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शीत बण्डाय ननभााण अनदुान कामाविनध, २०७५ 

प्रस्तािना् कृवि उऩजहरुको उत्ऩादन उऩयान्तको ऺनत न्मूननकयण गना,गणुस्तय प्रिर्द्ान 
गना, आिश्मक ऩरयभाणभा उऩरब्धता सनुनश्चित गना य व्मिसावमक तथा औद्योनगक 
उत्ऩादन एिॊ फजायीकयणभा सहमोग गना प्रमाप्त बण्डायण सवुिधाका रानग प्रदेश 
सयकायको नीनत तथा कामाक्रभको फुॉदा नॊ. 50 भा ननर्दाष्ट बए अनसुाय शीत बण्डाय 
ननभााण कामाक्रभ ननजी िा सहकायी ऺेत्र य प्रदेश सयकाय प्रदेश नॊ. 5, बनूभ व्मिस्था, 
कृवि तथा सहकायी भन्त्रारमको साझेदायीभा शीत बण्डाय िा वप्रफ्माविक शीतबण्डाय 
ननभााण तथा व्मिस्थाऩन गना आिश्मक भाऩदण्ड फनाउन फाञ्छनीम बएकोरे प्रदेश 
सयकाय प्रदेश नॊ. ५, बनूभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारमरे “शीतबण्डाय ननभााण 
अनदुान कामाविनध २०७५" फनाई रागू गयेको छ ।  

 

ऩरयच्छेद: १ 

प्रायश्चभबक 

१. सॊश्चऺप्त नाभ य प्रायभब् (1) मस कामाविनधको नाभ “शीतबण्डाय ननभााण अनदुान कामाविनध 
२०७५” यहेको छ । 

(2) मो कामाविनध तरुुन्त प्रायभब हनुेछ । 

२.ऩरयबािा् वििम िा प्रसॊगरे अको अथा नरागेभा मस कामाविनधभा्-  

(क)  “कामाक्रभ” बन्नारे शीतबण्डाय ननभााण कामाक्रभ बने्न सभझन ुऩछा ।  

(ख)  "कामाविनध" बन्नारे “शीत बण्डाय ननभााण अनदुान कामाविनध, २०७५"राई 
सभझन ुऩछा । 

(ग) "ननदेशनारम" बन्नारे कृवि विकास ननदेशनारम सभझन ुऩछा। 

(घ) “बौनतक ऩूिााधाय”बन्नारे शीत बण्डायका रानग आिश्मक ऩने बौनतक 
ऩूिााधाय तथा भेश्चशनयी  औजाय सभझन ुऩछा । 

(ङ) "भन्त्रारम" बन्नारे प्रदेश नॊ. 5 बनूभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी 
भन्त्रारम सभझन ु ऩछा। 

(च) “सॊस्था” बन्नारे प्रचनरत कानून फभोश्चजभ सभफश्चन्धत ननकामभा दताा बएको 
ननजी कभऩनी पभा िा सहकायीराई सभझन ुऩछा ।  

(ज)  “सनभनत” बन्नारे दपा ६ फभोश्चजभ गर्ठत सनभनतराई सभझनऩुछा। 
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(झ) "सभूह" बन्नारे प्रवक्रमागत रुऩभा सभफश्चन्धत ननकामभा दताा बएको कृिक 
सभूहराई सभझनऩुछा। 

(ञ) “शीत बण्डाय” बन्नारे विनबन्न कृवि उऩजहरु आर,ु तयकायी, परपूर, भास ु
तथा ऩशजुन्म उऩजको बण्डाय तथा प्माजका रानग बेश्चण्टरेटेड बण्डायका 
रानग प्राविनधक रुऩभा उऩमकु्त शीत बण्डाय तथा वप्रफ्माविक शीत 
बण्डायराई सभझन ुऩछा ।  

(ट)  “उऩबोक्ता” बन्नारे शीत बण्डाय ननभााण तथा सञ्चारन गने ननजी कभऩनी, 
कृवि सहकायी, कृिक सभूह, पभा िा स्थानीम तहफाट गर्ठत सनभनतराई 
सभझन ुऩछा । 

३. कामाक्रभ सञ्चारनको उद्दशे्महरु् (1) कामाक्रभका उदे्दश्महरु देहाम फभोश्चजभ यहेका 
छन ्

(क) कृवि उऩजहरुको बण्डायणभापा त सॊयऺण तथा भूल्म अनबिवृर्द्भा सहमोग 
ऩरु् माउन,े 

(ख) उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि फवृर्द् गना आिश्मक गणुस्तयीम फीऊ (खास 
गयी आर)ु उऩरब्धता सनुनश्चित गने, 

(ग)  उऩबोक्ताराई गणुस्तरयम कृवि उऩजहरु उऩरब्ध गयाउने, 
(घ)  व्मािसावमक, औद्योनगक तथा ननमाातभूरक कृवि उत्ऩादन प्रिर्द्ानका रानग 

प्रमाप्त बण्डायण सवुिधा प्रत्माबतू गने। 

 

ऩरयच्छेद २ 

कामाक्रभ सञ्चारनका ऺते्र य प्रकृमा 
४. कामाक्रभ सञ्चारनका ऺते्र् कामाक्रभ सञ्चारनको ऺेत्र छनौट गदाा उत्ऩादन य 
फजायीकयणका वहसािरे सभबाव्म य यणनननतक रुऩभा भहत्िऩूणा प्रदेश नॊ. 5 को जनुसकैु 
स्थानभा स्थाऩना तथा सञ्चारन गना सवकनेछ। 

 

५. कामाक्रभ सञ्चारन प्रकृमा् (1) मस कामाक्रभको सञ्चारन प्रकृमा देहामफभोश्चजभ हनुेछ् 
(क) मस कामाक्रभको सञ्चारन भन्त्रारमरे गनेछ।  
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(ख) शीतबण्डाय ननभााण गना भन्त्रारमरे याष्डीम िा प्रदेशस्तयको ऩनत्रकाभा 30  
(तीस) र्दने सूचना प्रकाशन गयी आमोजना प्रस्ताि भाग गनेछ ।  

(ग) आमोजना प्रस्ताि अनसूुची 4 फभोश्चजभ भाऩदण्ड ऩगेुको हनुऩुनेछ । 

(घ) प्रस्तािना पायाभ अनसूुची ३ अनसुाय बयी भाग गनुा ऩनेछ । 

(ङ) अनसूुची ३ को पायभ, अनसूुची ४ फभोश्चजभको भाऩदण्ड य अनसूुची 5 
अनसुायका आिश्मक कागजातहरु सवहत बनूभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी 
भन्त्रारम, प्रदेश नॊ. 5 रे तोकेको कामाारमभा प्रस्तािना दताा गनुा 
ऩनेछ।दताा बएका प्रस्तािना भमाद सवकएको नभनतरे ७ र्दननबत्र 
भन्त्रारमभा ऩठाई सक्न ुऩनेछ । 

(च) बौगोनरक सभब्ाव्मताका आधायभा प्राप्त आिेदनहरुको स्थरगत 
प्रभाणीकयण तथा भूल्माङ्कन भन्त्रारमरे गनेछ। 

(छ) नसपारयस बएका आिेदकहरुको प्रस्तावित ईश्चन्जननमरयङ नडजाईन, रागत 
अनभुान तथा बौनतक ऩूिााधायहरुको अश्चन्तभ रेखाजोखा भन्त्रारमरे नै 
गनेछ तय कामाान्िमनको चयणभा कुनै प्राविनधक येखदेख, सऩुरयिेऺणको 
आिश्मकता ऩयेभा भन्त्रारमरे उऩरब्ध गयाउनेछ । 

(ज) कामाविनधको कामाान्िमन बन्दा अगािै भन्त्रारमफाट प्रदान गरयएको अनदुान 
रगामतका कुनै ऩनन सेिा सवुिधा प्राप्त गयेका सॊस्थाहरुराई दोहोयो सवुिधा 
नरने गयी मस कामाविनध फभोश्चजभ सवुिधा प्राप्त हनुेछैन। तय, सभऩन्न 
बइनसकेका कामाक्रभराई मस वकनसभको सवुिधा प्रदान गना सवकनेछ । 

 

६. सनभनत सभिन्धी व्मिस्था् (1) कामाक्रभ सञ्चारनको रानग मस कामाविनध फभोश्चजभ 
आिश्मक नीनत तथा ननदेशनका रानग देहाम फभोश्चजभको ननदेशक सनभनत गठन गरयनेछ। 

(क) भाननीम भन्त्री, बनूभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारम- अध्मऺ 

(ख) सश्चचि, आनथाक भानभरा तथा मोजना भन्त्रारम   सदस्म 
(ग) सश्चचि, उद्योग, ऩमाटन, िन तथा िाताियण भन्त्रारम  सदस्म 
(घ) सश्चचि, साभाश्चजक विकास भन्त्रारम          सदस्म 
(ङ) सश्चचि, बनूभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारम-       सदस्म-सश्चचि 
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सनभनतरे आिश्मकता अनसुाय कुनै विशेिऻ िा ऩदानधकायीराई सनभनतको फैठकभा 
आभन्त्रण गना सक्नेछ । 

(2) कामाक्रभ सञ्चारनको रानग भूल्माङ्कन सनभनतफाट भूल्माङ्कन बइ प्राप्त 
प्रस्तािहरुको स्िीकृनत गना देहाम फभोश्चजभको अनदुान व्मिस्थाऩन सनभनत गठन 
हनुेछ । 

(क) 
सश्चचि 

बनूभ व्मिस्था कृवि तथा सहकायी 
भन्त्रारम 

अध्मऺ 

(ख) ननदेशक कृवि विकास ननदेशनारम सदस्म 

(ग) ननदेशक ऩशऩुन्छी तथा भत्स्म विकास ननदेशनारम सदस्म 

(घ) प्रभखु प्रशासन तथा सहकायी विकास भहाशाखा सदस्म 

(ङ) 
प्रभखु 

खाद्य सयुऺा तथा कृवि व्मिसाम प्रिर्द्ान 
भहाशाखा 

सदस्म 

(च) प्रभखु ऩशऩुनछ्ी विकास भहाशाखा सदस्म 

(छ) प्रभखु बनुभ ब्मफस्था भहाशाखा सदस्म 

(ज) 

अनधकृत 
स्तय 
प्रनतनननध  

आनथाक भानभरा तथा मोजना भन्त्रारम सदस्म 

(झ) 
 प्रभखु मोजना तथा अनगुभन भहाशाखा 

सदस्म 
सश्चचि 

सनभनतरे आिश्मकता अनसुाय कुनै विशेिऻ िा ऩदानधकायीराई सनभनतको फैठकभा 
आभन्त्रण गना सक्नेछ । 

(3) भूल्माङ्कन सनभनतको गठन : (1) प्रस्तािहरुको भूल्माङ्कन गना देहाम फभोश्चजभको 
सनभनत गठन हनुेछ । 

(क) प्रभखु, खाद्य सयुऺा तथा कृवि व्मिसाम प्रिर्द्ान भहाशाखा        सॊमोजक 
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(ख)  प्रभखु, खाद्य सयुऺा प्रिर्द्ान शाखा     सदस्म 

(ग) प्रभखु, ऩशऩुन्छी व्मिसाम प्रिर्द्ान शाखा                    सदस्म 

(घ) प्रभखु  ,कृवि इश्चन्जनीमरयइ शाखा ,कृवि विकास ननदेशनारम-   सदस्म 
(ङ) प्रभखु, कृवि व्मिसाम प्रिर्द्ान तथा फजाय विकास शाखा,     सदस्म-सश्चचि 

सनभनतरे आिश्मकता अनसुाय कुनै विशेिऻ िा ऩदानधकायीराई सनभनतको 
फैठकभा आभन्त्रण गना सक्नेछ । 

7. ननदेशन सनभनतको काभ य कताब्म् कामाक्रभ सॊचारनका रानग नीनतगत व्मिस्था तथा 
सभस्मा सभाधान सभफन्धभा आिश्मक ननदेशन र्दन।े 

8. अनदुान व्मिस्थाऩन सनभनतको काभ, कताब्म य अनधकाय् सनभनतको काभ, कताव्म  य 
अनधकाय देहाम फभोश्चजभको हनुेछ । 

(1) भूल्माङ्कन सनभनतफाट भूल्माङ्कन बई आएका प्रस्तािहरु उऩय छरपर गयी 
औश्चचत्मता हेयी प्राप्ताङ्कको आधायभा स्िीकृत गने । 

(2) अनदुानको नसभा तोक्ने । 

(3) प्रस्तािको औश्चचत्म हेयी भूल्माङ्कन प्राथनभकताभा नऩयेका प्रस्तािराई       
ऩनु:भूल्माङ्कनका रानग भूल्माङ्कन सनभनत सभऺ ऩेश गना सवकनेछ। 

(4) कुनै िा सफै प्रस्ताि अस्ऩष्ट रागेको खण्डभा ऩनु् भूल्माङ्कन गनाका रानग 
वपताा भूल्माङ्कन सनभनतभा वपताा ऩठाउन सवकनेछ। 

9.भूल्माङ्कन सनभनतको काभ, कताव्म य अनधकाय: (1) सनभनतको काभ, कताव्म य अनधकाय 
देहाम फभोश्चजभको हनुेछ । 

(क) भमादनबत्र दताा बई प्राप्त हनु आएको प्रस्तािहरु चेकनरस्ट अनसुाय जाॉच 
गयी सूची तमाय गने, 

(ख) सटानरश्चस्टङ गने , 
(ग) नऩगु कागजात बएको प्रस्तािहरुको छुटै्ट सूची तमाय गयी पामर खडा 

गनुा ऩने , 
(घ) सटानरस्टभा ऩयेका प्रस्तािहरुको स्थरगत प्रभाणीकयण गने, 
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(ङ) स्थरगत प्रभाणीकयणको आधायभा प्रस्तािहरुको भूल्माॉकन गने ,प्राप्ताङ्कको 
आधाय प्राथनभकीकयणगयी प्राथनभकताको आधायभा नसपारयस सवहत 
अनदुान व्मिस्थाऩन सनभनतभा स्िीकृनतका रानग ऩेश गने । 

10. आऩूनताकताारे ऩारन गनुाऩने शताहरु :(1) कामाक्रभ कामाान्िमनका रानगआऩूनताकताा 
नडरय िा पभाहरुरे शीतबण्डाय ननभााणका रानग आिश्मक भेश्चशनयी मन्त्रहरु उऩरब्ध 
गयाउॉदा देहाम फभोश्चजभका शताहरु ऩारन गनुा ऩनेछ: 

(क) शीत बण्डायभा प्रमोग हनुे भेश्चशनयी साभग्रीहरु यावष्डम िा अन्तययावष्डम 
भान्मता प्राप्त ब्राण्ड बएको हनु ुऩनेछ । 

(ख) शीत बण्डायभा प्रमोग हनुे भेश्चशनयीहरुको घटीभा एक ििाको ग्मायेन्टी 
तथा कश्चभतभा ऩाॉच ििासभभ सनबास ग्मायेन्टी सभझौता बएको हनु ुऩनेछ। 

(ग) उऩबोक्ताराई भेश्चशनयी उऩकयण भाग गरयएको सभमभा उऩरब्ध गयाउन ु
ऩनेछ । 

(घ) शीत बण्डायभा भेश्चशनयीहरु जडान गने कामा सभेत गनुा ऩनेछ । 
(ङ) आऩूनताकतााराई उऩबोक्ताको नसपारयस तथा विर बयऩाइको आधायभा 

भन्त्रारम िा भातहतका कामाारमफाट अनदुान िाऩतको यकभ बकु्तानी 
र्दइनेछ। 

(च) कृिकरे खरयद गयेको भेश्चशनयी औजायहरुको आनथाक ननमाभािरी, 2064 
फभोश्चजभ प्रवक्रमा ऩयुा गयी कोटेशन तथा विरबयऩाई सवहत बकु्तानीका 
रानग ऩठाउन ुऩनेछ। 

11. उऩबोक्तारे ऩारन गनुाऩने शताहरु् (1)कामाक्रभ कामाान्िमनका रानग देहाम फभोश्चजभका 
शताहरु ऩारनगनुाऩनेछ: 

(क) उऩबोक्ता कृवि व्मिसामभा सॊरग्न बएको हनुऩुनेछ । 
(ख) सहकायी िा कृिक सभूहको हकभा शीतबण्डाय ननभााणभा राग्ने रागतको 

फढीभा 75 प्रनतशत यकभ िा कामाक्रभभा फजेट व्मिस्था तथा अनदुान 
व्मिस्थाऩन सनभनतको ननणाम फभोश्चजभ अनदुान उऩरब्ध गयाइने य ननजी 
सॊस्थाको हकभा ५० प्रनतशत यकभ भात्र अनदुानभा उऩरब्ध गयाइनेछ ।  

(ग) अनदुान प्राप्त गने नीश्चज िा सहकायी सॊस्थाको नाभभा जग्गा बएको रारऩजुाा 
िा कश्चभतभा 20 ििाको जग्गा बोगानधकायको कयायनाभा ऩत्रको प्रनतनरवऩ 
ऩेश गनुाऩने छ। 
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(घ)  नत्रऩऺीम सभझौता उऩबोक्ता, भेश्चशनयी औजाय आऩूनताकताा य भन्त्रारम िा 
भातहतका ननकाम फीच हनुेछ । 

(ङ)  उऩबोक्तारे आऩूनताकतााराई र्दनऩुने रागत खचा मकीन गयी बकु्तानी र्दन ु
ऩनेछ । 

(च) अनदुानभा ननभााण बएका शीत बण्डाय प्रमोग गने आफ्नो सभूह िा 
सहकायीका सदस्महरुराई सहनुरमत दयभा उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ। 

(छ) ननभााण बएको शीत बण्डाय कश्चभतभा दश फिासभभ अरुराई विवक्र वितयण 
हस्तान्तयण गना ऩाइनेछैन। 

12. अनदुान प्रिाह विनध : (1) अनदुान प्रिाह विनध देहामफभोश्चजभ हनुेछ । 

(क) कामा सभऩन्न प्रनतिेदन तथा यननइ विर अनसुाय हनु आउने अनदुान 
फाऩतको यकभ ५०% कामासभऩन्न ऩिात ५०% य फाॉकी यकभ 
कामासभऩन्नऩिात आऩनुताकताारे ऩाउने यकभ आऩनुताकतााको खाताभा य 
उऩबोक्तारे ऩाउने यकभ उऩबोक्ताको खाताभा भन्त्रारमफाट बकु्तानी र्दइन े
छ । 

(ख) आऩूनताकताारे ऩेश गयेको विियणको आधायभा भन्त्रारम िा भातहतका 
कामाारमद्बाया अनगुभन बई अनगुभन प्रनतिेदनको आधायभा अनदुान यकभ 
बकु्तानी र्दइनेछ । 

(ग) भन्त्रारमरे सभफश्चन्धत भूल्माङ्कनफाट सॊरग्न कागजातहरु जाॉच गयी 
नसपारयसको आधायभा अनदुान यकभ बकु्तानी गनेछ ।बकु्तानी गदाा 
प्रचनरत कानूनफभोश्चजभ 1.5 प्रनतशत अग्रीभ आमकय तथा 2.5 प्रनतशत 
कन्टेन्जेश्चन्स कट्टा गरयनेछ। कश्चन्टन्जेन्सी फाऩतको यकभ विशेिऻ ऩयाभशा 
सेिा, ननभााण कामाको सऩुयनबजन, प्राविनधक सेिा तथा हेयार ुकामा आर्दभा 
खचा गना सवकनेछ। 

13. कामाान्िमन प्रवक्रमा् कामाक्रभ कामाान्िमन प्रवक्रमा देहामफभोश्चजभ हनुेछ । 

(क) छनौट बएका सॊस्थाहरुरे प्रचनरत काननु फभोश्चजभ शीत बण्डायको नक्सा 
ऩास गयाउन ुऩनेछ ।  

(ख) शीतबण्डाय स्थाऩनाका रानग सभऩूणा बौनतक ऩूिााधाय ननभााणको कामा य 
भेश्चशन उऩकयणको जडान रगामतका कामाहरु फढीभा दईु फिा नबत्र य 
वप्रफ्माविक शीत बण्डायको हकभा मसै आ.ि.नबत्र सभऩन्न गरयसक्न ुऩनेछ । 
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(ग) मसयी स्थाऩना हनु े शीतबण्डाय स्थाऩनाका रानग बौनतक ऩूिााधायहरुको 
ननभााण, भेश्चशनयी उऩकयण खरयद य जडान गना आिश्मक रागत खचा 
सवहतको एक भषु्ठ प्रस्तािका रानग ननमभानसुाय सभिश्चन्धत प्रस्तािकरे ऩेश 
गनुा ऩनेछ । 

(घ) ननभााण कामाको ननमनभत अनगुभन, सऩुरयिेऺण तथा प्राविनधक सेिा भन्त्रारम 
य भातहतका कामाारमफाट हनुेछ।आिश्मकता अनसुाय साईट सऩुयबाईजय 
भन्त्रारमरे व्मिस्थाऩन गनेछ। 

(ङ) सॊस्थारे आफ्नो फाविाक रेखा ऩरयऺण, कायोफायको श्चस्थती प्रनतिेदन िाविाक 
रुऩभा भन्त्रारम िा भातहतका कामाारमराई उऩरब्ध गयाउन ुऩनेछ । 

ऩरयच्छेद ३ 

कामाक्रभको सभन्िम, अनगुभन तथा भूल्माङ्कन व्मिस्था 
14. कामाक्रभको सभन्िम् कामाक्रभको सभन्िम बनूभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारम 
िा भातहतका कामाारमफाट हनुेछ । 

15. अनगुभन तथा भूल्माङ्कन सभफश्चन्ध व्मिस्था् (1) कामाक्रभको अनगुभनको व्मिस्था 
देहामफभोश्चजभ हनुेछ ।  

(क) सञ्चानरत कामाक्रभहरुको प्रदेशस्तयफाट ननमनभत अनगुभन तथा भूल्माङ्कनको 
कामाबनूभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारमको हनुेछ । 

(ख) सॊचानरत कामाक्रभहरुको श्चजल्रास्तयभा ननमनभत अनगुभन तथा भलु्माॊकनको 
कामा सभिश्चन्धत कृवि ऻान केन्र य स्थाननम तहफाट हनुेछ । मसयी अनगुभन य 
सऩुरयिेऺण बएको प्रनतिेदन सभिश्चन्धत श्चजल्रा भापा त भानथल्रो ननकामभा ऩेश 
गनुाऩनेछ ।  

१6. सॊशोधन गना सवकने्  मस कामाविनधभा यहेका व्मिस्थाहरु आिश्मकता अनसुाय बनूभ 
व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारमरे सॊशोधन गना सक्नेछ ।  
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अनसुचुी १ 

प्रदेश सयकाय 

प्रदेश नॊ. 5 

बनूभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारम 

फटुिर, रुऩन्देही  

शीतबण्डाय ऩक्की िा वप्रफ्माविक श्चचस्मान बण्डाय ननभााण सभफश्चन्ध सूचना  

प्रथभ ऩटक प्रकाशीत नभनत् 2075/.../...... 
प्रदेश सयकाय, प्रदेश नॊ. 5बनूभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारम, िटुिरद्वाया आ.ि 
२०७५/०७६ को स्िीकृत िाविाक शीत बण्डाय स्थाऩना (Cold store) कामाक्रभ अनसुाय 
साझेदायीभाशीतबण्डाय ननभााण तथा सॊचारन गनाका रानग  इच्छुक कृिक सभूह/ सहकायी 
सॊस्था/ नीश्चज कभऩनी /पभा तथा स्थानीम तहरे मो सूचना प्रकाशन बएको नभनतरे ३० 

)तीस(  र्दन नबत्र आिश्मक कागजातहरु सॊरग्न गयी मस भन्त्रारमभातहतका कामाारम िा 
तोवकएको कामाारमभा ननिेदन दताा गनुाहनु सभफश्चन्धत सिैको जानकायीको रानग मो सूचना 
प्रकाशन गरयएको छ ।साथै ननिदेन ढाॉचा, प्रस्ताि ढाॉचा, शीत बण्डायकोभाऩदण्ड, आिश्मक 
कागजातहरु य तोवकएको कामाारम क्रभश् अनसूुची-2, ३, 4, ५ य 7 फभोश्चजभ य अन्म 
विियणहरु मस भन्त्रारमको िेि साइट molmac.p5.gov.np फाट प्राप्त गना सवकने छ । 
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अनसूुची २ 

शीत बण्डाय ननभााणका रानग र्दने ननिेदन ढाॉचा 
 

 

श्री सश्चचि ज्मू    नभनत् 
.................... 
बनूभ व्मिस्था, कृवि तथा सहकायी भन्त्रारम, 
प्रदेश नॊ. ५ फटुिर । 

वििम् साझेदायीभा शीत बण्डाय िा वप्रफ्माविक श्चचस्मान बण्डाय ननभााणको प्रस्ताि ऩेश गयेको 
िाये ।(कुनै एउटा भात्र रेख्न)े 

 

प्रस्ततु वििमभा तहाॉ भन्त्रारमफाट नभनत ...................................... भा प्रकाशीत 
गरयएको सूचना अनसुाय .............................................. फारी/िस्त ुबणडायणका रानग 
.......................................................ननभााण गनाआिश्मक बएकोरे भन्त्रारमरे 
तोकेको शताको अनधनभा यही साझेदायीभा शीत बण्डाय ननभााण गना ननभन अनसुायको 
कागजातहरु मसै ननिेदन साथ सॊरग्न याश्चख मो प्रस्तािना ऩेश गयेको छु । 

सॊरग्न कागजातरु् 
1. 
2. 
3. 
4. 
 दस्तखत 
............................. 

नाभ .................................. 
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 सॊस्थाको छाऩ्                              ऩद ................................... 
ठेगाना .............................. 
सॊस्थाको नाभ ...................... 
सभऩका  नॊ. ......................... 
ईभेर ............................... 

अनसूुची -३ 

(दपा ५ को खण्ड (घ) सॉग सभिश्चन्धत) 

(प्रस्ताि ढाॉचा) 
1.ऩरयचमात्भक विियण् 
आिेदक सॊस्थाको नाभ्  

ठेगाना्  

श्चजल्रा् 
स्थानीम तहको नाभ् 
िाडा नॊ. 
गाउॉ/टोर् 

 

सॊस्थाको अध्मऺको नाभ्  

अध्मऺको पोन नॊ.  

सभऩका  व्मश्चक्तको नाभ्  

सभऩका  व्मश्चक्तको पोन नॊ.  

सॊस्था दताा नॊ.य नभनत्  

सॊस्था दताा बएको कामाारमको नाभ्  

सदस्म सॊखमा् जभभा...............भवहरा............... 
ऩरुुि............. दनरत........ जनजानत..... 
अन्म........... 

2. राबाश्चन्ित कृिक सॊखमा् प्रत्मऺ.....................  अप्रत्मऺ..................... 
3.आमोजनाको रागत विियण् 
सहबानगता यकभ रु. कैवपमत 

जभभा रागत रु.   

भन्त्रारमरे व्महोने रु.   

उऩबोक्ता/ सॊस्थारे व्महोने रु.   
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अन्म साझेदाय सॊस्था बए रु.   

4. आमोजना प्रस्तािको विियण् 
 क) शीतबण्डायको प्रकाय....................................................... (अनसूुची-4 
अनसुाय) 

ख) शीत बण्डायभा स्टोय गने भखुम उऩजको विियण् 
 उऩजको नाभ्............................ ऩरयभाण भे.टन. ............................. 
5. अनभुाननत शीतबण्डाय सॊचारनभा आउने नभनत्– ..................... 

६. प्रऺेवऩत कायोफाय विियण (भे.टन) 

विियण/उऩज ऩवहरो ििा दोस्रो ििा तेस्रो ििा चौथो ििा ऩाॉचौ ििा 
      

      

      

 

७. शीत बण्डायको प्रबाि (शीत बण्डायभा स्टोयको रानग कहा कहाफाट आउने)ऺेत्र् 
क्र.सॊ. स्थानीम तह य िाडा नॊ. ऺेत्रपर 

हेक्टय 

उत्ऩादन 
भे.टन 

स्टोय गने ऩरयभाण 
भे.टन. 

     

     

     

     

 

८. आिेदक सभूह/सॊस्थाको चर अचर ऩूॉश्चजको विियण् 
चर ऩुॉजी अचर ऩुॉजी कैवपमत 

   

   

 

 

९. शीत बण्डाय ननभााणका रानग उऩरब्ध हनुे जग्गाको विियण 

 क) ऩाखो  ........................ ऺेत्रपर....................... 
 ख) खेत्.........................  ऺेत्रपर ...................... 
10. सॊस्थाको स्िानभत्िभा जग्गा छ िा छैन ्........................ 
11. सडक सवुिधा छ िा छैन ्............. 
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 क) छैन बने सडकको सॊबािना विियण .............................. 
 

12. 3 पेज ऺभता बएको विद्यतुको व्मिस्था छ िा छैन ...................... 
 क) छैन बने आिश्मक सॊबािना विियण ......................... 
 ख) छ बने शीत बण्डाय स्थरफाट दयुी ................................ नभटय 

  अन्म आिश्मक विियणहरु उल्रेख गनुाऩने बए ............................ 
१3. सॊस्थाको आिश्मकता बौनतक ऩूिााधाय तथा भश्चशनयी औजाय को विियण् 
 गोदाभ बण्डाय ऺभता ...........  

अन्म बौनतक ऩूिााधाय य नतनको ऺभता ............... 
 भश्चशनयी उऩकयण ................  

कामाारम कोठा ...................  

कभऩाउण्ड िार/पेश्चन्सङ..................... 
14. शीत बण्डाय सॊचारन गना सक्ने जनशश्चक्त छ   िा    छैन 

 मर्द छ बने अनबुि ििा.................. 
 मर्द छैन बने कसयी व्मिस्थाऩन गनुा हनु्छ........................ 
 

१5.शीतबण्डायसॊचारन मोजना ऩेश गनुा ऩनेछ ................ 
16.िाताियण व्मिस्थाऩन विियण ...................................  

17. फजाय मोजना विियण............................................ 
18.अन्म .................................................................. 
उऩमुाक्त फभोश्चजभको विियणहरु जाने फझेु सभभ सवह छ मर्द झटुो ठहयीएभा ननिेदन स्ित 
खायेज बई कानून फभोश्चजभ सहुॉरा फझुाउॉरा । 

 

साऺी्        ननिेदक 

दस्तखत्       दस्तखत् 
नाभ्        नाभ् 
ऩद्        ऩद् 
नभनत्        नभनत् 
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नोट् मो एउटा नभूना पायाभ भात्र हो ननर्दाष्ट गयेको फुॉदाभा यही विस्ततृ प्रस्तािना ऩेश गनुा 
ऩनेछ। 

 

अनसूुची 4 

(दपा ४ (ग) सॉग सभिश्चन्धत) 

शीतबण्डायको भाऩदण्ड 

 

विियण शीतबण्डायको ऺभता 
(भे.टनभा) 

आिश्मक जभीन कैवपमत 

१. शीत बण्डाय 
1.आर ुतयकायी तथा 
परपूरका रानग 

 

500 देश्चख 700  

>700 देश्चख 
1200  

>1200 देश्चख 
2000  

>2000 देश्चख 
3000  

>3000 देश्चख 
4000 

4000 बन्दा फढी 

1200 िगा नभ.  

2000 िगा नभ. 
3000 िगा नभ. 
4000 िगा नभ. 
5000 िगा नभ. 
7000 िगा नभ. 

1.जग्गा 
आफ्नै 
स्िानभत्िभा 
बएको िा 
घटीभा २० 
फिाका रानग 
बाडाभा 
नरएको हनु ु
ऩनेछ । 

 

2. कूर 
रागतको 
अनधकतभ 
75 प्रनतशत 
अनदुान 
र्दइनेछ । 

 
 
 

2. वप्रफ्माविक श्चचस्मान बण्डाय 

1. आर,ु आर ु
फीउ,तयकायीतथापरपूररानग 
२. केया ऩकाउन 

कश्चभतभा २५  

>२५ देश्चख ५०  

>५० देश्चख १००  

>१०० देश्चख २००  

१००० फगा नभ. 
१८०० फगा नभ. 
२७०० फगा नभ. 
६००० फगा नभ. 

3. श्चचस्मान बण्डाय 

1. भास ुतथा ऩश ुजन्म 
उऩजका रानग 

१० देश्चख २०  

>२० देश्चख ४०  

>4० देश्चख 6०  

२०० फगा नभटय 
बन्दा फढी 
३५० फगा नभटय 
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>6० देश्चख 10०  बन्दा फढी 
५0० फगा नभटय 
बन्दा फढी 1000 
फगा नभटय बन्दा फढी
  

 

अनसूुची 5 

सॊरग्न गनुाऩने कागज ऩत्रहरु 

(दपा ५ खण्ड (ग) सॉग सभिश्चन्धत) 

१) अनसुशु्चच-2 िभोश्चजभको ननिेदन १ प्रनत । 

२) अनसुशु्चच-3 िभोश्चजभको प्रस्तािना १ प्रनत । 

३) सभूह/सहकायी सदस्मको हकभा सभूह/सहकायीको ननणाम प्रनतनरवऩ १/१ प्रनत । 

४) तोवकएको सभऩका  व्मश्चक्त/सदस्मको नागरयकताको प्रनतनरवऩ य ऩासऩोटा साइजको पोटो 
१/१ प्रनत । 

५) सभूह/सहकायी गत आ.ि. सभभ दतााबएको हनु ुऩनेछ । 

६) सभूह /सहकायी दताा नविकयण प्रभाणऩत्रको प्रनतनरवऩ १ प्रनत । 

७) नीश्चज कभऩनी/ पभा य सहकायीहरुको हकभा रेखा ऩरयऺण प्रनतिेदन, कय चकु्ता 
प्रभाणऩत्र, भ्माट/प्मान दताा प्रभाणऩत्रको प्रनतनरवऩ १/१ प्रनत । 

8) अनसूुची -4 फभोश्चजभ जनभनको स्िानभत्ि सॊस्थाको नाभभा यहेको रारऩजुााको प्रनतनरवऩ 
िा २० फिाको जग्गाको कयायनाभा ऩत्र सवहत रारऩजुााको प्रनतनरऩी हनु ुऩनेछ । 
कयायनाभा यश्चजष्टडा रेखनदासफाट गयाउन ुऩनेछ । 

9) सडक, विद्यतु-3पेज य खानेऩानीको सरुब ऩहुॊच बएको िा हनु सक्ने हनु ुऩनेछ । 

10) शीतबण्डाय फनाउने स्थान देखाउने हाते नक्सा । 
11. आगाभी 5फिाको रानग व्मिसावमक प्रऺऩेण सवहतको कामा मोजना । 

12. िाताियण व्मिस्थाऩन सभफन्धी मोजना। 

13. ऩूणा ईश्चन्जननमरयइ नडजाईन सवहतको नक्सा, स्थानीम तहको भाऩदण्ड अनसुाय स्िीकृत 
नक्सा ऩेश गनुा ऩनेछ। तय मो नडजाइन नक्सा कामाक्रभ स्िीकृत बएभा भात्र ऩेश गनुा ऩनेछ 
। 
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अनसूुची 6 

प्रस्ताि भलु्माङ्कन पायाभ 

दताा नॊ. 
सभूह/सॊस्थाको नाभ् 
ठेगाना् 

भलु्माङ्कनका आधायहरु 

क्र .सॊ.  

भलु्माङ्कनका 
आधायहरु(Evaluation Criteria) 

अनधकतभ अङ्क कैवपमत 

1 शीत बण्डायको औश्चचत्म 25 
 

2 प्राविनधक ऩऺहरु 15 
 

3 
विश्चिम व्मिस्थाऩन तथा सॊचारन 
ऺभता 

20 
 

4 उऩजहरुको फजायीकयण ऩऺहरु 10 
 

5 शीत बण्डायको र्दगोऩना 10 
 

6 व्मिस्थाऩकीम ऩऺहरु 10 
 

7 िाताियण व्मिस्थाऩन ऩऺ 10 
 

 
जभभा अङ्क 100 

 

 

भलु्माङ्कन कतााको  

दस्तखत् 
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नाभ् 
ऩद् 
कामाारम् 
नभनत् 

 

 

अनसूुची-7 

 

शीत बण्डाय ऩक्की िा वप्रफ्माविक श्चचस्मान बण्डाय ननभााणका रागी प्रस्तािना दताा गना सवकन े
कामाारमको नफियण 

श्चजल्रा  कामाारम कै. 
निरऩयासी 
ऩश्चिभ 

कृवि ऻान केन्र, ऩयासी  

रुऩन्देही बेटेयीनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र, बैयहिा   

कवऩरफस्त ु कृवि ऻान केन्र िा बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ 
केन्र,तौनरहिा 

 

ऩाल्ऩा कृवि ऻान केन्र, तानसेन 
 

गलु्भी कृवि ऻान केन्र ,तभघास 
 

अघााखाॊची कृवि ऻान केन्र, सश्चन्धखका   

प्मूठान प्रधानभन्त्री कृवि आधनुनकीकयण ऩरयमोजना, ऩरयमोजना कामाान्िमन 
इकाइ, धान जोन प्मठुान  

 

योल्ऩा कृवि ऻान केन्रिा बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र, 
नरिाइ 

 

दाङ्क कृवि ऻान केन्रिा बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ केन्र, 
घोयाही 

 

फाॊके कृवि ऻान केन्र िा बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ुसेिा विऻ 
केन्र,नेऩारगॊज 

 

फर्दामा प्रधानभन्त्री कृवि आधनुनकीकयण ऩरयमोजना, ऩरयमोजना कामाान्िमन 
इकाइ, सऩुयजोन फर्दामा 

 

रुकुभ ऩूफा श्चशश्ने गाॉउऩानरका, कृवि शाखा रुकुभकोट िा कृवि ऻान केन्र नरिाॉइ  
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योल्ऩा 
 

 


