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पोखरा महानगरपालिकाको पूर्ााधार लर्कासिाई ब्यर्स्थापन गना
बनेको ऐन - २०७५
कस्तार्नााः पोखरा महानगर क्षेत्रलित्र सन्तलु ित, बातार्रण मैत्री, गणु स्तरीय तथा लदगोरुपमा पर्ू ााधार सरं चनाको लबकास गना;
लबकासका पर्ू ााधारको लनमााण, सञ्चािन तथा व्यर्स्थापनको प्रकृ यामा सार्ाजलनक लनजी साझेदारी र स्थानीय जनसहिालगता
अलिबृद्दी गदै सघं , प्रदेश र लबकास साझेदार सघं सस्ं था तथा लनकाय समेतको सहकाया र साझेदाररमा िौलतक पर्ू ााधारको
लबकास र लबस्तार मार्ा त आलथाक लबकास र सम्बृद्धी सलु नलित गना; नागररकिे लतरे को करको समलु चत उपयोग गदै समग्र
लबकास ब्यबस्थापनको कायािाई प्रिार्कारी तल्ु याइ गणु स्तरीय र लदगो पर्ू ााधार सेर्ा मार्ा त नागररकिाई स्थालनय सरकारको
अनिु तू ी लदिाउदै िोकतन्त्रका िािहरुको लबतरण गनाकोिालग आर्श्यक काननू ी व्यर्स्था गना र्ाञ्छनीय िएकोिे,
नेपािको संलर्धानको धारा ५७ र २२६ तथा स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन, २०७४ को दर्ा १०२ (१) बमोलजम
पोखरामहानगरपालिकाको नगरसिािे यो ऐन बनाएको छ ।
पररच्छे द–१
कारलभभक
१. सलं िप्त नाम र कारभभाः (१) यस को नाम “ पोखरा महानगरपालिकाको पर्ू ााधार ब्यर्स्थापन ऐन, २०७५” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तरुु न्त प्रारम्ि हुनेछ ।
२. पररभाषा: लर्षय र्ा प्रसङ्गिे अको अथा निागेमा यस ऐनमा –
(क)

“प्रमख
ु ” िन्नािे महानगरपालिकाको प्रमख
ु िाई सम्झनु पछा ।

(ख)

“उपप्रमख
ु ” िन्नािे महानगरपालिकाको उप प्रमख
ु िाइ सम्झनु पछा ।

(ग)

“महानगरपालिका” िन्नािे संलर्धान बमोलजम स्थापना िएको पोखरा महानगरपालिकािाई सम्झनु पछा ।

(घ)

“कायापालिका” िन्नािे महानगरपालिकाको कायापालिकािाई सम्झनपु छा ।

(ङ)

“सिा” िन्नािे पोखरा महानगरको नगरसिािाई सम्झनु पछा ।

(च) “पर्ू ााधार” िन्नािे यस ऐनमा अनसु चू ी मा उल्िेख िए बमोलजमका लबषयसँग सम्र्लन्धत िौलतक पर्ू ााधारिाई
सम्झनु पदाछ ।
(छ) “जिश्रोत” िन्नािे महानगरपालिका क्षेत्र लित्रको ि–ू सतहमा र्ा िलू मगत र्ा अन्य जनु सक
ु ै अर्स्थामा रहेको
पानी सम्झनपु छा ।
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(ज)

“तोलकएको र्ा तोलकए बमोलजम” िन्नािे यस ऐन बमोलजम बनेको लनयमार्िीमा तोलकएको र्ा तोलकए
बमोलजम सम्झनु पछा ।

(झ)

“उपिोक्ता संस्था” िन्नािे पर्ू ााधार सेर्ाबाट िाि प्राप्त गने समहू र्ा सामदू ालयक संस्थािाई सम्झनु पदाछ ।

(ञ)

“अमानत” िन्नािे ठे क्कामा निगाई स्थानीय सरकार आर्ैं िे लसधै सम्पन्न गने लर्कास लनमााण काया र्ा सेर्ा
सम्बन्धी काया सम्झनु पछा ।

(ट) "स्थानीय पर्ू ााधार " िन्नािे स्थानीय स्तरमा संचािन गररने पर्ू ााधार लर्कास लनमााण एर्ं संचािन र मामात
सम्बन्धी योजना , आयोजना , पररयोजना तथा कायाक्रमिाई जनाउछ |
(ठ) "स्थानीय यातायात" िन्नािे स्थानीय स्तरका शहरी सडक, ग्रालमण सडक, हेलिप्याड, झोिंगु े पि
ु ,मोटेरेबि पि
ु ,
आकाशे पि
ु , पैदि पि
ु , कल्बटा , के र्िकार, आलद पदाछन् |
(ड) "लसचाई तथा नलद लनयन्त्रण " िन्नािे तोलकएको हेक्टर क्षेत्रमा लसचाई सुलर्धा पयु ााउने लसच
ं ाई आयोजना , िलू मगत
जि आयोजना र महानगर क्षेत्र लित्रका नलद , खोिा, खोल्साहरु ,आलदको लनयन्त्रण सम्बन्धी कायाक्रमहरु पदाछन् |
(ढ) "जिलर्द्यतु तथा र्ैकलल्पक उजाा" िन्नािे तोलकएको क्षमता सम्मका जिलर्द्यतु को उत्पादन तथा लर्तरण र
र्ैकलल्पक उजाा सम्बन्धी आयोजनाहरु पदाछन् |
(ण) "खानेपानी , ढि लनकास तथा सरसर्ाई "िन्नािे महानगर स्तरमा सच
ं ािन गररने खानेपानी आयोजनाहरु , ढि
लनकास र व्यलक्तगत , घरायसी तथा सामदु ालयक सरसर्ाई, र्ोहोरमैिा व्यर्स्थापन एर्ं र्ातार्रणको सधु ार सम्बन्धी
कायाक्रमहरु पछा न |
(त) "आर्ास , िर्न तथा शहरी लर्कास" िन्नािे महानगरलित्र गररने र्स्ती लर्कास, व्यलक्तगत, सामदु ालयक तथा
संस्थागत िर्न लनमााण र शहरी लर्कास सम्बन्धी कायाक्रम पछा न |
(थ) "सामालजक पर्ू ााधार" िन्नािे महानगर स्तरका सामदु ालयक र सार्ाजलनक िर्न ( सरकारी कायाािय, स्र्ास््य,
लशक्षा, सामदु ालयक, मनोरंजन , परु ातात्र्लकक , सास्ं कृ लतक , धालमाक, आलद ) लनमााण, सच
ं ािन एर्ं ममात तथा सम्िार
सम्बन्धी कायाक्रम पदाछन् |
पररच्छे द २
स्थानीय यातायात
३. महानगर स्तरीय यातायात गुरुयोजना: (१) महानगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लित्र यातायात व्यर्स्थापनको िालग
महानगर स्तरीय यातायात गरुु योजना र्ा एलककृ त लर्कास योजना तयार गनेछ ।
४. स्थानीय सडकहरुको बगीकरण : (१) महानगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लित्र सडक लबस्तार गरी यातायात सलु र्धा
उपिब्ध गराउनका िालग आर्श्यकता अनसु ार मापदण्ड बनाई सडकहरुको बलगाकरण र बृहतर र सडक सञ्जाि गना महानगर
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स्तरीय यातायात गरुु योजना र्ा एलककृ त लर्कास योजना तयार गनेछ । महानगरपालिकािे सडकको र्गीकरण तोलकए
बमोलजमको हुनेछ |
५. मापदेड लनधाारण गने :(१)महानगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लित्र लनमााण हुने सडकहरुमा यातायात सलु र्धा सञ्चािनको
मापदण्ड तोक्न सक्ने छ ।
(२) महानगरपालिकािे आफ्नो क्षेत्र लित्र िएका सडकिे र्हन गना सक्ने र्जन र आकारको हद तोकी त्यस्ता
सडकमा त्यसरी तोलकएको हद िन्दा बढीको सर्ारी चिाउन नपाउने गरी लनषेध गना सक्नेछ ।
६ . सडकको आर्ागमनमा बाधा पुयााउने नहुनेाः (१) कसैिे सार्ाजलनक सडक, पैदि मागा र्ा सडकको क्षेत्रालधकार लित्र
कुनै माि र्स्तु छोडेको, राखेको र्ा र्ािेको कारणबाट त्यस्तो सडकको आर्ागमनिाई कुनै लकलसमिे बाधा पुयााउन
पाइनेछैन |
७ . झोिगुं े पि
ु , सडक पि
ु , के र्ि कार जस्ता पर्ू ााधार लनमााण गरर स्थानीय यातायातिाई सहज र सर्ासि
ु ि बनाईनेछ|
८. गहरी यातायात िाई स्माटा लसटीको अर्धारणा अनुरुप लर्कास गनाको िालग र्ृहत गहरी यातायात
व्यर्स्थापन कणािी (Mass Transportation)को लर्कास गररनेछ |
८. सडकहरुको िगतकट्टा : (१) महानगरपालिका क्षेत्रलित्र रहेका सबै सडकहरुको िगतकट्टा गरर महानगरको स्र्ालमत्र्मा
ल्याइनेछ |
१०. यस ऐनमा जनु सक
ु ै कुरा िेलखएको िएतापलन सघं ीय स्तर तथा प्रादेलशक स्तरका सडकहरु तत् तत् लनकायिे मापदण्ड
तोके अनसु ार हुनेछन् ।
पररच्छे द ३
लसचाई तथा नलद लनयन्त्रण
(११) यस अन्तगात तोलकएको हेक्टर क्षेत्रमा लसचाई सलु र्धा पयु ााउने लसच
ं ाई आयोजना , िलू मगत जि आयोजना र महानगर
क्षेत्र लित्रका नलद , खोिा, खोल्साहरु ,आलदको लनयन्त्रण सम्बन्धी कायाक्रमहरु पदाछन् | महानगरपालिकािे लसंचाई तथा
नलद लनयन्त्रण को हकमा तोलकए बमोलजमको हुनेछ |
पररच्छे द ४
जिलर्द्यतु तथा र्ैकलल्पक उजाा
(१२) यस अन्तगात तोलकएका क्षमाता सम्मका जिलर्द्यतु को उत्पादन तथा लर्तरण र र्ैकलल्पक उजाा सम्बन्धी आयोजनाहरु
पदाछन् | महानगरपालिकािे जिलर्द्यतु तथा र्ैकलल्पक उजााको हकमा तोलकए बमोलजमको हुनेछ |
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पररच्छे द ५
खानेपानी , ढि लनकास तथा सरसफाई
(१३) यस अन्तरगत महानगर स्तरमा संचािन गररने खानेपानी आयोजनाहरु , ढि लनकास र व्यलक्तगत , घरायसी तथा
सामदु ालयक सरसर्ाई, र्ोहोरमैिा व्यर्स्थापन एर्ं र्ातार्रणको सधु ार सम्बन्धी कायाक्रमहरु पछा न | महानगरपालिकािे
खानेपानी , ढि लनकास तथा सरसर्ाईको हकमा तोलकए बमोलजमको हुनेछ |
पररच्छे द ६
सामालजक पर्ू ााधार
(१४)यस अन्तगात महानगर स्तरका सामदु ालयक र सार्ाजलनक िर्न ( सरकारी कायाािय, स्र्ास््य, लशक्षा, सामदु ालयक,
मनोरंजन , परु ातात्र्लकक , सांस्कृ लतक , धालमाक, आलद ) लनमााण, संचािन एर्ं ममात तथा सम्िार सम्बन्धी कायाक्रम पदाछन् |
महानगरपालिकािे सामालजक पर्ू ााधारको हकमा तोलकए बमोलजमको हुनेछ |
पररच्छे द ७
आर्ास , भर्न तथा गहरी लर्कास
(१५) यस अन्तरगत महानगरलित्र गररने र्स्ती लर्कास, व्यलक्तगत, सामदु ालयक तथा संस्थागत िर्न लनमााण र शहरी लर्कास
सम्बन्धी कायाक्रम पछा न | महानगरपालिकािे आर्ास , िर्न तथा शहरी लर्कासको हकमा तोलकए बमोलजमको हुनेछ |
पररच्छे द ८
पूर्ााधार आयोजना तजाुमा
१६. स्थानीय स्तरमा पर्ू ााधार लनमााण, सञ्चािन र ममात सम्र्न्धी योजना, आयोजना, पररयोजना तथा कायाक्रमहरुको
लर्कासका िालग योजना तजमाु ा गरी नगर सिाबाट पाररत गनाु पनेछ ।
१७. पर्ू ााधार योजना तजामु ा क्रममा देहाय बमोलजमका कुराहरू उल्िेख गरी आयोजनाको लर्र्रण तयार गनाु पनेछ :
(क) आयोजनाको िक्ष्य
(ख) आयोजनाबाट र्ाईदा पाउने जनताको संख्या र र्ाईदाको लकलसम,
(ग) आयोजना सम्पन्न गदाा िाग्न सक्ने खचा र श्रोत
(घ) आयोजनाको कायान्र्यन लर्लध
(ङ) स्थानीय स्तरबाट प्राप्त हुन सक्ने नगद, र्स्तगु त श्रम र त्यस्तै अन्य योगदान, उठ्न सक्ने सेर्ा शल्ु क र्ा ममात सम्िार खचा
(च) सञ्चािन तथा व्यर्स्थापनका स्र्रुप
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१८. िागत अनुमान तयार गनापु ने : महानगरपालिकािे जनु सक
ु ै सार्ाजलनक लनमााण, ममात र्ा सधु ार कायाको िालग र्जेट
लर्लनयोजन गनाु पर्ू ा प्रालर्लधक अध्ययन सिेक्षण गराई िागत अनमु ान तयार गनाु पनेछ ।
पररच्छे द ९
पूर्ााधार आयोजना कायाान्त्र्यन
१९. पर्ू ााधार आयोजनाको कायाान्त्र्यन: (१) उपिोक्ता सलमलत, लनमााण व्यर्सायी र्ा सघं सस्ं था मार्ा त हुनेछ | उपिोक्ता
सलमलतको मार्ा त गररने कायाहरुको हकमा महानगरपालिकाको उपिोक्ता सलमती गठन, संचािन तथा व्यर्स्थापन समबन्धी
कायालर्लधमा तोलकए बमोलजम हुनेछ |
(२) सम्पन्न योजनाहरुको हस्तान्तरण: आयोजनाहरु संचािन, व्यर्स्थापन, संरक्षण, ममात संिारका िालग आर्श्यकता
अनसु ार स्थानीय िािग्राही समदु ायिाई हस्तान्तरण गना सलकनेछ |
(३) आयोजना लनमााणमा गणु स्तर सलु नलशचत गनाको िालग लनमााण सामग्री पररक्षण प्रयोगशािा स्थापना गरर प्रयोगमा
ल्याईनेछ |
पररच्छे द १०
अनुगमन तथा मुल्याकन
२०. पूर्ााधार अनुगमन सलमलतको गठन : महानगरपालिका क्षेत्र लित्र नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारको कायाक्रम अन्तगात
लनमााण हुने ठूिा आयोजना तथा महानगरपालिकाको आफ्नै बजेटबाट लनमााण हुने पर्ू ााधार लनमााण एर्ं ममात सम्िार कायाहरु
को गणु स्तर र समयर्द्ध प्रगलत अनगु मन गनाका िालग अनगु मन तथा मल्ु याकन सलमलत तोलकए बमोलजम गठन हुनेछ |

२१. अनुगमन पश्चात लनदेगन लदन सनने : (१) पर्ू ााधार अनगु मन तथा मल्ु यांकन सलमलतिे लनमााण र्ा ममात काया गने
लनकाय बाट सो कायाको प्रस्तालर्त गणु स्तर र समयर्द्ध प्रगलत तालिका प्राप्त गरर सो र्मोलजम अनगु मन गरे र लनमााण
व्यर्सायीिाई आर्श्यक लनदेशन लदन सक्नेछ ।
(२) के न्र र प्रदेश स्तरीय पर्ू ााधार आयोजनाहरुको लनमााण र सञ्चािनको अर्स्थाबारे सझु ार् र लसर्ाररश गने दालयत्र्
सलमलतको हुनेछ ।
२२. आयोजनाको कायान्र्यनमा समय, गणु स्तर, िागत र पररमाण सलु नलशचताको िालग आर्श्यकता अनसु ार तेश्रो पक्ष
अनगु मन तथा मल्ु यांकन (Third Party Monitoring and Evaluation) र प्रालर्लधक पररक्षण (Technical Audit)
२३. अनगु मन सलमलत सम्बलन्ध अन्य व्यर्स्था तोलकए बमोलजम हुनेछ |
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पररच्छे द ११
ममात सभभार कोष
२४. पूर्ााधार ममात संभार कोषाः (१) महानगरपालिका लित्र रहेका नगर स्तरीय र्ा के न्र /प्रदेश स्तरीय पर्ू ााधारहरुको
लनयलमत तथा आर्श्यकता अनसु ारको ममात संिार गनाको िालग पर्ू ााधार ममात कोषको स्थापना गररनेछ ।
(२) उपदर्ा (१) बमोलजम स्थापना िएको कोषमा पर्ू ााधार संरचना सडक, खानेपानी इत्यालदबाट प्राप्त रोयलल्ट रकम
तोलकए बमोलजमको दालखिा गरीनेछ ।
(३) कोष संचािन र संचािन सलमलत : पर्ू ााधार संरचनाहरुको ममात तथा पनु स्थापनाको िालग महानगर स्तरमा ममात संिार
कोष स्थापना गररनेछ र सो कोष को संचािन तोलकए बमोलजम हुनेछ |
पररच्छे द १२
सार्ाजलनक लनजी साझेदारीमा पर्ू ााधार सरं चनाको लनमााण तथा सञ्चािन
२५. सार्ाजलनक लनजी साझेदारीमा पूर्ााधारको लर्कास गना सनने : यस ऐन बमोलजम कुनै व्यलक्त, लनमााण व्यर्सायी,
संस्था र्ा कम्पनी संग महानगरपालिकािे पर्ू ााधारहरुको लनमााण, सञ्चािन तथा व्यर्स्थापनमा साझेदारी गना सक्नेछ ।
महानगरपालिकािे सार्ाजलनक लनजी साझेदारीमा पर्ू ााधारको काया गदाा तोलकए बमोलजमको प्रकृ या अनसु ार हुनेछ |
पररच्छे द १२
लर्लर्ध
२६. दातृ लनकाय संगको समन्त्र्यमा पूर्ााधार लर्कास : प्रचलित काननु बमोलजम हुनेगरर महानगरपालिकािे पर्ू ााधार
लर्कासका िालग दातृ लनकाय संगको समन्र्यमा कायाक्रम संचािन गना सक्नेछ |
२७. सघं र प्रदेश सरकार सगं को सहकाया र साझेदारीमा पर्ू ााधार लर्कासका लर्लिन्न आयोजनाहरु सच
ं ािन गररनेछ |
२८. अन्त्तर स्थानीय तह समन्त्र्याः एक िन्दा बढी महानगरपालिका जोलडने र्ा सरोकार राख्ने पर्ू ााधार लनमााण तथा ममात
कायाका िालग नगर कायापालिकाबाट अनमु ोदन गराई गनाु पनेछ ।
२९. कचलित कानून बमोलजम हुने: यस ऐनमा िेलखएको लर्षयमा यसै ऐन बमोलजम र अन्य लर्षयमा प्रचलित काननू
बमोलजम हुनेछ ।
३०. लनयम र्नाउन सनने: यस ऐनको उद्देश्य कायाान्र्यन गना कायापालिकािे आर्श्यक लनयम, लनदेलशका र्ा कायालर्लध
बनाउन सक्नेछ ।
३१. बचाऊ : यस ऐनको उद्देश्य तथा लबषय क्षेत्रमा प्रचलित नेपाि काननू बमोलजम यस अलघ िएका कायाहरु यसै ऐन
र्मोलजम िएको मालननेछ ।
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