
भमू ेसाप्ताहिक गतितिधि 

 

सम्पादकीयः 
विषाक्त पुरुषत्वमा परििर्तन आजको आिश्यकर्ा 

मानवीय जीवनशैलीमा सकारात्मक पररवर्तन वा यस अघिभन्दा सुधारोन्मुखको 

अवस्थालाई घवकास भनेर बुझ्न सघकन्छ । अथातर््, घवकास भनेको मौजुदा अवस्थामा 

सकारात्मक पररवर्तन हो ।  घवकास हुनका लाघि भौघर्क पूवातधार भएर मात्र हुुँदैन 

आघथतक, सामाघजक, साांस्कृघर्क, वार्ावरणीय समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक पररवर्तन 

भएको हुनुपछत । भौघर्क पूवातधारको घवकासलाई घवकासको पूवातधार भएपघन कघर्पय 

अवस्थामा मापन र सूचकको कारणल े अन्य क्षेत्रभन्दा पवूातधार घवकासमा सघजलै 

घनश्कर्तमा पुिेर सामाघजक घवकासलाई कम प्राथघमकर्ा समेर् राखेको पाइन्छ । घवकास 

योजना छनौट िदात भौघर्क पूवातधारको योजना सघजलै छनौट हुने भए पघन घवशेर्िरी 

सामाघजक घवकाससुँि सम्बघन्धर् योजना र्था कायतक्रम छनौट  िनत र कायातन्वयन िनत 

अघल बढी कघिन भएको पाइन्छ ।  

घवकासको साध्य मानव घवकासलाई जोडेर हेने हो भने पवूातधार घवकास स्वभाघवक 

रुपमा घवकास हुने अवस्थामा सामाघजक घवकासर्र्त  बढी ध्यान केघन्िर् िनुतपने हुन्छ। 

सामाघजक घवकास भन्नु नै व्यघिको घशक्षा, स्वास््य, खानेपानी र्था सरसर्ाईमा 

िुणस्र्रीय पहुुँच, भार्ा र्था सांस्कृघर्को सांरक्षण, प्रवर्द्तन र पुस्र्ान्र्रणका साथै 

लैङ्घिक समानर्ा र्था सामाघजक समावेशीकरण हुनु हो । समग्रमा व्यघिको 

सवातङ्िीण घवकास हुनु, असल र उन्नर् समाज घनमातण भई स्वचाघलर् रुपमा समाजको 

रुपान्र्रण, सबैको अपन्र्वकरण हुनु नै घवकास हो । समाजलाई स्वचाघलर् बनाउन 

सघदयौंदेघख समाजमा रहेका प्रथा, परम्परा, मूल्या मान्यर्ा र सांस्कृघर्को िूलो भूघमका 

रहन्छ ।  सामाघजक मूल्य मान्यर्ा र रहनसहन नै माघनसको भार्ा, सांस्कृघर्, बानी 

व्यहोराको आधार हुने भएकोले व्यघिको रहनसहन र आचरणलाई समेर् कघर्पय 

अवस्थामा समाजको घवम्बको रुपमा बुझ्ने िररन्छ ।  

हामी सबैजना समाजमा हकेको हुनाले समाजमा भएको मूल्यमान्यर्ाका आधारमा बाल 

मनोघवज्ञानको घवकासको चरणदेघख न ै त्यही खालको धारणा बन्दै जान्छ । सोघह 

धारणाकै कारण समाजमा अमानवीय, अस्वीकायत घहांसाको िटना िट्न जान्छन्। 

घवशेर्िरी अघधकाांश नेपाली समाजमा पुरुर्लाई जन्मजार् बघलयो, अघधकार सम्पन्न, 

नेरृ्त्व िनत सक्ने व्यघिको रुपमा बुघिने र मघहलालाई कमजोर रुपमा हेररने भएकोल े

समाजमा थुपै्र लैङ्घिक घहांसाका िटना पघन िट्ने, दबाउन,े सहने घक्रयाकलाप 

चघलरहन्छ । यसरी लैङ्घिक घहांसा बारम्बार हुन थालेमा घहांसक र घहांसा पीघडर्को मन 

शान्र् नभएर स्वयांमा आक्रोश र् रघहरहन्छ नै बालबाघलकामा समेर् नकारात्मक असर 

परररहेको हुन्छ । जुन पररवारमा बारम्बार घहांसा हुन्छ त्यो पररवारका सदस्यहरु समाजमा 

रु्लनात्मक रुपमा घनबतल र अप्रत्यक्ष बघहष्कृर् भैरहेका हुन्छन् । िरको मात्र होइन 

घछमेकको बालबाघलकाको मनोघवज्ञानमा समेर् नकारात्मक प्रभाव परररहेको हुन्छ । 

समाज नै लैङ्घिक घहांसालाई स्वीकाने, प्रश्रय घदन ेभएमा, पररवर्तनमुखी नभएर पुरार्न 

भएमा त्यो समाजका व्यघि अन्यको रु्लनामा कमजोर हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुिेकै 

कुरा हो । र्सथत सकारात्मक सोंच/ घचन्र्न पघन खास घवकासको आधार हो । समाजमा 

पुरुर् भएर जन्मदैमा पुरुर्ल े मात्र सम्पघिको हकदार हुने,  नेरृ्त्व घलने, माघलक हुने 

हकदार हुन् र मघहला चाघहुँ समथतक र दास मात्र हुन् भन्ने घवर्ाि पुरुर्त्वको धारणालाई 

समाजबाट नहटाउुँदासम्म समाजमा लैङ्घिक घहांसा घनवारण होइन न्यूघनकरण मात्र हुन्छ। 

समाजमा जरा िाडेर बसेको खराब मूल्य मान्यर्ालाई हटाउन एकैघछनमा एकै पटकमा 

सम्भव हुने कुरा होइन। असमानर्ाको जड नै घवभेदपूणत मूल्य मान्यर्ा भएकाले 

अघभयानमुखी कायतक्रममार्त र् सामाघजक रुपान्र्रण िदै राघष्िय घवकासमा जोड घदन 

आवश्यक छ। 

प्रकाशकः 

 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 

िुम्बिनी प्रदेश नेपाि 

वर्ष २   अङ्क २० २०७७ पौर् १३ सोमबार 
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िडा न.ं ५ र २ मा िडास्तरीय खानपेानी सरसफाई समन्वय सवमतिको बठैक सम्पन्न 
७ पौष २०७७, खाबाङबगर । 

भमेू गाउँपालिकाको आलथिक सहयोग र रुकुमेिी 
समाज विकास केन्द्र रुकुमको प्राविलिक सहयोगमा 
सञ्चालित खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्द्िी 
रणलनलतक कायियोजना कायिन्द्ियन कायिक्रम 
अन्द्तरगत भमेू गाउँपालिका िडा नं. 5 सेराबाङमा 
िडा स्तरीय सरसफाइ समन्द्िय सलमलतको बैठक 
सम्पन्न भएको छ ।  

भमेू  गाउँपालिका िडा नं. 5 का िडा अध्यक्ष 
तथा िडा स्तरीय सरसफाइ समन्द्िय सलमलतका 
संयोजक टेक प्रसाद बढुाको अध्यक्षतामा भएको 
बैठकिे सरसफाइ कायिक्रम कायािन्द्ियनका क्रममा 
अटेरी गरेमा जोकोहीिाई िडा पालिकाबाट पाउने 
सेिा सवुििा रोक्का गने लनणिय गरेको छ ।  साथै 
िडा पालिकाका आम समदुायिाई आ-आफ्नो 
ठाउँबाट सक्दो सहयोग गरी आफू र आफ्नो घर 
टोि र समाजिाई सफा र स्िच्छ बनाई लनरोगी  
बन्न समेत संयोजक बढुािे अनरुोि गनुि भएको छ। 

बैठकको सहजीकरण िास अलिकृत संगम 
देिकोटािे गनुिभएको लथयो । 

 

त्यस्तै रुकुमेिी समाज विकास केन्द्र रुकुमको 
प्राविलिक सहयोगमा सञ्चालित सआुहारा कायिक्रम 
अन्द्तरगत भमेू गाउँपालिका िडा नं. 2 मा आमा 

समूहको बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकिे हजार 
ददनका आमाहरू िाई सम्मान गररएको सआुहारा 
कायिक्रमका वफल्ड सपुरभाइजर कुि बहादरु 
नेपािीिे बताउन ु भयो। सम्मालनत हनुेमा सोही 
िडाका आशा राई बढुा र तलु्सरी बढुािाइ साबनु, 
अण्डा वितरण गररएको नपेािीिे बताउन ुभयो ।
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िडा नं. ८ मा िडास्तरीय खानपेानी सरसफाई समन्वय सवमतिको बैठक सम्पन्न 

८ पसु २०७७, खाबाङबगर ।  
भमेू गाउँपालिकाको आलथिक सहयोग र रुकुमेिी समाज विकास केन्द्र रुकुमको प्राविलिक सहयोगमा 
सञ्चालित सरसफाई रणनीलतक कायियोजना कायािन्द्ियन कायिक्रम अन्द्तगित भमेू गाउँपालिका िडा नं. 8 मा 
िडा स्तरीय सरसफाई समन्द्िय सलमलतको बैठक सम्पन्न भएको छ । भमेू गाउँपालिका िडा नं. 8 का 
िडाध्यक्ष पञ्च बहादरु रोकाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकिे िडा स्तरीय खानेपानी तथा  सरसफाइ समन्द्िय 
सलमलत पनुगिठन गरेको छ । िडा अध्यक्ष तथा सरसफाइ समन्द्िय सलमलत पञ्च बहादरु रोकाको संयोजकत्िमा  
15 सदस्य िडा स्तरीय सरसफाइ समन्द्िय सलमलत पनुगिठन गररएको हो । बैठकिे िडा नं. 8 मा चार 
वकल्िा छुट्याएर 8 िटा टोि विकास संस्था गठन गने लनणिय गरेको छ । उक्त िडामा टोि विकास 
संस्था गठन गरेपलछ सरसफाइ कायिक्रम अझ प्रभािकारी हनुे जनविश्वास गररएको छ । (फोटो तथा 
समाचार स्रोत सङ्गम देिकोटा) 
 

 
सहकारी व्यिस्थापन सम्बन्द्िी तालिम सम्पन्न 
७ पौष २०७७, खाबाङबगर । 
सहकारी प्रशशक्षािय बाँकेको आयोजनामा भमेू गाउँपालिकाको सभा हिमा रुकुम (पूिि) शजल्िाका सहकारी 
संस्थाका पदालिकारी तथा कमिचारीहरुिाई सहकारी व्यिस्थापन सम्बन्द्िी तालिम सम्पन्न भएको छ ।  
रुकुम (पूिि) शजल्िाका पथुाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाबाट ७ जना, भमेू गाउँपालिकाबाट ८ जना र लसस्ने 
गाउँपालिकाबाट ६ जना सहकारीकमी तथा कमिचारीहरुिाई प्रशशक्षाियिे सहकारी व्यिस्थापन सम्बन्द्िी 



               भमू ेसाप्ताहिक गतिविवि              िर्षः २   अङ्कः २०  २०७७ पसु १३ गि ेसोमबार 

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

तालिम प्रदान गरेको हो । ६ ददनसम्म चिेको उक्त तालिममा सहकारीसम्बन्द्िी मौजदुा ऐन, लनयममा 
भएका व्यिस्था, सहकारी सञ्चािन प्रवक्रया, नपेािमा सहकाररताको विकास र त्यसबाट लसक्नपुने पाठ, 
व्यिसावयक योजना र रणनीलत तजुिमा जस्ता विषयिस्तमुा रहेर प्रदान गररएको तालिमिे सषुपु्त अिस्थामा 
रहेका र केही गनि खोजे पलन उशचत योजना तजुिमा गनि कदठन भएका सहकारीहरु सवक्रय हनु र सहकारी 
सञ्चािन तथा व्यिस्थापनमा िेरै प्रभािकारी रहेको कुरा तालिमका प्रशशक्षाथी तथा माररङ बहउुद्देश्यीय 
सहकारी संस्था लि. भमेू २ खाबाङबगरका व्यिस्थापक सशन्द्दप अलिकारीिे बताउनभुयो ।  
 

तालिमको उद्घाटन तथा समापन सहकारी प्रशशक्षािय बाँकेका लनलमत्त प्राचायि श्री ददपकुमार ििीको अध्यक्षता, 
भमेू गाउँपालिका अध्यक्ष श्री रामसरु बढुा मगरको प्रमखु आलतथ्यता र शजल्िा सहकारी संघ रुकुम (पूिि) 
का अध्यक्ष बसन्द्त कुमार शे्रष्ठको आलतथ्यतामा भएको लथयो भने तालिम अिलिमा प्रस्तकुरण तथा सहजीकरण 
ददपकुमार ििी, पशिराम भसुाि, विश्विाि खड्डा र बसन्द्त कुमार शे्रष्ठिे गनुिभएको लथयो । 
 

 
चनुबाङमा उपभोक्ता हिर् सिंक्षण सवमतर्द्वािा बजाि अनगुमन 

११ पसु २०७७, खाबाङबगर । 
भमेू गाउँपालिकाको उपभोक्ता वहत संरक्षण सलमलतिे िडा नं. ९ चनुबाङका विलभन्न बजार तथा 

पसिहरुमा अनगुमन गदाि म्याद नाघेका खाद्यपदाथि िगायत उपभोग्य िस्तहुरु फेिा परेपलछ बरामद गरी 
नष्ट गनुिका साथै उपभोक्तामा जागरण कायिक्रम सम्पन्न गरेको छ ।  

गाउँपालिका उपाध्यक्ष एिं सलमलतका संयोजक मनकुमारी बढुा विष्टको नेततृ्िमा प्रशासन, योजना 
तथा अनगुमन शाखा प्रमखु, स्िास्थ्य एकाइ प्रमखु तथा स्थानीय प्रहरीसवहतको टोिीिे गैरीगाउँ बजार र 
िाखरखोिा बजारका १० िटा पसिहरु अनगुमन गदाि उपभोग्य म्याद नाघेका चाउचाउ, लबस्कुट, चकिेट, 
लबयर, फुरनदाना िगायतका कररब ३८ हजार दईु सय सत्तरी रुपैया ँबराबरको दैलनक उपोग्य िस्तहुरु 
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भेवटएपलछ म्याद नाघेका बस्त ुबरामद गरी नष्ट गनुिका साथै उपभोक्ता वहत जागरण कायिक्रम समेत गरेको 
छ ।  

म्याद नाघेका खाद्यिस्त ुखाँदा स्िास्थ्यमा पने असर बारे उपभोक्ता र स्थानीय व्यापारीहरुमा समेत 
जानकारीको अभािमा उपभोग्य म्याद नाघेका खाद्य सामाग्रीको उपभोग हनुे कुरािाई मध्यनजर गदै 
गाउँपालिकािे उपभोग गनि नलमल्ने िस्त ुनष्ट गनुिका साथै म्याद नाघेको िस्त ुउपभोग गदाि स्िास्थ्यमा पने 
नकारात्मक असर, पतरु खानाको दीघिकािीन असर, स्थानीय खाद्यिस्तकुो उपभोग प्रिर्द्िन सम्बन्द्िी सचेतना 
कायिक्रम गरेको हो । कायिक्रममा उपशस्थत उपभोक्ताहरुिे बजारबाट आयालतत उपभोग्य िस्तकुो उपभोग्य 
लमलत भए नभएको हेने तररका थाहा नभएको र आगामी ददनमा उपभोक्तािे पलन जाँच गरेर वकन्ने, यसखािका 
अनगुमन कवहिेकाही ीँ भन्द्दा पलन लनयलमत र लनरन्द्तर गरररहनपुने माग उपभोक्ताबाट उठेको लथयो । सो 
अिलिमा अनगुमन टोिीका संयोजक तथा गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनकुमारी बढुा विष्टिे गाउँपालिकािे पलन 
शजल्िा प्रशासन कायाििय, प्रहरी कायाििय, उद्योग िाशणज्य संघ िगायतका सरोकारिािा लनकायहरुसँगको 
समन्द्ियमा बजार अनगुमन तथा उपभोक्ता वहत प्रिर्द्िन कायिक्रम बेिा बेिमा भैरहेको भएपलन पयािप्त 
नभएकािे बेिा बेिा छड्के अनगुमन हनुे प्रलतिर्द्ता जनाउदै आफ्नो स्िास्थ्य र उपोक्ता वहतमा हरेक 
व्यशक्त सचेत हुँदै खबरदारी गनि समेत अनरुोि गनुिभयो ।  
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सामाजिक समािशेीकरण डसे्क स्थापना 
10 पसु २०७७, खाबाङबगर 
भमेू गाउँपालिका गाउँ कायिपालिकाको कायाििय, 
खाबाङबगरमा सामाशजक समािेशीकरण डेस्क 
स्थापना भएको छ ।  
गाउँ कायिपालिका बैठकबाट गाउँपालिकामा सबै 
प्रकारका सामाशजक विभेद, 
कुरीलत, अन्द्िविश्वाससँग 
जोलडएका िैवङ्गक वहंसा, 
जातीय विभेद, अपाङ्गता 
भएका व्यशक्तको सहज 
रुपमा गनुासो वटपोट, 
िैवङ्गक समानता, 
दलित तथा 
अल्पसंख्यक व्यशक्तको 
अलिकार, जातीय 
विभेद अन्द्त्य 
िगायतका सन्द्दभि 
सामाग्रीहरु संकिन 
तथा प्रिाह गनि र 
आिश्यकतानसुार 
सहयोग तथा 
सहजीकरण गनि 
पालिकामा सामाशजक 
समािेशीकरण डेस्क स्थापना गने लनणिय भएको 
लथयो।   गाउँ कायिपालिकाको लनणिय बमोशजम 
सामाशजक समािेशीकरण डेस्क सञ्चािन तथा 
व्यिस्थापनका िालग मवहिा, बािबालिका तथा 
समाज कल्याण एकाइका शाखा प्रमखु यमनुा 

खड्का, पोषण स्ियंसेिक एलिसा सनुार र 
कायाििय सहयोगी ओक बहादरु कामीिाई 
सामाशजक समािेशीकरण डेस्कको सम्पकि  व्यशक्त 
(फोकि पसिन) को शजम्मेिारी समेत तोकेको छ।   

गाउँपािकाबासी जो कसैिाई िैवङ्गक, जातीय वहंसा 
भएमा, अबाशछछत वक्रयाकिाप गरेमा सम्पकि  
व्यशक्तकहाँ फोन, इमेि िा प्रत्यक्ष भेटेर 
गनुासो/सझुाि वटपाउन सवकन ेर त्यसको यथाशीघ्र 
सनुिुाई गने व्यिस्था   लमिाइएको छ।
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गाउपँालिका कार्ातिर्मा अटो-स्यातनटिी प्याड ि तडस्पोज मसेसन जडान 
११ पसु २०७७, खाबाङबगर । 

भमेू गाउँपालिका गाउँ कायिपालिकाको कायािियको मवहिा शौचाियमा स्िचालित रुपमा स्यालनटरी 
प्याड र स्यालनटरी प्याड लडस्पोज गनिका िालग स्यालनटरी प्याड जिाउने मेलसन (इशन्द्सनेरेटर) जडान गररएको 
छ। 

यसअशघ काठको बाकसमा स्यालनटरी प्याड राशखएकोमा 
अबदेशख एक पटकमा ५० िटा स्यालनटरी प्याड भण्डारण भई स्माटि 
काडि राखेपलछ आिश्यकतानसुार लनकाल्न सवकने स्िचालित स्यालनटरी 
प्याड भेशण्डङ मेलसनबाट कायािियमा स्यालनटरी प्याड वितरण 
व्यिस्थापनमा सहज हनुे र फोहर स्यालनटरी प्याडिाई इशन्द्सनेरेटरमा 
राखेपलछ जिेर आफै नष्ट हनुे भएकािे फोहर व्यिस्थापनमा समेत 
सहजता आएको एक मवहिा कमिचारीिे बताउनभुयो । भमेू 
गाउँपालिकािे सामाशजक समािेशीकरण डेस्कको स्थापना र लनिःशलु्क 
स्यालनटरी प्याड व्यिस्थापन कायिको थािनीिे िैवङ्गकमैत्री कायाििय 
िातािरणमा सहयोग पगु्ने विश्वास गररएको छ। 
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सािाको रचनाः  
स्वर्न्त्रर्ाको कुन्ठा (कविर्ा)  
जहाँ लनशफफक्री भई सपना देख्न सक्दैन ्
कल्पनाका असीलमत उडानहरु भनि सक्दैन ्

इच्छाहरु बारम्बार तहुाउन ुपदिछ, 
खै त्यो पलन के जीिन र ? 
जहाँ स्ितन्द्त्र भई चरी जस्तै कािा खान सक्दैन ्
िाग्छ बाच्न ुभन्न ुसास फेनुि मात्र हो ।  
 
ती सासिे पलन बेिा-बेिा लनरास भई प्रश्न गदिछन ्
के शजन्द्दगीको फैिािट यत्ती हो ? 
के खुशीहरुको रङ्ग यही हो ? 
मन मनै म उदेक उत्तर ददन्द्छु 
बाध्यताको जशन्द्जरिे कलसएर 
सपनाका भ्रणुहरु गभि मै तवुहरहेछन ्
समयको चंगोिमा फलसएर 
खुशीका रङ्गहरु िलुमि भई रहेछन ्
िाचार छु, वििश छु 
िश ्िश ्मात्र सास फेरररहेछु 
 
राजन महत्रा 
सहायक पाचँौ, भमेू गाउँपालिका 
स्थायी ठेगानािः पाशणनी- ७, अघािखाँची 
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सािाको सचूनािरु  
सूचना प्रकाशन गने शाखा/एकाइिः स्िास्थ्य एकाइ 
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सूचना प्रकाशन गने शाखा/एकाइिः पश ुसेिा केन्द्र 
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सूचना प्रकाशन गने शाखा/एकाइिः प्रशासन, योजना तथा अनगुमन शाखा 
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सूचना प्रकाशन गने शाखा/एकाइिः प्रशासन, योजना तथा अनगुमन क्रमशिः
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सूचना प्रकाशन गने शाखा/एकाइिः शशक्षा यिुा तथा खेिकूद शाखा  
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लमलत २०७७ पसु ५ देशख २०७७ पसु १० सम्म गाउँ कायिपालिका अन्द्तगितका शाखा/एकाई तथा िडा 
कायािियहरुबाट सम्पाददत मखु्य मखु्य कायिहरु 

 

 
शाखा/इकाई/केन्द्र मखु्य मखु्य कामको वििरण 
आलथिक प्रशासन शाखा  ● हािसम्मको आम्दानीिः रु ७३,८६,०८७।४६।- (अक्षरुपी लत्रहत्तर 

िाख छयासी हजार सतासी पैंसा छयािीस मात्र) 

● खचििः ३३,१५,०३२।- (तेशत्तस िाख पन्द्र हजार बत्तीस मात्र) 

सामाशजक विकास शाखा   
स्िास्थ्य इकाई ● HMIS DATA ENTRY 7 Staff nurse, Lab technician पदकको पररक्षा 

सकाइ सूचना प्रकाशन   गरी ३ जनािाई  लसफाररस  

● HMIS Format collection  ३ 
मवहिा बािबालिका 
तथा समाज कल्याण 
इकाई 

● कायिक्रम संख्यािः  

● समूह गठनिः ०. समूह बैठक ०.. 

● तालिम सञ्चािनिः ० 

●  

सामाशजक सरुक्षा तथा 
पशिकरण इकाई / MIS 

● घटना दताििः ० सामाशजक सरुक्षा नयाँ इन्द्री १७ , िगत कट्टा ………३१……. 

पूिाििार तथा िातािरण व्यिस्थापन शाखा 
भिन तथा मापदण्ड 
कायािन्द्िन इकाई 

● नया ँघर लनमािण इजाजतिः ०  

● परुानो घर नक्सा अलभिेखिः ० 
सडक तथा अन्द्य 
पूिाििार विकास इकाई  

● सिे तथा िागत अनमुानिः ५, स्थिगत अनगुमन तथा लनदेशनिः१ 

● कायि सम्पन्न लसफाररसिः ३ 
िातािरण, सरसफाई 
तथा विपद् व्यिस्थापन 
इकाई 

● सरसफाई सम्बन्द्िी कायिक्रम कायािन्द्ियनिः ० 

● विपद् व्यिस्थापन सम्बन्द्िी आयोजना/ कायिक्रमिः ० 

प्रशासन,योजना तथा अनगुमन शाखा  

प्रशासन इकाई ● दताििः ३५, चिानी ५१, लसफाररस सम्बन्द्िी कायििः १६ , विविि बैठकिः १ ,  
राजस्ि इकाई  ● यो हप्ताको कूि आम्दानीिः ८७५० । - 
योजना तथा अनगुमन 
इकाई 

● यो हप्ताको (सम्झौतािः ११ , अनगुमनिः २. , भकु्तानीिः ४. ) 

● हाि सम्मको (सम्झौतािः १३० , अनगुमनिः २. , भकु्तानीिः २०. ) 
कानूनी मालमिा इकाई  ● काननू ड्राफ्ट संख्यािः ० 

शशक्षा, यूिा तथा खेिकूद शाखा 
 

● यो हप्ताको (विद्यािय अनगुमन  नभएको  , पररपत्र  तथा समन्द्िय ३  

● स्वयंसेवक शिक्षकको शिशित तथा मौशिक दवुै चरणको अशततम नशतजा प्रकािन, 

● स्वयंसेवक शिक्षकको करार सम्झौता र शियुशि 

● हािसम्म (विद्यािय अनगुमन २ पटक , पररपत्र ५३ तथा समन्द्िय ……. , 
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रोजगार सेिा केन्द्र ● हािसम्म बेरोजार सूचीमा सूचीकृतिः ७२० काममा िागेका बेरोजगार 
व्यशक्त संख्यािः ८८आयोजना संख्यािः १३, आयोजनाको अिस्थािः 
(सम्झौतािः १२ , काम सरुु १२ सम्पन्न ०)प्रािलिक अनगुमनिः १ पटक 

सूचना तथा अलभिेख 
केन्द्र/ स्थानीय 
आपतकािीन केन्द्र 

● विपद् तथ्याङ्क अद्यािलि (मानिीय क्षलतिः मतृ्यिुः १ जना िडा नं ३ मा 
सडक भन्द्दा मालथबाट ढुङ्गािे टाउकोमा िाग्दा मतृ्य ुभएको लथयो भन े
िडा नं २ खाबाङ शस्थत बाइक दृघिटनामा१ जना घाईते, सम्पशत्त 
नोक्सान हनु ेगरर ५ गते देशख यता कुनै विपद् नआएको ।    

● िेबसाइट अद्यािलििः १०पटक, इमेि पठाइएको सङ्ख्यािः १३ 

● ICT Device सपोटििः २० पटक,  

● अन्द्य कायि (िडा नं ८मा गई वप्रन्द्टर कम्प्यूटर तथा ईन्द्टनेटमा  
देशखएको समस्या समािान त्यसैगरी िडा नं ९ मा पनी वप्रन्द्टर 
कम्प्यूटर तथा ईन्द्टनेटमा  देशखएको समस्या समािान तथा पशिकरण 
विभागबाट आएको नयाँ कम्प्यूटर सेट जडान तथा अनगुमन ।) 

कृवष सेिा केन्द्र ● कृषकिाई ददएको परामशि संख्यािः १५ जना कृषकहरुिाई । 

● ७५% अनदुानमा प्िावष्टक वितरण कायिक्रम ७५% अनदुानमा मौरी 
घार वितरण कायिक्रम ५०% अनदुानमा वहउँदे फिफूि वितरण 
कायिक्रम ७५% अनदुानमा च्याउ वितरण कायिक्रम मागको सचुना 
प्रकाशन 

पश ुसेिा केन्द्र  ● लनयलमत पश ुचौपाया उपचार संख्यािः कुिुरा ३८ बाख्रा ३० भैसी १० 

● अन्द्य सम्पाददत संख्या  पौष ९ गते  बाख्रा फारम नामसारी १ 
भूमे ८ को राँगो अनगुमन सशजिमन मचुलु्का १ राँगो पररिति 
सम्बन्द्िी लसफाररस १ 

िहकु्षेत्रीय पोषण योजना 
कायिक्रम 

● कायिक्रम संख्यािः ०. कायिक्रमिःहािसम्म कुनैपलन फुकुिा तथा सचुना 
नआएको हनुािे कायि सम्पादन नभएको 

खानेपानी तथा सरसफाई 
योजना (िास) कायािन्द्ियन 

● िडा स्तरीय सरसफाई बैठकिः समन्द्िय बैठक ३ 

उद्यम विकास  ● कायियोजना तयार  र अवफस व्यिस्थापन  
गररबसँग विशे्वश्वर 
कायिक्रम 

समूह गठन र बैठक सम्पन्न 

िडा नं. १  ● व्यशक्तगत घटना दताि संख्यािः ६, नागररकता लसफाररसिः १, अन्द्य विविि 
लसफाररस २ , िडा सलमलतको बैठक १, अन्द्य समन्द्िय बैठक १ , 
मेिलमिाप संख्या ० ,  राजस्ि आम्दानी ४४४४५  

िडा नं. २ ● व्यशक्तगत घटना दताि संख्यािः ……… , नागररकता लसफाररसिः ……… , 
अन्द्य विविि लसफाररस ……… , िडा सलमलतको बैठक ……… , अन्द्य 
समन्द्िय बैठक ……… , मेिलमिाप संख्या …….. ,  राजस्ि आम्दानी  

● वििरण प्राप्त नभएको 
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िडा नं. ३ ● व्यशक्तगत घटना दताि संख्यािः ……… , नागररकता लसफाररसिः ……… , 
अन्द्य विविि लसफाररस ……… , िडा सलमलतको बैठक ……… , अन्द्य 
समन्द्िय बैठक ……… , मेिलमिाप संख्या …….. ,  राजस्ि आम्दानी 
……… वििरण प्राप्त नभएको 

िडा नं. ४ ● व्यशक्तगत घटना दताि संख्यािः ० , नागररकता लसफाररसिः० , अन्द्य विविि 
लसफाररस ४ , िडा सलमलतको बैठक १ , अन्द्य समन्द्िय बैठक ० , 
मेिलमिाप संख्या ० ,  राजस्ि आम्दानी …… 

िडा नं. ५ ● व्यशक्तगत घटना दताि संख्यािः ० , नागररकता लसफाररसिः २ , अन्द्य विविि 
लसफाररस ७ , िडा सलमलतको बैठक १ , अन्द्य समन्द्िय बैठक ० , 
मेिलमिाप संख्या ० ,  राजस्ि आम्दानी२००  

िडा नं. ६ ● व्यशक्तगत घटना दताि संख्यािः ……… , नागररकता लसफाररसिः ……… , 
अन्द्य विविि लसफाररस ……… , िडा सलमलतको बैठक ……… , अन्द्य 
समन्द्िय बैठक ……… , मेिलमिाप संख्या …….. ,  राजस्ि आम्दानी  

● वििरण प्राप्त नभएको 
िडा नं. ७ ● व्यशक्तगत घटना दताि संख्यािः ……… , नागररकता लसफाररसिः ……… , 

अन्द्य विविि लसफाररस ……… , िडा सलमलतको बैठक ……… , अन्द्य 
समन्द्िय बैठक ……… , मेिलमिाप संख्या …….. ,  राजस्ि आम्दानी  

● वििरण प्राप्त नभएको 
िडा नं. ८ ● व्यशक्तगत घटना दताि संख्यािः ०, नागररकता लसफाररसिः ०, अन्द्य विविि 

लसफाररस ९, िडा सलमलतको बैठक १, अन्द्य समन्द्िय बैठक १ 
मेिलमिाप संख्या 0 ,  राजस्ि आम्दानी १२५० 

● अन्द्य कायिहरु ५  
िडा नं. ९ ● व्यशक्तगत घटना दताि संख्यािः ०, नागररकता लसफाररसिः ०, अन्द्य विविि 

लसफाररस ९ , िडा सलमलतको बैठक  १, अन्द्य समन्द्िय बैठक १ , 
मेिलमिाप संख्या ० ,  राजस्ि आम्दानी १२५० 

● अन्द्य कायिहरु ५ 
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उपभोक्ता तथा व्यापारी वर्गमा भूमे र्ाउँपालिका, रुकुम (पूवग)को 

अलपि! 

१) कारोबार स्थलमा साइनबोर्ड, मूल्य सूची भए नभएको हेने बानी बसालौं । प्याककङमा 
अधिकतम् खुद्रा मूल्य (MRP), उपभोग्य अवधि (Best Before BB) हेरेर मात्र 
सामान खररद गरौं ।  

२) प्याककङ सामानमा लेबल, उत्पादकको नाम, ठेगाना, वस्तुको ब्याच नम्बर, तौल, 
उत्पादन धमतत र उपभोग्य धमतत हेरेर मात्र सामान खररद गरौं ।  

३) उत्पादन धमतत, उपभोग्य धमतत नभएको वा केरमेट गरेको वा पुनः लबेललङ गरेको वस्तु 
खररद नगरौं ।  

४) औषिी  तथा औषधिजन्य  पदाथडहरको प्याककङमा उपभोग्य धमतत र प्रयोग गने तररका 
छ/छैन हेने बानी बसालौं ।  

५) वस्तु उत्पादन गदाड प्रयोग भएका कच्चा पदाथड, भण्डारण तवधि, उपयोग गने तररका 
छ/छैन हेने बानी बसालौं ।  

६) सामान खररद गदाड तबल पाउन ुउपभोक्ताको अधिकार हो । वस्तु तथा सेवा खररद गदाड 
अतनवायड रुपमा प्यान वा भ्याट तबल ललने बानी गरौं ।  

७) कमसल उपभोग्य वस्तु वा सेवाको प्रयोगबाट कुनै हानी नोक्सानी भएमा पाललका वा 
सम्बन्धित लजल्ला प्रशासन कायाडलयमा उजुरी गरौं ।  

८) अखाद्य वा कमसल उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको तबक्री तवतरण भएमा स्थानीय प्रहरी 
कायाडलय वा लजल्ला प्रशासन कायाडलय वा नलजकको गाउँ/नगरपाललका वा आपूतति  
व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हहत संरक्षण तवभागमा उजुरी गरौं  । 

९) व्यवसाय दताड गरेको व्यवसायीसँग मात्र सामान खररद गने बानी बसालौं ।  
१०) उपभोक्ता हहत तवपररत हुने कुनै कायड भएको थाहा भएमा नागररक खबरदारी गरौं । 

 


