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 वर्षः२०७८    अंकषः५    महिनाषः असोज    पानाषः ८

सम्ादकीयबाणगङ्ा   नगरपालिका द्ारा आ.व. २०७७।७८ को

वार्रक समीक्ा सम्न्न

बाणगङ्ा नगरपालिकािे ममति २०७८ भदौ ं
११ गिेका हदन आर्थिक वर् २०७७।०७८ को 
वार्रक समीक्ा  एक काय्क्रमका बीच साव्जतनक 
गरेको छ । नगर प्रमुख श्ी मंगि प्रसाद थिारुको  
अध्यक्िा र पूव् कृतर िथिा पशु पनछछी तवकास मन्ती 
माननीय मन्ती श्ी चक्रपाणण खनाि 'बिदेव'को 
प्रमुख आतिथ्यिामा संचािन भएको थथियो । 

प्रमुख आतिथथि पूव् कृतर िथिा पशु पनछछी 
तवकास मन्ती माननीय मन्ती श्ी चक्रपाणण खनाि 
'बिदेव'िे वार्रक काय्क्रमको उद्ाटन गरी  
काय्क्रमको सुरुवाि गनु् भएको थथियो भने आर्थिक 
प्रशासन शाखा प्रमुख श्ी रामचन्द्र मराथसनीको 
संचािनमा काय्क्रम संचािन भएको थथियो  । 

उक्त काय्क्रममा संतवधान सभा सदस्य माननीय 
श्ी बिराम अथधकारी, माननीय श्ी तवश्ाम प्रसाद 

थिारु, प्रदेश सासंद माननीय श्ी तवष्ु पन्ी, 
नगर उपप्रमुख श्ी चक्रपाणण अयाि्, बाणगङ्ा 
नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अथधकृि श्ी 
बासुदेव खनाि, णशक्ा, यवुा िथिा खेिकुद शाखाका 
उपसचचव श्ी बाबरुाम भट्टराई, नेकपा एमािे 
अध्यक् श्ी अममि पौडेि, ने.का. नगर सभापति 
श्ी तवष्ु थिापा, नेकपा माअोवादी केन्द्रका टेकेन्द्र 
क्ते्ी, बाणगङ्ा इिाका प्रशासन प्रमुख श्ी  तवष्ु 
प्रसाद ज्ञवािी, इिाका प्रिरी कायाि्यका प्रमुख 
श्ी हदनेश गुरुङ ,  वडाध्यक् र काय्पालिका 
सदस्यिरु, तवणभन्न ममहडयाका ममहडयाकममीिरु, 
तवणभन्न शाखाका प्रमुखिरु िगायि कम्चारीिरुको 
उपस्थितिमा सम्न्न भएको थथियो । 

उक्त काय्क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अथधकृििे  
नगरको आर्थिक वर् २०७७।७८ को वार्रक 
प्रगति प्रतिवेदन पेश गददै नगरपालिकािे गरेका 
प्रमुख काय्िरु िथिा उपिब्धििरु माथथि प्रकाश पानु् 
भएको थथियो । 

नगरपालिकाको आर्थिक वर् २०७७।७८ को 
क्ते्गि काय्क्रम प्रगति तववरण अनुसार नगरिे 
णशक्ािर् जम्ा ३७ काय्क्रमिरु मध्य े ३३ वटा 
, स्ास्थ्यिर् ५३ काय्क्रमिरु मध्य े ४९ वटा, 

फोहरमैला व्यवस्ापन र बाणगंगा 
नगरपाललकाको दृष्टिकोण

 शहरी सभ्यताको आधारभूत पूरावाधारको रुपमा 
फोहरमैलाको उचित ब्यरस्ान अननरारवा पूरवासतवा हो 
। रस्ीहरु नरस्ार हुदैमा शहर मान्न सककन्न त्यसका 
लागि आधारभूत पूरावाधारहरु पूरा भएको हुनुपरवा  
। निर भभत्रकै जनसंख्ामा हुने रगृधि र अरसर 
र सुनरधाको खोजीमा अन्यत्रबाट बसाईसराई 
िरी आउने बढ्दो प्ररचृतिले नरद्यमान शहरी 
सुनबधाहरुमा िाप पुर् राईरहकेो हुनर । त्यसैले 
रस्ा आधारभूत सुनबधाको सम्बन्धमा दीरवाकालीन 
एरं उत्ादनमूलक दृनटिकोण अपररहारवा र । 

  बाणिंिा न.पा.को प्रमुख बजार क्ते्रमा 
महत्वपूणवा रानटिरिर राजमािवाहरुको पहुुँि भएको 
, बढ्दो औद्योिीकरण तथा बजारीकरण, प्रिुर 
कृनिरोग्य भूगम, स्ास्थ्य भशक्ा, रोजिारी लिारत 
नरभभन्न शहरी पूरावाधार एरं अरसरको नरस्ारले 
नरभभन्न क्ते्रबाट हुने बसाईसाराईलाई आकर्ित 
िरी रहकेो र । जसको फलस्रुप जनसंख्ा 
रगृधिदर ज्ागमतीर कहसाबले भइरहकेो देखखनर ।  
त्यसले िदावा रहाुँको फोहरमैलाको व्यरस्ापनमा 
दीरवाकालीन एरं उत्ादनमूखी दृनटिकोण अपररहारवा 
र ।

  फोहरमैला व्यरस्ापन सम्बन्धी परररोजना 
निरकै िौरब एरं पकहिानको  रोजनाको रुपमा 
नबित बिवाहरु देखख नै नरभभन्न कोणबाट बहस पैरबी 
हुदै आएको र । रो सबकैो साझा एजने्ा तथा 
सपना बनेको र । रस सम्बन्धी बझुाइमा रहकेा 
नरभभन्नताहरुलाई आम निरबासी एरं समस् 
सरोकारराला समक् सुस्पटि पानुवा हामी  सबकैो 
साझा दायरत्व हो । 

  निरले पररकल्पना िरेको रो आरोजना मुलत 
रोजिारमूलक, व्यरसारीक तथा राताररणमैत्री 
हुनेर । त्यसका लागि फोहरलाई संकलनको 
नबन्दुबाटनै रिगीकरण िरी  सोही अनुरुप ढुरानीको 
प्रबन्ध गमलाई फोहर प्रशोधन स्लसम्म सुरभक्त 
तररले पुर् राईनेर ।          

 क्रमश....... क्रमश.......
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1

रार्िक समीक्ा......... रार्िक समीक्ा......... 
कृतर िर् ३७ काय्क्रमिरु मध्य े ३० वटा, पशु 
सेवािर् २१ मध्य े१७ वटा,  आयवुवेदिर् १४ वटा 

काय्क्रमहुरु मध्य े १४ वटानै र महििा 
िथिा बािबालिकािर् १७९ वटा मध्य े
१७२ वटा सम्न्न गरेको छ । 

त्यस्,ै  नगरपालिकािे िािसम् 
तवणभन्न १९ वटा ऐन, ५ वटा तनयमाविी, 
६ वटा तनदवेणशका, ३९ वटा  काय्तवथध, 
र २ वटा मापदण्डिरु गरी  जम्ा 
७१ वटा कानुन बनाई कायान््वयनमा 
ल्ाएको छ । त्यस् ैगरी, आर्थिक वर् 
२०७७।७८ मा नगरस्रीय/ वडागि 
र अन्य योजनािरुको प्रगति तववरण 
प्रस्िु गनु् भएको थथियो । जस अनुसार वडा नं.१ 
िे ९८.०७ प्रतिशि, वडा नं.२ िे ९२.४१ प्रतिशि, 
वडा नं.३ िे ९०.५३ प्रतिशि, वडा नं.४ िे ९८.९३ 
प्रतिशि, वडा नं.५ िे ९९.४१ प्रतिशि, वडा नं.६ 
िे ८८.३९ प्रतिशि, वडा नं.७ िे ९९.१४ प्रतिशि, 
वडा नं.८ िे ९७.९४ प्रतिशि, वडा नं.९ िे ९४.९४ 
प्रतिशि, वडा नं.१० िे ९६.७४ प्रतिशि र वडा 
नं.११ िे ९५.५६ प्रतिशि सम्न्न तवचतिय प्रगति 
िाथसि गरेका छन ् । त्यसैगरी वडा थसलिङ 
बािकेका योजनािरु तिर भौतिक प्रगति ८२.९८ 
प्रतिशि सम्न्न भएको छ भने कुि योजनािरु 
५५७ मध्य े ५२७ वटा योजनािरु सम्न्न भएका 
छन ्। यसै गरी  बाणगङ्ा नगरपालिकािे आर्थिक 
वर् २०७७।७८ मा साव्जतनक  तनमाण् िथिा 
पू्वाध्ारिर् ३३ वटा कल्भट्, ४० हक.मम. सडक 
ग्रवेि, २५ हक.मम. सडक कािोपत्,े २३०० मम. 
सडक तवस्ार िथिा स्रोन्निी, १०२० मम. थसचंाई 
कुिो  निर तनमाण् र बोररङ् जडान र संरचना, 
१४.२६५ मम. नािी तनमाण् रिकेा छन ्भने णशक्ा 
पूवाध्ारिर् २२ वटा, भवन मम्ि िथिा तनमा्ण 
तवणभन्न संघसंथिा समेि गरी १८ वटा, त्यसैगरी  
११ वटा मन्दिर, ८ वटा खेिमैदान, ४ वटा 
पोखरी-िाि तनमा्ण र मम्ि, ४ वटा प्रतिक्ािय, 
बािउद्ान ३ वटा, १२० वग् ममटरमा वृक्ारोपण, 
६ वटा स्ास्थ्य पूवा्धार संरचना िथिा २ वटा पाक् 
तनमा्ण रिेका छन ्। 

त्यसैगरी  नगरबाट थसराररस प्राप्त कृहर 
सिकारी संथिाबाट आ.व.०७७।७८ मा युररया 
५५१९, हड.ए.पी. ४६४७, पोटास ६५९ र चुन  ७७ 
(सबै क्वीन्टलमा ) तविररि गरी एको  छ । नगरमा 
पशुपनछछी रम्िरुको संख्ा ३०९ वटा, दगु्ध डेरी 
संख्ा १४ वटा र मासुपसि १६ वटा संचािनमा 
रिेका छन ्। दधु, मासु र अण्डा क्रमशषः ६०५५ 
मे.ट., ४३५ मे.ट. र १८७२ मे.ट. सरदर उत्ादन 
भएको छ । त्यसैगरी , नगरपालिकािे आ.व. 
०७७।७८मा प्रक्ेतपि कुि आन्तररक राजश्व 

सम्ादकीर..............सम्ादकीर..............
फोहर प्रशोधन केन्द्रमा अकहलेसम्मका पछरल्ा 
राताररणमैत्री प्रनबधधहरु सकहतका पृथक प्ान्टहरु 
रहनेरन ् । त्यसमा कुकहने फोहरलाई प्रशोधन 
िनने र त्यसबाट प्राङ्ाररक मल बनाउने प्ान्ट, 
प्ास्टिकजन्य पदाथवाहरुलाई राताररणमैत्री 
प्रनरधधले प्रशोधन िनने प्ान्ट, सेफ्ी टाकंीबाट 
ननस्किने फोहर लाई प्रशोधन िनने पृथक प्ान्ट र 
री सब ै प्ान्टबाट ननस्किने पानीलाई शुधिीकरण 
िनवाका लागि पानी शुधिीकरण प्ान्ट स्ापना 
हुनेर । र त्यसबाट ननस्किने पानीलाई नपउनरोग्य 
बनाई व्यरस्ापन िरी नेर । सुँिै उक्त प्रशोधन 
केन्द्रसम्म जाने पहुुँिमािवा नरस्ार र नरकास िरी 
नेर । र त्यसलाई आन्तररक परवाटकका लागि एक 
अध्यरन एरं आकिवाक िन्तव्यको रुपमा समेत 
नरकास िनने पररकल्पना रहकेो र ।

  रसका लागि प्रारम्भिक राताररणीर प्रभार 
अध्यरन तथा नरस्तृ परररोजना प्रनतरेदन तरार 
िरी कारावारभि िरी नेर । लिाननका सम्बन्धमा 
पूरावाधार नरकासमा संर प्रदेश तथा स्ानीर 
तहसिको सहलिानी तथा सहकारवा िरी नेर । साथ ै
नरभभन्न दात ृननकार एरं संस्ाहरुको सहकारवालाई 
पनन अिाकि बढाउदै संिालनमा सारवाजननक ननजी 
साझदेारी लिारत उपरकु्त मोिलको अभ्यास 
िरीनेर । 

  रसले राताररणीर सन्तलुन एरं सौन्रवातालाई 
दीिो बनाउनेर भने अककोतफवा  रोजिारी धसजवाना , 
निरको आन्तररक आर रगृधि, आर्थक सामाजजक 
नरकासमा रोिदान, लिानीको राताररणको धसजवाना 
सुँिै निरको फोहर सदाको लागि व्यरस्ापन मात्र 
हुनेरैन फोहर सम्बन्धी आम बझुाई लाई पनन 
बदलै् फोहरलाई मोहरमा रुपान्तरण िनने सुनको 
अन्ा सानरत हुने रो परररोजना लाई सफलीभूत 
बनाउन सबकैो साथ सहरोि र सहकारवा हुनेर भन्न े
नरश्ास छलएका रौ ।

रकम ४ करोड ७५ िाख ६८ िजार मध्ये ९१.८८ 
प्रतिशि अथिा्ि ४ करोड ३७ िाख ३ िजार २ सय 
८३ उठाउन सरि भएको छ ।

त्यसैगरी , िणक्ि काय्क्रम अन्तग्ि  वडा र 
नगरस्रीय काय्क्रमिर् कुि १७९ वटा काय्क्रम 
मध्ये १७२  वटा काय्क्रमिरु सम्न्न गरेको छ 
भने  ९६.१४ प्रतिशि तवचतिय प्रगति भएको छ। 
साथिै आ.व. ०७७।७८ मा अपाङ् पररचय पत्को 
'क' शे्णीको ४१ वटा, 'ख' शे्णीको ११९ वटा, 
'ग' शे्णीको  ७५ वटा र 'घ' शे्णीको २९ वटा गरी 
जम्ा २६४ वटा अपाङ् पररचयपत् तविरण गरी 
एको छ।  त्यस्ै,  ज्ेष्ठ नागरी क पररचय पत्िर् 
महििा २६१ वटा र पुरुर ३१७ वटा गरी  जम्ा 
५७८ वटा तविरण गरी एको छ। 

बाणगङ्ा नगरपालिकामा घटना दिा्िर् 
आ.व. ०७७।७८ मा  १८३४ महििा  र २०६५ 
पुरुर गरी  जम्ा ३८९९ जन्म दिा्, २८२ महििा र 
४१९ गरी  जम्ा ७०१ मृतु्य दिा्, नगरपालिकाको 
तवणभन्न वडािरुमा ३४ वटा सम्बन्ध तवचे्द 
भएको छन ्। त्यसैगरी  ११४१ वटा तववाि दिा् 
भएका छन ् भने ११४१ घरपररवार अन्यत्बाट 
बसाईसराई गरी  नगरपालिकामा आएका छन ् 
भने ४९८ घरपररवार नगरपालिकाबाट अन्यत्  
बसाइसराइ गरी गएका छन ्। 

आ.व. २०७७।७८ मा  सामाजजक सुरक्ा 
िाभग्रािी कुि ३२५६ जना ज्ेष्ठनगाररक ७० 
वर् माथथिका, दलिि ज्ेष्ठ नागरीक ३१० जना, 
ज्ेष्ठ नागरी क एकि महििा ९५० जना, तवधवा 
१२८९ जना, िोपन्मुख आहदवासी/ जनजाति 
२१ जना, पूण् अपाङ्िा ११६ जना, अति 
अशक्त अपाङ्िा  ३१९ जना, क्ेत् िोहकएका 
बािबालिका ४६०८ जना, दलिि बािबालिका 
सुरक्ा अन्तग्ि ४३१ जना गरी  जम्ा ११३०० 
जनािे सुतवधा प्राप्त गरेका छन ्जसका िामग  रु 
१९ करोड ६८ िाख ५८ िजार ७ सय ४४ रकम 
खच् भएको छ। 
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  बाणगंगा नगरपालिकामा सूचीकृि भएका २७ 
जना मेिममिापकिाि्रूिाई  १ हदने पुनिाज्गी 
िालिम ममति २०७८/०६/०३ गि े बाणगंगा 
नगरपालिका वडा न. ४ मा रिेको तपस हिमािय 
ररसोट्मा सम्न्न गरी एको छ । िालिमको उद्ाटन 
काय्क्रममा प्रमुख अतिथथि मंगि प्रसाद थिारुिे 
संतवधानमा न्याययक सममतिको व्यबथिा गरी एको 
र सानातिना झझैगडामा जजल्ासम् जान नपरोस्, 
मेिममिापको माध्यमबाट तववाद तनरुपण िोस ्
भतन कानूनमा मेिममिापकिाक्ो व्यवथिा गरी 
एको बिाउनु भयो । काय्क्रममा तवणशष्ट अतिथथि 
जजल्ा न्यायाधीस माननीय िजेेन्द्र प्रसाद शमा ्
सापकोटािे  मेिममिापकिािे् िोहकएको 
आचरणको पररथधमा रिरे मेिममिाप गराउनु पनवे 
बिाउनु भयो । काय्क्रमको अध्यक्िा गनु् भएका 
न्याययक सममतिका संयोजक नगर उपप्रमुख 
चक्रपाणण अयाि्िे नगरपालिकाको वार्रक 
काय्क्रम अनुसार मेिममिापकिाि्रूका िामग 
पुनिाज्गी िालिम गरी एको, यस्ा िालिमिरु 
तनरन्तर गरी ने बिाउनु भयो ।

              पुनिाज्गी िालिमको उद्ाटन 
काय्क्रम नगर उपप्रमुख िथिा न्याययक सममतिका 
संयोजक चक्रपाणण अयाि्को अध्यक्िा, प्रमुख 

मेिममिापकिाि्रुको पुनिाज्गी िालिम सम्न्न

अतिथथि बाणगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख 
मंगि प्रसाद थिारु, तवणशष्ट अतिथथि जजल्ा  
न्यायाधीस माननीय िजेेन्द्र प्रसाद शमा ्सापकोटा, 
प्रमुख प्रशासकीय अथधकृि बासुदेव खनाि, 
नगरका कानुनी सल्ािाकार हुमनाथि पाणे्ड, 
मेिममिाप अनुगमन सममतिका सम्क् व्यक्क्त 
यज्ञमूर्ि न्यौपाने, न्यायीक सममतिका पदाथधकारी, 
मेिममिाप केन्द्रका संयोजक िथिा वडा अध्यक्िरु, 
णशक्ा शाखा प्रमुख उपसचचव बाबरुाम भट्टराई, 
प्रशासन शाखा केशवराज भट्टराई, मेिममिापकिा ्
गरी  कररव ४५ जनाको उपस्थिति रिकेो थथियो 
। िालिममा स्ागि मन्तव्य नगरका प्रवक्ता िथिा 
न्यायीक सममतिका सदस्य तबष् ुप्रसाद पौडेििे गन्ु 
भएको थथियो भने िालिमको सिजीकरण जजल्ा 
न्यायाधीस माननीय िजेने्द्र प्रसाद शमा ् सापकोटा 
र मेिममिाप अनुगमन सममतिका सम्क् व्यक्क्त 
यज्ञमूर्ि न्यौपानेिे गन्ु भएको थथियो । िालिम 
समापनपलछ सिभागीका िर्बाट मेिममिाप किा् 
यम प्रसाद पोख्िे र शुथसिा वले्ासे बोलनु भएको 
थथियो त्यस् ैिालिमको समापन नगर उपप्रमुख िथिा 
न्याययक सममतिका संयोजक चक्रपाणण अयाि्ि ेगन्ु 
भएको थथियो । काय्क्रम  न्याययक सममतिका उजरुी 
प्रशासक सन्तोर थिापािे संचािन गन्ु भएको थथियो ।

अन्तरातष्टरिय साक्रिा 
हदवस २०७८

ममति २०७८ भाद्र २३ गिकेा हदन  
अन्तरातष्टरिय साक्रिा हदवस २०७८ को अवसरमा 
नगरपालिकाको सभाििमा नगरस्रीय माध्यममक 
ििको तनबन्ध िेखन प्रतियोमगिा सम्न्न भयो ।    
"प्रतवथध मैत्ी णशक्ा आजको आवश्यकिा" भन्न े
तवरयमा तनवन्ध िेखन प्रतियोमगिा काय्क्रममा 
सिभागी तवद्ाथिमीिरु मध्य े उतृ्ष्ट चार जनािाई 
पुरस्ार तविरण िथिा सम्ान काय्क्रम गरी हदवस 
सम्न्न गरी एको छ। उक्त प्रतियोमगिामा बाणगङ्ा 
मा .तव, िौगाईकी अपेक्ा थघममरे प्रथिम, जनिा 
मा.तव तपपराकी णशक्ा अयाि् हबििीय, िोराइजन 
मा.तव थसमधिपुरका करुण थघममरे िृिीय र अन्नपूण् 
मा.तव कोपवाकी रोशनी थिारुिे सानत्वना थिान 
प्राप्त गरेका थथिए।

थस.नं. संचािक संथिािरुको नाम सम्क् नम्बर

१ तपपरा अस्पिाि ९८४७०३६५८६

२ नेपाि रेडक्रस सोसाईटी-बाणगंगा ९८४७०३३०५३

३ शान्न्त श्जृना यवुा नेपाि ९८५७०३६४८९

४ बाणगंगा यािायाि व्यवसायी सममति ९८५७०५४२५५

५ थस एण्ड थस अस्पिाि ९८५७०१६४११

६ कतपिवस् ुजथेसस ९८५७०५००२२

नगरभित्र  विभिन्न संस्थाहरुद्थारथा 
संचथालित एम्बुिेन्सको सम्पक्क  नम्वरहरु

कृतर सम्बन्धी सबै सूचनािरुको 
जानकारी लिन 

https://www.facebook.com/
HBMBanganga

रेसबकु पेज िाईक गरी  संजािमा जोहडऊँ।
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 बाणगङ्ा नगरपालिकािे नगरपालिकाको 
सभाििमा आवथधक याजेना तनमाण्का े काय्शािा 
सिजीकरण सम्बन्धी प्रारस्भिक छिरि उद ्घाटन 
काय्क्रम िथिा काय्शािा समेि सम्न्न गरी एको छ। 
नगर प्रमुख श्ी मंगि प्रसाद थिारुको अध्यक्िामा 
सम्न्न उक्त काय्क्रममा प्रमुख अतिथथि  माननीय 
प्रदेश सासंद तवष्ु पन्ीज्ूिे काय्क्रमको 
सरििाको शुभकामना हदनु भएको थथियो । 
त्यसैगरी , प्रमुख प्रशासकीय अथधकृि बासुदेव 
खनाि, राजतनतिक दििरुकोिर्बाट तवष्ु 
थिापा र पत्कारिरुको िर्बाट िरर अथधकारी, 

चौपकान्त न्यौपाने  काय्क्रममा शुभकामना मन्तव्य  
हदनुभएको थथियो । काय्क्रमको प्रथिम सत्मा नेपाि 
सरकारका पूव् मुख्सचचव डा. सोमिाि सुवेदी 
ज्ूिे आवथधक योजना तनमाण् सम्बन्धी काय्पत् 
प्रस्िु गनु् भएको थथियो । 

त्यसैगरी , आवथधक योजनाको दोस्ो सत्मा  

प्रथिम नगर तवकास आवथधक योजना तनमा्ण सम्बन्धी 
अणभमुखखकरण िालिम सम्न्न  रातष्टरिय तवज्ञान हदवस २०७८

रातष्टरिय तवज्ञान हदवश २०७८ का सदिभ्मा  
बाणगङ्ा नगरपालिकािे यिी आजश्वन १ गि े
बाणगङ्ा-२, नदिनगरमा अवस्थिि मनकामना 
संसृ्ि तवद्ातपठ गुरुकुिमा वकृ्ारोपण िथिा एक 
अन्तर्कया काय्क्रम सम्न्न गरी एको छ ।

नगर णभत्का तवणभन्न तवद्ाियका तवज्ञान 
तवरयका णशक्क, जन प्रतितनथध, थिानीय 
बमुधिजीवीिरु िथिा कम्चारीिरुको उपस्थिति रिकेो 
उक्त काय्क्रममा "तवज्ञान िथिा प्रतवथधको - उन्नि 
तवकास र मिामारीबााट सिज तनकास " भन्न ेमूि 
नाराका साथि वकृ्ारोपण िथिा  तवज्ञानको तवकास, 
मित्वको सदिभ्मा एक अन्तहक््रया काय्क्रम 
सम्न्न गरी एको िो । 

अन्तकक्रवा रा कारवाक्रममा सहभािीहरुअन्तकक्रवा रा कारवाक्रममा सहभािीहरु

रकृ्ारोपण िददै  भशक्ा , खेलकुद तथा ररुा शाखा प्रमुख  उपसचिर रकृ्ारोपण िददै  भशक्ा , खेलकुद तथा ररुा शाखा प्रमुख  उपसचिर 
श्ी बाबरुाम भट्टराईश्ी बाबरुाम भट्टराई

सब ैहकथसमका व्यक्क्तगि घटनािरु घटना 
घटेको ३५ हदन णभत् सम्बन्न्धि  वडा 
कायाि्यमा गई घटना दिा ्गरौ ं।

आम्ानी शिर्षक भाद्र महहना

सम्चति कर ६८९७७३

भुममकर/मािपोि १५४०४

घर बिाि कर २४०९११

बिाि तबटौरी कर ४२८५५

सरकारी सम्चति बिािबाट प्राप्त आय ३०००

तवदु्ि सेवा शुल्क १९२००

अन्य सेवा शुल्क ८९६७०७८

णशक्ा क्ेत्को आम्ानी १७५००

नक्ा पास दस्ुर ४०७८८१

थसराररस दस्ुर ९०७६४३

नािा प्रमाणणि दस्ुर ३००००

अन्य दस्ुर १८३४५९

दण्ड जररवाना दस्रु २३७३००

व्यक्क्तगि घटना दस्रु १६५००

व्यवसाय रजजष्टरिशेन दस्रु ७६९१२०
जम्ा १२५४७६२४

बाणगङ्ा नगरपालिकाको भाद्र महिनाको 
राजश्व आम्ानी

आवथधक याजेना तनमाण्का े काय्शािाबारे 
सिजीकरण  नेपाि सरकार, सङ् घीय िथिा 
सामान्य प्रशासन मन्ताियका सि- सचचव श्ीमान 
तवष्ु दति गािैम ज्ूिे गनु् भएको थथियो । 

उक्त काय्क्रममा नगरपालिकाका पदाथधकारी 
र िथिा तवणभन्न शाखाका शाखा प्रमुख िथिा 
कम्चारीिरुको उपस्थिति रिेको थथियो । 
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 आ.व.२०७७।७८ को स्ास्थ्यको वार्रक समीक्ा  काय्क्रम सम्न्न
बाणगङ्ा नगरपालिकािे नगरपालिकाको 

सभाििमा एक काय्क्रमका बीच स्ास्थ्य 
संथिािरुको वार्रक समीक्ा  काय्क्रम सम्न्न 

Diseases
Ward Grand 

Total1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Skin Disease 302 748 170 377 464 111 329 798 524 800 553 5176
Hypertension 3374 94 187 120 3775
Headache 639 327 332 127 363 281 269 181 495 3014
Gastritis 129 810 183 250 391 271 341 500 2875
URTI 133 273 535 310 497 429 2177
Diabetes Mellitus (DM) 2114 2114
ARI 626 1306 1932
Falls/Injuries/Fractures 461 159 430 422 1472
Rhinitis 209 356 276 144 327 1312
Arthritis 91 841 40 131 181 1284
DIARRHOEA 95 118 215 133 107 533 1201
Backache 798 322 1120
Abdominal pain 796 160 956
LRTI 799 799
Fever 175 297 284 756
Conjunctivitis 60 62 164 168 84 154 692
COPD 649 649
Dental Problem 551 90 641

Tonsititis 65 167 314 546
Ear Infection 55 186 190 431
Goitre,Cretinism 385 385
Gum diseases 335 335
Toothache 326 326
ABSCESS 138 161 299
UTI 221 72 293
Eye Problem 287 287
Prostatism-(BEP/BPH) 283 283
Polyneuritis 266 266
Bacillary Dysentery 74 74
Grand Total 997 13781 1491 2754 2463 1424 1884 3592 2475 2310 4281 37452

गरेकोछ ।  नगर उपप्रमुख श्ी चक्रपाणण अयाि्को 
अध्यक्िामा सम्न्न उक्त काय्क्रममा बोलै् 
प्रमुख प्रशासकीय अथधकृि श्ी वासुदेव खनाििे 

कोणभड-१९ को मािमारी जस्ो सरुवा रोगको 
तवरम पररस्थिति िथिा अन्य तवणभन्न खािका 
रोगिरुमा पतन कतिव््यतनष्ट रिी जनसमुदायको 
सेवामा तनरन्तर खहटने स्ास्थ्यकममी िथिा अन्य 
कम्चारीिरुको योगदानको उच्च प्रशंसा गददै 
शुभकामना मन्तव्य राखु् भएको थथियो । 

US AID को आर्थिक िथिा प्रातवथधक 
सियोगमा सम्न्न सो काय्क्रममा 
नगरपाहिकाका तवणभन्न शाखामा 
काय्रि शाखा प्रमुखिरु, मोतिपुर 
आयवुवेद औरधािय, तपपरा अस्पिाि, 
नगर णभत् तवणभन्न वडामा रिकेा ६ वटा 
स्ास्थ्य चौकीिरु, ४ वटा आधारभूि 
स्ास्थ्य केन्द्र र एउटा शिरी स्ास्थ्य 
क्लितनक बरवा गरी जम्ा १३ वटा 
स्ास्थ्य संथिािरुका कम्चारीिरुको 
उपस्थितिमा स्ास्थ्य समीक्ा  प्रतिवेदन  
प्रस्िु गरी काय्क्रम सम्न्न गरेका  थथिए 
भने काय्क्रमको संचािन अथधकृि ि.ेई. 
श्ी भक्क्तराम पाणे्डिे गन्ु भएको थथियो ।

उक्त काय्क्रममा प्रस्िु आ.व. 
२०७७।७८ को स्ास्थ्य समीक्ा  
प्रतिवेदनमा नगरपालिका णभत् तवणभन्न 
स्ास्थ्य संथिािरुमा राखखएको अणभिेख 
अनुसार नगर णभत् सबभैदिा बढी 
प्रभातवि  पानवे रोगिरुमा चम्रोग 
(छािा रोग), उच्च रक्तचाप, टाउको 
दखु्े समस्या, ग्ास्ट्रिक समस्या र 
रुघा खोकी(URTI) का तबरामीिरु 
देखखएका छन ् । उक्त प्रतिवेदन 
अनुसार चम्रोगबाट ५१७६ जना, 
उच्च रक्तचापका रोगीिरु ३७७५ जना, 
टाउको दखु्े समस्या ३०१४ जना , 
ग्ास्ट्रिक समस्या २८७५ जना र रुखा 
खोकीबाट २१७७ जना प्रभातवि भई 
तवणभन्न स्ास्थ्य संथिािरुिे औरधी 
उपचार सेवा प्रदान गरेका छन ्।  
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बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ा नगरपालिकाि े नगर 
क्ते्मा रिकेा व्यवसायिरुको 
आर्थिक वर् २०७८।०७९ को प्रथिम 
चौमाथसक बजार अनुगमन गरेको छ 
।  बजारमा खाद् अखाद् वस्िुरुमा 
हुनसके् अतनयममििािाई तनयन्तण 
गन् २०७८ भाद्र ८, ९ र १० गि े३ 
हदन बजार अनुगमन गरी एको छ । 

बाणगङ्ा नगरपालिका राजस् 
परामश् सममतिका संयोजक एवं 
नगर उपप्रमुखको श्ी चक्रपाणण 
अयाि्ज्कूो नेितृ्वमा भएको 
बजार अनुगमनबाट नगरका 
११ वटै वडाका झनै् २५० 
व्यवसाय िरुको अनुगमन गरेको 
छ । उक्त अनुगमनको क्रममा 
सम्बन्न्धि वडाका वडा अध्यक् 
एवं जनप्रतितनथध, कतपिवस् ु
उद्ोग वाणणज् संघको प्रतितनथध,   
बाणगङ्ा नगरपालिकाका तवणभन्न 
शाखाका कम्चारीिरु, ईिाका 
प्रिरी कायाि्य तपपराका प्रतितनथध, 
ईिाका प्रशासन कायाि्यका 
कायाि्य प्रमुख, पत्कार मिासंघका 
उपाध्यक् एवं प्रतितनथध,  िगाएिको 
सिभामगिामा समन्वयमा बजार 
अनुगमन गरी एको थथियो । 

नगरक्ते् णभत्का हकराना 
िरकारी िथिा रिरूि पसि, फे्स 
िाउस, रामवेसी, एग्रोभेट, डेरी पसि 
िथिा ममसठान भण्डार, रेषु्टरेन्ट टेिस्, 
डेन्टि क्लितनक, सुन चादँी पसि, 
िोटि, मगफ्ट िथिा खेिौना पसि, 
ब्हुट पाि्र, टरिेडस्, सप्ायस्, 
गल्ा भण्डार, पूजा सामामग्र, भाडँा 
पसि, महदरा पसि, ममठाई पसि, 
मोटरसाईकि मम्ि, सैिनु पसि, 
िाड्वयेर पसि, ऋण सिकारी 
संथिा, प्रयोगशािा, पोलिक्लितनक, 
अस्पिाि िगाएिको अनुगमन 
भएको थथियो । अनुगमनमा 
देखखएका कमी कमजोरीिरुिाई 
सुधार गन् अनुरोध गददै सरा, स्च्, 
स्थि सामाग्रीिरुको तवहक्र तविरण 
र उपिधििाको व्यवथिापनिाई 
तनरन्तरिा हदन अनुरोध गरेको छ । 

 

क्र.स व्यवसायको हकथसम
वडा नं.

जम्ा
१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ १० ११

१ ईिेक्रिोतनक पसि ३ २ १ १ ७
२ ऋण सिकारी संथिा १ १
३ एग्रोभेट िथिा िरकारी ४ ३ ३ २ ३ १ २ ३ २१
४ हकराना िरकारी िथिा रिरुि पसि १ ६ १० ५ १० ४ ५ ४ ५ ५०
५ कृतर सिकारी २ २
६ गल्ा भण्डार २ २
७ मगफ्ट िथिा खेिौना पसि १ १ १ १ ४
८ मग्रि उद्ोग १ १
९ जुिा चप्पि पसि १ १

१० टेन्ट पसि १ १
११ टेिस् २ २ २ ६
१२ टरिेडस् २ १ ३
१३ डेरी पसि िथिा ममसठान भण्डार १ ३ १ २ १ ८
१४ नास्ा पसि २ १ २ ५
१५ पुजा सामामग्र १ १ २
१६ प्ास्ट्क पसि १ १
१७ रेन्ी पसि ४ ४ ९ ३ १ २१
१८ रोटो टु्हडयो १ १
१९ फे्स िाउस ४ ४ ९ ३ ४ २ ६ १ ३३
२० भाडा पसि १ १ २
२१ महदरा पसि १ १ २
२२ ममठाई पसि १ १ २
२३ मोटरसाईकि मम्ि १ १ २
२४ मोवाइि पसि १ १
२५ ररसच् १ १
२६ रेषु्टरेन्ट १ २ १ ३ ७
२७ व्याग िथिा जुतिा पसि १ १
२८ व्युहट पाि्र २ १ १ ४
२९ सप्ायस् १ २ ३
३० साइकि मम्ि १ १
३१ सुन चादँी पसि २ १ २ ५
३२ सैिुन पसि २ २
३३ िाड्वेयर पसि १ १ २
३४ िोटि १ २ २ ५
३५ रामवेसी ७ २ २ ६ ३ ६ २६
३६ डेन्टि क्लितनक १ ३ १ १ ६
३७ प्रयोगशािा १ १
३८ पोलिक्लितनक १ १
३९ अस्पिाि १ १

जम्ा १४ १९ ४ ५८ ३२ ६ ४४ १७ २५ १० १६ २४५

बाणगङ्ा नगरपालिकाको प्रथिम चौमाथसक बजार अनुगमन बाणगङ्ा नगरपालिकाको प्रथिम चौमाथसक बजार अनुगमन 
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बाणगङ्ाबाणगङ्ा

"व्यवसायीक र सृजनशीि प्रशासनषः तवकास, 
समृमधि र सुशासन" भन्न ेमूि नाराका साथि बाणगङ्ा 
नगरपालिकािे यस वर्को तनजामति सेवा हदवस 
२०७८ सम्न्न गरेको छ । नगरको प्राङ्णमा सम्न्न 
उक्त काय्क्रममा नगरणभत्का सब ैकम्चारीिरुको 
उपस्थितिमा सम्न्न गरी एको थथियो । 

तनजामति सेवा हदवस २०७८ को अवसर 

पारेर नगरपालिकािे ब्ाडममण्टन प्रतियोमगिा /
वकृ्ारोपण िथिा िररिालिका तिजको उपिक्ष्यमा 
नगरपालिकामा काय्रि महििा कम्चारीिरु 
िगायि समू्ण्मा शुभकामना आदान-प्रदान 
काय्क्रम सम्न्न गरी एको थथियो । 

नगरपालिकािे आयोजना गरेको कम्चारी 
ब्ाडममण्टन प्रतियोमगिामा पुरुर डबल्सिर् ७ 
वटा हटमिरुिे राउन् रोतबन राउन्को आधारमा 
एक आपसमा प्रतिस्पधा ्गरेका थथिए भने महििा 
डबल्सिर् ३ वटा टीमिरुिे नकआउट राउन्को 
आधारमा प्रतियोमगिा खेिेका थथिए । उक्त खेििरु 
वडा नं. ११, ओदारी स्थिि कभड् िि र वडा नं. 
४ जजिपुर स्थिि कभड् ििमा खेलिएको थथियो । 

त्यसैगरी , पुरुर ब्ाडममण्टन प्रतियोमगिामा 
क्रमशषः प्रथिम, हद्िीय र िृिीय थिान प्राप्त गन् सरि 

तनजामति सेवा हदवस २०७८

प्रकाशक:
बाणगङ्ा नगरपालिका

नगर काय्पालिकाको काया्िय
बाणगङ्ा, कतपिवस्ु
िुन्म्बनी प्रदेश, नेपाि

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

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

रेसबुक पेज: HBMBanganga
गुगि प्स कोड: M5QF+48

बाणगङ्ा मासिक बलेुटीन
सल्ािकारिरु 

श्ी मंगि प्रसाद थिारु
नगर प्रमुख

श्ी चक्रपाणण अयाि्
नगर उपप्रमुख

प्रधान सम्ादक
श्ी बासुदेव खनाि

प्रमुख प्रशासकीय अथधकृि

सम्ादक/भारा सम्ादक
श्ी बाबरुाम भट्टराई

उपसचचव

बिेुटीन सम्ादन मण्डि
श्ी केशबराज भट्टराई - शाखा अथधकृि
श्ी शान्तराज आचाय् - योजना अथधकृि
श्ी सम्ाट रेग्ी - सूचना प्रतवथध अथधकृि
श्ी शुथसिा पन्त- महििा तवकास तनरीक्क 

श्ी हदपक थिापा - कम्प्टुर अपरेटर

िसुन खेिी गनवे िरीकािसुन खेिी गनवे िरीका
कम्चारीिरु स्ास्थ्य शाखा प्रमुख ठगराज पौडेि 
र सििेखापाि मिशे भट्टराई "हटम सी", अथधकृि 
सािौ ंशान्तराज आचाय् र एम.आई.एस. अपरेटर 
पुष्कर भुसाि "हटम एर",  सब-ईहनजतनयर अतनि 
खनाि र सुरक्ा गाड् खखमानदि पौडेि "हटम डी" 
िाई िथिा महििािर् प्रतियोमगिामा प्रथिम थिान 
िाथसि गन् सरि सब-इहनजतनयर सतबिा थिापा र 
हरल्ड सिायक कमिा तब.क.िाई हनजामति सेवा 
हदवस २०७८ को हदन पारेेर एक काय्क्रमका बीच 
सम्ान पत् प्रदान गरी एको थथियो । 

त्यस्गैरी , उक्त काय्क्रममा नगरणभत्को 
उद्ानमा वकृ्ारोपण गररएको थथियो भने 
िररिालिका तिजको उपिक्ष्यमा शुभकामना 
आदान-प्रदान गरी  तिजको दर खाने काय्क्रम 
समेि आयोजना गरी  सम्न्न गरी एको थथियो । 

•   लसुन तराईमा ककहले रोप् ुपरवा ?लसुन तराईमा ककहले रोप् ुपरवा ?
 िसुन िराईमा असोज १५ देखख कार्िक १५ सम् 

रोप्न सहकनछ।
• लसुन खेतीको लागि प्रकास अरधध कनत िाकहनर ?लसुन खेतीको लागि प्रकास अरधध कनत िाकहनर ?
 िसुनको गानोको  सुरुवाि, वमृधि तवकासका िामग 

प्रकाश अवथध १२ घण्टा वा सो भदिा बढी हुन 
आवश्यक छ।

• लसुन खेतीको लागि के रोप्पुरवा ?लसुन खेतीको लागि के रोप्पुरवा ?
 िसुन वानस्पतिक प्रसारण गरी ने मसिा वािी 

िो । िसुनको केस्ा (Clove) बाट नै प्रसारण 
गरी नछ । अिषः रोगकम िाग् े स्स्थ्य ठूिा, 
आकरक् गानाको बोटमै छनौट गरी  बीउको 
िामग भण्डारण गन्ु पद्छ । िर ख्ाि गन्ु 
पनवे कहििे पतन उच्च पिाडबाट ल्ाएको िसुन 
िराईमा िगाउनु हँुदैन । भोटे टाइपका िसुनको 
पतन िराईमा गानो िागै्न ।

• लसुन खेतीको लागि कस्ो माटो िाकहनर ? लसुन खेतीको लागि कस्ो माटो िाकहनर ?
 िसुनका िामग पानी नजमे् खुकुिो माटो उतिम 

हुनछ । प्राङ्ाररक पदाथि ्प्रशस् भएको ६–७ 
तप.एच. भएको माटो राम्ो हुनछ ।

• लसुन खेतीको लागि आरश्यक पनने मल के कनत हो ?लसुन खेतीको लागि आरश्यक पनने मल के कनत हो ?
 िसुनिाई प्राङगाररक मि प्रशस् चाहिने 

भएकोिे ३० टन राम्री पाकेको गोठे वा कम्ोष्ट 
मि प्रति िके्र जममन ियार गन्ु अथध प्रयोग गरी 
खनजोि गन्ु पद्छ । रसायनीक मिको िकमा 
प्रति िके्र १२०: ८०:८० के.जी.नाइटरिोजन, 
रसरोरस र पोटास थसराररस गरी एको छ ।

• लसुन खेतीको लागि के कनत कसरी मल प्ररोि िनुवा लसुन खेतीको लागि के कनत कसरी मल प्ररोि िनुवा 
परवा ?परवा ?

 िसुन खेिीको िामग ५.६ के.जी. यरुरया, ८.७. 
के.जी. डी.ए.पी. र ६.७५ के.जी. म्रेुट अर पोटास 
प्रति रोपनी जग्ा ियारीको अन्न्तम विेा प्रयोग 
गरी नछ भने ४ के.जी. यरुरया २/२ के.जी.का दरिे 
रोपेको ३० हदन र ६० हदन पलछ प्रयोग गन्ुपद्छ ।

• लसुन कतीको ददुरीमा रोप्ु परवा  ?लसुन कतीको ददुरीमा रोप्ु परवा  ?
 िसुन १०–१५  से.मी को दरुीमा रोपु्न पछ्।
• लसुन रोप् के कती बीउ (केस्ा) िाकहनर ?लसुन रोप् के कती बीउ (केस्ा) िाकहनर ?
 िसुन रोप्न बीउ (केस्ा) ५००–६०० के.जी. प्रति 

िके्र (२५ देखख ३० के.जी. प्रति रोपनी ) आवश्यक 
पछ्।

• लसुन खेतीमा धसिंाई ककहले िनुवा परवा ? लसुन खेतीमा धसिंाई ककहले िनुवा परवा ?

 िसुनिे पानी जमेको र सुख्ा दबु ैसिन सकै्न । 
साधारण चचस्यान गानो ियार नहुनजिे चाहिनछ ।

• लसुनमा िोिमेल ककहले िनुवा परवा ?लसुनमा िोिमेल ककहले िनुवा परवा ?
 िसुनको पहििो गोडाई िगाएको २५-३० हदन 

पलछ र दोश्ो गोडाई ५०-६० हदन पलछ गन्ु पछ् ।
• लसुन ककहले खन्न ुपरवा ?लसुन ककहले खन्न ुपरवा ?
 िसुनको गानो ियार भएपलछ िसुनको बोट 

पिेंलिई भुईमा ढलन थिािे पलछ खन्न ुपछ् ।
•  लसुनको क्रूरङ् कसरी िनने ?लसुनको क्रूरङ् कसरी िनने ?
 िसुन खने पलछ खेिमै गानािाई बोटि ेछोपी 

सुकाई सम्णू ्बोट सुकेपलछ छाया र िावामा 
राम्री सुकाई थिन्ाउनािे भण्डारणमा राम्ो 
हुनछ ।


