– शशश मदन राई

दे उसीभैलो बारे मा
दे उसीभैलो मनाउने परम्परा कशिले दे खि सुरु भयो यस्को यशकन अशिले सम्म गरे को छै न। शिशि
अनुसार काशििक (नोवेम्वर) मशिनाको औंशसको राि दे खि भोशल शदनभर दे उसीभैलो िेल्ने चलन छ।
यशिबेला गाउँ घरमा शदयो बशि बाशल उज्यालो बनाएको हुन्छ। गाउँ घरै फुलमालाले सजाएर शिशलशमशल
बनाएको हुन्छ। दे उसीभैलोमा युवायुविीिरु शगि गाउँ दै गाँउघर डु लेर रुपैयापैसा माग्ने, िानपान माग्ने
चलन छ। दे उसेभैलोमा गाईने शगिले “िामी िेसै आएको िैन, बशलराजाको हुकुमले गदाि आएको िामी”
भशन शगि गाउने चलन छ। यसले बशलराजाको पालादे खि चलन चलेको िो भन्ने िफि ईङशगि गदि छ।
दे उसी पुरुषिरुले गाउने शगि िो । भैलो मशिलाले गाउने शगि िो।
जे िोस दे उसीभैलो िेल्ने चलन सारा नेपालीिरुले मनाउदै आई रिे को छ। अशिले संघसंस्िािरु
गाउँ घर शछमेक नडु ली, बरु शछमेकीिरुलाई एउटा कायिक्रम स्िलमा बोलाई दे उसीभैलो िेल्ने चलनको
सुरुवाि गरे को छ। संघसंस्िाको लाशग यो एउटा आशििक श्रोि जुटाउने माध्यम भएको छ। दे उसीभैलो
िेल्दा जजस्ले रुपैयापैसा (दशिणा) शदन्छ अखिममा उशनिरुलाई सुस्वस्थ्य, शदघाियु र धनदौलि आजिन
गनि प्रििना गररन्छ।
शकराि राई यायोक्खा िङकङकले पशन िरे क बषि िङकङमा रिेका दाजुभाई ििा शदशद बशिनी संग
भेटघाट गदै कोष अशभवृशद गने उदे श्यले सन १९९८ स्िापना काल बाटै दे उसे भैलो कायिक्रमको
आयोजना गदै आईरिेछ।

दे उसेभैलोको उदे श्यहरु
1. दाजुभाई शदशदबशिनीिरुसंग भेटघाट गनुि।
2. संस्िालाई आशििक सियोग जुटाउनु।
3. नेपालीिरुको ररिीशििीलाई बचाई राख्नु।

संयुक्त दे उसेभैलो अवधारणा
शमिब्याशयिा र समयको बचिलाई मध्यनजर गदै ११ जुन २०१७ मा श्री रशजन राईज्युको अध्यििामा
बसेको शकराया िङकङ र भाशषक संस्िािरुको संयुक्त बैठकले अब उप्राि एकै शदन सबै भाशषक
संस्िािरु र शकराया िङकङले संयुक्त दे उसे भैलो आयोजना गने अवधारणा पाररि गरर शनम्न
दे उसेभैलो शनयम अनुमोदन गरे को छ।

संयुक्त दे उसेभैलो नियम
1. शकराया िङकङले िरे क बषि भाशषक संस्िासंग संयुक्त दे उसेभैलो कायिक्रमको आयोजना
गनेछ।
2. संयुक्त दे उसे भैलो कायिक्रम सुप्तुलुङखिममा गररनेछ। कायिक्रममा िानपान ििा
यािायािको ब्यावस्िा शकराया िङकङले गनेछ।
3. ब्यावस्िापनमा लागेको िचि शकराया िङकङ र भाशषक संस्िािरुले दामासािीमा बेिोनुि
पनेछ।
4. कायिक्रमको मुल आयोजक शकराया िङकङ र सि–आयोजक भाशषक संस्िािरु रिने
छन।
5. शनमन्त्रणा काडि शकराया िङकङले छपाई भाशषक सं स्िािरुलाई शविरण गने छन।
6. भाशषक संस्िािरुले आ–आफ्नो दाजुभाई ििा शदशदबशिशनिरुलाई शनमन्त्रणा गने छन।
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7. दशिणाको लाशग शकराया िङकङ र िरे क भाशषक संस्िाले छु ट्टा छु ट्टै आफुले बोलाएका
दाजुभाई शदशदबशिशनिरुलाई दशिणा माग्ने छन।
8. दशिणा शदनेले आफुिुशस स्वेच्छाले दशिणा प्रदान गने छ। सबै संस्िालाई शदन पदि छ भन्ने
छै न। जुन संस्िाले शनमन्त्रणा गरे को िो उस्लाई मात्र शदन पने।
9. भाशषक संस्िाले आफुले शनमन्त्रणा गरे कािरुलाई स्वेच्छाले िानपान, फुल, टोशप,
माला, शबशेष उपिार आशद प्रदान गनि सक्ने छन।
10. कायिक्रममा िरे क भाशषक संस्िाले एकएक वटा मनोरन्जनात्मक िेल िेलाउन सक्ने छन।
िर कुन िेल िेलाउने शकराया िङकङबाट खस्वकृिी शलन पने छ।
11. िेल िेलाउदा समाजलाई अपाच्यहुने िेलिरु िेलाउन शदईने छै न।
12. कुनै शबवादको सृजना भएमा शकराया िङकङको शनणिय अखिम हुनेछ।

नकराया हङकङले प्रदाि गिे दनिणा सम्बन्धि नियम
1. जुन संस्िािरुले शकराया िङकङलाई जशि दशिणा प्रदान गरे को छ िेशिनै दशिणा सो
संस्िालाई प्रदान गररने छ।
2. अन्य संस्िािरुले शकराया िङकङलाई पशिला दे उसेभैलोमा बोलाएको छ र दशिणा
शनधािरण भएको छै न भने सो संस्िालाई शकराया िङकङले ५०० िङकङ डलर प्रदान
गनेछ।
3. शकराया िङकङले अन्य संघसंस्िािरुलाई प्रदान गरे का दशिणा शकराया िङकङको
साधारण कोषबाट िचि गररने छ।
अनुसुशच–२

कला प्रस्तुनि
दे उसे भैलो कायिक्रममा स्िाशनय शकराि राई कलाकारिरुलाई प्रोत्सािन गनि ििा उशनिरुको कलालाई
प्रवदि न गनि ििा शकराि राई यायोक्खा िङकङमा समेट्न उशनिरुको कला प्रस्तुशि गररनेछ । कला
प्रस्तुशिमा नृत्य, िाँस्यब्याङग, शगि, संशगि आशद हुनेछ। कलाकारिरु बशिमा ५ जना राखिनेछ।

निर उभ्याउिी
कलाकारिरुलाई सम्मान स्वरुप शशर उभ्याउनी िङकङ डलर ३०० प्रत्येक जनालाई कायिक्रमको
अिमा प्रदान गररनेछ। दे उसे भट्टाउनेलाई समेि कलाकारको रुपमा शशर उभ्याउनी गररनेछ।

नबगि सालका कलाकारहरु
1.
2.
3.
4.
5.
6.

भट्टयाउने - युक कृष्ण राई
नृत्यकार - अपिणा साम्पाङ राई (मै मोरीलाई लान)
नृत्यकार - रे श्मा साम्पाङ राई (िखिरमै यस्तो शमक्स)
नृत्यकार - प्रशन्ना चाखिङ राई (मलाई नाचौ नाचौ लाग्यो)
नृत्यकार - एशलना कोयु राई (चाशिन्दै न शिरा,चाशिन्दै न मोशि)
नृत्यकार - सम्िना बाशिङ् राई (माया शपरिी)
अनुसुशच–३

निमन्त्रणा गिुुपिे
दे उसेभैलो कायिक्रममा शनम्न संघसंस्िा र ब्यखक्तिरुलाई शकराया िङकङले शनमन्त्रणा गनेछ।
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1. आशदवासी जनजािी मिासंघ, िङकङ (प्रमुि अशिशि)।
2. आशदवासी जनजािी मिासंघका सदस्य संस्िािरु
3. अन्य शकराया िङकङलाई दे उसेभैलोमा शनमन्त्रणा गने संस्िािरुलाई।
4. शकराि राई अध्यि भएका संस्िािरुलाई।
5. शकराया संरिक पररषदलाई।
6. शकराया सल्लािकारिरुलाई।
7. प्राज्ञिरुलाई।
8. शवभाशगय सशमशििरुलाई।
9. भु.पु. कायिसशमशि सदस्यिरुलाई
10. आशजवन सदस्यिरुलाई।
11. सुप्तुलुङ सियोग दािािरुलाई।

भानिक निमन्त्रणा पत्र
भाशषक संस्िािरुले के कशि जनालाई शनमन्त्रणा गनुि पने िो, बैठकमा शनणिय गरर सोशि अनुसारको
शनमन्त्रणा पत्र छपाई बाँशडनेछ।
संस्था
चाखिङ िाम्बाशिम
दु शम फखिशकम
साम्पाङ जुिेिा
पुमा िुप्िाबाङिाला
बािावा खिम
िुलुङ सामा
कोयु/कोयी शकम,
बाशिङ मुलुखिम
शकराया िङकङ
जम्मा थाि:

छपाई थाि

छपाई
– कायिलय संचालन ििा प्रचारप्रसार शवभाग
नबवरण
दे उसेभैलो कायिसुशच (बैठकमा छलफलको लाशग)
दे उसेभैलो शनमन्त्रणा (बैठकको शनणिय अनुसार)
पत्रचार (प्रमुि अशिशि ििा अशिशििरुलाई)
दे उसेभैलो ई-पोस्टर (सामाशजक संजालको लाशग)
दे उसेभैलो ई-पोस्टर (सामाशजक संजालको लाशग)
भांशषक नेम प्लेट (नाङलोमा राख्न)
दे उसेभैलो शगि (युएसशब शडस्क)
उपखस्िशि िािा
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छपाई थाि

अनुसुशच–४

खािपाि
– सुशम्नमा भािा ििा िानपान शवभाग
िानपान मेनु बैठकले शनणियगरे अनुसारका हुनेछ। जस्तैैः

1. सफ्ट शडि ङकस:
कोक, फ्यान्टा, स्प्राईट, पानी
2. जुस:
एप्पल जुस, ओरे न्ज जुस, लेमन शट
3. शबयर:
ब्लुगिल
4. वाईन:
येल्लो टे ल
5. िाडि शडि ङकस:
ब्ल्याक लेभल
6. आईस:
मेि कोिु
•
•

दाल/भाि/सखि/अचार
सुङगुर/कुिुराको िरकारी

निजुट
•

फलफुलिरु:

एक्सेसोररज
1. कप, प्लेट, चम्चा, काँटा, गारवेज ब्याग
2. स्टाटर, कोईला, ग्लोब, शचम्टा, कैशच

अिुमानिि खर्ु
नववरण
िानपान
छपाई
यािायाि
सरसजावट
शशर उठाउनी
शवशवध
अिुमानिि खर्ु:

संख्या

प्रनि ब्यन्धक्त अिुमानिि खर्ु
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अनुसुशच–५

कायुक्रम
शमशि : ____________
समय : शदउँ सो २ बजे
स्िान : सुप्तुलुङ खिम, िङकङ ।

बस लाग्ेेः
समयैः १:०० बजे
स्िानैः बगैंचा अगाडी
सम्पकिैः __________

कायुक्रम िानलका :
िानपान (२:००–४:०० बजे सम्म)
औपचाररक कायिक्रम - आशन ग्रिण (४:०० बजे)
स्वगि ििा संयुक्त दे उसेभैलो शनयम बाचन
उद् घाटन
शुभकामना – प्रमुि अशिशि
समापन– अध्यि
दे उसेभैलो भट्टाउने (४:३० बजे)
कला प्रस्तुशि
1. कलाकार
2. कलाकार
3. कलाकार
4. कलाकार
5. कलाकार
9. दशिणा प्रदान गनि अव्हान
10. आशशिबाद दे उशसरे ििा समापन (७:०० बजे)
11. रमाईलो नाचगान (७:००–८:०० बजे)
12. शफिाि (८:०० बजे)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

अनुसुशच–६

कायु बााँिफााँि
1. निली संकलि िथा संस्कृनि नवभाग
एक भट्याउने माशनस, एक मादल , ४/५ जना नृत्यकार/कलाकारिरु ियार गने।
2. संगठि नबस्तार िथा समन्वय नवभाग
साउण्ड शसस्टम, लाईशटङ, पानी, टोईलेट, टे बल, कुशसि ब्यावस्िापन गने।
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3. सुप्तुलुङन्धखम निमाुण िथा ममुि नवभाग
९ वटा नाङलो, ९ वटा शदयोबशि, ९ वटा संस्िाको नाम र नाम अडाउने स्ट्याण्ड ियार पाने।
4. खेलकुद, संगीि िथा सनहत्य नवभाग
फोटो ग्राशफ, न्युज ररपोशटङ, गशिशवशध िािा ियार गने, वेभसाईटमा पखब्लस गने।
5. कायुलय संर्ालि िथा प्रर्ारप्रसार नवभाग
सुचना, पत्रचार, शनमन्त्रणा वाँडफाँड, प्रचार प्रसार गने।
6. मौनलक संकलि िथा सरसजावट नवभाग
सुप्तुलुङखिम सरसजावट गने, शिशलशमशल पाने, उपखस्िशि िािा संचालन गने।
7. सम्पनि िथा कोि–अनभवृन्धि नवभाग
अनुमाशनि िचिको कोष ब्यावस्िापन गने, आशििक संकलन गने।
8. सुनिमा भान्सा िथा खािपाि नवभाग
िानपान ियारी, भािे ब्यावस्िापन, शकचन सरसफाई गने।
9. नसनक्रमा नबिरण िथा सेवासत्कार नवभाग
िानपान सजावट, शबिरण, िानपान स्िल सरसफाई गने।
10. पारुहाङ ढु वािी िथा ओसारपसार नवभाग
सर-सामाग्री िु वानी, भण्डार, शभआईपी ओसार पसार गने।
11. बाल, मनहला, प्रौढ िथा अनिनथ नवभाग
फुलमाला ियार गने, अशिशि स्वगि ब्यावस्िापन गने।
12. नकराि धमु संरिण िथा संस्कार नवभाग
उद् घाटन शदयोबशि, सुशम्नमा पारुिाङको फोटो ियार गने।
13. फोहरमैला ब्यावस्थापि िथा सरसफाई नवभाग
कायिक्रम स्िल सरसफाई, फोिरमैला ब्यावस्िापन गने।
14. यािायाि, रोजगार िथा ब्यावसाय नवभाग
सिभाशगिरुलाई यािायाि सेवा ब्यावस्िापन गने।
15. आपिकानलि सहयोग िथा सुरिा नवभाग
सुरिा ििा प्रािशमक उपचारका वस्तुिरु ब्यावस्िापन गने।
(समाप्त)
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