नेपाल खाद्य सं स्थान प्रतिवेदन
(क) उजुरीको सं क्षिप्त व्यहोरााः
नेपाल खाद्य सं स्थानले

आ.व.2075/76 मा िराईका तितिन्न क्षजल्लाहरुिाट

ककसानहरुसँग धान खररद गनन नेपाल सरकारले न्यू निम समथनन मूल्य िोकेको िर
सं स्थानले ब्यापारीहरुसँग तमलोमिो गरी समयमा धान नककनेर ब्यापारीले सस्िो मूल्यमा
ककसानसँग ककनेको र पति खाद्य सं स्थानले ब्यापारी र दलालसँग सोही धान ककनेर
भ्रष्टाचार गरे काले िानकवन गरी पाउँ ।
(ख) िथ्यगि कववरणाः
१. ककसानले उत्पादन गरे को धानको उक्षचि मूल्य प्राप्त होस िन्ने उद्देश्यले नेपाल

सरकार (मक्षन्िपररषद्) को तमति 2075/4/23गिेको तनणनयले मोटा धानको
रु 2331.22 र मध्यम धानको रु.2460.57 न्यू निम समथनन मूल्य
िोककएको ।

२. तमति 2075/7/15 मा न्यू निम समथनन मूल्यमा धान खररद गनन उद्योग,
वाक्षणज्य िथा आपूतिन मन्िालयले नेपाल खाद्य सं स्थानलाई उक्त तनणनय पठाई
तनदे शन ददइएको ।
३. तमति 2075/8/3 मा वसेको नेपाल खाद्य सं स्थानको सञ्चालक सतमतिको
वैठकले नेपाल सरकारले िोकेको न्यू निम समथनन मूल्यमा धान खररद गने

तनणनय गरे को । सो तनणनय कायानन्वयन गननका लातग नेपाल खाद्य सं स्थान
प्रधान कायानलयले अञ्चल िथा शाखा कायानलयहरुलाई तमति 2075/8/10
ँ ामा तनदे शन ददएको ।
गिे १३ िुद

४. तमति 2075/8/5 गिेको गोरखापिमा नेपाल खाद्य सं स्थानले नेपाल
सरकारले िोकेको समथनन मूल्यमा सम्िक्षन्धि ककसानहरुिाट उत्पाददि धान
खररद गने कायन ित्काल प्रारम्ि हुने ितन प्रेस कवज्ञतप्त प्रकाशन गरे को ।साथै

अंचल कायानलय कवराटनगरले मोरङ्ग क्षजल्ला क्षस्थि सवै स्थानीय तनकायलाई

पि मार्नि र स्थानीय एर्.एम. वाट इच्िु क कृषकहरुमा धान खररद गररने
िनी सूचना प्रसारण गरे को । कविानमोडले 2075 मं तसर 18 र 19 मा
मेची टाइम्स दै तनक िथा कंचनजंगा एर्.एम. मा धान खरीद गररने सूचना
प्रकाशन िथा प्रसारण गरे को ।

५. तमति 2075/8/7 मा नेपाल खाद्य सं स्थान प्रधान कायानलयले धान कुटानी
दरिाउपि सम्िन्धी कायनकवतध तनदे क्षशका ियार गरी सोही अनुसार धान खररद

र कुटानीको आवश्यक व्यवस्था तमलाउन अं चल िथा शाखा कायानलयहरुलाई
पररपि/ तनदे शन ददएको ।

६. सम्िक्षन्धि क्षजल्लाका प्रमुख क्षजल्ला अतधकारीको अध्यििामा कृकष ज्ञान केन्र,

कृषक प्रतितनतध, खाद्य सं स्थानका प्रमुख सक्षम्मतलि प्राथतमक खररद सतमतिको
वैठकिाट तनणनय गरी तनदे क्षशका िमोक्षजम १५ ददनको राकियस्िरको पतिकामा
सूचना कुटानीका सम्िन्धमा गरी दरिाउ पि माग गरी सिैिन्दा कम किोल
गने चामल तमलसँग सम्झौिा गरी तनणनय िै प्रकृया आरम्ि गरे को ।

७. अंचल कायानलय लाहानले धान खररदको कोटा थप गरी पाउन अनुरोध
गरे िमोक्षजम नेपाल खाद्य सं स्थानको व्यवस्थापन सतमतिको तनणनयानुसार
लाहानलाई थप ४०,००० क्वी., त्यस्िै कवराटनगरलाई थप 10,000 क्वी.,
कविानमोडलाई थप 15,000 क्वी., कवरगंजलाई थप 10,000 क्वी.सोना
मन्सुली धान खररद गनन कोटा थप ददएको ।

८. उक्त िमोक्षजमको धान खररद, कुटाई िथा तिकि तििरण र मौज्दािको
तिवरण तनम्नानुसार रहेको िाः
धान िथा चामलको तिवरण
आ.व.2075/76
पररमाणाः क्वीन्टल
तस.नं
.
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(ग) विष्लेषण तथा निष्कषषः



उजुरीमा औल्याएका कवषयमा कवश्लेषण गदान ककसानले उत्पादन गरे को धानको
उक्षचि मूल्य प्राप्त होस िन्ने उद्देश्यले वषे धान रोपाई हुँदाकै समयमा नेपाल सरकार

(मक्षन्िपररषद्) को तमति 2075/4/23 गिेको तनणनयिाट न्यूनिमसमथनन मूल्य
िोकेको दे क्षखन्ि िने उक्त तनणनय कायानन्वयनका लातग उद्योग, वाक्षणज्य िथा

आपूतिन मन्िालयले तमति 2075/7/15 मा माि नेपाल खाद्य सं स्थानलाई
तनदे शन ददएको दे क्षखएकाले नेपाल सरकारको तनणनय समयमा नै कायानन्वयन िएको
हो िन्ने अवस्था दे क्षखएन । उक्त तनणनय प्राप्त िएपश्चाि नेपाल खाद्य सं स्थानले
नेपाल सरकारको तनणनय कायानन्वयनका लातग िदारुकिाका साथ व्यवस्थापन

सतमतिको वैठक िसेको साथै धान खररद िथा कुटानी सम्िन्धमा कायनकवतध

तनदे क्षशका ियार गरी आर्ु मािहिका अं चल िथा शाखा कायानलयहरुलाई तनदे शन
ददइएको दे क्षखन्ि ।



नेपाल खाद्य सं स्थानका अंचल िथा शाखा कायानलयहरुले पतन धान खररद िथा
कुटानी सम्िन्धी तनदे क्षशका वमोक्षजम प्राथतमक खररद सतमतिको वैठकिाट तनणनय
गरी धान कुटानीका लातग राकिय स्िरको दै तनक पतिकामा सूचना प्रकाक्षशि गरी

दरिाउ पि माग गरी सवैिन्दा िढी प्रतिलब्धी प्रतिशि िएको र सिैिन्दा घटी

कुटानी ज्याला किोल गने चामल तमलसं ग सम्झौिा गरी प्रकृया अक्षघ वढाएको
पाइयो । अंचल कायानलय कवराटनगर िथा कविानमोडले "नेपाल सरकारले िोकेको
मध्यम धानको समथनन मूल्य प्रति क्वीन्टल रु.2460।57 मा यस कायानलयले

गोदामिाट सोना मन्सुली धान खररद गरररहे को हुँदा सं स्थानलाई धान कविी गनन
इच्िु क कृषकहरुमा जानकारी गराइन्ि" ितन स्थानीय एर्.एम.मा सूचना प्रकाक्षशि

गरी कृषकहरुलाई जानकारी ददईएको पाइयो । यसिाट खररद प्रकियामा
पारदक्षशि
न ा ददलाउने कोसीस िएको दे क्षखन्ि ।



खाद्य सं स्थानले धान खररद गदान धान कविी गने ककसानसं ग स्व-घोषणा र्ारम
िराई नागररकिा/पररचयपि िायाँप्रति समेि तलई खररद रक्षजष्टरमा नाम, वजन र

मूल्य उल्ले ख गरी तनदे क्षशकामा उल्ले ख िएिमोक्षजमको प्रकिया पुरा गरी खररद
गरे को दे क्षखन्ि । खाद्य सं स्थानले वास्िकवक ककसानले उत्पादन गरे को धान खररद
गरे वा नगरे को िन्ने सम्िन्धमा धान खररद गदान िरे को खररद रक्षजष्टरमा
व्यक्षक्तहरुको नाम दोहोररएको दे क्षखएको, सो सम्िन्धमा खाद्य सं स्थानमा गै िलर्ल
गदान स्थानीय ककसानहरु टाढा टाढािाट आउनु पने, पररमाण पतन थोरै थोरै हुनाले
िथा ककसानसं ग गोरुगाडा माि हुने िएकाले उनीहरु आपसमा तमली समूह िनाई

आर्ु मध्ये एउटा ब्यक्षक्तलाई क्षजम्मा लगाउने गरे काले एउटै ब्यक्षक्तसं ग खररद
गरे को पररमाण धेरै दे क्षखएको ितन जानकारी प्राप्त िएको । सो सम्िन्धमा कवश्लेषण

गदान खररद रक्षजष्टरमा धान कविी गने व्यक्षक्तको नाम दोहोररएको र पररमाण पतन
धेरै दे क्षखएको जस्िै ाः अं चल कायानलय लाहानले एक व्यक्षक्तसं ग तमति 075/9/13
मा ९००, 9/22 मा 750, 9/23 मा 1,012, 9/30 मा 1,000, 10/2
मा 988, 10/3 मा 750, 10/4 मा 988, 10/6 मा 850, 10/17
मा 812, 10/20 मा 1,000 र 10/23 मा 1,000 क्वीन्टल धान गरी
जम्मा 10,050 क्वीन्टल धान खररद गरे को दे क्षखएकाले एउटै ककसानले यति
ठु लो पररमाणमा धान उत्पादन गरी तििी गनन सक्ने वास्िकवक ककसान नै हुन िन्ने
आधार नदे क्षखएको । साथै अं चल कायानलय कवराटनगरको खररद रक्षजष्टरमा उल्ले ख
िएका व्यक्षक्तहरु मध्येिाट केही ब्यक्षक्तहरुसं ग र्ोन सम्पकन गदान तनजहरु धान

खररद िथा तिकि गने व्यापारी िएको िन्ने िुक्षझएकाले खाद्य सं स्थानले वास्िकवक
ककसानसं ग माि धान खररद गरे को हो िन्ने अवस्था दे क्षखएन ।



अंचल कायानलय लाहानले २५/26 ददनमा 70,000 क्वीन्टल धान खररद गरे को
िर उक्त पररमाणमा धान खररद गनन कक्षम्िमा ४ मकहना लाग्ि िनी उजुरीमा
ँ ामा अनुसन्धान गदान उक्त कायानलयले खडा गरे को खररद रक्षजष्टर
उल्ले ख िएको वुद

४ वटा ितन दे क्षखएकाले दै तनक ४ वटा कांटा प्रयोग गरी 65 ददनमा सो पररमाणमा
धान ककन्न सककदै न िन्ने आधार नदे क्षखएको ।



जुम्लाको ठे गाना िएको व्यक्षक्तले पसानमा धान वेचेको िन्ने उजुरीमा उल्ले क्षखि
ँ ाका सम्िन्धमा नेपालमा एक ठाउँिाट अको ठाउँमा आवि जावि िथा िसोिास
वुद

ु को एक
गने स्विन्ििा िएकाले कामको तसलतसला वा वसाई सराई गरी मूलक
स्थानिाट अको स्थानमा जाने आउने प्रवृक्षि नेपालमा रहे काले सोलाई अन्यथा िन्न
सककएन ।



खाद्य सं स्थान धान खररद गदान ककसानले पेश गरे का नागररकिा िएका व्यक्षक्तको
खेिी योग्य जतमन िए निएको सम्िन्धमा अनुसन्धान गनन धेरै समय र लागि
ँ ामा
लाग्ने िएकाले यस सतमतिलाई ददएको समायावतध िथा श्रोि साधनले सो वुद
प्रवेश गनन सककएन ।



चामल मान्िे ले खान तमल्ने खालको ि वा पशुले खान तमल्ने खालको ि िन्ने
ँ ाका सम्िन्धमा खाद्य सं स्थानले धान खररद गदान धानको
उजुरीमा उल्ले क्षखि िुद

गुणस्िर जाँच गरे र माि खररद गने र धान कुटान पति प्राप्त हुने चामलको

गुणस्िरका सम्िन्धमा कुटान गने चामल तमल र खाद्य सं स्थान िीच िएको धान

कुटानी सम्झौिा गदान नै खाद्य सं स्थानले तनधानरण गरे को तनदे क्षशकमा उल्ले ख िए
िमोक्षजमको गुणस्िरयुक्त निएमा उक्त चामल नतलने गररएको ितन िलर्लका
िममा खाद्य सं स्थानिाट जानकारी प्राप्त िएको साथै धान चामलको गुणस्िरको
एककन गनन सं स्थानमा आफ्नै प्राकवतधक जनशक्षक्त रहे कोले गुणस्िरको चेकजाँच
पररिण समेि गने गरे को कुरा िलर्लको िममा जानकारी प्राप्त ियो।साथै

आ.व. 2075/76 मा खाद्य सं स्थानले 89,417.82 क्वी. चामल प्राप्त िएकोमा
त्यस मध्ये 42,352.33(47.36 प्रतिशि) कवकि गररसकेको र 47,065
क्वी.(52.64 प्रतिशि) चामल वाँकी रहेको ितन जानकारी प्राप्त िएको।

नेपाल खाद्य सं स्थानको केन्रिाट तनदे क्षशका, तनदे शनहरु पयानप्त ददएको, स्थानीय

स्िरमा समेि मूल्य तनधानरण सतमतिहरु रहे को, कुटानी कपसानीको काममा खररदको
प्रचतलि कानून िमोक्षजमको प्रकियाहरु पुरा गरे को आदद कवषयहरु यसमा दे क्षखएका
सकारात्मक पिहरु हुन ।सरकारले ककसानले उत्पादन गरे को धानको उक्षचि मूल्य
प्राप्त होस िन्ने उद्देश्यले समथनन मूल्य िोकेको कारणिाट धानको मूल्यमा केही िृकि
िई कृषकलाई अप्रत्यि रुपमा केही र्ाइदा िएको िएिापतन ककसानलाई िन्दा पतन
कवचौंलयालाई नै वढी र्ाइदा पुगेको दे क्षखन्ि ।
(घ) सुझावाः
१)

नेपाल सरकारले तमति 2075/4/23 मा धानको समथनन मूल्य िोकेको िर
त्यसको कायानन्वयनका लातग उद्योग, वाक्षणज्य िथा आपूतिन मन्िालयले तमति
2075/7/15 मा नेपाल खाद्य सं स्थानमा पठाएको दे खाएकोले सम्िक्षन्धि

सरोकारवाला तनकायले समयमै सरकारको तनणनय कायानन्वयनमा ध्यान ददनु पने
।
२) कवशेष/िु ट्टै तनणनय गरे र िन्दा सं स्थानको तनयतमि कायनिमको रुपमा हरे क वषनको

तसजन अनुसारको कायनिातलका िनाई धान खररद, कुटानी, कपसानी, तिकि तििरण,
िण्डारणको काम गनन उपयुक्त हुने ।

३) धान कुटानीका लातग चामल तमलहरुलाई दरिाउपि तलई सम्झौिा गदान प्रत्येक
क्षजल्लामा र्रक र्रक दररे ट कायम िएको दे क्षखएकाले एकरुपिा कायम गनन सो

को न्यूनिम प्रति क्वीन्टल कुटानीको लागि अनुमान स्वीकृि गरी गराई (दररे ट)
प्रकृया अगाडी िढाउनु पने ।

४) वास्िकवक ककसानहरुको पकहचान गरी तिनलाई प्रत्यि लाि हुने वािावरण ियार
गरी उल्ले क्षखि कायन गनुन पने ।

५) धान उत्पादन हुने समय काक्षिक दे क्षख पौष मकहनामा नेपाल खाद्य सं स्थानले

ककसानका घर दै लोमा पुग्न घुक्षम्ि टोली गठन गरी धान खररद गने ब्यवस्था
गरे मा िास्िकवक ककसानहरु प्रत्यि लािाक्षन्वि हुन सक्ने िएकाले सो अनुसार
कायनिातलका िनाई प्रचार प्रसार गरी खररदको प्रकिया अगाडी िढाउनु उपयुक्त
हुने ।

६) उजुरी/तनवेदनमा उठाइएका गुनासो िथा सवालहरुको सम्िोधन हुने ककतसमले

अिदे क्षख धान खररद, कुटानी, िण्डारण र कवकि तििरणको ब्यवस्था तमलाउन
नेपाल खाद्य सं स्थानलाई तनदे शन ददनुपने।

(ङ) राकिय सिकनिा केन्रको तमति २०७६।०७।०३ को तनणनयाः

नेपाल खाद्य सं स्थानमा आ.व. २०७५।७६ मा धान खररदमा अतनयतमििा िएको िन्ने
उजुरीको िानकवन गरी प्रतिवेदन पेश गनन गदठि िानकवन टोलीिाट पेश िएको
प्रतिवेदनका सम्िन्धमा िलर्ल गदान प्रतिवेदनमा उल्ले क्षखि सुझावहरु कायानन्वयन गनन
र यस सम्िन्धी मोवाईल एप्सको तनमानण गरी (ककसानहरुले धानको मूल्य थाहा पाउने
र के कति धान कवकि गनन सक्ने हो सो समेि एप्स मार्नि खाद्यसं स्थानले र ककसानहरुले

जानकारी पाउन सक्ने खालको) सोही मार्नि ककसानहरुसँग धान खररद गनन उद्योग,
वाक्षणज्य िथा आपूतिन मन्िालय र नेपाल खाद्य सं स्थानमा तनदे शन ददई उजुरीको लगि
कट्टा गने तनणनय गररयो ।

