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सम्पादकीय 

अन्तर्राष्ट्रि य श्रष्ट्िक िष्ट्िलर 

ष्ट्िवसको शुभकरिनर 
 

आज ८ मार्च (फागनु २४)- लैङ्गिक समानता, मङ्गिला 
अधिकार एवं समान कामका लाधग समान ज्यालाको 
आवाज उठाएर मङ्गिलािरु आन्दोलनमा उधिएको 
ऐधतिाधसक ददन। मङ्गिलािरुलाई आफ्नो अधिकार प्राधिका 
लाधग लड्ने प्रेरणा ददएको ददन- अन्तराचङ्गिय श्रधमक मङ्गिला 
ददवस। यस गौरवमय ददनको अवसरमा भमेू सािाङ्गिक 
पररवारको तफच बाट समस्त मङ्गिला दददीबङ्गिनीिरुमा 
िाददचक शभुकामना। 
 

समान कामको समान ज्याला लगायतका मागसङ्गित शरुु 
भएको ऐधतिाधसक मङ्गिला आन्दोलनले ११३ वर्च पार 
गररसकेको छ तर अझैं पधन आन्दोलनको मूल एजेन्डा 
फेररएको छैन। अङ्गिले पधन मङ्गिलाले मङ्गिला भएकै कारण 
िनेु लैङ्गिक ङ्गवभेद, शोर्ण र असमानताको सामना गनुच 
परररिेको छ। मङ्गिला ङ्गिंसा नेपाली समाजको डरलाग्दो 
र्नुौतीका रुपमा मािै खडा भएको छैन, सामाजजक 
कलङ्कको रुपमा समेत रिेको छ। प्रङ्गवधिको ङ्गवकासले 
फड्को मारररिँदा मङ्गिलामाधि प्रङ्गवधिकै दरुुपयोग गरी 
ङ्गिंसाका भयावि घटनािरु िनेु गरेका छन।् त्यसैले 
प्रङ्गवधिको दरुुपयोगबाट िनेु ङ्गिंसाबाट बच्न मङ्गिला आफैले 
प्रङ्गवधिको ज्ञान प्राि गनच आवश्यक छ।  
 

िाम्रो देशको सन्दभचमा ङ्गवधभन्न कालखण्डमा भएका 
राजनीधतक, सामाजजक तिा लैङ्गिक आन्दोलनबाट संघीय 
लोकताजन्िक गणतन्ि नेपालको संङ्गविानमा लैङ्गिक 
समानता, समानपुाधतक/समावेशीमूलक प्रणालीको व्यवस्िा 
भएको छ। मङ्गिलापक्षीय िपु्र ै ऐन काननुिरु धनमाचण 
भएका छन ् तर धतनको व्यविाररक कायाचन्वयन भएको 
देजखदैन। बाध्यात्मक काननुिरु कायाचन्वयन गररए पधन 
कायचकारी जजम्मेवारीमा मङ्गिलािरुको उपजस्िधत धनकै कम 
रिेको छ। अतः राज्यका िरेक धनकायमा मङ्गिलािरुको 
अिचपूणच र कायचकारी उपजस्िधत जरुरी छ। त्यसले मािै 
मङ्गिला ददवस मनाउनकुो सािचकता िनेुछ। 

प्रकाशक 
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 भूमेमा मनाइर्ो अन्तरायलरि र् मलििा लदर्स 

 

 बालाराम शेपाचली

११३ औ ंअन्तराचङ्गिय मङ्गिला ददवस भमेू गाउँपाधलकामा 
ङ्गवङ्गवि कायचक्रमको आयोजना गरी भव्यताका साि 
मनाइएको छ। लैङ्गिक समानताका लाधग बधलयो आिार, 
धसजचनात्मक प्रङ्गवधिमा मङ्गिलाको धबस्तार भने्न राङ्गिय 
नाराका साि ङ्गवधभन्न कायचक्रम गरी मङ्गिला ददवस 
मनाइएको िो। 

 

कायचक्रममा मङ्गिलामाधिको श्रम शोर्ण, ङ्गिंसा, अविेलना, 
दवु्यचविार, बलात्कारदेजख ित्यासम्मका घटनािरु रोक्न 
सबै एकताबद्ध िनुपुनेमा जोड ददइएको धियो। 

 

कायचक्रमलाई सम्बोिन गदै भमेू गाउँपाधलका उपाध्यक्ष 
सधबना बढुाले मङ्गिलािरूले सामाजजक रे्तना ङ्गवकासमा 
जोड ददनकुा सािै राजनीधतक पिुँर् बढाउन ु पनेमा जोड 
ददनभुयो। उिाँले न्यायमा समानताको िक खोज्ने, आधिचक 
र उत्पादनको क्षेिमा अजघ बढ्दै श्रमको मूल्य 
सम्मानजनक र समान िनुपुने पधन बताउन ुभयो।   
 

भमेू गाउँपाधलका अध्यक्ष िोमप्रकाश शे्रष्ठको अध्यक्षतामा 
भएको कायचक्रममा उपाध्यक्ष सधबना बढुा प्रमखु 
प्रशासकीय अधिकृत र्न्रधसंि शे्रष्ठ, वडा अध्यक्षिरु, 

जशक्षक, ङ्गवद्यािी, समाजसेवी एवं सवचसािारणको 
सिभाधगता रिेको धियो। 

 

कायचक्रमको सञ्चालन भमेू गाउँपाधलका मङ्गिला शाखाका 
िधनर्ा पनुले गनुचभएको धियो। औपर्ाररक कायचक्रम शरुु 
िनुअुजघ ङ्गवधभन्न संघसंस्िा र स्िानीयबासी मङ्गिला सिभागी 
र् यालीले खाबाङबगर बजार पररक्रमा गरेको धियो। 

 

यसैबीर् अन्तराचङ्गिय मङ्गिला ददवसको अवसरमा 
ङ्गवद्यािीिरुको वकृ्तत्वकला, लोक गीत र सडक नाटक 
प्रस्ततु गररएको धियो। माध्यधमक ङ्गवद्यालयस्तरीय 
वकृ्तत्वकला प्रधतयोधगतामा भमेू गाउँपाधलका २ धिवेणी 
माङ्गव काँक्रीका आस्िा धबक प्रिम िनुभुएको धियो। 
त्यस्तै भमेू ६ जस्ित जनजागृधत माङ्गव मितका ङ्गप्रय पनु 
दितीय, भमेू ३ धसमाजस्ित सङ्गिद शकु्र माङ्गवका कुसमु 
रोका ततृीय र सान्त्वना पधन सङ्गिद शकु्र माङ्गव धसमाकै 
कल्पना धबक िनुभुएको धियो। 

 

कायचक्रममा सङ्गिद शकु्र माङ्गव भमेू ३ धसमाका 
ङ्गवद्यािीिरुले जनरे्तनामूलक सडक नाटक प्रदशचन गरेका 
धिए।
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 डालिबाङमा आधारभूत स्वास्थ्य इकाई उद्घाटन 
   

 बालाराम शेपाचली 
भमेू गाउँपाधलका वडा नम्बर ५ डाधलबाङमा 
आिारभतू स्वास््य इकाई उद्घाटन गररएको 
छ। आइतबार एक कायचक्रमको आयोजना 
गरी भमेू गाउँपाधलका अध्यक्ष िोम प्रकाश 
शे्रष्ठले आिारभतू स्वास््य इकाईको उद्घाटन 
गनुचभएको िो।  

 

गाउँमै आिारभतू स्वास््य इकाई स्िापना 
भएपधछ यसअजघ सामान्य धबरामी पदाच पधन 
जजल्ला अस्पताल रुकुमकोट जानपुने 
डाधलबाङबासीलाई सिज भएको छ।  

 

टाउको दखु्दा, ज्वरो आउँदा धसटामोल खोज्न पधन आफू 
जजल्ला अस्पताल रुकुमकोट पगु्नपुरेको दःुख सनुाउँदै भमेू 
५ डाधलबाङकी िकुकुमारी पररयारले अब त्यस्तो दःुख 
िटेकोमा खसुी व्यक्त गनुचभयो। पररयारले खसुी िुदैँ 
भनु्नभयो, ‘गाउँमा कुनै पधन स्वास््य इकाई निुँदा 
सामान्यदेजख जङ्गटल खालका समस्या िुदँा जजल्ला 
अस्पताल रुकुमकोट जानपुने बाध्यता धियो, अब िामीलाई 
गाउँमै सानो धतनो समस्या पदाच और्िी उपर्ार पाउने 
भयौं।’ 

 

आिारभतू स्वास््य इकाई उद्घाटन कायचक्रममा बोल्दै भमेू 
गाउँपाधलका अध्यक्ष िोमप्रकाश क्षषे्ठले अब डाधलबाङबासी 
धसटामोलकै लाधग जजल्ला अस्पताल जानपुने बाध्यता 
अन्त्य भएको बताउन ु भयो। गाउँपाधलकाको सबैभन्दा 
ङ्गवकटको वडा भएको उल्लेख गदै अध्यक्ष शे्रष्ठले वडाका 
मङ्गिलािरुको स्वास््यलाई ध्यानमा राखी जधत सक्दो 
धछटो आिारभतू स्वास््य इकाईमा प्रसूधत गृि पधन 
सञ्चालन गने प्रधतबद्धता व्यक्त गनुचभयो। 

 

भमेू गाउँपाधलका वडा नं. ५ का अध्यक्ष टेकप्रसाद 
बढुाले अब ठूला र दीघच रोग एवं अप्रेसनबािेकका 
धबरामीिरुलाई आिारभतू स्वास््य इकाईबाटै और्िी 
उपर्ार गररने बताउन ुभयो।  

 

सामदुाङ्गयक स्वास््य इकाईले आइतबारदेजख नै सेवा शरुु 
गररसकेको छ। वडा अध्यक्ष बढुाका अनसुार अङ्गिले 
अिेव सन्तोर् वलीले धबरामीलाई सेवा ददनकुा सािै 
स्वास््य इकाईको नेततृ्व गनुचभएको छ। 

 

आिारभतू स्वास््य इकाई उद्घाटन कायचक्रम वडा अध्यक्ष 
टेकप्रसाद बढुाको अध्यक्षता एवं भमेू गाउँपाधलका अध्यक्ष 
िोमप्रकाश शे्रष्ठको प्रमखु आधत्यमा भएको धियो।  

 

ङ्गवशेर् अधतधिको रुपमा पाधलका उपाध्यक्ष सधबना बढुा 
रिनभुएको कायचक्रममा गाउँपाधलका स्वास््य सि 
संयोजक सञ्जीव खड्का, दलका प्रधतधनधि, जशक्षक, मङ्गिला 
स्वास््य स्वयंसेङ्गवका र स्िानीयबासीको उपजस्िधत रिेको 
धियो।
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र्डामा भौलतक पूर्ायधारको लर्कासमा जोड लदएको छु 

 नारार्ण पुन,  भमेू गाउँपाधलका वडा नं. २ का अध्यक्ष 

 

 

वडा अध्यक्षमा धनवाचजर्त िनुभुयो, वडाको समग्र ङ्गवकासका 
लाधग के कस्ता योजना बनाउन ुभएको छ?  

 

स्िानीय तिको धनवाचर्नमा म गत बैशाखमा भमेू 
गाउँपाधलका वडा नं. २ को अध्यक्षमा धनवाचजर्त भए।ँ िाम्रो 
वडाबासीले मलाई यिाँको नतेतृ्व धतमीले गर भनरे धनवाचजर्त 
गरेर पठाउन ु भएको छ। सबैभन्दा पङ्गिला म वडाबासी 
सबैलाई िन्यवाद व्यक्त गदचछु। 

 

वडाको नतेतृ्वमा आइसकेपधछ कररब कररब १० मङ्गिना पूरा 
गररसकेको छु। भौगोधलक रुपमा जजल्ला नै ङ्गवकट भएको 
िुँदा त्यसबाट िामी पधन अछुतो छैनौं। त्यसैले १० 
मङ्गिनाको बीर्मा वडाको समग्र भौधतक ङ्गवकासमा िामी बढी 
केन्रीत भएका छौं। ङ्गवकट क्षेि भएकाले सडक नपगुकेा 
ठाउँसम्म सडक प¥ुयाउन,े खानपेानीको व्यवस्िा गने, सम्भव 

िनु े ठाउँिरुमा धसँर्ाइको व्यवस्िा गने जस्ता कामिरु नै 
बढी प्रािधमकतामा परेका छन।् 

 

वडा अध्यक्षको रुपमा मैले अझैं पूरै ४ वर्च काम गनेछु। 
त्यसका लाधग मैले वडामा के के गनच सङ्गकन्छ भनरे 
कायचयोजना नै बनाएको छु। मेरो कायचकाल नसङ्गकदै सडक 
र धसँर्ाइको सङु्गविा नपगुकेा वडाका सबै टोलिरुमा 
सडकको ङ्गवस्तार र धसँर्ाइको सङु्गविा प¥ुयाउन ेसावचजधनक 
प्रधतबद्धता नै गररसकेको छु। त्यसलाई जसरी पधन मैले पूरा 
गनैपछच। त्यस्तै, खानपेानी काँक्रीको टोल बस्तीमा कात्न े
खोला शदु्ध खानपेानी क्षेि घोर्णा गरेको छु।  

 

भौधतक ङ्गवकासका सािै वडाबासीको सीप ङ्गवकासका लाधग के 
कस्ता पिल गनुचभएको छ धन? 

 

मैले माधि पधन कुरा गरेँ िाम्रो भौगोधलक बनावटले गदाच 
तत्काल भौधतक पूवाचिारिरु सडक, खानपेानी, ङ्गवजलुी, स्वास््य, 

जशक्षा क्षेिमा िेरै काम गनच बाँकी छ। त्यसमा िाम्रो िेरै 
बजेट खर्च िनु्छ। त्यससँगै वडाबासीको सीप, क्षमता ङ्गवकास 
गनच पधन िामीले काम गरररिेका छौं। यवुा तिा 
मङ्गिलालजक्षत कायचक्रमिरु सञ्चालन गरेर उनीिरुलाई 
आत्मधनभचर बनाउन े िाम्रो योजना छ। त्यसमा यवुािरुको 
रुजर् भएका ताधलमिरु सञ्चालन गने, मङ्गिला 
दददीबङ्गिनीिरुका लाधग धसलाइकटाइ ताधलम र्लाइराखेका 
छौं। पाधलका तिा अन्य क्षिेबाट आउन े अवसरिरुलाई 
सदपुयोग गदै ङ्गवधभन्न कृङ्गर् क्षेिका ताधलम िोऊन ् वा 
फलफूल खेतीमा आउन े अवसरिरुलाई िामीले सदपुयोग 
गरररिेका छौं। 

 

िाम्रो वडाका काकँ्री, खाबाङ, गाबाङ, सैपातसङ, दिबाङ 
आरुडाँडा पदचछन।् यी टोल बस्तीिरुमा पूवी रुकुमदेजख 

४ 
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मध्यपिाडी लोकमागचको सडक खाबाङबगर  काँक्री िुदैँ 
बाग्लङुसम्म छोएको छ। अन्य टोलिरुमा पधन कच्र्ी 
सडकको धबस्तार भइसकेको छ।  

 

वडामा कुन समदुायको बसोबास रिेको छ? जातको आिारमा 
िनु ेभेदभावको अवस्िा कस्तो छ? 

 

िाम्रो वडाधभि ङ्गवधभन्न जातजाधत र भार्ाभार्ीका माधनसको 
बसोबास रिेको छ। छन्त्याल, बढुा, पनु जस्ता मगर समदुाय 
र गरुुङ एवं दधलत समदुायको बसोबास छ। 

 

िाम्रो वडामा पङ्गिलोजस्तो जातीय भेदभाव र छुवाछूतको 
अवस्िा छैन। एकाि ठाउँमा केिी रुढीवादी सोंर् राख्न े
माधनस भए पधन ७५ प्रधतशतभन्दा बढी स्िानीयबासीले 
जातीय भेदभाव गनच छोधडसकेका छन।् यवुा वगचमा 
छुवाछूतको नाम नै िराइसकेको छ। तर केिी बढुापाकािरु 
दधलत समदुायलाई सिज रुपमा धलन नसकेको र 
छुवाछूतलाई माधनरिेको देजखन्छ। 

 

जातीय भेदभावलाई अन्त्य गनच वडा अध्यक्षको िैधसयतले 
तपाई के पिल गनच सक्निुनु्छ? 

 

जातीय भेदभाव र छुवाछूत सामाजजक कलंक िो। यसलाई 
जरैदेजख धनमूचल पान ुचपछच। वडा तिबाट गाउँ बस्तीमा गनच 
सङ्गकन ेजनरे्तनाका कामिरु िामीले जनप्रधतधनधि निुदँा पधन 
गरररिेकै धियौं। अङ्गिले जनप्रधतधनधिको ङ्गिसाबले जजम्मवेारी 
बढेको छ।  

 

जातीय भेदभाव र छुवाछूत प्रिा अन्त्य गनच दधलत लजक्षत 
कायचक्रम पधन सञ्चालन गछौं। कुरा बझु्न नसकेका समदुाय, 

बस्तीमा सरे्तनामूलक कायचक्रमिरु सञ्चालन गरेर जागरण 
फैलाइरिेका छौं। सरे्तना फैलाउँदा फैलाउँदै िनु े गरेका 
छुवाछूतका घटनामा काननुको दायरामा ल्याएर पधन 
न्यूनीकरण गने अधभयानमा छौं। 

 

प्रस्तधुत : बालाराम शपेाचली 

नलसयङ सेर्ाका 

कमयचारीिाई जोम्बखम 

नू्यनीकरण तालिम 

 

रुकुमपूवचको भमेू गाउँपाधलकामा आइतबारदेजख नधसचङ 
सेवाका कमचर्ारीिरुका लाधग दईु ददन ेताधलम सम्पन्न भएको 
छ। ताधलममा गभचवती मङ्गिलािरुमा िनु ेजोजखम कम  गनच 
स्वास््यकमीिरुले के कस्ता उपाय अपनाउन सक्छन ् भन्न े
ङ्गवर्यमा धसकाइएको धियो। 

 

भमेू गाउँपाधलकामा रिेका स्वास््य संस्िामा आबद्ध २८ 
जना नधसचङ क्षेिका  कमचर्ारीिरुले उक्त ताधलम धलएका 
िनु।् 

 

भमेू गाउँपाधलकाको आधिचक सियोग तिा आयोजनामा 
सम्पन्न दईु ददन ेताधलममा गभचवती मङ्गिलािरुमा िनु ेजोजखम 
कम गनच, नवजात जशशमुा आमाको गभचमा रिँदा लाग्न े
ङ्गवधभन्न रोगिरुबाट जोधगन तिा आमा र जशश ुदवैुको मतृ्य ु
िनु नददन अपनाइन ेउपायिरुका बारेमा बताइएको धियो।  
 

त्यस्तै, गभाचवस्िादेजख सतु्केरी िुदँासम्म कसरी स्यािार गने, 

कुन समयमा कुन खोप लगाउन ेर गभचवती मङ्गिलालाई कधत 
मङ्गिनाको बीर्मा कधत पटक गभच जाँर् गने भन्ने धबर्यमा 
ताधलम सञ्चालन गररएको रुकुमपूवच स्वास््य कायाचलयका 
धनरीक्षक ददपा खड्काले बताउन ुभयो। 
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धालमयक पर्यटकीर् स्थि तीन बलिनी िेक चुनबाङ 

 र्न्रधसंि शे्रष्ठ 

 
भमेू गाउँपाधलकाको वडा नं ९ र्नुबाङको तीन बङ्गिनी 
िाधमचक स्िल पयचटकीय गन्तव्यको रुपमा ङ्गवकास भैरिेको 
छ। बराि मजन्दर रिेको उक्त स्िानमा पजुाका सािै 
धसस्ने ङ्गिमाल, मानाभरे ङ्गिमाल, पाठी भरे ङ्गिमाल, रोल्पाको 
ङ्गवधभन्न स्िान र रुकुमको र्नुबाङ, खोङ्गपर्ार लगायतका 
स्िानिरुको एकैपटक अवलोकन गनच सङ्गकन्छ।  
 

नेपाली समाज दधलत लगायतका जातिरुलाई अछुतको 
व्यविार गरी मजन्दर पस्न नददने गरेको सन्दभचमा त्यसको 
ठीक ङ्गवपररत दधलत पजुारी रिने व्यवस्िा समेत उक्त 
मजन्दरमा रिेको छ। 

 

उक्त स्िानसम्म पगु्नका लाधग प्रदेश सरकारबाट र्नुबाङ 
गैरीगाउँदेजख नै सरुु गरेर टे्रङ्गकङ पदमागच धनमाचण भैरिेको 
छ। तीन बङ्गिनी िाधमचक स्िलबाट र्नुबाङ जनयदु्ध 

संग्रिालय, मित यदु्ध ङ्गफर्र, रुकुमकोटको कमल दि 
लगायतका अन्य गन्तव्य स्िानिरुमा पगु्न सङ्गकन्छ।  
 
पयचटकीय 
गन्तव्यको नामः 

तीन बङ्गिनी लेक 

स्िानः रुकुम  ) पूवच (जजल्ला भमेू गाउँपाधलका 
वडा नं ९ र्नुबाङ  

ङ्गवशेर्ता  िाधमचक तिा पयचटकीय स्िल 

 बराि मजन्दरमा वर्चमा एक पटक 
बोका पूजा गररने 

 उक्त स्िानबाट खोङ्गपर्ार, 
लसनुबारी, र्नुबाङको अधिकांश 
भाग, धसस्ने ङ्गिमाल, मानाभरे पािी 
भरे ङ्गिमाल, रोल्पाको जमुा राङ्सी 
लगायतका स्िान देजखने 
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पिुरँ्, पूवाचिार र 
अन्य सङु्गविाको 
अवस्िाः 

 र्नुबाङ गैरीगाउँबाट पैदल कररब 
५ घण्टामा पधुगने 

 प्रधतक्षालय तिा शौर्ालयको 
व्यवस्िा 
 

प्रस्ताङ्गवत गन्तव्य 
नजजकका अन्य 
आकर्चक गन्तव्य 

र्नुबाङ भेरीडाडँा संग्रिालय (२ 
घण्टा), मित यदु्ध ङ्गफर्र (६ घण्टा), 
लाबाङ (६ घण्टा), िबाङ (७ घण्टा), 
रुकुमकोट कमल दि (४ घण्टा) 
 

पयचटकले समय 
व्यधतत गनच सक्ने 
आिार 

 दृष्यावलोकन, मेधडटेशन  

 पूजापाठ र अध्ययन अनसुन्िान 

लोकङ्गप्रयता परापूवच कालमा तीन बङ्गिनीले बरािको 
आरिना गरी मनोकांक्षा पूरा गरेको 
भने्न ङ्गकम्बदन्तीका सािै दधलत पजुारी 
िनेु मजन्दर 

 
सरुक्षा 
प्रबन्ि/संरक्षण 

नभएको 

िालसम्मको 
भौधतक तिा 
ङ्गवत्तीय लगानी र 
प्रधतफल 

 आ.व. २०७४।०७५ मा 
गाउँपाधलकाबाट रु. १५००००।- 
बजेट ङ्गवधनयोजन भई बराि मजन्दर 
धनमाचण गररएको  

 आ.व. २०७५।०७६ मा कृङ्गर् 
ज्ञान केन्र रोल्पाबाट प्रधतक्षालय र 
खानेपानी धनमाचण 

 गैरीगाउँदेजख तीन बङ्गिनी 
लेकसम्मको लाधग धसँढी धनमाचण र 
प्रधतक्षालय बधनरिेको 
 

ङ्गवकास गनच 
सङ्गकने सम्भावना 

 केबलकार, पाकच  धनमाचण, ङ्गपकधन 
स्पट, प्रधतक्षालय  

 गैरीगाउँदेजख तीन बङ्गिनी लेकसम्म 
केबलुकार 

 

परीक्षणमै फस्टार्ो लकबी 
 

 बालाराम शेपाचली 
भमेू गाउँपाधलका वडा नं. ५ डाधलबाङमा परीक्षणको रुपमा 
लगाएको ङ्गकबी राम्रो फलेपधछ यिाँका कृर्किरु ङ्गकबी 
खेतीतफच  आकङ्गर्चत भएका छन।् परीक्षणका रुपमा बारीमा 
लगाएको ङ्गकबी लटरम्म फलेपधछ उनीिरुले ङ्गकबी खेतीतफच  
आकर्चण बढेको बताएका िनु।् 

 

यस्तै ङ्गकसानमध्ये एक िनु ् भमेू गाउँपाधलका वडा नं. ५ 
डाधलबाङका कृर्क मोिनधसंि पनु। उनले अङ्गिले कररब 
१८ रोपनी जग्गामा ङ्गकबी खेती गरेका छन।् २०७७ 
माघमा परीक्षणको रुपमा ५० बोट ङ्गकबी लगाएका कृर्क 
पनुले २ बर्चमै फल ददन िालेपधछ अङ्गिले िप ३ सय बोट 
ङ्गकबी लगाएका छन।्  

 

ङ्गकबी खेतीको लाधग कररब १० लाख लगानी गररसकेका 
कृर्क पनुले २ बर्चमै फल ददन्छ भन्ने कुरामा आफूलाई 
शरुुमा ङ्गवश्वास नलागकेो बताउँछन।् ङ्गकबी खेती प्रधबधिको 
बारेमा अध्ययन गरेका पनुले आफु बस्दै आएको स्िान 
उँर्ाइको ङ्गिसाबले उपयकु्त िनु े पत्ता लागपेधछ खेती गनच 
लागकेो बताए। ‘ङ्गवधभन्न पसु्तक तिा यटु्युव धभधडयोमा 
ङ्गकबी खेती प्रधबधिबारे अध्ययन गरेँ ,’ कृर्क पनुले भन,े ‘िेरै 
स्िानमा रिेका ङ्गकबी फमचिरुको अवलोकन पधन गरेँ अधन 
परीक्षणको रुपमा ङ्गकबी लगाएको धिए।ँ परीक्षणको रुपमा 
लगाएको बोटले राम्र ैफल ददएपधछ िौधसएको िुँ।’ 

 

यस बर्च माघमा ङ्गकबी फमच धबस्तार तिा सदुृढीकरण 
कायचक्रमअन्तगचत एकीकृत कृङ्गर् तिा पशपुन्छी धबकास 
कायाचलय रुकुमपूवचले उनलाई १ लाख अनदुान सियोग 
गरेको छ। पनुले पोिी जातको िेवाडच, एधलसन बुर्नो, रेड 
ङ्गकबी, गोल्डेन र भाले जात अन्तगचत टुमरो एलेसन जातका 
ङ्गकबी लगाएका छन।् पनु माि िोइन अङ्गिले परीक्षणको 
रुपमा डाधलबाङ आसपासको क्षेिमा िेरैले िोरै िोरै मािामा 
ङ्गकबी खेती सरुु गरेका छन।् त्यसमध्येका एक डाधलबाङकै 
धनमबिादरु बढुाले कररब १ सय ङ्गकबीका बोट लगाएका 
छन।् उनी पधन ङ्गकबी खेतीलाई व्यावसाङ्गयक खेतीकै रुपमा 
लगाउन ेसोर्मा रिेका छन।् 
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नाम : प्रकृति सुनार        कक्षा : ६ 

श्री नमूना आधारभूि विद्यालय मोराबाङ 

बाल प्रधतभा स्तम्भका लाधग अनरुोि 

भाइबङ्गिनीिरु, तपाईंिरुले जर्ि बनाउँदा सेतो कागज 
(ह्वाइट पेपर) वा ड्रइङ पेपरमा बनाउन ुिोला। िसाच 
भएको कापीमा बनाएको तजस्बर छाप्न योग्य 
िुँदैन।जर्िको तल सानो अक्षरमा आफ्नो नाम, उमेर, 

कक्षा र ङ्गवद्यालयको नाम लेख्न नभलु्निुोला। 

१० 
बाल प्रतिभा 

नाम : दिपक कँिर        कक्षा : ७ 

श्री नमूना आधारभूि विद्यालय मोराबाङ 

बाि प्रलतभा ८ 

कङ्गवता 

गुनासो लकसानको 
 

 तारक रोका मगर 

 
 

आगो लगाई वनमा ङ्गवनास गछुच भन्ने नसोर् 

गररबको टाउको माधि टेकी असल बन्न नखोज 

भोकले जले तापधन यिाँ मादैनन ्स्वाधभमान 

आफ्नै श्रमले सबको भोक मेटाई गदैनन ्अधभमान 

 
 

जीउ पाल्छन ्खेतीपाती गरेर िुँदैनन ्बेइमान 

कोिी बन्न र्ािदैन ङ्गकन आज यिाँ ङ्गकसान 

म त भन्छु बन्दछु ङ्गकसान बा पधन िे ङ्गकसानी 
िलो जोती खेती गरेर नै छोड्ने िो म धनशानी 
 
 

कङ्गिले त ददक्क लाग्छ छैन यसमा सम्मान 

बालक पधन धछ भन्दै अन्नको गदैछ िै अपमान 

धलई पासपोटच गई ङ्गवदेशमा पाल्दैछन ्सब जिान 

कङ्गिले आउला खेल्दै ङ्गिलोमा रमाउने धबिान 

 
 

काँिमा काँि जोडी गरौं खेती भाइ र भाई धमली 
अन्िकारलाई जर्दै ल्याउँ िामी उज्यालो जझधलधमली 
अन्न भण्डार िनु्छ घरमा बाली िनेु गराको 
जागौं ङ्गकसान भाइ बन्ििुरु खुसी छनच िराको। 

 

भमेू गाउँपाधलका वडा नं. ३, झमु्लाबाङ 

(लेखक नमूना आिारभतू ङ्गवद्यालय मोराबाङका 
जशक्षक िनुिुनु्छ।) 
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लोकसेवा आयोग, जशक्षक सेवा आयोग, िाजजरी जवाफ प्रधतयोधगताका लाधग उपयोगी 
१.      यस वर्चको इच्छुक स्मधृत परुस्कार–२०७८ कसलाई प्रदान गररयो ? 

 प्रगधतवादी िाराका साङ्गित्यकार रङ्गवङ्गकरण धनजीव र यज्ञबिादरु डागँी (संयकु्त रूपमा)  (जनयदु्धका क्रममा 
सिादत प्राि गरेका प्रगधतवादी िाराका साङ्गित्यकार कृष्ण सेन इच्छुकको नाममा परुस्कार स्िापना गररएको । यो 
परुस्कार इच्छुक सांस्कृधतक प्रधतष्ठानले िरेक वर्च प्रगधतवादी साङ्गित्य र कला क्षेिका साङ्गित्यकार तिा 
कलाकमी एवं प्रधतभालाई प्रदान गदै आएको।) 

२. नेपालमा ददगो आधिचक ङ्गवकास र मजबतु ग्रामीण अिचतन्ििारा गररबी धनवारण गने बधलयो आिार केलाई माधनएको 
छ ?  

 कृङ्गर्  

३. क्लोररन ग्यासको खोजकताच को िनु ्? 

 कालच-ङ्गवलिेल्म जशले (सन ् १७७४) (िररत पिेँलो रङ धमजश्रत यो ग्यास औद्योधगक क्षेिमा प्रयोग िनु्छ सािै 
ङ्गवर्ाल ुग्यास िधतयार बनाउनसमेत प्रयोग गररन्छ ।) 

४. प्रधसद्ध गोकणेश्वर मिादेव मजन्दर किा ँरिेको छ ? 

 काठमाडौँ (ङ्गपततृीिचका रूपमा समेत प्रख्यात गोकणेश्वर मिादेव मजन्दर काठमाडौँदेजख कररब १० ङ्गकलोधमटर 
उत्तर-पूवच बागमती नदी ङ्गकनारमा रिेको ।) 

५. सरकारले नेपाल स्वच्छ वातावरण मिाअधभयान घोर्णा कङ्गिले गरेको िो ? 

 ङ्गव.सं. २०७५ असार २२ 

६. कुन रािले ङ्गवश्वको पङ्गिलो स्वच्छ वाजणज्य आणङ्गवक ररएक्टर बनाउन लागकेो िो ? 

 र्ीन 

७. अल्पङ्गवकधसत रािको संयकु्त रािसङ्घीय पारँ्ौँ जशखर बठक कङ्गिले र किा ँआयोजना गररयो ? 

 सन ् २०२३ फेब्रअुरी ५-९ (सम्पन्न र ङ्गवपन्न रािबीर्को स्रोतसािनको गङ्गिरो खाडल कम गने प्रयासस्वरूप 
संयकु्त रािसङ्घिारा पाँर् दशकअजघ अल्पङ्गवकधसत रािको समूि (एलडीसी) गठन गररएको धियो। आधिचक 
सियोग, व्यापार, बजार ङ्गवशेर्ाधिकार र ङ्गवत्तसम्मको सिज पिुँर् प्रदान गनच सो समूि धनमाचण गररएको। पाँर् 
दशकअजघ अल्पङ्गवकधसत रािको समूिमा रिेका २४ देशको सङ्ख्या यो अवधिमा बढेर ४६ पगुेका। भटुान सन ्
२०२३ मा एलडीसीबाट स्तरोन्नधत िनेु अपेक्षा गररएको।बिलादेश, लाओस, नेपाल, साओटोम एन्ड ङ्गप्रन्सेप र 
सोलोमन टाप ुसन ्२०२६ सम्ममा एलडीसीबाट स्तरोन्नधत भइसक्ने लक्ष्यका साि अजघ बढेका।)  

८. संयकु्त रािसङ्घिारा यवुा कायाचलय स्िापना गने धनणचय कङ्गिले भएको िो ? 

 सन ्२०२२ सेप्टेम्बर ८ मिासभािारा संयकु्त रािसङ्घको यवुा कायाचलय स्िापना गने प्रस्ताव पाररत भएको। 

९. क्रोएधसयामा औपर्ाररक रूपमा यरुो मरुा कङ्गिलेदेजख लागू भएको िो ? 

 सन ्२०२३ जनवरी १ (क्रोएधसया यरुो मरुा लागू गने २०औ ँसदस्य राि (ईयू)का रूपमा रिेको।यो राि सन ्
२०१३ मा यरुोपेली सङ्घमा प्रवेश गरेको।) 

१०. उत्कृष्ट ङ्गफफा वर्च खेलाडी घोङ्गर्त िनु सफल फुटबलर को िनु ्? 

 परुुर्तफच  : धलयोनल मेसी (अजेजन्टना) र मङ्गिलातफच  : एलेजक्सया पटेुलास (स्पेन) (कतार ङ्गवश्वकप ङ्गवजेता 
अजेजन्टनाका किान मेसीले सातौँपटक ङ्गफफा वर्च खेलाडीको अवाडच जजतेका। स्पेनकी अलेजक्सया पटेुलास ङ्गफफा 
सवचशे्रष्ठ मङ्गिला फुटबल खेलाडी घोङ्गर्त। पटेुलास लगातार दोस्रो पटक उत्कृष्ट ङ्गफफा वर्च खेलाडी र्धुनन 
सफल।अजेजन्टनाकै प्रजशक्षक धलयोनल स्कोलानी वर्चका उत्कृष्ट प्रजशक्षक एवं अजेजन्टनाकै इधमधलयानो माङ्गटचनेज 
उत्कृष्ट गोलङ्गकपर घोङ्गर्त)                     संकलन/प्रस्ततुकताचः  टंक के.सी. गोरखापि दैधनकबाट साभार 

९ ज्ञान तिज्ञान 
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कागजी बदाम : कसरी उत्पादन गने ? 
 

 

 पद्मनाि आिेय 
 

पषृ्ठभधूम (Background) : रोसासी (Rosaceae) पररवारमा पने 
पतझड प्रकृधतको कागजी बदामको वजै्ञाधनक नाम Prunus 

amygdalus or Amygdalus communis िो।यसलाई नेपालमा 
मिेसी बदाम, जर्धनयाँ बदाम र कागजी बदामका नामबाट 
जर्धनन्छ। कागजी बदामलाई सकु्खा फलफूलमा पने 
नटिरूको राजा पधन भधनन्छ। यसको फलधभि गेडा िनेु 
रे्री, आरु, आरुबखडा र खपुाचनीजस्ता फलफूलजस्तै िनु्छ 
तर यो फलको अन्य फलफूलको जस्तो फलको बाङ्गिरी 
भाग (Pericarp) प्रयोग गररदैन केवल ददउली माि प्रयोग 
गररन्छ। यसको उत्पजत्त दजक्षण पज म र मध्य एधसयाली 
देशका पिाडी भभूागमा भएको पाइन्छ। 

मखु्यगरी यसको उत्पादन अमेररका, इटाली, स्पेन, र्ीन, 
इरान, टकी, धग्रस, पाङ्गकस्तान, अफगाधनस्तान, अस्टे्रधलया, 
दजक्षण अङ्गिका आदद देशिरूमा भएको पाइन्छ। नेपालको 
धछमेकी देश भारतको कश्मीर तिा ङ्गिमाञ्चल प्रदेशमा 
व्यावसाङ्गयक रूपमा यसको खेती भइरिेको छ जसले 
नेपालमा पधन यसको खेती सिजै गनच सङ्गकन्छ भने्न अनमुान 
लगाउन सङ्गकन्छ। ङ्गवश्वको सबैभन्दा बढी कागजी बदामको 
खेती अमेररकामा िनेु गरेको छ जिाबँाट ङ्गवश्वका कररब ८० 
देशिरूमा यसको धनयाचत िनु्छ। 

 

नेपालमा कागजी बदामको वतचमान अवस्िा : नेपालमा 
कागजी बदामको खेती व्यावसाङ्गयक रूपमा भएको छैन। 
करेसाबारी तिा अन्य फलफूल बगैँर्ामा धमसाएर यसको 
खेती गरेको पाइन्छ िाल यवुा जनशजक्त यसको खेतीतफच  

१० 
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ङ्गवशेर् आकङ्गर्चत भएको पाइन्छ। उपयकु्त प्रङ्गवधि तिा दक्ष 
जनशजक्तको अभावका कारण बसेनी करोडौँ रुपैयाकँो 
कागजी बदाम आयात गनुचपरेको छ। कृङ्गर् अनसुन्िानमा 
यसको अनसुन्िानप्रधत त्यधत ध्यान पगुकेो छैन भने 
ङ्गवश्वङ्गवद्यालयमा स्नातक तिा स्नातकोत्तरमा पढाइ िुँदा पधन 
यसलाई माइनर फलको रूपमा माि राजखनलेु पधन 
प्राङ्गवधिकिरूलाई ज्ञानको कमी भएको छ। ददन प्रधतददन 
यसको उपभोग गने जमात बढ् दो छ कृङ्गर् तिा पशपुन्छी 
ङ्गवकास मन्िालयको पधछल्लो त्याङ्क आ.व. २०७६/७७ 
का अनसुार यस वर्च नेपालमा कररब ६० करोड मूल्य 
बराबरको कागजी बदाम आयात गररएको छ। 

 

िाल सरकारी स्तरमा राङ्गिय फलफूल ङ्गवकास केन्र, 
कीधतचपरुअन्तगचत रिेको शीतोष्ण बागवानी ङ्गवकास केन्र, 
माफाच, मसु्ताङमा भइराखेको भए तापधन आशातीत रूपमा 
अन्य स्िानिरूमा ङ्गवकास भएको छैन।माफाच फामच/केन्रमा 
दाँते र िाडे प्रजाधतका कागजी बदामको कुल ४० वटा 
माउबोटिरू छन।्ने प्लस अल्ट्रा (Ne Plus Ultra) जातको 
दाँते कागजी बदामको १००० धबज ु धबरुवा र ५०० 
कलमी धबरुवा यस वर्च धबक्रीयोग्य रिेका छन।्अन्य ङ्गिउँदे 
फलिरूभन्दा केिी अगाधड नै फागनु मङ्गिनाधतर यसको फूल 
फुल्न िाल्दछ। त्यस्तै गरी सखु्खा फलफूल ङ्गवकास केन्र, 
बैतडी तिा बागवानी अनसुन्िान केन्र, राजजकोट, जमु्लामा 
पधन कागजी बदामको कामको सरुुवात भएको छ। 

 

सम्भावनािरू : 
 नेपालमा उपलब्ि ङ्गवङ्गवि प्रकारका िरातलीय 

अवस्िा तिा िावापानी। 

 कागजी बदाम फल उच्र् मूल्य जाने कृङ्गर्वस्त ु
भएको, उच्र् पौङ्गष्टक तिा और्िीय गणु रिेको। 

 आन्तररक खपत तिा ङ्गवदेश धनयाचतको प्रबल 
सम्भावना रिेको। 

 िाललाई बजारको समस्या नभएको। 

 आयात प्रधतस्िापन गरी धनयाचत प्रविचन गनच सङ्गकने 
कृङ्गर्वस्त।ु 

 कृर्किरूको आधिचक अवस्िामा धछटो सिुार 
ल्याउन सक्ने वस्त।ु 

 आन्तररक रोजगारमा बढोत्तरी गनच सक्ने कृङ्गर्वस्त।ु 

 

र्नुौतीिरू : नौलो बाली भएकोले प्राङ्गवधिकिरूमा यसको 
खेतीमा ज्ञानको कमी छ। स्रोतकेन्रिरूको अभाव रिेको छ 
भने गणुस्तरीय धबरुवा तिा जातको पधन कमी रिेको 
छ।यस बालीमा अध्ययन र अनसुन्िान िनु सकेको छैन। 

ठाउँ सिुाउँदो उपयकु्त जातिरू धसफाररस गनच सङ्गकएको 
छैन।् कृङ्गर् प्राङ्गवधिकिरूभन्दा कृर्किरू यस बालीमा 
अगाधड बङ्गढसकेको अवस्िा रिेको छ। 

 

उपयोधगता  
 यसमा प्रशस्त मािामा क्यालोरी, प्रोङ्गटन, 

काबोिाइडे्रट तिा जर्ल्लो पदािचिरू पाइन्छ। 

 यसको सकु्खा ददउली त्यसै खान सङ्गकन्छ भने ननु 
धमसाएर, भटेुर, तारेर पधन खाने गरेको पाइन्छ। 

 यसलाई र्कलेट, आइसङ्गक्रम तिा बेकरीका 
पररकारिरूमा धमसाएर पधन उपभोग गनच सङ्गकन्छ। 

 यसबाट धनकाधलएको तेल कस्मेङ्गटक्स, परफ्युम तिा 
साबनु बनाउन प्रयोग गनच सङ्गकन्छ। 

 मिमेुिका धबरामीिरूको लाधग यसबाट धनकाधलएको 
बटर लाभदायक िनु्छ। 

 आयवेुदमा ददनिुँ २ ददउली खानाले कुनै पधन 
आखँाको समस्या निनेु बताइएको छ। 

 शरीरमा भएको कोलेस्टोरेल घटाउनकुा सािै 
मटुुलाई स्वस्ि राख्न मद्दत गदचछ। 

 यसको धनयधमत सेवनले मजस्तष्कको क्षमता 
बढाउँछ। 

 क्यान्सरजस्ता खतरनाक रोगसगँ लड्ने र 
प्रधतरोिात्मक क्षमता बढाउने शजक्त िनु्छ। 
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वानस्पधतक गणु (Vegetative Traits) : यसका ङ्गवधभन्न 
प्रजाधतअनसुार मझौलादेजख ठूला बोटिरू िनेु गदचछन ् भने 
िाँगा फैधलएको र सीिा माधिधतर जाने यसको प्रकृधत 
िनु्छ। एक वरे् धबरुवाको पात िल्का िररयो र खैरो मन्द 
रातो वणचको िनु्छ तर उमेर बढ्दै जाँदा गाढा िररयो 
िनु्छ। पात कररब आरुको जस्तै गाढा िररयो र िल्का 
लाम्र्ो आकारको, भेट्नोतफच  साँगरुो र लामो िनु्छ। 
सामान्यतया रूख माि िेरेर छु्टययाउन गा्ो िनु्छ। ङ्गवशेर् 
गरी २ देजख ५ वर्चको परुाना िागँािरूमा फूल फुल्ने गदचछ 
तर कङ्गिलेकािी ँ एक वरे् िाँगामा पधन फुलेको पाइन्छ। 
यसको फूल प्याजी रिको िनु्छ भने भाले र पोिी अि 
एउटै फूलमा िनेु (Hermaphrodite) प्रकृधतको िनु्छ। 
यसको फल डुप (Drupe) वगचमा पदचछ। 

 

िावापानी (Climate) : यसको खेती व्यावसाङ्गयक रूपमा 
सामदुरक सतिबाट १५०० देजख २५०० धमटरसम्म गनच 
सङ्गकन्छ। कागजी बदामले वसन्तको तसुारो सिन सक्छ 
तर सखु्खा सिन नसक्ने भएको कारण धबरुवाको फेदमा 
छापोको व्यवस्िा गनुचपदचछ। गमी समयमा मध्यम तातो 
(२५-३०°c) र ङ्गिउँदको समयमा िल्कादेजख मध्यम ङ्गिउँ 
पने जर्सो मौसम भएको स्िान कागजी बदामको वृङ्गद्ध 
ङ्गवकास तिा फल लाग्नको लाधग उपयकु्त िनु्छ। 

 

माटो (Soil) : प्रशस्त मािामा प्रािाररक पदािच भएको गङ्गिरो, 
मधललो र धनकासको राम्रो व्यवस्िा भएको माटो यसको 
वृङ्गद्ध र ङ्गवकासका लाधग आवश्यक पदचछ। यसले केिी 
मािामा अम्लीय माटो सिन सक्दछ। 

 

जातिरू (Varieties) : नेपालमा प्रर्धलत कागजी बदामलाई 
मखु्य दईु वगचिरूमा ङ्गवभाजन गनच सङ्गकन्छ। ती िनु ्दाँते र 
िाडे। िाडे कागजी बदामको दाँते कागजी बदामको 
तलुनामा पात र्ाक्लो र सेल कडा िनु्छ। अन्य जातिरूमा 

धिनसेल (Thin Shell), ने प्लस अल्ट्रा (Ne Plus Ultra), नोन 
पारेल (Non Pareil), Texas, Peerless, Macona, Merced, Ne 

Plus Ultra, Thompson, Vesta आदद मखु्य िनु।्  
 

परागसेर्न (Pollination) : कागजी बदाममा जेनेङ्गटक 
इनकम्प्याङ्गटङ्गवधलटीका कारण आफैँ मा परागशेर्न सक्दैन। 
तसिच पोधलनाइजर जातिरू िनु बीर् बीर्मा लगाउन ु
पदचछ। धबरुवा रोप्दा िरेक तीन लाइनको बीर्मा एउटा 
पोधलनाइजरका जातिरू (३३ प्रधतशत) लगाउन ु पदचछ। 
मौरीले परागशेर्नमा मित्वपूणच भधूमका खेलेको िनु्छ। 

 

प्रसारण ङ्गवधि (Propagation) : कागजी बदाम बीउबाट पधन 
प्रसारण गने गरेको पाइन्छ तर बीउबाट उत्पाददत धबरुवाको 
क्रमशः जातीय शदु्धतामा ्ास िनेु भएकोले त्यधत उपयकु्त 
माधनदैँन। मखु्यगरी यसमा ग्राजफ्टङ पसु-माघमा गने गररन्छ 
भने बधडङ असार साउनमा उपयकु्त िनु्छ। यसलाई टङ 
ग्राजफ्टङ, जर्फ बधडङ तिा साइड ग्राजफ्टङ आददबाट पधन 
प्रसारण गनच सङ्गकन्छ। बधडङ/ग्राजफ्टङ गदाच जधमनको 
सतिदेजख कररब १०-१५ से.मी. माधि गनुचपदचछ। कररब 
१ देजख २ वर्चको धससाकलम साइजको रुटस्टक कलमी 
गनचका लाधग उपयकु्त माधनन्छ। 

 

रोपण ङ्गवधि (Planting) : कागजी बदामको बगैंर्ा स्िापना 
गदाच सािारणतया वगाचकार प्रणालीमा जग्गाको रेखाङ्कन गनुच 
उपयकु्त िनु ्। एक बोटबाट अको बोट बीर्को दूरी ठाउँ 
र योजनाअनसुार फरक फरक िनु सक्दछ। सािारणतया 
६×६ धम., मध्यम उच्र् घनत्व प्रणाली ४×४ धम. र उच्र् 
घनत्व ३.५४३.५ धम. को फरकमा गनुचपदचछ भने खाडल 
१ ×१ ×१ धम. लम्बाइ, र्ौडाइ र गङ्गिराइ िनुपुदचछ। 
राम्रोसँग पाकेको गोबर मल/कम्पोस्ट मल प्रधतखाडल एक 
डोका धबरुवा रोप्नभुन्दा कररब १ मङ्गिना अगावै माटोमा 
राम्रोसँग धमलाएर राख्नपुदचछ। धबरुवा ङ्गिउँदको समयमा 
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(पसु-माघ) मङ्गिनामा सामान्यतया डेढ वर्चको उमेरको 
धबरुवा रोपण गनुचपदचछ । 

 

ताधलम तिा काटछाटँ (Training and Pruning) : सिुाररएको 
नेता प्रणाली (Modified leader system) अनसुार यसलाई 
ताधलम ददन ुउपयकु्त िनु्छ। िरेक वर्च पसु-माघको समयमा 
सरु्िु अवस्िामा परुाना िागँािरूलाई काटछाटँ गनुचपदचछ। 
धबरुवा रोप्ने समयमा िेरै ठूलो धबरुवा भएमा जधमनको 
सतिबाट कररब १ धमटर माधिबाट टुप्पो काट्नपुदचछ। रोग 
लागेका र धभि जेधलएका िाँगािरूलाई िेरेर सरु्िु अवस्िामा 
आरी र धसकेर्रको प्रयोग गरेर िटाउन सङ्गकन्छ। 

 

खाद्यतत्वको व्यवस्िापन (Nutrient Management) : कागजी 
बदामलाई िेरै खाद्यतत्व र्ाङ्गिन्छ। धसफाररस गररएको 
अनसुार कम्पोस्ट मल र रासायधनक मल िालेमा उत्पादन र 
उत्पादकत्व बढाउन सङ्गकन्छ तर कधत मल र्ाङ्गिन्छ भने्न 

कुरा ठाउँअनसुार, माटोको मधललोपन अनसुार भर पदचछ। 
तसिच खाद्यतत्वको व्यवस्िापन गनुचपूवच माटोको जारँ् गरेर 
माि िाल्न ुउपयकु्त िनु्छ। राम्रोसँग पाकेको कम्पोस्ट मल 
३० केजी/बोट/वर्च ङ्गिउँदमा काटछाटँ गरेप ात ्
गोडमेलका क्रममा राख्नपुदचछ। यरुरयालाई तीन पटक 
राख्नपुदचछ जसमा पङ्गिलो पटक आिा भाग यरुरया, पूरा भाग 
डीएपी र पूरा भाग पोटास फूल फुल्नभुन्दा कररब एक 
मङ्गिनाअगाधड राख्नपुदचछ भने दोस्रो पटक र्ार भागको एक 
भाग यरुरया फल लागेको ३ ििापधछ र तेस्रो पटक र्ार 
भागको एक भाग यरुरया वैशाख-जेठ मङ्गिनामा िाल्नपुदचछ। 
१.५-२ प्रधतशतको यरुरयाको घोल पातमा फोधलयर स्प्रकेो 
माध्यमबाट पधन ददन सङ्गकन्छ जसले फल लाग्ने प्रङ्गक्रया 
तिा बोटको वृङ्गद्ध ङ्गवकास िनु मद्दत गदचछ। 

 

धसंर्ाइ (Irrigation) : धबरुवा रोपणप ात ् धनयधमत रूपमा 
१०-१५ ददनको फरकमा माटो धभज्ने गरी धसंर्ाइ 

गनुचपदचछ। धसंर्ाइको लाधग पाइपबाट धनयधमत रूपमा 
ददनपुदचछ र पानीको कमी भएको ठाउँको लाधग िोपा 
धसंर्ाइ एक सरल र भरपदो माध्यमका रूपमा धलन 
सङ्गकन्छ। कागजी बदामको लाधग पानी नभई निनेु (Critical 

stages) अवस्िा भनेको फूल फुल्ने अवस्िा र फलको 
ङ्गवकास िनेु अवस्िा िनु।् त्यस बेला पानीको कमी िनु ददन ु
िुँदैन। 

 

बगैंर्ा व्यवस्िापन (Orchard management) : बगैंर्ालाई 
सरुजक्षत राख्नका लाधग वररपरर कम्पाउन्ड गनुचपदचछ। 
धनयधमत रूपमा बगैंर्ाको रेखदेख पऱु्याउन सकेमा माि 
राम्रो उत्पादन धलन सङ्गकन्छ।अत्यधिक िावा र्ल्ने ठाउँमा 
िावा रोक्ने बोटिरू (Windbreaks) लगाउन ुपदचछ। बगैंर्ामा 
फल फल्नभुन्दा अगावै तरकारी बालीिरू, कोसेबालीिरू 
तिा ससाना और्धिजन्य बालीिरू अन्तरबालीको रूपमा 
बोटको फेदभन्दा कररब १ धमटर टाढा लगाउन सङ्गकन्छ 
तर अन्तरबाली लगाउँदा प्रशस्त मल तिा धसंर्ाइको 
व्यवस्िा गनुचपदचछ। 

 

फल ङ्गटपाइ (Harvesting) : धबक्रीङ्गवतरणका दृङ्गष्टकोणबाट 
िेने िो भने सखु्खा नट िररयोभन्दा बढी मित्वपूणच िनु्छ । 
सकु्खा फलिरू पूरा सकेुपधछ फल फुटेको (कररब ५० 
प्रधतशत) अवस्िामा भदौ अजन्तम ििादेजख काजत्तक पङ्गिलो 
ििा (Aug -Oct) सम्ममा ङ्गटप्न सङ्गकन्छ तर फल फुट्नभुन्दा 
अगावै ङ्गटप्नपुदचछ।फल ङ्गटङ्गपसकेप ात ् राम्रोसँग बोक्रा 
िटाएर सकेुपधछ माि ददउली धनकाल्न ुपदचछ। 

 

उत्पादन (Yield) : उत्पादन ङ्गवधभन्न कुरािरू जस्तै जात, 
िावापानी, बगैंर्ा व्यवस्िापन, रोग कीराको व्यवस्िापन 
जस्ता ङ्गवङ्गवि कुरािरूमा धनभचर िनेु कुरा िो तर सािारणतया 
छोडाएको कागजी बदाम कररब १०००-१५०० के.जी. 
प्रधतिेक्टर उत्पादन िनु सक्दछ। 
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भूिे गरउँपरष्ट्लकर 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  
खरबरङबगर्, रुकुि (पूवा) 

लुम्बिनी प्रिेश, नेपरल 

प.सं. (जशक्षा प्रशासन) ०७९/०८०                                                                                           धमधतः २०७९/११/१९ 
र्.न 

ङ्गवर्यः आिारभतू ति उत्तीणच परीक्षा (कक्षा-८) को समय ताधलका सम्बन्िमा । 

 

श्री कक्षा-८, सञ्चाधलत ङ्गवद्यालयिरु सबै, 
भमेू गाउँपाधलका, रुकुम (पूवच) । 
 

 प्रस्ततु ङ्गवर्यमा आिारभतू ति उत्तीणच परीक्षा सञ्चालन तिा व्यवस्िापन सधमधतको धमधत २०७९/११/१७ को बैठकको 
धनणचयानसुार भमेू गाउँपाधलकास्तरीय सञ्चालन िनु ेआिारभतू ति उतीणच परीक्षा (कक्षा-८) को समय ताधलका एवम ्परीक्षासम्बन्िी 
अन्य धनदेशन तिा जानकारी देिायबमोजजम तय गररएको िुँदा सोिी बमोजजम गनच/गराउन ु िनुका लाधग सम्बजन्ित सबैमा 
जानकारीका लाधग अनरुोि छ। 

तपधसलः- 
क्र.स धमधत ङ्गवर्य बार परीक्षा शरुु िनु ेसमय 

१ २०७९/१२/०६ अंग्रजेी सोमबार  
 
 
ङ्गविान ११:०० बज े

२ २०७९/१२/०७ नपेाली मंगलबार 
३ २०७९/१२/०८ गजणत  बिुबार 
४ २०७९/१२/०९ सामाजजक अध्ययन तिा जनसंख्या जशक्षा ङ्गवङ्गिबार 
५ २०७९/१२/१० स्वास््य शारररीक जशक्षा+पेशा व्यवसाय तिा प्रङ्गवधि जशक्षा शकु्रबार 
६ २०७९/१२/१२ ङ्गवज्ञान तिा वातावरण जशक्षा आईतबार 
७ २०७९/१२/१३ कम्प्यटुर जशक्षा + नैधतक जशक्षा सोमबार 
धनदेशन तिा जानकारीः- 

 प्रश्न पि प्याकेट खोल्दा प्याकेटमा लेजखएको धमधत र ङ्गवर्य राम्रोसँग जाँर्बझु गरी कजम्तमा ३ जनाको रोिवरमा 
केन्राध्यक्षले परीक्षा शरुु िनु ुभन्दा अधिक्तम ३० धमनटे अगाडी मरु्लु्का गरी खोल्न ुपनेछ। 

 प्रश्न पिको प्याकेट खोल्दा कुनै िङू्गट फेला परेमा सरुजक्षत एवम ्गोप्य राखी जशक्षा, यवुा तिा खेलकुद शाखामा खबर गरी 
प्राि धनदेशन बमोजजम गने/गराउन े। 

 आिारभतू ति उत्तीणच परीक्षाको उत्तरपजुस्तकािरु जशक्षा, यवुा तिा खेलकुद शाखामा धमधत २०७९/१२/१४ गते कायाचलय 
समय  धभि धसलबन्दी लािाछाप लगाई पेश गनुचपनेछ । 

 परीक्षाको ददन कुनै आकजस्मक ङ्गवदा पनच गएमा  परीक्षा सधमधतको पूवच सूर्ना ङ्गवना परीक्षा स्िधगत िनु ेछैन।  
 

कौशल कुमार धतवारी 
जशक्षा अधिकृत/शाखा प्रमखु  
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भूिे गरउँपरष्ट्लकर 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  
खरबरङबगर्, रुकुि (पूवा) 

लुम्बिनी प्रिेश, नेपरल 

 

प.सं. (जशक्षा प्रशासन) ०७९/०८०                                                                                    धमधतः २०७९/११/१९ 
       र्.नं 

ङ्गवर्यः आिारभतू ति उत्तीणच परीक्षाको पररक्षा केन्र कायम गररएको सम्बन्िी सूर्ना । 

  

प्रस्ततु ङ्गवर्यमा आिारभतू ति उतीणच परीक्षा सञ्चालन तिा व्यवस्िापन सधमधतको धमधत २०७९/११/१७ को बैठकको धनणचयानसुार 
भमेू गाउँपाधलका स्तरीय सञ्चालन िनु ेआिारभतू ति उधतणच पररक्षा (कक्षा-८) को परीक्षा सञ्चालन तिा व्यवस्िापनको लाधग 
तपधसल बमोजजमको  परीक्षा केन्र कायम गरीएको ब्यिोरा सम्बजन्ित सबैमा जानकारीका लाधग अनरुोि छ। 

तपधसलः- 
क्र.सं पररक्षा केन्र सिभागी िनेु  ङ्गवद्यालय 

१ 
श्री नेपाल राङ्गिय मा.ङ्गव.  भमेू ९ र्नुवाङ  

 श्री आिारभतू ङ्गवद्यालय भमेू ९ धसमर्ौर  

 श्री नेपाल राङ्गिय माद्यधमक ङ्गवद्यालय भमेू ९र्नुवाङ  

२ श्री जनशजक्त मा.ङ्गव.  भमेू ४ काँडा  
 श्री जनशजक्त माद्यधमक ङ्गवद्यालय भमेू ४ काँडा  
 श्री नमूना आिारभतू ङ्गवद्यालय भमेू ३ मोरावाङ   

३ श्री धिवेणी मा.ङ्गव. भमेू २ काँक्री  
 श्री धिभवुन आिारभतू ङ्गवद्यालय  भमेू २ खावाङ  

 श्री धिवेणी माद्यधमक ङ्गवद्यालय  भमेू २ काँक्री  

४ श्री धसद्धर्ौर मा.ङ्गव.  भमेू १ लकुुम  

 श्री बरािा आिारभतू ङ्गवद्यालय  भमेू १ स्याला  
 श्री धसद्धर्ौर माद्यधमक ङ्गवद्यालय  भमेू १ लकुुम  

५ श्री सरस्वती मा.ङ्गव.  भमेू ८ धसमखोला 
 श्री सरस्वती माध्यधमक ङ्गवद्यालय  भमेू ८ धसमखोला  
 श्री बाल जनजागरण आङ्गव  भमेू ६ ररसालर्ौर 

६ श्री जनजागृती मा.ङ्गव.  भमेू ६ मित  

 श्री जनज्योती आिारभतू ङ्गवद्यालय  भमेू ७ िमचशाला 
 श्री जनजागृती माद्यधमक ङ्गवद्यालय  भमेू ६ मित  

७ श्री शङ्गिद शकु्र मा.ङ्गव.  भमेू ३ धसमा  

 श्री टक्सार आिारभतू ङ्गवद्यालय  भमेू ३ झमु्लावाङ  

 श्री शङ्गिद वास ुस्मतृी नमूना आङ्गव  भमेू ३ क्याङ्सी  
 श्री शङ्गिद शकु्र माद्यधमक ङ्गवद्यालय  भमेू ३ धसमा 

८ श्री माद्यधमक ङ्गवद्यालय  भमेू ८ कुजर्वाङ  

 श्री माद्यधमक ङ्गवद्यालय  भमेू ८ कुजर्वाङ  

 श्री नेपाल राङ्गिय आिारभतू ङ्गवद्यालय  भमेू ८ कोजाच  
 

कौशल कुमार धतवारी 
जशक्षा अधिकृत/शाखा प्रमखु 
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भूिे गरउँपरष्ट्लकर 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  
खरबरङबगर्, रुकुि (पूवा) 

लुम्बिनी प्रिेश, नेपरल 

 

कायचक्रम संर्ालनका लाधग आवेदन पेश गने सम्बन्िी सूर्ना 
 

पङ्गिलो पटक प्रकाजशत धमधत २०७९/०७/१६                दोस्रो पटक प्रकाजशत धमधत २०७९/०९/२१  

तेस्रो पटक प्रकाजशत धमधत २०७९/११/२३ 
भमेू गाउँपाधलका गाउँ कायचपाधलकाको कायाचलय,पश ु सेवा केन्रको आ.व.२०७९/८० को स्वीकृत वाङ्गर्चक कायचक्रमअनसुार  
तपधसलका कायचक्रम संर्ालनका लाधग भमेू गाउँपाधलकाअन्तगचत रिेका कृर्क समूि/सधमधत/कृङ्गर् सिकारी संस्िा/ फमच 
कम्पनीबाट यो सूर्ना प्रकाजशत धमधतले ७ औ ददन धभि तोङ्गकएको ढाँर्ामा व्यावसाङ्गयक योजना तिा देिायका कागजात सङ्गित 
आवेदन पेश गनच यो सूर्ना प्रकाशन गररएको छ। सािै रीत नपगुकेा वा म्याद सङ्गकएपधछ प्राि िनु आएका धनवेदनिरु 
छनौटका लाधग समावेश निनेु वेिोरा समेत जानकारी गराइन्छ।  

तपजशलः 
क्र.स.       कायचक्रम   संख्या न्यूनतम शतचिरु 
१ बंगरुको खोर सिुार कायचक्रम १ प्रधतफमच २ वा २ भन्दा बढी माउँ बंगरु पालन गरेको 
धनवदेन साि पेश गनुच पने कागजातिरुः 
१) रु १० को ङ्गटकट टाँस गरी अनसूुर्ी-२ बमोजजमको धनवेदन। 

२)  अनसुरु्ी-३ बमोजजमको व्यावसाङ्गयक योजना।  

३)  कृर्क समूि/सधमधत/कृङ्गर् सिकारी संस्िाको दताच तिा नवीकरण भएको प्रमाणपिको प्रधतधलपी । 

४) सिकारी संस्िाको िकमा कृङ्गर्/पशपुालन व्यावसाय सञ्चालन गने उदे्दश्य खलु्ने कागजातको प्रधतधलपी। 

५) कृर्क समूि/सधमधत, कृङ्गर् फमचको PAN/VAT दताच  प्रमाणपिको प्रधतधलपी। 

७) कायचक्रम उपलब्ि गराउन उल्लेख गररएको वडा कायाचलयको धसफाररस पि र नेपाली नागररकताको प्रमाणपिको 
प्रधतधलपी। 

८) कृर्क समूि/सधमधत/सिकारी संस्िाको िकमा कायचक्रम सञ्चालन गने सम्बन्िी बैठक बसेको धनणचयको प्रधतधलपी। 

९)  कृर्क समूि/सधमधत/सिकारी संस्िाका सदस्यिरुको नामावली (नेपाली नागररकता प्रमाणपिको प्रधतधलपी सङ्गित) । 

१०) कायचक्रम संर्ालन िनेु स्िान र जग्गा/जधमनको स्वाधमत्व खलु्ने कागजात (जग्गा िनी पूजाच) वा भाडाको जग्गा भएकोमा 
कजम्तमा ५ बर्चको सम्झौता पि/करारनामा। 

११)  यस सूर्नामा उल्लेख नभएका कुरािरुको िकमा नेपाल सरकारको प्रर्धलत ऐन धनयम अनसुार िनेु छ। 

नोटः धनवेदन र संजक्षि व्यवसाङ्गयक कायचयोजनाको ढाँर्ा तिा कायचक्रम संर्ालन प्रङ्गक्रया यस कायाचलयको Website 

www.bhumemun.gov.np र पश ुसेवा केन्र तिा वडा कायाचलयबाट प्राि  गनच सङ्गकनेछ। 

र्न्रधसंि शे्रष्ठ (प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत) 
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Invitation for Bid 

 

Bhume Rural Municipality 

Office of the Rural Municipal Executive 
  Khabangbagar, Rukum (East) 

Lumbini Province, Nepal 

First Date of Publication: 2079/11/23 B.S (2023/03/07 A.D.) 

 

1. Bhume Rural Municipality (BRMO), Khabangbagar, Rukum (East) invites e-bids from Nepalese eligible bidders for the below 

mentioned Contract under National Competitive Bidding Single-stage two envelope bidding procedures.  

 

S. 

N. 

Description of 

Works 

Contract ID Average Annual 

Turnover 

Specific Nature 

of Similar Work 

Experience 

Bid 

Document 

Fee 

Bid Security 

Amount 

(NRs.) 

Bid 

Submission 

Last Date & 

Time 

Bid 

Opening 

Date & 

Time 

1. 
Construction 

of 500 MT 

Capacity 

Cold store at 

Ratuwamare 

EGP/BRMO/ 

NCB/CS/W-

13/2079-80 

NRs.3,70,00,000|-

(Three  Crore  

Seventy  lakh 

Only)  

NRs. 

3,17,00,000|- 

(Three Crore 

Seventeen Lakh 

Only) 

NRs. 

5,000|- 

(Five    

thousand 

only) 

NRs. 

14,87,000|- 

(Fourteen 

Lakh 

Eighty-

seven 

thousand 

only) 

2079/12/23 

B.S 

(2023/04/06 

A.D) on 

12:00 Noon 

2079/12/23 

B.S 

(2023/04/06 

A.D) on 

15:00 

 

Description A/c Name A/c No. Name Bank Name of Office 

For Bid Doc. 

Fee 

GA 1.1 Bhume Ga.Pa Aantarik 

Rajaswa Khata 

0780100000001202 Citizens   Bank 

International Ltd., Bhume 

Branch 

Bhume Rural 

Municipality, 

Khabagbagar, Rukum 

(East) 

For Bid 

Security 

GA 3 Bhume Ga.pa. Dharauti Khata 0780100000030201 

2. Bids must be valid for a period of 90 days after bid opening and must be accompanied by a bid security amounting to a minimum of 

the above-mentioned amount which shall be valid for 30 days beyond the validity period of the bid. 

3. A complete set of Bidding Documents may download and submit bids through PPMO e-GP system www.bolpatra.gov.np/egp. 

4. All other terms and conditions will be as per the Nepal’s Government Prevailing Public Procurement Act, 2063 including all 

amendments. 

5. Bhume Rural Municipality Office (BRMO) 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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