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 वर्षः२०७८    अंकषः२    महिनाषः असार   पानाषः १३

सम्ादकीयबाणगङ्ा नगरपालिकाको आ.व.२०७८।०७९ 
को बजटे तथा काय्क्रम सम्न्न

ममततषः२०७८ असार ०९ गत ेबधुबारका हदन 
बाणगङ्ा नगरपालिकाको ९ औ ं नगरसभाको 
दोस्ो बठैकबाट आगामम आ.व.२०७८।०७९ को 
बजटे तथा काय्क्रमिरु पाररत गरर साव्जतनक 
गररयो ।  नगरका उप-प्रमुख चक्रपाणी अयाि्िे 

स्ानीय सरकार जनतािे छुन देख्न र अनुभूत 
गन् सके् नजजकको सरकार िो । यसिे गनने सेवा 
प्रवाि तथा तवकास तनमाण्मा आम जनसमुदायको 
संिग्नता, स्ाममत्व र अपनत्व अपररिाय् मातननछ 
। यसका िामग सुसूचचत नागररक, सरि र पारदर्शी 
काय्प्रहक्रया तथा सेवाग्ािी मैत्ी काय्र्िैी एवं 
संस्ार िाई  पूव ् र्तक्ो रुपमा लिईनछ । यहि 
वास्ततवकतािाई संस्ागत गन् गत महिना देखख 
नगर माससक बिेुहटन प्रकार्नको अभभयानको 
तनरन्तरताको रुपमा यो दोस्ो अङ्क प्रकार्न गन् 
िामगएको िो । 

यस अवधीमा नगरपालिकाि े सम्ादन 
गरेका प्रमुख एवं मित्वपूण ्काय्िरुिाई यो अङ्क 
समातवष्ट गररएको छ । यो अवधीमा तवभभन्न 
योजना तथा काय्क्रमिरुको कायान््वयनका 
साथ ै आगामी आर्थक वरक्ा िामग नीतत तथा 
काय्क्रमको तयारी र त्यसको स्ीकृती पश्ात 
सावज्तनहककरण गनने काम समेत भएको छ । 
बजटे, नीतत तथा काय्क्रमको पूव ् तयारी देखख 
त्यसको सावज्तनकीकरण सम्म तवभभन्न ढङ्िे 
अमूल्य योगदान पुर् याउनुहुने जनप्रततनीधी, 
राजनीततक दिका प्रततनीसधज्िूरु, नगरका 
तवभर्ष्ट व्यक्तित्व, संचारकमशी, कम्चारीिरु र 
समस्त नगरवासी धन्यवादका पात् हुनुहुनछ । 

यसै गरी चािु काय्क्रम र योजनािाई गुणस्तरीय 
रुपमा सम्ादन गन् तथा आगामी आ.व.का योजना 
तथा काय्क्रमको सफिीभूत कायान््वयनका 
िामग तपाइँ सम्णू ् सरोकारवािािरुको साथक्, 
सुझाव एवम ् रचनात्मक साथ, सियोग एवम ्
सिभामगताको अपेक्ा गद्छु । साथ ै आगामी 
हदनमा नगरिे सम्ादन गरेका मित्वपूण ्
काय्िरुिाई यसै गरी पारदर्र्ताको मम् अनुरूप 
सहक्रय सावज्तनकीकरण गददै जाने प्रततबद्धता पतन 
व्यति गद्छु ।

बासुदेव खनाि
प्रमुख प्रर्ासकीय असधकृत

सस.नं. र्ीर्क तवतनयोजन प्रततर्त
१ आर्थक तवकास ६७९९८ ५
२ सामाजजक तवकास ७२५५७४ ५७
३ पूवाध्ार तवकास ३१९७०४ २५
४ सुर्ासन तथा अन्तरसम्बन्धित के्त् १२७०५ १
५ कायाि्य सञ्ािन तथा प्रर्ासतनक १५८७४६ १२

आव ०७८/०७९ को बजटे भारण माफ्त उति 
बजटे सावजत्नक गनु्भएको िो ।

नगर उपप्रमुख श्ी चक्रपाणी अयाि्यिे 
नेपािको संतवधानमा उले्खखत राज्को 
तनदनेर्क ससद्धान्त, संसिय र प्रदेर् सरकारको 
नीतत तथा काय्क्रम, आवचयिक योजना, हदगो 
तवकासका िक्ष्य, तवभभन्न ऐन, कानून, तनयम र 
काय्तवधीिरुबाट तनदनेभर्त हँुदै यस नगरसभाबाट 
स्ीकृत नीतत तथा काय्क्रमिाई मध्नेजर राखदै 
आर्थक वर् २०७८।०७९ को बजटे प्रस्ततु 
गनु्भएको िो । 

 यस नगरपालिकाको आर्थक वर् 
२०७८/७९ मा संि र प्रदेर् सरकारबाट प्राप्त 
तवचतिय समातनकरण, सर्त ् अनुदान, राजस् 
बाडँफाडँ, समपुरक अनुदान, तवर्ेर अनुदान, 
मौज्ात रकम, आन्तररक आय र िागत 

सिभामगता समेतबाट 
रु.१अब ् २८ करोड 
३२िाख ४८ िजार ४ 
सय ८० हुने अनुमान 
गररएको छ । सो आय 
रकमबाट चािु खच् 
तफ् रु ८७ करोड २१ 

िाख १३ िजार रिेको छ । जसमा कायाि्यको 
संचािन र प्रर्ासतनक खच्का िामग रु १५ करोड 
८७ िाख ४६ िजार रकम खच् हुने अनुमान 
गररएको छ । सामाजजक सुरक्ा काय्क्रमका 
िामग रु २५ करोड तवतनयोजन भएको छ । 
त्यसैगरी क्ते्गत बजटे तवतनयोजन अनुसार 
आर्थक तवकास तफ्का काय्क्रमका िामग रु ६ 
करोड ७९ िाख ९८ िजार, सामाजजक तवकास 
तफ् भर्क्ा स्ास्थ्य र सामाजजक सुरक्ा समेत  
रु ७२ करोड ५५ िाख ७५ िजार ४ सय ८०, 
भौततक पूवाध्ार तफ् रु ३१ करोड ९७ िाख 

बाकँी २ पेजमा
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बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

1

बाणगङ्ा नगरपालिकाको आ.व. २०७८।०७९ 
को क्ते्गत बजटे

आ.व.२०७८।०७९ का बजटेका मुख्य तवर्ेरतािरु

बाणगङ्ा नगरपालिकाको......................

४ िजार, वन वातावरण तथा तवपद ्
व्यवस्ापनतफ् रू ३ करोड ४१ िाख, 
सुर्ासन तथा संस्ागत तवकास तफ् रू 
१ करोड १२ िाख २५ िजार तवतनयोजन 
भएको छ । सोिी बजेट अन्तरगत वडा 
स्तररय योजनाका िागी रु १२ करोड ५० 
िाख रकम छुट्ाई न्यूनतम रु.५० िाख 
र बाकँी वडाको क्ते्फि, जनसंख्या, 
भौगोलिक अवस्ा, राजश्व असुिीको 
आधारमा अकंभार कायम गरी सुत्को 
आधारमा संतलुित बजटे तवतनयोजन 
गररएको जानकारी गराउनु भएको सथयो ।

चािु आर्थक वर्को आन्तररक 
आम्ानीको सममक्ा गदा ्प्रस्तातवत आय 
रू.४ करोड ७३ िाख ९३ िजार ४ सय 
६५ अनुमान गररएकोमा २०७८ जेष्ठ 
मसान्तसम्म रू.३ करोड १७ िाख ४५ 
िजार ८ मात् असुिी भई ६७ प्रततर्त 
आन्तररक आयतफ्को िक्ष्य िाससि 
गररएको छ भने कुि बजटे रू.१ अरब 
१८ करोड ३५ िाख ६५ िजार ४ सय 
३० मध् ेजषे्ठ मसान्तसम्म कुि बजटे रू 
१ अरव २१ करोड ३८ िाख ८० िजार ४ 
सय ५ प्राप्त भएको छ ।

बाणगङ्ा नगरपालिकाको आ.व.२०७८।०७९ को िामग कूि बजटे १ अव् २८ करोड 
३२ िाख ४८ िजार ४ सय ८० रिेको छ । जसमध्े

• संिीय सरकारवाट अनुदान ६३ करोड ६६ िाख 
• प्रदेर् सरकारबाट अनुदान ४ करोड ८२ िाख २१ िजार 
• राजस् बाडँफाडँबाट प्राप्त २२ करोड ६७ िाख ६२ िजार ४ सय ८०
• आन्तरीक श्ोतबाट अनुमातनत आय ९ करोड २७ िाख ६५ िजार 
• िागत जनसिभामगता २ करोड ५० िाख
• सामाजजक सुरक्ा िगायत अन्य २५ करोड ३९ िाख रिेको छ । 

चािु आर्थक वर्को खच्को संभक्प्त 
सममक्ा गदा ् प्रस्तातवत आय रू.१ अरब 
१८ करोड ३५ िाख ६५ िजार ४ सय 
३० अनुमान गररएको मध् े २०७८ जषे्ठ 
मसान्तसम्म रू.४६ करोड १७ िाख ५ 
िजार चािु खच् र रू.२२ करोड ५२ िाख 
८८ िजार पुँ जजगत खच् भई ५८ प्रततर्त 
बजटे खच् भएको जानकारी सभामा हदनु 
भयो । उिािेँ "सम्बदृ्ध बाणगङ्ाको मूि 
आधार कृतर, पय्टन, वातावरण, पूवाध्ार 
र रोजगार" को मूि नारािाई मूत्रुप हदन 
भरपददो सव्सुिभ, गुणस्तरीय सेवा तथा 
सुतवधा नगरवासीिरुिाई उपिब्ध गराई 
उनीिरुको जीवनस्तरमा क्रममक सुधार 
ल्याउन नगर सरकार दृढ संकल्पित रिेको 
समेत वताउनु भएको छ । 

बाणगङ्ा नगरपालिकाको नवौ ं
नगरसभाको दोस्ो बठैकको नगरसभाको 
अध्क्ता नगर प्रमुख मंगि प्रसाद थारूिे 
गनु् भएको सथयो । 

सस.नं. र्ीर्क तवतनयोजन
रू.िजारमा

१ आर्थक तवकास ६७९९८
कृतर ३१९१०
उयिोग १०१००
पय्टन ४८९०
सिकारी २४८०
तवतिीय क्ते् ३९९
जिश्ोत तथा ससचंाई ४४२५
पर्ुपनछछी तवकास १०९१९
भूमम व्यवस्ा २०००
वाभणज् ७७५
आपूर्त १००

२ सामाजजक तवकास ७२५५७४
सामाजजक सुरक्ा तथा संरक्ण १०९१३
सामाजजक सुरक्ा नेपाि सरकार २५००००
यवुा तथा खेिकुद ९१०८
खानेपानी तथा सरसफाई ९४५५
भारा तथा संसृ्तत १६४३०
भर्क्ा ३४६८९६
स्ास्थ्य ७२९१२
िैंमगक समानता तथा सामाजजक समावेर्ीकरण ९८६०

३ पूवाध्ार तवकास ३१९७०४
यातयात पूवाध्ार २१८४७८
भवन, आवास तथा सिरी तवकास ८६५३१
उजा् १४००
संचार तथा सूचना प्रतबसध ५००
तबज्ान तथा प्रतबसध २१५०
पुनतनमा्ण १३५०
सम्दा पूवाध्ार ९२९५

४ सुर्ासन तथा अन्तरसम्बन्धित के्त् १२७०५
र्ासन प्रणािी ३२५
प्रर्ासकीय सुर्ासन ११००
तवतिीय सुर्ासन १५०
कानुन तथा न्याय ४००
गररबी तनवारण ५०००
योजना तजुम्ा र काय्न्वयन २३००
अनुगमन तथा मूल्याकंन २९४
तथाकं प्रणािी ६५६
तवपद व्यवस्ापन १०००

५ कायाि्य सञ्ािन तथा प्रर्ासतनक १५८७४६
कुि जम्मा १२८३२४८
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कुि बजटे मध्े
• चािु खच् तफ् रु ८७ करोड २१ िाख १३ 

िजार 
• पूँजीगत खच् ४१ करोड ११ िाख ३५ िजार 

४ सय ८०
क्ते्गत बाडफाडँ 
• आर्थक तवकास तफ् रु ६ करोड ७९ िाख 

९८ िजार
• भौततक पूवाध्ार तफ् रु ३१ करोड ९७ िाख 

४ िजार
• सामाजजक तवकास तफ् भर्क्ा स्ास्थ्य र 

सामाजजक सुरक्ा समेत  रु ४७ करोड ५५ 
िाख ७४ िजार 

• र्ुसासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्ते् १ करोड 
२७ िाख ५ िजार

• कायाि्य संचािन तथा प्रर्ासतनक खच् १५ 
करोड ८७ िाख ४६ िजार  रिेको छ । 

१. प्रते्यक वडािरुिाई जनसंख्या, भौगोलिक 
तवकटता, वडाको क्ते्फि, राजस् संकिन 
योगदानको आधारमा १२ करोड ५० िाख 
तवतनयोजन गररएको छ । 

२. प्रते्यक वडाको सन्तलुित तवकासको िामग 
नगरस्तरीय योजनाबाट रु. ४५ िाख भौततक 
पूवाध्ार तफ् बजटे तबतनयोजन गररएको

मुख्य मुख्य काय्क्रमिरुषः
कृतर तवकास काय्क्रम तफ्
• हकसान सूचीकरण काय्क्रम, साना 

व्यवसाययक कृतर उत्ादन केन्द्र  र  धान 
उत्ादन प्रवद््धन काय्क्रम (बािी तवकास 
काय्क्रम), खायिान्न वािीको उन्नत वीउ 
उपयोगमा मूल्य अनुदान, स्ािो हटयवुवेि 
जडान, कृतर बजार पूवाध्ार तनमाण् तथा 

तनरन्तरता, ५०/ ७५/ ८५ प्रततर्त 
अनुदानमा मागमा आधाररत व्यवसाययक 
कृतर, च्ाउ बीउ तबतरण, साना ससचंाइ् 
मम्त सम्ार तथा तनमाण्, बीउ उत्ादन,  
व्यवसाययक तरकारी खेततका िागी मह्चङ 
प्ातष्टक,  ढैचाको बीउ तबतरण, मौरी गोिा 
तथा िार तवतरण, साना मेससनरी औजार 
तबतरण, साप्ताहिक िाटबजार कृरक स्टि 
ब्यवस्ापन तथा सुदृढीकरणमा सियोग, 
स्िगत कृरक तालिम, तरकारीको 
ससडहकट तवतरण, क्रप कहटङ (खायिान्न/
दििन/तेििन/ तरकारी), माटो जाचँ 
भर्वीर संचािन तथा कृतर चुन तवतरण, 
आइ. तप. एम. कृरक पाठर्ािा संचािन, 
आकस्मिक वािी संरक्ण सेवा, बािी 
उपचार भर्तवर तथा तबरादी सचेतना 
काय्क्रम, कृतर मेिा प्रद्र्नी, बािी बीमा र 
परम्रागत तथा रैथाने बािी प्रवद््धन  जस्ता 
काय्क्रमिरु रिेका छन ्। 

पर्ु सेवा तफ्
• कृमत्म गभाध्ान ममसन, मासु ममसन 

काय्क्रम, पर्ु बीमा काय्क्रम, पर्ू आिारा 

सेवा (हिउँदे/वरने/ बहुवरने), पर्ु प्रजनन ्तथा नश्ल 
सुधार, पर्ु स्ास्थ्य तथा उपचार सेवा, पर्ु रोग 
तनदान तथा प्रयोगर्ािा सेवा, रोग तनयन्त्रण तथा 
खोप सेवा, पर्ुु स्ास्थ्य तनयमन जस्ता काय्क्रमिरु 
रिकेा छन ।

पय्टन तफ्
• नगर पय्टन गुरुयोजना तनमाण्, िोम से्ट प्रवद््धन, 

राजापानी, मधवुन धाम, कतपिधाम तथा 
रामदततवन धार्मक तथा पय्टकीय स्ि तवकास, 
िक्ष्मणिाट धाम पूवाध्ार स्तरोन्नती, योगार्िाय 
भवन, कतपि आरोग्य मन्दिर कतपिधाम, संसृ्तत 
प्रवद््धन तथा तवभभन्न मिोत्सव जस्ता काय्क्रमिरु 
रिकेा छन ।

श्म तथा रोजगार तफ्
• तवचतिय साक्रता क्राय्क्रम संचािन, बदेैभर्क 

रोजगारीमा जान चािने सम्ातवत कामदारिरुिाई 
गिन अभभमुखीकरण काय्क्रम, बदेैभर्क रोजगार 
सम्बधिी प्रोफाईि तनमाण्, यवुा उयिमर्ीिता 
प्रबद््धन तथा सम्मान एवंम ्र एक र्ैभक्क संस्ा एक 
उयिम काय्क्रम जस्ता काय्क्रमिरु रिेका छन । 

भर्क्ा तफ् 
• साव्जतनक तवयिाियका तवयिाथशीिरुका िामग 

तनर्ुल्क पाठ्यपुस्तक र हदवा खाजा अनुदान, 
तवयिािय सञ्ािन तथा व्यवस्ापन अनुदान, र्ैभक्क 
पहँुच सुतनजश्तता, अनौपचाररक तथा वैकल्पिक 
भर्क्ा, काय्सम्ादनमा आधाररत तवयिािय 
प्रोत्सािन अनुदान, सामुदाययक तवयिाियका 
छात्ािरुिाई तनरु्ल्क स्ातनटरी प्ाड ब्यवस्ापन, 
GPE को सियोगमा कोभभड - १९ का कारण 
उत्न्न पररस्स्ततमा ससकाइ सिजीकरणका िामग 
र्ैभक्क काय्क्रम, तवयिाथशीिरुका िामग छात्बचृति, 
तवयिाियको ल्याव व्यवस्ापन अनुदान, उतृ्ष्ट 
तवयिािय, भर्क्क, तवयिाथशी सम्मान तथा नगर स्तरीय 
प्रततभा पहिचानका िामग अततररति कृयाकिाप, 
नगरको भारा किा ससृ्तत र साहित्यको प्रवधन् 
एव अध्यन अनुसधिान, नगरमा उच्च भर्क्ा तप एच 

आ.व.२०७८।०७९ का बजटेका मुख्य तवर्ेरतािरु.....
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बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

हड, एम हफि गननेिाइ प्रोत्सािन तथा सम्मान, 
बािमैत्ी काय्क्रम, र्ैभक्क प्रदर््नी, बकैल्पिक 
माध्मवाट भर्क्ण ससकाइ सिजीकरण 
काय्क्रम, र्ैभक्क रणनैततक योजना तनमाण्/
अयिावसधक, बाि तवकास केन्द्र सामाग्ी 
व्यवस्ापन, तवयिाियिाई प्रतवसधमैत्ी बनाउन 
एक तवयिािय एक ल्यापटप तवतरण, राष्टट्रपतत 
रतनङ् ससल्ड र मेयर कप फुटवि प्रततयोमगता 
, एक वडा एक खेिमैदान तनमाण् र टट्राहफक 
सचेतना जस्ता काय्क्रमिरु रिेका छन ।

स्ास्थ्य तफ्
• आमा सुरक्ा, गभ्वती उत्परेणा सेवा, न्यानो 

झोिा र तनर्ुल्क गभ्पतन, पोरण, पररवार 
तनयोजन हकर्ोर हकर्ोरी तथा प्रजनन ्स्ास्थ्य 
काय्क्रम, कोभभड १९ तवरुद्ध खोप अभभयान 
संचािन ब्यवस्ापन, तबरामी नवजात भर्र्ु 
तनर्ुल्क उपचार सोधभना,् तवयिािय स्ास्थ्य 
भर्क्ा/आमा समुि तथा महििा स्ास्थ्य 
स्यंसेतवकािरूका िामग सामाजजक व्यविार 
पररवतन् काय्क्रम, आधारभूत तथा आकस्मिक 
स्ास्थ्य सेवाको िामग औरसध व्यवस्ापन, 
कोभभड १९ िगायत तवभभन्न मिामारीजन्य 
रोगिरुको रोकथाम, तनयन्त्रण तथा तनगरानीका 
िामग सरोकारवािा सँगको अन्तरहक्रया तथा 
RRT, स्ास्थ्यकमशी पररचािन,  िाचतिपाईिे 
रोग तबरूधदको आम औरधी सेवन (MDA) 
काय्क्रम सञ्ािन, औिो तथा कािाजार 
मािामारी हुने क्ते्को छनौट गरी तबराहद 
छक्ने (रेस्ोन्ीभ स्पेइङ समेत), हकटजन्य 
रोग तनयन्त्रण काय्क्रमको अनुगमन एवम ्
मूल्याङ्कन तथा हकटजन्य रोग तनयन्त्रण, तवभभन्न 
सरुवारोग, नसनने रोग, जनुोहटक, मानससक 
स्ास्थ्य सम्बन्धि अन्तरहक्रया काय्क्रम, 
स्ास्थ्य सूचना साथ ै आइ एम य ू सुदृढीकरण 

काय्क्रम, औरधी तथा सर्जकि सामग्ी खररद, 
महििा सामुदाययक स्ास्थ्य स्यं सेतवकािरुका 
िामग यातायात प्रोत्सािन, स्ास्थ्य चौकीिरुको 
व्यवस्ापन, आधारभूत स्ास्थ्य सेवा केन्द्र तथा 
र्िरी स्ास्थ्य केन्द्र संचािन,  त व यि ा ि य 
स्ास्थ्य भर्क्ा तथा पोरण काय्क्रम- तवयिाथशीिरुका 
िामग जुकाको औरधी तवतरण र हकर्ोरीिरुिाई 
आइरन तथा Folic Acid तवतरण काय्क्रम, 
खोप केन्द्र तनमाण्, स्ास्थ्य संस्ािरुमा सुते्री 
हुन प्रोत्सािनका िामग स्ातनय अस्ताि र बर्थङ 
सेन्टरमा प्रसुती हुने महििािरुिाई तनषःर्ुल्क 
एम्बिेुन् तथा यातायात सुतवधा जस्ता काय्क्रमिरु 
रिकेा छन । 

आयवुनेद तफ् 
• गाउँिर क्लितनक तथा नसनने रोग व्यवस्ापन 

काय्क्रम, जषे्ठ नागररक  क्लितनक, पोरण र 
महििा स्ास्थ्य काय्क्रम, आयवुनेद स्ास्थ्य 
जीवनर्ैिी अभभमुखखकरण काय्क्रम, भान्ािर 
क्लितनक काय्क्रम (गृिणी िभक्त), पोपण तवर्ेर 
(स्ास्थ्य) क्ते्का काय्क्रम सञ्ािन, पोरण 
सुधारको िामग तवपन्न समूदायका महििा समूि वा 
सिकारीिरूिाई तवपन्न सदस्िरूको आयआजन् 
सुधार काय्क्रम अनुदान जस्ता काय्क्रमिरु रिकेा 
छन ।

िभक्त समुि तफ्
• महििा, बािबालिका, अपाङ्ता भएका 

व्यक्ति, ज्ेष्ठ नागररक र यौतनक तथा 
िैंमगक अपिसंख्यक का तथाङ्क संकिन 
र अधावसधक, महििािरुका िामग सीप 
तथा क्मता तवकास काय्क्रम, नेततृ्व 
तथा क्मता तवकास काय्क्रम, सामाजजक 
कुरीतत, कुप्रथा, तथा िैंमगक हिसंा सम्बधिी 
काय्क्रम, बाणगंगा नगरपालिकाको 
िैंमगक हिसंा तनवारण कोरको व्यवस्ा,  
बािश्म,बाितबवाि, बहुतबवाि, दाइजो/ 
दिजे, बोक्ी, छाउपडी जस्ता प्रथा सम्बधिी 
सचेतनामूिक काय्क्रम, हिसंा तपहडत 
महििा तथा बािबालिकाका क्ते्मा काम 
गनने संि संस्ािरुिाई व्यवस्ापन तथा 
संचािन, नगरभभत्का एकि महििािरुका 
िामग सीप तथा क्मता तवकास तालिम, 
नगरभभत्का माध्ममक तवयिाियमा 
अध्यनरत छात्/छात्ािरुका िामग िागू 
पदाथ ्दवु्य्सनी तथा नगर बािसञ्ाि तथा 
वडा बाि सञ्ािका बािबालिकाका िामग 
बाितबवाि,प्रजनन ्स्ास्थ्य तथा महिनामारी 
स्च्छता सम्बधिी सचेतनामुिक काय्क्रम, 
हकर्ोरीिरुका िामग आत्मरक्ा सम्बधिी 
तालिम, कतपिवस्त ु बािगृििाई अनुदान 

आ.व.२०७८।०७९ का बजटेका मुख्य तवर्ेरतािरु.....

बाणगङ्ा नगरपालिकाको  नवौ ंनगरसभाबाट आर्थक वर् २२०७८।०७९ को बजटे तथा काय्क्रम साव्जतनक पश्ात िरदोउल्ासका साथ लिईएको  नगर प्रमुक, उपप्रमुख र वडा अध्क्िरुको तस्ीरबाणगङ्ा नगरपालिकाको  नवौ ंनगरसभाबाट आर्थक वर् २२०७८।०७९ को बजटे तथा काय्क्रम साव्जतनक पश्ात िरदोउल्ासका साथ लिईएको  नगर प्रमुक, उपप्रमुख र वडा अध्क्िरुको तस्ीरबाणगङ्ा नगरपालिकाको  नवौ ंनगरसभाबाट आर्थक वर् २२०७८।०७९ को बजटे तथा काय्क्रम साव्जतनक पश्ात िरदोउल्ासका साथ लिईएको  नगर प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्क्िरुको तस्ीर

बजटे भारणसंगै बजटे हकताबअध्यन गददै नगर सभा सदस्िरुबजटे भारणसंगै बजटे हकताबअध्यन गददै नगर सभा सदस्िरुबजटे भारणसंगै बजटे हकताबअध्यन गददै नगर सभा सदस्िरु
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बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

रकम, बािउद्ार कोरका िामग रकम, प्रते्यक 
वडामा १/१ वटा ज्ेष्ठ नागररक हदवा सेवा केन्द्र 
व्यवस्ापना तथा सञ्ािन, अन्तपु्स्ता सीप 
िस्तान्तरण तथा संसृ्तत सम्बधन् काय्क्रम, 
अपागंता भएका व्यक्तििरुका िामग सीप 
तथा क्मता र प्रतवसध िस्तान्तरण, दलित सीप 
तथा क्मता तवकास काय्क्रम, यौतनक तथा 
िैंमगक अपिसंख्यकिरुका समस्ा पहिचान 
तथा सचेतनामूिक काय्क्रम, साकेंततक भारा 
तालिम जस्ता काय्क्रमिरु रिेका छन ।

त्यसैगरी भौततक पूवा्धार तफ्

आ.व.२०७८।०७९ का बजेटका मुख्य.....क्रमर्षः

• बन्ौिी गन्िवा देखख चप्पर गाउँ जोड्ने सडक 
कािोपत् े

• गजिेडा ततनकुने चोक देखख गंगोलिया हँुदै 
राजापानी जोड्ने सडक कािोपत् े

• चह्कपुर देखख ठाटी जोड्ने सडक कािोपत् े
• भावपुर भेिरैया गोगापुर तवरपुर हँुदै ममिन 

चोक जोड्ने सडक कािोपत् े
• मटेररया चौपारी सु्ि हुदैं मधौिी जोड्ने बाटो 

कािोपत् े
• ओदारी लिहटस्टार हंुदै भडसिवा जोड्ने बाटो 

कािोपत् े
• कुनैयादेखख पञ्ावीचोकसम्म र तीनकुने हँुदै 

गबै्या गाउँसम्म सडक कािोपत्े
• वभनी देखख ततिकाना सम्म सडक कािोपत्े
• ससद्दिपुर गाउँ देखख िोराईजन चोक, र्ान्न्तडाडँा 

पव्त राईसममि देखख सगरमाथा राईसममिसम्म 
सडक कािोपत्े

• मटेररया-दगुान्गर, तीनकुने ससमिखोर र 
प्रततडाडँा वैदौिी सडक कािोपत्े

• भगिापुर बड्की, बनकसीया िरनामपुर र 

वैदौिी भगिापुर जोड्ने सडक कािोपत्े
• बनगाई मोततपुर सडक तवस्तार, नािी तनमाण् 

तथा कािोपत्े
• मधवुन तवयिािय देखख बोडगाउँ सडकमा नालि 

तथा कुिो तनमाण्
• भिाव्ास बसपाक् र चौवा दगुा ् मन्दिर देखख 

साििारी सम्म सडक कािोपत्े
• ओदारी अस्ायी पोष्टदेखख पूव्जाने सडक 

कािोपत्े
• तपपरा अस्तािको संरचना तनमाण् तथा 

स्तरोन्नती
• बाणगंगा बल्ड बैंक 

प्रातवसधक सामग्ी 
खररद 

• कम्िना चोकबाट 
गाउँ जानेबाटो 
कािोपत् े

• बबनी खोिामा 
कर््ट तनमा्ण

• ब्र ह् ा कु म ा र ी क ो 
अधरुो भवन 
तनमाण् 

• स ा मु द ा य य क 
कम्ाउण्ड बाि 
तनमाण्

• ठाकुरापुरा बाणगंगा उच्चमा.तव. कम्ाउण्ड 
भभत्को कबड् िि तनमाण्  

• जषे्ठ नागररकको अपुरो भवन तनमा्ण 
• कतपिवस्त ुसंचार सिकारी जाने सडक कािोपत् े
• ७०/३० भौततक पूवाध्ार तवकास काय्क्रम
• फोिोर प्रसोधन प्ान्ट जडानका िामग प्रारस्म्क 

वातावरणीय अध्यन IEE,  ल्याण्डहफल्डसाईड 
को DPR र पूवाध्ार तनमाण्

• चक्रपथ तनमा्ण 
• ओदारी गाउँभभत् सडक कािोपत् े तथा अधरुो 

नािी तनमाण्
• ब्लड बैंक जाने सडक स्तरोन्नती
• मदरसा पूवाध्ार
• बदु्ध रंगर्ािा कवड्िि 
• ससउटी प्रततक्ािय चोक देखख िथौसा गाउँ जोड्ने 

सडक कािोपत्े
• तबसनपुर चोक देखख पुरानो हदिी जोड्ने सडक 

कािो पत् े
• झुँगा चोक देखख तल्ो झुँगा हँुदै कािाबनजार 

जोड्ने सडक कािो पत् े

• श्ी जनज्ोतत उच्च मा.तव. मोततपुरको 
भौततक संरचना तनमाण्

• सुरभक्त नागररक आवास काय्क्रम
• ससचंाई कुिो तनमाण् 
• नगर सडक यातायात गुरुयोजना
• बसपाक्को हडतपआर तनमाण्
• वडा कायाि्य प्रर्ासतनक भवन तनमा्ण
• िरधरुी नम्बरीङ र अभभिेखखकरण
• आयवुनेद अस्तािको DPR तनमाण्
• िक्ष्मणिाट सब दाि स्ि व्यवस्ापन
• बाणगङ्ा, कोईिी, सिररखोिा नदी उकास 

जग्ा व्यवस्ापन
• साव्जतनक जग्ा व्यवस्ापन जस्ता 

काय्क्रमिरु रिेका छन ।
त्यसैगरी सामुदाययक भवन तनमाण् तफ् 
• भू.पू.सैतनक जजल्ा कायाि्य भवन 

तनमाण्
• वडा कायाि्य भवन तनमाण्
• गौर्ािा तनमाण्
• कतपिवस्त ुसामुदाययक अस्ताि
• फेदवा चौकीको जीण् भवन मम्त
• ससद्धाथ ् क्ाम्सको प्रातवसधक भर्क्ा 

संचािनको िामग भवन तनमाण्
• ईिाका प्रिरी कायाि्य तपपरा ब्यारेक 

भवन तनमाण्
• रोटरी लिव भवन तनमाण्
• तव.तप. मितृी भवन तनमाण्
• संचार गृि भवन तनमाण्
• राजरे् आस्ा फाउने्सन अधरुो भवन 

तनम्ण
• डाईिोससस सेन्टर तनमाण् (जसेसज भवन)
• सस.सस.क्ामेरा जडान
• स्ानीय ति प्रकोप व्यवस्ापन कोर
• नवीकरणीय ऊजा ् प्रवसध जडान 

(वायोग्यासँ/तवयुितीय चुिो/सुधाररएको 
चुिो/सौय् ऊजा)्

• अपाङ् उत्ान समाज भवन
• तवभभन्न ममहडयािरुसंग सिकाय्
• वडा प्रोफाईि तनमाण्
• आवसधक योजना तनमाण्, मध्कालिन 

खच् संरचना तयारी र मध्कालिन बजटे 
संरचनाको तयारी जस्ता काय्क्रमिरु रिेका 
छन । 
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उदेिश्यिरुषः-
• सब ै हकससमका तबपद र मिामारीबाट नगरवाससको 

जीवन रक्ा गनने । 
• पूवाध्ारिरुको तनमाण् एंव हदगोपना माफ्त 

नगरबासीिरुको गुणस्तरीय जीवनको प्रबद््धन गनने । 
• गुणस्तरीय साव्जतनक सेवा प्रबाि गददै सुर्ासनिाई 

सस्ागत गनने । 
• न्याय र नैततकताका आधाररत हिसंा रहित स्स् र 

मयाह्दत जीवनर्ैिी यतुि समाज तनमाण् गनने ।
• नगरको तवकास र सम्ममृद्धका िामग सिकाय् र 

सामुहिकताको सस्ारिाई प्रबद््धन गनने । 
• वातावरणीय सन्तिुन सहितको हदगो तथा 

उत्ानर्ीि तवकास प्रहक्रयािाई संस्ागत गनने । 
प्राथममकतािरुषः-
• रणनीततक मित्वका आयोजनािरु तनमाण्, 

अधरुा आयोजनािरुको तनरन्तरता र सम्न्न 
योजनािरुको मम्त सम्ार गरी त्यसको हदगोपना 
सुतनजश्तता ।

•  स्ास्थ्य पूवाध्ारिरुको तवकास र तवस्तार गरी 
गुणस्तरीय एंव सव् सुिभ स्ास्थ्य सेवा प्रदान ।

• कृतर क्ते्मा ज्ान, सीप तथा पूजी पररचािन गरी 
उत्ादन अभभबमृद्ध माफ्त रोजगारी ससज्ना र 
गरीवी तनवारणमा प्रत्यक् योगदान पुयाउ्ने । 

• समाजमा तवयिमान सब ै हकससमका असमानता 

एंव हिसंाको तनवारण गददै समू्ण् वग्, 
क्ते् र समुदायको सर्क्तिकरण एंव 
मूि प्रवािीकरण गनने । 

• सीपमूिक एंव व्यवसायीक काय्क्रम 
प्रबद््धन गनु्का साथ ैउयिमर्ीि संसृ्तत 
तवकास गददै स्रोजगार ससज्ना गनने । 

• धार्मक, सासृ्ततक तथा प्राकृततक 
सम्दािरुको संरक्ण एंव प्रबद््धन गददै 
पय्टन तवकास माफ्त पय्टन क्ते्बाट 
प्राप्त िाभको स्ानीयकरण गनने ।

बाणगङ्ा नगरपालिकाको आर्थक वर् २०७८।०७९ को बजटे तथा काय्क्रमका उदेिश्य एवम ्प्राथममकता का क्ते्िरु

सयपत्ी 
   सयपत्ी फूिको प्रयोग नेपािी समाजमा आहदकाि 
देखख तवभभन्न प्रयोजनको िागी हँुदै आएको छ । 
चाडपव् तबर्ेर गरेर, ततिारमा सयपत्ीको मािा तनकै 
नै मित्वको छ । त्यस्त ैतवभभन्न समारोिमा अततसथको 
स्ागतको िामग तवभभन्न राजनैततक र सामाजजक 
सम्मिेनको िामग र िर अहफस आहदको सोभा 
बढाउनको िामग पतन यसको प्रयोग उचतिनै हुनछ । िर 
देखख मन्दिरको  पूजाआजा देखख तववाि ब्रतबधि तथा 
िरेक सामाजजक काय्मा सयपत्ीको प्रयोग गररनछ ।
िावापानी
सयपत्ी नेपािको तराई भू–भागदेखख पिाडी र 
हिमािी भू–भागसम्म फुिाउन सहकनछ । ८ हडग्ी 
देखख ४० हडग्ीसम्मको तापक्रममा फुिाउन सहकने  
यो फुििाई सामान्य अवस्ामा खुल्ा जममनमा र  
चचसो िावापानी भएको ठाउँमा टनेि िरमा खेती गन् 
सहकनछ ।
माटो
सयपत्ीको जनुसुकै माटोमा पतन िगाउँन सहकनछ 
तर व्यवसाययक खेतीकािागी भने दोमट माटो बढी 
उपयतुि हुनछ । दोमट माटोमा जराको फैिावट 
राम्ो हुने र पानीको तनकास राम्ो हुने भएकािे जरा 
राम्ोसँग फैिन पाउँनुकासाथ ैजरा कुहिनँे र बोट पिेिँो 
हुने समस्ा कम देखा ँपछ् । फूि रोप्ुभदिा अगाडी 
जग्ाको चारै तफ् ३० से.मी चौडाइ गरी कुिेसो 
बनाई तनकासको प्रबधि ममिाउनुपछ् जसिे गदा ्
पानी जम्न पाउँदैन र तवरुवा स्स् रिनछ । खासगरी 
तप एच ७ देखख ७.५ सम्म भएको  प्राङं्ाररक  पदाथ ्
प्रर्स्त भएको दोमट माटो यसको खेतीकोिागी बढी 
उपउयतुि हुनछ ।

पुष्प (सयपत्ी) खेती सम्बधिी जानकारी  

बीउ
सयपत्ी फूििाई सजीिै संग वीउबाट प्रसारण 
गन् सहकनछ । सयपत्ीको तवउ १८ देखी ३० हडग्ी 
सेल्ीयसको तापक्रम भएको अवस्ामा राम्ो 
हुनछ । यहद बखाक्ो समयमा नस्री व्याड बनाउने 
िो भने नस्रीिाई १५ से.मी. उचाई गरेर बनाउनु 
पद्छ जसे् गदा ् धरैे भएको पानी तककीएर जान 
सकोस । वीउ रोपदा धरैे बालिो गरेर िगाउनु 
हुदैनँ जसे् तवरुवामा बनेा ्कुहिने रोग िाग्न सक्दछ 
।वीउ रोपेको २५ देखख ३० हदनमा बनेा ् सान्को 
िामग उपयतुि हुने भएकािे मुख्य जममनको तयारी 
त्यहि अनुसार गनु् पद्छ ।
जममन तथा ब्याड तयारी
सयपत्ी रोप्ुभदिा अगाडी जममनिाई २–३ पटक 

खनजोत गरी झारपात,ढुङ्ा आहद ममल्काउने 
र जममन सम्ाई पाकेको गोबर या अन्य 
प्राङ्ाररक मि छनु् पद्छ । प्रतत रोपनी 
प्राङ्ाररक मि ५  देखख १० टनचाहिनेहँुदा ँ
जममनको क्ते्फि र बोटको संख्या िरेी 
मि व्यवस्ा गनु् पद्छ भने रसायातनक 
मि प्रयोग गदा ्भने ५–१०–५  अनुपातमा 
नाइटट्रोजन,फस्ोरस र पोटास प्रयोग गन् 
सहकनछ । सयपत्ीमा मि िाल्ा ध्ान 
हदनुपनने कुरा के िो भने यसिाई नाइटट्रोजन 
कम, फस्ोरस बढी जरुरत पछ् । बढी 
नाइटट्रोजन भयो भने पातिरु चाहि ँमज्ािे 
िराभर भएर त आउँछ तर फूि कम िागछ 
। त्यसैिे सयपत्ीमा फूि बढी फुिाउनको 
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पुष्प खेतत.........
िामग नाइटट्रोजनको मात्ा कम, फस्ोरस बढी 
भएको मि िाल्ा राम्ो हुनछ ।
खनजोत र मि िा्ने काय् सहकएपलछ करीब 
कररब ३० से.मम उचाई,१ ममटर चौडाइ 
र जममनको आकार वा उपिब्धता िरेी 
आवश्यकता अनुुसारको िम्बाइ भएको ढ्ाङ् 
बनाउँनु पदछ् । नेपािमा सयपत्ीको उत्ादन 
वरदैभरी गन् सहकने भएतापतन यो फूिको माग 
तवर्ेर गरी ततिारमा बढी हुने भएकोिे सोिाई 
िभक्त गरी कम्तिमा ६५ देखख ७० हदन अगाडी 
तबरुवा रोप्ु पद्छ । 
प्रसारण तवसध
सयपत्ीिाई दईु तररका :वीउ र कहटङ्बाट 
प्रसारण गन् सहकनछ ।
१.बीउबाट
सयपत्ी फूििाई सजीिैसंग वीउ बाट प्रसारण 
गन् सहकनछ । एउटै थङु्ाबाट सयौ ँवीउ सजजिै 
तनका्न सहकने भएकािे यो तवसध संसारभर 
तनकै प्रचलित छ । सयपत्ीको वीउ १८ 
देखी ३० हडग्ी सेल्ीयसको तापक्रम भएको 
अवस्ामा राम्ोसँग उम्ने भएकािे अनुकुि 
समय िरेी रोपदा राम्ो उत्ादन लिन सहकनछ 
। यहद बखाक्ो समयमा नस्री व्याड बनाउने िो 
भने नस्रीिाई १५ से.मी. उचाई गरेर बनाउनु 
पद्छ  ।  वीउ रोपेको २५ देखख ३० हदनमा बनेा ्
सान्को िामग उपयतुि हुनछ ।
२.कहटङ्
सयपत्ीमा कहटङ धरैे प्रकारिे गन् सहकनछ, 
जस्त ैषः िागँाको कहटङ्, कमिो डाठँको, मध्म 
डाठँको कहटङ् लिन सहकनछ । तवरुवा रोपेको 
३० देखख ४५ हदनका कहटङ् गन् सहकनछ । 
कहटङ् गरेका कहटङ्सिाई रुटेक् वा कुनै ग्ोथ 
िमदोनमा डुबाइ रोप् सहकनछ । कहटङ्िरुिाई 
रोपदा नसरशी टट्रेमा जरा राम्ोसँग फैलिएपलछ 
सादा ्उपयतुि हुनछ ।
रोप्े दरुी
४० से.मी िाइनदेखख िाइन र ३० से.मी 
बोटदेखख बोटको दरुीमा रोप्ुपछ् भने जात 
अनुसार ३० *४५ वा ६०* ६० को दरुीमा पतन 
रोप् सहकनछ ।
ससचाईँ
सयपत्ीको तवरुवािाई आवश्यकता िरेी 
समय – समयमा ससचाइँ गनुपछ् । तवर्ेर 
गरी सुख्ा समयमा र तवरुवा सारेको पहििो 
िप्तामा ससचाईँ हदनहँुनै गनु् पदछ् भने हुकने का 
तवरुवािाई ५–७ हदनको फरकमा ससचाईँ 
गनु्पछ् ।
रोगिरु :

१) पातको थोप् ेर डढुवा रोग
 यी दवुै ढुसीजन्य रोग हुन । गमशी र वरात््ो मौसममा 
यी रोगको प्रकोप बढी हुने गछ् । डडुवा रोग िाग्ा 
सुरुवाती हदनमा सयपत्ीको बाहिरी पातमा पिेंिो 
प्ािसहितको िल्का खैरो दागिरु देखापन् थाल्छ। 
तवस्तारै त्यो दागको बीचमा गहिरो खराने रंगमा 
पररणत हुन था्छ र तवस्तारै कािो धिूो जस्तो 
देखापन् था्छ । यो समस्ा रोगी पातबाट सरेर 
अन्य स्स् पात तथा िागँातवगािरुमा पतन देखापन् 
था्छ । यो समस्ा बढ्दै जादँा पात मन् था्छ र 
तवरुवा आगोिे डढेको जस्तो नागंो बनेर जानछ । यो 
समस्ा रोगी बीउको कारण वा माटोमा रिकेा ढुसीिे 
गदा ्पतन हुन सकछ । ढुसीिे बढीजसो ओससिो मन 
पराउने भएकोिे यो रोगको प्रकोप कम गनने एउटा 
प्रमुख उपाय भनेकै सयपत्ीको तवरुवामा पानी िाल्ा 
सकेसम्म पातिाई भभज्न नहदनु वा सुख्ा राख्नु िो 
। अझ उतिम उपाय त थोपा ससचंाई प्रणािीिाई 
अपनाउनु िो । तर सबतैतर यो गन् सम्व हँुदैन । 
त्यसैिे सयपत्ीको फूिमा पानी िाल्ा बिुेकीभदिा 

तबिान पानी िा्नु उतिम हुनछ । त्यसो गदा ्
भभजकेा बोट र पातिरु हदउँसोको िामिे सुकेर 
ढुसी पनने वा रोगिे आक्रमण गनने सम्ावना कम 
हुनछ ।
त्यसैगरी, तवरुवािरुको माझमा पयाप््त िावा खे्ने 
ठाउँ भएन भने पतन ढुसीिे आक्रमण गनने सम्ावना 
बढी हुनछ । त्यसैिे सयपत्ीको बोटिरुिाई 
सकेसम्म िावा खे्ने ठाउँ पाउने गरी अलि फरक 
दूरीमा रोप्ु पछ् । िावा राम्री आवातजावात 
हुन हदनका िामग अनावश्यक पातिरु छाटँकाटँ 
गररहदनु राम्ो हुनछ । सयपत्ी फूिको व्यवसाययक 
खेती गननेिरुिे चाहि ँ यस्तो समस्ाबाट बच्नको 
िामग एउटै स्ानमा ३ वर्भदिा बढी सयपत्ी 
नरोपदा राम्ो हुनछ ।डढुवा रोग िाग्ा बोटको 
तिबाट दाग देखखनछ, डाठँ, पातिरु सुकै्द जानछ 
। मासथल्ो भाग स्स् देखखनछ तर तिबाट मददै 
आएर पुरै तवरुवा मरेर जानछ ।
  डढुवा जस्त ैसयपत्ीिाई सताउने अकदो समस्ा 

थोप् े रोग पतन िो । यो पतन ढुसीजन्य रोग नै 
िो । अल्टरनाररया अल्टरनाटा (alternaria 
alternata) नामक ढुसीका कारण हुने यो 
समस्ा चाहि ँ बोटमा जतातत ै देखखन र फैलिएर 
जान सकछ ।वरात् ्मा पानीको र मौसमको कारण 
यो रोग देखापछ् ।अले्टनेररयामा बोटको तिपद्टि 
समस्ा कम देखखनछ । मूितषः पातिरुमा कािो 
किेजीरंगका दागिरु देखखनछ । त्यो फैलिदैँ जादँा 
पातिरु सुकेर जानछ । एक ठाउँबाट र्ुरु भएको 
यो रोग चाहि ँपातिरुबाट फैलिदैँ जानछ ।सेप्ोररया 
र अले्टररया दवुै समस्ामा िजारीबाट पानी हददँा 
रोग झनै फैलिएर जानछ । त्यसैिे तवरुवामा पानी 
िाल्ा सकेसम्म पात भभजाउनु हँुदैन, जरामा सोझ ै
पानी हदनुपछ् ।
व्यवस्ापन :
१)  उचचत मिखाद र ससचंाई प्रयोग गरी स्स् र 

बलियो बोट हुकाउ्ने ।
२)  स्स् बीउको प्रयोग, बीउ उपचार गनने ।
३)  रोग तनरोधक जात िगाउने ।
४)  खेतको सरसफाईमा ध्ान पु¥याउने ।
५)  ढुसीनासक तवरादी िेक्ाकोजोि वा 

लिोरोथािोतनि प्रयोग गनने ।
२) सेतो ढुसी/पाउडरी मम्ड् ु:
  यो रोग िाग्ा बोटको सब ैभागमा सेतो पाउडर 
जस्तो देखखनछ जसिे गदा ्पलछ पातिरु चाउरीने, 
बोटको आकार तबग्ने तथा फूिको गुणस्तरमा 
ह्ास आउँछ । यो रोग बहढ ओस र आद्रता भएको 
समयमा िाग्ने भएकािे तवरुवा रोप्े समय भदिा 
एक दईु महिना अगाहड रोपदा केहि िदसम्म यो 
रोग तनयन्त्रण हुनछ । रोग प्रकोप धरैेनै भएको 
खण्डमा सले्क् वा कारात्ेन नामक ढुसीनार्क 
२ ग्ाम प्रतत लिटर पातनमा ममसाएर छन् सहकनछ ।
३) फूूि कुहिने / बोटट्राईहटस रट :
फूिको पुष्पदििरुमा सानो सानो खैरो धब्ा 
देखखनछ । पलछ सबतैतर फैलिएर फूि नष्ट हुनछ । 
उच्च आद््रता भएको मौसम यो रोगका ढुसीिरुका 
िामग उपयतुि हुनछ, रोगको प्रकोप बढ्दछ ।

नेपािमा सयपत्ीको प्रयोग :
सयपत्ी फूिका तबभभद गुणिाई िामीिे यहद 
सहि प्रयोग गनने िो भने,कृतर क्ते्मा हकरािरुको 
समस्ािाई तनम्ुलिकरण साथसाथ ै प्राकृततक 
डाईको समेत सम्ावना रिकेो छ । नेपािमा 
भने सयपत्ी फूििाई तबसेर गरेर सजावट र 
चाडपव्को िामग मात् प्रयोग गररएको छ। फूि 
र फूिको मािा मात् प्रयोग भैरिकेो समयमा केहि 
प्रगततर्ीि कृरकिे यसिाई पासोबालिको रुपमा 
पतन प्रयोग गन् थािेका छन ्। सयपत्ीको फूिको 
खेतीिे वािीनािीमा िाग्ने रुट नट तनमाटोड् तथा 
खुम्े हकराको समस्ािाई पतन रोकथाम गनने गछ् ।
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मासिक बलेुटीन, २०७८ अिार

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

सब ैहकससमका व्यक्तिगत िटनािरु िटना िटेको ३५ हदन भभत् सम्बन्धित  वडा कायाि्यमा गई िटना दता ्गरौ ं।

बाणगङ्ा नगरपालिकाको आ.व.२०७८।०७९ को बजटे, नीतत तथा काय्क्रमको िागी सुझाव संकिन जठे २७ मा सम्न्न                                                                             
ममततषः२०७८ जेठ २७ गतेका हदन बाणगङ्ा 

नगरपालिकाको चािु आर्थक वर् २०७७।०७८ 
को जेठ महिनासम्मको योजना तथा काय्क्रमिरुको 
प्रगतत सममक्ा तथा आगामी आर्थक वर् 
२०७८।०७९ को नीतत तथा काय्क्रम, वर्रक 
बजेट, योजना तजु्मा र काय्क्रम तयारीको 
तवरयमा नगर प्रमुख श्ी मंगि थारुज्ूको 
अध्क्तामा सरोकारवािािरुसंग सुझाव संकिन 
गनने काय्क्रम सम्न्न भएको छ । 

काय्क्रममा माननीय रातष्टट्रय सभा सदस् 
तबमिा सिममरेजू्िे महििा हिसंा सेफ िाउस 
योजना, सरकारी अस्तािको स्तरोन्नती, 
बाणगंगा क्ाम्स सभाििको स्तर वृमद्ध र वडा 
ससमा तववाद िगाएतका तवरयमा बो्नुभएको 
सथयो । त्यसै गरी माननीय तन.वत्मान प्रतततनसध 
सभा सदस् अतिर कमािज्ूिे बजेट वृमद्धको 
िामग नगरका स्ोतसाधनिरुको पहिचान र 
राजस्का दायरािरुको तवशे्लरण गनने, तवर्ेरज् 
स्ास्थ्यकमशीिरुको व्यवस्ापन, िागु औरध 
तनयन्त्रण, सरकारी तवयिाियको र्ैभक्क गुणस्तर 
सुधार जस्ता काय्क्रमिरु तजु्मा गन्ुपनने साथ ै
नगरको र्ुसासन, सेवा प्रवाि र प्रतवसधको तवरयमा 
नगरिे गरेको उतृ्ष्ट काय्िरुको पं्रर्सा गन्ु भएको 
सथयो । त्यसैगरी माननीय संतवधान सभा सदस् 
बिराम असधकारीज्ूिे साव्जतनक तनमा्णका 
काय्िरुको गुणस्तरीयता र दीगो तवकासको िामग 
नगरिे योजनािरु तजु्मा गन्ुपनने बताउनु भयो ।  

नगर उपप्रमुख चक्रपाणी अया्ििे 
नगरपालिकाको सुझाव संकिन काय्क्रममा 
प्रस्तुत भएका प्रगतत सममक्ाका तवरयमा 
उठेका तवरय वषतुिरुिाई सम्बोधन गददै सब ै
सरोकारवािािरुिाई धन्यवाद हदनुभएको सथयो 
। काय्क्रमको प्रस्तुतीकरण प्रमुख प्रर्ासकीय 

असधकृत बासुदेव खनािज्ूिे गन्ुभएको सथयो 
।  नगर प्रवतिा श्ी तबष्ुप्रसाद पौडेिज्ूिे 
काय्क्रमको स्ागत गन्ुभएको सथयो ।

नेपाि कम्ुतनष्ट पाटशी जजल्ा अध्क् 
झतविाि पोख्ेिज्िे साव्जतनक 
काय्क्रमिरुमा कसैका कमीकमजोरीिरुमात् 
औल्याउने र वादतववाद गन्ुभदिा पतन 
आफनो समािोचनात्मक धारणािरु राखदा 
राम्ो हुने र अवको समाज चाररमत्क र नैतीक 
समाज हुनुपननेमा जोड हदँदै देर्का बौमद्धक 
व्यक्तित्विरुबाट गुणस्तरीय समाज तनमा्णको 
बौमद्धक प्रवचन, साव्जतनक तनमा्णमा 
प्रातवसधकको बढी ध्ान केन्न्द्रत हुनुपनने 
िगाएतका तवरयमा बो्नुभएको सथयो । नेपाि 
कम्ुतनष्ट पाटशी माओवादी जजल्ा प्रतततनसध 
टेकेन्द्र क्ेत्ीज्ूिे नगरको राजस् चुिावटको 
तवरयमा तनयन्त्रण गन्ुपनने कुरा राखदै प्राकृततक 
स्ोत व्यवस्ापनमा ध्ान हदनुपनने र सबैिे 
आ-आफनो काम ईमादिारीका साथ गरे मात् 
बाणगङ्ा समृ्द्ध हुने कुरा राखु्नभएको सथयो ।  
नेपािी कांग्ेस जजल्ा प्रतततनसध रतव काफ् े

ज्ूिे हडजजटि नगरप्रोफाईि तनमा्ण गररसकेको 
मा धन्यवाद हदँदै प्रोफाईििे औल्याएका नगरका 
नपुग सूचकिरु पुरा गननेखािका र  सबै क्ेत्िाई 
समेट्ने खािका योजना तथा काय्क्रमिरु तजु्मा 
गन्ुपनने कुरा राखु्नभएको सथयो । 

उति काय्क्रममा नेपाि कम्ुतनष्ट पाटशी एमािे 
नगर अध्क् युवराज पोख्ेि, नेपािी कांग्ेस 
काय्वािक नगर अध्क् तबष्ु थापा, नगरको 
स्ानीय पाठ्यक्रम तवकास सममततका संयोजक 
डम्मर प्रसाद र्मा्, उयिोग बाभणज् संिका 
अध्क् डोिकराम सिममरे, तन.वत्मान अध्क् 
उमानाथ पौडेि, पूव् अध्क् तबष्ु न्यौपाने, 
उपभोतिा िकहित संरक्ण मंचका अध्क् 
भेरराज पाणे्ड, पत्कार मिासंि कतपिवस्त ु
उपाध्क् िरर असधकारी, संचारकमशी चन्द्रकान्त 
न्यौपाने, अर्ोक पौडेि, िरी सिममरे, गणेर 
पोख्ेि एवं संिसंस्ाका प्रमुख तथा प्रतततनसध 
र बाणगङ्ा नगरपालिकाका र्ाखा प्रमुखिरुको 
उपस्ीतत रिेको सथयो । काय्क्रमको संचािन 
र्ाखा असधकृत केर्बराज भटिराईबाट भएको 
सथयो । 

बाणगंगा क्ाम्सको तनमाण्ासधन भवनको अनुगमन गददै नगर उपप्रमुख चक्रपाणी अयाि्य िगाएत कम्चारीिरुबाणगङ्ा नगरपालिका वडा नं. ८ को प्रर्ासतनक कायाि्य भवन
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मासिक बलेुटीन, २०७८ अिार

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

राजस् तफ् जठे महिनाको आन्तररक आम्ानी

खारखानीको आकर्ण छाता प्रततक्ािय

कोरोना-१९ को दोस्ो भेररयेण्टको 
संक्रमण बढे संगै यस नगरपालिकामा 
बरै्ाखको २० गत ेदेखख भएको िकडाउन 
िािसम्म तनरन्तररुपमा रिीरिकेो कारण 

  बाणगङ्ा नगरपालिका वडा नं.७ 
को तवभभन्न स्ानिरुमा  पय्टकिरुको 
आकर्ण बढाउन छाता प्रततक्ािय 
तनमाण् गररएको छ ।  एउटा छाता 
प्रततक्िय मुतन १३ देखख १५ जना 
मानछेिरु सम्म बस्न मम्ने गरी 
तनमाण् गररएको छ । वडा नं. ७ मा 
पनने मोततपुरको बाणँीगाउँ, धरेैनी 
डाडँा, कोइिी बनगाई र खारखानीमा 
आकर्क प्रततक्ाियिरु खडा भएका 
छन ्।
उति प्रततक्ाियिरु ससति िावा 
खानका िामग मात् नभएर महििा 
समूिका स–साना वैठकिरु समेत बस्न 
मम्ने गरी बनाइएको छ। 

सस.नं. भर्र्क नम्बर आय भर्र्क नाम संकलित रकम

१ ११३१३ सम्तत कर १३,४४९

२ ११३२९ िर बिाि कर १२४२०

३ ११६१३ व्यवसाय रजजस्टट्रेसन दस्तरु ५००

४ १४१५१ सरकारी सम्तत बिािबाट प्राप्त आय १२६०००

५ १४२२३ भर्क्ा क्ते्को आम्ानी २००

६ १४२१८ तवयुित सेवा र्ुल्क ११००

७ १४२४२ नक्ापास दस्तरु ०

८ १४२४३ ससफाररस दस्तरु ३४७७०

९ १४२४९ अन्य दस्तरु १४२७०

१० १४३१२ प्रर्ासतनक दण्ड जररवाना र जफत ५००००

११ १४२४५ नाता प्रमाभणत दस्तरु २१००

१२ १४२४४ व्यक्तिगत िटना दता् ५५०

ममतत २०७८।०१।०१ देखख २०७८।०२।३१ सम्मको जम्मा रु. २,५५,३५९।-

जम्मा १,५१,४६,०३१।-

अत्यावश्यक बािकेका सरकारी कामकाज 
पतन प्रभातवत भएको हंुदा जठे महिनामा 
उठ्नुपनने राजश्व िटेको देखखनछ । 

(रु. िजारमा)

बाणगङ्ा नगरपालिका अन्तग्त काय्क्ते् भई संचािनमा 
रिकेा तवभभन्न सिकारीिरुको प्राप्त अनिाईन प्रततवेदन 
अनुसार नगरको सिकारीतफ्को जठे महिना सम्मको 
तवचतिय अवस्ा तनम्नानुसार रिेको छ । 

सिकारीिरुको तवचतियय अवस्ा

 
क्र.सं. तववरण रकम (रू.)
१ र्ेयर पूँजी ३९०५८८७७२
२ जगेडा कोर ११६३६०९५१
३ अन्य कोर ११८५१५४८२
४ बचत तनक्पे १५५६४००५३१
५ ततनु्पनने संस्ागत ऋण ११८४६५४९०
६ भुतिानी हदनुपनने अन्य दाययत्व २०४०८३००
७ ततनु्पनने कर ७५६८२४
८ अन्य दाययत्व ७१३०५६४
९ नगद २५९९९६६३
१० बैंक २८७२०४०२१
११ अन्य संस्ामा िगानी १७९४८९५०
१२ सदस्िरुिाइ ऋण िगानी २९५९०६५४३१
१३ पाउनुपनने हिसाब ३७०९८४३३
१४ अहफस सम्चति ९७९३२६५५
१५ अन्य सम्चति १५४४६०१५
१६ स्टक सामान मूल्य ३३०२३०७
१७ स्ीर सम्तिी ६१९६८२९८
१८ जम्मा खच् १९१५२०५१०
१९ जम्मा आम्ानी २४०८४२९४९

  तवर्ेरतषः तपकतनक स्ोटको रुपमा रिेको 
खारखानीमा समेत िािा तवर्ाि पोखरी 
तनमाण् भईरिेको र िराभरा फुिवारी 
सहित पाक् बन्न े तयारीमा रिकेो छ । 
र्ौचािय, खानेपानीको व्यवस्ापन गरी 
आन्तररक पय्टन प्रवद््धन गन् यसको 
आकर्ण झन झन बढीरिकेो छ । यिा ँ
कतपिवस्त ु जजल्ाका अन्य पालिका 
एवं लछमेकी जजल्ा रुपदेििीबाट समेत 
तपकतनकमा रमाउन आउने गरेको पाईनछ 
यो रुपदेििीको बटुविबाट करीव ३५ 
हक.मी पद्छ भने गोरुससङे् देखख करीब 
८.५ हक.मी. पूव् मिने्द्र राजमाग्को 
दायाबँाया ँ प्रगतत सामुदाययक वनमा पद्छ 
। िक्ष्मणिाट आउने पय्टकिरु प्राय यस 
स्ानमा िुमेर जाने गरेको पाईनछ ।
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बाणगङ्ाबाणगङ्ा

नगरपालिकाको तसे्ो चौमाससक सामाजजक सुरक्ा भतिा तनकासा

िभक्त वग्तफ्
वडा 

जम्मा रकम
१ २ ३ ४ ५ र ६ ७ र ९ ८ १० र ११

ज्ेष्ठ नागररक भतिा (७० वर् मासथ) ३०३२ ४३३६ २४७० ३७२५ ५८३१ ६९८७ ५४२० ९४३६ ४१२३७

ज्ेष्ठ नागररक भतिा (दलित) २३० ११० २१६ १८२ ४७३ ६७२ २०० ५०७ २५९०
ज्ेष्ठ नागररक एकि महििा ७२० ९६८ ६१६ ९०४ १०४९ १०४२ ७९० १५६२ ७६५१
तवधवा (आर्थक सिायता) ७५४ ११४४ ७८४ ११७४ १६३२ १९६२ १३१४ २०२८ १०७९२
क वग् १४० २१६ ८४ १६२ २०४ २४० २०४ २२८ १४७८
ख वग् (आर्थक सिायता) २२६ २८८ १९८ १८९ ३१७ ३१४ ३५२ २८८ २१७१
क्ते् तोहकएका बािबालिका ४४६ ८६७ ७०८ ७२४ १२२१ १३४१ ९४७ १९१० ८१६४
दलित बािबालिका ६१ ४४ ५२ ७२ ११३ २०६ ७५ १३४ ७५८
िोपोन्खु जातत ० ० ० ६० २४ ० ० १६८ २५२
जम्मा रकम ५६०८ ७९७३ ५१२९ ७१९२ १०८६४ १२७६४ ९३०२ १६२६१ ७५०९४

िकडाउनको समयमा आफनो पररवारमा रिकेा 
सब ैबािबालिका, वदृ्धवदृा तथा सुनौिा िजार 

हदनका महििािरुको तवर्ेर िरेचाि गरौ,ं 

बाणगङ्ा नगरपालिकाको चािु आ.व २०७७।०७८ 
को  तसे्ो चौमाससकमा सामाजजक सुरक्ा भतिा प्राप्त 
गनने िाभग्ािीिरुको तववरण र आवश्यक रकम 
तवतरण गन्को िामग सामाजजक सुरक्ा भतिा तवतरण 
गनने बैंकिरुिाई भतिा तवतरणको िामग आवश्यक 
पनने रकम तनकासा गरी सकेको छ । जस अन्तग्त 
यस नगरपालिका का ११  वटा वडामा  सामाजजक 

सुरक्ा भतिा प्राप्त गनने जम्मा िाभग्ािीको 
संख्या १२३१४ रिकेो छ । जसको िामग 
रु.७,५०,९३,५२३।- (अक्रुतप सात करोड 
पचास िाख मत्यानबे् िजार पाच सय तेईस) 
रुपैया खच्हुने भएको छ । 
नेपाि सरकार मन्न्त्रपरररदको  ममतत 
२०७७।०९।१० को तनणय् अनुसार कतपिवस्त ु

जजल्ा सहित ११ जजल्ािरुमा बािपोरण 
अनुदान तबस्तार भएको हँुदा  कतपिवस्त ु
जजल्ाको बाणगङ्ा नगरपालिकािे पतन चािु 
आर्थक वर् २०७७।०७८ को तसे्ो चौमाससक 
देखख िागु हुने गरी पाचँ वर् उमेर पुरा नभएका 
बािबालिकािरुको समेत सामाजजक सुरक्ा 
भतिा पठाईएको छ ।

आर्ा ििुतवति संस्ा, बाणगङ्ा नगरपालिका - ७ , बनगाई द्ारा बाणगङ्ा नगरपालिकाका ेप्रकापे व्यवस्ापन  आर्ा ििुतवति संस्ा, बाणगङ्ा नगरपालिका - ७ , बनगाई द्ारा बाणगङ्ा नगरपालिकाका ेप्रकापे व्यवस्ापन  
कारेमा अक्क्जन व्यवस्ापनका िामग रू १०,००० का ेआर्थक सियागे प्रदान ।कारेमा अक्क्जन व्यवस्ापनका िामग रू १०,००० का ेआर्थक सियागे प्रदान ।

आर्ा ििुतवति संस्ा, बाणगङ्ा नगरपालिका - ७ , बनगाई द्ारा बाणगङ्ा नगरपालिकाका ेप्रकापे व्यवस्ापन  
कारेमा अक्क्जन व्यवस्ापनका िामग रू १०,००० का ेआर्थक सियागे प्रदान ।

वडा नं. भु म म ह ि न 
दलित

भु म म ह ि न 
सुकुम्ासी

अव्यवस्स्त 
वसोवासी

कुि 
जम्मा दता ्सम्न्न

१ ७६ १९६ ३७९ ६५१ दता ्बाकँी
२ १२० ५६७ ७९३ १४८० १३५३
३ ४० २१६ ४५६ ७१२ दता ्बाकँी
४ ३३ ८५ ६३६ ७५४ ६११
५ १९ ९३ २१६ ३२८ दता ्बाकँी
६ ५७ ५९ १९८ ३१४ २२७
७ ३४ ३६२ ६२६ १०२२ ९१५

८ १७६ ४४२ ६८० १२९८ ८२९
९ ७४ ८१ ४३५  ५९० दता ्बाकँी

१० ८५ ५२४ ९८५ १५९४ दता ्बाकँी
११ ७९ २६६ ६६४ १००९ दता ्बाकँी

जम्मा ७९३ २८९१ ६०६८ ९७५२ ३९३५

बाणगङ्ा नगरपालिकाको भुममहिन दलित, भुममहिन सुकुम्बासी
 र अव्यवस्स्त बसोबासीको तववरण

यस बाणगंगा नगरपालिकामा भूमम सम्बधिी समस्ा समाधान आयोग माफ्त संचािन 
भएको भूममहिन दलित, भूममहिन सुकुम्बासी र अवस्वस्स्त बसोबासीको िगत 
संकिन काय् सम्न्न भई िाि आयोगकै अनिाईन सफ्टवेयरमा िगत प्रतवष्ट गनने काय् 
भई रिकेो छ । जस अन्तग्त वडा नं. २, ४, ६, ७ र ८ वडािरुको िगत प्रतवतष्ट गनने काय् 
सम्न्न भई सकेको छ भने वडा नं. १, ३, ५, ९, १० र ११ को प्रतवतष्ट गनने प्रहक्रयामा 

रिकेो छ । सब ैवडािरुको भूममहिन दलित, भूममहिन सुकुम्बासी र 
अवस्वस्स्त बसोबासीिरुको िगत वडा अनुसार तनम्न बमोजजम 
रिकेो छ । 
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बाणगङ्ाबाणगङ्ा

  बाणगङ्ा नगरपालिकाको नवौ ंनगरसभाको दोस्ो वैठक ममतत 
२०७८ असारको ९ गते सम्न्न भए िगत ैबजटे तथा काय्क्रम 
साव्जतनहककरण काय्क्रम समेत सम्न्न भएको छ । नगर प्रमुख 
श्ी मंगि प्रसाद थारुज्ूको अध्क्तामा सञ्ािन भएको सो 
काय्क्रममा प्रमुख अततसथको रुपमा रातष्टट्रय सभा सदस् माननीय 
तबमिा सिममरेज्ू हुनुहुन्थो । तवभर्ष्ठ अततथीिरुमा संतवधान 
सभा सदस् माननीय डोर प्रसाद पौडेि, संतवधान सभा सदस् 
माननीय बिराम असधकारी, संतवधान सभा सदस् माननीय 
माननीय तवश्ाम प्रसाद थारु, प्रदेर् सभा सदस् माननीय तबष्ु 
पन्ी हुनुहुनुहुन्थो । कायाि्यको तफ्बाट प्रमुख प्रर्ासकीय 
असधकृत बासुदेव खनाि हुनुहुन्थो । 
  त्यसैगरर नेपाि कम्तुनष्ट पाटशी एमािे नगर कममटी अध्क् 
यवुराज पोख्ेि, नेपािी कागं्ेस नगर काय् सममतत काय्बािक 
सभापती तवष्ु थापा, नेपाि कम्तुनष्ट पाटशी माओवादी केन्द्र 
नगर कममटी सचचव टेकेन्द्र क्ते्ी, ईिाका प्रर्ासन कायाि्य ४ 
नं. कायाि्य प्रमुख - तवष्ु ज्वािी, कतपिवस्तु उयिोग वाभणज् 
संि अध्क्- डोिकराम सिममरे, बाणगंगा यातायात व्यवसायी 
सममती अध्क्- तवष्ु न्यौपाने, कतपिवस्त ु नागररक समाज 
अध्क्- दोिख ब. पछाई, नेपाि पत्कार मिासंि जजल्ा 
र्ाखा उपाध्क्- िरर असधकारी, नेपाि भर्क्क मिासंि नगर 
अध्क्- अजु्न र्ािी, नेपाि राष्टट्रीय भर्क्क संगठन नगर 
अध्क्- धनु गािा, नेपाि भर्क्क संगठन नगर अध्क्- 
कुिराज पौडेि, सामुदाययक वन उपभोतिा मिासंि नगर 
अध्क् हुमनाथ भटिराई, खानेपानी तथा सरसफाई उपभोतिा 
मिासंि नगर अध्क्  तवश्व काककी, कतपिवस्त ु सामुदाययक 
अस्ताि तवकास सममती अध्क्- रामजी सेन िगायतको सो 
काय्क्रममा आततथता रिकेो सथयो सब ैवडाका वडा अध्क्िरु 
र नगरसभा सदस्िरु को उपस्स्ती रिकेो सथयो । तवभभन्न 

नगर प्रमुख मंगि प्रसाद थारु- काय्क्रमको समापन िोरण गददै ।

प्रमुख अततसथ रातष्टट्रय सभा सदस् माननीय तबमिा सिममरेज्ू काय्क्रमको सफिताको र्ुभकामना व्यति गददै । 

प्रमुख अततसथ रातष्टट्रय सभा सदस् माननीय तबमिा सिममरे,  तवभर्ष्ठ अततथीिरुमा संतवधान सभा सदस् माननीय डोर प्रसाद पौडेि, 
संतवधान सभा सदस् माननीय बिराम असधकारी, संतवधान सभा सदस् माननीय माननीय तवश्ाम प्रसाद थारु, प्रदेर् सभा सदस् 
माननीय तबष्ु पन्ी र प्रमुक प्रर्ासकीय असधकृत बासुदेव खनाि काय्क्रममा आसन ग्िण गददै ।  

संचार माध्यमिरु बदु्ध आवाज टेलिभभजन/ सामुदाययक 
रेहडयो बुद्धा आवाज, रेहडयो मायादेवी, रेहडयो बाणगंगा, 
िट्तबट एफ.एम., बुद्ध दप्ण दैतनक पमत्का, बुद्ध आवाज 
रातष्टट्रय साप्ताहिक पमत्का, िुन्म्बनी दप्ण साप्ताहिक पमत्का, 
प्रेस पाटी अनिाईन, मायादेवी अनिाईन, बैखरी अनिाईन, 
िुन्म्बनी दप्ण अनिाईन, बाणगंगा अनिाईन िगायत संि 
संस्ािरुबाट आततथता एवं सिभागी रिेको सथयो ।
काय्क्रममा प्रमुख अततसथ, अततथीिरुिाई स्ागत नगर 
प्रवतिा श्ी तबष्ु प्रसाद पौडेििे गन्ुभएको सथयो र बजेट तथा 
काय्क्रमको सारारँ् नगर उपप्रमुख श्ी चक्रपाणी अया्िज्ूिे 
साव्जतनक गन्ुभएको सथयो र काय्क्रमको सञ्ािन वडा नं. 
५ का अध्क् एवं सामाजजक तवकास सममततका संयोजक श्ी 
भभष्मराज भुसािज्ूिे गन्ुभएको सथयो ।

बजटे तथा काय्क्रम साव्जतनहककरण काय्क्रमको 
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कोभभड-१९ को संक्रमण रोकथाम र 
व्यवस्ापन सम्बधिी

नगरभभत्  तवभभन्न संस्ािरुद्ारा संचालित एम्बिेुन्को सम्क् नम्रिरु
 सस.नं. संचािक संस्ािरुको नाम सम्क् नम्बर चािकको नाम

मिामारी अवसधभर एम्बिेुन् सम्क् सम्बधिी कुनै समस्ा 
परेमा नगरस्तरीय एम्बिेुन् व्यवस्ापन सममततका संयोजक 
(नगर प्रवतिा) तबष्ु प्रसाद पौडेििाई ९८५७०५०५८८ मा 
सम्क् गन् सहकनेछ ।

१ तपपरा अस्ताि ९८४७०३६५८६ िाि कोभभड संक्रममतिरुको िामग
२ नेपाि रेडक्रस सोसाईटी-बाणगंगा ९८४७०३३०५३

अन्य तवरामीिरुको िामग
३ र्ान्न्त श्जृना यवुा नेपाि ९८५७०३६४८९
४ बाणगंगा यातायात व्यवसायी सममतत ९८५७०५४२५५
५ सस एण्ड सस अस्ताि ९८५७०१६४११
६ कतपिवस्त ुजसेसस ९८५७०५००२२

संक्रममतिरूको अवस्ा बझुदै नगर उप प्रमुख चक्रपाभण अयाि्

िरमा आईसोिेसन बसेका संक्रममतिरुिाई  स्ास्थ्य सेवा प्रदान गददै स्ास्थ्यकमशीिरु संक्रममतिरूिाई िासैिा, परामर्् र आवश्यक स्ास्थ्य िाभको कामना गददै वडा अध्क्  एवं स्ास्थ्य कम्चारी

   तवश्वभर कोभभड-१९को दोस्ो भेररयन्टको यस बाणगंगा नगरपालिकामा 
समेत तीव्र रुपमा बढ्दो संक्रमणको बीच यस नगरपालिकामा कोभभड-
१९ भाईरसको रोकथाम र संक्रमणबाट श्जृना हुनसके् सम्ातवत 
जोखखमिाई व्यवस्ापन गन् तथा संक्रममतिरुिाई िौसिा प्रदान गरर 
भर्घ्र स्ास्थ्य िाभको कामना  गददै २०७८ जषे्ठ महिनाको २७ गत ेदेखख 
नगरको तवभभन्न वडािरुमा िोम आइसोिेसनमा रिकेा संक्रममतिरु 
िाई आवश्यक औरधी उपचार, परामर्् तथा उनीिरुको अवस्ा बझु्न 
नगरपालिका नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्क्, स्ास्थ्यकमशीिरुको टोलि 
तवभभन्न वडािरुमा भेटिाट सम्न्न भएको छ ।
नगरपालिकामा कुि ९७९ जना व्यक्तििरुको स्ाव संकिन गरी पी.सस.
आर. जाचँ गररएको छ । जसमा ५२१ जना संक्रममत देखखएका छन ्। 
त्यसैगरी ३५४ ऐन्न्टजने पररक्ण गररएको मध् े१९२ जना संक्रममत रिकेा 
छन ्। संक्रममतिरुको उपचारको िामग बाणगङ्ा नगरपालिकािे ससद्धाथ ्
क्ाम्स, बङ्ुचीमा आईसोिेसन संचािन गरेको सथयो जसमा कुि ५० 
जना भना ्भएका सथए। त्यस मध् े२१ जना तनको भई फर्कएका, २४ 
जना अन्यत् ररफर भएका छन । संक्रममत मध् े५ जनाको मृतु्य भएको 
छ ।   नगर भभत् वडा नं. १ मा ४, २ मा ६, ३ मा ३, ४ मा ६, ५ मा ५, 
६ मा १, ७ मा २, ८ मा २७, ९ मा ९, १० मा २ र ११ मा ४ गरी  जम्मा 
६९ जना व्यक्तििरु संक्रममत भएका छन ्।

संक्रममतिरूिाई आवश्यक औरधी प्रदान गददै स्ास्थ्यकमशी 
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प्रकार्क:
बाणगङ्ा नगरपालिका

नगर काय्पालिकाको काया्िय
बाणगङ्ा, कतपिवस्तु
िुन्म्बनी प्रदेर्, नेपाि

सम्क्: ०७६-५५०३८३;  ०७६-५५०४७९
इमेि: bangangamun@gmail.com 

info@bangangamun.gov.np
बेभसाईट: www.bangangamun.gov.np

फेसबुक पेज: HBMBanganga
गुगि प्स कोड: M5QF+48

बाणगङ्ा माससक बिेुटीन
सल्ािकारिरु 

श्ी मंगि प्रसाद थारु
नगर प्रमुख

श्ी चक्रपाभण अयाि्
नगर उपप्रमुख

प्रधान सम्ादक
श्ी बासुदेव खनाि

प्रमुख प्रर्ासकीय असधकृत

सम्ादक/भारा सम्ादक
श्ी बाबरुाम भटिराई

उपसचचव

बिेुटीन सम्ादन मण्डि
श्ी केर्बराज भटिराई - र्ाखा असधकृत
श्ी र्ान्तराज आचाय् - योजना असधकृत
श्ी सम्ाट रेग्ी - सूचना प्रतवसध असधकृत

श्ी हदपक थापा - क्प्टुर अपरेटर
श्ी मिेर् भटिराई - िेखा सिायक

क्र.सं. काय्क्रम/ अनुदानको नाम तवतनयोजजत बजटे खच् खच् प्रततर्त
१ संिीय सरकार सर्त् ४१६५०० २२२८७५ ५४
२ संिीय सरकार समातनकरण १८९१०० १००७३८ ५३
३ सामाजजक सुरक्ा १८०००० १२६८१३ ७०
४ संिीय सरकार राजश्व बाडँफाडँ १२८२२३ १३५०९४ १०५
५ स्ानीय पूवाध्ार तवकास साझदेारी २०००० ९७१५ ४९
६ संिीय सरकार तवर्ेर १८००० ० ०
७ संिीय सरकार समपुरक ४००० ३५७६ ८९
८ सडक बोड् नेपाि ३५०० ० ०
९ बहुक्ते्ीय पोरण १००० ० ०
१० सूचना प्रतवधी ३६६ १०७ २९
११ प्रदेर् सरकार राजश्व बाडँफाडँ ५००२३ १२६०७ २५
१२ प्रदेर् सरकार समपुरक २०००० १२४०७ ६२
१३ प्रदेर् सरकार सर्त् १७८५० २०४५ ११
१४ प्रदेर् सरकार तवर्ेर ७००० ३३० ५
१५ प्रदेर् सरकार समातनकरण ६२७८ २४५० ३९
१६ जजल्ा समन्वय सममतत कतपिवस्तु ५००० ६२३३ १२५
१७ आन्तररक स्ोत ९१७२५ ४८५५१ ५३
१८ जनसिभामगता २५००० ३४४९ १४

कुि जम्मा ११८३५६५ ६८६९९० ५८

बाणगंगा नगरपालिकािे गत वर् कक्ा 
६ र ७ को स्ानीय पाठ्यक्रम "कतपिवस्त ु
र बौद्ध भर्क्ा" तनमाण् गरी नगरपालिका 
अन्तग्तका कक्ा ६ र ७  सञ्ालित सब ै 
तवयिाियमा िागू गरेकोमा यस वर् कक्ा 
८ को स्ानीय  पाठ्यक्रम सब ैपाठ्यपुस्तक 
"कतपिवस्त ुर बौद्ध भर्क्ा" को  तनमाण्का 
िामग नगरपालिका स्तरीय पाठ्यक्रम 
तनमाण् सममततको पििमा चैत् र बरै्ाखमा  
छनौट गररएका तवरयवस्त ुिेखनका िामग 
तवज् (िेखक) िरुिाई तवतरण, संकिन र 
काय्र्ािा संचािन गरी तवरयवस्त ु िाई 
अन्न्तमरुप हदने काय् गररयो । 

कक्ा-८ को स्ानीय पाठ्यक्रम तनमाण् प्रहक्रया सञ्ािन

वडा नं. ६ मा नव तनर्मत सडकको अविोकन गददैवडा नं. ६ मा नव तनर्मत सडकको अविोकन गददैवडा नं. ६ मा नव तनर्मत सडकको अविोकन गददै

बाणगङ्ा नगरपालिकाको आ.व. २०७७।०७८ को जठे 
महिनासम्मको स्ोतगत खच् तववरण


