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कृषि यान्त्रिकरण प्रर्वद्धन नीति, २०७१
(नेपाल सरकारबाट स्र्ीकृि तिति २०७१/५/१३)

१.

भूतिका
कृषि व्यर्सायले राषिय कूल ग्रार्वस्थ उत्पादनिा एक तिर्ाई षर्स्सा ओगटे पतन कृषि क्षेिको
सियानुकूल व्यर्साषयकरण र्ुन नसकेको र उत्पादकत्र् िथा उत्पादनिा आशातिि िर्रले
र्ृषि र्ुन नसकेबाट कृषि क्षेििा औद्योतगकीकरण र्ुन सकेको छै न । कृषि व्यर्सायिा
युर्ार्गवको घट्दो आकिवण र र्ैदेन्त्शक रोजगारीका अर्सरका कारण कृषि क्षेििा भैरर्े को
श्रि शन्त्िको अभार् लगायिका सिस्या र्टाउन र िषर्लाको अत्यतिक र कष्टप्रद श्रिभार
रर्े को यस क्षेििा िषर्लाको श्रिभार घटाई अरय उत्पादनशील कायविा लगाउन कृषि
यरिर्रुको प्रयोगलाई प्रोत्सार्न गनुव अत्यार्श्यक छ । तनर्ावर्िुखी कृषि प्रणालीलाई
व्यर्साषयकरणको िाध्यिबाट प्रतिस्पिावत्िक प्रणालीिा रुपारिरण गरी आयाि प्रतिस्थापन
िथा तनयावि प्रर्द्र्िन गनव र खाद्य सुरक्षा सुतनन्त्िि गनव सिेि कृषि यान्त्रिकरणको आर्श्यकिा
पदवछ । कृषि यान्त्रिकरणद्वारा कृषिजरय र्स्िुको उत्पादकत्र् बढ्ने, लागि रयूनीकरण र्ुने,
उत्पाददि र्स्िुको गुणस्िर कायि राख्न सघाउ पुग्ने र औद्योतगकीकरणको गतििा िीव्रिा
थषपनेछ । यसका साथै कृषि क्षेििा तनजी िथा सर्कारी क्षेि र युर्ा र्गवको आकिवण
बढाउन सिेि यसले सघाउ पुयावउनेछ । कृषि व्यर्सायको आिुतनकीकरण गदै कृषि
व्यर्सायीकरणलाई ददशातनदे श गनव िथा यस क्षेिको औद्योतगकीकरण गनेिर्व ददगो रुपिा
गति ददनको लातग ठोस नीतिको आर्श्यकिा िर्सुस गररएको र्ुुँदा र नेपालको अरिररि
सं षर्िान, २०६३ िा उल्लेन्त्खि “राज्यले षकसानलाई प्रोत्सार्न गरी कृषि क्षेििा उत्पादकत्र्
बढाई कृषििा आिाररि अतिकांश नागररकको आतथवक उन्नति र्ुने अर्स्थार्रुको तसजवना
गरी कृषिलाई उद्योगको रुपिा षर्कास गने” राज्यको नीतिको प्रार्िानको कायावरर्यन गनावको
साथै राषिय कृषि नीति, २०६१ एर्ं कृषि व्यर्साय प्रर्द्वव न नीति, २०६३ का व्यर्स्था
सिेिलाई िध्यनजर गरी नेपाल सरकारले कृषि यान्त्रिकरण प्रर्द्वव न नीति, २०७१ जारी
गरे कोछ ।

२.

षर्गिका प्रयासर्रु
कृषि षर्कास िरिालय अरिगवि षर्.सं .२०१० सालिा कृषि इन्त्रजतनयररङ्ग इकाईको स्थापना
भए पिाि सरकारी कृषि िथा पशु षर्कास र्ािवर्रुको लातग आिुतनक कृषि औजारर्रु
तभत्र्याउने र परीक्षण गने काि शुरु भयो । षर्.सं .२०१६ सालिा िराईको लातग कृषि
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औजारर्रुको अनुसरिान िथा प्रर्द्वव न गनवको लातग पसाव न्त्जल्लाको रानीघाट, र्ीरगरजिा
कृषि औजार अनुसरिान इकाई स्थापना भयो। कृषि औजार अनुसरिान इकाईबाट र्लािे
र्लो र िान च ुट्ने थ्रेसरको षर्कास र प्रर्द्वव न गनविा उल्लेख्य योगदान पुयावयो । त्यसै गरी
षर्.स.२०२१ सालिा ित्कातलन सोतभयि युतनयन सरकारको सर्योगिा र्ीरगञ्जिा कृषि
औजार कारखाना स्थापना भयो । यस कारखानाबाट गुणस्िरीय र्लािे र्लो, पेडल थ्रेसर,
िकै छोडाउने िेतसन, ह्वील व्यारो, गर्ुुँ च ुट्ने थ्रेसर, पम्पसे ट, ट्रेक्टर र ट्रेलरर्रुको उत्पादन
भए । दे शका षर्तभन्न स्थानिा तबक्री तडपो र तडलरर्रुको व्यर्स्था गरी यी औजार,
यरिर्रुको आपूतिव र षर्िरण थातलयो । यसले कृषििा यान्त्रिकरण शुरुआि गनव ठू लो
योगदान पुयावयो। षर्.सं . २०२७ सालिा खाद्य प्रषर्ति िथा गुण तनयरिण षर्भागबाट
र्लर्ूल प्रशोिन गने पाइलट प्लाण्ट स्थापना भई कायव सञ्चालन भयो । षर्.सं . २०२८
सालिा जापान सरकारको सर्योगिा जनकपुर कृषि षर्कास आयोजना स्थापना गरी सोिार्वि
डीप ट्यूर्र्ेल, पार्र षटलर र आिुतनक कृषि औजारको प्रर्द्वव न गने कायव शुरु भयो । त्यसै
गरी २०३० को दशकिा कृषि षर्कास बैंकले ट्रेक्टर र पम्पसे टिा प्राथतिकिाका साथ
कजाव प्रर्ार् गरी कृषि यान्त्रिकरणिा योगदान पुयावयो । पशु षर्कास र्ािवर्रुिा यान्त्रिकरण
गने तसलतसलािा जिवन सर्योग तनयोगको सर्योगिा पशु षर्कास र्ािव, पोखरािा र्ोरे ज
र्ाभेष्टर, इरकुर्ेटर, ह्याचर, साइलेज बनाउन प्रयोग गररने उपकरणर्रु आददको प्रयोग शुरु
भयो भने दोलखा न्त्जल्लान्त्स्थि न्त्जरी र्ािविा पतन स्र्ीस सरकारको सर्योगिा केर्ी िेतसनरी
औजारर्रु प्रयोगिा आए। षर्.स.२०४८ साल दे न्त्ख नेपाल कृषि अनुसरिान पररिद् अरिगवि
रर्े को कृषि इन्त्रजतनयररङ्ग िर्ाशाखाले षर्तभन्न षकतसिका कृषि यरि िथा उपकरणर्रुको
परीक्षण र षर्कास गदै आएकोछ । साथै, षर्.सं .२०६१ सालिा कृषि षर्भाग अरिगवि
स्थाषपि कृषि इन्त्रजतनयररङ्ग तनदे शनालयले कृषि यरिर्रुको प्रर्द्वव नात्िक प्रचार, प्रसार िथा
िातलि कायवक्रि र अरय से र्ा पुयावउुँदै आएकोछ ।
३.

र्िविान न्त्स्थति
िुलक
ु को कृषि क्षेििा िुख्यिया परम्परागि र्ािे यरि र जतिन ियार गनव पशुद्वारा सञ्चातलि
काठे र्लोिा नै तनभवर भएको पाइरछ । सियको िाग, सरकारी तनकायको प्रयास र तनजी
क्षेिको लगानीको कारणले नेपालको िराई एर्ं केर्ी पर्ाडी उपत्यकार्रुिा कृषि
यान्त्रिकरणले गति तलन थालेकोछ । यी क्षेिर्रुिा र्लािे र्लो, टे «क्टर, पार्रषटलर,
पम्पसे ट, स्प्रेयर, िान/गर्ुुँ च ुट्ने थ्रेसर, िान कुट्ने/षपस्नेतिल, िेल पेल्ने तिल, ढु र्ानीको
लातग ट्रेलर आददको बढ्दो प्रयोग भएको पाइरछ ।
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पशुपालनिर्व, षर्शेि गरी व्यर्साषयक गाईभैंसी र्ािवर्रु, कुखुरापालन, चल्ला उत्पादन, दाना
उत्पादन, दुग्ि प्रशोिन िथा दुग्िजरय पदाथवको षर्षर्तिकरणिा यरिको प्रयोग बढ्दो
छ । कृतिि गभाविान कायवको लातग आर्श्यक पने िरल नाइट्रोजनको उत्पादन िथा
षर्िरण, र्ीयव सङ्कलन िथा प्रशोिन गने कायवका लातग स्र्चातलि िथा कम्प्युटर जतडि
उपकरणर्रुको प्रयोग पोखरान्त्स्थि राषिय पशु प्रजनन् केररिा भैरर्े को छ । त्यसै गरी
ित्स्यपालनका क्षेििा पतन पानीको गुणस्िर परीक्षण गनव, िाछा सिात्न, रोग परीक्षण गनव,
दाना प्रयोग गनव र िाछा ढु र्ानी िथा भण्डारण गनव तबतभन्न षकतसिका उपकरणर्रुको
प्रयोग र्ुदै आएको छ ।
र्ाल िराईका न्त्जल्ला र केर्ी पर्ाडी उपत्यकािा कृषि यरि िथा उपकरण से र्ा भाडािा
ददने प्रचलन शुरु भएको छ । िराईका केर्ी न्त्जल्लार्रुिा कम्बाइन र्ाभेस्टरको सर्ल
प्रयोग, िान रोप्ने िेन्त्शनको शुरुआि भएको छ । न्त्जरो षटलेज तसड तिलले गर्ुुँ छने
प्रषर्तिको अनुशरण षर्स्िार र्ुुँदैछ । पर्ाडी न्त्जल्लार्रुिा तिनीषटलर प्रषर्ति प्रति कृिकको
आकिवण बढ्दो छ । ग्राभीटी रोपर्े प्रषर्तिको सर्ल अनुशरण र सुिाररएको घट्टको
बर्ुउपयोग र्ुन थालेको छ । यसै गरी दे शका षर्तभन्न स्थानिा खोतलएका दुग्िजरय
व्यर्सायिा सं लग्न कृिक सिूर्, सतिति र सर्कारीर्रुले साना िथा िझौलास्िरका डेरीर्रु
स्थापना गरी यी डेरीर्रुिा न्त्चस्यान केररको स्थापना, ल्याक्टोिेतसन, षक्रि से परे टर,
आइसषक्रि बनाउने िेतसन, गर्वर से न्त्रट्रफ्युज िथा व्युटाइरोतिटर, दुि दुर्न
ु े िेतसनजस्िा
उपकरणर्रुको प्रयोग ददनानुददन बढ्दै गइरर्े को छ । कृषि षर्कास िरिालय अरिगवि र
सम्बद्ध तनकाय िथा आयोजनार्रुले आ–आफ्नो तसतिि स्रोिसािन र कायवक्रिबाट यरि
िथा उपकरणसम्बरिी प्रषर्ति षर्कास, प्रसार र से र्ाका साथै कृिकलाई सर्ुतलयि/अनुदान
उपलव्ि गराउुँ दै आएका छन्। यद्यषप, उपयुि कृषि यान्त्रिकरणको लातग स्पष्ट नीतिगि
व्यर्स्थाको अभार्ले दे शिा कृषि यान्त्रिकरणले स्पष्ट र सुतनन्त्िि गति तलन सकेको छै न ।
४.

सिस्या िथा च ुनौति
4.1

कृषि यान्त्रिकरण क्षेिका सिस्यार्रु
दे शको कृषि यान्त्रिकरणिा दे र्ाय बिोन्त्जिको सिस्यार्रु रर्े का छन्।

(क)

उपयुि र गुणस्िरीय कृषि यरि िथा उपकरणका सम्बरििा कृिक र उद्यिी
र्गविा पयावप्त ज्ञान नभएको र यरि िथा उपकरणर्रुिा उद्यिी व्यर्सायी र
कृिकर्रुको पर्ुुँच नपुगेको ।
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(ख)

खे िीयोग्य जतिन खण्डीकरण भैरर्े को अर्स्थािा साना षकसानका लातग उपयुि
कृषि यरिको पषर्चान र षर्कास र्ुन नसकेको ।

(ग)

दे शका अतिकांश भूभाग पर्ाडी र षर्कट भएकाले कृषि क्षेििा यान्त्रिकरण गनव
कदठनाइ परे को ।

(घ)

ग्रािीण पूर्ाविारको अभार्, उजाव सं कट आददका कारण कृषि यान्त्रिकरणिा बािा
परे को ।

(ङ)

परम्परागि आरन चलाउने सिुदायको सीपको व्यर्साषयकरण र्ुन नसकी लोप र्ुने
अर्स्थािा पुगेकाले षकसानर्रु तिनका से र्ा पाउनबाट र्न्त्ञ्चि भएको ।

(च)

उपयुि नीतिको अभार्ले दे श तभि यरि िथा उपकरणको कारखाना नभएको र
आयातिि भरदा दे शतभि तनिावण र्ुने कृषि उपकरणर्रु िर्ुँगो र्ुने गरे को।

(छ)

र्ाल षर्दे शबाट आयातिि यरि िथा उपकरणिा तनभवर र्ुन परररर्े कोले ििविसं भार
से र्ा र पाटवपज
ु ाव सरल र सुलभ नभएको ।

(ज)

कृषि यरि िथा उपकरणको अनुसरिान, षर्कास, प्रसार िथा तनयिनका लातग
सं स्थागि सं रचना र कायवक्रि पयावप्त नभएको।

(झ)

सुलभ कजाव प्रर्ार्िा कदठनाई िथा लगानी िैिी र्ािार्रण नभएको।

(ञ)

कृषि यान्त्रिकरण सम्बरिी अनुसरिान िथा प्रर्द्वव नको लातग दक्ष/अिवदक्ष जनशन्त्ि
पयावप्त नभएको ।

(ट)

कृषि प्रयोजनका षर्तभन्न यरिर्रु अरय कायविा प्रयोग र्ुने गरे को ।

4.2

कृषि यान्त्रिकरण क्षेिका च ुनौतिर्रु
दे शको कृषि यान्त्रिकरणिा दे र्ाय बिोन्त्जिको च ुनौतिर्रु रर्े का छन्।

(क)

तनर्ावर्िुखी कृषि र जतिनिा कृिकको स्र्ातित्र् कि र्ुन ु ।

(ख)

सडक, षर्द्युि र सञ्चार से र्ािा पर्ुुँच कि र्ुन।
ु

(ग)

पर्ाडी िथा दुगि
व भू–भागिा यान्त्रिकरण गनव कदठनाई र्ुन ु ।

(घ)

छररएर रर्े को कृिक बस्िी, षर्तभन्न पशुपालन, षर्तभन्न बाली र िौसि अनुसार िेल
खाने खालका यान्त्रिकरण गनव कदठनाई र्ुन ु ।

(ङ)

इरिनको आपूतिव र िूल्यिा अन्त्स्थरिा र्ुन ु ।
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५.

कृषि यान्त्रिकरण प्रर्द्ववन नीतिको आर्श्यकिा
युर्ा जनशन्त्िको पलायन, कृषि श्रतिकको किी र अतिक उत्पादन लागिको कारणले
िुलक
ु को कृषि व्यार्साषयकरण र्ुन नसकेको र्ालको अर्स्थािा उपयुि कृषि यान्त्रिकरणको
िाध्यिबाट कृषि पेशालाई प्रतिषिि उद्यिको रुपिा षर्कास गरी कृषि व्यर्सायको षर्कास
एर्ं षर्स्िारद्वारा कृिकर्रुको जीर्नस्िरिा सुिार ल्याई गररबी रयूनीकरण िथा ददगो आतथवक
षर्कासिा योगदान पु¥याउन कृषि यान्त्रिकरण प्रर्द्वव न नीतिको आर्श्यकिा िर्सुस
गररएकोछ । यो नीतिले दे र्ायका कायवर्रुिा योगदान पु¥याउने छ ।
(क)

षर्तभन्न भौगोतलक स्थान सुर्ाउुँ दो प्रषर्ति पषर्चान, अनुसरिान, षर्कास िथा षर्स्िार
गरी कृषि यान्त्रिकरणिा कृिक िथा उद्यिीको पर्ुुँच र्ृषद्ध गनव ।

(ख)

यान्त्रिकरणसम्बरिी अनुदान, सर्योग, लगानी िथा सुषर्िा सम्बरििा स्पष्ट व्यर्स्था
गनव ।

(ग)

सरकारी, सर्कारी िथा तनजी क्षेिको सर्कायव बढाउन ।

(घ)

िषर्लार्रुको अत्यातिक र कष्टकर श्रिभार घटाई उि सिय उत्पादनशील कायविा
लगाउन ।

(ङ)

युर्ा जनशन्त्िलाई यस क्षेििा आकषिवि गरी रोजगारीको अर्सर तसजवना गनव ।

(च)

श्रिशन्त्िको दक्षिा अतभर्ृषद्धबाट उत्पादन लागि घटाउुँ दै कृषििा व्यार्साषयकरण
िथा औद्योतगकीकरण गनव योगदान पु¥याउन ।

(छ)

नेपाल सरकारबाट जारी गररएका षर्तभन्न नीतिर्रुिा छररएर रर्े का कृषि यान्त्रिकरण
सम्बरिी व्यर्स्थार्रुलाई एकरुपिािा ल्याउन ।

६.

पररदृषष्ट (Vision)
षर्द्यिान कृषि प्रणालीिा कृषि यान्त्रिकरणको िाध्यिबाट आिुतनकीकरण एर्ं व्यर्साषयकरण
गरी राषिय षर्कासिा योगदान पु¥याउने ।

७.

पररलक्ष्य (Mission)
कृषि यान्त्रिकरणको िाध्यिबाट कृषि व्यर्सायको आिुतनकीकरण गदै ददगो आतथवक षर्कास
गने ।
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८.

लक्ष्य (Goal)
कृषि क्षेिको उत्पादकत्र् र्ृषद्ध गनव र त्यसलाई ददगो र प्रतिस्पिी बनाउन कृषि यरि िथा
उपकरणको अनुसरिान, अनुशरण, षर्कास, प्रयोग, षर्स्िार एर्ं प्रर्द्वव न गने ।

९.

उद्देश्य (Objective)
यस नीतिका उद्देश्यर्रु दे र्ायबिोन्त्जि रर्े का छन््ः
9.1

िुलक
ु को आतथवक एर्ं भौगोतलक अर्स्था सुर्ाउुँ दो कृषि यान्त्रिकरणको िाध्यिबाट
उत्पादकत्र् र्ृषद्ध गरी कृषि व्यर्सायलाई ददगो, प्रतिस्पिी र व्यर्साषयक बनाउने।

9.2

सरकारी, तनजी िथा सर्कारी क्षेिको सर्कायवबाट कृषि यान्त्रिकरण सम्बरिी से र्ा
िथा व्यर्सायिा अतभर्ृषद्ध गरी कृषियरििथा उपकरणर्रुिा कृिक/उद्यिीर्रुको
पर्ुुँच षर्स्िार गने।

9.3

िषर्ला िथा र्ािार्रणिैिी कृषियरि िथा उपकरणर्रुको पषर्चान िथा प्रर्द्वव न
गने।

9.4

कृषि यान्त्रिकरणको लातग सं स्थागि सं रचना षर्कास गनुक
व ा साथै कृषि यरि िथा
उपकरणर्रुको गुणस्िर तनिावरण, तनयिन, अनुगिन एर्ं प्रर्द्वव न गने ।

१०.

नीति र कायवनीति
यी उद्देश्यर्रु पररपूतिव गनव दे र्ाय बिोन्त्जिका नीति र कायवनीतिर्रु रर्े का छन् –
उद्देश्य १. िुलक
ु को आतथवक एर्ं भौगोतलक अर्स्था सुर्ाउुँ दो कृषि यान्त्रिकरणको िाध्यिबाट
उत्पादकत्र् र्ृषद्ध गरी कृषिपेशालाई दीगो, प्रतिस्पिी र व्यार्साषयक बनाउने।
10.1.1

षर्तभन्न भू–िरािल अनुकुल र आि कृिकर्रुको पर्ुुँचिा पुग्नसक्ने उपयुि
खालका कृषि यरि िथा उपकरणको पषर्चान, अनुसरिान, षर्कास िथा प्रर्द्वव न
गररनेछ ।

10.1.2

अनुसरिानबाट पषर्चान र षर्कास भएका एर्ं अरय उपयुियरि िथा
उपकरणर्रुको प्रर्द्वव न गनव िातलि, प्रदशवन, कृषि यरि िेला प्रदशवनीको साथ
सं चार िाध्यिको प्रयोग गररनेछ ।

10.1.3

परम्परागि रुपिा प्रयोग र्ुुँदै आएका कृषि औजारर्रुको अतभलेखीकरण, सं रक्षण
िथा अनुसरिानबाट पररिाजवन र षर्कास गदै प्रर्द्वव न र प्रोत्सार्निा जोड
ददइनेछ ।
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10.1.4

िराई क्षेिका लातग उपयोगी र्ुने यान्त्रिक शन्त्िबाट सञ्चातलि िेतसन
औजारर्रुको प्रर्द्वव न र प्रोत्सार्निा जोड ददइनेछ ।

10.1.5

यरििथा उपकरण उत्पादन र से र्ा ददने आरन लगायिका परम्परागि पे शालाई
आिुतनकीकरण र व्यार्साषयकरण गनव टे र्ा पुयावइनेछ ।

10.1.6

उपयुि कृषि यरि िथा उपकरणर्रुको पषर्चान, अनुसरिान, उत्पादन, षर्कास
र से र्ा प्रर्ार्िा तनजी क्षेिको सं लग्निालाई जोड ददइनेछ ।

10.1.7

कृषि यान्त्रिकरणको िाध्यिबाट कृषि उत्पादकत्र् र्ृषद्ध, स्थानीय रोजगारी
तसजवना, परम्परागि प्रषर्ति प्रर्द्वव न/सं रक्षण र नर्ीनिि खोज र अनुसरिानका
साथै स्थानीयस्िरिा कृषि यान्त्रिकरण सम्बरिी सचेिना प्रर्द्वव निा स्थानीय
तनकायको सर्भातगिा र सर्कायविा जोड ददइनेछ ।

10.1.8

कृषि बालीर्रुको उत्पादनका लातग खनजोि, जतिनको ियारी, िलबीउ छने , बेनाव
रोप्ने, गोडिेल, बाली सं रक्षण, तसुँचाइ िथा कृषिजरय उपजको कटानी, सं कलन,
भण्डारण, ढु र्ानी, र्ािवस्िरिा गररने ग्रेतडं ग, प्याकेन्त्जंग, लेर्तलं ग, सर्ाई, सं चयन,
र्ािवस्िरिा

उत्पादनोपरारि

उपकरणको

प्रयोगलाई

गररने

षर्स्िार

प्रशोिनका

गररनेछ

।

लातग

त्यसै

गरी

उपयुि खालका
पशुपरछीपालन,

ित्स्यपालन, ब्यर्साषयक कीटपालन (िौरी, रे शि ईत्यादी), च्याउको उत्पादन,
भण्डारण, सं कलन, ढु र्ानी, र्ािवस्िरिा उत्पादनोपरारि गररने ग्रेतडं ग, प्याकेन्त्जंग,
लेर्तलं ग, सर्ाई, सं चयन, र्ािवस्िरिा उत्पादनोपरारि गररने प्रशोिन लातग
उपयुि खालका उपकरणको प्रयोगलाई षर्स्िार गररनेछ ।
10.1.9

कृषि व्यर्सायसम्बद्ध कायवर्रुका लातग तनयतिि उजाव आपूतिविा प्राथतिकिा ददने
र उजावको िुल्य/शुल्किा सर्ुतलयि ददइनेछ ।

10.1.10 नेपाल सरकारले प्रोत्सार्न गनव िोषकएका कृषि यरि िथा उपकरण खरीद गदाव
पून्त्ुँ जगि अनुदान उपलब्ि गराईने छ ।
10.1.11

कृषि यरि िथा उपकरणिा कृिकर्रुको पर्ुुँच बढाउन कृिक सिूर्, कृषि िथा
पशुसेर्ािा आबद्ध सर्कारी र गैरसरकारी सं स्था पररचालन गररनेछ ।

10.1.12 कृषि यरिर्रुिा सीिारिकृि कृिकर्रुको पर्ुुँच बढाउन तनन्त्िि अर्तिका लातग
सिूर्गि/व्यन्त्िगि रुपिा सरल व्याजदर र तबनातििोिा ऋण र्ा अनुदानको
व्यर्स्था गररनुका साथै सर्कारी/तनजी क्षेििार्वि कृषि यरि िथा उपकरण
भाडािा तलनेददने व्यर्स्थाको पतन षर्कास गररनेछ ।
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10.1.13

कृषि यरि िथा उपकरण सञ्चालक (Machine Operator) को बीिा गने र बीिा
षप्रतियििा सर्ुतलयि ददइनेछ ।

10.1.14 बायोग्याुँस, सौयवशन्त्ि जस्िा नर्ीकरणीय र र्ैकन्त्ल्पक उजावको प्रयोगलाई
प्रोत्सार्न गररनेछ ।
10.1.15 नर्ीन (Innovative) िथा अनुकरणीय खालका यरिर्रु षर्कास गने र्ा प्रयोगिा
ल्याउने कृिक, व्यर्सायी, अनुसरिानकिाव र्ा प्रसारकिावलाई प्रोत्सार्न स्र्रुप
पुरस्कृि गररनेछ ।
10.1.16

तनन्त्िि क्षेिर्लभरदा बढीिा व्यार्साषयक कृषि खे िी गने र्ा जतिन एकीकरण
(Land consolidation) गरी तनन्त्िि क्षेिर्लभरदा बढीिा सािूषर्क खे िी गने र्ा
तनन्त्िि सं ख्याभरदा बढी पशुपालन गने कृिक, कृिक सिूर्, कृषि सर्कारीलाई
प्रोत्सार्न स्र्रुप िोषकएका कृषि यरि िथा उपकरणर्रु खरीदिा तनन्त्िि
अर्तिका लातग सरल व्याजदरिा ऋण र्ा अनुदानको व्यर्स्था गररनेछ ।

10.1.17 पशुशन्त्िको दक्षिा अतभर्ृषद्ध गने उपकरणको पषर्चान, अनुसरिान र षर्कास
गरी प्रर्द्वव न गररनेछ ।
10.1.18 बर्ुउपयोगी (Multi-purpose) यरि िथा उपकरणर्रुको पषर्चान, प्रर्द्वव न गरी
तिनका उपयोगिा कृिकर्रुको पर्ुुँच अतभर्ृषद्ध गररने छ ।
उद्देश्य २. सरकारी, तनजी िथा सर्कारी क्षेिको सर्कायवबाट कृषि यारिीकरणसम्बरिी सेर्ा
िथा व्यर्सायिा अतभर्ृषद्ध गरी कृषि क्षेििा प्रयोग र्ुने यरि िथा उपकरणर्रुिा
कृिक/उद्यिीर्रुको पर्ुुँच षर्स्िार गने ।
10.2.1

कृषि यरि िथा उपकरणर्रुको पषर्चान, उत्पादन, व्यापार, से र्ा िथा षर्स्िारिा
तनजी िथा सर्कारी क्षेिलाई सर्भागी गराउने साथै यसिा सरकारी–तनजी
साझे दारी

(Public-Private Partnership)

को

अर्िारणालाई

प्रोत्सार्न

गररनेछ ।
10.2.2

कृषि षर्कासका लातग उपयुि िथा आर्श्यक कृषि यरि िथा उपकरणर्रुको
आयाि प्रतिस्थापन गनव, स्थानीय सीप षर्कास गरी रोजगारी र्ृषद्ध गनव स्र्दे शिै
कृषि औजार, यरि िथा उपकरण उत्पादन गने घरे ल ु कारखाना र्ा ठू ला कृषि
यरि कारखाना स्थापना गनव सर्कारी/तनजी क्षेिका साथै स्र्दे शी साझे दारीिा
षर्दे शी प्रषर्ति र लगानी तभत्र्याउन प्रोत्सार्न गररनेछ ।
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10.2.3

कृषि यरि िथा उपकरण उत्पादनिा प्रयोग र्ुने कच्चा पदाथव आयाि गदाव
लागेको भरसार िथा िूल्य अतभर्ृषद्ध कर शोिभनाव र दे शतभि उत्पाददि यरि
िथा उपकरणर्रुिा िूल्य अतभर्ृषद्ध कर िथा अरि्ःशुल्क छु टको सुषर्िा
ददइनेछ ।

10.2.4

कृषि व्यर्सायका लातग यरि िथा उपकरणर्रु, पाटवपूजावर्रु स्र्दे श िै उत्पादन
गने कृषि यरि कारखानालाई तनन्त्िि अर्तिसम्ि आयकरिा छु टको सुषर्िा
ददइनेछ ।

10.2.5

कृिक, कृिक सिूर् र्ा कृषि सर्कारीले सम्बन्त्रिि तनकायको तसर्ाररसिा कृषि
यरि िथा उपकरण खरीद/आयाि गदाव उपकरणलाई नैतििो राखी षर्न्त्िय
सं स्थािार्वि सर्ुतलयि व्याजदरिा कजाव उपलब्ि गराइनेछ ।

10.2.6

कृिक,कृिक सिूर् र्ा कृषि सर्कारीले सम्बन्त्रिि तनकायको तसर्ाररसिा कृषि
उपजर्रु ढु र्ानीका सािन खरीद र्ा आयाि गदाव िूल्य अतभर्ृषद्ध कर छु ट िथा
भरसार छु ट उपलव्ि गराइनेछ ।

10.2.7

सरकारी पूण व लगानी र साझे दारीिा तनिावण गररने षर्तभन्न पशुपरछी लगायिका
र्िशाला, र्िस्थल िथा सं कलनस्थल र बजार केररर्रुिा उपयुि यरिको
प्रयोग गनव प्रोत्सार्न गररनेछ ।

10.2.8

तनजी उद्यिी, कृिक, कृिक सिूर् र्ा कृिक सर्कारीले भाडािा कृषि यरिको
से र्ा उपलव्ि गराउनको लातग तिनकाखरीद र्ा आयाि गदाव िूल्य अतभर्ृषद्ध
कर र भरसार छु ट िथा कजाविा सर्ुतलयि व्याज सुषर्िा प्रदान गररनेछ ।

10.2.9

प्रत्येक षर्कास क्षेिर्रुिा आिुतनक कृषि यरि कायवशाला स्थापना, सुिार,
अनुसरिान, षर्कास र यरि सञ्चालन र ििविसं भार सम्बरिी िातलि ददन सक्ने
कृषि यरि स्रोि िथा से र्ा केरर व्यर्स्था गरी कृषि यरि प्रयोग सम्बरिी से र्ा
प्रदान गने र यस कायवका लातग सर्कारी, तनजी िथा सािुदाषयक क्षेिको
सर्भातगिा सिेि आकषिवि गररनेछ।

10.2.10 न्त्जल्लास्िरिा कृषि यरि उत्पादन, षर्िरण िथा ििवि सम्भार केरर स्थापना
गनव उन्त्चि र्ािार्रण तसजवना गररनेछ ।
10.2.11 कृषि यरिर्रुको से र्ा भाडा तनिावरण गनव तनम्न अनुसार कृषि यरिर्रुको से र्ा
भाडा तनिावरण सतिति र्ुनेछ ।


न्त्जल्ला कृषि षर्कास कायावलयको र्ररि कृषि षर्कास अतिकृि

सं योजक



न्त्जल्ला पशु से र्ा कायावलयको अतिकृि

प्रतितनति
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न्त्जल्ला उद्योग र्ान्त्णज्य सं घ

प्रतितनति



सं योजकले िोकेको षकसान

प्रतितनति



से र्ा प्रदायकको

प्रतितनति



न्त्जल्ला षर्कास सतितिले िोकेको प्राषर्तिक अतिकृि

प्रतितनति

उि सतितिले भाडा दर तनिावरण गरी न्त्जल्ला दररे ट तनिावरण सतितिबाट स्र्ीकृि
गराई िाि लागु र्ुने व्यर्स्था गररनेछ । सतितििा िनोतनि सदस्यर्रुको पदार्ति
एक र्िवको रर्नेछ ।
10.2.12

साना र्ािे ट्रेक्टर र कि अश्वशन्त्िका चार पांग्रे ट्रेक्टर र त्यसिा प्रयोग र्ुने
यरििा िुल्य अतभर्ृषद्ध करिा छु ट, भं सार छु ट र अनुदान ददई प्रोत्सार्न
गररनेछ ।

10.2.13

कृषिकायवका लातग प्रयोग र्ुने सर्ुतलयििा उपलब्ि गराइएको ट्रेक्टर–ट्रेलर
िथा अरय ढु र्ानीका सािनर्रुलाई अलग पषर्चानको रन्त्जिे शन नम्बर
(Number Plate) व्यर्स्था गररनेछ ।

10.2.14

कृषि यरि उत्पादन, खरीद र आयाि गदाव सर्ुतलयि व्याजदरिा कजाव उपलव्ि
गराउने र कजाव प्रषक्रया र छु ट सुषर्िा पाउने व्यर्स्था सरलीकृि गररनेछ ।

10.2.15

कृषि यरि र्रु आयाि गदाव उत्पादक दे शको आतिकाररक तनकायबाट
प्रिान्त्णकरण भएको र्ा नेपालिा आतिकाररक तनकायबाट परीक्षण िथा
प्रिान्त्णकरण गरे को यरिलाई िाि अनुदान सुषर्िा उपलब्ि गराइनेछ ।

10.2.16

क्षििा र िुल्य अनुसारको सानो/ठू लो ट्रेक्टर, पार्र षटलर, दुि ढु र्ानी
ट्याङ्ककर, िाछा िासु बोक्ने रे षिजेरेटर भ्यान जस्िा यरिर्रुिा लाग्नेर्ाषिवक
नर्ीकरण शुल्क र िेश्रो पक्ष बीिा र्रक र्रक गररनेछ ।

उद्देश्य ३. िषर्ला िथा र्ािार्रण िैिी कृषि यरिर्रुको पषर्चान िथा प्रर्द्र्िन गने ।
10.3.1

र्ािार्रणिैिी र इरिन षकर्ायिी यरिको षर्स्िारिा बढार्ा ददइनेछ ।

10.3.2

ददगो कृषि र स्रोि सं रक्षण प्रषर्तिका लातग उपयोगी र्ुने प्रषर्ति र यरिलाई
बढार्ा ददइनेछ ।

10.3.3

िषर्लार्रुको कायवबोझ र कष्टकरश्रि घटाउने खालका यरिर्रुको प्रयोग र
षर्स्िारिा जोडददइनेछ ।
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10.3.4

कृिकस्िरिा प्रांगाररक िल र प्रांगाररक िथा जै षर्क षर्िादी उत्पादन गनव प्रयोग
र्ुने र एकीकृि शिुजीर् व्यर्स्थापन (IPM), एकीकृि खाद्यित्र् व्यर्स्थापन
(INM), असलपशु न्त्चषकत्सा अभ्यास (GVP), असल पशुपालन अभ्यास (GLP),
असल कृषि अभ्यास (GAP),असल ित्स्यपालन अभ्यासका लातग उपयोगी र्ुने
खालका यरिर्रुको प्रर्द्वव न गररनेछ ।

10.3.5

उपयुि कृषि यान्त्रिकरणकोप्रर्द्र्िनिा प्रचतलि सािग्रीको साथै सू चना प्रषर्तिको
प्रयोगिा जोड ददइनेछ ।

उद्देश्य ४. कृषि यान्त्रिकरण प्रर्द्ववनको लातग सं स्थागि सं रचना षर्कास गनुक
व ा साथै कृषि
यरिर्रुको गुणस्िरतनिावरण, तनयिन, अनुगिन एर्ं प्रर्द्र्िन गने ।
10.4.1

कृषि व्यर्सायिा प्रयोग र्ुने उपयुि यरिर्रुको पषर्चान, अनुसरिान, षर्कास
िथा षर्स्िारका लातग पयावप्त जनशन्त्ि षर्कास गररने छ ।

10.4.2

कृषि यान्त्रिकरणको सम्बरििा रयून अर्स्थािा रर्े को दक्ष प्राषर्तिकको आपूतिव
सुतनन्त्िि गनव कृषि इन्त्रजतनयररङ्ग न्त्शक्षण प्रन्त्शक्षण/सं स्थार्रुको क्षििा षर्कास
गने, साथै कृषि यान्त्रिकरणिा आर्श्यक िध्यिस्िरको जनशन्त्ि उत्पादन गनव
प्राषर्तिक न्त्शक्षा िथा व्यर्साषयक िातलि पररिद् लगायिका न्त्शक्षण िथा
प्रन्त्शक्षण सं स्थार्रुलाई प्रोत्सार्न गररनेछ ।

10.4.3

कृषि यरिर्रुको ििवि सं भारका लातग पयावप्त िािािा िध्यि र्गीय जनशन्त्ि
उपलब्ि गराउन कृिक र व्यर्सायीलाई आर्श्यकिाअनुरुप षर्तभन्नस्िरका
िातलिको व्यर्स्था गररनेछ ।

10.4.4

िाध्यतिक र उच्च िाध्यतिकस्िरको व्यार्साषयक न्त्शक्षािा कृषि इन्त्रजतनयररङ्गको
पाठ्यक्रि सिार्ेश गनव प्रोत्सार्न गररनेछ ।

10.4.5

कृिकर्रुलाई कृषि यरिको सञ्चालन र ििविसम्बरिी अतनर्ायव िातलि
सम्बन्त्रिि व्यापारी िथा उद्यिीले ददनुपने व्यर्स्था गररनेछ ।

10.4.6

कृषि यरिको िूल्य, गुणस्िर, क्षििा, प्रकार, िे क, िोडेल, सुरन्त्क्षि उपयोग,
ििविसं भार लगायिको जानकारी प्रष्ट रुपिा नेपाली भािािा प्रदान गने र
स्पेयरपाटवस उपलब्ि गराउने अतनर्ायव न्त्जम्िेर्ारी उत्पादक, आयािकिाव िथा
षर्िरकको र्ुने व्यर्स्था गररनेछ ।

10.4.7

कृषि यान्त्रिकरणसम्बरिी प्रचार प्रसार गने कायावलयर्रुिा प्राषर्तिक किवचारीको
दरबरदी थप र्ा तिलान गरी कृषि यान्त्रिकरण प्रसार से र्ा षर्स्िार गररनेछ ।
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10.4.8

नेपाल कृषि अनुसरिान पररिद्को कृषि इन्त्रजतनयररङ्ग िर्ाशाखाको स्िरोन्नन्त्ि
गनव प्राषर्तिक जनशन्त्ि आपूतिव गने व्यर्स्था र सुषर्िायुि अनुसरिान
कायवशालाको स्थापना र षर्स्िार गररनेछ । उच्च पर्ाडी, िध्य पर्ाडी र िध्य
पन्त्िि िराई क्षेििा कृषि यरि अनुसरिान केररको स्थापनाको साथै कृषि
औजार अनुसरिान केरर रानीघाटको क्षििा षर्कास गररनेछ ।

10.4.9

नेपाल कृषि अनुसरिान पररिद्, कृषि षर्भाग र पशु से र्ा षर्भाग अरिगविका
र्ािवर्रुिा उपयुि कृषियरिर्रुको प्रयोग गरी कृिकलाई सोको उपयोग र
र्ाइदाबारे जानकारी प्रदान गररने छ ।

10.4.10 नेपाल सरकारबाट अनुदान प्रदान गररने यरिर्रुको गुणस्िर तनिावरणका लातग
कृषि इन्त्रजतनयररङ्ग तनदे शनालय र कृषि इन्त्रजतनयररङ्ग िर्ाशाखाका प्रतितनति
रर्ने सतिति गठन गरी लागु गररनेछ ।
10.4.11 अनुसरिानका क्रििा परीक्षण गररएका नतिजार्रु र खुला बजारिा उपलब्ि
यरिर्रुको निुना सं कलन गरी परीक्षण गररएका नतिजार्रु, जस्िै षकर्ायिी,
प्रभार्काररिा, सुरक्षा

(प्रयोगकिाव, उपभोिार

र्ािार्रणको

लातग)

आदद

सार्वजतनक गररनेछ ।
10.4.12 अनातिकृिरुपिा षर्िरण र्ुने अनुपयुि िथा गुणस्िरर्ीन कृषि औजार,
यरिर्रुलाई तनरुत्साषर्ि गराउन

षर्िरक

र उपभोिार्रुलाई जागरुक

गराइनुको साथै प्रभार्कारी अनुगिनको व्यर्स्था गररनेछ ।
10.4.13 परम्परागि र स्र्दे शी कृषि यरिर प्रषर्तिको उत्पादन/प्रयोगको बौषद्धक सम्पति
अतिकार (Intellectual Property Right) को सुरक्षाको व्यर्स्था गररनेछ ।
११.

सं स्थागि सं रचना
11.1

यो नीति र यस नीति बिोन्त्जि कायवक्रिको सिरर्य र प्राषर्तिक सर्योग गनव कृषि
षर्भाग अरिगवि रर्े को कृषि इन्त्रजतनयररङ्ग तनदे शनालयलाई कृषि षर्कास िरिालय
अरिगवि छु ट्टै केररीय स्िरको कायावलयको रुपिा स्थापना गररनेछ ।

11.2

क्षेिीयस्िरिा से र्ा टे र्ा पुयावउन कृषि इन्त्रजतनयररङ्ग तनदे शनालय िािर्ििा
कायावलयर्रु स्थापना गररनेछ ।

11.3

नेपाल कृषि अनुसरिान

पररिद्अरिगविको

कृषि

इन्त्रजतनयररङ्ग

िर्ाशाखालाई

केररीयस्िरको कायावलयको रुपिा स्िरोन्नन्त्ि गरी कृषि यान्त्रिकरण अनुसरिान
सम्बरिी कायवलाई एकीकृि एर्ं सिरर्यात्िक रुपिा सञ्चालन गररनेछ ।
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11.4 न्त्जल्ला कृषि षर्कास िथा पशु से र्ा कायावलयर्रुको क्षििा अतभर्ृषद्ध गनव कृषि
इन्त्रजतनयररङ्ग सिूर्का किवचारीको व्यर्स्था गररनेछ ।
11.5 नेपाल कृषि अनुसरिान पररिद् अरिगविको पसाव न्त्जल्लान्त्स्थि कृषि औजार अनुसरिान
केरर, रानीघाटको क्षििा षर्कास गररनुको साथै उच्च पर्ाडी, िध्य पर्ाडी र
िध्य/सुदरु पन्त्िि िराईिा कृषि यरि अनुसरिान केररर्रुको स्थापना गररनेछ ।
11.6

यस नीतिको कायावरर्यन गने सम्बरििा नीतिगि तनणवय गनव र नेपाल सरकारलाई
सिय सियिा राय सुझार् उपलब्ि गराउनुका साथै कायावरर्यनका लातग िािर्िका
तनकायिा तनदे शन गनव दे र्ाय बिोन्त्जिको कृषि यान्त्रिकरण तनदे शक सतिति
रर्नेछ :
(क) सन्त्चर्, कृषि षर्कास िरिालय

अध्यक्ष

(ख) सर्–सन्त्चर्, (कृषि िथा ग्रातिण षर्कास) राषिय योजना आयोग

सदस्य

(ग) सर्–सन्त्चर्, अथव िरिालय

सदस्य

(घ) सर्–सन्त्चर्, र्ान्त्णज्य िथा आपूतिव िरिालय

सदस्य

(ड) सर्–सन्त्चर्, उद्योग िरिालय

सदस्य

(च) सर्–सन्त्चर्, सं घीय िातिला िथा स्थानीय षर्कास िरिालय

सदस्य

(छ) सर्–सन्त्चर्, भूति सुिार िथा व्यर्स्था िरिालय

सदस्य

(ज) सर्–सन्त्चर्, सर्कारी िथा गररबी तनर्ारण िरिालय

सदस्य

(झ) सर्–सन्त्चर्, र्न िथा भू–सं रक्षण िरिालय

सदस्य

(ञ) सर्–सन्त्चर्, तसुँचाइिरिालय

सदस्य

(ट) सर्–सन्त्चर्,षर्ज्ञान, प्रषर्ति िथा र्ािार्रण िरिालय

सदस्य

(ठ) कायवकारी तनदे शक, नेपाल कृषि अनुसरिान पररिद्

सदस्य

(ड) अध्यक्ष, नेपाल उद्योग र्ान्त्णज्य िर्ासं घ

सदस्य

(ढ) सर्–सन्त्चर्, कृषि व्यर्साय प्रर्द्र्िन िथा िथयांक
िर्ाशाखा, कृषि षर्कास िरिालय
11.7

सदस्य–सन्त्चर्

यस नीतिसम्बरिी सिरर्य, प्राषर्तिक सल्लार् र नीतिगि तनणवयका लातग तसर्ाररस
गनव दे र्ाय बिोन्त्जिको कृषि यान्त्रिकरण प्राषर्तिक सतिति रर्नेछ :
(क) सर्–सन्त्चर्, कृषि व्यर्साय िथा प्रर्द्र्िन िर्ाशाखा, कृषि
षर्कास िरिालय

अध्यक्ष

(ख) िर्ातनदे शक, कृषि षर्भाग

सदस्य

(ग) िर्ातनदे शक, पशु से र्ा षर्भाग

सदस्य

13

www.lawcommission.gov.np

(घ) िर्ातनदे शक, खाद्य प्रषर्ति िथा गुण तनयरिण षर्भाग
(ङ) प्रतितनति, केररीय कृषि सर्कारी िर्ासं घ

सदस्य
सदस्य

(च) प्रिुख, कृषि इन्त्रजतनयररङ्ग िर्ाशाखा,
नेपाल कृषि अनुसरिान पररिद्

सदस्य

(छ) कायवकारी तनदे शक, कृषि उद्यि केरर

सदस्य

(ज) प्रतितनति, कृषि इन्त्रजतनयररङ्ग न्त्शक्षण सं स्थान

सदस्य

(झ) सतितिले छनौट गरे को यरि उत्पादक/आयािकिाव

सदस्य

(ञ) सतितिले छनौट गरे को से र्ा प्रदायक

सदस्य

(ट) कायवक्रि तनदे शक, कृषि इन्त्रजतनयररङ्ग तनदे शनालय,
कृषि षर्भाग
१२.

सदस्य– सन्त्चर्

आतथवक पक्ष
यो नीति र यस नीतिबिोन्त्जिको कायवक्रि कायावरर्यन गनव नेपाल सरकारको िर्वबाट ददइने
अनुदान िथा सर्ुतलयि र्ाषिवक बजेट र्िव्यिार्वि व्यर्न्त्स्थि गररनेछ । त्यसै गरी अरय
सं घ सं स्थार्रु, गैरसरकारी िथा तनजी क्षेिसिेिको स्रोि सािन पररचालन र्ुने गरी व्यर्स्था
गररनेछ ।

१३.

कानुनी व्यर्स्था


यस नीतिको प्रभार्कारी कायावरर्यन गनवको लातग आर्श्यकिा अनुसार ऐन, तनयि
िथा तनदे न्त्शका, कायवषर्ति र्ा िापदण्डर्रु िजुि
व ा गररनेछ ।



यस नीति कायावरर्यनको तसलतसलािा नेपाल सरकारको र्ाषिवक आतथवक षर्िे यक
िार्वि केर्ी व्यर्स्थार्रु पररिाजवन गनव सक्नेछ ।

१४.

प्रचार प्रसार, अनुगिन िथा िूल्यांकन


यस नीतििा सिार्ेश गररएका षर्िय–र्स्िुको प्रभार्कारी कायावरर्यन गनवको लातग
यान्त्रिकरणको प्रचार प्रसार लगायिका कायविा कृषि षर्कास िरिालयले सम्बन्त्रिि
तनकायलाई पररचालन गनेछ ।



यस नीतिको प्रभार्कारी कायावरर्यनको लातग अनुगिन गने िथा कायावरर्यन गने
सम्बरिी तनकाय, सम्बन्त्रिि षर्भाग, कृषि षर्कास िरिालयका अतिररि दर्ा ११.६
बिोन्त्जिको सतितिले गनेछ ।
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यस नीतिको प्रगति सिीक्षा र्ाषिवक रुपिा दर्ा ११.६ बिोन्त्जिको सतितिले
गनेछ ।

१५.

नीतिको पररिाजवन
कृषि षर्कास िरिालयले आर्श्यकिा अनुसार यस नीतिको पुनरार्लोकन गरी तसर्ाररस
गरे िा नेपाल सरकारले सं शोिन र्ा पररिाजवन गनव सक्ने छ ।

१६.

र्ािा अड्काउ र्ुकाउने
यस नीतिको कायावरर्यनको तसलतसलािा कुनै अस्पष्टिा भएिा र्ा र्ािा अड्काउ परे िा
कृषि यान्त्रिकरण तनदे शक सतितिले स्पष्ट पाने र्ा र्ािा अड्काउ र्ुकाउनेछ ।

१७.

जोन्त्खि
कृषि षर्कास िरिालयको िौजुदा जनशन्त्ि िथा षर्तनयोन्त्जि बजेटबाट यस नीतिको
कायावरर्यन गनव बजेट नपुग भएको अर्स्थािा, अथव िरिालयबाट र्ाषिवक रुपिा बजेट
उपलव्ि नभएको अर्स्थािा र लक्ष्य अनुरुपकोसांगठतनक सं रचना ियार र्ुन नसकेिा यस
नीति कायावरर्यनिा कदठनाई पनव सक्नेछ ।
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