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सम्पादकीय 

सकारात्मक थालनी 
 

यसै साता गोरखा जिल्लाको भिमसेन गाउँपाभलकाका 
अध्यक्ष लोकबहादरु बञ्जारासहहत िनप्रभतभनभिहरुले 
िमेू गाउँपाभलकाको अवलोकन भ्रमण गनुिुयो। 
भ्रमणका क्रममा िमेू गाउँपाभलकाको कायाुलय, वडा 
नं. ६ को महतजथित थयाण्ड मोडेलको सहहद 
थमाररका, यहाँको िौगोभलक अवथिा, हावापानी, 
िनिीवन, हवकास भनमाुण र कला संथकृभतका 
हवषयमा उहाँहरुले िानकारी भलनिुयो। टोलीलाई 
िमेू गाउँपाभलका अध्यक्ष होमप्रकाश शे्रष्ठ, उपाध्यक्ष 
सहवना बढुालगायत िनप्रभतभनभि र कमचुारी 
भमत्रहरुले थवागत गनुिुयो।यसरी िनप्रभतभनभिहरुले 
अवलोकन भ्रमण गरेर अनिुव आदानप्रदान गनु ु
सह्रानीय पक्ष हो। भिमसेन गाउँपाभलकाले 
सकारात्मक िालनी गरेको छ। 

 

आन्तररक पयटुकको रुपमा मातै्र होइन, 

अन्तरपाभलका अनिुव आदान प्रदानका हहसाबले 
पभन िनप्रभतभनभिहरुको भ्रमण सकारात्मक छ। यथता 
भ्रमण र िेटघाटले पयटुन प्रवर्द्ुनका सािै 
िनतालाई सेवा सहुविा ददने हवषय र कला 
संथकृभतको आदान प्रदानमा पभन महत्वपूण ु िभूमका 
खेल्दछ। त्यथतै थिानीय सरकार सञ्चालनमा एक 
अकाुको अनिुवले भनकै मर्द्त पगु्ने गदुछ।  

 

िमेू गाउँपाभलकाले हाम्रा प्राकृभतक, ऐभतहाभसक र 
परुाताजत्वक पयटुक थिल एवं कला संथकृभतको 
प्रवर्द्ुन गन ु आन्तररक भ्रमणको योिना बनाउन 
आवश्यक छ। त्यथतै, अन्य पाभलकाका 
िनप्रभतभनभिहरुलाई हाम्रो पाभलकामा बोलाएर 
अवलोकन भ्रमण गराउन आवश्यक छ। गोरखा 
भिमसेन गाउँपाभलकाको टोलीले शरुु गरेको यस 
सत्प्रयासमा हामी सबै सहिागी बनौं। 

प्रकाशक 
 

भूमे गाउँपाललका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्य) 

लुम्बिनी प्रदेश नेपाल 
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चौथो राष्ट्रपलि रलनङ लशल्ड फालु्गन ८ देम्बख शुरु हुने 

❖ बालाराम शेपालुी 

िमेू गाउँपाभलका थतरीय चौिो राष्ट्रपभत रभनङ जशल्ड 
प्रभतयोभगता २०७९ फाल्गणु ०८ देजख िमेू गाउँपाभलकाको 
बृहत रङ्गशाला िमूे–६, महतमा हनु ेिएको छ।  

 

राष्ट्रपभत रभनङ जशल्ड प्रभतयोभगता सञ्चालन, व्यवथिापन तिा 
भनदेशन सभमभतको माघ १७ गते बसेको भनणयु अनसुार िमू े
गाउँपाभलका वडा नं. ६, महतमा रहेको श्री िनिागभृत 
माध्याभमक हवद्यालय आयोिक हनु े गरी बृहत रंगशालामा 
रभनङ जशल्ड सञ्चालन हनु लागेको सभमभतका संयोिक तिा 
गाउँपाभलका अध्यक्ष होमप्रकाश शे्रष्ठले िानकारी ददनिुयो।  

 

प्रभतयोभगता यही फाल्गणु ८ गतेबाट सरुु हनु ेजशक्षा यवुा तिा 
खेलकुद शाखाका प्रमखु कौशल कुमार भतवारीले िानकारी 
ददनिुयो। भतवारीका अनसुार रभनङ जशल्ड प्रभतयोभगतामा 
छात्र–छात्रा िभलवल, छात्र–छात्रा कबड्डी, छात्र–छात्रा 
फुटवल, एथ्लेहटक्स ट्रयाकतफु छात्र– १०० भम, २०० भम, 

४०० भम, ८०० भम, १५०० भम र ३००० भमटरको दौड 
समावशे गररएको छ। त्यसैगरी छात्रातफु १०० भम, २०० 
भम, ४०० भम, ८०० भम, १५०० भम र ३००० भम समावशे 
गररएको छ। त्यसैगरी ररले छात्र–छात्रातफु ४x१००, 

४x४०० ररले समावेश गररएको छ।  

 

त्यसैगरी हफल्डतफु छात्रतफु हाइिम्प, लङिम्प, भत्रपलिम्प, 

ज्यावभलङ थ्रो, ८०० ग्राम सटफुट अभन छात्रातफु हाइिम्प, 

लङिम्प, भत्रपलिम्प, ज्यावभलङ थ्रो, ६०० ग्राम सटफुट 
समावशे गररएको सदथय चन्र रसाइलीले िानकारी ददनिुयो।  

 

बैठकमा संयोिक तिा गाउँपाभलका अध्यक्ष होमप्रकाश शे्रष्ठ, 

जशक्षा, यवुा तिा खेलकुद शाखाका प्रमखु कौशल कुमार 
भतवारी, सदथय रामबहादरु पनु, गंगा बढुािोकी, एकराि डाँगी, 
पहवता बढुािोकी, शोिा चन्द िापा, चन्र रसाइली समनु्र बढुा 
लगायतको उपजथिभत रहेको भियो। 
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गोरखा लभमसेन गाउँपाललकाका जनप्रलिलनलि भूमेमा 
 

गोरखाका िनप्रभतभनभिहरुले रुकुमपूवकुो िमेू गाउँपाभलकाको 
भ्रमण गनुिुएको छ। गोरखाको भिमसेन गाउँपाभलका 
अध्यक्ष लोकबहादरु बञ्जाराको नेततृ्वमा आएको भ्रमण 
टोलीले िमेू गाउँपाभलकाका हवभिन्न थिानको अवलोकन 
भ्रमण गरेको हो। 

 

टोलीले माघ १६ गते सहहद ददवसकै ददन पारेर िमू े
गाउँपाभलका वडा नं. ६ महतको थयाण्ड मोडेलको सहहद 
थमाररकामा पगेुर सहहदहरुलाई अभबर तिा माल्यापणु गरेको 

भियो। भ्रमण टोलीलाई 
गाउँपाभलका अध्यक्ष होमप्रकाश 
शे्रष्ठ, उपाध्यक्ष सहवना बढुा 
लगायतले थवागत गनुिुएको 
भियो। 

 

अवलोकन भ्रमण टोलीमा भिमसेन 
गाउँपाभलका अध्यक्ष लोकप्रसाद 
बञ्जारा, उपाध्यक्ष अमतृा अवथिी, 
प्रमखु प्रशासकीय अभिकृत 
जचत्रबहादरु अभिकारीलगायत 

िनप्रभतभनभि एवं कमचुारीहरुको सहिाभगता रहेको भियो। 

 

भ्रमण टोलीमा सहिागी भिमसेन गाउँपाभलका उपाध्यक्ष 
अमतृा अवथिीले अन्तर पाभलका मैत्री सम्बन्ि भबथतारमा 
भ्रमण भनकै फलदायी िएको बताउन ु ियो। भ्रमणमा 
आएको टोली िमेू गाउँपाभलकाको भ्रमणपभछ रोल्पातफु 
लागेको िमेू गाउँपाभलका उपाध्यक्ष सहवना बढुाले िानकारी 
ददनिुयो। 
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पक्की लसँढी लनमायण 
 

❖ बालाराम शेपालुी  
 

िमेू गाउँपाभलका वडा नम्बर ८ ओढारखोलादेजख 
मैकाडा िोड्ने पक्की भसभमन्टेड भसँढीको भनमाुण काय ु
सम्पन्न िएको छ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

गाउँपाभलकाको ५ लाख लगानीमा भसँढी भनमाुण 
गररएको हो। गत पसु १६ गतेदेजख काम शरुु गरेर 
माघ १२ गते सम्पूण ुकाम पूरा गररएको भसँढी भनमाुण 
सभमभतका सजचव गंगाप्रसाद खड्काले िानकारी 
ददनिुयो। 

 

बषाुको समयमा पानी परेर बाटो जचप्लो हनुे िएकाले 
पक्की भसँढी भनमाुण गररएको हो। उक्त बाटोमा भसँढी 
भनमाुण गररएपभछ थिानीय सरकारले राम्रो काम गरेको 
िन्दै थिानीयबासी खुसी िएका छन।् आगामी वष ु
गाउँपाभलकालाई िप बिेट माग गरी मैकाडा गाउँको 
सबैभतर भसँढीसहहतको बाटो भनमाुण गनुपुनेमा थिानीयले 
माग गरेका छन।् 

 

विद्यालयमा वििा खाजाको 

प्रभािकारिताबािे अनुगमन 
 

❖ बालाराम शेपालुी  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िमेू गाउँपाभलका वडा नं. ३ मा पन ेसामदुाहयक हवद्यालयको 
गाउँपाभलकाको टोलीले अनगुमन गरेको छ।वडाका बास ु
थमभृत नमनुा आिारितू हवद्यालय क्याङ्सी र टक्सार 
आिारितू हवद्यालय झमु्लाबाङमा गाउँपाभलका अध्यक्ष 
होमप्रकाश शे्रष्ठको नेततृ्वमा गएको टोलीले अनगुमन गरेको 
हो। 

 

ती हवद्यालयहरुमा सवाुहङ्गण हवकास समाि नपेालको ददवा 
खािाको व्यवथिा गदै आएको छ। सो क्रममा पाभलकाको 
अनगुमन टोलीले ददवा खािाको गणुथतर र प्रिावकाररताबारे 
िानकारी भलएको भियो। 

 

ददवा खािा कायकु्रमले हवद्यालयमा हवद्यािीको उपजथिभत 
संख्यामा वृहर्द् िएको पाएको गाउँपाभलका अध्यक्ष शे्रष्ठले 
बताउन ुियो। उहाँले पोभसलो र सफा खािाको व्यवथिापन 
गरेको िन्दै सवाुङ्गीण हवकास समाि नपेाललाई िन्यवाद 
व्यक्त गनुिुयो। 

 

अनगुमनमा अध्यक्ष शे्रष्ठ, भनभमत्त प्रमखु प्रशासकीय अभिकृत 
पे्रमप्रसाद िट्टराई, िमू े३ का कायवुाहक अध्यक्ष भनमकुमारी 
सनुार, थिानीय वहुर्द्जिवी िोगबहादरु पनु, गाउँपाभलकाका 
कमचुारी चन्र रसाइली, संथिाका कायकुारी भनदेशक सशुील 
गरुुङ, हविय लामालगायतको उपजथिभत रहेको भियो। 
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पर्यटकीर् के्षत्र माररङ र एकीकृि कृलि अनुसन्धान केन्द्र 
 

❖ चन्रभसंह शे्रष्ठ

 
नेपालको संहविान बमोजिमको राज्य संरचना अनसुार ५ 
नं. प्रदेश रुकुम (पूव)ु जिल्ला िमेू गाउँपाभलकाको वडा 
नं. २ र ७ को भसमानामा पने थिान हो माररङ। िनु 
समरुी सतहबाट २६४० भमटर उचाईमा कररब १५ 
हेक्टर क्षेत्रफलमा फैभलएको छ।  

 

अभिक उचाईमा रहेको थिान िएका कारण शरद 

ऋतमुा कररब ३ महहना िभत हहउँ िमेर िीविन्त ुतिा 
हवरुवाहरुको लाभग प्रभतकूल हावापानी हनुे िएपभन अरु 
मौसममा सहि रुपमा आवत िावत तिा बास बथन 
सहकन्छ।  

 

माररङको थवच्छ हावापानीमा, िवलाभगरी हहमश्रृङ्खला तिा 
भसथने र पिुा हहमालको सनु्दर दृष्यावलोकन गन ु
सहकन्छ। उक्त थिानबाट रोल्पाका िबाङ लगायत 
हवभिन्न थिान, रुकुम (पूव)ु जिल्लाको िमेू गाउँपाभलका 
र पिुा उत्तरगंगा गाउँपाभलकाका हवभिन्न थिानहरुको 
अवलोकन गन ु सहकन्छ। मध्यपहाडी लोकमागबुाट 

नजिकै िएकाले हाइहकङको लाभग पभन गभतलो गन्तब्य 
हो। 

 

उच्च थिानमा रहेकाले जचसो हावापानीमा कृहषका नया ँ
नयाँ प्रिाभतहरु परीक्षण गरी भबउँ बैकको रुपमा हवकास 
गन ु सहकने सािै वन तिा वनथपभत र वन्यिन्तहुरुको 
अध्ययन अनसुन्िान र अवलोकन गन ुसहकन ेसम्िावना 

सहहत िमेू गाउँपाभलकाले उक्त थिानलाई एकीकृत कृहष 
अनसुन्िान केन्रको रुपमा हवकास अगाभड बढाएको छ। 
हाल उक्त थिानमा हवभिन्न प्रिाभतका बोट हवरुवा रोप्ने, 
तरकारी बालीको परीक्षण गने, टनेल तिा ग्रीन हाउस 
भनमाुण गने, खानेपानी तिा भसंचाई सहुविा परु् याउने काय ु
सम्पन्न िैसकेको छ। 

 

माररङ अभतभि गहृ र अनसुन्िान केन्र प्रशासभनक िवन 
भनमाुण काय ु िैरहेको छ। उक्त थिानबाट नजिकका 
िबाङ गाउँ, महत यरु्द् हफचर, महत गाउँ, गनुाम र 
लाबाङ गाउँ, लकुुम काँक्री तिा तकसेरा, रुकुमकोट 
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लगायतका पयटुकीय थिानहरुमा पगु्न पभन सहकन्छ। 
िमेू गाउँपाभलकाको आभिकु, सामाजिक, सांथकृभतक महत्व 
बोकेको यस थिानलाई पयाुपयटुनको रुपमा हवकास गन ु
सहकन्छ।  

 

पयटुकीय थिल माररङ 

थिानः रुकुम  ) पूव ु(जिल्ला िमेू गाउँपाभलका 
वडा नं २ र ७ 

हवशेषता • समरुी सतहबाट २६४० भमटर 
उचाईमा १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा 
फैभलएको रमणीय ठाउँ 

• शरद ऋतमुा कररब ३ महहना 
हहउँले ढाक्ने 

• थवच्छ हावापानीमा भसथने हहमाल, 
पिुा हहमाल, िौलाभगरी हहमालको 
सनु्दर दृष्यावलोकन गन ुसहकन े

• उच्च थिलमा एकीकृत माररङ 
कृहष अनसुन्िान केन्र 

पहुँच, पूवािुार 
र अन्य 
सहुविाको 
अवथिाः 

• िमशुाला-बागतारे-गनुाम-माररङ 
सडकको पहुँच 

• शौचालय, खानेपानीको सहुविा 

प्रथताहवत 
गन्तव्य 
नजिकका अन्य 
आकषकु 
गन्तव्य 

• िबाङ 

• क्याङ्सी िनवादी हवद्यालय 
संग्रहालय, महत यरु्द् हफचर, 
लकुुम वथती 

• कमलदह रुकुमकोट, थयापू ु
पयटुकले समय 
व्यभतत गन ु
सक्ने आिार 

• मनोरम दृष्यावलोकन, हपकभनक 

• कृहष तिा वनथपभत अध्ययन 
अनसुन्िान 

लोकहप्रयता समरुी सतहबाट २६४० भमटर 
उचाईमा कृहष अनसुन्िान केन्र 

सरुक्षा 
प्रबन्ि/संरक्षण 

घेराबार निएको, कृहष प्राहवभिक तिा 
सहयोगी कमचुारीले भनयभमत हेरचाह 

हालसम्मको • हव.सं. २०६२ मा तत्कालीन 

िौभतक तिा 
हवत्तीय लगानी 
र प्रभतफल 

ने.क.पा. माओवादीद्वारा 
माररङलाई एकीकृत िनकम्यून 
कृहष फमकुो रुपमा थिापना गरी 
सरुुमा कररब ४०० िभत 
थयाउको बेना,ु कररब २०० िभत 
देवदारको बेनाु लगाइएको  

• उपापबाट ५०० बेनाु थयाउ, 

जिल्ला िसंूरक्षण कायाुलयबाट २ 
वटा पोखरी, जिल्ला कृहष हवकास 
कायाुलयबाट खानपेानी तिा 
भसंचाईका लाभग पाइप, एकवटा 
मलखाद र द्वन्द्व प्रिाहवत 
कायकु्रमबाट नमूना बाख्रा फम ु
थिापना 

• गाउँपाभलकाद्वारा कृहष अनसुन्िान 
केन्रको थिापना गरी आल,ु 
तरकारी लगाउने, बारी खन्ने, 
भबरुवाको गोडमेल र संरक्षण गने, 
खानेपानी तिा भसंचाई संरचना 
भनमाुण 

• प्रशासभनक िवन, अभतभि गहृ, 
गेट, पदमाग ु र बगैचा भनमाुण, 
िमू्या पूिाको फूल चढाउन े ठान 
भनमाुण  

हवकास गन ु
सहकन े
सम्िावना 

• कृहष अनसुन्िान केन्रको 
थतरोन्नभत र कृहष हवउहविनको 
उत्पादन, प्रशोिन र बिारीकरण  

• हवभिन्न थिानहरुमा हपकभनक 
थपट, टेन्ट थपट बनाउने, कृभत्रम 
पोखरी तिा काठको पलु बनाउन े

• योिनावर्द् तररकाले वनथपभत 
िोनहरु भनमाुण गने 

• उच्च थिानमा हवभिन्न भबउको 
अनसुन्िान, िभडबटुी खेती, 
ग्रीन/फु्रट कररडोर भनमाुण गने 
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 अनाथको सहारा बनै्द जनर्ादी लर्द्यालर् 
  

❖ हवक्रम पररयार 

िनयरु्द्को समयमा 
माओवादीले रुकुमका 
पूवी क्षेत्रमा पभन 
िनवादी घमु्ती जशक्षा 
लागू गररएको भियो। 
आन्दोलनका सहहद 
पररवार, घाइते, 

अपांगता िएका 
व्यजक्त, बेपत्ता र 
पूणकुालीन माओवादी 
कायकुताुका छोराछोरीलाई राज्यको भनगरानीबाट िोगाउन 
र िनवादी जशक्षाको थिापना गन ुयथतो जशक्षा लागू गरेको 
बताइयो।  

 

िनवादी हवद्यालय बने पभन। अहहले ती सामदुाहयकमा 
रूपान्तरण िए। अहहले त्यथतै हवद्यालय अनाि 
बालबाभलकाको संरक्षणमा पभन लागेका छन।् िनवादी 
जशक्षा अध्ययन गराइएको हवद्यालयमा अहहले अनाि 
बालबाभलका पढ्छन।्  

 

रुकुम पूवकुो िमेू गाउँपाभलका भनवासी वीरमान सनुार 
भबपन्न पररवारका सहाराहवहीन छात्र हनु।् उनी अहहले 
िमेू गाउँपाभलका ३ क्याङसीमा रहेको सहहद बास ुथमभृत 
नमनुा आवासीय हवद्यालयमा बथने र पढ्न ेगछुन।् उनको 
खाने, बथने र हेरचाह गनेसमेत गाउँपाभलकाले व्यहोरेको 
छ। उनले अहहले असहायको अनिुभूत गनु ुपरेको छैन। 
उनको पढाइको गणुथतरमा समेत सिुार आएको छ। 
उनी मातै्र होइन, उनीसँगैका ४ छात्रा र १ छात्र गरी 

िम्मा ५ िना अनाि, असहाय र हवपन्न सािीहरू पभन 
छन।् 

 

संघीयता कायाुन्वयनको पहहलो अभ्यासमै थिानीय 
सरकारले यो कामको िालनी गरेको भियो। यसलाई 
अहहले पभन गाउँपाभलकाले भनरन्तरता ददँदै िप व्यवजथित 
गदै लगेको छ। असहाय र हवपन्नको चपेटामा परेका 
बालबाभलकालाई उनीहरूको मौभलक हक सभुनजित हनुे 
गरी हेरचाह र शैजक्षक गणुथतरमा हवकास गरेको जशक्षक 
रमेश भबक बताउँछन।्  

 

तत्कालीन माओवादी आन्दोलनको बेला राज्य पक्षको 
दमनको भनगरानीबाट िोगाउन र आफ्नो िनवादी जशक्षा 
थिाहपत गने उद्देश्यले रुकुम जिल्लाका हवभिन्न आिार 
इलाकाहरूमा घजुम्त अभियान टोलीले हवद्यालय चलाएको 
भियो। रुकुम पजिमको खारा, दलुी, पूभतुमकाडा र रुकुम 
पूवकुो भछपखोला लगायतमा रहेका िभूमगत हवद्यालयमा 
पाटीबाटै जशक्षकहरू पभन पररचालन गररन्थ्यो।  
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सोहीमध्येको एक भसथने गाउँपाभलका–२ को भछपखोलामा 
िनवादी हवद्यालयको सरुुवात हुँदा ५७ िना िभूमगत 
हवद्यािी भिए। 

 

तत्कालीन भछपखोला िनवादी हवद्यालयका प्रिानअध्यापक 
दगुाु गौतमसहहत ४ िना िभूमगत रूपमा रहेका िनवादी 
जशक्षक भिए। हवद्यािीलाई िन श्रमदान कायशैुलीमा िोडी 
िनताहरूबाट नै िनमूल्यांकनसहहतको परीक्षा प्रणालीसमेत 
लागू गररएको तत्कालीन िनवादी जशक्षकहरूको मोचाु 
सम्हालेका दगुा ु गौतमले बताए। उनका अनसुार राज्य 
पक्षप्रभत नकारात्मक िाव िोगाउने र िनमैत्री सेवा 
समपणुका पाठ्यपथुतक तयार गररन्थ्यो। त्यही अनसुार 
पढाइन्थ्यो। त्यभतबेला सबैिन्दा बढी भसमान्तकृत, दभलत 
िनिाभत र अन्य उपेजक्षत उत्पीभडत समदुायका 
छोराछोरीलाई जशक्षा ददन र हवद्यालयमा आउन प्रेररत 
गररन्थ्यो। 

 

२०६१ सालमा थिापना िएको यस िनवादी भबद्यालयमा 
माओवादीले भनमाुण गरेका पाठ्यक्रमहरूको अध्ययन 
हनु्िे। ती पाठ्यक्रम अहहले संग्रहालयमा राजखएको छ 
िन ेउक्त िनवादी हवद्यालय २०६९/०७० मा सरकारी 
शैजक्षक संथिामा मि ु िएको भियो। अहहले सहहद बास ु
थमभृत नमनुा आिारितू हवद्यालय क्याङसीमा पठनपाठन 
हनु्छ िने आवासीय हवद्यालयमा आवाससहहतको व्यवथिा 
छ। यस ठाउँमा थिानीय सरकारबाट िनशजक्तको 
पररचालन र खेलमैदानलगायत िौभतक संरचना र 
आवासीय हक्रयाकलापमा २८ लाख खच ु िइसकेको 
गाउँपाभलकाले िनाएको छ। 

 

त्यभतबेला हवद्यािीलाई श्रमप्रभतको सम्मान र महत्व, वगीय 
मजुक्तका लाभग बभलदानी िाव, उत्पादन प्रणालीमा भनिी 
थवाभमत्वको अन्त्य, वगीय िातीय िेदिावको अन्त्य र वग ु

दशु्मनप्रभतको घृणािाव हनुे उदेश्यले पाठ्यपथुतकको 
भनमाुण गररएको भियो।  

 

अहहले यस ठाउँको इभतहास िोगाउने र वतुमान 
पररजथिभतलाई हवकास गदै लैिान परुाना पाठ्यक्रम र 
संरचनाहरूलाई थिानीय पाठ्यक्रममा समावेश गने र 
भबपन्न अनाि बालबाभलकालाई पढाउने योिनासहहत काय ु
गरेको िमेू गाउँपाभलकाका अध्यक्ष होमप्रकाश शे्रष्ठले 
बताए। 

२०७९ माघ १५ आइतबारको अन्नपूण ुपोष्टबाट सािार 

न्यार्मा पहँुच 

सबलीकरणबारे अन्तरलिर्ा 
 

न्यायमा पहुँच सबलीकरणबारे िमेू गाउँपाभलकाथतरीय 
अन्तरहक्रया कायकु्रम सम्पन्न िएको छ। सहकमी 
समािको आयोिनामा माघ १५ गते आइतबार न्यायमा 
पहुँच सबलीकरण र पाभलकाथतररय न्यायका लाभग 
नागररक सञ्जाल गठनसम्बन्िी अन्तरहक्रया कायकु्रम 
िएको हो। 

 

द्वन्द्वपीभडतलाई सहि िीवनयापनका लाभग सहिीकरण 
गने, राज्यका तफुबाट उपलब्ि गराइने राहतलाई 
प्रिावकारी कसरी बनाउने लगायतका हवषयमा छलफल 
िएको भियो। गाउँपाभलका अध्यक्ष होमप्रकाश शे्रष्ठको 
प्रमखु आभतथ्यमा िएको कायकु्रममा पाभलका उपाध्यक्ष 
सहवना बढुा, भनभमत्त प्रमखु प्रशासकीय अभिकृत पे्रम प्रसाद 
िट्टराई, सब ै वडाका अध्िक्षहरु, महहला थवयम्सेहवकाहरु 
एवं द्वन्द्वपीभडत व्यजक्तहरुको उपजथिभत रहेको भियो। 

 

द्वन्द्वपीभडतहरुका क्षते्रमा काम गरररहेको समािले हवभिन्न 
सभमभतहरु गठन गरररहेको संथिाकी माया बोहराले 
बताउन ुियो। 
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९ 

गिल 

आमा 

नारायण ओली 
 

मलाई सम्झरे आि त िात लगायौ रे आमा। 

कहाँ गयौ ? खान आउ साँँझ डगायौ रे आमा। 

 

साहै्र सम्झकेी भियौ रे ससेुली हाल्दै मलाई नै, 
रुँँदा रुँँदै आखँामा आँँस ुखास बगायौ रे आमा। 

 

मेरो बाटो कुदा ुकुदै आजत्तएिथतो लाग्छ आि, 

साँझमा मरेो झल्को मटुुमा बास बसायौ रे आमा। 

 

आमाले घर आउ िनी बार-बार बोलायौ मलाई, 

आि छोराको मखु देख्न ेआस खसायौ रे आमा। 

 

खट्दै भिएँँ अझै प्रदेशी बनी आि फाँँसी चढाए, 

छोरा िन्दै भनिीव मदुा ुलास समायौ रे आमा। 

 

मकु्तक 

लसिंहदरबार 
 

भनमलु खड्का भनिलु 
 

खै कहहले गाउँ गाउँमा भसँंहदरबार आउँछ 

भबरामी मररसकेपछजँ थटेचर उपहार आउँछ। 

आशा नमानुहुोसँ् पीभडत िनता अझै पभन  

फेरर पाँच बषपुभछ नेताबाट नमथकार आउँछ। 

िँमेू गाउँपँाभलका ८ रुकुमपूव ु

 

गिल 

मनले जोडेको नािा 
 

जचत्रा बथनेत 
 

मनले िोडेको नातामा रहर देजखने रै ’ छ  

बाध्यात्मक त्यो बन्िनमा कहर देजखन ेरै ’ छ। 

 

भमलेर दईु मन मटुु बथन ेसनु्दर संसार 

झपुडी पभन त आभलसान घर देजखन ेरै ’ छ। 

 

तदाु द ु: खका िेलहरु िोडेर हातहरुलाई 

िङ्घार पभन त सािी नहर देजखने रै ’ छ। 

 

पलपल जचजन्तत िइददने उनकै भबषयमा न ै

पे्रममय जिन्दगी हर प्रहर देजखन ेरै ’ छ। 

 

नभमल्दा दईु मन मटुु यी रेटेर हृदयलाई 

अमतृ दददा भन साँँच्चै त्यो िहर देजखन ेरै ’ छ। 

दाङ 

 

काल्पलनक 
 

प्रदीप खड्का 
 

जिन्दगीमा कहहलेकाही ीँ मन ुमन लाग्छ 

आि आफूले आफैलाई हन ुमन लाग्छ। 

 

सनु्दरता यो भित्र कसैको आखँा लाग्यो 
भगद्दे यो निर देजख डन ुमन लाग्छ। 

 

िहाँ छ रङ्गीन संसार मेरो ठूलो चाहना 
ससेुलेर त्यो छाँगाबाट झन ुमन लाग्छ। 

 

काँगनुी त्यो छरेर िाल हफंिाएका हनु्छन ्

नकुमा िन्दा थवगमुा चन ुमन लाग्छ। 

 

जिन्दगीमा कहहलेकाही ीँ मन ुमन लाग्छ 

आि आफूले आफैलाई हन ुमन लाग्छ। 

दाङ हाल : पोत ुगुल 

 

बाल प्रभतिा थतम्िका लाभग अनरुोि 

िाइबहहनीहरु, तपाईंहरुले जचत्र बनाउँदा सेतो कागि (ह्वाइट 
पेपर) वा ड्रइङ पेपरमा बनाउन ुहोला। िसाु िएको कापीमा 
बनाएको तजथबर छाप्न योग्य हुँदैन।  

जचत्रको तल सानो अक्षरमा आफ्नो नाम, उमेर, कक्षा र 
हवद्यालयको नाम लेख्न निलु्नहुोला। 
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लोकसेवा आयोग, जशक्षक सेवा आयोग, हाजिरी िवाफ प्रभतयोभगताका लाभग उपयोगी 
१. प्रदेश सिामा देशकै पहहलो महहला सिामखुमा चयन हनु ेनेता को हनु ्? 

 नन्दा गरुुङ (कणालुी प्रदेश, नेकपा एमालेबाट समानपुाभतक)  

– प्रदेश सिाको २०७९ माघ १ मा बसेको बैठकमा सत्तारूढ गठबन्िनकी उम्मदेवार गरुुङले २४ मत प्राप्त गरी 
कणाुली प्रदेशको दोस्रो सिामखु र नपेालको इभतहासम ैप्रदेश सिामा पहहलो महहला सिामखु बन्न सफल। प्रदेश 
सिाको पहहलो कायकुालमा सात वटै प्रदेशमा सिामखु परुुष चभुनएका भिए।  

२. मिेश प्रदेश सिाको सिामखुमा को भनवाजुचत िएका छन ्? 

 रामचन्र मण्डल  

– हव.सं. २०७९ माघ ३ को बैठकमा सहिागी १०३ िना सदथयमध्य ेमण्डल (िनषुा भनवाुचन क्षेत्र १ (१), एमाले) 
को पक्षमा ७४ र हवपक्षमा २९ मत परेको। त्यथतै प्रदेश सिाको उपसिामखुमा िनमत पाटीका प्रदेश सिा 
सदथय बभबताकुमारी इसर भनवाुजचत िएकी। उनले माघ ३ मा बसेको तेस्रो बठैकमा उपजथित १०१ मध्य े७२ 
मत प्राप्त गरेकी। 

३. राििानीबाट सबैिन्दा नजिक राहष्ट्रय भनकुञ्ज िएको देश कुन हो ? 

 नेपाल 

– सन ्१९७२ मा आरक्षका रूपमा थिापना िई सन ्२००० (हव.सं. २०५८) मा भनकुञ्जमा पररणत िएको जशवपरुी 
राहष्ट्रय भनकुञ्जको क्षेत्रफल १४४ व.हक.भम. रहेकोमा हव.सं. २०६५ पौष २३ मा नागािुनु क्षते्रको १५ व.हक.भम. 
क्षेत्रफल गािी यसको क्षेत्रफल १५९ व.हक.भम. कायम िएको ।  

– हव.सं. २०२९ मा राहष्ट्रय भनकुञ्ज तिा वन्यिन्त ुसंरक्षण ऐन िारी िएको । 

– नेपालमा सवपु्रिम थिापना िएको राहष्ट्रय भनकुञ्ज जचतवन राहष्ट्रय भनकुञ्ज (हव.सं. २०३०) हो। 

– हवश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नपेालका दईु राहष्ट्रय भनकुञ्ज जचतवन राहष्ट्रय भनकुञ्ज र सगरमािा राहष्ट्रय भनकुञ्ज हनु।् 

– नेपालको सबैिन्दा ठूलो राहष्ट्रय भनकुञ्ज शे–फोक्सनु्डो (३५५५ व.हक.भम.) र सबैिन्दा सानो रा.भन. रारा (१०६ 
व.हक.भम.) रा.भन. हनु।् 

– बददुया राहष्ट्रय भनकुञ्ज सरुुमा कणाुली वन्यिन्त ुआरक्षका रूपमा थिापना िएको। पभछ बददुया वन्यिन्त ुआरक्ष 
नामकरण गररयो िने हव.सं. २०४५ मजङ्सर २० मा बददुया राहष्ट्रय भनकुञ्जका रूपमा घोषणा िएको।  

– अमेररकी संथिा वल्र्डल्यान्डको सहयोगमा थिापना िएको राहष्ट्रय भनकुञ्ज मकाल ुवरुण राहष्ट्रय भनकुञ्ज हो। 

– हवश्व राहष्ट्रय भनकुञ्ज सम्मेलन प्रत्यके १० वषकुो अन्तरालमा गन ेगररन्छ। 

४. सङ्घीय संसद् प्रभतभनभि सिाको उपसिामखुमा चयन हनु ेनेता को हनु ्? 

 इजन्दरा राना  

– प्रभतभनभि सिाको उपसिामखुमा सत्ता गठबन्िनका साझा उम्मदेवार राहष्ट्रय थवतन्त्र पाटीकी सांसद इजन्दरा 
रानामगर भनवाुजचत। २०७९ माघ ७ मा बसेको प्रभतभनभि सिाको बठैकमा रानाको पक्षमा १६६ िना सांसदले 
समिनु िनाएका भिए िन ेहवपक्षमा ९७ िनाको मत परेको भियो। सामाजिक सेवाबाट राम्रो पररचय बनाएकी 
रानामगर सहक्रय रािनीभतमा संलग्न िएको तीन महहनाम ैसङ्घीय संसद् प्रभतभनभि सिाको उपसिामखु बन्न सफल 
िएकी भछन।्   

   संकलन/प्रथततुकताुः  टंक के.सी.                                        गोरखापत्र दैभनकबाट सािार 
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जुनोलटक रोग सिन्धी केही जानकारी 
 

❖ नारायण ओली 
 

िनुोहटक रोग यथता प्रकृभतका रोगहरु हनु ् िनु पशबुाट 
माभनसमा र माभनसबाट पशमुा सजिलै एक अकाुमा सन ु
सक्दछन।् पशहुरुबाट न ैयथता रोगहरुको सफल भनयन्त्रणको 
लाभग िेटेररनरी ज्ञानको आवश्यक्ता पदुछ। संसारमा कररब 
१४०७ जिवाणहुरु माभनसको थवाथथ्यमा असर गन ुसकृय छन ्
िने ती मध्ये ५८ प्रभतशत िीवाण ु तिा हवषाणहुरु िनुोटक 
भित्र पदुछन।् त्यसमा पभन १७७ संख्यामा िीवाण ु र 
हवषाणहुरु अभत संवेदनशील पटक पटक प्रकट हनुे र घातक 
समहु (emerging and reemerging) भित्र वगीकरण गररएको 
छ।नेपालमा ५९ प्रकारका pathogens बाट िनुोहटक रोग 
लाग्ने गदुछन।् िसमा केही सूचीकृत िनुोहटक रोगहरु यस 
प्रकार छन।् 

 

१. Anthrax 

२. Brucellosis 

३. Japanese encephalitis  

४. Hydatidosis  

५. Neurocysticercoids  

६. Toxoplasmosis 

७. Viral influenza 

८. HPAI 

९. बडुफ्ल ु
१०. AMR 
११. भसहष्टशकोभसस 
१२. टक्सोपलाज्मोभसस 

 
ईन्फ्लनु्िा 
ईन्फ्लनु्िा हवषाणदु्वारा पन्छीमा लाग्न ेमाभनसमा पभन सन ुसक्ने 
महामारीको रुपमा फैभलने अत्यभिक मतृ्यदुर हनुे तिा अभत 
प्राणघातक संक्रामक रोग हो यसलाई घातक एभियन 
ईन्फ्लनु्िा (Highly pathogenic Avain influenza) पभन 
िभनन्छ।OIE ले प्रािभमकताको पहहलो सूची (Lista a Disease) 

मा राखेको र पश ुथवाथथ्य तिा पशसेुवा भनयमावली २०५६ 

को अनसूुची १० मा समावशे गररएका सीमाहवहीन पश ु
रोगहरुमध्ये वडु फ्ल ु रोग पभन एक हो। यसलाई Fowl 

Plague को नामले पभन जचभनन्छ। यो रोगको पहहचान सवपु्रिम 
पन्छीमा सन ्१८७८ मा ईटालीमा र माभनसमा सन ्१९९७ 
मा हङकङमा िएको भियो।तत्पिात ् यो रोग वडु फ्लकुो 
नामले प्रचाररत ियो। नपेालमा यो रोग पहहलो पटक हव.सं. 
२०६५/१०/०३ मा मेचीनगर नगरपाभलका १० झापामा 
आउटबे्रक िएको भियो। 

 

कारण  
RNA समहुको Orthomyxoo हवषाणअुन्तगतु Influenza A, B र 
C प्रिाभतका हवषाणहुरु मध्य A प्रिाभतका हवषाणलेु गदा ु वडु 

फ्ल ु रोग लाग्दछ िन े Influenza B र C ले केवल माभनसमा 
मात्र मौसमी रुघाखोकीको रुपमा लाग्दछ र सामान्य असर 
गदुछ यो त्यभत घातक हुदैँन। मौसमी रुघाखोकी भछटो सन ु
सक्ने क्षमताको हनु्छ िन े ईन्फ्लनु्िा A भछटो मान ु सक्ने 
क्षमताको हनु्छ। 

ईन्फ्लनु्िा A हवषाणकुा हवभिन्न उप प्रिाभतहरुमध्य ेH5N1 (Asia) 

र H7N7(Europ) ले मात्र माभनसमा रोग लागेको पाइएको छ। 
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रोग सन ुमाध्याम 

❖ हाँसको सलुीमा रोगका हवषाणहुरु कजम्तमा ९० ददनसम्म 
बाँच्छन ्र सलुी भमभसएको प्रदहुषत पानी दाना न ैरोग साने 
मखु्य माध्याम हो।  

❖ हवषाण ु िएको हाँसको १ ग्राम सलुीमा १० लाख 
चराचरुुङ्गीलाई संक्रमण गन ुसक्ने हवषाणहुरु हनु्छन।् 

❖ रोगको संक्रामक अवभि २-१४ ददनको हनु्छ। 

 
लक्षणहरु 

❖ अभत तीक्ष्ण तररकाले अकथमात िेरै कुखुराहरु (१००% 

सम्म) कुन ै पभन लक्षन नदेखाई एकैचोटी एक-दईु ददन 
भितै्र मने। 

❖ श्वासप्रश्वासमा कदठनाई िै याुल/भसंगान बगाउन े घ्यार 
घ्यार गन े खोक्न े र भछक्ने।(Low/Mild Pathogenic 

Avian Influenza)  
❖ आखँा रातो तिा भििेको हनुे। 
❖ टाउको सजुन्नने। भसउर लोती सजुन्नने। 
❖ बढी उमेरका कुखुराको घाँटी बटाररने।आंजशक वा पूण ु

पक्षघात हनुे।शररर दल्न ेघमु्न ेतसनु ेर काम्ने। 
 

रोग भनदान  

१ इभतहास हववरण र लक्षणबाट  

२ पोष्टमाटुम परीक्षणबाट 

३ प्रयोगशाला परीक्षण  

 

उपचार  

❖ माभनस तिा कुखरुामा यसको हवशेष उपचार छैन। 
❖ मानवमा फ्लकुो लक्षण देजखन हवजत्तकै जचहकत्सकसँग 

सल्लाह भलन ुपदुछ। 
❖ जचहकत्सकको सल्लाह अनसुार फ्लकुो लक्षण देजखएको 

३६ घन्टा भित्र Antiviral Drugs प्रयोग गनु ुपदुछ। 
• Amantsdine & Rimantadine (Older drugs) 
• Antiflu (Oseltamivir)-CIPLA-India 
• Fluvir (Oseltamivir)tablets - GenX-India 
• Relanza (Zenamivir) Inhalation -GenX-India 
• Tami Flu (Oseltamivir Phosphate) Tablet-Imported 

 

हवदेशमा एजन्टिाइरल औषिीहरु प्रयोग गररन े िए तापभन 
नेपालमा हालसम्म रोग देखा नपरेकोले औषिी महंगो िएको र 
नकारात्मक असर बढी हनु ेिएकोले प्रयोगमा छैन। 

रोकिाम 

❖ िनचेतना अभिवृहर्द् गन ु थवाथथ्य जशक्षा सम्पे्रषण गनु ु
पदुछ। 

❖ कुखरुा फाम ु र ह्याचरीहरुमा िैहवक सरुक्षका उपायहरु 
अपनाउन ुपदुछ। िथतै बाह्य व्यजक्तको प्रवशे भनषिे गने 
र फामकुो मूल प्रवशेद्वारमा न ैभनयभमत फमाुभलन वा अन्य 
प्रभतिैहवक राख्न ेव्यवथिा भमलाउन ुपदुछ। 

❖ शंकाथपद अवथिाका चराचरुुङ्गीहरुलाई भनगरानीमा राख्न ु
पदुछ र त्यसको ओसार-पसार गन ुददन ुहुँदैन। 

❖ रोग देजखएको मलुकुबाट चराचरुुङ्गी मास ुअन्डालगायतका 
कुन ै पभन रोगाण ु वाहकहरुको आयातमा बन्देि लगाउन ु
पदुछ।  

❖ केटाकेटीलाई घरपालवुा पन्छीहरु, आवास क्षेत्रमा आउन े
चराचरुुङ्गीसगँ खेल्न ददन ुहुदैँन। 

 

बड ुफ्ल ु

यो पन्छीहरुमा लाग्न ेAcute, Infectious, Viral Disease हो। 
यो रोग रतु फैलन सक्न े भबरामी दर र मतृ्यदुर बढी हनु े र 
कुखरुाबाट माभनसमा पभन सन ु सक्न े िेरै खतरनाक िएकोले 
यसलाई Highily pathogenic Avain Influnza वा Fowl plague 

पभन भिभनन्छ। यस रोगबाट हवशषेगरी कुखुरा टकी वट्टाई 
आदद चराहरु बढी संवेदनशील हनु्छन ् िन े हयनको अलावा 
हाँस तिा िंगली चराहरु लक्षण नदेखाई रोग वाहकको काम 
गन ुसक्छन।् सन १९१८-१९ मा थपनेमा फैभलएको रूघाले 
४ करोडको मतृ्य ुिएको भियो। यसलाई थपेभनस फ्ल ुिभनएको 
भियो िनु H1N1 का कारण िएको आशंका गररएको 
छ।H1N1 लाई Mother of bird flu िभनन्छ।  

 

सन ्१९५७-५८ एभसयामा फैभलएको रुघा H2N2 ले १० देजख 
२० लाख माभनसहरुको मतृ्य ु िएको भियो। चराहरुमा 
सवपु्रिम यो रोग इटालीमा सन ् १८७८ मा देजखएको भियो 
िने हाल चचाुमा आएको H5N1 वडुफ्ल ुिाइरस सन १९६२ 
मा दजक्षण अहफ्रकामा देखा परेको भियो।  

सन ् १९६८-६९ सम्म हङकङमा फैभलदा (H3N2) यसलाई 
हङकङ फ्लकुो नाम ददइएको भियो।हङकङमा यसले कररब ७ 
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लाख माभनसको मतृ्य ुिएको भियो। यो रोग सन ्२००३ मा 
नेदरल्यान्डमा फैभलदा १ िना पश ु जचहकत्सकको समेत ज्यान 
भलएको भियो। 

नेपालमा यो रोग पहहलो पटक मेचीनगर 
नगरपाभलका-१० मा आउटबे्रक िएको 
२०६५/१०/२ (सन ्२००९/१/१६) मा पहुष्ट 
िएको तिा पनुः २०६५/११/०९ गते झापा 
जिल्लामा न ै दोस्रो पटक आउटबे्रक िएको 
भियो तर तरुुन्त सतकुताका साि भनयन्त्रण 
गररयो। त्यसपिात काथकी, जचतवन, बाँके, 

रुपन्देही, दाङ, नवलपरासी, कैलाली (टीकापरु) , 

िक्तपरु, काठमान्डौं, लभलतपरु लगायतका 
ठाउँमा आउट बे्रक िए पभन हालसम्म कुन ै
पभन मानवीय क्षभत िएको छैन। 

 

कारण 

यो रोग लगाउन े िाइरस RNA group को 
Orthomixo Virus family अन्तगतुका िैहवक 
हवशषेताका आिारमा टाइप- ए, बी र सी 
इन्फ्लनु्िा िाइरस समूहको कारण हालसम्म 
रोग देजखएको पत्ता लागेको छ। 

 

रोग सने माध्याम 

वडुफ्ल ुरोग सानमुा िंगली चराचरुुङ्गी, बसाइ सराई गन ेचरा 
तिा पानीमा हनुे चराहरु बढी जिम्मेवार हनु्छन।् पानी तिा 
भसमसार क्षेत्रमा बसोवास गन े हाँस र अन्य कभतपय 
िलपन्छीहरुमा इन्फ्लनु्िा िाइरस स्रोत (Reservoir) को रुपमा 
रहन ेतर उनीहरु भबरामी नहनु ेहुँदा हयनीहरुमा फ्ल ुिाइरसका 
संवाहक पन्छी िभनन्छ।यथता फ्ल ुिाइरसका वाहक (Carrier) 

ले आफू भबरामी निइकन अरु पन्छीहरुलाई रोग साने 
गदुछन।् 

 

लक्षणहरु 

असाध्य ै तीक्ष्ण अवथिामा कुन ै लक्षण न ै नदेखाइ केही 
घन्टाभित्रमा शतप्रभतशतसम्म कुखरुा मन ु सक्दछन।् िेरै 
कुखरुाहरुको मतृ्य ु िएमा श्वाशप्रश्वास सम्बन्िी गम्िीर 
लक्षणहरु भसँगान र याुल बगाउने, टाउको, भसउर र लोभत 
भनलो हनुे, खुट्टामा रक्तश्राव हनुे, पक्षघात, पातलो छेने, अचानक 

अण्डा उत्पादन घट्ने, िलिले अण्डा पाने आदद लक्षण 
देजखएमा यस रोगको शंका गन ुसहकन्छ। 

माभनसमा वडु फ्लकुो संक्रमण िएमा ज्वरो आउने, रुघाखोकी 
लाग्ने, श्वास फेन ु गाह्रो हनुे, घाँटी, मांशपेशी तिा जिउ दखु्न,े 
आखँाको संक्रमण हनु ेर फोक्सोमा असर गरर भनमोभनया पभन 
हनु सक्छ। यो गम्िीर अवथिा हो। 

 

रोकिाम 

व्यजक्तगत सरसफाइमा ध्यान ददनपुछु र यसका लाभग 

❖ हाँस र कुखरुा छोएपभछ र सम्पकुमा आएपभछ साबनु 
पानीले हात िनुे। 

❖ कुखरुा, हाँसको मास ु र अण्डा पकाउन ु अजघ राम्रोसँग 
पखाल्ने। 

❖ िनचेतना अभिवृहर्द् गन ुथवाथथ्य जशक्षा सम्पे्रषण गने। 

❖ मास ुअण्डा राम्ररी पकाएर खान ेतिा मरेका वा रोगी हाँस, 
कुखरुा नखाने। 

❖ रोगी व्यजक्त कुखुरा वा हाँसबाट टाढा बथने र अरुलाई 
पभन टाढा राख्न।े 

❖ सम्बजन्ित भनकायमा सूचना ददने। 

लेखक िमेू गाउँपाभलकामा नायव पश ुसेवा प्राहवभिकका रुपमा कायरुत 
हनुहुनु्छ।
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कायालुयबाट प्रकाजशत हवभिन्न सूचनाहरु 
 

भूमे गाउँपावलका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्  
खाबाङबगि, रुकुम (पूिव) 

लुम्बिनी प्रिेश, नेपाल 

 

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 

 

 

भूमे गाउँपालिका गाउँ कार्षपालिकाको कार्ाषिर्,पशु सेवा केन्द्रको आ.व.२०७९/८० को स्वीकृत वालर्षक कार्षक्रम अनुसार लमलत २०७०/७ /१६ गते प्रथम 

र लमलत २०७९/०९/२१ गत ेदोस्रो पटक प्रकालशत सूचना अनुसार वंगुरको खोर सुधार कार्षक्रम संचािन गनषका िालग लनर्म अनुसार पनष आएका लनवेदनहरु 

मध्रे्बाट तपलशिका सस्था, कृर्क समहू/सलमलतहरु, कृलर् फमष र कृर्किे संस्था, कृर्क समहू/सलमलतहरु, कृलर् फमषहरुिाई छनौट गरर १५ लदन लभत्र 

सम्झौताका िालग कार्ाषिर्मा सम्पकष  गनुषहनु र्ो सूचना प्रकाशन गररन्द्छ  । 

िपतशलः 

क्र.

स 

संचालक अध्यक्ष 

ब्यवस्थापक 

फर्म/सर्ुह/सहकारी संस्था फोन न ं कैतफयि 

१ ज्र्ोती पुन भूमे बंगरु िन फामष भूमे २ खावाङवगर ९८६२४६४९९९ छनौट 

२ सुन कुमारी पुन लबशु बहुउदे्दश्र् कृलर् फामष,भूमे २ खावाङवगर ९८१२८५२८७९ छनौट 

३ लशखर बुढा मगर लशखर बहुउदे्दश्र् कृलर् फामष भूम े६ महत  छनौट 

४ जीवन बुढा मगर जीवन बंगरुपािन फामष भूमे २ खावाङगर  छनौट 

५ रामचन्द्र बुढा मगर अनमोि बगंुर एण्ड लिराज कुखुरा पािन फामष भूमे ७ बागतारे ९७४६९३४६३९ छनौट 

६ िर्नसरी बढुा घती िर्न बहुउदे्दश्र् कृलर् फमष भूमे १िुकुम  छनौट 

७ लबमि बुढा जीवनरेखा वंगुरपािन फामष भूमे १ िुकुम ९८२२९१९६२४ छनौट 

८ रलबन बुढा मगर रलवन वंगुरपािन फामष भूम े४ काँडा ०९४८०१३१९७ छनौट 

९ बि बहादरु सुनार सालवत्री पशु फामष भूमे ५ सेरावाङ  छनौट 

१० लडि कुमारी बुढा आकृती बहुउदे्दश्र् कृलर् तथा पशुपन्द्छी फामष भूमे २ काक्री  छनौट 

बैकतपपकः 

क्र.स संचालक/अध्यक्ष/

ब्यवस्थापक 

फर्म/सर्ुह/सहकारी संस्था फोन न ं कैतफयि 

१ चन्द्द प्रकाश घती मगर खुसी पशुपछंी बहुउदे्दश्र् कृलर् फामष भूम े ९ 

चुनबाङ 

 ए. कृ. कार्षाािर्बाट सोही प्रकृलतको अनदुान प्राप्त 

गरेको 
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सूचना नं.:- 2079/80/............. 
आ.व. २०७9/80 मा नया ँथयाउ/ओखर पकेट हवकास कायकु्रम सञ्चालनका लाभग सम्झौता गन ुआउने सम्बन्िी सूचना । 

प्रिम पटक सूचना प्रकाजशत भमभत :- हव.सं.2079/10/13 गते 

 

प्रथततु हवषयमा यस िूम ेगाउँपाभलका, गाउँ कायपुाभलकाको कायाुलय, कृहष सेवा केन्र, खाबाङ्ग बगर, रुकुम (पूव)ुको  यस चाल ुआ.व.2079/80 को 
थवीकृत वाहषकु हवकास कायकु्रम अन्तगतु संघीय सरकारबाट हथतान्तररत सशतु अनदुान कायकु्रमतफु आ.व.2079/80मा नया ँ थयाउ/ओखर पकेट 
हवकास कायकु्रम सञ्चालन कायकु्रम सञ्चालनका लाभग प्रिम र दोस्रो पटक प्रकाजशत सूचना अनसुार माग िई आएका िूमे गाउँपाभलका भित्रका कृहष 
फामहुरु मध्ये तपजशल बमोजिमका कृहष फामहुरु छनौट िएको हुँदा यो सूचना प्रकाजशन िएको भमभतले 7 ददन (भमभत 2079/10/20 गते)भित्र प्राप्त 
अनदुान कायकु्रमको सम्झौताका लाभग िूमे गाउँपाभलका, गाउँ कायपुाभलकाको कायाुलय, कृहष सेवा केन्र, खाबाङ्ग बगर, रुकुम (पूव)ुमा सम्पकु राख्नहुनु 
यो सूचना प्रकाशन गररएको छ । 

 तपजशल: 
क्र.सं. छनौटमा परेका कृहष फामहुरुको नाम कृहष फाम ु

सञ्चालकको नाम 
 थिायी ठेगाना पकेट 

क्षते्र 

पकेट 
बाली/वथत ु

थवीकृत अनदुान 
रकम (रु.) 

1. डाँगी फलफूल तिा तरकारी कृहष फाम ु लोक बहादरु डाँगी िूमे गा.पा.-9, चेप्री चेप्री ओखर 2,80,000।- 
2. मनोि फलफूल, तरकारी तिा वन नसुरी झपुलाल वली िूमे गा.पा.-8, िैसीलोटे  िैसीलोटे थयाउ 2,15,000।- 
3. मध्यपहाडी हहमजशखर बहउुद्देश्य कृहष फाम ु पंचराम पनु मगर िूमे गा.पा.-1, हकरखोला हकरखोला थयाउ 50,000।- 
4. नहवन बहउुद्देश्य कृहष फाम ु नहवन बढुा िूमे गा.पा.-7, डाङ्गग्रीबाङ्ग उने्नरी थयाउ 2,85,000।- 
5. भतखे एण्ड कमी थयाउ खेती फाम ु आरोहन पनु मगर िूमे गा.पा.-1, मैिाकुङ्ग मैिाकुङ्ग थयाउ 1,55,000।- 
- िम्मा - - - - रु.9,85,000।–  

 

प्राप्त अनदुान कायकु्रमको सम्झौता गनकुा लाभग आवश्यक कागिातहरु: 
➢ कृहष फामकुो अनदुान कायकु्रम सम्झौता गन ेसम्बन्िमा भनवेदन र छाप । 

➢ कृहष फामकुो सञ्चालकको नेपाली नागररकता प्रमाण-पत्रको प्रभतभलपी । 

➢ कृहष फामकुो दताु तिा नहवकरण प्रमाण-पत्रको प्रभतभलपी । 

➢ कृहष फामकुो थिायी लेखा नम्बर (PAN) तिा मलू्य अभिवृहर्द् कर (VAT) दताु प्रमाण-पत्रको प्रभतभलपी । 

➢ कृहष फामकुो गत आ.व.2078/79को करचकु्ता प्रमाण-पत्रको प्रभतभलपी । 

➢ कृहष फामकुो गत आ.व.2078/79को अजन्तम लेखा पररक्षण प्रभतवेदनको प्रभतभलपी । 

➢ अनदुान कायकु्रम सम्झौता गने सम्बन्िमा सम्बजन्ित वडा कायाुलयको भसफाररस-पत्र । 

 

(थवतन्त्र राि चौिरी)                                                         (प्रमे प्रसाद िट्टराई) 
कृहष प्रसार अभिकृत                                                      भनभमत्त प्रमखु प्रशासकीय अभिकृत  
 

सम्पकुका लाभग:  
1. कृहष प्रसार अभिकृत- थवतन्त्र राि चौिरी :- 9841802732, 9822823826                                                         
2. ना.प्रा.स.- हवशाल पनु मगर :- 9866904656, 9810940995                                     
3. ना.प्रा.स.- जशखर हवश्वकमाु :- 9868621804, 9806291125 
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हहउँदे फलफूल (थयाउ, ओखर, हलवुावेद, हकवी, कागिी बदाम) हवरुवाहरुको ५० प्रभतशत रकम अग्रीम िम्मा गने/बझुाउन े
सम्बन्िी सूचना । 

प्रिम पटक सूचना प्रकाजशत भमभत :- हव.सं.2079/10/13 गते 

 

प्रथततु हवषयमा यस िूमे गाउँपाभलका, गाउँ कायपुाभलकाको कायाुलय, कृहष सेवा केन्र, खाबाङ्ग बगर, रुकुम (पूव)ु कायाुलयको यस चाल ु
आ.व. 2079/80 को थवीकृत वाहषकु हवकास कायकु्रम अन्तगतु दोस्रो चौमाभसक अविीमा सञ्चालन हनुे नेपालको संघीय सरकारबाट 
हथतान्तररत संघ हवशेष अनदुान, एक घर दश फलफूल हवरुवा अनदुान कायकु्रमतफु हहउँदे फलफूल (थयाउ, ओखर, हलवुावेद, हकवी, 
कागिी बदाम) हवरुवाहरु खररद गरी ५० प्रभतशत अनदुानमा हवतरण काय ुतिा कायकु्रम सञ्चालन गन ुसवपु्रिम िूमे गाउँपाभलका, रुकुम 
(पूव)ुभित्रका कृषक/कृहष फाम/ुकृषक समूह/कृहष सहकारी संथिा भलभमटेडहरुवाट हहउँदे फलफूल (थयाउ, ओखर, हलवुावेद, हकवी, 
कागिी बदाम) हवरुवाहरुको माग संकलन गनकुो लाभग हहउँदे फलफूल (थयाउ, ओखर, हलवुावेद, हकवी, कागिी बदाम) हवरुवाहरु 
हवतरण कायकु्रम माग सम्बन्िी सूचना प्रिम पटक भमभत 2079/07/22 गते र दोस्रो पटक 2079/08/08 गते प्रकाजशत सूचना 
अनसुार हहउँदे फलफूल (थयाउ, ओखर, हलवुावेद, हकवी, कागिी बदाम) हवरुवाहरु माग गरेका िूमे गाउँपाभलका भित्रका कृषक/कृहष 
फाम/ुकृषक समूह/कृहष सहकारी संथिा भलभमटेडहरु यसै सूचनासाि संलग्न लािग्राहीहरुको हववरण बमोजिम लािग्राहीहरु छनौट िएको 
हुँदा यो सूचना प्रकाजशन िएको भमभतले 7 ददन (भमभत 2079/10/20 गते) भित्र उक्त लािग्राहीहरुको हववरण बमोजिम उल्लेख िएका 
हहउँदे फलफूल (थयाउ, ओखर, हलवुावेद, हकवी, कागिी बदाम) हवरुवाहरुको उल्लेजखत िए वमोजिम िम्मा रकमको ५० प्रभतशत रकम 
कायाुलय समयमा िूमे गाउँपाभलका, गाउँ कायपुाभलकाको कायाुलय, कृहष सेवा केन्र, खाबाङ्ग बगर, रुकुम (पूव)ु कायाुलय, सम्बजन्ित वडा 
कायाुलय तिा सम्बजन्ित वडा कायाुलयमा कायरुत कृहष/पश ुसेवा प्राहवभिकहरु समक्ष अग्रीम िम्मा गनुहुनु/बझुाउनहुनु सम्बजन्ित सबैमा 
यो सूचना प्रकाशन गररएको छ ।  
 

(थवतन्त्र राि चौिरी)                                                           (प्रेम प्रसाद िट्टराई)  
कृहष प्रसार अभिकृत                                                       भनभमत्त प्रमखु प्रशासकीय अभिकृत 
 

सम्पकुका लाभग:  
1. कृहष प्रसार अभिकृत- थवतन्त्र राि चौिरी :- 9841802732, 9822823826                                                         
2. ना.प्रा.स.- हवशाल पनु मगर :- 9866904656, 9810940995                                     
3. ना.प्रा.स.- जशखर हवश्वकमाु :- 9868621804, 9806291125 

 

पनुि/नोट:- अन्यिा लािग्राहीहरुको हववरणमा उल्लेजखत लािग्राही कृषक/कृहष फाम/ुकृषक समूह/कृहष सहकारी संथिा भलभमटेडहरुले 
उल्लेजखत हहउँदे फलफूल (थयाउ, ओखर, हलवुावेद, हकवी कागिी वदाम) हवरुवाहरुको उल्लेजखत िम्मा रकमको उल्लेजखत ५० प्रभतशत 
रकम अग्रीम तोहकएको भमभत/समय भित्र िूमे गाउँपाभलका, गाउँ कायपुाभलकाको कायाुलय, कृहष सेवा केन्र, खाबाङ्ग बगर, रुकुम (पूव)ु 
कायाुलय, सम्बजन्ित वडा कायाुलय तिा सम्बजन्ित वडा कायाुलयमा कायरुत कृहष/पश ुसेवा प्राहवभिकहरु समक्ष िम्मा नगरेमा/नबझुाएमा 
हहउँदे फलफूल (थयाउ, ओखर, हलवुावेद, हकवी, कागिी बदाम) हवरुवाहरु आपूती गन/ुउपलब्ि गराउन िूमे गाउँपाभलका, गाउँ 
कायपुाभलकाको कायाुलय, कृहष सेवा केन्र, खाबाङ्ग बगर, रुकुम (पूव)ु कायाुलय बाध्य/िवाफदेही हनुे छैन।् 
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भसलवन्दी दरिाउपत्र थवीकृत गने आशयको सूचना । 

  प्रकाजशत भमभतः 207९/१०/१३ 
 

   प्रथततु हवषयमा यस कायाुलयबाट आ.व २०७९/०८० वाहषकु विेत अनसुार  राहष्ट्रय दैभनक पभत्रका र PPMO e-

GP System को www.bolpatra.gov.np/egp मा प्रकाजशत बोलपत्र आह्वानको सूचना अनसुार दता ु हनु आएका 
बोलपत्रहरु मध्ये तपभसलमा उल्लेजखत बोलपत्रदाताको बोलपत्र न्यूनतम मलु्याहित सारितू रुपमा प्रिावग्राही िई थवीकृभतको 
लाभग भसफाररस िई आए बमोजिम साविुभनक खररद ऐन 2063 को दफा 27 (2) बमोजिम थवीकृभतको आशयको सूचना 
सम्बजन्ि सबै बोलपत्रदाताहरुको िानकारीका लाभग प्रकाशन गररएको छ। 

  

क्र.सं. ठेक्का नं. कामको हववरण 

बोलपत्र दाताको 
नाम र ठेगाना 

कबोल गररएको रकम (म.ुअ.कर 
सहहत) 

1. 
EGP/BRMO/NCB/2

W-01/2079-80 

झमुलावाङ- क्याङसी- 
गावाङ -काँक्री सडक 
भनमाुण   ( दोस्रो चरण) 

श्री िय के.ि े
कन्थट्रक्सन प्रा .भल, 

िमेू-६, रुकुम 
(पूव)ु 

 

रु. १४,२२,५२०।२६ 

(अक्षेरुपी  चौि लाख बाईस हिार 
पाँच सय बीस  रुपैया छब्बीस पैसा 
मात्र) 

३. EGP/BRMO/NCB/2

W-03/2079-80 

िमशुाला- खुङ- मालवुा 
-खाल सडक भनमाुण   

(दोस्रो  चरण) 

श्री िलाकी भनमाुण 
सेवा प्रा. भल, उवा 
-८, रोल्पा 

रु. १२,६२,४४६।३५ 

(अक्षेरुपी  बाह्र लाख बैसठ्ठी हिार 
चार सय छेयालीस रुपैया पैतीस 
पैसा मात्र) 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

भन.प्रमखु प्रशासकीय अभिकृत 
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प.सं.२०७९।०८०(जशक्षा)        भमभतः २०७९।१०।१३ 

         

हवषयः नयाँ हवद्यालय तिा कक्षा िप सम्बन्िी सूचना । 

 

प्रथततु हवषयमा यस गाउँपाभलका क्षते्रभित्र शैजक्षक शत्र २०८० का लाभग नया ँहवद्यालय थिापना र कक्षा िप कायकुा 
लाभग तपजशलका कागिात सहहत २०७९ माघ मसान्तभित्र यस कायाुलयमा तोहकएको ढाँचामा भनवेदन पेश गनकुा लाभग यो 
सूचना प्रकाजशत गररएको छ । 

तपजशलः 

नयाँ हवद्यालयका लाभग 

➢  गठुी अन्तगतु हवद्यालय सञ्चालन गने िए शैजक्षक गठुीको हविानको प्रभतभलपी । 

➢  िग्गा वा िवन िडामा भलने िए कजम्तमा ५ वष ुसम्मको करार सम्झौता पत्र । 

➢  प्रथताहवत हवद्यालयको क्षते्रको नक्शा । 

➢  हवद्यालय व्यवथिापन सभमभतको भसफाररस । 

➢  भछमेकी हवद्यालयको भसफाररस पत्र । 

➢  सम्बजन्ित वडा सभमभतको भसफाररस पत्र 

कक्षा िपका लाभग 

➢  तल्लो कक्षाको अनमुभत पत्रको छाया ँप्रभत। 

➢  हवद्यालय सिुार योिना । 

➢  आभिकु लेखापरीक्षण र समाजिक लेखापरीक्षण । 

➢  अध्यापन अनमुभत प्राप्त जशक्षकहरुको हववरण । 

➢  पाठ्यपथुतकको हववरण(संथिागत हवद्यालयको हकमा) । 

➢  आवश्यक िौभतक पूवाुिारहरुको हववरण । 

➢  कक्षागत रुपमा हवद्यािीहरुको हववरण । 

                                     
 

        कौशल कुमार भतवारी 
        जशक्षा अभिकृत 
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कायालुयबाट प्रकाजशत हवभिन्न सूचनाहरु 
 

भूमे गाउँपावलका 

गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर्  
खाबाङबगि, रुकुम (पूिव) 

लुम्बिनी प्रिेश, नेपाल 

 

प.सं.२०७९।०८० (जशक्षा)                     भमभतः२०७९।१०।१३ 
  

हवषयः Ict Lab थिापना, सदुृढीकरण एवम ्Digital library व्यवथिापन अनदुान रकम भनकाशाका लाभग प्रथताव पेश 
गने सम्बन्िी सूचना । 

  
तपभसलमा उल्लेजखत हवद्यालयहरु, 
िमूे गाउँपाभलका,रुकुम पूव ु। 
          

                      प्रथततु हवषयमा  चाल ु आभिकु वष ु २०७९।०८० को थवीकृत वाहषकु कायकु्रम तफु बउजशनं. 
३५०००१०९ राष्ट्रपभत शैजक्षक सिुार कायकु्रम अन्तगतुका हक्रयाकलाप मध्ये जशक्षा, हवज्ञान तिा प्रभबभि मन्त्रालय 
(मा.मन्त्रीथतर)को भमभत २०७९।०५।२९ गतेको भनणयुनसुार हवद्यालयमा सूचना प्रभबभि प्रयोगशाला तिा 
पथुतकालय थिापनाका लाभग अनदुान कायकु्रम अन्तगतु  ICT Lab थिापना, सदुृढीकरण एवम ्Digital 
library व्यवथिापन कायकु्रमका लाभग छनौट िएका तपजशलका हवद्यालयहरुले अनदुान रकम भनकाशाका लाभग 
हवद्यालय व्यवथिापन सभमभतको भनणयु र वडा कायाुलयको भसफाररस सहहत यो सूचना प्रकाशन िएको भमभतले 
३(तीन) ददनभित्र प्रथताव पेश गनुहुनु अनरुोि छ । 

  
तपजशलः 
श्री शहहद शकु्र माद्याभमक हवद्यालय िमूे ३, भसमा 
श्री शहहद बास ुथमभृत नमूना आिारितू हवद्यालय िमूे ३, क्याङसी 
श्री सरथवती माद्याभमक हवद्यालय िमूे ८, भसमखोला 
श्री आिारितू हवद्यालय िमूे ८, जझम्का 
  
  

          कौशल कुमार भतवारी 
          जशक्षा अभिकृत 
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कायालुयबाट प्रकाजशत हवभिन्न 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 contracs. 
First Date of Publication: 2079/08/13 B.S (2022/11/29 A.D) 

Second Date of Publication: 2079/10/13 B.S (2023/01/27 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 

2079/10/29 B.S (2023/02/12 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 2079/10/29 B.S (2023/02/12 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. Construction of Ranibash-

Kuipa  Road (2nd Phase)    

EGP/BRMO/SQ/2W-

15/2079-80 

17,02,514.10|- ( Seventeen lakh two 

thousand five hundred fourteen 

rupee and ten paisa only ) 

1,000.00|- ( One    

thousand only) 

42,600.00|- (forty two 

thousand six hundred only)  

2. Construction of 

Kuchiwang-Simkhola-

EGP/BRMO/SQ/2W-

16/2079-80 

12,17,555.09|- ( Twelve lakh 

seventeen thousand five hundred 

fifty five rupee and nine paisa only ) 

1,000.00|- ( One    

thousand only) 

30,500.00|- ( Thirty thousand 

five hundred only)  
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Lawang  Road (2nd Phase)    

          For Chief Administrative Officer 

 

कायालुयबाट प्रकाजशत हवभिन्न 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 contracs. 
First Date of Publication: 2079/10/13 B.S (2023/01/27 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 

2079/10/29 B.S (2023/02/12 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 2079/10/29 B.S (2023/02/12 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. Ward No.9 Office 

Building Maintenance  

for Office Management  

EGP/BRMO/SQ/W-

16/2079-80 

13,44,000.00|- ( Thirteen lakh forty 

four thousand only  Only  ) 

 

1,000.00|- ( One    

thousand only) 

33,600.00|- ( Thirty three thousand six 

hundred  only)  

           

For Chief Administrative Officer 
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कायालुयबाट प्रकाजशत हवभिन्न 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: 2079/10/16 B.S (2023/01/30 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 

2079/11/17 B.S (2023/03/01 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 2079/11/17 B.S (2023/03/01 A.D at the 

office of BRMO Khabangbagar, Rukum (East). Bids must be valid for a period of 90 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  Average Annual 

Turnover (NRs) 

Specific Nature of 

Similar Work 

Experience (NRs) 

Bid Document 

Fee (NRs.) 

Bid Security 

Amount(NRs.) 

1. 
CONSTRUCTION OF 

WARD No. 1 

ADMINISTRATIVE 

OFFICE BUILDING 

EGP/BRMO/N

CB/WAB/W-

12/2079-80 

1,83,00,000.00|- 

(One Crore  Eighty 

three lakh Only)  

1,18,00,000.00|-( 

One Crore Eighteen 

lakh Only ) 

5,000.00|- (  

Five    thousand 

only) 

6,51,000.00|- (Six Lakh 

Fifty One thousand 

only ) 

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

१) कािोबाि स्थलमा साइनबोर्व, मूल्य सूची भए नभएको हेने बानी बसाल ौं । प्यावकङमा 

अविकतम् खुद्रा मूल्य (MRP), उपभोग्य अिवि (Best Before BB) हेिेि मात्र सामान 

खरिि गि ौं ।  

२) प्यावकङ सामानमा लेबल, उत्पािकको नाम, ठेगाना, िसु्तको ब्याच निि, त ल, उत्पािन 

वमवत ि उपभोग्य वमवत हेिेि मात्र सामान खरिि गि ौं ।  

३) उत्पािन वमवत, उपभोग्य वमवत नभएको िा केिमेट गिेको िा पुनः  लेबवलङ गिेको िसु्त 

खरिि नगि ौं ।  

४) औषिी  तथा औषविजन्य  पिाथवहिको प्यावकङमा उपभोग्य वमवत ि प्रयोग गने तरिका 

छ/छैन हेने बानी बसाल ौं ।  

५) िसु्त उत्पािन गिाव प्रयोग भएका कच्चा पिाथव, भण्डािण विवि, उपयोग गने तरिका छ/छैन 

हेने बानी बसाल ौं ।  

६) सामान खरिि गिाव वबल पाउनु उपभोक्ताको अविकाि हो । िसु्त तथा सेिा खरिि गिाव 

अवनिायव रुपमा प्यान िा भ्याट वबल वलने बानी गि ौं ।  

७) कमसल उपभोग्य िसु्त िा सेिाको प्रयोगबाट कुनै हानी नोक्सानी भएमा पावलका िा 

सिम्बित वजल्ला प्रशासन कायावलयमा उजुिी गि ौं ।  

८) अखाद्य िा कमसल उपभोग्य िसु्त तथा सेिाको वबक्री वितिण भएमा स्थानीय प्रहिी 

कायावलय िा वजल्ला प्रशासन कायावलय िा नवजकको गाउँ/नगिपावलका िा आपूवतव 

व्यिस्थापन तथा उपभोक्ता वहत सौंिक्षण विभागमा उजुिी गि ौं  । 

९) व्यिसाय िताव गिेको व्यिसायीसँग मात्र सामान खरिि गने बानी बसाल ौं ।  

१०) उपभोक्ता वहत विपरित हुने कुनै कायव भएको थाहा भएमा नागरिक खबििािी गि ौं । 

 

भूमे गाउँपावलका 

गाउँ कायवपावलकाको कायावलय 
खाबाङबगि, रुकुम (पूिव), लुम्बिनी प्रिेश, नेपाल 
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