
सन ्२०१८-२०१९ मा ग्रामिणमव कासास स्द्रिय व कागााटा  पोखरा महानारपामिणिसा ाडा नं २१ सो 
िागा तवार ाररएसो पवय न ाुरुवोजनासो सारंश 

निर्मलकृस्ती एकीकृत पर्मटि गुरु र्ोजिा 
१. परिचर् 
पवय न आधनुनस समव र सभ्वतामा माना स्थान काशष्मा ानतशीिता टढाउन् सटैगयदा महत्त्ापूवय 
मनोरञ्जन व्वासाव हो जहााँ पवय स, उद्वमी र सरसारसो काचमा अयतरक्रिवात्मस सहसंटयध हुयछ 

। पवय नि् काद्शी मु ा (आदानप्रदान) आव आजयनसा साथै राद्रिरिव र क्ष्त्रीव आगथयस कासासमा 
आगथयस र रोजाारीसा अासरहरूसो मिणसजयना ारर प्रत्वक्ष र अप्रत्वक्ष सरसो माध्वमटा  सरसारी 
राजस्ामा वोादान ादयछ। 

वदद व्वाधान व्वाद्रिस्थत ाररवो गन ्पवय न अत्वयत आसषयस उद्वोा हो। ठीस तररसाि् व्वाद्रिस्थत 
पवय नि् आगथयस ादृ्गधसो िागा समथयन ानुयसा साथ ैजीान शैिीसो स्तर टढाउन सक्छ र 
पाहुनाहरुसो सत्सार ाने समुदावमा कासाससो अयव स्ारूपहरु िाई पनन राम्रो टनाउदछ । 

संस्सृनत, पवय न र नााररस उड्डवन मंत्रािवसो माध्वमटा  न्पाि सरसारि्  न्पाि सो १० ाषीव 
रारिीव पवय न रवनीनतस वोजना (NTSP) (२०१६-२०२५) तवार ार्सो छ। वस वोजनाि् न्पािमा 
पवय न कासाससो गकारवसो िागा एस सावययावनसो रुपर्खासा साथ ै द्श मिणगत्र पवय नसा सात 
प्राथमिणमसतासा क्ष्त्रहरू पदहचान सम्त ार्सो छ जस्मा पोखरा उपत्वसा न्पािमा आधनुनस पवय नसो 
एस अग्राामी स्थानसो रुपमा मिणिईएसो छ। 

२. निर्मलकृस्तीीः एक पर्मटिको केन्द्रस्थल 
ननमयिसृस्ती पोखरा महानारपामिणिसासो एस महत्ापुवय ााडय हो, जहा पवय न कासास सो िागा 
चादहन् आधारगुत उत्पादनहरु पाउन सक्रसयछ। असो अथयमा ननमयिसृस्ती टहृत्तर पोखरासो पवय नसो 
महत्ापुवय अशंसो रुपमा मिणिन सक्रसयछ । 

ननमयिसृस्ती-२१ साद्रिस्स द्रिजल्िामा रह्सो महानारीव शहरसो त्कत्तस ााडयहरु मध्व् एस हो र वसिाई 
माना कासाससो पररप्र्क्ष्व (०.५७६) टा  ह्दाय ७७ द्रिजल्िाहरु मध्व् त्स्रो स्थानमा रह्सो छ । जनावना 
२०६८ अनुसार ननमयिसृस्तीसो जनसंख्वा ९,०९० हो जस्मा पुरुष ३,८८६ र मदहिा ५,२०४ छन ्। 

ननमयिसृस्ती ानस्पनत र पशुपंक्षीहरूसा िागा धनन छ। ननमयिसृस्तीमा ानस्पनत ान (जस्तै गचपेन), 
ननद्रिचचत ान (जस्तै गचिाउन्), मनसून ान (जस्तै साि), र्गरी ान (जस्तै, खरै), औषधी संटद्रियध  
बटरुााहरु (जस्तै असुरो, अमिा ) र १०० गयदा टढी प्रमुख फिहरु पाईयछ । 

ननमयिसृस्तीमा साधारवतवा हररवो साापातहरुमा हररवो मिणसमिणम, साउिी, ाोगी, टैंानी, साा (साार, 
पािस), सर्िा, आिु, न्पािी मुिा, स्क्ाैश, ाोिग्डा र अयव मौसमी स्थानीव साापातहरु पाईयछ 
।  
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ननमयिसृस्ती मिणगत्र पशुपंक्षीहरू पनन काकाध पाईयछ । स्तनपानसा स्ही प्रमुख प्रजानतहरू सामायव 
टाघ, जंािी बटरािो, ांा ो-खान् यवाउरी मुसा, मास्सड पाम मिणसग् , इद्रियडवन ि्ड पोचुयइन, अयव 
हुन।् ननमयिसृस्तीमा २० प्रजानतहरु गयदा टढी पक्षीहरु पाईयछ । घस्रन ्कामिणगयन प्रसारसा जयतुहरु 
जस्तै सपय, छ्पारो, सछुआ, ाोही र भ्वााुतासा प्रजानतहरू पाईयछ । 

ननमयिसृस्तीटा  उत्तरनतर स्ता र सुयदर दहमािव श्ृखंिाहरु जस्तै धौिगारी, माछापुछ््र, अयनपुवय 
र मनासुिसुो ाोदमा अाद्रिस्थत पूवय पोखरा उपत्वसा र हररवािी दृरव द्ख्न सक्रसन् प्रासृनतस र 
पवय न उत्पादन सो िााी चादहन् संगाानाहरु पाईयछ । त्वस्त ैननमयिसृस्तीटा  दक्षक्षवी गाासो 
सुरौदीसो हररवािी ााताारव र संाै जोडडएसो स्वांग्जा द्रिजल्िासो मनोरमवीव दृरव पनन द्ख्न 
सक्रसयछ। ननमयिसृस्तीिाई पोखरा उपत्वसासो पवय नसो दक्षक्षवीग्ामा अाद्रिस्थत स्य स्थिसो 
रुपमा टनाउन सक्रसयछ। ननमयिसृस्तीसो टहु-सांस्सृनतस समाज पवय न अनुसूि पाईयछ । 

२. निर्मलकृस्तीीः एक चिुौनत 
पवायारवीव दृद्रिर सोवटा  ननमयिसृस्तीसो गू-गाा पदहरो र गूसम्पसो िागा पनन संा्दनशीि छ ।  
ननमयिसृस्तीमा इय रन्  र ााई-फाई उपिब्धता सीमिणमत छ। हाि स्थानीव / प्राकागधस पवय न 
कासास वोजना र राद्रिरिव पवय न रवनीनतस वोजना (NTSP) सो टीच सुनै संटयध छैन - ाास्तकास 
र छाननएसा प्राथमिणमसताहरू टीच सामानजस्वता छैन। ननमयिसृस्तीमा पवय न उत्पादनहरुसो ाुवस्तर 
ननम्नस्तरसो छ र अयतराद्रिरिव पवय सहरुिाई आसषयव ाने परम्पराात ाास्तुसिासो महत्ामा 
पनन समिणम छ । 

३. एकीकृत पर्मटि गरुु र्ोजिा 
एसीसृत पवय न ाुरु वोजना पवय न क्षमताहरुसो वोजनासो एस व्वापस दस्ताा्ज हो। वो ाहन 
सााजात हो। वस अध्ववनसो मुख्व उद्द्चव ननमयिसृस्तीसो एसीसृत पवय न ाुरु वोजना तवार 
पानुय हो र वस्सो तीन काशष् उद्द्चवहरु ननम्नानुसार छन: 

 ननमयिसृस्तीसो पवय न कासास सो ातयमान द्रिस्थनत सो रूपर्खा तवार ाने; 
 ननमयिसृस्तीसो पवय न क्षमता र रवनीनतहरू पत्ता िााउन; र 
 स्थानीव तहमा पवय न क्षमताहरूसो संगाव्वतासो डडजाइन ानय । 

 

४. विधि 
वो प्रनता्दन तथ्वाङ्ससो संग्रह, पवय न कासाससो क्षमताहरू र दजयनौं ननमयिसृस्तीसा टौद्गधस / 
सददवौ द्खख टसोटास ादै आएसा जनता, पवय स व्वासावी, पवय स काद्वाथीहरू, र कासास साझद्ार 
/ सरोसाराािाहरुद्ाारा प्रदान ाररएसो ददशाननदेश हो। अध्ववन प्रसृवासी आधारमा ह्दाय ननमयिसृस्ती 
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पोखरा महानारपामिणिसासो एस नवााँ स्थाकपत ााडय हो जहा ननमयिपोखरी र सृस्ती दाुैमा पवय नसो 
सम्टद्रियध संगाव्वता अध्ववन ाररएसो ाहन समीक्षा हो। कामिणगयन सहगााीहरूसाँा सहगााी हुन ्
ारर दाुै कागधहरु जस्तै ग्रामीव मूल्वाङ्सन (PRA) र समूहात छिफि (FGD) सृस्ती, ननमयिपोखरी 
र बटरौ ामा सञ्चािन ाररएसो गथवो । अध्ववनसो दौरानमा अनुसयधानसतायहरुसो समूहि् 
अध्ववनक्ष्त्र सो ननररक्षव ार्, स्थानीव घ नाहरुिाई अािोसन ार्, स्थानीव जनताहरु संा 
साक्षात्सार हुनसोिागा छिफिसो सावयिमहरु संचािन ार्, सरसारी समयचारी र नतनीहरूसो काचार, 
अनुगा, र रावहरू संसिन ानुयसा साथै स्थानीव सांस्सृनतस प्रदशयनमा पनन सहगााीता जनाएसा 
गथए। 

५. निर्मलकृस्तीलाई पर्मटि के्षत्र बिाउदा अपिाईिे गनतविधिहरु 
ननमयिसृस्ती पैदि वात्रासो िागा सुयदर स्थान हो र वससो पवयद सव सम्गााना पोखरा 
महानारपामिणिसासो अयव ााडयहरु गयदा उच्च श््वीमा छ । त्वसैि् ननमयिसृस्तीमा ि्क्रसङ माायहरू, 
जीप र पोनी सफारी, साइसि वात्रा र बटहानस्ा व्वावमस्ा िागा उच्च कासल्पहरूसो रुपमा कासास 
ानय सक्रसयछ । जंाि सफारी, पक्षी अािोसन, अल्िा प्रसाश, फुसेखोिामा टंाी जम्प र उत्तरमा 
अाद्रिस्थत दहमािव दृचवहरुसो िागा वो महत्ापुवय स्थान मायन सक्रसयछ । ठुिोस्ाारा, धरुस्नी र 
गचिाउन्खसय मा मार समुदावटा  स्थापना गएसा होमस् ् घरहरू पवय सहरुसो िागा आसषयव हुन 
सक्छन। सृकष पवय नसो िागा ाैरीााउ असो आसषयव स्थि हो । ननमयिसृस्तीसो मूि आसषयव 
टहुउद्द्चव म्ाा  ाार हुन सक्छ । त्वसैि् स्थापना ाररन ्तीन दृचव  ाारहरू जस्तै मद खान, 
फोसमिणसयसो , र डाडासोपोखरी ननमयिसृस्तीसो सटैगयदा संगाकात स्थानहरु हुन जहाटा  पोखरा 
उपत्वसासो दृरव अािोसन ानय तुिनात्मसरुपमा आसषयव माननयछ ।  

वी पवय न क्ष्त्रहरुिाई स्तरीव टनाउन स्थानीव सरसारसो सहवोामा ननजी क्ष्त्र खास ार्र हो ि 
व्वटसाहीहरु र समुदावमा आधाररत संस्थाहरू जस्तै होमस् ् संचािसहरुिाई प्रोत्साहन ददइनु पदयछ 
। वस क्ष्त्रमा पवय न ानतकागधहरूसो कासाससो िागा कात्तीव संस्थाहरू, मिणमडडवा र पवय न 
प्रटधयनसारी संस्थाहरूसो गूमिणमसा महत्ापुवय माननएसो छ। त्वसैि् पोखरा महानारपामिणिसासो अयव 
ााडयहरुसा साथै स्वाग्जा द्रिजल्िासो फ्दीखोिा ााउ नारपामिणिसा र तनहु द्रिजल्िासो शुक्िााण्डसी 
नारपामिणिसासंा ननमयिसृस्तीसो सञ्जाि पदोयननत र कासाससो िागा छो ो, मध्वम र ददघयसामिणिन 
रवनीनतहरु िागा मिणसफाररश ाररएसो छ । वससा िागा मुख्व पवय न उत्पादनहरु प्राप्त ानय प्रत्व्स 
प्रमुख सावय ानतकागध (Key Task Activity: KTA ाा प्रसाा) संचािन ानय ननम्नानुसार सुझाा 
तथा मिणसफाररसहरु ाररएसा छन:् 

प्रसाा १: ननमयिसृस्तीसो पवय न कासास वोजनाहरूसो िागा नीनत र वोजना टनाउन् । 
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प्रसाा २: ननमयिसृस्तीसो पवय न उत्पादन सुधार- १० गयदा टदढ साायजननस पवय न आसषयवहरुसो 
िागा स्तररव आायतुस पुाायधारहरु तवार ान े, तथा५० क्रसमी पैदि वात्रासो िागा ाोर् ो टा ो 
टनाउन ्। 

प्रसाा ३: पवय न उत्पाद कासास - ६ होमस् ् ननमायव ाने, १० गयदा टढी साायजननस पवय स 
आसषयवहरू बटस्तार ाने, ३ ददन् आायतुस मनोरञ्जन सुकाधासो िागा पुाायधार ननमायव ाने, ५० 
क्रसमी नवााँ पैदि वात्रा/साइसि चिाउन् मााय टनाउन्, वात्रासो िागा ाोर् ो कास्ताररत ाने र 
पानीमा आधाररत पवय स ानतकागधहरु ानय ाा र फ्रण्  ननमायव ाने । 

प्रसाा ४: पवय न समथयन पुाायधारहरु र स्ााहरू - पवय न स्ाा र सूचना स्य  स्थापना ाने; 
ननमयिसृस्ती मिणगत्र र वस्सो ाररपरर फोहरसो व्वास्थापन ान,े सुकाधा उपिब्ध ाराउन्, इय रन्  
र Wi-Fi क्षमता टदृ्गध ाने।  

प्रसाा ५: पवायारव व्वास्थापन र संरक्षव- राद्रिरिव गान ननमायव संटद्रियध ननवमहरू िााु ान;े 
पवायारवीव ननदेशनहरू िााु ाने एैनतहामिणसस संपदा तथा प्रासृनतस क्ष्त्रहरुसो संरक्षव ाने, ठोस 
सामानहरु जस्तै मिणससािाई व्वास्थापन ान े। 

प्रसाा ६: आायतुस सूचना प्रााधान र व्वास्थापन- मुख्वद्ाारमा पवय न सडस गचयह समाा्श 
ारर पवय न जानसारी टोडय स्थापना ाने, पवय न ााइडटसु तवार ान,े अनिाइनमा 
पवय सहरु/सहावता  ोिीहरूसो दतायसो व्वास्था ाने। 

प्रसाा ७: िाानी र अनुदान -पवय न सम्टयधी समुदाव सहसारी संस्था स्थापना ाने। 

प्रसाा ८: साझद्ार र सम्टयध- साायजननस-ननजी साझद्ारी (पीपीपी) सो आधारमा स्थाननव सरसार 
तथा ननद्रिज क्ष्त्र हो ि/होमस् ् संघसंसस्थाहरु िााएत अयव सरसाराािाहरुसंंा साझद्ार ाने । 

प्रसाा ९: छु /सुकाधाहरू र सम्झौताहरू- समुदाव, द्रिजल्िा अगधसारी र ननजी क्ष्त्रहरु टीचमा 
छु /सुकाधाहरू संटद्रियध सम्झौताहरू (MoU) ाने । 

प्रसाा १०: तामिणिम र जाारूसता - साायजननस पवय न जाारूसता अमिणगवान चिावन्। 

प्रसाा ११: मासेद ां र प्रचार -५ ाषे मासेद ां रवनीनत; ा्टसाइ  र पो यि सो कासास ाने; न्पाि-
गारत धामिणमयस ायतव्व क्ष्त्र सम्टद्रियध प्रचारप्रसार तथा मासेद ां ान े। 

६. प्राथमर्कताको परिर्ोजिाहरू 
आठ प्राथमिणमसतासो पररवोजनाहरू (प्राप) र वससां सम्टद्रियधत प्रमुख सावय ानतकागधहरू सुरूाात 
ानयसो िााी ननम्न सुझाा र मिणसफाररस ाररयछ: 

प्राप # १: पवय न कासाससो सहवोासो िागा नीनतहरूसो ननमायव ानुय पन े। 
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प्राप # २: छाननएसा साायजननस पवय स आसषयवहरूसो सुधार ानुय पन े। 

प्राप # ३: छाननएसा ि्क्रसङ माायसो स्तरादृ्गध र कासास ानुय पन े। 

प्राप # ४: ३ ददन ्आायतुससो मनोरञ्जन कासास ानुय पन े। 

प्राप # ५: पवय न स्ाा र जानसारीस्ा श्ोतहरु कासास ानुय पने । 

प्राप # ६: इय रन्  आधाररत र एसीसृत पवय न जानसारी प्रवािीसो कासास ानुय पन े। 

प्राप # ७: पवय स सम्टयधी कात्तपोषव सुकाधा र संवत्रसो स्थापना ानुय पने । 

प्राप # ८: पवय न समिणमनतसा र चवन ाररएसा समदुावहरूसो िागा पवय नसो जाारूसता र सौशि 
प्रमिणशक्षवसो व्वास्था ानुय पने । 

प्रस्ताकात ननमयिसृस्ती पवय न कासास सावयिम (NTDP) अयतरात २४ म्ाा पररवोजनाहरु िाई 
िाा ूानयसो िागा प्रगााशािी समिणमनतसो आाचवसता गएसो हुदा तुरुयत ाठन ानुय पने द्खखयछ 
।  

 

 


