
 प्रदेश ननजाभती कभमचायीको आन्तरयक भ्रभण (काममक्रभ सॊचारन) ननदेशशका २०७७ फभोशजभ 
प्रदेशभा काममयत ननजाभती कभमचायीहरुराई प्रदेश नबत्रका विनबन्न ऩममटकीम ऺेत्रभा आन्तरयक भ्रभण 
गयाउने काममक्रभ यहे अनरुुऩ मस प्रदेश सबा सशचिारमफाट नभनत २०७७।०६।२२ भा नभनत 
२०७७।०६।२३ देशि नभनत २०७७।०६।२९ गते सम्भ डडेल्धयुा शजल्रा य कॊ चनऩयु 
शजल्राको आन्तरयक भ्रभण गने बनी भ्रभण आदेश स्िीकृत बइ नभनत २०७७।०६।२३ गते देशि 
२०७७।०६।२९ गते सम्भ डडेल्धयुा शजल्राको उग्रताया, अभयगढी वकल्रा य घटारफाफा तथा 
कॊ चनऩयु शजल्राको नरङ्गा य फेदकोट तारको भ्रभण गरयएको ।  

 ऩरयचम : २०७२ आशिन ३ गतेको प्रदेश विबाजनफाट मो सदूुयऩशिभ प्रदेशभा सेती अञ्चरका ५ 
ओटा य भहाकारी अञ्चरका ४ ओटा गरय ९ ओटा शजल्राहरु ऩदमछन जस भध्मे कैरारी य 
कॊ चनऩयु २ ओटा शजल्रा तयाईभा य ७ ओटा शजल्राहरु वहभारी य ऩहाडी ऺते्रभा ऩदमछन । 

 मस प्रदेशको ऺेत्रपर १९५३९ फगम वकरोनभटय यहेको छ । मस प्रदेशको बौगोनरक सॊयचनाभा 
वहभार, ऩहाड, तयाई य नबनत्र भधेशहरु छन ् । मस प्रदेशभा सनु्दय य यभणीम ऩममटकीम 
स्थरहरुका साथै प्राकृनतक तार तरैमा, फन जॊगर य विनबन्न वकनसभका औषधीजन्म जडीफटुीहरु 
सभेत छन ्। मो प्रदेश अत्मन्तै सनु्दय य यभणीम छ ।  

 भ्रभणको उद्दशे्म : 

 प्रदेश नबत्र विनबन्न शजल्राभा विनबन्न धानभमक, ऩममटकीम स्थरहरु यहेका य नत ऩममटकीम स्थरहरुको 
प्रचाय प्रसायको कभीरे गदाम ओझेरभा ऩरययहेको अिस्था बएकोरे प्रदेश ननजाभती कभमचायीहरुराई 
ऩममटकीम ऺेत्रहरुको भ्रभण गयाई ऩममटकीम स्थरको जानकायी गयाउनका साथै भ्रभण गयेका 
ऩममटकीम स्थरको अिरोकन भ्रभणफाट प्राप्त जानकायी य उक्त स्थरको भहत्ि फाये प्रचाय प्रसाय 
सभेत गयी प्रदेशको आन्तरयक ऩममटनभा टेिा ऩमुामउने, उक्त ऩममटकीम ऺेत्रभा यहेका स-साना 
होटरहरु, होभस्टेहरु रगामत उक्त ऺेत्रको ऩममटन व्मिसामभा सभेत टेिा ऩमुामइ ऩममटन व्मिसाम 
प्रिर्द्मनभा सहमोग ऩमुामउने ।  

 भ्रभण स्िीकृत गने ऩदानधकायी :प्रदेश सबा सशचिारम सदूुयऩशिभ प्रदेशका सशचि 

भ्रभण गयेका प्रभिु स्थरहरु : 

 आन्तरयक भ्रभणको भ्रभण आदेश स्िीकृत बए फभोशजभ ननम्न नभनतभा ननम्न ऩममटकीम स्थरहरुको 
भ्रभण गरयएको ।  

 डडेल्धयुा शजल्राको उग्रताया- 2077।06।24 गते 



 डडेल्धयुा शजल्राको अभयगढी वकल्रा - 2077।06।24 

 डडेल्धयुा शजल्राको घटार फाफा - 2077।06।25 

 कञ्चनऩयु शजल्राको फेदकोट तार - 2077।06।27 

 कञ्चनऩयु शजल्राको नरङ्गा - 2077।06।28  

 भ्रभण गरयएका स्थानहरु: 

 १.डडेल्धयुा शजल्राको उग्रताया:-डडेल्धयुा शजल्राको अभयगढी नगयऩानरकाको िडा नॊ.८ भा  
सदयभकुाभफाट करयफ ६ वकरोनभटय उत्तयभा दशयथचन्द याजभागम छेउभा उग्रताया बगितीको 
भशन्दय अिशस्थत यहेको छ ।  

 मो भशन्दय शशक्त वऩठको रुऩभा यहेको छ । उग्रताया देिीराई सन्तान ददने, आपन्तको नभरन 
गयाउने य प्राकृनतक प्रकोऩफाट जोगाउने देिीको रुऩभा नरइन्छ ।  

 मो भशन्दय ननकै प्राशचन भशन्दय हो, मसको ऩूिम ऩट्टी दशयथचन्द याजभागम यहेको छ । भशन्दयको 
प्राङ्गणभा ऩूिमऩवट्ट श्री गणेश य याधाकृष्णको अत्मन्तै आकषमक भूनतम यहेका छन ् । प्राङ्गण नबत्र 
उत्तयऩवट्टको बिनभा फेद विद्याश्रभ सञ्चारन गरयएको छ । भशन्दयको नसढीको दाॉमा फाॉमा विनबन्न 
देिी देिताका भूनतमहरु ननकै आकषमक देशिन्छन । भशन्दयको चौयनतय विनबन्न देिी देिताका भूनतमहरु 
कूददएका छन ।  

 भशन्दयको ऩूिम, ऩशिभ, उत्तय य दशऺण ऩशिभ ऩट्टी धवुऩसल्रा, ऩाङय सल्रा, फाॉझ य उनतसको 
जॊगररे भशन्दयको सौन्दममताभा अझै ननिाय ल्माएको छ ।  

 ऩयाऩूिमकारभा सािद थयका व्मशक्तरे हरो जोत्दा िायीभा भूनतम बेटाएकारे मो ठाउॉभा भूनतमको 
प्रनतष्ठाऩन गरयएकोरे साॉिदहरु नै उक्त भशन्दयका ऩजुायी बएको भान्मता यहेको छ ।  

 उग्रताया बगितीको भशन्दयभा फैशाि ऩूशणमभा, साउन ऩूशणमभा, दशै, भाघेसॊक्राशन्त य कानतमक ऩूशणमभाभा 
भशन्दयभा ठुरो भेरा राग्ने गदमछ । कानतमक ऩूशणमभाभा राग्ने भेराभा रािौ ऩममटक य बक्तजनहरु 
आउने य अन्म सभमभा ऩनन ठुरो सॊख्माभा दैननक रुऩभा श्रर्द्ार ुबक्तहरु य ऩममटकहरु भशन्दयभा 
आउने गदमछन । 

 सो ऺेत्र नशजकै दशऺणनतय करयफ २ वकरोनभटयको दयुीभा एउटा  यातो गयुास Resort यहेको छ 
जसरे आउने जाने ऩममटक य दशमनाथीहरुराई िाने य फस्ने व्मिस्थाभा याम्र ेमोगदान गयेको छ ।  



 २. डडेल्धयुा शजल्राको अभयगढी वकल्रा :-अभयगढी वकल्रा डडेल्धयुा शजल्राको अभयगढी 
नगयऩानरकाको िडा नॊ.३ भा अिशस्थत छ । वकल्राको ऩशिभ तपम  टुनडिेर य दशऺत ऩूिम तपम  
फजाय यहेको छ । मो वकल्रा ६५०० वपटको उचाइभा यहेको छ । डडेल्धयुा फजायको सफै 
बन्दा अग्रो बागभा यहेको मो अभयगढी वकल्रा तत्कारीन याजा यण फहादयु शाहको शासन 
कारभा ननभामण बएको बनाइछ ।  

 नेऩार एकीकयणको क्रभभा गोिामरी सेना य डोटेरी सेना फीच मरु्द् हुॉदा डोटेरी सेना ऩयाशजत बई 
डोटी याज्म ऩनन नेऩार अनधयाज्मभा गानबन गएऩनछ अभय नसॊह थाऩा मस ऺते्रका प्रथभ प्रशासकभा 
ननमकु्त बएका नथए । उनरे याज्म विस्ताय गनम य मो ऺेत्रको सयुऺाका रानग मस वकल्राको 
ननभामण गयेका नथए ।  

 मो वकल्राको ननभामण करात्भक छ, ढुॊगारे फनाएको मस वकल्रा नबत्र सैननकहरुरे रड्नको रानग 
गपुाहरु फनाएका छन, शत्ररुाइ छल्ने य आक्रभण गनमको रानग भागम फनाईएका छन,् प्रमोग 
गरयएका शस्त्रहरु सभेत सयुशऺत याशिएका छन ्। वकल्राको फीच बागभा उग्र बैयिको भूनतम छ । 
तत्कारीन सभमभा शत्रफुाट सयुशऺत हनु य शत्ररुाई आक्रभण गरय ऩयास्त गने उदे्दश्मरे ननभामण 
गरयएको मो वकल्रा ननकै सयुशऺत आकषमक य करात्भक छ, वकल्रा नछने विशत्तकै फावहयऩवट्ट अभय 
नसॊह थाऩाको ठुरो कदको ढुॊगारे कुददएको भूनतम याशिएको छ । अभयगढी वकल्राकै नाभरे 
डडेल्धयुा शजल्राको नगयऩानरकाको नाभ अभयगढी नगयऩानरका याशिएको छ । मो वकल्रा 
ऩममटकीम, धनभमक य ऐनतहानसक दृविकोणफाट ननकै भहत्िऩूणम यहेको छ ।  

 3. डडेल्धयुा शजल्राको घटार फाफा :-डडेल्धयुा शजल्राको अभयगढी नगयऩानरका िडा नॊ.३ गैयी 
डोटी ऺेत्रको डोटी िोराको फीच बागभा घटार फाफाको भशन्दय अिशस्थत यहेको छ । 
घटारफाफाको भशन्दय डडेल्धयुा शजल्राको सदयभकुाभफाट ५.3 वकरोनभटय दयुीभा यहेको छ ।  

 भाहाबायतका ऩाण्डुऩतु्र बीभ य याऺसी वहनडम्फाको ऩतु्र घटोत्कच नै घटार फाफा बएको बनाई छ ।  

 याजा नागी भल्र वक ननसन्तान यानीरे बायतको गडिारफाट घटार देिताराई ल्माएको तय हार 
घटारफाफाको भशन्दय यहेको स्थानफाट दयफाय सम्भ रग्न नसकेऩछी सोही ठाउॉभा घटार देिताको 
स्थाऩना गरय भशन्दय फनाएको य भशन्दय फनाएऩछी याजा य यानीफाट सन्तान प्राप्त बएको वकम्फदन्ती 
यहेको छ ।  

 घटारफाफाराई शशक्तशारी देिताको रुऩभा भाननन्छ । घटारफाफाको भशन्दय नशजकै ऩशिभ ऩट्टी 
असीग्राभ देिताको भशन्दय छ । भशन्दय सॉगै डोटी गाड(िोरा) छ उत्तयनतय सल्राको फन जॊगर य 
दशऺण ऩूिमभा गैयी डोटीका विनबन्न गाउॉहरुछन ्।  



 घटस्थाऩनाको ददन घटार थानफाट देउयो असीग्राभको भशन्दयभा रनगन्छ य फडादशैको ददन देउयो 
पकामएय घटारफाफाको देउघयभा रगेऩनछ धाभी ऩजुायी य स्थानीमहरुरे टीका ग्रहण गयेऩछी भात्र 
घय घयभा फडादशैको टीका रगाउने प्रचरन यहेको छ ।  

 घटार फाफाको दशमन य टीका ग्रहण गनामरे सफै प्रकायका द:ुि कि नास हनुे य भनरे शचताएको 
कुया ऩयुा हनुे धानभमक वििास यहेको छ ।  

 घटार थानभा हयेक नमाॉ फषमको ऩवहरो ददनभा ऩजुा हनु्छ य २ गतेका ददन ठुरो भेरा राग्दछ । 
भेराभा ठुरो सॊख्माभा दशमनाथीहरु जाने गदमछन । घटारथानभा भेराको सभम फाहेक ऩनन दैननक 
रुऩभा ऩनन ऩममटक य दशमनाथीहरु जाने गदमछन । घटार थानको डोटी िोरा िायी ऩट्टी याॉगाको 
िरी ददने स्थान फनाईएको छ बने घटारथानभा फोकाको फरी ददने गरयन्छ ।  

 ४. कञ्चनऩयु शजल्राको फेदकोट तार :-कञ्चनऩयु शजल्राको डडेल्धयुा य कञ्चनऩयुको सीभाना 
छुट्याउने चयेु ऩिमतको भध्म बागभा फेदकोट नगयऩानरकाको िडा नॊ.३ भा फेदकोट तार अिशस्थत 
यहेको छ । दैजी जोगफडुा सडकको दैजी फजायफाट ११ वकरोनभटयको दरुयभा यहेको छ ।  

  मो तारको नाभरे फेदकोट नगयऩानरकाको नाभाकयण गरयएको हो । मो तारको चायै तपम  
फनजॊगररे घेरयएको छ । चायैनतय डाॉडाहरुको फीचभा यहेको तार ननकै भन भोहक यभणीम य 
आकषमक छ, ऩममटकीम दृविकोणरे मो तारको ननकै भहत्िऩूणम छ ।  

 मसको ऩशिभ ऩवट्ट धभमशारा यहेको य ऩूिम उत्तय कुना तपम  फाफा फैजनाथको भशन्दय यहेको, त्मस्तै 
दशऺण तपम  ऩनन फैजनाथ फाफाको ऩयुानो भशन्दय यहेको ठाउॉभा नमाॉ भशन्दयको ननभामण गरयएको छ 
। धानभमक दृिीकोणफाट ऩनन मो ऺेत्र ननकै भहत्िऩूणम छ । फैजनाथको भशन्दयकोऩूिम ऩट्टी डाॉडाभा 
शशिारमको स्थाऩना गरयएको छ ।  

 तारभा साना य ठुरा विनबन्न जातका भाछाहरु यहेका छन,् तारको ऩानी ननरो यॊगको य सपा छ 
। तारभा ऩानीहाॉस य भाछाहरुरे ऩौनड िेरेको दृश्म य फनभा चया चरुुङ्गीको आिाजरे 
ऩममटकहरुको आकषमकको केन्र फनेको छ ।चायैनतय फनजॊगररे घेरयएको बएऩनन तारभा कुनै 
प्रकायका ऩात ऩनतङ्गयहरु नदेिीने तारको विषषेता यहेको छ ।   

 तारको ऩशिभ ऩट्टी डाॉडाभा यहेको भ्मू टाियिाट तार य ियीऩयीको सार, सल्रा, योवहणी आदद 
जातका फनजॊगरको हरयमारी य यभणीम दृश्म हेनम सवकन्छ ।  



 तारभा हार आन्तरयक य फाह्य ऩममटक गरय हजायौ ऩममटकहरु आउने गयेको ऩाईन्छ । धानभमक 
आस्थाका श्रर्द्ारहुरु ऩनन फैजनाथ फाफाको दशमन गनम आउने गयेका छन ्।  

 विनबन्न स्कुर, क्रफ य सॊघ सॊस्थाहरुफाट दैननक रुऩभा फेदकोट तारको भ्रभणभा आउने गयेका 
छन ्।  

 त्मस्तै तारको ऩूिम ऩट्टी यहेको शशिारमभा य फैजनाथ भशन्दयभा ऩजुाऩाठका साथै वििाह, व्रतिन्ध 
जस्ता शबु काममहरु ऩनन गरयन्छ ।  

 तारको नशजकै चोयऩानी बने्न ठाउॉभा विनबन्न ठाउॉफाट भानीसहरु आइ फनबोज गने गयेको छ ।  

 तारको उत्तय ऩट्टी डाॉडाफाट फषामतको सभमभा फाढी ऩवहयो आइ तारको उत्तयी बाग फषेनी रुऩभा 
क्रभश ऩयुीदै गएको देशिन्छ । तारको छेउभा फगनु गाउॉ फस्ने १ जना स्थानीमरे एउटा ऩसर 
यािेका छन जस्रे गदाम तारको भ्रभण गनम आउने य भशन्दयभा दशमन गनम आउने व्मशक्तहरुराई 
शचमा िाजा िान सशजरो बएको छ ।  

 तार ऺेत्रको कामममोजना फनाई व्मिशस्थत रुऩभा सॊयऺण गयेभा आन्तरयक य फाह्य ऩममटनराई टेिा 
ऩगु्नकुा साथै स्थानीमहरुको सभेत आम आजमनभा सहमोग ऩगु्ने देशिन्छ ।  

 5. कञ्चनऩयु शजल्राको नरङ्गा :-कञ्चनऩयु शजल्राको फेदकोट नगयऩानरका िडा नॊ.४ को फगनु गाउॉ 
उत्तय य छेरा फजाय बने्न ठाउॉफाट ऩशिभ उत्तय तपम  चयेुको पेदभा यहेको नरङ्गा ऺेत्र शशि 
नरङ्गेियधाभको रुऩभा प्रख्मात छ । मो स्थान दैशज जोगफडुा याजभागमको दैजी फजायफाट कयीफ ८ 
वकरोनभटरुको दरुयभा यहेको छ ।  

 फगनु िोरा ऩायी िोरा सॉगै जोनडएय यहेको मो नरङ्गेिय धाभभा भाटोको ढीस्काफाट फनेका सैकडौ 
नरङ्गहरु अनत आकषमक य सनु्दय देशिन्छन । सैकडौ फषम देशिनै उक्त नरङ्ग स्िरुऩहरु मथा 
अिस्थाभा भै यहको स्थानीमहरुको बनाई छ ।  

 नरङ्ग स्िरुऩको ढीस्काहरु सॉगै ऩूिम ऩट्टी शशि, ऩािमती, गणेश, कानतमकेमको भनुतम स्थाऩना गरयएको य 
भनुतमको दशऺण ऩट्टी शशि ऩािमतीको भशन्दय ननभामण गरयएको छ ।  



 मो ऺेत्रभा यहेका नरङ्ग स्िरुऩराई शशिनरङ्गको रुऩभा नरङ्गेिय भाहादेिको स्िरुऩ भानी ऩजुा अचमना 
गरयन्छ । मस नरङ्गेिय धाभको दशमन गयेभा आपुराई ईच्छीत फयदान प्राप्त हनुे जन वििास 
यहेकोरे धानभमक दृविकोणरे ऩनन मो स्थान ननकै भहत्िऩूणम भाननन्छ ।  

 मस धाभको ऩूिमऩट्टी फगनु िोरा फगीयहेको छ य कयीफ २ वकरोनभटय दशऺण तपम  फगनु गाउॉ 
अिशस्थत छ । उत्तयतपम  जैविक विनबधतारे बरयऩूणम चयेुको जॊगर य िोरा ऩूिम ऩट्टी नसर्द्नाथको 
भशन्दय य साना फटु्यान बएको जॊगर तथा सद्भाि फावटका नाभरे फनाईएका फावटकाभा विश्राभ गनम 
फेन्चहरु याशिएकाछन ्। नरङ्गा ऺेत्रभा प्रिेश गने विशत्तकै िोरा िायी स्थानीमहरुका रानग ऩजुाको 
साभाग्री य िानेकुयाहरु शचमा, चभेना विवक्र गनम याशिएका ऩसरहरु ऩनन ननकै आकषमक छन ्।  

 चायैनतय जॊगर य चयेु ऩिमतको प्राकृनतक सौन्दमम, िोराको करकराहट य प्राकृनतक रुऩरे भाटोको 
वढस्काफाट फनेका आकषमक नरङ्ग स्िरुऩरे ऩममटकहरुको आकषमणको केन्र फनेको मस 
नरङ्गेियधाभभा दैननक रुऩरे सैकडौ ऩममटकहरु आउने गयेकाछन ्।  

 ऩममटक य दशमनाथीहरु आउने सिायी साधनहरुराई सो ऺेत्रभा प्रिेश गने गेट फावहय नै ऩाकीङ 
स्थर याशिएको छ । मस ऺेत्रराइ अझै व्मिशस्थत गरयएको िण्डभा आन्तरयक य फाह्य ऩममटकहरु 
फढ्न गई ऩममटन व्मिसाम प्रिर्द्मन हनुे य स्थानीमहरुको आमश्रोतभा सभेत टेिा ऩगु्ने देशिन्छ ।  

 भ्रभणका अनबुिहरु :-  

 १. भ्रभण गरयएको डडेल्धयुाको उग्रताया भाताको दशमन य भ्रभण गदाम सो ऺेत्रका यभणीम 
 स्थरहरुको दृश्मािरोकनका साथै उग्रताया बगितीको दशमन गदाम भन प्रशन्न बएको ।  

 २. अभयगढी वकल्राको भ्रभण गदाम नेऩार एकीकयण गदाम अभय नसॊह थाऩारे गयेको मोगदानराई 
 स्भयण गयामो ।  

 ३. डोटी घटार थानभा घटार फाफाको दशमन गदाम सो ऺेत्रको प्राकृनतक सौन्दममको 
 दृश्मािरोकनका साथै भाहाबायतका ऩात्र घटोत्कचरे भहाबायतको मरु्द्भा धभम सॊयऺणको रानग 
 गयेका मोगदानको सम्झना बमो ।  

 ४. फेदकोट तार य नरङ्गाको भ्रभणफाट सो ऺेत्रका प्राकृनतक सौन्दमम फन जॊगरको अिरोकनका 
 साथै सो ऺेत्रभा आएका दशमनाथीहरुफाट जनताको धभम प्रनत यहेको आस्थाको अनबुि प्राप्त बमो । 



 सझुािहरु 

 १. उग्रताया ऺेत्रराई अझै फढी व्मिशस्थत गरय धानभमक ऩममटकीम ऺेत्रको रुऩभा विकनसत गनम 
 आिश्मक ।  

 २. अभयगढी वकल्राराई ऩममटकको रानग िलु्रा गरय सो ऺेत्रभा गाडी ऩावकम ङको व्मिस्था फनाईन ु
 ऩने ।  

 ३. फेदकोट तारको कामममोजना फनाई ऩवहयो ननमन्त्रण रगामत तारको सॊयऺण गरय ऩममटन 
 प्रिर्द्मनका काममक्रभहरु सॊचारन गरयन ुऩने ।  

 ४. नरङ्गा ऺेत्रभा ऩममटन प्रिर्द्मनका रानग विशेष काममक्रभ सॊचारन गरयन ुऩने ।  

 ५. धानभमक ऩममटन ऺेत्रभा पोहय व्मिस्थाऩनको उशचत व्मिस्था गरयनऩुने ।  

 ६. धानभमक य ऩममटकीम ऺेत्र सम्भ ऩममटकहरुको ऩहुॉच सशजरो गनम सडक सञ्जार य मातामातको 
 व्मिस्थाका साथै ऩममटकहरुराई िान फस्नको रानग स्थानीमहरुफाट होभस्टे य होटरहरु 
 सञ्चारन गनुम आिश्मक देशिएको ।  

 भ्रभण गरयएका स्थानहरुको तस्िीय : 

 

 

 

 

 

 

 

  

उग्रताया भशन्दय प्रिेशद्वाय 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

उग्रताया बगिती भशन्दय 

उग्रताया भशन्दय प्राङ्गणभा यहेको याधाकृष्णको भूनतम 

उग्रताया भशन्दय प्राङ्गणभा यहेको बगिान गणेशको भूनतम 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अभयगढी वकल्रा फावहय ययाशिएकोहोनडङफोडम 

अभयगढी वकल्राभा यहेको अभय नसॊह थाऩाको शानरक 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अभयगढी वकल्रा नबत्रको दृश्म 

अभयगढी वकल्राको ऩिामर 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घटार थान ऩरयषयभा यहेको वऩङ

षयभा यहेको वऩङ 

घटार थानभा फोकाको फरी ददइयहेको दृश्म  
वऩङ 

घटार फाफाको भूनतम प्रनतष्ठाऩन गयेको स्थान 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

घटार थान ऩरयषयभा यहेको विश्राभस्थर
  

फेदकोट तारको दृश्म 

फेदकोट तारको ऩशिनभ वकनाया 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

फेदकोट तारको ऩूिमऩट्टी यहेको शशिभशन्दय 

फेदकोट तारको ऩशिभऩवट्ट यहेको भ्मूटािय 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प्रनतफेदन प्रस्ततुकताम 
नसर्द्याज चटौत 

उऩसशचि, प्रदेश सबा सशचिारम  

सदूुयऩशिभ प्रदेश 

नभनत २०७७।०७।०२ 

यभणीम नरङ्गाकायहरु 

भाटोका ढीस्काफाट फनेका नरङ्गाकायहरु 

 

नरङ्गा ऩरयषयभा यहेको शशि ऩािमतीको भूनतम 

 


