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सम्पादकीयः 
कोरोना भाइरसः शतकक ता  

चीनको बहुानबाट सरुु भएर बेइजिङ, मकाउ, ताइवान हुुँदै 
संसारभर कोरोना भाइरस फैलिएपलि उत्तरी लिमेकी मिुकु 
चीनमा यलतबेिा यो भाइरसिे त्रासदी फैिाएको ि। सोही 
भाइरसकै कारण कलतपयको ज्यान समेत गइसकेको ि । 
भाइरसिे सैयौं प्रभाववत िन ्। भाइरसबाट थप क्षलत नहोस ्
भनेर उच्च सततकता अपनाएको ि ।  
कोरोना अमेररका, अषे्ट्रलिया, थाइल्यान्ड, दजक्षण कोररया 
सम्म फैलिएको ि। भाइरस फैलिएपलि ववश्वभरकै 
ववमानस्थिमा सावधानी अपनाउन थालिएको ि। 

नेपािमा पलन कोरोना भाइरसको उच्च िोजिमतािाई 
मध्यनिर गरी हािै मात्र नेपाि सरकारिे जचलनया 
यात्रीिाई अन अराइभि लभस्सामा रोक िगाउने लनणतय गदै 
कोरोना भाइरसबाट सतकत ता अपनाउन अनरुोध सवहत सबै 
प्रदेशमा सचेतनात्मक कायतक्रम अगालड बढाएको ि ।  
महामारीकै रुपमा ववश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस 
िनवारबाट सने एक रहस्यमयी भाइरस हो। यो गत 
लडसेम्बरमा पत्ता िागेको लथयो। यसअजि ६ प्रकारको 
भाइरस मात्र मान्िेमा संक्रमण भलनए तापलन अवहिे भने 
त्यसभन्दा फरक नयाुँ प्रकारको कोरोना फैलिएको हो । 

यसको संक्रमण क्षमता अरुभन्दा तीब्र एवं धेरै भएकािे 
ववशेषज्ञहरुिे यो लनकै भयानक रहेको बताएका िन ्। 
सरुुमा रुिािोकी िस्तै िक्षण हनेु भएकािे यसबाट 
सरुजक्षत रहन ुभनेको अवहिेको अवस्थामा सिग र सतकत  
रहन ुनै हो । रुिािोकी िागेको व्यजिको सोझो सम्पकत मा 
नरहने, लभडभाडमा सावधानी अपनाउने, सरसफाईमा ववशेष 
ध्यान ददनपुित। रोग लभलत्रहािेमा थप ववस्तार हनु नददन 
िनस्तर, पालिकास्तर र देशव्यापी रुपमा सचेतना समेत 
फैिाउन िरुरी ि ।  

प्रकाशकः 

 
भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 

५ नं. प्रदेश नेपाि 

साप्ताहिक गतितिधि 
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यौन तथा प्रजनन ्स्वास्थ्य अतभमखुीकरण सम्पन्न 

 

१२ फागनु २०७६, िाबाङबगर ।  

भमेू गाउुँपालिका अन्तगतत जशक्षा, यूवा तथा िेिकूद शािाको आयोिनामा भमेू गाउुँपालिकामा रहेका सामदुावयक 
ववद्याियमा कायतरत स्वास््य जशक्षकहरुका िालग यौन तथा प्रिनन ्स्वास््य ववषयक २ ददने प्रजशक्षण कायतक्रम 
भमेू गाउुँपालिकाको सभाहिमा सम्पन्न भएको ि । कायतक्रममा भमेू गाउुँपालिका मातहतका ३४ वटा आधारभतू 
तथा माध्यालमक ववद्याियका स्वास््य एवम ्प्रलतलनलध जशक्षकहरु मध्ये ३४ िनाको सहभालगता रहेको लथयो। 

  

यौन तथा प्रिनन ्स्वास््यको बारेमा केजन्ित तालिममा प्रजशक्षण दददै उपेन्ि यादविे यौन तथा प्रिनन ्एक 
उमेरगत ववकासको प्रवक्रया हो, यौन भन्नािे शारीररक, मानलसक र सामाजिक रूपिे यौलनकताका सन्दभतमा हरेक 
पक्षबाट सक्षम भई िीवनको कल्याण हनुे अवस्थाको लसितना गराउन ुभन्न ेबझु्न ुपने साथै यसिे यौलनकता र 
यौन सम्बन्धमा सकारात्मक र सम्मानिनक दृविकोणको अपेक्षा राख्न ेकुरामा िोड ददन ुभयो । 'यसमा कुन ै
िबरिस्ती वा भेदभावववनाको वहंसा रवहत आनन्ददायी तथा सरुजक्षत यौन व्यवहारको अनभुलूत गनुत पने हनु्ि 
।वकशोरावस्थाको प्रिनन स्वास््य समस्या अन्य अवस्थाको भन्दा फरक हनु्ि । वकशोरावस्थामा शारीररक 
तथा मानलसक पररवततन तीव्र रूपमा हनु ेहुुँदा वकशोर वकशोरीमा ववलभन्न प्रकारको जिज्ञासा आउने गदति ।' 

प्रजशक्षणका क्रममा यादविे भन्न ुभयो ।साथै 'प्रिनन स्वास््य भनेको हरेक मालनसहरु शारीररक, मानलसक तथा 
सामाजिक रुपमा नै प्रिनन ्प्रणिी, यसको कायत र प्रिनन ्प्रवक्रयाको सन्दभतमा लनरोगी हनु ुहो ।प्रिनन ्स्वास््यिे 
प्रिनन ्प्रणािी र प्रिनन ्अंगहरुको स्वास््य साथै यौनसुँग सम्वजन्धत ववषयहरुको बारेमा समेत कुरा गने गदति 
।यसका अलतररि यौन तथा प्रिनन ् स्वास््यको अलधकार हरेक ब्यजिको हनुे भएकोिे मूख्यतः आगामी 
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ददनहरुमा ववद्याथीको यौन तथा प्रिनन ्स्वास््य र अलधकार सम्वन्धी ववषयहरुमा प्रष्ट्याउन ेप्रयास जशक्षकिे 
गनुत पने धारणा स्वास््य संयोिक उपेन्ि यादविे प्रजशक्षणको लसिलसिामा व्यि  गनुत भयो । 

दईु ददन सञ्चालित उि कायतक्रमको प्रजशक्षणका क्रममा नेपािमा उपिब्ध सरुजक्षत तथा लनःशलु्क पररवार 
लनयोिनका साधनहरूको बारे ववद्याियस्तरमा व्यापक चेतना िागतृ गरी भववष्ट्यमा सहि प्रयोगमा लनजम्त वहतकारी 
सन्देश  प्रवाह गनुत पने कुरा सह-संयोिक संजिव िड्कािे औिाउन ुभयो । नेपािमा यौन तथा प्रिनन स्वास््य 
सम्बन्धी अलधकारहरू र  सलुनजित गनत गररएका व्यवस्थाहरूबारेमा पलन व्यापक रुपमा प्रजशक्षण िड्कािे 
िानकारी गराउन ुभयो।त्यसैगरी उि पररक्षण कायतक्रममा लसकेका कुरा जशक्षकहरुिे ववद्याथी माझ बाुँड्न ु
पनेमा प्रजशक्षणद्वयहरुिे िोड ददनभुयो । 

भमेू गाउुँपालिका प्रमिु प्रशासकीय अलधकृत चन्िलसंह शे्रष्ठको अध्यक्षातामा सञ्चालित कायतक्रममा स्वास््य 
संयोिक उपेन्ि यादव, जशक्षा अलधकृत िैटौं कौशि कुमार लतवारी, स्वास््य सह-संयोिक संजिव िड्का,सहायक 
पाुँचौ रािन महत्रा   र भमेू गाउुँपालिका अन्तगतत ववलभन्न सामदुावयक ववद्याियका स्वास््य एवम ्प्रलतलनलध 
जशक्षकहरुको उपजस्थलत रहेको लथयो ।कायतक्रमका सन्दभतमा उठेका जिज्ञासाहरुको सहिीकरण स्वास््य संयोिक 
उपेन्ि यादव र सह-संयोिक संजिव िड्कािे गनुत भएको लथयो भन ेकायतक्रमको सञ्चािन स्वास््य सह-संयोिक 
संजिव िड्कािे गनुतभएको लथयो । 
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अपाङ्गता पररचयपत्र वितरण घमु्ति शशविर सम्पन्न
१४ फागनु २०७६, िाबाङबगर 

भमेू गाउुँपालिकाको वडा नं. ९ मा अपाङ्गता भएका 
व्यजिहरुको िालग अपाङ्गता पररचय-पत्र िमु्ती 
जशववर सम्पन्न भएको ि । भौगोलिक रुपिे भमेू 
गाउुँकायतपालिका देजि दूर रहेको चनुवाङको उि 
२ ददन सञ्चालित जशववरमा ववलभन्न ४१ िना 
िाभग्राहीिाई अपाङ्गता पररचय-पत्र ववतरण गररएको 
लथयो । 

संिीयताको प्रारुपिाई िनतािे नजिकबाट महससु 
गनुत पित र कतैकही ं सेवाग्राहीहरु पहुुँचवववहन हनु ु
हुुँदैन ्भन्न ेमूि मान्यताका साथ भमेू गाउुँपालिकाको 
अपाङ्गता भएका व्यजिको पररचय पत्र ववतरण 
कायतववलध-२०७५ बमोजिम भमेू – ९ चनुवाङमा 
सञ्चालित िमु्ती जशववरमा क, ि, ग र ि वगतको 
पररचय-पत्र ववतरण गररएको लथयो।िसमा ‘क' 
वगतको पररचय-पत्र २ िनािाई, ‘ि' वगतको पररचय-

पत्र ११ िनािाई, ‘ग' वगतको पररचय-पत्र ७ 
िनािाई र ‘ि' वगतको पररचय-पत्र २१ िनािाई 
ववतरण गररएको लथयो।साथै अपाङ्गता पररचय-पत्रका 
िालग वडामा दतात भएका ७३ िना मध्ये ३२ 
िनाको आवश्यक कागिात तथा मापदण्ड 
नपगेुकोिे ववतरण हनु सकेन ्। 

भमेू गाउुँपालिका उपाध्यक्ष तथा स्थानीय समन्वय 
सलमलत संयोिक मनकुमारी बढुा ववि अध्यक्षतामा 
ववतररत उि जशववरमा अपाङ्गता पररचय-पत्र ववतरण 
सलमलत सदस्य उपेन्ि यादव, प्रेम प्रसाद भट्टराई, 

संजिव िड्का, मदन शमात, लमना सनुारको उपजस्थलत 
रहेको लथयो । 
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अनदुानमा आिाररत फलफूल विरुिा तथा 
कृतर् औजार वितरण  
१४ फागनु २०७६, िाबाङबगर
भमेू गाउुँपालिका अन्तगतत कृवष सेवा शािािे भमेू 
वडा नं. ९, चनुवाङका कृषकहरुिाई अनदुानमा 
आधाररत फिफूि ववरुवा तथा कृवष 
औिार/उपकरण ववतरण कायत सम्पन्न गरेको ि । 
दरुीका वहसाबिे गाउुँकायतपालिकाबाट टाढा रहेको 
चनुवाङका कृषकिाई अनदुानमा आधाररत फिफूि 
ववरुवा तथा कृवष औिार/उपकरण ववतरण गररएको 
लथयो । 

कृवषमा राम्रो सम्भावना बोकेको चनुबाङको 
अनकूुितािाई मध्यनिर गरी चनुवाङ डाुँडा 
गाउुँिाई नासपाती पकेट क्षते्रको रुपमा ववकास गने 
हेतिेु २५०० नासपातीका ववरुवा ५० प्रलतशत 
अनदुानमा आधाररत भई कृषकहरुिाई ववतरण 
गररयो। हिवुावेदका १०० वटा ववरुवा  ववलभन्न 
कृषकहरुिाई ववतरण गररयो।आरी ४ वटा, चक्क ु४ 
वटा, लसकेचर ५ वटा र ग्राजटटङटेप १६ वटा ७५ 

प्रलतशत अनदुानमा आधाररत रही 
कृषकहरुिाई ववतरण गररयो।  साथै ववतरण 
कायतक्रममा उपजस्थत कृषक तथा सहकारी 
सदस्यहरु बीच सामूवहक ििफि कायत सम्पन्न 
भएको लथयो । 

भमेू गाउुँपालिका उपाध्यक्ष मनकुमारी बढुा वविको 
संयोिकत्वमा ववतररत कायतक्रममा भमेू-९ वडाध्यक्ष 
प्रवेश पनु, ना.प्रा.स. जशिर ववश्वकमात िगायतको 
सहभालगता रहेको लथयो । 

 

साप्ताहिक आईरन तथा फोशलक एससड चक्की वितरण कायकक्रमको समीक्षा सम्पन्न  
१४ फागनु २०७६, िाबाङबगर 

रुकुमेिी समाि ववकास केन्ि, रुकुमद्वारा सञ्चालित 
सआुहारा कायतक्रम अन्तगतत भमेू गाउुँपालिका वडा 
नं. ९ जस्थत श्री नेपाि रावष्ट्रय माध्यालमक 
ववद्याियमा साप्तावहक आईरन तथा फोलिक एलसड 
चक्की ववतरणको समीक्षात्मक कायतक्रम सम्पन्न 
भएको ि ।  
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आईरन तथा फोलिक एलसडको महत्व दशातउदै भमेू 
गाउुँपालिकाका स्वास््य संयोिक उपेन्ि यादविे 
भन्नुभयो वकशोरीिे कम उमेरमा वववाह गररसकेपलि 
त्यो बाट िन्मने बच्चा यदद वकशोरी कुपोवषत नै ि 
भने कम तौिको िन्मने,कुपोवषत िन्मने,समय भन्दा 
अगालड नै िन्मने भएको हनुािे त्यस्ता चक्रहरुिाई 
वा त्यस्तो असामान्यता अवस्थाहरुिाई तोड्न/ 
रोक्नका िालग  वकशोरी अवस्था देजि नै आईरन 
चक्की िुवाउन ु पने आवश्यकता ववश्वव्यापी रुपमा 
महससु गरेर अरु देशिे िस्तै नेपाि सरकारिे पलन 
सरुुवाद गरेको ि। यो गत वषत पलन भमेू 
गाउुँपालिकाका प्रत्येक ववद्याियहरुमा स्वास््य 
जशक्षकहरुिाई,मवहिा स्वास््य संयमसेववकाहरुिाई 
तालिम ददई िो वकशोरीहरु ववद्यािय आउन्िन,् 
उनीहरुिाई स्वास््य जशक्षकहरुद्वारा र ववद्यािय 
नआउने वकशोरीहरुिाई वडामा रहेका मवहिा 
स्वास््य संयमसेववका माफत त हप्ताको एक ददन 
आईरन चक्की िुवाउने कायतक्रम ल्याइयो।आईरन 
चक्कीको सेवनिे सामान्यतयाः कुनै असर नदेिाए 
तापलन भोक िागेको बेिा िािी पेट िादा पेट 
पोल्ने समस्या देजिन सक्ि तर डराई हाल्न ु
पदैन।्त्यस्तै वकशोरीहरुको िालग िानकारी दददै 
यादविे भन्नुभयो भमेूमा भएका िलत पलन प्रसतुी सेवा 
केन्िहरु िन,्त्यहाुँ तालिम प्राप्त सतु्केरी गराउने 
स्वास््यकमीहरु हनु्िन ्र त्यहाुँ सतु्केरी हनु आएमा 
नेपाि सरकारिे प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गनुतको 
साथै बच्चा र आमामा हनु सक्ने िोजिम न्यूनीकरण 
वा सरुजक्षत प्रसतुी सेवाको प्रत्याभलूत गरेको ि।हाम्रो 
भमेू गाउुँपालिकाको प्रसतुी सेवा केन्िमा सेवा लिने 
मवहिाको संख्या नेपाि सरकारको मापदण्ड भन्दा 

न्यून ि। यसका िालग नेपाि सरकारद्वारा प्रदत्त 
सेवाबारे ववद्याथी माफत त िानकारी ददने कायत गनुत 
पित।त्यस्तै कजम्तमा गभतवती मवहिािे ४ पटक 
िाुँच अलनवायत गराउन ु पदति।यो िाचुँ गदात िेरी 
सबै अवस्थाको पवहचान हनु्ि र केही समस्या देिा 
परेमा तत्काि उपचारात्मक कदम चालिन्ि।यसरी 
४ पटक गभत िाच गरे बापत ् नेपाि सरकारिे 
८०० प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको ि।सतु्केरी हनु 
वलथतङ सेन्टरमा आएमा २००० रुपैया,  बच्चा र 
आमाको िालग न्यानो झोिा र गाउुँपालिकािे 
पोषणको झोिा प्रदान गररन्ि।सतु्केरी भई सके 
पलि पलन ३ पटक िाुँच गराउन ु पदति ।ववलभन्न 
अध्ययनिे के देिाउन्ि भने सतु्केरी भएको ७ ददन 
लभत्र कररब ७५ प्रलतशत बच्चाको मतृ्य ुहनुे गरेको 
पाइन्ि।त्यसैिे िन्मेको सात ददनको समय 
महत्वपूणत मालनन्ि।अतः सतु्केरी पिात ३ पटक 
िाुँच गराउन ुपदति। त्यस्तै वकशोरीहरुिाई हप्ताको 
एकपटक आईरन चक्की िुवाउन ुपदति। यो लनयलमत 
नभई १३ हप्ता िान ेर १३ हप्ता निान ेगनुत पदति। 

श्री नेपाि रावष्ट्रय माध्यलमक ववद्याियका प्र.अ. 
मानलसंह डाुँगीको अध्यक्षातामा सञ्चालित कायतक्रममा 
स्वास््य संयोिक उपेन्ि यादव,सआुहारा सपुररवेक्षक 
कुिप्रसाद वव.क. जशक्षा अलधकृत िैटौं कौशि 
कुमार लतवारी, सहायक पाुँचौ रािन महत्रा   र 
ववद्याियका स्वास््य एवम ् प्रलतलनलध जशक्षकहरुको 
उपजस्थलत रहेको लथयो ।कायतक्रमका सन्दभतमा 
उठेका जिज्ञासाहरुको सहिीकरण स्वास््य संयोिक 
उपेन्ि यादव र सआुहारा सपुररवेक्षक कुिप्रसाद 
वव.क.िे गनुत भएको लथयो भन ेकायतक्रमको सञ्चािन 
कुिप्रसाद वव.क. िे गनुतभएको लथयो । 
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कृतर् समिूिरुलाई अनदुानमा आिाररत बङ्गरु वितरण कायकक्रम सम्पन्न  
१६ फागनु २०७६, िाबाङबगर 

भमेू गाउुँपालिका अन्तगतत पश ु सेवा 
शािािे भमेू गाउुँपालिकाका ववलभन्न 
कृवष समूहहरुिाई अनदुानमा 
आधाररत बङ्गुरका पाठा ववतरण गरेको 
ि। समूहहरुिाई गाउुँपालिकाको ७५ 
प्रलतशत अनदुानमा आधाररत रही ९ 
वटा बङ्गुरका  पाठा ववतरण गररएको 
हो। 

  

बङ्गुरमा नश्ल सधुार गने उदेश्यका साथ 
ल्याण्डरेश र डु्यरोक क्रस िातको बङ्गुर 
गाउुँपालिकामा दतात भएका  शभुकामना 
बहउुद्देश्यीय कृवष फामत, लमिन मवहिा कृवष 
समूह, ववश ुबहउुद्देश्यीय कृवष 
फामत, नमूना इसाई कृषक 
समूह, हररयािी मवहिा बङ्गुर 
पािन समूह, हररयािी बङ्गुर 
पािन कृषक समूह, धारापानी 
बङ्गुर पािन कृषक समूह, 
चेतनशीि कृषक बङ्गुर पािन 
समूहिाई अनदुानमा बङु्गरको 
पाठा ववतरण गररएको हो।  
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जनप्रतततनविलाई फोिरमलैा व्यिस्थापन अतभमखुीकरण 

भमेू गाउुँपालिका वडा नं. ७ को आलथतक सहयोग र रुकुमेिी समाि ववकास केन्ि रुकुमको प्राववलधक सहयोगमा 
िानेपानी तथा सरसफाइ कायतक्रम अन्तरगत फोहोरमैिा व्यवस्थापन सम्बजन्ध वडाध्यक्ष तथा सदस्यहरु र 
मवहिा स्वयंसेववकाहरुिाइ १ ददने अलभमजुिकरण कायतक्रम सम्पन्न भएको ि । भमेू गाउुँपालिका वडा नं. ७ 
का वडाअध्यक्ष तथा वडा स्तरीय सरसफाइ समन्वय सलमलतका संयोिक धनमान रोकाको अध्यक्षतामा उि 
अलभमजुिकरण कायतक्रम सम्पन्न भएको हो । अलभमजुिकरण कायतक्रममा िैववक तथा अिैववक फोहोरमैिाको 
व्यवस्थापन,  ववलभन्न टोिहरुमा सरसफाइमा हािको अवस्था, आगामी  ददनमा सरसफाइको लनरन्तरता िगायतको 
बारेमा ििफि गररएको लथयो । उि अलभमजुिकरण कायतक्रमको समापन गदै अध्यक्ष रोकािे लनकट भलबष्ट्यमै 
वडा नं. ७ िाई पूणत सरसफाइ सधुारउन्मिु वडा िोषणा गनत सबै वडावासी सरसफाइमा िाग्नपुने समेत 

रोकाको भनाइ रहेको 
लथयो। अलभमजुिकरण 
कायतक्रमको सहिीकरण 
रुकुमेिी समाि ववकास 
केन्िद्वारा संचालित 
िानेपानी तथा सरसफाइ 
कायतक्रमका वास 
अलधकृत संगम 
देबकोटािे गनुत भएको 
लथयो ।  
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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 ककने्न र्रौं ।  

२) प्याककङ सामानमा िेबि, उत्पादकको नाम, ठेर्ाना र वसु्तको 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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सातामा शाखा तथा कायाकलयिरुबाट सम्पादन भएका कामको वििरण 

शािा/इकाई/केन्ि मखु्य मखु्य कामको वववरण 

आलथतक प्रशासन शािा   माि मवहनाको तिबी वववरण भइरहेको  

सामाजिक ववकास शािा  

क) स्वास््य इकाई  काुँक्री स्वास््य चौकीमा IMAM सम्बन्धी Onsite coaching सम्पन्न 

 चनुबाङ स्वास््य चौकीमा CB-IMNCI सम्बन्धी Onsite coaching सम्पन्न 

 भमेू-९, चनुबाङमा ४१ िना अपाङ्गता भएका व्यजििाई  अपाङ्गता पररचय पत्र 
ववतरण कायतक्रम सम्पन्न, 

 श्री ने.रा.मा.वव., चनुबाङमा आईरन तथा फोलिक एलसड सम्बन्धी समीक्षात्मक 
कायतक्रम सम्पन्न, 

ि)  मवहिा बािबालिका 
तथा समाि कल्याण 
इकाई 

 न्यावयक सलमलतका पदालधकारी तथा अन्य सदस्यहरुिाई 
अलभमिुीकरणको तयारी भैरहेको 

ग) सामाजिक सरुक्षा 
तथा पजिकरण 
इकाई 

 ८ िनाको िगत कट्टा  

 २ िनाको नाम ईन्री र िुटेका नामहरुको अद्यावलधक  

पूवातधार तथा वातावरण व्यवस्थापन शािा 

क) भवन तथा मापदण्ड 
कायातन्वन इकाई 

 िर सम्पन्न लसफाररसका िालग लनवेदन दतात भई नपगु कािगात माग 
गररएको । हाि प्रकृयामा 

ि) सडक तथा अन्य 
पूवातधार ववकास 
इकाई  

 कुजचवाङ सडकको Defaired estimate सम्पन्न 

 एकीकृत कृवष माररङको भवन लनमातण स्टीमेट सम्पन्न  

 
ग) वातावरण, सरसफाई 

तथा ववपद् 
व्यवस्थापन इकाई 

 वववरण प्राप्त नभएको 

प्रशासन ,योिना तथा अनगुमन शािा  

क) प्रशासन इकाई  नयाुँ लसफाररश भई आउने कमतचारीहरुको लनयजुि तथा पदस्थापना 

ि) रािस्व इकाई   गाउुँ कायातपालिकाको कायातियबाट ववलभन्न सेवा बापत रु.३,५००।– 
रािस्व आम्दानी 
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ग) योिना तथा अनगुमन 
इकाई 

 वववरण प्राप्त नभएको 

ि) कानूनी मालमिा 
इकाई  

  

जशक्षा, यूवा तथा िेिकूद शािा 

 
 भमेू गाउुँपालिकामा रहेका सामदुावयक ववद्याियमा अध्यापन गने 

स्वास््य जशक्षकहरुिाई यौन तथा प्रिनन ्स्वास््य ववषयक २ ददन े
तालिम सम्पन्न, 

 श्री नेपाि रावष्ट्रय मा.वव.,चनुबाङको सपुरीवेक्षण, 

 आधारभतू तह उत्तीणत परीक्षा (कक्षा-८) को परीक्षा तालिका प्रकाजशत, 

 आधारभतू तह उत्तीणत परीक्षा (कक्षा-८) को परीक्षाको िालग 
प्रश्नपत्रको लनमातण कायतशािा सम्पन्न, 

प्रधानमन्त्री रोिगार 
कायतक्रम 

 डाटा इन्री भैरहेको 

सूचना तथा अलभिेि 
इकाई  

 मन्त्रािय, ववभाग तथा अन्य कायातियबाट प्राप्त पत्र, पररपत्र तथा 
सूचनाहरु सम्बन्धी पदालधकारी/कमतचारी तथा शािाहरुमा पेश  

 वेवसाईट अद्यावलधक भएको 
 गणकहरुिाई फोन माफत त फिोअप गररएको 
 Village profile को फिोअप भई रहेको 

कृवष सेवा केन्ि  वकवीको ववरुवा ववतरण,१६ वटा हिवुावेद, आरी १, लसकेचर १ 
ववतरण गररएको, 

 लबउ उत्पादन कायतक्रमको सीमामा अनगुमन, 

 २५०० नास्पलतका ववरुवा ५० प्रलतशत अनदुानमा आधाररत भई 
चनुबाङका कृषकहरुिाई ववतरण गररएको, 

 हिवुावेदका १०० वटा ववरुवा, आरी ४ वटा, चक्कु ४ वटा, लसकेचर 
५ वटा र ग्राजटटङटेप १६ वटा ७५ प्रलतशत अनदुानमा आधाररत 
रही चनुबाङका कृषकहरुिाई ववतरण 

 धमतशािाको साना लसंचाई आयोिना अनगुमन, 
पश ुसेवा केन्ि   ९ वटा कृवष समूहहरुिाई ७५ प्रलतशत अनदुानमा आधाररत 

बङु्गरका पाठा ववतरण, 
वहकु्षते्रीय पोषण योिना 
कायतक्रम 

 वडा स्तरीय पोषण तथा िाद्य सरुक्षा लनदेशन सलमलतको बैठक वडा नं. ६ 
महतमा सम्पन्न, 
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िानपेानी तथा सरसफाई 
योिना (वास) इकाई 

 हािसम्म ११३० िरधरुीको डाटा संकिन भएको, 
 त्यस्तै ५ महुानको mWater माफत त डाटा संकिन भएको, 
 १८ िानेपानी तथा सरसफाईको mWater माफत त डाटा संकिन भएको, 
 सबै वडाका गणकहरुिाई फोन गरी त्याङ्क संकिन शीघ्र गनत तथा 

नबझेुको सोध्न समन्वय भैरहेको  
वडा नं. १   वववरण प्राप्त नभएको 

वडा नं. २  वववरण प्राप्त नभएको 

वडा नं. ३  वववरण प्राप्त नभएको 

वडा नं. ४  वववरण प्राप्त नभएको 

वडा नं. ५  वववरण प्राप्त नभएको 

वडा नं. ६  वववरण प्राप्त नभएको 

वडा नं. ७  वववरण प्राप्त नभएको 

वडा नं. ८  वववरण प्राप्त नभएको 

वडा नं. ९  वववरण प्राप्त नभएको 
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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 √ 

 


