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सम्पादकीयः 
आयोडिन सम्बन्धी महिनाव्यापी काययक्रम 

मानव शरििमा आयोडिनको मात्रा कमी िनुाले गलगााँि 
आउने, बालबाडलकामा मानडसक हवकास मन्द िनेु, 
वौहिक क्षमतामा कमी आउने, लाटो लठेब्रोपन 
बालबाडलकाको मतृ्यसुमेत िनेु भएकाले िाम्रो खानामा 
आयोडिनयकु्त ननु प्रयोग मित्वपूर्य छ । यद्यपी 
गाउाँघिमा आयोडिन ननु तीतो िनेु, स्वाददष्ट निनेु जस्ता 
कुिा प्रचाि गिेि हिके ननु नै सेवन गरिििेको प्रशस्त 
पाइन्छ ।  
नेपालमा प्राकृडतक स्रोतबाट आयोडिन पयायप्त मात्रामा 
नपाइने िनुाले यसको कमीले माडनस ि जनाविमा िनेु 
हवकृडतिरु डनयन्त्रर् गनय नेपाल सिकािले पडन हवडभन्न 
प्रयासिरु गदै आइििेको छ । यस्तो समस्या 
समाधानका लाडग नेपाल सिकािले सबै नेपालीमा 
आयोडिनयकु्त ननुको पिुाँच बिाउने नीडत बमोजजम सिी 
मात्रामा आयोडिनयकु्त ननु "दईु बालबाडलका"को जचन्ि 
भएको प्याकेटको ननु साल्ट टे्रडिङ कपोिेशनको 
माध्ययमबाट ि खुद्रा व्यापािीबाट हवतिर् डबक्री 
गरिििेको छ ।  

आयोडिन कमी भएका हवश्वका १३० देशिरुमा 
आयोडिनको कमीले िनेु खिाबी तथा हवकृडतिरु बािे 
जानकािी ददई डनयन्त्रर् गने उपायका बािेमा जनचेतना 
जगाउन ििेक वर्य अंग्रजेी फेब्रअुिी महिनालाई हवशेर् 
महिनाको रुपमा मनाइदै आएको छ । हवहवध काययक्रम 
माफय त आयोडिन महिनाका रुपमा भव्य रुपमा मनाई 
आयोडिनको मित्व ि यसको कमीबाट िनु सक्ने 
सम्भाहवत घाटाका बािेमा गाउाँ गाउाँका जनस्तिसम्म 
प्रचाि प्रसाि गनय सहकएको खण्िमा मात्र यसले साथयकता 
पाउनेछ न हक केजन्द्रकृत अन्तिहक्रया काययक्रम ।  
 

 

साप्ताहिक गतितिधि 

प्रकाशकः 

 
भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 

५ नं. प्रदेश नेपाि 
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रुकुमेली समाज हवकास केन्द्रद्वािा जेिेन्दाि बालबाडलकालाई शैजक्षक सामाग्री हवतिर्

२१ माघ २०७६  

TDH/BMZ जमयन सिकािको आडथयक सियोग ि 
रुकुमेली समाज हवकास केन्द्रद्वािा सञ्चाडलत खाद्य 
सिुक्षा तथा वाताविर्मैत्री लघउुद्यम प्रवियन 
काययक्रम अन्तगयत भमेू गाउाँपाडलका विा नं. 2 
डत्रवेर्ी माद्याडमक हवद्यालय कााँक्रीमा गरिब तथा 
जेिेन्दाि बालबाडलकािरुलाई एक काययक्रमबीच 
शैजक्षक सामग्री हवतिर् कायय सम्पन्न भएको छ।  

खाद्य सिुक्षा तथा वाताविर्मैत्री लघउुद्यम प्रवियन 
काययक्रम अन्तगयत ५ वटा हवद्यालयका ११५ जना 
गरिब तथा जेिेन्दाि छात्र तथा छात्रािरुलाई 

स्कुल ब्याग 
सहित डे्रस ि 
स्टेशनिी सामाग्री 
ि ५ वटा 
बालक्लबलाई 
खेलकूद सामाग्री 
हवतिर् गरिएको 
छ।  

डत्रवेर्ी माद्याडमक 
हवद्यालय 
व्यवस्थापन 
सडमडत कााँक्रीका 
अध्यक्ष पथृी 
बिादिु बिुाको 

अध्यक्षतामा भएको काययक्रममा भमेू 
गाउाँपाडलकाका अध्यक्ष िामसिु बिुाको प्रमखु 
आडथत्यता ििेको उक्त काययक्रममा भमेू 
गाउाँपाडलका विा नं. 2 का विा अध्यक्ष नि 
बिादिु बिुा, विा सदस्य जैकुमाि बिुा, रुकुमेली 
समाज हवकास केन्द्र रुकुमका अध्यक्ष नि बिादिु 
नेपाली, कोर्ाध्यक्ष िमा गौतम, काययक्रम संयोजक 
उत्तम अयायल लगायतको आडथत्यता ििेको डथयो। 
उक्त काययक्रमको संचालन हफल्ि सपुिभाइजि 
िन्जना हव. क.ले गनुय भएको डथयो । 
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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 ककन्ने 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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आशा काययक्रमको गाउाँपाडलकास्तिीय समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न 

IFAD को सियोगमा वन तथा वाताविर् मन्त्रालय अन्तगयतको पिािी साना हकसानका लाडग अनकूुलन 
आयोजना (ASHA) द्वािा भमेू गाउाँपाडलकामा गाउाँपाडलका स्तिीय समन्वयात्मक बैठक सम्पन्न भएको छ ।   

 
आयोजनाको स्वीकृत काययक्रम बमोजजम चाल ुआडथयक वर्य २०७६।०७७ मा विा नं. १ देजख विा नं. ८ 
सम्मको कायय क्षते्रमा आयोजनाको अनदुान रु. ७ किोि १२ लाख ि समदुायको सिलगानी रु. २ किोि 
२३ लाख समेत गिी जम्मा रु. ९ किोि ३५ लाख बिाबिको योजनािरु छाडनएका छन ् । स्थानीय 
अनकूुलन कायययोजना (LAPA) कायायन्वयनका लाडग आयोजनाले पूवायधाि हवकास ि आय आजयन सम्बन्धी 
गिी दईु हकडसमको योजना कायायन्वयन गदयछ । जसअन्तगयत हक्रयाकलाप नं. २.१ मा जलवाय ुअनकूुडलत 
सामदुाहयक पूवायधाि डनमायर्, भ-ूव्यवस्थापन, सञ्चालनका लाडग सियोग अनदुानतफय  आयोजनाको ८० प्रडतशत 
अथायत रु. ४ किोि ९ लाख साठी िजाि ि समदुायको सिलगानी २० प्रडतशत अथायत १ किोि २ लाख 
चाली िजाि तथा हक्रयाकलाप नं. २.२ साना हकसानका लाडग जलवाय ुअनकूुलन लाभदायक उत्पादन सियोग 
अनदुानतफय  आयोजनाको ७० प्रडतशत अथायत ३ किोि २ लाख चालीस िजाि ि समदुायको सिलगानी ३० 
प्रडतशत अथायत १ किोि २९ लाख साठी िजाि को आयआजयन सम्बन्धी काययक्रम कायायन्वयन िनुेछ ।  

पिािी साना हकसानका लाडग अनकुुलन आयोजना अन्तगयत विा नं. १ देजख ८ सम्म हक्रयाकलाप नं. २.1 
पूवायधाितफय  सधुारिएको चलु्िो, िल व्यवस्थापन, खानेपानी मिुान संिक्षर्, वकृ्षािोपन, डसंचाई, कुलो डनमायर् 
तथा ममयत सम्बन्धी योजनािरु छनौट भएका छन ्भने हक्रयाकलापन नं. २.२ आयआजयनतफय  तिकािी खेती, 
पशपुालन, मौिीपालन, जडिबटुी खेती, फलफूल खेती, वन पैदावाि, माछापालन जस्ता योजनािरु छनौट भएका 
छन ्।  

आशा काययक्रमबाट गत आडथयक वर्य २०७५।०७६ मा विा नं. ४ ि ५ मा मात्र सञ्चाडलत डथयो भन ेचाल ु
आडथयक वर्यमा काययक्षेत्र हवस्ताि गदै विा नं. १ देजख ८ सम्म परु् याइएको िो । उक्त काययक्रम सन ्२०२१ 
सम्म सञ्चालन िनुेछ । आयोजनाबाट सञ्चालन िनुे काययक्रम तथा योजनािरु स्थानीय तिले डलएका 
प्राथडमकता बमोजजम कायायन्वयन िोस,् दोिोिोपना निोस ् ि कायायन्वयनमा स्थानीयको अपनत्व भई 
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प्रभावकारिता ि ददगोपना िोस ्भन्नका लाडग गाउाँपाडलकास्तिीय समन्वयात्मक बैठक आयोजना गरिएको उक्त 
आयोजनाका जजल्ला संयोजक पिशिुाम पौिेलले जानकािी ददनभुयो ।  

गाउाँपाडलका अध्यक्ष श्री िामसिु बिुा मगिको अध्यक्षतामा सञ्चाडलत काययक्रममा प्रमखु प्रशासकीय अडधकृत 
चन्द्रडसंि शे्रष्ठ, विा नं. २ का विाध्यक्ष निबिादिु बिुा, विा नं. ३ का विाध्यक्ष ददलमान िोका, विा नं. ४ 
का विाध्यक्ष चङ्खबिादिु बिुामगि, विा नं. ५ का विाध्यक्ष टेक प्रसाद बिुा मगि, विा नं. ६ का विाध्यक्ष 
देव बिादिु बिुामगि, विा नं. ७ का विाध्यक्ष धनमान िोका, विा नं. ८ का विाध्यक्ष पञ्चबिादिु िोका, 
आशा आयोजनाका जजल्ला संयोजक पिशिुाम पौिेलको आडतथ्यता ि आशा काययक्रमका कमयचािीिरु, 
जनप्रडतडनडध तथा गाउाँपाडलका कायायलयका शाखा प्रमखुिरुको उपजस्थडत ििेको डथयो । काययक्रमका बािेमा 
प्रस्तडुतकिर् तथा उठेका जजज्ञासािरुको सिजीकिर् जजल्ला आयोजना संयोजक पिशिुाम पौिेलले गनुयभएको 
डथयो भने काययक्रमको सञ्चालन रुकुमेली समाज हवकास केद्रका टेक बिादिु वलीले गनुयभएको डथयो । 

यो साताको शाखागत प्रगडत 

शाखा/इकाई/केन्द्र मखु्य मखु्य कामको हवविर् 

आडथयक प्रशासन शाखा • हवडभन्न योजना तथा काययक्रमिरुको २५ वटा भकु्तानी 
• कोर् तथा लेखा डनयन्त्रक कायायलय रुकुम (पूवय) िालसम्मको खचयको 
हवविर् ि डनकासा माग पठाइएको । 

सामाजजक हवकास शाखा 
क) स्वास्थ्य इकाई • दादिुा रुबेला सम्बन्धी FCHV को विा स्तिीय अडभमखुीकिर् 

• दादिुा रुबेला खोप अडभयान बािे स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन 
सडमडतलाई अडभमखुीकिर्  

• हकशोि हकशोिी यौन तथा प्रजनन ् काययक्रम लागू भएका स्वास्थ्य 
चौकी (मित ि चनुवाङ) लाई प्रमार्ीकिर् गनयका लाडग रुकुमकोटमा 
भएको अडभमखुीकिर् काययक्रममा भाग डलइएको 

• स्वच्छता परियोजना ि स्वास्थ्य इकाईको संयकु्त टोलीद्वािा मित 
स्वास्थ्य चौकीमा अनगुमन 

ख) महिला, बालबाडलका तथा 
समाज कल्यार् इकाई 

• जनशजक्त नभएको 

ग) सामाजजक सिुक्षा तथा 
पजिकिर् इकाई 

• ११ जनाको लगत कट्टा  

• सामाजजक सिुक्षा भत्ता अडभलेखमा छुटेका नामिरुको अद्यावडधक  

• घटना दताय हकताब excel entry कायय भैििेको 
पूवायधाि तथा वाताविर् व्यवस्थापन शाखा 
क) भवन तथा मापदण्ि 

कायायन्वयन इकाई 
• घि सम्पन डसफारिशका लाडग डनवेदन दताय (प्रहक्रयामा) 

ख) सिक तथा अन्य पूवायधाि • ६ वटा साना आयोजनािरुको लागत अनमुान तयािी  
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हवकास इकाई • कुजचवाङ कोजाय सिक सवे 

• मित खानेपानी तथा नैिाबाङ खानेपानी सवे 

• सेिावाङ ि साहकममा हवलालय भवन डनमायर्को लागत अनमुान 
तयािीका लाडग हफल्ि सभे 

ग) वाताविर्, सिसफाई तथा 
हवपद् व्यवस्थापन इकाई 

• खानेपानी तथा सिसफाई सम्बन्धी िर्नीडतक कायययोजना बमोजजम ५ 
वटा विािरुमा सघन काययक्रम अन्तगयत िस्टडबन स्थापना 

• भमेू गाउाँपाडलका १ ि २ मा सिसफाई कायययोजना कायायन्वयन 
सम्बन्धी संयकु्त अनगुमन 

प्रशासन, योजना तथा अनगुमन शाखा 
क) प्रशासन इकाई • द्वन्द्व पीडित नागरिकिरुलाई स्विोजगाि बनाउने उदेश्यले आडथयक 

माडमला तथा काननु मन्त्रालय,प्रदेश न.५ को पत्रानसुाि द्वन्द्व पीडितको 
फािाम भिी पठाउने सम्बन्धमा सबै विालाई परिपत्र 

• अनाथ बालबाडलकाको तथ्याङ्क संकलन काययक्रम अन्तगयत सबै 
विालाई परिपत्र गरिएकोमा ४ नं. विा कायायलयले ६ जना 
बालबाडलकािरुको नाम संकलन गिी गाउाँपाडलकामा पठाएको 

• १६-२४ उमेि समूिका यवुािरु बीच िनेु वकृ्तत्वकला 
प्रडतयोडगतासम्बन्धी जानकािी ददन सूचना पाटीमा सूचना टााँस गरिएको  

ख) िाजस्व इकाई • गाउाँ कायायपाडलकाको कायायलयबाट हवडभन्न सेवा बापत 
रु.१०,१५०।– िाजस्व आम्दानी बैंक दाजखला गरिएको 

ग) योजना तथा अनगुमन 
इकाई 

• ६ वटा योजनािरुको अनगुमन सम्पन्न 

• िालसम्म विा नं १, ३, ४, ५ ि ८ को उपभोक्ता सडमडत हवविर् 
अद्यावडधक 

• योजना कायायन्वयनका क्रममा देजखएका समस्यािरु समेटी अपनाउनपुने 
काययहवडध/प्रहक्रयािरुको बािेमा परिपत्र 

घ) कानूनी माडमला इकाई • पडछल्लो िाजपत्र प्रकाशनको तयािी भैििेको 
जशक्षा, यूवा तथा खेलकूद शाखा • कक्षा ८ को पिीक्षाका लाडग फािाम हवतिर् 

• जशक्षक सरुवा डसफारिश 

• जशक्षकिरुको नपगु तलबभत्ता माग 

सूचना तथा अडभलेख केन्द्र • मन्त्रालय, हवभाग तथा अन्य कायायलयबाट प्राप्त पत्र, परिपत्र तथा 
सूचनािरु सम्बन्धी पदाडधकािी/कमयचािी तथा शाखािरुमा पेश  

• द्वन्द्व पीडितको फािाम भिी पठाउने, वकृ्तत्वकला प्रडतयोडगतासम्बन्धी 
जानकािी ि अनाथ बालबाडलकाको तथ्याङ्क संकलन काययक्रमका लाडग 
वेभसाइटमा सूचना अद्यावडधक गरिनकुो साथै प्रत्येक विामा फोन 
माफय त फलोअप गरिएको 

• वेभसाइटका छुटेका व्यजक्तको PIS update 
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• सामाजजक सिुक्षाको बैकमा खाता खोलेका/नखोलेका व्यजक्तिरुको 
System मा रुज ुगने काम भएको 

कृहर् सेवा केन्द्र • हवडभन्न स्थानका लाडग ७ वटा प्लाहष्टक टनेल हवतिर् 

• २ वटा नयााँ कृहर् फमय दताय 
• ९ वटै विामा हिउाँदे फलफूलका हवरुवा हवतिर्सम्बन्धी सूचना 
पठाइएको 

• १०५ वटा स्याउ हवरुवा हवतिर्,३६ वटा दााँते ओखिको हवरुवा 
हवतिर् 

• ओली एग्रोभेट ि भमेू गाउाँपाडलकाबीच साना डसंचाईका लाडग सम्झौता 
सम्पन्न 

• लकुुमको साना डसंचाई अनगुमन 

• िाते आिी २ विा हवतिर् 

• डसमामा मागमा आधारित काययक्रमको अनगुमन  

• भमेू-८, कुजचवाङ,पाछावाङमा साना डसंचाई आयोजनाको अनगुमन 

• लकुुम, कााँक्रीमा मागमा आधारित काययक्रमको अनगुमन    

पश ुसेवा केन्द्र •  

बिकु्षेत्रीय पोर्र् योजना 
काययक्रम 

•  

खानेपानी तथा सिसफाई योजना 
(वास) इकाई 

• िालसम्म ३०० वटा फािाम मोवाइल एप mWater प्रर्ालीमा प्राप्त भई 
१०० वटा सम्पादन भएको  

• सबै विाका गर्किरुलाई फोन गिी तथ्याङ्क संकलन शीघ्र गनय तथा 
नबझेुको सोध्न समन्वय भैििेको 
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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 : 

 

लशशु जन्मने क्रममा हुने 
कारणहरु 

लशशु जने्मपधछका 
कारणहरु 

लशशु जन्मनु अधिका 
कारणहरु 

• बच्चा जन्मने क्रममा 
सङ्क्क्रमण हुनु  

• समय नपुपर्कन बच्चा 
जन्माउनु 

• र्भगवती आमािे पोषणयुक्त 
खाना खान नपाउनु 

• व्यथा िाग्ने एवं 
पपर्ादायक हुनु  

• बच्चा जने्मको २ धमनेट 
धभत्र सास नफेनुग 

• र्भगवती आमािे जथाभाभी 
औषिीको सेवन र्नुग 

• बच्चा जन्मने क्रममा 
चोटपटकहरु िाग्नु  

• कुपोषण र िेरै 
समयसम्म स्तनपान र्नग 
नपाउनु 

• चोटपटक िाग्नु 

• सुते्करी व्यथा छोटो पानग 
सुईको बढी प्रयोर् र्नुग 

• समयमै खोप निर्ाउनु • र्भगवती आमािाई दादुरा 
िाग्नु 

• औजारहरुको प्रयोर्बाट 
लशशु जन्मनु 

• दिगटनाहरु हुन जस्तै 
पोिाई,सर्क दुिगटना। 

• १८ वषग मुपन र ३५ वषग माधथ 
पहहिो पटक र्भगवती हनु।  

• फोहोर ठाँउमा प्रशव र्नुग 
र्राउनु 

• जथाभावी औषिीको 
सेवन र्नुग 

• र्भगवती आमािे बढी 
मात्रामा एक्सरे र्नुग 

 • शल्य धचककत्साको र्ित 
प्रयोर् 

• पवषाक्त खाने कुराहरु सेवन 
र्नुग 

 • युद्धको प्रभाव • नलजकको नातेदारसंर् 
पववाह र्नुग 

 • वंशाणुर्त एवं जन्मजात 
कारणहरु 

• जन्मजात तथा वंशाणुर्त 
कारणहरु 
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हामीले दैनिक बोलचालमा प्रयोग गिे भाषा वा शब्दले अपाङ्गता भएका 

व्यनिको नचत्त दुखेको त छैि !  

 

अपाङ्गता भएका व्यनिहरुलाई सम्बोधन गर्ाव प्रयोग गनुवपने मयावनर्त/सही 

शब्र्ार्ली : 

क्र.स. र्ित (अमयागहदत शब्द) क्र.स. सही (मयागहदत)शब्द 
१ असामान्य पवशेष क्षमता भएका र 

फरक क्षमता भएका 
× १ अपाङ्गता भएका व्यपक्त √ 

२ सामान्य स्वास्थ्य × २ अपाङ्गता नभएका व्यपक्त √ 
३ िुिो, कँुजो, खोरेन्डो, बामपुड्के, 

रँु्र्ो, बाउन्नवीर र खुर्ें 
× ३ शारीररक अपाङ्गता भएको व्यपक्त √ 

४ कानो र अिो × ४ दृधिपवहहन, नू्यन दृधियुक्त √ 
५ बहहरो र वक्क िाटो × ५ बहहरा व्यपक्त, सुस्त श्रवण √ 
६ िठेब्रो, र्ोज्याङग्रो र सुस्त मनस्थस्थपत × ६ बौधद्धक अपाङ्गता भएका व्यपक्त √ 
७ भकभके / हकिा × ७ स्वर बोिाई सम्बन्धि अपाङ्गता 

भएका व्यपक्त 
√ 

८ पर्ि, बौिाह × ८ मनोसामालजक अपाङ्गता भएका 
व्यपक्त 

√ 

९ िाटो अिो × ९ श्रवण-दृधिपवहहन √ 
१० बुढा/बढुी × १० जेष्ठ नार्ररक √ 
११ पविवा × ११ एकि महहिा √ 

 


