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पोखरा महानगरपालिका 

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

 

आदरणीर् नगर सभासदज्रू्हरु, 

१. पर्यटकीर् शहर पोखरा महानगरपालिकाको नवलनवायलित नगरप्रमखुको रुपमा महानगरको एघारौं नगरसभामा 

आलथयक वर्य २०७९/०८० को वालर्यक नीलत तथा कार्यक्रम प्रस्ततु गनय पाउँदा हर्ायनभुलूत गरेको छु ।  

२. संघीर् िोकतालरिक गणतरि घोर्णा पश्चात समर्मा नै लनवायिन सम्परन भएको र  दोस्रो कार्यकािका िालग 

लनवायिन सम्परन भई हामी जनप्रलतलनलििे पदबहािी गररसकेका छौं । र्सिे िोकतरिको जग मजबतु भएको र 

जनप्रलतलनलिबाट जनअपेक्षा पूरा गने अवसर प्राप्त भएको छ । िोकतरिको सरुदर पक्षका रुपमा रहकेो आवलिक 

लनवायिनिाई  समर्मा नै सम्परन गने कार्यका िालग नेपाि सरकार र लनवायिन आर्ोगप्रलत हालदयक आभार व्र्क्त 

गदयछु । हामीिाई जनअलभमतबाट सेवा प्रदान गने अभतूपवूय अवसर प्रदान गने सम्पणुय मतदाताहरुिाई लवशेर् 

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

प्रलतवद्धता सलहत र्हाँहरुको साथ र सहर्ोगको अपेक्षा गदयछु ।  

३. संघीर्तापलछको पलहिो स्थानीर् तह लनवायलित जनप्रलतलनलििे गरेको कार्यबाट केही आशा र अवसर लसजयना 

भएका छन ्। र्द्यलप हामी िक्ष्र्बाट िेरै टाढा छौं । लनवायलित जनप्रलनलििे समग्रमा प्रलतलनलित्व गनय सक्छन ् । 

र्द्यलप सरुदर,  समरुनत र व्र्वलस्थत पोखरा लनमायण सबै पक्षको सहभालगताबाट माि सम्भव छ । हामी लनवायलित 

प्रलतलनलि सबै पोखरेिी नागररकका साझा प्रलतलनलि हौं । र्सथय दिगत स्वाथयबाट मालथ उठी समरुनलतका िालग 

साझा िारणा बनाई अगालि बढ्न ुआजको आवश्र्कता हो । 

४. दशेको सबैभरदा ठूिो महानगरपालिका पोखरा लवलवितापणूय छ । ग्रामीण पहािी क्षेि, अिय शहरी क्षेि र शहरी 

क्षेि सलहत तीनथरीको भौगोलिक अवलस्थलत छ । आलथयक तथा मानवीर् लवकासका पररसिूकहरु समते लवर्म 

छन ्। र्सथय आगामी लदनमा हाम्रा प्राथलमकता र नीलत कार्यक्रम लर्नै सिूकिाई उच्ि लवरदमूा परु ्र्ाउन केलरित 

गरी स्रोत र सािनको बाँिफाँि गनुयपने दलेखरछ । 

५. सरकारको उपलस्थलत नागररकिाई प्रवाह गने सेवाबाट अनुभतू हुरछ । सशुासन र लवकास प्रलक्रर्ामा स्थानीर् 

सरकारप्रलत नागररकिे लवश्वास गने आिारशीिा तर्ार गनुय पने भएको छ । मिु समस्र्ाको जरो पलहल्र्ाई 

तदनरुुप नीलत कार्यक्रम तर् गद ैजनमखुी सेवा प्रदान गन ेर लवकासिाई िुत रुपमा अगालि बढाउन आगामी पाँि 

वर्य िागी पने लवश्वास लदिाउन िाहरछु । 

६. बतयमान अवस्थाको समीक्षा गरररहदँा पोखरा महानगरपालिकाको सवके्षण अनुसार ग्रस म्र्लुनलसपि प्रोिक्ट 

(GMP) १ खवय १० अवय ५४ करोि रहने अनमुान छ । जस अनसुार प्रलतव्र्लक्त औसत आर् १६०५ अमरेरकन 

ििर रहकेो छ । GMP मा व्र्ावसालर्क क्षेिको र्ोगदान ५७ प्रलतशत कृलर् तथा पशपुािन के्षिको ११ प्रलतशत 
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र १४ प्रलतशत बाँकी अरर् क्षेिको र्ोगदान रहकेो छ । हाि २८२१५ वटा व्र्ावसालर्क एकाइ माफय त 

१,०४,४६९ रोजगारी प्रदान गररएको छ ।  

७. लवत्तीर् पहुिँका आिारमा पोखरामा लवलभरन बैङ्कका ३२१ शाखा, ७  शाखा रलहत सेवा केरि र २६४ एलटएम 

वथु एव ं३४१ वटा सहकारी संस्थाहरु सञ्िािनमा छन ्।  

८. सामालजक लवकास सिूक अनसुार आलथयक गलतलवलिमा मलहिाको प्रलतलनलित्व २६% माि रहकेो छ । १८ वर्य 

भरदा कम उमरेमा लववाह गने मलहिाको संख्र्ा ३१.७% रहकेो दलेखरछ । 

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

कािोपिे  र ७ प्रलतशत कंलक्रट सिक रहकेो छ ।  

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

४५० वन समहु रहकेा छन ्। 

११. फेवाताि िगार्त १० वटै ताि संरक्षण र सौरदर्यकरणका िालग संभाव्र्ता अध्र्र्न प्रलतवेदन तर्ार भएको छ ।  

१२. संस्थागत लवकासका िालग नर्ाँ संगठन तथा व्र्वस्थापन सवके्षण गरी कार्ायरवर्नमा ल्र्ाइएको छ । संस्थागत 

क्षमता कार्यर्ोजना तजुयमा भएको छ । र्सका अलतररक्त कार्यसम्पादन सहजताका िालग घरनक्सा इजाजत, 

पलञ्जकरण, राजश्व जस्ता सेवाका िालग सफ्टवरे्र प्रणािी जिान गररएको छ ।     

१३. नेपािको संलविान, लदगो लवकास िक्ष्र्, पररौं आवलिक र्ोजना, नेपाििे  अरतररालरिर् स्तरमा गरेका 

प्रलतवद्दता, गण्िकी प्रदशे सरकारको आगामी आ.व. को नीलत तथा कार्यक्रम र बजटे, पोखरा 

महानगरपालिकाको दीघयकालिन सोि, प्रथम लिवर्ीर् र्ोजना तथा लवगत आ.व. मा आरम्भ गररएका 

लवकासका कार्यिाई लनररतरता लदई व्र्वलस्थत लवकास कार्य अगालि बढाउने नीलत लिइनेछ ।  

१४. "समरुनत पर्यटकीर् पोखरा"को लवकासको प्रस्थान लवरदकुो रुपमा आगामी वर्यको नीलत तथा कार्यक्रमका 

मागयलनदशेक लसद्दारत दहेार् बमोलजम हुनेछन ्। 

१) दीगो ,पर्ायवरणमिैी, र्ोजनाबद्ध र हररत शहरी लवकास 

२) उत्थानशीि पर्यटकीर् पवूायिार लवकास लनमायण 

३) सामालजक रर्ार्पणूय, समावशेी तथा समतामिुक समाजको लनमायण 

४) गणुस्तरीर् र प्रलतस्पिी मानवस्रोत लवकास  

५) लवलभरन तहका सरकार र लनजी क्षेिसँगको समरवर्, साझदेारी र सहकार्य 

६) सशुासन, सदािार र पारदशी सेवा  प्रवाह 

७) प्रलवलिमिैी, सिूना तथा ज्ञानमा आिाररत व्र्वस्थापन 
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अव म पोखरा महानगरपालिकािे आगामी आलथिक वषिका िालग िर् गरेका के्षत्रगि नीलिहरु प्रस्िुि गने 

अनुमलि चाहन्छु । 

कृलष िथा लसचाई ं

१५. "कृलष उत्पादनमा वृलधिः महानगरको समृलध" अविारणा अनसुार कृलर्क्षेिको आिलुनकीकरण गद ैउत्पादन 

तथा उत्पादकत्व वलृद्ध गररनेछ ।  

१६. समग्र पोखराको आर्ात पररमाणको अध्र्र्न गरी ५ वर्य लभि कलम्तमा दिु, फिफूि, तरकारी, माछा मासकुो 

आर्ात प्रलतस्थापनमा जोि लदइनेछ ।   

१७. नेपाि सरकार, प्रदशे सरकार र लनजी के्षि समतेको सहकार्यमा कृलर् पवूायिार जस्तैैः कष्टम हार्ररङ केरि, 

लिस्र्ान केरि, प्रशोिन केरि तथा प्राङ्गाररक मि उत्पादन कारखानाको लवकास र व्र्वस्थापन कार्य अलघ 

बढाइनछे । 

१८. अध्र्र्न, अनसुरिान र प्रमाणका आिारमा रैथाने कृलर् उपजको संरक्षण, सम्वियन र व्र्ावसार्ीकरण गररनेछ । 

सामलुहक र सहकारी खतेी प्रणािीको प्रवद्धयन र प्रोत्साहन गनय भण्िारण स्थि एव ं कोल्िस्टोर लनमायण कार्य 

क्रमश: शरुु गररनेछ । 

१९. लसिाई ंसलुविा नपगुकेा ग्रामीण र पहािी क्षेिमा प्रलवलिमा आिाररत लिफ्ट लसिाई ंप्रणािी प्रवियन गररनेछ । 

समथर भभुागमा रहकेा लसिाई ं  प्रणािीको संरक्षण गद ै कृलर् उत्पादकत्व बढाउन जमीनको दीगो उपर्ोग 

गररनेछ। 

२०. महानगरपालिका क्षेिका सम्पणूय प्राकृलतक पानीको स्रोत, मिु तथा महुानको एकीकृत प्रोफाइि तर्ार गररनेछ । 

पानी र लसिाईकंा स्रोतको संरक्षण, सदपुर्ोग र दीगो व्र्वस्थापन गरी महानगरबासीिाई स्वच्छ पानीको 

सलुनलश्चतता गररनेछ । 

२१. कृलर् उत्पादनको बजारीकरण, मलू्र् श्ृंखिा र भण्िारण सहर्ोगका िालग बारीदेलख बजारसम्मिः गोठ देलख 

ओठसम्म अलभर्ान सञ्िािन गररनेछ । कृलर् उपज संकिन केरि र कृलर् बजार माफय त स्थानीर् कृलर् उपज 

लबक्री लबतरण सलुनलश्चत गररनेछ । कृलर् उपजको उलित मलू्र् र बजार पहुिँको िालग कृलष उत्पादन 

व्र्वस्थापन प्रणािी सञ्िािन गररनेछ ।  

२२. कृलर् उपज संकिनका िालग कृलर् एम्बिेुरस व्र्वस्था गरी लनर्लमत संकिनको व्र्वस्था लमिाइनेछ । मखु्र् 

मखु्र् कृलर् उपजको रर्नुतम समथयन मलू्र् ग्र्ारेरटी गरी कृलर् उत्पादनमा िगानी गने वातावरण लसजयना गररनेछ । 

२३. प्राकृलतक तथा अरर् कारणिे बािीमा पगु्न सक्ने क्षलत रर्नूीकरण गनय मौसम पवूायनमुान सिूना प्रणािीको 

व्र्वस्था लमिाउनुका साथै कृलर् बीमामा जोि लदइनेछ । र्सका अलतररक्त जिवार् ुअनकूुिन खतेी प्रलवलिको 

प्रर्ोग तथा बािीमा हुने महामारीको पलहिान र लनर्रिणमा सहर्ोग गररनेछ।  
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२४. एक विाैः एक पशपुरछी तथा बािी उत्पादन पकेट कार्यक्रम सञ्िािन गरी कृलर् तथा पशपुरछीजरर् 

उत्पादनिाई लवलशष्टीकरण गनय अध्र्र्न गरी कार्ायरवर्न गररनेछ ।  

२५. उच्ि मलू्र्बािी प्रवद्धयन लवकास र लवस्तार गररनेछ । भलूम बैंक स्थापना गरी खतेी गने व्र्लक्त वा संस्थािाई  

जग्गा सलुनलश्चत गररनेछ ।  

२६. कृलर्र्ोग्र् जलमनको उत्पादकत्व बलृद्ध गनय लसंिाई के्षिको लवस्तार,उत्पादन वलृद्धको आिार तर्ार गरी वर्ै भरी 

लसिाई सलुविा लवस्तार गररनेछ ।  

२७. प्रभावकारी कृलर् प्रसार, सिूना प्रलवलि र संिारका िालग प्रत्र्ेक विामा कृलर् तथा पश ु सेवा प्रालवलिकको 

व्र्वस्था लमिाइनेछ । कृर्क बढाउ नीलत लिई सीप, तालिम, क्षमता र बीउ पूँजीस्मको व्र्वस्था गररनेछ । 

२८. गणुस्तरीर् फिफूिका तथा तरकारी लवरुवा उत्पादनका िालग सामदुालर्क नसयरी स्थापनामा गने तथा मखु्र् 

खाद्यारन बािी, िोपोरमखु रैथाने बािी, तरकारी, आि ुतथा घाँसको वीउ उत्पादन बलृद्ध गने नीलत लिइनेछ । 

साथै गणुस्तरीर् तथा मलू्र्ावान फिफूिको लवरुवा लन:शलु्क लवतरणका माध्र्मवाट नागररकको  स्वास्थ्यर् तथा 

जीवनस्तरमा लवशेर् सहर्ोग पुर्ायइने छ ।   

२९. माटो नै जीवन हो भरने तथ्यर्िाई मध्र्ेनजर गरी स्वस्थ माटो कार्यक्रम सञ्िािन गररनेछ । गोठ सिुार, खोर 

सिुार र भकारो सिुारद्वारा गररने मिको उत्पादन र जलैवक लवर्ादीमा अनदुान उपिव्ि गराउने व्र्वस्था 

लमिाइनेछ ।  

३०. प्रांगाररक उत्पादन मापदण्ि लनमायण गद ै प्रमाणीकरण गररनेछ । र्स्ता वस्तहुरुको ब्रालरिङ, प्र्ाकेलजङ र 

बजारीकरणमा अनदुान लदने नीलत लिइनेछ ।  

पशुपन्छी 

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

र सम्वद्धयनका िालग पश ुनश्ल सिुार, आहार व्र्वस्थापन, उत्पादनका आिारमा अनदुान, पश ुस्वास्थ्यर् र पश ु

हाटबजार संिािन गररनेछ ।  

३२. पशपुरछीपािन तथा पशजुरर् उत्पादनका िालग लनजी क्षेिसँगको साझदेारी र सहकार्यमा पश ुविशािा, स्वच्छ 

मासपुसि िगार्तका व्र्वलस्थत पवूायिार लनमायण कार्य अगालि बढाई गणुस्तरीर्ता र उद्यमशीिता लवकास 

गररनेछ ।  

३३. "कृषकहरुको पह ुँच र पलहचानिः व्र्ावसालर्क कृषकहरुको संरक्षण र सम्मान" केलरित कार्यक्रम 

सञ्िािन गररनेछ । कृर्क वगीकरण गरी पररिर् पि उपिब्ि गराइनेछ र सोका आिारमा रर्नूतम अनदुान 

ग्र्ारेरटी गररनेछ ।  

३४. छािा पश ु लनर्रिणका िालग मापदण्ि तर्ार गरी व्र्वस्थापन गररनेछ । छािा कुकुर लनर्रिणका िालग घर 

पािवुा कुकुर दताय र भ्र्ालक्सनेसन कार्यक्रम सञ्िािन गररनेछ ।  
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३५. प्रत्र्के विामा कृलर् एव ंपश ुप्रालवलिक सेवा सलुनलश्चत गरी आिारभतु कृलर् र पशसु्वास्थ्यर् सेवामा नागररकको 

पहुिँ अलभवलृध्द गररनेछ । बाँझो जग्गामा फिफूि तथा परुप खतेी प्रवद्धयन गररनेछ ।  

रोजगार प्रवधिन  

३६. रोजगारका िालग सहजीकरण, समरवर्, सञ्जािीकरण, नवप्रवतयन र अनिाइन रोजगार बजार, स्वरोजगार, 

उद्यमशीिता बढाउन मानव संशािन लवकास केरिका रुपमा रोजगार बैंक स्थापना गररनेछ । 

३७. हरेक आलथयक वर्यको पलहिो ६ मलहनामा ३,००० रोजगारी थप गने र्ोजनाका साथ प्िस टू तहको अध्र्र्न 

सकेका र्स क्षेिका र्वुािाई भार्ा होटि म्र्ानेजमरेट मोबाइि ममयत कृलर् स्रोत व्र्लक्त, जलिवटुी संकिन, 

ब्र्लुटलसर्न, प्िलम्बङ, ईिेलक्िलसर्न, भटेेनरी, ईम्रोइिरी, ह्यारििमु, ग्रालफक्स लिजार्न, वभेपेज लिजाइन, 

लभलिर्ो एलिलटङ, वटेर आलद जस्ता सीपसंगै रोजगारी र उद्यमशीिता लवकास गनय सक्षम पोखरा पररर्ोजना 

सञ्िािन गररनेछ ।  

३८. दक्ष जनशलक्तिाई स्थानीर् स्तरमा पररिािन गनय महानगर लवशरे् स्वरोजगार कार्यक्रम संिािन गररनेछ।  

३९. पोखरा महानगरपालिकामा रोजगार सिूना केरिको स्थापना गरी स्थानीर्, रालरिर्, वदैलेशक तथा लनजी क्षेिसँग 

सञ्जािीकरण गरी मागसँग आवद्ध गररनेछ । 

४०. रर्नुतम रोजगारीको प्रत्र्ाभलूत गनय प्रिानमरिी रोजगार कार्यक्रमका साथै महानगरपालिकाको लवकास लनमायण 

कार्यिाई समेत स्थानीर् रोजगारी लसजयनासँग आवद्ध गररनेछ । 

४१. वरेोजगारीहरुको सीप र क्षमतािाई आिार लिई तथ्यर्ाङ्क संकिन तथा अलभिेख व्र्वस्थापन गरी श्म 

बजारको आवश्र्कता अनसुार व्र्ावसालर्क तथा सीप लवकास तालिम कार्यक्रम सञ्िािन गररनेछ । 

४२. महानगरबाट वदैलेशक रोजगारीमा जाने व्र्लक्तहरुको पवूय अलभिेख राखी आवश्र्क तालिमको व्र्वस्था गरी 

वदैलेशक रोजगारीिाई सरुलक्षत र मर्ायलदत बनाइनेछ ।  

४३. महानगरलभि दक्ष, अियदक्ष िगार्त सव ैप्रकारका श्लमकहरुको तथ्यर्ांकीर् आिार तर्ार गनय अध्र्र्न गररनेछ ।  

उद्योग िथा सहकारी 

४४. सहकारी संस्थाहरुिाई व्र्ावसालर्क कृलर् पर्यटन उत्पादन के्षिमा आफ्नो पूँजी तथा िगानी पररिािन गनय 

सहजीकरण गररनेछ । महानगर, सहकारी र समदुार्को सहकार्यमा स्थानीर् कच्िा पदाथयमा आिाररत उद्योग 

व्र्वसार्मा िगानी लवस्तार गने नीलत लिइनेछ । सहकारीको अनगुमन र लनर्मनिाई सिूना व्र्वस्थापन 

प्रणािीमा आिाररत बनाइनेछ । 

४५. व्र्ावसालर्क उत्पादन, उद्यमशीिता लवकास र पररर्ोजना लवकासका क्षेिमा सहकारी संघसंस्थाको िगानी 

केलरित गररनेछ । 
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४६. ३३ वटै विामा कलम्तमा एक सहकारी एक व्र्ावसालर्क उत्पादन माफय त रोजगारी लसजयना गररनेछ । सहकारी 

संस्थाहरुको क्षमता अलभवलृद्ध गरी उद्यम तथा र्ोजनामा गररने िगानीका िालग लवकास साझदेारको रुपमा 

सहकार्य गररनेछ ।  

४७. सहकारी माफय त उत्पालदत वस्तुको प्रशोिन, भण्िारण, बजारीकरण र लवलवलिकरण कार्यक्रम सञ्िािन गररनेछ । 

४८. महानगरलभि रहकेा सम्पणूय साना एव ंठूिा उद्योगहरुको िगत तर्ार पारी औद्योलगक प्रोफाइि तर्ार गररनेछ । 

प्रदशे सरकारको अग्रसरतामा लनमायण हुन िागकेो औद्योलगक के्षिका िालग जग्गा प्रालप्तमा आवश्र्क सहजीकरण 

गररनेछ ।  

४९. उद्यमशीिताको प्रोत्साहन स्वरुप उद्यमी परुस्कारको व्र्वस्था गररनेछ ।  

५०. उद्यमशीिताको क्षेिमा कार्य गनयका िालग  र्वूा उद्यमशीिता कार्यक्रम तर् गरी आवश्र्क वीउ पूँजीको 

व्र्वस्थापन र प्रोजके्ट संिािनमा सहजीकरण गररनेछ ।  

५१. र्वुा तथा साना व्र्वसार्ी प्रवद्धयन गनय स्वरोजगार कोर्सँगको सहकार्यमा स्वरोजगार लसजना गनय अलभर्ान 

ििाइनेछ ।  

५२. पोखरेिी िामि जठेोबढुो िान िगार्त हाम्रा आफ्ना उत्पादनहरुिाई ब्रालण्िङ गद ैपोख्रेिी राण्ि स्थापना गने र 

बजार प्रवद्धयनमा लवशेर् र्ोजना बनाएर िाग ुगररनेछ ।  

५३. नर्ाँ आर्ोजना संभाव्र्ता अध्र्र्न गरी पोखरा महानगर प्रोजके्ट बैङ्कको व्र्वस्था गररनेछ ।  

५४. महानगरमा उद्योग व्र्वसार् सहार्ता र सहजीकरण िेक्सको व्र्वस्था गररने छ ।  

५५. आगामी आ. व. मा प्रथम पोखरा िगानी सम्मेिनको आर्ोजना गररनेछ ।  

५६. "स्थानीर् औद्योलगक उत्पादनमा बलृद्धैः रोजगारी लसजयना र समलृद्ध" िाई साकार गनय स्थानीर् कच्िा पदाथयमा 

आिाररत उद्योगिाई लवकास, लवस्तार र आिलुनकीकरण गररनेछ ।  

५७. महानगरपालिकाका िालग आवश्र्क सामग्री खररद गदाय स्थानीर् स्तरमा उत्पाद वस्तिुाई प्राथलमकता लदइनेछ । 

५८. खाद्य वस्तकुो गणुस्तर मापदण्ि तजुयमा गद ै स्वस्थ वस्त ु उपर्ोग सलुनलश्चतताका िालग सम्वलरित लनकार्को 

समरवर् र सहकार्यमा बजार अनगुमन सघन गद ैिलगनेछ । 

पर्िटन लवकास  

५९.  "पर्यटकीर् गलतलवलिमा वलृद्ध ,पोखरा शहरको समलृद्ध" भरने अविारणािाई साकार पानय पोखराका पर्यटन 

पवूायिार, प्राकृलतक सम्पदाहरुको संरक्षण, मखु्र् शहर र ताितिैर्ाहरुको सौरदर्यकरण, सरसफाइ, शहरी सरुक्षा र 

आलतथ्यर्ता जस्ता क्षेिमा नेपाि सरकार तथा प्रदशे सरकारसँगको समरवर्मा िगानी केलरित गने नीलत लिइनेछ । 
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६०. पोखरािाई नेपािको पर्िटकीर् राजधानी घोर्णा गनय नेपाि सरकार समक्ष अनरुोि गरी पठाई सलकएको छ । 

पर्यटकको बसाइिाई अरु िामो बनाउने उद्देश्र्िे पोखराको लवलभरन पर्यटकीर् गलतलवलिको लवकासद्वारा पर्यटन 

व्र्वसार्िाई प्रवद्धयन गने नीलत लिइनेछ । 

६१. संघ सरकारिे अगािी बढाएको अरतरालरिर् सम्मिेन केरि स्थापनाको कार्यक्रमिाई लछटो संिािनमा ल्र्ाउन 

थप पहिकदमी लिइनेछ भने पोखरा सभागहृको स्तरोरनती गररनेछ ।  

६२. नर्ाँ अरतरालरिर् लवमानस्थि संिािन आएपलछ प्र्ाराग्िाइलिङको संिािन गनय लवशरे् पहि गररनेछ।  

६३. होमस्टेिाई मौलिक नामाकरण गरी स्थानीर् उत्पादनैः स्थानीर् आलतथ्यर्ताको रुपमा लवकलसत गररनेछ । नर्ा 

नर्ा स्थानीर् अलतलथ गहृको संिािनको आवश्र्क संभाव्र्ता अध्र्र्न गरी लवद्यमान अलतलथ गहृको क्षमता 

अलभवलृद्धमा थप सहर्ोग परु ्र्ाइनेछ ।   

६४. लवलभरन भार्ा, संस्कृलतको संरक्षण र संवद्धयन गरी पर्यटन व्र्वसार्सँग आवद्ध गररनेछ । पर्यटन क्षेिको 

र्ातार्ातिाई व्र्वलस्थत गद ैपर्यटन बसपाकय िाई समलुित व्र्वस्थापन गररनेछ ।  

६५. MICE टुररजम (लमलटङ, इलनलसर्लटभ, कररेरस र एलक्जव्र्सुन) िाई प्रवद्धयन गद ै समग्र पोखराको पर्यटन 

लवकासमा लवशरे् अलभर्ान ििाइनेछ । 

६६. बैदाम (िेकसाइि) का अिावा वगेनास ताि तथा अरर् पर्यटकीर् गरतव्र्हरुको सौरदर्ीकरण तथा प्रिार 

प्रसारमा जोि लदइनेछ । पर्यटनका थप गरतव्र् जस्तै केभ टु केभ, िेक टु िेक, कोटदलेख कोटसम्म नर्ाँ सलकय ट 

सिकको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । पोखरािाई िालमयक पर्यटनको क्षेिमा समेत लवश्वमा पररलित गराउन 

िलुम्बनी पोखरा बदु्ध सलकय ट लनमायण गनय आवश्र्क पहि गररनेछ । 

६७. प्रदशे सरकारसंगगको समरवर्मा बैदाम लस्थत लहमा गहृ र रत्न मलरदर व्र्ावसालर्क तवरिे खिुा गने र पर्यटक 

प्रवद्धयनमा सहर्ोग परु्ायउन पहि गररनेछ । उलहिेको पोखराको स्मरण हुने गरी एक साँस्कृलतक ग्राम लनमायण गनय 

अध्र्र्न शरुु गररनेछ ।  

६८. पोखरािाई लवश्वका उत्कृष्ट १० पर्यटकीर् गरतव्र्को रुपमा लिइएको छ । र्हाँको आिारभतू लवद्यार्िर् तहबाट 

न ैअलतत्थ्यर्ता, कृलर्, व्र्ावसालर्क लशक्षा, संस्कृलत जस्ता थप र लवलशष्ट स्थानीर् लवर्र्हरुको पाठ्र्क्रम तर्ार 

गरी अलनवार्य गद ैिलगनेछ ।  

६९. पोखराको प्रमखु आकर्यण र्हाँका पर्यटकीर् स्थि हुन ् । पर्ायपर्यटन, वातावरण र लवकासिाई अरर्ोरर्ालश्त 

रुपमा अगंीकार गरी र्स सम्बरिी ऐन, नीलत तथा कार्यलवलि तजुयमा गररनेछ । र्सका िालग महानगर पर्यटन 

सलमलतिाई अलिकार सम्परन बनाई पर्यटन प्रबद्धयन गररनेछ । 

७०. पर्यटकको बसाइ अवलि िम्बाउने तथा सेवा, सलुविा र सरुक्षाको प्रत्र्ाभलूत गद ैपोखरािाई पर्यटकीर् हवका 

रुपमा लवकास गनय लनजी क्षेिसँग साझदेारी गररनेछ । 
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७१. पोखरािाई संसारभर लिनाउन र पोख्रिेी पर्यटन उद्योगको प्रवद्धयन गनय एक ल्र्ाण्िमाकय  (Symbol Of 

Pokhara) को लनमायण गररनेछ । 

 

लशक्षा 

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

अलिकारबाट बािबालिका तथा िलक्षत वगयका गररब मलहिा, दलित, अल्पसंख्र्क कोही पलन बलञ्ित हनु 

नपरोस ्भरने हतेिेु गणुस्तरीर् र लन:शलु्क सावयजलनक लशक्षाको व्र्वस्थापन गररनेछ । 

७३. सामदुालर्क लवद्यािर्को लवद्यािर् प्रशासनिाई िसु्त एव ं नतीजामखुी बनाई सञ्िािन गनय सामलर्क रुपमा 

प्रलतस्पिी र र्ोग्र् प्रिानाध्र्ापक लनर्लुक्त प्रलक्रर्ा अगािी बढाइनेछ । 

७४. कोलिङ तथा ट्र्सुन कक्षा, भार्ा कक्षा, प्रालज्ञक तालिम केरि, मरटेश्वरी कक्षा संिािनिाई मापदण्ि तर्ार गरी 

नक्शांकन समेतका आिारमा दताय एव ंलनर्मन गररनेछ । सबैका िालग लशक्षामा पहुिँ अलभवलृद्धका िालग बाि 

लवकास केरिहरुको आिलुनकीकरण गररनेछ । महानगर लशक्षा पररर्दको अग्रसरतामा तर्ार गररएको लशक्षा 

प्रलतवदेनिाई क्रमश: िाग ुगररनेछ । 

७५. महानगरका केही लवद्यािर्हरुमा नेपाि सरकारिे शरुु गरेको "पढ्द ैकमाउद"ै कार्यक्रम िाग ुगराइनेछ ।  

७६. सबै लवद्यािर्मा ''आदशय लशक्षक, अनशुालसत लवद्याथी'' लनमायण गनय आवश्र्क तालिम तथा क्षमता अलभवलृद्ध 

गन ेनीलत लिइनेछ । 

७७. लसकाइका िालग अनभुव र नवीनतम अविारणामा लवर्र्गत, पनुतायजगी र छोटो अवलिको तालिम प्रदान 

गररनेछ । प्रालवलिक लशक्षामा सबै नागररकको पहुिँ सलुनलश्चत गद ैिलगनेछ । प्रालवलिक लशक्षाको अनपुात वलृद्ध 

गरी रोजगारमिुक लशक्षामा जोि लदइनेछ । 

७८. लवद्यािर् लशक्षाको गणुस्तर वलृद्ध गनय महानगर लशक्षा पररर्द, विा लशक्षा सलमलत र लवद्यािर् व्र्वस्थापन 

सलमलतको सबिीकरण गररनेछ । 

७९. स्थानीर् बजार र प्रलतष्ठानहरुको माग बमोलजम व्र्ावसालर्क लवर्र्हरुको अल्पकािीन र दीघयकािीन लशक्षा 

कार्यक्रम सञ्िािन गररनेछ ।  

८०. लवद्यािर्हरुमा प्रलवलिमिैी कक्षा कोठा लनमायणमा जोि लददं ैकलम्तमा एक लवद्यािर्ैः एक प्रालवलिक कक्ष लनमायण 

गररनेछ । गण्िकी बहु प्रालवलिक लशक्षािर् तथा लसलटइलभटीका प्रालवलिक लवद्याथीिाई व्र्ावसालर्क प्रलतष्ठान 

वा फमयहरुमा इरटनयका रुपमा िैजाने नीलत लिइनेछ । 
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८१. अपाङ्गता भएका बािबालिकाहरुिाई लवद्यािर्मा लवशेर् प्रोत्साहनसलहत भनाय गररनेछ । फरक क्षमता भएका 

लवद्याथीको लसकाइिाई लनररतरता लदइनेछ । लवद्यािर् उमरे समहुका लवद्याथीहरुिाई लवद्यािर् बालहर नरहन े

वातावरण लसजयना गररनेछ । 

 

८२. प्रत्र्ेक लनजी र सामदुालर्क लशक्षण संस्थाबीि भलगनी सम्बरि स्थालपत गराई सामालजक उत्तरदालर्त्व बहन गने 

वातावरण तर्ार गररनेछ । 

८३. पठन खोज तथा अनसुरिान संस्कृलतको लवकास गरी गणुस्तरीर् लशक्षा हालसि गने अवसरको सलुनलश्चतता गनय 

महानगर स्तरीर् एक मिेो िाइब्रेरीको स्थापना गररनेछ । लवद्यािर् तह परूा गरेका लवद्याथीिाई लसक्द ैलसकाउँद ै

कार्यक्रम माफय त लवद्याथी स्वाआजयन कार्यक्रमिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

८४. प्रत्र्ेक माध्र्ालमक लवद्यािर्मा माध्र्ालमक तहको पाठ्र्क्रम अरतगयत लवद्याथीहरुमा प्रालवलिक सीप लवकास गन े

उद्दशे्र्िे क्षेिगत आवश्र्कताको आिारमा कम्तीमा एक प्रर्ोगशािा उपर्ोग गने लवर्र् अलनवार्य गररनेछ ।  

८५. िाग ु  पदाथयको दवु्र्यसन लनर्रिण गनयका िालग लनजी के्षिको सहकार्यमा मनोपरामशय तथा पनुस्थायपना केरि 

स्थापना सलहत जनिेतना र जागरणको कार्यक्रम संिािन गररनेछ ।  

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

महानगर स्तरीर् १ र सब ैविाहरुमा कलम्तमा १/१ पसु्तकािर्को स्थापना गररनेछ ।  

८७. महानगरलभि रहकेो स्थानीर् सीप तथा प्रलवलिको म्र्ालपङ्ग गरी लतनको संरक्षण र व्र्वसार्ीकरणको िालग 

सहर्ोग प्रदान गररनेछ ।  

८८. पोखरा लवश्वलवद्यािर्, गण्िकी लवश्वलवद्यािर् र पथृ्यवीनारार्ण क्र्ाम्पससँग दईुपक्षीर् सहर्ोग र नवीनतम खोज 

अनसुरिानमा सहर्ोग परु ्र्ाइनेछ ।   

८९. लवद्यािर्मा लवद्याथी स्वास्थ्यर् सेवाको सलुनलश्चतता गनय सामदुालर्क स्वास्थ्यर् संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी 

लवद्यािर्का िालग स्वास्थ्यर्कमीको व्र्वस्था गररनेछ ।  

९०. समदुार्को सहभालगतामा लवद्यािर् हररर्ािी प्रवद्धयन कार्यक्रम सञ्िािन गने नीलत लिइनेछ ।  

खेिकुद  

९१. "स्वास््र् र साथिक जीवनशैिीका िालग खुिा व्र्ार्ामशािा'' अविारणा अरतगयत िाि ुवर्यमा केही 

स्थानहरुमा खिुा व्र्ार्ामशािा लनमायण भएका छन ्। आगामी वर्य स्वास्थ्यर्का िालग व्र्ार्ाम कार्यक्रम अरतगयत 

एक टोि एक खिुा के्षि एक व्र्ार्ामशािा लनमायण कार्यक्रम क्रमश: कार्ायरवर्न गररनेछ । 

९२. पोखरा प्राकृलतक लहसाविे र वातावरणीर् लहसाविे पलन सरतिुनमा रहकेो शहर हुनािे र्सिाई स्पोटयस 

टुररजमका रुपमा लवकास गनय आवश्र्क कार्यक्रम अगािी बढाइनेछ ।  
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९३. लक्रकेट र गल्फ जस्ता ठूिा खिेहरुको माध्र्मवाट समग्र पोखराको लवकासको सहर्ोग परु ्र्ाउन सलकने हुदँा 

व्र्वलस्थत लक्रकेट खेिमदैान र गल्फ कोर्य लनमायणको संभाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । 

९४. महानगर खिेकुद लवकास सलमलतिाई प्रभावकारी बनाई खिेकुद कार्यक्रमिाई विास्तरसम्म सञ्िािन गद ै

िलगनेछ । 

९५. पोखरािाई खिे शहरका रुपमा लवकास गनय लनलमयत संरिनाको आिलुनकीकरण र थप पवूायिार लनमायण गनय संघ र 

प्रदशे सरकारसँग सहकार्य गररनेछ । लवद्यािर् खिेमदैान कार्यक्रमिाई लनररतरता लददं ैमहानगर स्तरीर्  खिेकुद 

प्रलतर्ोलगता सञ्िािन गररनेछ ।  

९६. खिेकुदिाई प्राथलमकतासाथ अगािी बढाउन र खिे जगतमा रालरिर्  तथा अरतरायलरिर् ख्र्ालतको प्रालप्त 

सलुनलश्चत गनय आगामी वर्य  कम्तीमा िार वटा खिेका उत्कृष्ट खिेािी छनोट गरी सम्मान गररनेछ। 

 

स्वास््र्  

९७. आिारभतु स्वास्थ्यर् सेवामा सबै नागररकको पहुिँ सलुनलश्चत गद ै स्वास्थ्यर् सेवािाई लनैःशलु्क, सवयसिुभ र 

गणुस्तरीर् बनाइनेछ । महानगरका तेत्तीस वटै विाहरुमा आिारभतु स्वास्थ्यर् सेवा केरि स्थापना र सञ्िािन गन े

नीलत लिइनेछ । 

९८. महानगरको एकमाि अस्पताि, लशशवुा अस्पतािमा लवलशष्टीकृत अस्पतािको रुपमा लवकास गने नीलत 

लिइनेछ । आगामी ४ वर्य लभिमा एक सलुविा सम्परन मिेो अस्पताि लनमायण गनय आवश्र्क कदम अलघ 

बढाइनेछ । 

९९. जरमदतायिाई सतु्केरी पोर्णसँग अरतरसम्बलरित गरी ६ मलहनासम्म रर्नु आर् भएका सतु्केरी मलहिािाई 

प्रोत्साहन भत्ता उपिब्ि गराइनेछ । र्स अरतगयत काननूिे तोकेको म्र्ादलभि व्र्लक्तगत घटना दताय गने लवपरन, 

रर्नु आर् भएका र सीमारतकृत नागररकहरुिाई जरमकेो २ वर्यसम्म पोर्णभत्ता उपिव्ि गराउने र लबबाह तथा 

मतृ्र् ुदताय वापत प्रोत्साहन रकम उपिब्ि गराइनेछ ।  

१००. महामारी रोकथाम पवूय तर्ारी र्ोजना लनमायण गरी स्रोत सािन सलहतको प्रलतकार्य समहु लनमायण गररनेछ ।  

१०१. स्वास्थ्यर् सामग्री खररद प्रलक्रर्ािाई र्ोजनाबद्ध र पारदशी बनाइनेछ । र्सवाट स्वास्थ्यर् संस्थाहरुमा अत्र्ावश्र्क 

और्िीको कमी हुन नलदने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

१०२. ज्र्ेष्ठ नागररक स्वास्थ्यर् सेवा संिािन गरी लन:शलु्क स्वास्थ्यर् परीक्षण, उपिार परामशय, नलसयङ सेवा, िाक्टर ईन 

कि जस्ता सलुविा समावशे गररनेछ । साथै स्वास्थ्यर् सेवा व्र्वस्थापन सलमलत माफय त प्रत्र्ेक विामा ज्र्ेष्ठ 

नागररक स्र्ाहार केरि कार्यक्रम सञ्िािन गररनेछ । 
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१०३. पोखरा आसपासका के्षिमा रहकेा और्िीजरर् जिीवटुी, वनस्पलत र वनस्रोतको संरक्षण सम्वद्धयन र 

उपर्ोलगतािाई बढाउन महानगरको पहिमा जिीवटुी प्रशोिन केरि स्थापना गररनेछ ।  

१०४. उपचार र लनदान भन्दा रोग िाग्न नलदनु बेश भरने अविारणािाई आत्मसात गद ै आर्वुदेको प्रालज्ञक र 

उपिार केरिका रुपमा कश्र्प ॠलर्को तपोभलुमको रुपमा रहकेो कास्कीकोटमा महानगरीर् आरोग्र् िाम 

स्थापना गनय अध्र्र्न गररनेछ ।   

१०५. महानगरीर् स्वास्थ्यर् प्रवद्धयन केरिको कार्य क्षेििाई लनकटतम विाहरुको पार्क पने केरिमा रहने गरी स्तरवलृद्ध 

गद ैलवशरे्ज्ञ सेवा उपिव्ि गराउने नीलत लिइनेछ । सबै स्वास्थ्यर् संस्था सलमलतहरुको क्षमता अलभवलृद्ध गररनेछ ।  

१०६. लवपरन नागररकहरुिाई महानगरपालिकावाट स्वास्थ्यर् लवमा गने व्र्वस्था लमिाइनेछ । अशक्त/ लदघयरोगी र 

सतु्केरी मलहिािाई घरम ैस्वास्थ्यर् परीक्षणको व्र्वस्था लमिाइनेछ ।  

१०७. ४० वर्य मालथको उमरे समहुका सबै नागररकहरुको आिारभतु लनैःशलु्क स्वास्थ्यर् परीक्षणको व्र्वस्था 

लमिाइनेछ । मलहिाहरुको पाठेघरको मखुको क्र्ारसर तथा स्तन क्र्ारसर लस्क्रलनङ िगार्तका परीक्षण 

तोलकएका स्वास्थ्यर् संस्थाहरुवाट लनैःशलु्क रुपमा गने व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

१०८. सबै स्वास्थ्यर् संस्थावाट सेवा लिने सेवाग्राहीको लिलजटि अलभिेख रालखनेछ । स्वास्थ्यर् संस्थामा हुने मतृ्र्कुो 

िेथ अलिटको व्र्वस्था लमिाइनेछ । 

१०९. महानगरलभि सबै स्वास्थ्यर् संस्थाको भवन क्रमशैः लनमायण सम्परन गररनेछ । स्वास्थ्यर् भवन लनमायणमा नेपाि 

सरकारवाट तोलकएको मापदण्ि किाइका साथ िाग ूगररनेछ ।  

११०. स्वास्थ्यर्का िालग जीवनशिैी पररवतयन तथा नागररक आरोग्र्ताका िालग नागररक आरोग्र् केरि स्थापना र 

संिािन गररनेछ ।  स्वास्थ्यर्को राम्रो शरुुवात घरको भारसाबाट हुरछ भरन िेतनामिुक कार्यक्रम जनस्तरमा 

सञ्िािन गने नीलत लिइनेछ । 

१११. लवलभरन स्थानमा गरैसरकारी संघसस्थासँग समरवर् गरी बहृत स्वास्थ्यर् लशलवरको आर्ोजना गने, स्वास्थ्यर् 

जनिेतना फैिाउने अलभर्ान ििाउने कार्यक्रम गनय अलभप्रेररत गररनेछ ।  

११२. पोखरा महानगरपालिकाका ग्रामीण र पछालि जोलिएका पहािी विाहरुमा सम्बलरित विािे सञ्िािन गने गरी 

एम्विेुरसको व्र्वस्था गररनेछ । 

िैंलगक समानिा िथा सामालजक समावेशीकरण 

११३. महानगरलभि िैंलगक समानता, समालजक समावशेीकरण र समतामिूक समाज लनमायणका िालग र्ोजना बनाई 

कार्ायरम्भ गररनेछ ।  

११४. मलहिा क्षमता लवकास गरर आलथयक लस्थलतमा सिुार गनय लवगत आलथयक वर्य दलेख संिालित उप प्रमखु संग 

मलहिा कार्यक्रमिाई लनररतरता लदइनेछ । 
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११५. मलहिा लहसंा लवरुद्धका कार्यक्रमहरुमा परुुर्हरुको ऐक्र्वद्धता कार्म गरी मलहिा लहसंा रर्नूीकरण गनय मलहिा 

लहसंा लवरुद्ध मलहिा परुुर् समसिेतना कार्यक्रमिाई लनररतरता लदइएको छ ।  

११६. आपतकालिन अवस्थाका मलहिाहरुको तत्कािै उद्धार गने व्र्वस्था लमिाई त्र्सका िालग राहत, उद्धार र 

पनुस्थायपन कार्यक्रम संिािन गररनेछ । 

११७. महानगरका लवलभरन सामालजक लविामा लक्रर्ाशीि मलहिाहरुको नेततृ्व तथा क्षमता लवकास कार्यक्रम  ३३ वटै 

विामा संिािन गररनेछ । मलहिा सहकारी संस्थाको व्र्वसालर्क सीप तथा क्षमता लवकास र लवत्तीर् 

अनशुासन सम्बरिी कार्यक्रम संिािन गररनेछ । 

११८. महानगरका सबै विाहरुिाई बािमिैी बनाउँद ैिलगनेछ । मापदण्ि पगुकेा विाहरुिाई बािमिै विा घोर्णा 

गररनेछ । बािलबबाहिाई लनरुत्सालहत गने गरी कार्यक्रम सञ्िािन गररनेछ । 

११९. बािबालिकाको हक, अलिकार सलुनलश्चत गनय र बािबालिका संरक्षण कार्यका िालग गठन भएका बाि 

अलिकार  सलमलत, महानगर बािमञ्ि र बाि संरक्षण सलमलतिाई विा स्तरसम्म पररिािन गरी सलक्रर् र 

प्रलतस्पिी बनाइनेछ । 

१२०. अपांगता भएका व्र्लक्तहरुको वस्तलुनष्ठ वगीकरण गरी अपांगता पररिर्पििाई समर्मा नै उपिब्ि गराइनेछ । 

अपांगता भएकाहरुको क्षमता अलभवलृद्ध गनय िलक्षत कार्यक्रमहरु संिािन गररनेछ । 

१२१. तेत्तीसै विामा रहकेा ज्र्ेष्ठ नागररक लमिन केरििाई थप सशलक्तकरण गररनेछ । आटय अफ लिलभङ तालिमबाट 

वदृ्धवदृ्धाका जीवनिाई सहज बनाइनेछ । 

१२२. ज्र्ेष्ठ नागररक लदवसको अवसरमा महानगर लपता र महानगर माता घोर्णा गरी सम्मान गने नीलतिाई लनररतरता 

लदइनेछ । 

१२३. लवलभरन िमय, जातजालतको संस्कार र संस्कृलतको संरक्षण गरी िालमयक र सांस्कृलतक सौरदर्यता कार्म गररनेछ । 

१२४. दलित, गरिवय, जिारी, कुमाि तथा अलतलवपरन एव ं सीमारत्तकृत जालत र समदुार्को परम्परागत पेशा र 

व्र्वसार्को प्रवद्धयन गररनेछ । िलक्षत समदुार्को पेशा, सीप तथा क्षमता लवकासका कार्यक्रम संिािन गररनेछ । 

१२५.  नेपाि सरकारसँगको समरवर् र सहकार्यमा सरुलक्षत वदैलेशक रोजगार तथा सरुलक्षत आप्रवासनसँग सम्बलरित 

सिेतनामिूक र क्षमता लवकास कार्यक्रम विा तहसम्म परु्ायउने नीलत लिइने छ ।  

१२६. समाजमा रहकेा अलत लवपरन मध्र्म र सम्परन पररवारको पलहिान गरी पररिर्पि लवतरण गने र स्थानीर् 

सरकारको तफय वाट लदनपुने आवश्र्क सहर्ोग र परामशय प्रदान गद ै लजवनस्तर उठाउने कार्यक्रम सञ्िािन 

गररनेछ ।  
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१२७. महानगरपालिकामा सामालजक पररिािन र लवकास लनमायणको के्षिमा आमा समहु र टोि लवकास संस्थािे 

महत्वपूणय भमुीका लनवायह गरररहकेा छन ् । आगामी आलथयक वर्य र्स्ता संस्थाहरुिाई सामालजक जागरण 

िगार्त लवकास लनमायणका क्षेिमा प्रभाकारी पररिािन गररनेछ । 

१२८. समाजमा माग्ने व्र्लक्त नरहने सलुनलश्चतताका िालग मानव सेवामा केलरित कार्यक्रमहरु संिािन गनय र्स क्षेिका 

लवलभरन संघसस्थाहरुसंग सहकार्य गने नीलत लिइनेछ  । 

भाषा, किा, सालहत्र् र संस्कृलि 

१२९. महानगरपालिका लभि रहकेा प्राकृलतक, िालमयक, सांस्कृलतक र परुातालत्वक सम्पदाहरुको अलभिेखीकरण गरी 

क्रमश: संरक्षण, सम्वद्धयन र सौरदर्यकरण गद ैिलगनेछ ।  

१३०. िेखनाथको अियिेमा कलव लशरोमलण िेखनाथ पौिेिको जरमस्थििाई सालहत्र् अनसुरिान केरिको रुपमा 

लवकास गररनेछ । जनकलव केशरी िमयराज थापा, िोक गार्कद्वर् झिकमान गरिवय र अलिलमर्ा िगार्तका 

स्रष्टाको सम्मानमा आवश्र्क नीलत बनाई कार्ायरवर्न गररनेछ । 

१३१. महानगर स्रस्टाहरुको अलभिेख तर्ार गररनेछ । पोखरा सालहलत्र्क महोत्सव सञ्िािन गनुयका साथै महानगर नव 

रत्न िर्न गरी सम्मान गररनेछ । 

१३२. महानगर प्रज्ञा प्रलतष्ठानिाई पोखराको भार्ा, किा, संस्कृलत र सालहत्र्को एक उत्कृष्ट केरिका रुपमा लवकास 

गररनेछ । 

१३३. पोखरािाई किा, संस्कृलत र ऐलतहालसक सम्पदाको शहरका रूपमा लवकास गद ै पर्यटन प्रवद्धयन गनय लसद्धाथय 

िोक, रामकृरण टोि, गणशे टोि, भरैव टोि हुदँ ै लवरध्र्वालसनी सम्मको के्षििाई पोखरा सम्पदास्थि परुानो 

बजारको रुपमा प्रवद्धयन गररनेछ । र्स क्षेििाई क्रमश: सवारीलबहीन बनाउदैं पदमागय बनाउने, घरहरु परुान ै

स्वरुपमा लनमायण गनय किात्मक झ्र्ाि तथा ढोका अनदुानमा उपिव्ि गराउने, र्स्ता घरहरुको नक्सापास वा 

रेक्िोलफलटङ दस्तरुमा छुट लदने र मठमलरदर लजणोद्वार गने नीलत लिइनेछ 

पूवािधार िथा शहरी लवकास 

१३४. महानगरका मखु्र् सिकहरुमा नेपाि सरकार र प्रदशे सरकारसँगको सहकार्यमा र्लुटलिटी कोररिोर लनमायण गनय 

अध्र्र्न गररनेछ ।  

१३५. पोखरामा लनमायणािीन पोखरा अरतरायलरिर् लवमानस्थिदलेख फेवातािसम्मको िुतमागयका िालग आवश्र्क 

सहजीकरण गररनेछ । िामेआहािमा लनमायणािीन अत्र्ािलुनक बस टलमयनिको िालग जग्गा प्रालप्त िगार्तका 

कार्यमा प्रदशे सरकारसँगको सहकार्यमा काम अगािी बढाइनेछ ।  

१३६. मध्र् पहािी िोकमागय तथा लसद्धाथय राजमागय जोि्न वाइपास रोि तथा पथृ्यवी राजमागयको बैकलल्पक मागयको 

रुपमा लवरौटा- कोिे सिकिाई प्राथलमकता लदई तर्ारी कार्य सम्परन गररनेछ । 
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१३७. महानगर क्षेि अव्र्वलस्थत रुपमा संिािन भएका वकय सप व्र्वलस्थत गरी शहरी सरुदरता अलभबलृद्ध गनय 

अध्र्र्न सलमलत गठन भई प्रलतवदेन प्राप्त भएको छ । अटो लभिेज स्थापनाका िालग प्राप्त प्रलतवदेन कार्ायरवर्न 

गररनेछ । 

१३८. लबद्यतुीर् सवारी सािनको प्रर्ोगिाई प्रोत्साहन गनय शहरका प्रमखु िोक, पेिोि पम्प र आवश्र्क स्थानहरुमा 

लवद्यतुीर् िालजयङ केरि स्थापना गनय सहजीकरण गररनेछ । जीवनर्ापनिाई सरि, सिुभ,  लकफार्ती र 

दीघयलजवी बनाउन स्थान लवशेर् अनसुार लवद्यतुीर् उपकरणहरुको उपर्ोगिाई बढावा लदने नीलत लिइनेछ । 

१३९. आगामी दईु वर्यलभि प्रमखु शहरी के्षिलभिका टेलिफोनका तार र अरर् तार हटाई भलूमगत अलप्टकि फाइवर 

जिान गररनेछ । नेपाि लवद्यतु प्रालिकरणसँगको सहकार्य र िागत साझदेारीमा लवजिुीका तार भलूमगत गरी 

शहरी जोलखम रर्नु गररनेछ र सरुदरता बढाइनेछ ।   

१४०. महानगरपालिकालभि लनमायण हुने भौलतक पवूायिारहरु अपांगमिैी बनाइनेछ । सिकहरुिाई वातावरणमिैी र हररत 

सिकका रुपमा लवस्तार र स्तरोरनलत गने नीलत लिइनेछ ।  

१४१. पोखरा महानगरपालिकाको भ-ुउपर्ोग नीलत तर्ार गरी िाग ूगररनेछ । अव्र्वलस्थत खण्िीकरण लनरुत्सालहत गद ै

जग्गा लवकास कार्यक्रम िाग ुगररनेछ ।  

१४२. पथृ्यवीिोक लस्थत बसपाकय को क्षेिफि एकीन गने, अव्र्वलस्थत वसोवासीिाई उपर्कु्त स्थानमा वहुतिे भवन 

लनमायण गरी स्थानारतरण गने र लसटी बसपाकय को रुपमा लनमायण गनय लबस्ततृ संभाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । 

१४३. नेपाि सरकार शहरी लवकास मरिािर्बाट जारी गररएको बस्ती लवकास, शहरी र्ोजना तथा भवन लनमायण 

सम्बरिी आिारभतू मापदण्ि, २०७२ का अलिनमा रही महानगरपालिका बस्ती लवकास सम्बरिी कार्यलवलि 

तजुयमा गरी जोलखममकु्त तथा उपर्कु्त के्षि पलहिान गरी बहुतिे भवन लनमायणको इजाजत प्रदान र लनर्मन गरी 

अव्र्वलस्थत शहरीकरणिाई  लनरूत्सालहत गररनेछ । भवन लनमायण कार्य व्र्वलस्थत गनय एकीकृत भवन मापदण्ि 

लनदलेशका तजुयमा गरी िाग ुगररनेछ ।  

१४४. पोखरा महानगरक्षेिलभि सहज आवागमन, शहरी सरुक्षा र सिक सौरदर्यकरण गनय मखु्र् बजारके्षिमा रहकेा 

सिकहरुको अस्फाल्ि कंलक्रट र सबै सिकहरुको आवलिक ममयत सम्भार गररनेछ । 

१४५. पोखरा महानगरपालिकामा सञ्िालित हुने लवकास लनमायणका पवूायिार तथा लनमायण कार्यको गणुस्तर मापन गने 

प्रर्ोगशािािाई सािन सम्परन र सदुृढीकरण गररनेछ ।  

१४६. बहुतिे भवनहरुमा मानवीर् स्वास्थ्यर्मा सकारात्मक प्रभाव पाने खािका लनमायण सामग्री प्रर्ोग गनय प्रोत्सालहत 

गररनेछ । उजाय प्रभावकारी भवन लनमायणिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१४७. नक्सापास कार्य व्र्वलस्थत र प्रलवलिमिैी बनाउँद ै आवदेन, स्वीकृलत एव ं इजाजत लदने प्रलक्रर्ा अनिाइन र 

लिलजटि प्रणािी माफय त फेसिेस सेवा प्रदान गने नीलत लिइनेछ ।  

१४८. ग्रेटर पोखराको अविारणा पि तर्ार पारी सावयजलनक गररनेछ ।   
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१४९. नेपाि सरकारसँगको समरवर् र सहकार्यमा पोखरा महानगरपालिकामा ढि व्र्वस्थापन गरुुर्ोजनाको कार्य 

अलरतम िरणमा पगुकेो छ । शहरिाई स्वच्छ र सफा राख्न ढिको लनमायण गरी प्रशोिन केरिमा पठाउने, नर्ाँ घर 

लनमायण स्वीकृलत लिदाँका वखत जलमनमा गरै पारगम्र् सेलफ्टक ट्र्ाङ्क (Non- Permeable Septic Tank) 

बनाउनपुने र घरमा पने वर्ायतको पानी सोस्ने Rain Garden बनाउनपुने गरी नीलतगत व्र्वस्था गररनेछ ।  

१५०. "एक घर एक िारा: हाम्रो अलभर्ान" अलभर्ानिाई महानगरका सबै विा र टोि टोिसम्म क्रमशैः परु ्र्ाइनेछ । 

१५१. शहरको मखु्र् बजार के्षिमा राजमागय पने भएकािे सिक जामको अवस्थावाट नागररकिे सास्ती भोग्न ुपरेको छ 

। र्सको लदघयकािीन समािानका िालग आगामी वर्यलभि पथृ्यवीिोकमा अण्िरपास तथा फ्िाइ ओभरको 

संभाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ ।  

१५२. पोखरा महानगरपालिका तीर शहरी जनसंख्र्ा वलृद्ध हुने शहरमा पदयछ । शहरी जनसंख्र्ािाई वालरछत सीमालभि 

राख्न ग्रामीण के्षिमा अत्र्ावश्र्क सलुविाको व्र्वस्था गने, ग्रामीण के्षिसम्म सिक र सिुभ र्ातार्ात व्र्वस्था 

गरी शहरमा लदनभर पेशा/व्र्वसार् गरी घर फलकय न सक्ने व्र्वस्था गने, ग्रामीण विाको केरिसम्म पगु्ने सिक 

स्तरोरनलत गद ैतत्काि सिुभ बससेवा उपिव्ि गराउने कार्य अलविम्ब गररनेछ । लनमायणािीन गाउँशहर जोि्ने 

कनेलक्टङ सिकिाई आगामी वर्य सम्परन गररनेछ । र्सका अलतररक्त आगामी आलथयक वर्य पोखरा िक्रपथ 

लनमायणको िालग लवस्ततृ सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ ।  

१५३. पर्यटकीर् शहर पोखरामा नेपाि भ्रमण गने पर्यटक मध्र्े करीव ४०%  िे पोखरा भ्रमण गने गरेको अनमुान छ । 

पोखरा भ्रमण गने पर्यटकहरुिे समेत र्हाँका सबै पर्यटकीर् स्थि पगु्न सकेका छैनन ् । र्सथय फेवाताि नर्ाँ 

एअरपोटय वगेनासताि फास्ट िर्ाक लनमायणको संभाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । एक अध्र्र्निे हाि संिालित 

र्ातार्ात सेवा माग भरदा पलूतय बढी रहकेो र बढ्दो इरिन खपतबाट वार् ुप्रदरु्ण बढेको दखेाएको छ । आगामी 

वर्य र्ातार्ात व्र्वस्थापनका िालग िाम बस, सटि बस र लवद्यतुीर् बसको रुट िगार्तका Mass 

Transportation संिािन सम्बरिमा सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गररनेछ । 

१५४. प्रदशे सरकारको सहकार्य र समरवर्मा िालफक व्र्वस्थापन िसु्त र दरुुस्त बनाइनेछ । सावयजनलक पालकय ङ 

स्थिको उलित व्र्वस्थापन गररनेछ । 

१५५. िामआेहािको बसपाकय िाई पोखरा बसपाकय  र पथृ्यवीिोक लस्थत बसपाकय िाई लसटी बसपाकय को अविारणा 

पश्चात पोखरा-२ मा अवलस्थत बाग्िङु बसपाकय िाई लवरदवालसनी बसपाकय को नामाकरण गरी व्र्वलस्थत रुपमा 

स्तरोरनलत गररनेछ ।  

वन, वािावरण, सरसफाइ र लवपद् व्र्वस्थापन 

१५६. महानगरको सौरदर्यकरण र हररर्ािी प्रवद्धयनका िालग एकघर एक लवरुवा एव ंसिक र नदी लकनारामा जिवार्ु 

अनकूुिनर्कु्त वकृ्षारोपण गने नीलत लिइनेछ भने सम्पणूय लवद्यािर् पररसरमा फिफूिका लवरुवा िगाउनु पन े

नीलत लिइनेछ । 
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१५७. पोखरा महानगरपालिका के्षिलभि तत्काि र शीघ्र सम्पादन गनुयपने कार्य ममयत सम्भार, लवपद ् पवूय तर्ारी एवं 

प्रलतकार्य आकलस्मक सेवा िगार्तका कार्य गनय सम्वद्ध शाखाका अनभुवी र तालिम प्राप्त  Rapid Response 

Team बनाइनेछ । र्स शाखािाई २४ सै घण्टा पररिािन गररनेछ ।  

१५८. सेती कोररिोरको संरक्षण तथा उपर्ोग गद ैहररर्ािी प्रवद्धयन गररनेछ । सीमसार र जिािार के्षिको संरक्षण गद ै

लवशेर् उपर्ोग गने नीलत लिइनेछ । फेवाताि िगार्तका महानगरलभिका सबै ताितिैर्ा, खोिा, खोल्सी, 

सावयजलनक जग्गा िगार्तको मापदण्ि तर्ार गरी उपर्कु्त संरक्षण र दीगो उपर्ोग गने नीलत अगंीकार गररनेछ । 

१५९. आगामी वर्यमा महानगरका सावयजलनक, पती, सरकारी जग्गाको िगत तर्ारी गरी खिुा स्थानको पलहिान 

गररनेछ । लवपद ्पवूयतर्ारी एव ंप्रलतकार्य प्रर्ोजनाथय खिुा स्थानको प्रोफाइि तर्ार गररनेछ ।  

१६०. फोहोर व्र्वस्थापनिाई प्रभावकारी बनाउन लवद्यािर्हरुमा वगीकृत फोहोर संकिनका िालग िस्टलबनको 

व्र्वस्था लमिाइनेछ र फोहोर व्र्वस्थापन बारे लवद्यािर् तह दलेख नै व्र्ावहाररक लशक्षा िाग ूगररनेछ ।  

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

प्रशोिनमा उपकरणको प्रर्ोगिाई प्रोत्साहन गररनेछ ।  

१६२. पोखराका नदीघाटहरुको संरक्षण गररनेछ । लवद्यतुीर् शवदाह गहृ लनमायणमा लनजीके्षिसँग सहकार्य गररनेछ ।  

१६३. वगेनासताि पिभरै्ामा प्रदशेिे प्रवद्धयन गरररहकेो प्रकृलतक लिलिर्ाखाना संरक्षणका िालग सहजीकरण गररनेछ।   

१६४. पोखराको भौगलभयक बनावट अत्र्रतै जोलखमपणूय छ । आगामी आलथयक वर्य लवकास साझेदारसंगको सहकार्यमा 

महानगरपालिकाका अलत जोलखमर्कु्त र संकटापरन के्षिको अध्र्र्न गरी लवपद ् जोलखम रर्नूीकरण र्ोजना 

कार्ायरवर्न गने नीलत लिइनेछ । 

१६५. फोहोरमिैा उत्सजयनमा रर्लूनकरण तथा स्रोतम ै वगीकरण गरी पनु: प्रर्ोग एव ं पनु: िक्रीर् फोहोरमिैा लवक्री 

लवतरण गरी आर्आजयन गने वातावरण लसजयना गररनेछ । 

१६६. लनजी क्षेिसँगको सहकार्य र साझदेारीमा मटेेररर्ि ररकभरी फेलसलिटेशन सेरटर (MRF) स्थापना गरी पनु:प्रर्ोग 

एव ंपनुियक्रीर् फोहोर व्र्वस्थापन गने नीलत लिइनेछ । वजै्ञालनक फोहोर व्र्वस्थापन प्रणािी (3R & C) को 

िालग जनस्तरमा जनिेतना कार्यक्रम संिािनको नीलत लिइनेछ ।  

१६७. सिकका छािा िौपार्ािाई लनर्रिण र लनर्मन गने नीलत अबिम्बन गररनेछ । गोरक्ष केरि बनाउन िालमयक 

संस्थाहरुसँग लवशेर् आग्रह गररनेछ ।  

१६८. महानगरलभिका सव ैसावयजलनक संरिनाहरुको जोलखम मलू्र्ांकन (Risk Assessment) गनय महानगरको लवपद ्

नक्सांकन (Hazard Mapping) गररनेछ  र लवपद ्पवूयको सिूना प्रणािी जिान गररनेछ ।   

१६९. लनजी तथा सहकारी  के्षिसंगको सहकार्य/ साझदेारीमा कुलहने फोहोरको व्र्वस्थापन एव ं प्रशोिन माफय त 

वार्ोग्र्ास र प्राङ्गाररक मि उत्पादन गनय प्रोत्साहन लदइनछे । र्सरी उत्पालदत मििाई अनदुान सलुविामा 
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कृर्कसम्म पगु्ने नीलत लिइनेछ । र्सरी उत्पालदत ग्र्ास र मिवाट आर्ात प्रलतस्थापनमा टेवा पगु्ने लवश्वास 

लिइएको छ ।    

१७०. नगरका शहरी के्षिका प्रमखु िोकहरुमा खिुा स्थानको व्र्वस्थापन गररनेछ । महानगरपालिकाका प्रत्र्ेक विामा 

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

१७१. घरार्सी फोहोर व्र्वस्थापन गने प्रमखु लजम्मवेारी महानगरपालिकाको हो । हािको ल्र्ाण्िलफल्ि साइट पोखरा 

अरतरालरिर् लवमानस्थि संिािन हुने अवलि अगाव ैअरर्ि साने लनणयर् भैसकेको छ । फोहोरिाई स्रोतमा नै 

वगीकरण गरी उद्यमशीिता, उजाय र हररत व्र्वसार्सँग जोि्ने र सेनेटरी ल्र्ाण्िलफल्ि साइट लनमायणिाई अलघ 

बढाइनेछ ।  

कानून, मानव अलधकार र न्र्ालर्क सलमलि 

१७२. पोखरा महानगरपालिकािे िाि ुआलथयक वर्य रर्ालर्क सलमलत रालरिर् सम्मिेनको सफि आर्ोजना गरेको छ । 

सो सम्मिेनिे ११ वुदँ े घोर्णा पि जारी गद ै रर्ालर्क सलमलतको क्षमता अलभवलृद्ध एवं के्षिालिकार बढाउने 

िगार्तका काननूी व्र्वस्था हुनपुने ठहर गरेको लथर्ो । र्सिाई नेपाि सरकारसँग समरवर् गरी रर्ालर्क 

सलमलतको प्रभावकाररता बढाइनेछ । रर्ालर्क सलमलतको लनणयर्िाई नगरबासीिे रर्ार् अनभुतू हुने गरी 

नलतजामिूक कार्ायरवर्न सलुनलश्चत गररनेछ ।  

१७३. आगामी वर्य काननू सिुार र काननूी  दस्तावजे लनमायणको वर्य हुनेछ । सालबकका काननुको समर्ानकूुि 

पररमाजयन गद ैकार्ायरवर्नशीिता बलृद्ध गररनेछ । संघीर् काननू र प्रदशे काननूको अलिनमा रही महानगर ऐन, 

लनर्माविी तथा कार्यलवलिहरु तजुयमा गररनेछ । 

१७४. पोखरा महानगरपालिका गण्िकी प्रदशेको राजिानी शहर हो । पोखरा शहरको लवकासको गलतसंग ै लछमकेी 

पालिकाहरुको लवकास संग ैिैजान ुआजको आवश्र्कता हो । र्सका िालग के्षिगत नीलत लनमायण गदाय आपसी 

सहर्ोग / परामशय, साझदेारी र समरवर् गद ैनीलत लनमायणमा एकरुपता कार्म गनय आवश्र्क व्र्वस्था लमिाइनेछ 

।  

सुशासन िथा संस्थागि लवकास  

१७५. रारिसेवक कमयिारीहरुको तिबमान तथा सलुविा वलृद्ध गने गरी नेपाि सरकारिे िाग ु गरेको स्केि 

महानगरपालिकामा समते िाग ुगरी कमयिारीहरुको मनोबि अलभवलृद्ध गररनेछ ।  

१७६. महानगरको कार्यसम्पादनको गणुस्तरको सम्बरिमा सुझाव तथा जनगनुासो सरुन र समािान गनयका िालग हिेो 

मरे्र कार्यक्रम १ मलहना लभि शरुु गररनेछ ।  

१७७. हाम्रो पोखरा,लिलजटि पोखरा तर्ार गनय र्सै आ.व.वाट सरूु गरी पोखरा महानगरको लिलजटि प्रोफाइि तर्ार 

पाररनेछ ।  
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१७८. सेवा प्रवाहमा सिुार र संस्थागत क्षमता अलभवलृद्धका िालग पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रलतलनलि तथा 

कमयिारीहरुको क्षमता लवकास कार्यक्रमिाई प्राथलमकता लदइनेछ ।  

१७९. आगामी वर्यदलेख महानगरवाट प्रदान हुन ेसावयजलनक सेवा ३६५ लदन नै प्रवाह हुन ेगरी व्र्वस्थापन गररनेछ । 

टोिरी सलहतको हले्पिाइनवाट सरि, सहज र शीघ्र सेवा प्रवाह सलुनलश्चत गररनेछ । कमयिारी एव ंजनशलक्तको 

सरुवा लजम्मवेारी िगार्तिाई वस्तलुनष्ठ, पारदशी र अनमुानर्ोग्र् बनाइनेछ । 

१८०. "स्वच्छ कार्िवािावरण: उत्कृष्ठ सेवा प्रवाह" को अविारणा साकार पानय कार्ायिर्को सरसफाइ र 

कार्यस्थि लवरर्ासिाई पनुैःसंरिना गरी िसु्त कार्य वातावरण लसजयना गररनेछ ।  

१८१. व्र्वलस्थत कार्यवातावरण, सेवाग्राहीमिैी र शीघ्र एव ं सहज सेवा प्रवाहका िालग पोखरा महानगरपालिकाको 

मखु्र् कार्ायिर्को लनमायण कार्य शरुु गररनेछ । महानगरपालिकामा ३ मलहना लभि एकद्वार प्रणािीवाट स्विालित 

र अनमुार्ोग्र् सेवा प्रवाहिाई सलुनलश्चत गररनेछ ।  

१८२. भ्रष्टािारको शरूर् सहनशीिता लवकास, पारदलशयता सलुनलश्चतता र प्रभावकारी जवाफदलेहता लबकास गनयको िालग  

गनुासो व्र्वस्थापनको वस्तलुनष्ठ संर्रि तर्ार गररनेछ । सावयजलनक सनुवुाई, सामालजक परीक्षण, सेवाग्राही 

सरतषु्टी सवके्षण िगार्तका जवाफदहेीता प्रवद्धयन गने कार्यक्रम सञ्िािन गररनेछ ।  

१८३. आगामी वर्य महानगरको सेवा प्रणािीिाई व्र्ावसालर्क प्रलतस्पिी र कार्यमिूक बनाउन संस्थागत संरिनाको 

पनुराविोकन गररनेछ । रारिसेवक कमयिारीको वलृत्त लवकास सेवाको सरुक्षा र सेवाप्रलत समलपयत बनाउने मौलिक 

र गरैमौलिक प्रोत्साहन उपिव्ि गराइनेछ । विा कार्ायिर्हरुिाई जनशलक्त तथा थप स्रोत सािनर्कु्त बनाइनेछ । 

जनताकेलरित प्रार्: सेवाहरु विा कार्ायिर्वाट नै प्रवाह हुन ेगरी विा कार्ायिर्को अलिकार र लजम्मवेारीिाई 

थप सदुृढ बनाइनेछ । महानगरपालिका साथै अरतगयत विा कार्ायिर्वाट प्रदान गररने अत्र्ावश्र्क 

लसफाररसिाई लन:शलु्क गररनेछ ।  

१८४. महानगरपालिकामा क्षलतपलूतय सलहतको लिलजटि नागररक विापि व्र्वस्था गरी सेवा प्रवाहिाई प्रभावकारी 

बनाइनेछ ।  

१८५. पोखरा महानगरपालिका कार्यरत कमयिारीहरुको सरुवा मापदण्ि तर्ार गरी सोका आिारमा सबै भौगोलिक र 

जनसांलख्र्क के्षिको अनभुव हुने गरी व्र्वलस्थत गररनेछ ।  

१८६. कोलभिका कारण अप्ठ्र्ारोमा परेको अथयतरििाई उठाउन नीलतगत पहि गने र राहत प्रदान गनय आवश्र्क 

पहि गररनेछ  । 

१८७. महानगरको कार्य प्रकृलत संस्थागत संर्रि कार्यके्षि र लवकास आवश्र्कताका आिारमा संगठन र दरवरदी 

पनुसंरिना  गररनेछ ।  
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१८८. कमयिारीहरुिे सम्पादन गनुयपने कार्य र लजम्मवेारीको मापनर्ोग्र् कार्यलववरण र कार्यसम्पादन सिूक लनमायण 

गररनेछ । कार्यक्रमको वालर्यक िक्ष्र् लकटान गरी सो अनसुार कार्यसम्पादन सम्झौता गररनेछ । कमयिारीको वलृत्त 

लवकास क्षमता अलभवलृद्धका अवसर, प्रोत्साहन र परुस्कारिाई कार्यसम्पादनसँग आवद्ध गररनेछ । 

१८९. लिलजटि पोखरा महानगरपालिकाको अविारणा अनसुार लवद्यतुीर् सेवा प्रवाहमा जोि लददैं ठूिा र लदघयकािीन 

पररर्ोजनाको लनणयर् गदाय इिेक्िोलनक्स पोि सवके्षण गररनेछ । अध्र्र्न र संभाव्र्ताका आिारमा र्ोजनाहरुको 

कार्ायरवर्न गररनेछ ।  

१९०. आगामी वर्य कमयिारी सेवा ऐनको तजुयमा गरी जारी गररनेछ । िामो समर्दलेख वलृत्तपथ अवरुद्ध भएका र अवसर 

नपाएका रारिसेवकिाई वलृत्तपथ वा स्वलैच्छक अवकाशको लवकल्प प्रदान गरी महानगरीर् सावयजलनक सेवािाई 

व्र्ावसालर्क प्रलतस्पिी र नलतजामखुी बनाउने नीलत लिइनेछ ।  

१९१. महानगरको राजश्व प्रशासनको सिुार माफय त सदुृढ र सक्षम बनाई राजश्वमा वलृद्ध गने नीलत अगंीकार गररनेछ र 

आरतररक स्रोतको पररिािनिाई सबि बनाइनेछ । 

१९२. महानगरपालिकाका लवलभरन लवर्र्गत र्ोजनाहरुको तजुयमा कार्ायरवर्न अनगुमन तथा मलू्र्ांकन गदाय र्ोजना 

तथा कार्यक्रम सम्बलरित विा कार्ायिर्सँग समरवर् र सहकार्य गरी िलक्षत उद्दशे्र् हालसि गने नीलत लिइनेछ ।  

१९३. महानगरपालिका अरतगयत सालवक नगरपालिका क्षेिका घरहरुको माि म्र्ानअुि प्रणािीद्वारा क्र्ािस्िि 

म्र्ापमा आिाररत घर नम्बरको लवतरण गद ैआएकोमा महानगरपालिकाका सम्पणूय विाहरुमा वजै्ञालनक ठेगाना 

प्रणािी (मेलिक एडे्रलसङ लसस्टम) प्रारम्भ गररनेछ । प्रणािीको प्रभावकाररता बढाउन महानगरपालिकाका सबै 

प्रकारका भौगोलिक सिूना उपिब्ि हुने गरी Urban Base Map तर्ार गररनेछ । 

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

सावयजलनक जग्गाको र्थाथय लववरण र तथ्यर्ांकको अभावमा अनलिकृत लनमायण तथा सावयजलनक सम्पलत्त 

अलतक्रमण लनर्रिण तथा रोकथामको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । र्सका िालग लजल्िालस्थत मािपोत 

तथा नापी कार्ायिर्सँगको समरवर्मा तथ्यर्ाङ्क र अलभिेख अध्र्ावलिक गने व्र्वस्था लमिाई सावयजलनक 

सम्पलत्तको संरक्षण गररनेछ । 

१९५. नेपािको संलविान अनसुार स्थानीर् तहको अलिकारसिूीमा नगर प्रहरी सम्बरिी व्र्वस्था छ । 

महानगरपालिकाको क्षेि  र कार्यलजम्मवेारीका आिारमा लवद्यमान दरवरदी संरिनाबाट काननूको कार्ायरवर्न र 

बजार अनगुमन तथा लनर्मन कार्य वालञ्छत रुपमा सञ्िािन हुन सकेको छैन । र्सिाई प्रभावकारी बनाउन 

आगामी वर्य पदसोपान सलहतको नगर प्रहरीको दरवरदी थप गरी पदपलूतय गररनेछ ।  

१९६. जापानको कोमागाने शहरसँग स्थापना गरी शरुुवात भएको भलगनी सम्बरि हािसम्म १२ वटा शहरसँग कार्म 

भएको छ । नेपािको भरतपरु महानगरपालिका र िरान उपमहानगरपालिकासँग समेत भलगनी सम्वरि कार्म 

गररएको छ । भलगनी सम्बरि कार्म भएका शहरहरुसँगको सम्बरि सदुृढ र प्रगाढ बनाउँद ैप्रभावकारी समरवर् 

गरी साझदेारी गररनेछ ।  
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१९७. ससुलूित हुन पाउने आम पोखरेिी नागररकको अलिकार हो । र्सका िालग सञ्िार के्षिको महत्वपूणय भलुमका 

रहरछ । स्थानीर् सरकार र जनतावीि पिुको रुपमा कार्य गद ैसही र सत्र् सिूना प्रवाह गनय र स्वच्छ आिोिना 

महानगरपालिकािे अपेक्षा राखकेो छ । श्मजीवी पिकारहरुको क्षमता लवकास कार्यक्रमिाई लनररतरता लदइनेछ। 

पिकार बीमा कार्यक्रममा पिकार महासंघसँग सहकार्य गररनेछ ।  

अरत्र्मा, 

१९८. प्रस्ततु नीलत तथा कार्यक्रम तजुयमा गने कार्यमा प्रत्र्क्ष तथा परोक्ष रुपमा सहर्ोग परु्ायउनहुुने सम्पणूय नगर 

सभासदज्र्हूरु, नगरलस्थत लक्रर्ाशीि राजनीलतक दिहरु, पिकारहरु, नगरवासी दाजभुाइ तथा लददीबलहनीहरु 

रारिसेवक कमयिारीहरुिाई पुन: िरर्वाद लदन िाहरछु । पोखराको लवकास प्रलक्रर्ामा सहर्ोग उपिब्ि गराउने 

नेपाि सरकार, गण्िकी प्रदशे सरकार, दात ृ लनकार्, सहर्ोगी संघसंस्था तथा लनकार्हरु र लनजी क्षेि प्रलत म 

पोखरा महानगरपालिकाको तफय बाट हालदयक आभार व्र्क्त गद ैआगामी लदनमा पलन सहर्ोग लनररतर रुपमा प्राप्त 

हुने नै छ भरने लवश्वास गदयछु ।    िरर्वाद ्।  

जर् पोखरा नगरबासी ।  

जर् पोखरा महानगरपालिका ।।  

        िनराज आिार्य  

             प्रमखु  

             पोखरा महानगरपालिका 

                                       

 

   ईलत सम्वत लदन २०७९ आर्ाढ ८ रोज ४ शभुम ्। 


