
              

 
                                                                   

  गुमानध्वज कुवँर
  

     अध्यक्ष  

           भुम्लु गााँउपाललका  

           गााँउ कार्यपाललकाकको कार्ायलर्  

           सल्ले  भुम्लु काभ्रेपलाञ्चोक  

           स्था:२०७३ 
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                    भुम्लु गाउाँपाललकाका अध्र्क्ष गुमान ध्वज कुवाँरको शुभकामना सन्देश । 

नेपालीहरुको महान चाड ववजया दशमी शुभ ददपावली नेपाल सवंि ११४१ िथा छठ पववको अवसरमा स्वदेश िथा ववदेशमा रहन ु
भएका र यस भुम्ल ुगाउँपामलकाका सम्पूर्व आमा वुवा  िथा दददीबदहनीहरुमा हाददवक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्ि गदवछु । 
दशै भन्नाले हाम्रो मन मभत्रमा के कुरा उत्पन् न हुन्छ भने सवै भन्दा ठूलो ददन भन् ने हुन्छ । त्यसैले यस लार्व नेपालीहरुल ेएक 
ववशेष चाड नवरात्रीको दशौं ददन वडा दश ैहरेक बषव मनाउदै आर्वरहेका छौ । मान्यजनहरुको हािबाट दटका लगार्व आमशववाद  मलएर 
घर पाररवारका सव ैजना आफन्िजनहरुसगँ भेटघाट गने संगै बसरे रमार्वलो गने गररन्छ । सो अवसरमा शुभकामना अदान प्रदान 
छरतछमेकका ववच भेटघाट पाररवाररक जम्का भेट पनुः ममलन दहददवकिा र ममत्रिाका साथ मनार्ने महान चाड वडा दशैलार्व मलने 
गरेको छौ । िर यस वषव ववश्वभर महामारीका रुपमा फैमलएको कोरोना भार्वरस (कोमभड १९) को संक्रमर् बढ् न सक्न े भएकोले 
अधिल्लो बषव जस्िो दशैं िथा तिहार आमशववाद थाप् न आफू पतन  पाहुना नजाऔ ं पहुनालार्व नबोलाउन हुन म सम्पूर्व भुम्ल ु
बासीहरुमा हाददवक अनुरोि गदवछु । वडा दशैको अवसरमा देश भन्दा बादहर रहेका नेपाली दाजुभार्व िथा दददीबादहनी वडा दशैको लागी 
ववदा मलएर घर फकव ने चलन पतन धथयो । िर यस पटक कोरोना माहामारीका कारर्ल ेत्यसो हुन सकेन । त्यसलैे हामी जहाँ छौं, 
त्यही बसेर चाडपवव मनाउ र कोरोना भार्वरसबाट आफु पतन बचौं र अरुलार्व पतन बचाउ । मातनस िरैे अभावमा पतन सखुी हुन सक्छ 
। हाम्रो शरीर स्वास््य र तनरोगी रहन हर प्रयास गनुव आफ्नो शरीरको रोग प्रतिरोिात्मक क्षमिा कमजोर हुन नददनु िाकी कुनै 
प्रकारको संक्रमर् भार्रस व्याक्टेररया जस्िालार्व प्रतिकार गने क्षमिा हाम्रो शरीरमा ववकास गराउन ुर हाम्रो स्वास््यलार्व बचाउनु हो 
।त्यस कारर् आफ्नो र पाररवारको स्वास््यप्रति ख्याल गरौ । कोरोना भार्रसका कारर्ले सवै के्षत्रमा प्रभाव पारेकोल ेचाडपववमा घरैमा 
बसेर पाररवारलार्व ख्याल गदैं  आफ्ना तछमकेी, र्स्टममत्र , साथीभार्व, आफन्िजनलार्व प्रतिकुल असर नपरोस ्भनेर ध्यान ददने गरौ । 
सिै जसो दशैमा भेटघाट गरेर खाने वपउने रमार्लो गररन्छ भने कतिपय घुम् नका लागी जाने गररन् छ त्यसो नगरौ भेटघाट होर्न । 
हाल प्रयोगमा आएको प्रववधिको प्रयोग गरी शभुकामना ददन ेगरौ । समदृ्ि नेपाल सखुी नेपाली तनमार्वको राष्ट्रिय  सङकल्प पुरा 
गने अमभयानमा यस भुम्ल ुगाउँपामलका मसममि स्रोि सािन ववच यो कोरोना भार्रसको ववषम पररष्ट्स्थिमा पतन लागी न ैपरेको छ । 
यस अमभयनमा महान चाड वडा दशैले हामी सवमैा थप उत्साह र प्रेरर् ददन सकोस । यस सुवअवसरमा  म बडा दश ैतिहार नेपाल 
संवि िथा छड पववको अवसरमा स्वदेश िथा ववदेशमा रहन ुभएका  र यस भुम्ल ुगाउँपामलकाका सम्पूर्व आमा वुवा िथा दाजभुार्व 
िथा दददीबदहनीहरुमा हाददवक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्ि गदवछु ।अष्ट्न्िममा कोरोना भार्रसका भार्रसका कारर्ले तनिन हुन ु
भएका प्रति भावपूर्व श्रद्िाञ् जली अपर्व गदवछु । साथ ैसंक्रममि सवलैार्व मशघ्र स्वास््य लाभको कामना गदवछु । 

िन्यवाद 

 

 

 


