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बाणगङ्ा नगरपालिकािाई २०७८ श्ावण १५ 
गत े एक भब्य समारोिकाबीच बािमैत्ी स्ानीय 
शासन नगर घोरणा गररएको छ । उक्त काय्क्रम 
नगर प्रमुख श्ी मंगि प्रसाद थारुको अध्यक्षता र 
पूव् कृषर तथा पशुपंक्षी षवकास मन्ती माननीय श्ी 
चक्रपाणण खनाि (बिदेव) को प्रमुख आषतथ्यतामा 
काय्क्रम सम्पन्न भएको िो ।

नगर उपप्रमुख चक्रपाणी अयािे् काय्क्रममा 
पालनुभएका अषतथथिरुिाई स्ागत गददै बािमैत्ी 
स्ानीय शासन नगर घोरणाका चरणबद्ध 
काय्क्रमिरुमा सियोग पुराउने सबमैा धन्यवाद 
हददैँ यसको षनरन्तरताको िागग सबिेै आ-आफनो 
जिम्वेारी पुरा गनु्पनने बताउनुभएको थथयो ।

प्रमुख अषतथथद्ारा पानसमा बत्ति बािेर र 
षवरुवामा ििाप्ण गरेर काय्क्रमको उद ्घाटन 
गनु्भएको थथयो । बाणगङ्ा नगरपालिकाको 
बािबालिका स्स्ती प्रषतवेदन, २०७८ णशक्षा, यवुा 
तथा खेिकँुद शाखा प्रमुख उपसत्चव बाबरुाम 
भट्टराईिे प्रस्तु गनु्भएको थथयो ।

सूचनाको हक, पारदर्शीता तथा 
जवाफदेहहता प्रवर्धन गनने हेतुले यस बाणगङ्ा 
नगरपाललकाले सूचनाको साव्धजननकीकरण 
गनने काय्धको ननरन्तरताको रुपमा भाद्र 
महहनाको माससक बुलेहिन प्रकार्नमा 
ल्ाएको छ । यस अवसरमा नगरपाललकाले 
सम्ादन गरेका प्रमुख काय्धहरु, सेवा प्रवाह, 
नवकास ननमा्धणका गनतनवसरलाई यस अङ्कमा 
समावेर् गररएको छ । 

नागररक केन्द्रित र्ाससन, हदगो एवम ्
सहभागगतामूलक नवकास र प्रभावकारी 
एवम् मागमा आराररत सेवाप्रवाह अहहलेको 
समयको माग हो ।  त्यसका लागग जनताको 
नजजकको सरकारको रुपमा रहने स्ानीय 
तहले आफना काय्धर्ैली, व्यवहार एवम ्
दृनटिकोणलाई समयानुकूल सुरार एवम ्
पररमाज्धन गन्ध जरुरी छ । हाम्ा काय्धर्ैलीहरु 
एवम् चचन्तन जनतालाई राज्यप्रनत नवकर्धण 
पैदा गनने होइन अपनत्व एवम् सहकाय्धमूलक 
संस्ार तफ्ध  प्रेररत गनने हुनु अपररहाय्ध छ । 

यस नगरपाललकाले आफनो मुखपत्रको 
रुपमा बुलेहिन प्रकार्न गनु्धको उदे्श्य 
सूचनाको संस्ागत संचार माफ्ध त सचेत 
जजम्ेवार एवम् सहयोगी नागररक समाज, 
उपभोक्ा एवम् नगरवासी माफ्ध त यहाँको 
समृगधिमा इट्ा थप गनने नै हो । 

नगरपाललका यहाँहरुको सुखदुखःमा 
रातहदन सहकाय्ध गरररहेको छ र 
आगामी हदनमा पनन यसलाई थप उन्नत 
बनाउने प्रनतबधिता पनन गद्धछौ ं । समू्ण्ध 
नगरबासीहरुमा नगरले प्रवाह गनने सेवा, 
नवकास र र्ासनका हरेक प्रहरियामा 
रचनात्मक सहयोग एवम् सहकाय्धको समेत 
अपेक्ा गरेका छौ ं। 

सम्पादकीयबाणगङ्ा नगरपालिका द्ारा नगरिाई 
बािमैत्ी स्ानीय शासन घोरणा

प्रमुख अषतथथ चक्रपाणण खनाि (बिदेव)
िे बाणगङ्ा नगरपालिकािाई बािमैत्ी स्ानीय 
शासन नगरको प्रमाणपत् प्रदान गददै बाणगङ्ा 
नगरपालिका षवकास र णशक्षाको दृषटििे माथथ 
उठेको नगरपालिका िो । यसमा यिाकँा िनता 
र ती िनताबाट षनवात््चत िनप्रषतषनथध सबकैो 
संिग्नता रिकेो छ । बािमैत्ी स्ानीय शासनिाई 
षनरन्नतरता हदन आफू स्यम ्पषन िाग्ने प्रषतवद्दता 
सहित बाणगङ्ा नगरपालिकािाई िार्दक बधाई 
हदनुभएको थथयो। 

काय्क्रममा षवणशटि अषतथथ राषटिरिय सभा सदस्य 
माननीय षबमिा थघगमरेज्ुिे नगरिाई बािमैत्ी 
घोरणा गन् प्रथमचरणबाट सेवा पुराउनुहुने सब ै
महििा स्यंसेषवका र सब ै स्ास्थ्यकममीिरुिाई 
षवशेर धन्यबाद हदनुभएको थथयो । साथ ै उिािेँ 
नगरिे बािमैत्ी स्ानीय शासन घोरणा गन् सकु् 
सब ैनगरबासीको गौरवको षवरय भएको र नगरिे 
बौद्ध णशक्षा स्ानीय पाठ्यक्रम िागू गरेकोमा षवशेर 
धन्यवाद हदनुभएको थथयो । यस पलछ महििा 
हिसँा मुक्त नगरपालिका घोरणाको िागग पिि 
गनु्पनने अनुरोध गनु्भएको थथयो । नगरपालिका 
णभत् अथधकासँ यवुािरु िागूपदाथक्ो कुितमा 
फसेको अवस्ा रिकेोिे कुितमा फस्न नहदनका 
िागग नगरिे काय्क्रम संचािन गनु्पनने र 
सकरात्मक सोचँका काय्क्रमिरु संचािन गनु्पनने 
बताउनुभएको थथयो । 

माननीय पूव् मन्ती दीपकुमार उपाध्यायज्ूिे 
शुभकामना मन्तव्य राखदै िामी सब ैअणभभावक, 
िनप्रषतषनथध सब ै रािषनषतक दिका प्रषतषनथध 
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एवं पदाथधकारीिरु सबकैो जिम्वेारी थप बढेको 
कुरा व्यक्त गनु्भएको थथयो साथ ै उिािेँ यस्ा 
काय्क्रमको हदगोपनाको िागग िामी सबकैो सोचँमा 
पररवतन् हुन आवश्यक रिकेो बताउनुभएको 
थथयो । साथ ैउिािेँ रािषनषतक अस्स्रतािे गदा ्
खतराको बादि मडारररिकेोिे सबिेै सहिष्ुता 
अपनाउन नसके देश दघु्टनामा पन् सक् ने भनै् 
बाणगङ्ा नगरपालिका र सब ै नगरबाथसिरुिाई 
िार्दक बधाई ज्ापन गनु्भएको थथयो ।

त्यसैगरी प्रदेश सभा सदस्य माननीय 
षबष्ुप्रसाद पन्ीज्ूिे शुभकामना मन्तव्य राखदै 
िनताको िीवनस्र मिबदु नभएसम् यस्ा 
काय्क्रमिरु हदगो रुपमा स्ाषपत नहुने भएकोिे 
यस्ा काय्क्रमसँगै नगरका सब ैिनताको आर्थक 
िीवनस्रिाई सुधार गनने खािका काय्क्रमिरुिाई 
प्राथगमकता हदनुपनने बताउनुभएको थथयो । 

जिल्ा समन्वय प्रमुख श्ी नारायणप्रसाद 
खनाििे बाणगङ्ा नगरपालिकािे भौषतक 
षवकासको साथसाथ ै सामाजिक षवकासमा 
मित्वपूण् उपिब्ी िाथसि गरेकोमा षवशेर 
धन्यवाद हदनुभएको थथयो र यस्ो मित्वपूण् 

बािमैत्ी स्ानीय शासन............

काय्क्रममा लछमेकी स्ानीय तििरुको प्रषतषनथधत्व 
नहुनुिे अन्य स्ानीय तििाई बािमैत्ीमा कम 
चासो रिकेो आफूिे  मिसुस गरेको बताउनुभएको 
थथयो । 

जिल्ा समन्वय उपप्रमुख श्ी तारावती 

चौधरीज्ूिे बािमैत्ी व्यविार कागिमामात् 
थसगमत नभएर िामी सबकैो व्यविारमा अषनवाय् 
िागू गन् सब ै सरोकारवािािरु प्रषतवद्ध हुनुपनने 
बताउनुभएको थथयो साथ ै बाि षववाि अन्त्य 
गनने खािका काय्क्रमिरुिाई षनरन्तरता हदनुपनने 
बताउनुभएको थथयो ।

नेपाि कम्षुनटि पाटमी एमािे-जिल्ा अध्यक्ष 

श्ी झषविाि पोख्ेििे नगरिाई िार्दक बधाई 
सहित षनरन्तरता र सफिताको शुभकामना 
व्यक्त गनु्भएको थथयो । साथ ै बािबालिकाको 
मन्तव्यिाई प्रशंसा गददै सब ै अणभभावकिरुिे 
आिको बािबालिकािाई आफनो देश, मातभुृगम 
र संसृ्षतको बारेमा थसकाउन पहििो आवश्यकता 
भएको बताउनुभएको थथयो । उिािेँ स्स् 
वातावरण, सन्तलुित खाद्ान्निाई उपभोग गन् 
िोड हदनुभएको थथयो ।

त्यसैगरी नेपािी कंाग्ेसका जिल्ा प्रषतषनथध श्ी 
िररराि थघगमरेिे यस्ा काय्क्रमिरु अनन्तसम् 
चलिरिने प्रहक्रया भएको र देश षवकासको मेरुदण्ड 
बािबालिका भएकोिे यसिाई षनरन्तरता हदनुपनने 
बताउनु भएको थथयो ।

काय्क्रममा बाणगङ्ा नगरपालिकाका प्रमुख 
प्रशासकीय अथधकृत श्ी बासुदेव खनाििे 
बािमैत्ी स्ानीय शासन घोरणा ठूिो चुनौतीपूण् 
काय् भएको र षवषवध चुनौतीिरुको सामना 
गददै सफिता प्राप्त भएकोिे यस अणभयानमा 
संिग्न सब ै सरोकारवािािरुिाई षवशेर धन्यवाद 
हदनुभएको थथयो ।

काय्क्रममा बािसञ्ािबाट प्रज्ज्वि बस्याि 
र अच्ना आचाय्िे आफनो मन्तव्य राखेका 
थथए । त्यसैगरी बािमैत्ी राषटिरिय प्रणशक्षक षबष्ु 
चौवे, नगर प्रवक्ता एवं बािमैत्ी स्ानीय शासन 
काय्क्रमको सासृँ्षतक संयोिक श्ी षबष्ु 

प्रसाद पौडेि िगायतिे शुभकामना मन्तव्य 
राख्ुभएको थथयो र काय्क्रम सञ्ािन बाणगङ्ा 
नगर सामाजिक षवकास संयोिक णभष्म प्रसाद 
भुसाििे गनु्भएको थथयो । 

उक्त काय्क्रममा िनता नमूना मा.षव., 
हििवट् आवाणशय मा.षव., ज्ानपुञ् बोर्डङ सू्ि, 
बािज्ोषत ईङ्लिस बोर्डङ सू्ि िगायतिे 
सागंगषतक काय्क्रम प्रस्तु गरेका थथए । 

उक्त काय्क्रममा बािमैत्ी काय्क्रम 
फोकिपस्न बाबरुाम भट्टराई, स्ानीय शासन 
प्रणशक्षकद्य षबष्ु प्रसाद चौवे, कमिराि पन्ी, 
घरघरमा णशक्षा तथा अात्म णशक्षा अणभयान संस्ा, 
थसद्धाथ ्सामाजिक षवकास केन्द्र, नगर बाि सञ्ाि 
नगर अध्यक्ष, सब ैवडाका स्ास्थ्य ईन्ािि्रु र 
सब ै वडाका बािमैत्ी सििकताि्रुिाई सम्ान 
गररएको थथयो । 

बतास फाउण्डेसनद्ारा 
नगरपालिकािाई स्ास्थ्य 

सामाग्री हस्ान्तरण 

  बतास फाउणे्डसनद्ारा Sida-Sweden र 
Islamic Relief World wide Nepal 
को आर्थक सियोग र  LIDO कषपिवस्कुो 
सिकाय्मा कषपिवस् ु जिल्ामा सञ्ालित 
"कोणभड-१९ आकस्मिक प्रषतकाय् पररयोिना" 
अन्तग्त बाणगङ्ा नगरपालिकािाई  रु. २३ िाख 
बराबरको षवणभन्न स्ास्थ्य सामग्ीिरु  उक्त बतास 
फाउणे्डसनका अपरेसन कोहडनेटर श्ी षविय थसिं 
ठकुरीिे एक काय्क्रमकाबीच नगर प्रमुख श्ी मंगि 
प्रसाद थारु र उपप्रमुख श्ी चक्रपाणी अयाि् ज्ूिाई 
स्ास्थ्य सामग्ी िस्ान्तरण गनु् भएको थथयो ।
   स्ास्थ्य सामग्ी अन्तग्त आईसोिेशन सेन्टरको 
िागग बडे १५ थान, पल्स अक्सिगमटर ५० थान, 
एन ९५ मास् २०० प्ाक, षप.षप.ई. २०० सेट, 
स्याषनहटिाईर १०० गम.िी.१५० थान, सर्िकि 
ग्लबस १०० थान, सर्िकि मास् १०० प्ाकेट, 
णभहटएम हकट ६०० थान, अक्सििन  कनसेन्टर २ 
थान, वेटुरी मास् २० थान, अक्सििन थसलिण्डर 
४६ लिटर ७ थान, अक्सििन थसलिण्डर १० 
लिटर ७ थान, आईसोिेसन हकट ५०० थान 
नगपालिकािाई उपिब् गराएको छ । 



3                    मासिक बलेुटीन, २०७८ भदौ         पेज नं.

मासिक बलेुटीन, २०७८  भाद्र

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ाबाणगङ्ा



3 4                    मासिक बलेुटीन, २०७८ भदौ         पेज नं.

मासिक बलेुटीन, २०७८  भाद्र

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

पर्ु नवकास काया्धलय भवन हस्ान्तरणपर्ु नवकास काया्धलय भवन हस्ान्तरण

कषपिवस् ु जिल्ाको बाणगंगा नगरपालिकाको 
प्राङ्ण णभत् बनेको पशु षवकास कायाि्यको 
नव भवन नेपाि िाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन 
आयोिनािे एक काय्क्रमकाबीच नगरपालिकािाई 
िस्ान्तण गरेको छ । नगरपालिकाको 
भवनमा उक्त आयोिनाद्धारा आयोजित 
भवन िस्ान्तरण काय्क्रमका षबच सो भवन 
नगरपालिकािाई िस्ान्तरण गररएको िो ।

 भवन िस्ान्तरण काय्क्रममा बोलै् बाणगंगा 
नगरपालिकाका प्रमुख मगंि प्रसाद थारुिे 
यस भवनको षनमाणप्लछ नगरणभत् पशुपािन 
व्यवसाय गरेका कृरकिाई नगरबाट प्रदान गररने 
पशु हवकास सम्बन्ी सेवाप्रवािमा सब ै नगरवासी 
कृरकिरुको सििसरि पहँुच र नगरणभत्का 
११ वटा वडािाई छुट्टाछुटै्ट रुपमा  दधु, मि र 
अण्डाको पकेट क्षते्का रुपमा षवकास गनने नगरको 

योिनािाई टेवा पुगे्न बताउनु भएको थथयो।
   त्यस्ै नगरपालिकाका उप प्रमुख चक्रपाणण 
अया्ििे बाणगंगा नगरपालिका धान, गहँु, दधु, 
मि, मासु र कुखुराको अण्डा आत्मषनभ्र रिेको 
बताउदै षनया्तमा िोड हदई कृरकिाई व्यवसाययक 
बनाउन नगरपालिकामा नया ँभवनबाट नै षनयगमत 
सेवा प्रदान गन् िागेको िानकारी गराउनु भयो।
उक्त  काय्क्रममा   नगरपालिकाका  प्रमुख 
प्रशासकीय अथधकृत बासुदेव खनाििे पशुपािन 
गरेका कृरकिाई प्रोत्ािन गनने तथा व्यवसायीक 
प्रवध्नका िागी नगरपालिकािे नीषत तथा 
काय्क्रम ल्ाउने िानकारी गराउनु भएको थथयो ।
   नेपाि िाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन 
आयोिनाद्धारा आयोजित भवन िस्ान्तरण 
काय्क्रममा आयोिना प्रमुख षबश्वनाथ गौतम 
र आयोिनाका बुटविस्स्त काया्ियका प्रमुख 
पुररोतिम गत्पाठीिे उक्त भवन षनमाण्िे यस 
क्षेत्का पशुपािन कृरकिाई सेवा लिन सिि 
हुने बताउदै थप सेवा प्रदान गन् नगरपालिकािे 
उपकरण व्यवस्ापनमा िागु्न पनने सुझाव 

हदनु भएको थथयो ।
     नगरपालिकाको भवन 
प्राङ्ड छेउमा षनमाण ्
भएको पशु षवकास 
काया्िय कररव १ करोड 
७ िाख बहढ िगानीमा 
षनमाण् भएको बाणगंगा 
नगरपालिकाका पशु 
षवकास शाखाका प्रमुख राि 
कुमार षतवारीिे िानकारी 
हदनु भएको थथयो।

  बाणगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ६ 
अन्तग्त पनने िक्ष्मणघाट कषपिवस् ु
जिल्ाको नै धार्मक, ऐषतिाथसक तथा 
पय्टकीय स्िको रूपमा पररत्चत 
छ।  उक्त स्ानमा षनमाण् गररएको 
णशवमुर्त र १०८ णशवलिङ्को दश्नका 
िागग ििारौ ं श्द्धािु भक्तिनिरुको 
घईुंचो िागे्न गद्छ ।  

लक्ष्मणघाि ः एक रार्मक लक्ष्मणघाि ः एक रार्मक 
तथा पय्धिहकय स्लतथा पय्धिहकय स्ल

बाणगङ्ा नगरपाललका वडा नं. ६ लक्ष्मणघाि मन्ददिर मा श्रधिालु भक्जनहरुबाणगङ्ा नगरपाललका वडा नं. ६ लक्ष्मणघाि मन्ददिर मा श्रधिालु भक्जनहरु
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सरकारी तथा अन्य सेवाबाट कम्चारीिरुको 
समायोिन भई बाणगङ्ा नगरपालिकामा कामकाि 
गन् खटाइए पश्ात साषवकको स्ानीय षनकायको 
सेवामा प्रवेश गरी िािसम् स्ायी रुपमा काय्रत 

स्ानरीय सडेवाका कम्मचाररीहरुको स्रवृद्धि

समायोिन व्यवस्ापन सम्बन्मा कानुनी 
व्यवस्ा गन् वाञ्छनीय भएकोिे स्ानीय सरकार 
संचािन ऐन, २०७४ को दफा १०२ को उपदफा 
१ बमोजिम बाणगङ्ा नगरपालिकाको नवौ नगर 
सभािे "कम्चारी समायोिन व्यवस्ापन सम्बन्मा 

व्यवस्ा गन् बनेको ऐन, २०७८" सवस्म्तरुपमा 
पाररत गरर कायान््वयन गरेको छ। 

साषवकमा स्ानीय षनकायमा स्ायी 
रुपमा सेवा प्रवेश गरी नगरपालिकामा सरुवा, 
समायोिन तथा पदस्ापन भएका र समायोिन 
हँुदाका बखत वढुवा तथा स्रबृगद्ध नभएका 
अनवरतरुपमा नगरपालिकामा काय्रत स्ानीय 

सेवाका स्ायी  कम्चारीिरुको वृत्ति षवकास 
रोहकएको गुनासोिाई सम्बोधन गददै उक्त ऐनको 
व्यवस्ा बमोजिम बाणगंगा नगरपालिकािे 
षवणभन्न पद तथा तिमा काय्रत नगरपालिकाका 
स्ानीय सेवाका ७ िना स्ायी कम्चारीिरुको 
नगरपालिकाको भवनमा एक काय्क्रमकाषबच 

स्रवृगद्ध गररएको छ । 
उक्त काय्क्रममा नगरका णशक्षा, युवा तथा 

खेिकुद शाखा प्रमुख उपसत्चव श्ी बाबुराम 
भट्टराईिे स्रवृगद्ध हुने कम्चारीिरुिाई अषवर  

हटका तथा प्रमुख प्रशासकीय अथधकृत श्ी 
बासुदेव खनाििे स्रवृगद्ध पत् प्रदान गन्ु भएको 
थथयो ।  उक्त ऐनको व्यवस्ा बमोजिम स्रवृगद्ध 
हुन योग्य कम्चारीिरुिाई स्रवृगद्ध पत् प्रदान 
गददै आगागम हदनिरुमा पषन कत्व्यषनष्ठ  भई 
आफनो काय् सम्पादन गन्  शुभकामना व्यक्त 
गन्ु भएको थथयो । 

रिकेा कम्चारीिरुको स्र बगृद्ध नहँुदा स्ानीय 
सेवाको समग् कम्चारीको वतृ्ति षवकास अवरुद्ध 
भएकोिे कम्चारी समायोिन ऐन, २०७५ को 
दफा २३ को अधीनमा रिी त्यस्ा कम्चारीिरुको 

उक्त ऐन बमोजिम स्रवृगद्ध भई अथधकृत 
सातौ,ं अथधकृत छैटौ,ं सिायकस्र पाचँौ हुने 
कम्चारीिरुमा क्रमशषः अथधकृत छैठौ ं श्ी 
शान्ताराि आचाय्, सिायकस्र पाचँौ श्ी 
गोषवन् आचाय्, अथससे्टण्ट सबईह्िषनयर 
सिायकस्र चौथौ श्ी ईन्द्रमणण गैरे,  अथससे्टण्ट 
सबईह्िषनयर सिायकस्र चौथौ श्ी कृष् 
प्रसाद पोखे्ि,  सिायकस्र चौथो श्ी कृष् 
प्रसाद खनाि, सिायकस्र चौथो श्ी दगुा्देवी 
शमा् तथा सिायकस्र चौथो श्ी धनीराम चौधरी 
रिेका छन् । 

स्रवृगद्ध हुने सबै कम्चारीिरुिाई बाणगङ्ा 
नगरपालिका पररवारको तफ्बाट उतिरोतिर 
प्रगषतको शुभकामना । 

थस.नं. संचािक संस्ािरुको नाम सम्पक् नम्बर

१ षपपरा अस्पताि ९८४७०३६५८६

२ नेपाि रेडक्रस सोसाईटी-बाणगंगा ९८४७०३३०५३

३ शान्न्त श्िृना यवुा नेपाि ९८५७०३६४८९

४ बाणगंगा यातायात व्यवसायी सगमषत ९८५७०५४२५५

५ थस एण्ड थस अस्पताि ९८५७०१६४११

६ कषपिवस् ुिथेसस ९८५७०५००२२

नगरभित्र  ववभिन्न संस्ाहरुद्ारा 
संचालित एम्बुिडेन्सको सम्पक्म  

नम्वरहरु
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नगर पररसरमा फूिबाररी वनमा्मण तथा वृक्ारोपण काय्मक्रम

२०७८ श्ावण महिनाको १६ गते शषनबारका हदन बाणगङ्ा नगरपालिकाका 
नगर प्रमुख मंगि प्रसाद थारु, नगर उपप्रमुख चक्रपाणण अया्ि ,  प्रमुख 
प्रशासकीय अथधकृत बासुदेव खनाि िगायत नगरपालिकाका षवणभन्न शाखामा 
काय्रत कम्चारीिरुिे संयुक्तरुपमा बाणगङ्ा नगरपालिका पररसरमा फूिबारी 
षनमा्ण, वृक्षारोपण,  सरसफाई तथा सौन्य्करण काय्क्रम सम्पन्न भएको छ।  

उक्त काय्क्रममा नगर पररसरमा फूिबारी षनमा्ण र सरसफाई गरर षवणभन्न 
प्रकारका फूिका बोट षबरुवा िगाउने काय्समेत सम्पन्न भएको छ । 

नगरपाललका पररसरमा सरसफाई तथा सौदिय्धकरण पश्ात नगरपाललका भवन तथा पररसर ।नगरपाललका पररसरमा सरसफाई तथा सौदिय्धकरण पश्ात नगरपाललका भवन तथा पररसर ।

नगरपाललका पररसरमा सरसफाई तथा सौदिय्धकरण गददै कम्धचारीहरु । नगरपाललका पररसरमा सरसफाई तथा सौदिय्धकरण गददै कम्धचारीहरु । 

नगरपाललका पररसरमा फूलबारी ननमा्धणको लागग लेआउि तयारी  गददै प्रमुख प्रर्ासकीय असरकृत ।नगरपाललका पररसरमा फूलबारी ननमा्धणको लागग लेआउि तयारी  गददै प्रमुख प्रर्ासकीय असरकृत ।

नगरपाललका पररसरमा वृक्ारोपण गददै नगर उप प्रमुख चरिपाणण अया्धल । नगरपाललका पररसरमा वृक्ारोपण गददै नगर उप प्रमुख चरिपाणण अया्धल । 

नगरपाललका पररसरमा वृक्ारोपण गददै नगर प्रमुख मंगल प्रसाद थारु । नगरपाललका पररसरमा वृक्ारोपण गददै नगर प्रमुख मंगल प्रसाद थारु । 

सब ैहकथसमका व्यक्क्तगत घटनािरु 
घटना घटेको ३५ हदन णभत् सम्बन्न्त  
वडा कायाि्यमा गई घटना दता ्गरौ ं।

कृषर सम्बन्ी सब ैसूचनािरुको िानकारी लिन 
https://www.facebook.com/HBMBanganga

फेसबकु पेि िाईक गरर संिािमा िोहडऊँ ।
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पररचय:पररचय:
धान, गहँु अषन मकै पछीको 

प्रमुख बालिमा पद्छ आिु।आिु 
उत्ादकत्वमा पहििो स्ानमा र 
छेत्फिको आधारमा चौथौ स्ानमा 
पद्छ।

यसिे १९७२३४ िके्टर छेत्फि 
ओगटेको छ अषन कुि उत्ादन चािँी 
२६९०४२१ मेहटरिक टन रिकेो छ काभ्े, 
बारा, झापा, सोिुखुम्ब,ु इिाम, खोटाङ, 
कैिािी, बर्दया, भोिपुर, मकवानपुर, 
नुवाकोट, रुपने्िी, नविपरासी आहद 
जिल्ामा षवशेर गरी आिु खेती गररएको पाई्छ।

आिुको प्रयोगिे रक्तचाप, रक्तअल्पता, 
ग्यास्स्टरिकमा फाईदा पुयाउ्दछ। यसमा स्टाच्, 
प्रोहटन, फ्ाट, खषनि र काबबोिाइडरिेट पाई्छ।
उत्पत्री:उत्पत्री:

आिु दणक्षण अमेररकाको रैथाने िो र यो पहििे 
देखखनै इन्ासमा खेती गररन्थो। पछी १६औ 
शताब्ीमा स्पेषनश खोिकतािे् यरूोपसम् पुयाए्का 
थथए। (थोम्प्सन र केल्ी १९५७ )
नडेपािमा प्रचलित कडे हरी जात:नडेपािमा प्रचलित कडे हरी जात:
१) कुफ्ी ज्ोषत:
 यो िातको आिु मध्यम वर्गय िात (११०-

१२० हदन) अन्तग्त पद्छ। यो िातको आिु 
डडुवा प्रषतरोधी हु्छ। यसको फि ठुिो, िल्ा 
गोिाकार अषन फिको बोक्रा  सेतो रङको 
हु्छ। यसको कुि उत्ादन २०-२५ टन प्रषत 
िके्टर रिेको छ।

२) कुफ्ी थसनु्री:
 यो पछौटे िात (११०-१३० हदन)अन्तग्त 

पद्छ। यसको फि मध्यम खािको अषन 
गोिाकार हुनुको साथ ैबोक्रा  रातो रङको हु्छ। 
यसको कुि उत्ादन २५-३० टनप्रषत िके्टर 
रिकेो छ।

३) डेजिरे:
 यो अगौटे िात(७०-९० हदन ) अन्तग्त 

पद्छ। यो िात डडुवा रोगको बढी प्रकोपमा 
पद्छ। यसको पषन मध्यम खािको गोिाकार 
फि हुनुको साथ ैबोक्रा रातो हु्छ।

४) िनकदेव:
 यो तराइ, पिाड र हिमािमा  खेती गररने 

मध्यम वर्गय (१००-१२० हदन ) िात िो। 
यसको फि ठुिो सानो दबु ै हुने र बोक्रा रातो 
हुने गद्छ। २३ टनप्रषत िके्टर यसको उत्ादन 
रिकेो छ।

५) खुमि सेतो १:

 यो मध्यम वर्गय िात (१००-१२० हदन) 
अन्तग्त पद्छ। यसको फि गोिो, ठुिो, सानो 
अषन बोक्रा सेतो हु्छ। कुि उत्ादन २५ टन 
प्रषत िेक्टर रिेको छ।

६) खुमि रातो २ :
 यो  मध्यम वर्गय(१००-१२० हदने) िात िो। 

यसको फि मध्यम खािको हु्छ िसमा िल्ा 
रातो बोक्रा हु्छ। यो िातिे २०-२५ टन प्रषत 
िके्टर उत्ादन हद्छ।

७) कुफ्ी बािार:
 यो मध्यम वर्गय, ठुिो खािको गोिो अषन 

िल्ा सेतो बोक्रा भएको  फि हुने िात िो िनु 
प्राय: रोगिरुबाट सजििै ग्थसत हु्छ।

 यो तराइ, पिाड र हिमािमा  खेती गररने 
मध्यम वर्गय (१००-१२० हदन ) िात िो। 
यसको फि ठुिो सानो दबु ैहुने र बोक्रा रातो 
हुने गद्छ। २३ टनप्रषत िके्टर यसको उत्ादन 
रिकेो छ।

वातावरण:वातावरण:
आिु िाडो मौसममा िगाइने खेती िो िसिे  

िल्ा कुहिरो सिन सकछ। आिुिाई उम्रनको 
िागग ८ हडग्ी तापमान उपयकु्त माषनछ। अती काम 
तापक्रमिे यस्ो बढ्ने क्षमेतामा रास ल्ाउदछ। 
हदनमा ३०-३५ हडग्ी अषन रातमा २०-२५ हडग्ी 
आिुको िागग राम्रो माषन्छ। २९ हडग्ी भन्ा बढी 
रातको तापमनमा आिुको फि िागै्न।
माटो र खडेतको तयाररी :माटो र खडेतको तयाररी :

पानी निमे्, िल्ा बािौटे त्चम्टाइिो अषन 
िैषवक मात्ा प्रशस् भएको माटो आिुको िागग 
उपयकु्त हु्छ। ५-७ षप.यच. हुनु पद्छ। माटोको 
िोताई अषन तयारी मौसम, माटोको हकथसम, 
वातावरण , बाझो र खेती िगाइएको िग्ामा भर 
पद्छ। माटोिाई २०-२५ से.मी. गहिरो गरी िोत् ु
पद्छ।
मिखाद व्यवस्ापन:मिखाद व्यवस्ापन:

कम्पोस्ट मि: २०-३० टन प्रषत िेक्टर

नाइटरिोिन : फस्ोरस : पोटथसयम 
= २२०:१४०:१४० केिी प्रषत िके्टर

क्ाल्ल्सयम असिाइड: म्ाग्नेथसयम 
असिाइड = ९०:३० केिी प्रषत िके्टर

खेतको तयारी गनने बिेामा समू्पण् 
कम्पोस्ट मि,फस्ोरस र पोटाथसयम अषन 
नैइटरिोिनको आधा मात्ा माटोमा गमिाउनु 
पद्छ। बचेकँो आधा नाईटरिोिन पछी ड्ाङ 
पानने बिेामा िालनु पद्छ।
िगाउनडे समय:िगाउनडे समय:
 भौगोलिक क्षते् िगाउने समय स्यािानने समय

तराई भाद्र-असोि फाल्ुन
तल्ो पिाड कार्तक चैत्
मध्य पिाड साउन-असौि कार्तक-फाल्ुन
उच्च पिाड मङ्थसर्-फाल्ुन बशैाख-िठे
षबउ दर र िगाउने दरुी:
िाइनदेखख िाइनसम्को दरुी: ६०-७० से गम
बोटदेखख बोटसम्को दरुी: २५-३० से गम
एक िेक्टरको िागग चाहिने षबउ दर: २.५ टन
ससन्ाई:ससन्ाई:

धरैे गहिराईमा गएर नफलने हँुदा यसिाई 
िल्ा थसन्ाई हदनु पद्छ। पहििो पटक, आिु 
िगाउनुभन्ा पहििे वा आिु टुसाउनुभन्ा अगावै 
हदनुपद्छ। दोस्ो पटक भने आिु िगाएको ३० 
हदन पछी हदनुपद्छ। त्चस्यान कम भयो भने 
आिुको फिमा खराबी आउँदछ र आिु पषन 
पातिो गरी उम्र्छ।
झारको ब्यवस्ापन:झारको ब्यवस्ापन:

झारिे आिुसँग थसध ै पोशक तत्व,त्चस्यान, 
प्रकाश र ठाउकोिागग प्रषतस्पधा ् गनने हुनािे 
झारको गोडमेि गनु् अषतआवश्यक छ। पहििो 
िात ेगोढाई आिुको बोट सानो हँुदै गरर्छ। दोस्ो 
गोढाई माटो चाढाउने बिेा िब आिु १५-२० 
से.गम. को हु्छ तब गरर्छ। यषत गररसकेपलछ 
आिुिे आफैँ झारिाई षनयन्तण गछ्।
झार व्यवस्ापन गनने रासायषनक षबसादी
१) पेन्डिगमथालिन (०.५ केिी प्रषत िके्टर), 

यसको प्रयोग आिु िगाउनु पुव् गनु् पद्छ।
२) एिाक्ोर(१-१.५ केिी प्रषत िेक्टर), यसको 

प्रयोग आिु उम्रनुपुव् गनु्पद्छ।
माटो चढाउनडे/उकडे रा िगाउनडेमाटो चढाउनडे/उकडे रा िगाउनडे

यदी आिुको फि घामको हकरणमा पयबो भने 
त्यसिे अन्ोसाइषनन र क्ोरोहफि बनाउदछ। 
क्ोरोहफििे आिुमा स्टाच्को मात्ा घटाई आिुनै 
सानो आकारको हुन पुग्छ। त्यसकारण आिुिाई 

आिबु खडेतरी सम्न्धि जानकाररी  एंब  रोग ककरा ब्यबस्ापनको उपाय

रिमर् .........रिमर् .........
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ताप, हकरा, डडुवा रोगबाट बचाउनको िागी माटो 
चढाउन पद्छ। यदी गहिरो गरी िगाइेको भए सानो 
ड्ाङ काफी हु्छ। सामान्यतय: िब आिु १५-
२० से गम हु्छ तब त्चस्यान िरेी माटो चाढाइ्छ।
स्ाहानने:स्ाहानने:

बोट पिलेिदै र सुकै् गएपलछ आिु स्यािानने 
गरर्छ। स्यािानु्भन्ा ७-१० हदन अगाहड आिुको 
बोटिाई काहट्छ िसिे गदा ्आिुको फि भाईरस 
अषन हकराहकरी बाट िोगग्छ। स्यािानु्भन्ा १०-
१५ हदन अगाहडनै थसन्ाई बन् गनु् पद्छ िसिे 
गदा ्आिु राम्रो सँग पाक् पाउछ। आिुिाई खुपमी वा 
कोदालििे पािैपािो ड्ाङ भात्ाई षनकालि्छ।
उत्पादन:उत्पादन:

वैज्ानीक सुधाररएको खेती प्रषबथधिे २०-३५ 
टन प्रषत िेक्टर आिु उत्ादन गन् सहक्छ।
स्ाहारपलिको ब्यवस्ापन:स्ाहारपलिको ब्यवस्ापन:

आिु स्यािारेपछी आिुको सति सुकाइ्छ 
िसको िागग आिुिाई थपु्रो बनाएर १०-१५ 

 -थसन्ाइको राम्रो व्यवस्ा गनने।
 -नया ँआिुिाई पुरानो रोग िागेको 

आिुसँग नगमसाउने।
कडे हरी प्रमबुख आिबुका रोग:कडे हरी प्रमबुख आिबुका रोग:
१) डडुवा रोग
 पातको टुप्ो वा हकनरमा सानो खैरो 

णभिकेो िस्ो दाग देखापद्छ। िनु 
चाडै बढ्छ र दागको पछाहड िदेा ्
सेतो भुवा िस्ो ढुसी देखख्छ। यो 

हदनसम् १५-२० हडग्ीमा राखख्छ। आिुिाई 
उपयकु्त अवस्ामा स्यािानु् पद्छ कारण 
अषवकथसत आिुको कुहिने प्रकृषत हु्छ।
आिबुमा िाग्डे मबुख्य ककरा र वतनको व्यवस्ापन:आिबुमा िाग्डे मबुख्य ककरा र वतनको व्यवस्ापन:
१) रातो कगमिा
 आिुमा माटो सहितका मथसना वा ठुिा लछद्रिरु 

देखख्छन।
रोकथाम:
 -गहुत, असुरो, खखरबो वा त्चउररको प्रयोग गनने। 

-क्ोररपाइररफस (०.००४५%) @ १०० 
गमिी लिटर प्रषत बोट प्रयोग गनने।

२) िािी
 िािी हकराको वयस् अषन िाभा् दवुैिे 

आिुको बोटबाट रस चुस्न ेगद्छन।् ययषनिरुिे 
आक्रमण गरेको बोट सानो कदको हु्छ, 
पातिरु बरेरएको हु्छ। ययषनिरुिे मििस्ो 
तरि पदाथ ् षनस्ासन गद्छन िनु पछी 
िामीिे देख्े कािो पदाथम्ा पारीणत हु्छ।

रोकथाम:
-फोरेट १० ग्ाम @ १५केिी प्रषत िके्टर आिु 
िगाउनुभन्ा पहििेनै माटोमा प्रयोग गनने।

-आिुको बोटमा डाइमेथोएट(०।०३%)छनने।
३) खुम्रे हकरा
 यसको प्रकोप खासगरी पिाडी क्षते्मा बढी 

हु्छ। खुम्रे आिुको िरा अषन बढ्दै गरेको 
फिमा भर पद्छ र फिमा ठुिो लछद्र पाद्छ। 
यो हकराको वयस् आिुको पातमा भर पद्छ।

रोकथाम:
-बालिचक्र अपनाउने।
-फोरेट १० ग्ाम @ १५केिी प्रषत िके्टर आिु 
िगाउनुभन्ा पहििेनै माटोमा प्रयोग गनने।

४) फेद कटुवा
 यस हकरािे आक्रमण गरेको बोटको हढिो 

षवकास भई सानो अषन कमिोर रि्छन। 
पातिरु पिलेि्छन, मुझाउ्छन अषन झछ्न।

रोकथाम:
-गममी याममा गहिरो गरी खेत िोत्।े
-बालिचक्र अपनाउने।
-पासो बालिको रुपमा सयपत्ीिाई प्रयोग गनने।

५) थोप् ेखपटे
 यस हकरािे गदा ् पातको िररयो भागिरु 

कोत्केो र आखी परेका िस्ो देखख्छन।
रोकथाम:
 -इल् रिामेथरिन २८ ई थस १ गम िी प्रषत लिटर 

पानीमा वा मािाथथयन ५० ई थस १ गम लि प्रषत 
लिटर पानीमा गमसाई छनने।

६) कागे खपटे
 यो हकरा बोटभरी बसी पातिरु खाएपछी बोट 

नाथस्छ।
रोकथाम:

-थोप्केो िस्ाइ गनने।
७) आिुको पुतिी :
 पातमा िररयो, सेतो धब्ा, खैरो-डढेको धब्ा, 

डाठ र आिुमा सुरुङिरु देखखने र आिुका 
आखिाबाट खैरो पदाथ ्षनस््छ।

रोकथाम:
-िक्षण देखखएको पात चुढेर नस्ट गनने।

 -बत्तिको पासो प्रयोग गनने।
 -गहिरोमा आिु रोपे् र उकेरा राम्रोसँग हदने।

रोग डाठ र दानामा पषन िाग्छ पछी पुरै बोट 
सुकेर डढेको िस्ो देखख्छ।

रोकथाम:
 -रोग देखखने षबति ैम्ान्ोिबे ७५% डब्ु षप 

को २।३ ग्ाम प्रषत लिटर पानीको दरिे सात 
हदनको फरकमा ३ देखी ४ पटक छनने।

 -रोग कम िाग्ने वा रोग अवरोधक िातिरु      
िगाउने।

 -खेतबारी सरसफाई गनने, नाभो िटाउने, 
स्ास् षबउ प्रयोग गरी आिु खेती गनने।

२) एिेरेु
 आिुको दानाको आखँािरुमा स-साना सेता 

खहटरािरु िस्ा िक्षण देखख्छन। िनु पलछ 
षबस्ारै बढेर काउिी िस्ो फुक्क भई पूरा 
दानािाई नै घेरी आिुको आकार षबगग््छ। 
त्यस्ो आिु पछी कािो हँुदै िा्छ र कुहि्छ।

रोकथाम:
-रोग िागेको खेतबाट उत्ाहदत षबउ नरोप्े।
-रोग िागेको खेतमा आिु नरोप्े।

३) ओईिाउने वा खैरो षपप चके्क रोग
 बोट एक्कासी पानी नभएको िगमनमा उम्रे 

िस्ो ओईिाएर मछ्। रोगी दाना काटद्ा नशा 
वरीपरी खैरो चक्क हुने र षपप िस्ो षनन्स््छ।

रोकथाम:
-रोग ग्स् क्षते्मा अन्न बालिसँग घुम्ी बािी 
िगाउनु पद्छ।
-रोग िागेको बोट वा दाना िम्ा गरी ििाउनु 
पद्छ।

४) दादे रोग
 आिुको सतिमा केिी उठेका अथवा खाडि 

परेका दादिरु देखा पद्छन।
रोकथाम:
 -रोग रहित स्ास् आिु रोप्े।
 -रोग ग्स् क्षते्मा घुम्ी बािी िगाउने।
 -आिु बढ्ने बिेामा माटोमा त्चस्यान कायम 

राख्े।
 -रोगी आिु नस्ट गनने।

आलु खेती ..........आलु खेती ..........



9                    मासिक बलेुटीन, २०७८ भदौ         पेज नं.

मासिक बलेुटीन, २०७८  भाद्र

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

अन्तरा्धनटिरिय यवुा हदवस- २०७८अन्तरा्धनटिरिय यवुा हदवस- २०७८

सामुदाययक षवद्ाियमा हदवा खािा काय्क्रमका िागग हटहफनबसि षवतरण

    अन्तराष्टिरिय यवुा हदवश २०७८ "खाद् प्रणािीमा 
रुपान्तरण , मानव  तथा  भूमण्डिीय स्ास्थ्यका 
िागग यवुा नवप्रवत्न" भन्न े मूि नाराका साथ  
"समाि रुपान्तरण र समृगद्धमा यवुाको भूगमका" 
षवरयमा नगरस्रीय वक्ततृ्वकिा काय्क्रम  यिी 
२०७८ श्ावण २७ गत े बधुबारका हदन सम्पन्न 
भएको छ । 

बाणगङ्ा नगरपालिकाको सभाििमा सम्पन्न 
उक्त काय्क्रममा कषपिवस् ुजिल्ा यवुा सगमषतका 

षबिीबारका हदन अन्तराषटिरिय यवुा हदवसको 
अवसर पारेर नगरपालिकामा सम्पन्न काय्क्रममा 
नगर उपप्रमुख श्ी चक्रपाणण अयाि्िे प्रमाणपत् 
र पुरस्ार, हटका तथा अषवर णशक्षा यवुा 
तथा खेिकुद शाखा प्रमुख बाबरुाम भट्टराईिे 
िगाईहदनु भएको थथयो । साथ ैनगर प्रवक्ता तथा 
वडा नं. २ अध्यक्ष श्ी षबष्ु प्रसाद पौडेििे खादा 
ओढाई सम्ान प्रदान गनु्भएको थथए ।  प्रथम, 
दोस्ो, तसे्ो र सा्त्वना स्ान िाथसि गन् सफि 
छात् छात्ािरुिाई क्रमशषः  नगद रु. ५ ििार, ४ 
ििार, ३ ििार र १५ सय पुरस्ार स्रुप प्रदान 
गररएको थथयो । 

अध्यक्ष श्ी टुकिाि गैरे -अध्यक्ष , नगर प्रमुख श्ी 
मंगि प्रसाद थारु- प्रमुख आषतथथ र णशक्षा, यवुा 
तथा खेिकुद शाखा प्रमुख उपसत्चव श्ी बाबरुाम 
भट्टाराई िगायत अन्य कम्चारीिरुको उपस्स्षतमा 
सम्पन्न भएको थथयो । त्यसैगरर, षनणाय्क मण्डिमा 
शाखा अथधकृत श्ी खखम बिादरु जि.सी., बाणगंगा 
उच्च मा.षव. का क्ाम्पस प्रमुख श्ी हड.षब. रेश्ी 
तथा नगर स्ोत व्यक्क्त श्ी कषवराि भण्डारीिे गनु् 

बाणगङ्ा नगरपालिकािे नगरका ८ वटा षवणभन्न 
वडािरुमा रिकेा सामुदाययक षवद्ाियिरुमा 
अध्ययन गनने वािषवकास देखख कक्षा ५ सम्का 
वािवालिकािरुका िागग हदवा खािा व्यवस्ापनका 

भएको थथयो ।
शाखा अथधकृत श्ी खखम बिादरु जि.सी.को 

सञ्ािनमा सम्पन्न उक्त काय्क्रममा थसद्धाथ ्
क्ाम्पसकी छात्ा सषबना अयाि् प्रथम, िथौसा 
लिहटि स्टारका छात् रामकृष् अथधकारी दोस्ो, 

िमेराि मा.षव. की छात्ा अच्ना आचाय् तसे्ो 
स्ान तथा  िुन्म्बनी णभिन किेिका छात् अषनर 
अथधकारीिे सा्त्वना स्ान िाथसि गरेका छन ्। 

प्रथम, दोस्ो, तेस्ो र सा्त्वना स्ान प्राप्त 
गन् सफि छात् छात्ािरुिाई श्ावण २८ गत े

प्रथम, हवितीय, ततृीय र सान्त्वना स्ानमा आउन सफल छात्र छात्राहरुलाई सम्ान पश्ात ।प्रथम, हवितीय, ततृीय र सान्त्वना स्ानमा आउन सफल छात्र छात्राहरुलाई सम्ान पश्ात ।  

िागग हटहफनवसि उपिब् गराएको छ।  नगरवाट 
नगर उप प्रमुख र प्रमुख प्रशासहकय अथधकृतद्ारा 
हटहफनवसि  सम्बन्न्त षवद्ािय प्रषतषनधीिरुिाई 
िस्ान्तरण गनु् भएको थथयो । 

आम्ानी णशर्क साउन महिना
सम्पत्ति कर १४६१६२३
भुगमकर/मािपोत ३२२८०
घर बिाि कर १२६०६६
बिाि षबटौरी कर ११७१६५
सरकारी सम्पत्ति बिािबाट 
प्राप्त आय २१०००

षवदु्त सेवा शुल् ३२५००
अन्य सेवा शुल् २०६८२६४
णशक्षा क्षेत्को आम्ानी १८३००
नसिा पास दस्ुर ३८६७८४
थसफाररस दस्ुर ११२३५७८
नाता प्रमाणणत दस्ुर ३१७००
अन्य दस्ुर १३१८४४
दण्ड िररवाना दस्रु ६५४४४०
व्यक्क्तगत घटना दस्रु २३९००
व्यवसाय रजिटिरिशेन दस्रु ६५४४४०

िम्ा ६३७१५३२

बाणगङ्ा नगरपालिकाको साउन 
महिनाको रािश्व आम्ानी
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कृ षर षवकास ब ैंकको एके्टन्सन काउन्टर नगरपा लिका भवनमा कृ षर षवकास ब ैंकको एके्टन्सन काउन्टर नगरपा लिका भवनमा 

  मेिगमिाप अनुगमन सगमषतको अनुगमन काय्क्रम सम्पन्नमेिगमिाप अनुगमन सगमषतको अनुगमन काय्क्रम सम्पन्न
  जिल्ा  मेिगमिाप अनुगमन सगमषतको गमषत 
२०७८/०३/१३ को षनणय् अनुसार कषपिवस् ुजिल्ा 
अन्तग्तका सब ै पालिकामा मेिगमिाप अनुगमन 
सगमषतबाट अनुगमन गनने क्रममा यस नगरपालिकामा  

गमषत २०७८/०४/२४ अनुगमन तथा छिफि काय्क्रम 
सम्न्न भयो । काय्क्रममा मुख्य अषतथथ जिल्ा समन्वय 
सगमषत कषपिवस्कुा प्रमुख नारायण प्रसाद खनािि,े 
आफू २०४९ सािमा िररिरपुर गा.षब. स. को अध्यक्ष 
हँुदा साना षतना झझैगडा, उिुरीिरु गमिाईहदने गरेको 
यसबाट िनतािाई राित हुने र जिल्ासम् 
पुग्न नपनने मिरण गददै िनतािाई लछटो 
छररतो न्यायको प्रत्याभूषत हदन संषवधानमा 
स्ानीय तिमा न्याययक सगमषतको ब्यबस्ा 
गरेको बताउनु भयो । काय्क्रमका  षवणशटि 
अषतथथ जिल्ा  न्यायाधीस तिे प्रसाद 
शमािे् मेिगमिापकताि् ेआफनो षववकेिे 
भने अनुसार मेिगमिाप गराउनु भयो 
भने साचँो अथम्ा षपहडतिे न्याय पाउने, 
पूवाग््ि राखु् भयो भने त्यो न्याय हुन नसके् 
बताउनु भयो । त्यसैगरर, नगरपालिकािे 
मेिगमिापकताि् े गरेका काय्िरुको अणभिेखीकरण 
गन् तथा आवश्यक ऐन, षनयम र कानूनिरु पाररत गरी 
कायान््वयन गन् सुझाव समेत हदनु भयो ।  काय्क्रमको 
अध्यक्षता गन्ु भएका  बाणगङ्ा नगरपालिकाका 

बाणगङ्ा नगरपालिका, नगर काय्पालिकाको 
कायाि्य, कषपिवस् ु र कृषर षवकास बकै लि. 
िीतपुर शाखा, कषपिवस्कुा बीच यिी २०७८  
श्ावण ३२ गत े सोमबारका हदन नगरपालिकाको 
भवनणभत् ैब ैंहकङ एसिटेन्सन काउन्टर सञ्ािनको 
िागग द्ीपक्षीय सम्झौता पत्मा िस्ाक्षर भएको छ । 

नगरप्मुख मंगि प्रसाद थारु  तथा नगर उपप्रमुख 
चक्रपाणी अयाि्को रोिवरमा गररएको समझौतामा 
नगरपालिकाकोतफ् बाट प्रमुख प्रशासकीय अथधकृत 
बासुदेव खनाि तथा कृषर षवकास ब ैंकका  शाखा 
प्रबन्क श्ी पुनाराम खासुि ेसम्झौता पत्मा िस्ाक्षर 
गन्ु भएको थथयो । सम्ौता पत्र सािासाि गददै नगर प्रमुख ंमंगल प्रसाद थारु तथा र्ाखा प्रबन्धक पुनाराम खासुसम्ौता पत्र सािासाि गददै नगर प्रमुख ंमंगल प्रसाद थारु तथा र्ाखा प्रबन्धक पुनाराम खासु

उपप्रमुख तथा न्याययक सगमषतका संयोिक चक्रपाणण 
अयाि्िे नगरपालिकाका कानूनिरु पाररत गरी 
कायान््वयनमा आइसकेको, मेिगमिापकताक्ो 
पुनताि्गी तालिम गत बर् कोणभड १९ को कारण गन् 

नसहकएको र यसपटक भदौ, असोिमै गररने, तालिम 
४/४ महिनामा गराउन सके न्याय सम्पादन प्रभाबकारी 
हुने बताउनु भयो । उिािेँ आफँूिे थािा पाइसम् यस 
प्रकारको अनुगमन छिफि काय्क्रम पहििो पटक 
भएको समेत बताउनु भयो । काय्क्रममा अनुगमनको 

षवशे्रण, चुनौषत, अवसर उदे्दश्यका बारेमा जिल्ा 
अनुगमन सगमषतका सदस्य हदनेशचन्द्र गत्पाठीिे 
बताउनु भएको थथयो भने षपहडतको अथधकार सम्बन्मा 
सगमषतका अका ्सदस्य माया ज्वािीिे बताउनु भएको 

थथयो । आ.ब. २०७७/७८ को उिरुी दता,् फर्छ्यौट र 
मेिगमिापको तथ्याङ्ीय षववरणको िानकारी उिरुी 
प्रशासक सन्तोर थापािे गराउनु भएको थथयो । 
काय्क्रममा स्ागत मन्तब्य न्याययक सगमषतका सदस्य 

तथा वडा न. २ का वडा अध्यक्ष षबषु् प्रसाद पौडेििे 
गन्ु भएको थथयो भने मेिगमिाप केन्द्रको संयोिकको 
अनुभव सम्बन्मा  वडा न.१ वडा अध्यक्ष बाि कुमारी 
पन् र  वडा न.५ वडा अध्यक्ष णभष्मराि भूसाििे 
बताउनु भएको थथयो । काय्क्रम नगर उपप्रमुख तथा 

न्याययक सगमषतका संयोिक चक्रपाणण 
अयाि्को अध्यक्षता, प्रमुख अषतथथ जिल्ा 
समन्वय सगमषत कषपिवस्कुा प्रमुख 
नारायण प्रसाद खनाि, षवणशटि अषतथथ 
जिल्ा  न्यायाधीस तिे प्रसाद शमा,्अषतथथ 
षन. प्रमुख प्रशासहकय अथधकृत बाबरुाम 
भट्टराई, नगरका कानूनी सल्ािाकार हुमनाथ 
पाणे्ड, मेिगमिाप अनुगमन सगमषतका 
सम्पक् व्यक्क्त यज्मूर्त न्यौपाने, सदस्य 
हदनेशचन्द्र गत्पाठी, माया ज्वािी, मेिगमिाप 
केन्द्रको संयोिक तथा वडा अध्यक्षिरु र 

मेिगमिापकता ्गरर कररव ३५ िनाको उपस्स्षत रिकेो 
काय्क्रम  न्याययक सगमषतका उिरुी प्रशासक सन्तोर 
थापािे संचािन गन्ु भएको थथयो ।
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बाणगङ्ा  नगरपालिका, पशु सेवा शाखा 
कषपिवस्बुाट आ.व. २०७७/०७८ मा पशु 
सेवा षवभाग अन्तग्त िागत साझदेारीमा हुिाकी 
माग् दधु उत्ादन काय्क्रम सन्ािन गन्का 
िागग बाणगङ्ा नगरपालिका पशु सेवा शाखा, 
कषपिवस् ुतथा साझदेार संस्ा श्ी कैिाश आश्म 

बाणगङ्ा नगरपालिकाका सामुदाययक 
षवद्ाियिरुमा ई.थस.हड देखख कक्षा ३ सम् अध्ययन 
गनने षवद्ाथमीिरुिाई शैणक्षक सामग्ीिरु षवतरण 
नगर प्रमुख श्ी मंगि प्रसाद थारु जू्, नगर उप 
प्रमुख श्ी चक्रपाणी अयाि् ज्ू, प्रमुख प्रशासकीय 
अथधकृत श्ी बासुदेव खनाि ज् ू र णशक्षा, यवुा 
तथा खेिकुद शाखा प्रमुख श्ी बाबरुाम भट्टराई 
ज्बूाट गररयो । सो अवसरमा षवणभन्न षवद्ाियका 
णशक्षकिरुको उपस्स्ती रिकेो थथयो । 

उक्त शैणक्षक सामग्ीिरु UNICEF को 
आर्थक सियोग, नगरपालिकाको णशक्षा,यवुा 
तथा खेिकुद शाखाको व्यवस्ापन र कालिका 
स्ाबिम्बन सामाहिक केन्द्रको समन्वय  मा प्राप्त 
भई षवतरण गररएको थथयो । नगरका ४७ वटा 
सामुदाययक षवद्ाियका ४,२८६ षवद्ाथमीिरुिाई 
सो सामग्ीिरु उपिब् गराइएको थथयो ।

िागत साझदेारीमा हुिाकी माग् दधु उत्ादन काय्क्रमिागत साझदेारीमा हुिाकी माग् दधु उत्ादन काय्क्रम 

बाणगङ्ा नगरपालिका णभत् संचािनमा रिकेा सिकारीिरुको षवत्तिय अवस्ाबाणगङ्ा नगरपालिका णभत् संचािनमा रिकेा सिकारीिरुको षवत्तिय अवस्ा

सामुदाययक षवद्ाियका षवद्ाथमीिरुिाई सामुदाययक षवद्ाियका षवद्ाथमीिरुिाई 
शैणक्षक सामग्ी षवतरणशैणक्षक सामग्ी षवतरण

कृषर सिकारी संस्ा लि, 
बा.न.पा. २, नन्नगर 
बीच सम्झौता भई ५० 
वटा उन्नत िातका भैसी 
संस्ाका ४९ कृरकिरु 
िाई एक काय्क्रमकाबीच 
िस्ान्तरण  गररएको छ । 

उक्त काय्क्रममा बोलै् 
पशु सेवा शाखाका शाखा 
अथधकृत श्ी राि कुमार 

षतवारीिे िस्ान्तररत भैंसीिरु सबकैो साषनमा 
इन्योरेन्स कम्पनी लि.बाट बीमा समेत गररएको 
र उक्त काय्क्रमबाट प्रत्यक्षरुपमा िाभान्न्वत 
हुने पररवार संख्या ५० वटा र अप्रत्यक्षरुपमा 
िाभान्न्वत पररवार संख्या २५० िना भएको 
बताउनुभयो। 

क्र.
स.

सिकारीको नाम वडा 
नं.

िम्ा 
सदस्य

"शेयर पुँिी 
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काय्क्रमको सबि पक्षमा प्रकाश पाददै उन्नत 
िातको भैंसी तथा दधु उत्ादनमा वगृद्धहुने, 
कृरकको आय आिन्मा वगृद्ध हुने, नया ँ
रोिागारीको थसिन्ा हुने, िैषवक सुरक्षा सहितको 
गोठ सुधार हुने तथा स्ानीय तथा राषटिरियस्रमा 
दधु आपूर्तमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गररएको 
बताउनु भयो । 

 िस्ान्तरण काय्क्रममा नगर प्रमुख श्ी मंगि 
प्रसाद थारु ज्ू, उप प्रमुख श्ी चक्रपाणी अयाि् 
ज्ू, प्रमुख प्रशासकीय अथधकृत श्ी बासुदेव 
खनाि ज्ू, नगर प्रवक्ता श्ी षवष्ु प्रसाद पौडेि 
ज्ू, पशु सेवा शाखा प्रमुख श्ी राि कुमार षतवारी 
ज्ू साथ अन्य कम्चारीिरु तथा कृरकिरुको 
उपस्स्षत रिकेो थथयो भने काय्क्रम संचािन 
पशु सेवा शाखाका शाखा प्रमुख श्ी राि कुमार 
षतवारीिे गनु् भएको थथयो । 

रिमर् .........रिमर् .........
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श्ी मंगि प्रसाद थारु
नगर प्रमुख

श्ी चक्रपाणण अयाि्
नगर उपप्रमुख

प्रधान सम्पादक
श्ी बासुदेव खनाि

प्रमुख प्रशासकीय अथधकृत

सम्पादक/भारा सम्पादक
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मधौलिया पाक्

बाणगङ्ा नगरपालिका वडा नं. ५ मा रिकेो 
मधौलिया सामुदाययक वनको केिी क्षते्िाई 
मधौलिया पाक्को रुपमा स्ापना गररएको पाक्मा  
सप्तरङ्ी फिामे ररङ् र उद्ान प्रषत पलछल्ो समय 
आन्तररक पय्टनको आकर्णको केन्द्र बन्न पुगेको 
छ । 
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