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 वर्षः२०७८    अंकषः३    महिनाषः श्ावण   पानाषः १२

सम्ादकीय
सङ्घीयता काया्न्वयनको आधारभूत ववन्दुको 

रुपमा रिेको स्ानघीय ति राज्यको उपस्स्वतको 
वास्तववक अनुभूवत हदलाउने जनताको सममपको 
संयन्त्र िो । यसले प्रवाि गनने सेवा जनमैत्घी, 
ववकास हदगो र मागमा आधाररत हुनुको साथ ै
शासन सिकारघीतामूलक हुनु अपररिाय् मावनन्छ ।

बाणगङ्ा नगरपाललकाले सूचनाको 
Proactive Disclosureलाई संस्ागत गरघी 
सेवाग्ािघी र आम जनता समक्ष तथ्यपरक सूचनाको 
सिज पहुुँच सुवनश्चित गन् बुलेटघीन प्रकाशन गनने 
अभभयानको वनरन्तरताको रुपमा यो श्ावण अङ्क 
समू्ण् सरोकारवाला समक्ष ल्ाएका ्छौ ुँ ।

यस बघीचमा िाम्ो नगरपाललकाले सम्ादन 
गरेका प्रमुख कामिरु, ववकास, सेवा प्रवािको 
वास्तववक चचत् र अहिलेको अवस्ा सहितको 
तथ्यपरक सूचनाले िाम्ा नगरबासघी र 
सरोकारवालािरु लाभान्न्वत हुनुहुने्छ भन् े
ववश्ास पवन ललएका ्छौ ं। यसको उदे्श्य सूचनाको 
खुलापन मात् नभै तथ्यपरक, वास्तववक सूचनामा 
आम नागररकको सिज पहुुँच  मार्त सूचनाको 
िकलाईसम्ान गददै सुशासनलाई संस्ागत गन्ु 
पवन िो ।

यसबाट नगरपाललका, आमसञ ्चार जगत, 
सेवाग्ािघी, नागररक एवं सरोकारवाला बघीच सुमधुर 
सम्बन्ध कायम हुनुका साथै ववकास एवं सेवा 
प्रवािमा साझा धारणा वनमा्ण गरघी काया्न्वयना 
योग्य वातावरण तयार गददै त्यसको स्ाममत्व 
दायरा समेत रराहकलो हुने्छ भन्े ववश्ास ललएका 
्छौ ुँ ।

न.पा.को यस अभभयानमा जोहिनु हुने 
समू्ण्लाई िार्दक आभार व्यक्त गद््ुछ । 
यसका साथै आगामघी हदनमा रचनात्मक सुझाव र 
समालोचनात्मक दृवटिकोण  सहितको सिकाय्को 
पवन अपेक्षा गद््ुछ ।

असार ०२ गतदेेखख  चलेको  बाणगङ्ा नगरपाललकाकोअसार ०२ गतदेेखख  चलेको  बाणगङ्ा नगरपाललकाको

नवौ ंनगरसभा अधधवशेन असार २१ मा सम्न्नवौ ंनगरसभा अधधवशेन असार २१ मा सम्न्

बाणगङ्ा नगरपाललकाको नवौ ं नगरसभाको 
अधधवेशन (तेस्ो बैठक) यिघी २०७८ साल असार 
२१ गते नगर प्रमुख मंगल प्रसाद थारूज्यूको 
अध्यक्षतामा सम्न् भएको ्छ । उक्त काय्क्रममा 
नगर उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत, 
ववभभन् विाका विाध्यक्ष, नगरसदस्यिरु, 

नगरपाललकाका ववभभन् शाखाका शाखा प्रमुख 
तथा कम्चारघीिरुको उपस्स्वत रिेको धथयो । 

उक्त काय्क्रममा बाणगङ्ा 
नगरपाललकाकोसुँ गठन तथा व्यवस्ापन 
सवनेक्षण (O&M) नगर उपप्रमुख चक्रपाभण 
अया्लले नगरसभामा प्रस्तुत गन्ु भएको धथयो 
। त्यसैगरघी नगरपाललकाका ववधेयक सममवत 

संयोजक तथा विाध्यक्ष ध्ुव बेल्ासेले साववकमा 
स्ानघीय वनकायमा स्ायघी रुपमा सेवा प्रवेश गरघी 
नगरपाललकामा सरुवा, समायोजन तथा पदस्ापन 
भएका र समायोजन हुुँदाका बखत वढुवा तथा 
स्तरबृमधि नभएका अनवरतरुपमा नगरपाललकामा 
काय्रत स्ानघीय सेवाका स्ायघी  कम्चारघीिरुको 
वृचति ववकासको लामग स्तरबृमधि गररने उदे्श्यका 
साथ  "कम्चारघी समायोजन व्यवस्ापन सम्बन्धमा 

व्यवस्ा गन् बनेको ऐन, २०७८" नवौ नगरसभा 
अधधवशेनको तसे्ो बठैकमा पेश गन्ु भएको धथयो ।  

साथै पय्टन ववकास एवं वैदेभशक समन्वय 
सममवत  संयोजक तथा विाध्यक्ष गुणावनधध 

क्रमशः.............



2                    मासिक बलेुटीन, २०७८ श्ावण         पे ज नं.

मासिक बलेुटीन, २०७८ श्ावण

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

1

श्घी कृवर बहुउदे्श्यघीय सिकारघी संस्ा लल. 
बाणगङ्ा- ८ बोिगाउुँ , श्घी धसनजजी बचत तथा 
ऋण सिकारघी संस्ा लल. बाणगङ्ा-७ बनगाई, 
श्घी अभभयान कृवर सिकारघी संस्ा लल. बाणगङ्ा 
-११ भड्डििवा, श्घी घरघरमा बचत तथा ऋण 
सिकारघी संस्ा लल. बाणगङ्ा-८ बोिगाउुँ , 
श्घी उज्जल महिला कृवर सिकारघी संस्ा लल. 
बाणगङ्ा-८, बोिगाउुँ , श्घी बुधि महिला बचत तथा 
ऋण सिकारघी संस्ा लल. बाणगङ्ा-८, चप्परगाउुँ  
सहित ६ वटा ववभभन् काय्क्षेत्का सिकारघीिरु 
एक आपसमा एहककरण भइका ्छन् । बाणगङ्ा 
नगरपाललकाको सिकारघी ऐन, २०७५को दरा 

६५ बमोश्जम एहककरण गन् सहकने व्यवस्ा र 
सोिघी अनुसार बाणगङ्ा नगरपाललकाको सिकारघी 
एहककरण सम्बन्धघी काय्ववधध, २०७७ स्घीकृत 
भएको । काय्ववधधको दरा ७ बमोश्जम एउटै 
सिकारघी संस्ामा एहककरण हुन चािने संस्ािरुले 
पूव् स्घीकृत ललनुपनने व्यवस्ा भए बमोश्जम 
आफनो साझा अवधारणा सहित पेश गररएका 
दस्तावेज बमोश्जम ममवतषः२०७७।०७।०४ मा पूव् 
स्घीकृवत ललईसकेका धथए ।

एहककरणको लामग पूव् स्घीकृत ललदंा पेश 
गररएको ७ वटा संस्ािरुको नाम आएता पवन 
एहककरण प्रहक्रयाबाट नवज्योवत कृवर महिला 

बाणगङ्ा नगर भभत्का ६ वटा सिकारघी एहककरणबाणगङ्ा नगर भभत्का ६ वटा सिकारघी एहककरण
बहुउदे्श्यघीय सिकारघी संस्ा िथौसा हरता ्
भएको कारण ्छ वटा संस्ािरु समयोजन भई 
धसनजजी बहुउदे्श्यघीय सिकारघी संस्ा ललममटेिको 
नाउुँमा एहककरण भएका ्छन् । 

सिकारघी एकीकरण ्ुछट्ा ्ुछटै् संस्ा एउटै 
बनाउने काय् भएको हुनाले साना-साना पुुँजघी 
एकमत्त हुन्छ । धेरै वटा काया्लय सञ्ालन गन्ु 
पददैन । सदस्य सेवा वबस्तार गरघी कम्चारघीिरुको 
पूण् क्षमताको उच्चतम प्रयोग गन् सहकन्छ । 
साधारणसभा एकै स्ानमा गन् सहकन्छ र खच् 
कम हुन्छ । खच्िरु घट्ने हुनाले सञ्ालन लागत 
कम हुन्छ । लागत कम हुनु भनेको मुनारामा 
बृमधि हुनु िो । मुनारामा बृमधि भएपल्छ राज्यलाई 
आयकर बृमधि हुन्छ भनै् नगर प्रमुख श्घी मंगल 
प्रसाद थारु र नगर उपप्रमुख श्घी चक्रपाणघी 
अया्लले िार्दक बधाई सहित संयुक्त रुपमा 
प्रमाण पत् िस्तान्तरण गन्ुभएको धथयो । 

प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत श्घी बासुदेव 
खनालले प्रमाणपत्मा िस्ताक्षर गददै सिकारघी 
एहककरण जस्तो मित्वपूण् काय्मा सरल 
हुनुभएकोमा सबै एहककरण हुने सबै संस्ाका 
पदाधधकारघी, शेयर सदस्यिरु र एहककरणको 
लामग काय्दलको अध्यक्षको श्जम्ेवारघीमा 
रिनुभएका लक्ष्मण बेल्ासेलाई िार्दक बधाई 
हदनुभएको ्छ । 

भुसालले कोभभि-१९को दोस्ो लिरको 
मािामारघी व्यवस्ापनमा सियोग गन्ुहुने 
समू्ण्लाई ववशेर आभार, प्रभाववत तथा 
ज्यान गुमाउने प्रवत श्धिानजलघी व्यक्त गददै 
वरा्याम सुँ गै नदघीकटान, बाढघी तथा भू-
क्ष ्य जोखखम उच्च रिेकोले सरोकारवाला 
समू्ण्लाई आवश्यक सियोग तथा 
सिकाय्का लामग आह्ान गददै जोखखमपूण् 
क्षेत्मा  बसोबास गनने समुदायलाई 
ववशेर सत्कता अपनाउन अनुरोध गददै 
नगरपाललकाको समसामययक तथा 
साव्जवनक मित्वका प्रस्ताविरु  प्रस्तुत 
गन्ु भएको धथयो ।   सभाको अन्त्यमा नगर 
प्रमुख मंगल प्रसाद थारुले २०७८ असार 

२ गतेदेखख शुरु भएको बाणगङ्ा नगरपाललकाको 
नवौ ंनगरसभा अधधवेसनको तेस्ो बैठकसम् ववभभन् 
काय्क्रममा सहक्रय रुपमा सिभागघी भई व्यवस्स्त 
र मया्हदत ढंगबाट नगर सभालाई अगािघी बढाउन 

नवौ ंनगरसभा...........

मित्वपूण् सियोग पुराउनुहुने सबै सरोकारवाला 
व्यक्क्त तथा संस्ािरुलाई ववशेर धन्यवाद हददैं नवौ ं
नगरसभा अधधवेशनको समापन भएको घोरणा 
गन्ुभएको धथयो । 
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सामाश्जक सुरक्षा भतिा प्राप्त गरररिकेा लाभग्ािघीले पररचय-सामाश्जक सुरक्षा भतिा प्राप्त गरररिकेा लाभग्ािघीले पररचय-
पत्  नवघीकरण गराउने सम्बन्धघी अत्यन्त जरुरघी सूचना ।पत्  नवघीकरण गराउने सम्बन्धघी अत्यन्त जरुरघी सूचना ।

सामाश्जक सुरक्षा भतिा ववतरण काय्ववधध, २०७७को पररचे्द-२को ४ (१) मा उले्ख 
भए बमोश्जम चालु आ.व. मा सामाश्जक सुरक्षा भतिा प्राप्त गनने लाभग्ािघीले भतिा प्राप्त गन् 
चािेमा प्रते्यक आर्थक वर्को भाद्र मसान्तभभत् अनुसूचघी - २ बमोश्जमको ढाुँचामा सम्बन्न्धत 
विा काय्लयमा नववकरणको लामग वनवेदन हदनुपनने व्यवस्ा रिेको हुुँदा यस बाणगंगा 
नगरपाललकाबाट सामाश्जक सुरक्षा भतिा प्राप्त गरररिेका लाभग्ािघीले २०७८ सालको श्ावण 
१ गतेदेखख भाद्र मसान्तसम्मा सम्बन्न्धत विा काया्लयमा गई पररचयपत् नवघीकरण गन्ुहुन 
सम्बन्न्धत सबैको जानकारघीका लामग यो सूचना प्रकाशन गररएको ्छ । यहद सामाश्जक सुरक्षा 
भतिा प्राप्त गनने लाभग्ािघीले सामाश्जक सुरक्षा भतिा पररचयपत् नवघीकरण नगरघी भतिा ्ुछट्न 
गएमा काया्लय जवारदेिघी नहुने व्यिोरा समेत जानकारघी गराइन्छ ।

शेयर पूुँजघी ३९५७३३२२३
जगेिा कोर ११६६५८३३५
अन्य कोर ११७९२७२९३
बचत वनक्षेप १५७५३१९३०८
वतन्ुपनने संस्ागत ऋण ११४४१७३०३
भुक्तानघी हदनुपनने अन्य दाययत्व २२२२९०७७
वतन्ुपनने कर १६४२७१९
अन्य दाययत्व ६६२७३४८
नगद २१७६६२१४
बैंक ३०५६०३८५१
अन्य संस्ामा लगानघी १८१७०३०४
सदस्यिरुलाई ऋण लगानघी २९४४०९४५२३
पाउनुपनने हिसाव ३८४६५२८१

अहरस सम्चति ९८१५९००१
अन्य सम्चति १५४७०३७४
स्टक सामान मूल् ३३०११८३
स्घीर सम्चति ६१७१२७७२

ब ाणगङ्ा  सिकार घीिरुको  वव चतिय ब ाणगङ्ा  सिकार घीिरुको  वव चतिय 
अवस्ाअवस्ा

बाणगङ्ा नगरपालिका, कपपिवस्तुबाणगङ्ा नगरपालिका, कपपिवस्तु
वरने धानवालघीको लामग आवश्यक रासायवनक मल प्रयाप्त भएकोले सम्बन्न्धत सिकारघीिरूमा सम्क् 
गन्ुहुन र अन्य समस्या भएमा बाणगङ्ा नगरपाललकाको कृवर शाखामा सम्क् गन्ुहुन अनुरोध ्छ ।

भाद्रभाद्र

बाणगङ्ा नगरपाललका
नगर काय्पाललकाको काया्लय

बाणगङ्ा, कवपलवस्तु
लुन्म्बनघी प्रदेश, नेपाल
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बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

महिला, बालबाललका, अपाङ्ता भएका 
व्यक्क्तिरु, जे्यष्ठ नागररक, दललत, यौवनक 
तथा लैंमगक अल्पसंख्यकिरुका क्षेत्मा 
ववभभन् काय्क्रमिरु सञ्ालन गरेको ्छ । 
जस अन्तग्त महिला सिकारघी संस्ा र सोिघी 
अन्तग्त रिेका वनगरानघी समूिका लामग लैंमगक 
हिंसा, सामाश्जक कुरघीवत, कुप्रथा, बालवबवाि 
तथा मानव बेचववखन जस्ता समाजमा घटेका 
घटनाको प्रस्तुतघीकरण र अन्तहक््रया काय्क्रम 
चौमाधसक रुपमा सञ्ालन भएको ्छ । 
नगरपाललकाले स्ानघीय तिको स्ानघीय लैंमगक 
हिंसा वनवारण कोर र ववपतमा परेका तथा अन्य 
बालबाललकाको उद्ार तथा पुनस्ापना कोर 
सञ्ालनमा ल्ाएको ्छ । लैंमगक तथा घरेलु 
हिंसामा परेका व्यक्क्तिरु, अनाथ बालबाललका, 
ववपन्ताको कारणले भशक्षाबाट बश्ञ्त 
बालबाललका, सिक तथा बालश्ममा परेका 
बालबाललकािरुको उद्ार तथा पुनस्ापनाका 
लामग उक्त कोर खिा गररएको ्छ । अपांगता 
भएका व्यक्क्तिरुका लामग ह्घीलचचयर, बैशाखघी 
तथा सेतो ्छिघी जस्ता सिायक सामाग्घी 
ववतरण गररएको ्छ । सघीप तथा क्षमता 
ववकास काय्क्रम अन्तग्त ११ जना अपांगता 
भएका व्यक्क्तिरुलाई ३ महिने आधारभूत 
कम्प्ुटर ताललम र पाुँच जना अपांगता भएका 
व्यक्क्तलाई ववभभन् व्यवसाय सञ्ानल गन्का 
लामग आवश्यक सामग्घी सियोग गररएको ्छ । 

  ज्येष्ठ नागररकिरुलाई पररवार र 
समाजमासम्ान जनक तररकाले बस्नको लामग 
नयाुँ र पुरानो पुस्ताबघीच अन्तप्ुस्ता ज्ान सघीप 

िस्तान्तरण तथा संसृ्वत सम्बध्न काय्क्रम 
सञ्ालन गन्ुका साथै नगरपाललकाको 
प्रते्यक विामा हदवा सेवा केन्द्र सञ्ालन 
तथा व्यवस्ापनका लामग आवश्यक पनने 
सामग्घी ववतरण गरेको ्छ । नगरभभत् रिेका 
१५ वटा सामुदायघीक माध्यममक ववद्ालयमा 
पुगघी कक्षा ८ र ९ का ्छात् / ्छात्ािरुलाई 
बालवबवाि न्यूनघीकरण, बालवववािका कारण 
प्रजनन स्ास्थ्यमा पानने असरका बारेमा 
सचेतनामूलक काय्क्रम सञ्ालन गरेको 
्छ । काय्क्षेत्मा आइपनने कानुन सम्बन्धघी 
कुरालाई सिज रुपमा समाधान गन्का 
लामग महिला जनप्रवतवनधधिरुलाई महिला 
कानुनघी अधधकारका बारेमा अभभमुखघीकरण 
काय्क्रम सञ्ालन गरेको ्छ । ११ जना एकल 
महिलािरुलाई आत्मवनभ्र गराउनका लामग 

झोला बनाउने ताललम सञ्ालन गरेको र उक्त ताललम 
पचिात झोला धसलाउने मेधसन समेत अनुदानको रुपमा 
िस्तान्तरण गररएको ्छ । ३२ जना दललत युवािरुका 
लामग िलुका सवारघी ि्ाइभभङ् ताललम सञ्ालन गरेको 
्छ । नगरभभत् रिेका महिला लघु उद्मघीिरुको सञ्ाल 
गठन भएको ्छ ।

बाणगङ्ा नगरपाललका विा नं. २ र ६को विा काया्लय नव वनर्मत प्रशासवनक भवन

 महिला उद्मघी सृजना  गददै लभक्षत वग्का काय्क्रम
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बाणगङ्ाबाणगङ्ा

संघघीय सरकार सशत् काय्क्रम 
सुरभक्षत नागररक आवाश काय्क्रमबाट 
नगरका करघीव २३४ घरधुरघीिरुलाई 
खरको ्छाना मुक्त गराई सम्ाववत 
ववपतका जोखखमिरुको व्यवस्ापन 
गररएको ्छ । 

नगरपाललकाको सबै विािरुमा 
मा जस्ता पाता ववतरण गररएको 
्छ भने तघी विाका अन्य घरधुरघीिरु 
र अन्यविाका सबै घरधुररिरुका 
्छानामा जस्ता पाता लगाउने काय्लाई 
क्रमशषः वनरन्तरता हदईने ्छ । 

वरनेनघी हिुँउदयाममा आगलागघीका 
घटनािरुबाट ठूलो जनधनको क्षवत 
हुने गरेकोमा सुरभक्षत नागररक 

आर्थक वर् २०७७।०७८ मा कुल योजना ५५३ मध्ये ५२७ 
योजना सम्न् भएका ्छन् । योजनाको संख्याको हिसाबले िेदा ्
कररब ९५.३% योजनािरु सम्न् भएको देखखएको ्छ।  जस 
अन्त्गत सिक तर् १९३, धसंचाईतर् ४३, भशक्षातर् ५७ 
लगायत अन्य योजनािरु उजा्, सञ ्चार तथा खानेपानघी र अन्य 
साव्जवनक वनमा्ण गरघी २३४ वटा योजनािरु यस आर्थक वर्मा 
सम्न् भएका ्छन्।

सिकारघी आधारभशला काय्क्रम संचालनको लामग नगरपाललका र नेर् सकुन बघीच प्रारस्म्क 
सम्झौता पचिात पदाधधकारघीिरुसंग तस्घीर

बजेट रकम अनुसार काया्न्वयन भएका योजनािरु
क्र.सं. रकम जम्ा योजना

१ ५० िजारसम् ३१
२ ५० िजार - १ लाख ८५
३ १ लाख - २ लाख ११२
४ २ लाख - ३ लाख ५९
५ ३ लाख - ५ लाख ७०
६ ५ लाख - १० लाख ६१
७ १० लाख - १५ लाख २९
८ १५ लाख - २० लाख १८
९ २० लाख - ३० लाख २१

१० ३० लाख - ५० लाख १९
११ ५० लाख भन्ा माधथ २२

जम्ा ५२७

बाणगङ्ा नगरपाललकाद्ारा ९५.३% योजना सम्न् 

सुरभक्षत नागररक आवाश काय्क्रममा 
२३४ घरधुरघीलाई जस्तापाता ववतरण

आवाश जस्ता काय्क्रमिरुले केिघी िदसम् 
क्षवत न्यूनघीकरण गनने आशा राखखएको ्छ । 

विािरुबाट तजु्मा हुने योजनािरुमा 
समेत सुरभक्षत नागररक आवास 
काय्क्रमिरुलाई प्राथममकता हदई जस्तापाता 
ववतरण हुने गरेको ्छ ।

नगरप्रमुख श्घी मंगल प्रसाद थारुद्ारा खानेपानघी तथा सरसराई उपभोक्ता मिासंघ कवपलवस्तुका अध्यक्ष राजेन्द्र 
वबक्रम शािलाई नगरको सूचनामूलक िायरघी प्रदान गददै
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बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ा नगरपाललकालाई प्राप्त शसत् बजटे अन्तग्त 
रिकेो रलरूल दशकबाट स्ानघीय तिमा रलरूलका 
ववरुवा ववतरण ५०% अनुदान र बहुक्षते्घीय पोरण काय्क्रम 
गरघी करघीव १०िजार ७सय ६० ववभभन् जातका रलरूलका 
ववरुवािरु ववतरण भएका ्छन ्। 

ववतरण भएको रलरूलका ववरुवािरु मध्य ेअमरपालघी 
आुँप २७००, दशिरघी माल्ा ३०००, ललुँचच २७००, कागतघी 
१९६० र मेवा ५०० गरघी जम्ा १०७६० ववरुवा ववतरण 
गररएको ्छ । 

आर्थक वर् २०७७।०७८को शसत ्काय्क्रम अन्तग्त 
कृवर शाखाबाट ववतरण गररएका रलरूलका ववरुवािरुले 
करघीव नगरको ०.४२% क्षते्रल िररयालघी हुने अनुमान 
गररएको ्छ । 

आुँप ५७ िके्टर, ललचंघी २७ िके्टर, कागतघी 
१० िके्टर, मेवा ३ िके्टर गरघी करघीव ९७ िके्टर 
रलरूलका ववरुवािरुले िररयालघी बनाउन सके् 
ववतरण गररएको ववरुवािरुको आधारमा प्रारस्म्क 
तथ्याङ्क वनलाललएको ्छ । 

त्यसैगरघी साना धसुँचाई वनमाण् तथा मम्त सम्ार 
काय्क्रम तर् १४ वटा स्यालोट्वूेल, पम्सेट, ४ वटा 
मोटर, २ वटा पम्सेट, ४ वटा कूलो मम्त, १ वटा 
थोपा धसुँचाई गरघी ५० िके्टर जममनमा धसुँचाईको पहुुँच 
स्ावपत गररएको ्छ। कोभभि ववशेर कृवर काय्क्रम 
अन्तग्त ८१ जना कृरक/ कृवर राम्लाई ५०% वा 

बढघीमा ३५००० अनुदानमा स्पे मेधसन २१ थान, 
धान/घाुँस काटन्े िात ेमेधसन ७ थान, चारा काटन्े 
मेधसन २६ थान, दाना वपस्न ेमेधसन ७ थान, ममनघी 
हटलर १५ थान, पम्सेट ४ थान, हिश्जटल तराज ु१ 
थान, समर सेट पम् १ थान, कम्बाइन ममल २ थान 
र मकै ्छोिाउने मेधसन ३ थान ववतरण गररएको ्छ 
। त्यसैगरघी धान उत्ादन प्रवध्िन काय्क्रम अन्तग्त 
१७ वटा कृरक/ समुि/ कृवर सिकारघी/ कृवर 
रम्िरुलाई धान बालघीमा आवश्यक पनने ररपर, 
कम्बाइन ममल, पम्सेट, स्पेयर, पावर हटलर, 
लेभलर, कल्घीभेटर लगायतका उपकरण ५०% 
अनुदानमा ववरण गररएको ्छ । 

बाणगङ्ा नगरपाललका अन्तग्त ११ विाका ववभभन् ३३ वटा घरधरुघीिरुलाई बाणगङ्ा नगरपाललका अन्तग्त ११ विाका ववभभन् ३३ वटा घरधरुघीिरुलाई 
बाख्ाका माउ ववतरणबाख्ाका माउ ववतरण

(९७ िेक्टरमा  वकृ्षारोपण ५० िके्टरमा  धसुँचाई ) (९७ िेक्टरमा  वकृ्षारोपण ५० िके्टरमा  धसुँचाई ) 
दशिजार  स ातसय  ववरुव ा  ववतरणदशिजार  स ातसय  ववरुव ा  ववतरण
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बहुक्षेत्घीय पोरण काय्क्रममा पोरणयुक्त सामाग्घी ववतरण

बाणगंगा नगरपाललकामा बहुक्षेत्घीय पोरण काय्क्रमतर् 
ववभभन् काय्क्रमिरु सम्न् भएका ्छन् । ववभभन् विाका सुनौलो 
िजार हदनका गभ्वतघी महिला तथा सुते्रघी अामािरुको लामग 
२७५ थान पोरण झोला, २७५ प्ाकेज व्यक्क्तगत सरसराई 

सामाग्घी, १३३ हरल्र, १३६५ चल्ा 
ववतरण गररएको ्छ । 

सोिघी काय्क्रम अन्त्गत ववद्ालय 
र स्ास्थ्य संस्ािरुमा ११ वटा पोरण  
कन्र जिान गररएको ्छ । पोरण 
कन्रबाट संस्ािरुमा सेवा ललन आउने 
सेवाग्ािघीिरुलाई ववशेरगरघी सुनौला १००० 
हदनमा ललनुपनने पोरक युक्त खानािरुको 
बारेमा जानकारघी गराई प्रदश्न गररएको 

न्याययक सममवतको अधधकार क्षेत्न्याययक सममवतको अधधकार क्षेत्
१. न्याययक सममवतलाई देिायका वववादको वनरुपण १. न्याययक सममवतलाई देिायका वववादको वनरुपण 

गनने अधधकार हुने्छ :गनने अधधकार हुने्छ :
क) आलघीधुर, बाुँध पैनघी, कुलो वा पानघीघाटको 

बाुँिराुँि तथा उपयोग, 
ख) अका्को बालघी नोक्ानघी गरेको, 
ग)  चरन, घाुँस, दाउरा, 
घ)  ज्याला मंजुरघी नहदएको, 
ङ)  घरपालुवा, पशुपंक्षघी िराएको वा पाएको, 
च) जेष्ठ नागररकको पालनपोरण तथा िेरचाि 

नगरेको, 
्छ) नाबालक ्छोरा्छोरघी वा पवतपत्घीलाई 

ईज्जत आमद अनुसार खान      लाउन वा 
भशक्षा हदक्षा नहदएको, 

ज) वार्रक पस्च्चस लाखसम्को वबगो भएको 
घरबिाल र भर बिाल सुववधा,

झ) अन्य व्यक्क्तको घर, जग्ा वा सम्चतिलाई 
असर पनने गरघी रुख वबरुवा लगाएको, 

ञ) आफनो घर वा बलेसघीबाट अका्को घर, 
जग्ा वा साव्जवनकबाटोमा पानघी झारेको, 

ट) सुँ धधयारको जग्ा तर् झ्ाल राखख घर 

बनाउनु पदा् कानुन बमोश्जम ्छोि्ने पनने 
पररमाणको जग्ा न्छोिघी बनाएको, 

ठ) कसैको िक वा स्ाममत्वमा भए पवन 
पराप्ूव्देखख साव्जवनक रुपमा प्रयोग 
हंुदै आएकोबाटो, वस्तुभाउ वनकालने 
वनकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, 
निर, पोखरघी, पाटघीपौवा, अन्त्यटिघी स्ल, 
धार्मक स्ल वा अन्य कुनै साव्जवनक 
स्लको उपयोग गन् नहदएको वा बाधा 
पुया्एको, 

ि) सङ्घीय वा प्रदेश कानुनले स्ानघीय 
तिबाट वनरुपण हुन भनघी तोकेका 
अन्य वववाद । 

२. न्याययक सममवतलाई देिायका वववादिरुमा २. न्याययक सममवतलाई देिायका वववादिरुमा 
मेलममलापको माध्यमबाट मात् वववादको  मेलममलापको माध्यमबाट मात् वववादको  
वनरुपण गनने अधधकार हुने्छ:वनरुपण गनने अधधकार हुने्छ:
क) सरकारघी, साव्जवनक वा सामुदाययक 

बािेक एकाकको िकको जग्ा अककोले 
चापघी, ममचघी वा घुसाई खाएको, 

ख) सरकारघी, साव्जवनक वा सामुदाययक 
बािेक आफनो िक नपुगे् अरुको 

जग्ामा घर वा कुनै संरचना 
बनाएको,

ग) पवत-पत्घीबघीचको सम्बन्ध ववचे्द,
घ) अङ्भङ् बािेकको बढघीमा एक 

वर्सम् कैद हुनसके् कुटवपट,
ङ) गालघी बेइज्जतघी
च) लुटवपट
्छ) पशुपंक्षघी ्छािा ्छािेका वा पशुपंक्षघी 

राखदा वा पाल्ा लापरवािघी गरघी 
अरुलाई असर पारेको,

ज) अरुको आवासमा अनधधकृत प्रवेश 
गरेको

झ) अका्को िक भोगमा रिेको जग्ा 
आबाद वा भोग चलन गरेको 

ञ) ध्ववन प्रददुरण वा रोिोरमैला फाुँकी 
ल्छमेकीलाई असर पुया्एको 

ट) प्रचललत कानुन बमोश्जम मेलममलाप 
हुन सके् व्यक्क्त वादघी भई दायर हुने 
अन्य देवानघी र एक वर्सम् कैद हुन 
सके् रौजदारघी वववाद

हुन्छ ।  िरेकबार खाना ४ भन्े जानकारघी 
उपलब्ध गराउनको लामग यो पोरण 
कन्रको वनकै मित्व रिेको हुन्छ । 

ववतरण गररएका पोरण झोलामा  
मि १ के.जघी., घ्ु ०.५ के.जघी., चना 
२ के.जघी.,  अन्ा १ क्ारेट, वपठो 
२ के.जघी., आयोहिन नुन २ के.जघी., 
सवकोतिम वपठो १ पेक, रिेको धथयो ।
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प्ास्स्टक टनेल- बेमौसमघी तरकारघीप्ास्स्टक टनेल- बेमौसमघी तरकारघी

नेपालमा सामान्यतया प्ास्स्टक टनेल तथा 
बाुँसको प्ास्स्टक घर बढघी प्रचललत ्छ। सामान्यतया 
५ ममटर चौिाई र २० ममटर लम्बाईको प्ास्स्टक 
घर राम्ो मावनन्छ। प्ास्स्टक घरको वनमा्ण गदा ्
भने वबज्िरुको सियोग ललनु आवश्यक ्छ। 
प्ास्स्टक घर ममत् सापेभक्षत आद्रता ७०देखख ९० 
प्रवतशत र तापक्रम कररब २० हिग्घी सेल्सियस हुनु 
वबरुवाको वृमधि ववकासका लामग उपयुक्त मावनन्छ।
प्ास्स्टक घरभभत् खेवत गररने मुख्य तरकारघीिरू :प्ास्स्टक घरभभत् खेवत गररने मुख्य तरकारघीिरू :

प्ास्स्टक घरभभत् सबै प्रकारका तरकारघी 
बालघीिरु लगाउन सहकन्छ। ववशेरत बेमौसममा 
बढघी मूल् जाने तरकारघी बालघीिरु प्ास्स्टक घरमा 
लगाउने गररन्छ। सामान्यता गोलभेिा, काक्रो, 
खुसा्नघी, धसमम, भन्ा, सागपात, भभंिघी, काउलघी, 
बन्ा, रर्स, लौका, करेला तथा केराउ लगायतका 
तरकारघीिरू प्ास्स्टक घरमुवन लगाउने चलन 
बढ्दो ्छ।
जग्ा तथा प्ास्स्टक ्छनोट :जग्ा तथा प्ास्स्टक ्छनोट :

सामान्यतया समुद्रघी सतिदेखख ५००देखख 
१७०० ममटरको उचाई, प्रशस्त सूय्को प्रकाश 
पनने तथा जोिले िावा नचलने क्षेत् प्ास्स्टक घर 
भभत् तरकारघी खेवत गन् राम्ो मावनन्छ । भभरालो र 
बरा्मा भेल पस्ने तथा पावन जमे् ठाउुँमा प्ास्स्टक 
घर बनाउनु हुुँ दैन।

प्ास्स्टक ्छनोट गदा् भने उचचत प्रकाश 
ल्छनने ९०देखख १२० जघी.एस.एमसम्को प्ास्स्टक 
प्रयोग गन् सहकन्छ। धेरै बाक्ो प्ास्स्टक प्रयोग 
गदा् प्ास्स्टक घरभभत् प्रकाश कम पनने हुन्छ जुन 
उपयुक्त मावनदैन।

टनेलको राईदा के िो ?टनेलको राईदा के िो ?
वरा्को पानघी रोक् र हिउुँ दमा चचसोबाट 

जोगाउन । बरा्तको बेला ििुवा रोगबाट 
बचाउुँ न । मलखाद, वबरादघी, भभटाममनको 
खपत राम्ोसुँ ग हुन्छ िानघी नोक्ान भएर 
जाने सम्ावना कम हुन्छ । उत्ादन वृमधि 
हुन्छ, गोलभे ुँिाको िकमा प्रवत वग् ममटर 
१२देखख २० के.जघी. अवन ६०००देखख 
१०,०००सम् प्रवत रोप्े ललन सहकन्छ 
तर खुल्ा मा भने मात् ३०००देखख ४०० 
के.जघी. मात् फ़लाउन सहकन्छ ।

वबरुवा मा रोग हकराको संक्रमण 
नहुदा वबरुवाको आयु बढ््छ र उत्ादन 
समेत बढ््छ । 
प्ास्स्टक टनेल कवत उचाईसम् बनाउन प्ास्स्टक टनेल कवत उचाईसम् बनाउन 
सहकन्छ ?सहकन्छ ?

८००देखख २६०० ममटर उचाई भएको 

स्ानसम्मा गन् सहकन्छ तर १२०० 
ममटरदेखख २००० ममटर राम्ो हुन्छ ।
टनेल कस्तो ठाउुँमा वनमा्ण गनने ?टनेल कस्तो ठाउुँमा वनमा्ण गनने ?

बारघी वा खेत तर पानघी नजम्े वा 
पानघीको वनकाश सश्जलै हुने ठाउुँ  उपयुक्त 
हुन्छ ।
भभरालो जममन राम्ो हुन्छ तर हठक्कको 
भभरालो ्छ भने एक पाखे प्ास्स्टक घर 
बनाउदा राम्ो हुन्छ ।

हदन भरर घाम लाग्े पाररलो स्ान, 
धसंचाईको राम्ो व्यवस्ा भएको, सेवपलो 
ठाउुँ  राम्ो हुुँ दैन, पानघी जमे्, भेल आउने 
जममन उपयुक्त हुुँ दैन ।
प्ास्स्टक घर कवत ्ेछत्रलको राम्ो हुन्छ प्ास्स्टक घर कवत ्ेछत्रलको राम्ो हुन्छ 
??

चौिाई ५ ममटर बढघीमा ६ ममटर र 
लम्बाई २० ममटर बढघीमा ३० ममटर
प्ास्स्टक घरको उचाई ?प्ास्स्टक घरको उचाई ?

मध्ये पिािघी ्ेछत्को लामग (८०० 
देखख १६०० ममटरसम् )

वबचको मुख्य खाबाको उचाई १० 
हरट, जममन भभत् गाि्ने २ हरट, जममन 
माधथको उचाई ८ हरट, ्ेछउको खाबाको 
उचाई ८ हरट भभत् गाि्ने २ हरट जममन 
माधथको उचाई ६ हरट ।

एक पोलदेखख अकको पोलको ददुरघी २.५ 
ममटर ( ५ ममटर चौिाई भएमा ), एक 

पोलदेखख अकको पोलको ददुरघी ३ ममत् यहद ६ ममटर चौिाई 
भएमा ।
घरको आकार ?घरको आकार ?

उच्च पिािको लामग गुमोज आकार, मध्ये पिािघीको 
लामग ददुई पाखे गोठ जस्तो ।
बलोको आवस्यकता ?बलोको आवस्यकता ?

एक प्ास्स्टक घरमा वतन लिर पोल हुन्छन् जसमा 
एक लिर र ददुई लिर बलेशघी हुन्छन् । अत : प्रतेक 
पोलको लिर मा एक एक वटा बलोको आवस्यकता प््छ 
प्रते्यक पोललाई बलासुँ ग राम्रघी बाध्ु प््छ ।
्छानो मा भाटा राखदा के गनने ?्छानो मा भाटा राखदा के गनने ?

एउटा २० ममटर लम्बाई ५ ममटर चौिाई घरमा एक 
भाटाबाट अकको भाटाको ददुरघी ४० से ममको ररक मा 
राखदा ५० वटा भाटाको आवस्यकता प््छ । ५० वटा 
बनाउनको लामग ९ वटा बाुँसको आवस्यकता प््छ ।
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आम्ानघी भशर्क असार महिना आ.व.०७७।७८

सम्चति कर ४६२२९९ ५८५२९५६
भुममकर/मालपोत १७७७७ ५८०१०८
घर बिाल कर २३६३८२ २९५५३४८

बिाल वबटौरघी कर ३५२०० २४७६५७६
व्यवसाय रश्जट्िेशन दस्तुर १०२०० ३२१७५१०

सरकारघी सम्चति बिालबाट प्राप्त आय २४०० १४९८१००
ववदु्त सेवा शुल्क ३०३०० १८६६००
अन्य सेवा शुल्क ० ११२३९८९६
भशक्षा क्षेत्को आम्ानघी ० ४९५००
नक्ा पास दस्तुर ० २८६७४५०

धसराररस दस्तुर ५४३८६० ८०७२५७६
नाता प्रमाभणत दस्तुर २७१०० १९९८००
अन्य दस्तुर ७३८३० ९७५५९५
प्रशासवनक दण्ड जररवाना दस्तुर २८०० ३४६०९६८
व्यक्क्तगत घटना दता् दस्तुर ११४०० ७०३००

जम्ा १४५३५४८ ४३७०३२८३

विा नं. भु म म ह ि न 
दललत

भु म म ह ि न 
सुकुम्ासघी

अव्यवस्स्त 
वसोवासघी

कुल 
जम्ा दता ्सम्न् ररत पुगेको 

नदेखखएका
१ ७६ १९६ ३७९ ६५१ प्रहक्रयामा
२ १२० ५६७ ७९३ १४८० १३४८ ११५
३ ४० २१६ ४५२ ७१२ दता ्बाुँकी
४ ३३ ८५ ६३६ ७५४ ६११ १२२
५ १९ ९३ २१६ ३२८ २९६ ३२
६ ५७ ५९ १९८ ३१४ २२७ ९७
७ ३४ ३६२ ६३१ १०२७ ९७२ ५४

८ १७६ ४४२ ६८० १२९८ ११३० १५७
९ ७४ ८१ ४३५  ६१८ ५२५ ६५

१० ८५ ५२४ ९८५ १५९४ प्रहक्रयामा
११ ७९ २६६ ६६४ १००९ दता ्बाुँकी

जम्ा ७९३ २८९१ ६०६८ ९७५२ ३९३५ ६४२

भूममिघीन दललत, भूममिघीन सुकुम्बासघी र अव्यवस्स्त 
बसोबासघी सम्बन्धघी वववरण

बाणगङ्ा नगरपाललकाको असार महिना तथा आर्थक वर् 
२०७७।७८को राजश् आम्ानघी

यस बाणगंगा नगरपाललकामा भूममहिन दललत, भूममहिन सुकुम्बासघी र 
अव्यवस्स्त बसोबासघीको लगत संकलन काय् अनलाईन सफ्टवेयरमा लगत 
प्रववटि गनने काय् वनरन्तर भई रिेको ्छ । जस अन्तग्त विा नं. २, ४,५, ६, ७,८ 
र ९ विािरुको लगत प्रवववटि गनने काय् सम्न् भई सकेको ्छ भने विा नं. ३, 
१० र ११को प्रवववटि गनने प्रहक्रयामा रिकेो ्छ ।

आधारभूत तहका विद्ालयहरुका लागि विद्ालयका शैक्षिक सूचना अध्ािधधक िनने सम्बन्धि 
२०/२० जनाको दुई समूहमा अक्भमुखीकरण काय्यक्रम सम्पन्न  िररएको छ । 

आ.ि. २०७७।०७८ मा सञ्ाललत प्रवतयोगितात्मक काय्यक्रममा विभीन्न स्ान हाधसल िनने क्शषिक 
तथा विद्ाथथीका लागिसम्ान तथा पुरस्ार वितरण काय्यक्रम सञ्ालन

कषिा ८ स्ानीय पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक वनमा्यणका लागि विषयिस्तु सम्पादनका लागि काय्यशाला 
बैठक सञ्ालन 

शैक्षिक िवतविधध

नगरभभत्  ववभभन् संस्ािरुद्ारा संचाललत एम्बलेुन्सको 
सम्क् नम्रिरु

 धस.नं. संचालक संस्ािरुको नाम सम्क् नम्बर

१ वपपरा अस्पताल ९८४७०३६५८६
२ नेपाल रेिक्रस सोसाईटघी-बाणगंगा ९८४७०३३०५३
३ शान्न्त श्जृना यवुा नेपाल ९८५७०३६४८९
४ बाणगंगा यातायात व्यवसायघी सममवत ९८५७०५४२५५
५ धस एण्ड धस अस्पताल ९८५७०१६४११
६ कवपलवस्त ुजधेसस ९८५७०५००२२
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बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

 बाल बचाउुँ , बाल संरक्षण, बाल ववकास र बाल 
सिभामगता जस्ता बाल अधधकारका क्षते्िरूलाई स्ानघीय तिको 
नघीवत, संरचना, प्रणालघी, काय् प्रहक्रया र व्यविारमा संस्ागत गनने 
शासकीय पधिवत नै बालमैत्घी स्ानघीय शासन िो ।
 आजका बालबाललकाले नै भोलल समाजको नेततृ्व गनने, 
समृधि समाज वनमाण्मा सियोग गनने भएको हुुँदा बालबाललकाको 
अधधकार सुवनश्चित गददै उनघीिरुलाई आवश्यक सेवा प्रवाि र 
गुणस्तरमा उले्खनघीय सुधार गरघी वतम्ानको साझदेारको रुपमा 
स्ावपत गददै भववष्यमा सक्षम नागररक बनाउनका लामग बाणगङ्ा 
नगरपाललकालाई २०७८ श्ावण २० गत ेबालमैत्घी घोरणा गनने 
तयारघी भइरिकेो ्छ ।
 बालमैत्घी नगर वनमाण् काय् केवल नगरपाललका, 
विा कायाल्य र जनप्रवतवनधधिरुको पिलबाट मात् सम्व नहुने 
हुुँदा यस नगर अन्तग्तका समू्ण ्घरपररवार, राजनघीवतक दल, 
संघसंस्ा, ववद्ालय, भशक्षक, बालबाललका, बालक्ब, स्ास्थ्य 
संस्ा लगायत समू्ण ् सरोकारवालािरुको संयकु्त प्रयासबाट 
मात् सम्व हुन्छ । तसथ ्बालमैत्घी नगर वनमाण्का लामग वहु 
सरोकारवालािरुको प्रवतवनधधमूलक सिभामगतामा तयार गररएको 
वनम्ानुसारको बालमैत्घी आचार संहिता िामघी सब ै नगरवासघीले 
पालन गरघी बालमैत्घी विा र नगर वनमाण्मा प्रवतवधि बनौ ।
बालबाललकाले पालना गनने आचार संहिताबालबाललकाले पालना गनने आचार संहिता
• ववद्ालय उमेरका िामघी समू्ण ्बालबाललका वनयममत रुपमा 

ववद्ालय पोशाकमा ववद्ालय जाने
• आरनो कतब््य प्रवत सध ैसचेत रिने 
• ववद्ालय िाताभभत् ववद्ालयको बालमैत्घी वनयमको पालना 

गददै उचृ्ङ्खल व्यविार नगरघी अनुशाधसत बन् े।
• बालसमूििरुमा सहक्रय सिभागघीता जनाउुँ दै कसैलाई कुनै 

पवन हकधसमको भेदभाव नगनने।
• ववद्ालय र समुदाय स्तरमा सञ्ाललत ववभभन् अवतररक्त हक्रया 

कलापिरुमा सिभागघी हुने। 
• वनधक््क रुपमा आफनो िक अधधकारको बारेमा कुरा राख् ेर 

कतव््यको बारेमा सचेत हुने ।
• बालवववािको लामग कुनै पवन अवस्ामा मञ्रुघी नहुने र 

अन्यत्  हुन लागेमा विा कायाल्यमा जानकारघी हदने ।
• बालबाललकाका आधारभूत आवश्यक्तािरु पोवरलो खाना, 

आवाश, स्ास्थ्य, भशक्षा, अवसर, माया, संरक्षण लगायतका 
बालअधधकारका ववरयिरुबारे जानकारघी राखदै अरुलाई पवन 
धसकाउने ।

• अपाङ्ता भएका बालबाललकालाई सियोग गनने 
• बजाररया खाना भन्ा घरायसघी खाना खाने ।
• बाल ददुब््यविार, ववभेद, श्म शोरण ववरुधि आवाज उठाउने
• यातायातका साधनमा जथाभावघी नझदुण्ण्डने, ट्ा्हरक वनयमको 

पालना गनने ।
• आरूले नबझुकेो र नजानेको कुरा भशक्षक तथा आफनो 

अभभभावकलाई सोध् े
• आरूसंग सम्बन्न्धत पाररवाररक ्छलरल तथा वनणय्मा 

सिभागघी हुने ।
• अनुशासनिघीन काय्मा सिभागघी नहुने
• गाउुँ  घरमा हुन लागेको तथा भइरिेको वालवववाि, बालयौन 

ददुव््यविार तथा बालश्म जस्ता कुरािरु हुन नहदने सोको 
जानकारघी सम्बन्न्धत विा कायाल्यलाई हदने ।

• समय ताललका अनुसार पढ्ने लेख्,े खेलने, सुत् े।
• आधवुनक प्रवबधधको उचचत प्रयोग गनने ।
• सुतजी जन्य, मादक पदाथक्ो प्रयोग तथा खररद वबक्री एवम ्

ददुव््यसनमा संलग् नहुने ।
• बालअधधकारको िनन भएको अवस्ा देखेमा सम्बन्न्धत 

विामा खबर पुयाउ्ने  ।
• अपररचचत व्यक्क्तको ललाई रकाइ तथा प्रलोभनमा नरस्न े ।

बालमैत्घी स्ानघीय शासन आचार संहिताबालमैत्घी स्ानघीय शासन आचार संहिता

• आरू आवधि रिकेो वा आरूलाई बोलाइएको 
सामाश्जक संस्ाको बठैकमा वनयममत र सहक्रय 
सिभागघी हुने

• बालसमूि मार्त बाल सिभामगता अभभबमृधिमा  
पिल गनने

• हदसा वपसावको लामग चपजीको प्रयोग र चपजीको 
सरसराइ गनने ।

• ववद्ालय िाताभभत् सरसराइ राख् सियोग गनने
• व्यक्क्तगत सरसराईमा ध्यान हददै िात धनुु पनने 

अवस्ा बझु् ेर  कायान््वयन गनने ।
• वतावरणघीय सरसराइमा ध्यान हदने ।
• पोवरलो खानेकुरा खाने, भाइ वहिनघी र साथघीलाई 

पवन खानको लामग प्ररेरत गनने ।
• ६ महिनासम्को बालबाललकालाई आमाको ददुध 

मात् खुवाउनका लामग अभभभावकलाई सचेत 
गराउने।

• आवश्यक परेको खण्डमा सुरभक्षत हुदै घरपररवारको 
ज्यषे्ठ सदस्यको अनुमवत ललएर मात् बाहिर वनस्ने।

• ववद्ालय भना ्अभभयान, खोप अभभयान, सरसराइ 
सप्ताि लगायतका रावट्िय अभभयानिरुमा बालसमूि 
मार्त सक्ो जनचेतना गन् र सियोग गनने 

• साना भाई बनैघीलाई बाल ववकास केन्द्रमा भना ्गन् 
अभभभावकलाई प्ररेरत गनने ।

• आरूभन्ा ठूलालाई आदर र सानालाई माया गनने ।
• आरूभभत् रिेको प्रवतभा प्रसु्टनका लामग सहक्रय 

रिने
अभभभावकले पालना गनने आचार संहिताअभभभावकले पालना गनने आचार संहिता

• ववद्ालय उमेरका िाम्ा ्छोरघी ्छोरािरुलाई 
वनयममत रुपमा ववद्ालय पोशाकमा 
ववद्ालयमा पठाउने ।

• आफना ्छोरघी ्छोरालाई आवश्यक खेलकूद 
तथा पाठ्य सामग्घीको ब्यवस्ा गनने

• ववद्ालयमा समय समयमा अनुगमन 
गरघी पूण ् शैभक्षक वातावरण धसजन्ा गन् 
आवश्यक सियोग गनने।

• बालबाललकालाई अनुशाधसत र योग्य 
बनाउन बालसमूि तथा संस्ार सदनमा 
सिभागघी हुन प्ररेरत गनने।

• समुदाय र ववद्ालयमा हुने अवतररक्त 
हक्रयाकलापमा सिभागघी हुन प्ररेरत गनने ।

• बालवववाि, बालयौन ददुव््यविार, बालश्म 
जस्ता काय् नगनने गन् पवन नहदने तथा सो 
देखखएमा सम्बन्न्धत वनकायमा सूचना हदने ।

• बालबाललकालाई बालअधधकार र कतव््यका 
कुरािरु धसक् प्ररेरत गददै अवसर पवन प्रदान 
गनने।

• अपाङ्ता भएका बालबाललकािरुको 
आवश्यकताको पहिचान गरघी सियोग 
पुयाउ्न पिल गनने ।

• ्छोरा ्छोरघीमा ववभेदपूण ् व्यविार 
नगनने,सम्ान जनक शब्दिरुको प्रयोग गनने 
।

• अभभभावक समक्ष वनधक््कसुँग 
बालबाललकाले आफनो कुरा राख् सके् 
वातावरण धसजन्ा गनने ।

• उमेर सुँगसगै हुने शारघीररक र मानधसक 
पररवतन् बारे यौन तथा प्रजनन स्ास्थ्य 
सम्बन्धघी उचचत जानकारघी हदने

• आफनो घरमा कुनै पवन बालबाललकाको 
बालवववाि नगनने र गन् पवन नहदने

• बालश्ममा नलगाउने र लगाउनेिरूलाई पवन 
सचेत गनने

• पढ्न लेख्, खान, सुत्, खेलन र  सञ्ार 
आधवुनक प्रववधधको  उचचत प्रयोग गन् 
समय ताललका बनाउने।

• वनयममत स्ास्थ्य पररक्षण गन्ुका साथ ैखोप 
लगाउने व्यवस्ा ममलाउने ।

• मादक पदाथ ् तथा सुतजी जन्य पदाथक्ो 

जजल्ा समन्वय सगमवत र निरपाललकाको संयुक्त टोली बालमैत्ी स्ानीय शासन काय्यक्रमको अनुिमन िददैजजल्ा समन्वय सगमवत र निरपाललकाको संयुक्त टोली बालमैत्ी स्ानीय शासन काय्यक्रमको अनुिमन िददै
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बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बालमैत्ी स्ानीय शासन क्रमशः.......
खररद ववहक्रमा बालबाललकालाई संलग् नगराउने ।

• कुलत तथा ददुव््यसनमा रस्न नहदनुका साथ ैघरपररवार 
तथा समुदायमा त्यस्तो अवस्ालाई वनरुत्ाहित गनने ।

• अपररचचत व्यक्क्तको ललाइ रकाइ तथा प्रलोभनमा 
नरस्न बालबाललकालाई सचेत गराउने ।

• बालबाललकालाई हिसंा ददुव््यविारबाट कसरघी बच् े
जानकारघी हदने ।

• बालसमूि तथा बालबाललका आवधि भएको सामाश्जक 
संघ संस्ाको काय्क्रम तथा बठैकमा अथपू्ण ्
सिभागघीताको लामग प्ररेरत गनने ।

• सुलभ तथा बालमैत्घी शौचालयको व्यवस्ा गररहदने ।
• स्च् खानेपानघीको ब्यवस्ा गनने र िात धनेु बानघी 

धसकाउने ।
• वनयममत सरसराइ जस्त ै नङ काटने्, कपाल 

कोनने,काटने्, ब्रस गनने, साबनु पानघीले िात धनेु, नुिाउने 
आहद कुराको ख्याल गनने ।

• समयमा खाजा र सन्तलुलत भोजनको व्यवस्ा 
ममलाइहदने ।

• बालबाललकाको जन्म दता ् बनाई समयमा ववद्ालय 
भना ्गनने,

• बालबाललकालाई असल संस्ार हदने।
• साना बालबाललकालाई बालववकास केन्द्रमा भना ्गनने ।
• िर, त्ास तथा अनावश्यक रुपले निपकाउने
• बालमैत्घी स्ानघीय शासनको प्रवध्िन, घोरणा तथा 

वनरन्तरता गनने काय्मा पूण ्रुपमा प्रवतवधिताका साथ 
लाग् े।

• बालबाललकालाई घरायसघी आदरसम्ान सम्बन्धघी 
बानघीको ववकास गराउने 

• आफना ्छोरघी ्छोरालाई कम्घीमा ६ महिनासम् पूण् 
स्तनपान गराउने ।

ववद्ालय/संघ संस्ा तथा ब्यापारघीले पालना गनने आचार ववद्ालय/संघ संस्ा तथा ब्यापारघीले पालना गनने आचार 
संहितासंहिता
• प्रते्यक ववद्ालयका सेवा क्षते्भभत् रिकेा ववद्ालय 

उमेर समूिका बालबाललकािरुलाई अवनवाय् रुपमा 
ववद्ालयको पहुुँचमा ल्ाउने । 

• ववद्ालय वनधार्रत समयसम् तथा प्रचललत कानुनको 
अधधनमा रिघी ववद्ालय सञ्ालन गनने ।

• ववद्ालयमा बालबाललका, अभभभावक र भशक्षकले 
पालना गन्ुपनने नघीवत वनयमको बारेमा सचेत गराउने ।

• बालबाललका तथा अभभभावकलाई बालसमूिको 
मित्वबारे सचेत गराउने ।

• घर पररवार तथा समाजमा बालमैत्घी वातावरण धसजन्ा 
गन् अभभपेर्ररत गनने ।

• बालबाललकािरु माधथ  हिसंा, ददुव््यविार, बालश्म 
शोरण गननेलाइ दण्ण्डत गनने र रोक् सचेतना रैलाउने।

• दण्ड रहित र बालमैत्घी वातावरणमा पठन पाठन गनने ।,
• बालअधधकारको संरक्षण गनने ।
• बालबाललका तथा अभभभावकिरुलाई बालअधधकार 

सम्बन्धघी सचेत गराउने ।
• गररब तथा जिेेन्ार ववद्ाथजीिरुलाई ्छात्वचृतिको 

व्यवस्ा गनने ।
• संघ संस्ामा वनमाण् गररने भौवतक संरचना  बालमैत्घी 

तथा अपाङ्मैत्घी बनाउने
• विा, नपाको योजना ्छनौट प्रहक्रयामा बालबाललकाको 

अथपू्ण ्सिभामगता सुवनश्चित गराउने ।
• भशक्षक, बालबाललका र अभभभावक वघीच 

अन्तरहक्रयाको ब्यवस्ा गनने
• बालवववाि र बालयौन ददुव््यविारलाई अन्त्य गन् सधै ुँ 

प्रयासरत रिने ।
• समुदायमा बालस्ास्थ्य सम्बन्धघी सचेतना जगाउनुको 

साथ ै व्यक्क्तगत सरसराइ र पोरण सम्बन्धघी 
जानकारघी गराउने ।

• धमु्पान, मद्पान, सुतजी जन्य सामग्घीिरू खररद  
वबक्री ओसार पसार गन् बालबाललकालाई नलगाउने 
।

• वबद्ालय िाताभभत् धमु्पान, मद्पान, सुतजीजन्य 
सामाग्घीिरु प्रयोग नगनने र आसपास क्षते्मा वबक्री 
वबतरण पवन नगनने

• बालअधधकार िननका घटनािरु अनुगमन गददै 
त्यसको समाधानका लामग आवश्यक पिल गनने ।

• वनमाण्, यातायात, िोटेल, उद्ोग ब्यापार आहदमा 
बालश्म  वनरधे गनने

• बालबाललकािरुको सान्र्भक सिभामगता गराउने  
।

• बालबाललकाका लामग वनयममत वजटे वववनयोजन 
गनने

• ववद्ालय व्यवस्ापन सममवत, स्ास्थ्य व्यवस्ापन 
सममवत, बालसमूि तथा ववभभन् सामाश्जक 
संरचनामा बालबाललकालाई संस्ागत अथपू्ण ्
सिभागघीता गराउने ।

• बालमैत्घी अपाङ् मैत्घी र ्छात्मैत्घी शौचालयको 
ब्यवस्ा गररहदने   ।

• स्च् वपउने पानघीको व्यवस्ा गन्ुको साथ ै
सरसराइ सम्बन्धघी सचेतना जगाउने ।

• पोरणयकु्त खानेकुरा र सन्तलुलत भोजनको 
ववरयमा अभभभावक तथा बालबाललकालाई सचेत 
गराउने।

• घरबाट बाहिर वनन्स्दा बालबाललका माधथ हुन 
सके् ददुव््यविार र त्यसबाट बच् ेउपाय बारे सचेत 
गराउने।

• जन्म दता ् अभभयान, ववद्ालय भना ् अभभयान, 
खोप अभभयान, सरसराइ सप्ताि लगायतका 
रावट्िय अभभयानिरु सञ्ालन गनने ।

• उमेर पुगेका बालबाललकालाई मात् बालववकास 
केन्द्र, ववद्ालयमा भना ्गनने

• बालववकास केन् स्ापना तथा सञ्ालन गनने
• बालमैत्घी लगानघी योजना तजुम्ा र कायान््वयन गनने
• बालमैत्घी स्ानघीय शासन अभभयानको सरलताका 

लामग पूण ्रुपमा समर्पत हुने ।
• घरायसघी आदरसम्ान बारे बाल बाललकालाई 

क्षमता ववकास गनने 
• बाल सिभामगता गराउुँदा अभभभावकको स्घीकृवत 

ललने
• बालमैत्घीमा आधाररत अवतररक्त हक्रयाकलाप गरघी 

बालबाललकालाईसम्ावनत गनने
स्ानघीय तिले पालना गनने आचार संिघीतास्ानघीय तिले पालना गनने आचार संिघीता
• विा, नपालाई बालमैत्घी घोरणा तथा वनरन्तरताका 

लामग कुलपूुँ श्जगत वजटेको कस्म्मा १० प्रवतशत 
वबवनयोजन गनने ।

• बाल उधान वनमाण् गनने ।
• ववद्ालयको अवस्ा अनुगमन गनने
• वव.व्या.सममवतको बठैकमा उपस्स्त हुने ।
• बालसमूि सञ्ाल गठन सञ्ालन, सिजघीकरण, 

क्षमता ववकासका लामग अवसर हदने र वठैक गन् 
धसकाउने ।

• भौवतक पूवाध्ार वनमाण् गदा ् बालमैत्घी, अपाङ् 
मैत्घी अवधारणा अवलम्बन गनने ।

• बालबललका माधथ  शोरण, हिसंा तथा ददुव््यविार 
गनने गराउनेलाई दण्ण्डत गनने ।

• बालवबबाि, लागु पदाथ ्बचेवबखन, बालश्म गनने 

गराउनेलाई दण्ण्डत गनने  
• ववद्ालय जाने उमेरका सब ै बालबाललकालाई 

वबद्ालयको पहुुँचमा पुयाई् गुणस्तररय भशक्षणको 
सुवनश्चितता गनने ।

• बालमैत्घी स्ानघीय शासन यकु्त ववद्ालय 
घोरणाका लामग आवश्यक अनुगमन तथा 
वातावरण तयार गनने।

• स्ानघीय सरकार सञ्ालन ऐन, वनयम रणनघीवतले 
हदएको अधधकार प्रयोग गरघी विा, नगरलाई 
बालमैत्घी घोरणा गनने । 

• नगरपाललका क्षते्भभत्का बालबाललकालाई विा 
भेला,  योजना तजुम्ा सममवत र सिभागघीतात्मक 
योजना तजुम्ा प्रहक्रयाका चरणमा बालबाललकाको 
सहक्रय सिभागघीताको सुवनश्चितता गनने ।

• बालश्म, बालवववाि मुक्त विा घोरणा र 
वनरन्तरता  गनने

• बालवववाि हुन नहदनका लामग 
सरोकारवालािरुलाई वनरन्तर सचेत गनने गराउने ।

• कानुनघी आधारमा कुलत कुसंगतघी न्यनूघीकरणका 
लामग सम्बन्न्धत वनकायको सियोग ललई काय् 
गनने।

• वनरन्तर घरदैलो अनुगमन तथा उत्परेणा जागरण 
गनने ।

• बालबाललकािरुलाई यधुि, नारा जलुुश, राजनघीवतक 
काय्क्रममा संलग् नगराउने ।

• बालमैत्घी सूचक सम्बन्धघी भएका कागजात 
व्यवस्ापन गनने ।

• नगर तथा विािरुमा बालमैत्घी शाखा स्ापना गनने
• अथपू्ण ् बाल सिभागघीताको लामग ववरयगत 

सरोकारवालासुँग वनरन्तर समन्वय गनने
• शौचालयको प्रयोग, सरसराइ तथा खुला 

हदशामुक्त विा, नगर वनरन्तरताका लामग सचेत 
रिने ।

• सब ै घरधरुघीमा वपउन योग्य पानघीको व्यवस्ापन 
सुवनश्चित गनने

• वबद्ालयिरुका शौचालय बालमैत्घी, ्छात्ामैत्घी, 
अपाङ् मैत्घी बनाउने ।

• पोवरलो खाना तथा स्ानघीय रुपमा व्यवस्ापन 
सम्बन्धघी ज्ान, धसप, धारणाको प्रवाि गनने 

• समुदायमा आधाररत बाल संरक्षणमा काम 
गरररिकेा समूिसुँगठनसुँग वनरन्तर समन्वय गनने

• घटना दता ्तथा अन्य अभभयान जस्ता काय्क्रमको 
आयोजना तथा तथ्याङ्क अध्यावधधक गनने 

• बाल ववकास केन्द्रको अवस्ा वनरन्तर अनुगमन 
गनने

• बाल ववकास केन्द्रको उचचत व्यवस्ापन गनने
• उमेर पुगेका बालबाललकालाई मात् भना ्गन् हदने 

।
• बाल ववकास केन्द्रमा हदवा खाजाको ब्यवस्ा गनने
• बाल सिभामगतामा बालमैत्घी योजना ्छनौट गनने ।
• बालबाललकाका लामग आवधधक लगानघी योजना 

वनमाण् गरघी कायान््वयन गनने
• बालमैत्घी योजना कायान््वयनको अवस्ा अनुगमन 

गनने ।
• बालमैत्घी ऐन कानुन कायान््वयन गनने
• जिेने्ार, उतृ्टि बालबाललकाकोसम्ानका लामग 

काय्क्रमको वनमाण् गनने
• वबभभन् तिमा अथपू्ण ्बाल सिभमगता गराउने ।
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बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

प्रकाशक:
बाणगङ्ा नगरपाललका

नगर काय्पाललकाको काया्लय
बाणगङ्ा, कवपलवस्तु
लुन्म्बनघी प्रदेश, नेपाल

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

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

रेसबुक पेज: HBMBanganga
गुगल प्स कोि: M5QF+48

बाणगङ्ा माससक बलेुटीन
सल्ािकारिरु 

श्घी मंगल प्रसाद थारु
नगर प्रमुख

श्घी चक्रपाभण अयाल्
नगर उपप्रमुख

प्रधान सम्ादक
श्घी बासुदेव खनाल

प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत

सम्ादक/भारा सम्ादक
श्घी बाबरुाम भट्राई

उपसचचव

बलेुटघीन सम्ादन मण्डल
श्घी रामचन्द्र मराधसनघी- लेखा अधधकृत

श्घी केशबराज भट्राई - शाखा अधधकृत
श्घी शान्तराज आचाय् - योजना अधधकृत
श्घी सम्ाट रेग्घी - सूचना प्रववधध अधधकृत

श्घी सुभशला पन्त - महिला ववकास वनररक्षक 
श्घी हदपक थापा - कम्प्टुर अपरेटर

आर्थक वर् २०७७।०७८ का मित्वपूण ्
उपलब्धघीिरु

कृवर उपज संकलन केन्द्र वनमाण्को शुरुवात भएको
औधोमगकग्ाम वनमाण्को शुरुवात भएको 
ल्ाण्डहरल्डसाईि जग्ा पहिचान गरघी व्यवस्ापनको लामग समन्वय गररएको
पशुसेवा शाखाको नव वनर्मत भवनबाट सेवा प्रारम् भएको 
बाणगङ्ा नगरपाललकाकोसुँगठन तथा व्यवस्ापन सभनेक्षण सम्न् भएको 
बालमैत्घी नगर घोरणाका समू्ण् सूचकिरु पुरा गरघी बालमैत्घी नगर घोरणा भएको
सुरभक्षत नागररक आवाश काय्क्रम अन्तग्त २३४ घरधरुघीिरुलाई जस्ता पाता ववतरण 
भूममसम्बन्धघी समस्या समाधान गन् सब ैविािरुबाट लगत संकलन गरघी दता ्काय् अन्न्तम चरणमा पुगेको
नगरका ६ वटा सिकारघीिरुलाई एहककरण गररएको 
कवपलवस्त ुर बौधि भशक्षा समेटघीएको स्ानघीय पाठ्यक्रम तयार गरघी लागू गररएको
विा नं.२,६ र ८को विा कायाल्यिरु नव वनर्मत आफनै भवनबाट सेवा संचालन भएको
विा नं. १,३,६ र ७ मा आधारभूत स्ास्थ्यसेवा केन्द्र नव वनर्मत भवनबाट संचालन गररएको । 
माधसक बलेुटघीनको शुरुवात गररएको 
२ करोि ७० लाखभन्ा बढघीको बजटे ववद्ालय संरचना लगाईएको 
खारखानघी क्षते्मा जिान हुने गरघी १०० मेघावाट सोलार ईनजजी प्ान्को लामग सम्झौता भएको 
गभ्वतघी महिलालाई बर्थङ सेन्र र अस्पतालसम् जान वनशुल्क एम्बलेुन्स सुववधा प्रदान गररएको
७० वटा कानूनिरुको वनमाण् गरघी कायान््वयनमा ल्ाएको 
रोभभङ जटेघीए मार्त कृरकिरुको घरदैलोमा सेवा उपलब्ध गराएको
प्रते्यक चौमाधसकमा साव्जवनक सुनुवाई सम्न् भएको 
वास प्रोराईल र हिश्जटल नगर प्रोराईल वनमाण्को काय् सम्न् भएको
८९% ववचतिय प्रगवत र ११२% भौवतक प्रगतघी िाधसल भएको
बाणगङ्ा नगरपाललका, गौतम बधुि मुटु अस्पताल र कवपलवस्त ुजधेसजको संयकु्त पिलमा 
मृगौला िायलोधसस सेवाका लामग प्रारस्म्क भौवतक संरचना तयार गररएको 
वपपरा अस्पतालमा रेववज (A.R.V.) खोप सेवाको शुरुवात गररएको 
जनताको नगद लागत साझदेारघीमा ३ करोि ८७ लाख बरावरको रकम नगरको संचचतकोर 
खातामा जम्ा गरघी भौवतक पूवाध्ारका योजनािरु सम्न् गररएको 
खारखानघी मनोरञ्न स्पोटको हि.वप.आर. तयार
३ वटा व्याटममटंन कोट् सहितको कवि्िल वनमाण् भई प्रयोगमा आएको
शान्ताकुुँ ज मधवुन धाममा गौशाला वनमाण् काय्को सुरुवात गररएको
भशक्षक दरवन्घी ममलानको काय् अन्न्तम चरणमा पुगेको
सब ैमा.वव. र वन.मा.वव. ववद्ालयिरुमा एहककृत शैभक्षक व्यवस्ापन (EMIS) ताललम सम्न्
बाणगङ्ा नगरपाललकाको चक्रपथ वनमाण्को लामग विा नं.७,८,९ र ११ मा नयाुँ ट्केको शुरुवात गररएको 
५० िके्टर खेतघीयोग्य जममनमा धसुँचाईप्रणालघी जिान गररएको
९७ िके्टर जममनमा वकृ्षारोपण गररएको 
२५ हक.मघी. कालोपत्,े ४० हक.मघी. ग्ाभेल, २३ हक.मघी. सिक स्तरोन्तघी  र १४.२६ मघीटर  नालघी वनमाण्
३३ वटा कल्भट्, १०२० मघीटर धसचंाई कुलो निर, २ हक.मघी. ववदु्तघीकरण सम्न् भएको

िषने धानबालीमा प्रयोि िन्यको लागि आिश्यक रासयवनक मल प्रयाप्त भएकोले िषने  धानबालीमा प्रयोि िन्यको लागि आिश्यक रासयवनक मल प्रयाप्त भएकोले 
सम्बन्धित सहकारीहरुमा सम्पक्य  िनु्यहुन र अन्य समस्ा भएमा बाणिङ्ा न.पा.को सम्बन्धित सहकारीहरुमा सम्पक्य  िनु्यहुन र अन्य समस्ा भएमा बाणिङ्ा न.पा.को 
कृवष कृवष शाखामा सम्पक्य  राख्ुहुन अनुरोध छ। शाखामा सम्पक्य  राख्ुहुन अनुरोध छ। 


