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सम्पादकीय 

विपद्बाटबच्नपूिवतयारीगरौं 
भननन्छ, नबपद् बाजा बजाएर आउँदैन। कनतबेला
केआइपछवकेहीभन्नसवकदैन।हाम्रोजस्तोउच्च
पहाडी क्षेत्रमा नबपद् जनतबेला पनन आइपनव
सक्छ। मौसमअनसुार प्राकृनतक रुपमा आइपने
नबपद्मा सबैभन्दा बढी हाम्रो क्षेत्र नै प्रभावित हनुे
गदवछ। भौगोनलक रुपमा पहाडी क्षेत्र भएकाले
िर्ावमापवहरो, वहउँदमावहमपात, अत्यनिकचचसो, गमी
मौसममा हािाहरुी र आगलागीजस्ता जोचिमले
हामीलाई सिैं तसावइरहेका हनु्छन।् त्यसैले
सरकारी तहबाट होस् िा नागररक तहबाट
विपद्बाटबच्नपूिवतयारीगररराख्नपुछव। 

 

यनतबेला वहउँद यामको मौसम छ। भौगोनलक
वहसाबले हाम्रो भमूे गाउँपानलका उच्च पहाडी
क्षेत्रमाअिचस्ितछ।भौगोनलकविकटतालेसहज
स्िास््य सेिा र यातायातको व्यिस्िा छैन।
त्यसैलेविपद्बाटबच्नहाम्रोजस्तोविकटरदगुवम
क्षेत्रमापूिवतयारीझनैआिश्यकछ।अवहलेजाडो
बढ्दै छ। नबस्तारै उच्च पहाडी क्षेत्रमा वहमपात
हनुे सम्भािना छँदै छ। साँझ नबहान अत्यनिक
चचसो बढेको छ। यस्तो अिस्िामा विपन्न
समदुायकानागररककोजीिनझनैकष्टकरबनेको
छ। त्यसैले सरकारी तिा नागररक तहबाट
सामवुहकभािनाकासाि चचसो, वहमपातरयसबाट
आइपनेविपद्बाटबच्नपूिवतयारीगरौं। 

 

वहउँदयामसँगै चचसो ननकैबढेकोछ।भौगोनलक
रुपमा उच्च पहाडी क्षेत्र रहेको हाम्रो भमूे
गाउँपानलका मातै्र होइन रुकुम ९पूिव०को
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माघे संक्राम्बिको अर्सरमा खेिकुद प्रलिर्ोलगिा 
 

❖ बालारामशेपावली 

माघ२।माघेसंक्राचन्तपिवकोअिसरमाभमेूगाउँपानलका
िडा नम्बर ६ महतमा िेलकूद प्रनतयोनगता आयोजना
गररएकोछ। 

 

विजयदीप यिुा क्लिको आयोजनामा महतमा मवहला तिा
परुुर् भनलबल, परुुर् फुटबल, िनरु्िाण, रस्साकसी, परुुर्५
हजाररमवहला३हजारनमटरदौड, नतृ्यतिालोकदोहरी
प्रनतयोनगताआयोजनागररएकोहो। 

 

माघ८गतेसम्मसञ्चालनहनुे िेलकूदप्रनतयोनगतामामाघ
२ गते भव्य कायवक्रम गरी उद्घाटन गररएको छ ।
प्रनतयोनगतामा सञ्चानलत विनभन्न िेलमा परुस्कार राशी पनन
राम्रै राचिएको आयोजक संस्िाले जानकारी ददएको छ ।
जसअनसुारपरुुर्भनलबल विजेताले५२हजार, उपविजेताले
३२ हजार, ततृीयले २२ हजार नगद तिा कप, मेडल र
प्रमाणपत्रतिासान्त्िनाले१२हजारनगदरप्रमाणपत्र
पाउनेछन्। 

मवहला भनलबलतफव  विजेताले ३२ हजार, उपविजेताले २२
हजार, ततृीयले १२ हजार नगद, कप, मेडल र प्रमाण पत्र
पाउँदासान्त्िनाले८हजाररप्रमाणपत्रपाउनेछन्। 

फुटबलप्रनतयोनगताको विजेताले२५हजारनगद, कप, उप
विजेताले१५हजार, ततृीयले१०हजारमडेलरप्रमाणपत्र
तिासान्त्िनाले ५ हजार र प्रमाणपत्रपाउँदािनरु्िाणको
प्रिमले१०हजारमेडलरप्रमाणपत्रपाउनेिेलसंयोजक
िमव बढुाले जानकारी ददनभुयो । त्यस्तै, रस्साकसी
प्रनतयोनगताकोविजेतालेभनेिसीपरुस्कारपाउनेछ। 

 

५हजारनमटरपरुुर्दौडकोप्रिमहनुेले४हजार, दितीयले
३हजाररततृीयले२हजार, ३हजारनमटरमवहलादौडमा
प्रिमहनुेले३हजार, दितीयले२हजाररततृीयले१हजार, 

नतृ्यमापवहलोहनुेले५हजार, दोस्रोहनुेले३हजाररतेस्रो
हनुेले२हजारतिालोकदोहरीमाप्रिमले४हजार, दितीयले
३ हजार र ततृीयले२ हजार परुस्कार पाउनेआयोजकले
जनाएकोछ। 

 

िेलकूद प्रनतयोनगताको उद्घाटन समारोहमा प्रमिु अनतनि
चजल्ला िेलकूद विकास सनमनतका अध्यक्ष नागेन्र सनुार, 

िडा नं. ६ का अध्यक्ष विक्रम बढुालगायतले प्रनतयोनगता
सफलताको शभुकामना व्यक्त गनुवभएको नियो । उद्घाटन
समारोहमा साँस्कृनतक झाँकी, बाजा गाजासवहतको ¥याली
प्रदशवनगररएकोनियो। 
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पर्यटकीर् गिव्य बनै्द िुकुम गाउँ
 

❖ शब्द/तचस्बर: डम्मरबढुामगर 

अग्लो पहाड। पहाडको फेदमा छ लकुुम गाउँ। बाक्लो
बस्ती, आफ्नैभार्ाररीनतररिाजयसगाउँकोपवहचानहो।
छेउमारहेकाअग्लािपुीकारुिहरूलेगाउँकोसनु्दरतालाई
िपबढाएकोछ। 

 

एक दशक अगानडसम्म लकुुम गाउँ सनुसान नियो। जब
मध्यपहाडीलोकमागवलेजोनडयो, तबगाउँमाविकासकालहर
छाउनकुासािैपयवटकीयगन्तव्यबन्निाल्यो। 

 

लोकमागवलेगाउँलाईजोडेपनछदगुवमठाउँसगुममापररणतत
हनुे नै भयो, त्यसमानि गाउँको सनु्दरता र परम्परा
आगन्तकुका लानग महत्िपूणव गन्तव्यसमेत बन्यो।

लोकमागवले नजोनडदा ओझेनलएको लकुुम गाउँ अवहले
एकाएक चचावमाआएको छ।सडकले गाउँलाई पयवटकीय
गन्तव्य बनाउनकुा सािै स्िानीयिासीलाई सहजतासमेत
प्रदानगरेकोछ।रुकुम(पिूव)कोभमेूगाउँपानलका–१मा
पने लकुुम गाउँमा अवहले दैननक सयौँ आन्तररक पयवटक
पगु्नेगदवछन।्तीनिर्वअगानडलोकमागवकालोपत्रभएपनछ
लकुुमगाउँिेरैकोरोजाइमापरेकोछ। 

 

सडककोसहजपहुँचतिारुकुमरबागलङुबाटनचजकपने
हुँदाबागलङु, पूिीरुकुमतिापचिमरुकुमबाट दैननकसयौँ
पयवटकलकुुमगाउँमाघमु्नआउनेगरेकोस्िानीयश्रीप्रसाद
पनुमगरलेबताउनुभयो। 
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2 पनुमगर भनु्नहनु्छ, “सडकआएपनछ त ननकै सचजलो भयो, 

पवहलेयहाँयहीगाउँमातै्र नियो, अवहलेतलबजारबन्दैछ, 

बाटोपननराम्रोबनकेोछ, अवहलेिेरैठाउँबाटमान्छेघमु्न
आउँछन,् हाम्रो परुानो गाउँमा डुल्न,े घमु्ने र फोटो चिचेर
जान्छन,् योगाउँहाम्रोपिुावदेचिनैयस्तैनियो, यहाँिेरैजसो
परुानाघरमातै्रछन,् यहीघरअवहलेिेरैलेमनपराए।” 

 

लोकमागवलेजोनडएपनछगाउँलेमहुारफेरेकोपनुमगरबताउनु
हनु्छ।उहाँलेपवहलेआफूहरूनयाँठाउँमासामानवकनमेल
गनव पगेुको भन्दै अवहले िेरै मान्छे आफ्नै गाउँमा घमु्दै
आउँदा िसुी लागेको बताउनु भयो। गाउँलाई पयवटनसँग
जोड्नलोकमागवलेठूलोभनूमकािेलेकोउहाँकोभनाइछ। 

 

“पवहले हामीहरू ननु, तेल र चामल ल्याउन एक साता
लगाएर दाङ तलु्सीपरु पगु््यौँ, त्यनतबेला त्यो ठाउँमा जाँदा
यहाँका गाउँलेलाई िेरै समस्या नियो, तर नयाँठाउँ देख्दा
रमाइलोलाग््यो”, पनुमगरलेभनु्नभयो, “अवहलेबावहरीमान्छे
हाम्रोगाउँमाआउँदारमाइलोलाग्योभन्छन,् केहीमान्छेहरू
तएक–दईुददनबसेरघमुरेजान्छन।्” 

 

स्िानीयसनुकुमारी पनुमगरसडकले गाउँलेकोजनजीिनमा
ठूलो पररितवन ल्याएको बताउनु हनु्छ। परुानो गाउँ
अवहलेकायिुायिुतीकालानगआकर्वकगन्तव्यबनेकोभन्दै
गाउँघमु्नआउनेलेस्िानीयस्तरमाउत्पादनभएकासामान
वकनरे लैजाने गदाव गाउँलेको आयआजवनमा टेिा पगेुको
उहाँकोभनाइछ। 

 

“योबाटोनआउँदागाउँमाबावहरीमान्छेकमैआउँिे, यहाँका
मान्छे सामान वकनेमले गनव, केटाकेटी पढ्न र व्यापार
व्यिसायगनवदाङजान्िे, गाउँमाउत्पादनभएकानसमी, आलु
बावहर जान पाउँदैन्यो”, उहाँले भनु्नभयो, “अवहले बावहरबाट
घमु्न आउनेले पनन नसमी वकनरे लैजान्छन्, अरु ठाउँको
भन्दा स्िाददलो हनु्छ भन्छन,् गाउँमा बनुकेा कोक्रो, डालो, 
नाङ्लोसमेतवकनरेलान्छन।्” 

 

अकाव स्िानीय आसबहादरु विकले गाउँबाट बावहररनेको
सङ्ख्यामाकमीआएको बताउनु भयो।उहाँलेलोकमागवले
गाउँनजोनडँदागाउँमा बूढापाकामातै्रहनुेगरेकोस्मरणगदै
अवहले बजार गएर व्यापार व्यिसाय गने पनन गाउँमै
फवकव एकोबताउनुभयो। 

 

उहाँलेगाउँलेकोमखु्यपसेापशपुालनर कृवर्भएकोभन्दै
आफूहरूकाकामलाईपनन बावहरबाटआउनेमान्छेले ननकै
चासोददएरहेनेतिानसक्नेगरेकोबताउनुभयो।गाउँलाई
अझ िप व्यिचस्ित र सरसफाइमा ध्यान ददन सके िेरै
पयवटकनभत्र्याउनसवकनेविककोभनाइछ। 

 

उहाँले भनु्नभयो, “यो सडकमा दैननक िेरै गाडी गडु्छन,् 

त्यसमध्येअनिकांशगाडी यहीगाउँअगानडरोवकएरफोटो
चिच्न,े गाउँ घमु्ने गछवन,् उनीहरूलाई हाम्रोकाम, रहनसहन
पननननकैमनपदोरहेछ, िेरैजसोलेघरमाआएरतानबनाइ, 

रौँ प्रशोिनगरेको हेछवन,् कोही त बारीमा पनन पगेुरकाम
गरेकोहेनेगछवन।्” 

 

बागलङुबाट घमु्न गएका नमलन बढुामगरले लकुुम गाउँ
ननकै रमाइलो भएको हुँदा आफू चार पटक घमु्न गएको
बताउनु हनु्छ। एकैनासले चचवटक्क नमलेर बनकेा घर र
यहाँकास्िानीयिासीकोमौनलकसंस्कृनतररहनसहनमनपने
हुँदा आफू पटक पटक लकुुम गाउँ घमु्न जाने गरेको
बताउनु भयो। अवहले लोकमागव कालोपत्र भएपनछ यहाँ
आउनिेरैसमयनलाग्नेबढुामगरबताउनुहनु्छ।  

 

“पवहलेबागलङुबाटरुकुमकमैमान्छेहरूपगु्िे, बाटोसहज
निएन, पैदल वहँडेर पगु्न पनन गाहै्र नियो, अवहले साढे दईु
घण्टामै ननसीिोलाबाटलकुुमआइन्छ, नबदाभयोभनेघमु्न
आउने ठाउँ नै लकुुम हो मेरो”, उहाँले भनु्नभयो, “यो गाउँ
आन्तररकपयवटककालानगमातै्रहोइन, विदेशीकालानगपनन
ननकै आकर्वक बन्न सक्छ। यहाँका स्िानीयिासीले विदेशी
आउने िातािरण नमलाउन सके यो ठाउँ देशकै उत्कृष्ट
गन्तव्यबन्नसक्छजस्तोलाग्छ।” 
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  पशुपािक लकसानिाई िालिम 
  

❖ बालारामशेपावली  

 

 

 

 

 

 

 

 

पशपुालक वकसानहरुलाई आिनुनक तररकाले पशपुालनको
नसकाइकालानगतानलमददइएकोछ।भमेूगाउँपानलकाको
आयोजनामा अनभयानात्मक रुपमा िडा िडामा पगेुर
पशपुालककृर्कहरुलाईतानलमददइएकोहो।  

 

पशपुालन गने वकसानहरुको क्षमता विकास र जागरुकता
फैलाउन गाउँपानलकाको िावर्वक कायवक्रम अनसुार
पानलकाकानौिटैिडामातानलमददइएकोहो। 

 

पसु३गतेभमेूगाउँपानलकािडा नं.९बाटसरुुभएको
तानलम पसु २२ गते भमेू िडा नं. १ मा पगेुर समापन
गररएको नियो।तानलममापशपुालनकोपररचयरमहत्ि, 

घाँसउत्पादनतिास्िानीयस्तरमादानातयारगनेतररका, 
भकारो सिुार, रोग तिा उपचारजस्ता विर्यमा सैद्धाचन्तक
पक्षकाबारेमाप्रचशचक्षतगररएकोनियो। 

 

विनभन्नस्िानमागररएकोउक्ततानलममा१२६जनामवहला
र४२जनापरुुर्गरर१६८जनावकसानसहभागीभएका
निए।तानलममानारायणओली रभपुेन्रशाहीले प्रचशक्षण
ददनभुएकोनियो। 

 

तानलमकाक्रममापशहुरुकोआन्तररकतिाबाह्यपरजीिी
ननयन्त्रण र पोर्ण सिुारका लानग और्िी वितरण पनन
गररएकोनियो। 

लिसोिे जनजीर्न कष्टकर 
 

❖ बालारामशेपावली 
 

माघको शरुुिातसँगै अत्यनिक चचसो बढ्दा भमेू
गाउँपानलकालगायतउच्चपहाडी र वहमाली के्षत्रको
जनजीिनप्रभावितबनकेोछ।उच्चपहाडीक्षते्रमा
पनेभमेूगाउँपानलकाकाबानसन्दारपशचुौपायासमेत
चचसोबाटनराम्ररीप्रभावितबनेकाछन्। 

 

चचसो बढेसँगै घरबावहर ननस्केर कामकाजमा जान
समेतअसहजबनेको स्िानीय बताउँछन्। चचसोका
कारण घरबावहर कमै ननचस्कने गरेका छन् ।
ददनानदुदनबढ्दैगएकोजाडोलेकामकाजगनवतपरै
जाओस् वहउँदकोसमयमा पाररलोघाम ताप्न पाएका
छैनन् । बालबानलका र िृद्धिृद्धा नबरामी हनुे क्रम
बढेकोगाउँघरमाननकैबढीनैभेवटन्छ।िेतबारीमा
लगाइएको वहउँदे बाली, गहुँ जौ र बेमौसमी तरकारी
िेती चचसोका कारण कुवहन िालेको भमूे ३ का
वकसानतारािापालेबताए। 

 

चचसोकै कारण भमेू गाउँपानलकाको ग्रामीण भेगमा
सिवसािारणको चहलपहलमा कमी आएको छ ।
बजारमा सामान वकनमेल गनव आउने माननसहरूको
सङ्ख्यापननह्वातै्तघटेकोव्यापारीलेबताएकाछन्। 

 

चचसोकैकारणस्िास््यचौकीहरुमानबरामीकोसङ्ख्या
बढेको स्िास््यकमीहरु बताउँछन।् भमूे
गाउँपानलकामा नौ िटा िडा छन।् अनिकांश
गाउँबस्तीमातरु्ारोकासािैउच्चके्षत्रमावहउँपननपनव
िानलसकेको छ। जाडोबाट बच्नका लानग स्िानीय
बानसन्दाहरु दाउरा बालेरआगो ताप्ने, न्याना कपडा
लगाउनेरघरनभतै्रबस्नेअिस्िामापनुगसकेकाछन।् 
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उत्कृष्टननबन्ि 

लशक्षामा लर्ज्ञान र प्रलर्लिको भूलमका 

 

❖ विरजङ्गबढुामगर 

 

कुनै नबर्यकोज्ञान,सीपरिारणाकोसमन्ियात्मकक्षमता
प्राप्तगनुव चशक्षाहो।त्यसैलेजीिनपयवन्तनसकाइकोपहुँचमा
विस्तार गनव चशक्षामा विज्ञान र प्रविनिको भनूमका अहम््
छ। विज्ञान नसद्धान्तसवहतको यन्त्र हो। यसले माननसको
दैननक जीिन सरल तिा सहज बनाइरहेको छ।आजको
यगुमाचशक्षाजीिनहो।यसलेमाननसरसमाजलाईप्रत्यक्ष
तिाअप्रत्यक्षरुपमाजीिन्ततलु्याइरहेकोहनु्छ।यसकारण
मलुकको समवृद्धका लानग चशक्षामा विज्ञान र प्रविनि साि-
सािैलैजानजरुरीछ। 

 चशक्षालेमाननसलाईअनशुानसत रमयावददत बनाउने
गदवछ। नेपालको इनतहासमा विगतलाई हेदाव विज्ञान र
प्रविनिकोविकास,आनिवकअनशुासनतिासािवजननकसेिा-
प्रिाहमा स्रोतको कुशल व्यिस्िापनजस्ता सशुासनका
आिारभतू मान्यताहरुलाई आत्मसाि नारी सिवसािारणलाई
नछटोरछररतोतिाकमिचचवलोढङ्गबाटचशक्षाहानसलगने
उदे्दश्यको समायोजनका लानग प्रचशचक्षत गदवछ भने भािी
जीिनको लानग पनन तयार गराउँछ। समाज र विज्ञानमा
तीव्र गनतको पररितवन आिस्िाले समाजमा कुनै पनन
अिस्िामासमायोचजतभएरबस्नकालानगनयाँ-नयाँज्ञानर
सीपको नसकाइ नसवकरहनु पदवछ। जीिनका हरेक क्षणमा
विज्ञान र प्रविनिकानयाँ-नयाँ कुराहरुले चशक्षामा विज्ञान र
प्रविनिअपररहायवछ। 

 अवहलेको आिनुनक यगुमा चशक्षा एकपटक मात्र
प्राप्त गरेर पगु्दैन। समाजका माग, चाहना रआिश्यकता
ददन्ानदुदन  पररितवन भइरहन्छन।् त्यसैले गदाव चशक्षामा
सकारात्मक क्राचन्त ल्याउन एिम् जीिनपयवन्त नसकाइको
विस्तार गनव विज्ञान र प्रविनिको ठूलो भनूमका रहेकोछ।

हाल विश्वभरर नोिेल कोरोना भाइरस (कोनभड-19) को
नसजवनागरेकोनबर्मपररचस्िनतमा चशक्षामाभएकोप्रभािलाई
विज्ञानरप्रविनिकोप्रयोगगरीदेशलाईनयाँददशामालैजान
यसकोउच्चतम् विकासरसदपुयोगकोिाँचोछ।कोरोना
भाइरसले हाल विश्वलाई नै तरवङ्गत गरेको अिस्िामा
नेपालमा पनन प्रभाि परररहेको छ। त्यसैले गदाव यस
समयलाईअिसरको रुपमा नलई हरेकक्षेत्रमा सूचना तिा
सञ्चार प्रविनिको विकासमा जोड गरी नपेालको चशक्षा
प्रणालीमा विज्ञान र प्रविनिको प्रयोग गरी चशक्षामा आमूल
पररितवन गनव सवकन्छ। नपेालको पररिशेमा केही
विद्यालयकोकक्षाकोठामापवहलाकालोपाटी,त्यसपनछह्वाइट
बोडवहुँदैअवहलेइन्टरेचक्टभस्माटवबोडवप्रयोगहनुिालेको
छ। सूचना, सञ्चार र विज्ञान प्रविनिमा आएको क्राचन्तले
कक्षाकोठाको नसकाइमा आमूल पररितवन आएको छ।
अवहलेकोकक्षाकोठामासामाचजकसञ्जाल,क्लासब्लनगङर
विकास, पोड्काचस्टङ इन्टरेचक्टभ ह्िाइटबोडव र विनभन्न
मोबाइलसािनहरुप्रयोगहनुिालेकाछन।्तिावपविज्ञान
र प्रविनिको नसकाइमा उपयकु्त र बैज्ञाननक प्रयोग हनु
सकेकोदेचिदैँन।सहजपहुँचआमविद्यािीमापगेुकोछैन।
विज्ञान र प्रविनिको प्रयोग केही ननजी र सम्पन्न सरकारी
विद्यालयमा भएको देचिन्छ।अवहलेको समयमा कक्षाकोठा
प्रविनिमैत्रीहनुुपवहलोशतवहोभनेचशक्षणनसकाइमानमनडया
मेिड,मेटेररयलजस्ता विनभन्नप्रविनिहरुकोसान्दनभवकप्रयोग
हनुुआिश्यकताहो। 

 अबको चशक्षामा राज्यको तीनै तहमा सम्पन्न
सरकारले नडचजटलकक्षाको विकासमा लगानी तीव्र गनतमा
अगानड बढाउन जरुरी छ। सामदुावयक विद्यालयहरुमा
त्यसको पहुँच विस्तार गनव सरकारले कायवक्रमहरु आचघ
बढाइसकेको छ। त्यसैले कनतपय ठाउ्ँमा आइटी (IT)
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 ल्यािमाफव त्् विस्तनृतकरण गररदैछ। आजको एक्काइसौँ
शताब्दीमा हािाको गनतसरी चशक्षण कायवलाई पनन तीव्र
गनतमा पररितवन गनव विज्ञान र प्रविनिको अहम् भनूमका
रहेकोछ।हामीलेचाहेकाकुराहरुपढ्निानसक्नकालानग
पाठ्यक्रमविकासकेन्रलेतयारगरेकोकक्षा1देचि10
सम्मको पाठ्यक्रम, पाठ्यपसु्तक र चशक्षक ननदेचशकासमेत
विनभन्नकुराहरुमोबाइलएप्समैपाउनसक्छौँ।1नं.प्रदेश
सरकारले केही िर्वमा पेपरलेस विद्यालय बनाउने वहसाबमा
विज्ञानरप्रविनिकोक्षेत्रमाअगानडबढ्नेघोर्णागरेकोछ।
त्यसैले समाजकोआिश्यकतासगैँ अगानड बढ्न विद्यालयमा
इन्टरनेटरस्माटवनडभाइसजडानगररनुपदवछ।जसलेगदाव
सरकारले ननिावरण गरेका पाठ्यक्रम सामग्रीहरु अनलाइन
पसु्तकालयमा िेिसाइटबाट अध्ययन गनव सवकन्छ । ई-
पसु्तकालय एप्सबाट आफूलाई आिश्यक कुराहरुको
अध्ययनबाटचशक्षामाकायापलटगनवसवकन्छ।जहाँचशक्षण
कायवका लानग आकवर्वत गनव एननमसेन गरेर आिश्यक
कुराहरु हेनव र पढ्न सवकन्छ। यसबाट नभनडयो िेलहरु,
नसकाइका एप्सहरु र रमाइला अभ्यास गदै चशक्षा हानसल
गनवसवकन्छ। 

 चशक्षाको क्षेत्रमा अब हरेक विद्यालयमा नसकाइका
एप्सबनाउनदेेचिस्माटवक्लासरुमबनाउनुपदवछ।वकनवक
सरकार एिम ननजी क्षेत्रले नडचजटल कक्षा ननमावण गनवमा
मात्र विज्ञान र प्रविनिको प्रयोग स्ीनमत छैन। त्यसैले
अबको चशक्षाकस्तो हनुपुछव? भने्न प्रश्नमा अिावत् चशक्षाको
हकमासबैभन्दा ठूलो चनुौनत रअिसर  चशक्षकलाईछ।
यदद कक्षाकोठामा प्रविनिको प्रयोग गनव सकेमा चशक्षालाई
प्रभािकारी ढङ्गबाट पररितवन गनव सवकन्छ। सािै चशक्षामा
विज्ञान र प्रविनिको प्रयोग गरी चशक्षण गने कुरामा ध्यान
ददनु अवहलेको आिश्यकता हो। अबको चशक्षामा एक
विद्यािी एक परुस्कार अनभयान सञ्चालन गरी उक्त
कायवक्रमलाई अगानड बढाउन अबको चशक्षक सूचना तिा
सञ्चार प्रविनिमा पूणव जानकारी र अद्यािनिक भएको
हनुपुदवछ।नसकाइमानयाँप्रविनिकोज्ञान,सीपरिारणाहरु
सम्बन्िीपूणव विश्वासरइच्छाशचक्तभएकोहनुपुदवछ।यसको

लानग तत्परता र जोश चावहन्छ। विज्ञान र प्रविनिको
प्रयोगको तानलम हरेक चशक्षकले नलएर आफूलाई अब्बल
बनाएरमात्रकक्षाकोठामाप्रिेशगनेिातािरण नसजवनागनव
तीनै तहकोसरकार र स्ियं व्यचक्तआफैअपररहायव विर्य
बनेको छ। स्माटव नडभाइसको प्रयोग गने तररका, पािर
प्िाइन्टनसकाउनुपदवछ।नसक्नदुवछ। 

 आगामी ददनहरुमा विद्यालयको कक्षाकोठा
प्रविनिमैत्रीबनाउनुपदवछ।जसकोलानगकोठाकोआकार-
प्रकार डेस्क-बेन्च, प्रकाश, हािा, तापक्रम, विद्य्ुत तिा
उच्चगनतकोइन्टरनटेआददकोव्यिस्िापनराम्रोहनुपुछव।
इन्टरेचक्टभ स्माटव बोडव, प्रोजेक्टर, साउन्ड नसस्टम तिा
स्माटवसािनहरुकोउचचतव्यिस्िापनगनुवपछव।यस्तासािन
तिा स्रोतहरुले ददद्यालयलाई नडचजटल मात्र होइन
विद्यालयको चशक्षालाई स्माटव बनाउनु पछव। विज्ञान र
प्रविनिलेचशक्षामाल्याएकोसकारात्मकपररितवनलाईअब्बल
बनाउन स्माटव पाठयोजनाको ननमावणर प्रयोगमा ध्यान ददनु
जरुरी छ। जसका लानग विद्यालय चशक्षाको नडचजटल र
स्माटव सामग्रीहरुकोआिारमा नसकाइकोलानग स्माटव बोडव,
स्माटव मोबाइल, नसकाइका एप्सहरु, ई- लननवङ, नमदास इ
क्लासका एप्स, पाठ सम्बन्िी िेलहरु कक्षा, कविता र
नाटको नभजअुलाइजेसनहरु समािशे गरी योजना ननमावण
गनुवपछव। विज्ञान र प्रविनिले गरेका चमत्कारी कायवहरु
व्यिहाररक रुपमा कायावन्ियन गनव पािर प्िाइन्ट, स्लाइट
ननमावण, डढकुमेन्री ननमावण गरी नभजअुल, चशक्षण विनि र
शैलीसमेटी स्माटवपाठयोजना ननमावणरप्रयोगगनेयोजना
प्रत्येक विद्यालयका चशक्षकले आफै ननमावण गनव सक्नु
पदवछ।अननमात्रअश्लीलयोगदानगदवछ। 

 नसकाइका लानग ननमावण गररएका स्माटव योजना
कायावन्ियनगनवकालानग नसकारुकोरुचचअनसुारकोसािन
र शैली अनसुारको सामाग्री छनोट गरी प्रभािकारी र
आकर्वकतररकालेचशक्षणगनुवपछव।नसकारुलाईनसकाइमा
सवक्रय सहभागी गराउँदै आिनुनक र िैज्ञाननक तररकाले
प्रविनिमैत्री चशक्षणगनुवपछव।अबचशक्षामाइन्टरेचन्टभस्माटव
बोडवहनुुअननिायवभएकोछ। वकनभनेअवहलेकोआिनुनक
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 चशक्षण नसकाइ यसब्ाट गनव सवकन्छ। यसको प्रयोग
विद्य्ालयको कक्षाकोठामा नसकारुसँग सूचनाहरु आदान–
प्रदानगनव,सञ्चाररजोड्न,टचचस्क्रनकोप्रयोगगरीचाहेको
पाउन अनलाइन इन्टरनेट जडान गरी चचत्र, नभनडयो र
वफल्महेनव,िातािरणीयवहसािले–हररयालीबनाउनतिा
सम्बचन्ित पाठको नभजअुलाइज गनव सवकन्छ। चशक्षण
डकुमेन्ट चचत्र, नभनडयो, स्लाइड,फोल्डर बनाएर सेभ गनव,
पनछ आिश्यक परेको िेला प्रयोग गनव, आिश्यक कुरा
लेख्न,चचत्रबनाउन,पाठ्यक्रमरपाठ्यपसु्तकहरुठाउनलोड
गरीसेभगनव,गेमिेल्न,विद्यािीकोपरीक्षानलन,नोटलेख्न,
मचस्तष्क मन्िन गनव र नमनडया प्रस्ततुीकरण जस्ता सबै
िालकाकामगनवसवकन्छ।अबकोयगुमाबोडवमात्रस्माटव
होइनचशक्षकरविद्यािीदबैुहनुपुछव। 

 (समदृ्धनपेाल,सिुीनपेाली)नेपालसरकारलेतय
गरेको नारा हो। यही सनु्दर लक्ष्य परूा गनव सरकार
लागच्परेको देचिन्छ। त्यो समवृद्ध हानसल गनव सरकारले
विज्ञान र प्रविनिको क्षेत्रमा- कम्तीमा कुल ग्राहस्ि
उत्पादनको 1% लगानी गनुवपने देचिन्छ। यस यात्रामा
सरकारकोयात्रा सहज देचिदैन तर केही ठोस पहलकदमी
उपके्षा गररहाल्न नमल्ने छैनन।् स्ियम्सेिकीय रुपमा
िैज्ञाननकगनतविनिमायिुालाईजागतृगराउनुपछव।मलुकुमा
विज्ञान चशक्षाको सरुुिात एक सय िर्वको अिनिमा 330
िटा िैज्ञाननक संस्िा कायावन्ियनछन।् तर पनन िैज्ञाननक
संस्िािाटअनसुन्िानतिा विकासकोसंस्िागत विकासहनु
सकेको देचिदैन। संस्िागत विकास मत पारदचशवता अको
अहम चनुौती हो। यसलाई पररणाममिुी िैज्ञाननक ननमावण
गनुवपनछे। आनिवक पक्ष सबल बनाउन तिा िैज्ञाननक
अनसुन्िानलाई बढुिा ददन राज्यको मिु ताक्ने परम्परा
तोड्नननजीके्षत्रसँगसहकायवगरीरावियविज्ञानतिाप्रविनि
कोर् ननमावण गनुवपदवछ। उच्च चशक्षाको नाममा विज्ञान र
प्रविनिअध्ययनगने जमातपलायनिादी सोचबाटआक्रान्त
छ।पलायनि्ादीसोचलाईरोक्नरविदेशमारहेकानेपाली
बैज्ञाननकहरुलाई स्िदेशमा नभत्र्याउने िातािरण तयार
गनुवपनछे। 

मानिकाउल्लेचितयोजनाहरुसफलपानव विनभन्नवकनसमका
समस्याहरुछन।् जस्तै लक्ष्यसवहतको स्पष्टिाका नहनु।ु
प्राचीन प्रविनिलाई संस्िागत विकास गरी पाठ्यक्रम तिा
उत्पादनमा ध्यान ददन नसक्न।ु रािको आिश्यकताभन्दा
फरकिारमाअनसुन्िानगररन।ुविर्यिस्तमुाप्राचीनविज्ञान
तिा व्य्ािहाररक प्रविनिमा अनसुन्िान गने पाठ्यक्रम
समाविष्ट नगनुव। विज्ञानको उच्चतम् प्रयोग नीनतका लानग
रावियविज्ञाननीनतकोपालनानगनुव।िैज्ञाननकसंस्िाहरुबीच
समन्ियको अभाि हनु।ु स्िदेशी तिा नबदेशी दक्ष
जनशचक्तकोमूल्याङ्कनप्रणालीकमजोरहनु।ु ननजीक्षेत्रलाई
अनसुन्िानर विकासमालगानीगनवउत्पे्रररतगनवनसक्न।ु
अनसुन्िानकालानगलगानीलाईप्रािनमकतानददइन।ुत्यसैले
अबको बाटो भनकेो विज्ञान र प्रविनिमा कूल ग्राहस्ि
उत्पादनको एक प्रनतशत लगानी गने िात्ािरण तायार
गरौँ। विश्वविद्यालयिाट सेिाननिृत्त प्राध्यापक भनेका निंक
टयाङ्क हनु।् उनीहरुको अनभुि यिुामा हस्तान्तरण गने
संस्कृनत ननमावण गरौँ। विज्ञान र प्रविनिको विकासमा
यिुालाई अगानड बढाऔ।ँ नपेालका उच्च वहमाली भेगमा
िगोलीय केन्रको विकास गरी पयवटकीय गन्तव्य तिा
अनसुन्िान गरौँ। सम्पदाको संरक्षण गरौँ। सभ्य संस्कृनत
ननमावणगरौँ।हाम्रोकलाविज्ञानकाआकर्वणहनु।्संस्कृनत
हाम्रोपवहचानहो। 

प्रत्येक देशको विकासमा विज्ञान र प्रविनिको प्रयोग तिा
विस्तार अत्यािश्यक माननन्छ। विज्ञानका विविि विर्यले
उल्लेिनीय विकास गररसकेको ितवमान समयमा कुनै पनन
देशकोआनिवक,शैचक्षकसामाचजकपररितवनकालानगविज्ञान
र प्रविनिलाई सशक्त माध्यम माननएको छ। चशक्षामा
क्राचन्तकारी पररितवन विकासका लानग विज्ञान र प्रविनिको
प्रयोग नै वकन आिश्यक पदवछ भने्न कुराको प्रशस्त
उदाहरणहरु रहेकाछन।् यस महत्त्िलाई विकनसत रािले
उच्चप्रािनमकताकासािआत्मसािगरररहेकाछन।्हाम्रो
देशनपेालजस्ता विकासोन्मिुरािहरुले विज्ञानरप्रविनिको
क्षेत्रमाविकासगनवकालानगआफ्नाप्रयासहरुकेचन्रतगरेका
छन।्आजकोविश्वविगतकोअिस्िाबाटिेरैरुपान्तरणहुदैँ
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 अगानड बवढरहेको छ। चशक्षा, स्िास््य, सञ्चार, यातायात,
विद्यतुजस्ता विर्यहरुआजआिारभतू आिश्यक्ता  भनेको
सन्दभवमाआजभन्दापाँच,छदशकअचघसम्मयीविर्यहरुमा
माननसकोपहुँचसन्तोर्जनक निएन।तरआजकोएक्काइसौँ
शताब्दीमा अग्रजहरुको पे्ररणा र ज्ञानबाट दीचक्षत भएर
विज्ञान र प्रविनिको उच्च चशक्षामा हामी आउन सफल
भएकाछौं। 

 ितवमान समयमा हामीसँग विज्ञान र प्रविनिको
क्षेत्रमा अनिक संख्यामा जनशचक्त उत्पादन भएको अिस्िा
छ।मखु्यतःबहदुलीयव्यिस्िारलोकतन्त्रकोपनुस्िापना
पिात् राज्यले अिलम्बन गरेको नीनत तिा कायवक्रमका
माध्यमबाटदेशनभत्र विज्ञान विर्यमािपैु्रकलेजहरुस्िापना
र सञ्चालन भएका छन।् चचवकत्साशास्त्र र ईचन्जननयररङ्ग
विर्यमा नपेालमा अन्तरावविय स्तरमा नै प्रनतवित अध्ययन
संस्िाहरुसञ्चानलतछन्भनेनपेालमाउत्पाददतजनशचक्तहरु
विश्वकाअन्यउत्कृष्टविश्वविद्यालयरअनसुन्िानकेन्रहरुमा
अध्यानरत र कायवरत रहेको सिुद अिस्िा पनन हामीसँग
छ। नेपालमा चचवकत्सा सेिामा Test tube baby, अङ्ग
प्रत्यारोपणजस्ता सवुििा, जवटल शल्यवक्रया तिा आिँाको
उपचार सेिा उपलब्ि भइरहेका छन।् त्यसैले कुनै पनन
देशकोविकासकासम्बन्िमाविज्ञानरप्रविनिकोसंयोजनका
सािसािै विकाससामाचजकिातािरणबाटपननप्रभावितहनुे
विर्य हो। त्यसकारण कनतपय काम कारिाहीहरु
राजनीनतक व्यिस्िा, राज्यको सहयोग, जनशचक्त र सािन
स्रोतकोव्यिस्िापनजस्ताविर्यहरुमाप्रत्यक्षननभवररहन्छ। 

 विज्ञानरप्रविनिदेशविकासकोएकमखु्यहनतयार
हो। विज्ञान प्रविनिको प्रयोग तिा विस्तारले समयानसुार
पररितवनसहजतिासरलहनुेगरेकोछ।विज्ञानकाविविि
विर्यलेउल्लेिनीयविकासगररसकेकोितवमानसमयमाकुनै
पननदेशकोआनिवक,सामाचजकतिाभैनतकविकासकालानग
विज्ञानरप्रविनिलाईसशक्तमाध्यममाननएकोछ। विज्ञान
रप्रविनिको विकासलेहरेकपाइलामासफलताकोउदाहरण
छोड्दै गएको छ। तर आिश्यकता अनसुारका अिसर
देशमा नहु् ँदा यी जनशचक्त विदेचशन बाध्य भएका छन।्

नेपालसरकारलेपवहलोपञ्चिर्ीययोजना(2013-2018)
देचि नै विज्ञान र प्रविनिको विकास योजनालाई समािशे
गरेको नियो। त्यसपनछका पञ्चिर्ीय योजनामा लगातार
विज्ञान र प्रविनिको विकासमाआिाररत योजनाहरु ननिावरण
गदैगएकानिए।सरकारलेआनिवकिर्व2077/078मा
चशक्षा, विज्ञानरप्रविनितफव 1ििव71अबव71करोड
रकम विननयोजन गरेकोछ। चशक्षामा विज्ञान र प्रविनिको
प्रयोगलाई जोड दददै दूर चशक्षा र िुल्ला विश्वविद्यालयका
माध्यमबाटसमेतप्राविनिकचशक्षाददनेव्यिस्िाकायावन्ियन
गनवजरुरीछ। 

 चशक्षामाविज्ञानरप्रविनिलाईतीव्रगनतमाजोडदददै
औपचाररक चशक्षािाट िचन्चत समूहलाई आिश्यक
स्ीपमूलक तानलम तिा साक्षरता कायवक्रम सञ्चालन
गनुवपछव। नपेालको जल सम्पदा, िन सम्पदा, पयवटकीय
सम्पदा,कृवर्,पशपुालन,िानी,िनविज्ञान,जडीिटुीउत्पादन
तिा प्रशोिन लगायतका नबर्यमा जोड ददई प्रािच्निक
चशक्षाहरु स्िापना गरी विज्ञान र प्रविनिद्बारा प्रविनिक
जनशचक्ततयारगनुवपदवछ।चशक्षालाईिैज्ञाननक,व्यािहाररक
र सीपमूलक बनाउँदै श्रमसँग आिद्द गरी कचम्तमा उच्च
माध्यानमकतहको चशक्षापिात् विज्ञान र प्रविनिकोक्षेत्रबाट
सामान्यचजविकोपाजवनगनवसक्षमव्यचक्तहनुछेन।्स्िदेशमै
रोजगारीकाअिसर नसजवनागनव  चशक्षामा विज्ञान र प्रविनि
पूिाविारका रुपमा विकास गनुवपदवछ। फलस्िरुप प्रत्येक
व्यचक्तको लानग रोजगारी अनभिृवद्ध गनव उद्यमशीलता तिा
अन्य विज्ञान र प्रविनि क्षेत्रका विचशष्ट व्यचक्तहरुको
प्रनतभालाईप्रोत्साहनगनेतिाउनीहरुलाईविदेशमाअध्ययन
तिातानलमकोव्यिस्िागरीस्िदेशमासम्माननतस्िानददने
िातािरणतयारगररनुपदवछ। विज्ञानरप्रविनिमाग्राम्ीण
के्षत्रका विद्यािीको पहुँच कायम गनव समन्ियात्मक ढङ्गले
कायवक्रमसञ्चालनगनुवपछव। 

 विज्ञानरप्रविनिकोरतुविकासलेमाननसकोकल्पना
शचक्तभन्दा िेरै दूर रहेका असम्भि कुराहरुलाई िास्तविक
त्यमापररणतगरीउपयोगगनवसमेतपाउनेअिस्िासृजना
गरी ददएको छ। आज विज्ञान र प्रविनिको विकासिाट
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 हामीलेपररकल्पनागनवभ्याएसम्मकाकुराहरुएिम्सपनामा
देचिएका कुराहरुपरूा भएकाछन,्अिावत््सम्भि भएका
छन।् विज्ञान र प्रविनिको माध्यम इन्टरनटेको प्रयोग गने
सक्ने सीप र ज्ञानले कुनै पनन देशको जनुसकैु कुना
कन्दर्ामा रहेर पनन संसार हेनव तिा बझु््न सक्छौँ।
आिनुनक पररिशेमा हाम्रो देश नेपालमा पनन विज्ञान र
प्रविनिको क्षते्रमा विस्तारै अगानड बढ्दै छ। तसिव यसको
तीव्रगनतमाप्रयोगगदैचशक्षालाईकायापलटगनवसवकन्छ।
विश्वको जनुसकैु स्िानको चशक्षा प्रणाली एउटा कोठानभत्र
सीनमत रहेर ननयाल्न सक्छौँ। यसको पहुँच सिवसािारण
जनतासगँसरोकारराख्नेस्िानीय,ननज्ीक्ष्ेत्र,रावियतिा
अन्तराववियसंघसंस्िाहरुको विशरे्पहलमा विनभन्नतानलम,
गोिी सेनमनारहरुको सञ्चालनद्बारा विज्ञान र प्रविनिको
समचुचतप्रयोगकोलानगज्ञान,सीपतिाव्यापकरुपमात्यस
सम्बचन्िसचेतनाप्रदानगनुवपनेदेचिन्छ। 

 सामान्यतय्ा विद्यालयमाप्रशासननकतिाशकै्षचणक
वक्रयाकलापसञ्चालनकोलानग विज्ञानर प्रविनिको चशक्षाको
विकास ितवमान समयमा रतु गनतमा हनु आिश्यक पनन
देचिन्छ।विज्ञानरप्रविनिकोप्रयोग,विकासतिाविस्तारको
क्रमसँगै ितवमान पररपे्रक्षमा राज्य र शासन व्यिस्िासँग
जोनडन आउने ई-गभरमने्ट, नडचजटल गभरमेन्ट, पपेरलेस
गभरमेन्ट, इ-गभरनेन्स मास्टर प्लान, इ-नभलेज, इ-स्कुल
जस्ता केही निीनतम् शब्दािलीहरुको व्यापकतासँग्ै
नतनीहरुलाई सािवकता प्रदान गनव राज्य ननकायबाट विशरे्
पहलकदमीचाल्नपुनेदेचिन्छ।जसकोननचम्तपवहलोप्रयास
नै विद्यालय तहबाट हनुपुछव। चशक्षक िगवबाट हनुपुछव।
चशक्षकहरुलाई विज्ञान र प्रविनिको क्षेत्रमा प्रिशे गराउने,
अभ्यस्तगराउनेपवहलोमाध्यमहो,कम्प्यटुरचशक्षाकोज्ञान
रचलाउनेसीप।चशक्षकहरुलाईविनभन्नमाध्यमबाटकम्पूटर
चशक्षारत्यससम्बन्िीसीपददनसवकयोभनेमात्रउनीहरुले
भविष्यकाकणाविारविद्यािीहरुलाईआफूलेप्राप्तगरेकोज्ञान
र सीप बाँड्न सक्छन।् परम्परागत चशक्षण नसकाइ
वक्रयाकलापको विकल्प स्िरुप आफ्नो चशक्षण नसकाइ
कायवलाई िप प्रभापकारी, आिनुनक र प्रविनिमतै्री बनाउन

सक्छन।्पररणाम विद्यािीहरुमा समेत आिनुनक विज्ञान र
प्रविनिको ज्ञान, क्षमता एिम् सोचको विकास हनु्छ। सािै
समाजमा विश्वव्य्ापीकरणको प्रभािलेएक्कासीसजृनागरेका
चनुौनतहरुसगँ मकुानबला गनव र राविय तिा अन्तरावविय
क्षेत्रमा समेत प्रनतस्पिावत्मक बन्न सक्षम बनाउन मागव
ननदेशनगदवछ। 

 नेपालमा सरकारले ल्ामो समयदेचि विज्ञान र
प्रविनिलाईप्रािनमकतादददैआएतापननयसप्रनतठोसनीनत,
ननयम तिा कायवक्रम प्रस्ततु गनव नसक्दा योजनाहरु
कागजमै सीनमत हनुे गरेका छन।् यसैगरी विज्ञान र
प्रविनिमा अपयावप्त बजेट, प्रयोगात्मक चशक्षाको कम्ी,
स्तरीयप्रयोगशालारअनसुन्िानकेन्रकोअभािजस्ताविनभन्न
समस्याका कारण नपेाल विज्ञान र प्रविनिमा पनछ पदै
आएकोछ।चशक्षामा विज्ञानरप्रविनिअनतनैसंिदेनशील
कुरा हो। त्यसैले विज्ञान र प्रविनिमा देचिएका तमाम्
चनुौनतहरुलाई चचनवका लानग राज्यको तीनै तहमा स्िावपत
सरकार अपररहायव विर्यिस्तु बन्न पगेुको छ। मानि
जीिनमा चशक्षा जीिनभर नसवकरहने कुरा हो। त्यसैले
राज्यले स्िािलम्बी र समतामलुक समाजको ननमावण गनव
सिाववङ्गणरुपमाआिारभतूकोर्हरुकोसमायोजनगनुवपदवछ।
चशक्षामा विज्ञानरप्रविनिकोमाध्यमबाटआनिवक,सामचजक,
राजनीनतक,साँस्कृनतकसशचक्तकरणकालानगसचेतनाएिम्
अनभमचुिकरण कायवक्रम सञ्चालन गरी कायावन्ियन
गनुवपदवछ। 

 आजको चशक्षामा विज्ञान र प्रविनि आिारभतू
आिश्कताको प्रमिु विर्य बनेको छ। त्यसैले यसको
कायावन्ियनका लानग विज्ञान र प्रविनि समाजको विकास
गनवका लानग राविय तिा अन्तरावविय क्षेत्रमा उल्लेिनीय
कायवहरु भइरह्ेका छन।् सािै चशक्षक, विद्यािी र
समदुायका व्यचक्तहरुको प्रनतनननित्ि गरी विज्ञान र प्रविनि
कायवक्रमहरुको सञ्चालन र प्रचार-प्रसार गनव जरुरी छ।
 अबको पसु्तालाई चशक्षामा विज्ञान र प्रविनिको
कायवक्रमआयोजनागरीसञ्चालन,कायावन्ियनरसमापनमा
सवक्रय सहभानगता बढाउन, विद्यािीहरुको सवक्रयतामा
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 प्रत्येक स्िानीय तहमा विज्ञान र प्रविनि क्लबको स्िापना
गनुवपदवछ। समयासापेक्ष प्रत्ये विद्यालयमा चशक्षक, विद्यािी,
अनभभािकतिासरोकारिाल्ाहरुकोउपचस्िनतमा विज्ञानर
प्रविनिमेलारप्रदशवनीकायवक्रमगनुवपदवछ।यसबाटविज्ञान
र प्रविनिको लोकवप्रयता, ब्यािहाररक प्रयोग, उपयोनगताबारे
जानकार भइ उत्सावहत र जागरुक हनु सहयोग पगु्दछ।
अिको चशक्षालाई अनसुन्िानात्मक र निपिवतनात्मकको
रुपमा प्रभािकारीिनाउनहरेकग्राम्ीणक्षेत्रमा विज्ञानर
प्रविनिमेलातिाविज्ञानरप्रविनिफोरमस्िापनागनुवपदवछ। 

 विज्ञान र प्रविनि देश विकासका लानग अपररहायव
क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रको विकासमा अझ सशक्त रुपमा
वक्रयाशील हनुपुदवछ। “चशक्षामा विज्ञान र प्रविनिः देशको
समवृद्ध” जस्ता नारालाई व्यािहाररक कायावन्ियन गनव
राज्यकोतीनैतहबाटउत्कृष्टठोसयोजनाबनाउनुपदवछ।
नपेाललेचशक्षामा विज्ञानरप्रविनिकोविकासगनवसरकारले
सिवप्रिम अनसुन्िानलाई प्रािानमकतामा रािी विश्वविद्यालय

अन्तगवत हरेक प्रदेशमा स्तरीय अनसुन्िान केन्र र
प्रयोगशाला स्िापना गनुव जरुरी छ। स्िापना योजनालाई
हरेकिर्वकाउत्कृष्टयोजनालाईसरकारलेिचवव्यहोनेगरी
अचघ बढाउने व्यिस्िा गनव जरुरी छ। यसैगरी नपेाली
सैद्धाचन्तकचशक्षाप्रणालीलाईपररमाजवनगरीव्यािहाररकतिा
प्रयोगात्मकचशक्षाप्रणालीलाईप्रािनमकतामारािेरपाठ्यक्रम
विकासगनवजरुरीछ। 

 

 

 

ठेगानाःभमेू4,काडँा,रुकुम(पूिव) 
पेशाःअध्यापन/अध्ययन 

 
 

गजल 

- नारायणओली 
 

मलाईसम्झरेआजतभातलगायौरेआमा 
कहाँगयौिानआऊसाँझडगायौरेआमा। 

 

साहै्रसम्झकेीनियौरेससेुलीहाल्दैमलाईनै, 
रुदारुदैआिँामाआसँुिासबगायौरेआमा। 

 

मेरोबाटोकुदावकुदैआचत्तएजस्तोलाग्छआज, 

साँझमामरेोझल्कोमटुुमाबासबसायौरेआमा। 

 

आमालेघरआऊभनीबारबारबोलायौमलाई, 

आजछोराकोमिुदेख्नेआसिसायौरेआमा। 

 

िट्दैनिएँअझैप्रदेशीबनीआजफाँसीचढाए,ँ 

छोराभन्दैननजीिमदुावलाससमायौरेआमा। 

 

भमेूगाउँपानलका–८रुकुम(पूिव) 

 

बाि प्रलिभा 

नाम:करुणाबढुामगर 

कक्षा:७                  ठेगाना:भूमे–३, रुकुम(पूिव) 
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लोकसेिाआयोग,चशक्षकसेिाआयोग,हाचजरीजिाफप्रनतयोनगताकालानगउपयोगी 
१) वि.सं.२०७२सालमाजारीनेपालकोहालकोसंवििानकोनामकेहो? 

a. नेपालकोसंवििान(स्मरणरहोस:्हालकोसंवििानकोनामनेपालकोसंवििान,२०७२भनेरिेरैले
उल्लेिगनेगरेकोपाइएपननसंवििानकोिारा३०८मा"योसंवििानकोनामनेपालकोसंवििान
रहनेछ"भन्नेउल्लेिभएबाटनामकोपछानड२०७२झणु्याउनुगलतहनु्छ।) 

२) नेपालकोसंवििानमाकनतभाग,कनतिारारकनतअनसूुचीरहेकाछन्? 

a. ३५भाग३०८िारा९अनसूुची 

३) संवििानकोभाग२नागररकताकनतिारादेचिकनतिारासम्मरहेकोछ? 

a. िारा१०देचििारा१५सम्म 

४) नेपालमाकस्तोनागररकताकोव्यिस्िागररएकोछ? 

a. प्रादेचशकपवहचानसवहतकोएकलसंघीयनागररकता 
५) नेपालकोसंवििानकोभाग३मौनलकहकरकतवव्यहरुमाकनतिाराहरुरहेकाछन्? 

a. िारा१६देचििारा४८सम्म 

६) २९िर्वकोउमेरमासनुसानरातकोमौकापारीनसद्धािवगौतमलेराजकाजछाडेरवहँड्नलुाईकेभननन्छ? 

a. महानभननष्क्रमण 

७) सूयवलाईकेन्रबनाईपृ् िीलगायतअन्यग्रहरउपग्रहलेसूयवकोपररक्रमागदवछन्भन्नेव्यचक्तकोहनु्? 

a. ननकोलसकोपननवकस 

८) प्रिमपटकझन्डाददिसनेपालमाकवहलेमनाइयो? 

a. पसु१, २०७५(स्मरणरहोस,् २०७५पसु१गतेमनाइएकोझन्डाददिसकोनारामेरोसानमेरो
स्िानभमान, रावियझन्डामेरोस्िानभमानरहेकोनियो) 

९) नेपालमासबैभन्दािेरैगाउँपानलकाभएकोचजल्लाकुनहो? 

a.  िाददङ(११िटा) 
१०) विश्वएड्सददिसकवहलेमनाइन्छ? 

a. नडसेम्बर१ 

११) ९०-९०-९०रणनीनतकेसँगसम्बचन्ितछ? 

a. एच.आई.भी.एड्सरोग(यएुनएड्सलगायतविनभन्नसंस्िाहरुलेएड्सविरुद्धकोसोरणनीनतसञ्चालन
गरेका,जसअनसुारसन्२०२०सम्ममाएचआइभीसंक्रनमतमध्ये९०प्रनतशतलेआफ्नोअिस्िाबारे
िाहापाउने,तीमध्ये९०प्रनतशतलाईऔर्िीउपचारकोपहुँचहनुेरऔर्िीउपचारमापहुँचहनुेमध्ये
९०प्रनतशतकोशरररमासंक्रमणननयन्त्रणहनुेलक्ष्यराचिएको) 

(संकलन/प्रस्ततुकतावःविजयबाँठामगर) 
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 नेपािमा पाइने स्थानीर् गाईहरुको लिनारी 
 

१. अछामी गाई : यो संसारकै
सबैभन्दा सानो गाई हो।
नेपालको सदूुरपचिम प्रदेशको
अछाम चजल्लामा उत्पचत्त भएको
माननने यस गाईको उचाइ ८८
सेमीतिाऔसततौल११० वकग्राहनुेगदवछ।योगाईलाई
नौँमठेुगाईपननभननन्छ। 

 

२. तराई गाई : मखु्य रुपमा
नेपालकोतराईक्षेत्रमापानलनेयो
गाई बहर उत्पादन गरी गाडा
ताने्न र जोते्न कायवको लानग
ननचम्त पानलने गररन्छ। हाल

हररयाणा, जसी, साहीिालकोिणवशंकरलेगदावतराईगाईकररब–
कररबलोपअिस्िामानैछ। 

 

३. पहाडी गाई : नपेालको मध्य
पहाडीभेगमापाइनेपहाडीगाईहरु
भटुान, नसदक्कम र दाचजवनलङबाट
नभनत्रएको पाइन्छ। मखु्यतया यी
गाईहरु गोरु, मल र िानमवक र
सामाचजककायवको लानग पानलन्छन।् यी गाईहरुको शारीररक
तौल२००–३००केजीसम्महनु्छ।शरीरकोरङकालो, रातो, 
फुस्रो र टाटेपाटे पनन हनु सक्छ। पहाडी गाईले सरदर एक
िेतमा १५०–२०० नलटरसम्म दूि ददन्छन् र सरदर ३–४
िर्वमापवहलोचोटीब्याउँछन।् 

 

४.याक, नाकरचौरी : यीगाईहरु
नेपालकोवहमालीक्षेत्रमापाइन्छन।्
वयनीहरुकोठूलोशरीर, लामालामा
नतिा नसङ र शरीरभरर भतु्ला
भएका हनु्छन।् याकको पोिीलाई

नाकभननन्छ।याकरनाकलाईपहाडीगाईरगोरुसँगप्रजनन
गराई िच्चड उत्पन्न गररन्छ, जसलाई चौरी भननन्छ। पहाडी
गोरु (वकको) र नाकको प्रजननबाट ननस्कने गाईलाई ददम्जो
चौरी भननन्छ भने गोरुलाई ददम्जो झोप्क्यो भननन्छ। त्यस्तै

याकरपहाडीगाईकोप्रजननबाटजन्मनेगाईलाईउरंगचौरी
र गोरुलाई उरंग झोप्क्यो भननन्छ। यस्तो अन्तजावतीय
प्रजननबाटजन्मनेचौरीहरुलेसन्तानउत्पादनगनवसक्छन्भने
भालेहरु(झोप्क्यो)लेसिैसन्तानउत्पादनगनवनसक्नेहनु्छन।्
दूि उत्पादनको लानग ददम्जो चौरी उत्तम माननन्छ भने भारी
बोक्नरचढ्नकोलानगउरंगझोप्क्योउत्तममाननन्छ। 

 

 

५.ललु ु: ललुुगाईमसु्ताङचजल्लामापाइन्छ।योगाईकोजरुो
हुँदैन। यी गाईहरुको शारीररक
तौल १५०–२०० केजीसम्म
हनु्छ। जसी नेपालमा पानलने
उन्नतगाईमध्येअत्यन्तलोकवप्रय
जात हो। यसले प्रनत बेत
७,००० नलटरभन्दा बढी दूि ददन्छ। यसको दूिमा ५.५
प्रनतशतभन्दा बढी फ्याट पाइन्छ। हाम्रो देशमा हाल जसी र
स्िानीयकोक्रसगराउँदाऔसतमा२६००नलटर दूि ददएको
पाइन्छ। 

 

६. िैलागाई : यीगाईनपेालकोपहाडी भेगमा नभर पािामा
चनवसक्नेगणुभएकोगाईहो।यो
जातकोगाईमापवहलोपटकब्याउने
उमरे५५मवहना, बेतअन्तराल१८
मवहना, दैननक दूि उत्पादन २.५
नलटररदूिददनेअिनि३०५ददन

पाइएको छ। यी गाईहरु मखु्य रुपमा िेतीपाती सम्बन्िी
कायवहरु िासगरी गोरुहरु िेतबारी जोते्न कायवको लानग
पानलन्छ। 

 

७. नसरी गाई : नेपालको पूिावञ्चल
विकास क्षेत्रको पहाडी चजल्लाहरु
इलामरपाँचिरमायीगाईपाइन्छन।्
यी गाईहरुको शारररीक तौल कररब
२६८केजीरेकडवगररएकोछ।योजातकोगाईकोसंख्याकम
भएरलोपोन्मिुअिस्िामाछ। 

प्रस्तनुत:नारायणओली, नायिपशुसेिाप्राविनिक
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कायावलयबाटप्रकाचशतविनभन्नसूचनाहरु 

 

भूमे गाउँपालिका 

गाउँ कार्यपालिकाको कार्ायिर्  
खाबाङबगर, रुकुम (पूर्व) 

िुम्बिनी प्रदेश, नेपाि 

 

करार सेवामा दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सचूना  

(तेस्रो पटक प्रकाशित शिशत २०७९/०९/२२) 
 

भूमे गाउँपालिका अन्तगषत झुम्िाबाङ सामदुालिक स्वास््ि इकाईको िालग  लमलत २०७९/०८/२८ मा दोस्रो पटक अ.न.मी पदको िालग गररएको लबज्ञापनमा 

कुनै पलन उमेदवारको ररतपूवषक दरखास्त नपरेको हुदा तपलसिको संख्िा र िोग्िता भएको कमषचारी करार सेवामा लिनुपने भएकोिे िोग्िता पुगेका नपेािी 

नागररकहरुिे िो सूचना प्रकालित भएको लमलति े१५ (पन्र) लदनलभत्र कािाषिि समिमा राजश्व लतरेको रलसद सलहत तोलकएको सम्पूर्ष कागजात संिग्न गरी 

दरखास्त लदनुहुन सम्बलन्धत सबैको जानकारीको िालग िो सूचना प्रकालित गररएको छ ।  

तपशिलः 

शिज्ञापन नं. पद तह संख्या काि गननुपने स्थान 

०४-०७९/०८०  अ.न.मी  सहािक चौथो १ ( एक) सामुदालिक स्वास््ि ईकाइ 

झुम्िाबाङ 

योग्यता 

• दरखास्त शदने स्थानः भूमे गाउँपालिका, गाउँ कािषपालिकाको कािाषिि खाबाङबगर रुकुम (पूवष) । 

• न्यूनति िौशिक योग्यता: 

  १. अ.न.िी: नेपाि सरकारबाट मान्िता  प्राप्त िैलिक संस्थाबाट सम्बलन्धत लवर्ि उत्तीर्ष गरी काउलन्सि दताष नवीकरर् भएको (SBA 

तालिम प्राप्तिाई पलहिो प्राथलमकता लदईन ेछ) । 

• दरखास्त साथ संलग्न गननुपने कागजातः उम्मेदवारको व्िलिगत लववरर्, िैलिक िोग्िताको प्रमालर्त प्रलतलिपी, चाररलत्रक प्रमार्पत्र, 

नेपािी नागररकताको प्रमार्पत्र प्रलतलिपी, अनुभवको प्रमालर्त प्रमार्पत्र, प्रचलित कानुन बमोलजम पररर्द दताष हुनपुने भएमा दताष 

प्रमार्पत्रको प्रमालर्त प्रलतलिपी (सबै कागजातको प्रलतलिपीको पछालिपट्टी उम्मेदवार स्वंिमिे हस्तािर गरेको हुनुपनेछ ) ।  

• दरखास्त दस्तनर र बनझाउने स्थानः रु ५०० को नगदी रलसद वा लसलटजन्स ईन्टरनिेनि बैकं लिलमटेि भूमे िाखा लस्थत खाता नम्बर 

०७८०१०००००००१२०२ (ग १.३ भूमे गा.पा. आन्तररक राजस्व खाता) मा रकम जम्मा गरेको  सक्किै भौचर कािाषििमा पेि गनुष पनछे । 

• दरखास्त फारि:भूमे गाउँपालिकाको वेबसाईट www.bhumemun.gov.np वा गाउँ कािषपालिकाको कािाषििबाट प्राप्त गनष सलकनेछ । 

• दरखास्त शदने अशन्ति शिशतः २०७९/१०/०६ गते कािाषिि समिलभत्र । 

• उम्िेदिारको उिेर हदः १८ वर्ष पूरा भई ४० वर्ष ननाघेको हुनुपनछे । 

• तलब सनशिधा: गाउँपालिकाको लनिमानुसार । 

• परीिाको शकशसिः छोटो सूची, लिलखत र अन्तवाषताष । 

• थप जानकारीः www.bhumemun.gov.np  9847981037 ,9843199029 

 

 

http://ebhume.com/
mailto:news.bhume@gmail.com
http://www.bhumemun.gov.np/


भूमे साप्ताहिक    सचूनाको िक           वर्ष ४   अङ्क ४      २०७९ माघ ४ बुधबार 

भूमेसाप्तावहक।िेबसाइट http://ebhume.com |इमेलःnews.bhume@gmail.com |कायावलयःसूचनाकेन्र,भमूेगाउँपानलकारुकुम(पूिव) 

15 

 कायावलयबाटप्रकाचशतविनभन्नसूचनाहरु 
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उपभोक्ता तथा व्यापारी वर्गमा भूमे र्ाउँपालिका, रुकुम (पूवग) को अलपि ! 
 

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

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

खररद गर ौं ।  

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

लमलत र उपभोग्य लमलत हेरेर मात्र सामान खररद गर ौं ।  

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

खररद नगर ौं ।  

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

छ/छैन हेने बानी बसाि ौं ।  

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

हेने बानी बसाि ौं ।  

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

अलनर्ायव रुपमा प्यान र्ा भ्याट लबि लिने बानी गर ौं ।  

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

सिम्बित लजल्ला प्रशासन कायावियमा उजुरी गर ौं ।  

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

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

व्यर्स्थापन तथा उपभोक्ता लहत सौंरक्षण लर्भागमा उजुरी गर ौं  । 

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

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

 

भूमे गाउँपालिका 

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