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पोखरा महानगरपालिका 

आ. व. २०७९/०८० को वालषिक नीलि िथा कायिक्रम 

 

आदरणीय नगर सभासदज्यूहरु, 

१. पययटकीय शहर पोखरा महानगरपालिकाको नवलनवायलचत नगरप्रमखुको रुपमा महानगरको एघारौं नगरसभामा 

अलथयक वषय २०७९/०८० को वालषयक नीलत तथा काययक्रम प्रस्ततु गनय पाईँदा हषायनभुलूत गरेको छु ।  

२. संघीय िोकतालरिक गणतरि घोषणा पश्चात समयमा नै लनवायचन सम्परन भएको र  दोस्रो काययकािका िालग 

लनवायचन सम्परन भइ हामी जनप्रलतलनलधिे पदबहािी गररसकेका छौं । यसिे िोकतरिको जग मजबतु भएको र 

जनप्रलतलनलधबाट जनऄपेक्षा परूा गने ऄवसर प्राप्त भएको छ । िोकतरिको सरुदर पक्षका रुपमा रहकेो अवलधक 

लनवायचनिाइ  समयमा नै सम्परन गने काययका िालग नेपाि सरकार र लनवायचन अयोगप्रलत हालदयक अभार व्यक्त 

गदयछु । हामीिाइ जनऄलभमतबाट सेवा प्रदान गने ऄभतूपवूय ऄवसर प्रदान गने सम्पणुय मतदाताहरुिाइ लवशषे 

नमन गदयछु । पोखरेिी नागररकिे समु्पन ुभएको ऐलतहालसक ऄवसरिाइ कुनै पलन बाहनामा खरे नफाल्ने 

प्रलतवद्धता सलहत यहाँहरुको साथ र सहयोगको ऄपेक्षा गदयछु ।  

३. संघीयतापलछको पलहिो स्थानीय तह लनवायलचत जनप्रलतलनलधिे गरेको काययबाट केही अशा र ऄवसर लसजयना 

भएका छन ्। यद्यलप हामी िक्ष्यबाट धेरै टाढा छौं । लनवायलचत जनप्रलनलधिे समग्रमा प्रलतलनलधत्व गनय सक्छन ्। 

यद्यलप सरुदर,  समरुनत र व्यवलस्थत पोखरा लनमायण सबै पक्षको सहभालगताबाट माि सम्भव छ । हामी लनवायलचत 

प्रलतलनलध सबै पोखरेिी नागररकका साझा प्रलतलनलध हौं । यसथय दिगत स्वाथयबाट मालथ ईठी समरुनलतका िालग 

साझा धारणा बनाइ ऄगालड बढ्न ुअजको अवश्यकता हो । 

४. दशेको सबैभरदा ठूिो महानगरपालिका पोखरा लवलवधतापणूय छ । ग्रामीण पहाडी के्षि , ऄधय शहरी क्षेि र शहरी 

के्षि सलहत तीनथरीको भौगोलिक ऄवलस्थलत छ । अलथयक तथा मानवीय लवकासका पररसचूकहरु समते लवषम 

छन ्। यसथय अगामी लदनमा हाम्रा प्राथलमकता र नीलत काययक्रम लयनै सचूकिाइ ईच्च लवरदमूा परु ्याईन केलरित 

गरी स्रोत र साधनको बाँडफाँड गनुयपने दलेखरछ । 

५. सरकारको ईपलस्थलत नागररकिाइ प्रवाह गने सेवाबाट ऄनभुतू हुरछ । सशुासन र लवकास प्रलक्रयामा स्थानीय 

सरकारप्रलत नागररकिे लवश्वास गने अधारशीिा तयार गनुय पने भएको छ । मिु समस्याको जरो पलहल्याइ 

तदनरुुप नीलत काययक्रम तय गद ैजनमखुी सेवा प्रदान गने र लवकासिाइ िुत रुपमा ऄगालड बढाईन अगामी पाँच 

वषय िागी पने लवश्वास लदिाईन चाहरछु । 

६. बतयमान ऄवस्थाको समीक्षा गरररहदँा पोखरा महानगरपालिकाको सवके्षण ऄनसुार ग्रस म्यलुनलसपि प्रोडक्ट 

(GMP) १ खवय १० ऄवय ५४ करोड रहने ऄनमुान छ । जस ऄनसुार प्रलतव्यलक्त औसत अय १६०५ ऄमरेरकन 

डिर रहकेो छ । GMP मा व्यावसालयक क्षेिको योगदान ५७ प्रलतशत कृलष तथा पशपुािन के्षिको ११ प्रलतशत 
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र १४ प्रलतशत बाँकी ऄरय क्षेिको योगदान रहकेो छ । हाि २८२१५ वटा व्यावसालयक एकाआ माफय त 

१,०४,४६९ रोजगारी प्रदान गररएको छ ।  

७. लवत्तीय पहुचँका अधारमा पोखरामा लवलभरन बैङ्कका ३२१ शाखा , ७  शाखा रलहत सेवा केरि र २६४ एलटएम 

वथु एव ं३४१ वटा सहकारी संस्थाहरु सञ्चािनमा छन ्।  

८. सामालजक लवकास सचूक ऄनसुार अलथयक गलतलवलधमा मलहिाको प्रलतलनलधत्व २६ % माि रहकेो छ । १८ वषय 

भरदा कम ईमरेमा लववाह गने मलहिाको संख्या ३१.७% रहकेो दलेखरछ । 

९. पोखरामा वालषयक शहरीकरण वलृद्धदर ५ %  रहकेो छ । कुि १ ,५३५ लक . लम. सडक सञ्जािमा रहकेोमा ४१ % 

कािोपिे  र ७ प्रलतशत कंलक्रट सडक रहकेो छ ।  

१०. महानगरपालिकाको कुि के्षिफिमा ४२ % वन के्षििे ढाकेको छ । सामदुालयक वन समहुहरु ३७६ समते कुि 

४५० वन समहु रहकेा छन ्। 

११. फेवाताि िगायत १० वटै ताि संरक्षण र सौरदययकरणका िालग संभाव्यता ऄध्ययन प्रलतवदेन तयार भएको छ ।  

१२. संस्थागत लवकासका िालग नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सवके्षण गरी कायायरवयनमा ल्याआएको छ । संस्थागत 

क्षमता कायययोजना तजुयमा भएको छ । यसका ऄलतररक्त काययसम्पादन सहजताका िालग घरनक्सा आजाजत , 

पलञ्जकरण, राजश्व जस्ता सेवाका िालग सफ्टवयेर प्रणािी जडान गररएको छ ।     

१३. नेपािको संलवधान , लदगो लवकास िक्ष्य , पररौं अवलधक योजना , नेपाििे  ऄरतररालरिय स्तरमा गरेका 

प्रलतवद्दता, गण्डकी प्रदशे सरकारको अगामी अ .व. को नीलत तथा काययक्रम र बजटे , पोखरा 

महानगरपालिकाको दीघयकालिन सोच , प्रथम लिवषीय योजना तथा लवगत अ .व. मा अरम्भ गररएका 

लवकासका काययिाइ लनररतरता लदइ व्यवलस्थत लवकास कायय ऄगालड बढाईने नीलत लिआनेछ ।  

१४. "समरुनत पययटकीय पोखरा "को लवकासको प्रस्थान लवरदकुो रुपमा अगामी वषयको नीलत तथा काययक्रमका 

मागयलनदशेक लसद्दारत दहेाय बमोलजम हुनेछन ्। 

१) दीगो ,पयायवरणमिैी, योजनाबद्ध र हररत शहरी लवकास 

२) ईत्थानशीि पययटकीय पवूायधार लवकास लनमायण 

३) सामालजक रयायपणूय, समावशेी तथा समतामिुक समाजको लनमायण 

४) गणुस्तरीय र प्रलतस्पधी मानवस्रोत लवकास  

५) लवलभरन तहका सरकार र लनजी क्षेिसँगको समरवय, साझदेारी र सहकायय 

६) सशुासन, सदाचार र पारदशी सेवा  प्रवाह 

७) प्रलवलधमिैी, सचूना तथा ज्ञानमा अधाररत व्यवस्थापन 
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अव म पोखरा महानगरपालिकािे आगामी आलथिक वषिका िालग िय गरेका के्षत्रगि नीलिहरु प्रस्िुि गने 

अनुमलि चाहन्छु । 

कृलष िथा लसचाई ं

१५. "कृलष उत्पादनमा वृलधिः महानगरको समृलध"  ऄवधारणा ऄनसुार कृलषके्षिको अधलुनकीकरण गद ैईत्पादन 

तथा ईत्पादकत्व वलृद्ध गररनेछ ।  

१६. समग्र पोखराको अयात पररमाणको ऄध्ययन गरी ५ वषय लभि कलम्तमा दधु , फिफूि , तरकारी , माछा मासकुो 

अयात प्रलतस्थापनमा जोड लदआनेछ ।   

१७. नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार र लनजी के्षि समतेको सहकाययमा कृलष पवूायधार जस्तैः कष्टम हायररङ केरि , लचस्यान 

केरि, प्रशोधन केरि तथा प्राङ्गाररक मि ईत्पादन कारखानाको लवकास र व्यवस्थापन कायय ऄलघ बढाआनेछ । 

१८. ऄध्ययन, ऄनसुरधान र प्रमाणका अधारमा रैथाने कृलष ईपजको संरक्षण , सम्वधयन र व्यावसायीकरण गररनेछ  । 

सामलुहक र सहकारी खतेी प्रणािीको प्रवद्धयन र प्रोत्साहन गनय भण्डारण स्थि एव ंकोल्डस्टोर लनमायण कायय 

क्रमश: शरुु गररनेछ । 

१९. लसचाइ ंसलुवधा नपगुकेा ग्रामीण र पहाडी के्षिमा प्रलवलधमा अधाररत लिफ्ट लसचाइ ंप्रणािी प्रवधयन गररनेछ । 

समथर भभुागमा रहकेा लसचाइ ं प्रणािीको संरक्षण गद ैकृलष ईत्पादकत्व बढाईन जमीनको दीगो ईपयोग 

गररनेछ। 

२०. महानगरपालिका के्षिका सम्पणूय प्राकृलतक पानीको स्रोत , मिु तथा महुानको एकीकृत प्रोफाआि तयार गररनेछ । 

पानी र लसचाइकंा स्रोतको संरक्षण , सदपुयोग र दीगो व्यवस्थापन गरी महानगरबासीिाइ स्वच्छ पानीको 

सलुनलश्चतता गररनेछ । 

२१. कृलष ईत्पादनको बजारीकरण , मलू्य श्ृंखिा र भण्डारण सहयोगका िालग बारीदेलख बजारसम्मिः गोठ देलख 

ओठसम्म ऄलभयान सञ्चािन गररनेछ । कृलष ईपज संकिन केरि र कृलष बजार माफय त स्थानीय कृलष ईपज 

लबक्री लबतरण सलुनलश्चत गररनेछ । कृलष ईपजको ईलचत मलू्य र बजार पहुचँको िालग कृलष उत्पादन 

व्यवस्थापन प्रणािी सञ्चािन गररनेछ ।  

२२. कृलष ईपज संकिनका िालग कृलष एम्बिेुरस व्यवस्था गरी लनयलमत संकिनको व्यवस्था लमिाआनेछ । मखु्य मखु्य 

कृलष ईपजको रयनुतम समथयन मलू्य ग्यारेरटी गरी कृलष ईत्पादनमा िगानी गने वातावरण लसजयना गररनेछ । 

२३. प्राकृलतक तथा ऄरय कारणिे बािीमा पगु्न सक्ने क्षलत रयनूीकरण गनय मौसम पवूायनमुान सचूना प्रणािीको 

व्यवस्था लमिाईनकुा साथै कृलष बीमामा जोड लदआनेछ । यसका ऄलतररक्त जिवाय ुऄनकूुिन खतेी प्रलवलधको 

प्रयोग तथा बािीमा हुने महामारीको पलहचान र लनयरिणमा सहयोग गररनेछ।  

२४. एक वडाः एक पशपुरछी तथा बािी ईत्पादन पकेट काययक्रम सञ्चािन गरी कृलष तथा पशपुरछीजरय ईत्पादनिाइ 

लवलशष्टीकरण गनय ऄध्ययन गरी कायायरवयन गररनेछ ।  
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२५. ईच्च मलू्यबािी प्रवद्धयन लवकास र लवस्तार गररनेछ । भलूम बैंक स्थापना गरी खतेी गने व्यलक्त वा संस्थािाइ  जग्गा 

सलुनलश्चत गररनेछ ।  

२६. कृलषयोग्य जलमनको ईत्पादकत्व बलृद्ध गनय लसंचाइ के्षिको लवस्तार ,ईत्पादन वलृद्धको अधार तयार गरी वष ैभरी 

लसचाइ सलुवधा लवस्तार गररनेछ ।  

२७. प्रभावकारी कृलष प्रसार , सचूना प्रलवलध र संचारका िालग प्रत्येक वडामा कृलष तथा पश ुसेवा प्रालवलधकको 

व्यवस्था लमिाआनेछ । कृषक बढाई नीलत लिइ सीप, तालिम, क्षमता र बीई पूँजीस्मको व्यवस्था गररनेछ । 

२८. गणुस्तरीय फिफूिका तथा तरकारी लवरुवा ईत्पादनका िालग सामदुालयक नसयरी स्थापनामा गने तथा मखु्य 

खाद्यारन बािी , िोपोरमखु रैथाने बािी , तरकारी , अि ुतथा घाँसको वीई ईत्पादन बलृद्ध गने नीलत लिआनेछ । 

साथै गणुस्तरीय तथा मलू्यावान फिफूिको लवरुवा लन :शलु्क लवतरणका माध्यमवाट नागररकको  स्वास््य तथा 

जीवनस्तरमा लवशषे सहयोग पयुायआने छ ।   

२९. माटो नै जीवन हो भरने त्यिाइ मध्येनजर गरी स्वस्थ माटो काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । गोठ सधुार , खोर सधुार 

र भकारो सधुारद्वारा गररने मिको ईत्पादन र जलैवक लवषादीमा ऄनदुान ईपिव्ध गराईने व्यवस्था लमिाआनेछ ।  

३०. प्रांगाररक ईत्पादन मापदण्ड लनमायण गद ैप्रमाणीकरण गररनेछ । यस्ता वस्तहुरुको ब्रालरडङ , प्याकेलजङ र 

बजारीकरणमा ऄनदुान लदने नीलत लिआनेछ ।  

पशुपन्छी 

३१. "पशु उत्पादनमा वृलधिः आलथिक उपाजिन सलहिको समृलध " हाँलसि गनय पशपुरछीपािन व्यवसाय प्रवद्धयन र 

सम्वद्धयनका िालग पश ुनश्ल सधुार , अहार व्यवस्थापन , ईत्पादनका अधारमा ऄनदुान , पश ुस्वास््य र पश ु

हाटबजार संचािन गररनेछ ।  

३२. पशपुरछीपािन तथा पशजुरय ईत्पादनका िालग लनजी के्षिसँगको साझदेारी र सहकाययमा पश ुवधशािा , स्वच्छ 

मासपुसि िगायतका व्यवलस्थत पवूायधार लनमायण कायय ऄगालड बढाइ गणुस्तरीयता र ईद्यमशीिता लवकास 

गररनेछ ।  

३३. "कृषकहरुको पह ुँच र पलहचानिः व्यावसालयक कृषकहरुको संरक्षण र सम्मान" केलरित काययक्रम सञ्चािन 

गररनेछ । कृषक वगीकरण गरी पररचय पि ईपिब्ध गराआनेछ र सोका अधारमा रयनूतम ऄनदुान ग्यारेरटी 

गररनेछ ।  

३४. छाडा पश ुलनयरिणका िालग मापदण्ड तयार गरी व्यवस्थापन गररनेछ । छाडा कुकुर लनयरिणका िालग घर पािवुा 

कुकुर दताय र भ्यालक्सनेसन काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

३५. प्रत्येक वडामा कृलष एव ंपश ुप्रालवलधक सेवा सलुनलश्चत गरी अधारभतु कृलष र पशसु्वास््य सेवामा नागररकको 

पहुचँ ऄलभवलृध्द गररनेछ । बाँझो जग्गामा फिफूि तथा परुप खतेी प्रवद्धयन गररनेछ ।  

रोजगार प्रवधिन  
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३६. रोजगारका िालग सहजीकरण , समरवय , सञ्जािीकरण , नवप्रवतयन र ऄनिाआन रोजगार बजार , स्वरोजगार , 

ईद्यमशीिता बढाईन मानव संशाधन लवकास केरिका रुपमा रोजगार बैंक स्थापना गररनेछ । 

३७. हरेक अ लथयक वषयको पलहिो ६ मलहनामा ३ ,००० रोजगारी थप गने योजनाका साथ प्िस टू तहको ऄध्ययन 

सकेका यस के्षिका यवुािाइ भाषा होटि म्यानेजमरेट मोबाआि ममयत कृलष स्रोत व्यलक्त , जलडवटुी संकिन , 

ब्यलुटलसयन, प्िलम्बङ , इिेलक्िलसयन , भटेेनरी , इम्रोआडरी , ह्यारडिमु , ग्रालफक्स लडजायन , वभेपेज लडजाआन , 

लभलडयो एलडलटङ , वटेर अलद जस्ता सीपसंग ैरोजगारी र ईद्यमशीिता लवकास गनय सक्षम पोखरा पररयोजना 

सञ्चािन गररनेछ ।  

३८. दक्ष जनशलक्तिाइ स्थानीय स्तरमा पररचािन गनय महानगर लवशषे स्वरोजगार काययक्रम संचािन गररनेछ।  

३९. पोखरा महानगरपालिकामा रोजगार सचूना केरिको स्थापना गरी स्थानीय , रालरिय , वदैलेशक तथा लनजी क्षेि सँग 

सञ्जािीकरण गरी मागसँग अवद्ध गररनेछ । 

४०. रयनुतम रोजगारीको प्रत्याभलूत गनय प्रधानमरिी रोजगार काययक्रम का साथै  महानगरपालिकाको लवकास  लनमायण 

काययिाइ समते स्थानीय रोजगारी लसजयनासँग अवद्ध गररनेछ । 

४१. वरेोजगारीहरुको सीप र क्षमतािाइ अधार लिइ त्याङ्क संकिन तथा ऄलभिेख व्यवस्थापन  गरी श्म बजारको 

अवश्यकता ऄनसुार व्यावसालयक तथा सीप लवकास तालिम काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

४२. महानगरबाट वदैलेशक रोजगारीमा जाने  व्यलक्त हरुको पवूय ऄलभिेख राखी अवश्यक तालिमको व्यवस्था गरी 

वदैलेशक रोजगारीिाइ सरुलक्षत र मयायलदत बनाआनेछ ।  

४३. महानगरलभि दक्ष, ऄधयदक्ष िगायत सव ैप्रकारका श्लमकहरुको त्यांकीय अधार तयार गनय ऄध्ययन गररनेछ ।  

उद्योग िथा सहकारी 

४४. सहकारी संस्थाहरुिाइ व्यावसालयक कृलष पययटन ईत्पादन के्षिमा अफ्नो पूँजी तथा िगानी पररचािन गनय 

सहजीकरण गररनेछ । महानगर , सहकारी र समदुायको सहकाययमा स्थानीय कच्चा पदाथयमा अधाररत ईद्योग 

व्यवसायमा िगानी लवस्तार गने नीलत लिआनेछ । सहकारीको ऄनगुमन र लनयमनिाइ सचूना व्यवस्थापन 

प्रणािीमा अधाररत बनाआनेछ । 

४५. व्यावसालयक ईत्पादन , ईद्यमशीिता लवकास र पररयोजना लवकासका के्षिमा सहकारी संघसंस्थाको िगानी 

केलरित गररनेछ । 

४६. ३३ वटै वडामा कलम्तमा एक सहकारी एक व्यावसालयक ईत्पादन माफय त रोजगारी लसजयना गररनेछ । सहकारी 

संस्थाहरुको क्षमता ऄलभवलृद्ध गरी ईद्यम तथा योजनामा गररने िगानीका िालग लवकास साझदेारको रुपमा 

सहकायय गररनेछ ।  

४७. सहकारी माफय त ईत्पालदत वस्तकुो प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र लवलवलधकरण काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 
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४८. महानगरलभि रहकेा सम्पणूय साना एव ंठूिा ईद्योगहरुको िगत तयार पारी औद्योलगक प्रोफाआि तयार गररनेछ । 

प्रदशे सरकारको ऄग्रसरतामा लनमायण हुन िागकेो औद्योलगक के्षिका िालग जग्गा प्रालप्तमा अवश्यक सहजीकरण 

गररनेछ ।  

४९. ईद्यमशीिताको प्रोत्साहन स्वरुप ईद्यमी परुस्कारको व्यवस्था गररनेछ ।  

५०. ईद्यमशीिताको के्षिमा कायय गनयका िालग  यवूा ईद्यमशीिता काययक्रम तय गरी अवश्यक वीई पूँजीको 

व्यवस्थापन र प्रोजके्ट संचािनमा सहजीकरण गररनेछ ।  

५१. यवुा तथा साना व्यवसायी प्रवद्धयन गनय स्वरोजगार कोषसँगको सहकाययमा स्वरोजगार लसजना गनय ऄलभयान 

चिाआनेछ ।  

५२. पोखरेिी चामि जठेोबढुो धान िगायत हाम्रा अफ्ना ईत्पादनहरुिाइ ब्रालण्डङ गद ैपोख्रिेी राण्ड स्थापना गने र 

बजार प्रवद्धयनमा लवशषे योजना बनाएर िाग ुगररनेछ ।  

५३. नयाँ अयोजना संभाव्यता ऄध्ययन गरी पोखरा महानगर प्रोजके्ट बैङ्कको व्यवस्था गररनेछ ।  

५४. महानगरमा ईद्योग व्यवसाय सहायता र सहजीकरण डेक्सको व्यवस्था गररने छ ।  

५५. अगामी अ. व. मा प्रथम पोखरा िगानी सम्मिेनको अयोजना गररनेछ ।  

५६. "स्थानीय औद्योलगक ईत्पादनमा बलृद्धः रोजगारी लसजयना र समलृद्ध " िाइ साकार गनय स्थानीय कच्चा पदाथयमा 

अधाररत ईद्योगिाइ लवकास, लवस्तार र अधलुनकीकरण गररनेछ ।  

५७. महानगरपालिकाका िालग अवश्यक सामग्री खररद गदाय स्थानीय स्तरमा ईत्पाद वस्तिुाइ प्राथलमकता लदआनेछ । 

५८. खाद्य वस्तकुो गणुस्तर मापदण्ड तजुयमा गद ैस्वस्थ वस्त ुईपयोग सलुनलश्चतताका िालग सम्वलरधत लनकायको 

समरवय र सहकाययमा बजार ऄनगुमन सघन गद ैिलगनेछ । 

पयिटन लवकास  

५९.  "पययटकीय गलतलवलधमा वलृद्ध ,पोखरा शहरको समलृद्ध " भरने ऄवधारणािाइ साकार पानय पोखराका पययटन 

पवूायधार, प्राकृलतक सम्पदाहरुको संरक्षण, मखु्य शहर र ताितिैयाहरुको सौरदययकरण , सरसफाआ, शहरी सरुक्षा र 

अलत्यता जस्ता क्षेिमा नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारसँगको समरवयमा िगानी केलरित गने नीलत लिआनेछ ।  

६०. पोखरािाइ नेपािको पयिटकीय राजधानी  घोषणा गनय नेपाि सरकार समक्ष ऄनरुोध गरी पठाइ सलकएको छ । 

पययटकको बसाआिाइ ऄरु िामो बनाईने ईद्दशे्यिे पोखराको लवलभरन पययटकीय गलतलवलधको लवकासद्वारा पययटन 

व्यवसायिाइ प्रवद्धयन गने नीलत लिआनेछ । 

६१. संघ सरकारिे ऄगाडी बढाएको ऄरतरालरिय सम्मिेन केरि स्थापनाको काययक्रमिाइ लछटो संचािनमा ल्याईन 

थप पहिकदमी लिआनेछ भने पोखरा सभागहृको स्तरोरनती गररनेछ ।  
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६२. नयाँ ऄरतरालरिय लवमानस्थि संचािन अएपलछ प्याराग्िाआलडङको संचािन गनय लवशषे पहि गररनेछ।  

६३. होमस्टेिाइ मौलिक नामाकरण गरी स्थानीय ईत्पादनः स्थानीय अलत्यताको रुपमा लवकलसत गररनेछ । नया नया 

स्थानीय ऄलतलथ गहृको संचािनको अवश्यक संभाव्यता ऄध्ययन गरी लवद्यमान ऄलतलथ गहृको क्षमता 

ऄलभवलृद्धमा थप सहयोग परु ्याआनेछ ।   

६४. लवलभरन भाषा , संस्कृलतको संरक्षण र संवद्धयन गरी पययटन व्यवसायसँग अवद्ध गररनेछ । पययटन के्षिको 

यातायातिाइ व्यवलस्थत गद ैपययटन बसपाकय िाइ समलुचत व्यवस्थापन गररनेछ ।  

६५. MICE टुररजम (लमलटङ , आलनलसयलटभ , कररेरस  र एलक्जव्यसुन) िाइ प्रवद्धयन गद ैसमग्र पोखराको पययटन 

लवकासमा लवशषे ऄलभयान चिाआनेछ । 

६६. बैदाम (िेकसाआड) का ऄिावा वगेनास ताि तथा ऄरय पययटकीय गरतव्यहरुको सौरदयीकरण तथा प्रचार 

प्रसारमा जोड लदआनेछ । पययटनका थप गरतव्य जस्तै केभ टु केभ , िेक टु िेक , कोटदलेख कोटसम्म नयाँ सलकय ट 

सडकको सम्भाव्यता ऄध्ययन गररनेछ । पोखरािाइ धालमयक पययटनको क्षेिमा समते लवश्वमा पररलचत गराईन 

िलुम्बनी पोखरा बदु्ध सलकय ट लनमायण गनय अवश्यक पहि गररनेछ । 

६७. प्रदशे सरकारसंगगको समरवयमा बैदाम लस्थत लहमा गहृ र रत्न मलरदर व्यावसालयक तवरिे खिुा गने र पययटक 

प्रवद्धयनमा सहयोग पयुायईन पहि गररनेछ । ईलहिेको पोखराको स्मरण हुने गरी एक साँस्कृलतक ग्राम लनमायण गनय 

ऄध्ययन शरुु गररनेछ ।  

६८. पोखरािाइ लवश्वका ईत्कृष्ट १० पययटकीय गरतव्यको रुपमा लिआएको छ । यहाँको अधारभतू लवद्यायिय तहबाट 

नै ऄलतत््यता , कृलष, व्यावसालयक लशक्षा , संस्कृलत जस्ता थप र लवलशष्ट स्थानीय लवषयहरुको पाठ्यक्रम तयार 

गरी ऄलनवायय गद ैिलगनेछ ।  

६९. पोखराको प्रमखु अकषयण यहाँका पययटकीय स्थि हुन ्। पयायपययटन, वातावरण र लवकासिाइ ऄरयोरयालश्त रुपमा 

ऄगंीकार गरी यस सम्बरधी ऐन, नीलत तथा काययलवलध तजुयमा गररनेछ । यसका िालग महानगर पययटन सलमलतिाइ 

ऄलधकार सम्परन बनाइ पययटन प्रबद्धयन गररनेछ । 

७०. पययटकको बसाआ ऄवलध िम्बाईने  तथा सेवा , सलुवधा र सरुक्षाको प्रत्याभलूत गद ैपोखरािाइ पययटकीय हवका 

रुपमा लवकास गनय लनजी क्षेिसँग साझदेारी गररनेछ । 

७१. पोखरािाइ संसारभर लचनाईन र पोख्रिेी पययटन ईद्योगको प्रवद्धयन गनय एक ल्याण्डमाकय  (Symbol Of Pokhara) 

को लनमायण गररनेछ । 

 

लशक्षा 
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७२. महानगर सलहत कास्की लजल्िा नै पणूय साक्षर लजल्िा घोषणा गररसलकएको सरदभयमा महानगर लभि लशक्षाको 

ऄलधकारबाट बािबालिका तथा िलक्षत वगयका गररब मलहिा , दलित, ऄल्पसंख्यक कोही पलन  बलञ्चत हुन 

नपरोस ्भरने हतेिेु गणुस्तरीय र लन:शलु्क सावयजलनक लशक्षाको व्यवस्थापन गररनेछ । 

७३. सामदुालयक लवद्याियको लवद्यािय प्रशासनिाइ चसु्त एव ंनतीजामखुी बनाइ सञ्चािन गनय सामलयक रुपमा 

प्रलतस्पधी र योग्य प्रधानाध्यापक लनयलुक्त प्रलक्रया ऄगाडी बढाआनेछ । 

७४. कोलचङ तथा ट्यसुन कक्षा , भाषा कक्षा , प्रालज्ञक तालिम केरि , मरटेश्वरी कक्षा संचािनिाइ मापदण्ड तयार गरी 

नक्शांकन समतेका अधारमा दताय एव ंलनयमन गररनेछ । सबैका िालग लशक्षामा पहुचँ ऄलभवलृद्धका िालग बाि 

लवकास केरिहरुको अधलुनकीकरण गररनेछ । महानगर लशक्षा पररषदको ऄग्रसरतामा तयार गररएको लशक्षा 

प्रलतवदेनिाइ क्रमश: िाग ुगररनेछ । 

७५. महानगरका केही लवद्याियहरुमा नेपाि सरकारिे शरुु गरेको "पढ्द ैकमाईद"ै काययक्रम िाग ुगराआनेछ ।  

७६. सबै लवद्याियमा ''अदशय लशक्षक, ऄनशुालसत लवद्याथी'' लनमायण गनय अवश्यक तालिम तथा  क्षमता ऄलभवलृद्ध गने 

नीलत लिआनेछ । 

७७. लसकाआका िालग ऄनभुव र नवीनतम ऄवधारणामा लवषयगत , पनुतायजगी र छोटो ऄवलधको तालिम प्रदान गररनेछ 

। प्रालवलधक लशक्षामा सबै नागररकको पहुचँ सलुनलश्चत गद ैिलगनेछ । प्रालवलधक लशक्षाको ऄनपुात वलृद्ध गरी 

रोजगारमिुक लशक्षामा जोड लदआनेछ । 

७८. लवद्यािय लशक्षाको गणुस्तर वलृद्ध गनय महानगर लशक्षा पररषद , वडा लशक्षा सलमलत र लवद्यािय व्यवस्थापन 

सलमलतको सबिीकरण गररनेछ । 

७९. स्थानीय बजार र प्रलतष्ठानहरुको माग बमोलजम व्यावसालयक लवषयहरुको ऄल्पकािीन र दीघयकािीन लशक्षा 

काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

८०. लवद्याियहरुमा प्रलवलधमिैी कक्षा कोठा लनमायणमा जोड लददंै  कलम्तमा एक लवद्याियः एक प्रालवलधक कक्ष लनमायण 

गररनेछ । गण्डकी बहु प्रालवलधक लशक्षािय तथा लसलटआलभटीका प्रालवलधक लवद्याथीिाइ व्यावसालयक प्रलतष्ठान 

वा फमयहरुमा आरटनयका रुपमा िैजाने नीलत लिआनेछ । 

८१. ऄपाङ्गता भएका बािबालिकाहरुिाइ लवद्याियमा लवशषे प्रोत्साहनसलहत भनाय गररनेछ । फरक क्षमता भएका 

लवद्याथीको लसकाआिाइ लनररतरता लदआनेछ ।  लवद्यािय ईमरे समहुका लवद्याथीहरुिाइ लवद्यािय बालहर नरहने 

वातावरण लसजयना गररनेछ । 

 

८२. प्रत्येक लनजी र सामु दालयक लशक्षण संस्थाबी च भलगनी सम्बरध स्थालपत गराइ सामालजक ईत्तरदालयत्व बहन गने 

वातावरण तयार गररनेछ । 
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८३. पठन खोज तथा ऄनसुरधान संस्कृलतको लवकास गरी गणुस्तरीय लशक्षा हालसि गने ऄवसरको सलुनलश्चतता गनय 

महानगर स्तरीय एक मिेो िाआब्रेरीको स्थापना गररनेछ । लवद्यािय तह परूा गरेका लवद्याथीिाइ लसक्द ैलसकाईँदै  

काययक्रम माफय त लवद्याथी स्वाअजयन काययक्रमिाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।  

८४. प्रत्येक माध्यालमक लवद्याियमा माध्यालमक तहको पाठ्यक्रम ऄरतगयत लवद्याथीहरुमा प्रालवलधक सीप लवकास गने 

ईद्दशे्यिे क्षेिगत अवश्यकताको अधारमा कम्तीमा एक प्रयोगशािा ईपयोग गने लवषय ऄलनवायय गररनेछ ।  

८५. िाग ु पदाथयको दवु्ययसन लनयरिण गनयका िालग लनजी के्षिको सहकाययमा मनोपरामशय तथा पनुस्थायपना केरि 

स्थापना सलहत जनचेतना र जागरणको काययक्रम संचािन गररनेछ ।  

८६. पठन संस्कृलतको लवकास गनय  खोज तथा ऄनसुरधान संस्कृलतको लवकास गरी ससंुस्कृत समाज लनमायण गनय 

महानगर स्तरीय १ र सबै वडाहरुमा कलम्तमा १/१ पसु्तकाियको स्थापना गररनेछ ।  

८७. महानगरलभि रहकेो स्थानीय सीप तथा प्रलवलधको म्यालपङ्ग गरी लतनको संरक्षण र व्यवसायीकरणको िालग 

सहयोग प्रदान गररनेछ ।  

८८. पोखरा लवश्वलवद्यािय , गण्डकी लवश्वलवद्यािय र पृ् वीनारायण क्याम्पससँग दइुपक्षीय सहयोग र नवीनतम खोज 

ऄनसुरधानमा सहयोग परु ्याआनेछ ।   

८९. लवद्याियमा लवद्याथी स्वास््य सेवाको सलुनलश्चतता गनय सामदुालयक स्वास््य संस्थाहरुसँग सहकायय गरी 

लवद्याियका िालग स्वास््यकमीको व्यवस्था गररनेछ ।  

९०. समदुायको सहभालगतामा लवद्यािय हररयािी प्रवद्धयन काययक्रम सञ्चािन गने नीलत लिआनेछ ।  

खेिकुद  

९१. "स्वास््य र साथिक जीवनशैिीका िालग खुिा व्यायामशािा '' ऄवधारणा ऄरतगयत चाि ुवषयमा केही 

स्थानहरुमा खिुा व्यायामशािा लनमायण भएका छन ्। अगामी वषय स्वास््यका िालग व्यायाम काययक्रम ऄरतगयत 

एक टोि एक खिुा के्षि एक व्यायामशािा लनमायण काययक्रम क्रमश: कायायरवयन गररनेछ । 

९२. पोखरा प्राकृलतक लहसाविे र वातावरणीय लहसाविे पलन सरतिुनमा रहकेो शहर हुनािे यसिाइ स्पोटयस 

टुररजमका रुपमा लवकास गनय अवश्यक काययक्रम ऄगाडी बढाआनेछ ।  

९३. लक्रकेट र गल्फ जस्ता ठूिा खिेहरुको माध्यमवाट समग्र पोखराको लवकासको सहयोग परु ्याईन सलकने हुदँा 

व्यवलस्थत लक्रकेट खिेमदैान र गल्फ कोषय लनमायणको संभाव्यता ऄध्ययन गररनेछ । 

९४. महानगर खिेकुद लवकास सलमलतिाइ प्रभावकारी बनाइ खिेकुद काययक्रमिाइ वडास्तरसम्म सञ्चािन गद ै

िलगनेछ । 
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९५. पोखरािाइ खिे शहरका रुपमा लवकास गनय लनलमयत संरचनाको अधलुनकीकरण र थप पवूायधार लनमायण गनय संघ र 

प्रदशे सरकारसँग सहकायय गररनेछ । लवद्यािय खिेमदैान काययक्रमिाइ लनररतरता लददं ैमहानगर स्तरीय  खिेकुद 

प्रलतयोलगता सञ्चािन गररनेछ ।  

९६. खिेकुदिाइ प्राथलमकतासाथ ऄगाडी बढाईन र खिे जगतमा रालरिय  तथा ऄरतरायलरिय ख्यालतको प्रालप्त 

सलुनलश्चत गनय अगामी वषय  कम्तीमा चार वटा खिेका ईत्कृष्ट खिेाडी छनोट गरी सम्मान गररनेछ। 

 

स्वास््य  

९७. अधारभतु स्वास््य सेवामा सबै नागररकको पहुचँ सलुनलश्चत गद ैस्वास््य सेवािाइ लनःशलु्क , सवयसिुभ र 

गणुस्तरीय बनाआनेछ । महानगरका तेत्तीस वटै वडाहरुमा अधारभतु स्वास््य सेवा केरि स्थापना र सञ्चािन गने 

नीलत लिआनेछ । 

९८. महानगरको एकमाि ऄस्पताि , लशशवुा ऄस्पतािमा लवलशष्टीकृत ऄस्पतािको रुपमा लवकास गने नीलत लिआनेछ 

। अगामी ४ वषय लभिमा एक सलुवधा सम्परन मिेो ऄस्पताि लनमायण गनय अवश्यक कदम ऄलघ बढाआनेछ । 

९९. जरमदतायिाइ सतु्केरी पोषणसँग ऄरतरसम्बलरधत गरी ६ मलहनासम्म रयनु अय भएका सतु्केरी मलहिािाइ 

प्रोत्साहन भत्ता ईपिब्ध गराआनेछ । यस ऄरतगयत काननूिे तोकेको म्यादलभि व्यलक्तगत घटना दताय गने लवपरन , 

रयनु अय भएका र सीमारतकृत नागररकहरुिाइ जरमकेो २ वषयसम्म पोषणभत्ता ईपिव्ध गराईने र लबबाह तथा 

मतृ्य ुदताय वापत प्रोत्साहन रकम ईपिब्ध गराआनेछ ।  

१००. महामारी रोकथाम पवूय तयारी योजना लनमायण गरी स्रोत साधन सलहतको प्रलतकायय समहु लनमायण गररनेछ ।  

१०१. स्वास््य सामग्री खररद प्रलक्रयािाइ योजनाबद्ध र पारदशी बनाआनेछ । यसवाट स्वास््य संस्थाहरुमा ऄत्यावश्यक 

औषधीको कमी हुन नलदने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

१०२. ज्येष्ठ नागररक स्वास््य सेवा संचािन गरी लन :शलु्क स्वास््य परीक्षण , ईपचार परामशय , नलसयङ सेवा , डाक्टर इन 

कि जस्ता सलुवधा समावशे गररनेछ । साथै स्वास््य सेवा व्यवस्थापन सलमलत माफय त प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ 

नागररक स्याहार केरि काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

१०३. पोखरा असपासका के्षिमा रहकेा औषधीजरय जडीवटुी , वनस्पलत र वनस्रोतको संरक्षण सम्वद्धयन र 

ईपयोलगतािाइ बढाईन महानगरको पहिमा जडीवटुी प्रशोधन केरि स्थापना गररनेछ ।  

१०४. उपचार र लनदान भन्दा रोग िाग्न नलदनु बेश भरने ऄवधारणािाइ अत्मसात गद ैअयवुदेको प्रालज्ञक र ईपचार 

केरिका रुपमा कश्यप ॠलषको तपोभलुमको रुपमा रहकेो कास्कीकोट मा महानगरीय अरोग्य धाम स्थापना गनय 

ऄध्ययन गररनेछ ।   

१०५. महानगरीय स्वास््य प्रवद्धयन केरिको कायय के्षििाइ लनकटतम वडाहरुको पायक पने केरिमा रहने गरी स्तरवलृद्ध गद ै

लवशषेज्ञ सेवा ईपिव्ध गराईने नीलत लिआनेछ । सबै स्वास््य संस्था सलमलतहरुको क्षमता ऄलभवलृद्ध गररनेछ ।  
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१०६. लवपरन नागररकहरुिाइ महानगरपालिकावाट स्वास््य लवमा गने व्यवस्था लमिाआनेछ । ऄशक्त / लदघयरोगी र सतु्केरी 

मलहिािाइ घरम ैस्वास््य परीक्षणको व्यवस्था लमिाआनेछ ।  

१०७. ४० वषय मालथको ईमरे समहुका सबै नागररकहरुको अधारभतु लनःशलु्क स्वास््य परीक्षणको व्यवस्था लमिाआनेछ 

। मलहिाहरुको पाठेघरको मखुको क्यारसर तथा स्तन क्यारसर लस्क्रलनङ िगायतका परीक्षण तोलकएका स्वास््य 

संस्थाहरुवाट लनःशलु्क रुपमा गने व्यवस्था लमिाआनेछ । 

१०८. सबै स्वास््य संस्थावाट सेवा लिने सेवाग्राहीको लडलजटि ऄलभिेख रालखनेछ । स्वास््य संस्थामा हुने मतृ्यकुो डेथ 

ऄलडटको व्यवस्था लमिाआनेछ । 

१०९. महानगरलभि सबै स्वास््य संस्थाको भवन क्रमशः लनमायण सम्परन गररनेछ । स्वास््य भवन लनमायणमा नेपाि 

सरकारवाट तोलकएको मापदण्ड कडाआका साथ िाग ूगररनेछ ।  

११०. स्वास््यका िालग जीवनशिैी पररवतयन तथा नागररक अरोग्यताका िालग नागररक अरोग्य केरि स्थापना र 

संचािन गररनेछ ।  स्वास््यको राम्रो शरुुवात घरको भारसाबाट हुरछ भरन चेतनामिुक काययक्रम जनस्तरमा 

सञ्चािन गने नीलत लिआनेछ । 

१११. लवलभरन स्थानमा गरैसरकारी संघसस्थासँग समरवय गरी बहृत स्वास््य लशलवरको अयोजना गने , स्वास््य 

जनचेतना फैिाईने ऄलभयान चिाईने काययक्रम गनय ऄलभप्रेररत गररनेछ ।  

११२. पोखरा महानगरपालिकाका ग्रामीण र पछालड जोलडएका पहाडी वडाहरुमा सम्बलरधत वडािे सञ्चािन गने गरी 

एम्विेुरसको व्यवस्था गररनेछ । 

िैंलगक समानिा िथा सामालजक समावेशीकरण 

११३. महानगरलभि िैंलगक समानता , समालजक समावशेीकरण र समतामिूक समाज लनमायणका िालग योजना बनाइ 

कायायरम्भ गररनेछ ।  

११४. मलहिा क्षमता लवकास गरर अलथयक लस्थलतमा सधुार गनय लवगत अलथयक वषय दलेख  संचालित ईप प्रमखु संग 

मलहिा काययक्रमिाइ लनररतरता लदआनेछ । 

११५. मलहिा लहसंा लवरुद्धका काययक्रमहरुमा परुुषहरुको ऐक्यवद्धता कायम गरी मलहिा लहसंा रयनूीकरण गनय मलहिा 

लहसंा लवरुद्ध मलहिा परुुष समसचेतना काययक्रमिाइ लनररतरता लदआएको छ ।  

११६. अपतकालिन ऄवस्थाका मलहिाहरुको तत्कािै ईद्धार गने व्यवस्था लमिा इ त्यसका िालग राहत, ईद्धार र 

पनुस्थायपन काययक्रम संचािन गररनेछ । 

११७. महानगरका लवलभरन सामालजक लवधामा लक्रयाशीि मलहिाहरुको नेततृ्व  तथा क्षमता लवकास काययक्रम   ३३ वटै 

वडामा संचािन गररनेछ । मलहिा सहकारी संस्थाको व्यवसालयक सीप तथा क्षमता लवकास  र  लवत्तीय 

ऄनशुासन सम्बरधी काययक्रम संचािन गररनेछ । 
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११८. महानगरका सबै वडाहरुिाइ बािमिैी बनाईँद ैिलगनेछ । मापदण्ड पगुकेा वडाहरुिाइ बािमिै वडा घोषणा 

गररनेछ । बािलबबाहिाइ लनरुत्सालहत गने गरी काययक्रम सञ्चािन गररनेछ । 

११९. बािबालिकाको हक, ऄलधकार सलुनलश्चत गनय र बािबालिका संरक्षण काययका िालग गठन भएका बाि ऄलधकार  

सलमलत, महानगर बािमञ्च र बाि संरक्षण सलमलतिाइ वडा स्तरसम्म पररचािन गरी सलक्रय र प्रलतस्पधी 

बनाआनेछ । 

१२०. ऄपांगता भएका व्यलक्तहरुको वस्तलुनष्ठ वगीकरण गरी ऄपां गता पररचयपििाइ समयमा नै ईपिब्ध गराआनेछ । 

ऄपांगता भएकाहरुको क्षमता ऄलभवलृद्ध गनय िलक्षत काययक्रमहरु संचािन गररनेछ । 

१२१. तेत्तीसै वडामा रहकेा ज्येष्ठ नागररक लमिन केरििाइ थप सशलक्तकरण गररनेछ । अटय ऄफ लिलभ ङ तालिमबाट 

वदृ्धवदृ्धाका जीवनिाइ सहज बनाआनेछ । 

१२२. ज्येष्ठ नागररक लदवसको ऄवसरमा महानगर लपता र महानगर माता घोषणा गरी सम्मान गने नीलतिाइ लनररतरता 

लदआनेछ । 

१२३. लवलभरन धमय, जातजालतको संस्कार र संस्कृलतको संरक्षण गरी धालमयक र सांस्कृलतक सौरदययता कायम गररनेछ । 

१२४. दलित, गरधवय, जिारी, कुमाि तथा ऄलतलवपरन एव ंसीमारत्तकृत जालत र समदुायको परम्परागत पेशा र 

व्यवसायको प्रवद्धयन गररनेछ । िलक्षत समदुायको पेशा, सीप तथा क्षमता लवकासका काययक्रम संचािन गररनेछ । 

१२५.  नेपाि सरकारसँगको समरवय र सहकाययमा सरुलक्षत वदैलेशक रोजगार तथा सरुलक्षत अप्रवा सनसँग सम्बलरधत 

सचेतनामिूक र क्षमता लवकास काययक्रम वडा तहसम्म पयुायईने नीलत लिआने छ ।  

१२६. समाजमा रहकेा ऄलत लवपरन मध्यम र सम्परन पररवारको पलहचान गरी पररचयपि लवतरण गने र स्थानीय 

सरकारको तफय वाट लदनपुने अवश्यक सहयोग र परामशय प्रदान गद ैलजवनस्तर ईठाईने काययक्रम सञ्चािन 

गररनेछ ।  

१२७. महानगरपालिकामा सामालजक पररचािन र लवकास लनमायणको के्षिमा अमा समहु र टोि लवकास संस्थािे 

महत्वपणूय भमुीका लनवायह गरररहकेा छन ्। अगामी अलथयक वषय यस्ता संस्थाहरुिाइ सामालजक जागरण 

िगायत लवकास लनमायणका क्षेिमा प्रभाकारी पररचािन गररनेछ । 

१२८. समाजमा माग्ने व्यलक्त नरहने सलुनलश्चतताका िालग मानव सेवामा केलरित काययक्रमहरु संचािन गनय यस के्षिका 

लवलभरन संघसस्थाहरुसंग सहकायय गने नीलत लिआनेछ  । 

भाषा, किा, सालहत्य र संस्कृलि 

१२९. महानगरपालिका लभि रहकेा प्राकृलतक , धालमयक , सांस्कृलतक  र परुातालत्वक सम्पदाहरुको ऄलभिेखीकरण गरी 

क्रमश: संरक्षण, सम्वद्धयन र सौरदययकरण गद ैिलगनेछ ।  
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१३०. िेखनाथको ऄचयिेमा कलव लशरोमलण िेखनाथ पौडेिको जरमस्थििाइ सालहत्य ऄनसुरधान केरिको रुपमा 

लवकास गररनेछ । जनकलव केशरी धमयराज थापा , िोक गायकद्वय झिकमान गरधवय र ऄलिलमया िगायतका 

स्रष्टाको सम्मानमा अवश्यक नीलत बनाइ कायायरवयन गररनेछ । 

१३१. महानगर स्रस्टाहरुको ऄलभिेख तयार गररनेछ । पोखरा सालहलत्यक महोत्सव सञ्चािन गनुयका साथै महानगर नव 

रत्न चयन गरी सम्मान गररनेछ । 

१३२. महानगर प्रज्ञा प्रलतष्ठानिाइ पोखराको भाषा , किा , संस्कृलत र सालहत्यको एक ईत्कृष्ट केरिका रुपमा लवकास 

गररनेछ । 

१३३. पोखरािाइ किा, संस्कृलत र ऐलतहालसक सम्पदाको शहरका रूपमा लवकास गद ैपययटन प्रवद्धयन गनय लसद्धाथय चोक , 

रामकृरण टोि, गणशे टोि , भरैव टोि हुदँ ैलवरध्यवालसनी सम्मको के्षििाइ पोखरा सम्पदास्थि परुानो बजारको 

रुपमा प्रवद्धयन गररनेछ । यस क्षेििाइ क्रमश: सवारीलबहीन बनाईदैं पदमागय बनाईने , घरहरु परुानै स्वरुपमा लनमायण 

गनय किात्मक झ्याि  तथा ढोका ऄनदुानमा ईपिव्ध गराईने , यस्ता घरहरुको नक्सापास वा रेक्िोलफलटङ 

दस्तरुमा छुट लदने र मठमलरदर लजणोद्वार गने नीलत लिआनेछ 

पूवािधार िथा शहरी लवकास 

१३४. महानगरका मखु्य सडकहरुमा नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारसँगको सहकाययमा यलुटलिटी कोररडोर लनमायण गनय 

ऄध्ययन गररनेछ ।  

१३५. पोखरामा लनमायणाधीन पोखरा ऄरतरायलरिय लवमानस्थिदलेख फेवातािसम्मको िुतमागयका िालग अवश्यक 

सहजीकरण गररनेछ । िामअेहािमा लनमायणाधीन ऄत्याधलुनक बस टलमयनिको िालग जग्गा प्रालप्त िगायतका 

काययमा प्रदशे सरकारसँगको सहकाययमा काम ऄगाडी बढाआनेछ ।  

१३६. मध्य पहाडी िोकमागय तथा लसद्धाथय राजमागय जोड्न वाआपास रोड तथा पृ् वी राजमागयको बैकलल्पक मागयको रुपमा 

लवरौटा- कोिे सडकिाइ प्राथलमकता लदइ तयारी कायय सम्परन गररनेछ । 

१३७. महानगर के्षि ऄव्यवलस्थत रुपमा संचािन भएका वकय सप व्यवलस्थत गरी शहरी सरुदरता ऄलभबलृद्ध गनय 

ऄध्ययन सलमलत गठन भइ प्रलतवदेन प्राप्त भएको छ । ऄटो लभिेज स्थापनाका िालग प्राप्त प्रलतवदेन कायायरवयन 

गररनेछ । 

१३८. लबद्यतुीय सवारी साधनको प्रयोगिाइ प्रोत्साहन गनय शहरका प्रमखु चोक , पेिोि पम्प र अवश्यक स्थानहरुमा 

लवद्यतुीय चालजयङ केरि स्थापना गनय सहजीकरण गररनेछ । जीवनयापनिाइ सरि , सिुभ ,  लकफायती र 

दीघयलजवी बनाईन स्थान लवशषे ऄनसुार लवद्यतुीय ईपकरणहरुको ईपयोगिाइ बढावा लदने नीलत लिआनेछ । 

१३९. अगामी दइु वषयलभि प्रमखु शहरी के्षिलभिका टेलिफोनका तार र ऄरय तार हटाइ भलूमगत ऄलप्टकि फाआवर 

जडान गररनेछ । नेपाि लवद्यतु प्रालधकरणसँगको सहकायय र िागत साझदेारीमा लवजिुीका तार भलूमगत गरी 

शहरी जोलखम रयनु गररनेछ र सरुदरता बढाआनेछ ।   
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१४०. महानगरपालिकालभि लनमायण हुने भौलतक पवूायधारहरु ऄपांगमिैी बनाआनेछ  । सडकहरुिाइ वातावरणमिैी र हररत 

सडकका रुपमा लवस्तार र स्तरोरनलत गने नीलत लिआनेछ ।  

१४१. पोखरा महानगरपालिकाको भु -ईपयोग नीलत तयार गरी िाग ूगररनेछ । ऄव्यवलस्थत खण्डीकरण लनरुत्सालहत गद ै

जग्गा लवकास काययक्रम िाग ुगररनेछ ।  

१४२. पृ् वीचोक लस्थत बसपाकय को के्षिफि एकीन गने , ऄव्यवलस्थत वसोवासीिाइ ईपयकु्त स्थानमा वहुतिे भवन 

लनमायण गरी स्थानारतरण गने र लसटी बसपाकय को रुपमा लनमायण गनय लबस्ततृ संभाव्यता ऄध्ययन गररनेछ । 

१४३. नेपाि सरकार शहरी लवकास मरिाियबाट जारी गररएको बस्ती लवकास , शहरी योजना तथा भवन लनमायण 

सम्बरधी अधारभतू मापदण्ड , २०७२ का ऄलधनमा रही महानगरपालिका बस्ती लवकास सम्बरधी काययलवलध 

तजुयमा गरी जोलखममकु्त तथा ईपयकु्त के्षि पलहचान गरी बहुतिे भवन लनमायणको आजाजत प्रदान र लनयमन गरी 

ऄव्यवलस्थत शहरीकरणिाइ  लनरूत्सालहत गररनेछ । भवन लनमायण कायय व्यवलस्थत गनय एकीकृत भवन मापदण्ड 

लनदलेशका तजुयमा गरी िाग ुगररनेछ ।  

१४४. पोखरा महानगरक्षेिलभि सहज अवागमन , शहरी  सरुक्षा र सडक सौरदययकरण गनय मखु्य बजारके्षिमा रहकेा 

सडकहरुको ऄस्फाल्ड कंलक्रट र सबै सडकहरुको अवलधक ममयत सम्भार गररनेछ । 

१४५. पोखरा महानगरपालिकामा सञ्चालित हुने लवकास लनमायणका पवूायधार तथा लनमायण काययको गणुस्तर मापन गने 

प्रयोगशािािाइ साधन सम्परन र सदुृढीकरण गररनेछ ।  

१४६. बहुतिे भवनहरुमा मानवीय स्वास््यमा सकारात्मक प्रभाव पाने खािका लनमायण सामग्री प्रयोग गनय प्रोत्सालहत 

गररनेछ । ईजाय प्रभावकारी भवन लनमायणिाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१४७. नक्सापास कायय व्यवलस्थत र प्रलवलधमिैी बनाईँद ैअवदेन , स्वीकृलत एव ंआजाजत लदने प्रलक्रया ऄनिाआन र 

लडलजटि प्रणािी माफय त फेसिेस सेवा प्रदान गने नीलत लिआनेछ ।  

१४८. ग्रेटर पोखराको ऄवधारणा पि तयार पारी सावयजलनक गररनेछ ।   

१४९. नेपाि सरकारसँगको समरवय र सहकाययमा पोखरा महानगरपालिकामा ढि व्यवस्थापन गरुुयोजनाको कायय 

ऄलरतम चरणमा पगुकेो छ । शहरिाइ स्वच्छ र सफा राख्न ढिको लनमायण गरी प्रशोधन केरिमा पठाईने , नयाँ घर 

लनमायण स्वीकृलत लिदाँका वखत जलमनमा गरै पारगम्य सेलफ्टक ट्याङ्क ( Non- Permeable Septic Tank) 

बनाईनपुने र घरमा पने वषायतको पानी सोस्ने Rain Garden बनाईनपुने गरी नीलतगत व्यवस्था गररनेछ ।  

१५०. "एक घर एक धारा: हाम्रो ऄलभयान" ऄलभयानिाइ महानगरका सबै वडा र टोि टोिसम्म क्रमशः परु ्याआनेछ । 

१५१. शहरको मखु्य बजार के्षिमा राजमागय पने भएकािे सडक जामको ऄवस्थावाट नागररकिे सास्ती भोग्न ुपरेको छ । 

यसको लदघयकािीन समाधानका िालग अगामी वषयलभि पृ् वीचोकमा ऄण्डरपास तथा फ्िाआ ओभरको 

संभाव्यता ऄध्ययन गररनेछ ।  
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१५२. पोखरा महानगरपालिका तीर शहरी जनसंख्या वलृद्ध हुने शहरमा पदयछ । शहरी जनसंख्यािाइ वालरछत सीमालभि 

राख्न ग्रामीण के्षिमा ऄत्यावश्यक सलुवधाको व्यवस्था गने , ग्रामीण के्षिसम्म सडक र सिुभ यातायात व्यवस्था 

गरी शहरमा लदनभर पेशा /व्यवसाय गरी घर फलकय न सक्ने व्यवस्था गने , ग्रामीण वडाको केरिसम्म पगु्ने सडक 

स्तरोरनलत गद ैतत्काि सिुभ बससेवा ईपिव्ध गराईने कायय ऄलविम्ब गररनेछ । लनमायणाधीन गाईँशहर जोड्ने 

कनेलक्टङ सडकिाइ अगामी वषय सम्परन गररनेछ । यसका ऄलतररक्त अगामी अलथयक वषय पोखरा चक्रपथ 

लनमायणको िालग लवस्ततृ सम्भाव्यता ऄध्ययन गररनेछ ।  

१५३. पययटकीय शहर पोखरामा नेपाि भ्रमण गने पययटक मध्ये करीव ४० %  िे पोखरा भ्रमण गने गरेको ऄनमुान छ । 

पोखरा भ्रमण गने पययटकहरुिे समते यहाँका सबै पययटकीय स्थि पगु्न सकेका छैनन ्। यसथय फेवाताि नयाँ 

एऄरपोटय वगेनासताि फास्ट ियाक लनमायणको संभाव्यता ऄध्ययन गररनेछ । एक ऄध्ययनिे हाि संचालित 

यातायात सेवा माग भरदा पलूतय बढी रहकेो र बढ्दो आरधन खपतबाट वाय ुप्रदषुण बढेको दखेाएको छ । अगामी 

वषय यातायात व्यवस्थापनका िालग िाम बस , सटि बस र लवद्यतुीय बसको रुट िगायतका Mass 

Transportation संचािन सम्बरधमा सम्भाव्यता ऄध्ययन गररनेछ । 

१५४. प्रदशे सरकारको सहकायय र समरवयमा िालफक व्यवस्थापन चसु्त र दरुुस्त बनाआनेछ । सावयजनलक पालकय ङ 

स्थिको ईलचत व्यवस्थापन गररनेछ । 

१५५. िामअेहािको बसपाकय िाइ पोखरा बसपाकय  र  पृ् वीचोक लस्थत बसपाकय िाइ लसटी बसपाकय को ऄवधारणा 

पश्चात पोखरा-२ मा ऄवलस्थत बाग्िङु बसपाकय िाइ लवरदवालसनी बसपाकय को नामाकरण गरी व्यवलस्थत रुपमा 

स्तरोरनलत गररनेछ ।  

वन, वािावरण, सरसफाइ र लवपद् व्यवस्थापन 

१५६. महानगरको सौरदययकरण र हररयािी प्रवद्धयनका िालग एकघर एक लवरुवा एव ंसडक र नदी लकनारामा जिवाय ु

ऄनकूुिनयकु्त वकृ्षारोपण गने नीलत लिआनेछ  भने सम्पणूय लवद्यािय पररसरमा फिफूिका लवरुवा िगाईन ुपने 

नीलत लिआनेछ । 

१५७. पोखरा महानगरपालिका के्षिलभि तत्काि र शीघ्र सम्पादन गनुयपने कायय ममयत सम्भार , लवपद ्पवूय तयारी एव ं

प्रलतकायय अकलस्मक सेवा िगायतका कायय गनय सम्वद्ध शाखाका ऄनभुवी र तालिम प्राप्त  Rapid Response 

Team बनाआनेछ । यस शाखािाइ २४ सै घण्टा पररचािन गररनेछ ।  

१५८. सेती कोररडोरको संरक्षण तथा ईपयोग गद ैहररयािी प्रवद्धयन गररनेछ । सीमसार र जिाधार के्षिको संरक्षण गद ै

लवशषे ईपयोग गने नीलत लिआनेछ । फेवाताि िगायतका महानगरलभिका सबै ताितिैया , खोिा, खोल्सी, 

सावयजलनक जग्गा िगायतको मापदण्ड तयार गरी ईपयकु्त संरक्षण र दीगो ईपयोग गने नीलत ऄगंीकार गररनेछ । 

१५९. अगामी वषयमा महानगरका सावयजलनक , पती, सरकारी जग्गाको िगत तयारी गरी खिुा स्थानको पलहचान गररनेछ 

। लवपद ्पवूयतयारी एव ंप्रलतकायय प्रयोजनाथय खिुा स्थानको प्रोफाआि तयार गररनेछ ।  
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१६०. फोहोर व्यवस्थापनिाइ प्रभावकारी बनाईन लवद्याियहरुमा वगीकृत फोहोर संकिनका िालग डस्टलबनको 

व्यवस्था लमिाआनेछ र फोहोर व्यवस्थापन बारे लवद्यािय तह दलेख नै व्यावहाररक लशक्षा िाग ूगररनेछ ।  

१६१. वषायतको पानी संकिन र पनुभयरण सम्बरधी रेन वाटर हाभलेष्टङ , पानीको खपत कम गनय घरेि ुफोहोर पानीको 

प्रशोधनमा ईपकरणको प्रयोगिाइ प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१६२. पोखराका नदीघाटहरुको संरक्षण गररनेछ । लवद्यतुीय शवदाह गहृ लनमायणमा लनजीके्षिसँग सहकायय गररनेछ ।  

१६३. वगेनासताि पचभयैामा प्रदशेिे प्रवद्धयन गरररहकेो प्रकृलतक लचलडयाखाना संरक्षणका िालग सहजीकरण गररनेछ।   

१६४. पोखराको भौगलभयक बनावट ऄत्यरतै जोलखमपणूय छ । अगामी अलथयक वषय लवकास साझदेारसंगको सहकाययमा 

महानगरपालिकाका ऄलत जोलखमयकु्त र संकटापरन के्षिको ऄध्ययन गरी लवपद ्जोलखम रयनूीकरण योजना 

कायायरवयन गने नीलत लिआनेछ । 

१६५. फोहोरमिैा ईत्सजयनमा रयलूनकरण तथा स्रोतम ैवगीकरण गरी पनु: प्रयोग एव ंपनु: चक्रीय फोहोरमिैा लवक्री 

लवतरण गरी अयअजयन गने वातावरण लसजयना गररनेछ । 

१६६. लनजी क्षेिसँगको सहकायय र साझदेारीमा मटेेररयि ररकभरी फेलसलिटेशन सेरटर (MRF) स्थापना गरी पनु:प्रयोग 

एव ंपनुचयक्रीय फोहोर व्यवस्थापन गने नीलत लिआनेछ । वजै्ञालनक फोहोर व्यवस्थापन प्रणािी ( 3R & C) को 

िालग जनस्तरमा जनचेतना काययक्रम संचािनको नीलत लिआनेछ ।  

१६७. सडकका छाडा चौपायािाइ लनयरिण र लनयमन गने नीलत ऄबिम्बन गररनेछ । गोरक्ष केरि बनाईन धालमयक 

संस्थाहरुसँग लवशषे अग्रह गररनेछ ।  

१६८. महानगरलभिका सव ैसावयजलनक संरचनाहरुको जोलखम मलू्यांकन ( Risk Assessment) गनय महानगरको लवपद ्

नक्सांकन (Hazard Mapping) गररनेछ  र लवपद ्पवूयको सचूना प्रणािी जडान गररनेछ ।   

१६९. लनजी तथा सहकारी  के्षिसंगको सहकायय / साझदेारीमा कुलहने फोहोरको व्यवस्थापन एव ंप्रशोधन माफय त 

वायोग्यास र प्राङ्गाररक मि ईत्पादन गनय प्रोत्साहन लदआनेछ । यसरी ईत्पालदत मििाइ ऄनदुान सलुवधामा 

कृषकसम्म पगु्ने नीलत लिआनेछ । यसरी ईत्पालदत ग्यास र मिवाट अयात प्रलतस्थापनमा टेवा पगु्ने लवश्वास 

लिआएको छ ।    

१७०. नगरका शहरी के्षिका प्रमखु चोकहरुमा खिुा स्थानको व्यवस्थापन गररनेछ । महानगरपालिकाका प्रत्येक वडामा 

कलम्तमा एक-एक वटा शदु्ध खानेपानी सलहतको सावयजलनक शौचािय लनमायण गररनेछ । 

१७१. घरायसी फोहोर व्यवस्थापन गने प्रमखु लजम्मवेारी महानगरपालिकाको हो । हािको ल्याण्डलफल्ड साआट पोखरा 

ऄरतरालरिय लवमानस्थि संचािन हुने ऄवलध ऄगाव ैऄरयि साने लनणयय भसैकेको छ । फोहोरिाइ स्रोतमा नै 

वगीकरण गरी ईद्यमशीिता , ईजाय र हररत व्यवसायसँग जोड्ने र सेनेटरी ल्याण्डलफल्ड साआट लनमायणिाइ ऄलघ 

बढाआनेछ ।  

कानून, मानव अलधकार र न्यालयक सलमलि 
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१७२. पोखरा महानगरपालिकािे चाि ुअलथयक वषय रयालयक सलमलत रालरिय सम्मिेनको सफि अयोजना गरेको छ । 

सो सम्मिेनिे ११ वुदँ ेघोषणा पि जारी गद ैरयालयक सलमलतको क्षमता ऄलभवलृद्ध एव ंके्षिालधकार बढाईने 

िगायतका काननूी व्यवस्था हुनपुने ठहर गरेको लथयो । यसिाइ नेपाि सरकारसँग समरवय गरी रयालयक 

सलमलतको प्रभावकाररता बढाआनेछ । रयालयक सलमलतको लनणययिाइ नगरबासीिे रयाय ऄनभुतू हुने गरी 

नलतजामिूक कायायरवयन सलुनलश्चत गररनेछ ।  

१७३. अगामी वषय काननू सधुार र काननूी  दस्तावजे लनमायणको वषय हुनेछ । सालबकका काननुको समयानकूुि पररमाजयन 

गद ैकायायरवयनशीिता बलृद्ध गररनेछ । संघीय काननू र प्रदशे काननूको ऄलधनमा रही महानगर ऐन , लनयमाविी 

तथा काययलवलधहरु तजुयमा गररनेछ । 

१७४. पोखरा महानगरपालिका गण्डकी प्रदशेको राजधानी शहर हो । पोखरा शहरको लवकासको गलतसंग ैलछमकेी 

पालिकाहरुको लवकास संग ैिैजान ुअजको अवश्यकता हो । यसका िालग के्षिगत नीलत लनमायण गदाय अपसी 

सहयोग / परामशय, साझदेारी र समरवय गद ैनीलत लनमायणमा एकरुपता कायम गनय अवश्यक व्यवस्था लमिाआनेछ 

।  

सुशासन िथा संस्थागि लवकास  

१७५. रारिसेवक कमयचारीहरुको तिबमान तथा सलुवधा वलृद्ध गने गरी नेपाि सरकारिे िाग ुगरेको स्केि 

महानगरपालिकामा समते िाग ुगरी कमयचारीहरुको मनोबि ऄलभवलृद्ध गररनेछ ।  

१७६. महानगरको काययसम्पादनको गणुस्तरको सम्बरधमा सझुाव तथा जनगनुासो सरुन र समाधान गनयका िालग हिेो 

मयेर काययक्रम १ मलहना लभि शरुु गररनेछ ।  

१७७. हाम्रो पोखरा ,लडलजटि पोखरा तयार गनय यसै अ .व.वाट सरूु गरी पोखरा महानगरको लडलजटि प्रोफाआि तयार 

पाररनेछ ।  

१७८. सेवा प्रवाहमा सधुार र संस्थागत क्षमता ऄलभवलृद्धका िालग पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रलतलनलध तथा 

कमयचारीहरुको क्षमता लवकास काययक्रमिाइ प्राथलमकता लदआनेछ ।  

१७९. अगामी वषयदलेख महानगरवाट प्रदान हुने सावयजलनक सेवा ३६५ लदन नै प्रवाह हुने गरी व्यवस्थापन गररनेछ । 

टोिरी सलहतको हले्पिाआनवाट सरि , सहज र शीघ्र सेवा प्रवाह सलुनलश्चत गररनेछ । कमयचारी एव ंजनशलक्तको 

सरुवा लजम्मवेारी िगायतिाइ वस्तलुनष्ठ, पारदशी र ऄनमुानयोग्य बनाआनेछ । 

१८०. "स्वच्छ कायिवािावरण: उत्कृष्ठ सेवा प्रवाह" को ऄवधारणा साकार पानय कायायियको सरसफाआ र काययस्थि 

लवरयासिाइ पनुःसंरचना गरी चसु्त कायय वातावरण लसजयना गररनेछ ।  

१८१. व्यवलस्थत काययवातावरण, सेवाग्राहीमिैी र शीघ्र एव ंसहज सेवा प्रवाहका िालग पोखरा महानगरपालिकाको मखु्य 

कायायियको लनमायण कायय शरुु गररनेछ । महानगरपालिकामा ३ मलहना लभि एकद्वार प्रणािीवाट स्वचालित र 

ऄनमुायोग्य सेवा प्रवाहिाइ सलुनलश्चत गररनेछ ।  
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१८२. भ्रष्टाचारको शरूय सहनशीिता लवकास , पारदलशयता सलुनलश्चतता र प्रभावकारी जवाफदलेहता लबकास गनयको िालग  

गनुासो व्यवस्थापनको वस्तलुनष्ठ संयरि तयार गररनेछ । सावयजलनक सनुवुाइ , सामालजक परीक्षण , सेवाग्राही 

सरतषु्टी सवके्षण िगायतका जवाफदहेीता प्रवद्धयन गने काययक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

१८३. अगामी वषय महानगरको सेवा प्रणािीिाइ व्यावसालयक प्रलतस्पधी र काययमिूक बनाईन संस्थागत संरचनाको 

पनुराविोकन गररनेछ । रारिसेवक कमयचारीको वलृत्त लवकास सेवाको सरुक्षा र सेवाप्रलत समलपयत बनाईने मौलिक 

र गरैमौलिक प्रोत्साहन ईपिव्ध गराआनेछ  । वडा कायायियहरुिाइ जनशलक्त तथा थप स्रोत साधनयकु्त बनाआनेछ । 

जनताकेलरित प्राय: सेवाहरु वडा कायायियवाट नै प्रवाह हुने गरी वडा कायायियको ऄलधकार र लजम्मवेारीिाइ 

थप सदुृढ बनाआनेछ । महानगरपालिका साथै ऄरतगयत वडा कायायियवाट प्रदान गररने ऄत्यावश्यक 

लसफाररसिाइ लन:शलु्क गररनेछ ।  

१८४. महानगरपालिकामा क्षलतपलूतय सलहतको लडलजटि नागररक वडापि व्यवस्था गरी सेवा प्रवाहिाइ प्रभावकारी 

बनाआनेछ ।  

१८५. पोखरा महानगरपालिका काययरत कमयचारीहरुको सरुवा मापदण्ड तयार गरी सोका अधारमा सबै भौगोलिक र 

जनसांलख्यक के्षिको ऄनभुव हुने गरी व्यवलस्थत गररनेछ ।  

१८६. कोलभडका कारण ऄप्ठ्यारोमा परेको ऄथयतरििाइ ईठाईन नीलतगत पहि गने र राहत प्रदान गनय अवश्यक पहि 

गररनेछ  । 

१८७. महानगरको कायय प्रकृलत संस्थागत संयरि काययके्षि र लवकास अवश्यकताका अधारमा संगठन र दरवरदी 

पनुसंरचना  गररनेछ ।  

१८८. कमयचारीहरुिे सम्पादन गनुयपने कायय र लजम्मवेारीको मापनयोग्य काययलववरण र काययसम्पादन सचूक लनमायण 

गररनेछ । काययक्रमको वालषयक िक्ष्य लकटान गरी सो ऄनसुार काययसम्पादन सम्झौता गररनेछ । कमयचारीको वलृत्त 

लवकास क्षमता ऄलभवलृद्धका ऄवसर, प्रोत्साहन र परुस्कारिाइ काययसम्पादनसँग अवद्ध गररनेछ । 

१८९. लडलजटि पोखरा महानगरपालिकाको ऄवधारणा ऄनसुार लवद्यतुीय सेवा प्रवाहमा जोड लददैं ठूिा र लदघयकािीन 

पररयोजनाको लनणयय गदाय आिेक्िोलनक्स पोि सवके्षण गररनेछ । ऄध्ययन र संभाव्यताका अधारमा योजनाहरुको 

कायायरवयन गररनेछ ।  

१९०. अगामी वषय कमयचारी सेवा ऐनको तजुयमा गरी जारी गररनेछ । िामो समयदलेख वलृत्तपथ ऄवरुद्ध भएका र ऄवसर 

नपाएका रारिसेवकिाइ वलृत्तपथ वा स्वलैच्छक ऄवकाशको लवकल्प प्रदान गरी महानगरीय सावयजलनक सेवािाइ 

व्यावसालयक प्रलतस्पधी र नलतजामखुी बनाईने नीलत लिआनेछ ।  

१९१. महानगरको राजश्व प्रशासनको सधुार माफय त सदुृढ र सक्षम बनाइ राजश्वमा वलृद्ध गने नीलत ऄगंीकार गररनेछ र 

अरतररक स्रोतको पररचािनिाइ सबि बनाआनेछ । 
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१९२. महानगरपालिकाका लवलभरन लवषयगत योजनाहरुको तजुयमा कायायरवयन ऄनगुमन तथा मलू्यांकन गदाय योजना 

तथा काययक्रम सम्बलरधत वडा कायायियसँग समरवय र सहकायय गरी िलक्षत ईद्दशे्य हालसि गने नीलत लिआनेछ ।  

१९३. महानगरपालिका ऄरतगयत सालवक नगरपालिका के्षिका घरहरुको माि म्यानऄुि प्रणािीद्वारा क्याडस्िि म्यापमा 

अधाररत घर नम्बरको लवतरण गद ैअएकोमा महानगरपालिकाका सम्पणूय वडाहरुमा वजै्ञालनक ठेगाना प्रणािी 

(मलेिक एडे्रलसङ लसस्टम) प्रारम्भ गररनेछ । प्रणािीको प्रभावकाररता बढाईन महानगरपालिकाका सबै प्रकारका 

भौगोलिक सचूना ईपिब्ध हुने गरी Urban Base Map तयार गररनेछ । 

१९४. सरकारी, सावयजलनक तथा पती जग्गाको संरक्षण र सम्बद्धयन गनुय महानगरपालिकाको  प्रमखु लजम्मवेारी हो । 

सावयजलनक जग्गाको यथाथय लववरण र त्यांकको ऄभावमा ऄनलधकृत लनमायण तथा सावयजलनक सम्पलत्त 

ऄलतक्रमण लनयरिण तथा रोकथामको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसका िालग लजल्िालस्थत मािपोत 

तथा नापी कायायियसँगको समरवयमा त्याङ्क र ऄलभिेख ऄध्यावलधक गने व्यवस्था लमिाइ सावयजलनक 

सम्पलत्तको संरक्षण गररनेछ । 

१९५. नेपािको संलवधान ऄनसुार स्थानीय तहको ऄलधकारसचूीमा नगर प्रहरी सम्बरधी व्यवस्था छ । 

महानगरपालिकाको के्षि  र काययलजम्मवेारीका अधारमा लवद्यमान दरवरदी संरचनाबाट काननूको कायायरवयन र 

बजार ऄनगुमन तथा लनयमन कायय वालञ्छत रुपमा सञ्चािन हुन सकेको छैन । यसिाइ प्रभावकारी बनाईन 

अगामी वषय पदसोपान सलहतको नगर प्रहरीको दरवरदी थप गरी पदपलूतय गररनेछ ।  

१९६. जापानको कोमागाने शहरसँग स्थापना गरी शरुुवात भएको भलगनी सम्बरध हािसम्म १२ वटा शहरसँग कायम 

भएको छ । नेपािको भरतपरु महानगरपालिका र धरान ईपमहानगरपालिकासँग समते भलगनी सम्वरध कायम 

गररएको छ । भलगनी सम्बरध कायम भएका शहरहरुसँगको सम्बरध सदुृढ र प्रगाढ बनाईँद ैप्रभावकारी समरवय 

गरी साझदेारी गररनेछ ।  

१९७. ससुलूचत हुन पाईने अम पोखरेिी नागररकको ऄलधकार हो । यसका िालग सञ्चार के्षिको महत्वपणूय भलुमका 

रहरछ । स्थानीय सरकार र जनतावीच पिुको रुपमा कायय गद ैसही र सत्य सचूना प्रवाह गनय र स्वच्छ अिोचना 

महानगरपालिकािे ऄपेक्षा राखकेो छ । श्मजीवी पिकारहरुको क्षमता लवकास काययक्रमिाइ लनररतरता लदआनेछ। 

पिकार बीमा काययक्रममा पिकार महासंघसँग सहकायय गररनेछ ।  

ऄरत्यमा, 

१९८. प्रस्ततु नीलत तथा काययक्रम तजुयमा गने काययमा प्रत्यक्ष तथा परोक्ष  रुपमा सहयोग पयुायईनहुुने सम्पणूय नगर 

सभासदज्यहूरु, नगरलस्थत लक्रयाशीि  राजनीलतक दिहरु, पिकारहरु, नगरवासी दाजभुाआ तथा लददीबलहनीहरु 

रारिसेवक कमयचारीहरुिाइ पनु: धरयवाद लदन चाहरछु । पोखराको लवकास प्रलक्रयामा सहयोग ईपिब्ध गराईने 

नेपाि सरकार , गण्डकी प्रदशे सरकार , दात ृलनकाय , सहयोगी संघसंस्था तथा लनकायहरु र लनजी के्षि प्रलत म 

पोखरा महानगरपालिकाको तफय बाट हालदयक अभार व्यक्त गद ैअगामी लदनमा पलन सहयोग लनररतर रुपमा प्राप्त 

हुने नै छ भरने लवश्वास गदयछु ।    धरयवाद ्।  
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जय पोखरा नगरबासी ।  

जय पोखरा महानगरपालिका ।।  

        धनराज अचायय  

             प्रमखु  

             पोखरा महानगरपालिका 

                                       

 

   इलत सम्वत लदन २०७९ अषाढ ८ रोज ४ शभुम ्। 


