
श्रदे्धय अध्यक्षज्यू, 

१. पोखरा महानगरपालिकाको यस गरीमामय एघारौं नगरसभामा आलथिक वर्ि २०७९/०८० को बजटे तथा 

कायिक्रम प्रस्ततु गनि उपलस्थत भएको छु ।  

२. संघीयता पश्चात स्थानीय सरकारको दोस्रो लनवािचनवाट नव लनवािलचत सम्परू्ि नगर सभासदज्यहूरुिाई 

स्वागत गनि चाहन्छु । यो मरेो दोस्रो कायिकाि हो र मिेै पोखरा महानगरको जनप्रलतलनलिमिूक नगरसभामा 

उपप्रमखुको रुपमा छैट   पटक वालर्िक बजटे तथा कायिक्रम प्रस्ततु गनि पाउ दा मिाई खसुी िागकेो छ ।  

३. नेपािको संलविानको िारा २३० बमोलजम प्रस्ततु गनि िालगएको राजश्व र व्ययको अनुमानिाई संघीयताको 

जग मजबतु पाने, नागररक सरकारको अनभुलूत लदिाउने र "समनु्नत पयिटकीय पोखरा" लनमािर्को 

अलभयानमा अगालि बढ्ने प्रभावकारी कदमका रुपमा प्रस्थान बजटेको रुपमा प्रस्ततु गरेको छु ।  

४. यस अवसरमा हामीिाई लनवािचनमा अमलू्य मतदान गरी पोखराको लवकास र समनु्नलतमा सेवा प्रदान गनि 

अवसर लदनभुएकोमा पोखरेिी मतदाता प्रलत सम्मान गनि चाहन्छु । लवलभन्न कािखण्िमा राष्ट्रका नाममा 

शहादत प्राप्त गरेका ज्ञात/अज्ञात शहीदप्रलत श्रद्धान्जिी अपिर् गदिछु । लबतेका २ आलथिक वर्िमा कोलभि-१९ 

महामारी र लवलभन्न लवपद ्मा ज्यान गमुाउने सम्परू्ि नागररकप्रलत भावपरू्ि श्रद्धान्जिी अपिर् गदिछु ।  

५. कोलभिको महामारीवाट लशलथि अथितन्र क्रमश: सिुार हुदैं गएको छ । पोखरामा पयिटकको चहिपहि 

बढ्ने क्रममा छ । नवलनवािलचत जनप्रलतलनलििे भखिरै कायिभार सम्हािेको लवद्यमान अवस्थामा नागररकको 

हामीस ग ठूिो आशा र भरोसा गरेका छन ् । ''समनु्नत पयिटकीय पोखरा'' को दीघिकालिन ध्येय र सो  च 

बमोजम  िक्ष्य परूा गनि नागररकको लवकास प्रलतको चाहना परुा गद ैसबि, ससंुस्कृत र सभ्य शहर लनमािर् 

गने हाम्रो अलभष्ट रहकेो छ । 

६. आगामी आलथिक वर्िको बजटे तजुिमा गदाि नेपािको संलविान, नेपािको लदघिकािीन लवकास िक्ष्य, पन्ि   

योजना, पोखरा महानगरपालिकाको लदघिकािीन सोच, प्रथम लरवर्ीय योजना नीलत तथा कायिक्रम, 

कायिपालिका सदस्यवाट प्राप्त सझुाव एव ं लवलभन्न के्षरका लवज्ञ र सरोकारवािावाट प्राप्त सझुाविाई मखु्य 

मागिदशिनका रुपमा लिएको छु । 

सभाका अध्यक्षज्यू, 

७. पोखरा महानगरपालिकाको चाि ु आलथिक वर्िको आलथिक लस्थलतको लवशे्लर्र्, नीलत र कायिक्रम साथ 

प्रस्ततु गररसलकएको छ । सविप्रथम, म चाि ुआलथिक वर्िको बजटे तथा कायिक्रमको कायािन्वयन समीक्षा 

प्रस्ततु गनि चाहन्छु ।  

८. चाि ुआलथिक वर्िका िालग पोखरा महानगरपालिकावाट रु. ६ अबि ४१ करोि १० िाख बजटे लवलनयोजन 

भएकोमा जषे्ठ मसान्तसम्म २ अबि ८२  करोि ५८ िाख २९ हजार  खचि भई शरुु लवलनयोजनको ४४.०७ 



प्रलतशत मार खचि भएको छ । आलथिक वर्िको अन््यसम्म ८० प्रलतशत खचि हुने संशोलित अनमुान गरेको 

छु ।  

९. चाि ुआलथिक वर्िमा लवलनयोजन रकम मध्ये आन्तररक स्रोतवाट रु. २ अबि २७ करोि २७ िाख ४९ हजार 

आन्तररक राजश्व संकिन गने िक्ष्य लिइएकोमा बैशाख मसान्तसम्म १८६ करोि ४१ िाख ५६ हजार 

संकिन भई िक्ष्यको तिुनामा ७४.५ प्रलतशत प्रगलत भएको छ । यो गत आ. व. को सोही अवलिको 

तिुनामा  १०.३३ प्रलतशतिे बढी हो ।  

१०. आलथिक वर्ि २०७७/०७८ िेखा परीक्षर्को प्रारलम्भक प्रलतवदेन भखिरै प्राप्त भएको छ । लवगतका आलथिक 

वर्िको तिुनामा लवत्तीय अनशुासनमा उल्िेख्य सिुार भएको प्रलतवदेनवाट दलेखएको छ । आवश्यक काननू 

र कायिलवलि तजुिमा, खचि मापदण्ि लनिािरर्, खचि गने अलिकारीिाई लजम्मवेार बनाउने, स्पष्ट लजम्मवेारीका 

साथ खचि केन्रहरु संचािन, राजश्व प्रशासनमा सिुार जस्ता कायिक्रमहरुिे सिुारोन्मखु नलतजा प्राप्त भएको 

छ । आगामी आ. व. मा सिुारका कायिक्रम थप नलतजामिुक तवरिे कायािन्वयन गद ै लवत्तीय अनशुासन 

कायम गने गरी कायिक्रम प्रस्ताव गरेको छु ।  

सभाध्यक्षज्यू, 

अव म चालु आर्थिक वर्िका आर्थिक गर्िर्वर्ि िथा बजेट कायािन्वयनको समीक्षा प्रस्िुि गनि चाहन्छु । 

११.  चाि ुवर्ि साना ठूिा गरी १४० वटा योजनाको बोिपर आह्वान भएको छ । विास्तर र महानगरस्तरवाट 

कायािन्वयन भएका योजनाहरुको समग्र प्रगलत आलथिक वर्िको समालप्त संग ैतयार हुनेछ । चाि ुआ. व. को 

बैशाख मसान्त सम्म ४२.३ लक.लम. लपच सिक, १०.७१ लक.लम. ढिान सिक लनमािर् भएको छ । 

अस्फाल्ट प्रलवलिवाट १७   लक.लम. लपच गररएको छ ।  ३३.५ लक. लम. सिक स्तरोन्नलत  भएका छन ् । 

सिक ममित ११ लकमी तथा कच्ची रयाक १७.८ लकमी सम्पन्न भएको छ । ७ वटा िबि िेन सलहतका 

मोटरेवि पिु लनमािर् सम्पन्न भएका छन ् । चाि ु वर्िमा सम्पन्न भएका ४ वटा समेत ८ वटा विा 

कायािियका भवनहरु नया  लनमािर् सम्पन्न भएका छन ्।  

१२. चाि ु वर्ि १३९०० व्यलिगत घटना दताि भएका छन ् । घटना दताि लिलजटाइजसेन कायिक्रम सम्पन्नको 

चरर्मा रहकेो छ । ३ वटा नया  काननू तजुिमा गररनकुा साथै ४ वटा काननू समयानकूुि संशोिन गररएको   

छ ।  ११० सहकारी संस्थाहरुको सघन अनगुमन गररएको छ ।  

१३.  न्यालयक सलमलतमा  १६२  वटा लनवदेन दताि भएकोमा ९२ फर्छ्यौट भएका छन ्। दताि भएका उजरुी मध्ये 

१० उजरुीिाई मेिलमिापको माध्यमवाट अलन्तम रुप लदइएको छ । न्यालयक सलमलतको रालष्ट्रय सम्मिेन 

महानगरको अगवुाईमा सम्पन्न भई स्थानीय तहको न्यालयक अलिकार र अभ्यास बारे अन्तरलक्रया गररएको 

छ । पोखरा महानगरपालिकाको मखुपर पोखरा दपिर्का ३ अकं प्रकालशत भएका छन ् । जसमा पोखरा 

महानगरपालिकाका गलतलवलिहरु प्रकाशन गरी साविजलनक जानकारीमा ल्याइएको छ ।  

१४. प्रलवलिमरैी कक्षा कोठा लनमािर् कायििाई लनरन्तरता लददं ै चाि ु आलथिक वर्ि थप पा च वटा लवद्याियमा 

प्रलवलिमरैी कक्षा कोठा लनमािर् भएको छ । कक्षा ६ दलेख ८ सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम तजुिमा गरी महानगर 



लभरका सबै लवद्याियमा कायािन्वयनमा ल्याइएको छ । नेपाि सरकारिे गत आ. व. को बजटे माफि त 

घोर्र्ा गरेको बािलबकास सहयोगी कायिकताि लवद्यािय सहयोगी र लवद्यािय कमिचारीहरुका िालग मालसक 

पाररश्रलमकमा रु.७००० का दरिे गरेको वलृद्ध पोखरा महानगरपालिकािे आवश्यक स्रोतको प्रबन्ि गरी 

उपिव्ि गराएको छ । यस कायिक्रमिाई आगामी आ.व. मा समते लनरन्तरता लदइनेछ । 

१५. चाि ु आलथिक बर्िमा उपप्रमखुस ग मलहिा कायिक्रम सफ्टवयेर प्रर्ािीवाट अध्यावलिक गररएको छ । 

चक्रीय कोर्का रुपमा कोर्को रकम पररचािनवाट मलहिाको लस्थलतमा पररवतिनका संकेतहरु दलेखएका छन ्

। अनाथ बािबालिकाहरुको उद्धार, राहत र पनुस्थािपना कायिक्रम अलभयानका रुपमा संचािन भएको छ । 

सरुलक्षत आप्रवासन कायिक्रम माफि त सरुलक्षत वदैलेशक रोजगारी र लवत्तीय साक्षरता कायिक्रम प्रभावकारी 

रुपमा अगालि बढाइएको छ । अपाङ्ग नागररकिाई सहायता सामग्री लवतरर् गररएको छ ।  

१६. स्वास््य सेवातफि  गण्िकी प्रदशे र संघीय सरकारिे उच्च प्राथलमकता लदएको कोलभि- १९ लवरुद्दको खोप 

परू्ि मारा १११.७४ प्रलतशतिाई लदइएको छ । २३.८१ प्रलतशतिे वषु्टर िोज िगाएका छन ् । 

महानगरपालिका लभरका नागररकहरुिाई परू्ि खोप सलुनलश्चत गररएको छ । कोलभि महामारीवाट दशेभर 

चनु लतपरू्ि अवस्था रहकेो समयमा महानगरपालिकािे छोटो अवलिमा हाइफ्िो अलससजन सलहतको १०० 

विेको हलस्पटि तयार गरी सञ्चािनमा ल्याइएको छ ।  

१७. समदृ्ध वभैवशािी र अन्तरािलष्ट्रय स्तरको लवकलसत पोखरा शहर लनमािर्का िालग दीघिकालिन दृलष्टकोर् 

सलहतको Vision 2100  तथा लरवर्ीय योजना र मध्यमकालिन खचि संरचना प्रलतवदेन तजुिमा भई 

कायािन्वयनको थािनी गररएको छ । भ गोलिक र लवकासका दृलष्टकोर्िे लवलवितापूर्ि महानगरका ग्रामीर् 

र लवकट विाहरुको पवूाििार लवकासमा सन्तिुन र समानता कायम गनि शरुुवात गररएका कनेलसटङ सिकहरु 

आगामी आलथिक वर्ि सम्पन्न हुने चरर्मा रहकेा छन ्। यी योजना पोखरा महानगरलभर लवकासका अलतररि 

ग्रेटर पोखरा अविारर्ास ग अन्तरसम्बलन्ित छन ्। 

१८. उज्यािो पोखरा अलभयान लनरन्तर अगालि बढाइएको छ । शहरी सिकमा स्माटि सिक वत्ती जिान कायिका 

िालग नेपाि लवद्यतु प्रालिकरर्स ग िागत साझदेारी गररएको छ । चाि ु वर्ि १२ करोि ७५ िाख स्माटि 

सिक वत्ती जिानको ठेसका सम्झ ता भई कायािन्वयन अगालि बढेको छ ।  

१९. तािहरुको शहरका रुपमा पररलचत महानगर लभरका दश वटै तािहरुको सीमांकन सम्पन्न भई तािहरुको 

संरक्षर् र स न्दयिकरर्का िालग DPR तयार भएका छन ्। ताि संरक्षर्मा स्थानीयवासीस ग साझदेारी गरी 

तािहरु प्रलत स्थानीयवासीको अपन्व महशसु गराउने गरी संरक्षर्का कायिक्रमहरु तजुिमा र कायािन्वयन 

गररएको छ ।  

२०. कृलर् तफि  चाि ु वर्ि अलभयानको रुपमा लहउंद े बािी गहु , उवा र फापरको व्यावसालयक खतेी २००० 

रोपनीमा शरुुवात गररएको छ । यसैगरी, १ हजार रोपनीमा चैते िान खतेी शरुुवात गररएको छ । उ्पादनका 

आिारमा अनदुान लदने नीलत अविम्बन गद ैलकसान एप लनमािर् गरी संघ, प्रदशे, स्थानीय तहवाट अनदुान 

प्राप्त गरेका लकसानको अलभिेखीकरर् गररएको छ । लकसानहरुको िगानीको सरुक्षर् गद ै न्यनुतम समथिन 

मलु्य तोकी सो मलू्यमा लकसान बजारहरुमा लबक्री नभए महानगरपालिकािे खरीद गने कायिक्रम अगालि 



बढाइएको छ । व्यावसालयक कृर्कहरुिाई आवश्यक जलमन उपिव्ि गराउन भलूम बैङ्क स्थापनाको 

प्रारलम्भक तयारी परूा भएको छ ।  

सभाध्यक्षज्यू, 

अव म आर्थिक वर्ि २०७९/०८० को बजेट िथा कायिक्रममका द्े्य िथा प्राथर्मकिा दल्लेख गने अनुमर्ि 

चाहन्छु । 

बजेटका द्े्यहरुः  

१) पोखरा पयिटकीय पवूाििारको लवकास गने  

२) उ्पादनशीि र व्यावसालयक कृलर् प्रर्ािीको लवकास गने 

३) समतामिूक र सम्तलुित पवूाििार लनमािर् गने  

४) फोहोरमिैाको वैज्ञालनक व्यवस्थापन र प्रदरु्र् लनयन्रर् गने  

५) साविजलनक सम्पलत्तको अलतक्रमर् रोसने, संरक्षर् गने र उ्पादनशीि उपयोग गने  

६) सभ्य, ससंुस्कृत र व्यवलस्थत शहरीकरर्को थािनी गने  

७) सामालजक समावशेीकरर्, िैङ्लगक लवकास र सहभालगतामिूक लवकासका माध्यमवाट 

समतापरू्ि समाजको लनमािर् गने  

८) गरु्स्तरीय लशक्षा र स्वास््य सेवा प्रदान गने  

९) नागररकिाई महानगरका सेवा, सलुविा, सहज र शीघ्र उपिव्ि गराई जवाफदहेी साविजलनक 

सेवाको प्र्याभलूत गने । 

बजेटका प्राथर्मकिा देहाय बमोर्जम िोर्कएको छ । 

१) पयिटन प्रवद्धिन  

२) हररत, उ्थानशीि र लदगो पवूाििार लवकास 

३) वातावरर् संरक्षर्, सम्वद्धिन तथा फोहोरमिैा व्यवस्थापन  

४) समावशेी, सन्तलुित र समतामिूक लवकास 

५) संस्थागत लवकास, सशुासन प्रवद्धिन तथा गरु्स्तरीय सेवा प्रवाह 

६) स्वरोजगार, उद्यमशीिता तथा व्यवसालयक कृलर् प्रर्ािीको प्रवद्धिन 

७) गरु्स्तरीय, जवाफदहेी र प्रलतस्पिी मावनस्रोत लवकास 

 

 

 



श्रदे्धय अध्यक्षज्यू, 

अव म आगामी आर्थिक वर्िका मुख्य-मुख्य के्षत्रगि कायिक्रमम र र्वर्नयोजन प्रस्िाव प्रस्िुि गने अनुमर्ि 

चाहन्छु । 

२१. सामदुालयक लवद्याियहरुमा प्रलवलिमरैी लसकाई प्रर्ािीिाई प्राथलमकता लददै   कक्षा कोठामा सचूना, सञ्चार 

तथा प्रलवलिमा आिाररत लशक्षर् लसकाई लक्रयाकिाप सञ्चािन गररनेछ । यसका िालग रु. १ करोि ७५ 

िाख लवलनयोजन गररएको छ ।  

२२. महानगरवाट संचालित गण्िकी बहुप्रालवलिक लशक्षाियिे लवगत १ वर्ि दलेख उ्कृष्ट नलतजा हालसि 

गरररहकेो छ । सो लशक्षाियको पवूाििार लनमािर् तथा शलैक्षक कायिक्रम सञ्चािनका िालग रु. ३ करोि ४० 

िाख छुट्याइएको छ ।  

२३. लशक्षातफि  छररएर रहकेो सािन स्रोतिाई एकीकृत गद ै लवद्याियमा पहु च एव गरु्स्तर वलृद्ध गनि र बहृत 

लवद्यािय सञ्चािन गनि लवद्यािय नससांकन एव ं लवद्यािय मजिरका िालग कायिक्रम सञ्चािन गनि 

आवश्यक बजटे लवलनयोजन गररएको छ ।  

२४. लवद्याियहरुिाई वातावरर्मरैी बनाउनका िालग लवद्यािय हररयािी कायिक्रम सञ्चािन गररनेछ ।  

२५. बािलवकास केन्र सहयोगी कायिकताि, लवद्यािय सहयोगी र लवद्यािय कमिचारीहरुका िालग तिब भत्ता 

अनदुान तफि  रु. ४ करोि ६५ िाख लवलनयोजन गररएको छ ।  

२६. लशक्षकहरुको दलैनक लशक्षर् लसकाई लक्रयाकिापको व्यावहाररक समस्या समािान गने गरी छोटो अवलिमा 

तालिम सञ्चािन गनि रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

२७. सामदुालयक लवद्याियहरुमा अध्ययनरत छारछाराहरुको स्वास््य परीक्षर् एव ं प्राथलमक स्वास््य सेवा 

उपिव्ि गराउने व्यवस्था लमिाइएको छ । यसका िालग उलचत बजटे व्यवस्था गररएको छ ।  

२८. बािबालिका देशका भावी लवकास र संवलृद्धका िालग योग्य नागररक हुन । लवद्याियको प्रारलम्भक 

खि्ुलकिोको रुपमा रहकेो बािलबकास केन्रको सविीकरर् भएमा योग्य मानव संशािन उ्पादन हुन े

लनलश्चत छ । बािलबकास केन्रका िालग आगामी आ.व. मा रु १ करोि लवलनयोजन गररएको छ ।  

२९. लवद्याथीको लवद्यािय छोि्ने दर घटाउने, स्वस्थ लवद्याथी तयार गने एव ंशलैक्षक गरु्स्तर बलृद्ध हुने गरी दीवा 

खाजा व्यवस्थापनका िालग बजटेको व्यवस्था गररएको छ । महानगर लशक्षा पररर्दिे तयार गरी पेश गरेको 

लशक्षा सम्बन्िी प्रलतवदेनिाई कायियोजना बनाई िाग ूगररनेछ ।  

३०. मलहिा लशक्षकहरुको प्रसतुी लवदामा दलैनक लशक्षर् लसकाई प्रभालवत हुने भएकािे सोको समािानका िालग 

सट्टा लशक्षक व्यवस्थापन गनि आवश्यक रकम लवलनयोजन गररएकोछ ।  

३१. महानगरको किा, संस्कृलत, सालह्य, संगीत तथा प्रालज्ञक क्षेरमा लक्रयाशीि महानगरस्तरको पोखरा प्रज्ञा 

प्रलतष्ठानिाई सािन स्रोत सम्पन्न बनाई प्रालज्ञक उ्कृष्ट केन्रका रुपमा लवकास गररनेछ । 



३२. पोखरा लबलभन्न खिेकुद जस्तै एथिेलसटसस, भलिबि, माशिि आटि, स्सवास, प िी िगायत खिेको 

केन्रको रुपमा रहकेो छ । खेिकुद प्रलतयोलगता, खिेकुद पयिटन र खिेका वररष्ठ तथा लवज्ञ जनशलििे 

पोखरा िनी    छ । खिेकुदको प्रवद्धिन र लवकासका िालग लवद्यािय तहदलेख रालष्ट्रय स्तरका प्रलतयोलगतामा 

महानगरिे सहकायि र आयोजना गरररहकेो छ । खेिकुद पवूाििार र प्रवद्धिन कायिका िालग आगामी वर्ि रु. 

२ करोि लवलनयोजन गररएको छ । 

३३. कक्षा ६ दलेख १२ सम्मका छारहरुका िालग लवद्याियमा उपिब्ि हुने गरी लन:शलु्क सेनेटरी प्यािको 

व्यवस्था लमिाइएको छ । यसका िालग रु १ करोि ५३ िाख बजटे व्यवस्था गररएको छ ।  

३४. आगामी वर्ि यवुा उद्यमशीिताको लवकास एव ंआयआजिन कायिक्रम सञ्चािन गनि र वदैलेशक रोजगारवाट 

फकेका यवुाहरुिाई िलक्षत गरी तालिम उपिव्ि गराउन आवश्यक रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

३५. आगामी वर्ि स्वास््य र साथिक लजवनशैिीका िालग खिुा  व्यायामशािा कायिक्रम अन्तगित १० वटा 

विामा खिुा व्यायामशािाको िालग रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

३६. आगामी वर्ि ४ वटा खेिमा उ्कृष्ट खिेािी छन ट गरी सम्मान गनि रकम लवलनयोजन गररएको छ । 

३७. महानगरमा स्रोत  लशक्षा, खेिकूद तथा यवूा सम्वन्िी कायिक्रम सञ्चािन गनि रु. १९ करोि लवलनयोजन 

गररएको छ । यसका िालग आवश्यक संस्थागत प्रवन्ि गररनेछ । 

 

स्वास््य 

३८. महानगर अन्तगितका सव ै स्वास््य संस्थाहरुवाट लनशलु्क आिारभतु स्वास््य सेवा प्रदान गने व्यवस्था 

लमिाइएको छ । यसका िालग रु १२ करोि ८८ िाख  बजटे लवलनयोजन गररएको छ ।  

३९. स्वास््य संस्थाहरुमा रोग िाग्नवाट बचाउन लनदाना्मक सेवा सञ्चािन भरैहकेो छ । आगामी आलथिक वर्ि 

जनसंख्या र भगूोिको आिारमा छनोट भएका लवलभन्न ६ वटा स्वास््य संस्थामा यस्तो सेवा प्रवाह गनिका 

िालग आवश्यक बजटे लवलनयोजन गररएको छ ।  

४०. लन:शलु्क और्िी लवतरर्का िालग महानगरपालिकािे और्िी खररद तथा आपलूति गदै आइरहकेो छ । 

अ्यावश्यक और्िी लनयलमत आपलूतिको सलुनलश्चतता गनि पयािप्त पजटे लवलनयोजन गररएको छ ।  

४१. मलहिाको िालग स्वास््य जोलखम मालनएको प्रजनन स्वास््य, आङ खस्ने समस्या, स्तन सयान्सर र 

पाठेघरको मखुको सयान्सर समयम ैपत्ता िगाउन र आमा तथा लशशकुो िालग पोर्र् व्यवस्था गनि बजटेको 

व्यवस्था गररएको छ ।   

४२. शहरी के्षरमा नसने रोगको प्रकोप लदनानलुदन बढ्दो छ । यसथि यस्तो प्रकोप जोलखम न्यनूीकरर् गनि स्वास््य 

सम्बन्िी प्रवद्धिना्मक कायिक्रम सञ्चािन गनिका िालग बजेट लवलनयोजन गररएको छ । 



४३. लवपन्न नागररकहरुको लन:शलु्क स्वास््य बीमा कायिक्रम लवस्तार गनिको िालग आवश्यक बजटे लवलनयोजन 

गररएको छ  । 

४४. सामदुालयक लवद्याियहरुमा लवद्यािय नसि कायिक्रम शरुुवात गनि र समग्र स्वास््य कायिक्रम सञ्चािन गनि 

आवश्यक बजटे व्यवस्था गररएको छ ।  

४५. नेपाि सरकारिे तोकेको मापदण्ि बमोलजम लवलभन्न स्वास््य संस्था सम्बन्िी पवूाििारहरु लनमािर्िाई 

लनरन्तरता लदन आवश्यक बजेट लवलनयोजन गररएको छ । 

४६. महानगरको एक मार लशशवुा अस्पतािमा लवशेर्ज्ञ सेवा थप गनि मगृ िा रोगको िायिोलसस सेवा आरम्भ 

गनि रु. ३ करोि ५ िाख लवलनयोजन गररएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा मरेो अस्पताि स्थापना गनि 

आगामी वर्ि अध्ययन शरुु गररनेछ । 

४७. कोलभि १९ िगायत सरुवा रोग, महामारी लनयन्रर्, लवपद व्यवस्थापन तथा प्रलतकायिका िालग रु ३५ िाख 

लवलनयोजन गररएको छ । 

४८. स्वास््य र साथिक जीवनशिैीका िालग ५ स्थानमा खिुा व्यायामशािा लनमािर् गनि आवश्यक बजटे 

लवलनयोजन व्यवस्था गररएको छ ।  

४९. महानगरपालिकाको समग्र स्वास््य सम्बन्िी कायिक्रम सञ्चािन गनि र जनस्वास््य सेवाको पहु चमा 

अलभवलृद्ध गनि कूि रु ४० करोि ५० िाख  बजटे प्रस्ताव गररएको छ ।    

 

लैङ्र्गक र्वकास िथा समावेशीकरण 

५०.  लवपन्न, एकि एव ं िलक्षत वगिका मलहिाहरुको उद्ययमशीिता लवकासका िालग उप प्रमखुसंग मलहिा 

कायिक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन भएको छ । चक्रीय कोर्का रुपमा उद्यमशीि मलहिा 

लददीबलहनीहरिाई योजना िगानीमा रकम उपिब्ि गराउने, अन्य आयआजिनमा सहयोग गने र सिुभ 

ब्याजसलहत लफताि गने यस कोर्िाई आगामी लदनमा स्वचालित, सदुृढ र प्रर्ािीवद्ध बनाइनेछ । आगामी 

वर्ि सो कोर्मा थप दईु करोि रुपैया ंजम्मा हुने व्यवस्था गररएको छ । 

५१. समाजमा लवकराि समस्याका रुपमा रहकेो िैङ्लगक लहसंािाई न्यनूीकरर् गनि िैङ्लगक लहसंा लवरुद्ध 

परुुर्हरुको ऐसयवद्धतााः मलहिा परुुर् समसचेतना कायिक्रमिाई लनरन्तरता लदइएको छ । 

५२. आगामी वर्ि सामालजक के्षरमा लक्रयाशीि मलहिाहरुको िालग नेतृ् व तथा क्षमता लवकास कायिक्रम, 

िैङ्लगक समानता तथा सामालजक समावेशीकरर् सम्बन्िी कायिक्रम र मलहिा प्रलतभा प्रलतस्पिाि कायिक्रम 

संचािन गनि बजटे व्यवस्था गररएको छ ।  

५३. आपतकािीन अवस्थाका मलहिाहरुको उद्धार, राहत र पनुस्थािपना कायिक्रमिाई प्राथलमकताका साथ 

संचािन गररनेछ । 



५४. सहकारी माफि त मलहिाको सीप र क्षमता अलभबलृद्ध गनि मलहिा लवकास सहकारी संस्थाहरुिाई सलक्रय 

बनाउन बजटे लवलनयोजन गररएको छ । 

५५. बािवालिकाको संलविान प्रदत्त हक लहत र अलिकारिाई सलुनलश्चत गनि, बाि संरक्षर्िाई प्रभावकारी 

बनाउन विातहसम्म गठन भई लक्रयाशीि बाि अलिकार सलमलत, बािमचं िगायतका संस्थाको लवलवि 

कायिक्रम संचािन गनि बजटेको प्रबन्ि गररएको छ ।  

५६. बािमरैी विा कायिक्रमिाई प्रभावकारी रुपमा अगालि बढाइनेछ । मापदण्ि परूा गरेका विाहरुिाई 

बािमरैी विा घोर्र्ा गनि प्रेररत गररनेछ । 

५७. सम्बलन्ित विा कायािियको समन्वय र सलक्रयतामा अलत लवपन्न पररवारका अलभभावक तथा 

बािबालिकाहरुिाई मनोसामालजक परामशि एव ं पाररवाररक सहयोग कायिक्रम ३३ वटै विामा संचािन 

गररनेछ । यसका िालग आवश्यक बजटे छुट्याएको छु । 

५८. आगामी वर्ि महानगरका अपागतंा भएका व्यलिको गर्ना गरी यथाथि वलगिकरर् सलहतको प्रोफाइि तयार 

गररनेछ र पररचयपर उपिव्ि गराइनेछ । अपांगता भएका व्यलििे प्राप्त गरेको सलुविाको अध्ययन गरी 

अशि र अलत अपांगता भएका वगििाई सहयोग केलन्रत गनि अध्ययन गररनेछ ।  

५९. आगामी आलथिक वर्िमा ज्येष्ठनाररकहरुको सम्मालनत र मयािलदत जीवनयापनका िालग आटि अफ लिलभङ 

तालिम संचािन गररनेछ । विा कायाििय माफि त ज्येष्ठ नागररक लमिन केन्र सहयोग कायिक्रमिाई 

लनरन्तरता लदन रु. ३ करोि ३० िाख लवलनयोजन गररएको छ ।  

६०. ६८ वर्ि मालथका ज्येष्ठ नागररकहरुिाई प्रलत ज्येष्ठ नागररक मालसक रु २०० का दरिे कायिलवलि तजुिमा गरी 

पोर्र् खचि लदने व्यवस्था लमिाइएको छ ।  

६१. िैंलगक तथा य लनक अल्पसंख्यक समदुाय िलक्षत कायिक्रम संचािन गररनेछ । लवलभन्न िमि जालत संस्कार र 

संस्कृलतको जगनेाि गने नीलत लिइनेछ । अलत लवपन्न दलित, गन्िभि, जिारी, कुमाि तथा सीमान्तकृत 

समादायको सीप र क्षमता लवकास गनि एव ंपेशा व्यवसायिाई सहयोग परु ्याउन बजटे व्यवस्था गररएको छ ।  

६२. सिक मानव व्यवस्थापन मानव सेवा आश्रमिाई सहयोग गनि बजटे छुट्याइएको छ ।  

६३. नेपाि सरकारस गको सहकायिमा सरुलक्षत वदैलेशक रोजगार र सरुलक्षत आप्रवासी कायिक्रमिाई विा स्तरसम्म 

परु ्याउन सहजीकरर् गररनेछ ।  

६४. महानगरमा नेपाि प्रहरीस गको सहकायिमा िाग ू और्ि दवु्यिसनी लवरुद्दको कायिक्रम संचािन गनि बजटे 

व्यवस्था गररएको छ ।     

 

कृर्र् र्वकास 



६५. "उ्पादनको बलृि, महानगरको समलृि" भन्ने नाराका साथ स्थानीय स्रोत सािन, श्रम, भलुम को प्रयोग गरी 

उ्पादन तथा उ्पादक्व बलृि गररनेछ र आगामी वर्ि आ्मलनभिरताको िालग कृलर् उ्पादनको अलभयान 

वर्िको रुपमा पररचािन गने नीलत अन्तगित चाि ुआ.व. को कृलर् सम्बन्िी आवश्यक बजटे लवलनयोजन 

गररएको छ ।  

६६. सम्भावनाको आिारमा एक विा एक कृलर् उ्पादन पकेट कायिक्रमको िालग रु १ करोि ५० िाख बजटे 

लबलनयोजन गररएको छ । 

६७. उ्पादन िागत न्यनूीकरर्को िालग उ्पादनदलेख प्रशोिनसम्म आिलुनक यन्र उपकरर्को प्रयोगिाई 

प्रो्साहन गनि रु १ करोि बजटे लबलनयोजन गररएको छ ।  

६८. गरु्स्तरीय कृलर् उ्पादनका िालग प्रांगाररक मि, बीउ, लबरुवा, जलैवक लवर्ादी, प्िालस्टक िगायतका 

सामग्री ५० प्रलतशत अनदुानमा उपिब्ि गराइनेछ । यसका िालग रु १ करोि बजटे लबलनयोजन गररएको छ ।  

६९. सनु्तिा बगै  चा व्यवस्थापनको सहुलियत कायि लनरन्तरता लदएको छु । फिफुि लबरुवा लवतरर्, मसिा तथा 

पषु्ट्प खतेी लबस्तार, तेि अलभयानमखुी लहउ द े खतेी तथा चैते िान प्रवद्धिनका थप कायिक्रम संचािनका 

िालग बजटे व्यवस्था गररएको छ ।  

७०. लसचाई ंसलुविा लवस्तार गरी वर्ि भरी बािी िगाउने क्षेरको लवस्तार गरी सखु्खा िा िामा प्िालष्टकक पोखरी 

लनमािर् अलभयान, हरेक वाििमा कलम्तमा १ लसचाई पररयोजना, संचािन र ममित सम्भार गररनेछ । लिफ्ट 

लसचाई ंप्रवद्धिन गररनेछ । यी कायिका िालग रु १ करोि ५० िाख लबलनयोजन गररएको छ  । 

७१. कृलर् प्रलबलि प्रचार-प्रसार, सवेा प्रदानिाई सहज बनाउन थािनी गररएको लिलजटि प्रलबलि मोबाइि एप 

pokharakrishi िाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । कृलर् प्रसार, संचार, प्रलबलि हस्तान्तरर् तथा लनयमन 

कायिका िालग रु. ७१ िाख बजटे लबलनयोजन गररएको छ ।  

७२. आगामी वर्ि बा झो र उपयोग नभएको जलमनको िगत संकिन गरी भलूम बैंक स्थापना गररनेछ । यसिे 

बेरोजगार, उद्यमशीि व्यलििाई उ्पादनका िालग आवश्यक जलमन उपिब्ि गराउन सहज हुनेछ । 

७३. "स्वस्थ माटो दब्जनीको बाटो" भन्ने योजना अनसुार कायि गनि माटो पररक्षर्का साथै Soil Health 

Card लवतरर् गने, प्रांगाररक कृलर् उ्पादन प्रलबलि प्रयोग गने, आइ. पी. एम. प्रलबलि अविम्बन गने र 

स्थानीय स्रोत केन्र संरक्षर् गनि िगायतका कायिका िालग बजटे लबलनयोजन गररएको छ ।  

७४. शहरी क्षेरमा घरायसी कुलहने फोहोरको कम्पोष्ट मि बनाई क सी खतेी प्रबद्धिन गनि आवश्यक बजटे 

लबलनयोजन गररएको छ ।  

७५. कृर्कको उ्पादनको बजार सुलनलश्चत गनि र कृर्कको न्यनुतम बचत ग्यारेन्टी गने गरी मखु्य कृलर् उपजको 

न्यनुतम समथिन मलू्य तोकी खररदको सलुनलश्चत गनि बजटे लबलनयोजन गररएको छ । 



७६. कृलर् उ्पादन ढुवानीको िालग कृलर् एम्बुिेन्स सेवा संचािन गनिको िालग रु. २० िाख बजटे लबलनयोजन 

गररएको छ ।  

७७. ग्रामीर् के्षरमा संकिन केन्र र बजार क्षेरमा लकसान बजारको संचािन तथा व्यवस्थापन गनि एव ंिागत 

साझदेारीमा पवूाििार लनमािर् जस्तैाः कोल्ि रुम, प्रशोिन गहृ, प्याकेलजगं कायिको िालग रु ७५ िाख बजटे 

लबलनयोजन गररएको छ ।  

७८. माछा पोखरी लनमािर् गरी थप माछा उ्पादन क्षेर लबस्तार गनि तािमा माछा भरुा छोि्नको िालग बजटे 

लबलनयोजन गररएको छ ।   

७९. संघीय सरकारको साझदेारीमा रैथाने बािी उवा, फापर, कोदो, कागनुो जस्ता बािीको के्षर लबस्तार तथा 

प्रबद्धिन गनि, तेि बािी, आि ु बीउ उ्पादनिाई जलैवक लवलविता संरक्षर् कायिक्रमको िालग जैर्वक 

र्वर्वििा वर्ि मनाइनेछ । यसका िालग बजटे व्यवस्था लमिाइएको छ । 

८०. प्रिानमन्री कृलर् आिलुनकीकरर् पररयोजना अन्तगित ३ वटा तरकारी पकेट क्षेरिाई लनरन्तरता लदइनेछ । 

थप तरकारी पकेट क्षेर, च्याउ पकेट क्षेरका िालग आवश्यक बजटे लमिाइएको छ । 

 

पशुपन्छी  र्वकास  

८१. पश ुस्वास््यिाइि सविसुिभ तथा पहुचं योग्य बनाउन पश ुसेवा शाखा तथा सेवा केन्र माफि त लवतरर् हुन े

और्िीको संख्या बढाउद ैसेवा र सलुविा लवस्तारको िालग रू. ३५ िाख लवलनयोजन गररएको छ । 

८२. व्यावसालयक कृर्क पररचय पर लिएका कृर्कहरूिाइि एकपटक न्यनुतम अनदुान उपिब्ि गराउने गरी 

व्यवस्था लमिाइएको छ । 

८३. गाइिभैंसी आयात कम गन ेउद्दशे्यिे पािी/बाच्छी हुकािउने कृर्किाइि प्रो्साहनका िालग अनदुान लदन रू. 

४० िाख छुट्याएको छु । कृर्क आफैिे हुकािएको पािी र बाच्छी पलहिोपटक ब्याउने पशिुाइि ३ हजार 

रुपैयाका दरिे प्रो्साहन अनदुान लदन रू. १५ िाख लवलनयोजन गररएको छ । 

८४.  महानगरपालिकामा बाख्रा पकेट स्थापना गनि रू ६० िाख लवलनयोजन गररएको छ । पश ुखोप सेवा, सरुवा 

रोग लनयन्रर् गनि तथा कृलरम गभाििान सेवा सञ्चािन गनि बजटेको व्यवस्था लमिाएको छु ।   

८५. बा झो जग्गामा घा स िगाए बापत प्रलतरोपनी रू ३००० अनुदान लदन ेगरी सघन घांस लवकास कायिक्रमको 

िागी रू ९ िाख बजटे लवलनयोजन गररएको छ । 

८६. घा स खेती बढाउन बीउ र लबरूवा लवतरर् गनुिको साथै लहउ दमा ज ैघा स िगाउने कृर्कहरूिाइि अनदुानको 

व्यवस्था गररएको छ  । पशजुन्य व्यवसायहरूिाइि व्यवलस्थत गनि मापदण्ि बनाइि प्रो्साहन एव ंपररचय पर 

लवतरर् गररनेछ ।  

 

सहकारी र दद्योग 



८७. स्थानीय उ्पादन बलृि, रोजगारी लसजिना र गररबी न्यनुीकरर् गनि सहकारी क्षेरको प्रबद्धिन गररनेछ । सोको 

िालग एक सहकारीुः एक दत्पादन कायिक्रम संचािन गनि रु. ५० िाख बजटे लबलनयोजन गररएको छ ।  

८८. सहकारीको क्षमता अलभवलृद्ध गरी लबकास साझदेारको रुपमा सहकायि गररनेछ । उद्यमशीिता लबकास, 

व्यवसाय उ्थान र सहकारी तालिम सलहत यवुा उद्यमी रोजगारी लसजिना गनिको िालग आवश्यक बजटे 

लबलनयोजन गररएको छ । 

८९. स्थानीय कच्चा पदाथिमा आिाररत उद्योगिाई लबस्तार, लबकास र आिलुनकीकरर् गनि आवश्यक स्रोतको 

प्रबन्ि गररएको छ । 

९०. आलथिक, सामालजक र सा स्कृलतक रुपमा लपछिीएका, उ्पीलित, सीमान्तकृत, लवपन्न वगिका र लवदशेवाट 

फकेर आएका नगरवासीहरुिाई उद्यमशीिता स्वरोजगार तालिमवाट दक्ष बनाउन र उ्पादक्व वलृद्ध गनि 

लनलश्चत मापदण्ि तथा कायिलवलिका आिारमा सहुलियतपरू्ि कजाि उपिव्ि गराउन मयेर उद्यमशीिता 

लवकास कायिक्रम संचािन गररनेछ । यसका िालग आवश्यक बजटे लवलनयोजन गररएको छ ।    

 

सडक िथा यािायाि  

९१. समनु्नत पयिटकीय पोखराको दीघिकालिन सो  च परूा गनि पयिटन, पवूाििारको लनमािर् गनि, शहर र गाउ  जोि्न े

कनेलसटङ सिक सम्पन्न गनि शहरी सिकको ममित, स्तरोन्नलत र स न्दयिकरर् गन ेकायििाई प्राथलमकताका 

साथ सञ्चािन गनि बजटे व्यवस्थापन गररएको छ ।  

९२. चाि ु वर्ि लनमािर् शरुु भएका लवलभन्न १५ वटा कनेलसटङ सिक, १० वटा शहरी सिक तथा १५ वटा 

ग्रामीर् सिकहरुिाई क्रमागत/ बहुवर्ीय योजनाका रुपमा रु ५५ करोि बजटे लवलनयोजन गररएको छ ।  

९३. आगामी वर्ि महानगरको शहरी क्षेरलभर खाल्िा रलहत सिक बनाउने अलभयान अन्तगित मखु्य सिकहरु 

अस्फाल्ट र  शाखा शहरी सिक एव ं कािोपरे भएका सिकहरुको ररलसलिङ्ग कायि सम्पन्न गररनेछ । 

कच्ची र लनमािर्ािीन सिकको कुशि ठेसका व्यवस्थापनिारा सम्पन्न गररनेछ । सिक सिुार र ममितका 

िालग रु. १५ करोि बजटे व्यवस्था गररएको छ ।  

९४. नेपाि शहरी शासकीय पवूाििार आयोजना अन्तगित तािचोक वगेनास खण्िको ३.२८ लक.लम. चार िेन, 

दईुदफी साइकि िेन र हररयािी जोन सलहतको पैदि रयाकको लनमािर् आयोजना कायािन्वयन गनि रु. ३० 

करोि बजटे लवलनयोजन गररएको छ ।  

 

शहरी पूवाििार 

९५. शहरी सिक सरुक्षाका िालग रालफक व्यवस्थापन, पालकि ङ र शहरमा रहकेा अव्यवलस्थत वकि सपिाई हटाई 

व्यवलस्थत गररनेछ । शहर बालहर अटो ल्याण्ि स्थापना गनि प्राप्त अध्ययन प्रलतवदेन अनसुार स्थान यकीन 

गरी सबै वकि सपिाई व्यवलस्थत गररनेछ । यसका िालग आवश्यक बजटे व्यवस्था गररएको छ ।  



९६. महानगरका मखु्य सिक र चोकमा यलुटलिटी कोररिोर लनमािर्का िालग सम्भाव्यता अध्ययन गनि आवश्यक 

बजटे लवलनयोजन गररएको छ ।  

९७. महानगरपालिकालभर लनमािर् हुने भ लतक पवूाििार र नया  बन्ने भवनहरु अपाङ्गमैरी बनाउने नीलत अनसुार 

कायिलवलि तजुिमा गरी आगामी वर्ि कायािन्वयन गररनेछ । 

९८. पोखरा महानगरपालिकाको मखु्य शहरी के्षर आसपास के्षरमा ग्रेटर पोखराको अविारर्ास ग तादा्मयता 

कायम हुने गरी पा च वटा स्याटिाइट टाउन बनाउनका िालग सम्भाव्यता अध्ययन गररनेछ । यसका िालग 

आवश्यक बजटे लवलनयोजन गररएको छ ।   

९९. नेपाि सरकार शहरी लवकास मन्राियबाट जारी गररएको बस्ती लवकास, शहरी योजना तथा भवन लनमािर् 

सम्बन्िी आिारभतू मापदण्ि, २०७२ का अलिनमा रही महानगरपालिका बस्ती लवकास सम्बन्िी 

कायिलवलि तजुिमा गररनेछ । भवन लनमािर् कायि व्यवलस्थत गनि एकीकृत भवन मापदण्ि लनदेलशका तजुिमा गरी 

िाग ु  गररनेछ । यसका िालग रु २ करोि बजटे लवलनयोजन गरेको छु । 

१००. महानगरपालिकाका सम्परू्ि विाहरुमा लजलपएस सलहतको वैज्ञालनक ठेगाना प्रर्ािी िाग ूगनि रु. २ करोि 

बजटे व्यवस्था गरेको छु । यो प्रर्ािी शरुु भएपश्चात परम्परागत सयािोस्रोि म्यापमा आिाररत घर 

नम्बररङ तथा म्यानअुि घरनससा स्वीकृती गने पद्दलतिाई अन््य गद ैलिलजटाइजसेन प्रर्ािी िाग ूगररनेछ ।  

 

अन्य पूवाििार 

१०१. पोखरा महानगरपालिका विा नं. ३२ लस्थत िामआेहािमा अ्यािलुनक बस टलमिनि लनमािर्का िालग 

तयार भएको लवस्ततृ पररयोजना प्रलतवदेनका आिारमा आवश्यक जग्गा प्रालप्तको िालग प्रलक्रया शरुु गनि 

गण्िकी प्रदशे सरकारस ग साझेदारी गररनेछ ।  

१०२. लवद्यतुीय सवारी सािनको प्रयोगिाई प्रो्साहन गनि पेरोि पम्प र आवश्यक स्थानहरुमा लवद्यतुीय चालजिङ 

केन्रहरु लनजी क्षेर समतेको सहकायिमा स्थापना गने कायि अलघ बढाइनेछ । यसका िालग रु. ७ करोि बजटे 

प्रस्ताव गरेको छु । 

१०३. चाि ुआलथिक वर्ि महानगर र नेपाि लवद्यतु प्रालिकरर् बीचको िागत साझदेारीमा सहरी सिक स्माटि वत्ती 

जिान कायि अलघ बढीरहकेो छ । यो कायि आगामी वर्ि लनरन्तर सञ्चािन हुनेछ । प्रालिकरर्स गको 

सहकायि र िागत साझदेारीमा शहरी सिक वत्ती जिान एव ंलबजिुीका तार भलूमगत गरी शहरी जोलखम न्यनु 

गररनेछ र सनु्दरता बढाइनेछ ।   

१०४. पोखरा महानगरपालिकाको भ-ुउपयोग नीलत तजुिमा गररनेछ । जग्गा खण्िीकरर् र प्िलटङिाई लनरु्सालहत 

गररनेछ । भ-ुउपयोग योजना तजुिमा र कायािन्वयन गनि आवश्यक व्यवस्था लमिाइनेछ । 

१०५. पृ् वीचोक लस्थत बसपाकि िाई लसटी बसपाकि को रुपमा लनमािर् गनि लबस्ततृ संभाव्यता अध्ययन गररनछ । 

बाग्िुङ बसपाकि िाई स्तरोन्नलत गररनेछ र लबन्दवालसनी बसपाकि को नामिे नामांकन गररनेछ । 



१०६. महानगरको लसलभि गरु्स्तर प्रयोगशािािाई स्तरोन्तती र सुद्दढ गराउन बजटे व्यवस्था गररएको छ ।   

 

वन, वािावरण, सरसफाइ िथा र्वपद् व्यवस्थापन  

१०७. पोखरा महानगरपालिका के्षर लभरका नदी घाटको संरक्षर्, सम्वद्धिन र नदी लनयन्रर् कायिक्रम सञ्चािन    

गररनेछ । यसका िालग रु. २ करोि लवलनयोजन गरेको छु ।  

१०८. गत वर्िमा पलहरोका कारर् क्षलत पगुकेा पोखरा महानगरपालिकाका विा न १८, १९, १६, २०, २३, २८, 

३२,३३ र १३ का लवलभन्न स्थानमा भकु्षय लनयन्रर् कायिक्रम संचािन गनि १ करोि बजटे लवलनयोजन गरेको 

छु ।  

१०९. महानगरपालिका त्काि र शीघ्र सम्पादन गनुिपन ेकायि, शीघ्र सम्पादन गनुिपन ेकायि, शीघ्र ममित सम्भार 

लवपद ् पवूि तयारी र प्रलतकायि, आकलस्मक सेवा सञ्चािन गनिका िालग आकलस्मक सेवा व्यवस्थापन 

महाशाखा स्थापना गररनेछ । यस अन्तगित रहने रेलपि रेस्पोन्स टीमिाई २४ सै घण्टा पररचािन गररनेछ । 

आकलस्मक सेवा व्यवस्थापनका िालग रु. ५ करोि बजटे व्यवस्था गररएको छ । 

११०. महानगरपालिकाको आकलस्मक कायि र सरसफाइ समतेका िालग आगामी वर्ि १ थान दमकि, १ थान के्रन 

र १ थान व्रमुर खररद गनि आवश्यक रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

१११. लवपद ् व्यवस्थापनका िालग पवूि तयारी कायिक्रम माफि त जोलखम न्यनूीकरर् गररनेछ । शहरी सिकमा 

खाल्िाखलु्िीका कारर् सिक दघुिटना न्यनूीकरर् गनि पयािप्त रकम लवलनयोजन गररएको छ ।  

११२. आगामी वर्ि लवपद ्जोलखम वस्ती संरक्षर्, पलहरो लनयन्रर् तथा लनलमित पवूाििार संरचना संरक्षर्का िालग 

रकम लवलनयोजन गररएको छ । 

११३. आगामी वर्िमा लवभलुत पाकि , कोमागाने पाकि , कलव लशरोमर्ी पाकि , श्रवर् कुमार जषे्ठ नागररक पाकि , रवीन्र 

स्मलृत पाकि , कोलभि पाकि  िगायतका स्थानमा पाकि  लनमािर् गनि रु. १ करोि बजटे लवलनयोजन गरेको छु ।  

११४. पोखरा ३२ मा पोखरा प्रवेश पाकि  लनमािर्का िालग लवस्ततृ संभाव्यता अध्ययन गनि आवश्यक वजटे 

लवलनयोजन गररएको छ ।  

११५. आगामी वर्ि दलेख शहरी हररयाली प्रवद्धिन गनि एक घराः एक लवरुवा अलनवायि रुपमा रोप्नपुने व्यवस्था  

गररनेछ । 

११६. मखु्य शहरी सिकका राष्ट्र वैंक चोक, मसु्ताङ चोक, सभागहृ चोक, वीपी चोक, लजरो लक.मी., हल्िनचोक 

िगायतका स्थानमा पषु्ट्प लवरुवा रोपर् तथा संरक्षर् गरी शहरी सनु्दरता वलृद्ध गररनेछ । 

११७. पोखरा महानगरपालिका विा नं. ३३ लटमरुपाटामा जग्गा प्रालप्त प्रलक्रया परुा गरी सेनेटरी ल्यालण्फल्ि साइट 

सञ्चािनमा ल्याइनेछ । फोहोरिाई स्रोतम ैवगीकरर् गरी व्यवस्थापन गनि मलहिा स्वयंसेलवका पररचािन 

गररनेछ । प्रस्तालवत ल्याण्िलफल्ि साइटमा न्यनूतम मारामा फोहोर िैजान फोहोरिाई उद्यमस ग जोि्ने गरी 



आवश्यक सबै कायि गररनेछ । लवस्ततृ अध्ययन, जग्गा प्रालप्त, स्रोतमा फोहोर वगीकरर्, पवूाििार लनमािर् 

िगायतमा रु. १० करोि बजटे लवलनयोजन गरेको छु । 

११८. महानगरपालिकाका सबै विाहरुमा एक वडाुः एक स्माटि शौचालय बनाउने नीलत अनसुार शदु्ध लपउन े

पानी सलहतका सलुविा सम्पन्न श चािय लनमािर्का िालग रु. ५ करोि छुट्याएको छु । 

 

संस्थागि र्वकास र सुशासन  

११९. आगामी वर्ि महानगर कमिचारी सेवा ऐन जारी गररनेछ । राष्ट्रसेवक कमिचारीहरुको तिबमान तथा ग्रेि 

सलुविा नेपाि सरकारिे िाग ू गरे अनसुार वलृद्ध गररएको छ । कमिचारीिे खाइपाई आएको महानगर 

प्रो्साहन भत्ता सालवक बमोलजम उपिब्ि गराइनेछ । 

१२०. सेवाग्राहीमरैी संरचना, शीघ्र एव ं सरि र छररतो सेवा प्रवाहका िालग एकि लवन्द ु सेवा प्रदान गनि 

कायािियको भ लतक संरचना पनुलनमािर् गनि रकम लवलनयोजन गररएको छ । यसवाट एकिार प्रर्ािी माफि त 

स्वचालित र अनमुानयोग्य सेवा सलुनलश्चत हुनेछ । 

१२१. पोखरा महानगरपालिकाका जनप्रलतलनलि एव ं कमिचारीहरुको क्षमता लवकासका िालग अन्तरपालिका 

अनभुव आदान प्रदान तथा अन्तरलक्रया कायिक्रम संचािन गनि आवश्यक रकम लवलनयोजन गररएको छ । 

१२२. नागररक केन्रीत प्राय: सेवाहरु विा कायािियवाटै प्रवाह हुने गरी विा कायािियहरुिाई लजम्मवेार र 

अलिकार सम्पन्न बनाइनेछ । 

१२३. महानगरपालिकामा क्षलतपलूति सलहतको नागररक विापर व्यवस्था गरी कायािन्वयनमा ल्याइनेछ । विा 

कायािियमा समते नागररक विापर राख्ने व्यवस्था लमिाइनेछ ।  

१२४. कमिचारीहरुको सरुवा तथा पदस्थापन सम्वन्िी मापदण्ि तयार गरी कायिन्वयन गररनेछ ।  

१२५. आगामी वर्ि महाशाखा प्रमखु एव ंशाखा प्रमखुहरुस ग कायिलववरर्का आिारमा कायिसम्पादन सचूक तयार 

गरी सम्झ ता गररनेछ । कायिसम्पादनका आिारमा उ्कृष्ट सेवा प्रवाह गने कमिचारीिाई परुस्कृत गररनेछ ।  

१२६. साविजलनक सम्पलत्तको संरक्षर्, अलतक्रमर् लनयन्रर् र बजार अनगुमन तथा लनयन्रर् कायि प्रभावकारी रुपिे 

कायािन्वयन गनि बजटे व्यवस्था गररएको गररएको छ । आगामी वर्ि साविजलनक जग्गाको संरक्षर् र संवद्धिन 

गनि यथाथि लववरर् सलहतको प्रोफाइि तयार गररनेछ ।  

१२७. नगरप्रहरीको लवद्यमान दरवन्दीमा पनुराविोकन गरी सािन र स्रोत सम्पन्न प्रहरी यलुनट बनाइनेछ । महानगर 

काननूको पररपािनामा नगर प्रहरीको भलूमका सदुृढ बनाइनेछ । 

१२८. प्रालवलिक कमिचारीहरुिाई साविजलनक खररद, ड्रइङ्ग लिजाइन, िागत अनमुान तथा योजना व्यवस्थापन 

सम्बन्िमा दक्ष जनशलििारा तालिम र प्रलशक्षर् कायिक्रम संचािन गनि बजटे लवलनयोजन गररएको छ । 



१२९. सेवाको पहु चवाट लवमखु भएका र सेवाको मलू्य भन्दा समय र आतेजाते खचि व्यहोनुिपने दगुिम के्षरमा रहकेा 

नागररकहरुिाई िलक्षत गरी ग्रामीर् तथा लवकट क्षेरमा संभाव्य सेवाहरु घरदिैोम ै प्रदान गने गरी घमु्ती 

लशलवर सञ्चािन गनि आवश्यक बजटेको व्यवस्था लमिाएको छु ।  

१३०. स्थानीय अदाितको अनकुरर्ीय अभ्यास गद ै आएको न्यालयक सलमलतको कामकारवाहीिाई थप 

प्रभावकारी बनाउन आवश्यक बजटे व्यवस्था गररएको छ ।  

१३१. आगामी आलथिक वर्ि परुाना लनर्िय र अलभिेखहरुको लिलजटाइजसेन गनि र परुाना कागजातहरु िलु्याई 

अलभिेख तथा सचूना व्यवस्थापन चसु्त बनाउन आवश्यक बजटे लवलनयोजन गरेको छु  । 

१३२. आगामी वर्ि अव्यवलस्थत बसोबासी, भलूमलहन सकुुम्बासी, भलूमलहन दलित रालष्ट्रय समस्या समािान 

सलमलतको कायिक्रम संचािन गनि आवश्यक बजटे लवलनयोजन गररएको छ । 

१३३. महानगरबाट प्रवाह हुने सेवा र गररने लवकास लनमािर् सम्बन्िी कायिको साविजलनक रुपमा परीक्षर् गनि एव ं

सरोकारवािा र प्रभालवत वगििारा आफ्ना गनुासा र पीरमकाि आदानप्रदान गरी सेवाको गरु्स्तरीयता र सिुार 

गनि सामालजक परीक्षर् र साविजलनक सनुवुाइ लनयलमत रुपमा सञ्चािन गररनेछ ।  

१३४. महानगरबाट प्रवाह हुने साविजलनक सेवािाई सहज, सरि र पारदशी बनाउन लवलभन्न सरकारी लनकाय तथा 

सञ्चार के्षरका छाता संगठनहरुस ग सहकायि र समन्वय गररनेछ । 

१३५. साविजलनक सम्पलत्तको यथाथि लववरर्को अलभिेख राखी यसको संरक्षर् र सम्वद्धिन गद ै उ्पादनमिूक 

क्षेरमा उपयोग गने नीलत अनुसार साविजलनक सम्पलत्तको िगत संकिन, लवपद ् प्रलतकायिका िालग खिुा 

स्थान पलहचान एव ंसोको प्रोफाइि तयार गनिका िालग आवश्यक बजटे व्यवस्था गररएको छ  । 

१३६. साविजलनक लवदाको लदनमा समते अ्यावश्यक सेवा जस्तै: राजश्व, सरसफाइ, सिक ममित र लवपद ्

व्यवस्थापन िगायतका कायि प्रदान गने व्यवस्था लमिाइनेछ । 

१३७. लवलवि लवशेर्ज्ञता आवश्यक पने जलटि प्रकृलतका योजनाको कायािन्वयन र व्यवस्थापन गनि पवूि 

सम्भाव्यता अध्ययन लवस्ततृ अध्ययन गने र अध्ययन अनसुन्िान गनि लवशरे्ज्ञ सेवाका िालग रकम व्यवस्था 

गरेको छु । 

 

 

सभाध्यक्षज्यू, 

 

अव म मार्थका नीर्ि िथा कायिक्रममहर कायािन्वयनका लार्ग बजेट र्वर्नयोजन र स्रोि व्यवस्थापनको 

अनुमान  प्रस्िुि गने अनुमर्ि चाहन्छु ।  

१३८. आगामी आलथिक वर्िका िालग बजटेका उद्देश्य तथा प्राथलमकताहरु परूा गनि प्रस्तालवत कायिक्रमहरुका िालग 

रु. ८ अवि ७७ करोि ७५ िाख ५५ हजार  लवलनयोजन गरेको छु । उि बजटेको खचि व्यहोने स्रोतहरुमा 



संघीय सरकार अनदुानवाट २ अवि ५८ करोि ८६ िाख अथाित  २९.४९ प्रलतशत, प्रदशे सरकार 

अनदुानवाट ११ करोि २८ िाख २० हजार अथाित  १.२९ प्रलतशत, आन्तररक आयवाट ३ अवि १ करोि 

अथाित ३४.२९ प्रलतशत व्यहोररनेछ । यसै गरी संघीय राजश्व बाि फा िबाट ३७ करोि ३७ िाख अथाित 

४.२५ प्रलतशत व्यहोररने छ । प्रदशे राजश्व वा िफाि १ करोि ४२ िाख ५२ हजार रकम व्यहोररने छ । यसो 

गदाि २ अबि ४० करोि ८१ िाख ८३ हजार न्यनू हुन जाने दलेखन्छ । न्यनू हुन जाने बजटे चाि ुआ.व को 

अन््यमा बचत हुने म ज्दात रकमबाट व्यहोररनेछ । 

१३९. खचि केन्रगत रुपमा नगर कायिपालिकाको कायाििय तफि  १ अबि २५ करोि ८७ िाख ५७ हजार  अथाित 

१४.५७ % , सामालजक लवकास २ अवि ६ करोि ९२ िाख ३३  हजार, अथाित २३.५७%, लशक्षा तफि  १ 

अवि ४९ करोि ३६ िाख ६५ हजार अथाित १७.०२%, स्वास््य तफि  ५० करोि ५ िाख ८ हजार अथाित 

४.५७%, कृलर् तफि  १६ करोि ७३ िाख ६५ हजार अथाित १.९१%, विा कायाििय तफि  ७२ करोि ६० 

िाख अथाित ८.२८% र पवूाििार तफि  ४ अबि ५३ करोि ६२ हजार अथाित ५१.६८ % भएको बजटे पेश 

गररएको छ । 

१४०. पोखरा महानगरपालिकाको आलथिक लविेयक, २०७९ तथा लवलनयोजन लविेयक, २०७९ सम्मालनत सभामा 

पेश गरेको छु । आन्तररक राजश्व पररचािन तफि  कर के्षरको अशं ३ अबि १ करोि ३१ िाख ५० हजार 

अथाित ३४.३४ प्रलतशत रहकेो छ । कर तफि  घर जग्गा रलजष्ट्रेशन शलु्कबाट १ अरव १० करोि अथाित 

३६.५०%, सम्पलत्त करबाट २५ करोि अथाित ८.३ %, मािपोत कर २० करोि अथाित ६.६४%, घर 

बहाि करबाट २० करोि अथाित ६.६४ %, व्यवसाय करबाट १० करोि अथाित ३.३४%, सवारी सािन 

करबाट ७ करोि ४२ िाख २५ हजार अथाित २.४६%, लवज्ञापन करबाट ५ करोि अथाित १.६६%, 

मनोरञ्जन करबाट ५ िाख ५० हजार अथाित ०.०१८ %, योगदान रहकेो छ । गरै करराजश्व दस्तरुतफि  

नससा पास दस्तरुबाट ५० करोि अथाित १६.५९%, ढुङ्गा, लगट्टी, बािवुा, दहत्तर, बहत्तरबाट रु १८ करोि 

अथाित ५.९७ %, लसफाररस दस्तरु १० करोि अथाित ३.३२% र बा की अन्य क्षेरको योगदान रहने गरी 

प्रस्ताव गरेको छु ।  

 

सभाध्यक्ष्य ज्यू, 

अव म आगामी आर्थिक वर्ि २०७९/ ०८० को राजश्व पररचालन नीर्ि िथा कायिक्रमम प्रस्िुि गनि चाहन्छु । 

 

राजश्व पररचालन नीर्ि 

१४१. नागररकिाई महानगरको वालसन्दा हु  र मरेो योगदानिे महानगरको समलृद्ध र लवकासिाई सहयोग परु ्याउ छ 

भन्ने सोचको लवकास गनि राजश्व सम्बन्िी सचूना र जानकारीमिूक सन्दशे सघन रुपमा प्रवाह गररनेछ ।  

१४२. सम्पलत्त कर वास्तलवक मलू्यांकन र व्यवसाय कर कारोवारका आिारमा लतने प्रर्ािीको लवकास गररनेछ । 

१४३. महानगरको राजश्विाई महानगरकै लवकासमा उपयोग गने र राजश्व आय आजिन गदाि प्राकृलतक स्रोत सािन 

संरक्षर् र वातावरर् प्रलतकूि नहुने गरी कायािन्वयन गने नीलत लिइनेछ । 



१४४. राजश्वको दायरा वलृद्ध र समतामिूक लवकास कायिका िालग आगामी वर्िको राजश्व नीलतका उदे्धश्य दहेाय 

बमोलजम हुनेछ । 

क) राजश्वको दायरा ल्याउन चेतनामिूक कायि करदाता लशक्षािाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गने । 

ख) लवकास लनमािर् र सेवा प्रवाह, लसफाररसमा राजश्व सहभालगतािाई अन्तरसम्बलन्ित बनाउने । 

ग) राजश्व तथा गरैकर बसय ता असिु गरी लवत्तीय अनशुासन कायम गने गराउने । 

घ) बजार अनगुमन र लनयमनिाई योजनावद्ध बनाई कर समन्यालयक कर असिु गने । 

ङ) राजश्वको दायरा र अलिकार क्षेरिाई लवस्तार गने । 

 

राजश्व कायािन्वयन नीर्ि 

१४५. आ. व. २०७९/०८० िाई "पोखराको समृर्द्धमा जुटौ ौँ, कर र्िनि कोही नछुटौ ौँ" भन्न ेनाराका साथ कर 

संकिन अलभयान वर्ि घोर्र्ा गरी कर सहभालगता बढाउन व्यापक प्रचार प्रसार गररनेछ ।  

१४६. राजश्वको ठूिो लहस्सा ओगट्ने आय ठेसकािाई समयसीमा लभर व्यवस्थापन गनि वालर्िक कायियोजना वनाई 

कायािन्वयन गररनेछ ।      

१४७. महानगरपालिकामा कर चिुा गरी सकेपलछ मार आन्तररक राजश्व कायािियवाट कर चिुा प्रमार्पर लदन 

नेपाि सरकारस ग अनरुोि गररनेछ । 

१४८. महानगरवाट प्रदान हुन े लसफाररस प्रमालर्त िगायत सेवा प्रदान एव ं लवकास लनमािर्िाई कर दालखिा 

चिुास ग आवद्ध गररनेछ ।  राजश्व असिुी र संकिनका िालग अन्तर शाखा समन्वय गररनेछ । 

१४९. घरबहाि कर संकिनिाई प्रभावकारी बनाउन सम्बलन्ित सरोकारवािा संघ, संस्था, लनकाय वा 

कायािियस ग समन्वय गरी त्यांक संकिन गररनेछ । स्थान लवशरे् अनसुार लनिािरर् गररएको यथाथि 

मलू्यांकन र दर सफ्टवयेरमा अध्यावलिक गररनेछ । 

१५०. लवज्ञापन करिाई शहरको सनु्दरता र सचूनामिुक सन्दशेमा केलन्रत गद ै लवज्ञापन गनि सलकने के्षर/स्थान 

प्रकृलत, प्रलवलि र साइजका आिारमा वजै्ञालनक दर लनिािरर् गरी िाग ुगररनेछ ।   

 

राजश्व प्रशासन सुिार 

१५१. राजस्व प्रशासनको क्षमता अलभवलृद्द गरी कर प्रर्ािीिाई चसु्त, सरि, प्रलवलिमरैी र करदातामरैी बनाइनेछ 

। 

१५२. व्यवसायी र करदाताको कर पररपािना अलभवलृद्ध गनि र कर चहुावट लनयन्रर् गनि Revenue Rapid 

Squad Team  (RRSD) बनाई बजार अनगुमनमा पररचािन गररनेछ । 



१५३. सबै करदाताको लववरर् लिलजटि प्रर्ािीमा आवद्द गरी Integrated Tax Portal अन्तगित Individual 

Tax ID को िाग ूगररनेछ । करदातािे घरम ैबसी मोवाइि एपवाट कर/ राजश्व लतने व्यवस्था अथाित ई- 

पेमने्ट व्यवस्था गरी कायािन्वयनमा ल्याइनेछ ।  

१५४. महानगरपालिकाको राजश्व सुिार योजना बनाई राजश्व प्रशासन क्षेरको संस्थागत क्षमता अलभवलृद्ध  गररनेछ 

। 

१५५. महानगर क्षेरलभरका भवन संरचनाको नससा पास दस्तरु, सम्पलत्त कर, व्यवसाय कर, बहाि कर तथा अन्य 

सेवा शलु्क संकिन तथा घरजग्गा मलू्यांकन प्रर्ािीिाई यथाथिपरक बनाउन GPS Coordinate कायम 

हुने गरी घर नम्बररङ सफ्टवयेर व्यवस्थापन गरी सञ्चािनमा ल्याइनेछ ।  

१५६. राजश्व असिुी र पररपािनािाई लवकास लनमािर् र आयोजना सञ्चािनसंग आवद्ध गररनेछ । कर 

लनिािरर्िाई प्रलवलिमा आिाररत बनाई सदुृढ र व्यवलस्थत गररनेछ ।    

 

राजश्व छुट/ सुर्विा/ सम्मान  

१५७. करदातािाई कर दालखिाका िालग प्रो्सालहत गनि आगामी आलथिक वर्िको प र् मसान्त लभर कर चिुा गन े

करदातािाई सम्पत्ती कर, भलुम कर तथा व्यवसाय करमा १० प्रलतशत छुट लदइनेछ ।  

१५८. सम्पलत्त कर, घर बहाि कर र व्यवसाय करको दायरा बढाउन कर छुट सहुलियतको व्यवस्था गररएको छ ।  

१५९. कृलर् प्रयोजनमा रहकेो जग्गा र ५ रोपनी भन्दा बढी बा झो जग्गा भािामा लिई कृलर् व्यवसाय गने कृर्किाई 

व्यवसाय करमा ५० प्रलतशत छुट लदने व्यवस्था गररएको छ । 

१६०. दवैी लवपद ्मा परेका पररवारिे मापदण्ि बमोलजम घर लनमािर् गदाि १००० वगि फुटसम्म लन:शलु्क नससापास 

गने व्यवस्था गररएको छ । 

१६१. पोखरािाई किा, संस्कृलत र ऐलतहालसक सम्पदाको शहरका रूपमा लवकास गनि लसद्धाथि चोक, रामकृष्ट्र् 

टोि, गर्शे टोि, भरैव टोि हु द ैलवन्ध्यवालसनीसम्मको क्षेरमा परुाताल्वक एव ंप्राचीन शिैीमा घर लनमािर् 

गनेिाई तोलकएको शतिमा लनाःशलु्क नससापास गने व्यवस्था लमिाएको छु । 

१६२. राजश्वमा लदएको योगदानको आिारमा करदातािाई सम्मान गररनेछ ।  

खचि प्रणाली 

१६३. खचिप्रर्ािीिाई सरि, सहज र व्यवलस्थत गनिका िालग महानगर अन्तगितका सव ै विाकायािियवाट 

भिुानी गने व्यवस्था गररनेछ । 

१६४. आगामी आ.व. दलेख लवद्यतुीय भिुानी िाग ु गरी महानगरपालिकािे भिुानी लदनपुने रकम भिुानी 

पाउनेको खातामा सोझ ैजाने व्यवस्था गररनेछ ।  



१६५.  आम्दानी र खचिको लववरर् दलैनक रुपमा लिलजटि माध्यमवाट प्रकाशन गररनेछ ।   

 

अन्त्यमा,  

१६६. प्रस्ततु बजटे तजुिमा गने कायिमा मह्वपूर्ि भलूमका लनवािह गने स्रोत अनमुान तथा बजटे सीमा लनिािरर् 

सलमलत, बजटे तथा कायिक्रम तजुिमा सलमलत, राजश्व परामशि सलमलत, लवर्यगत सलमलतहरू, नेपाि सरकार, 

गण्िकी प्रदशे सरकार, महानगरपालिकाका महाशाखा, शाखा र एकाइहरु, सभासदज्यहूरू र सम्परू्ि 

कमिचारीहरूिाई हालदिक िन्यवाद ज्ञापन गदिछु । बजटे तजुिमा जलत मह्वपरू्ि छ यसको कायािन्वयनवाट 

यसको साथिकता झलल्कन्छ । यसथि, बजटे कायािन्वयनमा नगरसभासदज्यहूरु, कमिचारी संयन्र, नागररक 

समाज, सञ्चार माध्यम, दात ृ लनकाय एव ंसम्बद्ध सबै सरोकारवािाहरुवाट रचना्मक सहयोगको अपेक्षा 

गद ैसमदृ्ध पोखरा लनमािर्मा सबैिे आआफ्नो के्षरवाट योगदान गने आशा एव ंलवश्वास गदिछु । 

 

िन्यवाद । 

जय पोखरावासी  ।। 

 


