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सम्पादकीय 

विकास बजेट समयमै खर्च गर ौं 
 

चाल ुआर्थिक वर्ि २०७९/०८० को ७ महिना र्ित्न 
लार्िसकेको छ। ७ महिनाको अवर्िमा िाम्रो 
हवकास िजेट जर्ि खचि िनुपुने िो, त्यर्ि खचि िनु 
सकेको छैन। स्थानीय िि, प्रदेश र संघ िीनै 
ििका सरकारले हवर्नयोजन िरेका हवकास िजेट 
कायािन्वयनको अवस्था र्नकै ससु्ि देखखन्छ। यसरी 
हवकास िजेट ससु्ि रुपमा खचि भइरिँदा समयमै 
हवकासका आयोजनािरु सम्पन्न िनु सहकरिेका 
छैनन।्  

 

आर्थिक वर्िका अखन्िम िीन महिनामा ििार ििार 
िजेट खचि िने पररपाटीले न राम्रोसँि हवकास 
र्नमािणका कामिरु पूरा िनेु िदिछन,् न ि िजेट 
लखिि उदे्दश्यिर्ि  केन्रीि भएर काम िनेु िदिछन।् 
त्यसैले िजेटलाई पारदशी, लक्ष्यकेन्रीि र समयमै 
कायािन्वयन िनि सिैले इमान्दाररिापूविक 
लाग्नपुदिछ। 

 

िजेटको समयमै कायािन्वयन िनुि भनेको आर्थिक 
सशुासन कायम िनुि िो। मलुकुमा जि सशुासन 
िुँदैन, िि कुनै पर्न िेत्रको हवकास िुँदैन। यसका 
लार्ि िामी सिै आ-आफ्नो ठाउँिाट सशुासन 
कायम िनि लाग्नपुदिछ। केन्रको मखु िाकेर मातै्र 
िुँदैन। स्थानीय िि- वडा र पार्लकािाटै िजेट 
खचिमा िदारुकिा, समयमै हवकास िजेटको 
कायािन्वयन र सिप्रर्िशि िजेट खचि िरेर 
उदािरणीय िन्न सहकन्छ। भमेू िाउँपार्लकाले नै 
उदािरणीय िनेर पूरै देशलाई नयाँ सन्देश ददन 
हकन पर्छ पने? त्यसैले िामीले िाम्रो पार्लकामा 
भएका सम्पूणि हवकास िजेटलाई समयमै 
कायािन्वयन िनि िराउन प्रर्ििद्ध भएर लािौं। 
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 रलनङ लशल्ड सञ्चािन सलिर्ािर् स्थापना 
 िालाराम शेपािली 

रुकुम पूविको भमेू िाउँपार्लकाले राष्ट्रपर्ि रर्नङ खशल्ड 
सञ्चालन सखचवालय स्थापना िरेको छ। शकु्रिार एक 
कायिक्रमका िीच सखचवालयको उद्घाटन िररएको िो।  

 

आिामी र्ािनु ८ ििेदेखख सञ्चालन िनु लािकेो िाउँपार्लका 
स्िरीय चौथो राष्ट्रपर्ि रर्नङ खशल्डलाई व्यवखस्थि र शाखन्िपूणि 
िररकाले सम्पन्न िनि सखचवालय स्थापना िरेको िाउँपार्लकाले 
जनाएको छ। 

 

राष्ट्रपर्ि रर्नङ खशल्ड सञ्चालन सखचवालय स्थापनाका लार्ि 
आयोखजि कायिक्रमलाई सम्िोिन िदै भमेू िाउँपार्लका 
अध्यि शे्रष्ठले कायिक्रम भव्यिाका साथ सचुारु िनिको र्नखम्ि 
आ–आफ्नो िि र िप्कािाट इमान्दारीिा र कििव्यर्नष्ठ भएर 
लाग्न अनरुोि िनुिभयो। उिाँले कुनै पर्न भयरहिि 
वािावरणमा सिैको खजम्मवेारी र दाहयत्व सम्झेर लाग्न 
अनरुोि िनुिभयो।  

उपाध्यि सहवना िढुाले सम्पूणि प्रर्ियोर्ििा स्वच्छछ र र्न्पि 
ढङ्गले सञ्चालन िनि अनरुोि िनुिभयो।  

 

खशिा, यवुा िथा खेलकुद शाखाका प्रमखु कौशल कुमार  
र्िवारीले प्रर्ियोर्ििालाई थप सभ्य र भव्यिाका साथ सञ्चालन 
िथा व्यवस्थापन िनिको लार्ि सखचवालयको उद्घाटन िररएको 
ििाउन ु भयो। प्रर्ियोर्ििामा सिभािी खेलाडीिरुको र्ारम 
यिी २२ ििे देखख २९ ििेसम्म सखचवालयमा अर्नवायि 
रुपमा िझुाइसक्नपुने शाखा प्रमखु र्िवारीले जानकारी 
ददनभुयो।  

 

भमेू िाउँपार्लका अध्यि िोमप्रकाश शे्रष्ठको अध्यििामा 
भएको कायिक्रममा उपाध्यि सहवना िढुा, पार्लकार्भत्रका सिै 
हवद्यालयका प्रअिरु लिायिको उपखस्थर्ि रिेको र्थयो। 
कायिक्रमको सञ्चालन हवद्यालयका सिायक प्रिानाध्यापक 
केशरमान खड्काले िनुिभएको र्थयो। 
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गाउँ बस्तीमा घटेको छैन पानी घट्टको प्रर्ोग 
  

 

 िालाराम शेपािली 

रुकुम पूविका िाउँ िस्िीमा पसु्िौं पसु्िादेखख चर्लआएको 
परम्परािि पानी घट्टको लोकहप्रयिा घटेको छैन। 
खजल्लाको ग्रामीण भेिमा आिरु्नक हवद्यिुीय घट्टको प्रयोि 
कमै छ। िाउँघरमा पानीिाट चल्ने घट्टिरु प्रशस्ि 
भेहटन्छन।् अझैँ परम्परािि हवकास र िमिामा भएको 
पानी घट्टको प्रयोि उस्िै छ। 

 

भमेू िाउँपार्लका–३ झमु्लािाङका ६४ वर्ीय हव्ण ु
िढुाले २०३४ सालदेखख अहिलेसम्म पानी घट्ट िनाएर 
त्यसैिाट जीहवकोपाजिन िदै आउनभुएको छ। 
झमु्लािाङमा र्िजलुी सेवा पिुे पर्न पानी घट्ट अझैँ 

लोकहप्रय रिेको िढुाले ििाउन ु भयो। िर, झमु्लािाङ 
नखजकैको क्याङ्सी, र्समा र िािाङ िाउँमा हवद्यिुीय घट्ट 
एवम ् र्मलले पानी घट्टलाई हवस्थाहपि िरेको िढुाले 
ििाउन ुभयो। जि िाउँमा र्िजलुी आयो िि परम्परािि 
पानी घट्ट कुनै िाउँमा भने हवस्थाहपि िुँदै आएको िढुाले 
सनुाउन ुभयो।  

 

िाहै्रमास पानी घट्ट चल्ने यस िेत्रमा झमु्लािाङ िाउँ 
मात्र रिेको र्थयो। त्यस िािेकका क्याङ्सी, िािाङ 
िाउँमा वखािमासमा मात्र पानी घट्ट चल्ने भएकाले 
हिउँदमा अन्न हपस्न दईु िाउँका कररि चार सय घरिरुी 
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झमु्लािाङको पानी घट्टमा आउने िरेका र्थए, उिाँले 
भनु्नभयो, ‘िर अहिले िीनै िाउँमै हवद्यिुीय घट्ट सञ्चालनमा 
आएदेखख त्यिाँिाट अन्न हपस्न आउनेिरू रोहकए। 

 

हिमाली खजल्ला भएकाले िरेक िाउँमा प्रशस्ि मात्रामा 
पानीको स्रोि नभएकाले पानी घट्ट सञ्चालन िनेु िाउँमा 
अन्न हपस्नेिरूको भीड नै लाग्ने िरेको र्थयो।  

 

अहिले ठाउँ ठाउँमा हवद्यिुीय घट्ट िथा र्मलको सेवा 
हवस्िार भएपर्छ हवििमा अन्न हपस्नका लार्ि भीड लाग्ने 
पानी घट्टमा र्ाटरु्ट मात्र मान्छे आउने िरेको स्थानीय 

८३ वर्ीया र्िरमाला र्िकले ििाउन ुभयो। यसैिरी भमेू 
८ पोखरापािा र भलािोटमा र्िजलुीको पिुँच पिुेको 
छैन।  

 

यिाँका स्थानीयको दैर्नकी अझैँ टुकीकै भरमा र्िर्िरिेको 
जयनारायण पनु ििाउन ु िनु्छ। अन्न हपस्नका लार्ि 
िाउँमा हवद्यिुीय घट्ट िथा र्मल नभएकाले अझैँ पर्न पानी 
घट्टको हवकल्प नरिेको पनुले ििाउन ुभयो। 

 

जसको कारणले पर्न िाउँमा पानी घट्टको लोकहप्रयिा 
घटेको छैन। 

 

खानेपानी आयोजनाको अनुगमन 
 िालाराम शेपािली

भमेू िाउँपार्लका वडा नं. ७ िमिशालामा र्नमािणािीन 
खानपेानी आयोजनाको अनिुमन िररएको छ।  

 

िोखाि वेल्रे्यर ट्रष्ट नपेालद्वारा र्नमािण शरुु िररएको उक्त 
आयोजनाको िाउँपार्लका अध्यि िोमप्रकाश शे्रष्ठ, वास 

र्ोकल पसिन िामदेव िौिम, 

िोखाि वेल्रे्यरका सामाखजक 
शाखा प्रमखु हपिाम्िर थापा, 
पु् पराज राई, भमेू 
िाउँपार्लकाका कमिचारी 
चन्र रसाईली लिायिको 
टोलीले अनिुमन िरेको िो। 

 

खानपेानी आयोजनाको ३० 
प्रर्िशि काम सम्पन्न भएको 
पार्लकाका सामाखजक शाखा 
प्रमखु हपिाम्िर  थापाले 
जानकारी ददनभुयो।  

 

अनिुमनका क्रममा 
िाउँपार्लका अध्यि शे्रष्ठले आयोजनाको काम राम्रो भइरिेको 
भन्दै आफ्नै लार्ि भएकाले काममा लाग्न स्थानीयिासीलाई 
आग्रि िनुिभयो। उक्त खानपेानी आयोजनािाट वडा नम्िर ७ 
िमिशालाका ५२ घरिरुी लाभाखन्वि िनु ेििाइएको छ। 
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५ 

सलिद बासु सृ्मलि 

लर्द्यािर्मा िालिम 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 िालाराम शपेािली 
 

भमेू िाउँपार्लका– ३ क्याङ्सीमा रिेको सहिद वास ु
स्मरृ्ि आिारभिू हवद्यालयका खशिक, अर्भभावक र िाल 
क्लवका पदार्िकारीिरुका लार्ि िार्लम सरुु भएको छ। 

 

नपेाल जनजािरण मञ्चले खशिक, अर्भभावक र िाल 
क्लवका पदार्िकारीिरुलाई िार्लम ददन लािकेो िो। 

हवद्याथीलाई आिामी शैखिक सत्रदेखख र्सकाई 
हक्रयाकलापमा आिाररि र हवर्यवस्िमुा कसरी सहक्रय 
िनाउन,े हवद्याथीलाई कसरी पठनपाठनमा आकहर्िि िने 
भन्ने लिायिका हवर्यमा िार्लममा र्सकाइन ेििाइएको 
छ।  

 

हवद्यालयको शैखिक िणुस्िर हवकासमा टेवा पिुोस ्भनरे 
िार्लम आयोजना िररएको िार्लमका प्रखशिक पवन 
अर्िकारीले जानकारी ददनभुयो।घोकाएर पढाउँदा 
हवद्याथीिरुले निझु्न ेभएकोले उनीिरुलाई रमाइलो 
वािावरणमा कसरी पठन पाठन िराउन ेभन्ने हवर्यमा 
िार्लम केखन्रि िनु ेउिाँको भनाई छ। 

 

यनुाइटेड र्मसन टु नपेाल रुकुम पूवि कलष्टरले सियोि 
िरेको उक्त िार्लमको समन्वय भमेू िाउँपार्लकाले िरेको 
छ। िार्लममा २३ जना सिभािी रिेका छन।् 

 

५ र्र्यमुलनका 

बािबालिकािाई पौलिक 

आिारा लर्िरण 
 

 िालाराम शपेािली 
 

भमेू िाउँपार्लका वडा नं. २ काकँ्री र वडा नं. ३ 
र्समामा ५ वर्िमरु्नका िालिार्लकालाई पौहष्टक आिारा 
हविरण िररएको छ। सोमिार एक कायिक्रमको 
आयोजना िरी िालिार्लकालाई पौहष्टक आिारा हविरण 
िररएको िो। 

 

हटडीएच र जमिनीको आर्थिक सियोि एवं रुक्मेली समाज 
हवकास केन्रको आयोजनामा भमेू िाउँपार्लकाको वडा 
नम्िर दईु र ३ मा मा सञ्चार्लि खाद्य सरुिा िथा 
वािावरणमैत्री उद्यम प्रवद्र्िन पररयोजना अन्िििि पौहष्टक 
आिारा हविरण िररएको िो।  

 

शाररररक रुपमा कमजोर ८३ जना िालिार्लकालाई 
प्रर्िव्यखक्त एक क्यारेट अन्डा, एक र्लटर खान ेिेल, पाँच 
हपस निुाउन ेसािनु, एक केजी िर्लिक्स लिायिका 
सामग्री हविरण िररएको खाद्य सरुिा िथा वािावरणमैत्री 
उद्यम प्रवद्र्िन पररयोजनाका संयोजक प्रमखु उत्तम 
अयािलले जानकारी ददनभुयो।  

 

वडा नं. २ काकँ्रीको स्वास््य चौकी र मोरािाङ स्वास््य 
चौकीको र्सर्ाररसमा कायिक्रम सञ्चालन िररएको 
अयािलको भनाई छ। शारररीक रुपमा कमजोर भएका 
िालिार्लकालाई रू्र्ििलो र जाँिररलो िनाउन,े पौहष्टक 
आिारा हविरण िरेपर्छ आफ्नै करेसािारीमा अिािर्नक 
खेिी िनि र िजारमा पाइन ेहवर्भन्न हकर्समका जङ्क 
रु्डको प्रयोििाट िचाउन ुकायिक्रमको उदे्दश्य रिेको 
अयािलले ििाउन ुभयो। 
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ऐलििालसक सम्पदा झुम्लाबाङ िक्सार राजदरबार 
 

 चन्रर्संि शे्रष्ठ

२३१५ र्मटर उचाईमा रिेको झमु्लािाङ िाउँमा िरी 
मिर, नेवार, िरुूङ, दर्लि, िेत्री र ठकुरीिरु 
आजभन्दा कररि ३०० वर्ि पहिले िामाखानीको 
र्सलर्सलामा आई िसोिास िरेका िनु।् 

 

उक्त स्थानमा र्सन िामो (एक हकर्समको नरम 
खालको िामा) को खानी भएकोले पर्न व्यापाररक 
स्थान भएको िुँदा चौिीसे राजािरुको पालामा उक्त 
ठाउँमा रािलु नाम िरेका राजाले चालनेटा भन्ने 
ठाउँमा दरिार िनाई िीचमा प्वाल परेको िामाको 
मरुा र्न्काशन िने िक्सार समेि स्थापना िरेका 
र्थए। 

 

स्थानीय िढुापाकािरुको अनसुार उहिले दरिारको 
भग्नावशेर् रिेको स्थानमा खेल्दा समेि िामाका टुक्रा 
र िामाको पैसा पाइन्थे। अहिले उक्त पैसा अत्यन्ि 

दूलिभ रिेको र केिी स्थानीयसँि संरखिि रिेको छ। 

कमल िाल, थिाङ, मिि, लकुुम लिायिको 
स्थानिाट नखजक रिेकाले पर्न िामाखानीका सरुुङिरु, 
भग्नावशेर् दरिार र पहिला टक्सार िसेको ठाउँ 
व्यवखस्थि िनि सके पयिटन केन्र िन्न सक्छ।  

 

पयिटकीय 
िन्िव्यको नामः 

झमु्लािाङ िक्सार राजदरिार 

स्थानः रुकुम  ) पूवि (खजल्ला भमेू 
िाउँपार्लका वडा नं ३ झमु्लािाङ 

चालनेटा 
हवशेर्िा  िाईसे राजा (रािलु राजा)को 

दरिारको भग्नावशेर् रिेको 
 िामाखानी सञ्चालनका िेला 

मरुा प्रकाशन (िक्सार) रिेको  
पिुचँ, पूवाििार र  र्समा-झमु्लािाङ-राङ्सी सडक 
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अन्य सहुविाको 
अवस्थाः 

अन्िििि झमु्लािाङको 
िोठिाङिाट पैदल २० 
र्मनेटमा पगु्न सहकने 

 खानेपानी, साविजर्नक शौचालय, 

िोटल लज नभएको 
प्रस्िाहवि 
िन्िव्य 
नखजकका अन्य 
आकर्िक 
िन्िव्य 

 चन्िाङ प्रभ ु मिाराजको िरु्ा, 
िाउँमा रिेका हवर्भन्न खानीका 
अवशेर्िरु 

 िेलढुङ्गा हपकर्नक स्पट, 
क्याङ्सी जनवादी हवद्यालय 
संग्रिालय, मिि यद्ध हर्चर, 
लकुुम वस्िी 

 कमलदि रुकुमकोट,  थिाङ 
पयिटकले समय 
व्यर्िि िनि 
सक्ने आिार 

 भरेुटाकुरे राजाका पालाका 
राजदरिार, िक्सार र 
िामाखानीका िारेमा अध्ययन 
अनसुन्िान 

 मनोरम दृ्यावलकोन, हपकर्नक 
लोकहप्रयिा िामाको मरुा, िामाखानी र 

राजदरिार भग्नावशेर्ले पररखचि 
िालसम्मको 
भौर्िक िथा 
हवत्तीय लिानी र 
प्रर्िर्ल 

 िालसम्म भौर्िक िथा हवत्तीय 
लिानी नभएको 

हवकास िनि 
सहकने सम्भावना 

 हपकर्नक स्पटको रूपमा 
हवकास िरेर आम्दानी िनि 
सहकने 

 ढुङ्गे उद्यान, रु्लिारी, 
प्रर्ििालय िथा दरिार 

 िारिार िथा घेरािारः विृ 
घेरािारिाट परुािाखत्वक संरिण 
र संग्रिालय 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कृषकलाई विरुिा वितरण 

 

 

 

 

 
 िालाराम शेपािली  

भमेू िाउँपार्लकामा कृर्कलाई हवर्भन्न र्लरू्लका 
हवरुवा हविरण िरेको छ। चाल ुआ.ि. २०७९÷८० 
को कायिक्रम अन्िििि िाउँपार्लकाको कृहर् शाखाले 
कृर्कलाई हकवी, कािजी िदाम, िलवुावेद, स्याउ, दाँिे 
ओखर लिायिका हवरुवा हविरण िरेको िो। 

 

माघ २० ििे शकु्रिार भमेू िाउँपार्लकाका ९ वटै 
वडाका छनोट भएका कृर्कलाई हवरुवा हविरण 
िररएको कृहर् शाखाका खशखर हवश्वकमािले जानकारी 
ददनभुयो। हवरुवा रोप्ने उपयकु्त समय भएकाले 
कृर्किरुलाई अहिले हवर्भन्न र्लरू्लका हवरुवािरु 
हविरण िररएको हवश्वकमािले ििाउन ुभयो। 

 

हवश्वकमािले ििाएअनसुार कृर्किरुलाई प्रर्िव्यखक्त 
कािजी िदाम, िलवुावेद ६६ वटा र स्याउ, दाँिे ओखर, 

हकवी १८० वटाका दरले हवरुवा हविरण िररएको छ। 
हवरुवा हविरण िदै उिाँले हवरुवा कसरी लिाउने, 

कुन–कुन समयमा िोडमेल िने र कसरी िेरचाि िने 
भने्न हवर्यमा पर्न जानकारी ददनभुएको र्थयो। र्सजनमा 
हवर्भन्न र्लरू्लका हवरुवा पाएपर्छ कृर्किरु खसुी 
भएका छन।् 
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कुवर्िाङ-कााँडाबगर ग्य्राविटी गुड्स रोप िे वनमाचण गररने 
  

 िालाराम शेपािली

सामान ढुवानीको लार्ि भमेू 
िाउँपार्लकामा ग्र्यार्भटी िडु्स 
रोप वे र्नमािण िनु े भएको 
छ।  

 

भमेू िाउँपार्लका वडा नं. ८ 
कुखचवाङ आसपासका 
टोलिरुलाई ढुवानी सेवामा 
सिज िनु े िरी कुखचवाङदेखख 
मध्यपिाडी लोकमािि पने भमेू 
४ काँडाििरसम्म ग्रार्भटी 
िडु्स रोप वे र्नमािण िनि थार्लएको िो।  

 

भमेू िाउँपार्लकाको पिल िथा समन्वय, र्डकोस नपेाल र 
प्राखक्टकल एक्सनको आर्थिक िथा प्राहवर्िक सियोिमा 
उक्त आयोजना र्नमािण िनु लािकेो िो।  

 

कृर्कले उत्पादन िरेका कृहर्जन्य वस्ििुरुलाई सिज रुपमा 
ढुवानी िनिको लार्ि उक्त आयोजनाको र्नमािण िनि लार्िएको 
भमेू िाउँपार्लका अध्यि िोम प्रकाश शे्रष्ठले जानकारी 
ददनभुयो।  

 

आयोजना सञ्चालन िनि झलक रोकाको अध्यििामा ११ 
सदस्यीय उपभोक्ता सर्मर्ि िठन िररएको छ। सर्मर्िको 
उपाध्यिमा दिुाि िढुा, सखचवमा र्िलक िढुा र कोर्ाध्यिमा 
हवनमाया रोका रिनभुएको छ। कुखचवाङ आसपासका सम्पूणि 
टोलको प्रर्िर्नर्ित्व िनु े िरी उक्त सर्मर्ि िठन िररएको 
ििाइएको छ।   

 

उपभोक्ता सर्मर्ि िठनका साथै आयोजनाका हवर्यमा 
छलर्ल िनि आयोखजि कायिक्रममा िाउँपार्लका अध्यि 

िोम प्रकाश शे्रष्ठले स्थानीय सरकार जनिाको नखजकिाट 
सखु र दःुखको साथी िन्ने ििाउन ुभयो।कृहर्को माध्यमिाट 
िाउँपार्लकािासी सिैलाई आर्थिक रुपमा सिल िनाउन 
आरू्िरु लार्िरिेको उिाँको भनाई र्थयो। 

 

उक्त आयोजना र्नमािणका लार्ि उपभोक्तािरुले २० देखख 
३० प्रर्िशिसम्म श्रमदान िनुिपने ििाइएको छ। ढुङ्गा, र्िट्टी, 
िालवुा, िार र्िछ्याउन े र खाल्डो खन्ने खालका कामिरु 
श्रमदान िरी पूरा िने ग्रार्भटी िडु्स रोप वे र्नमािणका 
प्राहवर्िक शोभाकान्ि काफ्लेले ििाउन ुभयो।  

 

वडा नं. ८ का अध्यि ददनशे रोकाको अध्यििा र पार्लका 
अध्यि िोम प्रकाश शे्रष्ठको प्रमखु आर्ि्यिामा भएको 
कायिक्रममा वडा सदस्य िलुहवर िढुा, प्राहवर्िक शोभाकान्ि 
काफ्ले, भमेू िाउँपार्लका प्राहवर्िक िामदेव िौिम, रोजिार 
सिायक चन्र रसाइली, र्डकोस नपेालका कमिचारी सम्जी 
िढुालिायिको उपखस्थर्ि रिेको र्थयो।  

 

कायिक्रमको सञ्चालन र्डकोस नपेालका प्राहवर्िक टेक 
ििादरु डाँिीले िनुिभएको र्थयो। 
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नाम : हर्क बिर विर्                    र्क्षा : ८ 

विद्यालय : श्री टक्सार मावि झुम्लािाङ, भूमे–३ 

नाम : शिशिर सुनार                  र्क्षा : ४ 

विद्यालय : श्री टक्सार मावि झुम्लािाङ, भूमे–३ 

नाम : इन्द्र गुरुङ                  र्क्षा : ७ 

विद्यालय : श्री टक्सार मावि झुम्लािाङ 

नाम : सन्द्तोष शे्रष्ठ               र्क्षा : ८ 

विद्यालय : श्री टक्सार मावि झुम्लािाङ 

नाम : सुश्ममता शे्रष्ठ                    र्क्षा : ६ 

विद्यालय : श्री टक्सार मावि झुम्लािाङ, भूमे–३ 
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१० 

िजल 

पराई सामु झुके्न 

िोहवन्द पनु र्िरीश 
 

पराई साम ुझकु्न ेम नपेाली िैन 

कायर िनी लकु्न ेम नपेाली िैन 

 

पोख्छु यिी ीँ माटोमा पौरख र पर्सना  

अरुको दैलो ढुक्न ेम नपेाली िैन 

 

रम्छु आफ्नो संस्कृर्ि र रीर्िररवाजमा 
खाको थालमा थकु्न ेम नपेाली िैन 

 

िग्छ नशा नशामा मेचीमिाकाली  

खिरेजस्िै सकु्न ेम नपेाली िैन 

 

सिरमाथा खशरमा झण्डा र्र्ि राउँछु 

िीच िाटोमा रुक्न ेम नपेाली िैन। 

                   भमेु– ९,चनुिाङ रुकुमपूवि 
िजल 

एसपी माथवर 
 

सनुसान छ िाम्रो घर िजरु िएदेखख 

साझ परे सी लाग्छ डर िजरु िएदेखख। 

 

िाँखच छु खघहटखघटी नआउँदा र्ोन र खचठी 
पाकी छैन केिी खिर िजरु िएदेखख । 

 

िेन ुिन््यो िारिार मैले िथें सोह्र शङृ्गार 

अचेल केिी छैन रिर िजरु िएदेखख । 

 

ददयोमा िेल थप्दै िजरुको नाम जप्दै 

काँहपरन्छन ्मेरा अिर िजरु िएदेखख। 

 

मटुु पारी िजुा िजुा एक्लै भई यिा पूजा 
र्नषु्ठरी मेरा माथवर िजरु िएदेखख। 

दाङदेउखरुी, िालः दोिा किार 

 

 

कहविा 

कलिरु्गको छोरा 
 

खचत्रा िस्निे 
 

जन्माई छोरा स्यािार िरी िकुािइ िढाई 

सिारा भनी िढेुसकालको दःुखले पढाइ  

िनाई िािा आमाले छोरा खाइलाग्दो ज्यानको 
उसलाई भन ेम आरै् ठूलो भन्नेमा ध्यान भो। 

 

सखुत्दनन ्आमा िेरेर सन्िान त्यो र्सङ्गो रािमा 
अप्यारो पछि हक भनी राखख्छन ्िरेक िण साथमा 
के खान्छ मेरो िािाले भनी खोजेर ल्याउँदर्छन ्

त्यो सानो िाि ुर्लएर आरै् सारा काम भ्याउँदर्छन। 

 

िेदिर्छन ्खसुी केवल उसको सविस्व ठानरे 

िोखल्दनन ्उनी पीडामा पर्न केिी झको मानेर 

सिाउँदा पर्न र्िरामी िुँदा िेरेर िाँस्दर्छन ्

िेरेर उिी ीँ मसुकु्क िाँसी हपरिी िास्दर्छन।् 

 

िालक पर्न मान्दछ आमा संसारकै प्यारी िनु ्

यवुक भए र्िसिन्छ सिै दःुखले स्यािारी िनु ्

ल्याउँदछ िढुी हिड्दछ सिै हविि भलेुर 
आश्रम राख्छ िािा र आमा िस्दछ डुलेर। 

 

िे मखुि त्यस्िो खराि काम निनुि कहिले 

आखशर् ददए िामीलाई लाग्छ ठुलाको जहिले  

ददएर राख अपार माया िी मािा हपिालाई 

िढेुसकाल सिैलाई आउँछ िझुाइ सीिालाई। 

 

दाङ 

िाल प्रर्िभा स्िम्भका लार्ि अनरुोि 

भाइिहिनीिरु, िपाईंिरुले खचत्र िनाउँदा सेिो कािज (ह्वाइट 
पेपर) वा ड्रइङ पेपरमा िनाउन ुिोला।िसाि भएको कापीमा 
िनाएको िखस्िर छाप्न योग्य िुँदैन।खचत्रको िल सानो 
अिरमा आफ्नो नाम, उमेर, किा र हवद्यालयको नाम लेख्न 
नभलु्निुोला। 
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लोकसेवा आयोि, खशिक सेवा आयोि, िाखजरी जवार् प्रर्ियोर्ििाका लार्ि उपयोिी 
१.      नेपाल राष्ट्र िैङ्कका पहिलो िभनिर हिमालयशमशेर जिराको र्निन कहिले भएको िो? 

उत्तर : हव.सं. २०७९ माघ २२ 

– हव.सं. १९८४ पसुमा जखन्मएका जिरा नेपाल राष्ट्र िैङ्क स्थापना (हव.सं. २०१३ वैशाख १४) भएपर्छ 
पहिलो िभनिर िनेका र्थए। हव.सं. २०१३ वैशाख १० ििेको र्नणियअनसुार नेपाल राष्ट्र िैङ्कको िभनिरमा 
र्नयकु्त भएका जिराले हव.सं. २०१३ वैशाख १४ देखख २०१७ माघ २५ सम्म िभनिर भई कायिभार 
सम्िालेका र्थए।  

– २००७ सालको पररवििनपर्छ पहिलो संयकु्त सरकारमा पहिलो अथिसखचव िनेका जिराकै पालामा भा.रु. 
१०० िरािर ने.रु. १६० कायम िनेु िरी सटिी दर र्निािरण िररएको र्थयो।  

– सवुणिशमशेर जिराद्वारा २००८ माघ २१ ििे प्रस्ििु नेपालको पहिलो िजेट र्नमािणमा उनको मित्वपूणि 
योिदान रिेको र्थयो।  

– पहिलो नेपाली नोटमा िस्िािर िने िभनिर उनी नै िनु।् यसअखघ सदर मलुकुीखानािाट नोट र्न्कासन िनेु 
िथ्र्यो जसमा खजाञ्चीको नाम उल्लेख िनु््यो िर िस्िािर भने िुँदैन्यो। 

– सन ् १९६२ देखख १९६४ सम्म संयकु्त राष्ट्रसङ्घको न्ययुोकि खस्थि कायािलयमा प्रोग्राम अहर्सर, प्रोजेक्ट 
अहर्सरका रूपमा कायि िरेका जिराले सन ्१९६४–७२ सम्म यूएनडीपीमा समेि कायि िरेका र्थए। उनी 
हिमालयन िैङ्कको संस्थापक पर्न िनु।्  

२. छोरीलाई दाइजोका रूपमा खचउरीको िोट ददने चलन कुन जार्िमा रिेको छ ?  

उत्तर : चेपाङ (खचउरीको र्ियाँ माछा मानि उपयोि िनेु साथै र्ियाँ पेलेर खघउ पर्न र्नकाल्न सहकने िुँदा र्ििेपर्छ 
छोरीले खचउरीको खघउ र माछामास ुखान पाओस ्भने्न हवश्वासका साथ) 

३. र्संिदरिारलाई नेपाल सरकारको कायािलयका रूपमा कहिलेदेखख प्रयोि िनि थार्लएको िो ? 

उत्तर : हव.सं. २००७ 

– र्संिदरिार ित्कालीन प्रिानमन्त्री चन्रशमशेरले आफ्नो र्नजी र्नवासका रूपमा हव.सं. १९६० मा र्नमािण 
िरेका र्थए।नवशास्त्रीय वास्िकुला (र्नयोक्लार्सकल वास्िकुला)को नमनुा मार्नने सो दरिारमा स्टेट िल र 
ग्यालरी िैठक मखु्य आकर्िणका रूपमा रिेका र्थए। यरुोपेली शैली संरचनामा र्नर्मिि यस भवनलाई 
त्यर्ििेला एर्सयाकै सिैभन्दा ठूलो दरिार मार्नन््यो। राणा शासन अन्त्यपर्छ सो भवनलाई नेपाल सरकारको 
कायािलयका रूपमा २००७ सालिाट प्रयोि िनि थार्लएको िो। २०३० मा आिलािी िुँदा यो भवनको 
केिी भाि नष्ट भयो र केिी पनुर्निमािण पर्न िररयो। 

४. ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको मखु्यालय किा ँरिेको छ ? 

उत्तर : िर्लिन (जमिनी) 
५. अन्िरािहष्ट्रय न्यायालय (इन्टरनेसनल कोटि अर् जखस्टस) मा कर्ि जना न्यायािीश रिने व्यवस्था छ ? 

उत्तर : १५ 

६. नेपालको संहविानमा व्यवस्था भएिमोखजम नािररकिाका प्रकार कर्ि छन ्? 

उत्तर : चार (वंशज, अङ्गीकृि, िैरआवासीय र सम्मानाथि) 
७. नेपालको सिैभन्दा परुानो राजमािि कुन िो ? 

उत्तर : र्त्रभवुन राजपथ  
   
   संकलन/प्रस्ििुकिािः  टंक के.सी.                                        िोरखापत्र दैर्नकिाट साभार 
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ओखर खेिी प्रलर्लि र र्सका फाइदािरु 

 

ओखर एक प्रकारको ििउुपयोिी र्ल िो। जसमा प्रोहटन, 

एखन्टओखक्सडेन्ट, र्भटार्मन, खर्नज पयािप्त मात्रामा पाइन्छ। 
हवशेर् िरी ओखरमा ओमेिा फ्याटी एर्सड िनु्छ, जसले 
मखस्ि्कको िर्िहवर्िलाई िेज िनाउन मद्दि िदिछ।  
 

र्ििारमा ओखर र्ोरेर दददी-िहिनीले आफ्ना दाज-ुभाइका 
िािा रु्काइददने साँस्कृर्िक परम्परा छ। िर, त्यिी िािा 
र्ोर्डददने ओखर भने हवदेशिाट आयाि िनेु िरेको 
छ।नेपालको भौिोर्लक िनावट अनसुार ओखर र्ल्ने पयािप्त 
सम्भावना छ। 

 

कृहर् प्राहवर्िकिरुका अनसुार खेिीयोग्य जर्मनको ५२ 
प्रर्िशि जर्मनमा ओखर खेिी िनि सहकन्छ। िर, यसको 
व्यावसाहयक खेिी िनु नसकेका कारण हवदेशी ओखरको भर 
पनुिपरेको िो। कृहर्को आिरु्नकीकरण र व्यावसायीकरण 

नभएका कारण नेपालले वरे्नी खिौं रकम िरािरका कृहर् 
उत्पादन आयाि िदै आएको छ। 

 

पररचय : 
ओखर एकदमै ठूलो िनेु रुख िो। यस रुख िेरै िर्लयो 
िनु्छ। यस रुखको आय ुसरदर २०० िर्ि िनु्छ।ओखरको 
एक वयस्क रुखले १०० देखख २०० केजीसम्म र्ल 
ददन्छ।  
यो दईु प्रजार्िको िनु्छ। एउटा िाडे ओखर र अको दाँिे 
ओखर। प्राय: नेपालमा िाडे ओखर वन जङ्गलमा पाइन्छ। 
दाँिे प्रजार्िको ओखर भने खेिी िररन्छ। िाडे ओखरको 
िाहिरी भाि र्नकै कडा िनु्छ। िाडे ओखर सिजै रु्टाउन 
सहकदैन।त्यसको ठीक उल्टो दाँिे ओखरको िाहिरी भाि 
नरम िनु्छ।यसको िाहिरी भाि नरम िनेु िुँदा दाँिले नै 
रु्टाएर खान सहकन्छ।  
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खेिी प्रहवर्ि : 
नेपालमा ओखरको खेिी समनु्री सिििाट ९०० र्मटरदेखख 
३५०० र्मटरसम्म िनि सहकन्छ।ओखरको रुख ठुलो िनेु 
िुँदा यसलाई ७-७ र्मटरको र्रकमा लिाउन ु पछि। यो 
र्िरुवा १ रोपनीमा १०-१५ ओटा लिाउन सहकन्छ। यस 
र्िरुवाले ५-६ िर्ििाट उत्पादन ददन सरुु िदिछ। 

 

लिाउने हवर्ि : 
 २ र्ीटको खाडल खनेर मल र माटोको र्मश्रण 

राख्न।ेत्यसपर्छ नयाँ पालवुा आउनअुखघको हवरुवालाई 
रोप्ने। 

 हिउँदको समयमा पानीको राम्रो व्यवस्थापन िनि 
सहकन्छ भने हिउँदमा पर्न राम्रोसँि यसलाई लिाउन 
सहकन्छ। 

 स्यािार ससुार राम्रोसिँ िरेर एक पटक िकुािएको 
हवरुवालाई िहुकि सकेपर्छ त्यर्ि िेरै िेरचाि िनुि नपने। 

 

ओखरका र्ाइदािरु : 
 मिमेुिका र्िरामीिरुका लार्ि ओखरले िेरै नै र्ाइदा 

िने खचहकत्सकिरु ििाउँछन।् त्यसैले मिमेुिका 
र्िरामीिरुका लार्ि र्ाइदाजनक िनु्छ। 

 ओखरमा प्रशस्ि मात्रामा क्याखल्सयम िनु्छ, जसले िड्डी 
िर्लयो िनाउन आवश्यक पोर्क ित्व प्रदान िदिछ। 

 एक ददनमा ४-५ वटा ओखरको सेवन िनािले मटुुलाई 
स्वस्थ राख्नकुा साथै शरीरमा कोलेस्टे्ररोलको मात्रा कम 
िनि मद्दि िछि। 

 ओखरको सेवनले मानर्सक समस्या कम िनुिका साथै 
िनाविाट मखुक्त र्मल्छ। 

 यसको र्नयर्मि सेवन िनािले मखस्ि्कलाई स्वस्थ 
िनाइराख्न मद्दि िछि। 

 ओखरमा प्रशस्ि मात्रामा र्ाइिर िनु्छ, जसले पाचन 
हक्रयालाई मजििु िनाउँछ। यसको र्नयर्मि सेवनले 
कखजजयिसम्िन्िी समस्यािाट मखुक्त र्मल्न सक्छ। 
ओखर खाँदा हकड्नीमा पत्थरी िनेु सम्भावना कम 
िनु्छ। 

 ओखरमा र्भटार्मन ई िनु्छ जसले छालासम्िन्िी 
समस्यािाट मखुक्त ददलाउँछ। यसले छालालाई सनु्दर 
र स्वस्थ राख्नमा मद्दि िछि। 

 ओखरमा पोर्लरे्नोर्लक कम्पाउन्ड र र्ाइटोकेर्मकल्स 
पाइन्छ, जसले शरीर दःुख्न,े पोल्ने, जोनीमा जलन िनेु 
आदद समस्यािाट रािि ददन्छ। 

 ओखर हवर्भन्न र्भटार्मनको राम्रो स्रोि िो।ओखरमा 
शरीरलाई चाहिने र्भटार्मन-ई, र्भटार्मन-िी, 
र्भटार्मन-िी ६ जस्िा अत्यावश्यक ित्व पाइन्छ 
अर्नराको समस्या भएकािरूलाई ओखर रामिाण िो। 

 सतु्नअुखघ र्भजाएको ओखर खानाले मीठो र्नरा लाग्छ 
अथवा खानासँिै सलादमा ओखर छरेर पर्न खान 
सहकन्छ।ओखरमा पाइने मेलाटोर्नन नामक ित्वले 
र्नरा लिाउने िछि। 

िजार : 
र्िश्व िजारमा ओखरको माि अत्यर्िक छ।नेपाली िजारमा 
ओखर प्रर्िहकलो ६००-७०० सम्ममा र्िक्री िनु्छ।ओखर 
चाँडै नर्िग्रने िुँदा यसलाई लामो समयसम्म पर्न भन्डारण 
िरेर राख्न सहकन्छ।यो र्िरुवा िेरै िर्िसम्म िाँखचरिने िुँदा 
पर्छल्लो पसु्िासम्मको लार्ि पर्न आम्दानीको राम्रो स्रोि 
िन्छ। पर्छल्लो समय नेपालमा ओखर खेिी िने कृर्किरु 
वृहद्ध भइरिेका छन।् स्थानीय उत्पादनलाई राम्रो ब्राखण्डङ 
िने र िजारीकरणमा जोड ददने िो भने हवदेशिाट आयाि 
िनेु ओखरको पररमाणलाई कम िनि सहकन्छ। 
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िूमे गाउाँपावलका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  
खाबाङबगर, रुकुम (पूिच) 

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल 

 

प.सं.२०७९।०८०(खशिा)                                               र्मर्िः२०७९।१०।१९ 
च.नं.  
 

 

 

हवर्यः परीिा आवदेन र्ारम सम्िन्िी सूचना । 

 

 

प्रस्ििु हवर्य भमेू िाउँपार्लका स्िरीय सञ्चालन िनेु आिारभिू िि उत्तीणि (किा-८) परीिाको आवेदन र्ारम यस िाउँपार्लका 
र्भत्र किा ८ सञ्चार्लि हवद्यालयिरुले देिायको र्िर्ि र प्रहक्रया प्रयोि िरी र्मर्ि २०७९।१०।२२ ििे देखख लािू िनेु िरी 
१५(पन्र) ददन र्भत्र भनि/भराउनका लार्ि यो सूचना प्रकाखशि िरीएको व्यिोरा अनरुोि छ । 

देिाय 

१) हवद्यालयको IEMIS login िने । 

२) Dassboard मा रिेको Admit card मा click िने । 

३) वर्ि 2079 select िने । 

४) Grade 8 select िने । 

५) हवद्याथीको प्रवेश पत्र लेखेको र्ारम २ प्रर्ि हप्रन्ट िरी हवद्याथीको िस्िािर िने/िराउने । 

६) र्ारम प्रअले िस्िािर िरी प्रमाखणिका लार्ि खशिा,यवुा िथा खेलकुद शाखामा पेश िने/िराउने । 

 

 

 

कौशल कुमार र्िवारी 
खशिा अर्िकृि 
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करार सवेामा दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सचूना 
(प्रथम पटक प्रकाशित शमशत २०७९/१०/२०) 

प्रस्ििु हवर्यमा आ.व. २०७९/०८० को मखु्यमन्त्री शैखिक सिुार कायिक्रम अन्िििि स्वीकृि शैखिक कायिक्रम अनसुार सामदुाहयक 
माध्यार्मक हवद्यालयिरुमा खेलकुद प्रखशिण कायिक्रम संचालनाथि खेलकुद प्रखशिकको रुपमा करार िनु योग्य नेपाली नािररकिरुिाट 
िपर्सलका कािजाि सहिि यो सूचना प्रकाशन भएको र्मर्िले १५ ददन र्भत्र यस कायािलयमा र्नवेदन पेश िनुििनु सम्िखन्िि सिैमा 
जानकारीका लार्ि अनरुोि छ ।  

िपर्सलः 
हवज्ञापन नं. पद संख्या काम िनुिपने स्थान 
०१-०७९/०८० खेल प्रखशिक (भर्लवल) १ ( एक) सामदुाहयक   हवद्यालयिरुमा 

०२-०७९/०८०  खेल प्रखशिक 
(ए्लेहटक्स)         

१ ( एक) सामदुाहयक  हवद्यालयिरुमा 

 

योग्यिा 
 दरखास्ि ददने स्थानः भमेू िाउँपार्लका, िाउँ कायिपार्लकाको कायािलय खािाङििर रुकुम (पूवि) । 

 दरखास्ि साथ संलग्न िनुिपने कािजािः  

१. नािररकिा प्रमाण-पत्रको प्रर्िर्लपी । 

२. प्रखशिक प्रमाण-पत्रको प्रर्िर्लपी । 

३. अनभुव पत्र (सिै कािजािको प्रर्िर्लपीको पछार्डपट्टी उम्मेदवार स्वंयमले िस्िािर िरेको िनुपुनेछ ) ।  

 दरखास्ि दस्िरु र िझुाउने स्थानः रु ५०० को निदी रर्सद वा र्सहटजन्स ईन्टरनेशनल िैकं र्लर्मटेड भमेू शाखा खस्थि खािा 
नम्िर ०७८०१०००००००१२०२ (ि १.३ भमेू िा.पा. आन्िररक राजस्व खािा) मा रकम जम्मा िरेको  सक्कलै भौचर कायािलयमा 
पेश िनुि पनेछ । 

 दरखास्ि र्ारम:भमेू िाउँपार्लकाको वेिसाईट www.bhumemun.gov.np वा िाउँ कायिपार्लकाको कायािलयिाट प्राप्त िनि सहकनेछ ।  

 दरखास्ि ददने अखन्िम र्मर्िः २०७९/ ११/ ०५ ििे कायािलय समयर्भत्र । 

 उम्मेदवारको उमेर िदः १८ वर्ि पूरा भई ४० वर्ि ननाघेको िनुपुनेछ । 

 िलि सहुविा: िाउँपार्लकाको र्नयमानसुार । 

 परीिाको हकर्समः छोटो सूची र अन्िवाििाि । 

 थप जानकारीः www.bhumemun.gov.np  ९७६२५२७१३०,९८६४७१०६२९ 

कौशल कुमार र्िवारी 
खशिा अर्िकृि 

 

१५ 

http://ebhume.com/
mailto:news.bhume@gmail.com
http://www.bhumemun.gov.np/


भूमे साप्ताहिक    सचूनाको िक       वर्ष ४  अङ्क ७   २०७९ माघ २५  बुधबार 

भमेू साप्ताहिक । वेिसाइट http://ebhume.com  | इमेलः news.bhume@gmail.com | कायािलयः सूचना केन्र, भमेू िाउँपार्लका रुकुम (पूवि) 
 

१६ 

http://ebhume.com/
mailto:news.bhume@gmail.com

