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सम्पादकीय 

स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन गर ौं 
 

पछिल्ला केही वर्षयता सूचना प्रववछिको तीव्र 
ववकाससँगै ववदेशी सामानको आयात बढ्दै 
गइरहेको ि। बहरुाविय कम्पनीहरुको 
उत्पादनसँगै एकाछतर ववदेशी संस्कृछत, फेसन पछन 
छिछिदै गएको ि िने अकोछतर हाम्रो परम्परागत 
उत्पादनको पसु्तान्तर हराउँदै जान थालेको ि। 
कुनै बेला घर घरमै चल्ने घरबनुा अवहले सीछमत 
घरहरुमा मािै िेविन थालेको ि।  

 

हाम्रो बारीमा उत्पादन हनेु तरकारी, खाद्यान्न, 

फलफूल िेविन िाडेका िन।् ववदेशबाि आउने 
खाद्यान्न वकनेर हामी जजववका चलाउने अवस्थामा 
पगु्न थालेका िौं। यसले हामी परछनिषर त बने्न 
ियौं, सँगसँगै हाम्रा मौछलक सीप, परम्परागत 
उत्पादन र पवहचान नै हराउँदै जान थालेको ि।  

 

त्यसैले सूचना प्रववछिको ववकासले जसरी हाम्रो 
जीवनशैली फेररएको ि, त्यसरी नै सूचना प्रववछिको 
प्रयोग गरी हाम्रा मौछलक सीप र उत्पादनलाई 
ववश्वव्यापी गनेतफष  लागौं। स्थानीय उत्पादनको 
बजारीकरण गरी आत्मछनिषर अथषतन्िको ववकास 
पछन गरौं। त्यसका लाछग सबैले हातेमालो गदै 
सामूवहक िावनासवहत हाम्रो पवहचान, परम्परा, 
उत्पादन र मौछलक सीपलाई समयानकूुल पररमाजषन 
गरी संरक्षण एवं प्रवर्द्षन गरौं। 
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भूमेको झुम्लाबाङमा जेभीएफिे लदर्ो झोिमि तालिम 

 

 बालाराम शेपाषली 

िमेू गाउँपाछलका वडा नम्बर ३ का कृर्कहरुलाई झोलमल 
ताछलम ददइएको ि। छिलेज फाउण्डेशन (जेिीएफ) ले गत 
माघ ६ गते शकु्रबार झमु्लाबाङमा कृर्कहरुलाई झोलमल 
ताछलम ददएको हो।  

 

ताछलममा कसरी कृवर् खेतीपाती गने, कस्तो ववछिबाि झोलमल 
बनाउन,े कसरी खेतीयोग्य जछमन बनाउन ेलगायतका ववर्यमा 
सहिागीहरुलाई ताछलम ददइएको छथयो।  

 

त्यस्तै, ताछलममा रासायछनक मलले मािोलाई के कछत असर 
गिष र कसरी जछमनको उवषराशजि घिाउँि िन्ने ववर्यमा 
ताछलम ददइएको जेविए अछनता रोकाले बताउन ुियो।  

 

ताछलममा १८ जना कृर्कको उपजस्थत रहेको छथयो। ताछलम 
छलइसकेपछि कृर्कले आफ्नो घरमै झोलमल बनाउन सक्षम 
िएको बताएका िन।् 

कसरी बनाइन्छ झोिमि ? 

 

झोलमल खेतीयोग्य र क्षमतावान ्मल हो। झोलमल आफैले 
सजजलै बनाउन ेसवकन्ि। रोकाका अनसुार झोलमल बनाउँदा 
१७ जचजहरुको आवश्यकता पने गदषि। 

 

केतकेु, विम्मरु, बगाइनो, खरानी, बेसार, गाइवस्तकुो गोबर, 

छसस्नो, सयपिी फूल, बनमारा झार, लसनु, अदवुा, खसुाषनी, बोजो, 
िैसीको दही, असरुो, छनम, माछनस र गाई वस्तकुो वपसाब राखेर 
झोलमल बनाउन सवकन े रोकाले बताउन ु ियो। झोलमल 
बनाएको १ मवहनापछि प्रयोग गनष सवकन ेपछन उहाँले बताउन ु
ियो।  

 

झोलमल करेसाबारीको लाछग उपयिु रहेको पछन रोकाले 
जानकारी ददनिुयो। ववरुवामा लागकेो वकरा समेत नष्ट गने र 
ववर्ादी वकन्न नपने प्रष्ट पान ुषिएको ि। 
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अनारृ्लि र अलतरृ्लििे लनम्त्याएको अलनकाि 
 

 जस्मता मगर 

“आज त जछमन पछन झ्वाइऽऽऽ गयो होला है, कान्िी!” झरर 
परेको पानी हेदै रमाएकी िाउज ु ववरमती ववकले िन्नुियो। 
बैसाखको पवहलो हप्ता चट्टयाङसवहत परेको यो पानी 
झमु्लावाङमा झन्दै आठ मवहनाको अन्तरालपछि परेको 
छथयो। यछत लामो समयसम्म परेको खडेरीले गाउँमा गौं–जौं 
बालीमाि मारेको छथएन वनजंगल नै खक्रक्क सकुाएको 
छथयो।  

 

गत चैि–बैर्ाख मवहनामा नपेाल राज्यिर ठाउँ–ठाउँका 
वनजंगलमा आगलागी ियो। यसले उता काठमाडौं 
उपत्यकामा िुवँा र िुवाँलोले गदाष स्वास फेनषमा समस्याका 
साथै आखँा पोलेर खोल्न गाह्रो बनाइराखेको छथयो िन ेयता 
गाईवस्त ुपाल्न डाले घाँस काट्न ेझमु्लावाङवासीलाई खसुषङे्ग 
कीरा जचलाएर हैरान बनाएको छथयो। त्यसमाछथ 

गाइवस्तलुाई हररयो घाँसपातववना कसरी पाल्न ेअछन आउँदै 
गरेको अछनकाललाई कसरी ताने िन्ने जचन्ताले उनीहरुलाई 
गाँजेको छथयो।  

 

लामो समयसम्म खडेरी परेपछि पानी बोलाउन चम्माङ् 
िरुीछतर जान े सोँच बनाएका िलाद्मीहरुलाई यो पानीले 
रोक्यो। छिमेकी गाउँहरुका िलाद्मीले पानी माछगसकेकाले 
पानी परेको गाउँलेहरुको थम्माइ रह्यो। पानी परेको अको 
ददनदेजख नै केहीले अछल–अछल उछम्रए पछन नपाकेको गौं 
बालीमा गाईवस्त ुचराए, जोते र मकै रोपे। 

“मरुी आउन े बारीमा दईु–तीन मथुा पछन नआउन ेिएपछि 
यो वर्षको गौं बाली गाईवस्तकुो चरण बन,े’ िाउजू जोखी 
कुमारी थापाले िन्निुयो, ‘खडेरीले गौं त िम्कटै्ट िएन त, 

कान्िी! मकै र गौं प्रममु खाद्यबाली रहेको झमु्लावाङमा 
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आल,ु जौं, ितमास, िाङ्ङो, तोरी, छसमी, कोदो तथा ववछिद 
मसलाहरु उत्पादन गररन्ि। तर आफ्नो बारीमा उत्पाददत 
यी खाद्यन्यले वर्षिरर पगु्न ेपररवार िन ेऔलंामा गन्न सवकन े
िन।्  

 

सरुु गरेदेजख लगातार पानी परेकोले अछल–अछल उत्पादन 
िएको गौंलाई पछन राम्ररी स्याहाने मौका छमलेन। गौं बाली 
स्याहानष यसै पछन अछल िेरै नै जटु्नपुने हनु्ि। यसलाई 
बारीबाि कािेपछि पाररएको मथुा सकुाउन,े थिाउन,े उराउन,े 

सपु्पोमा साने, अछन फेरर गडेा सकुाएपछि माि घरछिि 
स्याहानष छमल्ि। यी सबै गदाष घाम लागने िन े िोजम्सन े
(कालो िएर बालामै उमने) समस्या िेरै हनु्ि जसले गदाष 
िएको बाली पछन खान नपाउन ेअवस्था आइपनष सक्ि।  

 

यी सबै समस्याले गाँज्ला िनरे हररयै बाली काट्न िदैनीहरु 
ऋत,ु स्वजस्तका र वर्ाष लागकेा छथए। “बजैले िनकेो 
स्याना–स्याना बाला िए छन विपेर लग्नपिष हैं” नि अन्न 
रोन्िन ्स–साना बालालाई विप्दै वर्ाषले आफ्नो दददीहरुलाई 
झकझकाएकी छथइन।् झमु्लावाङका कृर्कबीच एउिा कथा 
िः साना िछन बारीमा िोछडएका अन्न रात परेपछि सांररमा 
िेला िएर रुदै िन्िन ् रे “ठूला अन्नले ठूलै िकारी िथे 
हामी सानाले सानै। थनु निए फुङ्ङो िए छन िथ्र्यौं। हाम्रो 
गोसालाई हामी पछन पाल््यौं।”  

 

यसरी अन्न नरोउन ् िछन गौं बाला काट्न दाजङ्लगा गएकी 
सेनामई हस्तकला बढुालाई बाली अछल ियो वक त्यताछतर 
िनरे आमा िगवतीले सोध्दा जखछतती हाँस्दै जवाफ ददइन,् 

“कठैइऽ बरै नाना! न मल न पानीको बाली त ियो, एक 
मथुा परुाउँन खरुुरु कुड्दै वढक खरुुरु कड्दै घारी 
गनषप¥यो।” कुसमयको बाली न प¥यो, िेरै जसो राम्रो बाली 
हनु ेबारीमा पछन यो पिक छबउँ नै नाछसन ेगरर गौं उत्पादन 
िएन।  

 

हामीले हररयै काविराखेको गौं काट्न सहयोग गनष िछन 
जशरमाया ववक आएकी छथइन।् यता ददनिर गौं 

काविददएबापत एक िारी गौं घर लग्न पाउन ेचलन ि। तर 
यसपिक गौं बाली कसैकोमा पछन राम्रो निएकोले 
काविददन्िु िन्दा कसैले मानने ् िन्दै उनले िछनन ्
‘छतमीहरुको पछन गौं त कजि रहेनि है। विठ लाग्न!े 
छतमीहरु नै के खान्िौं। 

 

त्यही समय फैछलएको कोरोनाले माइतमै रोवकएकी बवहनी 
कृष्णा बढुाले बालामा फल निई खोस्तामाि रहेको गौंलाई 
जरैदेजख उखल्दै छथइन,् ‘हेन ुष त दददी, यस्तो लाज लाग्न े के 
बाली िको होला। अब खान्िन ् गाई वल्दले।’ कृष्णाले 
उखेछलराखेको गौं हेदै हातमै नआउन े बाली काट्दा जखन्न 
िएकी स्वजस्तकाले थवपन ् ‘फुप,ु गौं काट्दा त यस्तो होस ्
मठुा पगु्न अगावै झरप्प फलेको बालाले हात लसक्क िइुछतर 
तानोस ्अछन पो काट्न जाँगर लाग्ि; मजा पछन आउँि; मन 
पछन खशुी हनु्ि। गौं काट्दा स्वजस्तकाले िनझेैं मन खशुी 
बनाउन े बाली कान्िा बा लोकबहादरु बढुाको खाछसवाङको 
डल्लेपातामा िएको छथयो।  

 

छसंचाइ गररएकोले उनको बाली अरुको िन्दा िेरै राम्रो 
िएको छथयो। अरुको छबउ नै माछसएको अवस्थामा उहाँको 
बारीमा ६ मरुी आउनमेा यसपिक ४ मरुी उत्पादन िएको 
ि। छसंचाई गरे खडेरी पदाष पछन राम्र ै उत्पादन हनुसक्न े
उदाहरण यसले देखाउँि। तर गाउँमा छसँचाइ गदाष मल 
मािो मनुी जान ेर त्यसले मकै बालीलाई असर गने गवहरो 
मान्यता रहेको ि। त्यसैले यता खाद्य सरुक्षाका लाछग काम 
गरररहेका संघ–संस्थाहरुले छसचाईका लाछग बनाइददएको 
ड्यामहरु पछन सही उपयोग िएका िैनन।्  

 

“हाम्रो समाजमा छसंचाई संस्कृछत िैन” िमेु गाउँपाछलका 
उपाध्यक्ष्य मनकुमारी बढुा ववष्टले बताइन।् जलवाय ु
पररवतषनले गदाष िोिो समय अन्तरकालमा िैराखेको अनावृवष्ट 
र अछतवृवष्टले परम्परागत ज्ञानमा अडेर गररन े कृवर्लाई 
प्रत्यक्ष्य रुपमा असर गरेको ि। साथै कृवर्मा त्यजिकै 
अछनजितता पछन बढाइददएको ि। त्यसैले समयानसुार 
कृवर्मा आिछुनक उपायहरु लगाउन जरुरी रहेको बढुा 
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ववष्टको ठम्माई ि। ‘तर यो नयाँ संस्कृछत बसाल्न समय 
लाग्न ेदेजखन्ि। 

 

अवहले िन ेझमु्लावाङमा वैर्ाखदेजख नै सावन–ेिदौरे झरी झै 
परेको पानीले आलकुो बोि माररसकेको ि। फाल्गनुमा 
रोपेको आल ु वैर्ाखमा पानी परेपछि उम्रकेा छथए। ‘आल ु
फुलेको बेला पानी नपरेको िए फल्न े छथयो,’ छबरमती 
िाउजूले िछनन ्‘तर सावन ेझरीझै गरेपछि कहाँ हनु्ि? बोिै 
कुवहएका िन।् त्यसमाछथ मकै बाली पछन त्यछत सवप्रएको 
देजखन्न।  

 

“खै त कान्िी, मकैले पछन ढङ्ग त ठीक देखाएको िैन।” 
िमेु गाउँपाछलका वडा नं ३ का अध्यक्ष्य ददलमान रोकाले 
िन।े मकै रोपदेेजख दवकष एको 
पानीले मकै नसप्रकेोमाि निई 
मकैमा लाग्न े कीरा समेत 
लागकेो ि। यसैबीच रुकुम 
पूवी जजल्लामा फौजी वकरा 
देजखएकोले स्थानीय 
कृर्कहरुमा थप जचन्ता बढेको 
ि। गत वर्षझै सलह कीरा 
पछन आउन ेहो वक िन्ने अको 
जचन्ता िदैि। हावा र पानीसँगै आएर मकै बाली नाश गने 
त हरेक वर्षको व्यथा नै हो। अब यस्तो अवस्थामा 
अछनकाल लाग्न ेनै ियो। 

 

‘हाम्रो गाउँमा एक बाली म¥यो िन े अछनकाल लाग्ि, दबैु 
बाली म¥यो िन े ठूलो अछनकाल लाग्ि। अब अवहले त 
लगातार तीन बाली नै मालाष जस्तो ि।’ झमु्लावाङ 
सामदुावयक स्वास््य केन्रका इन्चाजष जशव बढुाले जचजन्तत 
हुँदै िन।े वर्षमा दईु बाली हनु े झमु्लावाङमा सत्हिर 
सालको मकै पछन अछतवृवष्टले गदाष एकदमै कम उत्पादन 
िएको छथयो। कारण िेहिर सालको माघदेजख सरुु िएको 
पानी असोजसम्म प¥यो। त्यस लगिै अनावृवष्ट सरुु ियो। 
जसले गदाष मकै पछन िएन गौं पछन िएन। यो वर्ष फेरर 

अछतवृवष्टले आल ु र मकै बाली छबछिदै ि। यसले ठूलै 
अछनकाल लाग्न ेसम्िावना देखाउँि। 

 

हनु त अछनकाल झमु्लावाङे्गहरुको लाछग नौलो होइन। बेला 
बेलामा िैराख्ि। केही दशकयता हनु ेक्रम थप बढ्दो ि। 
वव.सं. २०२८ र ३४ सालमा परेको महाअछनकाल अवहले 
पछन उनीहरुको मानस्पिलबाि हराएको िैन। त्यछतबेला 
फाडे र छसस्नो माि निई छसस्नोको जरा खाएर बाँचेका यही 
िन।् क्वीन्िल खाद्यान्नको लाछग कुन्दल िरौिीमा राखेका 
यही िन।् तलुसीपरुमा सरकारले बाँडेको गौं छलन ५ ददन 
वहडेका पसु्ता अवहले “हामी दःुख पाउन े समयमा जन्मेका 
रहेिौं” िन्दैिन।् त्यछतबेला गाउँ पञ्चायतले राहत पाएवापत 
क्याङ्सी, छसमा, मोरावाङ र झमु्लावाङकालाई रत्वामारेदेजख 

क्वाजचवाङसम्म बािो खन्न 
लगाएको छथयो। त्यो बािो 
अवहलेसम्म िेरै अछनकालको 
साक्षी बनकेो ि।  

 

त्यसपछिका अनछगन्ती 
अछनकालमा चामल वकन्न जहाँ–
जहाँ गाडी–बािो आइपगु्यो 
त्यही–त्यही झमु्लावाङे्ग पगु।े 

‘चामल छलन कहा–ँकहाँ पछुगएन,’ रामकुमारी थापाले 
डालछसङ्ङे, िावन्न,े दोमइ, रत्वामारे नाम्लो डोको बोकेर पगुकेो 
सम्झदै िछनन,् ‘कछत मान्िेलाई अछनकाल लागकेो होला िनरे 
ववरि लाग््यो।’ दईु वर्षअजघ गाउँ िोएको कच्ची बािोले 
िन ेअवहले खाद्यान्न ढुवानीमा सहज िएको ि । ‘अवहले त 
गाछड घरमै आयो। सजजलो ियो’ उनी थजप्िन ् ‘खाली पैसा 
हनुपु¥यो। 

 

त्यही रकम जिुाउन वैदेजशक रोजगारीका लाछग खाडी 
मलुका साथै मलेछसया, दजक्षण कोररया पगुकेा आ–आफ्ना 
पररवारका सदस्यलाई आइएमई गनष खबर पगुकेो ि। 
रेछमट्यान्सबाि छिछिन े रकम खाद्यान्नमा िेरै खचष हनु े
नपेालको तत््यमा झमु्लावाङे्गहरुको पछन केही योगदान यो 
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वर्ष पछन अवस्यै हनुिे। ज–जसका वैदेजशक रोजगारीमा 
िैनन ्उनीहरुले िन ेऋण कानष गाउँ–ठाउँ िाएका िन।् 

यो वर्ष झन ् समस्या अछनकालको माि निई कोरोना 
महामारीको पछन ि। त्यसमाछथ छनशेिाज्ञा थवपएको ि। 
अछन वर्ाषयाम पछन परेको ि। ‘िगवान्ले पछन के गयाष 
होलान।् काल र अछनकाल सँगै पठाइददएर,’ िाउजू ववरमती 
समय–समयमा सम्झी–सम्झी गनुासो गछिषन।्  

 

रोग फैछलइराखेको समय छनर्ेिाज्ञा र अछनकालको कारण 
िोक–िाकै मने बाध्यता आइनपरोस ्िनरे गाउँमा अछनकाल 
पनेबारे फाल्गनुमै गाउँपाछलकाका अध्यक्ष्य रामसरु बढुासगँ 
वडा अध्यक्ष्य रोकाले कुरा गरेका छथए। ‘शहरछतर 
खाद्यान्यको जोहो गनष सजजलो हनु्ि तर झमु्लावाङ, 

क्याङ्सीजस्ता गाउँमा बर्ाषयाममा बाढीपवहरोले गदाष खाद्य 
िवुानी गनष अवरोिमाि निइ महङ्गो पछन पिष, उनले िन।े 
त्यसैले झमु्लावाङ छिलेज फाउन्डेसन र झमु्लावाङ िामीण 
सहकारीको सहकायषमा केही अत्यावश्यक खाद्यन्य अवहले 
दाङबाि गाउँमा िवुानी गररएको ि। 

 

यही सरोकारको ववर्यमा स्थानीय सरकारले अछनकालले अछत 
जोजखममा रहेकाहरु थप जोजखममा नपरुन िनरे खाद्य 
संस्थानलाई राहतको लाछग जचठी लेजखसकेको गाउँपाछलका 
प्रमखु अछिकृत चन्र छसंह शे्रष्ठले बताए। कृवर्, वन–जंगल र 
पयषिन प्रमखु गाउपाछलकाको आयस्रोत बनाउन े लक्ष्य 
छलएको िमेु गाउँपाछलकाले पारम्पररक ज्ञानको सम्वदषन र 
प्रवदषन गदै आिछुनक रुपमा कृवर् गने योजना बनाएको ि । 
खाबाङ, काक्री र गनुाम गाउँको वखे गोठ रहेको माररङमा 
पाछलकाले कृवर् अध्ययन र अनसुन्िानको लाछग क्षिे 
िुट्याएर ववछिि वकछसमका खाद्यबालीको प्रजशक्षण गररदै 
ि। यहाँ उत्पादन िएका खाद्यवस्त ु अरु स्थानमा सजजलै 
उत्पादन गनष सवकन े अनमुान गाउँपाछलकाको ि। संघीय 
सरकारको बाँजो बारी नराख्न े नीछतलाई मान्दै स्थानीय 
सरकारले ववशेर् यवुाहरुलाई कृवर्छतर तान्न ववववि 
पररयोजनाहरुमा अनदुान र सहछुलयत पछन ददइराखेको ि। 

 

तर, राम्रो कृवर् उत्पादनको लाछग ‘बल र मल’ दवैु चावहन्ि। 
फुिलजु माइिसेनका कारण (जशक्षा, स्वास््य, र रोजगारीका 
लाछग गाउँघरबाि शहर तथा ववदेशछतर हनु े आवतजावत) 
नयाँ पसु्ता निएपछि गाउँमा कृवर् गनष चावहन े 

मानवशजि िैन अवहले। त्यसैले बाँजो नरहेका बारीहरुमा 
पछन जछत उत्पादन हनु््यो, त्यछत िैराखेको िैन। झन ्
समय–समयमा िैराखेको अनावृवष्ट र अछतवृवष्टको कारण हनु े
खाद्य असरुक्षाले यवुाहरुलाई कृवर्प्रछत छनरुत्सावहत गने 
देजखन्ि। 

 

‘काम गने तर िोकै मने अवस्था बढ्न थाल्यो’, यवुा कृर्क 
छिमप्रसाद शे्रष्ठले िन,े ‘यसरी ६ मवहनाको मेहनत खेर 
गएपछि को कृवर्छतर ताजन्नन्ि त।’ साउदी अरबमा आठ 
वर्षजछत वैदेजशक रोजगार गरेर फकेका छिम केही वर्षयता 
कृवर्मा केही गनष सवकन्ि वक िनरे लाछगपरेका िन।् 
सरकारले छलएको कायषनीछत र कायषक्रममा सहिागी हनु 
िरसक प्रयास गने उनलाई यी कायषक्रममा पछन बेला–बेला 
जचि बझु्दैन। ‘हाम्रोजस्तो ठाउँमा चक्लाबन्दी कायषक्रम 
छलएर कही हनु्ि त?’ उनी प्रश्न गिषन,् ‘तराईको पररयोजना 
कहाँ पहाडमा छमल्ि।’ तर पछन कृवर्मा छनिषर 
झमु्लावाङलाई बजारसँग जोड्न र स्मािष कृवर् गनष सके कृवर् 
राम्रो आयस्रोतको आिार हनुसक्न ेउनको ठहर ि। 

  

िववष्यमा स्थानीय कृवर्लाई खाद्य सरुक्षा र आयस्रोतको मलु 
आिार बनाउन ेददगो सपना बनु्दै गदाष अवहले झमु्लावाङे्गलाई 
िन ेआउँदो गौं बालीमा छबउ के िने िन्ने वपरले गाँजेको 
ि। मकै बाली पछन माछसन े हो वक िन्ने जचन्ता बढ्दैि। 
त्यसैले चट्टयाङ पदै दरदर दकेको पानीलाई ‘थइुइइइइयाऽऽऽ 
जचको पने सगष! कस्तो राम देखा होलाई!’ िन्ने आमाको 
िनाइले कृर्कहरुको जलवाय ु पररवतषनले ल्याएको 
अवरोिहरुसँग हाल िैराखेको संघर्षको झल्को ददइराखेको 
ि। 

 

२०७८ असारको वहमाल खबरमा प्रकाजशत यो सामिी यहा ँ
सािार गररएको ि। 
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सरसफाइका िालग भकारो 

सुधार कार्यक्रम 
  

 बालाराम शेपाषली  

 

 

 

 

 

 

 

 

िमेू गाउँपाछलकाले सरसफाइ नमनुा िोल बनाउन िकारो 
सिुार कायषक्रम शरुु गरेको ि। उि कायषक्रममा दिुाल ुगाई 
र िैंसी िएका वकसानको िकारो सिुार गररन ेबताइएको ि। 

 

गाउँपाछलकाको बावर्षक कायषक्रम अनसुार ७२ विा िकारो 
सिुार गररन े गाउँपाछलकाका पश ु सेवा शाखा प्रमखु नारायण 
ओलीले जानकारी ददनिुयो। ओलीका अनसुार उि कायषक्रम 
पाछलकाका वडा नं. ६, ७, ८ र ९ मा सञ्चालन गनष लाछगएको 
ि। िकारो सिुार गनषका लाछग िैंसी पालेको हनुपुनेि।  

 

कायषक्रम कायाषन्वयनमा गइसकेको िन्दै शाखा प्रमखु ओलीले 
कायषक्रम समूहमाफष त ् सञ्चालन गररएको बताउन ु ियो। 
त्यसका लाछग पश ुसेवामाफष त ्४ ओिा समूह गठन गररएको 
पछन जानकारी ददनिुयो। 

 

लकसानका िालग घुम्ती लशलर्र 

 

यसैबीच िमेू गाउँपाछलका पश ुसेवा शाखाले घमु्ती जशववरमाफष त ्
गाउँ गाउँमा पगुरे वकसानलाई सेवा प्रदान गरेको ि। 
जशववरमा पशपंुक्षीको उपचार, स्वास््य परीक्षण लगायत गररएको 
छथयो। गत मंछसर २२ गते वडा नं. १ देजख शरुु िएको 
घमु्ती जशववर पाछलकाका सबै वडामा सञ्चालन गररएको पश ु
सेवा शाखाका प्राववछिक िपुने्र शाहीले बताउन ुियो। 

२६ िाख राजश्व 

सङ्किन 
 

 

 बालाराम शपेाषली 
 

िमेू गाउँपाछलकामा २६ लाख राजश्व सङ्कलन िएको 
ि। नयाँ आछथषक वर्ष शरुु िएयताको ६ मवहनामा 
पाछलकामा २५ लाख ७८ हजार ७०९ रुपैयाँ ९४ 
पैसा  सङ्कलन िएको गाउँपाछलकाले जनाएको ि। 

 

  

पाछलकाले िछूम कर, घर कर, कृवर् पशपुन्िी, परीक्षा 
शलु्क, प्रशासछनक सेवा शलु्क, व्यजिगत घिना दताष, 
नाता प्रमाजणत, व्यवसाय दताष र जलस्रोत लगायत 
करबाि राजश्व सङ्कलन िएको जनाएको ि। 

 

िमेू गाउँपाछलकामा नौ विा वडाहरु रहेका िन।् ती 
वडाहरुमध्िे वडा नम्बर २ मा सबैिन्दा बढी राजश्व 
सङ्कलन िएको ि। उि वडामा ४ लाख १५ हजार 
८८५ रुपयाँ राजश्व सङकलन िएको ि।  

 

त्यस्तै वडा नम्बर १ मा १ लाख ७७ हजार १५२, 

वडा नम्बर ३ मा १ लाख ६५ हजार ७५८, वडा 
नम्बर ४ मा ५३ हजार ८६६, वडा नम्बर ५ मा 
४९ हजार ७२८ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन िएको ि।  

 

त्यस्तै वडा नम्बर ६ मा १ लाख २ हजार ५६०, 

वडा नम्बर ७ मा १ लाख ६६ हजार ३१०, वडा 
नम्बर ८ मा १ लाख ३९ हजार २४४ र वडा 
नम्बर ९ मा १ लाख ६४ हजार ४६३  रुपैयाँ ५९ 
पैसा राजश्व सङ्कलन िएको हो। 

७ 
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८ 

सुरक्षाकर्मीलाई ताललर्म 
 

 बालाराम शपेाषली 
 

िीडिाड छनयन्िण तथा जोजखमबाि 
जोछगनबेारे नपेाल प्रहरीको पूवष तयारी 
ताछलम सञ्चालन गररएको ि। िमेू 
गाउँपाछलकामा यही ीँ सोमबारदेजख 
प्रहरीमाछथ आइपने ववछिन्न जोजखमबाि 
कसरी बच्न ेिन्नेबारे ताछलम सञ्चालन 
गररएको हो। 

 

जाँडरक्सी खाएर होहल्ला गने, गाँजा, िाङ, 

ितरुो खाएर झैंझगडा गने, ठूलो िीडिाडमा 
हनु सक्न ेघिनाहरुमा कसरी बच्न ेर 
त्यसलाई कसरी छनयन्िण गने िन्न े
ववर्यमा खाबाङ बगरजस्थत अस्थायी प्रहरी 
चौकीमा ताछलम सञ्चालन गररएको प्रहरी 
नायव उपरीक्षक ववनोद छडसीले बताउन ु
ियो।  

 

ववपद्, दघुषिनाजस्ता घिनाहरुमा प्रहरीको 
सरुक्षामै खतरामा हनु ेहुदँा त्यस्ता 
संकिका बेला आफू बचेर कसरी उर्द्ार, 

राहत तथा व्यवस्थापनका काम गने, झडप, 

हलुदंगामा कसरी िीड छनयन्िण गने 
ववर्यमा छसकाइका साथै त्यस्तो अवस्थामा 
सरुक्षाकमीको सरुक्षा कसरी गने िन्ने 
बारेमा पूवषतयारी ताछलम शरुु गररएको 
छडसीले बताउन ुियो। 

 

जोजखमपूणष अवस्थामा पछन 
मानवअछिकारको हनन ्नगरी कसरी 
िीडिाड छनयन्िण र जोजखम न्यूनीकरण 
गनष सवकन्ि िन्नेबारेमा बढी केन्रीत 
गररएको उहाँको िनाई छथयो। 

मौरीसँग रमाएका भागीमान 
 बालाराम शेपाषली 
जीवनको यवुा उमेर ववदेशी िछूमका छबताएका िमेू ३ का िागीमान ४४, अवहले 
आफ्नै गाउँमा मौरी र बंगरु पालन व्यवसायबाि सन्तषु्ट िन।् सेराना जातको 
मौरी पालेका उनले छसजन अनसुार २० देजख २५ ददनमै मह काढ्िन।्  

 

३७ घार मौरी पालेका उनी ववदेशको िन्दा राम्रो कमाइ गाउँमै पाउँदा दङ्ग 
िन।् वर्षिररमा ८ पिक मह काढेको िन्दै उनले मौरी पालन व्यवसायबाि 
माछसक २५ हजारसम्म कमाएको बताए। ‘वर्षिररमा मौरी पालन व्यवसायबाि 
मािै २ देजख ३ लाखसम्म हनेु गिष,’ िागीमान िन्िन,् ‘आफ्नै गाउँमा बसेर 
मौरी पालनबाि मािै यजिको कमाई िएपछि जजववका चलाउन सवकन्ि।’ 

 

२० वर्षअजघ रोजगारीका लाछग कुवेत, साउदी अरब, कतार र मलेछसया पगेुको 
िन्दै उनले खाडी मलुकुमा जछत पछसना बगाए पछन मवहनाको ३० हजार मािै 
कमाइ हनेु गरेको बताए। ववदेशी िछूममा चको गमीमा जछत पछसना बगाए पछन 
माछसक ३० हजारिन्दा बढी कमाइ गनष सवकएन,’ उनले िन,े ‘पराइ देशमा न 
कोही आफन्त, न कोही। 

 

पवहले लेकिररर िैंसीको लस्कर, िकारीिरर अन्न हनेु गरेको िन्दै िागीमान 
देशमा द्वन्द्व शरुु िएपछि दःुखका ददन शरुु िएको बताउँिन।् देशमा द्वन्द्व 
शरुु िएपछि ववदेशीन बाध्य िएको उनको दखेुसो ि। शाजन्त प्रवक्रया शरुु 
िएपछि स्वदेशमै फवकष एर मौरी पालन, बंगरु पालन लगायत कृवर् कमषमा 
लागेको उनको िनाई ि। 

 

मौरी पालनसँगै चार वर्षयता उनले बङ्गुर पालन पछन शरुु गरेका िन।् शरुुमा 
एउिा िाले बङ्गुर र दइुिा माउ बङ्गुरबाि व्यवसाय गनष थालेका उनले अवहले 
चार विा माउ पालेका िन।् िाले बङ्गुर िने अवहले पछन एउिा मािै ि। 
बङ्गुर पालनमा पछन राम्रो मेहनत गरेका िागीमानले आम्दानी पछन राम्र ैगरेको 
बताउँिन।् बङ्गुर पालनबाि माछसक २० हजार तलमाछथ कमाइ हनेु गरेको 
िागीमानकी पत्नीको िनाई ि। मौरी र बङ्गुर पालन व्यवसायलाई राम्रोसँग 
सञ्चालन गदै आएका िागीमान दम्पजिले आम्दानी पछन सन्तषु्ट हनु ेखालकै 
रहेको बताउँिन।् 

आफ्नै देशमा व्यवसाय गने वकसानलाई स्थानीय सरकारले केही आछथषक 
सहयोग वा अनदुान ददए व्यवसायलाई झनै बढाउन सहज हनु ेिागीमानको 
ववश्वास ि। दःुख, कष्ट गरे आफ्नै देशमा राम्रो आम्दानी गनष सवकन ेउनको 
िनाई ि। 
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९ 

कृषकिाई तालिम 
 

 बालाराम शपेाषली 
 

छडकोस नपेालसँगको साझेदारीमा िमेू गाउँपाछलकाले 
कृर्कहरुलाई कृवर् खेतीपाती सम्बन्िी दईु ददन े ताछलम 
ददएको ि।  

 

ताछलममा कृवर् खेती, वविीय साक्षरता, संस्थामा आबर्द् 
िएपछि हनु े फाइदा, संस्थामा रहेर काम कसरी गने 
लगायतका ववर्यमा ताछलम ददइएको छथयो।  

 

ताछलमको मखु्य उदे्दश्य जलवाय ु अनकूुल खेतीबारे 
जानकारी गराउन,े कृवर् समूहका सदस्यहरुको क्षमता 
अछिवृवर्द्, मवहलाहरुको कायषबोझ घिाउनकुा साथै मवहला 
सशजिकरण, बचत, लगानीजस्ता कायषका बारेमा केन्रीत 
रहेको छडकोस कन्सनष नपेाल रोल्पाको अछिकृत सछुनता 
बढुा मगरले बताउन ुियो।ताछलममा ३० जना कृर्कहरु 
सहिागी रहेका छथए। 

गजल 

सरार् 
- गोववन्द पनु `छगरीश' 

कछत गिौ लफडा आमा िनु्नहनु््यो 
बन िोरा तगडा आमा िनु्नहनु््यो 
 

बवुा सराव वपएर खराब मािै गने 

घर ियो वपजडँा आमा िनु्नहनु््यो 
 

पूबषमा विष्टा छथयो, छसमा छमजचयो 
पजिममा काँगडा आमा िनु्नहनु््यो 
 

दिु कतै छमल्दैन, घर-घरमै रक्सी ि 

मददराको अखडा आमा िनु्नहनु््यो 
 

ननु, तेल वकन्नलाई दईु रुवपयाँ िैन 

के ले वकनु्न कपडा आमा िनु्नहनु््यो। 

िमेू-९, चनु्वाङ (रुकुम पवुष) 
 

कलििे िाग्ला घाम 
- प्रिात गरुुङ 

अब कवहले लाग्ला घाम झपुडीमा । 

परु् याउला कसले माम झपुडीमा ॥ 

 

बसाउँि सरकार महल मािै, 

वकन लेख्दैन कोही नाम झपुडीमा ॥ 

 

आश राहत र ििाको छलदैँ छलदैँ, 

कछत बसाउँि र लाम झपुडीमा ॥ 

 

खै के ि सरकारसँग थाहा िैन, 

खोछलदैँन बन्द ि खाम झपुडीमा ॥ 

 

महलमा मािै चको िार्ण गिौ, 
नतेाको केही िैन काम झपुडीमा ॥ 

 

साग छसस्न ुखाए पछन कछत आनन्द, 

िैन र पो दईु चार दाम झपुडीमा ॥ 

 

िमेू-१ लकुुम रुकुमपूवष 
 

 

बाल प्रछतिा                                              सजुश्मता शे्रष्ठ 
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लोकसेवा आयोग, जशक्षक सेवा आयोग, हाजजरी जवाफ प्रछतयोछगताका लाछग उपयोगी 

१. बहराइन राज्यले प्रदान गने प्रछतवष्ठत इसा परुस्कारबाि सम्माछनत नपेाली जचवकत्सक को हनु?् 

उिर : डा. सन्दकु रुइत  

– मानवीय सेवा तथा अन्िोपन छनवारणमा उत्कृष्ट योगदान प-ुयाएबापत वररष्ठ आखँा रोग ववशेर्ज्ञ डा. रुइत १० 
लाख डलर (कररब १३ करोड रुवपयाँ) राजशको प्रछतवष्ठत इसा अवाडषबाि सम्माछनत िएका। बहराइनजस्थत इसा 
अवाडष फर द सछिषस िु ह्यमुाछनिी नामक संस्थाले सन ्२०२३ जनवरी १७ मा रुइतको नाम िनोि गरी अवाडष 
ददन ेघोर्णा गरेको। 

– बहराइनका पूवषराजा सेख इसा ववन सलमान अल खाछलफाको नाममा सन ्२००९ मा स्थापना गररएको इसा 
अवाडष सन ्२०१३ देजख प्रदान गनष थाछलएको।  

– उत्कृष्ट मानव सेवा गने र मानव जीवन रक्षाका लाछग लड्नलेाई यो अवाडष हरेक दईु वर्षमा प्रदान गररन े।  

– हजारौँ माछनसको गमेुको आखँाको ज्योछत फकाषएका डा. रुइत छतलगङ्गा आखँा प्रछतष्ठानका संस्थापक तथा 
कायषकारी छनदेशक हनु।् नपेालबाि यो अवाडष प्रापत् गने उनी पवहलो व्यजि हनु।् 

– यसअजघ रुइत सन ्२००६ मा मलेछसयाको रोमन म्यागासेसे अवाडष, सन ्२००७ मा अडषर अफ अस्रेछलया र सन ्
२०१८ मा पद्मश्री अवाडष (िारत सरकारबाि प्रदान गररएको) एवं वफछलवपन्स क्याछससीलगायत अवाडषबाि 
सम्माछनत िएका। 

२. मलुकुको कुल गाहषस््य उत्पादनमा लजुम्बनी प्रदेशको वहस्सा कछत रहेको ि?   

उिर : १४.१ प्रछतशत  

– नपेाल राि बैङ्कले सावषजछनक (सन ्२०२३ जनवरीमा) गरेको आछथषक वर्ष २०७८/७९ मा लजुम्बनी प्रदेशको 
आछथषक गछतववछि अध्ययन प्रछतवेदनले सो त्य प्रस्ततु गरेको। प्रछतवेदनले प्रदेशगत वहसाबले कुल गाहषस््य 
उत्पादनमा लजुम्बनी तेस्रो ठूलो योगदानकताष बनकेो। 

– समीक्षा अवछिमा लजुम्बनी प्रदेशको आछथषक वृवर्द्दरमा समेत केही सिुार आएको देजखएको। आछथषक वर्ष 
२०७७/७८ मा सो प्रदेशको आछथषक वृवर्द् ३.९ प्रछतशत रहेकोमा समीक्षा वर्षमा ५.४ प्रछतशत रहन ेअुनमान राि 
बैङ्कको रहेको। 

– देशको समि कृवर्, उद्योग र सेवा क्षेिमा लजुम्बनी प्रदेशको वहस्सा क्रमशः १७.३ प्रछतशत, १५.८ प्रछतशत र 
१२.५ प्रछतशत रहेको। 

– प्रदेशको कुल गाहषस््य उत्पादनमा ५४.५ प्रछतशत योगदानसवहत सेवा क्षेि उच्च योगदान गने क्षेिका रूपमा 
रहेको । त्यस्तै कृवर् क्षेिको ३०.१ र उद्योग क्षेिको १५.४ प्रछतशत योगदान रहेको ।  

– देशछिि बैङ्क तथा वविीय संस्थाबाि सङ्कछलत कुल छनक्षपेमा ८.३१ प्रछतशत वहस्सासवहत यो प्रदेश छनक्षपे सङ्कलनमा 
दोस्रो ठूलो प्रदेशका रूपमा रहेको । 

३. प्रछतछनछि सिाको सिामखुमा को छनवाषजचत िएका िन ्?  

उिर :  देवराज जघछमरे  (२०७९ माघ ५ को प्रछतछनछि सिाको बैठकमा १६७ मतका साथ जघछमरे सिामखु 
छनवाषजचत, उनका प्रछतस्पिी नेपाली कांिसेकी ईश्वरीदेवी न्यौपानेले १०० मत प्राप्त।)  

(संकलन/प्रस्ततुकताषः  िंक के.सी.) 
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गोठे मि र भकारो सुधार 
 

गोठे मल गाई िैसीको मलमूि, घासँपातका अवशेर् र 
सोिरलाई गोठ नजजकै राखेर तयार गररन ेमल हो। नपेालमा 
उत्पादन र प्रयोग हनु े मखु्य प्राङ्गाररक मल हो। गाई िैंसी 
गोबर, वपसाव, सोिर र अन्य घाँसपातका अवशेर्लाई छमसाई 
वा नछमसाई तयार गनष सवकन्ि। वकसानहरुका लाछग उपयिु 
र परुानो पर्द्छत हो। गोठे मल खेतीपातीका लाछग िेरै राम्रो 
माछनन्ि। गाईिैसीबाि प्राप्त हनु े नाइरोजनको ८०% 
मलमूिमा हनु्ि। यो खेतीपातीका लाछग महत्त्वपूणष पोर्ण तत्व 
हो। गोठे मलको प्रमखु स्रोत गोबर, वपसाव, सोिर िएकोले 
मलमूिलाई संरक्षण गरर मल तयार गनुषपिष। खेतीपातीका 
लाछग गोठेमललाई सदपुयोग गरर उत्पादन छलन सवकन्ि। 
गोठेमल जनुसकैु बालीका लाछग उपयिु माछनन्ि। 
गोठेमललाई खेतबारीमा डोकेउँदा लामो समयसम्म सकुाउन ु
हदैुन। तत्काल खनजोत गरर मािोमा छमसाउन ुपिष। वकनिन े
यसमा रहेको पोर्ण तत्व छबनास हनु्ि।                     

         

िकारो सिुार परम्परागत िकारोलाई सिुार गने कायष हो। 
िकारो सिुार गनुष िनकेो गाई िैसी बाँध्न े ठाउँबाि वपसाव 
(मूि)लाई चहेुर जान नददई संरक्षण गने तररकालाई नै िकारो 
सिुार िछनन्ि। यसरी िकारो सिुारले गाई िैसीको स्वास््यमा 
सिुार आउनकुा साथै गोबर र गहतु पछन संरक्षण हनु ेगदषि।  

 

अब मूि वकन बढी महत्वपूणष ि त? यो यसकारण महत्वपूणष 
ि वक गोबर मलमा िन्दा दोब्बर नाइरोजन मूिबाि प्राप्त 
हनु्ि।यसको महत्व थाहा निएका कारणले गोबरलाई 
प्राथछमकता ददई मूिलाई वास्ता गदैनौ। यदद गाईिैसी बस्न े

गोठमा 
मूि 
संकलन 
हनु े ठाउँ 
बनाई 
राख्न े वा 
मूिलाई 
खेर जान 
नददन 

बस्न े ठाउँमा सोिर प्रयोग गरेमा मूि खेर जानबाि बचाउन 
सवकन्ि। यदद हामीहरुले गाई िैंसीहरुलाई १०० प्रछतशत 
नाइरोजन प्राप्त हनु े घॉस दाना ददयौं िन े २० प्रछतशत 
नाइरोजन गाई, िैसीको पोर्णमा प्रयोग हनु्ि िन े बॉकी ८० 
प्रछतशत मल, मूिबाि बावहर छनस्कन्ि। जसमध्ये २८ प्रछतशत 
गोबरबाि र ५२ प्रछतशत मूिबाि बावहर आउँि। यो प्रमाजणत 
हनु्ि वक वपसाबमा बढी नाइरोजन पाइन्ि। हामीहरुले यो 
वपसाब संकलन गरी कम्पोष्ट खाडलमा छमसाएर कम्पोष्ट तयार 
गनष सवकन्ि।बोिववरुवालाई राम्रो नाइरोजन प्राप्त हनु्ि। 
त्यसैले बोिववरुवाको लाछग मूि अछत उपयोगी र महत्वपूणष 
ि। 

 

िकारो सिुार उर्द्शे्य 

o गणुस्तरीय मलको उत्पादन तथा प्रयोगमाफष त ् प्रांगाररक 
उत्पादनलाई जोड ददन।े 

o रासायछनक मलको प्रयोग कम गरी कृवर् उत्पादन लागत 
घिाउन।े 

o ददगो कृवर् ववकास गरी खाद्य सरुक्षामा योगदान पयुाषउन।े 

o आरामदायी िकारो छनमाषण गने। 

o पशजुन्य पदाथष उत्पादनमा बवृर्द् गने। 

o सिुाररएको गोठ छनमाषण गने । 

२. गहतु संकलन खाडल बनाउन।े 

३. गहकुो िसुा, पराल, स्याउला, सोिरजस्ता गहतु सोस्न े
खालका सोतरको प्रयोग गोठमा र मल पल्िाउन े स्थानमा 
गने। 

४. वहउँदको समयमा राम्रो घाम लाग्न े स्थानमा िकारो 
बनाउन े ता वक पशलेु घाम ताप्न सकोस,् जसले गदाष दिु 
उत्पादनका लाछगका लाछग प्रकाशको राम्रो िछूमका हनु्ि। 

प्रस्तछुत : नारायण ओली, नायव पश ुसेवा प्राववछिक
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कायाषलयबाि प्रकाजशत ववछिन्न सूचनाहरु 
 

भूरे्म गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  
खाबाङबगर, रुकुर्म (पूवध) 

लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल 

 

बहुके्षत्रीय पोषण योजना अन्तर्गत महहला सहकारी वा समूहमा आय-आजगनका लाहर् अनुदान सम्बन्धी १५ हदने सूचना  

प्रथम पटक सूचना प्रकाहित : २०७९/०९/२६ 

 

यस भमेू गाउँपालिकाको चाि ुआ.व २०७९/८० मा सञ्चालित कायषक्रम बहुके्षत्रीय पोर्ण योजना कायषक्रम अन्तगषत मलहिा सहकारी वा समहूमा अनुदान लवतरणका िालग भूमे 

गाँउपालिका के्षत्र लभत्र रहकेा मलहिा सहकारी वा समहूमा अनदुान लवतरण गने कायषक्रम रहकेोिे तपलसिको शतष बमोलजम रहने गरी प्रस्ताव पेश गनुष हुन सबनबलन्धत सबोको 

जानकारीका िालग यो सचूना प्रकाशन गररएको छ । रीतपूवषक र तोलकएको समय सीमा लभत्र प्राप्त नभएको प्रस्ताव उपर कुनो कारबाही हुने छोन । 

तपहसल :  

क) प्रस्ताव छनौटको आधार :  

१. स्थानीय तह लभत्र रहकेा दलित तथा जनजालत समदुायमा लक्रयालशि सालवक मलहिा लवकास कायषक्रमबाट प्रवलधषत मलहिा सहकारी  

    मध्ये सनुौिो हजार लदनका घर पररवारिाई फाइदा पगु्ने सहकारी तथा समहू, 

२. सहकारीहरु नभएमा सोही प्रकृलतका सालवक मलहिा लवकास कायषक्रमबाट प्रवलधषत मलहिा समहू वा स्वास््य आमा समहू,  

३. स्थानीय तहमा उत्पादन भएका वस्तहुरुको उपयोग र पररवार तहको  जनशलि प्रयोग गरी व्यवसाय सञ्चािन गररने प्रस्ताव, 

४. बहुके्षत्रीय पोर्ण योजनाबाट प्राप्त अनदुानको रुपमा पररचािन हुने प्रलतवधता भएका प्रस्ताव, 

५. मलहिा सहकारीको हकमा प्रचलित काननू बमोलजम दताष भई सबनबलन्धत स्थानीय तह कायष के्षत्र भएको र मलहिा समहूको हकमा   

    स्थानीय तहमा दताष भएको हुनपुनेछ ।  

 

ख) प्रस्ताव छनौटको मापदण्ड तथा स्चालन  

स्थानीय तहिे लवपन्न समदुायका सनुौिा हजार लदनका घरपररवार िलक्षत आयआजषनका लक्रयाकिाप सञ्चािन गनष सरुुवाती पूँजी उपिब्ध गराउन दहेाय बमोलजम मलहिा सहकारी 

वा समहू छनौट गने : 

१. लवपन्न समदुायका मलहिाहरुको पणूष सहभालगता र नेततृ्वमा स्थानीय तह लभत्र सञ्चािनमा रहकेा मलहिा सहकारी मध्येबाट कुनो एउटा सहकारी संस्था वा समहू छनौट गने, 

२. स्थानीय तहमा मलहिा सहकारी संस्था लक्रयालशि नभएको अवस्थामा सहकारी लनकाय: मलहिा लवकास कायषक्रम, गररबसँग लवशे्वश्वर कायषक्रम, स्थानीय लवकास कोर्, स्थानीय 

शासन तथा सामदुालयक लवकास कायषक्रम, नागररक सचेतना केन्र, कृलर् लवकास, पश ुसेवा, घरेि ुलवकासको समन्वय र सहजीकरणमा सञ्चािनमा रहेका मलहिा समहूिाई क्रमश: 

प्राथलमकताका आधारमा छनौट गने । यस प्रकारका मलहिा समहू समेत नभएको अवस्थामा लवकास साझेदार तथा गोर सरकारी संस्थाको सहजीकरणमा स्थापना भई लवगत दईु वर्ष 

दलेि लक्रयालशि रहकेा मलहिा समहू मध्येबाट समेत छनौट गनष सलकने, 

३. मलहिा सहकारीको हकमा प्रचलित काननू बमोलजम दताष भई सबनबलन्धत स्थानीय तह कायषके्षत्र भएको र मलहिा समहूको हकमा स्थानीय तह तथा वडा कायाषियमा सलूचकृत 

भएको हुनपुने,  

४. अनदुान प्राप्त गने मलहिा सहकारी वा मलहिा समहूिे सामलूहक वा व्यलिगत रुपमा व्यवसाय सञ्चािनका लक्रयाकिापहरु गने  व्यवस्था लमिाउने,  

५. यस बुँदा बमोलजम मलहिा सहकारी वा समहू छनौट गदाष सरकारी लनकायबाट हािसबनम अनदुान प्राप्त नभएको सहकारी तथा समहूिाई प्राथलमकता लदने,  

 

र्) अनुदान व्यवस्था:  

१. छनौट भएको मलहिा सहकारी वा समहूका २५ जना सदस्यिाई प्रलत सदस्य रु. २५ हजारका दरिे हुने एकमषु्ठ रकम रु. ६ िाि २५ 

    हजार अनदुान प्राप्त हुने, 

२. छनौट भएको एक सहकारी वा समहूसँग स्थानीय तहिे सबनझौता गरी एकमषु्ठ अनदुान उपिब्ध हुने, 

 

नोट: हालसम्म कुनै संघ संस्थाबाट अनदुान प्राप्त नभएका सहकारी वा समहूलाई प्राथममकता मदइने छ । साथै थप जानकारीका लामि ममहला, बालबामलका तथा समाज कल्याण 

इकाई प्रमूख श्री धमनषा पनु मिर सम्पकक  नं ९८६५१२७८८४ मा सम्पकक  िनुकहोला ।  
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कायाषलयबाि प्रकाजशत ववछिन्न सूचनाहरु 
INVITATION FOR BIDS 

 
Bhume Rural Municipality 

Office Of The Rural Municipal Executive 

Khabangbagar,Rukum (East) 

Lumbini Province,Nepal 

Invitation for Bids for the construction work under the below mentioned contract. 

First Date of Publication: 2079/10/05 B.S (2023/01/20 A.D) 

1. Bhume Rural Municipality (BRMO) invites electronic bids from Nepalese eligible bidders for the below mentioned Contracts under 

National Competitive Bidding procedures.  

2.  A complete set of Bidding Documents may be downloaded by visiting PPMO e-GP system 

www.bolpatra.gov.np/egp. 

3. Sealed bids must be submitted though electronically to the office BRMO Khabangbagar, Rukum (East) on or before 12:00 Noon on 

2079/10/22 B.S (2023/02/05 A.D). Bids received after this deadline will be rejected automatically. 

4.  The bids will be opened in the presence of Bidders' representatives who choose to attend at 15:00 on 2079/10/22 B.S (2023/02/05 A.D)  at the 

office of BRMO Khabangbagar, Rukum (East). Bids must be valid for a period of 45 days after bid opening and must be accompanied by a bid 

securityamounting to a minimum of the below mentioned amount which shall be valid for 30 days beyond the validity period of the bid. 

5. All other terms and conditions will be as per the Nepal’s Government Prevailing Public Procurement Act 2063 and Regulations 2064 

including all amendments. 

6. Bhume Rural Municipality Office (BRMO) Khabangbagar, Rukum (East ) reserves the right to accept or reject, wholly or partly any or all 

the Bids without assigning any reason, whatsoever.  

  Name of the Bank: Citizens   Bank International Ltd.  , Bhume branch 

                  Name of Office:Bhume Rural Municipality, Khabagbagar,Rukum(East) 

 For Bid Document  For Bid Security  

A/c name GA 1.1 BhumeGa.PaAantarikRajaswaKhata GA 3 Bhume Ga.pa. DharautiKhata  

A/c No. 0780100000001202 0780100000030201 

7.  The Name and identification no of the contracts are as follows.  

S.N. Description of 

Works 

Contract ID  Estimated Amount (with VAT in 

NRs.) 

Bid Document 

Fee (NRs.) 

Bid Security 

Amount(NRs.) 

1 Nakhe-Simkhola Road 

Upgreading and 

Maintenanc Work    

EGP/BRMO/SQ/W-

15/2079-80 

9,39,467.50|-( Nine Lakh  Thirty nine 

thousand four hundred sixty  seven 

rupee and fifty paisa    only) 

 

1,000.00|- (One   

thousand only) 

23,500.00|-( Twenty three 

thousand five hundred  

only) 

           

For Chief Administrative Officer 
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उपभोक्ता तथा व्यापारी वर्गमा भूमे र्ाउँपालिका, रुकुम (पूवग) को अलपि ! 
 

१) कारोबार स्थलर्मा साइनबोर्ध , रू्मल्य सूची भए नभएको हेने बानी बसाल ौं । प्यालकङर्मा 

अलिकतर््म खुद्रा रू्मल्य (MRP), उपभोग्य अवलि (Best Before BB) हेरेर र्मात्र सार्मान 

खररद गर ौं ।  

२) प्यालकङ सार्मानर्मा लेबल, उत्पादकको नार्म, ठेगाना, वसु्तको ब्याच निर, त ल, उत्पादन 

लर्मलत र उपभोग्य लर्मलत हेरेर र्मात्र सार्मान खररद गर ौं ।  

३) उत्पादन लर्मलत, उपभोग्य लर्मलत नभएको वा केररे्मट गरेको वा पुनः  लेबललङ गरेको वसु्त 

खररद नगर ौं ।  

४) औषिी  तथा औषलिजन्य  पदाथधहरको प्यालकङर्मा उपभोग्य लर्मलत र प्रयोग गने तररका 

छ/छैन हेने बानी बसाल ौं ।  

५) वसु्त उत्पादन गदाध प्रयोग भएका कच्चा पदाथध , भण्डारण लवलि, उपयोग गने तररका छ/छैन 

हेने बानी बसाल ौं ।  

६) सार्मान खररद गदाध लबल पाउनु उपभोक्ताको अलिकार हो । वसु्त तथा सेवा खररद गदाध 

अलनवायध रुपर्मा प्यान वा भ्याट लबल ललने बानी गर ौं ।  

७) कर्मसल उपभोग्य वसु्त वा सेवाको प्रयोगबाट कुनै हानी नोक्सानी भएर्मा पाललका वा 

सिम्बित लजल्ला प्रशासन कायाधलयर्मा उजुरी गर ौं ।  

८) अखाद्य वा कर्मसल उपभोग्य वसु्त तथा सेवाको लबक्री लवतरण भएर्मा स्थानीय प्रहरी 

कायाधलय वा लजल्ला प्रशासन कायाधलय वा नलजकको गाउँ/नगरपाललका वा आपूलतध 

व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता लहत सौंरक्षण लवभागर्मा उजुरी गर ौं  । 

९) व्यवसाय दताध गरेको व्यवसायीसँग र्मात्र सार्मान खररद गने बानी बसाल ौं ।  

१०) उपभोक्ता लहत लवपररत हुने कुनै कायध भएको थाहा भएर्मा नागररक खबरदारी गर ौं । 

 

भूरे्म गाउँपाललका 

गाउँ कायधपाललकाको कायाधलय 
खाबाङबगर, रुकुर्म (पूवध), लुम्बिनी प्रदेश, नेपाल 
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