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˝ शैलुङ गाउँपाललकाको कोल्डस्टोर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८Æ 

 

प्रस्तावना : स्थानीय स्तरमा शित भण्डार सशुिधाको अभािले उत्पाशित कृशि उपजको 

समयमा खास गरी आलकुो उत्पािन हुने समयमा कृिकहरुले लागत मलू्य समेत प्राप्त गनन 

नसकेको र पयानप्त मात्रामा शिशि शितरण हुन नसक्िा ठुलो पररमाणमा कृशि उपजहरु खेर 

जाने तथा यस गाउँपाशलकामा प्रिस्त मात्रामा आलकुो उत्पािन हनुे साथै कृिकहरुल े

व्यिसाशयक रुपमा शकिी खतेी गने गरेको िन्िा काउली लगायतका तरकारीहरु समते 

उत्पािन हनुे गरेको सन्िभनमा त्यस प्रकारका कृशि उपजहरु उच्च उत्पािनको समय (Peak 

Production Season) मा भण्डारण गनन तथा उपभोक्ताहरुको माग अनुरुप शििी शितरण 

हुने अिस्था शसजनना गनन शित भण्डार शनमानणके अशन्तम चरणमा रहकेोले यसलाई 
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व्यिशस्थत गरी सञ्चालनमा ल्याउन आिश्यक भएकोल े िैलङु गाउँपाशलकाको 

गाउँसभािाट स्िीकृत हुनेगरी यो शिधेयक प्रस्तुत गररएको छ । 

१. संलिप्त नाम र प्रारम्भ : १ यस शिधेयकको नाम शैलुङ गाउँपाललकाको 

कोल्डस्टोर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन लवधेयक, २०७८ रहकेो छ । 

२ यो शिधेयक गाउँसभािाट स्िीकृत भएको शमशतिाट प्रारम्भ हनुेछ । 

२. पररभाषा : शििय िा प्रसङ्गल ेअको अथन नलागेमा यस शिधेयकमा, 

क) काययक्रम भन्नाले िलैङु गाउँपाशलकाको कोल्डस्टोर शनमानण तथा व्यिस्थापन 

सम्िन्धी स्िीकृत िाशिनक कायनिम र िजेटलाई िुझाउँिछ । 

ख) गाउँपाललका भन्नाले िैलङु गाउँपाशलका िोलखालाई िुझाउँिछ । 

ग) काययपाललका भन्नाल ेिैलङु गाउँपाशलकाको कायनपाशलकालाई िुझाउँिछ । 

घ) गाउँसभा भन्नाल ेिैलङु गाउँपाशलकाको गाउँसभालाई िुझाउिछ । 

ङ) अध्यि भन्नाल ेिैलङु गाउँपाशलकाको अध्यक्षलाई िुझाउँिछ । 

च) उपाध्यि भन्नाले िलैङु गाउँपाशलकाको उपाध्यक्षलाई िुझाउँिछ । 

छ) प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत भन्नाले िलैङु गाउँपाशलकाको प्रमखु प्रिासकीय 

अशधकृतलाई िुझाउँिछ । 

ज) भौलतक पूवायधार भन्नाले कोल्ड स्टोर (शित भण्डार गहृ समते) का लाशग आिश्यक 

पन ेभौशतक पिूानधार भिन शिजलुी पानी सडक तथा सम्िशन्धत अन्य मेशिनरी औजारहरु 

सम्झनु पिनछ । 

झ) सहकारी संस्था भन्नाल े सहकारी ऐन तथा शनयमािली िमोशजम सम्िशन्धत 

कायानलयमा ितान भएको सहकारी संस्था सम्झनु पिनछ । 

ञ) नाशवान कृलष उपज भन्नाल ेकृशि क्षते्रिाट उत्पाशित फलफुल, आल,ु तरकारी, पषु्प, 

माछा र मास ुजस्ता िीतभण्डारको आिश्यकता पन ेनाििान िस्तु सम्झनु पिनछ । 

ञ) कोल्ड रुम भन्नाले िाशहरी िातािरणको तापिम भन्िा कम तापिम यकु्त 

िातािरणको शसजनना गरी शििेि गरेर नाििान कृशि उपजनको सरुशक्षत भण्डारण गननको 

लाशग शनमानण गररएको संरचनालाई िुझाउँिछ । यसमा कोल्ड रुम भन्नाल े कोल्ड 

स्टोरभन्िा सानो क्षेत्रफल र कम पूँजीमा शनमानण भएको कम क्षमताको कृशि उपज भण्डारण 

स्थल भन्न ेसमते िुशझन्छ । 

ट) कृलष बजार भन्नाले नाििान कृशि उपजको खररि शििी हनुे क्षेत्रलाई सम्झनपुिनछ । 

यस िब्िल ेकृशि थोक िजार र खदु्रा िजारको क्षते्र समते िुझाउँिछ । 

ठ) सम्बलधधत कायायलय भन्नाले यस शिधेयक िमोशजम कायनिम सञ्चालन गनन सहयोग 

गने मन्त्रालय िा मन्त्रालय मातहतका कायानलय िा शनकाय समतेलाई सम्झनु पिनछ । 

ड) समूह भन्नाल ेशनयमानुसार ितान भएका कृिक समहूहरुलाई िुझाउँिछ । 

३. उदे्दश्यः  
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िैलङु गाउँपाशलकामा शनशमनत कोल्डस्टोरका कारण कृिकहरुल ेउत्पािन गरेका नाििान 

कृशि उपजहरु िजारको माग तथा मलू्य हरेी उनीहरुले चाहकेा समयमा शििी गरी िढी 

आय प्राप्त गनन सक्षम िनाई उपभोक्ताहरुलाई कृशि िजारमा ििन भरी तरकारी फलफुल 

लगायतका िस्त ुआपशूतनमा योगिान शिनुका साथै नाििान कृशि उपजको नोक्सानीलाई 

कम गि ैउपभोग्य उत्पािन िढाउन ेतथा स्थानीय स्तरमा रोजगारी शसजनना गराउन भमूीका 

खेल्ने गरी कोल्ड स्टोर सञ्चालन संयन्त्र शनमानण गरी व्यिशस्थत र शनयशमत रुपमा कोल्ड 

स्टोर सञ्चालन गराउनु यस शिधेयकको मखु्य उद्देश्य रहकेो छ।  

४. कोल्ड स्टोर  सञ्चालन सम्बधधी व्यवस्थाः 

क कोल्डस्टोर सञ्चालः 

१. गाउँपाशलकको अगिुाईमा संघीय सरकार, प्रििे सरकार, स्थानीय समिुायको  

सहभाशगतामा शनशमनत कोल्डस्टोर सञ्चालनको लाशग एक सञ्चालक सशमशत िा िोडन 

गठन गररनछे । सञ्चालक सशमशतमा िलैङु गाउँपाशलकामा कायनरत करार तफन का 

कमनचारी कृिक समहू सहकारी संस्था उद्यमी व्यिसायी तथा शनजी क्षेत्र एिं सम्भि 

भएसम्म सो सँग सम्िशन्धत शििय शिज्ञ समेतको सहभशगता रहनछे । यस सम्िन्धी थप 

व्यिस्था यस शिधेयक अनुसार िन्ने शनयमािली िा कायनशिशध िा शनिशेिका िमोशजम 

हुनेछ । 

ग कमयचारी सम्बधधी व्यवस्थाः 

१ कोल्ड स्टोर सञ्चालनको लाशग िहेाय िमोशजमको कमनचारी रहने गरी िरिन्िीको 

व्यिस्था गररनछेः 

प्रशासलनक तर्य ः 

क व्यिस्थापक एकजना, अशधकृत स्तर 

ख सहायक व्यिस्थपक एकजना, सहायक स्तर पाचँौ तह सरह (लेखा तथा प्रिासन 

समेत) 

ग साहायक स्तर िइुजना, सहायक स्तर चौथो तह सरह 

घ  कायानलय सहयोगी तथा चौकीिार िईुजना । 

प्रालवलधक तर्य ः 

क) इशन्जशनयर एकजना अशधकृत स्तर 

ख) सचूना प्रशिशध अशधकृत एकजना अशधकृत स्तर 

ग) कम््यटुर सहायक एकजना सहायक स्तर 

घ) कोल्ड स्टोर सम्िन्धी टेशक्नशसयन एकजना सहायक स्तर 

यस िाहके आिश्यकता अनुसार लोड अनलोड गन े व्यशक्तहरु समतेको व्यिस्था गनन 

सशकनेछ । 

कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा िलैङु गाउँपाशलकामा कायनरत करार तफन का प्राशिशधक तथा 

प्रिासशनक कमनचारीहरुलाई पररचालन गररनेछ । कोल्ड स्टोर शनमानणमा गाउँपशलकाको 
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अगिुाई रहकेो र गाउँपाशलकाको स्िाशमत्िमा रहकेोले यसको सञ्चालन र व्यिस्थापन 

कायनका लाशग गाउँपाशलकामा कारनयरत करार तफन का प्राशिशधक र प्रिासशनक 

कमनचारीहरुलाई आिश्यकता तथा िक्षताका आधारमा काजमा समते खटाउन सशकनछे 

। 

२. कोल्डस्टोर सञ्चालन सम्िन्धी शनिशेिका तयार गरी सञ्चालनको व्यिस्था गररनछे । 

घ आलथयक व्यवस्थाः 

१. कोल्डस्टोर सञ्चालनको लाशग आिश्यक पने आशथनक व्यिस्थापन गने र िीगो रुपमा 

यसको सञ्चालन गनेगरी आिश्यक व्यिस्थापन गन ेिाशयत्ि सञ्चालक सशमशतको हुनछे 

। यस कायनमा गाउँपाशलकाले आिश्यक सहजीरकण गरी अशभभािकको भशूमका शनिानह 

गनेछ । 

ङ गाउँपाललकाको कतयव्यः 

१ गाउँपाशलकाले कोल्डस्टोर सञ्चालनको कायनमा समन्ियकतान, सहजकतान, उत्प्ररेकको 

रुपमा रही अशभभािकको भशूमका शनिानह गनछे । 

च प्रालवलधक व्यवस्थाः 

१) कोल्ड स्टोर सञ्चालन गननको लाशग आिश्यक पन ेिक्ष जनिशक्त तथा शििेिज्ञको 

व्यिस्था सञ्चालक िा िोडनको तफन िाट गनुनपनेछ । आिश्यक पन े सल्लाह, सझुाि, 

उत्प्रेरणा तथा परामिन  गाउँपाशलकाको तफन िाट पशन उपलब्ध गराइनछे । 

२) कोल्ड स्टोर सञ्चालन गिान उत्पाशित कृशि उपजको गणुस्तरमा कुनै कमी नहुन ेगरी 

भण्डारको क्षमता र िस्तुको गणुस्तर कायम राख्न ेकुरामा शििेि ध्यान शिनपुनछे । 

३) कोल्डस्टोरसँग सम्िशन्धत शििय शिज्ञहरुलाई आमन्त्रण गरी शनमानण सञ्चालन तथा 

व्यिस्थापन पक्ष मजिुत र व्यिशस्थत गररनेछ । 

छ ममयत सम्भार तथा दीगोपनाः 

कोल्ड स्टोर शनमानण पश्चात योजनाको िीगोपना, आिश्यक सधुार तथा व्यिस्थापन, 

उत्पाशित िस्तुको भण्डारण, सो भण्डारण िापतको िलु्क व्यिस्थापन, मनुाफा शितरण, 

जोशखम व्यिस्थापन, ममनत सम्भार आशि शिियहरु कोल्डस्टोर सञ्चालन शनयमािली िा 

शनिशेिका िा कायनशिशधल ेव्यिस्था गरे िमोशजम हुनछे । 

ज सल्लाहकार सलमलतः 

कोल्डस्टोरको शनयशमत सञ्चालन र व्यिस्थापन कायनको रेखिखे गरी आिश्यक राय 

सल्लाह सझुाि समेत शिनको लाशग कायनको गाउँपाशलका अध्यक्षको संयोजकत्िमा िहेाय 

िमोशजमको सल्लाहकार सशमशत गठन गररनछे । सशमशतमा आिश्यकता अनुसार शििय 

शिज्ञलाई आमन्त्रण गरी आिश्यक सल्लाह सझुाि प्राप्त गनन सशकनछे ।  

• गाउँपाशलका अध्यक्ष, संयोजक 

• गाउँपाशलका उपाध्यक्ष सिस्य 
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• प्रमखु प्रिासकीय अशधकृत, सिस्य 

• आशथनक शिकास सशमशतका संयोजक, सिस्य 

• पिूानधार शिकास सशमशततका संयोजक सिस्य 

• सामाशजक शिकास सशमशतका संयोजक, सिस्य 

• गाउँपाशलकाको कृशि शिकास िाखा प्रमखु, सिस्य सशचि 

झ) कोष सम्बधधी व्यवस्थाः 

कोल्डस्टोर सञ्चालन सम्िन्धी एक छुट्ट ैकोि खडा गररनेछ । तोशकएको िैंकमा खाता 

खोशल कोि सञ्चालन गररनछे । यस सम्िन्धी अन्य व्यिस्था कोल्डस्टोर सञ्चालन 

शनयमािली िा कायनशिशध िा शनिशेिका िमोशजम हुनेछ । 

 ५. यस लवधेयकमा उल्लेख भएका कुराहरुको व्याख्या गने तथा लवधेयकमा 

भएका व्यवस्थाहरुमा आवश्यक संशोधन गने अलधकार गाउँसभालाई हुनेछ ।  

६. कोल्डस्टोर लनमायण तथा सञ्चालन सम्बधधी अधय कुराहरु प्रचललत कानून 

बमोलजम हुनेछ । 

 
प्रमाणीकरण शमशत २०७८ असार ११ गत े

आज्ञाले], 
सन्तोि िाहाल 

शन. प्रमखु प्रिासकीय अशधकृत 


