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 वर्षः२०७८    अंकषः१    जषे्ठ, २०७८   पानाषः ११ 

िम्ादकीय
 जनताको नजजकको िरकारको रुपमा रहने 
स्ानीय तहले जनताका माग चाहना, आवश्यकता एवं 
पररस्स्तत अनुरुप शािन, तवकाि र िेवा प्रवाहलाई 
नगाररक केन्द्रित गददै जानु यिको आधारभूत चररत्र 
नै हो । िेवा गनु् मात्र होईन त्यिको अनुभूतत गराउनु, 
तवकाि गनने मात्र नभई त्यिको ददगोपना र शािन 
गनने नभई शािन गन् सिकाउने काय्शैली अदहलेका 
िाव्जतनक इकाइको अपेक्षित काय्शैली हो ।
 िाव्जतनक िेवा प्रवाहको प्रमुख भूममकामा 
रहने स्ानीय िरकार अाजको ददनमा एकल कता ्
नभई नेततृ्वकता,् िहजकता,् िमन्वयकता ् र 
िहयोगी िमेत हो । िङ्ीयता कायान््वयनका लामग 
तीन तह र अन्य िमानान्तर तनकायहरुको िमन्वय 
र िहकाय् िंगै यहांकँा िमू्र् शािकीय िाझदेारहरु 
िंगको िहकाय्लाई बारगङ्ा नगरपाललकाले उच्च 
प्राथममकता ददएको छ । 
 अदहले सिङ्ो मुलुक यहाकँो जनजीवन र 
अथत्न्त्र  कोक्भड-१९ बाट नराम्ो गरी प्रभातवत छ । 
यि तवरम पररस्स्ततमा िरोकारवालाहरुको िाझदेारी 
र िहकाय् झन अहम ्हुनछ । त्यिका लामग िूचनामा 
पारदर्शता, जवाफदेदहता र स्वस्थ्य अन्तरदरिया 
महत्वपूर् हुन आउछन ् । जिले हामीले प्रदान 
गरेका िेवा, काय्शैली र व्यवहारमा िुधारका लामग 
आवश्यक पृष्ठपोरर प्रदान गददै भने िरोकारवालाहरु  
बीच शािन तवकाि र िेवा प्रवाहमा िाझदेारी िहकाय् 
एवं स्वाममत्व बढाउछ भन् ेतवश्ाि ललन िदकनछ ।
 यही अक्भप्रायका िाथ नगरपाललकाले 
आफुले मदहना भरी गरेका गतततवधी र महत्वपूर ्
िूचना िमेटी बलेुदटनको रुपमा प्रकाशन गनने िोचका 
िाथ अगाडी बढेको छ । यि काय्मा िल्ाह िुझाव र 
माग्दश्नका लामग नगर प्रमुख ज्ू, नगर उपप्रमुख ज्ू 
तथा िमू्र् जनप्रतततनधी ज्ूहरुलाई आभार व्यक्त 
गछ्ु । िाथ ै यि काय्मा िंलग्न िमू्र् कम्चारीहरु 
लाई धन्यवाद ददन चाहनछु । िुधार ि-िाना प्रयािको 
योग हो भन् ेतवश्ािका िाथ थाललएको यि कदममा 
िमू्र् नगरवािी िरोकारवालाहरुको िाथ िहयोग र 
पृष्ठपोररको अपेषिा राखछु । 

वािुदेव खनाल
प्रमूख प्रशािकीय असधकृत

कोक्भड-१९ को िंरिमर रोकथाम र 
व्यवस्ापनको लामग नगरपाललकाको  प्रयाि

तवश्भर नया ँभेररयन्िका िाथ देखा परेको कोक्भड-१९ (कोरोना भाईरि) नेपालमा िमेत तीव्र 
रुपमा बढ्दै गईरहकेो िन्दभ्मा यि नगरपाललकामा उक्त भाईरिको रोकथाम र िंरिमरबाट 
श्जृना हुनिके् िम्ातवत जोखखमलाई व्यवस्ापन गन् नगरका िरोकारवाला िंघिंस्ा, राजनीततक 
दल, नागररक िमाज, बैंक तथा तवत्तिय िंस्ा, िमाजिेवी बुमधिजीतव लगायतिंग तवक्भन् ममततमा 
छलफल तथा व्यवस्ापनका िम्बन्धमा तवतवध अन्तदर्ियाहरु भएका छन । 
ममतत काय्रिम तथा िरोकारवालाहरु
२०७८ वैशाख १२ नगर स्तरीय तवपद ्व्यवस्ापन िममतत
२०७८ वैशाख १४ बैंक तथा तवतिीय िंस्ाहरु
२०७८ वैशाख २१ िंघिंस्ाहरु
२०७८ वैशाख २४ एम्बलेुन्स िंचालक िंस्ाहरु
२०७८ वैशाख २७ एम्बलेुन्स व्यवस्ापन िममतत र चालकहरु िमेत
२०७८ वैशाख २९ तवक्भन् राजतनततक दल, िंघिंस्ा, जनप्रतततनसध 

वैशाख १९ गतदेेखख सिधिाथ ्क्ाम्ि बङ्ुचीमा रहकेो सिधिाथ ्बहुमुखी क्ाम्िमा िंरिममतहरुलाई 
तत्ाल प्राथममक उपचार गन् आईिोलेिनको व्यवस्ापन गररएको छ । उक्त आईिोलेिनमा 
करीव २० वटा सिललन्डरहरु रहकेा छन भने कम्तिमा १० वटा सिललन्डरहरु दैतनक रुपमा 
रुपने्दहीबाट भरेर ल्ाउने व्यवस्ा गररएको छ । 
दोस्ो लहरको कोक्भड-१९ को िंरिमरको व्यवस्ापनको प्रयाि गदा ्गददै  पतन हालिम्म सिधिाथ ्
क्ाम्ि, बङ्ुचीको आइिोलेशनमा कररब ४ जना व्यक्क्तहरुको मृतु्य भईिकेको छ भने अन्य 
तववररहरु तनम्ानुिार रहेको छ । 

२०७८ वैशाख मिान्त िम्मको तववरर
तववरर िंख्ा

पोजदेटभ देखखएको ५४५ जना
िदरिय िंरिमर ३९४ जना
तनको भएको १३६ जना
आईिोलेिनमा भना् २४ जना
उपचाराथ ्िंख्ा ४ जना
अन्यत्र ररफर ९ जना
मृतु्य (कोक्भड िंरिमरबाट) १९ जना
आईिोलेिन दडसचाज् ७ जना

आईिोलेिनमा मृतु्य ४ जना
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अनुगमन िममतत
िंयोजक  मंगल प्रिाद थारु
िदस्य  चरिपाक्र अयाल्
,,  दामोदर खनाल
,,  वडाअध्यषिहरु िबै
,,   मुख् राजतनततक दलका प्रतततनसधहरु
,,  कतपलवस्त ुउद्ोग बाक्रज् िंघ
,,   सिधिाथ ्िामाजजक तवकाि िंस्ा

अस्पताल तथा िंघिंस्ा िमन्वय
िंयोजक  चरिपाक्र अयाल्
िदस्य  शक्क्तसिहं ठकुरी
,,   गुरातनसध भुिाल
,,  प्रकाि सघममरे
,,   कृष्ण चाललिे
,,  रामजी िेन (कतपलवस्त ुिामुदाययक अस्पताल)
,,  िुन्दर आचाय् (यनुाईटेड अस्पताल)  
,,   सि एण्ड सि अस्पताल

प्रचार प्रिार ममदडया व्यवस्ापन तथा िूचना िंचार
िंयोजक  तवष्णु पौडेल
िदस्य  तवष्णु मगरी
,,   िोमनाथ अयाल्
,,   क्भष्मराज भुिाल
,,  िन्तराम रौतार
,,  बधुि आवाज टेललक्भजन
,,  रेदडयो बधुिआवाज
,,  रेदडयो मायादेवी
,,  रेदडयो हटतवट
,,  रेदडयो बारगंगा

दोस्ो लहरको कोक्भड-१९ को महामारी 
व्यवस्ापनको लामग गदठत िममततहरु

अक्सिजन व्यवस्ापन
िंयोजक  गरशे षिते्री
,,  कतपलवस्त ुउद्ोग बाक्रज् िंघ
,,  सिधिाथ ्िामाजजक तवकाि िंस्ा
,,  कतपलवस्त ुजसेिज
,,  बारगंगा यातायात  
,,  रोटरी क्लव
,,  लायन्स क्लव अफ कतपलवस्तु
,,  लायन्स क्लव अफ बारगंगा
,,  वारगंगा वेयलफेयर िोिाईटी
,,  कतपलवस्त ुिामुदाययक अस्पताल
,,  नागररक िमाज

आईिोलेिन तथा स्वास्थ्य िामाग्ी व्यवस्ापन
िंयोजक   क्भष्मराज भुिाल
िदस्य  गरशे षिते्री
,,  गुरातनसध भुिाल
,,  बालकुमारी असधकारी
,,  तजे प्रिाद आचाय्
,,  ध्वु बले्ािे
,,  क्ाम्ि प्रमुख
,,  िोमनाथ अयाल्

एम्बलेुन्स तथा यातायात व्यवस्ापन
िंयोजक  तबष्णु पौडेल
िदस्य  बारगंगा यातायात
,,  नेपाल रेडरिि िोिाईटी (बारगंगा)
,,  सि एण्ड सि अस्पताल
,,  शान्ती श्जृना यवुा नेपाल

िब ब्यवस्ापन
िंयोजक   िोमनाथ अयाल् 
िदस्य  तवष्णुप्रिाद पौडेल
 ,,   िुकदेव थारु
,,  तबष्णु मगरर 

नगरक्भत्र  तवक्भन् िंस्ाहरुद्ारा िंचाललत एम्बलेुन्सको िम्क् नम्वरहरु
 सि.नं. िंचालक िंस्ाहरुको नाम िम्क् नम्बर चालकको नाम महामारी अवसधभर एम्बलेुन्स िम्क् 

िम्बन्धी कुनै िमस्या परेमा नगरस्तरीय 
एम्बलेुन्स व्यवस्ापन िममततका िंयोजक 
(नगर प्रवक्ता) तबष्णु प्रिाद पौडेललाई 
९८५७०५०५८८ मा िम्क् गन् िदकनेछ ।

१ तपपरा अस्पताल ९८४७०३६५८६ कोक्भड िंरिममतहरुको लामग
२ नेपाल रेडरिि िोिाईटी-बारगंगा ९८४७०३३०५३
३ शान्न्त श्जृना यवुा नेपाल ९८५७०३६४८९ अन्य तवरामीहरुको लामग
४ बारगंगा यातायात व्यविायी िममतत ९८५७०५४२५५
५ सि एण्ड सि अस्पताल ९८५७०१६४११
६ कतपलवस्त ुजसेिि ९८५७०५००२२
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हार्दक अतपल

बारगंगा नगरपाललकाक्भत्र तीव्ररुपमा फैललएको कोक्भड-१९ को िंरिमरलाई 
रोकथाम तथा व्यवस्ापन गन् नगरपाललकाले आफनो स्ोत िाधन प्रयोग 
गरर व्यवस्ापनमा लामगरहकेो ब्यहोरा िबलैाई अवगतनै छ । यो महामारी 
र िंरिमरको बमृधिदरलाई हेदा ्व्यवस्ापनमा अझ चुनौती थतपदैँ गएकोले 
यस्तो तवरम पररस्स्तीमा िब ैिंघिंस्ा तथा व्यक्क्तहरुबाट िमेत िहयोगको 
आशा गररएको छ । अतषः कोक्भड-१९को िंरिमर हुनबाट रोकथाम गन् र 
िंरिममत नगरबािीहरुको स्वास्थ्य उपचार तथा महामारीको व्यवस्ापनको 
लामग आवश्यक पनने नगद, अक्सिजन र अन्य स्वास्थ्य िामाग्ीहरु िमेत 
िहयोग गन् चाहने व्यक्क्त तथा िंघिंस्ाहरुले आफुले उपलब्ध गराउने 
जजस्न्स तथा नगद नगरपाललकामा अक्भलेख कायम गनने गरर तपसिल 
बमोजजम एकद्ार प्ररालीबाट तवतरर हुने गरर िहयोग गररददनुहुन देश 
तवदेशमा रहनुहुने ईचु्क िमू्र् िहयोगदाताहरुलाई हार्दक अतपल 
गद्छौ ं। 

तपसिल
तववरर िम्क्

आर्थक िहयोगको 
लामग

यि बारगंगा नगरपाललकाको कृतर तवकाि 
बैंक शाखा जीतपुरमा रहकेो खाता नं. 
0415601609177011 (प्रकोप व्यवस्ापन 
कोर) मा रकम जम्मा गरी िहयोग हुन वा 
िम्बन्धीत वडा अध्यषििंग िमन्वय गरर नगद 
उपलब्ध गराईददनुहुन ।  

अक्सिजन िहयोगको 
लामग

अक्सिजन व्यवस्ापन िममतत िंयोजक श्ी 
गरशे बहादरु षिते्री (वडा नं. ४) अध्यषि (िम्क् 
नषः९८५७०२९८००) िंग िमन्वय गरर  िहयोग 
उपलब्ध गराईददनुहुन । 

स्वास्थ्य िुरषिा िामग्ी 
िहयोगको लामग

आईिोलेिन तथा स्वास्थ्य िामाग्ी व्यवस्ापन 
िममततका िंयोजक श्ी क्भष्मराज भुिाल (वडा 
नं. ५) अध्यषि (िम्क् नं. ९८५७०२९७०५) 
िंग िमन्वय गरर स्वास्थ्य र जजस्न्स शाखामा 
अक्भलेख जनाउने गरर िहयोग उपलब्ध 
गराईददनुहुन ।

मंगल प्रिाद थारु
नगर प्रमुख योजना अनुगमनमा कतपलधाम

वडा नं. ११ मैरी मा िंचाललत लोकल, कडकनाथ कुखुरा र माछा पोखरी

वडा नं.७ कोईली बनगाई िडक कालोपत्र े(कुसे्लीको घर पछाडी)

बैंक तथा तवत्तिय िंस्ा िंचालनको तवरयमा नगरप्रमुखिंग छलफल हँुदै

वडा नं. ४ डुङ्हवामा नाली तनमार्को अनुगमन गददै

कोक्भड-१९ को महामारीको िमयमा िंरिममत व्यक्क्तहरुले कुनै 
िमस्या भएमा तनम्ानुिार िम्क् गनु्हुन अनुरोध छ । 
ठगराज पौडेल- स्वास्थ्य शाखा प्रमुख (९८५७०५००८५)
पशु्राम थारु- आईिोलेिन ईन्ाज् (९८४७१३२६०५)
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रि.िं. तवरय पुराङ््क पूराङ््क प्राप्ाङ्क
१ शािकीय प्रवन्ध ९ ७.५
२ िंगठन तथा प्रशािन ८ ४
३ वार्रक बजटे तथा योजना व्यवस्ापन ११ ६.५
४ तवतिीय एवम ्आर्थक व्यवस्ापन ११ ८
५ िेवा प्रवाह १६ १३
६ न्याययक काय् िम्ादन ७ ४.५
७ भौततक पूवाध्ार १३ ५.५
८ िामाजजक िमावेशीकरर १० ५
९ वातावरर िंरषिर तथा तवपद व्यवस्ापन ९ ५
१० िहकाय् र िमन्वय ६ ०

जम्मा १०० ५९

िंस्ागत स्व मूल्ाकंन (LISA) मा बारगङ्ा

आ.व.०७८।७९ को लामग िंघमा माग 
भएका योजनाहरु

तराई मधशे िमृमधि काय्रिमको लामग 
माग भएका योजनाहरु

कृतर प्रदर्नी काय्रिममा पदासधकारी तथा कम्चारीहरु

सि.नं. योजनाको नाम रकम रु.हजारमा
१ झुँगा चोकदेखख तल्ो झुँगाहँुदै कालाबनजार 

जोड्ने िडक कालोपत्र े
१,१४,००

२ तबिनपुर चोकदेखख पुरानो दडही जोड्ने िडक 
कालोपत्र े

१,२७,००

३ कतपलधाम पय्टन व्यवस्ापनका लामग पाक् 
तनमार् 

१,०९,००

४ मथथी डाडँादेखख ठाटँी हँुदै सिउटी जोड्ने िडक 
कालोपत्रे

१,४२,००

प्रदेश िमपूरक योजनाको लामग लुन्म्बनी 
प्रदेशमा माग भएका योजनाहरु

सि.नं. योजनाको नाम लागत रू.
१ बन्डौली, गन्सहवादेखख चप्परगाउँ जोड्ने िडक 

कालोपत्र ेवडा नं. ८
१,००,००,०००।-

२ गजहेडा तीनकुने चोकदेखख गंगोललया हँुदै 
राजापानी जोड्ने िडक कालोपत्र ेवडा नं. ३

१,००,००,०००।-

३ चद्कपुरदेखख ठाटँी जोड्ने िडक कालोपत्र ेवडा 
नं. ३

१,००,००,०००।-

४ भावपुर भेलरैया गोगापुर तवरपुर हँुदै ममलनचोक 
जोड्ने िडक कालोपत्र ेवडा नं. १०

१,००,००,०००।-

जम्मा ४,००,००,०००।-

सि.नं. योजना
िंघीय िमपूरक तफ्

१ सिउटी प्रततषिालय चोक देखख हथौिा गाउँ जोड्ने िडक कालोपत्रे
२ कोपवा - हरनामपुर - जगददिपुरताल जोड्ने िडक कालोपत्रे
३ खारखानी पाक् तथा तपकतनक स्पोट्ि व्यवस्ापन
४ कतपलधाम पय्टन व्यवस्ापनको लामग पाक् तनमार्
५ बा.न.पा.११ को बालउद्ान तनमार् तथा व्यवस्ापन

तवशेर काय्रिम तफ्
१ श्ी जनज्ोती उच्च माध्याममक तवद्ालय, मोततपुर को िंरचना 

तनमार्
२ श्ी हमेराज उच्च माध्याममक तवद्ालय, हथौिा को िंरचना तनमार्

आर्थक वर् ०७७।७८ मा यि नगरपाललकाको स्वीकृत बार्रक काय्रिम 
अनुिार वैशाख मदहना िम्म उपभोक्ता िममततिंग ि्झौता भई िकेका 
योजनाहरु ४२७ रहकेा छन ्। यिै अन्तग्त ि्झौता भई िम्न् भएका 
योजनाहरु १८६ रहकेा छन ् । वैशाख मदहनामा ८ वटा योजनाहरुको 
तनमार् गुरस्तर र पररमारको अनुगमन िमेत गररएको छ । िाव्जतनक 
तनमार् तफ् हालिम्म ३६ वटा योजनाहरुको ठेक्ा ि्झौता भएका र १७ 
वटा िम्न् भई िकेका छन ।  

योजना कायान््वयनको अवस्ा

वडा नं. १० को मोततपुर-धरमपुर जोड्ने िडकमा पुल तनमार्को अवलोकन गददै
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िहकारी गतततवसध
देश िंघीय गरतन्त्रात्मक शािन पधितीमा रुपान्तरर भईिके 
पश्ात िंघ प्रदेश र स्ानीय तहको असधकारषिते्र तनधार्र भएको 
छ । नेपालको िंतवधानको अनुिूची-८ मा भएको स्ानीय तहको 
असधकारषिते्र अनुिार िहकारी दडक्भजन कायाल्यबाट यि 
नगरपाललकालाई ६० िहकारी हस्तान्तरर भएका छन ्भने यि 
नगरपाललकाको िहकारी ऐन अनुिार ८ िहकारी दता ्भएका छन ्
। नगरक्भत्र काय्षिते्र भई िंचाललत ६८ िहकारीहरु रहकेा छन ्
भने अन्य स्ानीय तहिमेत काय्षिते्र रहकेा िहकारीहरु ६ वटा 
छन । यिरी नगरक्भत्र नगरपाललकाको तनयमन षिते्र र िंघ तथा 
प्रदेशको तनयमन षिते्रक्भत्र रहकेा िहकारीहरु ७४ रहकेा छन ्। 
नगरक्भत्र काय्षिते्र भएका िहकारीहरुको वैशाख मदहना िम्मको 
मासिक तवत्तिय अवस्ा तनम्ानुिार रहेको छ । 
रि.िं. तववरर रकम (रू.)
१ शेयर पँूजी ३८८३४८७१५
२ जगेडा कोर ११६२२९६५१
३ अन्य कोर ११८६४५५६७
४ बचत तनषिपे १५४१०२४७४५
५ ततनु्पनने िंस्ागत ऋर ६८४६५४९०
६ भुक्तानी ददनुपनने अन्य दाययत्व २९५९६३४६
७ ततनु्पनने कर ७३९५७५
८ अन्य दाययत्व ७११५८३४
९ नगद १९३९१६२९
१० बैंक ३१८२१७९६१
११ अन्य िंस्ामा लगानी १७३७८७५०
१२ िदस्यहरुलाइ ऋर लगानी १५२३८९४७२५
१३ पाउनुपनने दहिाब ४०९६९३७०
१४ अदफि िम्त्ति ९१५८९८५१
१५ अन्य िम्त्ति १५४४६०१५
१६ स्टक िामान मूल् ३८९०९६९
१७ स्ीर िम्तिी ४९३८६७९५
१८ जम्मा खच् १६२३६२७४१
१९ जम्मा आम्ानी १९७३८६८०२

नगरपाललकाको आर्थक वर् २०७७।७८ को स्वीकृत बार्रक 
काय्रिम अनुिार नगरषिते्रक्भत्रका िहकारीहरुको लामग लेखा 
व्यवस्ापन ताललम िम्न् भएको छ । उक्त ताललममा ३९ 
िहकारी िंस्ाका ३६ कम्चारी तथा ४ जना िंचालक िममततका 
पदासधकारीहरु िहभागी भएका छन । 
नगरको अनुगमनको रिममा देखखएका लेखा तथा प्रशािनीक 
व्यवस्ापनका कमी कमजोरीहरु र जोखखमहरुलाई यि ताललमले 
न्यतूनकरर गन् मद्त गननेछ भने् अपेषिा गररएको छ । 
लेखा व्यवस्ापन ताललमको उद्ाटन तथा िमापन िमारोहमा 

िहकारी िंस्ा अनुगमनमा उपस्स्त पदासधकारी तथा कम्चारीहरु

लेखा व्यवस्ापन ताललममा िहभामग तवक्भन् िंस्ाका कम्चारीहरु

लेखा व्यवस्ापन ताललममा िहभामग तवक्भन् िंस्ाका कम्चारीहरु
नगर उपप्रमुख चरिपाक्र अयाल्, प्रमुख प्रशािकीय असधकृत वािुदेव खनाल, 
िहकारी अक्भयन्ता गुरातनसध भुिाल,   ध्वु बले्ािे,  िहकारी नगरिञ्ालका अध्यषि 
तजेप्रिाद आचाय्, बारगङ्ा नगरपाललकाका क्शषिा उपित्चव बाबरुाम भट्टराई 
तथा शा.अ. असधकृत खखम बहादरु जज.िी., प्रशािन प्रमुख केशबराज भट्टराईको 
उपस्स्तीमा िम्न् भएको सथयो। िाथ ैउक्त  काय्रिमको िञ्ालन िहकारी शाखा 
प्रमुख िन्तोर बहादरु थापाले गनु् भएको सथयो भने ताललमको िहजीकरर प्रक्शषिकद्य 
हररलाल शमा ्र सि.ए. बाबरुाम भण्डारीले गनु् भएको सथयो । उक्त काय्रिमको उदे्श्य 
तनम्ानुिार रहेको सथयो ।
१.    नगरषेित्रक्भत्रका  िहकारी िंस्ाहरु लेखा सिधिान्त अनुरुप िंचालन  गन् ।
२.    िंस्ालाई पारदशथी,जवाफदेदह, चुस्त, दरुुस्त लेखा प्ररालीमा राख्न ।
३.    चार खातालाई िु-व्यवस्स्त बनाउन ।
४.    लेखा िफ्टवेयरको िाथ ै हस्त ललखखत खाता व्यवस्स्त गन् ।
५.     िंस्ालाई मयाद्दत,आर्थक रुपमा िषिम र शेयर िदस्यहरुको दहतमा काय् गन् ।
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मदहला बालबाललकातफ्को गतततवधी
मदहला िहकारी िंस्ाका अध्यषि र तनगरानी िमूहबीच लैमगक दहिा, िामाजजक 
कुररतत कुप्रथा तवरयमा गररएको अन्तदर्िया काय्रिमका केही झलकहरु ।

बारगंगा नगरपाललका स्तरीय मदहला लघु उधिमी िञ्ाल गठन िम्बन्धी 
दरियाकलापहरुषः

तवद्ालय आयवुनेद तथा योग क्शषिा काय्रिम िंस्ागत तवद्ालय अन्तग्त 
यनुाइटेड सु्टडेन्स एकेडेमी, चप्परगाउँ र िामुदाययक तवद्ालय अन्तग्त श्ी 
बारगंगा मा.तव., लौगाइमा कररब १२० जना छात्रा छात्रको िहभामगतामा 
िम्न् भएको छ । त्यिगैरर स्वास्थ्यकमथीहरुको वतृ्ति तवकािका लामग ५ 
ददने ताललम कतपलवस्त ु जजल्ा अन्तग्त रहकेा आयवुनेद स्वास्थ्यकमथी 
लगायत १२ जनाको िहभामगतामा मोतीपुर आयवुनेद औरधालयमा िम्न् 
भएको छ ।
प्रते्यक वडामा गएर स्वास्थ्य स्वयम ् िेतवकाको उपस्स्ततमा कररब २५० 
जना ६ मदहना क्भत्रका स्तनपान गराईरहकेा आमाहरुलाई  दगु्धबधक् 
औरधी तवतरर काय्रिमिमेत िम्न् भएका छन ।

विद्यार्थीहरुलयाई आयिुवेद शिक्या सम्बन्धी जयानकयारधी दददैँ

स्यास्थ्यकर्थीहरुको ितृ्ति विकयास सम्बन्धी ५ ददने अशिर्ूखिकरन तयाललर्

आयवुनेद

बारगंगा न.पा. १,२,३,४ मा तवत्तिय िाषिरता तथा मनोिामाजजक परामश् 
कषिा िंचालन भएका छन ।  जिमा ९९ जना मदहला ४ जना पुरुर गरर १०३ 
जना लाभान्न्वत भैिकेका छन ्। त्यिैगरर २२ जना मदहला र ४ जना पुरुर 
गरर २६ जनालाई मनोपरामश् िम्बन्धी िेवा उपलब्ध गराईएको छ । 

िुरषिीत आप्रवािन (िामी) काय्रिम



7                    मासिक बलेुटीन, २०७८ जठे          पेज नं.

मासिक बलेुटीन, २०७८ जषे्ठ

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

कृरकहरुको लामग नगरपाललकाले गरेका प्रयािहरु
कृतर शाखाले िंचालन गनने काय्रिम अन्तग्त ७५ प्रततशत अनुदानमा हररयो 
मलको लामग ढैचाको बीउ तबतरर ढुवानी अनुदान शत प्रततशत रहने गरर वीउ 
माग गरेका ११ वटा िमूह/िहकारी छनौट भै २५०० के,जज वीउ तबतरर 
काय् भैिकेको छ । 
िाव्जतनक िूचना जारी गरर प्रस्ताव माग भई आएका कृरकहरु मध्य ेछनौट 
भएका ११ वटा िमूह/िहकारी /कृतर फम्लाई १११ घार गोला मौरी तवतरर 
गररएको छ । 
फलफूल दशक अन्तरगत स्ातनय तहमा आपँ तवरुवा रोपर अक्भयान 
काय्रिम (५० प्रततशत अनुदान) मा आपँका तवरुवा काय्रिम तवस्ततृीकरर 
गरर प्रस्तावना मागको लामग िूचना प्रकाशन तथा प्रिारर भैरहकेो छ ।   ५० 

प्रततशत अनुदानमा मागमा आधाररत व्यविाययक कृतर काय्रिम छनौट 
भएका २७ वटा कृरक िमूह/िहकारी /कृतर फम् िंग ि्झौता गरर काय् 
िंचालन भैरहकेो छ । 
८५ प्रततशत अनुदानमा  िाना सिचंाइ् मम्त िम्ार तथा तनमार् अन्तग्त 
छनौट भएका २५ वटा कृरक िमूह/िहकारी /कृतर फम्िँग ि्झौता तथा 
काय् िंचालन भैरहकेो छ ।
बारगंगा नगरपाललकाबाट चालु आ.व. ०७७।७८ को  हालिम्ममा आइ. तप. 
एम. कृरक पाठशाला ३ स्ानमा कृरक पाठिाला िम्न् भएका छन ्। 
रातट्रिय र स्ातनय महत्वका खाद् तथा पोरर िुरषिामा टेवा पुयाउ्ने वाली 
वस्तकुो िाना ब्यविाययक कृतर उत्ादन के्रि (पकेट) तवकाि  काय्रिम 

कृरकहरुको अवलोकन भ्रमरमा िहभागी कम्चारी तथा कृरकहरु

िंचालन भैरहकेो छ । 
कोक्भड प्रभातवत भईगाउँ फकने का कृरकहरुलाई उत्ादन िामाग्ीमा अनुदान 
लगाएतका काय्रिम र िाना कृतर औजार तथा  यन्त्र उपकररमा अनुदानमा 
िंचालन हुने काय्रिमको प्रदरिया अगाडी बढेको छ । 
बारगंगा नगरपाललकाको वडा ंनं. ११ मा कृतर उपज बजार िंकलन के्रिको 
भवन तनमार् गनने काम तीव्र गततमा भैरहकेो छ । 
 चालु आ.व. २०७७/०७८ मा िंसघय िरकारबाट शित ्अनुदान तफ् बाली 
तवकाि तथा जतैवक तवतवधता िंरषिर के्रि हररहरभवनबाट उन्त धान वीउमा 
कृरकहरुलाइ अनुदान काय्रिम िंचालनको लामग बजेट रु.१३,१८,०००/- 
(तेह्र लाख अठार हजार मात्र) प्राप् भएको र उक्त काय्रिमको लामग वीउ 

खररद गन् टेण्डर प्रकृया िुरु भएकोले टेण्डर माफ्त खररद गररने वीउ प्रते्यक 
वडालाई माग र आवस्यकताको आधारमा कृतर तवकाि शाखाको िमन्वयमा 
उन्त वीउमा कृरकहरुलाई अनुदान काय्रिम िंचालन प्रदरिया, २०७७ 
अनुिार वडा कायाल्यबाट पचाि प्रततशत अनुदानमा तोदकएका मध्यम तथा 
मसिना जातको धानको उन्त वीउ तवतरर गनने र वीउको माग िंकलनको 
लामग कृतर तवकाि शाखाबाट १५ ददनको िूचना प्रिाशन गरर तनवेदन 
आव्ान गररएको छ । 

आई.तप.एम. कृरक पाठशालामा प्रक्षिशर दददैँ कृरक तथा कृतर शाखाका कम्चारीहरु

एकददने कृरक पाठशालामा िहभागी कृरक तथा प्रक्शषिकहरु

कृतर िम्बन्धी िब ैिूचनाहरुको जानकारी ललन 
https://www.facebook.com/HBMBanganga

फेिबकु पेज लाईक गरर िंजालमा जोदडऊँ ।
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राजस्व तफ् वैशाख मदहनाको आन्तररक आम्ानी
प्रधानमन्त्री रोजगार काय्रिम अन्तग्त वडा नं.१ म ा 
अधरुो कुलोलाइ पुरा गनने काय्, वडा नं. ३ मा  पद माग् 
तनमार्, वडा नं.९ अधरुो कुलोलाइ पुरा गनने, वडा नं. १० 
वडा कायाल्यको पखाल् तनमार् लगाएतका काय्हरु 
भएका छन ्। 

सि.नं. क्शर्क नम्बर आय क्शर्क नाम िंकललत रकम रु.
१ ११३१३ िम्तिी कर ४७७०
२ ११३२१ घरबहाल कर १०९७८५
३ ११६१३ व्यविाय रजजट्रिशेन दस्तरु ३४६००
४ १४१५१ िरकारी िम्तिी बहालबाट प्राप् आय १८२५००
५ १४२२३ क्शषिा षिते्रको आम्ानी २००
६ १४२४२ नसिापाि दस्तरु २०७५१३
७ १४२४३ सिफाररि दस्तरु १२००
८ १४२४९ अन्य दस्तरु २२०३०
९ १४२५३ व्यविाय रजजट्रिशेन दस्तरु ११४७००
१० १४३१२ प्रशाितनक दण्ड, जररवाना र जफत ६८७१७
ममतत २०७८।०१।०१ देखख २०७८।०१।३१ िम्मको जम्मा रु. ७४६०१५
ममतत २०७७।०४।०१ देखख २०७७।१२।३१ िम्मको अ.ल्ा जम्मा रु. १४१४४६५७

जम्मा १४८९०६७२

प्रधानमन्त्री रोजगार काय्रिम

मुख्मन्त्री  ग्ाममर तवकाि काय्रिम अन्तग्त हालिम्म 
कुश खेती प्रवद्न िम्बन्धी ताललम कामता मा.तव.करेललया 
वडा नं. १० र वडा नं. ३ को गौरी भवातन तन.मा.तव.मा 
िम्न् भएको छ । मदहलाहरुको पाठेघर िमस्या िम्बन्धी 
बारगङ्ा-१०, पटनामा क्शतवर िंचालन गररएको छ।  
उक्त क्शतवरमा २१५ जना मदहलाहरुले पाठेघर िम्बन्धी 
िमस्याको बारेमा पररषिर गराएका सथए । िमस्या 
देखखएका १८० मदहलाहरुलाई औरधी तवतरर गररयो 
िाथ ै ३ मदहलाहरुलाई थप उपचार/ शल्दरियाको लामग 
अस्पतालमा ररफर गररयो र स्वास्थ्य दशषिा ददने काम गररयो  
। ७० जना मदहलाहरुको पाठेघर क्ान्सरको जाचँ िमेत 
गररएको दथयो  । उक्त क्शतवर िंचालन भएकै अवस्ामा 
गररब तथा तवपन् पररवारका ८० जना मदहलाहरुलाई पोरर 
दकट (मह, अण्डा र घ्)ू तवतरर गनने काम िमेत गररएको 
सथयो ।

वडा नं. ३,५ र ७ मा गरीतव तनवाररका लामग लघुउद्म 
तवकाि काय्रिमको अक्भमुखखकरर तथा िहभामगतात्मक 
ग्ाममर लेखाजोखा (PRA) काय्रिम िम्न् भएका छन ्
जिबाट करीव २४० जना िहभामगहरु प्रत्यषि लाभान्न्वत 
भएका छन ्। 
वडा नं. ५ र ७ मा ९ वटा िमूहमा (११२ जना) 
लघुउद्मीहरुको िमूह गठन गनने काय् िम्न् भएको छ । 
वडा नं. ३, ५ र ७ मा व्यविाय िचेतता तथा व्यविाय शुरु 
ताललम TOPE/ POSE/ GESI ताललम िम्न् भएका 
छन ्। 

मुख्मन्त्री ग्ाममर तवकाि काय्रिम

गरीतव तनवाररका लामग लघुउद्म 
तवकाि काय्रिम (MEDPA)

लकडाउनको िमयमा आफनो पररवारमा रहकेा 
िब ैबालबाललका, वृधिवदृा तथा िुनौला हजार 

ददनका मदहलाहरुको तवशेर हरेचाह गरौ,ं 

मेडपा काय्रिम अन्तग्त वडा नं. ३ को सिउटीमा  दधुको पररकार बनाउने ताललममा उद्मीहरुिंग अन्तदर्िया गददै

बारगंगा नगरपाललका र कतपलवस्त ुनगरपाललकाको सिमा वनकसियामा स्ानीयहरुिंग सिमा तववादको िम्बन्धमा छलफल गददै
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व्यक्क्तगत घटना दता्  अक्भयानमा 
िहभागी बनौ  ं । आफनो वडा वा पायक 
पनने दता्  क्शतवरमा गई व्यक्क्तगत घटना 
दता्  गरौ"ं भन्े नाराका िाथ वैशाख १ 
गते देखख १६ गतेिम्म  तवक्भन् वडामा 
िंचालन भएको व्यक्क्तगत घटना 
दता्  अक्भयान काय्रिममा तनम्ानुिार 
व्यक्क्तगत घटना दता्  भएको सथयो ।

 वडा 
नं.

जन्म ्मतृ्यु सम्बन्ध 
ब्बच छ्ेद

बववाह 

्बसाई सरी 
आएको 

्बसाई सरी जानछे 
्बछेवाररसछे

जम्मा

पयुरूष ्मबहला 
तछेश्ो 

बलङ्ग
जम्मा पयुरूष ्मबहला 

तछेश्ो 
बलङ्ग

जम्मा
दताता 

संख्ा
सदस् 
संख्ा

दताता 
संख्ा

सदस् 
संख्ा

 १ ५ ६  ११ १   १  ६ १ ३    १९
 २ १० ५  १५ ४   ४ १ ८ ६ १७    ३४
 ३  ३  ३ ६ ४  १० १       १४
 ४ ८ ३  ११ १ ४  ५ २ ६ २ १०    २६
 ५ ९ ९  १८ ४   ४  ६ १ ५    २९
 ६ ६ १  ७ २   २  ५ २ ६ १ ६  १७
 ७ ७ ७  १४ ३ २  ५  ६ ४ ११ २ ३  ३१
 ८ ६ ३  ९ ३   ३  ५ १० ४१ २ १०  २९

 ९ ८ २  १० ३ १  ४  ७ ३ १५    २४
 १० ३ ३  ६ ३ ४  ७  ३      १६
 ११ ५ २  ७ १ २  ३  ३ १ ४ १ ४  १५

 जम्मा ६७ ४४ ० १११ ३१ १७ ० ४८ ४ ५५ ३० ११२ ६ २३ ० २५४

व्यक्तिगत घटनया दतयाता शिविरबयाट दतयाता िएकया व्यक्तिहरुको वििरण संशक्प्त वििरण

व्यक्क्तगत घटना दता ्क्शतवर िंचालन काय्रिम-२०७८

िब ैदकसिमका व्यक्क्तगत घटनाहरु घटना घटेको ३५ ददन क्भत्र 
िम्बन्न्धत  वडा कायाल्यमा गई घटना दता ्गरौ ं।
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वक्ततृ्वकला प्रततयोमगता

शैक्षिक प्रद्शनी िैशक्क अिलोकन भ्रर्ण 

बारगङ्ा नगरपाललकामा बालमैत्री स्ानीय शािन घोरराको लामग 
नगर तथा वडास्तरमा तवक्भन् काय्रिम िंचालन हँुदै आएका छन ् । 
िोही िन्दभ्मा  नगर बाल िंजालको आयोजनामा "बाल असधकारको 
िुतनजश्तताको लामग स्ातनय तहको  भूममका" तवरयमा १० देखख १८ 
वर् उमेर िमुह क्भत्रका बालबाललकाहरु तबच वक्ततृ्वकला प्रततयोमगता 
िंचालन गररएको सथयो । ११ जना प्रततयोगीले भाग ललएको उक्त 
काय्रिममा तवशाल सघममरे वडा नं. १ प्रथम, अच्ना आचाय् वडा नं. ११ 
दद्तीय, दगुनेश कुर्म वडा नं. १० तृतीय र पुजा गौतम वडा नं. ८  िानत्वना 

वारगंगा नगरपाललका क्शषिा यवुा तथा खेलकुद शाखाको आयोजनामा 
शाखाको वार्रक काय्रिम अन्तग्त नगरपाललका अन्तग्तका 
तवद्ालयहरुलाई चार िमुहमा तवभाजन गरी  शैक्षिक िामग्ी प्रदश्नीको 
आयोजना गररयो ।
 काय्रिममा वालतवकाि,आधारभुत तह १ ५,आधारभुत तह ६ 
८ र माध्यममक तह गरी चार िमुहमा प्रततर््सधा गराइएको सथयो । वाल 
तवकाि तफ् ६ कुनाको अवधाररा ददने खालका िामग्ीहरु प्रद्शन गन् 
लगाइएको सथयो भने तवद्ालयका तीनवटा तहका लागी पाचँवटा अतनवाय् 
तवरयका पाचवटा िामग्ीहरु तवद्ालय तहको पाठ्यरिम िंग िम्बन्न्धत 
हुनेगरी तनमार् गन् लगाइएको सथयो । काय्रिममा नगरपाललका अन्तग्तका 
िामुदाययक र िंस्ागत गरी ३३ वटा तवद्ालयको िहभामगता रहकेो सथयो 
। शैक्षिक िामग्ी प्रदश्नीले क्शषिकहरुलाइ तवद्ालयमा शैक्षिक िामग्ी 
तनमार् गनने बानीको तवकाि भइ कषिा कोठामा शैक्षिक िामग्ीको प्रयोग 
बाट क्शषिर गदा ्तवद्ाथथीहरुको सिकाइ उपलब्धी बमृधि हुने अपेषिा गररएको 
छ ।

बारगङ्ा नगरपाललका अन्तग्तका कषिा ६ र ७ िञ्ाललत तवद्ालयहरुमा 
स्ानीय पाठ्यरिम  कतपलवस्त ुर बौधि क्शषिा अध्यापन गनने क्शषिकहरुका 
लामग अध्ययन अवलोकन भ्रमर िञ्ालन गररयो । उक्त भ्रमर 
काय्रिममा क्शषिा शाखाका प्रतततनसध बौधि षिते्रका िहजकता ्लगायत ४२ 
जना स्ानीय पाठ्यरिम अध्यापन गनने क्शषिकहरुको िहभामगता रहकेो 
सथयो । उक्त भ्रमरमा स्ानीय पाठ्यरिममा राखखएका षिते्रहरु तनग्लिहवा,
अरौराकोट,िगरहवा(लम्बिुागर),ततलौराकोट िंग्हालय तथा ऐततहासिक 
दरवार रहेको षिते्र, कुदान, गोटीहवा,  र सििहनीया लगायतका षिते्रहरुको 
भ्रमर गररएको सथयो । प्रते्यक षिते्रको अवलोकनका रिममा बौधि अध्यतेा 
िहजकता ् धिारा ती षिते्रको ऐततहासिक अवस्ा तथा महत्वका बारेमा 
तवस्ततृरुपमा जानकारी गराइएकोले भ्रमर अत्यन्त ैउपलब्धीमुलक रहकेो 
सथयो । उक्त भ्रमरले क्शषिकहरुलाइ तवद्ालयमा तवरयवस्त ुअध्यापन गन् 
र तवद्ाथथीहरुलाइ पररयोजना काय् गराउन िहन हुने अपेषिा गररएको छ ।



11                    मासिक बलेुटीन, २०७८ जठे          पेज नं.
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बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

प्रकाशक:
बारगङ्ा नगरपाललका

नगर काय्पाललकाको काया्लय
बारगङ्ा, कतपलवस्तु
लुन्म्बनी प्रदेश, नेपाल

िम्क्: ०७६-५५०३८३; ०७६-५५०४७९
इमेल: bangangamun@gmail.com 

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

फेिबुक पेज: HBMBanganga
गुगल प्लि कोड: M5QF+48

बाणगङ्ा मासिक बुलेटिन प्रकाशन 

िल्ाहकारहरु 
श्ी मंगल प्रिाद थारु

नगर प्रमुख
श्ी चरिपाक्र अयाल्

नगर उपप्रमुख

प्रधान िम्ादक
श्ी वािुदेव खनाल

प्रमुख प्रशािकीय असधकृत

िम्ादक/ भारा िम्ादक
श्ी बाबरुाम भट्टराई

उपित्चव

बलेुटीन िम्ादन मण्डल
श्ी केशबराज भट्टराई - शाखा असधकृत
श्ी शान्तराज आचाय् - योजना असधकृत
श्ी िम्ाट रेग्ी - िूचना प्रतवसध असधकृत

श्ी ददपक थापा - क्प्टुर अपरेटर
श्ी महशे भट्टराई - लेखा िहायक

स्वास्थ्य गतततवधी

रातट्रिय क्भटाममन ए काय्रिम अन्तग्त ५ वर् मुतनका ५६१० बालबाललकाहरुलाई 
२०७८ िाल बशैाख ६ र ७ गत ेक्भटाममन ए र जुकाको औरधी खुवाईएको सथयो ।

कोक्भड-१९ रोग तबरुधि स्वास्थ्यकमथी, जनप्रतततनधी, िरिफाईकमथी, जषे्ठ 
नागररकहरुलाई भ्ाक्सिन लगाइएको सथयो ।

प्रदेश शित ् अनुदानवाट िंचालन हुने मुखयमन्त्री ग्ामीर तवकाि तथा रोजगार 
काय्रिम अन्तग्त बारगङ्ा नगरपाललकाको आयोजनामा वडा नं.१०, पटना 
स्वास्थ्य चौकीमा ममतत ०७८ बशैाख १० गत ेमदहला रोग िम्बन्न्ध (पाठेघर) क्शतवर 
िंचालन गररयो। िो अविरमा अतत गररव तथा तवपन् पररवारका ८० जना गभ्वती 
मदहलाहरुलाई पोरर दकट (अण्डा, मह, घ्)ू प्रदान गररयो। गभ्वती मदहलाहरुको 
त्चदकत्सक स्वास्थ्यकमथीहरुबाट गभ् जाचँ USG क्भदडयो एसिरे, औरधी उपचार 
तथा परामश् िेवा उपलब्ध गराइएको सथयो।


