अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग
टॊ गार, काठभाडौं

मिमि: २०७६।१२।०३ गिे ।

प्रेस विज्ञवि
विषय:

नेऩार सयकायको रगानीभा कृषि तथा ऩशुऩन्छी षिकास भन्रारम भातहत प्रधानभन्री
कृिी आधुननकीकयण ऩरयमोजना सम्फन्धभा ददइएका सुझािहरु ।

नेऩार

सयकायको

रगानीभा

कृषि

तथा

ऩशुऩन्छी

षिकास

भन्रारम

भातहत

प्रधानभन्री

कृिी

आधुननकीकयण ऩरयमोजनारे आ.फ.२०७४/०७५ य २०७५/०७६ को स्िीकृत कामयक्रभ अनुसाय

रागत सहबानगताभा आधायीत यही सॊ चारन गये को ख्शत बण्डाय गृह ननभायणभा अननमनभतता बएको बन्ने
सभेत षििमको आमोगभा ऩये को उजुयी ननिेदनका सम्फन्धभा छानषिन गदाय ऩनछ थऩ प्रभाण प्राप्त बएभा

सोही फभोख्जभ हुने गयी याज्मरे शीत बण्डाय गृह ननभायणको रानग अनुदान व्मिस्था गये को बए ऩनन मी
शीत बण्डाय गृहको सञ्चारन भोडानरटी स्ऩष्ट नहुन,ु त्मसफाट याज्मरे ऩाउने प्रनतपरको फाये भा सम्झौताभा

केही उल्रेख नहुन,ु अनुदान ददॉदा शीत बण्डाय गृहको अरािा अन्म ननभायण कामयहरुराई ऩनन अनुदान
ददनु, कामयषिनध फनाउदा याज्मको अनुकूर बन्दा ऩनन व्मख्िगत पाइदाको रानग

ऩटक ऩटक सॊ शोधन

गये को ऩाइएको।तसथय शीत बण्डाय गृह ननभायण सम्फन्धभा अख्ततमाय दुरुऩमोग अनुसन्धान आमोग ऐन,
२०४८ को दपा २८ को उऩदपा (१) को (ख) य (ग) फभोख्जभ कृषि तथा ऩशुऩन्छी षिकास
भन्रारमराई दे हाम फभोख्जभका सुझाि रे ख्ख ऩाइएको छ।
१.

प्रधानभन्री

कृषि

आधुननकीकयण

ऩरयमोजना,

ऩरयमोजना

व्मिस्थाऩन

इकाई

खुभरटायफाट

आ.ि.2075/076को रानग िाषियक स्िीकृत कामयक्रभ अनुसाय स्िीकृत बएका ८ कम्ऩनी भध्मे ऩाॉचिटा

ु ानी ददइएकोभा ऩेस्की
कम्ऩनीहरुराई प्रथभ षकस्ता स्िरुऩ ऩेश्की यकभ रु.10,93,60,000/-बि
नरएय अझै सम्भ ननभायण कामय सुरु नगये को पभयहरुको सम्फन्धभा कानून फभोख्जभ

आिश्मक कायफाही

गने गयाउने ।
२.

ु ानीका रानग तम बएका षक्रमाकराऩहरु जस्तै होनडॊ गफोडय,
कामयषिनध अनुसाय प्रथभ षकस्ता बि

main building structures work य foundation of column and beams

आदद सम्ऩन्न बएऩछी

mobilization फाऩत प्रथभ षकस्ता ऩेस्की ददने बनेकोभा कनतऩम शीत बण्डाय गृह ननभायणको रानग मी सतय
ऩुया नहुदै ऩनन ऩेस्की यकभ ददएको दे ख्खएकोरे ऩेस्की ददने ख्जम्भेिाय कभयचायीराई कानून फभोख्जभ
आिश्मक कायफाही गने य आमोगराई जानकायी गयाउने।
३.

सम्बाव्मता अध्ममन य कुनै आधाय नफना शीत बण्डायराई अनुदान ददने बनी सुननमोख्जत

तरयकाफाट ख्जल्राहरु नै तोकेय फजेट य कामयक्रभ याख्खएको, ती ख्जल्राका स्थाषऩत ननजी ऺेरफाट

सॊ चानरत शीत बण्डाय गृह ऩूणय ऺभताभा सञ्चारन हुन नसषकयहे को अिस्थाभा मी नमाॉ िन्ने शीत बण्डाय

गृहको ददगोऩनाको फाये भा ऩनन फेरैभा सोच्नुऩने, तुरनात्भकरुऩभा सॊ यचना ननभायणको रागत धेयै दे ख्खएको
य ननख्ज उद्यभी य सयकायी अनुदानको रगानी ऺेर स्ऩष्ट नबएको दे ख्खएकोरे अनुदान ददॉदा शीत बण्डाय
गृह य सोसॉग सम्फख्न्धतराई भार ददने व्मिस्था नभराउने।
४.

ऩरयमोजनारे साियजननक-ननजी साझेदायी अिधायणा अन्तगयत तमाय गये को शीत बण्डाय गृह ननभायण

कामयषिनध २०७४ नेऩार सयकायको ऩूिायधाय सॊ यचनाको ननभायण तथा सञ्चारनभा ननजी रगानी सम्फन्धी
ऐन, २०६३ अनुसाय बएको नऩाइएकोरे सो अनुसाय कामयषिनध ऩरयितयन िा सॊ शोधन गने।
५.
सञ्चारन

ननख्ज ऺेरका रगानीभा िनेका शीत बण्डाय गृहहरु ऩनन कच्चा ऩदाथय अबािभा ऩूण य ऺभतभा
हुन ् नसकेको अिस्थाभा सम्बाव्मता अध्ममन नफना नै नेऩार सयकायकै रगानीभा कृषि तथा

ऩशुऩन्छी षिकास भन्रारम अन्तगयत षिनबन्न ऩरयमोजनाहरु, प्रदे श बूनभ ब्मिस्था, कृषि तथा सहकायी
भन्रारमहरु फाट ननभायण गयीने मी नमाॉशीत बण्डाय गृहको
सभन्िम य सहजीकयण गने ।
६.

ददगोऩनाको रानग सॊ ख्घम भन्रारमरे फेरैभा

सॊ शोनधत कामयनफनध, २०७४ को फुदा ९ को (६) भा अनुदानको सही सदुऩमोग सन्तोिजनक

प्रगनत तथा नफख्िम प्रगनतको आधायभा ननकाशा ददइने, सम्झौता अनुसाय ननभायण हुने शीत बण्डायगृह

ननभायण ऩश्चात स्थानीम ननकामभा सभन्िम गयी गनुय ऩने, कख्म्तभा तीन ओटा ननभायण व्मिसामीसॊ ग दय
बाउऩर भाग गयी न्मू न यकभ कफोर गने ननभायण ब्मिसामी भापयत ननभायण कामय अगाडी िढाउनुऩने छ
बननएको छ ,मसरय याज्मफाट प्रदान गयीने कयोडौ अनुदान यकभ दय बाउऩर भापयत ननभायण गयीनु
साियजननक खरयद ऐन य ननमभािरी, २०६४ नफऩरयत कामय बएको दे ख्खएको य उि दय बाउ ऩर भापयत
ननभायण गदाय कभ यकभ फोर कफोर बएभा शीत बण्डाय गृह ननभायण कामयभा िचत बएको यकभको

फाये भा सम्झौताभा केही उल्रे ख नबएकोरे सम्झौता गदाय ननभायण गदाय िचत हुन जाने यकभको दाषमत्ि
नेऩार सयकायको कोिभा षपताय हुने ब्मिस्था गने।
७.

ननभायण व्मिसामी छनौट गयी Contract award गदाय एकै ऩटक सफै ननभायण कामयको

रानग ठे क्का

ददने षक नसनबर ननभायण, भेनसनयी जडान य Puf-panel राई अरग अरग गये य award गनय
नसषकने सम्फन्धभा के गने

य सम्फख्न्धत कोल्ड स्टोयको नाभभा VAT नफर जायी गने षक ननभायण

व्मिसामीरे जायी गये को VAT षिर कामायरमभा ऩेश गने बन्ने
८.

सषकने

नफिमहरु सम्झौताभा नै उल्रे ख गने।

शीत बण्डाय गृहको नडजाइन य इषष्टभेट तमाय गदाय एउटै प्रकृनतको शीत बण्डाय गृह ननभायण

कामयको रागत ऩनन पयक पयक गये को, अनुदान यकभ ऩनन पयक गये को य अनुदान दददा स्ऩष्ट
कामयनफनध नफना व्मख्ि नफशेिको आधायभा धे यै थोयै गये को य ननराम्फयी कोल्ड स्टोसय सरायही य ग्रीन

पये स्री प्रा.नर धनुिा एकै ऩरयिाय राई दुई िटा अनुदान ददएको य अनुदान दददा शीत बण्डाय गृह
ननभायण अरािा अन्म ननभायणहरु ( कभयचायी आफास, चौकीदाय घय, ऩखायर ननभायण ...) राई ऩनन अनुदान

ददएको कायण ननभायण रागत िढी हुन गएको दे ख्खएको शीत बण्डाय गृह ननभायणको रागत य अनुदान
यकभ ऩुनषियचाय गनुय ऩने तथा रगत इषष्टभेटभा नेऩार सयकायरे स्िीकृत गये को Norms ऩारना हुनऩु ने ।

९. कामयषिनधको फुदा नॊ ३ भा कृषि उऩज बण्डायणको रानग शीत बण्डाय गृह स्थाऩना गनय कख्म्तभा
५००० भेषरक टन ऺभताको भल्टी च्माम्फय शीत बण्डाय गृहको रानग न्मुनतभ ६५००० िगय नभटय

(१ नफघा) उऩमुि जग्गा कम्ऩनीको आफ्नो नाभभा िा प्रोऩाइटयको नाभभा हुनऩु ने छ कयाय नाभको

जग्गा भान्म हुने छै न बनन उल्रे ख बएकोभा सॊ शोनधत कामयषिनध २०७५ शेमय होल्डयको नाभको
जग्गाभा ऩनन गनय सषकने प्रािधान याख्खएकोरे उि फुॊदा हटाई कम्ऩनीको नाभभा भार जग्गा हुन ु ऩने
ब्मिस्था गने।

१०.ननख्ज सेिा प्रदामक सॊस्थारे सञ्चारन गये का शीत बण्डाय गृहहरुको बाडादय बन्दा प्रस्ताषित

नेऩार

सयकायको अनुदानभा ननभायणाधीन शीत बण्डाय गृहको बाडा दय धेयै नै िढी दे ख्खएकोरे उि शीत
बण्डाय गृह ननभायणफाट याज्मरे प्राप्त गने प्रनतपर सुननख्श्चत गने।

११.प्रधानभन्री कृषि आधुननकीकयण ऩरयमोजनारे टऩकन ईख्न्जननमरयङ्ग कन्सरटे ख्न्स भापयत शीत बण्डाय
गृहको नडजाइन इषष्टभेट य रागत अनुभान तमाय गये ताऩनन आमोजनारे प्रस्ताि आव्हान गदाय आफ्नो
आिश्मकता (requirements) य

standard design उल्रेख

नगयी

सूचना प्रकासन

गये को कायण

अनुदानग्राहीरे आफ्नै षकनसभरे नडजाइन य इषष्टभेट ऩेशगयी अनुदान रागत िढाउने भनसाम दे ख्खएकोरे
अनुदान दददा भुतम कोल्ड स्टोय गृहको नसनबर कामय य भेनसनयी औजायभा भार ननख्श्चत प्रनतशत
अनुदानको ब्मिस्था गनुय ऩने दे ख्खन्छ| मसै सन्दबयभा कणायरी प्रदे श बूनभ ब्मिस्था, कृषि तथा सहकायी

भन्रारमरे तमाय गये को कामयषिनध अनुसाय नसषिर ननभायण कामयभा ३०% य भेनसनयी औजायभा ५०%
अनुदानको ब्मिस्था ऩरयमोजनारे ऩनन अनुसयण गने य अन्म ननभायण कामयभा अनुदान नददने ब्मिस्था गनुय
उऩमुि हुने |
१२.प्रधानभन्री

कृषि

आधुननकीकयण

ऩरयमोजना

रगामत

अन्म

फैदेख्शक

रगानीभा

आमोजनाहरु, प्रदे श भन्रारमहरु, स्थानीम ननकामहरुरे सभेत सम्बाव्मता अध्ममन नफना नमा

सॊ चानरत

शीत बण्डाय

गृह ननभायणभा अनुदान ददनु बन्दा उत्ऩादन भुरक कामयभा रगानी गनुऩ
य ने य आगाभी ददनहरुभा कृषि
उऩजहरु उत्ऩादन य खऩतको आधायभा षिनबन्न ऺभताका शीत बण्डाय ननभायण गनय

स्थानीम ननकाम,

प्रदे श सयकाय य सॊ ख्घम सयकाय फीच सहकामय य प्रबाफकायी सभन्िम सुननख्श्चत गने ।

प्रििा
प्रदीऩकुभाय कोइयारा

