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पयर्टनमा नेपाली राि ट्रयताको अिभ यिक्त
क याण भ डारी
नेपालमा पयर्टनको सामािजक पक्षबारे खासै चचार् गिरँ दैन । तर पयर्टनको समाजशा ीय
मह व सानो छै न । यसले रा ट्रलाई आ नो पिहचान थािपत गनेर् अवसर प्रदान गिरराखेको
हु छ । पयर्टनलाई राि ट्रयता अिभ यक्त गनेर् एउटा सशक्त मा यमको पमा समेत बु न
सिक छ । सामा य अथर्मा राि ट्रयता भ नाले वा तिवक वा स भािवत रा ट्रले आ नो
वत त्रता, एकता र पिहचान प्रा वा संरक्षण गनर् अिभ यक्त गनेर् सैद्धाि तक आ दोलन
भ ने बुिझ छ । सैद्धाि तक िकनभने राि ट्रयताको आ दोलन रा ट्र के हो भ ने वैचािरक
याख्यासँ ग स बि धत छ । राि ट्रयताको भावना जागृत हु न का लािग “आ नो” रा ट्र
“अ ” भ दा कसरी िभ न वा िविश छ भ ने कुराले मह वपूणर् अथर् राख्दछ । यसमा
पयर्टनले नजािनँदो पाराले सहयोग पु¥ याइरहेको हु छ । पयर्टन प्रचारप्रसारका लािग प्रयोग
हुने िब ब, प्रतीक, प्रितमा, तथा स पदाह ले वदेशी तथा िवदेशीह मा रा ट्रको छिव
त उजागर गछर् नै, आ नो रा ट्र िव मानिचत्रमा कसरी अ सँग समान छ र कुन-कुन
पमा यो फरक छ भनेर त वबोध समेत गराइराखेको हु छ । यस िकिसमको भूिमकाले
गदार् पयर्टनलाई एक रा ट्रवादी मा यम मािनएको पिन पाइ छ ।
पयर्टन र राि ट्रयता दवु ै म यम वगीर्य सोचबाट पिरचािलत भइआएको हो । पयर्टनका
प्राज्ञह का अनुसार पयर्टन पि मी स यतामा म यम वगर्को उद्भव तथा यसले बनाएको
सां कृ ितक िविश ताको उपज हो । यो दशर्न अनुसार आधुिनक पयर्टन भनेको अकार्को
सं कृ ित, जाित तथा थान हेनेर् रहर तथा “वा तिवक” वा आधुिनकीकरणको प्रभावले
नछोएको समाज तथा सं कृ ित हेनेर् चाहनाको पूितर् गनर् घुमिफर गनर्ु हो । यसै चाहनाले
गदार् अिधकांश पि मी मुलुकका पयर्टक य तो थान भ्रमण गनर् चाह छन् जहाँ उनीह ले
आ नो दैिनक जीवनमा देख्ने यभ दा फरक स यता देख्न वा अनुभव गनर् पाऊन् । यसरी
गिरने भ्रमणमा पयर् ट कले उसले देखेक ो यबाट यो ठाउँ क ो सामािजक, ऐितहािसक,
सां कृ ितक र प्राकृ ितक िवशेषताको संगालो नै बनाउँ छ, जसले गदार् पयर् टनलाई एउटा
मनोर जनको व तुमा मात्र सीिमत गनर् िम दैन । पयर्टकीय आकषर्ण एउटा खिरद तथा
िबक्रीको उपभोग्य व तु मात्र नभएर यस देश र समाजको सां कृ ितक दतू वा प्रितिनिध
समेत ब न पुग्दछ । यस अथर्मा पयर्टन प्रवद्धर्नमा प्रयोग हुने सूचना, िब ब तथा प्रतीकले
यस रा ट्र तथा यहाँको राि ट्रयताको बहुपक्षीय आयाम र यस िभत्रको बहसलाई पिन
समाज अ ययन १४ ः १–२४, २०७६
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अिभ यक्त गिरराखेको हु छ । यसै पक्षलाई िवचार गदैर् पयर्टनलाई राि ट्रयताको प्रदशर्नकै
अंश मािन छ । यसको मुख्य दाबी पयर्टन भने को एक रा ट्रले आफूलाई अ रा ट्रको
दाँजोमा पृथक देखाउने ोत हो ।
पयर्टनले आ नो देशलाई अक देशको ि कोणबाट “पृथक” भनेर देखाइरहेको हु छ
जसले गदार् यहाँ का नागिरकले पिन आफू को हौ ँ भ ने आ मसमीक्षा माफर् त पिहचान
िनमार्ण गराइरहेका हु छन् । होिल सहेड (सन् १९९३ : ३४६, ३५४, ३६६) ले पयर्टनलाई
“सूच ना स प्रे ष णको मा यम” को पमा याख्या गरे क ा छन् । उनका अनुस ार पयर् ट न
भनेको आफूलाई पृथक भनी प्र तुत गनेर् योजनाबद्ध उद्योगको स चार मा यम हो, जसले
यस समाजको वैचािरक बहसलाई पिन आकार िदइराखेको हु छ । पयर्टकीय ग त यको
छिव प्र तुत गनेर् क्रममा पयर्टनले यो रा ट्रको समग्र चिरत्र र कथा सुनाउन सक्छ, जुन
सामािजक पले िनिमर्त र शासकको चाहना अनु पको हुन पिन सक्दछ । यस मानेमा
पयर्टनले राजनीितक लाभको लािग पिरचािलत हु ने अथाह स भावना बोके को हु छ ।
फल व प, पयर् ट नले देश को शासकको िच अनु प राि ट्रय आख्यान स चािरत गनर्
म त पु¥ याइराखेको हु छ ।
राजनीितक यव था पिरवतर्न हुनासाथै पयर्टकीय स पदा र आकषर्णका व तुह को
छनोटमा पिरवतर्न आउन सक्दछ । पूवीर् युरोपका कितपय मुलुकह वत त्र भएपिछ पयर्टन
माफर् त आ नो नयाँ राि ट्रय पिरचयको संकेत गरे का िथए (लाइट सन् २००१) । नेपालले
पिन सन् २००७ मा समावेशी लोकत त्रमा आधािरत गणताि त्रक संिवधान अवल बन
ग¥ यो । यसले गदार् राि ट्रयताका कितपय पुराना प्रतीकह को प्रासंिगकता र उपयोिगता
अ य भएको अव था त छँ दै छ, राि ट्रयताका आधार नयाँ राि ट्रय पिहचानका आधारमा
हुनुपनेर् आकांक्षा पिन छ । यस अव थामा पयर्टनले “नेपाल” लाई कसरी प्र तुत गनेर् गरे को
छ भ ने त यले रा यको मनोभाव र चिरत्र बु न सहयोग गदर्छ । तसथर्, पयर्टन स ब धी
िविभ न सामग्रीह मा गिरएको ग त य नेपालको िचत्रणले क तो नेपाली राि ट्रय चिरत्र
प्रितिबि बत गरे को छ भ ने कुराले नेपाली पयर्टनमा यहाँको सामािजक-राजनीितक चेत
सँगको साक्षरता पिरिचत गराउँ दछ ।
सन् १९९० पिछ नेपालले ठूलो राजनीितक पिरवतर्न भोग्यो जसले नेपालको राि ट्रय
यिक्त वमा मह वपू णर् पिरवतर् न याइिदएको छ । यसले ने प ालिभत्र रहे क ा िविभ न
जातजाितह बीचको अ तरस ब धका साथै उनीह ले रा ट्र तथा रा यस ासँ ग गनेर्
सं व ादमा पिन ठू लो पिरवतर् न याइिदएको छ । य तो पिरवतर् न ले ने प ालको सामािजक
र आिथर् क गितिविधह लाई पिन उ ले ख्य प्रभाव पारे को छ जसमा पयर् टनलाई प्रमुख
पमा िलन सिक छ । रा य यव थामा आएको युगा तकारी पिरवतर्नले नेपाली रा यको
आधुिनकीकरणको प्रिक्रयालाई अझ गित िदएको छ । यस िकिसमको आधुिनकीकरणले
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रा ट्रिभत्र अ तरजातीय स ब धलाई प्रित पधार् मक मात्र बनाउँ दैन यसले समुदाय भनेको
के हो, को हो भ ने कु रालाई समे त पुन ःपिरभािषत गराउन िनदेर्ि शत गदर्छ (हिच सन
सन् २००१) । पिछ लो राजनीितक पिरवतर् न प ात् ने प ाली राि ट्रयताका िब बलाई
बहुलवादमा आधािरत िसद्धा त अनु प गराउनु पछर् भ ने आवाज मुख्य पमा उठे को
छ । यस स दभर्मा नेपाली समाजमा पयर्टनको बढ्दो आकारलाई दयंगम गरी नेपाली
रा ट्रको िब बलाई गैर-राजनीितक आख्यानमा कसरी प्र तुत गिरएको छ भ ने लेखाजोखा
यस लेखमा गनर् खोिजएको छ ।

पयर्टन र राि ट्रयता बीचको अ तरस ब ध
राि ट्रयताको अ ययनमा दईु प्रमुख धार छन् : पिहलो, प्राचीनतावादी धार जसले रा ट्रलाई
प्राचीन वा जातीय स ब धको िव तारको पमा हेदर्छ । दो ो, आधुिनकतावादी धार जसले
रा ट्र भनेको आधुिनक पिहचानको आ दोलनको िव तािरत अिभ यिक्त हो भ ने मा दछ ।
यी अवधारणाह िभत्रै पिन िविभ न धारह छन्, ज तै: कोही-कोही प्राचीनतावादी रा ट्र
भनेको नातास ब ध, भाषा, धमर्, न र भू-भागसँग सामी यको िव तार हो भ दछन् भने
अ ले यसलाई अ वीकार गदर्छन् । ि मथ (सन् २०००) का अनुसार प्राचीनतावादी
अवधारणाका दुई प्रमुख त्रुिट छन्: पिहलो, यसले कसरी हामी एउटा सानो पािरवािरक
समूहबाट जाित वा रा ट्र ब दछौ ँ भ ने कुराको िव सनीय याख्या गदैर्न; दो ो, यसले
सामािजक तथा सां कृ ितक पिरवतर्नले समाज वा एउटा समुदायलाई पारे को प्रभावलाई
उपेक्षा गदर्छ ।
राि ट्रयताको अ ययनमा आधुिनकतावादीह को यापकता छ, भलै उनीह मा पिन
एक पता भने छै न । गे नरका अनुसार राि ट्रयताको ज म रा यको आधुिनकीकरण तथा
िशक्षाको िव तारसँगै शु भएको हो (गे नर सन् १९६४) । उनको यो अवधारणालाई
बेलायतका अकार् िवद्वान् नेरन (सन् १९८१) ले अझ िव तार गरे का छन् । उनका अनुसार
पँूजीवादको अस तुिलत िवकास तथा उपिनवेशीकरणले राि ट्रयताको भावनालाई उद्वेिलत
पारे को हो । उनका अनुसार गे नर (सन् १९६४) ले भने ज तो सां कृ ितक समानता होइन
िक सां कृ ितक िविवधतामा राि ट्रयताले हुकर्ने उजार् पाउँ छ, जसले जनतालाई आ नो भूिम,
माटोसँग जोड्ने मौका िद छ । तर यी दवु ै िवचारह लाई प छाउँ दै ह बौम (सन् १९९९)
ले शहरीकरण तथा औद्योगीकरणले त राि ट्रयता हुकर्न िदने होइन िक यसले मानवलाई
आ नो जातीय, भािषक तथा सां कृ ितक पिहचानबाट झन् अलग बनाइिद छ भ ने तकर्
गरे का छन् । उनका अनुसार आिथर्क कारकलाई मात्र यान िदनु त्रुिटपूणर् त छँ दैछ, यसले
सामािजक र सां कृ ितक त यह लाई अवमू यन गदर् छ , जबिक हामीले दे खे क ा छौ ँ
राि ट्रयता ज तोसुकै आिथर्क अव था भएका मुलुकह मा पिन प्र फुटन हुन सक्दछ, चाहे
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यो धनी होस् वा गिरब, ि थर अथर्त त्र भएको होस् वा चलायमान, वा िपछिडएको होस्
वा िवकिसत (ि मथ सन् २०००) । यसैले आिथर्क कारक नभएर जातीय तथा सां कृ ितक
ब धन नै राि ट्रयताको मुख्य कारक हो ।
राि ट्रयता रा ट्रसँग जातीय समूहह को स ब ध हो भ ने अथर्मा बु ने हो भने जातीय
समुद ायको िनमार् ण कसरी हु छ भ ने जा न ज री हु छ । क भसीर् (सन् १९९५) का
अनुसार जातीय समूह बीचको अ तरिक्रया जातीय पिहचान िनमार्णको प्रमुख प्रिक्रया हो ।
दुई समूह बीचको अ तरिक्रया आधुिनक तथा पूवर्आधुिनक दुवै समाजमा समान पले
हु छ भ ने उनको तकर् हो । बाथर् (सन् १९८१) ले जातीय िविश तालाई अ तरिक्रया
तथा आ तिरक स ब धले स तुि लत बनाइराखे क ो हु छ भने क ा छन् । यस प्रिक्रयामा
प्र येक जाितले अक जाित सँगको अ तरस ब धबाट आ नो पिहचान र अि त वलाई
पिरभािषत गछर् । यसो हुँदा समयको गित र एक अकार् प्रितको अ तरस ब धको ती ताले
जाित-जाितबीच समानता तथा असमानताह अने कौ ँ िकिसमले यक्त हु छन् । य ता
अिभ यिक्तह ले जाित-जाितबीच एउटा सीमा वा घेरा बनाइिदएको हु छ । बाथर् (सन्
१९८१) का अनुसार राि ट्रयता भनेको यसरी बनेको सीमाको घेरा हो भने यो सीमालाई
समायोजन गनेर् वा िनय त्रण गनेर् प्रिक्रया चािहँ रा ट्रवादको प्रदशर्न हो, जुन किहले किसलो
त किहले खुकुलो भइरह छ । क भसीर् (सन् १९९५) ले यो प्रिक्रयालाई “अ तरिक्रया मक
कारोबार वा लेनदेन” को पमा याख्या गरे का छन् । मानव जाितको इितहासमा य तो
सीमा आव यक हु छ र सबै िकिसमका पिहचान िनमार्णका प्रिक्रयाह भनेको “म” र
“ऊ” वा “आफू” र “अ ” बीचको सीमाको अिभ यिक्त नै हो । यस मानेमा राि ट्रयता
अ ययन भनेको अक रा ट्र सँगको स ब धको दाँजोमा आ नो रा ट्रको थान र यिक्तले
आ नो रा ट्रसँग गनेर् साक्षा कार माफर् त आफूलाई कसरी पिरभािषत गदर्छ भ ने हेनर्ु नै
हो । यसरी “आफू” र “अ ” बीचको समानता र िविवधताको के द्रीयता नै पयर्टन तथा
राि ट्रयता दवु ैलाई जोड्ने कडी हो ।
पयर्टनमा राि ट्रयताको सबभ दा बढी प्रयोग गिरएको याख्या ए डसर्न (सन् १९९१)
को हो । उनका अनुसार रा ट्र भनेको एउटा “कि पत समुदाय” हो िकनभने सानोभ दा
सानो मुलुकमा पिन सबैले एक अकार्लाई िचनेको, भेटेको अथवा सुनेको हुँदैन तर पिन
सबैको मि त कमा हामी एउटै हौ ँ भ ने भाव हु छ । तर य तो कि पत समुदायको पिन
एउटा िनि तता हु छ । ज तै ठू लोभ दा ठू लो रा ट्रको पिन सीमाना हु छ; सावर् भ ौम
स प न हु छ िकनिक रा ट्र आफै मा कुनै िकिसमको दैिवक उप लो तरको आदेशबाट
मुक्त रह छ । उनको िवचार अनुसार समुदायिभत्र असमानता र शोषण िवद्यमान भए तापिन
यिद यसिभत्र एउटा गिहरो समाना तर भाइचारा छ भने यो रा ट्र हो । छापाको पँूजीवादी
िवकास र क्षेत्रीय भाषाह को िवकासले यस िकिसमको क पनालाई प्रभाव र िव तार
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ग¥ यो जसमा औपिनवेिशक रा य, नक्शा र संग्रहालय आिदले मुख्य भूिमका खेले । उनका
अनुसार उपिनवेशमा िलने रा यले यस रा य मािथको आ नो वैधािनकता कायम गनर्
थानीय पर परा, मारक र पुराताि वक स पदाको अिभभावक व ग्रहण गरे । फल व प
पुराना पिवत्र थल, मारकलाई पुनजीर्िवत गदैर् य ता थलह लाई पयर्टकह सामु प्र तुत
गिरयो । यो तकर् ले के सुझाव िद छ भने अ य कुराको अितिरक्त य तो का पिनक रा ट्रको
िवकासको प्रिक्रयामा पयर्टकीय िहसाबले मह वपूणर् थलह को िवकासलाई पिन जोड्नु
पदर्छ । िकनभने मह वपूणर् थल वा मारकह को िवकासले यस थलसँग आबद्ध “हामी”
सबै एकै रा ट्रका हौ ँ भ ने भावनालाई अिभप्रेिरत गरे को हु छ ।
पिछ लो समयमा रा ट्र र राि ट्रयतासँग पयर्टनको स ब धमा के ही मह वपूणर् अ ययन
भएका छन् (लाँफाँ र अ सन् १९९५; एिचसन् सन् १९९९; ग्राहम, आसवोथर् र टनिब्रज
सन् २०००; प्रेतेस सन् २००३; िपचफोडर् सन् २००६; पाकर् सन् २०१०; फ्रेउ र ाइट सन्
२०११; भ डारी सन् २०१८) । यी अ ययनह ले पयर्टन र राि ट्रयता एक अकार्मा पूरक
र अ यो याि त हु छन् र यसले पयर्टन अिधकारीह लाई पयर्टकह को देशको वैिश ् य
हेनेर् चाहनालाई राि ट्रयता प्रवद्धर्न गनेर् अवसर प्रदान गदर्छ भ ने देखाएको छ (फ्रेउ र ाइट
सन् २०११) । साथै, यी अ ययनले पयर्टनको बहुमुखी, बहुआयािमक चिरत्र प्र ट्याउनुका
साथै यसले कसरी मािनसलाई उसको माटो वा जिमनसँग जोड्दछ भ ने पिन देखाएको छ ।
िपचफोडर् (सन् २००६) ले आ नो अ ययनमा के पाइन् भने बेलायतको वे स भ्रमण गनेर्
पयर्टकह कुनै न कुनै पमा यहाँको सं कृ ित तथा इितहाससँग साक्षा कार गदर्छन् जसले
उनीह लाई वे सको जातीय र सामूिहक पिहचानलाई मू यांकन गनर् कर लाग्दछ । िप्रचाडर्
र मोगर्न (सन् २००१) का अनुसार पिन पयर्टनले देखाउने वे सले यहाँको ऐितहािसक,
सां कृ ितक र राजनीितक पहलुलाई उजागर गदर्छ । यस िकिसमको राि ट्रयताको प्रदशर्न
कट या डमा अझ सशक्त छ । मिक्लन र कु क (सन् २००३) ले यहाँ क ो राि ट्रय
सं ग्र हालयमा आउने पयर् ट कह सँ ग को अ तरिक्रयाबाट के पाए भने सं ग्र हालय आउने
पाहुनाह यहाँ प्रदशर्नमा राखेका व तुह मा आ नो अपन व मात्र देख्दैनन् कट या ड
सँगको आ नो सामी य अझ प्रगाढ भएको महसुस समेत गदर्छन् । भ डारी (सन् २०१० :
१४, १६) का अनुसार कट या डले पयर्टनलाई राि ट्रयता अिभवृिद्धको अचुक साधनको
पमा प्रयोग गिरआएको छ । कट या डलाई िव सामु िचनाउने स पूणर् िब ब तथा
प्रतीकह ले कट या डको राि ट्रय चिरत्रलाई प्रितिबि बत गिरराखे क ो हु छ । ज तै ,
यागपाइपर, ि की, टाटर् न आिद सबै किटश राि ट्रयताका प्रितिब ब हुन् ।
यस िकिसमको अथर्राजनीितमा प्रयोग हुने रा ट्रवादी संकेतलाई कसै-कसैले “ यापािरक
राि ट्रयता” पिन भ ने गरे का छन् । यापािरक राि ट्रयता भ नाले यावसाियक सं थान तथा
लोकिप्रय सं कृ ितले अिघ सारे को राि ट्रयताको भावना हो जसको आकार अथर्ताि त्रक
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शिक्तह ले प्रभािवत गरे को हु छ । राि ट्रय प्रतीकह लाई यापािरक लाभको लािग प्रयोग
गिरने यस िकिसमको अ यास धेरै हदस म “सरकारी राि ट्रयता” सँग पिन िम छ र यसलाई
“राि ट्रयताको यापािरक प्र फुटन” (जे स सन् १९८३ : ७९) भ ने अथर्मा पिन बुिझएको
छ । सरकारद्वारा प्रायोिजत राि ट्रयता र यापािरक राि ट्रयता बीचको स ब धबारे जे सले
गरे को अ ययनले यी दुवै एक अकार्का पिरपूरक हु छन् भ ने देखाएको िथयो । कितपय
िवद्वान्ह ले पयर्टन माफर् त प्रयोग वा प्रचार हुने राि ट्रयतालाई “ यापािरक” ( ाइट सन्
२०१७ ) भ न खोजे तापिन रा ट्रको प्रतीक वा िब ब प्रयोग गरे कै भरमा मा ने हो भने
सबै पयर्टन गितिविधलाई यापािरक राि ट्रयताको अ यास भ नुपनेर् हु छ । तर योभ दा
मह वपूणर् कुरा पयर्टनमा ती संकेतह लाई कसरी प्रयोग गिरएको छ र यसले कुन पमा
अ तिनर्िहत राजनीितक अथर् बोके को छ भ ने हो ।

नेपाली “रा ट्र” र पयर्टनको स ब ध
राि ट्रयताको अ ययनमा िविभ न अवयवह को मह वपूणर् थान भए तापिन नेपालको
स दभर्मा राि ट्रयताको अ ययन अझै पिन सीिमत मा न सिक छ । नेपाली राि ट्रयताको
अ ययन सन् १९९० स म त नग य मात्र भएका िथए (गेज सन् १९७५; बगर्हाटर् सन्
१९८४; िक्वग्ले सन् १९८७) । यस पिछका समयमा अ ययनले गित िलए तापिन मुख्य
पमा राि ट्रयताको अ ययनको नेतृ व मानवशा ी तथा राजनीितशा ीबाट भएको हुनाले
ियनै शैिक्षक संकायका ि कोणले मात्रै प्राथिमकता पाएका छन् (चा मसर् सन् २००३;
हाछे थु सन् २००३; राडमेकर सन् २००७; गे नर, फाफ-चानेर् का र े टन सन् २००८;
हट सन् २०१२; लावती र हा गेन सन् २०१३; भ डारी सन् २०१६) ।
नेपाली राि ट्रयताको प्रारि भक िवकासक्रमको अ ययन गरे का बगर्हाटर् (सन् १९८४)
ले नेपाल भारतबीच सन् १८१६ मा भएको सीमा सि धलाई प्र थान िब दु मानेका छन्
जसले ने प ालको छु ट्टै राजनीितक अि त वलाई वीका ¥ यो । उनका अनुस ार यसपिछ
मात्र आधुिनक नेपालको सां कृ ितक यिक्त वको िवकास शु भएको हो । उनले नेपाली
राि ट्रयतालाई मुख्य पमा राजत त्रको अपिरहायर् ता, ने पाली भाषाको के द्रीयता तथा
िविश नेपाली सां कृ ितक पिरचयसँग जोडे र हेरेका छन् । तथािप, अ य िवद्वान् उनको
यस िव े षणलाई िह दु दशर्नबाट प्रेिरत र एकल सां कृ ितक पिहचानलाई मलजल गनेर्
भ ने आरोप लगाउँ छन् (लावती र हा गेन सन् २०१३) । लावती र हा गेन (सन् २०१३)
का अनुसार नेपाली राि ट्रयतालाई दईु ि कोणबाट हेिरनु पदर्छ : रा य-के ि द्रत र जनताके ि द्रत । उनीह मा दछन् िक बगर् ह ाटर् (सन् १९८४) को िव े ष णले रा य-के ि द्रत
राि ट्रयताको चिरत्र मात्र उजागर गदर्छ जबिक जन तरमा यसको प्रितवाद हुँदै आएको छ
र नेपाल एकल जातीय नभई िविवध जाित जनजाितको साझा सां कृ ितक एकाइ हो ।
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रा यले जनआकांक्षा अनु प आ नो चिरत्र बद दै रा यका सबै जातजाित, वगर् अटाउने
राि ट्रय चिरत्र िनमार्ण नग जेल रा य-के ि द्रत र जनता-के ि द्रत राि ट्रयता बीचको द्व द्व
कु नै न कु नै पमा रिहरह छ भ ने उनीह को तकर् छ । मालागोडी (सन् २००८, सन्
२०१३) को अ ययनले कानून र राजनीितको अ तरिक्रया माफर् त नेपालको संवैधािनक
िवकास र नेपाली राि ट्रयताको अ तरस ब ध मािथ प्रकाश पारे को छ । उनका अनुसार
कानूनमा भएका िवभेदकारी यव थाले सामूिहक सां कृ ितक पिरचयलाई राजनीतीकरण
गनर् मलजल ग¥ यो फल व प जातीयतामा आधािरत संघीयताले जरो गाड्न पुगेको हो ।
हालस म भएका अिधकांश अ ययनले नेपालमा िभ निभ न राजनीितक प्रणालीले
कसरी िविभ न जाित बीचको स ब धलाई िनय त्रण तथा िनदेर्िशत गरे र यसले नेपाली
राि ट्रयतालाई कुन िकिसमले प्रभाव प¥ यो भ ने नै मुख्य र ो । यद्यिप, के ही अ ययन
अिलक फरक आयामबाट पिन भएका छन् । उदाहरणका लािग, व त (सन् १९९६) को
अ ययनले नेपाली राि ट्रय पिहचानको आधार तयार पानर्मा नेपाली भाषा र इितहासको
एकल याख्याले कसरी उ लेख्य भूिमका खेलेको िथयो भ ने देखाएको छ । य तै, थापा
(सन् २०११) ले दईु नेपाली चलिचत्र माइतीघर र अनागिरकले सन् १९६० र सन् १९९०
को ने पाली समाजलाई प्र तुत गनेर् क्रममा ने पाली राि ट्रयताले कसरी आधुिनकतालाई
आ मसात् गरे को िथयो भ ने देखाएका छन् । तर ने पाली राि ट्रयताको अिभ यिक्त वा
प्रवद्धर्नमा अ य मा यम ज तै पयर्टनको थान वा यसको प्रभावको समाजशा ीय अ ययनले
पाउनुपनेर् जित चासो पाउन सके को छै न ।
िवगतका के ही अ ययनले के ही य ता पक्ष उजागर गरे का छन् जसले पयर्टन र नेपाली
रा ट्रको स ब धमा के ही प्रकाश पानर् सहयोग गरे को छ । नेपालको पयर्टन छिव सन् १९३०
मा प्रकाशन भएको जे स िह टनको उप यासमा आधािरत र पि मा िव द्वारा चाइएको
िहमालयको िमथक र शांिग्रला अिधरा यको क पनाको आधारमा िवकिसत भएको हो
(हट सन् १९९६) । िलक्टी (सन् २०१७) का अनुसार पयर्टन ग त यको पमा नेपाल
पि मा िव ले क पना गरे को “छुट्टै संसार वा अ य” को पमा “आिव कार” भएको
हो । उनका अनुसार पि मा दिु नयाँले नेपाललाई आधुिनकताले नछोएको भूिम र राजधानी
काठमाडौलँ ाई “पूवीर्य रह य” का पमा बुझे । यसथर्मा नेपाल र पि मी दिु नयाँ बीचको
संवादको मा यमको भूिमका पयर्टनले खे यो जसले गदार् नेपालले बािहरी दिु नयाँ सँगको
सामना माफर् त आ नो आधुिनक पिरचय बनाउँ दै लग्यो । यस िकिसमको अ तरसंवादले
नेपालीह लाई पिन “आफू” र “अ ” बीचको समानता र िभ नतासँग पिरिचत हुँदै आ नो
पिरचयलाई थप सशक्त बनाउन सहयोग भयो ।
नेपालमा िविश वदेशी सं कृ ित, पवर्तीय जनजीवन र राजसं थाको के द्रीयता भएको
नेपाली राि ट्रय पिहचानलाई अिघ बढाउने यस बेलाको राजनीितक पिरयोजना िथयो र
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यसलाई सन् १९६० को दशकमा शु भएको आधुिनक पयर्टनले आ मसात् गरे को िथयो ।
“नेपालीपन” भनी नाम िदइएको यस अिभयानको मुख्य उ े य राजाको प्राधा य थािपत
गनेर् प चायत शासन यव थालाई टे वा िदनु िथयो (लाल सन् २०१२) । यसै अनु प
राजसं थाको संलग्नता रहने काठमाडौकँ ा थानीय रीितिरवाज, स पदा र सं कृ ितलाई सक्दो
प्रवद्धर्न गिरयो जसले गदार् बािहरी दिु नयाँका सामु नेपाली जनजीवनमा राजा र राजसं थाको
अपिरहायर्तालाई थािपत गराउन म त पुग्यो (भ डारी सन् २०१०) । एक िहसाबले पयर्टन
शाही पिरयोजना नै र ो िकनभने यसको शु आत नै राजा महे द्रको रा यारोहणको लािग
आव यक आधारभूत संरचना थापना गनेर् उ े यले भएको िथयो (पीसेल सन् १९९०;
च द सन् २०००) । यस बेला उक्त अवसरमा आउने आग तुकह ले रहने ब ने खाने
यव था गनर् शु भएको आित य से व ा नै िवकिसत भएर पयर् ट न उद्योग बने क ो हो ।
यसैले गदार् प चायती यव था रहु जेल पयर्टन उद्योग राजसं था तथा शाही भारदारह कै
िनय त्रणमा ब यो । राजसं थाले पयर्टनलाई िदएको मह व यित िथयो िक अिधराजकुमार
नै नेपालको पयर्टन गु योजना बनाउन खडा गिरएको उ च तरीय सिमितको अ यक्ष िथए ।
उक्त गु योजनाले नेपालको माटो सुहाउँ दो नेपाली झलक देखाउने िविश पयर्टनको िवकास
गनर्ुपनेर् आव यकता औँ याएको िथयो । यसलाई पवर्तीय पिहचानको अप्र यक्ष संकेत
भनी मा न सिक छ । पयर्टनमा शाही चासो यापार यवसायदेिख पयार्वरण संरक्षणस म
र ो । एक समय ने प ालको सबभ दा ठू लो ट्राभल एजे सी र होटे ल शाही पिरवारको
िथयो । नेपालको प्रमुख संरक्षण पिरयोजना अ नपूणर् क्षेत्रलाई पिन अिधराजकुमारले नै
नेतृ व गरे का िथए । क्रोएस (सन् २००६) का अनुसार अ नपूणर् संरक्षण क्षेत्रको थापना
नै सन् १९८० को दशकमा िवकासको अ य त सु त गित र िविभ न िववाद बदनामीबाट
ख कँ दै गएको राजसं थालाई आ नो साख बचाउन र वैधता पुन थार्पना गनर् गिरएको हो ।
सन् १९९० मा बहुदलीय यव थाको पुन थार्पना प ात् पिन पयर्टनले नेपाललाई प्र तुत
गनेर् शैलीमा खासै पिरवतर्न आएन । र, िहमालयन शांिग्रलामा आधािरत “रह यमयी बेग्लै
संसार” को छिवलाई नै प्राथिमकताका साथ प्र तुत गिरयो जसले राजसं थाको के द्रीयतालाई
र एकल पिहचानलाई नै बढावा िदइयो । उदाहरणका लािग सन् १९९८ को नेपाल भ्रमण
वषर्ले “नेपाल एक छुट्टै संसार” नारालाई अवल बन गरे को िथयो । य तै, सन् २००२–
२००३ मा स चालन गिरएको ग त य नेपाल अिभयानले “रह यमय अिधरा य—ग त य
नेपाल” नारा िदई मनायो । यो य तो बेला िथयो जब दरबार ह याका ड र माओवादी
आक्रमणले राजसं थामािथ सबभ दा ठूलो संकट र वैधािनकताको चुनौती िदएको िथयो
(भ डारी सन् २०१०) । यस बेला पयर्टनका सामग्रीह मा िहमालय शृंखलाको अभूतपूणर्
प्रयोग भएको देिख छ । पवर्तीय पिहचान नै आ नो प्रवद्धर्नको प्राथिमकतामा राख्दै “पवर्त
शृंखला र अ य,” “सगरमाथा र अ य,” “प्राकृ ितक ( वाभािवक) पमा नेपाल” ज ता
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वाक्यांश प्रयोग गनेर् गिरएको िथयो । यही समयमा प्रकािशत एक प्रितवेदनले नेपाली पयर्टन
एकपक्षीय छ र क्षेत्रीय प्रवद्धर्न लगभग शू य छ भनेको िथयो (टीआरपीएपी सन् २००४) ।
सह ा दीको शु आतमा पयर्टनमा राजसं था यित हावी भएको िथयो िक नेपालले भाग
िलने अ तरार्ि ट्रय पयर्टन मेलाह मा राजारानीको ति बरलाई प्राथिमकताका साथ प्रदशर्न
गनेर् गिर यो जबिक बेलायतमा ज तो नेपालमा राजसं था आफै मा पयर्टकीय आकषर्णको
के द्र किह यै पिन िथएन । य तै, नेपाल पयर्टन बोडर् का कमर्चारीह लाई य ता मेलामा
नेपाली राि ट्रय पोशाक दौरा सु वाल अिनवायर् गिरयो ।
पयर् ट न माफर् त राि ट्रयताको अिभ यिक्तको उदाहरण दे ख ाउने मािथ उि लिखत
अ ययनह प चायत कालका वा बहुदलीय द्व द्वकालका हुन् । पिछ लो समयमा य तो
अ ययन हु न सके को छै न । फे िर अिधकांशको अ ययनिविध अनुस धानकतार् -के ि द्रत;
उनीह कै याख्यामा आधािरत िथए । ितनले सरोकारवालाह को ि कोणलाई खासै
समावे श गरे क ा िथएनन् । ज तै , भ डारी (सन् २०१०) ले अवल बन गरे क ो िविधले
सूचनाको परोक्ष थापनालाई अंगीकार गरी पयर्टन बोडर् ले उ पादन गरे का प्रचार मूलक
सामग्रीमा के -क ता िब ब प्रयोग भएका िथए यसलाई नै आ नो याख्याको आधार
मानेको िथयो । तर उ पादनकतार्ले कुन ि र याख्याले य ता सामग्रीको उ पादन गरे को
हु छ र उपभोक्ताले यसलाई कसरी ग्रहण गिररहेका हु छन् भ ने कुरा बु न पिन आव यक
हु छ । यसमािथ पिरवितर्त स दभर्मा त उही प्रितिब बको पिन अलग याख्या हुनसक्छ ।
तसथर्, पयर्टन उद्योगका सरोकारवालाह ले पयर्टनमा प्रयोग भएका िब ब, स पदा आिदलाई
कसरी ग्रहण गिरराखेका हु छन् भ ने बारे मा हाम्रो ज्ञान अझै पिन अपूणर् छ । यो लेखले
यही िवषयलाई के ही प्रकाश पानेर् छ ।

शोधको पृ भूिम र िविध

यो अ ययन ज्ञानको सामािजक िनमार्णको िसद्धा तबाट िनिदर् छ । यो अवधारणाले कुनै पिन
िवषयको ज्ञान सरोकारवाला समूहले यस िवषयलाई कसरी याख्या गदर्छन् भ ने िहसाबले
िनमार्ण गिरनुपछर् भ ने तकर् गदर्छ । यसैले ज्ञान भनेको सहभािगता मक र अ तरिक्रयाको
प्रिक्रयाद्वारा िनमार्ण हुने हो । र, ज्ञानको सरोकार क्षेत्रमा स बद्धह ले यसको यिक्तगत
प्रयोगको आधारमा ज्ञानलाई अनुमोिदत गदर्छन् (कोब सन् १९९४) । यस अथर्मा नेपाली
रा ट्र के हो र उनीह संलग्न रहेको उद्योगको रा ट्रसँग क तो स ब ध हुनु पदर्छ भ ने कुरा
उनीह को रा ट्रसँग ऐितहािसक सहभािगता; उद्योगको सामािजक सां कृ ितक धरातल र
िव ासले िनधार्रण गछर् । यसैले सरोकारवालाह सँगको अ तरिक्रयाले ज्ञानलाई सही
स दभर्मा राख्न म त गदर्छ ।
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भ्रमण वषर् क ो आव यकता ने प ाली राि ट्रय चिरत्रमा ठू लो पिरवतर् न पिछ आएको
राजनीितक ि थरतालाई सकारा मक पयर्टकीय वातावरण रहेको स देश िदने अवधारणा
व प आएको हो । राजनीितक द्व द्वको समाधानसँगै राि ट्रय पिहचानमा देशभरका सबै
जातजाित र धमर् क ो सहभािगता भएको गणताि त्रक आ था र समावे श ी लोकत त्रमा
आधािरत राि ट्रयता आ मसात् गरे क ो छ । यस पिरप्रे यमा पयर् ट नमा प्रयोग भएका
िब बह को अ ययनबाट पयर्टनले कसरी बदिलएको नयाँ नेपाली पिरचयलाई आ मसात्
गरे को छ भनी बु न सिक छ । य तो पयर्टन प्रवद्धर्नमा लोगोले पिन प्रमुख भूिमका खे दछ ।
लोगोको िडजाइन, रंग आिदको संयोजनले रा ट्रको पयर्टनले क तो दशर्न बोके को छ भ ने
याख्या गनर् सहयोग गदर्छ ।
हालै (सन् २०१८ मा) सावर्जिनक आ ान गरे र नेपाल भ्रमण वषर्को प्रवद्धर् ना मक
लोगोको िडजाइन छनोट गिरएको िथयो । यसै स दभर् म ा लोगोमा भएको ने प ालको
ति बरमािथ पयर्टन सरोकारवालाह को प्रितिक्रयालाई यो अ ययनमा समेिटएको छ ।
लोगोलाई रा ट्रको ब्राि डङसँग जोडे र हेिर छ िकनभने यसले ग त यलाई आ ना ग्राहक
सामु िचनाउन म त गछर् । ब्राि डङ माफर् त राि ट्रयताको उ पादन र प्रवद्धर् न दो ो िव
युद्धपिछ शु भएको हो । ब्राि डङको मुख्य मा यता कुनै पिन थानबारे क पना यस
ठाउँ को फोटोह वा वणर्नले मात्र होइन, यहाँ जाँदा, खाँदा क तो हु छ भनेर िसजर्ना
गराइने आशातीत उ सुकता पिन हो । साथै, रा ट्रले िवदेशीमाझ आफूलाई कसरी कुन पक्ष
माफर् त प्र तुत गदर्छ भ ने कुराले रा ट्रले ग्रहण गरे को दशर्न र यसमा अ तिनर्िहत अथर्लाई
अिभ यक्त गिरराखेको हु छ ।
यो लेख गुणा मक िविध प्रयोग गरी संकलन गिरएको प्राथिमक सूचनामा आधािरत
छ । य तो सूचना पयर्टन स बद्ध १८ यावसाियक यिक्त सँगको अ तवार्तार् माफर् त संकलन
गिरएको हो । दश ओटा अ तवार्तार् प्र यक्ष गिरएको िथयो भने आठ ओटा चािहँ “ काइप”
माफर् त भयो ।1 पूवर् पयर्टन सिचव, नेपाल पयर्टन बोडर् का पदािधकारी, र पयर्टन तथा स पदा
क्षेत्रका यवसायी अ ययनमा सहभागी भएका िथए । पयर्टनसँग उनीह को अनुभवका
आधारमा अनुस धानकतार्को तजिबजी िनणर्यमा सहभागीह चुिनएको िथयो । उनीह को
पद, प्रित ा र मुख्य नीितह मा िनणर्य गनर्सक्ने पहुँच र यसका कारणले उनीह सँग हुन
सक्ने “सूचनाको स भा यता” ज ता आधारमा अनुस धानकतार्ले उ रदाता छा ने गछर् न्
(ब्र वेल र मेयर सन् २००७) । नेपाली पयर्टन क्षेत्रमा लामो समयदेिख आबद्ध रहेकाले
अनुस धानकतार् ल ाई सहभागीह छा न सहज भएको िथयो । अ तवार् त ार् क ा अितिरक्त
अिघ ला के ही वषर्मा प्रकािशत पयर्टन तथा राि ट्रयता स ब धी िविभ न प्रितवेदन, सरकारी
1

सबै अ तवार्तार्ह मे २०१८ देिख जून २०१९ बीचमा गिरएका िथए र अ तवार्तार्को समय
३० िमनेटदेिख १ घ टा स मका िथए ।
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द तावेज, पयर्टन तथा हवाई उड्डयन स ब धी नीित, प्रेस वक्त य, पयर्टकीय प्रचारप्रसारका
सामग्री, पयर् ट नस बद्ध िनकायका वे ब साइट, फे सबुक पे ज आिदलाई पिन अ ययनका
क्रममा हेि रएको िथयो । यी द तावे ज ह मा उ ले ख भएका सूच नालाई अ तवार् त ार् क ा
क्रममा सहभागीह सँग प्रितप्र तथा पुि गिरएको िथयो । यस लेखमा सहभागीह को
नाम उ लेख नगरी उनीह लाई “कोड” ले जनाइएको छ ।
गुणा मक अ ययन िविधको प्रमुख चुनौती भनेको अनुस धानकतार् र सहभागी बीचको
अस तुिलत शिक्त स ब ध हो । यसको अथर् सहभागीले अ तवार्तार्का क्रममा िदने सूचना
उसको र अनुस धानकतार् बीचमा रहेको असमानता र अनुस धानकतार्ले काम गनेर् सं था
आिदबारे सहभागीले राख्ने धारणाले िनदेर्ि शत गनेर् स भावना रह छ । यस िकिसमको
कमजोरीलाई यून पानर् अनुस धानकतार् ले आफूले सो ने स भािवत प्र लाई पिहले नै
ईमेल माफर् त उपल ध गराएको िथयो ।
अ तवार्तार्द्वारा संकिलत सूचनालाई िलिपबद्ध गरी पिहला क युटरको वडर् प्रोसेसरमा
इ ट्री गिरएको िथयो । यसो गदार् स पूणर् अ तवार्तार्लाई िलिपबद्ध नगरी चुिनएका के हीलाई
मात्र छािनएको िथयो । अनुस धान पद्धितमा प्रचलनमा रहेको सीिमत सूचनालाई मात्र
िलिपबद्ध गनेर् अ यासले अनु स धानकतार् ल ाई िवहंग म य कै द गनर् सिजलो हु छ ।
अ तवार् त ार् ब ाट प्रा सूच ना िव े ष ण गनर् क ो लािग िवषयगत पमा िवभाजन गिरएको
िथयो । यसले गदार् सूचनालाई सू म पले के लाउन सहज भयो । मुख्य िनचोडलाई अि तम
चरणमा ख ड उपख डमा थप िवभािजत गरी अझ सू म पमा िव े षण गिरएको िथयो ।
सोही अनु प यस लेखमा प्र तुत गिरएको छ ।
पयर्टन अ ययनको थािपत पिरपाटी सामािजक मानवशा बाट प्रभािवत छ भ ने
समाजशा ीह ले तकर् गरे का छन् । पयर्टनको अ ययनमा अमुक मोडे लको प्रयोगभ दा
“िथक िडि क्र शन” शैलीको अ ययन पद्धित बढी सा दिभर्क देिख छ (जफारी सन् १९८९;
हल र जिक स सन् १९९५; कर, बारोन र उड सन् २००१) । यस अ ययन पद्धितमा
बृहत् राजनीितक पिरवेशलाई यानमा राखी सूचनालाई याख्या गनेर् कोिसस गिरएको
हु छ । तर यसरी गिरने िव े षणको एउटा कमजोरी के रह छ भने अ ययनकतार्को आ नो
सैद्धाि तक मू य-मा यताले किहलेकाही ँ सूचनाको ोतलाई एउटा कोणबाट मात्र हेनेर् वा
समग्र शोधिविधलाई नै पूवार्ग्रही बनाउन सक्ने हु छ (हल र जिक स सन् १९९५) । यस
शोधकतार् नेपाली नागिरक भएको र नेपाली पयर्टन क्षेत्रमा लामो अनुभव भएकोले सूचना
संकलन गनर् र सूचनाको एकांगी याख्या यूनीकृ त गनर् उ लेख्य सहयोग पु¥यायो । साथै
यसले प्रा जानकारीको वैधताको दोहोरो जाँच गनर्मा पिन म त पु¥यायो । नेपाली भएकै ले
गदार् सचू ना िव े षणमा थानीय स दभर् याउन पिन स भव भयो भने वैज्ञािनक अनुस धानमा
पि मी दशर्नबाट हुने बहस र याख्यालाई सही पिरप्रे यमा प्र तुत गनर् पिन सहयोग पुग्यो ।
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लोगोिभत्र खोिजएको राि ट्रयता
अिप्रल २०१८ मा त कालीन पयर्टनम त्रीले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वषर्को पमा
मनाउने घोषणा गरे । पिछ लो २० वषर् म ा यो यस िकिसमको दो ो पहल िथयो ।
अिघ लो ने प ाल भ्रमण वषर् सन् १९९८ मा मनाइएको िथयो । यस बे ल ा भ्रमण वषर्
मनाउने पृ भूिममा एकितर नेपालमा बदिलएको राजनीितक पिरवेश िथयो भने अकार्ितर
अथर्त त्रमा उदारवादलाई आ मसात् गदैर् पयर्टनमा िनजी क्षेत्रलाई वत त्र पले वागत
गनर्ु र नेपालको अ तरार्ि ट्रय छिवलाई अझ सशक्त बनाउँ दै पुन: पिरभािषत गनर्ु िथयो ।
सन् १९९८ पिछ पिन दईु असफल प्रयासह भएका िथए सन् २००२–२००३ मा ग त य
नेपाल वषर् र सन् २०११ मा नेपाल पयर्टन वषर् माफर् त ।
ने प ाल भ्रमण वषर् सन् २०२० का लािग आव यक लोगोको िडजाइन इ छु क
यिक्तह बाट खु ला आ ान गरी मािगएको िथयो । यो प्रिक्रया हेरे क ा अिधकारीका
अनुस ार लोगो मूल पमा अिद्वतीय वा िविश हु नुक ा साथै यसको िडजाइन जीव त
हुनुपनेर्, नेपाली सं कृ ित तथा मू य-मा यतामा आधािरत हुनुपनेर् तथा प्राकृ ितक र धािमर्क
िविवधता झ काउनुपनेर् मुख्य सतर् रािखएको िथयो । ज मा १४५ आवेदन दतार् भएकाम ये
मू यांकन सिमितले पाँच लोगो छानी पयर्टनम त्री सि मिलत सिमितलाई बुझाएको िथयो
जसले अि तम िनणर्य गरी लोगो छनोट गरे को िथयो । पयर्टनम त्रीले फे सबुक माफर् त लोगो
सावर्जिनक गरे का िथए । सिमितका एक सद यका अनुसार सवर्साधारणबाट िछटो प्रितिक्रया
प्रा होस् भनी यसो गिरएको िथयो । उनी (स३) ले भने, “हामीले सोसल िमिडया प्रयोग
गरे र अिधकतम प्रितिक्रया चाँडोभ दा चाँडो आओस् भ ने नै चाहेका िथयौ ँ । कुनै छुट्नै
नपनेर् कुरा त छुटे को छै न भ ने सवर्साधारण जनताबाट जा न चाह यौ ँ ।”
उनका अनुसार लोगो एकदमै समसामियक छ र यसले नेपालको सामािजक सां कृ ितक
पाटोलाई समेटेको छ । यो कुरा अ य सद यबाट पिन आएको िथयो । लोगो सावर्जिनक
भएलग ै आ नो फे सबुकमा राख्दै अकीर् एक सद यले यो लोगोले नेपालको “आ मा” लाई
पूणर् पले प्रितिबि बत गरे को र भ्रमण वषर्को “जीवन भिरमा पाइने अलौिकक अनुभवको
लािग नेपाल” भ ने नारालाई साँचो अथर्मा प्रितिनिध व गरे को बताइन् ।
तर सिमितका सद यह ले सोचे िवपरीत सावर् ज िनक गनेर् िबि कै सामािजक
स जालह मा लोगोबारे िविभ न अस तुि का प्रितिक्रयाह आउन शु भयो । फे सबुकमा
आएका प्रितिक्रया हेदार् सगरमाथालाई माछापु छ्रे सँग राखेकोमा अस तुि देिख यो ।
यसम ये एउटा प्रितिक्रया य तो िथयो, “सगरमाथा हाम्रो पिरचय हो । आफै एक्लै उिभनु
प य , माछापु छ्रे सँग होइन ।” य तै, सगरमाथाको प्रमुखतालाई नजरअ दाज गिरएको
आवाज पिन फे सबुक मा देि ख यो । एकजनाले ले खे, “माछापु छ्रे र सगरमाथा गलत
थानमा रािखएको छ । भौगोिलक पले हेनेर् हो भने नेपालका िहमालह उ रतफर् पूवर्
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पि म फै िलएका छन् । सगरमाथा नेपालको पूवर्मा पछर् भने माछापु छ्रे यसभ दा पि म,
यसैले सगरमाथा अगािड हुनुपदर् यो ।” पयर्टनम त्रीको पो टमा आएका प्रितिक्रयाह को
मु ख् य सु झ ाव के िथयो भने ने प ालको प्रवद्धर् न मू ल क लोगोले िहमाल, बु द्ध , जं ग ल र
व यज तु, सं कृ ित सबै समेट्नु पदर् यो । के ही प्रारि भक प्रितिक्रयालाई समेटेर पिरमािजर्त
लोगोलाई अि तम प िदइयो ।
सहभागीह ले सगरमाथाको के द्रीयतालाई जोड िदएका िथए । एक सहभागी (स१२)
ले पयर् ट नम त्री पोखराका भएकाले उनले आ नो राजनीितक वाथर् म ा माछापु छ्रे ल ाई
लोगोमा थान िदएको भ ने िवचार यक्त गरे । उनीह का प्रितिक्रयाको सार के िथयो
भने सगरमाथा ने प ाललाई अ तरार् ि ट्रय जगतमा िचनाउने सबै भ दा प्रमुख प्रतीक हो र
नेपालमा यसको आिथर्क, सामािजक र सां कृ ितक सबै िकिसमको मह व छ । यो पवर्तीय
पयर्टनको मे द ड त हुँदै हो, यो नेपाली राि ट्रयता तथा राि ट्रय पिहचान दुवैको द्योतक
समेत हो । यसबाट सगरमाथाको नेपाली राि ट्रय चिरत्र र िचनारीमा उ च थान रहेको
प हु छ । यसो हुँदाहुँदै पयर्टनमा सगरमाथाको प्रयोगमा सबैको िनिवर्रोध वीकृ ित छ
भ ने होइन । ने पाललाई िचनाउन पवर्तीय िब बह अ यिधक पमा प्रयोग भएको र
यसले नेपाली सं कृ ितको अ य पिर यलाई बेवा ता गरे को भ ने राजनीितक मूलधारको
आरोप यस अ ययनका सहभागी (स८) ले पिन अिभ यक्त गरे का िथए, “यो लोगो त
सा ै भएन । नेपालको अनेकतामा एकताको मूल ममर्लाई िबसेर्र कसरी प्रवद्धर् न हु छ ।
मेरो तकर् लोगोले रा ट्रको एकताको धरातल र पिहचानको गिहराइ दुवैलाई आ मसात्
गरे को हुनुपछर् भ ने हो ।”
यद्यिप, के ही सहभागीले सगरमाथालाई पवर्तीय पिहचानभ दा अलग राखेर हेरेको पिन
पाइयो । ज तै, एक सहभागी (स७) ले भने :
मलाई यो लोगो पटक्कै मन परे न । यसमा नेपालको िव स पदा सूचीमा सूचीकृ त एउटै
स पदा पिन देिख न । अिल अिल सं कृ ित छ, पर परा छ तर काठमाडौ ँ खा डोको मात्र ।
यसलाई हेदार् नेपाललाई काठमाडौ ँ खा डोको स यताको अपिरहायर्तालाई पुन थार्िपत
गराउन रिचएको प्रप च ज तो लाग्यो मलाई । माछापु छ्रे सँग राखेर सगरमाथाको पिन
अवमू यन गरे को छ । नेपालको प्रमुख एवं अिद्वतीय िचनारी ज तै बौद्ध तुप, मठमि दर,
दरबार क्षेत्र, लुि बनी िव स पदा पिन देिखनु प य ।

सहभागीह ले सगरमाथाको अपिरहायर्तालाई जोड िदनु पुरानो एकल सं कृ ितकै िनर तरता
हो । यस िकिसमको “संज्ञाना मक द्वैधता” नेपाली राि ट्रयताको अिभ यिक्तमा पिहलो होइन ।
महजर्न (सन् २०१२) को अ ययनले नेपालका जनजाित संगठनह एकल सां कृ ितक
पिहचानको िवरोधी हुँदाहुँदै पिन भारतीय िरयािलटी शोका िवजेता प्रशा त तामाङको
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हकमा भने एकल सां कृ ितक पिहचानको मानक रहने पवर्तीय राि ट्रयताको नै िहमायती
भएर उनलाई प्रितयोिगता िजताउन लागेका िथए भ ने देखाएको छ ।
के ही सहभागीह ले यस लोगोमा नेपालको जीव त जातीय र भौगोिलक िविवधता
कतै दे ि खँ दै न भ ने िवचार प्रकट गरे । तर अिधकां श को सं के त लोगोमा लु ि बनीको
अनुपि थिततफर् िथयो । एक सहभागी (स१३) ले भने :
यसले बुद्धको बारे मा के ही भ दैन…बुद्ध संसारकै सबभ दा ठूला प्रितमूितर् हुन् । उनी यहाँ
ज मनु भनेको हाम्रो लािग गवर्को िवषय हो । अिहले भारतले बुद्ध उतै ज मेका हुन् भनेर
प्रचारबाजी गिरराखेको स दभर्मा नेपाल भ्रमण वषर्को लोगोमा लुि बनी राख्न सके को
भए यसले भारतद्वारा िसजर्ना गिरएको भ्रम िचनर् सहयोग हु यो ।

य तै, धारणा अकार् एक सहभागी (स७) ले राखे :
हामीले त लु ि बनीलाई राि ट्रय मारक भने र घोषणा गनर्ु प नेर् झन् । सबै ने प ालीले
सगरमाथा जान भौगोिलक पमा क छ, तर लुि बनी त सबै नेपाली जान िम दछ ।
यसले बुद्धको शाि त, मेलिमलाप र सह अि त वको स देश िद छ । वतर्मान नेपालको
राजनीितक पिरवेशमा यो अझ सा दिभर्क छ । लोगो माफर् त िव शाि तको स देश िदने
एउटा अवसर हामीले गुमायौ ँ ।

सहभागीह ले लोगोमा लुि बनीको अनुपि थितलाई कोट्याउनु मह वपूणर् छ । पिछ ला
के ही वषर्मा लुि बनीले नेपाली राि ट्रयताको छलफलमा उ लेख्य थान पाउन थालेको छ ।
मुख्य पले मधेसले राि ट्रय क पनामा पाएको वीकृ ितसँगै लुि बनीको नेपाल िभत्रैको
भूराजनीितमा पिन पिरवतर्न आएको छ । लुि बनीलाई पयर्टनमा अझ सशक्त पमा थािपत
गिरनुपनेर् माग हुन था नुले मधेसलाई भारतीय सां कृ ितक पिरिधिभत्र राखेर हेनेर् पुरानो
राि ट्रय ि कोणको क्रिमक ास भएको र नेपाली पर परागत मानिसकतामा नेपालको
पुनःसीमांकन भएको मा न सिक छ । हजबन (सन् २००४) का अनुसार िव यापीकरणको
मा यता िवपरीत यस िकिसमको “पु न ःसीमां क न” ले भौगोिलक थानको िमथक र
असुरक्षालाई अिधलेखन गरी यसको भूराजनीितक पुन यार्ख्या गदर्छ । लुि बनी प्रितको
पिछ लो भाव यसैको प्रितफल हो ।
लुि बनीले नेपालीह को राि ट्रय “क पना” मा थान िलए यता पयर्टन क्षेत्रले पिन
आफू लाई रा ट्रवादी देख ाउन लुि बनीलाई प्रयोग गदैर् आएको छ । सोही अनु प सन्
२०१२ मा लुि बनी भ्रमण वषर् मनाइयो । यस प ात् पयर् ट न मे ल ाह मा लुि बनीको
उपि थित ा ै बढेको छ । अिधकांश पयर्टन मेलामा बुद्ध नेपालमा ज मेका हुन् भ ने
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राजनीितक िकिसमको नारालाई अग्रपंिक्तमा प्रदशर्न गिर छ । तर नेपाल पयर्टन बोडर् ले
उ पादन गरे का प्रवद्धर् न मूलक सामग्री, वेबसाइट, सीडीरोम आिदमा लुि बनी कमै मात्र
समेिटएको पाइ छ । वा तवमा पयर्टक आगमनको संख्या हेनेर् हो भने नेपालमा सबभ दा
बढी भ्रमण गिरने ग त यमा लुि बनी एक न बरमा पदर्छ । सन् २०१७ को नेपाल पयर्टन
त यांक अनुसार लुि बनीमा किरब १५ लाख पयर्टकले भ्रमण गदर्छन् जसम ये १ लाख
४५ हजार ७९६ िवदेशी पयर्टक हुन्, जुन सगरमाथा आउने ४५ हजार ११२ पयर्टकभ दा
तीन गुणा बढी हो । लुि बनी आउने पयर्टकको संख्या अ नपूणर् क्षेत्र घु न आउनेभ दा पिन
बढी छ । यित हुँदाहुँदै पिन लुि बनीले आ नो योगदान अनु पको प्राथिमकता लुि बनी
गु योजना बाहेकका पयर्टनका योजनामा पाएको छै न । मेलाह मा लुि बनीको उपयोग
पयर्टन प्रवद्धर्नभ दा पिन राि ट्रयता प्रदशर्नको जनआकांक्षा अनु प हो भ ने पुि गदर्छ ।

पयर्टनमा “राि ट्रय” बहसको प्रितिब ब
पयर् ट न उद्योगमा वष को अनु भ वबाट दीिक्षत सहभागीह बाट पयर् ट न प्रवद्धर् न मू ल क
सामग्री र लोगोमा िसंगो नेपालको ति बर खो नु अ वाभािवक र बजारशा को सामा य
िसद्धा तसँग मेल नखाएको ज तो देिख छ । प्रवद्धर्न भनेको िबक्ने कुरा पो देखाउने हो सबै
कुरा समेट्न त अिलक स भव नहोला भ ने अिभ यिक्तसँग अिधकांश सहभागीले आ नो
असहमित जनाए । उनीह का अनुसार लुि बनीमा आउने पयर्टकको संख्या बढ्दैछ तर
पयर्टक के का लािग नेपाल आउँ छन् भ ने कुरा राि ट्रय पयर्टन िनकायलाई थाहा नै छै न ।
ने प ालको पिरवितर् त राजनीितक स दभर् र िवद्यमान पयर् ट कीय सं ख् यालाई आधार मानी
नेपालको पयर्टनलाई नयाँ तवरबाट प्र तुत गिरनुपनेर् र नयाँ ग त य थलह ले पिन थान
पाउनुपनेर् िजिकर उनीह गरे । एक सहभागी (स५) का अनुसार :
हामीले िवगतमा जे गिरयो यही गदैर् जाने होइन । पयर् ट नको प्रितफल सबै ले पाउने
गरी िविवधीकरण गदैर् जानु पदर्छ । पयर्टकह कै पिन प्रकारमा फरक आइसके को छ ।
बढीभ दा बढी ने प ालीह अब देश िभत्र घु न थािलसके । बोडर् ले पिन “पिहले देश
अिन िवदेश” भनेर आ तिरक पयर्टनलाई बढावा िदन थालेको छ । नयाँ नयाँ थानह
ग त यको पमा िवकिसत भइसके । तर हाम्रो प्रवद्धर्नमा प्रयोग हुने नेपालको ति बर
अिहले पिन पुरानै छ ।

पिछ लो राजनीितक पिरवतर्नले नेपाललाई के क ता िच र प्रतीकले प्र तुत गनेर् भ ने
बारे म ा एक िकिसमको बहसको थालनी गरे क ो छ जसको एउटा उदाहरण राजत त्रको
समाि पिछ नेपाली नोटमा के को ति बर राख्ने भ ने िववादलाई िलन सिक छ । यस बेला
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अनेकौ ँ बहस र छलफलपिछ सगरमाथाको ति बरलाई नोटमा राख्ने सहमित बनेको िथयो ।
नेपालमा समावेिशताको मुख्य छलफल प्रशासन र राजनीितमा कसरी सबैको प्रितिनिध व
गनर् सिक छ भ नेमा मात्रै के ि द्रत छ । रा ट्रको समग्र ति बरमा प्राकृ ितक ोत एवं थानीय
र क्षेत्रीय स पदाह ले पिन आ नो अनुहार देख्न पाउनु पदर्छ भ ने पिन समावेिशताको
मु ा हुनुपनेर् हो । यस मु ाको मह व पयर्टकीय क्षेत्रमा अझ धेरै हु छ ।
यस अ ययनले पयर्टन क्षेत्रका सरोकारवालाह राि ट्रय मु ाबाट अलग रहेका हुँदैनन्
र उनीह पिन राि ट्रय बहसकै अं ग का पमा रहेक ा हु छन् भ ने देख ाएको छ । एक
सहभागी (स११) ले भने :
ने प ाल एक बहु ज ातीय रा ट्र हो । यहाँ स पदाकै मामलामा पिन धे रै िविवधता छ ।
अनेकौ ँ सं कृ ित छन् । तपाईलें यो लोगो हेनर्ु भयो भने यसमा पर परागत पमा प्रयोग
हुँदैआ एको ने प ालको आख्यान देख् नु हु ने छ । यो भने क ो ने प ाल एक पवर् त ीय मुलुक
हो भ ने । नेपालको पयर्टनले ५० प्रितशतभ दा बढी बसोबास रहेको तराई मधेसलाई
िच दैन, यहाँको सं कृ ित देख्दैन ।
एउटा अच म त के छ भने िव स पदा सूचीमा सूचीकृ त स पदा मात्र स पदा
अ को के ही मू य नै छै न । यो एउटा भ्रम हो जसलाई पयर्टनलाई नेतृ व गिररहेकाह ले
बु न ज री छ । आज जुन द्व द्व छ िन, सीमा तीकृ तह ले रा यमा आ नो अनुह ार
देखेनन् भ ने, खासमा यो अनुहार उनीह ले रा ट्रमा पिन खोजेका हुन् । यो कुनै िदन
छुट्टै प्रकारले अिभ यक्त हुने नै छ ।

सहभागीह को अपेक्षा नेपालको पयर्टकीय ति बर अब क्रमश: बदिलँदै जानुपछर् भ ने
पाइयो । िवगत ४०–५० वषर्मा भएको भौितक पूवार्धार र पयर्टकीय सेवाह कै िव तारको
आधारमा पिन नयाँ ग त य र थानह ले ठाउँ पाउनुपनेर् हो । हालै आएर सरकारी तरबाट
थानीय पयर्टन प्रयासह लाई प्रो साहन गनेर् कायर्को शु आत त भएको छ तर यस अनु प
काठमाडौकँ ा नेवारह को सां कृ ितक झाँकी र िहमालय शृंखला बाहेक अ य थानका
पयर् टकीय वैिश ् यलाई प्रवद्धर् न मूलक सामग्रीमा थान अझै पिन िदइँदैन । सावर्जिनक
सेवामा कायर्रत एक सहभागी (स१) का अनुसार :
अिहले नेपालको पिरि थित बदिलएको छ । नयाँ संिवधानले रा यको पुनसरचना गदैर्
संघीय गणत त्र थािपत गरे को छ । यस ि थितमा हामीले पिन आफूलाई पिर कृ त गदैर्
हाम्रो प्राथिमकता र गितिविधह लाई समावेशी नेपालको सोच अनु प ढा नुपनेर् भएकोमा
हामी अझै सचेत हुने प्रिक्रयामै छौ ँ ।
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उनी ज तै अकार् एक सहभागी (स६) भ छन्, “गणत त्रको थापनासँगै समावेशीकरण र
जातीय पिहचानको मु ा प्रमुख बनेको छ । र हामीले यस आव यकतालाई कसरी स बोधन
गनर् सक्छौ ँ हेिररहेको छौ ँ ।”
सावर्जिनक सेवामा रहेका यी दुवै सहभागीको भनाइले पिरवतर्नलाई आ मसात् गरे
पिन पिरवतर्नको भावनालाई वा तिवक अ यासमा याउन जाग क नभएको देखाउँ छ ।
तर िढलो चाँडो नेपालको समावेशी चिरत्रलाई आ नो कायर्शैली र प्राथिमकतामा पानर्ुपछर्
भ ने महसुस भएको सहभागीह ले जनाए ।
अकार् सहभागी (स६) ले भने :
प्रादे ि शक रा यह को सरकार बने सँ गै ि थित बदिलन थाले क ो छ । सबै प्रादे ि शक
सरकारह ले पयर्टनलाई उ च प्राथिमकतामा राख्दै आिथर्क वृिद्धको एक प्रमुख क्षेत्र
मानेका छन् । एक िकिसमले ती सरकारह बीच कसले बढी पयर्टनमा लगानी गनेर् भ ने
प्रित पधार् कागजमै भए पिन शु भएको छ । प्रदेशह नयाँ भएकोले अझै के ही समय त
लाग्ला तर ितनले पयर्टन क्षेत्रमा आ नो ब्राि डङ पिन गनर्ु त पदर्छ । यसले पयर्टन बोडर्लाई
पिन नेपाललाई अ तरार्ि ट्रय म चमा प्र तुत गनेर् तिरका पिरवतर्न गनर् बा य पानेर्छ ।

मािथका सबै सहभागीले पयर् ट नले ने प ाली छिव प्र तु त गदार् प्रादे ि शक र भौगोिलक
िविवधतालाई आ मसात् गदैर् जानुपछर् भ नुले यवसायीह ले भिव यमा पयर्टनले देखाउने
नेपालको ति बर क तो अपेक्षा गरे का छन् भ नेतफर् संकेत गदर्छ ।
सैद्धाि तक पमा समावेिशता राम्रो सुिनए तापिन पयर्टन बजारशा को ि मा यसले
पयर्टन प्रवद्धर्नलाई चुनौतीपूणर् बनाउन सक्छ भ ने प्र उठ्न सक्छ । सबै थानलाई उि
नै भाउ िदने कायर्ले नेपालको िव पयर्टन बजारमा एक िविश ग त य थलको पमा
थािपत छिवलाई सुिनि त गनर् र नेपाल एक “अिद्वतीय,” “फरक” वा “रह यमयी” भ ने
कुरा आ त पानर् गा ो पनर् सक्छ िक भ ने प्र पिन उठ्छ ।
समाजशा ी जन अरी (सन् २००२) का अनुसार पयर्टकले ग त यमा कुनै पिन य
“उ सुकता पूवर्क घोि लएर चासोको साथ हेनेर् गदर्छन्” जुन उनीह ले आ नो िनयिमत
जीवनमा गदैर्नन् । उनका अनुसार य तो व तु वा चासो पिरवतर्नशील हु छ र कुनै एक
ऐितहािसक समयमा यसलाई गैरपयर्टकीय चेतनाले पिरवतर्न गराइरहेको हु छ । अथार्त्
पयर् ट कीय उपभोग्य व तु यस थानको सामािजक, सां कृ ितक र ऐितहािसक स दभर्
अनुसार पिरवतर्न भइराखेको हु छ । यसैले नेपालले पयर्टकलाई पेश गनेर् व तु वा सेवा
सधै ँ एउटै हुनुपछर् भ ने होइन । दो ो कुरा, नयाँ पयर्टकीय व तु पिन पिरवतर्नशील हु छन् ।
एउटा िसद्धा त के छ भने कुनै पिन व तुलाई आफू पयर्टकीय िनगरानी वा आकषर्णमा छु
भ ने थाहा छ भने य तो व तुको यवहारमा पिरवतर्न आउँ छ र यसको “पयर्टकीकरण”
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हुँदै जा छ जसले गदार् य तो व तु आफै “िविश ” हु न था छ । मूल कु रा पयर् ट कीय
आकषर् ण ले आफू लाई “वा तिवक वा असली” देख ाउन सक्नु पदर्छ ( याक्कनल सन्
१९९९) । पयर्टन ग त यले आफूलाई प्रित पधार् मक र सफल बनाइराख्न िनर तर पमा
पिर कृ त गदैर् जानुपदर्छ र आ नो “असलीपन” मा पयर्टकको िव ास िजितराख्नु पछर् ।
तथािप, पयर्टनको चाहना वदेशी तथा िवदेशी पयर्टकह मा समान नरहन सक्दछ ।
िवदेशी पयर्टकह को चाहना वदेशी पयर्टकको भ दा िवपरीत पिन हुन सक्दछ । वदेशी
पयर्टकह आफूभ दा िभ न तथा पृथक समाज, जाित वा सं कृ ितको अवलोकन गनर्भ दा
पिन आफू ज तै समान र आ नो जाित, धमर्, सं कृ ितसँग स बद्ध थलह को भ्रमणमा
बढी िच राख्न सक्दछन् । नेपालमा अिधकांश अ तिरक पयर्टनको प्रमुख उ प्रेरणा समान
सां कृ ितक वा भािषक सामी यको आधारमै हुने गदर्छ । य तो भ्रमणले अ प्रितको ज्ञान
सु ढ हु छ साथै यसले आफू वयंको पिहचान र संसारमा हामी को हौ ँ भ ने आ मसमीक्षा
पिन गराइराखेको हु छ । यसरी पयर्टनले ए डसर्न (सन् १९९१) ले भने ज तो एक अकार्मा
का पिनक भाइचारा अिभवृिद्ध गदर्छ । साथसाथै उनीह ले रा ट्र सँगको आ नो स ब धलाई
पिन नजािनँदो िकिसमले पिरभािषत गिरराखेका हु छन् ।
तसथर्, नेपाल पयर्टन बोडर्ले आगामी िदनमा आ तिरक पयर्टन प्रवद्धर्नमा अझ बढी जोड
िदँदै थानीय पयर्टन आकषर्ण र उपजलाई अिघ सानर् सके मा पयर्टनमा समावेिशताको मु ा
के ही स बोधन हुनेछ । यसो गदार् बजारशा को िसद्धा त अनु प अ तरार्ि ट्रय प्रवद्धर्नमा उ च
अ तरार्ि ट्रय अपील भएका आकषर्णलाई प्रमुख पमा प्र तुत गनर् स झौता गनर्ु पिन पदैर्न ।

अ तमा,
यस ले खले ने पालमा पयर् टन र राि ट्रयताको अ तरसंवादका आयाम र पिछ लो समय
पयर्टनमा प्र तुत हुने नेपाली िचनारीलाई स बद्ध सरोकारवालाह ले कसरी अ यार्एका
गनर् र संसारमा नेपाली
छन् भ ने चचार् ग¥ यो । नेपाललाई बािहरी दिु नयाँ सामु उदघाटन
्
पिहचानलाई िविश ीकृ त पमा थािपत गराउन पयर्टनले अहम् भूिमका खेलेको छ ।
यसमा मुख्य पमा िहमालय शृंखला तथा यसको विरपिरका सां कृ ितक धरोहरह को
मुख्य योगदान र ो । नेपाललाई एक छुट्टै तर िविश सं कृ ित भएको “िहमाली शांिग्रला”
को पमा िचित्रत गदार् यसको राजनीितक लाभ राजसं थाले प्रा ग¥ यो जसले नेपाली
समाजमा राजसं था अपिरहायर् छ भ ने स देश प्रवाह ग¥ यो । तर यस िकिसमको ति बरले
भौगोिलक र क्षे त्र ीय पूव ार् ग्र हलाई प्रवद्धर् न गदैर् ने प ाली राि ट्रयताको दायरालाई सीिमत
पारे र राख्यो । यो लेखले िवगतको एकल पिहचान भएको पुरानै राि ट्रय चिरत्रको िचत्रण
अबको पयर्टनले गनर् नहुने र समावेशी राि ट्रयता झ काउने दािय व बहन गनर्ुपनेर् िवचारले
प्राथिमकता पाउन थालेको देखाएको छ ।
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यस अ ययनमा समािव सहभागीह ले नेपाल भ्रमण वषर्को लािग तयार गिरएको
लोगोमा प्रितिक्रया िदँ दै पयर् ट नमा ने प ाली राि ट्रय प्रतीक सगरमाथा र लु ि बनीको
अपिरहायर्तालाई दयंगम गदैर् यी स पदाह को अझ बढी प्रयोग गनर्मा पिन जोड िदए ।
ने प ाली पयर् ट न अझै पिन िहमाली भौगोिलकता र सं कृ ितका प्रतीकह ले भिरएकोमा
सहभागीह ले अस तुि जनाए । िहमाली अवयवह को बाहु य रहेको छिवले नेपालबारे
एकतफीर् सूचना त िद छ नै, यसले पयर्टन िवकासको प्राथिमकतामा क्षेत्रगत वा जाितगत
पूवार्ग्रहलाई पिन बढावा िद छ । मुलुकको समावेशी राि ट्रय पिहचानलाई अंगीकार गरे को
अनुभूित राि ट्रय स पदा र ोतह ले पिन पाउन सक्नु पदर्छ । तर पयर्टनमा स पूणर् यान
िहमाल र पवर्तीय पयर्टनले िलएकाले अ य थान र िवषयह ओझेलमा परे का छन् ।
ने पाललाई िहमालय र यसका वरपरका पवर्तीय पिहचानले िचनाउनुमा के ही हदस म
यापािरक आव यकता त िथयो होला तर यसो गदार् नेपालको वा तिवक राि ट्रय चिरत्र
क तो हो भ ने नै स चार गनर् निम ने होइन । नेपाली राि ट्रयता र राि ट्रय पिहचानको
एकल पवर्तीय सं कृ ित हुनु ऐितहािसक पमै अपूणर् र िवभेदकारी िथयो भ ने कुरा पिछ ला
वषर् म ा छताछु ल भइसके को छ । अझै पिन ने प ाली पयर् ट न सं र चना र सू च ना मू ल क
सामग्रीह ले नेपाललाई पुरानै ढाँचामा िचित्रत गिरराख्नु भनेको पयर्टनले पिरवतर्नलाई
आ मसात् नगनर्ु हो ।
पयर्टन भ्रमण वषर् सन् २०२० मा हुने छलफल तथा िवमशर्मा सीमा तीकृ त समूह, जात
जाित र ोतसाधनले रा ट्रको ति बरमा आ नो अनुहार देख्न सक्ने खालको पयर्टनको
िवकासले प्राथिमकता पाउन सक्नु पदर्छ । िविभ न मारक, ऐितहािसक थल, पर परागत
समाजको चालचलन, रीितिरवाज, िश पकला ज ता स पदाले पिहचानको िनर तरता
सुिनि त गदर्छ, तर कुन स पदाले राि ट्रयभाव र साझापन दशार्उँछ भ नेमा पूवार्ग्रह सबैसँग
हु न सक्छ । आउने िदनमा य तो पूव ार् ग्र ह स याउँ दै पयर् ट नले ने प ालको “छद्म” नभई
वा तिवक समावेशी राि ट्रयता सिहतको ति बर दुिनयाँ सामु प कन कसरी अिघ बढ्न
उिचत हु छ भ ने िदशामा थप अ ययन अनुस धान आव यक छ ।

ध यवाद
यो अ ययन क्रममा सहभागी भई आ ना िवचार प्र तुत गनेर्ह तथा लेखको म यौदा उपर
िट पणी गनेर् समीक्षकह लाई ध यवाद िदन चाह छु ।
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