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gLltsf] gfd M तिलोत्तमा नगरपातलकाको कृषि नीति, २०७५ 

 
प्रस्िावना : नेपालको संतिधानले मौतलक हकको रूपमा प्रत्येक नागररकलाई खाद्य 

अतधकार, खाद्य सरुक्षा र खाद्य सम्प्प्रभिुाको सतुनश्चिििा गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई 
देशको आतथिक मेरुदण्डको रुपमा तलईन्छ । मूलकुको कूल गाहिस््य उत्पादनको 
झण्डै एक तिहाई षहस्सा कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ र दईु तिहाई जनसंख्या यस 
क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा आश्रीि रहेका छन ् । षवकासका अन्य क्षेत्र िथा समग्र 
अथििन्त्रको िषृि कृषिको प्रदशितनमा तनभिर रहने गदिछ । तितभन्न समयमा 
राज्यिाट राषिय िथा अन्िराषिय स्िरमा गररएका प्रतििििाहरू (जस्िैैः आतथिक 
उदारीकरण नीति, षवश्व व्यापार संगठन सम्प्झौिा, क्षेत्रीय संगठनहरूमा गररएका 
िाचा, दीगो षवकासका एजेण्डामा एकेिििा, सहश्राब्दी षवकास लक्ष्य, राषिय कृषि 
नीति, कृषि षवकास रणनीति आदद) लगायिले कृषिको माध्यमिाट आतथिक 
समषृिमा टेवा पयुािउने लक्ष्य तलएका छन ्। तिश्चशष्ट प्रकृतिको धरािलीय स्वरुप 
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भएको नेपाल समदु्र सिहिाट ५९ मीटरको उचाईं देश्चख तिश्वको सवोच्च श्चशखर 
सगरमाथा सम्प्म फैतलएको छ र तितिध हावापानीले प्रदान गरेको तिश्चशष्ट अवसरले 
मूलकुमा अनेकौं प्रकारका कृषििाली उत्पादन िथा पशपुालन गनि सषकन्छ ।  

जलवायकुो षहसावले तिलोत्तमा नगरपातलका उपोष्ण हावापानीको क्षेत्र मातनन्छ । 
यस नगरपातलकामा मखु्य गरी खाद्यान्न, फलफूल, पषु्प, िरकारी, पशपुश्चन्छ पालन, 
जडीिषुट जस्िा कृषिजन्य िाली िस्ि ुउत्पादन गनि सषकन्छ । कृषि क्षेत्र तिशेि 
रुपमा उद्योगका लातग कच्चा पदाथिको श्रोि, तनयाििको मूख्य श्रोि, रोजगारीका 
अवसरहरुको शृ्रजना जस्िा महत्व िोकेको क्षते्र मातनन्छ । नगरको आतथिक 
समषृि, खाद्य सरुक्षा, जीषवकोपाजिन िथा रोजगारीको प्रमखु क्षेत्रको रुपमा कृषिलाई 
अंगाल्दै यसको आधतुनकीकरण िथा व्यवसाषयकरण गनि आवश्यक रहेको छ । 
नगरपातलकामा हाल शहरीकरणको चाप िढ्दै गईराखेको र भषवष्यमा यो क्रम 
िढ्दो छ । िीब्र िसाईं सराइ, खेिी योग्य भमूीको खण्डीकरण, खेिी योग्य भमूी 
गैर कृषि क्षेत्रमा रुपान्त्रण, यवुा पलायन, कृषि कायि जनश्चजषवकाको पररपूिी भन्दा 
मातथ उठ्न नसक्न,ु उत्पादन लागि िढ्दै जान,ु गणुस्िरीय मल, िीउ, तििादीको 
अभाव, उपयकु्त तसंचाई प्रतितधको असतुिधा, कृषि औजार उपकरणको अभाव, 
कृिकले उत्पाददि िस्िकुो उश्चचि िजार िथा मूल्य नपाउन,ु कृषि प्रतितधकहरुको 
कमी, कृषिमा कम लगानी आददजस्िा कारणहरु कृषि षवकासका िाधक िनेर 
उतभइरहेका छन ् । षयनै कुरालाई सम्प्िोधन गनि कृषि षवकासमा नगरपातलकाले 
छुटै्ट नीति अवलम्प्िन गरी कृषिजन्य िाली िस्िमुा नगरपातलकालाई आत्मतनभिर 
िनाउने र षवदेश्चशएका यवुालाई समेि यस क्षेत्रमा आकििण गरर रोजगारी शृ्रजना 
प्रदान गने िहृि उदे्यश्य तलएको छ ।  

 

औश्चचत्य 

सिै हक अतधकारहरूको आधारभिू हक मौतलक हक हो र खाद्य सरुक्षालाई 
मौतलक हकको रूपमा स्वीकार पिाि यसको सशक्त कायािन्वयन हनु ुजरूरी छ । 
नगरपातलका तभत्र कृषि पेशा अतधकांश नगरवासीको श्चजषवकोपाजिन, रोजगारी िथा 
आयआजिनको प्रमखु क्षेत्रको रूपमा रहेको छ । यसलाई खाद्यान्न उत्पादनको 
प्रमखु क्षेत्र, व्याप्त गररवी तनवारण गने, रोजगारी शृ्रजना गने, उद्योगको लातग 
कच्चा पदाथिको श्रोि, तनयाििको प्रमखु श्रोि आददका रुपमा समेि नगरपातलकाले 
तलएको छ । उविर कृषि भतूम गैर-कृषि कायिका लातग प्रयोग, भतूमको व्यापक 
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खश्चण्डकरण, खेिी योग्य जतमनको उविराशश्चक्तमा ह्रास, श्रमजीषव यवुा यस क्षेत्रमा 
आकषििि नहनु ु र तिदेश पलायन हनु,ु भतूममा िास्िषवक कृिकको स्वातमत्व िथा 
पहुुँच स्थाषपि नहनु,ु उत्पादनका आधतुनक िथा व्यवसाषयक सामाग्रीमा अपेश्चक्षि 
िषृि नहनु,ु उत्पादन लागि िढ्दै जान,ु उत्पाददि िस्िलेु उपयकु्त मूल्य िथा िजार 
नपाउन,ु कृषि षवकासका भैतिक पूवािधारहरू (जस्िैैः तिजलुी, सडक, भण्डार गहृ, 
तसंचाइ, िजार पूवािधार, उद्योग आदद) ग्रामीण क्षेत्र सम्प्म सहज पहुुँचमा नहनु,ु नीश्चज 
क्षेत्र ठूला योजनाका साथ अगाडी नआउन,ु कृषि कजाि प्रवाहमा सहजिा नहनु ुिथा 
कृषि िीमाको झन्झषटलो भकु्तानी प्रकृया, उत्पादनको प्राथतमक क्षेत्रले संरक्षण 
नपाउन ुजस्िा तिद्यमान समस्याहरू अझै पतन चनुौिीका रुपमा रहेका छन ्। िर 
पतन उपलब्ध िैज्ञातनक प्रतितध, अपार प्राकृतिक श्रोि साधन, िढ्दो सतुिधा सम्प्पन्न 
भौतिक पूवािधारहरूको षवकास, नगरको कृषि षवकास प्रति तिब्र इच्छाशश्चक्त, उन्नि 
प्रषवतधको षवकास, कृषि कजाि िथा िीमाको षवस्िारले अझैपतन कृषि षवकासको 
माध्यमिाट समषृिको संभावना प्रसस्ि रहेको भन्ने सन्देश प्रवाह हनु्छ । यसरी 
भएका चनुौिीहरुलाई अवसरमा रुपान्िरण गरी आगामी ददनमा अग्रसर भएर अश्चि 
िढ्नाले यस तिलोत्तमा नगरपातलकाले नगर कृषि षवकासको पररकल्पनालाई साथिक 
िलु्याउन सषकने भएकाले तिलोत्तमा नगरपातलकाको नगर कृषि नीति, 2075 

कायािन्वयनमा ल्याईएको छ ।  

दृषष्टकोण 

खाद्य सरुक्षा, वािावरण सन्िलुन िथा आतथिक सम्प्पन्निा ।  

उद्दशे्य 

सीतमि साधनश्रोि, िढ्दो जनसंख्या, अव्यवश्चस्थि एिम ्िीब्र सहरीकरण, िािावरण 
असन्िलुन, ब्याप्त गरीवी, िढ्दो जनशश्चक्त पलायन, उत्पाददि कृषि िस्िकुो िढ्दो 
लागि, कृषिजन्य िस्िकुो िजार िथा अन्य पूवािधारहरूको समस्या लगायिका 
कुरालाई सम्प्िोधन गरी कृषिमा िैज्ञातनकीकरण, आधतुनकीकरण िथा 
व्यवसाषयकरण गरर आत्मतनभिर, खाद्य सरुक्षाको सतुनश्चिििा, गरीवी तनवारण, 
रोजगारी शृ्रजना गदै यस क्षेत्रको रूपान्त्रण गने िहृि उदे्यश्य रहेको छ । तनददिष्ट 
लक्ष्यहरूमाैः  

1. कृषिको आधतुनकीकरण िथा व्यवसाषयकरणको माध्यमिाट िाली/िस्िकुो 
उत्पादन िथा उत्पादकत्व िषृि गने ।  

२.  उत्पाददि िस्िकुो िजारीकरणमा सहयोग पयुािउने ।  
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३.  कृषिमा आधाररि रोजगारीका अवसरहरु िषृि गने ।  

४.  प्राकृतिक श्रोि, वािावरण, मानि िथा षवकाससुँगको सम्प्िन्ध ददगो िथा 
समुधरु राख्न े।  

५.  क्षेत्रीय िथा राषिय स्िरमा तिशेि कृषि उत्पादन क्षेत्रको रूपमा 
नगरपातलकाको पषहचान गराउने ।  

कायि-नीतिहरू 

1. कृषि जन्य िाली िथा िस्िकुो उत्पादन िथा उत्पादकत्व िषृि गनुि । 

 क) मखु्य खाद्यान्न िाली, िरकारी, फलफूल, फूल, माछा, दधु, मास,ु अण्डा 
लगायिका कृषि जन्य िाली िस्िकुो पकेट क्षेत्र पषहचान गरी कायिक्रम 
संचालन गररनेछ ।  

 ख) आधतुनक िथा नषवनिम कृषि औजार, उपकरण, मेशीनरीको प्रयोगलाई 
प्राथतमकिाका ददईनेछ र थप आयआजिका तनतमत्त उपलब्ध 
जनशश्चक्तलाई आकििण गररनेछ ।  

 ग)  िैज्ञातनक भ-ूउपयोग प्रणालीको तसिान्िलाई आत्मसाथ गदै जतमनलाई 
कृषि िथा गैर कृषि प्रयोजनका आधारमा तिभाजन गरी उविरा भतूमलाई 
गैर कृषि प्रयोजनका लातग उपयोगमा ल्याउन तनरूत्साषहि गररनेछ । 
िाुँझो जतमनमा नगरपातलकाले भतूमहीन षकसान, अल्प समदुाय, लश्चक्षि 
िगि वा अन्य तिपन्न कृिकलाई खेिी करारनामा गरी करार खेिीको 
अवधारणाको षवकास गररनेछ । सरकारी जग्गामा चक्लािन्दी गरी 
नमूना फामिहरु संचालन गररनेछ ।  

 ि)  उत्पाददि कृषि िस्िकुो सहज प्रवाहको लातग कृषि सडकको स्िरोन्निी 
गररनेछ र त्यस्िा सडकको छेउछाउ िस्िी िस्न तनरूत्साषहि     

गररनेछ ।  

 ङ)  भगूोल सहुाउुँदो उपयकु्त कृषि प्रषवतधको अनसुन्धान, षवकास िथा प्रसार 
गररनेछ र त्यसका लातग प्रदेश िथा संिीय सरकार संग समन्वय 
गररनेछ ।  

 च)  नगरपातलका क्षेत्रका छररएर रहेका िथा िह ुस्वातमत्वमा रहेका तमल्दो 
कृषि योग्य जतमनलाई चक्लािन्दीको अवधारणामा एकीििृ गरी कृषि 
िाली िस्ि ु उत्पादनमा प्राथतमकिा ददईनेछ । यस्िा िाली पकेट 
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क्षेत्रहरुमा उत्पादनका साधन श्रोिहरु तिशेि रुपमा पररचालनको नीति 
अवलम्प्िन गररनेछ ।  

 छ) तसंचाईलाई कृषि उत्पादन िथा उत्पादकत्व संग जोडनको लातग तिशेि 
कृषि िाली पकेट क्षेत्रमा प्राथतमकिा ददइनेछ । 

 ज)  कृषि कायिक्रमहरू प्रभावकारी रूपले अगातड िढाउनको लातग कृषि 
समूह िथा कृषि सहकारीलाई प्रोत्सहान गररनेछ । कृषि योजना िजिमा, 
कायािन्वयन िथा अनगुमन कायिमा समेि उनीहरूको क्षमिा षवकास 
िथा श्चजम्प्मेिारी िोकीनेछ ।  

 झ)  सिै वडामा कृिक उधमी, कृिक समूह,  कृिक सहकारी िथा अन्य 
सरोकारवाला संलग्न कश्चम्प्िमा एक वडा स्िरीय कृषि संजाल गठन 
गररनेछ । नगर स्िरमा वडा संजालहरूलाई एकीकृि गरी प्रत्येक 
वडाको प्रतितनतध सहभागी हनुेगरी नगर कृषि संजाल गठन गररने छ । 
गदठि कृषि संजालले वडा िथा नगर स्िरमा कृषिको ि्याङ्क संकलन, 
कायिक्रम योजान िजुिमा, कृषि कायिक्रम संचालन लगायि कस्टम 
हायररङ्ग सेन्टर, पोष्ट हाभेष्ट सेन्टर, श्रोि केन्द्र ल्याव, सीड िैंक, 
िधशाला तनमािण, दधु संकलन िथा श्चचस्यान केन्द्र  आदद जस्िा ठूला 
पूवािधारहरू स्थापना, संचालन िथा संरक्षण गनेछ ।  

 ञ)  नगरपातलका तभत्र संचालनमा रहेका कृषि क्षेत्र हेने तितभन्न गैर सरकारी 
संस्था/ अन्िराषिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई तनयमन गररनेछ । 
तिना स्वीकृि यस्िा संस्थामाफि ि कायिक्रम संचालन गररने छैन ।  

 ट)  व्यवसाषयक कृिकलाई कृषि कजाि िथा कृषि िीमाका लातग सहजीकरण 
गररनेछ र संभावनाको आधारमा कृिकले िैंक िथा िीमा कम्प्पनीमा 
तिनुिपने तनश्चिि रकम नगरपातलकािाट समेि सहयोग हनुे नीति 
अवलम्प्िन गररनेछ । सम्प्भावनाको आधारमा सिैं कृिकलाई िीमा गनि 
प्रोत्साहान गररनेछ साथै संभावनाका आधारमा सिै अनदुानका 
कायिक्रममा िीमा गररनेछ । 

 ठ)  कृिकलाई समयानकूुल ज्ञान, सीप िथा क्षमिा षवकासको लातग 
तनैःशलु्क िातलमको व्यवस्था तमलाइनेछ । त्यस्िो िातलम प्राप्त 
गररसकेपतछ अतनवायि रूपमा कृषि व्यवसाय गनि कवलु गराइनेछ । 
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व्यवसाषयक कृिकलाई राषिय िथा अन्िराषिय िातलमको अवसर समेि 
प्रदान गररनेछ ।  

 ड)  िगर िथा िाुँझो खेिीयोग्य जतमनमा सम्प्भावनाको आधारमा कृषि िाली 
उत्पादन, िाुँस खेिी, फलफूल खेिी वा अन्य नषवनिम कृषि प्रणालीको 
माध्यमिाट आयआजिन गनि प्राथतमकिा ददईनेछ ।  

 ढ) साना कृिकहरुलाई तिशेि खालका कृषि षवकास कायिक्रम माफि ि 
संिोधन गररनेछ । पाुँच कठ्ठा भन्दा थोरै जतमन भएकालाई साना 
कृिकको रुपमा िगीकरण गररनेछ । 

 ण)  प्रतिस्पधाित्मक अनदुान प्रणालीलाई आत्मसाथ गररनेछ ।  

 ि)  ठूला कृिकहरुको हकमा मूल्य सङृ्खला षवकासका प्रत्येक अवयवहरुमा 
सहयोग पगु्ने कृयाकलापमा जोड ददईनेछ ।  

 थ) पश ु स्वास््य कायिक्रममा तिशेि जोड ददई स्वस्थ पश ु िथा पशजुन्य 
िस्ि ुउत्पादनमा जोड ददईनेछ ।  

 द) दीिो कृषि उत्पादन प्रणालीमा सहयोग गरी कृिकहरुलाई िािावरण 
अनकुुलन हनुे प्रषवतध अवलम्प्वन गनि प्ररेरि गररनेछ ।   

२.  उत्पाददि िस्िकुो िजारीकरणमा सहयोग पयुािउन ु। 

 क) प्रमखु उत्पादनका साधनहरू जस्िै उन्नि िीउ, मलखाद, तििादी, उन्नि 
पश ुनश्ल, चल्ला, माछा भरुा, पशआुहारा आददको आयाि, उत्पादन िथा 
मौजदुा श्चस्थतिको तनयतमि अनगुमन गरी आपूिी सतुनश्चिििा गररनेछ । 

 ख) कृषि िस्ि ु मूल्य शृ्रङखलाका सिै सहजकिािहरूलाई चलायमान िनाई 
उत्पाददि िस्िकुो िहन सहज िथा प्रभाविारी िनाउने उदे्यश्यका लातग 
नीश्चज-सरकारी-सहकारी साझेदारी अवधारणा अपनाइनेछ ।  

 ग)  प्राङ्गाररक कृषि उन्मखु खेिी प्रणालीमा जोड ददइनेछ । उत्पाददि 
िस्िकुो प्रमाणीकरण िथा िाश्चन्डङ्गमा सहजीकरण गररनेछ । यसका 
लातग प्रदेश िथा संिीय सरकारसुँग समन्वय गररनेछ । 

 ि)  कृषि िजार सूचना प्रणालीको षवकास एिं षवस्िार गररनेछ । सिै कृषि 
जन्य िस्िकुो मूल्य सूची ियार पारी एप्स माफि ि जानकारी ददईनेछ । 
िजार सूचनालाई तडश्चजटाईज गरी स्माटि िजार प्रणालीको अवधारणामा 
षवकास गररनेछ ।  
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 ङ)  कृषि हाट िजारको षवस्िार गररनकुा साथै िजारलाई सषुवधा सम्प्पन्न 
िनाईनेछ । कृषि हाट िजारिाट नगरपातलकाले व्यवसायी माफि ि 
उठाउने करिाट कश्चम्प्िमा २५ प्रतिशि सोही िजार व्यवस्थापनमा 
लगानी गररनेछ ।स्थानीय कृिकहरूलाई सहकारी माफि ि आफूले 
उत्पादन गरेका कृषि सामाग्री तिक्री गनि प्रोत्सहान गररनेछ । शीििर, 
भण्डारण िर जस्िा िजार पूवािधार षवकासमा अनदुानको व्यवस्था 
तमलाइनेछ ।  

 च)  नगर स्िरीय थोक फलफूल, िरकारी, माछा िथा चौपाय िजार साथै 
ठूला कृषि माटिहरू स्थापना गररनेछ । यस िजारको अन्य क्षेत्रीय 
िजारसंग सम्प्िन्ध स्थापनामा तिशेि जोड ददईनेछ ।  

 छ)  िजारमा तिक्री हनुे कृषि जन्य खाद्यान्न, फलफूल, िरकारी, माछा, 
मास,ु अण्डा, च्याउ, मलिाद, िीउ, नश्ल, माछा भरुा, तििादी, पश ु
आहारा लगायिका उत्पाददि िस्ि ु िथा उत्पादन सामाग्रीको गणुस्िर 
तनयमन गररनेछ ।  

 ज)  दाना उद्योगमा स्थानीय कृषि उत्पादन प्रयोग गनि प्रोत्सहान गररनेछ । 
दाना उद्योगी िथा कृषि उत्पादक षकसानिीच सम्प्झौिा गरी षकसानले 
उत्पादन गने िाली लक्ष्य तनधािरण गरी उत्पादनमा प्ररेरि गररनेछ । 
सम्प्भावनाका आधारमा यस्िा कृयाकलापमा कृिकलाई नगरपातलकािाट 
कृिकले िीमा कम्प्पनीमा िझुाउने िीमा शलु्क अनदुान ददईन ेव्यवस्था 
तमलाईनेछ । 

 झ)  सहकारीमा आधाररि कृषि उद्योग स्थापनामा प्राथतमकिा ददइनेछ । 
सहकारी माफि ि गररने िजारीकरण िथा प्रशोधन कायिमा नगरपातलकाले 
अनदुानको व्यवस्था गनेछ ।   

 ञ)  कृषि उद्योगहरुलाई नगरपातलकाले उठाउने करमा तिशेि सहतुलयिको 
नीति अवलम्प्िन गनेछ ।  

 ट)  िीउ, प्राङ्गाररक मलखाद, जैतिक तििादीको उत्पादन िथा षविरण 
कायिलाई प्रभावकारी िनाउन कृिक समूह िथा कृिक सहकारीहरूलाई 
श्चजम्प्मेवार िनाइनेछ । साथै सहकारी िथा समूहमा आधाररि िीउ 
प्रशोधन केन्द्र स्थापना गररनेछ ।  
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 ठ)  िजारमा कृिकले उत्पादन गरेका कृिक उपज पषहचानका लातग 
कृिकहरूलाई पररचयपत्र षविरणको व्यवस्था तमलाईनेछ ।  

 ड)  िजार सञ्जाल स्थापना गरी क्षेत्रीय िथा राषिय िजारमा नगरपातलकाले 
उत्पादन गरेका कृषि जन्य िाली िस्िकुो प्रिधिन िथा तिस्िार   

गररनेछ ।  

 ढ)  िजारमा तिचौतलयाले मात्र िढी फाईदा कमाईरहेको गनुासोलाई 
सम्प्िोधन गनिका लातग कृषि उपज उत्पादन गने कृिकहरुलाई समेि 
िजार व्यवस्थापन िथा संचालन सतमतिमा संलग्न िनाईनेछ र िैज्ञातनक 
मूल्य तनधािरण गनि प्रोत्सहान गररनेछ । अक्सन माकेटको अवधारणामा 
तनश्चिि िालीको मूल्य िोषकनेछ ।  

३.  कृषिमा आधाररि रोजगारीको अवसर िढाउन े 

 क) िरकारी, फलफूल, माछा, च्याउ, पशपुालन, जडीिषुट जस्िा प्राथतमक 
क्षेत्र िथा उद्योग, भण्डारण, प्रशोधन, िजारीकरण जस्िा उत्पादनोपरान्ि 
क्षेत्रमा यवुाको सकृयिा िढाउनका लातग यवुा लश्चक्षि कायिक्रम संचालन 
गररनेछ ।  

 ख) षकसान मैत्री आधतुनक प्रषवतध प्रयोगमा तिशेि प्राथतमकिा ददइनेछ र 
जनशश्चक्तलाई यस पेशामा षटकाई राख्न तिशेि खालका कायिक्रमहरू 
संचालन गररनेछ । 

 ग) भतूमहीन कृिकको अतधकारलाई सतुनश्चिििा प्रदान गनि करार खेिीको 
अवधारणा ल्याइनेछ । भतूमहीन कृिकले करार खेिी माफि ि कृषि 
गरेवापि जग्गाधतनलाई तिनुिपने रकम नगरपातलकािाट अनदुान सहयोग 
हनुे नीति अवलम्प्वन गररनेछ ।  

 ि) कृषि व्यवसाय िातलम िथा नषवनिम प्रतितध प्रसारको माध्यमिाट 
कृिकको क्षमिा षवकास गरी स्वरोजगार प्रदान गररनेछ । िैदेश्चशक 
रोजगारीिाट फकेका यवुालाई लश्चक्षि गरी िातलमको व्यवस्था 
तमलाइनेछ । यस्िा यवुालाई िातलम पिाि कृषि कृयाकलाप गनि प्ररेरि 
समेि गररनेछ । 

 ङ) आयािीि िस्िकुो प्रयोगलाई तनरूत्साषहि गररनेछ र चाडपविमा िढी 
प्रयोग हनुे कृषि िस्िकुो मागलाई नगरतभत्रकै उत्पादनिाट परुा    

गररनेछ ।  
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 च)  नगर कृिक सञ्जाल गठन गरी नगरको कृषिका अवसर िथा चनुौिी िारे 
छलफल गदै रोजगारीका क्षेत्रहरु पषहचान गररनेछ । यस संजालले 
नीतिगि सझुाव िथा अनगुमन कायिमा तिब्रिा ददनेछ । 

 छ) कृषि पयिटनको षवकास िथा प्रिधिन गनि एक िर एक सनु्दर िगैंचा 
स्थापना गरी तिशेि सासं्कृतिक पषहचान झश्चल्कने समदुायमा िरिास 
कायिक्रम संचालन गररनेछ । 

 ज) कृषि िन प्रणालीको तसिान्िलाई अंगीकार गदै िन िथा िाुँसे 
मैदानहरूमा संभाषवि कृषि िाली/ िस्िकुो  माध्यमिाट थप रोजगारी 
शृ्रजना गररनेछ । 

4. प्राकृतिक श्रोि, वािावरण, मानि िथा षवकाससुँगको सम्प्िन्ध ददगो िथा 
समुधरु राख्न े 

 क) स्थानीय सम्प्भावना, िलुनात्मक लाभ, जलवाय ु अनकुुलन लगायिका 
आधारमा िाली िथा िस्िकुो छनौट गररनकुो साथै आयातिि अनशंुशीि 
िीज/नश्ललाई तनयमन गररनेछ । 

 ख) िन, वािावरण िथा मानव जािीको स्वास््यलाई खलल पाने खालका 
िस्ि ु (जस्िै हानीकारक प्रतििश्चन्धि तििादी, यन्त्र उपकरण, नश्ल, 
झारपाि आदद) को प्रयोगलाई नगरतभत्र पूणिरुपमा तनिेध गररनेछ । 

 ग)  स्थानीय रैथाने कृषि िालीहरुको संरक्षण, षवस्िार िथा प्रतितध षवकास 
साथै स्िरोन्निी गररनेछ । 

 ि)  कृषि उत्पादनका ठूला पररयोजना (जस्िै कृषि फमि, उद्योग, प्रशोधन, 
भण्डार गृह तनमािण, माछा पोखरी, चौपाया, पश्चन्छ पालन) संचालन पूवि 
वािावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन अतनवायि गररनेछ ।  

 ङ) स्थानीय कच्चा पदाथि प्रयोग गरी स्थापना गरीने प्राङ्गाररक मल 
कारखानालाई तिशेि प्रोत्साहन गररने नीति अवलम्प्िन गररनेछ ।  

 च) हररयाली प्रवधिन कायिमा प्रयोग हनुे तिरूवा िथा िनस्पति िहउुपयोगी 
खालका हनुेछन ्।   

 छ) नगरको फोहोर मैलालाई िगीकरण गरर गल्ने, कुषहने र सड्न े
फोहोरलाई मलमा रूपान्िरण गरी िर िगैंचा, कौंसी िथा करेसािारीमा 
प्रयोग गनि प्रोत्साहन गररनेछ ।  
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५. क्षते्रीय िथा राषिय स्िरमा तिशेि कृषि उत्पादन क्षते्रको रूपमा 
नगरपातलकाको पषहचान गराउन े। 

 क) सम्प्भावनाको आधारमा नगरपातलका क्षेत्रतभत्र कृषि िस्िकुो तिशेि 
पषहचान सषहिको उत्पादन क्षते्र िोिणा गररनेछ । यस क्षेत्रमा कृषि 
िथा तसंचाईका पूवािधारहरूमा क्षेत्रीय, राषिय िथा अन्िरािषिय लगानी 
आकषििि गररनेछ ।  

 ख)  राषिय स्िरको मल कारखाना, प्रशोधन केन्द्र, दाना उद्योग, श्रोि केन्द्र 
आददको संभाव्यिा अध्ययन गरर यस नगरपातलका क्षेत्रतभत्र उक्त 
प्रकृतिका कृषि जन्य उद्योगको हवको रूपमा षवकास िथा षवस्िार 
गररनेछ । 
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