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सम्पादकीय 

गाउँमै आएको सेवा लिन नछुट ौं 
 

सरकारले राष्ट्रिय पररचय पत्रलाई सबैखाले सेवा 
सषु्ट्रवधाका लागि अगिवायय बिाउि थालेको हुुँदा 
सबैले राष्ट्रिय पररचय पत्र गलिपुिे हनु्छ। पष्ट्रहले 
काठमाडौं वा जिल्ला प्रशासि कायायलयबाट मातै्र 
राष्ट्रिय पररचय पत्रका लागि ष्ट्रववरण भिे सषु्ट्रवधा 
भएकोमा यही फाििु ५ ितेदेजख भमेू 
िाउुँपागलकाका सबै वडा कायायलयहरुबाट सीगमत 
अवगधका लागि ष्ट्रववरण भिे सषु्ट्रवधा ददइएको छ। 
राष्ट्रिय पररचय पत्रको ष्ट्रववरण संकलिका लागि 
आफ्िै िाउुँ, वडामा घमु्ती टोली आएको बेला 
पागलकाबासी सबैले आफ्िो ष्ट्रववरण भिय िछुटाउि ु
होला। 

 

लाग्ि सक्छ, िािररकताको प्रमाणपत्र हुुँदाहुुँदै ष्ट्रकि 
राष्ट्रिय पररचय पत्र चाष्ट्रहयो? अष्ट्रहले सरकारले राष्ट्रिय 
पररचय पत्रलाई सबै सेवा सषु्ट्रवधाका लागि अगिवायय 
बिाएको छ। राहदािी बिाउुँदा होस ् वा अरु 
काममा, राष्ट्रिय पररचय पत्र िम्बर चाष्ट्रहन्छ। राष्ट्रिय 
पररचय पत्रमा मेगसिबाट हेिय गमल्िे जचप रहेको 
हनु्छ। त्यसले यसको ष्ट्रवश्वसिीयतालाई थप बगलयो 
बिाएको छ।त्यगतमातै्र होइि, िािररकको व्यजिित 
ष्ट्रववरण सबै समेष्ट्रटिे उि पररचय पत्रमा गबस्तारै 
सबै सरकारी काििातहरु संलग्ि िराई एकद्वार 
प्रणालीको रुपमा ष्ट्रवकास ििे सरकारको लक्ष्य 
रहेको छ। 

 

यही फाििु ५ ितेदेजख राष्ट्रिय पररचय पत्र ष्ट्रववरण 
दताय अगभयाि टोली पागलकाका सबै वडा कायायलय 
वा तोष्ट्रकएको ठाउुँमा आएको छ। घमु्ती टोलीले 
राष्ट्रिय पररचय पत्रसम्बन्धी ष्ट्रववरण संकलि ििेछ 
र सबै िािररकलाई राष्ट्रिय पररचय पत्र िम्बर 
उपलब्ध िराउिे छ। त्यसैले यसरी िाउुँमै घमु्ती 
अगभयाि टोली आएको बेला सेवा गलि िछुटौं। 

प्रकाशक 
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रालरि य पररचय पत्र लववरण दर्ाा अलियान सम्बन्धी अन्तरलिया 
 

 बालाराम शेपायली 

राष्ट्रिय पररचय पत्र अगभयािसम्बधी अन्तरष्ट्रिया काययिम 
मंिलबार भमेू िाउुँपागलकाको कायायलय खाबाङबिरमा सम्पन्न 
भएको छ।  

 

राष्ट्रिय पररचय पत्रको माध्यामबाट हरेक िािररकलाई 
गडजिटल अगभलेख ििय राष्ट्रिय पररचय पत्र अगभयािबारे 
अन्तरष्ट्रिया सञ्चालि िररएको रुकुमपूवयका प्रमखु जिल्ला 
अगधकारी तलुाराि सिुवुारले बताउि ुभयो। 

 

२०७५ असोिदेजख िहृ मन्त्रालयले राष्ट्रिय पररचय पत्र 
ष्ट्रवतरण ििे गिणयय िरे पगि अष्ट्रहलेसम्म रुकुमपूवयमा राष्ट्रिय 
पररचय पत्र ष्ट्रवतरणको काम हिु िसकेको प्रजिअ सिुवुारले 
बताउि ु भयो। रुकुमपूवयका तीि वटा पागलकामध्ये शरुुमा 

भमेू िाउुँपागलकामा राष्ट्रिय पररचय पत्र ष्ट्रवतरण हिु ेसिुवुारले 
बताउि ुभयो।  

 

राज्यका तफय बाट ददइि ेसबै सेवाहरुलाई अब राष्ट्रिय पररचय 
पत्रसुँि िोगडि े भन्दै प्रजिअ सिुवुारले यसले सशुासि तथा 
सेवा प्रवाह ििय, अपराध अिसुन्धाि ििय सहि हिु े पगि 
उल्लेख ििुयभयो। 

 

काययिममा भमेू िाउुँपागलका अध्यक्ष होम प्रकाश शे्रष्ठ, प्रमखु 
जिल्ला अगधकारी तलुाराि सिुवुार, जिल्ला प्रहरी काययलय 
रुकुमपूवयका प्रमखु गडएसपी अञ्जिा खत्री, राष्ट्रिय अिसुन्धाि 
ष्ट्रवभािका अगधकृत जचरञ्जीवी अगधकारी लिायतको उपजस्थगत 
रहेको गथयो। 
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सलिद र्ासु सृ्मलि लर्द्यािर्मा ५ लदने िालिम सम्पन्न 
   

 

 बालाराम शेपायली 

भमेू िाउुँपागलका वडा 
िम्बर ३ मा रहेको 
सष्ट्रहद बास ु स्मगृत 
आधारभतू ष्ट्रवद्यालयका 
जशक्षक, अगभभावक र 
बाल क्लवका 
पदागधकारीहरुका लागि 
आयोजित तागलम 
शिुबार सम्पन्न भएको 
छ। िेपाल िििािरण 
मञ्चले जशक्षक, 

अगभभावक र बाल 
क्लवका 
पदागधकारीहरुका लागि 
५ ददिे तागलम ददएको गथयो। 

 

ष्ट्रवद्याथीलाई आिामी शैजक्षक सत्रदेजख गसकाइ 
ष्ट्रियाकलापमा आधाररत र ष्ट्रवषयवस्तमुा कसरी सष्ट्रिय 
बिाउिे, ष्ट्रवद्याथीलाई कसरी पठि पाठिमा आकष्ट्रषयत ििे 
भने्न लिायतका ष्ट्रवषयमा तागलममा ददइएको गथयो। 
ष्ट्रवद्यालयको शैजक्षक िणुस्तर ष्ट्रवकासमा सहयोि होस ्भिेर 
तागलम आयोििा िररएको तागलमका प्रजशक्षक पवि 
अगधकारीले िािकारी ददिभुयो।  

 

घोकाएर पढाउुँदा ष्ट्रवद्याथीहरुले िबझु्िे भएकोले 
उिीहरुलाई रमाइलो वातावरणमा कसरी पठि पाठि 
ििे, ष्ट्रवद्याथीको मूल्यांकि कसरी ििे िस्ता ष्ट्रवषयमा 
केन्रीत रहेर तागलम ददइएको अगधकारीले बताउि ुभयो। 

 

तागलम समापि काययिममा बोल्दै भमेू िाउुँपागलका 
अध्यक्ष होम प्रकाश शे्रष्ठले िमिुा ष्ट्रवद्यालयलाई अझैं 
िमिुा बिाउि सबै सष्ट्रियतापूवयक खटेर काम ििुयपिे 
बताउि ुभयो।  

 

तागलमका लागि यिुाइटेड गमसि टु िेपाल रुकुमपूवय 
कलष्टरले सहयोि िरेको गथयो भिे भमेू िाउुँपागलकाले 
समन्वय िरेको गथयो।  

 

तागलम समापिमा प्रमखु अगतगथ भमेू िाउुँपागलका अध्यक्ष 
होम प्रकाश शे्रष्ठका साथै भमेू िाउुँपागलका जशक्षा शाखा 
सहायक टेकबहादरु बढुाथोकी, प्रजशक्षक पवि अगधकारी, 
िेपाल िििािरण मञ्चका काययकारी गिदेशक सम्ब ुकेसी 
लिायतको आगतथ्य रहेको गथयो।तागलममा २३ ििा 
सहभािी भएका गथए। 
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कुराकानी 

र्डामा रासार्लनक मि प्रलिबन्ध िगाइएको छ 

ष्ट्रविोद बढुा– अध्यक्ष, भमेू िाउुँपागलका वडा िं. ९ 

 

 

वडा अध्यक्ष भएपगछ समग्र वडाको ष्ट्रवकासका लागि के के 
ििुयभएको छ? 

ििप्रगतगिगधको रुपमा गिवायजचत भएर आएको धेरै भएको 
छैि। तैपगि यो बीचमा स्थािीय तहमातै्र होइि प्रदेश र 
संघको समेत बिेटबाट वडा र समग्र पागलकाकै ष्ट्रवकासका 
लागि पहल भइरहेको छ।  

 

वडाकै ष्ट्रवकासको कुरा ििे हो भि ेझार खमु खाल मगसिा 
आरुबाङ सडक गिमायण ििे काम सम्पन्न भइसकेको छ। 
िैरीिाउुँ बढुािाउुँ िहुुँ कम्द लिायतका बस्तीहरुमा सडको 
पहुुँच पगुिसकेको छ।  कृष्ट्रष क्षेत्रको ष्ट्रवकासका लागि काम 
भएका छि।् ष्ट्रवद्धालय भवि गिमायण लिायतका काम 
भएका छि।्  

रुकुमपूवयलाई अिायगिक जिल्ला घोषणा िररयो। अिायगिक 
जिल्ला बिाउि ेअगभयािलाई तपाईंको वडाले कसरी सहयोि 
िरररहेको छ?  

रुकुमपूवयलाई अिायगिक जिल्ला भिरे घोषणा िररसकेपगछ 
त्यसलाई कायायन्वयि ििय हाम्रो वडामा रासायगिक मल 
ल्याउि प्रगतबन्ध लिाइएको छ। रासायगिक मलको ठाउुँमा 
प्राङ्गाररक मलको प्रयोिलाई प्रोत्साष्ट्रहत िररएको छ।  
कृषकहरुको आय आियि बढाउि वडाको बिेटबाट लसिु 
२० र अदवुाको बीउ २० क्वीन्टल खररद िरी कृषकलाई 
ष्ट्रवतरण िररएको छ। सखु्खा क्षेत्रमा अदवुाको बीउ र 
गसचाुँई हिु े क्षेत्रमा लसिुको बीउ कृषकको चाहिाअिसुार 
वडा िम्बर ९ मा रहेका २०० घर धरुी ष्ट्रकसािलाई 
ष्ट्रवतरण िररएको छ। 

 

ष्ट्रकसािले िरेको उत्पादिले बिार िपाएको ििुासो छ गि। 
बिारको समस्या कसरी समाधाि ििुयहनु्छ?  

ष्ट्रकसािले आफुले उत्पादि िरेको वस्त ु चाहेको मूल्यमा 
बेच्ि पाउि ु पछय। व्यापारीहरुले ष्ट्रकसािले भिकेो मूल्यमा 
सामाि खररद ििदाय कृषकहरु मारमा परेको कुरा साुँचो 
हो। हामीले ष्ट्रकसािहरुले िरेको उत्पादि उपिहरुको 
भाउरेट बिाउि ेर त्यस्तो भाउमा िगबकेको खण्डमा वडाकै 
पहलमा बिारसम्म पयुायउि ेव्यवस्था गमलाइि ेछ।    

 

अन्तमा अरु थप केही भन्नहुनु्छ ष्ट्रक?  

िपेाल राष्ट्रिय माध्यगमक ष्ट्रवद्यालयको भवि/भमेू अस्पताल 
भवि र अन्य ष्ट्रवद्यालयका भविहरु र खोला िालामा िाली 
लिाउि े कामहरु भइराखेका छि।् यी कामका लागि 
वडाको बिेटले िपिुरे संघ प्रदेश सरकारको बिेटबाट 
गिमायण कायय पूरा हिु ेअपेक्षा राखेको छु। 

४ 

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


भूमे साप्ताहिक       गतितिधि      वर्ष ४     अङ्क ८        २०७९ फागुन ३ बुधबार 

भमेू साप्ताष्ट्रहक । वेबसाइट http://ebhume.com  | इमेलः news.bhume@gmail.com | कायायलयः सूचिा केन्र, भमेू िाउुँपागलका रुकुमपूवय 

मिि रु्द्ध लिचर िथा शाम्बि प्रिीक बुद्ध मूलिय 
 

 चन्रगसंह शे्रष्ठ

तत्कालीि िियदु्धकालमा जिल्लाबाट सबैभन्दा बढी 
ज्याि िमुाउिे र दःुख पाउिे िाउुँको रूपमा पररजचत 
भमेू िाउुँपागलका वडा िं ६ महतमा महत इलाका प्रहरी 
चौकी आिमणलाई सजचत्र उताररएको महत यदु्ध ष्ट्रफचर 
र यदु्धमा ज्याि िमुाउिेहरुको सम्झिामा शाजन्तको 
प्रतीक बदु्धको मूगतय र सष्ट्रहद स्तम्भ गिमायण िररएको छ।  

 

तत्कालीि िियदु्धको ष्ट्रवरुद्धमा सरकारद्वारा िारी 
िररएको ष्ट्रकलो सेरा टु अपरेसिमा खष्ट्रटएका सबैभन्दा 
ठूला ष्ट्रफल्ड कमाण्डर प्रहरी िायब उपरीक्षक (गडएसपी) 
रहेकै बेला माओवादी ििसेिा २ िं प्लाटुिले 
छात्राबासमा बगसरहेको इलाका प्रहरी चौकी महतमा 
आिमण िरी गडएसपी ठूले राईलाई यदु्धबन्दी बिाएपगछ 
माओवादी िियदु्ध थप उत्कषयमा पिुेको मागिन्छ। 

िेिेभा सजन्धअिसुार यदु्ध बन्दी बिाइएका गडएसपी ठूले 
राईलाई माओवादी िेता देव िरुुङको ररहाईका लागि 
साटफेर ििे िरी थबाङबाट ररहा िररएपगछ महतको 
िाम थप चजचयत भएको गथयो।  

 

सोही कुरालाई पययटिसुँि िोड्ि तत्कालीि ििसेिा 
कमाण्डर िन्दष्ट्रकशोर पिु पासाङको कमाण्डमा 
आिमणको बेला िल्दै िरेको प्रहरी कायायलय, बाष्ट्रहरी 
मोचायबाट लड्दै िरेका माओवादी ििसेिा, राज्यतफय बाट 
माररएका सेिा प्रहरी ढलेका लाश र तत्कालीि गडएसपी 
ठूले राईले हात उठाएर आत्मसमपयण िरेको जचत्र 
देखाइएको यदु्ध ष्ट्रफचर गिमायण िररएको छ। त्यसैिरी 
महत िाउुँमा यदु्धकालमा ज्याि िमुाउिेहरुको सम्झिामा 
स्तम्भ र शाजन्तको प्रतीक बदु्ध मूगतय स्थापिा िररएको 
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छ। मिर संस्कृगतको जिउुँदो संग्रहालयको रुपमा रहेको 
महत िाउुँ, यदु्ध ष्ट्रफचर र शाजन्त पाकय बाट उि स्थािमा 

पययटिको थप ष्ट्रवकासको सम्भाविा उिािर िररददएको 
छ।

 Photo: Surandra Rana 

संजक्षप्तमा महत यदु्ध ष्ट्रफचर तथा शाजन्त प्रतीक बदु्ध मूगतय 
 

पययटकीय िन्तव्यको 
िामः 

महत यदु्ध ष्ट्रफचर तथा शाजन्त प्रगतक बदु्ध मूगतय 

स्थािः रुकुम  ) पूवय (जिल्ला भमेू िाउुँपागलका वडा िं ६ महत 

ष्ट्रवशेषता  यदु्ध पययटि, खोि अध्ययिको स्रोत,  

 तत्कालीि माओवादी सेिाले महत प्रहरी चौकी कब्िा िरी ष्ट्रकलोसेरा टु अपरेसिका 
लागि खष्ट्रटएका तत्कालीि प्रहरी िायब उपरीक्षक ठूले राईलाई अपहरण िरेको स्थाि 

 तत्कालीि िियदु्धको सबैभन्दा ठूलो घटिा भएकाले ऐगतहागसक स्थल 

 २०५६ साल असोि ५ ितेको आिमण र यदु्धलाई झजल्किे िरी यदु्ध ष्ट्रफचर 
बिाइएको 

 सशस्त्र द्वन्द्वमा रुकुम जिल्लाकै धेरै संख्यामा ज्याि िमुाएको िाउुँ भएकाले यदु्धस्थललाई 
शाजन्तको प्रतीकको रुपमा जचिाउि बदु्धको मूगतय र ज्याि िमुाउिेहरुको सम्झिा स्तम्भ 
गिमायण िररएको 
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पूवायधार र अन्य 
सषु्ट्रवधाको अवस्थाः 

 बदु्ध मूगतय महत िाउुँमै रहेको र यदु्ध ष्ट्रफचर हेिय शष्ट्रहद मािय अन्तियतको महत िाउुँबाट 
१५-२० गमिेटमा ष्ट्रहुँडेर पगुििे,  

 खािा र आवास तथा शौचालयका लागि महत िाउुँमा होटल तथा होमस्टे उपलब्ध 
रहेको।  

प्रस्ताष्ट्रवत िन्तव्य 
िजिकका अन्य 
आकषयक िन्तव्य 

 बैला सम्धी िफुा, तीि बष्ट्रहिी लेक, भमेू ९,  

 प्राचीि मिर संस्कृगतयिु वस्ती महत, लकुुम काुँिी  

 सनु्दर रुकुमकोट कमल दह गसस्िे ५ र ६,  

 ऐगतहागसक मिर वस्ती लाबाङ, यदु्ध तागलम केन्र ििुाम 

 ऐगतहागसक थबाङ िाउुँ , रोल्पा 
पययटकले समय व्यगतत 
ििय सक्िे आधार 

 तत्कालीि माओवादी सेिा र िेपाल प्रहरीबीचको गभडन्तको जचत्रण ििे यदु्ध ष्ट्रफचर, बदु्ध 
पाकय , सष्ट्रहद स्तम्भको अवलोकि ििय सष्ट्रकिे,  

 प्राचीि मिर वस्तीको भाषा, कला, संस्कृगत, भेषभषुाको अध्ययि एवं अवलोकि ििय 
सष्ट्रकिे 

लोकष्ट्रप्रयता माओवादी िियदु्धको िममा राज्य पक्षको सबैभन्दा ठूलो ओहदाको सरुक्षाकमी गड.एस.पी. 
ठूले राईलाई अपहरण िरी यदु्धबन्दी बिाएको र पगछ माओवादी िेता देव िरुुङसुँि साटफेर 
िरी ररहा िरेको घटिाले पररजचत महत िामले पररजचत । 

सरुक्षा प्रबन्ध/संरक्षण बदु्ध मूगतयका लागि कम्पाउण्ड वाल र िटेको व्यवस्था िररएको। यदु्ध ष्ट्रफचरका लागि 
सामान्य तारबार िररएको तर सरुक्षा िाडयको व्यवस्था ििररएको। पययटक तथा संरचिामा 
बाह्य सरुक्षा चिुौती कम रहेको।  
 

हालसम्मको भौगतक 
तथा ष्ट्रवत्तीय लिािी र 
प्रगतफल 

 यदु्ध ष्ट्रफचर गिमायण तथा संरक्षणका लागि भमेू िाउुँपागलकाबाट आगथयक वषय 
२०७४।०७५ मा रु. २०,००,०००।– र आगथयक वषय २०७५।०७६ मा रु. 
१०,००,०००।– ष्ट्रवगियोिि भई उपभोिा सगमगतद्वारा यदु्ध ष्ट्रफचर गिमायण तथा घेराबार 
र स्थलित सभे कायय सम्पन्न ।  

 आगथयक वषय २०७१।०७२ मा जि.ष्ट्रव.स. रुकुम (मा. सासंद दलिीत श्रीपाइलीको संसद 
ष्ट्रवकास कोष)बाट बदु्ध मूगतय तथा सष्ट्रहद स्तम्भ गिमायण िररएको। 

 प्रदेश सरकारबाट महत िाउुँ गभत्री सडक स्तरोन्नगतका लागि आगथयक वषय 
२०७५।०७६ मा रु. ५०,००,०००।– ष्ट्रवगियोिि भई सडक स्तरोन्नगत भएको र 
आगथयक वषय २०७६।०७७ मा रु. ५०,००,०००।– ष्ट्रवगियोिि।  

 
ष्ट्रवकास ििय सष्ट्रकिे 
सम्भाविा 

 यदु्ध ष्ट्रफचर क्षेत्रको DPR िरी उि क्षेत्रमा बिैचा, पाकय , ष्ट्रपकगिक स्पट, पाहिुा घर, 
प्रतीक्षालय, क्याजन्टि, यदु्ध बङ्कर तथा टिेल संरक्षण िस्ता भौगतक पूवायधार गिमायण तथा 
संरक्षण, वररपरर वकृ्षारोपण, िसयरी गिमायण िरी पययटकले अगधकतम समय व्यगतत ििय 
सक्िे स्थाि बिाउि सष्ट्रकिे।  

 महत िाउुँ आफैमा मिर संस्कृगतको अिपुम स्थल भएकाले प्राकृगतक संस्कृगत र कला 
िमेष्ट्रटिे िरी स्माटय िाउुँको रुपमा ष्ट्रवकास ििय सष्ट्रकिे। 
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लर्पदबाट बच्न पूर्यिर्ारी 

िथा अभ्यास 
 

 बालाराम शेपायली 
 

भमेू िाउुँपागलकामा ष्ट्रवपदबाट बच्ि पूवयतयारी तथा 
ष्ट्रवपद िोजखमबाट कसरी िोगिि ेभन्नेबारे िमूिा 
अभ्यास सम्पन्न भएको छ। ग्याुँस गसगलण्डर 
ष्ट्रवफोष्टबाट हिु ेआिलािी तथा क्षगतबाट कसरी बच्ि े
भन्नेबारे पूवयतयारी तथा अभ्यास िररएको हो। 

 

ग्याुँस गसगलण्डर ष्ट्रवफोष्ट भएर आिो लाग्दा कसरी 
बच्ि ेर ग्याुँस गसगलण्डरलाई कसरी प्रयोि ििे भन्ने 
सरुक्षाका बारेमा िािकारी ददि उि काययिम 
आयोििा िररएको गथयो। काययिममा ग्याुँस 
गसगलण्डरबाट आिो लाि ेकसरी गियन्त्रण ििे भन्नेबारे 
िमूिा अभ्यास पगि िररएको गथयो। 

 

पगछल्लो समयमा खािा पकाउि ेग्याुँस गसगलण्डरबाट 
िोजखम बढ्दै िएकाले उि िोजखमबाट बच्ि आम 
िािररकलाई सचेत िराउि यस्ता काययिम िररएको 
जिल्ला आपतकालीि कायय सञ्चालि केन्र गडइओसीका 
सम्पकय  व्यजि ददपकर पोख्रलेले िािकारी ददिभुयो। 
ष्ट्रवपदबाट बच्ि कसरी पूवयतयारी ििय सष्ट्रकन्छ भन्ने 
ष्ट्रवषयमा पगि छलफल िररएको पोख्रलेले बताउि ु
भयो। 

 

काययिममा जिल्ला समन्वय सगमगत रुकुमपूवयका 
उपप्रमखु मोहि केसी¸ प्रमखु जिल्ला अगधकारी 
तलुाराि सिुवुार¸ भमेू िाउुँ पागलका अध्यक्ष होम 
प्रकाश शे्रष्ठ¸ सरुक्षाकमी¸ स्थािीयबासी लिायतको 
सहभािी रहेको गथयो। 

 

 

भूमे गाउँपालिकाका गलिि 

लशक्षकिरुिाई िालिम 
 

रुकुम पूवयको भमेू िाउुँपागलकामा अध्यापिरत िजणत 
जशक्षकहरुलाई तागलम ददइएको छ। चाल ु आगथयक 
बषय २०७९/०८० को स्वीकृत काययिमअन्तियत 
िाउुँपागलकाको जशक्षा शाखाको आयोििामा िजणत 
जशक्षकहरुलाई एक हपे्त क्षमता ष्ट्रवकास तागलम 
ददइएको हो।  

 

जशक्षकहरुलाई ष्ट्रवषयित तागलम प्रदाि िररएको 
िाउुँपागलका जशक्षा शाखाले ििाएको छ। तागलमले 
कक्षा सहिीकरणमा सहयोि पगु्ि े ष्ट्रवश्वास िररएको 
छ। तागलमका सहभािी जशक्षकहरुलाई प्रभावकारी 
रुपमा कसरी पठि पाठि ििे, शैजक्षक सामग्रीको 
गिमायण तथा प्रयोि, मूल्यांकिको ष्ट्रवगध, पठि पाठिमा 
सूचिा सञ्चारको महत्व लिायतका ष्ट्रवषयमा 
गसकाइएको गथयो।  

 

जशक्षकहरुले तागलममा गसकेका ज्ञािलाई ष्ट्रवद्यालयमा 
िएर व्यवहारमा उतािे प्रगतबद्धता ििाएको जशक्षा 
शाखा प्रमखु कौशल कुमार गतवारीले िािकारी 
ददिभुयो। तागलम समापि काययिममा िाउुँपागलकाका 
गिगमत्त प्रमखु प्रशासकीय अगधकृत उपेन्र यादव, 

तागलम केन्र बाुँकेका प्रजशक्षक माधव शमाय र 
रामलाल मौयय लिायतको आगतथ्यता रहेको गथयो।  

 

उि तागलममा आधारभतू तह र माध्यगमक तह िरी 
१९ ििा िजणत जशक्षकहरुको सहभागिता रहेको 
गथयो। तागलम समापि काययिमको संचालि भमेू 
िाउुँपागलका जशक्षा शाखाका प्राष्ट्रवगधक सहायक 
टेकबहादरु बढुाथोकीले ििुयभएको गथयो। 
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नाम : मनोज थापा मगर 
विद्यालय : श्री टक्सार मावि झुम्लाबाङ, भूमे–३ 

९ 

बाल प्रगतभा स्तम्भका लागि अिरुोध 

भाइबष्ट्रहिीहरु, तपाईंहरुले जचत्र बिाउुँदा सेतो कािि 
(ह्वाइट पेपर) वा ड्रइङ पेपरमा बिाउि ुहोला। 

 

धसाय भएको कापीमा बिाएको तजस्बर छाप्ि योग्य 
हुुँदैि।जचत्रको तल सािो अक्षरमा आफ्िो िाम, उमेर, 

कक्षा र ष्ट्रवद्यालयको िाम लेख्न िभलु्िहुोला। 

 

जचत्रका साथै भाइबष्ट्रहिीहरुले कष्ट्रवता, िीत, ििल पगि 
लेखेर पठाउि सक्िहुिेुछ।साष्ट्रहजत्यक गसियिा वा 
जचत्रहरु िाउुँपागलकाको केन्र खाबाङबिर, वडा 
कायायलय वा हाम्रो इमेल news.bhume@gmail.com 

मा गसधै पठाउि सक्ि ुहिेुछ। 

कष्ट्रवता 

हाम्रो देश िपेाल 

 

 

 

 

 
 

भौिोगलक ष्ट्रवष्ट्रवधताले भररएको 
हाम्रो देश िेपाल 

कला र संस्कृगत सबैगतर छररएको 
हाम्रो देश िेपाल 

 

यहाुँ गमलेर भिेको छ 

ष्ट्रहमाल, पहाड र तराई 

हामी सबै िेपाली 
कोही छैिि ्यहाुँ पराई 

 

धेरै धेरै राम्रा ठाउुँ घमुी 
हामी त्यही बसे पगि 

धेरै ठूला मान्छे भिी 
हामी िािी भए पगि  

 

मलाई मि पछय मेरै भेष 

भलु्ि ुहुुँदैि हामीले हाम्रो देश 

भढाई हामीलाई उिले 

आफ्िै काखमा खेलाई । 

 

िाम : ष्ट्रप्रया पिु मिर 

कक्षा : ९  

ष्ट्रवद्यालय : श्री िििािृगत माध्यगमक ष्ट्रवद्यालय 

भमेू िाउुँपागलका वडा िं. ६, महत 

९ बाल प्रतिभा 
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१० 

ििल 

सोचेको लिन्दगी 

गिमयल खड्का गिियल 

 

जिन्दिीमा कष्ट्रहल्यै सोचे िगत िहिु ेरहेछ !  
सधैँ ष्ट्रहगडरहुँदा एकिास िगत िहिु ेरहेछ !  
 

सुँिै खेलेको साथीले शहरमा घर ठरायो  
मेरो भि ेउस्तै छ भएि उन्नगत िहिु ेरहेछ !  
 

सबै रोिको दबाई पत्ता लिायो ष्ट्रवज्ञािले  

तर माया प्रमेको ओखती िहिु ेरहेछ !  
 

धि हिुकेो मि हुुँदैि भन्थे यथाथय रहेछ  

धिको त छ मिको करोडपगत िहिु ेरहेछ !  
 

मैले मररहते्त िरेर के ििुय उसले वास्ता ििरे  

एकहोरो पािलपिले मातै्र ष्ट्रपरती िहिु ेरहेछ ! 
भमेु िा.पा ८ रुकुमपूवय 

 

 

टीका 
जचत्रा बस्िेत 

 

टीका लाउि ेगिधारमा रहर हुुँदा खेरर 

रष्ट्रङ्गएर जझगलगमली सहर हुुँदा खेरर । 

 

रहर त पकै्क उसको गि गथयो होला 
सप्तरङ्गी सयपत्री लहर हुुँदा खेरर । 

 

गमष्ठान्न भोिि पाकी दददा घर घरमा 
तर उसको भािमा िहर हुुँदा खेरर । 

 

भएका ती दािभुाइ अगि दददी बष्ट्रहिी 
टाढा टाढा बस्िपुिे कहर हुुँदा खेरर । 

 

लाखौं मिहरु यहाुँ रुन्छि ्होला साुँच्ची 
ष्ट्रवयोिान्त समयको प्रहर हुुँदा खेरर ।  

दाङ 

 

 

कष्ट्रवता 

किरमा डुबेको लर्ज्ञान 
 

िारायण ओली 
 

कोरोिाको कहर आयो, बारी बारी डुल्दै त्यो 
राम्रो फूल मान्दैि त्यो, सबै िितमा फैगलयो  

सस्त्रअस्त्र सवयत्र फैगलयो, दगुियाुँ िाउुँ शहरमा 
मजच्चयो हाहाकार यहाुँ, महामारीको कहरमा। 

 

मान्छे ष्ट्रकि झकु्यो, ष्ट्रवज्ञाि कहाुँ चकु्यो आि 

छेदबेद बिायो ष्ट्रक कतै, मजच्चएर िित आि 

िेट उडाउि ेयो, ष्ट्रवज्ञाि कतै मयो ष्ट्रक रोईकि 

हागस मिे ज्ञाि िगत, अछुत उपाय खोजिकि। 

 

उग्र हनु्छ ष्ट्रक कतै, अझै गलएर ठूलै संकट 

गबछाउदै रातो कापेट, घसु्छ ष्ट्रक हाम्रो आिि 

टेकेर सबका पाउले, एकान्त कुिाको पथमा 
होस िरे बाुँजचन्छ, छुदैि काल कसैको मष्ट्रहमा। 

 

हिारौं हिार ििहरु, रुदै परेका छि थला 
अछुतो भएि कुिै देश, संकट आउि ेबेला 
केट िेट रकेट बिकेा हिु, चन्दमा उजख्लि 

यदु्ध ििय तजम्सि ेमान्छे, भाइरसले भाग्यो ष्ट्रकि। 

 

के रैछ र यो अच्चम, अदृश्य शजि भाइरसमा 
हात िगमलाई िमस्ते, बेररि ुहदैुि अंिालोमा 
साबिुपािी, सेगिटाइिरले हात धिु ुिरुर छ 

भेटघाट त बन्द,गभडभाड ििररकि बस्िपुछय। 

 

मजच्चदैछ ददुयशा आि, ष्ट्रवज्ञाि थाक्यो ष्ट्रकि 

एकान्त बाुँस बस्छ िो, उहीीँ स्वागभमािी िि 

घोर अन्योल छ अझै, गबरामी बन्दैछ ददि ददि 

मान्छे ष्ट्रकि बझु्दैि, कोरोिा भिी छ खतरा झि। 

 

भमेू िाउुँपागलका, रुकुमपूवय 

साहित्य कला 
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लोकसेवा आयोि, जशक्षक सेवा आयोि, हाजिरी िवाफ प्रगतयोगिताका लागि उपयोिी 
१.     भारतको प्रगसद्ध टेगलगभिि अवाडय दादासाहेब फाल्के अवाडय (२०२३) बाट सम्मागित हिेु िेपाली को हिु ्?  

–   हररशरण सवुेदी (ष्ट्रवज्ञापि तथा गमगडया व्यवसायी सवुेदीलाई िेपालको टेगलगभिि उद्योिमा ष्ट्रवशेष योिदाि 
प¥ुयाएबापत सो अवाडय प्रदाि िररएको) 

२. ष्ट्रव.सं. २०७९ माघ २६ मा सदूुरपजिमको मखु्यमन्त्रीमा को गियिु भएका छि ्?  

–     कमलबहादरु शाह (िेपाली कागं्रसे) यसअजघ मखु्यमन्त्री गियिु रािेन्रगसंह रावलले ष्ट्रवश्वासको मतका लागि प्रदेश 
सभामा राखेको प्रस्ताव बहमुतबाट अस्वीकृत भएपगछ उिले सोही ददि पदबाट रािीिामा ददएका गथए। रािीिामा 
ददएपिात ्माघ २६ कै ददि प्रदेशप्रमखु देवराि िोशीले शाहलाई मखु्यमन्त्रीमा गियिु िरेका।  

३. राष्ट्रिय कफी ददवस कष्ट्रहले मिाइन्छ ?  

–      मजससर १ (राष्ट्रिय कफी ददवस ष्ट्रव.सं. २०६२ देजख मिाउि थागलएको)  
४. परराि मन्त्रालयमा बे्रि िेि सेन्टरको स्थापिा कष्ट्रहले िररएको हो ?  

–     ष्ट्रव.सं. २०७६ िेठ १७ (ष्ट्रवदेशमा रहेका िेपालीको ज्ञाि, सीपलाई मलुकुको ष्ट्रहतमा प्रयोि ििे उदे्दश्यअिरुूप यो 
सेन्टरको स्थापिा िररएको) 

५. गिवायचि आयोिले जचतवि जिल्ला गिवायचि क्षते्र २ मा ररि रहेको प्रगतगिगध सभा सदस्यको उपगिवायचि कष्ट्रहले ििे 
भएको छ ?  

–      ष्ट्रव.सं. २०८० वैशाख १० (गिवायचि आयोिको २०७९ माघ २९ मा बसेको बैठकले सो गिणयय िरेको।) 
६. बीपी स्मगृत ट्रस्टद्वारा प्रदाि िररएको बीपी साष्ट्रहत्य सम्मािबाट सम्मागित हिेु स्रष्टा को हिु ्?  

–  साष्ट्रहत्यकार कृष्णप्रसाद िौतम (परुस्कार राजश : रु. एक लाख एक हिार) त्यसैिरी बीपी सेिािी परुस्कार 
(परुस्कार राजश : रु. ५१ हिार) शाजन्त काकीलाई प्रदाि िररएको।  

७. सरकारले कैलालीजस्थत िटेा मेगडकल कलेिलाई शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य ष्ट्रवज्ञाि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय बिाउिे गिणयय 
कष्ट्रहले िरेको हो ?  

–   ष्ट्रव.सं. २०७९ माघ २९ (२०७९ माघ २९ मा बसेको मजन्त्रपररषद् बैठकले प्रस्ताष्ट्रवत िटेा मेगडकल कलेिलाई 
शहीद दशरथचन्द राष्ट्रिय स्वास्थ्य ष्ट्रवज्ञाि ष्ट्रवश्वष्ट्रवद्यालय बिाउिे गिणयय िरेको।) 

८. अन्तरायष्ट्रिय िणुस्तर प्रमाणीकरण प्राप्त ििय सफल पष्ट्रहलो ििरपागलका कुि हो?  

–    गतलोत्तमा ििरपागलका (रुपन्देही) 
९. िेपाल प्रशासगिक प्रजशक्षण प्रगतष्ठािको स्थापिा कष्ट्रहले भएको हो ? 

–    ष्ट्रव.सं. २०३९ असोि ११ 

१०. पयायवरणीय संरक्षणका लागि ‘जचप्को आन्दोलि’ सञ्चालि ििे अगभयन्ता को हिु ्? 

–   सनु्दरलाल वहिुणुा (भारतको िडवाल क्षेत्रमा वि फुँ डािीष्ट्रवरुद्ध उिले सि ्१९७३ गतर यो आन्दोलि सञ्चालि 
िरेका) 

११. गलम्वू भाषा कुि गलष्ट्रपमा लेजखन्छ ? 

–   गसररिङ्गा (यस गलष्ट्रपको आष्ट्रवष्कार तेअससी गसररिङ्गाबाट भएको। उिको िन्म १७६० को दशकमा ताप्लेिङु 
जिल्लाको तल्लेक भने्न ठाउुँमा भएको) 

१२. अन्तरायष्ट्रिय फौिदारी अदालतको प्रधाि कायायलय कहाुँ रहेको छ ?   

–     िेदरल्यान्डको द हेि (सि ्१९९८ िलुाई १७ मा रोम सजन्धबाट यस संस्थाको अवधारणा पाररत भएको तथा सि ्
२००२ िलुाई १ मा स्थापिा भएको।)    

   संकलि/प्रस्ततुकतायः  टंक के.सी. िोरखापत्र दैगिकबाट साभार 

११ ज्ञान तिज्ञान 
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पशुमा िागे्न खोरेि रोगको रोकथाम िथा उपचार 

 
 

पररचयः 

खोरेत पशहुरूलाई भाइरसबाट लाग्िे एक प्रकारको सरुवा 
रोि हो। यो रोि लािेमा पशहुरूको खरु पाक्िे भएकोले यस 
रोिलाई खोरेत रोि अथवा खरु पाक्िे यो रोि भगिएको हो। 
यो रोि खास िरेर घरपालवुा ििावरहरु िाई, भैंसी, बाख्रा, 
भेडा, सुुँिरु आददलाई लाग्दछ। यसका अलावा िंिली खरु 
फाटेका ििावरहरु हात्ती, मिृ, िरायो, हररण आददलाई पगि 
यो रोि लाग्िे िछय। 

 

खोरेत रोि लािेमा पशकुा खरु पाक्िकुो साथै ज्वरो आउिे, 

घाुँस िखािेिस्ता लक्षणहरू पगि देखा पछयि।् यदद खोरेत 
रोिको बेलैमा उपचार ििय सष्ट्रकएि भिे पश ु मिय पगि 
सक्छ। खोरेत रोिको ष्ट्रवषाण ुअगत सकु्ष्म र थोरै समयमा 
धेरै सन्ताि उत्पादि ििे क्षमता भएको (High reproductive 

potential) तथा बाष्ट्रहरी वातावरणमा लामो समयसम्म 

ष्ट्रियाशील रहि सक्िे हनु्छ। छोटो समयगभत्र खोरेत 
ष्ट्रवषाणलेु पशलुाई रोिी तलु्याउि सक्िे र ष्ट्रवगभन्न िातका 
ििावरलाई एकैपल्ट आिमण ििय सक्िे क्षमताका कारण 
महामारीको रुपमा फैगलन्छ। 

 

कारण तत्वः 
यो रोि RNA समूहको Aftho virus बाट लाग्िे िछय । 
यसका ७ ओटा Vero Type छि।् टाइप A, टाइप B, 
टाइप C, SAT-I, SAT-II, SAT-III, ASIA-I हिु।् यी मध्ये िेपालमा 
टाइप A, टाइप C  र ASIA-I देखा परेका छि।् यो रोि 
िेपालमा असोिदेजख मंगसर र चैत्र बैशाखमा देखा परेको 
रेकडय छ। 

 

लक्षणहरु  

साधारणतया यो रोिले मखु र खरुमा असर िछय।  

१२ 
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 पशलुाई एक्कासी १०४ देजख १०६ गड.फ. सम्म 
ज्वरो आउुँछ। 

 पश ु झोिाउिे, खटु्टामा घाउ भएको छ भिे 
खोच्याउिे, ष्ट्रहडडुल ििय िसक्िे र साथै घाउमा 
जझंिाहरु घमेुको समेत देख्न सष्ट्रकन्छ। 

 पशलेु खािे कुरा खाुँदैि, मखुमा घाउहरु 
देजखन्छ, मखुबाट र् याल काढ्छ। 

 पशकुो ओठ गिंिाहरुमा खष्ट्रटरा आउुँछ र यसरी 
घाउ बढ्दै िएमा खटु्टा, कल्चौंडो र थिुमा समेत 
घाउ देखा पिय थाल्दछ। 

 यदद रोिी पश ु ब्याउिे भएमा िभयपति वा तषु्ट्रहि 
सक्दछ। 

 स-सािा बाच्छा, बाच्छी यो रोिको प्रकोपले मिय 
सक्दछि ्र ठूला पशहुरुमा उत्पादि घट्िे समस्या 
हनु्छ। 

 समयमा उपचार ििरेको खण्डमा मखु,  गििा,  खटु्टा,  
कल्चौंडो आददको खष्ट्रटरा फुट्दछ र घाउ बन्छ। 
त्यस्तै पशकुो खरु झिय सक्दछ । 

रोि गिदािः 
 मागथका लक्षणहरु हेरेर सजिलै यो रोि पत्ता 

लिाउि सष्ट्रकन्छ। 

 यसको प्रयोिशालामा िाुँच िरेर कुि प्रकारको 
ष्ट्रवषाणबुाट रोि लािेको हो पत्ता लिाउि सष्ट्रकन्छ। 

उपचारः 

 यो रोि ष्ट्रवषाणकुो कारणले लाग्िे भएको हुुँदा 
लक्षण अिसुार उपचार िदाय राम्रो हनु्छ। 

 बढी ज्वरो भएमा ज्वरो घटाउिे औषधीहरु ददिे,  

घाउ गिको पािय र अन्य जिवाणहुरुको आिमण 
रोक्ि एजन्टबायोष्ट्रटकको मात्रा गमलाई प्रयोि ििे। 

 मखुको घाउ सफा ििय ष्ट्रफटष्ट्रकरी तथा पोटास पािी 
प्रयोि ििे। खटु्टा कल्चौंडोको घाउ सफा िरी 
मल्हम (ष्ट्रहमेक्स, चारगमल आदद) लिाउिे र िोठ 
तथा खोरमा ष्ट्रफिाइल पािीले सफा राम्रोसुँि सफा 
ििुय पदयछ। 

रोकथामः 

 रोि लाग्ि िददिका लागि पशहुरुलाई  खोरेत रोि 
ष्ट्रवरुद्धको खोप बषयमा २ पटक ६/६ मष्ट्रहिाको 
फरकमा लिाउि ुपदयछ। 

 रोि देखा परेको खण्डमा तरुुन्त खोप काययिम 
सचालि ििुय पदयछ। 

 रोिी पश ु र गिरोिी पश ु छुट्टाछुटै्ट िोठमा राख्न ु
पछय। 

 रोिी पशलेु प्रयोि िरेको दािा पािी खािे 
भाुँडाकुडाहरु गिरोिी पशसुुँि लसपस िराउि ु

हुुँदैि। 

 पशलुाई 
चरणमा 
िलिेर 
आइसो
लेसिमा 
राख्न ु
पदयछ। 
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कायायलयबाट प्रकाजशत ष्ट्रवगभन्न सूचिाहरु 
 

िूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  
खाबाङबगर, रुकुम (पूवा) 

िुम्बम्बनी प्रदेश, नेपाि 
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