रत्
नमन्दिररहिमागृिपररसरलगायतनेपालट्रष्टकोस्वाममत्वकापोखरामारिे का
भवनतथाजग्गासं रक्षणतथासञ्
चालनसम्बदधी
अवधारणासहितकोअध्ययनप्रमतवेिन
२०७६

गण्डकीप्रिे शसरकार
मुख्यमदरीतथामन्दरपररषद्कोकायाालय

अध्ययनिलकासिस्य

डा.मगररधारीशमाापौडेल,उपाध्यक्ष,
प्रिे शनीमततथायोजनाआयोग
डा.राजेदरन्िममरे ,
मुख्यदयायामधवक्ता

-सं योजक

-सिस्य

श्रीगणेशप्रसािपाण्डेय,सन्चव,
मुख्यमदरीतथामन्दरपररषद्कोकायाालय

-सिस्य

डा.ध्रवप्रसािरे
ग्मी,हवज्ञ
ु

-सिस्य

श्रीजुद्धबिािुरगुरुङ,पयाटनहवज्ञ

-सिस्य


श्रीयमप्रसािपोखरे ल,सन्चव,
उद्योग,पयाटन,वनतथावातावरणमदरालय

-सिस्यसन्चव

हवषयसूची
क्र.सं .

हवषय

पेजनं

कायाकारीसारांश

i

१

पृष्ठभूमम

१

२

अध्ययनकोऔन्चत्य

१

३

अध्ययनकोउद्देश्य

१

४

अध्ययनहवमध

२

५

वतामानअवस्थाकोहवश्लेषण

२

६

अध्ययनकोप्रामितथामसफाररस

३

६.१

भौमतकपुनःमनमााणतथाहवकास

३

६.२

कानूनीएवंव्यवस्थापकीयढााँचा

५

७

कायायोजना

८

अनुसूची१प्रिे शसरकारकोमनणायकोप्रमतमलहप
अनुसूची२प्रिे शसरकारबाटप्रस्तुतहवषयमाअवधारणासहितकोअध्ययनप्रमतवेिन
पेशगनागठितकायािल
अनुसूची३छलफलमासिभागीमिानुभाविरुकोनामावली
अनुसूची४आयोजनास्थलकोक्षेरफलसहितिे न्खनेएररयलभ्यू/नक्शा
अनुसूची५स्थलगतअवलोकनभ्रमणगररएकास्थलिरूकोतस्वीर

कायाकारीसारांश
योअध्ययनप्रमतबेिनप्रिे शसरकार,मन्दरपररषद्कोमममत२०७६फागुन११गतेकोमनणायानुसारठिइएको
कायाािेशकाआधारमातयारगररएकोछ।पयाटकीयनगरीपोखरान्स्थतफेवातालकोउत्तर-पूवम
ा ाजोमडएको
पोखरामिानगरपामलकाकोवडानं.६बैिामन्स्थतनेपालट्रष्टकोस्वाममत्वमारिे कोहक.नं.११२८क्षे.फ.
58-1-3-2, हक.नं. ११२९ क्षे.फ. 25-4-2-0, हक.नं. ११३० क्षे.फ. 21-3-2-3, हक.नं. ११३१
क्षे.फ. 7-1-2-1, हक.नं. 1038 क्षे.फ. 10-4-1-1, हक.नं. 1762 क्षे.फ. 24-7-0-2, हक.नं.
17६3 क्षे.फ. २४-0-1-2 र हक.नं. १२७० क्षे.फ. २-०-३-१ गरी ८ हकत्ताको जम्मा क्षेरफल
17४-८-१-0रवडानं.7न्स्थतहक.नं.३०क्षे.फ.1-12-1-0सहितकूल९हकत्ताकोजम्माकूल
क्षेरफल 176-4-2-0 मा फैमलएको रत्
न मन्दिर, हिमा गृि, सै मनक ब्यारे क, बगैँचा, रत्
न मन्दिर
पन्श्
चमको खुला चौर क्षेरको पुरातान्ववक, ऐमतिामसक, जैहवक र प्राकृमतक पक्षको सं रक्षण गिै  गण्डकी
प्रिे शमाआउनेपयाटकिरूकोबसाइाँ अवमधकम्तीमाएकठिनबढाउने गरीयसक्षेरलाईआकषाकरठिगो
पयाटकीय गदतव्यको रुपमा हवकास गिै  जाने र अनुकरणीय व्यवस्थापकीय ढााँचा तय गरी आदतररक र
बाह्यपयाटककालामगखुलागनापूबा तयारीगनुप
ा नेकायािरूकोमसफाररसगररएकोछ।
अध्ययनकोक्रममासरकारीस्वाममत्वकाबगैँचा,पाकारपयाटकीयगदतव्यकासफलअभ्यासकोपृष्ठभूमममा
रत्
न मन्दिर र हिमागृि पररसरलाई कसरी स्वायत्त, व्यवन्स्थत र पयाटकीय आकषाणको केदरको रुपमा
हवकास गना सहकदछ भदनेमा केन्दरत रिी अध्ययन अगामड बढाइएको मथयो। यस क्रममा स्वप्न बगैँचा
हवकास समममत, राहिय न्चमडयाखाना, गोिावरी पाका र पोखरान्स्थत अदतरााहिय पवातीय सं ग्रिालयका
अभ्यासलाई अध्ययन गररएको मथयो। अध्ययनको क्रममा अध्ययन टोलीद्वारा रत्
न मन्दिर र हिमा गृि
पररसरमभरका भूभाग र भौमतक सं रचनाको स्थलगत अवलोकन गररएको मथयो। पोखराका जनप्रमतमनमध,
पयाटन व्यवसायी, परकार, हवमभदन हवज्ञ एवं हवशेषज्ञ र अदय सरोकारवालािरूसाँग अदतहक्राया गररएको
मथयो।
प्रस्तुत अध्ययन प्रमतवेिनबाट रत्
न मन्दिरको मूल भवन र आसपासका सं रचनालाई शािकालीन कलाकृमत
झन्ककने सं ग्रिालयकोरुपमारहिमागृिलाईजैहवकहवहवधताकोबगैँचापाकाकोरुपमाहवकासगने प्रस्ताव
गररएको छ। प्रिे श सरकारको पयाटन क्षेर िे ने मदरालयको सन्चवको अध्यक्षतामा िे िाय बमोन्जमको
हवकाससमममतमाफात् रत्
नमन्दिररहिमागृिपररसरकोभौमतकसं रचना,बगैँचालगायतकास्थलिरूको
ममातसम्भार,ठिगोव्यवस्थापनतथासञ्चालनगनेव्यवस्थागनाउपयुक्तिे न्खदछ।

i

हवकाससमममतकासिस्य

पि

प्रिे शसरकारकोपयाटनक्षेरिे नेमदरालयकोसन्चव

-अध्यक्ष

मुख्यमदरीतथामन्दरपररषद्कोकायाालयकोसन्चव

-सिस्य

आमथाकमाममलातथायोजनामदरालयकोसन्चव

-सिस्य

पोखरामिानगरपामलकाकोप्रमुखप्रशासकीयअमधकृत

-सिस्य

पयाटनक्षेरबाटकम्तीमाएकजनामहिलासहितप्रिे शसरकारले  -सिस्य
मनोनीतगरे कातीनजना
रत्
नमन्दिरतथाहिमागृिहवकाससमममतकोमनिे शक

ii

-सन्चव

iii

१. पृष्ठभूमम
गण्डकीप्रिे शकोराजधानीपोखराप्राकृमतकसुदिरताले भररपूणा छ।पोखरावररपरीका
मनोरम हिमाल, डाडााँकाडााँका साथै फेवा ताल, वेगनास ताल, रुपा ताल आठि
्  पोखरा र आसपासका प्राकृमतक सुदिरता र
मित्वपूणा प्राकृमतक सम्पिािरु िुन।
अन्नपूण,ा माछापुच्छ्रे हिमालरअदयधाममाकस्थलिरूकोआकषाणले गिाा योक्षेरनेपाल
कै सवाामधक आदतररक तथा बाह्य पयाटक आवागमनको केदर बद
न पुगेको छ। यो
क्षेरमा िालसम्म पयाटकीय आकषाणका हवमभदन स्थानिरुको पहिचान र प्रवद्धानका
कायािरु प्रशस्त भएका छन् तर केिी मित्वपूणा स्थानिरुको सं वद्धान र प्रवद्धान गना
अझै बााँकी िे न्खदछ। यसमध्ये रत्न मन्दिर, यसको पररसर र हिमागृि ऐमतिामसक र
आकषाक प्राकृमतक सम्पिा भैकन पमन यसको पयाटकीय दृहष्टकोणले सिुपयोग िुन
सकेकोिे न्खएन।
२. अध्ययनकोऔन्चत्य
ु  सं िीय ढााँचामा रुपादतररत भैसकेको सदिभामा प्रिे श र स्थानीय तिका
िाल मुलक
मनवाान्चत सरकार स्थानीय स्रोतसाधनको भरपुर उपयोग गने अमभप्रायका साथ स्थानीय
प्राकृमतक तथा सांस्कृमतक सम्पिािरुको सम्भावनाको वस्तुगत पहिचान, सं रक्षण र
प्रवद्धान गरी सम्पिािरुलाई समृहद्धसाँग जोड्ने तफा अग्रसर भएको िे न्खदछ। यस
सदिभामापयाटकीयनगरीपोखरान्स्थतफेवातालकोउत्तरपूवम
ा ाजोमडएकोनेपालट्रष्टको
स्वाममत्वमारिेकोकरीब१७६-४-२-०रोपनीक्षेरफलकोरत्
नमन्दिरपररसरर१०
रोपनीक्षेरफलभएकोहिमागृिकोपुरातान्त्वक,ऐमतिामसक, जैहवकरप्राकृमतकपक्षको
सं रक्षणगिै  आमथाकरुपमाआत्ममनभारआकषाकपयाटकीयकेदरकोरुपमाहवकासगरी
आदतररक र बाह्य पयाटकका लामग खुला गना प्रारन्म्भक अध्ययन गने गण्डकी प्रिे श
सरकारले२०७६फागुन११मामनणायगरे कालेयोप्रारन्म्भकअध्ययनगररएकोछ।
३. अध्ययनकोउद्देश्य
३.१रत्नमन्दिरकोपररसरकोसं वद्धानरप्रवद्धानगिै  आकषाकपयाटकीयगदतव्यको
रुपमाहवकासगनाअध्ययनगने।
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३.२ उपलब्ध भौमतक पूवााधारिरूलाई ऐमतिामसक, जैहवक तथा प्राकृमतक पक्षको
पुनःमनमााण सहित पयाटकमैरी, सुदिर धरोिरका रुपमा प्रवद्धान गने आधार
मसफाररसगने।
३.३ पयाटकीयकेदरकोकानूनीएवंव्यवस्थापकीयढााँचामसफाररसगने।
३.४ आमथाकआत्ममनभारताकालामगहवत्तीयकायाप्रणालीकोढााँचातयारगने।
४. अध्ययनहवमध
कायािलको पहिलो बैिकले प्रमतवेिनको ढााँचा मनधाारण गरी अध्ययनको क्रममा
मनम्नानुसारकाहवमधिरुअवलम्बनगररएकोछ।
४.१ सफलअभ्यासिरूकोव्यवस्थापकीयढााँचाकोहवश्लेषणः
•

स्वप्नबगैँचाहवकाससमममत, िमेलकािमाडौं

•

सिरन्चमडयाखाना,जावलाखेललमलतपुर

•

राहियवनस्पमतउद्यान,गोिावरीलमलतपुर

•

पोखरान्स्थतरिेकासं ग्रिालयिरू

४.२ स्थलगतअवलोकन
•

रत्
नमन्दिर

•

हिमागृि

•

बारािीमन्दिरजानेबाटोकोपन्श्चमकोरत्
नमन्दिरकोउत्तरतफाको
खुलाचौर

•

रत्
नचोक,पोखरामारिेकोजग्गा

४.३ सम्बद्धसरोकारवालासाँगछलफल
•

पोखराकापयाटनव्यवसायी,मनवाान्चतजनप्रमतमनमध,हवज्ञ,परकार।

४.४ हवज्ञ,हवशेषज्ञिरूसाँगपरामशा
५. वतामानअवस्थाकोहवश्लेषण
५.१ऐमतिामसकपक्ष
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फेवातालको उत्तर-पूवम
ा ा जोमडएर रिेको रत्न मन्दिर र हिमा गृि पररसर नेपालको

पयाटकीय राजधानीको रुपमा रिेको पोखरामा राजा मिेदरले आराम गृिको रुपमा
् 
प्रयोगगनेउद्देश्यलेहव.सं .२०१२-१३मामनमााणगरे कािुन।
५.२ व्यवस्थापकीयपक्ष
योसं रचनािालनेपालट्रष्टकोस्वाममत्वमारिेकोछ।व्यवस्थापनकालामगिाल१
जनानायबसुब्बाकोनेतत्ृ वमा१जनाखररिार, ६जनागाडे नर, ३जनाबैिकेर
२जनान्क्लनरगरीजम्मा१३जनाकमाचारीरिेकोिे न्खदछ।
५.३भौमतकपक्ष
रत्
न मन्दिर पररसरको उत्तर सीमानामा मूल बाटो, पूवा तथा िन्क्षण सीमानामा
फेवाताल र पन्िम सीमानामा बजार र हिमा गृि पररसरको उत्तर सीमानामा मूल
बाटो, पूवी, िन्क्षण-पन्श्
चम सीमानामा फेवाताल पिाछ। यी पररसरमभर मुख्यतया ६
वटाखण्डिरुिे न्खदछन्:
१. मुलगेटरप्रवेशखण्ड,
२. रत्
नमन्दिररबगैँचाचौरसहितकोमुख्यखण्ड,
३. िेमलप्याड, भेटिाटटिरोरएमडमसभवनसहितकोफराहकलोचौरखण्ड,
४. नेपालीसेनाकोब्यारे कसहितकोजंगलरमसमसारखण्ड,
५. बारािीमन्दिरजानेबाटोपन्िमकोखुलाचौर,
६. हिमागृि,
५.४ जैहवकपक्ष
यो क्षेर जैहवक हिसाबले पमन मित्वपूणा िे न्खदछ। पानी, तालतलैया, उवार माटोमा
हवमभद
नप्रकारकाबुट्यान,झार,फूलिरुछन्।जसमाकिम,धुपी,चााँप,बर,पीपल,
ाँ , न्चउरी, मलची, कटर, चम्पा, कमल, मसन्प्लकान, कोइरालो, आठि िू ला
समी, आप
रुखिरु छन् भने गुलाफ, बेगन बेली, िेहवकस, चाइमनज िुबो, इसामनया, चम्पा,
स्वस्थानीफूल, आठिहवमभद
नप्रजामतकाफूलिरूिे न्खदछन्।
६. अध्ययनकोप्रामितथामसफाररस
६.१ भौमतकपुनःमनमााणतथाहवकास

3

यी पररसरका सं रचनालाई पयाटकीय आकषाणको केदरको रुपमा हवकास गना
मनम्नानुसारकाकायाअन्िबढाउनआवश्यकिे न्खदछः
६.१.१मुलगेटरप्रवेशखण्ड: योखण्डलाईमूलप्रवेशद्वार,सूचनाकेदर,
कायाालय, आकषाक बगैँचा, िाल भएको स्तम्भमा water fountain मनमााण
गने।
६.१.२ रत्
न मन्दिर र बगैँचा चौर सहितको मुख्य खण्ड: रत्
न मन्दिरको
भवनपररसरमािुईवटाखण्डबनाउनेः
क. रत्
नसं ग्रिालय: मूलभवनकोआवश्यकममातसम्भारतथासिजरुपमा
प्रवेश गने र मनस्कन ममकने गरी िुईतफी द्वार राख्ने। सं ग्रिालयमा िाल
भएकाऐमतिामसकवस्तुिरुकोपुरातान्त्वकमिववकायमराख्िै सं रक्षणगने,
ती वस्तुिरूको हववरण आकषाक प्लेटमा नेपाली, अंग्रज
े ी र सम्भव भएसम्म
ाँ ै
ु  रािसं िीय भाषामा समेत उकथा गरी राख्ने। रत्
अदय सं यक्त
न मन्दिरसग
रिेको धाई सुसारे  गृि, भादछा िर, बार, आठिमा भएका भाडााँकुडााँ
लगायतका सामग्रीिरुलाई सुरन्क्षत र आकषाक तररकाले राख्ने र ती
वस्तुिरूकोहववरणआकषाकप्लेटमाहवमभदनभाषामाउकथागरीराख्ने।यो
ाँ 
सं ग्रिालयमा नेपाल ट्रष्ट र अदय पुरातत्वसाँग सम्बन्दधत मनकायिरूसग
समदवयगरीअदयपुरातान्त्वकसामग्रीतथाकलाकृमतसं ग्रिगने।
ख. रत्
नबगैँचा: पयाटककालामगमुख्यआकषाणकेदरिुने गरीरत्
नमन्दिर
वररपरीको खुला चौरलाई जमीनको सं रचना अनुसार आकषाक कयाण्ड स्केप
मडजाइनसहितहवमभन्नजातकाफूलिरुकोबगैँचाकोरुपमाहवकासगने।
६.१.३ िे मलप्याड, भेटिाट टिरो र एमडमस भवन सहितको फराहकलो चौर
खण्ड: यस खण्डमा पुरातान्त्वक वस्तुिरु केिी नभएकोले यसलाई हवशेषत
युवावगा लगायतआदतररकरबाह्यपयाटकिरुकोलामगआकषाणकोकेदर
बनाउने तथा सानािू ला बोट मबरुवा सहितका बगैँचा, फोटो न्खच्छ्ने िाउाँ, 
कलात्मकमूमता, स्थानीयकलाकृमतझककनेपूवााधारमनमााणगने।
६.१.४ नेपाली सेनाको ब्यारे क सहितको जं गल र मसमसार खण्ड:

यो

खण्डमा िाल नेपाली सेनाको व्यारे क रिेको, फेवातालमा जल हविार गने
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खण्डसाँग जोमडएको, सीमसार, िना जंगल र बोट मबरुवा भएकोले जंगल
मबिार, माछा लगायतका जलचर पोखरी, पानीको फोिरा मनमााण गने तथा
यसखण्डकोउत्तरमािालनेपालीसेनाकोब्यारे करिेकोस्थानमासोमभमनयर
पसल,रे स्टुाँ रा,कफीसपआठिआमथाकउपाजानिुने पसलखोकने।
६.१.५ बारािी मन्दिर जाने बाटो पन्िमको खुला चौर: बारािी मन्दिरको
उत्तरमा रिेको यस खुला चौर खण्डमा बाल उद्यान, सावाजमनक समारोि
स्थल,सांस्कृमतक केदर, फेवा भ्यु टावर,एक्वाररयम पाका रखुला चौरको
रुपमाहवकासगने।
६.१.६ हिमा गृि:  १० रोपनी क्षेरफलमा फैमलएको यो भाग रत्
न मन्दिर
पररसर भदिा लगभग ५०० ममटर पूवम
ा ा पिाछ। आगदतुकिरुलाई एउटै 
प्याकेजमा रत्
न मन्दिर र हिमा गृि आवतजावत गना फेवा तालको बाटो
प्रयोगगनुा पने िुदछ। पयाटककोआकषाणकोकेदरिुने गरीफेवातालको
हकनाराबाट रत्
न मन्दिर र हिमा गृि जोड्ने आकषाक र आधुमनक ढं गको
पिमागा/पुल मनमााण गने, गण्डकी प्रिे शका भूगोल, हवमभद
न कला, सं स्कृमत,
इमतिासरपहिचानझककने वस्तुिरूकोसं ग्रितथामनमााणगरीहिमागृिको
पूवााधारलाई पमन आकषाक बगैँचा सहितको सं ग्रिालयको रुपमा हवकास
गने।
६.१.७ रे स्टुाँ रा र शौचालय मनमााण: मामथका सबै खण्डिरूमा िकका पेय
पिाथा, सुख्खा खाना, पानी आठि सिज रुपमा हकद
न पाउने काउदटरको
प्रबदध गने तथा महिला, पुरुष तथा अपाङ्गको लामग छु ट्टाछु ट्टै  शौचालय
मनमााणरफोिरमैलाकोउन्चतव्यवस्थापनगने।
६.१.८ रत्
नचोक न्स्थत जग्गाको उपयोगः रत्
नचोकमा रिेको १-१२-१-०
रोपनीजग्गामाव्यापारीककम्प्लेक्सबनाईभाडामालगाउने।
६.२. कानूनीएवंव्यवस्थापकीयढााँचा
६.२.१ भोगामधकार: रत्
न मन्दिर र हिमा गृिको सम्पूणा सम्पन्त्तको िीिाकालीन
भोगामधकार(कम्तीमा५०वषा)नेपालट्रष्टबाटप्रिे शसरकारलेप्रािगने।
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६.२.२ गुरुयोजना मनमााणः रत्
न मन्दिर र हिमा गृि क्षेरको समग्र भौमतक
पूवााधारिरुको जीणोद्धार गरी सुदिर पयाटकीय स्थलको रुपमा हवकास गने
अवधारणा कायाादवयन गने प्रिे श सरकारको िीिाकालीन सोच अनुरुप हवस्तृत
इन्दजमनयररङप्रमतवेिनसहितकोगुरुयोजनातयारगने।
६.२.३बजेटव्यवस्थागनेः-पुनःमनमााणतथाहवकासकालामगिू लोआमथाकस्रोतको
आवश्यकपने िुाँिाप्रिे शसरकारले आदतररकरबाह्यस्रोतपररचालनगरीक्रमागत
रुपमाबजेटहवमनयोजनगने।
६.२.४ हवकास समममत गिन गने:   आयोजना व्यवस्थापन तथा सञ्
चालनका लामग
िे िाय अनुसारका पिामधकारी रिने गरी अमधकारप्राि हवकास समममत बनाउन गिन
आिे शजारीगनेः-
1 प्रिे शसरकारकोपयाटनक्षेरिेनेमदरालयकोसन्चव

अध्यक्ष

२

मुख्यमदरीतथामन्दरपररषद्कोकायाालयकोसन्चव

सिस्य

३

आमथाकमाममलातथायोजनामदरालयकोसन्चव

सिस्य

४

पोखरामिानगरपामलकाकोप्रमुखप्रशासकीयअमधकृत

सिस्य

५

पयाटन क्षेरबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित प्रिे श सरकारले मनोनीत सिस्य
गरे कातीनजना

६

रत्
नमन्दिरतथाहिमागृिहवकाससमममतकोमनिे शक

सन्चव

६.२.५व्यवस्थापनढााँचा
यसआयोजनामाबगैँचा,सं ग्रिालय,रे ष्टुरााँ,कफीसप,सोमभमनयरसप,मनोरञ्जनपाका,
सांस्कृमतक केदरजस्ता बिुआयाममक पक्षिरुको व्यवस्थापन गना िे िाय बमोन्जमको
ढााँचाप्रस्तावगररएकोछ।
१. हवकाससमममतलेआवश्यकजनशन्क्तकोसवेक्षणगरीप्रिे शसरकारकोस्वीकृमतमा

िरबदिीमसजानागने।
२. हवकाससमममतलेिालकायारतकमाचारीलाईसोिीस्थानमामनरदतरताठिने।
३. सं ग्रिालयपाकारबगैँ चाहवकाससमममतआफैंलेसञ्
चालनगने।
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४. कफीसप, सोमभमनयरसप,रे स्टु रााँिरुप्रमतस्पधाागराईमनजीक्षेरलाईमलजमाठिने।
५. रत्
नमन्दिररहिमागृिलाईपुनःमनमााणगरी आदतररकतथाबाह्यपयाटककालामग

खुलागने।

६.२.६व्यावसाहयकयोजना
हवकास समममतले रत्
न मन्दिर, हिमा गृि लगायतका नेपाल ट्रष्टको स्वाममत्वमा
पोखरामारिेकाजग्गातथाभौमतकसं रचनाकोसमग्रहवकासरव्यवस्थापनकालामग
व्यावसाहयकयोजनाबनाईप्रिे शसरकारकोस्वीकृतगराईकायाादवयनगनेछ।
६.२.७हवकाससमममतकोकोष
➢ हवकाससमममतकोकोषमािे िायबमोन्जमकोरकमरिनेव्यवस्थागनेः
१. पुनःमनमााणतथाअदयभौमतकपूवााधारमनमााणकोलामगनेपालसरकार,प्रिे श
सरकाररपोखरामिानगरपामलकाबाटप्रािअनुिान,
२. प्रिे शसरकारलेतोकेबमोन्जमकोप्रवेशशुकक,
३. रे ष्टुरेदट,कफीसप,सोभमनयरसपआठिबाटप्रािमलजभाडा,
४. अदयस्रोतबाटप्रािरकम,
➢ ममात, सञ्
चालन र व्यवस्थापन हवकास समममतको आदतररक स्रोतबाट गने र
समममतलेबचतभएकोरकमआफ्नोकोषमाजम्मागने।
➢ हवकाससमममतलेआमथाकउपाजानकालामगरचनात्मकरप्रवद्धानात्मक कायाक्रम
सञ्
चालनगनासक्ने।
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७ . कायायोजना
क्र

कायाक्रमिरु

अपेन्क्षतसमय

नमतजा

न्जम्मेवारी

१

अवधारणासहितकोअध्ययन

२०७६चैरको

अवधारणासहितको

मु.म.तथाम.प.को

स

सीमा

प्रमतवेिननेपालसरकारमा
पेशगने

२

िोस्रोििा

अध्ययनप्रमतवेिनपेश
भएकोिुने

नेपालसरकारबाटउपयोगको २०७६चैर
लामगप्रामि

तेस्रोििा

३

हवकाससमममतगिनआिे श

२०७७बैशाख

४

प्रिे शसरकारलाई

व्यवस्थापनकोलामग
कानूनीबाटोखुकने

कायाालय

नेपालसरकार , नेपाल
ट्रष्ट

आमधकाररकरन्जम्मेवार

प्रिे शसरकार

यसआ.व.कोलामगबजेटको २०७७बैशाख
व्यवस्था

िोस्रोििा

कायाथालनीिुने

प्रिे शसरकार

५

मनिे शकतथाकमाचारीको

२०७७बैशाख

आधारभूतमानवस्रोतको

प्रिे शसरकार,समममत

६

हवस्तृतआयोजनाप्रमतवेिनर २०७७जेि

सूचनाप्रकाशन

समममत

हटकटकाउदटर, हटकटर

प्रिे शसरकार,समममत

पाररतभैसमममतगिन

व्यवस्था

तेस्रोििा

हटकटकाउदटर, हटकटर

२०७७असार

८

प्रवेशशुकककोमनधाारणगने
सं ग्रिालयरपररसर

सवासाधारणकोलामगखुला
गने, 

९

हवस्तृतआयोजनाप्रमतवेिन 

मनकायअन्स्तत्वमाआउने

तेस्रोििा

गुरुयोजना मनमााणकोलामग
कायाप्रारम्भ

७

पहिलोििा

उपलब्धता

अन्दतमििा

प्रवेशशुकककोमनधाारण
भएकोिुने

२०७७श्रावण

सवासाधारणकोलामग

समममत 

२०७७भार

िे क्कासम्झौताभएकोिुन।
े

समममत

२०७८चैर

सम्पूणा कायासम्पन्नभई

समममत

पहिलोििा

खुलेकोिुने

बमोन्जमसमग्रपुनमनामााणगना मसादत
िे क्कासम्झौतागने

१०

गुरुयोजनारहवस्तृत

आयोजनाप्रमतवेिन बमोन्जम
मनमााणकायासम्पन्न

११



मसादत

समग्रआयोजनासं चालनमा
आएकोिुने।

अवधारणाबमोन्जमसं ग्रिालय,  २०७९वैशाख

आकषाकपयाटकीय

सञ्चालनमाआउने।

भएकोिुने।

पाकारबगैचापूणरु
ा पमा

१गते

गदतव्यकोरुपमास्थाहपत
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समममत

अनुसूची१
प्रिे शसरकारकोमनणायकोप्रमतमलहप
प्रिे शसरकार, मन्दरपररषद्कोमममत२०७६फागुन११गतेकोमनणायः
“यसप्रिे शकोराजधानीपोखरामानेपालट्रष्टकोस्वाममत्वमारिे कोरत्नमन्दिररहिमागृिलगायत
जग्गा समेत नेपाल ट्रष्टबाट प्रिे श सरकार मातित कयाउने आवश्यक प्रहक्रया, ती सम्पिाको ममात
सम्भार, सञ्चालन तथाव्यवस्थापन गने हवषयमाहवस्तृतअध्ययनगरी प्रमतवेिनपेश गना कायािल
गिनगने।”

अनुसूची२
प्रिे शसरकारबाटप्रस्तुतहवषयमाअवधारणासहितकोअध्ययनप्रमतवेिनपेशगनागठितकायािल

डा.मगररधारीशमाापौडेल,उपाध्यक्ष,
प्रिे शनीमततथायोजनाआयोग
डा.राजेदरन्िममरे ,
मुख्यदयायामधवक्ता

-सं योजक

-सिस्य

श्रीगणेशप्रसािपाण्डेय,सन्चव,
मुख्यमदरीतथामन्दरपररषद्कोकायाालय

-सिस्य

डा.ध्रवप्रसािरे
ग्मी,हवज्ञ
ु

-सिस्य

श्रीजुद्धबिािुरगुरुङ,पयाटनहवज्ञ

-सिस्य



श्रीयमप्रसािपोखरे ल,सन्चव,
उद्योग,पयाटन,वनतथावातावरणमदरालय

-सिस्यसन्चव

अनुसूची३
छलफलमासिभागीमिानुभाविरूकोनामावली
मस.नं.

नामथर

पि/सं स्था

१

डा.मगररधारीशमाापौडेल

उपाध्यक्ष,प्रिे शनीमततथायोजनाआयोग

२

डा.राजेदरन्िममरे

मुख्यदयायामधवक्ता

३

माननीयराजीवपिारी

प्रिे शसभासिस्य

४

श्रीगणेशप्रसािपाण्डेय

सन्चव,मु.म.तथाम.प.कोकायाालय

५

डा.ध्रवराजरे
ग्मी
ु

हवज्ञ

६

श्रीअशोकपामलखे

पयाटनव्यवसायी

७

श्रीवासुमरपािी

पयाटनव्यवसायी

८

श्रीअग्नीकडेँ ल

पयाटनव्यवसायी

९

श्रीकाशीराजभण्डारी

नेपालपयाटनबोडा

१०

श्रीशंकरगौतम

मालेपाटनम्युन्जयम

११

श्रीराजकुमारगुरुङ

ACAP

१२

श्रीहवश्वशंकरपामलखे

पूवा सिस्य,नेपालपयाटनबोडा

१३

श्रीसं जयकादतमसग्िे ल

अध्यक्ष,NATTA

१४

श्रीमाधवपनेरू

सन्चव

१५

ु ोल
श्रीिररभड

अध्यक्ष,TAAN पोखरा

१६

श्रीतारानाथपिारी

कोषाध्यक्ष,मभटोफगण्डकीप्रिे श

१७

श्रीसाजनसुवेिी

पयाटनव्यवसायी

१८

मबनुथापा

परकार

१९

मनोजपिारी

पयाटनव्यवसायी

२०

श्रीसोमबिािुरथापा

पयाटनव्यवसायी

२१

सं न्जतबिािुरकोइराला

अध्यक्ष,ने.उ.वा.मिासं िकास्की

२२

श्रीनवराजअमधकारी

अध्यक्ष,मभटोफगण्डकीप्रिे श

अनुसूची४
आयोजनास्थलकोक्षेरफलसहितिे न्खनेएररयलभ्यु/नक्शा(कालोिेरामभर)



अनुसूची५स्थलगतअवलोकनभ्रमणगररएकास्थलिरूकोतस्वीरिरू

Figure1: पाहकाङ्गरWater fountain मनमााणगनासहकनेिालकोप्रवेशखण्ड

Figure 2: प्रस्ताहवतरत्
नसं ग्रिालय

Figure 3: प्रस्ताहवतरत्
नसं ग्रिालय

Figure 4: प्रस्ताहवतरत्
नसं ग्रिालय

Figure 5: सं ग्रिालयअगामडकोबगैचाबनाउनसहकनेभाग

Figure 6: िेमलप्याडभएकोिू लोक्षेरजिायुथपाकाबनाउनसहकदछ.

Figure 7: ब्यारे कअगामडकोजंगलरसीमसार

Figure 8: बारािीमन्दिरकोअगामडकोखुलाचौर

Figure 9: हिमागृि

Figure 10: रत्नचोक,पोखरामारिेकोजग्गा

