
 रौतामाई गाउँपालिकाको  

कोल्ड च्याम्बर(लित गहृ) स्थापना तथा िंचािन काययविलि -
२०७८   

प्रस्तािना : कृषक िमूह ,िहकारी, लनजि उद्ध्यम  व्यिािाही र कृषकहरु बाट उत्पादित कृवष 
उपि हरुको िरुजित ्भण्डारण गरर उजचत िमय मा लबवि वितरणको व्यिस्था लमिाई 
कृषकहरुिाई अलिकतम िाभ प्रिान गनय र उत्पादित कृवषिन्य उत्पािनिाई लनयायत योग्य अिस्थामा 
पयुायउन कोल्ड चैम्बर स्थापना र िोको िंचािन प्रणािीको विकािका िालग स्थानीय िरकार 
(रौतामाई गाउँपालिका) बाट उपिव्ि गाररने अनिुान िाई पारििी एिं उपिजव्ि मिुक ढंगिे 
व्यिस्थापन गनय र अनिुान को उिेश्य अनरुुप िेिा प्रिायक लनकाय र िाभग्राहीिाई ििाफिेही एिं 
उत्तरिायी बनाउन िान्छनीय भएकोिे यो काययविलि बनाइएको छ | 

 

पररच्छेि-१ 

प्रारजम्भक 

१ . िंजिप्त नाम ,प्रारम्भ : (१) यि काययविलि को नाम “कोल्ड चैम्बर स्थापना तथा िंचािन 
काययविलि - २०७८”हनुेछ | 
    (२)यो काययविलि रौतामाई गाउँपालिकाको बोडय बैठक बाट स्िीकृत भएको लमलत िेजि 
िाग ुहनुेछ | 

   २. पररभाषा: लबषय र प्रिंगिे अको अथय निागेमा यि काययविलिमा , - 

           (क) “अनिुान ” भन्नािे यि काययविलि बमोजिम कोल्ड चेम्बर                  

          लनमायण गने काययमा िहयोग पयुायउन उपिब्ि गराईने जिन्िी िा            

           नगि अनिुान िम्झन ुपछय | 



        (ि) “आिेिक ” भन्नािे यि काययविलि बमोजिम अनिुान                             
पाउन योग्य भई छनौट भएका कृषक िमूह ,िहकारी, लनजि उिमी             
ब्यिािाही र कृषक िम्झन ुपछय | 
       (ग) “कोल्ड चेम्बर” भन्निे न्यनुतम २५ टन िेजि १०० टन िमता भएको एक 
िा बह ु(मल्टी) चेम्बर भएको एकतिे िा बहतुिे िातानकुुलित िंरचना िम्झनपुछय |  

       (घ) “प्रस्ताि” भन्नािे कोल्ड चेम्बर लनमायणका िालग प्रचलित काननु को ररत परुा 
गरर िारी गररएको िूचनामा उल्िेि भए बमोजिमको वििरण िवहत आिेिकिे पेश गरेका 
कागिातहरु िम्झन ुपछय| 
       

        (ङ) िंरचना भन्नािे यि काययविलि बमोजिम अनिुानमा लनमायणािीन रहेका िा 
लनमायण िम्पन्न भएका कोल्ड चेम्बर िजम्झन ुपछय|  

 

पररच्छेि-२ 

 

  काययिम िंचािन 

१.िाडय छनौट र छनौट को आिार : काययिम िञ्चािन िेत्रका आिारहरु िेहाय बमोजिम हनुेछन:् 
क. आि,ु फिफुि, तरकारी र कृवष उपि का उत्पािन र बिारीकरणको िम्भािना भएको, 
ि. आि,ु फिफुि, तरकारी र कृवष उपि को उत्पािन र प्रिियन गने उिेस्य बोकेको,  

      ग.उपभोक्ताको माग र आिश्यकता हेरी िािान्न, र कोल्ड चेम्बर  उपकरणहरुमा थप घट 
गनय िवकने छ। 

       छनौट का आिार लनम्न हनुेछन ्

क. िेत्र को अिजस्थलत  

ि. बिारीकरण को िम्भािना  

ग. यातायात को िलुबिा   

घ. लबििुी बजत्त को पहचु 

 

२. प्रस्ताि मलु्यागं्कन आिार , मलु्यागं्कन गने अिलि 
१.  माथि  उले्लख भएको समू्पर्ण कार्णहरु गाउँपालिकािे सार्णजथिक खरिद ऐि तिा थिर्मार्ली 

अिुरुप प्रथिर्ा संचालि गिेछ l 
   



३   .उपभोक्ताबाट लनिेिन माग गनेेः   

(१)  यि काययविलि बमोजिम कोल्ड चेम्बर िेटमा अनिुान लिन चाहन े कृषक उपभोक्ताका िालग 
कजम्तमा   १५ दिनको म्याि दिई िाियिलनक िचुना स्थानीय पलत्रका एबम गाउँपालिकाको 
िचुनापावटमा प्रकाशन गनेछ र िबै िडाकायायिय हरुमा पत्र माफय त िानकारी गराई िचुना टाि 
गनय िगाइनेछ l 

 
 
  
          
 

४. छनौट  
  यि काययविलि बमोजिमको काययिम िंचािनको िालग प्राप्त प्रस्तािहरुको छनौट कृवष विकाि 
िलमलतिे तोके बमोजिम हनुेछ| 

 
५. कृवष विकाि िलमलत को काम कतयव्य र अलिकार   

)क (म्यािलभत्र िताय भएका जशििन्िी प्रस्तािहरु प्रस्ताििाता िा प्रलतलनलिको रोहिरमा िोल्ने ।  
)ि ( कोल्ड चेम्बर उपकरणको छनौट गने । 
)ग ( अनिूुची -२ अनिुार प्रस्ताि गरेका कोल्ड च्याम्बर उपकरणहरुको वकलिम (Type)  ,िमता  

(Capacity/ टन)  ,मोडेि  (Model)  ,ब्राण्ड  (Brand) र अन्य स्पेजशवफकेशन (Specification)  को 
आिारमा एकै िािका यन्त्र उपकरणहरुको िमहुकृत गरी  ,उक्त िमहुमा िबैभन्िा न्यूनतम ्मूल्य  
(Lowest Rate) िाई आिार मानी अनिुानको रकम तोक्ने । 
(घ  (प्रस्ता िमा पेश भएका यन्त्र उपकरण िमहुकृत गनय नलमिेका अिस्थामा पेश गरेको िोही 
िरिाई न्यनुतम ्मूल्य आिार मानी अनिुानको रकम तोक्ने । 

)ङ( कोल्ड चेम्बर को वििरण  ,उपिब्ि हनुे स्थान र अनिुान रकम आदि वििरणहरु कृवष लबकाि 
िलमलतिाई िाई उपिब्ि गराउने । 

)च (नगरपालिका को कृवष  विकाि शािा  ,िाई काययिम िंचािनमा आिश्यक राय तथा िझुाि 
दिने । 
 
६.गाउँपालिका कृवष विकाि िलमलत को काम कतयव्य र अलिकार 
िम्बजन्ित पालिका को कृवष विकाि शािा को काम  ,कतयव्य ,अलिकार र जिम्मेिारी िेहाय 
बमोजिमको हनुेछ । 



(क)  अनिूुची -२ अनिुार च्याम्बर   लिन ईच्छुक उपभोक्तािाई औपचाररक िानकारीका 
िालग कायायियमा िूचना प्रकाशन गनुय पनेछ । 

(ख) कोल्ड चेम्बर  उपकरणहरुका आपूलतयकताय  ,मोडेि  (Model)  ,ब्राण्ड  (Brand) र 
न्यूनतम ् मूल्य (Lowest Rate) अनिुारको िंजिप्त वििरण कृवष इजन्िलनयर माफय त 
तयार गरर िलमलत मा पेि गने । 

(ग)  प्राप्त अनिुान रकमिाई आिार मानी िम्भि भएिम्म माग गने िबै उपभोक्ताहरुिाई 
लिफाररश गने र रकम नपगु भएमा अलत आिश्यकिाई प्राथलमकता दिन छनौट िलमती 
नगरपालिका िाई लिफाररि गने । 

७.  .उपभोक्तािे पािन गनुयपने शतयहरुेः  

काययिम कायायन्ियनका िालग िेहाय बमोजिमका शतयहरु पािन गनुय पनेछ । 

 

क( उपभोक्ता कृवष पेशा, व्यबिायमा िंिग्न भएको हनु ुपनेछ  

ि( उपभोक्तािे िेटमा मात्र कृवष यन्त्र उपकरण अनिुानमा पाउनछेन ् 

ग( उनिुानमा उपिब्ि गररएको विओशी यन्त्र उपकरणहरु कृवष काययको िमयमा कृवष कमयमा प्रयोग नगरी 
अन्य गैर कृवष काययमा प्रयोग गनय पाइने छैन  

घ( अनिूुची ४ अनिुार भएको िम्झौता बमोजिम गाउँपालिकािे अनिुानको रकम आपूलतयकताय िाई  भकु्तानी 
गनुय पनेछ  

ङ) उपभोक्ताले प्राप्त गिेको र्न्त्र उपकिर् हरुको सथह सदुपर्ोग गिी उपरु्क्त ढंगबाट संचालि गिुणपिेछ, उक्त 

मेथिि उपकिर् हरुलाई भाडामा अन्य थकसािको खेतमा प्रर्ोग गिुणपिेमा प्रचथलत नु्यितम दििेटमा र्डा संग 

स्वीकृत गिाई संचालि गिण सथकिेछ      
 

८. अनिुान र भकु्तानी  प्रिाह विलिेः 
अनिुान र भकु्तानी प्रिाह विलि अनिूुची ४ मा उल्िेि गररएको ितय बमोजिम हनुेछ  | 
९. अनगुमनेः 
काययिमको अनगुमन िेहाय बमोजिम गररने छ। 

• िंचालित काययिमहरुको लनयलमत अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको कायय   गाउँ 
पालिकािे अनगुमन िलमलत र कृवष विकाि शािा िे लनयलमत रुपमा गनेछ । 

• काययिम िंचािन तथा अनगुमन िगायतका काययका िालग अनिुान रकमको 
५% िम्म रकम कजन्टिेन्िी स्िरुप  छुट्याईने छ । 

    
 

१०. काययविलिको पररमाियनेः 
यि काययविलिको िंशोिन पररमाियन यि नगरपालिकाको काययपालिकािे गनय िक्नेछ। 
 



११. प्रचलित काननु िागू हनुेेः 
यि काययविलिमा उल्िेि नभएका अन्य कुराहरु प्रचलित कानून बमोजिम हनुेछ  

१२  .अजन्तम व्याखयाेः  
यि काययविलिको कायायन्ियनमा दिवििा भएमा नगरपालिका िे गरेको व्याखया अजन्तम हनुेछ। 
 
१३  .अनिूुचीमा हेरफेर गनय िक्नेेः  
यि काययविलिमा िंिग्न अनिूुचीहरु आिश्यकता अनिुार नगरपालिका िे हेरफेर गनय िक्नेछ। 
 

पररच्छेि-३ 
 

समूह  सहकारी मार्फ त/कोल्ड चेम्बर संचालन बिबि  

 

कटारी नगरपालिकामा हुने भण्डारण लिस्तारिाइ आधुलनकीकरण मार्फ त कृलि व्यापारमा  सहजीकरण र 

सुलनलस्ितता गनफ कोल्ड िमे्िर उपकरणहरु  (नगरपालिकािे खररद गरेको तथा लिलभन्न लनकाय हरुिाट 

अनुदानमा प्राप्त)िाइ ककसानहरुको पहुिमा पुयाफई उत्पादन को कदगो भण्डारण गरर  यन्त्र उपकरणिाइ सलह ढंग 

िाट पररिािन गनफ यो लििय कायफलिलधमा समेरटएको छ l 

   

अ. सिंािन लिलध 

यस कायफलिलध अनुरुप यसको संिािन लिलध नगरपालिका को कायफपालिका िैठक िे लनणफय गरे िमोलजम 

हुनेछ|  

आ. cfDbfgL afF8kmfF8 M 

o; संस्िाले कोल्ड चेम्बि उपकिर् परिचालि    u/]jfkt k|lt इकाई ef8f afkt k|uf]u 

stf{ ls;fg ;+uaf6 lng] / ;f] /sd tklzn adf]lhd cg';f/ afF8kmfF8 ug]{  

1. सम्िलन्त्धत सहकारी/समूह --------९०%  

2. नगरपालिका ---------------------------१०% 

 
 

-gf]6: 
१ .आम्दानी को afF8kmfF8 मालथ उल्िेलखत भए िमोलजम िा नगरपालिका र 

सहकारी  /समूह िीि सहमलत मा हुनेछ |  

 

 

  



 

 

 

अनसुिुी-१ 

अनिुानमा कृवष यन्त्र उपकरण प्राप्त गनय चाहन ेउपभोक्तािे पेश गने लनिेिनको ढाचँा 

                                                     

 

 

श्रीमान ्नगर प्रमिुज्यू ,                                                         लमलत:   

कटारी नगरपलिका ,उियपरु। 

 

विषयेः कोल्ड चेम्बर उपकरण अनिुानमा उपिब्ि गराई पाउँ। 

 

मिाई तरकारी ,  हामीिाई िाद्यान्न/, आि ु र फिफूि  भण्डारण  काययमा उपयोग गनयका िालग   "कोल्ड 

च्याम्िर स्थापना तथा सिंािन कायफलिलध -२०७८   अनिुार "  त्यि गाउँपालिका को  लमलत 

………………………..को ……………………………राविय िैलनक  पालिकाको िूचना पाटी  मा टाँि गररएको िूचनाको 
आिारमा उल्िेजित म्यकेो आिश्यक परेको कोल्ड चेम्बर उपकरण अनिुानमा उपिब्ि गराई पाउनका 
िालग यो लनिेिन पेश गरेको छु/छौं | 

िंिग्न कागिातेः 
१ . 
२ . 
३ . 
४. 

५. 

६. 

७. 

 

                                                 लनििेकको नामेः…………………………………………… 

              पिेः …………………………………………………………… 

 

              िस्तितेः …………………………………………………… 



                                                 िंस्थाको नामेः ………………………………………….. 

       िंस्थाको छापेः 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुिूी – २ 

प्रस्ताि को ढािा 
 

१ आिेदक को लििरण : 
  
आिेदक को नाम:  

आिेदक को ठेगाना :  

आिेदक को ककलसम: सहकारी /समूह/लनलज उधमी 

स्थापना/दाताफ ििफ :  

स्थाई िेखा दताफ न.:  

खाता रहकेो िैंक को नाम/ठेगाना:  

खातािािाको नाम:  

खाता न.:  

संस्थाको मुख्य उदेस्य:  

लजम्मेिार व्यलि:  

पद:  

सम्पकफ  न.:  



परािार ठेगाना:  

पररयोजना स्थि:  

प्रस्तालित योजनाको कुि खिफ:   

अन्त्य श्रोत िा लित्तीय सहकायफमा कुनै काम 

भइरहकेो भए कुन संस्था िाट के के उदेस्यको िालग 

लित्तीय सहयोग पाहुन ुभएको छ खुिाउनु होस्| 

 

 

१ . कोल्ड िेम्िर िाट सेिा कदइने उत्पादन स्थिहरु, समूह/सहकारी र सिेा प्रदान गरे 

िापत लिइने सेिा सलु्क लििरण: 
    
उत्पादन 

स्थिहरु 

समूह/सहकारी भण्डारण गररने िस्तहुरु 

  िस्तु  पररमाण(क़ुइन्त्टि्) समयािलध(कदन 

/मलहना) 
लिईने 

शुल्क(प्रलत 

क़ुइन्त्टि) 
      

      

 

• मालथ उल्िेलखत शलु्क लििरण नगरपालिका िाट स्िीकृत गराई िागु हुनेछ| 
 

 

अनिूुची -३- 

आिेिनिाथ िंिग्न गनुयपने कागिातहरु 

 

िंस्थागत उपभोक्ताको िालग )कृवष िहकारी/कृषक िमूह/लनजि फमय( 
 

१ .प्रलतलिवपिंस्था ितायको प्रमाण पत्रको  

२ .िंस्था नविकरणको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप िा कम्पनी भएमा कम्पनी रजििारको कायायियबाट गररने 
कम्पनी अद्यािलिक भएको पत्र अलनिायय पेश गनुय पनेछ। 

३.िंस्थाको PAN िा VAT प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप 

४ .ग त आ .ि .को कर चकु्ता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप  

५ .स्थाको लनणयय प्रलतलिवपिं  

६ .िंस्थािे अनिुान प्रवियाको िालग जिम्मेिार दिई िटाउने पिालिकारीिाई अजखतयारी पत्र  

७ .अलिकार प्राप्त पिालिकारीको नागररकता प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप र पािपोटय िाइिको फोटो १ प्रलत  



८. िािपूिायको प्रलतलिपी 
१०  .िामवुहक  रुपमा प्रयोग गने उपकरण को हकमा प्रयोगका िालग लनिेजशका तयार पारर प्रयोग गनुय पने 

छ । 

 

 

 

 

 

 

 

अनसुूिी- ४ 

(अनदुानमा आधाररत कायफक्रम सिंािनको िालग गररन ेसम्झौता पर ) 
 

कटारी नगरपालिका नगर कायफपालिकाको कायाफिय कटारी  उदयपुर र प्रयास पररयोजना िीि लमलत 

:..../..../.....गते भएको सम्झौता िमोलजम  ताजा र्िरु्ि  ,तरकारी   ,आि ु प्याज  र कृलि उपज भन्त्डारणका 

िालग कोल्ड च्याम्िर र  स्थापना सहयोग  कायफक्रमम  अन्त्तगफत  कटारी  नगरपालिकाको उदयपुर )यस पछी 

भलनएको पलहिो पक्ष  (अनगुमनको आधारमा छनोट  भएको कृिक समूह  ,सहकारी ,उधमी िा प्रलतलनलध  

)दोस्रो पक्ष (लिि तपलशिका शतफहरु पररपािना गने गराउने गरर  कायफक्रम सम्पन्न गनफ सम्झौता \सहमलत भई 

यो सम्झौतापरमा हसत्ाक्षर गरर एक /एक प्रलत िुझी लियौं /कदयौं |  

योजनाको नाम  :  ताजा र्िरु्ि  ,तरकारी   ,आि ु प्याज भन्त्डारणका िालग कोल्ड च्याम्िर र  स्थापना सहयोग 
 कायफक्रम   

समहू \सहकारी  \उधमी कृिक समहू  \टोि लिकास सस्था :-  

 योजनाको कुि िागत  :-  

उपभोिाको तर्फ  िाट   :-  

नगरपालिको तर्फ  िाट  :  

अनदुान प्रलतशत  :- ७५% 

अन्त्य केलह भए खिुाउने  :-  

तपलशि : 



शतफहरु 

१)  रौतामाई गाउँपालिका पलहिो पक्ष र कृलि र्मफ, समूह, सहकारी दोश्रो पक्षिे कायफक्रमको लनमाफण कायफ 

सम्झौता भएको लमलति े२१ कदन लभर सम्पन्न गररसकु्न पने छ  

२) पलहिो  पक्षिे सािफजलनक खररद लनयमाििी िमोलजम लशििन्त्डी दरभाउ पर  आिाहान  गरर छनोट 

भएको सप्िायर मार्फ त लनमाफण गराउने छ  र सोझै शत प्रलतशत  रकम सप्िायर िाई भुिानी कदइनेछ साथै 

दोश्रो पक्षिे रौतामाई गाउँपालिका संलित खातामा २५ % रकम जम्मा गनुफ पनेछ  

३) कायफक्रम संिािन गदाफ प्रिलित ऐन लनयम अनसुार िा रौतामाई गाउँपालिका संग सम्झौता भए िमोलजम 

प्रकक्रया पुरा गनुफ पनेछ | 

४) कोल्ड च्याम्िर स्थापना पश्चात संिािन कायफलिलध िनाई रौतामाई गाउँपालिका संग समन्त्िय गरी 

संिािन गनुफ पने छ  

 

५) प्रस्तालित कायफक्रम संिािन गररएको स्थान िा ठाउमा सहयोगी लनकायको नाम उिेलखत िोडफ र सामग्रीको 

हकमा लस्टकर िा पेन्त्ट गरेर राख्ने  कायफ दोस्रो पक्षिे अलनिायफ गनुफ पनेछ  | 

६) कारण िस प्रस्तालित कायफक्रम िन्त्द गरेमा प्रथम पक्षिे उपिब्ध गराएको अनुदान रकमिाट खररद गररएको 

उपकरण दोश्रो पक्षिे कर्ताफ लिन सके्नछ  

७) सम्झौता मुतालिकको कायफ नभएमा िा श्रोतको दरुुपयोग भए िरािरको रकम उपर प्रथम पक्षिे असुि गनफ 

सके्नछ  

८)  प्रथम पक्षको तर्फ  िाट कुनै पलन समयमा हुने लनरीक्षण, अनुगमन, तालिम भ्रमणमा दोश्रो पक्षिे अलनिायफ 

रुपमा सहयोग गनुफ पनेछ  

९) कोल्ड च्याम्िर संिािन गदाफ दोश्रो पक्षिे नार्ाको १० % िार्िफक रुपिे पलहिो पक्ष रौतामाई 

गाउँपालिका िाई िुझाउनु पने छ  

कृिक समहू ,सहकारी ,उधमी को तर्फ िाट: 

नाम :- 

पद :- 



दस्तखत :- 

समुहको छाप:-  

कृलि शाखाको तर्फ  िाट : 

नाम:- 

पद:- 

दस्तखत:- 

 

रौतामाई गाउँपालिका तर्फ िाट: 

नाम:- 

पद:- 

दस्तखत:- 

कायाफियको छाप:-  

 

 


