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सम्पादकीयः 
जाडोयाममा सजकता  

मौसम बदली भई गाउँपाललकाका अलिकाांश क्षेत्रमा 
हिमपातका कारण आम सर्वसािारणको दैलिक 
जीर्ियापि कष्टकर बन्न थालेको छ । जाडोयाममा 
र्स्तभुाउलाई घाँसको जोिो, चिसोबाट बच्ि न्यािो 
लगुाको व्यर्स्था, दाउरा तथा इन्ििको पूर्व व्यर्स्था 
गिुवपिे आर्श्यकता खचककएको छ । 

मौसम चिसो िुँदा जीर्िरुको शरररमा तापक्रमको 
सन्तलुिका लालग काबोिाइडे्रट तथा चिल्लो पदाथवको 
बढी खपट ििुे िुँदा लछटो लछटो भोक लाग्ि,े पािि 
प्रहक्रया लछटो लछटो िल्दछ । 

चिसो मौसममा राइिो समूिका भाइरसिरु बढी सहक्रय 
ििुे र मालिसको लभत्री प्रलतरोिात्मक क्षमता कमजोर ििुे 
िुँदा रुघाखोकी जस्ता लसजिल फ्लूको बढी जोचखम ििुे 
गदवछ । चिसो मौसममा छालाको चिल्लोपिा कमी ििुे 
िुँदा रक्तसञ्चारका िलीिरु खचुचिि,े छाला फुस्रोपिा भई 
छालासचबन्िी रोग लाग्ि,े खोकी, पखाला, ज्र्रो आउिे, 
कमजोरी मिससु ििुे जस्ता लक्षण समेत देचखन्छि ्।  

त्यस्तो अर्स्थामा आचिइिाल्िपुिे अर्स्था भिे िुँदैि । 
चिसोसँग सचबचन्ित कुिै पलि लक्षण देखापरेमा न्यािो 
झोलललो खािेकुरा खाि,े न्यािो लगुा लगाउिे, उमालेको 
पािी हपउिे गिुवका साथै तरुुन्त िचजकको स्र्ास््य 
सांस्थामा सचपकव  गरी स्र्ास््यकमीबाट आर्श्यक परामशव 
ललिपुछव । लछमेक, र्रपर कुिै व्यचक्त लसजिल फ्लू र्ा 
त्यस्तै प्रकारको लक्षण देखा परेमा िचजकको स्र्ास््य 
सांस्था, प्रिरी, र्डा कायावलय र्ा गाउँपाललकामा जािकारी 
गराएमा ठूलो ििजिको क्षलत ििुबाट जोलगन्छ ।   

 

साप्ताहिक गतितिधि 

प्रकाशकः 

 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 

५ नं. प्रदेश नेपाि 
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समदुायमा सरकारी र्कील अन्तरहक्रया कायवक्रम सचपन्न 

चजल्ला सरकारी र्कील कायावलय रुकुम (पूर्ी 
भाग) को आयोजिा तथा श्री लसद्धिौर माद्यालमक 
हर्द्यालय लकुुमको व्यर्स्थापिमा भमूे गाउँपाललका 
र्डा िां. १ चस्थत िातेमालो महिला भर्िको िलमा 
लमलत २०७६ माघ १२ गते आइतबारका ददि 

समदुायमा सरकारी र्कील अन्तरहक्रया कायवक्रम 

सचपन्न भएको छ । श्री लसद्धिौर माद्यालमक 
हर्द्यालय लकुुममा अध्ययिरत छात्रछात्रा, स्थािीय 
यूर्ा तथा र्हुद्धचजर्ी सिभागी उक्त कायवक्रमको 
सिजीकरण प्रिरी िायब उपरीक्षक श्री गजलसहद्ध 
बज्रिायव, चजल्ला अदालतका शे्रस्तेदार, लिलमि चजल्ला 
सिन्यायालिर्क्ता र रै्तलिक र्हकलले गिुवभएको 
लथयो। कायवक्रममा सिभागीिरुबाट बालहर्र्ाि, 

फौजदारी मदु्दा तथा देर्ािी मदु्दामा कसरु तथा 
सजाय सचबन्िी कािूिी व्यर्स्थाका बारेमा चजज्ञासा 
राख्नकुा साथै स्थािीय तिको हर्कास, पारदचशवता, 
उिरदाहयत्र् र हर्द्याथीिरुले कािूि हर्षयमा उच्ि 
चशक्षा िालसल गदाव ििुे ििुौलत र अर्सरका बारेमा 
समेत चजज्ञासा भएको लथयो। प्रश्नको उिरको 
सिजीकरणमा चजल्ला सिन्यायालिर्क्ता िररबिादरु 

पिु मगरले कािूि बिाउँदा 
लेचखइसहकएपलछ कािूिी 
व्यर्स्थाको सांशोिि 
िभएसचमको अर्लिसचम 
व्यर्स्था भए बमोचजमको 
कािूि कायावन्र्यि र 
पररपालिा िामी सबैको कतवव्य 
ििुे कुरा दोिोर् याउँदै सबैले 

न्याय पाऊि ् र अड्डा 
अदालतको ढोकासचम कोिी 

कसै पलि िपगूुि ्भने्न कामिा गिुवभयो। 

चजल्ला सरकारी र्कील कायावलय रुकुम (पूर्व)का 
लिलमि चजल्ला न्यायालिर्क्ता श्री िररबिादरु पिु 
मगरको अध्यक्षतामा रिेको उक्त कायवक्रममा भमू े
गाउँपाललका अध्यक्ष रामसरु बढुा मगरको प्रमखु 
आलत्यता रिेको लथयो भिे गाउँपाललकाका 
उपाध्यक्ष मिकुमारी बढुा हर्ष्ट, प्रिरी िायब 

उपरीक्षक गजलुसहद्ध बज्रिायव, रुकुमकोट चजल्ला 
अदालतका शे्रस्तेदार, भमूे गाउँपाललकाका प्रमखु 
प्रशासकीय अलिकृत िन्रलसांि शे्रष्ठ, रुकुमकोट 
चजल्ला अदालतका रै्तलिक र्कील हकरण गौतम, 

लसद्धिौर माद्यालमक हर्द्यालय लकुुमका 
प्रिािाध्यापक रामबिादरु पिु लगायत स्थािीय 
र्हुद्धचजर्ी, हर्द्याथीिरुको उपचस्थलत रिेको लथयो। 
कायवक्रमको सञ्चालि चजल्ला सरकारी र्हकल 
कायावलय रुकुम (पूर्ी भाग) का िायब सबु्बाले 
गिुवभएको लथयो । 
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अलत हर्पन्न पररर्ारलाई न्यािो कपडा हर्तरणः 
मखु्यमन्त्री ग्रामीण हर्कास 
कायवक्रम अन्तगवत भमू े
गाउँपाललकाको र्डा िां. १ का १२ 
जिा अलतहर्पन्न व्यचक्तिरुलाई 
चिसोबाट बच्ि न्यािो कचबल 

(ब्लाङ्केट) हर्तरण गररएको छ । 
लमलत २०७६।१०।१२ गतेका 
ददि भमूे गाउँपाललका र्डा िां. १ 
लकुुमचस्थत िातेमालो महिला 
भर्िको िलमा गाउँपाललका 
अध्यक्ष श्री रामसरु बढुा मगरको 
िातबाट हर्पन्न व्यचक्तिरुलाई 
कचबल हर्तरण गररएको छ । 

कायवक्रममा गाउँपाललका उपाध्यक्ष मिकुमारी बढुा हर्ष्ट, प्रिरी िायब उपरीक्षक गजलसहद्ध बज्रिायव, रुकुमकोट 
चजल्ला अदालतका से्रस्तेदार, चजल्ला सिन्यायालिर्क्ता िररबिादरु पिु, भमूे गाउँपाललकाका प्रमखु प्रशासकीय 

अलिकृत िन्रलसांि शे्रष्ठ, रै्तलिक र्हकल हकरण गौतम, र्डा िां १ का र्डाध्यक्ष रामिन्र पिु, लसद्धिौर 
माद्यालमक हर्द्यालय लकुुमका प्रिािाध्यापक रामबिादरु पिु लगायतको उपचस्थलत रिेको लथयो । 

२०७६।१०।१३ का ददि र्डा िां. २, ३, ४ र ५ मा पलि गाउँपाललका अध्यक्ष श्री रामसरु बढुा मगरज्यू, 
उपाध्यक्ष श्री मिकुमारी बढुा हर्ष्टज्यूको उपचस्थलतमा अलतहर्पन्न पररर्ारलाई न्यािो कचबल हर्तरण गररएको 
छ । त्यसैगरी र्डा िां. ६, ७, ८ र ९ का अलतहर्पन्न पररर्ारिरुलाई चिसो मौसमलाई मध्यिजर गदै 
मखु्यमन्त्री ग्रामीण हर्कास कायवक्रमको स्र्ीकृत कायवक्रम बमोचजम न्यािो कचबल हर्तरण गररएको छ । 
र्डा िां. १ बाट ८ जिा, र्डा िां. २ बाट ८ जिा, र्डा िां. ३ बाट १० जिा, र्डा िां. ४ बाट ७ जिा, र्डा 
िां. ५ बाट ७ जिा गरी ४० जिा अलत हर्पन्न पररर्ारिरुले न्यािो कचबल पाइसकेका छि ्भिे र्डा िां. ६ 
बाट  जिा, र्डा िां. ७ बाट ८ जिा, र्डा िां. ८ बाट  जिा र र्डा िां. ९ बाट १२ जिा अलत हर्पन्न 
िागररकिरुलाई न्यािो कचबल हर्तरण गिे कायवक्रम रिेको छ ।  

मखु्यमन्त्री ग्रामीण हर्कास कायवक्रम अन्तगवत न्यािो कचबल बचुझललिेिरुको हर्र्रण 

क्र.सां. िाम थर ठेगािा बचुझललएको लमलत कैहफयत 

१ लभम बिादरु बढुा भमेू १ २०७६।१०।१२  

२ फुमावि पिु भमेू १ २०७६।१०।१२  

३ रुपसरी दमाई भमेू १ २०७६।१०।१२  

४ िकव जीत कामी भमेू १ २०७६।१०।१२  
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५ ििसरु दमाई भमेू १ २०७६।१०।१२  

६ लसर बिादरु बढुा भमेू १ २०७६।१०।१२  

७ ििमता पिु भमेू १ २०७६।१०।१२  

८ बहुद्धमाि घलतव भमेू १ २०७६।१०।१२  

९ देम ुदमाई भमेू २ २०७६।१०।१३  

१० ददलमाया दमाई भमेू २ २०७६।१०।१३  

११ ददलकुमारी दमाई भमेू २ २०७६।१०।१३  

१२ तेज बिादरु बढुा भमेू २ २०७६।१०।१३  

१३ िन्द बिादरु पिु भमेू २ २०७६।१०।१३  

१४ पल बिादरु िेपाली भमेू २ २०७६।१०।१३  

१५ कमव बिादरु घलतव भमेू २ २०७६।१०।१३  

१६ लसङ बिादरु पिु भमेू २ २०७६।१०।१३  

१७ मलिकणव रोका भमेू ३ २०७६।१०।१३  

१८ िर बिादरु पिु भमेू ३ २०७६।१०।१३  

१९ आसपरु सिुार भमेू ३ २०७६।१०।१३  

२० हर्र बिादरु कुर्रँ भमेू ३ २०७६।१०।१३  

२१ लभम बिादरु सिुार भमेू ३ २०७६।१०।१३  

२२ बदु्धहर्र हर्क भमेू ३ २०७६।१०।१३  

२३ जीत बिादरु कामी भमेू ३ २०७६।१०।१३  

२४ कालेिी कमेिी भमेू ३ २०७६।१०।१३  

२५ रामसरु सिुार भमेू ३ २०७६।१०।१३  

२६ रामसरी सिुार भमेू ३ २०७६।१०।१३  

२७ लभम बिादरु बढुा भमेू ४ २०७६।१०।१३  

२८ उजयराम पिु भमेू ४ २०७६।१०।१३  

२९ ददपक सिुार भमेू ४ २०७६।१०।१३  

३० जमाि बढुा भमेू ४ २०७६।१०।१३  

३१ रण बिादरु कामी भमेू ४ २०७६।१०।१३  

३२ सकु बिादरु रोका भमेू ४ २०७६।१०।१३  

३३ लाटी बढुा भमेू ४ २०७६।१०।१३  

३४ कणवपूरा कामी भमेू ५ २०७६।१०।१३  

३५ ढाँती दमाई भमेू ५ २०७६।१०।१३  
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३६ ठोते बढुा भमेू ५ २०७६।१०।१३  

३७ इख बिादरु बढुा भमेू ५ २०७६।१०।१३  

३८ लाल बिादरु बढुा भमेू ५ २०७६।१०।१३  

३९ मिकुमारी कामी भमेू ५ २०७६।१०।१३  

४० माया दमाई भमेू ५ २०७६।१०।१३  

 

हर्श्व कुष्ठ रोग ददर्स मिाइयो 

भमूे गाउँपाललका गाउँ कायवपाललकाको कायावलयमा ६७ औां हर्श्व कुष्ठ रोग ददर्स मिाइएको छ । िरेक 
र्षवको जिर्री २६ मा कुष्ठ रोगको रोकथामका लालग मिाइि ेगररएकोमा यस र्षव  माघ १२ मा पलि कुष्ठ 
रोग सचबन्िी िेतिा अलभर्हृद्ध गिे उद्देश्यले "कुष्ठ रोग हर्रुद्धको िाम्रो अलभयाि, भेदभार्को अन्त्य; मािर् 
अलिकारको सचमाि" भने्न मूल िाराका साथ भमूे गाउँपाललकामा यो कायवक्रम मिाइएको िो । भमू े
गाउँपाललकाका प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत िन्रलसांि शे्रष्ठको अध्यक्षतामा भएको कायवक्रममा सिभागीिरुलाई 
कुष्ठ रोग रोकथाम तथा यसबाट बच्िे उपाय, कुष्ठ रोगका चिन्ि र लक्षणिरुका बारेमा गाउँपाललकाका 
जिस्र्ास््य लिरीक्षक उपेन्र यादर्ले सिजीकरण गिुवभएको लथयो । कुष्ठरोगका बारेमा समाजमा व्याप्त भ्रम 
चििे तथा जोलगि े उपायबारे सिेतिा जगाउि माघ १३ देचख १ िप्तासचम रेलडयो पूर्ी रुकुमबाट समेत 
जििेतिामूलक सन्देश प्रशारण गिे व्यर्स्था लमलाइएको छ । 

 

ज्येष्ठ िागररक पररियपत्र हर्तरण 

भमूे गाउँपाललका गाउँ कायवपाललकाको कायावलय खाबाङबगरले ज्येष्ठ िागररक पररियपत्र हर्तरण 
शरुु गरेको छ । भमू े
गाउँपाललका र्डा िां. ३ क्याङ्सी 
लिर्ासी ७५ र्षीय मलु बिादरु 
रोका भमूे गाउँपाललका 
कायावलयबाट ज्येष्ठ िागररक 
पररियपत्र प्राप्त गिे पहिलो 
व्यचक्त ििुभुएको छ । िेपालको 
सांहर्िाि र अन्य व्यर्स्था 
बमोचजम ज्येष्ठ िागररकिरुले 
आफ्िो िक, अलिकार र सहुर्िा 
प्राप्त गिव ज्यषे्ठ िागररक 
पररियपत्र सािि भएकाले 
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पररियपत्र मित्र्पूणव भए पलि ग्रामीण भेगमा ज्येष्ठ 
िागररक पररियपत्रको प्रयोग र औचित्यता कम 
ििुे गरेको साथै ज्येष्ठ िागररकिरुलाई पररियपत्र 
ललिपुछव भने्न कुरा थािा िभएकाले पलि ज्येष्ठ 
िागररक पररियपत्र बिाउि िआएको पाइएको छ 
। ज्येष्ठ िागररक सचबन्िी लियमार्ली, २०६५ 
को लियम १५ बमोचजम ६० र्षव उमेर पगेुको 
िेपाली िागररकलाई ज्येष्ठ िागररक प्रदाि गिव 
सहकिे व्यर्स्था बमोचजम महिला बालबाललका तथा 
समाज कल्याण मन्त्रालयले तोकेको ढाँिा बमोचजम 

चजल्ला चस्थत महिला तथा बालबाललका 
कायावलयबाट प्रदाि गररँदै आएको ज्येष्ठ िागररक 
पररियपत्र िाल स्थािीय तिबाट हर्तरण भैरिेको 
भएता पलि गाउँपाललका कायावलयमा िालसचम 
ज्येष्ठ िागररक पररियपत्र बिाउि कोिी पलि 
आएका लथएिि ् । िाल साठी र्षव उमेर पगेुका 
िेपाली िागररकले र्डाको लसफाररश, तीि प्रलत 
िागररकता साइजको फोटो र लिर्देि गाउँपाललका 
कायावलयमा पेश गरेमा लिर्ेदि पेश गरेकै ददि 
पररियपत्र प्राप्त गिव सहकिे व्यर्स्था रिेको छ ।  

 

बजार अिगुमिबाट कररब ७३ िजार बराबरको चयाद िाघेको र्स्त ुिष्ट 

भमूे गाउँपाललकाको अगरु्ाई तथा चजल्ला प्रशासि कायावलय र घरेल ु तथा सािा उद्योग हर्कास सलमलतको 
सिजीकरणमा लमलत २०७६ साल माघ १८ गते शलिबारका ददि भमू ेगाउँपाललका र्डा िां. ६ को मित 
बजार र र्डा िां. ७ को िमवशाला बजारमा सांयकु्त बजार अिगुमि तथा उपभोक्ता जागरण कायवक्रम सचपन्न 
भएको छ ।  

भमेू गाउँपाललका गाउँ कायवपाललकाको 
कायावलय, चजल्ला प्रशासि कायावलय रुकुम 
(पूर्व) र घरेल ु तथा सािा उद्योग हर्कास 

सलमलत रुकुम (पूर्व) को 
सांयकु्त टोलीद्वारा मित र 
िमवशालाका २१ र्टा 
पसलिरुमा अिगुमि गदाव 
अलिकाांश पसलिरु दताव तथा 
िर्ीकरण िभएको, मूल्य सूिी 
िराचखएको, पसलमा सामाििरु 
अव्यर्चस्थत रुपमा राचखएको, 
उपभोग्य सामाग्रीिरु उपभोग्य 
लमलत िाघेको, स्र्ास््यलाई असर 
गिे खाद्य पदाथव राचखएको जस्ता 
कैहफयत देचखएको लथयो। 
अिगुमिका क्रममा हर्लभन्न 

पसलिरुबाट उपभोग्य लमलत िाघेका आटा, हपठो, 
लबस्कुट, िकलेट, सफ्ट लड्रङ्क (कोक, फेन्टा, ड्य ू
आदद), लबयर, सस, खाि े तेल लगायतका कररब 
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७३००० (लत्रििर िजार) मूल्य बराबरका 
बस्तिुरु बरामद गरी लबके्रता, स्थािीय उपभोक्ता, 
जिप्रलतलिलि र प्रिरी समतेको उपचस्थलतमा िष्ट 
गररएको छ । उपभोक्ताको स्र्ास््यलाई गचभीर 
असर पािे खालका चयाद िाघेका र्स्तिुरु िष्ट 
गिुवका साथैं उपभोग्य र्स्तिुरु खररद तथा उपभोग 
गदाव उपभोक्ता, व्यापारीिरुले ख्याल गिुवपिे कुरा, 
चयाद िाघेका र्स्त ु उपभोग गदाव स्र्ास््यमा पिे 
िकारात्मक प्रभार् र उपभोक्ता िक हित सांरक्षण 
र अलिकारका बारेमा सिायक प्रमखु चजल्ला 
अलिकारी श्रर्ण कुमार सािबाट ससूुचित 
गराउिभुएको लथयो ।  

अिगुमि कायवमा िायब प्रिरी उपरीक्षक गजलसहद्ध 
बज्रिायव, सिायक प्रमखु चजल्ला अलिकारी श्रर्ण 
कुमार साि, प्रमखु प्रशासकीय अलिकृत िन्रलसांि 
शे्रष्ठ, र्डाध्यक्ष देर् बिादरु बढुा, जिस्र्ास््य 
लिरीक्षक उपेन्र यादर्, र्डा सलमलतका सदस्यिरु, 

घरेल ु तथा सािा उद्योग हर्कास सलमलतका 
प्रलतलिलििरु, िेपाल प्रिरी लगायतको सिभालगता 
रिेको लथयो ।  

यसअचघ पलि गाउँपाललका, चजल्ला प्रशासि र 
घरेल ुतथा सािा उद्योग हर्कास सलमलतको सांयकु्त 

टोलीले दशैं लतिार िचजकको समयमा दोमिी, 
लससाघारी, खाबाङ बगर, लत्रर्ेणी काँक्री, लकुुम 
बजारका पसलिरुमा अिगुमि गदाव पलि यस्तै 
प्रकृलतको कैहफयत देचखिकुा साथै ठूलो मात्रामा 
चयाद िाघेका र्स्तिुरु बरामद गरी िष्ट गरेको 
लथयो । उपभोग्य सामाग्रीको उपभोग्य लमलत 
िाघेका सामाग्री भेहटिमुा स्थािीय लबके्रता र 
उपभोक्तालाई सो सचबन्िमा पयावप्त जािकारी िििु,ु 

सप्लायसव तथा गोदामिरुबाट दूगवम र ग्रामीण 
भेगिरुमा चयाद सहकएका र्ा कम चयाद भएका 
सामाग्री पैठारी गिुव प्रमखु कारण रिेको कुरा 
उपभोक्ता र स्थािीय व्यापारीिरुले राखेको िारणा 
र र्स्तकुो चयाद िाघेको अर्लि र सांलग्ि लबल 
लबजकबाट पहुष्ट समेत भएको छ । यस 
हकलसमको अिगुमि कायवबाट लबके्रता तथा 
उपभोक्तािरु उपभोक्ता िक हित सांरक्षण तथा 
उपभोग्य सामाग्रीिरु खररद लबक्री गदाव ध्याि 
ददिपुिे कुरामा जािकारी प्राप्त गिुवका साथै 
स्थािीय व्यापारी र उपभोक्ता आफैं  सिेत भएर 
चयाद िाघेका र्स्तकुो लबक्री िििुे, सबै 
व्यापारीिरु करको दायरामा आई कािूिसचमत 
ढङ्गले व्यापार व्यर्साय गिे र उपभोक्ता िक हित 
सांरक्षणमा टेर्ा पगु्ि ेहर्श्वास गाउँपाललकाले ललएको 
छ ।  

  

गाउ ँकायषपालिकाको बठैक बारे सचूना ! 
भूमे गाउपँालिका अध्यक्ष रामसुर बुढा मगरजू्यको तनदेशानुसार गाउ ँ
कायषपालिकाको बैठक तनम्न वमति समय र स्थानमा बस्ने भएकािे सम्परू्ष 
कायषपालिका सदस्यजू्यिरुिाई उपस्थस्थतिका िातग तनमन्त्रर्ा गदषछु । 
वमतिः २०७६ माघ २२ गिे बुिबार । 
समयः वबिान ११:०० बजे । 
स्थानः गाउँ कायषपालिकाको बैठक कक्ष 

प्रमुख प्रशासकीय अविकृि 
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यो साताको शाखागत प्रगलत 

शाखा/इकाई/केन्र मखु्य मखु्य कामको हर्र्रण 

आलथवक प्रशासि शाखा • यस अचघ भएका खिव तथा आचदािीको हर्र्रण सूत्र प्रणालीमा 
प्रहर्ष्ट कायव सचपन्न 

• स्र्ास््यतफव का कमविारीिरुको िपगु तलब तथा कायवक्रम 
बजेट माग 

सामाचजक हर्कास शाखा 
क) स्र्ास््य इकाई • दादरुा खोप अलभयािका लालग १७९ भाइल भ्याचक्सि माग 

तथा ४६ खोप केन्र लििावरण 

• १७७९ AD लसररन्ज, ४९ सेफ्टी बक्स, २०२ घोलक लसररञ्ज, 
१७९ घोलक माग 

• कुष्ठ रोग हर्रूद्ध िाम्रो अलभयािः भेदभार्को अन्त्य; मािर् 
अलिकारको सचमाि िारा सहित हर्श्व कुष्ठ रोग ददर्स मिाइयो 

• हर्पन्न िागररक उपिार लसफाररश १ 

• स्र्ास््यतफव को कायवक्रमका लालग िपगु रकम तयार गरी माग 

• १० प्रकारका अपाङ्गता अलभलेखीकरणका लालग मस्र्ासेिरुलाई 
अलभमखुीकरण 

• आखँा िाक घाँटी मखु स्र्ास््य सचबन्िी मस्र्ासे र स्र्ास््य 
चशक्षकिरुलाई ५ र्टै स्र्ास््य सांस्थामा अलभमखुीकरण सचपन्न 

ख) महिला, बालबाललका तथा समाज 
कल्याण इकाई 

• जिशचक्त िभएको 

ग) सामाचजक सरुक्षा तथा पचञ्जकरण 
इकाई 

• घटिा दताव हकताब तथा प्रमाचणकरण सचपन्न 

• घटिा दताव हकताब excel entry तफव  र्डा िां. १ को 
बसाइसराइ दताव हकताब सचपन्न 

पूर्ाविार तथा र्ातार्रण व्यर्स्थापि शाखा 
क) भर्ि तथा मापदण्ड कायावन्र्यि 

इकाई 
• घर सचपि लसफाररशका लालग लिर्देि दताव (प्रहक्रयामा) 

ख) सडक तथा अन्य पूर्ाविार हर्कास 
इकाई 

• लत्रर्ेणी माररङ बागतारे गिुाम सडक सरे् 

• िमवशाला लभत्रीर्ि ििुबाङ सडक सरे् 

• झचुलाबाङ क्याङ्सी खाबाङबगर सडक सरे् 

• ताललम िल भर्िको लागत अिमुाि तयार 

• ढल लिकास काकँ्रीको लागत अिगुमाि 

• काँडा ढल लिकास, खािेपािी, मचन्दर लिमावण, दललत महिला 
भर्ि, मोराबाङ हफल्ड लिमावण, िमूिा आहर् मोराबाङ 
घेराबारको अचन्तम अिगुमि तथा मूल्याङ्कि 
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ग) र्ातार्रण, सरसफाई तथा हर्पद् 
व्यर्स्थापि इकाई 

• खािेपािी तथा सरसफाई सचबन्िी रणिीलतक कायवयोजिा 
बमोचजम ५ र्टा र्डािरुमा सघि कायवक्रम अन्तगवत डस्टलबि 
स्थापिा 
 

प्रशासि, योजिा तथा अिगुमि शाखा 
क) प्रशासि इकाई • अिाथ बालबाललकािरुको त्याङ्क सङ्कलिका लालग र्डािरुलाई 

पररपत्र 

• िर्लियकु्त कमविारीिरुको लियचुक्त तथा पदस्थापि 

• जिता आर्ास कायवक्रमका लालग माग सांकलि गरी सचबचन्ित 
लिकायमा पठाइएको 

• र्डा िां. ६ को मित र र्डा िां ७ को िमवशालामा बजार 
अिगुमि गरी उपभोग्य लमलत िाघेका कररब ७३००० मूल्य 
बराबरका उपभोग्य र्स्त ु बरामद गरी िष्ट गिुवका साथै 
जििेतिा कायवक्रम सचपन्न 

ख) राजस्र् इकाई • गाउँ कायवपाललकाको कायावलयबाट हर्लभन्न सेर्ा र्ापत 
९६५०।– राजस्र् आचदािी 

ग) योजिा तथा अिगुमि इकाई • ६ र्टा योजिािरुको अिगुमि सचपन्न 

• िालसचम र्डा िां १, ३, ४, ५ र ८ को उपभोक्ता सलमलत 
हर्र्रण अद्यार्लिक 

• योजिा कायावन्र्यिका क्रममा देचखएका समस्यािरु समेटी 
अपिाउिपुिे कायवहर्लि/प्रहक्रयािरुको बारेमा पररपत्र 

घ) कािूिी मालमला इकाई • पलछल्लो राजपत्र प्रकाशिको तयारी भैरिेको 
चशक्षा, यूर्ा तथा खेलकूद शाखा • कक्षा ८ को परीक्षाका लालग फाराम हर्तरण 

• प्रअ बैठकका लालग तयारी 
सूििा तथा अलभलेख केन्र • WASH सचबन्िी गणकिरुलाई ताललम सचपन्न 

• सामाचजक सरुक्षा लाभग्रािी हर्र्रण अद्यार्लिक 

• मन्त्रालय हर्भाग तथा अन्य कायावलयबाट प्राप्त पत्र, पररपत्र 
तथा सूििािरु सचबचन्ित पदालिकारी/कमविारी तथा शाखािरुमा 
पेश 

• कायावलयको र्ेबसाइट अपडेट 

• हर्लभन्न शाखािरुमा कचप्यूटर सचबन्िी समस्या समािाि र 
सपोटव 

कृहष सेर्ा केन्र • ताललम सामाग्री खररदका लालग रुकुमकोट 

• कृहष पकेट त्र तथा कृषक पहििािको प्रारचचभक सरे्क्षण 
कायवक्रमका लालग गणकिरुलाई १ ददिे प्रचशक्षण ताललम 

• लकुुम स्याउ फमवमा प्राहर्लिक सियोग 



भूम ेसाप्ताहिक गतिविवि                         िर्षः १   अङ्कः १  २०७६ माघ १९ 

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

• दोस्रो िौमालसक कायवक्रमको लागत अिमुाि  

पश ुसेर्ा केन्र • लमलत २०७६।१०।१० गते भमेू ७ तामारीमा िरमपािी 
भैंसीपालि कृषक समूि गठि 

• लमलत २०७६।१०।१२ मा भमेू ८ कोजावमा तललगाउँ 
भैंसीपालि कृषक समूि गठि 

• लमलत २०७६।१०।१३ गते भमेू ३ मोराबाङ भैंसीपालि 
कृषक समूि गठि 

बिकेु्षत्रीय पोषण योजिा कायवक्रम • र्डा िां ४ र ५ मा र्डास्तरीय खाद्य सरुक्षा तथा पोषण 
सलमलतको बैठक सचपन्न 

• ३५० सेट च्याउ र १७५ सेट (८ आइटम) तरकारीको बीउ 
हर्तरण 

• सिुौला िजार ददिका आमािरुलाई कुखरुा हर्तरणका लालग 
समूि गठि 

खािेपािी तथा सरसफाई योजिा 
(र्ास) इकाई 

• िालसचम १८ र्टा फाराम मोबाइल एप mWaterप्रणालीमा 
प्राप्त भई सचपादि बाँकी 

• खािेपािी तथा सरसफाई सचबन्िी डाटा कलेक्सिका लालग 
छूट गणकिरुलाई बोलाई अलभमखुीकरण 

• लसस्िे गाउँपाललकाको र्ास योजिा तजुवमाका लालग 
गणकिरुलाई एक ददिे अलभमखुीकरण कायवक्रम सचपन्न 

• सबै र्डाका गणकिरुलाई फोि गरी त्याङ्क सांकलि शीघ्र गिव 
तथा िबझेुको सोध्ि समन्र्य भैरिेको 
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अपाङ्गता हुनु कुनै पूर्वजन्मको कमवको फल र्ा अभागी केही पनन होइन । सपाङ्ग व्यनि 

जो कोही पनन अपाङ्ग हुन सक्छ; अपाङ्गता हुनुका केही कारणहरु : 

नििु जन्मने क्रममा हुने कारणहरु नििु जन्मेपनछका कारणहरु नििु जन्मनु अनिका कारणहरु 

• बच्चा जन्मन ेक्रममा सङ््कक्रमण हुन ु • समय नपगुिकन बच्चा जन्माउन ु • िर्भवती आमाले पोषणयकु्त खाना खान 

नपाउन ु

• व्यथा लाग्ने एवं गपडादायक हुनु  • बच्चा जन्मेको २ गमनटे गर्त्र सास 

नफेनुभ 

• िर्भवती आमाले जथार्ार्ी औषधीको 

सेवन िनुभ 

• बच्चा जन्मन ेक्रममा चोटपटकहरु 

लाग्न ु 

• कुपोषण र धेरै समयसम्म स्तनपान 

िनभ नपाउन ु

• चोटपटक लाग्न ु

• सतु्केरी व्यथा छोटो पानभ सईुको बढी 

प्रयोि िनुभ 

• समयमै खोप नलिाउन ु • िर्भवती आमालाई दादरुा लाग्न ु

• औजारहरुको प्रयोिबाट गिि ुजन्मनु • दर्भटनाहरु हुन जस्तै पोलाई,सडक 

दरु्भटना। 

• १८ वषभ मगुन र ३५ वषभ मागथ पगहलो पटक 

िर्भवती हनु।  

• फोहोर ठााँउमा प्रिव िनुभ िराउन ु • जथार्ावी औषधीको सेवन िनुभ • िर्भवती आमाले बढी मात्रामा एक्सरे िनुभ 

 • िल्य गचगकत्साको िलत प्रयोि • गवषाक्त खान ेकुराहरु सेवन िनुभ 

 • यदु्धको प्रर्ाव • नगजकको नातेदारसंि गववाह िनुभ 

 • वंिाणिुत एवं जन्मजात कारणहरु • जन्मजात तथा वंिाणिुत कारणहरु 

त्यसैले हामीले दैनिक बोलचालमा प्रयोग गिे भाषा वा शब्दले अपाङ्गता भएका व्यनिको नचत्त दुखेको 

त छैि !  

अपाङ्गता भएका व्यनिहरुलाई सम्बोधन गर्ाव प्रयोग गनुवपने मयावनर्त/सही िब्र्ार्ली : 

क्र.स. गलत (अमयावनर्त िब्र्) क्र.स. सही (मयावनर्त)िब्र् 

१ असामान्य गविेष क्षमता र्एका र फरक क्षमता र्एका × १ अपाङ््किता र्एका व्यगक्त √ 
२ सामान्य स्वास््य × २ अपाङ््किता नर्एका व्यगक्त √ 
३ ललुो, कुाँ जो, खोरेन्डो, बामपड्ुके, डुाँडो, बाउन्नवीर र 

खडुें 

× ३ िारीररक अपाङ््किता र्एको व्यगक्त √ 

४ कानो र अन्धो × ४ दृगिगवगहन, न्यनू दृगियकु्त √ 
५ बगहरो र वक्क लाटो × ५ बगहरा व्यगक्त, ससु्त श्रवण √ 
६ लठेब्रो, िोज्याङ्कग्रो र ससु्त मनगस्थगत × ६ बौगद्धक अपाङ््किता र्एका व्यगक्त √ 
७ र्कर्के / हकला × ७ स्वर बोलाई सम्बगन्ध अपाङ््किता र्एका 

व्यगक्त 

√ 

८ पिल, बौलाह × ८ मनोसामागजक अपाङ््किता र्एका व्यगक्त √ 
९ लाटो अन्धो × ९ श्रवण-दृगिगवगहन √ 
१० बुढा/बुढी × १० जेष्ठ नािररक √ 
११ गवधवा × ११ एकल मगहला √ 

 


