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मुसिकोट नगरपासिकाको कृ सि ऐन, २०७६
िंवत् २०७६ िािको ऐन नं ५

प्रस्तावनााः नेपािको िंसवधान बमोसिम खाद्य िम्वन्धी हकको िंरक्षण गर्दै
स्थानीय तहमा कृ सि तथा पशुपािन, कृ सि उत्पार्दन व्यवस्थापन, पशु
स्वास््य, िहकारी र कृ सि प्रिारको व्यवस्थापन, िंचािन र सनयन्रणिाई
व्यवसस्थत तवरिे कायाान्वयन गर्दै, कृ सि प्रणािीिाई दर्दगो, आधुसनदककरण र
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व्याविासयकरण गरी िमग्र कृ सि क्षेरको सवकाि, व्यवस्थापन र िुशािन
कायम गरी कृ सिमा आश्रीत घर पररवार तथा िमुर्दायको आर्थाक िम्वृसि
हासिि गना आवश्यक व्यवस्था वाञ्छसनय भएकोिे, नेपािको िंसवधान को
धारा २२६ र स्थानीय िरकार िंचािन ऐन, २०७४ को र्दफा १०२
बमोसिम नगर िभािे यो ऐन बनाएको छ ।

पररच्छेर्द –१
प्रारसम्भक
१.िंसक्षप्त नाम र प्रारम्भ
(१) यि ऐनको नाम “मुसिकोट नगरपासिकाको कृ सि ऐन, २०७६”
रहेको छ ।
(२) यो ऐन नगर िभाबाट पाररत भएपसछ प्रारम्भ हुनेछ ।
२. पररभािा
सविय वा प्रिङ्गिे अको अथा निागेमा यि ऐनमा –
(क)
“प्रमुख” भन्नािे नगर पासिकाको नगर प्रमुख िम्झनु पछा ।
(ख)
“उपप्रमुख” भन्नािे नगर पासिकाको उप–प्रमुख िम्झनु पछा ।
(ग)
“कृ सि” भन्नािे अनुिूची (१) मा उल्िेख भए बमोसिमका
सबियिँग िम्वसन्धत कृ सििाई िम्झनु पर्दाछ र िो शव्र्दिे
व्याविासयक कृ सििाई िमेत िनाउँ छ ।
( घ)
“स्थानीय िरकार” भन्नािे मुसिकोट नगरपासिकाका वडाहरु र
नगरमा सनवाासचत िनप्रसतसनसधहरु िम्झनु पछा ।
(ङ)
“िभा” भन्नािे नगरिभा िम्झनु पछा ।
( च)
“कृ िक” भन्नािे कृ सििाई मुख्य पेशा वा व्यविाय बनाई त्यिबाट
नै आफ्नो िीसवकोपािान गने व्यसि िम्झनु पछा र िो शब्र्दिे
सनिमा आसश्रतपररवारका िर्दस्य वा विाको छ मसहना वा
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(छ)

( ि)

(झ)
(ञ)

(ट)

िोभन्र्दा बढी अवसध कृ सि कायामा श्रमगने वा परम्परागत कृ सि
औिार सनमााण गने व्यसि वा पररवारका िर्दस्य िमेतिाई
िनाउँ छ ।
“कृ िक िमूह” भन्नािे स्थानीय तहमा र्दताा भई कृ सि उत्पार्दन
तथा पशुपंछी पािन व्यविायमा िंिग्न दकिानको िमुहिाई
िम्झनु पछा ।
“कृ सि िहकारी” भन्नािे िहकारी ऐन अन्तरगत कृ सि तथा
पशुपंक्षी व्यविाय गने मूि उद्देश्य राखी र्दताा भएको िहकारी
िंस्थािाई िम्झनु पर्दाछ ।
“तोदकए बमोसिम” भन्नािे यि ऐन अन्तगात बनेको सनयममा
तोदकएको वा तोदकए बमोसिम िंझनुपछा ।
“पके ट क्षेर” भन्नािे नगरपासिकाको आवश्यकता र स्थानीय
िम्भाव्यताका आधारमा कृ सि र पशुपंक्षीिन्यको व्यविासयक
उत्पार्दन क्षेरिाई िम्झनु पछा
"स्थानीय कृ सि स्रोत व्यसि" भन्नािे कृ सि िम्वसन्ध व्यविाय,
कृ सि िामाग्री आपुर्ता, वा कृ सि प्रिारमा िंिग्न ग्रासमण कृ सि
कायाकताा, ग्रासमण पशु स्वास््य कायाकताा, कृ सि तथा पशुपंक्षी
िम्वसन्ध अध्ययन गरेका, कृ सि तथा पशुपंक्षी क्षेरमा तासिम
हासिि गरे का, निारी धनी, एग्रोभेट िंचािक, कृ सि तथा
पशुपन्छी िेवाबाट िेवा सनवृत कमाचारी, कृ सि िहकारी
िंचािक, कृ सि उद्यमी, व्यविाय सवकाि िेवा प्रर्दायक, सवसिय
िेवा प्रर्दायक, सबमा िहिकताा, आदर्द िििे आफु िे काम गरी
अनुभव हासिि गरे का, िानेका सबियमा कृ िक, कृ िक िमुह,
कृ सि िहकारी तथा कृ सि उद्यमीहरुिाई तासिम तथा प्रासबसधक
िेवा दर्दन िक्ने व्यसििाई िनाउने छ ।
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पररच्छेर्द –२
स्थानीय कृ सि तथा पशुपक्ष
ं ी िम्बन्धी सनर्देशक सििान्त
३. मागा सनर्देशनका रुपमा रहने
(१) यि पररच्छेर्दको र्दफाहरुमा उल्िेसखत सनर्देशक सििान्त मागा
सनर्देशनका रुपमा रहनेछन् ।
(२) मुसिकोट नगरकायापासिकािे यि पररच्छेर्दको र्दफाहरुमा उल्िेसखत
सििान्तको कायाान्वयन गना आवश्यकता अनुिार िंस्थागत िंरचना,
िनशसि एवं श्रोत िाधन पररचािन गने गराउनेछ ।
४. सनर्देशक सििान्त
(१) मुसिकोट नगरपासिकाको िंस्कृ सत परम्पराको िम्मान र िंरक्षण
तथा िैसवक सबसवधताको िगेनाा गर्दै तुिनात्मक वािी तथा
पशुपंक्षीिन्य उपिमा व्यविासयकरण एवं सवसशसिकरण गरी
खाद्यान्नमा आत्मसनभार बनाउन खाद्य िंप्रभुताका आधारभुत
मान्यता र मापर्दण्ड अनुिारको र्दीगो कृ सि प्रणािी अपनाउने ।
(२) िमग्र कृ सि क्षेरको सवकाि, व्यविासयकरण र सवसशसिकरणका िासग
िरकारी, िहकारी तथा नीसिक्षेरको िाझेर्दारी एवं िहकायािाई
आत्मिाथ गरी कायाान्वयन गने, यिका िासग िहकारी खेती,
चक्िा वन्र्दी, करार खेती आदर्दको प्रोत्िाहन गने ।
(३) कृ सि क्षेरमा रोिगारीका अविर िृिना गना कृ सि उिमको स्थापना
तथा िञ्चािनमा िोड दर्दई कायाक्रम िञ्चािन गने, युवा वगािाई
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श्रम िहकारी, कृ सि व्यविाय तथा उद्यमिँग िोडी थप रोिगारीको
अविर िृिना गने ।
(४) कृ सिक्षेरमा आसश्रत मसहिा तथा पुरुि कृ िक, (सवपन्न, िाना
दकिान, मसहिा, र्दसित, आदर्दवािी िनिाती तथा युवा वगा) िाई
कृ सि प्रसवसधमा पहुँच, कृ सि प्रसवसध अविम्वन गने क्षमताको
सवकाि, यस्ता वगा मैरी प्रसवसधको सवकाि र प्रवधान गरर कृ सििाई
िम्मानिनक पेशा एवं आर्थाक िमृसिका माध्यमको रुपमा सवकाि
गने ।
(५) कृ सि क्षेरमा स्थानीय स्रोतिाधनको िर्दुपयोगमा िोड दर्दने र
प्रांगाररक उत्पार्दन तथा विारीकरणिाई प्रोत्िाहन गने । मानव
एवं पशुपंक्षी स्वास््यमा हासन पुयाउने रिायन एवं सविार्दीको
प्रयोगिाई सनरुत्िासहत गने ।
(६) मुसिकोट नगरपासिकाबाट कृ सि कायाका िासग वैज्ञासनक बिेट तथा
कायाक्रम तिुामा गने, कृ िक एवं कृ सि उद्यमीिाई उपिब्ध गराउने
िहिगानीिाई व्यवसस्थत, पारर्दशी र न्यायोसचत वनाउन िोको
कायाान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन पितीिाई व्यवसस्थत
वनाउने ।
(७) नेपाि िरकारको भू–उपयोग नीसत र कानूनका आधारमा कृ सियोग्य
भूसमको िंरक्षण र र्दीगो उपयोग गर्दै िंघ, प्रर्देश र स्थानीय
िरकारको कृ सि सवकािको रणनीसत एवं िमग्र सवकािको िक्ष्य
हासिि गना योगर्दान गने ।
८) मुसिकोट नगरपासिका सभर माटो पररक्षण, वीउ पररक्षण, वािी
तथा पशु रोग प्रयोगशािास्थापना तथा िंचािनमा ल्याउन िक्नेछ
।
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पररच्छेर्द –३
कृ सि प्रिार िेवाको िञ्चािन, व्यवस्थापन तथा सनयमन
५. कृ सि प्रिार िेवाको िञ्चािन एवं व्यवस्थापन तथा सनयमनका िागी
िंस्थागत िंरचनााःकृ सि प्रिार िेवाको िञ्चािन, व्यवस्थापन र
सनयमनका िागी नगरपासिकािे यि ऐन माफा त र्देहाय वमोसिमको
िंस्थागत िंरचनाको व्यवस्था गनेछाः
(१) नगर कृ सि तथा पशु शाखा वा िेवाके न्रको स्थापना, िञ्चािन र
व्यवस्थापन
(क) नगरपासिकामा स्थापना भएका कृ सि तथा पशु शाखा वा िेवा
के न्रिाई व्यवसस्थत ढंगिे पररचािन गररनेछ,
(ख) नगरपासिकामा कृ सि प्रिार िेवािाई सनयसमत र प्रभावकारी
बनाउन आवश्यक कमाचारीको र्दरवन्र्दी पसहचान गरी सनयम अनुिार
पर्दपूर्ताको व्यवस्था गररनेछ,
(ग) नगरपासिका तथा वडा स्तरमा प्रभावकारी कृ सि प्रिार िेवाका िागी
आवश्यक िंरचनाको व्यवस्था गररनेछ,
(घ) नगरपासिकाका कृ सि तथा पशु सवकाि शाखाको क्षमता सवकािका
िागी आवश्यक व्यवस्था गररनेछ ।
(२) नगर कृ सि सवकाि िसमसतको गठन तथा पररचािन
(क) कृ सि क्षेरको िमग्र सवकािमा नीसत सनमााण, योिना तिुामा,
कृ सि प्रिार िेवामा िवाफर्देसहताएवंपारर्दशीता, कायाान्वयन
तथा अनुगमन र िमन्वयमा नगरपासिकािाई िहसिकरण गना
नगर कृ सि सवकाि िसमसतको गठन गररने छ,
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(ख) नगर कृ सि सवकाि िसमसत नगर कायापासिका अन्तरगत, नगर
कायापासिकािे तोके को िनप्रसतसनसधको नेतृत्वमा कृ िक,
िहकारी, नीसिक्षेर िमेतको प्रसतसनसधत्व रहने गरी गठन
गररने छ र िो िसमसतको िर्दस्य िसचवका रुपमा िम्वसन्धत
शाखाको प्रमुख रहनेछ,
(ग) नगर कृ सि सवकाि िसमसतको िंरचना, काम, कताव्य र असधकार
नगरपासिकािे तय गरे को कायासवसध अनुिार हुनेछ ।
(३) वडा तहमा िंस्थागत िंरचना, िञ्चािन एवं व्यवस्थापन
(क) कृ सि प्रिार िेवा भरपर्दो, कृ िक एवं कृ सि उद्यमीको माग र
आवश्यकता अनुिारको िेवा प्रवाह गना, कृ सि प्रिार िेवाको
पहुँचिाई यि नगरपासिकाको हरे क वडा तथा वस्ती र कृ िक
िमुर्दायमा सवस्तार गना वडा तहमा एकीकृ त कृ सि प्रिार िेवा
के न्र वा िंयन्रको स्थापना एवं पररचािन गनेछ,
(ख)

िेवा

के न्रको

तथा

िंयन्रको

प्रभावकाररता,

िेवामा

सवसशसिकरण, व्यविासयकता तथा समतव्ययीताका िासग
िावािसनक, िामुर्दासयक एवं नीसि क्षेरको िाझेर्दाररता एवं
िहकायाको अवधारणा अपनाईनेछ ।
(४) कृ िक िमूह र िहकारीको गठन, र्दताा तथा नसवकरण
(क) िहभागीतामूिक कृ सि तथा पशुपंक्षी सवकाि कायाक्रमको
व्यविायीकता असभबृसि गनाका िागी क्षेरगत तथा सवियगत
कृ िक िमूह र िहकारीको गठनका िासग नगरपासिकािे
िहिीकरण गनेछ,
(ख) कृ िकिमूह तथा िहकारी सनयमानुिार नगरपासिकामा र्दताा
एवं नसवकरण गनुापनेछ ।
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६. स्थानीय कृ सि स्रोत व्यसिको पसहचान, सवकाि तथा पररचािन
(१) नगरपासिकािे रणनैसतकरुपमा प्रथासमकताका िाथ प्रविान गना
चाहेको कृ सि उपि मूल्य िृङ्खिामा प्रासवसधक िेवा पुरयाउन
नगरपासिका सभर रहेका स्थानीय कृ सि श्रोत व्यसिको पसहचान,
क्षमता सवकाि र आवश्यकता अनुिार पररचािन गना िक्नेछ ।
(२)स्थानीय कृ सि स्रोत व्यसििाई नगरपासिकाको वडा तहमा
िावािसनक, िामुर्दासयक नीसि िाझेर्दारी मोडेिमा पररचािन गना
िदकने छ ।
७. सवसशसिकृ त िेवा एवं भौचर प्रणािीमा आधाररत कृ सि प्रिार िेवा (१)
नगरपासिका सभरका सवपन्न तथा िाना कृ िकिाई कृ सि तथा पशुपंक्षी
िम्वसन्ध िसक्षत कायाक्रम नगरपासिकािे भौचर प्रणािी माफा त
कायाान्वयन गना िक्नेछ ।
८. स्थानीय तहमा श्रोत के न्रको स्थापना तथा िंचािन
(१)स्थानीय स्तरमा कृ सि प्रसवसधको पररक्षण प्रर्दशान र सवस्तारका िासग
नगरपासिकािे आवश्यकता अनुिार श्रोत के न्रको स्थापना तथा
िंचािन गना िक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) अनुिारको श्रोत के न्र िंचािनको िासग िावािसनक,
िामुर्दासयक र नीसि िाझेर्दारीको अवधारणा अबिम्बन गना िक्नेछ
।
९. िूचना तथा प्रचार प्रिार
(१) नगरपासिकािे कृ िकिाई कृ सि तथा पशुपंक्षी िम्बन्धी तासिम,
प्रसवसध, प्रासवसधक िेवा, कृ िक क्षमता तथा िीप सवकाि,
िशसिकरण िम्बन्धी िूचना उपिब्ध गराउने छ ।
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(२)कृ सि िूचना प्रभावकारी प्रवाहको िासग नगरपासिकािे कृ सि तथा
पशुपंक्षी िम्वसन्ध त्यांकको अध्यावसधक, व्यवस्थापन र उपयुि
िूचना प्रणािीको अविम्बन गनेछ,
(३)उपर्दफा (१) र (२) बमोसिमको िूचनाको हक उपिब्ध गराउनेछ ।

पररच्छेर्द– ४
िामुसहक तथा करार खेती, पके ट क्षेर सबकाि तथा िञ्चािन
१०.िामुसहकतथा िहकारी खेती िम्वसन्ध व्यवस्थााः िाना तथा सवपन्न
कृ िकिाई व्यविायतफा उन्मुख गना िामुसहक तथा िहकारी खेतीिाई
प्रोत्िाहन गररनेछ ।
११. करार खेती िम्वसन्ध व्यवस्था
(१) यिनगरपासिकािेकृसिउत्पार्दनयोग्य िसमनको उसचतिर्दुपयोगतथा
व्यविासयकरणका िागी प्रचसित कानुन बमोसिम करार खेतीिाई
प्रविान गना िक्नेछ ।
(२) नगरपासिका सभर रहेका पर्ता, ऐिानी िग्गामा कृ सि प्रयोिनका
िासग प्रयोग तथा करारमा दर्दन िदकनेछ ।
१२. पके ट क्षेर सवकाि तथा िञ्चािनाः कृ सि उपिको उत्पार्दन तथा
उत्पार्दकत्त्व पसहचान गरर कृ सिको व्यविायीकरण एवं सवसशिकरणका
िासग नगरपासिकािे भौगोसिकरप्रासबसधक िम्भाव्यता र उपयुिताको
आधारमा कृ सि तथा पशुपंक्षी िन्य उत्पार्दन पके ट क्षेरको सनधाारण गरी
कायाक्रम िंचािन गनेछ ।
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पररच्छेर्द –५
कृ सि िामग्रीको आपूर्ता, उपयोग र सनयमन
१३. सबऊ, सविन मिखार्द तथा िैसवक सविार्दीको िहि उपिब्धता
(१) नगरपासिकािे कृ िकिाई आवश्यक उन्नत नश्ल, सवऊ सविन, कृ सि
औिार, िैसवक सविार्दी, मिखार्द, औिधी िस्ता कृ सि िामग्रीहरु
िरि र िहि ढंगबाट िमयमा नै व्यवस्था गनेछ ।
(२) रोगव्यासधको महामारी िंक्रमण फै सिएका स्थिमातत्काि र्दक्ष
प्रासवसधक खटाई रोग महामारी िंक्रमण सनयन्रण गना िहयोग
पुयााउनेछ ।
(३)उपर्दफा(१)बमोसिमका कृ सि िामग्रीहरुको गुणस्तर र िहि
उपिब्धताको िुसनसितताका िागी नगरपासिकािे िेवा प्रर्दायक
सनकायहरुको उसचत पररचािन, अनुगमन र सनयमन गनेछ ।
१४. कृ सि िामाग्री तथा बीउ सविार्दी सनयमन
(१) नगरपासिकािे नगर क्षेर सभर सवदक्र सवतरण हुने कृ सि िामाग्री,
बीउ सविन, सविार्दी, नश्ल आदर्दको अनुगमन तथा सनयमन गनेछ ।
(२) अनुगमन तथा सनयमनका िासग िम्वसन्धत सवियको सवज्ञ िंिग्न
गरर अनुगमन िसमसत वा कायार्दि बनाउन िक्ने छ ।
(३) उपर्दफा (१) र (२) वमोसिम अनुगमन गर्दाा कानुन सवपररत भए
गरे को पाइएमा नगरपासिकािे कानुन वमोसिम र्दण्ड तथा
िररवाना गना िक्नेछ ।
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पररच्छेर्द ६
भण्डारण, प्रशोधन, प्रर्दशानी स्थि, तथा विार व्यवस्थापन
१५. कृ सि उपिहरुको भण्डारण र प्रशोधन
(१) नगरपासिकािे आपतकासिन अवस्थाका िागी कृ सि िन्य
वस्तुहरुको उसचत भण्डारणको व्यवस्था गना िक्नेछ ।
(२) रै थाने, िोपोन्मुख तथा स्थानीय परम्परा,िंस्कृ सतिँग िोसडएका
वािी वस्तुको िंरक्षण र प्रबिानका िागी स्थानीय तहमा सवउ
बैंक, प्रिनन के न्र तथा सवशेि िंरक्षण क्षेरको व्यवस्था गना िक्नेछ
।
(३) कृ सि उपिको िहि उपिब्धता र विारीकरणकािागी िामुर्दासयक
एवं नीसि क्षेरको िहभासगतामा कृ सि उपिको भण्डारणमा
िहिीकरण र िहकाया गनािक्नेछ ।
(४) कृ िकिाई कृ सि उपिको उसचत मूल्य उपिब्ध गराउन,
रोिगारीको अविर िृिना गना कृ सि उपिको प्रशोधन िम्वसन्ध
उद्यमिाई प्रोत्िाहन गनेछ ।
१६. कृ सि तथा पशुपक्ष
ं ी प्रर्दशानी र व्यापार मेिा िञ्चािनाः नगरपासिकािे
सवसभन्न िंघ िंस्थाको िहकाया र िमन्वयमा कृ सि उपिको िंरक्षण,
प्रविान, बिारीकरण, कृ िकहरुिाई प्रोत्िाहन र कृ सि प्रसवसधको प्रचार
प्रिारकािासग स्थानीय स्तरमा कृ सि तथा व्यापार मेिा, प्रर्दशानी, खाद्य
महोत्िव तथा एदककृ त कृ सि मोडेि फमा िञ्चािन गनेछ ।
१७. हाट तथा विारको व्यवस्था
(१) स्थानीय स्तरमा उत्पार्दन गररएका कृ सि तथा पशुपंछीिन्य
उत्पार्दनको विारीकरणका िासग कोशेिी घर, हाट विार,
िंकिन के न्र,सचस्यान के न्र वा िहकारी िुपथ मुल्यका पििहरु
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िंचािनमा ल्याई आम उपभोिािाई उसचत मूल्यमा गुणस्तर
वस्तु तथा िेवा उपिव्ध गराइनेछ ।
(२) उपर्दफा(१) मा उल्िेसखत विार तथा पिि िञ्चािनमा नीसिक्षेर,
िमुह तथा िहकारीिाई प्रोत्िाहन गररने छ र नगरपासिकािे
नीसि, िामुर्दासयक एवं िावािसनक िाझेर्दारीको अवधारण
अविम्वन गनेछ ।
(३) नगरपासिकािे कृ सि िन्य उपिको सनकािी पैठारीको व्यवस्था गना
िक्नेछ ।
(४) मािु िन्य पर्दाथाको स्वच्छताको िासग आधुसनक वधशािाको
सनमााण, िुर्ददृ ढकरण र सवस्तारमा िोड दर्दइनेछ ।
पररच्छेर्द ७
दकिानको वर्गाकरण, अनुर्दान, सवमा, कोि तथा पेन्िन िम्वसन्ध व्यवस्था
१८. दकिानको वर्गाकरण
(१) मुसिकोट नगरपासिकािे कायासवसध वा मापर्दण्ड सनधाारण गरी
कृ िकको वर्गाकरण गना िक्नेछ ।
(२) भुमीसहन कृ िकिाई भू–उपयोगको मापर्दण्ड वनाई एकि वा
िामूसहक व्यविायको िासग करारमा िसमन उपिव्ध गराई कृ सि
व्यविायमा िंिग्न गराउन िक्नेछ ।
१९. अनुर्दान र िहिगानी िम्बन्धी व्यवस्था
(१) नगरपासिकािे िमग्र कृ सि क्षेरको सवकािका िागी कृ सि िामग्री,
पूवााधार सनमााण, विारीकरण, प्रसवसध िेवाको क्षेरमा कृ िक र
कृ िक िमुहिाई मापर्दण्ड बनाई अनुर्दान वा िहिगानी उपिब्ध
गराउन िक्नेछ ।
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(२) उपर्दफा (१) मा उल्िेसखत क्षेरहरुमा िमुह, िहकारी र नीसि
क्षेरको िासग िहिगानीको व्यवस्था गना िदकनेछ ।
(३) मासथ उल्िेसखत उप–र्दफाहरुमा िुनिुकै कु रा िेसखएको भएता
पसन नगरपासिकािे गररबीको रे खा मुनी रहेका मसहिा, र्दसित
िनिासत, भूसमसहन कृ िकिाई सनर्देसशका बनाई सवशेि अनुर्दान
उपिब्ध गराउन िक्नेछ ।
२०. सवमा िम्बन्धी व्यवस्थााः (१) कृ सि बािी, नगर्दे बािी, तरकारी खेती,
पशुपंक्षी पािन, माछापािन िगायत कृ सि व्यविाय गने कृ िकिाई
तोदकएको वा तोदकए बमोसिम सवमा िुसवधा उपिब्ध गराईने छ ।
२१. कृ सि सवकाि कोि तथा पेन्िनको व्यवस्था
(१) नगरपासिकािे कृ सि तथा पशुपंक्षी क्षेरको िमग्र सवकािका िासग
सवशेि कोिको स्थापना तथा िञ्चािन गना िक्ने छ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसिम स्थापना भएको कोिबाट कायासवसध वनाई
कृ िकिाई सवशेि अनुर्दान, िहिगानी वा कृ िकिाई योगर्दानमा
आधाररत पेन्िनको व्यवस्था गना िदकने छ ।
२२. कृ सि ऋणाः (१)व्यविायीक कृ िक, कृ सि उद्यमीिाई िहुसियत
व्यािर्दरमा कृ सि ऋण उपिव्ध गराउन बैंक तथा सबसिय िंस्थािँग
नगरपासिकािे िहिीकरण गना िक्नेछ ।
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पररच्छेर्द ८
कृ सि योग्य िमीन व्यवस्थापन
२३. िग्गा भाडामा सिन दर्दन िक्ने
(१) भूसमसहन वा कम िसमन भएका व्यसि वा कृ िक िमुह र
िहकारीिाई उत्पार्दनमा बृसि गना िहयोग पुयााउनका िासग कृ सि
िग्गा भाडामा सिने दर्दने व्यवस्थािाई प्रवना गर्दै आधुसनक खेसत
प्रणािी सवकाशका िासग मुसिकोट नगरपासिकािे िग्गा भाडामा
सिने दर्दने पक्ष सवच िमन्वयात्मक भूसमका खेल्न िक्नेछ ।
(२) उपर्दफा (१) बमोसिम भाडामा दर्दने र सिने पक्ष बीच करारनामा
िझौता भएका भाडामा दर्दने िसमनका हकर्दारिँग तोदकए
बमोसिम िसमन भाडा कर उठाइने छ ।
(३) िहकारी÷िमूह÷सनसि उद्यमी÷िामुर्दायमा आधाररत िंस्था वा
व्यसिहरु समिेर िामूसहक खेसत गना चाहेमा स्थानीय तहबाट
स्वीकृ ती सिई खेती गना िक्नेछन् ।
(४) उपर्दफा (३) बमोसिम खेती गने पक्षहरु र िसमन भाडामा दर्दने
पक्षिे कानुन वमोसिम नगरपासिकािे सनधााररत गरे को कर
बुझाउनु पने छ ।
(५) खािी ऐिानी िसमनको कृ सि प्रयोिनका िासग उपयोग गने
िम्बन्धमा भु उपयोग नीसत बनाई कायाान्वयन गररनेछ ।
(६) मुसिकोट नगरपासिका सभर रहेका खेसत योग्य प्रयोगमा आएका
सनसि÷ऐिासन÷गुरठका िमीन, बाझो, पर्ता, नदर्द उकाि तथा
अन्य िावािासनक तथा खािी िग्गािाई चक्िाबसन्र्द खेसत
िंचािन कायासवसध बनाएर प्रयोगमा ल्याइने छ ।
२४. स्थानीय चरन तथा खका सवकाि र व्यवस्थापन
(१) कीट तथा पशुपंसछको सवकािको िासग स्थानीय तहमा उपिब्ध
भएका िावािसनक िमीन, खका वा बाँझो िमीनिाई चरन,
खका क्षेर तोकी प्रयोगमा ल्याउन िदकनेछ ।
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(२) उपर्दफा (१) बमोसिमका क्षेरमा चरीचरन गराउने पशुपािक
कृ िकिे चरन गराएवापत मुसिकोट नगरपासिकािाई वार्िाक
तोदकए बमोसिमको शुल्क बुझाउनु पनेछ ।
(३) कु नै व्यसििे िमीन बाँझो राखेमा उि िमीन स्थानीय तहिे
तोदकएको वार्िाक शुल्क सतने गरी सनसित अवसधको िासग करार
िम्झौता गरी भाडामा सिन िक्नेछ ।
(४) मासथ उप–र्दफाहरुमा िुनिुकै कु रा उल्िेख भएतापसन कु नै
दकिानिे कृ सि योग्य िमीन वाँझो राखेमा त्यस्ता दकिानहरुिाई
मुसिकोट नगरपािीकािे तोदकए बमोसिमको िररवाना गना िक्नेछ
।
(५) मुसिकोट नगरपासिका क्षेर सभर खुल्िा चरीचरण सनयन्रणका
िासग आवश्यक कायासवसध बनाइ कासन्ि घर बनाइने छ ।
पररच्छेर्द९
सवसवध
२५. पानी मुहान, पोखरी, नदर्दनािा, ि–िाना कू िो िंरक्षण:नगर सभर
प्राकृ सतक रुपमा रहेका पानीका मुहान, पोखरी नदर्दनािा, परम्परागत
कू िो बाँध पैनीको ममातिंभार र सिणोिार गरर सिंचाई तथा
खानेपानीका िासग िञ्चािनमा ल्याईनेछ।यस्ता सिचाई प्रवधानमा
सबद्युतीय तथा िौया उिााको उपयोगमा िोड दर्दईने छ ।
२६. ििवायु अनुकुिन, िैसवक सवसवधता र वातावरणको िंरक्षण
(१) ििवायु अनुकुिनका िासग उपयुि प्रसवसध सवकाशमा िोड दर्दईने
छ। प्राकृ सतक पसहचान भएका वािी वोट सवरुवा तथा सवऊ
सविनको अनुवंश, िीवको िंरक्षण, िम्वधान, प्रवाधन र ििवायु
अनुकुिन गने र्दासयत्व नगरपासिकाको हुनेछ ।
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(२) उपर्दफा (१) वमोसिम िंरक्षण, िम्वधान तथा प्रवधान गर्दाा र
िमीनको प्रयोग गर्दाा वातावरणमा कु नै दकसिमको फे रवर्दि हुने
वा अिर पाने काया नगरी वातावरणिाई र्दीगो रुपमा िंरक्षण गनुा
पनेछ ।
२७. अन्तर सनकाय िमन्वय र िहकाया
(१) नगरपासिका सभर कायारत अन्तर िरकारी सनकाय र गैरिरकारी
सनकाय वीच कायाक्रम िञ्चािनमा र्दोहोरो नपने र िमन्वय तथा
िहकायामा योिना तिुामा गरर कायाान्वयन गररनेछ । यि
प्रकारको िमन्व तथा िहकायाको िहसिकरण नगर कृ सि सवकाि
िसमसतिे गने छ ।
(२) उपर्दफा (१) वमोसिम योिना कायाान्वयन गर्दाा अन्तर पासिका
तथा प्रर्देश–प्रर्देश वीच िमन्वय गनुा आवश्यक भएमा मुसिकोट
नगरपािीकािे प्रर्देश माफा त वा सिधै पसन िम्पका वा िमन्वय गना
िक्नेछ ।
२८. कृ सि पयाटनाः पयाटन प्रबिान हुनेगरी व्यविासयक कृ सि िञ्चािन गना
नगरपासिकािे प्रोत्िाहन गनेछ । कृ सि तथा पशुको स्रोत के न्र सवकाि
गर्दाा पयाटन प्रबिान हुने गरी िञ्चािन गनुा पनेछ । कृ सि पयाटन प्रबिान
गना नमुना कृ सि पयाटन स्थि घोिणा गररने छ ।
२९. कृ सिवन प्रणािीको सवकािाः ििवायु तथा पयाावरणीय क्षेरमा आएको
फे रवर्दि र बढर्दो खाद्यान्नको मागको वतामान अवस्थािाई र्दृसिगत गरर
एदककृ त कृ सि व्यविाय अपनाउन र वातावरण तथा वनस्पसतको
िंरक्षण गर्दै खाद्यान्न उत्पार्दन बढाउन पातसिएको वनमा स्थान सविेश
वािी तथा फिफु िको खेसत सवकाश गरर खाद्यान्न, फिफु ि तथा
नगर्देवािी र घाँि खेती सवकाि गररनेछ ।
३०. आन्तररक तथा बाह्य िहयोग सिन िक्नेाः िंसघय िरकारको अनुमसत सिई
स्थानीय तहिे आफ्नो क्षेरको सवकािको िासग स्वर्देशी वा सवर्देशी िंघ
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िंस्थािंग आर्थाक तथा प्रासवसधक िहयोग सिन िक्नेछ । तर
नगरपासिकािे यिरी प्राप्त रकम, िहायता िम्झौता भएको क्षेरमा नै
प्रयोग गनुा पने छ ।
३१. पशुपक्ष
ं ी अस्पतािाः मुसिकोट नगरपासिका सभर नगर स्तररय पशुपंक्षी
अस्पताि स्थापना तथा िंचािन गनेछ ।
३२.कृ सिमा अध्ययन, अनुिन्धानमा छारवृसत तथा पुरस्कारको व्यवस्थााः
मुसिकोट नगरपासिका सभर कृ सि तथा पशुपंक्षी िम्बसन्ध अध्ययन तथा
अनुिन्धान, सिकाइ एवं तासिम के न्र आदर्दको स्थापना र िञ्चािन
गररनेछ । सवसभन्न सविय सवज्ञहरुिाई अध्ययन अनुिन्धानका िासग
िहयोग गररनेछ र यि क्षेरमा काम गने अनुिन्धानकताा, सवद्याथी,
कृ िकहरुिाई प्रोत्िाहन स्वरुप पुरस्कार तथा छारवृसि प्रर्दान गररने छ
।
३३. सनयम,कायासवसध,मापर्दण्ड,मागार्दशान बनाउने असधकाराः यि ऐनको
कायाान्वयनको िासग मुसिकोट नगरपासिकािे आवश्यक सनयम
कायासवसध,मापर्दण्ड,मागार्दशान,सनर्देसशकाबनाई कायाान्वयन गना िक्नेछ ।
३४.बचाऊाः यि ऐनको उद्देश्य तथा सबियक्षेरमा प्रचसित नेपाि कानुन
बमोसिम यि असघ भएका कायाहरु यिै ऐन वमोसिम भएको मासननेछ
।
३५.प्रचसित कानून बमोसिम हुने: यि ऐनमा िेसखएको सवियमा यिै ऐन
बमोसिम र अन्य सवियमा प्रचसित कानून बमोसिम हुनेछ ।
३६. बचाउ तथा खारे िीाः मुसिकोट नगरपासिकािे कृ सि तथा पशुपक्षी
िम्बसन्ध यि असघ गरे का िम्पुणा सनणायहरु यिै ऐन बमोसिम भए
गरे को मासननेछ ।
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