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राष्ट्रिय कफी नीति 2060
कफी उत्पादन, प्रशोधन एवं व्यापाररक कारोवारमा तनजी िथा सहकारी क्षेत्र समेिको सहभातििा बृष्ट्रि
िरी दे शमा उपलब्ध सं भावनाहरुको ददिो र व्यवस्थथि उपयोि िरी आय आजजन रोजिारीको अवसर
बृष्ट्रि एवं बैदेस्शक मुद्रा आजजन िने भरपदो श्रोिको रुपमा कफी ष्ट्रवकास िनज िराउन श्री ५को सरकारले
राष्ट्रिय कफी नीति, 2060 थवीकृि िरी लािू िरे को छ ।

1.

पररभाषा
ष्ट्रवषय वा प्रसं िले अको अथज नलािेमा यस नीतिमा,
1.1

“कफी कृषक” भन्नाले प्रचतलि कानूनले िोकेको जग्िाको हदबन्दी तभत्र रहे र कफी खेिी
िने कृषकलाई जनाउँछ ।

1.2

“व्यवसाष्ट्रयक कफी कृषक” भन्नाले प्रचतलि कानून बमोस्जम जग्िा हदबन्दी छु टको
सूष्ट्रवधा तलई कफी खेिी िने कृषकलाई जनाउँछ ।

1.3

“सहकारी कफी खेिी” भन्नाले प्रचतलि सहकारी ऐन अन्ििजि िठन भई समूहिि रुपमा
आव४ भएर कफी खेिी िनेलाई जनाउँछ ।

1.4

“कफी उद्योि” भन्नाले कफी खेिी िने वा कफी प्रशोधन िने कारखाना सं चालन िनजका
लाति प्रचतलि कानून बमोस्जम दिाज िररएको उद्योिलाई सम्झनू पदजछ ।

1.5

“कफी प्रशोधन कारखाना” भन्नाले कफी प्रशोधनका लाति चाष्ट्रहने उपकरणहरु र
मेस्शनरीहरु जथिै पल्पर, हलर, रोष्टर आदद जडान भएको सं रचनालाई जनाउं छ ।

1.6

“कफी तनयाजि किाज” भन्नाले नेपालमा उत्पाददि कफी अन्य मूलूकमा तनयाजि िने व्यस्ि वा
सं थथालाई जनाउँछ ।

1.7

“कफी आयाि किाज” भन्नाले ष्ट्रवदे शमा उत्पाददि कफी पैठारी िरी ष्ट्रवक्री ष्ट्रविरण िने व्यस्ि
वा सं थथालाई जनाउँछ ।

1.8

“कफी

प्याकर” भन्नाले थवदे शमा उत्पाददि दाना कफी (cherry coffee) रोष्ट्रष्टङ्ग,

प्याकेस्जङ्ग, ले वतलङ्ग िरी वा ियारी कफी प्याष्ट्रकङ्ग िरी ष्ट्रवक्री िने व्यस्ि वा सं थथालाई
जनाउँछ ।
1.9
1.10

“बोडज” भन्नाले राष्ट्रिय स्चया िथा कफी ष्ट्रवकास वोडजलाई जनाउँछ ।
“कफी व्यवसाय” भन्नाले व्यवसाष्ट्रयक रुपमा कफी खेिी, प्रशोधन, आयाि, तनयाजि एवं
ष्ट्रवक्री ष्ट्रविरण िने कायजलाई जनाउँछ ।
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1.11 “बैंक” भन्नाले कफी व्यवसायमा लिानी िने कृष्ट्रष ष्ट्रवकास बैंक लिायि प्रचतलि कानून
बमोस्जम बैष्ट्रकङ्ग कारोवार िनज अनूमति प्राप्त ष्ट्रवत्तीय सं थथालाई जनाउँछ ।

2.

3.

उदे श्य
2.1

कफीको आयाि प्रतिथथापन िरी तनयाजि प्रबिजन िने ।

2.2

आय र रोजिारीका अवसरहरु श्रृजना िरी िररवी तनवारणमा सहयोि पूयाजउने ।

2.3

कफी खेिी ष्ट्रवथिार िरी वािावरण सं रक्षणमा सहयोि पूयाजउने ।

2.4

कफी व्यवसायलाई ददिो र आकषजक बनाउने ।

नीति िथा कायज नीतिहरुुः
3.1

उत्पादन िथा प्रशोधन
3.1.1 कफीको उत्पादन र प्रशोधनमा आधू तनक प्रष्ट्रवतधहरुको ष्ट्रवकास िथा जैष्ट्रवक कफी
खेिी प्रबिजन िनज नीस्ज/सहकारी क्षेत्रको समेि सहभातििामा आवश्यकिा
अनूसार कफी अनूसन्धान केन्द्र िथा उपकेन्द्रहरुको थथापना िनूक
ज ा साथै
भइरहे को कफी ष्ट्रवकास केन्द्रलाई सूधार िररनेछ ।
3.1.2 कफी खेिीको लाति प्रयोि भएको जग्िाको हदबन्दीमा प्रचतलि तनयमानूसार छु ट
ददईने छ ।
3.1.3 व्यवसायीक कफी खेिी भएका क्षेत्रहरुमा सडक, तसं चाई ष्ट्रवजूली, सं चार जथिा
ँ तमकिा ददइने छ ।
आधारभूि भौतिक ष्ट्रवकासका सं रचनाहरुको ष्ट्रवकास िनज प्रथ
यसरी ददइने प्राथतमकिा उि क्षेत्रमा बसोवास िने अतधकांश कृषकहरुको मूख्य
व्यवसाय कफी खेिी भएको हू नू पनेछ ।
3.1.4 कफी प्रशोधन उद्योिको लािी आवश्यक मेस्शनरी औजार आयाि िदाज कृष्ट्रषजन्य
उद्योिहरुले पाए सरहको सूष्ट्रवधा पाउने छ ।
3.1.5 कफी उत्पादन एवं प्रशोधनको लाति आवश्यक दक्ष जनशस्िको ष्ट्रवकास िररने
छ।
3.1.6 तनयाजि हुने कफीमा आकषजक राष्ट्रिय प्रिीक स्चन्ह (logo) रास्खने व्यवथथा िररने
छ।
3.1.7 कफी प्रशोधनका लाति उपयू ि मेस्शनरी औजार मूलूकमै उत्पादन िनज प्रोत्साहन
िररनेछ ।
3.1.8 यस नीति अन्ििजि उपलब्ध िररएका सूष्ट्रवधा सहू तलयि लक्ष्य बमोस्जम उपयोि
िनज नसकेमा त्यथिा सूष्ट्रवधा सहू तलयिबाट वस्िि िनज सष्ट्रकनेछ ।
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3.1.9 व्यवसाष्ट्रयक कफी खेिी िने, कफी आयाि तनयाजि िथा थथानीय िहमा तबक्री
ष्ट्रविरण िने र कफी प्रशोधन िने कारखानाले वोडजको पूव ज थवीकृति
तलई वोडजमा सुस्चकृि िनुज पनेछ ।
3.1.10 व्यवसायी कफी खेिीको लाति नीस्ज वा सरकारी जग्िा तलजमा
ददने व्यवथथा िररने छ ।
3.2

बजार िथा व्यापार प्रबिजन
3.2.1 कफी

तनयाजि

प्रबिजनको

लाति ष्ट्रवदे श स्थथि तनयोिहरुसं ि समन्वय िरी

ष्ट्रवदे शमा प्रचारात्मक कायजक्रमहरु सं चालन िररनेछ ।
3.2.2 तनयाजि हू ने दाना कफीमा एक पटकमा अतधकिम 30,000 (तिस हजार)
अमेररकी डलर मुल्य सम्मको पररमाण तनयाजि िदाज ष्ट्रवना एल.सी पठाउन
सष्ट्रकने छ ।
3.2.3 कफीको आन्िररक माि पूतिजका लाति नेपालमा उत्पाददि कफीलाई नै
प्राथतमकिा ददई आयाि प्रतिथथापनिफज ध्यान ददईने छ ।
3.2.4 नेपालमा जैष्ट्रवक (organic) कफी उत्पादनको महत्व बारे का प्रचार प्रसारमा
ष्ट्रवशेष ध्यान ददई प्रवधजनात्मक कायजक्रमहरु सं चालन िररने छ ।
3.2.5 थवदे शमा उत्पाददि कफी तनयाजि िदाज र ष्ट्रवदे शबाट कफी आयाि िदाज वोडजको पुव ज
थवीकृति तलनूपने छ ।
3.3

संथथािि व्यवथथाुः
3.3.1 कफी सम्बन्धी राष्ट्रिय अन्र्िराष्ट्रिय सेतमनार, मेला, प्रदशजनीहरुमा व्यवसाष्ट्रयक
रुपमा कफी खेिीमा सं लग्न कृषक, उद्योिपति िथा कमजचारीहरुलाई सहभािी
िराउन प्रोत्साष्ट्रहि िररनेछ ।
3.3.2 वोडजले नीस्ज क्षेत्र लिायि थवदे शी एवं ष्ट्रवदे शी सं घसं थथाहरुसं ि समन्वय
राखी कफी अनूसन्धानको साथै प्रष्ट्रवतध ष्ट्रवकासमा जोड ददनेछ ।
3.3.3 कफीको िूणथिर कायम िनज उपयू ि प्रयोिशालाको ष्ट्रवकास िररनेछ ।
3.3.4 वोडजले कफीको व्यवसाय प्रबिजनका लाति आवश्यक सूष्ट्रवधाहरु उपलब्ध
िराउनको लाति सम्बस्न्धि तनकायमा तसफारीश िररने छ ।
3.3.5 कफी

ष्ट्रवकासको लाति अध्ययन भ्रमण, िातलम िथा उच्च स्शक्षाको व्यवथथा

िररनेछ ।
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3.3.6 कफीको क्षेत्रफल, उत्पादन, तनयाजि आयाि, तबक्री, प्रशोधन आददको िथयांड्ढ
सं कलन एवं ष्ट्रवश्लेषण िरी केन्द्रीय थिरमा सुचना प्रणालीको ष्ट्रवकास िररनेछ ।
3.3.7 कफी

व्यवसायीहरुलाई सं थथािि रुपमा बजारीकरण, कफी ष्ट्रवकास योजना,

नीति तनमाजण एवं कफीको बजार व्यवथथापनमा सहभािी िराईनेछ ।
3.3.8 वोडजले कफी व्यवसायीहरुको सूपरीवेक्षण, अनूिमन र मूल्याड्ढन िरी उत्कृष्ट
व्यवसायीलाई पूरथकृि िनेछ ।
3.3.9 कफी बजार प्रतिथपधी नभएसम्म कफी मुल्य तनधाजरण सतमतिमा कफी
कृषक/सहकारी र व्यवसायीको िफजबाट सं थथािि प्रतितनतधत्व हुनेछ ।
3.3.10थवदे शी िथा ष्ट्रवदे शी व्यस्ि, सहकारी वा सं थथाको सं यूि लिानीमा
व्यवसाष्ट्रयक कफी खेिी एवं प्रशोधन कारखाना थथापना िनज सष्ट्रकनेछ ।

4.

कफी ष्ट्रवकास कोष
4.1

राष्ट्रिय कफी ष्ट्रवकास कोष थथापना िररने छ ।

4.2

उि कोषमा दे हाय बमोस्जमको रकम जम्मा हुनेछ ।
4.2.1 राष्ट्रिय, अन्िराष्ट्रिय सं घ सं थथा एवम् अन्य श्रोिबाट कफीको ष्ट्रवकास िथा
अनूसन्धानको लाति प्राप्त रकम ।
4.2.2 तलजबाट प्राप्त रकम ।
4.2.3 श्री ५ को सरकारबाट कफी ष्ट्रवकासको लाति प्राप्त रकम ।
4.2.4 वोडजले परामशज ददए वापि प्राप्त हुने सेवा शुल्क ।

4.3

उि कोष वोडजबाट थवीकृि तनदे स्शका बमोस्जम सं चालन हुनेछ ।
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