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सम्पादकीयः 
मतदाता शिक्षा आजको आवश्यकता 

मतदाता शिक्षा ददन ु राज्यको प्रमखु दाययत्व हो । मतदाता 
शिक्षा नागररक शिक्षाकै एक अंिका रुपमा लिन सयकन्छ । 

आम नागररकको मतदानमा भाग लिन पाउने राजनीलतक 
अलिकार भएता पलन नागररकहरुको सूचनाप्रलत अनयवज्ञता, सूचना 
थाहा भएर पलन बेवास्ता, मतदानको अलिकारप्रलत सचेतनाको 
अभाव, भौगोलिक यवकटता, मौसमी प्रलतकूिता, लनशित 
समयावलिलभत्र नाम दताा गराउनपुने बाध्यात्मक अवस्था, 
वैदेशिक रोजगारीमा आबद्धता र खेतीपाती तथा आफ्नै दैलनक 
कायाव्यस्तताजस्ता यवलभन्न कारणिे गदाा अझै पलन थपु्रै संख्यामा 
नागररकहरु मतदान प्रकृयाभन्दा बायहर रहेको तथ्याङ्क लनवााचन 
अनगुमन प्रलतवेदनहरूिे औलं्याउने गरेको पाइन्छ । 

मतदान प्रकृयामा भाग लिन मतदाता नामाविीमा नाम समावेि 
हनुपुने अलनवायाता भएकोिे लनवााचनपूवाको तयारीमा मतदाता 
नामाविी अद्यावलिक गररनपुछा । मतृ्य,ु बसाइँसराइ तथा 
योग्यता पगेुका नागररकहरूका नाम अद्यावलिक गना लनवााचन 
आयोगिे लनशित समयावलिमा सम्बद्ध शजल्िा लनवााचन कायाािय 
तथा  स्थानीयस्तरमा टोिीसमेत पररचािन गने काया गदाछ।  
मतदाता शिक्षा कायाक्रम/अलभयान लनयलमत रूपमा 
चलिरहनपुछा । लनवााचन र लनवााचनको लमलत, स्थान, समय, 

मतदान गने तररकाबारे पयााप्त जानकारी मतदातािाई समयमा 
नै ददनपुछा । यसका साथै स्थानीयस्तरमा काम गने यवलभन्न 
गैरसरकारी संघसंस्था तथा नागररक समाजसँग समेत आपसी 
साझेदारी र सहकाया हनु ुआवश्यक छ । 

अन्तमा, प्रजाताशन्त्रक मिुकुमा आवलिक रूपमा लनयलमत तवरिे 
मतदान प्रयक्रयाहरू सञ्चािन भइरहने भएकािे राज्यिे देि, 

काि, पररशस्थलत, जनचेतनाको स्तर, भौगोलिक अनकुुिता एवम्  
उपयकु्त माध्यमबाट मतदाता शिक्षािाई महत्वका साथ जोड 
ददन सकेमा मात्र लनवााचन प्रकृयामा सबै नागररकको सहज 
पहुँच पगु्न सक्छ । 

प्रकाशकः  

 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 

िुम्बिनी प्रदेश नेपाि 
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कािोपते्र हुँदै ग्रामीण सडक 

 

 बािाराम िेपाािी  
कालताक ६, २०७९ 

भूमे गाउँपालिकामै पयहिो पटक ग्रामीण सडक 
कािोपते्र हनुे भएको छ । गाउँपालिकाको वडा नं. 
३ मा रहेको लससाघारी – लसमा – झमु्िाबाङ - 
राङ्सी ग्रामीण सडक खण्ड कािोपते्र हनुे भएको हो। 

िहरी यवकास मन्त्रािय, स्थानीय पूवाािार यवभाग 
अन्तगात ग्रामीण सडक सञ्जाि सिुार आयोजना 
(आरसीआइपी)को आयोजना र एशियािी यवकास 
बैंकको आलथाक सहयोगमा उक्त सडक कािोपते्र गन े
शजम्मा लिएको छ । सडक ममातको िालग सम्पूणा 
काम सयकएर अशन्तम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन 

सावाजलनक परीक्षण पलन गररसयकएको र अब लछटै 
ठेक्का प्रयक्रयामा िैजाने तयारीमा रहेको गाउँपालिका 
अध्यक्ष होमप्रकाि शे्रष्ठिे बताए । 

उक्त सडक खण्डमध्ये हाि लससाघारी – लसमा - 
झमु्िाबाङ ६ यकिोलमटर सडक कािोपते्र हनुे भएको 
हो । सडकको चौडाई ५ दिमिव २५ लमटर हुन े
उक्त सडक कािोपते्रको िालग बजेट २१ करोड ६० 
िाख ४१ हजार ६ सय ९४ रुपैयाँ रहेको 
गाउँपालिका अध्यक्ष शे्रष्ठिे जानकारी ददए ।  

 

 

भमेूको एक मात्र िान पाक्ने खेत लसमा 
 बािाराम िेपाािी  

कालताक १०, २०७९ 

भूमे गाउँपालिकामा ९ वटा वडाहरु रहेका छन्। 
जसमध्ये गाउँपालिकाको को वडा नं. ३ लसमा खेतमा 
स्थानीय जातको रैजाने िान फल्छ।  

भूमेको अरु वडा भन्दा अलि बेसी र समथर ठाउँ 
भएको क्षेत्र लसमा खेत हो । भूमे गाउँपालिकाका सबै 
वडाका सबैजसो कृषकहरु वषेनी दईु बािे खेती 

गदाछन।् लसमाखेत बाहेक सबै वडाहरूमा वषबेािीमा 
मकै, कोदो फापर, लसमी, भटमास पाक्छन तर 
लसमामा भने यकसानहरू वषे बािीको रुपमा िान 
रोप्छन ् । बसन्त ऋत ु सरुु भएसँगै र बैिाखको 
अशन्तममा िानको लबउ जमाउने गरेको लसमा गाउँका 
स्थानीय यकसानहरु बताउँछन।्  
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लसमा गाउँका यकसानहरु जेठको अशन्तम र असार 
मसान्तसम्म िान िगाउने गरेको बताउँछन,् स्थानीय 
यकसान लििा सनुार। उनी थप्छन ्– "पयहिे जस्तो 
अयहिे कृषकहरु त्यलत खेतीपालतमा ध्यान ददँदैनन ्। 
पखुाादेशख रोप्दै आएको कािो िानको लबउ अयहिे 
िोप हुदैँ आएको छ । अयहिे यवकासी भत्ते जातको 
िान पलन रोप्न थािेका छन।्"  
असारको दोस्रो हप्तालतर रोपेको िान आजभोलि पाकेर 
खेतमा िान झिेुर पहेँिै भएको छ। िान लभत्र्याउन े

बेिा अलसना पानी र हावाहरुीिे िान नष्ट गररदेिा यक 
भन्ने पीरिे सताउने गरेको स्थानीय यकसानहरु शचन्ता 
व्यक्त गदाछन ् । लतहार पवा मनाएर अलसना पानी 
नपदै खेतमा पाकेको िान लभत्र्याउने सरुमा स्थानीय 
यकसानहरु छन ् । मानो रोपी मरुी फिाउन े
यकसानहरु यलतबेिा खेतमा झिेुको िान देखेर दङ्ग 
छन।्  

 

झमु्िाबाङमा तीन शजल्िाका कृषकहरुिाई तालिम 
 बािाराम िेपाािी  

कालताक ४, २०७९ 

 

तीन शजल्िाका कृषकहरुिाई गहुँको जात 
छनौट र नसारी व्यवस्थापन सम्बन्िी तीन 
ददने तालिम सम्पन्न भएको छ। भूमे 
गाउँपालिका वडा नं. ३ झमु्िाबाङमा 
सञ्चालित ७ ददने कृषक तालिममा रुकुम 
पूवा, रुकुम पशिम र जाजरकोट शजल्िाका 
३४ जना कृषकहरु सहभागी लथए।  
असोज २८ गतेदेशख ३० गतेसम्मको 
तालिममा १० प्रकारका गहुँको लबउको 
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 छनौट परीक्षण गररएको लथयो । 

तालिममा परीक्षणका िालग खुमि िशक्त, भेररगङ्गा, 
कोयटिा, एनएि ११७०, एनएि १२२६, डब्िकेु 
१२०४, स्थानीय गहुँ, डाँफे, मनुाि र स्वगाद्वारी 
जातका लबउ परीक्षण गररएको गहुँका लबउहरु छनौट 
गररएको गहुँ बािी अनसुन्िान केन्र भैरहवाका 
प्रशिक्षक खेमराज पन्तिे जानकारी ददए।  

 

असोज ३१ गतेदेशख काशत्तक ४ गतेसम्मको तालिम 
बहउुद्देश्यीय नसारी लनमााणसँग सम्बशन्ित रहेको 
लथयो। उक्त तालिममा बहउुद्देश्यीय नसारी बनाउन े
आवश्यक पने पूवाािार लनमााण, फिफूि, डािे घासँ, 

तरकारी खेती, बेनाा उत्पादन, नसारी सञ्चािन तथा 

व्यवस्थापन सम्बन्िी प्रयोगात्मक ढङ्गिे सञ्चािन 
गररएको नसारी सहकताा रामचन्र न्यौपानेिे बताए। 
उक्त तालिमबाट प्रशिशक्षत कृषकहरुिे तालिममा 
लसकेको कुरा आफूिे व्यवहारमा उतारी गाउँ 
समाजमा अन्य कृषकहरुिाई पलन लसकाउँदै प्रयवलि 
हस्तान्तरण गने िक्ष्य लिएको झमु्िाबाङ लभिेज 
फाउण्डेसनका यफल्ड संयोजक शिव कुमार बढुािे 
बताए। तालिम सञ्चािन फास्टन एक्सन नामक 
गैससको आलथाक सहयोग र झमु्िाबाङ लभिेज 
फाउण्डेसनको आयोजनामा भएको लथयो। 

 

पालिकास्तरीय बाि सञ्जाि गठन तथा अलभमशुखकरण सम्पन्न 
 बािाराम िेपाािी  

कालताक १०, २०७९ 

भमेू गाउँपालिकामा पालिकास्तरीय बाि संजाि गठन तथा अलभमकुरण कायाक्रम सम्पन्न भएको छ । 
बािसञ्चािका पदालिकारीहरुिाई बाि अलिकार र बािमैत्री स्थानीय िासन सम्बन्िी ३ ददने तालिम 
समेत ददइएको छ ।  
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 भमेू गाउँपालिकाको आयोजना तथा यलुनलसफ 

नेपािको आलथाक सहयोगमा सबै वडा र 
यवद्याियहरुबाट सहभागी बािसञ्जािका 
पदालिकारीहरुिाई बािमैत्री स्थानीय िासन 
सम्बन्िी तालिम ददइएको हो । भमेू 
गाउँपालिकाको तालिम हिमा सम्पन्न उक्त 
तालिममा बािअलिकार सम्बन्िी भएका 
सकारात्मक प्रयास, बािबालिकाको हक 
अलिकार, सिुार गनुापने पक्षको पयहचान तथा 
छिफि गनुाका साथै घरेि ु तथा िैयङ्गक 
यहंसासम्बन्िी समेत अलभमखुीकरण गररएको 
लथयो।  

तीन ददनसम्म सञ्चालित तालिमिे बािअलिकार 
र बािमैत्री स्थानीय िासन, घरेि ु तथा िैयङ्गक 
यहंसा न्यूलनकरणका बारेमा िेरै कुरा बझु्न े
अवसर प्राप्त भएकािे तालिम अथापूण, फिदायी 
एवं उपिशब्िमूिक भएको प्रलतयक्रया तालिमका 

सहभागी जािकुमार सनुारिे ददए । लबिाि 
बढुाको अध्यक्षमामा गदठत १९ सदस्यीय 
पालिकास्तरीय बाि सञ्चािमा उपाध्यक्ष 
यवषनमाया यवक, सशचवमा सलुनता यवक, 
सहसशचवमा जािकुमार सनुार र कोषाध्यक्षमा 
यवराज यव.क. रहेका छन ् । नवगदठत 
बािसञ्जािका पदालिकारीहरुिाई भमेू 
गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री होमप्रकाि शे्रष्ठिे 
बिाई तथा िन्यवाद ज्ञापन गदै 
बािबालिकाहरुिे तालिममा लसकेका ज्ञानिाई 
आ-आफ्नो बािक्िब तथा साथी समूहिाई 
लसकाउन र व्यवहारमा उताना अनरुोि गनुाभयो।  
कायाक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष होमप्रकाि 
शे्रष्ठ, उपाध्यक्ष सयवना बढुा, लनलमत्त प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृत उपेन्र यादव िगायतको 
उपशस्थलत रहेको लथयो भने कायाक्रमको सञ्चािन 
चेतन बढुािे गनुाभएको लथयो ।  
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भयवष्यका नायक [कयवता]  
- नारायण ओिी 

 
 
 

बवुािे मेरै भयवष्यका िालग,  

डोकाका डोका मिहरु छररददन ुहथु्यो।। 

िेक गनुाहनु्थ्यो बेँसी गनुाहनु्थ्यो, 
मेरा मात्र सपनीहरु देख्न ुहनु्थ्यो।। 

 

ठूिो मान्छे बनाउनिाई 

शचसो मिको थपु्रो यपठ्युमा बोकेर पलसना 
बगाउदै।। 

आफ्नो भोक िकुाउन ुहनु्थ्यो, 
हामीिाई लमठा पररकारहरु खुवाउन ुहनु्थ्यो।। 

 

मेिा जाँदा बवुाको औिा समाएर जान्थेँ, 
पलछपलछ बकुुा सी मादै मादै।। 

जब मेरा पाउहरु थायकएर कुजा हनु्थे,  

यपठ्युँमा बोकेर ल्याउन ुहनु्थो ।। 

 

सानो माटै माटोिे भररएको घर लथयो,  

त्यही घरमा अपार सपना सजाउन । 

गोरु लबरामी भएको ददन, 

कोदािीिे भयवष्यको ठूिै मेिो खन्न ुहनु्थ्यो।। 

 

दखुनगर देशख आसानगरसम्म जाँदा,  

सयौं नददका जंघारहरु तना। 

म गोडा हल्िाउथे ती जंघारहरु तदाा,  

बवुािे मिाई कािमा बसाल्न ुहनु्थ्यो ।। 

 

घामिे पोल्थ्यो,  

बवुािे बोकेको निको भाररमा म बसेर गीत 
गाउथे।। 

बवुा ठूिो निको भारर बोकेर, 

स्वाहा स्वाहा गदै उकािो यहड्न ुहनु्थ्यो।। 

 

अयहिे सानो पहाडबाट झरेको,  

पानी ती अन्जिुीमा भना सक्नहुनु्न।। 

उयहिे लबहानै उठेर वारर जोत्न ुहथु्यो, 
लसगैं पहाड उच्चाल्न ुहनु्छ जस्तो िाग्थ्यो ।। 

 

कािो पायटमा अक्षर कोना लसकाउन ुहनु्थ्यो, 
त्यो न्यानो काखमा बसािेर ।। 

दददी भाईिाई पेशन्सि यकन्न ेपैसा नहदुा, 
एउटै पेनलसि बालडददन ुहनु्थ्यो ।। 

 

माईिी आमाको चको बोिीमा पलन, 

तपाईं कयहिे ररझाउन ुभैन।। 

बेिा बेिा साँि चापेर, 

बारीमा गोरु छाडेर खुबै सताउन ुहनु्थ्यो ।। 

 

खुबै दखु गनुा हनु्थ्यो,  

दखु गरेर पलन रमाउने मेरो बवुा मात्र होिा।। 

बवुािे दखु गरेर पलन, 

मेरा िालग हजारौं हजार सपनाहरु केिाउन ु
हनु्थ्यो।। 

 

डोको बनुेर, 

लमत्रनगर सम्म बेच्न जानू भयो ।। 

मेरै भयवष्यका िालग, 

साहकुो ढुङ्गा बोक्न ुहनु्थ्यो । 

अझै के के गनुाहनु्थ्यो।। 
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िोकसेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, हाशजरी जवाफ प्रलतयोलगताका िालग उपयोगी 

१) सूचना प्रयवलि केन्र स्थापन गने पयहिो स्थानीय तह कुन हो ?  - साफेँबगर नगरपालिका (अछाम) 
२) गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्ष्य बन्नका िालग न्यूनतम उमेर हदको प्राबिान कलत रहेको 

छ?  -२१ वषा पूरा भएको  
३) स्थानीय तह भन्नािे के बशुझन्छ ? - गाउँपालिका, नगरपालिका र शजल्िा सभा  
४) इन्रसरोवर कुन शजल्िामा पदाछ ? - मकवानपरु (नपेािको सवैभन्दा ठुिो मानव लनलमात ताि) 
५) सवैभन्दा कम स्थानीय तह भएको शजल्िा कुन हो ? - रुकुम (पूवा) (३ वटा स्थानीय तह रहेको) 

(सवैभन्दा बढी स्थानीय तह भएको शजल्िा सिााही हो जसमा २० वटा स्थानीय तह छन) 
६) यवश्व भोकमरी सचुकांक, २०२२ मा नेपाि कलत औ ंस्थानमा रहेको छ ?  - ८१ औ ंस्थानमा 
७) सताब्दी परुुष सत्यमोहन जोिीको लनिन कयहिे भएको हो ?  - यव.सं. २०७९ असोज ३० गते 
८) Golden Planet भनेर हनु ग्रहिाई शचलनन्छ?  - िलन 
९) एग बास्केटको शजल्िा भनेर कुन शजल्िािाई शचलनन्छ ? – शचतवन 
१०) शचया खेतीको िालग प्रलसद्ध शजल्िा इिाम हो भने जैतनुका िालग प्रलसद्ध शजल्िा कुन हो ? – बाजरुा 
११) यवश्वको सवैभन्दा िामो नदी नाइि नदी कुन देिमा पदाछ ? - इशजप्ट (नाइि नदीको िम्बाई ६,६९० 

यक.लम. छ भने अयिका महादेिका ११ वटा देि हुदै बगेको छ) 
१२) गाईजात्राको चिन प्रताप मल्ििे चिाएका हनु भने घोडेजात्राको चिन कसिे चिाएका हनु ? - 

जयप्रकाि मल्ि 
१३) छठ पवा कयहिे मनाइन्छ ? - कालताक िकु्ि षष्ठी  
१४) कञ्चनजंघा यहमाििाई पजुा गने जालत कुन हो ? – िेप्चा 
१५) कणाािी ब्िजु कृलतका िेखक को हनु ? – बयुद्धसागर 
१६) यवश्व वातावरण ददवस कयहिे मनाईन्छ ? - जनु ५  
१७) रायिय जनगणना, २०७८ को िोगोमा उल्िेख गररएको नारा के हो ? - मेरो गणना मेरो सहभालगता 
१८) UNWTO को प्रिान कायाािय कहाँ रहेको छ ? - स्पेनको मेलिड 
१९) स्िेटका िालग प्रलसद्ध ठाँउ कुन हो ? – बशन्दपरु 
२०) वातावरण क्षेत्रको नोवेि परुस्कार भनेर कुन परुस्कारिाई शचलनन्छ ? - Blue Planet Award 
२१) िशुम्बनी प्रदेिमा कलतवटा स्थानीय तह छन ? - १०९ वटा 
२२) नेपािको संयविानमा संघ, प्रदेि र स्थानीय तहका अलिकारको सूची कलत कलत रहेका छन  ? - संघको 

३५,      प्रदेिको २१ र स्थानीय तहको २२ वटा 
२३) साइकिका आयवष्कारक को हनु ? -  मेक लमिन 
२४) मौरीपािन सम्बन्िी अध्ययन गने िास्त्रिाई के भलनन्छ ? - एयपकल्चर (Apiculture) 
२५) यिजमा कुन ग्याँस हनु्छ ? – एमोलनया 
२६) दखुाई मापन गने यन्त्रिाई के भलनन्छ ? – एल्गोलमटर 
२७) साका को सशचवािय कुन देिमा रहको छ ? - नेपािमा  

 
                                      (संकिन/प्रस्ततुकतााः यवजय बाँठा मगर) 
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कम्पोष्ट मि बनाउने यवलि 

   संकिनःनारायण ओिी  
 (ना.प.से.प्रा. भमेू गा.पा.) 

कम्पोष्ट मि हाम्रो गोठमा उत्पादन हनुे मि हो । यवलभन्न खािका खेर जान े प्राङ्गाररक पदाथाहरू, जस्तै झारपात, 
स्याउिा, भान्साको फोहोरमैिा, बािीको अविेष आददिाई खाडि वा थपु्रोमा राखेर कुहाइ बनाइने मििाई कम्पोष्ट मि 
भलनन्छ। गोठेमि जस्तै यो पलन महत्वपूणा प्राङ्गाररक मि हो। हाि गाउँघरमा यकसानहरुिे कम्पोष्ट मि बनाउने प्रयास 
गरेको देशखन्छ। यसरी कम्पोष्ट मि बनाउदा यवलभन्न सामग्रीहरु चायहन्छ जनु स्थानीयस्तरमै उपिब्ि हनु्छ। हड्डीको 
ििुो गाउँघरमा नपाइए पलन यसको साटो लततेपाती, असरुो, र जंगिमा पाइने माटोको प्रयोग गरेर मि बनाउन 
सयकन्छ।  
कम्पोष्ट मि दईु यकलसमिे बनाउन सयकन्छ ।  

१) पयहिो तररकाबाट मि बनाउदा आवश्यक पने सामाग्रीहरुः 
• गाई भैलसको मि- १०० डोको 
• िेयसाको मि   - १५० के.जी 
• हयड्डको ििुो  - ४० के.जी 
• तोरीको यपना  - ४० के.जी 
• खरानी - १०० के.जी 

• काठको ििुो  - १०० के.जी 
• आई यप एग्रो लिक्वीड -  २ बोति 
• सखर/भेिी  - २ के.जी 
• चार ईन्चको कािो पोलिलथन पाईप (२ 

प्वाि) – २ टुक्रा (१२ यफट) 
 

१) दोस्रो तररकाबाट मि बनाउदा आवश्यक पने सामाग्रीहरुः 
• गाई भैलसको मि- १०० डोको 
• िेयसाको मि   - १५० के.जी 
• लतते पाती र बनमारा  - ४० के.जी 
• जंगिको माटो  - ४० के.जी 
• खरानी - १०० के.जी 

• काठको ििुो  - १०० के.जी 
• आई यप एग्रो लिक्वीड -  २ बोति 
• सखर/भेिी  - २ के.जी 
• चार ईन्चको कािो पोलिलथन पाईप (२ 
प्वाि) – २ टुक्रा (१२ यफट) 
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कम्पोष्ट मि बनाउने यवलिः 
• मि बनाउन ुभन्दा १ हप्ता पयहिे २ बोति आई यप एग्रो लिक्वीट र २ के.जी सखर/भेिीिाई ६० लिटर 
पानीमा लमसाई घाँम नभएको स्थानमा छोपेर राख्ने । 

• १ हप्तापलछ मि बनाउदा उक्त घोििाई राम्रोसंग चिाई प्रत्यक तहमा जोरणको रुपमा प्रयोग गने । 
• सबै भन्दा पयहिा पाईपिाई ४/४ ईन्चको फरकमा ४ िाईन पाईप भरी प्वाि पाने । 
• भुँईमा सकेुका खर,छवािी वा सकेुका पलतङगर यवछ्याउने । 
• एउटा पाईप यवच्चमा तेस्रो पारेर अको पाईप ठाडो पारेर राख्ने । 
• एक तह गोवर राख्न,ेयसमाथी िेयसाको सिुी, सकेुको पातपलतङगर, लतते पाती,हड्डीको ििुो, बनमारा, काठको 

ििुो राख्ने। 
• हजारीको मद्दतिे आई यप एग्रो लिक्वीटको झोि जोरणको रुपमा प्रयोग गने । 
• फेरी गोवर राख्ने र त्यही ररतिे तह तह बनाउदै जोरन राख्दै जाने र राम्रोसंग खादे्न गनुापछा । 
• यसरी सबै सामाग्री राशखसकेपलछ कािो पिायष्ठकिे पानी नलछने गरर राम्रोसंग छोप्ने । 
• यसो गदाा तेस्रो र ठाडो बनायको दबैु पाईपको मखु खुल्िा हनुपुछा । 
• १ मयहनापलछ मि उल्टाउनहुोस । 
• माथी उल्िेख सामाग्रीहरु नभयको अवस्थामा पलन मि बनाउन सयकन्छ । पलछ मि पल्टाउन ेसमयमा अपगु 

सामाग्री राख्न सयकन्छ । 
• यसरी बनायको मि ६ मयहनामा प्रयोग गना सयकन्छ । २ वटा भन्दा िेरै पाईप प्रयोग गदाा मि चाडै तयार 

हनु्छ। 
 

 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गर्ाा प्रयोग गननापने मयााक्तर्त/सही 

शब्र्ावलीका उर्ाहरण  

क्र.स. गलत (अमयााक्तर्त शब्र्) क्र.स. सही (मयााक्तर्त)शब्र् 

१ लनलो, कनुँ जो, खोरेन्डो, बामपनड्के, डन ुँडो, बाउन्नवीर, खनडें × १ शारीररक अपाङ्गता भएको व्यक्ति √ 

२ कानो र अन्धो × २ दृक्तिक्तवक्तहन, न्यून दृक्तियनि √ 

३ बक्तहरो र बक्क लाटो × ३ बक्तहरा व्यक्ति, सनस्त श्रवण √ 

४ लठेब्रो, गोज्याङग्रो र सनस्त मनक्तस्िक्तत × ४ बौक्तिक अपाङ्गता भएका व्यक्ति √ 

५ भकभके / हकला × ५ स्वर बोलाई सम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति √ 

६ पागल, बौलाहा × ६ मनोसामाक्तजक अपाङ्गता भएका व्यक्ति √ 

७ लाटो अन्धो × ७ श्रवण-दृक्तिक्तवक्तहन √ 

८ बनढा/बनढी × ८ जेष्ठ नागररक √ 

९ क्तवधवा × ९ एकल मक्तहला √ 
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कायापालिका बैठकका लनणायहरु [बैठक नं. ५/२०७९।०८०] 
 

लमलतः २०७९/०७/१३                              समयः ददउँसो ३:०० बजे 
स्थानः भूम ेगाउँपालिका, गाउँ कायापालिकाको बैठक कक्ष     अध्यक्षताः श्री होम प्रकाि शे्रष्ठ 

लनणाय नं. १: 
गाउँ कायापालिकाको चाि ुआलथाक वषा २०७९/०८० को बैंठक संख्या ४ को लनणाय कायाान्वयनको समीक्षा गदाा सबै 
लनणाय कायाान्वयन नभएको र लनणाय कायाान्वयनको चरणमा भएकािे लनणाय कायाान्वयनिाई प्रभावकारी बनाउन सबै 
पदालिकारी, कमाचारी तथा िाखा/कायााियहरुिाई थप शजम्मेवार गराउने लनणाय सवासम्मत रुपमा गररयो । 
 
लनणाय नं. २: 
भूमे गाउँपालिका अन्तगातका वडा कायाािय, यवषयगत िाखा तथा सेवा केन्र/कायााियहरुबाट चाि ु आलथाक वषा 
२०७९।०८० को प्रथम तै्रमालसक अवलिमा सम्पाददत सेवाहरुको प्रलतवेदन र हािसम्मको सेवा प्रवाह बारे समीक्षा गरी 
सेवा प्रवाहिाई अझ प्रभावकारी बनाउने लनणाय सवासम्मलतिे गररयो । 
 
लनणाय नं. ३: 
िशुम्बनी प्रदेि सरकार, प्रदेि पूवाािार यवकास प्रालिकरणद्वारा सञ्चािन हनु े ठूिा पूवाािार लनमााणका िालग आयोजना 
पूवासम्भाव्यताका िालग तपलसि बमोशजमका आयोजनाहरु छनौट गरी पठाउने लनणाय सवासम्मलतिे गररयोः 
तपलसि 
क्र.सं. आयोजना/पररयोजना आयोजना कायाान्वयन स्थि क्षते्र कै. 

१ गाउँपालिका चक्र सडक तथा पिु लनमााण  वडा नं. ५,४,३,२,१,७,९,८ हुँदै ५ पूवाािार  
२ माररङ कृयष अनसुन्िान केन्र वडा नं २ र ७ माररङ कृयष  
३ महत यदु्ध यफचर खुिा संग्रहािय र गरुरल्िा पदमागा 

लनमााण 
वडा नं. ६ र गरुरल्िा पदमागा क्षेत्र पयाटन  

 
लनणाय नं. ४: 
मतदाता शिक्षा कायाक्रम सञ्चािनका िालग लनवााचन आयोगको पररपत्र बमोशजम स्थानीय मापदण्डमा आिाररत रहेर 
मतदाता शिक्षा कायाक्रम सञ्चािनमा पररचालित कमाचारीहरुिाई गाउँपालिकाको चाि ुआलथाक वषा २०७९।०८० को 
स्वीकृत कायाक्रमबाटै बेहोने गरी प्रोत्साहन सयुविा उपिब्ि गराउने । 

 
लनणाय नं. ५: 
भूमे गाउँपालिकाको "घ" वगाको लनमााण व्यवसायी इजाजत सम्बन्िी कायायवलि, २०७४ को दफा २(१) बमोशजम 
सावाजलनक लनमााण काया गना इजाजत पत्रका िालग कायााियसमक्ष पेि भएको दरखास्त उपर कायायवलिको अनसूुची ५ 
बमोशजम योग्यता भए/नभएको सम्बन्िमा जाँचबझु सलमलतबाट लसफाररस भई आए बमोशजम श्री गनुाम कन्स्रक्सन एण्ड 
ग्रीि उद्योग प्रा.लि. भूमे गा.पा. ७ रुकुम (पूवा) िाई "घ" वगाको लनमााण व्यवासायी इजाजत ददने लनणाय गररयो। 
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कायााियबाट प्रकाशित यवलभन्न सूचनाहरु 
 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
 

  खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

         िुम्बिनी प्रदेश, नेपाि 

 

बोिपत्र स्वीकृत गने आियको सूचना । 

  प्रकाशित लमलतः 207९/०७/०३ 
 

   यस कायााियबाट आ.व २०७९/०८० वायषाक बजेट अनसुार  लमलत २०७९/०५/१९ गतेको रायिय दैलनक 
पलत्रका र PPMO e-GP System को www.bolpatra.gov.np.egp मा प्रकाशित बोिपत्र आह्वानको सूचना 
अनसुार दताा हनु आएका बोिपत्रहरु मध्ये तपलसिमा उल्िेशखत बोिपत्रदाताको बोिपत्र न्यूनतम मलु्यायङ्कत सारभूत 
रुपमा प्रभावग्राही भई स्वीकृलतको िालग लसफाररस भई आए बमोशजम सावाजलनक खररद ऐन 2063 को दफा 27 (2) 
बमोशजम स्वीकृलतको आियको सूचना सम्बशन्ि सबै बोिपत्रदाताहरुको जानकारीका िालग प्रकािन गररएको छ ।  

क्र. 
सं. 

ठेक्का नं. कामको यववरण 

बोिपत्र दाताको 
नाम र ठेगाना 

कबोि गररएको रकम (म.ुअ.कर 
सयहत) 

1. 
EGP/BRMO/NCB/W-

01/2079-80 

 झमु्िावाङ-क्याङसी- 
गाबाङ- काँक्री सडक 
लनमााण   (पयहिो 
चरण) 

श्री सन्तोष लनमााण 
सेवा  

मोरवाङ -५, रुकुम 

रु. २६,३८,७७३।५० 

(अक्षेरुपी  छब्बीस िाख 
अठ्तीस हजार सात सय लत्रहत्तर  
रुपैया पचास पसैा मात्र) 

२. EGP/BRMO/NCB/W-

02/2079-80 

रानीवासा- कुईपा 
सडक लनमााण   

(पयहिो चरण) 

श्री सन्तोष लनमााण 
सेवा  

मोरवाङ -५, रुकुम 

रु. ३०,२७,१९७।४४ 

(अक्षेरुपी  तीस िाख सत्ताईस 
हजार एक सय सन्तानब्बे  रुपैया 
चवािीस पैसा मात्र) 

३. EGP/BRMO/NCB/W-

03/2079-80 

िमािािा- खुङ- 
मािवुा -खाि सडक 
लनमााण   (पयहिो 
चरण) 

श्री प्रभात लनमााण 
सेवा प्रा. लि. 
मलुसकोट न .पा -५ 
रुकुम (पशिम) 

रु. २६,९०,५८४।०० 

(अक्षेरुपी  छब्बीस िाख नब्बे 
हजार पाँच सय चौरासी रुपैया 
मात्र) 

४. 
EGP/BRMO/NCB/W-

04/2079-80 

कुशचवाङ- लसमखोिा- 
िावाङ सडक लनमााण   

(पयहिो चरण) 

श्री सन्तोष लनमााण 
सेवा  

मोरवाङ -५, रुकुम 

रु. २१,८७,८२२।२७ 

(अक्षेरुपी  एककाईस िाख 
सतासी हजार आठ सय बाईस  
रुपैया सत्ताईस पैसा मात्र) 
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दोमही कुशचबाङ सडक लनमााणका िालग बोिपत्र आव्हानको सूचना 
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उपभोक्ता तथा व्यापारी वगामा  
भमेू गाउँपालिका रुकुम (पूवी भाग)को अयपि 

 
१) कारोबारस्थिमा साइनबोडा, मूल्य सूची भए नभएको हेने बानी बसािौं । 

प्यायकङमा अलिकतम खरुा मूल्य (MRP), उपभोग्य अवलि (Best Before BB) 
हेरेर मात्र सामान यकन्ने गरौं ।  

२) प्यायकङ सामानमा िेबि, उत्पादकको नाम, ठेगाना र वस्तकुो ब्याच नम्बर, 
तौि, उत्पादन लमलत र उपभोग्य लमलत हेरेर मात्र सामान खररद गरौं ।  

३) उत्पादन लमलत, उपभोग्य लमलत नभएको वा केरमेट गरेको वा पनुः िेबलिङ 
गरेको वस्त ुखररद नगरौं ।  

४) औषिी तथा औषलिजन्य पदाथाहरको प्यायकङमा उपभोग्य लमलत र प्रयोग गने 
तररका छ/छैन हेने बानी बसािौं ।  

५) वस्त ुउत्पादन गदाा प्रयोग भएका कच्चा पदाथा, भण्डारण यवलि, उपयोग गने 
तररका छ/छैन हेने बानी बसािौं ।  

६) सामान खररद गदाा लबि पाउन ुउपभोक्ताको अलिकार हो । वस्त ुतथा सेवा 
खररद गदाा अलनवाया रुपमा प्यान वा भ्याट लबि लिने बानी गरौं ।  

७) कमसि उपभोग्य वस्त ुवा सेवाको प्रयोगबाट कुनै हानी नोक्सानी भएमा 
गाउँपालिका वा सम्बशन्ित शजल्िा क्षलतपूलता सलमलतमा उजरुी गरौं ।  

८) अखाद्य वा कमसि उपभोग्य वस्त ुतथा सेवाको लबक्री यवतरण भएमा स्थानीय 
प्रहरी कायाािय वा शजल्िा प्रिासन कायाािय वा यस गाउँपालिका वा आपूलता 
व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षण यवभागमा उजरुी गरौं  । 

९) व्यवसाय दताा गरेको व्यवसायसँग मात्र सामान खररद गने बानी बसािौं ।  
१०) उपभोक्ता यहत यवपररत हनुे कुनै काया भएको थाहा भएमा नागररक खबरदारी 

गरौं । 

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

