
 

सम्पादकीयः 
यवूामा सकारात्मक चिन्तन 

मानवीय जीवनको सबैभन्दा ऊजााशील समय यवुावस्था 
भएकाले यो अवस्थामा जोश, जााँगर, सामर्थया, योग्यता, 
अवसर, इच्छाशक्ति सबै एकत्रित हनु े भएकाले पत्रन 
असम्भव भन्न े केही लाग्दैन। यूवावस्थामा मात्रनस 
शारीररक, मानत्रसक, संवेगात्मक हरेक ककत्रसमले 
तलुनात्मक रुपमा बढी सक्षम हनु्छ। यसथा पत्रन यूवा 
पररवतान र समकृिका संवाहक हनु।् यो अवसरलाई 
सदपुयोग गना सकेको खण्डमा जीवन र भकवष्य उज्वल 
हनु सक्छ भने दरुुपयोग गरेको खण्डमा जीवन दुुःखदायी 
हनुसक्छ।  

राज्य सञ्चालक र यूवा सोंचबीचमा पयााप्त तालमेलको 
अभावमा यत्रतबेला यूवालाई पररवतान र कवकासको 
संवाहकको रुपमा पररचालन भन्दा पत्रन नकारात्मक 
क्तचन्तनका हलुाकी र वकालती बनाएको गनुासो आउन 
थालेको छ । यसको मतलब यूवाहरुमा सकारात्मक 
क्तचन्तन भन्दा नकारात्मक क्तचन्तन बढी भयो । केही 
घटना र उदाहरण हेदाा यसमा केही हदसम्म सहमत हनु 
सककन्छ। सकारात्मक क्तचन्तन र सोंचले व्यक्तिको जीवन 
माि नभएर समग्र देश र कवश्व समदुायको नै कहत प्रविान 
गदाछ । 

जीवनमा नकारात्मक कुरा घटाउन नसके पत्रन सकारात्मक 
कुरालाई बढाउन सककन्छ। गलत कवचारको त्रनरन्तरताबाट 
गलत त्रनणाय भई गलत काया हनु सक्छ । गलत कायाको 
त्रनरन्तरता हनु थाल्यो भने त्यो कवस्तारै आदतको रुपमा कवकास 
भएर नकारात्मक प्रभाव पाना थालेमा राज्यकै लात्रग ठूलो क्षत्रत र 
व्यवस्थापन चनुौत्रत थकपन्छ । मात्रनसको सबैभन्दा ठूलो गहना 
असल आचरण र बानी व्यहोरा भएकाले बच्चादेक्तख नै 
सकारात्मक सोंच र असल आचरण कवकासमा हरेक 
अत्रभभावकले ध्यान परु् याउन े वातावरण त्रनमााण गना आवश्यक 
छ। यूवाहरुमा कवकास भएको नकारात्मक कवचारलाई खास 
कायाक्रम केक्तन्ित गरी उनीहरुलाई अत्रिकतम रोजगार र 
स्वरोजगार र उद्यमशीलतामा जोड्नकुा साथै सकारात्मक सोंच 
कवकास सम्बन्िी कायाक्रमहरु सञ्चालन गने, त्रडप्रेसनमा परेका 
यूवाको सूचीकरण गरी समयम ैपरामशा गना जरुरी देक्तखन्छ। 

यूवामा सकारात्मक क्तचन्तनको कवकास गराउन  

प्रकाशकः 

 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 

िुम्बिनी प्रदेश नेपाि 

वर्ष २   अङ्क १९ २०७७ पौर् ७ मंगलबार 

भमू ेसाप्ताहिक गतितिधि 
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शचैिक गणुस्तर सिुारका लातग अन्तरतिया कायषिम 
 

२ पौष २०७७, खाबाङबगर । 
कोत्रभड-१९ का कारण लामो समयसम्म प्रभाकवत कवद्यालय क्षिे पकहलेकै अवस्थामा फका ने प्रयास 

गरेसाँगै भमेू गाउाँपात्रलकाले शैक्तक्षत गणुस्तर सिुारसम्बन्िी सोंच तथा प्रत्रतवितापि मात्रथ अन्तरकक्रया 
कायाक्रम सम्पन्न गरेको छ ।  

त्रमत्रत २०७६ फागनु ८ गते बसेको 
गाउाँपात्रलकास्तरीय प्रिानाध्यापक 
बैठकबाट गाउाँपात्रलकाको शैक्तक्षक 
गणुस्तरलाई सिुार गना सोंचपि र 
कायायोजना तयार गरी नयााँ शैक्तक्षक 
सिबाट कायाान्वयन गने योजना 
रहेको भएता पत्रन कवश्वभर 
महामारीको रुपमा फैत्रलएको कोत्रभड 
१९ (कोरोना भाइरस) का कारण 
जनजीवन अस्तव्यस्त भएपत्रछ त्यसको सबैभन्दा बढी प्रभाव शैक्तक्षक क्षेिमा परेपत्रछ उि बैठकको 
त्रनणायले साथाकता पाउन त्रनकै्क समय लागेको त्रथयो । त्रमत्रत २०७७ मक्तससर २५ गते बसेको 
प्रिानाध्यापक बैठकले सामदुाकयक कवद्यालयहरुको पठनपाठन औपचाररक रुपमा प्रत्यक्ष रुपमा त्रनयत्रमत 
सञ्चालन गने र पसु १६ देक्तख अिावाकषाक परीक्षा सञ्चालन गने त्रनणाय भएसाँगै शैक्तक्षक सिुार कायायोजना 
छलफलले पत्रन प्रवेश पाएको शाखा प्रमखु कौशल कुमार त्रतवारीले जानकारी ददनभुयो ।  

गाउाँपात्रलकाको शैक्तक्षक गणुस्तर सिुार सम्बन्िी ७६ बुाँदे सोँच तथा प्रत्रतवितापिमा कवद्यालयको बाह्य 
प्राकृत्रतक सनु्दरता, कक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन, त्रनयत्रमत क्तशक्षण तथा अन्तरकक्रया, अत्रतररि 
कक्रयाकलाप, दरबन्दी बमोक्तजमका क्तशक्षक त्रमलान तथा स्वयंसेवक क्तशक्षक व्यवस्थापन, प्राथत्रमक 
उपचारको व्यवस्था, क्तशक्षक, कवद्याथी र अत्रभभावको क्तजम्मेवारी ककटान, पाठ्यक्रम पाठ्यपसु्तक तथा अन्य 
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शैक्तक्षक सामाग्रीहरुको प्रभावकारी कायाान्वयन, अत्रतररि कक्षा, अत्रतररि कक्रयाकलाप, भौत्रतक पूवाािार 
व्यवस्थापन गने, शैक्तक्षक सिुार कायायोजना २०७७ तजुामा गरी कायाान्वयन गने जस्ता समग्र शैक्तक्षक 
तथा मनोवैज्ञात्रनक शैक्तक्षक व्यवस्थापनमा जोड ददइएको छ। 

 भमेू गाउाँपात्रलका सामाक्तजक कवकाससत्रमत्रतका संयोजक टेकप्रसाद बढुाको अध्यक्षतामा सञ्चालन 
भएको उि कायाक्रममा गाउाँपात्रलका अध्यक्ष रामसरु बढुा मगरको प्रमखु आत्रतर्थयता, प्रमखु प्रशासकीय 
अत्रिकृत चन्ित्रसंह शे्रष्ठको कवशेष आत्रतर्थयता, वडाअध्यक्षहरु, क्तशक्षा, यूवा तथा खेलकूद शाखाका 
शाखाप्रमखु कौशल कुमार त्रतवारी, गाउाँपात्रलकाका सबै कवद्यालयका कवद्यालय व्यवस्थापन सत्रमत्रत अध्यक्ष 
तथा प्रिानाध्यापक र अन्य सरोकारवालाहरुको उपक्तस्थत्रत रहेको त्रथयो ।  

कायाक्रममा स्वागत मन्तव्य क्तशक्षा, यूवा तथा खेलकूद शाखाका प्राकवत्रिक सहायक टेक बहादरु 
बढुाथोकीले गनुाभएको त्रथयो भन े कायाक्रमको सञ्चालन गाउाँपात्रलकाका कमाचारी चन्ि बहादरु सनुारले 
गनुाभएको त्रथयो ।  

 
माससक समीिा िथा स्टाफ वमहिङ सम्पन्न 

६ पौष २०७७, खाबाङबगर ।  
भमेू गाउाँपात्रलका गाउाँ कायापात्रलकाको 

कायाालय र अन्तगातका कायाालयहरुको त्रनयत्रमत 
मात्रसक समीक्षा तथा स्टाफ त्रमकटङ सम्पन्न भएको 
छ ।   

बैठकले मक्तससर मकहनामा कायाालयका 
शाखा/एकाई र अन्तगातका कायाालयहरुबाट 
सम्पादन भएका कायाहरु, वाकषाक कायाक्रम 
कायाान्वयन, सावाजत्रनक सेवा प्रवाहका सम्बन्िमा 
प्रगत्रत समीक्षा, आइपरेका समस्या र समािानका 
उपायमात्रथ छलफल गरेको छ । बैठकबाट 
सावाजत्रनक सेवा प्रवाहलाई थप त्रछटो, छररतो, 
प्रभावकारी र गनुासोरकहत ढङ्गले प्रवाह गना सबै 

कमाचारी प्रत्रतवि रहने, सेवा प्रवाहका सम्बन्िमा 
सेवा प्रवाह सन्तकुि सभे एप प्रयोग गरी सोबाट 
आएको प्रत्रतवेदनमात्रथ मात्रसक छलफल गने, सबै 
कमाचारी तथा संस्थाले मकहनामा कक्तम्तमा नयााँ 
कायाको थालनी गरी त्रनरन्तरता ददई सोको 
प्रत्रतवेदन गने समेत त्रनणाय गरेको छ। 

प्रमखु प्रशासकीय अत्रिकृत चन्ित्रसंह 
शे्रष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न त्रनयत्रमत मात्रसक 
समीक्षा तथा स्टाफ त्रमकटङमा कायाालयका शाखा 
प्रमखुहरु र वडा कायाालयका वडा सक्तचव तथा 
स्वास्र्थय संस्थाका संयोजकहरुको उपक्तस्थत्रत रहेको 
त्रथयो ।  
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चशिा, यवूा िथा खलेकूद शाखाको वातर्ि क कायषिम प्रस्ततुिकरण िथा अतभमखुीकरण 
भमेू गाउाँपात्रलका गाउाँ कायापात्रलकाको कायाालय क्तशक्षा, यूवा तथा खेलकूद शाखाले वाकषाक स्वीकृत 
कायाक्रम र कायाान्वयन योजना सम्बन्िमा गाउाँपात्रलका अन्तगातका सबै सामदुाकयक कवद्यालयहरुका 
प्रिानाध्यापक तथा प्रत्रतत्रनत्रिहरुलाई अत्रभमखुीकरण कायाक्रम सम्पन्न गरेको छ ।  

कायाक्रममा चालू आत्रथाक वषामा क्तशक्षा, यूवा तथा खेलकूद शाखाबाट कायाान्वयन हनुे गाउाँपात्रलकाको 
आन्तररक तथा कवत्तीय समानीकरण बजेटबाट कवत्रनयोक्तजत, संघ सरकार र प्रदेश सरकारबाट सशता 
अनदुानमा हस्तान्तररत कायाक्रम, कवशेष अनदुानतफा का कायाक्रमको कक्रयाकलापगत प्रस्ततु्रत तथा छलफल 
गररएको त्रथयो । गाउाँपात्रलका अध्यक्ष श्री रामसरु बढुा मगरज्यूको अध्यक्षतामा भएको अत्रभमखुीकरण 
कायाक्रममा प्रमखु प्रशासकीय अत्रिकृत चन्ित्रसंह शे्रष्ठ, क्तशक्षा, यूवा तथा खेलकूद शाखा प्रमखु कौशल 
कुमार त्रतवारी, सबै कवद्यालयहरुका प्रिानाध्यापक तथा प्रत्रतत्रनत्रिहरुको उपक्तस्थत्रत रहेको त्रथयो । 
कायाक्रमको सहजीकरण प्राकवत्रिक सहायक टेक बहादरु बढुाथोकीले गनुाभएको त्रथयो ।  

 
 

भमूमेा रुकुमलेी समाज ववकास केन्द्रको वातर्ि क प्रगति समीिा िथा सामाचजक परीिण  
५ पसु २०७७, खाबाङबगर ।  

भमेू गाउाँपात्रलकामा आइतबार रुकुमेली समाज 
कवकास केन्ि रुकुमको वाकषाक प्रगत्रत समीक्षा 
तथा सामाक्तजक परीक्षण कायाक्रम सम्पन्न भएको 
छ। गाउाँ कायापात्रलकाको कायाालय 
खाबाङबगरमा रुकुमेली समाज कवकास केन्ि 
रुकुमले सन ् २०२० अन्तगातको गरेका 
कायाक्रमहरूको वाकषाक प्रगत्रत समीक्षा तथा 
सामाक्तजक परीक्षण कायाक्रम सम्पन्न गरेको हो।  

 

रुकुमेली समाज कवकास केन्ि, रुकुमले भमेू 
गाउाँपात्रलकामा वडा नम्बर १, २ र ३ मा 

आफ्नो कायाक्रम लागू गरी बालबात्रलका, कृकष, 

स्वास्र्थय, त्रसंचाइ, यवुा, आमा समूह, सहकारी संस्था 
लगायतको क्षेिमा काम गरररहेको छ । जस 
अनसुार आतबार सन ् २०२० मा भएका 
योजनाको वाकषाक प्रगत्रत समीक्षा तथा सामाक्तजक 
परीक्षण कायाक्रममा आगामी ददनमा अझै 
प्रभावकारी रूपमा, लगानी अनसुारको प्रत्रतफल 
आउने खालका योजनाको लात्रग सल्लाह एवं 
सझुाव सहभागीबाट त्रलइएको रुकुमेली समाज 
कवकास केन्ि रुकुम अन्तगातको खाद्य सरुक्षा 
तथा वातावरणमैिी उद्यम प्रविान पररयोजनाका 
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कायाक्रम संयोजक उत्तम अयाालले बताउनभुयो।  
उि कायाक्रममा सहभागी स्थानीयसाँग गररएका 
कामको बारेमा समीक्षासाँगै आगामी वषाहरूमा 
गनुापने कामको बारेमा अन्तकक्रा यामाफा त ्छलफल 
गररएको त्रथयो। कायाक्रममा सहभागीहरुले 
केन्िद्वारा सञ्चात्रलत कवत्रभन्न कायाक्रमले 
आत्मत्रनभारता बढाउन सहयोग गरेको प्रत्रतकक्रया 
ददएका त्रथए । 

भमेू गाउाँपात्रलकाका अध्यक्ष रामसरु बढुा मगरले 
गाउाँपात्रलकासाँगको सहकायामाफा त ् आयआजान, 

सचेतना, क्षमता अत्रभवृकि लगायतका क्षेिमा 
स्थानीयलाई सक्षम बनाएर जीकवकोपाजानमा 
सहयोग गरेकाले रुकुमेली समाज कवकास केन्ि 
रुकुमको कायाक्रमको त्रनरन्तता र सफलताको 
कामना गनुाभयो। सबै संघसंस्था र त्रनकायसाँग 
सभ्य समाज त्रनमााणको अत्रभयानमा हातेमालो गना 
तयार रहेको कुरा अध्यक्ष बढुाले बताउनभुयो।  

 

रुकुमेली समाज कवकास केन्ि रुकुमका अध्यक्ष 
नरबहादरु नेपालीको अध्यक्षतामा भएको 
कायाक्रममा गाउाँपात्रलकाका अध्यक्ष रामसरु बढुा 
मगरको प्रमखु आत्रतर्थयता रहेको त्रथयो भने 
कायाक्रममा गाउाँपात्रलकाका प्रमखु प्रशासकीय 
अत्रिकृत चन्ित्रसंह शे्रष्ठ, वडा नं. १ का वडाध्यक्ष 
रामचन्ि पनु, वडा नं. २ का वडाध्यक्ष नरबहादरु 
बढुा, वडा नं. ३ का वडाध्यक्ष ददलमान रोका 

लगायतको 
आत्रतर्थयता 
रहेको त्रथयो ।  

 

कायाक्रममा 
स्वागत मन्तव्य 
संस्थाका 
स्वच्छता 
कायाक्रमका 
अत्रिकृत संगम 
देवकोटाले राख्न ु
भएको त्रथयो भन े
वाकषाक प्रगत्रत 
सम्बन्िी 

प्रस्ततु्रतकरण खाद्य 
सरुक्षा तथा वातावरणमैिी उद्यम प्रविान 
पररयोजनाका संयोजक उत्तम अयाालले गनुाभएको 
त्रथयो । सामाक्तजक परीक्षण कायाक्रमको 
सहजीकरण पिकार जयमान बढुा मगरले र 
कायाक्रम सञ्चालन संस्थाका कफल्ड सपुरभाइजर 
रन्जना कव.क.ले गनुाभएको त्रथयो । 

(स्रोतुः https://radiopurbirukum.com.np) 

https://radiopurbirukum.com.np/
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मिि िोल ववकास ससं्थाको बठैक सम्पन्न 
भमेू गाउाँपात्रलका रुकुम (पूवा)को आत्रथाक सहयोग र रुकुमेली समाज कवकास केन्ि रुकुमको प्राकवत्रिक 
सहयोगमा भमेू गाउाँपात्रलकाको वडा नं. ४, ५, ६, ७, ८ र ९ मा सञ्चात्रलत खानपेानी, सरसफाइ तथा 
स्वच्छता रणनीत्रतक कायायोजना कायाान्वयन सघन कायाक्रम अन्तगात भमेू गाउाँपात्रलका वडा नं. 6 
महतमा वडास्तरीय खानेपानी तथा सरसफाइ समन्वय सत्रमत्रतको बैठक सम्पन्न भएको छ । महत टोल 
कवकास संस्थाका अध्यक्ष गमुिन बढुाको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा वडा स्तरीय सरसफाइ समन्वय 
सत्रमत्रतका संयोजक तथा वडा नं. 6 का वडाध्यक्ष देव बहादरु बढुाको प्रमखु आत्रथत्यता रहेको त्रथयो ।  
बैठकले आगामी फागनु मकहनाको अक्तन्तम हप्तासम्म  वडा नं. 6 लाई पणूा सरसफाइ सिुारउन्मखु वडा 

घोषणा गने त्रनणाय गरेको छ। उि बैठकको सहजीकरण रुकुमेली समाज कवकास केन्ि रुकुमका 
खानेपानी तथा सरसफाइ कायान्वयन कायाक्रमका वास अत्रिकृत संगम देवकोटाले गनुाभएको त्रथयो । 

(तक्तस्बरुः संगम देवकोटा) 
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पश ुसवेा केन्द्रद्वारा पश ुबन्धन्ध्याकरण र खतनज हिक्का बनाउन ेिाचलम सम्पन्न 
२९ मंत्रसर २०७७, खाबाङबगर ।  

भमेू गाउाँपात्रलकाको पश ु सेवा केन्िले क्तस्वकृत वाकषाक कायाक्रम अन्तगात कृषकहरुलाई पश ु
बन्िाकरण र खत्रनज कढक्का बनाउने सीप सम्बन्िी तात्रलम प्रदान गरेको छ ।  

 

भमेू गाउाँपात्रलकाको चाल ुआत्रथाक वषाको स्वीकृत वाकषाक कायाक्रम अन्तगात २५ भन्दा बढी भेडाबाख्रा 
पालन गने कृषकहरुलाई पश ुबन्ध्याकरणका लात्रग आत्मत्रनभार बनाउन एक ददन ेतात्रलम प्रदान गने र 
कृषकहरुले पश ुचौपायाको खानामा पोषक तत्व आपूत्रता सतु्रनक्तित गरी व्यवसाकयक पशपुालनमा सहयोग 

गना आफै कृत्रिम 
खत्रनज कढक्का बनाउन 
सक्ने गरी एक ददन े
तात्रलम प्रदान गररएको 
छ। यसबाट कृषकहरु 
आत्मत्रनभार भई तत्काल 
समस्या समािान र 
खत्रनजका लात्रग थप 
खचामा कमी भई 

उत्पादन लागत घट्ने र 
उत्पादकत्व वृकि हनुाले व्यवात्रसकतामा टेवा पगु्न े कवश्वास गाउाँपात्रलकाले त्रलएको कुरा सेवा केन्िका 
नायब पश ुस्वास्र्थय प्राकवत्रिक भपूेन्ि शाहीले बताउन ुभयो ।  

दईु ददनसम्म चलेको तात्रलममा वडा नं. १ बाट ५ जना, वडा नं. ३ बाट ६ जना, वडा नं. ४ 
बाट २ जना, वडा नं. ६ बाट ३ जना, वडा नं. ७ बाट १ जना वडा नं. ८ बाट २ जना र वडा नं. ९ 
बाट २ जना गरी कूल २१ जना कृषकहरुले दईु ददने तात्रलमबाट लाभाक्तन्वत भएका छन ्। तात्रलमको 
सहजीकरण नायब पश ु सेवा प्राकवत्रिक भपूाल वली र नायब पश ु स्वास्र्थय प्राकवत्रिक भपूने्ि शाहीले 
गनुाभएको त्रथयो ।  
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२०७७ साल पसु मकहनामा सम्पाददत कायाहरुको सम्बन्िमा मात्रसक समीक्षा बैठकमा पेश प्रत्रतवेदन 

वडा नं. वाकषाक लक्ष्य र प्रगत्रत वडाको काम पसु मकहनामा गनुापने काम समस्या समािान प्रयास 
१ योजना संखयाुः ३१, सम्झौता 

संखयाुः सबै, सम्पन्न संखयाुः ५ 

प्रमाक्तणत, त्रसफाररश सम्बन्िी सेवाबाट १३७६०  आम्दानी 
 

लक्तक्षत कायाक्रम कायाान्वयन गन े क्तचसो कहटर र थमास 

२ योजना संखयाुः ३८, सम्झौता 
संखयाुः खररद बााँकी 

प्रमाक्तणत, त्रसफाररश सम्बन्िी सेवाबाट ३३१४१  आम्दानी  लक्तक्षत कायाक्रम कायाान्वयन कम््यूटर राम्रो काम नगन े  

३ योजना संखयाुः ३१, सम्झौता 
संखयाुः २८, सम्पन्न संखयाुः २ 

प्रमाक्तणत, त्रसफाररश सम्बन्िी सेवाबाट १८६१४  आम्दानी मा दाक्तखला 
सबै 

मालपोत अत्रभयान, लक्तक्षत कायाक्रम माघ इन्टरनेट नचलेको १० ददन 
माि चलेको 

पात्रलकाबाट फारम भरी 
पठाइएको 

४ योजना संखयाुः२१+३, 

सम्झौता संखयाुः १८, सम्पन्न 
संखयाुः ५ 

प्रमाक्तणत, त्रसफाररश सम्बन्िी सेवाबाट २०३६४  आम्दानी  सबै दाक्तखला 
मेलत्रमलाप १ 

मालपोत संकलन अत्रभयान र वडाका 
कायाक्रम कायाान्वयन 

इन्टरनेट अकहले चलेको 

५ योजना संखयाुः १६, सम्झौता 
संखयाुः १३, सम्पन्न संखयाुः ६ 
भिुानी ३ 

प्रमाक्तणत, त्रसफाररश सम्बन्िी सेवाबाट ३१०७५  आम्दानी 
मेलमेलाप २ , डात्रलबाङमा ५५ घर केन्िीय लाइन 

योजना अनगुमन, योजना कायाान्वयन, 
मालपोत संकलन अत्रभयान 

 इन्टरनेट समस्या समािान 

६ योजना संखयाुः २४+१, 

सम्झौता संखयाुः १९,  सम्पन्न 
संखयाुः ३ 

प्रमाक्तणत, त्रसफाररश सम्बन्िी सेवाबाट १६२५७  आम्दानी  लक्तक्षत कायाक्रम सम्पन्न गन े थमास, कहटरको समस्या व्यवस्था गन े

७  प्रमाक्तणत, त्रसफाररश सम्बन्िी सेवाबाट …………  आम्दानी   अनपुक्तस्थत  
८ योजना संखयाुः ४६, सम्झौता 

संखयाुः ४२, सम्पन्न संखयाुः 
१५ भिुानी ८ 

प्रमाक्तणत, त्रसफाररश सम्बन्िी सेवाबाट २४५०२  आम्दानी 
  

मालपोत संकलन कम््यूटरको ककबोडाले काम 
नगने 

 

९  प्रमाक्तणत, त्रसफाररश सम्बन्िी सेवाबाट …………  आम्दानी     

 
 शाखा/एकाइ वाकषाक लक्ष्य र प्रगत्रत वडाको काम पसु मकहनामा गनुापने काम 
स्वास्र्थय  अनपुक्तस्थत  
क्तशक्षा प्रअ बैठकबाट कवद्यालय 

सञ्चालन र अिावाकषाक परीक्षा 
सञ्चालन, प्रअ अत्रभमखुीकरण, 

शैक्तक्षक सिुार सम्बक्तन्ित अन्तरकक्रया सम्पन्न, स्वयंसेवक क्तशक्षकको पदपूत्रता प्रकक्रयामा कवशेष अनदुानका कायाक्रम कायाान्वयन गन े
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कृकष  वाकषाक कायाक्रमको कररब ५०% मागमा आिाररत साना त्रसंचाई ३ मध्ये १ सम्पन्न, कृकष फामा व्यवस्थापन भैरहेको, संघ र प्रदेशका कायाक्रम कायाान्वयनका लात्रग सूचना प्रकाशन 
पश ुसेवा कहउाँदे घााँस खररद कवतरण 

(१०% प्रगत्रत) 
७१७ पशसुेवा उपचार राजस्व ४३०५।-  सशता अनदुानतफा का कायाक्रम कायाान्वयन 

सामाक्तजक 
सरुक्षा 

लगत कट्टा १९ र नयााँ इन्री २९ सम्पन्न कफल्ड सहायकलाई तात्रलम प्रदान कक्तम्तमा एउटा वडामा घटना दताा काया र सामाक्तजक सरुक्षा भत्तामा रत्रभसा र फवााडा कफड 
कायाान्वयन 

MSNP कायाक्रम नभएको   
Telecenter महत फोटोकपीबाट १४५० आम्दानी  
क्तजन्सी सबै खररदहरु PAMS बाट स्यात्रनटरी ्याड, कफल्टर, औषिी मेत्रसन, कृकषको कायाक्रमको खररद प्रकक्रया अगात्रड बढाउने 
आलेप अनपुक्तस्थत   

सचूना तथा अत्रभलेख केन्ि कृषक पकहचान फारम, सेवा प्रवाह र फुसको छाना हटाउने कायाक्रमको ए्स तयार  
प्रशासन लघउुद्यम, कृकष, पशसुेवा, स्वास्र्थय, स्वयंसेवकको त्रलप सम्पन्न, चौ. प्रगत्रत प्रकाशनको चरणमा, १०२ दताा ३१५ चलानी फाइत्रलङ स्याण्डडा तयार गने 
योजना अनगुमन सम्झौताुः ११८, भिुानीुः १६ त्रसफाररश अनगुमन कायाक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने 
आत्रथाक प्रशासन आम्दानीुः २४.१४% खचाुः १२.९९% (चालुुः १७.६८ र पूाँजीगत ६.११ प्रत्रतशत) कवत्तीय प्रत्रतवेदन र लेप तयारी वाकषाक प्रत्रतवेदन (सिु) 
पूवाािार ९ वटा वडाको ९५% लइ १५ भिुानी, वडा र हाइड्रोको त्रडकपआर सूचना, संघ समपूरक योजनाको मूल्याङ्कन  

सवे लागत अनमुान सम्झौता कायाान्वयन प्रगत्रत मूल्याङ्कन 

135.89% 69.16% 60.65% 5.56% 4.96%  

बााँकी त्रडकपआर र ५ वटा रोडको टेण्डर 

राजस्व अनपुक्तस्थत   
म. बालबात्रलका अनपुक्तस्थत   
उद्यम कवकास अनपुक्तस्थत   
रोजगार सेवा 
केन्ि 

८ वटा वडामा अत्रभमखुीकरण सम्पन्न, यवुारुप १२ मध्ये ७ सम्झौता, कामका लात्रग पाररश्रत्रमक १३ मा २ सम्झौता 
सम्पन्न 

सम्झौता हनु बााँकी योजना कायाान्वयन 
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अपाङ्गता हुनु पूर्वजन्मको कमवको फल र्ा भाग्यको दोष केही पनन होइन ।  

साङ्ग व्यनि जो कोही पनन अपाङ्ग हुन सक्छ ।  

अपाङ्गता हुनुका केही कारणहरु : 

नििु जन्मने क्रममा हुने कारणहरु नििु जन्मेपनछका कारणहरु नििु जन्मनुअनिका कारणहरु 

• बच्चा जन्मने क्रममा सङ््कक्रमण हुनु  

• लामो व्यथा लाग्ने एवं पिडादायक हुनु  

• बच्चा जन्मने क्रममा चोटिटक लाग्नु  

• सुत्केरी व्यथा छोटो िानन सुईको बढी 

प्रयोग गनुन 

• औजारहरुको प्रयोगबाट पििु जन्मनु 

• फोहर ठााँउमा प्रसव गनुन गराउनु 

• समय निुपगकन बच्चा जन्माउन ु

• बच्चा जन्मेको २ पमनेटपित्र सास 

नफेनुन 

• कुिोषण हुन,ु 

• धेरै समयसम्म स्तनिान गनन निाउन ु

• समयमै खोि नलगाउन ु

• दूर्नटना हुनु (जस्तै िोलाइ, सडक 

दूर्नटना आपद) 

• जथािावी औषधीको सेवन गनुन 

• िल्य पचपकत्साको गलत प्रयोग गनुन 

• युद्ध/दूर्नटनाको प्रिाव 

• वंिाणुगत एवं जन्मजात कारणहरु 

• गिनवती आमाले िोषणयुक्त खाना खान 

निाउन ु

• गिनवती आमाले जथािािी औषधीको 

सेवन गनुन 

• गिनवती आमालाई चोटिटक लाग्न ु

• गिनवती आमालाई दादरुा लाग्न ु

• १८ वषनमपून र ३५ वषनमापथ िपहलो िटक 

गिनवती हन ु

• गिनवती आमाले बढी मात्रामा एक्सरे गनुन 

• पवषाक्त खाने कुराहरु सेवन गनुन 

• जन्मजात तथा वंिाणगुत कारणहरु 

त्यसैले, हामीले दैनिक बोलचालमा प्रयोग गिे शब्दले कसैको मि दुखेको त छैि !  

सम्बोधन गदाव प्रयोग गनुवपने मयावनदत/सही िब्दार्लीका उदाहरण 

 

क्र.स. गलत (अमयावनदत िब्द) क्र.स. सही (मयावनदत)िब्द 

१ लुलो, कुुँ जो, खोरेन्डो, बामपुड्के, डुुँडो, 

बाउन्नर्ीर, खुडें 

× १ िारीररक अपाङ्गता भएको व्यनि √ 

२ कानो र अन्धो × २ दृनिनर्नहन, न्यून दृनियुि √ 

३ बनहरो र बक्क लाटो × ३ बनहरा व्यनि, ससु्त श्रर्ण √ 

४ लठेब्रो, गोज्याङग्रो र सुस्त मननस्िनत × ४ बौनिक अपाङ्गता भएका व्यनि √ 

५ भकभके / हकला × ५ स्र्र बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका 

व्यनि 

√ 

६ पागल, बौलाहा × ६ मनोसामानजक अपाङ्गता भएका व्यनि √ 

७ लाटो अन्धो × ७ श्रर्ण-दृनिनर्नहन √ 

८ बुढा/बुढी × ८ जेष्ठ नागररक √ 

९ नबधर्ा × ९ एकल मनहला √ 

 

भमेू गाउुँपानलका 

गाउुँ कायवपानलकाको कायावलय 

खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

लुनम्बनी प्रदेि, नेपाल 


