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सम्पादकीय 

चिसोबाट बच्न सिेतता अपनाऔ ं
 

हिउँदयामसँगै चिसो ननकै बढेको छ । 
भौगोनिक रुपमा उच्ि पिाडी क्षेत्र रिेको िाम्रो 
भमेू गाउँपानिका मातै्र िोइन रुकुम (पूर्व)को 
जनजीर्न नै जाडोयाममा प्रभाहर्त िनेु गदवछ । 
यस र्र्व पनन पसु िागेसँगै बढेको चिसो अझैं 
बहढरिेको छ ।  

 

ददउँसो िल्का घाम िागे पनन नबिान बेिकुा 
ननकै चिसो बहढरिेको छ । नबिानको समयमा 
िसु्स ु िाग्ने, चिसो नसरेटो िल्ने प्रहिया शरुु 
भइसकेको छ । नबस्तारै माघनतर उच्ि पिाडी 
क्षेत्रमा हिमपात पनन िनु सक्छ । त्यसैिे 
चिसोबाट बच्न न्यानो कपडा िगाउने, आगो 
ताप्ने, तातो पानी हपउने जस्ता सिजै उपिब्ध 
िनेु कायव गनुव जरुरी छ । 

 

चिसो मौसममा बािबानिका र ज्येष्ठ 
नागररकिाई हर्शेर् स्यािार गनुवपदवछ । यस्तो 
बेिा रुघाखोकी, ननमोननया, दम िगायतका 
रोगिे नछटै्ट आिमण गने भएकािे 
पानिकाबासी सबैिे सिेतता अपनाउन ु िनु 
िामी हर्शेर् आग्रि गदवछौं । चिसोबाट आफू 
बिौं र अरुिाई पनन बिाऔ ं। 

प्रकाशक 
 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 

िुम्बिनी प्रदेश नेपाि 
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भूमे गाउँपालिका गाउँ सभाको १३ औ ंअलिरे्शन 

 

 बािाराम शपेाविी 

पसु २६ । भमेू गाउँपानिका गाउँ सभाको तेह्रौं अनधरे्शन 
मंगिबार गाउँपानिकाको कायाविय खाबाङबगरमा सम्पन्न 
भएको छ। गाउँपानिका अध्यक्ष िोमप्रकाश शे्रष्ठको अध्यक्षतमा 
बसेको गाउँ सभाको  बैठकिे हर्नभन्न ननणवयिरु गरेको छ। 

 

गाउँ सभाको बैठकिे आनथवक र्र्व २०७९/८० मा कायावन्र्यन 
िनुे आयोजना तथा कायविमिरुको िकमा हर्नभन्न योजना पाररत 
गरेको छ भने सामाचजक हर्कास सनमनतिे तयार गरेको हर्धेयक 
अनधरे्शनमा प्रस्ततु गने ननणवय गरेको छ। 

 

यस्तै गाउँपानिकाको बैठकिे रननङ चशल्ड साझेदारी गने, माररङ 
बिउुद्देश्यीय संस्थामा हर्द्यतु हर्स्तार, आर्श्यकता अनसुार सबै 
र्डािरूमा घचुम्त चशहर्र सञ्चािन गने, मेनसनरी औजार खररद 
गने ननणवय गरेको छ।  

 

त्यस्तै, दनित समदुायको िानग जनिेतनामूिक अनभयान सञ्चािन 

गने,  महििािरुिाई नसिाइ कटाइ तानिम िरेक र्र्व दईु र्टा 
र्डािे ििाउने ननणवय गरेको छ। सोिी अनसुार यस बर्व भमेू 
गाउँपानिका र्डा नं. ४ को उपल्िो साहकम र ५ मा उक्त 
तानिम सञ्चािन गने ननणवय गररएको छ । 

 

१३ औ ं गाउँ सभा बैठकमा सबै र्डाका जनप्रनतनननधिरुको 
उपचस्थनत रिेको नथयो। 
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बजार नहँदा परम्पराग  सीप पु्ा्तररको लन्तरा

 

 बािाराम शपेाविी  

पसु २२ । भमेू गाउँपानिकामा िात िातै सीप भएका 
महििािरु घर घरै भेहटन्छन ् । भेडाको ऊनबाट घरबनुा 
कपडा बनाइरिेका भमेूका महििािरुको यो सीपको संरक्षण र 
पसु्तान्तरण भने िनु सहकरिेको छैन । 

 

आफ्नै घरको आगँनमा बख्ख ु बनाउन व्यस्त नछन ् भमेु–६ 
मित गाउँकी ६१ बर्ीया राम ुबढुामगर । भेडाको ऊनबाट 
बन्ने कोट अथावत ् बख्ख ु। उनिे यसरी काम गनव थािेको 
कररब ५० बर्व भयो । सानैमा आमािे गरेको देखेर नसकेको 
यो सीप नै उनको दैननकी ििाउने आधार बनेको छ। 

  

कुनै बेिा घरबनुा कपडा बनु्न ेसीप नभएका महििाको हर्र्ाि 
नै गनव गाह्रो िनु््यो रे । राम ु भचन्छन,् ‘यसरी कपडा बनु्न 
नजाने श्रीमान ्नै पाइदैन्यो रे । हर्िे नै निनेु, खानै नपाउने 
अर्स्था नथयो रे मिाई पनन िाम्रा बाब ु बाजेिे सनुाउँथें।’ 

यसरी िातमै सीप भएकी राम ु बढुामातै्र एक्िी िोइनन ् । 

मित गाउँका अनधकांश महििा भेडाको ऊनबाट हर्नभन्न 
कपडा बनाउन नसपाि ु छन ् । सीप भएका महििािरु 
हिउँदको पाररिो घाम ताप्दै आगँनमा बसेर काम गरररिेका 
भेहटन्छन ्।  

 

हिमािी भेगमा पानिने भेडा र त्यसको ऊनबाट कपडा–ित्ता 
बनाउने परुानो ििन िो । कुनै बेिा परुुर्िरु भेडा िराउन 
खकव नतर उचक्िने र महििािरु घरमा बसेर ऊनबाट कपडा 
बनाउँदै गजुारा ििाउने गररन््यो । 

 

पहििे भेडाको ऊनिाई प्रशोधन नगररकन सबै काम घरमै 
गररन््यो । पनछल्िो समयमा यसको प्रशोधन समेत गररने 
भएकािे कपडामा सनु्दरता थहपएको छ भने काम गनव पनन 
सिज भएको छ । तर यस प्रकारका घरबनुा कपडािाई 
बजाररया कपडािे हर्स्थाहपत गदै छ । जसका कारण यसको 
बजार साँघरुरएको छ । सँगसँगै घरकै उत्पादनबाट कपडा 

घरको आगँनमा घाम ताप्दै कपडा बनु्दै भमेू गाउँपानिकाकी एक महििा।तचस्बर : मिेश केसी 

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


 भूमे साप्ताहिक      गतितिधि      वर्ष ४    अङ्क ३      २०७९ पसु २७ बधुबार 

भमेू साप्ताहिक । रे्बसाइट http://ebhume.com  | इमेिः news.bhume@gmail.com | कायावियः सूिना केन्र, भमेू गाउँपानिका रुकुमपूर्व 

४ 

 बनाउने यो सीपको पसु्तान्तरण पनन ननकै कम भइरिेको 
छ। यसरी बनाइएका कपडाको बजार अभार् िनु ु र 
बाहिरबाट आयात गररएका कपडािे गदाव सीप पसु्तान्तरण 
रोहकन थािेकोप्रनत स्थानीय चिचन्तत भएका छन ्। स्थानीय 
कहर्ता बढुामगर भचन्छन,् ‘िाम्रो परम्परागत सीप र संस्कृनत 
िोप िनेु खतरा बढेको छ, स्थानीय कहर्ता बढुामगर भचन्छन,् 

‘िाम्रा पखुाविरुिे िामीिाई छोडेर गएको संस्कृनत िोप िनु 
नददन त्यसिाई ननरन्तरता ददइरिेका छौं।’ 

 

भेडाको ऊनबाट कोट, जिुारी कोट, ज्याकेट, पटुकी, टोपी र 
राडी–पाखी आदी बनाउने गररन्छ । यो सीपको संरक्षण, 

प्रर्द्र्धन र पसु्तान्तरणमा सियोग प-ुयाउन भमेू 
गाउँपानिकािे हर्नभन्न तानिमिरु आयोजना गने बताएको छ। 

  

त्यस्तै भमेू गाउँपानिकाका उपाध्यक्ष सहर्ना बढुामगरिे 
यसको संरक्षण गरेर भार्ी पसु्तािाई िस्तान्तरण, परम्परागत 
सीपिाई जीर्न्त राख्नका िानग स्थानीय सरकारिे पनन 
हर्नभन्न र्डािरुमा तानिमको व्यर्स्था नमिाएको बताइन ्। 

 

यसरी िात िातै सीप र घरघरै नसपाि ुभएको रुकुम पूर्वको 
मित मातै्र िोइन । यिाँका अरु गाउँघरमा पनन यस 
प्रकारको सीप भएकािरु धेरै भेट्न सहकन्छ । 

 

सीप नै रोजगारको प्रमखु आधार िो । यसकारण 
समयानकूुि प्रहर्नधसँग जोडेर यसिाई थप सिज, व्यर्चस्थत र 
हर्स्ताररत गदै नयाँ पसु्तािाई पनन यसमा जोड्न सके रुकुम 
पूर्वको पहििान र गाउँघरमै रोजगारीको नसजवना िनेु नथयो । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सुरलि  खानेपानीरु्क्त 

र्डा घोषणा 
 

 बािाराम शेपाविी 
भमेू गाउँपानिका र्डा नं. २ सरुचक्षत खानेपानीयकु्त 
र्डा घोर्णा भएको छ । पानिकामा रिेको पानीको 
गणुस्तर परीक्षण टोिीिे ननरन्तर गरेको जाँिका 
आधारमा पानीमा इकोिी तथा कोनिफमवजस्ता कीटाण ु
नपाइएकािे उक्त के्षत्रिाई सरुचक्षत खानेपानीयकु्त के्षत्र 
घोर्णा गररएको िो । 

 

‘एक घर, एक धारा रिेको र्डाको कात्नखेोिामा कररब 
६५ घरधरुीिे प्रयोग गने पानीमा कुनै कीटाण ु
नपाइएपनछ सरुचक्षत खानेपानीयकु्त र्डा घोर्णा भएको 
िो । यो के्षत्र भमेू गाउँपानिकाको पहििो सरुचक्षत 
खानेपानीयकु्त र्डा बनेको छ । 

 

रुकुमेिी समाज हर्कास केन्रको प्राहर्नधक र संयकु्त 
राष्ट्रसंघीय बािकोर् यनुनसेफको आनथवक सियोगमा 
कात्नखेोिािाई सरुचक्षत खानेपानीयकु्त घोर्णा गररएको 
छ । 

 

बेसहारा दम्पलििाई 

राह  लर् रण 
 

 बािाराम शेपाविी 
भमेू गाउँपानिका र्डा नं. ३ नसमाका एक बेसिारा 
पररर्ारिाई राित हर्तरण गररएको छ । नसमा 
गाउँका ७३ र्र्ीय िासबिादरु पनु र उिाँका श्रीमती 
९५ र्र्ीया नरचजता पनुिाई गाउँपानिकािे एक बोरा 
िामि, एक हकिो ननु, ८ बोति तेि र दईु र्टा 
नसरक प्रदान गरेको िो।  

 

िामो समयदेचख अरुको घरमा बस्दै आएका पनु 
दम्पचत्तिाई घरधनीिे घर ननकािा गरेपनछ नत्रपािमनुन 
बस्दै आएका नथए ।  

 

गाउँपानिकािे तत्काि थोरै राित उपिब्ध गराएको 
भन्दै अध्यक्ष िोमप्रकाश शे्रष्ठिे बासस्थान पनन 
बनाइददने बताउन ु भयो । राित हर्तरणमा 
गाउँपानिकाका अध्यक्ष शे्रष्ठ, भमेू–३ का र्डाध्यक्ष 
परशरुाम बढुा, दनित महििा सदस्य ननमकुमारी नबक 
िगायतको उपचस्थनत रिेको नथयो । 
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गाउँघरमै सेर्ा लदन एकीकृ  सेर्ा प्रर्ाह घुम्ती लशलर्र 
  

 बािाराम शपेाविी 

भमेू गाउँपानिकािे 
पानिकाका ९ र्टै 
र्डामा एकीकृत सेर्ा 
प्रर्ाि घमु्ती चशहर्र 
सञ्चािन गरेको छ । 

गत मंनसर २२ गते 
र्डा नं. १ िकुुमबाट 
शरुु भएको एकीकृत 
घमु्ती चशहर्र पसु ३ 
गते र्डा नं. ९ को 
िाखरखोिामा सञ्चािन 
गरी सम्पन्न भएको िो।  

 

गाउँकायवपानिकािे ननणवय अनसुार गत मंनसर २२ गतेदेचख 
भमेू-१ िकुुमबाट उक्त चशहर्र शरुु गररएको नथयो । 

जसअनसुार मंनसर २३ गते र्डा नं. २ काँिी, मंनसर २५ 
गते र्डा नं. ३ को झमु्िाबाङ, २६ गते र्डा नं. ४ काँडामा 
घमु्ती चशहर्र सम्पन्न भएको छ ।  

 

त्यसैगरी मंनसर २७ गते र्डा नं. ५ सेराबाङ, २८ गते र्डा 
नं. ६ मित, २९ गते र्डा नं. ७ धमवशािा, पसु १ गते र्डा 
नं. ८ भोल्टी, पसु २ गते र्डा नं. ९ को िनुबाङ र ३ गते 
िाखरखोिामा घमु्ती चशहर्र सम्पन्न भएको गाउँपानिकाका 
सूिना अनधकृत प्रमेप्रसाद भट्टराईिे जानकारी ददनभुयो । 

 

एकीकृत घमु्ती चशहर्रमा गाउँपानिकाबाट ददइने सम्पूणव 
सेर्ािरु ददइएको गाउँपानिकाका अध्यक्ष िोमप्रकाश शे्रष्ठिे 
बताउन ुभयो । ‘िामीिे एक िरणमा नसंगो र्डािरूमा पगेुर 
सेर्ा प्रदान गरेका छौँ, अध्यक्ष शे्रष्ठिे भन्नुभयो, ‘यसिे 
िामीिाई मित्त्र्पूणव र मूल्यर्ान अनभुर् एरं् चशक्षा ददएको 
छ ।  

 

गाउँपानिकािे ददने सेर्ािाई कसरी थप प्रभार्कारी बनाउन 
सहकन्छ भन्ने बारेमा स्थानीयबासीबाट सल्िाि, सझुार् निएको 
शे्रष्ठको बताउन ु भयो । उिाँिे भन्नुभयो, ‘र्डाबाट आएका 
सझुार् अनसुार आगामी ददनमा कायवपानिकाको बैठकबाट 
ननणवय गरी नयाँ कायविम निने छौँ । 

 

चशहर्रमा सने तथा नसने रोगको िेकजाँि, उपभोक्ता सनमनत 
दताव, समूि फमव दताव, जेष्ठ नागररक पररिय पत्र हर्तरण, 

अपाङ्गता पररिय पत्र हर्तरण, सामाचजक सरुक्षा भत्ता प्राप्त 
िाभग्रािीिाई पररिय पत्र हर्तरण िगायत गाउँपानिकाबाट 
ददइने सबै सेर्ािरु ददइएको नथयो । 

 

साथै शिुबार ८ नम्बर र्डाकै कोजाव आधारभतू स्र्ास््य 
सेर्ा केन्रको नयाँ भर्न उद्घाटन गररएको छ । अब नयाँ 
भर्नबाट स्र्ास््य सेर्ा ददइने गाउँपानिकािे जनाएको छ। 
आधारभतू स्र्ास््य सेर्ा केन्रको भर्नको िानग जग्गा दान 
गनुव िनेु िन्रकिी बढुािाई गाउँपानिकािे आभार प्रकट 
गरेको छ । 
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खाबाङ बगरमा खुल्यो स्ो पसि 
 

 बािाराम शपेाविी 
 

भमेू गाउँपानिका-२ खाबाङ बगरमा सस्तो पसि स्थापना 
गररएको छ । घरेि ु तथा साना उद्योग कायाविय 
रुकुम(पूर्व) को प्राहर्नधक सियोग एरं् गाउँपानिकाको 
समन्र्यमा सस्तो पसि स्थापना गररएको िो । 

 

सस्तो पसिको चजल्िा समन्र्य सनमनत रुकुम (पूर्व)का 
प्रमखु मेघबिादरु शे्रष्ठिे पसु १७ गते आइतबार एक 
समारोिका बीि उद्घाटन गनुवभएको िो । पसि स्थापना 
भएपनछ सोमबारदेचख नै स्थानीय उपभोक्तािे सिनुियत 
मूल्यमा खाद्यान्न सामग्री खररद गने अर्सर पाएका छन ्। 

 

सस्तो पसि सञ्चािनका िानग स्थानीय व्यापारीको 
प्रनतस्पधावमाफव त ् छनौट गररएको र आर्श्यक मापदण्ड 
अनसुार छनौट गररएको घरेि ु तथा साना उद्योग 
कायावियिे जनाएको छ । खाबाङ बगरमा माररङ 
बिउुदे्दश्यीय सिकारी संस्था निनमटेड, सस्तो पसि सञ्चािन 
छनौटका िानग यसअचघ पसि व्यर्सायिे त्यस क्षते्रमा 
सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा उपभोक्तािाई नबिी गररराखेको 
पसि तथा व्यर्सायिाई छनौट गररएको नथयो ।  

 

सस्तो पसि सञ्चािन गनव चजम्मा पाएका व्यर्सायीिे अब 
सस्तो पसि सञ्चािन कायवहर्नधिे तोकेको मापदण्ड अनसुार 

छूट ददइ नबिी गनुव पनेछ । जसमा बजारमा पाइने गरेको 
िामिको मूल्यभन्दा सस्तो पसिबाट प्रनत हकिोमा १० 
रुपैयाँ छूट पाउने घरेि ु तथा साना उद्योग कायावियका 
नायब सबु्बा सागर िानमछानेिे बताउन ुभयो ।  

 

यसैगरी ननुमा प्रनत हकिो ५ रुपैया,ँ तेिमा प्रनत निटर २० 
रुपैया,ँ दाि तथा गेडागडुीमा प्रनत हकिो २० रुपैया,ँ 
गिुँ/हपठोमा प्रनत हकिो २० र चिनी प्रनत हकिोमा १५ 
रुपैयाँ छूटमा नबिी गररने िानमछानेिे जानकारी ददनभुयो।  

 

एक घर पररर्ारिे एक महिनामा िामि ५० हकिो, ननु २ 
हकिो, तेि ७ निटर, दाि ५ हकिो, गिुँ तथा हपठो १० 
हकिो र चिनी ५ हकिो प्रदान गररने छ । सस्तो पसिमा 
खाद्यान्न हकन्न जादँा साथमा घरमूिीको नागररकताको 
फोटोकपी िग्न ुपने छ ।  

 

घरेि ु तथा साना उद्योग कायावियका प्रमखु मधकुर 
डाँगीको अध्यक्षतामा भएको कायविममा प्रमखु अनतनथ 
चजल्िा समन्र्य सनमनत प्रमखु मेघबिादरु शे्रष्ठ, हर्शेर् 
अनतनथ भमेू गाउँपानिका अध्यक्ष िोमप्रकाश शे्रष्ठ,  

मखु्यमन्त्री शैचक्षक सधुार कायविमका चजल्िा संयोजक 
दगुावबिादरु केसी िगायतिे बोल्नभुएको नथयो । 
कायविमको सिजीकरण नायब सबु्बा सागर िानमछानेिे 
गनुवभएको नथयो । 
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र्न व्यर्स्थापनबारे 

अ्तररलिर्ा 
 

 बािाराम शेपाविी 
 

ददगो र्न व्यर्स्थापनका िानग सामदुाहयक 
अनधकार उद्यमशीिता सशक्त संगठन 

सम्बन्धी अन्तरहिया कायविम यिी पसु 
१२ गते मंगिबार सम्पन्न भएको छ । 

 

भमेू गाउँपानिकाको आयोजनामा सम्पन्न 
अन्तरहिया कायविममा र्नको ददगो 
हर्कास व्यर्स्थापनमा चजल्िा, पानिका 
र्डा र सामदुाहयक स्तरमा के कस्तो 
भनूमका रिन्छ भन्ने हर्र्यमा छिफि 
भएको नथयो । त्यस्तै, र्न व्यर्स्थापनको 
चजम्मेर्ारीमा रिेर कसरी आयस्रोत जम्मा 
गने, हर्पन्न पररर्ारिाई कसरी सियोग 
गनेजस्ता हर्नभन्न छिफि गररएको 
नथयो।अन्तरहियामा प्रमखु अनतनथ भमेू 
गाउँपानिका अध्यक्ष िोमप्रकाश शे्रष्ठिे 
सामदुाहयक र्न जङ्गिका काठ र 
जनडबटुीिरूको सदपुयोग गनव सबैिे पिि 
निनपुने बताउन ुभयो ।  

 

र्न मिासंघ रुकुमपूर्वका अध्यक्ष हर्ष्ण ु
देर्कोटािे सामदुाहयक र्न जंगिमा कुन 
काठ र कस्ता कस्ता जनडबटुी उत्पादन 
िनेु गदवछन ् र ती जनडबटुीिाई कसरी 
संरक्षण गने भन्न े हर्र्यमा जानकारी 
ददनभुएको नथयो । गाउँपानिका अध्यक्ष 
शे्रष्ठको प्रमखु आनत्य, उपाध्यक्ष सहर्ना 
बढुाको हर्शेर् आनत्य एरं् र्न मिासंघ 
रुकुमपूर्वका अध्यक्ष हर्ष्ण ु देर्कोटाको 
आनत्यमा भएको कायविममा नौ र्टै 
र्डाका जनप्रनतनननध, सामदुाहयक र्न 
उपभोक्ता सनमनतका प्रनतनननधिरुको 
सिभानगता रिेको नथयो । कायविमको 
सञ्चािन र्न मिासंघ रुकुमपूर्वका सचिर् 
दगुावबिादरु बढुािे गनुवभएको नथयो । 

 

जेष्ठ नागररकिाई सम्मान 
 

 बािाराम शेपाविी 
 

भमेू गाउँपानिकािे जेष्ठ नागररकिाई सम्मान गरेको छ । दोस्रो राहष्ट्रय 
जेष्ठ  नागररक ददर्सको अर्सरमा गाउँपानिकानभत्र रिेका १८ जना जेष्ठ 
नागररकिाई सम्मान गरेको िो ।  

 

एक कायविमको आयोजना गरी ९ र्टै र्डाका जेष्ठ नागररकिाई 
सम्मान गररएको गाउँपानिका अध्यक्ष िोमप्रकाश क्षषे्ठिे जानकारी 
ददनभुयो । उिाँका अनसुार परुुर् जेष्ठ नागररकिाई पटुका र महििा 
जेष्ठ नागररकिाई बकोिे सम्मान गररएको नथयो । 

  
 

गाउँपानिकानभत्रका जेष्ठ नागररकमध्ये सबैभन्दा बढी उमेरकी ९८ र्र्ीया 
मूिी बढुािाई बको र नगदसहित गाउँपानिका अध्यक्ष क्षेष्ठ र उपाध्यक्ष 
सनबना बढुािे सम्मान गनुवभयो ।  

 

कायविममा बोल्दै अध्यक्ष शे्रष्ठिे जेष्ठ नागररक घर पररर्ारको मात्र नभई 
राज्यकै अनभभार्क भएको बताउन ु भयो ।  जेष्ठ नागररक  ज्ञान र 
सीपको भण्डार भएको िुँदा सम्मानका अन्य कायविमिरुमा पनन सिभागी 
गराउने अध्यक्ष शे्रष्ठिे बताउन ुभयो ।  

 

गाउँपानिका अध्यक्ष शे्रष्ठको अध्यक्षतामा भएको कायविममा उपाध्यक्ष  
सनबना बढुा, नननमत्त प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत उपेन्र यादर्, ९ र्टै 
र्डाका अध्यक्ष िगायतको उपचस्थनत रिेको नथयो । गाउँपानिका 
उपाध्यक्ष सहर्ना बढुाको स्र्ागत मन्तव्यसँगै शरुु भएको कायविमको 
सञ्चािन महििा बािबानिका तथा ज्येष्ठ नागररक शाखाकी कमविारी 
धननर्ा पनुिे गनुवभएको नथयो । 
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िोकसेर्ा आयोग, चशक्षक सेर्ा आयोग, िाचजरी जर्ाफ प्रनतयोनगताका िानग उपयोगी 
१. नेपािको संघीय संसद प्रनतनननध सभा सदस्यमा कनत जना सदस्य रिने ब्यर्स्था रिेको छ ?  -२७५ जना (प्रत्यक्षमा १६५ र 

समानपुानतकमा ११०)   
२. एक र्न एक पोखरी अनभयान सञ्चािन गने स्थानीय ति कुन िो ?  - बटुर्ि उपमिानगरपानिका  

३. नेपािको स्र्ीट्जरल्याण्ड भनेर चजरी (दोिखा) िाई चिननन्छ भने नेपािको फोकल्याण्ड भनेर कुन ठाउँिाई चिननन्छ? - सनु्दर 
िरैिा ँ(मोरङ)  

४. िोक्ताको चजल्िा भनेर कुन चजल्िािाई चिननन्छ ? - बाग्िङु (बाग्िङु चजल्िािाई झोिङु्गे पिुको चजल्िा र िाते कागजको 
चजल्िा भनेर पनन चिननन्छ) 

५. हर्र्ािमा सम्धी- सम्धी िडाइँ गने प्रििन कुन जानतमा रिेको छ ? - कुमाि 

६. हर्चित्र गफुा कुन चजल्िामा पदवछ ?  - गलु्मी 
७. राहष्ट्रय कर ददर्स कहििे पदवछ ?  - िरेक र्र्व मंनसर १ मा 
८. अन्तराहष्ट्रय एकीकृत पर्वतीय हर्कास केन्र (इनसमोड) को स्थापना कहििे भएको िो ?  - सन ्१९८३ नडसेम्बर ५ मा (यसको 

प्रधान कायाविय िनितपरुमा रिको छ भन े८ र्डा देश सदस्य छन) 

९.  एफ. एम. रेनडयोका आहर्ष्कार कसिे गरेका िनु ? - एडनमन आमवस्रङ 

१०. चियामा पाइने तत्र् टेननन िो भने कहफमा पाइने तत्र् कुन िो ? - क्याहफन 

११. पानीमनुनको देश भनेर चिननने देश कुन िो ? - िल्याण्ड 

१२. सैपाि हिमाि र उराई भञ्जयाङ कुन चजल्िामा रिेका छन ? - बझाङ 

१३. मौरीको मिमा कुन नभटानमन पाईन्छ ? - नभटानमन ए र के  

१४. समनु्रको गहिराई नाप्ने यन्त्र कुन िो ? - फदोनमटर 

१५. पानीको घाम नामक साहिचत्यक कृनतका िेखक को िनु ? - अमर न्यौपान े

१६. हर्श्व नसमसार ददर्स कहििे मनाईन्छ ? - फेव्रअरी २  

१७. हर्श्वको सरै्भन्दा र्ढी भाहर्क हर्हर्धता भएको मिादेश कुन िो ? - अहिका 
२०.  साकव  कृहर् केन्रको प्रधान कायाविय कुन देशमा रिेको छ ? -  बंगिादेश (ढाकँा) 
२१. सबैभन्दा नछटो ददन िनुे ग्रि कुन िो ? - बिृस्पनत 

२२. पानीमा घलु्ने नभटानमनिरु कुन- कुन िनु ? - नभटानमन हर् र सी 
२३. िेन्सको शचक्त कुन एकाईमा नाहपन्छ ? - डायप्टर 

२४. िट्याङको देश भनेर कुन देशिाई चिननन्छ ? - भटुान 

२५. साकव को प्रनतक चिन्ि बनाउने व्यचक्त को िनु  ? - शैिन्र मिजवन 

२६. सेल्फी शिरको उपनामिे चिननन ेशिर कुन िो ? -  धनकुटा (गिुार्ी शिर भनरे र्ानिङिाई चिननन्छ) 

२७. म्याग्नाकाटावमा कनतर्टा धारा छन ? - ६३ 

२८. नेपािमा प्रकाचशत पहििो पनत्रका कुन िो ? - सधुासागर 

२९. राहष्ट्रय सभाको सदस्य बन्नका िानग न्यूनतम उमेर िदको प्राब्धान कनत रिेको छ ? - ३५ र्र्व 
३०. ओजोन तिको क्षहयकरण कुन एकाईमा नाहपन्छ ? - डब्सन 

(संकिन/प्रस्ततुकतावः हर्जय बाँठा मगर) 
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के हो लकर्ी फि ? 
 

हकर्ी फि ििरामा फल्ने एक प्रकारको अत्यन्तै पोनसिो फि 
िो। फि अण्डा आकारको खैरो रंगको मनसना झसुिे ढाकेको 
िनु्छ र एक पटक िगाएपनछ ३०–४० र्र्वसम्म िगातार फि 
ददइरिन्छ । यसको फूि फागनु–िैत्र महिनामा फुल्दछ र 
कानतवक–मंनसर महिनामा फि हटप्नको िानग तयार िनु्छ। 
हकर्ी फि नेपािमा नभनत्रएको िगभग ३० र्र्व जनत भएता पनन 
प्रिार प्रसार र उत्पादनको कमीिे नेपािी जनमानसमा पररचित 
िनु सकेको छैन। 

 

हकर्ी खेती गनव र्र्ाव नसजनमा पानी नजम्ने र अन्य समयमा 
नसंिाइको सहुर्धा भएको पाखो जग्गा उपयकु्त िनु्छ । नेपािको 
सन्दभवमा यो फि १ िजार नमटरदेचख मानथ ३ िजार नमटरको 
उँिाइसम्म उच्ि पिाडमा खेती गनव सहकन्छ । नेपािको 
हिमािदेचख उच्ि पिाडी क्षेत्र जिाँ हिउँदमा चिसो िनेु र र्र्ावमा 
पानी पने र बढी आरता भएको िार्ापानी िनु्छ, त्यस्तो ठाउँको 
िानग यो फि उपयकु्त िनु्छ । 

 

नेपािको सन्दभवमा पूर्व ईिाम, पाँिथर, सोिखुमु्बदेुचख दोिखा 
िुँदै पचिम डडेिधरुा बैतडीसम्म यसको खेती गनव सहकन्छ । 
िाि नेपािको सनु्तिा िगाइएको क्षते्रभन्दा मानथ र स्याउ 
िगाइएको क्षेत्रभन्दा तिको िाखौं िेक्टर भ–ूभाग जिाँ 
कृर्किरूिे परापूर्वकािदेचख केर्ि मकै, कोदो िगाउँदै 
ननर्ाविमखुी खेती गदै आएका छन,् त्यस्ता ठाउँमा यो प्रहर्नधको 
पिुँि बढाइ रोजगारी, आय आजवन तथा देशकै अथवतन्त्रमा ठूिो 
सियोग िनेु सम्भार्ना रिेको छ । 

 

यस्ता छन ्फाइदा  

 

हकर्ी फि स्याउ, सनु्तिा जस्तो यचत्तकै बोटबाट हटप्नसाथ खान 
नमल्दैन । यसको फि बोटमा नछचप्पएपनछ हटपेर राचखन्छ र 
फि छाम्दा नगिो भएपनछ खानको िानग तयार िनु्छ । िक्ककुो 
सिायतािे पातिो बोिा िटाएर नभत्रको सबै भाग सिादको 
रूपमा र्ा यचत्तकै खान सहकन्छ । यो फिको राम्रो र ठूिो 
दाना ग्रनेडङ्ग गरेर नबिी गने र साना र नबिीको िानग अयोग्य 
फिबाट जसु, जाम, र्ाइनजस्ता बिमूुल्य पररकार प्रशोधन गरी 
व्यर्साय सञ्चािन गनव सहकन्छ । यसमा नभटानमन सी तथा 

अन्य खननज पदाथव धेरै भएकोिे स्र्ास््यको िानग बिउुपयोगी 
छ। पोर्ण सधुारको साथै पेट सम्बन्धी रोगिरू, न्यूमोननया, दम, 

रक्तिाप, कोिेषे्टरोि, मधमेुिजस्ता धेरैथरी रोगिरूमा समेत 
उपयोगी भएकोिे यस फिको मित्र् धेरै छ। छोटकरीमा 
भन्नुपदाव यसका फाइदािरू ननम्न बमोचजम छन–्  

o  यो फि ज्यादै पोनसिो छ ।  

o  धेरै फल्दछ ।  

o  उत्पादन प्रहर्नध सचजिो छ । 

o  बजारमखुी छ ।  

o  आम्दानी धेरै िनु्छ ।  

o  कृहर् पयवटन बढाउँछ ।  

o  िामो समय भण्डारण गनव सहकन्छ ।  

o रोजगारीको अर्सर बढाउँछ । 

o  यो ननयावतजन्य फि िो ।  

o  यो ददगो हर्कासको प्रहर्नध िो ।  

o राहष्ट्रय अथतन्त्रमा ठूिो टेर्ा ददन्छ ।  

 

हकर्ी फि खेती गदाव के के कुरािरूमा ध्यान ददनपुदवछ ? 

 

o हकर्ी खेती गने ठाउँ १ िजार नमटर (४ िजार हफट) 
मानथको उिाइमा िनुपुदवछ ।  

o हकर्ीको जरा जनमनमा धेरै गहिरो जाँदैन, तसथव समय 
समयमा नसँिाइ ददनपुदवछ । तर र्र्ावमा धेरै पानी परेको 
समयमा पानी जम्न िुँदैन । 

o माटोको अर्स्था िेरी मिको राम्रो व्यर्स्था नमिाउन ुपदवछ। 

o हकर्ीको ििरा नछटो बढ्ने स्र्भार्को िनु्छ तसथव त्यसको 
सपोटव बनाउन ु पछव भने समय समयमा काँटछाँट नमिाउन ु
पदवछ। 

o हकर्ी फल्ने ठाउँ ज्यादै ठूिो अनसना र िरुी बतास िल्ने 
ठाउँ िनु ुिुँदैन। 
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कायवपानिका बैठकका ननणवयिरु [बैठक नं. 9/२०७९।०८०] 
 

नमनतः २०७९/9/25                              समयः ददउँसो 1:०० बजे 
स्थानः भमेू गाउँपानिका, गाउँ कायवपानिकाको बैठक कक्ष     अध्यक्षताः श्री िोम प्रकाश शे्रष्ठ 

ननणवय नं. १: 
गाउँ कायवपानिकाको िाि ुआनथवक र्र्व २०७९/०८० को बैंठक संख्या ८ को ननणवय कायावन्र्यनको समीक्षा गदाव ननणवय नं. ६ बािेक 
सबै ननणवय कायावन्र्यन भएकािे सबै ननणवय कायावन्र्यनमा जोड ददनपुने र आगामी ददनमा ननणवय कायावन्र्यन कायवयोजना समेत तयार 
गने ननश्कर्व ननकानियो। 
 
ननणवय नं. २: 
नेपाि सरकार राहष्ट्रय योजना आयोगको नमनत २०७९।०८।१९ को सूिना र समपूरक अनदुान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कायवहर्नध, 
२०७७ बमोचजम समपूरक अनदुानबाट सञ्चािन गने तपनसि बमोचजमका समपूरक अनदुानका आयोजनािरु स्र्ीकृनतका िानग राहष्ट्रय 
योजना आयोग समक्ष अनिाईन प्रहर्ष्ट गरी प्रस्तार् पेश गने ननणवय सर्वसम्मत रुपमा गररयो ।  

तपनसि 
ि. 
सं. 

आयोजनाको नाम 

आयोजना 
स्थि 

कूि िागत िागत बेिोने िाि ुआ.र्.मा माग 
गने 

कैहफयत 
समपूरक  स्थानीय  

१ १ नं र्डा कायाविय 
भर्न ननमावण 

भमेू १ 
िकुुम 

३२३७४७६६ १६१००००० १६१७४७६६ १००००००० िमागत 

२ ५ नं र्डा कायाविय 
भर्न ननमावण 

भमेू ५ 
सेराबाङ 

४११८९००० २००००००० २११८९००० २०००००००  

३ ७ नं र्डा कायाविय 
भर्न ननमावण 

भमेू ७ 
धमवशािा 

३२१५७००० १६०००००० १६१५७००० १६००००००  

 
ननणवय नं. ३: 
नेपाि सरकार राहष्ट्रय योजना आयोगको नमनत २०७९।०८।१९ को सूिना बमोचजम हर्शेर् अनदुान सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) 
कायवहर्नध, २०७७ बमोचजम हर्शेर् अनदुानबाट सञ्चािन गने तपनसि बमोचजमका हर्शेर् अनदुानका आयोजनािरु स्र्ीकृनतका िानग 
राहष्ट्रय योजना आयोग समक्ष अनिाईन प्रहर्ष्ट गरी प्रस्तार् पेश गने ननणवय सर्वसम्मत रुपमा गररयो ।  

तपनसि 

ि.सं. आयोजनाको नाम आयोजना स्थि िागत रकम (रु.) कैहफयत 
१ पोर्णमैत्री स्थानीय ति र स्र्ास््य प्रर् व्न कायविम गाउँपानिकाभर २०३९७०००  
२ शैचक्षक गणुस्तर र्हृ् तथा STEM चशक्षा प्रर् व्न कायविम गाउँपानिकाभर ११३१००००  
३ र्ातार्रणमैत्री सार्वजननक शौिािय ननमावण ३ स्थानमा ५४३९०००  
४ िनुबाङ तटबन्ध ननमावण भमेू ९ २५००००००  
५ काँिी तटबन्ध ननमावण भमेू २ ४१५०००००  
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ननणवय नं. ४: 
नेपाि सरकारबाट जारी स्थानीय ति संस्थागत क्षमता स्र्मूल्याङ्कन कायवहर्नध, २०७७ मा भएको व्यर्स्था बमोचजम भमेू गाउँपानिकािे 
आनथवक र्र्व २०७८।०७९ मा सम्पादन गरेको स्र्मूल्याङ्कनका हर्र्यक्षेत्रसँग सम्बचन्धत सूिकको िेखाजोखा गरी कायवपानिकाबाट 
स्र्ीकृत गररएको ननतजा र ननतजा सधुार कायवयोजना छिफिको िानग सभामा पेश गने ननणवय गररयो। 

भमू ेगाउँपालिकाको स्थानीय तह ससं्थागत क्षमता स्वःमलु्याङ्कन (LISA) को नलतजा, २०७९ 

नस.नं. सूिक क्षेत्र    प्राप्ताङ्क कैहफयत 

१  
सूिक क्षेत्र 1: शासकीय प्रबन्ध 
 

९  ७.५   

 २ सूिक क्षेत्र 2: संगठन तथा प्रशासन  8 ६.५   
 ३ सूिक 3:  र्ाहर्वक बजेट तथा योजना व्यर्स्थापन 11 8.५   
 ४ सूिक क्षेत्र 4 : हर्त्तीय एर्म ्आनथवक व्यर्स्थापन 11 9.5   
 ५ सूिक क्षेत्र 5: सार्वजननक सेर्ा प्रर्ाि 16 1४.५   
 ६ सूिना क्षेत्र 6: न्याहयक कायवसम्पादन  7 6.5   
 ७ सूिक क्षेत्र 7: भौनतक पूर्ावधार 13 ५   
 ८ सूिक क्षेत्र 8: सामाचजक समारे्शीकरण 10 5.५   
 ९ सूिक क्षेत्र 9: र्ातार्रण संरक्षण तथा हर्पद् व्यर्स्थापन 9 ५   
 १० सूिक 10: सिकायव र समन्र्य 6 ३.75   
  जम्मा 100 ७२.२५   

 
ननणवय नं. ५: 
नेपाि सरकारबाट जारी स्थानीय ति संस्थागत क्षमता स्र्मूल्याङ्कन कायवहर्नध, २०७७ मा भएको व्यर्स्था बमोचजम भमेू गाउँपानिकािे 
आनथवक र्र्व २०७८।०७९ मा सम्पादन गरेको स्र्मूल्याङ्कनका हर्र्यक्षेत्रसँग सम्बचन्धत सूिकको िेखाजोखा गरी कायवपानिकाबाट 
स्र्ीकृत गररएको ननतजा बमोचजम ननतजा सधुार कायवयोजना स्र्ीकृत गने ननणवय गररयो।    

 

ननणवय नं. ६: 
भमेू गाउँपानिका र अन्तगवत ननकायबाट सम्पाददत आनथवक र्र्व २०७८।०७९ को र्ाहर्वक प्रगनत समीक्षा प्रनतरे्दन आगामी 
गाउँसभासमक्ष पेश गने ननणवय सर्वसम्मत रुपमा गररयो ।  

 

ननणवय नं. ७: 
भमेू गाउँपानिकाको न्याहयक सनमनतको र्ाहर्वक प्रनतरे्दन (आ.र्. २०७८/०७९) आगामी गाउँसभाको बैठकमा पेश गने ननणवय 
सर्वसम्मत रुपमा गररयो । 

 

ननणवय नं. ८: 
भमेू गाउँपानिकाको आनथवक र्र्व २०७८।०७९ र्ाहर्वक सम्पत्ती तथा चजन्सी हर्र्रण (सार्वजननक सम्पचत्त, सामदुाहयक सम्पचत्त, भर्न, 

सडक, पसि, व्यर्सायको हर्र्रण सहितको अद्यार्नधक अनभिेख) आगामी गाउँसभामा पेश गने ननणवय गररयो। 

 

ननणवय नं. ९: 
भमेू गाउँपानिका रुकुम (पूर्व) को आनथवक र्र्व २०७७।०७८ को मिािेखापरीक्षको र्ाहर्वक प्रनतरे्दन २०७९ जानकारीका िानग 
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गाउँसभासमक्ष पेश गने ननणवय गररयो । 

 

ननणवय नं. १०: 
भमेू गाउँपानिकाको िाि ुआनथवक र्र्व २०७९।०८० को स्र्ीकृत र्ाहर्वक कायविम अन्तगवत खिव निनुे र रकम अपगु िनुे खिव 
शीर्वकिरु रकमान्तर/स्रोतान्तर र शीर्वक संशोधन स्र्ीकृनतका िानग गाउँसभा बैठक समक्ष पेश गने ननणवय गररयो । 
 
ननणवय नं. ११: 
गाउँपानिका र अन्तगवतका कायावियिरुमा करारमा कायवरत कमविारीिरुको करार सम्झौता पदपूनतव भएको अर्स्थामा ररक्त िनुे गरी थप 
६ महिनाको िानग करार म्याद थप गने ननणवय सर्वसम्मत रुपमा गररयो । 

 

ननणवय नं. १२: 
काठमाडौंमा िनुे मगर साँस्कृनतक झाँकी प्रदशवनमा भमेू गाउँपानिकाको निारु नाि र झाँिी नाि प्रदशवनका िानग निारु 
सिभागीिरुको आतेजाते यातायात खिव र बाटो अर्नधको खाना तथा खाजा खिव रकम नबि भरपाई पेश भएपनछ भकु्तानी गने ननणवय 
गररयो । 

 
ननणवय नं. १३: 
भमेू गाउँपानिकाका तपनसि बमोचजमका स्थानिरुमा झोिङु्गे पिु ननमावण (१२० नमटर भन्दा बढी) का िानग गाउँपानिकाको 
क्षेत्रानधकार नपने भएकािे झोिङु्गे पिु ननमावणका िानग प्रदेश तथा प्रदेश सरकारका ननकायमा माग गरी पठाउने ननणवय गररयो ।  

तपनसि 
ि.सं. प्रस्ताहर्त झोिङु्गे पिुको नाम  र्डा नं. कैहफयत 

१ दनित टोिदेचख र्पेनसउ टोिसम्म झोिङु्गे पिु १  

२ बछावबास डाँडागाउँ गोजेिे जोड्ने झोिङु्गे पिु ९  

 

ननणवय नं. १४: 
राजस्र् परामशव सनमनतिे गाउँ कायवपानिकासमक्ष पेश गरेको प्रनतरे्दन तथा स्रोत अनमुान तथा सीमा ननधावरण सनमनतको आगामी 
आनथवक र्र्व २०८०/०८१ को बजेट आय-व्यय अनमुान प्रस्तार् कायवपानिकामा छिफि गरी स्र्ीकृत गने ननणवय गररयो ।  
 

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


भूमे साप्ताहिक    सचूनाको िक       वर्ष ४   अङ्क ३     २०७९ पसु २७ बधुबार 

भमेू साप्ताहिक । रे्बसाइट http://ebhume.com  | इमेिः news.bhume@gmail.com | कायावियः सूिना केन्र, भमेू गाउँपानिका रुकुमपूर्व 

13 

 

कायावियबाट प्रकाचशत हर्नभन्न सूिनािरु 
 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

िुम्बिनी प्रदेश, नेपाि 

 

कायविम संिािनका िानग आरे्दन पेश गने सम्बन्धी सूिना 
दोस्रो पटक प्रकाचशत नमनत २०७९/०९/२१ 

 

भमेू गाउँपानिका गाउँ कायवपानिकाको कायाविय,पश ु सेर्ा केन्रको आ.र्.२०७९/८० को स्र्ीकृत र्ाहर्वक कायविम अनसुार तपचशिका 
कायविम संिािनका िानग भमेू गाउँपानिका अन्तगवत रिेका कृर्क समूि/सनमनत/कृहर् सिकारी संस्था/ फमव कम्पनीबाट यो सूिना 
प्रकाचशत नमतीिे ७ औ ददन नभत्र तोहकयको ढाँिामा नबततृ कायवयोजना तथा देिायका कागजात माग गनव यो सूिना प्रशन गररइको छ। 
साथै ररत नपगुेका र्ा म्याद सहकएपनछ प्रापत िनु आएकाननरे्दनिरु छनौटका िानग समारे्श निनुे ब्यिोरा समेत जानकारी गराइन्छ। 

 

तपचशिः 
ि.स.  कायविम    संख्या  न्यनुतम शतविरु 

१  बंगरुको खोर सधुार कायविम १०  प्रनत फमव २ र्ा २ भन्दा बढी बंगरु पािन गरेको 
 

ननरे्दन साथ पेश गनुव पने कागजातिरुः- 
१) रु १० को हटकट टाँस गरी अनसूुिी-२ बमोचजमको ननरे्दन, 

२) हर्स्ततृ कायवयोजना अनसुिुी-३ बमोचजम,  

३) सम्बचन्धत ननकायमा कृर्क समूि/सनमनत/कृहर् सिकारी संस्थाको दताव तथा नर्ीकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रनतनिपी, 
४) सिकारी सस्थाको िकमा कृहर्/पशपुािन ब्यर्साय सञ्चािन गने उद्देश्य खलु्ने कागजातको प्रनतनिपी , 

५)) सस्था, कृर्क समूि/सनमनतिरु, कृहर् फमव र कृर्किे संस्था, कृर्क समूि/सनमनतिरु, कृहर् फमवको PAN/VAT दताव भए प्रमाणपत्रको 
प्रनतनिहप, 

७) कायविम उपिब्ध गराउन उल्िेख गररएको र्डा कायाविय नसफाररस पत्र र नेपािी नागररक्ताको प्रमाण पत्रको प्रनतनिहप, 

८) कृर्क समूि/सनमनत/सिकारी संस्थाको िकमा कायविम सञ्चािन गने सम्बन्धी बैठक बसेको ननणवयको प्रनतनिहप, 

९)  कृर्क समूि/सनमनत/सिकारी संस्थाका सदस्यिरुको नामार्िी (नेपािी नागररकता प्रमाणपत्रको प्रनतनिपी सहित) , 

१०) कयविम संिािन िनुे स्थान र जग्गा/जनमनको स्र्ानमत्र् खलु्ने कागजात (जग्गा धनी िािपजुाव) र्ा भाडाको जग्गा भएको कचम्तमा ५ 
बर्वको सम्झौता करारनामा, 
११)  यस सतव प्रिनित कानून  अनसुार िनुे छ,  

१२)  यस सूिनामा उल्िेख नभएका कुरािरुको िकमा नेपाि सरकारको प्रिनित ऐन ननयम अनसुार िनुे छ, 

 

नोटः ननरे्दन र संचक्षप्त व्यर्साहयक कायवयोजनाको ढाँिा तथा कायविम संिािन प्रहिया यस गाउपानिकाको Website 

www.bhumemun.gov.np पश ुसेर्ा केन्र तथा र्डा कायावियबाट प्रप्त गनव सहकने छ। 
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कायावियबाट प्रकाचशत हर्नभन्न सूिनािरु 
 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

िुम्बिनी प्रदेश, नेपाि 

 

ननतजा प्रकाशन सम्बन्धी सूिना । 

सूिना नं :२०७९/८०     प्रकाचशत नमनत २०७९/०९/१९ 

 

भमेू गाउँपानिका गाउँ कायवपानिकाको कायाविय, पश ु सेर्ा केन्रको आ.र्.२०७९/८० को स्र्ीकृत र्ाहर्वक कायविम अनसुार नमनत 
२०७०/७/१६ गते प्रकाचशत सूिना अनसुार व्यर्साहयक बाख्रापािन फमव सदुृढीकरण कायविम ५०% अनदुान कायविम संिािन गनवका 
िानग ननयम अनसुार पनव आएका ननरे्दनिरु मध्येबाट तपचशिका सस्था, कृर्क समूि/सनमनतिरु, कृहर् फमव र कृर्किे संस्था, कृर्क 
समूि/सनमनतिरु, कृहर् फमविरुिाई छनौट गरर ७ ददन नभत्र सम्झौताका िानग कायावियमा सम्पकव  गनुविनु यो सूिना प्रकाशन गररन्छ । 

तपचशिः 
ि.स संिािक/अध्यक्ष/ब्यर्स्थापक फमव/समिु/सिकारी संस्था  फोन नं   कैहफयत 

१ भरत बढुा भरत बिउुद्देश्य कृहर् फमव भमेू ८ कुचिर्ाङ  ९८१८०३४५१४ फमव सदुृढीकरण/ननमावण 

२ ईच्छे कामी सनुनि भेडापािन फमव भमेू १ िकुुम      फमव सदुृढीकरण / ननमावण 

३ नििा प्रसाद पनु स्थानीय भेडापािन फमव भमेू ३ झमु्िार्ाङ  ९८४५२०४२८१ फमव सदुृढीकरण / ननमावण 

४ जमान रोका जमान बाख्रापािन फमव भमेू २ खार्ाङ     फमव सदुृढीकरण / ननमावण 

५ नबजय र्िी िािीगरुास बिउुद्देश्य कृहर् फमव भमेू ९ िनु्र्ाङ    फमव सदुृढीकरण / ननमावण 

६ जोखे खत्री खत्री एहककृत कृहर् तथा मत्स्य फमव भमेू ७ नभत्रीर्न    फमव सदुृढीकरण / ननमावण 

७ नबरप्रताप रोका नबरप्रताप बाख्रापािन फमव भमेू २ खार्ाङ  ९८२५४३२२६४ फमव सदुृढीकरण / ननमावण 

८ जनु बिादरु बढुा बिन एण्ड सज्जन पश ुफमव भमेू ५ डानिर्ाङ  ९८६६९०४८६० फमव सदुृढीकरण / ननमावण 

९ करुणा बढुा  करुणा बिउुदेश्य कृहर् तथा पशपुन्छी फमव भमेू ८ पोखरापाटा ९८६८४४७६६२ फमव सदुृढीकरण / ननमावण 

१० जनुमाया बढुा पर्न पश ुतथा कृहर् फमव भमेू ५ डानिर्ाङ   ९८६६२५३२२२ फमव सदुृढीकरण / ननमावण 

 

बैकचल्पकः 
ि.स संिािक/अध्यक्ष/ब्यर्स्थापक फमव/समिु/सिकारी संस्था  फोन नं   कैहफयत 

१ बि बिादरु सनुार साहर्त्री पश ुफामव भमेू ५ सेरार्ाङ   ९७४२८०१४०६ PAN नभएको 
२ बि बिादरु पनु अरुनीमा बिउुदेश्य कृहर् तथा पशपुन्छी फमव भमेू ९ नसमिौर  एकीकृत का बाट अनदुान प्राप्त 
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कायावियबाट प्रकाचशत हर्नभन्न सूिनािरु 
 

 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

िुम्बिनी प्रदेश, नेपाि 

 

सूिना नं : २०७९/८०. 

माग पेश गने सम्बन्धी सूिना 
दोस्रो पटक प्रकाचशत नमनत २०७९/०९/२० 

 

भमेू गाउँपानिका गाउँ कायवपानिकाको कायाविय, पश ुसेर्ा केन्रको आ.र्.२०७९/८० को स्र्ीकृत र्ाहर्वक कायविम अनसुार 
तपचशिका  कायविम संिािन गनव यो सूिना प्रकाचशत भएको  नमतीिे ७ औ ददन नभत्र तोहकएको ढाँिामा देिायका कागजात 
सहित भेडापािन गने हकसानिरुिे थमुा माग गनुविनु यो सूिना प्रश्न गररएको छ । साथै ररत नपगेुका र्ा म्याद सहकएपनछ प्राप्त 
िनु आएका ननरे्दनिरु छनौटका िानग समारे्श निनुे ब्यिोरा समेत जानकारी गराइवन्छ ।  

 

तपचशिः 
ि.स.  कायविम         संख्या  न्यनुतम शतविरु 

१  उन्नत जातको भेडाको प्रजनन थमुा खररद ढुर्ानी र हर्तरण  ४  भेडापािन गरेको 
  

 

ननरे्दन साथ पेश गनुव पने कागजातिरुः- 

१) रु १० को हटकट टाँस गरी अनसूुिी-२ बमोचजमको ननरे्दन, 

२) र्डा कायावियको नसफाररस पत्र,  

३) दताव  भएको भए दताव  प्रमाणपत्र र  नेपािी नागररक्ताको प्रमाण पत्रको प्रनतनिपी, 
४) यस सूिनामा उल्िेख नभएका कुरािरुको िकमा नपेाि सरकारको प्रिनित ऐन ननयम अनसुार िनु ेछ, 

 

नोटः ननरे्दनको ढाँिा गाउँपानिकाको Website www.bhumemun.gov.np पश ु सेर्ा केन्र तथा र्डा कायावियबाट प्राप्त गनव 
सहकनछे । 
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उपभोक्ता तथा व्यापारी वर्गमा भूमे र्ाउँपालिका, रुकुम (पूवग) को अलपि ! 

 

१) कारोबार स्थिमा साइनबोर्व , मूल्य सूची भए नभएको हेने बानी बसाि ौं । प्यालकङमा 

अलिकतम् खुद्रा मूल्य (MRP), उपभोग्य अर्लि (Best Before BB) हेरेर मात्र सामान 

खररद गर ौं ।  

२) प्यालकङ सामानमा िेबि, उत्पादकको नाम, ठेगाना, र्सु्तको ब्याच निर, त ि, उत्पादन 

लमलत र उपभोग्य लमलत हेरेर मात्र सामान खररद गर ौं ।  

३) उत्पादन लमलत, उपभोग्य लमलत नभएको र्ा केरमेट गरेको र्ा पुनः  िेबलिङ गरेको र्सु्त 

खररद नगर ौं ।  

४) औषिी  तथा औषलिजन्य  पदाथवहरको प्यालकङमा उपभोग्य लमलत र प्रयोग गने तररका 

छ/छैन हेने बानी बसाि ौं ।  

५) र्सु्त उत्पादन गदाव प्रयोग भएका कच्चा पदाथव, भण्डारव लर्लि, उपयोग गने तररका छ/छैन 

हेने बानी बसाि ौं ।  

६) सामान खररद गदाव लबि पाउनु उपभोक्ताको अलिकार हो । र्सु्त तथा सेर्ा खररद गदाव 

अलनर्ायव रुपमा प्यान र्ा भ्याट लबि लिने बानी गर ौं ।  

७) कमसि उपभोग्य र्सु्त र्ा सेर्ाको प्रयोगबाट कुनै हानी नोक्सानी भएमा पालिका र्ा 

सिम्बित लजल्ला प्रशासन कायावियमा उजुरी गर ौं ।  

८) अखाद्य र्ा कमसि उपभोग्य र्सु्त तथा सेर्ाको लबक्री लर्तरव भएमा स्थानीय प्रहरी 

कायाविय र्ा लजल्ला प्रशासन कायाविय र्ा नलजकको गाउँ/नगरपालिका र्ा आपूलतव 

व्यर्स्थापन तथा उपभोक्ता लहत सौंरक्षव लर्भागमा उजुरी गर ौं  । 

९) व्यर्साय दताव गरेको व्यर्सायीसँग मात्र सामान खररद गने बानी बसाि ौं ।  

१०) उपभोक्ता लहत लर्पररत हुने कुनै कायव भएको थाहा भएमा नागररक खबरदारी गर ौं । 

 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कायवपालिकाको कायाविय 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व), िुम्बिनी प्रदेश, नेपाि 
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