भाग एक

पररचय
१.१ पररभाषाः
पययटनको अथय वा पररभाषा सम्बन्धमा स्थानपपच्छे र ब्यपिपपच्छे फरक फरक धारणाहरु रहेको पाइन्छ । नेपालमा
पययटन ऐन, २०३५ अनुसार 'पययटक' भन्नाले "पवदेशी मुलुकबाट भ्रमणको लापग नेपाल राज्यमा आऊने गैर नेपाली
नागररक" सम्झनु पदयछ । त्यसरी नै, 'नेपाली पययटक' भन्नाले "नेपालको एक स्थानबाट अको स्थानमा भ्रमण गने
नेपाली नागररक" सम्झनु पदयछ ।
पवश्व पययटन सं गठनको पररभाषा अनुसार 'पययटन' भन्नाले "आफ्नो सापबक वसोवास स्थानभन्दा फरक स्थानमा
लगातार एक वषयभन्दा कम अवधधसम्म मनोरञ्जन, ब्यापार वा अन्य कु नै खास ऊद्दे श्यका लापग यात्रा गने ब्यपिका
कृ याकलापहरु" भन्ने बुझ्नु पदयछ ।
पययटन ऐन, २०३५ को ब्याख्या अनुसार - 'पययटन ब्यवसाय' भन्नाले "पययटकहरुको पनपमत्त रापरि य वा अन्तरायपरि य
पररवहनको सेवा पुयायऊने र पययटकहरुलाई नेपाल राज्यधभत्र वा नेपाल राज्य बापहर कु नै पपन स्थानमा पूणय वा आं धशक
रुपमा पररवहन, बसोबास, भ्रमण ब्यवस्था, रेरुरेण्ट सेवा, दृश्यावलोकन, पथ प्रदशयन, पवयतारोहण, पदयात्रा,
जलयात्रा तथा अन्य साहधसक एवं मनोरञ्जनात्मक सेवा पुयायऊने र सो बापत पवदेशी मुद्रा आजयन गने प्रकृ पतका
कारोबार" सम्झनु पदयछ ।
सं क्षेपमा, आफ्नो सापबक बसोबासस्थानभन्दा फरक स्थानमा यात्रा वा भ्रमण गने ब्यपिलाई पययटक, पययटकले
आफ्नो भ्रमणको क्रममा गने कृ याकलापहरुको समरीगत रुपलाई पययटन र पययटकलाई आवश्यक पने सबै कु राहरुको
ब्यवस्था गने ब्यवसायलाई पययटन ब्यवासाय भन्न सपकन्छ ।

१.२ पकधसमः
पययटनको पररभाषा सम्बन्धमा पवपवधता भए झैं पययटनका पकधसमहरुको पवषयमा पपन पवपवधता रहेको देधखन्छ ।
पययटनका प्रमुख र सवयस्वीकायय पकधसमहरुलाई पनम्न अनुसार सं क्षेपीकरण गनय सपकन्छः-

आरोहण पययटनः आरोहण पययटन सवायधधक चधचयत र कु नै समय
पययटनकै पयाययको रुपमा धलने गररएको पययटन हो । नेपालमा
पवदेशी पययटकहरुको ठू लो पहस्सा आरोहण पययटनले ओगट्ने गरेको
छ । पवश्वको सवोच्च धशखर सगरमाथा, तेस्रो ऊच्च धशखर
कञ्चनजङ्घा, आरोहीहरुको रोजाइको सुन्दर धशखर आमाडाब्ऱम
लगायत दजयन ं ८,००० पमटरभन्दा ऊच्च पहमधशखरहरु भएकोले
आरोहण पययटन नेपालको प्रमुख पययटनको रुपमा रपहरहने
सम्भावना छ ।
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पयायपययटनः पयायपययटन (Eco-Tourism)
भनेको पयायवरणीय पययटन वा Ecological
Tourism को सं धक्षप्त रुप हो । प्रकृ पतको
अमूल्य वरदानको रुपमा रहे का पहमधशखर र
पहम-श्रं खलाहरु,

नदीनाला,

ताल-तलैया,

झरना, धसमसार क्षेत्र, वन-जं गल, वन्यजन्तु,
वनस्पपत र जैपवक पवपवधताको समपरगत रुप
नै पयायवरण हो र पयायवरणमा आधाररत पययटन
नै पयायपययटन हो । पयायपययटन अन्तगयत रमणीय
र जैपवक पवपवधतायुि प्रकृ पतसँ ग रम्दै गररने पदयात्रा, अध्ययन-अनुसन्धान, अवलोकन र मनोरञ्जन जस्ता
कृ याकलापहरु समापवर हुन्छन् । शास्वत सत्य यो हो पक पयायवरण नै पययटनको मूल आधार हो र पदगो पययटनको
अवधारणा अनुसार पययटन सम्बन्धी पक्रयाकलापहरु सञ्चालन गदाय पयायवरणलाई प्रपतकू ल असर नगने पक्षमा ऊच्चतम
ध्यान पदनु पदयछ । अको शब्दमा, पयायपययटनको मूल ममय नै "Take only photographs; leave only
footprints", अथायत् "फोटो मात्र धलनुहोस्-पैतालाको डोब मात्र छोड् नुहोस्" भन्ने हो ।

धापमयक पययटनः धापमयक पूजाआजा वा अनुष्ठान,
तीथायटन र देवदेवादीको दशयनको लापग गररने यात्रा वा
पययटन नै धापमयक पययटन हो । धापमयक पययटनलाई
प्राचीन पययटनको रुपमा धलन सपकन्छ । महाधशवरात्रीमा
पशुपपतनाथको मधन्दर पररसरमा हुने भिजनहरुको
सहभापगता, चतराधाममा लाग्ने धापमयक मेला, पाथीभरा
(मुक्कुमलुङ), हलेसी महादेव, लुम्बम्बनी क्षेत्र, मुपिथान
जस्ता धापमयक स्थलहरु, पतब्बतको कै शाल पवयत र
मानसरोवर क्षेत्र, भारतको ऊज्जैन, नाधसक, प्रयाग र हररद्वारमा लाग्ने गरेको कु म्भ मेलाहरु र मक्का मपदनामा लाग्ने
धापमयक मेला, जहाँ एकै पटक करोड ं भिजनहरु पुग्ने गरेको तथ्याङ्कले धापमयक पययटन एक प्रमुख पययटन हो भन्ने कु रा
पुपर हुन्छ । वास्तवमा, धापमयक पययटन नै बृहत पययटनको मुख्य रुप हो ।

सांस्कृपतक पययटनः प्राकृ पतक स न्दयय र जैपवक
पवपवधताको अपतररि कु नै खास जापत वा सम्प्रदायका
मापनसहरुको पृथक भाषा, धलपप, भेषभूषा, रीपतररवाज,
धमय-सं स्कार,

चाडपवय,

चालचलन

र

परम्परागत

जीपवकोपाजयन पद्धपतहरुको वारेमा चासो वा रुची धलने,
त्यसबाट मनोरन्जन वा आनन्द धलने तथा त्यस सम्बन्धमा
अध्ययन,

अनुसन्धान

गने

हेतुले

पपन

असं ख्य

पययटकहरुको आगमन हुने गरेको छ । यस पकधसमको
पययटनलाई सांस्कृपतक पययटन भपनन्छ ।
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खेलकू द पययटनः ओलम्बम्पक खेलकू द, फुटबल, पक्रके ट,
टे पनस, बास्के टबल, कराँ ते, प डी जस्ता पवश्व प्रधसद्ध
खेलहरुका अन्तरायपरि य, क्षेत्रीय तथा रापरि य स्तरका
प्रपतयोपगताहरुको आयोजना हुँदा असं ख्य खेलाडी, खेल
प्रशासक,

दशयक

र

शुभधचन्तकहरुले

सहभापगता

जनाऊँ दछन् । प्रपतयोपगतामा सहभापगता जनाऊनु भनेको
आयोजक रारि वा स्थलमा पययटकीय गपतपबधधहरु बृपद्ध हुनु
हो, जहाँ ठू ला होटल, सुपरमाके ट, सपपङ मल, टे धलधभजन
च्यानल र सञ्चार माध्यमहरुले अभूतपूवय ब्यापारको अवसर प्राप्त गदयछन्, असं ख्य मापनसहरुले काम र रोजगारीको
अवसर प्राप्त गदयछन् र अथयतन्त्र नै चलायमान बन्दछ । यस प्रकार खेलकू द पययटन पवश्वकै एक प्रमुख पययटनको रुपमा
पवकास भएको छ ।

साहधसक खेल पययटनः प्याराग्लाइपडङ, राम्बफ्टङ, बञ्जी जम्प, रक क्लाइम्बम्बङ, कपठन टियाकमा साइम्बक्लङ रेस,
क्यानोपनङ, जं गल सफारी, स्काई डि ाइधभङ, स्कीइङ, हाई अम्बिच्युड रेस, बीच भधलबल जस्ता साहधसक खेल
गपतपवधधहरुमा आधधरत पययटन नै साहधसक खेल पययटन हो ।

पधछल्लो समयमा साहधसक खेल पययटन प्रपत नेपालधभत्र र पवश्वव्यापी रुपमा चासो र आकषयण बढ् दै गएको छ र
सोही अनुपातमा यस क्षेत्रमा लगानी पपन बृपद्ध हुँदै गएको देधखन्छ ।

शैधक्षक/अनुसन्धान

पययटनः

पधछल्लो

समयमा

पवकधसत धशक्षण पवधधहरुले समग्र धसकाइ प्रकृ यालाई
कक्षाकोठाधभत्र मात्र सीपमत नगरी बढी भन्दा बढी
प्रयोगात्मक र जीवनका प्रत्यक्ष भोगाइबाट प्राप्त
अनुभवहरुमा आधाररत (learning from reallife experiences) धसकाइ प्रकृ याको रुपमा पवकास
गनुय पने कु रामा जोड पदएको पाइन्छ । यससँ गै,
पवद्याथी र धशक्षकहरुले सँ गसँ गै गने शैधक्षक भ्रमण
जस्ता कृ याकलापहरुको मात्रा बढ् दै गएको छ । यस्तो शैधक्षक भ्रमण र अनुभव आदान-प्रदान काययक्रमहरु देशधभत्र र
बापहरसम्म हुने गदयछ । यसको अपतररि अध्ययनका कु नै खास क्षेत्रमा गहनतम् अध्ययन, अनुसन्धान गने ऊद्दे श्यले
पवधभन्न शैधक्षक वा अध्ययन सं स्थानहरु, सरकारी पनकायहरु एवं पवकासे सं स्थाहरुले समेत अध्ययन, अवलोकन
काययक्रमहरु आयोजना गने गदयछन् । अन्ततः यसले पययटनको रुप धारण गदयछ ।
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कृ पष पययटनः नवीनतम् प्रपवधध र ब्यवस्थापन
क शलबाट सुसम्बज्जत कृ पष फामयलाई पययटन
ब्यवसायसँ ग एकाकार गने पधछल्लो अवधारणा नै
कृ पष पययटन हो । मूलभूत कु रा, परम्परागत
प्रपवधध र ब्यवस्थापनभन्दा पृथक, फामयको
हातालाई आगन्तुकहरुले भरपुर आनन्दी धलन सक्ने
गरी

पययटकीय

दृपरकोणबाट

सजाऊने,

ऊत्पादनहरुलाई सरल, सहज र सुरधक्षत रुपमा
खरीद गनय सक्ने ब्यवस्था पमलाऊने, पवश्राम धलने,
फामयका ऊत्पादनहरुको पररकारहरुको रसस्वादन गनय पाऊने ब्यवस्था सपहतको कृ पष फामयले असं ख्य आगन्तुकहरुलाई
आकृ र गनय सक्दछ । यसबाट कृ पष ऊत्पादन र ऊत्पादकत्व बृपद्ध, ऊत्पापदत वस्तुहरुको गुणस्तरमा सुधार, प्रापवधधक
ज्ञान र सूचना आदान-प्रदान गनय सहयोग पुग्ने मात्र नभई ब्यावसापयक स्थापयत्व समेत अधभबृपद्ध हुन्छ ।

कू टनीपतक पययटनः सं युि रारि सं घ महासभा, साकय
सम्मेलन, जलवायु पररवतयन सम्बन्धी पवश्व सम्मेलन
जस्ता अन्तरायपरि य, क्षेत्रीय र रापरि य स्तरका सभा
सम्मेलनहरु आयोजना हुँदा ठू लो सं ख्यामा पवधभन्न
मुलुकका

ऊच्च

पदस्थ

अधधकारीहरु,

कू टनीपतक

पनयोगका अधधकारीहरु, पनजी क्षेत्रका प्रपतपनधधहरु र
पवज्ञहरुको जमघट हुने गदयछ । यसबाट आयोजक रारि
वा स्थलमा ऊल्लेख्य रुपमा देशी पवदेशी पययटकहरुको
सहभापगता हुने गदयछ । यस पकधसमको पययटन नै
कू टनीपतक पययटन हो ।

पययटनका अन्य पकधसमहरुः आधुपनक जमानामा
चधचयत हुँदै गएका पययटनका अन्य पकधसमहरुमा
स्वास्थ्य पययटन, पफल्म पययटन, ब्यापार पययटन,
अन्तरीक्ष पययटन, य न पययटन, आपद छन् ।
तातोपानीमा नुहाऊने, मसाज, स ना वाथ, प्राकृ पतक
धचपकत्सा सेवा धलन पययटकहरु आऊने गदयछन् ।
हधलऊड, बधलऊड र नेपालमै पपन बेला बखत हुने
गरेका पफल्मी अवाडय सम्मेलनहरु, पृथक पवधाका
पफल्म महोत्सबहरु पफल्म पययटनका ऊदाहरणहरु हुन् । कम्प्युटर र प्रपवधध सम्बन्धी रापरि य तथा अन्तरायपरि य मेलाहरु,
अटो शोहरु र प्रदशयनी मेलाहरु ब्यापार पययटनका ऊदाहरण हुन् । युरोप, अमेररका, ल्यापटन अमेररकाको अपतररि
थाइल्याण्ड, मलेधशया र धसंगापुर जस्ता ऊपदयमान पूवी एधशयाली रारि हरुमा पधछल्लो समयमा फटाउाऊँ दै गएको य न
पययटन ती रारि हरुको पययटनको मुख्य पहस्सा बन्दै गएको देधखन्छ ।
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१.३ नेपालमा पययटनः
नेपालमा पययटन ऊद्योगको पवकासको सम्भावना ऊच्च रहेको छ । पवश्वको सवोच्च धशखर सगरमाथा, तेस्रो ऊच्च
धशखर कञ्चनजङ्घा, आरोहीहरुको रोजाइको सुन्दर धशखर आमाडाब्ऱम लगायत दजयन ं ८,००० पमटरभन्दा ऊच्च,
मनोरम पहमशीखरहरुले नेपाललाई पवश्वभरका पवयतारोही पययटकहरुको मुख्य गन्तब्यको रुपमा धचनाएका छन् ।
अनुपम भ गोधलक बनावट, सबै प्रकारका हावापानी पमधस्रत अन ठो जलवायु, अपार प्राकृ पतक सुन्दरता रारा ताल,
पतधलचो ताल, बेगनास ताल जस्ता असं ख्य पबशाल तालतलैयाहरु, फङफङदेन, ह्यात्रुङ, पाचाल र रुप्से लगायत
असं ख्य मनमोहक झरनाहरु, तीनजुरे-पमल्के -जलजले, कञ्चनजङ्घा क्षेत्र जस्ता अपद्वत्तीय जैपवक पवपवधतायुि
स्थलहरुले असं ख्य पययटकहरुलाई आकपषयत गनय सक्ने भएकोले नेपालमा पयायपययटनको सम्भावना प्रचुर छ ।
नेपाललाई सगरमाथाको देश मात्र होइन, ग तम बुद्धको जन्मभूपम भनेर पपन धचपनन्छ । काठमाड ं ऊपत्यकालाई
मधन्दरहरुको शहरको ऊपमाबाट धचपनन्छ र यहाँ का असं ख्य मठमधन्दर, गुम्बा, चैत्य र पपवत्र धापमयक स्थलहरुलाई
सं सारभरका मापनसहरुको आस्था र आकषयणको थलोको रुपमा धलइन्छ । पहन्दू धमायवलम्बीहरुको आस्थाको के न्द्र
पशुपपत, ब द्धमागीहरूको आस्थाको के न्द्र लुम्बम्बनी, पाथीभरा (मुक्कुमलुङ), बराह क्षेत्र, चतराधाम, धछन्नमस्ता,
गढीमाई, जानकीधाम, काठमाड ं ऊपत्यकाधभत्र पशुपपत, गुहेश्वरी, चाँ गुनारायण लगायतका चार नारायण, बं गलामुखी
लगायतका शपिपीठहरू, मुम्बिम धमायवलम्बीहरुको मम्बजजद, गुरु नानकको मधन्दर, ब द्ध, स्वयम्भूनाथ, खोटाङको
हलेसी महादेव, दोलखा भीमसेन, गोरखाको मनकामना, गोरखनाथ र धलगधलगकोट, गोसाइकु ण्ड, देवीघाट, देऊघाट
र पत्रवेणीको सं गम, पाल्पाको भैरवनाथ र ऋपषके श, प्यूठानको स्वगयद्वारी, मुस्ताङको मुपिनाथ, गुल्मीको ररडी र
रेसगा,
ुं
सुखेतको काँ क्रेपवहार, अछामको वैद्यनाथ र पधिमको खप्तड क्षेत्र जस्ता असं ख्य धापमयक स्थलहरु भएको
कारणले नेपालमा धापमयक पययटनको सम्भावना सदा ऊच्च रहेको छ ।
जनगणना २०६८ अनुसार नेपालका १२५ भन्दा बपढ पबधभन्न जापत, ऊनीहरुले बोल्ने १२३ पकधसमका मातृभाषा,
ऊनीहरुका पृथक धमय, सं स्कृ पत, रीपतररवाज, भेषभूषा र चाडपवयहरु समेत नेपालको पययटन ब्यवसायका बधलया
धरोहरहरु हुन् । झ्याऊरे, दोहोरी, रोधी, सालैजो, क डा, देऊडा, मारुनी, घाटु, सोराठी र बालन नेपालका म धलक
सांस्कृपतक धरोहरहरु हुन् । पययटक सन्तुपरको स्तरबारे गररएको एक सवेक्षणले पोखरा भ्रमण गने मध्ये ५१ प्रपतशत
पययटकले नेपाली जीवनशैली, चालचलन र मैत्रीभावपूणय व्यवहारलाई मन पराएको देधखएको छ । यसबाट पपन हाम्रो
सांस्कृपतक एवं परम्परागत मूल्य, मान्यता र गपतपबधधहरु पययटकीय दृपरमा कपत महत्वपूणय रहेछन् भन्ने प्रर हुन्छ ।
यसको अपतररि, नेपाली समाजको धभन्न पररचायकको रुपमा रहेको "अपतधथ देवो भवः" को सं स्कार आफैंमा
पययटनमैत्री सं स्कारको रुपमा रहेको छ ।
पहमाली क्षेत्रबाट ऊत्पपत भई धभरालो पहाडी क्षेत्र धछचोलेर दधक्षणतफय बग्ने तमोर, पत्रसुली, कालीगण्डकी, अरुण
लगायतका सदाबहार नदीहरुमा बाह्रै मपहना राम्बफ्टङ, बञ्जी जम्बम्पङ जस्ता साहधसक खेल पययटन सञ्चालन गनय
सपकन्छ । पोखराको साराङकोटबाट सुरु भएको प्याराग्लाइपडङ र भोटे कोशीबाट सुरु भएको बन्जी जम्पको पवस्तार
क्रमशः अन्यत्र पपन हुँदै गएको छ ।
अन्तमा, पययटन ऊद्योग पवश्वका ठू ला ऊद्योगहरु मध्ये सात ं स्थानमा रहेको ऊद्योग हो । नेपालको हकमा यो क्षेत्र
पवदेशी मुद्रा आजयन गने (भुिानी सन्तुलन कायम गने) मात्र नभई रोजगारी र स्वरोजगारी प्रबद्धय न गने प्रमुख सशि
माध्यम समेत हो । रापरि य अथयतन्त्रमा पययटन क्षेत्रको योगदान नेपालको कू ल गाहयस्थ ऊत्पादनको ३ प्रपतशत र कू ल
रोजगारीको २० प्रपतशत रहेको छ । नेपाल सरकारले पययटन क्षेत्रको योगदानलाई बढाएर १० प्रपतशत पुयायऊने लक्ष्य
धलएको छ ।
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१.४ नेपालमा पययटन प्रबद्धयन प्रयासः
नेपालको सं पवधान, २०७२ को भाग ४ (राज्यको पनदेशक धसद्धान्त, नीपत तथा दापयत्व), धारा ५१ (ठ) "पययटन
सम्बन्धी नीपत" ले "नेपालका ऐपतहाधसक, सांस्कृपतक, धापमयक, पुराताधत्वक र प्राकृ पतक सम्पदाहरुको पपहचान,
सं रक्षण, प्रबद्धय न एवं प्रचार-प्रसार माफयत रापरि य अथयतन्त्रको महत्वपूणय आधारको रुपमा पयायवरण अनुकूल पययटन
ऊद्योगको पवकास गने, पययटन सं स्कृ पतको पवकास गनय आवश्यक वातावरण एवं नीपत पनमायण गने तथा पययटन
ऊद्योगको लाभ पवतरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथपमकता पदने " ब्यवस्था गरेको छ ।
नेपालमा पययटन क्षेत्रको पवकास सम्बन्धी सरकारी प्रयासलाई हेदाय पव.सं . २०१६ मा पययटन बोडयको स्थापना, पव.सं .
२०१८ मा पनमायण तथा यातायात मन्त्रालय अन्तगयत पययटन पवभागको गठन पययटन प्रबद्धय को पदशामा चाधलएका के ही
ठू ला कदमहरु धथए । सन् १९७२ को पययटन गुरुयोजना र प्रशासन सुधार आयोग, पव.सं . २०३२ को धसफाररश
समेतको आधारमा पययटन क्षेत्रको योजनाबद्ध पवकास तथा प्रबद्धय न गनय के न्द्रीय पययटन प्रशासपनक पनकायको रुपमा
पव.सं . २०३४ सालमा छु ट्टै पययटन मन्त्रालयको स्थापना गररयो । पव.सं . २०३९ मा पययटन तथा नागररक ऊड्डयन
मन्त्रालय नामाकरण गररयो । पव.सं . २०५५ सालमा नेपाल नागररक ऊड्डयन प्राधधकरण र नेपाल पययटन बोडयको
स्थापना गररयो । पव.सं . २०५७ मा सापवक पययटन तथा नागररक ऊड्डयन मन्त्रालयलाई सं स्कृ पत, पययटन तथा नागररक
ऊड्डयन मन्त्रालयको रुपमा नामाकरण गररयो, जुन आजसम्म कायम छ । मन्त्री पररषदको पनणययानुसार पमपत २०७१
भाद्र मपहनामा पययटन पवभागको स्थापना गररयो । मन्त्रालय अन्तगयत सं स्कृ पत सम्बन्धी ९ वटा र पययटन सम्बन्धी १४
वटा सपमपतहरु कृ याशील रहेका छन् ।
हाल "रापरि य पययटन रणनीपतक योजना २०१६-२०२५" नामक १० वषीय योजना कायायन्वयनको क्रममा रहेको छ भने
पययटन ऐन, २०३५ (च थो सं शोधन २०७२) को अपतररि पययटन नीपत, २०६५ तथा टिाभल तथा टिेपकङ् एजेन्सी
पनयमावली २०६२, होटल, लज, रेरूराँ , बार तथा पथप्रदशयक पनयमावली, २०३८ कायायन्वयनमा छन् ।
त्यस्तै, २०६८ पुष २८ गतेको मन्त्रीपररषद्को बैठकले सन् २०१३ देधख २०१९ सम्मका ७ वषयहरुलाई पययटन अधभयान
वषय तथा अम्बन्तम वषय २०२० लाई आन्तररक भ्रमण तथा नागररक वषयका रुपमा मनाऊने पनणयय गरेको छ, जस
अन्तगयत धसम्ले-जलजला-ढोरपाटन-कणायली पययटन वषय २०१३, पवदेह-पमधथला-सलेह पययटन वषय २०१४, पबराट मेची
पययटन वषय २०१५, रुरु-पोखरा-अन्नपूण-य मनािु पययटन वषय २०१६, धसम्र नगढ-काठमाड -ं लाङटाङ पययटन वषय
२०१७, अरुण-सगरमाथा पययटन वषय २०१८, धचसापानी-खप्तड-रामारोशन पययटन वषय २०१९ मनाऊने पनणयय गररएको
धथयो । अपहले धसंगो मुलुक नेपाल भ्रमण वषय २०२० मा होपमएको छ ।
नेपाल सरकारले आधथयक वषय २०७५/७६ को नीपत तथा काययक्रम माफयत पययटन क्षेत्रको पवकासको लापग प्रदेश र
स्थानीय तहसँ गको साझेदारीमा आन्तररक तथा बाह्य पययटन प्रबद्धय नका लापग मुलुकभर कम्तीमा १०० वटा नयाँ
पययटकीय गन्तब्य स्थलहरुको पपहचान गरी पवकास तथा प्रबद्धय नको लापग बजेट पबपनयोजन समेत गरेको छ ।
परम्परागत रुपमा म समी ऊद्योगको रुपमा मात्र सीपमत रहेको पययटन ऊद्योगलाई बाह्रै मपहना चलायमान बनाई राख्न

"पपहले देश अपन पवदेश" को अवधारणा अनुरुप आन्तररक पययटनलाई प्रबद्धय न गने तथा भारत र चीन लधक्षत पययटन
प्रबद्धय न गने पधछल्लो सरकारी प्रयासले सम्भावनाको नयाँ धक्षपतज ऊघारेको छ ।
नेपालमा सं घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार सपहतको सं घीय शासन ब्यवस्था कायम भएको छ ।
नेपाल सरकारले तय गरेका योजना, नीपत र काययक्रमहरु कायायन्वयन गने आधारभूत तह भनेको स्थानीय तह नै हो ।
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अतः नेपालको सं पवधान २०७२ ले पररकल्पना गरे बमोधजम पययटन ऊद्योगको पवकास गने, तदनुकूल पययटन
सं स्कृ पतको पवकास गनय आवश्यक वातावरण एवं नीपत पनमायण गने तथा पययटन ऊद्योगको लाभ पवतरणमा स्थानीय
जनतालाई प्राथपमकता पदने काययलाई मूतय रुप प्रदान गनय नेपालका ७५३ वटै गाऊँ पाधलका तथा नगरपाधलकाहरुले
अग्रपं पिमा रहेर कायय गनुय पने आवश्यकता छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४(१) बमोधजम गाऊँ पाधलका तथा नगरपाधलकाले आफ्नो अधधकार
क्षेत्र धभत्रका पवषयमा स्थानीय स्तरको पवकासका लापग आवधधक, वापषयक, रणनीपतगत, पवषयगत र क्षेत्रगत
मध्यकालीन तथा दीघयकालीन पवकास योजना बनाई लागू गनुय पने छ । ऐनको दफा ११(छ)(११) बमोधजम पययटन
क्षेत्रको पवकास, पवस्तार र प्रबद्धय न सम्बन्धी आयोजनाहरुको पपहचान, कायायन्वयन, ब्यवस्थापन, अनुगमन तथा
पनयमन गने एवं दफा ११(छ)(१२) बमोधजम नवीन पययटकीय सेवा तथा काययहरु सम्बन्धी आयोजनाहरुको पपहचान,
कायायन्वयन, ब्यवस्थापन, अनुगमन तथा पनयमन गने कायय गाऊँ पाधलका तथा नगरपाधलकाहरुले गनुय पने ब्यवस्था
गरेको छ । सोही ऐनको दफा ११(घ)(३) मा टिेपकङ, कायापकङ, क्यानोपनङ, बञ्जी जम्प, धजपफ्लायर, यायम्बफ्टङ,
मोटरबोट, के बुलकार सेवा लगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हुने नवीन पययटकीय सेवा तथा साहधसक
खेलको शुल्क पनधायरण गने र धलने अधधकार समेत गाऊँ पाधलका तथा नगरपाधलकाहरुलाई प्रत्यायोजन गरेको छ ।
यसथय, आन्तररक राजश्व बृपद्ध एवं स्थानीय जनताको सामाधजक-आधथयक अवस्थामा सुधार गनयको पनपमत्त गाऊँ पाधलका
स्तरमा पययटन गुरुयोजना पनमायण गरी प्रभावकारी रुपमा कायायन्वयन गदै लैजानु बाञ्छनीय हुनेछ ।

१.५ मैवाखोला गाऊँ पाधलकाको पययटन गुरुयोजना
माधथ नै ऊल्लेख गररए झैं गाऊँ पाधलका तथा नगरपाधलकाहरुले पययटन, कृ पष, धशक्षा, स्वास्थ्य लगायत पवशेष
क्षेत्रहरुको यथोधचत पवकासको माध्यमबाट आफ्ना नागररकहरुको सामाधजक-आधथयक अवस्थामा सुधार ल्याऊन र
स्थानीय एवं रापरि य अथयतन्त्रलाई मजबूत बनाऊन आ-आफ्नो तहबाट योजनाबद्ध पकधसमले पहल र प्रयत्न गनुय
आवश्यक छ ।
नेपालको सं पवधान, २०७२ तथा नेपालको सं घीय शासन ब्यवस्थालाई कायायन्वयन गनयका पनपमत्त पनमायण भएका
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ लगायत पबधभन्न ऐन, कानून र नीपतहरुको कायायन्वयनको लापग समेत
गाऊँ पाधलका तथा नगरपाधलकाहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रको पदगो र ब्यवम्बस्थत पवकासको लापग आवधधक, रणनीपतक एवं
वापषयक योजनाहरु तजुयमा गरी कायायन्वयन गनुय पनतान्त जरुरी छ ।
तसथय, मुलुककै एक प्रमुख ऊद्योग, पवदेशी मुद्रा आजयनको मुख्य स्रोत र भुिानी सन्तुलनको प्रमुख माध्यमको रुपमा
रहेको पययटन क्षेत्रको प्रबद्धय न र पवकासको लापग हरेक गाऊँ पाधलका तथा नगरपाधलकाहरुले आ-आफ्नो पययटन
गुरुयोजना तजुयमा गरी कायायन्वयन गनुय ऊपत्तकै आवश्यक छ । यसबाट मात्र नेपाल सरकारले अगापड सारेको रापरि य
पययटन रणनीपतक योजना २०१६-२०२५ लगायत पययटन क्षेत्रको पवकासको लापग अगापड साररएका नीपत र
काययक्रमहरुको सफल कायायन्वयन सम्भव हुन सक्दछ ।
यही पृष्ठभूपममा मैवाखोला गाऊँ पाधलकाले "गाऊँ पाधलकाको सप्तवषीय पययटन गुरुयोजना (२०७७/७८-२०८३/८४)"
तजुयमा गरेको छ । यसरी गाऊँ पाधलका स्तरीय आवधधक गुरुयोजना तजुयमा गरी कायायन्वयन गने जमको गनुय आफैंमा
एक ऊल्लेखनीय र सराहनीय कायय हो ।
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१.६ गाऊँ पाधलकाको पययटन गुरुयोजना तजुम
य ा गनुक
य ो कानूनी आधार
माधथ ऊल्लेख गररए अनुसार गाऊँ पाधलका तथा नगरपाधलकाहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रको सवायङ्गीण पवकासको लापग
आवधधक, रणनीपतक, पवषयगत र क्षेत्रगत योजनाहरु तजुय मा गरी कायायन्वयन गनायका लापग पयायप्त कानूनी आधारहरु
छन्, जसलाई देहाय बमोधजम चचाय गनय सपकन्छः
क. नेपालको सं पवधान २०७२ को अनुसूची ८ को क्रमसं ख्या ७ मा स्थानीय तहको योजना तजुयमा सम्बन्धी
अधधकारलाई सूचीकृ त गररएको छ ।
ख. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को पररच्छे द-६, दफा २४ (१) मा गाऊँ पाधलका तथा नगरपाधलकाले
आफ्नो अधधकार क्षेत्र धभत्रका पवषयमा स्थानीय स्तरको पवकासका लापग आवधधक, वापषयक, रणनीपतगत,
पवषयगत तथा क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीघयकालीन पवकास योजना बनाई लागू गनुय पने छ भनी पययटन क्षेत्र
जस्तो महत्वपूणय क्षेत्रको यथोधचत पवकासको लापग पययटन योजना तजुयमा गरी कायायन्वयन गनुय पने स्पर ब्यवस्था
गरेको छ । त्यस्तै, पररच्छे द-३, दफा ११ (छ) (११) मा पययटन क्षेत्रको पवकास, पवस्तार र प्रबद्धय न सम्बन्धी
आयोजनाहरुको पपहचान¸ कायायन्वयन, ब्यवस्थापन, अनुगमन तथा पनयमन गनुय पने तथा (१२) मा नवीन
पययटकीय सेवा तथा काययहरु सम्बन्धी आयोजनाहरुको पपहचान, कायायन्वयन, ब्यवस्थापन, अनुगमन तथा
पनयमन गनुय पने स्पर ब्यवस्था गररएको छ ।
ग. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ कै पररच्छे द-३, दफा ११ (घ)(३) मा टिेपकङ, कायापकङ, क्यानोपनङ,
बञ्जी जम्प, धजपफ्लायर, यायम्बफ्टङ, मोटरबोट, के बुलकार सेवा लगायत अन्य जल तथा स्थल क्षेत्रमा सञ्चालन हुने
नवीन पययटकीय सेवा तगा साहधसक खेलको शुल्कलाई गाऊँ पाधलका तथा नगरपाधलकाहरुले धलन सक्ने स्थानीय
कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुरको वगयमा राधखएको छ ।

१.७ गाऊँ पाधलकाको पययटन गुरुयोजना तजुम
य ा गनुक
य ो ऊद्दे श्य
मैवाखोला गाऊँ पाधलकाको पययटन गुरुयोजना तजुयमा गनुयका ऊद्दे श्यहरु देहाय बमोधजम छन्:१. मैवाखोला गाऊँ पाधलकाको पययटन क्षेत्रको पवकास, पवस्तार र प्रबद्धय नको पनपमत्त पययटकीय सेवा तथा कायय
सम्बन्धी नवीन एवं ऊच्च सम्भावनायुि काययक्रम र आयोजनाहरुको पपहचान गने ।
२. ती आयोजनाहरुको प्रभावकारी कायायन्वयन, ब्यवस्थापन, अनुगमन तथा पनयमन गनयको पनपमत्त सु-स्पर मागयधचत्र
र कायययोजना तयार गने ।
३. कायययोजना कायायन्वयनको लापग आवश्यक पने पवत्तीय तथा अन्य स्रोत ब्यवस्थापन गनय आवश्यक आधारशीला
पनमायण गनय सहयोग पुयायऊने ।

१.८ गाऊँ पाधलकाको पययटन गुरुयोजना तजुम
य ा पवधध
मैवाखोला गाऊँ पाधलकाको सप्तवषीय पययटन गुरुयोजना (२०७७/७८-२०८३/८४) तजुयमा गदाय देहायका पवधधहरु
प्रयोग गररएको छः-

गाऊँ काययपाधलकासँ ग अन्तरकृ याः
प्रारम्भमा गाऊँ काययपाधलकाका पदाधधकारी तथा सदस्यहरुसँ ग छलफल गरी गाऊँ पाधलकाधभत्रका पययटकीय महत्वका
सम्पदाहरुको सूची सं कलन गने, सम्भापवत पदमागय तथा सम्पदा मागयहरुको रेखाङ्कन गने र ऊच्च सम्भावनायुि
आयोजनाहरुको पपहचान गने कायय सम्पन्न गररयो ।
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स्थलगत अध्ययन-अवलोकनः
गाऊँ पाधलकाधभत्रका ऊच्च सम्भावनायुि पययटकीय स्थल र सम्पदाहरुको स्थलगत रुपमा अध्ययन-अवलोकन गरी
पययटकीय सम्भाव्यता अध्ययन गने कायय सम्पन्न गररयो । यस क्रममा गुराँ सको राजधानी भनेर धचपनने पमल्के क्षेत्र,
झ्याऊपोखरी, कमाय छ्योधलङ गुम्बा, मदन भण्डारीको जन्मघर र पनमायणाधीन रंगशालाको अवलोकन गरी स्थानीय
वाधसन्दाहरुसँ ग समेत आवश्यक छलफल गररयो ।

लधक्षत समूह छलफलः
स्थानीय धशक्षकहरु तथा धापमयक-सांस्कृपतक सम्पदाहरुको पवषयमा जानकारी राख्ने समुदायका अगुवा ब्यपिब्यपित्वहरुसँ ग छलफल गररयो । त्यस्ता छलफलहरुको माध्यमबाट ऐपतहाधसक पात्र काङसोरेले प्रयोग गने गरेको
ओढार, धसन्दोलुङ मैवा थुमका १३ थरी याक्थुङहरुका पुखाय हाम्युङबाको माङ्गे न्ना यक, धचनीयाँ मुपतयकारले पनमायण
गरेको मुपतय राधखएको कररव २०० वषय पुरानो गुम्बा र याक्थुङ जापतमा पपहलो चोटी येबा प्रकट भएको स्थान
असाङलुङ जस्ता ऐपतहाधसक एवं धापमयक रुपले अपत नै महत्वपूणय सम्पदाहरुको पवषयमा महत्वपूणय तथ्यहरु सं कलन
गनय सम्भव भयो ।

प्रारम्बम्भक मस्य दा ऊपर पबस्तृत छलफलः
गाँ ऊसभाका सबै सदस्यहरु र गाऊँ पाधलपकभत्रको अन्य अगुवा ब्यपित्वहरु समे तको समुपम्बस्थपत र सहभापगतामा
गाऊँ पाधलकाको पययटन गुरुयोजनाको प्रारम्बम्भक मस्य दा ऊपर पबस्तृत छलफल गरी योजनाको अम्बन्तम रुप तयार
गररयो । काययक्रमहरुको प्राथपमकताक्रम पनधायरण गनय जोडी स्तरीकरण पवधधको प्रयोग गररयो ।
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भाग दुई

मैवाखोला गाऊँ पाधलकाको सं धक्षप्त पररचय
२.१ भ गोधलक अवम्बस्थपतः
मैवाखोला गाऊँ पाधलका नेपालको सुदरू ऊत्तर-पूवी धजल्ला ताप्लेजुङको दधक्षण-पधिमी भागमा रहेको सुन्दर
गाऊँ पाधलका हो । पब.सं . २०७३ सालमा सं घीय मापमला तथा स्थानीय पवकास मन्त्रालयले ७५३ स्थानीय तह लागू
गदाय ताप्लेजुङ धजल्लामा सापवकका फाकु म्बा, साँ घु र ढु ङ्गेसाँ घु गाऊँ पवकास सपमपतहरुलाई पमलाएर यो गाऊँ पाधलका
बनाइएको हो ।
यस गाऊँ पाधलकाको सीमाना पूवयमा ताप्लेजुङ धजल्लाको आठराई पत्रवेणी गाऊँ पाधलका र मेररङदेन गाऊँ पाधलका,
पधिममा सं खुवासभा धजल्लाको चैनपुर नगरपाधलका, पाँ चखपन नगरपाधलका र सभापोखरी गाऊँ पाधलका, ऊत्तरमा
सापबक मेररङदेन गाऊँ पाधलका र दधक्षणमा तेह्रथुम धजल्लाको मेन्छ्यायेम गाऊँ पाधलकासम्म फैधलएको छ । यसको
क्षेत्रफल १३८ वगय पकलोपमटर रहेको छ ।

ताप्लेजुङ धजल्लाको प्रदेशसभा पनवायचन क्षेत्र "ख" अन्तगयत पने यो गाऊँ पाधलकालाई जम्मा ६ वटा वडामा पवभाजन
गररएको छ । सापवक ढुँ गेसाँ घु गापवसको वडा नं . १ देधख ५ सम्म वडा नं . १, वडा नं . ६ देधख ९ सम्म वडा नं . २,
सापवक साँ घु गापवसको वडा नं . १ देधख ६ सम्म वडा नं . ३ र वडा नं . ७ देधख ९ सम्म वडा नं . ४ तथा सापवक
फाकु म्बा गापवसको वडा नं . १ देधख ४ सम्म वडा नं . ५ र वडा नं . ५ देधख ९ सम्म वडा नं . ६ कायम गररएको छ ।
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२.२ सामाधजक अवस्था
जनसं ख्या
गाऊँ पाधलकाको पबद्युत्तीय अधभलेख (Digital Profile), २०७५ अनुसार यस गाऊँ पाधलकाको कू ल घरधुरी सं ख्या
२,०२९ रहेको छ भने पुरुष ६,२९२, मपहला ५,७९२ र अन्य ५ गरी कू ल जनसं ख्या १२,०८९ रहेको छ । यहाँ को

जनघनत्व ८८ प्रपत वगय पकलोपमटर रहेको छ ।
गाऊँ पाधलकाको वडागत जनसं ख्या पववरण देहाय बमोधजम रहेको छः

वडागत जनसंख्या

2252

2096

2003

2033

1998

महहऱा

1707
११५२
१०९७

१०२६
९७६

९००
८०६

१०७५
१०२१

१०८५
९४८

१०५४
९४४

ऩरु
ु ष
अन्य
जम्मा

३
वडा 1

१

१

०

०

०

वडा 2

वडा 3

वडा 4

वडा 5

वडा 6

स्रोतः गाऊँ पाधलकाको पबद्युत्तीय अधभलेख, २०७५
त्यस्तै, गाऊँ पाधलकाको ऊमेर-समूहगत जनसं ख्या पववरण देहाय बमोधजम रहेको छः
उमेर समह
ू गत जनसंख्या
४५९७

सॊख्या
२७८६

८६०

५ वषषमुनन

१०८८
२७५

५-१५ वषष

१६-३५ वषष

३६-५९ वषष

६० दे खि माथि

स्रोतः गाऊँ पाधलकाको पबद्युत्तीय अधभलेख, २०७५
जनगणना २०६८ अनुसार गाऊँ पाधलकाको जापतगत जनसं ख्या पववरण देहाय बमोधजम छः
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क्र.सं .

जातजापत

पुरुष

मपहला

जम्मा

प्रपतशत

१

धलम्बू

२३८३

२६९१

५०७४

४५.९७

२

शेपाय

१४७८

१६८९

३१६७

२८.६९

३

तामाङ

५१८

५६४

१०८२

९.८०

४

कामी

२१६

२६१

४७७

४.३२

५

ब्राह्मण (पहाड)

१४१

१३७

२७८

२.५२

६

क्षेत्री

१३०

११५

२४५

२.२२

७

मगर

६०

७१

१३१

१.१९

८

नेवार

४४

५६

१००

०.९१

९

गुरुङ

४१

५७

९८

०.८९

१०

दमाई/ढोली

३७

४३

८०

०.६३

११

राई

३५

३५

७०

०.६३

१२

सुनुवार

३२

३८

७०

०.६३

१३

साकी

१६

२२

३८

०.३४

१४

अन्य

१२

७

१९

०.१७

१५

अन्य दधलत

५१

५७

१०८

०.९८

५१९४

५८४३

११०३७

१००.००

जम्मा

स्रोतः रापरि य जन गणना २०६८, के न्द्रीय तथ्याङ्क पवभाग

धशक्षा
धशक्षा मन्त्रालयको प्रकाशन Education in Figures, 2017 अनुसार यस गाऊँ पाधलकाका २८ वटा शैधक्षक
सं स्थानहरुमा छात्रा ३,५९८ र छात्र ३,२७९ समेत कू ल ६,८७७ पवद्याथीहरु अध्ययनरत् छन् । जनगणना २०६८
अनुसार पबधभन्न शैधक्षक तह ऊतीणय गनेको पववरण पनम्न अनुसार रहेको छः
जम्मा

पुरुष

मपहला

जम्मा जनसं ख्या (५ वषय वा सोभन्दा माधथ)

६६१५

३४७५

३१४०

१.

नसयरी तह

३४२

१८७

१५५

२.

प्राथपमक तह (कक्षा १-५)

३०४५

१६२९

१४१६

३.

पनम्न माध्यपमक तह (कक्षा ६-८)

१४००

६५७

७४३

४.

माध्यपमक तह (कक्षा ९-१०)

७४१

३७२

२६९

५.

एसएलसी वा सो सरह

५५५

२८९

२६६

६.

प्रपवणता प्रमाणपत्र तह वा १०+२

१३६

८१

५५

७.

स्नातक तह वा सो सरह

५९

४६

१३

८.

स्नातकोत्तर तह वा सो सरह

१४

११

३

९.

अन्य

०

०

०

१०.

अन पचाररक धशक्षा

३१३

१९८

११५

११.

नखुलेको

१०

५

५

क्र.सं .

पववरण
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त्यसरी नै, जनगणना २०६८ अनुसार गाऊँ पाधलकाको साक्षरता अवस्था पनम्न अनुसार रहेको छः
जम्मा

पुरुष

मपहला

जम्मा जनसं ख्या (५ वषय वा सोभन्दा माधथ)

९८००

४५८३

५२१७

१

पढ् न लेख्न सक्ने

६३८६

३३४८

३०३८

२

पढ् न मात्र सक्ने

२२६

११७

१०९

३

पढ् न लेख्न नसक्ने

३१८८

१११८

२०७०

४

साक्षरता दर

६५.१६

७३.०५

५८.२३

क्र.सं .

पववरण

स्रोतः रापरि य जन गणना २०६८, के न्द्रीय तथ्याङ्क पवभाग

स्वास्थ्य
गाऊँ पाधलकाधभत्र रहेका स्वास्थ्य सं स्थाहरुको पववरण पनम्न अनुसार छः
क्र.सं .
१.

२.

सं स्था
प्राथपमक स्वास्थ्य के न्द्र, ढुँ गस
े ाँ घु

साँ घु स्वास्थ्य च की

जनशपि

प्रमुख ऊपलब्ध सेवाहरु

सामान्य धचपकत्सक १

शैय्या ३, प्रसूती सेवा, ल्याब, पररवार

नसय १, अहेव २, अनमी २,

पनयोजन, खोप सेवा, सुरधक्षत मातृत्व,

अन्य २

परामशय

हेल्थ अधसरेण्ट १, अहेव

प्रसूती सेवा, ल्याब, पररवार पनयोजन,

२, अनमी ३,

खोप सेवा, परामशय, सुरधक्षत मातृत्व,
म्बक्लपनक

हेल्थ अधसरेण्ट १, अहेव

पररवार पनयोजन, खोप सेवा, सुरधक्षत

२, अनमी २, अन्य १

मातृत्व, म्बक्लपनक, परामशय

साम्तुङ सामुदापयक स्वास्थ्य इकाइ

अनमी १

खोप सेवा, परामशय

५.

तेल्लाबुङ सामुदापयक स्वास्थ्य इकाइ

अनमी १, अन्य १

खोप सेवा, परामशय

६.

हात्तीखावा सामुदापयक स्वास्थ्य इकाइ

अनमी १, अन्य १

खोप सेवा, परामशय

७.

फुङधलङ आयुवेद औषधालय, साँ घुपाटी

सामान्य धचपकत्सक १,

म्बक्लपनक, परामशय

३.

फाकु म्बा स्वास्थ्य च की

४.

अन्य २

स्रोतः गाऊँ पाधलकाको पबद्युत्तीय अधभलेख, २०७५
गाऊँ पाधलकाधभत्र देखा परेका प्रमुख रोगहरुमा पनमोपनयाँ , झाडापखाला, ग्यापरि क, मधुमेह, दम जस्ता रोगहरु
देधखन्छ। समयरेखाको अध्ययन गदाय यहाँ सरुवा रोगहरुको प्रकोपको जोधखम कम देधखन्छ, यो आफैंमा सकारात्मक
पक्ष हो ।

खानेपानी तथा सरसफाइ
यहाँ नदी/खोलाको पानी प्रयोग गने घर-१७, मुलको पानी प्रयोग गने घर-१९९, नढापकएको इनारको पानी प्रयोग गने
घर-१५ र ढापकएको इनारको पानी प्रयोग गने घर-२० रहेका छन् भने घर कम्पाऊण्डधभत्रै पानी आपूपतय हुने घर
१,३४१ रहेको देधखन्छ । यसरी हेदाय गाऊँ पाधलकाधभत्र पपऊन योग्य खानेपानीको आपूपतय अझैसम्म चुन पतपूणय नै
देधखन्छ ।
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गाऊँ पाधलकाधभत्र ११७ घरधुरीमा श चालय छै न भने भएका मध्ये १,२८९ वटा श चालयहरु साधारण पकधसमका
रहेको देधखन्छ । ऊजायको ऊपयोग हेदाय खाना पकाऊनको लापग २,०२९ मध्ये २,०२५ घरधुरीले दाऊराकै प्रयोग गरेको
देधखन्छ । बत्ती बाल्नको लापग १,५५२ घरधुरीले पबजुली, ३९६ घरधुरीले सोलार बत्ती, ६१ घरधुरीले मट्टीतेल र २०
घरधुरीले अरु साधन प्रयोग गदयछन् ।
लालीगुराँ सको राजधानी भनी ख्यापत कमाएको र गाऊँ पाधलकाधभत्र पययटन ब्यवसायको पवकासको लापग पनणाययक
भूपमका पनवायह गनय सक्ने क्षेत्रको रुपमा यो गाऊँ पाधलकाको शीरमा रहेको पमल्के र मेन्छ्यायेम क्षेत्रको घना गुराँ स
क्षेत्रको सं रक्षण सबभन्दा चुन पतपूणय छ ।

२.३ आधथयक अवस्था
आधथयक स्तर
गाऊँ पाधलकाको पबद्युत्तीय अधभलेख अनुसार गाऊँ पाधलकावासीहरुको आधथयक स्तर पनम्न अनुसार छः
१. आफ्नो ऊब्जनीले ३ मपहनामात्र खान पुग्ने परीवारः ७५२

२. आफ्नो ऊब्जनीले ४ देधख ६ मपहनासम्म खान पुग्ने पररवारः ७२१

३. आफ्नो ऊब्जनीले ७ देधख ९ मपहनासम्म खान पुग्ने पररवारः २८५
४. आफ्नो ऊब्जनीले ९ मपहनाभन्दा बढी खान पुग्ने पररवारः ०

त्यस्तै, घरको स्वापमत्वको अवस्था हेदाय कू ल १७२४ पररवारहरु आफ्नो पनजी घरमा बजदछन् भने १२९ पररवारहरु
भाडाको घरमा बस्ने गरेका छन् । खर वा फुसको छाना भएका घरहरु ६६९ वटा छन् भने जस्ताको छाना भएका
घरहरु १३३६, टायलको छाना भएका घर २, काठको छाना भएका घर २, ढलानवाला छाना भएको घर २ र अन्य
१६ वटा देधखन्छ । ती मध्ये भूकम्पीय जोधखममा रहेका घर १११७, बाढीको जोधखममा रहेका घर ४९ वटा, पपहरोको
जोधखममा रहेका घर २४४ वटा र हावाहुरीको जोधखममा रहेका घर २८१ वटा छन् ।
स्रोतः गाऊँ पाधलकाको पबद्युत्तीय अधभलेख, २०७५

पेशा
गाऊँ पाधलकाका अधधकांश नागररकहरुको मुख्य पेशा कृ पष नै देधखन्छ । गाऊँ पाधलकाको पबद्युत्तीय अधभलेखमा
नागररकहरुको पेशा र जीपवकोपाजयन पद्धपतको पवषयमा पयायप्त सूचना ऊपलब्ध छै न । ऊपलब्ध सूचना अनुसार सेवा
क्षेत्रमा सं लग्न सं ख्या नगण्य छ । ऊद्योग, कलकारखानाहरुको सञ्चालन ऊल्लेख्य रुपमा भएको देधखँ दैन । सीपमत
मापनसहरुले सानापतना ब्यापार ब्यवसाय सञ्चालन गरेको देधखन्छ । कु नै खास पवषय वा क्षेत्रमा सं लग्न नागररकहरुको
पववरण पनम्न अनुसार छः
३०
२०
१०
०

सॊख्या

कृषष तिा ऩशु

इन्न्जननयररङ

थिककत्सा

ऩत्रकाररता

अन्य

४

१३

२८

१३

८
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ऊद्योग
गाऊँ पाधलका धभत्र सञ्चाधलत ऊद्योग ब्यवसायहरुको पववरण पनम्न अनुसार छः
१. माङमाया कृ षक समूह पमनी पमल ऊद्योग, वडा नं . २
२. कृ पष फलफुल प्रशोधन ऊद्योग, वडा नं . ३
३. मैवाखोला २ बाक्लो गाऊँ ऊद्योग, वडा नं . २
४. पहाडे कागज कारखाना, वडा नं . ३
ब्यापार
गाऊँ पाधलकाधभत्र सञ्चाधलत ब्यापार ब्यवसायहरुको पववरण पनम्न अनुसार छः
१. दाजुभाइ ज्वेलसय, वडा नं . ३, गरगहना पकनबेच, ऊत्पादन
२. नवीन एण्ड नवीना सुनचाँ दी पसल, वडा नं . ३, गरगहना पकनबेच, ऊत्पादन
३. पूवेली कान्छाको हाडयवेयर तथा सप्लायसय, वडा नं . ३
४. अनुपा सप्लायसय एण्ड टिेडसय, वडा नं . ३
५. प्रपनश एण्ड प्रपनशा पकराना पसल, वडा नं . ३
६. म सम इलेक्ट्िोपनक्स एण्ड भेराइपटज्, वडा नं . ३
७. साँ घु भेराइपटज् तथा पकराना पसल, वडा नं . ३
८. पूधणय मा पकराना तथा खाद्यान्न पसल, वडा नं . ३
९. ए एण्ड ए टिेडसय एण्ड सप्लायसय, वडा नं . ६
१०. भानु पकराना पसल, वडा नं . ५
११. प डेल भेराइपटज् एण्ड पकराना पसल, वडा नं . ३
१२. तालखकय पकराना पसल, वडा नं . ३
स्रोतः गाऊँ पाधलकाको पबद्युत्तीय अधभलेख, २०७५

यसरी हेदाय, गाऊँ पाधलकाधभत्र पययटन ऊद्योगको सम्भाव्यतालाई नजरअन्दाज गररएको वा यस तफय यथोधचत ध्यान र
चासो नगएको देधखन आऊँ छ । साथै, पययटन ऊद्योग वा ब्यवसायको प्रबद्धय नको लापग गाऊँ पाधलकाधभत्र ब्यापक रुपमा
पययटन सचेतना अधभयान सञ्चालन गनुय आवश्यक देधखन्छ ।

२.४ पूवायधार पवकास
गाऊँ पाधलकाधभत्र सडक, पुल, भवन जस्ता पूवायधार पवकासको कायय तीब्र रुपमा अगापड बपढरहेको देधखन्छ ।
गाऊँ पाधलकाको समग्र पवकास एवं गाऊँ पाधलकावासी नागररकहरुको सामाधजक-आधथयक ऊन्नपत र समृपद्धको लापग
अत्यावश्यक सडक, पुल, भवन, धसंचाइ, ऊजायको सहज आपूपतय ब्यवस्था पमलाऊनु पनतान्त जरुरी छ । यसबाट
गाऊँ पाधलकाधभत्र पययटन ऊद्योगको पवकास, प्रबद्धय न ब्यवस्थापन गरी राजश्व बृपद्ध गनय, रोजगारी र स्वरोजगारीका
अवसरहरु धसजयना गनय र जनताको जीवनस्तर ऊकास्न सहज वातावरण पनमायण हुन्छ । गाऊँ पाधलकाधभत्र पययटन
ऊद्योगको पवकासको लापग सहयोग पुयायऊने पकधसमका पूवायधार पवकासका काययहरुलाई पनम्न अनुसार सं क्षेपीकरण गनय
सपकन्छः

15 | मैवाखोला गाऊँ पालकाको पययटन गुरुयोजना (२०७७/७८-२०८३/८४)

सडक
पययटन ऊद्योगको पवकासको लापग यातायात र सहज पररवहनको ब्यवस्था पमलाऊनु जरुरी हुन्छ । हाल
गाऊँ पाधलकाधभत्र पनमायणाधीन अवस्थामा रहेका देहायका सडकहरुले पययटन ऊद्योगको पवकासमा महत्वपूणय भूपमका
खेल्न सक्ने देधखन्छः
क्र.सं . सकडको नाम

देधख

सम्म

लम्बाइ (पकमी)

अवस्था

१.

मदन भण्डारी मागय

गुफापोखरी

दोभान

४०

कच्ची

२.

दोभान-साम्तुङ सडक

दोभान

रानीवन

२३

कच्ची

३.

खाते काम्साङ सडक

खाते

महादेव

५

कच्ची

४.

पमल्के साम्तुङ सडक

पमल्के

रानीवन

२५

कच्ची

५.

ताम्राङ हाङ् फाबुङ सडक

ताम्राङ

लोकताधन्त्रक मापव

७

कच्ची

६.

साँ घुपाटी ताम्राङ सडक

साँ घुपाटी

ताम्राङ

५

कच्ची

७.

साँ घुपाटी दोभान सडक

साँ घुपाटी

पतरपतरे

१८

कच्ची

८.

ठोट्ने के रके रे सडक

ठोट्ने

के रके रे

५

कच्ची

पनःसन्दे ह, भपवष्यमा आन्तररक एवं वाह्य पययटकहरुलाई के धन्द्रत गरी पबधभन्न पदमागय र सम्पदा मागयहरु पनमायण गरी
सञ्चालन गनय यी सडकहरुबाट महत्वपूणय सहयोग पुग्नेछ ।

होटल
गाऊँ पाधलकाधभत्र सामान्य स्तरका के ही होटल र लजहरु सञ्चालनमा आएको देधखन्छ तर वाह्य पययटकहरुको लापग
हालसम्म कु नै होटल, लज वा गेरहाऊसहरु सञ्चालन भएका छै नन् । पययटन ऊद्योगको पवकासको लापग स्तरीय
होटल, रेरुरेण्ट र पकनमेल के न्द्रहरु पनमायण गरी सञ्चालन गनुय आवश्यक छ । हाल यहाँ सञ्चालनमा रहेका होटल र
लजहरुको पववरण पनम्न अनुसार छः
क्र.सं .

होटलको नाम

वडा नं .

स्थान

कोठा

बेड

स्तर

१.

नयन होटल

३

साँ घुपाटी

५

१०

सामान्य

२.

मेन्छ्यायेम होटल

३

साँ घुपाटी

४

८

सामान्य

३.

ढुँ गेसाँ घु होटल एण्ड लज

३

साँ घुपाटी

४

१०

सामान्य

४.

रपमतेढुँगा सामुदायपक होमटाउे

३

कोलडाँ डा

१०

२५

सामान्य

५.

कोलडाँ डा होमटाउे

३

कोलडाँ डा

१०

२५

सामान्य

६.

खुशी होटल एण्ड लज

३

साँ घुपाटी

४

८

सामान्य

७.

प डेल होटल एण्ड लज

३

साँ घुपाटी

४

१०

सामान्य

८.

सनलाइट होटल एण्ड लज

३

साँ घुपाटी

४

८

सामान्य

९.

नुमा धचया नास्ता घर

३

साँ घुपाटी

०

०

-

१०.

सुहाना खाजा पसल

३

साँ घुपाटी

०

०

-

११.

ताप्लेजुङ प्रसाउ क्याम्बण्टन

३

साँ घुपाटी

०

०

-

यसरी हेदाय पययटक आगमनको प्रचुर सम्भावना बोके का पमल्के , झ्याऊपोखरी, असाङलुङ, साम्तुङ जस्ता स्थानहरुमा
स्तरीय होटल, लज र रेरुरेण्टहरु सञ्चालनमा ल्याऊनु आवश्यक देधखन्छ ।
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खेलमैदान तथा मनोरञ्जन स्थल
खेलमैदान, वनभोज स्थल, मेला तथा प्रदशयनी स्थल र अन्य मनोरञ्जन स्थलहरुको पनमायणबाट समेत पययटन प्रबद्धय न
गनय मद्दत पमल्दछ ।
गाऊँ पाधलकामा खेल मैदानहरुको अवस्था पनम्न अनुसार छः
क्र.

नाम

सं .

वडा

क्षेत्रफल

नं .

(वगय मी)

स्वापमत्व

ऊपयोग

१.

साँ घुपाटी खेल मैदान

३

६००

सरकारी

खेलकू द, प्रदशयनी, मनोरञ्जन

२.

मदन भण्डारी स्मृपत रंगशाला

३

६०००

सरकारी

खेलकू द, मनोरञ्जन

३.

गैरे खेल मैदान

४

८००

सरकारी

खेलकू द, वनभोज

४.

लेकुवा खेल मैदान

२

६००

सामुदापयक

खेलकू द, प्रदशयनी, मनोरञ्जन

५.

तेम्बे खेल मैदान

२

६००

सरकारी

खेलकू द

६.

ढुँ गेसाँ घु बरझ्याङ खेल मैदान

१

४००

सरकारी

खेलकू द

ऊि ऊम्बल्लधखत पूवायधारहरु मध्ये मदन भण्डारी स्मृपत रंगशालाको पनमायण सम्पन्न भई मदन भण्डारीको स्मृपतमा
आकषयक पुरस्कार राशी सपहत रापरि य स्तरको खेलकू द आयोजना गनय सके खेलकू द पययटन प्रबद्धयन गनय र सोको
माध्यमबाट गाऊँ पाधलकालाई देश पवदेशमा धचनाऊन सपकने प्रबल सम्भावना छ ।
यसको अपतररि गाऊँ पाधलकाधभत्र वनभोज स्थल, पाकय , ऊद्यान, भ्यू-टावर, प्रदशयनी स्थल, हाट जस्ता सावयजपनक
स्थलहरुको पनमायण गनुय जरुरी देधखन्छ ।
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भाग तीन

मैवाखोला गाऊँ पाधलकाका सम्भाव्य पययटकीय सम्पदाहरु
कु नै खास क्षेत्रको पययटन पवकास र प्रबद्धय नको लापग त्यस क्षेत्रमा ऊपलब्ध पययटकीय महत्व वा सम्भावना बोके का
सम्पदाहरुको पपहचान गरी पतनको वहु-आयापमक महत्वको लेखोजोखा गनुय जरुरी हुन्छ । मैवाखोला गाऊँ पाधलकाको
पययटन पवकासको सन्दभयमा चचाय गदाय यहाँ रहेका त्यस्ता स्थान र सम्पदाहरुमा पनपहत पययटकीय सम्भाव्यताहरुको
लेखाजोखा गनुय पदयछ । त्यस्ता के ही महत्वपूणय सम्पदाहरुको सं धक्षप्त पववरण पनम्न अनुसार रहेको छः

३.१ पयायपययटकीय क्षेत्रहरु
गाऊँ पाधलकाधभत्रका मुख्य पयायपययटकीय महत्वका सम्पदाहरु पनम्न अनुसार छन्:-

पमल्के क्षेत्रः जैपवक पवपवधता र मनोरम प्राकृ पतक दृश्यहरुको सं गमस्थल
गुराँ सको राजधानी कहधलएको पमल्के क्षेत्र नेपालकै चधचयत पययटकीय क्षेत्र "तीनजुरे-पमल्के -जलजला क्षेत्र" को मध्य
भागमा रहेको छ, जहाँ गुराँ सका ३५ मध्ये २८ प्रजापतहरु पाइन्छ । यो क्षेत्र जैपवक पवपवधताको दृपरले पपन अपत
सम्पन्न छ । यो क्षेत्र पवधभन्न प्रजापतका वनस्पपतहरु, जपडबुटीहरु, कस्तुरी, हाब्रे, नाऊर, भालु र अन्य असं ख्य
वन्यजन्तुहरु र डाँ फे, मुनाल, लुइँचे, काधलज र अन्य चराचुरुङगीहरुको वासस्थान पपन हो । यहाँ बाट गुराँ सका सुन्दर
फाँ टहरुको अपतररि पाथीभरा, कञ्चनजङ्घा, कु म्भकणय, मकालु र सगरमाथा पहमालसम्मको मनोरम पहम-श्रृङ्खलाको
दृश्यावलोकन गरी अतुलनीय आनन्दी धलन सपकन्छ । यो क्षेत्र नेपालका १०० पययटकीय गन्तब्यहरु मध्ये एक हो ।
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पमल्के नाका मदन भण्डारी मागयको मैवाखोला गाऊँ पाधलका तथा ताप्लेजुङ धजल्ला प्रवेश गने मुख्य पबन्दू मात्र नभई
ऊत्तरतफय रहेको पबशाल तोक्पेगोला-लुम्बासुम्बा क्षेत्रको मुख्य प्रवेश पबन्दू समेत हो । ऊत्तर तफयका ती क्षेत्रलाई
सडक-रपहत पयायवरणीय क्षेत्रको रुपमा सुरधक्षत राख्ने प्रयासहरुको थालनी भई रहेको सन्दभयमा यो नाका "पबराटनगरधरान-बसन्तपुर-गुफा सडक" को अम्बन्तम ऊत्तरी पबन्दू समेत हुन सक्ने सम्भावना छ । अतः भपवष्यमा पमल्के
नाकालाई पययटक सेवा तथा सूचना के न्द्र सपहत यो क्षेत्रकै प्रमुख पययटकीय प्रशासपनक मुकामको रुपमा पवकास गनय
सपकने सम्भावना रहेको छ ।

सम्भापवत पयायपययटकीय पदमागयहरुः
यो क्षेत्रमा आकषयक पयायपययटकीय पदमागयहरुको पवकास गरी सञ्चालनमा ल्याऊन सपकने सम्भावना समेत प्रबल छ ।
के ही सम्भाव्य पदमागयहरु पनम्न अनुसार हुन सक्ने देधखन्छः
१. पमल्के -डल्ले-पगद्धे-असाङलुङ-साम्तुङ-दोभान पयायपययटकीय पदमागय, साम्तुङमा होमटाउे ।
२. पमल्के -डल्ले-पगद्धे-जलजले-सवापोखरी धापमयक एवं पयायपययटकीय पदमागय ।
३. पमल्के -डल्ले-पगद्धे-जलजले (सवापोखरी)-तोक्पेगोला-फङफङदेन झरना-दोभान पदमागय ।
४. पमल्के -डल्ले-पगद्धे-जलजले (सवापोखरी)-तोक्पेगोला-थुदाम-सं खुवासभा पयायपययटकीय पदमागय ।
५. पमल्के -डल्ले-पगद्धे-जलजले (सवापोखरी)-तोक्पेगोला-लुम्बासुम्बा-ओलाङचुङगोला पदमागय ।

झरनाहरुः
मैवाखोला

गाऊँ पाधलकाका

प्रमुख

झरनाहरुमा गाऊँ पाधलकाको वडा नं .
६¸

साम्तुङको

धसन्धोलुङ

मैवा

धशरमा

रहेको

झरना¸

साम्तुङ

मुपनको फुङफाङ र अधछरे झरना, वडा
नं . ३ मा रहेको माङमाया झरना, वडा
नं . ५ मा रहेको छाँ गा ररङबो अथायत्
लामो झरना र चाँ दनी झरना प्रमुख
छन् । ती मध्ये धसन्धोलुङ मैवा

ससन्धोऱुङ मैवा झरना

माङमाया झरना

छाॉगा ररङबो झरना

झरनालाई "पमल्के -डल्ले-पगद्धे -असाङलुङ-साम्तुङ-दोभान पयायपययटकीय पदमागय" अन्तगयत एक प्रमुख आकषयणको
रुपमा पवकास गनय सपकने सम्भावना छ । पपँधमा रहेको कलात्मक ढुं गाले अझ सुन्दर बनाएको माङमाया झरनालाई
"स्थानीय सम्पदा मागय" अन्तगयत एक प्रमुख आकषयणको रुपमा पवकास गनय सपकन्छ । साथै¸ यी झरनाहरुको
आसपासमा ऊद्यान¸ भ्यू-टावर र बागबगैंचा सपहतका वनभोज स्थलहरु पनमायण गनय सपकने सम्भावना छ ।

पोखरीहरुः
गाऊँ पाधलकाधभत्र झ्याऊ पोखरी (वडा नं . ४)¸ भुते पोखरी (वडा नं . ६)¸ जलजले पोखरी (वडा नं . ६)¸ पोथी पोखरी
(वडा नं . ६)¸ हेङ्रा पोखरी (वडा नं . ६)¸ काली पोखरी (वडा नं . ३)¸ पानी पोखरी (वडा नं . ३)¸ नेवाय पोखरी (वडा
नं . ४), सहकाल पोखरी (वडा नं . २)¸ बोझे पोखरी (वडा नं . १) जस्ता साना र मझ ला पोखरीहरु रहेका छन् ।

19 | मैवाखोला गाऊँ पालकाको पययटन गुरुयोजना (२०७७/७८-२०८३/८४)

यसको अपतररि यस गाऊँ पाधलकाको ऊत्तरमा धछमेकी धजल्ला सं खुवासभाको सवापोखरी गाऊँ पाधलकाको शीरमा
रहेको धापमयक पहसाबले पपवत्र पोखरी सवापोखरीमा आऊने पतथायलु भिजनहरु पमल्के -जलजला पदमागय भई यात्रा
गने भएकोले यसबाट समेत लाभ धलन सपकने देधखन्छ ।

ऩववत्र एवं प्रससद्ध सवाऩोखरी

३.२ धापमयक-सांस्कृपतक स्थलहरु
मैवाखोला गाऊँ पाधलकाधभत्र रहेका पनम्न ऊम्बल्लधखत ऐपतहाधसक, धापमयक, सांस्कृपतक महत्वका के ही महत्वपूणय
सम्पदाहरुलाई पययटकीय स्थलको रुपमा पवकास गनय सपकने सम्भावना रहेको छः-

असाङलुङ (याः चोत्लुङ):
मैवाखोला गाऊँ पाधलकाको वडा नं . ६, साम्तुङमा अवम्बस्थत कररव ५०
पमटर (कपतपयले २५० पमटर भनी ऊल्लेख गरेको) अग्लो अद्भूत ढु ङ्गा
असाङलुङ हो । गाऊँ पाधलकाको के न्द्र साँ घुपाटीबाट साम्तुङ हुँदै
असाङलुङ पुग्न कररव २ पदन लाग्छ । यो अद्भूत स्थलको ठू लो
ऐपतहाधसक, धापमयक एवं सांस्कृपतक महत्व रहेको छ । याक्थुङ (धलम्बू)
जापतधभत्र पबधभन्न पूजा अनुष्ठान र धापमयक कमयकाण्ड पूरा गने फेदाङमा,
साम्बा, येबा/येमाहरु हुन्छन् । ती मध्ये येबा/येमाहरुले खास गरी
प्रेतात्मालाई पन्छाऊने वा ऊसबाट हुने क्षपत रोक्ने कायय गदयछन् । त्यस्तो
अनुष्ठान सम्पन्न गने समयमा येबा/येमाले धशरमा पक्षीहरूको प्ाँ ख जपडत
कल्की लगाऊने गदयछन्, त्यसलाई असाङ भपनन्छ । यो भीमकाय ढु ङ्गा
असाङ जस्तै देधखने भएकोले यसलाई असाङलुङ भपनएको हो ।
मुन्धुमपवद् अजुयनबाबु माबोहाङका अनुसार असाङलुङलाई येबा साजारा लुम्दङ्राको कल्की मापनन्छ । साजारा लुम्दङ्रा
एभेङ थोप्रा वं शका पुखाय हुन् । ऊनी नै याक्थुङ (धलम्बू) जापतका प्रथम येबा हुन् भनी पवश्वास गररन्छ । ऊनी कसरी
येबा प्रकट भए, ऊनको देहान्त कसरी भयो र पधछबाट ऊनको अवतारको रुपमा फूलबारी सेन्दाङमा पोमु के त्छाङ र
फावाखोलामा अन्य क्षेतक्षेती येबाहरुको ऊत्पपत कसरी भयो भनी मुन्धुममा पबस्तृत रुपमा ब्याख्या गररएको पाइन्छ ।
फाकु म्बा गा.पव.स. को पाश्वयधचत्र (२०७२/७३) अनुसार असाङलुङको सम्बन्ध यो क्षेत्रको सभ्यताको पवकास क्रमसँ ग
जोपडएको देधखन्छ, जसका अनुसार यो स्थान याक्थुङ (धलम्बू) पबजुवा (या/येबा/येमा) हरुको शपिको ऊत्पपत
भएको स्थान हो । मानव ऊत्पपत र सं ख्या बृपद्धसँ गै मानव जापतलाई के गनय हुने, के गनय नुहने भन्ने कु रा धसकाऊने
कायय सृपरकताय तागेरा पनङवाभु माङबाट क्रपमक रुपमा हुँदै आयो । ऊस बेला कन्दमुल र धशकार गरेको मासु काँ चै
खाने चलन धथयो । पधछबाट तम्मरखोलाको पपप्पुथाप्मा भन्ने गाँ ऊमा दुई वटा गोरु चदै गरेको बेला अचानक जुध्दा
पतनीहरुको धसङ ठोपकएर आगोको धझल्का पनम्बस्कयो । आगोको धझल्का सुकेको गोवरमा परी मध्याह्नको बेला हावा
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चल्दा आगो बल्यो । यसरी आगो प्राप्त भयो र आहारा पोलेर खाने क्रम सुरु भयो । तर, एकपदन आगो बाली राखेर
जं गलपतर तरुल भ्याकु र कन्दमुल खन्न गएको समयमा जं गलमा भीषण आगलागी भएपधछ धसङफेदाङ्माले आफ्नो
पवधधबाट आगोको शपि पनयन्त्रण गरे पपन तीन पदनपधछ आगोको शपि फेरी जागेकोले सावरासाम्बा फेधजकु म
फेदाङमा ल्याई ऊसले गरेको पवधधले आगोको शपि ६ मपहनासम्म पनयन्त्रण गयो ।
तर, ६ मपहना पिात आगोको शपि पुनः जाग्न थाल्यो । आगोको शपिलाई सदाको लापग पन्छाऊनको पनम्बम्त्त
परमपपता सोधुगेन लेप्मुहाङको पाङभे (स्वगयलोक) पुगी पबन्ती पबसाइ याःफेदाङमा (पबजुवा) र ऊनका चेला, नोकरचाकर एवं पूजा सामग्री मत्ययलोक ल्याऊने क्रममा याःफेदाङमा (पबजुवा) चापह स्वगयलोकबाट अपत तेधजलो
देवशपिबाट ऊडे र एकै चोटी भुई नछोई यही असाङलुङको धशरमा अवतरण गरी काम्दै नाच्न थालेका र गाऊँ लेहरुबाट
खुट्टा थाप्ने वा स्वागत दस्तुर (लाङदाक पङमा) बापत तेगो लाङपङमा याङ (नगद), फाक्सारा येपत्तम्बे, आठ चाना
अदुवा, धथःसाङदाङ, पनःसाङदाङ सपहत असाङलुङको फेदमा चढाए पधछ मात्र गाऊँ घर (तुम्याहाङ येत्हाङ पाङभे)
धभत्र नाच्दै आई पुग्यो । यसरी, यो स्थानमा येबा वा याःफेदाङमा (पबजुवा) ऊत्पपत वा प्रकट भएका हुन् भन्ने
लोकोपि र जनपवश्वास रही आएको छ ।
साथै, दैवी शपि सपहतका याःफेदाङमा (पबजुवा) ले सोधुगेन लेप्मुहाङ पाङभे (स्वगयलोक) बाट साथैमा ल्याएको
साम्बम्सङ, मुिो, येन, धसपदङबा, युम्बिबा, माग्याम्बुङ, धुपी र सेल्लोसाङ लगायतका पूजा सामग्रीहरु आफ्नो पबधध
पबधान अनुसार असाङलुङको धशरमै पमलाएर रोपी राखेको पकम्बदन्ती छ । जपमनको सतहदेधख यो ढु ङ्गाको माधथल्लो
सतहसम्मको ऊचाई ५० पमटर र वरीपरी पररक्रमा गनय कररव १ घण्टा लाग्दछ भन्ने भनाइ छ ।
यसथय, यो स्थल याक्थुङ (धलम्बू) हरुको प्राचीन इपतहासको प्रपतपनधधत्व गने एक ऐपतहाधसक, धापमयक एवं सांस्कृपतक
स्थल भएकोले यसको ऊधचत सं रक्षण, सम्बद्धय न र सजावट गरी एक पपवत्र ऐपतहाधसक धापमयक एवं सांस्कृपतक
स्थलको रुपमा पवकास गनय सके मा गाऊँ पाधलकाकै मुख्य पययटकीय गन्तब्यस्थल बन्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।

गुम्बाहरु
बाघेधारा गुम्बा (वडा नं . २), चीपनयाँ काधलगढले
बनाएको २०० वषय पुरानो मुपतय रहेको साङ पदकी
छ्योधलङ गुम्बा (वडा नं . २), ऊगेन छ्योधलङ
गुम्बा (वडा नं . ३), खोपीच र गुम्बा (वडा नं . ३),
दोची छ्योधलङ गुम्बा (वडा नं . ४), कमाय
छ्योधलङ गुम्बा (वडा नं . ४), ङाङ्योर छ्योधलङ
गुम्बा (वडा नं . ५) र टासी छ्योधलङ गुम्बा (वडा
नं . ५) यहाँ का मुख्य गुम्बाहरू हुन् । वडा नं . २
मा रहेको साङ पदकी छ्योधलङ गुम्बालाई ब द्ध
धमायवलम्बीहरुको

मुख्य

तीथयस्थलको

रुपमा

पवकास गनय सपकने सम्भावना छ भने वडा नं . ४,
सं खटे डाँ डामा रहेको कमाय छ्योधलङ गुम्बाको
ममयत गरी भ्यू-टावर, वनभोज स्थलसपहत शहीद
स्मारक पाकय पनमायण गनय सपकन्छ ।

21 | मैवाखोला गाऊँ पालकाको पययटन गुरुयोजना (२०७७/७८-२०८३/८४)

कमाष छ्योसऱङ गुम्बा, सॊिटे डाॉडा

फागोहाङ माङगेन्ना यक
गाऊँ पाधलकाको वडा नं . २, पपररङ्गे मा रहेको धसन्धोलुङ मैवा थुमका
आपदम् पुखाय फागोहाङको माङगेन्नायक ऐपतहाधसक, धापमयक, सांस्कृपतक
स्थल हो ।
यसलाई मैवा थुमका १३ वं शको पतथयस्थलको रुपमा पवकास गरी
आन्तररक पययटन प्रबद्धय न गनय सपकने देधखन्छ ।

खोपीच र गुफा
गाऊँ पाधलकाको वडा नं . ३ मा रहेको खोपीच र गुफामा धलम्बुवानका बीर सेनानी काङसोरे ले आश्रय धलएको र सो
स्थानमा ऊनको घोडा बाँ धेको पनशानी समेत सुरधक्षत रहेको दावी गररएको छ । यसथय, यो गुफाको ऊत्खनन् र थप
अध्ययन अनुसन्धान गरी एक ऐपतहाधसक एवं पुराताधत्वक स्थलको रुपमा सं रक्षण र सम्बधयन गनय सके पययटक
आकपषयत गनय सपकने सम्भावना छ ।

दे वल ढु ङ्गा
गाऊँ पाधलकाको वडा नं . ५ को वडा कायायलय नधजकै रहेको कररव २० पफट अग्लो अण्डाकार ढु ङ्गालाई देवल ढु ङ्गाको
नामले धचपनन्छ । पवगतमा वनेम वं शले यो ढु ङ्गामा पूजाआजा गने चलन धथयो ।

पकरातेश्वर महादे वस्थल
गाऊँ पाधलकाको वडा नं . ५ को वडा कायायलयबाट कररव १ पकलोपमटर दूरीमा पने ओखुयमको धभत्ता नधजकै
खानीग डं ामा रहेको पकरातेश्वर महादेवस्थल एक महत्वपूणय धापमयकस्थल हो । यहाँ एऊटा गुफा छ, जसधभत्र मानव
पनपमयत पशुपंक्षी, नाग र गाईको नक्शा र पकरातेश्वर महादेवको मूपतय रहेको छ । त्यसधभत्र गाईको थुनको आकृ पतको
ढु ङ्गाबाट दूध झने, कपहलेकाही ँ घण्टी बज्ने र धभत्रधभत्रै खोला बगेको आवाज आऊने गदयथ्यो भन्ने भनाइ छ ।

पकरातेश्वर मधन्दर
गाऊँ पाधलकाको वडा नं . ३ मा पकरात माङपहम पनमायण गररएको छ । यसलाई आन्तररक पययटकहरुको गन्तब्यस्थलको
रुपमा पवकास गनय सपकन्छ ।

याक्थुङ (धलम्बू) सं ग्रहालय
गाऊँ पाधलकाको वडा नं . ३ मा याक्थुङ धलम्बू जापतको जातीय सं ग्रहालय पनमायण गररएको छ । यसलाई एक
सांस्कृपतक पययटनस्थलको रुपमा पवकास गनय सपकन्छ ।

साँ घुपाटी
गाऊँ पाधलकाको वडा नं . ३ म्बस्थत साँ घुपाटी पव.सं . १८०१ मा फागो चोङबाङ पुखायहरुद्वारा पनमायण गररएको प्राचीन
सं रचना हो । यसको सेरोफेरोमा गाऊँ पाधलका भवन, नारायणी ऊच्च मा.पव. र बजार क्षेत्र पवस्तार भएको छ ।

मुलपानी दे वी
पानीको मुहान समेत रहेको वडा नं . २ म्बस्थत मुलपानी देवीस्थान आसपासमा चरररहेको भैंसी गोठ एकाएक हराएको
र गाई चढाऊने भाकल गरेपधछ बल्ल भैंसी गोठ सोही स्थानमा पफताय भएको भन्ने आिययजनक पकम्बदन्ती रहेको यो
स्थानलाई जीपवत देवीको वासस्थानको रुपमा मान्ने गदयछन् ।
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३.३ खेलकू द, मेला तथा मनोरञ्जन स्थलहरु
आधुपनक जमानामा खेलकू द, मेला, प्रदशयनी र मनोरञ्जन स्थलहरुमा मापनसको आकषयण बढ् दै गएको देधखन्छ ।
फलस्वरुप, खेलमैदान, रंगशाला, धसनेमा तथा प्रदशयनी हल, पाकय , भ्यू-टावर, स्वीपमङ पुल जस्ता मनोरञ्जन
स्थलहरुको पनमायणमा सरकारी र पनजी क्षेत्रको तत्परता बृपद्ध हुँदै गएको छ ।

रंगशाला तथा खेलमैदानहरु:
मैवाखोला गाऊँ पाधलकाको वडा नं . ३, साँ घुमा नेपाली राजनीपतका चधचयत नेता मदन भण्डारीको स्मृपतमा "मदन
भण्डारी स्मृपत रंगशाला" पनमायणाधीन अवस्थामा रहेको छ । यही वडाको साँ घुपाटी खेल मैदान ताप्लेजुङ धजल्लाकै
सुन्दर खेलमैदानको रुपमा पररधचत छ । यसको अपतररि, यस गाऊँ पाधलकाधभत्रका अन्य खेलमैदानहरुमा लेकुवा
खेलमैदान, तेम्बे खेलमैदान, गैरे खेलमैदान र ढु ङ्गेसाँ घु बरझ्याङ खेलमैदान प्रमुख हुन् । ती मध्ये साँ घुपाटी
खेलमैदानमा महाधशवरात्रीको समयमा लाग्ने महाधशवरात्री मेलाको अवसरमा पवगत लामो समयदेधख अन्तर गा.पव.स.
फूटबल र भधलबल प्रपतयोपगताहरु समेत आयोजना हुँदै आएको छ ।

मेलाहरुः
गाऊँ पाधलकाधभत्र लाग्ने वापषयक मेलाहरुमा धशवरात्रीको समयमा वडा नं . ३ म्बस्थत साँ घुपाटीमा लाग्ने महाधशवरात्री मेला
र माघेसंक्राम्बन्तको समयमा वडा नं . २, तेम्बेमा लाग्ने माघेनी मेला प्रमुख हुन् । पवगतमा सापवक फाकु म्बा गा.पव.स.
को वडा नं . २, हाल गाऊँ पाधलकाको वडा नं . ५ को घोडेटारमा हरेक वषय प ष मपहनामा लाग्ने गरेको धसररजङ्गा मेला
लामो समयदेधख बन्द गररएको छ । सापवक फाकु म्बा गा.पव.स. लाई मैवाखोला गाऊँ पाधलकाधभत्र समायोजन
गररएको बदधलँ दो पररवेशमा यो मेलालाई पुनः सुचारु गनुय ऊपयि देधखन्छ ।

३.४ मदन भण्डारीको जन्मघर
नेपाली कम्युपनर आन्दोलनका नवीन पबचारक, जनताको
बहुदलीय जनवादका प्रबतयक तथा नेपालको लोकताधन्त्रक
आन्दोलनका अग्रणी नेताको रुपमा देश पवदेशमा ख्यापत कमाएका
जननेता मदन भण्डारीको जन्मघर यही गाऊँ पाधलकाको वडा नं . २
म्बस्थत ठोट्नेमा रहेको छ । हाल ऊनको जन्मघरलाई जीणोद्धार
गरी भपवष्यमा वामपन्थी धचन्तकहरु, नेता, काययकताय र
समथयकहरु एवं राजनीपतशास्त्र र दशयनशास्त्रका अध्येताहरुको
आकषयणको थलोको रुपमा पवकास गनयको लापग गुरुयोजना र
पबस्तृत पररयोजना प्रस्ताव तजुयमा गररएको छ ।

३.५ होमटाउे क्षेत्रहरु
वडा नं . ३ मा अवम्बस्थत रपमते ढु ङ्गा र कोलडाँ डामा हालसम्म १, १ वटा होमटाउे हरु सञ्चालनमा आएका छन् । मदन
भण्डारी स्मृपत रंगशाला पनमायण सम्पन्न हुँदासम्म यस क्षेत्रमा होमटाउे हरुको सं ख्यामा बृपद्ध हुने अपेक्षा धलन सपकन्छ ।
भपवष्यमा भने वडा नं .६ को साम्तुङमा होमटाउे ब्यवसायलाई ब्यवम्बस्थत रुपमा सञ्चालन गनय सपकने सम्भावना ऊच्च
रहेको छ।
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भाग चार

मैवाखोला गाऊँ पाधलकाको पययटन गुरुयोजना
(२०७७/७८-२०८३/८४)

४.१ पृष्ठभूपम
पययटन क्षेत्र नेपालको आधथयक पवकासको एक महत्वपूणय आधार स्तम्भ हो । कू ल रापरि य गाहयस्थ ऊत्पादनमा यो
क्षेत्रको योगदान कररव ३ प्रपतशत रहेको छ भने प्रदेश १ को हकमा १.९७ प्रपतशत रहेको देधखन्छ । नेपाल सरकारले
यो क्षेत्रको योगदानलाई ३ प्रपतशतबाट बढाएर १० प्रपतशत पुयायऊने लक्ष्य धलएको छ ।
नेपालको सं पवधान, २०७२ ले नेपालका ऐपतहाधसक, सांस्कृपतक, धापमयक, पुराताधत्वक र प्राकृ पतक सम्पदाहरुको
पपहचान, सं रक्षण, प्रबद्धय न एवं प्रचार प्रसार माफयत रापरि य अथयतन्त्रको महत्वपूणय आधारको रुपमा पयायवरण अनुकूल
पययटन ऊद्योगको पवकास गने, पययटन सं स्कृ पतको पवकास गनय आवश्यक वातावरण एवं नीपत पनमायण गने तथा पययटन
ऊद्योगको लाभ पवतरणमा स्थानीय जनतालाई प्राथपमकता पदने राज्यको नीपत हुने पकटान गरेको छ ।
यो नीपतको प्रभावकारी कायायन्वयनको लापग नेपालको सं घीय शासन प्रणाली अन्तगयतका तीन वटै तहका सरकारहरुले
पययटन योजना, नीपत, काययक्रम र आयोजनाहरु तजुयमा गरी कायायन्वयन गनुय जरुरी छ । यही तथ्यलाई मध्यनजर गरी
मैवाखोला गाऊँ पाधलकाले सप्तवषीय पययटन गुरुयोजना पनमायण गरी कायायन्वयन गने जमको गरेको छ । योजनाको
अनुमापनत लागत रु. ९,८२,५०,०००.०० रहेको छ ।
यसरी गाऊँ पाधलकाको पययटन गुरुयोजना पनमायण गदाय पययटन पवकासको सन्दभयमा गाऊँ पाधलकाधभत्र पवद्यमान प्रमुख
समस्याहरु, चुन पतहरु तथा ऊपलब्ध अवसर र अनुकूलताहरुको तथ्यपरक रुपमा पवश्लेषण गरी यथाथयपरक योजना
पनमायण गने प्रयत्न गररएको छ ।

४.२ प्रमुख समस्या
गाऊँ पाधलकाधभत्र पययटन पवकाससँ ग सम्बम्बन्धत मुख्य समस्याहरु पनम्न अनुसार छन्: पययटन पवकासको लापग सुस्पर सोंच, योजना र काययक्रम नुहुनु ।
 स्थानीय पययटकीय सम्भावनायुि सम्पदाहरुको ब्यवस्थापन र सदुपयोग हुन नसक्नु ।
 पययटन ब्यवसाय र यसबाट धलन सपकने लाभहरुको पवषयमा ज्ञान र अधभरुचीको कमी हुनु ।
 पययटकमैत्री पययटन सं स्कृ पतको पवकास हुन नसक्नु ।
 पययटन पूवायधारहरुको कमी हुनु ।
 पययटन पूवायधार पवकासको लापग स्रोत-साधनको अभाव हुनु ।
 यो क्षेत्रको पययटन पवकासमा सम्बम्बन्धत सरकारी पनकाय र पनजी क्षेत्रको ध्यान पयायप्त मात्रामा पुग्न नसक्नु, आपद ।
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४.३ चुन पत
गाऊँ पाधलकाधभत्र पययटन पवकासका मुख्य चुन पतहरु पनम्न अनुसार छन् : स्थानीय वाधसन्दाहरुको पहत र पयायवरण अनुकूल हुने गरी पययटन पवकास गनुय ।
 पययटकमैत्री पययटन सं स्कृ पतको पवकास तथा पनजी क्षेत्रको क्षमता अधभबृपद्ध गनुय ।
 पययटन पूवायधार पनमायणको लापग आवश्यक पबत्तीय र अन्य स्रोत साधनको ब्यवस्था पमलाऊनु ।
 स्थानीय पययटनको बेञ्चमापकय ङ¸ प्रचार-प्रसार र बजारीकरण गनुय ।
 पययटन क्षेत्रबाट गाऊँ पाधलकाको राजश्व बृपद्ध गने सवाल¸ आपद ।

४.४ अवसर
गाऊँ पाधलकाधभत्र पययटन पवकासको लापग ऊपलब्ध अवसर र अनुकूलताहरु पनम्नानुसार छन्: गुराँ सको राजधानीको ऊपमाले धचपनने यस गाऊँ पाधलकाको पमल्के क्षे त्र नेपालका १०० वटा प्रमुख पययटकीय
गन्तब्यहरु मध्ये एक "तीनजुरे-पमल्के -जलजले क्षेत्र" को मध्य भागमा पनुय ।
 काठमाड बं ाट पबराटनगर पबमानस्थल हुँदै एकै पदनमा पुग्न सपकने ।
 एकापतर मदन भण्डारी मागय र अकोपतर तमोर कोररडोर भएकोले दुई तफी यात्रा गनय सपकने ।
 पययटकहरुको लापग आकषयक मध्यम दूरीको "पमल्के -डल्ले-पगद्धे -असाङलुङ-साम्तुङ-दोभान पययटक पदमागय"
पनमायण गनय सपकने ।
 पमल्के क्षेत्रमा पाइने २८ प्रजापतका गुराँ स र दुलयभ ऊच्च पहमाली जपडबुटीहरुको वानस्पपतक बगैंचा
(Botanical Garden) र जैपवक पवपवधता अध्ययन के न्द्र स्थापना गनय सपकने ।
 ऐपतहाधसक असाङलुङ क्षेत्रलाई याक्थुङ समुदायको प्रमुख धापमयक-सांस्कृपतक गन्तब्यस्थलको रुपमा पवकास गनय
सपकने¸
 पमल्के क्षेत्रमा "सडक-रपहत तोक्पेगोला रामसार क्षेत्र" प्रवेश गने पययटकहरुलाई लधक्षत गरी पययटक चेक प्ाइन्ट,
सूचना/सेवा के न्द्र सपहत प्रमुख प्रशासपनक के न्द्र स्थापना गनय सपकने, आपद ।

४.५ दीघयकालीन सोच

दिगो पर्यटन र पर्यटनमैत्री संस्कार : मैवाखोला गाउँ पादलकाको समुन्नदिको आधार
४.६ लक्ष्य
गाऊँ पाधलकाधभत्र पययटन क्षेत्रको पदगो ब्यवस्थापन माफयत स्थानीय नागररकहरुको रोजगारी र आय आजयनका
अवसरहरु बृपद्ध गने ।

४.७ ऊद्दे श्य
१. मैवाखोला गाऊँ पाधलकालाई आकषयक पयायपययटकीय गन्तब्यस्थलको रुपमा पवकास गने ।
२. मैवाखोला गाऊँ पाधलकामा आऊने आन्तररक एवं वाह्य पययटकहरुको सं ख्या¸ बसाइँ र प्रपत पययटक औसत दैपनक
खचय (क्रय दर) बृपद्ध गने ।
३. पययटन पवकासको माध्यमबाट रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसरहरु बढोत्तरी गरी स्थानीय वाधसन्दाहरुको आयस्तर
बृपद्ध गने ।
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४.८ रणनीपत तथा काययनीपत
रणनीपत
१. पययटकीय
गन्तब्यस्थलहरुको
पपहचान, पवकास तथा
प्रबद्धय न गने ।

काययनीपत
१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९ (३) बमोधजम पययटकीय क्षेत्र
र स्थलहरु घोषणा गरी यथोधचत पवकास गररनेछ ।
२. प्रमुख पययटकीय क्षेत्र र स्थलहरुमा सडक पानी, पबजुली, इन्टरनेट जस्ता
आधारभूत पूवायधार पवकासलाई ऊच्च प्राथपमकता पदइनेछ ।
३. अत्यावश्यक पययटकीय पूवायधारहरुको पवकास गनयको लापग सुस्पर योजना
पनमायण गरी लागू गररनेछ ।
४. ऊपयुि प्रचार सामग्रीहरु प्रयोग गरी त्यस्ता पययटकीय स्थलहरु र ऊपजहरुको
प्रचार-प्रसार र प्रबद्धय न गररनेछ ।
५. सूचना प्रपबधध र सामाधजक सञ्जालहरुको समुधचत ऊपयोग गररनेछ ।
६. पययटन क्षेत्रसँ ग सम्बम्बन्धत सरकारी पनकायहरु, पनजी क्षेत्र र पतनका
प्रपतपनधधमूलक सं स्थाहरु, गैर-आवासीय नेपाली सं घ र स्वदेश तथा पवदेशमा
रहेका नेपालीहरुसँ ग समन्वय र सहकायय गररनेछ ।
७. पययटन प्रबद्धय नको लापग महोत्सवहरु आयोजना गररनेछ ।

२. पययटन सेवाहरुको
ब्यवस्थापन तथा गुणस्तर
बृपद्ध गने ।

१. यातायात, होटल, लज, रेरुरेण्ट, पकनमेल के न्द्र, कोसेली घर जस्ता अत्यावश्यक
सेवाहरुको ब्यवस्थापन र गुणस्तर बृपद्ध गररनेछ ।
२. यस्ता सेवाहरुको ब्यवस्थापनमा स्थानीय युवा र पनजी क्षेत्रलाई आकपषयत र
ऊत्प्रेररत गनय आवश्यक वातावरण पनमायण गररनेछ ।
३. स्थानीय युवा र पनजी क्षेत्रको क्षमता अधभबृपद्धको लापग ताधलम, अवलोकन
भ्रमण र अन्य ऊपायहरु अवलम्बन गररनेछ ।
४. पययटन सेवाहरुको गुणस्तर बृपद्धको लापग प्रसं शनीय खोज (Appreciative
Enquiry) र अन्य पवधधहरुबाट लेखाजोखा गररनेछ ।

३. पययटन र स्थानीय

१. यातायात, होटल, लज, रेरुरेण्ट, पकनमेल के न्द्र जस्ता आधारभूत पययटन सेवाहरु

अथयतन्त्र बीचको अन्तर-

सञ्चालन गनय तथा पथप्रदशयक, कु क जस्ता जनशपि ऊत्पादनमा स्थानीय युवा र

सम्बन्धलाई मजबुत

ऊद्यमीहरुलाई पपहलो ग्राह्यता पदइनेछ ।

बनाऊने ।

२. पययटन क्षेत्रमा स्थानीय वाधसन्दाहरुको सहभापगता अधभबृपद्ध गनय पवपवध
ऊत्प्रेरणामूलक काययक्रमहरु सञ्चालन गररनेछ ।
३. होटल, लज, रेरुरेण्ट र होमटाउे हरुमा यथासम्भव स्थानीय कृ पष ऊपजहरुको
प्रयोग गनय ऊत्प्रेररत र सबलीकरण गररनेछ ।
४. परम्परागत कला, सीप र प्रपवधधमा आधाररत कोसेलीजन्य वस्तुहरुको
ऊत्पादनमा पवशेष जोड पदइनेछ ।
५. सावयजपनक-पनजी साझेदारीको अवधारणा अनुरुप पययटन क्षेत्रमा स्थानीय
समुदायले लगानी गनय सक्ने वातावरण पनमायण गररनेछ ।
६. पययटन ऊपजहरुको पवपवधीकरण माफयत गाऊँ पाधलकाको राजश्व पवपवधीकरण
तथा राजश्व बृपद्ध गनय पवशेष जोड पदइनेछ ।
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रणनीपत
४. पययटन पवकासको लापग

काययनीपत
१. मुख्य पययटकीय क्षेत्रहरुमा सडक, यातायात, खानेपानी, पबजुली, पययटक सूचना

लगानी-मैत्री वातावरण

के न्द्र, पययटक सेवा तथा ऊपचार के न्द्र, इन्टरनेट जस्ता आधारभूत पूवायधार

पनमायण गने ।

पवकासमा पवशेष जोड पदइनेछ ।
२. वानस्पपतक बगैंचा, भ्यू-टावर, ऊद्यान, पाकय , वनभोजस्थल, शहीद पाकय जस्ता
पूवायधारहरुको पनमायणलाई ऊच्च प्राथपमकता पदइनेछ ।
३. स्थानीय युवा र ऊद्यमीहरुलाई पययटन ब्यवसाय सञ्चालन गनय कजाय र अन्य पवत्तीय
सेवा ऊपलब्ध गराऊन सहजीकरण गररनेछ ।
४. पययटन सेवा तथा पूवायधार पवकासको क्षेत्रमा लगानी अधभबृपद्ध गनय सं घ, प्रदेश र
स्थानीय तहका सरकारी पनकायको अपतररि बेलायत, अमेररका, अरि ेधलया,
हङकङ लगायत पवश्वका पवधभन्न रारि हरुमा रहेका मैवाखोला गाऊँ पाधलकावासी
नेपालीहरुसँ ग समेत साथयक छलफल, समन्वय र सहकायय गररनेछ ।

५. सं स्थागत पवकास र
सुदृढीकरण गने ।

१. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १४ बमोधजम गाऊँ काययपाधलका
मातहत एक पययटन सपमपत गठन गरी गाऊँ पाधलकाधभत्र पययटन क्षेत्रको पवकास
काययलाई ब्यवम्बस्थत रुपमा अगापड बढाइने छ ।
२. पमल्के क्षेत्रमा मूल प्रवेशद्वार र पययटक सूचना के न्द्र सपहतको पययटन के न्द्र स्थापना
गरी पययटकहरुको लगत राख्ने, आवश्यक प्रशासपनक सेवा ऊपलब्ध गराऊने,
करको दायराधभत्र ल्याऊने र समग्र पययटकीय गपतपवधधहरुको पनगरानी एवं
अनुगमन गने ब्यवस्था पमलाइने छ ।
३. बैज्ञापनक, पारदशी र सवयग्राह्य पवधध प्रकृ याबाट पययटक र पययटन ब्यवसायीहरुबाट
धलइने शुल्क, कर र दस्तुर पनधायरण गररनेछ ।
४. गाऊँ पाधलकाको पययटन सम्बन्धी छु ट्टै पबद्युत्तीय पोटय ल माफयत पययटकीय ऊपज र
गपतपवधधहरु अध्यापवधक गरी पवश्वभर प्रचार-प्रसार गररनेछ ।

४.९ अपेधक्षत ऊपलम्बब्ध
यो योजनाको अन्त्यसम्ममा,
१. बाह्य पययटक सं ख्या वापषयक ५,००० र आन्तररक पययटक सं ख्या वापषयक ५०,००० पुग्नेछ ।
२. पययटन क्षेत्रमा कम्तीमा १०० जना स्थानीय युवाले रोजगारी र ५० जना ऊद्यमीहरुले स्वरोजगारीको अवसर प्राप्त
गनेछन् ।
३. पययटक प्रवेश शुल्क, ब्यवसाय कर र अन्य गरी गाऊँ पाधलकाको राजश्वमा पययटन क्षेत्रको योगदान वापषयक रु.
५०,००,००० वा सोभन्दा बढी हुनेछ ।
४. गाऊँ पाधलकाको कू ल गाहयस्थ ऊत्पादनमा पययटन क्षेत्रको योगदान ५ प्रपतशत पुग्नेछ ।
५. पययटन ब्यवसाय स्थानीय नागररकहरुको सामाधजक-आधथयक जीवनको पहस्सा बन्नेछ ।
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४.१० नपतजा खाका
नपतजा स्तर

नपतजा सूचक

इकाइ

आधार वषय
२०७६/७७

धजम्मेवार

२०७७/७८

२०७८/७९

२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

२०८२/८३

२०८३/८४

सूचनाको स्रोत

०

०.५०

१.००

२.००

३.००

४.००

५.००

आधथयक सवेक्षण

पययटन सपमपत

पूवयशतय

पनकाय

गाऊँ पाधलकाको अथयतन्त्रमा पययटन क्षेत्रको योगदान
प्रभाव

गाहयस्थ ऊत्पादनमा पययटन क्षेत्रको योगदान

प्रपतशत

०

स्थानीय पययटन क्षेत्रबाट रोजगारी

सं ख्या

०

०

१०

२०

५०

७५

१००

१००

आधथयक सवेक्षण

पययटन सपमपत

स्थानीय पययटन क्षेत्रबाट स्वरोजगारी

सं ख्या

१३

१५

२०

३०

४०

५०

५०

५०

आधथयक सवेक्षण

पययटन सपमपत

राजश्वमा पययटन क्षेत्रको योगदान

हजार

०

०

१००

५००

१,०००

१,५००

२,०००

२,५००

आधथयक सवेक्षण

पययटन सपमपत

असर १: पययटकीय स्थलहरुको पपहचान, प्रचार-प्रसार र प्रबद्धय न भएको हुनेछ ।
पययटकीय क्षेत्र घोषणा

सं ख्या

०

१

०

०

०

०

०

०

प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

राजनीपतक

पययटकीय पदमागय घोषणा

सं ख्या

०

१

०

०

०

०

०

०

प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

सहमपत

प्रमुख पययटकीय स्थल घोषणा

सं ख्या

०

३

०

०

०

०

०

०

प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

जुटछ

पययटन महोत्सव आयोजना

सं ख्या

०

१

०

०

०

०

१

०

प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

असर २: पययटकीय पूवायधारहरुको पवकास भएको हुनेछ ।

असर

पययटन केन्द्र भवन पनमायण

सं ख्या

०

१

०

०

०

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

पययटन सूचना केन्द्र स्थापना

सं ख्या

०

१

०

०

०

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

प्रदेशबाट

पययटकीय पदमागय पनमायण

सं ख्या

०

१

०

०

०

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

आवश्यक

दृश्यावलोकन गृह (दूरपवन सपहत) पनमायण

सं ख्या

०

०

१

०

०

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

अनुदान

वानस्पपतक बगैंचा पनमायण

सं ख्या

०

०

१

०

०

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

जुटछ ।

शहीद स्मारक पाकय र भ्यू-टावर पनमायण

सं ख्या

०

०

०

०

०

१

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

राजनीपतक

वनभोजस्थल पनमायण

सं ख्या

०

०

१

१

१

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

असाङलुङ पररक्रमा-पथ, भयायङ र पतथायलु

सं ख्या

०

०

१

०

०

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

फागोहाङ माङ्गेन्नायक पनमायण

सं ख्या

०

०

०

१

०

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

धापमयक-सांस्कृपतक सम्पदा मागय पनमायण

सं ख्या

०

०

०

०

१

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

काङसोरे स्मारक पनमायण

सं ख्या

०

०

०

०

०

०

१

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

मदन भण्डारीको जन्मघर

सं ख्या

०

१

०

०

०

०

०

०

प्रपतष्ठान अधभलेख

म.भ.प्रपतष्ठान

रंगशाला पनमायण

सं ख्या

०

१

०

०

०

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

आश्रम पनमायण, झरना/पोखरीहरु सजाऊने
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सं घ र

सहमपत
जुटछ ।

बजेट
ब्यवस्था
हुन्छ ।

कै पफयत

नपतजा स्तर

नपतजा सूचक

इकाइ

आधार वषय
२०७६/७७

२०७७/७८

२०७८/७९

२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

२०८२/८३

२०८३/८४

सूचनाको स्रोत

धजम्मेवार

पूवयशतय

पनकाय

कै पफयत

असर ३: पययटन सेवा प्रदायकहरुको क्षमता पवकास भएको हुनेछ ।
होमटाउे ब्यवस्थापन ताधलम, भ्रमण

सं ख्या

०

१

१

०

०

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

बजेट

कोसेली घर ब्यवस्थापन ताधलम

सं ख्या

०

१

१

१

०

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

ऊपलब्ध

पथप्रदशयक ताधलम

सं ख्या

०

१

१

०

०

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

हुन्छ ।

कु क ताधलम

सं ख्या

०

१

१

०

०

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

हम्बस्पटाधलटी ताधलम

सं ख्या

०

०

१

०

०

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

होटल ब्यवस्थापन ताधलम

सं ख्या

०

१

१

०

०

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

०

१

१

१

१

१

१

१

रुट पपमयट

पययटन सपमपत

असर ४: पययटन सेवाहरुको पवकास र गुणस्तर सुधार भएको हुनेछ ।

असर

पवदेशी पययटक स्तरको यातायात सेवा सञ्चालन

सं ख्या

पवदेशी पययटक स्तरको बेड

सं ख्या

०

०

२०

५०

१००

१००

१५०

२००

सवेक्षण ररपोटय

सामान्य स्तरको बेड

सं ख्या

१०४

१२०

१५०

२००

२००

२००

२५०

३००

सवेक्षण ररपोटय

कोसेली तथा पकनमेल केन्द्र

सं ख्या

०

१

२

३

०

०

०

०

सवेक्षण ररपोटय

पनजी क्षेत्र

पययटन सपमपत

पनजी
क्षेत्रको

पययटन सपमपत

भूपमका

पनजी क्षेत्र

पययटन सपमपत

सकारात्मक

पनजी क्षेत्र

हुन्छ ।

पनजी क्षेत्र

होमटाउे

सं ख्या

२

३

३

३

३

३

३

३

सवेक्षण ररपोटय

पययटन सपमपत

रेरुरेण्ट तथा बार

सं ख्या

११

१५

२०

२५

२५

२५

२५

२५

सवेक्षण ररपोटय

पययटन सपमपत

पययटन क्षेत्रमा लगानीको लापग सम्मेलन

सं ख्या

०

१

१

१

०

०

०

०

पनणयय पुम्बस्तका

पययटन सपमपत

०

१

०

०

०

०

०

०

पनजी क्षेत्र

असर ५: सं स्थागत पवकास र सुदृढीकरण भएको हुनेछ ।
पययटन सपमपतको गठन काययपवधध तजुयमा,
सपमपत गठन र क्षमता पवकास

सं ख्या

स्था. राजपत्र,
पनणयय पुम्बस्तका

काययपाधलका

पययटन पूवायधारहरुको डीपीआर पनमायण

सं ख्या

०

१

१

१

०

०

०

०

पनणयय पुम्बस्तका

काययपाधलका

पययटन केन्द्र सञ्चालन

सं ख्या

०

१

०

०

०

०

०

०

सम्पन्न प्रपतवेदन

पययटन सपमपत

सं ख्या

०

१

०

०

०

०

०

०

सं ख्या

०

१

०

०

०

०

०

०

पययटन सम्बन्धी छु ट्टै पबद्युत्तीय पोटयल पनमायण
तथा सञ्चालन
गाऊँ पाधलकाले धलने प्रवेश शुल्क, सेवा शुल्क,
कर तथा दस्तुर पनधायरण
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पाधलका
वेबसाइट
पाधलका
अधभलेख

पययटन सपमपत

काययपाधलका

पनजी क्षेत्र

राजनीपतक
सहमपत
जुटछ ।

४.११ काययक्रमहरु
मैवाखोला गाऊँ पाधलकाको सप्तवषीय पययटन गुरुयोजना अन्तगयतका प्रमुख काययक्रम र आयोजनाहरु पनम्न अनुसार छन्:काययक्रम

आयोजनाहरु/कृ याकलापहरु

अनुमापनत लागत
(हजारमा)

पययटकीय क्षेत्र घोषणाः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९ (३) बमोधजम "पमल्के -गोरुजुरे-असाङलुङ क्षेत्र" लाई गाऊँ पाधलकाको पययटकीय क्षेत्र घोषणा
गरी आवश्यक पूवायधार पवकास माफयत मुख्य पययटकीय गन्तब्यको रुपमा पवकास गने ।
पययटकीय पदमागय घोषणाः
१. पययटकीय क्षेत्रहरुको

"पमल्के -डल्ले-पगद्धे-असाङलुङ-साम्तुङ-दोभान पययटकीय पदमागय" घोषणा गरी आवश्यक पूवायधार पवकास, प्रचार-प्रसार र प्रबद्धयन गने ।

पपहचान, पवकास,

पययटकीय स्थल घोषणाः

प्रबद्धय न

गाऊँ पाधलकाधभत्रका पमल्के , झ्याऊपोखरी, असाङलुङ क्षेत्र, मदन भण्डारीको जन्मघर, माङमाया झरना, देवल ढु ङ्गा, सङ्खटे डाँ डा, खोपीच र

१,०००

गुफा, फागोहाङ माङ्गे न्ना यक जस्ता स्थलहरुलाई मुख्य पययटकीय स्थलको रुपमा घोषणा गरी आवश्यक पूवायधार पवकास गरेर यथासम्भव
स्थानीय सम्पदा मागयमा जोड् ने ।
पययटन महोत्सवः
पययटकीय क्षेत्र, पदमागय र स्थलहरुको घोषणा, प्रचार-प्रसार र प्रबद्धय नको लापग नेपाल भ्रमण वषय २०२० को अवसरमा भब्य रुपमा पययटन
महोत्सव आयोजना गने र हरेक ५/५ वषयमा त्यस्तो महोत्सव आयोजना गने ।
पययटन के न्द्र भवन पनमायणः
गाऊँ पाधलका र ऊत्तरी क्षेत्र प्रवेश गने मुख्य नाकाको रुपमा रहेको पमल्के नाकामा आकषयक प्रवेशद्वार सपहत प्रयटन के न्द्र भवन पनमायण गने ।

३०,०००

त्यस भवनधभत्र पययटक अधभलेखीकरण डेस्क, पबद्युत्तीय पययटन सूचना के न्द्र, पकनमेल तथा कोसेली घर र क्याफे रहने ब्यवस्था पमलाऊने ।
२. पययटकीय पूवायधार
पवकास

पययटकीय पदमागय पनमायणः
घोपषत "पमल्के -डल्ले-पगद्धे-असाङलुङ-साम्तुङ-दोभान पययटकीय पदमागय"को ममयत/स्तरोन्नपत गने, क्याम्प साइटहरु पनमायण गने र आवश्यक

१,०००

स्थानहरुमा टी-हाऊस र पययटक सहयोगी आवासहरु (Porter Shelters) पनमायण गने ।
दृश्यावलोकन गृह पनमायणः
पययटन के न्द्र भवन र वानस्पपतक बगैंचाको आसपास ऊपयुि स्थानमा दूरवीन सपहतको दृश्यावलोकन गृह वा भ्यू-टावर पनमायण गने ।
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२०,०००

काययक्रम

आयोजनाहरु/कृ याकलापहरु

अनुमापनत लागत
(हजारमा)

वानस्पपतक बगैंचा (Botanical Garden) पनमायणः
पययटन के न्द्र भवनदेधख झ्याऊपोखरीसम्मको ऊपयुि स्थानमा २८ वटै प्रजापतका गुराँ स र अन्य वहुमूल्य एवं दुलभ
य पहमाली जपडबुटीहरुको
पबस्तृत पववरण सपहतको जीपवत वानस्पपतक बगैंचा (Botanical Garden) पनमायण गने । त्यसधभत्र सुक्ष्म पुस्तकालय (Mini Library),

१०,०००

वानस्पपतक प्रयोगशाला (Botanical Lab) सपहतको अध्ययन के न्द्र पनमायण गने र भपवष्यमा जैपवक पवपवधता अध्ययन के न्द्रको रुपमा
पवकास गने ।
शहीद पाकय पनमायणः
वडा नं . ४ म्बस्थत सं खटे डाँ डामा शहीदहरुको प्रपतमा, भ्यू-टावर र बगैंचा सपहतको आकषयक शहीद पाकय पनमायण गने । यसलाई प्रमुख

२०,०००

वनभोजस्थलको रुपमा पवकास गने ।
असाङलुङ क्षेत्रमा पूवायधार पनमायणः
वडा नं . ६, साम्तुङको शीरमा रहेको ऐपतहाधसक असाङलुङ ढु ङ्गा वरीपरी आकषयक पररक्रमा पथ, आराधना स्थल, ढु ङ्गाको टु प्पोसम्म पुग्न भयायङ
र नधजकै ऊपयुि स्थानमा त्यहाँ आऊने पतथायलुहरुको लापग आश्रम वा पवश्राम गृह पनमायण गने । यहाँ रहेको जोरढु ङ्गा, झरनाहरु र पोखरीहरुमा
२. पययटकीय पूवायधार
पवकास

५,०००

आवश्यकता अनुसार पूवायधार पनमायण र सजावटका काययहरु गने ।
होटल, लज, ररसोटय पनमायणः
पमल्के , झ्याऊपोखरी, साँ घुपाटी, मदन भण्डारी स्मृपत रंगशाला क्षेत्र जस्ता प्रमुख पययटकीय स्थलहरुमा स्तरीय र पवदेशी पययटक स्तरका होटल,

१,००,०००

लज र ररसोटय हरु पनमायण गरी सञ्चालन गनय पनजी क्षेत्रसँ ग साथयक सम्वाद र पहल गने ।
फागोहाङ माङ्गे न्ना यक पनमायणः
वडा नं . २, पपररङ्गे म्बस्थत ऐपतहाधसक फागोहाङ माङ्गे न्ना यकमा भवन, पूजाआजास्थल, शुक्ष्म सं ग्रहालय, ऊद्यान र अन्य सं रचनाहरु पनमायण गरी

५,०००

धापमयक-सांस्कृपतक पययटन स्थलको रुपमा पवकास गने ।
काङसोरे स्मारक पाकय पनमायणः
ऐपतहाधसक पात्र काङसोरेले आश्रय धलएको पवश्वास गररएको खोपीच र गुफामा काङसोरेको वीरता झम्बल्कने गरी हपतयार सपहत घोडामा सवार

५,०००

प्रपतमा सपहतको आकषयक काङसोरे स्मारक पाकय पनमायण गने ।
होमटाउे सञ्चालनः
वडा नं . ६, साम्तुङ र अन्य ऊपयुि स्थानहरुमा सामुदापयक होमटाउे सञ्चालन गनय आवश्यक सहयोग र समन्वय गने ।
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१०,०००

काययक्रम

आयोजनाहरु/कृ याकलापहरु

अनुमापनत लागत
(हजारमा)

मदन भण्डारी स्मृपत रंगशाला पनमायणः
पनमायणाधीन मदन भण्डारी स्मृपत रंगशालाको पनमायण सम्पन्न गरी भपवष्यमा मदन भण्डारी स्मृपत गोल्ड कप फूटबल र अन्य खेलकू दहरु

१,५०,०००

आयोजना गरी खेलकू द पययटन प्रबद्धयन गने ।
मदन भण्डारीको जन्मघरः
वडा नं .२, ठोट् नेमा अवम्बस्थत मदन भण्डारीको जन्मघर क्षेत्रको पवकासको लापग पवगतमा पनमायण गररएको गुरुयोजना अनुरुप कायय अगापड
२. पययटकीय पूवायधार
पवकास

बढाऊने ।

गुरुयोजना
अनुसारको लागत

वनभोजस्थल पनमायणः
झ्याऊपोखरी क्षेत्र, माङमाया झरना क्षेत्र, छाँ गा ररङ् बो क्षेत्र र अन्य ऊपयुि स्थानहरुमा फूलबारी, बगैंचा र भ्यू-टावर सपहतका वनभोजस्थलहरु

९००

पनमायण गने ।
धापमयक-सांस्कृपतक सम्पदा मागयः
पययटकहरुको बसाइँ र क्रयदर बढाऊन गाऊँ पाधलकाधभत्रका पययटकीय स्थलहरु र धापमयक-सांस्कृपतक सम्पदाहरुलाई जोडेर ऊपयुि सम्पदा मागय

१,०००

(Heritage Trail/Circuit) पनमायण गरी ब्यापक रुपमा बजारीकरण गने ।
होमटाउे ब्यवस्थापन ताधलम तथा अवलोकन भ्रमणः
साम्तुङ लगायत होमटाउे को लापग सम्भाब्य स्थानबाट छापनएका युवा र ऊद्यमीहरुलाई होमटाउे ब्यवस्थापन ताधलम र अवलोकन भ्रमण ब्यवस्था

१,०००

गने, अवलोकन भ्रमणलाई ताधलमकै पहस्साको रुपमा सञ्चालन गने ।
३. क्षमता पवकास

कोसेली ऊत्पादन तथा कोसेली घर ब्यवस्थापन ताधलम
आन्तररक एवं वाह्य पययटकहरुको रुचीमा आधाररत कोसेलीहरु ऊत्पादन गरी ऊनीहरुको क्रयदर बढाऊन कोसेली ऊत्पादन तथा कोसेली घर

६००

ब्यवस्थापन सम्बन्धी ताधलम सञ्चालन गने ।
पथप्रदशयक, कु क, हम्बस्पटाधलटी र होटल ब्यवस्थापन ताधलमः
स्थानीय युवा र ऊद्यमीहरु मध्ये योग्य ऊम्मेद्वारहरु छन ट गरी स्थानीय तह वा अन्य ऊपयुि स्थानमा लगेर त्यस्ता ताधलमहरु प्रदान गने ।
४. पययटन सेवाहरुको
पवकास र गुणस्तर
सुधार

लगानी सम्मेलनः
होटल, लज, ररसोटय , पकनमेल के न्द्र, यातायात र पररवहन जस्ता अत्यावश्यक पययटन सेवा तथा पूवायधार पवकासको लापग आवश्यक लगानी
जुटाऊन सरकारी पनकाय, पययटन क्षेत्रसँ ग सम्बम्बन्धत पनजी क्षेत्र, पतनका प्रपतपनधधमूलक सं घसं स्थाहरु र स्वदेश तथा पवदेशमा रहेका मैवाखोला
गाऊँ पाधलकावासीहरुसँ ग लगानी सम्बन्धी छलफल र सम्मेलनहरु आयोजना गने ।
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१,०००
१,५००

काययक्रम

अनुमापनत लागत

आयोजनाहरु/कृ याकलापहरु

(हजारमा)

पययटन सपमपतको गठन सम्बन्धी काययपवधध तजुम
य ा तथा पययटन सपमपत गठन

००

गाऊँ काययपाधलकाले पययटन सपमपतको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी काययपवधध तजुयमा गरी त्यस्तो सपमपतको गठन गने ।
पययटन के न्द्र सञ्चालनः
पमल्के नाकामा पनमायण गररने पययटन के न्द्रको सञ्चालन गरी पययटकहरुलाई स्थानीय करको दायराधभत्र ल्याऊने, सूचना के न्द्रको ब्यवस्थापन र

००

सञ्चालन गने, पययटकीय गपतपवधधहरुको पनगरानी र अनुगमन गने ।
पययटन सम्बन्धी छु ट्टै पोटय ल पनमायणः
५. सं स्थागत पवकास र
सुदृढीकरण

गाऊँ पाधलकाधभत्रको पययटन ऊद्योगका सम्पूणय पक्ष र आयामहरुलाई समेटेर पवश्व सामु प्रस्तुत गनय सहज होस् भन्ने हेतुले गाऊँ पाधलकाले छु ट्टै

२५०

पययटन पोटय ल पनमायण गने पवश्वव्यापी रुपमा प्रचार-प्रसार र प्रबद्धयन गने ।
राजश्व र दस्तुर पनधायरणः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (घ) (३) बमोधजम गाऊँ पाधलकाले पययटक र पययटन ब्यवसायीहरुबाट धलने प्रवेश शुल्क,

००

सेवा शुल्क, कर र अन्य दस्तुर पनधायरण गरी लागू गने ।
डीपीआर पनमायण
पमल्के क्षेत्र र असाङलुङ क्षेत्र लगायतका मुख्य पययटकीय स्थलहरुमा पनमायण गररने पययटन पूवायधारहरु समयमै पनमायण गनय आवश्यक स्रोत

५,०००

साधन जुटाऊन र ऊपलब्ध स्रोत साधनहरुको अधधकतम सदुपयोग गनय पतनीहरुकी डीपीआर पनमायण गररने छ ।

४.१२ बजेट प्रक्षेपण
बजेट प्रक्षेपण (रु. हजारमा)
आ.व.
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२०८३/८४

जम्मा

रंगशाला बाहेक

बजेट

८५,९५०

७९,०००

५७,०००

१,३००

२०,०००

५,०००

००

२,४८,२५०

९८,२५०

अक्षरमाः रु. च पबस करोड बयासी लाख पचास हजार मात्र । रंगशालाको लागत बाहेक रु. न करोड बयासी लाख पचास हजार मात्र ।
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