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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 हनुे ि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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 महतमा खानपेानी तथा सरसफाई सम्बन्धी अभिमखुीकरण 

२९ माघ २०७६  

िमेू गाउुँपाभलकाको आभथिक सहयोग र रुकुमेली 
समाज विकास केन्रद्वारा सञ्चाभलत खानेपानी तथा 
सरसफाइ कायिक्रम कायिन्िन अन्तगित श्री 
जनजागभृत माध्यभमक विद्यालय िमेू गाउुँपाभलका-
६, महतमा खानेपानी तथा सरसफाइ सम्बचन्ध एक 
ददने स्िास््य किा तथा प्रोत्साहन कायिक्रम 
सम्पन्न िएको छ । प्रधानाध्यापक िन्र बहादरु 
बढुाको अध्यितामा िएको कायिक्रममा िडा 
सदस्य, विद्यालयका १७ जना चशिक-

चशचिकाहरुका साथै किा  6, 7, 8, 9 र 10 
मा अध्ययनरत ३० जना विद्याथीहरुको सहिाभगता 
रहेको भथयो। 

कायिक्रममा प्रधानाध्यापक बढुाले सरसफाइलाई 
सबैले आ-आफ्नो ठाउुँबाट सक्दो सहयोग गनुि पने 

र जोड ददनपुने बताउन ुियो ।  

खानेपानी तथा सरसफाइ कायिक्रम कायिन्ियनका 
िास अभधकृत संगम देबकोटा र सआुहारा 
कायिक्रम कायिक्रम अभधकृत कृष्ण बढुाले 
सहजीकरण गनुि िएको भथयो िने कायिक्रम 
सञ्चालन सआुहारा कायिक्रमका वफल्ड सपुरिाइजर 
कुल बहादरु नेपालीले गनुि िएको भथयो । 
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उपभोक्ता तथा व्यापारी वर्गमा भमू े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 ककने्न 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 िबेलिङ र्रेको वस्तु 
खररद नर्रौं ।  

४) औषिी तथा औषधिजन्य पदाथगहरको प्याककङमा उपभोग्य धमपत र प्रयोर् र्न ेतररका 
छ/छैन हेन ेबानी बसािौं ।  

५) वस्तु उत्पादन र्दाग प्रयोर् भएका कच्चा पदाथग, भण्डारण पवधि, उपयोर् र्न ेतररका 
छ/छैन हेन ेबानी बसािौं ।  

६) सामान खररद र्दाग पबि पाउनु उपभोक्ताको अधिकार हो । वस्त ुतथा सेवा खररद र्दाग 
अपनवायग रुपमा प्यान वा भ्याट पबि लिने बानी र्रौं ।  

७) कमसि उपभोग्य वस्त ुवा सेवाको प्रयोर्बाट कुन ै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 हुन ेकुन ैकायग भएको थाहा भएमा नार्ररक खबरदारी र्रौं । 
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काुँक्रीमा खानपेानी तथा सरसफाई सम्बन्धी अभिमखुीकरण सम्पन्न 

िमेू गाउुँपाभलकाको आभथिक सहयोग र रुकुमेली समाज विकास केन्रद्वारा सञ्चाभलत खानेपानी तथा सरसफाइ 
कायिक्रम कायािन्िन अन्तगित 
भरिेणी माध्यभमक विद्यालय 
िमेू गाउुँपाभलका २ 
काुँक्रीमा खानेपानी तथा 
सरसफाइ सम्बचन्ध स्िास््य 
किा तथा प्रोत्साहन 
कायिक्रम सम्पन्न िएको छ।  

कायिक्रममा सरसफाइको 
महत्त्ि, िडा नं. २ लाई पूणि 

सरसफाईयकु्त िडा घोषणा गरेर सफा र हररयालीीः समिृ िमेू नारालाई कसरी बनाउन सवकन्छ िने्न विषयमा 
गहन छलफल गररएको भथयो। कायिक्रममा खानेपानी तथा सरसफाइको महत्त्ि विषयमा िमेू गाउुँपाभलका 
स्िास््य शाखा प्रमखु उपेन्र यादि र पूणि सरसफाइका 7 सूिकका बारेमा जानकारी तथा व्यचक्तगत 
सरसफाइ,  घरायसी सरसफाइ र िातािरणीय सरसफाइका बारेमा सरसफाई अभधकृत संगम देिकोटाले 
जानकारी गराउन ु िएको भथयो । त्यसैगरी विद्यालय व्यिस्थापन सभमभतका अध्यि पथृी बहादरु बढुाले 
सरसफाइलाई भनरन्तर लैजान, सबैले चजम्मेिारी बोध गनि  र जोड ददन सबैलाई आग्रह गनुि िएको भथयो ।  

विद्यालय व्यिस्थापन सभमभतका अध्यि पथृी बहादरु बढुाको अध्यितामा िएको कायिक्रममा िमेू गाउुँपाभलका 
कायािलयका स्िास््य शाखा प्रमखु जनस्िास््य भनरीिक उपेन्र यादि, हेल्थ अभसस्टेन्ट सचिि खड्का, काुँक्री 
स्िास््य िौकीका इन्िाजि भतलक रोका,  विद्यालयका चशिक चशचिका र किा ६, ७, ८ र ९ का 
विद्याथीहरुको सहिाभगता रहेको भथयो ।  
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बजार व्यिस्थापन सभमभतको बैठक सम्मपन्न 

िमेू गाउुँपाभलका िडा नं. १ लकुुममा बजार व्यिस्थापन 
सभमभतको बैठक सम्पन्न िएको छ ।  िमेू 
गाउुँपाभलकाको आभथिक सहयोग र रुक्मेली समाज 
विकास केन्र रुकुमिारा सञ्चाभलत खानेपानी तथा 
सरसफाई कायिक्रमको आयोजनामा बैठक सम्पन्न िएको 
हो ।  

बजार व्यिस्थापन सभमभतका अध्यि कमल पनुको 
अध्यितामा िएको बैठकमा सरसफाइको विषयमा 
छलफल गररएको छ । छलफलबाट विभिन्न वकभसमका 
भनणियहरु पभन गररएको खानेपानी तथा सरसफाइ कायिक्रमका चजल्ला संयोजक संगम देिकोटाले जानकारी 
ददनिुयो । बैठकबाट प्रत्येक हप्ताको शभनबार बजार सरसफाई गने भनणिय गररएको छ । त्यसैगरी 
सरसफाइको कायिममा अटेरी गने जोकोवहलाई पभन २ सय ५० रुपैयाुँ जररिाना भतराउने समेत भनणिय 
गररएको उहाुँले बताउनिुयो । टोल विकास सभमभतका अध्यि दयाधन घती सवहत बवुिचजिी, समाजसेवि, 

स्थानीयको उपचस्थती रहेको कायिक्रमको सञ्चालन चजल्ला संयोजक देिकोटाले गनुििएको भथयो ।(स्रोतीः 
radiopurbirukum.com.np) 

 

वकशोरीहरुलाई आईरण िक्की वितरण 

िमेू गाउुँपाभलका िडा नं. २ चस्थत भरिेणी 
माद्याभमक विद्यालय काुँक्रीमा विद्यालय स्िास््य 
तथा पोषण र वकशोरीहरुलाइ आइरन िक्की 
वितरण सम्बन्धी विद्यालय स्तरमा चशिक तथा 
व्यिस्थापन सभमभतलाई अभिमचुखकरण तथा 
सभमिा कायिक्रम सम्पन्न िएको छ । 

यएुसएआईडीको आभथिक सहयोग र रुकुमेली 
समाज विकास केन्रद्वारा संिाभलत सआुहारा 
कायिक्रम अन्तगित िमेू गाउुँपाभलका २ काुँक्रीमा 
रहेको भरिेणी माध्यभमक विद्यालयमा कायिक्रम 
सम्पन्न िएको हो । विद्यालय व्यिस्थापन 
सभमभतका अध्यि पथृी बहादरु बढुाको अध्यितामा 

िएको कायिक्रममा िमेू गाउुँपाभलका स्िास््य 
इकाई प्रमखु उपेन्र यादि, हेल्थ अभसस्टेन्ट 
सचन्जब खड्का, विद्यालयका चशिक चशचिका, 
विद्याथीहरुको सहिाभगता रहेको भथयो । 

कायिक्रममा आइरन िक्कीको महत्त्ि यसका फाइदा 
बेफाइदा लगायतका बारेमा जानकारी गराइएको 
सआुहारा कायिक्रमका पोषण अभधकृत कृष्ण बढुाले 
जानकारी ददन ु ियो । कायिक्रमको सहजीकरण 
सआुहाराका वफल्ड सपुरिाइजर कुल बहादरु 
नेपालीले गनुि िएको भथयो । (समािार स्रोतीः 
www.coverkhabar.com) 
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शाखागत कामको वििरणको साप्तावहक प्रगभत 

 

शाखा/इकाई/केन्र मखु्य मखु्य कामको वििरण 

आभथिक प्रशासन शाखा   माघ मवहनाको तलबी वििरण िइरहेको 
 

 
सामाचजक विकास शाखा  

क) स्िास््य इकाई  राविय खोप कायिक्रम दादरुा-रुबेला खोप अभियान २०७६/०७७को लाभग 
पाभलका स्तरीय अभिमखुीकरण कायिक्रम सम्पन्न  

 काुँडा स्िास््य िौकी र महत स्िास््य िौकीमा IMNCI सम्बन्धी Onsite coaching 

सम्पन्न 

 कायिक्रम दादरुा-रुबेला खोप अभियानमा बराह अ.वि.स्याला, सेरािाङ 
सामदुावयक स्िास््य इकाई र भसमा खोप केन्र अनगुमन 

 वकशोरीहरुलाई विद्यालयमा I.F.A खिुाउने कायिक्रम सम्बन्धी काुँक्री र काुँडामा 
अभिमखुीकरण सम्पन्न । 

ख) मवहला, 
बालबाभलका तथा  
समाज कल्याण इकाई 

 जनशचक्त निएको 

ग) सामाचजक सरुिा 
तथा पचिकरण इकाई 

 १ जनाको लगत कट्टा  

 ४ जनाको नाम ईन्री र छुटेका नामहरुको अद्यािभधक  
पूिािधार तथा िातािरण व्यिस्थापन शाखा 

क)  ििन तथा 
मापदण्ड कायािन्िन 
इकाई 

 घर सम्पन्न भसफाररसका लाभग भनिेदन दताि प्रकृया 

ख)  सडक तथा अन्य 
पूिािधार विकास 
इकाई  

 धमिशाला-लािाङ-भिरीिन-िनुिाङ सडक सिे, 
 भरिेणी-माररङ-गनुाम-िानतारे सडक सिे, 
 झमु्लािाङ-क्याङ्सी-गािाङ-काक्री सडक सिे, 
 रीका-लकुुम-माररङ-थिाङ सडक सिे, 
 उल्लेचखत िार सडकको टेन्डर डकुमेन्ट र DPR तयार िएको, 
 एकीकृत कृवष माररङको ििन भनमािण चस्टमेट, 

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, 

 चशिा अभधकृत श्री कौशल कुमार भतिारीलाई भनयकु्त गरी पदस्थापन 
गररएको, 

ख)  राजस्ि इकाई  गाउुँ कायािपाभलकाको कायािलयबाट विभिन्न सेिा बापत रु.४,०००।– 
राजस्ि आम्दानी । 

ग)  योजना तथा 
अनगुमन इकाई 

 ३ िटा योजना सम्झौता िएको । 

घ) कानूनी माभमला 
इकाई  

  

चशिा, यूिा तथा खेलकूद शाखा 

  किा ८ को रचजिेशन फाराम संकलन कायि िइरहेको, 
 चशिक, कमििारीको तलिित्ता भनकासा कायिको अचन्तम िरणमा पगेुको, 
 टक्सार आधारितू विद्यालय,झमु्लािाङमा छारिभृत वितरण तथा विद्यालयको 

शौचिक र िौभतक अिस्थाको सपुररिेिण कायि सम्पन्न िएको, 
 प्र.अ. अभिमखुीकरण कायिक्रमको तयारी कायि सम्पन्न िएको, 
 अपगु रचजिेशन फाराम छपाई गरी सम्बचन्धत भनकायमा हस्तान्तरण कायि 

सम्पन्न िएको । 

प्रधानमन्री रोजगार 
कायिक्रम 

 २४० जना बेरोजगार व्यचक्तहरु मध्ये Employment Management Information 

System मा ६५ जनाको प्रविष्ट कायि सम्पन्न 
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 
 Village profile को फलोअप िइरहेको 

कृवष सेिा केन्र  काुँडामा बहिेुरीय पोषण कायिक्रमको सनुौलो १००० ददनका आमालाई २५ 
प्याकेट च्याउ र २५ सेट तरकारी भबउ वितरण, 

 िमेू गाउुँपाभलका-२,सैपाटन,जंगीधारामा नमूना ईसाइ कृषक समूहको साना 
भसंिाई अनगुमन 

पश ुसेिा केन्र   ४ िटा बंगरुपालन सम्बन्धी समूह गठन  

 एक ददने जनुोवटक रोगसम्बन्धी स्कुल चशिा कायिक्रम सम्पन्न िएको, 
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 ७६ िटा पशकुो उपिार िएको । 

िहिेुरीय पोषण योजना 
कायिक्रम 

 िडा नं. १,२,४ र ५ मा िडा स्तरीय पोषण तथा खाद्य सरुिा सभमभतको 
बैठक सम्पन्न, 

 ORS ताभलम सम्पन्न (पोषण प्रोफाईल तयारी), 

 िडा नं. ४ मा १००० ददने आमालाई तरकारीको भबउ तथा च्याउको भबउ 
वितरण सम्पन्न(कृवषसुँग समन्िय), 

 यभुनसेफ समूह तथा िमेू गाउुँपाभलकाका सबै शाखाहरुसुँग समन्िय बैठक 
सम्पन्न । 

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  
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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 जन्मेपधछका 
कारणहरु 

लशशु जन्मनु अधिका 
कारणहरु 

• बच्चा जन्मने क्रममा 
सङ्क्क्रमण हुन ु 

• समय नपुपर्कन बच्चा 
जन्माउन ु

• र्भगवती आमािे पोषणयुक्त 
खाना खान नपाउन ु

• व्यथा िाग्ने एवं 
पपर्ादायक हुनु  

• बच्चा जन्मेको २ धमनटे 
धभत्र सास नफेनुग 

• र्भगवती आमािे जथाभाभी 
औषिीको सेवन र्नुग 

• बच्चा जन्मने क्रममा 
चोटपटकहरु िाग्न ु 

• कुपोषण र िेरै 
समयसम्म स्तनपान र्नग 
नपाउनु 

• चोटपटक िाग्न ु

• सुते्करी व्यथा छोटो पानग 
सुईको बढी प्रयोर् र्नुग 

• समयमै खोप निर्ाउन ु • र्भगवती आमािाई दादरुा 
िाग्नु 

• औजारहरुको प्रयोर्बाट 
लशशु जन्मनु 

• दिगटनाहरु हुन जस्तै 
पोिाई,सर्क दिुगटना। 

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

• फोहोर ठाँउमा प्रशव र्नुग 
र्राउन ु

• 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/बुढी × १० जेष्ठ नार्ररक √ 
११ पविवा × ११ एकि महहिा √ 

 


