
 
P

ag
e
1

 

 

 
सम्पादकीय 

ओखर उत्पादनको हब बनाऔ ं
 

डिडिजन वन कायाालय रुकुमपूवाले टकीबाट दााँते 
ओखरका ववरुवा ल्याएर जजल्लाका कृषकहरुलाई 
बााँिेको छ। १६ हजार फनार जातको ओखरको डबरुवा 
वकसानहरुलाई बााँड्नकुा साथै यही साता अडियानकै 
रुपमा रोप्ने काम पडन िइसकेको छ।  

 

तीनवटा पाडलका मातै्र िएको हाम्रो रुकुमपूवा उच्च 
पहािी ििूाग िएको जजल्ला हो। यहााँको िौगोडलक 
अवजथथडत, हावापानी र प्राकृडतक अवथथाले पडन ओखर 
लगायतका फलफूल खेती राम्रो हनेु ठाउाँ हो। डसाँचाइ 
नहनेु उच्च पहािी के्षत्रका डिरालो खेतबारी बााँझै रहेको 
बेला सरकारी तहबाटै नगदे फलफूलको रुपमा रहेको 
ओखरको ववरुवा पाउाँदा यहााँका कृषकहरुमा खसुी 
छाएको छ।  

 

थथानीय सरकारको सवियता, जजल्लाका सरकारी 
डनकायहरुको पहल र थथानीयबासीको चासो, माग र 
उत्सकुताले रुकुमपूवामा डनवााहमखुी खेतीिन्दा नगदे 
फलफूल तथा तरकारी खेती बढ्दै जान थालेको छ। 
ववषादी र रासायडनक मलडबना खेतीपाती गना नै आाँट 
नगने अवथथामा रुकुमपवूालाई अगााडनक जजल्ला घोषणा 
गनुा आफैमा डनकै चनुौतीपणूा कदम डथयो। अवहले दााँते 
ओखरको खेतीका लाडग टकीदेजख ल्याइएका ववरुवाहरु 
एकै ददन १६ हजारको संख्यामा रोपण गनुाले यहााँका 
कृषकहरुमा आशा पलाएको छ। डनवााहमखुी खेतीिन्दा 
माडथ उठेर नगदे बालीको रुपमा तरकारी तथा फलफूल 
खेतीले आफूहरुको जीवनथतर केही माडथ उठ्छ वक िने्न 
यहााँका बाडसन्दाको ववश्वास छ। जजल्लाबासीको आशा एवं 
ववश्वास, थथानीय सरकार र सरकारी डनकायको पहल एवं 
प्रयासलाई सफल बनाउन ओखर लगायतका फलफूल 
खेतीमा जजल्लालाई आत्मडनिार र नमनुा बनाऔ।ं 
ववदेशसम्म डनयाात गने गरी रुकुमपूवालाई ओखर 
उत्पादनको हब बनाऔ।ं 
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एकै लदन रोलपर्ो १६ हजार दाँते ओखरका लर्रुर्ा 

ओखरको ववरुवा रोप्दै सासंद पूणाबहादरु घती, गाउाँपाडलका अध्यक्ष होमप्रकाश शे्रष्ठ र उपाध्यक्ष सववना बढुा 
  

वषौंदेजख बााँझो रहेका रुकुमपूवाका खाली जग्गामा केही 
ददनदेजख चहलपहल रह्यो। थथानीय बाडसन्दा खािल खने्न, 

मलको व्यवथथापन गने र डबरुवा लगाउने काममा व्यथत 
िए। व्यजिगत र सामूवहक रूपमा कलमी टकीका दााँते 
ओखर लगाउन व्यापक तयारीमा जटेु।  

 

डिडिजन वन कायाालय रुकुमपूवाले वकसानको आम्दानी 
बढाउन ओखरका डबरुवा खररद गरेर वकसानलाई बााँिेको 
डथयो। “डसतै्तमा डबरुवा पाएपडछ बााँझो जग्गामा धमाधम 
लगाइयो” िमेू गाउाँपाडलका-३ झमु्लाबाङका रामबहादरु 
बढुा मगरले िनु्नियो, “डबरुवा हकेुपडछ आम्दानी पडन राम्र ै
होला िने्न आशा छ।”  

 

डिडिजन वन कायाालयले टकीबाट फनार जातका डबरुवा 
ल्याएको हो।तीन-चार वषामै फल्ने ओखरका डबरुवा दईु 
वषा टकीमै हकेुका डथए।जजल्लामा मङ्गलबार एकै ददनमा 

सोह्र हजार टकीबाट ल्याइएको दााँते ओखरका डबरुवा 
रोवपएको छ।  

 

प्रडतडनडध सिा सदथय पूणाबहादरु घती, लजुम्बनी प्रदेशका 
वन तथा वातावरण मन्त्री दगुााप्रसाद चौधरी एवम ्प्रदेश 
सांसद्हरू र जजल्लाजथथत थथानीय सरकारका प्रमखु तथा 
प्रडतडनडधको उपजथथडतमा ती डबरुवा रोवपएको डिडिजन वन 
अडधकृत जजतेन्रडसंह खड्काले बताउन ुियो।  

 

डिडिजन वन कायाालय रुकुमपूवाको आयोजनामा मङ्गलबार 
एकै ददन जजल्लाको ववडिन्न ठाउाँमा गरी सोह्र हजार 
टकीका दााँते ओखर रोवपएको खड्काले जानकारी 
ददनिुयो।   

 

प्रडतडनडध सिाका सांसद् पूणाबहादरु घतीले कृषकको 
आयआजान गराउने उदे्दश्यले सरकारले डनःशलु्क रूपमा 
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बााँिेको ओखरका डबरुवा 
कृषकले राम्रोसाँग रेखदेख गरी 
आम्दानीको मखु्य स्रोत बनाउन ु
पने बताउन ुियो। “जजल्लाको 
माडथल्लो क्षेत्रमा बााँझो रहेका 
जग्गा अब खाली रहने छैनन”् 
उहााँले िनु्नियो, “यसले यहााँका 
जनताको आयथतर पडन बढाउने 
छ।”  

 

जजल्लािरबाट छनोट िएका 
एक सय ३८ जना वकसानलाई 
ववतरण गररएका १६ हजार डबरुवा मङ्गलबार एकै साथ 
लगाइएको डिडिजन वन कायाालयले जनाएको छ। 
प्रत्येक वकसानले न्यूनतम १० बोटदेजख ६६ सम्म 
ओखरको डबरुवा लगाएका छन।् िमेू गाउाँपाडलका-३ 

झमु्लाबाङमा सासंद पूणाबहादरु घती, जजल्ला समन्वय 
सडमडतका उपप्रमखु मोहनबहादरु केसी, गाउाँपाडलका 
अध्यक्ष होमप्रकाश शे्रष्ठ, उपाध्यक्ष सववना बढुा लगायतले 

डबरुवा रोपेर सरुुवात गनुािएको डथयो। डसथने 
गाउाँपाडलका-५ रुमालबारामा मन्त्री दगुााप्रसाद चौधरी 
लगायत जनप्रडतडनडधहरु र पथुाउत्तरगंगा गाउाँपाडलकामा 
डिडिजन वन कायाालयको कमाचारीसाँग ै विाका 

जनप्रडतडनडधको उपजथथडतमा दााँते ओखरको डबरुवा रोप्ने 
काया सरुु गररएको डथयो। 

कखरा िट कमबाट 
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महतमा साप्तालहक सरसफाइ अलभर्ान शुरु 

   

 बालाराम शेपााली 

रुकुम पूवाको िमेू गाउाँपाडलका विा नं. ६ महतमा हरेक 
हप्ताको शडनबार बजार सरसफाइ गना थाडलएको 
छ।महत बजारलाई व्यवजथथत र सनु्दर बजारको रुपमा 
थथावपत गना साप्तावहक सरसफाई कायािम शरुु गररएको 
फोहोर व्यवथथापन सडमडत अध्यक्ष लष्मी  बढुाले 
बताउन ुियो। 

 

सरसफाइको महत्व बझेुर गाउाँले सबै डमलेर साप्तावहक 
रुपमा सरसफाइन गने डनणाय गररएको अध्यक्ष बढुाले 
बताउन ुियो।‘हेदाा र सनु्दा सामान्य लागे पडन बजार र 
गाउाँघर सरसफाइको काया महत्वपूणा र गम्िीर डबषय हो, 
अध्यक्ष बढुाले िनु्नियो, ‘हामी व्यजिगत रुपमा जडत 
सरसफाइ गरे पडन हाम्रो वरपरको वातावरण सफा 
निएसम्म हामी थवच्छ र सफा छौं िन्न सवकदैन।्  

 

उहााँका अनसुार हरेक हप्ताको शडनबार डनजित क्षेत्र 
तोकेर त्यसडित्र पने सावाजडनक थथल सरसफाइ गने 
योजना रहेको छ। त्यथतै सडमडतले उि क्षेत्रमा 
राजखएका डनमााण सामग्रीहरु ढुङ्गा, बालवुा डगट्टी जाली 
दाउरा लगायतका सामग्री राजखएको थथानको पूणा 
सरसफाइ गने सतामा बढीमा एक हप्तासम्म मात्र राख्न 
पाउने डनणाय गररएको छ।  

  

सरसफाइमा अटेरी गरे के गने ? 

 

सरफाइ कायामा अटेरी गरी एक हप्तािन्दा बढी राखेमा 
प्रत्येक ददन रु. १ सयका दरले शलु्क र सरसफाइ 
नगरेमा रु. ५ सय जरीवाना गने डनणाय पडन गररएको 
छ।सडमडतले सम्पूणा नागररकलाई वातावरणीय सरसफाइ 
ववना व्यजिगत सरसफाइको के अथा िनेर प्रश्न पडन 

गरेको छ। डनणाय कायाप्रडत अवहले सबैडतर प्रशंसा र 
उि काया राम्रो िएको िमेू गाउाँपाडलका अध्यक्ष होम 
प्रकाश शे्रष्ठले बताउन ुियो। सरसफाइ अडियानले सभ्य 

नागररक, सभ्य गाउाँ, सभ्य बजारको पररचय ददने िन्दै 
शे्रष्ठले सडमडतको अडियानमा सबैले सहिागी हनु आग्रह 
गनुािएको छ।
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कसरी शुरु भएको थियो अन्तरााथरि य श्रथिक िथहला थदवस ? 
 

अन्तरााविय मवहला आन्दोलनको 
इडतहासलाई हेदाा सन ्१८५६ माचा ८ का 
ददन अमेररकाको न्यूयोका  शहरको कपिा 
कारखानामा काम गने मवहलाहरुले 
आफूमाडथ िएको उत्पीिन, समान कामको 
असमान ज्यालाको ववरोध, दैडनक १८ 
घण्टा कामको समयलाई घटाएर १० 
घण्टामा झानुापने जथता आवाज उठाउाँदै 
हड्ताल गरेका डथए। यो आन्दोलन नै 
ववश्वका मवहलाहरुलाई प्रेररत गने ववश्वको 
प्रथम संगदठत श्रडमक मवहला आन्दोलन बन्यो। 

अठारौँ शताब्दीको अन्तसम्म पडन ववश्वका कडतपय 
मलुकुमा केही कुलीन वगाले मात्र राजनीडतमा िाग डलन 
पाउने काननुी व्यवथथा डथयो । समयको मागअनसुार 
अन्य डनम्न वगाले पडन चनुावमा िाग डलन पाउने 
व्यवथथा हुाँदै गयो । तर, मतको वजन वगाअनसुार फरक 
डथयो । रुसमा १ जना जडमनदार बराबर ५ जना वकसान 
र एक जना पजुीपडत बराबर ३ जना श्रडमकको मत 
माडनन््यो । मवहला मताडधकारबाट वजित डथए ।  

 

१८६५ मा बेलायतका मवहलाले मेनचेथटरमा मवहला 
मताडधकार सडमडत गठन गरी मवहला मताडधकारको 
पक्षमा संकडलत हथताक्षरसवहत समान मताडधकारको 
ववषयमा तयार गररएको ववधेयक १८६७ मा जोन 
थटुआटा डमलमाफा त डिवटस संसद्मा पेस गरे । मवहला 
मताडधकारको ववषयले संसद्मा औपचाररक प्रवेश पाएको 
यो पवहलो घटना डथयो ।  

 

मवहला मजुिलाई श्रमजीवी वगाको आन्दोलनसाँग जोिेर 
आमूल पररवतानको अडियानको नेततृ्व गदै क्लारा 
जेटवकनलगायत मवहला डनरन्तर वियाशील रहे । सन ्

१८६८ मा कालामाक्र्सले मवहला अडधकारको प्रश्नलाई 
सशि ढंगले उठाउाँदै रोजगारीमा मवहलाले अवसर 
पाउनकुासाथै जशश ुथयाहार लगायतको व्यवथथा गररनपुने 
मागमा जोि ददए । श्रडमक मवहलालाई ववश्व श्रडमक 
आन्दोलनमा सहिागी हनु आग्रह गरे । 
 

१८७१ को पेररस कम्यनु (१८ माचा-२८ मे) को 
असफलतापडछ पुाँजीवादी शासकले श्रडमक आन्दोलनलाई 
डनमामतापूवाक दबाउन थाले । यो अवथथालाई जचना र 
श्रडमक वगाको मजुिका लाडग सामाजजक जनवादी श्रडमक 
पाटीको गठन ियो । मवहला श्रडमक पडन त्यसमा 
संगदठत हनु थाले । यसरी श्रडमक मवहला राजनीडतक 
दलमा समेत सहिागी हनु पगुे । 
 

१८८९ मा पेररसमा श्रडमकहरूको ऐडतहाडसक अन्तरााविय 
सम्मेलन ियो । त्यहााँ समान कामको समान पाररश्रडमक 
हनुपुने कुरा उठ्यो । मवहला अडधकारको बारेमा 
व्यवजथथत, थपष्ट र सशि रूपमा समानताको कुरा उठेको 
यो नै पवहलो घटना डथयो । १८९० बाट मवहला 
मताडधकारमा काम गदै आएका संगठन एकजटु हनु 
थाले । 
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अमेररकाका ववडिन्न मवहला संघहरू डमलेर अमेररकी 
राविय मवहला मताडधकार संघ गठन गरे । त्यसले 
अमेररकामा मताडधकारसम्बन्धी आन्दोलनलाई सशि 
ढंगले अगाडि बढाउन थाल्यो । त्यसको प्रिाव अन्य 
देशमा पडन पना थाल्यो । डिवटस संसद्मा मवहला 
मताडधकारका बारेमा कुरा उठेको २५ वषापडछ १८९३ 
मा मवहलाले मताडधकार पाउने ववश्वकै पवहलो देशको 
रूपमा न्यजुजल्यान्िका मवहलाले मताडधकार प्राप्त गरे । 
त्यस घटनाले ववश्विरका मवहलामा आशाको वकरण 
फैलन थाल्यो ।  

 

१८९२ बाट क्लारा जेटवकनको सम्पादनमा जमानीको 
श्रडमक मवहला आन्दोलनको मखुपत्र समानता पाजक्षकको 
माध्यमबाट अन्तरााविय क्षेत्रमा नै मवहलाबीच सचेतना 
अडियानका लाडग प्ररेरत गना थाल्यो । त्यथतै १८९७ को 
आठ माचाका ददन त्यहॉको मजदरु आन्दोलन साँगसाँग ै
कामको घण्टा घटाउने र समान ज्याला ददने व्यवथथा 
होस ् िनेर अमेररकाको न्यूयोका  शहरमा श्रडमक 
मवहलाहरुले पनुः ववशाल जलुसु प्रदशान गरे। वयनै 
आन्दोलनको पषृ्ठिडूममा सन ् १९०७ मा जमानको 
थटुटगािामा १३ देशका समाजवादी मवहलाहरुको प्रथम 
अन्तरााविय सम्मेलन सम्पन्न ियो। उि सम्मेलनले 
अन्तरााविय समाजवादी नेत ृक्लारा जेजककनलाई महासजचव 
चनेुको डथयो। सम्मेलनको लगतै्त सन ्१९०८ माचा ८ 
मा क्लारा जेजककनको नेततृ्वमा अमेररकाको न्यूयोका  
शहरमा श्रडमक मवहलाहरुले मताडधकारको माग राखेर 
संघषा गरे।  

सन ्१९०९ को आठ माचाका ददन अमेररकाको जशकागो 
शहरमा श्रडमक मवहलाहरुले राजनीडतक अडधकारको माग 
गदै अझ व्यापक र शजिशाली आन्दोलन गरेका डथए। 
आन्दोलनप्रडत अमेररकी जनताको चासो र समथान बढ्दै 
गएपडछ सन ् १९२० अगथत २६ का ददन अमेररकी 

संववधानको उन्नाइसौं संशोधनद्वारा मवहलाहरुलाई 
मताडधकार ददन अमेररकी सरकार बाध्य ियो। सन ्
१८४८ को जलुाई १९ र २० मा अमेररकाको 
सेनेकाफल्स (न्यूयोका ) मवहला सम्मेलनले पाररत गरेको 
मवहलाहरुको समान मताडधकारको माग पूरा गराउन 
अमेररकी मवहलाहरुले ७२ वषा लड्नपुरेको अमेररकी 
मवहला आन्दोलनको इडतहासमा पाइन्छ। 

ववश्व मवहला मजुि आन्दोलनलाई संथथागत रुप दददै 
अन्तराावियकरण गने कुरामा समाजवादी मवहला नेता 
क्लारा जेजककनको प्रमखु िडूमका रहेको छ। सन ्
१९१० मा िेनमाका को कोपेनहेगनमा िएको 
मवहलाहरुको दोस्रो अन्तरााविय सम्मेलनमा क्लारा 
जेजककनको ८ माचालाई अन्तरााविय श्रडमक मवहला 
ददवसको रुपमा मनाउने प्रथताव सवासम्मतले पाररत 
िएको डथयो। सम्मेलनले ८ माचाको संघषाशील 
परम्परालाई थथावपत गदै ८ घण्टा श्रम समय लाग ुगने, 

मात ृ जशश ु कायािम सिालन गने, मवहलाहरुले पडन 
राजनीडतक कायामा सवियरुपमा िाग डलन पाउनपुने 
जथता मागहरु अजघ सारेको डथयो। सो सम्मेलनपडछको 
सन ् १९११ को आठ माचादेजख यसलाई अन्तरााविय 
श्रडमक मवहला ददवसको रुपमा मनाउन थाडलएको हो। 

सन ्५० को दशकदेजख ववश्वव्यापीरुपमा मवहला सम्बन्धी 
ववषयले ठूलो महत्व पाउाँदै जान थाल्यो। सन ् १९७५ 
लाई संयिु रािसंघले अन्तरााविय नारी वषाको रुपमा 
मनाउने डनणाय ग¥यो र १९७५ देजख १९८५ को 
दशकलाई ववश्विरर नारी दशकको रुपमा मनाइयो।  

यही प्रिावथवरुप नेपालमा नारी दशककै कालदेजख 
अन्तरााविय श्रडमक मवहला ददवस मनाउने प्रचलन शरुु 
ियो। तर नेपालको डनरंकुश सामन्ती पिायती 
व्यवथथाको कारण िेला हनेु, संगदठत हनेु अडधकार 
नपाउाँदा नेपाली मवहलाहरुले लकु्दै डछप्दै, कडतपय ठाउाँमा 
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पिायती शासनको दमनको प्रडतरोध गदै र यातना सहाँदै 
आठ माचाको गौरवशाली इडतहासलाई थमरण गदै आएको 
पाइन्छ। 

नेपाली मवहला आन्दोलनको इडतहास हेदाा सवाप्रथम 
नेपालको एकीकरणपडछ बेलायती साम्राज्यवादसाँगको 
नालापानी र कॉगिाको यदु्धमा इन्रेणी थापा र 
साववत्रीदेवी जथता देशिि मवहलाहरु ठूलो वहम्मतका 
साथ लिेका डथए। वपठू्याँमा बच्चा बोकेर यदु्धमा 
होडमएका नेपाली मवहलाहरुको वीरता देखेर अंग्रजे 
सेनाको सातो गएको कुरा इडतहासमा पाइन्छ।  

नेपाली मवहलाहरुको संगदठत आन्दोलन िने योगमाया 
न्यौपानेले शरुु गरेकी डथइन।् िोजपरु, मजवुा बेसीकी 
योगमाया न्यौपानेले आध्याजत्मक तरीकाबाट राणाशाहीको 
डबरोध गदै नारीहरुको वहतको डनजम्त कल्याणकारी 
सामाजजक सधुार र परुोवहतवादका अमानवीय चलनहरुको 
खारेजी लगायतका चौववस माग अजघ सारेर आन्दोलनमा 
उडत्रएकी डथइन।् राणाशाहीले उनीहरुको माग पूरा 
गनुाको साटो चार शहीदलाई फॉसी ददएपडछ डनराश िएर 
वव.सं. १९९८ मा आफ्ना ६४ अनयुायीसवहत अरुण 
नदीमा जल समाडध डलएकी डथइन।् 

नेपाली मवहलाहरुको संगदठत आन्दोलनको चचाा गदाा 
वव.सं. १९७५ मा मोरङमा योगमाया कोइराला, 
मोहनकुमारी कोइराला, ददव्या कोइरालाहरुले मवहला 
सडमडत गठन गरेको पाइन्छ। वव.सं. २००२ मा 
चन्रकान्ता मल्लले स्त्री जशक्षाका माध्यमबाट राजनीडतक 
जागरणको शरुुवात गरेकी डथइन।् वव.सं. २००३ 
सालमा रेवन्ता आचायाको आदशा मवहला संघ, वव.सं. 
२००४ मा कामाक्षादेवी, साधना प्रधान, सहाना प्रधान, 

पणु्यप्रिा ढुङ्गाना, रजनी चम्पा, मायादेवीहरुले मवहला 
संघको माध्यमबाट राजनीडत शरुुवात गरेका डथए। त्यथतै 
वव.सं. २००४ सालमै मोरङ जटु डमल मजदरु 

आन्दोलनलाई सहयोग प¥ुयाउाँदै मवहलाहरु पडन परुुषसाँग ै
आन्दोडलत िएका डथए। यसै आन्दोलनमा जेल परेकी 
काडमनी डगरीलाई नेपालको पवहलो श्रडमक मवहला नेता 
माडनन्छ।मवहलाले पढ्न, प्रवेजशका परीक्षा ददन र िोट 
हाल्न पाउनपुने माग राख्दै पद्म शमशेरकहॉ धनाा र 
डबरोध गदाा वव.सं. २००४ सालमा काठमािमुा साधना 
प्रधान, थनेहलता, कनकलता र सहाना प्रधान जेल परे। 
यसै आन्दोलनको माध्यमबाट नेपाली मवहलाहरुले 
प्रवेजशका परीक्षा ददने र िोट हाल्ने अडधकार प्राप्त गरेका 
डथए। जहॉडनया राणा शासनको कालखण्िमा नेपाली 
मवहलाहरुले गरेका यी संघषापूणा इडतहासलाई आठ 
माचाको सन्दिामा नेपाली मवहलाहरुले थमरण गनुा 
आवश्यक छ। 

जब-जब अन्याय अत्याचारले सीमा नाघ्छ तब त्यहॉ 
जबजाथत डबरोहको शरुुवात हनु्छ। इडतहासको प्रत्येक 
कालखण्िमा जब-जब रािमा संकट आउाँछ वपठू्याँमा 
बच्चा बोकेर रावियता जोगाउन नालापानीको लिाइाँदेजख 
राणाशासन डबरुद्धको २००७ सालको िाजन्त, २०१७ 
सालको शाही कू को डबरोध, २०३६ सालको आन्दोलन, 

२०४६ सालको जनआन्दोलन, २०५२ सालदेजख शरुु 
िएको जनयदु्ध, २०६२/६३ को जनआन्दोलनसम्म 
आइपगु्दा हरेक राजनीडतक लिाइाँको अग्रमोचाामा रहेर 
नेपाली मवहलाहरुले रगत पडसना बगाउाँदै डनणाायक 
िडूमका खेलेको इडतहास साक्षी छ।दश वषे जनयदु्धको 
िममा धेरै समथया र पीिाका बावजदु मवहलाहरु 
जनमजुि सेना बनेर यदु्धमोचाामा खवटनेदेजख डसङ्गो पररवार 
र सामाजजक दावयत्व एक्लै खेपेर आफ्नो क्षमता सबैसाम ु
छलाङ्ग देखाइसकेका छन।् जनयदु्धको िममा मवहला 
डबरुद्धका शास्त्र तोडिएका छन।् शस्त्र उठेका छन।् 
मवहलाहरुका लाडग वजजात रुढीग्ररथत मान्यता तोडिएका 
छन।् यी सबै उपलजब्धहरुलाई पडन आठ माचाको 
सन्दिामा थमरण गनुा जरुरी छ। 
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मगर जालतको मौलिक संसृ्कलत झाँक्री नाच 

 

 चन्रडसंह शे्रष्ठ 

 
अग्लो पहािको फेदीमा छ, लकुुम गाउाँ। संघीयताले 

जन्माएको देशकै कान्छो जजल्ला रुकुम पूवाको िमेू 

गाउाँपाडलका–१ मा पने यो ठाउाँमा खाम मगर जाडतको बसोबास 

छ। वयनै मगर जाडतको मौडलक संथकृडत मध्येको एक हो, 
झााँिी मेला। धामी–झााँिी रुढीवादी र अन्धववश्वासी जीवन 
पद्धडत नै हो तर यहााँका लाडग िने मौडलक संथकृडत पडन हो। 

हरेक वषा साउन पवहलो साता लकुुम गाउाँमा झााँिी मेला लाग्ने 

गछा। 

 

गाउाँछेउको पूवाडतर अवजथथत चौतारोमा अग्ला धपुी सल्लाका 
रूख छन,् त्यही धपुी सल्ला िएको ठाउाँमा िेला हनु्छन,् 

गाउाँिरका झााँिी। १ र २ साउनलाई छािेर आउने सोम, 

मंगल र शडनबारमध्ये एक ददन यो मेला आयोजना गने प्रचलन 

रहेको बताउाँछन,् थथानीय झााँिी समूहका अध्यक्ष जोधे पनु। 

उनका अनसुार धेरै वषा पवहले यहााँका थथानीयलाई ितूप्रेतले 

सताएपडछ त्यसलाई िगाउन तन्त्रमन्त्र प्रयोग गररएको डथयो। 

डतनै झााँिीले गाउाँबाट ितूलाई लखेटेको खडुसयालीमा हरेक 

वषा यो मेला आयोजना गररन्छ।  

 

ववडध जानेका र तन्त्रमन्त्र बझेुका झााँिी घरघरै िएको लकुुम 

गाउाँमा हरेक वषा ३०-४० जना झााँिी एक ठाउाँमा िेला 
िएर नाच्दा माहोल छुटै्ट हनु्छ।थथानीय ववुद्धजजवी रुजजधन 

घती मगरका अनसुार “अनहुारमा मोसो दलेका र झााँिी बस्त्र 

८ पर्यटन 
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पवहररएका ताजन्त्रकको यो जमघट अथाात ्झााँिी मेला लकुुम 
र िमेू गाउाँपाडलकाको मौडलक संथकृडत र जचनारी पडन हो।”  

 

गाउाँमा रहेका हरेक थरबाट कम्तीमा एक जना झााँिी नाच्न 

तयार हनुपुछा। झााँिी पठाउन नसक्ने थरलाई िने जररवाना 
तोवकएको छ। झााँिी िएर पडन सहिागी नपठाउनेलाई १ 

हजार र झााँिी नै निएकालाई ७ सय रुपैयााँ जररवाना लाग्ने 
थथानीय डनयम रहेको छ। यसरी जररवाना बापत उठेको 
रकम त्यही झााँिी समूहले मेला व्यवथथापनमा खजचान्छ।  

 

िमेू गाउाँपाडलकाका पूवा अध्यक्ष रामसरु बढुाका अनसुार यथता 
संथकारमा झााँिीका सहयोगी अथाात ् चेलालाई िान्जा िने्न 

चलन छ। वयनै िान्जा पडछ गएर झााँिी बन्छन।् िान्जा बन्न 

चाहनेमा धेरैजसो यवुा हनु्छन।् पाहनुालाई डसथनोले पोलेर 

थवागत गररने यो मेलामा सहिागी हनु थथानीय मात्र होइन, 

वरपरका गाउाँले पडन मररहते्त गछान।्झााँिी मेला र डसथनो 
मेला डनकै्क ठूलो रौनकका साथ मनाइन्छ। 

 

संक्षपेमा पयाटकीय गन्तव्य झााँिी नाच लकुुम 

 

पयाटकीय 
गन्तव्यको नामः 

झााँिी नाच थलो लकुुम 

थथानः िमेू गाउाँपाडलका विा नं. १ जथथत 
लकुुम गाउाँ 

ववशेषता लोप हनेु अवथथामा रहेको  
पूवााधार र अन्य 
सवुवधाको अवथथाः 

 मध्यपहािी लोकमागाबाट सहज 
पहुाँच  

प्रथताववत गन्तव्य 
नजजकका अन्य 
आकषाक गन्तव्य 

 नजजकै जारी खोला र धपुी 
सल्लाको रुख, मगर घना बजथत 
र यस वररपररका रमाइला 
पररदृश्य 

 सिकको सहज पहुाँचले गदाा 
सबैडतरबाट आवतजावत गना 
सवकने 

 

पयाटकले समय 
व्यतीत गना सक्ने 
आधार 

 परम्परादेजख चल्दै आएको यो 
पवा १ हप्तासम्म चल्ने िएकोले 
उि अवडधिर आन्तररक तथा 
बाह्य पयाटकहरुले कजम्तमा १ 
हप्ता समय व्यडतत गना सक्ने 
आधार  

 उि पवाका बारेमा अध्ययन 
अनसुन्धान गरी प्रचारप्रसार र 
प्रवर्द्ानमा योगदान परु् याउन 
सवकने 

 
लोकवप्रयता मौडलक साँथकृडतमा आधाररत पवा, 

यसका लाडग सम्बन्धमा ववडिन्न 
थतरबाट अध्ययन अनसुन्धानका 
लाडग थथलगत अवलोकन िइरहेको 
 

सरुक्षा प्रबन्ध/संरक्षण सरुक्षा तथा संरक्षण उजचत प्रबन्ध 
निएको 
 

हालसम्मको िौडतक 
तथा ववत्तीय लगानी 
र प्रडतफल 

ववदेशका रहेका थथानीय 
बाडसन्दाहरु र व्यजिहरुबाट झााँिी 
नाच थथलको ववथतार तथा 
दशाकहरुको लाडग बथन सजजलो 
हनेु प्यारावफटको व्यवथथाका साथै 
राक्सो डनकाल्ने थथानको संरक्षण 
िएको िएता पडन न नासरकारी 
तवरबाट हालसम्म पयााप्त योजना 
तथा लगानी निएको 
 

ववकास गना सवकने 
सम्िावना 

झााँिी पवाथथल, राक्सो डनकाल्ने 
ठाउाँको िौडतक पूवााधारको 
ववकासका साथै झााँिी पवामा 
संलग्न झााँिी र िान्जाहरुलाई 
प्रोत्सावहत गदै पडछल्लो पथुतामा 
यसको महत्वबोध गराई संरक्षण र 
जगेनाामा जोि ददने 
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चुनबाङ र लसमखोिाका 

पसि अनुगमन 
 

 बालाराम शेपााली  

 

िमेू गाउाँपाडलका विा नं. ८ डसमखोला र विा 
नं. ९ चनुबाङका पसल अनगुमन गररएको छ। 
यही फागनु १४ गते जजल्ला प्रशासन कायाालय, 

घरेल ुउद्योग कायाालय र उद्योग वाजणज्य संघको 
संयिु टोलीले पसल अनगुमन गरेको हो। 

 

अनगुमनका िममा दईु विाका २१ वटा 
पसलबाट १४ हजार ५ सय ४० रुपैयााँ 
बराबरको सामान बरामद गरेर नष्ट गररएको 
डथयो। डमडत गजु्रकेा सामानहरु जलाएर नष्ट 
गररएको उद्योग वाजणज्य संघ रुकुमपूवाका 
अध्यक्ष यज्ञप्रकाश मल्लले जानकारी ददनिुयो। 

 

बजारमा िएका म्याद गजुज्रएका सामानहरु डबिी 
िइरहेको पाइएको र यथता सामान डबिी गना 
नडमल्ने िएकाले प्रत्येक बजारमा गएर अनगुमन 
गरररहेको घरेल ुतथा साना उद्योग कायाालय 
रुकुमपूवाका अडधकृत मधकुर िााँगीले बताउन ु
ियो। म्याद गजु्रकेा खाद्य वथत ुसेवन गरे 
थवाथ्यमा हानी हनेु िन्दै िााँगीले यथता खाद्य 
वथत ुडबिी नगना व्यापारीहरुलाई सझुाव 
ददनिुयो।  

 

बजार अनगुमनमा घरेल ुतथा साना उद्योग 
अडधकृत मधकुर िााँगी, उद्योग वाजणज्य संघ 
रुकुमपूवाका अध्यक्ष यज्ञप्रकाश मल्ल, िमेु 
गाउाँपाडलका विा नं. ९ का अध्यक्ष डबनोद बढुा, 
जजल्ला प्रशासन कायाालय, घरेल ुतथा साना 
उद्योग कायाालयका कमाचारी, प्रहरी एवं 
जनप्रडतडनडधहरुको सहिाडगता रहेको डथयो। 

९ 

बाल प्रडतिा थतम्िका लाडग अनरुोध 

िाइबवहनीहरु, तपाईंहरुले जचत्र बनाउाँदा सेतो कागज 
(ह्वाइट पेपर) वा ड्रइङ पेपरमा बनाउन ु होला।धसाा 
िएको कापीमा बनाएको तजथबर छाप्न योग्य 
हुाँदैन।जचत्रको तल सानो अक्षरमा आफ्नो नाम, उमेर, 

कक्षा र ववद्यालयको नाम लेख्न निलु्नहुोला। 

जचत्रका साथै िाइबवहनीहरुले कववता, गीत, गजल पडन 
लेखेर पठाउन सक्नहुनेुछ।सावहजत्यक डसजाना वा 
जचत्रहरु गाउाँपाडलकाको केन्र खाबाङबगर, विा 
कायाालय वा हाम्रो इमेल news.bhume@gmail.com 
मा डसधै पठाउन सक्न ुहनेुछ। 

कववता 
प्यारो सू्कल 

 

औधी माया गनुाहनु्छ मेरा प्यारा गरुु 

थकूलको गणुको कहााँबाट गरुाँ मैले शरुु। 

 

आमाजथतै गनुाहनु्छ गरुुआमा माया 
जशक्षा डलन्छु बेलैमा हनु्न दायााँ बायााँ। 

 

धेरै राम्रो प्रगडत र पढाइ यहााँ हनेु 

मीठा मीठा शब्द प्रयोग सबका मन छुने। 

 

खाबाङमा पडन यसले राम्रो नाम पायो 
कोजाा नै राम्रो थकूल िनी नाम आयो। 

 

यहीबाट कोही िाक्टर कोही पाइलट बने 

लाग्छ मलाई पाप हजरु नराम्रो िने। 

 

मेरो प्यारो थकूल राख्न ुनाम यहााँ उच्च 

सधैंिरर अमर रहोस ्यडत िए पगु्छ। 

 

ददलकुमारी नेपाली 
थकूल : श्री नेपाल राविय आधारितू ववद्यालय 

िमेू-८, कोजाा, रुकुमपूवा 
 

१० बाल प्रतिभा 
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लोकसेवा आयोग, जशक्षक सेवा आयोग, हाजजरी जवाफ प्रडतयोडगताका लाडग उपयोगी 
१.      एडसया िेिलपमेन्ट डलिरडसप अवािा, २०२२ बाट सम्माडनत हनेु नेपाली को हनु ्?  

 सरेुन्र िट्टराई  

– मलेडसयाजथथत ववश्विर अनसुन्धान/खोजमा काया गदै आएको ररसचा अन्िर डलटरल एक्सेस नामक संथथाले 
नेपालका सरेुन्र िट्टराईलाई अन्तरााविय अवािाबाट सम्माडनत गरेको ।  

३. अन्तरााविय सङ्गीत ददवस कवहले मनाइन्छ ? 

 जनु २१ (सङ्गीत ददवसको सरुुवात सन ्१९८२ मा फ्रान्सबाट िएको माडनन्छ ।नेपालमा वव.सं. २०५५ देजख 
यो ददवस मनाउन थाडलएको ।) 

४. मानव जाडतको िावी पथुतामा सधुार ल्याउने उद्दशे्यका साथ ववकडसत गररएको जेनेवटक्स इजन्जडनयररङलाई के िनी 
जचडनन्छ ? 

 यजेुडनक्स  

५. नेपालका प्रमखु पयाटकीय गन्तव्य एवं सोसाँग सम्बजन्धत ववववध गडतववडध समेवटएको एपलाई के िनी जचडनन्छ ? 

 वेलकम नेपाल  

६. नयााँ ग्रह पत्ता लागकेो सैद्धाजन्तक आधार प्रथततु गने नेपाली वजै्ञाडनक को हनु ्? 

 समुन सत्याल 

८. डलच्छवव डलवप नामक कृडतका लेखक को हनु ्? 

 िा. नयनाथ पौिेल  

११. मजन्ियल महासजन्ध कवहले जारी िएको हो ? 

 सन ्१९९९ मे ८ (यो सजन्ध सन ्२००३ नोिेम्बर ४ बाट लागू िएको ।) 
१५. ववराटनगर र वीरगञ्जलाई महानगरपाडलका घोषणा कवहले गररएको हो ? 

 वव.सं. २०७४ जेठ १७  

१६. सबैिन्दा धेरै नगरपाडलका िएको जजल्ला कुन हो ? 

 रौतहट (१६ वटा)  
१७. िकुृटी कागज कारखाना कवहलेदेजख बन्द िएको हो ? 

 वव.सं. २०६७ (वव.सं. २०३७ देजख सिाडलत सरकारी थवाडमत्वको यो कारखाना २०४८ सालमा गोल्छा 
अगानाइजेसनलाई ३० करोि ९८ लाख रुवपयााँमा डबिी गररएको डथयो । यो कारखाना कररब ५६ डबघा 
क्षेत्रफलमा फैडलएको छ ।) 

१९. हाल अडतकम ववकडसत राि सबैिन्दा बढी कुन महादेशमा रहेका छन ्? 

 अवफ्रका  
२१. अमेररकी अन्तररक्ष एजेन्सी (नासा)ले कुन ग्रहको एउटा पवातको नाम सगरमाथामा पवहलो पाइला राख्न े नेपाली 

आरोही तेजन्जङ नोगेको नाममा नोगे मोन्टस राखेको छ ? 

 प्लटुो  
२२. भ्रष्टाचार डनवारणका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादरु राणाको पालामा थथावपत अड्डाको नाम के हो ?  

 धमा कचहरी  
  

   संकलन/प्रथततुकतााः  टंक के.सी. गोरखापत्र दैडनकबाट सािार 
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कसरी गने कागती खेती ? 

 

कागती खेती नेपालको मध्यपहाि, वेसी र डित्री मधेशमा 
एक महत्वपूणा नगदे वालीको रुपमा ववकडसत हुाँदै 
आइरहेको छ। व्यावसावयक रुपमा कागती खेतीको लाडग 
तराई र डित्री मधेशको पानी नजम्ने ५०० डमटर 
उचाईदेजख मध्यपहािी क्षेत्रको बेशी, खोंच नदी वकनारा हुाँदै 
१८०० डमटरसम्मको क्षेत्र उपयिु हनु्छ। गणुथतरीय फल 
उत्पादनको लाडग ददनमा ८ देजख १० घण्टा सूयाको प्रकाश 
पने, तापिम ५ देजख ३५ डिग्री सेजल्सयस बीच रहने र 
हथुस ुनलाग्ने थथानहरु उपयिु हनु्छन।् 

 

कागती अडमला जातका फलफूलडित्र पने एउटा उत्कृष्ट 
जातको फलफूल हो। सधैं एकैनासको माग हनेु कागती 
हरेकको िान्सामा अडनवायाजथतै हनु्छ।थवाथ्यका दृवष्टले 
जडत फाइदाजनक छ व्यापारको दृवष्टले पडन त्यजत्तकै उत्कृष्ट 
र फाइदाजनक छ। अवहले कागती काठमािौं लगायत 

मखु्य शहरी क्षेत्रमा कजम्तमा एउटा दानाको १० देजख २० 
रुपैयााँसम्म पदाछ। 

 

पडछल्लो समय कृषकहरु कागती खेतीतफा  आकवषात छन।् 
तर, व्यावसावयक रुपमा खेती गने प्रणाली िने कमै 
व्यजिहरुले गरेका छन।् कागतीको रस उद्योग क्षेत्रमा पडन 
उजत्तकै माग रहेको छ। कागती रसमा डिटाडमन सी प्रशथत 
मात्रामा पाइने हनुाले थवाथ्यको लाडग महत्वपूणा फल हो।  

 

कागती खेती गना पवहले त वकसानले आफ्नो िगुोल, माटो, 
हावापानी, लगानी र बजार क्षेत्रबारे ज्ञान डलन ु जरुरी छ। 
तपाईले खेती गरेको कडत समयपडछ उत्पादन ददन्छ? कडत 
समयपडछ नगद हात लाग्छ? त्यो बेलासम्म तपाईको अन्य 
आम्दानीले दैडनकी चल्छ चल्दैन? थथानीय बजारमा बेच्ने हो 
वा डसधै काठमािौंको कालीमाटी, पोखरा, दाङजथता बजार 
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खोज्ने वा उद्योगीहरुसाँग सम्बन्ध 
राखेर डसधै बेच्ने यो तपाईंको 
उत्पादन क्षमता र व्यापार कलामा 
िर पछा। 

 

१. हावापानी : कागती खेतीका 
लाडग ५०० देजख १८०० 
डमटरसम्म उचाइ िएको क्षेत्र 
उत्तम हनु्छ।  तापिम ५ देजख 
३५ डि. सेजन्टग्रिे र वावषाक बषाा 
१००० देजख २००० डमडमसम्म 
उपयिु हनु्छ। कागतीले केही 
हदसम्म सखु्खा सहन गना सक्छ 
तर, तसुारो सहने शजि डनकै कम 
हनु्छ। 

 

२. माटो : व्यावसावयक कागती खेतीको लाडग माटोको 
महत्वपूणा िडूमका हनु्छ। कागती खेतीका लाडग पहािी 
क्षेत्रको रातो माटो, मध्य तथा तराइमा हल्का बलौटे दोमट 
र पानीको राम्रो डनकास िएको जडमनको सतहमडुन पडन िेढ 
देजख दईु डमटर माटो िएको जडमन उत्तम हनु्छ।कागती 
खेतीका लाडग माटोको वप एच मान ५ देजख ७ उत्तम 
माडनन्छ।  
 

३. कागतीका जात   

बनारसी : फल सानो, लाजम्चलो र िल्लो आकारको हनु्छ। 
गरम हावापानीमा राम्रो उत्पादन ददन्छ।यस जातको 
कागतीले बषािरर नै लगातार फल ददने गदाछ।  

 

थथानीय : फलहरु लाम्चा र गोल आकारका हनु्छन।्यो 
जात जचसो हावापानी र ओडसलो ठाउाँमा राम्रोसाँग हनु्छ िने 
बोट फैडलएको तर होचो आकारको हनु्छ।बषािरर नै फल 
लाग्छ िने यसको फल रडसलो र डतख्खर हनु्छ। 

 

गलगल : यसको फल अन्िा आकारको हनु्छ िने दाना 
अडल ठूलो हनु्छ। डबशेष गरेर यो अचार, क्यान्िी र सबात 
बनाउन प्रयोग गररन्छ।  

 

४. ववरुवा रोप्ने तररका : १ घनडमटरको खािल खनी 
प्रशथत गोबर, पात पडतङ्गर, खरानी राखेर खािलिरर माटोले 
छोवपददन ुपदाछ। डबरुवा उि खािलमा रोप्न ुपदाछ।खािल 
खन्दा खािलको दूरी ४ डमटरको अन्तरमा बनाउन ु राम्रो 
माडनन्छ।  

 

५. मलखाद कडत राख्न े ? : बोटको डबकास एवम ्अडधक 
फलको लाडग माघ, फागनु र असार, साउनमा हरेक फल 
लाग्न सरुु गरेका बोटलाई १ पानी िोको राम्ररी पाकेको 
गोबर मल ददन ु उत्तम हनु्छ। मल दददा बोटको चारैडतर 
ररङ्ग बनाएर ददन ुराम्रो हनु्छ। 

 

६. पानीको व्यवथथा : अडमलो जातका फलफूललाई खासै 
डसाँचाइको आवश्यकता निए पडन सखु्खा परेको बेलामा िने 
पानीको कमीले फूल झने, फल झने, फल चाउररने, सानो 
फल लाग्ने हनु्छ।पानी नजम्ने गरी बोटको वररपरर बेडसन 
बनाई पानी नजम्ने गरी डसाँचाइ गने र डसाँचाइ 
गररसकेपडछ १ कुरेत बाक्लो हनेु गरी सोत्तरको छापो ददन ु
राम्रो हनु्छ। 

 

७. गोड्मेल कसरी गने ? : कागतीको बगैँचालाई सदैव 
झारपातमिु बनाउन ुपदाछ।बगैँचाडित्र लहरा नजाने केराउ, 

चना, मसुरुो पडन लगाउन सवकन्छ। 
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८. कीरा व्यवथथापन 

 

कत्ले कीराहरु (Scale Insects): कत्ले कीराहरु 
अचल िई फल हााँगा र पातमा टााँडसएर रस चथुदछन।् 
फलको बोिामा दाग बनाउने हुाँदा फल आकषाक हदैुनन।् 
आिमण धेरै िएमा पात झने र हााँगा नै सकु्ने हनु्छ। 

 

व्यवथथापनः एकसो/सवो एग्रो थप्रे नामक खनीज तेल १०-
२० एम.एल प्रडत डलटर पानीमा डमसाई फूल फुल्न ुिन्दा 
पवहले अथाात पौष र माघ, जेठ देजख िार सम्म १५-१५ 
ददनको अन्तरमा बोट परैु डिज्ने गरी छका ने। यस कीराबाट 
आिमण िएका वोट ववरुवामा मनोडसल (मोनोिोटोफस) 
ववषादी २ एम. एल. प्रडत डलटर पानीमा डमसाई १५ ददनको 
फरकमा पूरै बोट डिज्ने गरी छका ने। 

 

पतेरो कीरा (Green stink bug) : यस कीराको माउ 
र बच्चा दवुैले कलीला फलहरुको िेकनडुनरबाट रस 
चथुदछन।् जसको फलथवरुप फलहरु राम्ररी डछजप्पन 
नपाउदै पहेंला हनु्छन ् र झदाछन।् यो कीराको प्रकोप 
आषढ देजख असोज सम्म डनकै हनु्छ। 

व्यवथथापनः मनोडसल १-२ एम एल प्रडत डलटर पानीमा 
डमसाई १५ ददनको फरकमा पूरै बोट डिज्ने गरी छका ने । 

 

पात खाने कीरा (Leaf Miner) : यो कीराले पातको 
माडथल्लो र तल्लो पत्रको बीचमा हनेु हररयो िाग खान्छन।् 
मखु्यतया नयााँ कलीला पातमा आिमण गदाछन ् र कवहले 
कही लाभ्रहेरु ववरुवाको कडललो िााँठको बोिाको बावहरी र 
डित्री सरुुङ बनाउाँदै हररयो िाग खान्छन।् 

व्यवथथापनः रोगर वा मनोडसल ववषादीमध्ये कुनै एक २ 
एम.एल प्रडतडलटर पानीमा डमसाएर पूरै पात डिज्ने गरी 
१५-१५ ददनको अन्तरमा छने। 

 

९. रोग व्यवथथापन 

 

फेद र जरा कुवहने रोग (Phytopthora rot) : 
डबरुवाको काण्ि, जरा वररपरर पानी जम्ने वा बढी आधाता 
िएमा यो रोग लाग्दछ। यो रोग लागेमा जराहरु 

कुवहन्छन।् काण्ि वररपररबाट सड्न थाल्दछ, पातहरु 
पहेडलएर झना थाल्दछन ् र अन्त्यमा गएर परैु बोट नै 
सकु्दछ । 

व्यवथथापन : बोट ववरुवाको जरामा िरखरै रोगले आिमण 
गरेको छ िने रोगी बोटको फेदको माटो हटाई जरालाई 
डसकेचरले काटी हटाउने र सो ठाउाँमा बोिो पेष्ट लगाई वा 
वोिोडमक्चरले डे्रजन्चङ्ग गरी परुी ददने। बोट ववरुवालाई 
रोगको आिमणबाट बचाउनको लाडग बोट ववरुवाहरुको 
काण्िमा वषाको १ पटक माघ-फागनु मवहनामा वोिो पेष्ट 
लगाउने। 

 

खराने रोग (Powdery mildew) : यो रोग लागकेा 
हााँगा र पातहरुमा सेतो पाउिर जथतो धलुो देखा पदाछ। 
पातहरु साना हनु्छन ् र पररपक्क नहदैु झने गदाछ। फल 
उत्पादनमा कडम हनु्छ। अन्त्यमा बोट नै मना सक्छ। 

व्यवथथापनः रोगबाट आिमण िएका सकेुका मनुाहरुलाई 
काटछााँट गरी जलाइददन ु पदाछ। पालवुा डनथकने समयमा 
क्याराडथयन नामक ववषादी ०.५ एम एल प्रडत डलटर 
पानीमा घोली १० देजख १५ ददनको अन्तरमा २ देजख ३ 
पटक पूरै बोट डिज्ने गरी छनुा पदाछ। 

 

डसिस क्याङ्कर (Citrus cankar): यो रोग लागकेो 
पातहरुमा दबैुपदट्ट काला र खैरा दागहरु देजखन्छन।् रोग 
बढ्दै गएमा हााँगाहरुमा पडन आिमण िई पातहरु 
झदाछन।् फलहरुमा पडन काला खवटरा देजखन्छन।् बढी 
आराता यो रोगको लाडग अनकुुल हनु्छ। 

व्यवथथापनः रोग लाडग सकेुका मनुा र हााँगाहरुलाई काटेर 
जलाई ददन ुपदाछ। रोगको प्रिावकारी ब्यवथथापनको लाडग 
१ प्रडतशतको वोिो डमश्रण फागनु, जेष्ठ र असोज मवहनामा 
बोट ववरुवाहरुमा छनुा पदाछ। 
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कायाालयबाट प्रकाजशत ववडिन्न सूचनाहरु 
 

भूिे गाउँपाथलका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  
खाबाङबगर, रुकुि (पूवा) 

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल 

INVITATION FOR BIDS 

Invitation for Bids for procurement of Fabricated Steel Parts for  Various Truss/Trail Bridges 

Contract Identification No: EGP/ BRMO/TB/SQ/G-1/2079-80, EGP/ BRMO/TB/SQ/G-02/2079-80, EGP/ BRMO/TB/SQ/G-3/2079-80 & 
EGP/ BRMO/TB/SQ/G-4/2079-80 First Date of Publication: 2079/11/16 B.S (2023/02/28 A.D) 

 

1. The Government of Nepal (GoN) has allocated TB-SWAp funds to Bhume Rural Municipality for Trail/Truss Bridge Program and the Rural Municipality intends to 
apply the funds to cover eligible payments under the Contract for supply of fabricated steel parts for Trail/ Truss Bridges. Bid is open to all eligible Nepalese 
Bidders. 

2. The Rural Municipality invites sealed bids from registered fabricators for supply of fabricated steel parts for following Truss/ Trail Bridges. Detailed Evaluation 
and Qualification Criteria are provided in Section III of the Bid Documents. 

3. The Bidders/Fabricators with experience of successfully completing fabrication and supply of steel parts for minimum five Truss/Trail bridges within last five 
years and enlisted by DoLI (http://www.nepaltrailbridges.org.np/2015/fabricators) are eligible for bidding. New fabricators may apply in joint venture with an 
eligible firm having the required experience. Fabricators who are not enlisted by DoLI may also apply. However, bids of such fabricators shall be considered 
responsive only in case fabricators fulfill the requirements. 

4. Eligible Bidders may obtain further information and inspect the bidding documents at the office of Bhume Rural Municipality Khabangbagar Rukum(East) Email 
address: bhumemun@gmail.com, phone:9808502023,  9824593456, 9813857804  or May visit: PPMO e-GP system www.bolpatra.gov.np/egp 

5. Bidders can download Bidding documents for e-submission from PPMO’s e-GP System www.bolpatra.gov.np/egp. Biddres, submitting their bids electronically 

should deposit non-refundable fee NRs. 1000.00(one thousand only।-) till 2079/12/01 B.S (2023/03/15 A.D).  

6. The electronic bids must be submitted to the office through PPMO’s e-GP system www.bolpatra.gov.np/egp  on or before 12:00 Noon on 2079/12/01 B.S 
(2023/03/15 A.D).  .bids received after this deadline will be rejected. 

7. Bids will be opened in the presence of Bidders' representatives who choose to attend at 15:00 on on 2079/12/01 B.S (2023/03/15 A.D).  
          at the office of Bhume Rural Municipality, Rukum (East)  Bids must be valid for a period of 45 days after bid opening and must be accompanied by bid security, 

amounting to a minimum of 2.5 % of the total estimated  amount (inclusive of VAT), which shall be valid for 30 days beyond the bid validity period. 
8. If the last date of purchasing, submission and opening falls on a government holiday then the next working day shall be considered as the last date. In such case 

the validity period of the bid security shall remain the same as specified for the original last date of bid submission.  
9.     The name and identification of the contract are as follows: 
 

 SQ ID Description of Work 

(Fabrication Package) 

Estimated Amount, NRs  (Including VAT) Bid Security Amount 

(Rs.) 

Bid Document 

Fee (NP Rs.) 

EGP/ 

BRMO/TB/SQ/G-

1/2079-80 

Fabrication  and supply of steel parts up 

to road heads of  Machhaina   steel Truss 

Bridge(28m Span) 

15,38,058.98|-( Fifteen lakh thirty eight thousand 

fifty eight rupee and ninety eight paisa only ) 
39,000.00|-( Thirty 

nine thousand only) 

1000.00 ( one 

thousand only) 

EGP/ 

BRMO/TB/SQ/G-

2/2079-80 

Fabrication  and supply of steel parts up 

to road heads of  Gairiguan   steel Truss 

Bridge(32m Span) 

17,82,043.09|-( Seventeen lakh eighty two thousand 

forty three rupee and nine paisa only) 
45,000.00|-(Forty 

Five Thousands 

only) 

1000.00 (one 

thousand only) 

EGP/ 

BRMO/TB/SQ/G-

3/2079-80 

Fabrication  and supply of steel parts up 

to road heads of  KorjaGhat   steel Truss 

Bridge(28m Span) 

15,59,410.77|- (Fifteen lakh fifty nine thousand 

four hundred ten rupee and seventy seven paisa 

only)  

39,000.00|-( Thirty 

nine thousand only) 

1000.00 (one 

thousand only) 

EGP/ 

BRMO/TB/SQ/G-

4/2079-80 

Fabrication  and supply of steel parts up 

to road heads of  Kunpani Bachhakhore 

Trail  Bridge(63m Span) 

12,33,467.88|-(Twelve Lakh thirty three thousand 

four hundred sixty seven rupee and eighty eight 

paisa only ) 

31,000.00|-( Thirty 

One Thousand only) 

1000.00 (one 

thousand only) 

 

10.   Information to bidders:  To deposit for purchase bid document, Name of the bank: Citizens International bank Ltd., Bhume Branch  

Name of the office: Bhume Rural Municipality, Khabangbagar, Rukum (East) Ac Name and No.:GA 1.1 Bhume Ga.pa Aantarik Rajaswa Khata, 0780100000001202 

To deposit for bid Security Name of the bank: Citizens Intl bank Ltd., Bhume Branch Name of the office: Bhume Rural Municipality, Khabangbagar, Rukum (East) 

Account  Name and No.:  GA3Bhume Ga.pa Dharauti Khata, 0780100000030201 

10.   The Employer reserves the right to accept or reject, wholly or partly any or all the bids without assigning any reason,  whatsoever.                                                                                                                                                                  

Chief Administrative officer  
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भूमे साप्ताहिक    सचूनाको िक       वर्ष ४  अङ्क १०   २०७९ फागुन १७ बुधबार 

िमेू साप्तावहक । वेबसाइट http://ebhume.com  | इमेलः news.bhume@gmail.com | कायाालयः सूचना केन्र, िमेू गाउाँपाडलका रुकुम (पूवा) 

कायाालयबाट प्रकाजशत ववडिन्न सूचनाहरु 
 

भूिे गाउँपाथलका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  
खाबाङबगर, रुकुि (पूवा) 

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल 

 

मिमि : २०७९/११/१९ 

अन्तर्राष्ट्रिय मष्ट्िलर ष्ट्िवस सम्बन्धी सचूनर । 

 

हरेक वर्ष िार्ष ८ िा िनाइने अन्िराषमरिय िमहला मिवस यस वर्ष पमन मवश्वव्यापी रुपिा “DigitALL: Innovation  and Technology for 

Gender Equality” भन्ने अन्िरामरिय नारा र नेपालिा “लैङ्मगक सिानिाको बमलयो आधार: मसर्षनात्िक प्रमवमधिा िमहला पह ुँर्को मवस्िार” भन्ने 

रामरिय नाराका साथ िनाइने भएकोले यस गाउुँपामलकािा पमन अन्िरामरिय िमहला मिवसको अवसरिा मिमि २०७९ फागनु २३ र २४ गिेका मिन 

िपमसलका कायषक्रिहरु सञ्र्ालन गरी िनाउने कायषक्रि रहकेोले भिूे गाउुँपामलकामभत्र रहकेा सम्पूर्ष बाल क्लब/सञ्र्ाल, आिा सिहू, िमहला सिहू, 

िमहला सहकारी लगायि अन्य िमहला सिहूहरुलाई  कायषक्रििा सहभामगिाका लामग यो सरू्ना प्रकाशन गररएको छ । 

िपमसल:  

क्र.स.ं कायषक्रि  शीर्षक सञ्र्ालन ह ने मिमि कै. 

१. अन्िरमक्रया कायषक्रि िमहला सञ्र्ालका सिस्यहरुलाई नेितृ्व सीप मवकास िथा 

अमधकारिा आधाररि मवकास मवर्यक अन्िरमक्रया कायषक्रि 

२०७९/११/२३ र 

२४ गिे  

 

२. लोकगीि प्रमियोमगिा िमहला अमधकार िथा लैङ्मगक सिानिा   

२०७९/११/२४ गिे 

 

सिहू स्िरीय 

३. वकृ्तत्वकला प्रमियोमगिा लैङ्मगक सिानिाको बमलयो आधार: मसर्षनात्िक प्रमवमधिा 

िमहला पह ुँर्को मवस्िार  

िामव स्िरीय १ छात्र र 

१ छात्रा) 

४. सडक नाटक प्रिशषन िमहला अमधकार िथा लैङ्मगक सिानिा मवर्यक कुनै एउटा बाल 

क्लब/सञ्र्ाल 

 

परुस्कार राशी: 

क्र सं कायषक्रि  प्रथि परुस्कार रु. मििीय परुस्कार रु.  ििृीय परुस्कार रु. सान्त्वना परुस्कार रु. 

१ लोकगीि प्रमियोमगिा  ४००० ।- ३०००।- २०००।- १५००।- 

२ वकृ्तत्वकला प्रमियोमगिा ४०००।- ३०००।- २०००।- १५००।- 

३ सडक नाटक प्रिशषन व्यवस्थापन खर्ष 

 

प्रष्ट्तयोष्ट्ितर सञ्चरलन प्रष्ट्ियर तथर शतािरु: 

१. लोकगीि प्रमियोमगिा सिहूिा गराइने छ । सिहूिा बीीिा ६ र्ना िात्र ह न ुपनेछ ।  

२. लोकगीि प्रमियोमगिािा एउटा सिहूबाट एउटा िात्र मटिले भाग मलन पाउनेछ ।   

३. प्रमियोमगिािा सहभागी ह ने क्लव/सञ्र्ाल/सिहूले मिमि २०७८।११।२३ कायाषलय सियमभत्र भिूे गाउुँपामलकाको िमहला  

बालबामलका िथा सिार् कल्यार् इकाईिा ििाष गररसक्नुपनेछ ।  

४. प्रमियोमगिा सञ्र्ालनका क्रििा कुनै सिस्या आएिा आयोर्कको मनर्षय अमन्िि ह नेछ ।  

५. प्रमियोमगिािा सहभागी सिहूले वाद्यवािनको व्यवस्था आफैले गनुषपनेछ ।  
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