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शबुकाभना 

 

भालरका गाउॉऩालरकाको ऩमयटन ववकास गरुुमोजना तमाय ऩाने भहत्वऩूणय जजम्भेवायी ऩाउनबुएकोभा श्री शबुायम्ब 

उद्यभजशर नेऩार प्रा.लर. राई फधाई ददन चाहान्छु । आपुरे ऩाएको जजम्भेवायी इभान्दायीताका साथ लनवायह गनुय बएको 

छ बन्ने ववश्वास लरएको छू । 

ऩमयटन ववकास गरुुमोजना तमाय गनुयको उद्देश्म कुनै ऩलन स्थानको बौगोलरक, आलथयक¸साभाजजक¸ साॉस्कृलतक¸धालभयक, 

ऩयुाताजत्वक तथा वातावयणीम आमाभका ववलबन्न सचुकहरुको आधायभा सम्बाववत ऩमयटकीम स्थानहरुको ऩवहचान गयी सो 

को ऩवयर्द्यन गनयको रालग आवश्मक कामयमोजना तमाय गनुय हो । ऩमयटनरे मसैऩलन फहआुमालभक ववषम य ऺेत्र सभेट्न े

हनुारे हाम्रो मस गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका ऩयम्ऩयागत करा, सॉस्कृलत, यहनसहन, यीलतरयवाज, ऩदभागयहरु, प्राकृलतक 

सनु्दयता, आदीको सॊयऺण य ऩवयर्द्यनको रालग मस गरुुमोजनारे  अल्ऩकालरन तथा दीघयकालरन यणनीलत तम गनय सहमोग 

ऩगु्ने अऩेऺा लरएको छु । 

ववगत राभो सभम सम्भ याज्म जनप्रलतलनलध वववहन अवस्थाभा गजु्रकेो अवस्था य याज्मको नमाॉ सॊयचना अनरुुऩको लनवायचन 

बई जनप्रलतलनलधरे ऩद वहार बई आफ्नो ऺेत्रको ववकास कामयभा अगाडी ववढयहको अवस्थाभा मो ऩमयटन गरुुमोजना 

तमाय बएको छ । नेऩारको सन्दबयभा सम्वदृ्दीको एउटा बयऩदो भाध्मभ ऩमयटन बएको य आफ्नो ऺेत्रलबत्र बएका 

प्राकृलतक सनु्दयता, करा, सॊस्कृलतहरुको जगेनाय, प्रवर्द्यन य वजायीकयणको रालगभहत्वऩणुय बभूीका खेरी ऩमयटकीम रुपमा 

भालरका गाउॉऩालरकाराई नभनुा गाउॉऩालरकाको रुऩभा ववकास गनय सहमोग ऩमुायउन सकोस बन्ने शबेुच्छा प्रकट गनय 

चाहान्छु । 

 

श्री प्रसाद योका भगय 
अध्मऺ 
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शबुकाभना 

        
भालरका गाउॉऩालरकाको ऩमयटन ववकास गरुुमोजना तमाय ऩाने भहत्वऩूणय जजम्भेवायी ऩाउनबुएकोभा श्री शबुायम्ब 

उद्यभजशर नेऩार प्रा.लर. राई फधाई ददन चाहान्छु । आपुरे ऩाएको जजम्भेवायी इभान्दायीताका साथ सभमभैफ सम्ऩन्न 

गनुयहनु ेछ बन्ने अऩऺा गयेको छु। 

कुनै ऩलन स्थानको बौगोलरक, आलथयक¸साभाजजक¸ साॉस्कृलतक¸धालभयक, ऺेत्रको ऩवयर्द्यन गनयको रालग आवश्मक कामयमोजना 

तमाय गने उरे्द्श्मका साथ तमाय हनु रागेको ऩमयटन गरुुमोजनारे फहआुमालभक ववषम य ऺेत्र सभेट्न ेहनुारे हाम्रो मस 

गाउॉऩालरका ऺेत्र लबत्र यहेका करा, सॉस्कृलत, यहनसहन, यीलतरयवाज, ऩदभागयहरु, प्राकृलतक सनु्दयता, वन्मजन्त,ु 

चयाचरुुङ्गी आदीको सॊयऺण य ऩवयर्द्यनको रालग मस गरुुमोजनारे  सघाउ ऩरु् माउनछे । याज्मको नमाॉ सॊयचना ऩश्चात 

लनवायजचत बएयआएका जनप्रलतलनलधरे आफ्नो ऺेत्रको ववकास कामयभा अगाडी ववढयहको अवस्थाभा मो ऩमयटन गरुुमोजना 

तमाय गरयएको छ । लफकासको बयऩदो भाध्मभ ऩमयटन बएको हनुारे स्थालनम स्तयभा यहेका करा, सॊस्कृलतहरुको 

जगेनाय, प्रवर्द्यन य वजायीकयणको भाध्मभफाट  मस गाउॉऩालरकाराई ऩमयटवकम गाउॉऩालरकाको रुऩभा ववकास गनय सहमोग 

ऩगुोस बन्ने शबुकाभना ब्मक्त गदयछु।    

 

खयभामा ववटार ु
उऩाध्मऺ 
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शबुकाभना 

 

लफकासका लफलबन्न आमभहरु भध्मे ऩमयटन लफकास अवहरेको ऩरयप्रक्ष्मभा आलथयक लफकासको भेरुदण्डको रुऩभा यहेको 

छ।भालरका गाउॉऩालरकारे ऩलन ऩमयटन लफकासको रालग आवश्मक वस्तगुत वववयण सॊकरन गयी प्रथभ ऩटक तमाय हनु 

रागेको ऩमयटन लफकास गरुुमोजनारे गाउॉऩालरका लबत्र यहेका प्रभखु ऩमयटवकम स्थरहरु, स्थानीम करा सॊस्कृती, 

यीलतरयवाज, प्राकृलतक सम्ऩदाहरु रगामतका ऩमयटवकम आकषयणका ऺेत्रहरुको मथाथयताराई तथ्म य तथ्माङ्क भापय त 

उजागय गनेछ बन्ने ववश्वास लरएकोछु । 

ऩमयटन गरुुमोजनाको भखु्म उरे्द्श्म बनेको ऩमयटन ववकास सॊग सम्फजन्धत ववकास मोजना तथा वावषयक वजेट तजुयभाको 

आधाय तमाय गरय आगाभी ददनभा ऩमयटन ऺेत्रको लफकासको रालग भागयजचत्र तमाय गनुय हो। मसयी लनभायण गरयएको 

मोजना कामायन्वमनमोग्म य नलतजाभखुी  हनुे कुयाभा दईुभत छैन ।अवका ददनहरुभा गाउॉऩालरकारे अवरम्फन गने  

नीलत कामयक्रभ तथा वजेटराई ऩरयणाभभखुी वनाउन मस ऩमयटन लफकास गरुुमोजनारे सहमोग ऩमुायउनेछ बन्ने ववश्वास 

लरएकोछु। 

भालरका गाउॉऩालरकाको सभग्र बगूोर, ऩमयटन सॊग सम्फजन्धत गलतलफधीहरु य ऩमयटन लफकासको रालग चाल्नऩुने 

कदभहरुराई सभेत सभेटी मस लबत्रका ववववध आमाभहरुको भाद्यभवाट ऩमयटन सॊग सम्फजन्धत मोजनाहरु लनभायण गनय 

सहज हनुेछ । गाउॉऩालरका लबत्र यहेका सभदुाम तथा फजस्त स्तयसम्भ ऩगुी ववकासका प्राथलभकता लनधाययण गनय मो 

ऩमयटन लफकास गरुुमोजनारे अहभ बभुीका खेल्ने लनजश्चत छ।सभग्र गाउॉऩालरकाको सन्तलुरत ववकासका रालग मो ऩमयटन 

लफकास गरुुमोजना उऩमोगी हनु सकोस बन्ने शबेुच्छा ब्मक्त गनय चाहान्छु । 

 

 

छववरार सवेुदी 
प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत  
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दइु शव्द 
याज्मको ऩनुयसॊयचना ऩश्चात भखु्मतमा ववकासको ऺेत्रभा गलतभा ऩरयवतयन हनुऩुने अऩेऺा जनसभदुामरे याखेका छन ्। खास 

गयेय हारसम्भका ववकासका हयेक चयणहरुभा सभान रुऩरे दृवष्ट ऩगु्न नसकेको परस्वरुऩ ववकासरे गलत लरन नसक्दा 
जनताभा आएको ववतषृ्णा य जन आक्रोसरे याज्म व्मवस्थाको ऩरयवतयन सम्भ गने अवस्था लनम्त्मामो, ऩरयणाभ स्वरुऩ  देश 

गणतन्त्रभा प्रवेश गमो बने ववकासको दृवष्टरे सभान ढॊगरे सम्वोधन गनय सवकमोस बनेय सॊघीम प्रणारीभा भरुकु सॊचारन हनु े

सॊवैधालनक व्मवस्था राग ुबमो । मो सवैको एउटै रक्ष्म भरुकु य जनता सभरृ्द् वनाउन ुहो ।  

भरुकुराई सभरृ्द् वनाउन हयेक स्थानीम सयकायहरु सभरृ्द् हनु ुजरुयी हनु्छ जसको रालग वस्तऩुयक मोजनाहरु लनभायण गरय 
लतलनहरुको प्रबावकायी कामायन्वमन नै प्रभखु भाध्मभ हो। भरुकुराई सभरृ्द् वनाउन उत्कृष्ट मोजनाहरुको लनभायण गनय जरुयी 
हनु्छ जसवाट तोवकएको काभ सभमभै सम्ऩन्न गनय सहज हनु्छ । यावष्डम¸ प्रदेश वा स्थानीम जनुसकैु तहको मोजना वनाउॉदा 
त्मस तहको सम्ऩणुय ऩऺको जानकायी हनु ुआवश्मक छ।  

कुनै ऺेत्रको ववकास गनय सयर तरयकारे वाटो तम गनुय जरुयी हनु्छ, जसको लनम्ती सयर ढॊगरे वाटो वा उऩामको खोजी गनुय 
ऩदयछ ।  अवहरे हाभी कहाॉ छौं ? अव कहाॉ जाने वा कहाॉ ऩगु्ने ? य मो कसयी सम्बव छ ? वम तीन प्रश्नहरुको सयर जवाप 

नै भरुकु वा सभाज ऩरयवतयन गने अचकु य सयर उऩाम हनु्छन ्। ऩवहरो प्रश्नको जवाप वस्तगुत वववयण भापय त प्राप्त गरयन्छ 
बने दोश्रो य तेश्रो प्रश्नको जवाप आवलधक ववकास मोजना वा गरुु मोजना भापय त प्राप्त गरयन्छ ।  

मसै कुयाराई भध्मनजय गदै भालरका गाउॉऩालरकाको सभग्र ऩमयटन ऺेत्रको ववकास गने उरे्द्श्मरे मो ऩञ्चववषयम ऩमयटन 
ववकास गरुुमोजना लनभायण गरयएको छ। मसै क्रभभा भालरका गाउॉऩालरकारे ऩमयटन ववकास गरुुमोजना लनभायण गनयका 
रालग सहमोलग सॊस्थाको रुऩभा शबुायम्ब उद्यभजशर नेऩार प्रा.लर., म्माग्दी राई छनौट गरय मो गरुुमोजना लनभायण गने अवसय 
प्रदान गनुय बएकोभा भालरका गाउॉऩालरकाका अध्मऺ श्री श्री प्रसाद योका भगय, उऩाध्मऺ श्री खयभामा ववटार ु य प्रभखु 
प्रशासकीम अलधकृत श्री छववरार सवेुदी रागामत सम्ऩणुय गाउॉऩालरका ऩरयवाय प्रलत हाददयक कृतऻता ऻाऩन गदयछौं ।  

मो ऩमयटन ववकास गरुुमोजना लनभायण गनयका रालग ववलबन्न ऺेत्रवाट सवैको साथ सहमोग प्राप्त बएको छ । मस गाउॉऩालरका 
अन्तयगत यहेका सातै वटा वाडहरुभा तथ्माङ्क सॊकरन तथा मथाथय वस्तगुत वववयणका वायेभा जानकायी तथा सचुना 
हालसर गनय सहमोग  ऩमुायएको प्रलत गाउॉऩालरका वटभ, प्रत्मेक वडाका अध्मऺ, वाड सदस्महरु सभाजसेवी, वरु्द्ीजजवी, 
ऩमयटन ऺेत्रसॊग जानकाय व्मक्तीहरु रगामत छरपर तथा सचुना सॊकरनभा सहमोग ऩमुायउनहुनुे सम्ऩणुय प्रलत ववशेष 

धन्मवाद ऻाऩन गदयछौं ।  

मस गरुुमोजनाराई अलधक उऩमोगी वनाउन बयऩयु प्रमास गरयएको छ । जसका रालग ऩमयटन ववऻको रुऩभा कामय गनुय हनु े

श्री याभचन्र सेडाई य श्री रक्ष्भी ऩनु, प्रलत ववशेष धन्मवाद ऻाऩन गदयछौं । मो गरुुमोजना तमाय गनय सभन्वमकतायको रुऩभा 
कामय गनुय हनुे प्रा.लर.का कामयक्रभ अलधकृत श्री कुरचन्र येग्भी, प्रलत ऩलन ववशेष धन्मवाद ऻाऩन गदयछौं ।  

गरुुमोजना तमाय  गयेय भात्र ऩगु्दैन, गरुुमोजनाको आधायभा आगाभी मोजनाहरुको ववश्लषेण गरय सोवह अनसुाय मोजनाहरुको 
प्रबावकायी  कामायन्वमनवाट भात्र गाउॉऩालरकारे सोचे अनसुायको प्रलतपर प्राप्त गनय सक्दछ । आगाभी वषयहरुभा 
गाउॉऩालरकारे ऩमयटन ववकासको ऺेत्रभा पट्को भानेछ बन्ने काभना सवहत भालरका गाउॉऩालरकाको सवायङ्गीण य चौतपी 
ववकासको रालग शबुकाभाना व्मक्त गदयछौं ।  

२२ असाय  २०७५ 

शबुायम्ब  उद्यभजशर नऩेार प्रा. लर. 
म्माग्दी



 

 
 

 

प्रकाशकीम 

ववकास लनभायणका कामयहरुका लनददयष्ट रक्ष्म, उद्देश्म य अऩेजऺत प्रलतपर प्राप्त गनयका रालग मोजनावर्द् तरयकारे अगालड 

फढ्नऩुने कुयाभा यावष्डम,  ऺेत्रीम तथा स्थानीम रगामत जनुसकैु स्तयभा कसैको ऩलन दईुभत छैन। स्थानीम मोजना 

तमायीको रालग आधायबतू खम्फाको रुऩभा सम्फजन्धत ऺेत्रको ववस्ततृ वस्तगुत सचुनाहरुको आवश्मकता जरुयी हनु्छ। 

लतनै वस्तगुत सूचकाङ्करे सॊकेत गये अनसुाय स्थानीम लनकाम तथा स्थानीम सयकाय अगाडी फढ्न सके त्मसफाट प्राप्त 

प्रलतपर ददगो य प्रबावकायी हनु्छ। मसरे सशुासन प्रवर्द्यनभा सभेत सहमोग ऩगु्नेछ। मसका रालग शरुु देजख अन्त्म 

सम्भ स्थानीम जनसहबालगता जटु्न सक्न ेऩायदशॉ य ददगो ववकास प्रकृमाहरुको आवश्मकता टड्कायो रुऩभा देजखएको 

छ। नेऩारको सन्दबयभा रोकतन्त्रको स्थाऩनासॉग नेऩारको सॊववधान २०७२ रे स्थानीम जनताराई शासन सञ्चारनभा 

प्रत्मऺ य नजजकको हक स्थाऩना गदै याज्मको ऩनु संयचनाको व्मफस्था गयेको छ। जस अनसुाय साववकको स्थानीम 

लनकामको रुऩभा यहेका गाउॉ ववकास सलभलतहरुको लसभाॊकनभा हेयपेय गयी नमाॉ सॊयचनाभा स्थानीम सयकायको रुऩभा 

अलधकाय सम्ऩन्न गाउॉऩालरका य नगयऩालरकाको अवधायणा अगाडी ल्माएको छ। मसै क्रभभा स्थानीम लनकामभा बएका 

आलथयक ववकासका सम्बावनाहरुराई ऩवहचान गदै स्थानीम लनकामको दीगो ववकासको आधायराई भजवतु वनाउन ऩमयटन 

ऺेत्ररे भहत्वऩणुय बलुभका खेरेको हनु्छ ।  त्मसका रालग ऩवहरे गाउॉऩालरकाका ऩमयटकीम ऺेत्रहरुको ऩवहचान गनुय ऩने 

य चयणफर्द् रुऩभा लफकास गनुयऩने साथसाथै ऩमयटकीमस्थर तथा ऩदभागयको प्रवधयन य ददगो ववकासका साथै नमाॉ 

गन्तव्मको ऩवहचान गयी ऩमयटवकम स्थरका रुऩभा ववकास गनय बौलतक ऩूवायधायका आवश्मक कामयक्रभ तजुयभा गरय 

गाउॉऩालरकाको ऩमयटन ऺेत्रको ऩवहचान गने, ऩमयटकीम सॊबावना यहेका  धालभयक, साॉस्कृलतक, बौलतक, भनोयञ्जनात्भक, 

ऩैदरमात्रा, रगामत ऩमयटन ऺेत्रको खोजी गने  य बालफ मोजनाहरुका फायेभा लफस्ततृ ऺेत्र सभेट्ने गरय प्राथलभक य वर्द्लतम 

स्तयका सूचनाहरु सॊकरन गयी त्मसैको आधायभा मो गाउॉऩालरका स्तयको  ऩमयटन ववकास गरुुमोजना तमाय  गरयएको 

छ । त्मस्तै भालरका गाउॉऩालरकाको ग्राभीण ऩमयटन ववकास गनयको रालग गाउॉऩालरका लबत्रका ऩमयटकीम सम्बावना 

वोकेका स्थानहरुको ऩवहचान गनुय, ऩमयटकीम दृवष्टकोणरे ववकास गनुयऩने आवश्मक ऩवुायधायहरुको वायेभा अध्ममन गनुय, 

स्थानीम यहनसहन, सॊस्कृलत, चारचरन, ऩयम्ऩयाहरु, धालभयक साॉस्कृलतक य ऩमायवयणीम अवस्थाको वायेभा अध्ममन गयी 

ऩमयटकीम आकषयण गने स्थानको रुऩभा ववकास गनय के के गनय सवकन्छ बनेय अध्ममन गयी सोही अनरुुऩ रगानी गदै 

जानकोको रालग भागयदशयन गनुय नै मस गरुुमोजनाको भखु्म उद्देश्म यहेकोछ । 
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कामयकायी सायाॊश 

मोजनाको नाभ भालरका गाउॉऩालरका म्माग्दीको ऩमयटन ववकास गरुुमोजना 
मोजना अवधी आ.व. २०७५/०७६ देखी आ.व. २०८०/८१ 
दीघयकालरन सोच आगाभी ऩाॉच वषयभा भालरका गाउॉऩालरका लबत्र सभदुामभा आधारयत, सभावेशी, सॊयऺणभखुी य दीगो 

ऩमयटन ववकास प्रवधयन य व्मवस्थाऩनको नभनुा गन्तब्मको रुऩभा ववकलसत हनुेछ । 
मोजनाको रक्ष्म सभदुामभा आधारयत ददगो ऩमयटन व्मवस्थाऩन य ववकासको भाध्मभवाट जैववक ववववधता, धालभयक 

एवॊ साभाजजक साॊस्कृलतक सम्ऩदाहरुको सॊयऺण अहभ मोगदान ऩगु्नकुा साथै गाउॉऩालरकाका 
स्थालनम सभदुामहरुको जीवनस्तयभा सधुाय ल्माई स्थानीम अथयतन्त्रभा सहमोग ऩमुायउने । 

मोजनाका उद्दशे्महरु १. आन्तरयक तथा वाह्य ऩमयटन प्रफयधन गरय स्थानीम सभदुामका भालनसहरुको जीवनस्तयभा   
सधुाय ल्माउने । 

२. स्थानीम करा, सॊस्कृलतको सॊयऺण य व्मवसावमकयण गनयको रालग सहमोग गनुय, 
३. ऩमयटन ववकासका रालग उऩमकु्त य वातावयण भैत्री बौलतक ऩवुायधायहरु लनभायण य ववकासको 

रालग सहमोग ऩयुाउन,ु 
४. स्थानीम रुऩभा यहेका भौलरक तथा हस्तकरा सम्वन्धी व्मवसामहरुको सॊयऺण तथा प्रचाय 

प्रसायका रालग वजाय ववस्ताय गनय सघाउ ऩमुायउने । 
५. मस गाउॉऩालरकाका ऺेत्र लबत्र आलथयक ववकासका सम्बावनाहरुराई उजागयगने, 

प्रभखु यणलनलतहरु १. ऩमयटनराई दीगो आलथयक ववकासको भेरुदण्डको रुऩभा ववकस गने 
२. ऩमयटन गन्तब्म, उत्ऩादन तथा आमआजयनका कृमाकराऩहरुको ववकासभा जोड ददने 
३. ववलबन्न लनकामहरु सॊग सभन्मव, सहकामय य साझेदायीको अवधायणा ववकास गने 

प्रभखु कामयक्रभ ऺते्रहरु १. सॊस्थागत शसुासन तथा ऺभता अलबवदृ्दी 
२. उत्ऩादन तथा आमआजयनका कृमाकराऩहरुभा वदृ्दी 
३. ऩमयटन प्रवधयनका रालग भानववम सॊसाधनको ववकास य ऩरयचारन 
४. वातावयण तथा सॊस्कृलत भैत्री बौलतक ऩवुायधायहरुको ववकास ववस्ताय तथा स्तयोन्नती 
५. वजारयकयण तथा प्रवधयन 
६. जैववक, साॊस्कृलतक, धालभयक, ऩयुाताजत्वक य ऩमयटवकम सम्ऩदाहरुको दीगो सॊयऺण तथा प्रवधयन 

ऩरयभाणात्भक रक्ष्महरु 

 रक्ष्म / सचुकहरु आधाय वषय तथ्म आ.व २०७९/८० 
ऩमयटक आगभन (आन्तयीक) 2000 30000 
ऩमयटक आगभन (वाह् म) 700 10,000 
ऩमयटक वसाई अवलध  
(आन्तयीक) 

3 7 

ऩमयटक वसाई अवधी (फाह् म) 2 5 
आन्तयीक ऩमयटक खचय (दैलनक) 1500 3000 
फाह् म ऩमयटक खचय (दैलनक) 2500 5000 
ऩमयटनवाट शृ्रजजत योजगायी 6 500 
प्रत्मऺ योजगायी 8 200 
अप्रत्मऺ योजगायी 0 300 
ऩमयटकीम होटर, रज य होभस्टे 10 200 



 

 
 

आधायबतु वेटय / वेटे्रस्ट तालरभ प्राप्त 
जनशजक्त 

2 100 

टुय गाईड 6 20 
आधायबतू कुवकङ 2 50 
होभस्टे व्मवस्थाऩन 0 100 
आधायबतू बाषा तालरभ 0 20 
हस्तकरा ववक्री केन्र ऩसर 0 1 
साॉस्कृलतक / जातीम सॊग्राहरम 0 2 
ऩमयटन सूचना केन्र 0 3 
गाउॉ ऩमयटन गरुुमोजना 0 1 
ऩमयटनफाट प्राप्त हनुे याजश्व 0 700000।- 

 

  



 

1 

 

ऩरयच्छेद १: ऩरयचम 

१.१ ऩषृ्ठबभूी 

नेऩार ववश्व भानजचत्रभा सानो देश बएऩलन महाॉ धेयै बौगोलरक ववववधता य पयक पयक हावाऩानी ऩाईन्छ । पयक 
हावाऩानी य बगूोरभा धेयै प्रकायका जातजाती, बाषा, धभयसॊस्कृलत, चारचरन य यीलतरयवाजराई आत्भसाथ गने 
सभदुामहरुको वसोवास यहेको छ । नेऩारभा कुनै ऩलन त्मस्तो ऺेत्र छैन जहाॉ एकर बाषा धभय य सॊस्कृलत यहेको होस 
। नेऩारको जनगणना २०६८ अनसुाय १२६ जातजाती य १२३ प्रकायका बाषाहरु यहेको ऩाईन्छ ।त्मसयी नै मस 
भालरका गाउॉऩालरकाभा ऩलन भगय, वाहनु, ऺेत्री, गरुुङ्ग, दभाई, काभी, साकी, थकारी, नेवाय, रगामतका जातीहरुको 
वसोवास यहेको छ । भगयको आफ्नै भातबृाषा यहेको मस स्थानभा सवै जातजातीरे आ – आफ्नै प्रकायका चाडऩवयहरु 
भान्ने य सॊस्कृलत अवरम्वन गने गयेका छन ्।ववशेष गयी सभाजभा फसोफास गने अनेक जातजालत य धभय सॊस्कृलत एवभ ्
ऩयम्ऩया भान्ने भालनसहरु ऩायस्ऩरयक सद्भाव, सहमोग य ससुम्फन्ध कामभ गनय सदा तत्ऩय यहन्छन ्| जनुसकैु बाषा वा धभय 
सॊस्कृलत भान्ने बए ऩलन हाभी एक अकायको सम्भान य आदय गने आभ नेऩारी सॊस्कृलत महाॉ ऩलन देख्न ऩाईन्छ । 

म्माग्दी जजल्रा प्राकृलतक धालभयक, ऐलतहालसक ववववधताको धलन जजल्रा हो।बौगोलरक, प्राकृलतक, धालभयक, सास्कृलतक, 
बावषक य जालतम ववववधता मस जजल्राको भखु्म लफशेषता हो।मस जजल्राभा धौरालगयी सेन्चयुी ऩदभागय, ऩजश्चभ धौरागयी 
ऩदभागय, धौरालगयी आइसपर ऩदभागय, गरुयरा ऩदभागय, अन्नऩणुय चवक्रम ऩदभागय, अन्नऩणुय धौरालगयी साभदुावमक ऩदभागय, 
फे्रन्च ऩास, धम्ऩसुऩास, वहडन भ्मारी जस्ता ऩमयटवकम स्थर य ऩैदर भागयहरु यहेका छन। त्मसैगयी जरलफधतु रालग 
उऩमकु्त म्माग्दी, कारीगण्डकी, नददका साथै यघगुॊगा, लभरयस्ती, रुप्से जस्ता अनेकौ खोराहरु, लफलफधता मकु्त प्राकृलतक 
सम्ऩदाहरु, जजल्राको वहभारी तथा ऩहाडी जॊगरभा ऩाईने रारीगयुाॉस एवभ ऩाॉचऔरे, मासायगमु्फा, सगुन्धवार, जटाभसी , 
लनयभसी, वटभयु, लसजल्तभयु, रौठसल्रा जस्ता औसलधजन्म भहत्वऩणुय जलडफवुटहरु य भहत्वऩणुय फनस्ऩलत अगेरी, रोक्ता, 
चाल्ने लसस्नो जस्ता गैयकाष्ठ वन ऩैदावायहरु रगामतका मस जजल्राका भखु्म बौगोलरक, प्राकृलतक, साॊस्कृलतक, 
ऐलतहालसक य ऩौयाजणक ववशेषताहरु हनु। 

भगय जालतको फाहलु्मता यहेको मस जजल्राभा ब्राभण, ऺेत्री, लफश्वकभाय, दजॉ, छन्त्मार, चभयकाय, ठकुयी, नेवाय, गरुुङ्ग, 
थकारी, वकसान ताभाङ, सन्मासी/दशनाभी, भसुरभान जस्ता जातजातीहरुको फलसवास बएको हनुारे म्माग्दीभा उत्ऩत्ती 
बएको भगय, छन्त्मार सभदुामको ऩखु्मौरी नाच, थारीनाॉच, घोडेनाॉच, नेवाय सभदुामको हनभुान, जोगी, राखेनाॉच, ब्रभण 
ऺेत्रीको चडु्का बजन रगामतका नाॉचहरु तथा नेवाय, थकारी, छन्मत्मार, लफश्वकभाय रगामतका जातजातीका बेषबसुाहरु 
सभेत ऩमयटकीम आकषयक फन्न सक्दछन। 

१.२ गाउॉऩालरकाको सॊजऺप्त ऩरयचम 

भालरका गाउॉऩालरका म्माग्दी जजल्राभा यहेका ६ वटा स्थानीम लनकाम भध्मे एक हो । नऩेारको ऩनुसंयचना हनुबुन्दा 
अगाडीका तत्कालरन ६ वटा गा.वव.स हरु (लनस्कोट, रुभ, ओखयवोट, देववस्थान, दयवाङ य ववभ) लभरेय ७ वडा 
सवहतको मो गाउॉऩालरका वनेको छ । मसको लसभाना ऩवुयभा यघगुॊगा य भॊगरा गाउॉऩालरका ऩजश्चभभा वाग्रङु जजल्रा 
उत्तयभा धवरालगयी गाउॉऩालरका दजऺण भॊगरा गाउॉऩालरका य वाग्रङु जजल्रा सॉग जोलडएको मस गाउॉऩालरकाको कुर 
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ऺेत्रपर 147 वगय वक.लभ. यहेको मस भालरका गाउॉऩालरका ववश्व भानजचत्रभा २८ लडग्री २५ लभनेट उत्तयी अऺाॊश देजख 
२८ लडग्री ४२ लभनेट उत्तयी अऺाॊश सम्भ सम्भ य ८३ लडग्री २५ लभनेट ऩूववय देशान्तय देजख ८३ लडग्री ४१ लडग्री ऩूववय 
देशान्तय सम्भ सम्भ पैलरएको छ । कुर ऺेत्रपर भध्मे ६0% बबुाग जॊगररे य 8.98% वटु मान तथा चयण ऺेत्ररे 
२५% खेतीमोग्म जभीन य  ६.०२% अन्म ऺेत्र यहेको देजखन्छ । मस गाउॉऩालरकाको जनसॊख्मा १९४५९ यहेकोभा 
भवहरा ५४ %, ऩरुुष ४६% छ । भखु्मरुऩभा भगय सभदुामको वसोवास यहेको मस गा.ऩा भा वाहनु, ऺेत्री, गरुुङ, 
नेवाय, दभाई, काभी, साकी रगामतका जातजातीहरुको वसोवास यहेको छ। मस गाउॉऩालरकाको भखु्मवारीको रुऩभा 
आर,ु कोदो, भकै, धान, जौ, पाऩय  उत्ऩादन हनुे गदयछ । मस ठाउॉका भालनसहरुरे जनै ऩजुणयभा, हयेरो भेरा, दशैं, 
लतहाय, भाघे सॊक्रान्ती, साउने सक्रान्ती, उधौरी, उबौंरी, ल्होसाय, तीज, कृष्णाष्टभी, पागऩुजुणयभा, चैतेदशैं रगामतका 
चाडऩवयहरु भनाउने गदयछन ् । अलधकाॊश वस्तीभा नेऩारी बाषा फोल्ने बएऩलन भातबृाषाको रुऩभा भगय बाषा बाषा 
चरनचल्तीभा यहेको छ । महाॉ वसोवास गने व्मजक्तहरुरे भखु्मतमा वहन्द,ु वौद्द, वक्रजश्चमन धभय प्रलत ववश्वास गदयछन ्बन े
ऩूजाआजाका रालग ववलबन्न स्थानहरुभा भठभजन्दय, गमु्वा, चचय, थानहरु य भेरा राग्ने स्थानहरु यहेका छन ्। 

भालरका गाउॉऩालरकाभा ७ वटा वडाहरु यहेका छन ्। ती सवै वडाहरुभा सघन वसोवास बएका वस्तीहरु य छरयएय 
यहेका वस्तीहरु यहेका छन ्। मस गाउॉऩालरकाभा यहेका भखु्म भखु्म सघन वस्तीहरु वववयण लनम्नानसुाय यहेको छ । 

तालरका नॊ. १ भखु्म वजस्तहरुको वववयण 

क्र.स वाडय नॊ भखु्म भखु्म वस्तीहरु 

१. वाडय नॊ १ – लनस्कोट कोदारीवाङ्ग, हास, साउदी, जखप्ती, रयठीचौय, घोसॉ, भहयवाङ्ग, 
दायफोट, केया, गाउॉपाॉट, खवाङ्ग, सेन्जकुखोरा, ओखयफोट 

२. वडा नॊ २, रुभ ऩल्रो ववरवाङ, फेशी, सेयेधाया, खवाङ, दायखोरा, धरुवाङ्ग, 
येगाउॉ, ऩन्थोक, भोहयलछभेक, ताभेङ, धायाऩानी, लडरॊवाङ, 
करात, घतॉथोक, काभीलछभेक, योकाथोक, नभार, फेरी, 
जेभ, ऩरुवाङ 

३. वडा नॊ ३ , रुभ 
(डाडाॉगाउॉ) 

रकुीसऩाय, सधुायखार, वकवटनी, सागेओखयफोट, लसस्ने 
खतेन, सेकरङु, डाॉडागाॉउ, अददबाया,  

४. वडा नॊ ४, ओखयवोट पुरफायी भहलबय, भजट्खना, दासवाङ, डाॉडाकटेयी, च्मयुीफोट, 
लसस्नेयी खवाङ, छाऩ, लछऩलछऩे, ओखयफोट, भहटौका 

५. वडा नॊ ५, देववस्थान जगु्जा, याजदाङ, भगयदाङ, घरयथोक, रुन्भा, थाऩाचौय, गजयया 

६. वडा नॊ ६, दयवाङ्ग दयवाङ्ग, उऩल्रो दयवाङ्ग, ढाॉडखकय , राभेरे खोरयमा, तारवाङ्ग, 
यातोढुङ्गा, दखुवेुसी, वहरीछऩरी, ऩवुयगाउॉ, धलुफफोट दखु,ु 
फास्कोट दखु,ु गोगनऩानी, ददच्माभ, कापरडाॉडा 

७. वडा नॊ ७, ववभ वाइन्नापाॉट, डाडागाउॉ,तल्रोगाउॉ, नौभाने ,धनुत 

स्रोत : गा.वव.स. हरुको वस्तगुत वववयण 2067 

 



 

3 

 

१.३ गरुुमोजनाको उरे्द्श्म 

नेऩार गाउॉ नै गाउॉरे बरयएको प्राकृलतक रुऩभा भनोयभ स्थानहरुरे बरयऩणुय देश हो । ऩमयटनको कुया गदाय लफजत्तकै 
नेऩारभा ग्राभीण ऩमयटन ववकासको कुया सवैबन्दा अगाडी आउॉछ । ऩमयटन बनेको फहआुमालभक ऺेत्र ओगटेको 
व्मवसाम हो । कुनै ऩलन कामयको शरुुवात गनुयबन्दा ऩवहरा त्मस कामय सॉग सम्वजन्धत सम्ऩणुय ऩऺको अध्ममन गनय 
जरुयी हनु्छ । त्मस्तै भालरका गाउॉऩालरकाको ग्राभीण ऩमयटन ववकास गनयको रालग गाउॉऩालरका लबत्रका ऩमयटकीम 
सम्बावना वोकेका स्थानहरुको ऩवहचान गनुय, ऩमयटकीम दृवष्टकोणरे ववकास गनुयऩने आवश्मक ऩवुायधायहरुको वायेभा 
अध्ममन गनुय, स्थानीम यहनसहन, सॊस्कृलत, चारचरन, ऩयम्ऩयाहरु, धालभयक साॉस्कृलतक य ऩमायवयणीम अवस्थाको वायेभा 
अध्ममन गयी ऩमयटकीम आकषयण गने स्थानको रुऩभा ववकास गनय के के गनय सवकन्छ बनेय अध्ममन गयी सोही अनरुुऩ 
रगानी गदै जानकोको रालग भागयदशयन गनुय नै मस गरुुमोजनाको भखु्म उद्देश्म हो । मसको साथै 

१. आन्तरयक ऩमयटनको प्रफयदनको रालग उऩमकु्त स्थरहरुको ऩवहचान गनुय, 
२. स्थानीम करा, सॊस्कृलतको सॊयऺण य व्मवसावमकयण गनयको रालग सहमोग गनुय, 
३. ऩदभागयहरुभा उऩमकु्त बौलतक ऩवुायधायहरु लनभायण य ववकासको रालग सहमोग ऩयुाउन,ु 
४. स्थानीम रुऩभा यहेका भौलरक तथा हस्तकरा सम्वन्धी व्मवसामहरुको सॊयऺण गने, 
५. मस गाउॉऩालरकाका ऺेत्र लबत्र आलथयक ववकासका सम्बावनाहरुराई पयावकरो ऩाने, 
६. स्थालनम लनकाम भापय त ऩमयटन ऺेत्रभा रगालनका रालग भागय प्रशस्त गने, 
७. ऩमयटवकम सम्ऩदा तथा उत्ऩादनहरुको ववकास य प्रफयर्द्नका भाध्मभवाट स्थालनम सभदुामको जीवनोस्तयभा सधुाय 

गनुय, 

१.४ मोजना तजुयभा लफलध तथा प्रकृमा 

मस ऩमयटन ववकास गरुुमोजना लनभायण गने क्रभभा भखु्म रुऩभा प्रायजम्बक तथ्माङ्कहरु सॊकरनभा जोड ददईएको लथमो । 
सन ्२०१३ भा जजल्रा तहको ऩमयटन ववकास गरुुमोजना लनभायण बएको ऩाईमो ।अवहरेको वतयभान याज्मको सॊयचना 
फभोजजभ सो स्थानीम सयकायरे आफ्नो बौगोलरक ऺेत्रलबत्र ववलबन्न वकलसभका कामयहरु गनयको रालग प्रमास गरययहेको य 
सो भध्मे ऩमयटन लफकास सम्फन्धी कामयकहरु गनयको रालग गरुुमोजना वनाई क्रभश कामायन्वमन गदै राने उद्देश्मरे मो 
ऩमयटन ववकास गरुुमोजना तमाय गरयएको हो । मो ऩमयटन ववकास गरुुमोजना तमाय गदाय 

१. गाउॉऩालरकाको प्रत्मेक वाडयहरुभा गई लनवायजचत जनप्रलतलनलधहरु, सभाजसेवीहरु, सभदुामका अगवुा व्मजक्तहरु, 
ववद्यारमका प्र.अ हरु सॉग छरपर तथा अन्तयवक्रमा गयी तथ्माङ्कहरु सॊकरन गरयएको, 

२. तथ्माङ्क सॊकरन गनुय अगाडी गाउॉऩालरका अध्मऺ, उऩाध्मऺ, प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत सॉग वपल्ड रेबरफाट 
सॊकरन गरयने तथ्माङ्कहरुको वायेभा छरपर गरयएको, 

३. बौगोलरक सूचना प्रणारी ववऻको सहमोगभा आवश्मक श्रोत नक्साहरु तमाय गरयएको, 
४. ऩमयटन ऺेत्रभा काभ गयेका ववऻहरुको सहमोगभा प्रायजम्बक प्रलतवेदन तमाय गरयएको, 
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५. प्रायजम्बक प्रलतवेदनराई गाउॉऩालरकाका जनप्रलतलनलधहरुको ववचभा प्रस्ततु गयी छुटेका कुयाहरुको वायेभा याम 
सल्राह य सझुावहरु सॊकरन गरयएको,  

६. श्रोत साभाग्रीको रुऩभा जजल्रा तहको ऩमयटन ववकास गरुुमोजना, ऩमयटन सूचना केन्रफाट प्राप्त व्रोसय, ववलबन्न 
अनराईन तथा ऩलत्रकाभा प्रकाजशत साभाग्रीहरुराई सभेत सन्दबय साभाग्रीको रुऩभा प्रमोग गरयएको, 

७. प्राप्त सझुावहरुराई सभेटी अजन्तभ प्रलतवेदन तमाय गयीएको ।  

१.५ ऩमयटन मोजनाको ढाॉचा 

मस ऩमयटन मोजनाराई ४ ऩरयच्छेदभा ववबाजन गरयएको छ । ऩरयच्छेद १ भा गाउॉऩालरका ऺेत्रको ऩषृ्ठबलूभका साथै 
गाउॉऩालरका सॊजऺप्त ऩरयचम, गरुुमोजनाको उरे्द्श्म, मोजना तजुयभा ववलध प्रकृमा य ऩमयटन मोजनाको ढाॉचा मस ऩरयच्छेदभा 
व्माख्मा गरयएकोछ ।   

ऩरयच्छेद २ भा गाउॉऩालरका ऺेत्रको ऩमयटन ववकासको ववद्यभान जस्थलत प्रस्ततु गरयएको छ जसभा ऩमयटन ववकासको 
हारको अवस्थाको वायेभा चचाय गरयएको छ । जस अन्तयगत ऩमयटकीम आकषयणका प्राकृलतक तथा वातावयणीम 
सम्ऩदाहरु साॊस्कृलतक, धालभयक, ऐलतहालसक, ऩयुाताजत्वक सम्ऩदाहरु, सॊग्रहारमको वववयण, ऐलतहालसक वकल्रा य 
दयवायहरु, भखु्म दृश्मावरोकन गनय सवकने स्थानहरु, हारको वजाय अवस्था, ऩवुायधायहरु, ऩमयटन ववकसभा सॊरग्न 
सॊस्थाहरु य हारसम्भ गरयएका प्रमासहरु, ऩमयटवकम कृमाकराऩहरु य ऩमयटन ऺेत्रसॊग सम्वजन्धत सवार अवसय तथा 
चनुौलतहरुको वायेभा मस ऩरयच्छेदभा  ववश्लषेण गरयएको छ ।    

ऩरयच्छेद नॊ. ३ भा ऩमयटन मोजनाको सोच, रक्ष्म य उरे्द्श्म अन्तयगत भालरका गाउॉऩालरका ऺेत्रको आगाभी ५ वषयका 
रालग तमाय गरयन ेऩमयटन मोजनाको सोच, रक्ष्म, उद्देश्म, अऩेजऺत उऩरव्धीहरु, प्रभखु यणलनतीहरु भखु्म कामयक्रभका 
ऺेत्रहरु य भखु्म वक्रमाकराऩहरु प्रस्ततु गरयएकोछ ।   

ऩरयच्छेद ४ भा मोजना कामायन्वमन, अनगुभन य भलु्माङकन अन्तयगत ऩमयटन मोजना तजुयभाको कामायन्वमन, स्रोत 
व्मवस्थाऩन य अनगुभन तथा भूल्माङ्कनका ववलधहरु य कामयक्रभ, फजेट तथा जजम्भेवायी सवहतको तालरका/ फे्रभ प्रस्ततु 
गरयएको छ ।  मोजनासॉग सम्फजन्धत अनसूुचीहरु मोजनाको अजन्तभ खण्डभा सभावेश गरयएको छ ।  
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ऩरयच्छेद २:ऩमयटन ववकासको हारको अवस्था 

२.१ ऩमयटकीम आकषयणका सम्ऩदाहरु: 

२.१.१ प्राकृलतक तथा वातावयणीम सम्ऩदाहरु 

जभीन 
मस गाउॉऩालरकाको कुर ऺेत्रपर 14898.52 हेक्टय यहेकोभा बउुऩमोगको अवस्था लनम्नानसुाय यहेको छ । 

तालरका नॊ. २: प्राकृलतक तथा वातावयणीम सम्ऩदाहरुको वववयण 

क्र.स जभीनको प्रकाय ऺते्रपर (हेक्टयभा) प्रलतशतभा 
१. कृवष 3871.48 25.98 
२. फन 9060.19 60.81 
३. झाडी फटु्यान 482.91 3.24 
४. चयन ऺेत्र 855.58 5.74 
५. चट्टानी ऺेत्र 6.38 0.04 
६. नदी वकनाय 26.93 0.18 
७. फारवुा ऺेत्र 122.35 0.82 
8. तार ऩोखयी 3.00 0.02 
9. लबय, ऩवहयो 469.70 3.15 

श्रोत् साभदुावमक वन उऩबोक्ता सभहुहरुको अनगुभन तथा भलु्माङ्कन प्रलतवेदन २०७३/७४, जजल्रा फन कामायरम म्माग्दी 

भालथ उल्रेजखत जभीनको प्रकायहरुको अध्ममन गदाय सभेत मस गाउॉऩालरकाको बौगोलरक ववववधता तथा प्राकृलतक 
श्रोतको अवस्थाको वायेभा स्ऩष्ट हनु भद्दत ऩगु्ने देजखन्छ । 

जॊगर 
मस गाउॉऩालरकाको कुर बबुागको ६0% बबुाग जॊगररे य 8.98% वटु मान तथा चयण ऺेत्ररे ओगटेको ऩाईन्छ 
जसभध्मे 38 वटा साभदुावमक वनहरु यहेको य लतनरे कुर 9060.19 हेक्टय ऺेत्रपर ओगटेको छ ।वाॉकी फन 
ऺेत्रभा यावष्डम वन यहेकोछ । अलधकाॊश ऺेत्र घाॉसे भैदान तथा चयन ऺेत्र यहेकारे ऩशऩुारन व्मवसामको रालग उऩमकु्त 
यहेकोछ । साथै मस गाउॉऩालरका लबत्रका ऩदभागयहरुको अलधकाॊश ऺेत्र जॊगरको भागय बएकारे जङ्गरी जनावय, 
चयाचरुुङ्गी, जलडवटुी तथा वनस्ऩलतहरु, देख्न ऩाईन्छ । दृश्मावरोकनाका रुऩभा भनोयभ स्थान हरु भालरकाधयुी, सोरे 
डाॉडा, दह धयुी, हप्राङ डाॉडा, दयु रेक, वकटेनी डाॉडा, गपुा धयुी, जस्ता स्थानहरु ऩने य लत स्थानहरुवाट भाछाऩचु्रे, 
अन्नऩणुय, धौरालगयी, लनरलगयी रगामतका वहभशृ्रॊखराहरुको दृश्मावरोकन साथै म्माग्दी जजल्राका सालफकका केही 
गा.लफ.स. हरु य ऩवयत फाग्रङु्गका केवह ब-ूबागहरुको दृश्मावरोकन गनय सवकन्छ । 



 

6 

 

मस गाउॉऩालरका ऺेत्रभा बएका जॊगरहरु भध्मे ववशेष गयी 
स्मानोचरुी धयुी, सोरेडाडाॉ, सरुी, ऩटकनी, सागवायी, भचु ुयरा, 
भालरका वन, दजुम्सरेक, कुकुयखोरयमा, दयुरेक, कारडाडाॉ, 
पाऩयखोरयमा, ऩाखाऩानी वन आदीभा वसन्त ऋतभुा ४ /५ 
प्रकायका गुॉयासहरु पुरेको देख्न सवकन्छ । त्मस्तै मस 
गाउॉऩालरकाको अलधकाॊश ऺेत्र जॊगर, वटु मान तथा ऩाखोवायीरे 
ढावकएकोरे ऩशऩुारनको रालग हेऩऩुातर, याभगोठ, दहगजजयङ, 
यालनफास, यसयु, सयफायी वायण्डे, जचते्रघय, गोफनॉ, धायखकय , 
बेडायगोठ, गाईखकय , नालगढारा, सोवायङ्ग, दजुम्सरेक, गाभखकय , कुकुय खोरयमा, स्माजन्जवाङ्ग खकय , आगोपुक्ने, तारफोट, 
लसभ खकय , वहउदे खकय , नमाफन, देउयारी खकय , चेम्फाङ्ग खकय , गजावाङ्ग, नागी खकय  जस्ता स्थानहरु प्रलसर्द् यहेका छन ्
। 

जर 
मस गाउॉऩालरकाभा यहेका ऩानीका भखु्म स्रोतहरुभा म्माग्दी खोरा, दखु ुखोरा, दरेुक खोरा, फेरी खोरा, खहये खोरा, 
भयाङ्ग खोरा, दाङ्ग खोरा, दाजङु्ग खोरा, रगामतका खोराहरु यहेका छन ्। 

वोटववरुवा तथा वनस्ऩलत 
मस गाउॉऩाराकभा ववशेष गरय जचराउने̧  सल्रा¸ ओखय¸ कटुस¸ लतजु̧  उत्तीस¸ पराॉट¸ खस्रु̧  फाॉझ¸ ऩाङ्ग्ग्रा¸ टुनी¸ गयुाॉस¸ 
काउरो¸ गावा¸ ऩैमौ¸ जझगनु̧  वय¸ वऩऩर¸ सलभ¸ कापर¸ भौवा¸ लसभर¸ रेकसल्रा¸ जाभनु, गमुरो, वाॉसआदी जातका 
वनस्ऩतीहरु ऩाईन्छन । 

जडीवटुी 
मस गाउॉऩालरकाको जॊगर, वटु् मान तथा झाडी ऺेत्रभा रोक्ता, अल्रो, जचयाईतो, सनुगाबा, सगुन्धवार, यामाउ, जशराजीत, 
रौठसल्रा, फनतरुर, सगुन्धकोकीरा, तालरसऩत्र, कटुकी, तेजऩत्ता,दारवजचनी, केतकुी, चावो, ओखय, मससायगमु्वा, 
वटभयु, ऩॉचऔरे, कुरयरो, डारेचकु, ओखय, सत्तवुा, रौठसल्रो, कुरयरो, वनतरुर, जटाभसी, फोधो, लफष, गजुचच्माउ, 
अभसृो, मासायगमु्फा, लनयभसी, टुसा, लनउयो, ढकामो आदी जलडवटुीहरु ऩाईन्छ । 

स्तनधायी जनावयहरु 
मस गाउॉऩालरकाको जॊगर ऺेत्रभा जचतवुा, भगृ, बार,ु घोयर, झायर, व्वाॉसो, फनववयारो, यतवुा, स्मार, फ्माउयो, 
भरसाप्रो, न्माउयी भसुा, वाॉदय,  आदी जॊगरी जनावयहरु ऩाईन्छन ्। 

चयाचरुुङ्गीहरु 
भनुार, डापे, चीर, लगद्द, कालरज, काग, न्माउरी, कोईरी, फौडाई, ढुकुय, जचत्रा, सगुा, बॉगेया, गौंथरी, वपस्टो, जयेुरी, 
राभऩचु्रे, कोकरे, यानीचयी, बराई, धोववनी, आदी चयाचरुुङ्गीहरुको वासस्थान यहेको छ । 
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ऩतुरी 
मस गाउॉऩालरका ऺेत्रभा कागती ऩतुरी, गौंथरीऩचु्रे ऩतुरी, सेतो ऩतुरी, सेतो धके ऩतुरी, कैरो ऩतुरी आदी ऩतुरीहरु 
ऩाईने गदयछन ्। 

भाछा 
मस ऺेत्रभा वग्ने खोरा तथा नदीहरुभा लफबन्न प्रजातीहरुका भाछाहरु जस्तै शहय भाछा, चचु्चे वाभ भाछा, असरा भाछा, 
कत्रे भाछा, गडेराभाछा, फदुनुा भाछा, पगटेभाछा, गदुॊभाछा, यहभुाछा, फाघी भाछा, चेऩाभाछा, याजफाभ भाछा ऩाईने 
गदयछन ्। 

सयीसऩृहरु 
सऩय, धाभन, हयेउ, ओयीगाॉठे, वहभारी कारो सऩय, छेऩायो, भाउसरुी, भ्मागतुा, खसेभ्मागतुा जस्ता जीवहरु ऩाईने । 

२.१.२ साॉस्कृलतक सम्ऩदाहरु: 
भखु्म भखु्म चाडऩवयहरु 

मस गाउॉऩालरकाभा भखु्मतमा वहन्द,ु वौर्द् तथा वक्रजश्चमन धभय भान्ने सभदुामहरु / व्मजक्तहरु यहेकोरे आफ्नो आफ्नो धभय 
य सॊस्कृलत अनसुायका चाडऩवयहरु भनाउन ेगदयछन ्। चाडऩवयहरुराई रजऺत गयी ववलबन्न वकलसभका भेराहरु आमोजना 
गने ऩलन गदयछन ्।मस्ता भेराहरुराई अलर व्मवजस्थत य लनमलभत गनय सके आन्तयीक ऩमयटन ऩवयर्द्यनभा ठूरो टेवा ऩगु्ने 
देजखन्छ । गाउॉऩालरका ऺेत्रभा भनाईने भखु्म भखु्म चाडऩवयहरु य भेराहरु मसप्रकाय यहेका छन ्। 

 तालरका नॊ. ३: भखु्म भखु्म चाडऩवयहरुको वववयण 

क्र.स भखु्म भखु्म चाडऩवयहरु चाडऩवय ऩने / भनाईन ेसभम लफशेषताहरु 
१ दशैं असोज / कालतयक भठ भजन्दयहरु लसगाने, धालभयक ववलध ऩवुयक देवीको ऩजुा 

अचयना गने, 
वहन्द ु सॊस्कृलत अनसुाय भान्मजनहरुफाट टीका, जभया य 
आजशवायद ग्रहण गने 

२ लतहाय असोज / कालतयक दाजबुाईरे दददी फवहनीफाट सप्तयङ्गी टीका तथा आजशफायद 
लरने / ददन े
देउसी , बैरो कामयक्रभ सवहत भनोयन्जनऩणुय तयीकारे 
भनाईने 

३ भाघेसक्रान्ती भाघ तरुर / चाकु खाने, भाघेसक्रान्तीको उऩरक्ष्मभा 
भेराहरुको आमोजना गरयने । 

४ भालरका ऩजुा फैशाख, जेष्ठ, बाईऩजुा भलनकाॊऺा ऩयुा हनुे जनववश्वास  
५ जनै ऩजुणयभा साउन / बदौ जनै ऩजुणयभाको ददन फयाह ऩजुा गरयने, नौरी वयाहभा भेरा 

राग्ने, ठाउॉठाउॉभा भेराहरु आमोजना गयी भनाईने । 
६ तीज बदौ जशव भजन्दयहरुभा ऩजुाअचयना, भवहराहरु वतय वस्ने, 

नाचगान गने, राखेनाच, भेराहरु आमोजना गने । 
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७ चैतेदशैं ऩजुा चैत्र शजक्तको स्वरुऩको रुऩभा देवी बगवतीको ऩूजा गने, 
भेराऩवयहरुको आमोजना गने 

८ हयेरो ऩजुा बदौ कृवषफारीभा योगव्माधी नरागोस बनेय ऩजुा गने, 
खेरकुद भेराहरु सॊचारन गने, 

९ साउने सक्राॊती साउन  रतुो पाल्ने, 
१० जशवयात्री भाघ / पाल्गणु जशवभजन्दयहरुभा ववशेष ऩजुा गने, फतय वस्ने, जशव धनुी 

जगाउने, बजन वकतयन गने, जशवयात्री भेरा सॊचारन हनु े
११ कुरऩजुा जेष्ठ / असाय य दशैं ववलबन्न जातजालतका कुर भजन्दय तथा थानहरुभा ववशेष 

ऩजुा आजा हनुे, 
स्रोत : वडा स्तरयम तथ्माङक सॊकरन तथा छरपर वैठक 

बेषबषुाहरु: 
मस गाउॉऩालरकाभा यहेका ववलबन्न सभदुामहरुका आ-आफ्नो ऩयम्ऩया, सॉस्कृलत य चारचरन अनसुाय पयकपयक 
बेषबषुाहरु यहेको ऩाईन्छ । भखु्म रुऩभा भगय सभदुामको फाहलु्मता यहेको मस गाउॉऩालरकाभा यहेको बेषबषुाहरु लनम्न 
छन ्। 

तालरका नॊ. 4: भखु्म बाषा य बेषबषुाहरुको वववयण 

क्र.स भखु्म सभदुामहरु बाषा य बेषबषुाहरु 
१. भगय सभदुाम बाषा: भातबृाषा भगय य फोरीचारीको बाषा नेऩारी 

ऩरुुष: खादी, बाङ्ग्ग्रा, आस्कोट य नेऩारी टोऩी  
भवहरा:  गनु्मूचोरी, घरेक य ऩटुकी 

२. गरुुङ सभदुाम बाषा: भातबृाषा गरुुङ य फोरीचारीको बाषा नेऩारी 
ऩरुुष: बोटोकछाड, ढाकाटोऩी कोट / आस्कोट खादी 
भवहरा: गनु्मोचोरी,  

३. नेवाय सभदुाम बाषा: भातबृाषा नेवायी य फोरीचारीको बाषा नेवायी / नेऩारी  
ऩरुुष: दौया सरुुवार, आस्कोट य नेऩारी टोऩी 
भवहरा:  गनु्मूचोरी य ऩटुकी (हाकुऩटासी) 

४. ब्राहभण, ऺेत्री य अन्म बाषा: नेऩारी  
ऩरुुष: दौया सरुुवार, कोट / आस्कोट य नेऩारी टोऩी 
भवहरा:  चोरो, साडी 

स्रोत : वडा स्तरयम तथ्माङक सॊकरन तथा छरपर वैठक 
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करा, सॊगीत, रोकगीत, रोककथा, वकॊ वदन्तीहरु/हस्तकरा / ऩयम्ऩयागत सीऩहरु / व्मवसामहरु 

मस गाउॉऩालरकाभा वसोवास गने लफलबन्न जातजाती तथा सभदुामहरुको आ-आफ्नै भौलरक करा, सॊगीत, सॊस्कृलत, ववश्वास, वकॊ वदन्ती य ऩयम्ऩयागत सीऩ तथा व्मवसाम 
यहेका छन ्। भगय सभदुामको वाहलु्म यहेको मस ऺेत्रभा मानीभामा, सारैजो, जशयभा पूर जस्ता रोकबाकाहरु य खेरी, सोयठी नतृ्महरु भखु्म भालनन्छन ्। 

तालरका नॊ 5: करा, सॊगीत, रोकगीत, रोककथा, ऩजुाआजाहरुको वववयण 

क्र.स वाडय भखु्म वस्तीहरु करा, सॊगीत, रोकगीत, रोककथा, ऩजुाआजाहरु हस्तकरा / ऩयम्ऩयागत सीऩहरु 
/ व्मवसामहरु 

१. वाडय नॊ १, 
लनस्कोट 

कोदारीवाङ्ग, हास, 
साउदी, जखप्ती, रयठीचौय, 
घोसॉ, भहयवाङ्ग, दायफोट, 
केया, गाउॉपाॉट, खवाङ्ग, 
सेन्जकुखोरा, ओखयफोट 

- खेरी, भारुनी नतृ्म, सोयठी नतृ्म य नौभती वाजा 
- मानीभामा, जशयभा पूर, सारैजो, 
- लसर्द् ऩजुा, फयाह ऩजुा, कराद ऩजुा (ऩालन फोराउने ऩजुा), बभेु ऩजुा 
(फालरनारी सप्रीने), देवव ऩजुा ( फैशाख 15सम्भ फाजा नफजाउने) 

- देवी भजन्दयभा दशैभा भेरा राग्ने तथा ऩखेुउरी हलतमाय ऩजु्न े

बाङ्ग्ग्रा फनु्ने, डोको, थनु्से वनुाई,  

२. वाडय नॊ २, 
रुभ 

ऩल्रो ववरवाङ, फेशी, 
सेयेधाया, खवाङ, 
दायखोरा, धरुवाङ्ग, येगाउॉ, 
ऩन्थोक, भोहयलछभेक, 
ताभेङ, धायाऩानी, 
लडरॊवाङ, करात, 
घतॉथोक, काभीलछभेक, 
योकाथोक, नभार, फेरी, 
जेभ, ऩरुवाङ 

- भारुनी नतृ्म, सोयठी नतृ्म य नौभती वाजा, मानीभामा,  जशयभा पूर, 
घोडेनाॉच,  

- कोटघय – लफजमदशैभा ऩजुा हनुे, फाइसे-चौलफसे याज्मका ऩाराभा रडाॉइभा 
छाडेका तयवाय, खुॉडा, बारा, ढार, शयुऺाकोरालग छालतभा रगाउन प्रमोग 
गरयने सय-साभानहरुको  ऩजुा गने। 

- देवी ऩजुा-  देउयारीथानभा उधौरी, उबौरी ऩवयभा ऩजुाआजागरयने। 
- भाईऩजुा – भाईथानभा चैतेदशैभा ऩञ्चफरी सवहत ऩजुागरयने तथा ऩखेुउलर 

नाच नाच्न ेप्रचरन यहेको। 
- लसद्दफाफा ऩजुा – भनकाभना ऩयुाहनुे लफस्वास, 
- जशवारम भजन्दय - भनकाभना ऩयुाहनुे लफस्वास यहेकोरे फाग्रङु फाट सभेत 

ऩजुाको रागी बक्तजनहरु आउने। 

- डोका, डारा, भोढा, 
झोरा,अल्रो कऩडा, बाॊग्रा, 
यालडऩाखी, नागासर, जस्वटय 
रगामतका हस्तकराका 
साभानहरु 
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३. वाडय नॊ ३, 
रुभ 
(डाॉडागाउॉ) 

रकुीसऩाय, सधुायखार, 
वकवटनी, सागेओखयफोट, 
लसस्ने खतेन, सेकरङु, 
डाॉडागाॉउ, अददबाया,  

- भारुनी नतृ्म, नौभती वाजा, मानीभामा, , जशयभा पूर, सारैजो जस्ता रोक 
सॊस्कृती 

- देवी भन्दय- दशैभा ऩजुाआजा हनुे 
- सयस्वती भजन्दय 

- अल्रो कऩडा, फाॉस 
लनगाराका साभानहय , 
झोरा, बाॊग्रा, याडीऩाखी, 
जस्वटय रगामतका 
हस्तकराका साभानहरु 

४. वाडय नॊ ४, 
ओखयफोट 

पुरफायी भहलबय, 
भजट्खना, दासवाङ, 
डाॉडाकटेयी, च्मयुीफोट, 
लसस्नेयी खवाङ, छाऩ, 
लछऩलछऩे, ओखयफोट, 
भहटौका 

- खेरी, सोयठी, भारुनी नतृ्म, नौभती वाजा, मानीभामा, जशयभा पूर, सारैजो 
जस्ता रोक सॊस्कृती 

- लसर्द्फयाह-  चैत्र य फैशाखभा ऩजुा गरयने, भनोकाभना ऩयुा हनुे ववस्वास, 
- भाईऩजुा – चैते दशैभा देवी भजन्दयभा ऩजुा हनुे, 
- बभेु ऩजुा – भॊलसय भवहनाभा खेलतफारी याम्रोहोस बनेय ऩजुा गरयने 
- ऩथुा ऩजुा 
 

- हदुयरो, याडीऩाखी, काम्रो, 
बाॊग्रा, झोरा 

- डोको, नाम्रो, सेख,ु सोरी, 
थनु्से, रगामतका हस्तकराका 
साभानहरु 

५. वाडय नॊ ५, 
देववस्थान 

जगु्जा, याजदाङ, भगयदाङ, 
घरयथोक, रुन्भा, थाऩाचौय, 
गजयया 

- खेरी, सोयठी, भारुनी नतृ्म, नौभती वाजा, मानीभामा, जशयभा पूर, सारैजो 
जस्ता रोक सॊस्कृती 

- देवी बगवती भजन्दय – वडा दशैभा ऩॊचौर सवहत ऩजुा गरयने 
- देउता लबय गपुा – जेष्ठी ऩणुॉभाभा ऩजुा गरयने, बाकर ऩयुा हनुे ववस्वास 
- बभेुथान ऩजुा – भॊलसय य फैशाखभा ऩजुा गरयने 
- लसर्द्ऩजुा – अषाढभा ऩजुा गरयने, 
- भाईऩजुा – चैत्र भवहनाभा ऩजुा गरयन े
- करटा देवता ऩजुा – भॊलसय भवहनाभा ऩजुा गरयने , भनोकाभना ऩयुा हनुे 

ववस्वास 

- याडीऩाखी, काम्रो, बाॊग्रा, झोरा 
- डोको, नाम्रो, सेख,ु सोरी, 
थनु्से, रगामतका हस्तकराका 
साभानहरु 

- नेऩारी कागज  

६. वाडय नॊ ६, 
दयवाङ्ग 

दयवाङ्ग, उऩल्रो दयवाङ्ग, 
ढाॉडखकय , राभेरे खोरयमा, 

- खेरी, सोयठी, भारुनी नतृ्म, नौभती वाजा, मानीभामा, जशयभा पूर, सारैजो 
जस्ता रोक सॊस्कृती 

फाॉस तथा लनगाराका साभाग्री हरु 
लनभायण, बाॉग्रा फनुाई, अल्रोकऩडा 
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तारवाङ्ग, यातोढुङ्गा, 
दखुवेुसी, वहरीछऩरी, 
ऩवुयगाउॉ, धलुफफोट दखु,ु 
फास्कोट दखु,ु गोगनऩानी, 
ददच्माभ, कापरडाॉडा 

- कारीका, भारीका, जारीका देववको उधौरी, उबौरी ऩवयभा ऩजुा 
- जशवारम भजन्दय  - जशवयत्री य लतजभा लफशेष ऩजुाआजा हनुे 
- बभेुथान 
- बगवती भजन्दय – दशैभा लफशेष ऩजा गरयने 
- धोवे धोववनी ऩजुा- ऩहयाभा ऩजुा गरयन े

फनुाई, ढाका कऩडा तथा सर 
फनुाई 

७. वाडय नॊ ७, 
लफभ 

वाइन्नापाॉट, 
डाडागाउॉ,तल्रोगाउॉ, 
नौभाने ,धनुत, 
 

- सोयठी, भारुनी नतृ्म, नौभती वाजा, मानीभामा, जशयभा पूर, सारैजो जस्ता 
रोक सॊस्कृती 

- फयाहा तार ऩजुा - उधौरी, उबौरी ऩवयभा ऩजुा, ऩश ुचौऩामराइ याम्रो हनुे 
भन्मता, तारभा ढुङ्गा हान्दा अलसना ऩछय बन्ने भान्मता, 

- जशव भजन्दय – जशवयात्रीभा भेरा राग्ने 

बाङ्ग्ग्रा, डोको, नाम्रो, स्माख,ु 
थनु्से, नाङ्ग्ग्रो, चाल्नो, डारी, 
अल्रो धागो उत्ऩादन आदी 

स्रोत : वडा स्तरयम तथ्माङ्क सॊकरन तथा छरपर वैठक
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२.१.३  भखु्म धालभयक तथा ऐलतहालसक ऩमयटवकम ऺते्रहरु 
नेऩार मसै ऩलन धालभयक, साॉस्कृलतक लफलफधतारे बरयएको देश हो । हाभी अलधकाॊश व्मजक्तहरु धभय प्रलत आस्था, श्रद्दा य 
ववश्वास गदयछौं। मस गाउॉऩालरकाका ववलबन्न स्थानभा ववलबन्न अवसयभा ऩजुा आजा गरयने 50 बन्दा वढी साना ठूरा 
धाभॉक स्थरहरु, प्राकृलतक तारहरु, झयना तथा गपुाहरु अग्रा अग्रा ऩहाडहरु यहेका छन ्। ती भध्मे ऩमयटकीम 
रुऩभा सम्बावना फोकेका य भालनसहरुको अलर वढी आवतजावत हनुे स्थरहरु लनम्न छन ्। 

१. भालरका भजन्दय 
धलभयक तथा ऩमयटवकम वहसावरे प्रशस्त सम्बावना वोकेको 
भालरका धयुी मस गाउॉऩालरकाको वडा नॊ ६ य ७ तथा 
यघगुॊगा गाउॉऩालरका ६ ऩाखाऩानीको जशयभा यहेको छ । 
सभनु्र सतहदेखी करयव ३४०० लभटय उचाईभा यहेको मस 
धयुीवाट २० बन्दा वढी वहभाशृ्रङखरा, म्माग्दीका ३५ बन्दा 
वढी गाउॉहरु समुोदम तथा समुायस्त, ३/४ प्रकायका गयुाॉस 
पुल्ने जॊगर वन्मजन्त ु तथा ऩन्छीहरुको अवरोकन गनय 
सवकन्छ । धालभयक भहत्व वोकेको मस भजन्दयभा चण्डी ऩजुणयभा,जेष्ठी ऩजुणयभा, बाईवटका य वारा चतदुयशीका 
ववशेष ऩजुाआजा तथा भेरा राग्ने गदयछ। भालरका, कालरका य जाल्ऩादेवीको भूलतय यहेको भालरका 
भजन्दयभा  सन्तान प्रालप्त, योजगायी, धन आजयन, ऩारयवारयक सखु, आददको काभना गयेय ऩजुाआजा तथा 
बाकर गदाय भनोकाभना ऩयुा हनुे ववश्वास गरयन्छ । भालरका भजन्दय सम्भ ऩगु्नका रालग वाड नॊ ७ ववभ 
हुॉदै भोटयवाटो लनभायणकामय थारनी गरयएको छ ।जसवाट ववभ गाउॉराई होभस्टे गाउॉ गन्तव्मको रुऩभा 
ववकास गरयएभा स्थानीम करा तथा सॊस्कृलतको प्रचाय प्रसाय, आन्तरयक तथा वाह्य ऩमयटन प्रवधयनभा सघाउ 
ऩगु्नेछ । मसका साथ साथै मस स्थानराई लतथयटनका रुऩभा ववकास गनय वेनी ऩरुाश्रभ टोड्के हदैु 
भालरका आउने ऩदभागय य भालरका देखी बारेवास्ने तार हदैु यातोढुॊगा (फेनी दयवाङ सडक) लनजस्कने 
ऩदभागयको ववकास गरय मस ऺते्रराई भहत्वऩणुय धालभयक लतथायटन तथा ऩमयटकीम ऺेत्रको रुऩभा ववकास गनुय 
आवश्मक यहेको छ । 

२. वयाह तार (लनष्कोट) 
मो तार भालरका गाउॉऩालरका वाड नॊ १ लनस्कोटभा 
यहेको छ।वाहै्र भवहना ऩालन यहने मस तारभा वहभारको 
प्रलतववम्व देजखने बएकोरे ऩमयटवकम रुऩरे भहत्वऩणुय 
यहेको छ । खरुा तथा पयावकरो स्थानभा यहेको मस 
तार ऩमयटकीम रुऩभा आकषयक वन्न सक्ने प्रशस्त 
सम्बावना यहेको छ । मस तारको नजजकै यहेको 
लसर्द्थान धालभयक तथा ऩमयटवकम रुऩभा भहत्वऩणुय यहेको 
छ। मस थानभा  ऩजुाआजा तथा बाकर गयेभा 
भनोकाॊऺा ऩयुा हनुे जनववश्वास यहेको छ। लनस्कोट गाउॉदेखी मस स्थानभा ऩगु्नका रालग ऩदभागय लनभायण 
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गरयएकोछ । आगाभी ददनभा वयाह तारराई आकषयक ऩमयटवकम गन्तब्मका रुऩभा ववकास गनय तार 
नजजक ऩाकय  लनभायण य नजजकै यहेको गाउॉपाॉटभा  होभस्टेहरु सॊचारन गने, मस तारको सॊयऺण तथा 
प्रवधयन गयी आन्तरयक तथा वाह्य ऩमयटकहरुराई छोटो ऩमयटन प्मकेजको रुऩभा आकषयक ऩमयटकीम 
गनतब्मको रुऩभा लफकास गनय सवकन्छ। 

३. वयाह तार (ववभ) 
मो तार भालरका गाउॉऩालरका वाड नॊ ७ ववभ यहेको छ । 
वाहै्र भवहना ऩालन यहने मस तारभा वहभारको प्रलतववम्व 
देजखन्छ । खरुा तथा पयावकरो स्थानभा यहेको मस तार 
ऩमयटकीम रुऩभा आकषयक वन्न सक्ने प्रशस्त सम्बावना यहेको 
छ। करयव आधा योऩलन ऺेत्रपरभा पैलरएको मो तारभा 
प्रजशर्द् धाभॉक स्थर भालरका भजन्दय य धौरालगयी वहभारको 
प्रलतववम्फ अवरोकन गनय सवकन्छ। सभनु्र सतहदेखी करयव 
२३०० लभटय उचाईभा यहेको तारको नजजकै फयाह थान ऩलन यहेको छ। मस तारभा यहेको जर 
फयाहको ऩजुाआजा तथा बाकर गयेभा भनोकाॊऺा ऩयुा हनुे जनववस्वास यहेको छ। मस तारको वाटो हुॉदै 
प्रलसर्द् धालभयक स्थर भालरका जाने वाटो लनभायणका क्रभभा यहेको य ववभ गाउॉराई आगाभी ददनभा होभस्टे 
गाउॉको रुऩभा ववकास गयी मस तार सॊगसॊगै नजजकै यहेका भठ भजन्दयहरुको सॊयऺण एवॊ प्रचाय प्रसाय 
गरयएभा  ऩमयटकीम ऺेत्रको रुऩभा ववकास गनय सवकन्छ । 

४. बारेवास्न ेतार (दयवाङ) 
म्माग्दी जजल्राकै ऩवहचान वोकेको भालरका गाउॉऩालरका 
वाड नॊ ६ भा यहेको एक सनु्दय य सम्बावनामकु्त 
ऩमयटकीम ऺेत्रको रुऩभा बारे फास्ने तार यहेकोछ । 
घना जॊगरको फीचभा यहेको ऩहाडफाट झने आकषयक 
झयनाको पेदीभा करयफ २२ वगय लभटय ऺेत्रपरभा 
पैलरएको मस तारको सॊयऺणका रालग ववलबन्न 
प्रमासहरु बएको ऩाईएताऩलन अझै सम्भ ओझेरभा ऩयेको 
छ। लफहानी सभमभा बारे फास्ने वकम्भदन्ती यहेको हनुारे ऩलन मसको भहत्वराई थऩ उजागय गयेको 
ऩाईन्छ। मो तारभा यहेको गल्छी य झयनारे मसको सनु्दयता फढाउनकुो साथै झयनाको आवाज य 
गल्छीरे मसराई थऩ भनभोहक फनाएको छ । मस तारको नजजकै यहेको भजन्दयभा ऩजुाआजा गदाय 
भनोकाभना ऩयुा हनुे जनववश्वास यवहआएको ऩाईन्छ। बौगोलरक रुऩभा ऩहाडको खोचभा यहेको मो तारभा 
ऩगु्ने वाटो अप्यायो यहेको य आगाभी ददनभा दखुफुाट बारे फास्ने तार हदैु भालरका भजन्दय जाने 
ऩदभागयको लनभायण, दखुखुोराभा झोरङु्गे ऩरु लनभायण, गनुयऩने देजखन्छ । 
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५. देउतालबय गपुा (देववस्थान) 

भालरका गाउॉऩालरका वाड नॊ ५ देववस्थानभा यहेको 
देउतालबय गपुा ऩमयटवकम रुऩभा भहत्वऩणुय 
ऩमयटवकम स्थरको रुऩभा यहेकोछ । गपुा लबत्र 
यहेका ववलबन्न प्रकायका आकृतीहरुरे मस गपुाराई 
थऩ आकषयक फनाएको छ । मो गपुा धाभॉक 
रुऩभा ऩनी भहत्वऩणुय यहेको हनुारे गपुाभा जेष्ठी 
ऩजुणयभाभा ववशेष ऩजुाआजा गने प्रचरन यवहआएको 
छ । महाॉ ऩजुा आजा गदाय बाकर तथा 
भनोकाभना ऩयुा हनुे जनववश्वास यहेको ऩाईन्छ । 
मस स्थानभा ऩगु्नका रालग ऩदभागयको लनभायण तथा झोरङु्गेऩरु लनभायण गरय गपुाको प्रचाय प्रसाय गनुयऩने 
देजखन्छ । 

६. सोरेडाॉडा  
मस गाउॉऩालरकाको वडा नॊ ३ रुभ य ४ ओखयफोट, भा ऩने सोरेडाॉडाभा ऩमयटकीम आकषयणको केन्रका 
रुऩभा लफकास गनय सवकने प्रशस्त सम्बावना यहेको स्थान हो । म्माग्दीको ओखयवोट, रुभ य वाग्रङुको 
तभानको लसभानाभा ऩने मस स्थानफाट म्माग्दी तथा वाग्रङु जजल्राका बबुागहरु देख्न सवकन्छ । सभरुी 
सतहदेजख करयफ तीन हजाय लभटय उचाइभा अवजस्थत मस डाॉडावाट ढकभक्क पुरेको ववलबन्न प्रजालतका 
रारीगयुाॉस, प्राकृलतक सनु्दयता, धौरालगरय अञ्चरभै सोरेडाॉडाफाट देजखने धौरालगयी, गजुाय, चयेुन, अन्नऩणुय, 
लनरलगयी, भाछाऩचु्रे रगामत आधा दजयन वहभशङृ्खरा देख्न सक्छन ्। चैत, वैशाखभा याताम्भे रारीगयुाॉस य 
ऩसु, भाघभा सेताम्भे वहउॉ देजखन्छ । गाउॉऩालरकाको केन्र दयवाङ हुॉदै वाग्रङुको ढोयऩाटन, रुकुभ हुॉदै 
योल्ऩा ऩगु्ने गरुयल्रा ऩदभागय सोरेडाॉडा हुॉदै जानऩुने बएकारे ऩलन मस स्थानराई ऩमयटवकम ऺेत्रको रुऩभा 
ववकास गनुयऩने देजखन्छ । दयवाङ, ओखयवोट, डाॉडागाउॉ, सोरेडाॉडा हुॉदै लछभेवक जजल्रा वाग्रङुको 
राम्भेरा , तभान देखी वलुतयवाङ सम्भ भोटयवाटोको ऩलुगसकेको हनुेरे मस डाॉडाराई दृश्मावरोकन तथा 
वऩकलनक स्थरको रुऩभा ववकास  गरय सोरेडाॉडाको सनु्दयता अवरोकन गनय आउने ऩमयटकराई खानेऩानी, 
शौचारम, टेन्टरगामतका ऩूवायधायको लनभायण गनुय आवश्मक यहेकोछ । 

७. दयुरेक 
म्माग्दीको भालरका गाउॉऩालरकाको रुभ य लछभेकी फागरङुको तायाखोराको लसभानाभा अवजस्थत दयुरेक 
प्राकृलतक सौन्दमयतारे बरयऩूणय रेकको रुऩभा यहेको छ।  मस रेकको चचुयुोको प्रचयु ऩमयटकीम सम्बावना 
बएऩलन आवश्मक ऩूवायधाय य प्रचायप्रचाय हनु सकेको छैन। गाउॉऩालरकाको वडा नम्फय २ रुभको 
फेरीगाउॉफाट कयीफ ऩाॉच घण्टाको दूयीभा यहेको दयुरेकफाट ववलबन्न वहभश्रॊखरा, भालरका गाउॉऩालरकाको 
अलधकाॊश बबूागका साथै भॊगरा गाउॉऩालरका य फागरङु जजल्राका ववलबन्न फस्ती सभेत देजखन्छन ्।चैत 
वैशाख भवहनाभा ४/५ प्रकायका गयुास पुल्ने मस स्थानभा ववशेष गरय नेऩारी नमाॉ वषयका ददन दयुरेकभा 
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भ्रभण जाने तथा भनोयञ्जन गने प्रचरन यहेकोछ ।साथै दयुरेकभा यहेको जशद्दवावा थानभा ऩणुॉभाको ददन 
ऩजुाआजा गदाय भनोकाभना ऩयुा हनुे ववश्वास यवहआएको ऩाईन्छ । वाग्रङुका व्राह्मण सभदुामरे ऩजुा गने 
जशवारम भजन्दय, ववजमा दशभीभा कोटघयभा देखाईने घोडेनाच, वाईसे चैववसे याज्मका ऩाराभा रडाइॉ हदुा 
छाडेका तयवाय, बारा, खडुा, ढार रगामतका साभाग्रीहरु, य रुभकै ऩवहचान वोकेको स्रेट ढुॊगाखानी 
जस्ता ऩऺहरुराई सभेटेय ऩमयटकीम आकषयणका रुऩभा रुभ गाउॉभा होभस्टे सॊचारन गरय गाउॉ गन्तव्मका 
रुऩभा ववकास गनुय आवश्मक यहेको छ । मस स्थान सम्भ ऩगु्ने ऩमयटकका रालग ऩदभागय, खानेऩानी, 
शौचारम, सत्तर रगामतका ऩूवायधायको लनभायण लनभायण गरय दृश्मावरोकन तथा वऩकलनक स्थरको रुऩभा 
ववकास  गनुय आवश्मक यहेकोछ । 
 
 

२.१.४ साॊस्कृलतक / जनजातीम सॊग्रहारमहरूको वववयण 
मस गाउॉऩालरकाभा भखु्मतमा भगय सभदुामको वसोवास बएकोरे उनीहरुरे आफ्नो करा, सॊस्कृलत, बेषबषुा, ऩखु्मौरी 
यहनसहन य ऩयम्ऩयाहरुको सॊयऺण गनयको रालग गरयएका प्रमासहरुको वायेभा सूचना सॊकरनका क्रभभा अध्ममन 
गरयएको लथमो । मस गाउॉऩालरकाको वडा नॊ ३ रुभको दयुरेकभा फाइसे-चौलफसे याज्मका ऩाराभा रडाॉइभा छाडेका 
तयवाय, खुॉडा, बारा, ढार, सयुऺाको रालग छालतभा रगाउन प्रमोग गरयने सय-साभानहरु कोटभा याजखएको त्मस्तै वाड नॊ 
६ दयवाङभा ऩयम्ऩयगत साभाग्रीहरु दखु ुगाउॉको साभदुावमक बवनभा सयुजऺत याजखएको छ । 

२.१.५ ऐलतहालसक वकल्रा, भहर/दयवाय, खॊडहय 
ऐलतहालसक वकल्रा भहर बन्नारे नेऩारको एकीकयण हनुबुन्दा ऩवहरे त्मसवेराका याजायजौटाहरुरे फनाएका दयवायहरु, 
याज्मको सयुऺाको रालग लनभायण गयेका ऩखायर, सरुुङ रगामतका ऐलतहालसक कुयाहरु ठाउॉ वा वस्तहुरु हनु । मस्ता 
स्थानहरु बत्केकै अवस्थाभा बएऩलन ऩयुातात्वीक भहत्वका सॊयऺण गनुयऩने सम्ऩदाका रुऩभा यहेका हनु्छन ् । मस 
गाउॉऩालरको दयुरेकभा झण्डी गालडएको वकल्रा यहेको जनु वाईसे  चौववसे याज्मको ऩाराको लसभाना हनुसक्न ेभान्मता  
यहदैं आएको भालनएको छ । सॉग सॉगै ऐलतहालसक स्थानको रुऩभा महाॉ फाइसे चौववसे याज्म कालरन कोत हलतमाय याख्न े
ठाउॉ) हरुका अवशेषहरु अझै ऩाइन्छन ्। त्मस्तै वाड नॊ ७ ववभभा यहेको देउयारी कोटभा वाईसे चौववसे याज्मको 
ऩाराभा स्थाऩना गयेको गठुी यहेको ऩाईन्छ। 

२.१.६ भखु्म भखु्म दृश्मावरोकन गनय सवकने स्थानहरु 
तालरका नॊ. ६: भखु्म भखु्म दृश्मावरोकन गनय सवकन ेस्थानहरु वववयण 

क्र.स दृश्मावरोकनको 
स्थान 

भखु्म भखु्म दृश्मावरोकन गनय सवकन ेस्थानहरु कैवपमत 

धयुी तथा डाॉडाहरु 
१. थभडाॉडा भाछाऩचु्रे, अन्नऩणुय, धौरालगयी, लनरलगयी, गजुाय, ऩथुा रगामतका 

वहभशृ्रॊखराहरुको दृश्मावरोकन, म्माग्दी जजल्राको अलधकाॊश बबुागहरु 
देख्न सवकने 

लनस्कोट 
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स्रोत : वडा स्तरयम तथ्माङक सॊकरन तथा छरपर वैठक 

२.२ हारको वजाय अवस्था 

मस भालरका गाउऩालरकाभा यहेका धाभॉक स्थर भालरका भजन्दय लछभेकी गाउॉऩालरका तथा जजल्राहरु फाट ऩजुाआजा 
गनयको रालग लफलबन्न सभमभा बक्तजनहरु आउने गयेको ऩाईएता ऩलन कुनै आलधकारयक तथ्माङ्क प्राप्त हनु सकेन।त्मस्तै 

२. चरुी भाछाऩचु्रे, अन्नऩणुय, धौरालगयी, लनरलगयी, गजुाय, ऩथुा रगामतका 
वहभशृ्रॊखराहरुको दृश्मावरोकन, म्माग्दी, ऩवयत, फाग्रङु्ग जजल्राको 
अलधकाॊश बबुागहरु देख्न सवकने 

लनस्कोट 

३. दयुरेक रालरगयुाॉसका फनहरु, भाछाऩचु्रे, अन्नऩणुय, धौरालगयी, लनरलगयी रगामतका 
वहभशृ्रॊखराहरुको दृश्मावरोकन,  
समुोदम तथा समुयअस्तको  दृश्मावरोकन 
म्माग्दी, ऩवयत, फाग्रङु्ग, जजल्राहरुको केही बबुागको  दृश्मावरोकन 

रुभ 

४. वकटेनी डाॉडा भाछाऩचु्रे, अन्नऩणुय, धौरालगयी, लनरलगयी, रगामतका वहभशृ्रॊखराहरुको 
दृश्मावरोकन, म्माग्दी जजल्राको ऩजश्चभी ऺेत्रका केही बबुागहरु देख्न 
सवकने 

रुभ डाॉडागाउॉ 

५. गपुा धयुी दृश्म अवरोकनको रागी प्रलसर्द् रालरगयुाॉस का फनहरु, भाछाऩचु्रे, 
अन्नऩणुय, धौरालगयी, वहभशृ्रॊखराहरु  म्माग्दी, ऩवयत, फाग्रङु्ग जजल्राको 
अलधकाॊश बबुागहरु देख्न सवकने 

रुभ डाॉडागाउॉ 

६. सोरे डाॉडा घोयेऩानी, भाछाऩचु्रे, अन्नऩणुय, धौरालगयी, लनरलगयी रगामतका 
वहभशृ्रॊखराहरु य फाग्रङु्ग जजल्राको केही बबुागको दृश्मावरोकन, 

ओखयफोट 

७. भालरका धयुी 
 

ऩञ्चासे, कास्की जजल्राको रमु्रे, काॉडे, रगामत फाग्रङु्ग जजल्राका केही 
बबुाग य ऩजश्चभ म्माग्दीको   दृश्मावरोकन 
भाछाऩचु्रे, अन्नऩणुय, धौरालगयी, लनरलगयी रगामतका वहभशृ्रॊखराहरु  
दृश्मावरोकन 

ओखयफोट 

८. गढीधयुी भाछाऩचु्रे, अन्नऩणुय, धौरालगयी, लनरलगयी, रगामतका वहभशृ्रॊखराहरुको 
दृश्मावरोकन, म्माग्दी जजल्राको ऩजश्चभी ऺेत्रका केही बबुागहरु देख्न 
सवकने 

ओखयफोट 

९. भालरका धयुी भाछाऩचु्रे, अन्नऩणुय, धौरालगयी, लनरलगयी, चयेुन, ऩथुा, गजुाय, भानाऩाथी, 
रगामतका वहभशृ्रॊखराहरुको दृश्मावरोकन, 
ऩञ्चासे, ऩोखया, काकीनेटा, स्माङ्ग्जा रगामत फाग्रङु्ग जजल्राका केही 
बबुाग य म्माग्दी जजल्राका अलधकाॊस ठाॉउहरुको  दृश्मावरोकन 

देववस्थान 

१०. हग्राङ डाॉडा भाछाऩचु्रे, अन्नऩणुय, धौरालगयी, लनरलगयी, रगामतका वहभशृ्रॊखराहरुको 
दृश्मावरोकन, म्माग्दी जजल्राको ऩजश्चभी ऺेत्रका केही बबुागहरु देख्न 
सवकने 

देववस्थान 

११. भालरका धयुी - भाछाऩचु्रे, अन्नऩणुय, धौरालगयी, लनरलगयी रगामतका वहभशृ्रॊखराहरुको 
दृश्मावरोकन, ऩवयत, फाग्रङु्ग, कास्की म्माग्दी जजल्राका  केही बबुागहरु 
देख्न सवकने  

दयवाङ्ग/लफभ 
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मही गाउॉऩालरकाकोफाटो हदैु धौरागीयी वेसक्माम्ऩ, भसु्ताङ तथा भकु्तीनाथ जाने य गरुयरा ऩदभागय हदैु फाग्रङु, योल्ऩा, 
रुकुभ सम्भ जाने आन्तरयक तथा फाह्य ऩमयटकहरु वहड्ने गयेको ऩाईन्छ। साथै लफलबन्न सभमभा आमोजना हनुे भेरा 
भहोत्सवहरुरे ऩलन ऩमयटक हरु आकषयण गयेको ऩाइन्छ।वाडयस्तयको तथ्माङ्क सॊकरन तथा छरपरका आधायभा प्राप्त 
सचुनाराई हेदाय गाउॉऩालरका लबत्र ऩमयटन वजायको हारको अवस्था मसप्रकाय यहेको देजखन्छ । 

              ऩमयटकका प्रकाय 
ऩमयटनको वकलसभ 

आन्तरयक ऩमयटक (अनभुालनत) वाह्य ऩमयटक (अनभुालनत) 
 

धभय, तथा लतथायटन 500 - 
भेरा भहोत्सव १००० - 
ऩैदरमात्रा तथा घभुवपय ५०० 7०० 

श्रोत् गाउॉऩालरका स्तयीम सभहु छरपर तथा प्रस्ततुीकयण 

२.३ ऩवुायधाय 

२.३.१ मातामात 
भालरका गाउॉऩालरका म्माग्दी जजल्राको दगुयभ गाउॉऩालरका हो । बौलतक ऩवुायधाय ववकासको वहसावरे सडक 
सॊञ्जारभा मो गाउॉऩालरका जोलडएको बएऩलन सफै सडक कच्ची बएको हदुा सवै भौसभभा सफै वडाहरुभा गाडी 
जाने सॊबावना छैन । अन्म ऺेत्रहरुभा जस्तै मो गाउॉऩालरकाभा ऩलन कच्ची वाटो लनभायणरे लतव्रता ऩाएकोछ । 
हार सम्भ मो गाउॉऩलरका लबत्र करयव ८० वक.लभ. कच्ची वाटो लनभायण बएकोछ ।मस गाउॉऩालरका वाट 
सदयभकुाभ आउन जानका रालग गाउॉऩालरका लबत्र व्मवजस्थत वसऩाकय  लनभायण बएको छैन। 
भालरका गाउॉऩालरका लबत्र लनभायण बएका सडक सॊजारको वववयण तर प्रस्ततु गरयएकोछ् 

तालरका नॊ. ७ गा.ऩा. लबत्र यहेका सडकहरुको वववयण 

क्र 
स 

सडकको नाभ 

गाउॉऩालरकालबत्र सडकको 
अवजस्थलत गाउॉऩालरका 

लबत्रको दयुी 
हारकोअवस्था 

देजख सम्भ 

१ फेनी दयवाङ सडक यातोढुॊगा दयवाङ ५ वक.लभ. कच्ची 

२ 
दयवाङ लनस्कोट सडक दयवाङ 

लनस्कोट 
गाउॉपाॉट १० वक.लभ. कच्ची 

३ दयवाङ  अलधबाया रुभ सडक दयवाङ रुभ गाउॉ १६ वक.लभ. कच्ची 

४ दयवाङ अलधबाया डाॉडागाउॉ वकटेनी सडक दयवाङ वकटेनी २० वक.लभ. कच्ची 

5 दयवाङ पुरवायी ओखयवोट सडक दयवाङ ओखयवोट १३ वक.लभ. कच्ची 
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क्र 
स 

सडकको नाभ 

गाउॉऩालरकालबत्र सडकको 
अवजस्थलत गाउॉऩालरका 

लबत्रको दयुी 
हारकोअवस्था 

देजख सम्भ 

6 दयवाङ दखु ुसडक दयवाङ दखु ु ७ वक.लभ. कच्ची 

7 दयवाङ ववभ सडक दयवाङ ववभ ९ वक.लभ. कच्ची 

स्रोत : गाउॉऩालरकाको तथ्माङक 

२.३.२ खानेऩानी तथा लसॊचाई 
भालरका गाउॉऩालरकाका घयधयुीभा खानेऩानीको भखु्म श्रोतको रुऩभा ऩाइऩ धायाको ऩानी उऩमोग गदयछन बने 
सहामक स्रोतहरुको रुऩभा कुवा, भरु,जरुवा को ऩानी प्रमोग गने गयेको ऩाईन्छ। बौगोलरक रुऩभा दगुयभ 
बएऩलन खानेऩानीको श्रोतका वहसावरे मो गाउॉऩालरका केवह वडाहरुभा वाहेक अन्म वाडभा खानेऩानीको सवुवधा 
सगुभ  यहेको छ । ऩमयटन ऩदभागयहरुभा सभेत खानेऩानीको रालग प्रमाप्त स्रोतहरु यहेकारे खानेऩानीको 
सवुवधाराई सहज रुऩभा लरन सवकन्छ।मस गाउॉऩालरकाका अलधकाॊश वडाहरुभा व्मवसावमक रुऩभा कृवष तथा 
ऩशऩुारन व्मवसाम सॊचारन गनय लसकने खारको बवुनोट यहेको ऩाईन्छ । कृवष व्मवसामराई आवश्मक ऩने  
लसचाई सवुवधाको रालग मस गाउॉऩालरका लबत्रयहेका भहुानहरुराई सॊयऺण तथा ब्मवजस्थत गयी स्थानीम 
उत्ऩादनराई वढावा ददन य अगायलनक कृवष खेती भापय त कृवष उऩज उत्ऩादन गरय आमआजयनका कृमाकराऩ 
सॊचारन  गनय सकेको खण्डभा गरयवी न्मनुीकयणभा टेवा ऩमुायउन सवकने देजखन्छ । 

२.३.३ ववजरुी तथा उजाय 
मस गाउॉऩालरकाका सवै वडाहरुभा अझैऩलन केजन्रम ववद्यतु ऩगुेको छैन ववजरुीको तथा उजायको स्रोतको रुऩभा 
रघ ुजरववद्यतु य सौमय उजाय उज्मारोको प्रभखु श्रोतको रुऩभा यहेकोछ।  

२.३.४ सूचना तथा सॊचाय सेवा 
भालरका गाउॉऩालरकाको सचुनाको प्रभखु स्रोतको रुऩभा येडीमो टेलरलबजनराई नै लरन सवकन्छ । बौगोलरक 
रुऩभा ववकट केवह ऺेत्रहरुभा बने सचुनाका स्रोतहरुको उऩरव्धता सहज नबएको ऩाईन्छ ।त्मस्तै ऩत्रऩलत्रका, 
ईभेर, ईन्टयनटे जस्ता सचुनाका स्रोतहरुराई सहामक स्रोतको रुऩभा लरन सवकन्छ। मस गाउॉऩालरकाका सवै 
वडाहरुभा सॊचाय सेवा अन्तयगत भोवाईर पोन ऩगुेको ऩाईन्छ । ईन्टयनेटको सवुवधाका रालग गाउॉऩालरकाको 
केन्र दयवाङभा ईन्टनेट सेवा ऩगुेको य अन्म स्थानहरुभा  भोवाईर डाटा नै प्रमोग गने गरयएको ऩाईन्छ। 

२.३.५ उद्यभ व्मवसाम 
मस गाउॉऩालरकाभा भखु्म व्मवसामको रुऩका कृवष तथा ऩशऩुारन यहेको ऩाईन्छ । ऩयम्ऩयागत रुऩभा सॊचारन 
गरयदै आएका ऩयम्ऩयागत व्मवसामहरु जस्तै याडीऩाखी वनु्ने, काम्रो, हदुयरो, बाङग्रा, खादी, उलनझोरा, 
ढाकासर तथा साडीहरु, च्माउ खेती, अल्रो कऩडा वनु्ने, नेऩारी कागज वनाउने, जस्ता उद्यभ व्मसामहरु 
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सॊचालरत बएऩनी व्मवसावमक रुऩभा सॊचारन हनु नसकेको य ऩयम्ऩयागत घयेर ु रघ ु व्मवसामको रुऩभा 
सॊचारन गदैआएका छन ्। मसका साथसाथै होटेर व्मवसाम, पलनयचय व्मवसाम, भाछाऩारन, कुखयुा पायभ, 
तयकायी खेती, केया खेती, सनु्तरा खेती जस्ता व्मवसामहरु ऩलन सॊचारन गयेको ऩाईन्छ ।  

२.३.६ होटर / येषु्टयेण्ट तथा जचमा खाजा घयहरु 
सवै वडाहरुभा भोटयफाटो ऩगुेताऩलन आन्तयीक तथा फाह म स्थानहरुफाट आउने ऩमयटकको चाऩ नबएकोरे मस 
गाउॉऩालरकाको केन्रभा व्मवजस्थत १० ओटा होटर तथा येषु्टयेण्टहरु सॊचारनभा यहेता ऩलन अन्म वाडहरुभा 
साधायण होटरहरु/ जचमा तथा खाजा घय सॊचारनभा यहेका छन। मस गाउॉऩालरकाका केही व्मजक्तहरुरे 
होटर/येषु्टयेण्टको रालग आधायबतु कुवकङ तालरभ लरएको सूचना प्राप्त बएता ऩलन नीजहरु वैदेजशक योजगायीभा 
गईसकेको देजखन्छ । होटर / येषु्टयेण्ट  व्मवस्थाऩन तालरभ भखु्मतमा वैदेजशक योजगायभखुी यहेको छ । 

२.३.७ होभस्टे 
मस गाउॉऩालरकाको कुनैऩलन वडाहरुभा व्मवजस्थत होभस्टे सॊचारनभा यहेका छैनन ्।ऩजश्चभ धौरालगयी ऩदभागय 
य गरुयरा ऩदभागय मस गाउॉऩालरका हदैु जानऩुने बएऩलन आन्तरयक तथा फाह्य ऩमयटनको खासै चाऩ नयहेको 
हनुारे होभस्टेहरु व्मवजस्थत तवयरे सॊचारनभा यहेका छैनन।् लफभ, लनस्कोट, ओखयफोट य रुभ जस्ता 
गाउॉहरुभा घयफास/ होभस्टेको प्रचयु सम्बावना यहेको हनुारे वम गाॉउहरुराई गाउॉ गन्तब्मको रुऩभा लफकास 
गयी आमआजयनका कृमाकराऩहरु सॊचारन गनय सवकन्छ।  

२.३.८ स्वास्थ्म चौकी 
मस गाउॉऩालरकाका 7 वटा वडा भध्मे वडा न ३ रुभ डाॉडागाउॉभा साभदुावमक स्वास्थ्म इकाई य अरु सफै 
वाडहरुभा एउटा/एउटा स्वास्थ चौकी यहेका छन।बौगोलरक रुऩभा ववकटयहेका केही वडाहरुभा स्वास्थचौकी 
सम्भ ऩगु्न ऩलन घन्टौं सभम राग्ने गदयछ। स्थानीम भालनसहरु साभान्मखारका योगहरुको स्थानीम स्वास्थ 
चौकीभै उऩचाय गायउॉदछन बन ेथऩ उऩचायका रागी सदयभकुाभ, ऩोखया, काठभाण्डौ जाने गयेको ऩाईन्छ । 

२.३.९ सावयजलनक शौचारम 
म्माग्दी जजल्रा नै सभग्रभा खलु्रा ददशा भकु्त जजल्रा घोषणा बईसकेको जजल्रा हो । मस गाउॉऩालरकाका 
वाडहरु लनस्कोट १ य रुभभा २ गरय जम्भा ३ वटा सावयजलनक शौचारम यहेको बएता ऩलन आवश्मक भात्राभा 
सावयजलनक शौचारम यहेका छैनन।् हाभीरे ववकास गनय खोजेको ऩमयटन ऩदभागय, वऩकलनक स्ऩट, क्माजम्ऩङ 
साईटहरुभा सावयजलनक शौचारमहरुको लनभायण गनय जरुयी देजखन्छ । 

२.३.१० सयसपाई तथा पोहोय ब्मवस्थाऩन 
सयसपाई तथा पोहोय व्मवस्थाऩनका रालग मस गाउऩालरकाभा सावयजालनक शौचारम¸पोहोय सॊकरन गने तथा 
पाल्ने ठाउॉहरु व्मवजस्थत नबएको बएताऩलन टोर तथा वाटोहरुभा पोहोय भराई रेखेका डस्टववनहरु 
याजखएको य सड्ने तथा नसड्ने खारका पोहोयहरु छुट्टाएय पाल्ने गयेको ऩाईमो । प्राम सवै घयहरुभा स्थामी 
शौचारमहरु यहेको छ बने गाउॉटोरहरुभा आभासभहु स्थानीम टोर सधुाय सलभलतहरुको अगवुाईहरुभा सभम 
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सभमभा वाटोघाटो तथा वजस्त टोरहरु सपा गने गरयएको छ। गाउॉघयभा व्मजक्तगत सयसपाई तथा सयसपाई 
मकु्त वानी व्मवहायभा ऩलन अऩेऺाकृत सधुाय हुॉदै गएको ऩाईन्छ  

२.३.११ ऩमयटन सूचना केन्र 
जजल्रा लबत्र आउने तथा वावहरयने आन्तरयक तथा वाह्य ऩमयटकका रालग जजल्रा स्तयभा ऩमयटन सचुना केन्रको 
स्थाऩना बएको छ । म्माग्दी प्रवेशद्वायको रूऩभा यहेको कालरऩरु फसऩाकय भा ववद्यतुीम (लडजजटर) सूचना केन्र 
स्थाऩना बएको छ । जजल्राभा लबलत्रने आन्तरयक तथा फाह्य ऩमयटकको तथ्माॊक याख्न े य धालभयक तथा 
ऩमयटकीमस्थरको फायेभा जानकायी प्रदान गने उद्देश्मरे म्माग्दी उद्योग वाजणज्म सॊघरे सूचना केन्रकोस्थाऩना 
गयेको हो ।फेनी नगयऩालरका य नेऩार ऩमयटन फोडयको सहमोगभा स्थावऩत सूचना केन्रभा सभग्र म्माग्दीराई 
हेनय य फयुान सवकने खारका सचुनाहरु याजखएको छ ।लभलत २०७५।०१।३० गते म्माग्दी उद्योग वाजणज्म 
सॊघको ऩहरभा सॊस्कृलत ऩमयटन तथा नागरयक उड्यमन भन्त्री श्री यववन्र अलधकायी वाट उदघाटन बएको 
सचुना केन्रभा जजल्राका सम्ऩणुय स्थालनम लनकामहरुभा ऩने ऩमयटवकम स्थर हरुको पोटो सवहतको वववयण 
याजखएको छ । जसवाट ऩमयटकहरुराई जजल्राजस्थत ऩमयटवकम गन्तब्महरुको वायेभा वयुान तथा आवश्मक 
जानकायी प्राप्त गनय सहज बएको छ । 

२.३.१२ सयुऺा चौकी 
भालरका गाउॉऩालरकाभा सयुऺाका वहसावरे वाडय न ६ भा ईराका प्रहयी कामायरम यहेको छ। बौगोलरक रुऩभा 
ववकट यहेको मस गाउॉऩालरकाका सफै वडाहरुभा गाउॉऩालरकाको केन्र दयवाङ्ग फाटनै सेवा तथा सयुऺा प्रदान 
गनुयऩने अवस्था यहेको छ। 

२.३.१३ हवाई सेवा 
भालरका गाउॉऩालरकाभा हवाईसेवा सवुवधा उऩरव्ध छैन । मो गाउॉऩालरका भात्र नबई मो जजल्राभा नै ववभान 
स्थर छैन । पाट्ट पुट रुऩभा रयजबय गयेय ल्माइने हेलरकप्टय ऩलन वस्न े व्मवजस्थत हेलरप्माड छैन । महाॉ 
आउने आन्तरयक तथा वाह्य ऩमयटक ववशेषत काठभाडौ ऩोखया हवाई भागयवाट आउन ेजाने गछयन ।अन्मथा 
वस, जजऩ, ट्याक्सी जस्ता सवायीका साधन वाट वेनी हदैु अन्म जजल्रा जाने गदयछन । मो गाउॉऩालरकाको सवै 
बन्दा नजजकको ववभानस्थर वरेवा ववभान स्थर हो जनु गाउॉऩालरका देखी चाय घण्टाको सवायी दयुीभा यहेको 
छ । 

२.३.१४ व्माऩायीक केन्र 
म्माग्दीको ऩयुानो सदयभकुाभका रुऩभा जचलनने भालरका गाउॉऩालरकाको केन्र दयवाङ्ग व्मऩारयक केन्रका 
वहसावरे ऩलन ऩरयजचत छ। गाॉउऩालरकाका सफै वडाहरु य लछभेकी गाउऩालरकाहयको सभेत केन्र यहेको 
दयवाङ्ग फजायभा, होटर, वकयाना ऩसर, कऩडा ऩसर, वाजणज्म तथा लफकास फैंकहरु य रघलुफत्त सॊस्थाहरुरे 
सभेत लफजत्तम सेवा प्रदान गदै आइयहेका छन। ऩजश्चभ म्माग्दीको ब्मऩारयक केन्रको रुऩभा यहेको दयवाङ्ग 
फजायको साथै म्माग्दी जजल्राको सदयभकुाभ वेनी वजाय ऩलन ब्मऩायीककेन्रको रुऩभा यहेको छ। 
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२.४ ऩमयटन ववकासभा सॊरग्न सॊस्थाहरु य हार सम्भका प्रमासहरु 

मस भालरका गाउॉऩालरकाभा ऩमयटन लफकासको ऺेत्रभा ववलबन्न सयकायी तथा गैह्रसयकायी सॊघ सॊस्थाहरुरे कामय गदै 
आईयहेका छन ्। लत सॊरग्न सॊस्थाहरुरे हार सम्भका गयेका प्रमासहरुराई लनम्न अनसुाय उल्रेख गरयएकोछ। 

तालरका नॊ. ८: ऩमयटन ववकासभा सॊरग्न सॊस्थाहरु य हार सम्भका प्रमासहरुको वववयण 

क्र.स. सॊरग्न सॊस्थाहरु हार सम्भका प्रमासहरु 
१ जज. स. स. - सभग्र म्माग्दी जजल्राको ऩमयटन गरुुमोजना तमाय बएको 

- ववलबन्न स्थानभा ऩदभागय तथा बौलतक ऩवुायधायहरु लनभायणभा सहमोग 
गयेको 

२ म्माग्दी उद्योग वाजणज्म सॊघ - म्माग्दी भ्रभण वषय २०७५ भनाईयहेको (गत आव २०७३/७४ भा 
७० हजाय ववदेशी ऩमयटकरे भ्रभण गयेको म्माग्दीभा भ्रभण वषयको 
अवसयभा दोब्फय ऩमयटक लबत्र्माउने रक्ष्म याजखएको) 

- आन्तयीक तथा वाह् म ऩमयटक आकषयण गनयको रालग सभम सभमभा 
भेरा भहोत्सवहरु आमोजना गरययहेको,  

- स्थानीम उत्ऩादनहरुको वजायीकयणभा सहमोग गरययहेको, ऩमयटन 
सॉग सम्वजन्धत दऺ जनशजक्त उत्ऩादनको रालग सीऩभूरक 
तालरभहरु सॊचारन गयेको,  

- नेऩार ऩमयटन फोडय, TAAN य स्थानीम लनकामहरु सॉग लभरी नमाॉ 
ऩमयटकीम गन्तव्म तथा ऩदभागयको खोज तथा प्रचाय प्रसाय गने कामय 
गयेको 

३ म्माग्दी जेलसज - आन्तयीक तथा फाह म ऩमयटक आकषयण गनयको रालग लफलबन्न 
वकलसभका सबा सम्भेरनहरु आमोजना गने, ऩदभागयको ववकासभा 
सहमोग तथा प्रचाय प्रसाय गने, आदी 

४ ट्ेयवकङ एजेजन्सज् एशोलसमसन 
अप नेऩार )TAAN(,  

- स्थानीम सॊघसॊस्था सॉग लभरेय नमाॉ तथा वैकजल्ऩक ऩदभागयहरुको 
ऩवहचान, खोजी / प्रवर्द्यन तथा वजायीकयण गने 

५ धौरालगयी ऩमयटन ऩरयषद - ऩमयटन ऺेत्रभा कामय गने गैह्र सयकायी सॊस्था 
6 नेऩार ऩमयटन फोडय,  - स्थानीम लनकामहरु सॉग लभरी नमाॉ ऩमयटकीम गन्तव्म तथा 

ऩदभागयको खोज तथा प्रचाय प्रसाय गने कामय गयेको 
- ऩदभागय लनभायणभा सहमोग 

7 गैयआवासीम म्माग्देरीको 
सॊस्था भोना, 

- आन्तयीक तथा फाह म ऩमयटक आकषयण गनयको रालग लफलबन्न 
वकलसभका सबा सम्भेरनहरु आमोजना गने, ऩदभागयको ववकासभा 
सहमोग तथा प्रचाय प्रसाय गने, आदी 

8 वहभारमन म्माऩ हाउस - ऩदभागयहरुको ऩवहचान तथा नक्सा तमायभा सहमोग 
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२.५ ऩमयटकीम कृमाकराऩहरु 

ऩदमात्रा 
म्माग्दी जजल्रा प्राकृलतक धालभयक, ऐलतहालसक ववववधताको धलन जजल्रा हो । मस जजल्राभा धौरालगयी सेन्चयुी 
ऩदभागय, ऩजश्चभ धौरागयी ऩदभागय, धौरालगयी आइसपर ऩदभागय, गरुयरा ऩदभागय, अन्नऩणुय चवक्रम ऩदभागय, 
अन्नऩणुय धौरालगयी साभदुावमक ऩदभागय, जस्ता ऩैदर भागयहरु यहेका छन।जजल्रा लबत्र यहेका अलधकाॊश 
ऩदभागयहरुरे मस गाउॉऩालरकाराई सभेटेको ऩाईन्छ धौरालगयी वेस क्माम्ऩ जाने ऩजश्चभ धौरागयी ऩदभागय, य 
गरुयल्रा ऩदभागयहरु मवह गाउॉऩालरका हदैु जानऩुने बएकारे ऩलन ऩदमात्रका रालग प्रवेश केन्रको रुऩभा लरन 
सवकन्छ ।मो गाउॉऩालरका हुॉदै धवरालगयी वेस क्माम्ऩ जाने ऩमयटकहरु वढी वहड्ने गयेको ऩाईन्छ । साथै 
लछभेकी जजल्रा वाङ्गरङुको राभभेरा, तभान, वलुतयवाङ हुॉदै ढोयऩाटन जने ऩमयटक ऩलन मसै गाउॉऩालरका हुॉदै 
जाने गयेकारे ऩदभागयको रुऩभा मो गाउॉऩालरका भहत्फऩणुय गनत्ब्मको रुऩभा यहेको छ । मस गाउॉऩालरका 
लबत्र ऩदमात्रका क्रभभा देख्न सवकने ववलबन्न वकलसभका चयाचरुुङ्गी, वन्मजन्तहुरु, वनस्ऩलतहरु चैत वैशाखभा वनै 
ढाक्ने गरय पुल्ने रालरगयुासका वनहरु, महाॉको भगय सभदुाम य लतलनहरुका करा, सॊलगत, य सॊस्कृलतहरुरे 
ऩदमात्राराई थऩ भनभोहक तलु्माउछन । मस ऺेत्रभा यहेका भखु्म भखु्म ऩदभागयहरु लनम्नानसुाय यहेका छन ्। 

तालरका नॊ. ९: ऩमयटन ऩदभागयहरुको वववयण 

क्र.स. ऩदभागयको नाभ ऩदभागय अवधी (ददनभा) 
१ ऩजश्चभ धौरालगयी 

ऩदभागय 
दयफाङ – ताकभ - भनुा – ररुाङ - गजुाय हुॉदै 
धौरालगयी वेस क्माम्ऩ 

१ ददन 
(गाउॉऩालरका 
लबत्र) 

२ ऩरुाश्रभ – भालरका 
–दयवाङ - धौरालगयी 
वेसक्माम्ऩ ऩदभागय 

फेनी – ऩरुाश्रभ – टोड्के – भालरका – नालगधयुी 
– देउयारी – दहचौय – वास्वोट – कामभ खकय  
– बारेवास्ने तार – दखुवेुसी यातोढुॊगा- दयवाङ – 
हदैु ऩजश्चभ धौरालगयी ऩदभागय 

4 ददन 

3 भालरका चवक्रम 
ऩदभागय 

दयवाङ – हक्राङ डाॉडा – गाईखकय  तार - 
ऩन्थोक – धयुी – च्मरुयवोट– लसस्नेयी – छाऩ – 
सोरेडाॉडा – ओखयवोट – वकटेनी -  आवाखकय  – 
ऩात्रे – जेभ – रुभ – ववल्फाङ – सवायङखोरा 
– भयावाङ – लनस्कोट – केश छ्यायछ्याये –
दयवाङ  

४ ददन 

४ दयवाङ- सोरेडाॉडा- 
गगन ववसौना ऩदभागय 

दयवाङ – पुरवायी – ओखयवोट – ताभाखानी – 
सोराडाॉडा- ऩथुातार – दहतार – सयवायी- वयाण्डे 
-  भालरकाधयुी – लसस्नयेी – गलडधयुी – 
थाप्रेडाॉडा हदैु गगन ववसौना  

3 ददन 

५ दयवाङ- रुभ –दयुरेक दयवाङ – अलधबाया – ताक्से – रुभ – जेभ – ३ ददन 
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ऩदभागय घाङ्ग्रेऩानी   - गावखकय  – कुकुयखोरयमा- हदैु 
दयुरेक 

6 दयवाङ – उत्तयगॊगा 
ऩदभागय 

दयवाङ – डाडाॉगाउॉ – वकटेनी – सोरे – 
राम्भेरा – तभान – वोङखानी – अॊकुस देउयारी- 
गजुायधाय – जरजरा – छेन्टुङ हुॉदै  उत्तयगॊगा 

2 ददन 
(गाउॉऩालरका 
लबत्र) 

7 दयवाङ- ईटलरमन वेस 
क्माम्ऩ ऩदभागय 

दयवाङ - खाय – बायवाङ – कल्रेनी – खाम्रा- 
हुॉदै ईटलरमन वेस क्माम्ऩ 

4ददन 

स्रोत : वडा स्तरयम छरपर तथा गाउॉऩालरका स्तरयम सलभऺा वैठक 

होभस्टे (गन्तव्म गाउॉ) 
ऩमयटन ऩवयर्द्यन तथा आकषयणको रालग ४ वटा कुयाहरु १. आकषयण (Attraction), २. वासस्थान (Accommodation), 

३. ऩहुॉच (Accessibility)य ४. सवयसवुवधा (Amenities) को सभीश्रण हनु ुअलत जरुयी यहेको हनु्छ । ती भध्मे ग्राभीण 
ऩमयटनको रालग व्मवजस्थत होभस्टेरे भहत्वऩणुय बलुभका लनवायह गयेको हनु्छ । हाभीरे सनु्दै आएको तनहकुो फन्दीऩयु, 
रम्जङुको घरेगाउॉ, स्माङ्ग्जाको जशरुवायी आदी स्थानहरु होभस्टेको कायणरे नै वढी चजचयत बएका स्थानहरु हनु । 
दृश्मावरोकनको वहसावरे हेने हो बने ती स्थानहरु बन्दा मस गाउॉऩालरकाको ऩदभागयभा ऩने / देजखने प्राकृलतक दृश्महरु 
अझै उत्कृष्ट यहेका छन। त्मसैरे ऩदभागयभा ऩने गाउॉहरुभा व्मवजस्थत होभस्टेहरुको ववकास गने, ऩाहनुाहरुराई स्थानीम 
सॊस्कृलत अनसुाय स्वागत तथा ववदाई गने, भनोयन्जनात्भक साॉस्कृलतक कामयक्रभहरुको प्रस्ततुीकयण गने, स्थानीम 
ऩरयकायहरुफाट लनलभयत खाद्य ऩदाथयहरु उऩरव्ध गयाउने आदी कामयहरु गनुयऩने हनु्छ । होभस्टे ऩलन सेवाभरुक व्मवसाम 
नै बएको य मसको कुशर व्मवस्थाऩन फाट आन्तयीक तथा वाह्य ऩमयटनभा गणुात्भक पड्को भारयने बएकोरे 
गाउॉऩालरकारे मस कामयभा ववशेष जोड ददनऩुने देजखन्छ । ववशेषत भगय सभदुाम यहेको मस गाउॉऩालरकाभा महाॉको 
करा तथा सॊस्कृलतहरु, बेषबषुा, भौलरक ऩवहचानको प्रचाय प्रसायका रालग ऩदभागयहरुको ववकास सॊगसॊगै ऩदभागय 
होभस्टेहरु सॊचारनभा ल्माउनऩुने देजखन्छ । होभस्टेको ववकास गदाय ववशेषत ऩमयटन कामायरमरे तोकेको भाऩदण्डको 
ऩारना गने, व्मवस्थाऩन तालरभ सॊचारन गने, Basic Cooking Training, आधायबतु अङ्ग्ग्रजेी बाषा तालरभ य सयसपाई 
सम्वन्धभा जोड ददनऩुने हनु्छ ।मस गाउॉऩालरकाभा ऩलन आन्तरयक तथा वाह्य ऩमयटन प्रवधयन गदै गाउॉऩालरका लबत्रका 
तथा अन्म गाउॉऩालरका सॊग जोलडएका ऩदभागय लबत्र ऩने लनस्कोट, रुभ, ओखयवोट, देववस्थान, ववभ , दखुवेुसी जस्ता 
वजस्तहरुराई होभस्टे गाउॉ गन्तव्मको रुऩभा ववकास गनय सवकन्छ । 

साहलसक मात्रा  
बीय भौयीको भह जशकाय गनुयराई आजकर साहलसक ऩमयटनको रुऩभा लरने गरयएको छ । ऩयम्ऩयागत रुऩभा हाम्रा 
ऩखुायहरुरे गदै आईयहेको भह जशकाय गने तरयकाराई ऩमयटकहरुरे साहलसक य अनौठो रुऩभा लरई त्मसको दृश्मभा 
यभाउने गदयछन ्। भालरका गाउॉऩालरकाको लनस्कोटको भवकखोरा भहलबय, उवाखोरा भहलबय, अलधबाया य दयवाङको 
भहवोट लबय जस्ता स्थानहरुभा ऩलन बीयभौयीको भह सॊकरन गने कामय हुॉदै आईयहेकोभा त्मसराई थोयै व्मवजस्थत गयी 
लनजश्चत सभम तथा ददन तोकेय य सो कामयको व्माऩक प्रचाय प्रसाय गनय सकेको खण्डभा आन्तयीक तथा वाह्य 
ऩमयटकहरुराई आकवषयत गनय सवकने सम्बावना यहेको छ । 
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भनोयन्जनात्भक कृमाकराऩहरु (ऩवय तथा भेराहरु) 
म्माग्दी जजल्राभा लफलबन्न वकलसभका भेरा भहोत्सव तथा खेरकुदका गलतववधीहरु बइनैयहेका हनु्छन ्।ववशेष गयी म्माग्दी 
उद्योग वाजणज्म सॊघको आमोजनाभा जजल्रा स्तयभा हयेक दईु वषयभा म्माग्दी भहोत्सव हनुे गयेको ऩाईन्छ जसरे 
आन्तरयक ऩमयटन लबत्रमाउन ठूरो बलुभका खेरेको छ । त्मस्तै वडा दशैको सभमभा लनस्कोटभा दशै भेरा, देववस्थानको 
भगयदाङ्गभा फरु्द्जमजन्तको अवसयभा राग्न े "फरु्द्जमन्ती तथा देउताबीय भेरा तथा ऩवयहरुरे सभेत आन्तरयक ऩमयटक 
लबत्र्माउन मोगदान ऩमुायएको ऩाईन्छ । जजल्रा स्तयभा सॊचारन हनुे ववलबन्न खेरकुदका वक्रमाकराऩहरु जस्तै सेबेन ए 
साईड पुटफर, जेलसस कऩ, तायो हान्ने खेर, जजल्रा स्तयीम बलरवर, ववद्यारम स्तीम वक्रकेट, ववद्यारम स्तयीम खेरकुद 
प्रलतमोलगता, यलनङजशल्ड जस्ता थपु्र ैसाना ठूरा खेरकुद बईयहने हनुारे मस गाउॉऩालरकारे ऩलन एउटा व्मवजस्थत खेरकुद 
भैदानको लनभायण गयी खेरकुद प्रलतमोलगता आमोजना गयेय आन्तयीक ऩमयटकहरुराई आकवषयत गनय सक्ने प्रशस्त 
सम्बावना यहेको छ । 

२.६ खलनज तथा खानीहरु 

मस भालरका गाउॉऩालरका अन्तयगत रुभको धयेनभा यहेको स्रेट 
ढुङ्गाखानी जजल्राकै ठुरो तथा प्रख्मात ढुङ्गाखानीको रुऩभा जचलनच्छ । 
मस ढुङ्गा खानी फाट म्माग्दी जजल्राका अलधकाॊस ठाउहरुको साथै 
लछभेकी जजल्रा फाग्रङु्ग तथा ऩवयतभा सभेत घय छाउनको स्रेट 
ढुङ्गाहरु लनमायत हनुे गयेको छ। दमु्सीरेकको स्रेटखानी, नमाॊफनको, 
लतत्राखानी, छातीखाऩ रगामतका ठाॉउहरुभा स्रेट ढुङ्गाखानी, त्मस्तै 
सोरेखोराको खयीखानी जस्ता खानीहरु यहेको मस गाउॉऩालरका 
प्राकृलतक वहसाफरे धलन यहेको छ।  

करयफ ७०/८० वषय ऩवहरा स्थानीम सभदुामका ब्मक्तीहरुको भखु्म ऩेशा खालनहरुको उत्खनन य ताभाका साभाग्रीहरु 
लनभायण गने बएको हनुारे मस गाॉउऩालरकाका  लफलबन्न ठाॉउहरु रुभको कुलसयखोरा, खहयेखोरा, छायाखोरा, जचप्रयी, 
देववस्थानको खानीदरुा, भहखोरा, खयफायी, लफरखोरा य ओखयफोटभा यहेको ताभाखानीउत्खनन ्बएको ऩाईन्छ।मसका 
साथसाथै ओखयफोटको बारडरुाभा यहेको लससाखानी य खवाङ्ग लसस्नेयीभा यहेको पराभखानी ऩनी ऩवहरे उत्खनन बएको 
ऩाईन्छ। हार मस्ता सम्ऩणुय खानीहरु फन्द अवस्थाभा यहेका छन ्। मस्ता खानीहरुको अध्ममन तथा ऩनु उत्खनन गनय 
सकेको  खण्डभा गाउॉऩालरकाभा औधोगीकयण हनुे, योजगायीहरुको शृ्रजना हनुे तथा ऩमयटन प्रफदयनभा सभेत टेवा ऩगु्दछ 
। 

2.7 झयना, गल्छी गपुा तथा तारहरु 
ऩमयटवकम आकषयणका स्रोतहरुका रुऩभा यहेका लफलबन्न स्रोतहरुभध्मे झयना, गल्छी, गपुा तथा तारहरु ऩलन मस 
गाउॉऩालरकाभा यहेका भहत्वऩणुय प्राकृलतक स्रोतहरु अन्तयगत ऩछयन। महाॉ यहेका वम भनोयभ ऩमयटवकम सम्ऩदाहरुको 
प्रचायप्रसाय गरयआन्तरयक तथा फाह्य ऩमयटकहरुको ऩमयटवकम गन्तब्मको रुऩभा लफकास गनय सकेको खण्डभा आमआजयन 
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तथा ऩमयटन लफकासको ऺेत्रभा भहत्वऩणुय बभुीका खेल्ने  लनजश्चत छ। मस गाॉउऩालरका लबत्र यहेका भखु्म झयना तार 
तथा ऩोखरयहरु लनम्नअनसुाय यहेका छन। 

तालरका नॊ. 1०: तार, गल्छी , गपुा, तथा झयनाहरुको वववयण 

स्रोत : वडा स्तरयम छरपर वैठक 

  

क्र.स. तार , गल्छी तथा झयनाहरुको वववयण स्थान 
१ बारे फास्ने तार दयवाङ्ग 
२ फयाह तार लनस्कोट 
३ ऩथुा तार  ओखयफोट 
४ दह  ओखयफोट 
५ गाडा खयसङु तार ओखयफोट 
६ गाईखकय  तार  देववस्थान 
७ खोरयमा दह  देववस्थान 

८ ठुरदह देववस्थान 

९ जॊगरे झयना देववस्थान 

१० भहखोरा झयना देववस्थान 

११ कोटखोरा  झयना देववस्थान 

१२ घयाङखोरा झयना देववस्थान 

१३ ऩाते छहया देववस्थान 

१४ धनु्रकु गल्छी देववस्थान 

१५ प्रब ुगपुा देववस्थान 
17 देउतालबय गपुा देववस्थान 
१८ फयाह तार लफभ 
१९ फेल्पी छहया लफभ 
२० बकुबकेु छहया रुभ 
२१ भान्राफस्ने छहया रुभ 
२२ खानी छहया रुभ 
२३ रार झयना/गल्छी दयवाङ्ग 
२४ दायफोट गपुा लनस्कोट 
२५ गजुम्शय गपुा लनस्कोट 
२७ ताभाखानी गपुा ओखयफोट 
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२.8 सवार, अवसय तथा चनुौतीहरु 

 ऩमयटनको प्रफर्द्यन य ऩमयटकको आवागभनको वृर्द्ी हुॉदै जाने क्रभभा ऩारयजस्थतीकीम प्रणारी, वन्मजन्त ुवासस्थान 
य सॊस्कृलतभा ऩनय सक्ने ऩमयटनको वढदो नकायात्भक असयहरुराई न्मूनीकयण य व्मवस्थाऩन गनुयऩने । 

 ऩमयटन सेवा तथा सवुवधाहरुको गणुस्तय (खासगयी साना तथा भझौरा होटर, रज य होभस्टेहरुभा) राई कामभ 
गरययाख्नऩुने आवश्मकता ।  

 गाउॉभा यहेका मवुा जनशजक्तहरु वैदेजशक योजगायीभा जाने प्रवजृत्त फढदो रुऩभा यहेकारे गणुस्तयीम जनशजक्तको 
अबाव । 

 ऩमयटकीम उत्ऩादनहरुको ववकास एवॊ ववस्ताय, प्रवयधन, फजायीकयण, ऩमयटनको ववकास जस्ता ववषमहरुभा 
सयोकायवारा लनकामहरु, व्मवसामीहरु य सभदुामका सदस्मको ऺभता अलबफवृर्द् गनुय ऩने आवश्मकता ।   

 अलधकाॊश नमाॉ ऩमयटकीम ऩूवायधायहरु शृ्रजना गनुयऩने अवस्था ।    
 ऩमयटन ववकास, प्रफधयन य व्मवस्थाऩनभा सम्फर्द् सयोकायवारा लनकामहरुका फीच मथेस्ट सभन्वम य 

साझेदायीको आवश्मकता।   
 ऩमयटन सेवाभा ऩवुायधाय तथा ब्मवस्थाऩनको अबाव 
 प्रचायप्रसायको अबाव 
 सयोकायवारा तथा सॊघ सॊस्थाहरुको कभी 
 ऩमयटनका ववषमभा चेतनाको कभी 
 ऩदभागयहरु छोवटदै जान ुतथा फैकजल्ऩक ऩदभागयको ऩवहचान तथा लनभायण हनु नसक्न ु
 ऐलतहालसक ऩयुातात्वीक, साॊस्कृलतक, धाभॉक सम्ऩदाहरुको सॊयऺण नहनु ु
 ऩमयटन सम्फजन्ध तालरभप्रप्त जनशक्तीको कभी,  
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ऩरयच्छेद ३:ऩमयटन मोजनाको सोच, रक्ष्म तथा उरे्द्श्महरु 

३.१ ऩमयटन मोजनाको सोच 

भालरका गाउॉऩालरका ऺेत्रको ददगो ऩमयटन ववकासका रालग देहाम फभोजजभको सोच प्रस्ताव गरयएको छ ।   “आगाभी 
ऩाॉच वषयभा गाउॉऩालरका ऺेत्र सभदुामभा–आधारयत सभावेशी, सॊयऺणभजुख य ददगो ऩमयटन ववकास, प्रवधयन य 
व्मवस्थाऩनको उत्कृष्ट नभनुा गन्तब्मको को रुऩभा ववकलसत हनुेछ ।” 

३.२ ऩमयटन मोजनाको रक्ष्म 

भालरका गाउॉऩालरकाऺेत्रको ऩमयटन मोजनाको रक्ष्म देहाम वभोजजभ वकटान गरयएको छ ।   “सभदुामभा–आधारयत 
सभावेजश, सॊयऺणभखुी य ददगो ऩमयटन ववकास य व्मवस्थाऩनको भाध्मभफाट जैववक ववववधता एवॊ साॉस्कृलतक सम्ऩदा 
सॊयऺणभा उल्रेख्म मोगदान ऩयु ् माउनकुा साथै स्थानीम सभृद्ामको जीवनस्तयभा सधुाय ल्माउने य स्थालनम अथयतन्त्रभा 
मोगदान ऩयु ् माउने ।” 

३.३ ऩमयटन मोजनाको उरे्द्श्महरु 

गाउॉऩालरका ऺेत्रको ऩमयटन ववकास, प्रवधयन एवॊ व्मवस्थाऩनका सोच एवॊ रक्ष्म हाॉलसर गनयका रालग देहाम फभोजजभका 
उद्देश्महरु तम गरयएका छन ्।  

१. ऩमयटन ववकासको भाध्मभवाट स्थानीम सभदुामको जीवनस्तयभा सधुाय ल्माउन ेतथा  अथयतन्त्रभा मोगदान ऩमुायउन:े 
ऩमयटन उत्ऩादनहरुको ववस्ताय, ववववलधकयण एवॊ स्तयोन्नलतको भाध्मभवाट उद्यभ तथा योजगायीको सजृना गरय 
ऩमयटनको राब अलधकतभ ्सभदुामसम्भ ऩमुायउने, सभदुामको जीवनस्तयभा सधुाय ल्माउने य अथयतन्त्रभा ऩमयटनको 
मोगदानराई फवृर्द् गने । 

२. ऩमयटनको नकयात्भक असय न्मूलनकयण गदे जैववक ववववधता तथा साॉस्कृलतक सम्ऩदा सॊयऺणभा मोगदान ऩमुायउन:े 
सभदुामभा आधारयत ऩमयटनराई सहबालगताभरुक सॊयऺणको भहत्वऩूणय साधन (औजाय) को रुऩभा प्रफयधन गरय 
जैववक ववववधता, ब–ूऩरयलध य साॉस्कृलतक सम्ऩदा सॊयऺणभा मोगदान ऩमुायउने । सचेतना अलबववृि, मोजनावि 
ऩमयटन लफकास, उऩमकु्त प्रलफलधको प्रमोग य मथोजचत ब्मफस्थाऩनको भाध्मभवाट ऩमयटनको नकयात्भक असय 
न्मूलनकयण गने । 

३. ऩमयटन गन्तब्मको लफस्ताय गने य ऩमयटकीम उत्ऩादन तथा वक्रमाकराऩको स्तयोन्नलत, ववववलधकयण एवॊ 
लफजशवष्टकयण गने: 
गाउॉऩालरका ऺेत्रका अलधकतभ ् सभदुामसम्भ ऩमयटनको प्रलतपर ऩमुायउन, ऩमयटकको सॊतवुष्ट फढाउनका रालग 
ऩमयटन उत्ऩादन य वक्रमाकराऩहरुको स्तयोन्नलत,  ववववलधकयण एवॊ लफजशवष्टकयण गने य ऩमयटनन गन्तब्मको 
ववस्ताय गने । 
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४. वातावयण तथा सॊस्कृलत भैलत्र ऩमयटन ऩूवायधायहरुको ववकास, ववस्ताय तथा स्तयोन्नलत गने: 
गणुस्तयीम, सॊयऺणभूजख य सभदुामभूजख ऩमयटन ववकासका रालग स्थानीम वातावयण य सॊस्कृलत भैत्री साभदुावमक 
तथा नीजज ऩमयटन ऩूवायधायहरुको ववकास, स्तयोन्नलत तथा ववस्ताय गने । 

५. फहृत्तय गाउॉऩालरका ऺते्रको प्रबावकायी प्रवधयन गने य फजाय ववस्ताय एफॊ लफववलधकयण गने: 
भालरका गाउॉऩालरका ऺेत्रभा थऩ गणुस्तयीम ऩमयटकहरु लबत्राउनका रालग फहृत्तय गाउॉऩालरका ऺेत्रराई उत्कृष्ट  
ऩमयटन गन्तव्मको रुऩभा यावष्डम तथा अन्र्तयावष्डम ऩमयटन फजायभा प्रबावकायी रुऩरे प्रवधयन गने य फजाय ववस्ताय 
एफॊ लफववलधकयण गने । 

३.४ ऩमयटन मोजनाका अऩेजऺत उऩरव्धीहरु 

भालरका गाउॉऩालरकाको ऩमयटन मोजनारे आगाभी ऩाॉच फषयको अफलधभा देहाम वभोजजभका उऩरजब्धहरु हाॉलसर गनेछ । 

उर्द्शे्म नॊ. १ ऩमयटन ववकासको भाध्मभवाट स्थानीम सभदुामको जीवनस्तयभा सधुाय ल्माउन ेतथा  अथयतन्त्रभा मोगदान 
ऩमुायएको हनुछे: 
उऩरजब्ध नॊ.1.१: ऩमयटन उत्ऩादन, प्माकेजजङ, फजायखण्ड, प्रवधयन, फजायीकयण आददका वायेभा गाउॉऩालरका ऺेत्रका 

सभदुामका सदस्हरुको चेतना अलबववृर्द् बई ऩमयटन उद्यभजशरताको लफकास हनुेछ । 

उऩरजब्ध नॊ.1.२: सीऩ, उऩमकु्त प्रववलध, ऩवुायधाय, वजायसम्वन्धी सूचना, ऩजुी आदद सम्भको ऩहचुभा अलबवजृध्द बई 
ऩमयटनभा आधारयत उद्यभहरुको ववकास, स्तयोन्नती, तथा लफस्ताय हनुेछ । 

उऩरजब्ध नॊ.1.3:  ऩमयटन उत्ऩादन य वक्रमाकराऩहरुको स्तयोन्नलत, ववववलधकयण एवॊ ववजशवष्टकयण बई योजगायी य 
श्रभको फदृद्व हनुेछ ।   

उऩरजब्ध नॊ.1.४: अगायलनक उत्ऩादन य ऩयम्ऩयागत सत्काय एवॊ सीऩभा आधारयत ऩमयटकीम वस्त ु एवॊ सेवा  
हरुकोववकास य लफववलधकयण बएको हनुेछ 

उऩरजब्ध नॊ.1.५:  गाउॉऩालरका ऺेत्रका अलधकतभ ्सभदुाम एवॊ सदस्महरुरे ऩमयटनको प्रलतपर प्राप्त गयेका हनुेछन ्साथै 
ऩमयटन प्रलतपर सभानऩुालतक ववतयण प्रणरी ववकास बई राग ुबएको हनुेछ । ऩमयटन ववकास य 
सॊयऺणभा स्थालनम सभूदामको सवक्रम सहबालगता फढेको हनुेछ । 

उर्द्शे्म नॊ. २. ऩमयटनको नकयात्भक असय न्मूलनकयण गदे जैववक ववववधता तथा साॉस्कृलतक सम्ऩदा सॊयऺणभा मोगदान 
ऩगुकेो हनुछे: 

उऩरजब्ध नॊ.2.1: ऩमयटकीम भहत्वका जैववक ववववधता, प्राकृलतक ब ुऩरयलध य साॊस्कृलतक सम्ऩदाहरुको अलबरेजखकयण 
बई उक्त सम्ऩदाहरुको ऩमयटकीम भहत्व य ऩमयटनवाट उक्त सम्ऩदाहरु भालथ ऩनय सक्ने नकयात्भक 
प्रबावका वायेभा गाउऩालरका ऺेत्रका साभदुाम, ऩमयटन व्मवसामी तथा स्कुर/करेजका ववद्याथॉहरु 
ऩमायप्त भात्राभा ससूुजचत बएका हनुेछन ्।  
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उऩरजब्ध नॊ २.२: ऩमयटनको नकयात्भक असय कभ गनयका रालग आवश्मक ऩने नीलतगत खाकाहरु लनदेजशकाहरु , 
गाईड राइन , आचाय सॊवहता , ऩूवायधाय स्ट्याण्डडय तथा बवन कोड आदद तमाय बई राग ुबएका 
हनुेछन ्  

उऩरजब्ध नॊ २.३: ऩमयटनको नकयात्भक असय कभ गनयका रालग उऩमकु्त प्रववलध, स्वच्छ उजाय य वातावयण भैत्री 
ऩूवायधायहरुको प्रमोग बएको हनुेछ । 

उऩरजब्ध नॊ २.४: ऩमयटकीम दृवष्टकोणरे सभेत भहत्वऩणुय भालनएका जॊगर, घाॉसे भैदान, लसभसाय ऺेत्र तथा नददहरु 
सॊयजऺत बई ऩारयजस्थलतकीम प्रणारीको गणुस्तयभा सभेत सधुाय आएको हनुेछ ।  

उऩरजब्ध नॊ २.५: ऩमयटन, सभदुाम य गाउॉऩालरका फीचको अन्तय सम्वन्ध य ऩमयटनका प्रबावका वायेभा लनमलभत रुऩभा 
अध्ममन अनसुन्धान बई अनसुन्धानफाट प्राप्त नलतजाका आधायभा ऩमयटनका प्रबाव न्मूलनकयण तथा 
व्मवस्थाऩनका ऩद्वलत राग ुबएको हनुेछ ।   

उऩरजब्ध नॊ २.६: भहत्वऩणुय साॊस्कृलतक एवॊ ऐलतहालसक य ऩयुाताजत्वक सम्ऩदाहरुको अलबरेजखकयण ऩनुयरुत्थान, सॊयऺण 
एवॊ लनभायण बई ऩमयटकीम उत्ऩादनका रुऩभा प्रफलधयत बएका हनुेछन ्। 

उद्दशे्म नॊ. ३:  ऩमयटकीम गन्तब्म लफस्ताय हनुकुा साथै ऩमयटन उत्ऩादन तथा वक्रमाकराऩको स्तयोन्नलत, ववववलधकयणएवॊ 
ववजशवष्टकयण बएको हनुछे । 

उऩरजब्ध नॊ ३.१: फजाय सफेऺण, अनसुन्धान तथा लफस्ततृ सम्बाब्मता अध्ममनका भाध्मभवाट नमाॉऩमयटन गन्तव्म, रुट 
तथा वक्रमाकराऩहरुको ऩवहचान एवॊ छनौट बएका हनुेछन ्।  

उऩरजब्ध नॊ ३.२: उऩमकु्त प्रववलधको प्रमोग, ऩमयटन ऩवुायधायको स्तयोन्नलत, उच्च गणुस्तयीम सेवा प्रदान गनय सक्न ेभानव 
सॊशाधनको ववकास, स्तयीम प्माकेजजङ आददको भाध्मभवाट हारको ऩमयटकीम सेवा तथा 
सवुवधाहरुको गणुस्तयभा व्माऩक सधुाय बएको हनुेछ ।  

उऩरजब्ध नॊ ३.३: सभदुाम तथा ऩमयटन व्मवसामीहरुको ऺभता अलबवजृध्द तथा वजाय सवेऺणका नलतजाका आधायभा 
ववलबन्न लथभ (प्रकृलतभा आधारयत, सॊस्कृलतभा आधारयत, कृवषभा आधारयत, इबेन्टस्भा आधारयत आदद) 
भा आधारयत ऩमयटन प्माकेज तथा इटेनयीहरु (Tourism Package and Itineraries) ववकास बई 
प्रवलधयत बएको हनुेछन ्।  

उऩरजब्ध नॊ ३.४: उच्च गणुस्तयका ऩमयटन सूचना तथा अनवुादका सवुवधाहरुको ववकास बई ऩमयटकको सन्तवुष्टभा वदृ्दी 
हनुकुा साथै नमाॉ नमाॉ ऩमयटकीम स्थरहरुभा सभेत ऩमयटकको आगभनभा वदृ्दी बएको हनुेछ । 

उद्देश्म नॊ. ४: वातावयण तथा सॊस्कृलत भैलत्र ऩमयटन ऩूवायधाय ववकास, ववस्ताय तथा स्तयोन्नलत बएको हनुेछ ।  

उऩरजब्ध नॊ ४.१: ऩमयटकीम गन्तव्महरुको सयुऺा प्रत्माबलूत, गन्तव्मको प्रलतस्ऩधायत्भक ऺभताभा अलबवदृ्दी, फैक तथा 
ववजत्तम सॊस्था सम्भको ऩहचुको सगुभता, गा.ऩा.को सभन्ववम बलूभका रगामतका भाध्मभवाट रगानी 
भैलत्र वातावयण सजृना बई गाउॉऩालरका ऺेत्रको ऩमयटन ऩवुायधायभा उल्रेख्म भात्राभा रगानी बएको 
हनुेछ ।   
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उऩरजब्ध नॊ ४.२: गाउॉऩालरकाको वाह्य य आन्तरयक ऩहुॉचभा उल्रेख्म रुऩभा सधुाय बएको हनुेछ । 

उऩरजब्ध नॊ ४.३: ऩकाउने, तताउने तथा उज्मारो प्रमोजनका रालग वैकजल्ऩक उजायको प्रमोग बएको हनुेछ बने स्थानीम 
मातामात सेवाको रालग वातावयण भैत्री मातामात साधनको प्रमोग बएको हनुेछ ।  

उऩरजब्ध नॊ ४.४: ठोस तथा तयर पोहोय ऩदाथयको उजचत व्मवस्थाऩन बई सडक, वाटोघाटो, जॊगर, नदद ऺेत्रहरु 
प्रदषुणवाट भकु्त बएको हनुेछन ्।   

उऩरजब्ध नॊ ४.५:प्रत्मेक ऩमयटकीम स्थरभा सपा खानेऩानी, भेलडकर सवुवधा, ऩमयटक प्रहयी तथाफ सयुऺा सम्फजन्ध अन्म 
ऩूवायधायको लफकास बएको हनुेछ । प्रत्मेक ऩमयटकीम गाउॉहरुभा इन्टयनेट सवुवधा उऩरब्ध बएको 
हनुेछ ।  

उऩरजब्ध नॊ ४.६: ऩमयटन सूचना य गाइडको रालग मथेष्ट भात्राभा उच्च गणुस्तयका सूचना वोडय, साइनेज, एयोवोडय, 
ऩमयटक सूचना केन्र आददको स्थाऩना बई ऩमयटकहरु नमाॉ गन्तब्महरुभा आकय वषयत हनुकुा साथै 
ऩमयटकको फसाई अफलध रजम्फनेछ । 

उद्दशे्म नॊ. ५:   फहृत्तय गाउॉऩालरका ऺते्रको प्रबावकायी प्रवधयन बई फजाय ववस्ताय एफॊ लफववलधकयण बएको हनुछे ।  

उऩरजब्ध नॊ ५.१: ऩमयटक अनबुव सवेऺण, ऩमयटन वजाय सवेऺण य ऩमयटकको हारको आगभन तथा ववतयण अफस्था 
का आधायभा वहृत्तय गाउॉऩालरका ऺेत्रको ऩमयटन प्रवधयन यणनैलतक मोजना तथा ऩमयटन प्रफधयन 
व्राण्ड/सव–व्राण्ड तमाय बई राग ुबएको हनुेछ ।   

उऩरजब्ध नॊ ५.२: ऩमयटन वजायको भाग य सम्बाब्मताको आधायभा ववलबन्न ऩमयटन प्माकेजहरु तमाय बई प्रफधयन बएको 
हनुेछन ्।  

उऩरजब्ध नॊ ५.३: वृहत्तय गाउॉऩालरका ऺेत्रको प्रफधयनका लनजम्त सञ्चाय तथा प्रवधयनात्भक साभालग्रहरु जस्तै व्रोसमय, 
नक्शा, गाइड फकु आदद प्रकाजशत बई उऩमकु्त च्मानरहरु भापय त ववतयण बएको हनुेछ ।  

उऩरजब्ध नॊ ५.४: वहृत्तय भालरका गाउॉऩालरका ऺेत्रको लडजजटर भाध्मभहरु जस्तै वेब साइट, Blogs, साभाजजक सञ्जार 
आददको प्रमोग बइ प्रबावकायी रुऩभा प्रवधयन बएको हनुेछ ।  

उऩयोक्त उऩरजब्धहरु प्राप्त गनयका रालग भालरका गाउॉऩालरका ऺेत्रको ऩञ्च वषॉम ऩमयटन मोजनारे देहाम वभोजजभका 
ऩरयभाणात्भक रक्ष्महरु हाॉलसर गयेको हनुेछ । 

तालरका नॊ. ११: ऩमयटन मोजनाको अऩेजऺत उऩरजब्धहरु एवॊ प्रभखु ऩरयभाणात्भक रक्ष्महरु 

क्र.स वववयण 
ऩरयभाणात्भक रक्ष्महरु 

ईकाइ आधाय वषय तथ्माङ्क रक्ष्म 
1 ऩमयटक आगभन (आन्तयीक) जना 2000 30000 
2 ऩमयटक आगभन (वाह् म) जना 700 10,000 
3 ऩमयटक वसाई अवलध  

(आन्तयीक) 
ददन 3 7 
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4 ऩमयटक वसाई अवधी (फाह् म) ददन 2 5 
५ आन्तयीक ऩमयटक खचय 

(दैलनक) 
रुऩैंमा 1500 3000 

६ फाह् म ऩमयटक खचय (दैलनक) रुऩैंमा 2500 5000 
७ ऩमयटनवाट शृ्रजजत योजगायी जना 6 500 
८ प्रत्मऺ योजगायी जना 8 200 
९ अप्रत्मऺ योजगायी जना 0 300 
1० ऩमयटकीम होटर, रज य 

होभस्टे 
वटा 10 200 

1१ आधायबतु वेटय / वेटे्रस्ट 
तालरभ प्राप्त जनशजक्त 

जना 2 100 

1२ टुय गाईड जना 6 20 
1३ आधायबतू कुवकङ जना 2 50 
1४ होभस्टे व्मवस्थाऩन जना 0 100 
1५ आधायबतू बाषा तालरभ जना 0 20 
1६ हस्तकरा ववक्री केन्र ऩसर वटा 0 1 
1७ साॉस्कृलतक / जातीम सॊग्राहरम वटा  0 2 
1८ ऩमयटन सूचना केन्र वटा 0 3 
१९ गाउॉ ऩमयटन गरुुमोजना वटा 0 1 
2० ऩमयटनफाट प्राप्त हनुे याजश्व रुऩैंमा 0 700000।- 

 

३.५ ऩमयटन मोजनाको प्रभखु यणनीलतहरु 

भालरका गाउॉऩालरका ऺेत्रको ऩञ्च वषॉम ऩमयटन मोजनारे लनददयष्ट गयेका सोच, रक्ष्म एवॊ उद्देश्महरु प्राप्त गनयका रालग 
देहाम फभोजजभका यणनीलतहरु अफरम्फन गरयनेछन ्।   

(क) ऩमयटनराई भहत्वऩणुय सॊयऺण औजायको रुऩभा प्रवधयन गरयनछे ।  
जैववक ववववधता, प्राकृलतक ब ुऩरयलध य साॊस्कृलतक सम्ऩदाभा आधारयत ऩमयटनको ववकासवाट गाउॉऩालरका ऺेत्रका 
सभदुामको जीवनोस्तयभा सधुाय ल्माई ऩमयटनराई सॊयऺणको भहत्वऩणुय औजायको रुऩभा प्रवधयन  गरयनेछ ।स्थालनम 
स्तयका प्राकृलतक स्रोत भालथको चाऩ कभ गनय, गरयववका कायण हनुे गैह्र कानूलन चोयी रगामतका वक्रमाकराऩ 
योक्न ऩमयटनराई वैकजल्ऩक जीवनमाऩनको भाध्मभको रुऩभा ववकास गरयनेछ । ददगो ऩमयटन ववकासको 
सलुनस्चतताको रालग स्थानीम सभदुामको अगवुाई य सवक्रम सहबालगतार्द्ाया जैववक ववववधता तथा प्रकृलतक य 
साॊस्कृलतक ब ुऩरयलध सॊयऺण गने अवस्था सजृना गरयनेछ ।ऩमयटन ववकासका दृवष्टकोणरे भहत्वऩूणय गाउॉऩालरका 
ऺेत्रका साभदुामीक वन, वहभारी ऺेत्र, नदीनारा, घाॉसे भैदानराई भहत्वऩूणय वन्मजन्त ुएवॊ ऩॊऺीहरुको फैकल्ऩीक 
फासस्थानको रुऩभा सभेत ववकास गनय सहमोग गरयनेछ । 



 

32 

 

(ख) ऩमयटकीम गन्तव्मको लफस्ताय य  ऩमयटन उत्ऩादन तथा वक्रमाकराऩहरुको ववववलधकयण य एवॊ ववजशवष्टकयण गरयनछे 
।   
भालरका गाउॉऩालरका हदैु धौरालगयी वेसक्माम्ऩ, ऩनुवहर, लछभेकी गाउॉऩालरका तथा लछभेकी जजल्रा भसु्ताङ सम्भ 
जाने ऩमयटक हरुको आगभनराई मथावत याख्दै मस गाउॉऩालरकाभा ददगो ऩमयटन लफकास गनयको रालग धौरालगयी 
आइसपर ऩदभागय, सेन्चयुी ऩदभागय, तथा धौरालगयी फेसक्माम्ऩभा अत्मावस्मक तथा आधाय सॊयचनाहरु तमाय गरय 
भसु्ताङ सम्भको ऩदमात्रा तम गनय सवकने छ। मसैगरय गाउॉऩालरकाभाऩमयटन उत्ऩादन य वक्रमाकराऩहरुको 
स्तयोन्नलत य ववववलधकयण गरय ऩमयटकीम वक्रमाकराऩर्द्ाया भनोयभ दृश्माअवरोकनगरयनकुा साथै थऩ गणुस्तयीम 
ऩमयटक य ऩमयटन वजाय खण्डराई आकवषयत गरयनेछ । मसैगरय ऩमयटन उत्ऩादन य वक्रमाकराऩको ववववलधकयण य 
ऺेत्रगत रुऩभा ववस्ताय गरय अलधकतभ सभदुामका सदस्महरुराई ऩमयटन व्मवसाम य योजगायीका अवसय सजृना 
गरयनकुा साथै आगभन हनुे ऩमयटकको सॊख्मा फसाइॊ अवलध य खचयभा फवृर्द् गरय ऩमयटनको आम्दानीभा फवृर्द् 
गरयनेछ। 

(ग) दीगो ऩमयटन ववकास, प्रवधयन य व्मवस्थाऩनको रालग सभन्वम, सहकामय य साझेदायी । 
गणुस्तयीम ऩमटन सेवा य सवुवधाको सलनजश्चतता गने, ऩमयटन उत्ऩादन राई ववस्ताय गने, अलधकतभ सभदुामराई 
ऩमयटनको प्रलतपर प्रदान गने, ऩमयटन गन्तव्मको अझ प्रबावकायी रुऩरे प्रवधयन एवॊ वजायीकयण गने य ऩमयटनको 
नकयात्भक असय न्मलुनकयण गने उदेश्म प्रालप्तका रालग सयकायी लनकामहरु, नीजज ऺेत्र एवॊ व्मवसामीहरु, साभदुाम 
य नागरयक सभाजका वीचभा प्रबावकायी – साझेदायी (PPPP), सभन्वम य सहकामय को वातावयण सजृना गरयनेछ 
। मसका रालग भालरका गाउॉऩालरका कामायरमरे सभन्वमकताय य सहजकतायको बलुभका खेल्नेछ । ऩमयटन ववकास, 
प्रवधयन य व्मवस्थाऩनका वक्रमाकराऩहरुराई अन्म ऺेत्रगत (सेक्टयर) तथा स्थानीम तहका मोजनाहरुसॊग एवककृत 
गरयनेछ । सभग्र गाउॉऩालरकाराई ऩमयटकीम गन्तव्मको रुऩभा प्रवधयन य फजायवकयण गनयका रालगऩोखया, 
काठभाण्डौ, रजुम्फनी, फाग्रङु्ग, भसु्ताङ रगामतका गन्तव्महरुसॊग सभन्वम य साझेदायीको यणनीलत अवरम्फन 
गरयनेछ । 

३.६ ऩमयटन गन्तव्मको ववकासका चयण अनसुाय अवरम्वन गरयन ेयणनीलतहरु 

भालरका गाउॉऩालरका ऺेत्रका सवै ठाॉउहरुको ववकास सभान हैलसमतभा नबएका कायण स्थान ववशेषराई ध्मानभा याजख 
ऩमयटन ववकास, प्रवधयन य यणनीलतहरु कामायन्वमन गरयनेछ । वहृत्तय गाउॉऩालरकाको सभग्र ऩमयटन ववकासको 
अवस्थाराई देहाम वभोजजभका ३ वटा लफकास चयणभा ववबक्त गरय सोवह फभोजजभका यणनीलतहरु तम गरयएको छ । 

क) चयण १:  ऩमयटन गन्तव्मको रेखाजोखा तथा ऩमयटन उत्ऩादन ववकास 
- ऩमयटन चेतना अलबववृर्द्   
- ऩमयटन ऩफुायधाय ववकास   
- सीऩ लफकास तालरभ  
- सवेऺण, अध्ममन अवरोकन य अनसुन्धान  
- सॊस्थागत सॊयचना ववकास 
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ख) चयण २: ऩमयटन उत्ऩादनको स्तयोन्नलत, ववववलधकयण, ववजशवष्टकयण य ववस्ताय 
- स्थावऩत ऩमयटन सेवा सवुवधाहरुको गणुस्तय अलबववृर्द्  
- ऩमयटकीम वक्रमाकराऩहरुको ववववलधकयण य स्तयीम प्माकेजजङ  
- उच्च गणुस्तयका ऩवुायधाय सवहतका ऩमयटकीम सेवा तथा सलुफधा लफकास गनयका रालग नीजज ऺेत्रको रगानी 

आकषयण गने   
- ऩमयटकीम उद्यभ तथा योजगायीको लफववलधकयण  
- ऩमयटन व्मवसामी य ऩमयटन सम्फजन्ध सेवा/साभालग्रहरु फेच्ने उत्ऩादक/सप्रामसयका फीच सम्वन्ध ववस्ताय   
- वजाय ववस्ताय तथा सञ्जार ववस्ताय 

ग) चयण ३: ऩमयटन असय व्मवस्थाऩन तथा ऩमयटन उत्ऩादन इनोबेशन एवॊ ववववलधकयण 
- ऩमयटन उत्ऩादन तथा वक्रमाकराऩ ववववलधकयण   
- नववन ऩमयटकीम उत्ऩादन तथा वक्रमाकराऩको ववकास   
- ऩमयटन असय न्मलुनकयण एवॊ व्मवस्थाऩन   
- उत्तयदामीऩणुय दीगो ऩमयटन अभ्मासका लनदेजशका, आचाय सवहता लनभाणय कामायन्वमन   
- ऩमयटक व्मवस्थाऩन  
- वजाय लफववलधकयण तथा उच्च भलु्मका फजायभा रजऺत ऩमयटन प्रफधयन   
- अन्म ऩमयटकीम स्थानसॊगको सम्वन्ध ववकास  
- ददगो ऩमयटन अभ्मास 

३.७ प्रभखु कामयक्रभ, ऺेत्र तथा कृमाकराऩहरु 

भालरका गाउॉऩालरकाको ऩञ्च ववषयम ऩमयटन मोजनारे तम गयेका रक्ष्म, उरे्द्श्म तथा उऩरजव्धहरु ऩाप्त गनयका रालग 
देहाम वभोजजभका ८ प्रभखु कामयक्रभ ऺेत्रहरुभा ऩमयटन लफकास, प्रवधयन य व्मवस्थाऩन सम्वजन्ध वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन 
गरयनेछन ्। 

१. सॉस्थागत सॊयचना सदुृवढकयण तथा ऺभता अलबववृर्द् । 
२. ऩमयटकीम गन्तब्म ववस्ताय य ऩमयटन उत्ऩादन तथा वक्रमाकराऩहरुको स्तयोन्नलत, ववववलधकयण एवॊ ववजशवष्टकयण 

।  
३. ऩमयटन ऩृव्ायधायहरुको ववकास, स्तयोन्नलत तथा लफस्ताय ।  
४. ऩमयटन सूचना तथा अनवुादका सलुफधा लफकास ।   
५. ऩमयटन प्रवधयन तथा फजायीकयण ।  
६.  ऩमयटन उद्यभ सजृना, योजगायी अलबववृर्द् तथा सॊयऺणभा स्थालनम सभूदामको सहबालगताभा अलबववृर्द् ।  
७.  जैववक लफववधता तथा बृ–्ऩरयलधको ददगो सॊयऺण, प्रवधयन ।  
८. साॊस्कृलतक, धालभयक तथा ऩृय्ाताजत्वक सम्ऩदाहरुको ददगो सॊयऺण, प्रवधयन । 
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३.७.१ सॊस्थागत सॊयचना सदुृढीकयण तथा ऺभता अलबवरृ्द्ी 
१. भालरका गाउॉऩालरका ऺेत्रराई सभदुामभा आधारयत सभावेजश, सॊयऺण भजुख य ददगो ऩमयटन ववकास, प्रवधयन  य 

व्मवस्थाऩनको उष्कृष्ट नभनुा य गन्तव्मको रुऩभा ववकास गनयका रालग तम गरयएका रक्ष्म, उरे्द्श्म य 
यणनीलतहरुराई प्रबावकायी तथा सभन्वमात्भक ढॊगरे अगालड वढाउनका रालग गाउॉऩालरका ऺेत्र य व्मवसावमक 
स्तयभा देहाम फभोजजभका सॊस्थागत सॊयचनाहरु स्थाऩना गरय सवक्रम वनाइने छन ्। 

(क) यगगुॊगा गाउॉऩालरका कामायरम अन्तयगत यहनेगयी एउटा ऩमयटन इकाईको गठन गरयनेछ । मसको नेततृ्व 
जनप्रलतलनधीरे गनेछन ् । मस इकाईरे गाउॉऩालरका ऺेत्रभा  सञ्चारन गरयने ऩमयटनका सम्ऩणुय गलतववलधहरुको 
सहजीकयण गने, तथ्माॊक अध्मावलधक याख्न ेय रयऩोवटङ गने कामय गनेछ । 

(ख) सभग्र भालरका गा. ऩा. राई ऩमयटन ऺेत्रको रुऩभा ववकास गयी प्रवधयन  गनयका रालग गाउॉऩालरका ऩमयटन ऩरयषद 
गठन गरय सवक्रम गयाउन सहजजकयण गरयने छ । सो ऩरयषदभा गाउॉऩालरका लबत्रका उऩबोक्ता सलभलत ऩमयटन 
व्मवसावमक सॊगठनहरु, ऩमयटन सॊग सम्वजन्धत कामयगत सभहुहरु/सलभलतहरु (होभस्टे व्मवस्थाऩन सलभलत रगामत) 
आदद सॊस्थागत ऩदेन सदस्म यहने गरय व्मवस्था लभराइने छ । सो ऩरयषदरे गा.ऩा. ऺेत्रको ऩमयटन मोजना लनभायण 
य ऩमयटन उत्ऩादनहरुको ववकास, प्रवधयन तथा व्मवस्थाऩन कामयको ऺलत्रम स्तयभा सभन्वम य सहजीकयण गने 
बलूभका खेल्नछे । ऩरयषद य ऩरयषद सदस्म सॊस्थारे नेऩार ऩमयटन फोडय, केन्रीम स्तयीम ऩमयटन एशोलसमसनहरु य 
सॊफजन्धत लफबाग तथा भन्त्रारम रगामतका लनकामहरुसॊग अग्रगाभी सम्वन्ध ववकास गयी ऩमयटन लफकास य प्रवधयनभा 
सघाउ ऩयुमाउने छ बने भसु्ताङ, फाग्रङु्ग,ऩोखया, काठभाण्डौ रगामतका गन्तव्मका सयोकायवारा लनकामहरु सॊग 
सहकामय गयी गा.ऩा. रगामतका ऺेत्रको प्रवयधनका प्रमासहरु अगालड फढाउनेछ । 

२. ऩमयटन लफकास, प्रवधयन य व्मवस्थाऩनका कामयहरुराई प्रबावकायी एवॊ सभन्वमात्भक ढॊगरे अगाडी वढाउनका रालग 
सो सॊग सम्वजन्धत सयकायी, नीजज तथा साभदुावमक / साभाजजक सस्थाहरुको ऺभता अलबवजृध्द गनयका रालग देहाम 
वभोजजभका वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गरयने छन ्।  

क. ऩमयटन ववकास, प्रवधयन य व्मवस्थाऩनभा सॊग्रन हनुे गाउॉऩालरका य भातहतका सेक्टय कमायरमहरु एवॊ ववलबन्न 
इकाइहरुका कभयचायीहरुराई सभदुामभा आधारयत ऩमयटन लफकासका रालग मोजना तजुयभा प्रवक्रमा, ऩमयटन उत्ऩादन 
प्माकेजजङ ऩमयटन सूचना तथा अनवुाद, आगन्तकु सूचना केन्र व्मवस्थाऩन ऩमयटन प्रवधयन  एवॊ वजायीकयण, ऩमयटन 
उद्यभ ववकास, ऩमयटनको असय व्मवस्थाऩन, ऩमयटक व्मवस्थाऩन सभावेशी ऩमयटनका अवधायण, ऩमयटन ववकासका 
रालग सहकामय एवॊ साझदायी ववकास रगामतका ववषमभा तालरभ, गाष्ठी, अन्तयवक्रमा कामयक्रभ, भ्रभण गोष्ठी आददका 
भाध्मभवाट ऺभता अलबवदृद गरयने छ । साथै सो तत्तत ्लनकामभा ऩमयटन ववकास, प्रवधयन य व्मवस्थाऩनका रालग 
आवश्मक ऩने बौलतक ऩवुायधाय प्रववलध एवॊ लसऩ सभेत उऩरव्ध गयाइने छ । 

ख. ऩमयटनराई स्थानीम सयकायको मोजनाभा एवककृत एवॊ भूरप्रवावहकयण गयाउनका रालग सभवजन्धत गाउॉऩालरकाका 
ऩदालधकायीहरु, उऩबोक्ता सलभलतका ऩदालधकायीहरु, आभा सभहुहरु, मवुा कल्वहरु य उद्योग वाजणज्म सॊघका 
ऩदालधकायीहरुराई ऩमयटन उत्ऩादनहरुको लफकासको रालग मोजना तजुयभा, प्रफयधन, फजायीकायण, ऩमयटन उद्यभ तथा 
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योजगायी ववकास, ऩमयटन य सॊयऺण सम्वजन्ध आचाय सॊवहताहरु, ऩमयटनका असय ब्मफस्थाऩन आददका वायेभा 
अलबभजुखकयण कामयक्रभ सॊचारन गरयने छ ।   

ग.  होटर तथा रज व्मवसामी, येषु्टयेन्ट व्मवसामी, होभस्टे सञ्चारक, ऩमयटन मातामातका सेवा व्मवसामीहरु, हस्तकरा 
व्मवसामी, टुय गाईड, आददराई ऩमयटन, उत्ऩादन प्माकेजजङ अलतथी सत्काय लडजजटर प्रवधयन एवॊ वजायीकयण, 
ऩमयटन आचाय सॊवहता, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन, अग्रगाभी ऩश्चगाभी सम्वन्ध ववकास, ऩमयटनका नकयात्भक प्रबाव 
न्मलुनकयण वैकजल्ऩक उजायको प्रमोग, सूचना, प्रववलधतथा सञ्चाय, जजम्भेवायऩूणय ऩमयटन व्मवसाम सञ्चारन भोडर, 
जैववकववववधता, तथा सॊस्कृलत सॊयऺण आददका सम्वन्धभा तालरभ, गोष्ठी, अध्ममन भ्रभण आददका भाध्मभवाट ऺभता 
अलबवजृध्द गरयने छ । 

३. ऩमयटनको ददगो य मोजनावर्द् ववकासका रालग सहबालगताभूरक ववलधवाट मोजनाहरु तमाय गरय सो मोजनाहरुराई 
गाउॉऩालरका ऺेत्रका वावषयक तथा आवलधक मोजनाका साथै स्थानीम वडाहरुको मोजना य अन्म ववषमगत ऺेत्रगत 
मोजना (फन, कृवष, ऩश,ु शहयी ववकास, सडक, सञ्चाय, खानेऩानी, उजाय, मातामात आदद) हरुभा सभेत सभाफेश 
गरयने छ ।   

- भखु्म ऩमयटकीम स्थर गन्तव्म हरुको गरुुमोजना वा यणनैलतक मोजना   
- होभस्टे गाॉउहरुको गाॉउ ऩमयटन मोजनाहरु  
- ऩमयटन ववकासका सम्बावना बएका सभदुावमक वनहरुको ऩमयटन मोजनाहरु   
- ऩमयटन लफकास य सॊयऺणका दृवष्टकोणरे सॊवेदनजशर स्थरहरु (लसभसाय, धालभयक ऺेत्र आदद) को साइट 

मोजनाहरु  

४. ददगो ऩमयटन ववकास य व्मवस्थाऩनराई सलुनजश्चतता गनयका रालग सभदुाम स्तय य केजन्रम स्तयभा ददगो आलथयक 
स्रोतका आधायहरु खडा गरयनेछन ्। गाॉउ स्तयभा सभदुावमक ऩमयटन तथा सॊयऺण कोष  खडा गरयने छ । सो 
कोषभा होभस्टे सञ्चारन, सभदुावमक वन ऩमयटन ( दृश्माअवरोकन, गयुाॉस पुल्ने फनहरुको अवरोकन रगामत 
जैववक ववववधताको अवरोकन), सहालसक खेरहरु, दृश्माअवरोकन, टुयगाइड आददवाट प्राप्त हनुे आम्दानीको लनजश्चत 
प्रलतशत यकभ जम्भा गने व्मवस्था लभराइने छ । कोषको यकभ ऩमयटन ववकास य सॊयऺणभा प्रमोग गरयनेछ । 
कोषभा म्माजचङ पण्डको रुऩभा यकभ जम्भा गनयका रालग लफलबन्न साझेदाय लनकामहरुराई सभेत अनयुोध गरयनेछ । 

५. ऩमयटकीम गन्तव्म तथा रुटहरुराई सयुजऺत फनाउनका रालग गाउॉऩालरकाभा ऩमयटन प्रहयीको सेवा उऩरब्ध गयाउन 
ऩहर गरयनेछ ।   

६. ऩमयटन सूचना केन्र स्थाऩना तथा  ऩमयटन प्रवेश ववन्दहुरु राई थऩ सूचनाभरुक, प्रववलधमकु्त य सेवाभरुक वनाउने् 
ऩमयटनको मोजनावर्द् ववकास, ऩमयटन गलतववलधहरुको अनगुभन एवॊ भलु्माॊकन, ऩमयटकीम पाइदाहरुको वाडपाड, 
ऩमयटनका नकयात्भक प्रबावहरुको न्मलुनकयण एवॊ व्मवस्थाऩन य ऩमयटन प्रवधयन  एवॊ वजारयकयण रगाएतका 
कामयराई सधाउ ऩयुमाउनका रालग व्मवसाम स्तय, गाउॉऩालरका/नगयऩालरका स्तय जजल्रा स्तय सेक्टय स्तय य 
केजन्रम स्तयभा (ऩमयटक सम्वन्धी, व्मवसाम सम्वजन्ध, योजगायी सम्वजन्ध) याख्न ेप्रणारीको व्मवस्था गरयने छ । 
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३.७.२ ऩमयटन ऩवुायधायहरुको ववकास, स्तयोन्नती तथा ववस्ताय 
गाउॉऩालरका ऺेत्रको ऩमयटन लफकास शरुुवाती चयणभा यहेकोरे ऩमयटन ऺेत्रको लफकासको रालग धेयै कुयाहरुको 
एवककृत सॊमोजनको जरुयत यहेको हनु्छ । ऩमयटन बनेको प्राकृलतक, साॉस्कृलतक, भानवीम आलतथ्मता, बौलतक 
ववकास, करा, सॊस्कृलत रगामतको प्रबावकायी सॊमोजन हो । मस गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्र देहाम फभोजजभका बौलतक 
ऩवुायधायहरुको लफकास तथा स्तयोन्नती गरयनेछ। 

तालरका नॊ. १२: लनभायण तथा स्तयोन्नती गनुयऩने सॊयचनाहरुको वववयण 

क्र.स लनभायण गनुयऩने कुयाहरु स्थान 
१. स्वागत गेट गाउॉऩालरका ऺेत्रभा प्रवेश गने भखु्म स्थान 

जस्तै दयवाङ 
२. ऩमयटन सूचना फोडय (गाउॉऩालरका ऺेत्रलबत्रका भखु्म भखु्म 

आकषयणका स्थरहरु (पोटो सवहत), त्महाॉ ऩगु्न सवकने 
भाध्मभहरु, राग्ने सभम य ववशेषताहरु उल्रेख गयेय) 

गाउॉऩालरका ऺेत्रभा प्रवेश गने भखु्म नाकाहरु 
तथा ऩदभागयहरु जस्तै दयवाङ, अलधबाया, 
देववस्थान 

३. ऩदभागय सूचना फोडय (ऩदभागयको नक्सा, प्रत्मेक ददन ऩगु्न 
सवकने ठाउॉहरु, त्मस स्थानभा उऩरव्ध हनुे सेवा / 
सवुवधाहरु (होभस्टे, क्माजम्ऩङ, दृश्मावरोकन गनय सवकने 
स्थानहरु, सॊचाय सवुवधा आदी) सम्ऩकय  व्मजक्त य नम्वय सभेत 
उल्रेख गरयएको, 

गाउॉऩालरका ऺेत्रभा प्रवेश गने भखु्म नाकाहरु 
तथा ऩदभागयहरु जस्तै दयवाङ, अलधबाया, 
देववस्थान 

४. ऩदभागय (सॊकेत वोडय य सचेत फोडय सवहत) – फाटो 
नअल्भलरने गयी लनभायण बएको, हयेक दोवाटोहरुभा सॊकेत 
गरयएको, ऩदभागयभा सचेतता अऩनाउनऩुने बए सो को सभेत 
जानकायी (जस्तै जॊगरी जनावय, ऩवहयो जाने ऺेत्र, एक्रै 
नवहड्ने आदी) 

मस गाउॉऩालरका ऺेत्रभा ऩने भखु्म 
ऩदभागयहरुको ऩणुय लनभायण । आवश्मकता 
अनसुाय सॊकेतवोडयहरु य सचेत वोडयहरु सवहत 

५. सडक (सम्बव बएसम्भ ऩदभागय य सडक भागय पयक पयक 
हनुऩुने) 
 

ऩदभागयको शरुुवाती लफन्द ुसम्भको सडक १२ 
भवहना सम्भ चल्ने हनुऩुने 

६. सॊचाय (गाउॉऩालरकाको सफै ऺेत्रभा ऩहुॉच ऩगु्ने गयी भोवाईर 
टावयको ववस्ताय गने, ऩदभागयका लफलबन्न स्थानभा 
आऩतकालरन अवस्थाभा सहमोग लरनको रालग नजजकको 
गाउॉ य सम्ऩकय  नम्वयहरु याख्नऩुने, 

गाउॉऩालरकाका सवै वाडहरुभा सॊचाय सवुवधा 
ऩगु्नऩुने 

७. खानेऩानी सवै ऩदभागय तथा धालभयक स्थरहरुभा 
खानेऩानी सवुवधा उऩरव्ध हनुऩुने 

८. सावयजलनक शौचारहरु धालभयक तथा ऩमयटवकम स्थरहरुभा सावयजलनक 
शौचारम सवुवधा उऩरव्ध हनुऩुने 

९. डस्टवीनहरु / कन्टेनयहरु सवै वाड तथा सावयजलनक स्थरहरुभा पोहोय 
व्मवस्थाऩन हनुऩुने 
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१०. फगैंचा / ऩाकय हरु ऩदभागय तथा ऩमयटवकम स्थरहरुभा वगैचा 
तथा ऩाकय हरु लनभायण गनुयऩने 

११. छहायी, चौतायी, ऩाटी, ऩौवाहरु जशतरता प्रदान गनयका रालग ऩवट ऩौवाहरु 
लनभायण गनुयऩने , चौताया तथा छहायीहरु भभयत 
गनुयऩने 

१२. भ्मटुावय दृश्मावरोकनका स्थरहरुभा भ्म ुटावय लनभायण 
गनुय ऩने 

१३. साभदुावमक आवास गहृ ऩमयटवकम गन्तव्मका उऩमकु्त स्थानभा 
साभदुावमक आवास गहृ लनभायण गनुय ऩने 

१४. सॊग्राहरम गाउॉऩालरका स्तयभा सॊग्रहरम लनभायण गनुयऩने 
१५. ऩमयटन सचुना केन्र भखु्म प्रवेशभागयभा ऩमयटन सचुना केन्र 

स्थाऩना गनुय ऩने 
१६. क्माम्ऩ ऺेत्रको ववकास ऩदभागयहरुभा क्माजम्ऩङ ऺेत्रको ववकास 
१७. झोरङु्गे ऩरु, कल्बटय आफश्मकता अनसुाय 
१८ खानी तथा खलनज सॊयऺण खानी बएका स्थानहरु 
 

३.७.३ ऩमयटन सूचना तथा सॊचाय 
ऩमयटकीम होटर, रज, होभ–स्टे तथा येषु्टयेण्टहरुभा इन्टयनेट सवुवधा उऩरब्ध गयाईने छ । साभदुावमक रजहरुभा 
साभदावमक इन्टयनेट/वाईपाईको सवुवधा उऩरब्ध गयाईनेछ । 

३.७.४ ऩमयटन गन्तव्म, प्रवधयन तथा वजायीकयण 
ऩमयटन ऺेत्रभा प्रचाय प्रसायको भहत्वऩणुय बलुभका हनु्छ । प्रचाय प्रसाय बनेको कुनै ऩलन स्थान, ऺेत्र वा ववषम सम्फन्धी 
सूचना तथा जानकायीहरु ववढ बन्दा ववढ व्मजक्तहरु सभऺ ऩयु ्माउने कामय हो । उजचत प्रचाय प्रसायको अबावभा थपु्र ै
भहत्वऩणुय य यभयणीम ऺेत्रहरु ओझेरभा ऩरययहेका छन।हाम्रो गाउॉऩालरकाका सम्बाववत ऩमयटकीम ऺेत्रहरुको वायेभा 
वायेभा भालनसहरुको ध्मान आकवषयत गनेगयी प्रसायप्रचाय गनुय भहत्वऩणुय कामय हनु आउॉछ । प्रचाय प्रसाय कामय कुनै 
एक तरयका फाट भात्र नबई सॊचायका सम्ऩणुय भाध्मभहरु भापय त गनुय जरुयी छ ताकी सवै वकलसभभा व्मजक्तहरु सभऺ 
सन्देश ऩरु् माउन सवकमोस । प्रचाय प्रसायको रालग गनय सवकन ेकेही कामयहरु गरयने छन। 

- व्रोसय लनभायण 
- येलडमो , टेलरलबजन, ऩत्रऩलत्रका भापय त प्रचाय प्रसाय 
- वेवसाईट, साभाजजक सॊजारको प्रमोग 
- पोटो, डकुभेन्ट्री लनभायण 
- ऩमयटन अलबमान (फैठक, अध्ममन अवरोकन भखु्म भखु्म स्थानहरु) 
- होलडयङ्ग फोडयहरु 
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३.७.५ ऩमयटन उद्यभ / व्मवसाम शृ्रजना, योजगायी अलबफरृ्द्ी तथा स्थानीम सभदुामको सहबालगता 
साभदुामभा आधारयत ऩमयटनको ववकासको भध्मभफाट स्थानीम सभदुामभा उद्यभ/व्मवसामको ववकास गने य 
योजगायीका अवसय सजृना गरय जैववक ववववधता, प्राकृलतक य साॊस्कृलतक सम्ऩदा सॊयऺणभा मस ऺेत्रका सभदुामको 
सवक्रम सहबालगता सलुनजश्चत गरयनेछ । 

१. ऩमयटन उद्यभ ववकास य योजगायीका रालग चेतना अलबववृर्द् तथा उद्यभजशरता ववकास: 
मस गा.ऩा. ऺेत्रका ऩमयटकीम आकषयणहरु, ऩमयटन उत्ऩादन तथा वक्रमाकराऩहरु, रजऺत फजाय खण्डहरु, ऩमयटक 
ववतयणको अवस्था, फजाय खण्ड य ऩमयटकीम वक्रमाकराऩ फभोजजभका ऩमयटकका रुचीहरु, सम्बाववत ऩमयटकीम 
उद्यभ तथा योजगायीका अवसयहरु, ऩमयटन उत्ऩादन तथा वक्रमाकराऩको सकायात्भक य नकयात्भक असयहरु, 
ऩमयटनका नकयात्भक असय न्मूलनकयणका उऩामहरु आददका फायेभा सभदुामराई अलबभूजखकयण तालरभ सञ्चारन 
गरयनेछ । सो को आधायभा सम्बावम उद्यभीहरुरे उऩमकु्त उद्यभ छनौट गरय व्मवसाम लफकास मोजना तमाय गने 
। 

२. उद्यभ तथा व्मवसाम सजृना गनय आवश्मक ऩूवायधायको ववकास 
उद्यभजशरता तथा सीऩ ववकास तालरभ, वैंक तथा सहकायी भापायत सहज य सहलुरमतऩूणय ऋणको व्मवस्था, फजाय 
सॊगको सम्फन्ध ववकास, ठूरा तथा साना व्मवसामीहरु य प्रवधयकहरुका फीच सम्फन्ध स्थाऩना रगामतका ऩमयटन 
ब्मफसाम लफकासका ऩहरहरु अगाडी फढाई साभदुामराई देहाम फभोजजभ ऩमयटन उद्यभ/व्मवसाम सजृना गनय, 
स्तयोन्नलत गनय य ववस्ताय गनय सहमोग गरयनेछ । 

क. ऩमयटन फजायीकयण/ उद्यभव्मफसामहरु:, ऩमयटन सूचना केन्र, ऩमयटक ऩथ प्रदयशक, स्थानीम उत्ऩादनहरुको 
ववक्री गने हस्तकरा ऩसर आदद ।    

ख. खानवऩन तथा वसोवाससॊग सम्फजन्धत उद्यभहरु: होटर, होभ–स्टे, पाभय–स्टे, क्माम्ऩ साइट, येषु्टयेण्ट, 
जचमाऩसर, कपी सऩ, खाजाघय, आदद ।  

ग. भनोयञ्जन य साइट लसइङ: सॊग्रहारम सञ्चारन, साॊस्कृलत/साॊलगलतक केन्द/कामयक्रभ य सञ्चारन, ऩमयटक ऩथ 
प्रदशयक, हस्तकरा ऩसर, कृवष अगायलनक पाभयहरु, लबरेज टुय आदद । 

३. दऺता तथा गणुस्तय अलबववृर्द्का रालग सीऩ ववकास तालरभ सञ्चारन:  

गाउॉऩालरका ऺेत्रभा ऩमयटकीम सेवा तथा सवुवधाहरुको ववस्ताय गनय ऩमयटन उत्ऩादन तथा वक्रमाकराऩहरुको 
ववववलधकयण गनयका रालग देहाम फभोजजभका व्मवसावमक सीऩ ववकास तालरभहरु सञ्चारन गरयनेछ । सो तालरभहरु 
सञ्चारन गदाय ऩयम्ऩयागत ऻान य सीऩराई सभेत प्रवधयन गरयनेछ । तालरभ सञ्चारनका रालग गाउॉऩालरका, 
सभदुाम,नीजज ऺेत्रका तालरभ प्रदामक सॊस्थाहरु, नेऩार ऩमयटन फोडय, नेऩार ऩमयटन तथा होटर व्मवस्थाऩन प्रलतष्ठान 
सॊग सम्फन्धन प्राप्त तालरभ इजन्स्छच्मटुहरु आदद सॊग सहकामय य साझेदायी गरयनेछ ।   

क. आधायबतू एवॊ एडबान्स कुवकङ,  हाउस वकवऩङ तथा रज व्मवस्थाऩन तालरभहरु   
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ख. आधायबतू एवॊ एड्बान्स होभ–स्टे व्मवस्थाऩन तथा ऩाहनुा सत्काय तालरभहरु   

ग. आधायबतू एवॊ एड्बान्स ऩथप्रदशयक तालरभ   

ङ. ऩमयटनभैत्री हस्तकरा लडजाइन तालरभ   

च. लसराई, फनुाई तथा इम्ब्रोइडयी तालरभ   

छ. सॊग्रहारम तथा ऩमयटन सूचना केन्र व्मवस्थाऩन तालरभ   

ज. अगायलनक कृवष उऩज उत्ऩादन तालरभ (तयकायी, भाछा, भास,ु दधु, भह, परपूर आदद)   

झ. सथालनम वातावयण य सॊस्कृलत भैत्री लसकभॉ तथा डकभॉ तालरभ   

ञ. ववऩद जोजखभ न्मूलनकयण, व्मवस्थाऩन, आऩतकालरन उर्द्ाय तथा प्राथलभक उऩचाय तालरभ  

४. ऩमयटन उद्योगभा आवश्मक ऩने सेवा/ साभाग्रीहरुको उत्ऩादन य सदृृवढकयण 

 क. व्माऩक अलबभूजखकयण, ऺभता अलबववृर्द् कामयक्रभ, ऩूवायधाय ववकास, सहज ऋण ऩहचु य ऩमयटन व्मवसामी सॊग 
लसधा सम्ऩकय  स्थाऩना जस्ता कामयक्रभ भापय त स्थानीम साभदुामराई ऩमयटन ऺेत्रभा आवश्मक ऩने सेवा तथा 
साभाग्रीहरु स्थानीम स्तयभै उत्ऩादन गरय खऩत गरय वाह्य सेवा तथा साभालग्रको आऩूलतयराई न्मूलनकयण गरयनेछ 
।  

ख. कृवषजन्म उत्ऩादनहरु जस्तै तयकायी, परपूर, भाछा भास,ु दूध, दवह, फटय, भह, अन्नवारी आददको आऩूतॉ 
स्थानीम ऺेत्रफाटै गने, सकबय सफै उत्ऩादनराई अगायलनक फनाउने (यासमलनक भर य ववषादी प्रमोग नगने)  

ग. ऩमयटन उद्योगभा प्रमोग हनुे सेवा तथा साभालग्र उत्ऩादन गर्नय  आवश्मक ऩने साभदुावमक ऩूवायधाय ववकास 
(लसचाई कुरो, जचस्मान केन्र, ववजरुी, सडक, सञ्चाय आदद), सीऩ, प्रववलध य फजाय सम्फजन्ध सूचना एवॊ 
जानकायी उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था गरयनेछ ।  

घ. स्थानीम स्तयभा उत्ऩादन गरयएका साभालग्रहरु (तयकायी, परपूर, हस्तकरा आदद) लफक्रीका रालग लफक्री तथा 
प्रदशयनी केन्रहरुको स्थाऩना गनय ऩहर गरयनेछ ।  

ङ. भेरा तथा भहोत्सवहरुका भाध्मभफाट स्थानीम उत्ऩादनहरुको प्रचाय प्रसाय य फजायीकयणभा सहमोग गरयनेछ ।  

च. होभ–स्टे गाउॉभा एक होभ–स्टे घय एक कयेशाफायीको अवधायणा अलनवामय रुऩभा राग ुगरयनेछ । 



 

40 

 

३.७.६ साॊस्कृलतक, धालभयक तथा ऩयुाताजत्वक सम्ऩदाहरुको दीगो सॊयऺण तथा प्रवधयन 
१. स्थालनम सयकाय, नीजजऺेत्र य सभदुाम रगामतका सयोकायवारा लनकामहरुसॊग लभरेय गाउॉऩालरका ऺेत्रभा यहेका 

भहत्वऩूणय प्राकृलतक, साॊस्कृलतक, धालभयक एवॊ ऐलतहालसक सम्ऩदाहरुको खोजजनीलत गरय ऩसु्तक एवॊ 
डकुभेन्ट्रीका रुऩभा अलबरेखीकयण गरय ऩमयटन श्रोत ऩजुस्तकासाभाग्रीका रुऩभा प्रमोग गरयनेछ । 

 २. साॊस्कृलतक, धालभयक य एैलतहालसक सम्ऩदाको सॊयऺण गनय तथा ऩमयटन ववकासका कायण स्थानीम सॊस्कृलत, 
वास्तकुरा, बेषबषुा तथा रयलतरयवाजभा ऩनय सक्ने नकयात्भक प्रबावहरु न्मूलनकयण गनयका रालग साॊस्कृलतक 
सम्ऩदा सॊयऺण जशऺा कामयक्रभ सॊञ्चारन गरयनेछ ।  

३. साॊस्कृलतक, धालभयक एवॊ ऩूयाताजत्वक भहत्वका सम्ऩदाहरुको ऩनुयउत्थान, ऩनुलनभायण, सौन्दवमयकयण य सॊयऺण 
गरय ऩमयटकीम उत्ऩादनका रुऩभा प्रवधयन गरयनेछ । जस अन्तयगत साॊस्कृलतक होभ–स्टे, तीथायटन, 
आध्माजत्भक कामयक्रभ, अध्ममन अनसुन्धान, लबरेज टुय, भेलडटेशन, मोगा आदद वक्रमाकराऩ सञ्चारन हनु 
सक्नेछन ्। एक गाउॉ एक होभ स्टे उत्ऩादनको अवधायणा अनरुुऩ साभदुावमक होभ स्टे स्थाऩना गरयनेछ ।  

४. स्थानीम सॊस्कृलत, ऩयम्ऩया, रयलतरयवाज, इलतहास झल्कने भेरा तथा नाचगानहरु आमोजना गरय ऩमयटकीम 
आकषयणका रुऩभा ववकास गरय य मवुा वऩवढराई सॊयऺणभा सहबालग गयाइनछे । साॊस्कृलतक सभूहराई 
साॊलगलतक साभाग्री, गय गहना तथा कोरयमोगा्यपी तालरभ रगामतका सहमोग उऩरब्ध गयाईनेछ ।  

५.  स्थानीम वास्तकुरा य सॊस्कृलत झल्कने नीजज तथा साभदुावमक सम्ऩजत्तहरु (जस्तै् घय, भजन्दय आदद) को 
लनभायण गदाय आलथयक (वा साभालग्र) प्रोत्साहन उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

६.  साॊस्कृलतक केन्र तथा जालतम सॊग्रहारमहरुको स्तयोन्नलत तथा लफस्ताय गरय थऩ सूचनाभूरक य आकषयक फनाइ 
ऩमयटकहरुराई आकय षण गरयनेछ ।  

७.  साॊस्कृलतक, धालभयक य ऩूयाताजत्वक सम्ऩदाहरुको भहत्वको फायेभा जानकायी ददन य त्मसको सॊयऺणको भहत्व 
जगाउनका रालग सूचनाभूरक फोडयहरु याजखनेछन ्।   
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ऩरयच्छेद ४ : मोजना कामयन्वमन, अनगुभन तथा भलु्माॊड्कन 

४.१ मोजना कामायन्वमन व्मवस्था 

मस ऩमयटन मोजनाको कामायन्वमन गने भखु्म जजम्भेवायी भालरका गाउॉऩालरकाको हनुेछ । मस मोजनाभा तर 
उल्रेख गरयएका लनकामहरुको सहमोग य सहजजकयणभा यही ऩमयटन मोजनाराई देहाम वभोजजभ कामायन्वमन गनेछ 

क. भालरका गाउॉऩालरकाको कामायरम य मस गाउॉऩालरका अन्तयगतका वाडहरुको लनमलभत वावषयक कामयक्रभको रुऩभा      
    सञ्चारन गरयन ेकामयक्रभहरु: 

जस्वकृत ऩमयटन मोजनाभा सभावेश गरयएका प्रभखु कामयक्रभ तथा वक्रमाकराऩहरुराई वावषयक मोजनाभा सभावेश 
गरय ववलबन्न उऩ  सलभलत÷सभहुहरुर्द्ाया प्रत्मऺ रुऩभा वावषयक कामयक्रभभा सभावेश गरय मस मोजनाका 
कामयक्रभहरु सञ्चारन तथा कामायन्वमन गरयने छ ।  

ख. लफकास तथा सॊयऺण साझेदायहरुसॊग सहकामय गरय सञ्चारन गरयन ेकामयक्रभहरु: 

हार मस गाउॉऩालरकाभा ऩमयटन ऺेत्रको ववकासका रागी कामय गदै आईयहेका लनकाम तथा सॊस्थाहरु, जजल्रा 
सभन्मव सलभलत, म्माग्दी उद्योग वाजणज्म सॊघ, म्माग्दी जेसीज, TAAN Nepal, लनजज ऺेत्र रगामतका सॊस्थाहरु 
सॊग सहकामय गयेय ऩमयटन ववकास य व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामयक्रभहरु कामायन्वमन गरयनेछन ्। 

ग. अरु स्थानीम तहहरु, लनजज ऺते्र तथा अन्म सयकायी लनकामहरुसॊग सहकामय गरय सॊचारन गरयन ेकामयक्रभहरु:  

ऩमयटन मोजनाभा सभावेश गरयएका अन्म भहत्वऩणुय कामयक्रभ तथा वक्रमाकराऩहरु सम्वजन्धत गाॉउऩालरकाहरु, 
नगयऩालरकाहरु, भहानगयऩालरका, जजल्रा सभन्वम सलभलतहरु, अन्म सयकायी लनकामहरु, उद्योग वाजणज्म सॊघहरु, 
ऩमयटन एशोलसमशनहरु य गै.स.स. हरुसॊग सहकामय, सभन्वम य साझेदायी गरय सॊचारन गरयनेछ य सोको सभन्वम 
य सहजजकयण गने कामय सभेत गाउॉऩालरकाको कामायरमरे गनेछ । 

मसका साथसाथै गाउॉऩालरका भापय त सञ्चारन गरयने भखु्म वक्रमाकराऩहरुभा ऩमयटन ववकासका रालग सस्थागत 
सॊयचना तथा नीलत लनमहरुको सलुनजस्चतता गने, गा.ऩा. ऺेत्रलबत्रका ऩमयटकीम ऩूवायधायहरुको ववकास एवॊ भभयत 
सॊबाय गने, सभदुामभो चेतना अलबववृर्द् गने, उद्यभीहरुका रालग सीऩ ववकास तालरभ सञ्चारन गने, ऩमयटन 
उत्ऩादन, वजायखण्ड य ऩमयटनका असयहरुका वायेभा अध्ममन अनसुन्धान गने, ऩमयटकीम असयहरुको व्मफस्थाऩन 
गने आदद हनुेछन ्। मसैगयी ऩमयटकीम सम्ऩदाहरुको सॊयऺण गने, नमाॉ ऩमयटकीम रुट तथा स्थरहरुको ऩवहचान 
गरय ववकास गने, ऩमयटकहरुको सयुऺा प्रत्माबतू गने आदद जस्ता वक्रमाकराऩहरु सॊचारन गरयनेछ ।  
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मस ऩमयटन मोजनाको कामयन्वमनका रालग अन्म लनकामको बलूभका देहाम वभोजजभका हनुछेन््   

क) मस मोजनको कामयन्मवनका रागी गाउॉऩालरकाका साथसाथै महाॉ यहेका उऩबोक्ता सलभलतहरु, अन्म सयकायी 
तथा गैह्रसयकायी लनकामहरु,  मवुा कल्वहरु, आभा सभहुहरु, टोर सधुाय सलभलतहरु य ववकास साझेदाय 
सस्थाहरुसॊग सभेत सहकामय य साझेदायी गयी ऩमयटनका वक्रमाकराऩहरु कामयन्मवमन गनेछन ्। खासगरय 
उऩबोक्ता सलभलतहरुरे सचेतना अलबवजृध्द, सीऩ ववकास तालरभ सञ्चारन, ऩवुायधाय ववकास, रगामतका 
वक्रमाकराऩहरु सञ्चारनभा भहत्वऩणुय बलुभका खेल्नेछन।्  

ख) सयकायी तथा नीजज ऺेत्रहरु होटर व्मवसावमहरु उद्योग वाजणज्म सॊघ रगामतका सॊस्थाहरुरे होटर, रज, 
ऩमयटन मातामात, सञ्चाय, फैवकॊ ङ, भेलडकर सेवा रगामतका ऩवुायधायहरुभा स्वभॊ रगानी गने य रगानी 
आकवषयत गनय अनकुुर वातावयण तमाय गने कामय गनेछन।् मस वाहेक मी सॊस्थाहरुरे नमाॉ ऩमयटकीम 
उत्ऩादन तथा गन्तव्महरुको ऩवहचान तथा ववकास गने, साभदुावमक ऩवुायधायहरुको लनभायण गने, उद्यभीहरुको 
सीऩ तथा ऺभता अलबवजृध्द गने, पोहोयभैरा व्मवस्थाऩन गने, प्राकृलतक तथा साॊस्कृलतक सम्ऩदाहरुको 
सॊयऺण एवॊ प्रवधयन गने य ऩमयटकीम गन्तव्महरुको प्रचाय प्रसाय गने, ऩमयटकीम सेवा य सवुवधाको गणुस्तय 
अलबवजृध्द गने, कभयचायीहरुको सीऩ तथा ऺभता अलबववृर्द् गने, ऩमयटन उत्ऩादन तथा गन्तव्महरुको प्रवधयन य 
फजायीकयण गने य ऩमयटनका नकयात्भक असय कभ गनयका रालग उऩमकु्त प्रववलध य ऩूवायधायको प्रमोग गयी 
पोहोय भैरा व्मवस्थाऩन गने, वाम ुप्रदषुण एवॊ जर प्रदषुण कभ गने रगामतका वक्रमाकराऩ सभेत सञ्चारन 
गनेछन।्  

ग) अन्म सयकायी लनकामहरु जजल्रा प्रशासन कामायरम, जज.स.स. प्रहरय कामायरम तथा अन्म सयुऺा लनकामहरुरे 
ऩमयटक तथा ऩमयटन व्मवसामीहरुको सयुऺा गने य ऩमयटकीम रगानी तथा सम्ऩजत्तहरुको सयुऺा गने कामय 
गनेछन ् । साथै मस गाउॉऩालरका वावहयका ऩमयटकीम स्रोत एवॊ सम्ऩदाहरुको सॊयऺण गने य आन्तरयक 
ऩमयटन ववकास गने कामय गनेछन।् कृवष ववकास शाखा, ऩश ु ववकास शाखा, उद्योग ववकास शाखा आददरे 
तयकायी, भाछा भास,ु परपुर, दगु्ध ऩदाथय, हस्तकरा रगामतका साभालग्रको उत्ऩादन सम्वजन्ध सीऩ, प्रववलध 
य ऩूफायधाय सहमोग उऩरव्ध गयाउनेछन।्  

घ) लफकास साझेदायहरु सॊस्थाहरु तान नेऩार, धौरालगयी ऩमयटन ऩरयषद, उद्योग वाजणज्म सॊघ रगामतका ववकास 
तथा सॊयऺण साझेदायहरुवाट सभदुामका सदस्म तथा उद्यभीहरुको ऺभता अलबववृर्द्, ऩमयटन ऩूवायधाय लनभायण, 
चेतना अलबववृर्द्, ऩमयटन प्रवधयन, सीऩ ववकास तालरभ रगामतका वक्रमाकराऩहरु सञ्चारन गनय 
गाउॉऩालरकाराई सहमोग गनेछन।् मस वाहेक सहबालगताभूरक मोजना तजुयभा एवॊ भलु्माॊकन य अध्ममन 
अनसुन्धानभा सभेत मी लनकामहरुरे सघाॊउ ऩयुमाउने छन।् 
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ङ) सडक ववकास तथा स्तयोन्नती, ऩमयटन वसऩाकय , ऩमयटन सूचना केन्र, पोहेयभैरा व्मवस्थाऩन, वैकजल्ऩक उजाय य 
वातावयण भैत्री मातामात साधनको प्रमोग रगामतका  ऩमयटन ऩवुायधायहरुको ववकासका रालग सयकायी 
लनकामवाट सभेत रगानी लबत्राउनका रालग आफश्मक सभन्वम  गरयनेछ ।  

४.२ फजेट/स्रोत व्मवस्थाऩन 

४.२.१ प्रस्ताववत अनभुालनत वजेट 
मस गरुु मोजनाभा सभावेश गरयएका कामयक्रभ तथा वक्रमाकराऩहरुको कामयन्वमनको रालग रु 7,५0,००,०००।- 
(अऺेरुऩी सात कयोड ऩचास राख रुऩैमाॉको अनभुालनत वजेट प्रस्ताव गरयएको छ ।  

तालरका नॊ. १३: प्रभखु कामयक्रभ तथा प्रस्ताववत अनभुालनत फजेट 

क्र .स.  वववयण वजेट )रु .हजायभा(  वजेट )प्रलतशतभा(  
१ ऩमयटन ऩृव्ायधायहरुको ववकास, स्तयोन्नलत तथा 

लफस्ताय 
62800 84 

२ सस्थागत सॊयचना सदुृवढकयण तथा ऺभता 
अलबववृर्द् 

8900 12 

३ ऩमयटकीम गन्तब्म ववस्ताय य ऩमयटन उत्ऩादन 
तथा वक्रमाकराऩहरुको स्तयोन्नलत, ववववलधकयण, 
प्रवधयन तथा ववजशवष्टकयण 

3300 4 

 कुर जम्भा 75000 100 
 

४.२.२ स्रोत सॊबाव्मता प्रऺऩेण तथा नऩगु स्रोत ऩरयचारन 
ऩमयटन मोजना कामयन्वमनका रालग आवश्मक ऩने वजेटको व्मवस्था देहाम वभोजजभका सम्बाववत स्रोतहरु ऩरयचारन गरय 
गरयनेछ ।  

 लनजज ऺेत्ररे ऩमयटन ऩूवायधाय, सेवा, सवुवधा य भानव सॊशाधन ववकासभा गने रगानी ।  
 सभदुाम य साभदुावमक सॊस्थाहरुरे गने रगानी ।  
 लछभेकी नगयऩालरका य गाउॉऩालरकाहरुरे गने रगानी ।  
 जजल्रा जस्थत अन्म सयकायी लनकामरे गने रगानी (सीऩ भूरक तालरभ, प्रववलध, ऩूफायधाय लफकास आदद) ।  
 नेऩार ऩमयटन फोडयद्वाया ऩमयटन प्रवधयनका रालग गरयने रगानी ।  
 सभदुामका सदस्महरुको जनसहबालगता ।  

 



 

44 

 

उऩयोक्त लनमलभत य सम्बालफत स्रोतहरुवाट प्राप्त हनुे यकभभा नऩगु हनुे यकभ व्मवस्थाऩन गनयका रागी देहाम 
वभोजजभका वैकजल्ऩक यणनीलतहरु अवरम्वन गरयने छन।्  

क) सभदुामका सदस्महरुको जनसहबालगताको मोगदानभा वरृ्द्ी गरयने छ ।  

ख) सभदुाम य लनजज ऺेत्रको रगानी प्रवधयन गनय आलथयक प्रोत्साहन य प्रववलध सहमोग उऩरव्ध गयाइने छ ।  

ग) साभदुावमक ऩवुायधाय, साभदुावमक उद्यभ सजृना य ठुरा ऩमयटन ऩवुायधाय लनभायणभा साभदुावमक लनजज 
सभदुावमक साझेदायी (PPPP) अवधायणा राग ुगरयनेछ ।  

घ) गाउॉऩालरका लबत्र सञ्चरनभा यहेका सहकायी सॊस्थाहरुराई ऩमयटनभा आधारयत उद्यभ लफकासका रालग प्रमोग 
गनय सहजजकयण गरयनेछे छ ।  

ङ) आवश्मकता अनसुाय स्थानीम सयकायहरुसॊग लभरेय अन्म लफकास तथा सॊयऺण साझेदाय लनकामहरुको 
सहमोग जटुाउन ऩहर गरयने छ ।  

च) फैंक, ववत्तीम सॊस्था तथा सहकायीहरु राई ऩमयटन ऺेत्रभा रगानी गने वातावयण सजृना गरयने छ ।  

छ) सभदुामभा आधारयत सॊस्थाहरु य स्थालनम गैय सयकायी सॊस्थाहरुराई ऩमयटन ऺेत्रभा मोगदान गनय प्रोत्सावहत 
गरयनेछ । 

४.३ मोजना अनगुभन तथा भलु्माङ्कन 

गाउॉऩालरकारे अन्म लनकामहरुसॊग सभेत सभन्वम य सहकामय गयी आ–आफ्ना भातहतका लनकामहरुको 
ऩरयचारन गरय देहामका ववलधहरु अवरम्वन गयी ऩञ्चववषयम ऩमयटन मोजनाको कामयन्वमनको अनगुभन य भलु्माॊकन गने 
कामय गने छ । 

तालरका नॊ. १४: ऩमयटन ववकास मोजना अनगुभन तथा भूल्माङ्कन तालरका  

क्र .स.  अनगुभन तथा भलु्माङ्कन कामय सभम तालरका अनगुभन ववधी 
१ आधाय प्रलतवेदन तमायी आ.व. २०७५/०७६ 

को ऩवहरो ६ भवहना 
मसै मोजनाभा सभाफेश गरयएका वववयणहरु य 
ववलबन्न सलभलत तथा लनकामहरुवाट प्राप्त 
लफवयण थऩ गरय प्रलतवेदन तमाय गने 

२ फावषयक प्रगलत सभीऺा प्रलतवेदन आ .व.  को अन्तभा फावषयक प्रलतवेदन, फावषयक प्रगलत सभीऺा 
कामयशारा गोष्ठी सञ्चारन 

३ भध्मावधी भलु्माङ्कन तेश्रो वषयको दोश्रो तीन 
भवहनाभा 

फाह्य स्वतन्त्र ऩयाभशयदाता सभूहफाट 

४ मोजनाको अजन्तभ भलु्माङ्कन ऩाॉचौं वषयको भध्मभा फाह्य स्वतन्त्र ऩयाभशयदाता सभूहफाट 
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अनगुभन तथा भलु्माॊकनवाट प्राप्त नलतजाको आधायभा आवश्मकता अनसुाय ऩमयटन मोजना कामयन्वमनका यणनीलत एवॊ 
वक्रमाकराऩहरु ऩनुयावरोकन य सधुाय गरयने छ । लनमलभत अनगुभन तथा भलु्माॊकन कामयका अरावा ऩमयटक य ऩमयटक 
गाइड, ऩमयटन व्मवसामी, ऩमयटन सलभलत रगामतका लनकामर्द्ाया ददइने सझुावहरुराई सभेत भलु्माॊकनको भहत्वऩूणय 
तथ्माड्ढॊ स्रोतका रुऩभा लरइने छ । अनगुभन तथा भलु्माॊकन वाट प्राप्त सझुावहरुका कामयन्वमनका रालग गाउॉऩालरका, 
वाड प्रलतलनलधहरु कामययत सॊघ सॊस्थाहरु, आभा सभहुहरु होभस्टे व्मवस्थाऩन सलभलतहरु, होटर व्मवसावमहरु, रगामतको 
सॊमन्त्रको ऩरयचारन गरयनेछ । 

४.४ प्रभखु कामयक्रभ, वक्रमाकराऩ, फजेट तथा कामायन्वमन जजम्भेवायी 

१. सॉस्थागत सॊयचना सदुृवढकयण तथा ऺभता अलबववृर्द् ।  

२. ऩमयटकीम गन्तब्म ववस्ताय य ऩमयटन उत्ऩादन तथा वक्रमाकराऩहरुको स्तयोन्नलत, ववववलधकयण एवॊ ववजशवष्टकयण ।  

३. ऩमयटन ऩृव्ायधायहरुको ववकास, स्तयोन्नलत तथा लफस्ताय  

४. ऩमयटन सूचना तथा अनवुाद सलुफधा लफकास ।  

५. ऩमयटन प्रवधयन तथा फजायीकयण ।  

६. ऩमयटन उद्यभ सजृना, योजगायी अलबववृर्द् तथा सॊयऺणभा स्थालनम सभदुामको सहबालगताभा अलबववृर्द् ।  

७. जैववक लफववधता तथा बृ–्ऩरयलधको ददगो सॊयऺण य प्रवधयन  ।  

८. साॊस्कृलतक, धालभयक तथा ऩृय्ाताजत्वक सम्ऩदाहरुको ददगो सॊयऺण तथा प्रवधयन । 
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तालरका नॊ : १५ प्रभखु कामयक्रभ, कृमाकराऩ, फजेट तथा कामायन्वमन जजम्भेवायी तालरका  

क्र .स.  प्रभखु कामयक्रभ तथा 
गलतववधी 

स्थान रक्ष्म वजेट )रु .
हजायभा(  

वावषयक रक्ष्म कामयन्वमन गने लनकाम य रगानीको सम्बाव्म 
श्रोत 

ईकाई  ऩरयणाभ वषय 
१ 

वषय 
२ 

वषय 
३ 

वषय 
४ 

वषय 
५ 

सहमोगी सॊस्था नेततृ्वदामी सॊस्था 

बौलतक ऩवुायधाय तपय  
१ प्रवेश द्वाय लनभायण दयवाङ वटा 1 1500 1     भालरका गा .ऩा.  वडा नॊ  ६ 
२ सचुना वोडय दयवाङ, ववभ, 

अलधबाया, देववस्थान 
य ऩमयटवकम 
स्थरहरु 

वटा 10 300 4 4 2   भालरका गा .ऩा.  सम्वजन्धत वडा य 
ऩमयटन सचुना 
केन्र 

३ सॊकेतहरु लनभायण सफै ऩदभागयहरुभा वटा आवश्कता 
अनसुाय 

३00 
(करयव) 

     भालरका गा .ऩा.  सम्वजन्धत वडा 

4 ऩदभागयहरु लनभायण तथा 
स्तयोन्नती 

 ऩजश्चभ धौरालगयी 
ऩदभागय 

 ऩरुाश्रभ – 
भालरका –
यातोढुॊगा ऩदभागय 

 भालरका चवक्रम 
ऩदभागय 

 दयवाङ- सोरेडाॉडा- 
गगन ववसौना 
ऩदभागय 

 दयवाङ- रुभ –
दयुरेक ऩदभागय 

 दयवाङ – 
उत्तयगॊगा ऩदभागय 

 दयवाङ- ईटलरमन 
वसे क्माम्ऩ 
ऩदभागय 

वटा 7 10500 2 2 1 1 1 भालरका 
गा .ऩा. ,TAAN, 

NATTA म्माग्दी 
उद्योग वाजणज्म सॊघ, 
जजसस, लछभेकी 
गा.ऩा.,न.ऩा 

सम्वजन्धत 
वडा,TAAN, 
म्माग्दी उद्योग 
वाजणज्म सॊघ, 
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5 भ्म ुटावय लनभायण हक्राङ डाॉडा वटा 1 १५०० १     भालरका गा .ऩा. , 
म्माग्दी उद्योग 
वाजणज्म सॊघ, 
म्माग्दी जेलसज, 

सभवजन्धत वडा 

6 सावयजलनक सौचारम 
लनभायण 

दयवाङ, भालरका, 
अलधबाया, हक्राङ 
डाॉडा, देववस्थान, 
दयुरेक, सोरेडाॉडा, 
डाडाॉगाउॉ 

वटा 10 10००० ३ २ 2 2 1 भालरका गा .ऩा.  सम्वजन्धत वडाहरु 
तथा उऩबोक्ता 
सलभलतहरु 

७ खानेऩानी धाया लनभायण ऩदभागयहरु, 
सोरेडाॉडा, भालरका, 
हक्राङ डाॉडा,  

वटा 20 20०० ५ ५ 5 ५  भालरका 
गा .ऩा. ,वडाहरु 

सम्वजन्धत वडाहरु,  

८ पोहोय व्मवस्थाऩनको 
रालग डस्टलफन खरयद 

सवै वाड तथा 
ऩदभागयहरु 

वटा 100 200 २० २० 20 20 20 भालरका गा .ऩा. , 
वडाहरु 

सम्वजन्धत वडाहरु, 
टोर सधुाय 
सलभलतहरु 

९ झोरङु्गे ऩरु लनभायण बारेवास्ने तार, 
वेलरखोरा, सवायङ, 
दाङखोरा 

वटा 4 8000  1 1 1 1 भालरका गा .ऩा.  सम्फजन्धत वाडहरु 

१० वगैचा लनभायण छ्यायछ्याये, 
लनस्कोट वयाह तार 

वटा 2 1000  १ 1   भालरका गा .ऩा.  सम्वजन्धत वडाहरु 

११ सत्तर ऩाटॊ ऩौवा 
लनभायण 

बारेवास्ने तार, 
भालरका, सोरेडाॉडा, 
दयुरेक, वयाह तार 

वटा 5 5००० 1 १ १ १ १ भालरका गा .ऩा.  सम्वजन्धत वडाहरु 

१२ वऩकलनक स्थर लनभायण छ्यायछ्याये, 
राभभेरा, गपाधयुी, 
दजुम्सरेक, सोवायङ 

वटा 5 1500 १ १ १ 1 १ भालरका गा .ऩा.  सम्वजन्धत वडाहरु 

१३ सॊग्राहरम लनभायण गाउॉऩालरका स्तय वटा 1 2000  १    भालरका गा .ऩा. ,  भालरका गा .ऩा.  
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१४ भठ भजन्दय, सम्ऩदा 
सॊयऺण तथा स्तयोन्नती 

भालरका भजन्दय, 
जशद्दथान, जशव 
भजन्दय,  

वटा 3 1500 १  १ 1  भालरका गा .ऩा.  सम्वजन्धत वडाहरु 

१५ ऩमयटन सचुना केन्र 
लनभायण 

दयवाङ वटा 1 1000 १     भालरका गा .ऩा. , 
ऩमयटन सचुना केन्र 
फेनी 

भालरका गा .ऩा.  

१६ साभदुावमक आवास गहृ 
लनभायण 

ददच्माभ, डाडाॉगाउॉ, 
ओखयवोट 

वटा 3 7500  1 1 1  भालरका गा .ऩा.  सम्वजन्धत वडाहरु 

१७ गाउॉ गन्तव्मको रुऩभा 
होभस्टे गाउॉ लनभायण 
तथा व्मवस्थाऩन 

लफभ, लनस्कोट, 
रुभ, देववस्थान, 

 वटा 4 2000 1 1 1 1  भालरका गा.ऩा. सम्वजन्धत वडाहरु 

१८ टेजन्टङ क्माजम्ऩङका 
रालग न्मनुतभ ऩवुायधाय 
लनभायण 

सोरेडाॉडा, वकटेनी, 
ववभ य दयफाङ 

वटा 4 2000  1 १ 1 १ भालरका गा .ऩा.  सम्वजन्धत वडाहरु 

१९ गपुा तथा तारहरु 
सॊयऺण तथा प्रचाय 
प्रसाय 

देवीस्थान, लफभ, 
लनस्कोट, दयफाङ 

वटा 5 5000 १ १ १ १ 1 भालरका गा .ऩा.  सम्वजन्धत वडाहरु 

आमआजयन तथा ऺभता ववकास तपय  
२० आधायबतू एवॊ एड्बान्स 

होभ–स्टे व्मवस्थाऩन 
तथा ऩाहनुा सत्काय 
तालरभ तथा भ्रभण 

सफै वडाहरु  ऩटक १ 800 १     भालरका 
गाउॉऩालरका,HOSAN 

Nepal 

सवै वडाहरु 

२१ आधायबतू एवॊ एडबान्स 
कुवकङ,  हाउस वकवऩङ 
तथा रज व्मवस्थाऩन 
तालरभ 

सवै वाडहरु ऩटक १ ५00  १    भालरका 
गाउॉऩालरका,HAN 

Nepal 

सवै वडाहरु 

२२ ऩमयटक गाईड तथा ऩथ सवै वाडहरु ऩटक १ 500 १     भालरका गाउॉऩालरका, सवै वडाहरु 



 

49 

 

प्रदशयक तालरभ NATTA, SOTTO 

२३ ऩमयटन ऺेत्रको 
ववकासका रालग 
स्थालनम तहभा 
अलबभजुखकयण तथा 
ऺभता ववकास 

सवै  वाडहरु ऩटक १ 7००  1    भालरका गाउॉऩालरका सवै वडाहरु 

२४ सम्बाव्म ऩमयटन उद्यभी 
तथा काभदायहरुराई 
ऩमयटन सम्वन्धी 
सचेतना तथा 
उद्यभजशरता ववकास 
तालरभ 

सवै वाडहरु ऩटक १ ७००   1   भालरका गाउॉऩालरका, 
ववलबन्न सॊघ सस्थाहरु 

सवै वडाहरु 

२५ कृषी ऩमयटनका रालग 
व्मवसावमक कृषी 
पायभ सॊचारनभा 
सहमोग तथा अगायनीक 
कृषी उऩज उत्ऩादन 
तालरभ 

सफै वाडहरु ऩटक २ १०००  १ १   भालरका गाउॉऩालरका  सम्वजन्धत वडाहरु 

२६ ऩश ुपाभयहरु 
सॊचारनभा सहमोग 

सफै वाडहरु ऩटक १ 1000   १   भालरका गाउॉऩालरका  सम्वजन्धत वडाहरु 

२७ भाछा पभयहरु 
सॊचारनभा सहमोग 

अलधबाया वटा १ ५००  १    भालरका गाउॉऩालरका,  सम्वजन्धत वडाहरु 

२८ हस्तकाराका साभाग्री 
लनभायण तालरभ 

सफै वाडहरु ऩटक 1 500    १  भालरका गाउॉऩालरका,  सम्वजन्धत वडाहरु 

२९ सॊग्राहरम तथा ऩमयटन 
सचुना केन्र 
व्मवस्थाऩन तालरभ 

गाउॉऩालरका स्तय वटा १ 200 १     भालरका गाउॉऩालरका, 
ऩमयटन सचुना केन्र, 

भालरका 
गाउॉऩालरका 
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३० स्थालनम 
वातावयण,साॊस्कृलत य 
ऩयम्ऩयागत वस्तकुरा 
लनभायण सम्वजन्ध लसकभॉ 
डकभॉ तालरभ 

सवै वाडहरु वटा १ 500   १   भालरका गाउॉऩालरका,  सम्वजन्धत वडाहरु 

३१ ववऩद जोजखभ 
न्मलुनकयण, 
व्मवस्थाऩन, 
आऩतकालरन उद्दाय 
तथा प्रथालभक उऩचाय 
तालरभ 

सवै वाडहरु ऩटक १ ३00 १     भालरका गाउॉऩालरका, 
जजल्रा ववऩद 
व्मवस्थाऩन सलभलत 

वडा स्तरयम ववऩद 
व्मवस्थाऩन सलभलत 

३२ प्रत्मेक होभस्टेहरुभा 
कम्ऩोजस्टङ वऩट तथा 
कयेसावायी व्मवस्थाऩन 
तालरभ 

सवै वाडहरु ऩटक १ ५00  १    भालरका गाउॉऩालरका, 
HOSAN 

सवै वडाहरु, 
HOSAN 

३३ रोऩ हनु रागेका लगत 
सॊलगत भेराहरुको 
प्रवधयन तथा साॊस्कृलतक 

/साॊलगलतक  भेराहरु 
आमोजनाभा सहमोग 

रुभ, रुभ डाडाॉगाउॉ, 
देववस्थान, ववभ, 
दयवाङ 

ऩटक १ ७00   1   भालरका गाउॉऩालरका, 
ववलबन्न जातजालतका 
सॊघ सॊस्थाहरु 

सवै वाडहरु 

३४ साॊस्कृलतक 
सभहुहरुराई 
साॊस्कृलतका साभाग्री 
लनभायण तालरभ  

सवै वडाहरु ऩटक १ ५00  १    भालरका गाउॉऩालरका, 
ववलबन्न जातजालतका 
सॊघ सस्थाहरु 

सवै वाडहरु 

प्रवधयन सभन्मव तथा सहकामय तपय  
३५ ऩमयटन ईकाईको 

स्थाऩना 
गाउॉऩालरका स्तय वटा १ 100 १     भालरका गाउॉऩालरका, भालरका 

गाउॉऩालरका 
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३६ लबलडमो डकुभेजन्ट्र, 
पुटेज लनभायण तथा 
ऩमयटवकम सचुना 
प्रसायण )लडजजटर(  

गाउॉऩालरका स्तय ऩटक १ 500 १     भालरका गाउॉऩालरका, 
म्माग्दी उद्योग 
वाजणज्म सॊघ, म्माग्दी 
जेलसज, धौरालगयी 
ऩमयटन ऩरयषद, जजल्रा 
सभन्वम सलभलत, 
ऩत्रकाय 
भहासॊघ,लभलडमा 
सोसाईटी, ऩमयटन वोडय, 
टेलरलबजन 

भालरका 
गाउॉऩालरका 

३७ लछभेकी गाउॉऩालरका, 
म्माग्दी उद्योग वाजणज्म 
सॊघ, म्माग्दी जेलसज, 
धौरालगयी ऩमयटन 
ऩरयषद, जजल्रा सभन्वम 
सलभलत, ऩत्रकाय 
भहासॊघ,TAAN Nepal, 

HAAN Nepal, ऩमयटन 
वोडय जस्ता 
लनकामहरुसॊग सभन्मव 
तथा सहकामय गने 

गाउॉऩालरका स्तय ऩटक 2 200 १  1   भालरका गाउॉऩालरका, 
म्माग्दी उद्योग 
वाजणज्म सॊघ, म्माग्दी 
जेलसज, धौरालगयी 
ऩमयटन ऩरयषद, जजल्रा 
सभन्वम सलभलत, 
ऩत्रकाय 
भहासॊघ,TAAN Nepal, 

HAAN Nepal, ऩमयटन 
वोडय, 

भालरका 
गाउॉऩालरका 

३८ ऩमयटन ववकास य 
प्रवधयनका रालग ऩमयटन 
तथा सॊयऺण कोष 
स्थाऩना गरय म्माजचङ 
पण्ड उऩरव्ध गयाउने 

गाउॉऩालरका स्तय ऩटक १ 500 १     भालरका गाउॉऩालरका, 
म्माग्दी उद्योग 
वाजणज्म सॊघ, म्माग्दी 
जेलसज, धौरालगयी 
ऩमयटन ऩरयषद, जजल्रा 
सभन्वम सलभलत, 

भालरका 
गाउॉऩालरका 
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ऩमयटन वोडय, 
३९ ऩमयटन ववकास, प्रवधयन 

य व्मवस्थाऩनाका 
उत्कृष्ट नभनुाहरुको 
अध्ममनका रालग 
अध्ममन अवरोकन 
भ्रभण आमोजना गने 

गाउॉऩालरका स्तय ऩटक 1 1000 1     भालरका गाउॉऩालरका, सवै वडाहरु 

४० ऩमयटवकम गन्तव्मका 
स्थानहरु, होभस्टे, 
होटरहरुभा प्रबावकारय 
इन्टयनेट तथा वाईपाई 
सवुवधा उऩरव्ध 
गयाउन सहजजकयण 

गाउॉऩालरका स्तय ऩटक 1 200  1    गाउॉऩालरका स्तय, 
ववलबन्न सॊचाय तथा 
सचुना प्रववलध सॊग 
सम्वजन्धत कम्ऩलनहरु 

गाउॉऩालरका तथा 
वडाहरु 

४१ आन्तरयक ऩमयटन 
वजायराई आकवषयत य 
ववस्तायका रालग 
ऩलत्रका,येलडमो, 
टेलरलबजन, भापय त 
साभाचाय तथा ववऻाऩन 
प्रकाशन गने, व्रोसय 
प्रकाशन गने 

गाउॉऩालरका स्तय ऩटक १ 300 १     भालरका गाउॉऩालरका, 
लभलडमा सोसाईटी 
ऩत्रकाय भहासॊघ, 
ऩमयटन वोडय, 
टेलरलबजन 

भालरका 
गाउॉऩालरका 

४२ ऩदभागयहरुको 
ववकासका रालग 
लछभेकी नगयऩालरका य 
गाउॉऩालरकाहरुसॊग 
सभन्वम 

गाउॉऩालरका स्तय ऩटक १ 500 1     भालरका गाउॉऩालरका भालरका 
गाउॉऩालरका, 
लछभेकी 
नगयऩालरका य 
गाउॉऩालरकाहरु 
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अनसूुचीहरु 
अनसूुची १- ऩदभागयको नक्शा 
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अनसूुची नॊ २: तथ्माङ्क सॊकरन तथा छरपर गोष्ठीहरु य मोजनाको प्रस्तलुतकयणभा सहबालगहरुको वववयण 

फडाको नाभ् लनस्कोट   वाड नॊ : १    लभलत् २०७५।०२।१५ 

क्र .स.  नाभ थय ऩद ठेगाना 
१ टॊक प्रसाद ऩनु वडा अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – १ लनस्कोट 

२ ददर कुभाय ऩनु वडा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – १ लनस्कोट 

३ भन कुभायी वव.क. दलरत भवहरा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – १ लनस्कोट 

४ हरय वहादयु ऩनु प्र. अ. भालरका गाउॉऩालरका – १ लनस्कोट 

५ वदु्दी वहादयु ऩनु  जशऺक भालरका गाउॉऩालरका – १ लनस्कोट 

६ अशनु रयजार बेटेनरय ईन्चाजय भालरका गाउॉऩालरका – १ लनस्कोट 

७ कुभायी ऩनु  भालरका गाउॉऩालरका – १ लनस्कोट 

८ माभ वहादयु ऩनु  भालरका गाउॉऩालरका – १ लनस्कोट 

९ भकय वहादयु ऩनु  भालरका गाउॉऩालरका – १ लनस्कोट 

१० ब वहादयु ऩनु साभाजजक ऩरयचारक भालरका गाउॉऩालरका – १ लनस्कोट 

११ जरभामा ऩनु कामायरम सहमोगी भालरका गाउॉऩालरका – १ लनस्कोट 

१२ ईन्रभान वव.क.  भालरका गाउॉऩालरका – १ लनस्कोट 

 

फडाको नाभ् ओखवोट   वाड नॊ : ४    लभलत् २०७५।०२।२१ 

क्र .स.  नाभ थय ऩद ठेगाना 
१ ददलरऩ कुभाय शेयचन वडा अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ४ ओखयवोट 

२ उदववय यसाईरी वडा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ४ ओखयवोट 

३ माभ वहादयु ऩनु वडा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ४ ओखयवोट 

४ भनरुऩा घतॉ भवहरा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ४ ओखयवोट 

५ येशभ वहादयु ऩनु  सभाजसेवी भालरका गाउॉऩालरका – ४ ओखयवोट 

६ थभु प्रसाद घतॉ भगय  भालरका गाउॉऩालरका – ४ ओखयवोट 

७ धवुय चोखार  भालरका गाउॉऩालरका – ४ ओखयवोट 

८ माभ वहादयु ऩनु सभाजसेवी भालरका गाउॉऩालरका – ४ ओखयवोट 

९ नववन ऩनु भगय जशऺक भालरका गाउॉऩालरका – ४ ओखयवोट 

१० लबभ प्रसाद ऩनु जशऺक भालरका गाउॉऩालरका – ४ ओखयवोट 

११ हरयभामा ऩनु कामायरम सहमोगी भालरका गाउॉऩालरका – ४ ओखयवोट 

१२ यसभामा ऩनु  भालरका गाउॉऩालरका – ४ ओखयवोट 

१३ रलरत वहादयु घतॉ प्र.अ. भालरका गाउॉऩालरका – ४ ओखयवोट 

१४ तरु प्र ऩनु  भालरका गाउॉऩालरका – ४ ओखयवोट 

 भन ऩटेर  भालरका गाउॉऩालरका – ४ ओखयवोट 
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फडाको नाभ् देववस्थान   वाड नॊ : ५    लभलत् २०७५।०२।२२ 

क्र .स.  नाभ थय ऩद ठेगाना 
१ वऩऩरा वढुा वडा अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

२ स.ु ददर वहादयु ऩनु वडा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

३ याजभलत वढुा भवहरा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

४ रार कुभारय यसाईरी दलरत भवहरा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

५ डम्वय वहादयु घतॉ प्र.अ. भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

६ नय वहादयु वव.क. जशऺक भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

७ लतर कुभायी घतॉ  भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

८ शजुशरा लसउथानी  भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

९ देउ कुभायी  भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

१० लबभ वहादयु ऩनु सभाजसेवी भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

११ ऩणुय प्रसाद ऩनु सभाजसेवी भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

१२ दभ वहादयु घतॉ भगय सभाजसेवी भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

१३ वहभ वहादयु ऩनु सभाजसेवी भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

१४ बक्त वहादयु ऩनु सा.व.उ.स. अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

15 लतरभामा ऩनु जशऺक भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

16 कुभ वहादयु पगाभी जशऺक भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

17 सजन्दऩ वव.क. साभाजजक ऩरयचारक भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

१८ माभ प्रसाद लतवायी  जशऺक भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

१९ लभरन थाऩा  वडा सजचव भालरका गाउॉऩालरका – ५ देववस्थान 

 

फडाको नाभ् ववभ   वाड नॊ : ७    लभलत् २०७५।०२।२३ 

क्र .स.  नाभ थय ऩद ठेगाना 
१ येशभ वहादयु जगु्जारी वडा अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

२ चनदेवी ऩनु भवहरा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

३ सरु लसऩायरी दलरत भवहरा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

४ प्रभे जगु्जारी कल्व अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

५ धन वहादयु जगु्जारी खानेऩानी सलभलत अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

६ वर वहादयु जगु्जारी सभाजसेवी भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

७ रुऩरार ऩनु खानेऩानी सलभलत उऩाध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

८ माभ वहादयु जगु्जारी टोर सधुाय अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

९ नयलसॊह शेयऩनु्जा टोर सधुाय सजचफ भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

१० कुभाय जगु्जारी कल्व उऩाध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

११ सरभान जगु्जारी कल्व सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 
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१२ ऺेत्र ऩनु कल्व सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

१३ ऩथृ जगु्जारी  कल्फ कोषाध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

१४ लगता देवी जगु्जारी आभा सभहु अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

15 ओभभामा जगु्जारी आभा सभहु सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

16 रोक वकसान जगु्जारी कल्व सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

17 वरु्द्ी वहादयु जगु्जारी जेष्ठ सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

१८ लभरन थाऩा वडा सजचव भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

१९ लतथय वहादयु दजाय दलरत सॊजार अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

२० कालर प्रसाद जगु्जारी वव.व्म.स. अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ७ ववभ 

 

फडाको नाभ् रुभ    वाड नॊ : २   लभलत् २०७५।०३।०१ 

क्र .स.  नाभ थय ऩद ठेगाना 
१ नय वहादयु ऩनु वडा अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

२ वहया वहादयु वढुाथोकी वडा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

३ लररा ऩनु भवहरा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

४ थाभ वहादयु ऩनु सभाजसेवी भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

५ धनयाज वव.क. कामायरम सहमोगी भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

६ लसता ऩनु  साभाजजक ऩरयचारक भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

७ ववभरा योका भवहरा सभहु अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

८ होभ वहादयु वढुाथोकी  भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

९ येभती वव.क.  भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

१० हकय रार दजॉ  भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

११ ताया वहादयु योका  भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

१२ यन वहादयु घतॉ कल्व सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

१३ थाभ वहादयु योका  भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

१४ नववन घतॉ  भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

15 देववन्र ऩनु  भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

16 ऩन्थयाभ ऩनु  भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

17 तरु वहादयु ऩनु  भालरका गाउॉऩालरका – २ रुभ 

 

फडाको नाभ् डाडाॉगाउॉ   वाड नॊ : ३    लभलत् २०७५।०३।०१ 

क्र .स.  नाभ थय ऩद ठेगाना 
१ हेभ वहादयु ऩनु वडा अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
२ जखभभामा ऩटेर दलरत भवहरा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
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३ ओभदेवी खत्री वडा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
४ ओभ वहादयु काभी वडा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
५ सस वहादयु योका वडा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
६ कुरभान ऩटेर भनोलनत सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
७ लसता ऩटेर का.स. भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
८ वहया ऩनु सा.ऩ. भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
९ वैसभरा लसऩायरी  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
१० लसय कुभायी ऩटेर  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
११ ददलरऩ ऩनु  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
१२ केश वहादयु वढुाथोकी  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
१३ भन वहादयु वढुा  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
१४ लरर प्र. ऩटेर  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
15 दर वहादयु गोताभे  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
16 ऩक वहादयु ऩटेर  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
17 प्रभे वहादयु वढुा  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
१८ दर वहादयु ऩटेर  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
१९ थभ वहादयु ऩनु  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
२० लनसान योका  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
21 हेभ वहादयु वढुा  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
22 ह वहदयु योका  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
23 नय वहादयु योका  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
24 शेय वहादयु वढुा  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
25 ऩोऩट योका  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
26 प्रभे योका  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
27 वारकुभाय योका  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
28 ऩदभ वहादयु ऩनु  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
29 ववष्ण ुयोका  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
30 जीवन योका  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
31 टेक वहादयु ऩौडेर  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
32 माभ वहादयु यसाईरी  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
33 लबभ वहादयु योका  भालरका गाउॉऩालरका – ३ डाॉडागाउॉ 
 

फडाको नाभ् दयवाङ   वाड नॊ : ४    लभलत् २०७५।०३।०३ 

क्र .स.  नाभ थय ऩद ठेगाना 
१ श्री प्रसाद योका भगय गाउॉऩालरका अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 
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२ सन्तनाथ सवेुदी  वडा अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

३ कणय वहादयु योका भगय वडा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

४ ऩहर लसॊह थाऩा प्र.स. लन. भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

५ गौभलत चऩाई वडा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

६ ऩज वहादयु योका वडा सदस्म भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

७ रेक वहादयु ऩनु उ.वा.सॊ. ईकाई उऩाध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

८ ओभ प्रकास शेयचन ऩवुय सबाऩलत जज.वव.स. 
म्माग्दी 

भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

९ बेक वहादयु सेलतभय  भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

१० यघनुाथ न्मौऩाने  भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

११ सलुनर गरुुङ  भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

१२ ददरभामा जगु्जारी  भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

१३ रुऩना जगु्जारी  भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

१४ जखभ वहादयु ऩनु  भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

15 याजेन्र जगु्जारी ऩनु लभतेयी मवुा कल्व अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

16 सागय गरुुङ  भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

17 रार वहादयु योका  भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

१८ नन्द प्र योका  भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

१९ जचत्र वहादयु वव क  भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

२० ववष्ण ुसनुाय  भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

21 जलसकरा   भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

22 श्री प्रसाद वढुाथोकी  भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

23 वहया वहादयु ऩनु सजचव नेऩार येडक्रस 
सोसाईटी दयवाङ 

भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

24 वऩयन योका अध्मऺ, न्मू भालरका मवुा 
क्रव 

भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

25 धनवहादयु योका अध्मऺ ऩणुयगाउॉ टोर सधुाय 
सलभती 

भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

26 हेभ वहादयु योका  भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

27 सनभ वहादयु पगाभी  भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

28 सोभ वहादयु के.सी. वडा सजचव भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

29 श्रीरार सवेुदी अध्मऺ तोरावाङ टोर 
सधुाय सलभती 

भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

30 भेघ वहादयु वढुाथोकी अध्मऺ नव भालरका वचत 
तथा ऋण सहकारय सॊस्था 
लर. 

भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

31 ओभकाय योका भगय भालरका भजन्दय व्मवस्थाऩन भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 
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सलभती सजचव 
32 दर वहादयु गरुुङ  भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

33 ददर वहादयु गरुुङ  भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

३४ ददवाकय सवेुदी प्र.अ. जनवप्रम भा.वव. भालरका गाउॉऩालरका – ६ दयवाङ 

 
ऩमयटन गरुुमोजनाको वस्तगुत वववयणको प्रस्तलुतकयण कामयक्रभभा उऩजस्थत सहबागीहरुको वववयण   

लभलत् २०७५।०3।२१ 

क्र .स.  नाभ थय ऩद ठेगाना 
१ श्री प्रसाद योका भगय अध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
२ खयभामा ववटार ु उऩाध्मऺ भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
३ छववरार सवेुदी प्रभखु प्रशासकीम अलधकृत भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
४ सन्तनाथ सवेुदी अध्मऺ वडा नॊ ६ भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
५ येशभ वहादयु जगु्जारी अध्मऺ वडा नॊ ७ भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
६ टॊक प्रसाद ऩनु अध्मऺ वडा नॊ १ भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
७ नय वहादयु ऩनु अध्मऺ वडा नॊ २ भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
८ हेभ वहादयु ऩनु अध्मऺ वडा नॊ ३ भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
९ ददलरऩ कुभाय शेयचन अध्मऺ वडा नॊ ४ भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
१० वऩऩरा वढुा अध्मऺ वडा नॊ ५ भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
११ चनदेवी ऩनु गाउॉ कामयऩालरका सदस्म भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
१२ भनरुऩा घतॉ गाउॉ कामयऩालरका सदस्म भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
१३ सरु लसऩायरी  भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
१४ गौभलत चऩाय गाउॉ कामयऩालरका सदस्म भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
१५ कुरभान ऩटेर गाउॉ कामयऩालरका सदस्म भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
१६ ऻान वहादयु ऩनु भालरका ६ भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
१७ रार कुभायी यसाईरी वाड सदस्म भालरका गाउॉऩालरका, म्माग्दी 
१८ रक्ष्भी ऩनु ऩमयटन ववऻ  
१९ याभचन्र सवेुदी   
२० कुरचन्र येग्भी कामयकायी अलधकृत शबुायम्ब उद्यभजशर नेऩार प्रा.लर. 
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अनसुचुी ३ : पोटोहरु 
 

 
 

 

 

 

 

  

वडा स्तरयम छरपर वैठकका झरकहरु 
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गाउॉऩालरका स्तरयम  सलभऺा वैठकका झरकहरु 

म्माग्दी भ्रभण वषय २०७५ 
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सन्दबय साभाग्री 
१. जजल्रा ऩमयटन ववकास गरुुमोजना 

२. गाउॉऩालरकाको वस्तगुत वववयण  

३. गाउॉ ववकास सलभलतका वस्तगुत वववयणहरु 

४. म्माग्दी उद्योग वाजणज्म सॊघका स्भारयकाहरु 

५. म्माग्दी भ्रभण वषय 2075 व्रोसय 

६. लफलबन्न अनराईन ऩत्र ऩलत्रकाहरु 

७. सॊस्कृलत ऩमयटन तथा नागरयक उडड्यान भन्तत्रारमको वेवसाईट 

८. यावष्डम प्रकृलत सॊयऺण कोषको वेवसाईट 

९. जजल्रा सभन्व सलभलतको वेवसाईट 

१०. जचतवन यावष्डम लनकुञ्ज तथा भध्मवलतय ऺेत्र ऩमयटन मोजना 2074/075 – 2078/079 

११. साभदुावमक वन उऩबोक्ता सभहुहरुको अनगुभन तथा भलु्माङ्कन प्रलतवेदन २०७३/७४, जजल्रा फन कामायरम 

म्माग्दी 

 

 


