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सम्पादकीय 

आत्मनिर्भर अर्गभनिक निल्लग 

बिगउि हगतेमगलो र्र ौं 
 

अर्ाानिक जिल्ला घोषणा र्री रासायनिक मल लर्ायत 
सबैखाले विषादीहरु प्रनतबन्ध लर्ाएको रुकुमपूिामा अवहले 
अर्ाानिक कृवष खेतीतर्ा  वकसािहरुको आकषाण बढ्दै र्एको 
छ। विशेष र्री स्थािीय तहको पहलकदमीमा कृषकहरु 
अर्ाानिक तरकारी तथा र्लरू्ल खेतीमा अग्रसर भएको 
देजखन्छ। जिल्लाका उच्च पहाडी एिं वहमाली क्षेत्रहरुमा 
कृषकहरुले मौसम र हािापािी अिसुारका र्लरू्ल एिं 
तरकारी खेतीमा प्रशस्त लर्ािी र्रररहेका छि।् 

 

यसै सन्दभामा भमेू र्ाउँपानलकाले स्थािीय उत्पादिको प्रचार 
प्रसार र प्रिद्र्धिका लानर् यही र्ार्िु १२ र १३ र्ते 
पानलका कायाालय खाबाङबर्रमा बहृत कृवष मेला प्रदशािीको 
आयोििा िै र्रेको छ। मेलामा कृषकहरुलाई आरू्ले 
उत्पादि र्रेको कृवष पशपुन्छीिन्य बाली/िस्तहुरु रैथाि े
खाद्यान्न, दलहि, मसला, र्लरू्ल, तरकारी, हस्तकला, लघ ु
उद्यम, पशपुालि, पन्छीपालि लर्ायतका बाली तथा िस्तहुरु 
प्रदशािीमा ल्याउि र्ाउँपानलकाले आग्रह िै र्रेको छ। साथै 
उत्कृष्ट कृषक र राम्रो कृवष उपिलाई परुस्कृत र्िे पनि 
पानलकाको योििा रहेको छ। र्ाउँपानलकाले कृवष मेला 
राखी परुस्कारको व्यिस्था समेत र्दाा कृषकलाई कृवषप्रनत 
आकषाण बढ्िकुा साथै उिीहरुलाई प्रोत्साहि नमल्ि े
देजखन्छ। 

 

कृवष क्षेत्रप्रनत कृषकलाई आकवषात र्िे मातै्र होइि, 

विषादीमकु्त अर्ाानिक खेतीतर्ा  अग्रसर र्राउि स्थािीय 
सरकारले रासायनिक मलमा प्रनतबन्ध लर्ाई प्राङ्गाररक मल 
बिाई अर्ाानिक तरकारी र र्लरू्ल उत्पादिका लानर् 
प्रिद्र्धि र्रररहेको छ। तरकारी तथा र्लरू्लमा 
स्थािीयलाई िै आत्मनिभार बिाई बावहरबाट आउि े
विषादीयकु्त तरकारी तथा र्लरू्ललाई समेत रोक्ि े र्री 
स्थािीय सरकारहरुले काम र्रररहेका छि।् यस्ता 
सकारात्मक कदमलाई साथ दददै जिल्लालाई अर्ाानिक 
तरकारी तथा र्लरू्ल उत्पादिको केन्र बिाउि पानलका 
तथा जिल्लाबासी सबैको हातेमालो िरुरी छ। 

प्रकाशक 
 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 

िुम्बिनी प्रदेश नेपाि 
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प्रदेशसर्गकग सर्गमुखसँर् रू्मे र्गउँपगनलकगमग अन्तरनियग 
 

 बालाराम शेपााली

लजुम्बिी प्रदेश सभाका सभामखु तलुाराम घतीमर्रले 
दरु्ाम क्षेत्रमा विकास निमााणको कामलाई प्राथनमकतामा 
राजखिे बताउि ुभएको छ।  

 

भमेू र्ाउँपानलकाको कायाालय खाबाङबर्रमा मंर्लबार 
(र्ार्िु ९ र्ते) आयोजित अन्तरविया कायािमलाई 
सम्बोधि र्दै सभामखु घतीले विकट र दरु्ाम क्षेत्रमा 
विकास निमााणका काम रतु र्नतमा अजघ बढाउि पहल 
र्िे बताउि ुभएको हो। 

 

सभामखु नििााजचत भएपनछ पवहलोपटक रुकुमपूिामा 
आउिभुएका सभामखु घतीले संघ, प्रदेश र स्थािीय 
तहबीच अन्तरसम्बजन्धत ऐि कािूिहरु निमााण र 
सहिीकरणमा आरू् कवटबद्ध भएर लाग्िे बताउि ुभयो। 
कनतपय ऐि, कािूि संघबाटै निमााणमा वढलाइ हुँदा प्रदेश 

र स्थािीय तहलाई असहि भएको चचाा र्दै घतीले संघले 
कािूि निमााण र्रेपनछ प्रदेश र स्थािीय तहलाई पनि 
सहि हिेु उहाँको भिाई नथयो। 

 

कायािममा लजुम्बिी प्रदेश सभा सदस्य सरुल पिुले 
रुकुमपूिाको विकास निमााणका काम अजघ बढाउि र 
िितालाई साँच्चै पररितािको अिभुनूत ददलाउि आरू्ले 
सक्दो पहल र्िे बताउि ुभयो। 

 

अन्तरविया कायािममा सभामखु घती र प्रदेशसभा 
सदस्यसमक्ष स्थािीय तहका ििप्रनतनिनधहरुले काम 
र्दााको कदििाइ र र्िुासो सिुाउि ुभएको नथयो।  

 

र्ाउँपानलकाको िडा िं. ८ मा अझैं विद्यतु सेिा िभएको, 
रोल्पाको थबाङबाट भमेू र्ाउँपानलकाको महतसम्म सडक 
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कालोपते्र र्िे भनिए पनि िभएको भन्दै स्थािीयले र्िुासो 
र्रे। त्यस्तै, िडा िं. २ का अध्यक्ष िारायण पिुले 
विकास निमााणको काम सरुु र्दाा प्रदेश कायाालयले आरू् 
खसुी िर्री जिल्ला स्तरमा रहेका कायाविनध, स्थािीय तह 
र ििताले चाहेको/खोिेको विकासको काम अजघ बढाए 
राम्रो हिेु सझुाि ददिभुयो। 

 

िडा िं. ३ का अध्यक्ष प्रशरुाम बढुाले व्यिस्थावपका, 
कायापानलका र न्यायपानलकाले पछानड परेका उत्पीनडत 
िर्ा, दनलत र मवहला लर्ायत नििामती सेिाका 
कमाचारीहरुलाई कसरी सेिा प्रदाि र्िे, जशक्षा स्िास््य 
खािेपािी क्षेत्रमा स्थािीय सरकार र प्रदेश सरकारले िोड 
ददि भनूमका नििााह र्िुापिेमा िोड ददए। 

स्थािीय तहका ििप्रनतनिनध र सिासाधारणको र्िुासो 
सनुिसकेपनछ प्रदेशसभा सभामखु र प्रदेश सभा सदस्यले 
समस्याहरुलाई र्म्भीरतापूिाक सिेुको भन्दै आर्ामी 
ददिमा विकास निमााणको काममा नतव्रता ददिे विश्वास 
नतव्रता ददिे बताएका छि।् 

 

अन्तरविया कायािममा लजुम्बिी प्रदेश सभाका सभामखु 
तलुाराम घती, प्रदेश सभा सदस्य सरुुल पिु, भमेू 
र्ाउँपानलका अध्यक्ष होम प्रकाश शे्रष्ठ, भमेू र्ाउँपानलका 
पूिाअध्यक्ष रामसरु बढुा, उपाध्यक्ष सनबिा बढुा, प्रशासकीय 
अनधकृत चन्रनसंह शे्रष्ठ लर्ायत र्ाउँ कायापानलका 
सदस्यहरू र सबै िडा अध्यक्षहरुको उपजस्थत रहेको 
नथयो।

 

 

कुकुरिाई रेलबजलर्रुद्धको खोप 
 

 बालाराम शेपााली  

 

भमेू  र्ाउँपानलका िडा िं. ९ चिुबाङमा 
नबहीबार एक कायािमको आयोििा र्रर 
कुकुरलाई एजन्टरेनबि खोप लर्ाइएको छ। 
उक्त स्थािमा रहेका ७० िटा कुकुरलाई 
खोप लर्ाइएको हो।  

 

एकीकृत कृवष तथा पशपुन्छी विकास 
कायाालय रुकुमपूिा तथा िडा िं. ९ 
चिुबाङको समन्ियमा खोप लर्ाइएको 
कायाालय प्रमखु वपताम्बर बस्िेतले बताउि ु
भयो। उहाँका अिसुार चिुबाङमा धेरै कुकुर रहेको भने्न 
खबर भएपनछ िडासरँ्को समन्ियमा खोप कायािम 
सञ्चालि र्ररएको हो। 

 

चिुबाङमा सबैको घरमा कुकुर पानलिे तर रेनबिनबरुद्धको 
खोप भिे िलर्ाउिे भएकाले पनि सन्देशसवहत खोप 
लर्ाइएको छ। 
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महतमा चौथो राष्ट्र पलत रलनङ लशल्ड सुरु 
   

 बालाराम शेपााली 

रुकुम पूिाको भमेू 
र्ाउँपानलका स्तरीय चौथो 
राष्ट्रपनत रनिङ जशल्ड 
प्रनतयोनर्ता र्ार्िु ८ र्ते 
सोमबारदेजख सरुु भएको 
छ। जशल्ड भमेू 
र्ाउँपानलका िडा िं ६ 
महतमा रहेको बृहत्त 
रंर्शालामा सरुु भएको 
हो।र्ार्िु ११ र्तेसम्म 
सञ्चालि हिेु रनिङ जशल्डको उद्घाटि लजुम्बिी प्रदेश 
सभाका सभामखु तलुाराम घती मर्रले र्िुाभएको नथयो।   

 

जशल्डअन्तर्ात छात्र, छात्रा भनलबल, कबड्डी, रु्टिल 
प्रनतयोनर्ता हिेु छ। त्यस्तै ए्लेवटक्सअन्तर्ात ट्रयाकतर्ा  
छात्र १ सय नमटर, २ सय नमटर, ८ सय नमटर, १५ सय 
नमटर र ३ हिार नमटरको दौड हिेु जशक्षा यिुा तथा 
खेलकुद शाखाका प्रमखु कौशल कुमार नतिारीले 
िािकारी ददिभुयो।  

 

उहाँका अिसुार छात्रातर्ा  १ नमटर, २ सय नमटर, ४ सय 
नमटर, ८ सय नमटर, १५ सय नमटर र ३ नमटर दौड 
प्रनतयोनर्ता हिेु छ। छात्र छात्रा ररले दौड समेत हिेु 
उहाँले बताउि ुभयो। उफ्रिे, फ्ाकँ्िे (वर्ल्ड)तर्ा  छात्र 
छात्रा हाइिम्प, लङिम्म, नत्रपल िम्प, ज्याभनलङ थ्रो र 
सटरु्ट खेल सञ्चालि र्ररिे छ। 

 

भमेू र्ाउँपानलका अध्यक्ष होमप्रकाश शे्रष्ठको अध्यक्षतामा 
भएको उद्घाटि कायािममा लजुम्बिी प्रदेश सभाका 

सभामखु तलुाराम घती मर्रको प्रमखु आनत्यता रहेको 
नथयो। त्यस्तै कायािममा लजुम्बिी प्रदेश सभा सदस्य 
सरुुल पिु, जिल्ला समन्िय सनमनतका प्रमखु मेघबहादरु 
शे्रष्ठ, उप-प्रमखु मोहि केसी, नसस्िे र्ाउँपानलका अध्यक्ष 
कृष्ण रेग्मी, र्ाउँपानलका उपाध्यक्ष सवििा बढुाको 
आनत्यता रहेको नथयो।  

 

त्यस्तै जिल्ला समन्िय अनधकारी रनबन्र बढुा क्षेत्री, 
र्ाउँपानलकाका प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत चन्रनसंह शे्रष्ठ, 

९ िटै िडाका अध्यक्ष, विद्यालय व्यिस्थापि सनमनत, 

प्रधािाध्यापक, जशक्षक, विद्याथी, स्थािीयबासी लर्ायतको 
उल्लेख्य उपजस्थनत रहेको नथयो। 

 

देिबहादरु बढुा मर्रको स्िार्त मन्तव्य रहेको उद्घाटि 
कायािमको सञ्चालि चन्र रसाइलीले र्िुाभएको नथयो। 
उद्घाटि कायािममा स्थािीय कला संस्कृनत झजल्किे 
झाँकी, ितृ्य, यााली, िाटक तथा विविध सासँ्कृनतक 
प्रस्तनुतहरु प्रस्ततु र्ररएको नथयो।रनिङ जशल्ड यही 
र्ार्िु ११ र्तेसम्म चल्िेछ। 

४ 

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


भूमे साप्ताहिक       गतितिधि      वर्ष ४     अङ्क ९        २०७९ फागुन १० बुधबार 

भमेू साप्तावहक । िेबसाइट http://ebhume.com  | इमेलः news.bhume@gmail.com | कायाालयः सूचिा केन्र, भमेू र्ाउँपानलका रुकुमपूिा 

जनताको लहत र र्डाको लर्कासका िालग काम गरु्य  

 टेकप्रसाद बुढा,  भमेू र्ाउँपानलका िडा िं. ५ का अध्यक्ष 

 

 

भमेू र्ाउँपानलका िडा िं ५ को अध्यक्षमा नििााजचत भएपनछ 
िडाको विकासका लानर् के कस्ता कामहरु र्िुाभयो? आर्ामी 
५ िषासम्म के कस्ता योििाहरु ल्याउिभुएको छ? 

 

म यसपटक मातै्र होइि, अजघल्लो कायाकाल (२०७४-

२०७९) मा पनि यही िडा अध्यक्षमा नििााजचत भएको 
नथए।ँ मैले िडाको समग्र विकास र यहाँका ििताको सेिा 
सवुिधाको लानर् २०७४ सालदेजख िै प्रनतबद्ध भएर 
लानर्रहेको छु।  

 

यिुालजक्षत िर्ालाई उिीहरुले चाहेका र खोिेका विनभन्न 
कायािम तथा तानलम सञ्चालि र्रेको छु। िडाका विनभन्न 
र्ाउँ टोलमा खािपेािी, नसँचाइ, सडक िपरु्केो बस्तीमा सडक 
नबस्तारका लानर् बिेट विनियोिि र कायाान्ियि र्िे काम 
र्रेको छु। मवहला दददीबवहिीहरुलाई नसलाइ कटाइ तानलम 

पनि सञ्चालि र्ररएको छ। िडा िम्बर ५ को धौला पवहरो 
नसमािा पदाछ। नसमा क्षेत्रमा ३ िटा टोलहरु दानलबाङ, 

सेराबाङ र सावकक पदाछि।् अवहले यी टोलहरुमा कच्ची 
सडक नबस्तार भइसकेको छ।  

 

हाम्रो िडामा विनभन्न िातिानत र भाषाभाषी र समदुायको 
बसोबास रहेको छ। विशेष र्री मर्र समदुायमध्ये पिु, 

बढुाहरुको बाहलु्य छ भि ेिकुरी र दनलत समदुायको पनि 
बसोबास रहेको छ।  

 

िडा िं. ५ लाई कृवष क्षते्र भिरे घोषणा र्ररएको छ। यहा ँ
कस्तो खालको कृवष खेती र्ररन्छ? तपाईंहरुले कृवष क्षते्रको 
लानर् के कस्ता पहल र्िुाभएको छ? 

 

हाम्रो िडाको डानलबाङमा केरा खेती, सेराबाङमा वकिी खेती 
र उपल्लो सावकममा अदिुा खेती क्षते्र भिरे २०७५ सालमै 
घोषणा भइसकेको छ।  

 

अर्ाानिक जिल्ला भिरे घोषणा र्रेको हुँदा यहाँ रासायनिक 
मल ल्याउि प्रनतबन्ध लर्ाइएको छ। अर्ाानिक उत्पादि 
र्िे र उपभोक्तालाई अर्ाानिक िस्तहुरु उपलब्ध र्राउि 
हामी प्रनतबद्ध छौं। त्यसका लानर् प्राङ्गाररक मलको प्रयोर् 
र्री तािा र्लरू्ल, तरकारी उत्पादि र्री स्िस्थ खाद्यान्न 
बिारमा प¥ुयाउि े हाम्रो उद्धेश्य हो। कृषकहरुको 
आयआिाि बढाउि र बावहरबाट आयात र्ररएको तरकारी, 
र्लरू्ल हाम्रो र्ाउँ बस्तीमा नभनत्रि िददि पकेट क्षेत्र 
घोषणा र्ररएको हो।  

 

डालीबाङमा परीक्षण्को रुपमा लर्ाएको वकिी खेतीको 
उत्पादि राम्रो भएपनछ कृषकहरु अवहले वकिी खेतीतर्ा  
आकवषात भएका छि।् डालीबाङमा २०७७ माघमा 
परीक्षणको रुपमा कररब ५० बोट वकबी लर्ाएका नथयौं। 
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परीक्षणको रुपमा लर्ाएको वकिीले २ बषामा िै र्ल ददि 
थालेपनछ यहाँको माटो वकिी र्लको राम्रो रहेको 
निष्कषासवहत कृषकहरुले चाल ुआनथाक बषामा  १५ रोपिी 
िग्र्ामा करीब १० लाखको वकबी खेती र्रेका छि।्  

 

उत्पाददत वकिीले बिार िपाए स्थािीय ििप्रनतनिनधको 
हैनसयतले तपाई कसरी समाधाि र्िुाहनु्छ? 

 

वकसािले आरू्ले उत्पादि र्रेको िस्त ु आरू्ले तोकेको 
मूल्यमा बेच्ि पाउि ु पछा। आफ्िो श्रमको मूल्य उिाउि 
पाउि ु पछा। यहाँ व्यापारीहरुले वकसािले भिकेो मूल्यमा 
खररद िर्दाा वकसािहरु मकाामा परेको कुरा साँचो हो। 
तैपनि वकसािले उत्पादि र्रेको कृवषिन्य उपि तरकारी, 
र्लरू्लको भाउरेट तोकेर बिारसम्म प¥ुयाउि िडाको 
तर्ा बाट व्यिस्था नमलाउि मैले पहल र्छुा। 

 

अर्ाानिक जिल्ला घोषणा र्रेर रासायनिक मलमा प्रनतबन्ध 
लर्ाउि ु भएको छ, तरकारी, र्लरू्ल खेती कसरी सम्भि 
हनु्छ? 

 

तरकारी, र्लरू्ल लर्ायत हाम्रो खेतबारीमा सबै प्राङ्गाररक 
मलको प्रयोर् र्िे सोचसवहत समग्र रुकुमपूिा जिल्लालाई िै 
अर्ाानिक घोषणा र्रेका हौं। अवहले पनि हाम्रो र्ाउँिस्तीमा 

र्ाईं, भैंसी, बाख्रा, भेडा लर्ायतका पशपुालि र्िे चलि छ। 
ती पशबुाट प्राप्त मलले िै हाम्रो खेतबारीमा राख्न प्रशस्त 
हनु्छ। हामीले रासायनिक मल मातै्र होइि, विनभन्न प्रकारका 
विषादीहरु समते खेतबारीमा प्रयोर् र्दैिौं। धेरै मिुार्ा र्िे 
लोभमा विनभन्न विषादी नमनसएका तरकारी, र्लरू्ल र्लाउि ु
हुँदैि, शदु्ध अर्ाानिक तरकारी, र्लरू्लले मानिसको िीिि 
स्िस्थ बिाउँछ भन्नेमा हामी सचेत छौं। रासायनिक मल र 
विनभन्न विषादीको प्रयोर्ले यहाँको माटो पनि नबनग्रन्छ। 
रासायनिक मलको प्रयोर्नबिा पनि तरकारी तथा र्लरू्ल 
खेती र्िा सवकन्छ भिरे हामीले सन्देश ददि पनि चाहेका 
छौं। 

  

िडाबासीलाई के भन्नहुनु्छ? 

 

मलाई दईु पटक भमेू र्ाउँपानलका िडा िं. ५ का 
बानसन्दाले मलाई आफ्िो अमूल्य भोट ददएर जिताउि ुभयो। 
िडाको ितेतृ्ि र्िे अिसर ददिभुयो, त्यसका लानर् सम्पूणा ५ 
िम्बर िडाबासीहरूलाई धन्यिाद ददि चाहन्छु। िसरी 
मलाई विश्वास र्रेर िडा अध्यक्षमा जिताउि ु भएको छ, 

त्यसरी िै ििताको विश्वासलाई म टुट्ि ददि े छैि। 
ििताको वहत र िडाको विकासका लानर् म सदैि तयार 
हिुछुे। 
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युद्ध पयभटि सम्पदग र्णतन्त्र सौंग्रहगलय रे्रीडगँडग चुिबगङ 
 

 चन्रनसंह शे्रष्ठ 

 
िङ्गलको बीचमा रहेको भेररडाँडा आरै्मा िनत मिमोहक 
र आिन्ददायक छ त्यनत िै ऐनतहानसक चिुबाङ 
बैिकका िामले पनि चीरपररजचत छ। िेपालमा दश िषे 
लामो माओिादी सशस्त्र िियदु्धलाई शाजन्तपूणा बाटोमा 
डोर् याउिे ऐनतहानसक चनु्बाङ बैिक सबैले सिेुकै िाम 
हो; िहाँ वि.सं. २०६२ साल असोि-काजत्तकमा प्रचण्ड, 
बाबरुाम, बादल लर्ायतका शीषा िेतासवहतको तत्कालीि 
माओिादी सीसी बैिक बसी सशस्त्र िियदु्धबाट शाजन्त र 
संविधािको बाटो अवङ्गकार र्री शाजन्तपूणा आन्दोलिमा 
सहभार्ी हिेु निणाय भएको नथयो। 

 

सोही निणायले लामो समयसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वले 
िेपालको भविष्य र शाजन्त प्रवियामा ऐनतहानसक मोड 
नलयो। सशस्त्र यदु्ध शाजन्तमा पररणत भएपनछ विनभन्न 

सम्झौता भए; विस्ततृ शाजन्त सम्झौता भयो; आपसमा 
िैरभाि भएका दईु समािान्तर सेिा समायोिि भए। धेरै 
मरेका सपिाहरु व्यजँझए, देशमा र्णतन्त्र आयो; शासि 
र प्रशासिले ियाँ मोड नलयो। यो निणाय हुँदैि्यो त 
अवहलेको यो अिस्था सायदै आउँ्यो भने्न अिमुाि 
लर्ाउि सवकन्छ। 

 

िेपाललाई शाजन्तपूणा बाटोमा दोर् याउिे ऐनतहानसक निणाय 
भएको चिुबाङ बैिकलाई ऐनतहानसक िियदु्ध 
संग्रहालयको रुपमा विकास र्िा तत्कालीि प्रधािमन्त्री 
पषु्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०७३ पौष ९ र्तेका ददि 
िियदु्ध संग्रहालयको विनधित ्रुपमा उद्घाटि र्िुाभएको 
नथयो।सोही बमोजिम भेररडाडँा िियदु्ध संग्रहालयको 
भौनतक पूिााधार सम्बन्धी काम समेत भएका छि।्  
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संस्कृनत, पयाटि तथा िार्ररक उड्ययि 
मन्त्रालय, िेपाल पयाटि बोडा, पयाटि 
विभार्, भमेू र्ाउँपानलकाबाट विनभन्न चरणमा 
भौनतक तथा वित्तीय लर्ािी भएका छि।् 
अन्तरतह सरकारले हाल पनि लर्ािी 
र्रररहेको छ। व्यिजस्थत योििा बमोजिम 
तत्कालीि यदु्ध अभ्यास, बैिक वियाकलाप 
र निणाय, यदु्ध सामाग्री र र्नतविनधको 
संरक्षण र्री यदु्ध संग्रहालयको रुपमा विकास र्िा 
सवकएको खण्डमा यदु्ध पयाटि, अध्ययि 
 Aअिसुन्धािको क्षेत्रबाट पयाटकीय र्न्तव्यको 
रुपमा विकास र्िा सवकन्छ। 

 

पयाटकीय 
र्न्तव्यको 
िामः 

र्णतन्त्र संग्रहालय भेरीडाँडा चिुबाङ 

स्थािः रुकुम  ) पूिा जिल्ला भमेू र्ाउँपानलका 
िडा िं ९ चिुबाङ 

विशेषता यदु्ध पयाटि, खोि अध्ययिको स्रोत, 
ऐनतहानसक स्थल, विस्ततृ शाजन्त 
सम्झौता सम्पन्न र्िा प्रथम बैिक 
बसेको स्थाि, यदु्धकालीि हातहनतयारका 
िमूिा राजखएको भेरीडाडँाको रमणीय 
दृश्यािलोकि र्िा सवकिे 

पूिााधारको 
अिस्थाः 

सडकको पहुँच  ) २५-३० नमिेट नसँढी 
चढ्िपुिे, खािा र आिास तथा 
शौचालय उपलब्ध रहेको।  

प्रस्तावित 
र्न्तव्य 
िजिकका अन्य 
आकषाक 
र्न्तव्य 

मैिा सम्धी र्रु्ा, तीि बवहिी लेक भमेू 
९ महत यदु्ध वर्चर  ) भमेू ६, प्राचीि 
मर्र िस्ती  ) लकुुम काँिी (भमेू  ) १ र 
२ (सनु्दर रुकुमकोट  ) नसस्िे ५ र ६ (
तकसेरा बस्ती  ) पथुा उत्तररं्र्ा र्ापा, 
ढोरपाटि नसकार आरक्ष  ) बाग्लङु 

 
पयाटकले समय 
व्यनतत र्िा 
सक्िे आधार 

यदु्ध संग्रहालयनभत्र सशस्त्र यदु्धकालमा 
ििसेिाहरुले प्रयोर् र्रेका विनभन्न 
हनतयार, दस्तािेि, डकुमेन्ट्री, 
ऐनतहानसक चिुबाङ बैिकका िममा 

भएका र्नतविनधहरुको िािकारी, 
िजिकमा रहेका कृवष, िसारीहरु, 
मैिासम्धी र्रु्ानभत्रको अपूिा प्राकृनतक 
कलाहरुको अध्ययि अिसुन्धाि, 
मिोरम दृश्यािलोकिका साथै चलजचत्र 
छायांकिका लानर् समेत उपयकु्त 

लोकवप्रयता सशस्त्र यदु्धलाई शाजन्तपूणा आन्दोलिमा 
रुपान्तरण र्िे ऐनतहानसक चिुबाङ 
बैिकको िामले पररजचत 

हालसम्मको 
भौनतक तथा 
वित्तीय लर्ािी 
र प्रनतर्ल 

िेपाल सरकारबाट यसअजघ पूिााधार 
निमााणका लानर् थपु्रै लर्ािी भएको। 
आ.ि. ०७४।७५ मा भमेू र्ापाबाट 
रु. २० लाख, िेपाल पयाटि बोडाबाट 
रु १५ लाख तथा पयाटि विभार्बाट रु 
१० लाख विनियोिि भई पूिााधार 
लर्ायतका योििा सम्पन्न। चाल ु
आ.ि.मा र्ापाबाट रु १० लाख 
विनियोिि 

सरुक्षा 
प्रबन्ध/संरक्षण 

कम्पाउण्ड िाल र र्ेटको व्यिस्था 
र्ररएको। सरुक्षा चिुौनत िदेजखएकाले 
सरुक्षा र्ाडाको व्यिस्था िर्ररएको। 
पयाटक तथा संरचिामा बाह्य सरुक्षा 
चिुौनत िरहेको।  

विकास र्िा 
सवकिे 
सम्भाििा 

िियदु्ध संग्रहालय निमााण र्रेर यदु्ध र 
शाजन्तको विषयमा अध्ययि र्िे 
थलोको रुपमा विकास र्िा सवकिे, 
संग्रहालय ममात सम्भार/प्रचारप्रसारमा 
विशेष िोड ददिपुिे 

 

८ पर्यटन 
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रु्एमएन रुकुमपूर्य 

क्लष्ट्रको समीक्षा 
 

 बालाराम शेपााली 
 

रुकुमपूिामा सञ्चानलत पररयोििाहरुको कामकािका बारेमा 
यिुाइटेड नमशि टु िपेाल रुकुम पूिा क्लष्टरले समीक्षा 
र्रेको छ। शिुबार भमेू र्ाउँपानलका-१ लकुुममा यएुमएि 
रुकुमपूिाले चालू आनथाक िषामा सञ्चानलत पररयोििाको 
अिस्थाबारे समीक्षा र्रेको हो। 

 

यएुमएिको आनथाक सहयोर्मा िपेाल मर्र समाि सेिा तथा 
सूचिा केन्र (नमक िपेाल) रुकुम र िपेाल िििार्रण मञ्च 
एि-प्यार् रुकुममार्ा त ् विनभन्न पररयोििा सञ्चानलत रहेको 
छ।  

 

समदुायमा सचेतिा, विपन्न घरपररिारको िीविकोपािािमा 
सहयोर्, अपाङ्गता पिुःस्थापिा, मािनसक रोर्को पवहचाि र 
रोकथामका उपाय, शैजक्षक सधुार कायािम लर्ायत क्षेत्रमा 
विनभन्न पररयोििामार्ा त काम भइरहेको यएुमएिका 
जशिप्रसाद अनधकारीले बताउि ु भयो। काम र्दाा देजखएका 
चिुौतीलाई समाधािका उपायको अिस्थाबारे समीक्षा 
र्ररएको अनधकारीले िािकारी ददिभुयो। 

 

यसैबीच र्त आनथाक िषा सि ्२०२२ मा िििार्रण मञ्च र 
नमक िपेालमा उत्कृष्ट काम र्िे दईु कमाचारीलाई सम्माि 
र्ररएको छ।  

 

िििार्रण मञ्चको तर्ा बाट अपाङ्गता पिुःस्थापिा 
पररयोििाका वर्ल्ड सरुभाइिर निदाि बढुा मर्र र नमक 
िपेालको तर्ा बाट सक्षम पररयोििाका लेखापाल यनमाया 
बोहरालाई उत्कृष्ट कमाचारीको रुपमा सम्माि र्ररएको हो।  

 

समीक्षा कायािममा यएुमएिका वटम नलडर जशिप्रसाद 
अनधकारी, नमक िपेालका अध्यक्ष धिबहादरु घती मर्र, 

िििार्रण मञ्चका अध्यक्ष टेकबहादरु कुसारी लर्ायत 
विनभन्न पररयोििामा कायारत कमाचारीको उपजस्थनत रहेको 
नथयो। 

 

फागुन १२ र १३ गते कृलि मेिा 
 

यही र्ार्िु १२ र १३ र्ते भमेू र्ाउँपानलकाको 
कायाालय खाबाङबर्रमा पानलका स्तरीय बृहत कृवष मेला 
प्रदाशिी कायािम आयोििा र्ररएको छ। 

 

भमेू र्ाउँपानलका कृवष सेिा केन्र, रुकुमपूिा र रुकुमेली 
समाि विकास केन्र, खाद्य सरुक्षा तथा िातािरणमैत्री 
उद्यम प्रिद्धाि पररयोििा, रुकुमपूिाको संयकु्त आयोििामा 
पानलका स्तरीय बृहत कृवष मेला प्रदाशिी कायािम 
आयोििा र्ररएको हो। 

 

कृवष मेलामा कृषकहरुले उत्पादि र्रेका कृवष तथा 
पशपुन्छीिन्य बाली एिं िस्तहुरु प्रदशािीमा राजखिे भमेू 
र्ाउँपानलकाका कृवष प्रसार अनधकृत स्ितन्त्रराि चौधरी 
िािकारी ददिभुयो। कृवष मेला तथा प्रदशािी माररङ्ग 
बहउुदे्दश्यीय सहकारी संस्थाको प्राङ्गण खाबाङबर्रमा 
आयोििा र्ररिे चौधरीले बताउि ुभयो। 

 

मेलामा कृषकले उत्पादि र्रेका कृवष बाली, र्लरू्ल, 

तरकारी, हस्तकला, लघ ु उद्यमलर्ायत विनभन्न बालीहरु 
प्रदशाि र्िा सवकिे चौधरीले िािकारी ददिभुयो। 
चौधरीका अिसुार प्रदशािीमा उत्कृष्ट कृषकलाई 
परुस्कारको व्यिस्था र्ररएको छ। बाली तथा िस्त ु
प्रदशािीको लानर् र्ार्िु १२ र्ते दताा र्ररिे र १३ र्ते 
परुस्कार वितरण र्ररिे चौधरीले बताउि ुभयो। 
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नाम : अर्जनु विक             कक्षा : ५ 

श्री सरस्िती माध्यममक विद्यालय भूमे–८ मसमखोला 

९ 

बाल प्रनतभा स्तम्भका लानर् अिरुोध 

भाइबवहिीहरु, तपाईंहरुले जचत्र बिाउँदा सेतो कार्ि 
(ह्वाइट पेपर) िा ड्रइङ पेपरमा बिाउि ुहोला। 

धसाा भएको कापीमा बिाएको तजस्बर छाप्ि योग्य 
हुँदैि।जचत्रको तल सािो अक्षरमा आफ्िो िाम, उमेर, 

कक्षा र विद्यालयको िाम लेख्न िभलु्िहुोला। 

 

जचत्रका साथै भाइबवहिीहरुले कविता, र्ीत, र्िल पनि 
लेखेर पिाउि सक्िहुिेुछ।सावहजत्यक नसिािा िा 
जचत्रहरु र्ाउँपानलकाको केन्र खाबाङबर्र, िडा 
कायाालय िा हाम्रो इमेल news.bhume@gmail.com 

मा नसधै पिाउि सक्ि ुहिेुछ। 

कविता 
हगम्रो वि, िेपगलको धि 

 

 

 

 

 
 

 

आहा कनत राम्रो हाम्रो िि 

सनु्दरता र हररयालीले भररएको िेपालको धि 

 

आफ्िो भाइिस्तो मािौं यो हाम्रो ििलाई 

सधैंभरर घाँस र दाउरा ददएर निधक्क ददिे यो 
हाम्रो मिलाई 

 

धेरै िानतका रुख विरुिाहरु छि ्ििमा 
न्याउली चरी रोएको सिेुर खसुी हनु्छ यो मिमा 
 

िििङ्गल हामीले रै्लाउि ुपछा 
रुखविरुिा काट्यौं भिे सािैमा मछा 
 

रुख विरुिा िकाट्िे मान्छेकै मि हो 
यो िेपाललाई जचिाउिे सनु्दर िि हो 
 

कनत मरे विरुिाहरु डढेलो लानर् 

िाङ्गो डाँडामा विरुिा रोपी सनु्दर िि हो। 

 

िमिुा शेपााली 
स्कुल : श्री टक्सार माध्यनमक विद्यालय 

भमेू–३, झमु्लाबाङ, रुकुमपूिा 

१० बाल प्रतिभा 
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कविता 

अचेि  
 केएि पीलडत 

 

 

मेरै विरुद्ध आन्दोनलत छि ्मेरा कविताहरु 

 

ए कवि ! 
खै त्यो िूति नबम्ब !? 

खै त्यो सिाकानलक नबम्ब !? 

शषु्क जिन्दर्ी नसंच्िे 

लय र संर्ीतको त्यो कञ्चि िदी 
भानसयो कुि र्तामा !? 

परुरयो कुि पवहरोमा !? 

कुि हरुीले लाछ्यो त्यो सपिा !? 

कुि छालले ताछ्यो त्यो आदशा !? 

िुद्ध मेरा कविताहरुले 

यसरी यसरी प्रश्नका चचु्चा िोंडहरुले 

िंुनर्रन्छि ्मलाई 

लर्ातार लर्ातार िंुनर्रहन्छि।् 

 

ए कवि ! 
खै त्यो नतलस्मी िायक !? 

िो  मसु्कुराउँ्यो हरदम हरदम 

पनसिाले नभिेका अिहुारहरूमा 
िो सलबलाउँ्यो हरपल हरपल 

िेला उिेका मठु्ठीहरुमा 
र, िो प्रहर हरप्रहर 

नछचोल्दै सन्त्रासका भइँुकुवहरोहरु 

एकिास/एकिास 

घाम छेक्िे पहाडहरुमा 
पड्काइरन््यो िाजन्तको ग्रीिेट 

िुद्ध मेरा कविताहरुले 

यसरी यसरी प्रश्नका घिहरुले 

वहकााइरहन्छि ्मेरो चेतिाको छानतमा। 

 

लखेवटएर आफ्िै कविताहरुले 

दद्वविधाको यो मसािे र्ल्छीमा 
लमतन्न परेको छु म 

अनलपर र्ग्राि पखेरामा 
िूि च्यापेर कोजखलामा 
िुद्ध मेरा कविताहरु 

उनधनिरहेछि ्धमाधम सवहदका जचहािहरु 

र, देखेर यो अद्भतू दृश्यनबम्ब 

म झन्झि ्प्राणविहीि हुँदै र्एको छु। 

 

साँच्चै ! 
वकि यनत उग्र भए मेरा कविताहरु !? 

वकि यनत िूद्ध भए मेरा कविताहरु !? 

 

घोराही दाङ 

११ साहित्य कला 

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


भूमे साप्ताहिक                      वर्ष ४   अङ्क ९      २०७९ फागुन १० बुधबार 

भमेू साप्तावहक । िेबसाइट http://ebhume.com  | इमेलः news.bhume@gmail.com | कायाालयः सूचिा केन्र, भमेू र्ाउँपानलका रुकुम (पूिा) 

लोकसेिा आयोर्, जशक्षक सेिा आयोर्, हाजिरी ििार् प्रनतयोनर्ताका लानर् उपयोर्ी 
१.      कवि मोहिवहमांश ुथापाको निधि कवहले भएको हो? 

 वि.सं. २०७९ र्ार्िु ४ 

२. रावष्ट्रय प्राकृनतक स्रोत तथा वित्त आयोर्ले हालै सािािनिक र्रेको कायासम्पादि मूल्या्कनिअिसुार देशकै उत्कृष्ट 
बन्न सर्ल स्थािीय तह कुि हो? 

 िरैिापरु (बाकेँ) (सो मूल्या्कनि प्रनतिदेि (२०७९ मा प्रकाजशत) अिसुार प्यिुाि िर्रपानलका दोस्रो र म्याग्दीको 
मङ्गला र्ाउँपानलका तेस्रो भएका।) 

३. िेपाली पत्रकारको अन्तराावष्ट्रय सञ्जाल (इन्िा)द्वारा प्रदाि र्ररएको इन्िा बौवद्धक अिसुन्धाि िृजत्त परुस्कार 
(२०७९) बाट कसलाई सम्माि र्ररयो? 

 िर्त िेपाल र माधिप्रसाद नतिारी  
४. िेपालमा नििााचि ददिस कवहले मिाइन्छ? 

 र्ार्िु ७ (वि.सं. २०७९ र्ार्िु ७ मा ७औ ँनििााचि ददिस मिाइएको।) 

५. यम (प्लटुो)लाई ग्रहको स्तरबाट हटाई पडु्के ग्रह (ड्िार्ा  प्लािेट)को मान्यता कवहले ददइएको हो?  

 सि ्२००६ (यसका पाचँ उपग्रह (चारोि, हाइड्रा, केरिेरस, निक्स एिं वटक्स रहेका। यसलाई सि ्१९३० मा 
क्लाइड टम्बर्ले पत्ता लर्ाएका।) 

६. परुाताजत्िक जशल्पी सङ्ग्ग्रहालयको निमााण कहा ँर्ररएको छ? 

 र्ाउँसहरजस्थत थमु्काडाडँा (लमिङु) (पहाडी दनलत समदुायको पवहचािका रूपमा निमााण भएको सो सङ्ग्ग्रहालयमा 
पूिािहरूले बिाएका िस्त ुराजखएको।) 

७. बास्केटबल खेलमा हपु कनत वर्ट उचाइमा रहेको हनु्छ? 

 १० वर्ट  

८. िेपालमा प्रथम रावष्ट्रय स्की (वहउँमा जचजप्लिे खेल) कुि जिल्लामा आयोििा भएको हो ? 

 रसिुा 
९. प्रथम दजक्षण एनसयाली खेलकुद प्रनतयोनर्ता कवहले र कहाँ आयोििा भएको हो ? 

 सि ्१९८४ सेप्टेम्बर १७-२३, कािमाडौँ (िेपालमा आयोििा भएका सार् खेलकुद प्रनतयोनर्ता प्रथम सि ्१९८४ 
कािमाडौँ, आिौँ सि ्१९९९ कािमाडौँ, १०औ ँसि ्२०१९ कािमाडौँ, पोखरा, ििकपरु)  

१०. साहनसक खेल नभया र्राटा िेपालमा पवहलो पटक कुि िाउँमा आयोििा र्ररयो?  

 ग्याल्िेि वपकको बेस क्याम्प (िरु्ल वहमाल) 
११. िेपालमा पवहलो पटक नबिाअप्रसेि मटुुको भल्भको सर्ल प्रत्यारोपण र्िे अस्पताल कुि हो? 

 शहीद र्ङ्गालाल हृदय केन्र 

१२. वित्तीय संस्थाका लानर् िलिाय ुपररिताि काििु लारू् र्िे विश्वकै पवहलो राष्ट्र कुि हो ? 

 न्यजुिल्यान्ड (सि ्२०२१) 
१३. इन्डोिेनसयाको संसद्द्द्वारा रािधािी सािे काििु कवहले पाररत भएको हो ? 

 सि ्२०२२ िििरी १८ 

१४. िेपालको पवहलो खलुा ददसामकु्त घोवषत जिल्ला कुि हो ? 

 कास्की (घोषणा भएको नमनत: वि.सं. २०६८ असार १०) दजक्षण एनसयामै खलुा ददसामकु्त घोवषत हिेु पवहलो राष्ट्र 
िेपाल २०७६ असोि १३ (सि ्२०१९ सेप्टेम्बर ३०) रहेको।   

   संकलि/प्रस्ततुकतााः  टंक के.सी. र्ोरखापत्र दैनिकबाट साभार 
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 आरु्रे्लदक र्नस्पलत बोजोका फाइदा 

 
 

तपाईंले आयिेुददक ििस्पनत बोिोका बारेमा केही ि केही 
त सनैु्न भएको छ होला। र्णु थाहा िपाए पनि कुिै बेला 
खाि ुभएको पनि होला। स्िर बस्दा, घाँटी दखु्दा बोझो खािे 
चलि छ। यहाँ हामीले बोिोका र्ाइदाका बारेमा चचाा 
र्रेका छौं। 

बोिो एक प्रकारको ििस्पनत हो। यसको िरालाई हामी 
बोिो भन्छौं। पात चपु्पी िस्तै िा ग्लानडओल्स प्रिानतका 
रू्लिस्तै हनु्छ। आयिेुदमा यसको खास महत्ि छ। 

बोिो ओनसलो स्थािमा र्स्टाउँछ। नसमसार त बोिोको 
लानर् अिकूुल स्थाि िै भयो। कनत िाउँमा यो आरै् 
उनम्रन्छ। कनतपय िाउँमा भिे आरै्ले रोप्िपुछा। बोिो 
रोपेको एक िषापनछ प्रयोर् र्िा नमल्छ। यसको िराबाट 

बोट रै्नलन्छ। एक पटक राम्ररी र्स्टाएको बोिो अक्सर 
मानसएर िाँदैि। 

र्ाउँघरनतर घाटँी दखु्दा बोझो चपाउि ददइन्छ। बोिो 
मखुमा हालेपनछ यसको टरो र नतख्खर स्िादको रस 
आउँछ। उक्त रसले घाँटी दखेुको िा टजन्सलको समस्यामा 
आराम ददन्छ। 

तर, बोिोको उपयोनर्ता यनतमा मात्र सवकदैि। यो यस्तो 
औषधीय र्णुको ििस्पनत हो, िसले हामीलाई प्राकृनतक 
उपचारमा प्रभािकारी ढंर्ले काम ददन्छ। 

के हो बोिो? 

बोिो एक प्रकारको ििस्पनत हो। यसको िरालाई हामी 
बोिो भन्छौं। पात चपु्पी िस्तै िा ग्लानडओल्स प्रिानतका 
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रू्ल िस्तै हनु्छ। आयिेुदमा यसको खास महत्ि छ। 
बोिोलाई संस्कृतमा बचा भनिन्छ। संस्कृत भाषामा अनभलेख 
रहिलेु पनि यो सददयौंदेजख प्रयोर्मा आएको भने्न अिमुाि 
र्ररन्छ। बोिो एररयसी रे्मेलीअन्तर्ात पछा। यसको 
िैज्ञानिक िाम, अकोरस कालामस हो। 

कहा ँपाइन्छ ? 

बोिो सामान्यत पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छ। कािमाडौंमा समेत 
कनतपयको घर बर्ैंचामा बोिो हनु्छ। यो ओनसलो स्थािमा 
र्स्टाउँछ। नसमसार त बोिोको लानर् अिकूुल स्थाि िै 
भयो। कनत िाउँमा यो आरै् उम्रन्छ। कनतपय िाउँमा भिे 
आरै्ले रोप्िपुछा। बोिो रोपेको एक बषापनछ प्रयोर् र्िा 
नमल्छ। यसको िराबाट बोट रै्लन्छ। एक पटक राम्ररी 
र्स्टाएको बोिो अक्सर मानसएर िाँदैि। िरा टुिाएर 
प्रयोर् र्रेपनछ, अको भार्बाट पिु: बोट पलाउँछ। 

कसरी प्रयोर् र्िे ? 

बोिोको िरा िा भिौं कान्डलाई उखेलेर पखाल्िे। 
त्यसलाई टुिा बिाएर त्यनतकै चपाउि सवकन्छ। लामो 
समय राखेर खािका लानर् टुिा बिाएर सकुाउि सवकन्छ। 

यसरी सकुाएको बोिोलाई नससाको बोत्तलमा राखेर 
आिश्यक्ता अिसुार प्रयोर् र्िा सवकन्छ। 

के हनु्छ उपचार ? 

बोिोको र्ाइदा अिेकौं छि।् घाटँी दखेुको निको पािादेजख 
भोक िर्ाउि समेत बोझो उपयोर्ी हनु्छ। यो वपिासको 
समस्यामा पनि लाभदायक हिेु बताइन्छ। आयिेुद 
विज्ञहरुका अिसुार बोिोले स्िाय ुप्रणालीमा प्रभाि पाछा। 
मेनडकल ररसचाले समेत यो पवुष्ट र्ररसकेको बताइन्छ। 
शरीर लठ्याउिका लानर् बोिो प्रयोर् र्ररन्छ। 

* घाँटी दखेुको दिक हनु्छ। 

* शरीर िा िोिीको दखुाइ निको पािा काम र्छा। 

* पेट दखेुको अिस्थामा बोिो सेिि र्िा सवकन्छ। यसले 
आराम ददन्छ। 

* मािनसक तिाि कम र्िा बोिो सेिि र्िा सवकन्छ। 

* वहस्टेररया, अनिन्रामा समेत यो उपयोर्ी हनु्छ। 

* यसले स्मरणशजक्त बढाउि काम र्छा। 

* उच्च रक्तचाप नियन्त्रणमा बोिो प्रभािकारी मानिन्छ। 

* बोिोले श्वासप्रश्वासको र्नत सामान्य तलु्याउि सहयोर् 
र्छा। दम रोर्मा यसले प्रभािकारी काम र्छा। 

* पेटको समस्या भएमा बोिो सेिि र्िुापछा। 

* पेटको ग्यास निकाल्ि, ददसा खलुाउि, बान्ता र्राउि पनि 
बोिो उपयोर्ी हनु्छ। 

कनत सेिि र्िे ? 

कुिै पनि औषधीको मात्रा हनु्छ। राम्रो काम र्छा भन्दैमा 
धेरै िा िथाभािी सेिि र्दाा त्यसको िकारात्मक असर पिा 
सक्छ। िेपाली समािमा उखाि िै छ, धेरै खायो भिे अमतृ 
पनि नबष हनु्छ। 

चणूा िा धलुो बिाएर सेिि र्िे हो भिे २५ देजख ५ सय 
नमनलग्रामसम्म सेिि र्िा सवकन्छ। 
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कायाालयबाट प्रकाजशत विनभन्न सूचिाहरु 
 

रू्मे र्गउँपगनलकग 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  
खगबगङबर्र, रुकुम (पूवभ) 

लुम्बििी प्रदेश, िेपगल 
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