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नेपालमा राणानेपालमा राणानेपालमा राणानेपालमा राणा    शासन काल आएशासन काल आएशासन काल आएशासन काल आए, , , , 	जात&' आए	जात&' आए	जात&' आए	जात&' आए, , , , प(चायत )यव*था आए ,व�भ&न कालख/डह2 प(चायत )यव*था आए ,व�भ&न कालख/डह2 प(चायत )यव*था आए ,व�भ&न कालख/डह2 प(चायत )यव*था आए ,व�भ&न कालख/डह2 

आए र अ3हले लोकत&' आएको छ। देश लोकत&'मय भएको छ सम6 सामािजकआए र अ3हले लोकत&' आएको छ। देश लोकत&'मय भएको छ सम6 सामािजकआए र अ3हले लोकत&' आएको छ। देश लोकत&'मय भएको छ सम6 सामािजकआए र अ3हले लोकत&' आएको छ। देश लोकत&'मय भएको छ सम6 सामािजक, , , , आ�थ8क आ�थ8क आ�थ8क आ�थ8क 

,वकासका मु9ाह2 नया ँबा,वकासका मु9ाह2 नया ँबा,वकासका मु9ाह2 नया ँबा,वकासका मु9ाह2 नया ँबाने<रको अ&तरा,=य स>मेलन केने<रको अ&तरा,=य स>मेलन केने<रको अ&तरा,=य स>मेलन केने<रको अ&तरा,=य स>मेलन के&?&?&?&?    ((((सं,वधान भवनसं,वधान भवनसं,वधान भवनसं,वधान भवन) ) ) ) �भ' छलफलको �भ' छलफलको �भ' छलफलको �भ' छलफलको 

,वषयमा �स�मत भएको छ।,वषयमा �स�मत भएको छ।,वषयमा �स�मत भएको छ।,वषयमा �स�मत भएको छ। 

,वकट र दगु8म गाउँबि*तह2मा मा
नसह2,वकट र दगु8म गाउँबि*तह2मा मा
नसह2,वकट र दगु8म गाउँबि*तह2मा मा
नसह2,वकट र दगु8म गाउँबि*तह2मा मा
नसह2    चरम गHरIबचरम गHरIबचरम गHरIबचरम गHरIब, , , , अ�शJाको मार खे,परहेकै छन।् अ�शJाको मार खे,परहेकै छन।् अ�शJाको मार खे,परहेकै छन।् अ�शJाको मार खे,परहेकै छन।् यसबाट यसबाट यसबाट यसबाट 

उMप&न भएका अनेक सम*याह2ले न त 3ढलो भईरहेको सं,वधान कुन8 सPछ न त कुनै उMप&न भएका अनेक सम*याह2ले न त 3ढलो भईरहेको सं,वधान कुन8 सPछ न त कुनै उMप&न भएका अनेक सम*याह2ले न त 3ढलो भईरहेको सं,वधान कुन8 सPछ न त कुनै उMप&न भएका अनेक सम*याह2ले न त 3ढलो भईरहेको सं,वधान कुन8 सPछ न त कुनै 

राजनी
तक अराजनी
तक अराजनी
तक अराजनी
तक अ&यौलतालाई कुन8 सPछ। सम*याह2को स&यौलतालाई कुन8 सPछ। सम*याह2को स&यौलतालाई कुन8 सPछ। सम*याह2को स&यौलतालाई कुन8 सPछ। सम*याह2को समयमै समाधान नहँुदा सम*या मा�थ अमयमै समाधान नहँुदा सम*या मा�थ अमयमै समाधान नहँुदा सम*या मा�थ अमयमै समाधान नहँुदा सम*या मा�थ अझ झ झ झ 

सम*याह2को चाT थ,ु	रहेको छ। य*तो ,वकराल अव*थामा प
न ,वशषे गरU दगु8म 3हमालU सम*याह2को चाT थ,ु	रहेको छ। य*तो ,वकराल अव*थामा प
न ,वशषे गरU दगु8म 3हमालU सम*याह2को चाT थ,ु	रहेको छ। य*तो ,वकराल अव*थामा प
न ,वशषे गरU दगु8म 3हमालU सम*याह2को चाT थ,ु	रहेको छ। य*तो ,वकराल अव*थामा प
न ,वशषे गरU दगु8म 3हमालU 

भेगह2 ज*तै चमु J'े जुभेगह2 ज*तै चमु J'े जुभेगह2 ज*तै चमु J'े जुभेगह2 ज*तै चमु J'े जुनननन    राVयको पहँुचबाट Vयादै टाढा छराVयको पहँुचबाट Vयादै टाढा छराVयको पहँुचबाट Vयादै टाढा छराVयको पहँुचबाट Vयादै टाढा छ, , , , Mय*ता ठाउँलाई राहत *व2प Mय*ता ठाउँलाई राहत *व2प Mय*ता ठाउँलाई राहत *व2प Mय*ता ठाउँलाई राहत *व2प 

,वकास 
नमा8णका,वकास 
नमा8णका,वकास 
नमा8णका,वकास 
नमा8णका    काय8Xमह2को अMयाकाय8Xमह2को अMयाकाय8Xमह2को अMयाकाय8Xमह2को अMया&तै खाँचो छ। &तै खाँचो छ। &तै खाँचो छ। &तै खाँचो छ। जहा ँराVयको उपि*थ
त छैनजहा ँराVयको उपि*थ
त छैनजहा ँराVयको उपि*थ
त छैनजहा ँराVयको उपि*थ
त छैन, , , , Mयहा ँMयहा ँMयहा ँMयहा ँ

*थानीय तहलाई नया ँनतेZृव 3दई उनीह2लाई नै ,वकास 
नमा8णको 	मुख 3ह*सेदार बनाउन ु*थानीय तहलाई नया ँनतेZृव 3दई उनीह2लाई नै ,वकास 
नमा8णको 	मुख 3ह*सेदार बनाउन ु*थानीय तहलाई नया ँनतेZृव 3दई उनीह2लाई नै ,वकास 
नमा8णको 	मुख 3ह*सेदार बनाउन ु*थानीय तहलाई नया ँनतेZृव 3दई उनीह2लाई नै ,वकास 
नमा8णको 	मुख 3ह*सेदार बनाउन ु

महMवपूण8महMवपूण8महMवपूण8महMवपूण8    ,वक�प हो। ,वक�प हो। ,वक�प हो। ,वक�प हो। राVयको सम6 )यव*था संXमणकालमा गुि\रहे प
न गHरब जनताह2 राVयको सम6 )यव*था संXमणकालमा गुि\रहे प
न गHरब जनताह2 राVयको सम6 )यव*था संXमणकालमा गुि\रहे प
न गHरब जनताह2 राVयको सम6 )यव*था संXमणकालमा गुि\रहे प
न गHरब जनताह2 

भोकभोकभोकभोक----भोकै भने पPकैभोकै भने पPकैभोकै भने पPकैभोकै भने पPकै ब*न सPदैनन।् ब*न सPदैनन।् ब*न सPदैनन।् ब*न सPदैनन।्    वा*तवमा उनीह2लाई राजनी
त कुन चराको नाम हो थाहा वा*तवमा उनीह2लाई राजनी
त कुन चराको नाम हो थाहा वा*तवमा उनीह2लाई राजनी
त कुन चराको नाम हो थाहा वा*तवमा उनीह2लाई राजनी
त कुन चराको नाम हो थाहा 

छैन तर चतेनशील मा
नस भएको नाताले ऊ ज3हले प
न ,वकास चाह&छछैन तर चतेनशील मा
नस भएको नाताले ऊ ज3हले प
न ,वकास चाह&छछैन तर चतेनशील मा
नस भएको नाताले ऊ ज3हले प
न ,वकास चाह&छछैन तर चतेनशील मा
नस भएको नाताले ऊ ज3हले प
न ,वकास चाह&छ, , , , पHरवत8न चाह&छ। पHरवत8न चाह&छ। पHरवत8न चाह&छ। पHरवत8न चाह&छ।  

यस धरात�लय यथाथ8लाई मनन गरU ,वकट 3हमालU िज�ला र अ&य पहाडी Jे'मा �शJायस धरात�लय यथाथ8लाई मनन गरU ,वकट 3हमालU िज�ला र अ&य पहाडी Jे'मा �शJायस धरात�लय यथाथ8लाई मनन गरU ,वकट 3हमालU िज�ला र अ&य पहाडी Jे'मा �शJायस धरात�लय यथाथ8लाई मनन गरU ,वकट 3हमालU िज�ला र अ&य पहाडी Jे'मा �शJा, , , , 

*वा*^य*वा*^य*वा*^य*वा*^य, , , , सामािजक र आ�थ8क ,वकाससामािजक र आ�थ8क ,वकाससामािजक र आ�थ8क ,वकाससामािजक र आ�थ8क ,वकास    गरU ,पछा_डएका वग8का उMथान र जन3हतका ,व�भ&न गरU ,पछा_डएका वग8का उMथान र जन3हतका ,व�भ&न गरU ,पछा_डएका वग8का उMथान र जन3हतका ,व�भ&न गरU ,पछा_डएका वग8का उMथान र जन3हतका ,व�भ&न 

काम गरU सो J'ेका जनताको जीवन*तर उका*न ेकाम गरU सो J'ेका जनताको जीवन*तर उका*न ेकाम गरU सो J'ेका जनताको जीवन*तर उका*न ेकाम गरU सो J'ेका जनताको जीवन*तर उका*न ेर उनीह2लाई ,व�भ&न सु,वधा पुर उनीह2लाई ,व�भ&न सु,वधा पुर उनीह2लाई ,व�भ&न सु,वधा पुर उनीह2लाई ,व�भ&न सु,वधा पु----यायायायाउने मूल उने मूल उने मूल उने मूल 

उ9े̀ यका साथ चमुबाट आई काठमाडa बसोबास गHररहेका केहU जाग2क समहूले चमु क�याण उ9े̀ यका साथ चमुबाट आई काठमाडa बसोबास गHररहेका केहU जाग2क समहूले चमु क�याण उ9े̀ यका साथ चमुबाट आई काठमाडa बसोबास गHररहेका केहU जाग2क समहूले चमु क�याण उ9े̀ यका साथ चमुबाट आई काठमाडa बसोबास गHररहेका केहU जाग2क समहूले चमु क�याण 

स�म
त भ&ने सं*था �म
त स�म
त भ&ने सं*था �म
त स�म
त भ&ने सं*था �म
त स�म
त भ&ने सं*था �म
त २०६३ २०६३ २०६३ २०६३ साल मंसीर साल मंसीर साल मंसीर साल मंसीर ८ ८ ८ ८ गतेगतेगतेगते    शुXबारका 3दन काठमाडa िज�ला 	शासन शुXबारका 3दन काठमाडa िज�ला 	शासन शुXबारका 3दन काठमाडa िज�ला 	शासन शुXबारका 3दन काठमाडa िज�ला 	शासन 

काया8काया8काया8काया8लयमा दता8 गHरयो।लयमा दता8 गHरयो।लयमा दता8 गHरयो।लयमा दता8 गHरयो। 
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चमु क�याण स�म
तले २०६३ दे�ख २०६६ साल असोज म3हनस>मा 
न>न �ल�खत �Xयाकलापह2 

स>प&न गरेको छ:  

११११. काय8Xम संdJe झलककाय8Xम संdJe झलककाय8Xम संdJe झलककाय8Xम संdJe झलक 

XXXX. . . . संससंंसं.... के काय8Xमके काय8Xमके काय8Xमके काय8Xम क3हलेक3हलेक3हलेक3हले चमु क�याण चमु क�याण चमु क�याण चमु क�याण 

स�म
तको स�म
तको स�म
तको स�म
तको भ�ूमकाभ�ूमकाभ�ूमकाभ�ूमका 

क
त खच8क
त खच8क
त खच8क
त खच8 कसले खच8 गरेकोकसले खच8 गरेकोकसले खच8 गरेकोकसले खच8 गरेको 

१. मना*ल ुलोMसे *वण8 

महोMसव 
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२००६ 

	मुख सहभागी १०,००० स�म
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ड�ेलगेसन 

_डसे>बर 

२००६ 

आयोजक - स�म
त 

४. hयोPटुल तिे&जन फु&जो 

Hरनपोछे 

माच8 

२००६ 

सहभागी २०,००० स�म
त 

५. चुम स>बि&ध अ�ययन  फे�अुरU-

_डसे>बर 

२००७- 

अनुस&धन सहयोगी ५००००० ई�समोड 

६. ठु&कार Mयुचेन हरेक वष8 आयोजक ५०० स�म
त 

७. 
नषे�धत पय8टन हटाउने २००६ 	मुख नेतZृव १५०० स�म
त 

८. चुम ,वकास ,वचार गो�ी २००६ आयोजक १५,००० स�म
त 

९. वेभ साइट २००७ 	ायोजक १०,००० स�म
त 

१०. गोखा8 महोMसव २०६४ २०६४ सहभागी २५,००० स�म
त र गा,वस 

११. टाकर छेoयु छे&मो २०६४ 	मुख सहभागी १६,००० स�म
त 



	
तवेदन २०६३-६६ 

चमु क�याण स�म
त 

 

तयार गन : सोनाम लामा,स�चव 

 

१२. pाTग ुHरनपोछे ज&म 

3दवस 

२०६४ 	मुख सहभागी १५,००० स�म
त 

१३. चुम qयालU एPसrलोरेशन 

sेक २००८  

मे २००८ सह-आयोजक ६००,००० टान, एन3टIब, 

एन3टएन�स 

१४. 3हमालU सभासदलाई बधाई 

तथा छलफल  

२००८ सह-आयोजक ५५०० स�म
त 

१५. मना*ल ु3दवस मे २००६-

०८ 

सह-आयोजक १०,००० गोखा8 पय8टन 

१६. ईको sेक वक8 शप अ,	ल 

२००८ 

सहभागी ६००० टान 

१७. नेtMृव ,वकास ता�लम अ,	ल 

२००८ 

सहभागी ३००० ने�फन 

१८. प'काHरता ता�लम अ,	ल 

२००८ 

सहभागी ३००० ने�फन 

१९. टाकर छेoयु काय8Xम २००८-०९ स�Xय भू�मका २०,००० टाकर क�याणकारU 

स�म
त 

२०. चुम uमण तथा 

अवलोकन 

२००८ सहयोगी भू�मका - रा,=य जा
तय सं6हालय 

२१. छा'ाव,ृt काय8Xम २००८ आयोजक १२,००० लोrसाT 
छHरT लामा 

(	ायोजक)  

२२. pाTग ुग>ुबा रा>ने २००८ सहभागी - स�म
त  

२३. pाTग ुतारा आvबे २००८ सहभागी - स�म
त 



	
तवेदन २०६३-६६ 

चमु क�याण स�म
त 

 

तयार गन : सोनाम लामा,स�चव 

 

२४. *वा*^य �श,वर तथा 

खाwा&न ,वतरण 

२००९ आयोजक २०,००,००० आक8  नेपाल 

२५. चुम महोMसव २०६६ २००९ आयोजक ४००,००० स�म
त, छेक>पार 

नमनूा गा,वस, मनासल ु

संरJण Jे' , छेक>पार 

संरJण )यव*थापन 

मूल स�म
त 

२६. राहत खाwा&न ,वतरण २००९ आयोजक १५,००,००० आक8  नेपाल 

२७. ङाPयु-ले2 खानेपानी  २००९ आयोजक १८,००,००० आक8  नेपाल 

२८. *वा*^य �श,वर नोभे>बर 

२००९ 

आयोजक २५,००००० आक8  नेपाल 

२९. �शJक ड�ेलगेशन २००९ संयोजक १५,००० *थानीय जनता र 

स�म
त 

३०. खाTसार लाyङलाई 

सहयोग 

२०१० 	ायोजक ५७०० स�म
त 

३१. अ*थायी �शJक 
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२२२२. मना*लु लोMसे *वण8 महोMसवमना*लु लोMसे *वण8 महोMसवमना*लु लोMसे *वण8 महोMसवमना*लु लोMसे *वण8 महोMसव 

,व< वातावरण सघं (IUCN-The World Conservation Union) र नेपाल पव8तारोहण सघं सगं 

सहकाय8 गरU “मना*ल-ुलोMसे” *वण8 महोMसवको अवसर पारU स�म
तले स*ंकृ
तक नाच, 	कृ
तक-

स*ंकृ
तक स>पदाह2को 	दश8नी गHरयो। यसगैरU स�म
तका स�चव सोनाम लामाले “3हमालय 

टुHरVम क&फेरे&स २००६” मा २५ �मनेट लामो चमु स>बि&ध *लाईड शो देखाईयो। सो3ह 

स>मेलनमा च>ुबाह2को सलं�नताबाट आक,ष8त भई ए�ककृत अ&तररा,=य पव8तीय ,वकास के&?-

ICIMOD ले चमु स>बि&ध अ�ययन-अनसु&धन गन  सहयोग भयो। स�म
तका स�चव सोनाम 

लामाले सो अ�ययनको नेतZृव गरU “The Great Himalayan Preparatory Study-Tsum Valley, 

Gorkha District” को 	काशन गHरएको छ। यस प*ुतकले चमु J'े पय8टक�य �,�कोणले अ
त न ै

महMवपणू8 भएको र जसको सहU 	चार-	सारमा ,वशषे जोड 3दन ुपन  आव`यकता देखाईएको छ। 

साथै यसले पदया'ा स>बि&ध )यवसय गन ह2को पहँुचस>म प-ुयाउन प
न ,वशषे भ�ूमका खे�दै 

आईरहेको छ।  

नेपाल सरकार, नेपाल पव8तारोहण सघं, रा,=य 	कृ
त सरंJण कोष, ,व< व&यज&त ुकोष, नेपाल 

पय8टन बोड8, आई य ू�स एन र ई�समोडले चमु क�याण स�म
तको स�Xया भ�ूमकाको प3हचन 

गरU सयंzु 2पमा स>मानका साथ 	शसंा-प' 	दान गHरएको �थयो।  

३३३३. ङु&ल ुगीत रेक_ड 8Tङु&ल ुगीत रेक_ड 8Tङु&ल ुगीत रेक_ड 8Tङु&ल ुगीत रेक_ड 8T 

कला, स*ंकृ
तको सरंJण र सवंध8न गन  स�म
तको 	मखु उ9े`य अनसुार नेपाल टे�ल�भजन, 

�सहं-दरबारमा “�चनारU काय8Xम�चनारU काय8Xम�चनारU काय8Xम�चनारU काय8Xम” को ला�ग चमु J'ेमा लोप हुने अव*थामा रहेको ङु&ल ुरेकड8 

गHरएको �थयो। साथै सो3ह अवसर पारU अ
त महMवपणू8 पर>परागत च>ुबा नMृयको छायांकन गरU 

साव8ज
नक 2पमा 	दश8न गHरएको �थयो।  

४४४४. hयोPटुल तेि&जन फु&जो HरनपोछेhयोPटुल तेि&जन फु&जो HरनपोछेhयोPटुल तेि&जन फु&जो HरनपोछेhयोPटुल तेि&जन फु&जो Hरनपोछे    ते>डलेते>डलेते>डलेते>डले 

३ माच8 २००६ का 3दन छेक>पार गा,वस -१ का आपे लामा र ढोमा छे&झोम लामाका सपु'ु 

तिे&जन फु&जो लामा *व�ग8य लामा कु&oयोकका अवतार भएर ज&मेको अवसर पारU स�म
तले 

म/डल त&ेसमु (,वशषे स>मान) 	दान गरेको �थयो।  
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५५५५. ,व�भ&न संघ,व�भ&न संघ,व�भ&न संघ,व�भ&न संघ----सं*थाह2संग सं*थाह2संग सं*थाह2संग सं*थाह2संग 	म/डल	म/डल	म/डल	म/डल    ((((ड�ेलगेशनड�ेलगेशनड�ेलगेशनड�ेलगेशन)))) 

स�म
तको अ�यJ 
नमा लामाको नेतZृवमा चमुको ,वकास अवधारणालाई सशz ढंगले 

काया8&वयन गन8 ,व�भ&न सरकारU र गरै-सरकारU स*ंथाह2सगं ड�ेलगेशन गएको �थयो: 

आई य ू�स एन, ई�समोड, एन 3ट एन �स, ईको 3हमाल, नेपाल पव8तारोहण सघं, सम6 ,वकास 

सेवा के&?, नेपाल वातावरण प'कार समहू, नेपाल आ3दवासी जनजा
त महासघं, आ3दवासी 

जनजा
त उMथान रा,=य 	
त�ान,्  

६६६६. ठु&कार ठु&कार ठु&कार ठु&कार MयुचेनMयुचेनMयुचेनMयुचेन    र अ&य काय8Xमर अ&य काय8Xमर अ&य काय8Xमर अ&य काय8Xम 

च>ुबाह2 बौ� धमा8वलि>ब भएकोले वा,ष8क 2पमा धा�म8क तथा आ�यािMमक ग2ुह2को ज&मोMसव 

अथा8त ठु&कार Mयचुेन मनाउने लगायत अ&य सामािजक काय8Xमह2 गHरयो। ज*त:ै लTुतार रा� े

र ,पक
नक जाने, च>ुबा थPु�यो अथा8त वा,ष8क मेला, फा
नङ । 

७७७७. 	धनमं'ी तथा गहृ	धनमं'ी तथा गहृ	धनमं'ी तथा गहृ	धनमं'ी तथा गहृ, , , , पय8टन मं'ालयमापय8टन मं'ालयमापय8टन मं'ालयमापय8टन मं'ालयमा    lापनlापनlापनlापन----प' प' प' प'  

२०६३ साल मसंीर १८ गत ेचमु J'ेमा 
नष�ेधत पय8टन हटाउन चमु क�याण स�म
तले 	धान 

म'ंीको काया8लय, गहृम'ंीको 
निज स�चवालय र तMका�लन पय8टन तथा नागHरक उ�डयान म'ंी 

	3दप lावलU Vय ूसमJ स�म
तका अ�यJ 
नमा लामाको टो�लले lापन-प' पेश गरेको �थयो। 

जसको ला�ग *थानीय तहदे�ख िज�ला र केि&?य *तरस>मा अनसु&धन गरU 
नष�ेधत पय8टन 

सन ्२००७ को _डसे>बर (२०६४ असोज ३० गत)ेदे�ख साम3ूहक पय8टनको ला�ग खुला गHरएको छ।  

८८८८. चुम ,वकास ,वचाचुम ,वकास ,वचाचुम ,वकास ,वचाचुम ,वकास ,वचारररर    धारणाधारणाधारणाधारणा 

चमु J'ेको सम,�गत ,वकासको ला�ग २०६३ सालमा भएको “चमु ,वकास ,वचार गो�ीचमु ,वकास ,वचार गो�ीचमु ,वकास ,वचार गो�ीचमु ,वकास ,वचार गो�ी” लाई 

आव`यक पHरमाज8न तथा थप ,व�ेषणका साथ अि&तम 	काशनको ला�ग काम भईरहेको छ।  

९९९९. वेभ साइटवेभ साइटवेभ साइटवेभ साइट 

लकेुको अव*थामा रहेको चमु Jे' र Mयहाँका सम*याह2लाई अ&तरा,=य जगतलाई स>बोधन तथा 

स>पक8  गन8 चमु क�याण स�म
त साधारण सभाको अवसर पारU स�म
तका अ�यJ 
नमा लामा 

बाट चमु स>बि&ध )यापक र ,व*ततृ सचूना साम6ी स3हतको वेभ साईट 

(http://tsumvalley.org/) को उदघाटन गHरयो। 
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१०१०१०१०. गोखा8 महोMसव गोखा8 महोMसव गोखा8 महोMसव गोखा8 महोMसव २०६४२०६४२०६४२०६४ 

२०६४ साल पौष २० गतदेे�ख २४ गतसे>म आयोजना भएको १२ औ ंगोखा8 महोMसवमा स�म
तले 

स�Xय भ�ूमका 
नवा8ह गरU सां*कृ
तक झाकँ�का साथ –यालUमा 	दश8न गHरएको �थयो। MयसगैरU 

चमुको ,व,वध नाचह2 प
न 	*ततु गHरएको �थयो। यहU महोMसवमा स>प&न भएको भेषभषूा 

	दश8नीमा 	थम *थान हा�सल गरU नगद ३००० 2,पयाँ समेत परु*कार र 	शसंा-प' 	दान गरेको 

�थयो।  

११११११११. टाकर छेoयु छे&मोटाकर छेoयु छे&मोटाकर छेoयु छे&मोटाकर छेoयु छे&मो 

गोदावरU ग>ुबा टाकर छेoय ुछे&मो काय8Xमको अवसरमा स�म
तले टाकर Hर&पोछे समJ म/डल 

त&ेसमु 	दान गरेको �थयो।  

१२१२१२१२. pाTगु Hरनपोछे ज&म 3दवसpाTगु Hरनपोछे ज&म 3दवसpाTगु Hरनपोछे ज&म 3दवसpाTगु Hरनपोछे ज&म 3दवस 

मसंीर ४ गत ेतदनसुार _डसे>बर २००७ मा pाTग ुHरनपोछेको ज&म 3दवस (ठु&कार Mयचुेन) को 

अवसरमा स�म
तले म/डल त&ेसमु ्अप8ण गरेको �थयो। सो3ह अवसर पारU च>ुबा जनजा
तको 

पर>परागत नMृय 	दश8न प
न गरेको �थयो। 

१३१३१३१३. चुम qयालU एPसrलोरेशन sेक चुम qयालU एPसrलोरेशन sेक चुम qयालU एPसrलोरेशन sेक चुम qयालU एPसrलोरेशन sेक २००८२००८२००८२००८ 

सन ्२००८ मे ११ दे�ख २८ स>मा टान, एन3टएनसी र एन3टIबको सयंzु पहलमा चमु क�याण 

स�म
तले चमु J'ेलाई ,व*ततृ र )यापक 2पले पया8-पय8टनको 	चार-	सार गन8 “चमु qयालU चमु qयालU चमु qयालU चमु qयालU 

एPसrलोरेशन sेक एPसrलोरेशन sेक एPसrलोरेशन sेक एPसrलोरेशन sेक २००८२००८२००८२००८” को आयोजना गHरयो। जस अ&तग8त पदया'ीह2को ला�ग अ
त न ै

आव`यक पन  नPशा र २५ �मनेट लामो �भ_डयो डकुमे&sU बनाएको छ। स�म
तबाट स�चव 

सोनाम लामाको नेतZृवमा र म3हला सद*य फु&जो डोमा लामाले स�Xया भ�ूमकामा २६ 3दने लामो 

पदया'ा स>प&न भएको �थयो। करUब २५ जना स�ंयाको भHरयाह2, ४ जना अनभुवी शपेा8ह2, 

Pयामेरा>यान र नPशा ,वशषेlा आ3द गHर ज>मा १६ जनाको 	ा,व�धक टो�ललाई स�म
तका 

अ�यJ 
नमा लामा र टानका 
नवत8मान अ�यJ Vयो
त अ�धकारUले ठमेलबाट Iबदाई गरेको 

�थयो। यस अवलोकन समहूले चमु J'ेबाट 
तvबत 
छन  ५०९३ �मटरको उचाईमा अवि*थत 

Tयलुा डाजेन पासमा पगुेर टुT�याईएको �थयो। (हेनु8होस ्,व*ततृ 	
तवेदान हेनु8होस ्,व*ततृ 	
तवेदान हेनु8होस ्,व*ततृ 	
तवेदान हेनु8होस ्,व*ततृ 	
तवेदान Tsum Valley 

Exploration Trek 2008) 
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१४१४१४१४. 3हमालU सभासदलाई बधाई तथा छलफल3हमालU सभासदलाई बधाई तथा छलफल3हमालU सभासदलाई बधाई तथा छलफल3हमालU सभासदलाई बधाई तथा छलफल 

२०६५ साल �ावण ११ गत ेनेपालम ैप3हलो पटक भएको स,ंवधान सभाको सभासद Vयहू2लाई 

स>मन तथा छलफल काय8Xमको आयोजना गरेको �थयो। सो3ह अवसरमा स�म
तले च>ुबा 

जनजा
तको पर>परागत नMृय प
न 	दश8न गरेको �थयो।  

१५१५१५१५. ,व,वध ता�लम तथा ,व,वध ता�लम तथा ,व,वध ता�लम तथा ,व,वध ता�लम तथा स>मान स>मान स>मान स>मान काय8Xमकाय8Xमकाय8Xमकाय8Xम 

११११५५५५....११११    ईको sेक वक8 शपईको sेक वक8 शपईको sेक वक8 शपईको sेक वक8 शप 

स�म
तले चमु J'ेमा पया8-पय8टनको ,वकासको ला�ग ता�लम तथा अ&त�क8 या काय8Xमको ला�ग 

टान�ारा 	योिजत “Eco Trek Workshop 2008” मा 
न>न च>ुबाह2लाई पठाईएको �थयो: 


नटुप लामा, छेक>पार गा,वस -१, hयोकाT 

तिे&जन प�बर लामा, छेक>पार गा,वस-४, ङाPय ु

११११५५५५....२२२२    नेtृनेtृनेtृनेtMृव ,वकास ता�लमMव ,वकास ता�लमMव ,वकास ता�लमMव ,वकास ता�लम 

आ3दवासी जनजा
त महासघं, जनजा
त सश_zकरण आयोजनाले सचंालन गरेको “नेtMृवनेtMृवनेtMृवनेtMृव    ,वकास ,वकास ,वकास ,वकास 

ता�लमता�लमता�लमता�लम” का ला�ग स�म
तका स�चव सोनाम लामालाई सहभागी गराईएको �थयो। 

११११५५५५....३३३३    आधारभूत प'काHरता ता�लमआधारभूत प'काHरता ता�लमआधारभूत प'काHरता ता�लमआधारभूत प'काHरता ता�लम 

आ3दवासी जनजा
त महासघं, जनजा
त सश_zकरण आयोजनाले सचंालन गरेको “आधारभतू आधारभतू आधारभतू आधारभतू 

प'काHरता ता�लमप'काHरता ता�लमप'काHरता ता�लमप'काHरता ता�लम” ला�ग छेक>पार गा,वस-९, 
नलेका 
छHरT फु&जो लामालाई सहभागी गराईएको 

�थयो। 

११११५५५५....४४४४    गोखा8 पय8गोखा8 पय8गोखा8 पय8गोखा8 पय8टनबाट स>मान काय8Xमटनबाट स>मान काय8Xमटनबाट स>मान काय8Xमटनबाट स>मान काय8Xम 

गोखा8 पय8टनले तMका�लन पय8टन म&'ी 3ह�सला य�म Vयकुो 	मखु आ
त^यमा चमु क�याण 

स�म
तका अ�यJ 
नमा लामा र स�म
तकै स�चव सोनाम लामालाई चमु ज*तो पय8ट�कय 

�,�कोणले अMया&त ैमहMवपणू8 तर अ
त ,वकट ठाउँमा प
न पय8टन J'ेको ,वकासमा योगदान प-ु

याए बापत दोस�ला ओडाई स>मान गरU 	शसंा-प' 	दान गHरएको �थयो। 
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११११५५५५....५५५५    	शंसा	शंसा	शंसा	शंसा----प'प'प'प' 

चमु क�याण स�म
तले २००८ र २००९ को टाकर छेoय ुकाय8Xममा स�Xया भ�ूमकाको प3हचान 

गरU टाकर छेoय ुस�म
तले 	शसंा-प' 	दान गरेको छ। 

१६१६१६१६. मना*लु 3दवसमना*लु 3दवसमना*लु 3दवसमना*लु 3दवस 

सन ्२००६ दे�ख २००८ स>माको मे ९ तारUखका 3दन गोखा8 पय8टनसगं सह-आयोजक भ ैमना*ल ु

3दवसमा स�Xय सहभागी भएको �थयो।  

१७१७१७१७. रा,=य जा
तय सं6ाहलयबाट चुम uमण तथा अवलोकनरा,=य जा
तय सं6ाहलयबाट चुम uमण तथा अवलोकनरा,=य जा
तय सं6ाहलयबाट चुम uमण तथा अवलोकनरा,=य जा
तय सं6ाहलयबाट चुम uमण तथा अवलोकन 

२०६५ सालकै जे� म3हनामा रा,=य जा
तय स6ंहालयका महास�चव तीथ8 राईको 	
त
न�धMवमा 

च>ुबा जनजा
तको अ�ययन तथा अवलोकन गन8 चमु Jे'को uमण गरेको �थयो। स�म
तले 

छेक>पार गा,वस-१ का 
नटुप लामालाई सहयोगी एव ंदोभाषकेो 2पमा र चमु जनजा
त स>बि&ध 

अ&य ,व,वध जानकारU एव ं�ोतह2 जुटाएर महMवपणू8 सहयोगीको भ�ूमका खेलेको �थयो। साथ ै

गाउँ*तरमा च>ुबा जनजा
तको सामािजक, सां*कृ
तक र ई
तहासस>बि&ध जानकारU वयोव�ृ 

समाज सेवी छेक>पार गा,वस-१ का साTगे दोज  लामाले 3दनभुएको �थयो। जस अनसुार च>ुचेत र 

छेक>पार गा,वस�भ'का बा�स&दाह2 “�सयार” नभएर “च>ुबा” भएको प�ुी गरेको छ। (हेनु8होस:् 

रा,=य जा
तय स6ंाहलय वा,ष8क 	
तवेदान २०६४-६५) 

१८१८१८१८. छा'ाछा'ाछा'ाछा'ाव,ृtव,ृtव,ृtव,ृt    काय8Xमकाय8Xमकाय8Xमकाय8Xम 

१८१८१८१८....११११    ““““चमु क�याण स�म
त छा'ाचमु क�याण स�म
त छा'ाचमु क�याण स�म
त छा'ाचमु क�याण स�म
त छा'ाव
ृत व
ृत व
ृत व
ृत २०६५२०६५२०६५२०६५”””” 

चमु क�याण स�म
तले चमु ज*तो अ
त न ै,वकट Jे'बाट आई िज�लाको सदरमकुम गोखा8 

बजारमा अ�ययनरत म3हला, जेहे&दार र आ�थ8क 2पले ,वप&न दईुजना ,वwाथ�ह2लाई बा,ष8क 

६००० 2,पयाँको दरले “चमु क�याण स�म
त छा'व
ृत २०६५” 	दान गHरयो। यस छा'ाव,ृt 

काय8Xमलाई छेक>पार गा,वस-१ का लोrसाT 
छHरT लामाले आ�थ8क 2पमा सहयोग गरेको �थयो। 

जस अनसुार 
न>न Iबwालयका 
न>न ,वwाथ�ह2ले छा'व
ृत 	ाe गरेका छन:् 

चुि/ड झाङम ुलामा, छेक>पार गा,वस-१, hयोकाङ, �ी महे&? Vयो
त मा ,व, दरबार-माग8, गोखा8। 

लोrसाT 
छHरT लामा, छेक>पार गा,वस-१, hयोकाङ, �ी श_z मा ,व, पाटेचौर, गोखा8। 
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१८१८१८१८....२२२२    ““““चमु क�याण स�म
त छा'ाचमु क�याण स�म
त छा'ाचमु क�याण स�म
त छा'ाचमु क�याण स�म
त छा'ाव
ृत व
ृत व
ृत व
ृत २०६२०६२०६२०६६६६६”””” 

चमु क�याण स�म
तका अ�यJ �ी 
नमा लामा र स�चव �ी सोनाम लामाले “चमु क�याण 

स�म
त छा'ाव,ृt २०६६” 
न>न ,वwालयका 
न>न ,वwाथ�ह2लई 	दान गHरयो: 

भoुयTु लामा, छेक>पार गा,वस-५, ङा गाउँ, �ी महे&? Vयो
त मा ,व, दरबार-माग8, गोखा8। 

ङवाT सोनाम लामा, छेक>पार गा,वस-१, hयोकाङ, �ी श_z मा ,व, पाटेचौर, गोखा8। 

१९१९१९१९.     *वा*^य �श,वर*वा*^य �श,वर*वा*^य �श,वर*वा*^य �श,वर:::: 

११११९९९९....१ १ १ १ 	थम चमु 	थम चमु 	थम चमु 	थम चमु *वा*^य �श,वर*वा*^य �श,वर*वा*^य �श,वर*वा*^य �श,वर 

चमु क�याण स�म
त र Act of Random Kindness (AR K) को सयंzु तMवधानमा दगु8म *वा*^य 

�श,वरको काय8Xम आयोजना गरेको �थयो। २०६५ साल मसंीर १५ गतकेा 3दन राजने ग>ुबामा 

करUब ३०० जना *थानीय बा�स&दाह2लाई 
न:श�ूक *वा*^य �श,वर गHरयो। सो3ह Xमम ै

स�म
तको छु�ै पहलमा त�लो चमु Jे'को चुि>लङमा करUब १५० को स�ंयामा 
न:श�ुक *वा*^य 

�श,वर र 
न:श�ुक औषधी ,वतरण गHरएको �थयो। स�म
तका महास�चव �ी 
छHरT फु&जो 

लामाले यस काय8Xमलाई नेtMृव 3दएको �थयो। 

११११९९९९....२ २ २ २ बहृत *वा*^य �श,वर बहृत *वा*^य �श,वर बहृत *वा*^य �श,वर बहृत *वा*^य �श,वर २०६५२०६५२०६५२०६५ 

सन ्२००९ को माच8 म3हनको १५ दे�ख २२ स>म त�लो र मा�थ�लो चमु J'ेमा बहृत *वा*^य 

�श,वर गरेको छ। जसमा त�लो चमुका करUब ३०० जना र मा�थ�लो चमुका २०० जनालाई 


न:श�ूक *वा*^य �श,वर र औष�ध ,वतरण गHरएको �थयो। स�मतकै महास�चव 
छHरT फु&जो 

लामाले मे_डकल स>बि&ध सयंोजन र स�म
तका स�चव सोनाम लामाले स>पणू8 काय8Xमको 

सयंोजकको भ�ूमका 
नवा8ह गरेको �थयो। 

यस �श,वरको ला�ग काठमाडaबाट ७ जना डाPटरको समहू, ५ जना अ=े�लयान सहयोगीह2, 

सहयोगी, फोटो 6ाफर, 	ेस र करUब ३० जनाको भHरया गरU झ/ड ै४० जनाको समहू आ2घाट 

बजार हँुदै पाँच 3दनको या'ा गHर प3हलो �श,वर चुि>लङमा र दो�ो �श,वर राजेन ग>ुबा पHरसरमा 

गHरएको �थयो। *वा*^य �श,वर सगं-सगं ै१० �कलोको राहत rयाकेज 	Mयेक घरधूHर (ज>म 

ज>मी ७००)लाई ,वतरण गHरएको �थयो।  
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१९१९१९१९....३ ३ ३ ३ चौथो चौथो चौथो चौथो *वा*^य �श,वर*वा*^य �श,वर*वा*^य �श,वर*वा*^य �श,वर 

चमु क�याण स�म
त र Act of Random Kindness-ARK    को सयंzु तMवधनमा सन ्२००९ को 

नोभे>बर म3हनमा स�म
तका अ�यJ �ी 
नमा लामा र महास�चव �ी 
छHरT �फ&जो लामाको 

नेतZृवमा चौथो *वा*^य �श,वर स>प&न भएको �थयो। सो काय8Xमको ला�ग वीर अ*पतालबाट 

�फिज�सयन, सज8न, म3हला रोग र द&त ,वशषेl र �भ_डयो तथा अ&य *वयसेँवकह2 गरU दश 

जनाको टो�लले त�लो र मा�थ�लो चमु Jे'मा दईु-दईु 3दन गHर �श,वर सचंालन गरेको �थयो। 

२०२०२०२०. उप स�म
त गठनउप स�म
त गठनउप स�म
त गठनउप स�म
त गठन 

�म
त २०६५ फा�गनु २३ गत ेचमु क�याण स�म
तको 	मखु उ9े`य अन2ुप चमु Jे'को सामािजक 

र आ�थ8क ,वकास गरU सम6 समदुायको जीवनशलैUमा पHरवत8न �याउन *थानीय तह�भ'का �ोत 

र साधनह2लाई ,वशषे जोड 3दनको ला�ग स�म
तका अ�यJ 
नमा लामाको आ�थMयामा हरेक 

वडाबाट दईु-दईु जनाको 	
त
न�ध तो�क नोक  लामा अ�यJ र ट�स लामा स�चव गरU १७ 

सदि*यय उप-स�म
त गठन गHरएको छ। हालको ला�ग मा�थ�लो चमु Jे'को छेक>पार गा,वसमा 

गठन गन  र Iब*तारै त�लो चमु J'ेमा प
न गठन गन  
नण8य भएको छ। (हेनु8होस ्एनेPसमा: 

छेक>पार उप-स�म
तका 	
त
न�धह2को स�ूच) 

२१२१२१२१.     चमु qयाचमु qयाचमु qयाचमु qयालU वेभसाईटलU वेभसाईटलU वेभसाईटलU वेभसाईट    नवीकरणनवीकरणनवीकरणनवीकरण 

चमुलाई ,वशषे गरU अ&तरा,=य जगतमा �चनाउनको ला�ग चमु क�याण स�म
तले सन ्२००७ 

देखी न ैवेभ साईट (http://tsumvalley.org/) खोलेको छ। जस अनसुार यसले चमु क�याण 

स�म
त�भ'को ग
त,व�धलाई मा' नभ ैचमु J'ेको 	ाकृ
तक र सा*ंकृ
तक पJलाई ,वशषे महZव 

3दई सन ्२००७ को ई�समोडको अ�ययनलाई आधार बनाई तयार गHरएको छ। MयसगैरU स�म
तले 

न ैवा,ष8क 2पले यसको न,वकरणदे�ख �लएर सशंोधनका काय8ह2 गHरदै आईरहेका छन।् 

२२२२२२२२.  pाTगु गु>बा रा>नेpाTगु गु>बा रा>नेpाTगु गु>बा रा>नेpाTगु गु>बा रा>ने 

सन ्२००८ _डसे>बर ५ का 3दन pाTग ुटासी याTचे ग>ुबाको रा>ने (अथा8त ्उदघाटन)को अवसरमा 

स�म
तको सहभा�गता रहेको �थयो। काuे िज�लाको नमोब�ुमा यस ग>ुबा 
नमा8ण स>प&न गरU 

समदुघाटन गHरएको �थयो।  
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२३२३२३२३.  pाTगु तारा आvबेpाTगु तारा आvबेpाTगु तारा आvबेpाTगु तारा आvबे 

सन ्२००८ _डसे>बार १० का 3दन काठमाडa �सता पाईलाि*थत pाTग ुतारा आvबेको समदुघाटनमा 

प
न स�म
तका पदा�धकारUह2 स3हत अ&य च>ुबाह2को सहभा�गता रहेको �थयो। 

२४२४२४२४. चुम महोMसव चुम महोMसव चुम महोMसव चुम महोMसव २०६६२०६६२०६६२०६६ 

चमु J'ेलाई आ&तHरक र बहया ्पय8टकह�को ला�ग अ
त न ैआकष8क ग&त)य *थलको �पमा 

,वकास र 	वध8न गन8 चमु क�याण स�म
तले प3हलोपटक 
नमा लामाको अ�यJतामा ३३ 

सदि*यय महोMसव मलू समारोह स�म
त गठन गरU काय8Xमका सयंोजकको भ�ूमका सोनाम 

लामाले गरेको �थयो।  “चमुचमुचमुचमु    महोMसव महोMसव महोMसव महोMसव २०६६२०६६२०६६२०६६”को आयोजना गHरयो। साथै महोMसवमा *थानीय 

कला, स*ंकृ
त झ�काई Mयहाँका *थानीय बा�स&दाह�लाई पHरचालन गरU य*ता काय8Xमह2लाई 

उनीह2बाटै 
नर&तरता 3दने पहल गरेको �थयो। महोMसवमा *थानीय कला, स*ंकृ
त झ�कने 

खालका पर>परागत नाचगान, ग>ुबाह2मा ना�चने 	ाचीन मखुु/डो नाच (hयाम)्, घोड-ेजा'ा 

(धाoयT), फूटबल, र �च�ा काय8Xमह2 गरU भ)य 2पमा सचंालन भएको �थयो। यस बहृत 

काय8Xमको ला�ग काठमाडaबाट एक ,वशषे 	ा,व�धक समहू स�म
तका अ�यJ र स�चवको 

नेतMृवमा ७ 3दनको पदैल-या'ा गरU महोMसवलाई सफल पाHरएको �थयो। जसमा डकुमे&टरU समहू 

(एन 3ट भी, �चनारU काय8Xमका 
नमा8ता 3दनेश कुमार शमा8 र Pयामेरा>यान कृ�ण महज8न), 

प'कार (काि&तपरुका सवंददाता कृ�ण थापा), फोटो6ाफर (लोrसाT 
छHरT लामा), लिजि*टक 

सहयोगको ला�ग नबुु8 लामा �थए।  

स>मान
नय ग2ु डुPपा Hर&पोछे Vयकूो 	मखु आ
त^यमा स>प&न भएको यस काय8Xममा 	मखु 

आकष8णको 2पमा 3हसंा-र3हत चमु J'ेस>बि&ध छेक>पारका बा�स&दाह�लाई ,वशषे धा�म8क 

	वचन र यस ैशभु अवसरमा छेक>पार गा,वसको 	Mयेक वडावासीले 3हसंा-र3हत चमु J'ेलाई चीर 

कालस>म 3दगो 2पले सरंJण गन  	
तब9ता जाहेर गरेका �थए।, *थानीय ह*तकला, स*ंकृ
त, 

भेष-भषूा र ज_डब3ुटको 	दश8नी र सयaको स�ंयामा घोडाह2 स3हतको मIै'पणू8 घोड-ेजा'ा रहेको 

�थयो। चमु र यसका आसपासदेखी �लएर करUब ३००० जनाले 	MयJ 2पमा सहभागी भएको 

�थयो। (हेनु8होस ्,व*ततृ ,ववरण एनेPसमा: चमु महोMसव २०६६, जीवनमा एकपटक च>ुन ैपन -

चमु J'े) 
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२५२५२५२५.     राहत खाwा&न ,वतरणराहत खाwा&न ,वतरणराहत खाwा&न ,वतरणराहत खाwा&न ,वतरण 

त�लो चमु Jे'को च>ुचेत गा,वसमा लामो समयको खडरेUले गदा8 खाwा&नको सकंट उMप&न 

भएकोले राहत खाwा&न ,वतरण गन8 स�म
तले महMवपणू8 भ�ूमका खेलेको �थयो। जस अनसुार 

अ=े�लयालU टो
न से�स (स*ंथापक तथा अ�यJ Act of Random Kindness-ARK) को आ�थ8क 

सहयोगमा स�म
तले आयोजना गरेको यस काय8Xममा करUब ३१० घरधूHरलाई आ2घाटबाट ३० 

�कलोको सोना मनसलुU चामल, ३ �कलोको दाल र ३००० 2,पयाँ आत-ेजात ेखच8 ,वतरण गHरएको 

�थयो भने बढूा-पाका, अपागं, ,वशषे गरU 3हडंन नसPनेह2लाई हे�लकrटरबाट ४८ जनालाई राहत 

,वतरण गHरएको �थयो। प3हलो, दो�ो र त�ेो �क*ता गरU तीन चरणमा राहत ,वतरण गHरएको 

�थयो जस अनसुार प3हलो ,वतरणमा स�म
तका स�चव सगं ैटो
न से�स आफ�  आ2घाट गई राहत 

,वतरण गHरएको �थयो भने दो�ो पटक महास�चव, स�चव र अि&तम पटक स�म
तका अ�यJले 

राहत ,वतरण गरेको �थयो। (हेनु8होस ्,व*ततृ ,ववरण एनेPसमा: Acute Food Shortage, Lower 

Tsum, Gorkha) 

२६२६२६२६. ङाPयुङाPयुङाPयुङाPयु----ले2 ले2 ले2 ले2 खाखाखाखानेनेनेनेपानी आयोजनापानी आयोजनापानी आयोजनापानी आयोजना 

चमु क�याण स�म
तले Act of Random Kindness-ARK को आ�थ8क सहयोगमा मा�थ�लो चमु, 

छेक>पार गा,वसको वडा न ं३ र ४ ङाPय,ु ले2मा ,वगत लामो समयदेखी न ैखानेपानीको अMय&त ै

सम*या भएकोले जसको समाधान गन8को ला�ग करUब ४ �कलो �मटर टाढा छेपछे 3हमालको 

आधारबाट पानी �याई दईुवटा १०,००० �लटर Jमताका �यांक�ह2 
नमा8ण गरU ,पउने पानी 

,वतरण गन  काय8Xम सचंालन भईरहेको छ। यस आयोजनाबाट ङाPय,ु ले2 गाउँका करUब ५० 

घरधूरU (३०० जनाज
तले) ले उपभोग गन8 पाउनेछन।् यस काय8Xमको ला�ग स�म
तका स�चव 

सोनाम लामाले सयंोजकMवको िज>मेवरU वाहन गHररहेको छ।(हेनु8होस ्,व*ततृ ,ववरण एनेPसमा: 

Sustainable Drinking Water Supply Project, छेक>पार गा,वस ३ र ४, ङाPय-ुले2, गोखा8) 

२७२७२७२७. �शJक ड�ेलगेशन�शJक ड�ेलगेशन�शJक ड�ेलगेशन�शJक ड�ेलगेशन 

चमु J'ेमा ,वगत के3ह वष8 यता *थानीय ,वwालयह2मा �शJकह2को )यापक अ
नय�मतताले 

गदा8 गरUब-
नमखुा बाल-वoचाह2को शdैJक अ�धकारको हनन भईरहेको पHर	े यमा चमु क�याण 

स�म
तले *थानीय जनताह2 स3हत सलं�न भई िज�ला �शJा काया8लयमा ड�ेलगेशन गएको 

�थयो। उz ड�ेलगशेनप
छ िज�ला �शJा अ�धकारUले सातजैना �शJकह2 बोलाई शdैJक 
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�Xयकलाप त2ु&त 
नय�मत बनाउन 
नद शन 3दएको �थयो। चमु क�याण स�म
त चमु J'ेमा 

�शJाको ,वकास ,वना अ&य ,वकास 	ाय: अस>भव छ भ&ने कुरामा *प� छ।  

२८२८२८२८....    खाTसार लाyाTलाई सहयोगखाTसार लाyाTलाई सहयोगखाTसार लाyाTलाई सहयोगखाTसार लाyाTलाई सहयोग 

स�म
तले छेक>पार गा,वस-५ ि*थत लामागाउँका खाTसार लाyाTलाई लेटर-rयाड र छापको ला�ग 

आ�थ8क सहयोग *व2प पाचँ हजार सात सय 2,पयाँ (2 ५७००।-) मा' 	दान गHरएको छ। 

२९२९२९२९. . . . अ*थायी �शJक 
नयु_zअ*थायी �शJक 
नयु_zअ*थायी �शJक 
नयु_zअ*थायी �शJक 
नयु_z 

शdैJक J'ेको ,वकासको ला�ग स�म
तले छेक>पार गा,वस-६, लार ि*थत �ी व�ु 	ाथ�मक 

,वwालयमा सो3ह गा,वसकै �ी आT 
छरUT लामालाई छ म3हने अ*थायी �शJक 
नय_ुz गHरएको 

छ। मा�सक दश हजार 2,पयाँ तलबको समेत )यव*था गHर अमेHरकन नागHरकर स�म
तको 

आयोजनामा 
न�म8त *कूल य
ूनफम8 पचास जनाको ला�ग पठाइएको �थयो। 

३०३०३०३०. . . . आपतका�लन सहयोगआपतका�लन सहयोगआपतका�लन सहयोगआपतका�लन सहयोग 

छेक>पार गा,वस-७, पाङदनुका �ी छाि>ज लामाको दवु ैमगृौलामा खराIब भएकोले स�म
तले 

अJेरे,प दश हजार 2,पया ँसहयोग *व2प 	दान गHरएको �थयो। 

३१३१३१३१. . . . डकुमे&sU शोडकुमे&sU शोडकुमे&sU शोडकुमे&sU शो     

चमु J'ेको सा*ंकृ
तक तथा 	ाकृ
तक सपंदालाई झ�काई थप 	वध8न गरU रा,=य तथा अ&तरा,=य 

जगतमा �चनारU गराउने उ9े̀ यका साथ वtृ�च' बनाई �म
त २०६६ साल माघ १६ गत ेश
नबार १ 

बजे रा,=य सभा गहृमा ऐ
तहा�सक गोखा8 िज�लाको अ
त न ैदगु8म तथा ,वकट 3हमालपाHरको चमु 

Jे' (छेक>पार र च>ुचेत)स>बि&ध वtृ�च' र चमु Jे'स>बि&ध फोटो 	दश8नी समेत गHरएको 

�थयो। यस वtृ�च'लाई नेपाल पय8टन बोड8का काय8कारU 
नद शक �ी 	च/डमान �े�ले ,	�मयर 

गनु8भएको �थयो। चमु J'ेबाट करUब पाचँ 3दनको पदैल या'ा तय गरU केहU *थानीय र अ&य गरU 

करUब छ सय जनाले �`यावलोकन गरेका �थए।  

३२३२३२३२. . . . पदया'ा पदया'ा पदया'ा पदया'ा ((((TREKKING) 

चमु क�याण स�म
तले 
न>न समयमा 
न>न �ल�खत *थानीय गाईडह2ले ,वदेशीह2लाई चमु 

Jे'को uमणमा काम लगाईइको �थयो: 
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XXXX. . . . सससस.... गाईडगाईडगाईडगाईड �म
त�म
त�म
त�म
त J'ेJ'ेJ'ेJ'े स�म
तलाई सहयोगस�म
तलाई सहयोगस�म
तलाई सहयोगस�म
तलाई सहयोग 

१. �मङमार लामा सन ्२०१० 

जनवरU 

चमु तथा 

मना*ल ु

१०,०००।– र सरसफाई काय8Xम 

जनचेतना अ�भयान 

२. नाम�याल 
नटुप लामा सन ्२०१० 

फे�अुरU 

चमु J'े १०,०००।- र सरसफाई काय8Xम 

जनचेतना अ�भयान 

३. लोrसाT 
छरUT लामा 

�मङमार लामा 

कमा8 राrगे लामा 

सन ्२०१०  

अ,	ल 

चमु तथा 

मनासल ु

Jे' 

१०,०००।– र होम *टे स>बि&ध 

जनचेतना अ�भयान 
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 एनेPसेस (Annexes) 

 

Tsum Valley Exploration Trek 2008 

रा,=य जा
तय स6ंाहलय वा,ष8क 	
तवेदान रा,=य जा
तय स6ंाहलय वा,ष8क 	
तवेदान रा,=य जा
तय स6ंाहलय वा,ष8क 	
तवेदान रा,=य जा
तय स6ंाहलय वा,ष8क 	
तवेदान २०६४२०६४२०६४२०६४----६५६५६५६५ 

Trekking for Remote Mobile Health Camp and Food Aid Program 2009, Tsum Valley, Gorkha 

छेक>पार उपछेक>पार उपछेक>पार उपछेक>पार उप----स�म
तका 	
त
न�धह2को स�ूचस�म
तका 	
त
न�धह2को स�ूचस�म
तका 	
त
न�धह2को स�ूचस�म
तका 	
त
न�धह2को स�ूच 

““““चमु महोMसव चमु महोMसव चमु महोMसव चमु महोMसव २०६६२०६६२०६६२०६६””””, , , , जीवनमा एकपटक च>ुन ैपन -चमु Jे' 

Acute Food Shortage, , , , Lower Tsum, Gorkha 

Sustainable Drinking Water Supply Project, , , , छेक>पार गा,वस छेक>पार गा,वस छेक>पार गा,वस छेक>पार गा,वस ३ ३ ३ ३ र र र र ४४४४, , , , ङाPयुङाPयुङाPयुङाPयु----ले2ले2ले2ले2, , , , गोखा8गोखा8गोखा8गोखा8 

 

 

 

 

 

 


