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सम्पादकीय 

सुशासनको पहिलो आधार 

जनमैत्री प्रशासन 
 

सरकारी कायाालयबाट गररने सेवा प्रवाहको पहहलो 
सर्ा जनमैत्री हनुपुदाछ। सेवाग्राहीप्रतर् गररने 
व्यवहार, उनीहरुलाई प्रदान गररने सेवा तछटो, छररर्ो 
र सहज बनाउँदा नै जनमैत्री प्रशासनको पहहचान 
हो। जनर्ाप्रतर् उत्तरदायी राज्य संयन्त्त्र भयो भने 
मातै्र नागररकले सहज सेवा सहुवधा पाउन सक्छन।् 

 

सेवा ददन बसेका सरकारी कमाचारीले नागररकलाई 
सरल र सहज सेवा ददन सकेनन ्भने कमाचारी र 
नागररकबीच मातै्र फाटो आउँदैन, तसंगो सरकारी 
तनकाय र राज्य नै असफल हनु्त्छ। त्यसमा आम 
नागररकमा राज्यप्रतर्को हवस्र्णृा र आक्रोश बढ्दै 
जान्त्छ। त्यसैले हरक्षण राज्यको जनुसकैु तनकायमा 
भएका सरकारी कमाचारीहरुले आफ्नो दाहयत्व 
जनर्ालाई सहज, सरल र तछटो छररर्ो सेवा सहुवधा 
ददने हो भन्ने सम्म्िददए धेरै समस्या समाधान भएर 
जान्त्छ। 

 

चसु्र् र गणुस्र्रीय सेवा पाउने नागररकको 
अतधकारलाई कमाचारी प्रशासनले सदैव मनन ्गयो 
भने सेवाग्राहीका गनुासा र समस्याहरु तबस्र्ारै कमै 
हुँदै जान्त्छन।् राज्यको मातिल्लो र्हदेम्ि र्ल्लो 
र्हसम्मका सबै कमाचारीहरुले इमान्त्दाररर्ापूवाक 
आफ्नो म्जम्मेवारी पूरा गदै सरल र गणुस्र्रीय सेवा 
प्रवाहमा जोड ददयौं भने हामीले कल्पना गरेको 
जनमैत्री राज्यसंयन्त्त्रको सपना पूरा हनेुछ। अर्ः 
सशुासनको पहहलो आधार जनमैत्री कमाचारी 
संयन्त्त्र, जनमैत्री प्रशासन हनु ुजरुरी छ। 

प्रकाशक 
 

भूमे गाउँपाहलका 

गाउँ कार्यपाहलकाको कार्ायलर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 

लुम्बिनी प्रदेश नेपाल 

वर्ष ४   अङ्क १२ २०७९ चैत ०१ बुधबार 

भूमे साप्ताहिक 



भूमे साप्ताहिक       गतितिधि      वर्ष ४     अङ्क १२     २०७९ चैत ०१ बुधबार 

भमेू साप्ताहहक । वेबसाइट http://ebhume.com  | इमेलः news.bhume@gmail.com | कायाालयः सूचना केन्त्र, भमेू गाउँपातलका रुकुमपूवा 

अगायहनक हजल्ला कार्ायन्वर्नमा स्थानीर् ति 

रुकुम पूवा भमेू गाउँपातलका-५ को सेरावाङ बस्र्ी 
 बालाराम शेपााली

दईु वर्ाअम्ि लमु्म्बनी प्रदेश सरकारले िोर्णा 
गरेको अगाातनक म्जल्ला कायाान्त्वयन गना 
रुकुमपूवाका स्िानीय र्ह र बातसन्त्दाहरु 
लातगपरेका छन।् प्रदेश सरकारले अगाातनक 
म्जल्ला िोर्णा गरेर यहाँ रासायतनक मल हवर्ादी 
जस्र्ा पदािा प्रयोगमा रोक लगाई स्िानीय रुपमै 
उत्पादन हनेु प्राङ्गाररक मल कम्पोष्ट मल प्रयोग 
गराउने लक्ष्य तलएको छ। 

 

सरकारको िोर्णा कायाान्त्वयनमा यहाँका स्िानीय 
र्ह र कृर्कहरु पतन प्रतर्बद्ध देम्िएका छन।् 
म्जल्लाका अतधकांश कृर्कहरुले अहहले रासायतनक 
मलभन्त्दा गाउँिरमै उत्पादन हनेु अगाातनक मलको 

प्रयोग गने गरेको पाइन्त्छ। म्जल्लाको कृहर्योग्य 
माटोको हपएच मान पतन िेर्ीयोग्य नै रहेको छ। 
त्यसको सािै माटोमा हनेु फस्फोरस लगायर् अन्त्य 
ितनज पदािाको मात्र पतन दिक देम्िएको बेला 
बेलामा हनेु माटो पररक्षणको क्रममा देम्िएको 
एकीकृर् कृहर् र्िा पशपुन्त्छी तबकास कायाालय 
रुकुमपूवाले जनाएको छ।  

 

त्यसका लातग म्जल्लाका र्ीन वटै तसस्ने, भूमे र 
पिुाउत्तरगंगा गाउँपातलकामा भेडा (बाख्रा तमसन 
कायाक्रम), मास ु उत्पादनका लातग बाख्रा पालन 
कायाक्रम, प्राङ्गाररक मलमा अनदुान, र्रकारी 
प्रवद्धान कायाक्रम, माटो सधुार कायाक्रम, स्माटा 
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कृहर् गाउँ कायाक्रम, सनु्त्र्ला, स्याउ, ओिर, आल,ु 

लसनु, हटम्मरु, मह उत्पादन कायाक्रम सञ्चालन 
गररएको छ।  

 

म्जल्लाका ३१ वडाहरुमध्ये भूमे गाउँपातलकाको 
वडा नं. ९ ले भने अगाातनक म्जल्लाको नामलाई 
कायम गनाको लातग छुटै्ट योजना अगातड सारेको 
छ। वडातभत्र रासायतनक मलको प्रयोगलाई पूणा 
रुपमा तनर्धे गरेको वडा अध्यक्ष तबनोद बढुाले 
बर्ाउन ुभयो। 

 

“अगाातनक म्जल्ला भनेर िोर्णा गररयो त्यसलाई 
यिािामा पररवर्ान गनाको लातग रासायतनक मलको 
प्रयोगलाई वडामा पूणा रुपमा प्रतर्बन्त्ध गरेका 
छौं।” वडा अध्यक्ष बढुाले भन्नुभयो “रासायतनक 
मलको िाउँमा प्राङ्गाररक मललाई नै प्रोत्साहहर् 
गरेका छौं।” 

  

त्यस्रै् आफ्नो कायाकालमा कृर्क र कृहर् के्षत्रलाई 
नै पहहलो प्राितमकर्ा ददएर काम गरेको पतन 
अध्यक्ष बढुाले बर्ाउन ु भयो।२ सय िरधरुी 
रहेको उक्त वडामा हकसानहरुलाई अनदुान तबतभन्न 
प्रकारका तबउ हवर्रण पतन गरररहेको अध्यक्ष 
बढुाले बर्ाउन ुभयो।“कृर्कहरुको आयआजानलाई 
बढाउन वडाको बजेटबाट नै लसनु २० र 
अदवुाको २० क्वीन्त्टल िररद गरर हवर्रण पतन 
गरेका छौं।”  त्यस्रै् वडास्र्रमा पतन तनरन्त्र्र 
रुपमा हवकास तनमााणका काया पतन भइरहेको वडा 
अध्यक्ष बढुाले बर्ाउन ुभयो।  

 

लमु्म्बनी प्रदेश सरकारले २०७७ सालमा रुकुम 
पूवालाई अगाातनक िोर्णा गरेको तियो। प्रदेश 
सरकार अन्त्र्गार्को एकीकृर् कृहर् र्िा पशपुन्त्छी 
हवकास कायाालयको पहलमा रुकुमपूवालाई 
अगाातनक म्जल्ला िोर्णा गररएको हो। 
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 अटो ररक्साबाट गाउँमै राम्रो आम्दानी 
   

 बालाराम शपेााली 
कुनै बेला गाडी चढ्न ददनभर 
पैदल हहड्नपुने रुकुमपूवाका 
बातसन्त्दालाई अहहले गाउँमै 
अटो ररक्साले सेवा ददइरहेका 
छन।् दईु वर्ाअम्िदेम्ि भूमे 
गाउँपातलका लगायर् 
रुकुमपूवाका अतधकांश िाउँमा 
अटो ररक्सा  संचालनमा 
आएपतछ यहाँका बातसन्त्दा अटो 
ररक्साको सेवा तलइरहेका छन ्भने िपु्रै यवुाहरुले 
अटो ररक्सा चलाएर गाउँमै आम्दानी गरररहेका 
छन।् 

 

भूमे  गाउँपातलकाको मध्यपहाडी लोकमागा र 
ग्रामीण कच्ची सडकमा  समेर्  २०७७ सालदेम्ि नै 

अटो ररक्सा सञ्चालनमा आएको अटो चालक श्याम 
बढुाले बर्ाउन ुभयो। अटो ररक्सा धेरै सञ्चालनमा 
आएपतछ दरुी अनसुार अटो ररक्साको भाडादर 
तनधाारण गररएको छ। पक्की सडकमा प्रतर्हकतम  

१५ रुपैयाँ र कच्ची सडकमा प्रतर्हकतम २० 
रुपैयाँ भाडादर  र्ोहकएको  अटो ररक्सा 
व्यवस्िापन सतमतर् अध्यक्ष बालाराम सनुारले 
जानकारी ददनभुयो। 

 

सनुारका अनसुार रुकुमकोटदेम्ि दोमहीसम्म २ 
सय, लकुुमदेम्ि रुकुमकोट ४ सय ५०, 

िाबाङदेम्ि रुकुमसम्म ३ सय, काँक्रीदेम्ि 
िाबाङसम्म १ सय र रुकुमदेम्ि सेराबाङसम्म २ 
सय रुपैयाँ भाडा तनधाारण गररएको सतमतर्का 
अध्यक्ष सनुारले बर्ाउन ुभयो। लामो दरुीअन्त्र्गार्  

रुकुमकोटदेम्ि भूमे गाउँपातलकाको हवतभन्न गाउँ 
बस्र्ीमा बाटो हेरेर भाडा तलने गरेको सनुारले 
बर्ाउन ुभयो। 

 

भूमे पातलकाभर ४९ वटा अटो ररक्साहरुले सेवा 
ददइरहेका छन।्पतछल्लो समयमा हवदेश जानभुन्त्दा 
गाउँमै अटो ररक्साबाट राम्रो कमाइ हनेु भएकाले 
यवुाहरु यसर्फा  आकहर्ार् भएको भूमे गाउँपातलका 
वडा नं ५ सेराबाङका अटो चालक रमेश सनुारले 
बर्ाउन ुभयो। अटो ररक्सा तनयतमर् चलाए गाउँमै 
महहनाको ४० हजारसम्म कमाउन सहकने भन्त्दै 
उहाँले सडक सञ्जाल हवस्र्ारले रोजगारीको अवसर 
िलेुको बर्ाउन ुभयो। 
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पुष्पलाल मध्यपिाडी लोकमागय  : रुकुम बदल्ने मागय 

 महेश केसी 

 

रुकुम पूवा  पूवा-पम्िम राजमागाको हवकल्पमा 
रूपमा तनमााण िातलएको राहिय गौरवको आयोजना 
हो- पषु्पलाल मध्यपहाडी लोकमागा । नेपालको 
पूवा पाँचिरको म्चयोभन्त्ज्याङदेम्ि मध्यपहाडका 
२६ म्जल्लालाई जोड्दै सदूुरपम्िम बैर्डीको 
िलुािाटसम्म यो मागा फैतलएको छ । यसको 
कुल लम्बाइ १ हजार ८ सय ७९ हकतम छ । 
यसमध्ये रुकुम पूवा र पम्िममा गरेर १ सय २५ 
हकतम पछा । 

बागलङु र रुकुम पूवाको सीमास्िल पािीहाल्नेबाट 
दजानौं बस्र्ीलाई जोड्दै म्जल्ला सदरमकुाम 
रुकुमकोटबाट यो मागा पम्िमर्फा  अम्ि बढ्छ । 

त्यसपतछ रुकुम पम्िमको िोहपचारदेम्ि म्जल्ला 
सदरमकुाम िलंगा भएर भेरी नदीको र्ीरैर्ीर 
चौरजहारी हुँदै जाजरकोटर्फा  लाग्छ। यो मागाको 
कुल लम्बाइमध्ये रुकुम पूवामा ५५ हकतम पछा 
भने पम्िममा ७० हकतम। 

तसस्ने-५ रुकुमकोटका मदन शाह यस मागालाई 
रुकुमको लाइफलाइन मान्त्छन ्। रुकुमलाई पूवा-
पम्िम राजमागासँग जोड्न कुनै बेला एक मात्र 
सडकका रूपमा राप्ती लोकमागा तियो । वैकम्ल्पक 
राजमागाका रूपमा मध्यपहाडी लोकमागाले 
रुकुमलाई जोडेपतछ यसले यहाँको हवकासमा 
महत्त्वपूणा टेवा पगुेको शाहको भनाइ छ । 

५ 
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रुकुमको उत्पादनको बजारीकरण, यहाँका 
जनर्ाको व्यावसाहयक हवकास, रोजगार तसजानाका 
सािै यस के्षत्रको सनु्त्दर प्रकृतर्, भार्ा, कला र 
संस्कृतर्लाई प्रचार-प्रसार गना लोकमागाले तनकै 
िूलो अिा राख्न ेशाहको िम्याइ छ । ‘सडक पगु्यो 
भनेर मक्ि परेर मातै्र हुँदैन,’ उनले भने, ‘यसबाट 
अतधकर्म लाभ तलन सक्नपुछा । यसका लातग 
स्िानीय सरकारले हवशेर् योजना बनाएर लाग्न 
जरुरी छ ।’ 

भमेु-२ काँक्रीकी ६७ वर्ीया कमेनी बढुालाई 
आफ्नो िरछेउ हुँदै सडक आउला र गाडी चढ्न 
पाइएला भन्ने कल्पनासम्म तिएन ।१५ वर्ाअम्ि 
जब बाटोको नापनक्सा सरुु भयो, र्ब पतन उनले 
पत्याइनन ्।र्र, जब मूल लोकमागा बन्त्यो, बढुालाई 
सपनाजस्र्ो लाग्दै छ । ‘हहँडेरै डाँडापािा र पहाड 
तछचोलेका हामीलाई यतर् राम्रो सडक बनेको 

देख्दा िसुीले त्यसै फुरुङ फुरुङ पारेको छ,’ उनले 
भतनन ्। 

अग्ला-अग्ला पहाड तछचोलेर लमर्न्न परेको 
फराहकलो लोकमागा बनेकामा बढुा मातै्र होइन, 

अम्िल्लो पसु्र्ाका जोकोहीलाई पतन सपनाजस्रै् 
लाग्छ । तसस्ने-५, रुकुमकोटका म्िमानन्त्द गौर्म 
कुनै बेला ननु-रे्ल ल्याउन बटौली (बटुवल) 
गएको सम्िन्त्छन ्। ‘सार् ददन लगाएर हहँडेरै 
बटौली पगु््यौं । ननु-रे्ल र कपडालत्ताको भारी 
बोकेर फकंदा अरू सार् ददन लाग््यो,’ उनले भने, 
‘अहहले र् आगँनछेउमै गाडी गडु्छ ।’ 

मध्यपहाडी लोकमागा सञ्चालनमा आउनपूुवा 
रुकुमबाट सल्यान हुँदै दाङ िरेर लमहीबाट पूवा–
पम्िम हुँदै कािमाडौं जाँदा कररब दईु ददनमा 
कािमाडौं पतुगन्त््यो भने यो मागा सञ्चालन भएपतछ 
रुकुमबाट बागलङु, पोिरा हुँदै डेढ ददनमै 

कािमाडौं पतुगन्त्छ । 
‘अब र् दाङ हुँदै 
कािमाडौं जान 
उल्टोजस्र्ो लाग्न 
िाल्यो,’ मसुीकोट-१ 
रुकुम पम्िमकी 
शारदा डाँगीले भतनन,् 

‘मध्यपहाडी लोकमागा 
भएर यात्रा गदाा सहज 
र छोटो पतन छ ।’ 

रुकुमबाट कािमाडौं 
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जान मध्यपहाडी लोकमागा प्रयोग गदाा यात्रा 
रोमाञ्चक भएको अनभुव सनुाउँछन ् मसुीकोट-१ 
का सन्त्र्ोर् िापा । ‘िोला र्दै, पहाड चढ्दै 
उत्तरका हहमाली दृश्यसँग समेर् साक्षात्कार भएर 
यो बाटोमा यात्रा गनुाको आनन्त्द बेग्लै छ,’ उनले 
भन े। पम्िमको होचो भाग चौरजहारीबाट भेरी 
नदी र्ीरैर्ीर हुँदै सदरमकुाम िलंगा अतन 
त्यहाँबाट मनोरम साँिको बस्र्ी तछचोलेर पूवाको 
सदरमकुाम रुकुमकोट पगुी कमल दहको दशान 
गरेर भमेु हुँदै अम्ि बढ्नमुा छुटै्ट आनन्त्दको अनभुव 
बटुवलका यवुराज कँडेलले पतन बटुलेका छन ्। 
‘मध्यपहाडी लोकमागाको यात्रा भनेपतछ मनै फुरुंग 
हनु्त्छ,’ उनले भने, ‘यो लोकमागामा जतर् यात्रा गरे 
पतन िकाइ हैन, आनन्त्द तमल्छ ।’ 

यस मागाको तनमााण ८५ प्रतर्शर् सहकएको 
आयोजना कायाालय दैलेिले बर्ाएको छ । रुकुम 
िण्डको १ सय २५ हकतममध्ये १ सय ६ हकतम 
कालोपत्र सम्पन्न भइसकेको छ भन े बाँकी १९ 
हकतम पतन कालोपत्र गनाका लातग आवश्यक 
र्यारी भइरहेको आयोजना प्रमिु यवुराज 
पोिरेलले जनाए । 

रुकुम पूवाको भमेु र तसस्ने गाउँपातलकालाई यो 
मागाले जोड्छ भने पम्िमको चौरजहारी 
नगरपातलका, सानीभेरी गाउँपातलका र मसुीकोट 
नगरपातलकालाई पतन यस मागाले जोड्छ । पूवामा 
दाङ िोराहीबाट रोल्पा हुँदै आउने सहहद मागा 
मध्यपहाडसँग जोतडन्त्छ भने पम्िममा दाङ 
र्लुसीपरुबाट सल्यान हुँदै आउने राप्ती लोकमागा 

पतन यस मागासँग जोतडन्त्छ । पतछल्लो समय 
मध्यपहाडी लोकमागालाई मूल मागा मानेर हवतभन्न 
ग्रामीण सडकको हवकास र्िा हवस्र्ार भइरहेको 
भूमे गाउँपातलका अध्यक्ष होमप्रसाद शे्रष्ठले 
बर्ाए । यस मागाअन्त्र्गार् तछमेकी म्जल्ला 
बागलङुको तनसी गाउँपातलकासँग जोतडएर 
सीमास्िल पािीहाल्नेलाई सािा पयाटकीय गन्त्र्व्य 
बनाउने योजनामा गाउँपातलका रहेको अध्यक्ष 
शे्रष्ठले जनाए । यस मागाअन्त्र्गार् रुकुम िण्डमा 
जम्मा १२ वटा पक्की पलु पने आयोजना कायाालय 
दैलेिका इम्न्त्जतनयर होमनाि पौडेलले बर्ाए । 
उनका अनसुार ११ वटा पलुको तनमााण सम्पन्न 
भइसकेको छ । बाँकी एउटा पलु मातै्र बन्न बाँकी 
छ । रुकुम पम्िम र जाजरकोट जोड्ने 
चौरजहारीम्स्िर् भेरी नदीमा बन्नुपने पलु तनमााण 
अलपत्र छ, जसका कारण चौरजहारीसँग 
मध्यपहाडी लोकमागाको सम्पका  हवस्र्ार हनु 
सकेको छैन । यहाँ पलु नबन्त्दा मध्यपहाडीसँग 
जोतडएर योजना बनाउन नसहकएको चौरजहारी 
नगरपातलका प्रमिु पषु्प वादीले बर्ाए । 
मध्यपहाडी लोकमागाअन्त्र्गार् १० िाउँमा 
आधतुनक सहर बनाउन पतन नेपाल सरकारले काम 
गरररहेको छ । त्यसैमध्येको एउटा प्रस्र्ाहवर् सहर 
चौरजहारी पतन हो । सहरीकरणको कामलाई गतर् 
ददन र यहाँ मानवीय गतर्हवतध बढाउन पलु तनमााण 
चाँडो गनुापनेमा प्रमिु वादीको जोड छ । 

लमु्म्बनीको एक मात्र हहमाली म्जल्लाका रूपमा 
रहेको रुकुम पूवाका पयाटकीय स्िल ढोरपाटन 
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तसकार आरक्ष, पिुा र तसस्ने हहमाल, अग्ला पहाड 
र सनु्त्दर बकुी पाटन अतन तसस्नेको गपु्ता दह, 

कमल र्ाल, महर् र चनु्त्बाङको यदु्ध स्मतृर् 
संग्रहालयका सािै यहाँको भार्ा कला र रीतर्-

संस्कृतर्लाई प्रचार-प्रसार गरेर यसबाट पतन लाभ 
तलन सहकने लेिक र्िा पत्रकार सरेुन्त्र रानाले 
बर्ाए । ‘यो मागाले सहजर्ा मातै्र िपेको छैन । 
यसले सम्भावनाको ढोकासमेर् िोतलददएको छ,’ 

उनले भने, ‘रुकुमले यसबाट अतधकर्म लाभ तलन 
सक्नपुछा । 

रुकुम पम्िमको स्याप ुा र्ाल, सानीभेरी, िूलीभेरी 
अतन यहाँका अन्त्य हवतभन्न ऐतर्हातसक एवं 
पयाटकीय स्िलसँग पयाटकलाई जोड्न यो मागा 
सहायक हनेु पयाटन अतभयन्त्र्ा तसजाना ओलीको 
भनाइ छ । ‘रुकुम हुँदै सिेुर्, जमु्ला र 
डोल्पासम्म आवागमन गना मध्यपहाडी लोकमागाको 
िूलो भूतमका छ,’ उनी भम्न्त्छन,् ‘कािमाडौंबाट 

पोिरा हुँदै रुकुम 
पूवा–पम्िम भएर 
डोल्पाको से-फोक्सनु्त्डो 
र्ालसम्म जान यो 
मागाको बाटो सबैभन्त्दा 
छोटो पछा । र्र, 

यसको प्रचार-प्रसार र 
त्यसअनसुारको हवकास 
भने हनु सकेको 
छैन । 

रुकुमका सम्भावनाको 
उजागर गदै हवकाससँग जोड्न मध्यपहाडी 
लोकमागाले तनकै िूलो भूतमका िेल्ने र्त्कालीन 
म्जल्ला हवकास सतमतर् रुकुमका पूवासभापतर् 
िेममान िड्काले बर्ाए । ‘यसका लातग यहाँका 
स्िानीय सरकारले योजना बनाएर कायाान्त्वयनमा 
लैजानपुछा,’ उनले भने, ‘मध्यपहाडी लोकमागामा 
कसरी धेरैभन्त्दा धेरै मान्त्छे हहँडाउने र यसबाट 
लाभ तलने भन्ने कुरामा स्िानीय सरकारले ध्यान 
ददन जरुरी छ ।’ 

पोिराबाट मसु्र्ाङसम्म आएका पयाटकलाई 
रुकुमसम्मै ल्याउन सक्ने व्यावसाहयक वार्ावरण 
बनाउन जरुरी रहेको उनले सनुाए । तनमााणाधीन 
मध्यपहाडी लोकमागाको सम्पूणा तनमााण चाल ु
आतिाक वर्ातभत्र सक्न े लक्ष्यका साि काम 
भइरहेको र आयोजना सम्पन्न भएपतछ सम्बम्न्त्धर् 
सडक कायाालयमा हस्र्ान्त्र्रण गने आयोजना 
कायाालयका प्रमिु पोिरेलले बर्ाए। काम्न्त्र्परुबाट
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धाहमयक पर्यटकीर् स्थल प्रभु मिाराजको कुटी 
 

 चन्त्रतसंह शे्रष्ठ 

 

प्रभ ुमिािाज त्यि ीँ अन्तिध्यान भएको स्थान भएकाले गाउीँलेिरु उक्त 
स्थानलाई तिशेष िाधमि क स्थलको रुपमा श्रद्धा गर्टछन्। 

 

िमु्लाबाङ तसरानको र्ीिास्िल चम्बाङमा अहहले 
पतन गफुा, कुटीको भग्नावशेर् र यज्ञ कुण्ड छन।्  

 

आजभन्त्दा कररब ३ सय वर्ा अगातड चम्बाङमा 
एक योगी प्रभ ु महाराज बस्दिे। गाउँलेहरु प्रभ ु
महाराजलाई भेट्न जाँदा फलफूल, िानेकुरा, 
पररकार तलएर जान्त्िे।उनीहरुले कोशेली तलएर प्रभ ु
महाराजलाई भेट्न जाँदा मनमा सोचेको कुरा प्रभ ु
महाराजले पहहल्यै भतनददन्त्िे रे। 

 

कसैलाई केही वरदान माग्न ु परेमा हवश्वास गरेर 
प्रभ ु महाराजको शरणमा गएमा आफूसँग भएको 
कुनै फूल, अक्षर्ा, पार् वा कुनै जङ्गली जनावर 
हटपेर वरदान ददन्त्िे रे। हवश्वास नगरेर 
औपचाररकर्ाका लातग मात्र वरदान माग्न गएमा 

उल्टै गाली गरेर आगामी ददनमा अहवश्वास तलएर 
नआउन भनी सम्िाएर फकााउँिे रे।  

 

पतछ प्रभ ु महाराज कहाँ गए के गरे केही िाहा 
भएन।  

 

प्रभ ु महाराज त्यहीीँ अन्त्र्रध्यान भएको स्िान 
भएकाले गाउँलेहरु उक्त स्िानलाई हवशेर् धातमाक 
स्िलको रुपमा श्रद्धा गदाछन।् प्रभ ु महाराज 
साम्त्वक भएकाले उक्त स्िानमा बली चढ्दैन।  

 

नम्जकै प्रभ ु महाराजको कुण्ड रहेको छ। उक्त 
कुण्डमा रहेको जल आफ्नो म्शरमाति छहका एमा 
अञ्जानमा भएका छल पापहरु नष्ट भई पहवत्र हनेु 
हवश्वास गररन्त्छ।  

९ पर्टर्न 
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पयाटकीय गन्त्र्व्यको नामः प्रभ ुमहाराजको कुटी चन्त्बाङ 

स्िानः रुकुम  ) पूवा (म्जल्ला भूमे गाउँपातलका वडा नं ३ िमु्लाबाङ चन्त्बाङ 
हवशरे्र्ा  प्रभ ु महाराज बसेको कुटी, उनले िाने पानीको कुवा र्िा पिाालको 

भग्नावशेर् 

 पहहले गाउँका मातनसहरुले केही वर माग्न गएमा जंगली जनावर, फल 
वा केही म्चज हटपेर तर्म्रो इच्छा पूरा हनु्त्छ भनी बरदान ददने र पतछ 
पूरा हनेु कुरा हकम्बदन्त्र्ी 

 अहहले पतन बैशाि जेिमा िडेरी परेमा गाउँले जम्मा भएर गाजाबाजा 
सहहर् उक्त स्िानमा पानी माग्न जाने र साँिपि पानी पने हवश्वास 
रहेको  

 जलजला देवर्ाकै शािा मानी वैशाि पूम्णामामा पूजा हनेु (ददशामार) 

 पूजा आजा 
 दृष्यावलोकन 

पहुँच, पूवााधार र अन्त्य 
सहुवधाको अवस्िाः 

 तसमा-िमु्लाबाङ-राङ्सी सडक अन्त्र्गार् िमु्लाबाङ गाउँबाट पैदल ४० 
तमनेटमा पगु्न सहकने 

 िानेपानी, सावाजतनक शौचालय, होटल लज नभएको 
प्रस्र्ाहवर् गन्त्र्व्य 
नम्जकका अन्त्य आकर्ाक 
गन्त्र्व्य 

 चाल्नेटा राजदरबार 

 बेलढुङ्गा  हपकतनक स्पट, क्याङ्सी जनवादी हवद्यालय संग्रहालय, महर् 
यद्ध हफचर, लकुुम वस्र्ी 

 कमलदह रुकुमकोट,  िबाङ 
पयाटकले समय व्यतर्र् 
गना सक्न ेआधार 

 पूजा, अवलोकन, अध्ययन 

 मनोरम दृष्यावलकोन, हपकतनक 
लोकहप्रयर्ा प्रभ ुमहाराजले कुटी बनाई बसेकोले प्रभ ुमहाराजको कुटी नामले पररम्चर् 
सरुक्षा प्रबन्त्ध/संरक्षण नभएको 
हालसम्मको भौतर्क र्िा 
हवत्तीय लगानी र प्रतर्फल 

 स्िानीयले संरक्षण बाहेक हालसम्म कुनै लगानी नभएको 

हवकास गना सहकन े
सम्भावना 

 िूलो गाउँबाट चन्त्बाङसम्म तसँढी तनमााण (िमु्लाबाङ- सेराबाङ-काँडा 
टे्रहकङ रुट) 

 कुटी भग्नावशेर् संरक्षण र्िा कृतत्रम पनुतनामााण 

 संरक्षण र्िा र्ारबार 

 िानेपानी सहुवधा र्िा कुवा तनमााण (कृतत्रम र्ाल) 

 जलजला िान तनमााण र्िा संरक्षण 
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कोरोनाहर्रुद्ध बुस्टर 

डोज खोप 
 

 बालाराम शपेााली 
भूमे गाउँपातलकामा कोरोना हवरुद्धको बसु्टर 
डोज िोप लगाइएको छ। गाउँपातलकामा 
बसोबास गने दीिारोगी ५५ वर्ामातिका ज्येष्ठ 
नागररक अपाङ्गर्ा भएका व्यम्क्त जनप्रतर्तनतध 
कमाचारी सरुक्षाकमी पत्रकारलाई बसु्टर िोप 
लगाइएको हो। 

 

कोरोनाहवरुद्धको बसु्टर िोप लगाउन भूमे 
गाउँपातलकाको स्वास््य शािाले फागनु २५ र 
२६ गरे् भूमे २ को काँक्री स्वास््य चौकीमा 
िोप कायाक्रम सञ्चालन गरेको तियो। धेरैसँग 
िलुतमल हनेु सरुक्षाकमी, कमाचारी, जनप्रतर्तनतध, 
व्यापारी, पत्रकार र जोम्िममा रहेका दीिारोगी, 
ज्येष्ठ नागररकहरुलाई पहहलो प्राितमकर्ामा 
रािेर बसु्टर िोप लगाइएको भूमे गाउँपातलका 
स्वास््य शािाका सञ्जीव िड्काले बर्ाउन ु
भयो। 

 

दईु ददन सञ्चालन भएको िोप केन्त्रमा महहला 
९२ र परुुर् ९६ जनाले िोप लगाएको 
िड्काले बर्ाउन ु भयो।बाँकीलाई रुकुमपूवा 
स्वास््य केन्त्रमा िोप माग गरेर चैर् दोस्रो 
हप्तासम्म लगाउने भूमे स्वास््य शािाका प्रमिु 
उपेन्त्र यादवले जानकारी ददनभुयो। 

 

हर्द्रु्त प्रसारण 

लाइनको पार्र परीक्षण 
 बालाराम शपेााली 
रुकुमगाड जलहवद्यरु् आयोजनाको हवद्यरु् प्रसारण 
लाइनको पावर टेम्स्टङ गररएको छ। गर् 
मंगलबार राप्ती हाइड्रो एण्ड जनरल कन्त्स्ट्रक्सन 
तलतमटेडले एक सूचना प्रकाशन गरी हवद्यरु् 
प्रसारण लाइनको पावर टेम्स्टङ गररएको 
जानकारी ददएको हो। 

 

रुकुमगाड जलहवद्यरु् आयोजनाको ५ 
मेगावाटको तसंह कन्त्स्ट्रक्सन धनगढी ३ 
कैलालीद्वारा तनमााण गररएको ३३ केभीए हवद्यरु् 
प्रसारण लाइन भूमे गाउँपातलकाको वडा नं. ४ 
धौलापहहरामा तनमााण गररएको हवद्यरु् आयोजना 
हवतभन्न गाउँ बस्र्ीमा पावर टेहष्टङ चाम्जाङ गररने 
भएको छ। 

 

यस्रै् तसस्ने गाउँपातलको वडा नंबर ५ को 
मैदान, धाराचौर, दतुधलागैरा तसस्नेको वडा नं. ६ 
का केही स्िान र रुकुम पम्िममा पने मतुसकोट 
नगरपातलका वडा नं. ५, ६, ७ र ८ का 
हकटनी, सेरीगाउँ, कोल, टाकुराम्स्िर् तबद्यरु् 
प्रातधकरणको सब स्टेशनमा जाने २१ 
हकलोतमटर लम्बाईको हवद्यरु् प्रशारण लाइनको 
पावर टेहष्टङ चाम्जाङ काया गररने राप्ती हाइड्रो 
एण्ड जनरल कन्त्स्ट्रक्सनले जनाएको छ।
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लोकसेवा आयोग, म्शक्षक सेवा आयोग, हाम्जरी जवाफ प्रतर्योतगर्ाका लातग उपयोगी 

१. नेपालका र्फा बाट आणहवक ऊजाासम्बन्त्धी कन्त्ट्री प्रोग्राम फे्रमवका  (सीपीएफ)मा कहहले हस्र्ाक्षर भएको हो 
? 

 सन ्२०२२ सेप्टेम्बर २७  

– अम्स्ट्रयामा भएको अन्त्र्रााहिय आणहवक ऊजाासम्बन्त्धी कायाक्रममा सो कायाढाँचामा हस्र्ाक्षर भएको।  

– सन ् २०२२ देम्ि २०२७ सम्मको अवतधका लातग आणहवक ऊजाासम्बन्त्धी कायाढाँचामा हस्र्ाक्षर 
भएको।  

– यससँगै नेपाललाई यस अवतधमा आणहवक ऊजाा एजेन्त्सी (आईएईए) माफा र् ् हवकीरण सरुक्षा, आणहवक 
सरुक्षा, िाद्य र्िा कृहर् एवं स्वास््यजस्र्ा क्षेत्रमा प्राहवतधक सहयोग प्राप्त हनेु। 

२. सन ्२०२३ जनवरी १ देम्ि २०२४ तडसेम्बर ३१ सम्मका लातग संयकु्त रािसङ्घको सरुक्षा पररर्द्को 
अस्िायी सदस्यमा चयन हनु सफल राि कुन कुन हनु ्? 

 इक्वेडर, जापान, माल्टा, मोजाम्म्बक र म्स्वट्जरल्यान्त्ड (सन ्२०२२ जनवरी १ देम्ि २०२३ तडसेम्बर 
३१ सम्मको अवतधका लातग : अल्बातनया, ब्राम्जल, गावोन, िाना र यएुई) 

३. संयकु्त रािसङ्घीय मानव अतधकार पररर्द्बाट रुस कहहले तनलम्म्बर् भएको हो ? 

 सन ्२०२२ अहप्रल ७ (संयकु्त रािसङ्घीय महासभाको मर्दानमा रुसलाई सो पररर्द्बाट हटाउनपुने पक्षमा 
बहमुर् आएसँगै रुस पररर्द्बाट तनलम्म्बर् भएको। मर्दानमा रुसलाई हटाउनपुने प्रस्र्ावको पक्षमा ९३ 
राि र हवपक्षमा २४ राि रहेका। त्यस्रै् र्टस्िमा ५८ राि रहेका। नेपाल यस प्रस्र्ावमा र्टस्ि 
रहेको। रािसङ्घीय मानव अतधकार पररर्द्बाट यसअम्ि सन ्२०११ मा तलतबयालाई हटाइएको तियो।) 

४. हव.सं. २०७९ फागनु १७ मा राजधानीमा सम्पन्न नवौँ महातधवेशनबाट नेपाल चलम्चत्र पत्रकार सङ्घको 
अध्यक्षमा को चयन भएका छन ्? 

 समीर बलामी 
५. सन ्२०२४ को आईसीसी यू–१९ हवश्वकप हक्रकेट प्रतर्योतगर्ा कहा ँहनेु भएको छ ? 

 श्रीलङ्का (आईसीसी यू-१९ हवश्वकप एतसया क्षेत्रबाट छनोट हुँदै नेपाल पतन हवश्वकपमा पगु्न सफल।) 

६. नेपाल वायसेुवा तनगमको इतर्हासमै पहहलो पटक ककहपट सम्हालेर अन्त्र्रााहिय उडान गने महहला 
पाइलट र को-पाइलट को हनु ्? 

 पाइलट भावना पन्त्र् र को–पाइलट तसजाना रावर् (पाइलट भावना पन्त्र् र को-पाइलट तसजाना रावर्ले 
हव.सं. २०७९ फागनु २१ (सन ् २०२३ माचा ५) मा कािमाडौँबाट न्त्यारोबडी एअर बस ३२० 
दबुईमा सफल अवर्रण गरेका। तनगमको अन्त्र्रााहिय उडानमा महहला पाइलटको नेर्तृ्व नौलो नभए 
र्ापतन को-पाइलटसमेर् महहला भएको यो पहहलो पटक हो।)  

७. नेपाल टेतलकमद्वारा इ-तसमको सरुुवार् कहहलेदेम्ि भएको हो ? 

 हव.सं. २०७९ भदौ ३१  

८. जलवाय ुपररवर्ानसम्बन्त्धी पेररस सम्िौर्ा अनमुोदन गने पहहलो साका  राि कुन हो ? 

 माम्ल्दभ्स (नेपालले सन ्२०१६ अक्टोवर २४ मा यो सम्िौर्ा अनमुोदन गरेको।) 
                     संकलन/प्रस्र्रु्कर्ााः  टंक के.सी. गोरिापत्र दैतनकबाट साभार 
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सुन्तला जात फलफूलमा बोर्डो ममश्रण र  

बोर्डो पेस्टको प्रयोग 

 
 

पररचय  

 

सनु्त्र्ला जार् फलफूल बालीमा हवतभन्न हकतसमका 
रोग हकराहरूको आक्रमण गदाछ। यी रोगहरू नसारी 
तबरुवादेम्ि वयस्क बोट र भण्डारण गरेका 
फलहरूमा समेर् देख्न सहकन्त्छ। केही वर्ा यर्ा 
नेपालमा सनु्त्र्ला जार् फलफूल बालीमा हवतभन्न 
हकतसमका रोग हकराहरूको प्रकोपले गदाा धेरै जसो 
िाउँमा बगैंचाहरू नै मातसने अवस्िामा पगुेको छन।् 

 

नेपालका हवतभन्न िाउँहरूमा देिा परेका रोगहरूमध्ये 
माटोबाट सने रोगहरूमा जरा र्िा फेद कुहहने, 

हावाबाट सने रोगहरूमा डाले र्िा िराने रोग र 
हकराका माध्यमबाट सने रोगहरू तग्रतनङ र ट्रीस्टेजा 
भाइरस आदद हनु।् 

 

सनु्त्र्ला जार्का फलफूल बालीमा ढुसीजन्त्य 
रोगहरूले तबरुवाको सबै भागहरू जस्रै्; पार्, हागँा, 
काण्ड, फल र जरा आददमा असर गदाछन।्  
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बोडो तमश्रण र बोडो पेस्ट 
तनलोर्िुो, चनुा र पानी 
तमसाएर बानएका 
ढुसीनाशक हवर्ादीहरू 
(Broad spectrum 

fungicides) हनु।् 
सािसािै बोडो तमश्रण र 
बोडोपेस्टको प्रयोगले केही 
ब्याक्टेररयल रोग र 
हकराहरू पतन तनयन्त्त्रण 
गना सहकन्त्छ। बोडो 
तमश्रण र पेस्ट ढुसीजन्त्य 
रोगहरू तनयन्त्त्रणका तनम्म्र् सबैभन्त्दा सस्र्ो, सम्जलो र 
भरपदो उपाय भएर्ा पतन कृर्कहरूलाई यसको 
फाइदा, बनाउने र प्रयोग गने र्ररकाबारे जानकारी 
नहुँदा अिै पतन धेरैजसो कृर्कहरूले यसको प्रयोग 
गरेको पाइदैन। बोडो तमश्रण र पेस्ट अन्त्य बोट 
तबरुवाहरू जस्रै् र्रकारी बाली, फलफूल बाली, 
रुिहरू र सजावट र सौन्त्दयाका तनम्म्र् प्रयोग हनु्त्छ 
भने तबरुवा र रुिहरू आददमा लाग्ने हवतभन्न 
हकतसमका ढुसीजन्त्य र ब्याक्टेररयल रोगहरू 
तनयन्त्त्रण गना पतन प्रयोग गना सहकन्त्छ।  

 

यी हवर्ादीहरू सनु्त्र्ला र कागर्ीको पार्, हाँगा, जरा 
र फेदमा लाग्ने हवतभन्न ढुम्शजन्त्य रोगहरूको 
तनयन्त्त्रणको लातग प्रभावकारी हनु्त्नन।् यी 
हवर्ादीहरूमा तमसाइने तनलोर्िुोमा रहेको र्ामा 
र्त्वले रोगका संकाण ु र्िा म्जवाणहुरूलाई मादाछ 

भने चनुामा रहेको क्याम्ल्सयम र्त्वले बोडो तमश्रण र 
बोडो पेस्टलाई बोटका हवतभन्न भागहरूमा टाँतसएर 
रहन सहयोग गदाछ। कपर र्त्व आफैमा तबरुवाको 
सकु्ष्म िाद्य र्त्व मात्र नभई यो तबरुवाको पार्, डाँि 
र हाँगामा पतन सम्जलै लामो समयसम्म टाँतसएर रहन 
सक्छ। सािै चनुामा भएको क्याम्ल्सयम र्त्वले 
तबरुवालाई सकु्ष्म िाद्य र्त्व प्रदान गनुाका सािै 
कपर र्त्वले गदाा बोटतबरुवामा पने हवर्ाण ु असर 
(Phytotoxic effect) लाई पतन न्त्यूनीकरण गना मद्दर् 
गछा।  

 

एक प्रतर्शर्को बोडो तमश्रण र बोडो पसे्ट बनाउन े
मात्रा : बोडो तमश्रण र बोडो पेस्ट बनाउदा तमसाउने 
पदािाहरू उहीीँ हनु केवल मात्रा मात्र फरक हनु्त्छ। 

बोडो तमश्रण : १ केजी चनुा, १ केजी तनलोर्िुो 
१०० तलटर पानीमा तमसाउने। 
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बोडो पसे्ट : १ केजी चनुा, १ केजी तनलोर्िुो १० 
तलटर पानीमा तमसाउने। 

 

बोडो तमश्रण बनाउन ेर्ररका : 
१. पहहले तनलोर्िुोलाई र्ौलीमा हपधेर मतसनो 
बनाउन ु पदाछ अिवा तनलोर्िुोलाई कपडामा पोको 
पारी पानीमा छुवाएर मात्र राख्नाले पतन तनलोर्िुो 
गल्न सक्छ र्र परैु पोको पानीमा डुबाउन ु भने 
हुँदैन। 

२. तनलोर्िुो र चनुा छुट्टाछुटै्ट भाँडामा कररब १०-
१२ िण्टा अगातड राख्न े (भोतलपल्ट प्रयोग गनाको 
तनम्म्र् अम्िल्लो ददन बेलकुा नै तभजाएर छातडददने)। 

३. तमश्रण छनुा अम्ि तनलोर्िुो र चनुलाई छुट्टाछुटै्ट 
भाडँोमा पानी रािी बेस्सरी िोल्ने। 

४. छुट्टाछुटै्ट भाँडोको िोललाई तबस्र्ारै हल्लाउँदै 
अको रे्स्रो भाँडोमा िन्त्याउने। 

५. यसरी बनाएको िोलमा चनुा र तनलोर्िुोको 
मात्रा तमले नतमलेको जाँच गनुापछा। यसको लातग 
म्िया नलागेको कुनै पतन फलामलाई िोरै टुप्पो 
िोलमा डुबाउदा टुप्पोमा म्ियाजस्र्ो दाग लागेमा 
िोरै चनुा िप्दै चलाउन ु पदाछ र म्िया नलागनु्त्जेल 
यो काया जारी राख्न ुपदाछ।  

 

बोडो तमश्रण र बोडो पसे्ट बनाउदा याद गनुापने 
कुराहरू :  

 धार् ु (फलाम, र्ामा, हपत्तल) को भाँडाहरू 
प्रयोग नगने। 

 प्लाम्स्टकका भाँडाहरू मात्र प्रयोग गने। 

 बोडो तमश्रण छनुा भन्त्दा पहहले सतुर्को सफा 
कपडामा छन्ने र स्प्रयेरको सहायर्ाले छने र 
बोडोपेस्ट चाहहँ बोटको हाँगा काटेको िाउँमा 
चक्कुले िकुी ब्रसले पोत्ने।  

 वर्ाार्को समयमा पानीको सट्टा आलसको रे्ल 
वा म्स्टकर प्रयोग गदाा बोडोपेस्टलाई पानीले 
पिातलनबाट कम गना सहकन्त्छ। 

 एकपटक बानएको बोडोपेस्ट वा बोडोमशु्रण 
२४ िण्टा तभतै्र प्रयोग गनुापछा।  

 

बोडो तमश्रण र बोडोपसे्ट कहहले र कसरी प्रयोग 
गने? 

 

हहउँद महहना (पौर्-माि) मा गनुापने बगैंचा 
व्यवस्िापनको सम्पूणा कायाहरू सकेपतछ १ 
प्रतर्शर्को बोडो तमश्रणले बोटको सम्पूणा भाग तभज्ने 
गरर स्प्र े गनााले सनु्त्र्ला जार् फलफूलमा सरु्पु्त 
अवस्िामा बसेका ढुसीजन्त्य रोगहरूलाई तनयन्त्त्रण 
गना सहकन्त्छ। यसका सािै बोडोतमश्रण र 
बोडोपेस्टमा पाइने र्त्वहरूले बोटलाई सकु्ष्म र्त्व 
पतन आपूतर्ा गने भएकोले यस अवस्िामा गररने स्प्र े
ज्यादै महत्त्वपूणा हनु्त्छ।यसका सािै वैशाि महहनामा 
फल केराउको दाना अवस्िामा पगु्दा पतन १ 
प्रतर्शर्का बोडो तमश्रण प्रयोग गना सके अतर् 
लाभकारी हनु्त्छ। यसरी बनाएको हवर्ादीलाई बोटमा 
काटछाट गरर सकेपतछ लगाइन्त्छ।सनु्त्र्ला जार् 
फलफूलहरूको बोटको फेदमा बोडो तमश्रणको िोल 
प्रयोग गनााले जरा र्िा फेद कुहहने रोगलाई 
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तनयन्त्त्रण गना सहकन्त्छ भने बोटमा 
छनााले पार् र हाँगामा लाग्ने रोग तनको 
पान ुाको सािै काटछाट गदाा लागेका 
चोटपटक र िाउमा बोडो पेस्ट दल्दा 
उक्त िाउ तनको हनु मद्दर् पयुााउँछ।  

 

बोडो तमश्रण र बोडो पसे्ट के कस्र्ा 
रोग र हकराहरूका तनम्म्र् प्रयोग गने? 

क) ढुसीजन्त्य रोगहरू : 
जरा कुहहने रोग :  
वर्ाको २ पटक पसु/माि र वैशाि/जेष्ठ महहनामा 
०.२% बोडो तमश्रणको िोल (२ भाग बोडोतमश्रणको 
िोलमा ९८ भाग पानी तमसाउने) बनाएर जरा र 
पार्हरूमा छने। 

 

बोटको फेद कुहहने र गदु रोग :  
प्रत्येक वर्ा वर्ाा सरुु हनुअुगावै र वर्ाा समाप्त 
भइसकेपतछ बोडोपेस्ट बनाई बोटको फेददेम्ि १.५ 
हफट मातिसम्म पोत्ने सािै रोग लातग कुहहएको भाग 
चक्कुले हटाइ उक्त िाउँमा बोडो पेस्टले पोत्ने। वर्ामा 
२-३ पटक (पसु, बैशाि र असोज महहना) 
बोडोतमश्रण छने। 

 

एन्त्राकनोज, गलुाफी रोग, दाद रोग :  
वर्ाको ३ पटक पसु/माि र वैशाि/जेष्ठ र 
भदौ/असोज महहनामा ०.२% बोडोतमश्रणको िोल 
बनाएर छने। 

 

मेलानोज रोग, ग्रीजी िोप्ले रोग, म्चम्चला फल िने 
रोग, पटुके रोग :  
प्रत्येक वर्ा माि महहनामा १% बोडो तमश्रणको िोल 
बानएर छने। 

ि) ब्याक्टेररयाबाट लाग्न ेरोगहरू : 
क्याङ्रकर वा िहटरे रोग :  
नयाँ पालवुा आउनअुम्ि नै माि महहनामा बोडो 
तमश्रण (६ ग्राम चनु, ६ ग्राम तनलोर्िुो प्रतर्तलटर 
पानीमा) को िोल स्प्र े गने। बोटको फेद वररपरर 
सफा पारी १-१.५ हार् सम्म बोडो पेस्टले 
तलहपददने। 

ग) हकराहरू : माइट्रस : १% बोडो तमश्रणको िोल 
बनाएर छने। 

 

लेिक भमेू गाउँपातलका रुकुमपूवाका कृहर् प्रसार 
अतधकृर् हनुहुनु्त्छ। 
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कायाालयबाट प्रकाम्शर् हवतभन्न सूचनाहरु 
 

भूमे गाउँपामलका 

गाउँ कार्यपाहलकाको कार्ायलर्  
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल 
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