
 

 

भमू ेसाप्ताहिक गतितिधि 

 

सम्पादकीयः 
सार्वजनिक जर्ाफदेहिता प्रर्र्द्विका लानि सार्वजनिक सुिुर्ाइ 

सार्जनिक निकायले सम्पादि गिे कायजहरु र प्रवाह गिे सेवालाई निटो, िररतो, पारदर्शी, 

उत्तरदायी र र्वाफदेही बिाउि व्यवस्थापि, सहयोग तथा साझेदारी र खबरदारी गिे 

नर्म्मेवारी सेवा प्रदायक र सेवाग्राही दवुै पक्षको मुख्य नर्म्मेवारी हो । सोही बमोनर्म 

िीनत, योर्िा तथा कायजक्रमको कायाजन्वयि प्रनक्रया, प्राप्त उपलनधि र त्यसले पारेको 

आनथजक सामानर्क प्रभावको मूल्याङ्कि गरी िीनत, योर्िा तथा सेवा प्रवाह प्रकृयामा 

सुिार गिज सावजर्निक कोषको अत्युत्तम पररचालि गरी अपेनक्षत उद्देश्य प्रानप्तको 

सुनिनितता गिज सावजर्निक निकायले सावजर्निक र्ाफदेनहता प्रवर्द्जि सम्बन्िी नवनभन्ि 

और्ारहरु प्रयोग गिुजपिे िीनतगत व्यवस्था रहेको ि ।  

सावजर्निक कोष र सावजर्निक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र र्वाफदेही बिाउि 

सावजर्निक निकायहरुले सामानर्क परीक्षण, सावजर्निक परीक्षण, सावजर्निक सुिुवाइ,  

गुिासो पेनटका राख्िे, गुिासो सुन्िे अनिकारी र गुिासो सुिुवाइ संयन्र, िागररक वडापर 

र्स्ता और्ारहरुको अनिवायज प्रयोगबाट सावजर्निक र्वाफदेनहता प्रवर्द्जिमा र्ोड 

नदिुपिज ।   सावजर्निक र्वाफदेनहता प्रवर्द्जिका लानग अनहले नवनभन्ि खालका उपागम 

तथा सूचिा र सञ्चार प्रनवनिको प्रयोग समेत हुि थालेको ि । सावजर्निक निकाय र 

सावजर्निक पदानिकारीहरुलाई सेवा प्रवाह र सावजर्निक कोषको अनिकतम् नर्म्मेवार 

बिाउि र कायजसम्पादिमा सहयोग गिज अपिाइिे उनल्लनखत नवनभन्ि उपागम तथा 

और्ारहरु मध्ये वस्तीस्तरसम्म िेरैल े सुिेको और्ार सावजर्निक सुिुवाइ हो ।  हरेक 

सावजर्निक निकायले प्रत्येक आनथजक वषजमा कनम्तमा चौमानसक अवनिमा 

कायाजलयबाट सञ्चानलत सम्पूणज योर्िा, कायजक्रम र सवेा प्रवाहको बारेमा सावजर्निक 

सुिुवाइ गिुजपिे कािूिी व्यवस्था समेत रहेको ि । 

सावजर्निक सुिुवाइ कायजक्रममा सावजर्निक निकायले प्रवाह गरेको सेवाको गुणस्तर र 

प्रभावकाररता, सावजर्निक निकायका पदानिकारीले निवाजह गिुजपिे नर्म्मेवारीको 

परीक्षण, गुिासो व्यवस्थापिका साथै अनिल्लो सावजर्निक सुिुवाइ कायजक्रममा 

गररएका प्रनतवर्द्ताको कायाजन्वयिको अवस्था, िागररक प्रनतवेदि पर र बनहगजमि 

अनभमतको िनतर्ा, सेवा प्रवाहका सम्बन्िमा प्राप्त र्िगुिासो र सुझावको नववरण र 

त्यस्ता नवषयमा भए गरेका प्रयास, अिुगमि सनमनतको प्रनतवेदिका मुख्य मुख्य 

नवषयहरु, सामानर्क प्रनतवेदिको मुख्य नवषयहरु, योर्िा बरे्ट तथा कायजक्रम सम्बन्िी 

नवषयवस्तुहरुको प्रस्तुत गरी सेवाग्राही, उपभोक्ता र सवेा प्रदायक निकायबीच एकै 

थलोमा बसी सवालर्वाफ र िलफल गररन्ि । सावजर्निक निकायको भूनमका र 

कायजसम्पादिका सम्बन्िमा सरोकारवाला निकायहरु सबै एकै स्थािमा बसी िलफल 

गदाज एकानतर सेवा प्रदायक निकायलाई आफ्िो नर्म्मेवारी निवाजह र र्वाफदेनहता 

प्रवर्द्जिमा थप नर्म्मेवार बिाउि सहयोग पुग्ि भिे अको तफज  सेवाग्राही उपभोक्ताहरुले 

सावजर्निक निकायबाट प्राप्त गिे सवेा प्रवाह र प्रनक्रयाका साथ ैकायजसम्पादि अवस्था 

बारे र्ािकार हुिे अवसर प्राप्त हुन्ि । र्िताका सामू आफूले सम्पादि गरेका हरेक 

कामकारबाहीको प्रगनत र र्वाफ नदिुपिे भएकाले सावजर्निक निकायका 

पदानिकारीलाई अनियनमतता र स्वेच्िाचाररताबाट रोक्ि सहयोग पुग्िे भएकाले 

सावजर्निक कोषको सही रुपमा पररचालि र सदपुयोग गिज समेत सिाउँि सावजर्निक 

सुिुवाइ कायजक्रमले । सावजर्निक सुिुवाइ कायजक्रमलाई सावजर्निक निकाय, 

कायाजलयका साथै गाउँस्तरमा नवकासका नक्रयाकलाप सञ्चालि गिे  निकाय र 

उपभोक्ता सनमनतलाई सावजर्निक सुिुवाई अनिवायज गररएको भएता पनि टोलस्तरमा हुिे 

कनतपय सावजर्निक सुिुवाइ कायजक्रम औपचाररक मार हुिे पाइएकाले यस नवषमा 

सम्बनन्ित सबै सरोकारवालाको ध्याि र्ाि र्रुरी ि । 

प्रकाशकः 

 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 

खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 

िुम्बिनी प्रदेश नेपाि 

वर्ष २   अङ्क २१ २०७७ पौर् २० सोमबार 
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प्रथम चौमासिक अवसिको िमीक्षा िम्पन्न 
१५ पिु २०७७, खाबाङबगर ।  

 
भमेू गाउँपासिका गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्, रूकुम (पूवय) िे चाि ुआसथयक वर्य २०७७।०७८ को 
प्रथम चौमासिक अवसिमा िम्पादन गरेका क्रिर्ाकिापहरुको चौमासिक िमीक्षा कार्यिम िम्पन्न गरेको 
छ।  

गाउँपासिका िभाहिमा समसि २०७७।०९।१४ गिे भएको चौमासिक िमीक्षा बैठकमा गाउँपासिकाका 
क्रवर्र्गि शाखाहरु शशक्षा, रू्वा िथा खेिकूद शाखा, प्रशािन र्ोजना िथा अनगुमन शाखा, आसथयक प्रशािन 
शाखा, भौसिक पूवायिार िथा वािावरण व्र्वस्थापन शाखा, िामाशजक क्रवकाि शाखा अन्िगयिका स्वास््र् 
एकाइ, कृक्रर् िेवा केन्र, पश ुिेवा केन्रका िाथै रोजगार िेवा केन्र, िामाशजक िरुक्षा एकाइिे श्रावणदेशख 
काशतयक मिान्िसभत्रमा िम्पादन गरेका मखु्र् मखु्र् क्रिर्ाकिापहरु, र्ोजना िथा कार्यिम कार्ायन्वर्नका 
िममा देखा परेका िमस्र्ा िथा िमािानका उपार्हरु िमेटी प्रस्िसुिकरण गरेका सथए । क्रवर्र्गि शाखा 
िथा एकाइहरुबाट िम्पादन भएका क्रिर्ाकिापका िम्बन्िमा वडाअध्र्क्ष, प्रमखु प्रशािकीर् असिकृि र 
गाउँपासिका अध्र्क्षिे िमीक्षात्मक क्रटप्पणी गदै प्रथम चौमासिक अवसिमा वर्ायर्ाम,् क्रवश्वव्र्ापी महामारीको 
रुपमा फैसिएको कोसभड-१९ को िन्त्राि र चाडपवयिमेि पने भएकािे िोक्रकए बमोशजम िक्ष्र् हासिि गनय 
कठठन हनुे भएिा पसन िमग्रमा िन्िोर्जनक नै रहेको र दोस्रो चौमासिक अवसिमा अन्र् चौमासिक 
अवसिभन्दा बढी मेहनि गनुयपनेमा जोड ठदनभुर्ो । क्रवकाि क्रिर्ाकिापिफय  कररब ९५ प्रसिशि आर्ोजनाको 
िवे र ८६ प्रसिशि आर्ोजनाहरुको िागि अनमुान िर्ार भई ६५ प्रसिशि र्ोजना िथा कार्यिमको 
िम्झौिा पसन भैिकेकोमा भकु्तानीिफय  भन ेहाििम्म पूँजीगििफय  ६ प्रसिशिमात्र खचय हनु ुिन्िोर्जनक 
नरहेकोिे कार्यिम्पन्न र भकु्तानी कार्यमा िमेि िबै जनप्रसिसनसि, कमयचारी र िरोकारवािाहरुिे थप मेहनि 
र जोड गनुयपने कुरा िमीक्षकहरुबाट क्रटप्पणी भएको सथर्ो । 
गाउँपासिका अध्र्क्ष रामिरु बढुा मगरको अध्र्क्षिामा िम्पन्न चौमासिक िमीक्षा कार्यिममा गाउँपासिका 
उपाध्र्क्ष मनकुमारी बढुा क्रवष्ट, प्रमखु प्रशािकीर् असिकृि चन्रसििंह शे्रष्ठ, वडा निं. १, २, ३ ४, ५, ६, 
७ र ८ का वडाअध्र्क्षहरु, कार्यपासिका िदस्र्हरु, क्रवर्र्गि शाखा/एकाइ प्रमखु िथा कमयचारीहरुको 
उपशस्थसि रहेको सथर्ो । 
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िमदृ्ध राष्ट्र सनमायणका िासग रू्वा क्रवचार िेखन प्रसिर्ोसगिा िम्पन्न 
१९ पिु २०७७, खाबाङबगर ।  
 

भमेू गाउँपासिका, रुकुम (पूवय)िे िमदृ्ध राष्ट्र 
सनमायणका िासग रू्वा क्रवचार िेखन प्रसिर्ोसगिा 
िम्पन्न गरेको छ। नेपाि िरकारबाट 
पासिकािाई शजल्िास्िरको प्रसिर्ोसगिा िञ्चािन 
गनय प्राप्त िशिय अनदुानिफय  रू्वा प्रसिभा पक्रहचान 
र कार्यिम कार्ायन्वर्नका िासग राक्रष्ट्रर् रू्वा 
पररर्द् िानोठठमी भक्तपरुको पत्र बमोशजम "िमदृ्ध 
राष्ट्र सनमायणका िासग र्वुा क्रवचार िेखन 
प्रसिर्ोसगिामा िहभागी हनु चाहने १६ वर्यदेशख 
२४ वर्यिम्मका रुकुम (पूवय) शजल्िाबािी 
रू्वाहरुिाई पासिकाको समसि २०७७।७।२७ 
को २१ ठदने िूचना बमोशजम दिाय भएका 
प्रसिर्ोगीहरुिाई पिु १८ गिेका ठदन गाउँ 
कार्यपासिकाको कार्ायिर् खाबाङबगरमा सनिायररि 
िमर्ावसिसभत्र क्रवचार िेखन प्रसिर्ोसगिा िञ्चािन 
गररएको सथर्ो।  
प्रसिर्ोसगिामा िहभागी ६ जना प्रसिस्पिीहरुिे २ 
घण्टा ३० समनेटसभत्रमा िेखेको सनबन्ििाई शशक्षा 

रू्वा िथा खेिकूद शाखाका शाखा प्रमखु कौशि 
कुमार सिवारीको ििंर्ोजकत्वमा सिस्ने शशक्षा 
क्र्ाम्पि प्रमखु िीव्र गौिम र स्थानीर् वकु्रद्धशजवी 
अजर् मगर रहेको मूल्र्ाङ्कन िसमसििे मूल्र्ाङ्कन 
कार्य िमेि िम्पन्न गरेको छ । कार्ायिर्बाट 
समसि २०७७।०९।१९ गिे प्रकाशशि िूचना 
अनिुार रू्वा क्रवचार िेखन प्रसिर्ोसगिामा भमेू 
गाउँपासिका ८ सनवािी िनम बढुा मगर प्रथम, 
भमेू ४ सनवािी क्रवरजङ बढुा मगर ठििीर् र भमेू 
६ सनवािी क्रकस्मि िनुारिे ििृीर् स्थान हासिि 
गनुयभएको छ । प्रसिर्ोसगिामा प्रथम, ठििीर् र 
ििृीर् स्थान हासिि गने प्रसिर्ोगीहरूिे िमशः 
११ हजार, ९ हजार र ६ हजार नगद परुस्कार 
र प्रमाण पत्र प्राप्त गनेछन ्भने प्रथम स्थान हासिि 
गने प्रसिर्ोगीिे प्रदेश स्िरको प्रसिर्ोसगिामा िमेि 
िहभागी हनु अविर पाउन ेछन ्।   
 

 
गाउँ कार्यपासिकाको बैठक िम्पन्न 
१५ पौर् २०७७, खाबाङबगर । 
भमेू गाउँपासिकाको गाउँ कार्यपासिका बैठक िम्पन्न भएको छ । गाउँपासिका अध्र्क्ष श्री रामिरु बढुा 
मगरज्रू्को अध्र्क्षिामा समसि २०७७ पिु १५ गिे बिेको बैठकिे प्रथम चौमासिक अविीको िमीक्षा, 
बैठक सनणयर् कार्ायन्वर्न िथा मासिक प्रगसि िमीक्षा, आवसिक र्ोजना िजुयमा सनदेशक िसमसि गठन, भसूम 
बैंक िञ्चािन िम्बन्िी प्रस्िाव, स्थानीर् राजस्व परामशय िसमसिको प्रसिवेदन स्वीकृसि िगार्ि १० वटा 
प्रस्िावहरु मासथ छिफि िथा सनणयर् गरेको छ । बैठकका प्रस्िाव िथा सनणयर्हरुको ििंशक्षप्त क्रववरण देहार् 
बमोशजम रहेका छन:् 

• कार्यपासिकािे प्रथम चौमासिक अवसिमा गाउँपासिका र अन्िगयिका िबै शाखा/एकाइ िथा 
कार्ायिर्हरुबाट प्रथम चौमासिक अवसिमा िम्पादन भएका र्ोजना िथा कार्यिमहरुको क्षते्रगि 
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िमीक्षा गदै प्रथम चौमासिक अवसि िन्िोर्जनक रहेको र आगामी ठदनमा थप प्रभावकारी 
कार्ायन्वर्न गने प्रसिवद्धिा व्र्क्त गरेको छ। 

• मासिक िमीक्षा अन्िगयि मशसिर मक्रहनाको कार्यिम्पादन िन्िोर्जनक रहेको र बैठकका सनणयर्हरु 
कार्ायन्वर्नमा थप जोड ठदएको छ ।  

• गाउँपासिकाको आवसिक र्ोजना िजुयमाको िमग्र प्रक्रिर्ािाई सनदेशन र िमन्वर् गनय गाउँपासिका 
अध्र्क्षको ििंर्ोजकत्वमा उपाध्र्क्ष, कार्यपासिका िदस्र्हरु, क्रवर्र्गि शाखा प्रमखुहरु िदस्र् रहने 
प्रमखु प्रशािकीर् असिकृि िदस्र्-िशचव रहने गरी सनदेशक िसमसि गठन गरेको छ 

• गाउँपासिकामा िञ्चािन हनुे मेडपा कार्यिम अन्िगयि नर्ाँ उद्यमी सिजयनाका िासग वडा निं. ७ र 
८ िाई छनौट गने सनणयर् गाउँपासिकािे गरेको छ।  

• गाउँपासिकामा रहेका बाँझो िथा पिी जग्गाहरुिाई असिकिम ् उपर्ोग गनय भसूम बैंक एकाइ 
स्थापना गनय नेपाि िरकार, भसूम व्र्वस्था, िहकारी िथा गररबी सनवारण मन्त्रािर्िमक्ष अनरुोि 
गरी पठाउने सनणयर् गरेको छ ।   

• गाउँपासिका उपाध्र्क्ष मनकुमारी बढुा क्रवष्टको ििंर्ोजकत्वमा रहेको स्थानीर् राजस्व परामशय 
िसमसििे आसथयक वर्य २०७८।७९ का िासग गाउँपासििे उठाउने कर िथा राजस्वको दर, दार्रा 
र राजस्व ििुारका िासग िझुाव िमेटी पेश भएको प्रसिवेदन स्वीकृि गने सनणयर् गरेको छ । 

 

चनुबाङमा खानेपानी िथा िरिफाई िम्बन्िी अन्िरक्रिर्ा 
१९ पिु २०७७, खाबाङबगर   

भमेू गाउँपासिकाको आसथयक 
िहर्ोग र रुकुमेिी िमाज 
क्रवकाि केन्र रुकुमको 
प्राक्रवसिक िहर्ोगमा िञ्चासिि 
खानेपानी िथा िरिफाइ 
कार्यिम कार्यर्ोजना 
अन्िगयि भमेू गाउँपासिकाको 
नेपाि राक्रष्ट्रर् माध्र्समक 
क्रवद्यािर् भमेू 9 चनुबाङमा 
क्रवद्यािर् स्िरीर् खानेपानी िथा िरिफाई िम्बन्िी (वाि) अन्िक्रिय र्ा कार्यिम िम्पन्न भएको छ । 
अन्िरक्रिर्ा कार्यिममा िरिफाइको महत्त्व, आनीबानीमा पररवियन किरी ल्र्ाउन,े आफ्नो व्र्शक्तगि, 
घरार्िी िथा वािावरणीर् िरिफाइिाई किरी ठदगोपना ल्र्ाउन ेिगाएिका  क्रवर्र्मा छिफि गररएको 
सथर्ो । नपेाि राक्रष्ट्रर् माध्र्समक क्रवद्यािर्का क्रवद्यािर् व्र्वस्थापन िसमसिका अध्र्क्ष टेक बहादरु  बढुाको 
अध्र्क्षिामा भएको उक्त अन्िरक्रिर्ा कार्यिममा िोही क्रवद्यािर्का प्रिानाध्र्ापक मानसििं डाँगीको आसि्र्िा 
रहेको सथर्ो । अन्िरक्रिर्ा कार्यिमको िहजीकरण रुकुमेिी िमाज क्रवकाि केन्र रुकुमका वाि असिकृि 
ििंगम देवकोटािे गनुय भएको सथर्ो । 
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७ निं. वडा स्िरीर् िरिफाई िमन्वर् िसमसिको बैठक िम्पन्न 
१७ पिु २०७७, खाबाङबगर ।  

 रुकुम (पूवय) भमेू गाउँपासिकाको आसथयक 
िहर्ोग र रुकुमेिी िमाज क्रवकाि केन्र रुकुमको 
प्राक्रवसिक िहर्ोगमा िञ्चासिि खानेपानी िथा 
िरिफाइ कार्यिम कार्यन्वर्न कार्यर्ोजना 
अन्िगयि भमेू गाउँपासिका वडा निं. 7 िमयशािामा 
वडा स्िरीर् िरिफाइ िमन्वर्  िसमसिको बैठक 
िम्पन्न भएको छ । वडा स्िरीर् िरिफाइ 
िमन्वर् िसमसिका ििंर्ोजक  ििंर्ोजक िथा वडा 
अध्र्क्ष िनमान रोकाको अध्र्क्षिामा बिेको 
बैठकमा ििंर्ोजक रोकािे िरिफाइ नगरेिम्म 
कुनै पसन कार्य गनय निक्रकने भएकािे 

िरिफाइिम्बन्िी मापदण्ड वडाबािी िबैिे 
पािना गनुय पनेमा जोड ठदनभुर्ो । व्र्शक्तगि 
िरिफाइ, घरार्िी िरिफाइ र  वािावरणीर् 
िरिफाइको क्रवर्र्मा िबै नागररकहरु िाग्न 
ििंर्ोजक रोकािे अनरुोि गनुय भएको छ । उक्त 
बैठकमा मक्रहिा स्वर्िंिेक्रवका, जनशशक्त मा. क्रव. 
महिका शशक्षक शशशक्षकाहरु,  टोि क्रवकाि 
ििंस्थाका प्रमखु िथा प्रसिसनसिको िहभासगिा रहेको 
सथर्ो । बैठकको िहजीकरण रुकुमेिी िमाज 
क्रवकाि केन्र रुकुमका वाि असिकृि ििंगम 
देवकोटािे  गनुय भएको सथर्ो । 

 
 

राजस्व परामशय िसमसििारा गाउँ कार्यपासिका िमक्ष प्रसिवेदन पेश 
१४ पिु २०७७, खाबाङबगर ।  

भमेू गाउँपासिका रुकुम (पूवय) को स्थानीर् राजस्व परामशय िसमसििे गाउँपासिकाको आसथयक वर्य 
२०७८/०७९ को िासग राजस्वका दर र दार्रा, राजस्व ििुारमा चाल्नपुने कदम िम्बन्िी सिफाररि 
िक्रहिको वाक्रर्यक प्रसिवेदन िर्ार गरी गाउँ कार्यपासिका िमक्ष पेश गरेको छ । 
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नेपािको ििंक्रविानको िारा २३० बमोशजम गाउँ कार्यपासिकािे गाउँ िभामा पेश गने वाक्रर्यक नीसि िथा 
कार्यिम, बजेट वक्तव्र् र 
आसथयक क्रविेर्कमा िमावेश 
गनुयपने राजस्वका नीसि, 
कानून, करका दर र 
दार्राहरु, ििंगठन ििंरचना 
र कार्यप्रक्रिर्ा िथा सिनमा 
गनुयपने ििुारका क्रवर्र्मा 
गाउँ कार्यपासिकािाई 
िझुाव सिफाररि गनय 
स्थानीर् िरकार िञ्चािन 
ऐन, २०७४ को दफा ६५ 
बमोशजम गाउँपासिका 
उपाध्र्क्षको ििंर्ोजकत्वमा 
प्रमखु प्रशािकीर् असिकृि 
िदस्र्, कार्यपासिकािे 
िोकेको एक जना 
मक्रहिािक्रहि दईु जना 
िदस्र्, घरेि ु िथा िाना 
उद्योग िम्बन्िी मान्र्िा प्राप्त 
ििंस्थाको गाउँ िहको अध्र्क्ष 
िदस्र्, सनजी क्षेत्रको उद्योग 
वाशणज्र् िम्बन्िी मान्र्िा 

प्राप्त ििंस्थाको गाउँ िहको अध्र्क्ष वा प्रसिसनसन 
िदस्र् र राजस्व शाखा प्रमखु िदस्र् िशचव रहने एक स्थानीर् राजस्व 
परामशय िसमसि रहने व्र्वस्था छ । उक्त िसमसििे आफ्नो प्रसिवेदन पिु १५ गिेसभत्र 
गाउँ कार्यपासिकामा पेश गने र गाउँ कार्यपासिकािे पिु मिान्िसभत्र ििंघीर् मन्त्रािर्मा पठाउनपुने व्र्वस्था 
रहेको छ । 
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स्वास््र् क्रवर्र् शशक्षण गने शशक्षकहरुिाई र्ौन िथा प्रजनन ्स्वास््र् िम्बशन्ि २ 
ठदने िासिम कार्यिम िम्पन्न 
 
१७ पिु २०७७, खाबाङबगर ।  
 
भमेू गाउँपासिकाको स्वीकृि वाक्रर्यक कार्िम बमोशजम शशक्षा र्वुा िथा खेिकुद शाखािे गाउँपासिका 
अन्िगयिका िबै िामदुाक्रर्क क्रवद्यािर्हरुमा स्वास््र् क्रवर्र् शशक्षण गने शशक्षकहरुिाई र्ौन िथा प्रजनन ्
स्वास््र् िम्बशन्ि २ ठदने िासिम कार्यिम िम्पन्न गरेको छ ।  

िामदुाक्रर्क क्रवद्यािर्मा स्वास््र् क्रवर्र् शशक्षण गने शशक्षकहरुिाई र्ौन िथा प्रजनन स्वास््र् िम्बन्िी थप 
जानकारी ठदन, शशक्षण गने िममा आइपरेका िमस्र्ा िमािान र शैशक्षक क्रिर्ाकिाप बारे अनभुव आदान 
प्रदान गरी क्रवद्यािर्मा र्ौन दूव्र्यवहार िथा िैक्रिक क्रहिंिा न्रू्सनकरणमा जोड ठदन िासिमको आर्ोजना 
गररएको शशक्षा र्वुा िथा खेिकुद शाखाका शशक्षा असिकृि कौशि कुमार सिवारीिे बिाउनभुर्ो । 
िासिमपश्चाि िबै िामदुाक्रर्क क्रवद्यािर्मा अध्र्नरि क्रकशोर अवस्थाका क्रकशोर क्रकशोरीहरुिाई र्ौन िथा 
प्रजनन ्स्वास््र् िम्बशन्ि क्रवचारहरु असभव्र्क्त गनय र आफ्नो िमस्र्ा िथा गनुािो िहज रुपमा व्र्क्त गनय 
िबै क्रवद्यािर्मा गनुािो िनुवुाई असिकारी वा गनुािो पेक्रटकाको व्र्वस्थापन गने प्रसिबद्धिा पसन व्र्क्त 
गररर्ो। िासिममा गाउँपासिका अन्िगयिका िबै िामदुाक्रर्क क्रवद्यािर्का स्वास््र् क्रवर्र् अध्र्ापन गने 
शशक्षकहरुको िहभासगिा रहेको सथर्ो। प्रमखु प्रशािकीर् असिकृि चन्रसििंह शे्रष्ठको अध्र्क्षिामा उद्घाटन 
िथा िमापन भएको उक्त िासिमको िहजीकरण भमेू गाउँपासिका शशक्षा रू्वा िथा खेिकूद शाखा प्रमखु 
कौशि कुमार सिवारी, स्वास््र् ििंर्ोजक जनस्वास््र् सनरीक्षक उपेन्र र्ादव र हेल्थ असिस्टेण्ट िशिव 
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खड्कािे गनुयभएको सथर्ो िञ्चािन शशक्षा रू्वा िथा खेिकुद शाखाका प्राक्रवसिक िहार्क टेक बहादरु 
बढुाथोकीिे गनेभएको सथर्ो ।  
 

अिन्त ए.जी.मण्डली भमू े३ ससमाको चचव भर्ि समर्वण कार्वक्रम : 
१७ पिु २०७७, खाबाङबगर ।  
रुकुम पूवय शजल्िा भमेू गाउँपासिका वडा निं. ३ मा क्रिक्रष्टर्न िमायिम्बीहरको अनन्ि ए.जी. मडिी चचय 
भवनको िमपयण कार्यिम िम्पन्न भएको छ । समसि २०६४ िािमा स्थापना भएको भमेू गाउँपासिका वडा 
निं. ३ को अन्नि ए.जी. मण्डिी हाि िम्म कच्ची भवनमा आफनो ििंगसि गदै आएको सथर्ो । नेपािको 
ििंक्रविानिे िमयसनरपेक्षेिा घोर्णा गरेििंगै र्ि भमेू ३ सिमामा पसन ईिाइ िमायिम्वीिे आफ्नो ििंगसि िरुु 
गरेका हनु अक्रहिे पक्रहिेको पूरानो ठाँउको भवन शजनय भन्दै गएको र वर्ाय र्ाममा पक्रहरोको असि जोशखम 
भएको कारण चचयिाई प:ुन स्थापना नर्ा ँठाउँमा गररएको हो । म्डिीको िम्पणूय क्रवश्वािीहरुिे चचयकव 
ज्गाको सनशम्ि प्रसिज्ञा गरेर जग्गा क्रकसनएको र फेरी अको चोिी को प्रसिज्ञा बाट मण्डिी भवन सनमायण गने 
प्रसिज्ञा गरेको हो । जम्मा २० िाख १८ हजार सत्ररानव्वेको िगानीमा बनेको भवन आमा मण्डिी क 
बेथेि एजी मण्डिी काठमाण्डौबाट १२०००००० र अन्र्  िवै  मण्डिीको क्रवश्वािीको प्रसिज्ञा र 
जनश्रमदानबाट बनेको अनन्ि एजी मणडिीका पास्िर जोग बहादरु पनुिे बटाउन ुभर्ो । हाििम्म आर् 
िफय  १६ िाख १६ हजार ५ िर् भएको र बाँकी रकम सिनय बाकी रहेको पसन उहाँिे बटाउन ुभर्ो 
।रेभररर्न पास्िर सििक छन्यािको प्रमखु असथत्र्िा रहेको कार्यिमा भमेू गाउँपािसिकाका उपाध्र्क्ष 
मनकुमारी बढुा क्रवष्टको क्रवशेर् असिसि रहेको सथर्ो । त्र्िैगरी असिसथमा नेकपा रुकुम पशश्चमका शजल्िा 
िदिस्र् िारक स्वणयकार,३ निं. वडा िदस्र् सििा प्रिाद िनुार,५ निं. वडा िदस्र् र र्ि क्षेत्रभरीका 
मण्डिीहरुको पास्िरहरुको उपशस्थसि रहेको सथर्ो । उक्त कार्यिमा वोल्दै भमेू गाउँपासिका उपाध्र्क्ष मन 
कुमारी बढुा क्रवष्टिे ित्कासिन माओवादीिे क्रवगिको १० वर्े जनर्दु्धमा िमयसनरपेक्षिा ,िमावेिीकरण 
िमानिाको नारा उठाएर क्रहडेको र अमलु्र् शक्रहदहरुको त्र्ाग र िपस्र्ाका कारण अक्रहिे खिेुर िमयमा 
िाग्न िहज भएको बटाउन ुभर्ो । र र्ि पररशस्थसिमा पसछल्िो राजनैसिको अवस्थामा िबै अििंवैिासनक 
कदमको क्रवरुद्ध एकजिु भएर िाग्न पसन आग्रह गनुयभर्ो । त्र्िैगरी नकेपा रुकुम पशश्चमका शजल्िा िदस्र् 
िारक स्वणयकारिे पसन नेकपाकव दस्िावेज र इशाईहरको बाइबिको िेरिं कुरा समल्दो भएको बटाउन ु
भर्ो। उहािे भन्नभुर्ो र्ठद इकजिु भएर कामको िािनी गनुय छ भने त्र्ो क्रिक्रष्टर्नहरुबाट सिक्नपुने 
बटाउनभुर्ो। नकेपाको िाम्र्बाद नारा र क्रिक्रष्टर्नहरुको िमाजिाई िकरात्मक बाटोमा दोर् र्ाउने िक्ष 
एउटै भएको बटाउनभुर्ो । स्थानीर् मण्डिीका पास्िर जोग बहादरु पनुको अध्र्क्षिामा भएको कार्यिममा 
भमेू ६ महिका पास्िर िवुयण िनुारको स्वागि मन्िव्र् रहेको सथर्ो भन ेकार्यिमको िञ्चािन पास्िर 
रेसबका पनुिे गनुयभएको सथर्ो । 
 
 

 

  



               भमू ेसाप्ताहिक गतिविवि              िर्षः २   अङ्कः २१  २०७७ पसु २० गि ेसोमबार 

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

सािाको रचनाः  

 
बित्थ ैआत्मित्या (कबर्ता)  

जन्मेर्ौ हामी र्ो ििंिारमा केही उदेश्र्िे । 

असन क्रकन गने ि आत्महत्र्ा नराम्रो दृश्र्िे ।। 

मरेर पनी िखु पाईदैन भने के गने। 

फेरी िहाँबाट  स्वगय र नगयबाट अन्िै िने ।। 

बरु र्ही छ जीवन  र्ही िड्न ुछ भनेर िोच्नहुोि ्। 

अरुको दबाव र दमनिाई मििब नगरेर अगाडी बढ्नहुोि ्।। 

क्रकन भने िपाईको अशघ िपाईको पररवार छ । 

त्र्िैिे जानी जानी आत्महत्र्ा गनुय वेकार छ ।। 

क्रहड्निु ्िड्निु उठ्नहुोि ्िर आत्म हत्र्ा नगयनहुोि।् 

जे जे आउछ गाह्रो िहनहुोि र आफु अगाडी बड्नहुोि।्। 

 
 
इ. प्रठदप कुमार हररजन 
इशन्जसनर्र छैटौं िह, भमेू गाउँपासिका 
स्थार्ी ठेगानाः नपेािगि, बाँके ।  
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सािाको सचूनािरु  
 
िूचना प्रकाशन गने शाखा/एकाइः पूवायिार क्रवकाि िथा वािावरण व्र्वस्थापन शाखा 

Bhume Rural Municipality  

Office of the Rural Municipal Executive  
Khabangbagar, Rukum (East)  

Lumbini Province, Nepal 

Invitation for Bids 

 

Invitation for Bids for Road Construction 
Contract Identification No: EGP/BRMO/NCB/W-2/2077-78, EGP/BRMO/NCB/W-3/2077-78 

 Date of publication: 03/01/2021 A.D. (2077/09/19 B.S.) 

 

1.  Bhume Rural Municipality has allocated funds for Road Constructions and intends to 

apply part of the funds to cover eligible payments under the Contract for following 

Name: Rika-Lukum-Maring-Thabang Road Construction (ID No. of Contract: 

EGP/BRMO/NCB/W-2/2077-78) and Nakhe-Runchi-Tamari  Road Construction (ID No. of 

Contract: EGP/BRMO/NCB/W-3/2077-78). Bidding is open to all eligible domestic bidders. 

2. Rural Municipality invites electronic bids from eligible domestic bidders for the 

construction of following roads under National Competitive Bidding–Single Stage: One 

Envelope Bidding procedures. 

3. Eligible Bidders may obtain further information and inspect the Bidding Documents at 

Bhume Rural Municipaity, Office of the Rural Municipal Executive, Khabangbagar, 

Rukum(East), Lumbini Province, Nepal, Email: bhumemun@gmail.com, Phone: 

9824593456 ,9813857804 or may visit PPMO e-GP system www.bolpatra.gov.np/egp. 

4. The name and identification of the contracts are as follows: 

 Contract ID 

No. 

Description of Work 

 

Estimated 

Amount, NRs  

(inc. VAT) 

Bid 

Security 

Amount 

(NRs.) 

Bid 

Fee 

(NRs.) 

Rem. 

EGP/BRMO/

NCB/W-

2/2077-78 

Rika-Lukum-Maring-

Thabang Road 

Construction 

69,46,359.90 1,64,000 3000  

EGP/BRMO/

NCB/W-

3/2077-78 

Nakhe-Runchi-Tamari 

Road Construction  

58, 46,272.46 1,95,000 3000  

5. Bidders can download the bidding documents for e-submission from PPMO’s e-GP 

system www.bolpatra.gov.np/egp. Bidders, submitting their bid electronically, should 

deposit the cost of bidding document in the Project’s Rajaswa (revenue) account as 

specified Bank details with non-refundable fee as per mentioned above till 02/02/2021 A.D. 

(2077/10/20 B.S.) during office Hours. 

mailto:bhumemun@gmail.com
http://www.bolpatra.gov.np/egp
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Information to deposit the cost of bidding document in Bank:  

Name of the Bank: Citizens   International Bank Ltd.  ,Bhume Branch 

            Name of Office: Bhume Rural Municipality, Khabagbagar,Rukum(East) 

 Account name and no.: GA 1.1 Bhume Ga.Pa. Aantarik Rajaswa Khata , 

0780100000001202 

 

 

6. electronic bids must be submitted to the office through PPMO’s e-GP system 

www.bolpatra.gov.np/egp  on or before12:00 Noon on 03/02/2021 (2077/10/21 B.S.). Bids 

received after this deadline will be rejected.  

7. The bids will be opened in the presence of Bidders' representatives who choose to 

attend at 15:00 0n 03/02/2021 (2077/10/21 B.S.) at the office of Bhume Rural Municipality, 

Khabangbagar, Rukum (East). Bids must be valid for a period of 90 days after bid 

opening and must be accompanied by a bid security or scanned copy of the bid security 

in pdf format in case of e-bid  amounting to a minimum amount of as per mentioned 

above, which shall be valid for 30 days beyond the validity period of the bid. 

Information to deposit for bid security in Bank:                                

Name of the Bank: Citizens   International Bank Ltd.  ,Bhume branch 

Name of Office : Bhume Rural Municipality, Khabagbagar,Rukum(East) 

 Account name and no.: GA3 Bhume Ga.Pa. Dharauti Khata, 0780100000030201 

8. If the last date of purchasing and /or submission falls on a government holiday, then 

the next working day shall be considered as the last date. In such case the validity period 

of the bid security shall remain the same as specified for the original last date of bid 

submission. 

 
 
 

िूचना प्रकाशन गने शाखा/एकाइः पूवायिार क्रवकाि िथा वािावरण व्र्वस्थापन शाखा 
भमूे गाउँपासिका 

गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पवूय) 
िशुम्बनी प्रदेश, नेपाि 

बोिपत्र िूचनामा िच्र्ाइएको िूचना 

र्ि कार्ायिर्बाट समसि २०७७।०९।१९ को आसथयक असभर्ान राक्रष्ट्रर् दैसनक पसत्रकामा सनम्नानिुारको िडक सनमायणका िासग अनिाईनमाफय ि 

बोिपत्र (electronic bid) आव्हानको िूचना प्रकाशन गररएकोमा Bid- Security Amount फरक पनय गएकािे देहार् बमोशजम िच्र्ाइएको 

व्र्होरा िम्बशन्िि िबैको जानकारीका िासग र्ो िूचना प्रकाशन गररएको छ। 

 Contract ID No. Description of Work 

 

Estimated Amount, 

NRs  (inc. VAT) 

Bid Security 

Amount (NRs.) 

Bid Fee 

(NRs.) 

Rem. 

EGP/BRMO/NCB/W-

2/2077-78 

Rika-Lukum-Maring-

Thabang Road Construction 

69,46,359.90 1,95,000 3000  

EGP/BRMO/NCB/W-

3/2077-78 

Nakhe-Runchi-Tamari Road 

Construction  

58, 46,272.46 1,64,000 3000  

 

 
 

http://www.bolpatra.gov.np/egp
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िूचना प्रकाशन गने शाखा/एकाइः  

भमेू गाउँपासिका, गाउँ िभाको असिवेशन बस्ने िम्बन्िी िूचना 
भमेू गाउँपासिका गाउँ िभाको असिवेशन सनम्न समसि, िमर् र स्थानमा बस्ने भएकािे गाउँिभाका िबै 
पदासिकारीज्रू्हरुिाई सनम्न, समसि, िमर् र स्थानमा उपशस्थसिको िासग आदेशानिुार अनरुोि छ । 
समसिः २०७७ पिु २८ गत े

िमर्ः सबहान ११ बज े

स्थानः भमेू गाउँपासिकाको िभाहि 

प्रमखु प्रशािकीर् असिकृि 
 

भमेू गाउँपासिका, गाउँ कार्यपासिकाको बैठक िम्बन्िी िूचना 
भमेू गाउँपासिका, गाउँ कार्यपासिकाको बैठक सनम्न समसि, िमर् र स्थानमा बस्ने भएकािे गाउँ 
कार्यपासिकाका िबै िदस्र्ज्रू्हरुिाई सनम्न, समसि, िमर् र स्थानमा उपशस्थसिको िासग आदेशानिुार 
अनरुोि छ । 
समसिः २०७७ पिु २७ गत े

िमर्ः ठदउँिो ३ बज े

स्थानः भमेू गाउँपासिकाको िभाहि 

प्रमखु प्रशािकीर् असिकृि 
 
िूचना प्रकाशन गने शाखा/एकाइः प्रशािन, र्ोजना िथा अनगुमन शाखा 

िावयजसनक िनुवुाई हनुे िम्बन्िी अत्र्न्ि जरुरी िूचना 
र्ि भमेू गाउँपासिका, गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् एवम ्मािहिका कार्ायिर्/शाखा/एकाइबाट चाि ु
आसथयक वर्य २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिक अवसिमा िम्पादन भएका कार्य िथा िेवा प्रवाहको 
अवस्था बारे जानकारी सिन/ठदन सनम्न समसि, िमर् र स्थानमा िावयजसनक िनुवुाई गने कार्यिम रहेकािे 
गाउँपासिकासभत्रका िबै जनप्रसिसनसि, राजनीसिक दिका प्रसिसनसि, शशक्षक, बकु्रद्धशजवी, कमयचारी िगाएि 
िबै िरोकारवािाहरुिाई उपशस्थसिको िासग अनरुोि छ ।  

समसिः २०७७ पिु २७ गत े

िमर्ः सबहान ११ बज े

स्थानः भमेू गाउँपासिका गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर्को प्रािण 

प्रमखु प्रशािकीर् असिकृि 
 
  



               भमू ेसाप्ताहिक गतिविवि              िर्षः २   अङ्कः २१  २०७७ पसु २० गि ेसोमबार 

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

िूचना प्रकाशन गने शाखा/एकाइः प्रशािन, र्ोजना िथा अनगुमन शाखा 
भमूे गाउँपासिका 

गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पवूय) 
िशुम्बनी प्रदेश, नेपाि 

 
प्रारशम्भक वािावरणीर् परीक्षण (IEE) िम्बन्िमा िावयजसनक िूचना 

 (प्रकाशन समसि २०७७/०९/२०) 
िशुम्बनी प्रदेश रुकुम (पूवय) शजल्िा भमेू गाउँपासिका गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् िारा देहार् 

बमाशजमको प्रस्िाव कार्ायन्वर्न गनय िासगएको छ । 

प्रस्िावकको नाम र 
ठेगाना 

भमेू गाउँपासिका, गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् खाबाङबगर, रुकुम (पूवय)  

प्रस्िावको व्र्होरा िानीभेरी नदीको बार्ा ँ क्रकनाराअन्िगयि भमेू ५ वाबाङखोिादेशख बािवुािम्म 
ढुिा, सगट्टी िथा बािवुा उत्खनन ्गने िम्बन्िमा िरोकारवािाको रार् िझुाव 
ििंकिन गने 

प्रभाव पनय िक्न ेक्षेत्र रुकुम (पूवय) शजल्िा भमेू गाउँपासिका  वडा निं. ५ को वाबाङदेशख बािवुािम्म 

 

मासथ उशल्िशखि प्रस्िावको वािावरणीर् अध्र्र्न प्रसिवेदन िर्ारी गने िममा िो क्षेत्रको जैक्रवक िथा 
पाररशस्थसिकीर् प्रणािी, प्राकृसिक िथा भौसिक प्रणािी, िामाशजक िथा आसथयक प्रणािी र िाँस्कृसिक 
प्रणािीहरु बीच के कस्िो िकारात्मक िथा नकारात्मक प्रभाव पदयछ भनी र्क्रकन गनय भमेू गाउँपासिका, 
५ निं. वडा िसमसि, क्रवद्यािर्, स्वास््र् ििंस्था िथा िरोकारवािा व्र्शक्त वा ििंस्थाको रार् िझुाव सिन 
आवश्र्क भएकोिे र्ो िावयजसनक िूचना प्रकाशन भएको समसििे िाि ठदनसभत्र देहार्मा उशल्िशखि 
ठेगानामा आई पगु्ने गरी सिशखि रार् िझुाव उपिब्ि गराई ठदन ुहनु अनरुोि गररन्छ । 

 

प्रस्िावको नाम र 
ठेगाना 

भमेू गाउँपासिका, गाउँ कार्यपासिकाको कार्ायिर् खाबाङबगर, रुकुम (पूवय) 

इमेिः bhumemun@gmail.com, िम्पकय  फोनः ९८०८५०२०२३  
परामशयदािाको नाम 
र ठेगाना 

रुबायन इशन्जसनररङ कन्िल्टेन्िी प्रा.सि. मसुिकोट-१, रुकुम (पशश्चम) फोनः 
९८६६८७३४७९ इमेिः basnetkaji90@gmail.com 

 

 

mailto:bhumemun@gmail.com
mailto:basnetkaji90@gmail.com
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िूचना प्रकाशन गने शाखा/एकाइः प्रशािन, र्ोजना िथा अनगुमन शाखा 
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िूचना प्रकाशन गने शाखा/एकाइः शशक्षा, रू्वा िथा खेिकूद शाखा 

 
 
िूचना प्रकाशन गने शाखा/एकाइः शशक्षा, रू्वा िथा खेिकूद शाखा 
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समसि २०७७ पिु १२ देशख २०७७ पिु १७ िम्म गाउँ कार्यपासिका अन्िगयिका शाखा/एकाई िथा 

वडा कार्ायिर्हरुबाट िम्पाठदि मखु्र् मखु्र् कार्यहरु 
 
शाखा/इकाई/केन्र मखु्र् मखु्र् कामको क्रववरण 
आसथयक प्रशािन शाखा  ● हाििम्मको आम्दानीः रु ७३,८६,०८७।४६।- (अक्षरुपी सत्रहतर िाख छर्ािी 

हजार ििािी पैंिा छर्ािीि मात्र) 

● खचयः ३३,१५,०३२।- (िेशति िाख पन्र हजार बतीि मात्र) 
आन्िररक िेखा परीक्षण 
एकाइ 

● प्रथम चौमासिक अवसिको  राजस्व नगदी सकताब र आम्दानी रसिद जााँच  

● अिुल उपर गनुुपने बेरूजूको सववरण अद्यावसिक 

िामाशजक क्रवकाि शाखा   
स्वास््र् इकाई ● क्षर्रोग सनदानका िासग पञ्चािे, िकुुम, कािँीका १०० जनाको नमूना खकार ििंकिन, 

कािँीमा ६ जना व्र्शक्तको Malaria PF का िासग नमूना ििंकिन 
● र्ौन िथा प्रजजन स्वास््र् िासिममा िहजीकरण 
● कोसभड अस्थार्ी अस्पिािका िासग जनशशक्त िथा व्र्वस्थापनका िासग आवश्र्क 

िर्ारी र HMIS Enry िम्पन्न 
मक्रहिा बािबासिका 
िथा िमाज कल्र्ाण 
इकाई 

● कार्यिम ििंख्र्ाः  
● िमूह गठनः ०. िमूह बठैक ०.. िासिम िञ्चािनः ० 
● क्रवसभन्न ठदविीर् कार्यिमहरुको प्रगसि प्रसिवेदन िर्ार भएको 

िामाशजक िरुक्षा िथा 
पशिकरण इकाई / MIS 

● घटना दिायः ० िामाशजक िरुक्षा नर्ाँ इन्री  १७ , िगि कट्टा ………३१……. 

पूवायिार िथा वािावरण व्र्वस्थापन शाखा 
भवन िथा मापदण्ड 
कार्ायन्वन इकाई 

● नर्ाँ घर सनमायण इजाजिः ०  

● परुानो घर नक्िा असभिेखः ० 
िडक िथा अन्र् 
पूवायिार क्रवकाि इकाई  

● िवे िथा ि.इ ७, मूल्र्ाङ्कनः २,  स्थिगि अनगुमन िथा सनदेशनः ५ 

● कार्य िम्पन्न सिफाररिः ७ 
● बोलपत्र आव्हान सूचनााः २ वटा सडकको बोलपत्र 
● परामर्श सेवा खररदका लागि आव्हान सूचनाको मूल्याङ्कन चरणमा 

वािावरण, िरिफाई 
िथा क्रवपद् व्र्वस्थापन 
इकाई 

● िरिफाई िम्बन्िी कार्यिम कार्ायन्वर्नः ० 

● क्रवपद् व्र्वस्थापन िम्बन्िी आर्ोजना/ कार्यिमः ० 
● ढुिा सगट्टी बािवुा उत्खननका िासग IEE 

प्रशािन,र्ोजना िथा अनगुमन शाखा  

प्रशािन इकाई ● हाििम्मको दिायः ८३३, चिानी ७१२, सिफाररि िम्बन्िी कार्यः ८, क्रवक्रवि बैठकः १ 
● प्रथम चौमासिक अवसिको िमीक्षा कार्यिम िम्पन्न 

राजस्व इकाई  ● र्ो हप्ताको कूि आम्दानीः १७६७०। - 

र्ोजना िथा अनगुमन 
इकाई 

● र्ो हप्ताको (िम्झौिाः १५ , अनगुमनः १ , भकु्तानीः १० ) 

● हाि िम्मको (िम्झौिाः १४५ , अनगुमनः ३. , भकु्तानीः ३० ) 

कानूनी मासमिा इकाई  ● कानून ड्राफ्ट ििंख्र्ाः ० 
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शशक्षा, रू्वा िथा खेिकूद शाखा 
 ● र्ो हप्ताको (क्रवद्यािर् अनगुमन  नभएको , पररपत्र  िथा िमन्वर् २  

● शिक्षक तलबभत्ता रुजू, कोशभड खोपका लाशि शिक्षक शििरण तयार 

● स्िास््य शिक्षकहरुलाई यौन तथा प्रजजन स्िास््य सम्बन्धी २ शिने ताशलम सम्पन्न 

● युिा प्रशतभा पशहचान काययक्रम सम्पन्न 

● सबै शिद्यालयहरुमा लैङ्शिक शहिंसा न्यूशनकरणका लाशि हेल्प डेस्क र फोकल पसयन व्यिस्थापनका लाशि पररपत्र 

रोजगार िेवा केन्र हाििम्म बेरोजार िूचीमा िूचीकृिः ७२० काममा िागेका बेरोजगार व्र्शक्त ििंख्र्ाः ८८ 
आर्ोजना ििंख्र्ाः १३, आर्ोजनाको अवस्थाः (िम्झौिाः १२ , काम िरुु १२ िम्पन्न ०) 
प्रावसिक अनगुमनः १पटक 
● र्वुारुप िफय  ११ िम्झौिा भई ८३ जना कामदार काममा िागेको 
● Cash For Work िफय  ३ िम्झौिा भई २३ जना काममा िागेको 

िूचना िथा असभिेख 
केन्र/ स्थानीर् 
आपिकािीन केन्र 

● क्रवपद् ि्र्ाङ्क अद्यावसि १० गिे देशख र्िा र्ो हप्तामा कुनै क्रवपद्को घटना 
नघटेको ।    

● वेबिाइट अद्यावसिः ११पटक, इमेि पठाइएको िसख्र्ाः १३ 

● ICT Device िपोटयः ६ पटक,  

● गाउँपासिका िभयर प्रभावकारी िञ्चािनका िासग पनुनटेवक्रकय ङ भैरहेको 
कृक्रर् िेवा केन्र ● कृर्किाई ठदएको परामशय ििंख्र्ाः १५ जना कृर्कहरुिाई । 

● माग ििंकिन कार्य भैरहेको । 
● अनगुमनः कृक्रर् फामय व्र्वस्थापन िथा सनमायण कार्यिम अन्िगयि मध्र्पहाडी 

क्रहमशशखर बहउुद्देश्र्ीर् कृक्रर् फामय भूमे १ िकुुम (९।१९) र झोरबाङ 
कुखुरापािन फामय भूमे २ काँिी (९।१९) 

● रेसडर्ो शशक्षा कार्यिममा कृर्क(भूमे ८)को िफििाको कथा प्रिारण 
पश ुिेवा केन्र  ● सनर्समि पश ुचौपार्ा उपचार ििंख्र्ाः २२३  

● पशपुञ्छी सनकािी पैठारी चेक जाँचः ४ बिुर 

वहकु्षेत्रीर् पोर्ण र्ोजना 
कार्यिम 

● कार्यिम ििंख्र्ाः ०. कार्यिमः हाििम्म कुनैपसन फुकुवा िथा िचुना 
नआएको हनुािे कार्य िम्पादन नभएको 

खानेपानी िथा िरिफाई 
र्ोजना (वाि) कार्ायन्वर्न 

● वडा स्िरीर् िरिफाई बैठकः िमन्वर् बैठक  २ 

उद्यम क्रवकाि  ● ि्र्ाङ्क ििंकिन िर्ारी  
गररबिँग क्रवशे्वश्वर 
कार्यिम 

िमूह गठन र बैठक िम्पन्न 

वडा निं. १  ● व्र्शक्तगि घटना दिाय ििंख्र्ाः ……… , नागररकिा सिफाररिः ……… , अन्र् 
क्रवक्रवि सिफाररि ……… , वडा िसमसिको बैठक ……… , अन्र् िमन्वर् बैठक 
……… , मेिसमिाप ििंख्र्ा …….. ,  राजस्व आम्दानी ……… क्रववरण प्राप्त नभएको 

वडा निं. २ ● व्र्शक्तगि घटना दिाय ििंख्र्ाः ……… , नागररकिा सिफाररिः ……… , अन्र् 
क्रवक्रवि सिफाररि ……… , वडा िसमसिको बैठक ……… , अन्र् िमन्वर् बैठक 
……… , मेिसमिाप ििंख्र्ा …….. ,  राजस्व आम्दानी ……… क्रववरण प्राप्त नभएको 

वडा निं. ३ ● व्र्शक्तगि घटना दिाय ििंख्र्ाः ……… , नागररकिा सिफाररिः ……… , अन्र् 
क्रवक्रवि सिफाररि ……… , वडा िसमसिको बैठक ……… , अन्र् िमन्वर् बैठक 
……… , मेिसमिाप ििंख्र्ा …….. ,  राजस्व आम्दानी ……… क्रववरण प्राप्त नभएको 
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वडा निं. ४ ● व्र्शक्तगि घटना दिाय ििंख्र्ाः ……… , नागररकिा सिफाररिः ……… , अन्र् 
क्रवक्रवि सिफाररि ……… , वडा िसमसिको बैठक ……… , अन्र् िमन्वर् बैठक 
……… , मेिसमिाप ििंख्र्ा …….. ,  राजस्व आम्दानी ……… क्रववरण प्राप्त नभएको 

वडा निं. ५ ● व्र्शक्तगि घटना दिाय ििंख्र्ाः ……… , नागररकिा सिफाररिः ……… , अन्र् 
क्रवक्रवि सिफाररि ……… , वडा िसमसिको बैठक ……… , अन्र् िमन्वर् बैठक 
……… , मेिसमिाप ििंख्र्ा …….. ,  राजस्व आम्दानी ……… क्रववरण प्राप्त नभएको 

वडा निं. ६ ● व्र्शक्तगि घटना दिाय ििंख्र्ाः 2 , नागररकिा सिफाररिः 2 , ना.प्र.प. प्रशतशलपी 

शसफाररसः १,  अन्र् क्रवक्रवि सिफाररि २ , प्रमाशणतः २, वडा िसमसिको बैठक १, अन्र् 
िमन्वर् बैठक १ , मेिसमिाप ििंख्र्ा ०. ,  राजस्व आम्दानी ………  

वडा निं. ७ ● व्र्शक्तगि घटना दिाय ििंख्र्ाः 2 , नागररकिा सिफाररिः 2 , ना.प्र.प. प्रशतशलपी 

शसफाररसः २,  अन्र् क्रवक्रवि सिफाररि १६ , नाता प्रमाशणतः १, वडा िसमसिको बैठक १, 
अन्र् िमन्वर् बैठक १ , मेिसमिाप ििंख्र्ा ०. ,  राजस्व आम्दानी ………  

वडा निं. ८ ● व्र्शक्तगि घटना दिाय ििंख्र्ाः ……… , नागररकिा सिफाररिः ……… , अन्र् 
क्रवक्रवि सिफाररि ……… , वडा िसमसिको बैठक ……… , अन्र् िमन्वर् बैठक 
……… , मेिसमिाप ििंख्र्ा …….. ,  राजस्व आम्दानी ……… क्रववरण प्राप्त नभएको 

वडा निं. ९ ● व्र्शक्तगि घटना दिाय ििंख्र्ाः ……… , नागररकिा सिफाररिः ……… , अन्र् 
क्रवक्रवि सिफाररि ……… , वडा िसमसिको बैठक ……… , अन्र् िमन्वर् बैठक 
……… , मेिसमिाप ििंख्र्ा …….. ,  राजस्व आम्दानी ……… क्रववरण प्राप्त नभएको 
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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 । 

 


