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पोखरा महानगरपालिका पूरावाधार लरकासिाई ब्यरस्ापन गनवा

बनेको ऐन - २०७५

प्रस्ारनाः पोखरा महानगर क्षेत्रभित्र सन्तुभि्, बा्ावरण मतै्ररी, गतुणस्ररीय ्था भिगोरुपमा 
पवूावाधार संरचनाको भबकास गनवा; भबकासका पवूावाधारको भनमावाण, सञचािन ्था 
वयवसथापनको प्रकृयामा साववाजभनक भनजरी साझषेिाररी र सथानरीय जनसहिाभग्ा अभिबदृ्री 
गिदै संघ, प्रिषेश र भबकास साझषेिार संघसंसथा ् था भनकाय समष्े को सहकायवा र साझषेिाररमा 
िौभ्क पवूावाधारको भबकास र भबस्ार मारवा ् आभथवाक भबकास र समबदृ्री सतुभनभचि् गनवा; 
नागररकिषे भ्रषेको करको समतुभच् उपयोग गिदै समग्र भबकास बयबसथापनको कायवािाई 
प्रिावकाररी ्तुलयाइ गतुणस्ररीय र भिगो पवूावाधार सषेवा मारवा ् नागररकिाई सथाभनय 
सरकारको अनतुिू् री भििाउि ैिोक्नत्रका िािहरुको भब्रण गनवाकोिाभग आवशयक 
काननूरी वयवसथा गनवा वाञ्छनरीय िएकोिषे, नषेपािको संभवधानको धारा ५७ र २२६ ्था 
सथानरीय सरकार सञचािन ऐन, २०७४ को िरा १०२ (१) बमोभजम पोखरा 
महानगरपाभिकाको नगरसिािषे यो ऐन बनाएको ्छ । 

पररच्ेद–१

प्रारल्भिक
१. सलंषिप्त नाम र प्रार्भिः (१) यस ऐनको नाम : “ पोखरा महानगरपाभिका पवूावाधार 

 बयवसथापन ऐन, २०७५” रहषेको ्छ । 

 (२) यो ऐन ्तुरुन् प्रारमि हुनषे्छ । 

२. पररभिाषा:  भवषय वा प्रसङ्गिषे अकको अथवा निागषेमा यस ऐनमा – 

(क)  “प्रमतुख” िननािषे महानगरपाभिकाको प्रमतुखिाई समझनतु प्छवा । 

(ख)  “उपप्रमतुख” िननािषे महानगरपाभिकाको उप प्रमतुखिाइ समझनतु प्छवा । 

(ग)  “महानगरपाभिका” िननािषे संभवधान बमोभजम सथापना िएको पोखरा 
महानगरपाभिकािाई समझनतु प्छवा । 

(घ)  “कायवापाभिका” िननािषे महानगरपाभिकाको कायवापाभिकािाई समझनतुप्छवा । 

(ङ)  “सिा” िननािषे पोखरा महानगरको नगरसिािाई समझनतु प्छवा । 

(च)  “पवूावाधार” िननािषे यस ऐनमा अनतुसचूरी  मा उलिषेख िए बमोभजमका भबषयसँग 
समवभनध् िौभ्क पवूावाधारिाई समझनतु पिवा्छ । 
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(्छ)  “जिश्ो्” िननािषे महानगरपाभिका क्षेत्र भित्रको ि–ूस्हमा वा िभूमग् वा अनय 
जतुनसतुकै अवसथामा रहषेको पानरी समझनतुप्छवा । 

(ज)  “्ोभकएको वा ्ोभकए बमोभजम” िननािषे यस ऐन बमोभजम बनषेको भनयमाविरीमा 
्ोभकएको वा ्ोभकए बमोभजम समझनतु प्छवा । 

(झ)  “उपिोक्ा संसथा” िननािषे पवूावाधार सषेवाबाट िाि प्राप्त गनने समहू वा सामिूाभयक 
संसथािाई समझनतु पिवा्छ । 

(ञ)  “अमान्” िननािषे ठषेककामा निगाई सथानरीय सरकार आरैं िषे भसध ैसमपनन गनने भवकास 
भनमावाण कायवा वा सषेवा समबनधरी कायवा समझनतु प्छवा । 

(ट)    "सथानरीय पवूावाधार " िननािषे सथानरीय  स्रमा संचािन गररनषे पवूावाधार भवकास भनमावाण 
एवं संचािन र मामव्ा     समबनधरी योजना , आयोजना , पररयोजना ्था कायवाक्रमिाई 
जनाउ्छ । 

(ठ) "सथानरीय या्ाया्" िननािषे सथानरीय स्रका शहररी सडक, ग्राभमण सडक, हषेभिपयाड, 
झोितुंगषे पतुि,मोटषेरषेबि पतुि, आकाशषे पतुि, पैिि पतुि,  कलबटवा , कषे विकार, आभि पिवा्छन ्
।

(ड)  "भसचाई ्था नभि भनयनत्रण " िननािषे ्ोभकएको (हषेकटर) क्षेत्रमा भसचाई सतुभवधा पतुयावाउनषे 
भसंचाई आयोजना , िभूमग् जि आयोजना र महानगर क्षेत्र भित्रका नभि  , खोिा, 
खोलसाहरु , ्ाि ्िैया आभिको  भनयनत्रण समबनधरी कायवाक्रमहरु पिवा्छन ्।

(ढ) "जिभवद्त्ु  ्था वैकभलपक उजावा" िननािषे ्ोभकएको क्म्ा सममका जिभवद्त्ु को 
उतपािन ्था भव्रण र वैकभलपक उजावा समबनधरी आयोजनाहरु पिवा्छन ् ।

(ण) "खानषेपानरी , ढि भनकास ्था सरसराई "िननािषे महानगर स्रमा संचािन गररनषे 
खानषेपानरी आयोजनाहरु , ढि भनकास र वयभक्ग् , घरायसरी ् था सामतुिाभयक सरसराई, 
रोहोरमिैा वयवसथापन एवं वा्ावरणको सतुधार समबनधरी कायवाक्रमहरु प्छवान  ।

(्) "आवास , िवन ् था शहररी भवकास" िननािषे महानगरभित्र गररनषे वस्री भवकास, वयभक्ग्, 
सामतुिाभयक ्था संसथाग् िवन भनमावाण र शहररी भवकास  समबनधरी कायवाक्रम प्छवान  । 

(थ) "सामाभजक पवूावाधार" िननािषे महानगर स्रका सामतुिाभयक र साववाजभनक िवन (सरकाररी 
कायावािय, सवास्थय, भशक्ा, सामतुिाभयक, मनोरंजन , पतुरा्ातवभकक , सांसकृभ्क , 
धाभमवाक, आभि ) भनमावाण, संचािन एवं ममव्ा  ्था समिार समबनधरी कायवाक्रम पिवा्छन ् । 
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पररच्ेद २

स्ानी्य ्या्ा्या्
३.  महानगर स्री्य ्या्ा्या् गुरु्योजना: (१) महानगरपाभिकािषे आफनो क्षेत्र भित्र 

या्ाया् वयवसथापनको िाभग महानगर स्ररीय या्ाया् गतुरुयोजना वा एभककृ् 
भवकास योजना ्यार गनने्छ ।

४. स्ानी्य सडकहरुको बगगीकरण : (१) महानगरपाभिकािषे आफनो क्षेत्र भित्र सडक 
भबस्ार गररी या्ाया् सतुभवधा उपिबध गराउनका िाभग आवशयक्ा अनतुसार मापिणड 
बनाई सडकहरुको बभगवाकरण र बहृत्तर सडक सञजाि गनवा महानगर स्ररीय या्ाया् 
गतुरुयोजना वा एभककृ् भवकास योजना ्यार गनने्छ । महानगरपाभिकािषे सडकको 
वगगीकरण ्ोभकए बमोभजमको हुनषे्छ । 

५.  मापदणड लनधावारण गनने :(१)महानगरपाभिकािषे आफनो क्षेत्र भित्र भनमावाण हुनषे सडकहरुमा 
या्ाया् सतुभवधा सञचािनको मापिणड ्ोकन सकनषे ्छ । 

(२)  महानगरपाभिकािषे आफनो क्षेत्र भित्र िएका सडकिषे वहन गनवा सकनषे वजन र आकारको 
हि ्ोकी तयस्ा सडकमा तयसररी ्ोभकएको हि िनिा बढरीको सवाररी चिाउन नपाउनषे 
गररी भनषषेध गनवा सकनषे्छ । 

६ .  सडकको आरागमनमा बाधा पु्यावाउने नहुनेः (१) कसैिषे साववाजभनक सडक, पैिि 
मागवा वा सडकको क्षेत्राभधकार भित्र कतु नै माि वस्तु ्छोडषेको, राखषेको वा रािषेको 
कारणबाट तयस्ो सडकको आवागमनिाई कतु नै भकभसमिषे बाधा पतुयावाउन पाइनषे्ैछन ।

७ .  झोिंुगे पुि , सडक पुि , केरि कार, साइकि िेन, पद मागवा जस्ा पवूावाधार 
भनमावाण गरर सथानरीय या्ाया्िाई सहज र सववासतुिि बनाईनषे्छ।  

८.  शहरी ्या्ा्या् िाई समारवा लसरीको अरधारणा अनुरुप लरकास गनवाको िालग 
रहृ् शहरी ्या्ा्या् व्यरस्ापन प्रणािी (Mass Transportation)को 
लरकास गररने् ।

८.  सडकहरुको िग्कट्ा : (१) महानगरपाभिका क्षेत्रभित्र रहषेका सबै सडकहरुको 
िग्कट्ा गरर महानगरको सवाभमतवमा लयाइनषे्छ ।   

१०. यस ऐनमा जतुनसतुकै कतु रा िषेभखएको िए्ापभन संघरीय स्र ्था प्रािषेभशक स्रका सडकहरु 
्् ््् ्भनकायिषे मापिणड ्ोकषे  अनतुसार हुनषे्छन ्। 

पररच्ेद ३

लसचाई ््ा नलद लन्यन्त्रण
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(११)  यस अन्गवा् ्ोभकएको हषेकटर क्षेत्रमा भसचाई सतुभवधा पतुयावाउनषे भसंचाई आयोजना , 
िभूमग् जि आयोजना र महानगर क्षेत्र भित्रका नभि  , खोिा, खोलसाहरु ,आभिको 
भनयनत्रण समबनधरी कायवाक्रमहरु पिवा्छन ्। महानगरपाभिकािषे भसंचाई ्था नभि भनयनत्रण 
को हकमा ्ोभकए बमोभजमको हुनषे्छ ।

पररच्ेद ४

जिलरदु्् ््ा रैकल्पक उजावा
(१२) यस अन्गवा् ् ोभकएका क्मा्ा सममका जिभवद्त्ु को उतपािन ् था भव्रण र वैकभलपक 

उजावा समबनधरी आयोजनाहरु पिवा्छन ् । महानगरपाभिकािषे जिभवद्त्ु  ्था वैकभलपक 
उजावाको हकमा ्ोभकए बमोभजमको हुनषे्छ ।

पररच्ेद ५

खानेपानी , ढि लनकास ््ा सरसफाई
(१३) यस अन्रग् महानगर स्रमा संचािन गररनषे खानषेपानरी आयोजनाहरु , ढि भनकास र 

वयभक्ग् , घरायसरी ्था सामतुिाभयक सरसराई,  रोहोरमिैा वयवसथापन एवं 
वा्ावरणको सतुधार समबनधरी कायवाक्रमहरु प्छवान । महानगरपाभिकािषे खानषेपानरी , ढि 
भनकास ्था सरसराईको हकमा ्ोभकए बमोभजमको हुनषे्छ ।

पररच्ेद ६

सामालजक पूरावाधार
(१४)यस अन्गवा्  महानगर स्रका सामतुिाभयक र साववाजभनक िवन ( सरकाररी कायावािय, 

सवास्थय, भशक्ा, सामतुिाभयक, मनोरंजन , पतुरा्ातवभकक , सांसकृभ्क , धाभमवाक, आभि ) 
भनमावाण, संचािन एवं ममव्ा  ्था समिार समबनधरी कायवाक्रम पिवा्छन ्।  महानगरपाभिकािषे 
सामाभजक पवूावाधारको हकमा ्ोभकए बमोभजमको हुनषे्छ ।

पररच्ेद ७

आरास , भिरन ््ा शहरी लरकास
(१५) यस अन्रग् महानगरभित्र गररनषे वस्री भवकास, वयभक्ग्, सामतुिाभयक ्था संसथाग् 

िवन भनमावाण र शहररी भवकास  समबनधरी कायवाक्रम प्छवान । महानगरपाभिकािषे आवास , 
िवन ्था शहररी भवकासको हकमा ्ोभकए बमोभजमको हुनषे्छ ।
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पररच्ेद ८

पूरावाधार आ्योजना ्जुवामा
१६. सथानरीय स्रमा पवूावाधार भनमावाण, सञचािन र ममव्ा  समवनधरी योजना, आयोजना, 

पररयोजना ्था कायवाक्रमहरुको भवकासका िाभग योजना ्जतुवामा गररी नगर सिाबाट 
पारर् गनतुवा पनने्छ । 

१७.  पवूावाधार योजना ्जतुवामा क्रममा िषेहाय बमोभजमका कतु राहरू उलिषेख गररी आयोजनाको 
भववरण ्यार गनतुवा पनने्छ : 

(क) आयोजनाको िक्य 

(ख) आयोजनाबाट राईिा पाउनषे जन्ाको संखया र राईिाको भकभसम, 

(ग) आयोजना समपनन गिावा िागन सकनषे खचवा र श्ो् 

(घ) आयोजनाको कायवानवयन भवभध 

(ङ) सथानरीय स्रबाट प्राप्त हुन सकनषे नगि, वस्तुग् श्म र तयस्ै अनय योगिान, उठ्न सकनषे 
सषेवा शतुलक वा ममव्ा  समिार खचवा 

(च) सञचािन ्था वयवसथापनका सवरुप 

१८. िाग् अनुमान ््यार गनुवापनने : महानगरपाभिकािषे जतुनसतुकै साववाजभनक भनमावाण, ममव्ा  
वा सतुधार कायवाको िाभग वजषेट भवभनयोजन गनतुवा पवूवा प्राभवभधक अधययन सिनेक्ण गराई 
िाग् अनतुमान ्यार गनतुवा पनने्छ । 

पररच्ेद ९

पूरावाधार आ्योजना का्यावान्र्यन 
१९. पूरावाधार आ्योजनाको का्यावान्र्यन: (१) उपिोक्ा सभमभ्, भनमावाण वयवसायरी वा संघ 

संसथा मारवा ् हुनषे्छ । उपिोक्ा सभमभ्को मारवा ् गररनषे कायवाहरुको हकमा 
महानगरपाभिकाको उपिोक्ा सभम्री गठन, संचािन ्था वयवसथापन समबनधरी 
कायवाभवभधमा ्ोभकए बमोभजम हुनषे्छ  । 

 (२) समपनन योजनाहरुको  हस्ान्रण: आयोजनाहरु संचािन, वयवसथापन, संरक्ण, 
ममव्ा  संिारका िाभग आवशयक्ा अनतुसार सथानरीय िािग्राहरी समतुिायिाई हस्ान्रण 
गनवा सभकनषे्छ ।   

(३) आयोजना भनमावाणमा गतुणस्र सतुभनभशच् गनवाको िाभग  भनमावाण सामग्ररी पररक्ण प्रयोगशािा 
सथापना गरर प्रयोगमा लयाईनषे्छ ।  
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पररच्ेद १०

अनुगमन ््ा मु््याकन 
२०. पूरावाधार अनुगमन सलमल्को गठन :  महानगरपाभिका क्षेत्र भित्र नषेपाि सरकार र प्रिषेश 

सरकारको कायवाक्रम अन्गवा् भनमावाण हुनषे ठूिा आयोजना ्था महानगरपाभिकाको 
आफनै बजषेटबाट भनमावाण हुनषे पवूावाधार भनमावाण एवं ममव्ा  समिार कायवाहरु को गतुणस्र र 
समयवद् प्रगभ् अनतुगमन गनवाका िाभग अनतुगमन ् था मतुलयाकन सभमभ् ् ोभकए बमोभजम 
गठन हुनषे्छ । 

२१. अनुगमन पश्ा् लनदनेशन लदन सकने  : (१) पवूावाधार अनतुगमन ्था मतुलयांकन सभमभ्िषे 
भनमावाण वा ममव्ा  कायवा गनने भनकाय बाट सो कायवाको प्रस्ाभव् गतुणस्र र समयवद् प्रगभ् 
्ाभिका प्राप्त गरर सो वमोभजम अनतुगमन गरषेर भनमावाण वयवसायरीिाई आवशयक भनिनेशन 
भिन सकनषे्छ । 

 (२) कषे नद्र र प्रिषेश स्ररीय पवूावाधार आयोजनाहरुको भनमावाण र सञचािनको अवसथाबारषे 
सतुझाव र भसराररश गनने िाभयतव सभमभ्को हुनषे्छ ।

२२. आयोजनाको कायवानवयनमा समय, गतुणस्र, िाग् र पररमाण सतुभनभशच्ाको िाभग 
आवशयक्ा अनतुसार ष्ेश्ो पक्  अनतुगमन ्था मतुलयांकन (Third Party Monitoring 
and Evaluation) र प्राभवभधक पररक्ण (Technical Audit)    

२३. अनतुगमन सभमभ् समबभनध अनय वयवसथा ्ोभकए बमोभजम हुनषे्छ । 

पररच्ेद ११

ममवा् स्भिार कोष
२४. पूरावाधार ममवा् सभंिार कोषः (१) महानगरपाभिका भित्र रहषेका नगर स्ररीय वा कषे नद्र /

प्रिषेश स्ररीय पवूावाधारहरुको भनयभम् ्था आवशयक्ा अनतुसारको ममव्ा  संिार गनवाको 
िाभग पवूावाधार ममव्ा  कोषको सथापना गररनषे्छ । 

 (२) उपिरा (१) बमोभजम सथापना िएको कोषमा पवूावाधार संरचना सडक, खानषेपानरी 
इतयाभिबाट प्राप्त रोयभलट रकम ्ोभकए बमोभजमको िाभखिा गररीनषे्छ । 

(३) कोष संचािन र संचािन सभमभ्  : पवूावाधार संरचनाहरुको ममव्ा  ्था पतुनसथापनाको िाभग 
महानगर स्रमा ममव्ा  संिार कोष सथापना गररनषे्छ र सो कोष को संचािन ्ोभकए 
बमोभजम हुनषे्छ ।



efu !  jif{ @_ v08 #@, :yfgLo /fhkq, ldlt @)&%.!!.!)

7

पररच्ेद १२

सारवाजलनक लनजी साझेदारीमा पूरावाधार सरंचनाको लनमावाण ््ा सञचािन
२५. सारवाजलनक लनजी साझेदारीमा पूरावाधारको लरकास गनवा सकने :  यस ऐन बमोभजम 

कतु नै वयभक्, भनमावाण वयवसायरी, संसथा वा कमपनरी संग महानगरपाभिकािषे पवूावाधारहरुको 
भनमावाण, सञचािन ्था वयवसथापनमा साझषेिाररी गनवा सकनषे्छ । महानगरपाभिकािषे  
साववाजभनक भनजरी साझषेिाररीमा पवूावाधारको कायवा गिावा ्ोभकए बमोभजमको प्रकृया अनतुसार 
हुनषे्छ ।

पररच्ेद १२

लरलरध
२६. दा्ृ लनका्य सगंको समन्र्यमा पूरावाधार लरकास : प्रचभि् कानतुन बमोभजम हुनषेगरर 

महानगरपाभिकािषे पवूावाधार भवकासका िाभग िा् ृभनकाय संगको समनवयमा कायवाक्रम 
संचािन गनवा सकनषे्छ ।   

२७. संघ र प्रिषेश सरकार संगको सहकायवा र साझषेिाररीमा पवूावाधार भवकासका भवभिनन 
आयोजनाहरु संचािन गररनषे्छ । 

२८.  अन््र स्ानी्य ्ह समन्र्यः महानगरपाभिका सँग जोभडनषे एक िनिा बढरी सथानरीय 
्ह समषेट्नषे वा सरोकार राखनषे पवूावाधार भनमावाण ्था ममव्ा  कायवाका िाभग नगर 
कायवापाभिकाबाट अनतुमोिन गराई गनतुवा पनने्छ । 

२९. प्रचलि् कानून बमोलजम हुने:  यस ऐनमा िषेभखएको भवषयमा यसै ऐन बमोभजम र अनय 
भवषयमा प्रचभि् काननू बमोभजम हुनषे्छ । 

३०. लन्यम रनाउन सकने: यस ऐनको उद्षेशय कायावानवयन गनवा कायवापाभिकािषे आवशयक 
भनयम, भनिनेभशका वा कायवाभवभध बनाउन सकनषे्छ । 

३१. बचाऊ : यस ऐन अन्गवा् पनने प्रचभि् नषेपाि काननू बमोभजम यस अभघ िएका कायवाहरु 
यसै ऐन वमोभजम िएको माभननषे्छ । 
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