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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 
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कायकपालिका बैठक सम्पन्न  
 

१० चैत्र २०७६, िाबाङबगर ।  

भमेू गाउुँपालिका गाउुँ कायतपालिकाको बैठक सम्पन्न भएको ि । बैठकिे राष्ट्रपलत शैजक्षक सधुार कायतक्रम 
लसफाररश, कोलभड-१९ कोरोना भाइरस रोग सम्बन्धी पूवत तयारी तथा प्रलतकायत, प्रधानमन्त्री रोिगार कायतक्रम 
आयोिना कायातन्वयन, सामाजिक सरुक्षा सलमलत गठन, कक्षा थप अनमुलत िगायत १३ प्रस्तावहरु मालथ 
लनणतय गरेको ि ।  

गाउुँ कायतपालिका बैठकिे राष्ट्रपलत शैजक्षक सधुार कायतक्रम गनत इच्िुक सावतिलनक ववद्याियहरुिाई 
पररयोिना प्रस्ताव पेश गने सम्बन्धी जशक्षा तथा मानव स्रोत ववकास केन्रद्वारा िारी सूचना बमोजिम 
२०७६।१२।०७ लभत्र दतात भएका प्रस्तावहरुमध्ये १५ सामदुावयक ववद्याियहरुिाई प्राथलमकताक्रम तोकी 
लसफाररश गने लनणतय गरेको ि ।बैठकिे हाि ववश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोलभड-१९ कोरोना 
भाइरस रोगबाट बच्न आवश्यक पूवततयारी तथा प्रलतकायतका िालग गाउुँपालिका अध्यक्ष रामसरु बढुा मगरको 
अध्यक्षतामा उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष, कायतपालिका सदस्यहरु, स्वास््य संस्थाका प्रमिुहरु तथा कायतपालिकाबाट 
मनोलनत समािसेवी सदस्यहरु रहेको गाउुँपालिकास्तरीय समन्व सलमलत गठन गरेको ि । गाउुँपालिकास्तरीय 
समन्वय सलमलतमा स्थानीय समािसेवीहरुमध्येबाट रुजिधन िलतत, अिय मगर, लभम बहादरु बढुा, सलबना बढुा, 
ववनोद बढुा मनोलनत भएका िन ्। त्यसै गरी सबै वडािे वडाध्यक्षको संयोिकत्वमा िनप्रलनलध, स्वास््य 
संस्थाका प्रमिु, प्रधानाध्यापक र ५ िना स्थानीय समािसेवी रहेको वडास्तरीय समन्वय सलमलत गठन गरी 
कायतवववरण बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गने, िनचेतना फैिाउने, ठूिा भोिभतेर, सभासम्मेिन, गोष्ठी 
िगायतका कायतक्रम बन्द गने, सबै वडा तथा टोिहरुमा सचेतनात्मक कायतक्रम गने, सचेतनामूिक 
कायतक्रमका िालग सबै संयन्त्र पररचािन गरी अन्य संिसंस्थाहरुसुँग समेत समन्वय तथा साझेदारी गने लनणतय 
गरेको ि ।  

गाउुँ कायतपालिका बैठकिे नपेाि सरकारबाट प्रदान गररने ज्येष्ठ नागररक दीित सेवा सम्मान तथा सामाजिक 
सरुक्षा भत्ता कायतक्रमिाई प्रभावकारी कायातन्वयन भए नभएको अनगुमन गनत साथै लनयलमत अनगुमन लनरीक्षण 
गनत तथा सामाजिक सरुक्षा सम्बन्धी गनुासो सनुवुाई प्रभावकारी बनाउन गाउुँपालिका उपाध्यक्ष श्री मनकुमारी 
बढुा मगरको संयोिकत्वमा ६ सदस्यीय गाउुँपालिकास्तरीय अनगुमन तथा सपुरीवेक्षण सलमलत र वडाध्यक्षको 
संयोिकत्वमा ६ सदस्यीय वडास्तरीय गनुासो सनुवुाई सलमलत गठन गरेको ि । त्यसैगरी, िनशजि 
आधारभतू ववद्यािय जझम्का, सरस्वती आधारभतू ववद्यािय लसमिोिा र आधारभतू ववद्यािय लसमचौरिाई कक्षा 
थपका िालग अनमुलत प्रदान गने िगायत १३ वटा प्रस्ताव मालथ लनणतय गरेको ि ।  
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गाउुँपालिका अध्यक्ष श्री रामसरु बढुा मगरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कूि १७ िना कायतपालिका 
सदस्यहरुमध्ये १२ िना कायतपालिका सदस्यहरुको उपजस्थलत रहेको लथयो । बैठकको सञ्चािन तथा 
सहिीकरण प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत चन्रलसंह शे्रष्ठिे गनुतभएको लथयो ।  

 

 
क्वारेन्टाइन तनमाकणका िातग कम्बि सियोग 
 

११ चैत्र २०७६, िाबाङबगर ।  

रुकुम (पूवी भाग) जिल्िा रुकुमकोटजस्थत श्री रुजममणी माद्यालमक ववद्याियमा स्थापना भएको मवारेन्टाइनका 
िालग भमेू गाउुँपालिका रुकुम (पूवत) िे १० थान कम्बि उपिब्ध गराएको ि । गाउुँपालिकाको ववपद 
व्यवस्थापन कोषबाट भववतव्य रुपमा आइपनत समने ववपद् मा तत्काि राहत सहयोगका िालग तयारी अवस्थामा 
राजिएको कम्बि मध्ये लसस्ने गाउुँपालिका ५ रुकुमकोटजस्थत श्री रुजममणी माद्यालमक ववद्याियमा स्थापना 
भएको मवारेन्टाइनका िालग जिल्िा ववपद् व्यवस्थापन सलमलतमाफत त १० थान कम्बि उपिब्ध गराइएको ि 
।  

जिल्िा प्रशासन कायातिय, जिल्िा अस्पतािको सहिीकरण तथा लसस्ने गाउुँपालिकाको व्यवस्थापनमा स्थापना 
भएको मवारेन्टाइनमा हाि ३२ िना व्यजिहरुिाई मवारेन्टाइनमा राजिएको ि ।  
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गाउपँालिकास्तरीय समन्वय सवमततको बठैक सम्पन्न 
 

१६ चैत्र २०७६, िाबाङबगर 

पलिल्िो समय ववश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोलभड-१९ नोभि कोरोना भाइरस रोगबाट बच्न 
पूवततयारी तथा प्रलतकायतका िालग भमेू गाउुँपालिकामा गदठत गाउुँपालिकास्तरीय समन्वय सलमलतको बैठक 
बसेको ि ।  
सलमलतका संयोिक तथा गाउुँपालिका अध्यक्ष श्री रामसरु बढुा मगरको अध्यक्षतामा बसेको बैठकिे 
गाउुँपालिकामा कोरोना िोजिम र भएका वक्रयाकिापहरुको समीक्षा गदै भारत तथा ववदेशी मिुकु र अन्य 
स्थानबाट गाउुँपालिका प्रवेश गरेका मालनसहरुको त्याङ्क संकिन गररुँदै आएकोमा ववदेशी मिुकुका साथै 
नेपािका अन्य स्थानबाट समेत यस गाउुँपालिकामा आएका व्यजिहरुको वववरण गाउुँपालिकाद्वारा तोवकएको 
ढाुँचामा लनयलमत अद्यावलधक गने, कोरोना भाइरसबाट सम्भाववत िोजिम र आवश्यक परेमा संक्रमण 
सम्भाववत व्यजि भेवटएमा मवारेन्टाइनमा राख्ने गरी भमेू गाउुँपालिका वडा नं. १, िकुुम जस्थत श्री लसद्धचौर 
माद्यालमक ववद्यािय िकुुममा मवारेन्टाइन लनमातण गने र अन्य ववद्याियहरुिाई पलन आवश्यक परेमा 
मवारेन्टाइनको रुपमा स्थापना र सञ्चािन गनत तयारी अवस्थामा राख्न ेलनणतय गरेको ि ।  

 

बैठकिे कोरोना भाइरसबाट सम्भाववत िोजिमिाई मध्यनिर गदै पररआएको िण्डमा तत्काि िचत गनत 
सवकने गरी आकजस्मक कोष िडा गने र हाि उि कोषमा गाउुँपालिकाको ववपद् व्यवस्थापन कोषबाट रु. 
१०००००।– रकम लनकािी उि कोषमा िम्मा गने र आकजस्मक कोषमा सबै संिसंस्था, व्यजििाई 
स्वेजच्िक सहयोगका िालग आव्हान गने लनणतय गरेको ि । कोरोना रोग प्रलतकायत तथा पूवत तयारीका िालग 
कायतयोिनाका साथै भाइरसको ववस्तार हनुे सम्भाववत िोजिमिाई मध्यनिर गदै नेपाि सरकारद्वारा िारी 
गररएको िकडाउनिाई सबै वडामा प्रभावकारी रुपमा कायातन्वयन गनत सबै पदालधकारी तथा वडास्तरीय 
समन्वय सलमलतिे आआफ्नो क्षेत्रबाट भलूमका लनवातह अनरुोध गने लनणत गरेको ि ।  
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िले्प डेस्कबाट जानकारी, िले्थ डेस्कबाट स्क्रितनङ 
 

१६ चैत्र २०७६, िाबाङबगर ।  

चीनको ऊहान शहरबाट ववश्वभर 
फैलिएको कोलभड-१९ नोभि कोरोना 
भाइरस रोग बारे िानकारी ददन तथा 
बच्ने उपाय बारे जिज्ञासा समाधान 
गने उद्देश्यिे भमेू गाउुँपालिका गाउुँ 
कायतपालिकाको कायातिय, िाबाङ 
बगरमा कोरोना हेल्प डेस्क स्थापना 
गररएको ि । हेल्प डेस्कबाट 
कोरोना सम्बन्धी िानकारीका साथै 
सोसुँग सम्बजन्धत ब्यानर, ब्रोसर प्राप्त 
गनत सवकने व्यवस्था लमिाइएको ि 
। सबै वडा कायातिय, स्वास््य 
चौकी, मखु्य बिारहरुमा कोरोनाको 
िानकारी र बच्न े उपाय बारे बोडत 
ब्यानर स्थापना गररएको ि ।  
गाउुँपालिका प्रवेश गने व्यजिहरुको 
स्वास््य चेक िाुँचका िालग भमेू 
गाउुँपालिका वडा नं २ िाबाङबगर, 
वडा नं. ७ धमतशािा, ५ वटै स्वास््य चौकीहरुमा 
हेल्थ डेस्क स्थापना गरी जस्क्रलनङ शरुु गररएको 
ि ।  

कोरोना शंकास्पद व्यजििाई चेक िाुँचका िालग 
स्वास््यकमीका िालग आवश्यक सामाग्रीको 
अभावमै पलन स्वास््यकमीहरुद्वारा आवतिावत गने 
यात्रीहरुिाई ज्वरो, िक्षण िगायतका चेकिाुँच 

गरी जस्क्रलनङ थालिएको ि । भमेू गाउुँपालिका 
वडा नं २ िाबाङबगरमा स्थापना भएको हेल्थ 
डेस्कमा यो सातामा ३६ िना व्यजिको िाुँच गदात 
हािसम्म कुन ैपलन शंकास्पद िक्षण भेवटएको िैन 
। िकडाउनको अवलध भएकािे पलन आवतिावत 
कम हनुे भएकािे स्वास््य परीक्षणको संख्या कम 
भएको िानकारी भमेू गाउुँपालिकाका स्वास््य 
संयोिक उपेन्र यादविे बताउनभुयो ।  
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कोरोना जोखिमबाट बच्न कोरोना क्वारेन्टाइन स्थापना 

 

१६ चैत्र २०७६, िाबाङबगर ।  

ववश्वभर फैलिएको कोलभड-१९ नोभि कोरोना भाइरस रोगबाट बच्न पूवततयारी तथा प्रलतकायतका िालग भमेू 
गाउुँपालिकामा गदठत गाउुँपालिकास्तरीय समन्वय सलमलतको बैठकको लनणतयानसुार भमेू गाउुँपालिका वडा नं. 
१ िकुुमजस्थत श्री लसद्धचौर माद्यालमक ववद्यािय िकुुममा ६ बेडको कोरोना मवारेन्टाइन लनमातण गररएको 
ि। 

भारत िगायत ववदेशी मिुकु तथा अन्य स्थानबाट आएका व्यजिहरुमा कोरोना िोजिमको मध्यनिर गदै 
सेल्फ मवारेन्टाइनमा बसाल्न ेर िरमै बस्न नसमने अवस्था भएमा वा िोजिम बढेमा मवारेन्टाइनमा राख्न ेगरी 
हाििाई ६ बेडको मवारेन्टाइन स्थापना गररएको ि । मवारेन्टाइनमा बस्ने व्यजिको संख्या ववृद्ध भएमा 
तत्काि व्यवस्थापन गनत सवकन े गरी अन्य कोठाहरु समेत सरसफाई गरी आवश्यक बेडको समेत तयारी 
गररएको ि । त्यसैगरी संख्या बढी भएमा अन्य वडाहरुमा समेत स्थापना गनत सवकन े भएकािे सबै 
सामदुावयक ववद्याियहरुिाई तयारी अवस्थामा राजिएको ि ।  



भमू ेसाप्ताहिक गततविवि                     िर्कः १   अङ्कः १०  २०७६ चैत्र १७ आइतबार 

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

 

 

 
 



भमू ेसाप्ताहिक गततविवि                     िर्कः १   अङ्कः १०  २०७६ चैत्र १७ आइतबार 

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

 



भमू ेसाप्ताहिक गततविवि                     िर्कः १   अङ्कः १०  २०७६ चैत्र १७ आइतबार 

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

 

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 वस्तुको 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 शािा तथा कायाकियिरुबाट सम्पादन भएका कामको वििरण 

कोरोना भाइरसको जोखिमका कारण लकडाउन भएकाले सम्पाखित कार्यको खििरण संलग्न 

नभएको 

 


