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सम्पादकीयः 
कोरोनासगँ ैयोजना तजजमुा  

हाल विश्वभर महामारीको रुपमा कोरोना भाइरस 
फैललरहेको छ। भाइरसकै कारण कलिपयको ज्यान समेि 
गएको छ भने विश्वभर लाखौं प्रभाविि छन ्। भाइरसबाट 
थप क्षलि नहोस ्भनेर उच्च सितकिा अपनाउन नपेालमा 
पलन लकडाउन जारी गररएको छ । 

लकडाउनका कारण चाल ु आलथतक िर्तको योजना 
कायातन्ियन प्रभाविि हुुँदा अथतिन्रमा नकारात्मक असर 
पने लनश्चिि छ । विकासे अड्डा र स्थानीय िहहरुको 
लालग िेस्रो चौमालसक अिलि योजना कायातन्ियनको 
महत्िपूणत अिलि मालनन्छ । सालबसाली रुपमा सम्पन्न 
गनुतपने कलिपय आयोजनाहरु अश्चन्िम चरणमा पगेु पलन 
कलि सरुु नै हनु सकेका छैनन ् । त्यसैले पलन 
लनमातणािीन विकास आयोजनाहरु लकडाउनका कारण 
प्रभाविि हनु पगेुका हनु ्। 

संिैिालनक िथा काननूी व्यिस्था अनसुार नेपाल सरकारले 
जेठ १५, प्रदेश सरकारले जेठ मसान्ि र स्थानीय 
सरकारले असार १० गिेलभर आगामी आ.ि.को बजेट 
िथा कायतक्रम पलन ल्याइसक्नपुने हनु्छ । िसथत, 
यलिबेला सरकारी लनकायहरु बजेट कायातन्ियनका साथै 
नयाुँ बजेट िथा कायतक्रमको गहृकायतमा पलन जवुटरहेका 
छन ्। स्थानीय िहको हकमा बजेट िथा योजना िजुतमा 
ददग्दशतन अनसुार लसललङ प्राप्त गने देश्चख योजना छनौट 
गरी बजेट प्रस्ििु गनेसम्मका ७ चरणहरु पूरा गनुतपने 
हनु्छ । जसमध्ये िस्िीस्िरको योजना छनौट सबैभन्दा 
महत्िपूणत हो । िस्िीस्िरमा योजना छनौट गदात 
सामाश्चजक दूरी कायम गरी, स-साना समूह लनमातण गरी 
चरणिद्ध रुपमा योजना छनौट िथा िजुतमा गनुत वहिकर 
हनुेछ। िस्िीस्िरबाट िडा सलमलि र सलमलिबाट विर्यगि 
सलमलि िथा बजेट िथा कायतक्रम िजुतमा सलमलिसम्मको 
छलफल िथा सभामा प्रस्ििु र पाररि गदातको अिलिसम्म 
नै कोरोना सजगकिाका आिारमा बजेट ल्याउन ु नै 
अवहलेको बाध्यिा र आिश्यकिा हो ।  

प्रकाशकः 

 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 

५ नं. प्रदेश नेपाि 
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प्रदेश न.ं ५ का सभामजखद्वारा रुकज म (पिू)ुका स्थानीय ति प्रमजखसगँ तभतियो कन्फ्रने्स 
१६ बैशाख २०७७, खाबाङबगर ।  

प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाका माननीय सभामखु श्री पणूत बहादरु घलितज्यूले रुकुम (पूित) श्चजल्लाका िीनिटै 
स्थानीय िहसुँग लभलडयो कन्रेन्समाफत ि छलफल गनुतभएको छ । गि बैशाख १५ गिे सोमबारका ददन 
सभामखु घलितले रुकुम (पूित)का लसस्ने गाउुँपाललका उपाध्यक्ष गोबरिन बढुा, पथुा उत्तरगंगा गाउुँपाललका 
उपाध्यक्ष ओमकुमारी शाही मल्ल, भमेू गाउुँपाललका अध्यक्ष रामसरु बढुा मगर र रुकुम (पूिी भाग) 
श्चजल्लाका प्रमखु श्चजल्ला अलिकारी मोहन 
प्रसाद अयातल र िीनिटै स्थानीय िहका प्रमखु 
प्रशासकीय अलिकृिहरुसुँग हाल विश्वभर 
फैललरहेको कोरोना भाइरस रोकथामका 
बारेमा स्थानीय िह र श्चजल्लामा भएको ियारी 
िथा गलिविलिका बारेमा जानकारी ललनभुयो।  

कन्रेन्स बैठकमा बोल्दै प्रदेश सरकारले 
कोरोना भाइरस जोश्चखमसुँग जधु्न अलिक 
ियारी गररसकेको र स्थानीय स्िरमा पलन 
सोही अनरुूप ियारी गनत सझुाउनभुयो । 
स्थानीय िहमा कोरोना भाइरस रोकथामका लालग अन्िर-िह सहयोग, समन्िय र सहजीकरणको अपररहायतिा 
भएकाले सबैसुँग सहयोग, समन्िय र सहजीकरणमा विशेर् भलूमका खेल्न अनरुोि गनुतभयो । स्थानीय िह र 
श्चजल्लाले आिश्यक स्िास््य सामाग्री र क्िारेन्टाइन ियारी अिस्थामा राख्ने, विदेशबाट आएका व्यश्चिहरुको 
वििरण लनयलमि अद्यािलिक गने, भएका कामको वििरण प्रदेश सरकार र केन्र सरकारलाई उपलब्ि गराई 
आपसी सहकायतमाफत ि कोरोनासुँग जधु्न आपसी हािेमालो गनत समेि सझुाउनभुयो ।  

कन्रेन्स कायतक्रममा लसस्ने गाउुँपाललकाका उपाध्यक्ष गोबरिन बढुाले लसस्ने गाउुँपाललकामा क्िारेन्टाइन 
लनमातण गरी विदेशबाट आएका मालनसहरुलाई राश्चखएको, राहि वििरण गररएको र कोरोना प्रलिकायतका लालग 
आिश्यक ियारी गररएको बिाउनभुयो । त्यसैगरी पथुा उत्तरगंगा गाउुँपाललकाका उपाध्यक्ष ओमकुमारी शाही 
मल्लले पथुा उत्तरगंगा गाउुँपाललकामा खाद्यान्न अभाि हनु नददन खाद्य लडपोमा चामल भण्डारण गररएको, 
क्िारेन्टाइन लनमातण गररएको, नाका िथा सीमामा स्िास््यकमीहरुद्वारा बावहरबाट आउने व्यश्चिहरुको जाुँच 
भैरहेको बिाउनभुयो ।  

कन्रेन्स बैठकमा भमेू गाउुँपाललका अध्यक्ष रामसरु बढुा मगरले भमेू गाउुँपाललकाले पलन कोरोना भाइरस 
जोश्चखमलाई मध्यनजर गदै सबभन्दा पवहले कोरोना भाइरस लनयन्रण िथा रोकथाम कायतयोजना बनाएर भमेू 
गाउुँपाललका अश्चघ बवढरहेको बिाउनभुयो । विदेशबाट आएका व्यश्चिहरुको Travel History अद्यािलि 
भैरहेको, क्िारेन्टाइनको लनमातण, आिश्यक स्िास््य सामाग्रीको व्यिस्था, मापदण्ड बनाई राहि वििरण 
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भैरहेको कुरा अध्यक्ष बढुाले बिाउन ुभयो । भमेू गाउुँपाललकाले कोरोना भाइरस रोग रोकथाम र खाद्यान्नको 
उपलब्ििाका लालग सक्दो ियारी भएको र यसलाई लनरन्िरिा ददइने बिाउनभुयो । रुकुम (पूिी भाग) का 
प्रमखु श्चजल्ला अलिकारी मोहन प्रसाद अयातलले समग्र रुकुम श्चजल्लाको गलिविलि र ियारी बारे जानकारी 
गराउुँदै कोरोना भाइरस रोकथाम िथा लनयन्रणका लालग श्चजल्ला प्रशासन कायातलयले स्थानीय िह, प्रहरी 
लगायि सबै लनकाय संघसंस्थासुँग समन्िय र सहकायत गरररहेको जनाउनभुयो । रुकुम (पूित) श्चजल्लामा 
कोरोना जोश्चखमलाई मध्यनजर गदै फैलन नददन सबैलाई आ-आफ्नो घरमा आफै आइसोलेसनमा बस्न अनरुोि 
गररएको र प्रभािकारी भएको, क्िारेन्टाइन लनमातण िथा सञ्चालनमा श्चजल्लाका सबै स्थानीय िह र लनकायबाट 
सहयोग भैरहेको बिाउन ु भयो। श्चजल्लामा खाद्यान्न अभाि हनु नददन खाद्यान्न र अत्यािश्यक सेिालाई 
लनरन्िरिा ददइएको र प्राप्त ि्याङ्क अनसुार कररब १ मवहनाको अिलिसम्म खाद्यान्नको अभाि नहनुे समेि 
जानकारी गराउनभुयो ।  
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प्रदेश कृतर्मन्त्रीद्वारा रुकज म (पिू)ु र रोल्पाका स्थानीय ति प्रमजखसगँ तभतियो कन्फ्रने्स 
१८ बैशाख २०७७, खाबाङबगर ।  

प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार कृवर्, भलूम व्यिस्था 
िथा सहकारी मन्रालयका माननीय मन्री आरिी 
पौडेलले रोल्पा श्चजल्ला र रुकुम (पूित) श्चजल्लाका 
स्थानीय िहका प्रमखुहरुसुँग लभलडयो कन्रेन्समाफत ि 
छलफल गनुतभएको छ। गि बैशाख १७ गिे 
सोमबारका ददन मन्री पौडेलले रोल्पा श्चजल्लाका 
रोल्पा नगरपाललका, रुश्चन्टगढी गाउुँपाललका, माडी 
गाउुँपाललका, पररिितन गाउुँपाललका, थबाङ 
गाउुँपाललका, लङु्ग्ग्री गाउुँपाललका, लरिेणी 
गाउुँपाललका, गंगादेि गाउुँपाललका, सनुछहरी 
गाउुँपाललका, सलुनल स्मलृि गाउुँपाललकाका 
प्रमखुहरुसुँग र रुकुम (पूित)का लसस्ने गाउुँपाललका,  
भमेू गाउुँपाललका र पथुा उत्तरगंगा गाउुँपाललकाका 
प्रमखुहरुसुँग मन्रालयद्वारा सम्पाददि कायत, 
मन्रालयसुँग स्थानीय िहको अपेक्षा र आगामी 
आलथतक िर्तको बजेट िथा कायतक्रमका सम्बन्िमा 
छलफल गनुतका साथै सझुािहरु ललनभुएको लथयो ।  

 

कन्रेन्स बैठकमा बोल्दै माननीय मन्री पौडलेले 
नेपालको हकमा कोरोनापलछको अथतिन्रमा कृवर् र 
सहकारी क्षेरको भलूमका बढेकाले आगामी नीलि 
िथा कायतक्रम टुके्र भन्दा पलन दीघतकालीन प्रभाि 
पाने खालको बनाउने ियारी मन्रालयले गरररहेको 
जानकारी गराउनभुयो । कन्रेन्समाफत ि सबै 
स्थानीय िहका प्रमखुहरुले कृवर् क्षरेमा आफ्नो 
पाललकाले अश्चघ सारेको नीलि र सञ्चाललि कायतक्रम, 
कृवर्, भलूम व्यिस्था िथा सहकारी मन्रालयद्वारा 
आफ्नो पाललकामा सञ्चालन भएको योजना िथा 

कायतक्रमको प्रगलि, पाललकाले मन्रालयसमक्ष 
गरेको अपेक्षा र आगामी बजेट िथा कायतक्रममा 
समेवटनपुने विर्यमा आफ्नो िारणा राख्नभुएको 
लथयो।  

उि कन्रेन्स बैठकमा भमेू गाउुँपाललकाकोिफत बाट 
आफ्नो िारणा राख्दै गाउुँपाललका अध्यक्ष श्री 
रामसरु बढुा मगरले भमेू गाउुँपाललका स्थापना भई 
लनिातश्चचि भएपलछ समवृद्धका चार आिार िय गदात 
पवहलो आिार कृवर् भएकाले कृवर् क्षरेको 
विकासका लालग विशेर् योजना र प्राथलमकिा रहेको 
बिाउनभुयो । भमेू गाउुँपाललकाले कृवर्का लालग 
महत्िकाुँक्षी योजनाको रुपमा २८०० लम. उचाईमा 
रहेको माररङमा एकीकृि कृवर् अनसुन्िान केन्रको 
विकास गनत लागेको र प्रदेश सरकारले पलन 
माररङलाई कृवर् र पयतटनसुँग सम्बश्चन्िि योजना 
िथा कायतक्रमबाट सहयोग गनत माग गनुतभयो । 
कोरोना सन्रासका कारण शहर पसेकाहरु गाउुँ 
फकत न थालेकोले उनीहरुलाई कृवर् पेशामा आकवर्ति 
गनुत चनुौलि रहेको र उि जनशश्चि गाउुँमै 
वटकाउन सकेमा शहर र गाउुँको जनघनत्ि, 
बजारीकरण र अथतिन्रमा समेि सन्िलुन गनत 
सवकने अिसर आएको बिाउनभुयो । कन्रेन्समा 
अध्यक्ष रामसरु बढुा मगरबाट गाउुँपाललकामा कृवर् 
िथा पश ु विकासका क्षेरमा भएका प्रगलि, 
मन्रालयद्वारा सम्पाददि कायत र आगामी रणनीलिका 
साथै गाउुँपाललकाले प्रदेश सरकारसुँग गरेको अपेक्षा 
र आगामी आलथतक िर्तको बजेट, नीलि िथा 
कायतक्रममा समेट्नपुने विर्यहरुमालथ पाललकाको 
िारणा राख्नभुएको लथयो।  
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दस्िािेजः 

लमलि २०७७ बैशाख १७ गिे बिुबारका ददन कृवर्, भलूम व्यिस्था िथा सहकारी 
मन्रालयका माननीय मन्री आरिी पौडेलसुँग रोल्पा र रुकुम (पूित) श्चजल्लाका पाललका 
प्रमखुहरुसुँगको लभलडयो कन्रेन्स बैठकमा भएको कुराकानीमा भमेू गाउुँपाललकासुँग 

सम्बश्चन्िि विर्यिस्िकुो संश्चक्षप्त वटपोट 

गाउँपाललका अध्यक्ष श्री रामसुर बुढा मगरद्वारा प्रस्ततु  
गाउुँपाललकाबाट भएका कायतहरु 

क) कृवर् 

a. माररङ कृवर् अनसुन्िान केन्र 

i. कम्पोष्ट मल खाडल ४ िटा लनमातण ii. कृवर् औजार उपकरण खररद 

iii. २ िटा ग्रीन हाउस लनमातण, १ प्लट िरकारी नसतरी लनमातण 

 

b. कृवर् 

• ७५ प्रलिशि अनदुानमा दलहन बाली (मसरुो, लसमी, िोरी, भटमास केराउन) लबउ, अन्न अनाजका लालग मकै, 
गहुुँको बीउ कृर्कहरुलाई वििरण 

• ७५ % अनदुानमा मशेीनरी औजार वििरण (आरी ३७, चक्कु ३१, कैं ची ३७, ग्राश्चफ्टङ टेप ३१) अन्य बाुँकी 
वििरण 

• पोर्णका लालग करेसाबारी प्रिद्धतन गनत २००० िरकारी वकट बीऊ वििरण 

• िरकारी फलफूल खाद्यान्न बाली उत्पादन सम्बन्िी कृर्कहरुलाई ३ ददने िाललम सम्पन्न 

• मागमा आिाररि ५०% अनदुानमा कृवर् व्यिसाय सञ्चालन गनत व्यश्चि, कृर्क समूह सहकारीलाई ४ िटा फलफूल 
नसतरी, १० िटा व्यिसावयक िरकारी खेिी अनदुान सम्पन्न 

• ५२ िटा प्लावष्टक टनले, १०५० हलिुा िेद, ४५०० नास्पलि साइन, ९६० स्याउको वििरुिा, ७५० दाुँिे ओखर 
साइन र ७५ वकिीको विरुिा वििरण सम्पन्न, ७५ % अनदुानमा ४० कृर्कलाई ४० थान घार, १२ िटा घमु्िी, 
आिार चाका ४ वकलोग्राम र १२ जोडा पञ्जा र क्िीन गटे १० िटा वििरण 

• ६ िटा घशु्चम्ि िाललम र १ पाललकास्िरीय िाललम सम्पन्न 

• ७ साना लसंचाई पोखरी लनमातण र  ३ माछा पोखरी लनमातण, खाबाङबगर र चनुबाङमा कृवर् उपज संकलन केन्र 
भिन लनमातण भएको छ । आगामी आलथतक िर्तदेश्चख सहकारीमाफत ि सञ्चालनमा ल्याइन े

• कृवर् व्यिसाय प्रिद्धतन र उत्पादकत्ि िृवद्ध िथा िास्िविक कृर्क पवहचानका लालग कृवर् सिेक्षण प्रवक्रयामा रहेको 
ख) पशपंुक्षी 

a. जनुोवटक रोग सम्बन्िी स्कुल श्चशक्षा सम्पन्न, ७५ प्रलिशि अनदुानमा ३ िटा उन्नि राुँगा वििरण 

b. बंगरुको बीर खररद िथा वििरण ३ िटा सम्पन्न, आन्िररक िथा बाह्य पररजीिी लनयन्रण िथा उपचार सम्बन्िी 
कायत लनयलमि भैरहेको 

ग) सहकारी 
a. गाउुँपाललकामा दिात भएका सहकारी ३ सहकारी लडलभजन दाङबाट हस्िान्िररि ९ गरी जम्मा १२ िटा सहकारी  

b. अश्चघल्लो आलथतक िर्तमा गाउुँपाललकामा कायतक्षेर भएका सबै सहकारी संस्थाहरुलाई ७ ददने सहकारी लेखा िथा 
व्यिस्थापन सम्बन्िी िाललम सम्पन्न 

c. सबै सहकारी संस्थाहरुको संस्थागि विकासका लालग टेबलु, दराज, कम्प्यूटर उपलब्ि गराइएको ।  

d. सहकारीलाई व्यिस्थापन प्रणालीसुँग टाइ अप गनत नसवकएको । लडश्चजटल लडभाइड र सूचना िथा सञ्चार 
प्रविलिको विकास नहुुँदा अनलाईन अद्यािलिक र ररपोवटतङमा समस्या 

कृवर् मन्रालयसुँग गाउुँपाललकाको अपेक्षा 
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क) कृवर् 

a. कोल्ड स्टोर लनमातण 

b. माररङ कृवर् अनसुन्िान केन्रका लालग 
पयतटनसुँग जोडेर अनसुन्िान र पयतटकीय 
विकासका लालग अनदुान 

c. अगातलनक उत्पादन प्रिद्धतन कायतक्रम  

d. कृवर् िस्िमुा आिाररि भ्याल ुचेन्ज गरी 
ड्राइफूट उद्योग सञ्चालनका लालग अध्ययन 
िथा उद्योग लनमातण सहयोग 

e. कृवर् थोक बजार, संकलन केन्र प्रिद्धतन 
सम्बन्िी कायतक्रम 

f. कृवर् यन्र, पूिातिार सहयोग कायतक्रम 

g. रेथाने बाली संरक्षण, बालीनाललको आनिंुश्चशकी स्रोि 
संरक्षण सम्बन्िी कायतक्रम 

h. अगातलनक उत्पादन िथा बजारीकरणका लालग रैथानी 
बीउ, स्थानीय बाली सम्बन्िी ज्ञान र प्रविलिमूलक 
कायतक्रम 

i. कृवर् विविलिकरण, व्यिसायीकरण िथा औद्योलगकरणका 
लालग क्षेरगि योजना िजुतमा सहयोग (रणनीलिक 
योजना) 

ख) पश ुसेिा 
a. भेटेनरी जनस्िास््य, जनुोवटक रोग 

उपचार कायतक्रम 

b. रेन्बो ट्राउट माछापालन 

c. पशजुन्य उत्पादन िृवद्ध र बजारीकरण 
माफत ि पश ुउद्योग व्यिसायीकरण प्रिद्धतन 
कायतक्रम 

d. पशपुन्छी पालक कृवर् उद्यमीको नयाुँ 
प्रविलिसुँग सम्बश्चन्िि क्षमिा अलभिृवद्ध 
िथा सशश्चिकरण 

e. पशपुञ्छी बजार पूिातिार, पश ुफामत विकास  

f. उन्नि पश ुपालन प्रिद्धतन िथा नश्ल सिुारका लालग AI 

Center स्थापना 
g. ५० भन्दा मालथ भेडाबाख्रा पालन गनलेाई अनदुान र 

बीमाको व्यिस्था 
h. सहकारीमाफत ि सञ्चालन पश ुफामतहरुलाई आिश्यक 

पूिातिार, ठाउुँ र हािापानी अनसुारको उन्नि जािको पश ु
बीउ, दाना घाुँसको व्यिस्था 

ग) सहकारी 
a. कृवर् कायतका लालग ऋण लगानी गनत 

सहकारीमाफत ि ऋणको व्यिस्था (जस्िो 
बीउुँ पूुँजी) 

b. उत्पाददि िस्िलुाई सहकारीमाफत ि 
संकलन र बजार व्यिस्थापन गनतका 
लालग गाडीको अनदुानको व्यिस्था 
(कृर्कको घरमै पगुेर संकलन) 

c. सहकारी संस्थाहरुलाई CoPO MIS सम्बन्िी सहकारी 
हेने कमतचारी र सहकारीका प्रलिलनलिहरुलाई िाललमको 
व्यिस्था गन े

d. सहकारी दिात, विलनयम स्िीकृलि िथा संशोिन, दिात 
खारेजी, एकीकरण, लेखापरीक्षण, ललश्चक्िडेशन सम्बन्िी 
कमतचारीको क्षमिा विकास कायतक्रम 

आगामी कायतक्रमहरु कस्िो हनुपुछत ? 

• सरकारी र लनजी क्षेरको संयिु लगानीमा 
साितजलनक जग्गाको उपयोग गने 

• कृवर् उद्यमीलाई अनदुान ददन ेर प्रिद्धतन गने 
खालका कायतक्रम 

• प्राङ्गाररक खेिी र करार खेिी लनरन्िरिा 
• अगातलनक बाली, िरकारी, फलफूल अनदुान र 

बजार व्यिस्थापन 

• कोरोना सन्रासका कारण गाउुँ फकेका यूिाहरुलाई 
गाउुँमै वटकाइराख्न र बाुँझो जग्गाको अलिकिम उपयोग 
गने खालको ठोस योजना कायतक्रम ल्याउनपुन े

• उत्कृष्ट कृर्क परुस्कार 

• कृवर् प्रदशतनी मेला 
• एक टोल एक प्राविलिक 

• बाली िथा पश ुबीमा 
• कृवर् उद्यमी अनदुान िथा प्रिद्धतन 

• स्थानीय उत्पादन ढुिानी अनदुान  

• िास्िविक कृर्क सहलुलयि र अनदुान कायतक्रम 

• बाुँझो जग्गामा सामूवहक खेिी प्रणालीको विकास 

• घर घरमा कम्पोष्ट मल खाडल र करेसाबारी लनमातण 
कायतक्रम 

 

माननीय मन्रीज्यूले राख्नभुएको िारणाको संश्चक्षप्त बुुँदाहरु 
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• रुकुम (पूित) श्चजल्लालाई अगातलनक उत्पादनको श्चजल्लाको रुपमा श्चचनाऔ ं। अगातलनक कायतक्रमका लालग प्रस्िाि आव्हान 
भए बमोश्चजम जसरी पलन लनिेदन पेश गने,  छनौट कायत यसै िर्त नै हनु्छ । 

• िकसेरमा भेडाको स्रोि केन्र बनाउने योजना रहेको छ । रुकुममा कृवर् र पशपंुक्षीको एकीकृि कायातलय खुल्दैछ ।  

• सानो सानो अनदुानमा प्रदेश लाग्ने छैन । साना वकसानलाई स्थानीय पाललकाले न ैश्चचन्छ िसथत प्रदेश सरकारले सशित 
बजेट बनाएर पठाउने छ । त्यसको योजना पाललकाहरुले बनाउनपुछत । जस्िो एक घर एक करेसाबारी, पषु्प खेिी 

• श्चचस्यान केन्र स्थापनाः एक पाललका एक श्चचस्यान केन्र लनमातण हनु ेभएकाले पाललकाको आिश्यकिा पवहचान गरी 
लसफाररश गरी पठाउने । 

• मखु्यमन्री ग्रामीण विकास कायतक्रमबाट पशपुञ्छी ल्याब बनाउने कुरा भएको लथयो । त्यसलाई सम्पन्न गनुतपर् यो 
• कृवर् र सहकारीलाई साझा बझुाईमा ललन े। सहकारीलाई कृवर्सुँग सुँगै ल्याउनपुछत ।  

• कृवर्का लालग पाललकाको विशेर् प्राथलमकिा हो ? हेनत र लसक्न लायक स्रोि बनाउने महत्िकांक्षी योजना बनाउनपुछत ।  

• मखु्यमन्री ग्रामीण विकास कायतक्रमसुँगै गररबी लनिारण कायतक्रममा एकजनालाई कश्चम्िमा २० हजार सहयोग गररनछे ।  

• सलुभ कजात कायतक्रमः कृर्कले काम गरेमा ब्याज सरकारले लिने १) सहकारी विकास कोर्बाट सहकारीले ब्याज 
लिररददनेछ। कोर्को १० गणुासम्म प्रदेशले सहयोग गनेछ २) १ करोडको लगानीमा १० प्रलिशिसम्म ब्याज ददने जसका 
लालग मन्रालयले एक श्चजल्ला एक ऋण सहजकिात लनयिु गनेछ । भेटनरी र कृवर् सहजिाका लालग लसफाररश गनछे ।  

• भूलम व्यिस्थाका सम्बन्िमा प्लवटङ रोक्नका लालग ऐन बनाएर व्यिश्चस्थि गनुतपछत ।  

• फलफूल पकेट क्षेर विर्म कायतक्रमका लालग ज्ञानकेन्रसुँग सहकायत गनुतपछत । बाख्रा लमसन कायतक्रम 

• १० लाख सम्म ऋण लगानी (स्थानीय सरकारले लसफाररश गरेमा) एउटा पाललकामा ६ जना प्राविलिक आिश्यक छ । 
स्थानीय िह जनशश्चिविवहन छ । त्यसलाई पलन प्रदेश सरकारले चासो राश्चखराखेको छ ।  

• सामदुावयक िनमा रहेको जग्गामा कृवर् िनको रुपमा विकास गनत उपयोग गरौं । कृवर् िन कायतक्रम प्रदेश सरकारबाट 

• पश ुिथा बाली बीमा कायतक्रम सम्बश्चन्िि श्चजल्लाका लबमा कम्पनीलाई श्चजम्मेिारी ददइनेछ ।  

• हाम्रो प्रदेश बीउको लालग राम्रो छ । कृवर्को बजारीकरणका लालग सहकारीमाफत ि गनुतपछत । सरकारले लगानी र रेखदेख 
गनुतपछत । सहकारीले कश्चम्िमा ३० प्रलिशि लगानी कृवर्मा गनुतपने कानूनी व्यिस्था ।   

• करार खेिीः पाललकासुँगको सहकायतमा गने (ररटायडत कमतचारी, स्थानीय कृर्क, इच्छुकलाई जोड्न सवकन्छ) 
 
 

रेतियो शशक्षा कायकु्रम साप्ताहिक समीक्षा 
१९ बैशाख २०७७, खाबाङबगर ।  

नेपाल सरकारद्वारा जारी लकडाउनका कारण प्रभाविि 
श्चशक्षालाई लनरन्िरिा ददन िथा एस.ई.ई. परीक्षा ददन े
विद्याथीहरुलाई लश्चक्षि गरी रेलडयो पूिी रुकुम 
१०३.४ मेगाहजतबाट भमेू गाउुँपाललकाद्वारा उत्पादन 
भई लबहान, ददउुँसो र साुँझ प्रशारण हनु े रेलडयो श्चशक्षा कायतक्रमको साप्तावहक समीक्षा बैठक भएको छ। 
बैठकले अश्चघल्लो हप्ताभन्दा यो हप्तामा कायतक्रम िलुनात्मक रुपमा प्रभािकारी हुुँदै गएको लनश्कर्त लनकाल्दै 
एउटा विर्यको कक्षा १५ लमनेटलाई लनरन्िरिा ददने लनणतय गरेको छ। गाउुँपाललका अध्यक्ष रामसरु बढुा 
मगरज्यूको अध्यक्षिामा भएको समीक्षा बैठकमा गाउुँपाललका उपाध्यक्ष मनकुमारी बढुा विष्ट, प्रमखु 
प्रशासकीय अलिकृि चन्रलसंह शे्रष्ठ, श्चशक्षा अलिकृि कौशल कुमार लििारी, स्रोि श्चशक्षकहरु राम बहादरु पनु, 
झलुप्रसाद गरुुङ, अलनल आचायत, हररबहादरु थापा, रामचन्र दाहाल, लबशाल गौिम, लोक प्रसाद शमात, मोहन 
बढुा र वहरा बढुाको उपश्चस्थलि रहेको लथयो ।  

 



भमू ेसाप्ताहिक गततविवि                     िरु्ः २   अङ्कः १६  २०७७ बैशाख २२ सोमबार 

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

५३ औ ंकायपुाशिका बैठक सम्पन्न  

 

२१ बैशाख २०७७, खाबाङबगर ।  

भमेू गाउुँपाललका गाउुँ कायतपाललकाको ५३ औ ं
बैठक सम्पन्न भएको छ । कायतपाललकाले स्थानीय 
दर रेट लनिातरण, रेलडयो श्चशक्षा कायतक्रम, बाुँझो 
जग्गाको वििरण संकलन, रासायलनक मल िथा 
कीटनाशक और्िी लनरूत्साहन सम्बन्िी प्रस्िािहरु 
मालथ लनणतय गरेको छ ।  

गाउुँ कायतपाललकाको बैठकमा पेश भएका 
प्रस्िािहरुमध्ये पवहलो प्रस्िािमा स्थानीय दर रेट 
लनिातरण सम्बन्िमा सलमलिले पेश गरेको 
मस्यौदालाई अध्ययन गरी कायतपाललका 
सदस्यहरुले सझुाि ददने लनणतय गरेको छ । त्यस्िै 
अन्य प्रस्िािहरु मालथ लनणतय गदै रेलडयो श्चशक्षा 
प्रभािकारी भएकाले आिश्यक रकम व्यिस्था गने 
र रेलडयो श्चशक्षा कायतक्रम मापदण्ड स्िीकृि गने, 
कोरोना भाइसर लनयन्रणका लालग खवटने 
स्िास््यकमी िथा अन्य कमतचारीहरुलाई सरुु 

िलब स्केलको ५० प्रलिशि जोश्चखम भत्ता 
उपलब्ि गराउने, बाुँझो जग्गा वििरण संकलन 
गरी बाुँझो जग्गा सदपुयोगको उपयिु नीलि 
अवङ्गकार गने, गाउुँपाललकालाई अगातलनक 
गाउुँपाललकाको रुपमा विकास गनत रासायलनक मल 
िथा कीटनाशक और्िीहरु लनरुत्साहन गने लनणतय 
कायतपाललकाले गरेको छ ।  
 

गाउुँपाललका अध्यक्ष श्री रामसरु बढुा मगरको 
अध्यक्षिामा बसेको बैठकमा कूल १७ जना 
कायतपाललका सदस्यहरुमध्ये १५ जना कायतपाललका 
सदस्यहरुको उपश्चस्थलि रहेको लथयो । बैठकको 
सञ्चालन िथा सहजीकरण प्रमखु प्रशासकीय 
अलिकृि चन्रलसंह शे्रष्ठले गनुतभएको लथयो ।  
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मिमि २०७७।०१।२१ को कार्यपामिका बैठकको प्रस्िाव िथा मिर्यर्को संमिप्त व्र्होरा 

मिर्यर् िं. १: 

प्रस्ताव नं. १ का सम्बन्धमा छलफल गर्ाा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को र्फा १३ बमोजिम स्थानीय तहहरुले आफ्नो के्षत्रजिको जनमााण काया तथा अन्य सेवा प्रयोिनका लाजग 

जनमााण सामाग्री, ज्याला, िाडा तथा महसुलको स्थानीय र्र रेट आजथाक वर्ा सुरु हुनुिन्र्ा १५ जर्न अगावै स्वीकृत गनुापने िएकाले आगामी आजथाक वर्ा २०७७।०७८ का लाजग स्थानीय र्र 

रेट जनधाारण सजमजतले तिुामा गरेको ड्राफ्टमाजथ कायापाजलका सर्स्यहरुले अध्ययन गरी अन्य सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरी सजमजतलाई सुझाव पेश गने जनणाय गररयो ।  

मिर्यर् िं. २: 

प्रस्ताव नं. २ का सम्बन्धमा छलफल गर्ाा हाल जवश्विर फैजलरहेको कोरोना िाइरस (कोजिड-१९) रोकथाम तथा प्रजतकायाका लाजग नेपाल सरकारले िारी गरेको लकडाउनका कारण 

एस.ई.ई. परीक्षा स्थजगत हुनुका साथै सबै पठनपाठन ठप्प िएकोले गाउँपाजलका जशक्षा सजमजतको जमजत २०७७।०१।०७ को जनणायानुसार जशक्षा, यूवा तथा खेलकूर् शाखाको चालु आजथाक 

वर्ा २०७६।०७७ को स्वीकृत वाजर्ाक कायाक्रमको खचा नहुने शीर्ाकबाट व्यय हुने गरी एस.ई.ई. लजक्षत रेजडयो जशक्षा कायाक्रम जमजत २०७७।०१।११ गतेरे्जख सञ्चालन िएकोमा तपजसल 

शीर्ाकहरुबाट खचा गने गरी कायाक्रम अनुमोर्न गरी गाउँपाजलकारे्जख रेजडयोसम्म पुगी सामाग्री रेकडा तथा रेजडयो जशक्षा कायाक्रम सञ्चालन गना स्रोत जशक्षकहरुको पाररश्रजमक र श्रव्य-दृष्य 

जशक्षा कायाक्रम कायाजवजध स्वीकृत गने जनणाय गररयो ।  

िपमसि 

क्र.स.ं कार्यक्रिको िाि मवमिर्ोमिि बिेट कैमिर्ि 

१ बालजवकास केन्रका सकाहरुका लाजग मन्टेश्वरी ताजलम ३०००००  

२ लेखा तथा जिन्सी व्यवस्थापन सम्बन्धी ताजलम १५००००  

३ शैजक्षक भ्रमण कायाक्रम सञ्चालन ३८५०००  

४ शैजक्षक मेला तथा जवज्ञान प्रर्शानी कायाक्रम आयोिना ३०००००  

स्रोि मििक पाररश्रमिक 

क्र.स.ं मववरर् रकि कैमिर्ि 

१ प्रजत कक्षा वापतको पाररश्रजमक रु. १२००।-  

२ खािा खचा रु. २००।-  

३ यातायात खचा (रै्जनक) प्रचजलत यातायात र्र बमोजिम  

मिर्यर् िं. ३: 

प्रस्ताव नं. ३ का सम्बन्धमा छलफल गर्ाा जवश्विर फैजलरहेको कोरोना रोग (कोजिड-१९) को रोकथाम तथा प्रजतकायाका लाजग नेपाल सरकारले िारी गरेको लकडाउनलाई सबै वडामा 

प्रिावकारी रुपमा कडाईका साथ पालना गराउन सबै वडा कायाालयहरूबाट आवश्यक समन्वय र सहिीकरण गरै् तपजसल बमोजिम गनेेः 

१) हाल गाउँपाजलकाबाजहरबाट आएका व्यजिहरुलाई जनगरानीमा राखी सकेसम्म होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था जमलाउने र अटेर गने व्यजिलाई सम्बजन्धत गाउँ/टोल/वडामा 

िएको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था जमलाउने, 

२) क्वारेन्टाइनमा आधारिूत आवश्यकता र सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था सम्बजन्धत वडा कायाालयले जमलाउने व्यवस्था जमलाई क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यजिहरुको जनयजमत स्वास््य 

अवस्था र जववरण गाउँपाजलकामा जनयजमत अपडेट गररराख्ने,  

३) वडाका सबै स्वास््य संस्थाहरुबाट आवश्यक और्धी तथा PPE सेट लगायत सामाग्रीहरुको व्यवस्था गरी स्वास््य चेक िाँचको व्यवस्था जमलाइएकाले वडा सजमजत तथा 

वडा कायाालयहरुले स्वास््यकमीहरु कायाालयमा जनयजमत हाजिर िए निएको, आवश्यक और्धी तथा सामाग्रीहरु िए निएको यकीन गरी प्रजतवेर्न गने, 

४) लकडाउनको अवस्थामा चोरी डकैती,  बालजहंसा तथा यौन रू्व्यावहारका घटनाहरु घट्न सक्ने िएकाले आवश्यक सतका ता अपनाई जनगरानी समेत गने व्यवस्था जमलाउने ।  

५) कोजिड-१९ कोरोना िाइरसको संक्रमण िोजखम जनयन्त्रणमा नआएसम्म र लकडाउन िारी रहेको अवस्थासम्म स्वास््य संवेर्नशीलतालाई ध्यानमा राखी स्थानीय तहमा हुने 

ठूला िमघट, पूिा चाड पवा, सामाजिक कायाहरु, िोिितेर, उत्सव एवं पवाहरुमा रोक लगाउँरै् त्यस्ता कायाक्रममा सहमागी नहुन सम्बजन्धत वडा कायाालयले सूचना िारी 

गरररहने । 

मिर्यर् िं. ४: 

प्रस्ताव नं. ४ का सम्बन्धमा छलफल गर्ाा प्ररे्श सरकार, ५ नं. प्ररे्शको आजथाक वर्ा २०७६।०७७ को स्वीकृत वाजर्ाक जवकास कायाक्रम बमोजिम यस गाउँपाजलकालाई सशता अनुर्ान 

पँूिीगततफा  प्राप्त आयोिनाहरुमध्ये “आधारिूत जवद्यालय िवन जनमााण र घेराबार” शीर्ाकमा जवजनयोजित रु. १००००००।– (र्श लाख मात्र) रकम श्री आधारिूत जवद्यालय िूमे ५ सेराबाङ 

लाई छनौट गरी तत्काल योिना कायाान्वयन गने । 

मिर्यर् िं. ५: 

प्रस्ताव नं. ५ का सम्बन्धमा छलफल गर्ाा हाल जवश्विर फैजलरहेको कोजिड १९ कोरोना िाइरस जनयन्त्रण तथा रोकथामका लाजग महामारी अवजधिर खजटने स्वास््यकमी तथा अन्य 

िनशजिलाई तपजसल बमोजिम अजतररि ित्ता उपलब्ध गराउनेेः 

िोमिि भत्ता िापदण्ड 

१. संक्रमणको आशंका लाजग आइसोलेसनमा राजखएका वा संक्रमण पुजि िई उपचारमा रहेका जबरामीको उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न िनशजि तथा संक्रमणको शंकास्पर् तथा पुजि 

िएका जबरामीको नमुना संकलन गने िनशजिलाई नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलबको स्केलको सय प्रजतशत ।  

२. संक्रमणको आशंका लाजग आइसोलेसनमा राजखएका वा संक्रमण पुजि िई उपचारमा रहेका जबरामीको उपचारमा अप्रत्यक्ष संलग्न र इमेजिङ सेवा प्रर्ायक िनशजिलाई नेपाल 

सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ७५ प्रजतशत ।  

३. प्रयोगशाला परीक्षणका लाजग संकलन गररएको नमुना प्याजकङ तथा ओसारपसारमा संलग्न तथा आइसोलेसनमा राजखएका र संक्रमण पुजि िई उपचारत जबरामीको ओसारपसारमा 

संलग्न सवारीसाधनमा कायारत िनशजिलाई र्ोहोरो नपने गरी नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ५० प्रजतशत ।  

४. कोजिड-१९ परीक्षण गने प्रयोगशालामा कायारत िनशजिमध्येको प्रत्यक्ष रूपमा परीक्षण तथा प्रमाणीकरणमा संलग्न िनशजिलाई र्ोहोरो नपने गरी नेपाल सरकारले तोकेको सुरु 

तलब स्केलको  १००  प्रजतशत । 

५. कोजिड-१९ का जबरामीसँग सम्पका मा आएकाको खोिी र परीक्षणमा खजटएका स्वास््यकमीलाई १०० प्रजतशत ित्ता  

६. महामारी अवजधिर स्वास््य संस्थाका सम्पूणा कमाचारीलाई (िहाँ सेवाग्राही कोरोना वा िुनसुकै स्वास््य समस्याको उपचार वा परामशा जलन सक्छन्) ५० प्रजतशत   

७. कोरोना जनयन्त्रण तथा रोकथाममा सहयोग पुर् याउने िनशजिलाई नेपाल सरकारले तोकेको सुरु तलब स्केलको ५० प्रजतशत । 

िोमिि भत्ता प्राप्त गिय पुर् र्ाउिुपिे प्रमक्रर्ा 

१. काममा खटाएको प्रमाण वा खजटएको स्थानमा काया गरेको प्रमाजणत हाजिरी, 
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२. क्वारेन्टाइनको हकमा क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यजिको अजिलेख, िाँच गरेको कागिात 

३. जफिर (ज्वरो) जक्लजनकका हकमा जफिर जक्लजनक सञ्चालन गरेको प्रमाण तथा जफिर जक्लजनकमा चेकिाँच गरेका व्यजिको जववरण,  

४. उपचारमा संलग्न िनशजिका हकमा सुरु परीक्षण गरेका, आइसोलेसनमा राखेका तथा संक्रमणको पुजि िएर उपचार गरेका जबरामीको जववरण,  

५. इमेजिङ सेवा प्रर्ायकका हकमा कोजिड-१९ का शंकाष्पर् तथा पुजि िएका जबरामीलाई इमेजिङ सेवा प्रर्ान गरेको जववरण, 

६. प्रयोगशाला परीक्षणमा संलग्न िनशजिका हकमा नमुना संकलन गररएका तथा प्रयोगशाला परीक्षण गररएका व्यजिको जववरण ।  

मिर्यर् िं. ६: 

प्रस्ताव नं. ६ का सम्बन्धमा छलफल गर्ाा हाल जवश्विर महामारीको रुपमा फैजलरहेको कोरोना िाइरस (कोजिड १९) रोकथाम तथा जनयन्त्रणका लाजग नेपाल सरकारबाट गत चैत्र ११ 

गतेरे्जख िारी गररएको लकडाउन जनरन्तर चजलरहेको र यो अवस्थामा सामाजिक रू्री कायम गरेर मात्र आयोिना तथा कायाक्रम सञ्चालन गनुापने िएकाले तपजसल बमोजिमका शीर्ाकहरुमा 

जवजनयोजित रकम कोरोना प्रजतकाया रोकथाम तथा जनयन्त्रणका लाजग स्वीकृत कायाक्रम र कायायोिना बमोजिम खचा गने गरी प्रकोप व्यवस्थापन कोर् खातामा रकम ट्रान्सफर गनेेः 

िपमसि 

क्र. स.ं िर्य िीर्यक िं. िर्य िीर्यक मवमिर्ोमिि रकि घटाउिे रकि कैमिर्ि 

१ घरेलु तथा साना उद्योग माग र औजचत्यमा आधाररत प्रवर्द्ान कायाक्रम २२५२२ १०००००० ७०००००  

२ आजर्वासी िनिाजत लजक्षत कायाक्रम २२५२२ २८७००० २८७०००  

३ पयाटन प्रवर्द्ान कायाक्रम २२५२२ ५००००० ३०००००  

४ सहकारी क्षमता जवकास कायाक्रम २२५१२ ४००००० ४०००००  

५ सुशासन प्रवर्द्ान रणनीजत कायाान्वयन २२५२२ ६००००० ५०००००  

६ स्थानीय िार्ा संस्कृजत संरक्षण तथा पवार्द्ान कायाक्रम २२५२२ १५००००० १५०००००  

७ यूवा जवकास तथा खेलकूर् कायाक्रम २२५२२ १७००००० ७०००००  

८ सेवा र परामशा खचा २२४११ १३००००० १३०००००  

९ अन्य भ्रमण खचा २२६१९ ४००००० ४०००००  

१० पयाटन के्षत्र गुरुयोिना ३११३५ १५००००० १५०००००  

११ दृष्यावलोकन स्थल जनमााण सम्िाव्यता अध्ययन ३११३२ १०००००० १००००००  

१२ आजर्वासी िनिाजत संग्रहालय जवस्तृत पररयोिना जनमााण ३११३५ १५००००० १५०००००  

१३ जवपर्् व्यवस्थापन क्षमता जवकास कायाक्रम २२५२२ ५०००० ५००००  

१४ िेररडाँडा संग्रहालय गुरुयोिना जनमााण ३११३५ १५००००० १५०००००  

मिर्यर् िं. ७: 

प्रस्ताव नं. ७ का सम्बन्धमा छलफल गर्ाा जवश्विर फैजलरहेको कोरोना िाइरस रोकथाम तथा जनयन्त्रणका लाजग नेपाल सरकारले िारी गरेको लकडाउनका कारण मिरु्र, असहाय र जवपन्न 

पररवारको रै्जनक छाकमा प्रिाजवत पना सक्ने िएकाले अजतजवपन्न तथा मिरु्रहरुलाई मापर्ण्ड बमोजिम राहत जवतरण गने र प्रत्येक व्यजिलाई मास्क र साबुन जवतरण गने कायापाजलकाको 

जनणायानुसार राहत जवतरण िई खचा सोधिनाा तथा िुिानीका लाजग पेश िएको तपजसल बमोजिमको खचा िुिानी गने जनणाय गररयोेः 

िपमसि 

वडा िं. राहि मविरर् संख्र्ा िास्क िथा साबुि प्राप्त गिे पररवार संख्र्ा भुक्तािी हुिे रकि रु. 

९    

६    

मिर्यर् िं. ८: 

प्रस्ताव नं. ८ का सम्बन्धमा छलफल गर्ाा िूमे गाउँपाजलका अन्तगातका गाउँ टोलहरुमा स्थानीय परम्परागत रीजत, ररवाि, चालचलनमा क्रजमक रुपमा आएको जवकृजतलाई रोकी प्रथा परम्परा 

मौजलक संस्कृजतलाई िोगाइ राख्न र रीजत ररवािलाई व्यवजस्थत गना स्थानीय संजहता कानून बनाई पेश गना जवधायन सजमजतलाई सैर्द्ाजन्तक सहमजत जर्ने ।  

मिर्यर् िं. ९: 

प्रस्ताव नं. ९ का सम्बन्धमा छलफल गर्ाा गाउँपाजलका के्षत्रिर रहेका बाँझो िग्गा सरु्पयोग गने नेपाल सरकारको नीजत बमोजिम िूमे गाउँपाजलकामा खेतीयोग्य िग्गा के कजत रहेका छन् 

सोको जववरण अद्यावजधक गना आवश्यक िएकाले सबै वडा सजमजतका प्रजतजनजधहरुले वडामा रहेका बाँझो िग्गाको जववरण संकलन गरी गाउँ कायापाजलकाको कायाालयमा पठाउने व्यवस्था 

जमलाउने ।  

मिर्यर् िं. १०: 

प्रस्ताव नं. १० का सम्बन्धमा छलफल गर्ाा “अग्यााजनक उत्पार्न िूमेको पजहचान” िन्ने नारा बमोजिम िूमे गाउँपाजलकामा रासायजनक मल तथा कीटनाशक और्धी जनरुत्साजहत गरी 

अग्यााजनक उत्पार्नलाई प्रोत्साहन गना कीटनाशक और्धी तथा रासायजनक मल जित्रन र प्रयोग गना नजर्न सबै वडा कायाालयहरुले आवश्यक व्यवस्था जमलाउने ।  

 

भमू ेकोरोना रोकथाम तथा तनयन्त्रणका िातग रकम सियोग 
२१ बैशाख २०७७, खाबाङबगर ।  

विश्वभर फैललरहेको नोभल कोरोना भाइरस पूितियारी िथा 
प्रलिकायतका लालग गदठि गाउुँपाललकास्िरीय समन्िय सलमलिको 
बैठकको लनणतयानसुार स्थावपि "भमेू कोरोना रोकथाम िथा 
लनयन्रण कोर्" खािामा सहयोग प्राप्त भएको छ ।  
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भमेू गाउुँपाललकाभरका लनमातण व्यिसायीहरुले संयिु रुपमा भमेू गाउुँपाललकाका प्रमखु प्रशासकीय अलिकृि 
चन्रलसंह शे्रष्ठलाई रु. ३०,०००।– (िीस हजार मार) हस्िान्िरण गरेका छन ् । भमेू गाउुँपाललकाका 
आमोल लनमातण सेिा प्रा.लल., खाम विल्डसत प्रा.लल., सन्िोर् लनमातण सेिा, स.श्चज.स. लनमातण सेिा, ब्लू माउन्टेन 
सेिा, गलडल लनमातण सेिा, नविन इन्फोटेक, सनलाइट इश्चन्जलनयररङ, जय विकास लनमातण सेिा, प्रभाि लनमातण 
सेिाले कोरोना राहि कोर्मा संयिु रुपमा सहयोग गनुतभएको हो ।  

गाउुँपाललकाको कोरोना लनयन्रण िथा प्रलिकायत योजना कायातन्ियनका लालग हालसम्म प्राप्त सहयोग 

क्र.स.ं प्राप्त मिति 
योगदान गन े

व्यति/ससं्थाको 
नाि 

जिल्ला न.पा./गा.पा. वडा टोल काययरि, पद रकि  
जिन्सी 
सहयोग 

कैफियि 

  २०७६।१२।१५ भूिे गापाबाट  
रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका 

- -   १०००००     

१ २०७६।१२।१५ रािसुर बुढा िगर 
रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका २ काँक्री 

गाउँपाजलका अध्यक्ष, 
भूिे गाउँपाजलका ५०००     

२ २०७६।१२।१५ चन्द्रजसिंह श्रेष्ठ रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका ३ झुम्लाबाङ प्र.प.अ., भूिे 

गाउँपाजलका १००००     

३ २०७६।१२।२० रुकुिकोट उद्योग 
वाणिज्य संघ 

रुकुि 
(पूवय)     रुकुिकोट डडटोल साबुन - 25, िास्क - ५०० Pc   

४ 
२०७६।१२।२० 
र २१ गिे 

जिल्ला सिन्वय 
समितिको 
कायायलय 

रुकुि 
(पूवय) 

(नेपाल सरकार 
र प्रदेश 
सरकार) 

  रुकुिकोट 
िास्क ११५० Pc, PPE Set - ७, Gloves - 
100 Pcs.   

५ २०७६।१२।२२ पञ्चबहादुर रोका रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका ८ कोिाय ८ नं वडाध्यक्ष, भूि े

गाउँपाजलका २०००     

६ २०७६।१२।२२ देव बहादरु बुढा रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका ६ िहि ६ नं वडाध्यक्ष, भूिे 

गाउँपाजलका २०००     

७ २०७६।१२।२२ नर बहादुर बुढा रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका ६ िहि २ नं वडाध्यक्ष, भूिे 

गाउँपाजलका १५००     

८ २०७६।१२।२२ रािचन्द्र पुन 
रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका ६ िहि 

१ नं वडाध्यक्ष, भिूे 
गाउँपाजलका १५००     

९ २०७६।१२।२२ िनकुिारी बुढा 
तवष्ट 

रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका ९ चुनबाङ गाउँपाजलका उपाध्यक्ष, 

भूिे गाउँपाजलका ३०००     

१० २०७६।१२।२२ िनकुिारी बुढा रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका 

7 लाबाङ काययपाजलका सदस्य, 
भूिे गाउँपाजलका 

१०००     

११ २०७६।१२।२२ िीना सुनार रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका 6 िहि काययपाजलका सदस्य, 

भूिे गाउँपाजलका १०००     

१२ २०७६।१२।२२ उपेन्द्र यादव धनुषा 
औरही 
गाउँपाजलका 2 देउरी  

स्वास्थ्य संयोिक, भिूे 
गाउँपाजलका ५०००     

१३ २०७६।१२।२८ श्याि सुन्दर सदार रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका २  काँक्री काययपाजलका सदस्य, 

भूिे गाउँपाजलका १५००     

१४ २०७६।१२।२८ धनिान रोका रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका ७ लाबाङ ७ नं वडाध्यक्ष, भिूे 

गाउँपाजलका ३०००     

१५ २०७६।१२।२८ टेक प्रसाद बुढा रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका ५ सेराबाङ ५ नं वडाध्यक्ष, भूिे 

गाउँपाजलका २०००     

१६ २०७६।१२।२८ भीि बहादुर 
नेपाली 

रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका 

९ चुनबाङ ९ नं वडाध्यक्ष, भिूे 
गाउँपाजलका 

१०००     

१७ २०७६।१२।२८ चङ्ख बहादुर बुढा 
िगर 

रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका ४ काँडा ४ नं वडाध्यक्ष, भिूे 

गाउँपाजलका १०००     

१८ २०७६।१२।२८ भीि बहादुर बुढा रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका ४ काँडा ४ नं वडाध्यक्ष, भिूे 

गाउँपाजलका १०००     
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१९ २०७६।१२।२८ सञ्जिव खड्का 
रुकुि 
(पश्चिि) 

िुजसकोट नपा ४ सोलाबाङ 
४ नं वडाध्यक्ष, 
िुजसकोट नपा 

३०००     

२० २०७६।१२।२८ 
नेपाल िनिागरि 
िञ्च  

रुकुि 
(पश्चिि)     िुजसकोट 

धारा भएको बाल्टी सानो - ५ थान, हािे से्प्र 
ट्याङ्क (५ जल.) - ५ थान, साबुन ५००, सानो 
स्यातनटाइिर - १० वटा 

  

२१ २०७६।१२।३० िा. िनादयन शिाय 
रुकुि 
(पश्चिि) 

संघीय सांसद   िािय ि जिसस प्रिुख कैलास वली थियल गन १ वटा   

२२ २०७७।०१।०१ 
रुक्मििी बचि 
िथा ऋि सहकारी 
संस्था 

रुकुि 
(पूवय) 

जसस्ने 
गाउँपाजलका 

६ रुकुिकोट   ३००००     

२३ २०७७।०१।०१ तबिला रोका श्रेष्ठ 
रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका 

३ झुम्लाबाङ 
शा.अ., जिसस रुकुि 
(पूवय) 

१००००     

२४ २०७७।०१।०३ भूिे गापा कियचारी 
िभबाट योगदान 

        काययपाजलका सदस्य,  १५८२८३     

२५ 
२०७६।१२।२१ 
र 
२०७७।०१।०५ 

स्वास्थ्य कायायलय रुकुि 
(पूवय)     रुकुिकोट 

िास्क १०० Pc, Gloves  - 2 Pcs, 
स्यातनटाइिर (५ जल) २ वटा, िास्क १०० तपस, 
ग्लोब्स १०० तपस 

  

२६ २०७७।०१।०७ 

कोइचा पवयिीय 
साना फकसान 
कृतष सहकारी 
संस्था जल. 

रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका 

६ िहि ६ नं वडाध्यक्ष, भूिे 
गाउँपाजलका 

१६०००     

२७ २०७७।०१।१४ िा. किला रोका रुकुि 
(पूवय) संघीय सांसद     िास्क १०००, स्यातनटाइिर (सानो) ३० बोिल र 

रामिय आतवष्कारबाट प्राप्त PPE ११ सेट   

२८ २०७७।०१।१६ 
तनिायि 
व्यवसायीहरु भूिे 
गाउँपाजलका 

रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका 

आिोल तनिायि सेवा प्रा.जल., खाि तवल्डसय 
प्रा.जल., सन्तोष तनिायि सेवा, स.जि.स. 
तनिायि सेवा, ब्लू िाउने्टन सेवा, गडडल तनिायि 
सेवा, नतवन इन्फोटेक, सनलाइट इन्जितनयररङ, 
िय तवकास तनिायि सेवा, प्रभाि तनिायि सेवा 

३००००     

२९ २०७७।०१।१६ गिेश वली रुकुि 
(पश्चिि) 

फिवेिी 
गाउँपाजलका ७ रािकोट लेखा अमधकृि, भूिे 

गाउँपाजलका ४०००     

३० २०७७।०१।१६ तविय बाँठा िगर 
रुकुि 
(पश्चिि) 

सानीभेरी 
गाउँपाजलका 

५ िेलचौर 
लेखा सहायक पाँचौं 
भूिे गाउँपाजलका 

२५००     

 

 

 

सातामा शाखा तथा कायािुयिरुबाट सम्पादन भएका कामको वििरण 

Covid-19 रोकथाम तथा तयारी सम्बन्धी वििरण 
क्र.सं. वििरण संख्या कैवफयि 

१. क्िारेन्टाइन संख्याः  ४ लकुुम, लसमा, झमु्लाबाङ, सावकम 
२. क्िारेन्टाइनको क्षमिा ४५  

३. हेल्प डेस्क १ गाउुँ कायतपाललका कायातलय 

४. हेल्थ डेस्क ११  
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भारत लगायत ववदेशी मुलुकबाट आएका व्यक्ततहरुको वववरण 

क्र नाम, थर ललङ्ग उमेर 
(िर्त) 

िडा गाउुँ/टोल सम्पकत  नं. बाबकुो नाम आएको लमलि 

1 लयन सरी घिी  मवहला २८ १ लकुुम मलुबाङ ९८२२९०१८८९४ लहरु बहादरु बढुा २०७६।१२।०३ 

2 राज विर पनु परुुर् ४१ १ लकुुम 
रूश्चजखोला 

 

राम बहादरु पनु २०७६।११।१५ 

3 श्री प्रसाद गूरुङ परुुर् ४१ १ लकुुम पञ्चासे ९८१२८७८३०९ िमत गरुुङ २०७६।११।२६ 

4 मान बहादरु पनु परुुर् ३७ ३ लसमा 
 

ओजे पनु २०७६।१२।०१ 

5 विर िहादरु थापा परुुर् ३७ ३ झमु्लाबाङ ९८६०२२९००४ समशेर थापा २०७६।१२।०९ 

6 कमला सनुार मवहला ६२ ३ मोराबाङ 

 

कल प्रसाद सनुार(श्रीमान) २०७६।१२।०७ 

7 श्रीकुमार बढुा 
मगर 

परुुर् ३० ४ काडाुँ ९८०३०५६७८७ िेन बहादरु बढुामगर २०७६।११।३० 

8 लनम बहादरु विक परुुर् २९ ४ काडाुँ ९८४९७०८९६३ सरजन कामी २०७६।१२।०१ 

9 गंगा नेपाली मवहला ५२ ६ महि ९८६३५२२१६१ गगने नेपाली २०७६।११।२८ 

10 ब रमान िली  परुुर् ३२ ६ महि ९८२८०२२१६६ कणत बहादरु िली  २०७६।११।३० 

11 प्रिाि बढुा परुुर् ५५ ६ महि ९८६६०८१७५८ िलुाराम बढुा २०७६।११।२१ 

12 जोखमाया बढुा मवहला ५३ ६ महि ९८६६०८१७५८ गणेश रोका २०७६।११।२१ 

13 लक्ष्मण बढुा परुुर् २४ ६ महि 9810970219 राजिन बढुा २०७६।१२।११ 

14 भागीमान बढुा परुुर् ५० ६ महि ० पणुत बहादरु बढुा २०७६।१२।११ 

15 नर बहादरु नेपाली परुुर् ४८ ६ महि ९८६३५२२१६१ उजराम नेपाली  २०७६।१२।०१ 

16 आन्नद सनुार परुुर् ४९ ६ महि ९८६३५२२१६१ जग बहादरु सनुार  २०७६।१२।०१ 

17 सदुदप बढुा परुुर् ३० ६ महि ९८०६२०१२०२ पञ्चलाल बढुा २०७६।१२।०३ 

18 विर् ुनेपाली  परुुर् ८ ६ महि ९८६३५२२१६१ नर बहादरु नेपाली २०७६।१२।०१ 

19 लसद्वाथत नेपाली  परुुर् ४ ६ महि ९८६३५२२१६१ " २०७६।१२।०१ 

20 म्याक नेपाली परुुर् १.२ ६ महि ९८६३५२२१६१ " २०७६।१२।०१ 

21 ज्योिी नेपाली  मवहला ६५ ६ महि ९८६३५२२१६१ नर बहादरु नेपाली 
(ज्िाई) 

२०७६।१२।०१ 

22 ओम प्रकाश बढुा परुुर् १९ ७ ररसालचौर  

  

२०७६।१२।०९ 

23 अलनल सनुार परुुर् १७ ७ लाबाङ ९८२३१०१६६१ कमल सनुार २०७७।०१।१० 

24 ओम प्रकाश पनु परुुर् २० ९ गोदठबाङ ९८४८३४९३२३ लभम बहादरु पनु २०७६।१२।०३ 

25 राम कुमार रोका परुुर् २८ ९ खाल मलसना  ९८६६२४२८८७ मानलसङ रोका २०७६।१२।०३ 

26 संकल्प दमाई परुुर् २४ ९ गोजातले ९८४९०६५०५४ मन बहादरु पररयार २०७६।१२।१० 

27 मन बहादरु दमाई परुुर् ४५ ९ गोजातले ९८६५७०८२८४ लिलविर नेपाली  २०७६।१२।१० 

28 जय बहादरु 
खड्का 

परुुर् ५२ ९ लबजौरा ९८४७९९९४४० रघवुिर खड्का  २०७६।१२।०६ 

29 ददनेश कुमार 
ओली 

परुुर् २९ ९ चनु्बाङ लमु्मा ९८६८६६९६५८ 

 

२०७६।१२।०६ 

नीलो रङ RDT परीक्षण भएको 
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गाउुँपाललका अन्िगति रहेका हेल्प डेस्क िथा हेल्थ डेस्क र स्िास््य संस्थाहरुको वििरणः 
भूमे गाउुँपालवका अन्िगति रहेका कोरोना जोश्चखम लनयन्रण हेल्थ 
डेस्कमा कायतरि सम्पकत  व्यश्चि र चेकजाुँचको वििरण 

बैशाख १ देश्चख हालसम्मको चेक जाुँच 

Health Centers 
कूल 
जाुँच 

चेक जाुँच 

१००.४ 
बढी ज्िरो 
भएका 

खोकी 
लागेका 

भारिबाट 
आएका 

अन्य 
देशबाट 
आएका 

नेपाल लभरै 

हेल्थ 
डेस्क/सेन्टर 

िडा स्थान 
सम्पकत  
व्यश्चि 

सम्पकत  फोन  मवहला परुुर् मवहला परुुर् मवहला परुुर् मवहला परुुर् मवहला परुुर् मवहला परुुर् 

Khabang 

Health Desk 
२ खाबाङबगर 

Sanjiv 

Khadka 
9812827249 458 167 291 0 0 0 0 0 0 0 0 122 183 

Help Center २ 
गापा 
कायातलय 

Upendra 

Yadav 
9809889765 108 38 70 0 0 0 0 0 0 0 0 40 46 

Health Center 

Lukum 
१ Lukum 

Aruna r 

maga 
9808233077 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Corona 

Health Center 

Kankri 
२ 

लरिेणी 
काुँक्री 

Tilak 

Roka 
9822936399 124 27 97 0 0 0 0 0 0 0 0 25 84 

Jhumlabang 

Health Center 
३ झमु्लाबाङ 

Shiva 

kumar 

budha 

9822822332 51 37 14 0 0 0 0 0 0 0 0 37 13 

Corona 

Health Center 

Sima 
३ लसमा Bibek 

Khadka 
9845636252 142 40 102 0 0 0 0 0 0 7 0 36 80 

Corona 

Health Center 

Kanda 
४ काुँडा Pokhar 

Bohara 
9866961206 20 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7 

Serabang 
Health Center 

५ सेराबाङ 
prakash 
bk 

9868314577 108 62 46 0 0 0 0 0 0 0 0 63 47 

Corona 

Health Center 

Mahat 
६ महि 

Jhakku 

pun 
9810914647 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 

Dharmashala 
Health Center 

७ िमतशाला Sumitra 
Budha 

9741215550 30 13 17 0 0 0 0 0 0 4 1 7 10 

Korja Health 
Center 

८ कोजात Parbati 

pun 
9812803534 100 60 40 0 0 0 0 0 0 0 0 37 28 

Kuchibang 
Health Center 

८ कुश्चचबाङ 
Madan 
budha 

9822919766 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

Corona 

Health Center 

Chunwang 
९ चनुबाङ 

Chitra 

Bista 
9867406587 190 73 117 0 0 0 0 0 0 0 7 76 97 

जम्मा     1,356 549 807 0 0 12 0 0 0 11 8 459 0 

 


