
1. ऩरयचम: 

 सदूुयऩश्चिभ प्रदेश साविकका  भहाकारी अञ् चरका ४ श्चजल्रा य सेती अञ्चरका ५ िटा 
श्चजल्राहरुराई सभेटी सदूुयऩश्चिभ प्रदेश  कामभ बएको छ ।बौगोलरक रुऩभा मस प्रदेशरे वहभार, 

ऩहाड य तयाई गयी लतनै धयातरीम स्िरुऩराई सभेटेको छ । मस प्रदेशका ९ िटा श्चजल्राहरु 
भध्मे २ िटा वहभारी, ५ िटा ऩहाडी य २ िटा तयाईका श्चजल्राहरु यहेकाछन ् । त्मस्तै 
हािाऩानीको दृश्च टकोणरे हेदाप ऩलन मस प्रदेशभा नऩेारभा ऩाइने सफै प्रकायको( उण भनसनुी देश्चि 
टुन्ड्रा हािाऩानी विद्यभान यहेको छ ।मस प्रदेशको बौगोरीक अिस्था विविधतामकु्त यहेको छ महा 
धालभपक, साॊस्कृलतक य ऩमपटकीम स्थरहरु प्रसस्त भात्राभा यहेका छन ्। मस प्रदेशभा अऩी सैऩार 
वहभार, विलबन्न धालभपक भठभन्ड्दीयहरु, तारतरैमाहरु, झयना, घना फनजॊगर, विलबन्न प्रकायका 
जलडफटुीहरु, सनु्ड्दय पुरहरु, विलबन्न प्रकायका चयाचरुुङ्गीहरु, जॊगरी जनाियहरु, गपुाहरु यहेका 
छन ्। त्मस्तै मस प्रदेशभा विलबन्न जातजालतहरुको फसोफास यहेको छ वमलनहरुको आफ्नै प्रकायको 
चारचरन, बेषबषूा यहेको छ ।  

2.  भ्रभणको उद्दशे्म : 

 प्रदेश लबत्रको आन्ड्तरयक ऩमपटन प्रिर्द्पनभा सहमोग ऩमुापउन प्रदेश लनजाभती कभपचायीहरुको रालग 
ऩमपटकीम स्थरहरुभा भ्रभण, अिरोकन गरय गन्ड्तव्म स्थरहरु, सो ियऩयको सम्ऩदाहरु, स्थानीम 
उत्ऩादन, स्थानीम सॊस्कृलतको जानकायी लरन अिसय प्राप्त हनुकुा साथै नमाॉ ऺेत्रको भ्रभण गदाप 
आन्ड्तरयक ऩमपटन य स्थानीम होटर व्मिसामभा प्रिर्द्पनभा सभेत भद्दत ऩगु्ने ।  

3.  भ्रभण स्िीकृत गने ऩदालधकायी : 

 सश्चचि- प्रदेश सबा सश्चचिारम, सदूुयऩश्चिभ प्रदेश  

4.  भ्रभणभा ऩरयिायका सदस्म सभेत रगेकोभा ऩरयिायका सदस्महरुको नाभािरी :-  

5.  भ्रभण गयेका प्रभिु स्थरहरु : 

 कैरारी श्चजल्राको घोडाघोड तार, कणापरी/श्चचसाऩानी, टीकाऩयु सवकप ट य कॊ चनऩयु श्चजल्राको 
दोधाया चाॉदनी ऺेत्र, लरङ्गा य फेदकोट तार   

 घोडाघोडी तार- २०७७।०६।१९ 

 कणापरी/श्चचसाऩानी - २०७७।०६।२० 

 टीकाऩयु सवकप ट - २०७७।०६।२१ 



 दोधाया चाॉदनी (झोरङु्गे ऩरु( - २०७७।०६।१६ 

 लरङ्गा - २०७७।०६।१७ 

 फेदकोट तार - २०७७।०६।१८  

6.  भ्रभण गरयएका स्थानहरु ऩरयचम, विियण, तस्िीय : 

 १.दोधाया चादनी (झोरङु्ग े ऩरु( :- बायतसॉग सीभाना जोडीएको नेऩारको भहाकारी नदी िायी 
कॊ चनऩयु श्चजल्राको लबभदत्त नगयऩालरका य दोधाया चादनी ऺेत्र भहाकारी नदी ऩायीऩट्टी हार 
भहाकारी नगयऩालरका यहेको।भहाकारी नदीभा लबभदत्त नगयऩालरका य भहाकारी नगयऩालरकाको 
फीचभा यहेको भहाकारी नदीभा लनलभपत झोरङु्गे ऩरु नेऩारकै सफै बन्ड्दा राभो झोरङु्गे ऩरु यहेको 
मसको करयफ १४५२.९६ लभटय रम्फाइ, १.६ लभटय चौडाइ यहेको मो ऩरु २०६१ सारभा 
लनभापण गरयएको । मस दोधाया चादनी सवकप टभा फषेनी स्थानीम य फाह्य गयी हजायौ ऩमपटकहरु, 
विद्यारम, क्माम्ऩस, क्रि, विलबन्न सभहु, सॊघ सॊस्थाहरुफाट दोधाया चादनी ऩरुको दृश्मािरोकन 
गनप, फनबोज, ऩौडी िेल्न आउने गयेका छन ्। मो श्चजल्रा बयी कै लनकै आकषपणको केन्ड्र यहदै 
आएको छ । मसरे कॊ चनऩयु श्चजल्राको भवहभा अझ फढाएको छ जसका कायण आन्ड्तरयक 
ऩमपटनभा ठुरो भहत्ि यािेको छ ।  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



२.लरङ्गा :- कॊ चनऩयु श्चजल्राको फेदकोट नगयऩालरका उत्तय चयेु ऩहाडको पेदभा अिश्चस्थत श्चशि लरङ्गेश्वय 
धाभको रुऩभा प्रख्मात यहेको छ । भाटोको ढीस्काफाट लनलभपत फहसुॊश्चख्मक लरङ्गा एकदभै आकषपक 
रुऩभा यहेका छन ्। लरङ्गाराइ श्चशि स्िरुऩको रुऩभा भालनसहरुरे ऩजुाऩाठ गदै आइयहेकारे मसको 
धालभपक भहत्ि यहेको मस लतथप स्थरको भ्रभण अिरोकन गयेभा भानि जालतराई फयदान ऩाईने बने्न 
जनविश्वास यहेको छ । हार मस लरङ्गेश्वय धाभभा भन्ड्दीय लनभापण गरय श्चशि, ऩािपती, गणेशका 
भलुतपहरु स्थाऩना गरयएका छन ्। मस धाभको उत्तय दश्चऺण बै फग्ने नदीरे मसको अझै सोबा 
फढाएको छ । महा फषेनी हजायौ आन्ड्तरयक य फाह्य ऩमपटकहरु अिरोकनका रालग आउने गयेका 
छन ्। हार सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाहरुफाट मस धाभको विकासका रालग बौलतक 
लनभापणका कामपहरु बैहयका छन ् । महा ऩगु्ने बक्तजन ऩमपटकहरुको भनै रोभ्माउने मस धाभ 
फेदकोट ऺेत्रको एउटा भहत्िऩूणप धालभपक स्थरको रुऩभा यहेको छ । मसको अझै विकास गरय 
प्रचाय प्रसाय गरयएको िण्डभा आन्ड्तरयक ऩमपटन प्रिर्द्पन बै स्थानीम ्ोत य साधनको उऩमोगका 
साथै स्थानीम जनताहरुको ब्माऩाय व्मिसाम सभेत पस्टाउने देश्चिन्ड्छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

३.फेदकोट : कॊ चनऩयु श्चजल्राको फेदकोट नगयऩालरकाभा अिश्चस्थत हरयमारी चयेुऩिपतको पेदीभा 
अिस्थीलत यहेको मो तारको सनु्ड्दयतारे महाॉ आउन ेऩमपटकहरुको भन छुने गछप आन्ड्तरयक य फाह्य 
गयी िषेनी हजायौको सॊख्माभा ऩमपटकहरु मो तारको भ्रभण गनप आउने गछपन। प्रकृलतको 
सनु्ड्दयतासॊग यभाउदै भठ भन्ड्दीयहरुभा ऩजुाऩाठ गदै भ्मू टाियफाट हरयमारी दृश्म सॉगै तारको 
भनोयभ दृश्मको अिरोकन गनप ऩमपटकहरुको भनै रोभ्माउने गयेको छ । कञ्चनऩयु य डडेल्धयुा 
श्चजल्राको लसभाना चयेु ऩिपतसॉगै यहेको फेदकोट तार ऩमपटकहरुको आकषपक गन्ड्तव्म फन्ड्दै गएको 
छ । अवहरे कञ्चनऩयु आउने आन्ड्तरयक तथा फाह्य ऩमपटकहरुको भखु्म योजाईभा फेदकोट तार ऩने 
गयेको छ ऩाईन्ड्छ । ऩूिप–ऩश्चिभ याजभागप देश्चि दैजी चौयाहाफाट १३ वकरोलभटय उत्तयतपप  यहेको 
उक्त तार अिरोकन गनप िषेनी हजायौँको सॊख्माभा आन्ड्तरयक य फाह्य ऩमपटकहरु महाॉ आउन े
गयेका छन ् । प्राकृलतक, यभणीम फेदकोट ऺेत्रभा ऩलछल्रो सभम धालभपक आस्थाका दृविकोणरे 
सभेत श्रर्द्ार ु दशपनाथॉ आउने गछपन ् । मस ऺेत्रभा विलबन्न विद्यारम, क्माम्ऩस, क्रिहरुफाट 
भ्रभणका रालग ददनह ु धेयै सॊख्माभा जाने गदपछन । तार नश्चजकै आयाध्म देि श्चशिको ऩजुाऩाठ, 

लफफाह, ब्रतफन्ड्ध रगामतका शबुकामपहरु गरयने हुॉदा ऩलन महाॉ भालनसको आगभन फवढयहेको छ । 
तारको चायैलतय हरयमा ऩहाड छन।् मस तारको ऩालन लनरो यॊगको यहेको छ । तार ऺेत्रभा 
िरयऩयी हरयमारी िनफाट आउने चयाचरुुङ्गीहरुको आिाजरे ऩलन महाॉ आउने ऩमपटकहरुको भन 
रोभ्माउॉछ । फेदकोट ऺेत्र फाह्य कोराहरफाट टाढा यहेकारे एकान्ड्तभा यभाउन चाहनेका 
ऩमपटकका रालग गलतरो गन्ड्तव्मका रुऩभा प्रचलरत हुॉदै गएको छ । ऩयाऩूिपकारभा िनफासका 
क्रभभा ऩाण्डिहरुरे मस ऺेत्रभा आएय फेदधनुी जगाएकारे मस ऺेत्रको नाभ फेदकोट यहन गएको 
फशु्चझन्ड्छ । मो ऺेत्र प्राचीनकारभा िवषभलुनको तऩोबलूभका रुऩभा सभेत ऩरयश्चचत यहेको छ ।मस 
ऺेत्रभा लनलभपत ६० वपट अग्रो यहेको भ्मू–टाियफाट कञ्चनऩयुको तयाईको दृश्मािरोकन गनप सभेत 
सवकन्ड्छ । हार तारको ियीऩयी विलबन्न भठभन्ड्दीय, धभपशारा, फाटोघाटोको लनभापण बैयहेकोरे 
आगाभी ददनहरुभा मसको विकास हनु गइ ऩमपटन प्रिर्द्पनभा अझै टेिा ऩगु्ने देश्चिन्ड्छ ।  

 



 



४. घोडाघोडी तार: कैरारी श्चजल्राको घोडाघोडी नगयऩालरकाभा अिश्चस्थत एक यभणीम तार हो । मो 
स्थर कैरारी श्चजल्राको "ऩहरभानऩयु "य "सिुड"को विचभा ऩने जॊगरभा ऩदपछ । ऩूिप ऩश्चिभ 
याजभागपको छेउभै अिस्थीत मो तारको ऺेत्रपर १.३८ वकरोलभटय रम्फाइ, गवहयाही ४ लभटय, 
सतहको उचाई २०५ लभटय, सतहको ऺेत्रपर २०.५ फगपवकरोलभटरु यहेको मस तार ऩमपटकीम 
तथा ऩौयाश्चणक दृिीकोणफाट नेऩारको एक प्रलसर्द् सीभसाय स्थरको रूऩभा लरईएको छ । मोगी 
नयहरयनाथरे मो तारफाट ऩौयाश्चणक कारराई स्भयण गयाउने केही श्चचन्ड्हहरू ऩत्ता रगाएय मो 
तार भहाबायत कार बन्ड्दा ऩलन ऩवहरेफाट नै एक ऩवित्र लतथपस्थर लथमो बने्न ऩाइन्ड्छ । मो तार 
धालभपक य प्राकृलतक वहसाफरे लनकै प्रलसर्द् भालनने मो तारको इलतहास थारू सभदुामसॉग गाॉलसएको छ 
। स्थानीम वकम्फदन्ड्ती अनसुाय मो तार सातिटा थारू जालतको फसोफास यहेको गाउॉ डुफेय फनेको 
भालनन्ड्छ ।उक्त स्थानभा घोडा य घोडीराई ऩठाइएकोभा कुनै दैिी शश्चक्तका कायण घोडाघोडी डुफी 
भयेकारे भतृ घोडाघोडीको सम्झनाभा भन्ड्दीय स्थाऩना गरय मस तारको नाभ घोडाघोडी तार यहेको 
बने्न बनाई यहेको छ । मस तारको आकय भालनसको हात जस्तै छ । मो तार सन ्२००३ 
अगि १३ का ददन विश्व याभसाय सूचीभा सूचीकृत घोडाघोडी तार नऩेारकै सफैबन्ड्दा ठूरो लसभसाय 
ऺेत्र हो। मस तारको आसऩासभा अन्ड्म स-साना १३ िटा तारहरु सभेत यहेकाछन ्। मस तारभा 
जरचय, सथरचय तथा जैविक गरय ४५० प्रजालतका फनस्ऩतीहरु ऩाइने तारभा विश्वका दरुपि तथा 
सॊयश्चऺत हरयहाॉस, जरअप्सया, नाहयु हाॉस, धनेश, जरेिा, लगर्द् रगामतका चयाचरुुवङ्गहरु ऩाइन े
गदपछन । मस तारको ऩश्चिभ ऩट्टी श्चशिभन्ड्दीय यहेको छ । भाघे सॊक्राश्चन्ड्त य श्चशियात्रीभा ठुरो 
धालभपक भेरा राग्ने गदपछ । भेराभा स्थानीम य फाह्य बक्तजन य ऩमपटकहरु भेराको य तारको 
अिरोकन गनप आउने गदपछन । तारको भखु्म प्रिेशर्द्ाय गेटभा घोडा य घोडीको भलुतप स्थाऩना 
गरयएकोरे मस तारको आकषपण अझै फढ्न गएको छ । मस तारको भालथ ऩयैु ढकभक्क कभर 
पुर पुल्ने गदपछ जसरे गदाप मस तारको स्िबा फढाएको छ । मस विलबन्न ठाउहरुफाट फनबोज, 
तारको अिरोकन, हरयमारी दृश्मको आनन्ड्द लरन ऩमपटकहरु आउने गदपछन ्। 
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५.श्चचसाऩानी कणापरी : ऩूिप ऩश्चिभ याजभागप कैरारी श्चजल्राको रम्की चहुा नगयऩालरका श्चचसाऩानी चयेु 
ऩहाडको पेदीभा अिश्चस्थत कणापरी ऩरु कैरारी य फददपमा श्चजल्रा श्चस्थत उत्तय दश्चऺण बै फग्न े
फणापरी नदीभा लनलभपत कणापरी ऩरुको रम्फाई ५०० लभटय राभो एउटै िम्फाभा फनेको छ ।ऩरु 
लनभापण बएऩिात श्चचसाऩानी फजायको विकास लतब्र गलतभा हनु गएको छ । महाॉका होटेर व्मिसाम 
विशेष गरय भाछाका ऩरयकायहरुफाट प्रलसर्द् छ । टाढा टाढाफाट ऩलन भाछाको स्िाद लरन, 
Rafting गनप य ऩौडी िेल्न मस ऺेत्रभा फषेनी हजायौ आन्ड्तरयक य फाह्य ऩमपटकहरु घमु्न आउन े
गदपछन महाको भखु्म आकषपक बनकेो Rafting, यभणीम डाडाऩािाहरु, भनोयभ दृश्महरु, मस 
नदीभा ऩाइने डरवपन भाछाहरुरे महा जाने ऩमपटकहरुको भनै रोभ्माउन ेगदपछ । मस नदीफाट 
कैरारी श्चजल्राराइ लसॊचाइ हनुे याविम गौयिको मोजना यानीजभया कुररयमा लसॊचाई आमोजनाको 
भरु नहय लनभापण बएकारे ऩलन मस ऺेत्र अझै यभणीम देश्चिएको छ । फददपमा याविम लनकुञ्ज सभेत 
मस ऺेत्र सॉगै जोलडएकारे मस ऺेत्रभा फढी भात्राभा विदेशी ऩमपटकहरुको घइुचो राग्न े गदपछ 
।सदूुयऩश्चिभ प्रदेशफाट नेऩारको सफै प्रदेशहरुभा जाने भखु्म याजभागप छेउभै ऩने बएको हदुा मसको 
अझ ठुरो भहत्ि यहन गएको छ । मस ऺेत्रभा विलबन्न ऺेत्रफाट फनबोजका रालग आउने बएकारे 
फजाय प्रिर्द्पन य आम्ोतभा फवृर्द्प बै ऩमपटन विकासभा टेिा ऩगेुको छ । ऩवहरो ऩटक दृश्म 
अिरोकनका रालग आउनहेरुका रालग मो लनकै यभाइरो य रोकवप्रम यहेको छ ।  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



६. टीकाऩयु सवकप ट : कैरारी श्चजल्राको टीकाऩयु नगयऩालरकाभा अिश्चस्थत टीकाऩयु ऩाकप राई टीकाऩयु 
फहृत उद्यान नाभरे श्चचलनन्ड्छ।मो ऩाकप को िास्तलफक नाउ फङ्गरा हो।मो ऩाकप  याजा भहेन्ड्रका 
ऩाराभा स्थाऩना बएको लथमो।मस ऩाकप भा विगतको सभमभा याजऩरयिायका सदस्महरु आउने फस्न े
गदपथे। िषेनी रािौको सॊख्माभा ऩमपटकहरू मो ऩाकप  घमु्न ऩाकप का प्रभिु ऩथका लफचभा एउटा 
स्तम्ब यहेको छ।ऩाकप भा धेयै प्रजालतका पुरहरू ढकभक्क पुरेको देख्न ऩाईन्ड्छ । ऩाकप राई लतनचाय 
ओटा सभहुभा फाडीएको छ। प्रत्मेक सभहुहरू पयक वकलसभफाट सश्चजएका छन।उत्तय तपप को 
फाटीकाको लफचभा लफश्राभ स्थर यहेको छ।त्मसैको आगाडी ऩालनको पोहया लनभापण गरयएको छ । 
टीकाऩयु िाटीका फावहय उत्तय ऩूिपलतय फनबोज स्थर छुट्याईमाको छ। त्माहाॉ विलबन्न ऺेत्रहरुफाट 
भालनसहरू फनबोजका गने गदपछन । मस ऩाकप को ऩूिपतपप  कणापरी नदीफाट छूवट्टएय आएको नदी 
छ जहाॉ मापश्चफ्टङ िेरेय यभाईरो गनप सवकन्ड्छ।साथै भालनसहरू ऩौडी िेरेय सभेत यभाईरो गने 
गदपछन । टीकाऩयु नगयऩालरकाको सवकप ट ियीऩयी चायैलतय मोजनािर्द् रुऩरे लनभापण गरयएको 
व्मिश्चस्थत फजाय, सडकहरु, फजायको दश्चऺण तपप  नमाॉफसऩाकप  लनभापण बएको, हिाइ भैदान, 
िडकस्भलृत यॊगशारारे मस ऺेत्रको गरयभा फढाएको छ । फाह्य ऺेत्रफाट अिरोकन, दृश्म 
अिरोकन गनप आउने ऩमपटकहरुका रालग टीकाऩयु ऺेत्र लनकै यभणीम, आकषपक य व्मिश्चस्थत 
यहेको छ । हारका ददनहरुभा टीकाऩयु ऺेत्रभा बैयहेका विकास लनभापणका कायणरे गदाप मस 
ऺेत्रको आकषपण अझै फढ्ने देश्चिन्ड्छ । हार कोलबड-१९ रे गदाप मस ऺेत्रभा अिश्चस्थत ऩाकप  फन्ड्द 
यहेकोरे ऩमपटन ऺेत्रभा असय ऩयेको देश्चिन्ड्छ । मस ऺेत्रभा विलबन्न जातजालतका भालनसहरुको 
फसोफास यहेको छ । विशेष गरय थारु सभदुामको फाहलु्मता यहेको मस ऺेत्रभा थारु जालतका 
विलबन्न बेषबषुा, नाचगान, ऩवहयन आदी देख्न ऩाईन्ड्छ साथै मस टीकाऩयु ऺेत्रभा कणापरी प्रदेश य 
सदूुयऩश्चिभ प्रदेशका ऩहाडी श्चजल्राहरुफाट सभेत आई फसोफास गने गयेका छन ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



7. भ्रभणका अनबुिहरु :  

 स्थरगत भ्रभणफाट नमाॉ ऩमपटकीम स्थरहरुको बौगोरीक अिरोकनफाट त्महाकोफायेभा धेयै 
 कुयाहरु देख्न ेय लसक्ने अिसय प्राप्त बमो ।  

 नमाॉ नमाॉ स्थानहरुभा ऩगु्नासाथ आपूराई रुची रागेको ऺेत्रहरुका फायेभा कुनै ऩलन 
 ऐलतहालसक िा ऩयुाताश्चत्िक भहत्िका ऺेत्रहरुका सन्ड्दबपभा जानकायी लरने अिसय प्राप्त बमो ।  

 ऩमपटकीम स्थरहरु घमु्न ऩाउॉदा यभाइरो अनबुि बमो ।  

 स्थानीम ऩरयकायहरुको स्िाद लरन ऩाइमो ।  

 सयकायी िचप यकभफाट आन्ड्तरयक भ्रभण कामपक्रभको व्मिस्था बएकोरे थऩ हौसरा य उत्प्रयेणा 
 प्राप्त बई जसफाट भनोफर उच्च हनु गएको ।  

 ऩमपटकीम स्थर िरयऩयीको बौगोरीक, आलथपक, साभाश्चजक रगामत गलतविलधहरुको जानकायी 
 हालसर बमो ।  

 यभणीम ऩमपटकीम ऺेत्रभा पोटो श्चिच्न ऩाइमो । 

 ऩमपटकीम ऺेत्रभा फसोफास बएका सभदुामहरुको फायेभा जानकायी हालसर बमो ।  

 धालभपक ऩमपटकीम स्थरभा जादा ऩजुाआजा गने अिसय प्राप्त बमो । 

  

8.  सझुािहरु :  

 भ्रभण गनप जाने ऩमपटकहरुका रालग आयाभ गने ऩाकप  य फनबोज  स्थरको लनभापण गरयन ुऩने ।  

 ऩमपटकीम स्थरसम्भ ऩगु्न ेसडक भागप ऩक्की गयाउन ुऩने ।  

 ऩमपटकीम स्थरहरुभा धभपशारा स्थाऩना गरयन ुऩने ।  

 ऩमपटकहरुरे रगेका सिायी साधन ऩावकप ङका रालग ऩावकप न स्थरको लनभापण गरयन ुऩने ।  

 ढुॊगाराइ आकषपक लडजाइन गरय भलुतपहरु फनाउन ुऩने ।  

 पोहय भैरा व्मिस्थाऩनका रालग आिश्मक व्मिस्था लभराउन ुऩने ।  

 ऩमपटकीम स्थरहरुभा सजािटका रालग फगैचा लनभापण गरय विलबन्न वकलसभका पुर, फीरुिाहरु 
 योऩण गरयन ुऩने ।  

 ऩमपटकीम स्थरहरुका विलबन्न स्थानभा शरु्द् िानेऩालन य शौचारमको व्मिस्था गनुपऩने ।  

 दृश्मा अिरोकनका रालग भ्म ुटािय य आयाभ फेन्ड्चहरुको व्मिस्था गरयन ुऩने ।  

 तार, तरैमा सयसपाइ गरयन ुऩने ।  

 तारको िरयऩरय जारी ऩिापर य ऩक्की फाटोको लनभापण गरयन ुऩने ।  

 सयकायी लनकामफाट ऩमपटकीम स्थरहरुको विकासभा विशेष जोड ददन ुऩने ।  

 प्रचाय प्रसाय साभाग्री वकताफ, फकुरेट, ऩम्ऩरेट, होलडङफोडप, लडस्प्रेफोडप आदी तमाय गरय ब्माऩक 
 प्रचाय प्रसाय गरय ऩमपटन विकासभा जोड ददन ुऩने ।  



 सॊचाय भाध्मभ येलडमो, टेलरलबजन, ऩत्रऩलत्रकाहरुफाट ऩमपटकीम स्थरहरुको फायेभा जानकायी 
 भरुक सन्ड्देश प्रसायण गरयन ुऩने ।  

 धालभपक स्थरहरुभा सॊस्कृत ऩाठशाराको स्थाऩनाभा जोड ददन ुऩने ।  

 ऩमपटकीम स्थरहरु य त्महा जाने ऩमपटकहरुको सयुऺाभा ध्मान ददइन ुऩने ।  

 ऩमपटकीम ऺेत्रहरुभा राग्न ेभेरा भहोत्सिभा आिश्मक व्मिस्था लभराउन ुऩने ।  

 नदी नाराहरुभा डुङ्गा सॊचारन गरयन ुऩने । 

 ऩमपटकीम ऺेत्रभा होटर व्मिसामहरुभा िाना य फासका रालग याम्रो व्मिस्था लभराउन ुऩने ।  
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