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राष्ट्रिय चिया नीति २०5७
चियाको उत्पादन, प्रशोधन एवं व्यापारीक कारोवारमा तनजीक्षेत्रको सहभातििा अतभबृष्ट्रििरी दे शमा
उपलब्ध सं भावनाको ददिो र व्यवचथिि उपयोििारा आय आजज न ििा रोजिारीको अवसरमा बृष्ट्रि एवं
बैदेचशक मूद्रा आजजन िने भरपदो श्रोिको रुपमा चियाको ष्ट्रवकास िनज राष्ट्रिय चिया ििा कफी तबकास
बोर्ज ऐन, 2049 मा अन्ितनजष्ट्रहि भावना अनूरुप श्री 5 को सरकारले राष्ट्रिय चिया नीति 2057 थवीकृि
िरी लािू िरे को छ ।
1.

पररभाषााः
तबषय वा प्रसं िले अको अिज नलािेमा यस नीतिमा
1.01 "साना ष्ट्रकसान" भन्नाले पहार्मा हदबन्दी छु टको सुतबधा तलई बढीमा 350
रोपनी र िराईमा 25 ष्ट्रविाहा सम्म तनजी जमीनमा चिया खेिी िने कृषकलाई
जनाउं दछ ।
1.02 "चिया कृषक" भन्नाले हदवन्दी छु टको सुष्ट्रवधा तलई उद्योि दिाज िराई चिया खेिी िने
लाई जनाउं दछ ।
1.03 "सहकारी चिया खेिी" भन्नाले सहकारी ऐन अन्ििज ि िठन भै समूहिि रुपमा चिया खेिी
िरे कोलाई जनाउं दछ ।
1.04 "चिया उद्योि" भन्नाले उद्योि दिाज िरी हदबन्दी छु टको सुष्ट्रवधामा चिया खेिी िरे को र
आफ्नै प्रशोधन कारखाना भएकोलाई जनाउं दछ ।
1.05 "चिया प्रशोधन कारखाना" भन्नाले चियाको हररयो पािलाई प्रशोधन िने उद्योि वा
कारखानालाई जनाउं दछ ।
ु हरुमा तनकासी
1.06 "चिया तनयाजि" भन्नाले नेपालमा उत्पादीि चिया भारि लिायि अन्य मुलक
िनेलाई जनाउं दछ ।
ु बाट चिया पैठारी िरी ष्ट्रवक्री ष्ट्रविरण
1.07 "आयाि किाज" भन्नाले भारि लिायि अन्य मुलक
िनेलाई जनाउं दछ ।
1.08 "प्याष्ट्रकङ" भन्नाले ष्ट्रवतभन्न ग्रेर्को ियारी चिया उपभोक्ताहरुको िाहना अनूसार ब्लेन्र्ीङ
िरी ग्राहकविजका आवश्यकिा अनुसार प्याष्ट्रकङ्ग िरे र आफ्नो ट्रेर्माकजछाप लिाई ष्ट्रवक्री
िने व्यवसायलाई जनाउदछ ।
1.09 "चिया प्याष्ट्रकङ्ग उद्योि" भन्नाले चिया प्याष्ट्रकङ्ग िरी ष्ट्रवक्री ष्ट्रविरण िने उद्योिलाई
जनाउं दछ ।
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1.10 "चिया व्यवसायी" भन्नाले चियाको खेिी प्रशोधन, आयाि तनयाजि, चिया प्याष्ट्रकङ्ग र बजार
व्यवथिा िने कायजलाई जनाउं दछ ।
1.11 "ग्रेस ष्ट्रपररयर्" भन्नाले चिया खेिीका लाति ऋण प्रवाह िररएको तमति दे चख सांवा रकमको
ु ानी िने अवतधलाई जनाउं दछ ।
पष्ट्रहलो ष्ट्रकथिा भक्त
1.12 "वोर्ज" भन्नाले राष्ट्रिय चिया ििा कफी ष्ट्रवकास वोर्जलाई जनाउं दछ ।
1.13 "सेस" भन्नाले चिया प्रशोधन िदाज, तनयाजि िदाज र आयाि िदाज लाग्ने सेवा शुल्क लाई
जनाउं दछ ।
1.14 "बैंक" भन्नाले चिया व्यवसायमा लिानी िने कृष्ट्रष तबकास बैंक लिायिका बैंकहरु र
ष्ट्रवत्तीय सं थिालाई जनाउदछ ।
२.

उदे श्यहरुाः
2.1

चिया खेिीमा तनजीक्षेत्रको सहभातििामा बृष्ट्रि िरी

चियाको उत्पादनमा िुणात्मक एवं

पररमाणात्मक बृष्ट्रि हातसल िने ।
2.2

चिया व्यवसायी र कृषकहरुलाई प्रोत्साष्ट्रहि िने ।

2.3

आय आजज न र रोजिारीका अवसरहरु बढाई िररवी तनवारणमा सहयोि पुयाजउने ।

2.4

चियाको वजार प्रविजन िने ।

2.5

चिया व्यवसायलाई ददिो र आकषजक बनाउने ।

2.6

चिया खेिी ष्ट्रवथिार िरी वािावरण सं रक्षणमा सहयोि पुयाजउने ।

2.7

चिया तबकासको लाति सं थिािि तबकासको प्रविजन िदै जाने ।

2.8

आन्िररक मािको आपूतिज िरी चिया तनयाजििारा

ष्ट्रवदे शी

मूद्रा आजजनका अवसरहरु

बढाउदै जाने ।
2.9

चिया व्यवसायको लाति आवथयक अध्ययन, अनुसन्धान, प्रष्ट्रवतधको ष्ट्रवकास र जनशचक्त
तबकासमा जोर् ददने ।

3.

लक्ष्यहरुाः
3.1 चिया खेिीले ढाकेको क्षेत्रफल आिामी 5 बषजमा 40875 हेक्टर पुयाजउने।
3.2 कूल चियाको उत्पादन आिामी 10 बषजमा 46111000 के.जी पुयाजउने ।
3.3

शू रुको

5 बषजको अवतधमा िप

79310 जना नेपालीलाई रोजिारीका अवसरहरु

उपलब्ध िराउने ।
3.4 अिोर्क्स चियाको उत्पादन कूल उत्पादनको 65 प्रतिशि सम्म पुयाजउने ।
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4.

नीति ििा कायज नीतिहरुाः
4.1

उत्पादन ििा प्रशोधनाः
4.1.1 चिया खेिी ििा प्रशोधन कायजको लाति बैंकले प्राितमकिा प्राप्त कजाज क्षेत्र सरहको
न्युनिम व्याजदरमा ऋण प्रवाह िने छन् ।
4.1.2 चिया खेिीको लािी उद्योि दिाज भएपतछ कूल पररयोजना लाििको 80 प्रतिशि
सम्म बैकले ऋण प्रवाह िने छन् ।
4.1.3 चिया खेिीको लािी प्रवाह िरीएको ऋण पहार्मा अिोर्क्स ििा हररयो
चियालाई ७ बषज र िराईमा सी.टी.सी. चियालाई 5 बषज सम्म ग्रेस ष्ट्रपरीयर् ददइने
छ।
4.1.4 ऋणको व्याजलाई ग्रेस ष्ट्रपररयर्मा पूंजीकरण िररने छै न ।
4.1.5 ग्रेस ष्ट्रपररयर्को अवतधभर आयकर लाग्ने छै न ।
4.1.6 चिया खेिीमा लिानी भएको सम्पुण ज ऋण ग्रेस ष्ट्रपररयर् समाप्त भएको तमतिले १0
वषज मा सांवा ििा व्याज समेि तिरी सक्नु पनेछ ।
4.1.7 चिया खेिीको लािी जग्िा खररद िदाज लाग्ने रचजिे शन दथिूरमा 75 प्रतिशि
छु ट हुनेछ ।
4.1.8 चिया खेिी िररएको जग्िामा मालपोि छु टका लाति वोर्जले तसफारीस िनेछ ।
ु ं रक्षण मन्त्रालय, भतु म सूधार ििा व्यवथिा मन्त्रालय, कृष्ट्रष ििा
4.1.9 वन ििा भस
ु टोली बनाई
सहकारी मन्त्रालय र राष्ट्रिय चिया ििा कफी ष्ट्रवकास वोर्जको सं यक्त
सो टोलीले व्यवसाष्ट्रयक रुपले चिया खेिी हुने चजल्लाहरुमा चिया खेिी योग्य
सरकारी जग्िा यकीन िरी बोर्ज माफजि श्री 5 को सरकारमा सुझाव पेश िने
छ । सो सुझाबको आधारमा त्यथिा जग्िाहरु चिया खेिीको लाति 50 वषज
सम्मको लािी तलजमा उपलव्ध हुन सक्नेछ ।
4.1.10 तलज बापि प्राप्त रकम दे हाय बमोचजमको कोषमा जम्मा हुनेछ ।
(क) 50 प्रतिशि श्री 5 को सरकारको राजथवमा ।
(ख) 50 प्रतिशि चिया तबकास कोषमा ।
4.1.11 चिया खेिीमा तसिाई िनज को लाति अन्य बालीलाई ददए सरहको पूंजीिि अनुदान
ददने र तसं िाईको आयाि िररने पाइप, उपकरणहरु आयि िदाज कृष्ट्रष उपकरणहरु
सरहको मात्र भन्सार महशुल लाग्नेछ ।
4.1.12 चिया प्रशोधन उद्योिलाई आवश्यक पने मेतसनरीहरु आयाि िदाज कृष्ट्रष
उपकरणहरु सरह मात्र भन्सार महशुल लाग्नेछ ।
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4.1.13 व्यवसायीक रुपमा चिया खेिी भएका क्षेत्रहरुमा सर्क, तसं िाई, ष्ट्रवजूली, सं िार
चशक्षा ििा थवाथ्य जथिा पुवाजधार ष्ट्रवकास िनज श्री 5 को सरकारले प्राितमकिा
ददनेछ ।
4.1.14 चिया उद्योि सं िालन िदाज िाष्ट्रहने ईन्धनको आपुतिज थिातनय आपूतिजमा असर
नपनेिरी आवतधक पररमाण िोष्ट्रक उद्योमीहरुलाई सोझै सम्बचन्धि बन आपूतिज
सतमतिबाट उपलब्ध हुने व्यवथिा िने ििा चिया खेिी तभत्र लिाइएका रुख
आफैले प्रयोि िनज सष्ट्रकनेछ ।
4.1.15 चिया व्यवसायको लाति िाष्ट्रहने रासायतनक मल, ष्ट्रकटनाशक, झारनाशक र
ु बाट आयाि िनज
रोिनाशक औषधी ििा कृष्ट्रष सामाग्री आदद अन्य मुलक
ददईनेछ ।
4.1.16 चिया व्यवसायीहरुबाट प्रांप्त हू ने सेस, श्री 5 को सरकारबाट तबकासको लािी
प्राप्त हुने अनुदान, तलजबाट प्राप्त हुने रकम, अन्िराष्ट्रिय िैरसरकारी दािृ
सं थिाहरुबाट प्राप्त हुने सहयोि ििा वैदेचशक सहयोि अनुदान आदद रकमबाट
चिया ष्ट्रवकास कोष थिापना िरीनेछ र सो कोष तनजी क्षेत्रको सहभािीिामा
चियाको ष्ट्रवकास ििा ष्ट्रवथिारमा उपयोि िरीनेछ ।
4.1.17 िक्लाबन्दीलाई प्रोत्साष्ट्रहि िनज दे हायका कायजहरुलाई प्राितमकिा ददईनेछ ।
4.1.17.1

चिया खेिीको लाति जग्िा खररद िनज सरल व्याजदरमा ऋणको
व्यवथिा िररनेछ ।

4.1.17.2

चिया खेिी िारा िाक्लाबन्दी ष्ट्रवथिार िने कायजलाई कानूनी
रुपमा प्रोत्साहन िररनेछ ।

4.1.18 सम्भाव्यिा अध्ययनको आधारमा कम्िीमा 3000 रोपनी क्षेत्रफलमा चिया
खेिी हुने ठाउं लाई चिया क्षेत्र घोषणा िरर ति ठाउं मा ष्ट्रवद्युि, सं िार सेवा र कृष्ट्रष
सर्क जथिा पूवाजधार ष्ट्रवकास िनज प्राितमकिा ददइनेछ ।
4.1.19

चिया बजारको सम्भाव्यिा अध्ययन िरर त्यसबाट प्राप्त हुने सूिनाहरु चिया
व्यसायीहरुलाई उपलब्ध िराईनेछ ।

4.2

बजार ििा व्यापार प्रविजनाः
4.2.1 चियालाई अन्िराष्ट्रिय बजार प्रणालीमा प्रवेश िराउन तनजी क्षेत्रको सहभािीिामा
तललाम प्रणालीको ष्ट्रवकास िररनेछ । यसका लािी आवश्यक पुवाजधार ष्ट्रवकाश
िररनेछ ।
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4.2.2 कृष्ट्रष ििा सहकारी मन्त्रालयको योजना महाशाखा (कृष्ट्रष व्यवसाय प्रविजन
इकाई), कृष्ट्रष उद्यम केन्द्र (नेपाल उद्योि वाचणज्य महासं घ), व्यापार प्रविजन
केन्द्र, शाही नेपाली राजदुिावास ििा वैदेचशक तनयोिहरुसं ि समन्वय िरी चिया
तनयाजि अतभवृष्ट्रि कायज पररिालन िरीनेछ । पयजटन मन्त्रालय अन्ििजिबाट
प्रकाचशि िररने अन्िराष्ट्रियथिरको पोष्टर, पम्ल्पेट ििा बुकले टहरुमा चियाको
उत्पादन, पररमाण, िुणथिर र उत्पादन क्षेत्र आददको चिनारी समावेश
िररनेछ ।
4.2.3 चिया तनयाजिका लािी आयाि िररने प्याष्ट्रकङ मेटेररयलमा कृष्ट्रष सामाग्री सरह
न्यूनिम भं सार महसुल लाग्नेछ ।
4.2.4 चिया तनयाजि िदाज एक पटकमा एक कन्टे नर बराबरको पररमाण मात्र तनयाजि
िनुज परे मा ष्ट्रवना प्रिीि पत्र (एल.सी) पठाउन सष्ट्रकने व्यवथिा िररनेछ ।
ु मा तनयाजि िरे सरह सुष्ट्रवधा ददइनेछ।
4.2.5 भारिमा चिया तनयाजि िदाज पतन अन्य मुलक
4.2.6 थवदे शी चियाको ब्राण्र्हरु तबकसीि ििा थिाष्ट्रपि िदै लान प्याष्ट्रकङ्ग उद्योिलाइज
समुयोचिि सुधार िनज प्रोत्साष्ट्रहि िररदै लतिनेछ ।
4.2.7 खुला चिया भन्दा मूल्य अतभबृष्ट्रि भएको प्याकेट चियालाई तबक्री ष्ट्रविरण ििा
तनयाजि िनज प्रोत्साष्ट्रहि िररनेछ ।
4.2.8 साना र सहकारी चिया ब्यवसायीहरुलाई ब्यापार मेला, ब्यापार प्रदशजनी,
कायाजशाला िोष्ठी, आददमा चिया तबकास कोषबाट खिज ब्योहोने िरी भाि तलन
प्रोत्साष्ट्रहि िररनेछ ।
4.3

संथिािि व्यवथिााः
यस नीतिको प्रभावकारी कायाजन्वयनको लाति बोर्जले दे हायका कायजहरु िनेछाः
4.3.1 चिया खेिी सं बन्धी आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान िरी प्राष्ट्रवतधक परामशज एवं
सहयोि प्रदान िनज

र चियाको उन्नि ष्ट्रवरुवा ष्ट्रवदे शबाट ल्याई सं ख्यात्मक

बृष्ट्रििरी ष्ट्रवक्री ष्ट्रविरणको व्यवथिा िने ।
4.3.2 साना ष्ट्रकसानलाई चियाको कष्ट्रटङ्ग ढु वानी िनज ढु वानी अनुदान ददने ।
4.3.3 साना ष्ट्रकसान ििा सहकारी चिया खेिीलाई प्राष्ट्रवतधक सेवा सुष्ट्रवधा तनशुल्क रुपमा
उपलब्ध िराउने ।
4.3.4 चिया व्यवसाय सं िालन िनज रचजिे शन दथिुर, जग्िाको हदवन्दी, मालपोि
आददमा छु टको सुष्ट्रवधा प्रदान िनज , मेशीनरी, तसं िाई सामाग्री, प्याष्ट्रकङ्ग मेटेररयल,
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उपकरण सं रिना आयाि िदाज सो मा लाग्ने भन्सार सुष्ट्रवधा, उपलब्ध िराउन एवं
प्रिीिपत्र सुष्ट्रवधा र राष्ट्रिय प्रिीक चिन्ह राचखने कायजका लािी थिलिि तनरीक्षण
िरी सम्बन्धीि तनकायमा तसफारीस िने ।
4.3.5 चिया व्यवसायको लाति आवश्यक पने ऋण, कीटनाशक औषधी, रासायतनक
मल, कृष्ट्रष सामाग्री र ईन्धन आदीको तसफारीस िने ।
4.3.6दे शमा भएका चिया व्यवसायीहरुको व्यवसाय दिाज सम्बन्धी जानकारी राख्ने ।
4.3.7 चिया व्यवसायको तनयतमि तनरीक्षण ििा अनुिमन िरी सो अनुरुप कायज नभएमा
उपरोक्त अनुसार ददईएको सुष्ट्रवधाबाट बचन्िि िने ।
4.3.8 चिया व्यवसायलाई प्रोत्साहन िनज उत्कृष्ट उत्पादक, प्रशोधनकिाज, चिया प्याष्ट्रकङ्ग
उद्योि ििा तनयाजिकिाजलाई वाष्ट्रषक
ज रुपमा पुरथकार ििा कदरपत्र प्रदान िने
व्यवथिा िने ।
4.3.9 चिया व्यवसायको समुचिि ष्ट्रवकासको लाति सूिना मुलक सामाग्री उपलब्ध
िराउन चियाको क्षेत्रफल, उत्पादन ष्ट्रववरण, तललाम पररमाण, उत्पादक,
प्रशोधक, तनकासी किाज, आयाि किाज र अनूसन्धानकिाज आदीको अद्यावतधक
अतभलेख राख्ने र आवतधकरुपमा श्री 5 को सरकार र सम्बन्ध पक्षलाई उपलव्ध
िराउने ।
4.3.10श्री 5 को सरकारको थवीकृति तलई चिया सम्बन्धी अन्िराष्ट्रिय सं घ, सं थिासं ि
सम्बन्ध थिाष्ट्रपि िने, सन्धी सम्झौिा िने ििा अन्य सहकायजहरु िने ।
4.3.11चिया व्यवसायको तनरन्िर ष्ट्रवकासको लाति तनजी क्षेत्रको समेि सहभािीिाबाट
बोर्जलाई एक थवायत्त सं थिाको रुपमा ष्ट्रवकास िने । वोर्जले चिया उत्पादन,
प्रशोधन, जग्िा तलजमा ददने, ष्ट्रवतभन्न तसफारीस ििा परामशज ददने र यी कायज
प्रदान िरे वापि श्री 5 को सरकारको थवीकृति तलई वोर्जले शुल्क तलने ।
4.3.12चिया सम्बन्धी अध्ययन, अनुसंन्धान, बजार ष्ट्रवकास आददको राष्ट्रिय ििा
अन्िराष्ट्रियथिरका सूिनाहरु सं कलन, सम्प्रेषण िरर चिया ब्यवसाष्ट्रयहरुलाई
उपलब्ध िराउने कायज िने ।
4.3.13चिया सं ि सम्बि सबै तनकायहरुले तनयतमि रुपमा ि्याड्ढ ििा अन्य सम्बचन्धि
सूिनाहरु उपलब्ध िराउन पने ब्यवथिा तमलाउने र त्यसको ब्यवसाष्ट्रयक
दुरुपयोि हुन नददने व्यवथिा िने । यसरी प्राप्त सूिनाहरुलाई नीति तनमाजण,
अनुसन्धान, तबश्लेषण र बजार प्रबधजनमा उपयोि िने ।
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4.3.14ष्ट्रवश्व ष्ट्रवद्यालय र त्िबमभ क्अजययष्ट्रक सं ि आबि भई जनशचक्त ष्ट्रवकास र
अध्ययन अनुसन्धान िराउने कायज िने ।
4.3.15तनयाजि प्रबिजन कोष सं ि समन्वय राचख कायज िने ।
4.3.16चिया ष्ट्रवकास कोषको सञ्चालनमा कोषमा बढीमा लिानी िनेहरुको बाहू ल्यिा
कायम िने ।
4.3.17 यस तनिीमा उल्ले चखि व्यवथिाहरुको प्रभावकारी कायाजन्वयन िनजको लाति
समय समयमा आवश्यक सुझाबहरु श्री 5 को सरकारमा पेश िने ।
4.4

जनशचक्त ष्ट्रवकासाः
4.4.1 नेपाल कृष्ट्रष अनुसन्धान पररषद, अन्िराष्ट्रिय सहयोि ििा नीचज क्षेत्रको
सहभािीिामा चिया अनुसन्धान ििा िातलम केन्द्रको थिापना िररनेछ ।
4.4.2 साना ष्ट्रकसान, चिया कृषक र सहकारी चियामा कायजरि जनशचक्तलाई चिया
ष्ट्रवकास कोषबाट थवदे शी ििा वैदेचशक िालीमको प्रबन्ध िररने र अन्य
व्यवसाष्ट्रयहरुको हकमा त्यथिो खिज

तनजहरु थवयंमले ब्योहोने व्यवथिा

िररनेछ ।
4.4.3 जनशचक्त ष्ट्रवकासलाई प्रोत्साष्ट्रहि िनज अन्य व्यवसायीले िातलममा िने लिानीमा
आयकर मुक्त िररनेछ ।
4.4.4 सेवा ष्ट्रवथिार िने प्राष्ट्रवतधकहरुलाई समय समयमा प्रचशक्षणको प्रवन्ध िररनेछ ।
4.5

सहायक उद्योिहरुको ष्ट्रवकास ििा प्रवधजनाः
4.5.1 चियालाई मुल्य अतभबृष्ट्रििरर थिातनय थिरमा तबक्री िदाज वा तनयाजि िदाज मूलूकलाई बढी
फाईदा पूग्ने भएकोले यसलाई प्रोत्साष्ट्रहि िने िरर प्याकेचजङ्ग उद्योिका लािी आयाि
िररने मेतसनहरुमा न्युनिम दरको भन्सार महसूल मात्र लिाईने छ ।
4.5.2 नेपालमा उत्पाददि चियालाई प्याकेचजङ्ग िरर तनयाजि िनज आवश्यक प्याकेचजङ्ग सामाग्रीहरु
पैठारी िदाज लाग्ने महसूल ूूम्ििि म्िबध दबअपू को सू तबधा अन्ििजि ष्ट्रफिाज ददइने छ ।
4.5.3 चिया तनयाजिको उद्ये श्य राचख खोतलएका र सो अनुसारकायज िरे का प्याकेचजङ्ग
उद्योिहरुलाई 5 वषज सम्म आयकर मुक्त िररने व्यवथिा िररने छ ।
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4.6

बोर्ज को आतिजक श्रोिाः
4.6.1 बोर्जको रे खदे ख र तनयन्त्रणमा दफा 4.1.16 बमोचजम थिाष्ट्रपि चिया तबकास कोष मा
दे हाय बमोचजमका रकमहरु रहनेछन् कोषको सं िालन थवीकृि तनदे चशका बमोचजम
हुनेछ ।
4.6.1.1 राष्ट्रिय चिया ििा कफी ष्ट्रवकास वोर्ज ऐन, 2049 ले ददएको अतधकार प्रयोि
िरी सेस (सेवा शुल्क) बापि चिया उत्पादन किाजबाट 50 पैसा प्रति के.जी,
तनयाजि किाजबाट 10 पैसा प्रति के.जी र आयाि किाजबाट 50 पैसा प्रति
के.जी.का दरले प्राप्त रकम ।
4.6.1.2 राष्ट्रिय, अन्िराष्ट्रिय सं घ सं थिा एवं अन्यश्रोिबाट चियाको तबकास ििा
अनुसन्धानको लािी प्राप्त रकम ।
4.6.1.3 तलजबाट प्राप्त भएको रकम ।
4.6.2 बोर्जले श्री ५ को सरकारबाट साल वसाली प्राप्त हुने बजेट बाहेक दे हाय बमोचजमको
श्रोिबाट रकम प्राप्त िरी बोर्ज सं िालनको कायजमा प्रयोि िनेछ ।
4.6.2.1 ष्ट्रवतभन्न तसफारीस, परामशज िरे बापि लिाएको शुल्कबाट प्राप्त हुने रकम ।
4.6.2.2 बोर्ज मािहिका चिया ष्ट्रवथिार आयोजनाबाट आम्दानी हुने रकम ।
4.6.2.1 अन्य श्रोिबाट प्राप्त हुने रकम ।

4.7

कानूनी संरिनामा सुधाराः
4.7.1 राष्ट्रिय चिया ििा कफी बोर्ज ऐन, 2049 को दफा ८ को उपदफा १ बमोचजमको
कायजकारी सतमतिमा भूतमतमसुधार बन ििा भतु मसं रक्षण, कृष्ट्रष ििा सहकारी, अिज

र

उद्योि बाचणज्य ििा आपूतिज मन्त्रालयका सचिवहरु, नेपाल राि बैंकको िभजनर र चिया
व्यवसायबाट सबै क्षेत्र समेटने िरी सं थिािि प्रतितनधीत्व िराउन र श्री 5को सरकारको
प्रतितनधी एवं चिया व्यवसायीहरुको प्रतितनधी समानुपातिक रुपमा हू ने िरी आवश्यक
कानूनी सुधार िररने छ ।
4.7.2 राष्ट्रिय चिया ष्ट्रवकास नीति कायाजन्वयन िनजको लािी बोर्जको कायजकारी सतमतिले
आफूमध्येबाट कायज सं िालन सतमति िठन िने व्यवथिा तमलाइने छ ।
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