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कार््यकारी सारांशकार््यकारी सारांश

 कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णमा बसोबास गर्ने ववभिन्न सम्पप्रदार्ले आ-आफ्र्नै तररकाले कृष््णागण््डकी प्रभत श्रद्ा व्र्क्त 
गद्यछर्।् सतहमा उर्ीहरूमा भिन्नता देखिए तापभर् अन्तर््यमा समार् धार्णा पाइन्छर्।् र्ही पषृ्ठिभूममा कृष््णागण््डकीको 
बहउुपर्ोभगताका सम्पबन्धमा थप अध्र्र्र् र ववभिन्न ववषर्क्ेत्रगत र्ोजर्ा तजु्यमाको आधार भर्मा्य्ण हेत ुर्ो अध्र्र्र् 
सम्पपन्न िएको छ। अध्र्र्र् प्रर्ोजर्का लाभग द्वितीर् र प्राथभमक दवुनै स्रोतबाट सूचर्ाहरू सङ्कलर् र ववश्षे्ण गररएको 
छ। द्वितीर् स्रोतका रूपमा िासगरी सङ्ीर्, प्रदेश र स्थार्ीर् सरकारका र्ीभतगत कार्रु्ी व्र्वस्थाहरू र र्ोजर्ा 
दस्तावेजहरू तथा ऐभतहाभसक दस्तावेजहरूलाई मखु्र् स्रोत मार्ी भतर्ीहरूको परु्रावलोकर् गररएको छ। भतर्का 
अभतररक्त अन्र् प्रकाखशत/अप्रकाखशत कृभतहरू अथवा र्ससँग सम्पबखन्धत दस्तावेजहरू पभर् अध्र्र्र् गररएको हो। 
 र्ो अध्र्र्र्का लाभग जो्ड द्दइएका ववभधहरू मध्रे् स्थलगत अवलोकर् पभर् हो। मसु्ताङदेखि र्वलपरुसम्पम 
सम्पपन्न अन्तरवरिर्ामा सहिागीले व्र्क्त गरेका िावका अलावा वहँड्दा-वहँड्दनै खजज्ासाको उठार् गरेर उर्ीहरूको िावर्ा 
र मान्र्ता सनु्ने र वटपोट गर्ने काम िएको छ। धेरनै व्र्खक्तले व्र्क्त गरेका साझा सूचर्ालाई प्रभतवेदर् तर्ार गर््य उपर्ोग 
गररएको छ। व्र्खक्तगत घरको आगँर्मा बरे्को तलुसीको मठदेखि सङ्गग्रहालर्सम्पम राखिएका शाभलग्रामको अवलोकर् 
गररएको छ। गण््डकीको वकर्ारनै वकर्ार िभर्एका बाटोको भित्ा, बाटोमा छररएका भगट्ीदेखि पूव्य, पखचिम, उत्र तथा 
दखक््ण बावहर्ी क्ेत्रको बगरमा शाभलग्रामको उपलब्धता भर्हाभलएको छ। अवलोकर् गर्ने कार््य उत्री सीमादेखि दखक््णी 
सीमासम्पम गररएको छ। अवलोकर्कनै  रिममा मखन्दरमा सङ्गग्रह गररएको शाभलग्राम पभर् हेररर्ो। अवलोकर्को रिम 
गण््डकी प्रदेशमा मात्र सीभमत र्गरेर लखुम्पबर्ी प्रदेशमा पर्ने केही सम्पपदाहरू र दखक््ण सोमेश्वर िरे्र पररखचत बाग्मती 
प्रदेश अन्तरगत खचतवर्को मा्डीमा पभर् गररएको छ। 
 त्र्सनैगरी, कृष््णागण््डकी प्रिाववत खजल्लाहरूमा प्रदेश र्ीभत तथा र्ोजर्ा आर्ोगको अर्रुोधमा सम्पबखन्धत खजल्लाको 
खजल्ला समन्वर् सभमभतको समन्वर्मा खजल्लास्तरमा आर्ोखजत अन्तरवरिर्ा गोष्ठीहरूका भर्ष्कष्यहरू, स्थलगत अवलोकर्बाट 
प्राप्त सूचर्ाहरू र उपलब्ध िएका व्र्खक्तहरूसँग िएका अर्ौंपचाररक कुराकार्ी पभर् सूचर्ा सङ्कलर्को माध्र्मको 
रूपमा भलइएको हो। खजल्लास्तरमा सम्पपन्न िएका गोष्ठीहरूमा सम्पबखन्धत खजल्लाबाट सङ्ीर् संसद्ा प्रभतभर्भधत्व गर्ने 
मार्र्ीर्ज्रू्हरू, प्रदेश सिाका मार्र्ीर्ज्रू्हरू, खज.स.स. प्रमिु, स्थार्ीर् तहका प्रमिु तथा उपप्रमिुहरू, प्रमिु खजल्ला 
अभधकारीहरू, व्डा अध्र्क्हरू, उद्ोग वाख्णज्र् सङ्, प्रमिु राजर्ीभतक दलका प्रमिुहरू, खजल्ला समन्वर् अभधकारी, 
ववषर्गत कार्ा्यलर्का प्रमिुहरू आद्दको सहिाभगता रहेको भथर्ो। कभतपर् स्थार्मा खजल्लास्तरमा मात्र र्िनै स्थार्ीर् 
तहमा पभर् अर्ौंपचाररक छलफलहरू िएका भथए। 
 र्सप्रकार सूचर्ाहरू सङ्कलर् र ववश्षे्ण गरी तर्ार गररएको मस्र्यौदा प्रभतवेदर्लाई गण््डकी प्रदेशसिा तथा सङ्ीर् 
संसदका मार्र्ीर्ज्रू्हरू समक् अलगअलग प्रस्ततु गरी प्राप्त सझुावहरूलाई समावेश गररएको छ। अखन्तम चर्णमा 
मार्र्ीर् मखु्र्मन्त्रीज्रू्को उपखस्थभतमा मार्र्ीर् मन्त्रीज्रू्हरू, प्रदेश र्ीभत तथा र्ोजर्ा आर्ोगका पदाभधकारीहरू एवम ्
सखचवज्रू्हरू समक् प्रस्ततु एवम ्छलफल गरी उक्त छलफलबाट सङ्कभलत सझुावहरू समेत समावेश गरी प्रभतवेदर्लाई 
अखन्तम रूप द्दइएको हो। 
 कालीगण््डकी र्दी धाभम्यक आस्था र आध्र्ाखत्मक साधर्ाका वहसाबले पववत्र र्दी त हो र्नै, र्सका अभतररक्त 
जनैववक ववववधता र सांस्कृभतक सम्पपदाका वहसाबले पभर् ववश्व सम्पपदापू्ण्य धरोहर पभर् हो। र्हाँको शाभलग्रामखशलाले 
र्दीको ववश्वव्र्ापी पवहचार् द्दलाउर् धम्यदूतको काम गरररहेको छ िरे् र्सको वकर्ारमा रहेका बोर्, बयौद्, सर्ातर् 
वहन्द,ु जनैर् र जलसंस्कृभतका अर्रु्ार्ीहरूको अन्तर सांस्कृभतक समन्वर्ले कालीगण््डकी सभ्र्ता ववश्व ववववधताको 
अध्र्र्र् क्ेत्र बन्न पगेुको छ। 



 वहमवत ्िण््डमा खचभर्एको वहन्दकुश वहमालर् पव्यत शङृ्खलाको वास्तववक मध्र्भबन्दमुा रहेको रुखम्पबरे् र दामोदर 
पव्यतबाट प्रवावहत हरेु् र्ौं धाराहरूलाई कालीगण््डकीको महुार् माभर्एको छ। र्सको दवुनै वकर्ारका पाँचनै सांस्कृभतक 
समदुार्, जीव र वार्स्पभतक ववववधता र्हाँका अतलुर्ीर् सम्पपदाहरू हरु्।् ववश्वमा अखस्तत्वमा रहेको पूरार्ो धम्य बोर्को 
एकमात्र रे्पाली सम्पपदा बोकेको लबु्ा बोर् गमु्पबा, भतब्बती लामा बयौद् मतका प्र्ेणता ररम्पपोछे पद्सम्पिवको आद्द साधर्ा 
केन्द्र चराङको घारा गमु्पबा, वहन्द ुसर्ातर्हरूको आद्द साधर्ा केन्द्र मखुक्तर्ाथ र दामोदर कुण््ड तथा शालग्रामी क्ेत्र 
र्सनै र्दीको महुार् क्ेत्रमा रहेको, जनैर् धम्यदश्यर्का आद्द तीथ्यकर ऋषिदेवको साधर्ाकेन्द्र र्ािी क्ेत्र र्सनै र्दीको पलुाह 
क्ेत्रमा रहेको, कृष््णािाले ववष््णलुाई माततृ्व काि द्दए जस्तनै शङ्ख, चरि, गदा, पद्का खशलाकृभतहरू कालीगण््डकीकनै  गि्य 
क्ेत्रमा पाइएकाले दभुर्र्ाँका ओमकार समदुार्का उपासकहरूका लाभग र्ो र्दी बहआुर्ाभमक समन्वर् र मोक्दावर्र्ी 
माभर्एकाले र्ो र्दी साझा हरु्कुा साथनै पववत्र सम्पपदाको रूपमा छ। कालीगण््डकीका वकर्ारमा र आसपासका 
टाकुरीहरूमा १ सर् ८ िन्दा बढी महत्वपू्ण्य तीथ्यहरू छर्।् र्ी मध्रे् कनै र्र् तीथ्यहरूमा सर्ातर् मान्र्ताका कल्पवासी 
कुटीहरू पभर् रहेका छर् ्र सर्ातर् गहृस्थहरूको अन्त्र्ष्ठीको िभूम पभर् र्सनैको वकर्ार हरेु् गरेको छ। र्सकार्ण र्ो 
र्दी ओमकार पररवारका समदुार्हरूका लाभग परम्पपरागत सम्पपदा बन्न पगेुको छ। 
 कालीगण््डकीलाई पथान्तर्ण गरेर अन्र्त्र द्दशावहर् (भमममी-बेलटारीमा पथान्तर्ण) गदा्य भमममीदेखि वहलेबगर, 
कोटाकोट, रुद्रबे्णी, रूरू क्ेत्रका र्दी वकर्ारका जरुवा र टारहरूमा परेको सखु्िा तथा प्राकृभतक वातावर्णीर् 
ववचलर्का र्भतजाहरू देखिएका छर्।् र्स्तनै समस्र्ा भत्रवे्णीधामको गण््डक र्हरमा पथान्तर्णका कार्ण ससु्ता क्ेत्रमा 
पर््य गएको छ। 
 शाभलग्राम खशलाको परुाताखत्वक महत्वको ववश्व सम्पपदाको सरुक्ा र परम्पपरादेखि रहेका गरुुपूजक, खशलापूजक, 
र्दीपूजक संस्कृभतको खजववत संग्राहलर्लाई जीवन्त राख्न कालीगण््डकीको मूल प्रवाहलाई शदु् र स्वतन्त्र प्रवाहको 
अवसर सभुर्खचित गररर् ुपद्यछ। ववद्तुीर् उजा्यका लाभग जलाशर् बर्ाउरे् वा पथान्तर्ण गरेर र्सको सामाखजक मम्य, 
सांस्कृभतक मूल्र् र धाभम्यक मान्र्तामा आचँ परु्ा्यउरे् कुर्नै पभर् काम भर्षधे गररर् ुपछ्य। र्सलाई प्रदेश सम्पपदा र्दी, 
राव्रिर् सम्पपदा र्दी हदुनै ववश्व सम्पपदा र्दीका रूपमा संरक््ण गदा्य र्सबाट बहआुर्ाभमक लाि भलर् सवकरे् देखिन्छ। 
त्र्सनैले पर््यटर् ववकासका माध्र्मबाट बढी लाि भलर् प्राथभमकता द्दर् आवश्र्क देखिएको छ। 
 र्सरी पर््यटर् ववकासका माध्र्मबाट समवृद्को पहुँचका लाभग प्रिावकारी व्र्वस्थापकीर् प्राभधकर्ण भर्मा्य्ण गर््य 
र आध्र्ात्म र संस्कृभतका दृवटिले चारवटा एकीकृत पररर्ोजर्ा सञ्ालर् गर््य प्रस्ताव गररएको छ। स्थार्ीर् सहिाभगता 
सभुर्खचित हरेु् गरी वहमाली िण््डमा धवलेश्वर पररर्ोजर्ा, पहा्डी क्ेत्रमा आलम ध्र्ार् भत्रको्ण पररर्ोजर्ा, गण््डकी 
उपत्र्कामा उत्रबावहर्ी आध्र्ात्म पररर्ोजर्ा र र्वलपरु-खचतवर् क्ेत्रमा दखक््णी शालग्रामी परररिमा पररर्ोजर्ा सञ्ालर् 
गरेर धाभम्यक पर््यटर्का माध्र्मबाट कम जोखिममा द्दगो लाि भलर् सवकरे् सम्पिावर्ा देखिएको छ। र्सप्रकार गण््डकी 
प्रदेश प्राकृभतक स्रोतहरू जस्तनैैः जलस्रोत, वर्जङ्गल, र वहमाल आद्दले मात्र र्िनै धाभम्यक सम्पपदाहरू, जनैववक ववववधता, 
जातजाभत, िाषािाषी आद्दका वहसाबमा पभर् अन्र् प्रदेशहरूिन्दा अग्र्णी ठहररएको छ। 
 ववश्व प्रभसद् अन्नपू्ण्य पदमाग्य, अन्नपू्ण्य, धयौलाभगरी, माछापचु्छे् र भर्लभगरीजस्ता वहमालहरू त्र्सनैगरी ढोरपाटर् 
खशकार आरक्, खचतवर् राव्रिर् भर्कुञ्ज, र्हाँको जनैववक ववववधता, जभ्डबटुीहरू, ववभिन्न जातजाभतहरूका रहर्सहर्हरू, 
प्राकृभतक रूपमा ववशेष प्रकारले सखजएका िोटे, थकाली, तामाङ, गरुुङ, मगर, कुमाल, बोटेमाझी, दराईँ तथा थारू 
आद्द जाभतका गाउँहरू, अग्ला पलुहरूले जोभ्डएका र सहाभसक िेलहरूको मज्जा भलर् सवकरे् संरचर्ाहरू ववकास 
िएका सार्ा र सफा सहरहरू, तातोपार्ीका कुण््डहरू, झरर्ा र छहराहरूका कार्ण कृष््णागण््डकी प्रस्रव्ण पर््यटकीर् 
गभतववभधमा अग्र्णी माभर्न्छ। 
 कोरला र्ाकादेखि तराई जोड्रे् कालीगण््डकी लोकमाग्यले िारतीर् पर््यटकहरूलाई मखुक्तर्ाथ र दामोदर कुण््डसम्पम 



र खचभर्र्ाँ पर््यटकहरूलाई लखुम्पवर्ीसम्पम परु् र्ाउर् ठूलो िभूमका िेल्रे् ववश्वास गररएको छ। गण््डकी प्रदेश सरकारले 
अगाभ्ड ल्र्ाएको शाभलग्राम लोकमाग्यले पभर् पर््यटर् प्रवद््यर् लगार्त अन्र् आभथ्यक गभतववभधमा सहर्ोग परु् र्ाउरे् भर्खचित 
छ। 
 पर््यटर् व्र्वसार् गण््डकी प्रदेशको मखु्र् आम्पदार्ीको स्रोत बन्न सक्रे् ववषर्मा गण््डकी प्रदेश सरकार मात्र 
र्िएर र्हाँका सबनै स्थार्ीर् तहहरू पभर् सहमत छर्।् र्सका लाभग कालीगण््डकीको संरक््ण र र्सको सभ्र्तासँग 
जोभ्डएका अन्र् सबनै सम्पपदाहरूको संरक््ण र भसङ्गो कालीगण््डकी सभ्र्ताको संरक््ण अपररहार््य छ। भर्मा्य्णाधीर् स्डक 
पूवा्यधारहरूलाई लािदार्क उपर्ोग गरी प्रदेशको समवृद्मा र्ोगदार् परु्ा्यउर्का लाभग िासगरी पशपुालर्, उच्चमूल्र्र्कु्त 
फलफूलहरू र स्थार्ीर् रनैथारे् जातका बालीहरूको संरक््ण माफ्य त ्कृवष-पर्ा्यपर््यटर् प्रवद््यर् गर््य सवकरे् पर्ा्यप्त सम्पिावर्ा 
छ। त्र्सनैगरी र्दी वकर्ारका ऐभतहाभसक सम्पपदाहरूको संरक््ण र ववकास, ववद्तु उत्पादर्, भसंचाई सवुवधा भबस्तार, 
उद्ोगहरूको स्थापर्ा आद्द ववषर्मा गण््डकी प्रदेशले गर््य धेरनै बाँकी छ।
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श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८ – – 11 – –

पररच्छेद एकैः प्रारखम्पिकपररच्छेद एकैः प्रारखम्पिक

 समावेशी आभथ्यक ववृद्, स्थार्ीर् उत्पादर्सँग सघर् सम्पबन्ध िएको पर््यटर् क्ेत्रको ववस्तार, ऊजा्यको उत्पादर् 
प्रर्ोग र भर्कासी, कृवषको आधभुर्कीकर्ण र औद्ोभगकीकर्ण, ग्ुणस्तरीर् ियौभतक पूवा्यधारहरूको भर्मा्य्ण, प्राववभधक र 
व्र्ावसावर्क खशक्ाको ववस्तार, ग्ुणस्तरीर् स्वास््थ्र् सेवाको सदुृढीकर्ण, जलवार् ुअर्कूुलर् आभथ्यक कृर्ाकलापहरू 
सञ्ालर्, गररबी भर्वार्ण र सशुासर्को माध्र्मबाट सामाखजक न्र्ार् सवहतको ×समदृ् प्रदेश र सिुी प्रदेशवासी�×समदृ् प्रदेश र सिुी प्रदेशवासी� गण््डकी 
प्रदेशको मखु्र् ववकास लक्षर् हो। र्सका लाभग त्थ्र्गत अध्र्र्र्, अर्सुन्धार् र ववश्षे्णमाफ्य त ्ववषर् क्ेत्रगत समस्र्ा, 
चरु्ौंती तथा अवसरहरू पवहचार् गरी भतर्नैका आधारमा ववषर् केखन्द्रत र्णर्ीभत, व्र्ावहाररक कार््यर्ीभत र र्भतजामिुी 
कृर्ाकलाप सवहतका र्ोजर्ाहरू भर्मा्य्ण गर्ने कुरामा गण््डकी प्रदेश सरकार अग्रसर छ।
 
१.१ पररचर्१.१ पररचर्
 रे्पालको मात्र र्िएर वहन्दकुुश वहमालको मध्र्िागमा (८३० देखि ८४० पूव्य) उद्गम िएको कृष््णागण््डकी 
प्रस्रव्णले रर्डी (८३० पूव्य) देखि देवघाट (८४० पूव्य) सम्पम पूव्यवावहर्ी िएर चयौ्डाई प्रदश्यर् गरेको छ। मधेसको 
दाउन्ने देखि सोमेश्वर र्सनै रेिामा पछ्य। महाकालीदेखि मेचीसम्पम (८०० देखि ८८० पूव्य) फनै भलएको र वहमाल वारी 
र पारी समेत समेटेको मध्र् रे्पालमा पर्ने र्ो प्रस्रव्णमा रे्पालको अभधकतम ्र न्रू्र्तम ्वषा्य मापर् िएको छ। र्स 
मारे्मा र्ो रेिाले रे्पालको सम्पपू्ण्य जलवार्कुो प्रभतभर्भधत्व गछ्य। लगिग ११९०० वग्यवकलोभमटर क्ेत्रमा ववस्ताररत 
र्ो प्रस्रव्णको कररव १७ प्रभतशत क्ेत्रफल ५००० भमटर िन्दा अग्ला वहमाल पछ्यर्।् त्र्हाँ बाह्नैमास वहउँ जमेको 
हनु्छ। त्र्सले कृष््णागण््डकीको कुल जलप्रवाहमा कररव ५ प्रभतशतको हाराहारीमा मात्र र्ोगदार् द्दन्छ। प्रस्रव्णमा 
धेरनै पार्ी पर्ने क्ेत्र ३००० भमटर िन्दा तलको क्ेत्रमा पछ्य। त्र्सनैको आधारमा कृष््णागण््डकीको जलप्रवाह भर्रन्तर 
िएको हनु्छ। सामान्र्तर्ा रुखम्पबरे्देखि देवघाटसम्पमलाई कृष््णागण््डकीको र्ामले खचभर्रे् र्ो र्दीलाई देवघाटदेखि 
भत्रवे्णीसम्पम र्ारार््णी िभर्न्छ। िारतको हाँखजपरुमा िाभगरथीसँग भमल्रे् र्ो र्दीलाई गण््डक िभर्न्छ। िारतिण््डको 
र्स्को लम्पबाई कररव ३०० वकलोभमटर रहेको छ। रे्पालिण््डमा र्स्को लम्पबाई ५१४ वकलोभमटर अर्मुार् गररएको 
छ। रुखम्पबरे्देखि देवघाट (१८८ भमटर) सम्पम र्स्को लम्पबाई कररव ४१२ वकलोभमटर छ। समदु्रको सतहबाट ८१४३ 
भमटर (धवलाभगरी) देखि ९१ भमटर (भत्रवे्णी) सम्पमको ििूाग समेटेको र्ो प्रस्रव्णमा सबनैिन्दा गवहरो अन्धगल्छछी 
(८१४३ भमटर) पभर् पद्यछ। 
 वहमालर् िन्दा जेठछी (Grads tein et al., 1989) 
हरु्ाको कार्णले कृष््णागण््डकीको खशरोिागमा 
समदु्रवपधँको िगूि्यलक््ण अर्िुव हनु्छ। समदु्रमा 
पाईरे् ववशेषजीवको अवशेष माभर्एका शाभलग्रामको 
पहा्ड र्नै वहमालर्मा पाउर् ुअत्र्न्त दलु्यि लक््ण 
हो। रे्पालमा पाइरे् ्डाँफेचरीको छ प्रजाभत सबनै र्नै 
र्ो प्रस्रव्णमा पाइन्छ। ्डाँफेचरी मात्र र्िई, अन्र् 
दलु्यि चरा प्रजाभतको अवलोकर् र्स प्रस्रव्णमा गर््य 
पाइन्छ। त्र्सनैले वहमालपारीको क्ेत्रलाई खचतवर् 
राव्रिर् भर्कुञ्जसँग जोड्रे् जलमाग्य तथा पंक्ी उ्डार् माग्य समेत िएकोले श्रीकृष््णागण््डकी प्रस्रव्णलाई जनैववक ववववधताको 
राजमाग्य िरे्र खचभर्न्छ। (Mc Cain, 2009) (ADB, 1996) (NTNC, 2008)। र्स्तो जनैववकमाग्यमा सतहमा बगेको पार्ीको 
मात्र ग्णर्ा हुँदनैर्, िभूमगत जलप्रवाह र वार्मुण््डलीर् आद्र्यताको पभर् उखत्कनै  महत्तव रहन्छ। र्स्तो माग्यमा पार्ीको 

कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णको ियौगोभलक वववर्णैःकृष््णागण््डकी प्रस्रव्णको ियौगोभलक वववर्णैः
(रुखम्पबरे्देखि देबघाटसम्पम)(रुखम्पबरे्देखि देबघाटसम्पम)

कूल क्ेत्रफल 11,841 वग्य वक.भम.

५०००भम.िन्दा अग्लो 1983 वग्य वक.भम(16.75%)

३००० देखि ५००० भम. सम्पम 2870 वग्य वक.भम. (२4.24%)

३००० भम. िन्दा होचो ६,९८८ वग्य वक.भम.(५९.02%)

स्रोतैः स्रोतैः (DWRI, 2021 को पररमाखज्यत त्थ्र्ाङ्क को पररमाखज्यत त्थ्र्ाङ्क))
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परर्णामको साथसाथनै आइसोटप्स तहसम्पम पगेुको ग्ुणस्तरको महत्तव रहरे् िएकोले मार्वीर् प्रर्ासमा मात्र त्र्स्तो 
ग्ुणस्तर कार्म राख्न सवकँदनैर् । त्र्सको भर्भमत् प्रकृभतको संरक््ण िरपददो ववकल्प हो। ग्ुणस्तरीर् पार्ी र तापरिमको 
सीधा प्रिाव जीवजगतको प्रजर्र् क्मतामा पछ्य। सर् ्२००० मा प्रकाखशत अथ्य एण््ड प्लारे्टरी साईन्स लेटर अंक 
१८३ मा कम्यला एर् गाखज्यर्ोर् र साथीहरू भमलेर सम्पपन्न अर्सुन्धार्को प्रभतवेदर्ले कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णको ववभिन्न 
वे्णीहरूको पार्ीमा उचाई अर्सुार १८ आइसोटप्सको अखक्सजर् िएको पार्ीको मात्रा घटेको देिाइर्ो (Garzione et 
al., 2000)। पार्ीको ग्ुणस्तरमा पर्ने त्र्स्तो प्रिावले कुर्नै पभर् जीव बाँच्र्को भर्भमत् ताखत्वक प्रिाव र्परे पभर् प्रजर्र् 
क्मतामा धेरनै फरक पाछ्य। उिर्चरले फूल पार््य तथा चल्ला कोरल्र् ववशेष वर् र्नै िोज्र्कुो अथ्य त्र्स्तनै प्रजर्र् 
क्मताको भर्भमत् हो। उर्ीहरूलाई प्रजर्र्को भर्भमत् एक प्रकारको वातावर्ण चावहन्छ िरे् शारीररक ववकासको भर्भमत् 
अककै  वकभसमको वातावर्ण चावहन्छ। त्र्सनैले भतर्ीहरू मयौसम अर्सुार बसाइ सराइ गछ्यर्।् एकठाउँमा बच्चा कोरल्छर् ्
र अकदो ठाउँमा हकुा्यउँछर्।् साईबेखरर्ा तथा मार्सरोवरका चरा खचतवर् राव्रिर् भर्कुञ्जमा ओहोरदोहोर गर्ने माग्यको 
रूपमा कृष््णागण््डकी कनै  आकाशमाग्य छर्ौंट गर्ु्य तथा ववशेष प्रकृभतका माछाले प्रजर्र्को भर्भमत् कृष््णागण््डकीको 
प्रवाह र्नै अर्कुुल हरु् ुर्सका जीवन्त उदाहर्ण हरु्।् कृष््णागण््डकीमा पाइरे् ववभिन्न प्रकृभतका शाभलग्राम, एक प्रकारको 
जीवावशेष हरु्।् समर्रिमसँगनै िगूोल, तापरिम र वषा्य प्रकृभतमा पररमा्णात्मक तथा ग्ुणस्तरीर् पररवत्यर् हुँदा ती 
जीवको अखस्तत्व करो्डौं वष्य पवहला र्नै लोप िएको भथर्ो। शाभलग्रामको काब्यर् ्ेडवटङ्ग सवहत भ्डएर्ए परीक््ण गरेमा 
त्र्भतवेलाको वातावर्ण र उक्त वातावर्णमा बाँच्रे् जीवको आर् ुतथा जीवावशेषको अवभध अर्मुार् गर््य सघाउ पगु्छ। 
त्र्स्तो जवटल प्रर्ोगशालामा आधाररत अर्सुन्धार् गर्ने अवस्था तत्कालको भर्भमत् हामीसँग छनैर्। तर खस्थभत सधैं र्स्तनै 
रहँदनैर्। हाम्ा ववद्ाथमीले बावहरका प्रर्ोगशालासँग सहकार््य गरेर र्स्तो अर्सुन्धार् गर्ने अभ्र्ास प्रारम्पि गररसकेका छर्।् 
िववष्र्मा र्स्तो गहर् अर्सुन्धार् अझनै हरेु् ववश्वास छ। 
 जल र्नै जीवर्को आधार हो। पार्ी वहजो जखत् भथर्ो, आज त्र्खत् र्नै छ र िोभलपभर् त्र्खत् र्नै हनु्छ। र्ो चरि 
पद्भतमा घमुी रहन्छ। कुर्नै एक स्थार्मा कमी हुँदा अकदो स्थार्मा बढी हनु्छ। ध्वुीर् प्रदेश पखग्लँदा िमूध्र्सागरको 
सतह बढेको जस्तो हरेु् हो, कुल र्ोगमा फरक परेको हुँदनैर्। जलवार् ुपररवत्यर्को अथ्य वार्मुण््डलमा पार्ीको मात्रा 
घट्रे् वा बढ्रे् र्िई वार्मुण््डलीर् तापमार्को आधारमा वषा्यको प्रकृभत पररवत्यर् हरेु् हो। केही वष्य अगाभ्ड अत्र्न्त कम 
पार्ी पर्ने वहमालपारीका खजल्ला मसु्ताङ र मर्ाङमा आजिोली केही बढी वषा्य हुँदनैछ। वार्मुण््डलको औसत तापरिममा 
िएको पररवत्यर्ले वार्मुण््डलीर् चापमा असर गरेर पार्ी बोकेको वार् ुवहमालपारीसम्पम पगेुको हो। वार्मुण््डलको पार्ी 
वहमालपारी जार् र्सकेको िए अन्त कतनै जान््थ्र्ो। पार्ीको त्र्स्तो चरिमा ग्ुणस्तर पभर् पररवत्यर् हनु्छ। पार्ीको त्र्स्तनै 
ग्ुणस्तरले जनैववक ववववधता भर्धा्यर्ण गर््य मद्त गछ्य। रे्पालको सबनैिन्दा कम पार्ी पर्ने उपल्लो मसु्ताङ र सवनैिन्दा 
बढी पार्ी पर्ने लमु्पले गण््डकी प्रदेशकनै  कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णमा र्नै पर्ने िएकोले र्ो प्रस्रव्णलाई जनैववक ववववधताको िार्ी 
र्नै माभर्एको छ। एक प्रभतवेदर्ले र्ो प्रस्रव्णमा १२० प्रजाभतका चरा, २०० िन्दा बढी औषधी महत्तवका जभ्डबटुी, 
ववभिन्न प्रजाभतका वन्र्जन्त,ु पाइरे् उल्लेि गरेको छ िरे्  पाल्पाको सीता कुण््ड क्ेत्रमा जङ्गली धार् पाइएको त्थ्र् 
स्थलगत अवलोकर्मा र्नै पवुटि िएको छ (Neupane, et al, 2000; Neupane et al, 2020)। अकदो  प्रभतवेदर्ले करीब 
४० प्रजाभतका चराहरूले मयौसमी बसाइ-सराइको भर्भमत् र्ो माग्यलाई प्रर्ोग गरेको उल्लेि गररएको छ। चराहरूको 
त्र्स्तो उ्डार्मा वार्मुण््डलको आद्र्यता र ग्ुणस्तरले पभर् प्रिाव पारेको हनु्छ। त्र्सरी र्नै स्थार्ीर् प्रजाभतका माछाहरूले 
फुल पार््य र त्र्स्तो फूल िरुामा परर्णत हरु् पार्ीको ग्ुणस्तर र प्रवाह भर््णा्यर्क हनु्छ। Schizothorax richardsonii   
प्रजाभतको माछा र्ो र्दीमा मात्र पाइर्कुो मखु्र् कार्ण पार्ीको धार र ग्ुणस्तर हो। र्ो प्रस्रव्णमा र्स्ता धेरनै उिर्चर, 
जलचर र स्थलचर जीव तथा भतर्को आहाराको आधार बरे्का वार्स्पभतक ववववधताको िोज अर्सुन्धार् हरु् बाँकी छ 
(Upadhaya, K.K. and B.C. Shres tha, Undated)। क्ख्णक लािको भर्भमत् भतर्को बासस्थार् लोप गर््य हुँदनैर्। प्रभतकूल 
हुँदनै गएको जलवार् ुपररवत्यर्लाई व्र्वस्थापर् गर््य खचतवर् राव्रिर् भर्कुञ्जलाई र्दीमाग्यबाट उपल्लो मसु्ताङसम्पम जो्ेडर 
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उर्ीहरूको प्रजर्र् ्वातावर्ण बर्ाई राख्न र्ो प्रस्रव्णको संरक््ण भर्तान्त आवश्र्क छ। र्सले कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णलाई 
ववश्वसम्पपदामा सूचीकर्ण गर््य मद्त गछ्य।
 कृष््णागण््डकीको ववशेषता िगूि्य, िधूरातल, जलवार् ुतथा जनैववक ववववधतामा मात्र भसभमत छनैर्। र्ो प्रस्रव्णमा 
भतब्बती, थकाली, मगर, गरुुङ, रे्वार, आर््य, बोटेमाझी, कुमाल, दराई, थारु आद्द संस्कृभतको समन्वर्ात्मक ववववधता 
पभर् देख्न सवकन्छ। प्राकृभतक स्रोत र संस्कृभतले सम्पपन्न िएको प्रस्रव्ण हुँदा पभर् र्हाँका सव्यसाधार्ण जर्ताको 
जीवर् कटिकर छ। स्थार्ीर्, प्रदेश तथा संघीर् सरकारले र्हाँको स्रोत र संस्कृभतलाई व्र्वसार्को आधार बर्ाएर 
सव्यसाधार्णको रोजगारी सभुर्खचित गर््य सकेको छनैर्। प्रस्रव्णको जर्घर्त्व र जर्संख्र्ा ववृद्दरले प्रस्रव्णको मूल 
समस्र्ा बसाइ-सराइ रहेको देिाउँछ। केन्द्रीर् त्थ्र्ाङ्क वविागले सम्पपन्न गरेको जर्ग्णर्ा २०७८ को प्रारखम्पिक 
र्भतजा अर्सुार म्पर्ाग्दी, बागलङु, पव्यत, स्र्ाङ्गजा तथा गलु्मीको जर्संख्र्ा ववृद्दर ऋ्णात्मक छ िरे् मसु्ताङ, तर्हुँ 
र पाल्पाको राव्रिर् औसत िन्दा कम छ (केतवव, २०७८)। पहा्डको जर्संख्र्ा ववृद्दर घट्दा खचतवर्, र्वलपरासी 
पूव्य तथा पखचिम, रुपन्देही तथा कवपलवस्तकुो जर्संख्र्ा अत्र्ाभधक वहसाबले बढेको छ। खजल्ला भित्रको बसाइ-सराइ 
र अर्पुखस्थत जर्संख्र्ाको वहसाव गर्ने हो िरे् र्ो समस्र्ा कहाली लाग्दो देखिन्छ। र्स्को सीधा अथ्य स्थार्ीर्, प्रदेश 
तथा संघीर् कुर्नैपभर् सरकारले प्रस्रव्णमा उपलब्ध स्रोत र संस्कृभतलाई व्र्ावसावर्क लािको भर्भमत् उपर्ोग गरेको 
छनैर् वा उपर्ोग गरेको हकमा पभर् सीभमत वग्यले मात्र व्र्ावसावर्क लाि भलएर आधारतहका जर्तालाई बसाई सर््य 
बाध्र् बर्ाएको बखुझन्छ। 
 कृष््णागण््डकी र गण््डकीको गि्यमा पाइरे् शाभलग्रामलाई परुा्ण लगार्तका शास्त्रहरूमा उच्च महत्तव द्दएर प्रस्ततु 
िएका छर्।् त्र्हाँको िगूि्य, िधूरातल, जलवार् ुतथा जनैववक ववववधता उपर धेरनै पवहलादेखि र्नै िोज अर्सुन्धार् 
िएर कृभत प्रकाशर् िएका छर्।् भतर्को सदपुर्ोग गरेमा प्रस्रव्णको हरेक इकाई िभूम, जलभबन्द तथा जर्शखक्तको 
उत्पादकत्व ववृद् गर््य सवकन््थ्र्ो। त्र्सतफ्य  तीर्नैतहका सरकारहरूले प्रर्ास र्गरेको त्थ्र् बसाइ-सराइको चापले प्रदश्यर् 
गरेको छ।

ताभलका १: कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णको जर्संख्र्ा वववर्णताभलका १: कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णको जर्संख्र्ा वववर्ण
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स्रोतैः केन्द्रीर् त्थ्र्ाङ्क, राव्रिर् जर्ग्णर्ा 2078 को प्रारखम्पिक र्भतजा

 र्ो अध्र्र्र्ले प्रस्रव्णको र्सनै समस्र्ाको कभ्ड पवहचार् गरेर समस्र्ा समाधार्को ववकल्प प्रस्ततु गर्ने लक्षर् 
रािेको छ। र्दी प्रस्रव्ण, जलवार् ुपररवत्यर्, जनैववक ववववधता व्र्वस्थापर् जस्ता आमचासोका ववषर्वस्तकुो द्दगो 
व्र्वस्थापर्मा सांस्कृभतक र्णर्ीभतको प्रिाव दह्ो देखिएकोले हालका वष्यहरूमा र्रेु्स्को (UNESCO, 2012) ववश्व 
वन्र्जन्त ुकोष (WWF, n.d.) संर्कु्त रा्रिसङ्को वातावर्ण कार््यरिम (UNEP, 2016), ववश्व वैंक (Palmer, &  Finlay, 
2003) अमेररकी सहर्ोग भर्र्ोग (USAID, 2011) लगार्तका धेरनै अन्तरा्यव्रिर् गनैर सरकारी संस्थाहरूले धम्य संस्कृभतलाई 
र्णर्ीभतक उपर्ोग गरेका छर् ् (Infield & Mugisha,2010)। ववश्वमा चलेको त्र्ो लहरलाई अर्शुर्ण गदकै सर्ातर् 
धम्य संस्कृभतलाई आधार बर्ाएर वहमालर्को दवुनै पार्ीढलोमा ववस्ताररत श्रीकृष््णागण््डकीको संरक््ण, सम्पवद््यर् र द्दगो 
उपर्ोगमा उक्त र्णर्ीभत रूपान्तर्ण गर््य धेरनै सम्पिावर्ा रहेकोले र्ो अध्र्र्र्ले त्र्सनै अवधार्णालाई आधार बर्ाएको 
छ। खचतवर् राव्रिर् भर्कुञ्ज र अन्नपू्ण्य संरक््ण क्ेत्रको समन्वर्कारी िभूमका भर्वा्यह गरेको र्ो र्दी पववत्रताको खशिरमा 
िएको र र्हाँ पाइरे् शाभलग्राम उपर ववश्व समदुार्को चासो हरु्ाको साथनै िारतीर् पर््यटकको भर्भमत् प्रमिु आध्र्ाखत्मक 
तीथ्य गन्तव्र् हरु्सक्रे् िएकोले शालग्रामी संस्कृभतलाई प्रस्रव्ण संरक््णको आधार बर्ाउरे् उद्ेश्र्ले र्ो प्रभतवेदर् तर्ार 
गररएको छ। 
 र्स प्रदेशमा रहेका ११ खजल्ला मध्रे् मसु्ताङ, म्पर्ाग्दी, बागलङु, पव्यत, स्र्ाङ्गजा, तर्हुँ र र्वलपरुसमेत ७ वटा 
खजल्ला िएर र्ो र्दी बगेको छ। र्सका अभतररक्त मोदी, मादी, मस्र्ा्यङ्गदी, बढुीगण््डकी, सेती, रघगुङ्गा, म्पर्ाग्दी आद्द 
अन्र् ठूला र्दी तथा िोलाहरू पभर् र्स प्रदेशमा रहेका छर्।् र्ी मध्रे् पभर् कृष््णागण््डकी पार्ीको उपलब्धताका 
वहसाबले मात्र र्िनै र्सको पववत्रता, धाभम्यक सांस्कृभतक ववश्वास, र र्दी वकर्ारमा अवखस्थत दज्यर्ौं तीथ्यस्थल एवम ्
ऋवषमभुर्हरूका आश्रामहरूले पभर् र्स र्दीलाई पववत्र र ऐभतहाभसक र्दीको रूपमा खचर्ाएको छ। तथावप राव्रिर्स्तरमा 
पररखचत र्सको पववत्रता एवम ्जलसंस्कृभतलाई ववश्व समदुार्साम ुखचर्ाउर् िरे् बाँकी छ।
 
१.२ अध्र्र्र्को उद्ेश्र्१.२ अध्र्र्र्को उद्ेश्र्
 माभथल्लो मसु्ताङदेखि भत्रवे्णी ससु्तासम्पम गण््डकी प्रदेशको बीच िागबाट बगेको कृष््णागण््डकी धाभम्यक एवम ्
सांस्कृभतक महत्वका वहसाबले ववश्वकनै  सबिन्दा पववत्र र्दी हो। र्ो र्दी रे्पालका तीर् ठूला र्दीहरूमध्रे्को एक 
हो। ववश्वकनै  सबनैिन्दा पववत्र माभर्एको र्स र्दीको महत्व रे्पालमा मात्र र्िई िारत प्रवेश गरेपभछ पभर् उखत्कनै  रहेको 
छ। तथावप र्सको अपार महत्वको प्रचारप्रसार गरी लािदार्क उपर्ोग िरे् अपेखक्त रूपमा हरु् सकेको छनैर्। र्सनै 
सन्दि्यमा गण््डकी प्रदेशको समवृद्मा कृष््णागण््डकीको जल, जलसंस्कृभत, धाभम्यक आस्था र ववश्वासको उपर्ोगका साथनै 
र्स आसपासमा सञ्ालर् गर््य सवकरे् ठूला व्र्ावसावर्क कृर्ाकलापहरू जसबाट कालीगण््डकी लोकमाग्य, कालीगण््डकी 
कोरर्डोर र शाभलग्राम कोरर्डोरलगार्त अन्र् स्डक पूवा्यधारहरूको उपर्ोग गर््य सवकर्ोस ्िन्ने बारेमा पूव्यसम्पिाव्र्ता 
अध्र्र्र् गरी गण््डकी प्रदेश सरकारलाई सझुाव द्दर् ुर्स अध्र्र्र्को मखु्र् उद्ेश्र् हो। र्सका साथनै र्ो अध्र्र्र्का 
भर्म्पर् ववखशटि उद्ेश्र्हरू रहेका छर्-् 
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(क)  शाभलग्रामलाई केन्द्रमा रािेर कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णमा िएका अर्सुन्धार् प्रकाशर्हरूको सङ्गग्रह गरी र्ीभत 
भर्मा्य्णको भर्भमत् प्रभतवेदर् तर्ार गर्ने,

(ि)  जलवार् ुपररवत्यर्का प्रिाव तथा जनैववक ववववधताका सन्दि्यमा िए गरेका अर्सुन्धार् प्रकाशर्हरू अध्र्र्र् गरी 
थप अर्सुन्धार् तथा ववकासका लाभग सझुावहरू तर्ार गर्ने,

(ग)  ऐभतहाभसक तथा परुाताखत्वक महत्वका स्मारक, गठुछी, चयौतारी, पयौवा, कुवा, पधेँरो तथा बगैँचाहरू आद्दको 
संरक््णसँग जोभ्डएका सवालहरू पवहचार् गर्ने,

(घ)  भर्मा्य्णाधीर् कालीगण््डकी तथा शाभलग्राम कोरर्डोरको उत्पादकत्व बढाउर् गर््य सवकरे् र्णर्ीभतक कार््यर्ोजर्ा 
भसफाररस गर्ने

(ङ)  कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णलाई ववश्वसम्पपदा सूचीमा सूचीकृत गर््य सम्पपन्न गर्ु्यपर्ने पूव्यतर्ारीको कार््यर्ोजर्ा भसफाररस 
गर्ने।  

१.३ अध्र्र्र् ववभध१.३ अध्र्र्र् ववभध
 शास्त्रमा व्ण्यर् िएका शाभलग्रामखशलाको दृटिान्त रहस्र्पू्ण्य छर्।् भतर्को भर्रूप्ण गर्ु्य सखजलो ववषर् होईर्। 
×परोक्वादो वेदो रं् बालार्ामर्शुासर्म�्×परोक्वादो वेदो रं् बालार्ामर्शुासर्म�् (िागवत महापरुा्ण ११:३:४४) िरे्र परुा्णहरू ववषर्को उठार् गरेर पू्ण्य 
भर्रूप्ण र्गरी श्ोकमा र्नै शर्र् गररद्दन्छर्।् भतर्ीहरू खजज्ासा जगाएर गढु रहस्र् पत्ा लगाउरे् खजम्पमा स्वर्म ्
खजज्ासलुाई र्नै छाभ्डद्दन्छर्।् र्ो प्रभतवेदर् तर्ार गदा्य शास्त्रवचर्को उपर्ोग उपरोक्त श्ोकको मम्यअर्सुार िएको 
छ। न्रू्र्तम िच्य र छोटो समर्मा पूव्यसम्पिाव्र्ता अध्र्र्र् गर्ु्य परेको हुँदा र्ो अध्र्र्र्मा प्रर्ोगशाला परीक््ण तथा 
उपकर्णको प्रर्ोग गररएको छनैर्। सम्पिव िएसम्पमका शास्त्रहरूको परु्रावलोकर् गरी कृष््णागण््डकी र शाभलग्रामखशला 
सम्पबखन्धत दृटिान्तलाई िगूोलको अर्सुन्धार् अर्शुासर् पालर् गरेर प्रकाशर् िएका कृभतहरूसँग तलुर्ा गरी र्र्ाँ दृटिान्त 
द्दरे् प्रर्ास गररएको छ। र्ो प्रभतवेदर् आखस्तक र र्ाखस्तक दवुनै पक्को समन्वर् भबन्द ुपवहल्र्ाउर्े प्रर्ासमा छ। 
 र्ो प्रस्रव्णमा बसोबास गर्ने भिन्नभिन्न सम्पप्रदार्ले आ-आफ्र्नै तररकाले कृष््णागण््डकी र शाभलग्रामको श्रद्ा गछ्यर्।् 
सतहमा उर्ीहरूमा भिन्नता देखिदँा पभर् अन्तर््यमा समार् धार्णा राख्छर्।् र्ो प्रभतवेदर्ले सांस्कृभतक ववववधता बीच 
गण््डकी र खशला उपर समार् आदरिाव हरु्कुो समन्वर् भबन्द ुपवहल्र्ाउर् प्रर्ास गरेको छ। जोमसोमदेखि र्वलपरुसम्पम 
सम्पपन्न अन्तरवरिर्ामा सहिागीले व्र्क्त गरेका िावका अलावा वहंड्दावहंड्दनै खजज्ासाको उठार् गरेर उर्ीहरूको िावर्ा र 
मान्र्ता सनु्ने काम िएको छ। धेरनै व्र्खक्तले व्र्क्त गरेका साझा सूचर्ालाई प्रभतवेदर् तर्ार गर््य उपर्ोग गररएको छ। 
 र्ो प्रभतवेदर् तर्ार गदा्य सबनैिन्दा जो्ड द्दइएको ववभध स्थलगत अवलोकर् हो। व्र्खक्तगत घरको आगँर्मा 
बरे्को तलुसीको मठदेखि संग्रहालर्सम्पम राखिएका शाभलग्रामको अवलोकर् गररएको छ। गण््डकीको वकर्ारनै वकर्ार 
िभर्एका बाटोको भित्ा, बाटोमा छररएका भगट्ीदेखि पूव्य, पखचिम, उत्र तथा दखक््ण बावहर्ी क्ेत्रको बगरमा शाभलग्रामको 
उपलब्धता भर्हाभलएको छ। अवलोकर् गर्ने कार््य उत्री सीमादेखि दखक््णी सीमासम्पम िर्ो। अवलोकर्कनै  रिममा 
मखन्दरमा सङ्गग्रह गररएको शाभलग्राम पभर् हेररर्ो। अवलोकर्को रिम गण््डकी प्रदेशमा मात्र सीभमत र्गरेर दखक््ण 
सोमेश्वर िरे्र पररखचत बागमती प्रदेश अन्तरगत खचतवर्को मा्डीमा पभर् सम्पपन्न िर्ो। 
 कृष््णागण््डकीको बहउुपर्ोभगताका सम्पबन्धमा थप अध्र्र्र् र ववभिन्न ववषर्क्ेत्रगत र्ोजर्ा तजु्यमाको आधार 
भर्मा्य्णका लाभग गररएको र्ो पूव्यसम्पिाव्र्ता अध्र्र्र् कार््य सम्पपन्न गर््यका लाभग द्वितीर् र प्राथभमक दवुनै स्रोतबाट 
सूचर्ाहरू सङ्कलर् र ववश्षे्ण गररएको छ। द्वितीर् स्रोतका रूपमा िासगरी संघीर्, प्रदेश र स्थार्ीर् तहका र्ीभतगत 
कार्रु्ी व्र्वस्थाहरू र र्ोजर्ा दस्तावेजहरू र ऐभतहाभसक दस्तावेजहरूलाई मखु्र् स्रोत मार्ी सोही अर्रुूप परु्रावलोकर् 
गररएको छ। भतर्का अभतररक्त अन्र् प्रकाखशत अप्रकाखशत कृभतहरू अथवा र्ससँग सम्पबखन्धत दस्तावेजहरू पभर् अध्र्र्र् 
गररएको हो। 
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 त्र्सनैगरी, कृष््णागण््डकी प्रिाववत खजल्लाहरूमा प्रदेश र्ीभत तथा र्ोजर्ा आर्ोगको अर्रुोधमा सम्पबखन्धत 
खजल्लाको खजल्ला समन्वर् सभमभतको समन्वर्मा खजल्लास्तरमा आर्ोखजत छलफल गोष्ठीहरूका भर्ष्कष्यहरू, स्थलगत 
अवलोकर्बाट प्राप्त सूचर्ाहरू र उपलब्ध व्र्खक्तहरूसँग िएका अर्ौंपचाररक कुराकार्ी एवम ्िलाकुसारीलाई पभर् 
सूचर्ा सङ्कलर्को माध्र्मको रूपमा भलइएको हो। खजल्लास्तरमा सम्पपन्न िएका गोष्ठीहरूमा सम्पबखन्धत खजल्लाबाट सङ्ीर् 
संसदमा प्रभतभर्भधत्व गर्ने मार्र्ीर्ज्रू्हरू, प्रदेश सिाका मार्र्ीर्ज्रू्हरू, खज.स.स. प्रमिु, स्थार्ीर् तहका प्रमिु तथा 
उपप्रमिुहरू, व्डा अध्र्क्हरू, उद्ोग वाख्णज्र् सङ्, प्रमिु राजर्ीभतक दलका प्रमिुहरू, खजल्ला समन्वर् अभधकारी, 
ववषर्गत कार््यलर्का प्रमिुहरू आद्दको सहिाभगता रहेको भथर्ो। उक्त गोष्ठीहरूमा ववज्हरूले ववषर् प्रवेश गदकै प्रस्ततु 
चेकभलस्टका आधारमा छलफलमाफ्य त ् सझुाव सङ्कलर् गररएको भथर्ो। कभतपर् स्थार्मा खजल्लास्तरमा मात्र र्िनै 
स्थार्ीर् तहमा पभर् औपचाररक छलफलहरू िएका भथए। 
 र्सप्रकार सङ्ीर् तथा प्रदेश सरकारका प्राथभमकताहरू र स्थार्ीर् आवश्र्कता बीच तादात्म्पर् हरेु् गरी उखचत 
सझुाव प्रस्तभुतका लाभग सव्यप्रथम सङ्ीर् तथा प्रदेश सरकारका कार्रु्ी र र्ीभतगत व्र्वस्थाहरूका साथनै कार््यरिमहरू 
ववश्षे्ण सम्पपन्न िर्ो। त्र्सपभछ गण््डकी प्रदेश िासगरी र्स र्दी आसपासका स्थार्ीर् तहहरूले आभथ्यक ववकासका 
लाभग गरेका प्रर्ासहरू ववश्षे्ण पचिात ्ररक्तता पररपूभत्यका लाभग सझुावहरू प्रस्ततु गररएको छ । र्सरी तर्ार गररएको 
ड्ाफ्ट प्रभतवेदर्लाई प्रदेश स्तरमा पभर् ववभिन्न ववखशटि पदाभधकारी एवम ्व्र्खक्तहरू बीच प्रस्ततु गरी प्राप्त सझुावहरू 
समेतलाई समावेश गरी प्रभतवेदर्लाई अखन्तम रूप द्दइएको हो।
 

ताभलका २: अध्र्र्र् ववभध एवम ्प्रवरिर्ाताभलका २: अध्र्र्र् ववभध एवम ्प्रवरिर्ा
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१.४ प्रभतवेदर्को प्रारूप१.४ प्रभतवेदर्को प्रारूप
 र्ो अध्र्र्र् प्रभतवेदर् ववभिन्न सात वटा पररच्छेदमा वविक्त गरी सङ्गद्ठत गररएको छ। पवहलो प्रारखम्पिक िण््डमा 
पररचर्, अध्र्र्र्को उद्ेश्र् र अध्र्र्र् ववभध समावेश गररएको छ। दोस्रो पररच्छेदमा प्राकृभतक स्रोत उपर्ोगसम्पबन्धी 
कार्रु्ी र्ीभतगत ववषर्हरू समावेश गररएको छ। 
 पररच्छेद तीर् र चारमा श्रीकृष््णागण््डकी क्ेत्रका सांस्कृभतक एवम ्परुाताखत्वक सम्पपदाहरूका बारेमा चचा्य गररएको 
छ। र्स अन्तग्यत कृष््णागण््डकीको महुार्, र्ो र्दी वकर्ार तथा र्सको आसपासमा िएका सांस्कृभतक सम्पपदाहरू, 
गङ्गाक्ेत्र संरक््ण र्ीभतका लाभग शास्त्रीर् सझुाव र गण््डकी प्रदेशको समवृद्का लाभग प्रस्ताववत केही र्ोजर्ाहरू र्समा 
समेवटएका छर्।् 
 त्र्सनैगरी पररच्छेद पाँच प्रस्रव्ण क्ेत्रको आभथ्यक तथा ियौभतक ववकाससँग सम्पबखन्धत छ। र्स अन्तग्यत कृवष, 
पर््यटर्, उद्ोग, ऊजा्य, भसँचाई, आवास तथा बस्ती ववकास, आद्द ववषर्क्ेत्रका बारेमा वववेचर्ा गररएको छ। त्र्सनैगरी 
छनैटौँ तथा अखन्तम पररच्छेद अध्र्र्र्को र्भतजा, भर्ष्कष्य र सझुावहरूको रहेको छ।
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पररच्छेद दईुैः जलसम्पपदा र उपर्ोगको कार्रु्ी पक्पररच्छेद दईुैः जलसम्पपदा र उपर्ोगको कार्रु्ी पक्

२.१ जलसम्पपदाको िण््डार२.१ जलसम्पपदाको िण््डार
 पार्ी मार्वको जीवर् र जीववकोपाज्यर्का लाभग अत्र्ावश्र्क छ। पार्ी मार्वता, सामाखजक समता र न्र्ार्को 
साझा प्रतीक हो। पार्ी माभर्सलाई धाभम्यक, प्राकृभतक र सांस्कृभतक सम्पपदाहरूसँग बाध्र्कारी रूपमा जोड्रे् पलुहरू 
मध्रे् एक हो। कालीगण््डकी र्दी रे्पाल, िारत र बंगलादेशका माभर्सहरूको प्रमिु धाभम्यक तथा सांस्कृभतक महत्वको 
र्दी हो। पार्ीको उपलब्धताका दृवटिले ववश्वमा रे्पाल सम्पपन्न माभर्न्छ। रे्पालमा वावष्यक करीब २२५ अरब घर् 
भमटर वा ७,१२५ घर् भमटर प्रभत सेकेण््ड औसत प्रवाह रहेको पार्ी करीब १२ अरब घर् भमटर िभूमगत जलस्रोतका 
रूपमा परु्ि्यर्ण िएको पार्ी उपलब्ध िए पभर् केवल र्सको सार्ो अंश करीब १५ अरब घर् भमटर मात्र आभथ्यक तथा 
सामाखजक उद्ेश्र्का लाभग उपर्ोग गरेको पाइन्छ। उपर्ोग गरेको पार्ी मध्रे् पभर् ९५.९% कृवष, ३.८% घरार्सी 
र केवल ०.३% औद्ोभगक उपर्ोगमा प्रर्ोग िएको पाइन्छ। पार्ीको श्रोतका रूपमा देशमा ५,३२३ वग्य वक.भम. 
क्ेत्रफल ढाकेका ३,२५२ वटा वहमर्दीहरू, ४८१ घर् वक.भम. क्ेत्र वहउँ िण््डार, ७५ वग्य वक.भम. समेटेका २,३२३ 
वहउँतालहरू र ६,००० िन्दा बढी र्दीर्ालाहरू रहेका छर्।् देशका ठूला चार वहउँ तथा वहमर्दी पोवषत र्दी बेभसर् 
मध्रे् गण््डकी प्रदेशमा रहेको गण््डकी र्दी बेभसर्मा १,८०० वग्य वक.भम. फनै भलएका १,३३७ वहमर्दीहरू, १९१.३९ 
घर् वक.भम. वहउँ िण््डार रहेको पाइन्छ (WECS,2011)। कालीगण््डकी र्दी बेभसर्मा १७,३०० हेक्टर फनै भलएका 
वहमर्दीहरू र १,१०० हेक्टर िभूममा वहउँ िण््डार रहेको पाइन्छ। कालीगण््डकी र्दीको जलप्रवाह ववगत २५ वष्यको 
अवभधमा न्रू्र्तममा ५५.७ घर् भमटर प्रभत सेकेण््ड (१२ अवप्रल सर् ्२००९) र अभधकतममा ४,२७६ घर् भमटर प्रभत 
सेकेण््ड (१९ जलुाई सर् ्१९९६)  भर्कनै  उच्च रहेको देखिन्छ। वावष्यक औषत जलप्रवाह सर् ्१९६४ मा ४६४.२८ 
घर् भमटर प्रभत सेकेण््ड, सर् ्१९९६ मा ४७०.८९ घर् भमटर प्रभत सेकेण््ड र सर् ्२०१५ मा २८५.३२ घर् 
भमटर प्रभत सेकेण््ड रहेको देखिन्छ। भत्रशलुी र्दीको मखु्र् सहार्क र्दी कालीगण््डकी र्दी भत्रशलुी र्दीमा भमभसएपभछ 
खचतवर्को देवघाटमा सर् ्१९६४ देखि सर् ्२०१० को अवभधमा र्दीको औसत माभसक प्रवाहमा भिन्नता देखिन्छ। 
माच्य मवहर्ामा २७७ घर् भमटर प्रभत सेकेण््डदेखि अगटिमा ४,६३४ घर् भमटर प्रभत सेकेण््ड देखिएको छ िरे् सर् ्
१९७४ अगटि ५ मा अभधकतम दनैभर्क प्रवाह १४,१०० घर् भमटर प्रभत सेकेण््ड जल प्रवाह देखिन्छ (IBRD, 2019)। 
पार्ीको स्रोतका रूपमा रहेको वषा्य पभर् रे्पालकनै  सबनैिन्दा बढी पार्ी पर्ने क्ेत्र लमु्पले (वावष्यक ५००० भम.भम. िन्दा 
बढी) र्ही र्दीको जलाधार क्ेत्रमा पर्ने िएबाट रे्पाल कनै  बढी  जलसम्पपदाको िण््डारका रूपमा कालीगण््डकी र्दी 
जलाधार क्ेत्र रहेको कुरा प्रटि हनु्छ।
  
२.२ जलसम्पपदा उपर्ोगको कार्रु्ी पक्२.२ जलसम्पपदा उपर्ोगको कार्रु्ी पक्
 रे्पालको संववधार् रे्पालको मूल कार्रु् हो (धारा १)। रे्पालको संववधार्को धारा ४ को —स्पटिीकर्ण‘ मा 
×धम्य भर्रपेक् िन्नाले सर्ातर्देखि चली आएको धम्य संस्कृभतको संरक््ण लगार्त धाभम्यक, सांस्कृभतक स्वतन्त्रता सम्पझर् ु
पछ्य� िन्ने छ। दामोदर कुण््ड, मखुक्तर्ाथ, पलुाह आश्रम, राजवष्य िरतको तपस्थल (गलेश्वर), काभलका िगवती, रर्डी, 
रार्ीघाट, भत्रवे्णी र गजेन्द्रमोक् जस्ता र्स र्दी प्रश्रव्णसँग जोभ्डएका धाभम्यक, ऐभतहाभसक स्थलहरू हरु्।् संववधार्को 
धारा २६ ले धाभम्यक स्वतन्त्रताको प्रत्र्ािभूत गरेको छ। संववधार्को धारा ५१ मा राज्र्का र्ीभतहरूको व्र्वस्था छ 
त्र्सको (च) (२) मा ×वातावर्ण अर्कूुल ग्ुणस्तरीर् तथा द्दगो रूपमा ियौभतक पूवा्यधारको ववकास गर्ने बारे उल्लेि 
छ। सोही धाराको (छ) मा ×प्राकृभतक साधर् श्रोतको संरक््ण, सम्पवद््यर् र उपर्ोगका कुरा छर्�् िरे् (ठ) मा पर््यटर् 
सम्पबन्धी र्ीभतका बारेमा उल्लेि छ। धारा २५० मा ×राव्रिर् प्राकृभतक श्रोत तथा ववत् आर्ोग� को व्र्वस्था छ 
िरे् धारा २५१ मा ×आर्ोगको काम कत्यव्र् र अभधकार� को व्र्वस्था छ। सोही धाराको (१) (ज) मा- ×प्राकृभतक 
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श्रोतको पररचालर् गदा्य रे्पाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थार्ीर् तहको लगार्ी तथा प्रभतफलको वहस्सा भर्धा्यर्णको 
आधार तर् गरी भसफाररस गर्ने� र (झ) मा प्राकृभतक श्रोतको बाँ्डफाँ्डको वववाद परे सझुाव द्दरे् व्र्वस्था छ। सोही 
धाराको उपधारा (२) मा वातावर्ण प्रिाव मूल्र्ाङ्कर् सम्पबन्धमा अध्र्र्र् गरी सरकारलाई भसफाररस गर्ने उपधारा (३) 
मा प्राकृभतक श्रोतको पररचालर् गदा्य वा राजस्वको बाँ्डफाँ्ड गदा्य अपर्ाउर् ुपर्ने ववस्ततृ आधार सङ्ीर् कार्रु् बमोखजम 
हरेु्छ िभर्एको छ। संववधार्को धारा २३२ (१) मा सङ्, प्रदेश सरकार र स्थार्ीर् तह बीचको सम्पबन्ध सहकाररता, 
समन्वर् र सहअखस्तत्वको भसद्ान्तमा आधाररत हरेु्छ िभर्एको छ। 
 रे्पालको संववधार् अर्सूुची-५ मा संघको अभधकारको सूचीको रिम संख्र्ा ११ मा जलश्रोतको संरक््ण र 
बहआुर्ाभमक उपर्ोग सम्पबन्धी र्ीभत र मापदण््ड, रिम संख्र्ा १४ मा केन्द्रीर् स्तरका ठूला ववद्तु, भसँचाई र अन्र् 
आर्ोजर्ा तथा पररर्ोजर्ा र रिम संख्र्ा 29 मा िउूपर्ोग र्ीभत, बस्ती ववकास र्ीभत, पर््यटर् र्ीभत, वातावर्ण अर्कूुलर् 
सङ्को अभधकारमा रहेको छ। 
 रे्पालको संववधार् अर्सूुची-६ मा प्रदेशको अभधकारको सूचीको  रिम संख्र्ा १८ मा धम्यको संरक््ण र प्रर्ोग,  
रिम संख्र्ा १९ मा प्रदेश भित्रको राव्रिर् वर्, जल उपर्ोग तथा वातावर्ण व्र्स्थापर् र अर्सूुची-७ सङ् र प्रदेशको 
साझा अभधकारको सूचीको रिम संख्र्ा १३ मा प्रदेश सीमा र्दी, जलमाग्य, वातावर्ण संरक््ण, जनैववक ववववधता, रिम 
संख्र्ा १८ मा पर््यटर्, िारे्पार्ी तथा सरसफाइ, रिम संख्र्ा २३ मा अन्तर प्रादेखशक रूपमा फनै भलएको जङ्गल, वहमाल, 
वर् संरक््ण क्ेत्र र जल उपर्ोगको व्र्वस्था रहेको छ। त्र्सनैगरी अर्सूुची-९ संघ, प्रदेश र स्थार्ीर् तहको अभधकारको 
साझा सूचीको रि.स. ७ मा जल उपर्ोग, वातावर्ण, पर्ा्यवर्ण तथा जनैववक ववववधताको व्र्वस्था रहेको छ। 

स्थार्ीर् तहको अभधकारको सूची (अर्सूुची-८)स्थार्ीर् तहको अभधकारको सूची (अर्सूुची-८)
रे्पालको संववधार् २०७२ को अर्सूुची-८ स्थार्ीर् तहको अभधकार सूचीमा वातावर्ण र जनैववक ववववधता, िारे्पार्ी, 
सार्ा जल ववद्तु आर्ोजर्ा, ववपद् व्र्वस्थापर्, जलाधार, वन्र्जन्त ुिार्ी तथा िभर्ज पदाथ्यको संरक््णको अभधकारको 
व्र्वस्था रहेको छ।
 
राव्रिर् प्राकृभतक श्रोत तथा ववत् आर्ोग ऐर्, २०७४राव्रिर् प्राकृभतक श्रोत तथा ववत् आर्ोग ऐर्, २०७४
	¾ उक्त ऐर्को दफा ३ (१) र (६) प्राकृभतक श्रोतको संरक््ण र उपर्ोगका ववषर्मा रे्पाल सरकार, प्रदेश सरकार 

र स्थार्ीर् तहलाई आवश्र्क सझुाव द्दरे् काम, कत्यव्र् राव्रिर् प्राकृभतक श्रोत तथा ववत् आर्ोगलाई समु्पपेको 
छ। 

	¾ दफा १४ (१) अर्सुार आर्ोगले रे्पाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थार्ीर् तहमा लगार्ी वहस्सा देहार्को आधार 
तर् गरी रे्पाल सरकारमा भसफाररस गर्ु्यपर्ने िन्ने छ। 
•	 राजस्वको अवस्था र उठ्र् सक्र्े क्मता। 
•	 लगार्ी गर््य सक्रे् क्मता। 
•	 प्राप्त गर्ने उपलखब्धको वहस्सा। 
•	 प्राप्त उपलखब्धको उपिोग। 
•	 पूवा्यधारको अवस्था र आवश्र्कता। 
•	 आभथ्यक अवस्था र ियौगोभलक बर्ोट। 
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 आर्ोगले प्राकृभतक श्रोतको पररचालर्बाट प्राप्त हरेु् प्रभतफलको वहस्सा ववतर्ण गर्ने सूत्र भर्धा्यर्णका भर्खचित 
आधारहरू कार्रु्विारा र्नै स्पटि पाररएको छ। जस्तनैैः- पररचाभलत प्राकृभतक श्रोतको पररचालर्बाट प्रिाववत क्ेत्र; 
पररचाभलत प्राकृभतक श्रोतको उपरको भर्ि्यरता; प्रभतफल लािाखन्वत जर्सङ्गख्र्ा; प्राकृभतक श्रोतमा आखश्रत जर्सङ्गख्र्ा; 
प्राकृभतक श्रोतको संरक््ण र द्दगो व्र्वस्थापर्मा सहिाभगता आद्दका आधारमा भर्धा्यर्ण गरी रे्पाल सरकारमा भसफाररस 
गर्ु्यपर्ने िन्ने व्र्वस्था छ।

जलश्रोत ऐर्, २०४९जलश्रोत ऐर्, २०४९
	¾ ऐर्को दफा-२(क) मा 'जलश्रोत' िन्नाले रे्पाल भित्रको िसूतहमा वा िभूमगत वा अन्र् जरु्सकुनै  अवस्थामा रहेको 

पार्ी सम्पझर् ुपछ्य। 
	¾ ऐ ऐर्को दफा-३ मा रे्पाल भित्र रहेको जलश्रोतको स्वाभमत्व र्ेपालमा भर्वहत रहर्ेछ। 
	¾ ऐ ऐर्को दफा-१९ मा जलश्रोत प्रदूवषत गर््य र्हरेु्। 
	¾ ऐ ऐर्को दफा-२० मा वातावर्णमा उल्लेिर्ीर् प्रभतकूल असर पार््य र्हरेु्। 
	 र्स ऐर्मा िार्ेपार्ी, भसँचाई, जलववद्तु आर्ोजर्ाको स्वीकृभत र जलश्रोत दता्यसम्पबन्धी व्र्वस्था छ। 

जग्गा (र्ापजाँच) ऐर्, २०१९जग्गा (र्ापजाँच) ऐर्, २०१९
 ऐर्को दफा २ (ङ) 'सरकारी जग्गा' िन्नाले र्दी, िोलार्ालासमेत भित्र पारी पररिाषा गररएको छ। 

स्थार्ीर् सरकार सञ्ालर् ऐर्, २०७४स्थार्ीर् सरकार सञ्ालर् ऐर्, २०७४
 ऐर्को दफा ११ (१) (घ) (छ) - ढुङ्गा, भगट्ी, बालवुा, माटो, काठ, दाउरा, जराजरुी स्लेट, िरीढुङ्गा आद्द 
प्राकृभतक एवम ्िार्ीजन्र् वस्तकुो ववरिी तथा भर्कासी शलु्क दस्तरु सङ्कलर् आद्द ववषर्हरू पभर् समावेश छर्।् 

जलश्रोत र्ीभत, २०७७ मा भर्म्पर् कुराहरू समावेश छर्ैः  जलश्रोत र्ीभत, २०७७ मा भर्म्पर् कुराहरू समावेश छर्ैः  
	¾ र्दी बेभसर् गरुु र्ोजर्ाको आधारमा जलश्रोतको उपर्ोग तथा व्र्वस्थापर् गर्ने। 
	¾ सङ्, प्रदेश र स्थार्ीर् तहको समन्वर्र्मा जलश्रोतको संरक््ण, ववकास उपर्ोग गर्ने। 
	¾ आर्ोजर्ा प्रिाववत समदुार्को सरुक्ा एवम ्संरक््ण गर्ने। 
	¾ सम्पबखन्धत भर्कार्माफ्य त ्भर्मा्ण्य र व्र्वस्थापर्। 
	¾ प्रारखम्पिक वातावर्णीर् परीक््ण प्रभतवेदर्का आधारमा उपर्ोग र व्र्वस्थापर्। 
	¾ जलअर्पुालर् प्र्णाली। 
	¾ जलश्रोत उपर्ोगको लगत। 
	¾ जल बाँ्डफाँ्ड प्रमा्णी र अर्पुालर् प्र्णालीको अवलम्पबर्। 
	¾ एकीकृत जलश्रोत व्र्वस्थापर् तथा बहउुद्ेश्र्ीर् उपर्ोगलाई प्राथभमकता। 
	¾ उपर्ोगका लाभग संघमा सभमभत रहर्े। 
	¾ सङ्ले कार्रु् तर्ार र पररमाज्यर् गर्ने। 
	¾ क्ेत्रगत र्ीभत तजु्यमा। 
	¾ जोखिम तथा जोखिम न्रू्र्ीकर्णका उपार्हरू। 
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तपभसलका ऐर् कार्रु्हरू एवम ्आर्ोजर्ाहरूले पभर् र्दीहरू तथा जलसम्पपदासँग सम्पबन्ध राख्दछर्।् 
	¾ िारे्पार्ीसम्पबन्धी ऐर्हरू तथा िार्ेपार्ी आर्ोजर्ाहरू। 
	¾ भसँचाई भर्र्मावलीहरू तथा भसँचाई आर्ोजर्ाहरू। 
	¾ जलववद्तुसम्पबन्धी ऐर्हरू तथा आर्ोजर्ाहरू। 
	¾ र्दी व्र्वस्थापर् र्ीभत, २०४९। 
	¾ वातावर्णसम्पबन्धी ऐर्, २०५३। 

 जलसम्पपदाका अभतररक्त धाभम्यक र सांस्कृभतक दृवटिको्णले पभर् कृष््णागण््डकी र्दीको महत्व रहेको छ। रे्पाल 
चीर् सीमाका प्रमिु ५ वटा र्ाकाहरू मध्रे् िारत गोरिपरु हुँदनै भतब्बत जारे् माग्य र मखुक्तर्ाथ जारे् व्र्ापाररक एवम ्
धाभम्यक पर््यटकीर् माग्य पभर् र्ही र्दीको प्रश्रव्ण क्ेत्र रहेकोले र्सको सामाखजक, आभथ्यक तथा ऐभतहाभसक महत्व 
रहेको छ। बन्दनै गरेको कालीगण््डकी लोकमाग्यबाट पभर् र्स क्ेत्रको ववकासको सम्पिावर्ालाई अझ वढाएको छ। र्स 
र्दीको प्रश्रव्ण क्ेत्रमा पर्ने अन्नपू्ण्य संरक््ण क्ेत्र ववश्व पर््यटर्को दश पदमाग्यहरू मध्रे्को एक कहभलएको छ। 
 कृष््णागण््डकी र्दी क्ेत्र वहन्द,ु बयौद्, लामा, जनैर् एवम ्प्रकृभत पूजकहरूको तीथ्य र पववत्र स्थल हो। त्र्सका 
साथनै र्हाँको वहमाली क्ेत्रको वर्, वन्र्जन्त,ु वहमाली प्रजाभतको दलु्यि जर्ावर, र्रेुभर्र्म, ग्र्ास एवम ्पेट्ोभलर्म पदाथ्य 
जस्ता िार्ीहरू पभर् र्हाँका महत्वपू्ण्य सम्पपदाहरू हरु्।् र्हाँका ववववध िाषािाषी, घाटहरू सभ्र्ता र संस्कृभतहरू पभर् 
मलुकुका सम्पपदाहरू हरु्।् र्सक्ेत्रका स्थार्ीर् तहहरूका र्दीसँग सम्पबखन्धत कार्रु् एवम ्कार््यहरूको सङ्कलर् र र्दी 
क्ेत्रको साव्यजभर्क जग्गामा िएका अभतरिम्ण कार््य भर्रुत्सावहत गर्ु्य पद्यछ।
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पररच्छेद तीर्ैः श्रीकृष््णागण््डकी - सम्पपदा र्दीको र्ोग्र्ता र व्र्वस्थापर्पररच्छेद तीर्ैः श्रीकृष््णागण््डकी - सम्पपदा र्दीको र्ोग्र्ता र व्र्वस्थापर्

गण््डकीका शाभलग्राम ववश्वसमदुार्मा सूचर्ा सम्पप्रषे्ण 

गर््य सक्म बर्ाउरे् प्रथम शे्रर् फ्ान्सेली धम्यप्रचारक 

पादरी खजर् कालमेटे्लाई जान्छ। दखक््णिारतका 

वनैष््णव समदुार्मा २००० वष्य अगाभ्डदेखि र्नै जमेको 

शाभलग्राम उपरको अर्न्र् िखक्त र ववश्वासलाई 

हल्लाउर् र्सके पभछ उर्ले फ्ान्सखस्थत आफ्र्ा 

हावकमलाई लेिेको पत्रले र्रुोपका वनैज्ाभर्कको 

ध्र्ार्ाकृटि गरेको भथर्ो। उर्ले पत्र लेिेको पन्ध्वष्य 

पभछ मात्र (सर् ् १७६७)मा स्पेभर्स वनैज्ाभर्क 

्डाभिलाले शाभलग्रामखशलालाई एक प्रजाभतको 

एमोर्ाइट जीवावशेष िएको पवहचार् गरेका भथए 

(Walter, 2020)। 

tl:j/M kfZrfTo hutn] lh1f;f /fv]sf] k|yd k':ts

िारत र िोट ववचको प्राखचर् व्र्ापारमाग्यिारत र िोट ववचको प्राखचर् व्र्ापारमाग्य

At the end of the 18th century, William Kirkpatrick 
used Kṛṣṇāgaṇḍakī route as a preliminary business 
step between Tibet and India. Colonel H.C.B.Tanner 
and RinzinNimgyal prepared first map of this route 
in 1887/88. A map prepared under the leadership of 
Colonel Sidney Gerald Burrard, published around 
1915 clearly shows the channels of trade between 
India and Tibet. On his maps, the trade route through 
the Kṛṣṇāgaṇḍakī valley occupies a key position on 
trans-Himalayan business (Graafen & Seeber, 1993). 
Gansser (1964), Fuchs (1967), Tony Hagen (1968) did 
their research and explored the beauty of this region 
massively in the modern world. Executive producer 
of the BBC, Richard Brock selected this gorge to start 
his documentary "The Living Planet", which was 
presented by David Attenborough on 19th January 
1984.
(Chalise, K.R., 2016)

स्रोतैः प्राखचर् रे्पाल १३०-१३३ (संर्कु्ताङ्क)स्रोतैः प्राखचर् रे्पाल १३०-१३३ (संर्कु्ताङ्क)
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३.१ पूव्यकृभत समीक्ा३.१ पूव्यकृभत समीक्ा

(क)  परुा्णमा कृष््णागण््डकीैः(क)  परुा्णमा कृष््णागण््डकीैः
 ब्ह्ा,र्ारार््ण वा िगवतीको गण््डस्थलबाट भर्स्केका पभसर्ा िर्ौंं वा सव्यप्रथम गण््डऋवषले स्र्ार् गरेको िएर िर्ौं,ं 
वहन्द ुसंस्कृभतले गण््डकीका सातनैधारालाई पववत्र मान्छ। शाभलग्राम धार्ण गरेको हरु्ाले कृष््णागण््डकीलाई सात मध्र्को 
प्रधार्धारा माभर्न्छ। देवघाटमा पगेुपभछ र्ारार््णी र्ाम धार्ण गर्ने कृष््णागण््डकीले रे्पालको सीमा बावहर गण््डक र्ाम 
धार्ण गभछ्यर्।् भत्रशलुी लगार्तका अन्र् छ धाराहरू कृष््णागण््डकीको सहार्क र्दीहरू हरु्।् रे्पालको वहमाल उद्गम 
िएका अन्र् धेरनै र्दीहरू छर्।् भतर्ीहरू सबनै िाभगरथीमा समावहत िएर समदु्रमा भमल्छर्।् क्ीरसागर (वहमाल) र 
र्ीरसागर (समदु्र)को सम्पबन्ध स्थावपत गर्ने िएकोले भतर्ीहरू सबनैलाई पववत्र माभर्न्छ (वहमवत िण््ड ३:५६)। तर 
सव्यदेवमर् शाभलग्रामलाई गि्यमा भलरे् िएकोले श्रीकृष््णागण््डकी प्रमातामही माभर्न्छ। र्ारार््णको पाउबाट उत्पन्न 
िएका हरु्ाले अन्र् वहमर्दीलाई ववष््णपुदीको उपमा द्दइन्छ। तर र्ारार््ण स्वर्म्पले कृष््णागण््डकीको गि्यमा बस्र् ु
िएकोले वर्र्लाई ववष््णपुदीको प्रमातामही दजा्य प्राप्त छ (गण््डकी माहात्म्पर्,१:१६,देवेश्वर सरश्वती,२०६८)। भत्रवे्णीमा 
पभर् शाभलग्राम पाइएकोले र्ारार््णी स्वर्म ्पभर् कृष््णागण््डकी र्नै िन्नुपछ्य। वर्र्को अर्पुखस्थभतमा स्वर्म्पिाभगरथी पभर् 
अपू्ण्य हखुन्छर्।् 
 परुा्णहरू मध्रे् वराहपरुा्ण, पद्परुा्ण र स्कन्दपरुा्णमा कृष््णागण््डकीको ववस्ततृ व्ण्यर् पाइन्छ। िारतबाट 
प्रकाखशत स्कन्दपरुा्णमा वहमवत िण््डको व्ण्यर् पाईदनैर्। र्ोगी र्रहररर्ाथको सत्प्रर्ासमा वव.स. २००४ देखि सत्रौं 
शताब्दीका पाण््डभुलवप सङ्कलर् गरेर वव.स.२०१३मा स्कन्दपरुा्ण अन्तग्यतको समेुरुिण््ड भित्र वहमवतिण््डलाई रे्पाली 
िाषाटीका सवहत र्ोगप्रचारर्णी महासिा, गोरक्वटला, काशीले प्रकाशर्मा ल्र्ार्ो। उक्त परुा्णको पररखशटिमा गण््डकी 
माहात्म्पर् पभर् समावेश भथर्ो। पभछ वव.सं.२०५६ सालमा तत्कालीर् महेन्द्र संस्कृत ववश्वववद्ालर्ले प्रा.्डा. टीकाराम 
अभधकारीको सम्पपादर्मा गण््डकी माहात्म्पर् परु्: प्रकाशर् गरेको भथर्ो (गण््डकी माहात्म्पर्,२०५५)। उक्त प्रकाशर्हरू 
अवहले बजारमा वकन्न दलु्यि िएकोले वव.स.२०७५ मा प्रा.्डा.वे्णीमाधव ढकालको सम्पपादर्मा ववद्ाथमी पसु्तक िण््डारले 
परु् प्रकाशर् गरेको छ (वहमवत्िण््ड, २०७५)। अठारपरुा्णमा शाेिार्मार् श्रीकृष््णागण््डकीको पयौराख्णक व्ण्यर् गर््य 
उक्त दईु प्रकाशर् प्रर्ाप्त छर्।् गण््डकी प्रदेश सरकारले वहमवतिण््ड परुा्ण र गण््डकी माहात्म्पर्मा उल्लेखित वववर्ण 
स्थलगत प्रदश्यर् गर्ने वातावर्णलाई भर्रन्तरता द्दए कृष््णागण््डकीलाई बझु्र् र बझुाउर् िरपददो सन्दि्य हनु्छ।
 
(ि) परुा्णमा शाभलग्रामैः (ि) परुा्णमा शाभलग्रामैः 
 आम बझुाईमा गण््डकीको उत्पखत् गण््डस्थलबाट भर्स्केका पभसर्ा र वनृ्दा तथा तलुसीले कृष््णागण््डकी रूप 
धार्ण गरेको लीलाकथामा सीभमत छ तर शाभलग्रामको उत्पखत् सम्पबन्धमा परुा्णहरूमा पाँचवटा मखु्र्कथाहरू 
िेवटन्छर्।् ज्र्ोभतम्यर् ववष््णकुो साभर्ध्र्मा जम्पमा िएका देवताहरू (वराहपरुा्ण १४४:२२५), जालन्धर र वनृ्दाको 
कथा (स्कन्दपरुा्ण, वहमवत िण््ड ४४:६१), शङ्खच्ुड र तलुसीको कथा (ब्ह्वनैवत्यपरुा्ण २:२१), गजग्राहको कथा 
(िागवतपरुा्ण ८:२,३ र ४) र शालङ्कार्र् ऋवषले चारनै द्दशामा िगवत दश्यर् गरेको कथा (वराहपरुा्ण १४४:२५६)। 
पद्परुा्ण (पातालिण््ड अध्र्ार् १९, उत्रिण््ड अध्र्ार् २४, ८७, १२२ र १२६) तथा गरु्डपरुा्णमा (अध्र्ार् ४५ 
र ६६) शाभलग्रामको ववस्तारपूव्यक व्ण्यर् गररएको छ। तर उत्पखत्कथा वववर्ण वर्र्नै पाँच मध्रे् र्नै पछ्य। कल्पिेद र 
सम्पप्रदार्िेदको कार्णले उक्त कथाहरू भिन्नभिन्न स्थार् र पात्रसँग सम्पबखन्धत हरु् पभर् सक्छर्।् जेजभत िेद िएपभर् 
शाभलग्राम सम्पबन्धी लीलाकथाहरूको भर्ष्कष्य लगिग वहमालको उत्पखत् र जलभर्म्यलीकर्णसँग र्नै गाभसन्छ। िगवार् 
श्रीखशवसँग पभर् प्रभतस्पधा्य गर््यसक्रे् जालन्धरको उत्पखत् जलमण््डलबाट िएको भथर्ो (भलङ्गपरुा्ण, १:९७:२) िरे् 
िगवार् ्श्रीकृष््णको बालसिा सदुामालाई श्रीराधाको श्रापले गदा्य शङ्खच्ुडको जीवर् समदु्रमा र्नै बस्र् परेको भथर्ो 
(व्रह्वनैवत्यपरुा्ण, ९:६)। र्ी दवुनै पात्रको सम्पबन्ध समदु्रको गरुङ्गोपार्ीसँग छ। गरुङ्गोपार्ी भित्र चोिोपार्ीको अंश पभर् 
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हनु्छ। त्र्सनैले गरुङ्गोपार्ी भित्रको हलङु्गोपार्ीलाई वनृ्दा र तलुसीको र्ाममा खचत्र्ण गररएको सम्पबन्धमा पभर् अर्सुन्धार् 
हरु् जरुरी छ। गरुङ्गोपार्ी ओरालो लाग्छ िरे् हलङु्गोपार्ी उकालो चढ्छ। चोिोपार्ीकनै  सहारामा गरुङ्गोपार्ीले वहमालर् 
प्रर्न्त ध्वुप्रदेशसम्पमको हवाईर्ात्रा गछ्य र श्रीर्ारार््णको प्ररे्णाले चोिोपार्ीलाई त्र्ाग गछ्य अभर् र्ारार््णमा र्नै भलर् 
हनु्छ। श्रीमखुक्तक्ेत्रको घो्ेडपार्ी, तातोपार्ी, कोप्चेपार्ी, कालोपार्ी, रातोपार्ी र चोिोपार्ीको स्थार्रिमले पभर् वषा्यत्मा 
झरेको पार्ीको र्सनै ग्ुणलाई सङ्केत गरेको छ। जालन्धर र शङ्खच्ुडलाई मखुक्त द्दरे् क्मता अचा्यवतार श्रीशाभलग्राममा 
िएको प्रमाख्णत गर््य श्रीमखुक्तक्ेत्रमा ववष्यरे् र बग्रे् पार्ीको आइसोटप्स र्ापेर एवकर् गर््य सक्र्पु्थ्र्ा्य,े तर िखक्तमाग्यमा 
सन्तटुि कृष््णागण््डकीका उपाषकहरूले त्र्स्तो जाँगर देिाएर्र्।् त्र्ो महत्वपू्ण्य कार््य पखचिमा वनैज्ाभर्कले पू्ण्य गरे। 
आइसोटप्सको तहमा गररएको पार्ीको ग्ुणस्तर अर्सुन्धार्ले उचाईको रिमसँगनै सतहको पार्ीमा हलङु्गोपार्ीको मात्रा 
बढ्दनै गएको प्रमाख्णत गरेको छ। अथा्यत ्गरुङ्गोपार्ीको अंश घट्दनै गएको पाइएको छ (Garzione et al, 2000)। 
 त्र्सनैले परुा्णमा शाभलग्राम र गण््डकीको बारेमा उल्लेखित वनृ्दा र तलुसीको कथालाई गाखज्यर्ोर् र साथीहरूको 
अर्सुन्धार् प्रभतवेदर्मा उल्लेखित वनैज्ाभर्क तक्य समेत समार्ोजर् गरेर जलवार् ुअर्कूुलर्लाई समेट्रे् गरेर र्र्ाँ दृटिान्त 
द्दर् अब वढला गर््य हुँदनैर् । ×परोक्वादो वेदो रं् बालार्ामर्शुासर्म�् (िागवत महापरुा्ण ११:३:४४) अथा्यत ्बच्चालाई 
लोि वा ्डर देिाएर अर्शुासर्मा रािे जस्तनै मन्दबवुद्का जर्तालाई िखक्तमाग्यमा राख्न प्रर्ोग िएका दृटिान्तलाई 
समर्सापेक् पररवत्यर् गरेर वास्तववक अथ्य जर्समक् ल्र्ाउर्े पहल हामीले गर्ु्यपछ्य।
 

ताभलका ३: कृष््णागण््डकी र शाभलग्रामको महात्म्पर् कथर् िएका आध्र्ाखत्मक प्रकाशर्हरूताभलका ३: कृष््णागण््डकी र शाभलग्रामको महात्म्पर् कथर् िएका आध्र्ाखत्मक प्रकाशर्हरू

(ग) द्दगोशाखन्तको प्रस्रव्णैः (ग) द्दगोशाखन्तको प्रस्रव्णैः 
 धेरनै सन्दि्य ग्रन्थहरूको अध्र्र्र् ववश्षे्ण गरेर रे्पाल प्रज्ा प्रभतष्ठार्का वत्यमार् उपकूलपभत ्डा.जगमार् गरुुङ्गले 
एभसर्ाली अर्सुन्धार् केन्द्रको भर्भमत् रे्पालको राव्रिर् समीकर्णको पररप्रके्मा गण््डकीप्रस्रव्ण क्ेत्रका तीथ्यस्थलहरूको 
ववश्षे्णात्मक अर्सुन्धार् गरेर २०६१ सालमा कृभत प्रकाखशत िएको छ। त्र्सनै सूचर्ालाई आधार बर्ाएर पखचिमाञ्ल 
ववकास मञ्ले २०६७ सालमा गण््डकीप्रस्रव्ण क्ेत्रको सांस्कृभतक सम्पपदा प्रकाशर् गरेको छ। उक्त दवुनै प्रकाशर्ले 
रिाखन्त गर््य िन्दा रिाखन्तपभछको शाखन्त कार्म गरेर जर्तालाई आभथ्यक कृर्ाकलापमा सकृर् बर्ाउर् तीथ्यस्थल र 
ववभिन्न समर्मा त्र्स्ता तीथ्यस्थलहरूमा लाग्रे् मेला तथा अर्षु्ठार्ात्मक पव्यहरूको महत्तव उजागर गरेका छर्।् उक्त 
प्रकाशर्हरूले कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णलाई द्दगोशाखन्त कार्म राख्न द्दएको र्ोगदार्लाई सप्रमा्ण प्रस्ततु गरेका छर्।् 
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रे्पाल अवहले त्र्स्तनै सङ्गरिम्णबाट गखुरिएको हरु्ाले द्दगोशाखन्त 
बर्ाई राख्न उक्त प्रकाशर्हरूले सङ्केत गरेका र्णर्ीभतहरू परु्ैः 
अवलम्पबर् गर््य आवश्र्क छ।
 
(घ) शाभलग्रामको ववश्व भ्रम्णैः (घ) शाभलग्रामको ववश्व भ्रम्णैः 
 अठारौं शताब्दीको मध्र्कालमा परु्भर््यमा्य्ण िएको केरलाको 
पद्र्ािस्वामी मखन्दरलाई सोह्ौं शताब्दीको प्रारम्पिमा भर्मा्य्ण िएको 
कन्र्ाकुमारीको आद्दकेशव पेरुमल मखन्दरको प्रभतरूप िरे्र माभर्न्छ 
(www.temples.newkerala.com)। उक्त दवुनै मखन्दरको इभतहास 
ईशापूव्य दोश्रो शताब्दी देखिको हो िन्ने जर्मान्र्ता छ। वनैष््णव 
सम्पप्रदार्का १०८ द्दव्र्देशम ्मध्र् ग्णर्ा हरेु् ववश्वववख्र्ात उक्त 
मखन्दरहरूको प्रमिु आकष्य्णमा मूभत्य परु्भर्मा्य्णको भर्भमत् प्रर्ोग 
िएका १२००८ र १६००८ शाभलग्राम हरु् ् (Hatch, 1939)। 
मखन्दर परु्भर््यमा्य्णमा संलग्र् दाताले तात्कालीर् अवस्थामा वर्ारसबाट शाभलग्राम िररद गरेर लगेको व्र्होरा वववकपभ्डर्ा 
सूचर्ासङ्गग्रह स्रोतमा अवहले पभर् हेर््य सवकन्छ। उर्ीहरूलाई शाभलग्रामको प्रमिुस्रोत मखुक्तक्ेत्र उद्गम िएको 
श्रीकृष््णागण््डकी हो िन्ने थाहा िएपभर् उक्त र्दीलाई काशी ववश्वर्ाथको उत्रवतमी िन्ने मात्र अर्मुार् रहेछ (Menon, 
1878)। र्स्ता सूचर्ाहरूले शाभलग्रामको व्र्ापारमा वर्ारसले परापूव्यकालदेखिर्नै मध्र्स्थता गरेको छ र धेरनै सूचर्ाहरू 
श्रीकृष््णागण््डकी िन्दा शाभलग्रामको बजार प्रवद््यर्मा सीभमत गरेका छर् ्िन्ने सङ्केत हनु्छ। स्कटल्र्ाण््डखस्थत इस्कोर्को 
करु्णा िवर् शाभलग्राम सङ्गग्रहको कार्णले प्रख्र्ात छ िरे् इस्कोर् कनै  मार्ापरुको मखन्दरमा राखिएको मूभत्यमा १०८ 
शाभलग्रामको जपमाला छ (Walter, 2020)। माभथ उल्लेखित दृटिान्तहरू त प्रभतभर्भध सूचर्ा मात्र हरु्।् ववश्वका 
प्रार्जसो परुार्ा मखन्दरहरूमा शाभलग्रामको उपखस्थभत अभर्वार््य जस्तनै छ। रे्पाल सरकारले मखुक्तक्ेत्रको प्रचारप्रसारमा 
शाभलग्रामलाई माध्र्म र्बर्ाउँदा पभर् शाभलग्राम स्वर्म्पले ववभिन्न व्र्खक्तलाई माध्र्म बर्ाएर देशववदेशको र्ात्रा गदकै 
मखुक्तक्ेत्रको माहात्म्पर् प्रचार गरेका छर्।् मखुक्तर्ाथको मूभत्य धातकुो छ तर बद्रीर्ाथ जारे् हरेक तीथ्यर्ात्रीलाई त्र्हाँ 
स्थावपत शाभलग्रामको मूभत्यले मखुक्तक्ेत्रको महत्तव मयौर् िाषामा सम्पप्रषे्ण गरेका छर् ् (शास्त्री, २०६६, २०७०)। 
र्समारे्मा गण््डकीको पर््यटर् प्रवद््यर् गर्ने सूचर्ाको सम्पवाहकमा खवश्वमा ववस्ताररत िएका शाभलग्राम सबनैिन्दा 
प्रिावकारी िएका छर् ्िन्ने प्रमाख्णत गर््य सवकन्छ।
 
(ङ) स्वर्म ्प्रकट मूभत्यको महत्वैः (ङ) स्वर्म ्प्रकट मूभत्यको महत्वैः 
 हाम्ो सर्ातर् संस्कृभतमा ब्ह्ापतु्र ववश्वकमा्यको महत्तवपू्ण्य स्थार् छ। शास्त्र अर्सुार शाभलग्रामको प्रभतमा उहाँले 
र्नै कुद्र् ुिएको हो। त्र्सनैको आधारमा परापूव्यदेखि र्नै मूभत्यपूजाको प्रचलर् भथर्ो िन्न सवकन्छ। भर्राकार िगवार्को 
साकार दश्यर् गर्ने भसद्ान्तमा मखन्दर भर्मा्य्ण गरेर मूभत्य प्रभतस्थापर्ा गर्ने प्रचलर् वहन्द ुसंस्कृभतको महत्तवपू्ण्य पाटो र्नै 
हो। त्र्स्ता मूभत्यमा स्वर्म ्प्रकट र मार्वकलाकृभतको उपज गरी दईु िेद हनु्छ। मार्वभर्भम्यत िन्दा स्वर्म ्प्रकट 
मूभत्यमा धेरनै आस्था हनु्छ। वकर्िरे् भतर्लाई स्वर्म ्ववश्वकमा्यले भर्मा्य्ण गर्ु्य िएको माभर्न्छ र प्रा्ण प्रभतष्ठा गर््य पदकैर् 
(वहमवतिण््ड, २०७५)। पररपू्ण्यत्म परमेश्वरले अरे्क कालमा अरे्क अवतार भलर् ुिर्ो। लोक खशक्ाको भर्भमत् 
त्र्स्ता अवतार तथा अवतार अन्तग्यत प्रदश्यर् गर्ु्यिएको लीलाकथालाई भबम्पवको रूपमा प्रस्ततु गर्ने कलाकृभतलाई मार्व 
भर्भम्यत मूभत्य िभर्न्छ र भतर्को प्रा्णप्रभतष्ठा गर््य आवश्र्क हनु्छ। शास्त्रहरूले व्र्ाख्र्ा गरेका प्रभतमा, ववग्रह, प्रभतमूभत्य 
वा मूभत्य जे र्ाम द्दए पभर् भत िगवार्का लीलाकथाका ववम्पब हरु्।् िगवार्का लीलाकथा स्मर्ण गराउरे् अक्र हरु्।् 
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त्र्हाँ मूभत्य िन्दा धेरनै लीलाकथाको महत्तव हनु्छ। कथावाचकको महत्तव हनु्छ र लीलाकथालाई ववम्पबमा रूपान्तर्ण गर्ने 
मूभत्यकारको महत्तव हनु्छ। कलाकारले भर्मा्य्ण गरेका मूभत्यमध्रे् गपु्तराज्र्कालमा भर्मा्य्ण िएका मूभत्यलाई ववखशटि शे्र्णीको 
मूभत्य माभर्न्छ। त्र्ो िन्दा ववखशटि िगवार्को आदेशमा वरिवकटको अवतार भलएर स्वर्म ् ववश्वकमा्यले कुद्र्िुएको 
अचा्यवतार श्रीशाभलग्रामको मूभत्यलाई माभर्न्छ (वराहपरुा्ण १४४:२२५)। र्स मारे्मा ववश्वका चखच्यत मखन्दरहरूलाई 
प्रचारप्रसारको केन्द्र र त्र्हाँ सेवारत पूजारीलाई सूचर्ाको सम्पबाहक बर्ाउँदा गण््डकी प्रदेशको पर््यटर् प्रवद््यर् सस्तो 
तर प्रिावकारी तवरले गर््य सवकन्छ। श्रीमखुक्तर्ाथको दश्यर् गर््य आउरे् पाहरु्ालाई शाभलग्राम माहात्म्पर् सवहत एउटा 
शाभलग्राम आकष्यक थनैलीमा द्दर् सकेमा उर्नैले मखुक्तक्ेत्रको व्र्ापक प्रचार गरेर पर््यटर् प्रवद््यर्मा सघाउर् सक्दछर्।् 

(च) एमोर्ाईट फोभसलैः (च) एमोर्ाईट फोभसलैः 
 गण््डकीका शाभलग्राम ववश्व समदुार्मा सूचर्ा सम्पप्रषे्ण गर््य सक्म बर्ाउरे् प्रथम शे्रर् फ्ान्सेली धम्यप्रचारक पादरी 
खजर् कालमेटे्लाई जान्छ। दखक््णिारतका वनैष््णव समदुार्को शाभलग्राम उपरको अर्न्र् िखक्त र ववश्वासलाई हल्लाउर् 
र्सकेपभछ उर्ले फ्ान्स खस्थत आफ्र्ा हावकमलाई लेिेको पत्रले र्रुोपका वनैज्ाभर्कको ध्र्ार्ाकृटि गरेको भथर्ो। 
उर्ले पत्र लेिेको पन्ध् वष्यपभछ मात्र (सर् ्१७६७) स्पेभर्स वनैज्ाभर्क ्डाभिलाले शाभलग्राम खशलालाई एक प्रजाभतको 
एमोर्ाइट जीवावशेष िएको पवहचार् गरेका भथए (Walter, 2020)। ्डाईर्ोसरकालमा र्नै लोप िएको सामदु्द्रकजीवको 
अवशेष वहमालको उचाईमा, त्र्ो पभर् त्र्भत धेरनै मात्रामा कसरी पगु्र्ो िरे्र पवहचार् गर््य खस्वसवनैज्ाभर्कलाई झण््डनै १ 
सर् ७० वष्य लाग्र्ो (Heim and Gansser, 1939)। दखक््णिारतको शाभलग्रामलाई पच्छ्ाउदनै अन्वेषकले मखुक्तक्ेत्रसम्पम 
पगु्र् त्र्खत् धेरनै समर् लाग्र्मुा वर्ारसी व्र्ापारीको सफलता र हाम्ो कमजोरी भथर्ो। त्र्स्तो कमजोरीलाई सच्र्ाउर् 
सकेर्ौं िरे् शाभलग्राममा लकेुका धेरनै रहस्र् लपु्त रािेर 
व्र्ापार गर्ने समूह अझनै पभर् वरिर्ाशील हनु्छर्।् शाभलग्राम 
लक््णको र्ाममा िएका व्र्ापार त्र्स्को ज्वलन्त उदाहर्ण 
हरु्।् त्र्स्ता व्र्ापाररक दाउपेचलाई खचर््य गण््डकी प्रदेशले 
र्नै अगवुाई गर्ु्यपछ्य। हामी त्र्सको भर्भमत् सक्म छौं। 
शाभलग्रामको आधारमा र्नै गण््डकी प्रदेशले आफ्र्ो पवहचार् ववश्व समदुार्मा ववस्तार गर््य सक्छ। 
 एमोर्ाईट फोभसल धेरनै प्रजाभतका छर्।् त्र्समध्रे् कृष््णागण््डकीमा पाइरे् प्रजाभतमा Blandfordiceras को 
बाहलु्र्ता छ। सर् ्१९६९ मा िगूि्यशास्त्री हेरवाट्य हेलम्पस्टे्डले प्राप्त गर्ु्यिएको एउटा प्रजाभतलाई Blandfordiceras 
muktinathense र्ामाकर्ण गरेर मखुक्तर्ाथको ख्र्ाभत ववश्वव्र्ापी प्राखज्क समदुार्मा ववस्तार गर्ने प्रर्ास गर्ु्यिएको भथर्ो 
(Dhital, 2015)। उहाँको उक्त प्रर्ासलाई हामीले व्र्ापक बर्ाउर् र्सकेको मात्र हो। त्र्स सूचर्ालाई व्र्ापक सम्पप्रषे्ण 
गर््य सकेको िए जनैववक ववववधता, जलवार् ुपररवत्यर् तथा िगूि्य ववज्ार्का धेरनै ववद्ाथमीलाई गण््डकीको अवलोकर् 
गर््य थप प्ररेरत गर््य सवकरे् भथर्ो। पभछल्ला चर्णमा सम्पपन्न िएका धारावावहक अर्सुन्धार् कृभतका सारलाई शास्त्रमा 
उल्लेखित शाभलग्रामको उत्पखत् तथा िगवार्का अवतार रहस्र्सम्पबन्धी परोक्वादात्मक दृटिान्तलाई समार्ोजर् गरेमा 
शाभलग्रामसम्पबन्धी र्र्ाँ दृटिान्त द्दर् सवकन्छ। सन्तसमदुार्को रोहवरमा र्नै शास्त्रको सारसन्देश र्भबग्ररे् गरेर र्ो कार््य 
गर््य सवकन्छ। 

(छ)  शाभलग्राम प्रचारमा मोहर्मार् शेरचर्को र्ोगदार्ैः (छ)  शाभलग्राम प्रचारमा मोहर्मार् शेरचर्को र्ोगदार्ैः 
 सर् ्१९३६ मा जम्यर् वनैज्ाभर्क कोल्हवोर् जोसेफले जम्यर् ओररर्ण्टल सोसाइटीले प्रकाशर् गरेको जर््यलमा 
लेिेको "To the Indian Stone Calt" ववषर्क अर्सुन्धार्ात्मक लेिले स्वीस वनैज्ाभर्कलाई शाभलग्रामको रहश्र् पत्ा 
लगाउर् परु्ैः झक्झक्र्ार्ो। आफूँले िासनै महत्तव र्द्दएको शाभलग्राम सम्पबन्धमा सोधिोज गदकै आएका ववदेशी पाहरु्ाको 

शाभलग्राम िलु्लमिलु्ला व्र्ापारको उदाहर्ण
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उत्साह देिेर टुकुचेका सबु्बा मोहर्मार् शेरचर्लाई सरकारको उदाभसर्तामा लाज लाग्र्ो र िवार्ीशंकर शास्त्रीलाई 
प्ररेरत गरेर आफ्र्नै िच्यमा सर् ्१९४७ मा प्रकाखशत गर्ु्यिर्ो (Walter, 2020:119)। हाम्ो शाभलग्रामको रहश्र् लेख्न 
सक्रे् पखण््डत िोजेर पसु्तक आकार द्दर् वहाँलाई १० वष्य लाग्र्ो। त्र्समा पभर् रे्पाली मयौभलक सगुन्ध िन्दा दखक््ण 
िारतीर् संस्कृभतले स्थार् पार्ो। त्र्नै िएपभर् एउटा थकाली रे्पालीले स्वलगार्ीमा शाभलग्राम र श्रीकृष््णागण््डकीको 
महत्तव ववस्तार गरेको प्रथम प्रर्ासको रूपमा त्र्सलाई भलर् सवकन्छ। त्र्सिन्दा अगाभ्ड सत्रौँ शताब्दीमा काखशराम 
सरुीले गण््डकी माहात्म्पर्को रचर्ा गर्ु्य िएको भथर्ो। त्र्सनैको आधारमा रुरुक्ेत्रको मवहमा देशदेशान्तरसम्पम पगेुको 
भथर्ो। तर संस्कृत सावहत्र् िएकोले सव्यसाधार्णसम्पम पगु्र् सकेको भथएर्। र्ोगी र्रहरर र्ाथले देवदेशौं वहमालर् र 
खशिरर्णी र्ात्राको माध्र्मले रे्पाली र रे्पाल सरकारको ध्र्ार् खिच्र् िोज्र्िुर्ो। उहाँको समूहले सम्पपादर् गरेको 
स्कन्दपरुा्ण, वहमवत िण््डको सतीदेवीको कथालाई स्थार्ीर्कर्ण गरी लेखिएको स्वस्थार्ी व्रतकथा गण््डकी माहात्म्पर् 
िन्दा लोकवप्रर् िएको भथर्ो। त्र्सनैको आधारमा सव्यसाधार्णले कुश, वपपल, तलुसी र शाभलग्रामको महत्तव बझेुका 
भथए। 

(ज)  प्राचीर् मखुक्तर्ाथ मखन्दरैः-(ज)  प्राचीर् मखुक्तर्ाथ मखन्दरैः-
 मखुक्तर्ाथको मखन्दर सन्दि्यमा ववभिन्न दृवटिको्ण छर्।् रनैथारे् समदुार्ले पूव्यपवट्को पहा्डलाई मूलधरुी मारे्र 
त्र्हाँबाट रसाउरे् पार्ीका धाराको साथमा पार्ी भित्रबाट उत्पन्न ज्वालाको पूजा गछ्यर्।् आर््यवग्यको आकष्य्ण १०८ 
धाराको साथमा मखुक्तर्ाथको मूलमूभत्यमा केखन्द्रत हनु्छ। गवहराईमा बझेुकाले मखुक्तर्ाथको गि्यगहृखस्थत खशलालाई 
पूज्छर्।् अवहलेको मूल मखन्दर २०४०/४२ भतर जी्णदोविार गररएको हो र हाल पूखजरे् धातकुो मूभत्यहरू जी्णदोविारको 
बेलामा जभ्डएको हो। प्राचीर् खशलामूभत्य त गि्यगहृको हो, जहाँ सव्यसाधार्णको पहुँच हुँदनैर्। रनैथारे् समदुार् मखुक्तर्ाथलाई 
अवलोवकतेश्वरको रूपमा पूज्छर्,् शनैव समदुार्ले मखुक्तर्ाथ िन्छर्,् अभर् वनैष््णवले मखुक्तर्ारार््ण। जस्ले जरु् र्ामले 
पकुारे पभर् मखुक्तर्ाथको र्ाम अब पररवत्यर् हरु् सक्दनैर्। मखुक्तर्ाथ अब र्ाथ सम्पप्रदार्को आराध्र् मात्र होइर्र्,् वर्र्ी 
त सम्पपू्ण्य प्रकृभत पूजकहरूका साझा हरु्।् गरुु पद्सम्पिवले भसन्मोलाई पू्ण्य भर्र्न्त्र्ण गर्ु्यिएको र्ो क्ेत्र िटुार्देखि 
लद्ािसम्पम, भतब्बतदेखि कन्र्ाकुमारीसम्पमका जर्ताको पववत्र तीथ्यस्थल हो। र्ो क्ेत्रको प्रभतभलवप अभधकार कुर्नै एक 
धम्यसम्पप्रदार्मा सीभमत हरु् सक्दनैर्।
 
(झ) मखुक्तक्ेत्रमा स्वामीर्ारार््णैः-(झ) मखुक्तक्ेत्रमा स्वामीर्ारार््णैः-
 मखुक्तर्ाथ पलुह आश्रमको दश्यर् गर््य िारतबाट प्रशस्त तीथ्यर्ात्री आउरे् गरेका छर्।् हाम्ो प्रर्ासले त्र्ो उपलखब्ध 
िएको हनैर्। हामीले त उर्ीहरूको आवश्र्कता अर्सुारको वातावर्ण द्दएका पभर् छनैर्ौंं। गोरो छाला र अङ्गग्रजेी 
िाषा बोल्रे् मात्र पर््यटक हुँदनैर्र् ्िरे्र सेवाक्ेत्रमा सकृर् भर्जीक्ेत्रलाई उत्प्ररेरत गर््य हामीले अझनै सकेका छनैर्ौंँ। हाम्ा 
पर््यटकीर् सेवा र प्राथभमकता अझनैपभर् गोरा पर््यटकमा केखन्द्रत छर्।् हामीले पर््यटर् सेवामा तीथ्यर्ात्रीको आवश्र्कता 
र प्राथभमकतालाई महत्तवपू्ण्य स्थार् द्दर् सकेका छनैर्ौंं। सर् ्१८९३ मा स्वामीर्ारार््ण र्ीलव्णमीले श्रीमखुक्तर्ाथको 
कद्ठर् र्ात्रा गरेपभछ गरुुस्थार्को दश्यर् गर््य आउरे् दखक््ण िारतका वहन्दी, अङ्गग्रजेी र रे्पाली कुर्नै िाषा पभर् र्बझु्रे् 
तीथ्यर्ात्रीलाई शाभलग्राम, कृष््णागण््डकी र मखुक्तक्ेत्रको महत्व बताउर् सक्रे् वनैष््णव पथप्रदश्यकको उत्पादर् हामीले 
गर््य सकेका छनैर्ौंं। उर्ीहरूको आहारा तथा दनैभर्क द्दर्चर्ा्यको आवश्र्कतालाई सम्पबोधर् हरेु् सेवा व्र्ापारमा ग्रामी्ण 
पर््यटर्मा सकृर् भर्जीक्ेत्रलाई समेत तत्पर गराई उर्ीहरूको बसाई लम्पब्र्ाउरे् र भर्मा्य्णाधीर् कालीगण््डकी र शाभलग्राम 
कोरर्डोरको उत्पादकत्व व्र्वस्थापर् गर््य अब वढला गर््य हुँदनैर्। पोिरामा भर्मा्य्णाधीर् अन्तरा्यव्रिर् ववमार्स्थलको 
उत्पादकत्व ववृद् गर््य पभर् र्ो र्णर्ीभतलाई अग्रप्राथभमकता द्दर् आवश्र्क छ।
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(ञ) वरिर्ार्मा मखुक्तक्ेत्रैः-(ञ) वरिर्ार्मा मखुक्तक्ेत्रैः-
 श्रीमखुक्तक्ेत्रसँग वरिर्ार्ी बयौद् सम्पप्रदार्को आस्था धेरनै परुार्ो हो। कतनैकतनै मखुक्तक्ेत्रलाई प्राचीर् भतब्बतको 
राजधार्ी िरे्र पभर् पसु्तक लेखिर्ो। िटुार्देखि लद्ािसम्पमको पर््यटर्मा भतब्बती संस्कृभत केन्द्रमा छ। लामो र्ात्रापभछ 
फ्ान्सेली लेिक माइकेल भमसेलले सर् ्१९६७ मा उपल्लो मसु्ताङलाई लद्ाि तथा िटुार्लाई पभर् समेटेको प्राचीर् 
तर वहृद् िोटको राजधार्ी िरे्र अमेजर्को वेटिसेलर पसु्तक प्रकाशर् गदा्य पद्सम्पिवले ्डावकर्ी (भसन्मो) भर्र्न्त्र्ण 
गरेको गरुुस्थार् िन्नु िएको छ। मध्र् मसु्ताङको लमु्पब्ागमु्पबाको इभतहास बाह्यौ शताब्दीसम्पम ववस्ताररत छ (Jackson 
1978, Ramble 1983, Walter,2020)। ररम्पपोक् पद्सम्पिवको मूलस्थार् िएकोले िटुार्स्तरिन्दा बढी मूल्र्लाि भलएर 
मसु्ताङको पर््यटर् प्रवद््यर् गर््य सवकरे् प्रर्ाप्त आधार हामीसँग छ। अवलोवकतेश्वरको पूजा गरररे् मखुक्तर्ाथले समन्वर्ात्मक 
अध्र्ात्मको र्मूर्ा प्रदश्यर् िएको छ। चभुमङ्गघ्र्ात्सा र फाक्पात्र्ाङ्गग्रसेी िर्ौंं वा श्रीमखुक्तर्ाथका १०८ धारा िर्ौं,ं 
सालामेवार र ्डोलामेवार िर्ौंं वा ज्वालामाई िर्ौंं देवता उर्नै हरु्।् उत्र र दखक््णको ववशाल जर्सङ्गख्र्ालाई आकष्य्ण 
गर््य सक्रे् महत्तवपू्ण्य केन्द्र गण््डकी प्रदेशमा छर्।् अवलोवकतेश्वर आस्थाको जगमा िटुार्को पर््यटर् फस्टाएको 
छ। भतब्बतको पर््यटर्मा पभर् अवलोवकतेश्वरको र्ोगदार् छ। मार्सरोवरमा लामागरुुहरूले मन्त्र साधर्ा गरे जस्तनै 
मखुक्तक्ेत्रमा पभर् गर्ने चलर् अवहलेसम्पम चभलरािेको छ। पखचिम भतब्बतका लामागरुुहरू आकाशमाग्यबाट ढुम्पबातालमा 
आएर स्र्ार् गरेर बोधीवकृ्को परररिमा गछ्यर् ्र आकाशमाग्यबाट र्नै फवक्य न्छर् ्िन्ने मान्र्तामा अवहले पभर् ववश्वास छ 
(बराल,२०७३)। मखुक्तर्ाथको ज्वालामखन्दरमा पभर् त्र्खत्कनै  ववश्वास गछ्यर्।् हामीले त्र्स्ता जर्ववश्वासलाई पर््यटकीर् 
अवसरमा रूपान्तर्ण गर्ने प्रर्ास गर््य आवश्र्क छ।

(ट) जापार्ी भिक्ुको र्ोगदार्ैः- (ट) जापार्ी भिक्ुको र्ोगदार्ैः- 
 तल्लो मसु्ताङको थकाली समदुार्मा बोर् र िसआर््यको भमखश्रत संस्कृभत छ। सर् ्१९५० को दशकमा खजउसेप्पे 
टुकी, खजरो कावाटीका र खशङ्गेरू भलखजमाले त्र्ो संस्कृभतको गहर् अध्र्र्र् गरेर अर्सुन्धार्ात्मक लेि प्रकाशर् 
गरेका छर् ् (Tucci,1953, Kawakita,1955, Iijima, 1960)। टुकुचेखस्थत पसु्तकालर्मा उक्त प्रकाशर् सरुखक्त छर् ्
िरे् पसु्तकमा उल्लेखित बुदँालाई प्रमा्णीकर्ण गर््य भित्ामा िोवपएका गफुा र चोिोपार्ीमा भर्मा्य्ण िएको जलववद्तु 
पररर्ोजर्ा भर्मा्य्णकालमा प्राप्त आद्दमकालीर् मार्वले प्रर्ोग गरेका िाँ्डाकँु्डा अवहले पभर् पररर्ोजर्ा स्थलमा सरुखक्त 
छर्।् थकाली समदुार्को संस्कृभत समन्वर्ात्मक अध्र्ात्मको जगमा ववकास िएको छ। उर्ीहरू मटिो, वोन्पो र प्राचीर् 
बयौद् संस्कृभतलाई उखत्कनै  सम्पमार् गरेर ती िन्दा भिन्न संस्कृभत ववकास गर््य सक्म िएकाछर्।् त्र्सनैको कार्णले गदा्य 
उर्ीहरूको आभथ्यक उन्नभत पभर् तलुर्ात्मक राम्ो छ। जापार्ी भिक्ुहरूलाई आकष्य्ण गर््य सकेको थकाली संस्कृभतलाई 

फोटो: कृष््णागण््डकी प्रस्रव्ण र शाभलग्रामलाई ववश्वव्र्ापीकर्ण गरेका प्रमिु प्रकाशर्हरूफोटो: कृष््णागण््डकी प्रस्रव्ण र शाभलग्रामलाई ववश्वव्र्ापीकर्ण गरेका प्रमिु प्रकाशर्हरू
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ववस्तार गर््य सकेमा द्दगोशाखन्तको उपर्कु्त र्णर्ीभत पवहचार् गर््य सवकन्छ। र्सले मखुक्तक्ेत्रको माहात्म्पर् थाईल्र्ाण््डदेखि 
कोररर्ासम्पम ववस्तार गर््य महत्तवपू्ण्य र्ोगदार् द्दर् सक्छ।
 
(ठ) िगूम्यशास्त्रीको भर्भमत् सूचर्ाको स्रोतैः-(ठ) िगूम्यशास्त्रीको भर्भमत् सूचर्ाको स्रोतैः-
 जम्यर् वनैज्ाभर्क कोह्लवोर् जोसेफको अर्सुन्धार्ात्मक लेि पभछ ववश्वका धेरनै वनैज्ाभर्कको ध्र्ार् कृष््णागण््डकी 
प्रस्रव्णमा िर्ो तर अन्र् धम्य प्रचारकलाई रे्पाल प्रवेशमा लगाएको रोकको कार्णले रा्णाशासर्कालसम्पम उर्ीहरूले 
मखुक्तक्ेत्रको अध्र्र्र् अर्सुन्धार् गर््य सकेर्र्।् सातसालको राजर्ीभतक पररवत्यर्पभछ उर्ीहरूको प्रवेश सहज िर्ो र 
१९६० को दशकमा टोर्ी हेगर् लगार्तका धेरनै वनैज्ाभर्कहरूले रे्पालको ियौगोभलक अध्र्र्र् अर्सुन्धार् गरेर फुटकर 
अर्सुन्धार् लेि ववभिन्न जर््यलहरूमा प्रकाशर् गर््य लागे। उर्ीहरूको लामो प्रर्ासपभछ मात्र १९८५ देखि जम्यर्, फ्ान्स, 
इटली, क्र्ार््डा, चीर्, जापार् तथा िारतका िगूि्यशास्त्रीहरूले मखुक्तक्ेत्रको सघर् अर्सुन्धार् गरेर पसु्तक प्रकाशर् 
गर््य लागे (Gradstein et al, 1989; Garzione et al, 2000)। त्र्सपभछ रे्पाली िगूि्य वनैज्ाभर्कहरूले पभर् मखुक्तक्ेत्रको 
िगूि्यको अध्र्र्र् गदा्य शाभलग्रामलाई महत्तवपू्ण्य सूचर्ाको आधार बर्ाए तर शाभलग्रामसँग जोभ्डएको सांस्कृभतक पक्लाई 
समार्ोजर् गर्ने सन्दि्यग्रन्थ पाउर् सकेर्र्।् कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णको रामर्दीधामपभछ देवघाटसम्पम र्दीको वेग कम 
हरु्ाको साथनै र्ागवेली आकार िएकोले र्दीको वेगसँगनै बगेर आएका शाभलग्राम रिमशैः थपु्रदनै जान्छर्।् असददीदेखि 
कोटथरसम्पम र्दीमा िन्दा पािामा धेरनै शाभलग्राम पाइन्छ (Chalise, 2016)। र्ारार््णीको प्रवाह क्ेत्रिन्दा बावहर 
मा्डीको दखक््ण सोमेश्वर पहा्डको फेदीमा प्रर्ाप्त शाभलग्राम पाइन्छ। भतर्ले र्ारार््णीको प्राचीर् माग्य िएको सङ्केत 
गछ्यर्।् स्थलगत अवलोकर्को रिममा भत्रवे्णीको बगरमा पभर् प्रर्ाप्त शाभलग्राम पाइर्ो। र्स्को अथ्य िनैसालोटर्को बाँध 
बन्नुपूव्य शाभलग्रामको प्रवाह हररक्ेत्रसम्पम पगेुको हरु्पुछ्य। जहाँसम्पम शाभलग्रामको प्रवाह िर्ो, त्र्हाँसम्पम रे्पालको सीमा 
ववस्तार िएको भथर्ो। आजसम्पम कृष््णागण््डकीको खशरिागमा केखन्द्रत िएको िगूि्य अर्सुन्धार्लाई रामपरु उपत्र्का, 
मा्डीक्ेत्र, भत्रवे्णीक्ेत्रको अभतररक्त हररक्ेत्रमा ववस्तार गर््य सकेमा िगूि्य ववज्ार्को क्ेत्रमा र्र्ाँ सूचर्ा प्राप्त िएर खचतवर् 
उपत्र्काको उत्पखत्सँगनै शास्त्रमा उल्लेखित गजग्राह र्दु्लाई र्र्ाँ दृटिान्तसवहत व्र्ाख्र्ा हरेु् सम्पिावर्ा देखिएको छ।
 
(्ड) मखुक्तक्ेत्रको परुाताखत्वक महत्वैः-(्ड) मखुक्तक्ेत्रको परुाताखत्वक महत्वैः-
 रामशाहपथमा अवखस्थत परुातत्तव वविागमा जम्यर्को एउटा पररर्ोजर्ाले ्ेडरा र्नै जमाएर मसु्ताङको परुाताखत्तवक 
अर्सुन्धार् गरी प्राचीर् रे्पालका जरर्लमा धारावावहक प्रकाशर् गरेका छर् ् (Ancient Nepal, No. 188/189)। 
उर्ीहरूलाई पछ्ाउँदनै धेरनै रे्पालीले अन्र् धेरनै पूरकलेि प्रकाशर् गरेकाछर्।् उक्त प्रभतवेदर्हरू प्राचीर् मार्वसभ्र्ताको 
प्रभतभर्भधत्व गदकै रे्मरु्ी, मञ्जुश्री, मच्छेन्द्रर्ाथ र गोरिर्ाथकालीर् सभ्र्तासँग साभमप्र्ता राख्न पगु्छर्।् जमु्पली राज्र्कालमा 
प्रर्ोग िएको ×बद्द्रर्ाथो जर्ती, मखुक्तर्ाथो सहार्�×बद्द्रर्ाथो जर्ती, मखुक्तर्ाथो सहार्� िन्ने लालमोहोरमा अवङ्कत ध्रे्र् खचन्तर्ले मसु्ताङको सभ्र्ता, समग्र 
रे्पालको प्राचीर् सभ्र्ताको प्रभतभर्भधत्व गछ्य िन्ने सङ्केत गरेका छर्।् िे्डी तथा चौंरीको घमु्पतीगोठ संस्कृभतको प्रमा्ण 
गफुागफुामा पाइन्छ। र्समारे्मा कृष््णागण््डकी र गण््डकीको गि्यमा ववराजमार् शाभलग्रामले रे्पालको सभ्र्तालाई 
अवहलेसम्पम पभर् प्रभतभर्भधत्व गरेको छ। परुा्णका दृटिान्त वनैज्ाभर्क अर्सुन्धार्मा पभर् प्रमा्णीकर्ण हँदुनै गएका छर्।् 
गण््डकीको संस्कृभत िाभगरथी गङ्गासम्पम ववस्तार िएको प्रमाख्णत गर््य शाभलग्रामको उपलब्धता र्नै प्रर्ाप्त छ। कयौवटल्र्को 
अथ्यशास्त्रमा रे्पालमा बभुर्एका रा्डीपािीलाई ग्ुणस्तरीर् िभर्एको पभर् छ। अब उक्त सूचर्ालाई व्र्ावसावर्क लाि 
भलर् गण््डकी प्रदेश सरकारले पहल गर्ु्यपछ्य। जम्यर् वनैज्ाभर्कहरूले प्रकाशर् गरेको गफुा संस्कृभतलाई अब पर््यटकीर् 
उत्पादर् बर्ाउर् ुपद्यछ।
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(ढ) खचतवर् मा्डीका शाभलग्रामैः-(ढ) खचतवर् मा्डीका शाभलग्रामैः-
 सेर्कालीर् रे्पालको सीमार्ा िाभगरथी र गण््डकको सङ्गमसम्पम फनै भलएको भथर्ो।
 पूव्य वराहक्ेत्रान्तं मखुक्तक्ेत्रान्तमतु्रम।् पखचिमं रुरुक्ेत्रान्तं हररक्ेत्रावधीत्र्वाक्। पूव्य वराहक्ेत्रान्तं मखुक्तक्ेत्रान्तमतु्रम।् पखचिमं रुरुक्ेत्रान्तं हररक्ेत्रावधीत्र्वाक्। (गण््डकी माहात्म्पर्म ्११:२१)
 पभछ राजा प्रतापभसंह शाहको पालामा रे्पालको सीमार्ा सोमेश्वरमा खिखचएर वव.स. १८७७ मा अभिमार् भसंह र 
स्वरूपभसंहको कमाण््डमा सीमा रक्ा गढीको भर्मा्य्ण गररएको भथर्ो िरे्र आधभुर्क रे्पालको इभतहास लेख्दा देवीलाल 
शमा्यले लेख्न ुिएको रहेछ (सापकोटा, २०५४)। सोमेश्वरगढीको स्थलगत अवलोकर् गदा्य देवीलाल शमा्यको कथर्मा 
सत्र्ता देखिन्छ। खशवालर्को िग्र्ावशेष, त्र्हाँ प्रर्ोग गररएका ईट्ाका आकार, पार्ी सञ्र् गर््य बर्ाइएको ढुङ्गाको 
पार्ी िकारी र काभलका मखन्दरको पूव्यतफ्य  बर्ाइएको कुण््डमा राखिएको ढुङ्गामा कुद्दएको सत्लले त्र्हाँ सीमा रक्ाथ्य 
सेर्ाको टुक्डी बस््थ्र्ो र त्र्ो र्ाका तात्कालीर् अवस्थाको प्रमिु र्ाका मध्रे् भथर्ो िन्ने प्रमाख्णत गद्यछ। त्र्ो माग्य 
ते्रता तथा विापरमा पभर् कार्म भथर्ो िन्ने प्रमा्ण जटुाउर् शास्त्रका वचर्हरू र्नै आधार भलर्पुछ्य िरे् र्गु पवहचार् गर््य 
उक्त स्थार्मा उपलब्ध पूराताखत्वक महत्तवका पदाथ्यको काव्यर् ्ेडवटङ गर््य आवश्र्क छ।
 
(्ण) जनैर्शास्त्रमा मखुक्तक्ेत्रैः(्ण) जनैर्शास्त्रमा मखुक्तक्ेत्रैः
 जनैर्शास्त्रमा र्ाभिराजा, ऋषिदेव (आद्दकृषक) र चरिवतमी िरतको र्ाम र्गुान्तकारी सम्ाटको रूपमा भलइन्छ। 
जनैर् संस्कृभतका प्रथम तीथथंकर आद्दर्ाथ उर्नै ऋषिदेव हरु्।् ऋषिका एकसर् दईु सन्तार्हरू मध्रे् ब्ाह्ीको र्ाममा 
भलवपको ववकास िएर लेिर् संस्कृभतको प्रारम्पि िएको हो। उर्लाई ब्ह्ाको छोरी सरश्वती पभर् िभर्न्छ। जनैर् 
महापरुा्ण िाग एकमा (सर् ्२००७) ऋषिदेवलाई ब्ह्ा िरे्र प्रमा्णीकर्ण गर्ने धेरनै दृटिान्त द्दइएको छ। देवघाट 
तीथ्यमाहात्म्पर्मा र्लराज शास्त्रीले कृष््णागण््डकीलाई ठाँउठाँउमा ब्ाह्ी गण््डकी िरे्र पद्परुा्ण र वराहपरुा्णको दृटिान्त 
द्दर् ुिएको छ (शास्त्री, २०६६)। र्ारार््ण क्ेत्रीले मसु्ताङ द्दग्दश्यर्मा पलुह र पलुत्स्र् तपोक्ेत्रको बीचबाट बग्रे् 
सार्ो र्दीलाई ब्ह्पतु्री (ब्ाह्ी) उल्लेि गर्ु्यिर्ो (क्ेत्री,२०४४)। स्थलगत अवलोकर् र स्थार्ीर् जर्तासँग छलफल 
गदा्य पलुहआश्रमको भर्कट कृष््णागण््डकीमा समावहत हरेु् अकदो र्दीमा रघगुङ्गा हरु्पुर्ने आंकलर् िर्ो। गलेश्वरबाबाले 
रघगुङ्गा दोिार्मा रहेको सार्ो कुण््डलाई सरस्वतीकुण््ड मारे्र गार्त्रीमखन्दरको स्थापर्ा गर्ु्यिएको रहेछ। वहमवतिण््ड 
परुा्णअर्सुार दामोदर वहमालको पूव्य पार्ीढलोबाट बग्रे् बढुीगण््डकीको जलदेवीलाई ब्ाह्ी िभर्र्ो। उपरोक्त सबनै 
दृटिान्तलाई प्रमा्णीकर्ण गर्ने आधार शाभलग्राम हरु्।् राजार्ाभिको र्ाम पभर् र्ाभिचरि जस्ता शाभलग्रामचरिसँग 
सम्पबखन्धत िएकोले जनैर् तीथथंकरहरूको मूलस्थार्मा पलुहआश्रम प्रमा्णीकर्ण मात्र र्िई श्रभुतस्मभृतमा सीभमत वेदपरुा्ण 
लेख्न ेप्रारम्पि कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णबाट िएको िन्ने आधार तर्ार हनु्छ। र्ो तक्य लाई जनैर् महासिाले समथ्यर् र्गरेसम्पम 
लोकले मान्र्ता द्दँदनैर्। त्र्सनैले गण््डकी प्रदेश सरकारको पहलमा पलुहआश्रम म्पर्ाग्दीमा जनैर् सम्पमेलर् आर्ोजर्ा गरेर 
र्ो कार््यको औपचाररक थालर्ी गर््य भसफाररस गछछौँ। 

(त) शाभलग्राम संस्कृभतमा ववद्ावाररभधैः- (त) शाभलग्राम संस्कृभतमा ववद्ावाररभधैः- 
 शाभलग्रामको माहात्म्पर् कथर् अबसंस्कृत, वहन्दी र रे्पालीमा सीभमत छनैर्। सर् ्१९९६ मा एस के रामचन्द्र 
रावले अङ्गग्रजेीिाषामा तीर् िण््डका शाभलग्राम कोश (Rao,1996) र सर् ्२००० मा रामचर्ण शमा्यले शाभलग्राम 
परुा्ण प्रकाशर् गरेपभछ शाभलग्राम संस्कृभतलाई ववषर्वस्त ुबर्ाएर ववद्ावाररभध गर्ने रिम पभर् वढेको छ। सर् ्२०१६ 
मा कुलराज चाभलसे र सर् ्२०१८ मा होली वाल्टरले अङ्गग्रजेी माध्र्ममा शाभलग्राम संस्कृभतलाई केन्द्रमा रािेर 
गरेको ववद्ावाररभध त्र्स्को उदाहर्ण हरु्।् ववद्ावाररभधको ववषर्ले जरर्लको भर्भमत् धेरनै अर्सुन्धार्ात्मक लेि 
उत्पादर् गर््य सक्छर्।् भतर्को आधारमा िगूि्य, हराएको तेखत्थस सागर, वहमालर्को उत्पखत्, पार्ीको ववववधता र 
जनैववक ववववधताको अलावा मार्वसंस्कृभत ववकासको िोज अर्सुन्धार् गर्ने महत्तवपू्ण्य थलोको रूपमा श्रीकृष््णागण््डकी 
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प्रस्रव्णको आकष्य्ण ववश्वव्र्ापीकर्ण हुँदनै जारे् सम्पिावर्ा छ। र्स मारे्मा वनैष््णव तथा शनैव समदुार्लाई लक् गरेर 
कभथएका शाभलग्राम सम्पबन्धी दृटिान्त र्र्ाँ पसु्तालाई प्रर्ाप्त हुँदनैर्र्।् त्र्सनैले वोर् तथा जनैर् ववश्वासलाई पभर् समार्ोजर् 
गरेर श्रीकृष््णागण््डकी र शाभलग्रामको परु्व्र्ा्यख्र्ाको भर्तान्त आवश्र्कता देखिएको छ। धाभम्यक सङ्सस्था, गनैरसरकारी 
संस्था तथा स्थार्ीर् पाभलका सरकारहरूले शाभलग्राम सङ्गग्रहालर् स्थापर्ा गर््य तत्परता देिाएको वत्यमार् अवस्थामा 
दखक््ण िारतीर् संस्कृभतले मारे्को शाभलग्राम लक््ण तथा पवहचार् मात्रले सङ्गग्रहालर् प्रर्ोजर्को व्र्ाख्र्ा प्रर्ाप्त हुँदनैर्। 
गण््डकी प्रदेश सरकारले अब शाभलग्राम संस्कृभतको सव्यमान्र् परु्व्र्ा्यख्र्ा गर््य सव्यपक्ीर् सघर् कार््यशालाको आर्ोजर्ा 
तथा प्रदेशस्तरीर् शाभलग्राम सङ्गग्रहालर्सवहतको अर्सुन्धार् केन्द्र स्थापर्ा गर््य वढलो गर््य हुँदनैर्। सन्त समदुार् तथा 
भर्जीक्ेत्रको पहललाई सरकारी सहर्ोग र समथ्यर्ले मात्र र्स्को उद्ेश्र् पू्ण्य हुँदनैर्। ववश्वव्र्ापी ववश्वास आज्यर् गर््य 
सरकारी तथा प्राखज्क सस्थाले र्नै र्स कार््यको रे्ततृ्व गर्ु्यपछ्य। गण््डकी ववश्वववद्ालर् मातहतमा र्स्तो अर्सुन्धार् केन्द्र 
स्थापर्ा गरेमा र्स्तो ववश्वास आज्यर् गर्ने सम्पिावर्ा रहन्छ। 

३.२ स्थलगत अवलोकर्को समीक्ाैः- ३.२ स्थलगत अवलोकर्को समीक्ाैः- 
 गण््डकी प्रदेश सरकारको प्रथम पञ्वषमीर् र्ोजर्ाले पर््यटर्लाई सम्पववृद्को प्रमिु आधार मारे्को छ र सहर्ोगी 
आधारमा प्राकृभतक सयौन्दर््यता र जनैववक ववववधतालाई मूल र सांस्कृभतक ववववधतालाई सहार्क मारे्को छ (प्रर्ीर्ो 
आर्ोग, २०७७)। केही हदमा उपरोक्त पवहचार् ठछीक छ, तर पभर् पू्ण्य र मूत्य छनैर्। गण््डकीको प्रमिु पर््यटकीर् 
आकष्य्ण पोिरा क्ेत्रलाई मारे्र र्ोजर्ा तजु्यमा गदा्य अपू्ण्य हनु्छ। पोिराले वहमाल र वहमालपारीको खजल्ला बेच्र् 
सेवा प्रदार् गरेको हो। आफँनै मा प्रमिु पर््यटकीर् आकष्य्ण होइर्। फुस्यदको सदपुर्ोग गर््य घमु्परे् आन्तररक पर््यटकको 
चापलाई हेरेर गण््डकीको पर््यटर् गरुुर्ोजर्ा बर्ाइएको हकमा र्ोजर्ा अपू्ण्य हरु् सक्छ। मेची महाकालीका रे्पालीले 
पोिरा घमेुर िच्य गदा्य कोटको एउटा िल्तीको पनैसा अका्यमा सारे जस्तनै हो, देशलाई फरक पदकैर्। त्र्सनैले द्दगो पर््यटर् 
र्ोजर्ा तजु्यमा गर््य बाह्य पर््यटकको गन्तव्र् ववश्षे्ण अभर्वार््य हनु्छ। गण््डकीमा आउरे् बाह्य पर््यटकका प्रमिु दईु 
उद्ेश्र् हनु्छर्।् अन्नपू्ण्य पदर्ात्रा वा मखुक्तक्ेत्रको तीथा्यटर्। आजिोभल अन्नपू्ण्य परररिमा, पदर्ात्रािन्दा मखुक्तक्ेत्रको 
तीथा्यटर्मा चाप धेरनै छ। 
 र्स मारे्मा गण््डकीको प्रमिु पर््यटकीर् आकष्य्णमा वहमालपारीको प्राकृभतक दृष्र् र वहमवतिण््ड लगार्तका 
परुा्णवख्ण्यत शालग्रामी श्रीकृष््णागण््डकी र मखुक्तक्ेत्र माहात्म्पर्लाई मान्नुपछ्य। र्हाँ मखुक्तर्ाथ वा मखुक्तर्ारार््णको स्थार्मा 
मखुक्तक्ेत्रको र्ाम उद्ेश्र्मूलक प्रर्ोग िएको छ। वकर्िरे् मखुक्तक्ेत्रको पररचर् हररहरात्मक माहात्म्पर्मा सीभमत 
रहँदनैर्। गरुु पद्सम्पिवले भतब्बत र्ात्राको रिममा प्रर्ोग गर्ु्यिएको माग्यमा स्थावपत ऐभतहाभसक गमु्पबा र भसन्मोको 
आतङ्कबाट द्दर्िुएको मखुक्त र जनैर्सम्पप्रदार्का प्रथम तीथ्यङ्कर ऋषि तथा प्रथम चरिवतमी सम्ाट िरतको देहमखुक्तको 
अन्तरसम्पबन्ध पभर् मखुक्तक्ेत्रसँग गाँभसएको छ। वहन्दशुास्त्रमा जस्तो बोर्, बयौद् र जनैर्शास्त्रमा मखुक्तक्ेत्रको भलखित 
माहात्म्पर् प्रर्ाप्त छनैर्। भतब्बती र पाल्ही िाषामा सव्यसाधार्ण जर्ताको पहुँच कम िएकोले सीभमत िएका माहात्म्पर् 
पढरे् र बझु्रे्को संख्र्ा पभर् कम छ। जनैर्शास्त्रहरूको संख्र्ाका कमी छनैर्। तर भतर्ीहरूले रे्पालका तीथ्यहरूलाई 
धेरनै महत्तव द्दएका छनैर्र्।् भलखित माहात्म्पर्को अिाव हुँदनैमा िगूोल पररवत्यर् हुँदनैर्। वहमवत्िण््डमा उपलब्ध र्ावत 
ियौभतक प्रमा्णहरूले स्थार् ववशेष माहात्म्पर्को स्वर्म ्प्रकाश गर््य सक्छर् ्िरे् त्र्हाँ भलखित माहात्म्पर्को आवश्र्कता 
पदकैर्। कृष््णागण््डकीको गि्यक्ेत्रमा उपलब्ध शाभलग्राम अवशेषले र्स क्ेत्रको माहात्म्पर् प्राकृभतक िाषामा लेिेको छ। 
र्स्लाई थप माहात्म्पर्को आवश्र्कता पदकैर्। स्वर्म ्प्रकाश माहात्म्पर्मा भलवप तथा िाषाको आवश्र्कता रहँदनैर्। 
 परमात्माको माहात्म्पर् व्र्ाख्र्ा गर््य ववश्वका कुर्नै िाषामा पभर् पू्ण्य सामथ्यता हुँदनैर्। मार्व सजृर्ाको िाषा र 
व्र्ाकर्ण भर्खचित कालिण््ड पभछ पररवत्यर् हनु्छर्।् पयौराख्णककालमा एक अथ्य लाग्रे् िाषालाई अवहलेको समाजले अककै  
अथ्यमा बझु्छ। त्र्समाभथ सावहत्र्को लाभलत्र् चढेको िाषामा त्र्स्तो जोखिम अत्र्भधक हनु्छ। त्र्सनैले वत्यमार् 

तनहुँ ढोरफिर्दी स्थित नयाँ मुस्ताङको गुम्वामा कोरिएको भित्त्तेशास्त्र,
 तस्विरः कुलराज चालिसे
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चलर्चल्तीको िाषामा लेखिएका तीथ्यमाहात्म्पर्को 
िाषाटीकाले शास्त्रको सही व्र्ाख्र्ा गर््य प्रर्ाप्त र्हरु् 
सक्छर्।् त्र्हाँ िाषागत प्रदूष्णको प्रवेश हनु्छ। 
त्र्समाभथ तीथ्यव्र्ापार प्रर्ोजर्को भर्भमत् ववस्ताररत 
शास्त्रका िाषाटीकाको प्रदूष्णस्तर कल्पर्ािन्दा बढी 
हरु्सक्छ। र्स मारे्मा शाभलग्राम चरिभलवपमा लेखिएको 
कृष््णागण््डकी प्रस्रव्ण आफैँ मा वेद हो। साङ्केभतक पद्मा 
बहअुथ्य लाग्रे् िाषा प्रर्ोग िएकोले वेदपरुा्णलाई सहज 
तररकामा बझु्र् सवकदनैर्। त्र्सनैले िाषाटीकामा 
×शतकोवटप्रववस्तरम�् जस्ता शब्द प्रर्ोग गरेर दोषभर्वार्ण 
गररएको हनु्छ। र्स्लाई पढ्र् र बझु्र् गहर् अर्सुन्धार् 
र सघर् ध्र्ार्को आवश्र्कता हनु्छ। चलर्चल्तीका 
भलवप र िाषामा िएका व्र्ाख्र्ा अपू्ण्य हरु् सक्छर्।् 
परोक्वादात्मक वाक्र् प्रर्ोग िएका शास्त्रलाई (िागवत 
महापरुा्ण ११:३:४४) त्र्स्ता िाषाटीकाको अथ्यवादमा 
व्र्ाख्र्ा गदा्य अर्थ्य लाग्रे् जोखिम हनु्छ। 
 शाभलग्रामको उत्पखत् सन्दि्यमा श्रीस्वस्थार्ी 
व्रतकथामा उल्लेखित वनृ्दा र जालन्धरको दृटिान्त त्र्स्तनै 
उदाहर्ण हो। अर्थ्यमा पभर् अहङ्कार गर्ने मूि्य पखण््डत (िागवत महापरुा्ण ११:५:६) त्र्स्तो जोखिमको कारक हनु्छर्।् 
परुा्णहरूमा उल्लेखित कृष््णागण््डकी र शाभलग्रामको हकमा पभर् उपासकहरूको स्तरअर्सुार उत्प्ररे्ण गर्ने उद्ेश्र्ले 
परोक्वादात्मक वाक्र्सवहत परुा्ण अर्सुार दृटिान्तहरू फरक िएकाछर्।् माभथ प्रस्ताववत शाभलग्राम अर्सुन्धार्को कार््य 
फरक फरक दृटिान्तहरूको ववश्षे्ण गरेर साझा दृटिान्त बर्ाउर् केखन्द्रत हरु्पुछ्य। शाभलग्रामको उत्पखत् दृटिान्तमा र्नै 
ववववधता िएकोले माहात्म्पर्हरूमा उल्लेखित शाभलग्रामको लक््ण पवहचार्मा भ्रम हरु् ुस्विाववक हनु्छ। त्र्स्तो दवुवधा 
कु्डलेुफेदी लगार्तका शाभलग्राम सङ्गग्रहालर्हरूमा स्पटि प्रदश्यर् िएको छ। 

(क) गमु्पबाशास्त्र   (क) गमु्पबाशास्त्र   
 प्रार् हरेक धम्यसम्पप्रदार्को शास्त्रहरू गढु रहश्र्ले िररएको हनु्छ। त्र्सनैको बलमा शास्त्रहरू कालजर्ी हनु्छर्।् 
भतर्मा ×शतकोवटप्रववस्तरम�् जस्ता शब्द प्रर्ोग िएको हनु्छ। अथा्यत ्अरे्क वाक्र्हरू प्रर्ोग गदा्य पभर् शास्त्रको 
व्र्ाख्र्ा पू्ण्य हुँदनैर्र्।् Picture speak louder than words िरे्जस्तनै गमु्पबामा बर्ाइएका खचत्रहरूले र्ही िाव बोकेका 
हनु्छर्।् त्र्स्ता खचत्रको व्र्ाख्र्ा गर््य हजार शब्द पभर् प्रर्ाप्त हुँदनैर्र्।् अकदो तफ्य  शब्दमा िाषा प्रदूष्णको प्रवेश 
हरु्सक्छ। तर गमु्पबाको भित्ामा खचभत्रत शास्त्रमा त्र्स्तो प्रदूष्णको जोखिम कम हनु्छ। त्र्समाभथ गमु्पबाखचत्र बर्ाउर् 
ववशेष पदाथ्यको प्रर्ोग हनु्छ। त्र्सनैले त्र्स्ता गमु्पबाखचत्र हजारौं वष्य पभर् उस्तनै हनु्छर्।् ववशेष प्रखशक््ण प्राप्त लामाले 
मात्र त्र्स्तो खचत्र कोर््य सक्छर्।् त्र्स्तो खचत्रको पात्र अर्सुार व्र्ाख्र्ा गर्ने क्मता र अभधकार पभर् लामालाई मात्र प्राप्त 
हनु्छ। तीर् वष्य, तीर् मवहर्ा, तीर् द्दर् वा सोिन्दा बढी समर् सघर् साधर्ा गरेका लामाले मात्र त्र्स्ता खचत्रहरूको 
सववस्तार व्र्ाख्र्ा गर््य सक्छर्।् 
 मसु्ताङ गरुुपद्सम्पिवको माग्यमा धेरनै प्राचीर् गमु्पबाहरू छर्।् मसु्ताङको गमु्पबा भर्मा्य्ण र्हुँदा भतब्बतका गमु्पबा 
बन्न र्सकेको वकम्पबदन्ती अवहले पभर् जर्जर्को ववश्वासमा छ। त्र्हाँका गमु्पबाखचत्र गरुु पद्सम्पिवको सघर् भर्दनेशर्मा 

तर्हुँ ढोरवफददी खस्थत र्र्ाँ मसु्ताङको गमु्पवामा कोररएको भित्ते्शास्त्र,

तखस्वरैः कुलराज चाभलसे
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लद्ाि तथा हमु्पलाका लामाहरूले कोरेका ववश्वास गररन्छ। त्र्सनैले त्र्हाँका गमु्पबाखचत्रको अध्र्र्र् गर््य धेरनै ववदेशीहरू 
मवहर्ौंमवहर्ा भबताउँछर्।् भतर्ीहरू गमु्पबाखचत्रिन्दा धेरनै गमु्पबाशास्त्र हरु्।् भतर्ीहरूले ववश्वसम्पपदामा सूचीकृत हरेु् 
सामथ्यता राख्छर्।् 

(ि) गफुाबस्ती (ि) गफुाबस्ती 
 मसु्ताङका गफुामा बरे्का गमु्पबा र 
गफुाभित्रको बस्ती प्राचीर् सभ्र्ताको अकदो 
र्मूर्ा उदाहर्ण हरु्।् त्र्हाँका गमु्पबा, छोतनेर्, 
मारे्का अभतररक्त गफुाहरू पभर् ववश्वसम्पपदामा 
सूचीकृत हरेु् क्मता राख्छर्।् र्स कार््यको 
पहल सर् ् २००८ बाट र्नै सरुू िएको िएता 
पभर् हाम्ो आफ्र्नै वढलाससु्तीले हालसम्पम सम्पपन्न 
हरु् सकेको छनैर्। परुाताखत्तवक महत्तवका उक्त 
सम्पपदाहरू उपर धारावावहक अर्सुन्धार् िएका 
छर्।् आजपभर् मसु्ताङ भ्रम्णमा जारे् धेरनै पखचिमा 
पर््यटकहरूको लपु्त उद्ेश्र् त्र्हाँका सम्पपदा र 
जर्जीवर्को अर्सुन्धार् रहेको हनु्छ। कखत्ले 
त्र्स्तो अर्सुन्धार्मा राजर्ीभतक ष्डर्न्त्र आंकलर् 
गरेका हरु् पभर् सक्छर्।् ववभिन्न राजदतुावासहरूले 
गफुा उत्िर्र् र प्राचीर् गमु्पबा खज्णदोद्ारमा देिाएको चािले त्र्स्तो अर्मुार् गर््य प्ररेरत गरेको हरु्सक्छ। तर त्र्स्तो 
अर्सुन्धार्मा शनैखक्क उन्नर्र् तथा व्र्खक्तगत चाि र्नै बढी हरु्पुछ्य। सम्पपखत् सदु्ीकर्ण र पारदखश्यताको कार्णले गदा्य 
खशक््ण संस्था तथा भर्जीक्ेत्रको लगार्ी भर्र्मर् गर््य पभर् राजदतुावासको संलग्र्ता हरु् अभर्वार््य जस्तनै हनु्छ। त्र्सनैले 
गमु्पबा खज्णदोविारमा वा थप आवश्र्क संरचर्ा भर्मा्य्णमा अमकु राजदतुावासको संलग्र्ता हुँदनैमा राजर्ीभतक दृवटिको्ण 
राख्न ुउखचत र्हरु् सक्छ। त्र्स्ता समस्र्ाको समाधार् कुटर्ीभतक वाता्यबाट र्नै पारदशमी बर्ाउर् सवकन्छ। राजर्ीभतक 
सङ्की्ण्यताको कार्णले कृष््णागण््डकी क्ेत्रमा जर्ता-जर्ता वा समदुार्-समदुार् स्तरको सहकार््यलाई भर्रुत्सावहत गर््य 
हुँदनैर्। 

(ग) र्दी उकास समस्र्ा(ग) र्दी उकास समस्र्ा
 वहमालपारीको खजल्ला िएकोले मसु्ताङ रे्पालको सबनैिन्दा कम पार्ी पर्ने खजल्ला हो। त्र्सनैले छोसेरको मयौसम 
ववज्ार् स्टेसर् रे्पालको भर्भमत् मात्र र्िएर जलवार् ुपररवत्यर्को प्रत्र्क् प्रिाव अर्सुन्धार् गर्ने समस्त ववश्वको भर्भमत् 
आकष्य्णको केन्द्र हो। रे्पालको सबनैिन्दा बढी पार्ी पर्ने कास्कीको लमु्पले र कम पार्ी पर्ने छोसेरको वषा्य वहमाली 
क्ेत्रमा जलवार् ुपररवत्यर्को प्रिाव अध्र्र्र् गर्ने थलो हो। वहमवतिण््डमा पर्ा्यको साथनै कम वषा्यको कार्णले मसु्ताङको 
िधूरातल कमजोर छ। हालका वष्यमा मर्सरु्ी वार्लेु वहमालर्लाई र्ाघेर वहमालपारीका खजल्लामा पभर् प्रिाव जमाउर् 
लागेको लक््ण देखिएको छ। वव.स. २०४१ र २०४४ सालमा छोसेर तथा छोर्पुमा आएको आकखस्मक बाढीले 
जलवार् ुप्रलर्को सङ्केत धेरनै पवहला र्नै द्दएका भथए। क्र्ोटो सम्पमेलर् अगाभ्ड र्नै छोसेरका बाढी पीभ्डतलाई तर्हुँको 
र्र्ाँ मसु्ताङमा बसाइ सराइ गराउर् हामी बाध्र् िएका भथर्ौं। हामीले उक्त बाढीहरूको प्रकृभत अध्र्र्र् गरेर्ौं,ं क्र्ोटो 
सम्पमेलर्मा प्रथम गवाही द्दर् सकेर्ौंं। 

छोसेरको गफुावस्ती, तखश्वरैः कुलराज चाभलसे
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 छोसेरमा हाल सेवारत प्राववभधकको अर्सुार 
उक्त बाढी ि ुईँ फुटेर प्रकट िएको भथर्ो। मसु्ताङ 
अब त्र्स्ता बाढीको तीव्र जोखिममा छ। चनैलेदेखि 
लेतेसम्पम कालीगण््डकी उकाभसँदनै आएको छ। 
वकर्ारका बस्तीहरू र्दीकटार्को जोखिममा छर्।् 
तटबन्धलाई हामीले जोखिम व्र्वस्थापर्को उपार् 
सोचेका छयौ। तर गेग्रार्सवहतको र्दी उकास 
समस्र्ाको स्थार्ी समाधार् तटबन्धको सहारामा 
मात्र हरु् सक्दनैर्। त्र्हाँको िगूोलमा राजमाग्य 
भर्मा्य्णमा िएको प्रहार माभथ वषा्यको मात्रा बढ्दनै 
छ। गण््डकीमा चारनै भतरबाट गेग्रार् थवपदँनै छ। 
पाण््डािोलाको जस्तो सङ्केत अन्र् धेरनै िोलामा 
देिा पदकैछर्।् कृष््णागण््डकीको क्मतािन्दा धेरनै 
गेग्रार् र्दीको वपधँमा थवुप्रदँा र्दीले माग्य पररवत्यर् 
गर्ने जोखिम बढेको छ। लेतेदेखि घाँसासम्पमको 
पवहरोको प्रकृभत हेदा्य कालीगण््डकीमा मेलम्पची 
प्रकृभतको आकखस्मक बाढीको जोखिम उखत्कनै  देखिन्छ। त्र्समाभथ राजमाग्य भर्मा्य्णको दयौरार् उत्पन्न गेग्रार् र्दीमा र्नै 
फाभलएको छ। काभ्रभेिरको पहराबाट पार्ी चवुहएको छ। रुप्से छहराको स्वरूप र्नै बदभलएको छ। र्सले म्पर्ाग्दी, 
बागलङु, पव्यतमा र्दी वकर्ारको बस्तीलाई मात्र र्िई कालीगण््डकी जलाशर्को सतह पभर् उकाभसँदनै छ। 
 र्ो समस्र्ाको स्थार्ी समाधार् र्दीजन्र् उत्िर्र्लाई भर्र्न्त्र्ण गरेर हुँदनैर्, र् त तटबन्ध भर्मा्य्णले द्दर् सक्छ। 
कृष््णागण््डकीको हकमा हामीले र्दीको गि्यबाट भगट्ीबालवुा उत्िर्र् गरेर र्दीलाई घासासम्पमको माग्य भर्धा्यररत गर््य 
सकेर्ौंं िरे् अन्धगल्छछीक्ेत्रको प्राकृभतकबाँध (िीमबाँध) फुटेर भत्रवे्णीसम्पमका गण््डकीको गि्यक्ेत्र च्र्ापेर भर्मा्य्ण िएका 
आश्रम र बस्तीमा आकखस्मक बाढीको जोखिम आउर् सक्छ। र्दीमाग्य व्र्वस्थापर्को िच्यिन्दा आकखस्मक बाढीले 
गर्ने जर्धर्को क्भत कनै र्ौंग्ुणा बढी हरु्सक्छ। त्र्सनैले सम्पिाववत जोखिमको आकँलर् गरेर आवश्र्कताअर्सुार बस्ती 
स्थार्ान्तर्णसम्पमको र्ोजर्ा तत्कालनै तजु्यमा गर््य आवश्र्क छ। 
 एकाभतर अन्धगल्छछी फुटेर मेलम्पची प्रकृभतको गेग्रार्सवहतको बाढी आउर् सक्रे् जोखिम देखिएको छ िरे् 
तातोपार्ी उप्रान्त र्दीको गि्यक्ेत्र च्र्ापेर िवर् भर्मा्य्ण गरेको पभर् देखिन्छ। र्दी वकर्ारको बस्तीको अलावा थपु्रनै 
जलववद्तु पररर्ोजर्ामा ठूलो रकम लगार्ी गरेका छौं। र्दीले छो्ेडको जग्गा (िस्ती) िएकोले कभतपर् स्थार्मा 
वदृ्ाआश्रम तथा गरुुकूलको भर्मा्य्ण पभर् िएको छ। आकखस्मक बाढीको उच्च जोखिम िएको त्र्स्तो स्थार्मा वदृ्वदृ्ा 
र बालबच्चालाई आवास द्दर् ुउखचत हुँदनैर्। परुार्ो बस्ती, आश्रम तथा गरुुकूललाई तरुुन्त स्थार्ान्तर्ण गर््य कद्ठर् िए 
पभर् प्रर्ास त्र्ाग्र् भमल्दनैर्, र्र्ाँ बन्न द्दर्हुुँदनैर्। त्र्सनैले जोखिमर्कु्त क्ेत्रमा हरेु् र्वभर्मा्य्णलाई भर्रुत्सावहत गर्कैपछ्य। 
आकखस्मक बाढीको चेतावर्ीका वावजदु मिु्यतावस र्दीको गि्य च्र्ापेर िवर् भर्मा्य्ण गर्नेलाई जे गरेपभर् जेष्ठर्ागररक 
र बालबच्चाको संरक््ण गर््य सरकार सचेत हरु्नैपछ्य। 

(घ) अन्नक्ेत्रको परु्व्र्ा्यख्र्ा (घ) अन्नक्ेत्रको परु्व्र्ा्यख्र्ा 
 दामोदरकुण््डको तीथ्यर्ात्रीलाई अन्नक्ेत्रको जोहो भमलाउर् स्थापर्ा िएको दार्ाको प्राचीर् खशवालर् र्ातार्ात 
सवुवधाको कार्णले गदा्य केही ओझेलमा पर््य गएको छ। दार्ा र्ामाकर्ण हरु्को पभछ बग्दनै आएको वकलो र 

थासाङ् गापा मसु्ताङ् खस्थत लेतेको पवहरो 
तखश्वरैः कुलराज चाभलसे
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दाम्पलोसवहतको गाईलाई अन्नदार् गर्ने स्थार् िएकोले िन्ने छ। जर्ववश्वास आज्यर् गर््य खशवालर्मा परुार्ो वकलो राखिएको 
छ। र्ातार्ात सवुवधाको कार्णले तराईको अन्न उत्री सीमासम्पम जारे् हालको अवस्थामा दार्ामा अन्न सङ्कलर् हरु् 
छा्ेडको छ। अब हामीले त्र्ो खशवालर्लाई अन्नदार्को भर्भमत् र्िएर अन्न उत्पादर्को प्रववभध प्रसारको केन्द्र बर्ाउर् 
बढी उपर्कु्त हनु्छ। साववकमा मसु्ताङ र पव्यत राज्र्को िंसारसमेत रहेको र्ो क्ेत्रले िगूोलको वविाजर् गछ्य। वषा्यको 
मात्रा त्र्हीबँाट घट्र् सरुू गछ्य। वषा्य अन्न उत्पादर्को प्राथभमक आवश्र्कता हो। वहमालीक्ेत्रको वषा्यले अमतृतलु्र् 
अन्न उत्पादर् हनु्छ। आजिोभल माटोरवहत अन्न उत्पादर्को प्रववभध ववकास िएको छ। उक्त प्रववभध िेतीर्ोग्र् जभमर् 
कम िएको उपल्लो मसु्ताङको भर्भमत् अत्र्न्त लािकारी भसद् हरु्सक्छ। उक्तक्ेत्रमा वषनेर्ी अर्दुार्मा िाद्आपूभत्य 
गर््य िन्दा एकपटक संरचर्ा भर्मा्य्णमा अर्दुार् द्दएर अन्न उत्पादर्को प्रववभध द्दर् ुद्दगो उपार् भसद् हनु्छ। अन्नक्ेत्र 
अथवा जलवार् ुववज्ार् र अन्न (दार्ा) ववज्ार्को खशक्ा केन्द्रको रूपमा दार्ा खशवालर् क्ेत्रको उपर्ोग गर््य सम्पिावर्ा 
देखिर्ो। त्र्सको साथनै मसु्ताङको जलवार् ुतथा तीथ्यर्ात्रीले अपर्ाउर् ुपर्ने सावधार्ीको सूचर्ा केन्द्र स्थापर्ा गर्ने र्ो 
उपर्कु्त स्थार् पभर् हो। 

(ङ) पलुह पलुत्स्र्क्ेत्र(ङ) पलुह पलुत्स्र्क्ेत्र
 मखुक्तक्ेत्रको जग पलुह पलुत्स्र्को माहात्म्पर् हो। शतशङृ्गी गोवध्यर्को माहात्म्पर् पलुत्स्र्सँग गाँभसएको छ। 
पव्यतीर् वातावर्णको अर्ौंपचाररक खशक्ा सम्पप्रषे्ण गर््य र्ो क्ेत्रको सम्पवध्यर्ले महत्तव राख्दछ। कालाञ्जरलेकदेखि 
गलेश्वरक्ेत्रसम्पमको एकीकृत गरुु र्ोजर्ा तजु्यमा गरेर र्ो क्ेत्रलाई ववश्वस्तरीर् अवलोकर् क्ेत्रको रूपमा ववकास गर््य 
सवकरे्मा स्वार्त् तररकाले सम्पपन्न िएका र कार्ा्यन्वर्र् हुँदनै गरेका टुरेि र्ोजर्ाहरूले ववगार्ने जोखिम देखिर्ो । प्राचीर् 
पलुहाश्रम खशला ओझेलमा पर्ने गरेर बरे्को र्र्ाँ खशवालर् त्र्स्को उदाहर्ण हो। बेर्ी र्गरपाभलकाले प्रस्ताव गरेको 
राव्ण बगैँचाको िाका पभर् स्पटि छनैर्। र्ो क्ेत्रको ववकासमा जनैर्धम्यका प्रवत्यक ऋषिदेव, प्रथम चरिवतमी सम्ाट 
िरत र ऋषिपतु्री ब्ाह्ीको अखस्तत्व पभर् झखल्कर् आवश्र्क देखिर्ो। प्रदेश सरकारको पहलमा गलेश्वरमा जनैर् सन्त 
सम्पमेलर्को आर्ोजर्ा गर््य सवकएमा र्ो उद्ेश्र् प्राप्त गर््य सम्पिव हनु्छ। 

(च) शाभलग्राम सङ्गग्रहालर् एवम ्अर्सुन्धार् केन्द्र(च) शाभलग्राम सङ्गग्रहालर् एवम ्अर्सुन्धार् केन्द्र
 कृष््णागण््डकी प्रस्रव्ण स्वर्म ्र्नै शाभलग्रामको प्राकृभतक सङ्गग्रहालर् हो। त्र्हाँ Ex-situ िन्दा In-situ सङ्गग्रहालर्ले 
शोिा द्दन्छ। अवहले स्थावपत सङ्गग्रहालर् Ex-situ भसद्ान्तमा स्थावपत छर्।् प्रस्रव्णको िगूोल र िगूि्य अर्सुन्धार् 
गर््य शाभलग्रामलाई र्थास्थार्मा र र्थाखस्थभतमा संरक््णको आवश्र्कता पर्ने िएकोले अब बन्ने सङ्गग्रहालर् In-situ 
भसद्ान्त अपर्ाउर् सकेमा अन्तरा्यव्रिर् स्तरको सङ्गग्रहालर् हरु् सक्रे् भथर्ो। र्ो भसद्ान्तको र्मूर्ा गलेश्वरको ववशाल 
खशलामा देख्न सवकन्छ। प्रदेश सरकार तत्पर िएमा र्रेु्स्को लगार्तका जलवार् ुपररवत्यर् तथा अर्कूुलर् तथा जनैववक 
ववववधताको क्ेत्रमा सकृर् अन्तरा्यव्रिर् संस्थाहरूले लागतमा सहिाभगता जर्ाउर् सक्छर्।् कोप १६ले भर्धा्यर्ण गरेको 
जलवार् ुअर्कूुलर्मा वषनेर्ी १०० ववभलर्र् ्डलर लगार्ी गर्ने प्रभतवद्ताले र्स्तो अर्सुन्धार्मा लगार्ी गर्ने सम्पिावर्ा 
प्रवल हनु्छ। गण््डकी ववश्वववद्ालर् माफ्य त ्समग्र प्रस्रव्णलाई प्राकृभतक सङ्गग्रहालर्मा ववकास गरेर संर्कु्त अर्सुन्धार् 
गर्ने वातावर्ण भमलेमा र्ो उद्ेश्र्मा ववदेशमा ख्र्ाभत कमाएका ववश्वववद्ालर् तथा अर्सुन्धार् प्रभतष्ठार्ले सहकार््य गर््य 
सक्छर्।् र्समा बहरुाव्रिर् कम्पपर्ीहरूले ववश्वववद्ालर् माफ्य त ्लगार्ी गर््य सक्दछर्।् गण््डकी ववश्वववद्ालर्ले प्रस्ताववत 
अर्सुन्धार्लाई प्राथभमकताको साथमा लाग ुगर््य दह्ो भसफाररस गद्यछौं। 
 आध्र्ाखत्मक पर््यटर् प्रवद््यर्मा िजर् वकत्यर्को महत्तवपू्ण्य िभूमका हनु्छ। वहजोआज र्ो पेसा सामाखजक िन्दा 
धेरनै व्र्ावसावर्क िएको छ। भर्जीक्ेत्रका प्रखशक््ण केन्द्रहरूले र्ो ववधालाई व्र्ावसावर्क बर्ाएका पभर् छर्।् गण््डकी 
ववश्वववद्ालर्ले र्ो ववधाको औपचाररक खशक्ा प्रारम्पि गरेमा स्वरोजगारी प्रवद््यर् हरु् सक््थ्र्ो। र्सले कृष््णागण््डकी 



श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८– – 2626 – –

प्रस्रव्णका मखन्दर तथा गमु्पबाहरूको आकष्य्ण बढर् सक््थ्र्ो। िारतीर् प्राचीर् मखन्दर तथा तीथ्यस्थलहरूको मवहमा िजर् 
वकत्यर्ले र्नै बढाएको र्हाँ िलु्र् हुँदनैर्। कभलर्गुको भर्भमत् िगवत ्र्ाम ्संवकत्यर् ्र्नै धमा्यचर्णको सहज माग्य िएको 
व्र्होरा शास्त्रहरूको कथर् िएकोले प्रस्रव्णका कुर्नै ववद्ालर्बाट िखक्तसवङ्गत ववधामा औपचाररक खशक्ा परीक््ण गर््य 
भसफाररस गद्यछौं। 
 शाभलग्राम सङ्गग्रहालर्को अवलोकर् गर्नेमा आध्र्ाखत्मक िन्दा धेरनै िगूोल र ववज्ार्का ववद्ाथमी हनु्छर्।् परुा्णमा 
व्ण्यर् िएका शाभलग्राम लक््णको स्थलगत अवलोकर् गरेर भर्रूप्ण गर््य ववज्ार्का ववद्ाथमीलाई कद्ठर् हनु्छ। 
उर्ीहरूको अपेक्ा आध्र्ाखत्मकिन्दा िगूि्य ववज्ार्मा धेरनै हनु्छ। शाभलग्रामको अखस्तत्व पाँच करो्ड वष्यिन्दा परुार्ो 
माभर्एको र वहमालर्को उत्पखत् अध्र्र्र् गर््य शाभलग्रामलाई ववशेष आधार बर्ाइएको अवस्थामा व्र्ाख्र्ा पभर् सोही 
अर्सुार हरु्पुछ्य । तर हाम्ा शाभलग्राम सङ्गग्रहालर्हरूले ववज्ार्को त्र्ो पाटोलाई समेट्र् सकेका छनैर्र्।् सर् ्१९९६ 
मा कल्पतरु ररसच्य अका्ेडमी बैंगलोरले प्रकाशर् गरेको एस.के. रामचन्द्रर् रावको सखचत्र कृभत, शाभलग्राम कोषले 
शाभलग्रामको लक््ण पवहचार् गर््य ठूलो सहर्ोग गरेको छ। त्र्ो प्रकाशर् पभर् ववज्ार्का ववद्ाथमीलाई प्रर्ाप्त छनैर्। अब 
हामीले त्र्सलाई पू्ण्यता द्दर् आवश्र्क छ। 
 शाभलग्राम मार्व भर्भम्यत मूभत्य होइर्र्।् त्र्सनैले हरेक शाभलग्राम एक आपसमा भिन्न हनु्छर्,् एकसँग अकदो 
भमल्दनैर्र् ्। र्स भसद्ान्तमा शाभलग्रामको लक््ण वववेचर्ा कुर्नै अवतारमा सीभमत गर््य भमल्दनैर्। कँु्डलेुको सङ्गग्रहालर्मा 
राखिएका शाभलग्रामको र्ामाकर्ण अवतार भसद्ान्तमा गर्ने प्रर्ास िएको छ। अमकु अवतारको कुर् लीलाकथासँग 
उक्त शाभलग्रामको लक््ण भमलार् गर्ने िन्ने दवुवधा अन्त गर््य िरे् सङ्गग्रहालर् सक्म िएको छनैर्। अन्र् सङ्गग्रहालर्ले 
कँु्डलेुको जभत प्रर्ास गर््य सकेको पभर् छनैर्। र्र्ाँ बन्ने सग्रहालर्मा प्रदेश सरकार आफनै ले शाभलग्रामको वगमीकर्ण गर्ने 
पहल गर्ु्यपछ्य। 

(छ) कुवा, चयौतारी र बगैँचा(छ) कुवा, चयौतारी र बगैँचा
 बागलङु, पव्यत, स्र्ाङ्गजा, तर्हुँ तथा र्वलपरुको 
कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णमा ऐभतहाभसक चयौतारी, आपका 
बगैँचा र पार्ीको कुवा अर्सुारको स्थार् ववशेषको 
र्ामाकर्ण िएको अवहले पभर् देख्न सवकन्छ। 
िारे्पार्ीको ववकल्प पचिात ्कुवाहरू हराएका छर् ्िरे् 
बाटो भर्मा्य्णको रिममा धेरनै चयौतारी र्टि िएको पभर् छ। 
परुार्ा बगैँचामा साव्यजभर्क िवर् तथा ववद्ालर् बरे्र 
आकारमा सार्ो िएको पभर् पाइएको छ। मालङु्गामा 
भर्मा्य्णाधीर् अस्पताल र्स्को ज्वलन्त उदाहर्ण हो। 
कुवा, चयौतारी तथा बगैँचाहरू पणु्र्लािको लक्मा 
स्थापर्ा िएका िएपभर् पद्परुा्णका सन्देश अध्र्र्र् 
गदा्य जलवार् ु अर्कूुलर्मा जर्ताको स्वलगार्ी प्ररेरत 
गर््य ववज्ार् पक्लाई लपु्त रािेर पाप र पणु्र्को दृटिान्त 
द्दइएको पाइन्छ। 
 जलवार् ु पररवत्यर् तथा अर्कूुलर् हाल ववश्वको 
चासोको ववषर् िएको र हामीले ववभिन्न सम्पमेलर्मा र्ो 
ववषर्लाई प्राथभमकताको साथमा उठाएका छौं। तर 

ववशाल चरिखशला माभथ बरे्को गलेश्वर खशवालर्,
तखस्वरैः कुलराज चाभलसे
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हामीले र्स क्ेत्रमा स्वलगार्ी कभत गरेका छौं िरे्र दावी गर््य सकेका छनैर्ौंं। परुार्ा चयौतारी र आपँका बगैँचाको 
अभिलेि अध्र्ावभधक गरेर मूल्र्ाङ्कर् गरेको िए उक्त सम्पमेलर्हरूमा हामीले चारपाँच सर् वष्य अगाभ्डदेखि र्नै स्वलगार्ी 
गरेको प्रमा्ण प्रस्ततु गर््य सक्रे् भथर्ौं। गण््डकी माहात्म्पर्म ्४:५९ मा उल्लेखित ×दारं् देवालरं् रामपरेु च वकृ्वाटीकाम�् 
जस्ता शास्त्रवचर्को आधारमा हामी सत्रौं शताब्दी अगाभ्डदेखि र्नै जलवार् ुपररवत्यर् तथा अर्कूुलर्मा सचेत रहेको दावी 
गर््य सक््थ्र्यौ। धेरनै चयौतारी र बगैँचा र्टि हुँदा पभर् गण््डकी प्रस्रव्णमा अझनैपभर् परुार्ा चयौतारी र बगैँचा बाँकी छर्।् 
स्डकका दार्ाँबार्ाँ र्र्ाँ चयौतारी हकुकँ दनै छर्।् प्रदेश तथा स्थार्ीर् सरकारले पहल गरेमा अवहले पभर् जर्ताहरू चयौतारी 
तथा बगैँचामा लगार्ी गर््य तत्पर देखिन्छर्।् र्ो कार््य गदा्य हामीले जलवार् ुपररवत्यर्का अन्तरा्यव्रिर् सम्पमेलर्मा सगयौरव 
त्थ्र् प्रस्ततु गर््य सक्रे् भथर्ौं। जर्स्तरमा र्ो भसद्ान्तको प्रर्ोग सरुू िएको छ। तीर् तहका सरकारले र्ो भसद्ान्तलाई 
आत्मसाथ गरेमा र्भतजामूलक परर्णाम देिाउर् सवकन्छ। 
 प्रदेश सरकारले चयौतारी, बगैँचा, पोिरी तथा ऐभतहाभसक कुवाको अभिलेि अध्र्ावभधक गरेर संरक््ण गर्ने कार्रु् 
र्नै पाररत गररसकेको छ। अब उमेर अर्सुारको चयौतारी वकृ्को औसत मूल्र् आंकलर् गर््य सकेमा अभिलेिको चयौतारी 
तथा बगैँचालाई वत्यमार् मूल्र्मा मूल्र्ाङ्कर् गरेर जलवार् ुअर्कूुलर् वासलातमा लेिाङ्कर् गर््य सवकन्छ। 

(ज) र्दीको प्रकृभत अर्सुार दोहर् र्ीभतको आवश्र्कता(ज) र्दीको प्रकृभत अर्सुार दोहर् र्ीभतको आवश्र्कता
 कृष््णागण््डकीको चोिोपार्ी र भतर्ाउ िोलाको 
जठुोपार्ीको मूल्र् एउटनै हुँदनैर्। कृष््णागण््डकीमा अन्र् 
िोला दोहर् गर््य बर्ाइएको भर्र्म प्रर्ाप्त हुँदनैर्। एकातफ्य  
शाभलग्रामलाई परुाताखत्वक महत्व द्दरे् र अका्यतफ्य  भगट्ी 
जस्तनै: स्डक तथा िवर् भर्मा्य्णमा प्रर्ोग गदा्य र्ीभतमा 
सन्तलुर् देखिदनैर्। त्र्सनैले र्दीजन्र् भर्मा्य्ण सामग्री 
दोहर् गरेर कोष जगेर्ा्य गर्ने स्थार्ीर् सरकारको अभधकार 
कृष््णागण््डकीमा लाग ुहरु् ुहुँदनैर्। शास्त्रले कृष््णागण््डकीको 
हरेक जलववन्दलाई चर्णामतृ मान्छ र बालवुाको हरेक 
क्णलाई शाभलग्राम मान्दछ। कृष््णागण््डकीबाट उत्िर्र् ्
हरेु् भगट्ी बालवुाबाट शाभलग्राम अलग गरी मखन्दर जस्तनै 
पववत्रस्थल भर्मा्य्णमा प्रर्ोग गर््य उच्चमूल्र्मा भललामभबरिी गर्ने व्र्वस्था हरु्पुछ्य िरे् चोिोपार्ीलाई िोलामा पन्थान्तर्ण 
गरेर अवमूल्र्र् गर््य धम्य र अथ्य दवुनै दृवटिमा उखचत हुँदनैर्। हामी कृष््णागण््डकी दोहर्को सम्पपू्ण्य प्राभधकार प्रदेश 
सरकारमा भर्वहत रािेर छुट्नै दोहर् र्ीभतको तजु्यमा गर््य गहर् भसफाररस गद्यछयौ। 

(झ) फोहरमनैला भर्र्मर्(झ) फोहरमनैला भर्र्मर्
 कृष््णागण््डकीको तीथ्यस्र्ार् र जलसेवर् कुर्नै एकस्थार्मा सीभमत हुँदनैर्। रुखम्पवरे्देखि सोर्परु ववहारसम्पम सम्पमार्का 
साथ तीथ्यस्र्ार् र जलसेवर् गरररे् र्ो र्दीको जल स्वच्छ राख्न सबनै क्ेत्रको र्ोगदार् अत्र्न्त आवश्र्क छ। उपल्लो 
तटीर् उपिोक्ताले ववसज्यर् गरेको फोहरमनैला तथा ढल भर्कासले तल्लो तटीर् उपिोक्ताको अभधकारलाई कुखण्ठत गरेको 
हनु्छ। उपल्लो तटीर् र्गरको ढल र उद्ोगको फोहोरपार्ी ववसज्यर् हरेु् स्थार् पभर् गण््डकी र्नै हो। िाभगरथीगङ्गामा 
अर्िुव िएको फोहोरमनैला तथा ढलको समस्र्ा (NGRBA, 2011) र्ारार््णीमा पभर् आउर् सक्छ। बागमतीमा पभर् 
र्ो समस्र्ा िोभगसकेका छौं। स्थलगत अर्गुमर् गदा्य मखुक्तर्ाथदेखि कुश्मासम्पमका र्गरले फोहोरमनैला तथा ढल 
प्रशोधर्को समखुचत व्र्वस्थापर् गरेको देखिएर्। आफ्र्ो घरबाट भर्स्करे् फोहरपार्ीको व्र्वस्थापर् गरेर खजम्पमेवार 

र्वलपरु ्ेडढगाउँमा रहेको अकलाको वकृ्मखन्दर
तखस्वरैः कुलराज चाभलसे
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र्ागररक बर्ाउरे् रामपरु र्गरपाभलका पाल्पाले देशको प्रथम ढल रवहत र्गरको घोष्णा गरेर गण््डकीको सम्पमार् गर््य 
सरुू गरेको प्रर्ासलाई अन्र् पाभलकाले पभर् अर्शुर्ण गर््य हामी जो्डदार भसफाररस गछछौ। गण््डकी प्रस्रव्णका धेरनैजसो 
पाभलकाले वातावर्ण संरक््ण ऐर्, २०५३ तथा जलवार् ुपररवत्यर् तथा अर्कूुलर् र्ीभत, २०६६ लाई पालर् गरेको 
देखिएर्। प्रदेशले पभर् र्स्तो कार्रु्को व्र्वस्था गर्ु्य प्थ्र्ा्ये। र्र्ाँ अभ्र्ास िएकोले त्र्ो सबनै र्हुँदा सङ्ीर् कार्रु्को 
पालर्ा िए र्िएको अर्गुमर् गर्ु्य प्थ्र्दो। त्र्हाँ हामी चकेुका छौं। 
 फोहरमनैला तथा फोहरपार्ीको व्र्वस्थापर्मा कभतपर् वदृ्ाश्रम तथा गरुुकूल आश्रमहरूले पभर् लापरवाही गरेको 
देखिन्छ। गण््डकी क्ेत्रको अर्शुासर् पालर् र्गरेका त्र्स्ता आश्रमबाट अपेक्ा गर््य सवकदनैर्। धम्यको खचह्न धार्ण गरेका 
िएर भर्र्मर् गर्ने भर्कार्ले पभर् अर्गुमर्को आवश्र्कता ठारे्का छनैर्र्।् धेरनै हदमा तीथ्यर्ात्रीले पभर् तीथ्य अर्शुासर् 
पालर् गरेको देखिदनैर्। अगवुाले र्नै तीथ्य अर्शुासर्को पालर् गदकैर्र् ्िरे् तीथ्यर्ात्रीले र्गर्ु्य स्विाववक हो। शवदाहको 
अर्शुासर्मा झर् धेरनै लापरवाही िएको देखिन्छ।
 
(ञ) भर्रन्तर जलप्रवाहको आवश्र्कता(ञ) भर्रन्तर जलप्रवाहको आवश्र्कता
 जलप्रवाह होस ्वा र्होस,् परम्पपरादेखि प्रर्ोग िएको घाटमा र्नै शवदाह गर्ने प्रचलर् हाम्ो समाजमा ववद्मार् 
छ। सम्पपन्न पररवारले जहाँसकुनै  बसाइ सरेको िएपभर् शाखन्तकम्य आफ्र्नै पखु्र्छौलीघाटमा गर्ने चलर् पभर् देखिर्ो। 
शवको अखग्र्संस्कारपभछ िरार्ी र शवर्ात्रामा प्रर्ोग िएको सामग्री गण््डकीमा र्नै ववसज्यर् गर्ने प्रचलर् छ। ववद्तु 
उत्पादर्को भर्भमत् गण््डकी पथान्तर्ण िएको स्थार्मा त्र्स्तो िरार्ी बगाउरे् पार्ी पभर् र्िएको पभर् सभुर्र्ो। र्ो 
समस्र्ा भमममीबाँधदेखि रुद्रवे्णीसम्पम प्रत्र्क् देख्न सवकन्छ। ववशेष गरेर वहउँदर्ाममा कालीगण््डकी —ए‘ पररर्ोजर्ाले 
सबनैपार्ी ववद्तुगहृभतर पठाउँदा वहलेबगर तफ्य  फाट्फुट् पोिरी मात्र देखिन्छ। त्र्स्तो पोिरीमा दाहसंस्कार गदा्य िरार्ी 
र शवर्ात्रामा प्रर्ोग िएका सामग्री त्र्खत्कनै  छोड्र् जर्ता बाध्र् िएका छर्।् त्र्सरी जम्पमा हरेु् फोहर र िरार्ी 
एकनै चोटी वषा्यको पार्ीले बगाउँदा गण््डकी अपेक्ा गरेको िन्दा धेरनै फोहर देखिन्छ। 
 गण््डकीको त्र्खत् छोटो दूरीमा त र्ो समस्र्ा छ िरे् प्रस्ताववत कालीभतर्ाउ बहउुद्ेश्र् पथान्तर्ण पररर्ोजर्ाले 
राम्पदीदेखि देवघाटसम्पमको झण््डनै १ सर् २५ वक.भम. जलमाग्य सखु्िा हुँदा कस्तो होला ? कृष््णागण््डकीको न्रू्र्तम 
वहाव ४६ क्र्सेुक वटपोट िएको छ (Suwal et al 2020)। पररर्ोजर्ाको पूव्य सम्पिाव्र्ता अध्र्र्र्मा समेत ५१ 
क्र्सेुक लेखिएको छ। र्ौंं भमटर व्र्ासको पथान्तर्ण सरुूङबाट ९१ क्र्सेुक पार्ी लारे् संरचर्ा पररर्ोजर्ाले भ्डजाइर् 
गरेको छ (DWRI, 2021)। पररर्ोजर्ाले औसत माभसक न्रू्र्तम वहावको आधारमा भ्डजाइर् गरेकोले सखु्िा मयौसममा 
पररर्ोजर्ाले पार्ी छाड्र् सक्दनैर्। त्र्सले मालङु्गा उत्रबावहर्ीदेखि ज्र्ाग्दी दोिार्सम्पम लगिग कभमला वहड्रे् अवस्था 
आउँछ। त्र्स बीचमा धेरनै घाटहरू छर्।् 
 गण््डकीको पथान्तर्ण हुँदा त्र्हाँको िरार्ी तथा शवर्ात्रामा प्रर्ोग िएका सामग्री व्र्वस्थापर् कसरी गर्ने िन्ने 
खचन्ता हरु्।् ज्र्ाग्दी समेतका अन्र् र्दीको वहाव सर् वक.भम. माग्यमा सोभसर् सक्छ िरे् देवघाट पगु्दा कृष््णागण््डकी 
लगिग सखु्िा हनु्छ। शवदाह संस्कारको भर्भमत् प्राथभमकतामा परेका र्दीमा अन्र् र्दीको भर्भमत् वहसाब गरेको १० 
प्रभतशत पार्ी छोड्रे् प्रावधार् प्रर्ाप्त हुँदनैर्। ×र्दी वगेर् शदु्ध्र्भत� िन्ने मान्र्ता बोकेको समाजले शवदाह संस्कारको 
भर्भमत् बगेको र्दी िोज्छ। पररर्ोजर्ाले देवघाटलाई मात्र तीथ्यस्थल देिेको छ। राम्पदीदेखि देवघाटसम्पमका २७ 
वटा उत्रबावहर्ी घाटहरू देिेको छनैर्। प्रख्र्ात हुँदनै गएका घमुारीघाट, केलादीघाट, िोररर्ाघाट, रामघाट, बालीघाट, 
आधँीघाट, हुँगीघाट, असददीघाट कुर्नैलाई देिेर्। गण््डकीबेँसीमा कृष््णागण््डकी र्ागबेली िएर पूव्य बगेको हुँदा जभमर्मा 
धेरनै पार्ी सोभसन्छ। र्दीमा ५० क्र्सेुक िन्दा कम पार्ी बग्दा प्रभतकूल असर देिा पर््य सरुू हनु्छ। त्र्सले रामदीदेखि 
तलका कररव एकलाि हेक्टर ििूाग पू्ण्य प्रिाववत हनु्छ। रामदीिन्दा माभथका पथान्तर्णमा पभर् समस्र्ा त्र्ही हनु्छ। 
तर छोटो दूरी पभछ ववद्तु गहृको पार्ी परु् कृष््णागण््डकीमा भमखस्सरे् हुँदा प्रिाव कम हनु्छ। जे होस,् कृष््णागण््डकी 
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शवदाह संस्कारको प्राथभमकतामा परेको पववत्र र्दी िएकोले तीथा्यटर् तथा दाहसंस्कारलाई समखुचत व्र्वस्थापर् गर््य 
प्रर्ाप्त वहाव कार्म रहर्े गरेर मात्र ववद्तु उत्पादर्को भर्भमत् पथान्तर्ण गर््य उपर्कु्त हनु्छ। 

(ट) ववश्वसम्पपदामा सूचीकर्णको सम्पिाव्र्ता(ट) ववश्वसम्पपदामा सूचीकर्णको सम्पिाव्र्ता
 दाउन्ने र दखक््ण सोमेश्वर पहा्डलाई काटेर बगेको कृष््णागण््डकी (र्ारार््णी)को गजग्राह क्ेत्र खचतवर् राव्रिर् 
भर्कुञ्ज ववश्वसम्पपदा अन्तरगत सूचीकृत छ। मा्डी भर्कुञ्जको सीमावतमी अन्तरगत छ। प्राकृभतक अवस्थामा र्नै शाभलग्राम 
पाइएकोले मा्डीलाई कृष््णागण््डकी प्रस्रव्ण अन्तरगत र्नै ग्णर्ा गर्ु्यपछ्य। मसु्ताङका गफुाबस्तीहरू र लो-मन्थाङ 
दरबारका अलावा तार्सेर् र्गरपाभलकाको रर्डीखस्थत ऋवषकेश मखन्दर रे्पाल सरकारको अर्रुोधमा ववगत १४ वष्यदेखि 
ववश्वसम्पपदामा सूचीकर्णको पिा्यइमा छर्।् उपल्लो मसु्ताङ प्राचीर्कालमा लोप िएको तेभतथ सागरको गि्यमा भथर्ो िन्ने 
त्थ्र् धेरनै अर्सुन्धार्हरूले प्रटि गरेका छर्।् मा्डी तथा भत्रवे्णीक्ेत्रसम्पम पगेुका शाभलग्राम कृष््णागण््डकीको प्रवाहसँगनै 
उपल्लो मसु्ताङबाट बगेका हरु् ्िन्ने प्रमा्ण पभर् छर्।् प्रस्रव्णको कास्की, म्पर्ाग्दी र मसु्ताङ लामो समर्देखि रे्पाल 
प्रकृभत संरक््ण कोषको अगवुाईमा अन्नपू्ण्य संरक््ण क्ेत्र आर्ोजर्ा मातहतमा संरक््ण अभ्र्ासमा छर्।् र्एुसएआभ्डको 
ववत्ीर् सहर्ोगमा ववश्व वन्र्जन्त ुकोषले खचतवर् राव्रिर्  भर्कुञ्ज र अन्नपू्ण्य संरक््ण क्ेत्रको जनैववक अन्तरसम्पबन्ध 
कार्म राख्न हररर्ो वर् कार््यरिम कार्ा्यन्वर्र् िएको छ (WWF Nepal, 2017)। र्स अथ्यमा दखक््ण सोमेश्वरदेखि उत्र 
सोमेश्वरसम्पमको िधूरातल िगूि्यववज्ार् तथा जनैववक ववववधताको क्ेत्रमा कार््यरत वनैज्ाभर्कहरूको भर्भमत् प्रर्ोगशाला र्नै 
हो। त्र्सनैले कृष््णागण््डकी प्रस्रव्ण समग्र र्नै ववश्व सम्पपदामा सूचीकृत हरेु् र्ोग्र्ता राख्छ। 
 परुाताखत्वक महत्तवका कुर्नैपभर् धरोहर ववश्वसम्पपदामा सूचीकर्ण गर््य िन्दा सूचीकृत सम्पपदाको र्ोग्र्तालाई 
भर्रन्तरता द्दर् कद्ठर् हनु्छ। सदुृढ व्र्वस्थापर् प्र्णालीको अिावमा सूचीकर्ण पचिात पर््यटकीर् चाप बढेर सम्पपदाको 
पवहचार्मा र्नै प्रभतकूल असर पद्यछ। सूचीकर्ण पचिातको व्र्वस्थापर् गर््य र्सक्रे् हो िरे् सूचीकर्ण र्नै अभिशाप बन्न 
पभर् सक्छ। ववश्व सम्पपदामा सूचीकर्ण िनैरहर् र्रेु्स्कोले भर्धा्यर्ण गरेको र्ोग्र्ता पूरा हरु्नैपछ्य। स्थार्ीर्, प्रदेश तथा 
सङ्ीर् तीर्नै तहका सरकारको इच्छाशखक्त जागतृ र्हुँदा त्र्स्तो र्ोग्र्ता पगु्दनैर्। सरकार िरे्को र्ागररकको प्रभतभर्भध 
हो। र्स मारे्मा प्रस्रव्णका र्ागररकहरू सकारात्मक र्हुँदा सूचीकर्ण तथा सूचीकर्ण पचिातका व्र्वस्थापर् ्गर््य 
सवकदनैर्। त्र्सनैले ववश्वसम्पपदालाई ध्रे्र् खचन्तर् बर्ाएर प्रस्रव्णका र्ावत ववकास र्ोजर्ा तजु्यमा गर््य आवश्र्क छ। 
हामी सकृर् िएर्ौं िरे् पाइपलाइर्मा तेह् चयौध वष्य पभर् सूचीकृत हरु् र्सवकरे् रहेछ िन्ने अर्िुव गररसकेका छौं। 
त्र्सनैले अल्प, मध्र्म र दीघ्यकालीर् र्ोजर्ा तजु्यमा गरेर र्ोजर्ावद् अर्शुासर्मा रहँदा मात्र ववश्व सम्पपदामा सूचीकृत 
हरेु् सम्पिावर्ा रहन्छ। 
 ठूलो लगार्ी पचिात ्पभर् बागमतीको प्रदूष्ण भर्र्न्त्र्ण गर््य र्सकेपभछ रे्पाल सरकारले २०७३ मा अभधकार 
सम्पपन्न वाग्मती सभ्र्ता एकीकृत ववकास सभमभत गठर् गरेर एकीकृत व्र्वस्थापर् गर््य प्रर्ास गरेको छ। िारत 
सरकारले ठूलो धर्राशी िच्य हुँदा पभर् सर् ्१९८५ बाट प्रर्ास िएको गङ्गा एक्सर् प्लार्बाट आशाभतत उपलखब्ध 
र्िएपभछ सर् ्२००९ मा िाभगरथीलाई राव्रिर् र्दी घोष्णा गरेर राव्रिर् गङ्गा र्दी बेभसर् प्राभधकर्ण (NGRBA, 2010) 
गठर् गरी र्दी व्र्वस्थापर्को प्रर्ास गरेको छ। उपरोक्त दईु उदाहर्णबाट पाठ भसकेर कृष््णागण््डकीलाई अन्तरा्यव्रिर् 
स्तरको सम्पपदा बर्ाउर् NGRBA सँग समन्वर् गरी व्र्वस्थापर् गर्ने स्वतन्त्र प्रभतष्ठार्को गठर् गदा्य सूचीकर्ण उद्ेश्र् 
प्राभप्तमा सहार्क हरु्सक्छ।
 
(ठ) एकीकृत प्रस्रव्ण ववकासको आवश्र्कता(ठ) एकीकृत प्रस्रव्ण ववकासको आवश्र्कता
 शास्त्रमा उल्लेखित गङ्गाले िाभगरथीलाई मात्र जर्ाउदनैर्, गण््डकी िन्नाले कृष््णागण््डकी मात्र होईर्। गण््डकीका 
बाँकी छ धाराहरू कृष््णागण््डकीका सहार्क र्दी हरु् ्िरे् गण््डकी स्वर्म ्िाभगरथीको सहार्क र्दी हो। गङ्गालाई 
भत्रपथगाभमर्ी िभर्न्छ। त्र्स्को मतलव धतमीमा वग्रे् गङ्गाको अलावा आकाशगङ्गा र पातालगङ्गाको समवटिरूप र्नै शास्त्रमा 
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उल्लेखित गङ्गा हो। आधभुर्क ववज्ार्ले जलचरि र्ाम द्दएको पार्ीको चरिीर्पद्खत् र्नै गङ्गा हो। र्दी प्रस्रव्णको 
एकीकृत ववकासमा चरिीर् पद्खत्को अर्शुासर् पालर् र्गर्ने हो िरे् असन्तलुर् हनु्छ र बाढी, पवहरो, सखु्िा, अभर्काल 
तथा जलवार् ुपररवत्यर् जस्ता समस्र्ाको सामर्ा गर्ु्यपछ्य। उक्त चरिीर् पद्खत्को अर्शुासर् पालर् गर्ु्य िरे्कनै  आजको 
िाषामा जलवार् ुअर्कूुलर् हो। पद्परुा्णमा ववस्ततृ दृटिान्त द्दइएको चयौतारी, पोिरी, कुवा, र्ज् आद्द जस्ता भर्ष्काम 
र्ज् त्र्स्तो अर्शुासर्को र्मूर्ा हरु्।् 
 आधारितू रूपमा मखुक्तक्ेत्र भत्रपथगाभमर्ी गङ्गाको आकाशगङ्गा अन्तरगत पछ्य। कृष््णागण््डकी उक्त आकाशगङ्गाको 
गङ्गासागर लखक्त भर्कासमाग्य मात्र हो। आकाश र पाताल गण््डकीलाई उपेक्ा गरेर उक्त भर्कास माग्यको सम्पपू्ण्य 
व्र्वस्थापर् गर््य सवकदनैर्। प्रस्रव्णमा पर्ने वषा्यको उपेक्ा गरेर र्दीको प्रवाह मापर् गरेको आकँ्डाको आधारमा मात्र 
एकीकृत प्रस्रव्ण ववकासको िाका तर्ार हुँदनैर्। वष्यको चार मवहर्ामा ओइरररे् ८० प्रभतशत वषा्यलाई दार्ाँबार्ाँका 
पहा्डमा सोस्रे् संरचर्ा बर्ाएर्ौंँ िरे् सार्ा िोला, िोल्सा र मूल लामो अवभध वटक्दनैर्र्।् र्दीको सतहमा िन्दा धेरनै 
पार्ी जभमर् भित्र बग्छ। एकठाउँबाट जभमर्मा पसेको पार्ी अकदो ठाउँमा मूल बरे्र भर्स्कन्छ। र्दीलाई पथान्तर्ण 
गररर्ो िरे् त्र्स्ता जरुवा सकु्छर्।् र्स्तो समस्र्ा भमममीदेखि रुद्रवे्णीमा स्थार्ीर् जर्ताले िोभगसकेका छर्।् त्र्सनैले 
ठूलार्दीको दार्ाँबार्ाँका जरुवाहरूलाई कृष््णागण््डकी िन्दा अलग ग्णर्ा गर््य भमल्दनैर्। रे्पालको पहा्डी क्ेत्रको 
आकाशमा उड्रे् सबनै बादल बङ्गालको िा्डीबाट आएका होइर्र्।् र्हाँको बादलमा र्दी, ताल र वकृ्को पातबाट 
उ्ेडको पार्ीको मात्रा समदु्रवाट आएको िन्दा धेरनै हनु्छ। गहर् अर्सुन्धार् पभछ भगमेर्ो र साथीहरूले प्रकाशर् गरेको 
पररमा्णात्मक जलचरिले र्ो त्थ्र् स्पटि गरेको छ (Gimeno et al., 2012)। चयौतारी, पोिरी र कुवा बर्ाउरे् भर्ष्काम 
र्ज्मा र्ही भसद्ान्त लागेको छ। गीता ३:१४ मा उल्लेखित श्ोकले त्र्स्ता र्ज्हरूको उपादर्ता द्दगो समाज 
ववकासलाई सङ्केत गरेको छ। 
 िारतीर् राव्रिर् गङ्गा र्दी बेभसर् प्राभधकर्णको स्थापर्ाको सँगसँगनै सर् ्२००९ मा र्नै संर्कु्त अभधराज्र् वेलार्त, 
अ्ेरिभलर्ा र र्वनेको ववत्ीर् स्रोतमा ववश्व बनै ंकले दखक््ण एभसर्ा पार्ी पहल र्ामको पररर्ोजर्ा मातहत िाभगरथीगङ्गा र 
सहार्क र्दीहरूको गहर् अर्सुन्धार् गरेर सर् ्२०१४ मा १० प्रश्नमा केखन्द्रत रही प्रभतवेदर् प्रकाशर् गरेको भथर्ो 
(SAWI, 2014)। उक्त दश प्रश्नहरू बक्स ४ मा उल्लेि छर्।् 
 कोशी उच्चबाँध लगार्तका रे्पालका र्दीहरूको पथान्तर्ण अवधार्णा भतर्नै अर्सुन्धार्बाट प्ररेरत िएका हरु्।् 
प्रभतवेदर्को भर्ष्कष्यमा रे्पालका र्दीमा ठूला बाँध बर्ाउँदनैमा समस्र्ाको समाधार् र्हरेु्, िकूम्पप आद्दको जोखिम हरेु् 
तथा लागत धेरनै हरेु् िएकाले िाभगरथी मनैदार्को गवहरो तहमा िभूमगत जल िण््डार्ण गर्ने भसफाररस छ। िारतको पार्ी 
समस्र्ामा केखन्द्रत उक्त प्रभतवेदर् 
रे्पालको हकमा कभत लाग ुहरु्सक्छ 
िरे्र थप अर्सुन्धार्मा जटुरे् कत्यव्र् 
हाम्ो  हो। हामीले आफ्र्नै िगूोल 
र जलवार् ु प्रकृभत र प्रस्रव्णका 
जर्ताको संस्कृभत अर्सुार र्ोजर्ा 
तजु्यमा गर्ु्यपछ्य। 
 उल्लेखित दस प्रश्न 
कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णमा पभर् लाग ु
हनु्छर्।् पहा्डको तीव्रगभतमा बग्रे् 
र्दीको प्रवाहसँगनै प्रशस्त भगट्ी र बालवुा पभर् आउरे् हुँदा जलाशर् पररर्ोजर्ाको पूजँीगत एव सञ्ालर् दवुनै िच्य उच्च 
िएर उत्पादकत्व कम हनु्छ। भिरालो िधूरातलमा जलाशर्को जलिण््डार क्मता पभर् अपेक्ाकृत कम हनु्छ। र्ो तक्य  
कृष््णागण््डकीको दखक््णबावहर्ी िण््डमा सत्र् हरु्सक्छ। तर रामर्दीधाम पभछ र्ागबेली आकारमा बगेको गण््डकीमा 
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जलाशर् बर्ाउँदा िभूमगतको साथमा सतहमा पभर् िण््डार्ण बढाउर् सवकन्छ। पहा्डमा माटोको तह भर्चिर् र्नै पातलो 
छ र ्डलर भतरेर वकरे्को रासार्भर्क मल अर्दुार्मा बाँ्ेडर पार्ीमा बगाएका छौं। र्सो िन्दनैमा माटो सखु्िा रािेर 
हररर्ाली घटाउर् सक्दनैर्ौं । आकाशबाट पहा्डमा िसेका हरेक थोपा पार्ीको गन्तव्र् समदु्र र्नै हनु्छ। पार्ी चरिमा 
घमु्परे् मात्र हो कवहल्र्नै सवकँदनैर्। जभमर्मा सोभसर्कुो अथ्य र्दी सकु्र् ुहोइर्, अकदो कुर्नै ठाँउबाट जरुवा बरे्र भर्स्कन्छ। 
गण््डकी प्रस्रव्णका हरेक िोला गण््डकको माग्यबाट िाभगरथीमा र्नै जारे् हरु्।् हाम्ो प्रर्ास र्दीमाग्यको दूरी र समर् 
बढाएर चार मवहर्ामा पर्ने वषा्यलाई केही समर् अल्मल्र्ाउरे् मात्र हरेु् हो। त्र्ही अल्मभलएको समर्मा धेरथोर उत्पादर् 
भलरे् मात्र हो। पहा्डको पार्ी बेंशी त झछ्य झछ्य, तर एक पटक बेंशीमा झरेको पार्ी र्दीमाग्यबाट फेरर पहा्ड चढ्दनैर्। 
चढाउर्नै परेमा संरचर्ा र ऊजा्यमा धेरनै लगार्ी गर्ु्यपछ्य। त्र्सरी व्र्वस्थापर् गरेको पार्ीको प्रभतफल लागतको कार्णले 
तलुर्ात्मक कम हनु्छ। त्र्सनैले एकीकृत प्रस्रव्ण ववकासको अभ्र्ास भसरार्बाट सरुू गर्ु्यपछ्य। भसरार् रभसलो िएमा 
चवुहएको पार्ीले बेंशी त्र्स्सनै रभसलो हनु्छ (Vörösmarty et al., 2010)। र्स मारे्मा कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णको एकीकृत 
व्र्वस्थापर्मा चयौतारी, बगैँचा, पोिरी र ससार्ा जलाशर्को भर्मा्य्ण अत्र्न्त महत्तवपू्ण्य छर्।् शास्त्रले भर्ष्काम र्ज् 
अन्तरगत रािेको र्स्ता संरचर्ा बर्ाउर् सरकारी बजेट र्नै चावहन्छ िन्ने हुँदनैर्। स्थार्ीर् तथा प्रदेश सरकारले र्ीभतगत 
व्र्वस्था गरेमा व्र्खक्तगत लगार्ीमा र्नै र्स्ता संरचर्ामा लगार्ी जटुर् सक्छ। 
 मखुक्तर्ाथदेखि भत्रवे्णीसम्पम फुटकर ववकास सभमभतहरू गठर् गदा्य ियौभतक संरचर्ा ववकास र मखन्दर क्ेत्रको 
व्र्वस्थापर्मा सघाउ पगेु पभर् कृष््णागण््डकी र शाभलग्राम ओझेलमा परेका छर्।् उक्त मखन्दरलाई िेट गर््य 
कृष््णागण््डकीले आफ्र्ो माग्य बर्ाएकी होइर्र्।् अवपत ुशाभलग्रामर्कु्त गण््डकीको कार्णले ती मखन्दर तथा आश्रमहरू 
त्र्हाँ बरे्का हरु्।् कृष््णाको अखस्तत्व सवकँदा ती मखन्दरको पभर् महत्तव रहँदनैर्। त्र्सनैले चयौतारी तथा पोिरी भर्मा्य्णमा 
जर्सहिाभगता जगेर्ा्य गर््य फुटकर ववकास सभमभतहरू पररचाभलत हरु्पुछ्य। गण््डकी प्रदेश सरकारले कृष््णागण््डकी 
एकीकृत ववकास प्राभधकर्ण गठर् गरेर त्र्स्ता सभमभतहरूलाई अगवुाई तथा भर्र्मर् गरेमा प्रस्रव्णको द्दगो ववकास गर््य 
सरकारी बजेट ववभर्र्ोजर्को आवश्र्कता पदकैर्। पर््यटर् प्रवद््यर्को भर्भमत् पर््यटर् बो्ड्यको खचन्ता भलर् पभर् पदकैर्। 
धेरनै लगार्ी गरेर ववद्तु भर्कासी व्र्ापारको जोखिम उठाउर्िुन्दा न्रू्र्तम लगार्ीमा द्दगो प्रभतफल भलरे् र्ो उपर्कु्त 
र्णर्ीभत हरु्सक्छ। उजा्यको ववकल्पमा अन्र् र्दीहरूको साथमा सार्ा जल ववद्तु पभर् हरु् सक्छर्,् देश ववदेशका 
जर्ताको आस्थामा जभमसकेको कृष््णागण््डकी पर््यटर् प्रर्ोजर्मा र्नै सरुखक्त राख्न ुस्वरोजगारी प्रवद््यर्को भर्भमत् उत्पादक 
हरु्सक्छ। 

तखश्वरैः जलचरि (Gimeno et al., 2012)
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पररच्छेद चारैः कालीगण््डकी क्ेत्रका सांस्कृभतक-परुाताखत्वक सम्पपदाहरूपररच्छेद चारैः कालीगण््डकी क्ेत्रका सांस्कृभतक-परुाताखत्वक सम्पपदाहरू

४.१ कालीगण््डकी महुार्ैः शालग्रामीदेखि रुखम्पबरे्सम्पमका र्ौंं धारा४.१ कालीगण््डकी महुार्ैः शालग्रामीदेखि रुखम्पबरे्सम्पमका र्ौंं धारा
 सर्ातर् वहन्दशुास्त्रमा कालीगण््डकीलाई शालग्रामी पभर् िभर्रे् हरु्ाले 
शालग्राम पाइरे् दामोदर पव्यत शंृ्रिलामा जलधाराहरू र्सको महुार्का 
श्रोतहरू हरु् ्िन्ने कुरामा ववमती रहँदनैर्। गण््डकी महुार्का बारे िोज गदा्य 
तीर्वटा सनैद्ाखन्तक आधार भलर्पुर्ने हनु्छ। शालग्रामी धारा, रुद्राखत्मका धारा 
र क्ीर सागरीर् धारा। र्सरी हेदा्य जभत पभर् शाभलग्राम श्रोत प्रवाह िएका 
धाराहरू छर्,् र्ी सबनैलाई शालग्रामीको महुार् क्ेत्रमा समेट्र् ुउखचत हनु्छ। 
र्ो आधारले हेदा्य स्थलगत अवलोकर्मा कालीगण््डकीमा भमभसएका दामोदर 
पव्यतका र्ौं धाराहरूमध्रे् पखचिम बावहर्ी पाँच शालग्रामी धारालाई शालग्रामी 
श्रोत मान्नु पर्ने हनु्छ। 
 दोश्रो आधार िरे्को जलप्रवाहको वेग मापर् हो। पाँचवटा शालग्रामी 
धारािन्दा बढी पार्ी आइरहेको रुद्रधारा जो रुखम्पबरे् तीथ्यको दार्ाँ र बार्ाँबाट 
प्रवावहत िएका धाराहरू पभर् त भबस्यर् ुिएर्। मसु्ताङ िोटका स्थार्ीर्हरूको क्थ्र्बोलीमा रुखम्पबरे् चलुी (६२०० 
भमटर), जो खशवको साधर्ा क्ेत्र माभर्न्छ त्र्सको भर्कटबाट बार्ाँ तफ्य बाट आएको न्र्ाम्पदो धारा, जो खशवको बामाङ्गीका 
रूपमा प्रवाह िइरहेको छ। त्र्सनैगरी दार्ाँतफ्य बाट रे्चङु्ग धारा प्रवाह िइरहेको छ, र्ी दबुनै धारालाई बार्ाँ र दार्ाँ 
भलएको रुखम्पबरे् क्ेत्र र्नै कालीगण््डकीको सबनैिन्दा सदूुर खशिरको महुार् िएको स्थलगत अवलोकर्बाट पवुटि हनु्छ। 
 ववष््ण ुतीथ्य माभर्एको दामोदर पव्यतदेखि खशव तीथ्य माभर्एको रुखम्पबरे् दईु पववत्र तीथ्यहरूको सन्दि्यलाई आधार 
मारे्र हेदा्य शालग्राम पव्यत धारा र खशव तीथ्य रुखम्पबरे् धारालाई आधार मारे्र महुार्को ग्णर्ा गदा्य र्ौं धाराहरू काली 
महुार्मा पाइएका छर्।् र्सरी हेदा्य २ धारा रुखम्पबरे्, क्ीरसागरीर् २ लव्ण धारा र पाँचधारा शालग्रामी गरी र्ौंधारा 
पाइएको छ। र्ी धाराहरूको वववर्ण र्सप्रकार छ। र्ी र्ौं धाराहरू रुखम्पबरे् श्रोतका २, रू्र् िार्ी श्रोतका २ र 
शालग्रामी श्रोतका ५ गरेर ९ धारा देखिएको छ। र्समा शालग्रामी क्ेत्रमा जोभ्डर् आएका तर शाभलग्राम र्पाइरे् 
पखचिमी धाराहरूलाई ग्णर्ा गररएको छनैर्। र्सकार्ण र्ौं धाराको कालीगण््डकीको सदूुर खशिरको महुार् खशव तीथ्य 
रुखम्पबरे् वहमचलुी, र शाभलग्राम पाइरे् पूवमीतटका पाँच शालग्रामी धाराहरूसँगनै बीचमा रहेका २ लव्ण िोलालाई समेटेर 
र्ौंधारा महुार् मान्नु उपर्कु्त देखिन्छ।
 
४.२ कालीगण््डकी वकर्ारका धाभम्यक-सांस्कृभतक सम्पपदाहरू४.२ कालीगण््डकी वकर्ारका धाभम्यक-सांस्कृभतक सम्पपदाहरू
 वहमाली सभ्र्ता र र्दी सभ्र्ताको समन्वर्ात्मक मण््डलामा गण््डकी प्रदेशको पवहचार् भर्मा्य्ण िएको छ। 
सप्तगण््डकीको भत्रको्णका समन्वर्ात्मक मण््डलामा सर्ातर् वहन्द,ु बोर्, बयौद् र जनैर् तथा जलसंस्कृभत पूजक समदुार्हरू 
परम्पपरादेखि र्नै स्थार्गत सांस्कृभतक सम्पपदा भर्मा्य्ण र भर्रन्तरता द्दँदनै आएका छर्।् 
 गण््डकी सभ्र्ताको भर्मा्य्णमा र्ी पाँच थरी समदुार्को अलावा बयौद् साधक ररम्पपोछे पद्सम्पिव लगार्तको 
लखुम्पबर्ीदेखि िोट र्ात्राको सगुम माग्य हरु्,ु इस्टइखण््डर्ा कम्पपर्ीको पालामा िोट-िारत व्र्ापारका लाभग कालीगण््डकी 
कोरर्डोर र्नै रेशममाग्यमा जोभ्डर् व्र्ापाररक सगुममाग्य देखिएकाले व्र्ापाररक ओहोर-दोहोर हरु् ुर गङ्गासागरदेखि कनै लाश 
परररिमा गर्ने दखक््ण िारतीर् सर्ातर् वहन्द ु र जनैर् समदुार्को परररिमा तीथा्यटर्को केन्द्रभबन्द ुबरे्को ऐभतहाभसक 
संसग्यले पभर् गण््डकीको सभ्र्ता भर्मा्य्णमा र्ोगदार् परु्र्ाइरहेको छ। र्सका ववखशष्ठ लक््णहरू कालीगण््डकी प्रस्रव्ण 
क्ेत्रमा रहेका पववत्र तीथ्य तथा सम्पपदाहरूमा पाँचनै धाभम्यक मतका अर्रु्ार्ीहरू श्रद्ापूव्यक सहिागी िइरहेको पाइर् ु

कालीगण््डकी महुार्का र्ौं धाराकालीगण््डकी महुार्का र्ौं धारा
१. न्र्ाम्पदो िोला (रुखम्पबरे् बार्ाँ)
२. रे्चङु्ग िोला (रुखम्पबरे् दाँर्ा)
३. चाहा (रातो र्रु् िोला)
४. धाक्चाङ्ग (कालो र्रु् िोला)
५. परु्ङु्ग (र्ारा) िोला
६. धेह िोला (देवा िोला )
७. ताङ्गे िोला 
८. र्समीङ्ग िोला 
९. झोङ कागिोला (मखुक्तर्ाथ श्रोत)
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र्नै महत्वपू्ण्य छ। िोटबाट लखुम्पबर्ी जारे् बयौद्मागमीहरू, िारतबाट मखुक्तर्ाथ, 
दामोदरकुण््ड र कनै लाश जारे् सर्ातर्ीहरूको समन्वर्ात्मक जम्पकािेट हरेु् 
कालीगण््डकी सभ्र्तामा सबनैको सांस्कृभतक वनैिवताको सम्पबन्ध जोभ्डएका 
सम्पपदाहरू पाइन्छर्। र्ी सम्पपदाहरू ववश्वसम्पपदा हरु् ्र वर्भर्हरूको जगेर्ा्य गर्ु्य 
हामी स्थार्ीर् भर्कटवतमीहरूको दावर्त्व हो। 

सनैद्ाखन्तक सवालसनैद्ाखन्तक सवाल
 गण््डकी सभ्र्ताको अध्र्र्र्का रिममा र्हाँ तीर् प्रकारका सांस्कृभतक 
ववखशष्ठता ववकभसत िएको पाइएको छ। र्ो सांस्कृभतक ववखशष्ठताको भत्रको्णमा 
पद्-खशला-जल संर्ोजर् पाइएको छ। अथा्यत ् पद्सम्पिव जस्ता भसद् गरुु 
उपासक संस्कृभत, शाभलग्राम खशला उपासक संस्कृभत र चोिोपार्ी उपासक 
संस्कृभत। 
 गरुु उपासकहरूले गरुु साधर्ा क्ेत्र र परररिमा क्ेत्रलाई गयौरव र सम्पपदा 
मान्ने गरेका छर्।् र्ो गरुु परम्पपरा अर्सुार ववकास िएको बोर्, बयौद्, जनैर् र 
वनैष््णव साधकहरूको साधर्ा क्ेत्रका रूपमा र्हाँका सम्पपदाहरू पररचत छर्।् 
र्सनै गरुु परम्पपरामा जनैर् तीथथंकर ऋषि देव र उर्का उत्राभधकारी िरत तथा 
ज्डिरत समेतले र्सनै क्ेत्रमा मोक्साधर्ामा िएकाले गरुु परम्पपरालाई मोक् 
आधार मान्ने समदुार्मा बोर्, बयौद्, जनैर् र वनैष््णवहरू अन्तरघभुलत िएका छर्।् 
 प्रदेशको पवहचार्को आध्र्ाखत्मक भत्रको्णमा अकदो समदुार् खशला पूजर् 
संस्कृभतमा जोभ्डएको  छ। र्स अन्तरगत गण््डकीमा पाइरे् शाभलग्राम खशलालाई 
पूजर्ीर् र आराध्र् श्रीववग्रह मान्ने समदुार् पद्यछर्।् शाभलग्राम खशलालाई 
देवताको प्रतीकको रूपमा स्वीकार गर्ने वनैष््णव, शाक्त र शनैव मतका सर्ातर्ीहरू 
शाभलग्रामको स्पस्य गदकै प्रवावहत हरेु् गण््डकी र्दीलाई शालीगम जखत्कनै  पूजर्ीर् 
मान्दछर्।् र्ही खशलाका कार्ण गण््डकीको महत्व रहेको र गण््डकीलाई 
शालग्रामी गङ्गाका रूपमा सम्पमार् गद्यछर्।् शालग्रामी गण््डकी र शाभलग्राम 
खशलालाई अलग्र्ाउर् हुँदनैर्, सँगनै जो्ेडर एको-िावले सम्पमार् गर्ु्यपद्यछ िन्ने मत 
राख्दछर्।् 
 प्रदेशको सभ्र्तामा पद् र खशला जस्तनै अकदो प्ररेक पक् चोिोपार्ी 
अथा्यत ् गण््डकी जल हो। िोटको िगूोलमा गरुु क्ेत्र पववत्र माभर्ए जस्तनै 
मनैदार्ी क्ेत्रमा गण््डकी जललाई पववत्र माभर्न्छ। तल्लोतटीर् मनैदार्ी िागमा 
जलसंस्कृभतलाई सम्पमार् गदकै गण््डकी वकर्ारका घाटहरूमा गण््डकी आराधर्ा 
गर्ने आश्रम, गण््डकी जलसमाधीका कल्पबासीहरू, गण््डकी जलसङ्गमका बेर्ी 
तथा भत्रवे्णीहरू एवम ् घाटहरूमा आफ्र्ा आराध्र्—इटिदेव, वपतदेृवलाई पूजर् 
गर्ने, जल पूजर् संस्कृभतहरू अभ्र्ासमा छर्।् र्ो अभ्र्ासमा पहा्डी संस्कृभतका 
उपासकहरू गण््डकी जल र शाभलग्रामलाई जो्ेडर एक अका्यका पररपूरक 
मान्दछर् ्िरे् मनैदार्ी संस्कृभतका उपासकहरू शालग्राम खशलािन्दा पभर् गण््डकी 
जल वा चोिोपार्ीलाई महत्व द्दन्छर्।् उर्ीहरूका लाभग गण््डकी जल र 

कालीगण््डकी वकर्ारका  कालीगण््डकी वकर्ारका  
धाभम्यक-सांस्कृभतक सम्पपदाहरूधाभम्यक-सांस्कृभतक सम्पपदाहरू

१. रुखम्पबरे् 
२. धेर्खुशला 
३. छोसेर झोङ् गफुा 
४. लोमन्थाङ्ग मण््डला बस्ती 
५. कालिनैरव तथा काली मखन्दर
६. ररम्पपोछे साधर्ा घार गमु्पबा 
७. मारे् पिा्यल 
८. समु्पदा भत्रवे्णी 
९. तासी काबङु गमु्पबा
१०. लरुी गमु्पबा
११. दामोदर कुण््ड
१२. लक्षमी र्रभसंह कुण््ड
१३. मखुक्तर्ाथ
१४. ज्वाला क्ेत्र
१५. कागबेर्ी धाम
१६. लबु्ा बोर् गमु्पबा 
१७. पद् खशला
१८. द्ठर्ी गाउँ 
१९. ढूम्पबा ताल 
२०. मनैत्री गमु्पबा 
२१. मोक् वकृ् 
२२. भतभलचो ताल
२३. चोिो पार्ी 
२४. गरुु साङवो गफुा
२५. वटटी ताल 
२६. धवलेश्वर खशवभलङ्ग 
२७. रूपसे छहरा 
२८. अग्र्ी लामा गफुा
२९. दार्ा खशवालर् 
३०. र्ारच्र्ाङ्ग खशवालर् 
३१. अग्र्ी कुण््ड (तातो पार्ी)
३२. र्ागखशला जलेश्वर खशव
३३. गलेश्वर भत्रवे्णी धाम
३४. पलुाह आश्रम 
३५. जगन्नाथ परुी 
३६. कालञ्जर माभलका धरुी
३७. ररिार सप्तऋवष धाम  
३८. भसंगा देवी (तातो पार्ी)
३९. र्ािी क्ेत्र 
४०. बेर्ी घाट
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आद्रताले भसंचर् िएका हरेक कुरा पववत्र र पूजर्ीर् लाग्छर् र गण््डकीलाई माता तलु्र् सम्पमार् गद्यछर् ्(चाभलसे, 
२०७७)। 
 र्सरी हेदा्य गण््डकीको एकनै  प्रवाहमा तीर् प्रकारका ववखशष्ठ संस्कृभतको पारस्पररक समन्वर्ता र अन्तरघलुर् हुँदनै 
आएको छ। र्ो अन्तरघलुर्मा बोर्, बयौद्, वहन्द,ु जनैर् र प्रकृभत पूजक जलसंस्कृभत समदुार् प्राचीर्कालदेखि र्नै भमश्र्ण हरेु् र 
गण््डकी परम्पपरामा अर्कूुलर् हुँदनै आएका छर्।् र्ो ववखशष्ठ अर्कूुलर्ताको अभ्र्ासमा र्ी पाँचनै समदुार्का उपासकहरूले 
र्गुौंदेखि र्ही गण््डकी क्ेत्रमा सांस्कृभतक, परुाताखत्वक सम्पपदा र सामाखजक सभ्र्ताको ववकासमा भर्रन्तर र्ोगदार् द्ददैँ आएका  
छर्।् र्सको स्थार्गत अवलोकर्का रिममा कालीगण््डकीको खशरिाग रुखम्पबरे्देखि तल्लो तटीर् भत्रवे्णीसम्पम १०८ 
िन्दा बढी सांस्कृभतक सम्पपदा र प्रतीकहरू रहेका छर् ्िरे् हरेकमा पाँचनैवटा समदुार्का उपासकहरूले पारस्पररक श्रद्ा 
र ववश्वास गरेको पाइन्छ। 

अथ्यराजर्ीभतक सवाल:अथ्यराजर्ीभतक सवाल:
 रुखम्पबरे्बाट सरुू िएको गण््डकी र्ात्राको सामाखजक धाभम्यक माग्य लखुम्पबर्ी र कवपलवस्तसँुग पभर् जोभ्डएको छ र 
बानैद् समदुार्को परररिमा संस्कृभत चभलरहेको छ। रुखम्पबरे्बाट र्खजकनै  रहेको कोराला र्ाका र रे्चङु्ग िन्सार भबन्दबुाट 
िोटे रू्र्को आर्ात गदकै कालीगण््डकीका ववभिन्न घाट-बेर्ी, बजार र थमुहरू पारगदकै पाल्पाको प्रिास-भसद्बाबाहुँदनै 
िस्र्यौली पारगरी बटयौली बजार र गोरिपरुसम्पम रू्र्को भर्र्ा्यत तेल-लत्ाकप्डा आर्ातमा लाभगपरेका थकाली समदुार्को 
परम्पपरागत िान्छाघर ब्ाण््ड र्नै बन्न पगेुको छ। रू्र् व्र्ापार माग्यका रूपमा पवहचार् बर्ाएको कालीगण््डकी कोरर्डोर 
चीभर्र्ाँ रेशममाग्य पररर्ोजर्ासँग जोभ्डएको सांस्कृभतक सम्पपदाको धरोहर समेत हो। र्ी सम्पपदाहरूलाई सर् ्२०२३ 
सम्पममा ववश्वसम्पपदामा सूचीकृत गर्ने परुातत्व वविाग र र्रेु्स्कोको कार्ा्यर्ोजर्ा समेत प्रस्ताववत िएकाले कालीगण््डकीको 
गयौरव र सामाखजक-सांस्कृभतक तथा जीवीकाका जखुक्तहरूको अभिलेिर् तथा सूचीकर्ण एवम ्संरक््णका लाभग र्हाँका 
समदुार्गत महत्वका क्ेत्रहरूको पवहचार् र बजारीकर्ण गर्ु्य बान्छर्ीर् हनु्छ। 

केही मखु्र् सम्पपदाका र्ालीबेली केही मखु्र् सम्पपदाका र्ालीबेली 
 माभथ उल्लेखित मान्र्तालाई आत्मसात गदकै र्स प्रभतवेदर्मा कालीगण््डकीको महुार् क्ेत्र रुखम्पबरे् मसु्ताङदेखि 
लखुम्पबर्ी र्वलपरुको भत्रवे्णीसम्पमका केही सम्पपदाहरूका बारेमा सङ्गक्ेपमा चचा्य गररएको छ। 
१. रुखम्पबरे्:१. रुखम्पबरे्: कालीगण््डकीको खशरिागमा रहेको २ धारा (र्पु र शेर धारा) को बीचिागमा रहेको रुखम्पबरे् खशव 

आराधर्ाको स्थल माभर्न्छ। गण््डकी माग्यहुँदनै कनै लाश मार्सरोवर जारे् मागमृा पर्ने र्ो रुखम्पबरे् स्थार्ीर् िाषामा 
तल्लो पहा्डीर्ाहरूको तीथ्य िन्ने अथ्य लाग्दछ। दामोदर कुण््ड जारे् सन्तहरूले र्स क्ेत्रमा पभर् खशवको ध्र्ार् 
क्ेत्र रहेको िन्दनै पगु्रे् गरेको त्थ्र् मसु्ताङ िोटका बढुापाकाहरूले बताउँदनै आएका छर्।् र्सनै स्थार्लाई 
तत्कालीर् मसु्ताङ राजपररवारले आफर्ो कूल देवताको स्थार्का रपमा श्रद्ा गर्ने गरेको तत्कालीर् राजप्रसादका 
अभधकारीहरूले बताएका छर्।् स्थार्ीर् िाषामा रुखम्पबरे्लाई धङु्गमर िन्ने गररएको र वहमाललाई घाङ्ग धङु्गमर 
िन्ने गररन्छ। 

 कालीगण््डकीको खशरिागमा रहेको र्ो तीथ्य कनै लाश मार्सरोवर माग्यको परररिमा गर्ने सर्ातर् वहन्द,ु जनैर्, बयौद् 
र बोर् चारनै समदुार्को तीथ्य माभर्न्छ। र्हीबाट सरुू िएको कालीगण््डकीमा दामोदर पव्यत शंृ्रिलाका ५ 
धाराहरूबाट शाभलग्राम खशला प्रवावहत िएर भमभसरे् िएकाले त्र्सपभछ कालीगण््डकी र्दीलाई शालग्रामी र्दी पभर् 
िभर्न्छ। र्ो तीथ्य गोप्र् तीथ्यका रूपमा रहेको छ। ियौगेभलक ववकट रहेकाले टाढनैबाट द्दशा पारेर पूजा गर्ने 
प्रचलर् छ। कोराला र्ाका पगु्रे् बेलामा बार्ाँपट्ीको वहमशनैलमा रहेको र्ो तीथ्य ओमकार समदुार्को आध्र्ाखत्मक 
समन्वर्को खशिर हो। र्ो सम्पपदा रुखम्पबरे्, धङु्गमर वा रोङ्गती र्ाममा सम्पबोधर् हुँदनै आएको छ (बराल, २०७७: 
१०३)। 
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२. धेर्खुशला:२. धेर्खुशला: कनै लाश मार्सरोवर र्ात्रा माग्य िएको कालीगण््डकीको उत्री िाग रुखम्पबरे् जाँदा बाटोमा धेर् ुखशला 
अथा्यत ्गाई पत्थरका रूपमा सरु्ौंलो चट्ार् अंश देख्न पाइन्छ। गण््डकी प्रवाह क्ेत्रमा िगवार् ववष््णकुा २४ 
अवतारका आकृभत र देव सम्पपदा शङ्ख, चरि, पद्, गदा, धेर्,ु धवल, र्ाग र खशवभलंग समेत देख्न पाइरे् बताइन्छ। 
र्सनै रिममा रुखम्पबरे् माग्यमा रहेको धेर्खुशलालाई स्थार्ीर्हरू देउताको गाईका रूपमा भलरे् गरेको बताउँछर्।् 
देउताको गाई अथा्यत ्कामधेर् ुगाईको प्रतीकका रूपमा —िमा्य‘ िन्ने गरेको लोवा समदुार्का सदस्र्ले बताएका 
छर्।् र्ो धेर् ु खशलालाई चीभर्र्ाँ पर््यटकहरूले सरु्ौंलो माछा (गोल््ेडर् वफस) िन्ने गरेको समेत स्थार्ीर्ले 
बताएका छर्।् 

 (वहन्द ुशास्त्रमा पवहलो अवतार मत्स्र् माभर्रे् र उसले ्डोर्ा्यएको ्डङु्गा धवलाभगरीमा राखिएको बताइरे् लोक 
कथासँग र्ो सरु्ौंलो माछा पभर् सम्पबखन्धत छ िर्ेर िन्ने गररन्छ।)

 कालीगण््डकी र्ात्रामा कनै र्र् सन्तहरूले कामधेर् ुगाईले अन्नपू्ण्य स्वरुपाको रूपमा अन्नादीलाई उजा्य द्दएको 
मान्र्ता छ िरे् स्थार्ीर् छोसेर तथा छोर्पुका लोवा समदुार्ले देउताको गाईका रूपमा मान्ने धेर्खुशला वररपररको 
अरु माटोको रङ्गिन्दा फरक र रोचक देख्न सवकन्छ। ववरिम सम्पवत २०४० र ०४४ मा उपल्लो मसु्ताङमा 
९४ घरलाई क्भत पगु्रे् गरी आएको िगूि्य बाढी र्ही धेर् ु खशलािन्दा माभथल्लो िागको रुखम्पबरे्को दार्ाँ र 
बाँर्ाबाट प्रकट िएको स्थार्ीर्हरूले बताएका छर्।् त्र्ो बेला बाढीपीभ्डत िएका मसु्ताङी समदुार्का ९४ घर 
मध्रे् ३४ घरलाई तर्हुँको ढोरवफददीमा परु्वा्यस गराइएको छ। 

३. छोसेर झोङ गफुा:३. छोसेर झोङ गफुा: कालीगण््डकीको उपल्लो तटीर् क्ेत्रमा प्राचीर् जीवीका र बसोबासका परुाताखत्वक प्रमा्ण 
बोकेर अर्भगन्ती गफुाघरहरू बसेका छर्।् र्ी गफुाघरहरू चरु्ढुङ्गा पखग्लएर बरे्का र्िई प्राचीर् पशपुालक र 
कृवष र्गुका माभर्सहरूले घरेल ुउपकर्णको सहार्ताले गफुाभित्र ववभिन्न कोठा बर्ाउँदनै पाररवाररक बसोबास र 
राजकीर् बन्दोबस्ती समेत गरेको पाइएको छ। देउपूजर् र साधर्ास्थल पभर् र्स्तनै गफुाघरलाई बर्ाउरे् गरेको 
पाइएको छ। र्द्वप िोट समदुार्ले आफ्र्ा आराध्र् देवता र वपतहृरूको स्मर्ण गर्ने गमु्पबा गफुामा र्नै बर्ाउरे् 
गरेका र पभछल्ला द्दर्मा मात्रनै गफुा बावहर बर्ाउरे् गरेको पाइएको छ। र्स्ता गफुा घर र गफुा गमु्पबाहरूको 
र्मूर्ा छोसेर क्ेत्रमा प्रशस्त देख्न पाइन्छ। झोङ गफुामा ५ तला र २२ कोठा रहेको परुार्ो बसोबासको र्मूर्ा 
पर््यटकीर् र अर्सुन्धार्को स्थार् मात्र र्िई परुाताखत्वक सम्पपदाको रूपमा रहेको छ। हालनै स्थार्ीर् समदुार्ले 
हरेक घरको वावष्यक पालो लगाएर र्ो पर््यटकीर् गन्तव्र् व्र्वस्थापर्मा सहजीकर्ण गदकै आएका छर्।् उपल्लो 
मसु्ताङ ल्होछो द्दर्का कनै र्र् गफुाघर मध्रे् र्ो प्रभतभर्भध गफुा हो। 

४. लोमन्थाङ मण््डला बस्ती:४. लोमन्थाङ मण््डला बस्ती: प्राचीर् कला संस्कृभत, मार्व बस्तीका गफुा र माटे पिा्यलले घेरेको सहरका रूपमा 
लोमान्थाङलाई खचभर्न्छ। र्हाँ काँचो माटोबाट भर्मा्य्ण गररएको गमु्पबा र घरहरू देख्न पाइन्छ। र्हाँको 
परम्पपरागत ल्हो राज्र्का राजाको ऐभतहाभसक दरबार छ। लोमान्थाङ दरबारका रूपमा प्रभसद् दरबार पाँचतलाको 
ववशाल ऐभतहाभसक िवर् छ। र्ो दरबार १ भमटर चयौ्डाई ६ भमटर अग्लो एल आकारको ८५६ भमटर लामो 
पिा्यलभित्रको पररसरमा रहेको छ। र्ो पिा्यल पूरनै काँचो माटोबाट भर्मा्य्ण गररएको छ। उवहले सरुक्ाको 
दृवटिको्णले भर्मा्य्ण गररएको लोमान्थाङ दरबारको पिा्यलमा पाँच कुर्ा र बीच-बीचमा र्ौं मीटरका अग्ला बजुा्यहरू 
रहेका छर्।् लोमान्थाङ दरबारको पूव्यभतर एउटा मात्र प्रवेशको लाभग गेट राखिएको छ। र्सभित्र रहेका १५ 
औ ंशताब्दीभतर भर्मा्य्ण िएका मोन्िर दरबार, थपेु्तर् गमु्पबा, छर्ोदेर् गमु्पबा, झ्र्ाम्पपाल गमु्पबाहरू लोमान्थाङ 
दरबारक्ेत्रका ऐभतहाभसक सम्पपदा माभर्न्छ। तन्त्रववधार् अर्सुार मण््डला आकारमा बर्ाइएको ल्होमन्थाङ मण््डला 
बस्तीका चार गाउँहरूमा ढोल्माल्हाङ्ग (ढोल्मा तारा गाउँ), पोताभलङ्ग (अवलोकेश्वर गाउँ) धनु्थाङ (महाकाल 
गाउँ) र झ्र्ाथाङ (मनैते्रर् र्र्ाँ बदु् गाउँ) रहेका छर् ्िरे् मण््डला बावहरको बस्ती छोरो ढोक्पा रहेको छ (बराल 
२०७५)। 



श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८– – 3636 – –

५. कालिनैरव तथा काली मखन्दरैः र्ो कृष््णिा क्ेत्रको महुार् खशव र गयौरीको उपखस्थभत बोध गराउरे् गरी उपल्लो 
मसु्ताङ क्ेत्रमा महाकाल िनैरव र महाकालीको मखन्दर रहेको छ। माटोको पिा्यलले घेररएको र्गरका रूपमा 
पररखचत उपल्लो मसु्ताङको एक प्रभसद् गमु्पबा झम्पपा पररसरमा महाकालीको मूभत्य रहेको छ। महाकाल िनैरवलाई 
र्हाँ महाकालचरि पभर् िभर्न्छ। मखन्दरको खशरिागमा महाकालीको कृष््णारूपको मूभत्य ववराजमार् छ। मखन्दरको 
िईूंतलामा कालिनैरव खशवसँग आभलङ्गर् गदकै रहेको महाकालीको अकदो मूभत्य पभर् छ। र्हाँ बयौद् लामा तथा 
ववद्ाथमीहरूले भतब्बती बयौद् परम्पपराअर्सुार पूजा गर्ने प्रचलर् रहेको छ। 

 मखन्दरका टँु्डालहरूमा संस्कृत भलवपमा ववभिन्न सन्देशहरू लेखिएका छर्।् ररम्पपोछे पद्सम्पिव, हररततारा, 
मञ्जुश्री लगार्तको समेत मूभत्य रहेको उक्त गमु्पबामा महाकाल चरि िनैरव र कालीको आभलंगर् आकृभत सबनैले 
देख्न सवकन्छ। पवहले बोर् सम्पप्रदार् र पभछल्ला द्दर्मा भतब्बती लामा सम्पप्रदार्को ववभधमा तन्त्रसाधर्ा तथा 
आराधर्ाका अभ्र्ास चल्रे् गरेको स्थार्मा गमु्पबाका ढोका तथा मझेरीहरूमा संस्कृतका श्ोकहरू लेखिएका काष्ठ 
िाँबो र बलोहरू छर्।् भित्र महाकाल  िनैरव र महाकालीको ववशाल प्रभतमा पभर् पाइन्छ। र्सनैको गजरुमा 
महाकालीको मूभत्य पभर् स्थापर्ा गररएको पाइन्छ (बराल २०७७:१००)।   

६. ररम्पपोछे साधर्ा घार गमु्पबा:६. ररम्पपोछे साधर्ा घार गमु्पबा: कालीगण््डकी सभ्र्तामा गरुु पूजक समदुार्मध्रे् वहमाली क्ेत्रमा ररम्पपोछे पद्सम्पिवलाई 
महागरुुका रूपमा भलइन्छ। पावकस्तार्मा जन्मेर बयौद्साधर्ामा भसवद्प्राप्त पद्सम्पिव भतब्बती लामा समदुार्मा 
बयौद्माग्य प्रचारक प्रथम गरुु माभर्न्छर्।् भतब्बती समदुार्मा धम्य प्रचारमा जार् ुिन्दा पवहले मसु्ताङका कनै र्र् 
स्थार्मा र्ी महागरुुले साधर्ा गरेको ववश्वासमा ती स्थार्लाई तीथ्यको रूपमा हेर्ने गररन्छ। ती स्थार्हरू मध्रे् 
चराङ र ल्होघेकर क्ेत्रको घारा गमु्पबालाई महत्वपू्ण्य माभर्न्छ। वहमाली समदुार्मा द:ुि द्दरे् िराब शखक्त 
्डावकर्ीलाई पद्सम्पिवले तन्त्र र मन्त्रबलले परास्त गरी उसको मटुुलाई माटोमा गा्ेडर त्र्सनैमाथी आफ्र्ो ध्र्ार् 
समाभधसवहत बर्ाएको गमु्पबाले मसु्ताङमा आवादर्ोग्र् बस्ती बर्ाउर् र्ोगदार् परु्ा्यएको मान्र्ता पाइन्छ। र्सनैले 
घारा गमु्पबालाई गरुु पद्सम्पिवको मखु्र् साधर्ा केन्द्रका रूपमा अझनैपभर् बयौद् समदुार्मा ववश्वास गररन्छ। 

 भतब्वतका गमु्पबाहरूिन्दा पभर् परुार्ो माभर्रे् र्ो गमु्पबा तथागत बदु्को जन्मथलो लखुम्पवर्ी जखत्कनै  पववत्र माभर्न्छ। 
ल्होछोद्दर्को मराङ गाउँमा रहेको घारा गमु्पबा र लखुम्पवर्ीको मार्ादेवी मखन्दर दवुनै तथागत महागरुुका जर्र्ी 
हरु् ्िरे्र महत्व दशा्यइन्छ। ररम्पपोछे पद्सम्पिवका भसद्त्वसँग जोभ्डएको र्ो गमु्पबा वहमाली बयौद् समदुार्का 
लाभग ववश्वकनै  दलु्यि परुाताखत्वक र सांस्कृभतक महत्वको सम्पपदा हो। पद्सम्पिवसँग सम्पबखन्धत पसु्तक, आकष्यक 
भिते्खचत्र र उर्को मूभत्य रहेको भर्ङमापा सम्पप्रदार्को घारा गमु्पबाले बदु् धम्यको ताखन्त्रक धारलाई प्रभतभर्भधत्व 
गरेको छ। र्सको पववत्रता र गररमा जोगाउर् मसु्ताङी राजपररवार र समदुार्स्तरबाट पहल हुँदनै आएको पाइएको 
छ। 

७. मारे् पिा्यल:७. मारे् पिा्यल: वहमाली बयौद् समदुार्मा तन्त्र ववभधविारा गाउँको शदु्ता भर्मा्य्ण गर्ने र शाखन्तपूव्यक जीववकाका 
जखुक्तहरू अपर्ाउरे् प्रचलर्मा गाउँको प्रवेश माग्यमा छोतनेर् र मारे् पिा्यल भर्मा्य्ण गर्ने तथा मन्त्रहरू कँुद्दएका 
खशलाहरू मारे् पिा्यल र छोतनेर्मा राख्न ेतथा मन्त्र लेखिएका ध्वजा-तोर्णहरूको पताका फहराउरे् परम्पपरागत 
चलर् छ। र्ी तोर्णहरूमा लेखिएका मन्त्रलाई स्पश्य गरेर बहरे् वार्लेु गाउँको स्वच्छतामा धाभम्यक शदु्ता 
कार्म गर्ने र िराव शखक्तलाई गाउँबाट धपाएर असल शखक्तको उजा्यले आवाद बस्तीमा अमर्चर्र् बाहाल हनु्छ 
िन्ने परम्पपरागत ववश्वास रवहआएको छ। र्ही मान्र्ताअर्सुार उपल्लो मसु्ताङको घमी गाउँमा प्राचीर् ऐभतहाभसक 
मारे् पिा्यल रहेको छ। घमीबाट चराङ तथा राता पहा्डको ढाकामार एवम ्लोघेकर गाउँजारे् ठाउँमा मारे् 
पिा्यल रहेको छ। ववभिन्न मन्त्र कँुद्दएका खशलाहरूद्ारा भर्मा्य्ण गररएको र्ो मारे्पिा्यल ववश्वकनै  परार्ो र लामो 
मारे् पिा्यल माभर्न्छ। 

  आचार््य ररम्पपोछेले तन्त्र साधर्ाको बलमा उपल्लो मसु्ताङमा द:ुि द्दरे् ्डावकर्ी शखक्तलाई परास्त गरी 
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उसको कुर्नै पभर् शखक्तले गाउँमा दिु र्देओस िरे्र 
उसको आन्द्राहरू गा्ेडर सो पिा्यलमा मन्त्रखशलाहरू 
अभिमखन्त्रत गदकै बर्ाइएको मान्र्ता रहेको छ। स्थार्ीर् 
समदुार्ले आफ्र्ा परलोक िएका वपतहृरूका र्ाममा 
र्सरी र्नै मन्त्र कुद्दएको खशला सो मारे् पिा्यलमा लगेर 
भमसाउर्े चलर् पभर् रही आएको छ। कररब १ सर् ८ 
भमटर लामो र्ो मारे् पिा्यलमा बयौद्ग्रन्थ, मन्त्र, देव-खचत्र 
आद्द कोररएको छ। बयौद् साधर्ामा गरुु ररम्पपोछे, तारा 
ढोल्मालाई प्राथ्यजर्ा गर्ने —ऊँ मारे् पदे् हुँम‘, ऊँ र्म: 
गरुुमे‘, ऊँ आमी देव ही‘ ऊँ बरि सत्व हुँ‘, ऊँ तारे 
ततुारे तरेु स्वाहा‘ —ऊँ आ हुँ बरि गरुु पदम भसदी हुँम‘, 
ऊँ मभुर् मभुर्रे् महा मर्षु्र् स्वाहा‘, ऊँ बरि वकला वकला 
सवा्य भितम ्हुंमफेट, लगार्तका मन्त्रहरू लेखिएका खशलाहरू पाइन्छर्।् ववश्वकनै  लामो मन्त्रखशलाको मारे् पिा्यल 
बयौद् साधक, अर्सुन्धाता र पर््यटकहरूका लाभग परुाताखत्वक सम्पपदा माभर्न्छ। 

८. समु्पदा भत्रवे्णी:८. समु्पदा भत्रवे्णी: गरुु पूजक समदुार्ले गरुु साधर्ा स्थललाई तीथ्य मारे् जस्तनै र्दीपूजक समदुार्ले र्दी वे्णी र 
भत्रवे्णीलाई ववशेष तीथ्य मान्ने गद्यछर्।् कभतपर् तीथ्यहरू भर्कट रहेर चखच्यत हरेु् र कभतपर् ववकट रहेर ओझेल 
पर्ने अवस्था पभर् छ। मखुक्तर्ाथबाट भर्ैःशतृ जल भमभसरे् कागबेर्ी जस्तनै दामोदर पव्यतबाट आउरे् धेह (देवा) 
िोला, कालीगण््डकीको उत्री खशरबाट आउरे् गङ्गा र चराङ लोघेकर क्ेत्रबाट आउरे् िोला भमलेर बन्ने समु्पदा 
भत्रवे्णी दामोदर कुण््ड परररिमाका वहसाबले महत्वपू्ण्य तीथ्य माभर्न्छ। र्ो भत्रवे्णीको दार्ाँतफ्य  दामोदर पव्यत, 
बार्ाँतफ्य  ल्होमन्थाङ्को प्रभसद् मण््डला बस्ती रहेको छ िरे् खशर िागमा काली महुार्का दईुधाराहरू आइरहेका 
छर्।् समु्पदा गफुा र भत्रवे्णी क्ेत्र पववत्र साधर्ा केन्दका रूपमा भलइन्छ र सर्ातर् धम्य अर्रु्ार्ीहरूले र्ो स्थार् 
खशव र कालीको साधर्ा स्थलका रूपमा भलर्े गरेका छर् ्(बराल २०७३)। 

९. तासी काबङु गमु्पबा (सरस्वती साधर्ा केन्द्र):९. तासी काबङु गमु्पबा (सरस्वती साधर्ा केन्द्र): शङ्ख कुण््डदेखि भर्स्केको जलप्रवाह र्ारा गाउँ हुँदनै कालीगण््डकीमा 
भमलर् हरु् आउरे् िोलालाई स्थार्ीर्हरू परु्ङु िोला तथा र्ारा िोला पभर् िन्दछर्।् र्ो परु्ङु िोलाको खशरिाग 
शङ्ख क्ेत्रका रूपमा भसद् िभूम िएकाले र्ो क्ेत्रमा ववभिन्न साधर्ा केन्द्रहरू छर्।् र्ारा गाउँ हुँदनै परु्ङु िोलाको 
बाटो दामोदर कुण््ड जारे् माग्यको भबन्दमुा लरुी गमु्पबा र्पगु्दनै तासी कावङु गफुा िेवटन्छ। र्ो गफुा गमु्पबाको 
बावहरी आकृभत ववखक्प्त रूपमा क्भत िएको देखिन्छ िरे् गफुाभित्र गमु्पबा र खचत्रकाररता िेवटन्छ। 

 दामोदर कुण््ड जारे् बाटोमा सिुा्यङिन्दा पर गएपभछ घारा गाउँिन्दा गवहरो िोंच परु्ङु िोलाको पखचिमी वकर्ारको 
चट्ार्ी पहा्डमा जोभ्डएर बर्ाइएका तासी कावङु गमु्पबा ऐभतहाभसक परुाताखत्वक तथा आध्र्ाखत्मक सम्पपदाको 
धरोहर माभर्न्छ। 

 पहा्डी चट्ार्मा जो्ेडर बर्ाइएको र्ो गमु्पबा बदु्मागमीहरूले मञ्जुश्रीको आराधर्ा स्थलका रूपमा श्रद्ा गर्ने गद्यछर् ्
िरे् सर्ातर् वहन्दमुागमीहरूले सरस्वती साधर्ा केन्द्रका रूपमा भलरे् गद्यछर्।् त्र्स गफुामा बेदहरू सरुखक्त रहेको 
माभर्न्छ। दामोदर कुण््ड ब्ह् कुण््ड र्नै िएको र ब्ह्ा तथा सरस्वतीले वेदान्त मन्त्रोच्चार्णसवहत ववष््णमुोक् र्ज् 
गरेको स्थल माभर्एकाले दामोदर कुण््डसँग र्ो गमु्पबाको भर्कट सम्पबन्ध माभर्न्छ। र्ो क्ेत्र ब्ह् खचन्तर् क्ेत्र हरु् ु
र तासी कावङु गमु्पबाको भित्री भित्ामा स्वर्म ्ब्ह्रूपा सरस्वतीको आकृभत कोररएर प्राचीर्कालदेखि लामाहरूले 
साधर्ा गर्ने पववत्र स्थार्का रूपमा पवहचार् गरी जगेर्ा्य गरेकोले र्स गमु्पबाको धाभम्यक तथा आध्र्ाखत्मक महत्व 
छ (बराल २०७३)। 
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१०. लरुी गमु्पबाैः१०. लरुी गमु्पबाैः लरुी गमु्पबा शङ्ख ध्वर्ी प्रवाहसँगनै आराधर्ा गर्ने भसद् िभूमका रूपमा खचभर्न्छ। लरुी गमु्पबा पभर् चट्ार्ी 
पहा्डभित्रको गफुामा रहेकाले पूव्यजहरूले गफुाभित्र गमु्पबाको ववकास गरी त्र्सको आध्र्ाखत्मक शखक्त पवहचार् 
गरी लामा ववद्ाथमीहरूका लाभग गफुा साधर्ा केन्द्रको रूपमा ववकास गरेको बखुझन्छ। हाल पभर् लरुी गमु्पबामा 
बयौद् लामा ववद्ाथमीहरूको ध्र्ार् तथा साधर्ा केन्द्रको रूपमा प्रर्ोग हुँदनै आएको छ। लामा ववधामा ज्ार् तथा 
भसवद् प्राभप्तका लाभग ३ वष्य ३ मवहर्ा ३ द्दर्सम्पम गपु्त ध्र्ार् गर्ु्यपर्ने, एकजर्ा खशक्क र १ जर्ा िार्ा द्दरे् 
व्र्खक्तले गफुाको साधर्ा केन्द्र व्र्वस्थापर् गरररहेका हनु्छर्।् गफुा ध्र्ार्को चरि पूरा गरेपभछ २१ वटा मसार् 
घाटमासमेत साधर्ा गर््य लगाईरे् प्रचलर् रहेको स्थार्ीर् तेण््ड ुलामाले बताएका छर्।् र्हाँको गफुामा ध्र्ार् 
साधर्ा गदा्य शङ्ख समेत बजाउरे् चलर् रहेको लरुी गमु्पबाका सीताराम लामाले बताएका छर् ्(बराल २०७३)। 

 लरुी गमु्पबाका लामाहरूले स्थार्ीर् समदुार्मा मतृ्र् ु संस्कारमा अन्त्रे्वटि कार््यको पभर् सहजीकर्ण गद्यछर्।् 
व्र्खक्तको मतृ्र् ुपचिात ्लामाले तन्त्र गख्णतका माध्र्मविारा उसको अन्त्रे्वटि ववभध पत्ा लगाउरे् र शवलाई आगोमा 
जलाउरे्, काटेर टुरिा बर्ाई वहमाली चरालाई िार् द्दरे् र माछालाई िवुाउर् र्दीमा ववसज्यर् गर्ने ववभधको प्रर्ोग 
गदनै आएको स्थार्ीर् अगवुा वहरा लामाले समूह छलफलका रिममा बताएका छर्।् 

 लरुी गमु्पबाका लामाहरूले स्थार्ीर् वकसार्हरूको िेतीर्ोग्र् बारीको ताखन्त्रक ववभधबाट शदु्ीकर्ण गर्ने र िेतीका 
लाभग बीउ, माटो शदु्ता तथा रोगवकरा भर्र्न्त्र्णका परम्पपरागत जखुक्तहरू पभर् उपर्ोग गदकै आएको पाइन्छ। 
र्सरी हेदा्य परम्पपरागत ज्ार्को पाठशाला र प्रर्ोगशालाका रूपमा लरुी गमु्पबा रहेको छ। र्ो ज्ार् सम्पपदा गण््डकी 
प्रदेशको बयौद् लामा पाठशालामा एकमात्र र दलु्यि क्ेत्र माभर्न्छ। 

११. दामोदर कुण््डैः११. दामोदर कुण््डैः मसु्ताङको सदरमकुाम जोमसोमदेखि कररब ४७ कोष उत्र पूव्यमा पर्ने दामोरकुण््ड समदु्र 
सतहदेखि कररब १५,७११ वफटको उचाइमा पछ्य। दामोदर कुण््ड क्ेत्र ब्ह्ा, ववष््ण,ु खशवको वप्रर्स्थल 
माभर्न्छ। त्र्सनैले र्सलाई खशव क्ेत्र, ववष््ण ु (दामोदर) क्ेत्र, ब्ह् क्ेत्रका रूपमा परुा्णहरूमा चचा्य गरेको 
पाइन्छ। त्र्स ब्ह्कुण््डमा ववष््ण ुिगवार्ले १००८ पटक परररिमा र स्र्ार् गर्ु्यिएको र त्र्हाँ ववष््णकुा १ 
हजार ८ स्वरूपहरू प्रकट िएर ववभिन्न खशला तथा वर्स्पभतका रूपमा रहेका िन्ने ववश्वास गररन्छ।

 िगवार् ववष््णलेु मोक् प्राभप्तको साधर्ा सम्पपन्न गर्ने रिममा ब्ह्ा र सरस्वतीविारा शदु्ीकर्ण गररएको सो 
ब्ह्कुण््डलाई विापरमा दामोदर कृष््णले मोक् गराएका कुवेरका पतु्रहरूलाई मोक् स्र्ार् गर््यका लाभग द्दशा 
भर्दनेश गररएका हरु्ाले (दामोदरले मोक् स्र्ार्का लाभग खचर्ाइएको कुण््डका रूपमा) दामोदर कुण््ड िरे्र प्रचभलत 
हरु् थालेको माभर्न्छ। शाभलग्रामी पहा्डका रूपमा खचभर्एको दामोदर पव्यतका र्ौं धाराहरूमा शाभलग्राम खशला 
पाइन्छ। ती मध्रे् पाँचधाराहरू कालीगण््डकीमा भमभसरे् हरु्ाले कालीगण््डकीलाई पभर् शाभलग्रामी गङ्गा िन्ने 
गररन्छ। 

 अन्र्त्र र्पाइरे् दलु्यि औषधीर् वर्स्पभत पभर् र्हाँ पाइन्छ। स्थार्ीर् समदुार्ले र्सलाई दम्पदा कुण््ड िरे्र 
उच्चार्ण गछ्यर्।् त्र्सको अथ्य उर्ीहरू —दाम्पलो‘सँग र्नै जोड्छर्।् परापूव्यदेखि त्र्स कुण््डमा जारे्ले दाम्पलो 
चढाउरे् गरेको पभर् सभुर्एको छ। िासगरी गाई पाल्रे् व्राह््णहरूले गोठमा बाँधेको गाई कुर्नै कार्णबस दाम्पलो 
घाँटीमनै िएको बेला गाई मर््य गएमा उसलाई बाँध्रे् गोठालालाई गयौ-हत्र्ाको दोष लाग्रे् िएकाले गाईको मतृ्र् ु
संस्कार, काजवरिर्ा गर्ने र दाम्पलोलाई दामोदर कुण््डमा लगेर ववसज्यर् गरेमा गयौ-हत्र्ाको दोषबाट मखुक्त पाइरे् 
ववश्वासले त्र्स्तो पररखस्थभतका व्र्खक्तहरू दाम्पलो चढाउर् पभर् दामोदर कुण््ड पगु्रे् चलर् छ (बराल,२०७३)।  

१२. लक्षमी र्रभसंह कुण््डैः१२. लक्षमी र्रभसंह कुण््डैः मखुक्तर्ाथबाट पखचिमपवट् झोङ देउराली काटेर छुक्साङ गाउँ क्ेत्रमा पर्ने तेताङ गाउँको 
पभर् पखचिम उत्रपट्ी र्ाक वहमालबाट बगेर आउरे् र्रभसंह िोलाको वकर्ारमा अलयौवकक अकदो कुण््ड रहेको 
छ। त्र्सलाई लक्षमी कुण््ड पभर् िभर्न्छ। लक्षमी कुण््डको क्ेत्रमा र्रभसंह अवतार ववष््ण,ु हात्ीहरू र र्ाग तथा 
लक्षमी देवीका आराधर्ा क्ेत्र रहेको मान्र्ता छ। र्रभसंह िोलाको पूव्यतफ्य को चट्ार्ी क्ेत्रमा जभमर्को गि्यबाट 
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कञ्र् जल लगेर धम्य कुण््ड (दामोदर कुण््ड) मा चढाउर् ुअत्र्न्त पववत्र कार््य माभर्न्छ। त्र्सनैले दामोदर कुण््ड 
जारे् तीथ्यर्ात्रलेु लक्षमी कुण््डको जल लगेर दामोदर कुण््ड जारे् चलर् छ। 

 र्ो क्ेत्र पवहलेको रू्र्िार्ीका रूपमा प्रख्र्ात स्थल हो। र्हाँ पवहले िोटको रू्र् सङ्कलर् र भतब्बत तथा पोिरा 
क्ेत्रमा कारोबार गररन््थ्र्ो। हाल समनु्द्री रू्र्को बजार पहुँच हुँदनै गएकाले त्र्हाँको रू्र्िार्ी प्रशोधर् कार््य 
रोवकएको माभर्न्छ। हाल पभर् कभतपर् स्थार्ीर् समदुार्ले स्थार्ीर् रूपमा रू्र्िार्ीबाट रू्र् सङ्कलर् गरेर िारे् 
गद्यछर्।् उर्ीहरू आफ्र्ा रीभतररवाज र पूजा कम्यमा आफ्र्नै गाउँको रू्र् प्रर्ोग गर्ु्य पर्ने मान्र्ता राख्दछर्।् 
बावहरीर्ा परचरिीलाई रू्र्िार्ी देिार्ो िरे् कूलदेउता ररसाउछर् ्िन्ने ववश्वास राख्दछर् ्(बराल,२०७३)। 

१३. मखुक्तर्ाथैः१३. मखुक्तर्ाथैः समनु्द्र सतहदेखि कररब ३७१० भमटर उचाइमा रहेको मखुक्तर्ाथ मखन्दरमा कभतपर् साधक तथा 
द्रटिाहरूले कागबेर्ीदेखि कृष््णिा र्दीको जल भलएर मखुक्तर्ाथ पगुी शालग्राम पहा्डमा ववष््णरुूप खशलाको पाउमा 
उक्त जल चढाउरे् गद्यछर्।् 

 बराह परुा्णको अध्र्ार् १४४ मा उल्लेि गरेअर्सुार एकजर्ा शालङ्कार्र् र्ामका महवष्यले खशवतलु्र् पतु्र प्राभप्तका 
लाभग ववष््णकुो आराधर्ा गरेका भथए। शालङ्कार्र्को साधर्ासँगनै उर्लाई दश्यर् द्दर् िगवार् ववष््ण ुशालवकृ्को 
रूपमा उत्पखत् िएका र शालङ्कार्र्ले शालवकृ्का चारनै को्णबाट वनैद्दक मन्त्रोच्चार्ण गरी ववष््णकुो आराधर्ा 
गरेका र ववष््णलेु प्रत्र्क् दश्यर् द्दई उक्त शालवकृ् आफ्र्नै रूप िएको बताएको सन्दि्यले त्र्स क्ेत्रलाई शालग्राम 
िन्न थाभलएको बताइन्छ। 

 बराह परुा्णको सोही अध्र्ार् १ सर् ४४ मा अकदो सन्दि्यमा गण््डकी र्दीले िगवार् ववष््णकुो तपस्र्ा गरी 
ववष््णलुाई आफ्र्ो पतु्रको रूपमा पाउर् वरदार् मागेकी भथइर्।् त्र्भतबेला िगवार् ववष््णलेु गण््डकीको गि्यमा 
शालग्राम खशलाका रूपमा ववराजमार् िइरहरे् वरदार् द्दएकाले गण््डकी र्दीलाई ववष््णमुाताका रूपमा पभर् भलरे् 
गररन्छ। र्ही सन्दि्यलाई भलएर कृष््णिा र गण््डकीको संर्ोजर्को कालीगण््डकीलाई ववष््ण ुमोक्दावर्र्ी र्दी मान्दनै 
मार्व मोक्तामा समेत उर्को महार् र्ोगदार् रहर्े ववश्वास गररन्छ। 

 मखुक्तर्ाथको मखन्दर क्ेत्रलाई सर्ातर् वहन्दहुरूले मूल रूपमा िगवार् र्ारार््णको शखक्तपीठ मान्दछर्,् उत्री 
बयौद्हरू पद्सम्पिवको साधर्ा क्ेत्र मान्छर्, थकालीहरू चोिोपार्ी क्ेत्र मान्छर् ्िरे् बोर् धम्यका अर्रु्ार्ीहरूले 
शेषर्ाग देवताको क्ेत्रमारे्र पूजा गर्ने बताएका छर्।् र्सरी बहधुम्य समदुार्को धाभम्यक समन्वर्को प्रतीकका 
रूपमा मखुक्तर्ाथलाई र्ी सबनै समदुार्को आस्थाको केन्द्र माभर्एको छ (बराल,२०७३)। 

 कररब ५०० रोपर्ी क्ेत्रफलमा फनै भलएको मखुक्तर्ाथ मखन्दर पररसरका ववभिन्न मखन्दरमा पूजा व्र्वस्थापर्का लाभग 
वव.सं. २०२८ सालदेखि मखुक्तर्ाथ ववकास सभमभत र्ामक छाता संस्थासमेत बर्ाइएको र व्र्वस्थापर् हुँदनै आएको 
बताइन्छ। पूजा सञ्ालर्का लाभग एक जर्ा पजुारी र एकजर्ा झमुालाई पालनै पालो िटाइएको छ। हाल प्रमिु 
खजल्ला अभधकारीको संर्ोजकत्वमा मखुक्तर्ाथ ववकास सभमभतमा स्थार्ीर् धाभम्यक तथा सामाखजक व्र्खक्तत्वहरू 
समावेश रहेको सभमभतले व्र्वस्थापर्को प्रर्ास गरेको छ (बराल,२०७३)। 

 प्र्ागो्डा शनैलीको मखुक्तर्ाथको मखन्दर वव.सं.१८७१ सालमा बर्ाइएको र वव.सं.१९८३ मा जी्णदोद्ार गररएको 
खशलालेिबाट ज्ात हनु्छ। मखन्दरभित्रको िगवार् मखुक्तर्ाथको तामाको मूभत्य १६ औ ंशताब्दीभतर बर्ाइएको 
अर्मुार् छ। तीर्तले तामाको छार्ा िएको र्स मखन्दरको गजरुमा सरु्को जलप लगाइएको छ। मखुक्तर्ाथ 
मखन्दरको र्ाममा मसु्ताङ खजल्लामा ५०० रोपर्ी र म्पर्ाग्दी खजल्लामा २८००० रोपर्ी जभमर् गठुछीको रूपमा 
रहेको बताइन्छ (काककी, २०६४:३)। 

१४. ज्वाला क्ेत्रैः१४. ज्वाला क्ेत्रैः ववष््णकुो मखुक्तका लाभग खशव र कालीले र्ील रूपमा कृष््ण गङ्गाको रूपमा प्रवाह थाले झैं ब्ह्ाले 
पभर् ववष््णकुो मोक्ताको अर्षु्ठार्मा सघाउर् गरेको अखग्र् र्ज्को प्रतीक माभर्रे् ज्वाला क्ेत्रमा ज्वाला तीर्वटा 
ज्र्ोभतका रूपमा भर्रन्तर प्रज्ज्वभलत छ। केही वष्य पवहलेबाट एउटा ज्र्ोभत भर्िेको छ िरे् जलप्रवाहसँगनै एउटा 
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ज्र्ोभत र स्थल चट्ार्मा अकदो एउटा गरी २ वटा ज्र्ोभत अवहले पभर् भर्रन्तर प्रज्ज्वभलत िएको देख्न पाइन्छ। 
कभतपर् अवस्थामा आगो र पार्ीका बीचमा बनैरत्वको िावले हेर्ने गररन्छ। तर ज्वालामाई एकमात्र त्र्स्तो 
चमत्काररक स्थार् हो जहाँ आगो र पार्ी बनैरी र्िई भमत्र िावले सँगनै देखिन्छर्।् 

१५. कागबेर्ी धामैः१५. कागबेर्ी धामैः कागबेर्ीमा काली गङ्गाको शालग्रामी पञ्धारा मध्रे्को पाँचयौ धारासँग िेट िएको माभर्न्छ। 
दखक््णबाट साधर्ा गर््य जारे् साधकहरूका लाभग कागबेर्ी पवहलो शालग्रामी धाराको बेर्ी िएकाले पभर् महत्वपू्ण्य 
हरु् गएको छ। र्हाँ सर्ातर् वहन्द ुर बयौद्मतका मखन्दर र गमु्पबाहरू रहेका छर्।् कागबेर्ी धाममा सर्ातर्ीहरूले 
वपत ृमोक्ताका लाभग उत्म तीथ्य मान्दछर् ्र हरेक वपतपृक्मा हजारयौ तीथा्यलहुरू र्हाँ श्राद्कम्य गर््य िेला हरेु् 
गरेका छर्।् वषनेर्ी वपतपृक् (सोह्श्राद्) मा देश-परदेशका वहन्दूहरू आफ्र्ा वपतकृो श्राद्कम्य गर््य त्र्स धाममा 
आउरे् र्ो सांस्कृभतक सम्पपदाको संरक््ण र प्रबोधीकर्ण आवश्र्क देखिन्छ। र्हाँ वपतकृार््यमा सहिागी हरु् आउरे् 
तीथा्यलहुरूको चापलाई ध्र्ार्मा रािेर घाट भर्मा्य्ण र धम्यशालाको भबस्तार गर््य आवश्र्क देखिएको छ। 

१६. लबु्ा बोर् गमु्पबा:१६. लबु्ा बोर् गमु्पबा: कालीगण््डकीमा बोर् धम्य समदुार्को केन्द्रीर् आराधर्ाको एकमात्र गमु्पबा मसु्ताङको पाण््डा 
िोलाको खशर िाग लबु्ा गाउँमा छ। लबु्ा गाउँका १७ घरका बोन्पो धम्यसमदुार्का पररवारहरूको सामूवहक 
प्रर्ासबाट बोर् गमु्पबा सञ्ालर् हुँदनै आएको छ। िारतको भसमला र धम्यशालासम्पम साधर्ाको सञ्जाल रहेको र्ो 
बोर् गमु्पबामा बोर् धम्यका आद्द परुुषहरूको मूभत्य पभर् राखिएको छ। सर्ातर्ीहरूले मान्ने भत्रदेव र र्ाग तथा 
महाकाल िनैरव जस्तनै सम्पर्क बदु् पद्सम्पिवलाई पभर् इटिदेवका रूपमा स्थापर्ा गररएको छ। र्ो बोर् गमु्पबा 
रे्पालकनै  दलु्यि र लोपोन्मिु धम्यको रूपमा प्रभतभर्भधत्व गर्ने सम्पपदा हो। भतव्वतमा बयौद्धम्य भबस्तार हरु्िुन्दा 
पवहलेको बोर् धम्यको अध्र्र्र् अर्सुन्धार् गर््यका लाभग र्ो बोर् धम्य ववश्वका लाभग पाठशाला हरु् सक्छ। र्सथ्य 
कालीगण््डकी सभ्र्तामा गरुुपूजक समदुार् जस्तनै प्रकृभतपूजक समदुार्का एकमात्र जीववत तीथ्यलाई संरक््ण गर्ु्य 
प्रदेशकनै  सम्पपदाको संरक््ण हो।  

१७. पद् खशलाैः१७. पद् खशलाैः जोमसोम बजारबाट कागबेर्ीतफ्य  र्ात्रा गदा्य बाटोमा गरुु पद्सम्पिवको पाउको प्रतीक िएको स्थार् 
र श्वते कमलको खशला दश्यर् गर््य पाइन्छ। जोमसोमबाट कररब एकघण्टा उत्रतफ्य  र्ात्रा गदा्य पाण््डा िोला 
र्पगु्दनैको भिरालो चट्ार्मा पद्खशला पाइन्छ। पद् सम्पिवको पाउको प्रतीकको आसर्मा सेतो कमलको पषु्पदल 
जस्तनै देखिरे् खशलािण््ड देख्न सवकन्छ। र्सको पवहचार् र प्रकटीकर्णका बारेमा स्थार्ीर् समदुार्मा रोचक 
िर्ाइहरूपभर् छर् ्(बराल, २०७३)। 

 पद्सम्पिवको पाउ परेको क्ेत्रका रूपमा स्थार्ीर् समदुार्ले ववश्वास गर्ने पद् खशला संरक््ण गर््य केही प्रर्त्न 
थाभलएको छ । र्खजकनै  तीर् रङ्गका थमुका र एउटा दीप प्रज्ज्वलर् गर्ने घरसमेत बर्ाइएको छ। बदु् परुुष 
पद्सम्पिवले तपस्र्ा गदा्य पाएको मोक्ता अर्सुार उर्को पाउ परेको ठाउँमा कमलको फूलको प्रतीकसमेत सङ्केत 
हरेु् भसवद् पाएको बयौद् समदुार्मा ववश्वास गररन्छ र पहा्डलाई महाचरि स्थार्का रूपमा समेत भलरे् गररएको छ। 

१८. द्ठर्ी गाउँ:१८. द्ठर्ी गाउँ: उवहल्र्नै भतब्बतबाट आएका पूव्यजहरूले बस्ती बसाएको र्ो स्थार्मा परुार्ा ताम्पत्र, रजतपत्र, 
जभमर्मभुर् सरुखक्त िएको माभर्न्छ। जालन्धरी राज्र् जमु्पला र थकाली राजा घरपजोङको ऐभतहाभसक सम्पबन्धको  
आधार माभर्एको द्ठर्ी गाउँ परुाताखत्वक बस्ती हो। 

१९ ढुम्पबा ताल:१९ ढुम्पबा ताल: जोमसोम बजारदेखि पूव्यतफ्य को ढुम्पबा गाउँ र्खजकनै  रहेको ढुम्पबा ताललाई स्थार्ीर् लामा तन्त्रसाधकहरू 
शेषर्ाग तथा गदा कुण््डका रूपमा श्रद्ा गद्यछर्।् सर्ातर्ीहरू समेत ववष््ण ुिगवार्को गदा शखक्त स्थावपत िएको 
कुण््डका रूपमा मान्दछर्।् बराह परुा्णमा बताइएको गदा कुण््डको सरुक्ामा शेषर्ागसमेत र्हाँ ववराजमार् 
िएकाले र्सलाई शेषर्ाग दह पभर् िभर्न्छ। र्हाँ स्थार्ीर् लामाहरूले लामा मान्र्ताको पात्रो अर्सुार तीर् 
वष्यमा एकपटक र्ागपूजा गर्ने प्रचलर् छ। र्स तालको वरपर कुश वर्स्पती समेत पाइन्छ। र्ो जल क्ेत्रलाई 
ववष््ण ुमन्त्र र पद् मन्त्र स्मर्ण गदकै १०८ पटक परररिमा गर्ु्य उखचत हरेु् मान्र्ताले सर्ातर्ी र बयौद्साधकहरू 
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र्सको परररिमा गर्ने गद्यछर्।् पवहला भतब्बतबाट दश्यर्ाथमीहरू आउरे् गरे पभर् र हाल मर्ाङबाट मात्र आउरे् 
गछ्यर् ्(क्ेत्री, २०४४:३९)। 

२०. मनैत्री गमु्पबा:२०. मनैत्री गमु्पबा: ढुम्पबा तालदेखि पूव्यतफ्य  रहेको हात्ीको सँूढ जस्तो पहा्डी बर्ोटमा मनैत्री गमु्पबा रहेको छ। िववष्र्का 
तथागत अवतारका रूपमा मनैते्रर् बयौद्लाई भलरे् गररन्छ। स्थार्ीर् समदुार्को सहिाभगतामा ध्र्ार् केन्द्र सञ्ालर् 
र भबस्तारमा र्ो गमु्पबा सांस्कृभतक सम्पपदाको रूपमा भलएको छ। हालनै मात्र गमु्पबा पररसरमा आवासीर् ध्र्ार् 
केन्द्र र पाठशाला भर्मा्य्ण गररएको छ। 

२१. मोक् वकृ्:२१. मोक् वकृ्: मनैते्रर् गमु्पबाको र्खजकनै  पहा्डी चचुरुोभतर एउटा ठूलो धूपी वकृ् छ। त्र्ो वकृ्को स्थार् उड्रे् लामाहरूले 
ध्र्ार् गर्ने स्थार्को रूपमा खचभर्न्छ। पवहलेका द्दर्मा भतब्वतदेखि उड्रे् लामाहरू आएर त्र्स वकृ्को फेदमा 
ध्र्ार् साधर्ा गद्यथे िन्ने ववश्वास गररन्छ िरे् त्र्स वकृ्को फेदमा साधर्ागरी पूव्य जन्मको ऊजा्यसँग सम्पपक्य  गर््य 
सवकरे् िएकाले ज्ार्ी व्र्खक्तहरू ध्र्ार् साधर्ागर््य पूख्ण्यमा रात्रीमा जार्े गद्यछर्।् 

 मोक् वकृ् स्थार्बाट जोमसोम बजार र कालीगण््डकीको रम्णीर् दृष्र् देखिन्छ। जसरी शेषर्ाग ताललाई मोक् 
ताल मान्दनै वहन्दू तथा बयौद्मागमीहरूले पूजर् गद्यछर्,् त्र्सनैगरी मनैत्री बदु्को पाउस्थलका रूपमा खचभर्एको मनैत्री 
गमु्पबा तथा उड्रे् लामाहरूले साधर्ा गर्ने वकृ् पभर् मोक्ताको ऊजा्य सङ्गग्रह गर्ने स्थार्का रूपमा खचभर्एको छ। 

२२. भतभलचो तालैः२२. भतभलचो तालैः दामोदर क्ेत्रमनै रहेको, दामोदर वहम शंृ्रिलाको पूव्य, भतभलचो टाकुरीको कािमा रहेको भतभलचो 
ताल आध्र्ाखत्मक दृवटिको्णले समेत महत्वपू्ण्य माभर्न्छ। भतभलचो ताल िगवार् खशव र गयौरी तथा बदु्सँग 
जोभ्डएको स्थार् हो। र्सलाई गरु्ड परुा्ण र रामार््णमा चचा्य गररएका काकिषुणु््डीको तपस्र्ा स्थलका रूपमा 
पभर् खचभर्न्छ। पवहले भतरीछो ताल िभर्रे् र्ो क्ेत्र मसु्ताङ खजल्लामा रहेको भथर्ो िरे् राजर्ीभतक एवम ्प्रसाशभर्क 
सीमाङ्कर् गदा्य हाल मर्ाङ खजल्लाको क्ेत्रमा पद्यछ। पदर्ात्राका वहसाबले पभर् मर्ाङ खजल्लाको बाटो िएर वषनेर्ी 
पर््यटक आउरे् गरेका छर् ्िरे् भतभलचो ताल क्ेत्रबाट मसु्ताङको द्ठर्ी, जोमसोम आउरे् ओरालो बाटो पभर् छ। 
हालनै मसु्ताङको द्ठर्ी कनै साङ हुँदनै भतभलचो जारे् पूरार्ो पदमाग्यलाई रे्पाली सेर्ाले सूधार गदकै तीर् द्दर्मा र्ात्रा 
गर््य सवकरे् रुट भर्मा्य्ण गरेका छर्।् बदु् िगवार्ले वोभधसत्व प्राप्त गरेपभछ ढुम्पबाताल छेउको मनैते्रर् गमु्पबा िएको 
स्थार्मा ववश्राम गदकै भतभलचोताल गएको र र्स तालमा लगेर आफ्र्ो बरि घण्टी राख्निुएको स्थार्का रूपमा समेत 
बयौद्मागमीहरूले श्रद्ा गद्यछर्।् 

२३. चोिोपार्ी:२३. चोिोपार्ी: प्राचीर् मार्व बसोबासका तमाम परुाताखत्वक, सांस्कृखतक प्रमा्णहरूको संग्रहालर्को रूपमा रहेको 
चोिोपार्ी क्ेत्र तल्लो मसु्ताङको दलु्यि सम्पपदा हो। स्थार्ीर् थकाली समदुार्ले पववत्र तीथ्यका रूपमा परम्पपरादेखि 
मान्दनै आएको चोिोपार्ीमा उत्िर्र् गदा्य परुाताखत्वक महत्वका िाँ्डा, औजार र केही र्रकङ्काल पभर् पाइएको 
भथर्ो। भतर्ीहरूको र्थोखचत संरक््ण र सम्पवद््यर् हरु् र्सकेकाले अर्सुन्धार् र्ोग्र् सम्पपदा ओझेलमा परेको छ। 
उवहले सामदुावर्क रू्र् कारोबारका लाभग राज्र्लाई सातसर् घरधरुीले भतरो बझुाउर् ुपर्ने ग्णर्ा अर्सुार थाक 
सातसर् गाउँ िभर्रे् थकाली बसोबासको टुकुचे बस्तीिन्दा कालीपारर भर्लभगरी खशिरको बेसीमा चोिोपार्ी रहेको 
छ। चोिोपार्ीका उपासक थकाली समदुार्हरू बोर् र बयौद् गरुूपरम्पपराका पभर् उपासक माभर्न्छर्।् 

२४. गरुु साङवो गफुाैः२४. गरुु साङवो गफुाैः लाजु्यङ्ग गाउँमा बोक्सीिोलाको महुार् िागभतर धयौलाभगरी वहमालको कािमा गरुु साङवो 
गफुा छ। ररम्पपोछेलाई शङ्ख बजाउरे् लामाका रूपमा खचन्ने गररएकाले स्थार्ीर्हरू गरुु साङवो अथा्यत ्शङ्खवाला 
गरुुका रूपमा पभर् सम्पवोधर् गद्यछर्।् केही उकालो चढेर गफुा स्थलमा पगु्दा जलप्रवाहको छहराभित्र रहेको 
गफुा र त्र्स गफुामा रहेको सेतो स्फवटक खशवभलङ्ग तथा गफुा भित्रबाट पभर् जलप्रवाहको प्रकृभतले त्र्हाँ खशव 
र गङ्गाको उपखस्थभत िएकाले गफुाघरमा तन्त्र साधर्ा गर््य उपर्ोगी हरेु् ठार्ी मर्ाङ र अन्र्त्रका तामाङ तथा 
गरुुङ समदुार्का साधकहरूसमेत त्र्स ठाउँमा ३ वष्य, ३ मवहर्ा ३ द्दर्को ध्र्ार् साधर्ा गर्ने प्रचलर् रहेको 
पाइन्छ। 
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२५. वटटी ताल (झाँरिी दह):२५. वटटी ताल (झाँरिी दह): मसु्ताङको लेते िन्दा पूव्य थासाङ गाउँपाभलकाको व्डा र् ५ अथा्यत साववकको कुञ्जो 
गाववसमा पर्ने वटटी गाउँमा एउटा ताल रहेको छ। र्ो ताललाई जल झाँरिीहरूको वासस्थार् तथा सिास्थलका 
रूपमा खचभर्न्छ। र्ो ताल सहको स्थार् अथा्यत ्लक्षमीको स्थार्का रूपमा पभर् खचभर्न्छ। र्हाँ वहन्दूहरूले 
खशवग्ण झाँरिीको स्थार्का रूपमा सरु्झाँरिी, जलझाँरिीहरूको स्थार्का रूपमा पूजर् गद्यछर्।् र्ो तालको जल 
आफ्र्ो घरमा ल्र्ाएर चारनै द्दशा छकने र अभिषके तथा पूजर् गर्ा्यले घरको सह कार्म रहरे्, खस्थर रहरे् मान्र्ता 
र समाखजक ववश्वास रवहआएको छ। 

 झाँरिी परम्पपरामा ववश्वास गर्ने प्रकृभत पूजक बोर्, वहन्द ुतथा बदु्मागमीले र्स ताललाई पववत्र पूजर् तथा साधर्ा 
केन्द्रका रूपमा भलरे् गछ्यर्।् तालको मध्र्िागमा उत्र तफ्य  एउटा ठूलो वकृ् तथा खशला िण््डको थमु्पको रहेको 
छ। पूजा तथा साधर्ा गर्नेहरूले त्र्स वकृ्स्थलमा गएर जयौ, भतल, कुशसवहत पूजा गर्ने चलर् छ िरे् सबनै 
झाँरिीहरूका अगवुा िगवार् खशव र्नै िएकाले खशव पूजर् क्ेत्रका रूपमा र्सलाई भलइएको छ। 

२६. धवलेश्वर खशवभलङ्ग:२६. धवलेश्वर खशवभलङ्ग: कालीगण््डकीलाई हरर-हरात्मक, वनैष््णवी र शाम्पिवी, तथा स्थार्ीर् थकाली समदुार्को 
परमपरागत िाषामा —ओम क्र्ु‘ँ अथा्यत ्ओम र्दी िन्ने गरेको सभुर्न्छ। ओमकार पररवारको आराध्र् मार्ीरे् र्ो 
र्दीमा आराध्र्देव खशवको प्रभतमा खशवभलङ्गमा काली गण््डकीको जलले हरपल धाराद्दइरहेको धवलेश्वर खशवभलङ्गको 
स्वरूप देख्न सवकन्छ। धवलाचल र र्ीलाचल क्ेत्रको सङ्गम भबन्दमुा धवलेश्वर खशवभलङ्ग देख्न सवकन्छ। धयौलाभगरी 
र भर्लभगरीको सङ्गममा रहेको कालीगण््डकीको गि्य गहृमा धवलेश्वर खशवभलङ्गमा कालीगण््डकीको जलले भर्रन्तर 
धारा द्दइरहेको अर्सुन्धार्को स्थलगत अबलोकर्ामा पभर् देखिएको छ। 

 र्ो दलु्यि खशवभलङ्गका बारेमा अन्नपू्ण्य स्मभृतमा धवलेश्वरको प्रसङ्गले पभर् पवुटि गद्यछ। र्सलाई धाभम्यक पर््यटर्को 
रूपमा दवुनै गाउँपाभलकाले व्र्ावसावर्क प्रवद््यर् गर््य सवकरे् र गण््डकी प्रदेशको रोलमो्डल पररर्ोजर्ाका रूपमा 
ववकास गर््य सवकरे् सम्पिावर्ा देखिन्छ। धयौलाभगरी तफ्य बाट खशवले अन्न भिक्ा मागेको र भर्लभगरी तफ्य बाट 
अन्नपू्ण्य देवीले खशवलाई भिक्ा द्दएको सन्देश द्दरे् धवलेश्वरमा जलधी खशवभलङ्गको दश्यर् अलयौवकक तीथा्यटर्को 
आर्न्द द्दर् सवकरे् ठाउँका रूपमा र्ो स्थार्लाई भलर् सवकन्छ। 

२७. रूपसे छहरा:२७. रूपसे छहरा: पनैदल माग्यबाट मसु्ताङ प्रवेश गदा्य िेवटरे् रूप्से छहरा बयौद्मागमीहरूको  महत्वपू्ण्य साधर्ा स्थार् 
हो। तारा साधर्ा गर्ने बयौद् अर्रु्ार्ीहरू पूख्ण्यमाको रातमा २१ ताराहरूको संर्ोग िएको ववश्वास गद्यछर्।् र्हाँको 
जलमा दश्यर्, स्र्ार्, चारनै द्दशा फकने र अभिषके गदकै ब्ह्ाण््ड र ताराहरूलाई र्मस्कार गर्ु्य बयौद् धम्यमा तारा तथा 
र्ोभगर्ीहरूको ववशेष महत्व माभर्एको स्थार्का रूपमा पववत्र र महत्वपू्ण्य माभर्न्छ। 

२८. अखग्र् लामा गफुाैः२८. अखग्र् लामा गफुाैः रूप्से छहराको खशर िागमा २१ ताराहरूको एकनै चोटी संर्ोग हुँदा झट्का लागेको ठाउँमा 
अखग्र् लामाको गफुा रहेको भथर्ो। गतवष्यको बाढीले गफुा ध्र्ार् र साधर्ा गर्ने स्थार्मा क्भत पगेुको छ। 

२९. दार्ा खशवालर्:२९. दार्ा खशवालर्: कालीगण््डकीमा वकलो र दाम्पलोसवहत बग्दनै आएकी धेर् ु गाईलाई एक सन्तले जतर् गरेर 
वकर्ारको कुटीमा स्र्ाहार उपासर्ा गर््य थालेपभछ रू्र् र तीथ्यका लाभग िोटजारे् र्ात्रीहरूले धेर्कुा लाभग दार् 
द्दरे् परम्पपराको सूत्रपात िर्ो र कालान्तरमा ढारेिकनै  लोकबोलीमा दार् बस्तीको र्ामाकर्ण हुँदनै दार्ा बरे्को र्ो 
क्ेत्रमा गाई र सन्त परलोक िएपभर् दार् द्दएर तीथा्यलहुरूका लाभग अन्नक्ेत्र चलाउरे् प्ररे्णा स्थार्ीर् समदुार्ले 
गदकै आइरहेका छर्।् गण््डकीले आफ्र्ो गि्य क्ेत्रमा आवभधक ववचर्ण गरररहरे् र खशवालर् पभर् जोगाउर् हम्पमे 
पर्ने िएकाले, तीथा्यलहुरूको आवासको बन्दोबस्तीसमेत गर्ु्यपर्ने िएकाले पिेरामा खशवालर् र गार्त्री मखन्दरसमेत 
चलाएर आजसम्पम स्वर्म्पसेवी साधर्ा चल्दनै आइरहेको छ। र्हाँको सवरिर्तामा दामोदरकुण््ड तीथा्यटर् गर्नेहरूका 
लाभग भर्ैःशलु्क अन्नक्ेत्र तथा आवास उपलब्ध गराउँदनै आएको दार्ा खशवालर् गण््डकी प्रदेशकनै  र्मूर्ा अन्नक्ेत्र 
माभर्न्छ। धवलेश्वर खशवभलङ्ग ववकास पररर्ोजर्ामा अन्नपू्ण्य गाउँपाभलका म्पर्ाग्दी र दार्ा खशवालर्को सहकार््यमा 
धाभम्यक पर््यटर् प्रवद््यर् गर््य सवकरे् आधारहरू ववद्मार् छर्।् 
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३०. र्ारच्र्ाङ्ग खशवालर्:३०. र्ारच्र्ाङ्ग खशवालर्: कालीगण््डकीको अन्नपू्ण्य गाउँपाभलका क्ेत्रको र्ारच्र्ाङ्गमा ववगतमा सन्तहरूले साधर्ा गरेको 
स्थलका रूपमा स्थार्ीर्हरूले पवहचार् गरेका कनै र्र् भबन्दहुरू छर्।् भतर्ीहरूमध्रे् केही दशक पवहले र्ोगी 
र्रहररर्ाथले कोटीहोम आर्ोजर्ा गरी त्र्स क्ेत्रको त्थ्र् प्रकाशमा ल्र्ाएपभछ हाल सोही र्ज्क्ेत्रमा खशवालर् र 
अिण््ड पूजर् वकत्यर् हुँदनै आएको छ। अन्नपू्णा्यदेवीको कािमा मात्रीशखक्तले सञ्ालर् गरेको र्ो खशवालर् गोप्र् 
तीथ्यका रूपमा भलइन्छ। 

३१. अखग्र् कुण््ड (तातो पार्ी):३१. अखग्र् कुण््ड (तातो पार्ी): कालीगण््डकीको वकर्ारमा रहेको पर््यटकीर् क्ेत्र तातोपार्ी शास्त्रीर् रूपमा अखग्र् 
कुण््ड माभर्न्छ। र्ो अखग्र् कुण््ड खशवजीको रे्त्र अखग्र्बाट उत्पखत् िएकोले र्हाँ भत्ररे्ते्रश्वर खशव, अखग्र् देव 
र र्ाग स्थल रहेको ववश्वास छ। र्स कुण््डमा अखग्र् तत्वबाट उपचारका लाभग उपर्कु्त माभर्न्छ। र्स 
स्थार्मा खशवजीसँगनै र्ाग समेतको वासस्थार् रहेकाले रजोवती मवहलाले स्र्ार् गर्ु्य हुँदनैर् िन्ने मान्र्ता छ। 
कालीगण््डकीको तीरमा पर्ने म्पर्ाग्दीको र्ो तातोपार्ीमा पर््यटकीर् चापले सार्ो बजार तथा र्ातार्ातको सवुवधा पभर् 
रहेको छ। आजकल र्स कुण््डमा स्र्ार् तथा जलवरि्डा गरेको शलु्क भलइरे् र स्थार्ीर् ववद्ालर् व्र्वस्थापर्मा 
सो आज्यर् लगाउर् थाभलएको छ। कभतपर् चम्यरोगका भबरामीहरू तातोपार्ीको कुण््डमा जलवरि्डा गदा्य उपचार 
हरेु् ववश्वासले आवाशीर् रूपमा हप्ताद्दर्सम्पम सहिागी हरु् जारे् गद्यछर्।् र्स स्थार्लाई जलवरि्डाको स्थार् मात्र 
र्बझुी धाभम्यक शखक्त स्थार्का रूपमा पभर् बझु्र् ुउखचत हनु्छ। 

 कालीगण््डकीको र्ो क्ेत्रमा अरे्कर् तापकुण््डहरू रहेका छर्।् तातोपार्ी बजारदेखि पूव्य कालीर्दी पारी पभर् 
तातो कुण््ड रहेको छ। त्र्हाँ खशवशखक्त र र्ागको वासस्थार् रहेको स्थार्ीर् जार्कारहरूले पभर् बताएका छर्।् 
कररब ४० वष्य पवहले कालीगण््डकीमा आएको बाढीले र्दी वकर्ारमा रहेको तातो पार्ीको कुण््ड परुरएकाले परुार्ो 
स्थार्को उत्िर्र् ्हरु् सकेको छनैर्। हाल प्रकट िएका तातो पार्ीका कुण््डहरूलाई स्थार्ीर्हरूले व्र्ावसावर्क 
प्रर्ोजर्मा संरक््ण र सञ्ालर् गदकै आएका छर्।् तातो पार्ी बजारदेखि पूव्य र्ारच्र्ाङ गाउँको पछुारमा रहेको 
तातोपार्ी कुण््डमा ववरे रू्र्को स्वाद आउरे् तातो पार्ीको श्रोत रहेको छ। चम्यरोग तथा हा्डजोर्मी रोगले पी्डा 
पाएका व्र्खक्तहरू प्राकृभतक उपचारका लाभग हप्ताद्दर्सम्पमको आवासीर् जलसाधर्ाका लाभग त्र्हाँ जारे् गरेको 
पाइन्छ। 

३२. र्ागखशला जलेश्वर खशवैः३२. र्ागखशला जलेश्वर खशवैः तातोपार्ी क्ेत्रमनै घारा िोलाको सङ्गममा एक ववशाल कालो खशला रहेको छ। उत्र 
द्दशातफ्य  वहरे् घारािोलालाई स्थार्ीर् साध ु सन्तहरूले उत्रबावहर्ी वहमावती गङ्गाका र्ामले पभर् संबोधर् 
गद्यछर्।् वर्र्नै उत्रबावहर्ी गङ्गासँग जब कृष््णािाको िेटहनु्छ, त्र्हाँ रहेको ववशाल खशलािण््डमा अचम्पमको खशव 
भलङ्गसवहत जलेश्वर खशव मखन्दर रहेको छ। र्स स्थार्का बारेमा पयौराख्णक त्थ्र् पवहचार् िएर र्िई त्र्स क्ेत्रमा 
तपोरत एक सन्तले पवहचार् गरेको स्थार्ीर्वासीको िर्ाइ छ। 

 स्थार्ीर्बासीहरूले बताएअर्सुार पूवमी रे्पालबाट आएका िोलार्ाथ र्ामका साधलेु सो क्ेत्रमा साधर्ा गरररहँदा 
स्थार्ीर्ले दधुाल ुगाई अप्य्ण गर्ने गरेका भथए। त्र्समध्रे् एउटा कनै लो रंगको गाईले हरेक मध्र्ान्हमा त्र्स 
खशलामा गएर दूध चढाउरे् गरेको पाएपभछ त्र्स क्ेत्रको अलयौवककता िोजी िएको र सो स्थार्मा र्ागसवहत 
खशवभलंग रहेको तथा खशवभलंगमा भर्रन्तर जल रसाइरहर्े िएकाले जलेश्वर खशव र्ामले पकुार्ने गररएको बताइएको 
छ। कालीगण््डकी  वकर्ारमा बेर्ीदेखि मसु्ताङ जारे् मोटरबाटो बर्ाउरे् रिममा सो मखन्दर क्ेत्रको संरक््ण गदकै 
रे्पाली सेर्ाको भर्मा्य्ण दलले मखन्दर भर्मा्य्णमा सहर्ोग गरेको र स्थार्ीर्बासीले आफ्र्ा पूव्यजको स्मभृतमा अन्र् 
संरचर्ा भर्मा्य्ण गरी खशवालर्मा अप्य्ण गरेका छर्।् 

३३. गलेश्वर भत्रवे्णी धामैः३३. गलेश्वर भत्रवे्णी धामैः कालीगङ्गासँग रहगुङ्गा र सरस्वती गङ्गाको सङ्गम माभर्एको भत्रवे्णीलाई शास्त्रीर् मतमा उत्र 
प्रर्ाग माभर्न्छ। सरस्वती गङ्गालाई हाल अदृष्र् रूपमा रहेको मान्नेहरू पभर् छर् ्िरे् कभतपर् सन्तहरूले सरस्वती 
गङ्गाको पवहचार् गरेको पभर् बताएका छर्।् र्ो भत्रवे्णी क्ेत्रमा ९ रोपर्ीको ववशाल शालग्राम खशला रहेको र 
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खशलामा ववभिन्न देव चरिहरू अंवकत रहेकाले चरि खशला पभर् माभर्न्छ। सो स्थार्मा पयौराख्णक कालमा आद्द 
गालव ऋवष, िरत, ज्डिरत, रहगु्ण, पलुस्त्र् ऋवष र कवपल ऋवषका साथनै राव्णका बाब ुववश्रवा ऋवषले तपस्र्ा 
गरेका स्थार्हरूको पवहचार् िएका छर्।् र्ही भत्रवे्णीमा सत्र् र्गुमा पाव्यतीले स्वस्थार्ी व्रत गरेकी र खशवजीले 
दश्यर् द्दएर भगरीजेश्वर महादेवका र्ामले सम्पबोभधत िएको स्थार्का रूपमा भलइन्छ िरे् हरेक माघ मासमा 
भगरीजासवहत खशव सो क्ेत्रमा प्रातैः ब्म्पहकालमा स्र्ार् गर््य आउरे् गरेकाले आफू त्र्ो दलु्यि पणु्र् दश्यर्का लाभग 
सो क्ेत्रमा रहरे् गरेको गलेश्वर बाबाकारूपमा खचभर्एका स्वामी ईश्वरार्न्दबाबाले बताउरे् गरेको त्थ्र् गार्त्री 
आश्रममा बस्रे् सन्तहरूले बताएका छर् ्(बराल,२०७३)। गलेश्वर भत्रवे्णीमा अर्ौंठो तीर्धामको सङ्गम रहेको 
छ। पखचिम क्ेत्रमा गलेश्वर खशवालर्, पूव्य क्ेत्रमा गार्त्री क्ेत्र, र दखक््णमा राम मखन्दर क्ेत्र रहेको छ। गोप्र् 
रूपमा बग्रे् माभर्एकी सरस्वती गङ्गा बगेको क्ेत्र पवहचार् गरेर स्वामी ईश्वरार्न्द गलेश्वर बाबाले सरस्वती बग्रे् 
क्ेत्रमा र्नै गार्त्री मखन्दर स्थापर्ा गरेर गार्त्री साधर्ा गरेको सङ्केत पाइन्छ। 

३४. पलुह आश्रम:३४. पलुह आश्रम: सर्ातर् वहन्द ुपरुा्णअर्सुार जम्पबदुीप िण््डमा ५१ वटा पववत्र भसद् क्ेत्रहरू मध्रे् रे्पाल वष्यमा 
रहेका क्ेत्रहरूमा र्ारार््ण क्ेत्र, शालग्राम क्ेत्र झनै पलुहाश्रम पभर् र्सनै क्ेत्रमा पद्यछ। ते्रता र्गुमा ब्ह्ाजीका 
मार्स पतु्र माभर्एका पयौलत्स्र् ऋवषले जम्पबदुीपका प्रकाण््ड ऋवषहरूको सहिाभगतामा कृष््णिाका तटमा गरेको 
महार्ज्को क्ेत्रलाई पलुहाश्रमका रूपमा खचभर्न्छ। 

 कालीगण््डकीको सङ्गममा मङ्गला र रहगुङ्गाका बीचमा रहेको घतार् ग्रामक्ेत्रमा रहेको पलुहाश्रम क्ेत्रमा आज पभर्  
िरत तपस्थली र गफुा, र कवपल ऋवषको तपोस्थल कवपलाश्रम, पयौलस्त्र् ऋवषको तपोस्थली पलुाहश्रम, राव्णका 
बाब ु ववश्रवाको तपोस्थल ववश्रवाश्रम र राव्णको र्ािी गाभ्डएको स्थार्समेत पवहचार् िएको स्थार्ीर्हरूले 
बताएका छर्।् पलुहाश्रमको र्ज् स्थलमा अझनै पभर् िेवटरे् र्ज् अवशेष, र्ागक्ेत्र, धम्यद्ार खशला र र्ज्मा 
िागभलर् आएर िारतवष्यमा र्फकने का मार्ीएका कपील ऋवषको तपोस्थली कपीलाश्रमलाई स्थार्ीर्हरूले प्रमेपूव्यक 
संरक््ण गदकै आएका छर्।् 

३५. जगन्नाथ परुी:३५. जगन्नाथ परुी: कालञ्जर वर्को खशरिाग माभर्रे् घतार् ग्रामको शीर क्ेत्रमा पन्ध्ौं शताब्दीका स्थार्ीर् चरिवतमी 
राजा द्दलीप बम मल्लको र्ोगसमाधी स्थल र जगन्नाथ मखन्दर समेतले अलयौवकक कथाहरू बोकेको छ। र्ोग 
बलले भसवद् पाएका ती राजा द्दलीप िगवार् जगन्नाथका िक्त रहेको जगन्नाथको दश्यर् तथा स्वेच्छा मर्णको 
वर पाएको सन्दि्यहरू स्थार्ीर्हरूले अझनै पभर् सरु्ाउरे् गद्यछर्।् कालञ्जरभगरीको विार माभर्रे् जगन्नाथ क्ेत्रमा 
अझनै पभर् र्ागले ग्रामको शदु्ता र पववत्रताको रक्ा गरेको स्थार्ीर्बासीहरूले जर्ाएका छर्।् र्हाँको जगन्नाथ 
मखन्दर, परुार्ो राजा प्रसादको अबसेस र ढोलथार् क्ेत्र परुाताखत्वक सम्पपदाहरू हरु्।् 

३६. कालञ्जर माभलका:३६. कालञ्जर माभलका: मत्स्र् परुा्णमा व्ण्यर् गररएको सभतदेवीको अङ्ग पतर् िएर बरे्का १ सर् ८ शखक्त पीठ मध्रे् 
२८ औ ंस्थार्का रूपमा शालग्राम क्ेत्रमा महादेवी स्थार्को चचा्य गररएको छ िरे् २९ औ ंस्थार्मा कालञ्जर 
भगरीकी कालीको सन्दि्य गररएको छ। र्ो कालन्जर भगरीको शखक्तपीठ हालको म्पर्ाग्दी क्ेत्रको कालञ्जर वर्को 
काली मखन्दर माभलका धरुीका रूपमा र्सनै क्ेत्रमा पद्यछ। पूव्यमा रहगुङ्गा, दखक््णमा कृष््ण गङ्गा, पखचिममा मङ्गला 
(म्पर्ाग्दी) गङ्गा र उत्रमा वहमालर्ले वेवटित िएको कालञ्जर पव्यतमा काभलका, माभलका र जाल्पादेवीको स्थार् 
रहेको स्थार्ीर्हरूले ववश्वास गदकै परम्पपरादेखि पूजा आराधर्ा गदकै आएका छर्।् स्थार्ीर्हरूले जेष्ठ शकु्ल 
पूख्ण्यमाका द्दर्मा काभलका, माभलका र जाल्पाको ववखशटि पूजा गर्ने चलर् छ। बनैशाि शकु्ल पूख्ण्यमालाई चण््डी 
पूख्ण्यमा मारे्र पूजा हुँदनै आएकोमा पभछल्ला द्दर्मा बनैशाि शकु्ल पूख्ण्यमालाई बदु् पूख्ण्यमा मान्ने र अवहंसात्मक 
पूजा गर्ने द्दर् िएकाले स्थार्ीर्हरूले भत्रकालीहरू (काभलका, माभलका र जाल्पा)लाई वली पूजा गर्ने द्दर्का लाभग 
जेष्ठ शकु्ल पूख्ण्यमा रोखजएको बताएका छर्।् सो स्थार्मा मगर समदुार्का कुमार पजुारीहरूले पूजा सञ्ालर् गदकै 
आएका छर्।् 



श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८ – – 4545 – –

३७. र्ािी क्ेत्र:३७. र्ािी क्ेत्र: अफगाभर्स्तार्, पावकस्तार्, िारत, 
रे्पाल, चीर्, िटुार् र बंगलादेश र बमा्यसम्पम 
फनै भलएको वहन्दकुुश वहमालर् क्ेत्रको लम्पबाइको 
वहसाबमा मध्र्भबन्द ुर्नै कालीगण््डकी पर्ने देखिएको 
छ। वहन्दकुुश पव्यत शंृ्रिलाको ३ हजार ५ सर् 
वकलोवटर लामो फनै लावटमा आठवटा देशहरू 
समेवटएको ियौगोभलक अबखस्थभतमा मध्र्भबन्द ु
अन्नपू्ण्य र धयौलाभगरी वहमालको बीचको िाग 
देखिएको छ। पखचिममा ररिारदेखि पूव्यमा 
धवलेश्वरको खशवभलंगको भत्रको्णमा वहन्दकुुश 
वहमालर्को मध्र्िाग पर्ने देखिदा कालीगण््डकी 
र्दीलाई र्नै मध्र्द्दपीका र्ािी क्ेत्र िएको सङ्केत 
भमलेको छ। र्सकार्ण पभर् गण््डकी प्रदेशका 
कालीगण््डकी वहन्दकुुश वहमालर्को मध्र्भबन्दमुा 
रहेर वहमालहरूलाई दइुिागमा बाँ्ेडकोले पभर् 
महत्वपू्ण्य ियौगोभलक अबखस्थभतमा रहेको पाइन्छ। 
कालीगण््डकी तटमा ववभिन्न कालिेदमा गरुु पूजक, 
र्दी पूजक र खशला पूजक सभ्र्ताको परम्पपरागत 
अभ्र्ास हुँदनै आएको छ। र्स मध्रे् जनैर् धम्यका 
तीथथंकर ऋषिदेव (िरतका पूव्यज) को साधर्ा 
गि्यक्ेत्रका रूपमा कालञ्जरको र्ािी क्ेत्रलाई 
माभर्न्छ। जनैर् तीथ्यकर ऋषिदेवले जर्न्ती, मङ्गला 
र काली र्दीको भत्रवे्णीमा साधर्ा गरेको जनैर् 
सावहत्र्ले उल्लेि गरेका छर् ्(ढकाल,२०७७)। 

 उर्नै ऋषिदेवको अर्शुर्ण गदकै राजा िरत र 
ज्डिरत समेतले तपस्र्ा गरेको कालन्जर क्ेत्र 
हाल माभलका, पलुाहाश्रम, जगन्नाथ, गार्त्रीधाम 
तथा गलेश्वरधामका रूपमा समेत रुपान्तर्ण 
िएको छ। ऋषिदेवको साधर्ाको भबन्दमुा 
रहेको जलक्ेत्र हालनैको स्डक पूवा्यधार भर्मा्य्णको 
रिममा अभतरिम्ण िएको छ। मङ्गला बेर्ी र 
रहुँगङ्गा समार् दूरीमा रहेको ऋषिध्र्ार् केन्द्रको 
खशरिागमा पलुस्त्र् र जगन्नाथ क्ेत्र भत्रको्णको 
समको्ण िएर रहेको पाइन्छ। 

३८. िभर्र्ाघाट कामरुपा खशवालर्:३८. िभर्र्ाघाट कामरुपा खशवालर्: कालीगण््डकी 
तटमा परमाथ्य कीभत्य र स्मभृत्यका सम्पपदाहरू भर्मा्य्ण 
गर्ने र समप्य्ण गर्ने स्थार्ीर् परम्पपराहरू र्नै रहेका 

कालीगण््डकी वकर्ारका  कालीगण््डकी वकर्ारका  
धाभम्यक-सांस्कृभतक सम्पपदाहरू:धाभम्यक-सांस्कृभतक सम्पपदाहरू:

४१. िर्ीर्ाघाट कामरुपा खशवालर् 
४२. भर््ण्यर्घाट 
४३. सहश्रधारा 
४४. पञ्कोट, कु्डलेु शाभलग्राम संग्रहालर्
४५. पाङ ज्र्ोभतष गाउँ, खशवालर्, लक्षमीर्ारार््ण मखन्दर,
४६. गपेु्तश्वर, कुश्मा खशवालर् 
४७. बागलङु्ग काभलका 
४८. अमा्यदीघाट 
४९. मोदीबेर्ी र्रभसंह घाट 
५०. पञ्ासे भसद्धाम र श्रव्ण कुमारक्ेत्र
५१. शंि खशला जनैभमर्ीघाट 
५२. सत्र्वतीक्ेत्र जर्िार्ी (पतुमीघाट—बेलटारी) 
५३. सेतीबेर्ी खशला 
५४. आलम ध्र्ार् भत्रको्ण 
५५. वहले वगर खशलाधाम
५६. रुद्रवे्णी धाम
५७. रुरुक्ेत्र ऋवषकेश 
५८. भिमसेर् खशवालर्
५९. उत्रबावहर्ी रार्ीघाट
६०. गोभर्ष्रिम्ण
६१. दला्यमकालीका भत्रजलेश
६२. रम्पिापार्ी भसतागफुा,दपु्यकघाट,
६३. राम्पदीघाट,
६४. भसद्वावा, 
६५. महाभलङ्ग मालङु्गा-असा्यदीघाट
६६. हुँगीघाट बेलटारी
६७. सम्पपास/हेक्लाङ्ग स्वरं्ि ूभलङ्ग
६८. आधँीघाट, 
६९. भमददीम/ िालीवर् िजुा्डघाट
७०. परुुषोत्मघाट
७१. ज्र्ाग्दीघाट
७२. िोररर्ाघाट, 
७३. साँिरघाट, 
७४. केलादीघाट,
७५. रामघाट,
७६. सीताकुण््ड
७७. गजरकोट-पटु्ारघाट, अत्रयौली
७८. ऋवषङ अजम्पबरी कुवा
७९. रार्ीपोिरी र कोटदरवार
८०. टापधुाम खशला सङ्गग्राहलर्
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छर्।् पलु, पाटी, पयौवा, चयौतारी, मखन्दर र बगैँचा बर्ाएर काली वकर्ारमा र्ात्रीहरूका लाभग अप्य्ण गर्ने र्हाँको 
संस्कृभत रहेको छ। र्सनैरिममा िभर्र्ाघाट क्ेत्रमा स्थार्ीर् सकुदेव रेग्मीकी धम्यपत्नीले पभतको स्मभृतमा भर्मा्य्ण 
गराएको शकुलेश्वर खशवालर् र्स क्ेत्रको कामरुपा मखन्दरका रूपमा खचभर्एको छ। ववरिम संवत ्१८४० ताका 
भर्मा्य्ण गररएको र राजा र्णबहादरु शाहका पालामा सर्दसमेत जारी िएको त्थ्र् बाग्लङुका अन्वेषक प्रमे छोटाले 
दशा्यएका छर् ्(छोटा, २०७०)। 

 आसाम कामरूपमा मखन्दरको स्थार्ीर् झल्को द्दरे् गरी खशवालर्का टँु्डालहरूमा कामकलाका प्रतीकहरू 
कँुद्दएका छर्।् सर्ौं वष्य पवहले उभतबेलाको ववकट िगूोलमा कालीगढहरू खझकाएर सनु्दर कलाकृभत रचर्ा 
गर्ने काममा र्ोगदार् गर्ने शकुदेव रेग्मीको पररवारले गठुछी समेतको व्र्वस्था गरी धम्यशालासमेत भर्मा्य्ण गरी 
लोकमा अप्य्ण गरेको र्ो सम्पपदा परुाताखत्वक र सांस्कृभतक सम्पपदाका रूपमा रहेको छ। सन्तार् प्राभप्त र गहृस्थ 
व्र्वस्थापर्का साधकहरूले उपासर्ा गर्ने कामेश्वर खशवालर्का रूपमा रहेको र्ो सम्पपदा प्रदेशकनै  दलु्यि भर्भध हरु् 
पगेुको छ। 

३९. भर््ण्यर्घाट:३९. भर््ण्यर्घाट: गण््डकी माझमा एउटा खशला छ। स्थार्ीर् ग्राम प्रधार् र रजयौटाहरूले अन्तरग्राम वा अन्तरदेशीर् 
मदु्ाका बारेमा भर््ण्यर् द्दर् ुपदा्य, साव्यजभर्क महत्वको भर््ण्यर् गर्ने बेलामा सोही खशलामा रहेर खशलालाई साक्ी 
रािेर भर््ण्यर् गर्ने गरेका ऐभतहाभसक घटर्ाहरू लोकवाता्यमा पाइन्छर्।् त्र्ही ऐभतहाभसक भर््ण्यर् अभ्र्ासको स्मभृत 
स्वरूप त्र्ो खशलालाई भर््ण्यर् खशला र घाटलाई भर््ण्यर्घाट िभर्न्छ। हालको लोकबोलीमा अपभ्रसं हुँदनै —भर्रर्‘ 
िन्ने गररएको छ। र्ो क्ेत्रको न्र्ार् प्रशासर् र राजर्ीभतको ऐभतहाभसक सम्पपदाको रूपमा भर््ण्यर्घाट र भर््ण्यर् 
खशला दनैवको दण््डखशला (गदा) को रूपमा सम्पमार् गररएको पाइन्छ। कसनैलाई सत बकाउर् ुपदा्य र धम्यसाक्ी 
रािेर न्र्ार्ाभधकारीले दण््डको फनै सला द्दर्पुदा्य र्ही गदा खशलालाई साक्ी रािेर भर््ण्यर् द्दरे् स्थार्ीर् परम्पपराभित्र 
सांस्कृभतक सम्पपदाको पूजँी रहेको पाइन्छ। 

४०. सहश्रधारा:४०. सहश्रधारा: वनैष््णव दश्यर् र सावहत्र्को प्रसारमा ऐभतहाभसक र्ोगदार् रहेको पाङ र धाइररङ क्ेत्रका साधक तथा 
ज्र्ोभतषहरूले प्राच्र् गख्णतमा ववखशटि पवहचार् रािेका छर्।् र्हाँका साधकहरूले र्सलाई शाक्त देवी पाव्यतीको 
जन्म, साधर्ा र ववचर्ण क्ेत्रका रूपमा भलरे् गद्यछर्।् र्हाँका कनै र्र् गफुाहरू पाव्यतीको साधर्ा क्ेत्र माभर्न्छर् ्
िरे् पाङ गाउँ भर्खश्रत जलधारा सहश्रधारालाई पाव्यती स्र्ार् क्ेत्र तथा चोिोपार्ी माभर्न्छ। पवहलेका द्दर्मा 
दशहरा पव्य मर्ाउर् बागलङु काभलकादेखि पव्यतको सहश्रधारासम्पम कलश परररिमा गर्ने प्रचलर् पभर् रहेको 
स्थार्ीर्हरूले जर्ाएका छर्।् हाल र्ज्को दखक््णबाट खशव मखन्दर समेत बर्ाइएको सहश्रधारालाई चोिोपार्ी 
क्ेत्रका रूपमा सर्ातर्ीहरूले सांस्कृभतक सम्पपदाका रूपमा जगेर्ा्य गरेका छर्।् 

४१. बागलङु काभलका:४१. बागलङु काभलका: सहश्रधाराको पखचिमी वकर्ारमा रहेको काठेिोला बेर्ीको भत्रको्णमा रहेको बाग्लङु काभलकाको 
मखन्दर ऐभतहाभसक र सांस्कृभतक पवहचार्को प्रतीक हो। पाल्पाली राजा मकुुन्दसेर्की कन्र्ासँग वव.सं. १५९१ 
सालताका वनैवावहक साइर्ो गाँसेका पव्यत राज्र्का र्ारार््ण मल्लले राजकुमारीसँगनै आराध्र्देवी काभलका (माझकी 
देवी) को मूभत्य भलएर आएकी र त्र्स स्थार्मा स्थापर्ा गरी पूजाको गठुछी तथा बन्दोबस्ती समेत गरेको सन्दि्य 
छ (ि्डका,२०७७)। 

 स्थार्ीर् मेला, पव्य र पूजाको सङ्गम बरे्को काभलका स्थार्ीर् संस्कृभतको सङ्गम र्नै बन्न पगेुको छ। सर्ौंवष्य 
पवहलेदेखि स्थार्ीर् आराध्र्देवीको रूपमा पखुजदँनै आएकी बाग्लङु काभलकालाई पाल्पाली राज्र् र पव्यते राज्र्का 
बीचको ऐभतहाभसक भमत्रताको पवहचार् पभर् माभर्न्छ। 

४२. अमा्यदीघाट:४२. अमा्यदीघाट: िोटे रू्र्को व्र्ापार माग्य र कालीगण््डकी तीथ्यमाग्यको कोरर्डोर माभर्रे् पव्यतको कुश्मादेखि म्पर्ाग्दी 
जारे् बाटोमा पर्ने अमा्यदी िोलाघाट पभर् र्सक्ेत्रको ऐभतहाभसक तथा आभथ्यक इभतहासको सम्पपदा हो। उवहले 
काखश्मरी राजा राज्र् भबस्तारका लाभग सनैन्र्बलमा आएको बेलालाई पव्यते मगर राजाले बन्दी बर्ाएर रािेकाले 
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रे्पालको सनैन्र् इभतहासका लाभग पभर् र्ो स्थार्लाई महत्वपू्ण्य माभर्न्छ। वव.सं. २०४० सालपभछ बागलङु 
जारे् माग्य बरे्पभछ अमा्यदीघाटका व्र्ापारीहरू कुश्मा बजारभतर स्थार्ान्तर्ण िएपभछ हाल कुश्मा व्र्ापाररक 
केन्द्र बरे्को िएपभर् पवहलेका द्दर्मा र्दीको घाटहरू र्नै व्र्ापाररक केन्द्र हरेु् गरेका भथए। अमा्यदीघाट पभर् 
कालीगण््डकी कोरर्डोरको व्र्ापाररक तथा सामाररक इभतहास बोकेको स्थार् माभर्न्छ। 

४३. मोदीबेर्ी र्रभसंह घाट:४३. मोदीबेर्ी र्रभसंह घाट: पव्यतको कुश्मा बजार भर्कट मोदी र काली सङ्गममा मोदीबेर्ी घाट छ। स्र्ाङ्गजा 
कास्की र पव्यतका खजल्ला बाभसन्दाहरूको अन्त्रे्टिी कम्य गरररे् मोदीबेर्ी प्रमिु धाभम्यकस्थल पभर् हो। माछापचु्छे् 
वहमालबाट बगेर आएको मोदी र कालीगण््डकीको सङ्गम र्ो बेर्ीमा वदृ्ाश्रमका रूपमा कल्पबासी कुटीहरू रहेका 
छर्।् र्हाँ कल्पाबासीहरू पभर् रहेका छर्।् र्हाँ र्भृसंह मखन्दर र खशवालर् पभर् रहेको छ। उवहले मसु्ताङ र 
पोिराको रू्र् माग्यका रूपमा स्र्ाङ्गजाको र्ाग्डाँ्डाबाट पव्यतको काककीरे्टा हुँदनै मोदीबेर्ी पगेुर कुश्मा तथा बाग्लङु 
र मसु्ताङ जारे् पदमाग्य चल्तीमा भथर्ो। रू्र्माग्यको पदखचह्न बोकेको र्ो माग्य ऐभतहाभसक व्र्ापाररक घाट पभर् 
हो। 

४४. शङ्खखशला जनैभमर्ीघाट:४४. शङ्खखशला जनैभमर्ीघाट: कालीगण््डकी वकर्ारमा रहेर व्र्ास ऋवषका खशष्र् जनैभमर्ीले प्राच्र् दश्यर्मा महत्वपू्ण्य 
र्ोगदार् द्दरे् ग्रन्थहरू लेिेको बताइन्छ। पयौराख्णक सावहत्र् साङ्गख्र् दश्यर्का रचवर्ता जनैभमर्ीले साधर्ा र तप 
तथा ज्ार् अभिलेिर् गरेको जनैभमर्ीघाट रहेको आधार जनैभमर्ीघाट मात्रले र्िई त्र्हाँ प्रमाख्णकरूपमा रहेको 
शङ्खखशला परुाताखत्वक सम्पपदा माभर्न्छ (शमा्य,२०७७)। 

 र्दी वकर्ारमा रहेको रक्तव्ण्यको शङ्ख जस्तनै बजाउरे् ढुलो ढंुगा र्नै पयौराख्णक सावहत्र्ले उल्लेि गरेको कालीगण््डकी 
गि्यक्ेत्रको शङ्खखशला माभर्न्छ। र्ही शङ्खखशलाको आधारमा र्नै त्र्ो क्ेत्र जनैभमर्ी ऋवषसँग सम्पबखन्धत क्ेत्र हो िन्ने 
बभलर्ो आधार हो (ढकाल,२०७७)। कालीगण््डकी गि्य क्ेत्रमा शङ्ख, चरि, गदा, पद् खशलाहरू रहेको पयौराख्णक 
कथर्लाई पवुटि गर्ने र्ी आधारहरूले पयौराख्णक सावहत्र्ले बताएका कालीगण््डकीका बर्ार्हरू वास्तववक देखिएका 
छर्।् शङ्खखशला बाग्लङु, चरिखशला म्पर्ाग्दी, गदाखशला पव्यत र पद् खशला मसु्ताङमा पाइएको छ। र्ी सबनै 
खशलाहरू परुाताखत्वक सम्पपदाका रूपमा जगेर्ा्य गर्ु्य आवश्र्क छ। 

४५. सत्र्वती क्ेत्र जर्िार्ी:४५. सत्र्वती क्ेत्र जर्िार्ी: कालीगण््डकीको बाग्लङु - गलु्मीक्ेत्रका लोक जीवर्मा सत्र्वती देवीको भर्कनै  चचा्य 
पाइन्छ। गलु्मीको पभुत्यघाटको र्ारार््ण मखन्दर र केही परको जर्िार्ी बेलटारीमा रहेको खशवालर्मा स्थार्ीर्हरूले 
दक्प्रजापभत र्ज् स्थलका रूपमा मान्दनै आएका छर्।् कररब २ सर् १६ वष्य पवहले (वव.सं. १८६२) ताका 
सन्त र्ोगी र स्थार्ीर्को सहिाभगतामा भर्मा्य्ण गररएको खशवालर्, दक् प्रजापभत र्ज् कुण््ड लगार्तका सम्पपदाहरू 
भर्मा्य्ण तथा अिण््ड धरु्ी सञ्ालर्का लाभग स्थार्ीर् बढुाथोकी मगर पररवारले गठुछीसमेतको व्र्वस्था गरेको 
पाइएको छ (बढुाथोकी, २०५९)। 

 स्कन्द परुा्णको केदारिण््डमा व्ण्यर् गररएको स्वस्थार्ी व्रत कथामा बताइएको सतीदेवी आत्मदाह र दक् र्ज् 
ववध्वंशका बारेमा व्ण्यर् गररएका सङ्केतहरू र्हाँ पाइन्छर्।् सन्तहरूले ध्र्ार् र उपासर्ाका लाभग र्ो क्ेत्र 
िवूनैकुण्ठको शे्र्णीमा पर्ने बताउँदनै भर्मा्य्ण गर््य उत्प्ररेरत गरेका र स्थार्ीर् समदुार्ले र्सनैलाई दक् र्ज् स्थलका 
रूपमा मान्ने गरेको बताएका छर्।् जर्िार्ी गाउँको परुार्ो र्ाम र्नै दक् प्रजापभत क्ेत्र रहेको पभर् गाउँका 
अगवुाहरूले बताएका छर्।् शनैव तथा वनैष््णब समदुार्का सन्त तथा र्ोगीहरूको तपोस्थली र िारत देहरादरु्को 
मन्सरुी खशवालर्सँगको िभगर्ी सम्पबन्धको रूपमा भलइएको र्ो क्ेत्रसँग स्थार्ीर् धाभम्यक तथा सांस्कृभतक ववश्वास 
जोभ्डएको पाइएको छ। 

४६. सेतीबेर्ी खशला:४६. सेतीबेर्ी खशला: भमममी जलाशर्को खशरार् िागमा पव्यत, स्र्ाङ्गजा र गलु्मी खजल्लाको सङ्गममा कालीगण््डकी- 
सेतीिोला भबन्दमुा सेतीवेर्ी धाम रहेको छ। कालीगण््डकी वकर्ारको बेर्ी क्ेत्रमा ठूलो खशला पभर् छ। 
कालीगण््डकीको बहावको खशला र बालवुा रासार्भर्क भमश्र्णबाट बरे्को खशलािण््डलाई खशला शाभलग्रामका 
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रूपमा पूजा आराधर्ा हदुनै आएको छ। कालीगण््डकीको गि्यक्ेत्रमा आउरे् बाढीका कार्ण गि्यक्ेत्रमा बरे्का अन्र् 
मखन्दर तथा संरचर्ाहरू र्दीको बाढी प्रकोपमा क्भत हरेु् गरेका छर्।् र्सनै वष्य (वव.स. २०७८ को वषा्यदमा) 
आएको बाढीले सेतीबेर्ीमा खशला परररिमाको संरचर्ा क्भत िएको छ िरे् बजार क्ेत्रसमेत ्डवुार्मा परेको भथर्ो। 

४७. आलम ध्र्ार् भत्रको्ण:४७. आलम ध्र्ार् भत्रको्ण: कालीको जल, खशला र वकर्ारसमेत सर्ातर् साधकहरूका लाभग र्ोग र ध्र्ार्का लाभग 
उत्कृष्ठ क्ेत्र माभर्एको छ। र्समा पभर् चारनै भतर कालीको जलप्रवाहले घेररएको स्र्ाङ्गजाको कालीगण््डकी 
गाउँपाभलकाको आलम भत्रको्ण ववखशष्ठ ध्र्ार्का लाभग उच्चतम भत्रको्ण माभर्न्छ। प्राकृभतक रूपमा कालीले 
तीर् भतरबाट घेररएको भत्रको्णात्मक आलम क्ेत्रमा मार्वीर् प्रर्त्नमा भमममीदेखि जलववद्तु उत्पादर्का लाभग 
बेलटारीसम्पम बर्ाइएको सरुूङ्गमाग्यको जल प्रवाहले र्सलाई चारनै भतरबाट कालीजलले घेरररहेको छ। र्सरी 
पववत्र कालीगण््डकीले घेररएको र्ो आलम भत्रको्णलाई आध्र्ाखत्मक साधकहरूले ध्र्ार्केन्द्रका रूपमा भलरे् 
गद्यछर्।् र्सनैमा पभर् र्ो भत्रको्णमा आलमदेवीको प्रभसद् मखन्दर पभर् रहेको छ। िीमसेर् पातीको बोटमभुर् 
रहेको आलमदेवीको मखन्दरमा रे्पालका राज पररवारका पूव्यजहरूले चढाएका घण्ट समेत रहेका छर् ्िरे् स्थार्ीर् 
मास्की रार्ा मगर, तत्कालीर् शाही राजपररवार र िाँ्डठकुरीहरूले आफर्ो कूलदेवीका रूपमा आलमदेवीको पूजा 
गर्ने गरेको पाइएको छ। मगर समदुार्का १५ वष्य मभुर्का कुमारहरूलाई पजुारीका रूपमा राख्न ेगररएको र 
दनैभर्क पूजा तथा र्गरा चल्रे् गरेको र्ो मखन्दर स्थार्ीर्हरूको आस्थाको केन्द्र रहँदनै आएको र सर्ौं वष्यदेखिको 
परम्पपरा जीववत रहेको छ। 

 कालीगण््डकीको उत्रीतटीर् क्ेत्रमा धवलेश्वर जस्तनै मध्रे् क्ेत्रमा आलम भत्रको्णमा ध्र्ार् भत्रको्ण ववकास गर्ु्य 
उपर्ोगी देखिएको छ। र्ो भत्रको्णको पररभध र केन्द्रमा ववभिन्न कालिण््डमा ववभिन्न सन्त साधकहरूले तपस्र्ा र 
भसवद् पाएको सङ्केतहरू ववद्मार् छर्।् वहलेबाबा धाम, रुद्रगङ्गा ब्डीगा्ड सङ्गममा रुद्रवे्णी धाम, िगृतुङु्ग, ऋवषकेश 
तथा रर्डीधाम र गार्त्री केन्द्र, िीमसेर् पाटी, उत्रबावहर्ी रार्ीमहलजस्ता साधर्ा स्थललाई पररभधमा भलएर 
केन्द्रभबन्दमुा आलमदेवीलाई रािेको आलम भत्रको्ण मध्र् पहा्डी क्ेत्रको धाभम्यक पर््यटर् केन्द्र, आध्र्ाखत्मक 
साधर्ा केन्द्र र कल्पबासी तीथ्यका रूपमा अभ्र्ास हुँदनै आएको छ (सवेुदी,२०७७: ११५-१२१)। 

 रर्डीधाममा बरे्को भत्रको्ण झोलङु्गेपलुले रुद्रगङ्गा अथा्यत ्व्डीगा्डबाट बाग्लङुको ढोरपाटर् क्ेत्र समेतलाई जो्ेडर 
धवलाचलका अन्र् तीथ्यसँग आलम भबन्दलुाई जो्डर् सवकरे् र लखुम्पबर्ीदेखि रुखम्पबरे् सम्पमको धाभम्यक तीथा्यटर्का 
परररिमा रुट भर्मा्य्णमा सहर्ोगी हरु् सक्दछ। र्सकार्ण आलम भत्रको्णलाई प्रदेशको धाभम्यक पर््यटर्सँग जो्ेडर 
आलम ध्र्ार् भत्रको्ण पररर्ोजर्ा ववकास गर्ु्य राम्ो देखिन्छ। 

४८. रू्र्माग्य र लाहरेुमाग्यका घाटहरू:४८. रू्र्माग्य र लाहरेुमाग्यका घाटहरू: िोटेरू्र् आर्ातका बेला उत्री वहमाल र दखक््णी गोरिपरु जो्डरे् रू्र्माग्यले 
द्दशा पररवत्यर् गरी बटयौलीबाट समनु्द्री रू्र्को कारोबार पहा्डी र वहमाली बस्तीमा भबस्तार गर््यमा सहर्ोगी िएका 
घाट र पदमाग्यहरू ऐभतहाभसक रेशममाग्यमा जोभ्डएका कालीगण््डकी सभ्र्ताको जीववत प्रमा्णहरू माभर्न्छर्।् ती 
घाटहरूमा ्डङु्गा तार््यका लाभग समदुार् स्तरमा र्नै व्र्वस्थापर् गररएका बोटे-माझी समदुार् र्हाँको जलसंस्कृभतका 
पजुारी माभर्न्छर्।् र्स्ता घाटहरू र आसपासमा रहेका समदुार्मा बोटे-माझी, दरनै , कुमाल, थारुहरू दखक््णको 
जलसंस्कृभतसँग जोभ्डएका समदुार् माभर्न्छर्।् र्ो घाटसँगनै रहेका व्र्ापाररक िवट्पसल सञ्ालर्मा परम्पपरादेखि 
पवहचार् बर्ाएका थकाली समदुार् पभर् रू्र्माग्यको सभ्र्तामा जोभ्डएका दूतहरू हरु्।् गण््डकी प्रदेशमा रे्वारहरू 
िन्दा पवहले थकाली समदुार् र्नै र्हाँको वाख्णज्र्दूतका रूपमा वहमालको टुकुचे िन्सारदेखि गोरिपरुको 
जक्सर्सम्पम सञ्जालकृत भथए (हेभमल्टर्, १९७१:१७)। 

 रू्र्माग्यमा जोभ्डएका कालीगण््डकीका र्स्ता घाटहरूमा रर्डीघाट, रार्ीघाट, दपु्यकघाट, राम्पदीघाट, मालङु्गा-
हुँगीघाट, सम्पपातघाट, आधँीघाट, िोररर्ाघाट, साँिरघाट, ज्र्ाग्दीघाट, केलादीघाट, रामघाट, गजरकोट-पटु्ारघाट, 
बालीघाट, घमुारीघाट, गग्यटीघाट, हुँदनै कालीगण््डकी पार गरेर रू्र्का लाभग जारे् पाल्पाको भतर्ाउिोला-िस्र्यौली 
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र बटयौली ऐभतहाभसक बजारकेन्द्र बन्न पगु्र्ो। रू्र्माग्य मात्र र्िएर इस्टइखण््डर्ा कम्पपभर्सँगको सम्पझयौतापभछ 
िलेुको गोिा्यिभत्य चलर्ले र्ो माग्य लाहरेु र्वुा ओहोरदोहोर गर्ने लाहरेु माग्यका रूपमा रुपान्तर्ण हरु्पगु्र्ो। 

 र्ी पदमाग्य र घाटहरूमा मोक् र परमाथ्य वकतमीराख्नका लाभग पाटी, पयौवा, देवालर्, बगैंचा, चयौतारी बर्ाउरे् र 
लोकमा अप्य्ण गर्ने मान्र्ताले भर्मा्य्ण िएका सर्ौंवष्य परुार्ा परुाताखत्वक सम्पपदाहरू पभर् रहेका छर्।् प्रादेखशक 
सभ्र्ताको अर्सुन्धार्मा सहर्ोग पगु्रे् र्ी सम्पपदाहरू पभछल्ला द्दर्मा स्थार्ीर् अभतरिम्णमा पर््य थालेका छर् ्। 
वर्र्को संरक््ण गर््य प्रादेखशक र्दी तथा सम्पपदा संरक््ण र्ीभत आवश्र्क देखिएको छ। र्ी र्दी र सम्पपदासँगनै 
जलसंस्कृभतसँग जोभ्डएका बोटेमाझी कुमाल, दरनै र थारुहरूको जलसंस्कृभत पभर् तल्लोतटीर् सम्पपदासँग जोभ्डएका 
पूजँीहरू हरु्।् हरेक वष्यको गङ्गादशाहरा पव्यमा गण््डकी पूजर् गर्ने र्ी जलसंस्कृभतका पजुारीहरूको संस्कृभत 
कालीगण््डकी र्दीको भर्रन्तर प्रवाहको जीवर्सँग जोभ्डएको छ। 

४९. उत्रबावहर्ी:४९. उत्रबावहर्ी: कालीगण््डकीका कनै र्र् ् स्थार्हरूमा उत्रबावहर्ी क्ेत्रहरू रहेका छर्।् कालीको उत्रबावहर्ी 
क्ेत्र ध्र्ार्, उपासर्ा र शाभलग्राम उपलब्धताका वहसाबले ववखशष्ठ स्थार् माभर्न्छ। स्थलगत अवलोकर्मा पभर् 
दखक््ण वावहर्ी क्ेत्रमा िन्दा पखचिम वावहर्ी क्ेत्र (कोटाकोट —रुद्रवे्णी र रर्डी क्ेत्र) मा शाभलग्रामको ववववधता र 
उपलब्धता बढी पाइएको छ। र्ो िन्दा अझ बढी उत्रबावहर्ी क्ेत्रमा ववववधता र उपलब्धता बढी पाइएको छ। 
र्स्ता उत्रबावहर्ी क्ेत्रहरू कालीगण््डकीको आलम भत्रको्णसँगनै दज्यर्बढी स्थार्मा पाइएको छ। आलम बेसीमा 
अतु्यङ्गको बोटेगाउँ, रार्ीमहल क्ेत्र, भबघा्य बेंसी, मालङु्गा बेंसीमा पर्ने राम्पदी-मालङु्गाघाट, गेझा सम्पपासघाट, चापाकोट 
बेंसी, पकवादी, उत्रगङ्गा मखन्दर र म्णी मकुुन्देश्वर गरुुकूल क्ेत्र, िालीवर्, ज्र्ाग्दीघाट, केलादीघाट, टापधुाम, 
गजरकोट, पटु्ार, बालीघाट, घमुारीघाट, बभुलङ्गटार, िीरकोट ्डाँ्डाझेरी र बसेर्ीटार क्ेत्रमा कालीगण््डकीको 
उत्रबावहर्ी मो्डहरू पाउर् सवकन्छ। र्ी स्थार्हरू स्र्ाङ्गजा, पाल्पा, तर्हुँ र र्वलपरु खजल्लाहरूको अन्तर 
खजल्ला र लखुम्पबर्ी प्रदेशसँगको अन्तरसम्पबन्धबाट दईुपक्ीर् सहिाभगतामा संरक््ण र सम्पवद्यधर् गर््य सवकरे्छ। 
सर्ातर् वहन्द ुसमदुार्मा उत्रबावहर्ी क्ेत्रमा वनैष््णव साधर्ा, कल्पबास आराधर्ा र धाभम्यक उपवासका अभ्र्ासहरू 
बढी हरेु् गरेको पाइएको छ। र्ी उत्रबावहर्ी तीथ्यहरू कालीगण््डकीको जलप्रवाहको अखस्तत्व र ऐभतहाभसकतासँगनै 
ववकास हुँदनै र जीवन्त बन्दनै आइरहेका छर्।् 

 र्ी क्ेत्रमा आध्र्ात्म पररर्ोजर्ाविारा कृवष, संस्कृभत र प्रकृभत समन्वर् वरिर्ाकलाप सञ्ालर् गर्ु्य तथा तल्लो 
तटीर् देवघाट एवम ्भत्रवे्णी क्ेत्रको तीथा्यटर्-पर््यटर्लाई उपज बजारीकर्ण गर्ने सम्पिावर्ा राम्ो देखिएको छ। 
उत्रबावहर्ी आध्र्ात्म पररर्ोजर्ाले उल्लेखित १७ स्थार्मा कालीको पार्ी भलखफ्टङ्ग गरी स्थार्ीर् िेतीर्ोग्र् 
जभमर्मा भसँचाई र कृवष र्ोग्र् उत्पादर् गरी स्थार्ीर् तीथ्यहरूमा साखत्वक िोजर्को आपूभत्य श्रोत ववकास गर्ने, 
कम्यकाण््डका उपर्ोगका लाभग कुशर्न्त्र, तलुसी, गण््डकी जल, गाईको गहुँत, र्ज्ोपववत (जर्नै), सर्ातर् 
र्ज्शालामा आवश्र्क र्व सभमधाहरू  भर्मा्य्ण र सशलु्क ववतर्ण प्र्णालीमा जोड्र् सकेमा काशी र ल्हासाबाट 
ल्र्ाइरे् सामग्रीको ववकल्प बर्ाउर् सवकरे् छ। वर्र्नै सामग्रीका लाभग रकम ववदेखशरे् रिम रोकेर स्थार्ीर् रोजगार 
भसज्यर्ा हरु् सक्रे्छ।  

५०. सम्पपास स्वर्म्पिखूशला:५०. सम्पपास स्वर्म्पिखूशला: कालीगण््डकी प्रवाहमा प्रकट रहेका खशलाहरू ववशेष महत्वका माभर्न्छर्।् उत्रको 
धवलेश्वर खशला जस्तनै सेतीवेर्ीमा रहेको खशला पभर् गण््डकीले स्पश्य र परररिमा गरेको खशलाका रूपमा आराधर्ा 
स्थलका रूपमा ववकास िएको छ। त्र्सनैगरी कालीगण््डकीको गल्र्ाङ पकवादी र चापाकोटको सीमा भबन्द ु
कुवाकोटको सीमार्ामा रहेको सम्पपास िोला तथा पाल्पाको गेझा उत्रबावहर्ीको खशरिागमा गण््डकीले परररिमा 
गरेको स्वर्म्पि ूखशला पभर् अद्ितु ऊजा्यभबन्द ुमाभर्एको छ। र्स क्ेत्रमा उत्रबावहर्ीमा गङ्गा परररिमाको खशला 
िण््ड पाउर्,ु सम्पपास िोलाको बेर्ी हरु्,ु सर्ौं वष्यपवहले स्थार्ीर् आपँचयौरका िर्ाल पररवारले पाटी, पयौवा र 
बगैँचा भर्मा्य्ण गरेर लोकमा अप्य्ण गरेका परुार्ा सम्पपदा पभर् अध्र्ावप छर्।् र्सको साथनै सम्पपास खशलाकनै  भर्कट 
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पखचिम तफ्य  एउटा भसद्गफुा पभर् पाइएको छ। स्थार्ीर् पकवादी आपँचयौरका र्ागररकहरूले सम्पपास खशला क्ेत्रमा 
माघेसंरिाखन्त, खशवरात्री, कुशे औशंी पव्यमा धाभम्यक मेला लाग्दनै आएको छ। गण््डकी पर््यटर्मा कृभत्रम पूवा्यधार 
बर्ाएर पर््यटर् केन्द्र बर्ाउर् ुिन्दा प्राकृभतक रूपमा रहेको सम्पपदाको सम्पवध्यर् गर्ु्य उखचत हरेु् देखिन्छ। गेझा, 
गल्र्ाङ र चापाकोट तीर् पाभलकाको सीमा भबन्दमुा रहेको र्ो घाटमा र्दीजन्र् उपज सङ्कलर् र ठेक्ाका लाभग 
आपसी खिचातार्ी गर्ु्यिन्दा खशला क्ेत्रको धाभम्यक पर््यटर् ववकासका लाभग सहकार््य बढाउर् सकेमा गण््डकी 
आध्र्ात्म ववकासमा टेवा पगु्रे् देखिन्छ। 

५१. आधँीघाट:५१. आधँीघाट: चापाकोट र्गरकनै  गण््डकी वकर्ारमा आधँीघाट रहेको छ। र्ो घाट क्ेत्रमा िके्तश्वर महादेवको मखन्दर 
तथा धम्यशाला र पयौवा पभर् रहेको छ। वपपल रोपेर चयौतारी बर्ाई गण््डकी शर्णमा अप्य्ण गर्ने परम्पपरा अर्सुार 
र्हाँ वपपल चयौतारीहरू पभर् रहेका छर्।् कररब २०० वष्यिन्दा पवहले भर्मा्य्ण गररएको माभर्रे् र्ो खशवालर् 
आधँीघाट क्ेत्रको धाभम्यक पर््यटर्को धरोहर तथा गङ्गा र वपपल चयौतारी अभिर्ार्को ऐभतहाभसक सम्पपदा रहेको 
स्थार्ीर्हरूले बताएका छर्।् स्थार्ीर् रेग्मी पररवारले त्र्हाँ पयौवा-ठाँटी भर्मा्य्ण गरेर कालीगण््डकी सेवामा अप्य्ण 
गरेको पाइएको छ। 

५२. िोररर्ाघाट:५२. िोररर्ाघाट: रू्र्माग्यको पदमाग्य तथा घाटका साथनै बोटेमाझी समदुार्को पवहचार्को बस्तीका रूपमा िोररर्ाघाट 
पररखचत छ। र्हाँ राधाकृष््ण मखन्दर तथा वनैष््णव आश्रम पभर् रहेको छ। जलसंस्कृभतका उपासक बोटेहरूले 
घाटमा ्डङु्गा तारेर समदुार्गत बाली उठाएर जीववका व्र्वस्थापर् गर्ने र गङ्गा दशहरामा गङ्गापूजर्को संस्कार 
गदकै आएका भथए। र्हाँ अझनै पभर् घाट क्ेत्रमा रू्र् माग्यका थकाली बस्तीका अवशेष पाइन्छ। बोटे समदुार्ले 
गङ्गा पूजर्का रिममा गण््डकी वकर्ारमा वपपल रोप्रे् र आफ्र्ो कीभत्य लोकमा अप्य्ण गर्ने चलर् अझनै पभर् जीववत 
रहेको पाइएको छ। 

५३. केलादीघाट:५३. केलादीघाट: केलादीघाट पभर् ऐभतहाभसक ववष््ण ुमखन्दर तथा वनैष््णव साधर्ा केन्द्रका रूपमा ववकास िइरहेको 
छ। स्थार्ीर् बोटेमाझी बस्तीका रूपमा खचभर्एको र्ो बस्ती जलसंस्कृभतका अभ्र्ासहरूको सङ्गम बरे्को छ। 
रू्र् माग्यको बाटो मात्र र्िएर पाल्पा र स्र्ाङ्गजा तथा तर्हुँका र्ागररक सम्पपक्य  तथा गङ्गा आराधर्ा गर्ने घाटका 
रूपमा र्ो स्थार्को पवहचार् बरे्को छ। राधाकृ्ण मखन्दरको सञ्ालर् र अन्नक्ेत्रका रूपमा धाभम्यक पर््यटर्मा 
समेत र्ोगदार् िइरहेको छ। रे्पालमा भर्म्पबाक्य  समदुार्का वनैष््णवहरूको केन्द्रभबन्दकुा रूपमा केलादीधामको 
ववकास िइरहेको छ। िारतीर् वनैष््णव समदुार्लाई समेत सहिाभगताका लाभग उत्सकुता रहेको पाइरे् र्ो क्ेत्र 
उत्रबावहर्ी आध्र्ात्म पररर्ोजर्ाका लाभग प्ररेक स्थार् हरु् सक्छ। 

५४. ऋवषङ-रामघाट र सीताकुण््ड:५४. ऋवषङ-रामघाट र सीताकुण््ड: कालीगण््डकी उपत्र्कामा रामार््णकालीर् कथाहरूसँग जोभ्डएका ववभिन्न सन्दि्यहरू 
पाइन्छर्।् र्ो रिममा तर्हुँको ऋवषङ अजम्पबरी कुवा ऋवष शंृ्रगको तपस्थली, जो रामार््णकालमा राजा दशरथको 
पतेु्रवष्ठर्ज्का आचार््य रहेका भथए। उर्नैसँग र्ो सम्पबखन्धत माभर्न्छ। उर्को साधर्ाका लाभग कालीगङ्गा र सेती 
गङ्गा आफैँ  कुटी क्ेत्रमा प्रकट िएर सन्ध्र्ोपासर्ाका लाभग जलश्रोत बरे्का हरु्ाले ऋवषङ कुवामा कवहल्र्नै पार्ी 
र्सकु्रे् अजम्पबरी कुवा िन्ने चलर् छ। र्सरी र्नै रामको वर्बासका बेला कालीगण््डकी उपत्र्कामा रहेका बेला 
सीता रजोवभत िएको मयौकामा एकान्तबास र स्र्ार्का लाभग शालग्रामी क्ेत्रिन्दा पर बस्र् ुपर्ने िाँचो महससु 
गरेर उपत्र्काको खशिर िागमा सीताको एकान्तबासको बन्दोबस्ती भमलाइएको वकम्पबदन्ती छ। एकान्तबासमा 
रहेकाबेला पार्ीको आवश्र्कता परेपभछ रामले बा्ण हारे्र सीताका लाभग पार्ी प्रकट गरेको स्थार् सीताकुण््ड 
र्ामले प्रभसवद् पाएको छ। सोही बेला सीताका लाभग िोजर् गर््य रामले केही धार् वा्णमा पोको पारेर सीतालाई 
पठाएको धार्को बीज र्नै सीता कुण््डको पोिरी पररसरमा उभम्एको र आजपर््यन्त त्र्ो धार् मयौसम अर्सुार फल्रे्-
झर्ने र फेरर उम्रे् तथा फल्रे् चरि भर्रन्तर रहेको छ। 

 पहा्डी टुप्पोमा भसमसार हरु्,ु धार् फल्र् ुआफैँ मा कृवष अर्सुन्धार्को ववषर् हो र्नै। र्ो कुण््डसँग कालीभतरको 
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रामघाट पभर् जोभ्डएको छ। गण््डकीभतरको साँिरमा अवखस्थत रामघाटलाई रामले स्र्ार् र साधर्ा गर्ने गरेको 
स्थार्का रूपमा भलइन्छ। गण््डकी माहात्म्पर्का अर्सुार रामलाई स्र्ार् सहजताका लाभग तर्हुँको भिमादमा 
रहेको शकु्ला गण््डकी हरेक खशवरात्रीका द्दर् रामघाटमा प्रकट हरेु् गरेकी िन्ने ववश्वास गररन्छ। स्थार्ीर् 
लोकवाता्यअर्सुार हरेक रामर्वमी भतभथका द्दर् पभर् र्ो अवसर जटु्रे् गद्यछ। र्ी सन्दि्यहरू कालीगण््डकी 
उपत्र्काका पाल्पा तथा तर्हुँका क्ेत्रमा आपसी अन्तरसम्पबन्ध रहेका तीथा्यटर्का गन्तव्र् क्ेत्रहरू रहेका छर्।् 
स्थार्ीर् आस्था र उपासर्ासँग जोभ्डएका र्ी सांस्कृभतक धरोहर कालीगण््डकीसँग अन्तरभर्ि्यर रहेका छर्।् 

५५. टापधुाम खशला संग्रहालर्ैः५५. टापधुाम खशला संग्रहालर्ैः पाल्पाको रामपरु र्गरपाभलकाले समेत शाभलग्राम संग्रहालर्का रूपमा कालीगण््डकी 
तटमा ववकास गरेको टापधुाम स्थार्ीर् उत्रबावहर्ीको अकदो र्मूर्ा स्थार् हो। शाभलग्रामको प्रकृभत अध्र्र्र् 
र कालीगण््डकीमा आएका ऐभतहाभसक बाढीहरूको —भ्डपोखजट‘ अध्र्र्र्का लाभग र्ो टापधुाम र्मूर्ाको स्थार् 
हरु् सक्छ। र्ोगी र्रहररर्ाथका खशष्र् रहेका पद्बहादरु भसंह ठकुरीले आफर्ो गहृस्थ वनैराग्र्का बेला साधर्ा 
गरेको र पोिरा पचिनैर्ादेखि गएकी एक माताले समेत आश्रम बर्ाएर साधर्ा गरेको टापधुाम स्थार्ीर् शाभलग्राम 
अध्र्र्र् तथा साधर्ाका लाभग उत्म उत्रबावहर्ी माभर्न्छ। हाल धाममा र्गरपाभलकाले बर्ाएको संग्रहालर् 
घर, र्ज् मण््डप, खशवालर्, र्वशखक्त देवालर्समेत बर्ाइएको छ। उत्रबावहर्ी क्ेत्रमा जप, तप, उपासर्ा गदा्य 
भसवद् प्राभप्तमा सहजता आउरे् मान्र्ताले र्स्ता उत्रबावहर्ी तीथ्यहरू धाभम्यक पर््यटर्का लाभग उत्म माभर्न्छर्।् 

५६. बालीघाट:५६. बालीघाट: उत्रबावहर्ीको अकदो र्मूर्ा र्वलपरुको ्ेडढगाउँ दरनै बस्तीको बालीघाट हो। वाखल्मकी ऋवषले तपस्र्ा 
गरेको स्थार्का रूपमा खचभर्एको उक्त स्थार् लोकबोलीमा वाखल्मकीबाट बाली हरु् पगेुको बताइन्छ। बालीघाट भर्कटनै 
दरनै समदुार्को कूलदेवताको स्थार् पभर् छ िरे् बालीघाट क्ेत्र ववकास सभमभतले वपपल संरक््ण अभिर्ार् चलाइरहेको 
छ िरे् शाभलग्राम कनै  पवहचार्को हररहर मखन्दर बर्ाउरे् र्ोजर्ा बर्ाएको छ। रामार््ण रचवर्ता वाखल्मकीका लाभग 
अर्कूुल मयौसमी पररखस्थभतमा उत्रबावहर्ीमा तपस्र्ा गर्ने रिममा उक्त स्थार् उपर्ोग िएको हरु्ाले वाखल्मकी 
तपोक्ेत्रका रूपमा उक्त स्थार् पररखचत िएको बताइएको छ। जलसंस्कृभत पूजक समदुार्हरूको बसोबास रहेको र्ो  
स्थार्मा उत्रबावहर्ी आध्र्त्म पररर्ोजर्ाका लाभग घाट, वपपल, गङ्गा पूजर् र आराधर्ा तथा उपासर्ा कुटीहरू 
भबस्तार गर््यसकेमा धाभम्यक पर््यटर् ववकासको सम्पिावर्ा देखिन्छ। 

५७. अकलादेवी ्ेड्डगाउ:५७. अकलादेवी ्ेड्डगाउ: र्वलपरुको पहा्डी क्ेत्रको बङुदीकाली ्ेडढगाउँमा अकलादेवी िगवतीको मखन्दर अवखस्थत 
छ। कालीगण््डकी वकर्ारमा जलसंस्कृभतको अभ्र्ास गदकै आएका दरनै समदुार्ले जल माग्दनै देवीको आराधर्ा गदा्य 
जलदेवीका रूपमा अकला देवीको स्थापर्ा गर््य पभुगएको लोकवाता्यमा पाइएको छ। दरनै बस्तीमा माछा मारेर, 
्डुंगा तारेर, बासका सामग्रीहरू तर्ार गरेर जीववकोपाजर््य हरेु् गरेको भथर्ो। लामो समर्सम्पम पार्ी र्परेर आकूल 
ब्र्ाकूल हुँदा कालीगण््डकी र्दीको भतरनै भतर पार्ी माग्दनै देवीको आरधर्ा गरी िौँताररएर र्ही ठाउँमा बास बस्र् 
पगेुछर्।् र्सनैको र्खजक रू्र्जरो िन्ने ठाउँमा कुवा िएकोले िार्ा िाएर ववश्राम गर््य हाल देवी रहेको स्थार्मा 
गएछर् ्र राभत एकजर्ा दराईलाई सपर्ामा देवीले पार्ी पार्ने तर उक्त ठाउँमा ढुङ्गाको खशला स्थापर्ा गरी देवीको 
पूजा अच्यर्ा गर्ने सत्य रािेको हरु्ाले सोही समर्देखि अकलादेवीको स्थापर्ा गरी पूजाआजा गर््य थाभलएको हो 
(त्थ्र्ाङ्क कार्ा्यलर्,२०७५)। 

 देवीको प्रभतमूभत्य स्वरूप एउटा ढुङ्गाको खशला छ जसमा िगवार्को आकृभत बर्ाइएको छ । र्सको चारनै भतर 
इटाको गारो लगाई ववभिन्न जातका बोटववरुवा लगाइएको छ िरे् वररपरर काठको मयौला ि्डागरी घण्टहरू 
झणु््डाइएको छ। 

५८. कामधेर् ुघमुारीघाट:५८. कामधेर् ुघमुारीघाट: बभुलङ्गटार गाउँपाभलका घमुारीघाटमा कामधेर् ुस्थार् अवखस्थत छ। सबनैभतर कालीगण््डकीले 
परररिमा गरेको घमुारीघाटको िबूर्ावट प्राकृभतक वहसाबले ज्र्ादनै आचिर््यजर्क र रम्णीर् पर््यटकीर् स्थलको 
रूपमा ववकास िइरहेको छ। प्राचीर् वकम्पवदन्ती अर्सुार आद्दमकालमा कालीगण््डकी र्दीको उत्पभतको 



श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८– – 5252 – –

समर्मा पखचिमबाट र्दी बग्दनै आउँदा बाटोमा एउटा कामधेर् ु
गाई िि्यर ब्र्ाएर बाच्छोसवहत बसेकी रवहछर्।् र्दी बग्रे् 
बाटोमा परेकोले सो माउ बाच्छालाई बगाउर् र्सकी उक्त 
बाटो छो्डी घमेुर पर पगुी हालको घमुाउरी घाटलाई घेरी 
गाई र बाच्छालाई जोगाउर् र उर्ीहरूलाई चरर्को भर्भमत् 
त्र्ो घमुाउरी जभमर्को कम्पपाउण््ड छो्ेडर गएकोले र्ो 
िबूर्ावट तर्ार िएको हो िन्ने परुार्ो वकम्पबदन्ती छ। 
बीचको गल्छछी १ सर् ५० भमटरिन्दा गवहरो छ (त्थ्र्ाङ्क 
कार्ा्यलर्, २०७५)। घमुाउरो प्रकृभत कनै  कार्ण र्स ठाउँको 
र्ाम घमुारीघाट रहेको हो। बोटे समदुार्को बसोबास रहेको 
घमुारीघाटमा रे्पाल आमाको मूभत्य र र्ज्शाला रहेको छ िरे् 
हालनै कृष््ण मखन्दर भर्मा्य्ण िइरहेको छ। 

५९. गगनेश्वर खशवालर् गग्यरीघाट:५९. गगनेश्वर खशवालर् गग्यरीघाट: तर्हुँको ऋवष अजम्पबरी कुवा 
र रार्ीपोिरी जस्ता परुाताखत्वक सम्पपदा जस्तनै कालीगण््डकी 
वकर्ारमा रहेको गग्यरी घाटमा गगनेश्वर महादेवको मखन्दर छ। 
परमार्न्द भगरीविारा वव.सं. १८८० भतर बर्ाइएको मखन्दरको 
पूजा सञ्ालर्का लाभग स्थार्ीर् भगरी पररवारको सहिाभगतामा 
कररब ३ हजार रोपर्ी जभमर्को राजगठुछीसमेत सञ्ालर् 
िइरहेको छ। राजा राजेन्द्र ववरिम शाहले चढाएको घण्ट र 
राजगठुछीले परुाताखत्वक सम्पपदाको प्रमा्ण द्दइरहेकोछ। 

 महािारत कथामा राजा पररखक्तले िागवत कथा सरेु्को 
सकुदेव स्थार्का रूपमा स्थार्ीर्हरूले दावी गरेको र्ो क्ेत्र 
सर्ातर् तीथा्यलकुा लाभग महत्वपू्ण्य माभर्न्छ। राजकीर्रूपमा 
सरकारी पक्ले ताम्पत्र सङ्कलर् गर्ने रिममा खिचेर भलएको र 
पभछ वफता्य र्पाइएको स्थार्ीर् जेष्ठ र्ागररकहरूले बताएका 
छर्।् गठुछीको जभमर् प्रशस्त िएपभर् जर्शखक्त अिावमा 
उत्पादर् र्ोग्र् बर्ाउर् र्सवकएको गगनेश्वर महादेवको 
जभमर्लाई आध्र्ात्म पररर्ोजर्ासँग जो्ेडर उत्पादर्शील 
बर्ाउर् सवकर्ो िरे् स्थार्ीर् रोजगारका लाभग धाभम्यक 
पर््यटर् जोड्र् सवकरे् छ। 

६०. देवचलुीैः६०. देवचलुीैः प्रकृभतका पजुारीहरूले आफ्र्नै पिुछौली पवहचार्को 
चोिोपार्ी र वर्जङ्गलका कन्दमूल चढाएर पूजा गर्ने देवचलुी 
पूजा प्रदेशको धाभम्यक पर््यटर्को रोचक र महत्वपू्ण्य गन्तव्र् 
हो। स्थार्ीर् जङ्गलको इन्द्रसोतमा रात्री जाग्रामसवहत 
जलदेवीको चोिोपार्ी र तरुल फल चढाएर हरेक वष्यको 
चनैत्र पूख्ण्यमाका द्दर्मा हरेक घरका शदु् सदस्र्हरूको 
सहिाभगतामा पूजा हरेु् गरेको छ। तीर् कन्र्ामाईको मखन्दर 

कालीगण््डकी वकर्ारका  कालीगण््डकी वकर्ारका  
धाभम्यक-सांस्कृभतक सम्पपदाहरू:धाभम्यक-सांस्कृभतक सम्पपदाहरू:

८१. बालीघाट   
८२. अकलादेवी ्ेड्डगाउ
८३. कामधेर् ुघमुारीघाट 
८४. गग्यरीघाट, रुपटार गगनेश्वर महादेव 
८५. भर्द्द्यमघाट मकुुन्देश्वर
८६. रकुवा, ब्ह्चारी आश्रम
८७. सतीघाट, 
८८. जलदेवी, ्डाँ्डाझेरी
८९. कोटथर वर्झाँरिी गफुा
९०. छखत्सा देवी, थामाबेंशी
९१. कोटा छहरा,
९२. भिमसेर् खशला, िाल्टे 
९३. कदमपार्ी कोटा
९४. रामेश्वर घाट
९५. देवचलुी—कुमारवतमी 
९६. मयौला काभलका
९७. देवघाट, गलेश्वर कल्पबास 
९८. म्णीमकुुन्द चरिखशला, 
९९. बागेश्वरीधाम 
१००. गनै्डाकोट वनैष््णव मखन्दरहरू
१०१. खशवघाट र्ारार््णगढ
१०२. रुद्रपरु गढी 
१०३. कनै लाश आश्रम 
१०४. दाउन्ने देवी 
१०५. गोद्क खशवालर् मा्डी दपु्यभतर्गर
१०६. सोमस्वर खशव भलङ्ग, सोमेश्वर गढी
१०७. गज-ग्राह मोक् धाम 
१०८. केउलार्ी देवी 
१०९. भत्रवे्णीधाम िनैसालोटर्
११०. वाल्मीकी आश्रम 
१११. वालपरुी कुटी  
११२. खशवपरु गढीैः 
११३. रामग्राम-पाल्हीर्गर-लमु्पबीर्ीबयौद् परररिमा
११४. चवुा्डी माइ
११५. र्रदेवी माइ
११६. रजहर प्राकृभतक खचवकत्सालर्
११७. साश्वत धाम 
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माभर्रे् देवचलुीमा थारुहरूले कुमारवतमी माई िन्ने चलर् छ। मगर कुमार र थारु गरुयौहरूले मात्र ऐभतहाभसक 
रूपमा पजुारीको िभूमका भर्वा्यह गदकै आएको देवचलुी क्ेत्रमा तीर् कन्र्ा देवीको पूजा हरेु् गरेको छ। र्स चलुीको 
कररब १८०० भमटरको उचाइमा ३० भमटर लम्पबाई रहेको प्राकृभतक गफुा रहेको छ। र्ही गफुामा स्थार्ीर् 
कीभत्यपरु गाउँका मगर तथा रजहर गाउँका थारु समदुार्ले हरेक वष्य चनैत्र शकु्ल पूख्ण्यमाका द्दर् र्हाँ परम्पपरागत 
ववभध अर्सुार पूजा गर्ने ववधार् छ। र्हाँको पूजामा ब्ाह््णको प्रर्ोग गररदनैर्। ब्ाह््ण, कामी र जोगीलाई पूजामा 
सहिागी गराउर् ुहुँदनैर् िन्ने स्थार्ीर् मगर तथा थारु समदुार्का अगवुाको मान्र्ता रहेको रजहरमा रहेका गरुयौ 
िवार्ी थारुले बताएका छर्।् मगर कुमार पजुारीहरूले ढोकेको िभूमका र थारु गरुयौले पजुारीको िभूमका भर्वा्यह 
गर्ने र्ो तीथ्य महािारत पव्यत शृ्रङिलाको सबनैिन्दा उच्च चलुी (उचाइ १९३६ भमटर) मा रहेको छ। 

 पूजाको ३ द्दर् पवहले रजहरका थारुहरू कीभत्यपरुमा आउरे् र तन्त्र ववभधअर्सुार जोिार्ा हेरेर पूजाको ववधार् 
सरुू गर्ने परम्पपरा छ। चनैत्र शकु्ल त्रर्ोदशीमा जोिार्ा हेर्ने (गरुयौ िेल्रे्) बेलामा पूजाको तर्ारी, गाउँ र ठाउँ 
शदु्ता तथा मयौसमी अर्कूुलता एवम ्देवीको सन्देशको िोजी गरेर सबनै कुरा अर्कूुल देखिएपभछ पूजा कार््यका 
ववधार् सरुू गर्ने चलर् छ। 

 कीभत्यपरुमा रहेका मगर कुमार पजुारीहरूले देवचलुीकनै  स्थार्को मार् राख्न दगुा्य िवार्ीको मखन्दरमा सोमबार र  
पूख्ण्यमाका  द्दर्मा पार्ी र धपु चढाउरे् ववधार् हनु्छ। चतदु्यशीका द्दर् (दोश्रो द्दर्) मा राकाचलुी र देवचलुीको 
सङ्गम —इन्द्रसोत‘ िन्ने स्थार्मा रात्री ववश्राम गर्ने ववधार् छ। त्र्सको प्रात: ब्ह्महुत्यमा सबनै तीथा्यलहुरूले —जलदी 
गनैरा‘ को जलधाराबाट पार्ी भलएर देवचलुी परररिमा सरुू हनु्छ। बाटोमा पर्ने भिमसेर् ढोका िन्ने स्थार्मा 
ववजर्पात िन्ने वर्स्पभतको ठूलोपातमा बर् तरुलको प्रसाद चढाउरे् प्रचलर् छ। त्र्सपभछ सर् भमटर पर —आगो 
भर्काल्रे् ्डाँ्डा‘ मा पगुी स्थार्ीर् बाँसको अर्णी मन्थर् गरेर आगो भर्काल्रे् र झा्डीमा अखग्र् दहर् गरी सफाइगर्ने 
चलर् रहेको छ। देवचलुी गफुामा रहेका देवीहरूलाई अखग्र् धुँवाका माध्र्मबाट जार्कारी द्दर् र पूजाका लाभग 
झा्डी सफाइगर्ने चलर् रहेको पजुारी अभ्र्ास गरेका जीतबहादरु फेबाली मगरले बताएका छर्।् 

 कलावती, ववद्ावती र पद्ावती र्ामका तीर्देवी माभर्रे् त्र्स स्थार्मा गफुाबावहर मगर पजुारीहरूले तन्त्र ववधार् 
पूजा गरेर ढोका िोल्रे् ववधार् गरेपभछ थारु गरुयौले पूजा गर्ने पालो आउँछ। त्र्सपभछ मात्र अन्र् िाकलवाला 
तीथा्यलकुो पालो आउरे् चलर् छ। कररब २ हजार जर्ा व्र्खक्तहरू एकनै  पटक चलुीमा पूजाका लाभग जारे् गदा्य 
त्र्ो वेला चलुीमा जात्रा र्नै लाग्रे् गद्यछ।  

 र्हाँबाट उत्रतफ्य  मर्नै लोभ्र्ाउरे् वहमाली दृश्र् तथा दखक््णतफ्य  तराईका समथर मर्ोरम िभूम दृश्र्ालोकर् गर््य 
सवकरे् िएकाले वहउँद र्ाममा स्थार्ीर् र्वुा र्वुतीहरूको आन्तररक पर््यटर्को गन्तव्र् र्नै हरेु् गरेको छ। चलुी 
भर्कटको मगर गाउँमा घरबास पर््यटर्को अभ्र्ास पभर् थालर्ी िएको छ। र्स गफुामा विापर र्गुमा पाँच पाण््डव 
द्रयौपदीसवहत केही समर् गपु्तवास बसेको वकम्पवदन्ती समेत रहेको पाइन्छ। 

६१. रुद्रपरु गढीैः६१. रुद्रपरु गढीैः हपु्सेकोट क्ेत्रमा बाइसे चयौभबसे राज्र्कालमा रुद्रसेर् र्ामक राजाको बसोबास िएकोले र्स गढीको 
र्ाम रुद्रपरु गढी रहर् िएको हो। साववकका धयौवादी र जयौवारी गाववसको सीमार्ामा पर्ने र्स गढीमा अवहले 
पभर् दरबारको िग्र्ावशेष देख्न सवकन्छ। बाह्नै मवहर्ा खचसो हावा बहरे् र्स गढीबाट चारनै भतर मर्ोरम प्राकृभतक 
दृश्र्हरूले िरपरु आर्न्द भलर् सवकन्छ (त्थ्र्ाङ्क कार्ा्यलर्,२०७५)। 

६२. कनै लाश आश्रम:६२. कनै लाश आश्रम: र्ारार््णी र्दीको तट तथा ववश्वसम्पपदा सूचीमा सूचीकृत खचतवर् राव्रिर् भर्कुञ्जको सम्पमिुमा 
भसख्यौली ग्राममा अवखस्थत कनै लास आश्रमलाई ववष््णकुो मकुुट िएको स्थार्का रूपमा भलर्े लोक ववश्वास छ। 

 भत्रवे्णी धाममा स्थल राजा गजराजलाई जलराजा ग्राह (गोही) बाट मकु्त गराउर् हतारमा वेगका साथ आउँदा 
ववष््णकुो खशरको मकुुट र्स स्थार्मा भगरेकाले र्स स्थार्को र्ाम भसरमयौली रहर् गएको र कालान्तरमा अपभ्रभसंत 
हुँदनै जाँदा भसख्यौली िएको कथर् छ। भसरमयौली ग्रामको ववषर्मा वहन्द ुधाभम्यकग्रन्थ हररवंश परुा्णमा समेत 
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व्र्ाख्र्ा गररएको पाइन्छ। धमा्यर्रुागीहरूको कथर् अर्सुार र्हाँ कुद्दएका मूभत्यहरू विापर र्गुका हरु्।् पाँच 
पाण््डव वर्वास जाँदा र्स स्थार्मा बास बसेको र र्हाँका पाँच जर्ाले समेत उचाल्र् र्सक्रे् ढुङ्गा िीमसेर्ले 
कुदेर बोकेका हरु् िन्ने कथर् छ। र्हाँको िग्र्ावशेष मखन्दर कररब वव.सं. ६५२ सालमा भर्मा्य्ण िएको र कररब 
वव.सं. १३६२ मा मसुलमार् र वहन्द ुर्दु्मा वहन्दसु्तार्का मसुलमार् बादशाह गर्ा सवुद्र् अबलक तलुकले 
रे्ततृ्व गरेको फयौजले ित्काएको िर्ी स्व. र्ोगी र्रहररर्ाथको िर्ाई रहेको स्थार्ीर्वासीहरूले बताएका छर् ्
(त्थ्र्ाङ्क कार्ा्यलर्,२०७५)। 

 र्हाँ परुार्ा साल, सल्लो, हरदो, अमला, रुद्राक्, बरदो, भससयौ, हरचरु, राजवकृ्, रामदभतवर्, ईत्र्ादी लगार्त उष््ण, 
भसतोष््ण र समशीतोष््ण प्रदेशमा पाइरे् जातको रुिहरू एकनै  ठाउँमा पाइरे् हुँदा वर्स्पभत बगैँचाका रूपमा र्ो 
क्ेत्र भर्मा्य्ण िएको पाइन्छ। शताब्दी पवहलेका परुार्ा र कलात्मक तवरले कँुद्दएका वहन्द ुआस्थाका आराध्र् 
देवहरूको मूभत्य र ववभिन्न आकृभतका खचत्र कँुद्दएका कलात्मक ढुङ्गे खचत्रहरू र ढुङ्गा र्नै ढुङ्गाको िग्र्ावशेष मखन्दर 
समेत रहेको छ (त्थ्र्ाङ्क कार्ा्यलर्, २०७५)। र्ारार््णी र्दीमा जल ववहारको ववकास गर््य सकेमा भत्रवे्णीधाम 
परररिमाका लाभग र्र्ाँ पर््यटकीर् कार््यरिम बन्न सक्रे् देखिन्छ। 

६३. दाउन्ने देवीैः६३. दाउन्ने देवीैः पूव्यपखचिम राजमाग्यको छेउमा, दाउन्ने पहा्डको कािमा रहेको दाउन्ने देवी  प्रभतस्थापर् वव.स.१८८० 
मा प्रिाकरले गरेको वताईन्छ। रा्णाकालीर् प्रधार्मन्त्री जङ्गबहादरुको सयौजन्र्बाट उक्त मूभत्य प्राप्त िनै त्र्हाँ 
स्थापर्ामा गररएको िभर्एको छ। मखन्दर रहेको स्थार् समदु्र सतहदेखि १०३३ मी. उचाइमा हुँदा प्रार्: वषकैिरर 
त्र्हाँ ठण््डा रहन्छ। स्थार्ीर् पर््यटर् र परुाताखत्वक सम्पपदाका रूपमा र्ो क्ेत्र पररखचत छ (त्थ्र्ाङ्क कार्ा्यलर्, 
२०७५)। 

६४. मयौला काभलका:६४. मयौला काभलका: हाल गैँ्डाकोट र्गरक्ेत्रमा पर्ने मयौलाकाभलका मखन्दर कररब २०० वष्य अगाभ्ड पाल्पाली 
राजा मकुुन्द सेर्को राज्र्क्ेत्रभित्र पर्ने र अभलक उच्च स्थार्मा िएकाले त्र्हाँ एक सनैभर्क टुकु्डी राज्र् 
रक्ाको लाभग रहँदा भतर्नै सनैभर्कहरूविारा पूजाआजा गरी स्थावपत िएको िन्ने मान्र्ता रहेको पाइन्छ (त्थ्र्ाङ्क 
कार्ा्यलर्,२०७५)। मखन्दरमा जारे् बाटोको कद्ठर्तालाई मध्र्र्जर रािी देवघाट क्ेत्र ववकास सभमभतको 
गरुुर्ोजर्ा बमोखजम बाघिोरदेखि मखन्दरसम्पम छपर्ी ढुङ्गाहरूबाट भसँढीमाग्य भर्मा्य्ण गररएको छ। हाल स्थार्ीर् 
पर््यटकीर् गन्तव्र्का रूपमा पवहचार् बर्ाएको मयौलाकाभलका राजकीर् परुाताखत्वक सम्पपदा पभर् माभर्न्छ। 

६५. देवघाट:६५. देवघाट: गण््डकीका सातनैधाराको सङ्गम हरेु् र दामोदर पव्यतवाट भर्शृ्रत हरेु् र्ौं मध्रे् आठवटनै शालग्रामीहरूको 
भमलर् हरेु् देवघाट धाम गण््डकी भत्रको्णको सङ्गम भबन्द ुहो। हररगङ्गाका रूपमा कृष््णािार हरगङ्गाका रूपमा 
भत्रशलुीको सङ्गम हरेु् िएकाले र्स तीथ्यलाई हररहर क्ेत्र पभर् िभर्न्छ। पयौराख्णक रूपमा देवदहको उपमा पाएको 
र्ो तीथ्यमा वखशष्ठ ऋवषले तपस्र्ा गरेको, पाल्पाली चरिवतमी राजा मकुुन्दसेर्ले राज भर्वतृ् िई कल्पबास बसेको 
र पभछल्ला द्दर्मा प्रभसद् गलेश्वरबाबाले कल्पबास भलएको र्ो िभूममा ववभिन्न कल्पबासी, साधक र गरुुकूलहरू 
समेत सञ्ालर्मा रहेका छर्।् देवघाटमा तर्हुँ, र्वलपरु र खचतवर् तीर् खजल्लामनै आध्र्ाखत्मक साधकहरूका 
ववभिन्न साधर्ा केन्द्रहरू, धम्यशाला र कुटीहरू सञ्ालर्मा छर्।् र्स क्ेत्रमा गलेश्वर आश्रम, हररहर सन्र्ास 
आश्रम, शर्णागती आश्रम, र्ोगीर्रहररर्ाथ आश्रम समेत रहेको देवघाटमा जेष्ठ र्ागररकहरको भर्वतृ् सन्र्ास 
आश्राम र कल्पबास कुटीहरू पभर् रहेका छर्।्  देवघाट क्ेत्र ववकास सभमभतले सरकारी सहिाभगतामा र्नै र्सको 
व्र्वस्थापर्मा सहजीकर्ण गदकै आएको छ। हरेक भतभथ र पव्यहरूमा वपतकृार््य, देवकार््य, सत्सङ उपासर्ाका 
अभ्र्ासहरू भर्रन्तर चभलरहेको र्ो धाम प्रदेश कनै  आध्र्ात्म पाठशालाको केन्द्र भबन्द ुहरु् पगेुकोछ। र्हाँको 
मख्णमकुुन्द चरिखशला, र्ोगी र्रहररर्ाथको बागेश्वरीधाम लगार्तका सन्त आश्रम तथा गरुुकूलहरू पाठशालाहरू 
सांस्कृभतक तथा परुाताखत्वक सम्पपदाका रूपमा महत्व राख्दछर्।् 
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६६. गज-ग्राह मोक् धाम:६६. गज-ग्राह मोक् धाम: शास्त्रीर् पयौराख्णक आख्र्ार्हरूले गज-ग्राह सङ्ष्यमा ववष््णकुो सदुश्यर्चरिले विन्द् व्र्वस्थापर् 
तथा मोक्विार िोलेको सन्दि्य उठार् गरेको पाइन्छ। स्थार्ीर् लोकवाता्यमा स्थलको सत्ा सञ्ालक (गज) 
र जलको सत्ा सञ्ालक (ग्राह) बीचको विन्वि चभलरहेको बेला ववष््णकुो उपार्ले सङ्ष्य भर्वार्ण गरेको तक्य  
उठार् गरेको पाइन्छ। ियौगोभलक अवखस्थभत अवलोकर्मा  कालीगण््डकीदेखि भत्रशलुीसम्पमका सातनै गण््डकीहरू 
देवघाटमा सङ्गम बरे्र ववशाल दह बरे्को तथा खचतवर्को मा्डीमा समेत कालीगण््डकीमा पाइरे् शाभलग्रामहरू 
पाइन्छ। देवचलुीको पूवमी आधार दाउन्ने र पूव्यको सोमेस्वर पव्यतले छेवकएर खचत्रवर् समग्र सप्त गण््डकीको 
जलिार थेग्र् र्सकेर जल तथा थलको सङ्ष्य हुँदा कालीगण््डकीमा कर्ौँ पटक आएका ववशाल बाढी मध्रे् 
कुर्नै पटकमा दाउन्ने र गददीको पव्यतीर् शंृ्रिला तो्ेडर र्ारार््णीलाई गवहरोसँग बग्रे् अर्कूुलता भर्मा्य्ण गरेको 
शालग्रामीलाई ववष््णकुो प्रतीकका रूपमा आख्र्ार् प्रस्ततु गरेको सङ्केत पाइन्छ। स्थलगत अवलोकर्का रिममा 
टापधुाम क्ेत्रमा पाइएको गण््डकी बाढी उपजको सङ्गग्रह ग्णर्ा गदा्य गण््डकीमा १८ पटक र्स्ता बाढी आएको 
र वहमाली क्ेत्रका शाभलग्राम खशलाहरू बगाउँदनै लगेर भ्डपोखजट गरेको आधार देखिएको छ। र्सको आधारमा 
हेदा्य र्वलपरुको दाउन्ने्डाँ्डा र खचतवर्को गददी्डाँ्डा बीचको गल्छछीलाई कालीगण््डकीको कुर्नै बाढीले तो्ेडर 
देवघाट—खचत्रवर् क्ेत्रको दह िलुाउँदनै र्ारार््णीलाई सहजनै बग्रे् बाटो द्दएर जरु् पाररखस्थभतक पररवत्यर्का लाभग 
र्ोगदार् पगेुको भथर्ो, त्र्ो जक्सर्मा संग्रवहत शालग्राम चरि खशलाहरूलाई सदुश्यर् चरिको संकष्य्णको उपजका 
रूपमा व्र्ाख्र्ा गररएको सङ्केत भमल्दछ। दाउन्ने र गददी बीचमा रहेको गज-ग्राह संकष्य्णस्थल पभर् र्सरी सर्ातर् 
धाभम्यक पर््यटकका लाभग तीथा्यटर्को गन्तव्र् बन्न पगेुको छ। र्सलाई हालको पाभलका सीमार्ाका वहसाबमा 
पभर् ववर्र्ी क्ेत्र, गददी क्ेत्र र भत्रवे्णी क्ेत्रको भत्रको्णात्मक संकष्य्ण भबन्द ुमान्न सवकन्छ। 

६७. केउलार्ी देवी:६७. केउलार्ी देवी: भत्रवे्णी क्ेत्रको महत्वसँग जोभ्डएको गजग्राह सङ्ष्य र मोक्तामा ववष््णकुो र्ोगदार्को सन्दि्य 
केउलार्ी देवीसँग पभर् जोभ्डएको पाइन्छ। ग्राह अथा्यत ्जलक्ेत्रको राजाले गज अथा्यत ्स्थल क्ेत्रको राजालाई 
सङ्ष्यमा परास्त पार््य आटेपभछ गजले आफ्र्ा आराध्र्देवता ववष््णलुाई अखन्तम अवस्थामा पकुारा गरेपभछ िक्तको 
पकुारा सरेु्का ववष््ण ुतरुुन्तनै उक्त क्ेत्रतफ्य  लागेपभछ उर्को लीला हेर््य पभछपभछ र्नै लक्षमीदेवी आएर घटर्ालाई 
र्जीकनै बाट भर्र्ाल्र् बसेको स्थार्लाई केउलार्ी वर् िभर्न्छ। गज-ग्राह वववाद साम्पर् िएपभछ ववष््ण ुवनैकुण्ठ 
फवक्य एका तर लक्षमी र्फवक्य कर् सोही ठाँउमा बभसरहेकी छर् ्िन्ने स्थार्ीर्हरूको ववश्वास रहेको छ। तीर्नै लक्षमी 
रुपादेवीलाई स्थार्ीर्हरूले केउलार्ी देवी िरे्र पकुारा गद्यछर्।् केउलार्ी देवीको मखन्दर केउलार्ी वर्मा रहेको 
र त्र्हाँ एक जर्ा माताजी एक्लनै बस्रे् गरेको, जङ्गलमा रातीको बेला बाघहरूले परररिमा गर्ने तर दिु र्द्दरे् 
गरेका िन्ने लोकवाता्यमा पाइएको छ। मखन्दरमा कुर्नै छार्ो र्िई िलुा आकाशको मखन्दर रहेको छ। चहुा्डी 
देवी, र्रदेवी र केउलार्ी देवी तीर् द्ददीबनैर्ी रहेका आपसमा सम्पपक्य  र उजा्यको लेर्देर् हरेु् गरेको सन्दि्यका 
वकम्पबदन्तीहरू रहेका छर्।् 

६८. भत्रवे्णीधाम:६८. भत्रवे्णीधाम: सप्तगण््डकी र्ारार््णीमा सोर्ा, तमसा, र्दीहरूको सङ्गमबाट भत्रवे्णी बरे्को र्ो तीथ्य िारतको 
प्रर्ाग जभतकनै  श्रद्ा र आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको छ। दखक््णको शाभलग्राम क्ेत्रका रूपमा भत्रवे्णी धामले 
मखुक्तक्ेत्रको सन्देश दखक््ण िारती उपासकहरूमा भबस्तार गर््यमा समन्वर्कारी िभूमका भर्वा्यह गरेको छ। भत्रवे्णी 
र्दी पारी वाल्मीवक आश्रम रहेको छ। उक्त ठाउँमा वाल्मीवक ऋवषको मूभत्य, सीता, लवकुस ग्ेणशका मूभत्यहरू 
छर्।् सीता पाताल प्रवेश गरेको स्थल, सीताले फलफूल िाएको स्थल, अमतृ कुवा, वाल्मीवक ऋवषको हवर् 
कुण््ड, लवकुशले अर्ोध्र्ाको अश्वमेध र्ज्को घो्डा बन्दी बर्ाएर बाँधेको ढुङ्गाको िम्पवा, लवकुशलाई खशक्ा 
द्दइएको स्थल आद्द रहेका छर्।् र्हाँ माघे औशीमा पववत्र र्दीमा स्र्ार् गर््य रे्पाल तथा िारतवाट लािौंको 
संख्र्ामा भतथ्यर्ात्रीहरू आउरे् गद्यछर्।् सो अवसरमा र्हाँ ३ द्दर् सम्पम ठूलो मेला लाग्र्े गद्यछ।  

६९. वाल्मीकी तथा वालपरुी कुटी:६९. वाल्मीकी तथा वालपरुी कुटी: खचतवर्को वाखल्मकी आश्रम र र्वलपरुको वालपरुी कुटी आपसमा जोभ्डएका 
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रामार््णकालका घटर्ा स्थार्हरू माभर्न्छर्।् रामार््णका रचर्ाकार वाखल्मकीको साधर्ा स्थल हालको भत्रवे्णीपारर 
वाखल्मकी आश्रम सीमा क्ेत्रमा िए जस्तनै वारी र्वलपरुमा रहेको वालपरुी कुटी पभर् ऋवष वाखल्मकीसँग सम्पबखन्धत 
रहेको स्थार्ीर्हरूले बताएका छर्।् ओझेलमा परेको वालपरुीलाई पभर् वाल्मीकीसँगनै जो्ेडर धाभम्यक पर््यटर् 
ववकास गर््य आवश्र्क देखिन्छ। र्सका लाभग वालपरुीधाम संरक््ण (र्वलपरु) र वाखल्मकी आश्रम संरक््ण 
(खचतवर्) का बीच सहकार््यको िाँचो छ। 

७०. खशवपरु गढीैः७०. खशवपरु गढीैः भत्रवे्णी धाम भर्कट र्नै खशवपरु गढी र्ामको भर्कनै  परुार्ो ऐभतहाभसक परुाताखत्वक सम्पपदा रहेको 
छ। खशवपरु गढी दरबार बन्ध ुभसंह र्ामका राजाले भर्मा्य्ण गरेका हरु् ्िन्ने िर्ाइ छ। तत्कालीर् िरेू टाकुरे 
राजा (बाईसे, चयौभबसे)हरूको पालाको सीमा सरुक्ाका लाभग सनैभर्क र हभतर्ार राख्न ेगढी भथर्ो िन्ने िर्ाइ छ। 
र्हाँ मखुस्लम अक्रमा कुद्दएको भसक्ाहरू, गोलीहरू, तरबारहरू फेला परेको छ। र्स भित्र १२ कोश लामो 
सरुूङ्ग िएको अर्मुार् गररएको छ (त्थ्र्ाङ्क कार्ा्यलर्,२०७५)। र्ो दरबार क्ेत्र िएतापभर् र्स क्ेत्रको वरपर 
दगुा्य एवम ्खशवको मूभत्य र मखन्दर तथा बयौद् गमु्पबा पभर् रहेकोले धाभम्यक पर््यटकीर् क्ेत्रका रूपमा अभ्र्ास हुँदनै 
आएको छ। र्हाँ र्स खजल्लाकनै  सबनैिन्दा ठूलो भत्रशलु (५१ वकलो) पभर् रहेको छ। र्हाँ तत्कालीर् राजाको 
पालामा पार्ी वपउर्को लाभग भर्मा्य्ण गररएको कुवा पभर् रहेको छ। 

 भर्ष्कष्य: भर्ष्कष्य: कालीगण््डकी क्ेत्रका र्ी परम्पपरागत सांस्कृभतक तथा परुाताखत्वक सम्पपदाहरू प्रादेखशक पर््यटकीर् गन्तव्र् 
हरु् ्र गण््डकी सभ्र्ाताका प्रमा्णहरू हरु्।् वर्र्को अखस्तत्वसँग प्रदेशको स्वाभिमार् र अखस्तत्व अन्तरभर्वहत छ। 
र्स क्ेत्रमा रहेका पाँचनै प्रकारका धाभम्यक आस्थाका समदुार्को साझा सम्पपखत् हो। र्सलाई जोगाउर् गण््डकी 
पभर् जोभगर् ुपद्यछ। 

 गण््डकी जोगाउर् सबनै िालका अभतरिम्ण रोवकर्पुछ्य र स्वतन्त्र शदु् जलप्रवाहको सभुर्खचित गररर् ु पद्यछ। 
पथान्तर्णले काटाकोट वहलेबगर र ससु्ता क्ेत्रमा पारेको अभर्टिबाट पाठ भसकेर गण््डकीलाई दोहर् होइर् सम्पमार् 
गर््य सवकर्ो िरे् धाभम्यक पर््यटर्कनै  माध्र्मबाट कामधेर् ु बर्ाउर् सवकरे् छ। र्सका लाभग उपल्लो तटमा 
धवलेश्वर पररर्ोजर्ा, मध्र् क्ेत्रमा आलम ध्र्ार् भत्रको्ण पररर्ोजर्ा र तल्लो तटीर् क्ेत्रमा उत्रबावहर्ी आध्र्ात्म 
पररर्ोजर्ा सञ्ालर् गर््य उपर्कु्त देखिन्छ। र्सनैगरी गण््डकी धाभम्यक र्दीमा िएको अभतरिम्ण रोक्र् गङ्गा गि्यक्ेत्र 
र प्रिाव क्ेत्र संरक््णका धाभम्यक र्ीभत दृटिान्तहरूको पालर्ा गर्ु्य उखचत हरेु्छ। ववश्वव्र्ापी धाभम्यक आस्थाको 
र्ो र्दीको अभतरिम्ण र दोहर् रोक्र् तथा संरक््णमा ववश्वव्र्ापी सहिाभगता जटुाउर् पभर् र्सलाई ववश्वसम्पपदामा 
सूचीकर्ण गर््यका लाभग रे्पाल सरकारलाई सहजीकर्ण गर्ु्य उखचत हरेु्छ। 

४.३ गण््डकी गि्य संरक््ण अर्शुासर् ४.३ गण््डकी गि्य संरक््ण अर्शुासर्  
 मस्र्यौदा सवालमा उल्लेि गररएका गण््डकी तटीर् क्ेत्रको अभतरिम्ण र दोहर् न्रू्र्ीकर्णका तथा सम्पपदाहरूको 
संरक््णका लाभग धाभम्यक र्दी संरक््ण र्ीभतको पालर्ा गरी गण््डकी र्दी संरक््ण गर्ु्य उपर्कु्त देखिएको छ। वकर्की 
धाभम्यक पर््यटर् र्नै धरोहर िएको र गण््डकीलाई धाभम्यक अर्शुासार्कनै  वहसाबमा र्मूर्ा संरक््ण र्ीभत पालर्ा गर््य सवकएमा 
मात्र र्हाँको धाभम्यक पर््यटर् जोगाउर् सवकरे् िएकाले धरुी, धारा र धम्य (वहमाल,र्दी र सामाखजक व्र्वहार) स्वच्छ, 
सन्तभुलत र साखत्वक रहे मात्रनै र्ो सम्पिावर्ा जीवन्त रहन्छ। र्सनैले गण््डकी अभतरिम्ण र दोहर् न्रू्र्ीकर्णका लाभग 
भर्म्पर्ार्सुार र्ीभतगत व्र्वस्था आवश्र्क छ।  
 पयौराख्णक सावहत्र्मा िागीरथी गङ्गा अवतर्ण र गङ्गा स्र्ार् तथा साधर्ा अर्शुासर् ववभधका बारेमा चचा्य पाइन्छ। 
गीता प्रसे गोरिपरुले २०६४ आषाढमा प्रकाशर् गरेको कल्र्ा्ण पभत्रकाको वष्य ८१ अंक ६ मा गङ्गा उपासर्ा 
आचर्णका बारेमा उल्लेि गरेको पाइन्छ। शंकराचार््य ज्र्ोभत मठका श्रीकृष््ण बोधाश्रमजी महाराजले उल्लेि गरे 
अर्सुार गङ्गा क्ेत्रलाई ३ िागमा पवहचार् गर्ने ववधार् छ (बोधाश्रमजी महाराज, २०६४)।
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र्दी क्ेत्र वगमीकर्णका आधारहरुैःर्दी क्ेत्र वगमीकर्णका आधारहरुैः
(१) र्ारार््ण क्ेत्रैः जलप्रवाहको चारहात सम्पमको क्ेत्र। 
(२) गि्यक्ेत्रैः िाद्रशकु्ल चतदु्यशीका द्दर्को गङ्गाप्रवाह क्ेत्रबाट जलप्रवाहको १५० हात क्ेत्र। 
(३) गङ्गाक्ेत्रैः गङगा गि्यक्ेत्र पभछको सीमाबाट २/२ कोषसम्पमको क्ेत्र। 

 शास्त्रीर् मान्र्ताअर्सुार गण््डकी गि्य क्ेत्रमा कुर्नै पभर् तीथा्यललेु आवाश, शयौच तथा प्रदूष्ण जन्र् र धमा्यचर्ण 
ववपररत कार््यहरू गर््य भर्षधे गररएको छ। गण््डकी गि्य गण््डकी कनै  क्ेत्र िएकाले र्सलाई अभतरिम्ण गरेर भर्जी िोग 
तथा व्र्वसार् सञ्ालर् एवम ्आवासीर् काममा उपर्ोग गर्ु्य तीथ्यको अपमार् गरेको ठहररन्छ। र्सकार्ण गण््डकीलाई 
पववत्र धाभम्यक र्दीका रूपमा सम्पमार् र संरक््णका लाभग गण््डकी गि्य क्ेत्र अभतरिम्ण भर्षधे गररर् ुआवश्र्क छ। 
(१) गण््डकी गि्यक्ेत्र अभतरिम्ण गरी बर्ाइएका सबनैिाले गण््डकी प्रवाह बाधक संरचर्ा हटाउर् र  गण््डकी गि्यक्ेत्र 

सरुखक्त बर्ाउर् ुआवश्र्क छ। 
(२) गण््डकी गि्यक्ेत्रमा भर्जी लालपूजा्य प्राप्तगरी कुर्नै आवासीर् संरचर्ा वा व्र्वसार् चलाइएको अवस्थामा उर्ीहरूलाई 

गण््डकी गि्य प्रदूष्ण कर (थप १० प्रभतशत) लगाइर् ुआवश्र्क छ। 
(३) गण््डकी गि्यक्ेत्र अभतरिम्ण गरी बर्ाइएका संरचर्ामा गण््डकीको कुर्नै पभर् बेलाको बाढीले लनैजारे् जोखिम 

िएकाले त्र्हाँ संरचर्ा बर्ाउर् र्द्दरे्, बर्ाइएमा बाढी प्रकोपका बेलाको जोखिम आफैँ ले व्र्होर्ने र राज्र्सँग 
माग अपेक्ा र्गर्ने भलित अभिलेि गराएर त्र्स्ता जोखिम क्ेत्रको बसोबास भर्रुत्सावहत गर््य आवश्र्क छ। 

(४) िाद्रशकु्ल चतदु्यशीका द्दर्को गङ्गा प्रवाह क्ेत्र मापर् तथा हालको प्रवाहको १५० हात क्ेत्रलाई मापर् गरी 
सङ्केत लगाएर गण््डकी गि्यक्ेत्र सङ्केत गर्ने र गि्यक्ेत्र अभतरिम्ण भर्रुत्सावहत गर््य बर्ाइएका दण््डका आधारहरू 
सव्यजभर्क सूचर्ा प्रवाह गर्ने। 

(५) गण््डकी गि्य क्ेत्रमा पशपुभत, भत्रवे्णी, वारा्णशी, हररविार जस्तनै पेटी बर्ाएर तीथा्यलहुरूका लाभग गङ्गा आराधर्ाको 
अर्कूुल संरचर्ा बर्ाउर् ुआवश्र्क छ।
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पररच्छेद पाँचैः श्रीकृष््णागण््डकी क्ेत्रको आभथ्यक ववकासपररच्छेद पाँचैः श्रीकृष््णागण््डकी क्ेत्रको आभथ्यक ववकास

 रे्पालको संववधार्ले समनु्नत, स्वाधीर् र समाजवाद उन्मिु अथ्यतन्त्रको भर्मा्य्ण गर्ने सपर्ा देिेको छ। उक्त 
सपर्ालाई साकार पार्ने हेतलेु रे्पाल सरकारले आगामी २५ वष्यमा रे्पाललाई समनु्नत मलुकुको सूचीमा सूचीकृत 
गराउरे् महत्वाकाङ्गक्ी लक्षर् भलएको छ। २५ वषने समवृद्को र्ात्रालाई तीर् िण््डमा वविाजर् गरी पवहलो पाँच वष्य 
अथा्यत ्पन्ध्ौँ र्ोजर्ा अववभधमा सामाखजक आभथ्यक पूवा्यधारहरूको ववकास गरी समवृद्को आधार भर्मा्य्ण गर्ने। दोस्रो 
दस वष्यमा समवृद् र सिुका सचुकहरूमा तीव्र प्रगभत हाभसल गर्ने। त्र्सनैगरी, तेस्रो तथा अखन्तम दस वष्यमा समवृद् र 
सिुका सूचकहरूमा सन्तलुर्सवहतको द्दगोपर्ा हाभसल गरी रे्पालको अथ्यतन्त्रलाई आत्मभर्ि्यर, स्वतन्त्र र समदृ् बर्ाई 
समन्र्ावर्क ववतर्णको माध्र्मबाट असमार्ता न्रू्र् िई अथ्यतन्त्र समाजवादतफ्य  उन्मिु िएको हरेु्छ िन्ने पररकल्पर्ा 
गररएको छ (पन्ध्ौँ र्ोजर्ाको आधारपत्र)। 
 दीघ्यकालीर् र्ोजर्ाको आधार वष्यको रूपमा रहेको आ.व. ०७५/७६ मा १८.७ प्रभतशतमा रहेको गररबीलाई 
वव.सं. २०८७ सम्पम ४.९ र वव.सं. २१०० सम्पम शून्र्मा झार्ने। उजा्य उत्पादर् ४० हजार मेगावाट परु्ा्यइ प्रभत व्र्खक्त 
उजा्य िपत १ सर् ९८ वकलोवाट घण्टाबाट ३५०० वकलोवाट घण्टा परु्ा्यउरे्। बेरोजगारी दर ११.४ प्रभतशतबाट 
३ प्रभतशतमा झार्ने। औपचाररक क्ेत्रको रोजगारी ३६.५ प्रभतशतबाट ७० प्रभतशत परु्ा्यउरे्। औसत आर् ु६९.७ 
वष्यबाट ८० वष्य परु्ा्यउरे्। प्रभतव्र्खक्त आर् १,०४७ अमेरीकी ्डलरबाट १२,१०० परु्ा्यउरे् लक्षर् राखिएको छ। 
त्र्सनैगरी, राव्रिर् तथा प्रादेखशक लोकमाग्य ६,९७९ वक.भम. बाट ३३,०००वक.भम. परु्ा्यउरे्। अवहले शून्र्को अवस्थामा 
रहेको दतु्यमाग्यलाई २,००० वक.भम. र हाल ४२ वक.भम.मा सीभमत रहेको रेलमाग्य २,२०० वक.भम. परु्ा्यउरे् चरु्ौंतीपू्ण्य 
पररमा्णात्मक लक्षर्हरू तर् गररएको छ (पन्ध्ौँ र्ोजर्ा)। 
 सङ्ीर् सरकारले पररकल्पर्ा गरेका उल्लेखित लक्षर्हरू प्राभप्तको दावर्त्व िरे् सबनै तहका सरकारहरूको हो। 
सोही अर्रुूप प्रदेश र स्थार्ीर् सरकारहरू त्र्स द्दशामा अग्रसर हरु् थालेका छर्।् गण््डकी प्रदेश सरकारले आफ्र्ो 
प्रथम पञ्वषमीर् र्ोजर्ा माफ्य त ्प्रदेशको समग्र आभथ्यक ववकासका लाभग कृवष, उद्ोग, उजा्य, पर््यटर्, पूवा्यधार र सशुासर् 
लगार्तका ७ वटा क्ेत्रलाई समवृद्का सम्पवाहक मारे्को छ िरे् र्हाँको प्राकृभतक सयौन्दर््य, जनैववक ववववधता, सामाखजक 
ववववधता र सांस्कृभतक सम्पपन्नता, एवम ्जर्सांखख्र्क लािलाई सहर्ोगी क्ेत्र मार्ेको छ। 
 त्र्सनैगरी, (क) उपलब्ध स्रोत साधर्को कुशल पररचालर् र दक्तापू्ण्य ववभर्र्ोजर्बाट द्दगो तथा उच्च आभथ्यक 
ववृद् हाभसल गर्ने, (ि) चाल ुिच्यलाई आन्तररक स्रोतबाट धान्न सक्रे् अवस्थाको सजृर्ा गर्ने, (ग) ववत्ीर् हस्तान्तर्णको 
माध्र्मबाट प्राप्त सबनै प्रकारका अर्दुार्को प्रिावकारी उपर्ोग गरी प्रादेखशक ववकास गर्ने, (घ) भर्जी तथा सहकारी 
क्ेत्रको पूजँीलाई उत्पादर्मलुक क्ेत्रमा आकवष्यत गरी गण््डकी प्रदेशको समवृद् हाभसल गर्ने, (ङ) वनैदेखशक लगार्ीको 
पररमा्ण तथा ग्ुणस्तरमा ववृद् गदकै प्रादेखशक आभथ्यक, सामाखजक ववकास गर्ने, (च) पूवा्यधार तथा उत्पादर्को क्ेत्रमा 
लगार्ी ववृद् गर््य साव्यजभर्क ऋ्णको प्रिावकारी पररचालर् गर्ने र (छ) बचतको प्रिावकारी पररचालर् गदकै पूजँी भर्मा्य्ण 
तथा उत्पादर्शील क्ेत्रमा लगार्ी ववृद् गर्ने लक्षर्हरू अंभगकार गरेको छ (प्रदेश र्ीभत तथा र्ोजर्ा आर्ोग, २०७६)। 
गण््डकी प्रदेशमा र्वलपरु र पोिरा महार्गरको सहरी क्ेत्रवाहेक अन्र् स्थार्हरूमा जर्सङ्गख्र्ा ववस्तारनै घट्दोरिममा 
छ। र्सो हरु्मुा पभछल्ला वष्यहरूमा ती ग्रामी्ण क्ेत्रहरूमा माभर्सहरूलाई बावहर धकेल्रे् कारक तत्वहरू बढी 
प्रिावकारी िएका हरु्सक्दछर्।् माभर्सहरूलाई थातथलोबाट बावहर धकेल्रे् तत्वहरू के के हरु् ्? रोजगारीको खस्थभत 
के छ? सम्पिावर्ाहरू के छर् ्? सबनै प्रकारका स्रोत र साधर्हरूको पररचालर् र उपर्ोग िास प्रकारका सीप िएको 
मार्वीर् स्रोतबाट मात्र सम्पिव हरेु् िएकोले स्थार्ीर् स्तरमा कस्तो वकभसमको जर्शखक्त उपलब्ध छ? उक्त समदुार्को 
ववकासका लाभग त्र्ो जर्शखक्तको क्मताको उपर्ोग कसरी िएको छ? उपलब्ध जर्शखक्तको समखुचत उपर्ोग कसरी 
हरु् सक्ला ? रे्पालमा केही दशक अखघसम्पम पूवा्यधारहरूको ववकास सहरी क्ेत्रमा हरेु् ग्थ्र्दो तर धेरनै माभर्स गाउँमा 



श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८ – – 5959 – –

बस्थे। अवहले पूवा्यधार ववकासको गभतले सहरमा िन्दा गाउँमा तीव्रता पाएको छ। तर गाउँमा बसोबास गरररहेका धेरनै 
माभर्सहरू सहरभतर आकवष्यत िईरहेका छर्।् र्स्तो वकर् िनैरहेको छ? र्सलाई चभलरहरे् स्वािाववक प्रवरिर्ाको रूपमा 
स्वीकार्ने हो वक बसाइसराइका कारक तत्वहरूबारे गम्पिीर हरु् ुपर्ने हो ?
 प्रदेशको अथ्यतन्त्रमा ववप्रषे्णको उल्लेख्र् प्रिाव रहेको छ। आ.व. ०७४/७५ मा मात्रनै गण््डकी प्रदेशले कूल १ 
िव्य ७ अव्य ववप्रषे्ण प्राप्त गरेको भथर्ो। तर ववप्रषे्णको र्भत ठूलो रकम उत्पादर्मूलक क्ेत्रमा लगार्ी र्गरी उपिोग्र् 
सामार् िररदमा प्रर्ोग हरेु् गरेको छ। उपरोक्त सवालहरूको लेिाजोिा पचिात मात्र कृष््णागण््डकी आसपासमा आभथ्यक 
ववकासका लाभग के कस्ता गभतववभध आवश्र्क हरु् सक्दछर् ्िन्ने कुराको जवाफ भमल्र् सक्छ। र्स िण््डमा गण््डकी 
प्रदेश अन्तग्यत िासगरी कृष््णागण््डकी आसपासका र्ागररकहरूको जीवर्स्तर उकास्र्का लाभग अथवा आभथ्यक समवृद्का 
लाभग ववभिन्न तहका सरकारहरूबाट िएका प्रर्ासहरू एवम ्चरु्ौंती र अवसरका बारेमा चचा्य गररएको छ।
 
५.१ कृवष ववकासमा गण््डकी प्रदेश सरकारका प्रर्ासहरू५.१ कृवष ववकासमा गण््डकी प्रदेश सरकारका प्रर्ासहरू
 गण््डकी प्रदेशको कूल िभूम मध्रे् केवल २२.२ प्रभतशत ि-ूिाग अथा्यत ्४८७,८२३ हेक्टर जभमर् िेतीर्ोग्र् 
छ। जसमध्रे् ७६ प्रभतशत जभमर्मा मात्र आंखशक रूपमा िेती गररएको छ। िेती गररएको जभमर् मध्रे् पभर् केवल 
३६.१ जभमर्मा मात्र भसँचाई सवुवधा पगेुको छ । भसँखचत जभमर् मध्रे् पभर् केवल ४६.१ प्रभतशत जभमर्मा मात्र 
वाह्नै मवहर्ा भसँचाई सवुवधा उपलब्ध छ। गण््डकी प्रदेशका १८ प्रभतशत घरपररवार मयौसमी िाद् सङ्कटमा छर् ्िरे् ६ 
प्रभतशत घरपररवार उच्च िाद् सङ्कटमा छर् ्(प्रदेश र्ीभत तथा र्ोजर्ा आर्ोग, २०७६)। प्रदेशको सहरी अथ्यतन्त्र 
आर्ाभतत सामार् बेच्रे् र ग्रामी्ण क्ेत्र भतर्नै आर्ाभतत सामार् उपिोगमा रमाई रहेको छ। र्सप्रकार मर्सरु्मा आधाररत, 
भर्वा्यहमिुी र परम्पपरागत िेती प्र्णाली न्रू्र् उत्पादर् र उत्पादकत्व गण््डकी प्रदेशको कृवष क्ेत्रको समस्र्ा रहेको छ 
िरे् कृवषको र्खन्त्रकीकर्ण अथा्यत ्आधभुर्कीकर्ण एवम ्व्र्ावसार्ीकर्ण गरी उच्च उत्पादकत्व र उत्पादर् हाभसल गर््य 
जरु् रूपमा कदम चाभलर् ुप्थ्र्दो त्र्ो हरु् सकेको छनैर्। 
 उपरोक्त चरु्ौंतीहरूलाई सामर्ा गर््य गण््डकी प्रदेशको प्रथम पञ्वषमीर् र्ोजर्ामा पर््यटर्, कृवष, उजा्य, उद्ोग, 
पूवा्यधार र मार्व संसाधर् ववकासको माध्र्मबाट समतामलुक तथा फरावकलो उच्च आभथ्यक ववृद् हाभसल गरी समदृ् 
प्रदेशको भर्मा्य्ण गर्ने उद्ेश्र् रािी पर््यटर् र कृवषलाई महत्व द्दईएको छ। र्सका लाभग हालको भर्वा्यहमिुी कृवष 
प्र्णालीलाई र्खन्त्रकीकर्ण र व्र्वसार्ीकर्ण, भसँचाई सवुवधाको भबस्तार, उच्च उत्पादर् द्दरे् उन्नत बीउ र प्राववभधक 
सहर्ोगको भबस्तार गरी कृवष र पशपुालर् क्ेत्रमा उच्च उत्पादर् र उत्पादकत्व हाभसल गर्ने र्णर्ीभत गण््डकी प्रदेशको 
प्रथम पञ्वषमीर् र्ोजर्ामा तर् गररएको छ। 
 त्र्सनैगरी, आ.व. ०७७/७८ र ०७८/७९ को बजेटमा कृवष कार््यका लाभग चक्लाबन्दी िएका र कृवष पकेटक्ेत्र 
लखक्त ववशेष भसँचाई कार््यरिम सञ्ालर् गर्ने, मखु्र्मन्त्री जलवार्मुनैत्री र्मूर्ा कृवष गाउँ कार््यरिम, एक पाभलका-एक 
उत्पादर् कार््यरिम, मर्ाङ, मसु्ताङ र गोरिा खजल्लामा उच्च घर्त्वमा आधाररत स्र्ाउ िेती ववकास कार््यरिम, बाली 
तथा पशपुन्छछी बीमा कार््यरिम, एक सहकारी - एक उत्पादर् आद्द कार््यरिमहरू रहेका भथए। तर प्रथम पञ्वषमीर् 
र्ोजर्ाको मध्र्ावभधसम्पम आईपगु्दा उक्त र्ोजर्ाको कार्ा्यन्वर्र् पक् िर्े कमजोर देखिएको छ।
 
५.२ कृवष ववकासमा स्थार्ीर् तहका प्रर्ासहरू५.२ कृवष ववकासमा स्थार्ीर् तहका प्रर्ासहरू
 कृवष क्ेत्रको ववकासका लाभग सबनै स्थार्ीर् तहहरूले आ-आफ्र्ो तहबाट क्मता अर्सुार प्रर्ास गरेका छर्।् 
र्गरप्रमिु कृवष ववकास आर्ोजर्ा सबनै र्गरपाभलकाहरूमा कार्ा्यन्वर्र्मा छ िरे् गाउँपाभलकाहरू पभर् सबनै कृवष क्ेत्रको 
ववकासमा केखन्द्रत छर्।् स्र्ाङ्गजा खजल्लाको चापाकोट गाउँपाभलकाले कृवष गरुुर्ोजर्ा तर्ार गरेको छ। जसमा कृवष 
क्ेत्रमा उपर्कु्त प्रववभधको प्रर्ोग, लगार्ीमा ववृद्, कृवष ववकासका लाभग आवश्र्क पूवा्यधारहरूको ववकास, बजार ववकास 
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र जर्शखक्त ववकास आद्द ववषर्लाई प्राथभमकता द्दइएको छ। सबनै स्थार्ीर् तहहरूले कृवषको गरुुर्ोजर्ा भर्मा्य्ण 
र्गरेको िएतापभर् कृवष ववकाससम्पबन्धी ववभिन्न आर्ोजर्ाहरू िर्े सञ्ालर् गरेका छर्।् 
 पव्यतको मोदी गाउँपाभलकाले बाँझो जग्गालाई अभधकतम सदपुर्ोगका लाभग आव ०७८/७९ को बजेट माफ्य त ्
िभूम बैँक स्थापर्ा गर्ने कार््यरिम घोष्णा गरेको छ। बागलङु र्गरपाभलकाले कृवष उत्पादर्लाई प्रोत्साहर् गर््य कृवष 
बजार केन्द्रको स्थापर्ा गरेको छ। म्पर्ाग्दी खजल्लाको रघगुङ्गा गाउँपाभलकाले कृवषको आधभुर्कीकर्ण, र्खन्त्रकीकर्ण, 
ववखशवटिकर्ण र व्र्वसार्ीकर्णका लाभग कृवष बीमाको व्र्वस्था गरेको छ। स्र्ाङ्गजाको गल्र्ाङ र्गरपाभलकाले सबनै 
पश ुर १ रोपर्ीिन्दा बढी क्ेत्रफलमा तरकारी िेती गर्ने वकसार्हरूको तरकारीको भर्:शलु्क बीमा गररद्दरे्। जभतर्नै 
पररमा्णमा उत्पादर् िएको िए पभर् वकसार्सँगको अदवुा प्रभतवकलो रु. ५० मा िररद गररद्दरे्। सबनै वकभसमका 
उत्पादर्सँग जोभ्डएका वकसार्हरूलाई वगमीकर्ण गरी उर्ीहरूलाई व्र्वसावर्क कृवष का्ड्यको व्र्वस्था गर्ने जस्ता 
कार््यरिमहरू गल्र्ाङ र्गरपाभलकाले आ.व. ०७८/७९ को बजेटमा समावेश गरेको छ। 
 "बभुलङटार समवृद्को आधारैः कृवष, पर्ा्यवर्ण र पूवा्यधार" लाई आफ्र्ो प्रथम पञ्वषमीर् र्ोजर्ा को दीघ्यकालीर् 
सोच बर्ाएको पूवमी र्वलपरासीको बभुलङटार गाउँपाभलकाले "व्र्ावसावर्क कृवष तथा पशपुालर्, समदृ् गाउँपाभलका 
भर्मा्य्ण" लाई कृवष ववकासको सोच बर्ाएको छ। उक्त सोचलाई सफल बर्ाउर् (क) रनैथार्नै बालीको उत्पादर् तथा 
पशपंुछछीपालर्लाई व्र्ावसावर्क तथा र्खन्त्रकीकर्णको माध्र्मबाट प्रभतष्पधा्यत्मक लािका आधारमा ववकास गर्ने, (ि) 
कृवष िभूमको संरक््ण र चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहर् गदकै साझेदारी, सामूवहक, सहकारी र करार िेतीलाई प्रोत्सावहत 
गर्ने, र (ग) कृवषको औद्ोभगवककर्ण गर्ने र्णर्ीभतहरू अवलम्पबर् गरेको छ। त्र्सनैगरी, पूवमी र्वलपरासीकनै  गैँ्डाकोट 
र्गरपाभलकाले आ.व. ०७८/७९ को र्ीभत तथा कार््यरिममा बाँझो जग्गा रवहत र्गरलाई प्रोत्साहर् गदकै हरेक 
व्डाभित्रका बाँझो जग्गालाई उत्पादर्मा प्रर्ोग गर्ने र्ोजर्ा बर्ाएको छ।
 
५.३ पर््यटर् ववकासमा स्थार्ीर् तहका प्रर्ासहरू५.३ पर््यटर् ववकासमा स्थार्ीर् तहका प्रर्ासहरू
 ववश्वव्र्ापीकर्णको र्स र्गुमा व्र्ापारलाई समवृद्को मखु्र् आधार मान्ने गररएको छ। र्सनैरिममा ववश्वमा अवहले 
सबनैिन्दा द्रतु गभतमा ववकास र भबस्तार िएको उद्ोग पर््यटर् हो। प्राचीर् समर्मा माभर्सहरू आफ्र्ो आवश्र्कता 
पूरा गर््य, अध्र्र्र् अर्सुन्धार् गर््य तथा वरपरको वस्तखुस्थभत जान्न र बझु्रे् उत्सकुताबाट सरुू िएको भ्रम्ण कार््यले 
आज अन्तररक् पर््यटर्को रूप भलइसकेको छ। ववभिन्न पेशा, व्र्वसार्, रोजगारी, अध्र्र्र्, सेभमर्ार, गोष्ठी, तथा 
िेलाको उद्ेश्र्ले आधभुर्क ववश्वमा माभर्सहरू आवतजावत गर्ने रिम बढ्दनै जाँदा पर््यटर् गभतववभध पभर् बढेर गएको 
छ। र्हाँसम्पमकी उच्चस्तरीर् कुटर्ीभतक भ्रम्णको छोटो र्ात्रामा पभर् कुर्नै र् कुर्नै पर््यटकीर् गभतववभधका लाभग समर् 
भर्काल्रे् गरेको पाइन्छ। ए्डव्ड्य सप्तम बवृटश शासर्कालमा िारत आउँदा रे्पालको ठोरी जङ्गलमा खशकारका लाभग 
आउर् ुअभर् सर् २०१३ मा अमेररकी पूव्य रा्रिपभत खजखम्पम काट्यर रे्पालको पाँचद्दरे् भ्रम्णमा आउँदा एकद्दर् गोक्ण्यमा 
चरा अवलोकर्मा भबताउर्लुाई र्स सम्पबन्धी महत्वपू्ण्य उदाहर्णको रूपमा भलर् सवकन्छ (खजववस तर्हुँ, २०७०)। 
ववगत केही वष्यदेखि कुटर्ीभतक भर्र्ोग एवम ्दतुावासका कम्यचारीहरू भबदा मर्ाउर् अन्नपू्ण्य, लाङ्गटाङ, माभथल्लो 
मसु्ताङ, हेलम्पब,ु कोशीटप्प,ु खचतवर् र बद्द्यर्ा राव्रिर् भर्कुञ्ज आद्द स्थार्हरूको र्ात्रामा जारे् गथने िरे् हाल रे्पालीहरू 
पभर् केही द्दर्का लाभग मात्रनै िए पभर् घरबाट अभल टाढा भर्स्करे् गरेको पाइन्छ। आन्तररक पर््यटर्लाई प्रवद््यर् गर््यका 
लाभग गण््डकी प्रदेश सरकारले प्रदेश अन्तग्यतका कम्यचारीहरूलाई भ्रम्णका लाभग एक मवहर्ाको तलब बराबरको रकम 
पभर् उपलब्ध गराउर्े गरेको छ। र्सले आन्तररक पर््यटर् प्रवद््यर्मा सहर्ोग परु्ा्यएको छ। 
ववश्वमा आधभुर्क पर््यटर्को सरुूआत सर् ्१८४१ भतरबाट सरुूिएको माभर्न्छ िरे् रे्पालमा सव्यप्रथम सर् ्१८९९ मा 
जापभर्ज र्ागररक इकाई कावागोचीले अन्नपू्ण्य क्ेत्रको भ्रम्ण गरे पचिात पर््यटर्को प्रारम्पि िएको माभर्न्छ (खजववस तर्हुँ, 
२०७०)। प्राचीर्कालमा खचर्ीर्ाँ र्ात्रीहरू हरु्र्साङ्ग र िारतका सम्ाट अशोकको रे्पाल भ्रम्ण महत्वपू्ण्य माभर्न्छ। 
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तत्पचिात रे्पाल एकीकर्णको समर् पूव्य अथा्यत ्सर् ्१८१४ सम्पम रे्पाल ववदेशीहरूको लाभग लगिग बन्द जस्तनै रह्यो। 
सर् ्१८१६ को सगुयौली सन्धी पचिात ववदेशीहरू िासगरी ववृटशहरूको रे्पाल भ्रम्णको रिम बढ्र् थाल्र्ो िरे् 
रे्पालबाट सर् ्१८५० मा जंगबहादरु रा्णाको वेलार्त भ्रम्ण, १८९३ मा वीरशमशेरको िारत भ्रम्ण, सर् ्१९११ मा 
वेलार्तका राजा जज्य पाँचौंको रे्पाल भ्रम्ण तथा सर् ्१९०८ मा चन्द्रसमशेरको वेलार्त भ्रम्ण उच्चस्तरीर् भ्रम्णका 
महत्वपू्ण्य थालर्ी हरु्।् सर् ्१९२० भतरबाट वहमालर् पव्यतको शृ्रङ्खलाबद् अन्वेष्ण एवम ्सर् ्१९२४ बाट वहमाल 
आरोह्णको थालर्ी िएतापभर् सर् ्१९५० मा फे्न्च आरोही मोररस हरजोगले अन्नपू्ण्य वहमालको प्रथम सफल आरोह्ण 
र सर् ्१९५३ मा सर ए्डमण््ड वहलारी र तेखन्जङ्ग र्ोगनेले सगरमाथाको सफल आरोह्ण गरे। तत्पचिात सर् ्१९५५ 
मा थोमस कूक एण््ड सन्स र्ामक ट्ािल एजेन्सीले हवाई माग्यबाट पवहलो पटक रे्पालमा ६० जर्ा ववदेशी पर््यटक 
भित्र्ार्ो। तब रे्पाल ववश्व पर््यटर् बजारमा ववस्तारनै पररखचत हरु् गर्ो। अवहले ववश्वका २०० वटा मलुकुहरू मध्रे् 
घमु्पर्नै पर्ने १० देशहरू मध्रे् आठौँ र्म्पबरमा रे्पाल सूचीकृत छ, (Lonely Planet Travel Guidebook, 2021)। 
 स्थार्ीर् स्तरमा पर््यटर्सम्पबन्धी कृर्ाकलापहरूलाई प्रवद््यर् गर््य सम्पबखन्धत स्थार्ीर् तहरूले पभर् स्वतन्त्र रूपमा 
आ-आफ्र्ो तररकाले र्ोजर्ा र कार््यरिमहरू बर्ाई कार्ा्यन्वर्र् गरी रहेका छर्।् पव्यतको मोदी गाउँपाभलका र 
स्र्ाङ्गजाको चापाकोट र्गरपाभलकले पर््यटर् गरुुर्ोजर्ा भर्मा्य्ण गरीरहेका छर्।् त्र्सनैगरी, पूवमीर्वलपरासीको बभुलङटार 
गाउँपाभलकाले पभर् पर््यटर् ववकासको गरुुर्ोजर्ा भर्मा्य्ण गर्ने र िारतीपरुलाई पर््यटकीर् क्ेत्रको रूपमा ववकास गर्ने 
घोष्णा प्रथम आवभधक र्ोजर्ा माफ्य त ्गरेको छ। 
 स्र्ाङ्गजा खजल्लाको चापाकोट र्गरपाभलकाले सहाभसक पर््यटर्, धाभम्यक एवम ्सांस्कृभतक पर््यटर् प्रवद््यर् गदकै 
स्थार्ीर् उत्पादर्सँग अग्र र पषृ्ठ सम्पबन्ध िएको ग्ुणस्तरीर् पर््यटर् सेवाको सदुृढीकर्ण र भबस्तार गरी रोजगारी सजृर्ा, 
गररबी भर्वार्ण र स्थार्ीर् अथ्यतन्त्रको आधारखशला तर्ार गर्ने ववषर् आफ्र्ो पवहलो पञ्वषमीर् र्ोजर्ामा समावेश गरेको 
छ। त्र्सनैगरी, राम्पदीलाई ववशेष पर््यटकीर् क्ेत्रको रूपमा ववकास गर््य सङ् र प्रदेश सरकार समेतको संलग्र्तामा पर््यटर् 
गरुुर्ोजर्ा बर्ाउरे् र राम्पदी तथा उत्रबावहर्ी क्ेत्रलाई ध्र्ार् तथा र्ोगकेन्द्र एवम ्सांस्कृभतक अध्र्र्र् केन्द्रको रूपमा 
ववकास गर्ने घोष्णा गररएको छ।
 
५.४ जलसम्पपदाको बहउुपर्ोग र आभथ्यक ववकास५.४ जलसम्पपदाको बहउुपर्ोग र आभथ्यक ववकास
 जलसम्पपदाले प्राकृभतक प्र्णालीहरू, समाजहरू र अथ्यतन्त्रहरूलाई जीवर्दार् उपलब्ध गराउँछ। प्रारखम्पिक मार्व 
सभ्र्ताहरू र्दी वकर्ारमा र्नै उद्भव र ववकास िएका भथए। र्दीहरूले माभर्सका लाभग िारे्पार्ीको आपूभत्य तथा सरसफाइ 
सेवा, कृवष तथा िाद्ान्न उत्पादर्का लाभग भसंचाई, मत्स्र्पालर्, उद्ोग र घरपररवारका लाभग कच्चापदाथ्य तथा फोहर 
उत्सज्यर्, अथ्यतन्त्र सञ्ालर्का लाभग उजा्य, पर्ा्यवर्णीर् वस्त ुतथा सेवाहरू, बाढी संकेत, माभर्सका लाभग धाभम्यक, 
सांस्कृभतक तथा मर्ोरञ्जर्ात्मक मूल्र् जस्ता बहआुर्ाभमक सेवाहरू उपलब्ध गराउँछर्। र्सथ्य पार्ीको आपूभत्यले देशको 
आभथ्यक ववकासलाई तीव्रता द्दरे् काम गद्यछ। कुर्नै पभर् देशको समग्र ववकास र्णर्ीभत र समग्र आभथ्यक र्ीभतहरूले 
प्रत्र्क् तथा अप्रत्र्क् रुपमा पार्ीसँग सम्पबखन्धत गभतभबधीहरूमा लगार्ी र मागलाई प्रिाव पाद्यछर्। र्सथ्य पार्ी र 
अथ्यतन्त्र एकआपसमा सम्पबध्द छर्।् पार्ी तथा र्दीहरू ववशेषत कालीगण््डकी र्दीको र्सिन्दा माभथका शीष्यकहरू 
तथा उपशीष्यकहरूमा उल्लेखित धाभम्यक, सांस्कृभतक र पर््यटकीर् महत्वहरू बाहेक अथ्यव्वस्थामा बहउुपर्ोगको आभथ्यक 
महत्वलाई तलका उपखशष्यकहरूमा उल्लेि गररन्छ। 
जलसम्पपदाले प्राकृभतक प्र्णालीहरू, समाजहरू र अथ्यतन्त्रहरूलाई जीवर्दार् उपलब्ध गराउँछ। प्रारखम्पिक मार्व 
सभ्र्ताहरू र्दी वकर्ारमा र्नै उद्भव र ववकास िएका भथए। र्दीहरूले माभर्सका लाभग िारे्पार्ीको आपूभत्य तथा 
सरसफाइ सेवा, कृवष तथा िाद्ान्न उत्पादर्का लाभग भसंचाई, मत्स्र्पालर्, उद्ोग र घरपररवारका लाभग कच्चापदाथ्य 
तथा फोहर उत्सज्यर्, अथ्यतन्त्र सञ्ालर्का लाभग ऊजा्य, पर्ा्यवर्णीर् वस्त ुतथा सेवाहरू, बाढी संकेत, माभर्सका लाभग 
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धाभम्यक, सांस्कृभतक तथा मर्ोरञ्जर्ात्मक मूल्र् जस्ता बहआुर्ाभमक सेवाहरू उपलब्ध गराउँछर्। र्सथ्य पार्ीको 
आपूभत्यले देशको आभथ्यक ववकासलाई तीव्रता द्दरे् काम गद्यछ। कुर्नैपभर् देशको समग्र ववकास र्णर्ीभत र समग्र 
आभथ्यक र्ीभतहरूले प्रत्र्क् तथा अप्रत्र्क् रुपमा पार्ीसँग सम्पबखन्धत गभतभबधीहरूमा लगार्ी र मागलाई प्रिाव पाद्यछर्। 
र्सथ्य पार्ी र अथ्यतन्त्र एकआपसमा सम्पबध्द छर्।् पार्ी तथा र्दीहरू ववशेषत कालीगण््डकी र्दीको र्सिन्दा 
माभथका शीष्यकहरू तथा उपशीष्यकहरूमा उल्लेखित धाभम्यक, सांस्कृभतक र पर््यटकीर् महत्वहरू बाहेक अथ्यव्वस्थामा 
बहउुपर्ोगको आभथ्यक महत्वलाई तलका उपशीष्यकहरूमा उल्लेि गररन्छ।
 
५.४.१ िारे्पार्ी तथा सरसफाइमा पहुँच र आभथ्यक ववकास५.४.१ िारे्पार्ी तथा सरसफाइमा पहुँच र आभथ्यक ववकास
 समाजका कृवष, उद्ोग र सेवा क्ेत्र जस्ता आभथ्यक क्ेत्रहरू जलस्रोत र सम्पबखन्धत सेवामाभथ भर्ि्यर हनु्छर्।् जल 
सेवामा पहुँच र व्र्वस्थापर्मा सधुार हुँदा व्र्वसावर्क उत्पादकत्व र ववकासमा ववृद् माफ्य त आभथ्यक ववृद्मा र्ोगदार् 
पगु्दछ। र्सले मार्वीर् स्वास््थ्र्, उत्पादकत्व र स्वत्वमा महत्वपू्ण्य सधुार समेत ल्र्ाउँछ। शदु् िारे्पार्ीमा गहृस्थको 
पहुँचमा 0.3 प्रभतशत ववृद् हुँदा कुल ग्राह्यस्थ उत्पादर्मा 1 प्रभतशत ववृद् हरेु् कुरा ववभिन्न अर्सुन्धार्ले देिाएका छर् ्
(GONS , 2005)। त्र्स्तनै आभथ्यक ववृद्ले जल व्र्वस्थापर् र सेवा सधुारमा लगार्ी पभर् बढाउँछ। शदु् िारे्पार्ीमा 
पहुँचले मार्व स्वास््थ्र्मा सधुार, पार्ी सम्पबन्धी रोग र भबरामीमा कमी, महामारीमा कमी, बाल भसकाईमा सधुार तथा 
सज्ार्ात्मक क्मतामा सधुार र मार्व स्रोतको उत्पादकत्वमा ववृद् गराउँछ। 
 कालीगण््डकी र्दी र र्सका  सहार्क र्दीहरू र्सको जलाधार क्ेत्रका गाउँ बस्ती तथा शहरहरूमा मार्व 
बसोवास कालदेखि र्नै िारे्पार्ीको स्रोतका रूपमा प्रर्ोग हुँदनै आएको पाइन्छ। शदु् िारे्पार्ी आपूभत्यबाट तात्कालीर् 
र दीघ्यकालीर् लािहरू प्राप्त गर््य सवकन्छ। ववश्वव्र्ापी रूपमा शदु् िारे्पार्ीको माग बढ्दनै गएको तथा आपूभत्यमा 
सीभमतताका कार्णले गदा्य शदु् िारे्पार्ीको राव्रिर् तथा अन्तरा्यव्रिर् व्र्ापार बढ्दनै गएको सन्दि्यमा कालीगण््डकी र्दी 
र र्सका  सहार्क र्दीहरूबाट र्स क्ेत्रका गाउँ, बस्ती, टार, र्गर र शहरहरूमा शदु् िारे्पार्ीको सहज आपूभत्यका 
साथनै शदु् िारे्पार्ीको राव्रिर् तथा अन्तरा्यव्रिर् व्र्ापार माफ्य त ठूलो परर्णाममा आर् आज्यर् गर्ने सम्पिावर्ा पभर् रहेको 
पाइन्छ।
 
५.४.२ जल सम्पपदा र कृवष तथा िाद्ान्न उत्पादर्५.४.२ जल सम्पपदा र कृवष तथा िाद्ान्न उत्पादर्
 कृवषको द्दगो ववृद्को लाभग पार्ी प्रर्ोगको दक्तामा सधुार वषा्यको ववभिन्नता, बाढी तथा ि्ेडरीबाट कृवष तथा 
मत्स्र्पालकहरूको सरुक्ाका लाभग आवश्र्क छ। रे्पाल जस्ता ववकासोन्मिु मलुकुमा कृवष तथा िाद्ान्न उत्पादर् क्ेत्र 
पार्ीको सबनैिन्दा बढी प्रर्ोगकता्य हरु्। जर्संख्र्ाको ठूलो वहस्सालाई र्स क्ेत्रले परापूव्यकालदेखि रोजगारको अवसर 
उपलब्ध गराउँदनै आएको पाइन्छ। ववगतमा कुल राव्रिर् उत्पादर्को मूल वहस्सा र्ोगदार् गर्ने र्ो क्ेत्रले उत्पादकत्वमा 
कमीका कार्णले हाल राव्रिर् उत्पादर्मा केवल एक चौंथाई र्ोगदार् गरेको पाइन्छ। कुर्नैपभर् प्रिावकारी गररबी 
भर्वार्ण र्णर्ीभतले िाद्ान्न उत्पादर् सँगनै जलस्रोत व्र्वस्थापर्लाई समेत समेट्र् ुपद्यछ। रे्पाल जस्तो वषा्यमा आधाररत 
कृवष रहेका देशमा अथ्यव्र्वस्थाका अन्र् क्ेत्रको जल माग पूरा गर््य  र भसँचाई ववस्तार गर््यका लाभग जल सञ्र् र जल 
ववतर्ण तथा प्रवाहमा महत्वपू्ण्य लगार्ी गर््य आवश्र्क छ। र्स दृवटिको्णबाट कालीगण््डकी र्दी र र्सका  सहार्क 
र्दीहरूबाट र्सको जलाधार क्ेत्र र अन्तर जलाधार क्ेत्रमा रहेका उपत्र्काहरू, वकर्ाराका टारहरू तथा बेंसीहरूमा 
ठूलो मात्रामा भसँचाई सवुवधा भबस्तार गर््य सवकरे् सम्पिावर्ा रहेको पाइन्छ। कालीगण््डकी र्दी वकर्ाराको िागिन्दा 
अभल तलबाट  बगेको िएतापभर् सतह भसँचाईका लाभग जलाशर् माफ्य त जलसञ्र् र भलफ्ट भसँचाईका उपार्हरूको 
प्रर्ोग गरी मसु्ताङ, म्पर्ाग्दी, गलु्मी र बाग्लङु खजल्लाका र्दी वकर्ारका बेंसी तथा फाँटहरू पव्यत खजल्लाका पाङ 
र फलेबास, स्र्ाङ्गजा खजल्लाका सनु्तलीटार र चापाकोट, तर्हुँ खजल्लाका रुपटार, वपपलटार, र्र्ाँटार, करुवाटार, 
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ग्डयौलीटार, बर्टार, पटु्ार, अत्रयौलीटार, जगयौलीटार, र्ाङ्गेटार, िर्टार पवुमी र्वलपरुको बलुीङ्गटार र पाल्पा खजल्लाको 
रामपरु जस्ता हजारौं हेक्टरका टारहरूमा भसँचाई सवुवधामा भबस्तार गर््य सवकरे् पर्ा्यप्त सम्पिावर्ा रहेको देखिन्छ।
 
५.४.३ मत्स्र्पालर् ५.४.३ मत्स्र्पालर् 
एखशर्ा महादेश लगार्तका माभर्सहरूको िाद्ान्न र आर्को महत्वपू्ण्य स्रोत ताल, र्दी र अन्र् शदु् जल पाररखस्थभतक 
प्र्णालीमा मत्स्र्पालर् व्र्वसार् हो। धेरनैका लाभग माछा प्रोवटर्को मूल स्रोत हो। कालीगण््डकी र्दी र र्सका  
सहार्क र्दीहरूको वकर्ारका टार तथा बेंसीहरूमा परापूव्यकालदेखि र्नै बसोबास गदकै आएका माझी, बोटे, दराई आद्द 
जाभतहरूले जीववकोपाज्यर्का रुपमा र्दीमा माछा मार्ने व्र्वसार् अवलम्पबर् गदकै आएको पाइन्छ। र्दीहरू, पोिरीहरू, 
जलाशर् तथा भसमसार क्ेत्रमा मत्स्र्पालर् व्र्वसार् सञ्ालर् गर््य सवकन्छ तर जलस्रोतको अभत दोहर् र  कुव्र्वस्थापर् 
माफ्य त पाररखस्थभतक प्र्णाली ववर्ाशले माछा मार्ने लगार्तका व्र्वसार् माफ्य त जीववकोपाज्यर् गर्ने बाग्लङु, पव्यत, 
स्र्ाङ्गजा, गलु्मी, पाल्पा, तर्हुँ र पूवमी र्वलपरासी खजल्लाका र्स्ता गररव हजारौं माभर्सहरूको जीववकोपाज्यर्मा संकट 
भसज्यर्ा िएको पाइन्छ। मत्स्र्पालर्को मूल्र् अस्वीकार््य िएपभर् अल्पकालीर् स्वाथ्यको पभछ बढी लाग्दा भतर्को द्दगो 
प्रर्ोग र सम्पबद््यर्लाई र्जरअन्दाज गररएको छ।
 
५.४.४ जलसम्पपदा र औद्ोभगक ववकास५.४.४ जलसम्पपदा र औद्ोभगक ववकास
 व्र्वसार् ववकास र लगार्ी जोखिम कम गर््य िरपददो र पर्ा्यप्त पार्ीको आपूभत्य महत्वपू्ण्य हनु्छ। औद्ोभगक 
व्र्वसार्हरूले खचस्र्ार् र र्ातार्ात, बाफ वा ववद्तु भर्मा्य्ण, सरसफाइ र फम्यको उत्पादर्को महत्वपू्ण्य कच्चा वस्त ु
लगार्त ववभिन्न प्रर्ोजर्का लाभग पार्ीको प्रर्ोग गद्यछर्।् धेरनै अथ्यतन्त्रमा उच्च प्रववभध उद्म बढ्दनै गएको सन्दि्यमा 
पार्ीको मात्राको उपर्ोग पभर् बढ्दनै गएको पाइन्छ। कालीगण््डकी र्दी र र्सका सहार्क र्दीहरूबाट र्सको जलाधार 
क्ेत्र तथा अन्तर जलाधार क्ेत्रमा रहेका शहरहरू लगार्तमा औद्ोभगक ववकासका लाभग आवश्र्क पार्ीको आपूभत्य 
गर््य सवकरे् पर्ा्यप्त सम्पिावर्ा रहेको पाइन्छ।
 
५.४.५ जलववद्तु उत्पादर्  तथा जलिण््डार्ण पूवा्यधार ववकास५.४.५ जलववद्तु उत्पादर्  तथा जलिण््डार्ण पूवा्यधार ववकास
 कुर्नैपभर् देशको आभथ्यक ववकास तथा समवृद्का लाभग जलस्रोत व्र्वस्थापर् र िारे्पार्ी तथा सरसफाइ सेवाको 
पहुँचमा सधुार, व्र्वखस्थत र सभुर्र्ोखजत जल पूवा्यधार संरचर्ाहरूको िण््डार महत्वपू्ण्य तत्वहरू हरु्।् सार्ा तथा ठूला 
बाँध र जलाशर्हरूले ऊजा्य उत्पादर्, बाढी भर्र्न्त्र्ण र कृवष तथा घरार्सी उपर्ोगमा पार्ी आपूभत्य जस्ता सेवाहरू 
उपलब्ध गराउँछर् जरु् खजववकोपाज्यर्मा सधुार र आर् ववृद्का अवसरहरू उपलब्ध गराउर् महत्वपू्ण्य हनु्छर्। र्हरहरू, 
प्रवाह र भसंचाई जल व्र्वस्थापर् र सेवाहरू भर्ि्यर रहरे् पूवा्यधारका िण््डारका अंगहरू हरु्। जल पूवा्यधारहरूले मयौसमी 
र अन्तर मयौसमी पार्ी आपूभत्यको ववभिन्नतालाई सम्पबोधर् गर्ने जलव्र्वस्थापर् सेवा उपलब्ध गराउँछ। रे्पाल जस्ता 
ठुलो मात्रामा वषा्यको समर् र स्थार्गत ववभिन्नता हरेु् जलवारू् क्ेत्र र मर्सरु्ी जलवारू् क्ेत्रका लाभग र्स्तो सेवा अझ 
बढी महत्वपू्ण्य हनु्छ । पर्ा्यप्त जलभर्र्न्त्र्ण पूवा्यधार ववर्ाको अथ्यव्र्वस्था बढी जलसम्पबन्धी संकटमिुी हनु्छ। र्सथ्य 
जलसरुक्ा गर््य ठुलो र सार्ो स्तरका जल पूवा्यधारहरू ववकास गर््य आवश्र्क छ।
 जलववद्तु जस्तो ऊजा्य सेवा तताउर्े, पकाउरे् र उज्र्ालो बर्ाउरे् जस्ता दनैभर्क जीवर्का वरिर्ाकलापहरूका 
लागी वरदार् मात्र र्िई कृवष उपकर्ण र ग्रामी्ण तथा शहरी अथ्यतन्त्रका उत्पादकीर् वरिर्ाकलापहरू सञ्ालर् गर््य 
महत्वपू्ण्य हनु्छ। रे्पाल जस्तो िभर्ज इन्धर्मा आधाररत अथ्यतन्त्रमा िभर्ज इन्धर् माभथको भर्ि्यरतामा कमी गर््य, 
हररत गहृग्र्ास उत्सज्यर्लाई सीभमत गर््य, गररबी भर्वार्ण र भर्र्ा्यत माफ्य त ववदेशी मदु्रा आज्यर् गरी आभथ्यक ववृद् र 
समवृद् प्राप्त गर््य जलववद्तु शखक्तको ववकास गर््य आवश्र्क छ। जलिण््डार्ण गर्ने बाँध तथा जलाशर् पररर्ोजर्ाहरूबाट 
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प्रत्र्क् ववस्तारकारी आभथ्यक लािका साथनै र्ाप गर््य र्सवकरे् तर महत्वपू्ण्य अप्रत्र्क् ववस्ताररत लािहरूसमेत प्राप्त 
हनु्छर्। घरपररवारहरूलाई शदु् र सरुखक्त िारे्पार्ी आपूभत्य गर््य, कृवष तथा िाद्ान्न उत्पादर्का लाभग भसंचाई सवुवधा 
ववस्तार गर््य, उद्ोगलाई पार्ी आपूभत्य गर््य उजा्यको र्वीकर्णीर् स्रोतका रूपमा रहेको जलववद्तु उत्पादर् गर््य ठुला र 
सार्ा स्तरका जल िण््डार क्मता िएका जल व्र्वस्थापर् पूवा्यधारहरू ववकास गर््य आवश्र्क छ। र्स्ता पूवा्यधारहरू 
आभथ्यक खस्थरता, आभथ्यक ववृद्, समवृद् र गररवी भर्वार्ण र्णर्ीभतका आधार हरु्। कालीगण््डकी र्दी र र्सका  
सहार्क र्दीहरूमा पर्ा्यप्त जलप्रवाह रहेको हरु्ाले जोखिम र पर्ा्यवर्णीर् सेवा संवेदर्शील उपर्ु्यक्त जल पूवा्यधारहरू 
ववकास गर््य सवकरे् पर्ा्यप्त सम्पिावर्ाहरू ववद्मार् रहेको देखिन्छ। र्सनै कुरालाई दृवटिगत गरी गण््डकी प्रदेश सरकारले 
कालीगण््डकी र्दीलाई आफ्र्ो समवृद्को आधारका रुपमा भलएको पाइन्छ। कालीगण््डकी र्दी र र्सका सहार्क 
र्दीहरूमा जलववद्तु उत्पादर्को पर्ा्यप्त सिावर्ा रहेको पाइन्छ। र्ो सिावर्ाको र्थोखचत उपर्ोग गर््य सकेमा र्सले 
गण््डकी प्रदेश र र्हाँका जर्ताको उजा्यको मागको आपूतमी र समवृद्का साथनै मलुकुको ऊजा्य माग आपूतमी र उजा्य 
भर्कासी माफ्य त रे्पालको समवृद्मा र्नै महत्वपू्ण्य र्ोगदार् परु्ा्यउरे् देखिन्छ। कृष््णागण््डकी र्दी र र्सका सहार्क 
र्दीहरूको जलसम्पपदा उपर्ोग गरी जलववद्तु उत्पादर् गर्ने सन्दि्यमा हाल म्पर्ाग्दी खजल्लामा  कालीगण््डकी र्दीका 
सहार्क र्दीहरू म्पर्ाग्दी, भमस्त्री र राह ुिोलामा भमस्त्री जलववद्तु, घलेम्पदी जलववद्तु र तातोपार्ी सार्ा जदववद्तु 
आर्ोजर्ाबाट ४९ मेगावाट क्मताका आर्ोजर्ाहरूको भर्मा्य्ण सम्पपन्न िनैसकेको छ िरे् राहघुाट लगार्तका करीव ७४ 
मेगावाट क्मताका ३ आर्ोजर्ाहरू भर्मा्य्णाभधर् अवस्थामा रहेका र कालीगण््डकी गज्य लगार्तका ६३५ मेगावाटका 
१७ आर्ोजर्ाहरू भर्मा्य्णको अर्मुती प्राप्त गरी भर्मा्य्णको ववभिन्न चर्णमा रहेका र १४०.१३ मेगावाट क्मताका 
१४ वटा आर्ोजर्ाले अध्र्र्र् अर्मुती पाएका छर् ्[उजा्य िवर]। र्स्तनै पव्यत  खजल्लामा काली गण््डकीको सहार्क 
र्दी मोदीिोलामा ११६ मेगावाट क्मताका मोदी िोला ,तल्लो माभथल्लो मोदी लगार्तका ६ वटा आर्ोजर्ाहरूबाट 
ववद्तु उत्पादर् िनैरहेको र अपरमोदी भर्मा्य्णाधीर् अवस्थामा रहेको छ। स्र्ाङजा खजल्लामा रे्पाल कनै  सबनैिन्दा ठूलो 
कालीगण््डकी —ए‘ जलववद्तु आर्ोजर्ाबाट १४४ मेगावाट ववद्तु उत्पादर् िनैरहेको छ िरे् कालीगण््डकी र्दीका कनै र्ौं 
सहार्क र्दीहरूबाट ग्रामी्ण सार्ा जलववद्तु आर्ोजर्ाहरू सञ्ालर् गरी धेरनै गाउँहरूले ऊजा्यको आवश्र्कता पूरा 
गरेका छर्।् जलववद्तु आर्ोजर्ाहरू सञ्ालर्मा रहेका स्र्ाङजाको कालीगण््डकी गाउँपाभलका लगार्तका स्थार्ीर् 
तहले जलववद्तु आर्ोजर्ाहरूबाट रोर्ल्टी बापत प्राप्त रकम स्थार्ीर् ववकासको स्रोतको आधारका रूपमा समेत प्रर्ोग 
गरीरहेका छर्।् 
 जल तथा ऊजा्य आर्ोगको सखचवालर्ले सर् ्२०१९ मा गरेको सम्पिाव्र्ता अध्र्र्र्मा रे्पालमा कूल ७३,४६५ 
मेगावाट जलववद्तु उत्पादर् गर््य सवकरे् सम्पिावर्ा रहेको मध्रे् गण््डकी र्दी बेखशर्मा १९,८०३ मेगावाट र काली 
गण््डकी र्दीमा र्दी प्रवाहमा आधाररत कालीगण््डकी ००० बाट ५३१ मेगावाट,  काली गण््डकी १०० बाट ५६३ 
मेगावाट, कालीगण््डकी १०३ बाट ४१४ मेगावाट र कालीगण््डकी १०४ बाट ४३३ मेगावाट तथा जलाशर्र्तु् 
कालीगण््डकी १ बाट ३,८८९ मेगावाट, कालीगण््डकी २ बाट २,५५० मेगावाट,  कालीगण््डकी ३ बाट १,६५५ 
मेगावाट, मस्र्ा्यङ्गदी ९६० मेगावाट, र्ारार््णी ४,८५१ मेगावाट र भत्रशलुी १,४९४ मेगावाट जलववद्तु  उत्पादर् गर््य 
सवकरे् सम्पिावर्ा रहेको कुरा उल्लेि गरेको पाइन्छ। र्ी त्थ्र् र त्थ्र्ाङ्कहरूबाट पभर् जलववद्तु उत्पादर्का दृवटिले 
रे्पालमा र्नै गण््डकी प्रदेश वत्यमार्मा मात्र र्िनै िववश्र्मा अग्रस्थार्मा रहरे् र गण््डकी प्रदेश भित्र पभर् कालीगण््डकी 
र्दी र र्सका सहार्क र्दीहरू जलववद्तु उत्पादर्को केन्द्रका रुपमा रहरे् र र्स क्ेत्रका स्थार्ीर् भर्कार्हरूको 
द्दगो आर्स्रोतका रुपमा जलववद्तु आर्ोजर्ाबाट रोर्ल्टी वापत तथा व्र्वखस्थत गर््य सकेमा र्दीजन्र् भर्मा्य्ण सामग्री 
आपूभत्यबाट प्राप्त रकम स्थार्ीर् ववकासमा प्रर्ोग हरेु्  कुरा स्पटि हनु्छ।
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५.४.६ पर्ा्यवर्णीर् वस्त ुतथा सेवाहरू ५.४.६ पर्ा्यवर्णीर् वस्त ुतथा सेवाहरू 
 तालहरू, र्दीहरू, जंगलहरू र भसमसार क्ेत्रहरू जस्ता पाररखस्थभतकीर् प्र्णालीहरूले महत्वपू्ण्य आभथ्यक लािका 
साथनै जनैववक ववववधता संरक््ण, जलीर् पाररखस्थभतक प्र्णाली संरक््ण, बाढी भर्र्न्त्र्ण, िभूमगत जलिण््डार परु्ि्यर्ण, 
तटरेिा खस्थरता र संरक््ण, जलशदु्ीकर्ण, पोष्णचरि, मर्ोरञ्जर् र पर््यटकीर् पाररखस्थभतकीर् वस्त ु तथा सेवाहरू 
भसज्यर्ा गद्यछर्। र्स दृवटिको्णबाट कालीगण््डकी र्दी र र्सका सहार्क र्दीहरूको जलाधार क्ेत्र मध्र्वहमाल र 
सोिन्दा तल्लो पहा्डी तथा मनैदार्ी िागमा पर्ने िएकोले र्ो क्ेत्र पर्ा्यवर्णीर् वस्त ुतथा  सेवाहरू र जनैववक ववववधताको 
अपार िण््डारका रुपमा रहेको पाइन्छ। ववभिन्न अर्सुन्धार्हरूले वातावर्णीर् ववर्ाशको आभथ्यक लागत कुल ग्राह्यस्थ 
उत्पादर्को ४% देखि ८% अर्मुार् गरेको पाइन्छ (GONS, 2005)।
 
५.४.७ र्दीजन्र् भर्मा्य्ण सामग्री ५.४.७ र्दीजन्र् भर्मा्य्ण सामग्री 
 कालीगण््डकी र्दी र र्सका सहार्क र्दीहरू सबनैिन्दा उच्च धयौलाभगरी वहमाल (८१६२ भमटर) बाट छोटो 
दरुीमा र्नै तराई क्ेत्रमा भर्स्करे् र कालीगण््डकी र्दीको माभथल्लो तटीर् क्ेत्र र्र्ाँ र कमजोर ियौगभि्यक बर्ावट र 
ियौगभि्यक गभतशीलता उच्च रहेको उच्च वहमाली क्ेत्रमा  पर्ने िएकोले र्सले ढुगा,ं बालवुा, भगट्ी, बोल््डर जस्ता र्दीजन्र् 
भर्मा्य्ण सामग्रीहरू वषनेर्ी ठुलो पररमा्णमा बगाएर र्दी प्रवाह कम िएको क्ेत्रमा थपुार्ने र सीमापार गर्ने गद्यछ। 
अर्सुन्धार्ले कालीगण््डको र्दीको जोमसोम माभथको उपल्लो तटमा ७.९ Mt/yr, मध्र् कालीगण््डकी 6.8 Mt/yr 
र मसु्ताङ उच्च समस्थलीमा 6.6 Mt/yr, तल्लो कालीगण््डकी र र्सका सहार्क र्दी प्रत्रे्कमा 2 देखि 3 Mt/yr, 
माभथल्लो र तल्लो कालीगण््डकीबाट करीव 10000 टर् प्रभत वग्य वकलोभमटर प्रभतवष्य थेग्ररे् उत्तपखत् हरेु् र म्पर्ाग्दी 
िोला, मोदीिोला र तल्लो कालीगण््डकीले 2000 देखि 3000 टर् प्रभत वग्य वकलोभमटर प्रभतवष्य थेग्ररे् उत्तपखत् 
गर्ने कुरा देिाएको पाइन्छ (IBRD , 2019)। बढदो शहरीकर्ण र ववकासका गभतववभधहरूका लाभग आवश्र्क भर्मा्य्ण 
सामग्रीहरू र्दी वकर्ार तथा अन्तर जलाधारीर् शहरहरूमा हाल अव्र्वखस्थत रुपमा दोहर् गरी आपूभत्य गरेको पाइन्छ। 
र्दी वकर्ारका स्थार्ीर् तहहरूले केही मात्रामा र्सलाई आन्तररक स्रोत पररचालर्का रुपमा प्रर्ोग गरररहेको पाइन्छ 
िरे् ठुलो मात्रामा र्ो स्रोत अपारदशमी ढंगले अव्र्वखस्थत रुपमा सीभमत व्र्खक्त तथा समहुहरूले र्दीमा र्नै मेखशर्हरूको 
समेत प्रर्ोग गरी दोहर् गरेको देखिन्छ। हाल सम्पमाभर्त सवदोच्च अदालतको आदेशबाट कालीगण््डकी र्दीमा भर्मा्य्ण 
सामग्री उत्िन्न गर््यका लाभग रोक लागेतापभर् अवनैध दोहर्को रिम िरे् रोवकएको छनैर्।् र्द्द र्ो स्रोतलाई वातावर्णीर् 
संवेदर्शीलतासवहत व्र्वखस्थत र वनैज्ाभर्क रुपमा व्र्वस्थापर् गर्ने हो िरे् एकाभतर प्रदेश सरकार र स्थार्ीर् तहको 
आन्तररक आम्पदार्ीको महत्वपू्ण्य स्रोतका रूपमा हरु्सक्रे् देखिन्छ िरे् अका्यभतर जर्ताले पभर् सलुि र सहभुलर्त दरमा 
र्दीजन्र् भर्मा्य्ण सामग्री प्राप्त गर््य सक्रे् देखिन्छ। 

५.४.८ जलउत्पन्न जोखिम तथा प्रकोपहरू५.४.८ जलउत्पन्न जोखिम तथा प्रकोपहरू
 कालीगण््डकी र्दीको माभथल्लो तटीर् क्ेत्र र्र्ाँ र कमजोर ियौगभि्यक बर्ावट र ियौगभि्यक गभतशीलता उच्च रहेको 
उच्च वहमाली क्ेत्रमा पर्ने िएकोले उपल्लो तटीर् क्ेत्रमा गेग्रार्को थेग्रार् तथा तल्लो तटीर् क्ेत्रमा मेघ गज्यर्सवहत 
भर्रन्तर िारी वषा्य (Continuous rainfall and Cloudburs t - CLOFs), वहमताल ववष्फोटबाट बाढी (Glacial Lake Outburs 

t Floods-GLOFs), पवहरो बाँध भबस्फोटबाट बाढी (Landslide Dam Outburs t - LDOFs), पूवा्यधार असफलताबाट 
भसखज्यत बाढी (Flood Triggered by Infrastructural Failure), ्डबुार् तथा जलथल (Sheet Flooding or Inundation) 
जस्ता जलउत्पन्न प्रकोपले वषनेर्ी ठुलो मात्रामा जर्धर् तथा ववकासका पूवा्यधारहरूको क्भत गरेको पाइन्छ। र्स्ता 
प्रकोपहरूले र्दी वकर्ारका वस्तीहरू, ववकासका पूवा्यधारहरू र बाढी मनैदार्मा भसज्यर्ा गर्ने जोखिमहरूको समर्मा र्नै 
आंकलर् गरी सतक्य ता अपर्ाउर् आवश्र्क देखिन्छ। 



श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८– – 6666 – –

५.५ ऊजा्य ववकासमा प्रदेश सरकारका प्रर्ासहरू५.५ ऊजा्य ववकासमा प्रदेश सरकारका प्रर्ासहरू
 गण््डकी प्रदेशमा उपलब्ध ऊजा्य उत्पादर्, ववतर्ण र व्र्ापारीकर्णमा उपलब्ध अवसरहरूको प्रर्ोग गदकै प्रदेश 
सरकारले आफ्र्ो प्रथम पञ्वषमीर् र्ोजर्ा माफ्य त ्×ववद्तु उत्पादर् प्रर्ोग क्मता र दक्ता ववृद् गरी प्रदेशको आभथ्यक र 
सामाखजक ववकासमा टेवा परु्ा्यउरे्� लक्षर् भलएको छ। र्स लक्षर्मा पगु्र्का लाभग (क) प्रदेश स्तरीर् ववद्तु ववकाससँग 
सम्पबखन्धत एक प्रशासभर्क अथवा संस्थागत संरचर्ा ववकास गर्ने, (ि) जलववद्तु ववकासमा उल्लेिर्ीर् लगार्ी ववृद्को 
वातावर्ण तर्ार गर्ने, (ग) प्राववभधक तथा आभथ्यक रूपमा आकष्यक आर्ोजर्ा भर्मा्य्ण गरी प्रदेश अथ्यतन्त्रलाई द्दगो 
तथा मजबतु बर्ाउरे्, (घ) उजा्यको प्रर्ोग तथा द्दगो व्र्वस्थापर्मा दक्ता ववृद् गर्ने, (ङ) अध्र्र्र् अर्सुन्धार् माफ्य त ्
जलवार् ुपररवत्यर्का असर न्रू्र्ीकर्णका उपार्हरू िोजी गरी कार्ा्यन्वर्र् गर्ने आद्द र्णर्ीभतहरू तर् गरेको छ। 
 त्र्सनैगरी, (क) मस्र्ा्यङदी, बढुीगण््डकी र कालीगण््डकी कोरर्डोरमा उच्च क्मताका प्रसार्ण लाईर्हरू भर्मा्य्ण 
गर््य रे्पाल सरकारसँग समन्वर् गर्ने; (ि) रे्पाल सरकारसँग सहकार््य गरी प्रदेश भित्रका उजा्य सम्पबन्धी आर्ोजर्ाको 
अध्र्र्र्, भर्मा्य्ण र व्र्वस्थापर्मा आईपर्ने समस्र्ाहरू भर्राकर्ण गर््य ववशेष अग्रसरता भलरे्; (ग) अन्तरा्यव्रिर् क्ेत्र तथा 
गनैरआवासीर् रे्पालीहरूको लगार्ी आकष्य्ण गर््य आर्ोजर्ा बैँक बर्ाई आर्ोजर्ाको रेिभ्डट रेवटङ गर््य सङ् सरकारसँग 
सहकार््य गर्ने; (घ) साव्यजभर्क, सहकारी र भर्जी क्ेत्र, गनैर आवासीर् रे्पाली, अन्तरा्यव्रिर् समदुार्को सहलगार्ीमा 
उत्रगंगा, आधँीिोला, कालीगण््डकी, वढुीगण््डकी, वेगर्ास, रुपा जस्ता ठूला जलाशर्र्कु्त आर्ोजर्ाहरू भर्मा्य्ण गर््य 
सङ् सरकारसँग समन्वर् गर्ने; (ङ) प्रदेश भित्रका जलववद्तु आर्ोजर्ाहरूमा प्रदेश सरकारको तफ्य बाट पभर् शेर्र 
लगाभर् गर्ने; (च) प्रदेश भित्रका सबनै र्ागररकलाई जलववद्तु आर्ोजर्ाहरूमा शेर्र लगार्ी गर्ने अवसर भसज्यर्ा गर्ने 
आद्द ऊजा्य ववकाससम्पबन्धी प्रदेश सरकारका र्णर्ीभतहरू रहेका छर्।् 
 र्सका साथनै सबनै काठेपोलहरूलाई खस्टलपोलहरूले ववस्थापर् गर्ने, स्वास््थ्र् संस्था र आवश्र्कीर् सरकारी 
कार्ा्यलर्हरूमा सयौर््य प्र्णालीबाट चयौभबसनै घण्टा ववद्तु सेवा उपलव्ध गराउरे्, र उज्र्ालो प्रदेश कार््यरिम आद्दले प्रदेश 
सरकारको वावष्यक बजेटहरूमा महत्व पाएका छर्।्
 
५.६ ऊजा्य ववकासमा स्थार्ीर् तहका प्रर्ासहरू५.६ ऊजा्य ववकासमा स्थार्ीर् तहका प्रर्ासहरू
 पव्यतको मोदी गाउँपाभलकाले २० र्भुर्ट वा सोिन्दा कम मात्र ववद्तु उपर्ोग गर्ने उपिोक्ताहरूको महसलुमा परुनै 
अर्दुर् द्दरे् व्र्वस्था गरेको छ (आ.व. ०७८/७९ को बजेट वक्तव्र्)। त्र्सनैगरी, स्र्ाङ्गजाको चापाकोट र्गरपाभलकाले 
आफ्र्ो प्रथम पञ्वषमीर् र्ोजर्ा २०७७ मा उजा्य ववकासको गरुुर्ोजर्ा भर्मा्य्ण गर्ने, ववद्ुतीर् चलु्हो प्रर्ोगका लाभग 
अर्दुार् द्दरे्, सखजवर् र जेट्ोपा िेती गरी वार्ोभ्डजेल उत्पादर्मा जो्ड द्दरे्, जलववद्तु तथा र्ववकर्णीर् ऊजा्य (सयौर््य, 
वार् ुर जनैववक) को उच्च उत्पादर्, उपिोग र भर्कासी गरी औद्ोभगवककर्णको भबस्तार र पेट्ोभलर्म पदाथ्यको आर्ातमा 
कमी ल्र्ाउँदनै आत्मभर्ि्यर र हररत अथ्यतन्त्र भर्मा्य्ण गरी आफ्र्ा र्ागररकहरू सबनैलाई वव.स. २१०० सम्पममा ऊजा्यमा 
पहुँच परु् र्ाउरे् लक्षर् भलएको छ। 
 पव्यतको फलेवास र्गरपाभलका, कुश्मा र्गरपाभलका र भबहादी गाउँपाभलका, गलु्मीको कालीगण््डकी गाउँपाभलका, 
बागलङुको जनैभमर्ी र्गरपाभलका र बागलङु र्गरपाभलका आद्द त्र्स क्ेत्रका स्थार्ीर् तहहरूको पहलमा कालीगण््डकीलाई 
ववहादी गाउँपाभलकाबाट थरेु्र जलाशर्र्कु्त वहृत ्जलववद्तु आर्ोजर्ा भर्मा्य्ण गर्ने लक्षर्का साथ अवहले वातावर्णीर् 
प्रिाव मलु्र्ाङ्कर्को कार््य िइरहेको छ। ८४४ मेगावाट ववद्तु उत्पादर् गर्ने गरी भर्मा्य्ण गर्ने िभर्एको प्रस्ताववत 
जलाशर्र्कु्त जलववद्तु आर्ोजर्ा रे्पालकनै  सविन्दा ठूलो आर्ोजर्ा हरेु्छ। अवहले सम्पिाव्र् प्रिाववत क्ेत्र, ्डवुार् क्ेत्र, 
बाँध र ववद्तुगहृ भर्मा्य्ण गर्ने क्ेत्र भर्धा्यर्णका लाभग काम िनैरहेको छ। 
 जलजला गाउँपाभलका पव्यतले वनैकखल्पक ऊजा्यको प्रर्ोग माफ्य त ्वातावर्ण संरक््णमा र्ोगदार् द्दर्कुा साथनै ऊजा्यमा 
आत्मभर्ि्यर हरु् जनैववक उजा्य उत्पादर्मा जो्ड द्दरे्, सामदुावर्क ववद्तुीकर्णको पूवा्यधारलाई थप सदुृढ बर्ाउरे् र 
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दाउरा माभथको भर्ि्यरतालाई कम गर््य ववद्तुीर् उपकर्ण प्रर्ोग गर््य प्रोत्साहर् द्दरे् र ऊजा्य उपर्ोगसम्पबन्धी तत्कालीर्, 
अल्पकालीर् र दीघ्यकालीर् र्ोजर्ा तथा र्णर्ीभत भर्मा्य्ण गर्ने ववषर् आफ्र्ो प्रथम आवभधक र्ोजर्ामा समावेश गरेको 
छ। 

५.७ उद्ोगको ववकासमा प्रदेश सरकारका प्रर्ासहरू५.७ उद्ोगको ववकासमा प्रदेश सरकारका प्रर्ासहरू
 प्रदेशमा सञ्ालर्मा रहेका उद्ोगहरूको पूवा्यधारको अवस्था र्ाजकु हरु्,ु उद्ोग स्थापर्ाका लाभग अत्र्ावश्र्क 
पूवा्यधारहरू जस्तनैैः ववद्तु, स्डक आद्दको अपर्ा्यप्तता, दक् जर्शखक्तको अिावमा अन्तरा्य्रिीर् बजारमा र स्थार्ीर् बजारमा 
पभर् सोही प्रकृभतको अन्तरा्यव्रिर् उत्पादर्सँग प्रभतष्पधा्य गर््य सक्रे् ग्ुणस्तरीर् सामार् उत्पादर् गर््य र्सक्र्,ु जग्गाको मूल्र् 
अस्वािाववक महँगो हरु् ुआद्दलाई गण््डकी प्रदेशमा उद्ोग ववकासमा अर्िुव गररएका बाधाहरू हरु्।् तथावप उद्ोग 
क्ेत्रलाई प्रदेश सरकारले द्दगो आभथ्यक ववकासको भमर्ोको रूपमा भलर्,ु पूवा्यधार भर्मा्य्णमा प्रदेश सरकार तथा स्थार्ीर् 
तहको समेत लगार्ी बढ्दनै जार्,ु आधभुर्क सञ्ार प्रववभधको पहुँचमा भबस्तार हुँदनै जार्,ु ववदेशमा बसोबास गरररहेका 
रे्पाली र्ागररकहरूले आफ्र्नै जन्म स्थार्मा लगार्ी गर््य आकवष्यत हरु् ुआद्दलाई उद्ोग क्ेत्रको ववकासका अवसरहरूको 
रूपमा भलर् सवकन्छ। 
 उपरोक्त अवसरहरूलाई सदपुर्ोग गदकै गण््डकी प्रदेश सरकारले आफ्र्ो प्रथम पञ्वषमीर् र्ोजर्ामा ×उद्ोग क्ेत्रको 
ववकास र भबस्तार गरी आर् तथा रोजगारी ववृद् गर्ने� लक्षर् भलएको छ। उक्त लक्षर्मा पगु्र्का लाभग (क) उत्पादर् 
र उत्पादकत्व ववृद् गरी कूल गाह्यस्थ उत्पादर्मा उद्ोग क्ेत्रको र्ोगदार् बढाउरे्, (ि) उद्ोग क्ेत्रमा स्वदेशी तथा 
ववदेशी लगार्ी ववृद् गरी रोजगारीका अवसरहरू सजृर्ा गर्ने र (ग) आर्ात प्रभतस्थापर्मा सहर्ोग परु्ा्यउरे् उद्ेश्र् रािेको 
छ। त्र्सनैगरी, उद्ेश्र् प्राभप्तका लाभग र्ोजर्ा अवभधको अन्त्र् सम्पममा प्रदेशका सबनै (८५ वटा) स्थार्ीर् तहहरूमा गररबी 
भर्वार्णका लाभग लघउुद्म ववकास कार््यरिम सञ्ालर् गर्ने, ५१ वटा स्थार्ीर् तहमा औद्ोभगक ग्राम स्थापर्ा गर्ने, 
प्रदेशभित्र एक औद्ोभगक कोरर्डोरको भर्मा्य्ण गर्ने, ३ वटा रुग््ण उद्ोग परु्स्था्यपर्ामा सहर्ोग गर्ने, उद्ोग क्ेत्रमा हाल 
उपलब्ध कररब ३० हजार रोजगारीलाई ५० हजार परु्ा्यउरे् आद्द पररमा्णात्मक लक्षर्सवहत प्रदेश सरकार कार्ा्यन्वर्र् 
प्रवरिर्ामा अग्रसर िएको छ। 

५.८ उद्ोगको ववकासमा स्थार्ीर् तहका प्रर्ासहरू५.८ उद्ोगको ववकासमा स्थार्ीर् तहका प्रर्ासहरू
 हालसम्पम गण््डकी प्रदेशका २४ वटा स्थार्ीर् तहहरूले उद्ोगग्राम घोष्णा गरेका छर्।् चापाकोट र्गरपाभलकाले 
लघ ुतथा मझयौला, कृवष तथा वर्जन्र् प्रशोधर् र िभर्जजन्र् उद्ोगहरू सञ्ालर् गरी वव.स. २०७८ मा पाभलकाको 
कूल ग्राहस्थ उत्पादर्मा १४.२ प्रभतशत र्ोगदार् रहेको उद्ोग क्ेत्रको र्ोगदार्लाई वव.सं. २१०० सम्पम ५२.५ 
प्रभतशत परु् र्ाउरे् लक्षर् भलएको छ। पूवमी र्वलपरासीको वभुलङटार गाउँपाभलकाले (क) व्र्वखस्थत पूवा्यधार र आधभुर्क 
सवुवधासवहतको औद्ोभगक ग्राम भर्मा्य्ण गर्ने, (ि) सार्ा तथा घरेल ुउद्ाेग सञ्ालर्का लाभग प्राववभधक परामश्य ताभलम 
र अर्दुार्को व्र्वस्था गर्ने र (ग) जभ्डबटुीमा आधाररत औषभधजन्र् उत्पादर्मा जो्ड द्दरे् जस्ता कार््यरिमहरू उद् घाेष 
गरेको छ।
 
५.९ भसँचाई ववकासमा प्रदेश सरकारका प्रर्ासहरू५.९ भसँचाई ववकासमा प्रदेश सरकारका प्रर्ासहरू
 गण््डकी प्रदेशमा जलस्रोत बहउुपर्ोगको अत्र्भधक सम्पिावर्ा रहर्,ु भसँचाई ववकास र भबस्तारका लाभग दक् 
जर्शखक्त पभर् प्रदेशमनै उपलब्ध हरु्,ु भसँचाई प्र्णालीको ववकास र भबस्तारमा र्ागररकहरूबाट माग र सहिाभगता बढ्दनै 
जार्,ु भसँचाई क्ेत्र गण््डकी प्रदेश सरकारको उच्च प्राथभमकतामा रहर्,ु प्रचरु मात्रामा पार्ीका स्रोतहरू उपलब्ध हरु्,ु 
सतह भसँचाईकनै  माध्र्मबाट अभधकांश स्थार्मा भसँचाई सवुवधा परु्ा्यउर् सवकरे् सम्पिावर्ा हरु्,ु सतह भसँचाईको सम्पिावर्ा 



श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८– – 6868 – –

र्िएका र्दी माभथका ठूला टारहरूमा भलखफ्टङ ववभधको प्रर्ोग गर््यका लाभग ववद्तुको उपलब्धता सहज हुँदनै जार् ु
आद्दलाई गण््डकी प्रदेशमा भसँचाई सेवा भबस्तारका अवसर मान्न सवकन्छ। 
 गण््डकी प्रदेशमा उपलब्ध िेतीर्ोग्र् जभमर्को उत्पादर् क्मताको अभधकतम उपर्ोगका लाभग प्रदेश सरकारले 
प्रथम पञ्वषमीर् र्ोजर्ामा ×भसँचाई प्र्णालीको ववकास र कुशल व्र्वस्थापर् गरी कृवष उत्पादकत्वको ववृद् गर्ने� लक्षर् 
भलएको छ। र्सका लाभग भसँखचत कृवष क्ेत्रको भबस्तार र परम्पपरागत भसँचाई प्र्णालीहरूको मम्यत-सम्पिार र परु्स्था्यपर्ा 
गर्ने, टार क्ेत्र लखक्त भसँचाई सवुवधा भबस्तार गर्ने, र र्दी प्र्णालीको प्रिावकारी संरक््ण गर्ने आद्द लक्षर् प्रदेश सरकारले 
भलएको छ। र्ी लक्षर् प्राभप्तमा सहर्ोग परु्ा्यउर् भर्म्पर् र्णर्ीभतहरू अवलम्पबर् गररएको छैः
(क) उत्पादर् र उत्पादकत्वको सम्पिावर्ा बोकेका मखु्र् कमाण््ड क्ेत्र तथा िाद् असरुखक्त क्ेत्रहरूलाई प्राथभमकतामा 

राख्न,े
(ि) पहा्डका टारहरूमा भसँचाई सवुवधा भबस्तार गर््य ववशेष प्राथभमकता द्दरे्,
(ग) भसँचाई प्र्णालीको व्र्वस्थापर्का लाभग संस्थागत संरचर्ा सदुृढ गर्ने,
(घ) भसँखचत क्ेत्रको संरक््ण तथा पार्ीको कुशल प्रर्ोग दक्ता ववृद् गर्ने, 
(ङ) महुार्हरूको संरक््ण गर्ने। 

 त्र्सनैगरी, प्रथम पञ्वषमीर् र्ोजर्ा अवभधमा थप १४,१६७ हेक्टरमा भसँचाई प्र्णालीको सदुृढीकर्ण र र्वीकर्ण 
गर्ने। कालीगण््डकी कोरर्डोर, मस्र्ा्यङदी कोरर्डोर, मादी कोरर्डोर, आधँीिोला कोरर्डोर, भित्री मधेश र पहा्डका ठूला 
टारहरू मध्रे् १,२०० हेक्टरमा भसँचाई भबस्तार गर्ने। िभूमगत, भ्डप तथा स्र्ालो ट्ुवेल माफ्य त ्३,२८५ हेक्टरमा 
भसँचाई गर्ने। आधार वष्यमा २७.४ प्रभतशत रहेको िभतर्ोग्र् जभमर् मध्रे् भसँचाई सवुवधा पगेुको क्ेत्र ३१.१ प्रभतशत 
परु्ा्यउरे् र वषकैिरर भसँचाई सवुवधा पगेुको जभमर् १२.७ बाट १५.३ प्रभतशत परु्ा्यउरे् पररमा्णात्मक लक्षर् प्रदेश 
सरकारले तर् गरेको छ। र्सका लाभग प्रधार्मन्त्री कृवष आधभुर्कीकर्ण पररर्ोजर्ा र मखु्र्मन्त्री जलवार्मुनैत्री र्मूर्ा 
कृवष गाउँ कार््यरिमका गाउँ, पकेट क्ेत्र, जोर् तथा व्लक र सपुरजोर् क्ेत्र, ठूला टार क्ेत्रहरू, र अधरुा भसँचाई 
आर्ोजर्ाहरूलाई भछट्नै सम्पपन्न गर्ने गरी प्राथभमकतामा रिममा रहेका छर्।् 

५.१० भसँचाई सवुवधा भबस्तारमा स्थार्ीर् तहका प्रर्ासहरू५.१० भसँचाई सवुवधा भबस्तारमा स्थार्ीर् तहका प्रर्ासहरू
 बाग्लङु र्गरपाभलकाखस्थत र्ारार््णस्थार्मा रहेको दम्पकफाँटमा िभूमगत पद्भतबाट भसँचाई गर्ने कार््यका लाभग आव 
०७८/७९ को बजेटमा व्र्वस्था िएको छ। गल्र्ाङ र्गरपाभलकाले आफ्र्ो र्गरक्ेत्रमा भसँचाई सवुवधा भबस्तारका 
लाभग कालीगण््डकीबाट भलखफ्टङ गर्ने र्ोजर्ा आवभधक र्ोजर्ामा समावेश गरेको छ। स्र्ाङ्गजा खजल्लाकनै  कालीगण््डकी 
गाउँपाभलकाले स्थार्ीर् सार्ा िोलाहरूबाट भसँचाईका लाभग पार्ी भलखफ्टङ गरररहेको छ। ववगतमा भर्मा्य्ण सम्पपन्न 
िएका भसँचाई आर्ोजर्ाहरूको मम्यतसम्पिार गरी सञ्ालर् गर्ने र सार्ा कुलाहरू भर्मा्य्ण गर्ने बाहेक स्थार्ीर् तहले 
स्थार्ीर् र्णर्ीभतक महत्व राख्न ेिालका भसँचाई आर्ोजर्ाहरूमा अग्रसर िएको देखिदँनैर्। 

५.११ बस्ती ववकासमा प्रदेश सरकारका प्रर्ासहरू५.११ बस्ती ववकासमा प्रदेश सरकारका प्रर्ासहरू
 आवास तथा बस्ती ववकासका लाभग गण््डकी प्रदेश सरकारले वव.स. २०७२ को ववर्ाशकारी िकूम्पपका कार्ण 
परु्भर््यमा्य्ण गर्ु्यपर्ने भर्जी आवास र साव्यजभर्क िवर्हरू परु्भर््यमा्य्ण गर्ने, जर्ता आवास कार््यरिमलाई भर्रन्तरता द्दरे्, 
र्मूर्ा एकीकृत बस्ती ववकास जस्ता कार््यरिमहरूलाई प्राथभमकतामा राख्दनै (क) ियौगोभलक वहसाबले ववकट र छररएर 
रहेका तथा ववपदको जोखिममा रहेका र सीमान्तकृत घरपररवारहरूलाई आधारितू सवुवधासवहतको एकीकृत बस्ती 
भर्मा्य्ण गरी स्थार्ान्तर्ण गर्ने र (ि) सहरी क्ेत्र, घर्ाबस्ती रहेका ग्रामी्ण क्ेत्र तथा लोकमाग्य क्ेत्रको बस्तीहरूलाई 
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व्र्वखस्थत गर्ने र्णर्ीभत प्रदेश सरकारले भलएको छ। 
 उपरोक्त र्णर्ीभतअर्सुार प्रथम पञ्वषमीर् र्ोजर्ाको अन्त्र्सम्पममा (क) बहपुक्ीर् लगार्ीमा ववकट र जोखिममा 
रहेका हरूका लाभग ७ वटा र्मूर्ा एकीकृत बस्तीहरू भर्मा्य्ण गर्ने, (ि) सीमान्तकृत, लोपोन्मिु र ववपन्नका लाभग 
२००० वटा आवास भर्मा्य्ण गर्ने, (ग) आम सव्यसाधार्णका लाभग २० वटा एकीकृत बस्ती भर्मा्य्ण गर्ने, (घ) अपर्ा्यप्त 
आवासमा बसोबास गर्ने सहरी जर्सङ्गख्र्ाको अर्पुात ६२.५ प्रभतशतबाट २६.२ मा झार्ने, आद्द लक्षर् प्रदेश सरकारले 
भलएको छ।
 
५.१२ बस्ती ववकासमा स्थार्ीर् तहका प्रर्ासहरू५.१२ बस्ती ववकासमा स्थार्ीर् तहका प्रर्ासहरू
 प्रार्ैः सबनै स्थार्ीर् तहहरूले िरको छार्ामकु्त पाभलका बर्ाउरे् अभिर्ार्लाई तीव्रता द्दएका छर्।् गल्र्ाङ 
र्गरपाभलका स्र्ाङ्गजाले एकीकृत बस्ती ववकासका लाभग गरुुर्ोजर्ा भर्मा्य्ण गर्ने िएको छ। चापाकोट र्गरपाभलकाले 
पभर् एकीकृत रूपमा बस्तीहरूको ववकास गर्ने ववषर् आफ्र्ो प्रथम पञ्वषमीर् र्ोजर्ामा समेटेको छ। रघगुङ्गा 
गाउँपाभलका म्पर्ाग्दीले कुईरे्मगँलेको चयौरिार्ी लगार्तका जोखिमर्कु्त बस्तीहरूलाई ववस्थापर् गर््यका लाभग व्र्वखस्थत 
एकीकृत बस्ती ववकास गर्ने र्ोजर्ा बर्ाएको छ। 
 जलजला गाउँपाभलका पव्यतले आवास तथा बस्ती ववकासका लाभग (क) ग्रामी्ण क्ेत्रमा छररएर रहेका र ववपदका 
र जोखिममा रहेका सीमान्तकृत समदुार्का पररवारहरूलाई लखक्त गरी आधारितू सवुवधासवहतको र्मूर्ा एकीकृत बस्ती 
भर्मा्य्ण गर्ने, (ि) घर्ा बस्ती तथा स्डकको र्खजकनै  जोखिमपू्ण्य अवस्थामा िएका पररवारहरूलाई सरुखक्त आवासको 
व्र्वस्था गर्ने, (ग) एकीकृत ि-ूउपर्ोग र्ीभत भर्मा्य्ण गरी सोही अर्सुार ि-ूउपर्ोग र्ोजर्ा भर्मा्य्ण गर्ने, (घ) सबनै 
वग्यका र्ागररकले वकन्न सक्रे् िालका िवर्हरू भर्मा्य्ण गर्ने, (ङ) िवर्को भ्डजाईर् तथा सपुरीवेक््ण कार््यमा संलग्र् 
गाउँपाभलकाका प्राववभधक कम्यचारीहरूको क्मता ववकास गर्ने आद्द र्णर्ीभत अवलम्पबर् गरेको छ।
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पररच्छेद छैः भर्ष्कष्य तथा भसफाररस गररएका पररर्ोजर्ाहरूपररच्छेद छैः भर्ष्कष्य तथा भसफाररस गररएका पररर्ोजर्ाहरू

 स्थलगत अन्तवरिर्ा, प्रदेश तथा सङ्ीर् संसदका मार्र्ीर् सदस्र्, तथा भमभत २०७८/११/९ गते मार्र्ीर् 
मखु्र्मन्त्रीको प्रमिु आभत्थ्र्मा सम्पपन्न छलफलमा उठेका सवालका सन्दि्यमा भर्म्पर्अर्सुारको वकटार्ी रार् व्र्क्त 
गररन्छ। 

६.१ पर््यटर्लाई अग्र प्राथभमकता६.१ पर््यटर्लाई अग्र प्राथभमकता
 कृष््णागण््डकी प्रस्रव्ण जलववद्तु पररर्ोजर्ाको भर्भमत् पभर् उत्कृटि क्ेत्र हो। र्सलाई प्रथम प्रादेखशक पञ्वषमीर् 
र्ोजर्ाले समवृद्को आधारमा दोस्रो प्राथभमकतामा रािेको छ (प्रभर्र्ो आर्ोग, २०७७)। प्राथभमकता पवहचार्को त्र्ो 
रिम िववष्र्मा पभर् कार्म रहरे् ववश्वास छ। पर््यटर्लाई अग्र प्राथभमकता र जलववद्तुलाई दोस्रो प्राथभमकतामा राख्न 
भर्म्पर् कार्णहरूले आधार द्दन्छ। 
 कनै लाशबाट भर्स्करे् गङ्गाको चारधारा मध्रे् 
दखक््ण बग्रे् क्णा्यली र्दी मात्र हो (NRCT,2019)। 
भमत््थ्र्ा कभथत राक्स तालबाट भर्स्केको मान्र्तामा 
रे्पालमा र्ो र्दीलाई पववत्र माभर्दनैर् तर त्र्नै र्दी 
अर्ोद्ाक्ेत्रमा सरर्कुो र्ाममा पववत्र गङ्गा माभर्न्छ। 
उही महुार्, उही माग्यमा ववरोधािास मान्र्ता वकर् 
? कनै लाशको दखक््णबावहर्ी पववत्रर्दी र्नै शास्त्रमा 
उल्लेखित अलकर्न्दा हरु् ्(िागवत महापरुा्ण ४:६)। 
वर्र्नै गङ्गा िगीरथको राज्र् अर्ोध्र्ाको माग्य िएर 
बखग्छर् ्िरे् शास्त्रमा उल्लेखित िागीरथी क्णा्यली हरु् ्
िरे्र वकटार्ीदावी गर््य हामीले अवहलेसम्पम सकेका छनैर्ौंं। ियौमतीथ्य उपर आध्र्ाखत्मक जर्ववश्वास आज्यर् गर््य माहात्म्पर् 
प्रकाशर्को साथमा कनै र्ौं र्ज् आर्ोजर्ा गर्ु्यपछ्य। समाजले आस्था रािेका जङ्गमतीथ्यको हजारयौ पावहलाहरूले त्र्स्ता 
ियौमतीथ्य पववत्रता बर्ाउर् ुपछ्य (िागवत महापरुा्ण ९:९)। हामीले त्र्ो प्रर्ास गरेर्ौं बरु कसनैले क्णा्यलीको सम्पबन्ध 
राक्सतालसँग िएकोले तीथ्यस्र्ार् गर््य हुँदनैर् िरे्र गरेको सभुर्र्ोखजत भ्रमलाई समाजको तल्लो तप्कासम्पम सम्पप्रषे्ण 
गरेकोले मार्सरोवर जार्े छोटोबाटोमा पर््यटर् प्रवद््यर् गर््य सकेर्ौं। 
 परुा्णहरूमा दृटिान्त द्दइएका शाभलग्राम प्रमा्ण 
र्िएको िए कृष््णागण््डकी पभर् तीथ्यर्दी बन्न सक्रे् 
भथएर्। क्णा्यलीलाई जस्तनै ×परोक्वादो वेदो रं् 
बालार्ामर्शुासर्म�् (िागवत महापरुा्ण ११:३:४४) 
को भसद्ान्तमा लेखिएका शाभलग्राम दृटिान्तलाई गलत 
व्र्ाख्र्ा गरेर समाजलाई भ्रभमत बर्ाउरे् प्रर्ास भर्रन्तर 
हुँदा पभर् िारतवष्यका जर्ताको ववश्वास आजको 
द्दर्सम्पम अटल छ। त्र्सनैले क्णा्यलीको खशक्ा भलएर 
कृष््णागण््डकीको पर््यटकीर् जगको उपेक्ा हरेु् गरी 
मूलमाग्यमा जलववद्तु पररर्ोजर्ा स्थापर्ा गर््य प्राथभमकता द्दर् उखचत हुँदनैर्। तर्हुँ र र्वलपरुको सीमार्ा कोटथरमा 
बग्रे् कृष््णागण््डकीमा मसृ्ती, रघगुङ्गा, म्पर्ाग्दी, मोदी, रुद्रगङ्गा र मोदीले मात्र कररब ७५ प्रभतशत पार्ी बगाएका 

क्णा्यली र्नै कनै लाश उद्गम िएको अलकर्न्दा हरु् ्िन्ने क्णा्यली र्नै कनै लाश उद्गम िएको अलकर्न्दा हरु् ्िन्ने 
गवाहीगवाही

सर् ्१९३९ मा र्नै स्वामी प्रव्णार्न्दले द्दर्िुएको र्ो त्थ्र् 
िपेून्द्रलाल बर्जमीको सम्पपादर्मा कलकत्ा र्भुर्िभस्यटी प्रसेले 
प्रकाशर् गरेको भथर्ो। ८० वष्य पभछ गनैर सरकारी सस्थाले 
सम्पझाएको पभर् तीर्वष्य िर्ो तनैपभर् सरकारी र्ोजर्ाले समेट्र् 
सकेको महससु िएको छनैर्। 
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कृष््णागण््डकी जलभर्कास माग्यकृष््णागण््डकी जलभर्कास माग्य

जलववद्तु उत्पादर्को भर्भमत् कृष््णागण््डकीका सहार्क 
र्दीहरूको उपर्ोग र्नै कम जोखिमर्कु्त हरु्सक्छ। जलचर 

संरक््णमा र्ो ववकल्प उत्पादक हरु्सक्छ।

छर्।् एउटनै मोदीमा आठवटा जलववद्तु पररर्ोजर्ा बन्छर्,् त्र्स्तनै गरेर म्पर्ाग्दी िोलामा पभर् धेरनै पररर्ोजर्ा बन्छर् ्
िरे् कृष््णागण््डकीको मूलप्रवाह र्नै रोकेर जलववद्तु पररर्ोजर्ालाई प्राथभमकता द्दएर तीथ्यको महत्तव घटाउर् आवश्र्क 
र्होला। 

कालीगण््डकी भतर्ाउ ्डाइिस्यर् बहउुद्ेश्र्ीर् पररर्ोजर्ाको समकालीगण््डकी भतर्ाउ ्डाइिस्यर् बहउुद्ेश्र्ीर् पररर्ोजर्ाको सम
	¾ पर््यटर् न्रू्र्लागतमा धेरनै रोजगारी द्दरे् उद्म 

हो। र्समा उपिोक्ता स्वर्म ् उत्पादकको 
घरदनैलोमा जान्छर् ् अथवा उत्पादक र 
उपिोक्ताको बीचमा न्रू्र्तम मध्र्स्थकता्य 
रहन्छर्।् न्रू्र्ववत्ीर् क्मता िएको प्रदेश 
सरकारले प्राथभमकता द्दरे् क्ेत्र र्ही हरु्सक्छ। 
र्ो प्रभतवेदर्ले सहार्क र्दीहरूलाई आन्तररक 
आवश्र्कताको भर्भमत् उजा्य उत्पादर्मा प्रर्ोग 
गरेर कृष््णागण््डकीलाई उत्री सीमार्ादेखि 
दखक््णी सीमार्ासम्पम साववक माग्यमा र्नै भर्वा्यध 
बग्र् द्दरे् भसफाररस गरेको छ। र्ी दईु 
ववकल्पहरूको लगार्ी र प्रभतफल, रोजगारी 
प्रवद््यर्मा पर्ने प्रिाव, आर्ात भर्र्ा्यतमा पार्ने 
प्रिावको अलावा पर्ा्यवर्णीर् सेवा मूल्र्को 
आकँलर् गर््य थप गहृकार््यको आवश्र्कता 
पद्यछ। 

	¾ ववद्तु ऊजा्य उत्पादर् सँगसँगनै उपर्ोग र्गदा्य 
िेर जान्छ। तर पर््यटर् अियौभतक उत्पादर्लाई ग्राहक समक् प्रस्ततु गर्ने सेवा व्र्वशार् मात्र िएकोले बजार 
मागअर्सुार समार्ोजर् गर््य सवकन्छ। 

	¾ पर््यटर् असफल हुँदा, जलववद्तुमा जार् त्र्खत् र्ोक्सार् हुँदनैर् तर एक पटक जलववद्तुका संरचर्ा ववकास गरेपभछ 
पर््यटर्मा फक्य दा धेरनै गमुाउर् ुपछ्य। 

	¾ पार्ीमा अग्राभधकार जलचरको हनु्छ, त्र्स पभछ वर्स्पभतको हनु्छ। पार्ीभबर्ा जलचर बच्दनैर्र् ्िरे् पार्ी िोज्दनै 
वर्स्पभत वहड्दनैर्र्।् पार्ी ऊजा्यको स्रोत भर्चिर् र्नै हो। त्र्ो जीव उजा्यको भर्भमत् प्रकृभतले बर्ाएको हो। ववद्तु 
व्र्ापारको र्ाममा जलचर र वर्स्पभतको अभधकार िोस्र् भमल्दनैर्। 

६.२ गण््डकी तटीर् समवृद्का लाभग प्रस्ताववत र्ोजर्ाहरू ६.२ गण््डकी तटीर् समवृद्का लाभग प्रस्ताववत र्ोजर्ाहरू 
 र्दीप्रस्रव्णको वनैज्ाभर्क व्र्वस्थापर् उपर रे्पालले १९८० को दशकबाट अभ्र्ास गरेको हो। कृवष तथा वर्को 
ववकास गर््य अरे्क प्रववभध तथा र्णर्ीभतको प्रर्ोग पभर् १९६० को दशकबाट सरुु िएको भथर्ो। रे्पाल सरकारले 
मात्र र्िई अन्तरा्यव्रिर् गनैर सरकारी संघसस्थाहरूले पभर् कृवष, वर् र जलस्रोतमा धेरनै लगार्ी गरेकाछर्।् तर हालसम्पम 
िएका लगार्ीहरू केवल परम्पपरागत कृवष, वर् तथा जलस्रोतको उपर्ोग संस्कृभतलाई पररवत्यर् गर््य सम्पम भसभमत िएको 
अर्िुभूत िएको छ। कृवष, वर् तथा जलस्रोतको ववकासमा जेजस्ता प्रगभत प्रभतवेदर्हरू पढ्र् पाइएको िएपभर् िाद्ान्नको 
आर्ात र बसाइसराइको चापले त्र्स्ता प्रभतवेदर्हरू माभथ प्रश्न उठाएका छर्।् रे्पालले ज्ार्मा आधाररत र्दीप्रस्रव्ण 

स्रोतैः DWRI, 2021 मा आधाररत ववश् लेष्ण
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व्र्वस्थापर्को परीक््ण अभ्र्ास गरेको छनैर्। त्र्सनैले परम्पपरागत सांस्कृभतक ज्ार्मा आधाररत प्रववभधलाई आधभुर्क 
प्रववभधसँग तलुर्ात्मक अध्र्र्र् गर्ने पटृििभूम तर्ार िएको छनैर्। कृष््णागण््डकी प्रस्रव्ण त्र्स्तो तलुर्ात्मक अध्र्र्र् गर्ने 
सम्पिावर्ा िएको क्ेत्र हो। सर् ्२००० पभछ ववश्व समदुार्ले र्स तक्य  उपर कृर्ात्मक अर्सुन्धार् प्रारम्पि गरेको छ। 
त्र्ही भसद्ान्तको अर्शुर्ण गरेर कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णमा कृर्ात्मक अर्सुन्धार् गर््य भर्म्पर् अर्सुारको पररर्ोजर्ाहरूको 
अवधार्णा भसफाररस गरीएको छ। गण््डकी तटीर् क्ेत्रका सम्पपदाहरूको सम्पवध्यर्बाट समदुार्को समवृद्का लाभग 
चारवटा मखु्र् पररर्ोजर्ा सञ्ालर् गर्ु्य उपर्कु्त देखिएको छ। धाभम्यक पर््यटर् र्नै राम्ो बजार सम्पिावर्ा हो। धरुी, धारा 
र धम्य (वहमाल,र्दी र सामाखजक व्र्वहार) सँगनै रहेमात्रनै र्ो सम्पिावर्ा जीवन्त रहन्छ। 
१. धवलेश्वर खशवभलङ्ग पररर्ोजर्ा (वहमाली साधर्ा पर््यटर्)
२. आलमध्र्ार् भत्रको्ण पररर्ोजर्ा (पहा्डी साधर्ा पर््यटर्)
३. उत्रबावहर्ी आध्र्ात्म पररर्ोजर्ा (जलसंस्कृभत साधर्ा पर््यटर्)
४. भत्रवे्णी मोक्स्थल परररिमा पररर्ोजर्ा (दाउन्ने - वाखल्मकी - माढी शालग्रामी परररिमा)

६.२.१ धवलेश्वर खशवभलङ्ग पररर्ोजर्ा६.२.१ धवलेश्वर खशवभलङ्ग पररर्ोजर्ा
 ओमकार पररवारको आराध्र् माभर्रे् र्ो र्दीमा आराध्र्देव खशवको प्रभतमा खशवभलङ्गमा कालीगण््डकीको जलले 
हरपल धारा द्दइरहेको खशवभलङ्गको स्वरूप देख्न सवकन्छ। धवलाचल र र्ीलाचल क्ेत्रको सङ्गम भबन्दमुा धवलेश्वर 
खशवभलङ्ग देख्न सवकन्छ। धयौलाभगरी र र्ीलभगरीको सङ्गममा रहेको कालीगण््डकीको गि्य गहृमा धवलेश्वर खशवभलङ्गमा 
कालीगण््डकीको जलले भर्रन्तर धारा द्दइरहेको दलु्यि खशवभलङ्ग दश्यर्का लाभग हरेक तीथा्यटर् र पर््यटर्कममीहरू 
मूल्र् भतरेर सवुवधासवहत अवलोकर् गर््य चाहन्छर्।् िारतीर् पर््यटर्कममीहरूलाई धवलेश्वरमा जलधी खशवभलङ्गको दश्यर् 
अलयौवकक तीथा्यटर्को आर्न्द द्दर् सवकरे् ठाउँका रूपमा अर्कूुल पूवा्यधार ववकास गरेर म्पर्ाग्दी र मसु्ताङको पर््यटर्मा 
र्र्ाँ गन्तव्र् र उपज द्दर् सवकन्छ। 
(१) पूवा्यधारका लाभग धयौलाभगरी तफ्य बाट खशवले अन्न भिक्ा मागेको र भर्लभगरी तफ्य बाट अन्नपू्ण्य देवीले खशवलाई 

भिक्ा द्दएको आकृभत पूवा्यधार बर्ाउर् ुराम्ो हरेु्छ। 
(२) धवलेश्वरमा खशवभलङ्गको दश्यर् सहजताका लाभग मेकाभर्कल भलफ्ट र वटकट तथा शयौचालर् र कार्ा्यलर् सवहतको 

पूवा्यधार आवश्र्क छ। 
(३) धवलेश्वरमा खशवभलङ्ग दश्यर् र ध्र्ार् उपासर्ाका लाभग आसपासका क्ेत्रमा सशलु्क ध्र्ार् कुटीहरू भर्मा्य्ण तथा 

सञ्ालर् गर््य स्थार्ीर् दवुनै खजल्लाका २ पाभलकाहरूको सहिाभगता पररचालर् गर्ु्य आवश्र्क छ। 
(४) धवलेश्वरमा खशवभलङ्ग दश्यर् पर््यटर्का लाभग साखत्वक स्थार्ीर् िाद्, जलपार्, घरवास व्र्वस्थापर् र पथप्रदश्यर् 

जर्शखक्तका लाभग अन्नपू्ण्य र थासाङ गाउँपाभलकाहरूसँग दार्ा खशवालर् अन्न क्ेत्र र र्ारच्र्ाङ खशवालर् 
सभमभतलाई साव्यजभर्क समदुार् साझेदारी मो्डलमा पररचालर् गर्ु्य आवश्र्क छ। 

(५) िववष्र्मा बढर् सक्रे् व्र्ावसावर्क चापलाई ध्र्ार्मा रािेर दवुनै पाभलकाका भर्कट बस्तीमा घरबास पर््यटर्सँगनै 
तीथा्यल ुघरबास पर््यटर्का लाभग प्रोत्साहर् कार््यरिम आवश्र्क छ। 

(६) िववष्र्मा बढर् सक्रे् ट्ावफक चापलाई ध्र्ार्मा रािेर र्ारच्र्ाङ पदमाग्यलाई सरुखक्त पर््यटर् माग्यमा रुपान्तर्ण 
गर्ु्य आवश्र्क छ। 

(७) साखत्वक िाद् उपलब्धताका लाभग अन्नपू्ण्य र थासाङ गाउँपाभलकाका वकसार्हरूलाई करार िेती मो्डलमा 
स्थार्ीर् कृवष तथा वन्र् वनैकखल्पक िाद्वस्त ुउत्पादर् तथा सङ्कलर्मा पररचालर् गर्ु्य आवश्र्क छ। 

(८) लाि, लगार्ी र दावर्त्व साझेदारीका आधारमा दवुनै पाभलका र समदुार् साझेदारीमा स्थार्ीर् पर््यटर् ववकास सभमभत 
भर्मा्य्ण गरी व्र्वस्थापर्लाई व्र्वखस्थत गर््य आवश्र्क छ। 
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६.२.२ आलम ध्र्ार् भत्रको्ण पररर्ोजर्ा६.२.२ आलम ध्र्ार् भत्रको्ण पररर्ोजर्ा
 कालीगण््डकीको प्राकृभतक बहावले भत्रको्णात्मक आकार बरे्को आलम क्ेत्रमा भमममीदेखि बेलटारीसम्पम बर्ाइएको 
सरुूङ्गमाग्यको जल प्रवाहले चारनै भतरबाट गण््डकी जलले घेरररहेको छ। र्सरी पववत्र कालीगण््डकीले घेररएको र्ो आलम 
भत्रको्णलाई आध्र्ाखत्मक साधर्ाका लाभग अलयौवकक ध्र्ार्क्ेत्र माभर्न्छ। र्सनै पभर् र्ो भत्रको्णको केन्द्रमा आलमदेवीको 
प्रभसद् मखन्दरमा मगर समदुार्का १५ वष्य मभुर्का कुमारहरूलाई पजुारीले दनैभर्क पूजा परम्पपरा जीववत रहेको  
छ। 
 भत्रको्णको पररभध र केन्द्रमा ववभिन्न कालिण््डमा ववभिन्न सन्त साधकहरूले तपस्र्ा र भसवद् पाएको सङ्केतहरू 
ववद्मार् छर् ्। वहलेबाबा धाम, रुद्रगङ्गा बभ्डगा्ड रुद्रवे्णी धाम, िगृतुङु्ग, ऋवषकेश तथा रर्डीधाम र गार्त्री केन्द्र, 
भिमसेर् पाटी, उत्रबावहर्ी रार्ीमहल पररभधमा भलएर केन्द्रभबन्दमुा आलमदेवीलाई रािेको आलम भत्रको्ण मध्र्क्ेत्रको 
धाभम्यक पर््यटर् केन्द्र र आध्र्ाखत्मक साधर्ा केन्द्रका रूपमा अभ्र्ास हुँदनै आएको छ। आलम भबन्दलुाई लखुम्पबर्ीदेखि 
रुखम्पबरे्सम्पमको धाभम्यक तीथा्यटर्का परररिमा रुट भर्मा्य्णमा सहर्ोगी आलम ध्र्ार् भत्रको्ण पररर्ोजर्ा ववकास गर्ु्य राम्ो 
देखिन्छ। 
(१) पूवा्यधारका लाभग लखुम्पबर्ीदेखि धयौलाभगरी सम्पमको पदमाग्य र स्डक माग्य फरक-फरक क्ेत्रमा भर्मा्य्ण गरी पहुँच 

सहजता र पदर्ात्री मनैत्री पूवा्यधार बर्ाउर् ुराम्ो हरेु्छ। 
(२) आलम भत्रको्ण क्ेत्रमा ध्र्ार् उपासर्ाका लाभग आसपासका क्ेत्रमा सशलु्क ध्र्ार् कुटीहरू भर्मा्य्ण तथा सञ्ालर् 

गर््य कालीगण््डकी गाउँपाभलकाको सहिाभगता पररचालर् गर्ु्य आवश्र्क छ। 
(३) आलम भत्रको्ण क्ेत्रमा ध्र्ार् पर््यटर्का लाभग साखत्वक स्थार्ीर् िाद्, जलपार्, घरवास व्र्वस्थापर् र पथप्रदश्यर् 

जर्शखक्तका लाभग गाउँपाभलका र आलमदेवी क्ेत्र ववकास सभमभतलाई साव्यजभर्क समदुार् साझेदारी मो्डलमा 
पररचालर् गर्ु्य आवश्र्क छ। 

(४) िववष्र्मा बढ्र् सक्रे् व्र्ावसावर्क चापलाई ध्र्ार्मा रािेर दवुनै पाभलकाका गण््डकी वकर्ार बस्तीमा घरबास 
पर््यटर्सँगनै तीथा्यल ुघरबास पर््यटर्का लाभग प्रोत्साहर् कार््यरिम आवश्र्क छ। 

(५) साखत्वक िाद् उपलब्धताका लाभग वकसार्हरूलाई करार िेती मो्डलमा स्थार्ीर् कृवष तथा वन्र् वनैकखल्पक 
िाद्वस्त ुउत्पादर् तथा सङ्कलर्मा पररचालर् गर्ु्य आवश्र्क छ। 

(६) लाि, लगार्ी र दावर्त्व साझेदारीका आधारमा लखुम्पबर्ी प्रदेशको पाल्पा तथा गलु्मी खजल्लाका तटीर् पाभलका र 
समदुार् साझेदारीमा स्थार्ीर् पर््यटर् ववकास सभमभत भर्मा्य्ण गरी व्र्वस्थापर्लाई व्र्वखस्थत गर््य आवश्र्क छ। 

६.२.३ उत्रबावहर्ी आध्र्ात्म पररर्ोजर्ा६.२.३ उत्रबावहर्ी आध्र्ात्म पररर्ोजर्ा
 कालीगण््डकीका कनै र्र् स्थार्हरूमा उत्रबावहर्ी क्ेत्रहरू रहेका छर्।् कालीको उत्रबावहर्ी क्ेत्र ध्र्ार्, उपासर्ा 
र शाभलग्राम उपलब्धताका वहसाबले ववखशष्ठ स्थार् माभर्न्छ। काटाकोट-रुद्रवे्णी र रर्डीक्ेत्र पखचिम वावहर्ी क्ेत्र हो 
िरे् आलम भत्रको्णको ऋवषकेश धाम परररिमापभछ दज्यर्बढी स्थार्मा उत्र वावहर्ी पाइएको छ। आलम बेंसीमा 
अतु्यङ्गको बोटेगाउँ, रार्ीमहल क्ेत्र, भबघा्यबेसी, मालङु्गा बेसीमा पर्ने राम्पदी-मालङु्गा घाट, हुँगी सम्पपास घाट, चापाकोटबेसी, 
पकवादी, उत्रगङ्गा मखन्दर र मकुुन्देश्वर गरुुकूल क्ेत्र, िालीवर्, ज्र्ाग्दीघाट, केलादीघाट, टापधुाम, गजरकोट, पटु्ार, 
बालीघाट, घमुारीघाट, बभुलङ्गटार, भिरकोट—्डाँ्डाझेरी र बसेर्ीटार क्ेत्रमा कालीगण््डकीको उत्रबावहर्ी मो्डहरू छर् ्। 
र्ी स्थार्हरू स्र्ाङ्गजा, पाल्पा, तर्हुँ र र्वलपरु खजल्लाहरूको अन्तर खजल्ला र लखुम्पबर्ी प्रदेशसँगको अन्तरसम्पबन्धबाट 
दईु पक्ीर् सहिाभगतामा संरक््ण र सम्पवध्यर् गर््य सवकरे् छ। 
 उत्रबावहर्ी क्ेत्रमा वनैष््णव साधर्ाकेन्द्र, गरुुकूल, कल्पबास आराधर्ा र धाभम्यक उपवास केन्द्र तथा जलसंस्कृभतका 
उपासकहरू र्ो क्ेत्रका सामाखजक पजुारीहरू हरु्।् आध्र्ात्म पररर्ोजर्ाविारा कृवष, संस्कृभत र प्रकृभत समन्वर् 
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वरिर्ाकलाप सञ्ालर् गर्ु्य तथा तल्लो तथा उपल्लो तटीर् क्ेत्रको तीथा्यटर्-पर््यटर्लाई उपज बजारीकर्ण गर्ने सम्पिावर्ा 
राम्ो देखिएको छ। 
(१) उत्रबावहर्ी आध्र्ात्म पररर्ोजर्ाले उल्लेखित १७ स्थार्मा कालीको पार्ी भलखफ्टङ्ग गरी स्थार्ीर् िेतीर्ोग्र् 

जभमर्मा भसँचाई र कृवष र्ोग्र् उत्पादर् गरी स्थार्ीर् तीथ्यहरूमा साखत्वक िोजर्को आपूभत्य श्रोत ववकास गर््य 
आवश्र्क छ। 

(२) कम्यकाण््डका उपर्ोगका लाभग कुश र्न्त्र, तलुसी, गण््डकी जल, गाईको गहुँत, र्ज्ोपववत (जर्नै) भर्मा्य्ण र ववतर्ण 
गर््य प्र्ाकेज प्र्णाली भर्मा्य्ण गर्ु्य आवश्र्क छ। 

(३) कुश र्न्त्र र तलुसी तथा द्दर्ोबाती र र्व सभमधा श्रोतका लाभग कल्पवासी, गरुुकूल, जलसंस्कृभत समदुार्सँग 
साझेदारी प्र्णाली ववकास गर्ु्य आवश्र्क छ। 

(४) गाईको गहुँतका लाभग स्थार्ीर् कृषकसँग करार मो्डलमा साझेदारी गर्ु्य आवश्र्क छ। 
(५) र्ज्ोपववत (जर्नै) भर्मा्य्णका स्थार्ीर् गरुुकूल ववद्ालर्सँग करार मो्डलमा साझेदारी गर्ु्य आवश्र्क छ। 
(६) सर्ातर् कम्यकाण््डका उपर्ोगी र्न्त्र प्र्ाकेट (कुश र्न्त्र, तलुसी, गण््डकी जल, गण््डकी बालवुा, गाईको गहुँत, 

र्ज्ोपववत (जर्नै), द्दर्ो वाती, र्व सभमधासमेत) सङ्कलर्, प्र्ाकेखजङ्ग र बजारीकर्ण गर््य कालीगण््डकी पर््यटर् 
ववकास सभमभत माफ्य त ्पररचालर् गर्ु्य आवश्र्क छ। 

(७) कम्यकाण््डका उपर्ोगी र्न्त्र प्र्ाकेजको उत्पादर्, प्रशोधर् र ववतर्ण प्र्णालीको ग्ुणस्तर सभुर्चित गर््य कार््यपात्रो 
तजु्यमा गरी लाग ुगर्ने, र्ज्ोपववत भर्मा्य्ण तथा अभिमन्त्र्ण ववभधको पालर्ा सभुर्खचित गर्ने प्र्णाली ववकास गर्ु्य 
आवश्र्क छ। 

(८) उत्रबावहर्ी क्ेत्रमा ध्र्ार् उपासर्ाका लाभग ध्र्ार् कृटीहरू भर्मा्य्ण तथा सञ्ालर् गर््य स्थार्ीर् पाभलकाको 
सहिाभगता आवश्र्क छ। 

(९) ध्र्ार् पर््यटर्का लाभग साखत्वक स्थार्ीर् िाद्, जलपार्, तीथा्यल ुघरवास व्र्वस्थापर् र  पथप्रदश्यक जर्शखक्तका 
लाभग स्थार्ीर् पाभलका र प्रस्ताववत कालीगण््डकी पर््यटर् ववकास सभमभतलाई साव्यजभर्क समदुार् साझेदारी 
मो्डलमा पररचालर् गर्ु्य आवश्र्क छ। 

(१०)  साखत्वक िाद् उपलब्धताका लाभग स्थार्ीर् वकसार्हरूलाई भर्जी तथा गण््डकी बगरमा वहउँदे करार िेती मो्डल 
र देवचलुी तथा अन्र् पव्यतीर् क्ेत्रका वकसार् समूहबाट कन्दमूल एवम ्वन्र् वनैकखल्पक िाद्वस्त ुसङ्कलर्मा 
करार मो्डल पररचालर् गर्ु्य आवश्र्क छ। 

(११)  लाि, लगार्ी र दावर्त्व साझेदारीका आधारमा स्र्ाङ्गजा, तर्हुँ, पाल्पा र र्वलपरुका तटीर् पाभलकाहरूमा 
समदुार् साझेदारीमा कालीगण््डकी पर््यटर् ववकास सभमभत भर्मा्य्ण गरी व्र्वखस्थत गर््य आवश्र्क छ। 

६.२.४ दखक््ण शालग्रामी परररिमा पररर्ोजर्ा ६.२.४ दखक््ण शालग्रामी परररिमा पररर्ोजर्ा 
 देवचलुीको पूवमी आधार दाउन्ने र पूव्यको सोमेश्वर पव्यत जोभ्डएर बरे्को प्राकृभतक बाँध (भिम बाँद) एवम ्भत्रवे्णीका 
बगरहरू र खचतवर् मा्डी क्ेत्रका गोद्क एवम ्मा्डी िोलामा समेत शालग्राम पाइरे् िएकाले र्ी क्ेत्रहरू दखक््णको 
शालग्रामी क्ेत्रका रूपमा पररखचत छर्।्  
 दाउन्ने पहा्ड र सोमेश्वर पहा्डलाई गजग्राह मोक् प्रकर्णका कार्ण संकष्ण्य गरी भत्रवे्णी िलुाउर् िएको दनैववक 
तथा प्राकृभतक पररखस्थभतबाट भर्मा्य्ण िएको भत्रवे्णी धाम तथा माढी शालग्रामी क्ेत्र समेतलाई ऋवष साधर्ाको क्ेत्रसँग 
जो्ेडर परररिमा पर््यटर् ववकास गर्ु्य आवश्र्क देखिन्छ। र्सका लाभग दाउन्ने देवी, केउलार्ी देवी र्रदेवी, चहुा्डी देवी, 
वालपरुी कुटी, खशवगढी, तथा खचतवर् भर्कुञ्ज क्ेत्रका वाल्मीवक आश्रम, गज—ग्राह मोक् क्ेत्र (िीमबाँध), गददीको गोद्क 
खशवालर्, मा्डी तथा सोमेस्वर खशवभलङ्ग तथा सोमेस्वर गढी पदमाग्य भर्मा्य्ण तथा पर्ा्यपर््यटर् वरिर्ाकलाप ववकास गर्ु्य 
आवश्र्क देखिएको छ। 
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 प्रशासभर्क रूपमा पभर् ववर्र्ी क्ेत्र, गददी क्ेत्र र भत्रवे्णी क्ेत्रको भत्रको्णात्मक संकष्य्ण भबन्दकुा रूपमा रहेको 
भिमवाद र माढीका शालग्रामी क्ेत्रमा पदर्ात्रा पर््यटर्, जल ववहार पर््यटर्, जङ्गल पर््यटर् ववकासको सम्पिावर्ा छ िरे् 
गज-ग्राह संकष्य्ण स्थल र वाल्मीवक आश्रम क्ेत्रमा धाभम्यक तीथा्यटर्को गन्तव्र्लाई एकसतु्रमा बाँधेर व्र्ावसावर्क 
पर््यटर् गन्तव्र् ववकास गर््य सवकन्छ। 
(१) दाउन्ने देवी, केउलार्ी देवी र्रदेवी, चहुा्डी देवी, वालपरुी कुटी, खशवगढी भत्रवे्णीधाम, तथा खचतवर् भर्कुञ्ज 

क्ेत्रका वाखल्मकी आश्रम, गज-ग्राह मोक् क्ेत्र (िीमबाँध), गददीको गोद्क खशवालर्, मा्डी तथा सोमेस्वर खशवभलङ्ग 
तथा सोमेश्वर गढी पदमाग्य रेिाङ्कर् गरी परररिमा पदर्ात्रा रुट भर्मा्य्ण गर्ु्य आवश्र्क छ। 

(२) पदमाग्यमा बन्दनै गरेको झोलङु्गे पलुसँग अन्र् थप पूवा्यधारका लाभग र्वलपरु तथा खचतवर्का पाभलकालाई 
सहजीकर्ण गर्ु्य आवश्र्क छ। 

(३) तीथा्यटर्का लाभग साखत्वक स्थार्ीर् िाद्, जलपार्, तीथा्यल ुघरवास व्र्वस्थापर् र पथप्रदश्यक जर्शखक्तका लाभग 
स्थार्ीर् पाभलका र प्रस्ताववत ताल तथा र्दी प्रस्रव्ण प्राभधकर्णमाफ्य त स्थार्ीर् क्ेत्र ववकास समन्वर् सभमभतलाई 
पररचालर् गरर साव्यजभर्क समदुार् साझेदारी मो्डलमा व्र्वस्थापर् गर्ु्य आवश्र्क छ। 

(४) साखत्वक िाद् उपलब्धताका लाभग स्थार्ीर् वकसार्हरूलाई भर्जी तथा गण््डकी बगरमा वहउँदे करार िेती मो्डल 
अभ्र्ासका लाभग पररचालर् गर्ु्य आवश्र्क छ। 

(५) भत्रवे्णी–सखु्यौली जलववहार पर््यटर्का लागी स्थार्ीर् पर््यटर् ववकास सभमभतलाई प्रोत्सावहत गर्ु्य आवश्र्क छ। 
(६) लाि, लगार्ी र दावर्त्व साझेदारीका आधारमा र्वलपरुको ववर्र्ी भत्रवे्णी तथा खचतवर्को मा्डी र समदुार् 

साझेदारीमा दखक््ण शालग्रामी पर््यटर् ववकास सभमभत भर्मा्य्ण गरी व्र्वखस्थत गर््य आवश्र्क छ। 
(७) गण््डकी गि्यक्ेत्र अभतरिम्ण गरी बर्ाइएका सबनैिाले गण््डकी प्रवाह बाधक संरचर्ा हटाउर् र गण््डकी गि्यक्ेत्र 

सरुखक्त बर्ाउर् ुआवश्र्क छ। 
६.३ रार् सङ्गक्ेपीकर्ण६.३ रार् सङ्गक्ेपीकर्ण
 छलफल तथा अन्तरकृर्ाको रिममा उठेका सवालहरूमा रार् सङ्गक्ेपीकर्ण र्स प्रकार छ।  छलफल तथा अन्तरकृर्ाको रिममा उठेका सवालहरूमा रार् सङ्गक्ेपीकर्ण र्स प्रकार छ। 

सवालसवाल वकटार्ी रार्वकटार्ी रार्
जलववद्तु ्र पर््यटर्मध्रे् 
कुर्लाई प्राथभमकता द्दरे्

	� पर््यटर् गरुुर्ोजर्ालाई अग्रप्राथभमकता द्दर्े। 
	� भर्मा्य्णाधीर् र सम्पपन्न जलववद्तु ्पररर्ोजर्ाको शत्य अर्गुमर् गर्ने। 
	� ऊजा्यको भर्भमत् सहार्क र्दी छर्ौंट गर्ने। 

सम्पपदा र्दी घोष्णा 	� तत्काललाई प्रदेश सम्पपदा र्दी घोष्णा गर्ने। 
	� तीर् वष्यभित्र राव्रिर् सम्पपदा र्दी घोष्णाको पहल गर्ने। 
	� पाँच वष्यभित्र ववश्व सम्पपदामा सूचीकर्ण गर्ने। 

व्र्वस्थापर् साङ्गठभर्क 
संरचर्ा प्राथभमकतारिम

	� मयौजदुा  ताल प्राभधकर्णको कार््यक्ेत्रलाई र्दी प्रस्रव्णको व्र्वस्थापर् समेत गर्ने गरी उद्ेश्र् 
ववस्तार गरेर ताल तथा र्दी प्राभधकर्णमा रुपान्तर्ण गर्ने। 

	� तटीर् क्ेत्रका ववकास सभमभतहरूको प्रभतभर्भधत्व रहर्ेगरर कृष््णागण््डकी प्रस्रव्ण समन्वर् 
सभमभत गठर् गर्ने।

	� प्रस्ताववत समन्वर् सभमभतलाई (ताल तथा र्दी प्राभधकर्ण)ले प्रववभधक सहर्ोग गर्ने। 
पर््यटर्दूत शाभलग्राम 	� सत्रयौ शताब्दीदेखि र्नै अवनैतभर्क पर््यटर् दूत भथए। 

	� मार्वदूतले िन्दा ववश्वासीलो काम गरे। 
	� िववष्र्को भर्भमत् पभर् प्रिावकारी दूत बन्न सक्छर्।् 

गमु्पबाशास्त्र भलपीकर्ण 	� ×शतकोवटप्रववस्तरम�् को भसद्ान्तमा खचभत्रत िएकोले सामान्र्कलामा सीभमत राख्न भमल्दनैर्। 
गमु्पबाका हरेक खचत्रले एकठेली शास्त्रको हनैभसर्त राख्छर्।् 

	� संरक््ण र र्र्ाँ कलाकार उत्पादर्को आवश्र्कता छ। 
	� भलपीकर्ण तथा गाई्ड उत्पादर्को आवश्र्कता छ। 
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र्दी पथान्तर्ण 	� ×र्दी वगेर् शदु्ध्र्भत� को सामाखजक मान्र्तामा अवरोध हरु्हुुँदनैर्। 
	� िरार्ी र शवदाहमा प्रर्ोग िएका सामग्री बगाउरे् पार्ी हरहमेसा बग्र् ुपछ्य। 
	� घाट स्तरीकर्ण आवश्र्क छ। 
	� िभूमगत र वार्मुण््डलीर् जलाधारको पभर् ववश्षे्ण हरु् आवश्र्क छ। 
	� प्रस्ताववत काली भतर्ाउ पथान्तर्ण हरु्हुुँदनैर्। 
	� कृष््णागण््डकीको रामपरु िण््डमा न्रू्र्तम प्रवाह कररब ५० क्र्सेुक कार्म राख्न ेहरतरहको 

प्रर्ास हरु्पुछ्य। 
जलाशर् र बग्दो र्दी 

पररर्ोजर्ा
	� सहार्क र्दीहरूमा ससार्ा जलाशर् बर्ाउर्े। 
	� कृष््णागण््डकीलाई भर्वा्यद बग्र् द्दरे्। 
	� मखु्र् र्दीमा थप ववद्तु पररर्ोजर्ा तथा जलाशर् र्बर्ाउरे्। 

जलवार् ुपररवत्यर् :

शोकलाई शखक्तमा बदल्रे्

	� जलवार् ुपररवत्यर् भर्रन्तर प्रवरिर्ा हो, मार्व कृर्ाकलापले गभत फरक पार्ने मात्र हो। 
	� वहमालर् क्ेत्र जलवार् ुपररवत्यर् प्रिाव प्रदश्यर् गर्ने थलो हो। 
	� जलवार् ुपररवत्यर्लाई शनैखक्क र पर््यटकीर् उपर्ोग गर्ु्यपछ्य। 

र्दीदोहर् र्ीभत 	� सबनै र्दीलाई एउटनै र्ीभत ठछीक हुँदनैर्। 
	� सम्पपदा र्दीलाई दोहर् गर्ने पथृक् र्ीभत हरु्पुछ्य। 
	� स्थार्ीर् तहको अभधकार क्ेत्रमा रहर् ुहुँदनैर्। 
	� प्रदेश सरकार आफनै ले वनैज्ाभर्क दोहर् गर्ु्यपछ्य। 
	� वस्ती तथा संरचर्ालाई प्रिावपार्ने गरर थपु्रीएका गीटी बालवुाको वनैज्ाभर्क व्र्वस्थापर् र्ोजर्ा 

बर्ाइ भर्कासी गर्ु्यपछ्य। 
बस्ती ववकास 	� गण््डकी गि्यक्ेत्र सीमाङ्कर् अभर्वार््य छ। 

	� आकखस्मक बाढीको जोखिमर्कु्त क्ेत्रमा र्र्ाँ बस्ती बन्न र्द्दरे्। 
	�  परुार्ो घरजग्गाको सवुरिभबरिी भर्रुत्सावहत गर्ने। 
	� आश्रम तथा गरुुकूल सरुखक्त स्थार्मा मात्र बर्ाउर्े। 

सीमावतमी पाभलकासँग 
समन्वर्

	� लखुम्पबर्ी तथा बागमती प्रदेशका सीमावतमी पाभलकासँग समन्वर्ात्मक र्ोजर्ा तजु्यमाको 
आवश्र्कता छ। 

	� मा्डी, िरतपरु, रामपरु र रुरुक्ेत्र पभर् कृष््णागण््डकी प्रस्रव्णमा र्नै पर्ने िएकोले एकीकृत 
गरुुर्ोजर्ा तजु्यमा गर््य गण््डकी प्रदेशले र्नै पहल गर्ु्यपछ्य। 

फोहर तथा ढल 
व्र्वस्थापर् र्ीभत

	� कृष््णागण््डकीको हकमा ववशेष कारू्र् चावहन्छ। 
	� तल्लोतटीर् जर्ताको शदु् प्रवाहमा तीथ्यस्र्ार् गर्ने अभधकार सरुखक्त हरु्पुछ्य। 

स्वच्छ कृवषवर् 	� ×दारं् देवालरं् रामपरेु च वकृ्वाटीकाम�् गण््डकी माहात्म्पर्को र्ो उपदेश अर्शुर्ण गर्ने। 
	� गण््डकीगि्यमा हररर्ालीपेटी र क्ेत्रमा स्वच्छ कृवषको अभ्र्ास गर्ने। 
	� कृष््णागण््डकी परररिमा माग्य ववकास गर्ने। 

जनैर्सन्त समागम 	� प्रदेश सरकार स्वरं्ले जनैर्मरु्ीहरूलाई भर्मन्त्र्णा गरेर सन्तसमागम सहजीकर्ण गर्ने। 
र्ज् आर्ोजर्ा 	� प्रदेश सरकार स्वरं् आर्ोजक बरे्र वहन्द ुतथा बयौद् र्ज् आर्ोजर्ा गरेर ववश्व ववख्र्ात आचार््य 

तथा लामालाई भर्मन्त्र्णा गर्ने। 
र्दीलाई ताभलम 	� र्दीमाग्य भर्धा्यर्ण गर््य स्परहरू ववकास गर्ने र भर्र्भमतरूपमा अबरोधहरू हटाउर्े। 

	� र्दीववहारलाई जोखिमरवहत र रोचक बर्ाउर्े। 
गठुछी जग्गा 	� कृष््णागण््डकी आसपासमा हजारौं हेक्टर जभमर् ववभिन्न गठुछीका र्ाममा छर्।् रघगुङ्गा 

गाउँपाभलका म्पर्ाग्दीमा मात्र १० हजार ५ सर् रोपर्ी जग्गा गठुछीको र्ाममा रहेको छ। 
	� कुर् गठुछीको र्ाममा कहाँ कभत जभमर् र अन्र् चल अचल सम्पपखत् छ िन्ने जार्कारी स्थार्ीर् 

सरकार स्वर्म ्लाई पभर् छनैर्। साव्यजभर्क सम्पपखत्को अभिलेि गर्ने र सरुक्ा द्दरे् दावर्त्व 
सरकारको िएकोले प्रदेश सरकारबाट एक उच्चस्तरीर् सभमभत गठर् गरी गठुछीका बारेमा 
ववस्ततृ अध्र्र्र् गर््य गराउर् आवश्र्क छ। 
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बराल, रामचन्द्र (२०७३) मखुक्तक्ेत्र तीथा्यटर्, पोिरा: िोज पाठशाला प्राभल। 
बराल, रामचन्द्र (२०७५) गण््डकी प्रदेशको ऐभतहाभसक ल्हो राज्र्को राजर्ीभतक समाजशास्त्र (प्रभतवेदर्) समाजशास्त्र वविाग, 

प्ृथ्वीर्ारार््ण क्र्ाम्पपस, पोिरा। 
बराल, रामचन्द्र (२०७७) कालीगण््डकी महुार्का लपु्त तीथ्य र भत्रको्णात्मक धाभम्यक समन्वर्, देवघाट दप्य्ण (कालीगण््डकी 

ववशेषांक) वष्य १५, अंक ५, तर्हुँ: देवघाट क्ेत्र ववकास सभमभत। 
बढुाथोकी, बोम बहादरु (२०५९) ऐभतहाभसक सम्पझर्ाका क््णहरू, जर्िार्ी (गलु्मी): लेिक स्वर्म।् 
बोधाश्रमजी महाराज, श्रीकृष््ण (२०६४) गङ्गा उपासर्ा ववभध: कल्र्ा्ण वष्य ८१ अंक ६  गोरिपरु: गीता प्रसे। 
मधपु, र्ारार््णप्रसाद (२०६४) देवघाटक्ेत्रको सांस्कृभतक अध्र्र्र्, काठमाण््डयौ: भसर्ास, भत्रवववव।
रार्ोआ (२०७६) पन्ध्ौँ र्ोजर्ा, काठमा्डयौ: राव्रिर् र्ोजर्ा आर्ोग। 
शमा्य, द्दर्ार्ाथ (२०७७): जनैभमर्ी ऋवषको आश्रमैः जनैभमर्ी घाट र कालीगण््डकी क्ेत्रको सांस्कृभतक महत्व, धयौलाभगरी क्ेत्रका 

पर््यटकीर् गन्तव्र्हरू तथा गण््डकी सभ्र्ता सम्पबन्धी स्माररका, काठमाण््डौं: धयौलाभगरी समाज र्ेपाल। 
शास्त्री, र्लराज (२०६६). देवघाट तीथ्य माहात्म्पर्, तर्हुँ: मख्णमकुुन्देश्वर चरिवतमी आश्रम।
 - (२०७०). चार तीथ्यराज प्रर्ाग, तर्हुँ: मख्णमकुुन्देश्वर चरिवतमी आश्रम।
सापकोटा, लक्षमीप्रसाद (२०५४). गददी खचतवर् भिलेज प्रोफार्ल, रा.वव.से. प्रावधार् अर्सुार भत्र.वव.वव. मा प्रस्ततु प्रभतवेदर् 

(अप्रकाखशत)।
सवेुदी, लक्षम्ण (२०७७), कालीगण््डकी र्दीको वकर्ार र कल्पवास परम्पपरा, देवघाट दप्य्ण 

(कालीगण््डकी ववशेषांक) वष्य १५, अंक ५, तर्हुँ : देवघाट क्ेत्र ववकास सभमभत। 
वहमवत्िण््ड (२०७५). अभिर्व सम्पपादर् र र्ोगी र्रहररर्ाथ र्ामक रे्पाली िाषार्वुाद सवहत वहमवत्िण््ड, वे्णीमाधव ढकाल 

(सम्पपादर्):, काठमाण््डौं: ववद्ाथमी पसु्तक िण््डार।
हेभमल्टर्, फ्ाखन्सस बचुार्र् (सर् ्१९७१), एर् एकाउण्ट वकङ्ग्डम अफ रे्पाल (परु्ैः मदु्र्ण) न्र्दु्दल्लीैः मञ्जुश्री पखब्लसीङ्ग हाउस। 
क्ेत्री, र्ारार््णप्रसाद (२०४४).मसु्ताङ द्दग्दश्यर्, काठमाण््डौं: साझा प्रकाशर्।



श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८श्रीकृष््णणागण््डकी नदी क्षेत्र विकणासको पूि्व सम््भणाव््यतणा अध््य्यन प्रततिषेदन - २०७८ – – 8383 – –

अर्सूुचीहरूअर्सूुचीहरू

अर्सूची अर्सूची १:१: श्रीकृष््णागण््डकी र्दी र जनैववक ववववधता  श्रीकृष््णागण््डकी र्दी र जनैववक ववववधता 

Background
 The Kali Gandaki River originates from the Nhubine Himal glacier in the Mustang region of Nepal. The 
river is considered older than the Himalayas. As tectonic activity forced the mountains higher, the river has cut 
through the uplift. The total length of Nepalese territory is about 300 km. It passes through the deepest gorge in 
the world at a specific location called the Andha Galchhi and biogeographically separates the eastern and western 
Himalayas. In the Mustang section, Nyamdo Khola (left of Rombini), Nechung Khola (right of Rombini), Chaha 
(Rato Nun Khola), Dhachyang (Kalo Nun Khola), Pyung (Yara) Khola, Dheya Khola (Dewa Khola), Tange Khola, 
Narsing Khola, and Jhong Khola are the major tributaries of Kali Gandaki.  In the south of the deepest gorge, the 
river is joined by Rahughat Khola at Galeshwor, Myagdi Khola at Beni, Modi Khola near Kushma and Badigaad 
at Rudrabeni above Ridi Bazaar, and Andhi Khola at Mirmi The river then turns east to run along the northern 
edge of the Mahabharat Range. Turning south again and breaking through the Mahabharat's, Kali Gandaki is then 
joined by a major tributary, the Trishuli River, at Devghat. 
 Various sections of the river have different gradients. The upper section is snow-fed, steep, and with swift 
current flowing over rocks; the middle section is rain-fed, has a flatter profile and moderate gradient; and the 
lower section has warm water and low gradient. The Kali Gandaki river system links people living upstream and 
downstream. For centuries, people in different elevation zones were linked by the salt trade. Local communities 
are heavily dependent on ecosystem services, natural resources, agriculture, religious and cultural relationships, 
employment, and trade. The benefits for local people attributed to the mainstream of Kali Gandaki include: 
settlement, materials for the house and shed construction, fishing, energy (including hydropower and firewood), 
animal grazing and fodder for livestock, non-timber forest products (NTFPs), farmland, bathing and washing 
clothes, cremations, sand, gravels, and stones mining, groundwater recharge, transport, fertile sediments, religious 
faiths and pilgrimage, hot springs for health benefits, scenic views for tourism (eco-tourism), and many more. The 
landscape exhibits rich social, religious, economic, and cultural diversity with a mosaic of ethnic diversity. The 
upper areas are sparsely populated whereas the southern plains are densely populated. Famous Buddhist, Bon, and 
Hindu monuments have high spiritual significance for people both within and far beyond the landscape. 
 This report covers key areas of geology, climatic conditions biodiversity, climate change, and its impact. 
The source of data and information included in this report have been generated basically from literature review, 
focus group discussions with key stakeholders, field observations, and informal interactions with local people 
through walk-the-talk during the field visits. However, an in-depth study was not possible due to the limited 
timeframe for the study.  
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Location map of Kali Gandaki River and its major tributaries

Land use map of Kali Gandaki river basin
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Precipitation pattern in the windward and leeward side of Kali Gandaki river 

GEOLOGY
 The Himalayas were formed by essentially north-south shortening and consequent crustal thickening during 
the collision between India and Asia (Gansser, 1964; Le Fort, 1975 cited by Adhikari and Wagreich, 2011). The 
area is geologically young. Most of the Kali Gandaki River Basin is hilly and mountainous and deeply incised. 
The Kali Gandaki River Basin is divided into four major tectonic units, each having different stratigraphic and 
tectono-metamorphic characteristics). From south to north, and bottom to top, these units are (i) Sub-Himalaya 
(Siwaliks and Terai), (ii) Lesser Himalaya (middle hills), (iii) Higher Himalayan zone with an elevation above 
3,000 m asl, and (iv) the Trans-Himalayan Tibetan-Tethys zone, respectively (Adhikari, and Wagreich, 2011; 
Carosi R., et al, 2014). 
i. Sub-Himalaya (Siwaliks and Terai):
 The downstream area is mostly below 1,000 m asl and includes the Siwalik hills, and the extensive plains 
areas of the Terai and beyond. The Siwalik zone has dry and unconsolidated soil materials which are highly prone 
to erosion and landslides, while the Terai area is characterized by vast flood plains with deciduous forest and 
agriculture and is subject in many places to annual inundation (Dandekhya et al, 2017).

ii. The Lesser Himalayan Zone:
 This midstream lesser Himalayan (middle mountains/ mid-hills) zone is situated in the midstream to the 
north of the Siwalik range with an elevation range from 1,000 to 3,000 m asl. This region is characterized by hills 
with large areas of dense broad-leaved and mixed forest and extensive agriculture, often on terraced slopes. This 
Zone includes dolomite, limestone, impure quartzite, marble, phyllite, schist, orthogneisses, and metabasaltic 
rocks. These rocks have been affected by greenschist to lower amphibolite facies metamorphism (Upreti 1999; 
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Hodges, 2000). The Zone can be subdivided into two units interpreted to be separated by an unconformity. The 
lower unit or the “Lower Lesser Himalaya”, comprises sedimentary-volcaniclastic rocks and orthogneisses 
ranging in age from Paleo-proterozoic to Meso-Proterozoic (Upreti, 1999). The upper unit, the “Upper Lesser 
Himalaya”, dominantly comprises carbonaceous phyllite and marble, associated quartzites, and graphitic rich 
rocks with middle Proterozoic protoliths.
iii. The Higher Himalayan Zone:
 The metamorphic core of the Himalayas is represented by the Greater Himalayan Zone, a continuous belt 
of high-grade metasedimentary and meta-igneous rocks with associated Miocene leucogranites (Carosi et al., 
1999). This litho-tectonic unit typically forms the central part of the belt and is often associated with the highest 
topographic relief.
iv. The Tibetan Tethyan Zone: 
 The Tibetan Tethyan Zone is about 10 km thick unmetamorphosed to weakly metamorphosed Palaeozoic 
and Mesozoic sedimentary sequence, which was deposited on the northern Indian palaeocontinental margin and 
subsequently deformed during Himalayan orogenesis Gansser 1964 cited by Adhikari, 2011). The Zone represents 
the evolution of the Paleo-Tethys Sea, from the pre-rift stage to the final break-up of Gondwana in the Early 
Cretaceous (Gaetani and Garzenti, 1991 cited by Carosi et al, 2015). In the Kali Gandaki valley, the Palaeozoic 
section is characterized by massive limestone, calcareous shale, and pelite, with local dolomite and quartzite 
horizons. 

Geological Map of Upper Kali Gandaki Valley (Source: Carosi et al, 2015)

Climate
 The Kali Gandaki River Basin covers a wide range of climates and micro-climates. Due to altitudinal and 
topographic variations, extreme climatic differences occur over short distances. The climate in the Basin region 
ranges from tundra and alpine temperate in the higher elevations to sub-tropical and to warmer subtropical type 
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conditions in the plains. The southern section of the Basin has wet monsoon summers and cooler winters, while 
it is dry and cold weather conditions with snowfalls in the upper elevations. Temperatures range from almost 40 
degrees Celsius in the southern plains to more than minus 20 degrees Celsius in the mountain regions. 
 The Kali Gandaki River Basin section between Myagdi down to Chapaghat of Syangja is in the mid to 
high hill zone. Dhorpatan Hunting Reserve area lies in this zone at an altitude of 4,300 m asl. The climatic zones 
found in this section are subtropical, temperate, subalpine, and alpine. The high Himalayan village of Chhoser in 
Mustang district has the lowest annual rainfall of less than 200 mm while Lumle, the catchment of Kali Gandaki, 
has the highest annual rainfall (2,700 mm). The hydrology is dominated by the Indian summer monsoon system; 
about 80% of the precipitation falls between June and September. During this season, heavy rainfall commonly 
leads to water-related disasters such as landslides in the hills, flash floods in the Siwaliks, and riverine floods in the 
plains. The erosion rate is high with fertile sediments and topsoil is washed down to the plains, and ultimately to 
the Bay of Bengal. The Mustang region is a rain shadow belt receiving very little rain. However, in recent decades, 
the region has seen exceptional rainfalls causing landslides and other disasters.
 The spatial distribution of precipitation varies across the zones creating microclimates that affect annual 
water availability. In the hills, springs are a major source of water that depend on annual rainfall to recharge 
the land area that feeds them. The river discharge varies throughout the year influenced by both snowmelt and 
precipitation. 

Biodiversity
 Ecologically, free-flowing rivers are critical for maintaining biodiversity. Natural flow levels support specific 
ecological functions providing a variety of habitats that supports both aquatic and terrestrial species Patterns in 
the diversity and composition of species along elevation gradients are key in understanding biodiversity (McCain, 
2009). 
 Due to altitude, climatic and ecological variations, the Kali Gandaki River Basin harbors huge biological 
diversity in different aspects. The biodiversity of the Mustang district is comparatively well studied and documented 
while limited information is available on the overall biodiversity of lower Kali Gandaki Basin regions. Based on 
the available information, observations during field visits, and interactions with key stakeholders and communities, 
the following sections describe the extent of biodiversity prevailing along the Basin. 

Fishery Diversity
 The Kali Gandaki River has several fish species adapted to the extreme gradient. It is reported that there are 
128 different species of fish in the Kali Gandaki River system, of which 57 different species of fish were found 
in the catchment area of Kali Gandaki A Hydropower project (ADB, 1996; Upadhyaya, K.K. and B.C. Shrestha, 
Undated). The principal species are snow trouts (asla), mahseer (Sahar), carp, catfish, eel (Bam Machha), murrel, 
loach, and barbs. Mahseer (Sahar), snow trout (asla), catfish, and eel are sport fish. The catadromous eel is also 
abundant in the Kali Gandaki River. The only native fish species (Schizothorax richardsonii), recorded at 3,475m 
at Ghami Khola, has been identified as the highest elevation recorded fish in Nepal (NTNC, 2008). A Saligram 
with an imprint of possibly a fish species (Matsya Narayan Saligram – a picture below) may potentially indicate 
that a specific species of fish were also living in the Mustang Valley during the tectonic times.   Many of the 
fishes of the Kali Gandaki River system are vulnerable and need protection (Biodiversity Profiles Project 1995a 
and b). These include katle (Neolissochilus hexagonolepis), rewa (Chagunius chagunio), mahseer (Tor putitora), 
Sahar (Tor tor), zebra machha (Danio rerio), buchhe asla (Schizothorax plagiostomus), asla soal (Schizothorax 
richardsonii), chuche asla (Schizothoraichthys progastus), Tite machha (Psilorhynchus pseudecheneis), and raja 
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bam (Anguilla bengalensis) (Swar, 2001).
 These fishes have adapted to the extreme flow and turbidity of the river. They have upward and downward 
migration patterns. The migration patterns include (i) long-distance (to and from Terai or Bay of Bengal); (ii) 
medium distance, and (iii) residents (moving from the mainstream to immediate tributaries). Upstream migration 
starts at the beginning of the monsoon which triggers spawning behavior, and downstream migration starts when 
water levels in the tributaries subside (Upadhyaya, K.K. and B.C. Shrestha, Undated). But sometimes the migration 
is affected if the water quantity in the river is reduced. 
 The fish support subsistence and commercial fisheries. There are approximate, 250 Bote and Majhi families 
residing along the mid to lower section of the river basin. For centuries, they have been making their living by 
fishing, boat handling, and as a laborer. The annual catch from the river is estimated at between 80 to 150 tons 
(ADB, 1996). 

 Murrel Fish Matsya Narayan Saligram

Factors affecting fish population and diversity
 Fish population and diversity have been affected by the physical infrastructure development along the 
river. Types of infrastructure constructed along Kali Gandaki are: Gabion structure to protect stream erosion, 
embankments construction, hydro-dams, irrigation diversions to transfer stream water flows to other areas for 
irrigation, unregulated sand, and gravel mining operations, as well as the newly under construction Kali Gandaki 
Corridor and Saligram Corridor. All these activities have been disturbing the natural flows of river water affecting 
aquatic life. These infrastructures have either been changing their course or reducing the number and species of 
aquatic diversity while affecting and altering the habitats of aquatic life.
 
Effects on livelihood from fishing
 During field visits to areas between Ramadi and Ghumarighat, discussions with the local communities 
such as Bote and Majhi were held. They reported that their livelihood from fishing has been greatly affected and 
is at risk due to the reduced number and types of fish in the Kali Gandaki river. The main reasons mentioned 
were infrastructure development such as dams, use of poison (thiodan insecticide), dynamite, and electro-fishing. 
Resources are also being depleted due to road blasting that has also added sediments to the river affecting the 
fish population and blocking regular passage. The Bote and Majhi communities are displaced from their fishing 
occupation and have been engaged as laborers in other sectors such as construction. Therefore, there is a need for 
sustainable aquaculture programs for traditional fishing communities.  
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The Catch of the Day

Avian Diversity
 A total of 120 bird species from 33 families of eight orders have been recorded in the Kali Gandaki River 
Basin (Neupane, et al, 2000; Neupane et al, 2020). Out of the eight orders, order Passeriformes had the highest 
species richness (98 species) and the family Muscicapidae had the highest number of bird species (17 species). 
Half of the total bird species are insectivores followed by omnivores, frugivores, granivores and carnivores.  
Out of the 120 species, 86 species (71.67%) are residents of the Basin areas, 18 (15%) summer visitors, and 16 
(13.34%) winter visitors (Neupane, 2020). 
 The number of bird species seen in the Kali Gandaki River Basin differs with seasonal variation.  Neupane et 
al (2020) report that a total of 459 individuals of 81 species of seven orders belonging to 27 families were recorded 
in the winter season and 577 individuals of 95 species of six orders belonging to 29 families were recorded from 
the summer season. Fifty-six species of birds were found in both the summer and winter seasons. In another report 
by the Annapurna Conservation Area Project (2018), 187 species of birds were recorded from above the Ghasa 
area of Mustang. The Ghasa area in Mustang is the only known area in Nepal where all six resident pheasant 
species are recorded, including the globally threatened cheer pheasant (Cartreus wallichii) (NTNC, 2008).
 Tibetan Sand Grouse (Syrrhaptes tibetanus) and Eurasian Eagle Owl subspecies (Bubo bubo hemachalana) 
are recorded in Mustang as a new record of bird species for Nepal (NTNC, 2008).  Also, during 2020-2021, 
a new species of bird, the ‘European Roder’ has been found in Mustang (Per. Comms with Mustang ACAP 
Manager Rishi Baral. Similarly, a bird survey undertaken during 2021-2022 in Chitwan National Park and the 
surrounding region found 38 different species of birds of which two species ‘Greater Whited Goose’ and Black-
headed Gull (Larus ridibundus) were found along the Nawalpur side of Narayani river (Onlinekhabar.com; 26 Jan 
2022 Thursday: https://www.onlinekhabar.com/2022/01/1063699).
 Kali Gandaki Valley is a “Himalayan Migration Corridor” for birds moving south to India in winter.  Around 
40 species including Steppe Eagles Aquila Nepalese, have been recorded moving along the trans-Himalayan 
valley, including Demoiselle Crane Grus virgo, Ruddy Shelduck, Common Merganser, Little Grebe, and several 
raptors (Grimmett et.al, 2000; Baral,2005, Inskipp & Inskipp, 2003) which migrate west through the ACA just 
south of the main Himalayan chain (de Roder 1989). 
 In collaboration with Nepal Trust for Nature Conservation and ACAP, an international agency ‘Planet Zet’ 
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filmed the Trans-Himalayan migration of Demoiselle Crane’ (Called Karangkurung in Nepali) during 2020/2021. 
They breed in Mongolia, Russia, and China. They are migrating here in Nepal in a few numbers, but they pass 
through Nepal in big numbers through Kali Gandaki Valley during winter and reach Rajasthan and other parts of 
India. 

Factors affecting bird diversity
 The harsh climatic conditions, decreasing forest cover, heavy winds, snowfall in winter, and reduced 
resource availability at high elevations have been found major factors in the limited diversity in bird diversity. 
(Neupane et al, 2020). Besides these, trees are replaced by bushes, shrubs, and rocky mountains, which negatively 
affected the avian fauna at the high elevations. As the number of fruiting trees increases, species richness is also 
higher, illustrating the positive impact of forest resources on avian diversity. Thus, in the areas with higher forest 
resources, the bird diversity is also rich as more fruits are available. Bird species richness is reduced near roads, 
with larger reductions near high-traffic roads than near lower traffic roads. As roads are being built on both sides 
of the Kali Gandaki river and other parts of the Kali Gandaki region to connect municipalities and villages, several 
birds' diversity has been affected due to disturbances. 
 
Herbs and Medicinal Plants Diversity
 Traditional medicine remains an integral part of the health care system in rural Nepal; medicinal plants 
and plant parts are sourced from the forests and grasslands. The incredible environmental diversity along the 
Kali Gandaki River Basin produces a wide variety of plant species, especially herbal and medicinal plants. It 
is reported that there are more than 166 species of medicinal plants in Mustang (R.M Kunwar, et al. 2007). In 
and around Ramadi, Malunga, Balam, Beltari, Mirmi, Burgha, and Ramdi along the Kali Gandaki River, there 
are 48 different species of herbal plants (A. Joshi and K. Joshi, 2000). These plants are being used as herbs and 
medicines by the Amchis in Mustang, Vaidhyas, and other local traditional healers. Local Amchis (traditional 
healers) in Mustang use 72 species of medicinal plants to treat 43 human ailments. Few herbs are also used for 
some critical diseases like leprosy and paralysis. Jimbu and Lambu (Allium species) and Timur (Zanthoxylum 
armatum), which are also indigenous plants that hold medicinal values and are used as spices in Nepal, have good 
economic benefits. However, the systematic management of these plants for collection, processing, branding, 
marketing, and management is poor. There are good opportunities to further improve these and take comparative 
advantages for the benefit of the local people, particularly in Mustang. 
   
Wildlife Diversity
 The Kali Gandaki River Basin is rich in wildlife diversity as well, with several charismatic mega-vertebrates 
such as elephant (Elephas maximus), rhinoceros (Rhinoceros unicornis), and tiger (Panthera tigris) in the Nawalpur 
section of the Chitwan National Park. Upper Mustang is the habitat for snow leopard (Uncia uncia), musk deer 
(Moschus spp.), Tibetan wild ass (Equus kiang), and Tibetan gazelle (Procapra picticaudata). 
 The forests in the mid-hills support other threatened species such as clouded leopard (Neofelis nebulosa), 
common leopard (Panthera pardus), Eurasian lynx (Lynx lynx), and musk deer (Moschus species). The Himalayan 
field mouse (Apodemus gurkha) is endemic to the upper temperate forests at an altitude range of 2,200 m to 3,600 
m asl between Gorkha and Mustang districts. One of the species of bat (Mouse-eared bat) is endemic to Nepal and 
is also found in the mid-hill region of Kali Gandaki (NTNC, 2008).   
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Mouse-eared Bat (Myotises spp.) Himalayan Field Mouse (Apodemus gurkha)

 Mustang is rich in trans-Himalayan biodiversity and has recorded five species of zooplankton, seven 
nematode species, two mollusc species, one annelid species, 25 insect species, one spider species, 11 amphibian 
species, eight lizard species, five snake species, and 29 mammal species. About 18 butterfly species have been 
recorded in Mustang, of which two species are new, and three species are endemic to the area (ACAP, 2018).
 Mustang harbors 10 species of mammals listed in different appendices of the CITES. Six of the mammal 
species recorded from the area are protected by the National Parks and Wildlife Conservation Act (1973) and 
seven of these are included in different threat categories of the IUCN Red Data Book (MOFSC,2015). 

Wetland diversity
 The major wetlands in the upstream Kali Gandaki region include Damodar Kunda, Dhumbatal, Titital, 
Sekongtal (NTNC, 2008), …. These wetlands are important habitats for residents and migratory birds. Their 
surroundings and catchment areas are rich in biodiversity. Damodar Kunda is an important wetland from 
religious, cultural, and tourism considerations. Within Dhorpatan Hunting Revers, Gustung. Dhorpatan, Jaljala, 
and Melwang are important wetlands (IUCN, 2004). There are several glacial lakes whose exact number is not 
known. In addition, there are a few man-made ponds called Tatopani Kundas (hot springs), which are thought to 
be important for curing skin diseases and rheumatism. Thousands of patients from different districts flock to these 
hot springs for dipping with the hope that skin and other diseases will be cured. 

Reptile Diversity
 Details on the reptile species and its diversity are not available. However, the Kali Gandaki river system 
provides good habitat for many reptiles and amphibians. Aquatic animals such as rock python, monitor lizard, 
gharial, and mugger are found which are considered endangered species (ADB, 1996).  

Rock Python Monitor Lizard
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Agriculture, horticulture, and fresh vegetables

 Agriculture is the major economic activity along 
the Kali Gandaki River Basin. Generally, agriculture is 
subsistence, but several pocket areas have been developed 
into commercial farming. Rainfed, non-irrigated land 
cultivation is dominant as there is a lack of irrigation 
facilities. The principal crops grown are rice, maize, 
wheat, and millet in the mid-hills and Inner Terai, while 
barley, buckwheat, potato, maize, mustard, peas, wheat, 
etc. are the main crops in the high hills and mountains 
regions. Most of the villages along with the Kali Gandaki 
River Basin harvest two crops in a year. However, a few 
villages in the northern Mustang harvest crops only once 
a year. Cultivation of fruit and vegetables for commercial 
markets is becoming popular, especially in areas with 
good access to market centers. Improved access in remote 
areas has helped promote commercial fruit production: 
for example, apples from Mustang now fetch a premium 
price in the country. Generally, the farming systems at 
lower elevations are cereal-based.
 The climatic and topographic variability allows a 
wide diversity of agricultural practices and crops varieties 
and provides income opportunities with comparative 
advantages in commercial and semi-commercial farming. 
The diversity of climatic conditions at different elevations 
provides opportunities for vegetable production on 
commercial scales. Apple represents a dominant fruit 
farming in Mustang. Marpha and Tukuche top the list in 
apple production followed by Kobang and Jomsom.
 The District Agriculture Office records indicate that 
Mustang exports only 700 tons of apples annually, which 
makes only 30% of the total production. Both fruits and 
vegetables, which form one of the major income sources 
for the people in Lower Mustang, have enormous export 
potential in the future. As a result of road connectivity, a 
large number of fruits and vegetables will now get proper 
market access outside Mustang. 
Citrus, guava, banana, jack fruit, peach, pineapple, etc. 
are grown in the mid to lower basin areas. Many jackfruit trees are found in Chapaghat urban municipality areas, 
but due to a lack of market, the product is unsold and wasted.
 Less productive marginal land (i.e. Kharbari) is used mainly for grazing. Average productivity is low. There 
are some areas in the mid-hills and high hill regions where shifting cultivation is practiced, especially on steep 
slopes. 

WILD RICE IN SITA KUND

In Nepal, there are four species of wild rice found mainly 
in certain wetlands of Terai and valleys, such as lakes 
of Pokhara valley. Kamalpokhari of Palpa, Bulbule Tal 
area in Surkhet, Kapilvastu, Nepal Ganj, Lothar Forest of 
Chitwan, the Kankai Irrigation Headwork area of Jhapa, 
the Sundarpur Agricultural Farm area of Kanchanpur and 
Nijgadh in Bara. 

However, a species of wild rice, possibly upland 
species and not previously reported officially, has been 
found growing in the Sita Kunda pond area of Rampur 
Urban Municipality in Palpa district. The rice grown 
naturally on its own without human activities. The local 
communities do not touch the rice, nor any attempt has 
been made to collect the seeds from this area, mainly due 
to the faith based social and cultural significance of the 
area and the rice grown there. The legend says that Sita, 
the spouse of Hindu Deity Rama, spent some time in the 
area during her monthly menstrual cycle. She brought 
some rice seeds and dropped the seeds while bathing in 
the pond. And hence the pond is perceived to be sacred, 
and any plant grown there should not be used, instead 
be preserved, and conserved. Local communities are 
thus conserving the area and rice grown in the pond for 
centuries. 

In other parts of the country, due to increasing threats 
over the rice habitats, the wild rice is rapidly decreasing. 
However, the case in Sita Kund is different to the 
situation found in other areas.  Since the wild rice is 
important source of genetic materials for improvement 
of cultivated rice, further research needs to be undertaken 
on the wild rice found in Sita Kund. Furthermore, this 
area can be promoted as a pilgrimage site for the Hindu 
pilgrims from within Nepal and India. 

Wild Rice in Sita Kund, Rampur, Palpa
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 In terms of food security, there is no data available 
to show if the local produce is enough to feed the 
population of the area. Several communities are self-
sufficient in fresh vegetables. Certain pocket areas have 
been developed into commercial vegetable production. 
However, most farmers are facing problems in marketing 
fresh vegetables due to lack of access to markets, 
organized marketing by traders, and the lower price paid 
by the middlemen. 
  Many wild fruits such as Seabuckthorn (Hippophae 
salicifolia), Amala (Phyllanthus emblica), Bel (Aegle 
marmelos), Jiuro (northern red oaknut), Kafal (Myrica 
esculanta), Katus (Castanopsis sieboldii), etc. are found 
in the forest areas along the Kali Gandaki River Basin.

Jhiuro (Northern Red Oaknut)

Irrigation for farming:
 Kali Gandaki River is one of the most important 
sources of water for irrigating land all along the Kali 
Gandaki River Basin. However, during the visits to the 
Kali Gandaki River Basin area, and discussions with 
the local stakeholders, there has been no river water 
used for irrigation for agriculture production. Instead, 
the tributaries at certain places are seen being used for 
irrigation. In several places, traditionally constructed, 
maintained, and managed by farmers and local 
communities’ irrigation systems have been used. However, during the visits, most people spoke of the need for 
irrigation for all-the-year-round agriculture production, and there is plenty of scope for developing a lift irrigation 

SEABUCKTHORN IN MUSTANG

Seabuckthorn (Hippophae salicifolia D. Don.), is an 
important multi-purpose tree found at an altitude range of 
2000–3600 m asl in Nepal. It is one of the most magical 
plant resources with higher value of economy and 
ecology. It is a fast-growing multipurpose species which 
has an extraordinary capacity to grow and survive under 
extreme conditions (-40 to +40º C). It has an extensive 
rooting system with strong soil binding capacity, making 
the species useful for soil stabilization, riverbank control 
and water retention (TISC, 2001). 

Seabuckthorn berries and leaves are rich sources of 
vitamins, antioxidants, and other nutrients and are widely 
recognized for their medicinal value (Maertz, 2006). For 
farmers living in the mountains, Seabuckthorn offers 
opportunities to maintain sustainable livelihoods by 
providing fuelwood, fodder, healthy foods. In modern 
medicine, seabuckthorn is used for treating many 
ailments. Its leaves and flowers are used for treating 
arthritis, gastrointestinal ulcers, gout, and skin rashes 
caused by infectious diseases (Facebook status of 
Majestic Mustang as shared by Thakuri Jaypang on 5 
September 2020).  

In Jharkot village near Muktinath in Mustang, where 
plenty of seabuckthorn is grown, a group of mothers, 
Aama Samuha, has been playing an active role in the 
conservation, farming, management, and utilisation of 
seabuckthorn for making juice, oil and chuk from its 
berries. It is also used as local remedies for different 
illness. 

Seabuckthorn juice is one of the products that has not 
gained popularity among the Nepalese population and 
in the markets. Hence, there is an ample opportunity to 
promote this product for raising incomes of the local 
communities.

Seabuckthorn in Mustang
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system. Galyang Municipality, however, has planned for the construction of a lifting irrigation system from the 
Kali Gandaki River.
 Although the agriculture sector has immense potential for transforming the economy and enriching the 
social life of the whole Basin area, over the past decade or so the increasingly scarce agricultural labor, combined 
with other political, social, and ecological factors, have led to increased abandonment of agricultural land, 
especially in the mid and high hills. Increased incidence of crop depredation by wildlife has been emerging as a 
new challenge. Advancing climate change and increased climate variability are also having serious effects on the 
agricultural sector and this is likely to get worse in the future, especially through changes in precipitation patterns 
and intensity; rising temperatures; and changes in water regimes.
 Interactions with local farmers during the field visits revealed that the production of crops has decreased 
and at the same time snowfall amount rate has also been decreased. Overall. For further exploration, people were 
asked, and they responded that there was a change in snowfall pattern. Urbanization is also one of the adverse 
impacts on agriculture production and abandonment. 

Animal husbandry
 Livestock is an integral component of farming systems in the hills of Nepal. They are fundamentally used 
for milk, meat (except cows), and manure. There are several local breeds of animals. In the mountain region, the 
transhumance system is being practiced. Mustang has yaks, cows, goats, and mountain goats (Chyangra). Yaks are 
more popular in upper Mustang, particularly in villages bordering Tibet or villages outside the main trails such as 
Surkhag, Dhi, Dhee, Tangya, Tshosher, etc. There are mules, donkeys, horses, and Jhopas (hybrid/ cross-bred cow 
and yak), which are used mainly to collect fuelwood and transportation foods. In recent years, animal husbandry 
has been declining in Mustang. The major factors in the reduction are the prohibition on Nepali animals to graze 
on the Tibetan side, low quality of pasture, and difficulty in feeding animals during winters. Similarly, unlike in 
the past, the majority of the younger generation is less interested in herding, which has contributed to its decline. 
In the lower regions, the smallholder dairy production system has been a major economic activity. Cows and 
buffalos are both dominant dairy animals. Animal herd size differs from place to place from 1 to 5 dairy animals 
per household. Grazing as well as stall feeding of dairy animals is common across the region. However, the 
proportion of dairy animals is low, indicating the presence of many ‘unproductive’ animals. The disposal of 
unproductive cattle is difficult, mainly because of religious beliefs. Although many private agro vets exist, animal 
health services, in general, are poor as there are limited public veterinary services. 
 Marketing of dairy products may be categorized into two systems: (i) the rural informal system in which 
individual farmers sell their products directly in the local markets or sell through the local collection and selling 
agents; and (ii) the formally organized system in which dairy farmers are members of formally recognized dairy 
cooperatives. Their products, mainly fresh milk is collected at collection centers and sold to dairy industries. Dairy 
cooperatives in Nepal have become a successful enterprises. In certain parts of the lower Kali Gandaki River 
Basin area, goat farming and poultry have been emerging as important livestock enterprises. 
Forests Diversity
 The Kali Gandaki River Basin consists of different types of forest species, based on the ecological zones. 
The unity forests). 
 The forest at elevations below 1,000 m asl including the riverine area is dominated mainly by Sal (Shorea 
robusta), Sisau (Dalbergia sissoo), Karma (Adina cordifolia), Simal (Bombax ceiba), Siris (Albizia species), 
Jamun (Eugenia jambolana), Khair (Acacia catechu), Bhellar (Trewia nudiflora), etc.
 Subtropical broad-leaved forests between 1,000 and 2,000 m are dominated by Chilaune (Schima wallichii) 
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and Katus (Castanopsis indica), mixed with Utis (Alnus nepalensis) and others. 
 The subtropical conifer forest is dominated by Rani Salla (Pinus roxburghii) and occurs on the southern dry 
slopes. 
 The temperate forests between 2,000 and 3,000 m are mainly comprised of lower temperate mixed forests 
domain that harbors more than 3,430 species of plants, of which one hundred species are local indigenous 
(Biodiversity Profile Project, 1995). The forests in the Kali Gandaki River Basin are under different management 
regimes, namely: (i) protected areas, (ii) government-managed forests, (iii) protection forests, and (iv) community-
based management regimes (community forests, leasehold forests, and buffer zone commented by Kharsyu 
(Quercus lamellose), Juniper species, Musure Katus (Castanopsis tribuloides). Near Marpha, Pinus wallichiana 
forms dense forests, whereas going further north the vegetation altitudinal belt narrows due to both dryness 
(downslope) and coldness (upslope). It ranges from an open forest of cedar trees (Cupressus torulosa) in the south 
to a xerophytic Caragana gerardiana steppe with Juniperus indica in the north.
 The upper temperate forest is dominated by broadleaved species such as Kharsyu (Quercus semecarpifolia), 
Phirphire (Acer species), and Guruns (Rhododendron species). The temperate conifer forests are dominated by 
Gobre Salla (Pinus wallichiana). 
 The subalpine forests occur between 3,000 and 4,100 m and are comprised mainly of Talispatra (Abies 
spectabilis), Betula utilis, and Gurans (Rhododendron species). 
 The alpine areas above the tree line include scrub and grasslands. Most of the alpine grasslands are 
rangelands, grazed by domestic livestock. The alpine scrub comprises various associations of Juniperus species. 

Climate Change
 Climate change refers to long-term shifts in temperatures and weather patterns. These shifts may be natural, 
such as through variations in the solar cycle and/or by human activities induced change (https://www.un.org/en/
climatechange/what-is-climate-change). It is a phenomenon due to the emissions of greenhouse gases from fuel 
combustion, deforestation, urbanization, and industrialization resulting in variations in solar energy, temperature, 
and precipitation. 
 Globally, greenhouse gas emissions are causing climate change. Such emissions continue to rise. As a result, 
the Earth is now about 1.1°C warmer than it was in the late 1800s. The last decade (2011-2020) was the warmest 
on record (https://www.un.org/en/climatechange/what-is-climate-change). The consequences of climate change 
now include, among others, intense droughts, water scarcity, severe fires, rising sea levels, flooding, melting 
polar ice, catastrophic storms, and declining biodiversity. The impact of climate change and adaptation measures 
is perceived as a major contemporary global concern (IPCC, 2014). Increases in global surface temperatures and 
variability of rainfall patterns are likely to occur over the next centuries. The Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) has defined a series of Representative Concentration Pathways (RCP) scenarios for future climate 
projection (Bajracharya et al, 2018). It is projected that there will be an average global rise in surface temperature 
of over 2 °C by the end of the century, compared to the reference period of 30 years from 1986 to 2005. More 
specifically, the average temperature is projected to increase over 1 °C under a low-emission scenario, and over 4 
°C under an extreme scenario. 
 Nepal has also been experiencing climate change, mainly in fluctuations in temperature, rainfall patterns, 
snowfall patterns, and glacier lakes outburst floods (GLOF) resulting in various disasters. According to Shrestha 
and Aryal (2011), temperature data collected from the mid-1970s in the different stations of Nepal indicate that 
the average temperature between 1977 and 1994 had increased at a rate of 0.06 degrees Celsius per year, with 
a greater rise in temperature at higher altitudes (0.03–0.07 degree Celsius per year. Temperature increases were 
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more pronounced during the cooler months (0.06–0.08 degrees Celsius per year from October to February, for 
all of Nepal) than in the warmer months (0.02–0.05 degrees Celsius per year for March–to September, for all of 
Nepal) (Singh et al. 2011). The future projections show that the mean annual temperature will increase by 1.3–3.8 
degrees Celsius by the years 2,060s, and 1.8–5.8 degrees Celsius by the years 2090s (Cited by M. Fort, 2015). 
Bajracharya et. al. (2011), after analyzing temperature and precipitation data from five stations in the Gandaki 
basin, has reported that there has been warming at higher rates at the higher elevation stations. Baidya, et al 
(2008), after analyzing the daily temperature data from 1961 to 2006, has also reported that there has been an 
increasing trend in the number of warm days and a decreasing trend in the number of cool days, which was more 
marked at higher altitudes. The evidence shows increasing temperature and shifting rainfall patterns in the Basin 
areas (Dandekhya, 2017).
 In these circumstances, the Kali Gandaki River Basin is also not an isolated case. Changes in this Basin, 
particularly in the Mustang Valley, have been seen. Su et al. (2013) report that during the period between 1970–
and 2006, the Lete meteorological station (2,540 m asl.) in southern Mustang has shown a pronounced rainfall 
increase in comparison with Marpha and Jomsom. Similarly, another study undertaken in upper Mustang shows 
that there is a marked, northward declining gradient in precipitation in Marpha (2,695 m asl.), annual precipitation 
is around 400 mm decreasing to below 300 mm in Jomsom (2,740 m asl.), and then below 160 mm in Lo Mantang 
(3,800 m asl) (Monique Fort, 2015). Inter-annual variability is high, for example in Lo Mantang with ‘‘wet’’ years 
such as 1978 (298 mm) in contrast with very dry years as recorded in 1982 (85 mm). Snow precipitation prevails 
during wintertime and at an elevation above 2,500 m asl. However, there has been a retreat in snowfall, and there 
has been irregular snowfall in terms of timing compared to the past. 
 A study using the Soil and Water Analysis Technique (SWAT) model and other methods undertaken in 
the Kali Gandaki Basin using the climate data (precipitation, relative humidity, solar radiation, wind speed, and 
temperature) from all the meteorological stations along the Basin, showed a decreased precipitation for all periods. 
The projection also shows less annual average precipitation of over 13% during the 2090s (Bajracharya et al, 
2018). 

Impact of climate change
 Nepal has been termed the fourth 
most vulnerable country in the world 
in terms of climate change effects. The 
adverse effects of climate change are 
already visible in various sectors across 
the country.
 Climate change has multidimen-
sional threats as it largely affects water 
resources, agriculture, coastal regions, 
freshwater habitats, vegetation and 
forests, snow cover and melting, and 
geological processes such as landslide, 
desertification, and floods, and has long-
term effects on food security as well as 
in human health. The potential impact of 
climate change will be more evident in the Himalayan region, where the runoff is dominated, largely, by glacier 

Interaction with the displaced and rehabilitated families from Upper 
Mustang in Dhorfirdi
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melt and snowmelt. In November 2021, a massive avalanche occurred on Mount Manapathi near the Kowang area 
of Mustang. In the incident, eight adults and three school children from Thasang Rural Municipality were injured. 
About 120 yaks went missing, possibly buried, after the avalanche.
 Nepal’s National Adaptation Programs of Action (NAPA) has documented temperature and precipitation 
trends in the country and provides national-scale climate projections. Observed climate variability and change 
Temperature data collected between 1977 and 1994 indicate an average increase in temperature of 0.06°C per 
year nationally and from 1996-to 2005 an average increase in the maximum temperature of 0.04°C per year. The 
increasing trends are, however, variable across the country. Precipitation data collected from 166 stations across 
Nepal from 1976 to 2005 shows an increasing trend in annual precipitation, but with considerable local variation, 
including in pre-and post-monsoon precipitation and winter precipitation. Himalayan glaciers' melt and retreat 
have also been documented, with 18 glacial lake outburst floods (GLOF).

Impact on Water
 An increase in temperature in the Kali Gandaki basin is more pronounced in upper elevation basins than in 
the lower elevation basins. This could be of serious concern because the glacier and glacier lakes are dominant 
features of high elevation zones in the Kali Gandaki basin. More than 1,000 glaciers have been identified in the 
Kali Gandaki River Basin covering an area of over 2000 km2. A study carried out by ICIMOD (2011) reported 
26 glacier lakes in the basin as of 2009, based on satellite images. The increase in temperature results in glacier 
melt and an expansion of glacier lakes will result in Glacier Lakes and Outburst Floods (GLOF). This will have 
an effect on the discharge and water yield at the outlet of the basin. Snowmelt largely contributes to the increase in 
discharge, for snowmelt is anticipated to increase by as much as 90% during the 2090s (Bajracharya et al, 2018). 
Water discharge at Kali Gandaki River is expected to increase significantly in the future, particularly during the 
pre-monsoon and monsoon seasons. But evapotranspiration exceeds about 40% of the annual precipitation (Jagat 
Kumar Bhusal, et al, 2018).

Impact of climate change
 Nepal has been termed the fourth most vulnerable country in the world in terms of climate change effects. 
The adverse effects of climate change are already visible in various sectors across the country.
 Climate change has multidimensional threats as it largely affects water resources, agriculture, coastal 
regions, freshwater habitats, vegetation and forests, snow cover and melting, and geological processes such as 
landslide, desertification, and floods, and has long-term effects on food security as well as in human health. The 
potential impact of climate change will be more evident in the Himalayan region, where the runoff is dominated, 
largely, by glacier melt and snowmelt. In November 2021, a massive avalanche occurred on Mount Manapathi 
near the Kowang area of Mustang. In the incident, eight adults and three school children from Thasang Rural 
Municipality were injured. About 120 yaks went missing, possibly buried, after the avalanche.
 Nepal’s National Adaptation Programs of Action (NAPA) has documented temperature and precipitation 
trends in the country and provides national-scale climate projections. Observed climate variability and change 
Temperature data collected between 1977 and 1994 indicate an average increase in temperature of 0.06°C per 
year nationally and from 1996-to 2005 an average increase in the maximum temperature of 0.04°C per year. The 
increasing trends are, however, variable across the country. Precipitation data collected from 166 stations across 
Nepal from 1976 to 2005 shows an increasing trend in annual precipitation, but with considerable local variation, 
including in pre-and post-monsoon precipitation and winter precipitation. Himalayan glaciers' melt and retreat 
have also been documented, with 18 glacial lake outburst floods (GLOF).
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Impact on Water
 An increase in temperature in the Kali Gandaki basin is more pronounced in upper elevation basins than in 
the lower elevation basins. This could be of serious concern because the glacier and glacier lakes are dominant 
features of high elevation zones in the Kali Gandaki basin. More than 1,000 glaciers have been identified in the 
Kali Gandaki River Basin covering an area of over 2000 km2. A study carried out by ICIMOD (2011) reported 
26 glacier lakes in the basin as of 2009, based on satellite images. The increase in temperature results in glacier 
melt and an expansion of glacier lakes will result in Glacier Lakes and Outburst Floods (GLOF). This will have 
an effect on the discharge and water yield at the outlet of the basin. Snowmelt largely contributes to the increase in 
discharge, for snowmelt is anticipated to increase by as much as 90% during the 2090s (Bajracharya et al, 2018). 
Water discharge at Kali Gandaki River is expected to increase significantly in the future, particularly during the 
pre-monsoon and monsoon seasons. But evapotranspiration exceeds about 40% of the annual precipitation (Jagat 
Kumar Bhusal, et al, 2018).

Impact of climate change on agriculture and Biodiversity
The resident population in the Kali Gandaki River Basin relies 
mostly on rainfed farming. The agricultural sector is particularly 
vulnerable to climate change, especially increased variability in 
temperature, and changes and unpredictability in precipitation will 
affect water availability for farming. There might be excessive 
rainfall followed by waterlogging and drought will harm agriculture. 
Climate change parameters: temperature, rainfall pattern, and 
humidity have an impact on the development and distribution of 
pests and diseases. An increase in temperature and carbondioxide 
will lead to an increase in the population of pests and the severity 
of diseases in the crops. There will be effects on cold-water fish, 
herbs, pasturelands, fruit trees, and livestock. In Kunjo, Lower 
Mustang, an increase in the number of rainy days and foggy days 
has led to the decline in apple production as the humid conditions 
make the apple more prone to pests (Manandhar et al, 2011). In the 
summer of 2016, Tuta absoluta, a devastating tomato pest, was in 
Kathmandu and surrounding districts like Bhaktapur and Kavre, 
and it has spread across the country now. It affected the tomato 
yield by 80% to 100% (The Kathmandu Post, October 19, 2019).
 It has been reported that climate change has negatively 
affected the local crop varieties/ landraces (Regmi and Poudel, 
2009). There will be an impact on the ecosystem and habitats.   
Climate change will also affect cropping patterns. A study 
undertaken by Manandhar et al (2011) in Mustang noted changes 
in the pattern of farming of buckwheat, both sweet and bitter types, 
due to delayed frost. Previously it was not possible to grow bitter 
buckwheat in the lower Mustang because the harvesting season in 
September coincided with the start of the frost period. But frost 
has reportedly been delayed by a month and farmers can now grow 

IMPACT OF GLOF IN UPPER MUSTANG

In 1985 and 1989, two different devastating 
glacial lake outburst floods (GLOF) occurred 
from the west side of the Mustang valley. The 
1985 event damaged and destroyed farmlands 
and high pasture meadows, while the 1989 even 
affected several houses, killed several people 
and cattle. The source area of these disasters 
lies on the northeast side of the glacierized 
Man Shail peak (6,268 m asl.) and the flood 
propagated through successive pulses along 
the Kali Gandaki valley down to Jomosom. 
The context of the disasters seems to be 
related to temperature rise and lake formation. 
Ninety-four families were affected from the 
disasters, of whom 34 families were moved to 
Dhorfirdi in Tanahu district for rehabilitation. 
An interaction was held by 3-members of the 
Kali Gandaki Study Team with some families 
residing now in Dhorfirdi about their recall of 
the disaster and the impact on local people, 
houses, farmland, and their overall livelihoods.

The 1988–89 GLOF impacts in the upper 
Mustang (Photo Source: M. Fort, 2015)
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bitter buckwheat, without the pressure to harvest it early. It has also been reported that farmers can also grow 
maize crops in upper regions of lower Mustang as the higher temperatures favor growth, whereas previously it 
could only be grown at lower elevations (Manandhar et al, 2011; 345-346). Malla (2008) observed that with the 
general warming trend, vegetables such as cucumber, beans, tomatoes, pumpkin, and chilly can be now grown in 
the upper Mustang region.  
 Downstream farming communities are more vulnerable to the impact of flash floods and other water-induced 
disasters. Cultivated and arable lands are more prone to damage by floods. Areas close to the river are affected by 
silt deposition during floods which reduces the productivity of the land. Thus, climate change has been and will 
impact the livelihoods of farmers. The impact of climate change has been affecting agricultural production, food 
security, and hardship to subsistence farmers. 
 Climate change not only affects agricultural production and availability of food but also creates a negative 
impact on access to food for the poor, reducing their purchasing power and leading to food insecurity and 
malnutrition. The climate change might also create conditions where even the day-to-day feeding might become 
difficult. “Climate change will have more impacts on agro-biodiversity. Climate change and heat stress are already 
killing the bee population and equally affecting other animals.
 Thapa et al (2013) studied the impact of climate change on biodiversity in the Terai Arc Landscape (TAL) 
and the Chitwan-Annapurna Landscape (CHAL). They have reported that the mid and lower-hill forests in the 
CHAL including several areas along Kali Gandaki River Basin are more vulnerable to climate impacts. By 2050 
the Subtropical Broadleaf forests will be extensively converted into a vegetation type with a different species 
community, and the Hill Sal forests will become highly fragmented within a matrix of a different vegetation type 
(Thapa et al, 2013). Likewise, several wildlife species will also be affected by climate change. 

Impact of Climate Change on Energy
 Climate change has serious implications for hydropower. The hydropower projects in the upper Gandaki 
basin face challenges because of the changes in rainfall and temperature and fluctuation in runoff and discharge, 
which affects power generation. Inconsistent energy production has been reported from time to time from Kali 
Gandaki Hydropower ‘A’, which may be due to variations in the water discharges.  The factors affecting the 
availability of water, and thus power generation, include retreating glaciers, expansion of glacial lakes, and 
changes in the seasonality and intensity of rainfall (Bajracharya et al, 2028).
 Climate change also has implications for other sources of fuel. For example, a rise in temperature in the 
summer may lead to an increased incidence of forest fires which could affect the availability of fuelwood, which 
many households depend on to meet their energy needs, and forage.

Impact of Diversion of Kali Gandaki River 
Any diversion of the Kali Gandaki River will 
negative impact on several aspects along Kali Gandaki River Basin. Specifically, it will:

• Greatly reduce the quantity of river water, thus will decrease in water availability for various needs
• Will reduce groundwater discharge affecting agriculture production and productivity
• Affect micro-climates and eco-systems 
• Affect fish and avian migrations
• Reduce biodiversity and habitats
• Affect livelihoods of the local communities dependent on the water resources of the Basin leading to out-

migration of the local people. 
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Suggestion
1.1 Biodiversity:

• Comprehensive study on all spheres of biodiversity (fauna and flora including agro-diversity)  
• Initiate biodiversity conservation, rational utilization, and management.
• Study the consequences of climate change on biodiversity and develop comprehensive, long-term 

conservation plans and strategies for implementation
• Conservation and management of diversities of Kush (Desmostachya bipinnata), Tulsi (Ocimum 

tenuiflorum), Pipal (Ficus religiosa), and local indigenous animals such as local cattle.  species diversity.  
• Strengthen on-farm in-situ conservation, utilization, and management of plant genetic resources, 
• Strengthen farmer seed systems

1.2 Climate Change Mitigation and Adaption:
• Study and explore local adaptation and mitigation measures, and promote good practices
• Develop training materials with cases of the impact of climate change seen above Dana (Myagdi) 

1.3 Agriculture, Livestock, and NTFP:
• Establishment of High-Altitude Research Centre in Mustang
• Promoting climate-friendly agriculture
• Use of riverbanks at lower streams for farming such as watermelons
• Promote farming of neglected crops and forest fruits
• Promote cultivation of herbal and medicinal plants
• Promote marketing of local products such as Jimbu, Seabuckthorn, Amala, and the like
• Promote Agro-tourism
• Establish and operate lifting Irrigation systems in potential areas
• Establishment of agro-product collection centers, and establish farmer's markets to minimize exploitation 

by middlemen
• Develop pricing policy for agriculture products
• Processing/semi-processing of herbal and medicinal plants
• Promote local products and food culture through value addition, marketing, and education
• Promotion of vegetable seed production in potential areas
• Leasing out of fallow lands to unemployed youths and marginalized families
• Protection of fishing from illegal means, conservation of native species and develop fisheries programs 

for conservation, livelihoods, and sporting purposes.
• Engaging agriculture scientists and institutions to identify and develop drought, flood, pest, and disease 

tolerant crop varieties.
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अर्सूुची 2: सरोकारवालाहरू बीच छलफलका ववषर्हरूअर्सूुची 2: सरोकारवालाहरू बीच छलफलका ववषर्हरू

1. खजल्ला/स्थार्ीर् तहको ियौगोभलक क्ेत्रभित्र श्रीकृष््णागण््डकी र्दी क्ेत्र/आसपासमा पर्ने महत्वपू्ण्य धाभम्यक एवम ्
सांस्कृभतक सम्पपदाहरू, पर््यटकीर् गन्तव्र्हरू (अवलोकर् र्ोग्र् कृवष फम्यहरू, दृष्र्ावलोकर्का लाभग उपर्कु्त 
स्थार्हरू, जलर्ात्रा, सहाभसक िेल, टे्वकङ तथा rock climbing) आद्द कृर्ाकलापका लाभग उपर्कु्त स्थार्हरू 
के र कस्तो अवस्थामा छर्।् 

२. माभथ उल्लेखित मध्रे् स्थार्ीर् तहको आवभधक/गरुुर्ोजर्ा माफ्य त ्कुर् कुर् कृर्ाकलापहरू अथवा आर्ोजर्ाहरूलाई 
कसरी सम्पबोधर् गररँदनैछ अथवा सञ्ालर् गर्ने र्ोजर्ा रहेको छ ? स्थार्ीर् तह बाहेक अन्र् भर्कार्को सहर्ोगका 
लाभग पभर् पहल िएको छ की ?

३. खजल्ला / स्थार्ीर् तहको िनैगोभलक क्ेत्रभित्र तीथ्यर्ात्रीहरूका लाभग ठूला आश्रम, ररसोट्य, बीच, तथा जलर्ात्राका 
र्णर्ीभतक point हरू ववकास गर््य सवकरे् उपर्कु्त स्थार्हरू छर् ्कतनै ? अथवा र्सप्रकारका संरचर्ाको ववकासमा 
केही पहल सरुू िएको छ की ?

४. कृष््णागण््डकी र्दीको जलस्रोतको उपर्ोग जस्तनैैः भलफ्ट भसँचाई, भलफ्ट िारे्पार्ी, जलववद्तु उत्पादर् अथवा 
अन्र् बहउुपर्ोग सम्पबन्धमा िएका प्रर्ासहरू

५. तीर् दशक अखघसम्पम पूवा्यधार ववकास सहर केखन्द्रत भथर्ो तर र्ागररकको ठूलो वहस्सा ग्रामी्ण क्ेत्रमा बसोबास 
गथने। अवहले पूवा्यधार ववकास ग्रामी्ण क्ेत्रमा तीव्ररूपमा िइरहेको छ तर माभर्सहरू सहरभतर आकवष्यत िईरहेका 
छर्।् र्ो प्रवरिर्ा स्वािाववक हो र्ा रोक्र् ुपर्ने हो ? रोक्र् ुपर्ने हो िरे् कसरी ?

६. गठुछी जग्गाका कार्ण प्रर्ोगकता्यहरूको जीववकोपाज्यर् अथवा सामाखजक आभथ्यक जीवर्मा परेको र्कारात्मक 
प्रिावहरू क छर् ्?

७. उजा्य उत्पादकहरूले िोगेका समस्र्ाहरू के कस्ता छर् ्?
८. प्राकृभतक स्रोतहरूको दोहर् िएकनै  हो वक हल्ला मात्रनै हो ? र्दीजन्र् भर्मा्य्ण सामग्री उत्िर्र् ्गर््य अवहले प्रभतबन्ध 

लगाइएको छ। वास्तवमनै प्रभतबन्ध छ त ? र्सले स्थार्ीर् तहको आन्तररक आर् र पूवा्यधार भर्मा्य्णमा के कस्तो 
प्रिाव पारेको छ ?

९. व्र्ावसवर्क कृवषका लाभग ववभिन्न तहका सरकारहरूले अर्दुार् ववतर्ण गरररहेका छर्।् के अर्दुार्को सही 
उपर्ोग िई अर्दुार् ववतर्ण गरे अर्रुूप अपेखक्त र्भतजा देखिएको छ ? त्र्स्तनै अवहलेको अभत िखण््डकृत 
िेतीर्ोग्र् जभमर्मा र्ाखन्त्रकीकर्ण, आधभुर्कीकर्ण र  व्र्ावसार्ीकर्ण कखत्को सम्पिव ?
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अर्सूुची 3: कार््यदलको संरचर्ाअर्सूुची 3: कार््यदलको संरचर्ा

 रि.सं. र्ाम खजल्ला खजम्पमेवारी दस्तित रि.सं. र्ाम खजल्ला खजम्पमेवारी दस्तित

 १. ्डा. सवुास अभधकारी तर्हुँ संर्ोजक

 २. ्डा. अभर्ल सवेुदी कास्की सदस्र्

 ३. ्डा. र्ोगेन्द्रराज ररजाल पव्यत सदस्र्

 ४. ्डा. कुलराज चाभलसे कास्की सदस्र्

 ५. ्डा. रामचन्द्र बराल कास्की सदस्र्

 ६. श्री कमल ढकाल स्र्ाङ्गजा सदस्र्

 ७. श्री काजीकुमार शे्रष्ठ बागलङु सदस्र्
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