कोरोनासँगै पर्यटन
हाम्रो साझा घर यो पृथ्वीको साढे चार अर्ब वर्बको इतिहासमा डाइनोसरजस्िा भीमकाय
जनावरहरुले मात्रै अतस्ित्व र क्रमतवकासको लडाइँ लडेनन् ¸ कपालको रौंको व्यास जतिको सानो
क्षेत्रफलमा हजारौंको संख्यामा अटाउन सक्ने भाइरसहरुसमेिले र्ाँच्नका लाति संघर्ब िरे ¸ िरररहेका छन् ।
सर्ै सजीवहरुमा 'जेनेतटक ब्लतु िन्ट' भएजस्िै भाइरसमा पतन हुन्छ िर अन्य सर्ै सजीवमा 'मेटार्ोतलज्म'
भए जस्िो यसमा हुदँ नै । यसकारण भाइरस सजीव र तनजीव र्ीचको कडी हो । यसलाई ितणिीय शन्ू यसँि
िल
ु ना िनब सतकन्छ¸ जनु आफै न धनात्मक हो न ऋणात्मक िर सख्ं या रे खामा दर्ु ै तकतसमका संख्याहरुको
सीमामा र्सी सख्ं याहरुको िणु मा क्रमभिं िा िदबछ । यस्िै भाइरस पररवारका सदश्यहरुमध्ये चीनको र्हु ान
िान्िर्ाट परू ै मानव सभ्यिामाति धावा र्ोलेको अति सक्र
ं ामक र श्वासिश्वास सम्र्न्धी समस्या देखाउने
कोरोना भाइरस कोतभड १९ पतन एक हो ।
यस भाइरसले तवश्वव्यापीकरणका नकारात्मक असरहरुको पराकाष्ठा र्ोध िने िरी सभ्यिाको
चरमचल
ु ीमा पिु ेको मानव जातिका अिाडी दोस्रो तवश्वयद्ध
ु पतछको सर्ैभन्दा ठूलो संकट खडा िररतदएको
छ र हामीलाई सोच्न र्ाध्य र्नाइतदएको छ तक कुनै तदन अति संक्रामक र उच्च मृत्यदु र भएको कुनै
भाइरसले नै यो धिीर्ाट मानव सभ्यिाको अन्त्य िररतदने ि होइन । यो भाइरसको मानवमातिको हमला
यति शतिशाली छ तक मतहनौंसम्म मानवका सांसाररक तक्रयाकलाप िाय ठप्प छन;् तवकास¸ समृतद्ध¸
लोकिन्त्र¸स्विन्त्रिा र सभ्यिाका स्िातपि मान्यिाहरु पररमाजबनको संघारमा पिु ेका छन् र सख
ु ी नेपाली र
समृद्ध नेपालको आधारको रुपमा रहेको पयबटन व्यवसायलाई 'भ्रमण वर्ब २०२०'को शरुु वािमै धराशायी
र्नाईतदएको छ ।
सामान्यिया आफू र्सेको ठाउँ भन्दा टाढा फुसबदको समयमा मनोरञ्जन िनब एक वर्बभन्दा कम
समयका लाति र्स्ने र घम्ु ने कायब पयबटन हो । यसमा पयबटकले नयाँ ठाउँको भूिोल¸ जनजीवन¸ संस्कृ ति¸
वन्यजन्िुर्ाट आफूमा िाजापन महससू िछब । जीवन र्ाँच्नक
ु ो अिब र सार भेट्छ । एकोहोरो र पट्यारलाग्दो
जीवन पुनजाबििृ हुन्छ । पयबटनले पयबटकीय स्िलका जनिाको जीवनस्िरलाई उच्च र्नाउनका सािै
तिनीहरुको आतिबक¸ सामातजक¸ सांस्कृ तिक तवकासमा मद्दि िछब । तवतशष्ट भरू ाजनैतिक अवस्िा र हरे क
क्षेत्रमा अत्यतधक तवतवधिाले भररएको हाम्रो देश नेपालका लाति जलस्रोि र पयबटन समृतद्धको सम्भावना

र्ोके का दईु महत्वपणू ब खम्र्ा हुन् । पयबटन क्षेत्रमा नतवनिम् सोच¸ खोज र अनुसन्धान¸ नविविबन सतहि
कोरोनासँिै पयबटन लान सक्नु हाम्रो लाति आजको समयको माि र र्तु द्धमिा दर्ु ै हो ।
तवश्वव्यापी कोरोना महामारीको यस घडीमा आज हाम्रो पयबटन ितितवतधको सईू लिभि शन्ू यमा झरे को
छ । पयबटन व्यवसायी टाँट पतटटने अवस्िामा छन् । यस क्षेत्रमा लाखौं युवा र्ेरोजिार र्नेका छन् । हाम्रा
पदमािबहरु तनजबन र्नेका छन् । तवश्व सम्पदामा सतू चकृ ि स्िलहरु¸ सौराहा¸ ठाकुरद्वारा¸ तहमालय क्षेत्र¸
पोखरा¸ रारा¸ खप्तड¸ िालिलैया¸ पहाडी पररवेश र िराईका िन्िव्यहरु वर्ौपतछ नैराश्यिाको शातन्िमा
उतभएका छन् । तवश्व पयबटनले दशकौ पतछ अतनतिि मन्दी र्ेहोरे को छ । 'अतितिदेवो भवः' को हाम्रो
संस्कृ तिमा ग्रहण लािेको छ र नयाँ मान्छे देख्दा मख
ु ौटो लिाएर भाग्न पने तस्िति तसजबना भएको छ ।
सकारात्मक सोच र त्यसको लाति र्ौतद्धकिाको िदशबन नै हामीलाई सभ्यिाको तशखरमा पर्ु याउने तदव्य
जतडर्टु ी हो र यस महामारीर्ाट पयबटनलाई उन्मतु ि िनब सक्ने और्तध पतन यही नै हो ।
एड्स महामारीको शरुु वािमा २|४ वर्बमा खोप र्तनहाटने तवश्वास धेरैमा तियो िर अतहलेसम्म र्नेन ।
हामीले एड्सलाई न्यनू ीकरण िदै यससिं र्ाँच्न तसक्यौ । तवश्वव्यापी र्न्दार्तन्दले महामारीको अिातड ठूलो
अवरोध खडा िरी यसलाई तनयन्त्रण िनब सके न । खोप र्न्ला नर्न्ला िर अर् हाम्रोसामु कोरोना महामारीसिं ै
अिबव्यवस्िा र पयबटनलाई अिातड र्ढाउने चनु ौति तसजबना भएको छ । अिाबि् यो धिीमा र्ाँच्नका लाति
मानव जातिको सघं र्बले फे रर नयाँ रुप तलएको छ ।
करोडौ वर्ब पतहले जनु महािलयमा यो धिीमा राज िरररहेका भीमकाय डाइनोसर लप्तु भए¸ त्यतिखेर
आजको मानव जातिका पूवबज पृतथ्वतभत्र दल
ू ोमा लतु कर्स्ने स्िनधारी तिए । अतिकाको एप्स भ्यालीमा
जनु महातवनास मतच्चयो¸ जसमा लाखौं िजाति यो धिीर्ाट तवतलन भए¸ हाम्रो पख
ु ाबले त्यतिखेर रुखमा
र्स्ने र्ानी र चार खट्टु ाले तहड्ने िणु त्यािी दईु खट्टु ाले दिनु ब तसक्यो र जनावरर्ाट मानवतिरको यात्रा अिाडी
र्ढायो । यसरी आफूलाई िकृ ति अनक
ु ु ल र्नाउँद¸ै चनु ौतिहरुलाई अवसरमा पररविबन िदै हामी आफ्नो
क्रमतवकासमा अब्र्ल हुदँ ै आज सभ्यिाको तशखरमा पग्ु न सफल भयौं । आज घरतभत्र र्सेर हामी अधोपिन
र तवनास कुनब सक्दैनौं । कोरोनासंि जधु ेर फे रर र्ाँच्नका लाति संघर्बमा खरो उिाने चनु ौतिलाई अवसरमा
रुपान्िरण िदै कोरोनासंिै पयबटनलाई अिातड र्ढाउन सक्नु नै हाम्रो जीि हो ।
यसमा दईु मि छै नतक कोरोनापवू ब र कोरोनापतछको पयबटनमा तनकै फरक हुनेछ । कोरोनाले पयबटन
व्यवसायको मात्रै होइन् धेरै कुराको यिु तवभाजन िने शति राख्छ । कोरोनासिं ै पयबटन अर् पयबटन

व्यवसायमा आएको नविविबन हो । यसले कठोर नािररक अनश
ु ासन र चेिनाको माि िछब । राज्यको िीनै
िहलाई नयाँ दातयत्व र्ोध िराउँछ । होटल¸ रे ष्टुरा¸ होमस्टे¸ पयबटकीय स्िल¸ तवमानस्िल¸ र्सपाकब र
यािायिका साधनको र्नोट¸ िौरिररका लिायि हाम्रा आतनर्ानी र स्वास्थ्य िणालीमा आमल
ू
पररविबनको माि िदबछ । रोकिाम¸ उद्धार¸ ितिकायब र तवकास लिायिका संकट र तवपद् व्यवस्िापनका
चरणहरुमा उत्कृ ष्टिा देखाउन सक्नुपछब । संकटलाई घेरा हाली र्ातहर फै तलनर्ाट रोक्नपु छब । कोरोनासंिै
पयबटन अिाडी र्ढाउनु यो क्षेत्रमा लिानी र्ढाई खोज र अनसु न्धान िररनुपछब । कोरोनाको खोप र और्तध
पिा लिाउन रािोतदन ियास हुन आवश्यक छ । कोरोनाको जोतखम न्यूनीकरणका उपायहरु खोज्नु पछब ।
कोरोना संिै पयबटनका लाति तवश्वका नािररकमा कोरोना ितिरोधी चेिना र अनश
ु ासनको खाँचो छ ।
न्यनू िम सामातजक दरू ी¸ समय समयमा सार्नु पानीले हाि धनु े¸ स्यातनटाइजर र मास्कको ियोि¸ हािले
अनहु ारमा चलाउने र्ानीमा सधु ार¸ शंकास्पद ठाउँर्ाट घरमा फतकब दा ियोि िरे को मास्क नष्ट िने¸ जिु ा
चप्पल र र्ातहर ियोि िरे को लिु ा र्ाह्य कोठामा छोड्ने¸ समय समयमा धनु े¸ अतनवायब रुपमा नुहाएर
पररवारको सम्पकब मा आउने¸ र्ातहरर्ाट टयाएका सामान घाममा सक
ु ाएर¸र्ातहरर कभर फालेर वा
तनमबलीकरण िरे र मात्रै घर तभत्र लग्ने र्ानीको तवकास नै कोरोना ितिरोधी अनश
ु ासन र आतनर्ानी हो ।
अति संवेदनशील ठाउँमा व्यतििि सरु क्षा उपकरण (पीपीई)¸ अनुहार छोप्ने उपकरण (भाइजर) को ियोि
िनब सतकन्छ । कोरोना ितिरोधी वस्त्रको तवकास हुन जरुरी छ । सेवा िवाहमा टोकन िणाली¸ दरू र कायम
िनब वृिको ियोि िरी लाइन तनमाबण¸ सावबजतनक र तनतज स्िलमा स्यातनटाइजर र हाि धनु े ठाउँको व्यवस्िा¸
अनावश्यक रुपमा काउन्टरमा हाि नराख्ने व्यवस्िा आवश्यक छ । स्वास्थ्यर्धबक र मानव रोि ितिरोधी
क्षमिा तवकास िने खाना खाने¸ िािो पानी खाने¸ तवहानको मन्द घाममा र्स्ने¸ दीघब रोिी र र्ालर्ातलकाले
सके सम्म र्ाह्य मान्छे को सम्पकब मा नआउनु आज आवश्यक छ । यी र यस्िै कुराको ियोि जसले कोरोना
तनयन्त्रण र न्यनू ीकरण िछब ¸ त्यो नै यहाँ भन्न खोतजएको कोरोना ितिरोधी चेिना र अनश
ु ासन हो । यसको
िवद्धबन र तनयमन िीनै िहको सरकारको दातयत्व हो । कोरोना सम्र्न्धी सतह र यिािब जानकारी िदान िनब
राज्यले कुनै कसर र्ाँकी राख्न हुदँ ैन । सािै कोरोना कालमा आफ्ना नािररक¸ स्वदेशी|तवदेशी पयबटक र
पयबटन व्यवसायीले पालना िनबपु ने आचार संतहिा जारी िनबपु छब र काननु द्वारा यस तवरुद्धका ितितवतधलाई
दण्डनीय र्नाई अशरशः पालना िराउनुपछब । स्विन्त्रिा लोकिन्त्रको िहना हो िर मानव सभ्यिा र
आजसम्म मातनसले हाँतसल िरे का उपलतब्धलाई िहसनहस हुनर्ाट जोिाउन उच्च चेिनासतहिको
स्विन्त्रिा आजको माि हो न तक छाडा स्विन्त्रिा ।

कोरोनासिं ै पयबटन शुरु िनब हामीले धेरै कुरा िनबछ
ु । ििमिः पयबटन व्यवसायमा छाएको नैराश्यिालाई
तचनबपु छब । यस क्षेत्रमा िररएको अर्ौंको लिानी डुब्नर्ाट र्चाउनपु छब र र्ेरोजिारी र्ढ्नर्ाट जोिाउनुपछब ।
चाडै पयबटकीय ितितवतध र्ढाउँदै जानपु छब र त्यसका लाति सरकारले पयबटन व्यवसायीलाई आश्वस्ि
पानबपु छब । यस क्षेत्रमा राहाि स्वरुप र्ैंकको सावाब्याज पतछ तिनब सतकने¸ सरकारी कर र जररवानालाई
ित्कालका लाति तमनाहा वा न्यून िनबपु छब ।
भत्के का पदमािबहरुको तनमाबण¸ भक
ू म्पर्ाट भत्के का परु ािातत्वक संरचनाहरुको द्रुि ितिमा
पनु तनबमाबण¸ नयाँ पयबटकीय स्िलहरुको पतहचान¸ प्याराग्लाइतडङ¸ हट एर र्ेलुन¸ र्तम्ज जम्प जस्िा
साहतसक पयबटनको सम्भाव्यिा अध्ययन¸ पयबटकीय स्िलमा तवतभन्न संरचनाको तनमाबण¸ सिरमािा
लिायिका तहमालमा रहेको सयौं टन फोहोर र लाशहरुको व्यवस्िापन अतहलेको अवस्िामा पयबटनको
क्षेत्रमा िनब सतकने ििु ै कायबहरुमध्ये के तह हुन् । पयबटनको क्षेत्रमा खोज¸ अनसु न्धान¸ वेतभनार र सामातजक
सञ्जाल लिायि तवतभन्न माध्यमर्ाट र्हस िनब कोरोनाले छे केको छै न । पयबटकीय सम्भावनाका दृतष्टले
भटु ानभन्दा नेपाल दजबनौ िुणा समृद्ध छ िर तवश्वव्यापी िचारिसारको माध्यमर्ाट भटु ानले पयबटनमा छलाङ
मादैछ । तवश्वमा नेपाल समेि नतचन्ने धेरै छन् । हामी आफै लाई हाम्रो आफ्नै तजटला¸ क्षेत्र र देशका कतिपय
पयबटकीय क्षेत्रको ज्ञान छै न । यस्िो अवस्िामा वृितचत्र¸ स साना चलतचत्रको माध्यमर्ाट सचू ना ितवतध र
तवश्वका तवतभन्न सञ्चार माध्यमको ियोि िरे र िचारिसार िरी नेपालमा रहेका लाखौं पयबटकीय स्िलको
जानकारी देशतभत्र र तवश्वमा िनब अपररहायब छ । यो नै नेपालमा आन्िररक र अन्िराबतष्टय पयबटन िवद्धबनको
अचक
ु उपाय हो । यी कायबमा सके सम्म पयबटन पेशार्ाट र्ेरोजिार भएका जनशति पररचालन िरी के तह
राहाि तदन सतकन्छ ।
सरकारले स्वास्थ्यका मापदण्ड लािु िदै अर् तढलो निरी अन्िराबतरिय र रातरिय उडान र देशतभत्र
लामो दरू रका सवारी साधन र िल
ु नात्मक रुपमा कम जोतखम देतखएको चीनसंिको सम्पणू ब स्िल नाका र
पीतसआर टेष्ट सतहिका भारिीय पयबटकका लाति स्िल नाका खोटनपु छब । लतु म्वनीमा तनमाबणाधीन
अन्िराबतरिय तवमानस्िलको काम चाडो टुङ्ग्याई संचालनमा टयाउनु पछब । कोरोना ितिरोधी चेिना र
अनश
ु ासनका मापदण्ड सतहि तहमाल आरोहण¸ धातमबक र साहतसक पयबटन¸ पदमािबहरु¸ रातरिय तनकुञ्ज¸
िालिलैया लिायिका कम जोतखमपणू ब क्षेत्रहरु पयबटकका लाति खोटने तनणबय िनब अर् तढला िनबहु दुँ ैन र
जोतखमको तनरन्िर तवश्लेर्ण माफब ि अन्य क्षेत्र पतन तवस्िारै खोटदै जाने नीति तलनपु छब । ित्येक हप्ता¸

मतहनामा हाम्रा पयबटकीय ितितवतध¸ तिनका सकारात्मक र नकारात्मक असरसतहि समीक्षा िरी
सकारात्मकिाको िर्द्धबन र नकारात्किाको न्यनू ीकरण िने उपाय चाटनु आवश्यक छ ।
तजटला वा देशव्यापी र्न्दार्तन्द र तनर्ेधाज्ञाले अिबिन्त्र िहसनहस मात्र पारे न¸ कोरोना तनयन्त्रणमा
पतन कुनै अपेतक्षि भूतमका खेटन सके न । अर् कोरोना सक
ं टलाई स्िातनयस्िरमा घेरा हाली जोतखम
तनयन्त्रण िनबु पछब । समदु ायमा संक्रमण भएका क्षेत्रमा र्ातहर तभत्र िवेश तनर्ेध िने र समदु ायमा संक्रमण
नभएका ठाउँमा संक्रतमि व्यतिलाई अलग्िै राख्ने र उसको सम्पकब मा आएकाहरुको पररक्षणमा जोड तदने
व्यवस्िा िनबपु छब । अस्पिाल र उपकरण लिायिका क्षमिाहरुको र्ृतद्ध िनबपु छब । पीतसआर टेष्ट र्ढाउनपु छब
।
मस्ु िाङ घम्ु न जाने पयबटक आफ्नो पीतसआर ितिवेदन सतहि तत्रभुवन अन्िराबतरिय तवमानस्िलमा
आइपग्ु छ । उसले मास्क¸ पन्जा¸ भाइजरको ियोि िरी तवमानस्िलमा हेटि डेस्कमा स्वास्थ्य परीक्षण
लिायिका काननू ी ितक्रया परू ा िछब । ित्काल काठमाडौ कोरोनाका दृतष्टले जोतखमपणू ब छ । त्यहाँ सक
ं टलाई
घेरार्तन्द िररएको छ । यो कुराको जानकारी पयबटकलाई पतन छ । तसधै पयबटक आन्िररक उडान माफब ि
जोमसोमका लाति रमाना हुन्छ । सर्ै कोरोना ितिरोधी चेिना र अनश
ु ासनका जानकार छन् । जहाज¸
ट्यातक्स¸ र्स¸ होटल सर्ै तनमबलीकरण िररएका छन् । यािायिका साधनका तसटहरु प्लातष्टक वा तससाको
क्यातवनमा पररणि िररएका छन् र यस्िै छन् ¸ होटेल रे ष्टुराका स्वािि कक्षहरु पतन । ित्येक पयबटकको
र्साइँपतछ होटेलका कोठाहरु तनमबलीकरण िररएका छन् । जहाँ पतन मान्छे हरु र्ीच भौतिक दरू र कायम छ
िर सामातजक आतत्मयिा र तवश्वर्न्धत्ु व छ । यो र यस्िै हुनसक्छ¸ कोरोनासंिै पयबटनको नमनु ा ।
हाम्रो सन्ु दर निरी तभमदिनिर पयबटनका असंख्य सम्भावना र्ोकी तवकासको पखाबइमा र्सेको छ
। यो आन्िररक र अन्िराबतरिय पयबटनको के न्द्रतर्न्दु र्न्न सक्छ । के तह वर्बयिा यस क्षेत्रमा ििु ै कायबहरु
भएका छन् । कोरोनाको यो समयमा आिामी तदनका लाति तदघबकातलन योजना¸ रणनीति र कायबनीतिहरु
ियार िरी अिातड र्ढ्न जरुरी छ । हामी तवश्वकै सर्ैभन्दा र्ढी जनसंख्या भएका र आतिबक समृतद्धको द्रुि
िति समाएका देशहरु चीनर्ाट के ही सय तकलोतमटरको दरू ीमा छौ भने भारिसंि सीमा जोतडएर र्सेका छौं
। भारिीय र भारिमा रहेका अन्य देशका पयबटकलाई र्तढभन्दा र्तढ िड्डाचौंतक नाका भएर नेपाल िवेश
िराउन सक्यौं र के तहतदन यतह रोक्न सक्यौं भने त्यसले यो क्षेत्रको तवकासमा ठूलो मद्दि पग्ु नेछ । जैतवक
तवतवधिाको उत्कृ ष्ट नमनू ाका रुपमा हामीकहाँ शक्ु लाफाँटा रातरिय तनकुञ्ज र सामदु ातयक वनहरु छन् ।
सदु रू पतिमी सस्ं कृ ति¸ देउडा नाच¸ छतलया नृत्य¸ चौधरर र रानािारु सस्ं कृ ति र यहाका होमस्टेले हामीलाई

अझै धनी र्नाएको छ । अिाबतनक खेतिपाति¸ माछापालन लिायिका व्यवसायहरुको िवद्धबन िरी कृ तर्
पयबटन र इको टुररज्मको सम्भावना धेरै छ । देवभमू ी अन्िरिि पने यो क्षेत्रमा रहेका र्ैजनाि¸ तसद्धनाि¸
भम्के नी धामले धातमबक पयबटनमा अिुलनीय योिदान तदनसक्छ । चरु े पहाडका ितटछहरु वनभोज¸
र्तम्जजम्प र हाइतकङका सम्भावना र्ोकी खडा छन् । िकृ तिका काखमा रमाउन खोज्नेका लाति ििु ै
अमटू य स्िान हामीकहाँ छन् । उिर तिर रहेको चरु े पवबिले प्याराग्लाइतडङ¸ हट एअर र्ेलनु ¸
के र्ल
ु कार¸माउन्टेन र्ाइतकङ लिायिको साहतसक पयबटनको सम्भावना र्ोके को छ । झोलङु ् िे पल
ु ¸
महाकाली मातिको तनमाबणाधीन पतक्क पुल¸ तझलतमला िाल¸ रानी िाल¸ हातिसार¸ खटला मसेरट्ट जस्िा
क्षेत्रले पयबटकलाई अझै आकतर्बि िनबसक्छ । माहाकाली निरपातलकामा र्न्ने सुख्खा र्न्दरिाह र मजिाउ
धावनमािबको तवकासले यहाँको आतिबक र औद्योतिक पयबटनलाई उकास्ने सम्भावना िर्ल छ । कोरोनाको
न्यनू असर रहेकोले मापदण्ड सतहि हामीले हाम्रा सम्पणू ब पयबटकीय स्िल खुला िनब आवश्यक छ ।
निरवासीलाई पतहला आफ्नै निर घम्ु न र अतन मात्र देश¸ तवदेश घम्ु न िोत्सातहि िने रणनीति तलनपु छब ।
आन्िररक र अन्िराबतरिय स्िरमा िचार िसार िरी पयबटनका तवतभन्न प्याके जहरु घोर्णा िररनपु छब ।
कुनै पतन महामारीलाई कम आँक्न तमटदैन¸् लापरवातह िररनहु ुन्न । िर कोरोना तनयन्त्रणको लाति
जनु रणनीति हामीले अपनाउँदै छौं¸ त्यसले हामीलाई सभ्यिामा पछातड फकाबई कृ र्ी यिु मा पर्ु याईतदनसक्छ
। कोरोनाको तनर्ेध हुनपु नेमा यहाँ अिबिन्त्रको तनर्ेध िररयो । अनुपयि
ु रणनीतिका कारण कोरोनाले िनब
सक्ने क्षति भन्दा अस्पिालसम्म पहुचँ नपाई सयौं रोिी मरे । आत्महत्याको दर आकातशयो । िररखाने
विबका जनिाले के टाके टीलाई िोरै खवु ाएर आफू भोकै र्सेका¸ पररवारको पेट पाटन नसकी आत्महत्या
िरे का ददु श
ब ाहरु समाजले र्ेहोर्यो । िररतर् ह्वािै र्ढ्यो र फे रर एकचोतट िररर् र धनीर्ीचको खाडल
ितहररयो । कोतह खान नपाएर टुँतडखेलमा लाइन लाग्न र्ाध्य भए भने कसैले तदनभरर फुसबतदला भई तमष्ठान्न
व्यञ्जन खाँदै फे सर्क
ु र तटकटकमा िस्ििु िनबिाले । संसार फे रर सन् १९३० को भन्दा ठूलो आतिबक
मतन्दमा रुमतलने लक्षण देखा पर्यो । तवश्व पयबटन संिठनको ितिवेदन अनसु ार कोरोनाले सन् २०२० को
अन्त्यसम्ममा यस क्षेत्रमा कररर् ९ सय १० तवतलयन डलरदेतख १·२ डलरसम्म घाटा र १२०
तमतलयनसम्मले यो क्षेत्रमा रोजिारी िमु ाउने अनमु ान िरे को छ ।
यी िथ्यांक हेदाब तनर्ेध अव कोरोनाको हुनुपछब नतक पयबटनको । पयबटन व्यवसायमा ित्काल
राहािको घोर्णा¸ र्ेरोजिारीको उतचि सम्वोधन¸ पयबटन सम्र्न्धी वेतभनार¸ खोज र अनसु न्धान¸ भत्के का
संरचनाको तनमाबण¸ पयबटकीय स्िलको िचार िसार लिायिका कायब िदै आन्िररक र र्ाह्य पयबटकका

लाति पयबटकीय स्िल खोटदै यस क्षेत्रलाई नवजीवन तदई सन् २०२२ सम्म देशलाई मध्यम आय भएको
रारिमा उकासी 'समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली'को सपना परु ा िनब यो क्षेत्रको भूतमकालाई उकास्नपछब ।
पयबटनको तवकासर्ाट ित्येक नेपालीको मख
ु मा हाँसो र मनमा सन्ितु ष्ट टयाउन अपररहायब छ ।
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