स्मार्ट वालिङ कायटशािा गोष्ठी
प्रेस वक्तव्य
आँधीखोिा सभ्यताको सेरोफे रोमा रहेको हाम्रो सुन्दर नगर वालिङिाई अत्याधुलनक प्रलवलध , सामालजक र प्रशासलनक ज्ञान उपयोग गदै नयाँ स्वरुपको नगरको रुपमा लबकलसत गने उद्देश्यका साथ हामी सबैिे 'स्मार्ट वालिङ'को सपना
जन्माएका छौं। बहु-साँस्कृ लतक लबलबधतािे हाम्रो नगरको प्राकृ लतक सुन्दरतामा सुनमा सुगन्ध थपेको छ। यस्तो राम्रो हाम्रो नगरिाई 'स्वस्थ, समृद्ध र सुसंस्कृ त नगर' बनाउँदै देशमा मात्र होइन, संसार भरी कै िालग उदाहरणीय बनाउने सपना
नै 'स्मार्ट वालिङ' सपना हो।
यो सपनािाई यथाथटमा पररणत गनटका िालग नगर लभत्र तथा बालहर रहनुभएका उत्साही युवा जनसमूह , अनुभवी लवलशष्ट व्यलक्तत्व तथा दक्ष लवषय लवज्ञहरुको उजाट र सद्भाव एकै ठाउँमा ल्याउने ध्येयका साथ २०७४ असार १८ देखी २०
गते सम्म वालिङ नगरपालिकामा 'स्मार्ट वालिङ कायटशािा गोष्ठी ' सफितापुवटक सम्पन्न भएको छ। प्रलवलध , लशक्षा, समाज-लवज्ञान, पयटर्न, भौलतक पुवाटधार, शहरी लबकास, अथटतन्त्र आलद लवषयका लवज्ञहरु , राजनीलतक दिका
प्रलतनीधीहरु तथा जनप्रलतलनलधमाझ वालिङ नगरको अबको लबकासको स्पष्ट मागटलचत्र तयार गनटका िालग व्यापक बहस तथा प्रालवलधक पहि भएको छ ।
गृह सलचव िोकदशटन रेग्मी द्वारा उद्घार्न गररएको यस गोष्ठीमा शहरी लबकास लवज्ञ तथा पुवट सलचव लकशोर थापा , पयटर्न लवद तथा पयाटवरन संरक्षक मेघ आिे , राष्ट्र बैंकका पुवट कायटकारी लनदेशक लत्रिोचन पंगेनी, सुचना प्रलवलध लवज्ञ
मनोहर भट्टराई, सुचना प्रलवलध लवज्ञ लवज्ञान लघलमरे, लशक्षालवद प्रमोद ढकाि, लशक्षा लवद लशलशर खनाि तथा संघीय मालमिा तथा पुनलनटमाटण लवज्ञ नारायण श्रेष्ठ िगायत लवज्ञहरुिे प्रस्तुलत गनुट भएको लथयो।
'स्मार्ट वालिङ' लनमाटणका िालग लभजन , लमसन, दीघटकािीन योजना, पुवाटधार लवकास, सडक, खानेपानी, स्वास््य सेवा सुलवधा , स्तरीय अस्पताि , लबजुिी, प्रलवलध, कृ लष, भेषभुषा, ई-पालकट ङ, ई-अविोकन, ई-लसकाइ, पेपरिेस
(बेकागजी सेवा), छररतो सेवा, आवाश, पयटर्न, खुिा लसकाइ, ई-कमसट, अज्ञाटनीक उत्पादन तथा उपभोग, आँधीखोिा संरलक्षत क्षेत्र , पाराग्िाइलडङ, साहलसक पयटर्न के न्र, खेिकु द के न्र, सामालजक सद्भाव, होमस्र्े (घरबास पयटर्न),
सहकारी तथा आलथटक व्यवस्थापन र सरसफाइ तथा फोहर व्यवस्थापन सम्बन्धी योजना, सरसल्िाह र सुझावहरु प्राप्त भएको छ।
उक्त गोष्ठीमा उठे का लबषयवस्तुहरु बुँदागत रुपमा यस प्रकार छन् :
क) सार्वजननक सेर्ा तथा क्षमता निकास ई-सेवा, ई- लसकाइ, ई-लनररक्षण, गुनासो सुनवु ाई, गुनासो प्रलतकृ या आलद िागायतका लवशेष योजनाहरु बनाइ अगालड बढ्न पने आवश्यकता देलखएको छ। स्मार्ट वालिङ फोन एप द्वार यसिाई सबि पानट सलकने छ।
ख) आनथवक निकास
पयटर्न लबकास, साहलसक पयटर्न, स्मार्ट खेती, रोजगार प्रवधाटनका मौलिक योजनाहरु, आमासमुहिाई िलक्षत गरी रोजगार मुिक सीप र घरेिु उद्योग सन्चािन , कर व्यवस्थापन िाई छररतो गनुटपने आलद आवश्यकता देलखएको
छ। भुउपयोगको योजना ल्याइने छ। कृ लषको लबकासका िालग लसंचाइ योजना ल्याइनेछ।
ग)
सामानजक निकास
स्मार्ट वालिङका स्मार्ट नागररकक िालग आचार संलहता हामी नगरबासी आफै ँिे तोक्न पने र त्यसिाई िागु गनट पने आवश्यकअता देलखएको छ।
नगरमा स्मार्ट नगर सङ्रहािय, पुस्तकािय, मनोरन्जन के न्र तथा बाि उद्यान स्थापनाको आवश्यकता देलखएको छ। स्वास््य सेवामा अत्याधुलनक प्रलवलधको प्रयोग गदै सेवािाई लछर्ो छररतो तथा भरपदो बनाउन पने आवश्यकता
देलखएको छ । सावटजलनक लशक्षाको सुधारका िालग योजना ल्याउन पने आवश्यकता छ । र्ेिीमेलडलसनको र्ेक्नोिोजी प्रयोग गदै अन्य क्षेत्रका लवशेष लचलकत्सकहरुिाई दौत्य सम्बन्ध माफट त यहाँको स्वास््य सेवा सुधारका िालग
पहि गररनेछ । खुिा लसकाइ, िागु औसध दव्ु यटवसन रोकथाम , बािबलिका नलजक हुने ठाउँ तथा शैलशक संस्था र धालमटक स्थिको लनलित घेरामा मलदरा तथा धुम्रपान लनषेलधत क्षेत्र बनाउने आवश्यकता देलखएको छ
।
आलवष्ट्कार के न्र स्थापना गररनेछ ।
घ) पुर्ावधार निकास
खानेपनी तथा सडक नपुगेको कु नै घर नरहने गरी शीघ्र अलत शीघ्र काम गररने छ। वालिङमा राजामागट बाहेक तीन तहको ररङ् ग रोड सडक बनाउन पने आवश्यकता देलखएको छ। लवलभन्न प्रायोजनका िालग क्षेत्र छु र्् याएर नगरको
के न्र क्षेत्रबार् उत्पादन क्षेत्र अथवा जोडीएका गाउँ सम्म रुत मागटको िालग दीघटकािीन योजना बनाउन पने आवश्यकअत देलखएको छ।
नयाँ क्षेत्रहरुमा आवास लवकासका िालग ल्यान्ड पूलिङ को तररका द्वारा व्यवलस्थत शहरको लबकासको स्पश्र् मागटलचत्र बनाउन पने देलखएको छ।
पयटर्नको लबकास कै िालग पुवाटधर लबकास पलहिो प्राथलमकअता देलखएको छ।
ङ)

िातार्रण तथा नर्पद व्यर्स्थापन

आँधीखोिा संरलक्षत क्षेत्रको अवधारणामा अँधीखोिािाई लजलवत रुपको अलधकार सम्पन्न अगं मानेर नदीको अलधकार सुरलक्षत गनुट पने छ।
बातावरण संरक्षणका िालग स्पष्ट मापदन्ड बनाएर िागु गराउन पनट आवश्यकता देलखएको छ।
लवपद व्यवस्थापनका िालग लवशेष र्ोिी गठन गरी आवश्यक सुधारका अध्ययन गररने छ। बाढी, पलहरो तथा अन्य प्राकृ लतक लवपदका बेिा लछर्ो भन्दा लछर्ो सुचना प्राप्त गरी उद्धार कायट स्मन्वय गनटका िालग ड्रोनको प्रयोग बारे
अध्ययन गररने छ।

गुरुयोजना :
सुन्दर नगर वालिङ लवश्व प्रलसद्ध पयटर्कीय शहर पोखरा र िुलम्बनी बीच अवलस्थत नगर भएको हुनािे पयटर्निाई लवशेश आधार बनाउँदै नगर लबकासको गुरु योजना तयार पानट पने प्रकर् भएको छ। स्थालनय तहमा रोजगर लसजटन,ा
अबको दस वषट पलछ चालहने जनशालक्त तथा सामालजक स्तरिाई ध्यान राख्दै अलहिे त्यस्का िालग चालहने सामालजक संरचना , शैलक्षक पुवाटधार, सामालजक पुवाटधार, तयार गनटका िालग एक मलहना लभत्र गुरु योजना तयार पाररने
छ।
लबषयगत लवज्ञहरुको एउर्ा गुरु योजना लनमाटण सलमती गठन गरेर उक्त गुरु योजनािाई फे री एक पल्र् जनताको सुझावका िालग प्रकालशत गरी आवश्यक सुधारहरुिाई ग्रहण गरेर त्यसिाई काव्याटन्वयन तफट बढाइने छ।
पत्रकार सम्मेलनमा उठे का प्रश्नहरु र नगर प्रमुखको प्रनतकृ या
१.

कृ लषिाई आधार मानेर लसंचाइको योजना ल्याउन पने ल्याइेको छै न , पयटर्नका मात्र कु रा गररएको छ। प्रकाश डोटेल - ( नगर प्रमुखको प्रनतकृ या - कृ लष सम्बन्धी योजनाहरु आलथटक लबकास सलमती अन्तगटत
बनाइन्छ । पयटर्नको लबकास भएकै छै न, त्यसिाई पलन अब महत्व लदन पने भनेर भलनएको हो। कृ लषिाई नै नजरअन्दाज गरेर पयटर्नमा ध्यान लदइने होइन। )
व्यवसालयक कृ लष बढाउँदै उत्पादन बधाईने छ। बाँझो रहेका जग्गाहरुिाई नगरपलिका माफट त भु उपयोग गररनेछ।)

२.

स्मार्टको शुरुवात कहाँबार् हुन्छ? सुचना जनता सम्म पुयाटउने माध्यम के हुन्छ ? मोहन गुरुङ ( प्रलतकृ या - स्मार्ट लसर्ीको शुरुवात हामीहरु सबैबार् हुन्छ। हामी सबै जनता , जनप्रलतलनलध तथा कमटचारीहरु सबैबार् हुन्छ।
फोन एपको प्रयोग द्वारा, वेबसाइर्बार् सुचना पठाइने छ।)

३.

लसद्धाथट राजमागटको लवस्तार बारे के ही कु रा छै न ? ( राजमागट लवस्तार हुन्छ। यसका िालग सडक लवभाग सँग सहमलत हुदँ ैछ। वालिङ नगरपालिका लभत्रको राजमागटिाई चार िेनको बनाएर सँगै फु र्पाथको पलन व्यवस्था
गररनेछ।)

४.

सुरक्षा सम्बन्धी योजनाहरु के छन्? ( सुरक्षा सम्बन्धी कानुनहरु बनाइनेछ। िागु औसध दरुु पायोग रोके र नगरिाई सबैका िालग सुरलक्षत बनाइनेछ।)

