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सम्पादकीयः 
दादरुा रुबेला खोप अभियानको सान्दभििकता 

कुनै बेला दादरुा रोग बाल महामारी रोगका रुपमा 
चिभनन््यो । विषाणकुा कारणबाट घाउ तथा ज्िरो बढी 
लाग्ने यो रोग अभत संक्रामक हनेु िएकाले नेपाल 
लगायतका देशहरुमा बालमतृ्यदुर बढाउने प्रमखु कारण 
िएकाले विश्व स्िास््य संगठन दचिण पूिी एभसयाको 
सेप्टेम्बर २०१९ को भनणियानसुार सन ्२०२३ सम्ममा 
दचिण पूिि एभसयाबाट दादरुा रुबेला रोग भनिारण गने 
भनणिय िए अनसुार नेपाल सरकार, स्िास््य तथा 
जनसंख्या मन्रालयबाट फागनु र िैर मवहनामा २ 
िरणमा दादरुा रुबेला खोप अभियान सञ्चालन गने घोषणा 
गरेको छ ।  
यो अभियानमा ९ मवहना देचख ५९ मवहनासम्मका सम्पूणि 
बालबाभलकाहरुलाई दादरुा रुबेला खोप लगाइने छ। 
साथै, विगतदेचख भनयभमत खोपमा छुट िएको 
बच्िाहरुको खोजी गरी खोप पूरा गराई यसै आ.ि.मा 
सबै िडा, पाभलका, चजल्ला, प्रदेशलाई पूणि खोप सभुनचित 
गने समेत लक्ष्य रहेको छ ।  
यो अभियानलाई प्रिािकारी बनाई टोलिचस्त, िडामा कुनै 
पभन बालबाभलका नछुटेको सभुनचित र प्रमाचणकरण गरी 
िडा तथा पाभलकाबाट प्रभतिेदन गनुिपने हुुँदा 
कायिक्रमलाई प्रिािकारी बनाउन िमेू गाउुँपाभलकािर 
फागनु १ गतेदेचख १० गतेसम्म अभियान सरुु गररएको 
छ । उक्त अभियानमा सहिागी हनु स्िास््य स्ियंसेविका 
माफि त भनमन्रणा पभन पठाइएको छ । खोप दीघिकालीन 
भनरोधात्मक उपिार िएकाले सम्िावित जोचखमबाट बच्न 
र िविष्य सरुचित गराउने उपाय िएकाले गाउुँपाभलकाका 
सबै चशिक िवुिचजिी, जनप्रभतभनभध, कमििारी, क्लब, 
समूहर आम गाउुँपाभलकाबासी जटेु मार यस अभियानको 
साथिकता र सान्दभििकता देचखनेछ ।  

प्रकाशकः 

 
भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 

५ नं. प्रदेश नेपाि 

साप्ताहिक गतितिधि 
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तनयवमि माससक स्टाफ वमहिङ सम्पन्न 
४ फागनु २०७६, खािाङबगर 

िमेू गाउुँपाभलका गाउुँ कायिपाभलकाको कायािलय अन्तगितका शाखा, इकाई र कायािलयहरुले मवहनािर 
सम्पादन गरेका कामको समीिा, माभसक प्रगभत प्रभतिेदन समीिा तथा नयाुँ योजना सम्बन्धी आयोजना हनु े
भनयभमत माभसक स्टाफ भमवटङ अन्तगित माघ मवहनाको समीिात्मक भमवटक फागनु ४ मा गाउुँपाभलकाको 
हलमा सम्पन्न िएको छ ।  

अचघल्लो मवहनाको कायि प्रगभतको समीिा तथा आगामी मवहनाको कायिसम्पादनका लाभग हरेक मवहनाको ४ 
गते िमेू गाउुँपाभलकाको आयोजनामा गाउुँ कायिपाभलकाको कायािलयमा भनयभमत माभसक स्टाफ भमवटङ बस्ने 
गदिछ । स्टाफ भमवटङमा कमििारीहरुले कायिस्थलमा काम गदाि आइपरेका समस्या र भतनको समाधानका 
विषयमा सामूवहक छलफल गरी समाधानको उपाय पत्ता लगाइन्छ । साथै, हरेक शाखा प्रमखु तथा 
कायािलयको प्रशासभनक प्रमखुले प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत समि माभसक रुपमा सम्पादन गरेको कामको 
वििरण, निीनतम ्प्रयास र आगामी मवहनामा सम्पादन गररने कामको योजना प्रस्ततु गनुिपदिछ ।  

भनभमत्त प्रमखु प्रशासकीय अभधकृत उपेन्र यादिको अध्यितामा िएको भनयभमत माभसक स्टाफ भमवटङमा 
पवहलो िरणमा स्िास््य शाखाका हेल्थ इन्िाजि सचिि खड्का सवहत सबै ११ िटा स्िास््य संस्थाहरुको 
प्रमखुहरुसुँग माभसक प्रगभतका बारेमा समीिा गररएको भथयो िने दोस्रो िरणमा यादिकै अध्यितामा 
गाउुँपाभलका अन्तगितका सबै शाखा तथा िडा कायािलयहरुका प्रशासभनक प्रमखुहरुसुँग माभसक कायियोजना, 
प्रगभत समीिा तथा समस्या समाधानमूलक छलफल िएको भथयो ।  
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प्रिानाध्यापकिरुका लातग अतभमखुीकरण कायषक्रम सम्पन्न

७ फागनु २०७६, खािाङबगर 

 िमेू गाउुँपाभलका अन्तगित चशिा, यूिा तथा 
खेलकूद शाखाको आयोजनामा िमेू गाउुँपाभलका 
अन्तगितका सामदुावयक विद्यालयहरुमा कायिरत 
प्रधानाध्यापकहरका लाभग कायिक्रम तथा 
विभनयोचजत बजेटसम्बन्धी एक ददने अभिमखुीकरण 

कायिक्रम िमेू गाउुँपाभलकाको सिाहलमा सम्पन्न 
िएको छ। कायिक्रममा ३३ िटा सामदुावयक 
विद्यालयहरु मध्ये ३१ विद्यालयका प्रधानाध्यापक 

तथा प्रभतभनभध चशिकहरुको सहिाभगता रहेको 
भथयो। 

कायिक्रममा गाउुँपाभलकाको स्िीकृत कायिक्रम 
बमोचजम आभथिक िषि २०७६/०७७ मा 
चशिातफि  गाउुँपाभलका र नेपाल सरकारको सशति 
अनदुानमा हस्तान्तररक कायिक्रम तथा विभनयोचजत 
बजेटका सम्बन्धमा चशिा अभधकृत (छैटौं) कौशल 
कुमार भतिारीले जानकारी गराउनकुा साथै नमूना 
विद्यालय भनमािणमा सरोकारिालाहरुको िभूमका 
विषयमा समेत प्रस्तभुतकरण र छलफल िएको 
भथयो ।  

 

कायिक्रममा सहिागीहरुलाई स्िागत गदै चशिा, 
यूिा तथा खेलकूद शाखाका प्रमखु कौशल कुमार 
भतिारीले स्थानीय श्रोत/साधनलाई यथेष्ट  उपयोग 

गरी अभधकतम ् उपलचधध हाभसल गरी सबैको 
हातेमालोबाट िमेूलाई शैचिक हबको रुपमा 
विकास गनेतफि  केचन्रत हनु ुपनेमा जोड ददनिुयो। 
कायिक्रमका अध्यि एिं िमेू गाउुँपाभलकाका 
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अध्यि रामसरु बढुा मगरले चशिा 
िेरमा विगतदेचख नेपाल सरकारले 
धेरै लगानी गदै आइरहेको िएता 
पभन िमेू गाउुँपाभलकाको शैचिक 
गणुस्तर चित्त बझु्दो निएकाले 
िनुौभतपूणि िरे हुुँदाहुुँदै आफ्नो 
पदिार ग्रहणका अिसरमा 
सामदुावयक विद्यालयहरुमा शैचिक 
गणुस्तर कायम गने विषयमा 
पवहलो भनणिय गरेको बताउनिुयो 
। "चशिामा गणुस्तर हनु ुिनेकै मानि विकासको 
सूिाङ्कमा माभथ उक्लन अन्य दईु सूिकलाई समेत 
सहयोग पगु्ने िएकाले गाउुँपाभलकाले चशिा 
िेरको सधुार र गणुस्तर भनधािरणमा विशेष 
प्राथभमकताका साथ पवहलो िषि सनु्ने, दोस्रो िषि 
िन्ने र तेस्रो िषि हान्न े रणनीभत बमोचजम 
विद्यालयहरुमा जनशचक्त तथा आधारितू 
पूिािधारको व्यिस्था गररसवकएको र यस िषि 
सधुार गनि िन्ने िषिमा रहेर सझुाि ददइरहेको छ, 
सधुार निएमा अको िषि हान्न े अथाित विद्यालय, 
प्रधानाध्यापक र चशिक तथा अभििािकहरुलाई 
भनयमानसुार कारबाही गररनेछ। यो चस्थभत 
आउनहुनु्न" उहाुँले जोड ददनिुयो ।  
 

गाउुँपाभलका अध्यि रामसरु बढुा मगरको 
अध्यिातामा सञ्चाभलत कायिक्रममा गाउुँपाभलका 
उपाध्यि मनकुमारी बढुा विष्ट, प्रमखु प्रशासकीय 
अभधकृत िन्रभसंह शे्रष्ठ, प्रशासन अभधकृत छैटौं प्रेम 
प्रसाद िट्टराई, चशिा अभधकृत छैटौं कौशल कुमार 
भतिारी र िमेू गाउुँपाभलका अन्तगित सामदुावयक 
विद्यालयहरुमा कायिरत प्रधानाध्यापक एिम ्
प्रभतभनभध चशिकहरुको उपचस्थभत रहेको भथयो। 
कायिक्रमका सन्दििमा उठेका चजज्ञासाहरुको 
सहजीकरण चशिा अभधकृत छैटौं कौशल कुमार 
भतिारीले गनुििएको भथयो िन ेकायिक्रमको सञ्चालन 
प्रशासन अभधकृत छैटौं प्रेम प्रसाद िट्टराईले 
गनुििएको भथयो । 
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प्रिानाध्यापकिरुका लातग अतभमखुीकरण कायषक्रम सम्पन्न

७ फागनु २०७६, खािाङबगर 

 िमेू गाउुँपाभलका अन्तगित चशिा, यूिा तथा 
खेलकूद शाखाको आयोजनामा िमेू गाउुँपाभलका 
अन्तगितका सामदुावयक विद्यालयहरुमा कायिरत 
प्रधानाध्यापकहरका लाभग कायिक्रम तथा 
विभनयोचजत बजेटसम्बन्धी एक ददने अभिमखुीकरण 

कायिक्रम िमेू गाउुँपाभलकाको सिाहलमा सम्पन्न 
िएको छ। कायिक्रममा ३३ िटा सामदुावयक 
विद्यालयहरु मध्ये ३१ विद्यालयका प्रधानाध्यापक 
तथा प्रभतभनभध चशिकहरुको सहिाभगता रहेको 
भथयो। 

कायिक्रममा गाउुँपाभलकाको स्िीकृत कायिक्रम 
बमोचजम आभथिक िषि २०७६/०७७ मा 
चशिातफि  गाउुँपाभलका र नेपाल सरकारको सशति 
अनदुानमा हस्तान्तररक कायिक्रम तथा विभनयोचजत 
बजेटका सम्बन्धमा चशिा अभधकृत (छैटौं) कौशल 
कुमार भतिारीले जानकारी गराउनकुा साथै नमूना 
विद्यालय भनमािणमा सरोकारिालाहरुको िभूमका 
विषयमा समेत प्रस्तभुतकरण र छलफल िएको 
भथयो ।  
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कायिक्रममा सहिागीहरुलाई स्िागत 
गदै चशिा, यूिा तथा खेलकूद 
शाखाका प्रमखु कौशल कुमार 
भतिारीले स्थानीय श्रोत/साधनलाई 
यथेष्ट  उपयोग गरी अभधकतम ्
उपलचधध हाभसल गरी सबैको 
हातेमालोबाट िमेूलाई शैचिक 
हबको रुपमा विकास गनेतफि  
केचन्रत हनु ु पनेमा जोड ददनिुयो। 
कायिक्रमका अध्यि एिं िमेू 
गाउुँपाभलकाका अध्यि रामसरु बढुा मगरले चशिा 
िेरमा विगतदेचख नेपाल सरकारले धेरै लगानी गदै 
आइरहेको िएता पभन िमेू गाउुँपाभलकाको शैचिक 
गणुस्तर चित्त बझु्दो निएकाले िनुौभतपूणि िेर 
हुुँदाहुुँदै आफ्नो पदिार ग्रहणका अिसरमा 
सामदुावयक विद्यालयहरुमा शैचिक गणुस्तर कायम 
गने विषयमा पवहलो भनणिय गरेको बताउनिुयो । 
"चशिामा गणुस्तर हनु ु िनेकै मानि विकासको 
सूिाङ्कमा माभथ उक्लन अन्य दईु सूिकलाई समेत 
सहयोग पगु्ने िएकाले गाउुँपाभलकाले चशिा 
िेरको सधुार र गणुस्तर भनधािरणमा विशेष 
प्राथभमकताका साथ पवहलो िषि सनु्ने, दोस्रो िषि 
िन्ने र तेस्रो िषि हान्न े रणनीभत बमोचजम 
विद्यालयहरुमा जनशचक्त तथा आधारितू 
पूिािधारको व्यिस्था गररसवकएको र यस िषि 
सधुार गनि िन्ने िषिमा रहेर सझुाि ददइरहेको छ, 
सधुार निएमा अको िषि हान्न े अथाित विद्यालय, 
प्रधानाध्यापक र चशिक तथा अभििािकहरुलाई 

भनयमानसुार कारबाही गररनेछ। यो चस्थभत 
आउनहुनु्न" उहाुँले जोड ददनिुयो ।  
 

गाउुँपाभलका अध्यि रामसरु बढुा मगरको 
अध्यिातामा सञ्चाभलत कायिक्रममा गाउुँपाभलका 
उपाध्यि मनकुमारी बढुा विष्ट, प्रमखु प्रशासकीय 
अभधकृत िन्रभसंह शे्रष्ठ, प्रशासन अभधकृत छैटौं प्रेम 
प्रसाद िट्टराई, चशिा अभधकृत छैटौं कौशल कुमार 
भतिारी र िमेू गाउुँपाभलका अन्तगित सामदुावयक 
विद्यालयहरुमा कायिरत प्रधानाध्यापक एिम ्
प्रभतभनभध चशिकहरुको उपचस्थभत रहेको भथयो। 
कायिक्रमका सन्दििमा उठेका चजज्ञासाहरुको 
सहजीकरण चशिा अभधकृत छैटौं कौशल कुमार 
भतिारीले गनुििएको भथयो िन ेकायिक्रमको सञ्चालन 
प्रशासन अभधकृत छैटौं प्रेम प्रसाद िट्टराईले 
गनुििएको भथयो । 
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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 वस्त ु
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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िोल विकास ससं्थािरुलाई खानपेानी िथा सरसफाई िाललम 
 

िमेु गाउुँपाभलका िडा न 
7 धमिशालाको आभथिक 
सहयोग र रुकुमेली 
समाज भबकास केन्र 
रुकुमको प्राभबभधक 
सहयोग मा विभिन्न टोल 
भबकास संस्थाहरुलाइ  
खानेपानी तथा सरसफाइ 
सम्बचन्ध 1 ददने तालीम   
सम्पन्न िएको छ  । पणुि 
सरसफाइ सधुारोन्मखु 
िडा घोषणा गनि टेिा 
पगुोस ् िन्ने उदेश्य ले ताभलम को आयोजना गररएको हो ।  ताभलममा खानेपानी महुानको संरिण , 

खानेपानीको महत्त्ि ,खानपेानी को सदुृढीकरण , सरसफाइका 7 सिुक टोल भबकास संस्थाको काम कतिव्य र 
हक अभधकार  लगाएतको बारेमा प्रष्ट पाररएको भथयो । उक्त ताभलममा टोल भबकास संस्थाका अध्यि , 

सचिि ,कोषाध्यि , सहसचिि ,उपाध्यि र सदस्यहरुको 40 िन्दा बढीको सहिाभगता रहेको भथयो ।  
ताभलमको  प्रचशिण रुकुमेली समाज भबकास केन्रद्वारा संिाभलत खानेपानी तथा सरसफाइ कायिक्रमका िास 
अभधकृत संगम देबकोटाले  गनुि िएको  भथयो । 
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वितभन्न समिूिरुलाई खानपेानी िथा सरसफाई  िथा स्वच्छिा अतभमखुीकरण 

िमेु गाउुँपाभलका िडा न 6 धमिशालाको आभथिक सहयोग र रुकुमेली समाज भबकास केन्र रुकुमको प्राभबभधक 
सहयोग मा विभिन्न समहुलाइ खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बचन्ध 1 ददने अभिमचुखकरण कायिक्रम सम्पन्न िएको 
छ । िडा सदस्य राम कुमारी सनुारको अध्यितामा िएको कायिक्रममा विभिन्न आमा समूह , कृवष समहु , 

यिुा समूह , मवहला समहु लगाएत 40 जनाको सहिाभगता रहेको भथयो । अभिमचुखकरण कायिक्रममा खानेपानी 
महुानको संरिण , खानपेानीको महत्त्ि खानेपानी को सदुृढीकरण , सरसफाइका 7 सिुक लगाएतको बारेमा 
प्रष्ट पाररएको हो । अभिमचुखकरण कायिक्रमको प्रचशिण रुकुमेली समाज भबकास केन्रद्वारा संिाभलत 
खानेपानी तथा सरसफाइ कायिक्रमका िास अभधकृत संगम देबकोटाले ददएको बताइएको छ । 
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सािामा शाखा िथा कायाषलयिरुबाि सम्पादन भएका कामको वििरण 
शाखा /इकाई/केन्र  मखु्य मखु्य कामको वििरण 

आभथिक प्रशासन शाखा   लािाङ खानेपानी आयोजनाको रकम िकु्तानी  । 

 बैठक सञ्चालन तथा व्यिस्थापन र प्र.अ.हरुका लाभग अभिमखुीकरण 
कायिक्रमको पेश्की िकु्तानी । 

सामाचजक विकास शाखा  

क) स्िास््य इकाई  राविय खोप कायिक्रम दादरुा-रुबेला खोप अभियानमा स्िास््य िौकी मोराबाङ 
अन्तगित भसमा खोप केन्र अनगुमन । 

 DHIS 2 अन्तगित ६ िटा स्िास््य संस्थाहरुको त्याङ्क अद्यािभधक गररएको । 

 लकुुममा आधारितू स्िास््य सेि केन्रको ििन भनमािणका लाभग जग्गा छनौट, 

रेखदेख तथा अनगुमन । 

 Roving ANM िनाि सम्बन्धी सूिना प्रकाचशत गररएको । 

 ल्याि सामाग्रीको लाभग लागत अनमुान तयार पाररएको । 

 धमिशाला र मोरबाङ स्िास््य िौकीमा ररक्त रहेको अ.न.मी. पदको भलचखत 
मौचखक परीिा सञ्चालन गरी नचजता प्रकाचशत गररएको । 

ख) मवहला  ,बालबाभलका 
तथा  समाज कल्याण 

ईइका  

 जनशचक्त निएको 

ग) सामाचजक सरुिा 
तथा पचिकरण इकाई 

 िडा नं १ देचख ८ सम्म बसाईसराइको ईन्री सवकएको 
 वििाहदतािको िडा नं. १ र २  ईन्री सवकएको 

पूिािधार तथा िातािरण व्यिस्थापन शाखा 

क)  ििन तथा मापदण्ड 
कायािन्िन इकाई 

 घर सम्पन्न भसफाररसका लाभग भनिेदन दताि िई नपगु काजगात माग गररएको 
। हाल प्रकृयामा 

ख)  सडक तथा अन्य 
पूिािधार विकास 
इकाई  

 झमु्लाबाङ ठूलो गाउुँ राङ्सी सडकको मूल्याङ्कन 

 भसमा झमु्लाबाङ खाबाङबगर सडक ममित सिे चस्टमेट 

 स्िास््य िौकी झमु्लाबाङ घेराबार चस्टमेट 

 िडा नं. ९ अन्तगितका आयोजनाहरुको सिे 

 िडा नं. ४ र ५ मा सम्पन्न आयोजनाहरुको स्थलगत नाप, त्याङ्क संकलन 

 ४ िटा सडकहरुको बोलपर आव्हान गररएकोक 

 

 
ग) िातािरण ,सरसफाई 

तथा विपद् 
व्यिस्थापन इकाई 
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प्रशासन ,योजना तथा अनगुमन शाखा  

क) प्रशासन इकाई  अनाथ बालबाभलकाको त्याङ्क संकलन कायिक्रम िई सम्बचन्धत भनकायमा 
भसफाररश गने काम िइरहेको, 

 बाल क्लब  आमा समूह ,कृवष समूह लगायतका अन्य समूहको त्याङ्क 
संकलन कायि सम्पन्न िएको , 

ख)  राजस्ि इकाई  • गाउुँ कायािपाभलकाको कायािलयबाट विभिन्न सेिा बापत रु.३,५००।– 
राजस्ि आम्दानी । 

ग)  योजना तथा 
अनगुमन इकाई 

 ३ िटा योजना सम्झौता िएको । 

घ) कानूनी माभमला 
इकाई  

  

चशिा, यूिा तथा खेलकूद शाखा 

  दोस्रो िौमाभसक चशिण तलबित्ता  प्रमाचणत गने कायि सम्पन्न । 

 किा-८ को रचजिेशन फाराम १२ िटा विद्यालयको संकलन र बाुँकी २२ 
िटा विद्यालयलाई फागनु १२ गते सम्म बझुाउने िनी सूिना गररएको । 

 िाल ुआ.ि.को चशिा िरेमा विभनयोचजत िजेट तथा कायिक्रम अन्तगितको 
प्र.अ. १ ददने अभिमखुीकरण कायिक्रम सम्पन्न । 

 यस गा.पा. अन्तगित सामदुावयक विद्यालयका प्र.अ.हरुलाई "विद्यालय 
व्यिस्थापन" छलफल तथा अन्तवकि या बैठक सम्पन्न । 

 भमभत २०७६/११/११ र १२ गतेका लाभग यौन तथा प्रजनन ्स्िास््य 
सम्बन्धी २ ददने ताभलमबारे सूिना जारी गररएको । 

प्रधानमन्री रोजगार 
कायिक्रम 

 २४० जना बेरोजगार व्यचक्तहरु मध्ये Employment Management Information 

System मा १३९ जनाको प्रविष्ट कायि सम्पन्न (िडा नं. ३ र ९ बाट वििरण 
आउन नसकेको) 

सूिना तथा अभिलेख 
इकाई  

 मन्रालय, वििाग तथा अन्य कायािलयबाट प्राप्त पर, पररपर तथा सूिनाहरु 
सम्बन्धी पदाभधकारी/कमििारी तथा शाखाहरुमा पेश  

 िेिसाईट अद्यािभधक िएको 
 गणकहरुलाई फोन माफि त फलोअप गररएको 

कृवष सेिा केन्र  आरी ३, िक्कु २ र भसकेिर ३ वितरण 

 २५ हलिुािेद र २ वकिी फलफूल वितरण 
पश ुसेिा केन्र   िमेू गाउुँपाभलका िडा नं.६ मा गाईपालन समहु गठन । 

 विभिन्न ३८ िटा पशकुो उपिार । 
िहिुरेीय पोषण योजना 
कायिक्रम 

 निएको 
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खानपेानी तथा सरसफाई 
योजना (िास) इकाई 

 हालसम्म ११३० घरधरुीको डाटा संकलन िएको, 
 त्यस्तै ५ महुानको mWater माफि त डाटा संकलन िएको, 
 १८ खानेपानी तथा सरसफाईको mWater माफि त डाटा संकलन िएको, 
 सबै िडाका गणकहरुलाई फोन गरी त्याङ्क संकलन शीघ्र गनि तथा 

नबझेुको सोध्न समन्िय िैरहेको  
िडा नं. १   िकु्तानी भसफाररश ३, घरिाडा भसफाररश २, मतृ्य ुप्रमाचणकरण २, नाता 

प्रमाचणत २, अंशिण्डा भसफाररश १ 

 स्िास््य ििनका लाभग आम िेला र जग्गा हेने काम सम्पन्न 
िडा नं. २  िकु्तानी भसफाररश , घटना दताि  ,  

  
िडा नं. ३  वििरण प्राप्त निएको 

िडा नं. ४  वििरण प्राप्त निएको 

िडा नं. ५  वििरण प्राप्त निएको 

िडा नं. ६  वििरण प्राप्त निएको 

िडा नं. ७  जन्मदताि २, मतृ्य ुदताि १, जन्मदताि प्रभतभलपी १, नाता प्रमाचणत २, 
जन्मभमभत प्रमाचणत १, मतृ्य ुदताि प्रमाचणत १, अन्य प्रमाचणत २ 

िडा नं. ८  वििरण प्राप्त निएको 

िडा नं. ९  योजना सम्झौता भसफाररश १, वििाह दताि १, जन्म दताि ४, राजस्ि आम्दानी 
४००।-  
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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 √ 

 


