
परिचय 

कास्की जिल्ाको पोखरा उपत्यकामा अवस्थित ९ वटा तालहरूको समूह 
(The Lake Cluster of Pokhara Valley-LCPV) िस्तैः फेवा, 
कमलपोखरकी, गुदे, खासे्, नू्रेनकी, जदपाङ, म्तदकी, बेगनास र रूपाताल सन् 
२०१६ को २ फेवु्वरकीमा रामसार सूचकीमा सूचकीकृत भइसकेका छन् । 
नेपालको दशा्त ंरामसार साइटमा सूचकीकृत भएका यकी ताल तथिा िलाधार 
के्त्रले २६१.६ वग्ग जकलोजमटर के्त्रफल ओगटेका छन् भने पानकीले ढाकेको 
भूभाग ८.९७ वग्ग जकलोजमटर छ । महत्वपूर्ग एवं लोपोनू्ख अव्थिामा 
रहेका वनस्पतकी तथिा िकीविनु्हरूका वास्थिान भएको यो के्त्र २८००८’०२” 

उत्तर अक्ांश र ८४०५९’१८” पूव्ग देशान्रमा पद्गछ । 

ताल, जसमसार तथिा िलाधार के्त्रमा पाईने महत्वपूर्ग ्थिानकीय कृजि ि्तजवक 
जवजवधताको जदगो व्यव्थिापनले िलाधार के्त्रमा आजरित कृिकहरूलाई 

परियाेजना अवधि २०७६ असारदेसख २०७९ िेठसम्म (तकीन वि्ग)

दातृ धनकाय डाजव्गन इ्ग जनजसएजटभ (डेफ्ा, यू.के.)

बजेट
रू. ३,३६,४२,९७० (डाजव्गन इ्ग जनजसएजटभ, वातावरर, खाद्य तथिा ग्ाजमर माजमला जवभाग, यू.के.) र रू. १,०८,७२,२६६ (लकी-बड्ग र 
्थिानकीय साझेदार सं्थिाहरू)

काय्यक्रम सञ्ालन गनने मुख्य संस्ा ि्तजवक जवजवधता, अनुसन्ान तथिा जवकासका लाजग ्थिानकीय पहल (लकी-बड्ग)

साझेदाि संस्ाहरू

सिकािी धनकायः पोखरा महानगरपाजलका, अन्नपूर्ग गाउँपाजलका, रूपा गाउँपाजलका, भूमकी व्यव्थिा, कृजि तथिा सहकारकी 
मन्तालय र रामसार व्यव्थिापन इ्गकाइ्ग/सजमजत  
धनजी के्त्ः द-बिार र लेखनाथि उद्योग वाजरज्य सङ्घ
सहकािी संस्ाः पञ्चधाम कृजि जवकास सहकारकी सं्थिा जल., रूपाताल पुन्थिा्गपना तथिा मत्स्यपालन सहकारकी सं्थिा जल. 
गैिसिकािी संस्ाः माछापुच्छ् े  जवकास सङ्घ, फेवा वाटरसेड इकोजसस्म बोड्ग, ि्तजवक स्ोत संरक्र अजभयान र  
यू.एस.सकी. क्ानडा 

लधक्त घििुिी पोखरा वरपरका ताल तथिा िलाधार के्त्रका ३,००० घरधुरकी

िलवायु पररवत्गनको असरहरूसँग िुध्न, पोिरयुक्त तथिा स्व्थि खाना 
उत्ादन गन्ग र ्थिानकीय संसृ्जतको प्रवर््गनमा समेत योगदान पुगे् प्रचुर 
सम्ावना देसखनछ । आन्ररक तथिा बाह्य पय्गटन प्रवर््गनमा यकी ताल के्त्रको 
उले्खनकीय भूजमका रहेकाे छ । यस के्त्रका  सम्ावनाहरू प्रचुर मात्रामा 
भएता पजन  यहाँ भइरहेका मानवकीय गजतजवजधहरूका कारर यकी के्त्रहरू 
प्रदुिरको चपेटामा पनु्गका साथि्त महत्वपूर्ग कृजि तथिा जसमसार के्त्रका 
ि्तजवक जवजवधताको वास्थिान जवनास भईरहेको छ । माछाका ्थिानकीय 
िातहरू समेत लोपोनु्ख अव्थिामा पुगेको पाइ्ग नछ । 

ताल तथिा िलाधार के्त्रमा रहेका महत्वपूर्ग ि्तजवक जवजवधता र जयनको 
वास्थिान लोपोनु्ख अव्थिामा पुग् भूजमका खेलने मुख्य काररहरूमा, 
्थिानकीय बालकी तथिा माछाहरूको उत्ादन कम हुनु; ्थिानकीय उत्ादनका 

बजारीकरणका माध्यमबाट कृषि जैषिक षिषिधताको षिगो व्यिस्ापन
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जवियमा उपभोक्ताहरू माझ िनचेतनाको कमकी हुनु; जवजवधकीकरर 
सजहतको बिार व्यव्थिापन नहुनु र सरकारकी नकीजत तथिा काय्गक्रमले उन्नत 
िात एवं प्रजवजधहरूको प्रवर््गनमा बढकी िोड जदनु रहेका छन् ।  

तसथि्ग, ि्तजवक जवजवधता, अनुसन्ान तथिा जवकासका लाजग ्थिानकीय पहल, 
(लकी–बड्ग) ले डाजव्गन इजनजसयजटभस्, डेफ्ा, यूकेको आजथि्गक सहयोगमा 
२०७६ असारदेसख २०७९ िेठसम्म, तकीन वि्गका लाजग पोखरा अासपास 
रहेका रामसारमा सूचकीकृत ताल तथिा िलाधार के्त्रमा ‘बिारकीकररका 
माध्यमबाट कृजि ि्तजवक जवजवधताको जदगो व्यव्थिापन’ पररयोिना 
सञ्चालन गरेकाे छ । 

िणनीति 

पोखरा उपत्यकामा यसको िलाधार के्त्रका कृजि उत्ादनहरूको माग 
बजढरहेको पाइनछ । ऐजतहाजसक तथिा मूल्यवान बालकीहरू िस्त बास्ादार 
धान पोखरेलकी िेठोबुढो, औिधकीय रूपमा प्रयोग गररने धान अनदकी, सहर 
माछा आजद उत्ादनहरूको माग पोखरा बाजहरको बिारमा समेत 
बजढरहेको देसखनछ । स्वास्थ्यका दृजटिकोरले अत्यन््त महत्वपूर्ग तथिा 
पोिरयुक्त ्थिानकीय बालकीहरू िस्त ैः कोदो, कागुनो र फापरको प्रशोधन 
तथिा मूल्य शृङ्खलामा सहयोग गरकी उत्ादन बढाउन सजकने सम्ावना 
पजन छ । बिारमा माग बढकी भएका र िलाधार के्त्रको हावापानकी सुहाउँदा 
नयाँ िातका बहुविषे एभोकाडो िसा फलफूलहरूको प्रवर््गन गरकी 
मिदुरको अभावलाई कम गराउन सहयोग गनषे तथिा बिारको माग 
अनुसारका फलफूलको आपूजत्ग गन्ग सजकनछ । 

यस पररयोिनाले ्थिानकीय तथिा के्त्रकीय बिारमा कृजि उत्ादनहरूका माग 
बढाई प्रत्यक् रूपमा कृिकहरूको िकीजवकोपाि्गन सुधारमा सहयोग गन्ग 
प्रयास गनषेछ । यसका लाजग बिारकीकररमा आधाररत कृजि ि्तजवक 
जवजवधताको जदगो व्यव्थिापन जवसार गन्ग पोखरा उपत्यकाका ताल तथिा 
िलाधार के्त्रमा उत्ाजदत जवजभन्न उत्ादनहरूलाई एककीकृत भू–पररजध 
सरकीय लोगो वा सङे्त (Unified Landscape Branding-ULB) सजहत 
्थिानकीय, के्त्रकीय र राजटिछ् य बिारमा पठाउने उदे्श्य रासखएको छ । साथि्त, 
्थिानकीय होटल, रेष्टुरेण्ट तथिा होमसे्हरूमा समेत ्थिानकीय उत्ादन र 

यसबाट बने्न खानाका पररकारहरू प्रवर््गनमा सहयोग गररनेछ । पोखरा 
उपत्यकाका ताल तथिा िलाधार के्त्रको पजहचान हुने गरकी ब्ासडिङ (ULB) 
को प्रयोगबाट िलाधार के्त्रका बाजसन्ाहरूको आम्ानकी वृसर् गनषे 
पररयोिनाको उदे्श्य रहेको छ । यस प्रजक्रयाबाट प्राप्त आम्ानकीको केहकी 
प्रजतशत ताल तथिा िलाधार के्त्रको महत्वपूर्ग ि्तजवक जवजवधता एवं 
वास्थिान संरक्रकाे जदगो व्यव्थिापनका लाजग पुनल्गगानकी गनषे संरचना 
तथिा प्रजक्रया जवकास गररनेछ ।

पोखरा उपत्यकामा रहेका ताल तथिा 
िलाधार के्त्रअन्ग्गत पनषे पोखरा 
महानगरपाजलका, अन्नपूर्ग गाउँपाजलका र 
रूपा गाउँपाजलका के्त्रका जवजभन्न वडाहरूमा 
यो पररयोिना सञ्चाजलत छ । 

परियाेजना क्ेत्र
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पया्गवररकीय कृजि उत्ादनको ब्ासडिङ सजहतको बिारकीकररमाफ्ग त पोखरा उपत्यकाका ताल, जसमसार तथिा 
िलाधार के्त्रका ि्तजवक जवजवधताको जदगो व्यव्थिापनका माध्यमबाट ३,००० घरधुरकीको िकीजवकोपाि्गन 
सुधारमा प्रत्यक् टेवा पुगे्छ । 

कृजि ि्तजवक जवजवधतामा आधाररत उत्ादन र बिारकीकररमाफ्ग त साना कृिकहरूको रोिगार र 
आयआि्गनमा वृसर् हुनेछ ।

ि्तजवक जवजवधताको महत्व तथिा कृजि ि्तजवक जवजवधतामा आधाररत खाद्य–उत्ादनका जवियमा उपभोक्ताहरू  
सचेत हुनेछन् ।

्थिानकीय सङ्घ, सं्थिा तथिा व्यसक्तहरूलाई ताल तथिा िलाधार के्त्रको पया्गवरर संरक्र र व्यव्थिापनमा 
जिमे्मवारकी वहन गन्गका लाजग क्मता अजभवृसर् गररनेछ ।  

कृजि ि्तजवक जवजवधताको जदगो व्यव्थिापनका लाजग बिारकीकररमा आधाररत अभ्ासहरूको जवसारका 
लाजग नकीजतगत ढाँचाको जवकास गररनेछ । 

्थिानकीय सरमा उत्ाजदत खाद्यन्न बालकी, तरकारकी, फलफूल, नगदेबालकी, पशुपालन तथिा माछा उत्ादका लाजग 
असल अभ्ासहरूको प्रवर््गन गनषे;

्थिानकीय सरमा उत्ाजदत कृजि उपिहरूको भू–पररजधसरकीय ब्ासडिङ गरकी ्थिानकीय तथिा के्त्रकीय 
उपभोक्ताहरूसम्म बिारकीकरर गददै  ताल तथिा िलाधार के्त्रका उत्ादक र संरक्कहरूलाई लगानकी गन्ग 
प्रोत्ाजहत गनषे;

ि्तजवक जवजवधता संरक्रसम्बन्की िनचेतना अजभवृसर्का लाजग जवजभन्न जवद्यालयहरूमा काय्गक्रम सञ्चालनका 
साथि्त अामसञ्चार, पत्रपजत्रका र वेबपाेट्गलहरूका माध्यमबाट सुसूचकीत गराउने; 

िलाधार के्त्रका पया्गवरर एवं ि्तजवक जवजवधताको जदगो व्यव्थिापनमा ्थिानकीय स्ोतहरूको पररचालनका 
लाजग िलाधार के्त्रमा रहेका सहकारकी, संरक्र सजमजत तथिा कृिक समूहहरूको सुशासन, व्यव्थिापन र 
प्राजवजधक जवियमा क्मता अजभवृसर् गनषे; 

बिारकीकररमा आधाररत ि्तजवक जवजवधताको जदगो व्यव्थिापन पर्जतको जवसारका लाजग काय्गजवजध तथिा 
नकीजतजनयमहरू बनाउन प्रादेजशक तथिा ्थिानकीय सरकारसँग समन्वय गनषे ।  
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काय्यरिम काया्यन्वयन प्रररिया

वहुसिाेकािवालाहरूसँगकाे सहकाय्यः ्थिानकीय सरकार, प्रदेश सरकार, जनिकी के्त्र, ग्तरसरकारकी सं्थिा तथिा 
्थिानकीय सहकारकीहरूको सह–लगानकी एवं बहुसरोकारवालाहरूकाे सहभाजगतामा पररयोिना सञ्चालन 
गररनेछ ।  ताल, जसमसार र िलाधार के्त्रको ि्तजवक जवजवधताको जदगो व्यव्थिापनमा ्थिानकीय सङ्घ–सं्थिा 
तथिा जनकायहरूको जिमे्मवारकी वहनका लाजग ्थिानकीय स्ोतको पररचालन गररनेछ । 

लैधगिक समानता त्ा सामाधजक समावेशीकिणः पररयोिनाले ल्तजगिक समानता तथिा सामाजिक 
समावेशकीकरर (GESI) लाई केन्द्रजवनदुमा राखकी काय्गक्रमहरू काया्गन्वयनका साथि्त अनुगमन, मूल्याङ्न र 
प्रजतवेदन प्ररालकीलाई आत्मसात गनषेछ । साथि्त काय्गक्रम सञ्चालनमा न्ायसगित तररकाले ल्तजगिक, सामाजिक 
तथिा आजथि्गक जहसावले जवपन्न वग्गहरूका सहभाजगताका साथि्त लाभको बाँडफाँडमा सव्तकाे सुजनजचितता  
गररनेछ । 

परियाेजना धनदनेशन सधमधतः योिना जनमा्गरमा जवजभन्न सरोकारवालाहरूको सहभाजगता गराई 
काय्गक्रमहरू सञ्चालन गररनेछ । काय्गक्रमलाई थिप उपलब्कीमूलक बनाउन बहुसरोकारवालाहरूको 
प्रजतजनजधत्व हुने गरकी पररयाेिना जनदषेशन सजमजत (Project Steering Committee-PSC) को गठन गररनेछ 
र उक्त सजमजतले पररयोिना समूहलाई काय्गक्रम सञ्चालन र अनुगमनमा जदशाजनदषेश गनषेछ । 
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जैधवक धवधविता, अनुसन्ान त्ा धवकासका लाधग स्ानीय पहल (ली–बड्य)
गडिककी प्रदेश
पोटि बक्स नं. ३२४, पोखरा, कास्की, नेपाल 
इमेल ैः info@libird.org
वेबसाइटैः www.libird.org 
फोन नंैः ०६१–५२६८३४, ५३५३५७

िीता गुरुङ
सह–अनुसन्ानकता्ग
इमेलैः rgurung@libird.org
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