
 

 

 
प्रदेश याजऩत्र 

फागभती प्रदेश सयकायद्वाया प्रकाशशत 

खण्ड ५) हेटौंडा, नऩेार, पागनु ३० गते, २०७८ सार (सङ् ्मा ३7 

बाग ३ 

फागभती प्रदेश सयकाय 

कृषि तथा ऩशऩुॊऺी षिकास भन्त्त्रारम 

हेटौंडा, नेऩारको 

सूचना 
शीत बण्डाय सञ्चारन तथा यवमिथाथाऩन कामिषि ध, २०७८ 

प्रथातािनााः कृिकरे उत्ऩादन गयेका कृषि उऩजहरुराई उऩमकु्त ताऩक्रभ य 
साऩेशऺत आद्रता बएको कऺभा  नशित सभमसम्भ बण्डायण गयी फजायको 
भाग अनसुाय फजायभा आऩू ति गने तथा उत्ऩादन उऩयान्त्त हनु े
नोक्सानीराई कभ गयी कृिकको आम्दानी फढाउने उद्देश्मरे प्रदेश 
सयकायको एकर रगानी िा प्रदेश सयकाय य थाथानीम तहहसहकायीफीचको 
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रागत साझेदायीभा  नभािण बएका शीत बण्डाय गहृ (Cold Store) हरुको 
हथातान्त्तयण, प्रबािकायी सञ्चारन, ददगो यवमिथाथाऩन तथा  नमभन गने 
यवमिथाथा गनि िाञ्छनीम बएकोरे प्रदेश प्रशासकीम कामिषि ध ( नम भत 
गने) ऐन, २०७५ को दपा 4 रे ददएको अ धकाय प्रमोग गयी फागभती 
प्रदेश सयकायरे मो कामिषि ध फनाएको छ । 

 

ऩरयच्छेद-१ 

प्रायशम्बक 

१. सॊशऺप्त नाभ, प्रायम्ब य षिथातायाः (१) मस कामिषि धको नाभ "शीत 
बण्डाय सञ्चारन तथा यवमिथाथाऩन कामिषि ध, २०७8" यहेको 
छ । 

(२) मो कामिषि ध २०० भेषिक टन बन्त्दा फढी ऺभताका 
शीत बण्डाय गहृहरुको हकभा रागू हनुेछ । 

(3) मो कामिषि ध प्रदेश सयकायको एकर रगानी िा 
प्रदेश सयकाय य थाथानीम तहह सहकायी सॊथाथासॉगको रागत 
साझेदायीभा  नभािण हनुे शीत बण्डाय गहृहरुको हकभा रागू  
हनुेछ । 

(४) मो कामिषि ध प्रदेश याजऩत्रभा प्रकाशन बएको 
 भ तफाट रागू हनुेछ ।  

२. ऩरयबािााः षििम िा प्रसङ्गरे अको अथि नरागेभा मस कामिषि धभा,- 

(क) “कृषि उऩजहरु” बन्नारे कृिकहरुरे उत्ऩादन गयेय 
फजाय ऩूिि सयुशऺत बण्डायण गनुि ऩने आर,ु तयकायी, 
परपूर, फीउ षिजन आदद सम्झन ुऩछि ।  

(ख) “प्रदेश” बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछि । 

(ग) “भन्त्त्रारम” बन्नारे प्रदेशको कृषि हेने भन्त्त्रारम, सम्झन ु
ऩछि। 
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(घ) “शीत बण्डाय गहृ” बन्नारे कृषि उऩजहरुराई  नशित 
सभमसम्भ सयुशऺत बण्डायण गनि सषकने उऩमकु्त 
ताऩक्रभ य साऩेशऺत आद्रता बएको  सङ्गरचेम्फय िा 
भशटटचेम्फयमकु्त कऺ सषहतको सॊयचना सम्झन ुऩछि । 

(ङ) “सहकायी सॊथाथा” बन्नारे शीत बण्डाय सञ्चारनफाट 
राबाशन्त्ित हनुे कृिकहरु आिद्ध यहेको थाथानीम 
सहकायी सॊथाथा सम्झन ुऩछि ।  

(च) “सञ्चारक स भ त” बन्नारे दपा ७ फभोशजभको शीत 
बण्डाय सञ्चारक स भ त सम्झन ुऩछि 

(छ) “साझेदाय सॊथाथा” बन्नारे भन्त्त्रारमको थािीकृत कामिक्रभ 
अनसुाय  नभािण हनुे ह बएका शीत बण्डाय गहृहरुभा 
कूर रागतको कम्तीभा तीस प्र तशत रागत साझेदायी 
यहेका थाथानीम तह सम्झन ुऩछि । 

(ज)  “सेिा शटुक  नधाियण स भ त” बन्नारे दपा ९ 
फभोशजभको स भ त सम्झन ुऩछि । 

(झ) “थाथानीम तह” बन्नारे शीत बण्डाय गहृ अिशथाथत यहेको 
सम्फशन्त्धत थाथानीम तह सम्झन ुऩछि। 

 

ऩरयच्छेद-२ 

शीत बण्डाय सञ्चारन एिॊ यवमिथाथाऩन 

३. शीत बण्डाय हथाताण्तयणाः (१) भन्त्त्रारमरे शीत बण्डाय गहृहरुको 
 नभािण तथा जडान कामि सम्ऩन्न गये ऩिात सोको प्राषि धक 
ऩयीऺण एिॊ भूटमाङ्कन गयी सम्फशन्त्धत साझेदाय सॊथाथाराई षि धित 
हथातान्त्तयण गनेछ । 

तय प्रदेश सयकायको एकर रगानीभा  नभािण सम्ऩन्न हनु े
िा बएका शीत बण्डाय गहृहरु सम्फशन्त्धत थाथानीम तहराई 
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हथातान्त्तयण गदाि त्मथातो शीत बण्डायको थािा भत्ि भन्त्त्रारमभा नै 
यहने गयी बोगा धकाय भात्र हथातान्त्तयण गरयनेछ । 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ हथातान्त्तयण बएका शीत 
बण्डाय गहृको ददगो सञ्चारन, यवमिथाथाऩन, येखदेख तथा भभित 
सॊबाय सम्फन्त्धी सम्ऩूणि दाषमत्ि य शजम्भेिायी साझेदाय सॊथाथाको 
हनुेछ। 

(३) मस कामिषि धभा जनुसकैु कुया रेशखएको बएता ऩ न 
प्रदेश सयकायको एकर रगानीभा  नभािण बएका शीत बण्डाय 
सम्फशन्त्धत थाथानीम तहहसाझेदाय सॊथाथारे भन्त्त्रारमफाट 
बोगा धकाय प्राप्त गयेकोभा मस कामिषि ध फभोशजभ कामि नगयेभा 
जनु सकैु फखत भन्त्त्रारमरे बोगा धकाय षपताि  रन सक्नछे । 

४. थािा भत्ि हनुाेः मस कामिषि ध फभोशजभ प्रदेश सयकायको एकर 
रगानीभा  नभािण सम्ऩन्न हनुे िा बएका शीत बण्डाय गहृहरु 
फाहेक अन्त्म शीत बण्डाय गहृको सम्ऩशि भा थको थािा भत्ि 
सम्फशन्त्धत थाथानीम तहको हनुेछ । 

५. साझेदायको नाभ उटरेख गनुि ऩने: मस कामिषि ध फभोशजभ  नभािण 
बएका शीत बण्डाय गहृभा साझेदायहरुरे  गयेको रागानी अॊश य 
नाभ सभेत उटरेख गयी देख्न ेथाथानभा याख्न ुऩनेछ ।  

६. कृषि उऩज बण्डायणाः (१) शीत बण्डायभा षिशेि गयी आर,ु 
तयकायी य परपूर रगामतका कृषि उऩजहरु बण्डायण गरयने  

छ ।  

(२) शीत बण्डायभा कृषि उऩजहरुराई नेऩार सयकायको 
थािीकृत ऩोष्टहाबेष्ट प्रोटोकर अनसुाय  नधािरयत ताऩक्रभ, साऩेशऺत 
आद्रता एिॊ उऩमकु्त हािाको सञ्चाय कामभ गयी  नशित सभमसम्भ 
बण्डायण गनुि ऩनेछ।   
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७. शीत बण्डाय सञ्चारक स भ त गठनाः (१) सम्फशन्त्धत साझेदाय 
सॊथाथारे शीत बण्डाय गहृको  नम भत सञ्चारन, यवमिथाथाऩन तथा 
 नमभन गनि देहाम फभोशजभको एक सञ्चारक स भ त गठन 
गनेछाः-   

(क) उऩ प्रभखु, सम्फशन्त्धत थाथानीम तह        -अध्मऺ 

(ख) प्रभखु प्रशासकीम अ धकृत,  

सम्फशन्त्धत थाथानीम तह        -सदथाम 

(ग) सम्फशन्त्धत िडा अध्मऺ   -सदथाम 

(घ) अध्मऺ, शजटरा सहकायी सॊघ        -सदथाम 

(ङ) अध्मऺ, सम्फशन्त्धत सहकायी सॊथाथा -सदथाम 

(च) कृिक प्र त न ध (यवमिसाषमक  

कृिकहकृषि उद्यभी)               -सदथाम 

(छ) कृषि शाखा प्रभखु, सम्फशन्त्धत  

थाथानीम तह                   -सदथाम-सशचि 

(2) सञ्चारक स भ तभा कम्तीभा एक जना भषहरा 
अ निामि हनु ुऩनेछ ।   

(3) सञ्चारक स भ तका सफै सदथामहरु साझेदाय सॊथाथा 
प्र त उियदामी हनु ुऩनेछ । 

(४) सञ्चारक स भ तको फैठक सम्फन्त्धी कामिषि ध स भ त 
आपैरे  नधाियण गये फभोशजभ हनुेछ।  

८. सञ्चारक स भ तको काभ कतियवम य अ धकायाः  सञ्चारक स भ तको 
काभ कतियवम य अ धकाय देहाम फभोशजभ हनुेछाः- 

(क) शीत बण्डाय गहृको  नम भत सञ्चारन, यवमिथाथाऩन, 
येखदेख तथा भभित सॊबाय को रा ग आिश्मक प्रिन्त्ध 
 भराउन,े 
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(ख) कृिकरे उत्ऩादन गयेका कृषि उऩजहरुको सयुशऺत 
बण्डायण, गणुथातय प्रिद्धिन य फजाय आऩू तिको रा ग 
सहज य सििसरुब यवमिथाथा  भराउन,े 

(ग) शीत बण्डाय गहृसॉग सम्फन्त्धी सभग्र यवमिथाथाऩन य 
दै नक प्रशास नक काभको शजम्भेिायी सषहत सञ्चारक 
स भ तको  नदेशन फभोशजभको कामि सम्ऩादन गने एक 
जना मोग्म एिॊ सऺभ यवमिथाथाऩक (Manager)  नमकु्त 
गने, 

(घ) शीत बण्डायको  नम भत एिॊ प्रबािकायी सञ्चारन य सेिा 
प्रिाहको रा ग आिश्मक ऩने प्राषि धक जनशशक्तको 
 नमशुक्त एिॊ यवमिथाथाऩन गने, 

(ङ) सेिा शटुक  नधाियण स भ तरे  नधाियण गयेको शटुक 
 रई कृिकहरुराई सेिा प्रिाह गने यवमिथाथा  भराउन,े 

(च) सेिा शटुक फाऩत प्राप्त आम्दानी य खचिको सही 
षक सभरे रेखा जोखा याख्न ेय ऩरयचारन गने, 

(छ) शीत बण्डायको रा ग आिश्मक सफै षक सभका श्रोत 
साधनहरु जटुाउन,े 

(ज) भन्त्त्रारम य थाथानीम तहरे  नदेशन गये फभोशजभको 
कामिहरु गने ।  

९. सेिा शटुक  नधाियणाः (१) शीत बण्डाय गहृ भापि त कृिकहकृषि 
उद्यभीहयवमिसामीराई सेिा प्रदान गये फाऩतको सेिा शटुक  नधाियण 
गनि देहाम फभोशजभको एक स भ त गठन हनुेछाः- 

(क) प्रभखु, सम्फशन्त्धत थाथानीम तह      -सॊमोजक 

(ख) उऩ-प्रभखु, सम्फशन्त्धत थाथानीम तह -सदथाम 

(ग) प्रभखु, कृषि ऻान केन्त्द्र   -सदथाम 

(घ) सॊमोजकफाट भनो नत कृिक  
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प्र त न ध, एक जना भषहरा  

सषहत दईु जना           -सदथाम 

(ङ) प्रभखु प्रशासकीम अ धकृत, सम्फशन्त्धत  

थाथानीम तह                -सदथाम-सशचि 

(२) सेिा शटुक  नधाियण स भ तको सदथाम सॊ्मा 
आिश्मकता य औशचत्मताको आधायभा थऩ घट गनि सषकने छ । 

(३) सेिा शटुक  नधाियण स भ तरे सेिा शटुक  नधाियण 
गदाि देहामका कुयाहरुराई आधाय भानु्न ऩनेछाः- 

(क) शीत बण्डाय गहृको सेिा फाऩत शटुक  नधाियण 
गदाि सम्फशन्त्धत शजटरा िा थाथानीम तहभा 
यहेको  नजी रगानीभा सञ्चारन हनुे जनुसकैु 
शीत बण्डायहरुरे  नधाियण गयेको बन्त्दा फढी 
शटुक नहनुे गयी सह ुरमतऩूणि तरयकारे 
 नधाियण गनुि ऩनेछ । मथातो शटुक सफैरे 
देख्नगेयी सम्फशन्त्धत शीत बण्डाय गहृको 
हाता बत्र याख्न ुऩनेछ ।  

(ख) सहकायी सॊथाथा, थाथानीम कृिक एिॊ कृषि 
उद्यभीहयवमिसामीराई  रइने बण्डायण तथा 
सेिा शटुक  नधाियण गदाि भु् म गयी सञ्चारन 
खचि, यवमिथाथाऩन खचि य भभित सॊबाय खचिको 
भात्र रेखाजोखा एिॊ षिश्लिेण गनुि ऩनेछ । उक्त 
शटुक  नधाियण गदाि शरुु ऩुॉजी रगानीको 
अॊशराई आधाय भा नन ेछैन । 

(ग) शजटरा फाषहयका यवमिसामी तथा अन्त्म कृषि 
उऩज सॊकरनकतािहरुको हकभा बने शरुु ऩूॉजी 
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रगानीराई सभेत षिश्लिेण गयी शटुक  नधाियण 
गनि सषकने छ । 

(घ) स भ तरे सेिा शटुक  नधाियण गनिको रा ग 
आिश्मकता अनसुाय षिऻ तथा ऩयाभशिदाताको 
सहमोग  रन सक्ने छ । 

(ङ) सेिा शटुकिाऩत प्राप्त आम्दानीराई साझेदाय 
सॊथाथाको थािीकृ तभा सञ्चारक स भ तरे शीत 
बण्डाय गहृको  नम भत सञ्चारन, यवमिथाथाऩन, 
येखदेख, भभित सॊबाय तथा थातयोन्न त गनि खचि 
गनुि ऩनेछ । 

(४) सेिा शटुकको  नधाियण हयेक आ थिक िििको शरुु 
भषहनाभा गरयसक्न ुऩनेछ । 

(५) सेिा शटुक  नधाियण स भ तरे शटुक  नधाियण गयी 
थािीकृ तको रा ग भन्त्त्रारमभा ऩेश गनुि ऩनेछ । भन्त्त्रारमफाट 
सेिा शटुक थािीकृत बएऩिात भात्र रागू हनुेछ ।  

 

ऩरयच्छेद-३ 

षिषिध 

१०. सेिा प्रिाहाः शीत बण्डाय भापि त सेिा प्रिाह गदाि सम्फशन्त्धत 
थाथानीम तह य शजटरा बत्रका कृिक एिॊ कृषि 
उद्यभीहयवमिसामीहरुराई ऩषहरो प्राथ भकता ददइनऩुनेछ । 

११. सयुऺा तथा  फभाको यवमिथाथााः थाथानीम तहरे आिश्मक भाऩदण्डह 
कामिषि ध फनाई शीत बण्डायभा बण्डायण गरयन ेकृषि उऩजहरुको 
 फभा रगामतका सयुऺण उऩामहरु अऩनाउन ुऩनेछ । 

१२.  नमभानसुाय दताि हनु ु ऩनेाः साझेदाय सॊथाथारे प्रच रत कानून 
अनसुाय तोकेको  नकामभा दताि प्रषक्रमा ऩयुा गयी शीत बण्डाय 
सञ्चारन गनुि ऩनेछ ।  
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१३. अनगुभन सम्फन्त्धी यवमिथाथााः भन्त्त्रारम य सम्फशन्त्धत थाथानीम तहरे 
शीत बण्डाय य मसका सम्ऩूणि ग तषि धहरुको अनगुभन गयी 
आिश्मक ऩषृ्ठऩोिण तथा  नदेशन ददन सक्नछे । 

१४. रेखा ऩयीऺणाः (१) शीत बण्डाय सञ्चारनको क्रभभा हनु गएको 
आम्दानी खचिको रेखा याख्न,े सो को  नम भत रेखाऩयीऺण गयाउन े
यवमिथाथा सञ्चारक स भ तरे गनुि ऩनेछ ।  

(२) िाषििक आम यवमम तथा रेखाऩयीऺण प्र तिेदनको 
प्रभाशणत प्र त रषऩ भन्त्त्रारमभा अ निामि फझुाउन ुऩनेछ ।  

१५. फाधा अड्काउ पुकाउन े अ धकायाः मस कामिषि ध कामािन्त्िमनको 
क्रभभा कुनै फाधा अड्काउ ऩयेभा कामिषि धको भभि षिऩयीत नहनु े
गयी भन्त्त्रारमरे फाधा अड्काउ पुकाउन सक्नेछ । 

 
 

आऻारे, 
डा. शयणकुभाय ऩाण्डे 

प्रदेश सयकायको सशचि 

 
 

आन्त्तरयक भा भरा तथा कानून भन्त्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुद्रत। 

भूटम रु . 10।- 


