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नऩेार सयकाय,कृषि तथा ऩशऩुन्छी षिकास भन्रारम,प्रधानभन्री कृषि आधनुनकीकयण ऩरयमोजना,  

ऩरयमोजना ब्मफस्थाऩन इकाई, खभुरटायको अनदुान सहमोगभा 

सािवजननक-नीजज साझेदायी अिधायणा अन्तगवत सञ्चानरत  

शीत बण्डाय गहृ ननभावण कामवक्रभहरुको  

कामावन्िमनको अिस्था सम्फन्धी अध्ममन षिश्लिेण 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अजततमाय दरुुऩमोग अनसुन्धान आमोग,  

                                टॊगार, काठभाडौं 

(२०७६,पाल्गणु) 
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क) ऩषृ्ठबनूभ:- 

कृषिभा आधारयत अथवतन्रफाट कृषिजन्म उद्योगभा रुऩान्तरयत आधनुनक, व्मिसाषमक, ददगो एिॊ 
आत्भननबवय कृषि ऺेरको षिकास गनव सभ्र  कृषि भूल्म ्ृ् खराका अिमिहरूको 
(Components) एकीकृत सॊमोजन य ऩरयचारनभापव त खाद्य ऩोिण सयुऺा सनुनजित गदै कृषि 
औद्योनगकयण उन्भखु ददगो आनथवक अिसयहरू सजृना गयी याष्ट्रको सभ्र  षिकासभा टेिा ऩरु् माउन े
उदे्दश्मरे २०७३ ्ािण देजख प्रधानभन्री कृषि आधनुनकीकयण ऩरयमोजना सञ्चारनभा आएको 
छ। नेऩार सयकायको दीघवकारीन कृषि यणनीनतको (ADS) सहमोगीको रूऩभा सञ्चानरत मस 
ऩरयमोजनारे प्रभखु कृषि उऩजहरूको षिजशषिकृत ऺेरहरू ननभावण गने, ननमावतमोग्म कृषि 
िस्तहुरूको भूल्म अनबिषृि गदै प्रनतष्ऩधावत्भक ऺभता अनबिषृि गने, कृषिराई सम्भानजनक 
नापाभखुी व्मिसामका रूऩभा षिकास गदै योजगायीका अिसयहरू सजृना गने य फहसुयोकायिारा 
ननकामहरूफीचको कामवभूरक सभन्िमभापव त प्रबािकायी सेिा प्रिाहको सनुनजितता गने  
उदे्दश्महरु नरएको छ। कृषिमोग्म जनभनको एकीकयण गयी चक्राफन्दी गने, सम्बाव्मता, बगूोर 
य फजायीकयणका दृषिरे षिनबन्न फारी-िस्तहुरूको व्मिसामीकयण एफॊ षिजशषिकृत उत्ऩादन गने, 
ऩूिावधाय षिकास य कृिकहरूको उन्नत प्रषिनधभा ऩहुॉच अनबफजृध्द एफॊ उत्ऩाददत कृषििस्तहुरूको 
उऩरजब्धभा आधारयत सहजजकयणका भाध्मभफाट कृिकको प्रनतस्ऩधॉ ऺभता षिकास गयी 
अन्तयाषष्ट्रम रूऩभा फजायभा प्रनतष्ऩधाव गनव य औद्योनगषककयणभा सहमोग गनुव ऩरयमोजनाको  भूतम 
अिधायणा यहेको छ। 

ऩरयमोजनारे ऩरयरजऺत उदे्दश्म हानसर गनव ऩरयमोजना अफनधबय षिनबन्न फारी षिशेिका आधायभा 
षिनबन्न सम्बागहरु जस्तै साना व्मिसाषमक कृषि उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) षिकास कामवक्रभ ; 
ऩकेटहरू १० हे.(१५००० ऩकेटहरु),व्मिसाषमक कृषि उत्ऩादन केन्र (ब्रक) षिकास 
कामवक्रभ ; ब्रकहरू १०० हे.(१५००ब्रकहरु),व्मिसाषमक कृषि उत्ऩादन तथा प्रशोधन केन्र 
(जोन) षिकास कामवक्रभ;जोनहरू ५०० हे.(३००जोनहरु) य फहृत व्मिसाषमक कृषि उत्ऩादन 
तथा औद्यनगक केन्र (सऩुयजोन) षिकास कामवक्रभ;सऩुयजोनहरू १००० हे.(२१ सऩुय जोनहरु) 
छनौट गरय षिनबन्न कृषि नफकासका कामवक्रभ सञ्चारन गदै आएको छ ।मसै सन्दबवभा 
प्रधानभन्री कृषि आधनुनकीकयण ऩरयमोजनारे आ.ि २०७४/७५ य २०७५/७६ को स्िीकृत 
कामवक्रभ अनसुाय षिनबन्न नभनतहरुभा रागत सहबानगताको आधायभा शीत बण्डाय गहृ  ननभावणको 
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रानग प्रस्ताि आव्हान गयकोभा प्रस्ताि छनौट प्रकृमाभा ऐन¸ ननमभ¸ षिनध य प्रषक्रमा नऩमुावई 
हचिुाको बयभा ननणवम गयेको बने्न सभेतको उ.द.नॊ.७२०७¸ नभनत २०७५/०३/२५ को उजयुी 
ननिेदन का सम्फन्धभा आमोग फाट छाननफन एफॊ प्राप्त कागज ऩरहरुको अध्ममन एफॊ नफश्लषे्ण 
गदाव आमोजना अन्तगवतका १३ िटा जजल्रा शीत बण्डायगहृ ननभावणको रानग प्रस्ताि भाग 
बएकोभा आ.ि २०७४/०७५ भा ३० ओटा प्रस्तािहरुभध्मे फाॉके य निुाकोट जजल्राफाट २ 
िटा भार प्रस्ताफ छनौट बई सम्झौता सभेत बई ननभावण कामव प्रायम्ब बएको य आ.ि 
२०७५/७६ भा भाग बएका ३१ प्रस्तािहरु भध्मे ११ िटा प्रस्ताि छनौट बएकोभा षहभारम 
कोल्ड स्टोसव, ऩोखया य ऩरान्चोक कोल्ड स्टोसव, काभ्र ेगयी २ िटारे प्रस्ताि स्िीकृत बएय ऩनन 
सम्झौता नगयेको, भनागलेरे सम्झौता बएय ऩनन आनथवक ििवको अन्त्मभा सम्झौता यद्द गयेको य ८ 
ओटा सॊग सम्झौता बएकोभा २ िटा फाहेक ननभावण कामव सरुु नगयेको ऩाइएको। 

सभ्र भा, याज्मरे शीत बण्डाय गहृ ननभावणको रानग एक अयि बन्दा धेयै यकभ अनदुान ददएय 
ऩनन मी शीत बण्डाय गहृको सञ्चारन भोडानरटी स्ऩि नहनु,ु त्मसफाट याज्मरे ऩाउने प्रनतपरको 
फायेभा सम्झौताभा केही उल्रेख नहनु,ु अनदुान ददॉदा शीत बण्डाय गहृको अरािा अन्म ननभावण 
कामवहरुराई ऩनन अनदुान ददन,ु कामवषिनध फनाउदा याज्मको अनकूुर बन्दा ऩनन व्मजिगत 
पाइदाको रानग  ऩटक ऩटक सॊशोधन गयेको ऩाइएको। 

(ख) शीत बण्डाय गहृ स्थाऩना कामावन्िमन जस्थनत्- 

१. कृषि तथा ऩशऩुन्छी षिकास भन्रारमफाट प्राप्त प्रनतफेदन अनसुाय प्रधानभन्री कृषि 
आधनुनकीकयण ऩरयमोजनाको आ.फ. 2074/075 को स्िीकृत िाषिवक कामवक्रभभा शीत 
बण्डाय ननभावण सम्फन्धी कामवक्रभ यहेको य उि कामवक्रभ कामावन्िमन गनव नभनत 
2074/1२/६ भा “शीत बण्डाय गहृ स्थाऩना कामावन्िमन कामवषिनध-2074”(नेऩार सयकाय 
सजचिस्तय), ननणवमफाट स्िीकृत बएको देजखन्छ। शीत बण्डाय गहृ ननभावणको कामवषिनध, २०७४ 
को ३.१ क. अनसुाय प्रधानभन्री कृषि आधनुनकीकयण ऩरयमोजनाको प्रभखु उदे्दश्म ऩरयमोजना 
अन्तगवत षिजशषिकृत ऺेरभा उत्ऩाददत फारी फस्तहुरुको गणुस्तय प्रिधवन गयी फजायीकयणभा 
टेिा ऩयु   माउन ुयहेको छ| । 

२. कामवषिनधको ४.१ भा शीत बण्डाय स्थाऩना कामवक्रभ प्रधानभन्री कृषि आधनुनकीकयण 
ऩरयमोजनाको षिजशषिकृत उत्ऩादन ऺेरफाट उत्ऩादन बै आउने य फजायीकयणका दृषिकोणरे 
सम्बाव्म तथा भहत्िऩूणव यहेका एफॊ कामवक्रभभा सभाषिि बएका जजल्राहरुभा स्थाऩना गरयने 
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शीत बण्डाय स्थाऩना गनव आफश्मक ऩरयभाणभा कृषि उत्ऩादनको सम्बाव्मता बएको हनुऩुने 
उल्रेख बएको । 

३. ऩरयमोजनारे आ.ि. २०७४/०७५ उि स्िीकृत कामवक्रभ अनसुाय कोल्ड स्टोय ननभावणका 
रानग ७०% ऩूॉजजगत अनदुानभा भेशीनयी उऩकयणहरु सभेतको कामव गनव ननजज साझेदायी 
अिधायणाभा शीतगहृ ननभावण गनव  षिनबन्न १३ िटा जजल्राहरु छनौट गरयएको देजखन्छ। 

४. ऩरयमोजनारे ननजी कम्ऩनीसॉग साझेदायीभा शीत बण्डायगहृ ननभावणको रानग नभनत 
2074/11/25 गते गोयखाऩरभा सूचना प्रकाशीत गयेकोभा १२ जजल्राका ३० ओटा 
प्रस्तािहरु ऩयेकोभा नसन्धरुी जजल्राको रानग कुनै ऩनन प्रस्ताि ऩेश नबएको, धाददङ य कास्की 
जजल्राका रानग १/१ िटा, झाऩा, धनिुा, निुाकोट जजल्राका रानग २-२ िटा भार प्रस्ताि ऩेश 
बएको य कनतऩम प्रस्तािहरुभा जशरफन्दी राहा छाऩ नरगाएको रषुटहरु देजखएकोरे साफवजननक 
खरयद ननमभािरी २०६४ को ननमभ ७० को उऩननमभ ८ फभोजजभ ऩमावप्त प्रस्तािहरु 
नऩयेकोरे सफै प्रस्ताफहरु यद्द गयी १५ ददनको म्माद ददई दो्ो ऩटक ऩनु: जशरफन्दी प्रस्ताि 
भाग गनव नसपारयस गने बनी भूल्माॊकन सनभनतफाट नभनत 2075/1/9 गते फसेको फैठकभा 
ननणवम गयेको देजखन्छ। 

५. प्रधानभन्री कृषि आधनुनकीकयण ऩरयमोजनारे नभनत २०७४/११/२५ गते गोयखाऩरभा शीत 
बण्डाय ननभावण सम्फजन्ध सूचना प्रकाशन गयेकोभा उि सूचना यद्द गयी नभनत २०७५/१/१० 
भा ऩनु दो्ो ऩटक १५ ददने जशरफन्दी प्रस्ताि भाग बएकोभा ऩरयमोजना अन्तगवतका षिनबन्न 
जजल्राहरुफाट ३१ िोटा प्रस्तािहरु ऩेश बएका य उि प्रस्ताफहरु भध्मे नभनत २०७५/१/२५ 
भा ऩेश बएका निुाकोट शीत बण्डाय प्रा.नर नफदयु- ४, निुाकोट य कैराश कोल्ड स्टोय प्रा.नर 
फैजनाथ- ५, फाॉके सभेत गयी २ िटा कम्ऩनी भार छनौट बएको नभनत २०७५/३/१५ भा 
सूचना प्रकाशीत गयेको।ऩषहरो य दो्ो प्रस्ताि आव्हानभाछनौट बएका कम्ऩनीको ऩषहरो 
ऩटक ऩरयमोजनाको कुर रागत अनभुान रु.17 कयोड 85 राख य दो्ो ऩटक 18 कयोड 
७८ राख यहेको य कम्ऩनीको तपव फाट व्महोरयने रगानीका रानग फैंकको आशम ऩरभा 
उजल्रजखत रगानी प्रनतशत ऩषहरोऩटक ३५.5% य दो्ोऩटक प्रस्ताफ आव्हानभा ४३.5% 
यहेको देजखन्छ। 

६. ऩरयमोजनारे प्रस्ताि भाग बएको सभम नसभा नबरै नभनत २०७४।१२।२० भा टऩकन 
ईजन्जननमरयगले कन्सल्टेन्सी भापव त तमाय ऩारयएको शीत बण्डाय गहृ ननभावणको रागत अनभुान 
नभनत 2074/१२/२२ भा ऩरयमोजना ननदेशकरे स्िीकृत गयेको तय आमोजनाको आफ्नो 
standard design नबएको य अनदुान्र ाहीहरुरे टऩकन ईजन्जननमरयगले कन्सल्टेन्सी भापव त तमाय 
ऩारयएको शीत बण्डाय गहृ ननभावणको नडजाइन य इषिभेट अनसुाय शीत बण्डाय गहृ ननभावणको 
नडजाइन य इषिभेट ऩेश नगयेको ऩाइएको । 



5 
 

७. २०७५/6/11 भा नेऩार सयकाय (भा. भन्रीस्तय) को ननणवमफाट शीत बण्डाय गहृ 
स्थाऩना कामवक्रभ कामावन्िमन कामवषिनध-२०७४ प्रथभ ऩटक सॊशोधन बएको । कामवक्रभ 
कामावन्िमन कामवषिनध-2074(प्रथभ सॊशोधन 2075) अनसुाय शीत बण्डाय गहृको बौनतक 
ऩिुावधायहरुको ननभावण तथा भेजशनयी उऩकयण खरयद य जडानको रानग नेऩार सयकायफाट 
फढीभा 70% अनदुान प्राप्त हनुे य घटीभा 30% रागत (जग्गा फाहेक) कम्ऩनीरे ब्महोनुवऩने 
व्मिस्था यहेको देजखन्छ। 

८. आ.ि. ०७५।७६ भा फाॉकी यहेका ११ िटा जजल्राहरुभा जजल्रागत प्रनतस्ऩधावको आधायभा 
नभनत २०७५।०६।२३ गते गोयखाऩर याषष्ट्रम दैननक ऩनरकाभा सूचना प्रकाशीत बएकोभा 
जम्भा २८ िटा प्रस्तािहरु दताव बएको ।उि प्रस्तािहरु भलु्माङ्कन बई तऩसीर फभोजजभका 
प्रस्तािक कम्ऩननहरु छनौट बई कामव प्रायम्ब गरयएको य सो को जस्थनत देहाम फभोजजभ यहेको 
ऩाइएको । 

आ.फ. 207४/07५ को िाषिवक स्िीकृत कामवक्रभ अनसुाय छनौटभा ऩयेका कम्ऩनीहरुको शीत 
बण्डाय ननभावण गनव राग्न ेरागत अनभुान:- 

१. आ.फ २०७४/७५ भा छनौट बएको निुाकोट शीत बण्डाय प्रा.नर. नफदयु-४,निुाकोटसॉग 
नभनत २०७५/३/२४ भा कूर रागत अनभुान रु.१८,७८,००,०००/ भा सम्झौता बए भध्मे 
ऩरयमोजनारे रु.10,५०,०००००/ अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाएको य अनदुान्र ाही कम्ऩनीरे 
रु. ८,२८,०००००/ व्महोने यहेको य उि निुाकोट शीत बण्डाय प्रा. नर.को Civil structure 

को सम्ऩूणव काभ ऩयुा बई हार कुनरगले कम्ऩोनेन्ट साथै अन्म भेनसनरयहरुको जडान कामव 
बईयहेको जानकायी प्राप्त बएको | प्रधानभन्री कृषि आधनुनकीकयण ऩरयमोजना फाट जानकायी 
बए अनसुाय उि कम्ऩनीराई सम्झौता बन्दा रु. ५५,०००००/ फढी यकभ बिुानी बैसकेको 
।  

२.फाॉके जजल्राफाट छनौट बएको कैराश कोल्ड स्टोयेज प्रा. नर. फैजनाथ- ५, फाॉकेसॊग  
नभनत२०७५/३/२८ गते कुर रागत रु.२२,३४,६२०००/भा सम्झौता बएकोभा ऩरयमोजनारे 
रु.1१,५००००००/ नदुान यकभ उऩरब्ध गयाएको य फाॉकी रु.१०,८४,६२,०००/- 
अनदुान्र ाहीरे व्महोने ब्मफस्था बएको य हार सम्भ जनभन सम्माउन,े पाउन्डेसनको काभ, 

चौकीदाय बफन ननभावण, ऩखावर ननभावणको काभ सरुु बएको य हार सम्भ ऩेस्की 
रु.२,३०,००,०००/ बिुानी बएको य प्रथभ षकस्ताको बिुानीको रानग यननगले नफर 
रगामतका कागजातहरु ऩेश बएको । 

आ.फ. 2075/076 को िाषिवक स्िीकृत कामवक्रभ अनसुाय छनौटभा ऩयेका कम्ऩनीहरुको शीत 
बण्डाय ननभावण गनव राग्न ेरागत अनभुान:-  
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१. सनु्दयी षपस पाभव एण्ड ए्र ो प्रोसेससव प्रा.नर.कटहयी गा.ऩा.-7 थराहा भोयगलेसॉग ऩरयमोजनारे 
कुर रागत अनभुान रु.23,66,34,107/49 भा नभनत 2075/10/27 गते गयेको 
सम्झौता अनसुाय ऩरयमोजनाफाट रु. 10 कयोड अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाउने य फाॉकी रु. 
13¸66¸34¸107/49 अनदुान्र ाहीरे व्महोने ब्मफस्था यहेकोभा सो कम्ऩनीरे हारसम्भ शीत 
बण्डाय गहृ ननभावणको काभ सरुु नगयेको य यकभ ऩेश्की ऩनन नरगेको । 

२. सपय ए्र ो पाभव प्रा.नर. गोदाियी नगयऩानरका-7 कैरारीसॉग ऩरयमोजनारे कुर रागत 
अनभुान रु. 21,94,24,000/भा नभनत 2075/10/27 गते सम्झौता गयेकोभा  
ऩरयमोजनाफाट रु.११ कयोड अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाउने य फाॉकी रु. 
10¸94¸2४¸00०/- अनदुान्र ाहीरे व्महोने ब्मफस्था यहेकोभा ऩेश्की यकभ रनग हार सम्भ 
ऩनन शीत बण्डाय गहृ ननभावणको काभ सरुु नगयेको । 

३. ननरम्फयी कोल्ड स्टोयेज प्रा.नर. हयीऩयु न.ऩा.-8 सरावहीसॉग  ऩरयमोजनारे कुर रागत 
अनभुान रु.19,56,65,000/ भा  नभनत 2075/11/21 गते सम्झौता बएकोभा 
ऩरयमोजनारे रु.11 कयोड यकभ अनदुान उऩरब्ध गयाउने य फाॉकी रु. 8,5६,६५¸०00/- 
अनदुान्र ाहीरे व्महोने ब्मफस्था यहेकोभा ऩेश्की यकभ रनग हार सम्भ ऩनन शीत बण्डाय गहृ 
ननभावणको काभ सरुु नगयेको ।  

४. भामादेिी ए्र ो पाभव प्रा.नर. कषऩरिस्त ु न.ऩा.-6 कषऩरिस्तसुॉग कुर रागत अनभुान 
रु.24,52,44,557/- यहेकोभा नभनत 2075/12/21 गते सम्झौता बएकोभा ऩरयमोजनारे 
रु.9,६८,००,०००/- अनदुान यकभ उऩरव्ध गयाउने य फाॉकी रु. 14,84,44¸557/70 
अनदुान्र ाहीरे व्महोने ब्मफस्था यहेकोभा ऩेश्की यकभ रगी हार सम्भ ऩनन शीत बण्डाय गहृ 
ननभावणको काभ सरुु नगयेको । 

५. कोशी कोल्ड स्टोय प्रा.नर. याभधनुी न.ऩा.-9 सनुसयी सॉग कुर रागत अनभुान 
रु.24,87,09,000/-भा ऩरयमोजनारे नभनत 2075/12/21 गते सम्झौता गयेकोभा 
ऩरयमोजनाको अनदुान यकभ रु.9 कयोड अठसठ्ठी राख यहेको य फाॉकी रु. 
15,19,09¸000/अनदुान्र ाहीरे व्महोने यहेकोभा हार सम्भ ऩनन शीत बण्डाय गहृ 
ननभावणकोरानग यकभ ऩेश्की नददइएको य काभ सरुु नबएको। 

६. क्िारीटी कोल्ड स्टोयेज प्रा.नर. गजयुी गा.ऩा.-6 धाददगलेसॉग कुर रागत अनभुान 
रु.20,53,36,917/-भा ऩरयमोजनारे  नभनत 2075/10/16 गते सम्झौता गयेकोभा 
ऩरयमोजनारे रु.11,५०,००,०००/ यकभ  अनदुान उऩरब्ध गयाउने य फाॉकी यकभ रु. 
9,03,36¸917/-, अनदुान्र ाहीरे व्महोने  व्मिस्था बएकोभा  ऩेश्की यकभ रनग सो शीत 
बण्डाय ननभावणको काभ बै यहेको । 
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७. ्र ीन पयेष्ट्री ए्र ीकल्चय प्रा.नर. नभनथरा न.ऩा.-7 धनिुासॉग ऩरयमोजनारे नभनत 
2075/10/17 गते कुर रागत अनभुान रु.19,50,00,000/-, भा  सम्झौता गयेकोभा 
ऩरयमोजना फाट रु.11,५०,००,०००/ अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाउने य फाॉकी   
रु.8,12,75¸000/- अनदुान्र ाहीरे व्महोने ब्मफस्था बए अनसुाय ऩेश्की यकभ रनग  
ननभावणको काभ सरुु बएको। 

८. ददव्म शीत बण्डाय प्रा.नर. षितावभोड न.ऩा.-2 आदशव टोर झाऩासॉग ऩरयमोजनारे 
नभनत2075/12/21 गते कुर रागत अनभुान रु.24,87,09,000/- भा सम्झौता 
गयेकोभा ऩरयमोजनारे रु.9,८०,००,०००/- यकभ अनदुान उऩरब्ध गयाउने य फाॉकी यकभ 
रु.14,92,06¸839/24 अनदुान्र ाहीरे व्महोने ब्मफस्था यहेकोभा ऩेश्की यकभ रनग हार 
सम्भ ऩनन शीत बण्डाय गहृ ननभावणको काभ सरुु नगयेको।  

(ग) शीत बण्डाय गहृ स्थाऩनाभा ऩेश्की स्िरुऩ  बिुानी बएको  यकभको षिियण:- 

 शीतबण्डाय गहृको रानग नेऩार सयकाय, प्रधानभन्री कृषि आधनुनकीकयण ऩरयमोजना,ऩरयमोजना 
व्मिस्थाऩन इकाई खभुरटायफाट आ.फ.2075/076 को रानग िाषिवक स्िीकृत कामवक्रभ 
अनसुाय ८ (आठ) िटा कम्ऩनीहरुसॉग सम्झौता गयीएकोभा ननरम्फयी कोल्ड स्टोय प्रा.नर. 
सरावहीराई रु.2¸20¸00¸000/-, न्र न पयेस्री एण्ड एगकृल्चय प्रा.नर. धनिुाराई 
रु.2¸30¸00¸000/-क्िानरटी कोल्डस्टोय प्रा.नर. धाददगलेराई रु.2¸30¸00¸000/-, भामाॉदेिी 
ए्र ो पाभव प्रा.नर. कषऩरिस्तरुाई रु.1¸93¸60¸000/-, सपय ए्र ो-पाभव प्रा.नर. गोदाियी 
कैरारीराई रु.2¸20¸00¸000/- गयी ऩाॉच िटा कम्ऩनीहरुराई प्रथभ षकस्ता स्िरुऩ ऩेश्की 
यकभ जम्भा रु.10¸93¸60¸000/- उऩरब्ध गयाइएको देजखन्छ।भनागले जजल्राको ए्र ो 
भनागले प्रा.नर.सॉग सम्झौता बएकोभा उि कम्ऩनी सॊग सम्झौता यद्द बएको य  ऩरान्चोक 
बगिती कोल्डस्टोय, काभ्र ेय षहभार कोल्डस्टोय, कास्कीसॉग अझै सम्भ ऩनन सम्झौता नबएको । 

शीत बण्डाय गहृहरु भध्मे नेऩार सयकाय, प्रधानभन्री कृषि आधनुनकीकयण ऩरयमोजना ऩरयमोजना 
व्मिस्थाऩन इकाई खभुरटायफाट आ.फ. २०७४/०७५ य २०७५/०७६ भा छनोटभा ऩयी 
ननभावणको कामव शरुु गनव ऩेश्की यकभ नरएको शीतबण्डाय ननभावण गने कम्ऩनीहरु भध्मे झाऩा, 
भोयगले, सनुसयी, सरावही, कषऩरफस्त ुय कैरारी जजल्राभा शीतबण्डाय ननभावण गनव ऩेश्की नरएका 
तय हारसम्भ ऩनन ननभावण कामव नगयेका कम्ऩनीहरुरे रगेको ऩेश्की यकभ षपताव नरई सम्झौता 
यि गने नेऩार सयकाय कृषि भन्रारम, प्रधानभन्री कृषि आधनुनकीकयण ऩरयमजना, ऩरयमोजना 
व्मिस्थाऩन इकाई खभुरटायफाट नभनत २०७६।१०।२६ भा ननणवम बए ऩश्च्मात उल्रेजखत 
जजल्राका कम्ऩनीहरु भध्मे भोयगले य सनुसयीका कम्ऩनीहरुरे भोषिराईजेसन ऩेश्की यकभ फझेुय 
नरगेको।झाऩा, सरावही, कषऩरिस्त ु य कैरारीका कम्ऩनीहरुरे रगेको ऩेश्की यकभ नेऩार 
सयकायको सािवजननक कोिभा तथा ऩरयमोजनाको खाताभा दाजखरा बएको बनी सो ऩरयमोजनाको 
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च.नॊ. ६४३ नभनत २०७६।११।२२को ऩरफाट  फैक बौचयको छाॉमा प्रनत सभेत भेर भापव त 
जानकायी प्राप्त बएको । 

 

(घ) प्रायजम्बक अध्ममनभा देजखएका ऐन कानून षिऩरयतका कामवहरू :- 

१. नेऩार सयकायको प्रचनरत अनदुानको कामवषिनधराई कानूनी आधाय नफना ऩरयितवन गयी 
आफ्नो अनकूुर फनाएको, सम्बाव्मता अध्ममन य कुनै आधाय नफना शीत बण्डाय गहृराई 
अनदुान ददने गयी जजल्राहरू नै तोकेय फजेट य कामवक्रभ याखेको | 

२. कामवषिनधको ४.१ भा शीत बण्डाय गहृ स्थाऩना कामवक्रभ षिजशिीकृत उत्ऩादन ऺेरफाट 
उत्ऩादन बै आउने य फजायीकयणका दृषिकोणरे सम्बाव्म तथा भहत्िऩूणव यहेका एिॊ कामवक्रभभा 
सभाषिि बएका जजल्राहरूभा सञ्चारन गयीने य शीत बण्डाय स्थाऩना गनव आिश्मक ऩरयभाणभा 
कृषि उत्ऩादनको सम्बाव्मता बएको हनुऩुने उल्रेख बएकोभा शीत बण्डाय गहृ स्थाऩना छनौट 
गदाव आमोजना अन्तगवत जजल्राहरूभा षिजशिीकृत फारीको उत्ऩादनराई ध्मान नददएको, केही 
जजल्राभा ऩरयमोजनाको जोनहरू स्थाऩना हनु ुअगाफै शीत बण्डाय गहृ स्थाऩनाको रानग फजेट य 
कामवक्रभ याखेको य अनदुानका रानग छनोट गयीएको।  

३. प्रधाभन्री कृषि आधनुनकीकयण ऩरयमोजना अन्तगवत जोन य सऩुय जोन स्थाऩना हनु ुअगाफै 
कोल्ड स्टोय स्थाऩनाको रानग फजेट छु्ाउन ुय सम्फजन्धत जोन य सऩुयजोन  कामावरमराई 
सॊरग्न नगयाई ऩरयमोजनाको ऩरयमोजना व्मिस्थाऩन इकाईरे (केन्र)  कोल्ड स्टोय ननभावण 
सम्फन्धी कामव गयेको। 

४. कामवषिनध अनसुाय शीत बण्डाय गहृ कामवक्रभ कामवषिनध, २०७४ को जश. नॊ ४.३ भा बएको 
व्मिस्था अनसुाय जोन य सऩुय जोन सञ्चारन गने कोल्ड स्टोय ननभावणको प्रस्ताि भूल्माङ्कन 
सनभनतभा सम्फजन्धत जोन िा सऩुय जोनको िरयष्ठ कृषि अनधकृतको व्मिस्था बएता ऩनन उि 
प्रस्तािहरू छनौटभा ती ननकामहरूका प्रभखु िा प्रनतनननधहरू सभाफेश नगयीएको । 

५. स्िीकृत कामवक्रभ अनसुाय प्रनतस्ऩधावको आधायभा ननजी कम्ऩनीसॉगको साझेदायीभा कोल्ड 
स्टोय ननभावण तथा सञ्चारन गनव नभनत २०७४/११/२५ भा गोयखाऩरभा सूचना प्रकाशीत 
गयेकोभा १२ जजल्राका ३० िटा प्रस्तािहरू ऩयेकोभा सािवजननक खरयद ननमभािरी, २०६४ 
को ननमभ ७० को उऩननमभ ८ फभोजजभ ऩमावप्त प्रस्तािहरू नऩयेकोरे सफै प्रस्तािहरू यद्द गयी 
ऩनु: दो्ोऩटक १५ ददन ेम्माद थऩ गयी प्रस्ताि भाग गनेगयी नभनत २०७५/१/९ को ननणवम 
अनसुाय २०७५/१/१० भा दो्ोऩटक सूचना प्रकाशीत गयेकोभा ऩयुानो प्रस्तािहरू भध्मेकै 
निुाकोट शीत बण्डाय प्रा.नर. षिदयु-४, निुाकोट य कैराश कोल्ड स्टोय प्रा.नर. फैजनाथ-५, फाॉके 
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गयी २ िटा कम्ऩनी भार छनौट बएकोभा प्राप्त डकुभेन्टहरू अध्ममन गदाव सम्फजन्धत 
कम्ऩनीहरूराई मोजना ददने उदे्दश्म याजखएको । 

६. सॊशोनधत कामवषिनध, २०७४ को फुॉदा ९ को अजन्तभ फुॉदा ६ भा अनदुानको सही सदऩुमोग 
सन्तोिजनक प्रगनत तथा नफजिम प्रगनतको आधायभा ननकाशा ददइने छ। मस सम्झौता अनसुाय 
ननभावण हनुे शीत बण्डायगहृ ननभावणऩिात  स्थानीम ननकामभा सभन्िम गयी गनुवऩने छ । 
कजम्तभा तीन ओटा ननभावण व्मिसामीसॉग दयबाउऩर भाग गयी न्मून यकभ कफोर गने ननभावण 
व्मिसामीभापव त ननभावण कामव अगानड फढाउनऩुने छ बननएको छ । मसयी याज्मफाट प्रदान 
गयीने कयोडौँ अनदुान यकभ दयबाउऩर भापव त ननभावण गयीन ुसािवजननक खरयद ऐन २०६३ य 
ननमभािरी २०६४ षिऩरयत कामव बएको देजखएको । उि दयबाउऩर भापव त ननभावण गदाव कभ 
यकभ फोरकफोर बएभा शीत बण्डाय गहृ ननभावण कामवभा फचत बएको यकभको दाषमत्ि कसको 
हनुे बने्न फायेभा सम्झौताभा केही उल्रेख नबएको। 

७. ऩरयमोजनारे प्रस्ताि भाग अगाफै नभनत २०७४।१२।२० भा टऩकन ईजन्जननमरयगले 
कन्सल्टेन्सी  भापव त शीत बण्डाय गहृको नडजाइन इषिभेट य रागत अनभुान तमाय गयेताऩनन 
आमोजनारे प्रस्ताफ आव्हान गदाव ऩरयमोजनाको आफ्नो आफश्मकता (requirements) य 
standard design उल्रेख नगयी सूचना प्रकासन गयेको कायण अनदुान्र ाहीहरुरे टऩकन 
ईजन्जननमरयगले कन्सल्टेन्सी भापव त तमाय ऩारयएको शीत बण्डाय गहृ ननभावणको नडजाइन य 
इषिभेट अनसुाय नडजाइन य इषिभेट ऩेश नगयी आफ्नै षकनसभरे नडजाइन य इषिभेट  गयेको, 
अनदुान्र ाहीहरुरे एकै षकनसभको ननभावण कामवभा ऩनन पयक पयक दययेट ऩेश गयेकोरे 
िास्तषिक रागत अनभुान गनव हनु नसकेको। 

८. शीत बण्डाय गहृ स्थाऩना कामवक्रभ कामवन्िमन कामवषिनध, २०७४ अनसुाय कृषि उऩजहरूको 
उत्ऩादन उप्रान्तको ऺनत न्मूनीकयण, गणुस्तय प्रिधवन, आिश्मक ऩरयभाणभा उऩरब्धता सनुनजित 
गनव य व्मिसाषमक तथा औद्योनगक उत्ऩादन एिॊ फजायीकयणका रानग शीत बण्डाय सषुिधा 
षिकास गनव आ.ि. २०७४/०७५ को स्िीकृत िाषिवक कामवक्रभभा व्मिस्था बए फभोजजभ 
प्रनतस्ऩधावको आधायभा ननजी कम्ऩनीसॉग साझेदायीभा शीत बण्डाय गहृ ननभावणका रानग ७०% 
ऩुॉजीगत अनदुानभा भेजशनयी उऩकयणहरू सभेतको कामव गनेगयी कामवषिनध फनाएको य उि 
कामवषिनध तमाय गदाव नेऩार सयकायको ऩूिावधाय सॊयचनाको ननभावण तथा सञ्चारनभा ननजी रगानी 
सम्फन्धी ऐन¸ २०६३ को दपा २४ अनसुाय (२५% भार अनदुान व्मिस्था बएकोभा) बएको 
नदेजखएको। 

९. कामवषिनध अनसुाय प्रथभ षकस्ता बिुानीका रानग तम बएका षक्रमाकराऩहरू जस्तै 
होनडॊगफोडव,  main building structures work य foundation of column and beams  आदद सम्ऩन्न 
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बएऩछी भोनफराईजेसन फाऩत प्रथभ षकस्ता ऩेस्की ददने बनकेोभा कनतऩम  शीत बण्डाय गहृ 
ननभावणको रानग मी सतव ऩयुा नहदैु ऩनन ऩेस्की यकभ ददएको देजखन्छ । 

१०.प्रधानभन्री कृषि आधनुनकीकयण ऩरयमोजना ऩरयमोजना व्मिस्थाऩन इकाई, खभुरटायफाट 
आ.फ.2075/076 को रानग िाषिवक स्िीकृत कामवक्रभ अनसुाय ८(आठ) िटा कम्ऩनीहरूसॉग 
सम्झौता गयीएकोभा ननरम्फयी कोल्डस्टोय प्रा.नर. सरावही- रु.2,20,00,000/,न्र न पयेस्री 
एण्ड एगकृल्चय प्रा.नर. धनिुा -रु.2,30,00,000/-,क्िानरटी कोल्ड स्टोयेज प्रा.नर. धाददगले- 
रु.2,30,00,000/-,भामाॉदेिी ए्र ो पाभव प्रा.नर. कषऩरिस्त-ुरु.1,93,60,000/-,सपय ए्र ो 
पाभव प्रा.नर. गोदाियी कैरारी -रु.2,20,00,000/-,गयी ऩाॉच िटा कम्ऩनीहरूराई प्रथभ 
षकस्तास्िरुऩ ऩेश्की यकभ रु.10,93,60,000/-बिुानी गयीएकोभा न्र न पयेस्री एण्ड 
एगकृल्चय प्रा.नर. धनिुा य क्िानरटी कोल्ड स्टोयेज प्रा.नर. धाददगले फाहेक अन्म पभवहरूरे अझै 
सम्भ ननभावण कामव शरुु गयेको देजखएन।  

११.ननभावण व्मिसामी छनौट गयी Contract award गदाव एकैऩटक सफै ननभावण कामवको रानग 
ददने षक नसनबर ननभावण, भेनसनयी जडान य Puf-panel राई अरगअरग गयेय ठेक्का गनव सषकने 
नसषकने सम्फन्धभा के गने य सम्फजन्धत कोल्ड स्टोयको नाभभा VAT नफर जायी गने षक ननभावण 
व्मिसामीरे जायी गयेको VAT नफर कामावरमभा ऩेश गने बने्न षििमभा सम्झौताभा उल्रेख 
नबएको । 

१२.सम्झौता अनसुाय अनदुान्र ाहीरे रगानी गनुवऩने यकभ रगानी गये नगयेको सनुनित गने 
सॊमन्र नबएको य सम्झौता अनसुाय अनदुान्र ाहीरे खरयद गने भेनसन औजायको खरयद प्रकृमा 
स्ऩि नबएको। 

१३.कामवषिनध अनसुाय शीत बण्डाय गहृ कामवक्रभ कामवषिनध, २०७४ को अनसूुची १ भा 
उल्रेख बएको। शीत बण्डाय गहृ स्थाऩनाथव आिश्मक ऩने भाऩदण्ड अन्तगवत फुॉदा २ भा 
उल्रेख बएको षिधान/प्रफन्ध ऩर/ननमभािरी/दताव प्रभाणऩरभा उदे्दश्म शीत बण्डाय गहृ 
स्थाऩनाथव सञ्चारन हनुऩुने बनेकोभा भामादेिी ए्र ो पभव प्रा.नर., कषऩरिस्तकुो प्रफन्धऩरभा शीत 
बण्डाय गहृको उदे्दश्म उल्रेख नबएको । 

१४.सॊशोनधत कामवषिनधको फुॉदा नॊ ३ भा कृषि उऩज बण्डायणको रानग शीत बण्डाय गहृ 
स्थाऩना गनव कजम्तभा ५००० भेषरक टन ऺभताको भल्टी च्माम्फय शीत बण्डाय गहृको रानग 
न्मूनतभ ६५००० िगव नभटय (१ नफघा) उऩमिु जग्गा कम्ऩनीको आफ्नो नाभभा िा 
प्रोऩाइटयको नाभभा हनुऩुने छ।कयायनाभाको जग्गा भान्म हनुे छैन बनी उल्रेख बएकोभा 
कोशी कोल्ड स्टोय, सनुसयी य भामादेिी ए्र ो पभव प्रा.नर., कषऩरिस्तरेु ४८४० भे.टन य ददब्म 
शीत बण्डाय प्रा.नर. झाऩारे ऩेश गयेको ४९५० भे.टन ऺभताको शीत बण्डाय गहृ प्रस्ताि 
स्िीकृत बएको ऩाइएको । ददब्म शीत बण्डाय प्रा.नर. झाऩा, सनुसयी षपस एण्ड ए्र ो प्रा.नर. 
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सनुसयी, ननरम्फयी कोल्ड स्टोय प्रा.नर. सरावही य कोशी कोल्ड स्टोय प्रा.नर. सनुसयीको जग्गा 
कम्ऩनीको नाभभा नबएको। 

१५.शीत बण्डाय गहृको नडजाइन य इषिभेट तमाय गदाव एउटै प्रकृनतको शीत बण्डाय गहृ 
ननभावण कामवको रागत ऩनन पयक पयक गयेको, अनदुान यकभ ऩनन पयक गयेको य अनदुान 
ददॉदा स्ऩि कामवषिनध नफना व्मजि षिशेिको आधायभा धेयै थोयै गयेको य ननरम्फयी कोल्ड स्टोय, 

सरावही य ्र ीन पयेस्री प्रा.नर., धनिुाका एकै घय ऩरयिायभा दईुओटा अनदुान ददएको य अनदुान 
ददॉदा शीत बण्डाय गहृ ननभावण अराफा अन्म ननभावणहरू (कभवचायी आफास, चौकीदाय घय, ऩखावर 
ननभावण आदद) राई ऩनन अनदुान ददएको कायण ननभावण रागत फढी हनु गएको देजखएको । 

१६.प्रधानभन्री कृषि आधनुनकीकयण ऩरयमोजना अन्तगवत शीत बण्डाय गहृ ननभावण गनव 
आिश्मकता ऺेर नतोकी ७०% अनदुानको व्मिस्था गयेय सूचना प्रकाजशत गनावरे शीत बण्डाय 
गहृ ननभावणभा प्रनतस्ऩधाव फढाउने बन्दा ऩनन कसयी अनदुानको यकभ फढी प्राप्त गनव सषकन्छ 
बनेय अनदुान्र ाहीहरूरे शीत बण्डाय गहृको नडजाइन इषिभेट फनाएको देजखमो।  

१७.सपय ए्र ो प्रा.नर. कैरारीरे स्नेह ए्र ो पभव प्रा.नर.काभ्रसे्थरी, काठभाडौँ, कोशी कोल्ड 
स्टोय प्रा.नर.सनुसयी य ननरम्फयी कोल्ड स्टोय प्रा.नर. सरावहीरे काभ्र े कोल्ड स्टोय फडुोर, 

फनेऩाको य ्र ीन पयेस्री एन्र कल्चय प्रा.नर. धनिुारे ्र ीन पयेस्री एन्र कल्चय प्रा.नर. फाॉकेको 
प्रफन्धऩर साधायणसबाको ननणवम अनसुाय कम्ऩनीको नाभ य ठेगाना य सेमय धनी ऩरयितवन गयेको 
बननएकोभा साधायण सबाको ननणवम सॊरग्न यहेको ऩाइएन।  

१८.ननजी सेिा प्रदामक सॊस्थारे सञ्चारन गयेका शीत बण्डाय गहृहरूको बाडा दय बन्दा 
प्रस्ताषित नेऩार सयकायको अनदुानभा ननभावणाधीन शीत बण्डाय गहृको बाडा दय धेयै नै फढी 
देजखएको य सयकायफाट अनदुान नरएय ऩनन कृिकरे ऩाउने सनुफधाको फायेभा सम्झौताभा केषह 
उल्रेख नबएको। 

१९.शीत बण्डाय गहृ स्थाऩना कामवक्रभ कामावन्िमन कामवषिनध,२०७४ अनसुाय आ.फा २०७४ 
/०७५ भा छनौट बै सम्झौता बएका २ िटा शीत बण्डाय गहृ ननभावण कम्ऩनीहरु राई आ.फ. 
२०७५/०७६ को असोजभा कामवषिनध सॊसोधन गयी नफगतभा सम्झौता बै कामावन्िमन यहेका 
शीत बण्डायराई ऩनन भ्माट  षपताव गनेगयी कामवषिनधभा ब्मफस्था गयेको देजखएको | 

२०.ऩरयमोजनारे सािवजननक-ननजी साझेदायी अिधायणा अन्तगवत तमाय गयेको शीत बण्डाय गहृ 
ननभावण कामवनफनध २०७४ नेऩार सयकायको ऩूिावधाय सॊयचनाको ननभावण तथा सञ्चारनभा ननजी 
रगानी सम्फन्धी ऐन २०६३ अनसुाय बएको नऩाइएको | ऩूिावधाय सॊयचनाको ननभावण तथा 
सञ्चारनभा ननजी रगानी सम्फन्धी ऐन २०६३ अनसुाय २५ % बन्दा फढी अनदुान ददन नऩाइन े
ब्मफस्था यहेको | 
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२१.अनधकाॊश शीत बण्डाय गहृ ननभावण व्मिसामीहरुरे सम्झौताभा उल्रेख बए फभोजजभको 
बफन ननभावण आचाय सॊषहताअनसुाय स्थानीम ननकामको स्िीकृनत य िाताफयणीम प्रबाफ  
भलु्माॊकन प्रभाणऩर ऩेश नगयेको ऩाइएको | 

 

 

(ङ)सझुािहरु:- 

याज्मरे शीत बण्डाय गहृ ननभावणको रानग अनदुान व्मिस्था गयेको बए ऩनन मी शीत बण्डाय 
गहृको सञ्चारन भोडानरटी स्ऩि नहनु,ु त्मसफाट याज्मरे ऩाउने प्रनतपरको फायेभा सम्झौताभा 
केही उल्रेख नहनु,ु अनदुान ददॉदा शीत बण्डाय गहृको अरािा अन्म ननभावण कामवहरुराई ऩनन 
अनदुान ददन,ु कामवषिनध फनाउदा याज्मको अनकूुर बन्दा ऩनन व्मजिगत पाइदाको रानग  ऩटक 
ऩटक सॊशोधन गयेको ऩाइएको।तसथव शीत बण्डाय गहृ ननभावण सम्फन्धभा देहाम फभोजजभ 
सझुािहरू कृषि तथा ऩशऩुन्छी षिकास भन्रारमभापव त आमोजनारे कामावन्िमन गने अऩेऺा 
नरइएको छ ।  

१. प्रधानभन्री कृषि आधनुनकीकयण ऩरयमोजना, ऩरयमोजना व्मिस्थाऩन इकाई खभुरटायफाट 
आ.ि.2075/076को रानग िाषिवक स्िीकृत कामवक्रभ अनसुाय स्िीकृत बएका ८ कम्ऩनी 
भध्मे ऩाॉचिटा कम्ऩनीहरुराई प्रथभ षकस्ता स्िरुऩ ऩेश्की यकभ रु.10,93,60,000/-
बिुानी ददइएकोभा ऩेस्की नरएय अझै सम्भ ननभावण कामव सरुु नगयेको पभवहरुको सम्फन्धभा 
कानून फभोजजभ  आिश्मक कायफाही गने गयाउने ।   

२. कामवषिनध अनसुाय प्रथभ षकस्ता बिुानीका रानग तम बएका षक्रमाकराऩहरु जस्तै 
होनडॊगफोडव,  main building structures work य foundation of column and beams  आदद सम्ऩन्न 
बएऩछी  mobilization फाऩत प्रथभ षकस्ता ऩेस्की ददने बनेकोभा कनतऩम शीत बण्डाय गहृ 
ननभावणको रानग मी सतव ऩयुा नहदैु ऩनन ऩेस्की यकभ ददएको देजखएकोरे ऩेस्की ददने जजम्भेिाय 
कभवचायीराई कानून फभोजजभ आिश्मक कायफाही गने य आमोगराई जानकायी गयाउने। 

३. सम्बाव्मता अध्ममन य कुनै आधाय नफना शीत बण्डायराई अनदुान ददन े बनी सनुनमोजजत   
तरयकाफाट जजल्राहरु नै तोकेय फजेट य कामवक्रभ याजखएको, ती जजल्राका स्थाषऩत ननजी 
ऺेरफाट सॊचानरत शीत बण्डाय गहृ ऩूणव ऺभताभा सञ्चारन हनु नसषकयहेको अिस्थाभा मी नमाॉ 
िन्ने शीत बण्डाय गहृको ददगोऩनाको फायेभा ऩनन फेरैभा सोच्नऩुने, तरुनात्भकरुऩभा सॊयचना 
ननभावणको रागत धेयै देजखएको य ननजज उद्यभी य सयकायी अनदुानको रगानी ऺेर स्ऩि नबएको 
देजखएकोरे अनदुान ददॉदा शीत बण्डाय गहृ य सोसॉग सम्फजन्धतराई भार ददने व्मिस्था 
नभराउने।  
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४. ऩरयमोजनारे सािवजननक-ननजी साझेदायी अिधायणा अन्तगवत तमाय गयेको शीत बण्डाय गहृ 
ननभावण कामवषिनध २०७४ नेऩार सयकायको ऩूिावधाय सॊयचनाको ननभावण तथा सञ्चारनभा ननजी 
रगानी सम्फन्धी ऐन, २०६३ अनसुाय बएको नऩाइएकोरे सो अनसुाय कामवषिनध ऩरयितवन िा 
सॊशोधन गने।  

५. ननजज ऺेरका रगानीभा िनेका शीत बण्डाय गहृहरु ऩनन कच्चा ऩदाथव अबािभा ऩूणव ऺभतभा 
सञ्चारन  हनु  नसकेको अिस्थाभा सम्बाव्मता अध्ममन नफना नै नऩेार सयकायकै रगानीभा कृषि 
तथा ऩशऩुन्छी षिकास भन्रारम अन्तगवत षिनबन्न ऩरयमोजनाहरु, प्रदेश बनूभ ब्मिस्था, कृषि तथा 
सहकायी भन्रारमहरु फाट ननभावण गयीने मी नमाॉशीत बण्डाय गहृको  ददगोऩनाको रानग सॊजघम 
भन्रारमरे फेरैभा सभन्िम य सहजीकयण गने ।   

६. सॊशोनधत कामवनफनध, २०७४ को फदुा ९ को (६) भा अनदुानको सही सदऩुमोग सन्तोिजनक 
प्रगनत तथा नफजिम प्रगनतको आधायभा ननकाशा ददइने, सम्झौता अनसुाय ननभावण हनुे शीत 
बण्डायगहृ ननभावण ऩिात स्थानीम ननकामभा सभन्िम गयी गनुव ऩने, कजम्तभा तीन ओटा ननभावण 
व्मिसामीसॊग दय बाउऩर भाग गयी न्मून यकभ कफोर गने ननभावण ब्मिसामी भापव त ननभावण 
कामव अगाडी िढाउनऩुने छ बननएको छ ,मसरय याज्मफाट प्रदान गयीने कयोडौ अनदुान यकभ 
दय बाउऩर भापव त ननभावण गयीन ुसािवजननक खरयद ऐन य ननमभािरी, २०६४ नफऩरयत कामव 
बएको देजखएको य उि दय बाउ ऩर भापव त ननभावण गदाव कभ यकभ फोर कफोर बएभा शीत 
बण्डाय गहृ ननभावण कामवभा िचत बएको यकभको फायेभा सम्झौताभा केही उल्रेख नबएकोरे 
सम्झौता गदाव ननभावण गदाव िचत हनु जाने यकभको दाषमत्ि नेऩार सयकायको कोिभा षपताव हनुे 
ब्मिस्था गने। 

७. ननभावण व्मिसामी छनौट गयी Contract award गदाव एकै ऩटक सफै ननभावण कामवको  रानग 
ठेक्का ददने षक नसनबर ननभावण, भेनसनयी जडान य Puf-panel राई अरग अरग गयेय award गनव  
सषकने  नसषकने सम्फन्धभा के गने  य सम्फजन्धत कोल्ड स्टोयको नाभभा VAT नफर जायी गने 
षक ननभावण व्मिसामीरे जायी गयेको VAT षिर कामावरमभा ऩेश गने बने्न  नफिमहरु सम्झौताभा 
नै उल्रेख गने। 

८. शीत बण्डाय गहृको नडजाइन य इषिभेट तमाय गदाव एउटै प्रकृनतको शीत बण्डाय गहृ ननभावण 
कामवको रागत ऩनन पयक पयक गयेको, अनदुान यकभ ऩनन पयक गयेको य अनदुान दददा स्ऩि 
कामवनफनध नफना व्मजि नफशेिको आधायभा धेयै थोयै गयेको य ननराम्फयी कोल्ड स्टोसव सरावही य 
्र ीन पयेस्री प्रा.नर धनिुा एकै ऩरयिाय राई दईु िटा अनदुान ददएको य अनदुान दददा शीत 
बण्डाय गहृ ननभावण अरािा अन्म ननभावणहरु ( कभवचायी आफास, चौकीदाय घय, ऩखावर ननभावण 
...) राई ऩनन अनदुान ददएको कायण ननभावण रागत िढी हनु गएको देजखएको शीत बण्डाय गहृ 
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ननभावणको रागत य अनदुान यकभ ऩनुषिवचाय गनुव ऩने तथा रगत इषिभेटभा नेऩार सयकायरे 
स्िीकृत गयेको Norms ऩारना हनुऩुने । 

९. कामवषिनधको फदुा नॊ ३ भा कृषि उऩज बण्डायणको रानग शीत बण्डाय गहृ स्थाऩना गनव 
कजम्तभा ५००० भेषरक टन ऺभताको भल्टी च्माम्फय शीत बण्डाय गहृको रानग न्मनुतभ 
६५००० िगव नभटय (१ नफघा) उऩमिु जग्गा कम्ऩनीको आफ्नो नाभभा िा प्रोऩाइटयको 
नाभभा हनुऩुने छ कयाय नाभको जग्गा भान्म हनुे छैन बनन उल्रेख बएकोभा सॊशोनधत 
कामवषिनध २०७५ शेमय होल्डयको नाभको जग्गाभा ऩनन गनव सषकने प्रािधान याजखएकोरे उि 
फुॊदा हटाई कम्ऩनीको नाभभा भार जग्गा हनु ुऩने ब्मिस्था गने। 

१०.ननजज सेिा प्रदामक सॊस्थारे सञ्चारन गयेका शीत बण्डाय गहृहरुको बाडादय बन्दा प्रस्ताषित  
नेऩार सयकायको अनदुानभा ननभावणाधीन शीत बण्डाय गहृको बाडा दय धेयै नै िढी देजखएकोरे 
उि शीत बण्डाय गहृ ननभावणफाट याज्मरे प्राप्त गने प्रनतपर सनुनजित गने। 

११.प्रधानभन्री कृषि आधनुनकीकयण ऩरयमोजनारे टऩकन ईजन्जननमरयगले कन्सरटेजन्स भापव त 
शीत बण्डाय गहृको नडजाइन इषिभेट य रागत अनभुान तमाय गये ताऩनन आमोजनारे प्रस्ताि 
आव्हान गदाव आफ्नो आिश्मकता (requirements) य standard design उल्रेख नगयी सूचना 
प्रकासन गयेको कायण अनदुान्र ाहीरे आफ्नै षकनसभरे नडजाइन य इषिभेट ऩेशगयी अनदुान 
रागत िढाउने भनसाम देजखएकोरे अनदुान दददा भतुम कोल्ड स्टोय गहृको नसनबर कामव य 
भेनसनयी औजायभा भार ननजित प्रनतशत अनदुानको ब्मिस्था गनुव ऩने देजखन्छ| मसै सन्दबवभा 
कणावरी प्रदेश बनूभ ब्मिस्था, कृषि तथा सहकायी भन्रारमरे तमाय गयेको कामवषिनध अनसुाय 
नसषिर ननभावण कामवभा ३०% य भेनसनयी औजायभा ५०% अनदुानको ब्मिस्था ऩरयमोजनारे ऩनन 
अनसुयण गने य अन्म ननभावण कामवभा अनदुान नददन ेब्मिस्था गनुव उऩमिु हनुे |  

१२.प्रधानभन्री कृषि आधनुनकीकयण ऩरयमोजना रगामत अन्म फैदेजशक रगानीभा सॊचानरत  
आमोजनाहरु, प्रदेश भन्रारमहरु, स्थानीम ननकामहरुरे सभेत सम्बाव्मता अध्ममन नफना नमा  
शीत बण्डाय गहृ ननभावणभा अनदुान ददन ु बन्दा उत्ऩादन भरुक कामवभा रगानी गनुवऩने य आगाभी 
ददनहरुभा कृषि उऩजहरु उत्ऩादन य खऩतको आधायभा षिनबन्न ऺभताका शीत बण्डाय ननभावण 
गनव  स्थानीम ननकाम, प्रदेश सयकाय य सॊजघम सयकाय फीच सहकामव य  प्रबाफकायी सभन्िम 
सनुनजित गने । 

.......................... 


