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स्माटट पालङुटार



शिक्षा
 पालङुटारको “लसद्धटईलिटी” केन्द्रलाई अन्द्तराद्धिय स्तरको प्राद्धवलिक ताललम 

केन्द्रको रुपमा स्तरोन्नलत ।
 उच्च स्तरीय प्राद्धवलिकहरू उत्पादन र अनसुन्द्िान: “नेपाल इशन्द्स्टच्यूट अफ 

टेक्नोलोशि” : गाईखरु-च्याङ्ली ।
 िनता, अमर ज्योलत, िवानी, लक्ष्मी, िीवनज्योलत, अकला, लमरकोट र अन्नपूर्ट 

मा. द्धव.; स्वास््य शिक्षा,  द्धवज्ञान तथा प्रद्धवलि, व्यवस्थापन, औद्योलगक द्धवकास, 
कृद्धि, पिपुालन तथा वागवानी िस्ता एकएक प्राद्धवलिक द्धवियका फोकल 
द्धवद्यालय (व्यवहाररक िीप र ताललम हालसल ददइने शिक्षालय) का रुपमा 
द्धवकास । 

 अमर ज्योलत उच्च मा. द्धव. लाई आइलसटी प्रद्धवलिको प्रयोग गरी दूर शिक्षा ददन 
सद्धकने सेन्द्टर (Virtual Learning Center ) को रुपमा द्धवकास गररनेछ ।



अध्ययन-अध्यापन Matrix



Use of Modern Technology: 
Synchronous Instruction



सडक-आलथटक कोररडोर 
सडक: 

– ठााँटीपोखरी-लइुटेल िञ्ज्याङ-सातदोवाटो-मध्यपहालड लोकमागट
– आाँपद्धपपल- बडडााँडा- लइुटेल िञ्ज्याङ-गाइखरु-सेरा बिार-लबरुवाटार
– सातदोवाटो द्धवदी-सेरा
– खोप्लाङ्-चापािञ्ज्याङ-आाँपद्धपपल
– ररङरोड

• हवाइमैदान: प्रयोगमा ल्याऊाँ -एयरपोटट वा अन्द्य ।
• आलथटक-व्यवसाद्धयक कोररडोरहरु: सघन व्यवसायका लालग सडकसंग 

एकाकार हनेुगरी ३-४ वटा आलथटक-व्यवसाद्धयक कोररडोरको क्षेत्र 
लनिाटरर् र लसही अनरुुप द्धवकास। हररयाली कोररडोर ।

• सम्िाद्धवत आलथटक-व्यवसाद्धयक कोररडोर क्षेत्रमा द्धविलुीका तारहरू, 
टेलीफोनका तारहरू िलमनमलुनबाट लान सद्धकने गरी पूवाटिारहरुको 
लनमाटर् । खानेपानी र ढललनकासको गरुुयोिना तयार र कायाटन्द्वयन। 



खानेपानी तथा सरसफाई

• खानेपानीका मुहानहरुको संरक्षण । ५० वर्षको लागि खानेपानीको आँकलन,  पानी

प्रशोधन केन्द्रहरूको स्थान तथा ओभरहेड ट्याङ्की राखे्न स्थानहरुको गनर्क्यौल र जग्गा

अगधग्रहण (आवश्यक भए) ।

• ५० वर्षको लागि अवश्यकल्याण्डगफल्ड साइटहरुको आँकलन र गनर्क्यौल र जग्गा

अगधग्रहण (आवश्यक भए) ।

• फोहरलाई गकगसम हेरी छुट्ट्याइने व्यवस्था ।

– सड्ने फोहरबाट कम्पोष्ट मल बनाउने व्यवस्था ।

– नसड्ने फोहर मधे्य पुन: प्रयोि िनष सगकने वसु्तको पुन प्रयोिमा ल्याइने वा बेगिने व्यवस्था
।

– बाँकी फोहरलाई मात्र फोहर मैला केन्द्रमा (ल्याण्डगफल्ड साइटमा) लगिने व्यवस्था ।

– प्लागष्टकजन्य पदाथषबाट उजाष उत्पादन व्यवस्था ।

• शहरी इलाकामा सावषजगनक शौिालयहरु यथेष्टमात्रामा राखे्न र संकगलत मलमूत्रजन्य

पदाथाषबाट बायोग्यास गनकाल्ने एगककृत योजना ।



फोहरमैला व्यबस्थापन र वायोग्यास उत्पादन

Reduce, Reuse, Recycle

Source: various websites 



कृषि र पशुपालन

• खेतीयोग्य जमीन, फलफूल, तरकारी योग्य जमीन र पशुपालन योग्य स्थानको

विीकरण ।

• सहकारी वा सामुगहक कृगर् वा पशुपालनकायषमा सहजीकरण ।

• व्यवसागयक कृगर् उत्पादन तथा उत्पाकत्व बढाउन आधुगनक कृगर् औजार, 

िुणस्तरीय मलखाद र गवउगवजन समयमा उपलब्ध हुने व्यवस्था; 

• उत्पागदत वसु्तहरुको खररद-गवक्री सहज बनाउन शीत भन्डारण सगहत उत्पादन

संकलन र गवक्री केन्द्रको स्थापना र संिालन ।

• एगककृत कृगर्, पशुपालन, माछापालन, वािवानी र जडीबुटी खेती तथा

उद्योिहरुलाई एगककृत सेवा केन्द्रबाट आवश्यक प्रागवगधक सेवा।

• यस पेशामा लाग्न िाहने युवाहरूलाई गनशुल्क तागलम प्रदान ।



षसिंचाइ

• दरौदंी तथा िेपे नदी गसंिाइ आयोजनाहरु ।

• आवश्यकता परेमा मर्स्ाषङ्दीबाट गलफ्ट िरेर समेत गसंिाइका

लागि िागहने पानी ल्याई पालुङटार, िाईखुर, च्याङ्ली र

धुवाकोटका टारहरुमा गसंिाइ व्यवस्था ।

• वर्ाषतको पानी संकलन: पानी पोखरीहरुको गनमाषणमा

सहजीकरण ।

• नयाँ प्रगवगधबाट गसंिाइ: स्प्रीङ्कलर, थोपा गसंिाइ ।



विाातको पानी सिंकलन (Rainwater Harvesting)

Source: various websites 



उद्योग
• कृद्धििन्द्य उद्योगहरू: दगु्ििन्द्य, मासिुन्द्य, फलफुलको िसु, तेल, 

अदवुा-बेसारिस्ता नगदे वाली, मैदा, गेडागडुीको प्याकेशिङ्ग आदद ।
• बनपैदावार िन्द्य: फलनटचर, िलडबटुी प्रिोिन तथा आयवेुददक औिलि 

उत्पादन
• उपिोगिन्द्य: साबनु, मञ्जन, द्धवस्कुट, चाउचाउ, दालमोढ, पोटेटो शचप्स 

आदद 
• िातिुन्द्य: ग्रील, कृद्धि औिार, पाइप, िाडाकुडा आदद
• कपडािन्द्य: गामेन्द्ट, पशस्मना उद्योगहरू आदद
• कलकारखाना: टरवाइन, ह्यमु पाइप, ट्रसका सामाग्री आदद



मोडेल गााँउ: कुनै एक स्थान

Source: various websites 



Children's Park/Play Ground

Source: various websites 



प्रदेश र षिमेकी षनकाय सिंगकोसहकाया

• “एद्धककृत मस्याटङ्गदी भ्याली” द्धवकास कायटक्रम (छेपेटार-
चोरकाटे, खैरेनी-डम्र,े डमु्र-ेतरुतरेु, तरुतरेु-साइलटार नदी 
कोररडोर द्धवकास आयोिना) लाई अगालड बढाउने ।

• गोरखा एद्धककृत पयटटन सद्धकट ट द्धवकास गने ।
• चेपे र मस्याटङ्दी नदीको संगममा एक सनु्द्दर 
“लत्रकोर्ात्मक पलु” र बीचको गोलाकार िागमा एक 
मशन्द्दर बनाउने ।



गोरखा एद्धककृत पयटटन सद्धकट ट

Concept: BRB(2018)



गोरखा एद्धककृत पयटटन सद्धकट ट
स्थल महत्व
 वारपाक अन्द्तराद्धिय रुपमा समेत “गोरखा

सेना” को आददथलोप्रलत शिज्ञासा र
आकिटर्

 रव्यिाहको “ललगललगकोट दरवार”
 रामिाह देशख पृ् वी नारायर् िाहसम्मको गोरखा

बिारको “उपल्लो दरवार”
 सरुन्द्र द्धवक्रम िाहको पालामा बनेको “तल्लो दरवार”
 कालपुण्डेको िन्द्मस्थल “खोप्लाङ्ग”
 लिमसेन थापाको िन्द्मस्थल गोरखाको द्धफनाम र घर

“बोलाटङ्ग”
 लखन थापाको िन्द्मस्थल “बङु्कोट”

ऐलतहालसक महत्वका पयटटकीय
स्थलहरु

 हलमटकोट, श्रीनाथकोट, अशिरकोट, वारपाक गढी,
सलुीकोट

ऐलतहालसक महत्वका द्धकल्लाहरु

 गोरखा काललका मशन्द्दर
 गोरखनाथ गफुा
 मनकामना मशन्द्दर
 सीता गफुा-सलुीकोट

िालमटक महत्वका पयटटकीय स्थलहरु



राद्धियस्तरको र पालङुटारलाई पद्धहचान ददने एउटा स्ट्रक्चर

– रािमागट अस्पताल 
वा
– बसपाकट
वा
– रंगिाला
वा
– सिाहल 



मेरो िनाइ सलुनददनहुनेु सबैलाई 
सनुको माला !

तथा 
िन्द्यवाद !


