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सम्ादकीय
बाणगङ्ा नगरपालिकाको योजनावद्ध ववकास प्रयास

कुन काम कहििे कसरी, कसिे, किा,ँ हकन सञ्ािन 
गनने भन् ेजस्ा प्रश्निरुको तार्कक जवाफ खोज् ेअग्रगामी 
काय्यहिशानै योजना िो । अरा्यत ्ससममत स्ोत, अससममत 
आवश्यकता र वतनको वजै्ावनक वस्पुरक एवम ्
तथ्यपरक संयोजनिे नै कुनै योजना सफि वा प्रभावकारी 
हुने कुराको मापन गि्यछ । योजना वत्यमानका सपनािाई 
मूत्यरुप प्रिान गनने खाका भएकोि ेपवन यी सवाििरुको 
यरोचित संबोधन अपररिाय्य हुनछ । 

आवसधक योजना ववशेषत आगामी केिी वष्यिरुमा 
ववभभन् सूिकिरु किा ँ पुग् ेभन् ेएउटा माग्यिश्यक पवन 
भएकोिे स्ानीय सरकारिे आफनो स्ोतको न्ायोचित 
एवम ् तथ्यपरक वववनयोजन माफ्य त समृमद्ध र समताको 
सपना साकार पवन एक अपररिाय्य िस्ावजे पवन िो । 
त्यसैिे स्ानीय ति संस्ागत एवम ् मूल्ाङ्कन िगायत 
ववभभन् साधन तरा कानूनी प्रबन्धि ेयसिाई पूव्यशत्यको 
रुपमा स्ीकार गरेको छ । 

यसै तथ्यिाई  हृियंगम गिदै बाणगङ्ा नगरपालिकािे 
पवन आगामी ५ वष्यका िामग आवासधक योजना वनमा्यण गनने 
काय्यिाई अभभयानको रुपमा अगाडी बढाएको छ । यस 
क्रममा ववभभन् िरणमा ववज्िरुसंग छिफि अन्तहक्र्य या 
गननेिेखख ववभभन् ववषयगत सममवतिरु वनमा्यण गरी छिफि 
गरररिकेो छ । सार ैवनकट भववष्यमा नै विृत काय्यशािा 
गोष्ीको आयोजना गरी यसिाई ठोस आकार हिने छौ ं। 

ववभभन् सममवत, उपसममवत एवम ् मञ्िरुमा रिरे 
योजना वनमा्यणमा सिभागी हुनुहुने समू्ण्य जनप्रवतवनसध 
राजवनवतक िि, आमसञ्ार, नागररक समाज, ववद्ान 
वग्य एवम ्समस् नगरवासीिरु धन्वािका पात्र हुनुहुनछ 
। सार ै यसमा प्रत्यक्ष सिकाय्य गनने ससद्धार्य सामाजजक 
ववकास संस्ािाई पवन िार्िन आभार व्यक्त गि्यछौ ं। 

यो अभभयान वनरन्तर भएकािे यसको वनमा्यणमा 
समू्ण्य नगरवासीिरुको स्ाममत्व हुने गरी सार सियोग 
एवम ्सिकाय्यको  िामग समेत नगरपालिका ववनम्र अनुरोध 
गि्यछ ।  वनमा्यण  स्ाममत्वको िायरा जवत फराहकिो बनाउन 
सहकयो आगामी हिनमा यसको काया्यन्वयन त्यवत सिज 
र प्रभावकारी हुने भएकोि ेसमू्ण्य सरोकारवािािरुिाई 
यसमा सार्यक सिभागीता सहित अपनत्व हुने गरी सियोग 
एवम ् सिकाय्यका िामग अनुरोध गि्यछौ ं।  

बाणगङ्ा नगरपालिकाद्ारा बजार अनुगमन

हदपावलीको पूव्सन्धा पारी नगरपाललकाका 
ववभिन्न वडािरुको व्ापाररक स्ानमा बजार 
अनुगमन गनने काय् सम्न्न िएको छ । जजल्ाका 
ववभिन्न स्ानमा देखिएको झाडा पिालाको 
मिामारीलाई मध्नेजर गददै मिामारी फैलन 
नहदन ववशेर सतिक्तिा सहिति िाद्य पदार ् तिरा 
सरसफाईलाई लभषिति अनुगमन  गरीएको थरयो 
। प्रमुि प्रशासकीय अथिकृति वासुदेव िनाल, 
उपसचिव बाबरुाम िट्टराई, कृवर ववकास अथिकृति 
लेर बिादरु के.सी., शािा अथिकृति केशबराज 
िट्टराई, राजश्व शािा अथिकृति मदन प्रसाद 
थिममरे,  महिला ववकास वनरीषिक सुभशला पन्थ 
लगायति  अन्य कम्िारीिरुको संयकु्त टोलीले वडा 
नं.२, ४ र ११ मा अनुगमन गरीएको थरयो । 

यस अनुगमनमा ओदारी, वपपरा, जीतिपुर 

लगाएतिका स्ानिरुमा 
संिाललति िोटल तिरा 
िाजा िरिरु तिरा महदरा 
पसलको समेति अनुगमन 
गरीएको थरयो । 
अनुगमनको क्रममा िरैे 
जस्ो िोटल/ रेसु्रेन्ट/ 
चियानास्ा पसलमा 
सरसफाईमा ध्ान 
नहदईएको िेहटएको 
थरयो त्यस्ा  िोटल/ 
रेसु्रेन्ट/ चियानास्ा 
पसललाई सरसफाई तिरा 

स्वच्छ  िानेपानीमा ववशेर ध्ान हदई व्वसाय 
सञ्ालन गन् , मूल्य सूिी राख्न, पसलको साइन 
बोड् प्रयोग गन् अनुरोि गरीएको थरयो । 

त्यस्गैरी, नगरपाललकाको संयोजनमा अकको 
संयकु्त टोलीद्ारा गरीएको अनुगमनमा बाभिज्य 
आपूर्ति कायाल्य िैरिवा, िाद्य गुिस्र कायाल्य 
कवपलवस्,ु उपिोक्ता मिासंि कवपलवस् ु
र  ववभिन्न पत्रकार एवं सुरषिाकममीिरुको संयकु्त 
टोलीद्ारा बािगङ्ा २ वपपरा, १ बरैरया, ७ बनगाईमा 
हकराना तिरा महदरा पसलमा अनुगमन गदा ्म्ाद 
नािेका िाद्यवस् ु(थिउ, सोयाववन, डाल्ा) वबयर, 
पाकेट जसु, कोल्ेट, िेसललन जस्ा सामानिरु 
जफति गरी त्यस्ा व्वसायीिरुलाई रु. ५ िजार 
देखि २० िजार सम्म जररवाना गरी सिेति गराईएको 
थरयो िने जफति गरीएको सामान नगरपाललकामा सबकैो 
रोिवरमा जलाएर नस् गरीएको छ । 

यस अथि पवन बािगङ्ा नगरपाललका राजस्व 
परामश् सममवतिका संयोजक एवं नगर उपप्रमुि 
श्ी िक्रपाभि अयाल्ज्यकूो नेतितृ्वमा िएको बजार 
अनुगमनबाट नगरका ११ वटै वडाका झनै् २५० 
व्वसायिरुको अनुगमन गरीएको थरयो िने 
अनुगमनमा देखिएका कमी कमजोरीिरुलाई सुिार गन् 
अनुरोि गददै सफा, स्वच्छ, स्वस् सामाग्ीिरुको वबक्री 
ववतिरि र उपलब्धतिाको व्वस्ापनलाई वनरन्तरतिा 
हदन नगरपाललकाले अनुरोि समेति  गरेको थरयो । 
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  बािगंगा नगरपाललका अन्तगत्ि वडा नं. ७ र  वडा 
नं. ९ जोड्ने मोहतिपुर स्स्ति कोइली नदीको कजवकेो 
सट्टामा यस आ.व. देखि मोटरेवल पुल वनमाि् काय्ले 
गवति ललएको छ । नगरका जनप्रवतिवनथििरुको 
सहक्रयतिा तिरा प्रदेश सासंद ववष् ु पन्थीको ववशेर 
पिलमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बजटे वववनयोजन 
िएसँगै उक्त पुल वनमाि् कामको रालनी िएको िो । 

िालु आर्रक वर्मा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको 
वववनयोजजति बजटे माफ्ति हड.वप.आर. िई पुल 
वनमाि्का लामग थसद्ार ् दश्न हिमाली ज.ेभि 
कन्स्ट्रक्सन अिाि्ािँीसँग दईु वर ्भित्र पुल वनमाि् 
हुने गरी ठेक्ा समझझौतिा समेति िएको िो । 

वराय्ाममा कोईली नदीमा आएको बाढीले गदा् 
उक्त षिते्रका बाथसन्ािरुले पटक पटक समस्ा 
िोगै् आएका थरए िने कवतिपयले अकालमै ज्यान 
गुमाउन परेको थरयो ।  यस्,ै कजव ेपुलमा वरात्िको 
समयमा बाढी आउँदा स्ानीयले सास्ी िपेदै आएका 
छन ्। कोइली नदीमा बाढी आउँदा ववद्यारमी, कम्िारी 
लगायति स्ानीयको कामकाज नै ठप्प हुने गर्थको िने 
आपतिकाललन स्वास्थ्य सेवाबाट वजञ्ति हुन पनने स्स्वति 

बाढीबाट क्षवतग्रसत कजवेको अनुगमनको क्रममा बाढीबाट क्षवतग्रसत कजवेको अनुगमनको क्रममा बाढीबाट क्षतीग्रसन कजवेको अनुगमनको क्रममाबाढीबाट क्षतीग्रसन कजवेको अनुगमनको क्रममा 

निीजन् पिार्यको अनुगमनको क्रममा जनप्रवतवनधी तरा कम्यिारीिरु निीजन् पिार्यको अनुगमनको क्रममा जनप्रवतवनधी तरा कम्यिारीिरु  निीजन् पिार्यको अनुगमनको क्रममा जनप्रवतवनधी तरा कम्यिारीिरु निीजन् पिार्यको अनुगमनको क्रममा जनप्रवतवनधी तरा कम्यिारीिरु  

हुने गर्थको ।
सो सडक िण्डलाई पूव ्पजचिम राजमाग् अन्तग्ति 

िरेवा बनगाईदेखि अिाि्ािँी जजल्ाको लामग दुत्ि ्
माग्को रुपमा िनेने गररएको छ िने कवपलवस् ु
जजल्ा सदरमुकाम तिझौललिवादेखि अिाि्ािँीको 
डोिोटे हंुदै सम्धििक् जोड्ने छोटोबाटोको रुपमा 
समेति ववकास गररएको छ । पुल बनेपलछ वरात्िको 
समयमा पवन सिज यातिायाति सुवविा उपलब्ध हुने र 
नगरको िझौतिफफी ववकासमा समेति टेवा पुग् ेअपेषिा गन् 
सहकनछ । 

कोइली नदीमा मोटरेवल पुल ननमामाण हुँ दै कोइली नदीमा मोटरेवल पुल ननमामाण हुँ दै 
शेयर पँूजी ४८१६८६१३०

जगेडा कोर १५३९७७९६८
अन्य कोर ११६५२५९९८

बिति वनषिेप १७७०५७७५५०
वतिन्ुपनने संस्ागति ऋि १६२९४९२५१

िुक्तानी हदनुपनने अन्य दाययत्व ३३७६४८१०

वतिन्ुपनने कर २३४१७९१
अन्य दाययत्व २१५९१५७९
नगद २९११९४०३
बैंक ३८२८८१६५८
अन्य संस्ामा लगानी १५१४८२३४
सदस्िरुलाई ऋि लगानी २२४७२४६०७१
पाउनुपनने हिसाव ६१८७७३२३

अहफस सम्चति १०३१०६३२९
अन्य सम्चति १९५५०९८३
स्क सामान मूल्य १७९५१३५
स्ीर सम्चति ९९०६६७४२२
जम्मा िि् ९७७४३४८६
जम्मा आम्ानी १४८०४२७२४

ब ािगङ्ा  सिकार ीिरुको  का र्तिक 
मसान्तसम्मको  वव चतिय अवस्ा

सब ैहकथसमका व्क्क्तगति िटनािरु िटना िटेको ३५ हदन भित्र सबिम्धिति  
वडा कायाल्यमा गई िटना दतिा ्गरझौ ं।
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मावनसको ८० प्रवतिशति शारीररक एवं मानथसक 
ववकास गि्मा रिदेेखि दईु वरस्म्ममा िइसके् ववभिन्न 
अध्यनिरूले देिाएको छ । बच्ाको िववष्य कस्ो 
बनाउने िन्न े ववरयमा यिी अवथिमा िर पररवारले 
हदने भशषिा तिरा िरेिािले मित्त्वपूि ्िमूमका िलेछ । 
गि्मा रिँदा आमाको हक्रयाकलाप र जन्मिएर दईु वर् 
हुनजले पररवारबाट ववशेर िरेिाि गन्ुपछ् । 

बच्ाको ८० प्रवतिशति वमृद्ववकास गिाव्स्ादेखि 
दईु वरक्ा बीिमा हुने हँुदा सो समयलाई सुनझौलो अवथि 
पवन िवननछ । गि् रिदेेखि दईु वरस्म्ममा एक िजार 
हदन हुने िँदुा नै सो अवथिलाई सुनझौला एक िजार हदन 
िवनएको िो । यिी समयलाई िामीले सुनझौलो बनाउन 
सकझौ ँिने िोललका हदनमा सुनझौलो किि्ार तियार हुने 
र  सुनझौला किि्ार तियार गनने जजम्मा िनेको आमाको 
मात्र निई बाब ुर पररवार सबकैो हुन जानछ। 

सुनझौला हदनिरूमा ववशेरगरी गि्वतिी अवस्ा 
र सुते्री िएपलछ आमाले पोवरलो िानेकुरा र 
सरसफाइमा बढी ध्ान हदनुपछ् । बच्ा जन्मिएको ६ 
महिनासम्म आमाको दूि मात्र र त्यसपलछ सन्तलुलति 
िोजन गराउँदा दीिक्ालीन कुपोरिबाट बिाउन 
सहकनछ । त्यसका सार ै गि्वतिी आमाले गनने 
हक्रयाकलापबाट बच्ाको शारीररक तिरा मानथसक 
ववकासमा पवन असर परररिकेो हुनछ । 
कुन समयमा कवत शारीररक र मानससक ववकास ?कुन समयमा कवत शारीररक र मानससक ववकास ?

बच्ा गि्मा रिँदा उसको शारीररक तिरा मानथसक 
ववकास ३० प्रवतिशति िइसकेको हुनछ । त्यसैगरी, बच्ा 
जन्मिएर एक–दईु महिनाको हँुदा रप २५ प्रवतिशति 
ववकास िइसकछ । दोस्ो वरम्ा रप २५ प्रवतिशति 
शारीररक तिरा मानथसक ववकास िइसके् ववज्ञिरूको 
िनाइ छ । यसरी बच्ा गि्मा रिदेेखि दईु वर ्अरात्ि ्
एक िजार हदनको समयमा जीवनिरर हुने ववकासको 
८० प्रवतिशति पूरा िइसकेको हुनछ । बच्ाको रप दईु 
प्रवतिशति वमृद्ववकास िने पािँ वर्को उमेरसम्ममा 
एक प्रवतिशति र बाकँी जीवनमा एक प्रवतिशति हुने 
वजै्ञावनकिरू बतिाउँछन ्। 
गभ्यमा रिािा ध्ान हिनुपनने कुरािरूगभ्यमा रिािा ध्ान हिनुपनने कुरािरू

 यो समयमा आमाले गनने हक्रयाकलापले बच्ालाई 

प्रत्यषि असर गनने हुनाले आमाले ववशेर ध्ान हदनुपछ् 
। आमाले सकारात्मक हक्रयाकलाप गनने वातिावरि 
बनाउन श्ीमान ्र पररवारले सियोग गन्ुपछ् । 

 आमाले िाना िानुअथि सिै ँसाबनुपानीले िाति 
िनुुपछ् । आमाले िाएको िानेकुराले बच्ामा 
पवन असर गनने िँदुा आमा वबरामी िए स्वस् बच्ा 
नजमिन पवन सकछ । 

 गि्वतिी अवस्ामा साववकको िन्ा रप 
एकपटक िाना िानुपछ् । सार,ै सन्तलुलति िोजन 
गन् अन्न, गेडागुडी, फलफूल र तिरकारी िानुपछ् । 

 गि् रिेपलछ कम्तिमा िारपटक स्वास्थ्य संस्ा 
गएर गि् परीषिि गनने । गि् रिकेो तिीन महिनादेखि 
वनयममति आइरन िाने । िमु्रपान र महदरा सेवन नगनने 
। सुते्री हुन स्वास्थ्य संस्ामा जाने ।
बच्ा जन्मिएपलछ राख्पुनने ध्ानःबच्ा जन्मिएपलछ राख्पुनने ध्ानः
• बच्ा जन्मिएको एक िन्टाभित्र स्नपान 

गराउने ।
• बच्ालाई शीतिागं हुन नहदन दईु–िार िन्टासम्म 

ननुिाइहदने ।
•  आराम गनने र बच्ालाई पयाप््त स्नपान 

गराउने ।
•  बच्ा जन्मिएको ३५ हदनभित्र जमिदतिा ्

गराउने ।
•  ६ महिनासम्म बच्ालाई आमाको दूि मात्र 

िुवाउने । 
•  सुते्री अवस्ामा साववकिन्ा बढी िाना 

िाने ।
•  बच्ालाई वनयममति हदइने िोप लगाउने ।
•  स्वास्थ्य संस्ामा लगी प्रते्यक महिना 

वमृद्ववकास अनुगमन गराइराख्ने । यो बच्ा 
दईु–िार महिनासम्म वनरन्तर गरररिने ।

६ महिनािेखख एक–िईु वष्यसम्म६ महिनािेखख एक–िईु वष्यसम्म
 • ६ महिना लागेपलछ आमाको दूिसँगै कतिीमा 
तिीनपटक िाना िवुाउने । 
• िाना िवुाउनुअथि राम्रोसँग िाति िनेु । 
• बच्ालाई लगाउनुपनने सब ैिोप लगाउने । 
• बच्ा एक वरक्ो िएपलछ उसलाई रप िाना 

िवुाउने र ऊसँग िलेने गन्ुपछ् । एक–दईुदेखि दईु–
िार महिनासम्म बच्ाको शारीररक ववकास तिीव्र हुने 
हँुदा पोवरलो िाना िुवाउनुपछ् । 

 बच्ा दईु वर ्नपुगुनजले 
• वनरन्तर स्नपान गराइराखे्न । 
 • बच्ाको हदसा िपमीमा मात्र फाकेँ् गन्ुपछ् ।
• िपमी गएपलछ प्रते्यकपटक साबनुपानीले िाति 

िनुुपछ् । 
िईु वष्यसम्म कस्ा हक्रयाकिाप गछ्यन ्?िईु वष्यसम्म कस्ा हक्रयाकिाप गछ्यन ्?

 पहिलो दईु िप्तामा बच्ाको िातिमा आफनो िाति 
हददँा समाउँछन ्। ठूलो स्वर सुन्ा छक् पनने, अनुिार 
िन्े िोज् ेहुनछन ्। यस्ो समयमा िामीले बच्ा उठेको 
वलेा कुरा गनने, उसले गरेको िाउिाउअनुसार िामीले 
पवन व्विार गनने र िेलाउने गन्ुपछ् । 

 िार िप्ताको हँुदा बच्ाले अनुिार चिन्न रालछन ्। 
िोप्ो पारेर सुतिाउँदा टाउको उठाउन िोज् ेवा टाउको 
दाहिने देब्वेतिर फकाउ्ने हुनछन ् । बतिी आिँामा 
पदा ्आिँा चिम्लिने गछ्न ्। यो समयमा िोप्ो परेर 
िलेाउने, गीति सुनाउने र बोलने गन्ुपछ् । 

 बच्ा आठ िप्ताको िएपलछ िासँ्,े दईु िाति 
जोड्ने, केिी कुरा गरेजस्ो गनने हुनछन ्। यो समयमा 
ऊसँग बोलने, गीति गाएर सुनाउने, िोप्ो पारेर िलेाउने 
र बाहिर िमुाउने गन्ुपछ् । 

 िार महिनाको हँुदा पस्टिन िोज्,े िोप्ो पादा ्
टाउको उठाउन सके् िलेझौनािरू देिाउँदा िनेने र 
चिनेको मानछेको अनुिार िनेने गछ्न ् । यो समयमा 
िोप्ो परेर िइँुमा रािरे िलेाउने, चित्र िएको हकतिाब 
देिाउने र पढेर सुनाउने, गीति गाउने र बोलने गन्ुपछ् । 

 आठ महिनामा आफँै बस्,े िलेझौना मुिमा िालने, 
नया ँ अनुिार देखदा छक् पनने हुनछन ् । यो वलेामा 
बच्ासँग कुरा गददै िलेाउने, बामे सन् सियोग गनने, 
ऐना देिाउने गन्ुपछ् ।

 १२ महिना िएपलछ बच्ा एक वा सोिन्ा 
बढी शब्द बोलन सके् हुनछन ्। िाति िल्ाएर टाटा 
गनने, कुनै कुरा औलँाले देिाउन सके् हुनछन ् । यो 
समयमा उनीिरूसँगै िलेने, गीति गाउने र नाच्जेस्ा 
हक्रयाकलाप गन्ु राम्रो हुनछ । 

 १८ महिना पुगेपलछ बच्ा राम्ररी हिड्ँन सके् 
हुनछन ्। एकदेखि पािँ शब्दसम्म बोलन सके् हुनछन ्
। यो वलेामा हकतिाबिरू िन्े हदने र रमाइला ठाउँमा 
िमुाउनु राम्रो हुनछ । 

बच्ा दईु वर ् पुगेपलछ आफूिन्ा ठूलाले 
गरेका कुरालाई पछ्ाउने, लुगा आफँै लगाउन 
िोज् ेर दईुदेखि ५० शब्द बोलन सके् हुनछन ्। यो 
समयमा ऊसँगै कुरा गनने, चित्र कोन् थसकाउने, पाक्, 
बालववकासजस्ा ठाउँमा िमुाउनेजस्ा हक्रयाकलाप 
गन्ुपछ् ।
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निीजन् पिार्यको अनुगमनको क्रममा 

 साकेंवतिक िारा सबिधिी तिाललम

कोभिड-१९ ववरुद्को िोप  स्वास्थ्यकममीिरुलाई विृति पोरि प्ाकेज तिरा षिमतिा 
अभिवमृद् काय्क्रम

 महिला बालबाललका तिरा यवुायवुतिी लभषिति काय्क्रमतिफ्
  बािगङ्ा नगरपाललकाको महिला बालबाललका 

तिरा ज्यषे्ठ नागररक शािाले नगरभित्रका ववभिन्न 
सामुदायीक तिरा संस्ागति ववद्यालयका छात्र/ छात्रािरु 
र बढी मात्रामा दिुट्ना हुने राजमाग् षिते्रका गरी जम्मा 
४० जना बालबाललकािरुका लामग ट्ट्राहफक सितेिना 
सबिधिी तिाललम सञ्ालन गरेको छ । उक्त तिाललममा 
ट्ट्राहफक प्रिरीद्य श्ी िरुामिी पोख्ले र िरतिकुमार 
गुरुङले प्रभशषिि हदनु िएको थरयो । तिाललम पचिाति 
सििागी छात्र/ छात्रािरुले आफूले थसकेका कुरािरु 
आफनो ववद्यालयमा गई प्रारना समयमा ट्ट्राहफक 
सिेतिना सबिधिी कुरािरु थसकाएका  छन ्। 

      यस बािगंगा नगरपाललका अन्तग्तिका सवै 
स्वास्थ्य संस्ािरुमा कोभिड-१९ वबरुद्को िोप 
अभियान संिालन गररएको थरयो । यस अभियानमा 
िाल सम्म २५३६५ जना व्क्क्तिरु (२८%) ले 
कोभिड-१९ ववरुद्को िोप पूरा गररसकु् िएको 
छ  जस मध् े १३९९० जनालाई िरेोसेल, ५००० 
जनालाई Janssen, ६३७५ जनालाई कोभिथसल् 
भ्ाक्क्सन प्रदान गररएको थरयो  ।

यस बािगंगा नगरपाललका भित्रका सम्िू् 
स्वास्थ्यकममीिरुलाई विृति पोरि प्ाकेज तिरा 
षिमतिा अभिवमृद् तिाललम काय्क्रम ३ िरिमा 
गरीसम्न्न गररयो । यस काय्क्रमले पोरि सबिधिी 
नीवति तिरा रिनीवति, बहुषिते्रीय पोरि योजना, रावट््ट्रय 
पोरि काय्क्रम, पोरिको मित्व र मध्म तिरा 
भशघ्र कुपोरिको व्वस्ापन, बाल, हकशोरावस्ा, 
माति ृ पोरि सबिधिी ववभिन्न जानकारी सार ै िाद्य 
वववविीकरि र स्ानीय िानेकुराको मित्व, िानेपानी 
सरसफाई तिरा सामाजजक व्विार पररवतिन्का लामग 
संिार, परामश्का िरििरु, महिला सामुदाययक 
स्वास्थ्य स्वयं सेववकािरुलाई तिाललम संिालन 
तिरा अभिलेि, प्रवतिवदेन जस्ा ववभिन्न ववरयमा  
जानकारी हदईएको थरयो । सो काय्क्रम बािगंगा 
नगरपाललका स्वास्थ्य शािाको आयोजनामा, सु-
आिारा र स्वास्थ्य कायाल्य कवपलवस् ुको  सियोग 

बािगङ्ा नगरपाललकाले अपाङ् मैत्री वातिावरि 
थसजन्ा गन्को लामग सुनाइ सबिधिी र सुस्श्वि 
अपाङ्तिा िएका व्क्क्तिरुको लामग २ महिने 
तिाललमको एक काय्क्रमका बीि उद्ाटन गरेको छ । 
नगरपाललकाको सिािलमा संिाललति उक्त काय्क्रममा 
प्रमुि प्रशासकीय अथिकृति वासुदेव िनाल, भशषिा 
यवुा तिरा िेलकुद शािा प्रमुि उपसचिव बाबरुाम 
िट्टराई लगायतिको काय्क्रममा उपस्स्वति रिकेो 
थरयो िने अपाङ्तिा िएका १५ जना व्क्क्तिरु र १ 
जना कम्िारी गरी १६ जनाका लामग साकेंवतिक िारा 
सबिधिी तिाललम सञ्ालन गररएको छ । 

काय्क्रमका सििामग प्रभशषिारमीिरुलाई ज्ञानप्रसाद 
पाणे्डले तिाललम प्रदान गन्ु िएको थरयो िने उक्त  
तिाललम २ महिनासम्म िलनेछ ।

समन्वयमा सम्न्न िएको थरयो । सो काय्क्रम 
स्वास्थ्य कायाल्य कवपलवस्कुा प्रमुि श्ी िमेराज 
पाणे्ड, बा.न.पा. स्वास्थ्य शािा प्रमुि श्ी ठगराज 
पझौडेल, स्वास्थ्य कायाल्य कवपलवस्कुा ि.ेअ. श्ी 
उमेश िन्द्र थिममरे, सु-आिारा प्रवतिवनथि श्ी ववजने्द्र 
बनजाडे, श्ी जजवन िनाल र श्ी रािा कोईरालाले 
प्रभशषिि  गन्ु िएको थरयो ।
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 यस नगरपाललका अन्तग्ति वडा नं. २ , वपपराले 
२०७८ साल ववजयादशमी, शुिदीपावली तिरा 
छठ पव्को उपलक्ष्यमा शुिकामना आदानप्रदान 
काय्क्रम सम्न्न गरेको छ । उक्त काय्क्रममा 
ववभिन्न टोल ववकास सममवतिका अध्षििरु, 
सामुदाययक वनका अध्षििरु, शैभषिक संस्ाका 
प्रिानध्ापकिरु, वडामा हक्रयाभशल राजनैवतिक 
दलका प्रमुििरु, वडा नं.२ अन्तग्ति रिकेा सरकारी 
कायाल्यका कम्िारीिरु समेतिको उपस्स्वति 
रिकेो थरयो। उक्त शुिकामना आदान प्रदान 
काय्क्रममा टोल ववकास सममवतिका अध्षिको 
तिफ्बाट िरर न्यझौपाने, सामुदाययक वनको तिफ्बाट 
अममति पझौडेल, शैभषिक संस्ािरुको तिफ्बाट सुरेन्द्र 

पाणे्ड र दयाराम थिममरे (वव.व.स. अध्षि), 
वपपरा  सशस्त्र प्रिरी बसे काम् प्रमुि तिजेराज 
आिाय्, ईलाका प्रिरी कायाल्य वपपराका प्रमुि 
हदनेश गुरुङ तिरा राजनैवतिक दलको तिफ्बाट 
राजमुको प्रवतिवनथि, नेपाल कागं्ेस वडा सिापतिी 
हिम बिादरु काकफी, नेकपा एमाले वडाध्षि नकुल 
शािीले शुिकामना मन्तव् रािेका थरए । उक्त 
शुिकामना आदान प्रदान काय्क्रमको अध्षितिा 
वडा अध्षि ववष्ु प्रसाद पझौडेल, प्रमुि अवतिथर 
प्रदेश सासंद ववष्ु पन्थी, ववशेर अवतिथर बािगङ्ा 
नगर उपप्रमुि िक्रपाभि अया्ल तिरा काय्क्रम 
संिालक शािा अथिकृति खिम बिादरु जज.सी.ले 
गन्ु िएको थरयो । 

 यस आ.व. मा स्वीकृति वडास्रीय बजटे 
अन्तग्ति वडा नं. ११ भित्र रिकेा पशुपालक 
कृरकिरुलाई वर्सम र ज ै िासँको वबउ  एक 
काय्क्रमका बीि वडाका कररब ३०० जना 
पशुपालक कृरकिरुलाई ववतिरि गररएको छ ।  
उक्त ववतिरि काय्क्रममा ६ सय के.जी. ज ैिासँ 
र ३ सय ६५ के.जी. वर्सम िासँको वबउ ववतिरि 
गररएको छ । उक्त काय्क्रमको अध्षितिा गददै 
वडाध्षि सोमनार  अयाल्ले उक्त िासको 
वबउिरुको प्रयोगबाट कृवर उत्ादनमा वमृद् हुने 
अपेषिा  गनु् िएको थरयो । त्यस्गैरी, प्रमुि 
अवतिथर पशु सेवा शािा प्रमुि राजकुमार वतिवारी, 
वडासदस् लगायति अन्य पशुपालक कृरकिरुको 
उपस्स्वतिमा काय्क्रम सम्न्न गररएको थरयो िने 
वडा सचिव रामप्रसाद सपकोटाले सञ्ालन गनु् 
िएको थरयो ।  

 आ.व.०७८।७९ को लामग स्वीकृति वडास्रीय 
योजना अन्तग्ति यवुािरुलाई लागूऔरि दवु््सन 
हवरुद् सिेतिना तिाललम ७ नं. वडा काय्लयले सम्न्न 
गरेको छ । वडा भित्रका  यवुािरुलाई लागूऔरि 
सबिधिी ३ हदने सिेतिना तिाललममा १५० जना 
यवुािरु सििागी थरए । उक्त काय्क्रममा प्रमुि 
अवतिथर रावट््ट्रय सिा सदस् वबमला थिममरे तिरा 
संवविान सिा सदस् बलराम अथिकारीज्यूको 
प्रमुि आथरत्यतिा वडाध्षि ववष्ु मगरीको 
अध्षितिा र वडा सचिव कृष् प्रसाद िनालको 
संिालनमा सम्न्न िएको थरयो । 

त्यस्गैरी, िालु आ.व.०७८।७९ को स्वीकृति 
वडास्रीय बजटे अन्तग्ति यवुािरुलाई िेलकुद 
सामग्ी तिरा ड्ट्रेस ववतिरि शीर्कमा वववनयोजजति  
बजटे रकम रु. १ लाि ५० िजार बराबरको ववभिन्न 
िेलकुदिरु जस् ैफुटबल, िललबल, हक्रकेट आहद 
सामग्ीिरु एक काय्क्रमका बीि वडाभित्रका 
िेलप्रमेी यवुािरुलाई  िस्ान्तरि गररएका छन ्। 
उक्त काय्क्रममा प्रमुि अवतिथर संवविान सिा सदस् 
बलराम अथिकारीज्यकूो प्रमुि आवतिर्थतिा वडाध्षि 
ववष् ुमगरीको अध्षितिा र वडा सचिव कृष् प्रसाद 
िनालको संिालनमा सम्न्न िएको थरयो ।

शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम िागु औषध सम्बन्धी कार्यक्रम
वडागति गवतिववथििरु वर्सम र जै घासँ ववतरण कार्यक्रम

आ.व. २०७८/०७९ का लामग तिजु्मा गररएको 
यवुा तिरा िेलकुदका काय्क्रम अन्तग्ति ममवति 
२०७८ कार्तिक १७ गति े देखि कार्तिक २३ गतिे 
सम्म तिसे्ो वडास्रीय हक्रकेट ललग प्रवतियोमगतिा 
वडा नं. ५ को कायाल्यले सम्न्न गरेको छ 
। उक्त वडास्रीय प्रवतियोमगतिामा ववभिन्न ७ 
वटा टीमिरुको सििामगतिा रिकेो थरयो । 
प्रवतियोमगतिामा प्ररम स्ान िाथसल गन् सफल 
भशव मन्न्र टोल ववकास संस्ा अन्तगतिक्ो 
हटमले रु. २ लाि ५० िजार नगद, सम्मान पत्र र 
ट्ट्रफी पुरसृ्ति गररयो िने दोस्ो स्ान नमुना टोल 
ववकास संस्ा अन्तग्तिका हटमले रु. १५ िजार 

तेस्रो वडा स्तरधीर क्क्रकेट लिग प्रवतररोगगता
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िालु आ.व. ०७८।७९ को स्वीकृति वडास्रीय 
बजटेबाट वडा नं. ६ का पदाथिकारीिरु तिरा 
कम्िारीिरुले प्रदेश नं.१ जजल्ा ईलाम स्स्ति 
सुयकोदय नगरपाललका, कोशी, उदयपुर,  प्रदेश 
नं. २, जनकपुर, प्रदेश नं. ३, िटेझौडंा, गण्डकी थस.नं. संिालक संस्ािरुको नाम सम्क् नबिर

१ वपपरा अस्पतिाल ९८४७०३६५८६

२ नेपाल रेडक्रस सोसाईटी-बािगंगा ९८४७०३३०५३

३ शाम्न्त श्जृना यवुा नेपाल ९८५७०३६४८९

४ बािगंगा यातिायाति व्वसायी सममवति ९८५७०५४२५५

५ थस एण्ड थस अस्पतिाल ९८५७०१६४११

६ कवपलवस् ुजथेसस ९८५७०५००२२

नगरभित्र  विभिन्न संस्थाहरुद्थारथा संचथालित 
एम्बुिेन्सको सम्पक्क  नम्वरहरु

नगरको िरेक हक्रयाकलाप सबिधिी समू्ि् सूिनािरुको जानकारी ललन 
https://www.facebook.com/HBMBanganga

फेसबकु पेज लाईक गरी  सामाजजक संजालमा जोहडऊँ।

अध्यन अविोकन तरा भ्रमण काय्यक्रम

मूल नाराका सार िरको छाना िएकालाई हटनको 
छानाले ववस्ावपति गराउदै आएको सन्ि् पारेर 
आवासको अथिकार ववरयक अन्तहक््रया काय्क्रम 
यसै वडाका वडा अध्षि भिष्मराज िसुालज्यकूो 
प्रमुि आवतिर्थतिामा सम्न्न िएको िो।

नगद, सम्मान पत्रका सार ै ट्ट्रफी द्ारा पुरसृ्ति 
गररयो । यसैगरी सानत्वना स्ान प्राप्त गरेका 
मिझौललया र झण्डा टोल ववकास संस्ा अन्तग्तिका 
हटमिरुलाई रु. ५-५ िजारका दरले नगद, सम्मान 
पत्रका सार ैट्ट्रफी वडाध्षि श्ी भिष्मराज िुसाल 
ज्यूले प्रदान गनु्िएको थरयो । उक्त िेलकुद 
काय्क्रममा प्रमुि अवतिथरको रुपमा लुम्बिनी प्रदेश 
सिा सदस् मानवनय ववष्ु पन्थी ज्यु, बा.न.पा.का 
प्रमुि प्रशासकीय अथिकृति श्ी बासुदेव िनाल, 
भशषिा यवुा तिरा िेलकुद ववकास शािा प्रमुि श्ी 
बाबरुाम िट्टराई लगायति अन्य िेलकुद प्रमेीिरुको 
उपस्स्वतिमा काय्क्रमको समापन सम्न्न िएको 
थरयो । 

 िेलकुद काय्क्रमलाई व्वस्स्ति र 
मयाह्दति बनाउनका लामग नमुना टोल ववकास 
संस्ाका अध्षि लोक बिादरु रापाको 
संयोजकत्वमा िलेकुद व्वस्ापन सममवतिको गठन 
गररएको थरयो । वडाध्षि भिष्मराज िसुालले 
िलेकुदका माध्मबाट रावट््ट्रय र अन्तरावट््ट्रय स्रमा 
वडाको पहििान हदलाउन सफल हक्रकेट िलेाडी 
दगुनेश गुप्ता र कराति े िेलाहड सववना आिाय्लाई 
नगद सहिति सम्मानपत्रका सार रप उजा ्र उत्ाि 

प्रदेशको पोिरा लगायतिका  ववभिन्न स्ानिरुमा ४ 
हदने अध्यन अवलोकन भ्रमि काय्क्रम सम्न्न 
गरेका छन ् ।

आम्ानधी शशष्यक असरोज मक्िना

सम्चति कर ४५७११३

िुममकर/मालपोति १२२९१

िर बिाल कर ३२८२५४

बिाल वबटझौरी कर ४२८५५

सरकारी सम्चति बिालबाट प्राप्त आय ५०००

ववदु्यति सेवा शुल्क २२६००
अन्य सेवा शुल्क -
भशषिा षिेत्रको आम्ानी ७३००

नक्सा पास दस्ुर ५२१७३४

थसफाररस दस्ुर ८३१७११

नातिा प्रमाभिति दस्ुर २३१००
अन्य दस्ुर १३५०८९
दण्ड जररवाना दस्रु ८१२००
व्क्क्तगति िटना दस्रु १५५००
व्वसाय रजजट््ट्रशेन दस्रु २९५८२२२

जम्मा १२५४७६२४

बाणगङ्ा नगरपालिकाकरो असरोज 
मक्िनाकरो राजश्व आम्ानधी

लुम्बिनी प्रदेशको जनतिा आवास काय्क्रम 
अन्तग्ति पवन यस वडामा अत्यन्त ववपन्न दललति 
वग्का १४ िरिरु वनमाि् िइसकेका छन ् । 
यस काय्क्रममा लािाम्न्वति वग्को वनकै सहक्रय 
सििामगतिा रिकेो थरयो । यस वडाले िालसम्म  
िरका छाना िएका २२ िन्ा बढी िरिरुलाई 
िहमकला जस्ा पातिाले ववस्ावपति गराएको छ 
। सार ै यो अभियान वनरन्तररुपमा िलने िोरिा 
समेति यसै आवासको अथिकार ववरयक अन्तहक््रया 
काय्क्रममा गन्ुिएको थरयो ।

प्रदान गन्ुिएको थरयो । 
यस् ैगरी, अनझौपिारीक षिते्र सेवा केन्द्र र मानव 

अथिकार समूि बािगंगाको संयकु्त आयोजनामा  ५ 
नं. वडा कायाल्यमा स्ावनय समूिलाई सिेति पाददै 
जजम्मवेार वनकायलाई जवाफदेिी बनाउने पिल 
काय्क्रम अन्तग्ति "आवासको अथिकार ववरयक 
अन्तहक््रया" काय्क्रम ममवति २०७८ कार्तिक २२ 
गति े सम्न्न िएको छ । वडा कायाल्यले आ.व. 
२०७६/०७७ सालदेखि नै "िरको छाना मुक्त गराउन 
िएको छ िडा िामी गररबका लामग ५ नं. वडा" िन्न े
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कृवर सबिधिी गवतिववथिकृवर सबिधिी गवतिववथि

बाणगङ्ा न.पा.को पररसर भभत्र नस्यरीमा ववभभन् १० जातका वबरुवा रोपण गिदै ववद्ारथी भाइिरु संस्ार भुसाि र सुजि भुसािबाणगङ्ा न.पा.को पररसर भभत्र नस्यरीमा ववभभन् १० जातका वबरुवा रोपण गिदै ववद्ारथी भाइिरु संस्ार भुसाि र सुजि भुसाि

बािगङ्ा नगरपाललकाको वडा नं. १० पटना 
स्स्ति मेिकुरी डाडँाका कृरकिरुको लामग दईु 
हदने बाली उपिार भशववर तिरा ववरादी सिेतिना 
काय्क्रम संिालन गररएको छ । काय्क्रममा ११५ 
जना कृरकिरुको उपस्स्वति रिकेो थरयो । उक्त 
काय्क्रममा नगर उपप्रमुि िक्रपािी अयाल्, भशषिा 
शािा प्रमुि बाबरुाम िट्टराई, कृवर ववकास शािा 
प्रमुि लेर बिादरु के.सी., कृवर ज्ञान केन्द्र प्रमुि 
डा. रवीन्द्र िझौब,े बाली संरषिि अथिकृति सत्यराम 
िररजन, वडाध्षि राम वबिारी िझौिरी तिरा अन्य 
कम्िारी लगायति कृरकिरुको उपस्स्वतिमा सम्न्न 
िएको थरयो । 

उक्त काय्क्रममा बाली वबरुवामा लाग्े ववभिन्न 
रोग जस् ै- डढुवा रोग, ओइलाउने रोग तिरा ववभिन्न 

यस् ै गरी अनुगमनको क्रममा बािगङ्ा 
नगरपाललका अन्तग्ति वडा नं. २, राजपुरमा स्स्ति 
नारायि बनजाडेको च्ाउ फम्मा व्वसायीकरुपमा 
नै पािँवटा टनेलमा च्ाउ िेवति  गरेका छन ्। 

प्राङ्ररक िेतिी प्रवद््न काय्क्रम अन्तग्ति 
बािगंगा  नगरपाललका र थसद्ार ् सामाजजक 
ववकास केन्द्रको साझदेारीमा बािगङ्ा न.पा. वडा 
नं. २, गोबहडिवामा रिेको कृरक समुिले गददै 
आएको व्वसाययक तिरकारी िेतिी गन्का लामग 
रु. ३ लािमा तियार पारेको टनेलको अनुगमन ।  

त्यसै गरी, यस बािगङ्ा नगरपाललकामा रिकेा   
बाली तिरा पशुपनछछी वबमा गनने ववभिन्न साति 
वटा वबमा कम्नी (इन्ोरेन् कम्नी) िरुसँग 
नगरपाललका नगर प्रमुि मंगल प्रसाद रारुको 
अध्षितिामा कृवर तिरा पशु वबमा गनने ववरय 
सबिधिमा बिृति ्छलफल गररयो । यस कवपलवस् ु
जजल्ा भित्र कृवर तिरा पशु वबमा गनने जजम्मवेारी 
पाएको सावनमा इन्ोरेन् कम्नीले कृरकिरुको 
बाली तिरा पशुको वबमा गनने ववशेर पिल गनु्पननेमा 
जोड हदईएको हरयो ।  

ममवति २०७८ असोज मसान्तदेखि परेको 
अववरल वराक्ा कारि देशिरीका कृरकिरु 
लगायति यस नगरपाललकाका कृरकिरु समेति मार 
पारेका छन ्। अथिकाशं कृरकिरुले िान काटन्े 
बलेामा परेको मुसलिार पानीले ठूलो षिवति पुगेको  
छ । षिवतिको प्ररास्भिक वववरि संकलन गनने काय्  
िइरिेको छ । 

तरकारी बािी तरा खाद्ान् बािीमा िाग्े रोग  बारे सिेतना तरकारी बािी तरा खाद्ान् बािीमा िाग्े रोग  बारे सिेतना 
गराउँिै कम्यिारी ।गराउँिै कम्यिारी ।

च्ाउ खेवतको अनुगमन च्ाउ खेवतको अनुगमन 

बािी र पशुपनछछी वबमा सम्बन्धी छिफि बािी र पशुपनछछी वबमा सम्बन्धी छिफि 

व्यवसाययक खेतीका िामग तयार पाररएका टनेि अनुगमनव्यवसाययक खेतीका िामग तयार पाररएका टनेि अनुगमन

अववरि वषा्यिे डुबानमा परेको धानबािीमा पुगेको क्षतीअववरि वषा्यिे डुबानमा परेको धानबािीमा पुगेको क्षती

च्ाउ खेवतको अनुगमन च्ाउ खेवतको अनुगमन 

िालका िावनकारक हकरािरुको व्वस्ापन 
तिरा बिाउने उपायिरु बारेमा जानकारी प्रदान 
गरेका थरए । सार ै कृवर बाललमा प्रयोग गररने 
ववरादीले मानव स्वास्थ्य तिरा वातिावरिमा पान् 
सके् नकरात्मक प्रिाव बारे जानकारी प्रदान गरेका 
थरए । 

ववषािी प्रयोगबारे सिेतना गराउँिै कम्यिारीववषािी प्रयोगबारे सिेतना गराउँिै कम्यिारी
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बाणगङ्ाबाणगङ्ा

बाणगङ्ाबाणगङ्ा

प्रकाशक:
बािगङ्ा नगरपाललका

नगर काय्पाललकाको काया्लय
बािगङ्ा, कवपलवस्ु
लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल

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

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

फेसबुक पेज: HBMBanganga
गुगल प्लस कोड: M5QF+48

बाणगङ्ा माससक बिेुटधीन
सल्ािकारिरु 

श्ी मंगल प्रसाद रारु
नगर प्रमुि

श्ी िक्रपाभि अयाल्
नगर उपप्रमुि

प्रिान सम्ादक
श्ी बासुदेव िनाल

प्रमुि प्रशासकीय अथिकृति

सम्ादक/िारा सम्ादक
श्ी बाबरुाम िट्टराई

उपसचिव

बलेुटीन सम्ादन मण्डल
श्ी रामिन्द्र मारथसनी- लेिा अथिकृति

श्ी केशबराज िट्टराई - शािा अथिकृति
श्ी शान्तराज आिाय् - योजना अथिकृति
श्ी शुथसला पन्त- महिला ववकास वनरीषिक 
श्ी लक्षी पझौडेल िट्टराई- सिायक पािँझौ ं

 श्ी हदपक रापा - कमप्टुर अपरेटर

िररररो सागसब्धी- राररोकरो साग 
रायोको साग, बहुउपयोगी, स्वास्थ्यको लामग अनेकझौ ँ
फाइदै फाइदा िएको ववशेर जाडो (हिउँद) महिनामा 
पाइने ववभिन्न िररयो सागपाति मध् ेरायोको साग पवन 
एउटा एक प्रमुि तिरकारी िो।
िगातार एउटै खेत वारीमा िगाउँिा वोटिरुको वमृद्ध िगातार एउटै खेत वारीमा िगाउँिा वोटिरुको वमृद्ध 
नहुने, हिउसो ओइिाउने तर वविान विुेका सामान् नहुने, हिउसो ओइिाउने तर वविान विुेका सामान् 
िेखखने के कारणिे िोिा रु यस्ो हुनवाट कसरी िेखखने के कारणिे िोिा रु यस्ो हुनवाट कसरी 
विाउन सहकनछ ?विाउन सहकनछ ?

यो ढुसीको कारिले उत्न्न हुने रोग िो। यस रोगले 
आक्रमि गरेपलछ रायोका जरामा गाठँािरु ववकथसति 
हुनछन ्र वमृद् ववकास रोहकनछ । प्रारभिमा ऐजरेु वा 
जरामा देखिने वोटको जकुाका लषििको आिास 
हुनछ।यसको व्वस्ापनका लामग उिी पररवार 
वािकेका बालीिरुको ितुिी बाली प्रिाली अपनाउने, 
माटोको वप.एि.मान ७ िन्ा बढी राखे्न तिरा नेववजजन 
नामक ववरादी १ के.जी. प्रवति रोपनीका दरले बालीमा 
लगाउनु पहिले प्रयोग गन्ु पद्छ।
नेपािमा यसको खेती कुन कुन क्षते्रमा गररनछ ?नेपािमा यसको खेती कुन कुन क्षते्रमा गररनछ ?

यसको ितेिी नेपालको तिराईदेखि उच् पिाड सम्म 
नै गन् सहकनछ तिर तिराई र मध् पिाडमा यो हिउँदे 
बाली िो िने उच् पिाड जिा ँतुिसारो र हिउँ पद्छ 
त्यस्ो इलाकामा ग्ीष्म याममा ितेिी गन्ु पद्छ । 
यसको ितेिी छोटो हदन ठण्डी तिापक्रम र ओथसलो 
वायकुो विाव िएको समयमा राम्रो हुनछ ।
रायोको िामग कस्ो िावापानी उपयकु्त हुनछ ?रायोको िामग कस्ो िावापानी उपयकु्त हुनछ ?

रायो हिउँद, जाडो मझौसममा पाइने प्रमुि तिरकारी 
बाली िो । बढी तिापक्रममा यसको डुकु लछटो वनस्न 
राल्दछन ्तिर प्रकाश नपुगेको ठाउँमा राम्रो सवप्रदैँन । 
मध्म प्रकाश र चिसो मझौसममा बाली राम्रो सप्रनछ 
। जमीनमा बढी चिस्ान िएको ठाउँमा पवन राम्रो 
सवप्रदैँन । साग बालीअन्तग्ति रायो नेपालमा सवै 
िन्ा बढी उत्ादन गरी ने तिरा मन पराईने तिरकारी 
बालीमा पद्छ ।
यसको खेती कस्ो माटोमा गन्य उपयकु्त हुनछ ?यसको खेती कस्ो माटोमा गन्य उपयकु्त हुनछ ?

यसको ितेिी प्रायषः सव ै हकथसमको माटोमा गन् 
सहकयतिा पवन मलललो दोमट माटो उपयकु्त हुनछ। 
प्राङ्ाररक पदार ् प्रशस् िएको जममनमा यसका 
पातििरु राम्ररी फैलने नरम र िादँा स्वाहदलो हुनछ। 
यसलाई माटोमा चिस्ान िएको राम्रो हुनछ तिर बढी 
चिस्ान िएमा बोट पिे ँलललनछ अतिषः वनकासको राम्रो 
व्वस्ा हुन जरुरी हुनछ ।
नेपािमा रायो खेतीका िामग कस्ा जातिरु ससफारीस नेपािमा रायो खेतीका िामग कस्ा जातिरु ससफारीस 
गररएका छन ्?गररएका छन ्?

नेपालमा स्ानीय तिरा सुिाररएका जातििरु 
िझौगोललक षिते्र अनुसार ववकसीति िएका छन ् तिर 

थसफाररस गरी एका जाति िने थसममति छन ् । यी 
जातििरु तिराई, पिाड तिरा उच् पिाडमा लगाउने 
गरी थसफारीस गररएको छ ।
भौगोलिक क्षते्र अनुसार कुन क्षते्रमा कुन समयमा भौगोलिक क्षते्र अनुसार कुन क्षते्रमा कुन समयमा 
बािी िगाउन उपयकु्त िोिा ?बािी िगाउन उपयकु्त िोिा ?

रायो ितेिी मध् े पिाडी षिते्रमा वमेझौसमी र 
अन्तरबालीको रुपमा बाह् ै महिना लगाउने गरी 
नछ तिर व्वसायीक उत्ादनको लामग िने उच् 
पिाडमा फाल्िु–वशैाि, मध्पिाडमा िदझौ–
मंथसरसम्म र भित्री मिशे वा तिराईमा असोज–पझौर 
सम्म लगाएको बाली राम्रो हुनछ ।
रायोको खेती गिा्य जमीनको तयारीमा कचतिको रायोको खेती गिा्य जमीनको तयारीमा कचतिको 
ध्ान पुया्यवउनु पि्यछ ?ध्ान पुया्यवउनु पि्यछ ?

रायो लछटो तियार हुने बाली िएकोले लगाउनु 
िन्ा अगाहड जममनको तियारी राम्ररी गन्ु पद्छ। 
यसको लामग २५–३० से।मम। गहिराई सम्म राम्ररी 
िनजोति गरी प्राङं्ाररक मल प्रशस् िालनु पद्छ । 
माटोलाई बबुुर्ाउदो तिलु्याउनु पद्छ ।
रायोसँग अन्तरबािीको रुपमा अन् बािी िगाउन रायोसँग अन्तरबािीको रुपमा अन् बािी िगाउन 
सहकनछ र? अन्तबा्यिीमा सुिाउने त्यस्ा कुन कुन सहकनछ र? अन्तबा्यिीमा सुिाउने त्यस्ा कुन कुन 
बािी हुन सकछन ्:बािी हुन सकछन ्:

रायो सँग अन्तबाल्ीको रुपमा िन्ा पवन अन्य 
बाली सँग रायो अन्तर बालीको रुपमा लगाउने 
प्रिलन बढी छ । यसरी लगाउने क्रममा गोलेिडेा, 
काकँ्रो, थसमी, वोडी, मकै, जनेुलो, िसुान्ी र िण्ा 
जस्ा बालीिरु सँग उचिति दूरी तिरा काटँछाटँको 
प्रकृया ममलाई अन्तरबाली लगाउन सहकनछ ।
अल्टरनेररया रोप्ो रोगका िक्षण कस्ा हुनछन ्र अल्टरनेररया रोप्ो रोगका िक्षण कस्ा हुनछन ्र 
यसको व्यवरापन कसरी गरी नछ ?यसको व्यवरापन कसरी गरी नछ ?

यस रोगले आक्रमि गदा ्सुरुको अवस्ामा स 
साना िल्का िैरा रोप्लािरु पातिमा देिा पद्छन ्
पलछ रोप्ला बढेर ठूला गोलाकार बन्छन ्। बीिको 
िाग िहमकलो रंगको हुनछ िने हकनारा िस्ो र 
जीि ्हुनछ । यो रोग नलागोस िन्नका लामग डाईरने 
एम–४५ वा थरराम २–३ ग्ाम प्रवति के.जी. वीउमा 
उपिार गन्ु पद्छ । ितेिीको अवस्ा देिा परेपलछ 
वलाईटक्स ५० २–३ ग्ाम प्रवति ललटर पानीमा 
ममसाई १०–१५ हदनको फरकमा छन्ु पद्छ ।
रायो साग सारेपलछ कवत हिन सम्ममा हटप्न तयार रायो साग सारेपलछ कवत हिन सम्ममा हटप्न तयार 
हुनछ रु हटपिा खेरी कस्ा कस्ा पात र कसरी हटपु्न हुनछ रु हटपिा खेरी कस्ा कस्ा पात र कसरी हटपु्न 
पि्यछ ?पि्यछ ?

रायो साग बाली रोपेको ३०–४० हदनमा पहिलो 
हटपाई गन् सहकनछ।त्यसपलछ प्रते्यक १०–१५ 
हदनको फरकमा करीव १०० हदनसम्म हटप्न 
सहकनछ । पाति हटपदा वीिको पाति हटप्न ु हँुदैन। 
साईज िएका कलललो र कोमल वाहिरका पातििरु 
हटप्न ुपद्छ । सिी समय िोटपटक नलगाई िलुका 
तिवरले हटपदा नया ँपाति पलाउने र हटपाईको पटक 
समेति वढ्छ ।
तुस्ारो वा ज्ािा ठण्ाबाट जोगाई रायो खेती गनने तुस्ारो वा ज्ािा ठण्ाबाट जोगाई रायो खेती गनने 
कुनै तररका छ ?कुनै तररका छ ?

असामान्य तिापक्रम (शुन्य हडग्ी सेल्ीयस वा 
सो िन्ा तिल) मगरावटले रायोको पातिको वमृद् 
ढीला िई कके्रर वसेको हुनछ । लामो अवथि सम्म 
यस्ो अवस्ा आईपनने ठाउँिरुमा प्लावट्कको 
िर वनमाि ्गरी तिरा चिसो सिने जातििरु लगाई 
समस्ावाट पार पाउन सहकनछ।


