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िम्ादकीयबाणगङ्ा नगरपालिका भवन भभत्र 
कृषि षवकास बैङ्कको एकस्टेन्शन काउन्टर सटेवा

कृषर षवकाि बैंक लिममटेड शाखा ४ नम्बर जितपुर 
र बाणगङ्ा नगरपालिका बीच भएको एक्सटेन्सन 
काउन्टर िञ्ािन िम्झौता अनुिार बाणगंगा 
नगरकाय्पालिकाको काया्िय भवनमा बैंहकिङ् िेवा 
केन्द्र (एक्सटेन्सन काउन्टर) को एक काय्क्रमको 
बीच उद्ाटन गररएको छ । कृषर षवकाि बैकिको 
आयोिनामा िञ्ालित उक्त काय्क्रममा बाणगङ्ा 
नगरपालिकाका नगर प्रमुख मंगि प्रिाद थारुिे 
ररवन काटेर एक्सटेन्सन काउन्टरको उद ्घाटन 
गन्ु भएको िो । िाथै उिािेँ काय्क्रममा बोलै् 
नगरपालिका र कृषर षवकाि बैंक िधै ििकाय् गरेर 
अगाहड बढ्ने बताउनु भयो । यस्ै काय्क्रममा कृषर 
षवकाि बैंक लि.का उपमिाप्रबन्धक बाबु कािी 
थापािे नगरिे बैंकिाई िधै िाथ हदने र िमन्वय 

िाि तराईका असधकांश भागमा चचिो बढेिँगै 
हुसु् र शीतििर चलने िम्ावना रिेको छ। 
यस्ो िमयमा अििाय, अपाङ्, िेष्ठ नागरीक र 
बािबालिकािरु बढी प्रभाषवत हुनिकछन । िििे 
गदा् रुघा खोकी तथा षनमोषनयाका षबरामीिरु बढ्ने 
िम्ावना देखखनछ । शीतििर व्यवस्ापनको िामग 
मुख्य गरी टोि षवकाि िंस्ािरुको ठूिो भूमीका 
रिने हँुदा िम्बन्धीत वडाका िनप्रषतषनसधिरुिंगको 
ििकाय्तामा चोकचोकमा आगो ताप्े व्यवस्ा 
गराउन आवश्यक देखखएको छ ।  

पुर महिना देखख चैत्र महिना िम्म हिउँदयाममा 
चचिोिँगै हुरी बताि तथा आगिागीका घटनािरु 
पषन बढ्ने गरेको षवगत वर्ििरुका घटनािरुिे 
देखाएको छ। चचिो छलनका िामग दाउरा, मुडा 
तथा पराि बालने र त्यिको राम्ो व्यवस्ापन नगरी 
िापरबािी गररहदँदा धेरै आगिागीका घटनािरु हँुने 
गरेको पाइनछ । 

बाणगङ्ा नगरपालिका मार्त गत आर्थक 
वर्मा िंघीय िरकार िशत् काय्क्रम िुरक्षित 
नागररक आवाि काय्क्रमबाट २३४ घरधुरीिरुिाई 
खरको छाना मुक्त गराई िम्ाषवत षवपतका 
िोखखमिरुको व्यवस्ापन गररएको छ ।  त्यिैगरी 
षवक्भन्न वडािरुिे आफनो वडा क्भत्र रिेका रुिका 
छाना भएका घरधुरीिरुिाई िस्ा पाता षवतरण 
गरी नागरीकिरुिाई िुरषिाको प्रत्याभूती हदँदै 
केिी िदिम्म िम्ावीत षिषत नू्नीकरण गनने पिि 
गररएको छ । तथापी िबै नागररकिरुिे िुरषिाका 
िबै पषििरुिाई अविम्बन गददै ितक्ता अपनाउनु 
पनने देखखनछ ।

खाद्ान्न, न्ानो कपडा, कम्बि, काठ, दाउरा, 
औरसध र स्ास्थ्य िेवा िरिराई आहदमा पूव्तयारी 
भईरिेको र शीतििर र यिबाट पन् िके् अिरका 
बारेमा िने्शमूिक िूचना प्रचार प्रिार तथा 
षवपदमा उद्ार र राितको व्यवस्ा गन्ुपनने हँुदा 
िबै िंघ िंस्ा, उद्ोग व्यविायी िगाएत िमू्ण् 
नगरवािीिरुमा एक अका्को िियोगी बन्न िमेत 
िार्दक अनुरोध गद्छझौ ं। 

गनने षवश्ाि व्यक्त गन्ु भयो । उिािेँ नेपािमा 
कृषरको आधुषनकीकरण र यान्त्रिकीकरण गन् 
कृषर षवकाि बैंकको योगदान रिेको बताउनु भयो 
। बाणगंगा नगरपालिकाको िमू्ण् खातािरुका 
बैंहकंङ् कारोवारिरु िोिी बैंकबाट िञ्ािन 
भईरिेको िाथै कम्चारीिरुको तिवी खाता िमेत 
िञ्ािनमा आईरिेको अवस्ामा िरकारी रािश् 
िंकिन, टेण्डर प्रहक्रयाको िििीकरण िगायत 
अन् बैंहकङ िुषवधा उपिब्ध गराउने छ ।

अब नगरपालिकािाई षतन्ुपनने षवक्भन्न शीर्कका 
रािश् रकम बैंकमा गई िाईन बिेर षतनुपनने 
िमस्ा पषन िि हुने षवश्ाि व्यक्त गररएको 
छ । बाणगङ्ा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख 
चक्रपाणी अया्िज्ूिे नगरक्भत्र कररव ६२ वटा 
ििकारी िंस्ािरु तथा २८ वटा िषत वैंक तथा 
षवचतिय िंस्ािरु रिेको र ती ििकारी तथा षवतिीय 
िंस्ािरुको बचत तथा ऋण पररचािनिे बाणगङ्ा 
नगरपालिकाका धेरै स्ानीय बावािीिरु िाभान्तन्वत 
भएको बताउँदै स्ानीय ति िबैिँग िमन्वय गददै 
गएको बताउनु भयो । त्यिैगरी प्रमुख प्रशािकीय 
असधकृत बािुदेव खनाििे काय्क्रममा बोलै् 
एक्सटेन्सन काउन्टरबाट िेवाग्ािीिरुिे धेरै िेवा 
िुषवधा लिन िके् बताउँदै यिबाट िाभान्तन्वत हुन

क्रम्श....क्रम्श....
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 िबैिाई आग्ि गन्ु भएको छ । 
कृषर षवकाि बैंकका िुन्तम्बनी प्रदेश षनदनेशक 

रािेश कुमार श्ीवास्वको अध्यषिता, कृषर षवकाि 
बैंक लिममटेड शाखा ४ नम्बर िीतपुर शाखा 

बाणगङ्ा नगरपालिकािे रोिोर व्यवस्ापनका 
िामग ल्ाण्डहरल्ड िाईटका िामग DPR 
Presentation िम्बन्धी काय्क्रम िम्न्न गररएको 
छ । नगर क्भत्र िंकिन हुने रोिोरिन् पदाथ्को 
दीघ्कािीन व्यवस्ापनका िामग आवश्यक 
ठाउँको पहिचान तथा रोिोर व्यवस्ापन, अन् 
स्ानीय तििँग गन् िहकने ििकाय् तथा रोिोर 
व्यवस्ापनबाट गन् िहकने आम्ानी िम्बन्धमा 
छिरि केन्दन्द्रत गररएको छ । 

यि असघनै रोिोर िंकिन केन्द्र स्ापनाका िामग 
आवश्यक िग्ा बाणगङ्ा नगरपालिका अन्तग्त 
वडा नं. ९ स्स्त नमूना िामुदाययक बन क्भत्र राख्े 
ििमषत भइिकेको र ल्ाण्डहरल्ड िाईटको DPR 
को िामग Advance Creative Group, 
Engineering Pvt. Ltd., काठमाण्डझौिें िोिी 
अनुिार हड.षप.आर. प्रस्ुतीकरण गरी िु्ाव 

कृषि षवकास बैङ्कको .........कृषि षवकास बैङ्कको .........

प्रबन्धक पुनाराम खािुको स्ागत मन्तव्यमा भएको 
काय्क्रमको िञ्ािन कृषर षवकाि बैंक लिममटेड 
प्रदेश काया्िय भैरिवाका ऋण असधकृत नवराि 
गझौतमिे गन्ु भएको सथयो ।

बाणगंगा नगरपालिकाद्ारा िन्ालित िामी 
पररयोिना अन्तग्त वाड् न.५,६,७ र ८ मा षवचतिय  
िाषिरता तथा मनोिामाजिक  परामश् कषिा 
िन्ािनको िामग  वाड् भेिा ममषत २०७८/०७/१ 
देखख २०७८/०८/१४ िम्म िम्न्न गररयो। ििमा 
िम्मा ििभागी १५० िना व्यक्क्तिरुको उपस्स्षत 
रिेको सथयो भने महििा १३० र पुरुि २० िना  
प्रारस्म्क िवनेषिण राराम भरेको १०४  र ििभागी 
प्रषतबद्ता राराम १०४ िनाको भररयो र ४० 
घरधुररमा िोमक्भजिट गरी ििभागी पािबुकमा 

िल्ाि िंकिन काय्क्रम िम्न्न गररएको छ 
।  रोिोर व्यवस्ापनका िामग िग्ा असधग्िण 
प्रहक्रयाको शुरुवात गररने भएकोिे ल्ाण्डहरल्ड 
िाइटको िामग आवश्यक िग्ा नमूना िामुदाययक 
बन क्भत्र कररब १० षबघा षिेत्रका िामग प्रारस्म्क 
काय्को शुरुवात गररएको छ । 

िामम पररयोिना काय्क्रम

दैषनक आम्ानी र खच् भन् िियोग गररयो । 
त्यिैगरी ४  िना व्यक्क्तिरुिाई व्यक्क्तगत  
मनोिामाजिक परामश् िेवा प्रदान गररयो, ििमा 
घरायिी पाररवाररक िमस्ामा परेका व्यक्क्तिरु 

सथए । िाथै ७२ िना पुरुर र ६२ िना महििा गरी 
१३४ िना व्यक्क्तको बैदेक्शक रोिगारीमा गएका 
पाररवारको तथ्ाकि िंकिन गररयो ।

एक्सटेन्सन काउन्टरको िमउद्ाटन पश्ात लिईएको नगरपालिका तथा बैंकका पदासधकारी एवं कम्चारीिरुको िामुहिक एक्सटेन्सन काउन्टरको िमउद्ाटन पश्ात लिईएको नगरपालिका तथा बैंकका पदासधकारी एवं कम्चारीिरुको िामुहिक तस्वीरतस्वीर

ल्ाण्डहरल्ड िाईटको हड.षप.आर.षनमाण् प्रकृयाको प्रारस्म्क प्रस्तुीकरण

सि.नं. िंचािक िंस्ािरुको नाम िम्क् नम्बर

१ षपपरा अस्पताि ९८४७०३६५८६

२ नेपाि रेडक्रि िोिाईटी-बाणगंगा ९८४७०३३०५३

३ शान्तन्त श्िृना यवुा नेपाि ९८५७०३६४८९

४ बाणगंगा यातायात व्यविायी िममषत ९८५७०५४२५५

५ सि एण्ड सि अस्पताि ९८५७०१६४११

६ कषपिवस् ुिसेिि ९८५७०५००२२

नगरभभत्र  षवभभन्न संस्ाहरुद्ारा संचालित 
एम्बुिटेन्सको सम्पक्क  नम्वरहरु
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 "घरैबाट शुरु गरझौ,ं महििा हििंा अन्त्य 
गरझौ ं ' भन्न े राषट्रिय नारा तथा "Orange the 
world: End violence against women 
now!" भन्न े अन्तराषट्रिय नाराका िाथ बाणगंगा 
नगरपालिकािें िैड्मगक हििंा 
षवरुद्को १६ हदने अक्भयानको  
नोभेम्बर २५ देखख हडिेम्बर १० 
( मंसिर ९ देखख १९ गतिेम्म) 
षवक्भन्न काय्क्रमिरु िंचािन 
गरेको छ । मंसिर ९ गत े
उद्ाटन काय्क्रम नगर उप 
प्रमुख चक्रपाणी अयाि्ज्ूको 
अध्यषिता िचेतनामूिक 
प्केाड् र पञे्बािा िहितको 

िैङ्ङ्क हहसंा षवरुद्धको १६ ङ्िनटे अभभयान-२०७८

याि्ी बिार पररकमा ्गरी चार 
नं. चोकमा कोण िभामा पररणत भएको सथयो 
। ििमा महििा असधकार कममी, िरोकारवािा 
िंघ-िंस्ािरु र नगरका कम्चारीिरुको उपस्स्षत 
रिकेो सथयो ।          

                            
षवक्भन्न हििंामा परी ज्ान गुमाएका 
व्यक्क्तिरुको आत्म शान्तीको कामना 
गरी काय्िय पररिर र चार नं. चोकमा 
दीप प्रज्ज्विन

 बाणगंगा नगरपालिकाको आयोिनामा मंसिर 
१० गत े षवक्भन्न हििंामा परी ज्ान गुमाएका 
व्यक्क्तिरुको आत्मा शान्तन्तको कामना गरी 
कायाि्य पररिर र चान नं. चोकमा िन्धाकालिन 
दीप प्रज्ज्विन गरेको छ । उक्त काय्क्रम 
बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशािकीय 

असधकृत बािुदेव खनािज्ूको अध्यषितामा  
िम्न्न भएको सथयो । ििायक महििा षवकाि 
षनरीषिक िररना गािाको स्ागत मन्तव्य र महििा 
षवकाि षनरीषिक िुक्शिा पन्थको िञ्ािनमा 

षवक्भन्न िरोकारवािािरुको उपस्स्षतमा काय्क्रम 
िम्न्न भएको सथयो ।

िरोकारवािा िँग चझौमासिक 
अन्तहक््रया काय्क्रम

मंसिर ११ गते बाणगंगा नगरपालिका नगर 
उप-प्रमुख श्ी चक्रपाणी अयाि्ज्ूको 
अध्यषितामा  महििा ििकारी, षनगरानी िमूि, 

महििा बािबालिका िममषत र 
िरोकारवािा बीच िैंमगक हििंा 
, िामाजिक कुरीषत, कुप्रथा 
षवरयमा चझौमासिक अन्तहक््रया 
काय्क्रम िञ्ािन भएको छ 
। उक्त काय्क्रमामा षनगरानी 
िमूि , महििा ििकारीिँथािरु 
र षवक्भन्न िंघ-िंस्ािरुिे 
आरूिरुिे िरेक प्रकारका हििंा 
न्ूनीकरणका बारेमा गरेका 
प्रयाििररुको प्रस्तुी र त्यिमासथ 
व्यापक छिरि चिेको सथयो ।

िामाजिक कुरीषत, कुप्रथा तथा 
िैंमगक हििंा षवरयमा वडा स्रमा 

िचेतनामूिक काय्क्रम
 मंसिर १३ र २० गतेका हदन बाणगंगा 
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िैङ्ङ्क हहसंा षवरुद्धको १६ ङ्िनटे अभभयान-२०७८
नगरपालिकाको  वडा नं. ६ र ९ को दलित तथा 
िुकुम्बािीको बाहुल्ता भएको  वस्स्मा  पुगी 
िामाजिक कुरीषत, कुप्रथा तथा िैंमगक हििंा 
षवरयमा िचेतना मूिक काय्क्रम िञ्ािन 
गररएको छ । उक्त काय्क्रम िम्बन्तन्धत वडाका वडा 
अध्यषिज्ूिरुको अध्यषितामा िञ्ािन गररएको 
सथयो । काय्क्रम िििकताक्ो रुपमा महििा 
षवकाि षनरीषिक िुक्शिा पन्थिे िििीकरण 
गनु् भएको सथयो भने काय्क्रम िञ्ािन ििायक 
महििा षवकाि षनरीषिक भगवती आचाय् शमाज््ूिे 
िञ्ािन गनु् भएको सथयो ।

हकशोरीिरुका िामग आत्मरषिा िम्बन्धी 
तालिम िञ्ािन 

 बाणगंगा नगरपालिका क्भत्रका िंस्ागता तथा 
िामादायीक माध्यममक षवद्ाियका ३६ िना 

हकशोरीिरुिाई ५ हदनको आत्मरषिा िम्बन्धी 
तालिम िञ्ािन गरेको छ । उक्त तालिमको 
उद्ाटन नगरपालिकाका उप – प्रमुख श्ी चक्रपाणी 
ज्ूको अध्यषितामा गररएको सथयो ।  उक्त तालिम 
िञ्ािनको मुख्य उदे्श्य पलछल्ो िमयमा महििा 
तथा हकशोरीिरु मासथ िवरिस्स् करणीका 
घटनािरु बढेको, षवक्भन्न खािका हििंािरु खेप्ु 
परेको र उनीिरु आफनो कुरा बाहिर भन्न निके् 

अवस्ा देखखएकोिे हकशोरीिरु आरू िुरक्षित 
भएको मििुि गरुन्, परी आएको खण्डमा आफनो 
शरीरको रषिा गन् िकुन ्र मनोिामाजिक तवरिे 
पषन बलियो मििुि गरुन ्भन्न ेउदे्श्यिे आयोिना 
गररएको सथयो  ।

िंस्ािरु, महििा असधकारकममीिरु, महििा 
प्र.अ.िरु, िञ्ारकममीिरु , महििा ििकारी 
िंस्ा र कृषर महििा ििकारी िंस्ाका अध्यषि 
र प्रषतषनसधिरु, आत्मरषिा िम्बन्धी तालिम 
लिएका हकशोरीिरु, काया्ियका शाखा प्रमुख 

तथा अन् केिी कम्चारीिरुको ििभामगता 
सथयो । काय्क्रममा िंचाररका िमूिकी 
जिल्ा िंयोिक पाव्ती आचाय्िे िैंमगक तथा 
िरेक प्रकारका हिंिाको अवस्ाका बारेमा 
देश, जिल्ा र बाणगंगा नगरपालिको डाटा 
िहितको काय्पत्र प्रस्ुत गन्ु भएको सथयो 
। ५ हदने आत्मरषिा िम्बन्धी तालिम लिएका 
हकशोरीिरुिाई प्रमाणपत्र षवतरण पषन उक्त 
काय्क्रमको अविरमा गररएको सथयो भने 
िृिना थारु र िुिाना जि.सि. िे आरूिे 
आत्मरषिा तालिममा सिकेको युद् किािाई 
डेमो स्रुप प्रस्ुत गरेका सथए ।

िैंमगक हििंा षवरुद्को १६ हदने 
अक्भयान औपचाररक िमापन काय्क्रम

 बाणगंगा नगरपालिकाको आयोिनामा 
मंसिर २४ ( Dec.10) का हदन बाणगंगा 
नगरपालिकाको िभाििमा कररव १३० िनाको 
उपस्स्षतमा औपचाररक काय्क्रमको िमापन 
गररएको छ । उक्त काय्क्रम महििा बािबालिका 
िममषतका िंयोिक वडा नं. ०१ का वडा अध्यषि 
श्ी बािकुमारी पन्थज्ूको अध्यषितामा िम्न्न 
गररएको सथयो ।  नगर उप-प्रमुख श्ी चक्रपाणी 
अया्ि, नगर स्रीय रािनैषतक दिका प्रमुख 
तथा प्रषतषनसधिरु, नगर क्भत्रका षवक्भन्न िंघ-
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 बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ०२ को आर्थक 
वर् ०७८/०७९ को वडास्रीय काय्क्रम अन्तग्त 
िुते्री महििािाई पोरण िामाग्ी षवतरण 
काय्क्रम अन्तग्त १२ िना िुते्री महििािरुिाई  
पोरण िामाग्ीिरु एक काय्क्रमका बीच 
िस्ान्तरण गररएको छ । काय्क्रममा वडाध्यषि 
षवष्ु प्रिाद पझौडेििे िुते्री महििािरुिाई ती 
िामाग्ीिरु षवतरण गनु् भएको सथयो । 

सबुत्टे रवी महहिािाई पोिण 
वडागत गषतषवसधिरु

नेपािी िंकेषतक भारा तालिम िमापन 
काय्क्रम

कषपिवस् ु बहिरा िंघको आयोिना र 
बाणगंगा नगरपालिकाको आर्थक िियोगमा 
बाणगंगा नगरक्भत्रका १५ िना िुस्श्वण 
भएका व्यक्क्तिरुको िामग २ महिने नेपािी 
िाकेंषतक भारा तालिम िञ्ािन भएको सथयो । 
उक्त काय्क्रम २०७८ अिोि १७ देखख २०७८ 
मंसिर २५ गतिेम्म िञ्ािन भएको सथयो । मंसिर 
२५ गतकेा हदन कषपिवस् ुबहिरा िंघका अध्यषि 
ररनु् गुप्ाको अध्यषिता र बहिरा िंघ िुन्तम्बनी 
प्रदेशका अध्यषि श्ी िमुान खान ज्ूको प्रमुख 
आषतथ्तामा काय्क्रम िमापन गररएको सथयो भने 
बाणगंगा नगरपालिका महििा बालिका शाखाकी 
िुक्शिा पन्थ, अपागंता िमाि क.ब.का प्रषतषनसध 
र तालिममा ििभागी व्यक्क्तिरु र उनीिरुका 
अक्भभावक गरी कररव २५ िनाको काय्क्रममा 
उपस्स्षत देखखन्थो । कषपिवस् ु वहिरा िंघका 
कोराध्यषि श्ी ज्ानप्रिाद िुवेदीज्ूिे तालिममा 
२ महिनािम्म िििकताक्ो रुपमा प्रक्शषिण गनु् 
भएको सथयो भने तालिमका ििभागी १५ िना 
िुस्श्वण भएका व्यक्क्तिरुिाई प्रमाण पत्र 
षवतरण गररएको सथयो । 

प्रस्ावना प्रषतवेदन िेखन तथा 
उदघोरण िम्बन्धी काय्क्रम

   बाणगंगा नगरपालिकाको आयोिनामा शाखा 
प्रमुख, वडा िचचव तथा िरोकारवािािरुका िामग 
३ हदने प्रस्ावना, प्रषतवेदन िेखन तथा उदघोरण 
िम्बन्धी तालिम िञ्ािन भएको सथयो । उक्त 
तालिमको उदे्श्य नगरक्भत्रका काय्क्रमिरु 
िञ्ािन गदा ् नगरको आर्थक षनयम अनुिार 
काय्क्रमिरु व्यवस्स्त र एकरुपता ल्ाउन 
िहकयोि ्भन्न े सथयो । उक्त तालिम नगर प्रमुख 

श्ी मंगि प्रिाद थारुज्ूको अध्यषितामा िञ्ािन 
भएको सथयो । उक्त तालिममा सिद्ाथ ्िामाजिक 
षवकाि िंस्ाका पूव् अध्यषि पोमनारायण पझौडेििे 
प्रस्ावना प्रषतवेदन िम्बन्धी र कान्तन्तपुर िम्बादाता 
अमृता अनमोिे उदघोरण िम्बन्धी षवरयमा 
प्रक्शषिण गनु् भएको सथयो नभे महििा षवकाि 
षनरीषिक िुक्शिा पन्थको िञ्ािन तथा भगवती 
आचाय् शमाक्ो स्ागत मन्तव्य ििभागीिरुिाई 
स्ागत गररएको सथयो ।  तालिममा कररव ४५ 
िनाको ििभामगता सथयो ।

षवक्भन्न प्रथा र बािश्म िम्बन्धी 
िचेतनामूिक काय्क्रम

   बाणगंगा नगरपालिका क्भत्र कुनै पषन 
बािबालिका बािश्ममा पन् नपरोि ् । दाइिो /
दििे, बोक्सा/ बोक्सी, छाउपडी तथा छुवाछुत 
िस्ा कुरीषतिन् प्रथा परम्रािरु िरैबाट 
उन्िुन िोि ्भन्न ेउदे्श्यिे उक्त काय्क्रम बाणगंगा 
नगरपालिकाको वडा नं. १ को िुकुम्बािी बस्ी ( 
उतिमनगर) र वडा नं.०७ को िुकुम्बािी वस्ी ( 
आदश् टोि ) मा िञ्ािन गररएको सथयो । उक्त 

काय्क्रम िोिी वडाका वडा अध्यषिज्ूिरुको 
अध्यषितामा िञ्ािन भएको सथयो । 
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 बाणगंगा नगरपालिका वडा नं. ०८ को 
आर्थक वर् ०७८/०७९ को वडा स्रीय युवा 
िक्षित काय्क्रम अन्तग्त युवा तथा खेिकुद 
शीर्कमा षवषनयोजित रकमबाट षवगतका 
वर्िरुमा िस्ै यि वर् पषन वडा नं. ०८ स्स्त 
मायादेवी रंगशािामा ममषत २०७८ कार्तक १४ 
देखख १८ गते िम्म 'तेस्ो वडा स्ररय हक्रकेट 
प्रषतयोमगता' िञ्ािन गररएको सथयो । उक्त 
काय्क्रममा यि वडा नं. ०८ क्भत्रका िम्मा ९ 
िमूिको ििभामगता रिेको सथयो । वडा अध्यषि 
श्ी गुणाषनसध भुिािको अध्यषितामा िम्न्न 

तटेस्ो वडास्तरवीय हक्रकटे ट प्रषतयोगगता

राषट्रिय आरोग्य तथा धन्वन्तरवी जयन्तवी

उद ्घाटन तथा िमापन काय्क्रमको िञ्ािन भने 
वडा स्ररय युवा िञ्ाि िदस् िझौरभ भण्डारीिे 
गन्ु भएको सथयो । प्रषतयोमगताको राइनि 
खेिका षविता िमुि मधुवन टीमिाई टरिरी 
पुरस्ार प्रदान गररएको सथयो । 

ससिाई कटाई गरर रहटेका 
महहिाहरुिाई प्रोत्ाहन षनरन्तरता

ममषत २०७८िाि मंसिर १६ गतेको हदन यि 
वाणगंगा नगरपालिका ७ न.ं वडा कायाि्यमा 
वाणगंगा नगरपालिका को आ.व.२०७८/०७९को 
९ औ नगर िभाबाट  बार्रक नगर षवकाि योिना 

हकताबको  पेि न.ं१०७ क्र.ि. १६ मा षवषनयोिन 
भएको महििा िक्षित काय्क्रम अन्तग्त सििाई 
कटाई गरररिकेा महििािरुिाई प्रोत्ािन 
षनरन्तरता  शीर्क  मा रु.१,५०,०००। िो बिटे 
बाट वडा कायाि्यिे प्रस्ावना स्ीकृत गराई िोिी 
अनुिार १२ िना महििािरुिाई Shelja  सििाई 
मसिन षवतरण गररएको िो  यि काय्क्रम वडा 
अध्यषि षवष्ु मगरीको अध्यषितामा , िंषवधान िभा 
िदस् बिराम असधकारी को प्रमुख आसथत्यतामा 
र वडा िचचव कृष् प्रिाद खनािको िंचािनमा 
भयो ।यि काय्क्रममा टोि षवकाि िंस्ाका 
पदासधकारीिरुको िमेत उपस्स्षत रिकेो सथयो ।

बाणगंगा नगरपालिका आयुवनेद शाखाद्ारा 
आयोजित राषट्रिय आरोग्य तथा धन्वन्तरी ियन्ती 
काय्क्रम वडा नं.-८ स्स्त कषपि स्ास्थ्य िेवा 

केन्द्रको ििमा "आयुवनेद षवकािको आधार 
िनशक्क्त षवकाि र पूवा्धार" नाराको िाथ एक 

भब्य काय्क्रमका बीच िम्न्न गररएको छ । 
उक्त काय्क्रममा मोषतपुर आयुवनेद औरधािय 
व्यवस्ापन िममषतका अध्यषि श्ी गुणाषनसध 

भुिािज्ूको अध्यषिता, बाणगंगा नगरपालिका 
नगर प्रमुख श्ी मङ्ि प्रिाद थारुज्ूको प्रमुख 

आषतथ्ता तथा उप-प्रमुख श्ी चक्रपाणी 
अया्िज्ू, प्रमुख प्रशािकीय असधकृत बािुदेव 
खनाि र उप-िचचव बाबुराम भट्टराईको षवक्शट् 
आषतथ्ता एवं बाणगंगा नगरपालिका अन्तग्त 
षवक्भन्न िंघिंस्ाका प्रषतषनसधिरुको अषतसथमा 

भएको काय्क्रममा कररब ४२ िनाको 
ििभागीता रिेको सथयो । िो काय्क्रमको 

िञ्ािन आयुवनेद शाखा प्रमुख श्ी तेि विादरु 
िोमैिे गन्ु भएको सथयो ।

 मोषतपुर आयुवनेद औरधाियका वैद्  
ििायक चझौथो श्ी अनुपमा परािुिीको स्ागत 

मन्तव्य बाट शुरु भएको काय्क्रममा  वडाध्यषि श्ी 
गुणाषनसध भुिाि अध्यषििे भगवान धन्वन्तरीको 
पूिा आराधाना गन्ुभएको सथयो भने अषतसथ श्ी 
डा. बरा् पझौडेििे स्ास्थ्य िीवनशैिीको बारेमा 
ििाइड मार्त िानकारी तथा अका् अषतसथ श्ी 
कुिराि पझौडेििे योग, प्रणायामको मित्व मासथ 
प्रकाश पान्ु भएको सथयो । काय्क्रममा नगर 
उप-प्रमुख श्ी चक्रपाणी अया्ि ज्ूिे आयुवनेदका 
िंस्ापक भगवान धन्वन्तरीिाई स्मरण गददै  
स्ास्थ्य षिेत्रमा आयुवनेद औरधीिे िनमानिमा 
िकारात्मक प्रभाव पारेको बताउँदै यिको षवकाि 
तथा उन्नतीमा िोड हददै गइरिेको बताउनुभयो 
त्यस्ै काय्क्रमका प्रमुख अषतसथ श्ी मङ्ि प्रिाद 
थारु जू्िे आयुवनेद प्रषत िनमानिको चािो 
बढेको हँुदा यिको षवकािमा िोड हदनु पनने 
वताउनुभयो ।  

वडाध्यषि तथा मोषतपुर आयुवनेद औरधािय 
व्यवस्ापन िममषतका अध्यषि तथा काय्क्रमका 

अध्यषि श्ी गुणाषनसध भुिाििे अषतसथिरुिाई 
स्ागत तथा धन्वाद हददै आफना िार गर्भत 
भनाइ िहित काय्क्रम षवसधवत रुपमा िमापन 
गन्ु भयो ।

षवद्ािय आयबुववेि तथा योग भ्शक्ा

यस्ैगरी, आयुवनेद शाखाद्ारा आयोजित 
षवद्ािय आयुवनेद तथा योग क्शषिा भन्ने तीन 
हदने काय्क्रम िम्न्न गररएको छ ।  काय्क्रममा 
बाणगंगा नगरपालिका अन्तग्तका  िामुदाययक 
र िंस्ागत गरी ९ वटा षवद्ाियका स्ास्थ्य 
षवरयका क्शषिकिरुिाई । उक्त काय्क्रममा 
वडा नं.-८ का वडाध्यषि तथा मोतीपुर आयुवनेद 
औरधािय व्यवस्ापन िममषत अध्यषि 
श्ी  गुणाषनसध भुिाि ज्ूको अध्यषिता, 
िििकता् द्य श्ी बाणगंगा मा.षव., िझौगाईका 
प्रधानाध्यापक  श्ी कुिराि पझौडेि र नागररक 
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बाणगंगा नगरपालिका अन्तग्त वडा नं. २ 
षपपरास्स्त षपपरा अस्पतािमाबाट एक्स-रे 
िेवाको िुरुवात भएको छ । षपपरा अस्पतािमा 
िम्न्न उद ्घाटन काय्क्रमका षबच एक्स–रे िेवाको 
िुरुवात गररएको िो ।

नगरपालिकाका नगर प्रमुख मगंि प्रिाद थारुिे 

बाणगङ्ा नगरपालिकाको भवन पररिरमा 
नेपाि िाईभस्टक िेक्टर इनोभेिन आयोिनाको 
िियोगमा स्ापना भएको पशु िेवा शाखाको 
भवन षनरीषिण तथा अनुगमनको सििसििामा 
षवश् बैंकको तर्बाट आउनुभएका Faris 
Hadad-Zervos( Country Director, World 
Bank), Lada Strelkova (Operations 
Manager, WB), Stephen Danyo(Program 
Leader,WB), Sri Kumar Tadimalla 
(Program Leader,WB), Ankur Thapa 
(Country Officer,WB), Purna Bahadur 

Chhetri (Consultant,WB), Alidu Babatu 
Adam (Senior Social Development 

प्शबु सटेवा ्शाखाको नया ँभवनमा षविटे्शवी पाहुनाहरुको अनबुगमन

Specialist, World Bank), Amit Bhandari 
(Senior Health Specialist, World Bank), 
Bibash Shrestha (Senior Executive 
Assistant, World Bank)

 त्यस्गैरी, Development Partner 
िरुको तर्बाटषः Elisabeth von Capeller 
(नेपािका िामग Embassy of Switzerland 
का Ambassador), Richard Howard 
(Country Director, ILO), Arnaud 
Cauchois (Country Director, ADB), 
Macro Gemmer (Head of Cooperation, 

षपपरा अस्पतािबाट एक्स-रटे सटेवा

एक्स–रे िेवाको उद ्घाटन काय्क्रमिाई िम्बोधन 
गददै एक्स-रे िेवािे  अस्पतािमा स्ास्थ्य िेवा लिन 
आउने िेवाग्ािीिरुिाई ििि िेवा प्रदान भइ 
िाभन्तन्वत हुने र नगरको स्ास्थ्य षिते्रको षवकािमा 
टेवा पुग्े अपेषिा राखखएको िानकारी गराउनु 
भएको सथयो । अस्पतािका अध्यषि िमेत रिेका 
नगर प्रमुख मंगि प्रिाद थारुिे षपपरा अस्पताििे 
िनताको षवश्ाि जितदै गएको र अस्पतािमा थप 
िेवा िुषवधा षबस्ारमा नगरपालिका षनरन्तर िागीह 
रिकेो बताउनु भयो  ।

उद ्घाटन काय्क्रममा नगरपालिका प्रमुख 
प्रशािकीय असधकृत बािुदेव खनाि, वडा नं. 
२ का अध्यषि षबष्ु पझौडेि, षपपरा अस्पतािकी 
िरस्षत भण्डारी, िरस्ती पन्थी िगायतिे 
आ-आरनो धारणा राखेका सथए ।

काय्क्रममा नगरपालिकाका उप-प्रमुख चक्र 
अयाि्, वडा नं. १० का वडा अध्यषि रामषबिारी 
थारु, अस्पतािका षनममति मेिु आन्नद असधकारी 
पत्रकार तथा स्ानीय बासिन्ािरु िगायतको 
ििभामगता रिेको सथयो ।

आरोग्य केन्द्र, चन्द्रझौटाका प्रमुख डा. िक्षी 
भुिािको अषतसथमा ििभागी,  िििकता् र अन् 
कम्चारी गरी कररब १५ िनाको ििभामगतामा 
काय्क्रम आयुवनेद शाखा प्रमुख श्ी तेि विादरु 
िोमैको िञ्ािनमा िम्न्न भएको सथयो ।

मोतीपुर आयुवनेद औरधाियका वैद् ििायक 
चझौथो श्ी अनुपमा परािुिीिे काय्क्रमको स्ागत 
तथा काय्क्रम मासथ प्रकाश पान्ुभएको सथयो 
। काय्क्रमका िििकता् एवम् श्ी बाणगंगा 
मा.षव., िझौगाईका प्र.अ. श्ी कुिराि पझौडेि 
ज्ूिे योग र प्रणायामको पररचय, उपयोमगता 
र मित्व तथा िामै् घर-आगनमा पाइने अमूल् 
िहडबुहट िंरषिण र िम्बद्न गन्ुपनने बताउनु 
भयो भने डा. िक्षी भुिाििे आयुवनेद स्स् 
िीवनशैिी र अका् िििकता् अनुपमा 
परािुिीिे स्ानीय स्रमा पाइने िडीबुहटको 
बारेमा िरिता पूव्क  िििीकरण गन्ु भएको 
सथयो भने त्यस्ै आयुवनेद शाखाका प्रमुख 
तेि बिादरु िोमैिे िास्ाशन, योगाशन तथा 
िोक्स मार्त मनोरञ्न हदनु भएको सथयो ।

काय्क्रमका अध्यषि श्ी गुणाषनसध भुिाि, 
िििकता् श्ी कुिराि पझौडेि िाथै क्शषिा, 
यवुा तथा खेिकुद शाखा प्रमुख  उप-िचचव 
श्ी बावरुाम भट्टराईिे िमापन काय्क्रममा 
ििभागीिरुिाई प्रमाणपत्र षवतरण  गरेका 
सथए भने काय्क्रमका अध्यषि श्ी गुणाषनसध 
भुिािज्ूिे ििभागीिरुिाई काय्क्रमबाट 
सिकेका कुरािरुिाई व्यविारमा उतान् अनुरोध 
गददै काय्क्रमको िमापन गन्ु भएको सथयो । 
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प्रकाशक:
बाणगङ्ा नगरपालिका

नगर काय्पालिकाको काया्िय
बाणगङ्ा, कषपिवस्ु
िुन्तम्बनी प्रदेश, नेपाि

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

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

रेिबुक पेि: HBMBanganga
गुगि प्ि कोड: M5QF+48

बाणगङ्ा माससक बबुिटेटवीन
िल्ािकारिरु 

श्ी मंगि प्रिाद थारु
नगर प्रमुख

श्ी चक्रपाक्ण अयाि्
नगर उपप्रमुख

प्रधान िम्ादक
श्ी बािुदेव खनाि

प्रमुख प्रशािकीय असधकृत

िम्ादक/भारा िम्ादक
श्ी बाबरुाम भट्टराई

उपिचचव

बिेुटीन िम्ादन मण्डि
श्ी रामचन्द्र मारसिनी- िेखा असधकृत

श्ी केशबराि भट्टराई - शाखा असधकृत
श्ी शान्तराि आचाय् - योिना असधकृत

श्ी ममिन पोख्ेि - िूचना प्रषवसध असधकृत
श्ी शुसििा पन्त- महििा षवकाि षनरीषिक 
श्ी िक्षी पझौडेि (भट्टराई)- ििायक पाचँझौ ं

श्ी हदपक थापा - कमप्टुर अपरेटर

EU), Binod Saha (Assistant FAO 
Representative), Shrawan Adhikary ( 
Senior Programme Operations Specialist, 
FAO),

 त्यितगैरी, नेपाि िाईभस्टक िेक्टर 
इनोभेिन आयोिना प्रमुख डा. उमेश दािाि, 
नेपाि िाईभस्टक िेक्टर इनोभेिन आयोिना 
षवकेन्दन्द्रत िियोग इकाई काय्क्रम, बटुवि प्रमुख 
डा. गान्तन्धराि उपाध्याय, परामश्दातािरु डा. 
प्रभाकर पाठक, डा. अमर शाि, नगरप्रमुख मंगि 
प्रिाद थारु, नगर उपप्रमुख चक्रपाक्ण अयाि् तथा 
षवक्भन्न वडाका वडाध्यषििरुको उपस्स्षतमा भएको 
छिरि उक्त काय्क्रम िम्न्न भएको सथयो । 

काय्क्रममा  षवश् बकैिका कन्टरिरी डाइरेक्टर Faris 
Hadad-Zervos, (नेपािका िामग Embassy 
of Switzerland का Ambassador) 
Elisabeth von Capeller िगायतिे  कृषर र 
पशुिेवाका िामग नगरपालिकाको भाषव योिनािरु 
तथा नगरपालिका अपेषिािरुबारे  जिज्ािािरु 
राख्ु भएको सथयो । नगरपालिकाको तर्बाट 
बाणगङ्ा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशािकीय 

असधकृत वािुदेव खनाििे जिज्ािािरुको िवार 
हदंदै नगरपालिकाको कृषर तथा पशुिेवा िम्बन्धी 
नगरको वत्मान अवस्ा तथा भाषव योिनािरुको 
बारेमा िानकारी प्रदान गनु् भएको सथयो । 

त्यस्,ै नगरपालिका नगर प्रमुखिे स्ागत 
मन्तब्यमा नगरपालिकामा पालनु भएका िबिैना 

िाई नगपालिकािे ििकाय् र िमन्वयगरी 
नगरको चझौतरफी षवकािका िामग िियोगको 
िामग अनुरोध गरेका सथए । 

काय्क्रममा, षवश् बकैिका कन्टरिरी डाइरेक्टर 
Faris Hadad-Zervos, (नेपािका 

िामग Embassy of Switzerland का 
Ambassador) Elisabeth von Capeller 
िे आरूिरु नगरपालिकाको व्यवस्स्त स्ागत 
काय्क्रमिरुबाट प्रभाषवत भएको र आत्थियताको 
िामग धन्वाद प्रदान गनु् भएको सथयो । 

काय्क्रमको अन्त्यमा, नगरप्रमुख मंगिप्रिाद 
थारु तथा नगर उपप्रमुख चक्रपाक्ण अयाि्िे 
बनुेको िात े टोपीको रुपमा मायाको चचनो हदनो 
भएको सथयो । 


