
News about Siraha Uterine Prolapse 

सप्तरी जिल्लाको बोदे बरसाईन गाविसमा पाठेघर खस्ने समस्या (Uterine Prolapse) बाट पीडित महिलािरुको 
छनौट काययक्रम सम्पन्न 

 

गैरआवासीय नेपाली संघको महिला फोरम र नारीनकुञ्जले सप्तरी जजल्लाको बोदे बरसाईन गाववसमा आयोजना 
गरेको पाठेघर खस्ने समस्या भएका महिलािरुको छनौट शिववरमा २ सय भन्दा बढी महिलािरुको स्वास््य 
परीक्षण गरी २७ जना महिलािरुलाई िल्यक्रियाका लागग छनौट गरेको छ । 
 स्वास््य शिववरमा वी.पी.कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रततष्ठानका स्री तथा प्रसुतत रोग वविेषज्ञ डा. मोिन रेग्मी, 
डा. अजय अग्रवाल, डा. अनाशमका दास, फुलकुमारी मितो मेमोररयल िजस्पटलका डा. शिविंकर साि, परोपकार 
प्रसुतत गिृ काठमाडौका स्री तथा प्रसुतत रोग वविेषज्ञ डा. जयराज के.सी. लगायतका १० जना स्वास््यकमीिरुले 
स्वास््य परीक्षणमा सिभागी िुनु भएको गथयो । 
 गैरआवासीय नेपाली संघको महिला फोरम र नारीतनकुञ्ज मस्कोको सियोगमा पाठेघर खस्ने समस्या (Uterine 

Prolapse) बाट पीडडत नेपाली महिलािरुको उक्त समस्यालाई समाधान गननको लागग नेपालको पााँच वटै 
ववकासक्षेरमा कजततमा एक एक वटा गरी पांच स्थानमा ववरामी छनौट तथा िल्यक्रियाका कायनिमिरु माफन त 
आगामी २ वषन शभर ३ सय महिलािरुलाई िल्यक्रिया गने उद्देश्य अनरुुप अन्तरानजष्िय नारी हदवस (माचन ८, 

२०१४) को अवसर पारेर २०१४ माचन १ र २ का हदन सप्तरीको बोदे बरसाईन गाववस उक्त कायनिमको आयोजना 
गरेको गथयो । 



  

माचन २ का दन आयोजना भएको औपचाररक कायनिमको सभापततत्व जजल्ला जनस्वास््य कायानलय, सप्तरीका 
प्रमुख श्री ववजय कुमार झाले गनुन भएको गथयो भने कायनिमका प्रमुख अततगथ संववधानसभाका सदस्य माननीय 
डा. ववरेन्र मितोज्यू िुनुिन््यो । यसै गरी कायनिमका अततगथिरुमा सप्तरीका जजल्लाका सभासदिरु मा. लक्ष्मी 
कुमार चौधरी, मा. सुरेन्र प्रसाद यादव, बोदे बसराईनका गाववस सगचव श्री इन्र प्रसाद देव, स्वा्य चौकी प्रमुख 
श्री युसुफ मोिमद, वी.पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रततष्ठान र श्री फुलकुमारी मितो मेमोररयल अस्पतालका 
गचक्रकत्सक, स्टाफ नसन, जनस्वास्य कायानलय र स्वास््य चौकीका स्वास््यकमीिरु, ओरेकका प्रतततनगधिरु, 

बुद्गधजजवव एवं समाजसेवीिरु, गाववसका जनसमुदायिरु तथा संचारकमीिरुको उपजस्थतत रिेको गथयो । 
 कायनिममा ववशभन्न वक्तािरुले यस शिववरको बारेमा प्रकाि पारेका गथए । सब ैवक्तािरुले यस्तो जनसेवी 
कायनिमको आयोजना गरेकोमा गैरआवासीय नेपाली सघं र नारीतनकुञ्जलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेका गथए र 
भववष्यमा पतन यस्तै जनमुखी कायनिमिरुको आयोजना गननको लागग आग्रि गरेका गथए । उिािरुले मुख्यतया 
उक्त गाववसका महिलािरु जो अगधकािं अशिक्षक्षत भएको िुदा उनीिरुलाई आफ्ना स्वास््यको बारे ज्ञान नभएकोले 
ववशभन्न स्वास््य सतबजन्ध समस्यािरुबाट पीडडत भएका छन ्। तसथन महिलािरुलाई सजग र सचेत बनाउन 
नेपाल सरकार र सरोकारवाला सबै शमलेर कायन गनुन पने बताएका गथए । कायनिममा गैरआवासीय नेपाली संघकी 
महिला संयोजक सवपला राज भण्डारीले संघको महिला फोरमका गततववगधिरु बारे प्रकाि पानुनका साथै अततगथ 
तथा कायनिममा सियोग गनुन िुने मिानुभाविरुलाई खादा ओढाएर सतमान गनुन भएको गथयो । यसका साथ ै
शिववरमा सियोग गनुन िुन ृसतपूणन मिानभुाविरुलाई िाहदनक आभार प्रकट गनुन भयो । 

  गैरआिासीय नेपाली संघ महिला फोरम 

 शमतत : २०७० फाल्गुण १८ आईतवार । 
 


