
 

सम्पादकीयः 
समदृ्धिमा यवूाको भमूमका  

भनिन्छ, यूवाहरु परिवर्ति ि समदृ्धिका संवाहक हिु।् 

मािवीय जीविको सबैभन्दा उजातशील समय यवुावस्था 
भएकाले यो अवस्थामा जोश, जााँगि, सामर्थयत, योग्यर्ा, 
अवसि, इच्छाशक्ति सबै एकनिर् हिु े भएकाले पनि 
असम्भव भन्न े केही लाग्दैि। यूवावस्थामा मानिस 
शािीरिक, मािनसक, संवेगात्मक हिेक द्धकनसमले 
र्लुिात्मक रुपमा बढी सक्षम हनु्छ। यो अवसिलाई 
सदपुयोग गित सकेको खण्डमा जीवि ि भद्धवष्य उज्वल 
हिु सक्छ भिे दरुुपयोग गिेको खण्डमा जीवि दुुःखदायी 
हिुसक्छ।  

यनर्बेला द्धवकास ि परिवर्तिको संवाहक यूवालाई सिकाि 
बेवास्र्ा गिेको, यूवाको कुिा सिकािले िसिुेको भन्ने 
यूवाको गिुासो छ भिे सिकािको िीनर् र्था कायतक्रमप्रनर् 
यूवा बेखबि भयो, कायातन्वयिमा यूवाको सहयोग 
क्तित्तबझु्दो छैि र्ि सिकािले यूवालाई साँगसाँगै नलएको छ 
ि नलि िाहन्छ भन्न े सिकािको स्पष्टोक्ति पाइन्छ। यो 
कुिालाई दवैुले स्वीकाि गिी आ-आफ्िो क्षेिबाट 
िििात्मक योगदाि ि अवसि प्रदाि गिुतपिे बेला आएको 
छ। ५६ प्रनर्शर् हािाहािीमा िहेको यूवा जिसंख्या 
आफैं मा िाज्य निमातणका लानग अवसि हुाँदाहुाँदै पनि 
यूवाहरु अवसि िपाउाँदा बैदेक्तशक िोजगािमा जाि बाध्य 
छि।् देशका द्धवकास निमातण लगायर्का काममा भिे 
िाहेजस्र्ो दक्ष जिशक्तिको अभावमा गनर् नलि िसकेको 
अवस्था छ। यो अवस्थामा सिकािले यूवाको कुिा सनु्दै 
यूवाले सिकािलाई साथ ददाँदै अनिकानिक िोजगािीको 
अवसि नसजतिा गिे, आफ्िै गाउाँघिमा योगदाि गिे, श्रम 
प्रनर्को आस्थालाई सम्माि गिे ि सबै स्वालम्बी ि 
आत्मनिभति हिु े खालका योजिा र्था कायतक्रम ल्याउि 
आवश्यक देक्तखन्छ। यसका लानग सिकािले द्धवनभन्न 
संिििा र्था कायतक्रमबाट यूवालाई समेट्िे ि परििालि 
गिे िीनर् र्था कायतक्रम ल्याउि े ि यूवाले खोलाको 
नडलमा बसेि ढुङ्गा हान्नुको सट्टा केही गिेि योगदाि गिे 
सोंिको द्धवकास गिुत आजको आवश्यकर्ा हो ।  

प्रकाशकः 

 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 

५ नं. प्रदेश नेपाि 
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साप्ताहिक गतितिधि 
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जनप्रतितनमि र कमषचारीबीच श्रम सिकायष 
भमेू गाउाँपानलका गाउाँ 

कायतपानलकाको कायातलयका जिप्रनर्निनि ि 
कमतिािीहरुको अनर्रिि श्रमबाट 
कायातलयको दक्तक्षणी प्राङ्गणमा स्लेट छाद्धपएको 
छ। द्धवश्वव्यापी रुपमा फैनलिहेको कोिोिा 
भाइिस िोकथाम र्था नियन्िणका लानग 
िेपाल सिकािबाट जािी लकडाउिका कािण 
घि फकत ि िपाएका ि सेवाग्राहीको िाप कम 
हुाँदा फुसतददलो भई िकािात्मक सोँि ि द्धक्रयाकलापबाट मिु हिु र्था जिप्रनर्निि ि कमतिािीहरु पनि 

श्रमजीद्धव िै हिु,् सबैले श्रम 
गिे माि द्धवकास हनु्छ भन्ने 
सन्देश ददि स्वर्ुःस्फूर्त रुपमा 
कायातलयको दक्तक्षणी द्धफल्डमा 
ढुङ्गाको स्लेट छाप्िे ि मनसिा 
ढुङ्गा (Pebbl) बाट भमेू क्तििण 
गिे कायत सम्पन्न भएको छ ।  

यस कायतका लानग 
गाउाँपानलका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 
प्रमखु प्रशासकीय अनिकृर्, 
शाखा प्रमखु र्था 
कमतिािीहरुले पूिै २ ददि 
(नबदाको समय) ि सााँझ द्धवहाि 
सामूद्धहक श्रम गिेका नथए । 
सामूद्धहक श्रम सहकायतबाट 
एकानर्ि निमातण कायत भएको छ 
भि े अकोर्फत  जिप्रनर्निनि ि 

कमतिािीबीिमा समुििु सम्बन्ि स्थाद्धपर् हिुे अवसि प्राप्त भएको जिप्रनर्निनि र्था कमतिािीहरुले बर्ाएका 
छि ्।  
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बि जयन्तीको अवसरमा दीप प्रज्वलन 
२५ बैशाख २०७७, खाबाङबगि ।  

द्धवश्व शाक्तन्र्का प्रनर्क नसिाथत 
गौर्मको जन्म, बिुत्व प्रानप्त ि 
महापिनिवातण भएको पावि 
ददिको अवसिमा द्धवश्व शाक्तन्र्को 
कामिा गदै बिुको जयन्र्ीको 
अवसिमा बैशाख २५ गरे् सााँझ 
सार् बजे भमेू गाउाँपानलकामा 
दीप प्रज्वलि गरिएको छ। 
नसिाथत गौर्म बिुको स्मिण 
गित, कोिोिा महामािी द्धवरुिको लडाईमा अग्रभागमा खद्धटिहेका क्तिद्धकत्सक, िसत, स्वास्र्थयकमी, 
सिुक्षाकमी, एम्बलेुन्स िालक लगायर्का िाष्ट्रसेवक ि स्वयंसेवकप्रनर् उच्ि सम्मािसद्धहर् हौसला प्रदाि 
गित, द्धवश्वमा कोिोिा संक्रमणबाट मतृ्य ुभएकाहरुको क्तििशाक्तन्र्को कामिा गित, कोिोिा संक्रमण भएका 
द्धविामीहरुको शीघ्र स्वास्र्थयलाभ गित ि सम्भाद्धवर् संक्रमणबाट सिुक्तक्षर् िहिे प्रनर्विर्ा व्यि गित िपेाल 
सिकाि (मक्तन्िपरिषद्)को नमनर् २०७७।०१।२४ को निणतयािसुाि गहृ मन्िालयद्वािा जािी सूििा 
बमोक्तजम पानलकाले अन्र्गतर्का सबै कायातलय, संघसंस्था ि गाउाँपानलकाबासीहरुमा अििुोि गदै 

कायातलयमा पनि दीप प्रज्वलि गिी बिु जयन्र्ी मिाइएको हो। 
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भमू ेयवूा मवकास केन्द्रको पदामिकारीिरुद्वारा शपथ ग्रिण 

२६ बैशाख २०७७, खाबाङबगि ।  

यूवा ि सिकाि साँग साँगै भन्न ेउद्दशे्यले भमेू गाउाँपानलकामा गठि गरिएको यूवा द्धवकास केन्रका 
पदानिकािीहरुले पद र्था गोद्धपनियर्ा शपथ ग्रहण गिेका छि ्।  

आज भमेू गाउाँपानलकाको सभाहलमा आयोक्तजर् यूवा द्धवकास केन्रका पदानिकािीहरुलाई 
अनभमखुीकिण र्था शपथ ग्रहण कायतक्रममा यूवा द्धवकास केन्रका संयोजक सनुिल िोका मगि, सक्तिव 
अजय मगि, कोषाध्यक्ष बेदिा बढुा मगि ि वडा िं. १, वडा िं. २, वडा िं. ४, वडा िं, ५, वडा िं. ६, 
वडा िं. ८ ि वडा िं ९ बाट नसफारिश भई आएका दईु दईु जिा पदानिकािीहरुलाई भमेू गाउाँपानलका 
अध्यक्ष िामसिु बढुा मगिले पद र्था गोद्धपनियर्ाको शपथ ग्रहण गिाउिभुएको नथयो । यूवा द्धवकास 
सञ्चालि र्था व्यवस्थापि कायतद्धवनि, २०७५ बमोक्तजम पानलकास्र्िीय यूवा द्धवकास केन्रमा पद्धहलो 
पटकका लानग अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ि प्रमखु प्रशासकीय अनिकृर् िहेको नसफारिश सनमनर्ले नसफारिश गिी 
कायतपानलकाबाट मिोनिर् संयोजक, सक्तिव ि कोषाध्यक्ष, प्रत्यके वडाबाट नसफारिश एक जिा मद्धहला ि 
एक जिा परुुष सद्धहर् १८ जिा, गाउाँपानलकाले मिोनिर् गिेको खेलकूद क्षिेबाट १, कला साद्धहत्य र्था 
संस्कृनर्बाट १, खोज अिसुन्िािबाट १, पश ु कृद्धष व्यवसायबाट १, निमातण व्यवसायीबाट १, व्यापाि 
व्यवसायबाट १, ग्रामीण उद्योग व्यवसायबाट १ ि मद्धहला र्था अपाङ्ग प्रनर्निनि १ जिा सदस्य िहिे 
प्राविाि िहेको छ । केन्रको कायातलय प्रमखु सदस्य सक्तिव हिुे व्यवस्था िहेको छ ।  

हालसम्म वडा िं. ३ ि वडा िं. ७ बाट नसफारिश भई मिोनिर् हिुे सदस्य ि गाउाँपानलकाले द्धवनभन्न 
क्षेिबाट मिोनिर् गिे सदस्यहरु रिि िहेको छ । यूवा द्धवकास केन्रमा वडा िं. १ बाट दयािि घनर्त ि 
नबन्को द्धव.के., वडा िं. २ बाट िाहिा िोका ि ददलमाि िोका, वडा िं. ४ बाट आकाश बढुा ि नबिजङ 
बढुा, वडा िं. ६ बाट इश्विमाि बढुा ि सपिा बढुा, वडा िं. ८ बाट सक्तञ्चर्ा बढुा ि प्रेम बढुा मगि वडा 
िं. ९ बाट प्रेम प्रकाश बढुा मिोनिर् भई शपथ ग्रहण गरिसक्िभुएको छ ।  
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कायतक्रममा पदानिकािीहरुलाई यूवा द्धवकास केन्रको अविािणा, कायतद्धवनिमा भएको व्यवस्था ि 
आगामी ददिमा यूवा द्धवकास केन्रले गिुतपिे काम र्था गित सद्धकि े सम्भाविाका बािेमा भमेू 
गाउाँपानलकाका प्रमखु प्रशासकीय अनिकृर् िन्रनसंह शे्रष्ठले कायतपि समेर् प्रस्र्रु् गिुतभएको नथयो । 
शपथ ग्रहण र्था अनभमखुीकिणपनछ सहभागीहरुले सिकािले यूवाहरुलाई बेवास्र्ा गरििहेको अवस्थामा 
भमेू गाउाँपानलकाले यूवालाई संगदठर् गिी द्धवश्वासका साथ महत्वपूणत क्तजम्मेवािी प्रदाि गिेकोमा खुशी 
व्यि गदै पानलकालाई िक्तजकमा बसेि िीनर् र्था योजिा र्जुतमामा सल्लाह ि कायातन्वयिमा सहयोग गिे 
प्रनर्विर्ा व्यि गिुतभएको नथयो। यसैगिी कायतक्रममा आफ्िो मन्र्व्य िाख्दै कायतक्रममा प्रमखु अनर्नथ 
एवं गाउाँपानलका अध्यक्ष िामसिु बढुा मगिले यूवा द्धवकास केन्रको कायतद्धवनि बन्नु, संिििा गठि भई 
शपथ ग्रहण हिु ु यूवा द्धवकास केन्रको पूणतर्ा िभई सरुुवार्ी िक्सा ि सपिा माि भएकाले सपिा पूिा 
गितका लानग लक्ष्य नििातिण गिी ठोस योजिा सद्धहर् काम गित सझुाव ददिभुयो। यूवा द्धवकास केन्र 
भिेको पद्धहलो कुिा र् यूवाको आफ्िै द्धवकास हो ि त्यसपनछ समाज सेवा हो । सबै यूवा सक्षम भए सेवा 
गित सक्छि ् त्यसैले दक्ष जिशक्ति कसिी उत्पादि गित सद्धकन्छ भन्ने योजिा आउिपुछत । आजको 
आवश्यकर्ा भिकेो रिङ द्धवकास िभएि स्पाइिल द्धवकासको हो। त्यसैले स्पाइिल मोडेलको द्धवकास गिे 
गिी योजिा ल्याई इनर्हासमा आफ्िो िाम स्वक्तणतम अक्षिले लेखाउिे काम गिुतस ्– उहााँले भन्नभुयो ।  

प्रमखु अनर्नथ गाउाँपानलका अध्यक्ष िामसिु बढुा मगि ि अनर्नथ प्रमखु प्रशासकीय अनिकृर् िन्रनसंह 
शे्रष्ठको उपक्तस्थनर् िहेको उि कायतक्रमको अध्यक्षर्ा क्तशक्षा, यूवा र्था खेलकूद शाखा प्रमखु क्तशक्षा 
अनिकृर् कौशल नर्वािीको अध्यक्षर्ामा भएको नथयो भिे कायतक्रम सञ्चालि िोजगाि संयोजक बसन्र्ी 
सवेुदीले गिुतभएको नथयो।  
 

 

दस्र्ावेजुः 
यूवा द्धवकास केन्रका पदानिकािीहरुलाई अनभमखुीकिण र्था शपथ ग्रहण कायतक्रमपनछ सहभागीहरुले 
िाख्नभुएको िािणाको संक्तक्षप्त द्धटपोट 

सहभागी िािणाको संक्तक्षप्त द्धटपोट 

बेदिा बढुा 
मगि 

(कोषाध्यक्ष) 

• यूवालाई पानलकाले परिवर्ति ि द्धवकासको संवाहकको रुपमा द्धवश्वास गिेकाले यूवा द्धवकास 
केन्रले सोही बमोक्तजम निवातह गिुतपछत । िेपालमा ४० प्रनर्शर् यूवा छि ्भूमेमा कनर् प्रनर्शर् 
यूवा छि,् शैक्तक्षक, आनथतक, िोजगाि पहुाँिको र्र्थयाङ्क हिुपुछत । कस्र्ा यूवाहरुलाई प्राथनमकर्ा 
ददिे, कसलाई अगानड बढाउिे ? लैंनगक समािर्ा, जार्ीय समािर्ा, अपाङ्गर्ा जस्र्ा मदु्दामा 
समेर् यूवा द्धवकास केन्रले द्धवशेष प्राथनमकर्ा ददिपुछत । (मूलिाि, आवश्यकर्ा ि परििालि) 

• सावतजनिक सम्पक्तत्त संिक्षण, संविति ि सदपुयोग कसिी गिे भन्ने िीनर् आवश्यक छ । त्यसमा 
यूवाको योगदाि ि भूनमका जरुिी छ । वैदेक्तशक िोजगािमा गएका यूवाहरुको संख्या, 
संकटपूणत वैदेक्तशक िोजगािमा भएका व्यक्तिको द्धवविण संकलि गिी नर्िको सीप ि क्षमर्ालाई 
सदपुयोग योजिा 

• प्राद्धवनिक क्तशक्षालयको आवश्यकर्ा ि परििालि, व्यवसाद्धयक योजिा ि उद्यमी यूवा द्धवकास 
हिुपुछत 

सनुिल बढुा 
मगि 

• यूवाहरुमा भएको उजातशील िािणा ि शक्तिलाई एकीकृर् हिुेछ । द्धवद्धविर्ालाई एकर्ामा 
रुपान्र्िण गदै यूवाहरुको जोश जााँगिलाई नसजतिशीलर्ा ि सकािात्मक क्षेिमा परििालि गिी 
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(संयोजक) समिृ भूमेमा यूवाको योगदाि हिुेछ । यूवाहरु भूमे गाउाँ कायतपानलकासाँग साँगै िहिेछ ।  
अजय मगि 
(सक्तिव) 

• भूमे गाउाँपानलका हाम्रो साझा घि हो यसलाई कसिी समिृ बिाउिे भने्न कुिा हाम्रो मखु्य जोड 
हिुपुछत । जसका लानग हिेक व्यक्ति सक्षम हिुपुछत । हामी सबै सकािात्मक सोँिका साथ 
भूमेको सक्षम िागरिक बन्न सामूद्धहक भाविा, एकर्ा ि समूह कायत द्धटम वकत  ि क्तस्प्रट हिु 
जरुिी छ ।  

प्रेम बढुा मगि 
भूमे ८ 

• यूवाहरुमा कमजोिी छ । क्तशक्षामा पनछ भएकाले सबै एकजटु भएि क्तशक्षा लगायर्का कुिामा 
अगानड बढ्िपुछत 

भूमे १ • सबै यूवाहरु स्विोजगाि होऊि ।  

• अरु गाउाँपानलकाले भूमेबाट नसक्िे अवस्थाको नसजतिा गिौं 
सपिा बढुा 
मगि भूमे ६ 

• यूवा द्धवकास केन्र यूवाहरुको सवातद्धङ्गण द्धवकासका लानग प्लेटफमत भएकाले यूवाहरुको क्षमर्ा 
केक्तन्रर् गिी अनिकानिक सदपुयोग गिुत जरुिी छ ।  

• भूमे गाउाँपानलकाका सबै यूवाहरुलाई फिक फिक क्षमर्ालाई समािपुानर्क र्रिकाले द्धवकास ि 
प्रयोग गिे िीनर् नलिपुछत ।  

द्धविजङ बढुा 
मगि भूमे ४ 

• यूवाहरुको समूह भाविा ि समहू कायतमा गिुतपछत । सूििा र्था सञ्चाि प्रद्धवनिलाई जोड ददिे, 
द्धवद्यालयमा कम्प्यूटि ल्याबका साथै अबाकस प्रणालीको द्धवकास गिुतपछत ।  

 

कायतक्रममा प्रमखु अनर्नथ र्था गाउाँपानलका अध्यक्ष िामसिु बढुा मगिले िाख्नभुएको मन्र्व्यको सक्तक्षप्त 
बुाँदा 

• महाद्धवि पिु ि िाद्धष्ट्रय आद्धवष्काि केन्र लाई यूवा द्धवकास केन्रलाई जोड्ि सद्धकन्छ । महाद्धवि पिु भनु्नहनु्छ म 
जािेबझुेको होइि मखुत होइि । स्रोर् सािि छैि आद्धवष्काि केन्र स्थापिा गिेको छु । आाँट गिेको छु ि 
अद्धहले िाद्धष्ट्रय आद्धवस्काि केन्रले काम गदैछ । त्यसिी िै यूवा द्धवकास केन्रलाई पनि परििालि गित सद्धकन्छ 
।  

• यूवा द्धवकास केन्र अद्धहले भएको केही पनि होइि यो म्याद्धपङ माि हो ।  

• हामी भाषण गदात सबै भन्छौं । र्ि, र्र्थयाङ्कमा भन्न सक्दैिौ । र्र्थयाङ्कमा पनि भन्न सकौंला र्ि त्यसलाई कसिी 
प्रयोग गिे भन्ने कुिा भन्न सक्दैिौं । एक्लै सक्दैिौ । र्ि, हामी सबैले योगदाि गित सकेको खण्डमा र् गित 
सद्धकन्छ । व्यक्तिगर् स्वाथतभन्दा पि िहेमा सम्भव छ ।  

• भूमे गाउाँपानलकामा उत्कृष्ट जिशक्ति द्धवकास गिे दीघतकालीि योजिा अद्धहलेको आवश्यकर्ा हो । 

• यूवा द्धवकास केन्र आवश्यक छ भिी निश्कषत निकाली द्धवज्ञहरुको सहयोगमा कायतद्धवनि बिी कािूि बिेको छ । 
कािूि बमोक्तजम संिििा र्य गित कनर् समय लाग्यो । संिििामा पाि को को हिुे भने्न कुिामा पनि समय 
लागेको छ । अद्धहले संिििाको पूणतर्ामा केही काम पूिा भयो र्ि यो िक्सा माि हो। 

• हामी िेिै टाढाको सपिा देखेका छौं । कल्पिामा छौं र्ि टाढा छ, कल्पिा हो भिेि सरुू िगिे हो भिे र् केही 
पनि हुाँदैि । सरुु गिेको खण्डमा र् काम केही भए पनि थोिै र् हनु्छ ।  

• सिकािमा गएको मान्छेले र् सिकािमै सहभागी हिु ेहो िभएकाले के गिे र् भन्दा अथतपूणत सहभागी हिुे हो । 
त्यसको द्धवनि यूवा द्धवकास केन्र हो ।  

• सहभानगर्ा ठूलो कुिा होइि अथतपूणत सहभानगर्ा हिुपुछत । सदस्य भएाँ उपक्तस्थर् भएाँ भने्न कुिा ठूलो होइि । 
ठूलो कुिा र् आफूले िाय िाक्तखयो द्धक िाक्तखएि ? अथातर् सहभानगर्ा भएको अथत िह्यो द्धक िहेि भन्ने कुिा 
महत्वपूणत हो ।  

• यो संिििा भिेको प्रनर्निनिमूलक संस्था हो । संस्थागर् गिे वैिानिकर्ा पनि हो ।  

• यूवाहरु िीनर् ि निणतयमा पनि अथतपूणत सहभानगर्ा अनि िीनर् ि निणतय कायातन्वयिमा पनि अथतपूणत सहभानगर्ा 
आवश्यक हो ।  

• हामी पहाड फोित पनि सक्छौं, अनि िीनर् योजिा माफत र् सबैलाई लामबि ि गोलबन्द पनि गित सक्छौं । 
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यूवाहरु परिवर्तिका संवाहक हिु ।  

• संसाि गनर्शील छ । परिवर्तिलाई आत्मसाथ गित िसकेमा हामी अवश्य पर्ि हनु्छौं ।  

• हामी जनर् काम गछौं त्यनर् क्षमर्ा द्धवकास गर्द्छौं । क्षमर्ा भएमा माि योगदाि गित सक्छ त्यसिी  

• द्धवकास स्पाइिलमा हिुपुछत । रिङमा द्धवकास भएमा कद्धहल्यै पनि द्धवकास हुाँदैि। रिङ द्धवकास उही ठाउाँमा हनु्छ 
र्ि स्पाइिल द्धवकासले प्रगनर्को क्तशखि िमु्छ । समय जद्धहले पनि मानथ िद्धढिहेको हनु्छ। समयको गनर्साँगै 
स्पाइिल द्धवनिमा द्धवकास हिुपुछत।  

• र्पाईहरु व्यवसाय गदैहिुहुनु्छ, जानगि खााँदै हिुहुनु्छ । अध्ययि अिसुन्िाि गिुतहनु्छ। यसबाट द्धक र् 
उाँिोगनर्मा जान्छ अनि द्धवकल्प खोक्तजन्छ द्धक र् उाँभोगनर् लाग्छ थप नसफ्ट ि परिस्कृर् वा व्यवसाद्धयक 
हिुहुनु्छ।  

• यूवा द्धवकास केन्रमा गिे योगदाि भिेको समाजमा जे गरििहि ुभएको छ त्यसलाई फिक र्रिकाले योगदाि 
गिुतस।्  

• र्पाईहरु िौलो काम गदै हिुहुनु्छ । इनर्हासमा स्वक्तणतम अक्षिले आफ्िो िाम लेक्तखिे गिी काम गिुतस।्  

• संद्धविािले समाजवादउन्मखु समाजको परिकल्पिा गिेको छ । त्यसलाई सरुुवार् पनि र्पाई हामीले ि ैगिुतपछत 
। हामी यूवाहरु समाजवाद निमातणको पद्धहिाि ि दाद्धयत्व पनि हामीले िै नलिपुिे भएको छ।  

• अब हामीले यस वषत कनर् काम गित सक्छौं ? अब औपिारिकर्ा पूिा भयो अथातर् शपथ खाइसक्िभुयो। 
बििवि भैसक्िभुयो । अब यस वषत यूवा द्धवकास केन्रले के गित सक्छ ? भूमे गाउाँपानलकाको समग्र काम के 
हो ? यस वषत के के काम गित सद्धकन्छ ? ि आगामी के के गित सद्धकन्छ ? त्यसका लानग कनर् बजेट 
आवश्यक छ ? कस्र्ो योजिा ल्याउिपुछत ? त्यसको जवाफ ददिसु ्।  

• अनि योजिा र्था कायतक्रम कायातन्विका लानग हामीसाँग कुि कुि स्रोर् सािि छ ? स्रोर् सािि बढाउि के 
काम गित जरुिी छ ? कुि कुि क्षेिमा हामीसाँग जिशक्ति कनर् छ ? कस्र्ो योजिा आवश्यक छ ? भने्न सझुाव 
ि नििोड ददिसु ्।  

• द्धवश्व एक ग्राम भैसकेको अवस्थामा िेिैले सिकािलाई आिोप लगाएि सिकािले बेिोजगाि बिायो । िोजगािी 
ददि सकेि भिेि पक्तछछिे प्रवृक्तत्त पनि छ । यद्यपी बेिोजगािीको समस्यालाई कसिी हल गित सद्धकन्छ भन्ने 
कोणबाट योजिा जरुिी छ । सम्पूणत यूवाहरुलाई खपर् गित सद्धकिे िोजगािीका सृजिा गित सद्धकिे अवस्थामा 
कसिी ल्याउि सद्धकन्छ ? खपर् गित िसक्िे जिशक्तिलाई कसिी बढी आम्दािी जिशक्ति उत्पादि गित सद्धकन्छ 
? 

• र्ानलमको मूल उद्देश्य सके आफै उद्यमी बिोस ्िसके उसको क्षमर्ा ि सीपले बजािमा मूल्य पाओस ्भन्ने हो । 
अद्धहले द्धवद्यालयबाट आएका ि द्धवद्यालय बाद्धहिबाट आएका जिशक्ति पयातप्त प्रयोग गित सद्धकिे खालको छैि 
त्यसैले िै हामीलाई बेिोजगािीको अवस्था सृजिा गिेको छ ।  

• हामीसाँग शैक्तक्षक योग्यर्ा हानसल गिेको प्रमाणपि र् छ र्ि प्रनर्स्पिात गित सकेका छैिौं । द्धवद्यालय बाद्धहि 
िहेका अथातर् र्ानलम नलएकाहरु पनि अनल अनल सीप जािेकाले काम पाउाँदैिौं । र्ानलम नलएि जीवि व्यवहािमा 
प्रयोग िगदात द्धवकास ि लगािी रिङ द्धवकास भयो । स्पाइिल द्धवकास भएि ।  

• मािव जानर्को जब क्षमर्ाको द्धवकास हुाँदैि कुिै गाउाँ, देशको द्धवकास हुाँदैि । क्षमर्ाको द्धवकास िभएमा अरु 
केही द्धवकास हुाँदैि । ऊ आत्मनिभति हुाँदैि पिनिभति हनु्छ । र्सथत उसको िेर्िा ि ददमाग द्धवकास गिुतपछत । 
क्षमर्ा द्धवकासका लानग द्धवद्यालयनभि ि द्धवद्यालय बाद्धहि िहेका मानिसहरुलाई क्षमर्ावाि बिाएमा सबै द्धवकास 
हनु्छ । भौनर्क द्धवकास हुाँदैमा सबै द्धवकास हुाँदैि र्ि मािव द्धवकास भएमा िेिै द्धवकास हनु्छ ।  
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पाललकास्तरीय प्र.अ. बैठक सम्पन्न 
२८ बैशाख २०७७, खाबाङबगि ।  

भमेू गाउाँपानलका अन्र्गतर् सामदुाद्धयक द्धवद्यालयहरुमा अद्यापििर् प्रिािाध्यापकहरुको पानलकास्र्िीय बैठक 
सम्पन्न भएको छ । गाउाँपानलकास्र्िीय क्तशक्षा सनमनर्का संयोजक एवं भमेू गाउाँपानलका अध्यक्ष श्री 
िामसिु बढुा मगिको अध्यक्षर्ामा सम्पन्न बैठकमा १८ जिा प्रिािाध्यापकहरुको उपक्तस्थनर् िहेको नथयो 
। बैठकमा हाल द्धवश्वभि महामािीको रुपमा फैनलिहेको कोनभड १९ कोिोिा भाइिस नियन्िण र्था 
िोकथामका लानग िेपाल सिकािबाट जािी लकडाउिका कािण प्रभाद्धवर् क्तशक्षण द्धक्रयाकलापलाई 
नििन्र्िर्ा ददि वैकक्तल्पक उपाय, पानलकास्र्िीय पिीक्षाको सहजीकिण,  क्तशक्षकहरुको कायतसम्पादि 
मूल्याङ्कि लगायर्का द्धवषयमा समीक्षा र्था छलफल गिेको नथयो ।  
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भमू ेकोरोना रोकथाम िथा तनयन्त्रणका लातग रकम सियोग 
२८ बैशाख २०७७, खाबाङबगि ।  

द्धवश्वभि फैनलिहेको िोभल कोिोिा भाइिस पूवतर्यािी 
र्था प्रनर्कायतका लानग गदठर् गाउाँपानलकास्र्िीय 
समन्वय सनमनर्को बैठकको निणतयािसुाि स्थाद्धपर् 
"भमेू कोिोिा िोकथाम र्था नियन्िण कोष" 
खार्ामा नििन्र्ि सहयोग प्राप्त भैिहेको छ ।  

यो हप्ता पनि कोिोिा नियन्िणका लानग भमेू 
गाउाँपानलकाको प्रकोप व्यवस्थापि कोष खार्ामा 
गाउाँपानलकाका कमतिािी सहायक पााँिौ श्री िाजि 
महिाले रु. ३,३३३।– को िेक प्रमखु प्रशासकीय 
अनिकृर् श्री िन्रनसंह शे्रष्ठलाई हस्र्ान्र्िण गिुतभएको छ ।  

त्यसैगिी नसद्धटजन्स बैंक इन्टििेशिल नलनमटेड भमेू शाखाले पनि रु. २५,०००।– सहयोग गिेको छ । 
बैंकका प्रनर्निनि द्धपङ्की खड्काले भमेू गाउाँपानलका अध्यक्ष िामसिु बढुा मगिलाई बैंककोर्फत बाट सहयोग 
स्वरुप रु. २५,०००।– को िेक हस्र्ान्र्िण गिुतभएको हो ।  

गाउाँपानलकाको कोिोिा नियन्िण र्था प्रनर्कायत योजिा कायातन्वयिका लानग हालसम्म प्राप्त सहयोग 

क्र.स.ं प्राप्त मिति 
योगदान गन े

व्यति/ससं्थाको 
नाि 

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

  २०७६।१२।१५ 
भूिे 
गाउँपाजलकाबाट 
तवतनयोजिि 

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 
प्रिुख प्रशासकीय 
अमिकृि, 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 
(पवूय) 

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   
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१२ २०७६।१२।२२ उपेन्द्र यादव िनुषा 
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 िनिान 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   

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

िुजसकोट नपा ४ सोलाबाङ स्वास्थ्य सह संयोिक, 
भूिे गाउँपाजलका 

३०००   

२० २०७६।१२।२८ 
नेपाल िनिागरि 
िञ्च  

रुकुि 
(पश्चिि) िुजसकोट 

 िारा 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   िार्य ि 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, 
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 ककसान कृतष 
सहकारी संस्था 
जल. 

रुकुि 
(पूवय) 

भूिे 
गाउँपाजलका ६ िहि ६ नं वडाध्यक्ष, भूिे 

गाउँपाजलका १६०००   

२७ २०७७।०१।१४ िा. किला रोका रुकुि 
(पूवय) 

प्रतितनमि सभा 
सदस्य, रुकुि 
(पूवय) 

    िा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) 

किवेिी 
गाउँपाजलका 

७ रािकोट लेखा अमिकृि, भूिे 
गाउँपाजलका 

४०००   

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

सानीभेरी 
गाउँपाजलका 

५ िेलचौर 
लेखा सहायक पाँचौं 
भूिे गाउँपाजलका 

२५००   

३१ २०७७।०१।२६ रािन िहिा अघायखाँची पाणिनी 
गाउँपाजलका     सहायक पाँचौ, भिूे 

गाउँपाजलका ३३३३   

३२ २०७७।०१।२९ जसरटिन बैंक 
इन्टरनेशनल जल 

रुकुि 
(पूवय) भूिे शाखा   खाबाङबगर   २५०००   

३३ २०७७।०१।२९ कियचारी िभ टेक ब. अनुपिा, प्रतिक्षा, पवन      १०९६२   
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सािामा शाखा िथा कायाषलयिरुबाट सम्पादन भएका कामको मववरण 

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

१. क्वािेन्टाइि संख्याुः  ४ लकुुम, नसमा, झमु्लाबाङ, साद्धकम 
२. क्वािेन्टाइिको क्षमर्ा ४५  

३. हेल्प डेस्क १ गाउाँ कायतपानलका कायातलय 

४. हेल्थ डेस्क ११  

क्वारेन्टिनमा रहेका र डिस्चार्ज भएका व्यन्क्िहरुको वववरण 

क्र.सं. 

बाहिरबाट 

आएको 

व्यहिको 

नाम 

वडा 

नं. 
टोल उमेर 

आएको 

देश/ 

हिल्ला 

आएको हमहि यात्रा हववरण  
यात्रा 

हदन 

पुगेपहि कुन 

कुन स्थानमा 

गएको 

स्वास््य 
चेक 

िााँच 

कवारेन्टाईनमामा 

बसेको हमहि 

हडस्चािज 

हमहि 

 क हसद्वचौर मा. हव लुकुम करेन्टाईन                     

1 प्रेमा पुन १ लुकुम ६० दाङ २०७७।०१।११ 

दाङ रोल्पा 

थवाङ हुदै 

खाबाङबगर 

२ क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

2 
ज्ञानज्योती 

पुन 
१ 

लुकुम 

नरीबाङ 
१९ जनकपुर २०७७।०१।११ " 

 
ञ क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

3 न्वश्वास पुन १ लुकुम २० दाङ २०७७।०१।११ " २ क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

4 डायमण्ड पुन १ 
लुकम 

नरीबाङ 
१६ दाङ २०७७।०१।११ 

" 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

5 
न्वरशाही 

घती 
१ लुकुम २१ दाङ २०७७।०१।११ 

" 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

6 न्वबश पुन १ लुकुम १७ दाङ २०७७।०१।११ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

7 न्कसोर पुन १ लुुुकुम २९ दाङ २०७७।०१।१२ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१२   

8 
न्जत मान 

बुढा 
१ लुुुकुम २९ दाङ २०७७।०१।१२ 

" 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१२   

9 न्लन्खत गुरुङ १ लुकुम १८ काठमाटडौ २०७७।०१।१२ 

काठमाटडौ 

बाग्लुङ हुदै 

खाबाङबगर 

  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१२   

10 न्वशाल न्वक १ लुकुम २४ 
म्यग्दी 

खोला 
२०७७।०१।११ 

म्याग्दी बाग्लुङ 

न्नशी भल्कोि 

लुकुम 

  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

11 प्रेम सुनार १ लुकुम २८ 
म्यग्दी 

खोला 
२०७७।०१।११ 

" 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

12 िोप जङ घती १ 
मुलबाङ 

लुकुम 
३२ 

म्यग्दी 

खोला 
२०७७।०१।११ 

" 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

13 न्भउमान घती १ 
धतास 

खोला 
१९ 

म्यग्दी 

खोला 
२०७७।०१।११ 

" 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

14 भक्त न्वक १ लुकुम ५५ दाङ २०७७।०१।११ 
दाङ होलेरी हुद ै

खाबाङबगर 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

15 
सुनकुमारी 

बुढा मगर 
१ लुकुम २९ दाङ २०७७।०१।११ 

" 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

16 सुनरान्ख घती १ लुकुम ६१ दाङ २०७७।०१।११ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

17 
धमम कुमारी 

सेपामली 
१ लुकुम ५० दाङ २०७७।०१।११ 

" 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

18 रन्वना पुन १ लुकुम २३ दाङ २०७७।०१।११ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

19 कल्पना सुनार १ लुकुम २४ दाङ २०७७।०१।११ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

20 
पुनी सरा 

न्वक 
१ लुकुम ५५ दाङ २०७७।०१।११ 

" 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

21 जेन्नशा पुन १ लुकुम ३२ दाङ २०७७।०१।११ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

22 ररया सुनार १ लुकुम ६ दाङ २०७७।०१।११ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

23 
रक्षा बहादुर 

न्वक 
१ लुकुम ३६ पोखरा २०७७।०१।१४ 

पोखरा दाङ 

होलेरी थवाङ 

हुदै खबाङबगर 

  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१४   

24 सररता न्वक १ लुकुम १८ पोखरा २०७७।०१।१४ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१४   

25 न्समरण न्वक १ लुकुम २ पोखरा २०७७।०१।१४ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१४   

26 शान्हल सुनार १ लुकुम १९ पोखरा २०७७।०१।१४ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१४   

27 रासधन न्वक १ लुकुम १७ पोखरा २०७७।०१।१४ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१४   

28 न्जवन न्वक १ लुकुम २० पोखरा २०७७।०१।१४ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१४   

29 बुन्ि पुन १ लुकुम ७६ घोराही २०७७।०१।१५ 
दाङ होलेरी हुद ै

थवाङ महत 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१४   
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30 जेरुसा बुढा १ लकुम २२ घोराही २०७७।०१।१८ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक     

 ख शन्हद शुक्र मान्व कवारेटिाईनमा बसेका            सामाटय       

1 मोहन पुन ३ न्समा ३० काठ्माटडौ २०७७।०१।१२ 

काठमाटडौ 

रोल्पा चुटबाङ 

हुदै न्समा 

  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१३ २०७७।०१।२६ 

2 आकाश पुन ३ न्समा २० काठमाटडौ २०७७।०१।१२ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१३ २०७७।०१।२६ 

3 
राहुल पुन 

मगर 
३ न्समा ११ काठमाटडौ २०७७।०१।१२ 

" 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१३ २०७७।०१।२६ 

4 न्िसमा पुन ३ न्समा ८ काठमाटडौ २०७७।०१।१२ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१३ २०७७।०१।२६ 

5 सागर पुन ३ न्समा ३० काठमाटडौ २०७७।०१।१२ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१३ २०७७।०१।२६ 

6 
राम कुमार 

रोका 
३ न्समा २४ काठमाटडौ २०७७।०१।१२ 

" 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१३ २०७७।०१।२६ 

7 न्लना पुन ३ न्समा ३० काठमाटडौ २०७७।०१।१२ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१३ २०७७।०१।२६ 

8 मञ्ज ुघती 
पुथा 

१० 
  १४ दाङ २०७७।०१।१२ 

रुकुमकोि 

दोमही हुदै 

न्समा 

  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१३ २०७७।०१।२६ 

9 सत्या पुन ३ न्समा २१ दाङ २०७७।०१।१२ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१३ २०७७।०१।२६ 

 ग झुम्लाबाङ ठूलो गाउँ कवारेटिाईनमा रहेका 

8 पुणम धन रोका ३ झुम्लाबाङ ३३ दाङ २०७७।०१।१० 

दाङ सल्यान 

रुकुमकोि हुदै 

झुम्लाबाङ 

  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१० २०७७।०१।२३ 

9 बलाराम श्रेष्ठ ३ झुम्लाबाङ २० दाङ २०७७।०१।१० "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१० २०७७।०१।२३ 

10 यज्ञ बुढा मगर ३ झुम्लाबाङ २५ दाङ २०७७।०१।१० "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१० २०७७।०१।२३ 

11 तारक रोका ३ झुम्लाबाङ २४ दाङ २०७७।०१।१० "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१० २०७७।०१।२३ 

12 मोहोन श्रेष्ठ ३ झुम्लाबाङ १९ दाङ २०७७।०१।१० "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१० २०७७।०१।२३ 

13 शाटती राना ३ झुम्लाबाङ २७ दाङ २०७७।०१।१० "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१० २०७७।०१।२३ 

14 न्वमला श्रेष्ठ ३ झुम्लाबाङ २७ दाङ २०७७।०१।१० "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१० २०७७।०१।२३ 

15 
कन्ममका 

बुढा मगर 
३ झुम्लाबाङ ४ दाङ २०७७।०१।१० 

" 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१० २०७७।०१।२३ 

16 नन्वना श्रेष्ठ ३ झुम्लाबाङ १७ दाङ २०७७।०१।१० "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१० २०७७।०१।२३ 

17 न्नजमला श्रेष्ठ ३ झुम्लाबाङ १५ दाङ २०७७।०१।१० "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१० २०७७।०१।२३ 

घ  जन न्वकास आ न्व कवारेटिाईन             सामाटय       

1 न्वष्ण ुबुढा ४ काडा   नुवाकोि २०७७।११।०७ 
दाङ होलेरी हुद ै

थवाङ महत 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।०७ २०७७।०१।२१ 

2 मनोज बुढा ४ भूमे २० भक्तपुर २०७७।०१।११ 

भक्तपुर दाङ 

सल्यान हुदै 

रुकुमकोि 

  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

3 
न्दल कुमारी 

बुढा 
४ भूमे ३८ भक्तपुर २०७७।०१।११ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

4 
अम्मर बूढा 

मगर 
४ भूमे २४ भक्तपुर २०७७।०१।११ 

काठमाटडौ 

दाङ सल्यान 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

5 न्सरपान श्रेष्ठ ४ भूमे २२ काठमाटडौ २०७७।०१।११ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।११ २०७७।०१।२४ 

6 
नर बहादुर 

न्वक 
४ 

तल्लो 

सान्कम 
३४ काठमाटडौ २०७७।०१।१३ 

" 
  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१३ २०७७।०१।२६ 

7 
लहरमाया 

पररयार 
४ 

तल्लो 

सान्कम 
३७ खलङ्गा २०७७।०१।१६ 

खलङ्गा 

रुकुमकोि 

काडा 

  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१६   

8 कररमा न्व क ४ 
तल्लो 

सान्कम 
२० खलङ्गा २०७७।०१।१६ "   क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।१६   

9 सुरज पुन ४ 
तल्लो 

सान्कम 
२२ बुिुवल २०७७।०१।२५ 

बुिवल दाङ 

रोल्पा हुदै 

काडा 

  क्वारेन्टिन सामाटय दैन्नक २०७७।०१।२५   

1 गोपाल न्वक ५ डान्लबाङ २५ बारा २०७७।०१।२७ 

" 
२ 

बारा हेिौडा 

सल्यान हुदै 

खाबाङबगर 

सामाटय  दैन्नक २०७७।०१।२७   

2 रोसनी न्वक ५ डान्लबाङ ५ बारा २०७७।०१।२७ " २ " सामाटय  दैन्नक २०७७।०१।२७   

3 लक्ष्मी न्वक ५ डान्लबाङ २३ बारा २०७७।०१।२७ " २ " सामाटय  दैन्नक २०७७।०१।२७   

4 रुपै न्वक ५ सान्कम ३० बारा २०७७।०१।२७ " २ " सामाटय  दैन्नक २०७७।०१।२७   

5 मनोज न्वक ५ सान्कम १३ बारा २०७७।०१।२७ " २ " सामाटय  दैन्नक २०७७।०१।२७   

6 सुनता न्वक ५ सान्कम २५ बारा २०७७।०१।२७ " २ " सामाटय  दैन्नक २०७७।०१।२७   

7 न्मलन न्वक ५ सान्कम ४ बारा २०७७।०१।२७ " २ " सामाटय  दैन्नक २०७७।०१।२७   
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भारि लगायि ववदेशी मुलुकबाि आएका व्यन्क्िहरुको वववरण 

क्र िाम, थि नलङ्ग उमेि 
(वषत) 

वडा गाउाँ/टोल सम्पकत  िं. बाबकुो िाम आएको नमनर् 

1 लयि सिी घर्ी  मद्धहला २८ १ लकुुम मलुबाङ ९८२२९०१८८९४ लहिु बहादिु बढुा २०७६।१२।०३ 

2 िाज द्धवि पिु परुुष ४१ १ लकुुम 
रूक्तजखोला 

 

िाम बहादिु पिु २०७६।११।१५ 

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

4 माि बहादिु पिु परुुष ३७ ३ नसमा 
 

ओजे पिु २०७६।१२।०१ 

5 द्धवि वहादिु थापा परुुष ३७ ३ झमु्लाबाङ ९८६०२२९००४ समशेि थापा २०७६।१२।०९ 

6 कमला सिुाि मद्धहला ६२ ३ मोिाबाङ 

 

कल प्रसाद 
सिुाि(श्रीमाि) 

२०७६।१२।०७ 

7 श्रीकुमाि बढुा 
मगि 

परुुष ३० ४ काडााँ ९८०३०५६७८७ वेि बहादिु बढुामगि २०७६।११।३० 

8 निम बहादिु द्धवक परुुष २९ ४ काडााँ ९८४९७०८९६३ सिजि कामी २०७६।१२।०१ 

9 गंगा िेपाली मद्धहला ५२ ६ महर् ९८६३५२२१६१ गगिे िेपाली २०७६।११।२८ 

10 ब िमाि वली  परुुष ३२ ६ महर् ९८२८०२२१६६ कणत बहादिु वली  २०७६।११।३० 

11 प्रर्ाव बढुा परुुष ५५ ६ महर् ९८६६०८१७५८ र्लुािाम बढुा २०७६।११।२१ 

12 जोखमाया बढुा मद्धहला ५३ ६ महर् ९८६६०८१७५८ गणेश िोका २०७६।११।२१ 

13 लक्ष्मण बढुा परुुष २४ ६ महर् 9810970219 िाजिि बढुा २०७६।१२।११ 

14 भागीमाि बढुा परुुष ५० ६ महर् ० पणुत बहादिु बढुा २०७६।१२।११ 

15 िि बहादिु 
िेपाली 

परुुष ४८ ६ महर् ९८६३५२२१६१ उजिाम िेपाली  २०७६।१२।०१ 

16 आन्नद सिुाि परुुष ४९ ६ महर् ९८६३५२२१६१ जग बहादिु सिुाि  २०७६।१२।०१ 

17 सदुदप बढुा परुुष ३० ६ महर् ९८०६२०१२०२ पञ्चलाल बढुा २०७६।१२।०३ 

18 द्धवष ुिेपाली  परुुष ८ ६ महर् ९८६३५२२१६१ िि बहादिु िेपाली २०७६।१२।०१ 

19 नसद्वाथत िेपाली  परुुष ४ ६ महर् ९८६३५२२१६१ " २०७६।१२।०१ 

20 म्याक िेपाली परुुष १.२ ६ महर् ९८६३५२२१६१ " २०७६।१२।०१ 

21 ज्योर्ी िेपाली  मद्धहला ६५ ६ महर् ९८६३५२२१६१ िि बहादिु िेपाली 
(ज्वाई) 

२०७६।१२।०१ 

22 ओम प्रकाश बढुा परुुष १९ ७ रिसालिौि  

  

२०७६।१२।०९ 

23 अनिल सिुाि परुुष १७ ७ लाबाङ ९८२३१०१६६१ कमल सिुाि २०७७।०१।१० 

24 ओम प्रकाश पिु परुुष २० ९ गोदठबाङ ९८४८३४९३२३ नभम बहादिु पिु २०७६।१२।०३ 

25 िाम कुमाि िोका परुुष २८ ९ खाल मनसिा  ९८६६२४२८८७ मािनसङ िोका २०७६।१२।०३ 

26 संकल्प दमाई परुुष २४ ९ गोजातले ९८४९०६५०५४ मि बहादिु परियाि २०७६।१२।१० 

27 मि बहादिु 
दमाई 

परुुष ४५ ९ गोजातले ९८६५७०८२८४ नर्लद्धवि िेपाली  २०७६।१२।१० 

28 जय बहादिु 
खड्का 

परुुष ५२ ९ नबजौिा ९८४७९९९४४० िघदु्धवि खड्का  २०७६।१२।०६ 

29 ददिेश कुमाि 
ओली 

परुुष २९ ९ िनु्बाङ लमु्मा ९८६८६६९६५८ 

 

२०७६।१२।०६ 

नीलो रङ RDT परीक्षण भएको 
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गाउाँपानलका अन्र्गतर् िहेका हेल्प डेस्क र्था हेल्थ डेस्क ि स्वास्र्थय संस्थाहरुबाट कोिोिा िकेजााँि 
द्धवविणुः 
भूमे गाउँपालन्का अटतगमत रहेका कोरोना जोन्खम न्नयटरण हेल्थ डेमकमा कायमरत सम्पकम  

व्यन्क्त र चेकजाँचको न्ववरण 
बैशाख मन्हनाको हालसम्म जाँच 

Health Centers िम्मा 

चेक 

िााँच 

चेक िााँच 
१००.४ बढी 

ज्वरो भएका 

खोकी 

लागेका 

भारिबाट 

आएका 

अन्य 

देशबाट 

आएका 

नेपाल 

हभतै्र 

हेल्थ डेस्क वडा स्थान 
सम्पकक  

व्यक्ति 
सम्पकक  फोन म. पु. म. पु. म. प.ु म. पु. म. प.ु म. पु. 

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 

कायामलय 

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 

न्रवेणी 

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

Jhumlabang 

Health Center 
३ झुम्लाबाङ 

Shiva 

kumar 

budha 

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

Corona Health 

Center Sima 
३ न्समा 

Bibek 

Khadka 
9845636252 142 40 102 0 0 0 0 0 0 7 0 37 85 

Corona Health 

Center Kanda 
४ काँडा 

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 महत Jhakku pun 9810914647 12 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 

Dharmashala 

Health Center 
७ धममशाला 

Sumitra 

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

Korja Health 

Center 
८ कोजाम Parbati pun 9812803534 108 64 44 0 0 0 0 0 0 0 0 41 32 

Kuchibang Health 

Center 
८ कुन्चबाङ 

Madan 

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

Corona Health 

Center Chunwang 
९ चुनबाङ 

Chitra 

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

िम्मा     1,364 553 811 0 0 12 0 0 0 11 8 464 0 

 


