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सम्पादकीयः 
कोरोना भाइरसः शतकक ता  

चीनको बहुानबाट सरुु भएर बेइजिङ, मकाउ, ताइवान हुुँदै 
संसारभर कोरोना भाइरस फैलिएपलि उत्तरी लिमेकी मिुकु 
चीनमा यलतबेिा यो भाइरसिे त्रासदी फैिाएको ि। सोही 
भाइरसकै कारण कलतपयको ज्यान समेत गइसकेको ि । 
भाइरसिे सैयौं प्रभाववत िन ्। भाइरसबाट थप क्षलत नहोस ्
भनेर उच्च सततकता अपनाएको ि ।  
कोरोना अमेररका, अषे्ट्रलिया, थाइल्यान्ड, दजक्षण कोररया 
सम्म फैलिएको ि। भाइरस फैलिएपलि ववश्वभरकै 
ववमानस्थिमा सावधानी अपनाउन थालिएको ि। 

नेपािमा पलन कोरोना भाइरसको उच्च िोजिमतािाई 
मध्यनिर गरी हािै मात्र नेपाि सरकारिे जचलनया 
यात्रीिाई अन अराइभि लभस्सामा रोक िगाउने लनणतय गदै 
कोरोना भाइरसबाट सतकत ता अपनाउन अनरुोध सवहत सबै 
प्रदेशमा सचेतनात्मक कायतक्रम अगालड बढाएको ि ।  
महामारीकै रुपमा ववश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस 
िनवारबाट सने एक रहस्यमयी भाइरस हो। यो गत 
लडसेम्बरमा पत्ता िागेको लथयो। यसअजि ६ प्रकारको 
भाइरस मात्र मान्िेमा संक्रमण भलनए तापलन अवहिे भने 
त्यसभन्दा फरक नयाुँ प्रकारको कोरोना फैलिएको हो । 

यसको संक्रमण क्षमता अरुभन्दा तीब्र एवं धेरै भएकािे 
ववशेषज्ञहरुिे यो लनकै भयानक रहेको बताएका िन ्। 
सरुुमा रुिािोकी िस्तै िक्षण हनेु भएकािे यसबाट 
सरुजक्षत रहन ुभनेको अवहिेको अवस्थामा सिग र सतकत  
रहन ुनै हो । रुिािोकी िागेको व्यजिको सोझो सम्पकत मा 
नरहने, लभडभाडमा सावधानी अपनाउने, सरसफाईमा ववशेष 
ध्यान ददनपुित। रोग लभलत्रहािेमा थप ववस्तार हनु नददन 
िनस्तर, पालिकास्तर र देशव्यापी रुपमा सचेतना समेत 
फैिाउन िरुरी ि ।  

प्रकाशकः 

 
भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 

५ नं. प्रदेश नेपाि 

साप्ताहिक गतितिधि 



भमू ेसाप्ताहिक गततविवि                     िर्कः १   अङ्कः ७  २०७६ चैत्र २ आइतबार 

1 | http://bhumemun.gov.np | इमेलः info@bhumemun.gov.np,  bhumemun@gmail.com 

 

शिीद पररिारिरुलाई सम्मान  

 

२७ फागनु २०७६, िाबाङबगर ।  

भमेू गाउुँपालिकाको स्वीकृत वावषतक ववकास कायतक्रम बमोजिम भमेू गाउुँपालिकाबाट िनयदु्ध तथा 
िनआन्दोिनका क्रममा ज्यान गमुाउने शहीदहरुका पररवारिाई गाउुँपालिका स्थापना ददवसको अवसरमा सम्मान 
गररएको ि ।  

देशको आमिु पररवततन, रावष्ट्रयता, स्वतन्त्रता, अिण्डता र आम नेपािीको सावतभौमसत्ता तथा अलधकार प्रालिका 
िालग देशमा चिेको दश वषे यदु्ध, सशस्त्र आन्दोिन, िनआन्दोिनमा ज्यान गमुाउने शहीद, िाइते अपाङ्ग तथा 
वेपत्ता नागररकहरुिाई स्मरण गदै शहीदहरुको उच्च मूल्याङ्कनको सम्झना गनत शहीद पररवारहरुिाई सम्मान 
कायतक्रम आयोिना गररएको कुरा प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत चन्रलसंह शे्रष्ठिे बताउनभुयो । "देश र िनताका 
िालग आफ्नो अमूल्य ज्यानिाई उत्सगत गरी देशिाई योगदान गरेको तर पररवारमा पीडा थवपएकोमा शहीद 
पररवारहरुको पीडा तथा भावनाहरुिाई एकै थिोमा साट्ने मौका िरुाइददएकोमा भमेू गाउुँपालिका पररवारिाई 
धन्यवाद ि । भमेू गाउुँपालिकािे नमूना कामहरु गरररहेको र आगामी ददनमा आम भमेूबासीहरुको समवृद्ध र 
सिुका िालग स्थानीय सरकारिे थप नमूना कामहरुको सरुूवात होवस"् मन्तव्यका क्रममा नेपािी काङ्ग्रसे 
महालधवेशन प्रलतलनलध नन्द बहादरु ववष्टिे भन्नुभयो । मन्तव्यकै क्रममा नेपाि कम्यलुनष्ट पाटी (नेकपा)का 
रुकुम पूवत जिल्िा अध्यक्ष मेि बहादरु शे्रष्ठिे नेपािमा िलत पलन पररवततन र उपिजधध हालसि भए ती सबैमा 
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ज्ञातअज्ञात सम्पूणत शहीदहरुको अतिुनीय योगदान रहेको र शहीदहरुिे देिाएको बाटो पछ्याउन ुर उपिजधध 
संस्थागत गनुत स्थानीय सरकार र हामी सबैको काुँधमा जिम्मा सरेको बताउनभुयो ।  

कायतक्रमको समापन गदै गाउुँपालिका अध्यक्ष रामसरु बढुा मगरिे आफू लनवातजचत भएपलि गाउुँपालिकासुँग 
सम्बजन्धत संस्थागत र व्यजिगत लनणतय गदात पररवततनका िालग िीउज्यान गमुाउने शहीद, िाइते अपाङ्ग र 
वेपत्ता पाररएका व्यजिहरुको सपनािाई मलथङ्गिमा राख्न ेगरेको र समर भमेू गाउुँपालिकाबासीको महुारमा िुशी 
र िनिीवनमा सिु ल्याउन सके शहीदहरुको सपना पूरा गनत सहयोग पगु्न ेकुरािाई िवहिे पलन मनमा रािेको 
बताउनभुयो । गाउुँपालिकाको दीितकािीन, मध्यकािीन र अल्पकािीन योिना तिुतमा तथा कायातन्वयनमा 
सबैको सहयोग र सद्भाव अपररहायत रहेकािे सोही वकलसमको अपेक्षा पलन रहेको बताउन ुभयो । 
  

कायतक्रममा भमेू गाउुँपालिकालभत्रका शहीद पररवारहरुमध्ये उपजस्थत ६५ िनािाई अलबर र िादा ओढाएर 
सम्मान गररएको लथयो ।  भमेू गाउुँपालिका अध्यक्ष रामसरु बढुा मगरको अध्यक्षतामा भएको उि कायतक्रममा 
भमेू गाउुँपालिकाका प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत चन्रलसंह शे्रष्ठ, नेपाि कम्यलुनष्ट पाटी (नेकपा) रुकुम (पूवत) का 
जिल्िा अध्यक्ष श्री मेि बहादरु शे्रष्ठ, नेपािी काुँरसे महालधवेशन प्रलतलनलध नन्द बहादरु ववष्ट, नेपाि कम्यलुनष्ट 
पाटी (नेकपा)का भमेू गाउुँपालिका संयोिक प्रवेश पनु, सहसंयोिक …… भमेू गाउुँपालिका पाटी अध्यक्ष रुपधन 
कामी िगायतका आलतथ्यता रहेको लथयो । कायतक्रमको सञ्चािन चन्र रसाइिीिे गनुतभएको लथयो ।  
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कोरोना भाइरसबाट बच्न ेउपाय बारे अतभमखुीकरण 
 

 

२७ फागनु २०७६, िाबाङबगर 

पलिल्िो समयमा ववश्वभर अत्यालधक तीव्र 
गलतमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसबाट बच्न े
उपाय बारे गाउुँपालिकाबासीहरुिाई सन्देश 
ददन एक ददने अलभमिुीकरण कायतक्रम सम्पन्न 
भएको ि । 

भमेू गाउुँपालिकाका स्वास्थ्य सहसंयोिक हेल्थ 
अलसस्टेन्न सजिव िड्कािे कोरोना भाइरसको बारेमा िानकारी गराउनकुा साथै यसबाट बच्न अपनाउनपुने 
सावधानीका बारेमा सहभागीहरुिाई सहिीकरण गनुतभएको लथयो ।  

कोरोना भाइरसको िानकारी ददन तथा बच्ने उपायहरुका बारेमा ििफि गनत उि अलभमिुीकरण कायतक्रम 
सञ्चािन गररएको प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत चन्रलसंह शे्रष्ठिे बताउनभुयो । कोरोनाको संक्रमणबाट बच्ने 
उपायबारे िनचेतना िगाउन रेलडयो माफत त समेत सूचना प्रवाह गररनकुा साथै कायातियहरु र मखु्य बिारहरुमा 
फ्िेक्स बोडत स्थापना गररने समेत उहाुँिे बताउनभुयो ।  

भमेू गाउुँपालिकाको सभाहिमा भमेू गाउुँपालिका अध्यक्ष श्री रामसरु बढुा मगरको अध्यक्षतामा आयोजित 
कायतक्रममा स्थानीय रािनीलतक दि, कमतचारी, स्थानीयवासीको सहभालगता रहेको लथयो। 
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अनदुानमा आिाररत फलफूल विरुिा तथा 
कृतर् औजार वितरण  
१४ फागनु २०७६, िाबाङबगर
भमेू गाउुँपालिका अन्तगतत कृवष सेवा शािािे भमेू 
वडा नं. ९, चनुवाङका कृषकहरुिाई अनदुानमा 
आधाररत फिफूि ववरुवा तथा कृवष 
औिार/उपकरण ववतरण कायत सम्पन्न गरेको ि । 
दरुीका वहसाबिे गाउुँकायतपालिकाबाट टाढा रहेको 
चनुवाङका कृषकिाई अनदुानमा आधाररत फिफूि 
ववरुवा तथा कृवष औिार/उपकरण ववतरण गररएको 
लथयो । 

कृवषमा राम्रो सम्भावना बोकेको चनुबाङको 
अनकूुितािाई मध्यनिर गरी चनुवाङ डाुँडा 
गाउुँिाई नासपाती पकेट क्षते्रको रुपमा ववकास गने 
हेतिेु २५०० नासपातीका ववरुवा ५० प्रलतशत 
अनदुानमा आधाररत भई कृषकहरुिाई ववतरण 
गररयो। हिवुावेदका १०० वटा ववरुवा  ववलभन्न 
कृषकहरुिाई ववतरण गररयो।आरी ४ वटा, चक्क ु४ 
वटा, लसकेचर ५ वटा र राजटटङटेप १६ वटा ७५ 

प्रलतशत अनदुानमा आधाररत रही 
कृषकहरुिाई ववतरण गररयो।  साथै ववतरण 
कायतक्रममा उपजस्थत कृषक तथा सहकारी 
सदस्यहरु बीच सामूवहक ििफि कायत सम्पन्न 
भएको लथयो । 

भमेू गाउुँपालिका उपाध्यक्ष मनकुमारी बढुा ववष्टको 
संयोिकत्वमा ववतररत कायतक्रममा भमेू-९ वडाध्यक्ष 
प्रवेश पनु, ना.प्रा.स. जशिर ववश्वकमात िगायतको 
सहभालगता रहेको लथयो । 
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उपभोक्ता तथा व्यापारी वर्गमा भमूे र्ाउँपालिकाको 
अपपि! 

१) कारोबारस्थिमा साइनबोर्ग, मूल्य सूची भए नभएको हेने बानी बसािौं । 
प्याककङमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP), उपभोग्य अवधि (Best 
Before BB) हेरेर मात्र सामान ककने्न र्रौं ।  

२) प्याककङ सामानमा िेबि, उत्पादकको नाम, ठेर्ाना र वसु्तको ब्याच नम्बर, 
तौि, उत्पादन धमपत र उपभोग्य धमपत हेरेर मात्र सामान खररद र्रौं ।  

३) उत्पादन धमपत, उपभोग्य धमपत नभएको वा केरमेट र्रेको वा पनुः िेबलिङ 
र्रेको वस्तु खररद नर्रौं ।  

४) औषिी तथा औषधिजन्य पदाथगहरको प्याककङमा उपभोग्य धमपत र प्रयोर् 
र्ने तररका छ/छैन हेने बानी बसािौं ।  

५) वस्तु उत्पादन र्दाग प्रयोर् भएका कच्चा पदाथग, भण्डारण पवधि, उपयोर् र्ने 
तररका छ/छैन हेने बानी बसािौं ।  

६) सामान खररद र्दाग पबि पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । वस्तु तथा सेवा 
खररद र्दाग अपनवायग रुपमा प्यान वा भ्याट पबि लिने बानी र्रौं ।  

७) कमसि उपभोग्य वस्तु वा सेवाको प्रयोर्बाट कुनै हानी नोक्सानी भएमा 
र्ाउँपालिका वा सम्बन्धित लजल्ला क्षपतपूपति  सधमपतमा उजुरी र्रौं ।  

८) अखाद्य वा कमसि उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको पबक्री पवतरण भएमा 
स्थानीय प्रहरी कायागिय वा लजल्ला प्रशासन कायागिय वा यस र्ाउँपालिका 
वा आपूपति  व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण पवभार्मा उजुरी र्रौं  । 

९) व्यवसाय दताग र्रेको व्यवसायसँर् मात्र सामान खररद र्ने बानी बसािौं ।  
१०) उपभोक्ता हहत पवपररत हुने कुनै कायग भएको थाहा भएमा नार्ररक खबरदारी 

र्रौं । 
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सातामा शाखा तथा कायाकलयिरुबाट सम्पादन भएका कामको वििरण 

शािा/इकाई/केन्र मखु्य मखु्य कामको वववरण 

आलथतक प्रशासन शािा   ववलभन्न २५ वटा योिना तथा कायतक्रमहरुको भिुानी 
 जशक्षक तथा कमतचारीहरुको तिबभत्ता भिुानी 

सामाजिक ववकास शािा  

क) स्वास्थ्य इकाई  कोरोना भाइरस सम्बन्धी िनचेतना िगाउने उद्दशे्यिे एक ददने अलभमिुीकरण 
सम्पन्न 

ि)  मवहिा बािबालिका 
तथा समाि कल्याण 
इकाई 

 न्यावयक सलमलतका पदालधकारी तथा अन्य सदस्यहरुिाई 
अलभमिुीकरण कोरोना भयका कारण स्थलगत 

ग) सामाजिक सरुक्षा 
तथा पजिकरण 
इकाई 

 सबै वडाको बसाइसराई दतात वकताब इन्री सम्पन्न 

 २८ िनाको िगत कट्टा 

पूवातधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शािा 

क) भवन तथा मापदण्ड 
कायातन्वन इकाई 

  

ि) सडक तथा अन्य 
पूवातधार ववकास 
इकाई  

 ८ वटा आयोिना कायतक्रमहरुको अजन्तम मूल्याङ्कन सम्पन्न 

 ५ वटा आयोिना कायतक्रमहरुको िागत अनमुान तयार भई  

 
ग) वातावरण, सरसफाई 

तथा ववपद् 
व्यवस्थापन इकाई 

 वववरण प्राि नभएको 

प्रशासन ,योिना तथा अनगुमन शािा  

क) प्रशासन इकाई  दतात २७, चिानी १० सम्झौता ३ 

ि) रािस्व इकाई   गाउुँ कायातपालिकाको कायातियबाट ववलभन्न सेवा बापत रु.३,५००।– 
रािस्व आम्दानी 
 

ग) योिना तथा अनगुमन 
इकाई 

 १० योिना सम्झौता 

ि) कानूनी मालमिा 
इकाई  
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जशक्षा, यूवा तथा िेिकूद शािा 

 
 आधारभतू तह उतीणत परीक्षा (कक्षा ८) को प्रवेशपत्र, उत्तरपजुस्तका 

ववतरण 

 परीक्षा अनगुमन 

प्रधानमन्त्री रोिगार 
कायतक्रम 

 डाटा इन्री सम्पन्न 

सूचना तथा अलभिेि 
इकाई  

 मन्त्रािय, ववभाग तथा अन्य कायातियबाट प्राि पत्र, पररपत्र तथा 
सूचनाहरु सम्बन्धी पदालधकारी/कमतचारी तथा शािाहरुमा पेश  

 वेवसाईट अद्यावलधक भएको 
 गणकहरुिाई फोन माफत त फिोअप गररएको 
 Village profile को फिोअप भई रहेको 

कृवष सेवा केन्र  ७ िैतनुको ववरुवा ववतरण 

 कृवष सामारीतफत  आरी १, कैं ची १ ववतरण 

 मागमा आधाररत कायतक्रम भमेू ६ मा अनगुमान 

 साना लसंचाईतफत  भमेू ४  सावकममा अनगुमन 
पश ुसेवा केन्र   ९ वटा कृवष समूहहरुिाई ७५ प्रलतशत अनदुानमा आधाररत 

बङु्गरका पाठा ववतरण, 
वहकु्षते्रीय पोषण योिना 
कायतक्रम 

 वडा स्तरीय पोषण तथा िाद्य सरुक्षा लनदेशन सलमलतको बैठक वडा नं. ६ 
महतमा सम्पन्न, 

िानपेानी तथा सरसफाई 
योिना (वास) इकाई 

 हािसम्म ११३० िरधरुीको डाटा संकिन भएको, 
 त्यस्तै ५ महुानको mWater माफत त डाटा संकिन भएको, 
 १८ िानेपानी तथा सरसफाईको mWater माफत त डाटा संकिन भएको, 
 सबै वडाका गणकहरुिाई फोन गरी तथ्याङ्क संकिन शीघ्र गनत तथा 

नबझेुको सोध्न समन्वय भैरहेको  
वडा नं. १   वववरण प्राि नभएको 

वडा नं. २  वववरण प्राि नभएको 

वडा नं. ३  वववरण प्राि नभएको 

वडा नं. ४  वववरण प्राि नभएको 

वडा नं. ५  वववरण प्राि नभएको 

वडा नं. ६  वववरण प्राि नभएको 
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वडा नं. ७  वववरण प्राि नभएको 

वडा नं. ८  वववरण प्राि नभएको 

वडा नं. ९  वववरण प्राि नभएको 
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अपाङ्गता हुनु कुनै पूर्वजन्मको कमवको फल र्ा अभागी केही पनन होइन ।  

सपाङ्ग व्यनि जो कोही पनन अपाङ्ग हुन सक्छ; अपाङ्गता हुनुका केही कारणहरु: 

लशशु जन्मने क्रममा हुने 
कारणहरु 

लशशु जने्मपधछका 
कारणहरु 

लशशु जन्मनु अधिका 
कारणहरु 

• बच्चा जन्मने क्रममा 
सङ्क्क्रमण हुनु  

• समय नपुपर्कन बच्चा 
जन्माउनु 

• र्भगवती आमािे पोषणयुक्त 
खाना खान नपाउनु 

• व्यथा िाग्ने एवं 
पपर्ादायक हुनु  

• बच्चा जने्मको २ धमनेट 
धभत्र सास नफेनुग 

• र्भगवती आमािे जथाभाभी 
औषिीको सेवन र्नुग 

• बच्चा जन्मने क्रममा 
चोटपटकहरु िाग्नु  

• कुपोषण र िेरै समयसम्म 
स्तनपान र्नग नपाउनु 

• चोटपटक िाग्नु 

• सुते्करी व्यथा छोटो पानग 
सुईको बढी प्रयोर् र्नुग 

• समयमै खोप निर्ाउनु • र्भगवती आमािाई दादुरा 
िाग्नु 

• औजारहरुको प्रयोर्बाट 
लशशु जन्मनु 

• दिगटनाहरु हुन जस्तै 
पोिाई,सर्क दुिगटना। 

• १८ वषग मुपन र ३५ वषग माधथ 
पहहिो पटक र्भगवती हनु।  

• फोहोर ठाँउमा प्रशव र्नुग 
र्राउनु 

• जथाभावी औषिीको 
सेवन र्नुग 

• र्भगवती आमािे बढी 
मात्रामा एक्सरे र्नुग 

 • शल्य धचककत्साको र्ित 
प्रयोर् 

• पवषाक्त खाने कुराहरु सेवन 
र्नुग 

 • युद्धको प्रभाव • नलजकको नातेदारसंर् 
पववाह र्नुग 

 • वंशाणुर्त एवं जन्मजात 
कारणहरु 

• जन्मजात तथा वंशाणुर्त 
कारणहरु 
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हामीले दैनिक बोलचालमा प्रयोग गिे भाषा वा शब्दले अपाङ्गता भएका 

व्यनिको नचत्त दुखेको त छैि !  

 

अपाङ्गता भएका व्यनिहरुलाई सम्बोधन गर्ाव प्रयोग गनुवपने मयावनर्त/सही 

शब्र्ार्ली : 

क्र.स. र्ित (अमयागहदत शब्द) क्र.स. सही (मयागहदत)शब्द 
१ असामान्य पवशेष क्षमता भएका र 

फरक क्षमता भएका 
× १ अपाङ्गता भएका व्यपक्त √ 

२ सामान्य स्वास्थ्य × २ अपाङ्गता नभएका व्यपक्त √ 
३ िुिो, कँुजो, खोरेन्डो, बामपुड्के, 

रँु्र्ो, बाउन्नवीर र खुर्ें 
× ३ शारीररक अपाङ्गता भएको 

व्यपक्त 
√ 

४ कानो र अिो × ४ दृधिपवहहन, नू्यन दृधियुक्त √ 
५ बहहरो र वक्क िाटो × ५ बहहरा व्यपक्त, सुस्त श्रवण √ 
६ िठेब्रो, र्ोज्याङग्रो र सुस्त मनस्थस्थपत × ६ बौधद्धक अपाङ्गता भएका व्यपक्त √ 
७ भकभके / हकिा × ७ स्वर बोिाई सम्बन्धि अपाङ्गता 

भएका व्यपक्त 
√ 

८ पर्ि, बौिाह × ८ मनोसामालजक अपाङ्गता भएका 
व्यपक्त 

√ 

९ िाटो अिो × ९ श्रवण-दृधिपवहहन √ 
१० बुढा/बढुी × १० जेष्ठ नार्ररक √ 
११ पविवा × ११ एकि महहिा √ 

 


