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तालिका नं १९:.बिदा मनाउने, विशेष रुची र खेल पर्यटनसँग सम्बन्धित छनौट गरिएका पर्यटन उत्पादनहरुको सचू ी
५५
तालिका नं २०:.होटल र विमानस्थलसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरु
५८
तालिका नं २१:.प्राथमिकता प्राप्त लगानीका क्षेत्रहरुमा पहिचान गरिएका आवासका सवु िधाहरुको सचू ी
५९-६०
तालिका नं २२:.बजार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरु
६०
तालिका नं २३:.कर्णाली प्रदेशको जिल्लाका लागि ब्राण्ड र पर्यटकहरु आकर्षित गर्ने पृथक प्रस्ताव र प्रवर्द्धनको लागि देखाइने
मखु ्य आकर्षण
६१
तालिका नं २४:.ससं ्थागत सरं चना सम्बन्धित लक्ष्यहरु
६२
तालिका नं २५:.आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्बन्धित लक्ष्यहरु
६६
तालिका नं २६:.पर्यटन व्यवसायका सघं ससं ्थाहरु वा पर्यटन उद्योग सघं हरूको गरुु योजना कार्यान्वयनमा सम्भावित भमि
ू का ७०
तालिका नं २७:.पर्यटन गरुु योजनाका लागि कार्यक्रम र बजेट
७१
नक्शा सच
ी
ू
नक्शा १: कर्णाली प्रदेशको पर्यटकीय नक्शा
३
नक्शा २: कर्णाली प्रदेशका छनौट गरिएका रणनीतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरु
३३
नक्शा ३: उपल्लो, मध्य र तल्लो ग्रेट हिमालय ट्रेललाई जोडिने प्रस्तावित नक्शा
४३
नक्शा ४: कर्णाली प्रदेशका वन्यजन्तु, प्रकृ ति र निर्जनस्थानमा आधारित पर्यटन उत्पादन
४५
नक्शा ५: कर्णाली प्रदेशका पानीमा आधारित पर्यटन उत्पादनहरु
४७
नक्शा ६: कर्णाली प्रदेशका तीर्थयात्रा, अध्यात्मिक्ता र स्वास्थ्यलाभमा आधारित पर्यटन उत्पादनहरु
४९
नक्शा ७: कर्णाली प्रदेशका सँस्कृति, कला, हस्तकला, इतिहास र परु ातत्वमा आधारित पर्यटन उत्पादनहरु
५१
नक्शा ८:कर्णाली प्रदेशका जीप ड्राइभ र सफारीका लागि प्रस्तावित नक्शा
५४
नक्शा ९ : उपल्लो डोल्पो पदयात्रा मार्गको रे खांकित नक्शा
७४
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परिच्छेद – १

परिचय

१.१ पष्ठृ भूमि
१.१.१ कर्णाली प्रदेश
३०,७१६.२३ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फै लिएको कर्णाली प्रदेश नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्रदेश हो।कुल १,५७०,४१८
जनसंख्या रहेको यो प्रदेश जनसंख्याका हिसाबले भने सबैभन्दा सानो हो (कर्णाली प्रदेश सरकार, कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क
२०७६) । नेपालको उत्तरपश्चिममा अवस्थित कर्णाली प्रदेशको उत्तरमा चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत, पूर्वमा गण्डकी प्रदेश,
दक्षिणमा प्रदेश नं. ५ र पश्चिममा सदु रु पश्चिम प्रदेशसँग सिमाना जोडिएको छ (नक्शा १) । यस प्रदेशमा १० वटा जिल्लाहरु
कालिकोट, जमु ्ला, जाजरकोट, डोल्पा, दैलेख, मगु ,ु रुकुम पश्चिम, सल्यान, सर्
ु तखे , र हुम्ला (बक्स १), ७९ स्थानीय तहहरु (२५
नगरपालिका र ५४ गाँउपालिका) र ७१८ वडाहरु रहेका छन् ।
१.१.२ नेपालको पर्यटन भूगोल
विश्वकै सरवो
ु को जन्मस्थल लम्बि
ु नी जस्ता अद्धितीय प्राकृ तिक र ऐतिहासिक
् च्च शिखर सगरमाथा, शाक्यमनु ी बद्ध
आकरष् णहरु रहेको नेपालमा पर्यटन विकासका लागि प्रचरु समभ् ावनाहरु छन् । तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र सर एड्मण्ड हिलारीले सन्
१९५३ मे २९ मा गरे को सफल सगरमाथा आरोहणसँगै नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक बजारका लागि साहसिक गन्तव्यको रुपमा
खल
ु ा भएको थियो । नेपालमा योजनाबद्ध रुपमा पर्यटन विकासका प्रयासहरु भने पर्यटन गरुु योजना १९७२ र पर्यटन ऐन २०३५
सँगै शरुु भएको हो । समदु ायमा आधारित पर्यापर्यटनको अवधारणा सन् १९८० को दशक तिर कास्कीको घान्द्रुकमा शरुु
भएको हो । विके न्द्रित पर्यटन विकासका प्रयासहरुले पर्यटन नीति २०५२ लागु भएपछि गति लिएको पाइन्छ । यस नीतिले
पर्यापर्यटन मार्फ त ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा सघाउ परु य् ाउने साथै नागरिक उड्डयन लगायतका धेरै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई
लगानीको लागि प्रोत्साहन गरे को थियो । स्याङ्जाको सिरुवारीमा ग्रामीण पर्यटनको शरुु वात (सन् १९९८), ग्रामीण गरिबी
निवारणका लागि पर्यटन कार्यक्रम (सन् २००२–२००७) र पर्यटन नीति २०६५ तथा होमस्टे सचं ालन कार्यविधि २०१० को
तर्जुमासँगै ग्रामीण गरिबी निवारणका लागि पर्यटन एक माध्यमको रुपमा देखापरे को हो ।
सन् २०१८ मा नेपालमा १,१७३,०७२ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरु आएका थिए भने आन्तरिक पर्यटकहरुको संख्या पनि
लाखौँमा भएको अनमु ान गरिएको छ, तथापी आन्तरिक पर्यटकहरुको औपचारिक गणना भने हालसम्म गरिएको छै न । यसै गरि
सन् २०१८ मा नेपालले ७०३,१७९,००० अमेरिकी डलर पर्यटनबाट राजस्व आम्दानी गरे को थियो भने प्रतिदिन प्रति पर्यटक
खर्च औसत ४४ अमेरिकी डलर रहेको थियो । यसैगरि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुको नेपालमा औसत बसाई १२.४ दिन थियो
(नेपाल टुरिजम स्टाटिस्टिक २०१९) ।
बक्स १: कर्णाली प्रदेशको सक्ं षिप्त चिनारी
१० वटा जिल्लाहरु कालिकोट, जमु ्ला, जाजरकोट, डोल्पा, दैलेख, मगु ,ु रुकुम पश्चिम, सल्यान,
वीरे न्द्रनगर, सर्
ु तखे
सर्
ु तखे , र हुम्ला, ७९ स्थानीय तहहरु (२५ नगरपालिका र ५४ गाँउपालिका) र ७१८ वडाहरु,
१२ संघीय संसदीय चनु ावी क्षेत्रहरु र २४ वटा प्रादेशीक चनु ावी क्षेत्रहरु ।
भौगोलिक क्षेत्रफल
३०,७१६.२३ वर्ग कि.मि.
भित्री तराई देखि उच्च हिमाली, भावर चरु े मध्य पहाडी, महाभारत, उच्च हिमाली र हिमाल
भौगोलिक क्षेत्र
पारी (भेरी कर्णाली सँगम बिन्दु २२५ मिटर देखि ७७१५ मिटर अग्लो हिमाल)
मखु ्य जलाधार क्षेत्र
हुम्ला कर्णाली, मगु ु कर्णाली, तिला कर्णाली ठूली भेरी र सानी भेरी
कुल १,५७०,४१८, परुु ष ४८.९ प्रतिशत, महिला ५१.१ प्रतिशत, २९८,१७४ घरधरु ी, परिवा�जनसखं ्या
रको औसत आकार ५.२६
साक्षरता
कुल ६२ प्रतिशत, परुु ष ७२.८८ प्रतिशत, महिला ५३.२१ प्रतिशत
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प्रमख
ु जातजाति
मानव विकास सचु काङ्क
बहुआयामिक गरिबीको
दर र औसत आयु (समग्र
नेपालको तथ्याङ्क कोष्ठ
भित्र)
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र
प्रतिव्यक्ति आय
(आ.व.२०७५/७६)
मखु ्य आर्थिक क्षेत्रहरु

हिमाली भोटिया समदु ाय, खस र व्यासी समदु ाय, ठकुरी र क्षेत्री, ब्राम्हण र दलित समदु ाय।
मानव विकास सचु काङ्क ०.४२७ (०.४९), बहुआयामिक गरिबीको दर ५१.२ प्रतिशत
(२८.६ प्रतिशत) र औसत आयु ६६.८ वर्ष (६८.८ प्रतिशत)
गार्हस्थ्य उत्पादनमा प्रदेशको योगदान ३.४४ प्रतिशत (ने.रु. ११ करोड ९२ लाख ५९ हजार),
प्रतिव्यक्ति आय २७४ अमेरिकी डलर

जलविद्तयु , पर्यटन, जडीबटु ी, जैविक कृ षि र पशपु ालन, खनिज आदि।
रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज (१०६ वर्ग कि.मि.) र
संरक्षित क्षेत्रहरु
शे फोक्शुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज (३५५५ वर्ग कि.मि.), काक्रेबिहार वन संरक्षरण क्षेत्र
प्रमख
कर्णाली र भेरी नदी
ु नदीहरु
प्रमख
रारा (रामसारमा सचू ीकृ त), फोक्शुण्डो ताल (रामसारमा सचू ीकृ त), स्यार्पु ताल, कुपिण्डे दह।
ु तालहरु
रारा, फोक्शुण्डो ताल, कर्णाली, पचाल झरना (संभवत नेपालको सबैभन्दा लामो झरना), मार्सी
धान (सबैभन्दा अग्लो उचाईमा फल्ने धान), हाल्जी गमु ्बा (सभं वत नेपालको सबैभन्दा परु ानो
गमु ्बा), सिंजा (खस भाषा र सभ्यताको उद्गमस्थल, खस राज्यको गृष्मकालिन र शरदकालीन
कर्णाली प्रदेशका मखु ्य
राजधानी), दल्लु
ु , १२ भाई मस्टो (पश्चिम नेपालमा मात्र पाइने मस्टो कुलको सबैभन्दा लामो
पर्यटकिय विशेषताहरु
वंश), काँक्रे विहार (हिन्दु र बौद्धमार्गीहरु दबु ैले मान्ने नेपालको सबैभन्दा परु ानो र ठूलो शिखर
शैलीको प्रस्तर बिहार/मन्दिर, बोन धर्मको के न्द्र (डोल्पा), उपल्लो डोल्पा (नेपालमा सबैभन्दा
बढी हिँउ चितवु ा पाइने स्थान) आदि ।
त्रिपरु ासन्द
ु री, चन्दननाथ, छाँयानाथ, खार्पुनाथ, विलासपरु , शिवालय मन्दिर, देउती बज्यै,
महत्वपर्णू मन्दिरहरु
खैरावाङ, डिग्रे साई कुमारी मन्दिर आदि ।
हाल्जी, रालिङ, शे गोम्बा, रिबो भमु ्पा गोम्बा, शालदाङ गोम्बा, पगु ्मो बोन गोम्बा, रिग्मो बोन
महत्वपर्णू गमु ्बाहरु
गोम्बा आदि।
महत्वपर्णू मस्टोहरु
छला मस्टो, नादाईधाप मस्टो, ठाकुरजीको घाट, दारे मस्टो बबिरा मस्टो आदि
महत्वपर्णू देवलहरु
भर्ती
ु का २२ देवलहरु, पंच देवल (मान्मा), पंचदेवल (सिंजा) आदि
महत्वपर्णू ऐतिहासिक र काँक्रे विहार, कोटगढी, भर्ती
ु का २२ देवलहरु, किर्तीस्तम्भ, पादक
ु ा, सिंजाको विराट दरबार,
परु ातात्विक स्थलहरु
कालिकोट दरबार, जक्तिपरु दरबार, जाजरकोट दरबार, सल्यान खलङ्गा, मसु ीकोट आदि ।

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno

2

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

कर्णाली प्रदेशको नक्शा

नक्शा १ : कर्णाली प्रदेशको पर्यटकीय नक्शा

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno

3

उ

परिच्छेद–२

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

विद्यमान अवस्था र सभ
ं ावनाको विश्ले षण

२.१ पर्यटन सम्पदा र उत्पादनहरु
२.१.१ प्राकृतिक भूपरिधि र जैविक विविधतायुक्त सम्पदा

कर्णाली प्रदेश भित्री तराई देखि उच्च हिमाली र हिमाल पारी सम्म फै लिएको छ । मनमोहक हिमाली शख
ु ी,
्रृं ला र पंचमख
पथु ा, चुला, कान्जीरोवा, पतारासी जस्ता सन्द
र
शिखरहरुको
दृश्यको
पदयात्री
र
पर्वतारोहीहरुले
प्रकृ
तिको
उत्कृष्ट
अन
भ
व
ु
ु गर्न
पाँउछन् । भौगोलिक उथलपथु ल र नदीहरुका कारण उपल्लो डोल्पा, लिमी उपत्यका, सिंजा उपत्यका, राकम उपत्यका र सर्
ु तखे
उपत्यका जस्ता रमणीय स्थानहरु सृजना भएका छन् । यी उपत्यकाहरु के ही उच्च हिमाली भेग र स्थायी रुपमा हिँउ जम्ने
स्थानमा छन् भने अन्यमा फरक फरक जलवायु प्रणाली, पर्यावरणयक्त
ु वनजगं ल र जमिन तथा मल्यव
ु ान जडीबटु ीहरु पाइन्छन् । उच्च
हिमाली खर्क हरुका कारण लोपोन्मुख हिँउचितवु ा, हाब्रे, हिमाली भाल,ु कस्तुरी मृग, हिमाली थार आदि वन्यजन्तुहरुका लागि
यी ठाँउहरु उपयक्त
ु वासस्थान हुन।् उपल्लो हुम्लाको लिमी उपत्यकालाई लक
ु े को जमिन पनि भन्ने गरिन्छ । यो समन्ु द्र सतहबाट
३५०० देखि ५३४० मिटरमा रहेको छ।अलौकिक दृश्यावली, अचम्भित पार्ने निर्जन र एकान्त स्थानहरु र पृथकखालको बौद्ध
सँस्कृति र परम्पराका कारण लिमी उपत्यकालाई भसु ्वर्ग वा अग्ं रेजीमा "हिडन साँग्रीला" पनि भन्ने गरिन्छ ।
कर्णाली नेपालकै सबैभन्दा लामो नदी हो जनु उत्तरबाट दक्षिण तिर गहिरो गल्छी हुदै चाखलाग्दा प्राकृ तिक बनोटहरु
बनाउंदै बगेको छ।यसैगरि डोल्पाबाट भेरी नदी उत्पत्ति हुन्छ र जाजरकोट, रुकुम, सल्यान, सर्
ु तखे हुदँ ै बग्दछ।कर्णाली नदी
चीनको स्वशासीत क्षेत्र तिब्बतको मानसरोवर नजिकै बाट उत्पत्ति भएको अन्तरदेशीय र स्थायी नदी हो।नेपाल भित्र ५०७
कि.मि. लामो यो नदीले हिमालयको श्रृंखलालाई काट्दै भारतको ब्रमह् घाटमा पगु ेर शारदा नदीमा मिसिन्छ।स्वतन्त्र रुपमा बग्ने
कर्णाली नदी साहसिक जलयात्राको लागि विश्वमै पाँचौ स्थानमा पर्दछ । कर्णाली नदी वरपरका रमणीय दृश्यहरु तथा र्याफ्टिङ,
कायाकिङ्ग जस्ता साहसिक र पौडी खेल्ने जस्ता मनोरन्जनात्मक क्रियाकलापहरु गर्नका लागि उपयक्त
ु छ।
कर्णाली प्रदेशमा थप्रैु तालहरु छन् । ती मध्ये रारा र फोक्सुण्डो ताल जैविक विविधतामा धनी, सौन्दर्य, पर्यापर्यटन र जल
पर्यटनका हिसाबले महत्वपर्णू छन् । अन्य तालहरु जस्तै छाङ्गबो ताल (हाल्जी, हिमताल, हुम्ला), स्यारप् ु ताल र गप्ती
ु दह
(रुकुम पश्चिम), बादले झरना, नदई दह (जाजरकोट), दधू दे ह (हुम्ला), कुपिण्डे दह र कछुवा पाहा दह (सल्यान), बल
ु बल
ु ेर
बराहताल (सर्
ु तखे ), बिष्टज्यु दह, गिरिदह, कापा मोक्ष ताल, शख
ु
ं दह, त्रिवेणी दह (जमु ्ला) आदि जलयात्राका लागि उपयक्त
गन्तव्यहरु हुन् । कर्णाली प्रदेशमा थप्रैु झरनाहरु पनि छन । ती मध्ये कालिकोट जिल्लाको पचाल झरना संभवत नेपालकै
सबैभन्दा अग्लो झरना (४८१ मिटर) हो भने फोक्सुण्डो झरना पानीको परिमाणको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ । छहरा
झरना, लेप्चे र निग्ले तालछारी झरना (हुम्ला), ठूलीचढी झरना, दवु ारी र नौमल
ु े (दैलेख) आदि कर्णाली प्रदेशका महत्वपर्णू
झरनाहरु हुन् ।
डोल्पा, मगु ु र हुम्लाको हिमालपारीको जस्तो भभू ाग लगायत कर्णाली प्रदेशमा अन्यत्र नभेटिने भबू नोट र प्राकृ तिक
दृश्यहरुका कारण यहाँ आउने पर्यटकहरुले विश्वस्तरीय साहसिक पदयात्राको अनभु व गर्न पाँउछन् । प्रदेशको अधिकाँश भाग
दर्गु म भएकाले प्रदेश भ्रमण गर्ने पर्यटकहरुले स्वच्छता र अन्य स्थानभन्दा पृथक अनभु व गर्न पाँउछन् ।
कर्णाली प्रदेश जैविक विविधताका हिसाबले सम्पन्न छ । यस क्षेत्रमा रारा र शे फोक्शुण्डो संरक्षित क्षेत्रहरु हुन।संरक्षित क्षेत्र
संगै वनजंगलको वासस्थान, खर्क हरु दर्ल
ु भ र जोखिममा रहेका वन्यजन्तुहरु जस्तै हिँउचितवु ा, कस्तुरी मृग, हाब्रे र जंगली
चौंरीका लागि उपयक्त
ु वासस्थान हुन् । यसैगरि मगु ,ु डोल्पा र हुम्ला जिल्लामा राम्रै सखं ्यामा हिँउचितवु ाहरु पाइने सभं ावना छ । विशेष
गरि उपल्लो डोल्पा क्षेत्र सबैभन्दा बढी हिँउ चितवु ा पाइने स्थान भएकाले यहाँ हिँउचितवु ामा आधारित वन्यजन्तु पर्यटनको
ठूलो संभावना छ । रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र र वरपर ५० भन्दा बढी स्तनधारी प्रजातीहरु रे कर्ड गरिएका छन् । माहबु खर्क
(दैलेख-जाजरकोट-जमु ्ला) मा हाब्रे र धेरै प्रकारका लालिगरु ाँसहरु पाइन्छन् । यसैगरि शे–फोक्शुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा ३५
प्रजातीका स्तनधारी जनावर, २५५ प्रजातीका चराहरु र २८६ प्रकारका औषधीयक्त
ु जडीबटु ी र वनस्पतिहरु रे कर्ड गरिएका छन्
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उत्तरी हुम्लाको लिमी उपत्यका दर्ल
ु भ जनावरहरु, पंक्षी, लेकाली, मैदानी फूलफुल्ने वनस्पति जस्ता जीव र वनस्पति पाइने स्थान
हो।जमु ्ला जिल्लाको तातोपानी स्थित भण्डार वन जैविक विविधताका हिसाबले खल्ला
ु चिडियाखाना र निर्जन तथा एकान्त
स्थानमा पदयात्रा गर्न रुचाउने पदयात्रीहरुका लागि उपयक्त
ु गन्तव्य हुन सक्दछ । जमु ्लामा पनि रै थाने देवदार र सन्टीका प्रजाती
भएको वन पाइन्छ जसको अझै अध्ययन र संरक्षण गर्न आवश्यक छ । रै थाने देवदार रुखको काठ धेरै अघिदेखि स्थानीयहरुले
पल
ु बनाउन र कृ षि औजारहरु तयार गर्न र मन्दिर तथा सामदु ायीक भवनहरु निर्माण गर्नका लागि प्रयोग गरिंदै आएका छन् ।
चरा सम्बन्धी अध्ययन के वल सरं क्षित क्षेत्रमा मात्रै सीमित भएतापनि नेपालमा पाइएका ८८७ प्रजातीका चराहरुमध्ये
३०० प्रजातीका चराहरु के वल डोल्पा जिल्लामा मात्र पाइन्छन् । यसैगरि रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै ४९ प्रजातीका जलचराहरु
सहित २९२ प्रजातीका चराहरु रे कर्ड गरिएका छन् (वल्र्ड कन्जरभेसन नेपाल, २०१२, रारा रा.नि. २०७७) । हिमाल पारीबाट
बसार्इं सराई गरे र आउने हिउँदे चराहरुका लागि राराताल विश्राम गर्ने महत्वपर्णू स्थान हो । नेपालमा पाइने ६ किसिमका रै थाने
माछा मध्ये ३ किसिमका स्नो ट्राउट माछाहरु सिजोथोरे क्स म्याक्रोपथालसु , सिजोथोरे क्स नेपालेनासिस र सिजोथोरे क्स
रारास्नोसिस रारातालमा पाइन्छन् (श्रेष्ठ, २०१७)।कर्णाली र भेरी नदी नेपालका नदीहरुमध्ये सनु ौलो महाशिर र असला माछा
लगायत धेरै माछा प्रजातीका लागि तल
ु नात्मक रुपमा शान्त बासस्थान हुन् ।

२.१.२ ऐतिहासिक र पुरातात्विक सम्पदाहरु
काठमाण्डौं उपत्यका पछि कर्णाली प्रदेश ऐतिहासिक र परु ातात्विक स्मारकहरुको हिसाबले सबैभन्दा धनी मानिन्छ । बोन,
बौद्ध र खस (हिन्दु) धर्मको दृष्टिकोणबाट कर्णाली प्रदेशको पर्यटनका लागि ऐतिहासिक र परु ातात्विक विषयहरु महत्वपर्णू
मानिन्छन् । पद्मसंभव अर्थात गरुु रिम्पोछे ले इस्वीसम्वत् आठौं शताब्दीमा तिब्बतमा बौद्ध धर्म फै लाउनु भन्दा अगाडी आजको
कर्णाली प्रदेश बिशेष गरि कर्णालीका उत्तरी जिल्लाहरु बोन धर्मावलम्बीहरुबाट प्रभावित थिए।बौद्ध धर्मको फै लिंदो प्रभावसंगै
बोन धर्मावलम्बीहरुले पनि गमु ्बा, छोर्तेन र अन्य धार्मिक संरचनाहरु निर्माण गर्न शरुु गरे का थिए । विशेष गरि डोल्पा जिल्लामा
बोन धर्मसँग सम्बन्धित स्मारकहरु (गमु ्बा, छोर्तन आदि) आजसम्म पनि अक्षुण रुपमा सरं क्षित रहेका छन् । काइगाँउ, पगु ्मो गाँउ,
रिग्मो गाँउ, विजेर, छर्का गाँउ गमु ्बा र स्मारकहरु भएका मखु ्य स्थानहरु हुन् । महत्वपर्णू र सबैभन्दा परु ाना गमु ्बाहरुमा रिग्मो
गमु ्बा (फोक्शुण्डो ताल नजिक), सेतेङ्ग, यङु ् गडुङ्ग सकु ्छेल गोम्पा (बार्ले), रियो बमु ्गोन गोम्पा (धो तराप), देडेन फुन्चोक
लिङ गोम्पा (छर्का), यङु ् गडुङ्ग छोमो गोम्पा (पगु ्मो) आदि रहेका छन् । सामलिङ्ग गोम्पा जनु विजेर नजिकै जोगछे न गरुु
ग्यालछे न रिन्छेन ले १३ औ ं शताब्दीमा बनाएका हुन।् उपल्लो डोल्पाको सबैभन्दा चिनिएको बोन के न्द्रहरु मध्ये एक हो । यसमा
बोन धर्मका महत्वपर्णु वस्तुहरु जस्तै तोन्पा सेन्राप मिओचे (बोन धर्मको लागि बौद्ध धर्मावलम्बीका बद्ध
ु जस्तै) रहेका छन् ।
महत्वपर्णू ऐतिहासिक र परु ातात्विक महत्वका बौद्ध गमु ्बाहरुमा हाल्जी गमु ्बा (लिमी उपत्यका), नाम्खा ख्युङ्ग जोङ्ग
(यालबाङ्ग, हुम्ला), रालिङ गमु ्बा, शे गमु ्बा, रिबो भमु ्पो गमु ्बा र जाम्पा गोम्पा (धो ताराप), मारगोम येछछर गोम्पा (सालदाङ्ग),
लाङ्गगोन नेसेर गोम्पा (विजेर), तियार गोम्पा (उपल्लो मगु )ु आदि रहेका छन् । ईसाको ११ औ शताब्दीमा महान अनबु ादक
रिन्छेन जाङ्घपोले लिमी उपत्यकाको हाल्जीमा (हाल्जी गोम्बा, वाल्त्छ) मा स्थापना गरे को थप्तेु न रिन्छेन्लिङ्घ गमु ्बा हिमाल
पारीको क्षेत्रमा रहेका सबैभन्दा परु ाना गमु ्बाहरु मध्य एक हो । रिन्छेन जाङ्घपोले पश्चिम तिब्बतका गगु े, परु ाङ्घ र लद्दाखमा
स्थापना गरे का १०८ गमु ्बाहरु मध्ये सबैभन्दा अन्तिम हो । हाल्जी गमु ्बाले प्राचीन तिब्बती बौद्धधर्मका बैभवशाली र महत्वपर्णू
वस्तुहरु र परम्परालाई उत्कृष्ट ढंगले सरं क्षण गरिराखेको छ ।
प्रस्तावित कर्णाली राजमार्ग (सर्
ु तखे को काँक्रे बिहार-दल्लु
ु -सिमिकोट-हिल्सा) प्राचीन खस (यात्से) साम्राज्य भएर गएको
परु ानो रे शम मार्ग (सिल्क रोड) कै विकसित रुप हुनेछ । आधनि
ु क नेपालको खस भाषा पर्वी
ू पहाडी वा सिंजाली भाषा) र
सभ्यताको उदग् म थलो सिंजा उपत्यका नै हो भन्ने विश्वास गरिन्छ । खस राज्यका धेरै जसो तामाका प्लेटहरु र कनकपात्रहरु
के ही सिजं ाली र के ही सस्कृ त भाषामा लेखिने गरिन्थे (अधिकारी, १९८८) ।
परु ातात्विक महत्वका अन्य स्मारकहरुमा देवल, स्तम्भ, नौली, शिलालेख सहितका चैत्य, मन्दिर र बद्ध
ु का मर्ति
ु हरु र
चैत्यहरु दल्लु
ु दैलेख, कालिकोट, जमु ्ला, सिंजा जाजरकोट आदि स्थानहरुमा पाइएका छन् । सिंजाको विराट दरबारको
भग्नावशेष, हिमा नदीको गफ
ु ाहरुमा पाइएका प्राचीन ध्यानी बद्ध
ु बिहारका मर्ति
ु हरु, खडाच्रक (कालिकोट) पंचदेवल, जमु ्ला
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खलङ्गाको चन्दननाथ मन्दिर, जाजरकोटको पाजरु चैत्य, दैलेखको मध्ययगु ीन कोटगढी किल्ला, भर्ति
ु का २२ देवलहरु
(दैलेख), दल्लु
ु को मर्ति
ु सहित), दल्लु
ु दरबार र दल्लु
ु को पादक
ु ास्थान (अक्ष्योभ्य बद्ध
ु को स्तम्भमा लेखिएको शिलालेख
(किर्तिस्तम्भ), अवलोकितेश्वर, ताराका मर्ति
ु हरु र सिंजाको लामाथाडा गफ
ु ाका अक्ष्योभ्य बद्ध
ु का माटोका ट्याबलेटहरु,
बिष्टबाडाको मन्दिरको आकृ ति (जमु ्ला), मिचागाँउको स्तुपा जमु ्ला, नाउलीहरुको छानामाथि बनाइएको चैत्य (दल्लु
ु को
पथरनौली, रञ्जना लिपिमा ओम माने पद्यें हुम लेखिएको जमु ्लाको श्रीदसु ्क स्तुपा, माछागाँउको स्तुपा (जमु ्ला) आदि ।

२.१.३ साँस्कृतिक र धार्मिक सम्पदाहरु
कर्णाली प्रदेश बौद्ध, बोन, र खस धर्मको अनसु रण गर्ने अभ्यासकर्ताहरुको साँस्कृतिक राजधानी हो । तिब्बती बौद्धधर्म,
हिन्दुधर्म, बोन र जैन धर्मावलम्बीहरुको सबैभन्दा पवित्र तीर्थस्थल कै लाश पर्वत र मानसरोवर जाने मार्गको रुपमा र कर्णाली
प्रदेश आँफैमा पनि एक उत्कृष्ट गन्तव्य हो । कर्णाली प्रदेश धेरै जाति, जनजाति तथा आदिवासीहरु जस्तै न्यिन्बा (रालिङ्ग
वरपर), हुल्सोदनु (हिल्सा), टुक्चुलङु ् ग के र्मी), लिमे (लिमी), ब्यासी (तल्लो हुम्ला), ठकुरी, मगु ाली, डोल्फु , मगु मु कार्मारोङ्ग,
काइके (तराली), खाम मगर, राउटे (घमु न्ते), मस्टो पजु कहरु, बादी, थारु, राजी, विश्वकर्मा आदिको थलो पनि हो ।
कर्णाली प्रदेशको डोल्पा एक यस्तो जिल्ला हो जहाँ बोन र बौद्ध धर्म सँगसंगै मानिदैं आइएको छ।यहाँ सयौं वर्ष देखि
चलिरहेको बोन धर्मको परम्परा बोन्पो गमु ्बाहरुमा देख्न सकिन्छ । डोल्पा जिल्लाका बासिन्दाहरुको धर्म, सँस्कृति र देवी
देवताहरु स्याङ्ग स्युङ्गसँग धेरै मिल्दाजल्दा
ु छन् । शे गमु ्बा अगाडीको क्रिस्टल हिमाल कै लाश पर्वतको साने भाईको रुपमा
चिनिन्छ र यसलाई बोन र बौद्ध धर्मावलम्बीहरु दबु ैले पजु ्दछन् । एकान्तमा ध्यान गरि मोक्ष वा निर्वाण प्राप्त गर्नका लागि
डोल्पाको भमि
ू उपयत्तु र पवित्र मानिन्छ । ईसाको १४ औ ं शताब्दीका बौद्धधर्मका प्रसिद्ध विद्धान डोल्पो–पा शेनराव ग्यालछे न
पनि डोल्पाकै थिए र उनले शेङ्गतोङ्ग दर्शन मार्फ त शन्य
ु ताको विषयमा योगदान परु ्याएका थिए । अन्य प्रख्यात धर्मगरुु हरुमा
डोल्पाका चार प्रसिद्ध लामाहरु छन् (बौध्द परिपथ नेपाल, लम्वि
ु नी विकास कोष, २०१८) ।
नेपालका नौ वटा बौद्ध परिपथहरु मध्ये दईु वटा परिपथहरु कर्णाली प्रदेशबाट छनौट गरिएका छन् । यी दईु परिपथहरु बौद्ध
र बोन तीर्थस्थललाई जोड्नेगरी कै लाश जाने ओम मनि पद्यें हुम परिपथ (लम्बि
ु नीलाई काँक्रे बिहार, दल्लु
ु , सिंजा हुदँ ै कै लाश
जोडने), डोल्पो बौद्ध र बोन सम्पदा परिपथ छन् ।
खस/हिन्दु धर्मसँग समबन्धि
् त धेरै महत्वपर्णू धार्मिक र साँस्कृतिक स्थलहरु कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित छन् जसमा मस्टो
परम्परा, धामी, झाँक्री आदि पर्दछन् । हालसम्म अधिकांश भारतीय हिन्दु तीर्थयात्रीहरुले कै लाश पर्वत र मानसरोवर जानका
लागि हुम्लालाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । यद्यपी सगु म हुदँ ै गएको हवाई पँहुचमार्ग र सर्
ु तखे हिल्सा जोड्ने कर्णाली राजमार्ग
निर्माण सम्पन्न भएमा धेरै भारतीय र आन्तरिक पर्यटकहरुले (हिन्दु र बौद्ध दबु ै) कै लाश यात्रा अगावै कर्णाली प्रदेशका
तिर्थस्थलहरुको भ्रमण गर्न सक्दछन् । महत्वपर्णू धार्मिक र आध्यात्मिक स्थलहरु निम्न बमोजिम छन् ।
•
चारनाथ मन्दिरहरुः चन्दननाथ, छायानाथ, खार्पुनाथ र खोज्यरनाथ (चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्र)
•
पंचकोशीधाम धार्मिक परिपथ (तल्लो ढुङ्गेश्वर-पादक
ु ेश्वर-श्रीस्थान-नाभीस्थान-कोटिला-कोटगढी-पंचदेवल
ु ा धल
(भर्ती
ु का २२ देवलहरु)
•
नौ मालिका मन्दिरहरु चल्ने मालिका (छे डागाड जाजरकोट), राइली मालिका (नारायण, दैलेख), पगु मालिका (तिला
गफ
ु ा, कालिकोट), बडा मालिका (कालिकोट), चल
ु ी मालिका र पजू ा मालिका-खडाच्रक, कालिकोट), देउरा मालिका
(रासकोट, कालिकोट), खेसमा मालिका (खत्याड, मगु )ु , रिडिमोक्ष मालिका (छायानाथ क्षेत्र मगु )ु , भरु िचल
ु ा मालिका
(चन्दननाथ, जमु ्ला), ब्यासी मालिका (तातोपानी जमु ्ला), चिमरा मालिका (गठु ीचौर, जमु ्ला), बाँफीकोटको मालिका
मन्दिर (रुकुम पश्चिम) र भेरी नगरपालिका (जाजरकोट) वा अन्य महत्वपर्णू मन्दिरहरु १२ भाइ मस्टोहरु लगायत छला
मस्टो, मडु के चल
ु ा मस्टो (डोल्पा), बडु ु मस्टो (बाँफीकोट, रुकुम पश्चिम), दाह्रे मस्टो, काफल्ना मस्टो, सोदारी मस्टो
(जाजरकोट), पाइले मस्टो (सर्
ु तखे ), सन्द
ु रदास मस्टो, बबीरा मस्टो (जमु ्ला) छन् ।
•
सर्
ु तखे को काँक्रे बिहारलाई हिन्दु र बौद्ध दबु ै धर्मावलम्बीहरुले मान्दछन् । वरपरका आन्तरिक तीर्थयात्रीहरुका लागि
खैरावाङ्ग भगवती मन्दिर (सल्यान), डिग्रे शाइ कुमारी भगवती मन्दिर (रुकुम पश्चिम), शिवालय मन्दिर (जाजरकोट)
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र देउती बज्यै मन्दिर (सर्
ु तखे ) प्रख्यात तीर्थस्थलहरु हुन।् बाला त्रिपरु ासन्द
ु री मन्दिर (डोल्पा) र कनकासन्द
ु री मन्दिर
(सिजं ा, जमु ्ला) नेपाली र भारतीय तीर्थयात्रीहरुका लागि महत्वपर्णू तीर्थस्थलहरु हुन् । काइके को व्यास ऋषि आश्रम
(डोल्पा) कर्णालीको अर्क ो महत्वपर्णू तीर्थस्थल हो ।
परम्परागत नाचहरु जस्तै टप्पा नाच, पैसरी नाच, सिङ्गारु नाच, झाँक्री नाच आदि र महोत्सव तथा जात्राहरु जस्तै
पापीनी नाच, मस्टो जात्रा, मालिका महोत्सव, छायाक्षेत्र महोत्सव, जनै पर्णी
ू मा जात्राहरु पनि पर्यटनका लागि महत्वपर्णू
मानिन्छन् । अधिकाँश जनजाती बस्ने गाँउहरु जस्तै हुम्लाको लिमीगाँउ र बरु ाउंसे गाँउ, जाजरकोटको शिल्पागाँउ,
रुकुमको खारागाँउ, मगु क
ु ो मर्मा
ु टप गाँउ, पंचपरु ीको राजीगाँउ (सर्
ु तखे ), दैलेखको राकम र दल्लु
ु गाँउहरुलाई साँस्कृतिक
घरवासको रुपमा प्रवर्द्धन गर्न सकिन्छ । यहाँका धेरै गाँउहरु र मार्गहरु १० वर्षे लामो यद्ध
ु सँग पनि जोडिएका छन् ।
सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले नेपालका १०० वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरु मध्ये १८ वटा
कर्णाली प्रदेशमा छन् र नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को सनद् रभ् मा देशभित्र र बाहिर प्रवर्द्धनका लागि उपयक्त
ु छन् ।
तालिका नं १: नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरुको सचि
ू मा परेका कर्णाली प्रदेशका पर्यटन गन्तव्यहरु

•

•

क्र. स.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९

जिल्ला
सल्यान
डोल्पा
जमु ्ला
हुम्ला
मगु ु
कालिकोट
जाजरकोट
दैलेख	
सर्
ु तखे

१०

रुकुम पश्चिम

२.१.४ मुख्य सवालहरु
•
•
•
•
•
•

पर्यटकिय गन्तव्यहरु

कुपिण्डे दह
शे फोक्शुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्रिपरु ासन्द
ु री धार्मिक पर्यटन क्षेत्र
सिंजा सभ्यता, डुडुल स्तुपा (चैत्य)
लिमी उपत्यकाका पर्यटकीय स्थलहरु
राराताल, रारा-शे फोक्शुण्डोताल पदयात्रा मार्ग
पचाल झरना
खलंङ्गा दरबार क्षेत्र
पंचकोशी पर्यटन क्षेत्र (धार्मिक पर्यटन), कोटगढी-पंचदेवल-बेलासपरु महाबु पर्यटन क्षेत्र
काँक्रे बिहार, देउती बज्यै, मदन आश्रित पार्क , जजरु ादह, पंचपरु ी नगरपालिका ८ र ९ वडा
(गसु ी ताल, मादले गफ
ु ा, शिव गफ
ु ा), गिद्धे डाँडा पर्यटन क्षेत्र
गोतामकोट चित्रिपाटन साहसिक पदमार्ग
(स्रोत: सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, २०१९)

कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय उत्पादनहरुमा बाह्य पँहुचको कमी, आवागमन कठिन, कमजोर र अप्रर्याप्त आवास सवु िधा
र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुलाई प्याके ज संचालन गर्न बढी खर्चिलो भएकाले कम प्रतिस्पर्धी छ ।
कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय प्याके जहरु राम्रोसँग तयार गरिएका छै नन् ।
प्रदेशका सम्भावित प्रतिस्पर्धी गन्तव्यहरुमा कर्णाली प्रदेशको भन्दा राम्रो पर्वा
ु धार र पँहुच, स्रोत र साधन छन् तथा
पर्यटकीय बजारहरुमा व्यापक रुपमा प्रवर्द्धन गरिएको छ ।
दर्गु म भएको कारणले प्राय सबै पर्यटन सम्पदा र उत्पादनहरु हालसम्म राम्रोसँग संरक्षित रहेका छन् भने के हि गन्तव्यहरु
कमजोर संरक्षणका प्रयास र अव्यवस्थित विकासका कारण बिग्रदै गएका छन् ।
संभाव्य पर्यटकीय गन्तव्य र सम्पदाहरुको बारे मा र पर्यटकहरुलाई मनपर्ने किंवदन्ती र रोचक कथाहरुको अभिलेखीकरण
नहुनु कर्णाली प्रदेशको अर्को कमजोर पक्ष हो ।
कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यहरु धेरै प्राकृ तिक (जलवायु परिवर्तन लगायत) र मानव सृजित प्रभावहरुका कारण
उच्च जोखिममा छन् । मोटरबाटोहरुले पदयात्रामार्गहरु, साँस्कृतिक सम्पदा, प्राकतिक सिमसारहरु नासिदै गएकाले र
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जलविद्तयु परियोजनाका बाँधहरुले पानी र जलचरहरुको स्वतन्त्र बहावमा बाधा परु ्याएकाले कर्णाली प्रदेशको
पर्यटनका लागि दईु प्रमख
ु जोखिमको रुपमा रहेका छन् ।

२.२ पर्यटन बजार, पर्यटक आगमनको प्रकृति र बजार व्यवस्थापन
२.२.१ विद्यमान पर्यटन बजारः

हाल कर्णाली प्रदेशको प्रमुख पर्यटन बजारहरु तीन प्रकारका छन:्
(क) आन्तरिक पर्यटन बजार
कर्णाली प्रदेशका लागि आन्तरिक पर्यटन बजार सबैभन्दा ठूलो बजार हो । आ.व.२०७५/७६ मा करिव ४ लाख ५० हजार
भन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकहरुले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरु भ्रमण गरे को अनमु ान गरिएको छ (उद्योग, पर्यटन, वन
तथा वातावरण मन्त्रालय, २०१९)।आन्तरिक पर्यटकहरु विशेषगरी (रारा, फोक्शुण्डो, स्यार्पु, कुपिण्डे तालहरुमा) बिदा मनाउन
र पदयात्रामा जाने पर्यटकहरु, तीर्थयात्रीहरु, विकास कार्यमा संलग्न समहु , अनसु न्धानकर्ता र के ही व्यावसायीक प्रयोजनका
लागि जाने पर्यटकहरु छन् । आन्तरिक पर्यटकहरु विशेषगरी काठमाण्डौं, नेपालगंज, भैरहवा, पोखरा र विराटनगरबाट छन् ।
बौद्ध र बोन तीर्थयात्रीहरु डोल्पा र हुम्लाको भ्रमण गर्न मन पराउछन् भने नजिकै का स्थानहरुबाट आउने हिन्दु र खस तीर्थालहु रु
खैरावाङ्ग भगवती मन्दिर, डिग्रे शाही कुमारी भगवती मन्दिर, सर्
ु तखे को देउती बज्यै मन्दिर, चन्दननाथ मन्दिर, त्रिपरु ासन्द
ु री
मन्दिर र मस्टो मन्दिरहरुमा जाने गर्दछन् । बिदा मनाउन आउनेहरु र समहु पदयात्रा रुचाउनेहरुले राराताल, जमु ्ला, फोक्शुण्डो
जान मनपराउछन।् फुर्संदको समयमा नजिकबाट आउने पर्यटकहरुले कुपिण्डे दह र स्यार्पुदहमा जाने गर्दछन् । आन्तरिक
पर्यटकहरु धेरैजसो समहू मा भ्रमण गर्ने गर्दछन् र परिवारसँग भ्रमणमा जाने गर्दछन् । सस्तो र मध्यम स्तरका होटल र होम स्टेमा
बसेर स्थानीय परिकारहरुको स्वाद लिने र मेला जात्रा आदिमा रमाउने गर्दछन् ।
(ख) भारतीय पर्यटन बजार
आन्तरिक पर्यटकहरुको बजार पछि भारतीय पर्यटन बजार सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो । सन् २०१८ मा करिव १७,५००
भारतीय पर्यटकहरुले प्रदेशको भ्रमण गरे का थिए । वर्तमान भारतीय पर्यटन बजारमा खासगरी चीनको स्वशासित तिब्बत स्थित
कै लाश पर्वतको तीर्थयात्रामा जाने पर्यटकहरु छन् । थोरै संख्यामा भारतीय व्यवसायीहरु सर्
ु तखे लगायतका जिल्ला
सदरमक
ामहरुमा
भ्रमणमा
आउने
गर्दछन
।
कै
लाश
मानसरोवर
जाने
भारतीय
तिर्थयात्रीहरुले
यात्राको
प्याके जका लागि ठुलो
्
ु
रकम खर्च गर्ने गरे तापनि थोरै रकम मात्र कर्णाली प्रदेशमा रहन्छ । भारतीय पर्यटन बजारका प्राय सबै पर्यटकहरु समहू मा यात्रा
गर्ने पर्यटकहरु हुन् । यस बजार समहु का पर्यटकहरु अन्य पर्यटकीय गतिविधिहरुमा चाख राख्दैनन् । सर्
ु तखे -हिल्सा जोड्ने
कर्णाली राजमार्ग तयार भएपछि भने यस प्रदेशका अन्य तीर्थस्थल र पर्यटन गन्तव्यहरु जस्तै काँक्रेबिहार पंचकोशीधाम (दल्लु
ु
दैलेख), चन्दननाथ, छायानाथ, राराताल, खार्पुनाथ, त्रिपरु ासन्द
री
आदि
स्थानहरुमा
भारतीय
तीर्थयात्रीहरुलाई
आकर
षि
त
ु
् गर्न
सकिन्छ ।
(ग) अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजार
प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारको (भारतीय बजार बाहेक) सबैभन्दा सानो हिस्सा छ । सन् २०१८ मा ७,२००
अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुले डोल्पा, रारा र हुम्लाको भ्रमण गरे का थिए । तेस्रो मल
ु क
ु का पर्यटकहरुका लागि कर्णाली प्रदेश अझै
पनि एक पृथक र महगं ो पर्यटन गन्तव्यको रुपमा रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारको हिस्सामा व्यक्तिगत वा एकल साहसिक
पदयात्रीहरु समहू मा पदयात्रा गर्ने पदयात्रीहरु, विकासका साझेदारहरु, अनसु न्धानकर्ताहरु, बौद्ध र बोन धार्मिक तीर्थयात्रीहरु
छन् । पदयात्रामा जाने पदयात्रीहरुले ट्रेकिङ्ग एजेन्सि मार्फ त अनमु ति लिनपु र्ने भएकाले समहू मा यात्रा गर्दछन् । आवास
लगायतका सवु िधाहरु पर्याप्त नभएकाले टेन्ट वा पालमा बस्दछन् । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारबाट कर्णाली प्रदेशमा आउने
पर्यटकहरुले खासगरि उपल्लो डोल्पा, तल्लो डोल्पा, उपल्लो मगु ु र हुम्लामा जाने गर्दछन् ।
pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno
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२.२.२ पर्यटक आगमनको बद्धि
ृ दर
कर्णाली प्रदेशमा आउने पर्यटकहरुको भ्रमण गर्ने प्रकृ ति समग्र नेपालको जस्तै नहुन सक्दछ । नेपाल आउने पर्यटकहरुको
उद्देश्य हेर्दा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरु मध्ये ६० प्रतिशत बिदा वा फुर्सद मनाउन आउने पर्यटकहरु (१६ प्रतिशत), धार्मिक
पर्यटकहरु (१४.४ प्रतिशत) र अन्य उद्देश्यका लागि आउने ९.६ प्रतिशत रहेका छन् (नेपाल टुरिज्म स्टाटिस्टिक, २०१९) ।
आन्तरिक पर्यटक र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनको विवरण तालिका नं. २ मा दिइएको छ ।
तालिका नं २ : कर्णाली प्रदेशका जिल्लागत पर्यटकहरुको आगमन
जिल्ला
सर्
ु तखे
दैलेख
कालिकोट
जमु ्ला
हुम्ला
मगु ु
डोल्पा
जाजरकोट
सल्यान
रुकुम पश्चिम
जम्मा

आन्तरिक (२०७५ बैसाख देखि २०७६ चैत्रसम्म) अन्तर्राष्ट्रिय (आ.व. २०७५/२०७६)
१६२,८६१
६५४
३८,६६८
१४
३१,३५७
२१
७७,६१४
६२
२०,५४५
१७,४८९
१३,७९५
३३४
८३५४
२६८८
५८,८६५
७
३६,१५०
९
६६५८
१३
४५४,८६४
२१,२९१

(स्रोत: आन्तरिक पर्यटकहरु–पर्यटक आगमन सर्भेक्षण, उ.प.व.वा मत्ं रालय, कर्णाली प्रदेश, २०७५ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरु
-पर्यटक आगमन सर्भेक्षण, उ.प.व.वा मनत्् रालय, कर्णाली प्रदेश, २०७५ र अध्यागमन विभाग, काठमाडौं)
प्रदेशमा आउने भारतीय पर्यटकहरुमध्ये हुम्लामा आउने करिव ८० प्रतिशत पर्यटकहरु कै लाश मानसरोवर यात्रामा जाने
भारतीयहरु हुन् भनेर अनमु ान गरिएको छ (तालिका ३) । सन् २०१८ मा १३,३९८ अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरु भ्रमण गर्न र
तिर्थयात्राका लागि हुम्ला जिल्लामा प्रवेश गरे का थिए । सन् २०१५ को भक
ू म्पपछि हुम्ला भएर कै लाश मानसरोवर जाने
पर्यटकहरु सन् २०१६ देखि ह्वात्तै बढेको देखिन्छ ।
तालिका नं ३: कर्णाली प्रदेशका मुख्य गन्तव्यहरुमा जिल्लागत अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुको आगमन
गन्तव्य
रारा रा.नि.
शे फोक्शुण्डो रा.नि
तल्लो डोल्पा
उपल्लो डोल्पा
हुम्ला
मगु ु

कर्णालीको विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा अन्तराष्ट्रिय पर्यटकहरुको आगमन
२०७०/७१
२०७१/७२
२०७२/७३
२०७३/७४
२०७४/७५
१८१
१४३
१३२
२०१
३१७
४१७
३८३
४३१
५३५
४६९
५८५
१११७
७८८
९२४
१२२२
३३८
४६९
३२८
४२५
५२५
४९२
१३४६
१०१०५
१३३९८
१०८१४
६३
(स्रोतः सँस्कृति पर्यटन तथ्याङ्क, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, २०१७, २०१८)
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हाल कर्णाली प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुको संख्या के वल २१ हजार भन्दा के ही बढी रहेको छ भने सन् २०१८ को
तथ्याङ्क भने १४,९४८ रहेको छ । यो समग्र नेपालको सन् २०१८ को २ प्रतिशत भन्दा कम हो । प्रदेशका मखु ्य गन्तव्यहरु
मध्ये आ.व.२०७५/७६ मा हुम्लामा सबैभन्दा बढी १७,४८९, त्यसपछि डोल्पा (२६८८), सर्
ु तखे (६५४) मगु ु (३३४), जमु ्ला
(६२), कालिकोट (२१), दैलेख (१४), रुकुम प. (१३), सल्यान (९), जाजरकोट (७) मा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरु आएका थिए
(अध्यागमन विभाग, २०१९, नेपाल टुरिज्म स्टाटिस्टिक, स.प.ना.उ. मन्त्रालय, उ.प.व.वा मत्रालय, पर्यटन आगमन सर्भेक्षण,
२०७५) । अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन आगमन हुम्लामा ८१ प्रतिशत, तल्लो डोल्पा ९ प्रतिशत, उपल्लो डोल्पा ४ प्रतिशत, शे
फोक्शुण्डो ४ प्रतिशत र रारा राष्ट्रिय निकुञ्जमा २ प्रतिशत रहेका छन् ।
सन् २००५ देखि २०१८ को अवधिमा तल्लो डोल्पा, उपल्लो डोल्पा र हुम्लामा आएका अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुको
औसत बार्षिक बृद्धिदर क्रमशः १३.९ प्रतिशत, १४.३३ प्रतिशत र १८.०१ प्रतिशत रहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका धेरै
पर्यटकीय गन्तव्यहरुमा निषेधित क्षेत्र पदयात्रा अनमु ति प्रणाली रहेकाले निषेधित क्षेत्रमा जाने पदयात्रीहरूले उच्च प्रवेश शल्क
ु
तिरे र अध्यामगन विभागबाट समहू मा विशेष अनमु ति लिनपु र्ने हुन्छ । प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरु कम आउनक
ु ो कारणमा
निषेधित क्षेत्रहरु धेरै रहेका र निषेधित क्षेत्रहरुमा पदयात्रा अनमु ति शल्क
उच्च
रहे
क
ो
पनि
प्रम
ख
कारण
हो
(तालिका
४) ।
ु
ु
तालिका नं ४: कर्णाली प्रदेशका निषेधित क्षेत्रहरु र अनुमति शुल्क
जिल्ला/क्षेत्र
)निषेधित क्षेत्र (पर्यटकीय गन्तव्य
उपल्लो डोल्पो बद्ध
ु गाँउपालिका (वडा नं. ४ देखि ६ का सबै स्थान) शे
डोल्पा फोक्शुण्डो गाँउपालिका (वडा नं. १ देखि ७ का सबै स्थान)
छर्का ताङ्गसोङ्ग गाँउपालिका (वडा नं. १ देखि ६ का सबै
स्थान)
तल्लो डोल्पा ठूलीभेरी नगरपालिका (वडा नं. १ देखि ११ का सबै स्थान)
त्रिपरु ासन्द
ु री नगरपालिका (वडा नं. १ देखि ११ का सबै स्थान)
डोल्पो बद्ध
ु गाँउपालिका (वडा नं. १ देखि ३ का सबै स्थान)
शे फोक्शुण्डो गाँउपालिका (वडा नं. ८ र ९ का सबै स्थान)
जगदल्ला
ु गाँउपालिका (वडा नं. १ देखि ६ का सबै स्थान)
मडु के चल
ु ा गाँउपालिका (वडा नं. १ देखि ९ का सबै स्थान)
काइके गाँउपालिका (वडा नं. १ देखि ७ का सबै स्थान)
मगु ु
मगु मु खारमारोङ्ग गाँउपालिका (वडा नं. १ देखि ९ का सबै
स्थान)
हुम्ला

निषेधित क्षेत्र पदयात्रा अनुमति शुल्क
प्रति व्यक्ति अमेरिकि डलर ५०० (पहिलो
१० दिनका लागि)
प्रति व्यक्ति प्रति दिन अमेरिकि डलर ५०
(१० दिन भन्दा बढीका लागि)
प्रति व्यक्ति प्रति हप्ता अमेरिकी डलर २०
(पहिलो १० दिनका लागि)
प्रति व्यक्ति प्रति दिन अमेरिकी डलर ५
(एक हप्ता भन्दा बढीका लागि)

प्रति व्यक्ति प्रति हप्ता अमेरिकी डलर
१००
प्रति व्यक्ति प्रति दिन अमेरिकी डलर १०
(एक हप्ता भन्दा बढीका लागि)
सिमिकोट गाँउपालिका (वडा नं. १,६ र ७ का सबै स्थान)
प्रति व्यक्ति प्रति हप्ता अमेरिकी डलर ५०
नाम्खा गाँउपालिका (वडा नं. १ देखि ६ का सबै स्थान)
प्रति व्यक्ति प्रति दिन अमेरिकी डलर १०
छङ्गखेली गाँउपालिका (वडा नं. ३ देखि ५ का सबै स्थान) (एक हप्ता भन्दा बढीका लागि)
(स्रोतः गृह मत्ं रालय र अध्यागमन विभागका वेभसाइटहरु)

२.२.३ मुख्य सवालहरु
•

कर्णाली प्रदेशमा आउने पर्यटकहरुको आगमन सखं ्या, बसाई अवधी, खर्च आदिको पर्णु तथ्याङ्क उपलब्ध छै न ।
पर्यटकहरुको बारे मा के ही सचू नाहरु नीजि हवाइ कम्पनीहरुसँग मात्र उपलब्ध छन् ।
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कमजोर पर्यटकीय उत्पादनहरु, प्याके जिङ्ग, दर्गु मस्थलहरु, बजार व्यवस्थापन र प्रवर्द्धनको अभावले कर्णाली प्रदेशको
पर्यटन उत्पादनहरुको माग न्यून छ । प्रदेशका पर्यटकीय प्याके जहरु महँगा रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशका स्वच्छ र पृथक किसिमका साना तर विशिष्ट माग भएका पर्यटकीय उत्पादनहरुको खोजी र प्रवर्द्धन
भएको छै न ।
सीमावर्ती भारतीय शहरबाट कर्णाली प्रदेशमा आउन सक्ने ठूलो संख्याका भारतीय पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न
सकिएको छै न ।
कर्णाली प्रदेशमा आएका पर्यटकहरु पनि थोरै स्थान र मार्गमा सीमित छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा कम पर्यटकहरु आउनक
ु ो कारण कमजोर प्रवर्द्धन, कमजोर पर्वा
ु धार र बजार व्यवस्थापन हो । कर्णाली
प्रदेशका निषेधित पदयात्रामार्गहरुको उच्च प्रवेश शल्क
ु का कारण पर्यटकहरुको भ्रमणको खर्च बढी हुने भएकाले
कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय उत्पादनहरु कम प्रतिस्पर्धी हुन गएका छन् ।

२.३ पर्यटन नीति, सस्था
ं गत सरं चना र पर्यटन प्रशासन
पर्यटनको विकास, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन कर्णाली प्रदेशका विद्यमान काननू र अन्य योजनाका खाकाहरु जस्तै राष्ट्रिय
स्तरको पचं वर्षीय योजना, पहिलो पचं वर्षीय योजनाको अवधारणापत्र (२०७६/७७–२०८०/८१), राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक
योजना (२०१६–२०२५) आदिले निर्देशित गरे का छन् । प्रदेशमा पर्यटन विकास र व्यवस्थापनका गतिविधिहरू प्रत्यक्ष या
अप्रत्यक्ष रूपमा पर्यटन, संरक्षण, उद्योग सञ्चालन, अध्यागमन, नागरिक उड्डयन लगायतका काननू र नियामक संरचनाबाट
प्रशासित र निर्देशित रहेका छन् । नेपालको पर्यटन विकासलाई नियमन गर्ने प्रमख
ु नीतिगत दस्तावेज पर्यटन ऐन २०३५ हो ।
यस प्रमख
नीतिगत
दस्तावे
ज
को
आधारमा
ने
प
ाल
सरकारले
हालसम्म
विभिन्न
नीतिहरु, नियमावलीहरु, विनियमहरु, र
ु
निर्देशिकाहरु तयार गरे को छ । पर्यटन नीति २०६५ नेपालको पर्यटनको विकास, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन गर्ने प्रमख
ु नीतिगत
दस्तावेज हो । यस नीतिले पर्यटन उत्पादनहरुको विविधीकरणमा जोड दिएको छ र पर्यटनलाई गरिबी निवारणसँग जोड्ने प्रयास
गरे को छ । उक्त नीतिले तल
ु नात्मक रुपमा धेरै भ्रमण नगरिएको पर्यटन गन्तव्यहरूमा पर्यटनका गतिविधिहरु विस्तार गर्न तथा
पर्यापर्यटन र ग्रामीण पर्यटनको प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ । पर्यटन क्षेत्रका अन्य सान्दर्भिक काननु ी खाकाहरुमा नेपाल पर्यटन
बोर्ड ऐन २०५३, नागरिक उड्डयन ऐन २०१५, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३, नेपाल वायु सेवा निगम ऐन २०१९,
अध्यागमन ऐन २०४९, श्रम ऐन २०४८ रहेका छन् । प्राचीन स्मारक ऐन २०१३, अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ र स्मारक र
अभिलेखालयको संरक्षणलाई नियमित गर्ने प्रमख
ु काननू ी दस्तावेजहरु हुन् । संरक्षित सम्पदा स्थलमा कुनै पनि थप पर्वा
ू धार
सम्बन्धी गतिविधिहरू सचं ालन गर्दा सम्पदा प्रभाव मल्या
ङ
कन
(हे
र
िटे
ज
इम्प्याक्ट
असे
स
मे
न्ट
)
गर्नु
प
र्ने
नयाँ
अवधारणा
पनि
्
ू
हालसालै शरुु गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको संचालन र व्यवस्थापनलाई नियन्त्रण गर्ने मखु ्य काननु ी व्यवस्थाहरुमा नेपाल पर्यटन
बोर्ड नियमावली २०५५, प्राचीन स्मारक संरक्षण नियमावली २०४६, अभिलेख संरक्षण नियमावली २०६३, होटल, लज,
रे स्टुरे न्ट, बार तथा पथ प्रर्दशक नियमावली २०३८, जलयात्रा नियमावली २०६३, पर्वतारोहण सम्बन्धी (पाँचौं संशोधन)
नियमावली, २०७४, ट्राभल तथा ट्रेकिङ्ग एजेन्सी (छै ठौ सश
ं ोधन) नियमावली, २०७४, पैदल यात्रा सम्बन्धीत नियमहरू
(२००२), नागरिक उड्डयन नियमावली (१९९६), नागरिक उड्डयन दर्घु टना अनसु न्धान नियमावली (१९६७), उड्डयन
सरु क्षा नियमावली (१९८९), विमानस्थल संचालन नियमावली (१९८१), अध्यागमन नियमावली, २०५१, होमस्टे संचालन
कार्यविधि, २०६७, पर्यटक यातायात सेवा व्यवसाय दर्ता तथा संचालन कार्यविधि २०६८, एकतारे देखि पाँचतारे डिलक्श
स्तरसम्मका होटल र पर्यटक आवास (रिसोर्ट)का सम्बन्धमा जारी आदेश २०७०, पर्यटन उद्योग सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७०
रहेका छन् ।
पर्यटन दरू दृष्टि २०२० ले सन् २०२० सम्ममा नेपाल भ्रमणमा आउने वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकको संख्या २ लाख
परु य् ाउने, आर्थिक अवसर वृद्धि गर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा रोजगारीको संख्या १० लाख लक्ष्य राखेर पर्यटनको विकास अघि बढाउने
दीर्घकालिन दस्तावेज हो।हाल राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजनालाई राष्ट्रिय मार्ग निर्देशक दस्तावेजको रुपमा लागू गरिएको छ ।
नेपालका सबै संरक्षित क्षेत्रहरुमा पर्यापर्यटनको संचालन र नियन्त्रण गर ्र्ने प्रमख
ु काननू ी दस्तावेज राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु
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सरं क्षण ऐन २०२९ हो । पर्यापर्यटनलाई नियमन र प्रवर्द्धन गर्ने अन्य काननु हरुमा राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु सरं क्षण नियमावली
२०३०, वन्यजन्तु संरक्षण नियमावली २०३५, हिमाली राष्ट्रिय निकुञ्ज नियमावली २०३६, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन
नियमावली २०५२, मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५७ आदि छन् ।
वन ऐन २०७६, वन नीति २०७५, राष्ट्रिय सिमसार नीति २०६९, आदि सबै दस्तावेजहरुले पर्यापर्यटनलाई जैविक विविधता
सरं क्षण र जीविकोपार्जनका लागि आर्थिक माध्यमको विकल्पको रुपमा लिएका छन् । वन नीति २०७२ ले सामदु ायिक वन
क्षेत्र र संरक्षित वनमा पर्यटन गतिविधिहरूको संचालनको लागि नयाँ ढोका खोलेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ ले पर्वा
ू धार निर्माणले (जस्तै सडक, हाइड्रो बाँध,
नहर, होटलहरू आदि) प्राकृ तिक र साँस्कृतिक परिदृश्य, पर्यावरण जैविक विविधतालाई बाधा नपरु य् ाउन सनिश्
ु चित गर्दछन् ।
साँस्कृतिक र प्राकृ तिक सम्पदास्थलहरुको सरं क्षण सम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूको हस्ताक्षरकर्ताको रूपमा निम्न
अन्तराष्ट्रिय घोषणाहरु, पारित प्रस्तावहरु र मार्गनिर्देशहरूको पालना गर्नुपर्दछः
• विश्व साँस्कृतिक र प्राकृ तिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी पेरिस सम्मेलन, १९७२ ।
• अमर्तू साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण सम्बन्धी पेरिस सम्मेलन, २००३ ।
• मख
ु रित भएका साँस्कृतिक विविधताको सरं क्षण र सम्वर्धन सम्बन्धी पेरिस सम्मेलन, २००५ ।
• विश्व सम्पदा सम्मेलन २०१३ को कार्यान्वयनका लागि मार्ग निर्देशनहरु ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको तहमा पर्यटन नीति हालसम्म बनेका छै नन् । कर्णाली प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा
वातावरण मन्त्रालय हाल सम्बन्धित नीतिहरु, ऐन र नियमनको खाका बनाउने प्रक्रियामा रहेको छ ।
२.३.१ सस्था
ं गत सरं चना र प्रशासन
नेपालको संविधान बमोजिम तीन तहका सरकारी प्रणालीको संस्थागत खाकाद्वारा पर्यटन क्षेत्रको नियमन र सहजीकरण गरिएको
छ।सार्वजनिक र निजी दबु ै क्षेत्र पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि जिम्मेवार छन् । देशको समग्र पर्यटन विकासको लागि के न्द्रीय
स्तरमा सँस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरु जिम्मेवार छन् । सरं क्षित क्षेत्रहरुमा राष्ट्रिय
निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभाग र संरक्षण क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरु पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनको लागि जिम्मेवार
छन् । पर्यटन व्यवसायीका सँगठनहरु जस्तै टान, एनएमए, नारा, हान आदि पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न र नेपाललाई प्रमख
ु
पर्यटन स्रोत बजारमा प्रवर्द्धन गर्नका लागि सक्रृय रूपमा संलग्न छन् ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको स्थापना हुनभु न्दा पहिले प्रदेशमा पर्यटन सम्बन्धी सक्रिय ससं ्था
थिएन।प्रदेशमा निजी क्षेत्रको सँगठनात्मक विकास पनि कमजोर रहेको छ।के वल के ही पर्यटकीय र गैर पर्यटकीय होटेलहरु
सदस्य रहेका होटल एसोसिएसनहरु सँगठित र सक्रिय छन् । तलको तालिका नं. ५ मा संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा
पर्यटनको विकास, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनको लागि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार प्रमख
ु संस्थाहरुको सचु ी प्रस्तुत
गरिएको छ ।
तालिका नं ५ : विभिन्न तहमा पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय सरोकारवालाहरुको सच
ू ी
राष्ट्रिय स्तरका
सरकारी र अन्य सस्था
ं हरु
सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन
मन्त्रालय
पर्यटन विभाग
परु ातत्व विभाग
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पर्यटन व्यवसायीका राष्ट्रिय
स्तरका छाता सँगठनहरु
ट्रेकिङ्ग एजेन्सिज् एशोसियशन अफ
)नेपाल (टान
नेपाल एशोसियशन अफ टुर्स एण्ड
ट्राभल एजेन्सिज
राफटिङ एजेन्सिज एशोसियशन अफ
)नेपाल (नारा
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उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
मन्त्रालय
डिभिजन वन कार्यालयहरु
उद्योग तथा उपभोक्ता हित सरं क्षण
कार्यालयहरु
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नेपाल पर्यटन बोर्ड
नेपाल नागरिक उड्ड्यन प्राधिकरण

नेपाल पर्वतारोहण संघ
नगरपालिकाहरु
)होटल संघ नेपाल (हान
गाँउपालिकाहरु
नेपाल रे ष्टुरे न्ट एण्ड बार एशोसियशन
नेपाल वायसु ेवा निगम
)अफ् नेपाल (रे बान
नेपाल पर्यटन तथा होटल प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपाल होमस्टे सघं अफ् नेपाल
)नाथम
)(होसान
नेपाल पर्वतीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
नेपाल ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन मचं
)एमएएन
बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गमु ्बा व्यवस्थापन
समिति
तारागाँउ विकास समिति
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण
विभाग रारा र शे फोक्शुण्डो राष्ट्रिय
निकुञ्जहरु

नेपाल टुर गाईड एशोसियशन
नेपाल वायसु ेवा सचं ालन सघं
प्यासिफिक
एशोसियशन

एशिया

ट्राभल

यसबाहेक नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ, जिल्ला तथा नगरपालिका
स्तरका शाखाहरु पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र पर्यटन क्षेत्रमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न सक्रिय रूपमा संलग्न छन् ।

२.३.२ विगतका पर्यटन योजना तथा कार्यक्रमहरु

कर्णाली प्रदेशमा योजनाबद्ध पर्यटन विकास प्रयासको अभाव रहेको छ । योजनाबद्ध पर्यटन विकासको अभावमा पर्यटन
विकासका लागि निरन्तरको प्रयास भएको छै न भने कर्णालीमा पर्यटन क्षेत्रमा विकासका साझेदारहरूले गरे का उत्कृष्ट अभ्यासहरु
पनि अवलम्बन गरिएको छै न । यद्यपि विगतमा सँस्कृति, पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अन्य निकाय मार्फ त के ही
पहलहरू भएका छन् । विकासका साझेदारहरु र निजी क्षेत्रको स्रोत परिचालन समेत भएको छ । यस पर्यटन गरुु योजनाले
विगतमा कर्णाली प्रदेशमा दिगो र समावेशी पर्यटन विकासको लागि गरिएका प्रयास तथा सिके का पाठ र उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई
पनि संश्लेषण गरे को छ ।

कर्णाली प्रदेशमा पर्यटन विकासका लागि भएका प्रमुख पहलहरु निम्न बमोजिमका छन:्

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno
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सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनका लागि आफ्नै स्रोतबाट र ग्रामीण गरिबी
निवारणका लागि पर्यटन कार्यक्रम लगायतका द्धिपक्षीय र बहुपक्षीय परियोजना, ग्रेट हिमालयन ट्रेल विकास परियोजना आदि
मार्फ त रारा ताल, फोक्सुन्डो ताल र माथिल्लो डोल्पालाई पर्यटनको प्रमख
ु के न्द्रहरुको रूपमा प्रबर्द्धन गर्ने र हुम्लालाई कै लाश
मानसरोवर (चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत) को प्रवेशद्वारको रूपमा विकसित गरी कर्णाली प्रदेशमा बाह्य पँहुचको र आन्तरिक
आवागमनको सधु ार गर्ने, स्थानीयहरुको क्षमता र सीपको सदृु ढीकरण गर्ने र प्रशासनिक प्रक्रियाका लागि सहयोग के न्द्रित गरे को
छ।सर्
ु तखे , जमु ्ला, ताल्चा, सिमिकोट, जफ
ु ाल, चौरजहारी, सल्ले, मसिनाचौर, कालिकाबाडा, जस्ता स्थानहरुमा विमानस्थल
निर्माण र स्तरोन्नती गरे र हवाईमार्गबाट पहुचँ मा सधु ार गर्ने, ट्रेकिङ्ग ट्रेलहरू विकास र सधु ार गर्ने र पर्यटन विभाग र तारागाँउ
क्षेत्र विकास समिति मार्फ त विभिन्न सामदु ायिक होमस्टेहरूमा सहयोग परु ्याउने आदि मखु ्य हस्तक्षेपहरु हुन् ।
नेपालको १० बर्षे राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना (२०१६-२०२५) ले नेपालका ६ वटा पर्यटन विकास क्षेत्र मध्ये सदु रु
र मध्य पश्चिम क्षेत्रका दईु वटा ठाँउ छनौट गरे र यस क्षेत्रको पर्यटन विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । दईु वटा पर्यटन
विकास क्षेत्रको छनौट गरी उक्त रणनीतिक योजनाले संरक्षित क्षेत्रमा पर्यटनको विकास, कर्णाली नदी, तालहरु र ग्रेट हिमालय
ट्रेलसँग सम्बन्धित पर्यटन उत्पादनहरुको विकास गरि कर्णाली क्षेत्रमा पर्यटनको विकासको कल्पना गरे को छ । नेपालको १०
बर्षे राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजनाले छनौट गरे का नेपालका ६ वटा पर्यटन विकास क्षेत्रहरु निम्नानसु ार छन:्
•
पर्यटन विकास क्षेत्र १
- बृहत्तर पोखरा-पश्चिमी क्षेत्र
•
पर्यटन विकास क्षेत्र २
- बृहत्तर लम्बि
ु नी-दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र
•
पर्यटन विकास क्षेत्र ३
- कै लाली र वरपर-सदु रू पश्चिम क्षेत्र
•
पर्यटन विकास क्षेत्र ४
- इलाम र वरपर-पर्वी
ु क्षेत्र
•
पर्यटन विकास क्षेत्र ५
- कर्णाली क्षेत्र-मध्य पश्चिम क्षेत्र
•
पर्यटन विकास क्षेत्र ६
- के न्द्रीय क्षेत्र	
हालसालै सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयले १०० वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य स्थलहरुमध्ये १८ वटा
कर्णाली प्रदेशबाट छनौट गरे को छ ।
(ख) परु ातत्व विभागले सर्
ु तखे (काँक्रे बिहार), दैलेख, जाजरकोट, जमु ्ला (सिंजा सहित) र हुम्ला (रालिङ्ग र लिमी उपत्यका)
मा उत्खनन् र वैज्ञानिक अध्ययन गरे को छ । विभागले काँक्रेबिहार, दैलेखको भर्ति
ु का २२ वटा देवलहरु, कीर्तिस्तम्भ र
दल्लु
को
नौलीका
प
र
ातात्विक
महत्वका
स्थल
र
स्मारकहरुको
प
र्ननिर्मा
ण
र
जिर्णोद्धार
गर्न सहयोग पनि गरे को छ ।
ु
ु
ु
परु ातत्व विभाग अन्तर्गत सर्
ु तखे मा एउटा क्षेत्रीय संग्रहालय सञ्चालनमा छ ।
(ग) तारागाउँ विकास समितिले कर्णाली प्रदेशको लागि पर्यटन सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिबेदन तयार गरे को छ जसमा पर्यटन
आकर्षणहरुको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
(घ) नेपाल पर्यटन बोर्डले कर्णाली प्रदेशका स्थानीय निकायहरुसँग सहकार्य गरे को छ । रारा र फोक्शुण्डो तालका प्रवर्द्धनात्मक
सामग्रीहरु तयार गरे को छ ।
(ङ) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारहरुका लागि
विश्वको पर्यटन गन्तव्य नेपाल र नेपालको गन्तव्य कर्णाली भन्ने पर्यटन नारा तय गरे को छ । यसैगरि कर्णाली प्रदेशले रारा
भ्रमण वर्ष २०७५ सफलतापर्वु क सम्पन्न गरे को छ भने १०१ पर्यटन गन्तव्यहरु घोषणा गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ ।
मन्त्रालय प्रदेश स्तरीय पर्यटन विकासमा सक्रिय रहेको छ।
(च) नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरुले आफ्नो क्षेत्रमा पर्यटन उत्पादनहरु पहिचान र अभिलेखीकरण गर्ने, स-साना
पर्यटन पर्वा
ू धार विकास गर्ने, विभिन्न सीप विकासका तालिमहरू सञ्चालन गर्ने र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरु गरे का छन् ।
के ही स्थानीय निकायहरुले मठ, मन्दिर, किल्लाहरू, दरबारहरू, देवलहरू आदि साँस्कृतिक सम्पदाको जीर्णोदार र
पनु ःउत्थानका लागि पनि सहयोग गरे का छन् । ग्रामीण गरिबी निवारणका लागि पर्यटन कार्यक्रमको प्राविधिक सहयोगमा
pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno

14

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

डोल्पा जिल्लाले पहिलो सहभागितामल
ु क पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन योजना २००४ तयार गरे को थियो।यसैगरि
डोल्पा र हुम्ला जिल्लाहरुले २०१० मा रणनीतिक पर्यटन कार्य योजना तयार गरे का थिए । दैलेख जिल्लाले पनि पर्यटन
विकास योजना (२०७४/७५) तयार गरे को थियो । रुकुम पश्चिम र सल्यान जिल्लाहरुले विगत १० बर्षदेखि क्रमशः स्यार्पु
ताल र कुपिन्डे दहलाई प्रवर्द्धन गर्दै आएका छन् । स्यार्पु ताल पर्यटन महोत्सव २००६ मा आयोजना गरिएको थियो ।
दल्लु
ु नगरपालिकाले पञ्चकोशी धार्मिक परिपथको नामकरण गरिसके को छ।दल्लु
ु मा साँस्कृतिक सग्ं राहालय स्थापना
गरिसके को छ।नाम्खा गाँउपालिकाले २०१९ मा नाम्खा लिमी महोत्सव र यालबाङ्ग महोत्सव आयोजना गरे को
थियो।डोल्पो बद्ध
ु गाँउपालिकाले हालै धो तारापमा डोल्पो महोत्सवको आयोजना गरे को थियो ।
(छ) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले रारा र शे-फोक्शुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जहरु मार्फ त पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धनमा
योगदान पयु ाइरहेको छ । रारा र शे-फोक्शुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जहरुले पर्यटन सचू ना उपलब्ध गराउने, समदु ायमा सचेतना
जगाउने, पर्यापर्यटन सम्बन्धी स साना पर्वा
ू धारको विकास र संभाव्य स्थानीय पर्यटन सीप विकास तालिम संचालन गर्ने
जस्ता कार्यहरु गरीरहेका छन् ।
(ज) राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र विश्व वन्यजन्तु कोष, नेपालले उत्तरी पर्वतीय संरक्षण कार्यक्रम मार्फ त
रारा र शे-फोक्शुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जहरुमा सन् १९९६ देखि २००७ सम्म पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरु सचं ालन
गरे का थिए।पर्यटनका विकासका लागि गरे का प्रमख
ु प्रयासहरूमा पर्यटन र संरक्षण सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम, पदयात्रा
मार्गहरु, क्याम्पसाइटहरू जस्ता आधारभतू पर्यटन पर्वा
ू धारको विकास, सीप विकास तालिम कार्यक्रमहरु, वैकल्पिक
ऊर्जाका स्रोतहरु र प्रविधिहरुका लागि सहयोग छन् । हाल विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालले शे फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज
र कर्णाली प्रदेशको उत्तरी पहाडी क्षेत्रको मध्यवर्ती समदु ायसँग हिँउचितवु ा र यसको वासस्थानको सरं क्षणका लागि काम
गरिरहेको छ ।
(झ) एसएनभी नेपालले पर्यटन लगायतका प्रमख
ु उपक्षेत्रहरुमा क्षमता अभिबृद्धि र प्रविधिको हस्तान्तरण जस्ता सेवाहरु
उपलब्ध गराउदै आएको छ।सन् २००२ देखि २००७ सम्म ग्रामीण गरिबी निवारणका लागि पर्यटन कार्यक्रम कार्यान्वयन
गर्नका लागि डोल्पामा गरिबहरुका लागि ग्रामीण पर्यटनको शरुु वात गरे को थियो । सन् २००६ देखि २०११ सम्म डोल्पा
र हुम्ला जिल्लामा ग्रेट हिमालयन ट्रेल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम पनि शरुु वात गरे को थियो । ग्रामीण गरिबी निवारणका लागि
पर्यटन कार्यक्रमले डोल्पामा गरिब लक्षित ग्रामीण पर्यटन सम्बन्धी विभिन्न गतिविधिहरु संचालन गरिएका थिए । यस
कार्यक्रमले तत्कालीन डोल्पा जिल्ला विकास समितिमा दिगो पर्यटन विकास शाखा स्थापना, जिल्ला पर्यटन विकास र
व्यवस्थापन योजना, र तल्लो र उपल्लो डोल्पाका विभिन्न प्रख्यात पर्यटकीय स्थलहरु जोडेर डोल्पा सम्पदा मार्गको
प्रवर्द्धन गरे को थियो।उक्त कार्यक्रमका मखु ्य गतिविधिहरुमा स्थानीय स्तरका पर्यटन योजनाहरु, स साना पर्वा
ु धारका
लागि सहयोग, सीप विकास तालिम, सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिबृद्धि र नेपाल पर्यटन बोर्ड, टान र पर्यटन
व्यवसायीहरुको सहकार्यमा डोल्पा सम्पदा मार्गको प्रवर्द्धन रहेका छन् ।
(ञ) विश्व बैंक समहू ले नेपालको लगानी बोर्ड, सँस्कृति तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र सामर्थ परियोजना सँग सहकार्य
गरि पश्चिम नेपालको एकीकृ त पर्यटन गन्तव्य विकास योजनाको तर्जुमा गरे को थियो । हाल विश्व बैंक समहु ले रारा राष्ट्रिय
निकुञ्ज लगायतका नेपालका के ही संरक्षित क्षेत्रहरुमा पर्यापर्यटन परियोजना कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारसँग सहकार्य
गरिरहेको छ ।
(ट) अन्तर्र राष्ट्रिय एकीकृ त पर्वतीय विकास के न्द्रले त्रिदेशीय कै लाश पवित्र भपु रिधि सरं क्षण कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरे हक
े ो
छ भने यस क्षेत्रका समदु ायहरुको उपयक्त
ु विकल्पका लागि जिम्मेवार पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धनमा सहयोग गरिरहेको छ ।
(ठ)	यएु सएडको आर्थिक सहयोगमा पानी कार्यक्रमले पश्चिम नेपालका तीनवटा मखु ्य नदीहरु कर्णाली, राप्ती र महाकाली नदी
बेसिनहरुमा काम गरिहेको छ । जलीय जैविक विविधता संरक्षणका लागि क्षमता अभिबृद्धि र नीतिगत सहयोगका
अलावा पानीमा आधारित पर्यापर्यटनलाई पनि प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । पानी कार्यक्रमले कर्णाली नदी बेसिन प्रकृ तिमा
आधारित पर्यटनको मल्या
ु ङ्कन प्रतिबेदन तयार पारे को छ । यहाँका स्थानीयहरुलाई विभिन्न किसिमका पर्यटनसँग
सम्बन्धित सीप विकास तालिमहरु प्रदान गरे को छ ।
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(ड) अन्य गैर सरकारी संस्थाहरु, समदु ायमा आधारित संस्थाहरु र क्लबहरु कर्णाली प्रदेशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनमा
सक्रिय रुपमा लागेका छन् ।

२.३.३ मुख्य सवालहरु
•
•
•
•

पर्यटन सम्बन्धी ससं ्थाको अभावमा विगतमा कर्णालीमा पर्यटनको यथोचित विकास हुन सके न।अधिकांश पर्यटन
सम्बन्धी कार्यहरु सिधै के न्द्र सरकारद्वारा वा अल्पकालिन परियोजनाहरूको माध्यमबाट संचालन गरिएका थिए, जसको
परिणामस्वरुप कुनै एकरुपता नभएका पर्यटन विकासका प्रयासहरु भए ।
औपचारिक योजना र गन्तव्य बिना गरिएका पर्यटन विकासका प्रयासहरुले पर्यटनलाई कर्णालीको समग्र आर्थिक
विकासमा समाहित गर्न सकिएन ।
निजी क्षेत्रको संस्थाहरुका अभावमा कर्णाली प्रदेशले पर्यटन क्षेत्रमा प्रर्याप्त लगानी आकर्षित गर्न सके न र कर्णालीको
पर्यटन उत्पादनहरुलाई आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्न सकिएको छै न ।
नियन्त्रित क्षेत्रका पदयात्रामार्गबाट प्राप्त भएको राजस्व स्थानीय समदु ायको हितको लागि यस क्षेत्रमा पनु ः लगानी गर्न
सकिएको छै न ।

२.४ पर्यटन पुर्वाधार र पर्यटन सविधा
ु हरु
२.४.१ पहुच
ँ र यातायात सम्बन्धि पुर्वाधार र सविधा
ु हरु
(क) हवाई पहुच
ँ मार्ग र यातायातका सविधा
ु हरु
हाल सातवटा विमानस्थलहरुले (सर्
त
खे
ु , चौरजहारी, सल्ले, जफ
ु ाल, जमु ्ला, ताल्चा र सिमिकोट) कर्णाली प्रदेशमा आउने
आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुलाई हवाई सेवा उपलब्ध गराएका छन् । दईु वटा विमानस्थलहरु कालिका वडा विमानस्थल
(कालिकोट) र मसिनाचौर विमानस्थल निर्माणको क्रममा छन् । कर्णाली प्रदेशमा क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको
अभाव छ।नेपालगंज स्थित राँझा विमानस्थल कर्णालीको लागि सबैभन्दा नजिकको ठूलो विमानस्थल हो ।

मुख्य सवालहरु
•
•

पर्यटकीय मौसममा यात्हरु रुका लागि पर्याप्त उडानहरु नहुनु ।
हवाई भाडादरमा ठूलो फरक र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुलाई उच्च हवाई भाडादर ।

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno

16

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

•
•

अप्रर्याप्त पर्वा
ू धार र मौसमका कारण धेरै उडानहरु रद्द हुनु ।
कर्णाली प्रदेशमा आन्तरिक विमानस्थलहरु बीच धेरै उडानहरु नहुन,ु जस्तै सर्
ु तखे बाट हिमाली जिल्लाहरुमा, जमु ्ला
र सिमिकोट बीच, ताल्चा र जफ
ाल
बीच
आदि
।
ु
•
विमानस्थलहरुमा विमानहरुका लागि रात्रीकालिन उडान सवु िधा र हिमाली विमानस्थलहरुमा इन्धनको सवु िधा नहुनु ।
•
मसिनाचौर विमानस्थल र कालिका वडा विमानस्थल सम्पन्न हुन नसक्नु ।
(ख) सडक मार्ग र यातायातका सविधा
ु हरु

नेपालगंज-सर्
ु तखे र सर्
ु तखे -जमु ्ला पर्णू रुपमा संचालनमा आएका मखु ्य राजमार्गहरु हुन।् सल्यान खलङ्गा र मसि
ु कोट
पहिल्यै कालोपत्रे सडकबाट जोडिएका छन् । राराताल नजिकका ताल्चा र गमगढी प्रारम्भिक सडक मार्गबाट जोडीएका छन् र
सार्वजनिक सवारी साधनहरु चल्न थालिसके का छन् । तथापी वर्षायाममा र भारी हिमपात भएको समयमा नाग्मा गमगढी
भागमा गाडी चलाउन अझै कठिन छ।हाल भेरी नदी कोरिडोरको दनु ैसम्म प्रारम्भिक सडकमार्ग खोलिएको छ । यद्यपि ठूला
नदीहरूमा पल
ु हरूको अभावमा (पाँच स्थानहरुमा) पर्यटकहरु सर्
ु तखे बाट सिधै दनु ै जान सक्दैनन् । कर्णाली राजमार्ग (हुम्ला
कर्णाली) को प्रारम्भिक सडकमार्ग पनि सर्के गाडको नजिकै पगि
ु सके को छ।सिमिकोट-हिल्सा सडक खण्डको काम सम्पन्न
भएपछि सर्
ु तखे हुम्लाको हिल्सा, मगु क
ु ो नाग्चे लाग्ना र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सिमानामा पर्ने डोल्पाको मारिम
लासँग जोडिनेछ । कर्णाली लोकमार्ग मसि
ु कोट-चौरजहारी-मटेला-जाजरकोट-नारायण (दैलेख)-दल्लु
ु र राकमले नयाँ
अवसरहरू सिर्जना गर्दैछ । लोकमार्गको जम्मा १८७९ किलोमिटर मध्ये, रुकुम (पर्वू र पश्चिम), जाजरकोट, दैलेख र अछाम
खण्ड ४१० किलोमिटर रहेको छ । सार्वजनिक बस सेवाहरु जमु ्ला, गमगडी, दैलेख, सल्यान, खलंगा, मसि
ु कोट, जाजरकोट र
रुकुमको राडिज्युलासम्म विभिन्न स्थानबाट सञ्चालनमा छन् । पर्यटकहरुले नेपालगञ्ज र सर्
ु तखे बाट जीप भाडामा लिन
सक्दछन् ।

मुख्य सवालहरु
•
•
•
•
•
•

कमजोर सडक संजाल, कम गणु स्तरका सडक र उच्च दर्घु टनाको दर ।
कमजोर सार्वजनिक यातायात सेवा, उच्च सवारी भाडा दर ।
सार्वजनिक यातायात सेवा प्रदायकको कमजोर आतिथ्यता ।
पर्यटन र आतिथ्यतासम्वन्धी कमजोर अभिमख
ु ीकरण ।
अपर्याप्त सरु क्षाका उपायहरु तथा खोज र आपतकालिन उद्दारका सवु िधाहरुको अभाव ।
कमजोर ट्राफिक यातायात सवु िधा ।

२.४.२ आवास र खाना सविधा
ु हरु

कर्णाली प्रदेशमा होटलहरु, टि हाउस लजहरु र होमस्टेहरुले, आवास र खाना खाने सेवाहरू प्रदान गरिरहेका छन।् यद्यपि
यी सवु िधाहरू सीमित स्थलहरुमा मात्र उपलब्ध छन् । दईु वटा राम्रो सवु िधा भएका र करिब १०० वटा मध्यम र सस्ता पर्यटकीय
होटेलहरुले पर्यटकहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी, करीव २०० वटा कम सवु िधा भएका टि हाउसहरुले
पदमार्गहरुमा जाने पदयात्रीहरुलाई सामान्य स्तरका सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । उपल्लो डोल्पाका धो, भिजेर र तिन्जे क्षेत्रका
क्याम्पसाइटहरु, मगु क
ु ो कर्मारोङ्ग क्षेत्र र हुम्लाको लिमी र यालबाङ्ग क्षेत्रहरुमा समहू मा आउने पर्यटकहरुलाई क्याम्पिंग
सवु िधा प्रदान गर्दछन् । प्रदेशमा साँस्कृतिक होमस्टेहरु स्थापना भए तापनि धेरैले पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्न सके का छै नन् ।
सर्
ु तखे मा रहेका होटल र लजहरु मखु ्यतया आन्तरिक पर्यटकहरु र नेपालमै लामो समय बस्ने विदेशीहरुको लागि बढी के न्द्रित
छन् । त्यस्तै, जमु ्लाका होटल र लजहरुले आन्तरिक पर्यटकहरु, नेपालमै लामो समय बस्ने विदेशीहरु र अन्तर्राष्ट्रिय
पदयात्रीहरुलाई सेवा दिईरहेका छन।् सिमिकोट र हिल्साका होटल तथा लजहरु भारतीय तीर्थयात्रीहरू र के ही पश्चिमी
पर्यटकहरुलाई लक्षित गरिएको छ भने दनु ै र फोक्सुन्डो पदयात्राका होटेल र लजहरु दबु ै पश्चिमी देशका पर्यटकहरु एवं आन्तरिक
पर्यटकहरुमा लागि के न्द्रित छन् ।
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मुख्य सवालहरु
•
•
•
•
•

सिमित क्षमता र कम गणु स्तरका आवास सवु िधाहरु ।
पर्यटक हिड्ने मार्गहरु (पदयात्रा र जलयात्रा रुटहरु) का आवश्यक स्थानहरुमा (दिउँसोको खाना खाने र बास बस्ने
स्थानहरुमा) पर्यटक आवास सवु िधाहरुको अभावले गर्दा क्यापिङ्ग गर्नुपर्ने बाध्यता ।
कमजोर पर्यटकीय उत्पादनहरु, अपर्याप्त पर्वा
ू धारहरु र कमजोर सीप र पर्यटन प्रवर्द्धनको अभाव ।
स्थानीय आवास सवु िधाहरु खासगरि होमस्टे र लजहरुमा सरसफाईको कमजोर अवस्था ।
राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र होटल तथा लजहरु संचालन गर्न नसकिएको ।

२.४.३ पर्यटन सच
ू ना र दोभाषे सम्बन्धी सविधा
ु हरु
कर्णाली प्रदेशमा पर्यटन सचू ना र दोभाषे सम्बन्धी सवु िधाहरुको ठूलो अभाव छ।रारा र शे फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जमा
मात्र सामान्य पर्यटन सचू ना सम्बन्धी सवु िधाहरु राखिएका छन् । कर्णाली प्रदेशमा समेत सचू ना के न्द्रहरुको अभाव छ । साथै
पर्याप्त र उच्च स्तरको पर्यटन सचु नाहरुको पनि अभाव छ ।

२.४.४ अन्य सविधा
एवं सेवाहरु
ु
कर्णाली प्रदेशमा आधारभतू सवु िधाहरु जस्तै शद्ध
ु खानेपानी र सरसफाई, बिजल
ु ी, स्वास्थ्य सेवा, बैंक, सरु क्षा र उद्दारसँग
सम्बन्धित सवु िधाहरुको समेत अभाव छ । तालिका नं. ६ मा प्रस्तुत सचु कहरुले कर्णाली प्रदेशमा आधारभतू सवु िधाहरुको
विद्यमान अवस्थाको चित्रण गर्दछन:्
तालिका नं ६ : कर्णाली प्रदेशमा पर्यटनसँग सम्बन्धित आधारभुत सविधा
ु हरुको अवस्था्
खानेपानी
घरधरु ी
उर्जा खपत-खाना पकाउन

धारा

ट्ु यवेल

ईनार

१९२,९८१
दाउरा

१४५३
मट्टितेल

५२७७
एलपि ग्यास

खुला ईनार

घरधरु ी
उर्जा खपत-बत्ति बाल्न

२८१,६६२
बिजल
ु ी

५८६
मट्टितेल

११५८७
गोबर ग्यास

२१५९०
सक
ु े को
गोबर
१०७६
सोलार

घरधरु ी
शौचालयको प्रयोग

६४८५०
फ्ल्श भएको
शौचालय
८३५८०

१६५५२
साधारण
शौचालय
६८९६९

४१४
शौचालय
नभएको
१४३,८५५

९९४९५
के ही
नभनिएको
१७७०

घरधरु ी

स्रोत

नदी

७१८६५
११८०३
गोबर ग्यास
बिजल
ु ी
९८८
अन्य
११५०९

१९१
के ही
नभनिएको
१७६४

अन्य
१४७२
अन्य
३२३

उल्लेख
नगरिएको
१७३३
के ही
नभनिएको
१७६१

(स्रोतः कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क, कर्णाली सरकार, २०१९)
कर्णाली प्रदेशमा पर्यटन विकासका लागि कमजोर सरसफाइ प्रमख
ु समस्या हो । शौचालयको अभाव (वा सफा शौचालय),
सफा पिउने पानीको अभाव, अव्यवस्थित फोहरमैला आदि के हि उदाहरण हुन् । यस प्रदेशका बासिन्दाहरु मध्ये ४८ प्रतिशतसँग
अझै शौचालयको सवु िधा नहुनल
ु े कर्णाली प्रदेशमा अन्य आधारभतू पर्वा
ू धारहरु भन्दा सरसफाइ सम्बन्धी पर्वा
ू धारहरु सबैभन्दा
कमजोर छन् भन्ने देखाउछ । यसैगरी कर्णालीका २७ प्रतिशत जनसंख्याको मात्र बिजल
ु ीमा पहुचँ छ । नौमल
ु े जलविद्तयु
परियोजना (३.७५ मेगवाट) कर्णाली प्रदेशको एकमात्र संचालनमा रहेको जलविद्तयु परियोजना हो।धेरै जसो पर्यटकीय
स्थलहरुमा बिजल
ु ीको अभाव छ।बिकल्पको रुपमा ऊर्जाका अन्य वैकल्पिक स्रोतहरु जस्तै सोलार प्रयोग गर्दछन् । प्रदेशका
अधिकाशं बस्तीमा अझै आधारभतू स्वास्थ्य र प्राथमिक उपचारको अभाव रहेको छ।के वल जमु ्ला खलंगा र सर्
ु तखे मा राम्रो
चिकित्सा सवु िधा छ । कर्णालीका अधिकांश मानिसहरू अझै पनि परम्परागत आम्ची, धामी र झाँक्रिका प्राकृ तिक उपचार
पद्धतीमा भर पर्दछन् । अधिकाशं उपल्लो डोल्पाका (धो, ताक्सी, सालदाङ्ग, भिजेर आदि), उपल्लो मगु ु र पर्वी
ू हुम्ला ग्रेट
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हिमालयन ट्रेलको माथिल्लो रुटमा अझै पनि मोबाइल नेटवर्क , ल्याण्डलाइन टेलिफोन, इन्टरनेट सेवाहरूको अभाव छ ।
जिल्ला सदरमक
ु ामहरु र के ही पर्यटकीय के न्द्रहरुमा मात्र बैंकिङ्ग सवु िधा उपलब्ध छन् । के ही जिल्ला सदरमक
ु ामहरुमा बाहेक
एटीएम र क्रेडिट कार्ड सवु िधाहरु न्यून छन् ।

२.४.५ मुख्य सवालहरु
•
•
•
•

बाह्य पँहुच र आन्तरिक आवागमन कमजोर भएका कारण समग्र कर्णाली प्रदेश एक दर्गु म पर्यटकीय उत्पादन बन्न
पगु ेको छ भने अन्य पर्वा
ू धारहरु निर्माण गर्नपनि खर्चिलो छ ।
कमजोर स्वास्थ्य सेवा एवं सरसफाइको अवस्था, कमजोर सडक सञ्जाल, आवास, यातायातका सवु िधाहरुले गर्दा
कर्णाली प्रदेशमा आउने आन्तरिक र अन्तर्राष्टिय पर्यटकहरुको संख्या सीमित रहेको छ ।
अपर्याप्त विद्तयु आपर्ती
ू का कारण पर्यटकीय सवु िधाको गणु स्तर खस्कने मात्र नभै प्रदेशमा लगानीको वातावरणमा
समेत असर परु ्याएको छ ।
सामान्य सकें त चिन्हहरु र के ही समयमा लागि थकाई मार्ने ठाँउहरुको अभाव, अपर्याप्त र कमजोर पदयात्रा मार्गहरु
रहेका छन् ।

२.५ मानव सश
ं ाधन विकास र पर्यटन सेवाहरु
१. पर्यटन क्षेत्रमा विद्यमान मानव सशं ाधन विकास
कर्णाली प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको निकै अभाव छ । रारा र शे फोक्शुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्जसँग मात्र पर्यटन
क्षेत्रमा के ही अनभु वी जनशक्ति उपलब्ध रहेका छन् । यस प्रदेशमा पर्यटन क्षेत्रका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
मन्त्रालयले योजनावद्ध किसिमले काम प्रारम्भ गरे को भएता पनि अनभु वी कर्मचारीहरुको आवश्यकता रहेको छ । के हि
सघं ससं ्थाहरु मात्र प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । सीमित सखं ्यामा तालिम प्राप्त पदयात्रा पथप्रर्दशकहरुले पर्यटन
प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनका लागि तालिम लिई पदयात्रा र पर्वतारोहण क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । अधिकांश ट्रेकिङ्ग र रय् ाफ्टिङ
एजेन्सीहरूले काठमाडौं र अन्य प्रमख
ु शहरबाट जनशक्ति ल्याउँने हुदँ ा स्थानीयहरुले काम पाउँदनै न् र पर्यटकले गर्ने खर्चको
थोरै हिस्सामात्र कर्णालीमा रहन्छ ।
ख) विद्यमान पर्यटन प्रशिक्षण सम्बन्धी सविधा
ु हरु
कर्णाली प्रदेशमा पर्यटन र आतिथ्यतामा औपचारिक पाठ्यक्रम संचालन भएका छै नन् । त्यसैगरी पर्यटन र आतिथ्यतामा
औपचारिक तालिम दिने संस्थाहरुको अभाव छ । प्रदेशमा सीटीईभीटी सम्बद्ध कुनैपनि संस्थानहरुले पर्यटनसँग सम्बन्धित
तालिमहरु सचं ालन गर्दैनन् । नेपाल सरकारको औपचारिक पर्यटन प्रशिक्षण दिने निकाय नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन
प्रतिष्ठानको तालिम कार्यक्रमहरुको पँहुच कर्णालीमा हुन सके को छै न ।
ग) मानव सश
ं ाधन विकास
कर्णाली प्रदेशमा मानव संशाधन विकासको आवश्यकताहरु निम्नानसु ार रहेका छन् ।
•
होमस्टे, साना होटल तथा लज र टि हाउसहरुका लागि कुकिङ्ग र हाउसकिपिङ्ग सम्बन्धी तालिम ।
•
साहसिक पदयात्रा, पर्वतारोहण र साहसिक खेल पर्यटन सम्बन्धी तालिम ।
•
रय् ाफ्टिङ, कायाकिङ्ग, एङ्गलिङ्ग र क्यानोनिङ्ग सम्बन्धी तालिम ।
•
प्रकृ ति र सम्पदा सम्बन्धी पथप्रर्दशक तालिम ।
•
भाषा तालिम (अग्ं रेजी) ।
•
सेफ र कुक, हाउसकिपिङ्ग र होटलहरुलाई आतिथ्यता तालिम ।
•
सभा, सम्मेलन र व्यवस्थापन तालिम ।
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पर्यटक सचू ना के न्द्र व्यवस्थापन तालिम ।
डिजिटल माध्यमबाट सामाजिक संजाल, एप्सहरु संचालन, पर्यटन बजार व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन तालिम ।
विषयवस्तु लेखन (प्राकृ तिक एवम् साँस्कृतिक सम्पदा स्थलहरु) ।
पर्यटन योजना, पर्यटन उत्पादन विकास, प्रवर्द्धन, पर्यटकहरुलाई सेवा प्रवाह र असरहरु।संरक्षित क्षेत्रहरु र स्थानीय
तहहरु लगायतका सरोकारवालाहरुलाई तालिम ।

२.५.१ मुख्य सवालहरु
•
•
•
•
•
•
•

हालसम्म कर्णाली प्रदेशमा पर्यटन जनशक्ति विकास (शैक्षिक र व्यवसायिक तालिम) सम्बन्धी संस्था ।
सम्बन्धित तालिम निर्देशिका र प्रशिक्षकहरुको अभाव ।
के न्द्रका सरकारी र निजी क्षेत्रका तालिम प्रदायक ससं ्थाहरुसँगको कमजोर पहुचँ र सम्बन्ध ।
पर्यटनमा कामगर्ने जनशक्तिको पलयान ।
होटल, पदयात्रा, रय् ाफ्टिङ र ट्राभल कम्पनीहरुमा दक्ष जनशक्ति बाहिरबाट ल्याइनु ।
सचेतनाको स्तर, सेवाको गणु स्तर ।
सरकार र निजीक्षेत्रले पर्यटन सम्बन्धी मानव सश
ं ाधन विकासमा पर्याप्त लगानी नगर्नु ।

२.६ लगानी र व्यवसायको वातावरण
कर्णाली प्रदेशमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रकम र संख्या कम छ।यद्यपि कर्णालीमा लगानीको दर बढ्दो छ । आ.व.२०७५/७६
सम्ममा कर्णाली प्रदेशमा ७० वटा साना, ११ वटा मझौला र ४ ठूला विदेशी लगानीका उद्योगहरु स्थापना भएका छन् ।
अनमु ानित रोजगार संख्या २६०६ रहेको छ । नेपालमा पर्यटनसँग सम्बन्धित १७०५ वटा उद्योग दर्ता भएता पनि कर्णालीमा
जम्मा ६ वटा मात्र उद्योग दर्ता भएको देखिन्छ ।
२.६.१ पर्यटन क्षेत्रमा मुख्य लगानीका अवसरहरु
अद्धितिय प्राकृ तिक तथा साँस्कृतिक आकर्षण भएका पर्यटकीय उत्पादनहरु, आवास सवु िधा, हवाई र स्थल यातायात
सेवा, उर्जा, खाने र पेय पदार्थहरु, हस्तकलाका सामानहरु, पर्यटन खेलका गतिविधिहरु र दृश्यावलोकन, प्राङ्गारिक
खानेकुराहरुको प्रवर्द्धन, साहसिक पर्यटनको अपार सम्भावना, कर्णाली कोरिडोर मार्ग र भेरी कोरिडोर मार्ग सीमा वारपार चाँडै
खल्ने
ु र कै लाश पर्वतलाई के न्द्र बनाएर तिब्बतसँग सहकार्य गरि पर्यटनको विकास गर्न सकिने प्रचरु सम्भावना भएकोले
लगानीको व्यापक अवसर रहेको छ ।
२.७ सामुदायिक सहभागिता र स्थानीय स्तरमा पर्यटनको सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव
पदयात्रा, पर्वतारोहण, तीर्थयात्रा र बिदा मनाउने आदि पर्यटकीय गतिविधिहरुबाट प्राप्त आय अन्य प्रदेशहरु भन्दा कर्णाली
प्रदेशमा कम बचत हुन्छ । यसको प्रमख
ु कारणहरुमध्ये कमजोर पहुचँ , कमजोर आवास सवु िधाहरु, दक्ष कामदार लगायत
पर्यटकहरुले खपत गर्ने धेरै जसो वस्तु र सेवाहरु अन्य प्रदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था मखु ्य छन् । यसले प्रदेशका
बासिन्दाहरूले पर्यटनबाट अधिकतम फाइदा लिन सके का छै नन् । उनीहरु पर्यटन विकास, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन प्रक्रियामा
उचित तवरले सल
ं ग्न छै नन् भन्ने देखाउंदछ । आर्थिक रुपमा के ही व्यक्तिहरुले मात्र साना स्तरका व्यवसायहरु जस्तै पदयात्रा
मार्गमा लजहरु, क्याम्पिङ्ग साइटहरु, रे ष्टुरे न्टहरु, टि हाउसहरु, के ही संख्यामा हस्तकलाका सामग्रीहरु उत्पादन र बिक्रि गरे र,
पदयात्रीका लागि पथ प्रदर्शक र भरियाको रुपमा काम गरे र र पर्यटन व्यवसायको आपर्ति
ू को श्रृंखलाका सीमित वस्तुहरु जस्तै
फलफुल, तरकारी, मासजु न्य आदि, बाट लाभ लिइरहेका छन् ।
के हि उद्यमीहरूले मात्र ट्राभल र टिके टिंग, होटेलहरू र वायसु ेवा सम्बन्धी व्यवसाय शरुु गरे का छन् । के ही स्थानीयहरुले
यातायात सम्बन्धी सेवाहरु जस्तै घोडचढी, खच्चरबाट सामान ओसार्ने, जीप आदि उपलब्ध गराई लाभ लिइरहेका छन् ।
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पर्यटन क्षेत्रमा कतिले रोजगारी पाएका छन् भन्ने औपचारिक अभिलेखको अभाव छ।यद्यपि कर्णाली प्रदेशमा करिब ७,०००
जनाले पर्यटन सम्बन्धीत व्यवसाय खासगरि आवास र खानपान, पदयात्रा र पर्वतरोहण, राफ्टिङ्ग, हस्तकला र ट्राभल र
टिके टिंगमा प्रत्यक्ष रुपमा काम गरिहेको अनमु ान गरिएको छ ।
हाल कर्णालीका कृ षि उत्पादनहरु जस्तै कर्णाली र जमु ्ली मार्सी चामल, स्याउ आदि पर्यटन बजार लगायतका अन्य बजारहरुमा
लोकप्रिय हुन थालेका छन् । आउँदा दिनहरुमा कर्णालीका जैविक खानेकुरा, सँस्कृति, गैर काष्ठ वन पैदावार, वन पैदावर र
पानीमा आधारित पर्यटन व्यवसाय, आपर्ति
ू श्रृंखलाका उत्पादनहरू र पर्यटनको विकाससँग जोडिएका वस्तुहरुको उत्पादन गर्न
सकिने ठूलो संभावना छ ।

२.७.१ मुख्य सवालहरु
•
•
•
•
•
•

पर्यटन विकासका लागि समन्वयात्मक प्रयासहरु तथा राम्रा अभ्यासहरुको निरन्तरता र विस्तार।
स्थानीयहरुलाई पर्यटनको लाभका लागि आर्थिक रुपमा बढी जोडनपु र्ने ।
स्थानीयहरुका लागि सीप विकास, पँजु ीसम्म पँहुच र सचेतना ।
कर्णाली प्रदेशका जैविक खानाहरु, सँस्कृति र अन्य सम्पदाहरुको प्याके जिङ्ग, ब्राण्डीङ्ग र प्रवर्द्धनको।
स्थानीय व्यवसायीहरुलाई र आपर्ति
ू को श्रृंखलालाई सघाउ पगु ्ने खालका पहुचमार्गहरु, ठूला आवास सवु िधा जस्ता
पर्वा
ु धारहरु ।
पदयात्रा, राफ्टिङ्ग र होटल लज संचालकहरुले आयातीत वस्तुहरुको प्रयोगबाट स्थानीयहरु आपर्ति
ु को श्रृंखलामा
समावेश नहुनु ।

२.८ प्राकृतिक, साँस्कृतिक सम्पदाको सरं क्षण र पर्यटनको प्रभाव
२.८.१ प्राकृतिक सम्पदाको सरं क्षण र पर्यटन
कर्णाली प्रदेशका साँस्कृतिक र प्राकृ तिक सम्पदाको सरं क्षणका लागि स्थानीय समदु ायको दिगो सल
ु चित गर्न
ं ग्नता सनिश्
पर्यापर्यटन एक व्यावहारिक आर्थिक विकल्पको रुपमा पहिचान गरिएको छ।रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र शे फोक्शुण्डो राष्ट्रिय
निकुञ्जहरु मार्फ त प्रकृ ति, जैविक विविधता र प्राकृ तिक सम्पदाहरुको संरक्षण गरी पर्यापर्यटनका गतिविधिहरुबाट निकुञ्ज
वरपरका स्थानीयहरुको जीवनस्तर उकास्नमा के हि टेवा पगु ेको छ । हालसम्म कर्णाली प्रदेशले के ही अपवादहरु बाहेक
सफलतापर्वू क यहाँका उत्कृष्ट प्राकृ तिक परिदृश्य र समृद्ध जैविक विविधताको सरं क्षण गरे को छ।अबका मखु ्य चासोका
विषयहरुमा गैरकाननु ी रुपमा यार्सागमु ्बा लगायतका गैरकाष्ठ वन पैदावार संकलन, नदी र सिमसारहरुमा विनाशकारी ढंगले
माछा मार्ने प्रवृत्ति र जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित प्रभावहरुले जल र स्थलका पर्या प्रणालीमा पर्ने असर, जथाभावी ढंगले
गरिने विकासका कार्यहरु, बढी खनिज पदार्थको उत्खनन, अध्ययन र योजना बिना निर्माण गरिने सडक निर्माणका कार्य
हुन।् हालसम्म रारातालमा फोहोरको समस्या सामान्य भएता पनि पर्यटनका कारण प्रदेशका प्राकृ तिक परिदृश्य र जैविक
विविधतामा कुनै खास नकारात्मक प्रभाव परे को देखिदैन ।
आगामी दिनहरुमा विभिन्न प्रदषु णका स्रोतहरुबाट रारा, फोक्सुन्डो ताल र अन्य पर्यटकीय स्थलहरुमा गम्भीर असर पर्न
सक्ने सम्भावना छ।कमजोर पर्यटक व्यवस्थापन प्रणालीले तालहरु र त्यँहाको जैविक विविधतामा नकारात्मक असर पार्न
सक्दछ । रारा र फोक्सुन्डो तालहरूको स्वच्छता हराएको खण्डमा जैविक विविधता र परिदृश्यले मात्र पर्यटकहरुलाई यी
तालहरुमा आकर्षित गर्न सक्दैनन् । अव्यवस्थित ढल, बगेर नदीमा जाने प्रदषि
ु त पानीका कारणहरुले यहाँको स्वच्छतामा असर
पार्न सक्दछन् । जथाभावी फालिने फोहोरमैलाहरुको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, प्राकृ तिक स्वच्छता अन्य चासोका
विषयहरु हुन् । नकुहिने फोहरहरु जस्तै प्लास्टिकका खोल, पानीका बोतलहरु, काँचका बोतलहरु र टिन आदि वातावरणको
लागि खतराहरु हुन् । खाना पकाउन र पर्यटकहरुका लागि गरिने दाउराको प्रयोगले वनमा नोक्सानी हुदँ ै जान सक्दछ । वन्यजन्तुको
बासस्थानलाई असर पार्न सक्दछ । जथाभावी निर्माण गरिएका भवनहरु र अन्य पर्वा
ू धारहरुले मनोरम प्राकृ तिक परिदृश्य,
परम्परागत घर र भवनहरुको बनावटलाई बिगार्न सक्दछ ।
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२.८.२ साँस्कृतिक सम्पदाको सरं क्षण र पर्यटन

कर्णाली मर्तू र अमर्तू दबु ै खालका साँस्कृतिक सम्पदाहरुका हिसाबले निकै धनी छ । तथापी यस्ता सम्पदाहरुको खोजी,
अभिलेखीकरण, पर्नु स्थापना तथा संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नका लागि भने खासै प्रयास गरिएका छै न । के ही अनसु न्धानकर्ताहरु जस्तै
गचु ी, नरहरीनाथ, सरु ्यमणी अधिकारी, सत्यमोहन जोशी आदिले अनसु न्धानमल
ू क पसु ्तक र लेख रचनाहरु मार्फ त यस्ता
सम्पदाहरुको खोजी र अभिलेखीकरण गरे का छन् । परु ातत्व विभागले सम्पदास्थलहरुको उत्खनन, अभिलेखीकरण र
पर्नु स्थापना गर्न के ही प्रयास गरे को छ, तथापी यी प्रयासहरु पर्याप्त छै नन् । सम्पदा स्थलहरुको संरक्षण प्रयासको अभाव मात्र
होईन, गलत संरक्षण विधिहरुको प्रयोग पनि कर्णाली प्रदेशमा साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि चिन्ताको विषय भएको
छ।धेरै उत्सव महोत्सवहरु र स्थानीय नृत्यहरू जस्तै टप्पा नच, मयरू नाच, मगु ु देउडा नाच आदिहरु पनि पर्यटकहरुका लागि
मखु ्य आकर्षणका विषय बन्न सके का छै नन् । सस्तो र आयातित वस्तुहरुका कारण जडान र खशान समदु ायहरूको अदभ् तु
भेषभषू ा र शिल्पीहरु हराउदै गइरहेको छ । के हि देवलहरु, नौलीहरु, स्तुपाहरु र मन्दिरहरु हराइसके का छन् । अझै धेरै हराउने
संघारमा छन् । ठूलो संख्यामा डोल्पा, जमु ्ला, उपल्लो मगु ु र हुम्लाका सम्पदा स्थलहरुको अभिलेख छै न ।
गरिबी, सचेतनाको अभाव र कमजोर सरु क्षा व्यवस्थाले गर्दा स्मारक र शिल्पकलाहरुको सरं क्षणमा चनु ौतीहरू थपिएका
छन् । जमु ्लाको चन्दननाथ मन्दिर र साल्दाङ्ग उपत्यका (उपल्लो डोल्पा) को निजेल गमु ्बाबाट थप्रैु बहुमल्य
ू मर्ति
ू र
कलाकृ तिहरू चोरी भइसके का छन् । उपल्लो डोल्पा (धो र टाक्सी क्षेत्र) का धेरै बौद्ध र बोन स्तूपाहरू र बिहारहरू जिर्ण
अवस्थामा छन् । १४ औ ं शताब्दी (वि.स.१३३१) मा निर्मित भर्ति
ु का देवलहरु शरुु मा २५ वटा थिए भने ३ वटा हराइसके का
छन् । नयाँ भवनहरु र सडक बन्ने क्रममा दल्लु
,
दै
ल
े
ख
,
हु
म
्ला
र
डोल्पाका
धेरै साँस्कृतिक सम्पदाहरु अतिक्रमण गरि मिचिएका
ु
र भत्काइएका छन् । हाल नयाँ सडक संजालको निर्माणको क्रममा डोजरहरुको अत्याधिक प्रयोग साँस्कृतिक सम्पदास्थलहरुमा
नराम्रो असर परे को छ र यो नै जोखिमको विषय देखिएको छ । आगामी दिनमा जथाभावी फोहोर फाल्ने, सवारी साधनको
भीडभाडले साँस्कृतिक सम्पदास्थलहरुमा पर्यटनबाट ठूलो नकारात्मक असर पर्न सक्दछ।पर्यटकहरु, होटेल, रे स्टुरे न्ट र किराना
पसलहरूको बढ्दो सखं ्याले स्मारकहरु एवम् साँस्कृतिक सम्पदास्थलहरुमा पनि फोहोर बढ्न सक्दछ । अझ शहरी के न्द्र र
सडक संजालबाट नजिक रहेका मर्तू सम्पदास्थलहरुमा त सवारी साधनबाट उत्सर्जन भएको धवु ाँले बढी असर गर्न सक्दछ ।

२.८.३ मुख्य सवालहरु
•
•
•
•
•
•
•

साँस्कृतिक सम्पदास्थलहरुको संरक्षणका लागि समन्वयात्मक प्रयासहरुको अभाव ।
सम्पदास्थलहरुमा उत्खनन, अभिलेखीकरण, सरं क्षण र सम्पदाहरुको सरं क्षणका लागि सरकारको प्राथमिकता।
स्थानीयहरुमा आफ्ना सम्पदाहरुको महत्वको बारे मा सचेतनाको कमी ।
कमजोर सरु क्षाका कारण गमु ्बा र मठ मन्दिरहरुबाट बहुमल्य
ु मर्ति
ू र कलाकृ तिहरु चोरी हुनु ।
अव्यवस्थित विकास निर्माण र उत्खननका कारण प्राकृ तिक र साँस्कृतिक सम्पदामा असर ।
सँस्कृति र अन्य सम्पदाहरुको प्याके जिङ्ग, ब्राण्डीङ्ग र प्रवर्द्धनको अभाव ।
सही सचू नाको अभाव र सम्पदास्थलहरुको बारे मा बर्णन गर्नसक्ने साँस्कृतिक पथप्रदर्शकको अभाव ।

२.९ कर्णाली प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको विश्ले षण
कर्णाली प्रदेशको समग्र पर्यटन विकासका संभावना र विद्यमान अवस्था सबल र कमजोर तथा अवसर र जोखिमहरुको
विश्ले षणको रुपमा तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

(क) सबल पक्षहरु

•
अद्धितीय भौगोलिक विशेषताहरु (हिम शिखरहरु, उच्च हिमाली भेगका सिमसारहरु, हिमनदीहरु, ठूला फाँट र
	खर्क हरु र उच्च पासहरु) र पृथक पारिस्थितिक क्षेत्रहरु जस्तै भित्रि तराई, महाभारत श्रृंखला र हिमाल वारपारका
श्रृंखला आदि ।
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•
स्वच्छ प्राकृ तिक स्रोतहरु (हिमाल र शिखरहरु, नदीनाला, झरनाहरु, तालहरु, तातोपानी, गफ
ु ाहरु आदि)
•
ऐतिहासिक र परु ातात्विक महत्वका स्थलहरु (काँक्रे बिहार, हल्जि गमु ्बा, चारनाथहरुको धाम, बौद्ध बिहारहरु, नौ
	वटा मालिकाहरु र देवलहरु, समृद्ध साँस्कृतिक सम्पदा, वास्तुकला, भेषभषू ा, भाषा, लोक सँस्कृति, मस्टो, खस,
	बौद्ध, बोन धर्म सँस्कृतिसँग सम्बन्धित उत्सव, धामी तथा झाँक्री जस्ता परम्पराहरु) ।
•
कै लाश र मानसरोवर जाने अन्तर्राष्ट्रिय मार्ग ।
•
समृद्ध जैविक विविधताले भरिपर्णू (वन जंगल, नेपालमा सबैभन्दा बढी हिउं चितवु ाको घनत्व रहेको, हाब्रे, कस्तुरी
मृग, हिमाली घोरल, चौंरी, जंगली गधा, हिमाली भाल,ु यार्सागमु ्बा लगायतका जडिबटि
ु हरु) ।
•
रय् ाफ्टिङ, कायाकिङ्ग र फिसिङ (महाशिर माछा) का लागि विश्व प्रसिद्ध कर्णाली नदी र सहायक नदीहरु जस्तै भेरी,
सेती, तीला कर्णाली, मगु ु कर्णाली ।
•
उल्लेखनीय महत्व भएका र रामसारको रुपमा सचि
ू कृ त भएका तालहरु ।
•
साहसिक र बिदा मनाउन आउने पर्यटकहरुका लागि महावाई पाटन, कुशे जलजला पाटन, बारे कोट पाटन, चित्रि
पाटन क्षेत्रहरु, भण्डार वन, चचु मे ारा जस्ता उत्कृष्ट र प्रचरु प्राकृ तिक स्रोतहरु ।
•
धर्मिक एवं आध्यात्मिक हिसावले महत्वपर्णू स्थलहरु (काँक्रे बिहार, हाल्जि गमु ्बा, चन्दननाथ, छायानाथ, खार्पुनाथ
र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा अवस्थित खोज्येरनाथ चारनाथका धामहरु), १२ वटा मस्टोहरु, नौवटा
मालिकाहरु, देवलहरु र बौद्ध तथा बोन गमु ्बाहरु ।
•
प्रशस्त पदयात्रा मार्ग र परिपथहरु (उपल्लो, बीचको र तल्लो ग्रेट हिमालयन ट्रेल लगायतका सहज पदयात्रा मार्ग र
हाइकिङ्ग ट्रेलहरु)
•
उल्लेखनीय प्राकृ तिक, साँस्कृतिक र सामाजिक मल्य
ू बोके का संरक्षित क्षेत्रहरु (रारा र फोक्शुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज,
काक्रेबिहार संरक्षित वन)
•
विभिन्न जैविक कृ षि र फलफूल खेतीका लागि उर्बर भमि
ू हरु।
•
राज्यको सघं ीय सरं चना ।
•
के ही पर्यटकीय गन्तव्यहरु विश्व बजारमा सपु रिचित भइसके का छन् । डोल्पा क्षेत्र यरु ोपियन र अन्य पश्चिमी पर्यटन
	बजारहरुमा राम्रैसँग चिनिएको छ भने भारतीय तीर्थयात्रीहरुको लागि कै लाश मानसरोवर जाने सहज मार्गको रुपमा
हुम्ला स्थापित भएको छ ।

(ख) कमजोरीहरु
•
•
•
•
•
•
•
•
•

बहुआयामिक गरिबी जसले प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा पर्यटनको विकासलाई नकारात्मक असर गरे को छ ।
प्रदेशका पर्यटकीय उत्पादनहरुको महत्वको बारे मा सरोकारवालाहरु, समदु ाय र उद्यमीहरु माझ सचेतनाको कमी ।
पर्यटकीय संशाधनहरुको कमजोर अभिलेखीकरण ।
पर्यटन विकासका लागि एकीकृ त र समन्वयात्मक प्रयासहरुको अभाव ।
क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको अभाव, विदेशी पर्यटकहरुका लागि फरक र महगं ो हवाईभाडादर, उडानको
अनिश्चितता, प्रदेश भित्र आन्तरिक र अन्तर प्रदेशीय उडानहरु नहुनु ।
कमजोर र सीमित सडकको संजाल, भएका सडकहरुको दरु ावस्था, भरपर्दो र आरामदायी सार्वजनिक यातायातको
अभाव ।
कम गुणस्तरका पर्यटन सेवा र सुविधाहरु, आतिथ्यता क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव (आवास र पथ प्रर्दशक
आदि) । पर्यटन क्षेत्रमा मानव संशाधन विकासका लागि संस्थाहरु र संस्थागत संरचनाको अभाव ।
कम गणु स्तरका स्वास्थ्य र सरु क्षा सम्बन्धी सेवा र सवु िधाहरु ।
सही सचू ना र सचू ना सम्प्रेषणको अभाव (पर्यटकीय उत्पादनहरु, सरु क्षाको अवस्था आदि) ।
स्थानीय सरकारहरु, गन्तव्यस्थलका समदु ायहरु, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका ससं ्थाहरु माझ पर्यटन र वातावरणको
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•
•
•
•
•
•
•
•

संरक्षणको विषयमा सचेतनाको कमी ।
पर्यटकहरुको आगमन र आवतजावतलाई निरुत्साही गर्ने पदयात्रा अनमु तिका लागि लामो प्रक्रिया र उच्च पदयात्रा
शल्क
ु ।
अव्यवस्थित पर्वा
ू धारहरुको निर्माण (जस्तै पदयात्रा मार्ग, साँस्कृतिक स्मारकहरु, वनजंगल र जलीय पारिस्थितिक
प्रणाली नष्ट हुने गरि बनाइएका सडक सजाल, परम्परागत शैलीका घरहरुको सन्द
ु रता बिग्रने गरि निर्माण गरिएका
कंक्रिटका घरहरु) ।
प्रदेशको पर्यटनको बजार व्यवस्थापन र प्रवर्द्धनका लागि सरकारी र निजी क्षेत्र बीचमा समन्वयको अभाव ।
पर्यटकहरुको बारे मा तथ्याङ्क, विवरण र पृष्ठपोषणको अभाव, पर्यटनबाट सृजित रोजगारी, सेवा प्रदायकको
विवरणको अभाव आदि ।
भरपर्दो र पर्याप्त विद्तयु आपर्ति
ु को अभाव, मोबाइल फोन, इन्टरनेट सवु िधाको सीमित पँहुच ।
पर्यटकीय उत्पादनहरु तथा सेवाहरुको उचित बजार व्यवस्थापन, प्याके जिङ्क र प्रवर्द्धनको अभाव ।
चीन र भारतका सीमावर्ती शहरहरुबाट पर्यटकहरु ल्याउनका लागि र अन्तरदेशीय पर्यटन प्रवर्द्धनका पर्याप्त समन्वय
र सहकार्यको अभाव ।
धेरै रकम खर्च गर्न सक्ने पर्यटकहरु ल्याउनका लागि पर्यटकीय उत्पादनहरु प्रवर्द्धनमा एकिकृ त प्रयासको अभाव ।

(ग) अवसरहरु
•
•

पहुचँ र यातायातसँग सम्बन्धित पर्वा
ू धारहरुको निर्माण र विस्तार गर्नका लागि धेरै लगानीका अवसरहरु ।
महत्वपर्णू प्राकृ तिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक र परु ातात्विक महत्वका स्थलहरुलाई जोड्ने पदयात्रा मार्गहरु,
परिपथहरुको विकास र स्तरोन्नती ।
•
वन्यजन्तु र पंक्षी अवलोकन, प्रकृ तिको अवलोकन, टुर, रय् ाफ्टिङ, कायाकिङ्ग, फिसिङ, पदयात्रा, पर्वतारोहण,
माउन्टेन बाइकिङ्ग जस्ता साहसिक पर्यटन र तिर्थ, आध्यात्मिक यात्रा, योग र ध्यान, स्वास्थ्यलाभ ।
•
उल्लेखनिय धार्मिक, आध्यात्मिक, परु ातात्विक र साँस्कृतिक सम्पदाहरुको पनु र्स्थापना, मर्मतसंभार, स्तरोन्नती
लोकसँस्कृति, चाडपर्व र महोत्सव आदि गतिविधिहरुको साँस्कृतिक पर्यटनको प्रवर्द्धनको अवसरहरु।होम स्टे,
हस्तकलाका पसलहरु, टि हाउसहरु, पदयात्रा र टुर गाइडहरु, रय् ाफ्टिङ गाइड, मार्सि चामल, चिनो र कागनु ो आदि
जैविक खाद्यान्नहरुको ब्राण्डिङ्ग र प्रवर्द्धन, फलफुलका फार्महरु (स्याउ र खर्पा
ु नी) आदि पर्यटनमा आधारित
व्यवसायहरुको प्रवर्द्धन ।
•
स्थानीय जैविक उत्पादनहरुको प्रवर्द्धन जस्तै कर्णाली जैविक खाद्य, कर्णाली सिमी, कर्णाली जडीवटु ी कर्णाली
	यार्सागमु ्वा, कर्णाली माछा, कर्णाली हिमाली/लेकाली मासु (ताजा तथा सक
ु ाएको) आदि।
•
पहाडी लोकमार्गको विस्तारले कर्णालीका महत्वपर्णू पर्यटकीय स्थलहरुलाई पोखरा जस्ता स्थापित गन्तव्यसँग
	सिधा जोड्ने ।
•
काँक्रेबिहार, दल्लु
ु नी र भारतको बोधगया जोडेर प्राचीन
ु /सिंजासम्पदाहरुलाई तिब्बतको कै लाश मानसरोव, लम्बि
रे शम मार्गको आधनि
ु क रुपमा प्रवर्द्धन ।
•
रारा र फोक्शुण्डो तालहरु, पाटनहरु, हिल स्टेशन आदिलाई आन्तरिक र बढ्दो भारतीय बजारमा प्रवर्द्धन ।
•
मखु ्य सरोकारवालाहरु (सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारीहरु र नागरिक समाजका संस्थाहरु) को सक्रिय सहभागितामा
पर्यटन क्षेत्रका लागि उपयक्त
ु संस्थाहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थापना ।
•
सर्
ु तखे विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नती गर्न सकिने अवसर ।
•
हिउँ चितवु ा अवलोकन, यार्सा सक
ं लन, साहसिक खेलहरु, खस सँस्कृति, बोन धर्म, रय् ाफ्टिङ, आदि विशेष रुचीका
पर्यटन गतिविधिहरुको प्रवर्द्धन ।
•
हिल्सा, न्गाचे लाग्ना, मरिम ला हुदँ ै कै लाश मानसरोवर जान आउनका लागि कर्णालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मार्गको रुपमा
विकास गर्न सकिने अवसर ।
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समदु ायका लागि पर्यटन पर्वा
ू धारहरु विशेष गरि पँहुच, स्वास्थ्य सवु िधा र सरसफाइ सम्बन्धी पर्वा
ू धारहरु सदृु ढ गर्ने
अवसर ।

(घ) जोखिमहरु
•

पदयात्रा मार्ग कि सडक संजाल भन्ने द्धिविधा, चाँडै विस्तार भइरहेका सडक निर्माणका कारण ऐतिहासिक रुटहरु,
स्थापित पदयात्रा मार्गहरु, उल्लेखनीय महत्वका प्राकृ तिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक र परु ातात्विक महत्वका
स्थलहरु, स्वच्छ प्राकृ तिक स्रोत र साधनहरु
•
स्वच्छ प्राकृ तिक स्रोत र साधनहरु माथि बढ्दो औद्योगिक वस्तुहरुको प्रयोगले परे को जोखिम (वातावरणमा भएको
प्रदषु ण जस्तै प्रदषि
ु त पानी, जमिनमा फालिएका प्लाष्टिक, टिन, सिसा, नदी र सिमसारमा मिसाइएका ढल आदि) ।
•
उर्जा र निर्माण कार्यमा दाउरा र काठको बढ्दो प्रयोग जसले गर्दा अबैधानिक वन फँ डानी, दर्ल
ु भ र लोपोन्मुख
	वन्यजन्तु र रै थाने वनस्पतिका प्रजातीहरु माथि परे को जोखिम ।
•
रारा जस्ता संबेदनशील स्थानहरुमा जथाभावी पर्वा
ू धारहरुको निर्माणका कारण पारिस्थितिकीय प्रणालीको अखण्डता
र सन्द
ु रतामा पर्नसक्ने जोखिम ।
•
पर्यटनको विकास हुदँ ै जाँदा सडक सजं ाल, होटल लज जस्ता पर्वा
ू धारहरुको निर्माण र विस्तारले गर्दा सार्वजनिक
जग्गा अतिक्रमण हुन सक्ने जोखिम ।
•
पर्यटनको लाभ समदु ायमा असमान र न्यायोचित तवरले वितरण हुन नसक्दा सामाजिक सदभ् ाव खलबलिन सक्ने र
स्थानीयहरु माझ पर्यटकीय महत्वका प्राकृ तिक र साँस्कृतिक सम्पदास्थलहरुको संरक्षणमा चासो नहुने जोखिम ।
•
सडक विस्तार जस्ता विकास निर्माणका क्रममा साँस्कृतिक सम्पदास्थलका ऐतिहासिक र साँस्कृतिक महत्त्वका
स्मारक र वस्तुहरु चोरी हुन सक्ने वा हराउन वा हटाउन सकिने ।
•
जलवायु उत्पन्न प्रकोपहरु (हिँउ आँधी, हिम पहिरो, बाढी आदि) ले हिमताल, हिमनदीहरु खम्चि
ु ने र नदीमा पानी
कम हुने आदि कारणले पदयात्रा मार्ग भत्किने, पर्वतारोहण र साहसिक गतिविधिहरुमा बाधा आउन सक्ने ।
•
पर्यटनका कारण नक्कल गरिने साँस्कृतिक कार्यक्रमहरुले प्रश्रय पाउन सक्ने ।
•
कर्णाली र भेरी नदीहरुमा प्रस्ताव गरिएका ठूला जलविद्तयु का बाँधका कारण रय् ाफ्टिङ र अन्य पर्यटकीय गतिविधिहरु
माथि जोखिम ।
•
निजी क्षेत्रका लागि अनपु यक्त
ु लगानीको बातावरण (उच्च लागत, उच्च जोखिम) । पर्यटकहरुको सरु क्षा, लागत र
लम्बिने भ्रमण अवधि (उडानको अनिश्चितता आदि) का कारण कर्णाली बाहिरका लगानीकर्ताहरुमा कर्णाली
प्रदेशमा लगानी गर्न र पर्यटकीय उत्पादनहरुको प्रवर्द्धन गर्न अनिच्छा ।

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno

25

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

परिच्छेद-३

३.१ दुरदृष्टि

दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्यहरु, रणनीतिहरु, मार्गदर्शक सिद्धान्तहरु

कर्णाली प्रदेशको पर्यटन गरुु योजनाको दश वर्षे दरू दृष्टि निम्नानसु ार तय गरिएको छ ।
“कर्णाली प्रदेशलाई समृद्धिको मार्गमा लैजाँदै एक भ्रमण र अनभु व गर्नै पर्ने स्वच्छ पर्यटकीय गन्तव्य र गतिशील अन्तराष्ट्रिय
प्रवेशद्वारको रुपमा स्थापना गर्ने” ।
तलका अवस्थाहरु रहेको खण्डमा कर्णाली प्रदेश एक भ्रमण र अनभु व गर्नै पर्ने स्वच्छ पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा स्थापित
भएको हुनेछ ।
१. उल्लेखनीय महत्व बोके का प्राकृ तिक, ऐतिहासिक, परु ातात्विक, साँस्कृतिक र धार्मिक स्थानहरु भएको प्रदेश ।
२. अद्धितीय र पृथक अनभु व दिनसक्ने विविधतायक्त
ु पर्यटकीय उत्पादनहरु ।
३. प्राचीन बौद्ध, बोन, खस धर्म र सँस्कृतिहरुको विशाल संग्रह, प्रकृ ति, सँस्कृति र परम्परागत शैलीको सन्द
ु र मिश्रण भएको
गन्तव्य ।
४. अपार जैविक उत्पादनहरु र वास्तविक साँस्कृतिक अनभु वहरु गर्न पाइने प्रदेश ।
५. हिँउ चितवु ा, हाब्रे, जगं ली, जगं ली गधा, चौंरी, नेपाली स्नो ट्राउट र सनु ौलो महाशिर लगायतका दर्ल
ु भ र लोपोन्मुख जीव
र वनस्पति पाइने भएकाले घमु ्न जानपु र्ने पर्यटन गन्तव्य ।
६. प्रारम्भिक अवस्थामै संरक्षित रहेका (बोन, बौद्ध र खस) सभ्यताहरु ।
७. साहसिक, आध्यात्मिक र बिदा मनाउन आउने पर्यटकहरुका लागि थप्रैु गन्तव्यहरु ।
८. विशिष्ट न्यानो आतिथ्यता प्रदान गर्ने प्रदेश ।
९. नेपाल भरमै ग्रेट हिमालयन ट्रेलमा सडक र होटल, लज नभएको खण्ड ।
१० रय् ाफ्टिङ, कायकिङ्ग र फिसिङका लागि नेपालमै निर्जन र कुनै बाँध नभएका नदी ।
तलका अवस्थाहरु पुरा भएको खण्डमा कर्णालीलाई एक गतिशील अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वारको रुपमा लिइने छ ।
१.	तिब्बतको कै लाश मानसरोवर जान आउनका लागि हिल्सा, नाग्चे लाग्ना र मरिम ला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अध्यागमन
सवु िधाहरु भएको अध्यागमन कार्यालयहरुको सचं ालन ।
२. कर्णाली प्रदेशका उल्लेखनीय महत्व बोके का पर्यटकीय स्थलहरु हुदँ ै उपरोक्त अध्यागमन बिन्दुहरु सम्म पगु ्नका लागि
स्तरीय सडकमार्गहरु ।
३. लम्बि
ु नी-काँक्रेबिहार-दल्लु
ु क रुपमा प्रवर्द्धन ।
ु -सिजं ा-लिमी-कै लाश मानसरोवरहरुलाई जोडेर प्राचीन रेशम मार्गको आधनि

३.२ लक्ष्य

कर्णाली प्रदेशको पर्यटन गुरुयोजनाको लक्ष्यः
“कर्णाली प्रदेशका प्राकृ तिक र साँस्कृतिक सम्पदालाई सरं क्षण गर्दै प्रदेशको दिगो सामाजिक आर्थिक विकासमा योगदान
परु ्याउने”

३.३ उद्देश्यहरु

कर्णाली प्रदेशको पर्यटन गरुु योजनाको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि निम्नानसु ारका ६ वटा उद्देश्यहरु तय गरिएका छन् ।
उद्देश्य १- पर्यटकहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको अनभु वका लागि अद्धितीय र प्रतिस्पर्धी पर्यटकीय उत्पादनहरुको विकास गर्ने ।
अपेक्षित उपलब्धीहरु
१.१ स्वच्छ र पृथक अनभु व दिने पर्यटकीय उत्पादन, गतिविधिहरु पहिचान र विकास गरि पर्यटकहरु आकर्षित भएको हुने ।
१.२ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनरुु प पर्यटकीय उत्पादन, प्रमाणीकरण र परीक्षण गरिएको हुने ।
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१.३ स्थानीय स्रोत र साधन तथा आधनि
ु क प्रविधिको उपयोग गरि सरु क्षा र उद्दारका उपायहरु अवलम्बन गरिएको हुने ।
१.४ विविधतायक्त
ु पर्यटकीय उत्पादनहरु र गतिविधिहरु मार्फ त पर्यटकहरुलाई रमाइलो अनभु ति
ु गराउनका लागि अन्तरप्रदेशीय
तथा चीन र भारतका पर्यटकीय उत्पादनहरुसँग सम्बन्ध स्थापित भएको हुने ।
१.५ पर्यटकहरुलाई पर्याप्त र पर्यटकीय सचू ना तथा जानकारीहरु उपलब्ध गराउने सवु िधाहरु तयार गरी उपयक्त
ु माध्यमहरुबाट
सम्प्रेषणको व्यवस्था भएको हुने ।
१.६ पर्यटकहरुको पृष्ठपोषण लिएर पर्यटकीय उत्पादनको महत्व र स्वच्छता कायम राख्दै पर्यटकीय उत्पादन र गतिविधिहरुलाई
अन्य संभाव्य स्थानहरुमा फै लाउने र स्तरोन्नती गरिएको हुने ।
उद्देश्य २ - कर्णाली प्रदेशको छवीलाई एक भ्रमण र अनभु व गर्नै पर्ने स्वच्छ पर्यटकीय गन्तव्य र गतिशिल अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेको
रुपमा स्थापित र सदृु ढ गर्ने ।

अपेक्षित उपलब्धीहरु

२.१ कर्णाली प्रदेशको स्वच्छ प्रकृ ति र जैविक महत्व, वैभवशाली सँस्कृति, तथा स्मारकहरुको पृथक शैलीलाई उजागर गर्दै
प्रवर्द्धनात्मक ब्राण्ड तयार भएको हुने ।
२.२ प्रवर्द्धनात्मक सामाग्रीहरु व्यापक रुपमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरुमा प्रवर्द्धन भएको हुने ।
२.३ स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्यटन अभियानहरु संचालन गरि कर्णालीका विद्यमान र नयाँ पर्यटकीय
उत्पादनहरु र गतिविधिहरुको बारे मा जानकारी भएको हुने ।
२.४ स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बन्ध, साझेदारी तथा सहकार्य गरि विद्यमान पर्यटन बजारको विस्तार
र नयाँ बजारहरुको पहिचान तथा पँहुच भएको हुने ।
२.५ लक्षित पर्यटन बजारहरु के न्द्रित बजार व्यवस्थापनका रणनीतिहरु कार्यान्वयन भई समीक्षा भएको हुने ।
२.६ आवधिक रुपमा गरिने बजार सर्भेक्षण र अनसु न्धानका आधारमा उपयक्त
ु पर्यटन उत्पादन–बजार मिलान पहिचान,
डिजाइन र कार्यान्वयन भएको हुने ।
उद्देश्य ३ - वातावरण, सँस्कृति, सम्पदा मैत्री पर्यटन पर्वा
ू धारहरुको विकास गर्ने ।
अपेक्षित उपलब्धीहरु
३.१ कर्णाली प्रदेशका अद्धितीय शैली, स्वच्छ प्राकृ तिक र साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्दै विशिष्ट शैली,
डिजाइन र आचार संहिताहरु लागू भएको हुने ।
३.२	बाह्य र आन्तरिक पँहुचका लागि पर्याप्त, भरपर्दो र वातावरण मैत्री आरामदायी पर्वा
ू धारहरु विकास गरिएको हुने ।
३.३	वातावरणमा न्यूनतम असर पर्ने गरी पर्यटकीय उत्पादनहरु र मार्गहरुको स्तरोन्नती र विकास भएको हुने ।
३.४ स्थानीय शैली, खानाहरु, पेय पदार्थहरु आदिसँग सम्बन्धित आपर्ती
ू श्रृंखलाको प्रवर्द्धन गर्दै पर्याप्त, भरपर्दो र आरामदायी
आवास, पर्वा
ू धार र सवु िधाहरुको विकास गरि संचालनमा आएको हुने ।
३.५ पर्यटकहरुका आधारभतू आवश्यकता र सरु क्षाका लागि सवु िधाहरु संचालनमा आएको हुने ।
३.६	बिदा मनाउने, साहसिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्यलाभ, शिक्षा जस्ता उद्देश्य लिएर आउने पर्यटकहरुले खर्च र बसाईको
ं
अवधि बढाउदै पर्यटन पर्वा
ू धारहरुको विकास भएको हुने ।
उद्देश्य ४- कर्णाली प्रदेशमा समावेशी, सामाजिक, आर्थिक विकासको माध्यमको रुपमा पर्यटनलाई विकास गर्ने ।
अपेक्षित उपलब्धीहरु
४.१ उपयक्त
े क प्रत्यक्ष लगानी आकर्षित गरी
ु प्रोत्साहन व्यवस्था र व्यावसायिक वातावरणको सृजना गरी आन्तरिक र बैदशि
रोजगारीका अवसरहरु सृजना भएको हुने ।
४.२ स्थानीय जनसमदु ायहरुलाई के न्द्रमा राखी बढी भन्दा बढी पर्यटनको लाभ वितरण हुने गरी पर्यटकीय उत्पादनहरु र
गतिविधिहरुको विकास भएको हुने ।
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४.३ नयाँ पर्यटन व्यवसायहरु, गणु स्तरीय पर्यटकहरु तथा क्षेत्रहरुको विस्तार मार्फ त कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय
बृद्धि भएको हुने ।
४.४ प्रदेशका सँस्कृति, कला, शैली, कृ षि, वन, जडीबटु ी, पशपु ालन, खनिज र जलस्रोतलाई एकीकृ त पर्यटकीय उत्पादनका
रुपमा विकास गरि अर्थतन्त्रको भरपर्दो आधारको रुपमा विकास भएको हुने ।
४.५ प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष पर्यटन व्यवसायहरु मार्फ त व्यापक रुपमा समदु ायका सदस्यहरुलाई सल
ु सयं न्त्र मार्फ त
ं ग्न गराई उपयक्त
पर्यटनको लाभ स्थानीय समदु ायमै रहने व्यवस्थाबाट प्राप्त हुने लाभमा बृद्धि भएको हुने ।
४.६ महिला, सिमान्तकृ त समदु ाय, समहू हरु र यवु ाहरुलाई पर्यटन तथा आपर्ति
ू श्रृंखलाको मल
ु प्रवाहमा समावेश गरी
सकारात्मक विभेदका उपायहरुको अवलम्बनबाट पर्यटनको लाभ अधिकतम भएको हुने ।
उद्देश्य ५ - पर्यटनलाई साँस्कृतिक र प्राकृ तिक सम्पदाहरु तथा जैविक विविधताको सरं क्षणको औजारको रुपमा विकास गर्ने ।
अपेक्षित उपलब्धीहरु
५.१ सबै साँस्कृतिक र प्राकृ तिक सम्पदाहरुको खोजी, अभिलेखीकरण, प्याके जिङ्ग, सचू नाको सम्प्रेषण र प्रवर्द्धन भएको हुने ।
५.२ महत्त्वपर्णू साँस्कृतिक र प्राकृ तिक सम्पदाहरुलाई प्रादेशिक साँस्कृतिक सम्पदा स्थल अथवा सामदु ायीक संरक्षण क्षेत्र
अथवा आदिवासी र समदु ाय संरक्षित क्षेत्र जस्ता सामाजिक, आर्थिक र संरक्षण मल्य
ू भएका सम्पदाको रुपमा जगेर्ना गरी
विश्व पर्यटन बजारमा कर्णालीको छवि स्थापित भएको हुने ।
५.३ साँस्कृतिक र प्राकृ तिक गन्तव्यस्थलका समदु ायहरु, स्थानीय तहहरु, पर्यटन उद्यमीहरु, पर्यटकहरु र अन्य सहयोगी सघं
संस्थाहरु सम्पदाहरुको बारे मा सचेत भई कर्णाली प्रदेशका सम्पदाहरुको अभिबृद्धि भएको हुने ।
५.४ पर्यटनबाट कर्णाली प्रदेशको वातावरण, समाज र सँस्कृतिमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्न वा सम्बोधन
गर्नका लागि उपयक्त
ु उपायहरु तय भएको हुने ।
५.५ स्थानीय र आदिवासी समदु ायहरुको भमि
ू कालाई समृद्ध साँस्कृतिक र प्राकृ तिक सम्पदाहरुको सरं क्षकको रुपमा स्वीकार
गर्दै सम्पदाहरुको जगेर्ना गर्न सबल बनाइएको हुने ।
५.६ महत्वपर्णू पर्यटकीय महत्व भएका साँस्कृतिक र प्राकृ तिक सम्पदाहरु, प्राकृ तिक भ–ू दृश्य, जैविक विविधताको संरक्षण,
प्रवर्द्धन गर्नका लागि जिर्णोद्धार, पर्नु स्थापना र संरक्षणका उपायहरु अपनाइएको हुने ।
५.७ पर्यटन विकासका लागि सम्बन्धित स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय काननू ी सरं चना र प्रतिबद्धताहरुलाई लागू
गरिनक
ु ा साथै स्थानीय र आदिवासीहरुको परम्परागत ज्ञान, प्रचलन र मान्यताहरुलाई सम्मान गरिने ।
उद्देश्य ६ - कर्णाली प्रदेशमा दिगो पर्यटन विकासका लागि नीतिहरु, संस्थागत संरचना, मानव संसाधन विकास र सदृु ढीकरण
गर्ने ।

अपेक्षित उपलब्धीहरु

६.१ पर्यटन नीतिहरू र नियमन गर्ने संरचना संचालनमा ल्याइएको हुने ।
६.२ प्रदेश तथा स्थानीइ स्तरमा संस्थागत संरचना सदृु ढ गरी दिगो पर्यटन विकास, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन कार्यहरु प्रभावकारी
रुपमा कार्यान्वयन भएको हुने ।
६.३ गरुु योजनाले तय गरे का योजनाहरु क्षेत्रगत र एकीकृ त योजना प्रक्रियासँगै मेल खाने गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको
सक्रिय सहभागितामा प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन भएका हुने ।
६.४ कर्णाली प्रदेशको पर्यटन विकासका लागि मानव संसाधन योजना मार्फ त प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक, निजी र
नागरिक समाजको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि पर्याप्त वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था भएको हुने ।
६.५ प्रभावकारी पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनका लागि अन्तरमन्त्रालय, अन्तरप्रादेशिक र सीमापार समन्वय, साझेदारी र सहकार्य
भएको हुने ।
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३.४ रणनीतिहरु

यस गरुु योजनाको सफल कार्यान्वयन तल उल्लिखित रणनीतिहरु मार्फ त निर्देशित हुनेछन:्
(क) कर्णाली प्रदेशको स्वच्छता र पृथक आकर्षणमा के न्द्रित रहेर पर्यटकीय उत्पादनमा आधारित बजार व्यवस्थापन
अङ्गिकार गर्ने ।
(ख) सबै क्षेत्रहरुको सभं ावनालाई पर्णू उपयोग गर्नका लागि सार्वजनिक-निजी-सहकारी-समदु ाय साझेदारीको सयं न्त्र तयार गर्ने ।
(ग) तीनै तहका सरकारहरु बीच समन्वय, साझेदार र सहकार्य गर्ने ।
(घ) स्थानीय पर्यटकीय उत्पादनहरु र स्रोतहरुको उचित सदपु योग गर्ने ।
(ङ) पर्यटकीय उत्पादन र सवु िधाहरुको उच्च मल्य
ू र अधिकतम पर्यटक ल्याउने गरि मिश्रित बजारलाई लक्षित गर्ने ।
(च) प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय र आदिवासीहरुका परम्परागत सरं चनाहरु र स्थानीय तहहरुलाई परिचालन गर्ने ।
(छ) विशिष्ट पर्यटकीय स्थलहरु छुट्टयाएर पर्यटकीय उत्पादनको विकास, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन गर्ने ।
(ज)	प्राकृ तिक र साँस्कृतिक सम्पदा मैत्री पर्वा
ू धारहरुको विकास गर्ने ।

३.५ मार्ग निर्देशक सिद्धान्तहरु

यस गरुु योजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि तल उल्लिखित मार्ग निर्देशक सिद्धान्तहरु अवलम्बन गरिनेछन:्
(क) आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय लाभका लागि दिगो र उत्तरदायी पर्यटनको उपयोग ।
(ख) समदु ायको सहभागिता र पर्यटनको लाभको समतामल
ु क वितरण ।
(ग) समावेशी पर्यटनको विकास ।
(घ) एकताबद्ध साँस्कृतिक र प्राकृ तिक विविधता ।
(ङ) सहभागितामल
ू क पर्यटन प्रशासन र योजनाको विके न्द्रीकरण ।
(च) स्थानीय पर्यटन उत्पादनहरु र स्रोतको समचि
ु त उपयोग ।
(छ) समानता र समतामल
ू क पर्यटन विकास ।

३.६ योजना अवधि र विकासको अवधारणा

यस गरुु योजनाले दश वर्षको दरु दृष्टि सहित पाँच वर्षको कार्य योजना तय गरको छ । यस गरुु योजनालाई कार्यान्वयन गर्नका
लागि हरे क वर्ष बढ्ने बृद्धिदर सहितका दईु वटा चरणहरुको अवधारणा अघि सारिएको छ । (तालिका ७)
तालिका नं ७ : गुरुयोजना कार्यान्वयनका चरण
चरण
वर्ष
पर्यटन विकासको मुख्य लक्ष्य
सदृढीकरण, योजना, सचेतना जगाउने, विकास गर्ने, बजार विस्तार र
अल्प र मध्यकालीन २०७७/७८-२०८०/८१ ु
विविधिकरण
दिर्घकालीन
२०८१/८२-२०८६/८७ संचालन, विशिष्टिकरण, सधु ार, विस्तार, संभार र बजार व्यवस्थापन ।
(क) पहिलो चरणः कार्ययोजना सहित अल्प र मध्यकालीन (२०७७/०७८ देखि २०८०/०८१ सम्म)
पहिलो पाँच वर्षको अवधिलाई अल्पकालीन (पहिला दईु वर्षहरु) र मध्यकालीन (तेस्रो देखि पाँचौ वर्षहरु) गरी दईु
भागमा बाँडिएको छ । सबै पर्यटन विकासका प्रयासहरुलाई योजनाबद्ध र ससं ्थागत गरी सबलीकरण गर्नमा के न्द्रित गरिनेछ ।
कर्णालीमा पर्यटनको महत्व र दिगो पर्यटन विकासको अवधारणाको बारे मा गन्तव्यस्थलका समदु ाय, उद्यमी, निजी
क्षेत्रका संघ संस्थाहरु र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई ससु चि
ू त र सीप विकासमा मखु ्य ध्यान दिइनेछ । यसका
लागि पर्यटन गरुु योजनालाई मार्गदर्शक नीतिगत दस्तावेजका रुपमा लिइनेछ । जिल्ला र स्थानीय तहका योजनाहरू
विकास गर्न सरोकारवालाहरूसँग सहकार्य र साझेदारीमा छनौट गरिएका पर्यटकीय उत्पादनहरु, उद्यमहरू र पर्वा
ू धारहरूको
विकास गरिनेछ । त्यसबाहेक विद्यमान बजारहरू विस्तार गर्न र नयाँ बजार क्षेत्रहरुमा पहुचँ वृद्धि गर्न प्रयासहरू गरिने छ ।
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(ख) दोस्रो चरणः दरू दृष्टि योजना सहित दीर्घकालीन (२०८१/०८२ देखि २०८६/०८७ सम्म) दीर्घकालीन रुपमा (छै ठौ देखि
दशौं वर्ष) पर्यटन विकासलाई चसु ्तरुपमा अगाडी बढाउन, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनको कार्य, नयाँ पर्यटकीय उत्पादन र
विस्तार, विशेष पर्यटकीय उत्पादनहरु र गतिविधिहरुको विशिष्टिकरण तथा विशेष बजार व्यवस्थापनका प्रयासहरुमा
के न्द्रित गरिने छ । पहिलो पाँच वर्षको कार्य योजना दश वर्षको दरू दृष्टि योजनाबाट निर्देशित हुनेछ । यद्यपी, पहिलो पाँच
वर्षको कार्य योजनाको कार्यान्वयनको मल्या
ू ङ्कनका आधारमा अर्को पाँच वर्षको कार्ययोजना तयार गर्न सकिने र
पर्यटन विकासको कार्यलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ ।

३.७ रणनीतिक लक्ष्यहरु

तय गरिएका लक्ष्य, उद्देश्यहरु र हरे क उद्देश्यका अपेक्षित परिणामहरुका आधारमा पाँच र दश वर्षको अवधिमा निम्नबमोजिमका
रणनीतिक लक्ष्यहरु तय गरिएका छन् ।
तालिका नं ८ : गुरुयोजनाका लागि रणनीतिक लक्ष्यहरु
@)@$
@)@(
@)!(
/0fgLlts nIox?
;Ddsf]
;Dd
;Dd
ko{6g pTkfbg / ahf/x?;+u ;DalGwt nIox?
ko{6s cfudg ;+Vof – cfGtl/s -cf};t !@=^ %
$%$,*^& *@^,)&(
!,%)),)))
aflif{s a[l4 b/_
ko{6s cfudg ;+Vof – ef/tLo -cf};t @&=^ %
!&%)) %(,!$(
@)),)))
aflif{s a[l4 b/_
ko{6g cfudg ;+Vof – t];f]| d'n's -cf};t @&=^%
&@)) #*)))
@)),)))
aflif{s a[l4 b/_
k|b]zdf ;]jf k|bfos / ko{6ssf] cg'kft
#M!
@M!
!M!
ko{6ssf] cf};t a;fO{+ -lbg_–cfGtl/s
$
&
!)
ko{6ssf] cf};t a;fO{+ -lbg_–ef/tLo
$
^
(
ko{6ssf] cf};t a;fO{+ -lbg_–cGt/f{li6«o
!
@)
@!
k|ltlbg vr{ -cd]l/sL 8n/_–cfGtl/s
@)
#)
$)
k|ltlbg vr{ -cd]l/sL 8n/_–ef/tLo
&)
&%
!))
k|ltlbg vr{ -cd]l/sL 8n/_–cGt/f{li6«o
!)
!@)
!%)
;fdflhs cfly{s p2]Zox?;+u ;DalGwt nIox?
ko{6gdf bIf dfgj ;+zfwg
–
!%,)))
#),)))
cltl/Qm xf]6n / l/;f]6{x? -;+Vof÷sf]7f÷z}of_
–
&%÷&%)÷!%)) !&%)÷!%))÷#)))
ljdfg:ynsf] ;+Vof -cGt/f{li6o, If]qLo / :yfgLo_ ) ÷) ÷& ) ÷! ÷*
! ÷@ ÷*
ko{6g If]qdf cltl/Qm /f]huf/
&)))
%),)))
!%),)))
s'n ;+Vofsf]
s'n ;+Vofsf]
pknAw
ko{6g If]qdf dlxnf /f]huf/ ;+Vof
gePsf
#) %
$)%
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@)!(
;Ddsf]

/0fgLlts nIox?

k|fb]lzs u|fx:y pTkfbgdf ko{6gsf] of]ubfg
<!%
-k|ltzt_
gLltut, k|zf;g / dfgj ;+zfwg
s0ff{nL k|b]z ko{6g ;dGjo kl/ifb
)
cGt/ dGqfno ko{6g ;dGjo ;ldlt
)
s0ff{nL k|b]z ko{6g af]8{
)
ko{6g / ;fF:s[lts sfof{no
)
ko{6g ;"rgf tyf ;]jf s]Gb|x?
)
ko{6s k|x/L sfof{no ÷ OsfO{
)
lhNnf÷gu/kflnsf÷ufFpkflnsf :t/sf ko{6g
)÷)÷)
of]hgfx?
;Ldfkf/sf ko{6g ;dGjo ;ldlt
)
;Dkbf ;+/If0f;Fu ;DalGwt nIox?
;+/lIft If]qx?sf] ;+Vof
@
k|fb]lzs ;Ff:s[lts ;Dkbf:ynx?÷ ;d'bfo4f/f
;+/lIft :ynx?÷cflbjf;L hghflt / ;d'bfo
)
;+/lIft :ynx?sf] ;+Vof
gbLx?df cfwfl/t ko{6s:ynsf] ;+Vof
)
k|fb]lzs ef}uf]lns kfs{sf] ;+Vof
)
s0ff{nL k|b]zsf o'g]:sf] ljZj ;Dkbf ;"lrsf] ;+Vof
)
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रणनीतिक पर्यटकीय स्थलहरु, उत्पादनहरु र गतिविधिहरु
४.१ रणनीतिक पर्यटकीय स्थलहरुको छनौट
४.१.१ पष्ठृ भूमि र उद्देश्यहरु
विशिष्ट पर्यटकीय आकर्षणहरुमा आधारित पर्यटन उत्पादनहरुको विकास र प्रदेशको स्वच्छतालाई कायम राख्नका लागि
उचित व्यवस्थापकीय उद्देश्यहरुको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई सदृु ढ गर्नका लागि बृहत र गहन ढंगका उपायहरुको
प्रवर्द्धन गर्न प्रदेशलाई पाँच रणनीतिक पर्यटन क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । रणनीतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरुको मखु ्य उद्देश्यहरु
निम्नानसु ार रहेका छन् ।
क) पर्यटकीय स्थलको भ–ू उपयोग र सरं क्षण सबं ेदनशिलताका आधारमा उपयक्त
ु पर्यटकीय उत्पादनहरु, गतिविधिहरुको
पहिचान र छनौट गर्न सहयोग गर्ने ।
ख) पर्यटकीय सम्पदाको आधारमा पर्यटकीय उत्पादन र गतिविधिहरुलाई समहू मा राख्न सहयोग परु ्याउने ।
ग) संरक्षित क्षेत्रका व्यवस्थापकहरु, संरक्षण निकायहरु, संरक्षणकर्ताहरु र सरोकारवालाहरुलाई पर्यटकीय क्षेत्रमा आधारित
पर्यटन विकास र सरं क्षण रणनीति तथा कार्यहरु तय गर्न सहयोग गर्ने ।
घ) सार्वजनिक, नीजि तथा नागरिक समाजका अभियन्ताहरुले पर्यटन विकास र सेवा प्रवाहमा गर्ने सहयोगलाई सदृु ढ गर्नुका
साथै पर्यटन विकास, प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापनलाई थप मजबतु पार्न सहयोग परु ्याउने ।
ङ) सामान्य तथा विशिष्ट चाख भएका पर्यटकहरुका लागि पर्यटकीय उत्पादनहरुलाई विशिष्टिकृ त र विविधतापर्णू बनाउने ।
च) भौतिक पर्वा
ू धारको तयारी, ससं ्थागत तथा नीतिगत सरं चना लगायतका रणनीतिक योजनाका लागि आधार प्रदान गर्ने ।

४.१.२ रणनीतिक पर्यटकीय क्षेत्र छनौटका आधारहरु

रणनीतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरु छनौट गर्नका लागि निम्नलिखित मापदण्डहरुले निर्देशित गरे का छन् ।
क) भौगोलिक र पर्यावरणीय क्षेत्र ।
ख) जैविक विविधता ।
ग) नदीको जलाधार र वहाव क्षेत्र ।
घ) साँस्कृतिक र ऐतिहासिक पर्यटकीय स्रोतका विशेषताहरु ।
ङ) स्थापित पदयात्रामार्ग र परिपथ लगायतका प्रदेशका जिल्लाहरुका पर्यटकीय उत्पादनहरु जोड्ने अवसरहरु ।
च)	प्राकृ तिक सम्पदामा आधारित पर्यटकीय स्रोतहरु ।
छ) पँहुच र अन्य पर्यटकीय आकर्षणहरुसम्म सहज रुपमा पगु ्न सकिने अवसरहरु ।
ज) ऐतिहासिक र परु ातात्विक सम्पदाहरुको एकरुपता ।
झ) शासकिय र प्रशासकिय सरं चना ।
४.१.३ छनौट गरिएका रणनीतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरु
पर्यटकीय स्थलहरुको विषयगत र भौगोलिक विशेषताहरुको आधारमा निम्न पाँचवटा रणनीतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरु पहिचान
गरिएको छ । पहिचान गरिएका पाँच वटै रणनीतिक पर्यटकिय क्षेत्रहरुको नक्सा २ मा देखाइएको छ र संक्षिप्त विवरण तालिका
९ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।
क) डोल्पो पर्यटन क्षेत्र	ख) मध्य भेरी पर्यटन क्षेत्र
ग) मध्य कर्णाली पर्यटन क्षेत्र
घ) रारा-जमु ्ला-सिंजा-कालिकोट पर्यटन क्षेत्र
ङ) हुम्ला-लिमी-हिल्सा पर्यटन क्षेत्र
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नक्शा २ : कर्णाली प्रदेशका छनौट गरिएका रणनीतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरु

प्रत्येक छनौट गरिएका रणनीतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरुलाई पृथक विशेषताहरु भएका गन्तव्यहरुको रुपमा लिइनेछ ।तथापी
एक भन्दा बढी पर्यटकीय क्षेत्रमा परे का महत्वपर्णू पर्यटन स्थलहरुलाई सडक, जलमार्ग, परिपथ र पदमार्गहरुले जोडेर
पर्यटकहरुलाई ग्रेट हिमालयन ट्रेलको जस्तो, रय् ाफ्टिङ, जीप यात्रा, र धार्मिक तथा आध्यात्मिक परिपथका विश्वस्तरका
अनभु वहरु उपलब्ध गराइनेछ।
तालिका नं ९ : छनौट गरिएका रणनीतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विवरण
ko{6sLo lhNnf
s|=;=
u]6 j]
ko{6g pTkfbg
If]qsf] gfd / s]Gb|
lxdfn jf/ kf/sf] e"b[Zo, h}ljs
h'kmfn, lqa]0fL,
8f]Nkf] ko{6g
ljljwtf -lxp+ lrt'jf_, af}4 / af]g
!
8f]Nkf -b'g}_ sfOufFp, ljh]/,
If]q
wd{sf] ;Dkbf, ;F:s[lt / cToGt
9f]/kf6g, dl/d nf
;fxl;s ultljlw / kj{tf/f]x0f
?s'd
d'l;sf]6, sk'/sf]6,
kfgLdf cfwfl/t ;fxl;s ultljlw
dWo e]/L
klZrd,
rf}/hxf/L ljdfg:yn, / labf dgfpg], ;F:s[lt, o'4 ko{6g,
@ ko{6g If]q ;Nofg,
l5Gr', ;Nn] ljdfg:yn s[lif ko{6g, jGohGt' cjnf]sg,
hfh/sf]6
-d'l;sf]6_
lxdfnL >+[vnfsf] b[Zofjnf]sg
-rf}/hxf/L_
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s|=;=
#

$

%

ko{6sLo lhNnf
If]qsf] gfd / s]Gb|

u]6 j]

aaO{, u'/fF;], tNnf]
dWo s0ff{nL ;'v{]t, b}n]v
9'Ë]Zj/, lr;fkfgL,
ko{6g If]q -lj/]Gb|gu/_
;'v{]t
/f/f–h'Dnf–
u'7LHo'nf, sfOufFp,
sflnsf]6,
l;+hf–
;lNn ;Nnf, sf]N6L,
h'Dnf, d'u'
sflnsf]6
tfNrf, vnËf, gfUr]
-h'Dnf_
ko{6g If]q
nfUgf
x'Dnf–lnld–
x'Dnf
rËv]nL, /fsd, sf]N6L,
lxN;f ko{6g
-l;ldsf]6_ l;ldsf]6, lxN;f
If]q

ko{6g pTkfbg
Wffld{s / k'/ftflTjs, kfgLdf cfwfl/t
ultljlwx?, hghfltsf] ;F:s[lt,
dfO; / Jofkf/
labf dgfpg], wfld{s, cfWoflTds,
:jf:Yonfe, v; ;Eotf / ;Dkbf,
h}ljs s[lif, jGohGt', ljz]if
cle?lrsf ko{6sLo ultljlwx? .
s}nfz tLy{:yn u]6 j] / ;fgf] s}nfz,
k|frLg ;F:s[lt, wfdL emfFs|L, cToGt
;fxl;s ultljlw, h}ljs ljljwtf .

४.२ छनौट गरिएका रणनीतिक पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विवरण
४.२.१ डोल्पो पर्यटन क्षेत्र
(क) पर्यटकीय क्षेत्रको उद्देश्य
उच्च हिमाली र हिमाल वारपारको क्षेत्र, जैविक विविधतामा आधारित पर्यटकीय स्रोतहरु, बौद्ध, बोन र मस्टो सँस्कृति
र सम्पदामा आधारित पर्यटकीय स्रोतहरु, फोक्शुण्डो, उच्च हिमाली भञ्ज्याङहरु, हिमाल आरोहण लगायतका
साहसिक पर्यटकीय उत्पादनहरु, हिँउचितवु ा अवलोकन, यार्सागमु ्बा संकलन लगायतका विशेष अभिरुचिका पर्यटकीय
उत्पादनहरुको सरं क्षण र प्रवर्द्धन गर्नु ।
(ख) विशिष्ट पर्यटकीय अनुभव प्रस्तावहरु (युनिक सेलिङ प्वाइन्ट)
• अदृश्य वा लप्तु उपत्यकाको यात्रा, अदृश्य साँग्रिला उपल्लो डोल्पो क्षेत्र ।
• हिँउ चितवु ा अवलोकन यात्रा, यार्सा सक
ं लन, चौंरीका ताँती ।
• साँस्कृतिक पर्वहरु, बौद्ध, बोन धर्म, त्रिपरु ासन्द
ु री, छला मस्टो, ब्यास ऋषि आश्रम, शे गमु ्बा सहित १३० वटा गमु ्बाहरु,
तीर्थयात्रा र आध्यात्मिक यात्रा ।
• शे फोक्शुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, सलि
ु गाढ नदीको बहाव क्षेत्र ।
• उच्च हिमाली पासहरु, मानव बस्तीहरु, खर्क र सिमसारहरु, साहसिक पदयात्रामार्गहरु
• सबैभन्दा कम पदयात्रा गरिएको सबैभन्दा लामो खण्ड ग्टरे हिमालयन ट्रेल (डोल्पा) ग्टरे हिमालयन ट्रेलको (उपल्लो र बीचको भाग) ।
• परम्परागत उपचार आम्चीको अनभु व ।
• तराली समदु ाय (काइके भाषा) जस्ता दर्ल
ु भ हिमाली भाषा बोल्ने जातजातिका समदु ाय, डोल्फु समदु ाय ।
• अत्यन्त रोमान्चक रय् ाफ्टिङ र कायाकिङ्ग (मौसमी) ।
• सबैभन्दा उचाईमा रहेको मानव बस्ती (छर्का भोट ४३०२ मि.)
(ग) अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरु र गन्तव्यहरु जोड्ने अवसरहरु
१.घेमी ला, कागबेनी र जोमसोम हुदँ ै मसु ्ताङ्ग । २. मैकोट र ढोरपाटन हुदँ ै पोखरा ३. ढोरपाटन, जफ
ु ाल, माझफाल र
मसि
कोट
र
श्रीनगर
प
र
कोट
हु
द
ँ
ै
ल
म्बि
नी
।
४.
सल्यान,
कोहलप
र
र
चिसापानी
हु
द
ँ
ै
बाँ
क
े
र
बर्दिया
राष्ट्रिय निकुञ्ज ।
ु
ु
ु
ु
५. गठु ीचौर, कागमारा हुदँ ै जमु ्ला र रारा । ६. विजेर र तियार हुदँ ै उपल्लो मगु ु र हुम्ला । ७. सीमा वारपार पर्यटन प्रवर्द्धन
गर्नका लागि प्रस्तावित मारिम ला बिन्दुबाट चिनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बतको कै लाश मानसरोवर ।
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४.२.२ मध्य भेरी पर्यटन क्षेत्र
(क) पर्यटकीय क्षेत्रको उद्देश्य
उच्च हिमाली र हिमाल वारपारको क्षेत्र र जैविक विविधतामा आधारित पर्यटकीय स्रोतहरु, खाम मगर सँस्कृति, खस,
क्षेत्री, ठकुरी, मस्टो र धामी झाँक्री अभ्यासमा आधारित पर्यटकीय स्रोतहरु, आध्यात्मिक, वन पैदावार र वन्यजन्तुमा
आधारित पर्यटकीय उत्पादन, मनोरम हिमाली श्रृंखला, क्षेत्रीय तीर्थस्थलहरुको र कृ षि पर्यटन, यद्ध
ु स्मारक र मार्गहरु
सहितका ऐतिहासिक स्थलहरु, स्मारकहरुको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु ।
१. विशिष्ट पर्यटकीय अनुभव प्रस्तावहरु (युनिक सेलिङ्ग प्वाइन्ट)
• यद्ध
ु पर्यटनका स्मारक र मार्गहरु
• जनजातीको सँस्कृति सहित होमस्टेको अनभु व ।
• रोमान्चकारी निर्जन स्थान, पाटन क्षेत्रहरुमा सहज पदयात्रा (तल्लो ग्रेट हिमालयन ट्रेल) ।
• भेरी नदीमा साहसिक रय् ाफ्टिङ र फिसिङ ।
• तीर्थयात्रा, आध्यात्मिक अनभु व, योगा, ध्यान र स्वास्थ्यलाभको पर्यटन ।
• बिदा एवम् फुर्सद मनाउनका लागि हिल स्टेशनको भ्रमण ।
• कृ षि पर्यटनको के न्द्र (सल्यान र रुकुम पश्चिम) ।
• खेल पर्यटनहरु जस्तै प्याराग्लाइडिङ्ग, स्किइङ्ग, बाइकिङ्ग ।
(ग) अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरु र गन्तव्यहरु जोड्ने अवसरहरु
१.	त्रिवेणी (सडक), जगदल्ला
ु ाल (पदयात्रा मार्ग) हुदँ ै डोल्पा
ु (पदयात्रा मार्ग), माझफाल जफ
२. कपरु कोट र दाङ हुदँ ै लम्विनि
३. बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ४. पदयात्रा मार्ग र प्रस्तावित सडक (कुशे तातोपानी)
ु
हुदँ ै जमु ्ला र रारा
५. लोकमार्ग बाट दैलेख पचं कोशी धाम धार्मिक परिपथ ।
४.२.३ मध्य कर्णाली पर्यटकीय क्षेत्र
(क) पर्यटकीय क्षेत्रको उद्देश्य
तीर्थयात्रा, शैक्षिक भ्रमण, दृश्यावलोकनका लागि उल्लेखनिय परु ातात्विक, धार्मिक स्थलहरु, रय् ाफ्टिङ, फिसिङ जस्ता
पर्यटकीय गतिविधिको सरं क्षण र प्रवर्द्धन ।
(ख) विशिष्ट पर्यटकीय अनुभवका प्रस्तावहरु (युनिक सेलिङ्ग प्वाइन्ट)
• बौद्ध र हिन्दुका लागि काँक्रे बिहार, दल्लु
ु नी र कै लाश मानसरोवरसँग जोड्ने ।
ु र दैलखका धार्मिक स्थलहरुलाई लम्वि
• घमु न्ते राउटे, कुसन्डा
ु , थारु, मगर, राजी, बादी जस्ता विविध जनजाति समदु ायहरु ।
• कर्णाली र भेरी नदीहरुमा विश्वस्तरको साहसिक रय् ाफ्टिङ र फिसिङ ।
• कर्णाली र भेरी नदीको वरपरका होमस्टेमा जनजातिको सँस्कृति अनभु व ।
• बिदा मनाउनका लागि हिल स्टेशन, नदीका किनारहरुमा खेलकुद एवम् मनोरञ्जन ।
• सर्
ु तखे र राकममा माइस र व्यापारिक गतिविधिहरु ।
• यद्ध
ु स्मारक स्थलहरु (दशरथपरु , सर्
ु तखे ) ।
(ग) अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरु र गन्तव्यहरु जोड्ने अवसरहरु
१.	बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज २. बौद्ध तीर्थयात्राका लागि लम्वि
ु नी, डोल्पा र कै लाश मानसरोवर ३. लोकमार्ग (राकम
हुदँ )ै मार्फ त खप्तड र रामरोशन ४. कर्णाली राजमार्ग हुदँ ै जमु ्ला र रारा
५. जनु ीचाँद,े कुशे, बारे कोट पाटन क्षेत्र ।
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४.२.४		 रारा– जुम्ला–सिज
ं ा–कालिकोट पर्यटन क्षेत्र
(क) पर्यटकीय क्षेत्रको उद्देश्य
रारा ताल जस्ता अत्यन्त सन्द
ु र प्राकृ तिक र एकान्तमा रहेका स्थानहरु, खस सँस्कृति र सिजं ा सभ्यता, धार्मिक, आध्यात्मिक
र स्वास्थ्यलाभ आदिको उपयक्त
ु मिश्रण, जैविक एवम् पेय जन्य पदार्थहरु, साहसिक पर्यटनका गतिविधिहरुको संरक्षण र
प्रवर्द्धन गर्नु ।
(ख) विशिष्ट पर्यटकीय प्रस्तावहरु (युनिक सेलिङ्ग प्वाइन्ट)
• रारा ताल, पाचाल झरना र पाटन क्षेत्रहरु ।
• सिंजा उपत्यकाको खस सभ्यता, खलङ्गा, पतारासी जस्ता ऐतिहासिक, परु ातात्विक, धार्मिक, स्थानीय शैली र
साँस्कृतिक स्थलहरु, अनसु न्धान, शैक्षिक र दृश्यावलोकन ।
• बौद्ध र बोन तीर्थयात्रा डुडुल चैत्य, तियार गमु ्बा, दौरागाँउ गमु ्बा (मगु )ु ।
• हिन्दु र खस तीर्थयात्रा चन्दननाथ, छायानाथ, बडीमालिका, देवलहरु, मस्टोहरु, साई कंवारी ठाकुरजिको गाठ, नधाईधाप
दह आदि ।
• डुडुल चैत्य र जमु ्ला र जाजरकोट सीमाका पाटनहरुका पवित्र हिमाल र आध्यात्मिक स्थलहरुमा अध्यात्म, स्वास्थ्यलाभ
र ध्यान गर्ने कार्यक्रमहरु ।
• पंक्षी र वन्यजन्तु अवलोकन, बसाँई सर्ने चराहरु (रारा ताल), हिउँ चितवु ा (मगु मु कारमारोङ्ग), हाब्रे र कस्तुरीमृग (पाटन
क्षेत्रहरुमा) ।
• पिलि-कालिकोट यद्ध
ु स्मारक।
• रय् ाफ्टिङ, कायाकिङ्ग, फिसिङ र डुङ्गा सयर गर्ने ।
• साहसिक खेलहरु, बन्जी जम्पीङ्ग, प्याराग्लाइडिङ्ग, स्कि, माउन्टेन बाइकिङ्ग, के बल कार, हिल स्टेशन ।
• कर्णाली नदीको वरपरका होमस्टेमा साँस्कृतिक अनभु व, नदीका किनारहरुका भ्रमण ।
(ग) अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरु र गन्तव्यहरु जोड्ने अवसरहरु
१. दैलेख र सर्
ु तखे २. विजेर र गठु ीचौर हुदँ ै डोल्पा जोडने (उपल्लो र मध्य ग्रेट हिमालयन ट्रेल) ३. प्रस्तावित नाग्चे लाग्ना
अध्यागमनको बिन्दु हुदँ ै चीनको तिब्बत ४. कुशे तातोपानी सडक र पदमार्ग हुदँ ै जाजरकोट, राकम, सल्यान (तल्लो ग्रेट
हिमालयन ट्रेल) ५. कोल्टी हुदँ ै खप्तड र रामारोशन ६. जनु ीचाँद,े कुशे, बारे कोट पाटन क्षेत्र ७. हुम्ला कै लाश मानसरोवर
४.२.५ हुम्ला-लिमी-हिल्सा पर्यटन क्षेत्र
(क) पर्यटकीय क्षेत्रको उद्देश्य
कै लाश मानसरोवरको प्रवेशद्वार, कै लास-सर्
ु तखे -काँक्रेविहार-लम्बि
ु नी-बोधगया हुदँ ै प्राचीन रे शम सडकको प्रवेशद्वार,
उच्च हिमालयन परिदृश्य, जैविक विविधता र संस्कृतिक पर्यटकिय सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्ने । साथै कर्णाली नदी
कुनै अवरोध बिना निर्जन स्थानबाट र मनोरम दृश्य सहित बग्ने रय् ाफ्टिङ कायाकिङ्ग, फिसिङ, दर्शनीय र पवित्र नदीको रूपमा
सरं क्षण र प्रवर्द्धन गर्ने ।
(ख) विशिष्ट पर्यटकीय अनुभव प्रस्तावहरु (युनिक सेलिङ्ग प्वाइन्ट)
•
•
•
•

पृथ्वीकै सबैभन्दा पवित्र स्थलहरु मध्ये एक तीर्थ कै लाश मानसरोवर प्रवेशद्वार ।
खार्पुनाथ, रलिङ्ग तीर्थस्थल, हाल्जी र बाह्रदेउ (१२ भगवान) क्षेत्रहरु । नेपाल हिमालयको सबै भन्दा परु ानो बिहार
(रिन्चेलिङ्ग गोम्पा, हाल्जी) ।
यालबाङ्गको नाम्खा ख्युङ्ग जोङ्गमा बौद्ध दर्शन सम्बन्धी शिक्षा र ध्यान ।
हुम्ली सँस्कृति, परम्परा, भेषभषू ा र बौद्ध, खस, ब्यासी र ठकुरी वास्तुकलाहरु ।
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•
•
•
•

उपल्लो ग्रेट हिमालयन ट्रेलमा साहसिक पदयात्रा ।
शिखर आरोहण, हिमनदीमा हिडं ने, स्कीइ र कायाकिङ्ग, अत्यन्त साहसिक खेलहरु ।
के र्मीको तातोपानीमा नहु ाउने ।
प्रकृ ति र निर्जनस्थलहरु जैविक विविधता, गप्तु उपत्यका, हिमताल, खर्क हरु, जंगली याक, जंगली गधा, कस्तूरी मृग,
अद्वितीय भौगोलिक परिस्थिति र चट्टानहरु ।
(ग) अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरु र गन्तव्यहरु जोड्ने अवसरहरु
१. हुम्ला हिल्सा अध्यागमन हुदँ ै चीनको तिब्बत कै लाश मानसरोवर
२. उपल्लो र मध्य ग्रेट हिमालयन ट्रेल हुदँ ै मगु ,ु डोल्पा, रारा डोल्पा
३. कर्णाली राजमार्ग (प्राचीन रे शम मार्गको आधनि
ु क रुप) हुदँ ै दल्लु
ु तखे काँक्रे बिहार र लम्वि
ु नी
ु , दैलेख, सर्
४.	बडीमालिका, बझाङ्ग र बाजरु ाका पर्यटकीय स्थलहरु ।
४.३ पर्यटकीय उत्पादन र गतिविधिहरुको छनौट
कर्णाली प्रदेशका विशिष्ट पर्यटन उत्पादनहरुको विकासको सम्भावनाका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरु र अभिन्यताहरुको
सचेतना अभिबृद्धि गर्नका लागि सातवटा विषयहरु अन्तरगत प्रत्येक जिल्लाका लागि विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिहरुको
छनौट गरिएको छ । यसरी छनौट गरिएका पर्यटकीय उत्पादनहरुले प्रदेश सरकार र अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई
उपयक्त
ु रणनीति, कार्यहरु र पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनका लागि गतिविधिहरु छनौट गर्न मद्दत गर्दछन् । विशेष गरी टूर
अपरे टर्सहरुलाई उपयक्त
ु पर्यटन उत्पादन र बजारको मिश्रण छनौट गर्न र व्यापक बजार क्षेत्रहरुबाट धेरै पर्यटकहरुका लागि राम्रो
प्याके जिङ्ग गर्न पनि मद्दत गर्दछ ।
चित्र १ : कर्णाली प्रदेशका पर्यटनका प्रवेशद्धारहरु, के न्द्रहरु र मार्गहरुको ढाँचा
कर्णाली प्रदेशमा छनौट गरिएका सातवटा रणनैतिक पर्यटकीय उत्पादन क्षेत्रहरु निम्नानसु ार रहेका छन् ।
(क) पदयात्रा, पर्वतारोहण र साहसिक पर्यटकीय उत्पादनहरु
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(ख)	वन्यजन्तु, प्रकृ ति र निर्जन स्थानका पर्यटकीय उत्पादनहरु
(ग) पानी र नदीमा आधारित पर्यटकीय उत्पादनहरु
(घ) तीर्थयात्रा, अध्यात्म र स्वास्थ्यलाभसँग सम्बन्धित पर्यटकीय उत्पादनहरु
(ङ) सँस्कृति कला, इतिहास र परु ातात्विक महत्वमा आधारित पर्यटकीय उत्पादनहरु
(च) माईस र व्यावसायीक भ्रमणसँग सम्बन्धित पर्यटकीय उत्पादनहरु
(छ)	बिदा मनाउने, विशेष अभिरुची र खेलसँग सम्बन्धित पर्यटकीय उत्पादनहरु
पर्यटकीय उत्पादनहरु छनौट गर्दा निम्न आधारहरु लिईएको छ ।
१. अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय महत्वका स्रोत बजारहरुलाई आकर्षण गर्ने पर्यटकीय उत्पादनहरु
२. अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत बजारहरुमा स्थापित पर्यटकीय उत्पादनहरु
३. व्यापक दायरा भएका र स्रोत बजारहरुमा उच्च संभावना भएका पर्यटकीय उत्पादनहरु ।
४. अधिकतम संख्यामा ग्रामीण र शहरी बस्तीहरुलाई जोड्न सक्ने र अन्य गन्तव्यहरु (अन्तर जिल्ला, अन्तर प्रदेशीय र
अन्तर देशीय) पर्यटकीय उत्पादनहरुलाई जोड्न सकिने सम्भावना उच्च भएका ।
५. संघीय सरकारको १०० गन्तव्यहरुको सचू ीमा रहेका गन्तव्यहरु ।
६. प्रदेश सरकारको १०१ गन्तव्यहरुको सचू ीमा रहेका गन्तव्यहरु ।
७. ग्रेट हिमालय ट्रेलद्वारा तय गरिएको मापदण्डहरू परू ा गर्न सक्ने पदयात्रामार्गहरु ।
८. आर्थिक रूपान्तरण र सरं क्षणको लागि उच्च प्राथमिकतामा परे का पर्यटकीय उत्पादनहरु ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय र प्रादेशिक नीति र रणनीतिहरूद्वारा निर्देशित मार्गदर्शनहरु, जस्तै अन्तर्राष्ट्रिय दिगो पर्यटनका
मार्गनिर्देशहरू, राष्ट्रिय पर्यटन रणनीतिक योजना (२०१६-२०२५), सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्रहरुको व्यवस्थापन योजना
र संरक्षित क्षेत्रहरुमा पर्यापर्यटनलाई नियमन गर्ने रणनीति र खाकाहरु ।
१०. साँस्कृतिक, सामाजिक, भ–ू रुपान्तरण, वातावरणीय र जैविक विविधता सवं ेदनशीलता । के ही अपबाद बाहेक, धेरै
पर्यटन क्षेत्रहरुमा सबै खालका पर्यटन उत्पादनहरु पाइन्छन् । छनोट गरिएका सबै पर्यटन उत्पादनहरु परिपथ तथा पदमार्ग
र कुनै स्थान विशेषमा आधारित दबु ै खालका छन् । दईु वा दईु भन्दा बढी मिल्दा जल्दा
ु वा फरक फरक किसिमका
पर्यटकीय उत्पादनहरुको संयोजन गरि विभिन्न पदयात्रा र टूर प्याके जहरु तयार गर्न सकिन्छ । तलको तालिका १० मा
छनौट गरिएका पर्यटन क्षेत्रहरुको प्राथमिकीकरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
तालिका नं १० : छनौट गरिएका पर्यटन क्षेत्रहरुको महत्वको आधारमा पर्यटन उत्पादनहरुको प्राथमिकीकरण
पर्यटन क्षेत्रहरुको महत्वको आधारमा पर्यटन उत्पादनहरुको प्राथमिकीकरण
पर्यटन क्षेत्र
पहिलो
दोस्रो
तेस्रो
चौथो
पाँचौ
छै ठौं
सातौं
पदयात्रा,
तीर्थयात्रा,
सँस्कृति
बिदा मनाउने, पानी र
माईस र
डोल्पा पर्यटन पर्वतारोहण र वन्यजन्तु र अध्यात्म र
कला,
विशेष
नदीमा
क्षेत्र
साहसिक
प्रकृ ति
स्वास्थ्य
इतिहास र
अभिरुची र आधारित व्यवसायीक
भ्रमण
पर्यटन
लाभ
परु ातात्विक खेल
बिदा मनाउने, तीर्थयात्रा, पदयात्रा,
स्कृति कला, वन्यजन्तु र माईस र
मध्य भेरी सँइतिहास
पानी
र
नदीमा
विशेष
र
व्यवसायीक आधारित
अध्यात्म र पर्वतारोहण
पर्यटन क्षेत्र परु ातात्विक
प्रकृ ति
अभिरुची
र
भ्रमण
स्वास्थ्यलाभ रपर्यसाहसिक
खेल
टन
बिदा
मनाउने
,
पदयात्रा,
, सँस्कृति कला, माईस र
मध्य कर्णाली पानी र नदीमा तीर्थयात्रा
ष
वन्यजन्तु र पर्वतारोहण
अध्यात्म
र इतिहास र
व्यवसायीक विशे
पर्यटन क्षेत्र आधारित
अभिरुची
र
प्रकृ ति
र साहसिक
स्वास्थ्यलाभ परु ातात्विक भ्रमण
खेल
पर्यटन
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–जमु ्ला–
सिंजा–
कालिकोट
पर्यटन क्षेत्र

वन्यजन्तु र
प्रकृ ति

सँस्कृति
तीर्थयात्रा,
कला,
अध्यात्म र
इतिहास र
स्वास्थ्यलाभ
परु ातात्विक

बिदा मनाउने,
विशेष
पानी र नदीमा
अभिरुची र आधारित
खेल

हुम्ला–
लिमी–
हिल्सा
पर्यटन क्षेत्र

तीर्थयात्रा,
अध्यात्म र
स्वास्थ्यलाभ

पदयात्रा,
सँस्कृति कला,
पर्वतारोहण
वन्यजन्तु र
इतिहास र
र साहसिक
प्रकृ ति
परु ातात्विक
पर्यटन

माईस र
व्यवसायीक
भ्रमण

पदयात्रा,
माईस र
पर्वतारोहण
व्यवसायीक
र साहसिक
भ्रमण
पर्यटन
बिदा
पानी र
मनाउने,
नदीमा
विशेष
आधारित अभिरुची र
खेल

यसैगरी कर्णाली प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाहरुका लागि सम्भावित पर्यटकीय गतिविधिहरु पहिचान गरिएका
छन् । तलको तालिका ११ मा छनौट गरिएका पर्यटकीय उत्पादनहरुलाई विकास गर्न सकिने सम्भावित पर्यटकीय
गतिविधिहरु प्रस्तुत गरिएको छ।
तालिका नं ११ : छनौट गरिएका परट्य कीय उत्पादनहरुलाई विकास गर्न सकिने सम्भावित पर्यटकीय गतिविधिहरु
ko{6sLo pTkfbgx?
ko{6sLo ultljlwx?
kbofqf, kj{tf/f]x0f / ;fxl;s
ko{6sLo pTkfbgx?
jGohGt', k|s[lt / /f]dfGrs
lgh{g :yfgx?df cfwfl/t ko{6g
pTkfbgx?
kfgL jf gbLdf cfwfl/t ko{6g
pTkfbgx?
tLy{ / cfWoflTds ofqf,
:jf:Yonfedf cfwfl/t ko{6g
pTkfbgx?
;F:s[lt, snf, Oltxf; / k'/ftflTjs
:yndf cfwfl/t ko{6g pTkfbgx?
dfO; / Jofkf/;+u ;DalGwt ko{6g
pTkfbgx?
labf dgfpg], ljz]if cle?rL /
v]n;+u ;alGwt ko{6g pTkfbgx?

kbofqf, kj{tf/f]x0f / lzv/ cf/f]x0f, lxdgbLdf lx+8g], l:s, r§fg cf/f]x0f,
dfpG6]g afOlsË, lxdfnL Dof/fyg, hLk ;kmf/L cflb .
jGohGt', k+IfL / k'tnL cjnf]sg, rf}+/Lsf] tfFtL, of;f{u'Daf l6Kg]x?sf] tfFtL,
le/df}/Lsf] dx sf9\g] ofqf, lxp lrt'jf / h+unL rf}+/L x]g{] ofqf, jGohGt' /
jg:klt kfs{, v'nf lrl8ofvfgf, lxdfnL ;'gufef kbofqf, nfnLu'/fF; kbofqf,
h+un lx+8\g] / jg:kltsf] cWoog .
/f]dfGrsf/L /fkm\l6Ë, sfoflsË, lkml;ª, Sofgf]lgË, 8'Ëfdf ;o/ ug{], kf}8L v]Ng],
gbL lsgf/df /dfpg], aGhL hlDkË cflb .
tLy{ofqf -af}4, lxGb'÷v; / af]g_, pRr lxdfnL :ygfdf ul/g] of]u / Wofg,
k/Dk/fut pkrf/sf ljlwx? -cfDrL, h8La'6L / wfdL emfFs|Lsf] pkrf/ ljlwx?_
cflb .
ufFpsf] e|d0f, x:tsnf s]Gb|x?, :yfgLo x:tsnf l;Sg] / lsGg], ;Dkbf:ynx?
e|d0f, ;fF:s[lts gfr / ;+uLt cjnf]sg, hghflt / ;fF:s[lts ;+u|xfno, :ofpsf]
kmfd{x?, xf]d:6] vfgfsf kl/sf/x?, h}ljs pTkfbgx?sf] cg'ej, d:6f]df ljZjf;
/ wfdL emfFs|L cEof;x? .
a}7s, ;ef ;Dd]ng -dfO;_ ;+u ;alGwt ko{6g pTkfbgx? / Jofkf/ Joj;fo;+u
;DalGwt e|d0f, d]nf dxf]T;jx? .
xfOlsË, b[Zofjnf]sg, 8'Ëf, kf}8L, lkslg, 3f]8fr9\g], ;gaflyË, tftf]kfgLdf
g'xfpg], Sofl;gf], lkmNd agfpg], Kof/fUnfOl8Ë, XofË UnfOl8Ë, x6Po/ a]n'g,
cN6«fnfO6 ljdfg, hLk ;kmf/L, s]ansf/, lhk km\nfPo/ cflb .
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तालिका नं १२ : मा कर्णाली प्रदेशका छनौट गरिएका पर्यटकिय क्षेत्रहरु
र जिल्लाका सम्भाव्य पर्यटकिय गतिविधिहरु
/0fgLlts ko{6g If]qx?
ko{6sLo
ultljlwx?

8f]Nkf]

dWo e]/L

8f]Nkf ?s'd k= Hffh/sf]6

dWo s0ff{nL
;Nofg

;'v{]t

;xh kbofqf
;xfl;s kbofqf
kj{tf/f]x0f
lzv/ cf/f]x0f
lxd gbLdf lx+8\g]
E"f–kfs{sf] e|d0f
pRr kf;x?
l:s
Kof/fUnfOl8Ë
r§fg cf/f]x0f
aGhL
x6 Po/ a]n'g
cN6«f nfO6
dfpG6]g afOlsË
lhk nfOg
hLk ;kmf/L
s]an sf/
/fkm\l6Ë
sfoflsË
Dff5f dfg{]
8'Ëf ;o/
Kff}8L v]Ng]
lgh{g :yfgdf
kbofqf
k+IfL cjnf]sg
jGohGt' cjnf]sg
xf]d:6]sf] cg'ej
Kfmfd{sf] cg'ej
ufFpsf] e|d0f
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/f/f–h'Dnf–l;+hf–
x'Dnf–lnld
sflnsf]6
–lxN;f
sflnsf]6 h'Dnf d'u'
x'Dnf
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/0fgLlts ko{6g If]qx?
ko{6sLo
ultljlwx?

8f]Nkf]

dWo e]/L

8f]Nkf ?s'd k= Hffh/sf]6

dWo s0ff{nL
;Nofg

;'v{]t

P]ltxfl;s /
k'/ftflTjs
:ynsf] e|d0f
;+u|xfnosf]
e|d0f
;fF:s[lts /
;+uLt gfr
x:tsnf
s[lif ko{6g
dlGb/ / d:6f]sf]
e|d0f
a'4laxf/x?sf]
e|d0f
cfWoflTds
ko{6g
Wofg / of]uf
Tfftf]kfgLdf
g'xfpg]
:jf:Yo pkrf/
ko{6g
lzIff ko{6g
o'4 ko{6g
dfO; ko{6g
Joj;foLs
ko{6g
lsgd]n
Sofl;gf]
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b}n]v

/f/f–h'Dnf–l;+hf–
x'Dnf–lnld
sflnsf]6
–lxN;f
sflnsf]6 h'Dnf d'u'
x'Dnf

४.४ छनौट गरिएका पर्यटकीय उत्पादन र गतिविधिहरुको विवरण
४.४.१ पदयात्रा, पर्वतारोहण
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यस पर्यटकिय क्षेत्रका प्रमख
ु पर्यटन उत्पादनहरुमा पदयात्रा, शिखर आरोहण (५,००० देखि ७,००० मिटर सम्म),
पर्वतारोहण (७,००० मिटर भन्दा माथि) र हिम नदीमा हिडं ् ने, स्की, जीप सफारी जस्ता अत्यन्त साहसिक गतिविधिहरू सामेल
छन् । नेपालको हिमालय श्रृंखलामा १३१० वटा शिखरहरु पहिचान गरिएको छ भने ३२६ वटा आरोहणका लागि खोलिएका
छन् । नेपाल पर्वतारोहण सघं ले कर्णाली प्रदेशमा कम्तीमा २२ चचु रु ाहरू खोल्न सझु ाव दिएको छ, जसमा ह्कु टी (६३६४ मि.),
चांङ्गला (६५६३ मि.), गर्जा
ु हिमाल (७१९३ मि.), नाला कांकर (६०६२ मि.), जगदल
ु ा शिखर (६५५६ मि.), कागमरा
शिखर (५९६० मि.), कान्दे हिउंचल
ु ी (६६२७ मि.), कन्जेरालावा (६६१२ मि.), कांजीरोबा (मखु ्य चचु रु ो, ६८३८ मि.),
पताराशी हिमाल (६४५०मि.), शे शिखर (६१३९ मि.), त्रिपरु ा हिउं चल
ु ी (६५६३ मि.) आदि ।
हाल, थोरै एजेन्सिहरुले मात्र साइपाल हिमालको आधार शिविर र पथु ा हिमाल क्षेत्रलाई पर्वतारोहण र स्की को लागि प्रवर्द्धन
गरिरहेका छन् । डोल्पाको मैकोट र छर्का क्षेत्र, जमु ्लाको पातारासी क्षेत्र, टंगे र दार्मा क्षेत्र, लिमी उपत्यका र सैपाल आधार
शिविरलाई शिखर आरोहण, हिम नदीमा हिडं ् ने र स्कीइगं का लागि प्राथमिकताका साथ छनौट गरिएको छ । कर्णालीको स्वच्छ
प्राकृ तिक वातावरण सहितको भौगोलिक विशेषताहरुले गर्दा पदयात्रा कर्णाली प्रदेशका लागि सबैभन्दा महत्वपर्णू पर्यटन
गतिविधि मानिन्छ । तीन प्रकारका पदयात्रामार्गहरु चयन गरिएको छ ।
(क) अत्यन्त साहसिक पदयात्रा मार्ग
ग्रेट हिमालय ट्रेलले जोडेका पदयात्रामार्गहरु (उपल्लो ग्रेट हिमालय ट्रेल) र यस पदयात्रामार्गसँग शाखा पदमार्गको रुपमा
प्रस्ताव गरिएका उपल्लो डोल्पा, जमु ्ला, मगु ु र हुम्लाका पदयात्रा मार्गहरु पर्दछन् । सबैभन्दा साहसिक पदमार्गहरुको रुपमा
लिइने यी पदयात्रा मार्गहरु खास गरि उच्च हिमाली भेग र हिमालयन पर्वतमालाको वारपारका सन्द
ु र दृश्यहरुले भरिपर्णू ,
साहसिक उच्च पासहरु र खर्क भएर जान्छन । कुनै सडकले नछोएका र होटल लजहरु नपाइने भएकाले क्याम्पिङ्ग गर्नुपर्ने र
हिँउ चितवु ा र कस्तुरी मृगको मखु ्य वासस्थान तथा ऐतिहासिक बौद्ध र बोन बिहारहरु, मन्दिरहरू, पवित्र स्मारकहरू र
ऐतिहासिक ननू को व्यापार गरिने पदयात्रामार्गहरु हुन् । यी पदयात्रामा आवास र खानपिनका लागि क्याम्पहरुका साथै के ही
स्थानहरुमा होमस्टे र मन्दिर र बिहारहरुमा भरपर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता पदयात्रामार्गहरुमा जाने पर्यटकहरुको मखु ्य उद्देश्य अत्यन्तै
साहसिक यात्रा, चनु ौती, शारीरिक व्यायाम र स्वच्छ प्रकतिको जीवन पर्यन्तको अनभु व सँगाल्ने हुने गर्दछन् ।
(ख) साहसिक पदयात्रा मार्ग
ग्रेट हिमालय ट्रेलले जोडेका पदयात्रामार्गहरु (मध्य र तल्लोग्रेट हिमालय ट्रेल) तल्लो डोल्पा, जमु ्ला, मगु ु र हुम्ला तथा
रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख र कालिकोटका शाखा पदमार्गको रुपमा र छोटा परिपथहरुको रुपमा प्रस्ताव गरिएका पदयात्रा
मार्गहरु यस समहू मा पर्दछन् । थप्रैु साँस्कृतिक परिपथहरु, तीर्थयात्राका मार्गहरु तथा प्रकृ ति, वन्यजन्तु र निर्जन स्थानहरु
समेटिएका पदमार्गहरु यस समहू मा पर्दछन।् यी साहसिक पदयात्रा मार्गहरु खास गरि उच्च हिमाली भेगको तल्लो भाग र
महाभारत श्रृंखलाको उपल्लो भेगका साँस्कृतिक हिसाबले समृद्ध गाँउहरु, पवित्र तीर्थस्थलहरु र जैविक विविधतापर्णू र
हिमालय श्रृंखलाका मनोरम दृश्यहरु देख्न सकिने सन्द
ु र पाटनहरु (खर्क र साना उपत्यकाहरु) भएर जान्छन् । पदयात्रीहरुले
प्याराग्लाइडिङ्ग, स्कि, मेला महोत्सवहरु र वन्यजन्तु तथा चराहरुको अवलोकन गर्ने पर्यटनका गतिविधिहरु सँगसंगै रमाइलो
र साहसिक पदयात्राको अनभु व गर्न पाँउछन् । पर्यावरण मैत्री लजहरु, टि हाउसहरु, होम स्टे, फार्मस्टे, होटल लजहरु र गेष्टहाउस
जस्ता विविध प्रकारका आवास सवु िधाहरु यी पदमार्गहरुमा विकास गर्न सकिन्छ । यस्ता पदयात्रामार्गहरुमा जाने पर्यटकहरुको
मखु ्य उद्देश्य शारीरिक व्यायाम, स्वच्छ प्रकुतिको आनन्द लिने र नयाँ कुराहरु सिक्ने हुन् ।
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नक्शा ४ : उपल्लो, मध्य र तल्लो ग्रेट हिमालय ट्रेललाई जोडिने प्रस्तावित नक्शा

(ग) सहज पदयात्रा मार्गहरु
सर्
ु तखे , सल्यान खलङ्गा, चौरजहारी, राकम, जमु ्ला खलङ्गाका वरपर रहेका सहज पदमार्गहरु यस समहू मा पर्दछन् ।
यस्ता सहज पदमार्गहरु प्रायः भावर र सिवालिक जंगल र महाभारत श्रृंखला भएर जान्छन् । धेरैजसो पदमार्गहरु प्रमख
ु पर्यटकीय
के न्द्र र हिल स्टेशनमा शरुु र अन्त्य हुन्छन् । यस्ता सहज पदमार्गहरु कही कही निर्जन स्थानहरु र मनोरम वन तथा खल्ला
ु चौर
वा खर्क भएर पनि गएका छन् । यी पदमार्गहरु के टाके टीहरु, बृद्ध र सामान्य अशक्तता भएका पर्यटकहरुका लागि उपयक्त
ु हुन्छन् । यस्ता
पदमार्गका के ही खण्डहरु एक दिने हाइकिङ्गका लागि उपयक्त
ु हुन्छन् । यस्ता पदमार्गहरुको बारे मा सहजै सचू नाहरु पाइन्छ र
नजिकै का भ्युप्वाइन्ट, तीर्थस्थलहरु, साँस्कृतिक गाँउहरु, बिदा मनाउने स्थानहरु, ताल तलैया, वनजंगल र गफ
ु ा आदिसँग
जोडिएका हुन्छन् । विभिन्न बिदा मनाउने, साँस्कृतिक र तीर्थयात्राजाने पदमार्गहरु यस समहू अन्र्तगत छनौट गरिएका छन् । यस्ता
पदयात्रामार्गहरुमा जाने पर्यटकहरुको मखु ्य उद्शदे ्य साथीभाइहरुसँग घल
ु मिल हुन,े सँस्कृति बझु ्ने र नयाँ कुराहरु सिक्ने हुन् ।
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१. प्रादेशिक स्तरका पदयात्रामार्गहरु तलको तालिका १३ मा दिइएको छ ।
तालिका नं १३ : प्रादेशिक स्तरका छनौट पदयात्रामार्गहरुको सचि
ू
s|=;=

kbofqfdfu{sf] gfd

!

u|]6 lxdfno 6«]n– pkNnf]
s0ff{nL cToGt ;fxl;s_

@

u|]6 lxdfno 6«]n– s0ff{nL–
dWo

#

u|]6 lxdfno 6«]n– s0ff{nL–
tNnf]

$
%

Tffn b]lv tfn;Ddsf]
kbofqfM tNnf] -/f/ftfn
b]lv kmfSz'08f] tfn;Dd
kbofqfdfu{
Tffn b]lv tfn;Ddsf]
kbofqfM pkNnf]

d'Vo ljz]iftfx? / :yfg
d':tfË–5sf{ ef]6–wf] tf/fk–;fNbfË -HofGtf nf jf ltGh] x'+b}_ jf wf] tf/fk–
kmf]S;'G8f] – z] uf]Daf– ljh]/–kmf]–k'+u vs{–RofG8L vf]nf–tfsnfvf]nf–Rofuf]{ nf–
lzn]Grf}/f vs{–d'u'–tfsnfrf}/–v6fËrf}/–tfks]vs{–/ lnË–sfrL{Ë–rf+UjfyfË
-lzv/ eGbf k/_– u'Dafofs–tfS5]–yf]lnË–xNhL–ltn–lxN;f–of/L–t'dsf]6–
d'r'–;}kfn cfwf/ lzlj/
9f]/kf6g–d}sf]6–hf+ª nf–b'g}–;'lnuf9–kmf]S;'G8f]–k'Udf] ufpF–sfudf/f nf–
sfOuf+pF–x'l/sf]6–5f]tf{dfp/ nfUgf kf; -#())ld_–h'Dnf– gf}/L3f6 -8fFkm] n]s
#()) x'+b}_, ‰of/Luf+p -3'rL{ nfUgf kf; -#$$& ld_–/f/f tfn -@(*^ ld_ –
udu9L–r+v]nL n]v–;fs]{3f6–vk'{gfy–l;dsf]6 .
9f]/kf6g–u'l/Nnf 6«]n–?s'dsf]6–hGtLa;] n]s–d'l;sf]6–:of/km'{ tfn–emnfuf]7–
:ofnf–l;:g] lxdfn cfwf/ lzlj/–sF8f bx–lrlqkf6g uf]tfdsf]6–tNn'au/–gnuf8–
af/]sf]6–s'z]–h'gLr9]–ltnfu'kmf–kfrfn em/gf–/f;sf]6–g/xl/gfy–s}nfz vf]nf–
;fFkm]au/–vKt8 /fli6«o lgs'~h .
b'g}–lqk'/fsf]6 / b'g}–;'lnuf9–sfUgL–5]Ksf–/]rL– kmf]S;'G8f]–l/Udf] ufpF kmf]–
;'Gb'jf–sfu]gL– lns'–sfO{uf+j–rf]/tf/dp/]–nugf kf; -#()) ld=_ – h'Dnf–
gf}/L3f6 -8fFkm] n]s #()) x'+b}_–‰of/Luf+p 3'rL{ nfUgf kf; -#$$& ld_–/f/f
tfn -@(*^ ld_
/f/f tfn–udu9L–ltof/–tfSnf–kmf]–ljh]/–z] uf]Daf–kmf]S;'G8f] tfn–g'dfnf nf /
afunf nf–wf] t/fk–5sf{–d':tfË l;dfgf .

४.४.२ वन्यजन्तु, प्रकृति र निर्जनस्थानमा आधारित पर्यटकीय उत्पादन
यस्ता पर्यटकीय उत्पादनहरु विशिष्ट अभिरुचि भएका पर्यटकहरुका लागि हुन् (नक्सा ४) । यस समहू अन्र्तगत छनौट
गरिएका उत्पादनहरु निम्नानसु ार छन् ।
(क) वन्यजन्तु अवलोकन
हिउँचितवु ा अवलोकन यात्रा कर्णाली प्रदेशको एक प्रमख
ु पर्यटकीय उत्पादन भएकाले डोल्पाका छार्का भोट, धो
फोक्शुण्डो लेक खण्ड, धो ताराप सालदाङ्ग खण्ड, तिन्जे सालदाङ्ग खण्ड, सालदाङ्ग शे गमु ्बा खण्ड, सालदाङ्ग विजेर
खण्ड, विजेर फो-पङु ् ग खर्क खण्ड, मगु क
ु ो मगु मु कारमारिङ्ग क्षेत्र र काङ्ग ला गोरख हिमाल र हुम्लाका चाङ्गला र लिमी
उपत्यका यस अन्र्तगत छनौट गरिएका छन् । हिउँ चितवु ा देखिन मखु ्य ठाँउहरु हिँउ चितवु ा र यसले शिकार गर्ने जनावरहरु,
स्थानहरु र क्यामेरा ट्रर्यापि
् ङ्ग र रे डियो कलरिंग जस्ता वैज्ञानिक प्रविधिहरुको प्रयोग गरि पहिचान गरिन्छ । स्थानीय चौरी, भेडा
र जंगली बाख्रा पाल्नेहरु र परम्परागत शिकारीहरुलाई लागि विज्ञ गाईडको रूपमा प्रयोग गरिनेछ । प्राचीन मठहरु, समृद्ध बौद्ध
र बोन सँस्कृति र चाडपर्व, चौंरीको ताँतीका साथै मौसमी यार्सागमु ्बा टिप्ने समय पर्यटकहरूका लागि अन्य आकर्षणहरु हुनछे ।
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नक्शा ४: कर्णाली प्रदेशका वन्यजन्तु, प्रकृति र निर्जनस्थानमा आधारित पर्यटन उत्पादन

कस्तूरी मृग (कस्तुरी), हाब्रे, नाउर, झारल लगायतका धेरै लोपोन्मुख र प्रख्यात स्तनधारी वन्यजन्तुहरुको अवलोकनका
लागि ग्रेट हिमालयन ट्रेल (मध्य र तल्लो) र वरपरका धेरै पदमार्ग, परिपथहरु र स्थलहरुको विकास गरिनेछ । छार्खा भोट
(ढाँडगाँउ), फोक्सुन्डो ताल, चित्रि पाटन, बारे कोट-कुसे पाटन र महावाई र रानीखर्क क्षेत्रहरूमा नाउर र झारलको प्रवर्द्धनमा
विशेष ध्यान दिइनेछ । यसैगरी चित्री पाटन, बारे कोट (कुसे-महावाई पाटन, भण्डार बन र पचाल झरना र रारा ताल क्षेत्रमा हाब्रे
मखु ्य पर्यटकीय उत्पादन हुनेछ।रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज र नेप्का-लेप्चाचौर लेक-चगं खेली लेक क्षेत्रमा कस्तूरी मृगको प्रमख
ु
उत्पादन हुनेछ । जंगली चौंरी हेर्नका लागि लिमी उपत्यका एक मात्र क्षेत्र हुनेछ । वन्यजन्तु अवलोकन गर्ने गतिविधिलाई अन्य
बिदा मनाउने र शैक्षिक पर्यटनका गतिविधिहरू जस्तै जडिबटु ी अध्ययन, पक्षी
ं अवलोकन, प्याराग्लाइडिङ्ग, बाइकिङ्ग, योग
र ध्यानहरुसँग जोडेर प्याके ज तयार गरिनेछ । यस्ता क्षेत्रहरुलाई निर्जन वा प्रकृ तिक पदमार्गहरु र परिपथहरु मार्फ त जोडिनेछ ।
कर्णाली र भेरी नदी कोरिडोर, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, राकम-महाब-ु महवाई*भण्डारबन जंगलहरुलाई रै थाने र बसाई सराई
गरे र आउने चराहरुको अवलोकन गर्ने स्थानहरुको रुपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । जाजरकोटको नालगड क्षेत्र र जमु ्लाको तिला नदीको
बहाव क्षेत्रपनि गिद्ध अवलोकनका लागि प्रवर्द्धन गरिनेछ । चरा अवलोकनलाई बबई उपत्यका, घोडाघोडी ताल र बर्दिया
राष्ट्रिय निकुञ्जसँग प्याके जको रुपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । लोपोन्मुख र स्थानीय प्रजातिहरु लगायत प्रशस्त वनस्पति र जीवजन्तु
पाइने क्षेत्रहरुलाई पशपु ंक्षी तथा वनस्पतिको उद्यान र खल
ु ा चिडियाखानाको रूपमा प्रवर्द्धन गर्नका लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।
उच्च गणु स्तरको यार्सागमु ्बा पाइने क्षेत्रहरू जस्तै डोल्पाका छार्का भोट क्षेत्र, टाक्सी क्षेत्र (धो ताराप), छोइला र ज्यान्ता
ला क्षेत्र, सागर-शे गमु ्बा क्षेत्र, फुलबारी-क्रिस्टल पर्वत क्षेत्र, निशिङ्गयान लाझोङ्गपाला क्षेत्र, रुकुम पश्चिमको सिस्ने हिमाल
आधार शिविरलाई पदयात्रा र अन्य विशेष अभिरुचिका पर्यटन गतिविधिहरुसँग जोडिने छ । यार्सागमु ्बा संकलनलाई फिल्म र
बृत्तचित्र छायाँकन र अनसु न्धानमा आधारित गतिविधिहरूसँग जोडिनेछ । रुकुम पश्चिमको स्यार्पुताल, चित्रिपाटन क्षेत्र,
जाजरकोटको नलगाड क्षेत्र र कालिकोटको कालिका महवाईलाई भीरमौरीको मह संकलन गर्ने स्थानहरुको रुपमा प्रवर्द्धन
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गरिनेछ । माथिल्लो डोल्पो क्षेत्र, हिमालय श्रृंखलाको अर्ध मरुभमू ी जस्तो उच्च समस्थली, उच्च पासहरु, हिमनदी, गल्छी र
हिम शिखर सहितका भौगोलिक बिशेषताहरुलाई पनि भगू र्भीय पार्क को रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । त्यस्तै चख
े ी लेक र बहरादेव कै लाश
ं ल
दर्शन द्वार (भ्यूदल्ला
ु ) का अनौठा भगू र्भीय सरं चनाहरुलाई पनि भौगर्भिक पार्क हरुको रूपमा विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ । यी पार्क हरू
फिल्म तथा बृत्तचित्र छायाँकनका लागि पनि सन्द
ु र स्थानहरु हुन।् रारा ताल, फोक्सुन्डो ताल, स्यार्पु ताल, कुपिन्डे दह र अन्य
हिमतालहरु जस्तै हुम्लाको चगंु सा ताल, पचं मख
ु ीलाई मनोरञ्जन र निर्जनस्थानको अनभु वका लागि प्रवर्द्धन गरिनेछ । तालको
वरपर हिडं ् ने, चरा अवलोकन, माछा पालन र परम्परागत उपचार, पतु ली अवलोकन, फोटोग्राफी, चलचित्र छायांकन,
वातावरणीय मैत्री नौकाविहार आदि तालहरुमा गर्न सकिने गतिविधिहरु हुन् ।
तालिका नं १४ : कर्णाली प्रदेशको वन्यजन्तु, प्रकृति र निर्जनस्थानमा आधारित छनौट गरिएका परट्य न उत्पादनहरुको सच
ू ी
lhNnf
8f]Nkf
?s'd klZrd
Hffh/sf]6
;'v{]t
b}n]v
sflnsf]6
h'Dnf
d'u'
x'Dnf

ko{6g kl/ky, kbdfu{ / :yn
kmf]S;'G8f] tfn, kof{ ko{6g / labf dgfpg] s]Gb|,5fsf{–wf] tf/fk–kmf]S;'G8f] tfn– z] – ;fnbfË– ljh]/
If]qsf lxpF+ lrt'jf cjnf]sg ug{] kbofqf dfu{,5fsf{ If]qsf gfp/ / emf/n cjnf]sg ug{] ofqf, Wff]
tf/fk–kmf]S;'G8f] tfn –z] –;fnbfË ef}u{les kfs{
lrlqkf6g–l;:g] lxdfn cfwf/ lzlj/ xfa|] / gfp/ kbofqfdfu{, Dff}/fvs{ kof{ko{6g / h}ljs ljljwtf
;+/If0f s]Gb,| Nfdsfg] u'kmf If]q kof{ ko{6g ljsf;
h'lgrfFb]–s'z]–af/]sf]6–gnuf8 kf6g jGohGt' If]q, h8La'6L / km'n km'Ng] jg:klt cjnf]sg ofqf
-xfa|], gfp/, emf/n, u}/ sfi7 ag k}bfjf/, nflnu'/fF; / vs{x?, eL/df}/Lsf] dx sf9\g] -gnuf8 If]q_
sfFs|] laxf/sf] v'nf jGohGt' pBfg, ;ft tn] u'kmf -n]s a]l; ufFpkflnsf_, 8'Ëf;o/ / dgf]/+hg s]Gb|,
Af/fx tfn 8'Ëf;o/ / labf dgfpg] :yn, a/fx tfn ufFpkflnsf
/fsd If]q dT:okfng / kof{ ko{6g s]Gb|, dxfa' nfnLu'/fF; If]q / aGohGt' cjnf]sg kbdfu{ .
dfGdf÷gfUdf–krfn em/gf–r'nL dflnsf lzv/–/f/ftfndf labf dgfpg] / jGohGt' cjnf]sg ug{]
kbdfu{, dxjfO{ kf6g If]qsf] v'nf hl8a'6L jg:klt ;+u|xfno, ltnf u'kmf
jGohGt' kl/ky -lnlkn]s–b]pnL–s]bf/gfy–:ofpn]–hnhnf_, e08f/ jg k|s[lt kof{ kbdfu{ Mxfa|],
s:t'/L, emf/n, gfp/, efn', b]jbf/sf] jg, ef]hkqsf] jg, tfn tn}of, kf6g, k|fs[lts e'b[Zo,
Tfftf]kfgL–bfg];fFu' h}ljs dfu{,
/f/ftfnsf /}yfg] lxpFb} 6«fp6 cjnf]sg, /f/f /fli6«o lgs'+h k+IfL / jGohGt' cjnf]sg -xfa|], s:t'/L
/ k|jf;L r/f_, d'u'd sf/df/f]Ë If]q lxp+F lrt'jf cjnf]sg
s:t'/L dfu{ M dfuf]{/–;'gkf6L–ltA;L–?UofgL–tf]/fdf6f–y'd– wf}nfkfgL, kljq lgh{g kbdfu{ -l;dsf]6–
lnld– nfKrf kf;_, afXb]j s}nfz Eo'4f/ / r+v]ln e"ue{ kfs{ .

४.४.३ जल र नदीमा आधारित पर्यटकीय उत्पादनहरु
नेपालकै सबैभन्दा लामो नदी बिना रुकावट निर्जन स्थानबाट बग्ने रमणीय कर्णाली नदीमा विश्व स्तरका पानीमा आधारित
विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिहरु प्रस्ताव गरिएका छन।् मौसमी र वर्षभरि नै रय् ाफ्टिङ गर्न सकिने रुटहरु कर्णाली र भेरी नदीमा
छनौट गरिएका छन् । यसबाहेक, एक वा आधा दिन देखि धेरै दिनसम्म गर्न सकिने रय् ाफ्टिङका प्याके जहरु प्रवर्द्धन गरिने छ ।
यस्ता रय् ाफ्टिङका प्याके जहरुलाई साँस्कृतिक र तीर्थयात्रा गर्ने सकिने लिमी उपत्यका, यालबाङ्ग गमु ्बा, रलिङ्ग गमु ्बा,
बाह्देव कै लाश दर्शन, भर्गू भ पार्क , चख
े ी लेक, रारा ताल, पचाल झरना, पंचकोशी सम्पदा परिपथ, गोठीकाँडा र सिद्धपाइला
ं ल
आदि र फोक्शुण्डो ताल, स्यार्पुताल, बारे कोट पाटन, जाजारकोट जगतीपरु दरबार, खलङ्गा आदि भेरी नदीका बहाव क्षेत्रमा
अवस्थित पर्यटकीय के न्द्रहरुका साँस्कृतिक होमस्टे अनभु व, स्थानीय खाना र फलफुल, हस्तकलाका सामग्रीहरु, छोटो
हाइकिङ्ग, गाउँको भ्रमण गर्ने पैदल यात्रा आदिसँग जोडिने छन् । कायाकिङ्गलाई सबै प्रमख
ु नदी र सहायक नदीहरुमा एकल
तथा रय् ाफ्टिङको परिपरू क गतिविधिका रुपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । कर्णालीको उपल्लो खण्ड (हिल्सा-मचु -सल्लीबजार-खार्पुनाथ
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र सल्लिसल्ला) र भेरीको उपल्लो खण्ड (लसिकाप-सहरतारा-दनु ै–त्रिवेणी–नलगाडा चिसापानी) लाई अत्यन्त साहसिक
कायाकिङ्गको प्रवर्द्धन गरिनेछ भने भेरी नदीका अन्य सहायक नदीहरु छार्का तल्सी
ु खोला, सल
ु ीगाढ (फोक्शुण्डो) जगदल्ला
ु
खोला, नलगाड नदी, सानी भेरी, बबई तथा कर्णाली नदीका सहायक नदीहरु चवु ा खोला, टाग्ची खोला, सल्ली खोला, मगु ु
कर्णाली, तिला कर्णालीमा सबै मौसम र एकल कायाकिङ्ग गन्तव्यहरुको रुपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
कर्णाली, भेरी र सेती नदीहरु अन्तराष्ट्रिय रुपमा नै फिसिङ र एङ्गलिङ्गका लागि महत्वपर्णू गन्तव्यहरुको रूपमा परिचित
छन् । त्यसैले फिसिङका लागि महत्वपर्णू स्थलहरु जस्तै ठूलीगाढ (सर्
ु तखे , कर्णाली), राकम (दैलेख), छे टाचौर (जाजरकोट)
र अन्य सम्भावित स्थलहरुलाई महाशिर र ट्राउट (असला) माछा मार्ने र एङ्गलिङ्ग गन्तव्यको रुपमा प्रवर्द्धन बढुवा गरिनेछ ।
कर्णालीमा दईु वटा अत्यधिक क्यानोनिंग साइटहरूको विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ, जहाँ सबैभन्दा लामो क्यानोनिंग पनि समावेश
छ । जगदल्ला
ु खोलामा, मगु ु कर्णालीका स्थानहरुमा पनि खोजी र बढि प्रचार गरिनेछ । यसैगरी राराताल, हिमा नदी, मगु ु
कर्णाली, तिला कर्णाली एवम् उच्च खण्डहरुको अन्य सहायक नदीहरुलाई उच्च हावा पानीको माछा अवलोकन गर्न सकिने
एक प्रमख
ु के न्द्रको रुपमा प्रवर्द्धन गरिने छ ।
नक्शा ५ : कर्णाली प्रदेशका पानीमा आधारित पर्यटन उत्पादनहरु
कर्णालीका दईु वटा अत्यधिक रोमांचकारी क्यानोनिंग स्थलहरु, सबैभन्दा लामो पचाल झरना (कालिकोट) र सबैभन्दा
ठूलो फोक्शुण्डो झरना (रिग्मो गाँउ)लाई विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ।अन्य स्थानहरु जस्तै ताराप र छार्का खोला (ठूली भेरीका
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लासिकापमा मिल्ने मखु ्य सहायक नदीहरु), जगदल्ला
ु खोला, मगु ु खोला र हुम्लाका अन्य स्थानहरुको पनि थप खोजी र
प्रवर्द्धन गरिनेछ । सर्
त
खे
को
चौक
ने
प
च
प
र
ी-बराहताल
खण्डमा वातावरण मैत्री (बिजल
ु
ु ं ु
ु ीको र आवाज नआउने) जेटबोट
संचालनमा ल्याइने छ र अनमु ति दिएको खण्डमा भेरी नदीको डाइभर्सनमा प्रस्तावित बाँधको निर्माण गरिने स्थानमा पनि
जेटबोट संचालनमा ल्याइने छ । पंचपरु ीको चौकुनेमा काठको डुङ्गाहरुको प्रवर्द्धन गरिनेछ।रारा, स्यार्पुताल र कुपिण्डे दहमा
बहनाले खियाउने डुङ्गाहरुको प्रवर्द्धन गरिनेछ।फोक्शुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र स्थानीयहरुले अनमु ति दिएको खण्डमा फोक्शुण्डो
तालमा पनि बहनाले खियाउने डुङ्गाहरुको प्रवर्द्धन गरिनेछ।
(क) प्रदेश स्तरीय राफ्टिङ र कायाकिङरुटहरु तल तालिका १५ मा दिइएको छ ।
तालिका नं १५ : कर्णाली प्रदेशका छनौट गरिएका प्रदेश स्तरीय पानीमा आधारित पर्यटन उत्पादनहरु
s|=;=

ko{6g pTkfbgsf] gfd

d'Vo ljz]iftfx? / :yfgx?

!

s0ff{nL gbLdf cToGt
;fxl;s 8'Ëf ofqf

vfk{'gfy–sjf8L If]q–;NnL ;Nnf -d'u' s0ff{nL / x'Dnf s0ff{nL ;+ud_–lklnrf}/
-afh'/f_–lht]uf8 -s0ff{nL–tLnf ;+ud_–lv8\uLHo'nf–/fsd–tNnf] 9'Ë]Zj/–bf]efg–s0ff{nL–;]tL ;+ud_–7'lnuf8 df}/Lag–3f6uf+p–;f]N6f–lr;fkfgL .

@

s0ff{nL gbLdf sfoflsË

lxN;f–d'r'–ofnafË–;NnLahf/–vfk{'gfy– ;s]{uf8–sfj8L If]q–;NnL ;Nnf–
lklnrf}p/– lht]u9–lv8\uLHo'nf–/fsd–tNnf] 9'Ë]Zj/–7"nLuf8–;f]N6f–lr;fkfgL .

#

e]/L gbLdf cToGt
;fxl;s /fkm\l6Ë

$

e]/L gbLdf sfoflsË

dgdfO{ au/– 8NnL gnuf8–l/Dgf–d6]nf rf}/hxf/L–s'8"–;fGkLKn] –dx]ns'jf–
/fgL3f6– hfd'–3f6uf+p–;f]N6f .
5fsf{–nl;sfk–;xtf/f–b'g–} ;'lnuf8–lqj]0fL–k/Lau/–dGdfO{ au/–bNnL gnuf9–l/Dgf–
df6]nf / rf}/hxf/L–s'8–" ;fGkLKn]–dx]ns'gf– /fgL3f6– hfd'–3f6uf+p–;f]N6f–lr;fkfgL .

४.४.४ तीर्थयात्रा, अध्यात्मिकता यात्रा र स्वास्थ्यलाभ सम्बन्धी पर्यटन उत्पादन
(क) बौद्ध र बोन सम्पदामा आधारित तीर्थयात्रा र अध्यात्मिक यात्रा
लम्बि
ु नी विकास कोष र नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरे का बौद्ध परिपथ मध्ये एक “कै लाश मानसरोवर जाने ओम मानी पद्मे
हम परिपथ“ कर्णाली प्रदेशको मखु ्य आकर्षण हुनेछ । लम्बि
ु नीबाट शरुु हुने यो परिपथ कपिलवस्तु, सर्
ु तखे काँक्रे विहार, दल्लु
ु
पंचकोशी धार्मिक धाम, मानमा देवल स्तूप, जमु ्ला ददु ल
ु चैत्य, सिन्जा प्राचीन साँस्कृतिक उपत्यका, रारा ताल, खार्पुनाथ,
रलिङ्ग गोम्बा तीर्थस्थल, यालबाङ्ग बिहार, हल्जि गमु ्बा, तिल गमु ्बा, हुदँ ै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको कै लास
मानसरोवर सँग जोड्छ । यसका साथै यसै क्षेत्रको नेपाल सरकारले प्रस्ताव गरे का अर्को बौद्ध परिपथ “डोल्पो बौद्ध र बोन
सम्पदा परिपथ“ बौद्ध र बोन अनयु ायीहरूको तीर्थयात्राको लागि प्रमख
ु परिपथ हुनेछ।दनु ै वा छार्का भोट क्षेत्रबाट सरुु हुने यो
परिपथ धो ताराप, तिन्जे, साल्दाङ्ग, शे गोम्बा र क्रिस्टल माउन्टेन, विजेर, तियार गोम्बा (मगु मु कार्मारोङ्ग, गमगाढी, ददु ल
ु
चैत्य (जमु ्ला), काईगाँउ (डोल्पा), पगु ्मो गाँउ र रिग्मो गाँउ (फोक्शुण्डो) हुदै अन्त्यमा दनु ैमा समाप्त हुन्छ ।
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नक्शा ६ : कर्णाली प्रदेशका तीर्थयात्रा, अध्यात्मिक्ता र स्वास्थ्यलाभमा आधारित पर्यटन उत्पादनहरु

यी दईु परिपथहरूलाई प्रमख
ु उत्पादनहरुको रूपमा प्रवर्द्धन गर्नुका साथै सम्भावित बजारहरुलाई लक्षित गर्दै अन्य विभिन्न
उपपरिपथहरुको पनि प्रवर्द्धन गरिनेछ । धो तराप (रिबो भमु ्पा बिहार, गरुु रिन्पाछे गफ
ु ा र बोन बिहारसँगसँगै) र हुम्लामा नाम्खा
ख्युङ्गजोङ झोङ्गगमु ्बा र यालबाङ्गको आनी गमु ्बालाई बौद्ध शिक्षा, ध्यान र बौद्ध धर्मको ज्ञानका लागि एक उत्कृष्ट के न्द्रको
रूपमा विकसित गरिनेछ । यसै गरी डोल्पाको पगु ्मो गाउँलाई बोन शिक्षा, ध्यान र ज्ञानका उत्कृष्ट के न्द्रको रूपमा विकसित
गरिनेछ । शे महोत्सव जस्ता विभिन्न चाडपर्व र मेलाहरुको पनि प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
(ख) हिन्दु/खस सम्पदामा आधारित तीर्थयात्रा र अध्यात्मिकता
कै लाश मानसरोवर भ्रमण गर्न चाहने भारतीय र नेपाली हिन्दु तीर्थयात्रीहरु कर्णाली प्रदेशका महत्वपर्णू तीर्थस्थलहरु जस्तै
काँक्रे विहार, पंचकोशी धार्मिकधाम र सम्पदा परिपथ, कालीकोटका मालिका मन्दिरहरू, जमु ्लाको चन्दननाथ मन्दिर,
सिन्जाको कन्कासन्द
ु री, मगु क
ु ो छायानाथ, र हुम्लाको खार्पुनाथ प्रति पनि आकर्षित हुनेछन् । त्यस्तै डोल्पाको बाला त्रिपरु
सन्द
री
मन्दिर
र
व्यास
ऋषि
आश्रम मसु ्ताङ्गको मक्ति
ु
ु नाथ मन्दिर र तिब्बत, चीनको मरीम ला मार्फ त कै लास मानसरोवरसँग
जोडिने छन।् यी ठाउँहरूमा भ्रमण गर्दा कै लाशजाने तीर्थयात्रीहरुलाई उचाईमा जाँदा हुने समस्या पनि कम हुनेछ।कर्णाली नदी
करिडोर राजमार्ग हुदँ ै कै लास मानसरोवर जाने तीर्थयात्रालाई ध्यानमा राख्दै चारनाथ धाम परिपथः चन्दननाथ (जमु ्ला),
छायानाथ (मगु )ु , खार्पुनाथ (हुम्ला) र खोजेरनाथ (ताक्लाकोट, तिब्बत चीन) लाई विशेष प्याके ज र राम्रो पर्वा
ू धार सहित
भारतीय र नेपाली तीर्थयात्रीलाई लक्षित गरिनेछ।यसैगरी, मालिका मन्दिरहरू र पवित्र मस्टो स्थलहरुलाई नेपाली र भारतीय
तीर्थयात्रीहरूको माझमा परिपथको रूपमा तथा आध्यात्मिक स्थलको रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ।डोल्पा, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट,
सर्
ु तखे , जमु ्लामा अवस्थित १२ भाई मस्टोहरुलाई झाँक्री र मस्टो देवताका आध्यात्मिक उपचारसँग जोडेर मस्टो परिपथको
विकास गरिनेछ।यसैगरी रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट, जमु ्ला र मगु क
ु ा ९ वटा मालिकाहरुलाई जोडेर मालिका
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परिपथको विकास गरिनेछ।सर्
ु तखे को देउती बज्यै मन्दिर, सल्यानका त्रिवेणीधाम र खैराबाङ्ग भगवती मन्दिर, रुकुमको डिग्रेसाई
कुमारी भगवती मन्दिर र जाजरकोटको शिवालय मन्दिर र अन्य महत्वपर्णू धार्मिक स्थलहरुलाई सौन्दर्यीकरण गरे र प्रवर्द्धन
गरिनेछ।पवित्र हिमाली भभू ाग, काँक्रेविहार, छायानाथ मन्दिर, रलिङ्ग गमु ्बा, यालबाङ्ग बिहार, ठाकुरजीको घाट (पाटन),
ब्यास ऋषि आश्रम, रिबो भमु ्पा बिहार (धो ताराप) र शे गमु ्बा र क्रिष्टल हिमाललाई हिमालमा ध्यान र योगा गर्ने हिमाली
आध्यात्मिक र स्वास्थ्य लाभ के न्द्रहरुको रुपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । यसैगरी मस्टो परम्परा, जडीबटु ी र परम्परागत आम्चीहरुलाई
अध्यात्म र प्राकृ तिक उपचार विधिहरुसँग जोडिनेछ ।
प्रादेशिक स्तरीय तीथार्टन/आध्यात्मिक परिपथ तालिका १६ मा दिइएको छ ।
तालिका नं १६: कर्णाली प्रदेशका छनौट गरिएका प्रदेशिक स्तरीय धार्मिक, आध्यात्मिक र स्वास्थ्यलाभमा आधारित पर्यटन
s|=;=
!
@
#
$

ko{6g pTkfbg
cf]d dfgL kß] x'd
kl/ky -s}nfz
kj{t hfg]_
af}4 / af]g ;Dkbf
kl/ky -8f]Nkf–
d'u'– h'Dnf_
rf/gfy wfd
kl/ky
s0ff{nL s}nfz
kljq wfld{s
kl/ky

%

!@ d:6f] kl/ky

^

( dflnsfx?sf]
kl/ky

d'Vo ljz]iftfx? / :yfgx?
;'v{]t–sfFs|] laxf/–b'Nn'–l;+hf–udu9L–vfk'{gfy–/lnË u'Daf–lgË pkTosf–r'jf
vf]nf–bf]hfd ;lNnvf]nf– ofnafË–lnld–lxN;f–s}nfz dfg;/f]j/ cyjf lnld–n]Krf kf;
-6f9}af6 s}nfz kj{tsf] k'hf_
5fsf{ tfË;f]Ë–wf] tf/fk–ltGh]–;fnbfË–z] u'Daf –ljh]/–ltof/–d'u'd sf/df/f]Ë–udu9L–
h'Dnf b'b'n r}To–sfO{ufFp–k'Udf] ufFp–l/Udf] laxf/ -kmf]Sz'08f]_–b'g} .
rGbggfy -h'Dnf_–5fofgfy -d'u'_–vfk{'gfy -x'Dnf_– vf]Ho]/gfy
-tfSnfsf]6, ltAat rLg_
;'v{]t–l;ldsf]6–lxN;f–s}nfz–dl/dnf–8f]Nkf–;'v{]t kl/ky .
5nf d:6f] -lqk'/fsf]6, 8f]Nkf_, d'8\s]r'nf d:6f] -8f]Nkf_, a'8' d:6f] -afFkmLsf]6, ?s'd
klZrd_, bf/] d:6f] -s'z], hfh/sf]6_, ;f]bf/L d:6f] -5]8fu8, hfh/sf]6_, kfOn] d:6f]
-;'v{]t_, ;'Gb/bf; d:6f] -tftf]kfgL h'Dnf_, aaL/f d:6f] -rGbggfy, h'Dnf_ .
rNg] dflnsf -5]8fu8, hfh/sf]6_, /fOnL dflnsf -gf/fo0f, b}n]v_, k'u dflnsf -ltnf
u'kmf, sflnsf]6_ a8f dflnsf -sflnsf]6_, r'nL dflnsf / k'hf dflnsf -v8frs|,
sflnsf]6_, b]p/f dflnsf -/f;sf]6, sflnsf]6_, v]:df dflnsf -vTof8, d'u'_, l/l8
df]Io dflnsf -5fofgfy If]q, d'u'_, e'/Lr'nf dflnsf -rGbggfy, h'Dnf_, Aofl; dflnsf
-tftf]kfgL, h'Dnf_, lrdf/f dflnsf u'7Lrf}/, h'Dnf_ . afFlkmsf]6 -?s'd klZrd_ sf] dflnsf
dlGb/ / e]/L gu/kflnsf -hfh/sf]6_ df klg dxTjk'0f{ dlGb/x? 5g\ .

४.४.५ सँस्कृति, कला, इतिहास र पुरातत्वमा आधारित पर्यटन उत्पादन
यस अन्तरगत निम्नबमोजिमका पर्यटकीय गतिविधिहरु र प्याके जहरु विकसित गरिनेछ । (नक्शा ७)
पृथक सँस्कृति र जीवनशैलीको अनभु व प्रदान गर्दै साँस्कृतिक रूपमा धनी गाउँहरुलाई पदमार्ग, तीर्थयात्रा परिपथहरू, रय् ाफ्टिङ
मार्गहरू र सडक सञ्जालहरू मार्फ त ग्रामीण समदु ायलाई पर्यटनबाट लाभ परु याउनका लागि जोडिनेछ । बौद्ध, बोन, खस र
हिन्दू सँस्कृतिलाई बिहार र मन्दिरको भ्रमण, गाउँ भ्रमणको साथ प्याके जमा एकीकृ त गरिनेछ । दैलेख र सर्
ु तखे जिल्लामा राउटे
घमु न्ते समदु ायहरूको भ्रमणका लागि विशेष गाउँ अवलोकन प्याके जको विकास गरिनेछ ।
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नक्शा ८ : कर्णाली प्रदेशका सँस्कृति, कला, हस्तकला, इतिहास र पुरातत्वमा आधारित पर्यटन उत्पादनहरु

आवास सवु िधाका लागि होमस्टेहरुको स्थापना गरी पर्यटकहरुलाई वास्तविक साँस्कृतिक अनभु व उपलब्ध गराउनक
ु ो
साथै हामेस्टेहरुले पदयात्रा, रय् ाफ्टिङ र गाडीमा यात्रा गर्ने पर्यटकहरुका लागि आवास सवु िधा पनि प्रदान गर्दछन् । पर्यटकहरुले
नजिकै का पर्यटकीय के न्द्रहरु भ्रमण गर्ने समयमा साँस्कृतिक अनभु व दिनका लागि के ही विशेष गाँउहरुलाई साँस्कृतिक
होमस्टेको रुपमा विकास गरिनेछ । सिमकोट, हुम्लाको बरु ाउँसे हामेस्टे, राराको मर्मा
ु गाँउ, फोक्शुण्डोको रिग्मो गाँउ र
आठबिसकोट राकम गाँउ आदि यस समहू अन्तरगत विकास गरिने छ । सामदु ायिक होमस्टेहरुले पर्यटकहरुलाई बिहार, मठ र
मन्दिर भ्रमण, गाउँको भ्रमण, स्थानीय किम्वदन्तिहरु बारे मा जान्ने, परम्परागत हस्तकलाहरु सिक्ने, पाक कला, स्थानीयसँगै
जैविक खाना र पेय पदार्थ खाने जस्ता स्थानीय र साँस्कृतिक पर्यटन गतिविधिहरूमा भाग लिन दर्ल
ु भ अवसर प्रदान गर्दछन् ।
साथै स्थानीय लोक नृत्य, गीत र कला प्रदर्शन, जातीय सग्रं हालय र साँस्कृतिक के न्द्र भ्रमण, ऐतिहासिक र परु ातात्विक
स्थलहरु, फोटोग्राफी, छोटो पैदल यात्रा, र पानीमा रमाउने गतिविधिहरु आदिको अनभु वको अवसर पनि दिन्छ ।
कर्णालीको खाद्यान्न जैविक प्रकृ तिको हुने भएकाले पर्यटकहरूलाई शद्ध
ु जैविक खाना र पेय पदार्थको सवु िधाहरूको
प्रवर्द्धन गर्ने विभिन्न कृ षि पर्यटन गतिविधिहरू सिर्जना गरिनेछ । कर्णालीका सबै मखु ्य र सहायक कृ षि उत्पादनहरूलाई प्याके ज
गरी कर्णाली जैविक उत्पादनहरूको रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । यसमा कर्णाली मार्सी चामल, कर्णालीको स्याउ, कर्णालीको
आल,ु कर्णालीको सिमी, कर्णालीको भटमास, कर्णालीका हर्बल उत्पादनहरू, कर्णालीको कागनु ो र चिनो आदि समावेश छन् ।
कर्णालीको जैविक अवधारणालाई पर्णू रूपमा यथार्थमा बदल्नका लागि फार्म स्टे (स्याउ फार्म, बाख्रा फार्म, भेडा फार्म, चौंरी
फार्म, मार्सी धान खेत) संचालन गर्न सकिन्छ । सर्
ु तखे मा कर्णाली प्रदेशको ऐतिहासिक, परु ातात्विक, धार्मिक र प्राकृ तिक
सम्पदाको प्रदर्शन गर्न प्रादेशिक साँस्कृतिक सग्रं हालयको व्यवस्था गरिनेछ । यस सग्रं हालयले पर्यटकहरुलाई महत्वपर्णू
ऐतिहासिक र परु ातात्विक स्थलहरुको भ्रमण गर्न प्रेरित गर्नेछ । दश वर्ष लामो माओबादी जनयद्ध
ु सँग जोडिएका विशेष गरि
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रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख, कालिकोट र सर्
ु तखे का स्थलहरुलाई राम्रोसँग अभिलेखीकरण, प्रदर्शन गरि पर्यटन
उत्पादनहरुको रुपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । कालिकोटको पिलि, रुकुम पश्चिमको खारा र सर्
ु तखे को दशरथपरु क्षेत्रमा यद्ध
ु स्मारक
संग्रहालय र सचू ना के न्द्रहरुको विकास गरिनेछ । यसै गरी जनयद्ध
ु सम्बन्धी अन्य स्थलहरुलाई गरु िल्ला ट्रेलको स्थापित ब्रान्ड
अन्तर्गत यद्ध
ु स्मारक स्थलहरू, यद्ध
ु स्मारक होमस्टे गाउँ, यद्ध
ु स्मारक संग्रहालय र यद्ध
ु स्मारक पदयात्रामार्गको रूपमा प्रवर्द्धन
गरिने छ ।
-नेपाल सरकारले म्याग्दी, बाग्लुङ्ग, रोल्पा, रुकुम (पर्वी
ू र पश्चिम) का प्रमख
ु यद्ध
ु सँग सम्बन्धित स्थलहरु समृद्ध मगर सँस्कृति,
प्राकृ तिक परिदृश्य र जैविक विधितासँग जोडेर सन् २०१२ मा नै गरु िल्ला ट्रेलको डिजाइन र ब्रान्ड गरिसके को छ । यस ट्रेललाई
बाँफिकोट, चित्रिपाटन जनि
ु चाँदजे स्ता स्थलहरुसँग जोड्दै पिली क्षेत्रसम्म विस्तार गरिने छ ।
तालिका नं १७ : सँस्कृति, कला, इतिहास र पुरातत्वमा आधारित पर्यटन उत्पादनहरुको सच
ू ी
lhNnf

ko{6s pTkfbgsf] gfd
;fF:s[lts xf]d:6]x? M l/Udf] ufFp -kmf]Sz'08f] tfn_, lqk'/fsf]6 xf]d:6], wf] tf/fk, nag au/, 5fsf{ ufFp,
8f]Nkf
tfln -s8ftnL_, k'Udf] af]g ufFp .
xf]d:6]x? M vf/f ufFp xf]d:6], d]uf}nLufFp xfd]:6], sfdLufFp xfd]:6], d'l;sf]6 vn+uf xfd]:6],
?s'd klZrd o'sfF48:df/s
fbx, /fl8Ho'nf o'4ufFp, t;'{sfF8f, lkkn df}nu}/L, /faLufFp efDk'rf}/
xf]d:6]x?M lzNkfufFp du/ufFp, ;'Poftf ufFp, s'Og] lwd] -s'z]_ nfxf vfF6fsf]6f gnuf8, P]ltxfl;s /
Hffh/sf]6
k'/ftflTjs :ynx? -hfh/sf]6 / hutLk'/ b/af/_
xf]d:6]x?M bvf{gL dfng]6f -du/ ;d'bfo_, u}/L sj]/L–If]qL ;d'bfo, ;f]/7L gfr ufr{] 5q]Zj/L -du/
;Nofg
;d'bfo_, bxufFp 5q]Zj/L -u'/fF;]_ o'4ufFp, yfkfrf}/ -du/ ;d'bfo_, vn+uf -g]jf/ ;d'bfo, s[lif ko{6g
ufFpM nfk'vf]nf
;Ff:s[lts xf]d:6]x?sf] >+[vnfsf] k|jw{g M s0ff{nL gbL / e]/L gbL sf]l/8f]/, k|fb]lzs ;fF:s[lts / k'/ft;'v{]t
flTjs ;+u|xfno, 3'dGt] /fp6] ;d'bfosf] ufFp e|d0f, o'4 :df/s :yn bz/yk'/
hfthftL ljljw :ynx? -ufFpx?sf] gfdaf6 ljleGg hftx?sf] gfd /x]sf], k+rsf]zL wfd wfld{s /
b}n]v
;Dkbf kl/ky, /fsd ;+F:s[lts xf]d:6], b'Nn' ;Ff:s[lts xf]d:6], tNnf] 9'+u]Zj/ afbL ;Ff:s[lts xf]d:6],
3'dGt] /fp6] ;d'bfosf] ufFp e|d0f
k+rb]jn–lkln kbdfu{ M dfGdf–k+rb]jn–sf]6 b/af/–lt;]nL u'kmf–lkln kbdfu{, of]uL g/x/Lgfysf]
sflnsf]6
hGd:yfg Nffn'ufFpsf] k|j{wg, lkln M o'4 :df/s :yn
l;+hf v; ;Dkbf kl/ky M h'Dnf vn+uf 5}/] –rGbggfy #_– es'08f] s'v'/]9'+uf ;fk9'+uf –hnhnf
d'u|f x'+b} 5nfrf}/–sfF8f ;'Gb/L dlGb/–lj/f6 b/af/ – uf?2gL x'+b} kfF08j u'kmf hf5fu9 jf 5fnfrf}/ x'+b}
lai6j8f -v; ;+u|fxfno ePsf] :yfg_ b]ptL dlGb/– lbnf}/L rf}/ x'+b} s}nfz dlGb/– s]bf/gfy– lqj]0fL
h'Dnf
gf/sf]6– lai6j8f, l;+hfsf] v; ;Eotf ;+u|fxno / cg';Gwfg s]Gb|,5'dHo'nf -ktf/f;L_ u'? kmf]S6f
]-tftf]kfgL_ M h'Dnfsf] dfl;{ rfdnsf] pTklQ ePsf] :yfg / dxf]T;j :yn, :ofp kmfd{ :6]M PKkn
kmfd{ :6] -h'Dnf vn+uf_, afv|f kmfd{ :6]-u'7Lrf}/_, xf]d :6] M dflnsf af]6f ;Ff:s[lts xf]d:6], Nffdfyf8f
P]ltxfl;s b/af/ M l;+hfsf] /fhwfgL / P]ltxl;s clen]v cg';f/sf j/k/sf :yfgx? .
xf]d:6]x?M d'df{ df]8n kof{ ;fF:s[lts ko{6g ufFp, d'u' ;+f:s[lts ufFp, afdf xf]d:6], af}4 / af]g
d'u'
;F:s[ltsf nflu d'u'd sf/df{/f]+Ë bf}/f ufFp
lnld pkTosfsf] u'Kt ;fFu|Lnf kbdfu{ M n]s lwuf– lnld pkTosf -cb\e"t e"agf]6_ h+unL rf}+/L,
x'Dnf
s:t'/L, h+unL uwf h:tf b'n{e jGohGt' / u}/ sfi7 jg k}bfj/_, lnld pkTosf ;fF:s[lts kl/ky,
a'/fpGT;] ;fF:s[lts xf]d:6]

४.४.६ माइससँग (बैठक, सभा सम्मेलन र कार्यक्रम) सम्बन्धित पर्यटन उत्पादन
सर्
ु तखे लाई प्रदेशको गेटवे, व्यवसाय तथा सम्पदामा आधारित पर्यटनको के न्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ।यसैगरि स्रोत
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बजारहरुसँग सीधा हवाई सम्पर्क स्थापना गर्ने, फास्ट ट्रयाकहरु, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन के न्द्र, अध्यागमन कार्यालय, यातायात,
ट्राभल, ट्रेकिङ्ग, राफट्ङ्गि सेवाहरु, सवु िधायक्त
ु आवासहरु (तारे र पर्यटक स्तरका होटल तथा रे ष्टुरे न्टहरु), गणु स्तरीय स्वास्थ्य
सेवा, बैंकिङ्ग सेवा, सरु क्ष सेवा जस्ता सेवाहरुको विकास गरिनेछ । यसैगरि चौरजहारी, जमु ्ला खलंगा र राकमलाई प्रदेशका
उपक्षेत्रिय गेटवे र के न्द्रको रुपमा विकास गरिनेछ । साथै विमानस्थलका सेवाहरु र सडकको स्तरोन्नती र विस्तार गर्नुका साथै
गेटवेका लागि आवश्यक पर्ने अन्य सेवाहरुको पनि विकास गरिने छ (तालिका १८) । पदयात्रा, पवर्तरोहण र राफट्ङ्गिका
लागि सर्
ु तखे आउने भारतीय (तीर्थयात्री र बिदा मनाउन आउने पर्यटकहरु) र आन्तरिक तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरुलाई
लक्षित गरि किनमेल गर्ने सवु िधाहरुको विकास गरिनेछ ।
तालिका नं १८ : माइससँग सम्बन्धित छनौट गरिएका पर्यटन उत्पादनहरुको सच
ू ी
lhNnf
8f]Nkf
?s'd klZrd
Hffh/sf]6
;Nofg
;'v{]t
b}n]v
sflnsf]6
h'Dnf
d'u'
x'Dnf

ko{6g pTkfbg
b'g}, lqk'/fsf]6, Wff] tf/fk -lxdfno ko{6g s]Gb|_
vn+uf ahf/ -d'l;sf]6_,Rff}/hxf/L
tNn' –gnuf8, Hffh/sf]6 ahf/ -vn+uf_
vn+uf >Lgu/ If]q, sk'/sf]6 afurf}/ If]q, ;lNnau/ If]q, s'lk08]bx If]q
;'ljwf ;DkGg k|fb]lzs ko{6g u]6j], uf]7LsfF8f lxn :6]zg, l;4kfOnf / u'/fF;],;'v{]t
/fsd, cf7lj;sf]6 kof{ ko{6g s]Gb|
dfGdf lxn :6]zg
vn+uf ahf/ M pkIf]lqo ko{6g u]6 j] / lxn :6]zg
/f/f kof{ ko{6g s]Gb| / kof{ l/;f]{6x?
lxN;f M s}nfz u]6j] ko{6g s]Gb|,l;ldsf]6 ahf/

४.४.७ बिदा मनाउने, विशेष रुची र खेल पर्यटनसँग सम्बन्धित पर्यटन उत्पादन
मध्य पहाडी र महाभारतको तल्लो भेगमा रहेका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरुलाई आरामदायी आवास र सभा सम्मेलनका
सवु िधाहरु, बिदा मनाउने र मनोरञ्जनसँग सम्बन्धित गतिविधिहरु र तीर्थयात्रा र साँस्कृतिक अनभु व सहितका हिल स्टेशनको
रूपमा विकसित र प्रवर्द्धन गरिनेछ । यस्ता संभाव्य हिल स्टेशनहरुमा सल्यान (खलंगा), मसि
ु कोट, गोतामकोट, जाजरकोटर
बारे कोट, गोठिकाँडा र रानीमत्ता, गरु ाँस,े मान्मा, जमु ्ला खलंगा आदि समावेश छन् । चौकुने क्षेत्र, कर्णाली र छे डाचौर क्षेत्रको
राकम क्षेत्र र चौरजहारी र रिम्ना क्षेत्रलाई नदी तटका रिसोर्ट क्षेत्रको रूपमा विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ । रक क्लाइमिङ्ग गर्न
सकिने क्षेत्रहरु जस्तै मगु रु हुम्ला सिमानाको चख
े ी लेक, हुम्लाको चोम छो रक, भेरी नदी कोरिडोरको तल्लु बगर–त्रिवेणी–
ं ल
खादागं खण्ड जस्ता सम्भावित क्षेत्रहरुलाई व्यावसायिक रक क्लाइम्बिंगका लागि प्रवर्द्धन गरिनेछ । पश्चिमी पर्यटन बजारलाई
लक्षित गरि चख
े ी लेक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय रक क्लाइमिङ्ग तालिम के न्द्र स्थापना गरिनेछ (तालिका १९) ।
ं ल
रारा ताल, जमु ्ला र हुम्लामा बिदा मनाउने र साहसिक पर्यटकहरुलाई लक्षित गरि कालिकोटका उपयक्त
ु तिला वा कर्णाली
नदीका स्थानहरुमा बन्जि जम्पीङ्गको विकास गरिनेछ । कर्णाली प्रदेशका जीपमा घमु ्ने र सफारी परिपथहरु (नक्शा ८)कर्णाली
कोरिडोरका सडकमा जीप र बाइक सफारी र भेरीकोरिडोरका सडकमा जीप र बाइक सफारी रहेका छन् । जन्तिबसे लेक,
गोतामकोट, जाजरकोट, बारे कोट कुशे पाटन, नर्दइधाप पाटन, कोठीकाँडा सीतापाइला, मान्मा, मर्मा
ु टप (रारा) र अन्य उपयक्त
ु
स्थानहरुलाई प्रस्तावित हिल स्टेशनसँग जोड्दै प्याराग्लाइडिङ्ग र हट एयर बेलनु को के न्द्रका रुपमा विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
हुम्लाको सैपाल आधार शिविरका पथु ा र चाला क्षेत्र, जमु ्लाको पताराशी र डोल्पाको पथु ा हिमाल आधार शिविरहरुलाई स्की
के न्द्रका रुपमा विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
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नक्शा ९ : कर्णाली प्रदेशका जीप ड्राइभ र सफारीका लागि प्रस्तावित नक्शा
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तालिका नं १९ : बिदा मनाउने, विशेष रुची र खेल पर्यटनसँग सम्बन्धित छनौट गरिएका पर्यटन उत्पादनहरुको सच
ू ी
lhNnf
ko{6s pTkfbgsf] gfd / :yn
8f]Nkf
dfpG6]g afOlsË, Kof/fUnfOl8Ë -7"nLe]/L $, kGgf 8fF8f_
?s'd klZrd Kof/fUnfOl8ËM hGtLa;] n]s–vn+uf– :of/km'{ tfn, sflnsf dflnsf –l/Dgf
Hffh/sf]6
Kof/fUnfOl8Ë, dfpG6]g afOlsË
Kof/fUnfOl8Ë dflnsf b]lv bfdf{sf] kmf?nf, vn+uf–>Lgu/,/s SnfOlDaËM ;'u'/ b]p–s's'/ b]p lxn,
;Nofg
>Lgu/, dgf]/+hg pBfg / kfs{ Mlxdfnsf] b[Zo b]lvg]_, lkdvf]nf lkslgs pBfg, s]/]n]rf}/
;'v{]t
;'v{]t uf]7LsfF8f / l;4kfOnf s]an sf/, Kof/fUnfOl8ËM,
b}n]v
Kof/fUnfOl8Ë -b}n]v ahf/ / /fsd_, Sofgf]lgË
sflnsf]6
ltnf gbLdf alGh hDkLË, dfGdf ahf/af6 Kof/fUnfOl8Ë
h'Dnf
Kff6g If]qaf6 Kof/fUnfOl8Ë -gbO{wfk, 7fs'/Ho' If]q_, lkmNdsf] 5fofÍg
/f/ftfnsf] j/k/ 3f]8f r9g], /f/fdf ;fOsn n]g, /f/ftfn– d'df{6k– r'r]df/f s]an sf/, d'df{6k–
d'u'
ldlnrf}/ Kof/fUnfOl8Ë, /f/ftfndf 8'+uf ;o/, /s SnfOlDaË / tflnd s]Gb| M r+v]nL n]s, afdf ufFp
x'Dnf
/s :s]k M afXb]p s}nfz bz{g4f/ / rf]d 5f] /s
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रणनीतिक पर्यटन कार्यक्रमहरु
५.१ पर्यटन उत्पादन विकास तथा स्तरोन्नती
कर्णाली प्रदेशको पर्यटन उत्पादन विकास तथा स्तरोन्नती कार्यलाई प्रस्ताविते नारा “स्वच्छ कर्णालीः सभ्यताको महु ान”
ले निर्देशत गर्दछ।कर्णाली प्रदेशको स्वच्छता झल्कने र बढ्ने गरि सबै प्रकृ तिमा आधारित पर्यटन उत्पादनहरु र गतिविधिहरुको
विकास गरिनेछ।यसै गरि कर्णाली प्रदेशको छविलाई सभ्यताको महु ानको रुपमा प्रतिबिम्बित हुने र बढ्ने गरि सँस्कृतिमा
आधारित पर्यटन उत्पादनहरु र गतिविधिहरुको विकास गरिनेछ ।
५.१.१ पर्यटन उत्पादन र गतिविधिहरुको डिजाइन
छनौट गरिएका पर्यटकीय उत्पादन, गतिविधिहरु र प्याके जहरुको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन गर्ने, स्थानीय सरकारहरु,
सरं क्षण क्षेत्र नियामक निकायहरु, सम्बन्धित पर्यटन व्यवसायका छाता सँगठनहरु लगायतका सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य
गरिनेछ । परिच्छेद ४ मा छनौट गरिएका पर्यटकीय उत्पादन र गतिविधिहरुको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन, डिजाइन तथा
कार्यान्वयन गरिने छ ।
५.१.२ पर्यटकीय उत्पादन, गतिविधि र प्याके ज
विकासका साझेदारहरू, प्रादेशिक मन्त्रालयहरू, विभागहरू, संघीय मन्त्रालयहरू र विभागहरु लगायतका सबै सम्भावित
स्रोतहरू परिचालन गरि स्वीकृ त विस्तृत संभाव्यता अध्ययन प्रतिबेदनहरुको आधारमा छानिएका पर्यटन उत्पादनहरू र
गतिविधिहरूको विकास गरिनेछ ।
५.१.३ परीक्षण र प्रमाणीकरण
छनौट गरिएका पर्यटकीय स्थल र गतिविधिहरुको विस्तृत सभं ाव्यता अध्ययन प्रतिबेदनहरु भएमा अनौपचारिक छलफल
मार्फ त सम्बन्धित स्थानीय निकायहरुको राय सझु ाव लिइनेछ । नेपाल सरकारले तोके का मापदण्डहरु, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा
वन्यजन्तु विभाग लगायतका संरक्षित क्षेत्रका नियामक संस्थाहरु, पर्यटन व्यवसायीका छाता सँगठनहरु (टान, एनएमए, नारा,
होशान, हान, रे बानका आ आफ्ना सम्बन्धित पर्यटन उत्पादन र सेवाका लागि) र अन्य सान्दर्भिक संस्थाहरु जस्तै इन्टरनेशनल
आल्प्स एशोशियसन, विश्व पर्यटन सँगठन (दिगो पर्यापर्यटन निर्देशिका) आदिको आधारमा अडिट रिपोर्ट र अन्य प्रकारका
रिपोर्टहरू तयार गरिनेछ । छनौट गरिएका पर्यटकीय स्थल र गतिविधिहरु पर्यटकहरुका लागि योग्य छन् र बजारमा प्रतिस्पर्धा
गर्न सक्दछन् भनेर निर्क्यौल गर्नका लागि टुर अपरे टरहरु र ट्राभल एजेन्सिहरुलाई परिचयात्मक भ्रमणको आयोजना गराइनेछ ।
५.१.४ अन्य गन्तव्यहरुसँग जोडेर सयं ुक्त प्याके ज
नेपाल पर्यटन बोर्ड, सान्दर्भिक पर्यटन व्यवसायका सघं ससं ्थाहरु र सान्दर्भिक निकायहरुसँग सहकार्य गरे र पदयात्रा, रय् ाफ्टिङ,
तीर्थयात्रा जस्ता विभिन्न विधाका पर्यटकीय उत्पादनहरु अन्तर प्रादेशिक र सीमापारीका पर्यटन उत्पादनहरुसँग जोडेर संयक्त
ु
पर्यटन प्याके जहरूको विकास र प्रवर्द्धन गरिनेछ । गण्डकी प्रदेशसँग सहकार्य गरी कर्णालीका ग्रेट हिमालयन ट्रेलको उपल्लो,
मध्य र तल्लो भेगका पदयात्रा मार्गहरुलाई मसु ्ताङ्ग, धौलागिरि, ढोरपाटन र रुकुम पर्वू जोड्ने, संयक्त
ु पदयात्रा र पर्वतारोहण
उत्पादनहरुलाई प्रवर्द्धन गरिनेछ । प्रदेश नं. ५ सँग सहकार्य गरि सर्
त
खे
र
सल्यान
हु
द
ँ
ै
ल
म्बि
नी,
बर्दिया
र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज
ु
ु
र स्वर्गद्धारीलाई जोड्नेछ । सदु रू पश्चिम प्रदेशसँग सहकार्य गरि कर्णाली नदी, ग्रेट हिमालयन ट्रेलको उपल्लो र तल्लो भेगका
सैपाल क्षेत्र, बडीमालिका क्षेत्र, रामारोसन क्षेत्र, खप्तड क्षेत्र र अन्य सदु रू पश्चिमका सम्भावित क्षेत्रहरूलाई जोड्नेछ । संघीय
सरकार मार्फ त तिब्बत चीनका सान्दर्भिक कै लाश मानसरोवर क्षेत्रका निकायहरुसँग सहकार्य गरे र सीमा पार पर्यटन प्रवर्द्धन,
बौद्ध, हिन्दू र बोन परिपथको प्रवर्द्धन, कर्णालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वार बनाउन हिल्सामा रहेको अध्यागमन बिन्दुलाई सदृु ढ
बनाउने, नाग्चे लग्ना (मगु )ु र मारिम ला (डोल्पा) मा नयाँ अध्यागमन बिन्दु स्थापना गरिनेछ ।
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प्रकृ ति, सँस्कृति, जैविक विविधता, इतिहास, परु ातात्विक स्थलहरु, तीर्थस्थलहरू आदिमा उच्च गणु स्तरको जानकारी र
सचू ना दिने सामग्रीहरुको विकास गरिनेछ । प्रशिक्षण र अनभु व मार्फ त उच्च गणु स्तरको प्रकृ ति र सम्पदाका ब्याख्या गर्नसक्ने
उत्कृष्ट पथप्रर्दशकहरु उत्पादन गरिनेछ । प्रशस्त कथाहरू, किंवदन्तिहरु, र के स स्टडीहरू सृजना गरिनेछ । पर्याप्त संख्यामा
पर्यटक सचू ना बोर्डहरु, संकेतहरु आदि पदयात्रा मार्गहरू र पर्यटकीय स्थलहरुमा राखिनेछ ।
५.१.६ सदृु ढ पर्यटक सरु क्षा
जलवायु परिवर्तन लगायतका जोखिमहरुलाई समेत मध्यजनर गर्दै पर्यटकहरुका लागि जोखिम परिमाणको आकंलन गर्ने
र यसका आधारमा पर्यटकहरूलाई सरु क्षा दिनका लागि पर्यटकको सरु क्षा रणनीति तयार गरिनेछ । जोखिमको सभं ावना भएका
स्थानहरुमा पर्याप्त जानकारी, चेतावनी मल
ु क सचू ना, संकेत चिन्ह् आदि राख्ने।अनिवार्य सरु क्षा उपायहरू अपनाउने, द्रुत संचार
सवु िधाहरू, मौसम पर्वा
ू नमु ान गर्ने के न्द्रहरु स्थापना गरिनेछ।सरु क्षा अधिकारीहरू, हिमालयन उद्धार संघ र अन्य पर्यटन
व्यवसायीका सघं ससं ्थाहरुसँग सहकार्य गरि अत्यन्त सम्वेदनशील स्थलहरुमा आपतकालीन उद्धार सवु िधाको स्थापना गरिनेछ ।
कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थलहरुमा प्रहरी र पर्यटक प्रहरी पोष्टहरु स्थापना गरिनेछ । स्थानीय, जिल्ला र प्रदेश स्तरमा पर्यटक
सरु क्षा र उद्धार समितिहरु गठन गरि परिचालन गरिनेछ ।
५.१.७ पर्यटकीय उत्पादनको स्तरोन्नती र प्रसार
बजार अनसु न्धान र पर्यटकका प्राथमिकता र सन्तुष्टि सर्वेक्षणको आधारमा पर्यटन उत्पादनहरु, गतिविधिहरूको स्तरोन्नती
तथा विस्तार र विशेष बनाउदै लगिनेछ । पर्यटकहरुको तथ्याङ्ग राख्ने संयन्त्रको विकास गरिनेछ । पर्यटकहरुको अपेक्षा अनरुु प
सेवा प्रवाह, भ्रमण पश्चात् उनीहरुको राय प्रतिक्रिया लिने प्रणाली सरू
ु गरिनेछ ।
५.२ पर्यटन पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नती
प्रदेशको स्वच्छतालाई के न्द्रमा राखेर सबै पर्यटन पर्वा
ू धारहरुको विकास र स्तरोन्नती गरिनेछ । निर्माण कार्य गर्दा स्थानीय स्तरमा
उपलब्ध निर्माण सामग्रीहरूको उपयोग, कम ऊर्जा खपत र परम्परागत वास्तुकलालाई ध्यानमा राखी निर्माण गर्ने प्रयत्न
गरिनेछ।पर्यटन पर्वा
ू धार विकास गर्दा कर्णालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वार बनाउने धारणा, गेटवे सम्बन्धी पर्वा
ू धार र सवु िधा
सधु ारमा ध्यान दिइनेछ ।
५.२.१ सदु ु ढ सहजता र पहुच
ँ सँग सबन्धित पर्यटन पुर्वाधार विकास
(क) सदु ु ढ हवाई पहुच
ँ र सविधा
ु हरु
सम्बन्धित निकायहरुसँग सहकार्य गरी प्रदेशका विमानस्थलहरुको हवाई पहुचँ , सवु िधा र क्षमतामा सधु ार गरिनेछ । सर्
ु तखे
एयरपोर्टलाई आगामी ३ बर्षभित्र क्षेत्रीय एयरपोर्टको रूपमा स्तरोन्नती गर्न, हालको धावनमार्गलाई १२५० मिटर बाट १६००
मिटर बनाउने र रात्रि उडानको व्यवस्था गरिनेछ । अन्तर प्रादेशिक उडानका लागि पर्वा
ू धार तयार गर्ने । डोल्पा, रुकुम, जमु ्ला,
मगु ,ु हुम्लासम्म तथा अन्तर प्रादेशिक उडानहरूको सवु िधा सहित सर्
ु तखे एयरपोर्टलाई गेटवे बनाइने छ । डोल्पाको मसिनाचौर
विमानस्थल र कालिकोटको कालीकाबाडा विमानस्थलका निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने।जमु ्ला एयरपोर्ट र चौरजहारी एयरपोर्टलाई
स्तरोन्नती गरि धावनमार्ग विस्तार, राती पनि पार्क गर्न मिल्ने पर्वा
ू धार र इन्धन सवु िधाको व्यवस्था गरिनेछ । जमु ्लालाई
सिमिकोट, ताल्चा र अन्य नयाँ विमानस्थलहरूसम्म उडान गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ । २२ थाप्ला (जमु ्ला), धो ताराप
(माथिल्लो डोल्पा) र अन्य सम्भाव्य स्थलहरुमा नयाँ एयरपोर्ट निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । मखु ्य पर्यटकीय
के न्द्र र उद्दारका लागि आवश्यक पर्ने स्थानहरुमा हेली प्याड निर्माण गरिनेछ।सबै देशका नागरिकहरुलाई एउटै भाडादर कायम
गर्न पहल गरिनेछ । हवाई उडान सरु क्षाको अभिबृद्धि गर्ने । विमास्थलहरुलाई स्थानीय वास्तुकला र शैलीसँग मेल खाने गरि
सजाउने र विमानस्थल भित्र पर्याप्त पर्यटन सचू ना र अन्य जानकारीहरु प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
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तालिका नं २१ : होटल र विमानस्थलसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरु
nIox?
@)!(
@)@$ sf] nIo @)@( sf] nIo
&%,
&%), !&%), !%)), #)))
cltl/Qm xf]6n / l/;f]6{ -;+Vof÷sf]7f÷z}of_
5}g
!%))
ljdfg:yn ;+Vof -cGt/f{li6«o÷If]qLo÷:yfgLo_ )÷)÷& )÷!÷/*
!÷@÷*
(ख) सडकमार्ग, सविधा
विकास र सदृु ढीकरण
ु

सम्बन्धित निकायहरुसँग सहकार्य गरि सर्
ु तखे लाई दईु लेनको फास्ट ट्रयाक (एक्स्प्रेश सडक) बाट कोहलपरु , भरु ीगाँउ,
चिसापानी, दाङ, चौरजहारी, राकमसँग जोडिनेछ । पार्कि ङ स्थलहरु, सवारी साधन मर्मत गर्ने वर्क सपहरु, इन्धन भर्ने पम्पहरु,
उद्धार र संचारका उपकरण र सवु िधाहरु, प्राथमिक र स्वास्थ्य उपचारका सवु िधाहरु, सचू ना र संकेत चिन्ह, राजमार्गमा रोके र
बस्न मिल्ने पर्यटकीय सवु िधाहरु निम्नलिखित कोरिडोर सडकदेखि र अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेहरुसम्म तयार गरिनेछ ।
• सर्
ु तखे -राकम-जितेगाड-सिमिकोट-हिल्सा
• सर्
ु तखे -मान्मा-गमगढी-नाग्चे लाग्ना र सर्
ु तखे -सल्ले-चौरजहारी-दनु ै-धो-मरिम ला
कर्णाली प्रदेश जीप ड्राइव परिपथको विकास र प्रवर्द्धन गरी कर्णालीका प्रमख
ु पर्यटन के न्द्रहरु वीरे न्द्रनगर, कुपिन्डे दह, सल्यान
खलंगा-श्रीनगर-थार्मारे -मसि
ु कोट-स्यार्पु ताल-राडिज्युला-त्रिवेणी-दनु ै-त्रिपरु ाकोट-गठु ीचौर-जमु ्ला खलंगा-राराताल- गमगढीसार्के गाड-सिमिकोट-हेप्का-लिमी-हिल्सा-यालबाङ्ग-सल्ली खोला-सिमिकोट-सार्के गाड-सल्ली सल्ला-खल
ु ाल-ु जितेगडराकाम-दल्लु
दै
ल
े
ख
-ग
र
ा
स
े
स
र्
त
खे
जोडिने
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ू
ं
ु
मनोरंजनका के न्द्रहरु, चार्ज गर्ने र इन्धन भर्ने पम्पहरु, प्राथमिक र स्वास्थ्य उपचारका सवु िधाहरु, उद्धार र संचार सवु िधाहरु,
पौडी खेल्ने, दृश्यावलोकन गर्ने, बन्जी, उपहार पसल जस्ता पर्यटकीय सवु िधाहरु तयार गरिनेछ।प्रमख
ु राजमार्गहरू र के न्द्रहरुसँग
जोड्ने गरिपर्यटक हरित सडक र साँस्कृतिक सम्पदा सडकको विकास गरिनेछ ।
छनौट गरिएका पर्यटकीय हरित सडकहरुः
• बालवु ा-संग्रही-कुपिण्डे- खलंगा (सल्यान) पर्यटक हरित सडक
• मसि
ु कोट-स्यार्पु ताल-राडी (रुकुम पश्चिम) पर्यटक हरित सडक
• तल्लुवगर-गोताबोट-चित्री पाटन (रुकुम पश्चिम) पर्यटक हरित सडक
• सलि
ु गाड-तप्रिजा (फोक्शुण्डो ताल भन्दा तल) पर्यटक हरित सडक
• त्रिवेणी-गठु ीचौर-जमु ्ला खलंगा पर्यटक हरित सडक
• जाजरकोट-कुशे-नदईधाप-तातोपानी पर्यटक हरित सडक
• जमु ्ला खलंगा-डाँफे लेक-ताल्चा (रारा ताल नजिक) पर्यटक हरित सडक
• नाग्मा-गठु ीचौर-ताल्चा (रारा ताल नजिक) पर्यटक हरित सडक
• झगु ला (खत्याड र कर्णाली सँगम)-रातापानी-गाम्था-सेरी-बहुपानी-मर्मा
ु गाँउ (रारा तालको ठीक तल) पर्यटक हरित सडक
छनौट गरिएका साँस्कृतिक सम्पदा सडकहरु
• पंचकोशीधाम (दल्लु
ु -दैलेख) तीर्थयात्रा एवम् साँस्कृतिक सम्पदा परिपथ सडक
• सिजं ा उपत्यका साँस्कृतिक सम्पदा परिपथ सडक
• सिमिकोट-बरु ोउँसे-रलिङ्गं तीर्थस्थल-खार्पुनाथ साँस्कृतिक सम्पदा परिपथ सडक
• सल्ली खोला-न्यालपु ास-लिमी-हिल्सा साँस्कृतिक सम्पदा परिपथ सडक
• धो ताराप सालदाङ्ग साँस्कृतिक सम्पदा परिपथ सडक
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(ग) पदयात्रामार्गहरुको विकास र सदु ु ढीकरण
परिच्छेद ४ मा उल्लेख गरिएका तिन प्रकारका पदयात्रा मार्गहरुलाई डिजाइन, विकास र प्रवर्द्धन गर्नेछ । पदयात्रामार्गहरुलाई
सधु ार, क्याम्पिङ्ग साइटहरु तयारी, क्याम्पिङ्ग साइटहरुको बीचमा सेल्टरहरु विकास, खानेपानी, उद्यार सवु िधाहरु र सचं ारको
विकास, भ्यू प्वाइन्टहरुको विकास आदि।गाँउहरु, मठ मन्दिरहरु भएका शाखा पदमार्गहरुलाई मखु ्य पदमार्गसँग जोड्नेछ ।
पदयात्रामार्गहरुलाई सधु ार गर्ने, सडकमार्ग पगु ेको (वा चाँडै नै पगु ्ने) स्थानमा बैकल्पिक पदमार्गहरु तयार गर्नेछ । होम स्टे र फार्म
स्टे, टि हाउस लजहरु, इको लजहरु, रे ष्टुरे न्ट र अन्य आवासका सवु िधाहरुको विकास गर्ने, पर्याप्त सचू ना र संकेत चिन्ह्हरु राख्ने,
प्याराग्लाइडिङ्ग जस्ता खेलहरु र पदमार्गहरुलाई हिल स्टेशन र मखु ्य साँस्कृतिक गाँउहरुसँग जोडनेछ । विद्यमान पदमार्गहरुलाई
संभार गर्ने र नयाँ पदमार्गहरुको विकास गर्नेछ । आवश्यकता अनसु ार काठका र झोलङु ् गे पल
ु हरुको निर्माण गर्नेछ । निम्नलिखित
स्थानहरुमा नयाँ पदमार्गहरुको पहिचान गर्न र बैकल्पिक पदमार्गहरुको विस्तृत संभाव्यता अध्ययन गर्नेछ ।
• दनु ै-व्यास ऋषि आश्रम-धो तराप (उपल्लो डोल्पा)
• कागबेनी-छार्का-धो ताराप (उपल्लो डोल्पा)
• धो-तिन्जे खण्ड (उपल्लो डोल्पा)
• त्रिपरु कोट-पगु ्मो गाँउ-गठु ीचौर-जमु ्ला खलंगा खण्ड
• जमु ्ला खलंगा-रारा खण्ड
• गमगढी-सिमिकोट खण्ड
• सल्ली खोला-लिमी उपत्यका
५.२.२ सच
ू ना विकास र स्तरोन्नती
ं ार, पर्यटन सच
सर्
ु तखे मा कर्णाली पर्यटन बोर्डसंगै प्रदेश स्तरीय पर्यटन सचू ना के न्द्रको स्थापना गर्नेछ।स्थानीय पर्यटन संघहरू र उद्यमीहरू
र गन्तव्य व्यवस्थापन गर्ने ससं ्थाहरुको सहयोगमा बबई पल
ु , तल्लो ढुंगेश्वर, राकम, जमु ्ला खलंगा, रारा ताल, सिमिकोट,
हिल्सा, चौरजहारी, दनु ै, धो ताराप जस्ता के न्द्रहरूमा पर्यटक सचू ना तथा सेवा के न्द्रहरू सञ्चालन गर्नेछ।सडकको छे उछाउ,
प्रमख
ु पर्यटकीय स्थलहरु र सम्पदा स्थलहरु, एयरपोर्टहरूमा, उच्च गणु स्तरको पर्यटन सचू ना बोर्ड र संकेत चिन्ह्हरु
राख्नेछ।उत्कृष्ट प्रकृ ति र सम्पदा पथप्रर्दशकहरु तयार गर्ने । प्रमख
ु पर्यटन के न्द्रहरुमा टेलिफोन, इन्टरनेट र वाइफाइ सवु िधाको
क्षमता र कभरे ज बढाउन टेलिकम, निजी दरू सञ्चार सेवा प्रदायकहरू र पर्यटन उद्यमीसँग सहकार्य गर्नेछ ।
५.२.३ आवास सविधा
ु हरुको विकास, स्तरोन्नती
गन्तव्यका समदु ायहरु, पर्यटन व्यवसायीहरु र लगानीकर्ताहरुलाई आवास, खाना तथा पेय पदार्थहरु उपलब्ध गराउने सवु िधाहरु
स्थापना र संचालन गर्नका लागि प्राथमिकताका साथ निम्नस्थानहरुमा सहयोग, सहजीकरण र प्रोत्साहन गर्नेछ ।
तालिका नं २१: प्राथमिकता प्राप्त लगानीका क्षेत्रहरुमा पहिचान गरिएका आवासका सविधा
ु हरुको सच
ू ी
s|=;=
cfjf;sf] k|sf/
! Tff/] xf]6nx?
@ dxFuf Osf]nhx?
#
$
%
^

k|fyldstf k|fKt nufgLsf If]qx?
;'v{]t, /f/f, h'Dnf, l;ldsf]6, lxN;f, b'g} / lqk'/fsf]6
/f/ftfn If]q, kmf]Sz'08f] tfn If]q, lrlqkf6g If]q, af/]sf]6 / s'z] kf6g If]q, krfn
em/gf If]q, dxjfO{ kf6g If]q, ktf/fzL If]q, r+v]nL n]s If]q
gbL lsgf/fsf l/;f]6{x? Rff}s'g] 3f6ufFp If]q, 7'nLuf8 If]q, a/fxtfn gu/kflnsf, tNnf] 9'+u]Zj/, /fsd,
5]8frf}/], rf}/hxf/L, l/Dgf, lqj]0fL
ko{6s:t/sf xf]6n, l6
;'v]{t uf]7LsfF8f, /fgLdQf u'/fFz], dfGdf, h'Dnf vn+uf, udu9L, tfNrf, l;ldsf]6,
xfp; / nhx?
ofnafFË, ;Nofg vn+uf, rf}/hxf/L, d'l;sf]6, h'kmfn, b'g}
;Dkbf xf]6nx?
b'Nn', l;+hf, hfh/sf]6, lnld pkTosf, wf] tf/fk, ;fnbfFª, 5fsf{ ef]6
laxf/ / dlGb/df u]i6xfp; z] u'Daf, /flnË u'Daf, 5fofgfy dlGb/
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cfjf;sf] k|sf/
l6 xfp; / nhx?
;fd'bflos r]g xf]d:6]
lghL xf]d:6]
kmfd{ / uf]7 :6]
cf/fdbfoL 6]G6 ;lxtsf
SoflDkË :yn
SoflDkË :yn dfq
u'0f:t/Lo /]i6'/]G6x?
Sofkm] / lrof k;nx?

k|fyldstf k|fKt nufgLsf If]qx?
u|]6 lxdfnog 6«]n dWo / tNnf] tyf cGo k|d'v kbofqf dfu{x?df
/fkml6Ësf] b}lgs tflnsf cg';f/ s0ff{nL / e]/L gbL sf]l/8f]/df
;+efJo :yfgx?
sk'/sf]6, u'7Lrf}/, af/]sf]6, s'z] kf6g, ltof/, lnld pkTosf
u|]6 lxdfnog 6«]n -pkNnf]_, ;d'bfon] Joj:yfkg u/]sf] SoflDkË :ynx?dfq .
u|]6 lxdfnog 6«]n -pkNnf] / tNnf]_
;'v{]t, /f/f, h'Dnf vn+uf, /fsd, l;ldsf]6, lxN;f, lxn :6]zg / :of/km'{tfn
h'Dnf, /f/f, b}n]v, ;Nofg, h'kmfn, b'g} ;8ssf] 5]p5fpdf / /fkm\l6Ësf] ?6df .

स्वच्छता, परम्परागत वास्तुकला, जैविक खाना, सीप र ससं ाधनहरूलाई मध्यनजर राख्दै आवासका सवु िधाहरुको
गणु स्तर विकास गर्नेछ । विद्यमान आवास सवु िधाहरुको स्तरोन्नती गर्नेछ । बजारको माग अनसु ारका आवास सवु िधा र
सम्बन्धित सेवाहरू विकास गर्नेछ । भारतीय तीर्थयात्रीहरू र पर्यटकका लागि अलग आवास र खानपानको व्यवस्था गर्ने ।
साँस्कृतिक होमस्टे, फार्मस्टे, टि हाउस लज, इको लजका सवु िधाहरूलाई उपयक्त
ु तरिकाले प्याके जिङ्ग र प्रवर्द्धन गर्नेछ । होम
स्टे र अन्य आवासका सवु िधाहरु नभएका ग्रेट हिमालयन ट्रेलको तल्लो रुटका पाटनहरुमा समदु ायले सचं ालन गर्ने इको
लजहरुको स्थापना गर्नेछ । परम्परागत वास्तुकला, शैलीमा आधारित सामग्रीहरूबाट पर्वा
ू धारहरुको स्तरोन्नती गरिनेछ, क्षमता
र सीपको सदृु ढीकरण गरिनेछ, सरसफाइको अवस्थामा सधु ार गरिनेछ । पर्यटन बजार र मार्गहरूसँग जोड्ने, महत्वपर्णू संजाल
तयार गर्ने लगायतका प्रभावकारी प्रवर्द्धन र बजार व्यवस्थापन गरिनेछ ।
५.२.४ अन्य आवश्यक सविधा
ु हरुको विकास र स्तरोन्नती
सबै पर्यटन के न्द्रहरुमा डेडिके टेड बिद्तयु ीय सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछ । बिद्तयु ीय सेवाको मखु ्य ग्रिडमा नजोडिएका
स्थानहरुमा स्थानीयहरूलाई माइक्रोहाइड्रो, सौर्य र वैकल्पिक उर्जा र ऊर्जा उपकरणहरूको स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ । वास
कार्यक्रम मार्फ त पर्यटन के न्द्रहरु र मार्गमा सरसफाइको अवस्था सधु ार गरिनेछ । समदु ायले व्यवस्थापन गर्ने सार्वजनिक शौचालय
र सफा गर्ने धनु े सवु िधा स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ । सफा खानेपानीको लागि सहयोग गरिनेछ।कम आय भएका सामदु ायिक
होमस्टे र पर्यटन व्यवसायीहरूलाइ शौचालय र बाथरूम लगायतका सरसफाइ सम्बन्धी पर्वा
ू धारहरूको निर्माण र स्तरवृद्धि गर्न
सहयोग गरिनेछ । क्रेडिट कार्डको सवु िधाहरू लगायतका आधनि
ु क बैंकिंगका सवु िधाहरू उपलब्ध गराइनेछ ।
५.३ गन्तव्यको बजार व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन
सबै गन्तव्य प्रवर्द्धन र बजार व्यवस्थापन प्रयासहरु कर्णालीको छविलाई एक स्वच्छ गन्तव्य र एक जीवन्त अन्र्तराष्ट्रिय
प्रवेशद्वारको रूपमा स्थापना र अभिबृद्धि गर्ने तर्फ निर्देशित गरिनेछ । प्रवर्द्धन र बजार व्यवस्थापनको लागि मखु ्य कार्यहरू र
गतिविधिहरू निम्न बमोजिमका हुनेछन् ।
तालिका नं २२ : बजार व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित लक्ष्यहरु
nIox?
@)!(
ko{6s cfudg ;+Vof–cfGtl/s -!@^ sf] cf};t aflif{s $%$,*^&
a[l4b/_
ko{6s cfudg ;+Vof–ef/tLo -@&=^% sf] cf};t !&,%))
aflif{s a[l4b/_
ko{6s cfudg ;+Vof– cGt/fli6«o -#(=%sf] cf};t &,@))
aflif{s a[l4b/_
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५.३.१ कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन
कर्णाली प्रदेशको पर्यटन प्रवर्द्धन ब्राण्डलाई अन्तिम रुप दिनका लागि सरोकारवालाहरू सँग सहकार्य गरीनेछ । विभिन्न
तहमा घनिभतू परामर्शको आधारमा, स्वच्छता र सभ्यता आन्तरिक र अन्तराष्ट्रिय पर्यटन बजारमा कर्णालीको छविलाई
दर्शाउने सबैभन्दा बलियो ब्रान्ड हो भनेर पहिचान गरिएको छ।यसै आधारमा कर्णालीको मस्यौदा ब्रान्ड, प्रस्तावित प्रवर्द्धनात्मक
आधारस्तम्भहरु (तीन वटा) र पर्यटकहरु आकर्षित गर्ने पृथक प्रस्तावका साथ प्रस्तुत गरिएको छ ।
चित्र-५: कर्णाली प्रदेशका प्रवर्द्धनात्मक आधारस्तम्भहरु र पर्यटकहरु आकर्षित गर्ने पृथक प्रस्तावहरु
कर्णाली प्रदेशको छविलाई निम्न बमोजिका ट्यागलाइनहरुले अझ प्रष्टरुपमा पर्यटन स्रोत बजारहरुमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छः
• आजसम्म पनि हिमालयका रहस्यमा लक
ु े का कथा किंवदन्तिहरु ।
• नेपालको पत्ता नलागेको स्वर्ग । पर्यटकहरु अहिलेसम्म नहिडं ेका स्थानहरुको अनभु व लिने ।
• कै लाश पर्वतजाने गेटवे ।
• मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन बोर्ड, पर्यटन उद्योग संघहरू, सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिहरु, नगर र गाँउपालिकाहरुसँग
सहकार्य गरे र कर्णाली प्रदेशका हरे क जिल्लाको अलग अलग प्रवर्द्धनात्मक ब्राण्ड र नाराहरु तय गर्न सक्नेछ ।
तालिका नं २३: कर्णाली प्रदेशको जिल्लाका लागि ब्राण्ड र पर्यटकहरु आकर्षित
गर्ने पथ
ृ क प्रस्ताव र प्रवर्द्धनको लागि देखाइने मुख्य आकर्षण
lhNnf

a|f08 / ko{6sx? cfs{lift ug{] k[ys k|:tfj

k|jw{gsf] nflu d'Vo cfs{if0f

8f]Nkf

af}4 af]g wd{, rf}/Lsf] tfFtL, prfO{df /x]sf a:tL, lxFp
lrt'jf, of;f{u'Daf, lxdfn jf/kf/sf] e"uf]n, pRrkf;x?, tfn
/ lxdtfnx?, prfO{df /x]sf vs{x? / lxd lzv/x?
:of/km'{tfn, l8u|];fO{ s'df/L eujtL dlGb/, o'4 :df/sx?,
kfkLgL d]nf, vfd du/ ;+:s[lt, lrlqkf6g, l;:g] lxdfn
Hfhf/sf]6, hutLk'/ b/af/, kf6g If]qx?, e]/L gbL, Kfhf?
af}4 :t'kf
s'lk08] bx, vn+uf, v}/fafË eujtL dlGb/, lqj]0fL hgo'4
sfnLg ufFpx?
sfFs|] laxf/, s0ff{nL / e]/L gbLdf /fkml6Ë, df5f dfg{], hftLo
;d'bfox?, /fp6] h:tf 3'dGt] ;d'bfox?
k+rsf]zL wfd, Hjfnf, sf]6u9L, k+rb]jnx?, /fsd
Kfrfn em/gf, dflnsfx?, lkln o'4 :df/s, dxjfO{ n]s,
b/af/x?
l;+hf ;Eotf, :t'kfx?, /d0fLo e"b[Zo, ktf/fzL lxdfn, dfl;{
rfdn, tftf]kfgL, d:6f]x?, dflnsfx?
/f/f tfn, d'ufnL ;+:s[lt, cfk|jf;L r/fx?, 5fofgfy, r+v]nL
n]s, b]p8f g[To
wfdL emfFs|Lsf] cEof;, k/Dk/fut dxf]T;jx?, e]ife"iff cf/f]x0f gul/Psf lzv/x? -uf]/v lxdfn, rfu+nf cflb_,
;fF:s[lts ljljwtf, k|frLg k/Dk/fx?, e]8fsf] tfFtL, h}ljs
ljljwtf, s0ff{nL gbLsf] pb\ud:yn cflb .

rf}/Lsf] tfFtL, kmf]Sz'08f] tfn, laxf/x?,
e]ife"iff

?s'd klZrd
Hffh/sf]6
;Nofg
;'v{]t
b}n]v
sflnsf]6
h'Dnf
d'u'
x'Dnf

:of/km'{tfn, do'/ gfr, d'l;sf]6 b/af/,
o'4;Fu ;DalGwt t:jL/x?
Hffh/sf]6 b/af/, kf6g If]qx?, e]/L
gbLsf] b[Zo, Kfhf? af}4 :t'kf
s'lk08] bx, vn+uf, v}/fafË eujtL
dlGb/,
sfFs|] laxf/,/fkm\l6Ë, df5f dfg{],/fp6]
b]jnx?, Hjfnf, /fsd gbL, /fp6]
Kfrfn em/gf, dflnsf dlGb/x?, b]jnx?
l;+hf ;Eotf, dfl;{ rfdn, d:6f] gfr
-kj{_
/f/f tfn, r+v]nL n]s, d'ufnL e]ife"iff
wfdL emfFs|Lsf] gfr, e]8fsf] tfFtL / v;
tyf ef]l6of ;d'bfosf /+uLg e]ife"iffx?

५.३.२ गन्तव्यको प्रवर्द्धन र बजार व्यवस्थापन
कर्णालीको स्वच्छतालाई अगाडी सार्दै उच्च गणु स्तरका छापा तथा डिजिटल प्रवर्द्धनात्मक सामाग्रीहरु र माध्यम तयार गरि
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प्रचार प्रसार गरिनेछ । आकर्षणहरू, उत्पादनहरु, गतिविधिहरू, सवु िधाहरू, पर्यटकीय नक्शाहरु, सम्पर्क हरू लगायतका
विशेषताहरुको विवरण सहितको प्रवर्द्धनात्मक गाइडबक
ु , पर्यटकीय स्थल समेटिएको सामहि
ू क र आकर्षणको ब्रोशरहरू,
पदयात्रा, ड्राइभिङ्ग, र्याफ्टिङ नक्शा, उत्सव र महोत्सवहरुको क्यालेन्डर, संक्षिप्त वर्णन सहितको प्रदेशको कफी टेबल बक
ु ,
विशेष रुचिका गतिविधिहरु सहितको पर्यटक गाइड बक
,
परम्परागत
खाना,
नृ
त
्य
र
हस्तकलाहरु,
वृ
त्त
चित्र
र
गतिविधि
वा
ु
विषयवस्तुमा आधारित वृत्तचित्र । उच्च गणु स्तरको वेबसाइटको विकास र प्रवर्द्धन तथा डिजिटल मिडिया र सामाजिक
संजालहरु प्रयोग गरे र लक्षित स्रोत बजारको प्रवर्द्धन, मोबाइल एप्सको विकास, छोटो भिडियो, छोटो फिल्म, फोटो वृत्तचित्र,
कर्णालीको पर्यटन सम्बन्धी जानकारीहरु इच्छु क र सम्भावित टूर अपरे टरहरू, प्रवर्धकहरु र बजारहरुलाई उपलब्ध गराइनेछ ।
कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन र ट्राभल मार्ट (वार्षिक रूपमा आयोजित गरिने)।कर्णाली साँस्कृतिक सम्मेलन र साँस्कृतिक
महोत्सव, मस्टो महोत्सव, अन्तर्राष्ट्रिय खस सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध महोत्सव र सम्मेलन, अन्तर्राष्ट्रिय बोन महोत्सव र
सम्मेलन, परम्परागत नृत्य र संगीत प्रतियोगिता, कर्णाली ग्रेट हिमालयन ट्रेलका उपल्लो, मध्य र तल्लो खण्डमा म्याराथनहरू,
कर्णाली अन्तर्राष्ट्रिय रय् ाफ्टिङ, कायाकिङ्ग च्यालेन्ज, इन्टरनेशनल लेक टु लेक (रारा फोक्सुन्डो) म्याराथन, लम्बि
ु नीकाँक्रेविहार-दल्लु
-सिजा-रलिङ-लिमी
तीर्थयात्रा
र
आध्यात्मिक
पै
द
ल
यात्रा,
सिन्जा
बाट
द
ल्लु
खसर
मल्ल
राजा
शाही
पैदल
ु
ु
यात्रा (ग्रीष्मकालीन दरबारदेखि शितकालीन दरबारसम्म), वार्षिक र आवधिक उत्सवहरू जस्तै शे महोत्सव (१२ बर्ष), रलिङ
महोत्सव, धो महोत्सव आदि प्रवर्द्धन गरिनेछ ।
५.४ नीति, सस्था
ं गत सरं चना र मानव सश
ं ाधन विकास
नीति, ससं ्थागत सरं चना र मानव सश
ं ाधन विकासका सबै प्रयासहरु पर्यटनलाई सामाजिक आर्थिक विकासको वाहक र
प्राकृ तिक तथा साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको औजारका रुपमा विकास गर्दै कर्णाली प्रदेशको छविलाई स्वच्छ गन्तव्य र जीवन्त
अन्तर्राष्ट्रिय गेटवेको रुपमा स्थापना गर्नका लागि प्रभावकारी र दक्ष सेवा प्रवाह गर्ने तर्फ लक्षित हुनेछन् ।
तालिका नं २४ : सस्था
ं गत सरं चना सम्बन्धित लक्ष्यहरु
nIox?
s0ff{nL k|b]z ko{6g ;dGjo kl/ifb
cGt/ dGqfno ko{6g ;dGjo ;ldlt
s0ff{nL k|b]z ko{6g af]8{ -s]lkl6la_
sf]l/8f]/df cfwfl/t ko{6g / ;fF:s[lts sfof{no
ko{6s ;"rgf / ;]jf s]Gb|
ko{6s k|x/L sfof{no / zfvf
lhNnf / gu/, ufFpkflnsf ko{6g of]hgf
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५.४.१ नीति र नियामक सरं चना
कर्णाली प्रदेशको पर्यटन नीति, कर्णाली प्रदेशको सँस्कृति र साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षण नीति, पर्यटक स्तरका होटल र लज
दर्ता र संचालन नियमहरु, ट्रेकिंग एजेन्सीहरू दर्ता र संचालन नियमहरु, ट्राभल एजेन्सीहरू दर्ता र संचालन नियमहरु, रय् ाफ्टिङ
एजेन्सीहरू दर्ता र संचालन नियमहरु, पर्यटक सवारी सेवा दर्ता र संचालन नियमहरु, अन्य साहसिक पर्यटन खेल व्यवसाय दर्ता
र सचं ालन नियमहरु, होम स्टे सचं ालन कार्यविधिहरु, प्रादेशिक पर्यापर्यटन रणनीति र निर्देशिकाहरु, प्रादेशिक साँस्कृतिक
सम्पदा पर्यटन रणनीति र निर्देशिकाहरु, पर्यटन क्षेत्रका लागि वित्तीय र अन्य भौतिक प्रोत्साहन नीति तर्जुमा गरी लागू गरिनेछ ।
फोक्शुण्डो ताल लगायतका प्रस्तावित ग्रेट हिमालयन ट्रेलको मध्य खण्डले जोडेका क्षेत्रहरुलाई नियन्त्रित पदयात्रा क्षेत्रको
सचिब
ू ाट हटाइनेछ । कर्णाली प्रदेशका पर्यटकीय स्थलहरुबाट संकलन गरिएको नियन्त्रित क्षेत्र पदयात्रा अनमु ति, संरक्षित क्षेत्र
प्रवेश शल्क
ु , पर्वतारोहण सलामी लगायतको हिस्सा कर्णाली प्रदेशलाई उपलब्ध गराउन पहल गरिनेछ ।
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५.४.२ प्रादेशिक पर्यटन सस्था
ं हरुको स्थापना
कर्णाली प्रदेशको दिगो पर्यटन विकास, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन आदि कार्यका लागि निम्न बमोजिमका संस्थाहरु स्थापना
गरि सदृु ढ पार्ने ।
१. कर्णाली प्रदेश पर्यटन समन्वय परिषदः
अध्यक्ष - मखु ्यमन्त्री, कर्णाली प्रदेश सरकार
उपाध्यक्ष - मन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश
सदस्य - मन्त्रीहरु–आन्तरिक मामिला र काननू मन्त्रालय, भौतिक पर्वा
ू धार मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना
मन्त्रालय
सदस्य - प्रतिनिधि, ससं ्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल सरकार
सदस्य - प्रतिनिधि, नेपाल पर्यटन बोर्ड
सदस्य - प्रतिनिधिहरु, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं. ५ र सदु रु पश्चिम प्रदेश
सदस्य - प्रतिनिधिः काठमाँडौ, पोखरा, लम्बि
ु नी, नेपालगंज, धनगढी (उपयक्त
ु ठानेका अन्य) का पर्यटन व्यवसायीका संघ
ससं ्थाहरु
सदस्य - पर्यटन, सँस्कृति र हवाई क्षेत्रबाट विज्ञ सदस्यहरु
सदस्य - सचिव, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश
समन्वय परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ।
२. अन्तर मन्त्रालय पर्यटन समन्वय समितिः
अध्यक्षः मन्त्री, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश,
सदस्यः सचिव, आन्तरिक मामिला र काननु मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश,
सदस्यः सचिव, भौतिक पर्वा
ू धार विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश,
सदस्यः सचिव, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश,
सदस्यः सचिव, भमि
ू व्यवस्था, कृ षि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश,
सदस्यः पर्यटन व्यवसायीका संघ संस्थाहरुका छनौट गरिएका सदस्यहरु,
सदस्यः अध्यक्ष, कर्णाली प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघ,
सदस्यः सचिव, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश,
समन्वय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
३. कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्डः
अध्यक्षः सचिव, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश,
सदस्यः निर्देशक, वन तथा वातावरण निर्देशनालय, कर्णाली प्रदेश
सदस्यः प्रतिनिधि, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश
सदस्यः प्रतिनिधि, भौतिक पर्वा
ू धार विकास मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश
सदस्यः प्रादेशिक पर्यटन व्यवसायीका संघ संस्थाहरुका प्रतिनिधिहरु
सदस्य सचिवः कार्यकारी प्रमख
ु (कर्णाली प्रदेश पर्यटन बोर्डले नियक्त
ु गर्ने)
पर्यटन बोडको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
४. पर्यटन र सस्कृति
महाशाखा
ं
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बिद्यमान संरचनामा पर्यटन र सँस्कृति महाशाखा (उपसचिवले नेततृ ्व गर्ने)
समेत राखेर पर्नु संरचना गरिनेछ ।
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५. पर्यटन कार्यालयहरु
दैनिक र आवधिक कार्यहरु जस्तै पर्यटन व्यवसायको दर्ता, अनगु मन, पर्यटन पर्वा
ू धार विकास, सम्पदा संरक्षण र प्रवर्द्धन
गर्नका लागि शाखा अधिकृ तले नेततृ ्व गर्ने गरि कोरिडोरमा आधारित पर्यटन र सँस्कृति कार्यालयहरु (चौरजहारी र राकममा
राख्दा उपयक्त
ु हुने) स्थापना गरिनेछ ।
६. सच
ू ना र सेवा के न्द्रहरु
सार्वजनिक, निजी र जनसदु ाय साझेदारीमा आधारित मोडलमा आवश्यकता अनसु ार पर्यटन सचू ना र सेवा के न्द्रहरु
स्थापना गरिनेछ ।
७. उद्धार व्यवस्था
प्रादेशिक स्तरमा उच्च पर्यटनको संभावना बोके का सबैस्थानीय निकाय र जिल्लाहरुमा पर्यटन उद्दार समिति र टोलीको
स्थापना गरिनेछ ।
५.४.३ पर्यटन प्रशासन र योजना
दिगो पर्यटन विकास र सम्पदाको संरक्षण सनिश्
ु चित गर्न प्रादेशिक र स्थानीय तहमा प्रभावकारी र दक्ष पर्यटन योजना प्रक्रिया
र सयं न्त्रको स्थापना गरिनेछ । यस गरुु योजनालाई प्रदेशको एक महत्वपर्णू नीतिगत दस्तावेज बनाउन, कर्णाली प्रदेश यसका
दरू दृष्टि, लक्ष्य र उद्देश्यहरु सरकारको नीतिगत दस्तावेजमा समावेश गर्न र यस योजनाका सान्दर्भिक कार्यक्रमहरुलाई प्रदेशका
अन्य क्षेत्रगत योजनामा समावेश गर्नका लागि कर्णाली प्रदेशको योजना आयोगसँग सहकार्य गरिनेछ । विमानस्थल, सडक,
अध्यागमन कार्यालयहरु आदि गरुु योजनाका प्राथमिकतामा परे का राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रमहरुलाई बार्षिक र आवधिक
योजनाहरुमा समावेश गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग सहकार्य गरिनेछ । मन्त्रालयहरू, विभागहरू, स्थानीय सरकारहरू, निजी
क्षेत्रहरू, संरक्षित क्षेत्रहरु, गैरसरकारी संस्था, विकासका साझेदार आदिलाई यस गरुु योजनाको बारे मा अभिमख
ु ीकरण, आवधिक
र वार्षिक योजनाहरूमा गरुु योजनाका गतिविधिहरू समावेश गर्न सहजीकरण गरिनेछ । जिल्ला समन्वय समितिहरु, नगरपालिका
र गाँउपालिकालाई उनीहरुको क्षेत्रमा यस गरुु योजनाले निर्दिष्ट गरे अनरुु प पर्यटन योजनाहरू र स्थलगत योजनाहरु तर्जुमा र
कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरिनेछ ।
५.४.४ मानव सश
ं ाधन विकास
समृद्ध सँस्कृति, इतिहास, स्वच्छ प्राकृ तिक वातावरण र जैविक विविधतालाई ध्यानमा राख्दै पर्यटन, सँस्कृति, आतिथ्य र
वातावरण व्यवस्थापनमा योग्य शैक्षिक जनशक्ति तयार गर्नका लागि मध्य पश्चिम विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरिनेछ । कर्णालीमा
पर्यटन प्रशिक्षण संस्थाको स्थापना गर्न सहकार्य गरिनेछ । जमु ्लाको पताराशी क्षेत्रमा उच्च उचाईमा पर्वतारोहण र साहसिक
पर्यटन प्रशिक्षण के न्द्र स्थापना गरिनेछ।चख
े ी लेक, मगु ु र हुम्लामा अन्तर्राष्ट्रिय रक क्लाइम्बिंग प्रशिक्षण के न्द्र स्थापना
ं ल
गरिनेछ। दैलेखको राकममा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यावरण पर्यटन जलमा आधारित साहसिक पर्यटन प्रशिक्षण के न्द्र स्थापना
गरिनेछ।पर्यटन प्रशिक्षण म्यानल
ु तयार गरिनेछ।पर्यटन सचेतना कार्यक्रम, उद्यमशीलता विकास, व्यवसाय योजना विकास,
पर्यटन व्यवस्थापन आदि विषयहरुमा व्यावसायिक सेवा प्रदान गरिनेछ ।
५.४.५ सार्वजनिक क्षेत्रका सस्था
ं हरुको क्षमता
गन्तव्य अनसु न्धान, योजना, पर्यटक व्यवस्थापन, नीतिहरु, पर्यटनबाट पर्ने असरको व्यवस्थापन, पर्यटकको सरु क्षा र उद्दार
व्यवस्थापन, सम्पदा संरक्षण, बजार व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन (डिजिटल प्रवर्द्धन सहित), व्यावसायिक संजाल निर्माण गर्ने विषयमा
तालिम, कार्यशाला र अवलोकन भ्रमणको माध्यमबाट सम्बन्धित सरकारी कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ । पर्यटन
विकास, व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन विषयमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका उत्कृष्ट अभ्यासहरू अवलोकन गर्न र सिक्नको लागि
विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अवलोकन भ्रमणहरू आयोजना गरिनेछ । पर्यटन विकास, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनमा राम्रो
सहयोग, साझेदारी र सहयोग सनिश्
ु चित गर्न क्षमता सदृु ढीकरण गरिनेछ।नगरपालिका र गाँउपालिकाहरुको समग्र विकासको
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पर्यटनलाई एकीकृ त गर्न र मल
ू धारमा ल्याउन नगरपालिका र गाँउपालिकाहरूको नेततृ ्व क्षमतालाई सदृु ढ गरिनेछ।पर्यटक प्रहरी
इकाईहरुलाई पर्यटन, आतिथ्यता, आपतकालिन उद्धार र आधारभतू प्राथमिक उपचारमा अभिमख
ु ीकरण प्रशिक्षण प्रदान
गरिनेछ।राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका संजाल र सँगठनहरुको उपयोग गरि सचू ना र ज्ञानका साझा संजालहरु स्थापना गरिनेछ ।
सरोकारवालाहरू बीच आवधिक र अनौपचारिक समन्वय बैठकहरू र अन्तरक्रियाको माध्यमबाट सहयोग, सहकार्य, समन्वय
र साझेदारीलाई सदृु ढ गरिनेछ ।
५.४.६ निजी क्षेत्र र नागरिक समाजका सस्था
ं हरुको क्षमता सदृु ढीकरण
पर्यटन व्यवसायीका राष्ट्रिय स्तरका छाता सँगठनहरु स्थापना गर्न सहयोग गरिनेछ।नयाँ स्थापना गरिएका च्याप्टरहरू र
सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ।समदु ायमा आधारित पर्यटन सँगठनहरुको क्षमता बढाउनका लागि भौतिक सहयोग,
व्यावसायिक सम्बन्ध विकास क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गरिनेछ । पर्यटन क्षेत्रका अगवु ाहरु र संघ संस्थाहरूको लागि
नेततृ ्व र व्यवस्थापन प्रशिक्षण तालिम प्रदान गरिनेछ । निजी क्षेत्रका संघहरू र उद्यमीहरूलाई पर्यटन, आतिथ्यता व्यवस्थापन
र बजार व्यवस्थापन तथा प्रवर्द्धन तालिम दिइनेछ । पर्यटन क्षेत्रमा कामगर्ने जनशक्तिका लागि पर्याप्त संख्यामा क्षमता निर्माण र
सीप प्रशिक्षणको आयोजना गर्नका लागि पर्यटन व्यवसायीका ससं ्थाहरुसँग सहकार्य गरिनेछ । यसमा व्यावसायिक पथ प्रर्दशक
प्रशिक्षण, डिजिटल प्रवर्द्धन र बजार व्यवस्थापनका तरिकाहरु, उच्च गणु स्तरको आवास र रे ष्टुरे न्ट संचालन गर्ने, सभा सम्मेलन
र साहसिक खेल पर्यटनका गतिविधिहरू आदि समावेश गरिनेछ ।
५.४.७ ज्ञान व्यवस्थापन स्थापना र व्यवस्थापन
पर्यटक सचू ना र सेवा के न्द्रहरुमा पर्यटक सबन्धि
जानकारी अभिलेख र व्यवस्थापन प्रणाली, पर्यटक सचू ना र अभिलेख
ं
राख्न र उपलब्ध गराउन गाँउ र नगरपालिकाहरू, संरक्षण क्षेत्र नियामक निकायहरु, अध्यागमन कार्यालयहरू, पर्यटन
व्यवसायीका संस्थाहरु, प्रहरी चेक पोष्टहरू, पर्यटन उद्यमीहरू (होटेल, होमस्टे इत्यादि) लाई सहयोग र सहकार्य गरिनेछ । पर्यटन
बजार, उत्पादनहरू र पर्यटकहरूको सन्तुष्टि सम्बन्धमा आवधिक रुपमा अनसु न्धान गरिनेछ । वेबसाईट जस्ता डिजिटल
माध्यमहरू प्रयोग गरे र राम्रो अनसु न्धानबाट प्राप्त तथ्याङ्गर सचू ना सक
ं लन, विश्ले षण, सग्रं ह र वितरण प्रणालीको स्थापना
गरिनेछ ।
५.४.८ अनुगमन गर्न मापदण्ड र सयं न्त्रको विकास गर्ने
सार्वजनिक, निजी पर्यटन मापदण्ड तयार र अनगु मन गर्न समिति गठन गरिनेछ।उत्कृष्ट अभ्यासहरू सिक्ने।पर्यटकलाई दिइने
सेवाहरूको आवधिक अनगु मन र सपु रिवेक्षण गरिनेछ ।
५.५ लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसाय विकास
कर्णालीलाई स्वच्छ गन्तव्य र जीवन्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेशद्वार बनाउनका लागि लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसायको विकासमा
ध्यान दिइनेछ।लगानीकर्ताहरुलाई परम्परागत वास्तुकला, सँस्कृति र वातावरण मैत्री पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न र
कर्णालीको स्वच्छता कायम गर्नका लागि योगदान गर्न लगानीकर्ताहरूलाई उत्प्रेरित र प्रोत्साहित गरिनेछ भने उनीहरूको
उत्पादन र सेवाहरूको प्रतिस्पर्धी क्षमतामा अभिवृद्धि गरिनेछ । कर्णालीको सभ्यता यहाँको इतिहास, परु ातात्विक, धर्म,
सँस्कृति, परम्परा, वास्तुकला र जीवनशैलीको आधारमा पहिचान गर्नका लागि लगानी परिचालन गरिनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय
स्तरको पहुचँ र गेटवे सवु िधाहरु सहित कर्णालीलाई स्वच्छ गन्तव्य र जीवन्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश द्वार बनाउनका लागि
लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रमा लगानीका लागि सभं ाव्य परियोजनाहरूको पहिचान र प्रोफाइल
बनाउन पर्यटन व्यवसायमा लगानी गर्न दर्ता र अन्य प्रक्रियाहरुलाई सजिलो पारिनेछ । सम्भावित लगानीकर्ता र सम्बन्धित
संरक्षित क्षेत्र, गाँउ र नगरपालिका र स्थानीय समदु ायहरू बीच लिज र सहुलियतमा जग्गा र सार्वजनिक स्रोतहरू प्राप्त गर्न
सहयोग र साझेदारीलाई सहजीकरण गरिनेछ । मखु ्यमन्त्रीको कार्यालय र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग सहकार्य गरे र वित्तीय
प्रोत्साहनको व्यवस्था, सरकारी जग्गा सहुलियत दरमा दिने व्यवस्था, के ही व्यवसाय स्थान र समयावधिका लागि कर छुटको
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प्रावधान लगायतका व्यवस्थाहरु मिलाउन पर्यटन क्षेत्रमा लगानी नीति विकास गर्न सक्रियता देखाउने छ । पर्यटन आयोजनालाई
आर्थिक सहयोग गर्न, सम्भावित लगानीकर्ताहरुका लागि बैंकिंग ससं ्थाहरूबाट सहुलियत दरमा ऋणका लागि सहजीकरण
गरीनेछ । प्रस्तावहरूको आधारमा निम्न परियोजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ । समदु ायमा आधारित पर्यटन उद्यमहरू
जस्तै सामदु ायिक होमस्टे, सामदु ायिक फार्म (स्टे, सामदु ायिक क्याम्पिङ्ग स्थल, समदु ाय र सहकारीबाट संचालित साँस्कृतिक
संग्राहालय र के न्द्र संचालन गरिनेछ । निजी पर्यावरण मैत्री लज, सम्पदा होटल र प्रदेशको सम्पदाको संरक्षणमा योगदान दिने
पर्यटन परियोजनाहरुको स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ।सार्वजनिक, निजी र समदु ायको साझेदारीमा सचं ालन हुने सामदु ायिक
लज, पर्यटक सचू ना र सेवा के न्द्रहरू, संग्राहालयहरू, दृश्यावलोकनका भ्यु टावरहरू, सोर्टहरु, तारे होटेल, के बल कार जस्ता
पर्यटन पर्वा
ू धारहरु निजी क्षेत्रले निर्माण गर्नेछ ।
सँस्कृति, कला, जैविक कृ षि, चाडपर्व, वन संसाधन, जडिबटु ी, पशपु ालन, जैविक विविधता, खनिज र पानी जस्ता
स्रोतलाई एकिकृ त गरि पर्यटनलाई कर्णालीको बलियो अर्थतन्त्रको रूपमा विकास गरिनेछ।धेरै समदु ायलाई समावेश गरि
स्थानीय स्तरमा उत्पादित वस्तु र सेवाहरूको प्रयोगबाट प्राप्त लाभ बढी भन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा रहने र पर्यटन मार्फ त बृहत
समदु ायलाई समतामल
ु क ढंगको लाभको सनिश्
ु चितता गर्दै कर्णालीमा पर्यटनको विकास गरिनेछ । महिला, आदिवासी र
समदु ायका दलित सदस्यहरूको नेततृ ्वमा पर्यटन व्यवसाय स्थापना गर्न सीप तालिम, पँजू ीमा पहुचँ , सहुलियत दरमा ऋण, बीज
अनदु ान रकम, र अन्य सहयोग उपलब्ध गराउने ।
तालिका नं २५ : आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्बन्धित लक्ष्यहरु
nIox?
k|fb]lzs txdf xf]:6 M u]:6sf] cg'kft
ko{6ssf] cf};t a;fFO{– cfGtl/s
ko{6ssf] cf};t a;fFO{– ef/tLo
ko{6ssf] cf};t a;fFO{– cGt/f{li6«o
k|lt lbg k|lt ko{6ssf] vr{– cfGtl/s
k|lt lbg k|lt ko{6ssf] vr{– ef/tLo
k|lt lbg k|lt ko{6ssf] vr{– cGt/f{li6«o
ko{6gdf bIf hgzlQm
ko{6g If]qdf cltl/Qm /f]huf/L
ko{6g If]qdf dlxnf /f]huf/L
k|b]zsf] lhl8lkdf of]ubfg -k|ltzt_

@)!(
#M!
$ lbg
$ lbg
!( lbg
@) cd]l/ls 8n/
&) cd]l/ls 8n/
!)) cd]l/ls 8n/
–
&))) -cg'dflgt_
–
! k|ltzt

@)@$ sf] nIo
@M!
& lbg
^ lbg
@) lbg
#) cd]l/ls 8n/
&% cd]l/ls 8n/
!@) cd]l/ls 8n/
!%,)))
%),)))
s'n #) k|ltzt
% k|ltzt

@)@( sf] nIo
!M!
!) lbg
( lbg
@! Lbg
$) cd]l/ls 8n/
!)) cd]l/ls 8n/
!%) cd]l/ls 8n/
#),)))
!%),)))
s'n $) k|ltzt
!) k|ltzt

प्राकृ तिक र साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि गरिएका सबै प्रयासहरू प्राकृ तिक र साँस्कृतिक सम्पदाहरुको अन्वेषण,
अभिलेखीकरण र प्रवर्द्धन गर्ने तर्फ लक्षित हुनेछन् । स्थानीय र सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको पर्यटन र सम्पदा संरक्षण सबन्धमा
सचेतना र क्षमताको सदृु ढ गरीने छ।साँस्कृतिक र प्राकृ तिक सम्पदाहरुको पर्याप्त पर्नु स्थापन, सरं क्षण र जोगाउने उपयाहरु
अवलम्बन गरी प्रवर्द्धन गरीने छ।त्यस्तै पर्यटनका सम्भावित नकारात्मक प्रभावहरूलाई कम गर्न उपयक्त
ु उपायहरू अपनाइने छ ।
कर्णाली प्रदेशमा पर्यटनको कार्बन फुट प्रिन्ट कम पार्ने र फोहोरमैला फिर्ता लैजाने गरिउपयक्त
ु उपायहरु अवलम्बन गरीने छ ।
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चित्र १ : कर्णाली प्रदेशका प्रवर्धनात्मक आधारस्तम्भहरु र पर्यटकहरु आकर्षित गर्ने पथ
ृ क प्रस्तावहरु
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गुरुयोजनाको कार्यान्वयन र अनुगमन
६.१ कार्यान्वयन व्यवस्था र रणनीतिहरु
कर्णाली प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन र वातावरण मन्त्रालयले यो गरुु योजना कार्यान्वयनको नेततृ ्व गर्नेछ । सँस्कृति,
पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग आवश्यक समन्वय जटु ाईने छ । पर्यटन
व्यवसायीका संघ संस्था लगायतका निजी क्षेत्रका सँगठनहरू, स्थानीय सरकारहरू, गन्तव्य व्यवस्थापन संस्थाहरू र गन्तव्य
समदु ायहरूको सहकार्यमा मन्त्रालयले आफ्नो नियमित वार्षिक कार्यक्रम र बजेट अन्तर्गत प्राथमिकतामा परे का पर्यटन
गतिविधिहरू कार्यान्वयन गर्नेछ । सघं ीय सरकारको परामर्शमा विकासका साझेदारहरुबाट समयसीमा सहित पर्यटन गरुु योजना
कार्यान्वयन परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्नेछ । विशेष गरी पर्यटन उत्पादन विकास, पर्यटन पर्वा
ू धार सवु िधा, बजार व्यवस्थापन
र प्रवर्द्धनको लागि पर्यटन संघ संस्था र व्यवसायीहरूलाई गरुु योजनाको कार्यान्वयनका लागि सबलीकरण गरिनेछ ।
चित्र १ : पर्यटन गुरुयोजनाको कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित सस्था
ं गत ढाँचा

पर्यटन गरुु योजनाको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका सबै सरोकारवालाहरु बीच प्रभावकारी
रुपमा सहयोग, समन्वय र सहकार्य कायम गरिनेछ । पर्याप्त सहयोग र समन्वय सनिश्
ु चित गर्नका लागि, प्रदेशका मखु ्यमन्त्रीको
अध्यक्षतामा गठन गरिने कर्णाली पर्यटन समन्वय परिषदलाई परीचालन गरीने छ।सरकारी निकायहरू, पर्यटन व्यवसायीका
छाता सँगठनहरु र छिमेकी प्रदेशका सरकारहरुसँग ठूला परियोजनाहरु, नीतिगत र ससं ्थागत विवादहरु मिलाउन, पर्यटकीय
उत्पादनहरुको सम्बन्ध विकास गर्न र सम्युक्त बजार व्यवस्थापन र प्रवर्द्धनका प्रयासहरु सामहि
ु क रुपमा गर्नका लागि सहकार्य
गरीने छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन र वातावरण मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिने अन्तर मन्त्रालय पर्यटन समन्वय समितिले पर्यटन
क्षेत्रलाई प्रदेशको प्रमख
ु विकास दरु दृष्टिमा सल
ं ग्न गर्ने, नीतिगत र ससं ्थागत विवादलाई न्यूनीकरण गर्ने र पर्यटन क्षेत्रमा
स्रोतहरूको प्रयोगलाई प्रादेशिक मन्लय र विभागहरु बीच सहकार्य र समन्वय गरि उपयक्त
ु तवरले उपयोग गर्न सहजीकरण
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गर्नेछ । सबै जिल्ला समन्वय समितिहरू र स्थानीय तहहरूलाई यस गरुु योजनाले निर्दिष्ट गरे का कार्यक्रम र गतिविधिहरु
आ-आफ्नो क्षेत्रमा कार्यान्वयन गर्नका लागि मानव सश
ू धार विकास र सम्पदा सरं क्षणका लागि पर्याप्त
ं ाधन विकास, पर्यटन पर्वा
रुपमा संस्थागत र नीतिगत सदृु ढीकरण गर्नका लागि लक्षित सहयोगका साथ सहजीकरण गरिनेछ ।
सम्बन्धित संरक्षित क्षेत्रका निकायहरूसँग पर्याप्त मात्रामा परामर्श गरिनेछ।साँस्कृतिक सम्पदामा आधारित पर्यटनको विकास,
प्रवर्द्धन र व्यवस्थापनको लागि सहयोग र सहजीकरण गरिनेछ।सम्बन्धित पर्यटन गन्तव्यको विकास र व्यवस्थापन संस्थाहरु
परिचालन गरिनेछ।विकास र सरं क्षणका साझेदारहरुको प्राविधिक र वित्तीय सहायता परिचालन गरि महत्वपर्णू प्राकृ तिक र
साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै पर्यटनको विकास र सम्वर्धनको लागि कार्य गरीनेछ ।
व्यवसायको लागि सहज वातावरण सिर्जना गरे र प्रत्यक्ष वैदशि
े क लगानी र राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक लगानीकर्ता मार्फ त पर्यटन
क्षेत्रमा अधिक लगानी आकर्षित गर्नेछ । संभव भएसम्म निजी साझेदारी र सार्वजनिक सहकारी साझेदारी मोडेलहरूमा
लगानीको प्रवर्द्धन गर्न जोड दिइनेछ । गन्तव्य समदु ायहरूलाई वित्तीय प्रोत्साहन, प्रशिक्षण र पर्वा
ू धारको माध्यमबाट व्यक्तिगत
र सामहि
ु क तथा सहकारी मार्फ त विभिन्न प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष पर्यटन व्यवसायहरुको स्थापना, सञ्चालन र विस्तार गर्न सहयोग
परु ्याइनेछ ।
६.२ कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकायहरु र भूमिका
प्रादेशिक सरकारको संरचना अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन र वातावरण मन्त्रालय प्रदेशमा सबै पर्यटन कार्यहरुको नियमन
र सहजीकरणको लागी शीर्ष निकाय हो । मन्त्रालयको भमि
ू का पर्यटन सम्बन्धी नीतिहरु र नियमहरु बनाउने, सम्बन्धित
सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने, पर्यटन पर्वा
ू धार निर्माणमा सहयोग गर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको लागि सहज
वातावरणको सिर्जना गर्ने, पर्यटन व्यवसायहरुको दर्ता, अनगु मन र नवीकरण गर्ने, पर्यटन गन्तव्यको रूपमा कर्णाली प्रदेशको
बजार व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन गर्ने जस्ता पर्यटनसँग सम्बन्धित विकास, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन गर्ने।सबै पर्यटन गतिविधिहरू
प्रत्यक्ष रुपमा सर्
ु तखे मा अवस्थित मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्दछ वा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयहरू, घरे लु तथा उपभोक्ता
हित सरं क्षण कार्यालयहरु गाँउ र नगरपालिका वा सरं क्षित क्षेत्र हेर्ने निकाय मार्फ त लागू हुन्छन् ।
डिभिजन वन कार्यालयहरुले राष्ट्रिय वन, संरक्षित वन र सामदु ायिक वन उपभोक्ता समहू हरू जस्ता सम्बन्धित इकाईहरूका
लागि तयार पारिएको स्वीकृ त व्यवस्थापन योजना र सम्बन्धित सरकारी मन्त्रालयद्वारा अनमु ोदित पर्यापर्यटनका गतिविधिको
कार्यान्वयन र अनगु मन गरिनेछ । मन्त्रालय द्धारा प्रत्यायोजन गरिएका पर्यटन विकासका अन्य परियोजनाहरू कार्यान्वयन र
अनगु मन गरिनेछ । प्राकृ तिक परिदृश्य र जैवकि विविधताको सरं क्षण गरिनेछ । घरे लु तथा उपभोक्ता हित सरं क्षण कार्यालयहरुले
पर्यटन उद्यमशीलता र कौशल सीप विकास प्रशिक्षण आयोजना गरिनेछ । पर्यटन व्यवसाय योजना र पर्यटन उत्पादनहरुको
प्याके जिङ्ग गर्न सहयोग गरिनेछ ।
प्रस्तावित कोरिडोरमा आधारित पर्यटन कार्यालयको सम्बन्धित कोरिडोरमा अवस्थित जिल्लाहरुमा रहेका सबै पर्यटन
विकास, प्रवर्द्धन र व्यवस्थापन गतिविधिहरु व्यवस्थापन गरिनेछ (भेरी नदी कोरिडोरः सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम,
डोल्पा।कर्णाली नदी कोरिडोरः दैलेख, कालीकोट, जमु ्ला, मगु ,ु हुम्ला । सर्
ु तखे , उद्योग, पर्यटन, वन र वातावरण मन्त्रालयले
प्रत्यक्ष रुपमा हेर्ने) । जिल्ला समन्वय समितिले जिल्ला र अन्तरजिल्ला स्तरका पर्यटन उत्पादनहरुको विकास र प्रवर्द्धनमा
समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । पर्यटन गरुु योजनाका प्राथमिकता गतिविधिहरु लगायत पर्यटन कार्यक्रम र परियोजनाहरूको
कार्यान्वयनको अनगु मन गर्नेछ । नगरपालिका र जिल्लाहरू बीचको पर्यटन विकास सम्बन्धी विवादहरूको समाधान गरिनेछ ।
स्थानीय सरकार र तल्लो तहका समदु ायसँग, मन्त्रालय तथा प्रदेशस्तरका अन्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरे र पर्यटन विकास र
प्रवर्द्धनका लागि आपर्ति
ू तथा बजार सदृु ढ पारिनेछ । गाँउ र नगरपालिकाले प्रत्येक गाँउ र नगरपालिको पर्यटन नीति, कार्यक्रम
तर्जुमा गर्ने र पर्यटनको विकासका लागि संस्थागत संरचना तयार गर्ने कार्यलाई नियमन र सहजीकरण गरिनेछ । गाँउ र
नगरपालिकाले पर्यटन सम्बन्धी काननू बनाउने, पर्यटन पर्वा
ू धारहरूको विकास, स्तरोन्नती र मर्मत गर्ने, गरुु योजनासँग मेल खाने
गरी पर्यटन विकास योजना विकास गर्ने र कार्यान्वयनको सनिश्
ु चितता गर्ने, सीप प्रशिक्षण, बीजक पंजू ी र अन्य प्रोत्साहन मार्फ त
पर्यटन व्यवसायको स्थापना र सञ्चालनमा समदु ायहरूलाई सहयोग गरिनेछ । पर्यटन महत्वका प्राकृ तिक र साँस्कृतिक
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सम्पदाको संरक्षण गर्ने, बजार व्यवस्थापन र प्रवर्द्धन लगायत व्यवसायको स्थापना र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने र
कर्णाली प्रदेशको पर्यटन विकास र प्रवर्द्धनका लागि आपर्ती
ु श्रृंखला तथा बजारसँगको सम्बन्ध स्थापनर र सदृु ढ पारिनेछ ।
अन्य प्रादेशिक मन्त्रालयहरुमा सडक, पल
ु , सम्मेलन के न्द्र, ठूला खानेपानी आयोजना जस्ता वातावरणीय मैत्री बृहत
आकारका पर्वा
ू धारहरू निर्माण गर्न पर्वा
ू धार विकास मन्त्रालयको भमि
ू का महत्त्वपर्णू हुनेछ।कृ षि र पशपु ालनलाई पर्यटनसँग
जोडन, कर्णालीका कृ षिजन्य उत्पादनहरूलाई जैविक राखि राख्न, जैविक कृ षि र पशधु नको उत्पादन बढाउन, जैविक कर्णाली
ब्रान्ड अन्र्तगत कृ षि उत्पादनहरुको प्रशोधन, भण्डारण र प्याके जिगं गर्न र कृ षि गतिविधिहरूलाई होमस्टे, फार्म स्टे, गोठ स्टे
लगायतका माध्यमबाट पर्यटनसँग जोड्नका लागि भमि
ू व्यवस्थापन, कृ षि र सहकारी मन्त्रालयको ठूलो भमि
ू का हुन्छ ।
आर्थिक मामिला र योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला र काननू मन्त्रालयहरुले यो गरुु योजना कार्यान्वयन गर्न आर्थिक स्रोत,
काननू ी र संस्थागत प्रावधान, समदु ाय परिचालन र अन्तर मन्त्रालय समन्वय आदि विषयमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भमि
ू का हुनेछ ।
सँस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडयन मन्त्रालयले देशभरका पर्यटन सम्बन्धी कार्यहरुलाई नियमन र सहजीकरण गर्दछ।
ठूलो स्रोत र साधन प्रत्यक्ष रुपमो परिचालन गर्न सक्ने र परु ातत्त्व विभाग, पर्यटन विभाग, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण,
नेपाल वायसु ेवा निगम, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान, नेपाल पर्यटन बोर्ड, नेपाल पर्वतारोहण प्रतिष्ठान,
तारागाँउ विकास समिति, बौद्ध दर्शन र गमु ्बा विकास समिति आदि मार्फ त अप्रत्यक्ष रुपमा पनि स्रोत परिचालन गर्न सक्ने
भएकाले यस गरुु योजना कार्यान्वयनमो ठूलो भमि
ू का रहन्छ।विमानस्थल, सडक जस्ता ठूला आकारका पर्वा
ू धारहरूको निर्माण,
प्राविधिक र वित्तीय सहायता परिचालन, पर्वतारोहण र अन्य पर्यटकीय गतिविधिहरुको नियमन र सदृु ढीकरण, अन्तरजिल्ला
र प्रदेश पर्यटन समन्वय र सम्बन्ध विकासको लागि सहजीकरण, कर्णालीका पर्यटकीय उत्पादनहरु र कर्णालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय
प्रवेश द्वारको रूपमा स्थापना गर्नका लागि विशेष गरि तिब्बतसँग सीमापार पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि सहजीकरण, प्राकृ तिक
र साँस्कृतिक सम्पदाको सरं क्षण, बिदेश स्थित नेपाली दतू ावास लगायतका कुटनैतिक नियोग लगायतका सरकारी निकायहरु
मार्फ त अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा कर्णाली प्रदेशलाई स्वच्छ पर्यटन गन्तव्यको रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने भमि
ू का हुनेछ ।
पर्यटन व्यवसायका संघ संस्थाहरु वा पर्यटन उद्योग संघहरूले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा विभिन्न गतिविधिहरूको
लागि पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा कर्णाली प्रदेशको प्रवर्द्धन गर्ने र उच्च गणु स्तरीय पर्यटन सेवा र सवु िधा परु ्याउन उनीहरूको
सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि महत्वपर्णू भमि
ू का रहने छ ।
तालिका नं २६ : परट्य न व्यवसायका सघं सस्था
ू का
ं हरु वा परट्य न उद्योग सघं हरूको गरुु योजना कार्यान्वयनमा सम्भावित भमि
u'?of]hgf sfof{Gjogdf ;+efljt e"ldsf

ko{6g pBf]u ;+3x¿

kbofqf dfu{x?sf] vf]h / k|jw{g, lzv/ cf/f]x0fsf] vf]h / k|jw{g, kj{tf/f]x0f /
:sL, ;fxl;s v]n .
Gff/f, Sofg -Sofgf]lgË Pzf]l;ozg_, gf/f, /fk\ml6Ë, sfoflsË, lkml;ª, Sofg]lgË cflb gbLdf cfwfl/t ko{6sLo v]nx?sf] vf]h,
PË\un;{ P;f]lzP;g
k|jw{g / Ifdtf clea[l4 .
b[Zofjnf]sg, hLk ;kmf/L, labf dgfpgsf nflu ul/g] ultljlwx?, ;fF:s[lts /
gf§f, gf6f], 6'uf{g
tLy{ofqf ko{6g, ;|f]t ahf/x?df k|jw{g, ;b:ox?sf] Ifdtf clea[l4 .
xf];fg, le6f]km
xf]d:6] nufotsf u|fdL0f ko{6gsf] k|jw{g, Ifdtf clea[l4, / ;+hfnsf] lgdf{0f
;'wf/ ul/Psf]/ ;'/lIft xjfO{ kx'Fr dfu{ dfkm{t uGtJosf] k|j4{g
cfcf]g
6fg, PgPdP, gf6;f

Prcf/P
xfg, /]afg

p2f/ sfo{ dfkm{t ko{6sx?sf] ;'/Iffdf of]ubfg, prfO{df r9bf x'g] ;d:ofsf nflu
tof/L ug{], ljkbsf nflu tof/L .
pRr u'0f:t/sf] cfjf; ;'ljwf, vfgf / k]o kbfy{sf] ;]jf / ;'ljwf, cfjf; / vfgfsf]
u'0f:t/ cflb dfkm{t ko{6gsf] k|jw{g .

निजी क्षेत्रका सँगठनहरू जस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाली चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघले
व्यवसायको लागि उपयक्त
ु वातावरण बनाउन, पर्यटनमा लगानी आकर्षित गर्न र पर्यटन व्यवसायमा लगानी गर्नका लागि
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आफ्ना सदस्यहरूलाई सहजीकरण गर्नका लागि महत्वपर्णू भमि
ू का खेल्न सक्छन् । प्रादेशिक तहमा, नेपाल उद्योग बाणिज्य
संघले पर्यटन क्षेत्रमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्न अग्रणी भमि
ू का खेल्न सक्दछ, प्रादेशिक व्यवसायी र लगानीकर्ताहरूको
क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र प्रदेशलाई लक्षित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गन्तव्यको रूपमा प्रवर्द्धन गरिनेछ । होटल उद्योगमा
लगानी आकर्षित गर्न, होटलमा काम गर्ने जनशक्तिको क्षमता सदृु ढ गर्न र होटल र रे ष्टुरे न्टहरुको गणु स्तर सधु ार गर्न होटल संघले
महत्वपर्णू भमि
ू का खेल्न सक्दछ ।
विकासका साझेदारहरूले प्राकृ तिक र साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण, वन्यजन्तुमा आधारित पर्यापर्यटनको प्रवर्द्धन,
सँस्कृति र साँस्कृतिक सम्पदामा आधारित पर्यटन र सरं क्षणका लागि अनसु न्धान, प्रचार प्रसार, उत्कृष्ट अभ्यासहरुको सम्प्रेषण,
दिगो पर्यापर्यटन र संरक्षणको लागि क्षमता सदृु ढीकरण, वातावरण मैत्री पर्वा
ू धार विकासको भमि
ू का रहने छ ।
६.३ गुरुयोजनाको स्रोतको आवश्यकता र व्यवस्थापन
आगामी पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेशको पर्यटन गरुु योजना कार्यान्वयनका लागि रु. १२,३१७,७००,०००.०० (जम्मा रु.
१२ अर्ब एकतीस करोड सतहत्तर लाख मात्र) बजेट अनमु ानित गरिएको छ।अनमु ानित बजेटले विमानस्थल जस्ता ठुला
पर्वा
ू धारहरूको निर्माण र स्तरवृद्धि, सडक र राजमार्गहरूको निर्माण र स्तरवृद्धि (पर्यटक सडकहरू बाहेक), अन्तर्राष्ट्रिय
सम्मेलन हल र के न्द्रहरू जस्ता विशाल भवन संरचनाहरूको निर्माण, निजी क्षेत्रले पर्यटक स्तरका होटलहरू, के बलकार,
वायसु ेवा कम्पनी, यातायात सवु िधाहरूमा गर्ने लगानी, नियमित कार्यालय संचालनको लागि बजेट समावेश गरे को छै न ।
तालिका नं २७: पर्यटन गुरुयोजनाका लागि कार्यक्रम र बजेट
/0fgLlts sfo{s|dsf If]q

/sd -?=_

ko{6g pTkfbg ljsf; / :t/f]GgtL
ko{6g k"jf{wf/ ljsf; / :t/f]GgtL
uGtJo ahf/ Joj:yfkg / k|jw{g
gLlt, ;+:yfut ;+/rgf / dfgj ;+zfwg ljsf;
nufgL k|jw{g / Joj;fo ljsf;
;fd'bflos ;xeflutf / :yfgLo ko{6gsf] nfe a9fpg] sfo{s|d
;fF:s[lts / k|fs[lts ;Dkbf ;+/If0f
hDdf

$,#@!,*)),))
@,(*!,))),)))
*@&,))),)))
*&!,$)),)))
!,)!*,%)),)))
!,@@$,))),)))
!,)&$,))),)))
!@,#!&,&)),)))

s'n ah]6sf] % k|ltzt
#%=)*
@$=@)
^=&!
&=)&
*=@^
(=($
*=&!
!))

प्रस्तावित कार्यक्रमहरु र बजेट कर्णाली प्रदेशले गरे को कुल खर्चका साथै कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले तयार पारे को
पचं वर्षीय विकासको अवधारणमा पर्यटनलाई दिइएको समग्र प्राथमिकताबाट निर्देशित छन् । प्रारम्भिक वर्षहरूमा मन्त्रालय,
कर्णाली प्रदेश राजस्वको आफ्नै स्रोत तथा निजी क्षेत्र, विकासका साझेदार, गैर सरकारी संस्था र स्थानीय सरकारले परिचलान
गरे को स्रोत बाहेक संघीय सरकारको रकमको बजेटमा भर पर्नेछ । पर्यटन गरुु योजना कार्यान्वयनको अन्त्य तिर मन्त्रालय,
कर्णाली प्रदेश र अन्य सम्बन्धित स्थानीय सरकारले पर्यटन मार्फ त बढी राजस्व पाउने छन् । कर्णाली प्रदेश र अन्य सम्बन्धित
सरकारी निकायहरुले निम्न क्षेत्रहरु मार्फ त पर्याप्त मात्रामा राजस्व सक
ं लन गर्न सक्नेछन् ।
• पर्यटन व्यवसायहरुको दर्ता र नवीकरण
• होटल, लज, होमस्टेज, रे स्टुरे न्ट (स्टार होटल र रिसोर्ट बाहेक), ट्रेकिंङ्ग एजेन्सी, ट्राभल एजेन्सी, पर्यटन यातायात सेवा
एजेन्सी, पर्यटन खेल संचालन गर्ने एजेन्सीहरू
• इजाजत पत्र जारी गर्ने र नवीकरण गर्ने (ट्रेकिङ्गपथ प्रदर्शक, पथ प्रदर्शक रय् ाफ्टिङ गाईड आदि) ।
• प्रदेशका साँस्कृतिक र प्राकृ तिक सम्पदा स्थलहरुमा लाग्ने प्रवेश शल्क
ु
• पर्यटन लगानीकर्ता र व्यवसायीहरुले सरकारी वन, नदी, ताल र अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर्यटकीय प्रयोगको लागि तिर्ने रकम ।
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•

संग्रहालयहरु, साँस्कृतिक के न्द्र, शिल्पकला के न्द्र, प्रशिक्षण के न्द्रहरू, चिडियाखाना र वनस्पति उद्यान आदिबाट
संकलित राजस्व ।
• नेपाल पवर्तारोहण सघं ले दिने शिखर आरोहण अनमु ति र नेपाल सरकारले अनमु ति दिने पर्वतारोहणबाट प्राप्त हुने राजस्व ।
• पर्वतारोहण ।
• नियन्त्रित क्षेत्र प्रवेश शल्क
ु बापत संकलन गरिने राजस्व ।
• कर्णाली प्रदेशमा अवस्थित अध्यागमन विन्दुबाट जारी भएका भिषा बापतको राजस्व प्राप्त हुने ।
• पर्यटन व्यवसायी र कामदारहरू द्वारा भक्ता
ु नी गरिएको कर (होटल, लज, रे स्टुरे न्ट, ट्रेकिङ्ग, एजेन्सीहरू, ट्राभल
एजेन्सीहरू, रय् ाफ्टिङ एजेन्सीहरू, पर्यटन खेल सचं ालन गर्ने एजेन्सीहरू आदि)
६.४ गुरुयोजना कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्याङ्कन
कर्णाली प्रदेश पर्यटन गरुु योजना कार्यान्वयनलाई मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशको विस्तारित तर नियमित कार्यको रुपमा
लिइनेछ।तसर्थ, यस गरुु योजनाको कार्यान्वयनको अनगु मन र मल्यां
ू कन मन्त्रालयले गर्ने नियमित विधि र संस्था वा ईकाइहरु
मार्फ त गरिनेछ।नियमित अनगु मन र मल्यां
ू कन संयन्त्रको अलावा निम्न बमोजिमका अनगु मन र मल्यां
ू कनका अतिरिक्त विधिहरु
समय सापेक्ष सधु ार सनिश्
चित
गर्नका
लागि
उपयोग
गरिने
छ
नः
ु
• निजी क्षेत्रका संघसंस्था द्वारा आवधिक रुपमा अनगु मन
• पर्यटन गन्तव्यका समदु ायहरू, नागरिक समाजद्वारा आवधिक र आवश्यकता अनसु ार अनगु मन
• सम्बन्धित सरकारी निकायहरुद्धारा दिइने मार्गदर्शन र पृष्ठपोषण
• विकासका साझेदारहरुबाट दिइने पृष्ठपोषण
• योजनाको मध्यावधि समीक्षा (योजना कार्यान्वयनको तेस्रो वर्षमा) ।
• योजना कार्यान्वयनको अन्तिम समीक्षा (योजना कार्यान्वयनको पाँचौ वर्षको अन्त्यमा)
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परिच्छेद ७

पाँच-वर्षे कार्ययोजना

यस परिच्छेदमा प्रस्तुत कार्ययोजनाले लक्ष्य, गतिविधि, स्थान, अनमु ानित बजेट, कार्यान्वयन समय सीमा र पर्यटन
विकास र प्रवर्द्धन सम्बन्धी तल प्रस्तुत गरिएका सात कार्यक्रम क्षेत्रहरू समावेश गरे को छः
•
पर्यटन उत्पादन विकास र स्तरोन्नतीको कार्ययोजना
•
पर्यटन पर्वा
ू धार विकास र स्तरोन्नतीको कार्ययोजना
•
गन्तव्य प्रवर्द्धन र बजार व्यवस्थापन कार्ययोजना
•
नीति, संस्थागत र मानव संसाधन विकास कार्ययोजना
•
लगानी प्रबर्द्धन र व्यवसाय विकास कार्ययोजना
•
समदु ाय सहभागिता र स्थानीय पर्यटनबाट प्राप्त हुने लाभलाई अधिकतम बनाउने कार्ययोजना
•
साँस्कृतिक र प्राकृ तिक सम्पदा सरं क्षण कार्ययोजना
कार्ययोजनामा समावेश गतिविधिहरूको लक्ष्य र स्थानहरूलाई स्पष्ट रुपमा इगि
ं त गर्न प्रयास गरिएको छ । योजनामा
कार्यक्रम र बजेटका लागि रकम अनमु ान गर्दा बजारमा प्रचलित दरहरू र बिगतका उत्कृष्ट अभ्यासहरूलाई आधार मानिएको
छ।कार्यान्वयन परियोजनाको वास्तविक लागत डिपिआर मार्फ त र परियोजना कार्यान्वयनको समयमा अनमु ान गर्न आवश्यक
छ।स्रोतहरूको सीमितताको आधारमा (वित्तीय, मानव ससं ाधन आदि) गतिविधिहरूलाई प्राथमिकीकरण गरि १, २ र ३ मा
वर्गीकृ त गरिएको छ । सबैभन्दा जरुरी, लाभदायक (समदु ाय र प्रदेशका लागि) र सम्पन्न गर्न सकिने गतिविधिहरूलाई १ नं.
प्राथमिकतामा राखिएको छ भने, त्यसपछि क्रमैसँग प्राथमिकता २ र ३ मा राखिएको छ।सबैभन्दा महत्वपर्णू सरोकारवाला र
अभियन्ताहरूलाई जिम्मेवार संस्थाहरू अन्तर्गत राखिएको छ, यद्यपि यस योजनाको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सक्ने
ससं ्थाहरूको सचू ी लामो हुनसक्दछ ।
कार्यक्रम र बजेट के वल आगामी ५ बर्षको अवधिको लागि व्यवस्था गरिएको छ।तथापी, धेरै गतिविधिहरूलाई पहिलो
पाँच बर्षको अवधि समाप्त भए पछि पनि निरन्तर बजेट आवश्यक हुन्छ । त्यस्ता गतिविधिहरूलाई कुनै बजेट नराखी ६ देखि
१० बर्षको अवधिको समयावधिमा राखिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयन शरुु गरिने पहिलो वर्षलाइ लक्ष्यका साथ चिनो
लगाइएको छ, भने समय–तालिकामा छायाँ पारिएको रंगले सक
ं े त गरे अनसु ार यस्ता परियोजनालाई सम्पन्न गर्न के हि बर्ष लाग्न
सक्छ ।
कार्ययोजनाको तालिकमा समावेश नगरिएका तर यस गरुु योजनाको परिच्छेद पाँचमा उल्लिखित रणनीतिक कार्यक्रमहरु
अन्र्तगत मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेशले अतिरिक्त थप गतिविधिहरू विकास गर्न सक्दछ ।
विस्तृत गतिविधिहरू, लक्ष्य, बजेट र समय सीमाहरु तलको कार्ययोजना तालिकाहरूमा (७.१ देखि ७.७ सम्म) प्रस्तुत गरिएको
छ।
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नक्शा ११ : उपल्लो डोल्पो पदयात्रा मार्गको रेखांकित नक्शा
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७.१ पर्यटन उत्पादन विकास र स्तरोन्नतीको कार्ययोजना
(अल्पकालीन– पहिलो २ वर्ष, मध्यकालीन–तेस्रो देखि पाँचौ वर्ष, दीर्घकालीन–पाँचौ देखि दशौ वर्ष)
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gkf / ufkf, /f=lg=j=lj,

dGqfno, /f/=/f=lg=, /f=lg=j=lj

dGqfno, z]kmf]=/f=lg=,
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s0ff{nL lxdfnog /]Gaf] 6«fp6–;fj{hlgs lglh
;fem]bf/L

o'4 ;+u|xfno / :df/s s]Gb|

k+rsf]zL wfld{s / ;fF:s[lts ;Dkbf kl/ky

Aff/]sf]6 kf6g cGt/f{li6«o Wofg / pkrf/
s]Gb|
;fnbfË cGt/f{li6«o af}4 bz{g tyf lzIf0f
s]Gb|
k|fb]lzs x:tsnf uf|d, ;'v{]t – k9fpg],
l;sfpg], pTkfbg ug{], k|bz{g / lasL| ug{]_

v}/fafË eujtL dlGb/ k|jw{g kl/of]hgf

l;ldsf]6 vfk'{gfy /lnË tLy{:yn kl/ky ef/lto tLy{ofqLnfO{ nlIft ul/_
/f/f 5fofgfy tLy{ tyf Wofg kl/ky s]ansf/sf] ;+efJotf cWoog ;lxt_
l8s|] zfO{ s'df/L eujtL dlGb/ k|jw{g
kl/of]hgf

k'Udf] ufFp af]g wd{ lzIf0f s]Gb|

Wff] tf/fk cGt/f{li6«o af}4 bz{g tyf lzIf0f
s]Gb|
ofnafË cGt/f{li6«o af}4 bz{g tyf lzIf0f
s]Gb|

eujfg lzjsf] kfOnfsf] k|lts
kfOnf_, ;'v{]t .

sfFs|] laxf/– a'na'n]tfn cfWoflTds /
dgf]/+hgsf] s]Gb| - n'lDjgLsf] s]Gb|Lo gx/df
ul/P h:t}_

kmf]Sz'08f] em/gf x]g{sfnflu Kn]6km{d agfpg]
/ cToGt ;fxl;s Sofgf]lgË s]Gb|

Kfrfn em/gf Sofgf]lgË / ;fxl;s v]n s]Gb|

/fsd cGt/f{li6«o dT:okfng / kof{ ko{6gsf]
pTs[i6 s]Gb|- dfgj ;+zfwg of]hgfdf nfut
;dfj]z_
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dGqfno

dGqfno

dGqfno
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dGqfno

dGqfno
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dGqfno

dGqfno
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dGqfno

dGqfno

gkf / ufkf, lh;;, e"=Jo=;=
d+qfno

gkf / ufkf, k'=lj=
lh;;,ef}=k"=lj dGqfno
gkf / ufkf, lh;;, Ol;df]8

gkf / ufkf, k'=lj= lh;;

z]=kmf]=/f=lg=,gkf / ufkf,
cfDrL ;+3
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Ol;df]8=,gkf / ufkf, u'Daf
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z]=kmf]=/f=lg=,gkf / ufkf, u'Daf
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gkf / ufkf, u'Daf / dlGb/
;ldlt
/f/f /f=lg=,l8Pkmcf], gkf /
ufkf, dlGb/ ;ldlt
gkf / ufkf, dlGb/ ;ldlt

gkf / ufkf

;kgfp d+qfno, k'=lj=,
z=lj=la=

Gff/f, Pgl;P

Gff/f, Pgl;P

Gff/f, Pgcf/l;l6, o'P;P8

;fem]bf/ ;xof]lu lgsfo

sfof{Gjog ug{] lgsfo / ;|ft]
g]t[Tj ug{]
lgsfo
dGqfno,
gkf /
ufkf,
dGqfno,
gkf /
ufkf,
dGqfno,
gkf /
ufkf,
dGqfno,
ef}=k" lj=
d+qfno
dGqfno,
ef}=k" lj=
d+qfno
dGqfno
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;}kfn cfwf/ lzlj/, wf] 5fsf{ v08

/f/f / kmf]Sz'08f] tfn af/]sf]6–
s'z]kf6g

s0ff{nL k|b]z

;'v{]t, b}n]v, sflnsf]6, h'Dnf,
hfh/sf]6, ;Nofg, ?s'd klZrd

lht]u9L If]q, sflnsf]6

;'v{]t, d'u',?s'd klZrd, ;Nofg,
hfh/sf]6, b}n]v, h'Dnf, sflnsf]6

w]/} :yfgx?df

;'v{]t, rf}/hxf/L, ;Nofg, dfGdf

x'Dnf, h'Dnf, 8f]Nkf

;'v{]t, h'Dnf, rf}/hxf/L

:yfg

5gf}6 ul/Psf ;F:s[lt, vfglkg, snf,
Oltxf; / k'/ftTjdf cfwfl/t ko{6sLo
pTkfbgx?sf nflu ;'ljwfx?sf] ljsf;

tLy{ofqf, cfWoflTds / :jf:Yonfedf
cfwfl/t ko{6sLo pTkfbgx?sf nflu
;'ljwfx?sf] ljsf;

5gf}6 ul/Psf kfgLdf cfwfl/t ko{6sLo
pTkfbgx?sf nflu ;'ljwfx?sf] ljsf; ug{] .

5gf}6 ul/Psf jGohGt', k|sl[ t / lgh{g
:yfgx?df cfwfl/t ko{6sLo pTkfbgx?sf
nflu ;'ljwfx?sf] ljsf;

kl/R5]b $ df k|:t't ul/P cg';f/

kl/R5]b $ df k|:t't ul/P cg';f/

kl/R5]b $ df k|:t't ul/P cg';f/

kl/R5]b $ df k|:t't ul/P cg';f/

s0ff{nL k|b]zdf kj{tf/f]x0f / lzv/ cf/f]x0fsf]
xfn v'nf ul/Psf / gofF
k|jw{g -?6, ;]N6/ / ;'/Iff ;DalGw k"jf{wf/_

:sL k|j4{g

s0ff{nL v'nf 5fofFsg :6'l8of] -;fj{hlgs
lghL ;fem]bf/L_

Kof/fUnfOl8Ë ;'ljwfx? -;fj{hlgs lghL
;fem]bf/L_M uf]l7sfF8f ;'v{]t, /fsd, h'Dnfsf]
kf6g If]qx?, hfh/sf]6 af]8{/, lrlqkf6g,
uf]tfdsf]6 -?s'd klZrd_ / 5q]Zj/L n]s
b]lv rf}/hxf/L;Dd
ltnf gbLsf] uN5Ldf aGhL h+lkË -sflnsf]6_–
;fj{hlgs lghL ;fem]bf/L
labf dgfpg] ko{6sLo s]Gb|x?nfO{ lxn
:6]zgsf] ?kdf ljsf; ug{]
s0ff{nL dfpG6]g x]nL ;le{; kl/of]hgf ;fj{hlgs lghL ;fem]bf/L_

Eo' KjfOG6x?
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dGqfno,
gkf / ufkf
dGqfno,
gkf / ufkf
dGqfno,
gkf / ufkf
dGqfno,
r=lj=af],
g]kfn
dGqfno,
PgPdP,
6fg
dGqfno,
PgPdP,
6fg
dGqfno,
;+=If]qx?,
l8Pkmcf]
dGqfno,
;+=If]qx?,
l8Pkmcf]
dGqfno,
;+=If]qx?,
l8 dGqfno
Pkmcf]
pkjjf
d+qfno,
;+=If]qx?,
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dGqfno,
ef}=k"= lj=
d+qfno
dGqfno,
ef}=k"= lj=
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dGqfno,
gkf / ufkf
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gkf / ufkf, lh;; / ko{6g
;+3x?

gkf / ufkf, lh;; / ko{6g
;+3x?

gkf / ufkf, ;+=If]qx?

gkf / ufkf, ;+=If]qx?

ko{6g ;+3x? ;+=If]=x?,
l8Pkmcf]
ko{6g ;+3x? ;+=If]=x?,
l8Pkmcf]
g]=jf=;+=;+3, gf§f, 6fg,
PgPdP, ;+=If]qx?
gkf / ufkf, lh;;, ;+=If]qx?,
ko{6g ;+3x?

ko{6g ;+3, gf§f, ;+=If]=x?,
l8Pkmcf], PglkPrP Kof/fUnfOl8ª_
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d+qfno, ef}=k"= lj= d+qfno

gkf / ufkf, ef}=k"= lj= d+qfno

gkf / ufkf, lh;;, z=lj=
d+qfno, ef}=k"= lj= d+qfno

;fem]bf/ ;xof]lu lgsfo

sfof{Gjog ug{] lgsfo / ;|ft]
g]t[Tj ug{]
lgsfo
dGqfno,
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d+qfno
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;+a]bgzLn :ynx?df

;a} !) j6f lhNnf x?df

;Dkbf ;+/If0f of]hgfdf ;dfj]z

;a} !) j6f lhNnf x?df

;+a]bgzLn ko{6sLo :ynx?df x]Nd]6 nufpg]
;+a]bgzLn :ynx?df
h:tf clgjfo{ ;t{stf

;+a]bgzLn ko{6sLo :ynx?df kof{Kt
;+Vofdf ;"rgf, r]tfjgL lbg] ;+s]t lrGX
cflb /fVg]

ko{6sx?sf nflu k|z:t ls+jblGt tyf
syfx? / s]; :6l8x? -h:t} !) jif{ nfdf]
hgo'4sf] ;dosf_ tof/ ug{] .
!=%=$ kbdfu{ / ko{6sLo :ynx?df kof{Kt dfqfdf
;"rgf af]8x{ ?, ;+st] lrGXx?, /fVg]
!=^
ko{6sx?sf] ;'/Iff ;'b[9 kfg{]
!=^=!
;+a]bgzLntfsf] cfFsng ul/ s0ff{nL k|b]zsf
nflu ko{6s ;'/Iff /0fgLlt th'{df ug{]
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5gf}6 ul/Psf pTkfbg / ultljlwsf nflu u'0f:tl/o ;"rgf tof/ ul/ ko{6sx?nfO{ pknAw u/fpg]
s0ff{nLsf k|sl[ t, ;+:s[lt, h}ljs ljljwtf,
Oltxf;, k'/ftflTjs :ynx?, tLy{:ynx?sf]
5gf}6 ul/Psf :yn / ?6x?,
af/]df u'0f:t/Lo ;"rgf tof/ ug{]
!=%=@
;+Vof !))
Tfflnd / cg'ejsf] dfWodaf6 of]Uo k|s[lt /
;a} !) j6f lhNnf x?df
;Dkbf ky k|b{zsx? tof/ ug{] .

!=%
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5gf}6 ul/Psf labf dgfpg], ljz]if ?rL /
Ps
v]n ko{6g;+u ;DalGwt ko{6sLo
kl/R5]b $ df k|:t't ul/P cg';f/
d'i6
pTkfbgx?sf ;'ljwf ljsf;
!=#
5gf}6 ul/Psf ko{6sLo pTkfbg, Kofs]h / ultljlwx?sf] pko'Qm tj/n] cl86 / k|df0fLs/0f
!=#=! u|]6 lxdfnog 6«]nsf ufO8nfOg h:t}
5gf}6 ul/Psf ;a} pTkfbg / ultljlw ;+Vof
ufO8nfOgx?sf] pkof]u ul/ ko{6g kbofqf
x?
dfu{ / cGo pTkfbgx?sf] cl86 l/kf]6{
!=$ s0ff{nLsf pTkfbgx? / cGo uGtJox?sf ;+o'Qm 6'/ Kofs]hx?sf] ljsf;
!=$=!
;+Vof
cGt/ k|b]z ko{6g pTkfbgx?nfO{ hf]8g] /
k|b]z $, % / & ;+u
;+o'Qm Kofs]h ljsf;
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jif{ jif{ jif{ jif{
! @ # $

gkf / ufkf, ;+=If]qx?, lh;;,
ko{6g ;+3x?

dGqfno

dGqfno

dGqfno

dGqfno

dGqfno

gkf / ufkf, ;+/lIft If]qx?,
l8Pkmcf], ko{6g ;+3 ;+:yfx?
/ ;d'bfox?

k|b]z k|x/L, gkf / ufkf,
;+/lIft If]qx?, j=tyf jf=
d+qfno ko{6g ;+3 ;+:yfx?
gkf / ufkf, ;+/lIft If]qx?,
l8Pkmcf], ko{6g ;+3 ;+:yfx?
/ ;d'bfox?

g]kaf], gfyd, /f=lg=tyf j=;=
ljefu, ko{6g ;+3 ;+:yfx?,
gkf / ufkf,
g]kaf], gfyd, /f=lg= tyf j=;=
ljefu, ko{6g ;+3 ;+:yfx?,
gkf / ufkf,

dGqfno,
gkf / ufkf, ;+=If]qx?, lh;;
g]kaf],
ko{6g ;+3
;+:yfx?
dGqfno,
gkf / ufkf, ;+=If]qx?, lh;;
g]kaf],
ko{6g
;+3;+:yfx?

dGqfno,
g]kaf]

gkf / ufkf, lh;; / ko{6g
;+3x?

;fem]bf/ ;xof]lu lgsfo

sfof{Gjog ug{] lgsfo / ;|ft]
g]t[Tj ug{]
lgsfo
dGqfno,
;+=If]qx?,
l8Pkmcf]
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!=&=@

!=&=!

!=&

tlk|hf, ;fnbfË, ltof/ / cGo

lxN;f, l;ldsf]6, h'Dnf, b'g}, wf] cflb
d'Vo :ynx?df

:yfg

%

!)

;+Vof

;+Vof

kl/df0f

O{sfO

nIo

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno

hDdf

$#,@!,*),)))=))

cWoog cg';Gwfgsf cfwf/df ko{6sLo pTkfbg / ultljlwx?sf] :t/f]GgtL, ljljwLs/0f / ljlzli6s/0f ug{]
cfjlws ahf/ cg';Gwfg / ko{6ssf] ?rL /
;+Vof
;Gt'li6 ;e{]If0f ug{] -nfut ahf/ Joj:yfkg s0ff{nL k|b]zsf ;|f]t ahf/x?
/ k|jw{g of]hgfdf ;dfj]z_
ko{6ssf] ?rL / ;Gt'li6 ;e{]If0fsf cfwf/df
ko{6sLo pTkfbg / ultljlwx?sf] :t/f]GgtL, !) j6f lhNnfx?df
ljljwLs/0f, ljlzli6s/0f / lj:tf/

s0ff{nL k|b]zsf ljleGg :yfgdf k|x/L /
ko{6s k|x/Lsf O{sfOx?

ko{6g ;"rgf s]Gb| / ;+a]bgzLn ko{6sLo
:ynx?df lhlkP; k|ljlw / pks/0f ;lxt
p2f/ / ;+rf/ tyf df};d k"jf{g'dfg ;'ljwfx?
h8fg

!=^=$

!=^=%

d'Vo ultljlwx?

s|=;=

@%)))

!))))

ah]6
-?= xhf/ _

!

jif{
!
@

@

#

jif{
#

@

jif{
$
#

jif{
%
@

k|fyldstf / jflif{s nIo
jif{
@

jif{
^–!)

dGqfno

dGqfno

dGqfno
k|fb]lzs
k|x/L

g]kaf], gkf / ufkf,
;+=If]qx?,ko{6g Joj;foLx? /
pgLx?sf ;+3 ;+:yfx/
g]kaf], gkf / ufkf,
;+=If]qx?,ko{6g Joj;foLx?
/;+3 ;+:yfx?

lhNnf k|x/L sfof{no, gkf /
ufkf, lh;;

;'/Iff lgsfo, Prcf/P, g]kaf],
hn tyf df}=k"=lj=

;fem]bf/ ;xof]lu lgsfo

sfof{Gjog ug{] lgsfo / ;|ft]
g]t[Tj ug{]
lgsfo
dGqfno

!

!

!

!

k|fyldstf
!,@,#

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

80

d'Vo ultljlwx?

:yfg
O{sfO

kl/df0f

@=! kx'+r ;DalGw k"jf{wf/ / ;'ljwfx?sf] ljsf; / ;'b[9 ug{]
@=!=! xjfO{ kx'r / ;DalGwt ;'ljwfx?sf] ;'b[9Ls/0f ug{]
b'O{j6f
ljdfg:ynx?sf]
lgdf{0f sfo{ k'/f ug{] 8f]Nkfsf]
–Sofgn] ug{] nufgL dl;gfrf}/,
!
;+Vof @
oxfF ;dfj]z 5}g t/ sflnsf]6sf]
pkjjfn] ug{] ;8s, sflnsfaf8f
phf{ o;df ;dfj]z
5_
;'v{]t ljdfg:ynnfO{
If]qLo ljdfg:ynsf]
?kdf :t/f]GgtL
ug{] -#@% dL6/
;'v{]t
@
;+Vof !
nfdf] wfjg dfu{sf]
ljdfg:yn
lj:tf/ ug{] / cGo
;'ljwfx?sf] ljsf;
ug{] .
h'Dnf ljdfg:ynnfO{
pkIf]qLo ljdfg:ynsf] h'Dnf
#
;+Vof !
?kdf :t/f]GgtL ug{] ljdfg:yn
-nfut ;dfj]z 5}g_
Rff}/hxf/L
ljdfg:ynnfO{
Rff}/hxf/L
$
;+Vof !
pkIf]qLo ljdfg:ynsf] ljdfg:yn
?kdf :t/f]GgtL ug{]

s|=;=

nIo
ah]6
-?=_

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno
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!

!

!

;kgfp
pkjjf,
d+qfno / ef}=k"=l j=
Sofg
d+qfno
;kgfp
pkjjf,
d+qfno / ef}=k"=lj=
Sofg
d+qfno

!

!

!

;kgfp
pkjjf,
d+qfno / ef}=k"=lj=
Sofg
d+qfno

;kgfp
pkjjf,
d+qfno / ef}=k"=lj=
Sofg
d+qfno

k|fyldstf

!

@

k|fyldstf / jflif{snIo

sfof{Gjg ug{] lgsfo
/ ;|f]t
jif{ g]t[Tj ug{] ;fem]bf/
jif{ ! jif{ @ jif{ # jif{ $ jif{ %
^–!) lgsfo
lgsfo

७.२ पर्यटन पूर्वाधार विकास र स्तरोन्नतीको कार्ययोजना
(अल्पकालिन–अगाडीका २ वर्षहरु, मध्यकालिन–तेस्रो देखि पाँचौ वर्षहरु, दीर्घकालिन–पाँचौ देखि दशौ वर्ष)

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

d'Vo ultljlwx?

:yfg
O{sfO

@@ yfKnf
Sofgsf] ;xof]udf
-h'Dnf_,
% gofF ljdfg:ynx?sf]
;+Vof
wf] t/fk,
;+efJotf cWoog
-8f]Nkf_
;+3Lo
;/sf/sf] ;xof]udf
;'v{]tdf cGt/fli6o
ljdfg:ynsf] lgdf{0f ;'v{]t,
^
;+Vof
ug{] . - ;+efJotf
dbfg]rf}/
cWoog / cGo
tof/Lsf sfo{ ug{ dfq
nfut ;dfj]z_
ljdfg:ynx?nfO{
;'v{]t,
s0ff{nLsf]
rf}/hxf/L,
k/Dk/fut jf:t'snf / ;Nn], h'kmfn,
& z}nLdf ;hfj6 ug{] / dl;gfrf}/, ;+Vof
ljdfg:yn leq kof{Kt h'Dnf, tfNrf,
ko{6s ;"rgfsf]
sflnsfjf8f,
;'ljwf
l;ldsf]6
@=!=@ ;8s kx'Fr / ;DalGwt ;'ljwfx?sf] ljsf;
cGt/f{li6«o u]6 j]
/fhdfu{x?df Kfls{Ë,
js{;k, OGwg
zg, p2f/ /
! :6]
;+rf/sf ;'ljwfx?,
k|fylds pkrf/, ;"rgf
/ ;s]+t lrGXx?,
vfglkgsf] ;'ljwf
-s_ ;'v{]t– /fsd–
lht]u9 –l;ldsf]6
;'v{]t–
;+Vof
lxN;f -k|frLg /]zd lxN;f
dfu{sf] cfw'lgs ?k_

s|=;=

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno
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!

/ ;'b[9Ls/0f ug{]

(

@

%))) @

!

@

!

@

@

!

k|fyldstf / jflif{snIo

pkjjf,
ef}=k"=lj=
d+qfno

ef}=k"=lj=
d+qfno,
;=lj=

@

!

!

;kgfp
pkjjf,
d+qfno / ef}=k"=lj=
Sofg
d+qfno

;kgfp
pkjjf,
d+qfno / ef}=k"=lj=
Sofg
d+qfno

@

k|fyldstf

;kgfp
pkjjf,
d+qfno / ef}=k"=lj=
Sofg
d+qfno

sfof{Gjg ug{] lgsfo
/ ;|f]t
jif{ g]t[Tj ug{] ;fem]bf/
jif{ ! jif{ @ jif{ # jif{ $ jif{ %
^–!) lgsfo
lgsfo

%))) !

ah]6
-?=_

@

kl/df0f

nIo

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno

#

@

s|=;=

;jf/L ;fwg / Kffls{Ë
/f]Sg] :yfgx?, ;"rgf
af]8{ / ;+s]t lrGXx?,
;jf/L ;fwg dd{t ug{]
js{;k, vfg] lkpg] /
dgf]/+hgsf ;'ljwfx?,
OGwg eg{] :yfgx?,
cf}ifwL / k|fylds
pkrf/ s]Gb\x? / kf}8L
v]Ng], b[Zofjnf]sg
ug{], aGhL, h}ljs
d;fh / pkrf/,
pkxf/ lsGg] k;n
nufotsf dgf]/+hg
/ cGo ;'ljwfx?
;lxt s0ff{nLdf lhk
8«fOesf] Kofs]h tof/
ul/ k|jw{g ug{]

-u_ ;'v{]t– ;lNn–
rf}/hxf/L–b'g}– wf] –dl/d
nf
cGt/f{li6«o u]6 j]x?df
ko{6g ;"rgf nufotsf
;LdfjtL{ :yfgx?df
cfjZos kg{] cWofudg
/ ko{6sLo ;'ljwfx?df
clea[l4 ug{] .

-v_ ;'v{]t– dfGdf–
udu9L–gfUr] nfUgf

d'Vo ultljlwx?
O{sfO

!)

#

lxN;f, gfUr]
nfUgf /
;+Vof
dl/d nf

lj/]Gb|gu/,
s'lk08] bx,
vn+uf–
d'l;sf]6–
:of/km'{
tfn– /fl8Ho"nf–
b'g}–lqk'/fsf]6
–u'7Lrf}/–
h'Dnf– /f/f
;+Vof
/ udu9L–
l;ldsf]6–
lndL– lxN;f –
ofnafË –;NnL
vf]nf –l;ldsf]6
–;fs{]uf8 –
v'nfn'– /fsd–
b'Nn' –gf/fo0f
–u'/fF;] –;'v{]t

!

!

kl/df0f

;'v{]t–8f]Nkf ;+Vof

;'v{]t– d'u' ;+Vof

:yfg

nIo
ah]6
-?=_

!

!

!

!

pkjjf,
ef}=k"=lj=
d+qfno

pkjjf,
ef}=k"=lj=
d+qfno

ef}=k"=lj=
d+qfno,
;=lj=

u[x
d+qfno,
c=lj=

sfof{Gjg ug{] lgsfo
/ ;|f]t
jif{ g]t[Tj ug{] ;fem]bf/
jif{ ! jif{ @ jif{ # jif{ $ jif{ %
^–!) lgsfo
lgsfo
pkjjf, ef}=k"=lj=
ef}=k"=lj= d+qfno
d+qfno
;=lj=
pkjjf, ef}=k"=lj=
ef}=k"=lj= d+qfno
d+qfno
;=lj=
k|fyldstf / jflif{snIo

!

!

@

@

k|fyldstf

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

83

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno

%

$

s|=;=
O{sfO

;+Vof

;+Vof

;+Vof

-v_ nf]sdfu{–
d'l;sf]6– :ofk'{ tfn– ?s'd
b'nL –/fl8Ho"nf ko{6g klZrd
xl/t ;8s

-u_ tNn'au/–
?s'd
uf]tfdsf]6– lrlqkf6g
klZrd
ko{6g xl/t ;8s

sfFs|] ljxf/,
s'lk08] bx,
b'g}, :ofk'{
tfn, b'Nn', ;+Vof
/f/, tfNrf,
l;ldsf]6,
lxN;f cflb

:yfg

-s_ afn'jf ;+u|xL–
s'lk08]–vn+uf
;Nofg
-;Nofg_ ko{6g xl/t
;8s

k|d'v ko{6s s]Gb|
/ 6«flGh6 laGb'x?df
lj>fd :yn, zf}rfno
/ ko{6s ;"rgf ko{6s
jfxg kfls{Ë -a;
kfs{_ ug{] ;'ljwfsf]
ljsf; ug{]
ko{6g xl/t ;8s /
;'ljwfx?sf] ljsf; /
:t/f]GgtL ug{]

d'Vo ultljlwx?

84
!

!

!

!

kl/df0f

nIo
ah]6
-?=_

!

!

!

@

@

@

@

@

dGqfno,
ef}=k"=lj=
dGqfno

dGqfno,
ef}=k"=lj=
dGqfno

dGqfno,
ef}=k"=lj=
dGqfno

pkjjf,
ef}=k"=lj=
d+qfno

ef}=k"=lj=
d+qfno
;=lj=,
lh;;,
;=lj=,
uf=kf= /
gkf
ef}=k"=lj=
d+qfno
;=lj=,
lh;;,
;=lj=,
uf=kf= /
gkf
ef}=k"=lj=
d+qfno
;=lj=,
lh;;, =,
uf=kf= /
gkf

ef}=k"=lj=
d+qfno,
;=lj=

sfof{Gjg ug{] lgsfo
/ ;|f]t
jif{ g]t[Tj ug{] ;fem]bf/
jif{ ! jif{ @ jif{ # jif{ $ jif{ %
^–!) lgsfo
lgsfo
k|fyldstf / jflif{snIo

!

!

!

!

k|fyldstf

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

s|=;=

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno
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!

Hffh/sf]6–
;+Vof
h'Dnf

h'Dnf –d'u' ;+Vof

-h_ hfh/sf]6–s'z]–
gbfO{wfk–tftf]kfgL
ko{6g xl/t ;8s

-em_ h'Dnf vn+uf–
8fFkm] n]s–/f/ftfn
ko{6g xl/t ;8s
!

!

!

!

kl/df0f

-5_ lqk'/sf]6 /
lqj]0fL–u'7Lrf}/–h'Dnf 8f]Nkf–h'Dnf ;+Vof
ko{6g xl/t ;8s

;+Vof

-ª_ h'kmfn–b'g} ko{6g
8f]Nkf
xl/t ;8s

O{sfO

;+Vof

:yfg

-3_ ;'lnuf9– tlk|hf
-kmf]Sz'08f] tfn eGbf
8f]Nkf
cuf8L_ ko{6g xl/t
;8s

d'Vo ultljlwx?

nIo
ah]6
-?=_

sfof{Gjg ug{] lgsfo
/ ;|f]t
jif{ g]t[Tj ug{] ;fem]bf/
jif{ ! jif{ @ jif{ # jif{ $ jif{ %
^–!) lgsfo
lgsfo
ef}=k"=lj=
dGqfno, d+qfno
!
ef}=k"=lj= ;=lj=,
dGqfno lh;;, =,
uf=kf= /
ef}= k"=lj
= d+qfno
dGqfno,
;=lj=,
!
ef}=k"=lj=
lh;;, =,
dGqfno
uf=kf= /
gkf
ef}= k"=lj=
d+qfno
dGqfno,
;=lj=,
!
ef}=k"=lj=
lh;;, =,
dGqfno
uf=kf= /
gkf
ef}= k"=lj=
d+qfno
dGqfno,
;=lj=,
!
ef}=k"=lj=
lh;;, =,
dGqfno
uf=kf= /
gkf
ef}= k"=lj=
d+qfno
dGqfno,
;=lj=,
!
ef}=k"=lj=
lh;;, =,
dGqfno
uf=kf= /
gkf
k|fyldstf / jflif{snIo

!

!

!

!

!

k|fyldstf

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

ah]6
-?=_

k|fyldstf / jflif{snIo

sfof{Gjg ug{] lgsfo
/ ;|f]t
s|=;=
d'Vo ultljlwx?
:yfg
jif{ g]t[Tj ug{] ;fem]bf/
O{sfO kl/df0f
jif{ ! jif{ @ jif{ # jif{ $ jif{ %
^–!) lgsfo
lgsfo
ef}= k"=lj=
d+qfno
-`_ gfUdf–u'7Lrf}/–
dGqfno,
;=lj=,
tfNrf–udu9L ko{6g h'Dnf –d'u' ;+Vof !
!
ef}=k"=lj=
lh;;, =,
xl/t ;8s
dGqfno
uf=kf= /
gkf
ef}= k"=lj=
-6_ em'unf -vTof8
d+qfno
s0ff{nL ;+ud_
dGqfno,
;=lj=,
–/ftfkfgL –ufD7f–
d'u
;+Vof !
!
ef}=k"=lj=
lh;;, =,
;]/L–ax'kfgL–d'df{ ufFp
dGqfno
uf=kf= /
ko{6g xl/t ;8s
gkf
^ ;fF:s[lts ;Dkbf ;8s / ;DalGwt ;'ljwfx?sf] ljsf; / :t/f]GgtL
ef}= k"=lj=
-s_ k+rsf]zLwfd
dGqfno,
d+qfno
ef}=k"=lj=
tLy{ofqf / ;fF:s[lts b}n]v
;+Vof !
!
;=lj=, k"=lj=
dGqfno
;Dkbf ;8s
;+= If]qx?
-v_ l;ldsf]6– a'/fp;]
ef}= k"=lj=
dGqfno,
– /lnË u'Daf vfk{'gfy
d+qfno
x'Dnf
;+Vof !
!
ef}=k"=lj=
;fF:s[lts ;Dkbf
;=lj=, k"=lj=
dGqfno
kl/ky ;8s
;+= If]qx?
ef}= k”=lj=
-u_ ;NnL vf]nf–
dGqfno, d+qfno
Gofn'–xlNh–ltn–lxN;f
x'Dnf
;+Vof !
!
ef}=k"=lj= ;=lj=,
;fF:s[lts ;Dkbf
dGqfno k"=lj=
kl/ky ;8s
;+= If]qx?
-3_ vn+uf –v}/faf+u–
ef}= k"=lj=
dGqfno,
>Lgu/ tLy{ofqf /
d+qfno
;Nofg
;+Vof !
!
ef}=k"=lj=
;fF:s[lts ;Dkbf
;=lj=, k"=lj=
dGqfno
kl/ky ;8s
;+= If]qx?
nIo

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno
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!

!

!

!

!

!

k|fyldstf

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno
;+Vof

-r_ wf] tf/fk ;fnbfFu
8f]Nkf
;Dkbf ;8s

O{sfO

;+Vof

:yfg

h'Dnf

-ª_ l;+hf pkTosf
;fF:s[lts ;Dkbf
kl/ky ;8s

d'Vo ultljlwx?

!

!

kl/df0f

87

@

u|]6 lxdfnog 6«]nsf]
dWo v08nfO{ ;fxl;s
8f]Nkf, d'u',
kbofqfdfu{sf] ?kdf
;+Vof
h'Dnf, x'Dnf
l8hfOg, ljsf; /
k|jw{g ug{] .
!

rfn' / of]hgfdf k/]sf e]/L /
& /fhdfu{sf k'nx?
s0ff{nL
lgdf{0f ug{]
sf]l/8f]/
Jftfj/0f d}qL / xl/t
;8s ;'ljwfsf] k|jw{g ;a} !)
*
ug{ k|f]T;fxg pknAw lhNnfx?
u/fpg]
@=!=# kbofqf kx'Fr / ;Da4 ;'ljwfx?sf] ljsf; / ;'b[9Ls/0f
u|]6 lxdfnog 6«]nsf]
pkNnf] v08nfO{
cToGt ;fxl;s
8f]Nkf, d'u'
!
;+Vof !
kbofqfdfu{sf] ?kdf x'Dnf
l8hfOg, ljsf; /
k|j4{g ug{] .

s|=;=

nIo
ah]6
-?=_

!

!

dGqfno,
;kgfpd

dGqfno,
;kgfpd

uf=kf= /
gkf,
;+= If]qx?,
l8Pkmcf],
g]kaf], 6fg,
PgPdP
uf=kf= /
gkf,
;+= If]qx?,
l8Pkmcf],
g]kaf], 6fg,
PgPdP

sfof{Gjg ug{] lgsfo
/ ;|f]t
jif{ g]t[Tj ug{] ;fem]bf/
jif{ ! jif{ @ jif{ # jif{ $ jif{ %
^–!) lgsfo
lgsfo
ef}= k"=lj=
dGqfno, d+qfno
!
ef}=k"=lj= ;=lj=,
dGqfno k"=lj=,
;+= If]qx?
ef}= k"=lj=
dGqfno, d+qfno
!
ef}=k"=lj= ;=lj=,
dGqfno k"=lj=,
;+= If]qx?
k|fyldstf / jflif{snIo

!

!

!

!

k|fyldstf

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno
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^

%

$

#

s|=;=

k|d'v ko{6g s]Gb|x?,
ufFpx? / ;fF:s[lts /
wfld{s :ynx? ;lxt
u|]6 lxdfnog 6«]nsf
pkNnf], dWo / tNnf]
v08nfO{ hf]8g] ;fO8
kbdfu{x?sf] l8hfOg,
ljsf; / k|jw{g ug{] .
;xh?kdf
lx+8g] kbdfu{x?,
lj>fd:ynx? / labf
dgfpg sf nflu vfg]
a:g] ;'ljwfx? ;lxt
sd prfO{df ;lhnf
kbdfu{x?sf] l8hfOg,
ljsf; / k|jw{g ug{] .
!

!

;+Vof

kl/R5]b $
df plNnlvt
5gf}6
;+Vof
ul/Psf
ko{6sLo
pTkfbgx?

cf7
lhNnfx?

#

kl/df0f

x'Dnf,
/]8kf08f ;ls{6, ofrf{
8f]Nkf, ?s'd
;ls{6, u'l/Nnf 6«]nsf]
klZrd,
;+Vof
l8hfOg, ljsf; /
hfh/sf]6,
k|j4{g
d'u', h'Dnf

O{sfO

!

:yfg

?s'd
klZrd,
hfh/sf]6 ;+Vof
h'Dnf, b}n]v,
sflnsf]6

u|]6 lxdfnog
6«]nsf] tNnf]
v08nfO{ ;fxl;s
kbofqfdfu{sf] ?kdf
l8hfOg, ljsf; /
k|jw{g ug{] .

d'Vo ultljlwx?

nIo
ah]6
-?=_

!

!

#

!

dGqfno,
;kgfpd+

dGqfno,
;kgfpd+

dGqfno,
;kgfpd+

dGqfno,
;kgfpd+

uf=kf= /
gkf, ;+=
If]qx?,
l8Pkmcf],
g]kaf], 6fg,
PgPdP

!

!

#

uf=kf= /
gkf,
;+= If]qx?,
l8Pkmcf],
g]kaf], 6fg,
PgPdP
uf=kf= /
gkf,
;+= If]qx?,
l8Pkmcf],
g]kaf], 6fg,
PgPdP

!

k|fyldstf

uf=kf= /
gkf,
;+= If]qx?,
l8Pkmcf],
g]kaf], 6fg,
PgPdP

sfof{Gjg ug{] lgsfo
/ ;|f]t
jif{ g]t[Tj ug{] ;fem]bf/
jif{ ! jif{ @ jif{ # jif{ $ jif{ %
^–!) lgsfo
lgsfo
k|fyldstf / jflif{snIo

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno
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8f]Nkf

-u_ wf] – ltGh] v08

-3_ lqk'/fsf]6 / k'Udf]
8f]Nkf ÷
ufFp– u'7Lrf}/– h'Dnf
h'Dnf
vn+uf v08

8f]Nkf

8f]Nkf

-v_ sfua]gL 5fsf{
– wf] tf/fk-pkNnf]
8f]Nkf_

-s_ b'g} –Jof; Clif
cf>d– wf] tf/fkpkNnf] 8f]Nkf_

;+Vof

;+Vof

;+Vof

;+Vof

!

!

!

!

#

!

!

!

!

lj:t[t ;+efJotf cWoog k|lta]bgsf] cfwf/df lgDg a}slNks kbdfu{x?sf] ljsf; ug{]

#

*

;+Vof

kl/df0f

ko{6lso If]qx?sf]
;DefJotf cWoog ug]-{
;'v]{t, ;Nofg / 8f]Nkf

O{sfO

&

:yfg

dGqfno,
;kgfpd+

dGqfno,
;kgfpd+

dGqfno,
;kgfpd+

dGqfno,
;kgfpd+

dGqfno

uf=kf= /
gkf, ;+=
If]qx?,
l8Pkmcf],
g]kaf], 6fg,
PgPdP
uf=kf= /
gkf, ;+=
If]qx?,
l8Pkmcf],
g]kaf], 6fg,
PgPdP
uf=kf= /
gkf, ;+=
If]qx?,
l8Pkmcf],
g]kaf], 6fg,
PgPdP
uf=kf= /
gkf, ;+=
If]qx?,
l8Pkmcf],
g]kaf], 6fg,
PgPdP

sfof{Gjg ug{] lgsfo
/ ;|f]t
jif{ g]t[Tj ug{] ;fem]bf/
jif{ ! jif{ @ jif{ # jif{ $ jif{ %
^–!) lgsfo
lgsfo
k|fyldstf / jflif{snIo

d'Vo ultljlwx?

ah]6
-?=_

s|=;=

nIo

@

@

@

@

#

k|fyldstf

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno
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-5_ ;NnL vf]nf–lndL
x'Dnf
pkTosf v08

ljleGg ko{6g s]Gb|
/ u]6 j]x?df ko{6g
@=@=@
;'rgf / ;]jf s]Gb|
:yfkgf

;+Vof

;a} !)
;+Vof
lhNnfx?df

k|:tfljt
;'v{]tdf ko{6g ;"rgf
@=@=!
s]lkl6la,
s]Gb|sf] :yfkgf
;'v{]t

;+Vof

@)

!

!

!

kl/df0f

-r_ udu9L–l;ldsf]6
d'u' ÷x'Dnf ;+Vof
v08

O{sfO

!

:yfg

-ª_ h'Dnf vn+uf–/f/f
h'Dnf ÷ d'u' ;+Vof
v08

d'Vo ultljlwx?

;+rf/, ko{6g ;"rgf
@=@ cflb ;'ljwfx?sf]
ljsf; / :t/f]GgtL

s|=;=

nIo

$

$

$

$

$

k|fyldstf / jflif{snIo

dGqfno,
;kgfpd+

dGqfno,
;kgfpd+

uf=kf= / gkf,
;+= If]qx?,
l8Pkmcf],
g]kaf], 6fg,
PgPdP
uf=kf= / gkf,
;+= If]qx?,
l8Pkmcf],
g]kaf], 6fg,
PgPdP

sfof{Gjg ug{] lgsfo
/ ;|f]t
jif{ g]t[Tj ug{] ;fem]bf/
jif{ ! jif{ @ jif{ # jif{ $ jif{ %
^–!) lgsfo
lgsfo
uf=kf= /
gkf, ;+=
dGqfno, If]qx?,
!
;kgfpd+ l8Pkmcf],
g]kaf], 6fg,
PgPdP
uf=kf= /
gkf, ;+=
dGqfno, If]qx?,
!
;kgfpd+ l8Pkmcf],
g]kaf], 6fg,
PgPdP
uf=kf= / gkf,
;+= If]qx?,
dGqfno,
!
l8Pkmcf],
;kgfpd+
g]kaf], 6fg,
PgPdP

%))) !

ah]6
-?=_

!

!

@

@

@

k|fyldstf

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

kl/df0f

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno
ah]6
-?=_

d'Vo ko{6g :ynx?df
6]lnkmf]g, OG6/g]6, / d'Vo ko{6g
@=@=% jfO{kmfO{ ;'ljwfx?sf] :ynx? / ;+Vof !
;]jf /fd|f] agfpg],
?6df
lj:tf/
u|]6
u|]6 lxdfnog 6«]nsf] lxdfnog
pkNnf] v08 / cGo 6«]nsf]
@=@=^ ;fxl;s :ynx?df
pkNnf]
;+Vof !
cfktsflng p2f/ / v08 / cGo
;+rf/ ;'ljwfx?
;+efljt
:ynx?
@=# cfjf;;+u ;DalGwt ;'ljwfx?sf] ljsf;, :t/f]GgtL / lj:tf/
@=#=! Tff/] xf]6n / l/;f]6{

!

O{sfO

d'Vo ko{6g :ynx?df
;a} !)
@=@=$ ko{6g ;"rgf / ;+s]t
;+Vof
lhNnfx?df
lrGXx?

:yfg

!

d'Vo ultljlwx?

;8s, kbofqfdfu{
/ /fkm\l6Ë ?6x?df
;a} !)
@=@=# u'0f:t/o'Qm ko{6g
;+Vof
lhNnfx?df
ko{6g ;"rgf / ;+s]t
lrGXx?

s|=;=

nIo

!

!

;fj{hlgs
/ lglh
b'/;+rf/
;+:yfx?
g]kfn
dGqfno,
k|x/L,
ef}=k"=
ko{6s
dqfno,uf=
k|x/L,
kf= / gkf
Prcf/P

!

!

!

!

k|fyldstf

dGqfno,
ef}=k"=

sfof{Gjg ug{] lgsfo
/ ;|f]t
jif{ g]t[Tj ug{] ;fem]bf/
jif{ ! jif{ @ jif{ # jif{ $ jif{ %
^–!) lgsfo
lgsfo
uf=kf= /
gkf, ;+=
dGqfno, If]qx?,
!
;kgfpd+ g]kaf],
ko{6g ;+3
;+:yfx?
uf=kf= /
gkf, ;+=
dGqfno, If]qx?,
!
;kgfpd+ g]kaf],
ko{6g ;+3
;+:yfx?
k|fyldstf / jflif{snIo

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&
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s|=;=

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno
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/f/f /
kmf]Sz'08f]
tfn cflb

;'v{]t, /f/f,
h'Dnf,
l;ldsf]6,
lxN;f, b'g} /
lqk'/fsf]6

:yfg
O{sfO

Aff/]sf]6-gkfgL,
-u_ ;d'bfo4f/f
tDt'_, s'z],
;+rflnt Osf]nhx?sf]
;+Vof
lrlqkf6g,
ljsf; ug{]
dxjfO{, r+v]nL
-3_ gbL lsgf/x?df
l/;f]6{x?sf] :yfkgf
s0ff{nL /
ug{ ;xof]u ug{]
e]/L gbL
;+Vof
-;xof]u ug{ cfjZos
sl/8f]/
nfut Joj;fo ljsf;
sfo{of]hgfdf ;dfj]z_
-ª_ ko{6s :t/Lo
kl/R5]b $
xf]6n nhx? :yfkgf
df 5gf}6
ug{ ;xof]u ug{]
ul/Psf
;+Vof
-;xof]u ug{ cfjZos
ko{6sLo
nfut Joj;fo ljsf;
pTkfbgx?
sfo{of]hgfdf ;dfj]z_

-s_ d'Vo ko{6sLo
:ynx?df tf/]
xf]6nsf] :yfkgf ug{
;xof]u ug{] - ;xof]u
ug{ cfjZos nfut
Joj;fo ljsf;
sfo{of]hgfdf ;+nUg_
-v_ d'Vo ko{6sLo
:ynx?df pRr
u'0f:t/sf Osf]
l/;f]6x{ ?sf]:yfkgf;xof]u
-;xof]u ug{ cfjZos
nfut Joj;fo ljsf;
sfo{of]hgfdf ;+nUg_

d'Vo ultljlwx?

&

kl/df0f

nIo
ah]6
-?=_

ko{6g

ko{6g

ko{6g

dGqfno,

dGqfno,

ko{6g ;+3
;+:yfx?,
xf]6n

dGqfno,

dGqfno,
;kgfpd+

ko{6g ;+3
dGqfno,
;+:yfx?,
;kgfpd+/
xf]6n

sfof{Gjg ug{] lgsfo
/ ;|f]t
jif{ g]t[Tj ug{] ;fem]bf/
jif{ ! jif{ @ jif{ # jif{ $ jif{ %
^–!) lgsfo
lgsfo
k|fyldstf / jflif{snIo

!

!

!

!

!

k|fyldstf

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

s|=;=

:yfg
O{sfO

b'Nn', l;+hf,
hfh/sf]6,
lnld pkTosf, ;+Vof
wf] tf/fk,
;fnbfË, 5fsf{
ef]6
u'Daf, /flnu+
-5_ d7, dlGb/ / u]i6 z]u'Daf,
xfp; :yfkgf ;xof]u dlGb/ 5fofgfy ;+Vof
-h_ l6 xfp;
u|]6
nhx? :yfkgf
lxdfnog
ug{ ;xof]u ug{]
sf] dWo ;+Vof
-;fd'bfosf] ;xof]udf 6«/ ]ntNnf]
ug] /{ cfjZos nfut v08 / cGo
Joj;fo ljsf;
sfo{of]hgfdf ;dfj]z_ kbdfu{x?df
-em_ ;fd'bflos
xf]d :6]sf
>+[vnfx? :yfkgf
ug{ ;xof]u ug{]
s0ff{nL /
-;d'bfosf] ;xof]udf e]/L sf]l/8f]/ ;+Vof
ug]{ / cfjZos nfut
Joj;fo ljsf;
sfo{of]hgfdf ;dfj]z_
-`_ ;fd'bflos /
lghL xf]d :6]x?
:yfkgf / :t/f]GgtL kbdfu{x?
ug{ ;xof]u ug{]
tyf 5gf}6 ;+Vof
-;d'bfosf] ;xof]udf ul/Psf
ug]{ / cfjZos nfut ufFpx?df
Joj;fo ljsf;
sfo{of]hgfdf ;dfj]z_

-ª_ ;Dkbf xf]6nx?
:yfkgf ug{
;xof]u ug{] -;xof]u
ug{ cfjZos nfut
Joj;fo ljsf;
sfo{of]hgfdf ;dfj]z_

d'Vo ultljlwx?

#

kl/df0f

nIo
ah]6
-?=_

!

!

!

ko{6g ;+3;+:yfx?, uf=kf=
/ gkf, ;+= If]qx?
ko{6g ;+3;+:yfx?,
uf=kf= / gkf, ;+= If]qx?,
l8Pkmcf]

ko{6g ;+3;+:yfx?,
xf];fg, uf=kf= / gkf, ;+=
If]qx?, lj= ;f=x?

ko{6g ;+3;+:yfx?,
xf];fg, uf=kf= / gkf, ;+=
If]qx?, lj= ;f=x?

dGqfno

dGqfno

dGqfno

dGqfno

dGqfno,

k|fyldstf

ko{6g ;+3;+:yfx?, xf]6n
Pzf]l;ozgx?, xfg,
uf=kf= / gkf, ;+= If]qx?,
l8Pkmcf]

sfof{Gjg ug{] lgsfo
/ ;|f]t
jif{ g]t[Tj ug{] ;fem]bf/
jif{ ! jif{ @ jif{ # jif{ $ jif{ %
^–!) lgsfo
lgsfo
k|fyldstf / jflif{snIo

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno
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pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno

94

@=$=#

@=$=@

@=$=!

@=$

s|=;=

:yfg
O{sfO

kl/df0f

-6_ kmfd{ :6] /
sk'/sf]6,
uf]7 :6] :yfkgf
u'7Lrf}/,
ug{ ;xof]u ug{]
af/]sf]6 /
-;d'bfosf] ;xof]udf s'z] kf6g, ;+Vof
ug]{ / cfjZos nfut lnld
Joj;fo ljsf;
pkTosf,
sfo{of]hgfdf ;dfj]z_ ltof/
u|]6
-7_ SoflDkË
:ynx? :yfkgf ug{ lxdfnog
;xof]u ug{] -;xof]u 6«]nsf
ug{ cfjZos nfut pkNnf], dWo ;+Vof
Joj;fo ljsf;
/ tNnf]
sfo{of]hgfdf ;dfj]z_ v08df
cfjZos ko{6sLo ;'ljwfx?sf] ljsf; / :t/f]GgtL ug{]
;a} ko{6sLo
5gf}6
s]Gb|x?df 8]l8s]6]8 ul/Psf
ljB't cfk'tL{ -ljB't
;+Vof !
cfk'tL{sf nflu ;xof]u ko{6sLo
s]Gb|x?df
sf]if ;dfj]z_
n3' ljB't, ;f}o{ / a}slNks
phf{sf dfWod / phf{
5gf}6
pks/0fx? :yfkgf ug{
;+Vof
:yfgLonfO{ ;xof]u ug{]
:ynx?df
-nfut ;Dkbf ;+/If0fdf
;dfj]z_
d'Vo ko{6sLo
;a}
s]Gb|x?df z'4
vfg]kfgLsf] ;'ljwf / ko{6sLo
;+Vof !
;/;kmfO{sf] cj:yfdf s]Gb| /
;'wf/ ug{ k"jf{wf/df ?6x?
;xof]u ug{]

d'Vo ultljlwx?

nIo
ah]6
-?=_

!

!

dGqfno,

dGqfno,

lh;;, uf=kf= / gkf,
p=h=l;+= d+qfno

lh;;, uf=kf= / gkf,
p=h=l;+= d+qfno

lh;;, uf=kf= / gkf,
p=h=l;+= d+qfno

ko{6g ;+3;+:yfx?, 6fg,
PgPdP, uf=kf= / gkf,
;+= If]qx?, lj=;f=x?
dGqfno

dGqfno,

ko{6g ;+3;+:yfx?,
xf];fg, uf=kf= / gkf, ;+=
If]qx?, lj= ;f=x?

k|fyldstf

dGqfno

sfof{Gjg ug{] lgsfo
/ ;|f]t
jif{ g]t[Tj ug{] ;fem]bf/
jif{ ! jif{ @ jif{ # jif{ $ jif{ %
^–!) lgsfo
lgsfo
k|fyldstf / jflif{snIo

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

d'Vo ultljlwx?

:yfg

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno
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-s_

#=@=@

-6_

-`_

-em_

-h_

-r_

-ª_

-3_

-u_

#=!=!

;fdflhs ;+hfnsf nflu 5f]6f lel8of]
km'6]hx? ;lxtsf pRr u'0f:t/sf
k|jw{gfTds a[Qltqx? pTkfbg ug{] .

s0ff{nL k|b]zsf] k|jw{gfTds a|f]:of]/x?
-w]/} k]h, /uL+g / pRr u'0f:t/sf
@),))) k|lt_
lhNnfx?sf] k|jw{gfTds a|f]:of]/x? x/]s lhNnfsf !),))) k|lt_
ko{6sLo :ynx?sf] a|f]:of]/x?
-tLg k]h, /uL+g / x/]s :ynsf nflu
!),))) k|lt_
s0ff{nLsf kbdfu{x?, ;8s / /fk\ml6Ë
?6x?sf] gSzf
s0ff{nL k|b]zsf dxf]T;j /
sfo{s|dx?sf] Sofn]G8/
pRr u'0f:t/sf t:jL/x? / ;+lIfKt
hfgsf/L ;lxtsf] s0ff{nLsf] skmL
6]a'n a's
s0ff{nLsf ljz]if ?rLsf ko{6sLo
:ynx?sf] ufO8a's -%) k]h_
s0ff{nLsf vfgf, g[To / x:tsnf
;DalGw ufO8a's -%) k]h_
s0ff{nL k|b]z

s0ff{nL k|b]z

s0ff{nL k|b]z

s0ff{nL k|b]z

s0ff{nL k|b]z

6'/ / 6«[]lsË gSzf

%) j6f d'Vo
:ynx?÷pTkfbgx?

!) lhNnf

s0ff{nL k|b]z

s0ff{nL k|b]zsf] k|jw{gfTds a|fG8 /
;'v{]t
/0fgLlt tof/
x/]s lhNnfx?sf] k[ys k[ys
!) lhNnfx?
#=!=@
k|jw{gfTds a|fG8 / gf/f tof/
Kff]i6/, l:6s/, l6 ;6{x? h:tf
;'v{]t
#=!=#
k|jw{gfTds ;fdu|Lx? / nf]uf] pTkfbg
5fkf / l8lh6n k|jw{gfTds ;fdu|Lx?, s0ff{nL k|b]z / ;|f]t ahf/
;+rf/sf ;fwgx? / cGo dfWodx?sf]
#=!=$
pkof]u ul/ a|fG8LË /0fgLlt /
cleofg
#=@ uGtJo ko{6g ahf/ Joj:yfkg tyf k|jw{gnfO{ ;'b[9 ug{]
#=@=! 5fkf k|jw{gfTds ;fdu|Lx? pTkfbg ug{]
s0ff{nL k|b]zsf] k|jw{gfTds ufO8a's - s0ff{nL k|b]z
-s_ !)) k]h, /+uLg, pRr u'0f:t/sf
!),)))) k|lt
k|jw{gfTds kf]i6/ M k|jw{gfTds a|fG8, s0ff{nL k|b]z
-v_ nf]uf] / d'Vo ljz]iftfx? ;lxt

#=!

s|=;=

!

!),)))
@),)))

Psd'i6

;+Vof
;+Vof

;+Vof

;+Vof

;+Vof

;+Vof

;+Vof

;+Vof

;+Vof

;+Vof

!

%))

%))

!%))

%))
!

!)

!))))
@)))

%

!

!

!

!

#)))

@)))

%))

@)))

#)))

!

@)))

dGqfno,

dGqfno,

!

dGqfno,

dGqfno,

!

dGqfno,

dGqfno,

!)

!

!)

dGqfno,

!)

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

g]kaf], ko{6g ;+3 ;+:yfx?,
uf=kf= / gkf, lh;;

g]kaf], ko{6g ;+3 ;+:yfx?,
uf=kf= / gkf, lh;;
g]kaf], ko{6g ;+3 ;+:yfx?,
uf=kf= / gkf, lh;;

g]kaf], ko{6g ;+3 ;+:yfx?,
uf=kf= / gkf, lh;;
g]kaf], ko{6g ;+3 ;+:yfx?,
uf=kf= / gkf, lh;;
g]kaf], ko{6g ;+3 ;+:yfx?,
uf=kf= / gkf, lh;;

g]kaf], ko{6g ;+3 ;+:yfx?,
uf=kf= / gkf, lh;;
g]kaf], ko{6g ;+3 ;+:yfx?,
uf=kf= / gkf, lh;;

g]kaf], ko{6g ;+3 ;+:yfx?, uf=kf=
/ gkf, lh;;

g]kaf], ko{6g ;+3 ;+:yfx?,
uf=kf= / gkf, ko{6g
Joj;foLx?
g]kaf], ko{6g ;+3 ;+:yfx?,
uf=kf= / gkf, lh;;

g]kaf], ko{6g ;+3 ;+:yfx?,
uf=kf= / gkf
g]kaf], ko{6g ;+3;+:yfx?, uf=kf=
/ gkf, ko{6g Joj;foLx?
g]kaf], ko{6g ;+3;+:yfx?

g]kaf], ko{6g ;+3;+:yfx?

sfof{Gjg ug{] lgsfo / ;|f]t
g]t[Tj ug{]
;fem]bf/ lgsfo
lgsfo

!

!)

%

l8lh6n k|jw{gfTds ;fdu|Lx? pTkfbg
!
%)))

%)))

%)))

%)))

%)))

!))))

%)),)))

!)),)))

@))))

@

;+Vof

;+Vof

!)

;+Vof

!)

%)))

ah]6-?=_

k|fyldstf / jflif{snIo
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ko{6g :yn ljz]ifsf of]hgfx? th{'df / sfof{Gjog

uf=kf= / gkf, ko{6g /0fgLlts of]hgfx? th{'df / sfof{Gjog

100

cGt/f{li6«o /s SnfOlDaË tflnd s]Gb|

prfO{df ul/g] kj{tf/f]x0f / ;fxl;s ko{6g tflnd s]Gb|

cGt/f{li6«o kof{ko{6g / kfgLdf cfwfl/t ;fxl;s ko{6g
$=$=% tflnd s]Gb| :yfkgf ug{] -;]G6/ ckm PlS;n]G;_
:jR5 / h}ljs s0ff{nLdf cfwfl/t ko{6g tflnd Dofg'cn
$=$=^
tof/ ug{] -s'lsË, nh Joj:yfkg, xf]d :6], kbofqf, /fkm\l6Ë_
s0ff{nL k|b]zsf] ko{6g If]qsf 5gf}6 ul/Psf u}/ ;/sf/L ;+:yf
$=$=& / sDkgLx?sf] Jofj;flos ;]jf k|bfossf] ?kdf Ifdtf
;'b[9Ls/0f
$=%
s0ff{nLsf nflu Dffgj ;+zfwg ljsf; / ;]jfdf pTs[i6tf
$=%=!
Nofpg] of]hgf th'{df ug{]
ko{6g of]hgf, pTkfbg ljsf;, k|jw{g, Joj:yfkg / ko{6gsf]
$=%=@ k|efj Joj:yfkgsf ljifox?df pkjjf, l8Pkmcf], 3=p=lx=sf=,
;+=If]qx?sf sd{rf/Lx?nfO{ tflnd
ko{6g of]hgf, pTkfbg ljsf;, k|jw{g, Joj:yfkg / ko{6gsf]
$=%=# k|efj Joj:yfkgsf ljifox?df lh;;, uf=kf=/ gkf, /
;DalGwt ;'/Iff lgsfox?nfO{ tflnd
ko{6g of]hgf, pTkfbg ljsf;, k|jw{g, Joj:yfkg / ko{6gsf]
$=%=$ k|efj Joj:yfkgsf ljifox?df lgjf{lrt uf=kf= / gkf k|d'v,
pk k|d'v / s]xL a8f cWoIfx?nfO{ tflnd
U'f0f:t/Lo ;]jfsf nflu pkjjfnfO{ cfw'lgs pks/0f /
$=%=%
k|ljlwx?n] ;';lHht kfg{]

$=$=$

$=$=#

nIo

ah]6-?=_

jif{
!
!
!

k|fyldstf / jflif{snIo
sfof{Gjg ug{] lgsfo / ;|f]t
k|fyldstf
jif{ jif{ jif{ jif{ ^–
O{sfO
kl/df0f
jif{ @
g]t[Tj ug{] lgsfo
;fem]bf/ lgsfo
# $ %
!)
;+Vof
!
#))
dGqfno
s0ff{nL k|b]z, k|fb]lzs d+qfnox?
!
;+Vof
!
%))
dGqfno
s0ff{nL k|b]z, s]lkl6l;l;,
!
lh;;, uf= kf= / gkf
;+Vof
!)
@))))
% %
pkjfjd+, lh;;
s0ff{nL k|b]z, pjf;+3,
s]lkl6l;l;, ;+=If]qx?, uf=kf=/
!
gkf, ko{6g ;+:yfx?
!) lhNnfx? ;+Vof
@%
@%)))
dGqfno, uf=kf=/gkf
s0ff{nL k|b]z, lh;;, pjf;+3,
s]lkl6l;l;, ;+=If]qx?,
!
uf=kf=/gkf, ko{6g ;+:yfx?
!) lhNnfx? ;+Vof
@)
!)))) !
% % % $
pkjfjd+, uf=kf=/gkf
s0ff{nL k|b]z, lh;;, pjf;+3,
s]lkl6l;l;, ;+=If]qx?,
!
uf=kf=/gkf, ko{6g ;+:yfx?
dfgj ;+zfwg ljsf; ug{] ;+:yfx? :yfkgf / ;'b[9Ls/0f
;'v{]t /
;+Vof
!
#))))
!
dGqfno, d=k=lj=lj=
s0ff{nL k|b]z, ko{6g ;+:yfx?
zfvf
@
SofDk;x?df
Rff}/hxf/L
;+Vof
!
!)))))
!
dGqfno, ko{6g
lz=lj= tyf k|= d+qfno
?s'd
;+:yfx?
!
klZrd
ktf/fzL
;+Vof
!
#))))
!
dGqfno, lh;;,
PgPdP, 6fg
!
If]q, h'Dnf
uf=kf=/gkf,
r+v]nL n]s, ;+Vof
!
#))))
!
dGqfno, lh;;,
PgPdP, 6fg
!
d'u' / x'Dnf
uf=kf=/gkf,
/fsd, b}n]v ;+Vof
!
@)))) !
dGqfno, lh;;,
Gff/f, Pgcf/l;l6, o'P;P8 /
!
uf=kf=/gkf,
kfgL
;'v{]t
;+Vof
%
%)))
!
dGqfno, uf=kf=/gkf, Gffyd, l;l6Olel6, g]kaf],
@
lh;;
pjf;+3, ko{6g ;+:yfx?
@ j6f
;+Vof
@
!)))) !
dGqfno, /
g]kaf], cfOl6l6cfO{, cfO{Pncf],
sf]l/8f]/
l;P;cfO{,;fd'bfoLs
o'Pgl8lk, o'P;P8, lhcfO{h8]
!
ko{6g ;+:yfx?,
ko{6g If]qsf nflu ;fj{hlgs ;+:yfx?sf] Ifdtf ;'b[9 kfg{]
;'v{]t
;+Vof
!
!%))
!
dGqfno,
;kgfp, d=k=lj=lj=, g]kaf],
!
pjf;+3, ko{6g ;+:yfx?, lj=a}+s
e]/L /
;+Vof
@
!)))
@
dGqfno,
d=k=lj=lj=, g]kaf], pjf;+3,
s0ff{nL
ko{6g ;+:yfx?, /f=lg=j=cf=lj,
!
sf]l/8f]/
lj=a}+s
@
dGqfno,
d=k=lj=lj=, g]kaf], pjf;+3,
e]/L /
;+Vof
@
!)))
ko{6g ;+:yfx?, /f=lg=j=cf=lj,
!
s0ff{nL
lj=a}+s
sf]l/8f]/
@
dGqfno,
d=k=lj=lj=, g]kaf], pjf;+3,
e]/L /
;+Vof
@
!)))
ko{6g ;+:yfx?, /f=lg=j=cf=lj,
!
s0ff{nL
lj=a}+s
sf]l/8f]/
s0ff{nL k|b]z Psd'i6
%),)))
dGqfno,
g]kaf], lj=a}+s
!
:yfg

u'?of]hgf cled'vLs/0f
;'v{]t
u'?of]hgfsf] af/]df ;a} gu/ k|d'v / pkk|d'v ;'v{]t
/ ufkf cWoIf / pkfWoIfx?nfO{ cled'vLs/0f
lhNnf ko{6g /0fgLlts of]hgfx? th{'df /
!) lhNnfx?
sfof{Gjog

d'Vo ultljlwx?

ko{6g, ;F:s[lt, cfltYotf / jftfj/0f Joj:yfkg ljifox?df
$=$=! of]Uo hgzlQm tof/ ug{ dWoklZrd ljZjljBfnosf] Ifdtf
clea[l4 ug{]
Rff}/hxf/Ldf l;l6Olel6sf ko{6g tflnd s]Gb| :yfkgf
$=$=@

$=$

$=#=%

$=#=$

$=#=#

$=#=@

$=#=!

s|=;=

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

d'Vo ultljlwx?

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno
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s0ff{nL k|b]zsf nflu ko{6gsf] u'0f:t/sf] dfkb08 ljsf; ug{]

j]e;fO6 h:tf l8lh6n dfWod sf] k|of]u u/]/ cg';Gwfg
tYofË / ;"rgf ;+u|x, ljZn]if0f / ;Dk|]if0f k|0ffnLsf] :yfkgf
s0ff{nL ko{6g tYofË k|sfzg

$=*=@ ;fj{hlgs lghL If]qsf] ;+o'Qm ko{6g u'0f:t/sf] dfkb08
cg'udg ;ldlt tof/ ug{]
;+alGwt ;]jf k|bfos / Joj;fox?sf] cfjlws cg'udg /
;'kl/j]If0f ug{]
hDdf *&!,$)),)))=))

$=*=!

$=*

$=&=$

$=&=#

ko{6g Joj;foLsf ;+:yfx?sf] k|fb]lzs RofK6/ :yfkgf ;xof]u
$=^=! ug{] -6fg, gf§f, gf/f, PgPdP, xfg, /]afg, xf];fg, le6f]km,
6'uf{g cflb_
ko{6g Joj;foLsf ;+:yfx?sf] k|fb]lzs RofK6/sf] ;+:yfut
$=^=@ Ifdtf ;'b[9 kfg{ ;xof]u ug{] -pks/0f, kmlg{r/, l8lh6n
;+rf/_
ko{6g of]hgf, pTkfbg ljsf;, l8lh6n k|jw{g / ahf/
$=^=# Joj:yfkg, ko{6s Joj:yfkg / ko{6gsf] k|efj Joj:yfkgsf
ljifox?df ko{6g Joj;foLsf ;+:yfsf sd{rf/Lx?nfO{ tflnd
xf]d:6] Joj:yfkg ;ldltx?, k|s[lt ky k|b{zs ;+3x?,
$=^=$ ;fF:s[lts ;d"xx?, ko{6g ;ldltx?, ;Dkbf ;+/If0f ;ldltx?
cflb u7g ;xof]u
$=^=% Ifdtf clea[l4 tflnd, ;fdfu|L ;xof]u, ;+aGw ljsf; cflb
dfkm{t uGtJosf ko{6g ;+3 ;+:yfx?sf] ;+:yfut Ifdtf ljsf;
ko{6gsf ljleGg ljifox?df Tflnd lbg] k|lzIfsx?sf nflu
$=^=^
nfdf] cjlwsf tflndx?
$=^=& uGtJodf /x]sf ko{6g If]qsf cu'jf / Joj;foLsf ;+:yfx?nfO{
g]t[Tj / Joj:yfkg tflnd
uGtJodf /x]sf ko{6g If]qsf ;:yfx?nfO{ ko{6g, cfltYotf
$=^=*
Joj:yfkg / ko{6g k|jw{g ;DalGw tfln
$=&
$=&=! ko{6g ;"rgf / ;]jf s]Gb|x?df ;"rgf /fVg] / Joj:yfkg
k|0ffnL :yfkgf -pks/0f ;xof]u_
ko{6s ;"rgf, ;]jf s]Gb|, ;+= If]qx?, l6lko'x?df sfd ug{]
$=&=@ sd{rf/Lx?nfO{ ;"rgf Joj:yfkg

$=^

$=%=^

;+Vof

;'v{]t

nIo

%

!)

kl/df0f

@%))

!)))

%)))

ah]6-?=_

!

jif{
!
@

!

!

!

@
@

s0ff{nL k|b]z ;+Vof
s0ff{nL k|b]z ;+Vof

!)))

!)))

@)))

!)

!

!

!

;+Vof

s0ff{nL k|b]z ;+Vof

;'v{]t

;'v{]t

;+Vof

;'v{]t

%

!

@%))

@)))

&))

!

!

!

!

!

!

$)

!

$)))

!))

!

!

!) !) !) !)

ko{6g ;]jfx?sf] ;'wf/ / :t/L s/0f ug{sf nflu ;+oGq tof/
;+Vof
!
#))
!

;+Vof

;'v{]t

!

$

!) !) !) !)

!) !) !) !)

!

;+Vof

#)

s0ff{nL k|b]z ;+Vof

@%)))

!)

%

;'v{]t

%)

s0ff{nL k|b]z ;+Vof

%)))

!

%

!) lhNnf

%)

s0ff{nL k|b]z ;+Vof

@)))

@))))

8f6fa]; / gn]h Dofg]hd]G6 l;i6d :yfkgf / ;+rfng
;+Vof
@)
!)))) $
$ $ $

@

;+Vof

;'v{]t

!)

;+Vof

;'v{]t

!

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

ko{6g ;+3 ;+:yfx?

dGqfno,

dGqfno,

k=lj=, g]kaf], pjf;+3, ko{6g
;+3 ;+:yfx?, xfg, /]afg
g]kaf], pjf;+3, ko{6g ;+3
;+:yfx?, xfg, /]afg
g]kaf], pjf;+3, ko{6g ;+:yfx?,
xfg, /]afg

g]kaf], ;+=If]qx?, k|x/L kf]i6;+3
;+:yfx?, l6lko', k=;"=s]=
g]kaf], ;+=If]qx?, k|x/L kf]i6,
ko{6g ;+3 ;+:yfx?, l6lko',
k=;"=s]=
g]kaf], ;+=If]qx?, k|x/L kf]i6,
ko{6g ;+3 ;+:yfx?, k=;"=s]=
g]kaf], ;+=If]qx?, k|x/L kf]i6,
ko{6g ;+3 ;+:yfx?, k=;"=s]=

ko{6g ;+3 ;+:yfx?, uf=kf=/gkf,
;+=If]qx?, l8Pkmcf], lj=a}+s
ko{6g ;+3 ;+:yfx?, uf=kf=/gkf,
;+=If]qx?, l8Pkmcf], lj=a}+s
ko{6g ;+3 ;+:yfx?, uf=kf=/gkf,
;+=If]qx?, l8Pkmcf], lj=a}+s
ko{6g ;+3 ;+:yfx?, uf=kf=/gkf,
;+=If]qx?, l8Pkmcf], lj=a}+s

ko{6g ;+3 ;+:yfx?, uf=kf=/gkf,
;+=If]qx?, l8Pkmcf]

ko{6g ;+3 ;+:yfx?, g]kaf],
lj=a}+s

ko{6g ;+3 ;+:yfx?, g]kaf],
lj=a}+s

Pkjfj

d=k=lj=lj, g]kaf], ko{6g ;+3
;+:yfx?
d=k=lj=lj, g]kaf],;+3 ;+:yfx?,
pjf;+3, lj=a+}s

k|fyldstf / jflif{snIo
sfof{Gjg ug{] lgsfo / ;|f]t
jif{ jif{ jif{ jif{ ^–
jif{ @
g]t[Tj ug{] lgsfo
;fem]bf/ lgsfo
# $ %
!)
@ @ @ @
dGqfno,
g]kaf], lj=a}+s

lghL If]q / gufl/s ;dfhsf ;+:yfx?sf] Ifdtf ;'b[9 ug{]
;+Vof
!)
!)))
%
%

;+Vof

;'v{]t

;'v{]t

;+Vof

O{sfO

;'v{]t

:yfg

;DalGwt k|b]z / :yfgLo ;/sf/sf sd{rf/Lx?nfO{ ljleGg
/fli6«o / cGt/f{li6«o cjnf]sg e|d0f
k|fb]lzs, ;+3Lo / cGt/f{li6«o :t/df ljleGg ;+hfnx? :yfkgf
$=%=&
/ ;'b[9Ls/0f ;xof]u
Aflif{s ko{6g ;dGjo uf]li7x?sf] cfof]hgf ug{]
$=%=*

s|=;=

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

k|fyldstf

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno

s0ff{nL ko{6g ljsf; sf]if -s]l6l8Pkm_ :yfkgf ug{] /
gofF / lklklk df]8ndf ko{6g kl/of]hgfsf nflu ;xof]u
ug{]

%=#=@
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;'v{]t

;'v{]t

s0ff{nL
k|b]z

hDdf !,)!*,%)),)))=))

Psd'i6

;+Vof

Psd'i6

!

%

;+Vof

;'v{]t

Psd'i6

;+Vof

s0ff{nL k|b]z

;+Vof

;+Vof

;+Vof

s0ff{nL
k|b]z

nIo

!

%

!

@

@

@)))

@%))

@))))

@)))

!))))

ah]6-?=_

%)))))

@)))

$*),)))

O{sfO kl/df0f

;'v{]t

;'v{]t

;'v{]t

:yfg

%=$
ko{6sLo pTkfbgx?sf] k|lt:kwf{ / ahf/;Ddsf] kx'Fr ;'b[9 kfg{]
%=$=! ahf/ Joj:yfkg / k|jw{g dfkm{t s0ff{nLsf pTkfbgx?sf] ;'v{]t
k|lt:kwL{ Ifdtf ;'b[9Ls/0f

%=#
%=#=!

ko{6g kl/o]fhgfx? nfO{ ;xof]u k'Ug] k"jf{wf/x?df nufgL
ug{]
-h:t} kx'+rdfu{x?, 8]l8s]6]8 ljB't cfk'lt{, ;+rf/, a+}lsË,
;'/Iff;+u ;+alGwt k"jf{wf/x?_ .
ljQ / k'+hLsf] kx'FrnfO{ ;'b[9 kfg{]
sfo{ ;+rfng sfo{ljlw / kl/of]hgfsf ljj/0f

%=@=@

;'v{]tdf sDkgL /lhi6«f/sf] sfof{nosf] zfvf :yfkgf ug{]
nufotsf s0ff{nLdf btf{ / Ohfhtsf nflu Ps4f/ k|0ffnL
%=!=$ k|fb]lzs ;/f]sf/jfnfx?;+u aflif{s nufgL ;dGjo a}7ssf]
cfof]hgf
%=!=% ljlQo k|f]T;fxg, ;/sf/L hldg ;x'lnot b/df pknAw
u/fpg], lglZrt Joj;fo, :yfg / ;dofjlwsf nflu s/
5'6 cflbsf] Joj:yf, ko{6g If]qdf nufgLnfO{ ;xof]u
ug{sf nflu gLlt / sfo{ljlw
%=@
;xfos k"jf{wf/x? ;'wf/ ug{]
%=@=! ;xfos -cfwf/e't_ k"jf{wf/ ;'wf/ ug{sf nflu ;DalGwt
;+3Lo, k|fb]lzs / :yfgLo ;/sf/;+u ;dGjo / ;xsfo{.

s0ff{nL k|b]zsf] nufgL kl/of]hgf k|f]kmfOn a's tof/ ug{]
-cWoog, k/fdz{ / ;Dd]ngdf cfwfl/t_

%=!=@

%=!=#

gLltx? / sfo{ljlwsf] ;+oGq ;'wf/ / ;'b[9 ug{]
x/]s @ jif{df s0ff{nL ko{6g nufgL ;Dd]ng

d'Vo ultljlwx?

%=!
%=!=!

s|=;=

!

!

jif{
!

!

!

!

!

jif{
@

!

jif{
#

!

!

!

jif{
$

!

jif{
%

k|fyldstf / jflif{snIo
jif{
^–
!)

dGqfno,

dGqfno, cf=df= tyf sf=
d+qfno, cf=df= tyf
of]=d+qfno, ef}=k"=lj= d+qfno
g]kfn ;/sf/, s0ff{nL k|b]z
dGqfno, cf=df= tyf sf=
d+qfno, cf=df= tyf
of]=d+qfno, ef}=k"=lj= d+qfno

!

!

!

!

!

g]kaf], g]=n=af]=
uf=kf=/gkf, ko{6g ;+3
;+:yfx?, lh;;, pjf;+3

;kgfp, g]=n=af]=
uf=kf=/gkf, ko{6g ;+3
;+:yfx?, lh;;
;kgfp, g]=n=af]=
uf=kf=/gkf, ko{6g ;+3
;+:yfx?, lh;;, bft[
lgsfox?

;kgfp, g]=n=af]=
uf=kf=/gkf, ko{6g ;+3
;+:yfx?, lh;;

!

!

!

!

!

k|fyldstf

;kgfp, g]=n=af]=
uf=kf=/gkf, ko{6g ;+3
;+:yfx?, lh;;

uf=kf=/gkf, ko{6g ;+3 ;+:yfx?,
lh;;
;kgfp, g]=n=af]= uf=kf=/gkf,
ko{6g ;+3 ;+:yfx?, lh;;

;kgfp, g]=n=af]= g]kaf], pjf;+3,
uf=kf=/gkf, ;+3 ;+:yfx?, lh;;
;kgfp, g]=n=af]= g]kaf], pjf;+3,
uf=kf=/gkf, ko{6g ;+3 ;+:yfx?,
lh;;
s=/=sf=, g]=n=af]= pjf;+3,

;fem]bf/ lgsfo

g]kfn ;/sf/, s0ff{nL k|b]z
dGqfno, cf=df= tyf sf=
d+qfno, cf=df= tyf
of]=d+qfno, ef}=k"=lj= d+qfno
g]kfn ;/sf/, s0ff{nL k|b]z
dGqfno, cf=df= tyf sf=
d+qfno, cf=df= tyf
of]=d+qfno, ef}=k"=lj= d+qfno

dGqfno, cf=df= tyf sf=
d+qfno, cf=df= tyf of]hgf
d+qfno, ef}=k"=lj= d+qfno

dGqfno,

s0ff{nL k|b]z, dGqfno,

s0ff{nL k|b]z, dGqfno,

s0ff{nL k|b]z, dGqfno,

g]t[Tj ug{] lgsfo

sfof{Gjg ug{] lgsfo / ;|f]t

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

s0ff{nL k|b]z ko{6g u'?of]hgf–@)&&

७.५ लगानी प्रवर्द्धन र व्यवसाय विकास कार्ययोजना
(अल्पकालीन–अगाडीका २ वर्षहरु, मध्यकालीन–तेस्रो देखि पाँचौ वर्ष, दीर्घकालीन–छै ठौं देखि दशौ वर्ष)
^=!

^=!=!

^=!=@

^=@

^=@=!

^=@=@

^=@=#

-s_

-v_

-u_

-3_

-ª_

-r_

-5_

^=@=$

ko{6g ljsf; /
Joj:yfkgdf :yfgLosf]
;xeflutf a9fpg]
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a[xQ/ ;d'bfo, dlxnf / ;LdfGts[t ;d'xsf nflu ko{6gsf] nfenfO{ clwstd kfg{]
s0ff{nL k|b]zsf ko{6g If]qsf
dlxnf / ;LdfGts[t
;d"xnfO{ ;xof]u ug{] ;+oGq
/ /0fgLlt

dlxnf / ;LdfGts[t ;d"xn]
z'? u/]sf Joj;fo /
/f]huf/sf cj;/x?nfO{
cltl/Qm ;xof]u
hDdf M !,@@$,))),)))=))

^=$=@

uf=kf=/gkf,
lh;;, lj;f

!) j6f
lhNnfx?

;+Vof

!

!) j6f
lhNnfx?

;+Vof

!))) %))))

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno

%))

104

@)) @))

dGqfno,
;k;+x?

!

pBf]u, ko{6g, jg tyf jftfj/0f dGqfno

105

&=#=@

&=#
&=#=!

&=@=^

&=@=%

&=@=$

&=@=#

k|fb]lzs ;F:s[lts ;Dkbf:yn jf ;d'bfo ;+/lIft
If]q jf cflbjf;L / ;d'bfo ;+/lIft If]q 3f]if0ff,
Joj:yfkg / k|jw{g ug{]

;+/If0f ;+aGwL r]tgf / ko{6g k|jw{gsf] p2]Zosf
nflu s0ff{nL k|b]zsf /}yfg] / b'n{e jGohGt'x?sf]
;+/If0f / k|jw{gsf] ;+b]z ;lxtsf kf]i6/
dxTjk"0f{ tfnx?, l;d;f/, jgh+un, jg:klt /
jGohGt'x?sf] pRr u'0f:t/sf ;"rgf / k|jw{gfTds
af]8{x?
;Dkbf ;+/If0fsf] k|zf;g / of]hgf ;'b[9 kfg{]
;+/If0f If]q 3f]if0ff ug{sf nflu ;+3Lo ;/sf/;+u
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ko{6g / ;Dkbf ;+/If0fdf ko{6s, ufO8 /
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ko{6g / ;Dkbf ;+/If0fdf Joj;foL, ufO8 /
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h'gLr9], dxjfO{
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dGqfno,
;fk;+=,
uf=kf=/gkf,
dGqfno+,
;fk;+=,
uf=kf=/gkf,
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dGqfno,
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uf=kf=/gkf, l8Pkmcf],
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ljBfnox?, uf=kf=/gkf,
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uf=kf=/gkf, l8Pkmcf],
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g]kaf]
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uf=kf=/gkf, lh;;,
jjfd+, /flgjcflj, je';+lj,
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s0ff{nL k|b]z
tof/
k|b]zsf nflu ljz]if jf:t'snfsf l8hfOg / ejg
s0ff{nL k|b]z
;+lxtf
kmf]x/d}nf Joj:yfkg lgb{]lzsf tof/ ug{] .
kmf]x/d}nf Joj:yfkgsf nflu kmf]x/ ;+sng / k'g{
s0ff{nL k|b]z
kof]u s]Gb| cflb k"jf{wf/sf ;xof]u

l;+hf pkTosf v; ;Eotf ;+u|xfno / cGt/f{li6«o
v; cg';+wfg s]Gb|

!

!
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;+Vof

;+Vof

!
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;+Vof
;+Vof

@)
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;+Vof

r'r]df/f nufotsf ljleGg
;+Vof
:ynx?
wf] tf/fk, 8f]Nkfsf] tfS;L If]qx?, ;+Vof
dlGb/, b/af/, lsNnf, ?6x?,
:t'kf, b]jnx?, d:6f], gf}nL cflb .
;+Vof

k'/ftflTjs dxTjsf lghL ejgx?nfO{ ko{6sLo
;DklQsf] ?kdf :t/f]GgtL / ;+/If0f ug{ / ca aGg]
5gf}6 ul/Psf ;Dkbf:ynx?
lghL ejgx?nfO{ :jLs[t k/Dk/fut l8hfOg /
z}nLdf lgdf{0f ug{ ljQLo k|f]T;fxg pknAw u/fpg] .
ljleGg 7fFp x?M l;+hf, b'Nn',
k'/ftflTjs ;+uf|xfno, x:tsnf / snfs]Gb|x?
;fnbfË, d'df{ufFp, lnld pkTosf
:yfkgf / k|jw{g
cflb
k|fb]lzs ;fF:s[lts / k’/ftflTjs ;+uf|xfno, :yfkgf
;’v{]t
/ k|jw{g / :t/f]GgtL ug{] –xfnsf ;+u|fxfnox?sf]
:jfldTj x:tfGt/0f_

d7 / dlGb/ :t'kf h:tf ;+/rgfut ;Dkbfx?sf]
;+/If0f, k'g{:yfkgf / k|jw{g ug{]

dgf]/h+ g, jGohGt' / cGo ko{6sLo p2]Zosf nflu
;'Gb/ kf]v/Lx? agfpg]

%))
%))))

%))

%))

!)))))

%))))

@)))))

$))))

!)))))

%))))

;fF:s[lts / k|fs[lts ;Dkbfsf] ;+/If0f / k|jw{g ug{sf nflu kof{Kt k'g{lgdf{0f, ;+/If0f / ;'/Iffsf pkfox? cjnDag ug{]

/flg, dIf]qx?sf ko{6g of]hgf tof/ ug{sf nflu
;xof]u ug{]

ljleGg ko{6g :ynx?sf] ;+/If0f / k|jw{g of]hgf

;+3Lo ;/sf/;+u ;xsfo{ ul/ lgh{g, ;'Gb/ /
dgf]/h+ gfTds gbL If]q 3f]if0ff tyf k|jw{g ug{]

lhof] kfs{x? 3f]if0ff ul/ Joj:yfkg / k|jw{g ug{] nfut pTkfbg sfo{of]hgfdf ;dfj]z ul/Psf]_

d'Vo ultljlwx?

!

!

$

$

!)

!

$

$

!)

@

#

!

!

$

$

!)

#

$

$

!)

@

!

$

$

!)

k|fyldstf / jflif{snIo
jif{ jif{ jif{ jif{ jif{ jif{
! @ # $ % ^–!)
!

dGqfno,
dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,
uf=kf=/gkf,
lh;;
dGqfno,
uf=kf=/gkf,
lh;;

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

dGqfno,

/f/f,
kmf]Sz'08f]
/fgL,
/flgjcf

k'lj, uf=kf=/gkf, ef}k'ljd+
k'lj, uf=kf=/gkf, ef}k'ljd+

g]kaf], l8kmcf], ;+= If]qx?,
uf=kf=/gkf
k'lj, uf=kf=/gkf, ef}k'ljd+

;kgfp, k'lj, lqljlj,

;kgfp, k'lj, lqljlj,
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lh;;
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;kgfp, k'lj, lqljlj,
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pkjjfd+, lh;;,
uf=kf=/gkf, dIf]qx?

sfof{Gjg ug{] lgsfo / ;|f]t
g]t[Tj ug{]
;fem]bf/ lgsfo
lgsfo
dGqfno,
lh;;, uf=kf=/gkf, jjfd+,
z]kmf]/flg, je';+lj, l8Pkmcf],
vfe'lj
jjfd+
pjjjfd+, ;+alGwt lh;;,
uf=kf=/gkf, e'Jo;d+,
o'P;P8, Pgcf/l;l6,
Ol;df]8
dGqfno, +
jjfd+, lh;;, uf=kf=/gkf,
z]kmf]/flg+, o'P;P8,
cfOo'l;g, Ol;df]8

@

@

!

!

!

k|fyldstf
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d'Vo ultljlwx?

:jf:Yo pkrf/ /
k|fylds pkrf/sf
;'ljwfx?
;d'bfon] ;+rfng ug{]
hlgs zf}rfno,
@=$=% ;fj{
afy?d cflb :yfkgf
;xof]u
hDdf M @,(*!,))),)))

s|=;=

:yfg

;+Vof

;+Vof

ko{6sLo
s]Gb|

O{sfO

%)

#)

kl/df0f

nIo

@
@

;+Vof
;+Vof

;+Vof

!%))

!))))

@)))

!)))

%),)))

!)),)))

ah]6-?=_

!

@

@)

jif{
!

!

!

@)

!

!

@)

k|fyldstf
jif{ jif{
@
#
%
%

#

!

@)

!

@)

/ jflif{snIo
jif{ jif{
jif{
$
% ^–!)
%
%

dGqfno,

dGqfno,
uf=kf=/gkf,
;+=If]qx?+

dGqfno,

!)

^))) ^

!)

^

!)

^

!)

^

!)

^

k|fyldstf / jflif{snIo

dGqfno,

dGqfno,

k|fyldstf

lh;;, uf=kf= / gkf

lh;;, uf=kf= / gkf

k|fyldstf

g]kaf], l8Pkmcf], uf=kf=/gkf,
;+=If]qx?

lh;;, ;'/Iff lgsfox?

k'lj, uf=kf=/gkf, ;+=If]qx?

sfof{Gjg ug{] lgsfo / ;|f]t
g]t[Tj ug{]
;fem]bf/ lgsfo
lgsfo
dGqfno,
k'lj, uf=kf=/gkf, ef}k'ljd+,
POlkl;
dGqfno,
k'lj, uf=kf=/gkf, ef}k'ljd+,
POlkl;
dGqfno,
k'lj, uf=kf=/gkf, ;+=If]qx?

sfof{Gjg ug{] lgsfo
/ ;|f]t
jif{ g]t[Tj ug{] ;fem]bf/
jif{ ! jif{ @ jif{ # jif{ $ jif{ %
^–!) lgsfo
lgsfo

#

%

!))

;+Vof

jif{

@)

kl/df0f

nIo
;+Vof

O{sfO

ah]6
-?=_

sfFs|] laxf/, /f/f / kmf]Sz'08f] tfn

5gf}6 ul/Psf :ynx?

s0ff{nL k|b]z

/f/f / kmf]Sz'08f] /fli6«o lgs'+h

5gf}6 ul/Psf ?6 / s]Gb|x?df

5gf}6 ul/Psf ufkfx?df

ko{6sLo
s]Gb| /
?6x?

:yfg

a}slNks phf{ / pks/0fx?sf nflu ;xof]u ug{] n3'ljQ, ;f}o{phf{;+u ;DalGwt_
&=%=^ jftfj/0f d}qL / sfa{g t6:y oftfoft ;]jf /
;'ljwfsf nflu k|f]T;fxg pknAw u/fpg]
&=%=& /fli6«o lgs'+hx?df Knfli6s aGb]h nufpg] /
lasNksf] Joj:yf ug{]
&=%=* s0ff{nL k|b]zdf ko{6g xl/t dfu{ / ;Dkbf dfu{sf]
l8hfOg / lgb{]lzsf tof/ ug{] -pko'Qm l8hfOg /
;+/rgf_
&=%=( of;f{ ;+sngsf] ;dodf kmf]x/d}nf Joj:yfkg,
a}slNks phf{, ;]N6/ cflbsf] Joj:yf ul/ of;f{
;+sng / ko{6gnfO{ hf]8g ;+alGwt ;+/If0f If]q /
:yfgLo ;/sf/;+u ;xsfo{ ug{] .
&=%=!) 5gf}6 ul/Psf ko{6g s]Gb|x?df ko{6s Joj:yfkg
lgb{]lzsf tof/ ug{]
hDdf M !,)&$,))),)))

&=%=%

s|=;=

७.७ प्राकृतिक र साँस्कृतिक सम्पदा सरं क्षण कार्ययोजना
(अल्पकालीन–अगाडीका २ वर्षहरु, मध्यकालीन–तेस्रो देखि पाँचौ वर्ष, दीर्घकालीन–छै ठौं देखि दशौ वर्ष)
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