनमा अयिक प्रश्नहरु ि शङ्का उत्पन्न गिेको छ । 

यनती परिितमनको बीचमा जहााँ यजल्ला परिषदल ेअयिक सामायजक स्रोतहरुको प्रबांिन ि आिांटनको लागी यजम्मिेाि 

छन,् यजल्ला परिषदको यनणमिहरु सामुदािको आिश्िकताहरु प्रयत अझ उत्तिदािी हुनुपछम । मायथको पृष्ठभूयम यिरुद, ि 

आगामी यजल्ला परिषद  यनिामचनको दयृिकोणमा िस नोभेम्बि, SSP नागरिक सांगठन गठबांिनल े शम शुई पो 

सामुदाि सुन्न ेआन्त्दोलन 2015 सुरु गिेको छ । िस 8 मयहन ेअयभिानमा, हामील ेसामुदाि सुन्न ेदयृिकोण प्रिोग गिेि 

यजल्लामा 33 सामुदायिक सांगठन ि 430 व्ययिहरुसाँग सांिाद गिौ जसको माध्िमबाट हामील ेसामुदायिक यिचािको  

626 टुक्राहरु सङ्कलन गिेका छौ । एकयरत यिचािको आिािमा हामीले 3 यिचाि यिमशम मांचको सञ्चालन गिौ ि थप 

छलफल ि यिचािहरुको यियनमि गदाम, हामील े अन्त्तमा आफ्नो यनणमि ि स्रोत यनिामिणमा शम शुई पो नागारिक 

प्लेटफामम 2015 लाई स्थानीि यजल्ला पिीषदको यसध्दान्त्तहरुको मागमदशकको रुपमा यलनेछौ । 

 

िस शम शुई पो नागारिक प्लेटफमम मायथ-उल्लेख गरिएको सामुदाि सुन्न ेप्रक्रक्रिा बाट उत्पन्न भएको हो । सामुदािमा 

मायनसहरुको आिाज ि यिचािहरु यनम्न 7 पक्षहरुमा सङ्गरठत गरिएको छ, जसमा सामुदायिक सेिाहरु, िाताििण ि 

सिसफाइ, सामुदायिक एकीकिण, परििहन ि ट्राक्रफक, सांस्कृयत ि मनोिञ्जन ि सािमजयनक स्थान समािेश छन ्। िस 

प्लेटफममको अियस्थत कािम ि स्थानीि यजल्ला परिषदको प्रचलन साँग पयन यमल्दछ । 

 

िो सामुदाि यियभन्न पृष्ठ भूयमका यियभन्न सामायजक समूह द्वािा गठन गरिएको छ । यियभन्न सामायजक समुहरुको 

आिश्िकताहरुलाई व्यि गनम, शम शुई पो नागारिक प्लेटफममको दईु भागहरु छन ् - यिशेष आिश्िकता ि नागरिक 

प्लेटफमम साँगको यिषिमा सामायजक समूह प्लेटफमम 

 

 

 

 

 

 

 



सामायजक समहूरुको यिशेष आिश्िकताको सन्त्दभमको प्लटेफमम यियभन्न सामायजक समूहरु द्वािा 

सामदुािको यनयित आिश्िकता अनसुाि यिकयसत गरिएको हो। 

िधृ्द मायनसहरु सम्बयन्त्ित प्लटेफमम 

यजल्ला परिषदल ेगनुमपन:े 

1. शम शुई पो “िृध्दहरुको यमरता पूणम समुदाि” प्रोत्साहन गनम िृध्द सेिा सांगठनको साथमा काम गन;े 

2. िृध्द मायनसहरुको यिचािहरु सांकलन ि यजल्लामा िृध्द मायनसहरु ि यियभन्न सिकािी यिभागहरुमा सांचाि ि 

सांिादको पदोन्नयत गनम; 

3. िृध्द मायनसहरुको लायग सेिाहरुको सुिाि गन ेि हङकङमा यिशेष रुपमा सािमभौयमक अिकाश सुिक्षा कािमक्रमको 

कािामन्त्ििन यनम्ती सिकाि साँग आग्रह गनम; 

मयहलाहरु सम्बयन्त्ित प्लटेफमम 

यजल्ला परिषदल ेगनुमपन:े 

1. अियस्थत बाल हिेयिचाि सेिाहरुको एक समग्र समीक्षाको सञ्चालन जसमा क्रदनमा गरिने हिेयिचाि सेिाहरु, 

अयनित बाल हिेचाह सेिाहरु ि यिस्तारित क्रदनको हिेयिचाि सेिाहरु समािशे छन;् 

2. यजल्लामा बाल बच्चाहरुको लायग मनोिांजन सुयििाहरुको एक व्यापक समीक्षा सञ्चालन गन;े 

3. अयभभािकहरुको लायग स्रोत समथमनको िृयध्द गनम; 

4. जानकािी पहाुँ चुको सुिाि;  

5. बजेट िोजनामा सहभागी जातीको बजेट पहलको परिचि; 

 

अल्पसांख्िक जातीि मायनसहरु सम्बयन्त्ित प्लटेफमम 

यजल्ला परिषदल ेगनुमपन:े 

1. अल्पसांख्िक जातीि मायनसहरुलाई यचयनिााँ ि अांग्रेजी यसक्नको लायग आर्थथक स्रोत सहािताको िृयध्द गनम; 

2. अिैि व्यिहािको यिरुध्दमा अल्पसांख्िक जातीि मायनसहरुको व्ययिगत सुिक्षाको सुिाि; 

3. समुदाि सिसफाइको सुिाि; 

4. यजल्लामा अयिक क्रक्रकेट अभ्िास मैदान िृयध्द गन;े 

5. समुदािमा जातीि एकीकिण ि सदभािको बढािा; 

 

मानयसक कमी भएका मायनसहरु सम्बयन्त्ित प्लटेफमम 

यजल्ला परिषदल ेगनुमपन:े 

1. सांिुि िाष्ट्र महासयन्त्िको आिािमा अपाांग व्ययिको अयिकािको अियस्थत नीयत ि सेिाहरुको समीक्षा; 

2. जानकािी पहुाँचको यसध्दान्त्तहरुको िोजना बनाउन,ु जस्त ैसिल जानकािी िेखाांकनको प्रिोग गनुम जसल ेसािमजयनक 

पहाुँ ुच ि सिकाि ि सामुदायिक जानकािीको समझ सुयनयित गिाउछ;  

3. अपाांग भएका कममचािीको लायग उत्पादकता आकलनको अियस्थत सांिन्त्रको समीक्षा गन ेि न्त्िूनतम ज्िालाको 

सांिक्षण गनेको लायग उपािहरुको िोजना बनाउन;ु 



4. उपिुि जानकािी प्रदान गनम ि सामूदािको एकीकिणको पदोन्नेयत गनम अांपाग मायनसहरु जो यियभन्न प्रकािको 

प्रदशमन हुन ेकला गयतयियिहरुमा सहभागी हुन्त्छन,् उनीहरुलाई खास सहिोग प्रदान गनुम; 

ििुाहरु सम्बयन्त्ित प्लटेफमम 

यजल्ला परिषदल ेगनुमपन:े 

1. यजल्लामा भएको यियभन्न प्रकािको मनोिांजक सुयििाहरुको अिस्था ि प्राििानको मूल्िाांकन गनम; 

2. िुिा आिश्िकता ि यिकासको पदोन्नयतको लायग स्रोतहरुको िृयध्द गनम; 

3. सामूदािको सुिािमा सहभागी हुनको लायग िुिाहरुलाई प्रोत्साहन गनम समुदाि निीनता कोषको स्थापना; 

 

सांस्कृयत ि कला पशेािि सम्बयन्त्ित प्लटेफमम 

यजल्ला परिषदल ेगनुमपन:े 

 

1. यजल्लामा भएको प्रिोग नभएको ि यनयरक्रि भुयमहरुको सिेक्षण गन ेजसल ेगदाम अयिक सािमजयनक ठाउाँ  मुि गनम 

सक्रकन्त्छ। 

2. शहिी जीिन चक्र ि समुदायिक यलकां को प्रोत्साहन; 

3. सांस्कृयतमा एउटा सयमयतको स्थापना; 

4. व्यापक सािमजयनक सहभायगताको प्रोत्साहन गनम; 

दिृीयिहीन  मायनसहरु सम्बयन्त्ित प्लटेफमम 

यजल्ला परिषदल ेगनुमपन:े 

 

1. यनियमत प्रश्नहरु ि सुझािहरुको माध्िम बाट बस सेिाको यनगिानी ि सुिाि गन;े 

2. बाटोमा यनियमत अििोि हटाउनको लायग यियभन्न सिकािी यिभागहरु साँग सम्बन्त्ि िाख्ने; 

3. सामूदािमा सामयजक एकीकिणको लायग काम गन ेसमूहको स्थापना गन;े 

4. प्रभािकािी नागरिक यशक्षाको प्रोत्साहन गन;े 

मानयसक पनुिामस भएका मायनसहरु सम्बयन्त्ित प्लटेफमम 

यजल्ला परिषदल ेगनुमपन:े 

1. मानयसक पनुिामस भएका मायनसहरु ि उनीहरुको हिेयिचािकतामहरुलाई प्रदान गरिएको समथमन यिस्ताि साँगको 

समीक्षा; 

2. मानयसक पुनिामस भएका मायनसहरुलाई िोजगािको लायग सहिोग गन ेप्लेटफममको यिकास; 

3. मानयसक स्िास्थ यशक्षाको बढािा; 

4. िातमा सञ्चालन हुन ेमनोिोग यललयनकको प्राििानको लायग समथमन; 

5. मानयसक स्िास्थमा सयमयतको स्थापना; 

 

 



सुन्न ेदबुमलता भएका मायनसहरु सम्बयन्त्ित प्लटेफमम 

यजल्ला परिषदल ेगनुमपन:े 

1. बयहिा मायनसहरुको पयहचानको लायग सािमजयनक, यनजी ि आर्थथक समथमनको िचन क्रदने सांस्थाहरुको क्षमता 

बढािा गनम; 

2. यनिमीत प्रयशक्षणको लायग आपतकालीन सेिाहरु प्रदान गने यियभन्न यिभागहरु साँग समािोजन; 

3. यजल्लामा भएको प्राििानको यनगिानी ि बािा मुि सुयििाहरुको प्रिोग; 

 

पुिानो शहिी भाडामा बस्न ेघिपरििाि सम्बयन्त्ित प्लटेफमम 

यजल्ला परिषदल ेगनुमपन:े: 

1. भाडा यनिन्त्रणको प्रस्ताि िाख्ने ि प्रोत्साहन गन;े 

2. यजल्लामा प्रिोग नभएको ि खाली आिास एकाइहरुको यिस्ततृ सिेक्षण; 

3. शहिी नयिकिण अयख्तिािको स्थानाांतिण व्यिस्थाको यनगिानी; 

4. यजल्लामा भएका 3 नां भिनहरुको यियनिमन गनुम; 

5. “सािमजयनक िोजना पूिा गनम” सुिाि; 

6. यजल्लामा सािमजयनक ठाउाँ  ि सुयििाहरुको िृयध्द; 

 

नागरिक प्लटेफमम :प्रत्िायशत यजल्ला परिषदको मागहरु 

 

सामुदायिक सुने्न अयभिान माफम त, हामील े समुदािमा समस्िा पैदा गने 5 प्रमुख सांिचनात्मक 

कािकहरुको पयहचान गिेका छौ ।: 

 

1. यजल्ला परिषदल ेस्थानीि समुदािको आिश्िकताहरु ि अपेक्षाहरु यिस्ततृ समझको अभािल ेगदाम िसल ेतदथम 

समस्िाहरुको लायग मार काम गछम ि लामो अियिको यिकास ि यनदशेनमा कयम ल्िाउछ ।; 

2. यजल्ला परिषदको सञ्चालनमा पािदर्थशताको अभाि भएको हुनाल े ि िसको यनणमि ि स्रोतको आिांटन बुझ्न 

बायसन्त्दाहरुमा  असफल बनाएको छ ।; 

3. यजल्ला परिषदल ेआफ्नो कािमहरु पालन गनेमा अशि छ । िसल ेआफ्नो सेिाहरुको लायग यजम्मेिाि सिकािी 

यिभागहरुलाइ पकडमा िाख्ने आिश्िक शयिको कमी छ । यजल्ला परिषदको सञ्चालन प्रक्रक्रिा एकनास ि सत्तािाद 

छ ि िास्तयिक समुदािको समस्िाहरु समािान गनम असफल छ ।; 

4. यजल्ला परिषद समुदािको यियिि आिश्िकताहरुको लायग असांिेदनशील छ । स्रोतको अनुयचत आिांटनल ेसयजल ै

यियभन्न समूह बीच द्वन्त्द ल्िाउन सलछ । द्वन्त्दको सामना गदाम, केयह यजल्ला सभासदहरुले समस्िाहरुको सम्बोिन 

गनम असफल हुन्त्छन ्ि िसल ेसमुदािमा कमजोि समूहहरुलाई अझ िेिै समस्िाहरुको उत्पन्न गिेको छ ।; 

5. यजल्ला परिषदल े यिशेष आिश्िकता भएको समुदाि समूहहरुको लायग पिामि ध्िान क्रदएको छैन जस्त ै िृध्द, 

अशि ि अल्पसांख्िक जातीि मायनसहरु आक्रद । 

 

 



नागरिक प्लटेफमम :प्रत्िायशत यजल्ला परिषदको लायग सझुािहरु 

 

मायथ उल्लेयखत आिािमा, हामील े यजल्ला परिषदलाई आफ्नो सांस्कृयत ि प्रचलनहरु सुिाि गनम ि यियिि समूहको 

आिश्िकता पूिा गनम प्रभािकािी सांिन्त्रको स्थायपत गनम अनुिोि गिेका छौ । 

 

1. सामदुायिक यिकासको लायग यियिि आिश्िकताहरुको  समझ ि दशमनहरुको प्रयतपाक्रदत गनुम 

1.1 सामूदािको आिश्िकता ि पाँुूजीहरुको एक यिस्ततृ सिेक्षण सञ्चालन गनम ि समुदाि दशमनहरु ि सहभागी 

दयृिकोण माफम त लामो अियि यिकासको रुपिेखा प्रयतपाक्रदत गनुम; 

1.2 सहभागी बजेट िोजनाको सञ्चालन गनमको लायग हो । स्रोतहरुको आिांटन लामो अियिको यिकास िोजना 

अनुसाि हुन ुपछम ।; 

1.3 नागरिकहरु सहभायगता बढाउन ठूलो मार परििोजनाहरुको सुरु गनम ि यियभन्न साझेदािहरुलाई अनुदान 

आिांरटतको यनणमि कसिी गनुमपछम भनेि भाग यलन अनुमयतको रुपमा बजेटको िोजनामा समािेश गनुमपछम 

। 

2. जानकािी पहाुँ चु बयलिो ि उत्तिदायित्िको सयुनयित गनम 

2.1 जानकािी प्रेषणको अियस्थत दयृिकोण यजल्ला परिषदको काम साँग स्रोत आिांटनको यनणमि ि  यियभन्न 

सांुास्कृयतक पृष्ठभूयमका मायनसहरु अिगत छन ्भनेि सुयनयित गनमको लायग मुल्िाांकन गनमपछम। िो सिम 

साििणको जानकािी अयिकाि सुयनयित गनमको लायग हो । 

2.2 यनियमत रुपमा (जस्त ै मायसक िा रैमायसक) आफ्नो काम बािे सिम सािािणलाई रिपोटम गनम ि 

सािमजयनक प्रयतक्रक्रिा सङ्कलन गनम; 

2.3 Legco को अभ्िास सरुप हुन,ु यजल्ला स्तिको सािमजयनक सुनिाई सञ्चालन गनम जसल ेसामूदािको समूह 

ि सिकाि बीच प्रत्िक्ष सांिाद ि प्रशनहरुको अनुमयत क्रदन्त्छ । िसल ेसांचाि ि उत्तिदायित्ि बयलिो बनाउन 

ि सिम सािािणको आिाजहरु सुन्नको लायग सुयनयित गछम । 

 

3. नागरिक सहभायगताको बढािा ि सामदुायिक यनणमिहरुको लायग प्लटेफममको स्थापना 

3.1 सामूदािको समूह ि यनणमि गदाम स्थायनिहरुको प्रत्िक्ष सहभायहताको िृयध्द गनम, उदाहिणको लायग 

यियभन्न सयमयत ि काम गन ेसमूहहरुमा समूदायिक समूहहरुको प्रयतयनयित्ि िृयध्द गनम सक्रकन्त्छ ।सामुदाि 

समूहहरुको प्रयतयनयिहरुको चुनाि द्वािा भन्त्दा यनिुि गनुमपछम । 

3.2 महत्त्िपणूम सामायजक एजेन्त्डाको यनणमिहरुमा सहभायग बन्न ि यियभन्न साझेदािहरुलाई सामुदायिक 

पिामशम ि यनणमि स्थापना गदाम आफ्नो सोचहरुको व्यि गनमको लायग अनुमयत क्रदन्त्छ । 

3.3 शम शुई पो नागरिक सांगठन सठबांिन साँग यनियमत रुपमा बैठकहरुको व्यिस्था गनम ि शम शुई पो 

नागरिक प्लेटफाममको कािामन्त्ििनमा प्रगयतको जााँच गनम; 

 

4. सांभायित सामदुायिक द्वन्त्दलाई सामान रुपमा हेनम ि पिामशमक सांस्कृयतको स्थापना गनम 

4.1 यियभन्न साझेदािहरुको माझमा सांिाद ि सांचािको बढािा गनम जसल ेगदाम ‘सामायजक बजाि’ ि सडकमा 

सुत्ने मायनसहरुको सम्बयन्त्ित मुद्दाहरुको सम्बोिन गनम काम गन ेसमूहहरुको स्थापना गरिएको छ । 

4.2 सामुदािमा यियभन्न सामायजक समूहरुको बीचमा सहकारिता ि समझ बढाउनको लायग कोषको आिांटन; 

4.3 सामुदायिक छलफल ि पिामशमहरुको बढािा गन ेगयतयियिहरुमा कोष आिांटन गनेको लायग; 

 



5. यिशषे आिश्िकता भएका मायनसहरुलाई उत्तिदािी बन्न ुि बिाबि सहभायगताको बढािा गनम 

5.1  समुदािको यियभन्न समूहहरुको यियिि आिश्िकताहरुको जााँच ि सक्रक्रिा रुपमा प्रयतक्रक्रिा गनम; 

5.2 यिशेष आिश्िकता भएका मायनसहरुलाई उत्तिदािी बनाउनको लायग यियभन्न यजल्ला परिषद 

सयमयतहरुको प्रचलनको समीक्षा गरिन्त्छ । सब ैआिश्िक ि सम्भि परियस्थयतहरुमा, यिशषे आिश्िकता 

भएका मायनसहरुलाई यनिुि िा सहिोयगत गनम (उदाहिणको लायग अपङ्ग मायनसहरु, अल्पसांख्िक 

जायतका मायनसहरु ि एनजीओका प्रयतयनयिहरु) जसल ेसयमयतहरुमा यनणमि गदाम समािेश गनम सुयनयित 

गछम । 

5.3 सामुदािमा कमजोि समूहको यिशेष आिश्िकताहरुको सम्बोिनमा, प्रासांयगक काम गन ेसमूहको सुरु गनम 

ि सामुदािमा यिशेष आिश्िकता भएका मायनसहरुको सहभायगता प्रोत्साहन गनम थप कोषको आिांटन 

गरिएको हो । 

  


