निबन्धः

कोरोिासंगै पर्यटि
'अस्ते भग आसीिस्र् ऊध्वर्सस्तयष्ठनत नतष्ठतः
शेते निपद्यमािस्र् चरानत चरतो भग'
'बनसरहिे मिुष्र्को शौभाग्र् बसेकै हुन्छ,उनभिे मिुष्र्को शौभाग्र् उससंगै उनभन्छ,सुनतरहिे
मिुष्र्को शौभाग्र् शर्ालु िै हुन्छ भिे नवचरणशील मिुष्र्को शौभाग्र् उस संगै चलार्माि हुन्छ।'उपर्ुयक्त
श्लोक नभत्र अन्तभभयत भावले िै प्रष्याउँ छ की मािवीर् जीविको सार्यकता तर्ा उद्दीप्तता संग
नवचरणशीलताको अपररहार्यता कनि छ भिेर।भ्रमणको रसास्वादि द्वारा प्रदि अिुभभनत प्रस्फु रण गदै
Moorish उखाि:'He/She who does not travel does not know the value of human'.ले
सुझाएझैं पररभ्रमण पश्चात मात्र हामीलाई मािव जीविको वास्तनवक मभल्र् र गुणविा प्रनतबोध हुन्छ।
नबश्व पर्यटिको निर्सवयकल्प स्वणीम गन्तब्र् जहाँ उिर तफय नहमाच्छाददत पवयतमालाको श्वेताम्बरी
पररदृश्र्,दनिण तफय शस्र्शानलिी धरती,नहमस्खनलत कञ्चि जलप्रवाह,बहुसांस्कृ नतक/बहुधार्समयक
रं गमंच,ऐनतहानसक/पुरातानववक सम्पदाको अिुपम ऐश्वर्यस्र्ल,बुद्ध,जिकपुत्री नसता एवं भृकुटीको
जन्मस्र्ल,आनतव्र्ता अनि सवकारपभणय संस्कारको अिुकरणर्ोग्र् आदशय के न्र,जैनबक नवनवधताको
अलौदकक भुनम एवं नबश्वका उवकृ ष्ट पर्यटकीर् गन्तब्र्हरु माझ नवनशष्ठ तर्ा शीर्यस्र् स्र्ाि बिाउि सफल
गौरवशाली राष्ट्र िेपालको पर्यटि उद्योगले कभ ल गाहयस्र् उवपादिको ८% नहस्सा ओगटेको छ,दश लाख
पचास हजार भन्दा बढी रोजगारी नसजयिा गिय सफल भएको छ सार्ै र्सै अिुरुप प्रगनत हुिसके सि् २०२९
सम्म र्प ३ लाख रोजगारी नसजयिा हुिसक्ने प्रिेपण सि् २०१८ को एक अध्र्र्िले प्रनतनवनम्बत गरे को छ।
िेपालको रानष्ट्रर् अर्यतन्त्रको एक आशलाग्दो,प्रचुर सम्भाविा बोके को एवं दीर्यकालीि महववको
पर्यटि उद्योगले नवगतमा समेत कै र्ौं दबाब,प्रभाव अनि अभाव सनम्मनित चुिौनत सामिा गदै बल्लतल्ल
बामे सिे अवस्र्ाको Milestoneभेट्ि पुनगरहेको पृष्ठभुनममा सानबकमै नवद्यमाि अवरोधहरू जस्तै;अपभणय
भौनतक पभवायधार,मौजुदा सांस्कृ नतक,धार्समयक,ऐनतहानसक एवं पुरातानववक महववका सम्पदाहरूको संरिण
तर्ा जीणोद्धार प्रनत उदासीिता,पर्यटकहरुका लानग आवश्र्क पर्यटि सामग्रीहरुको अिुपलब्धता,पर्यटक
सहर्ोग/सुचिा
के न्रहरुको
अब्र्वस्र्ा/दभरावस्र्ा
,राजिीनतक
अनस्र्रता/आन्तररक
द्वन्द,िीनतगत/प्रदिर्ागत असहजता इवर्ाददका अनतररक्त हाल नवश्वब्र्ापी महामारी (Pandemic)का
रुपमा मािवीर्,सामानजक,आर्सर्यक,राजिीनतक,धार्समयक,मिोबैज्ञानिक आदद आर्ाममा आफ्िो भीमकार्
नवध्वंसकारी एवं त्रासदार्ी चररत्र सनहत प्रकटीकरण भईरहेको Covid19 संिमण र्स उद्योगका लानग त
झिै र्स शताब्दीकै अभुतपभवय ,अकल्पिीर् एवं अपभरणीर् संर्ात तर्ा अनवस्मरणीर् अनभशाप बन्न पुगेको
छ।
सि् २०१९ मा चीिको उहाि प्रान्तबाट २१औ ँ शताब्दीकै सवायनधक नविाशकारी संिमणको
रक्तबीजको रूपमा पदार्सपयत िोबल कोरोिा भाईरस संिमण सि् २०२० जिवरी २३ मा आर्ातीत
संिमणको रुपमा िेपालमा समेत देखा पर्ो।
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SARS Cov 2 िामक भाईरसको संिमण तर्ा श्वासप्रश्वास(Droplet) एवं संिनमत स्र्ािहरू
संगको असुरनित स्पशयबाट प्रसार हुिे भनिएको Covid 19 रोग शिै शिै अनिर्नन्त्रत तर्ा
अप्रवर्ानशतरुपमा नबस्तार हुँदै गएपनछ सि् २०२० जिवरी ३० मा WHO ले अन्तरायनष्ट्रर् स्तरकै
ध्र्ािाकर्यण हुिेगरी जिस्वास््र् संकटकाल (Public Health Emergency)र्ोर्णा गर्र्ो जुि पर्यटि
उन्नर्ि र्ात्राका लानग अपशकु ि सानबत भर्ो।
कोनभड १९ को संिमण दर (Incidence rate)उच्च हुँदै छोटो अवनधमै नबनभन्न राष्ट्रहरुमा
संिनमतको अिपेनित संख्र्ावमक अनभबृनद्ध तर्ा संिमणको अन्तरदेशीर् प्रसार(Cross border
transmission)देनखए पश्चात िेपाल सरकारले सि् १९९८ र २०११ को 'िेपाल भ्रमण वर्य' अनभर्ािको
प्रशंसार्ोग्र् उपलब्धीको उवसाहपभणय िजीरमा टेक्दै सि् २०२० को अन्त सम्म बीस लाख पर्यटक नभत्र्र्ाउिे
महत्त्वाकांिी लक्ष्र्का सार् २०२० जिवरी १ मा र्ोर्णा गरे को 'Visit Nepal 2020' अनभर्ाि Covid
19 द्वारा नसर्सजयत सकसपभणय प्रनतकभ लताको पररणामस्वरुप २०२० March ३ मा स्र्नगत गिय नबवश भर्ो
जुि पुिः िेपालको पर्यटि अधोगमिका लानग अनतररक्त प्रहार बन्र्ो।

Covid 19 को रोगदर(Morbidity),फै लावट/प्रसार (Transmission) र मृवर्ुदर(Mortality)
मा िमशः बढोिरी हुँदै गदाय अन्तरायनष्ट्रर् नचन्ता,चाँसो र सावधािीको आवश्र्कता महशुसीकरण गरी
WHO ले सि् २०२० माचय ११ मा Covid 19 को संिमणलाई नवश्वब्र्ापी
महामारी(Pandemic)र्ोर्णा गर्र्ो ,सो लगिै िेपाल सरकारले पनि २०२० माचय १३ मा नहमाल
आरोहण,सामुनहक भ्रमण लगार्तका पर्यटकीर् गनतनबनध मानर् बन्देज लगाउँ दै प्रवेशआज्ञा (Visa) नवतरण
कार्य स्र्नगत गिे निणयर् गर्र्ो। पररणामस्वरूप २०२० अनप्रलको मात्रै त्र्ांक के लाउिे हो भिे पनि
२०१९ अनप्रलको तुलिामा Covid 19 को आतंकले ९९% भन्दा बदढले पर्यटक आवागमिमा नगरावट आर्ो
सार्ै िेपाल सरहद नभत्र रहेका कररब दश हजार पर्यटकहरुको नबचल्ली भर्ो अनि अन्ततोगत्त्वा उनिहरु
ककं कतयब्र्नबमभढ हुँदै स्वदेश दफताय हुि बाध्र् भए।
माचय २३ मा जब Covid 19 को दोस्रो आर्ानतत संिनमत िेपालमा पनहचाि भर्ो ;तवपश्चात िेपाल
सरकारले सम्पभणय रानष्ट्रर्/अन्तरायनष्ट्रर् उडाि स्र्नगत गदै होटेल/रे ष्टुराँ लगार्त अन्र् Tourist booking का
दिर्ाकलाप मानर् प्रनतबन्ध लगार्ो,भईसके का Booking रद्द गिे निणयर् गर्र्ो । फलतः पर्यटि उद्योग त
पुिउय वर्ािको नझिो प्रवर्ाशा सनहत भाँनसर्ो ,भाँनसर्ो ; संगसंगै ठभ लो संख्र्ामा एकै पटक हजारौ ँ सो पेशामा
आवद्ध निरीह जिताले बेरोजगारीको असह्य राप तर्ा गुणस्तरहीि जीविर्ापिको सकसताबाट अनभशप्त
हुिुपर्ो । िेपालको अर्यतन्त्रमा परेको उपर्ुयक्त दुष्प्रभावले मािव नवकास सुचकांक अिुरुपको गुणस्तरीर्
जीविको कु रै छोडौ;ँ न्र्ुितम जीजीनवशा पररपभर्सतय हेतु आवश्र्क संसाधि ब्र्वस्र्ापि गिय िसकी नसर्सजयत
मािनसक/मिोबैज्ञानिक नविृङ्खलताको फलस्वरुप कै र्ौ ँ ब्र्नक्तहरु आवमहवर्ा /सामुनहक आवमदाह गिय
नबवश भए/पाररए ।
उपनिर्द् को एक लोककनप्रर् श्लोकः 'शरीरमाद्यं खलु धमयसाधिम्' र्ानिकी अरु सबै धमय सम्पादिका
लानग शरीर प्रार्नमक शाधि हो ,र्ो निर्सवयवाद छ। अतः Covid 19 निसन्देह एक संिामक रोग भएकोले
र्सको रोकर्ाम एवं निर्न्त्रणका लानग जिस्वास््र् सावधािीको ब्र्वस्र्ापकीर् प्रवन्धि माफय त रोगको
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निर्न्त्रण तर्ा रोकर्ाम तफय को प्रभावकारीता एवं संवेदिशीलता नितान्त आवश्र्क छ,र्समा कु िै नबमनत
छैि ।
तर वर्सो सुझाईरहँदा संिमण रोकर्ाम तर्ा निर्न्त्रण पररलनित दिर्ाकलाप जस्तैः
Lockdown,निशेधाज्ञा जस्ता शुन्र् सनहष्णुता सनहतका प्रनतबन्धावमक िीनतगत तर्ा प्रशासनिक
ब्र्वस्र्ाले पर्यटि उद्योगको मात्र होईि चुलो बल्ि िसकी पेटको आगो निभाउि िसदकरहेकाहरु,बहाल
नतिय िसकी सडकमा अलपत्र परे काहरु,चको ब्र्ाजमा ऋण काढी ब्र्ापार गरररहेका तर हाल एकै निमेर्मा
आर्सर्यकरुपमा सोिर भएकाहरु तर्ा ददिहु और्नध खाइ प्राण धान्नुपिे तर हाल सहज उपचार िपाई
मरणासन्न अवस्र्ामा पुगेकाहरुको असह्य ऐँठि तर्ा शब्दनबहीि आतयिाद कस्ले बुनझददिे ?
Covid 19 को नवश्वब्र्ापी महामारीद्वारा अरु िेत्र जस्तै उद्वेनलत पर्यटि िेत्रको दुरावस्र्ाले रानष्ट्रर्
अर्यतन्त्रमा शोधभिाय गिय िसदकिे गरी अल्पकालीि तर्ा दीर्यकालीि दुष्प्रभाव ल्र्ाउिे प्रष्ट देनखन्छ ।कररब
६ मनहिा भन्दा बढीको गत्त्र्ावरोधले सि् २०२० को सुरुवाती ६ मनहिामा कररब ७० Billion भन्दा
बढीको आर्सर्यक िोक्सािी तर्ा प्रवर्ि /परोिरुपमा १० लाख भन्दा बढीको बेरोजगारी निम्वर्ाएको
देनखन्छ। सार्ै दीर्यकालीिरुपमा सि् २०३० सम्म प्राप्त गिे गरी निधायररत ददगो नवकास लि(SDG)
अन्तगयत अनत गरीबी(Extreme poverty) ५% नभत्र ल्र्ाउिे,न्र्ुि पोर्ण(Undernourishment) ३%
मा झािे लगार्तका कै र्ौं प्राप्र् एवं सम्भाब्र् लक्ष्र्हरू समेत सुदरभ हुँदै गएको देनखन्छ ।
नबगतका वर्यहरुमा भन्दा उवसाहप्रद संख्र्ामा पर्यटक नभत्र्र्ाउिे गरी िेपाल सरकारले र्ोर्णा
गरे को 'िेपाल पर्यटि वर्य २०२०'को शुभारम्भ तर्ा Covid 19 महामारीको नवनभनर्काको उठाि संगसंगै
हुिु पनि िेपालको पर्यटि उद्योगका लानग हठी चुिौती तर्ा कालकभ ट सानबत भर्ो। २०१९ को तुलिामा
२०२० को प्रर्म ६ मनहिामा कररब ६३% ले पर्यटि खनस्कएको देनखन्छ।
अब समाधाि के त ? र्ो बारे चचाय गरौः
के Lockdown महामारी नबरुद्धको संग्राममा एक मात्र सवायनधक महत्त्वको अस्त्र हो ?Covid 19
नबरुद्ध निशेधाज्ञा जारी गरररहँदा Covid इतरका नवशाल तर लुप्त (Giant but hidden) समस्र्ाहरु मानर्
हाम्रो दृनष्टगोचर भएको छ ? Lockdown जारी राख्दा वा जिस्वास््र् सावधािी सनहत जिजीवि
सामान्र्ीकरण गदाय नसजयिा हुिे पररनस्र्नतको तुलिावमक प्रभाव मभल्र्ांकि गरे का छौं ?Lockdown कनहले
सम्म ? एक पटक नबशद चचाय गरौं:
हाल सम्मको वैज्ञानिक अध्र्र्ि /अिुसन्धािको निष्कर्य अिुसार Covid 19 रोकर्ाम,निर्न्त्रण
तर्ा ब्र्वस्र्ापिको लानग ४ वटा नबकल्प चचायमा छिः
१.संिमण रोकर्ामको पनहलो वैज्ञानिक एवं भरपदो नबनध होः Immunization(खोप) तर
नवडम्बिा नबनभन्न राष्ट्रहरुले Covid19 नबरुद्धको खोप उवपादिको पृर्क पृर्क चरणमा पुगेको दाबी गरे का
छि्;सो मध्र्े रूस अग्रपनङ्तमा देनखन्छ तर वर्सको पनि Efficacy र Safety नववादास्पद छ। र्सरी सबै
कु रा हेदाय चाँडो भए कररब १.५ देनख २ बर्य र्ता हामीकहाँ Vaccine पुग्ने सम्भाविा देखखंदैि।
२.अको प्राकृ नतक सुरिा नबनध होः Herd Immunity कभ ल जिसंख्र्ाको कररब ६५% कोनभड १९
बाट संिनमत भएमा बाँकी जिसंख्र्ा प्राकृ नतकरुपमै सो Virus नबरुद्ध Immune हुिे र फलस्वरुप
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उिीहरूमा संिमण फै नलिे सम्भाविा न्र्ुि हुिे नबज्ञहरुको दाबी छ तर िेपालको पररप्रेक्ष्र्मा हाल सम्म
१% जिसंख्र्ा समेत संिनमत भईिसके को सन्दभयमा र्ो पनि ब्र्ावहाररक देनखदैि ।
३.उपचार सुनिनश्चतताः र्ो एक Viral Infection भएकोले हाल सम्म र्स नबरुद्ध कु िै पनि Specific
और्नध ि त बिेको छ,ि तवकाल बन्ने सम्भाविा िै देनखन्छ। Ebola Virus नबरुद्ध प्रर्ोग भएको
Remdesivir के नह प्रभावकारी रहेको भनिएतापनि लिण देनखिे अवनध(Symptomatic Period)
छोयाउि बाहेक मृवर्ुदर न्र्ुनिकरणमा र्सको खासै प्रभावकारीता िदेनखएको अध्र्र्िले देखाएको छ।
अको कु रा ८०-९० % संिनमतमा कु िै जरटलता िदेनखएको एवं मृवर्ुदर समेत १-२% मात्रै रहेकोले र्स
रोगबाट भर्नभत हुिुपिे कु िै तुक देनखदैि।मात्रै बृद्धबृद्धा एवं दीर्यरोगीहरुलाई सुरनित राख्नुपिे देनखन्छ ।
४.चौर्ो मििर्ोग्र् एवं ब्र्वहारोपर्ोगी नवकल्प होः'Ultimately we have to learn to live
with virus.'अर्वा अब ि त तवकाल प्रभावकारी भ्र्ानक्सि आउि सक्ने सम्भाविा िै रह्यो,ि त ६०७०%संिनमत भई Herd Immunity बाट ढु क्क हुिे अवस्र्ा िै रह्यो,ि त सुरनित र प्रभावकारी Antiviral
और्नध बन्ने सुनिनश्चतता िै रह्यो,ि त रोगको जरटलता दर तर्ा मृवर्ुदरको उच्चताले त्रनसत हुिुपिे अवस्र्ा
िै रह्यो ।
वर्सो हो भिे तवकाल Covid19 का सन्दभयमा कु िै Groundbreaking Remedy वा आशलाग्दो
उपलब्धी आउिे सम्भाविा िरहेको बस्तुनस्र्नतमा देशिै कं गाल हुिेगरी वर्ष ँ वर्य अन्धबेगमा
बन्दाबन्दी/निशेधाज्ञा जारी मात्रै राख्नु भन्दा तपशील बमोनजमको मागयनचत्र सनहत जिस्वास््र् सावधािी
अपिाई पर्यटि गनतनबनध अगाडी बढाउँ दा िेर्स्कर हुिे देनखन्छः
१.समुदार् स्तर सम्म RT-PCR को पहुँच सुनिनश्चत गरी Mass Screening माफय त संिमणको
िोत एवं भार पनहचाि गिे तर्ा प्राप्त िनतजा अिुसार मापदण्ड बिाई सम्पभणय राष्ट्रलाई िेत्रगतरुपमा Red
(जोनखम),Yellow (मध्र्म जोनखम) तर्ा Green (िगण्र् जोनखम) Zone मा वगीकरण तवकाल गिे ।
२.जोनखम मभल्र्ांकिको आधारमा गररएको वगीकरण अिुसार Green zone मा तवकाल एवं
तवपश्चात कडाईका सार् जिस्वास््र् सावधािी अपिाई Yellow Zone मा िमशः पर्यटि गनतनवनध
शुभारम्भ गिे।
३.आसन्न Post Covid New Normal पररनस्र्नत अिुकभल समार्ोनजत भई अगाडी बढ्ि िेपाल
सरकारले आफ्िा सम्पभणय िीनतगत,संरचिागत,प्रदिर्ागत,प्रानवनधक तर्ा ब्र्वस्र्ापकीर् आर्ामहरू
महामारी संबेदिशील तर्ा पर्यटिमैत्री हुिेगरी पुरावलोकि गिुयपिे ।
४.महामारीले उवपन्न गरे को मिोवैज्ञानिक सन्त्रास,सामानजक लान्छिा तर्ा मिोसामानजक
नविृङ्खलता नचरी जिजीवि सामान्र्ीकरण गिय मिोसामानजक परामशय ,स्वास््र् नशिा,संचार
लगार्तका कु राहरु मा के नन्रकृ त हुिुपिे ।
५.िेपालको पर्यटि िेत्रका मुख्र् आकर्यण नहमाल,पवयतिृङ्खला,भन््र्ाङ,बेसी,िदीिाला लगार्त
अन्र् प्राकृ नतक सम्पदा प्रार् मािवबस्तीबाट दभरस्र् रहेका तर्ा स्वच्छ वार्ु,शुद्ध जल एवं सदाबहार
बिजंगल जस्ता रत्नद्वारा अलंकृत भएको हुँदा Covid 19 को संिमण नबस्तार रोक्न प्राकृ नतक प्रनतरोधक
सानवत हुिसक्छि्,र्स महामारीको बेला िेपाल एक सुरनित स्वणीम पर्यटकीर् गन्तब्र् बन्न सक्छ ।र्सको
लानग सरकारद्वारा ब्र्ापक प्रचार/प्रसार तर्ा पर्प्रदशयि अवर्ावश्र्क छ।
६.पर्यटक सम्बद्ध समस्त सेवा,सुनवधा तर्ा गनतनवनधहरू Digitalized हुिु सुरिा तर्ा सहजताका
दृनष्टले नितान्त जरुरी छ ।र्सका लानग Information Communication Technology तफय सरकारको
ध्र्ािाकर्यण हुिुपदयछ ।
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७.Covid 19 Pandemic का कारण Coma(अचेतावस्र्ा) मा रहेको पर्यटि उद्योगमा रक्तसंचार
गराई पुिजीवि प्रदाि गिय स्र्ािीर् ब्र्ापार,ब्र्वसार् तर्ा Brand लाई मभलप्रवाहीकरण गिुय अिन्र्
आवश्र्क छ ।
८.पर्यटकीर् सम्पदाहरु (मठ,मनन्दर,गुम्बा,अन्र् ऐनतहानसक/पुरातानत्त्वक स्र्ल आदद)को अनिवार्य
एवं निर्नमत सरसफाई तर्ा दभर्णनिवारण (Decontamination) को लानग बाध्र्कारी िीनतगत ब्र्वस्र्ा
गिुय अपररहार्य छ ।
८.जोनखम अवस्र्ा नबश्लेर्ण गरी तर्ा नचदकवसा मापदण्ड मुतानवक संसारका Green Zone मा
पिे मुलक
ु हरुका पर्यटकहरु बाट अन्तरायनष्ट्रर् पर्यटिको द्वार खुला गिे ।र्सका लानग िेपालमा समेत PCR
अनिवार्य गिे ।
९.ब्र्नक्तगत सुरिा उपकरण(PPE) जस्तैःमास्क,पञ्जा,सेनिटाईजर,Hand rub lotion ,goggles
ईवर्ाददको पर्ायप्त उपलब्धता सुनिनश्चत गिे सार्ै पर्यटि मागय/गन्तब्र्हरुमा अस्र्ार्ी Health Unit
स्र्ापिा गरी र्प पर्यटक मैत्री स्वास््र् सेवाको प्रवर्ाभभनत गराउिे ।
१०.नबमािस्र्ल,सडक पभवायधार,पदमागय आदद नबस्तार तर्ा स्तरोन्ननत सार्ै सडक र्ातार्ात एवं
आन्तरीक हवाई र्ातार्ातको जिस्वास््र् सावधािी सनहत पुिआयरम्भ ।
११.आन्तरीक पर्यटि प्रवधयिार्य सरकारद्वारा हप्तामा र्प एक ददि पर्यटि नवदाको ब्र्वस्र्ा
गररिुपिे,आदद
कोरोिा संगै पर्यटि प्रवधयि नवद्यमाि पररनस्र्नतमा ब्र्ापक बहस तर्ा समालोचिाको नवर्र्
भएपनि संगसंगै अनहलेको अवर्ा्र् आवश्र्कता पनि हो । र्सका लानग सरकार तर्ा सम्बद्ध पिले प्रधाितः
दुईटा Umbrella Approach अङ्गीकार गिुयपदयछः
➢
Software Approach:र्ो पनहलो Step हो जसमा Health awareness
training programme को माध्र्मबाट पर्यटि उद्यममा संलग्न कमयचारी(employee)हरुलाई
संिमण सुरिा मापदण्ड जस्तैःनिर्नमत सरसफाई,दभर्णनिवारण,PPE को प्रर्ोग आदद तफय सचेत
र प्रनतबद्ध गराई ब्र्वस्र्ापकले आफ्िो पि (सेवा प्रदार्क) र पर्यटक पि(ग्राहक) ले कडाइका सार्
जिस्वास््र् Protocol आवमसात गरे /िगरे को सुनिनश्चत गिय मागयप्रशस्त गछय ।
➢
Hardware Approach: र्समा पर्यटकलाई आफु सुरनित रहेको अिुभभनत
ददलाउि तर्ा सेवाप्रदार्कले ग्राहकको स्वास््र् सुरिा प्रनत प्रनतबद्ध भएको प्रवर्ाभभनत गराउि
स्वच्छता तर्ा सुरिा उपकरणको Installation गिे कु रा इनङ्गत गदयछ जसमा Chemical
sterilizers,Special air filters,Sanitizer and Sinks,Employee तर्ा Guest को दैनिक
तापिम Monitoring हेतु Thermometre आददको ब्र्वस्र्ापि पदयछि् ।सि् २००३ मा फै नलएको
SARS Outbreak ले एउटा गनतलो पाठ नसकाएको छ जसमा चीिको प्रान्त Guangdong का
एक संिनमत नचदकवसक जब Hongkong भ्रमणमा गए,उिले Hongkong को एक स्र्ािीर्
होटेलमा बस्दा उक्त होटेलमा संगै रहेका Hongkong,China,Vietnam,Singapore र
Canada बाट आएका अन्र् पर्यटकहरुलाई SARS को संिमण साररददए ।पुिः नत संिनमत
ँ
पर्यटकहरु स्वदेश दफताय भएपश्चात तत् तत् देशमा कै र्ौलाई
संिमण प्रसार भर्ो अनि संिमणको
अन्तरायनष्ट्रर्करण भर्ो।अतः अब्र्वनस्र्त होटेलहरू संिमण नबस्तारको माध्र्म बन्न सक्ने भएकोले
सुरिा उपकरणको बाध्र्कारी ब्र्वस्र्ापि आवश्र्क छ।
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समुर सतह देनख ५८ नम.उचाई मात्रै भएको के चिाकवल देनख ८८४८ नम.को नवश्वकै सवोच्च नशखर
सगरमार्ा सम्म नहमाल,पहाड र तराईको भौगोनलक नवनवधता,जैनवक नवनवधतामा नवश्वकै २५ औं उवकृ ष्ट
गन्तब्र्,नवश्वकै १५ औं सस्तो पर्यटि गन्तब्र् तर्ा बहुधार्समयक/बहुसांस्कृ नतक रत्न िेपालको पर्यटि उद्योग
Covid 19 को Pandemic का प्रभावले प्रतानडत बिेको सन्दभयमा पर्यटिमैत्री तर्ा महामारी पररलनित
िीनतगत एवं ब्र्वस्र्ापकीर् आधारनशला सनहत प्रारनम्भकरुपमा आन्तरीक पर्यटकीर् गनतनवनध
नशघ्रानतशीघ्र उच्च सतकय तापभवयक पुिः आरम्भ गिुय नितान्त आवश्र्क भईसके को छ ।Covid 19 Pandemic
हाम्रो लानग अवसर र चुिौती दुवैको साझा कारक रह्यो ।महामारी अवनधमा गररएको
बन्दाबन्दी/निशेधाज्ञाले पर्यटि पभवायधार निमायण,ऐनतहानसक,धार्समयक,पुरातानववक सम्पदाको जीणोद्धार
आददको लानग उपर्ुक्त सुअवसर प्रदाि गर्र्ो तर वर्ो फु सयददलो समर् पर्यटि ऊध्वय गमिका लानग कनत
उवपादक बिाउि सक्र्ौं वर्ो समीिाको नवर्र् होला ।
अतः िेपाली अर्यतन्त्रको नमर्ो पर्यटि उद्योगलाई Anti-Covid पभवत
य र्ारी सनहत प्रर्मतः िेत्रीर्
पर्यटि प्रवधयिबाट गनतशील बिाई सामानजक आर्सर्यक रूपान्तरण माफय त 'सुखी िेपाली समृद्ध िेपाल'को
पररकल्पिालाई नतिै तहको सरकारले समन्वर्,सहकार्य र सहअनस्तवव माफय त साकार पािय अब नबलम्ब गिुय
हुँदैि ।सरकारले आफ्िा िागररकको तर्ा अनतनर्तुल्र् आगन्तुक पर्यटकहरुको स्वास््र् सुरिाप्रनत
संबेदिशील बन्दै तनन्रएको पर्यटि उद्योगलाई पुिजायगृत गरी आर्सर्यक समृनद्ध उन्मुख पहलकदमी नलिु सार्ै
ँ होस्टे गदै अनर् बढ्िु िै अनहलेको सन्दभयमा
सवै िागररकहरुले समेत र्र्ास्र्ाि बाट सो अनभर्ािमा हैसे
पर्यटि उन्नर्िार्य एक स्तुवर्,निर्सवयकल्प एवं अिुपम आवश्र्कता हो ।

अस्तु ।
लेखकः नबश्वेश्वर प्रसाद भट्ट
ठे गािाःनभमदि िगरपानलका-१५,कञ्चिपुर
सम्पकय िं-९८४८७११५६२
ईमेलः bishweshwarbhatt@gmail.com
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