मिम िः 2077/11/25

सियिः दिउँसो 2:00 बजे

बैठक सं ख्या :119
छलफल

था मिर्णयिः

समिम को आजको बैठक समिम का सभापम ज्यूको अध्यक्ष ािा बस्यो। बैठकिा बजार अिुगिि उपसमिम को
ु ो प्रत्यक्ष मबक्री सम्बन्धिा ि ाण
प्रम वेिि समिम िा पेश गिुक
ण ा साथै अपपलाईफ ईन्टरिेशिल प्रा.मल.को बस् क

भएको मिवेिि, भक्तपुर औद्योमगक क्षेत्र प्रिुषर् मियन्त्रर्, वैिेशशक रोजगारीको सिस्या अध्ययि अिुगिि र
बजार अिुगिि उपसमिम को म्याि थप गिे सम्बन्धिा समिम का िाििीय सिस्यहरुबीच छलफल भयो।
छलफल पश्चा

समिम ले िे हायबिोशजि मिर्णय गरयोिः

1. आजको बैठकिा बजार अिुगिि उपसमिम का सं योजक िाििीय प्रकाश रसाईली (स्िेही) बाट उक्त

उपसमिम को प्रम वेिि पेश गिे कायण भयो र पवद्यिाि सियिा िै मिक उपभोग्य बस् ु र मििाणर् सािाग्री
लगाय को बजार िूल्यिा मिरन् र र अप्रत्यामस

बृपि भईरहेको सम्बन्धिा स्थलग

भएकोले उक्त उपसमिम को म्याि आजको मिम ले 3 िपहिा थप गिे।

ु ो प्रत्यक्ष मबक्रीका लामग इजाज
2. अपपलाईफ ईन्टरिेशिल प्रा.मल.बाट बस् क

सम्बन्धी मिवेििको पवषयिा समिम को आगािी कुिै बैठकिा सम्बशन्ध
सिे लाई बैठकिा बोलाई थप छलफल गिे।

3. यस समिम को मिम

अिुगिि गिुप
ण िे

दििे सम्बन्धिा प्राप्त उजुरी

उजुरीक ाण मिवेिकहरु

2077 िं मसर 30 िा गठि भएको भक्तपुर औद्योमगक क्षेत्र प्रिुषर् मियन्त्रर् र

वैिेशशक रोजगारीको सिस्या अध्ययि उपसमिम ले आफ्िो कायण 2077 साल पुष 5 ग े प्रम मिमध
सभा पवघटिको मिर्णयले सम्पन्न गिण िसकेकोले उल्ले शि
िपहिा थप गिे।

(झलक शिाण सापकोटा)
समिम

सशचव

उपसमिम को म्याि क्रिशिः 1 िपहिा र 3

(पविल प्रसाि श्रीवास् व)
सभापम

मिम िः 2077/11/28

सियिः मबहाि 11:00 बजे

बैठक सं ख्या :120
छलफल

था मिर्णयिः

समिम को आजको बैठक समिम का िाििीय सभापम ज्यूको अध्यक्ष ािा बस्यो। बैठकिा समिम को वापषणक

ु ो प्रत्यक्ष मबक्री, कृपषिा वैिेशशक
प्रम वेिि पेश गररयो। यसैगरी अपपलाईफ ईन्टरिेशिल प्रा.मल.को बस् क
लगािी िुला गिे सरकारको मिर्णयका सम्बन्धिा ि ाण भएको मिवेिि िामथ समिम का िाििीय सिस्यहरुबीच
छलफल भयो। छलफल पश्चा

समिम ले िे हायबिोशजि मिर्णय गरयोिः

1. समिम को वापषणक प्रम वेिि समिम को आगािी बस्िे बैठकिा छलफल गिे।

2. बजार अिुगिि उपसमिम का सं योजक िाििीय प्रकाश रसाईली (स्िेही) द्वारा यस समिम िा मिम

2077 फागुि 25 ग े पेश भएको बजार अिुगिि उपसमिम को प्रम वेिि, 2077 समिम बाट पारर
गरी सम्बशन्ध

मिकायिा कायाणन्वयिको लामग पठाउिे।

3. उद्योग, वाशर्ज्य

था आपूम ण िन्त्रालयले वैिेशशक लगािी

था प्रपवमध हस् ान् रर् ऐि, 2075 को

िफा 2(3) अन् गण को अिुसूची सं शोधि गरी कृपषिा वैिेशशक लगािी िुला गिे मिर्णय पवरुि ि ाण
भएको मिवेिि िामथ सं घषण समिम का पिामधकारीसँग समिम िा छलफल गररयो। यस पवषयिा सम्बशन्ध
मिकायका पिामधकारीहरुसँग समिम को आगािी बैठकिा छलफल गिे।

ु ो प्रत्यक्ष मबक्री सम्बन्धी व्यवसाय सञ्चालि गिणका लामग आवश्यक भौम क सं रचिा र सम्पूर्ण
4. वस् क
कािूिी प्रपक्रया पूरा गरी ि ाणको लामग मिवेिि दिएकोिा वाशर्ज्य पवभागबाट ईजाज
पवमभन्न 7 वटा कम्पिीहरुले यस समिम का दिएको मिवेििको सम्बन्धिा सम्बशन्ध

िदिएको भिी

मिवेििक ाणहरुसँग

ु ो प्रत्यक्ष मबक्रीको अध्ययि गिण यस अशघ गठि भई प्रम वेिि सिे
छलफल भयो। वस् क

पेश गरे को

ु ो प्रत्यक्ष मबक्री अध्ययि उपसमिम , 2077 का सं योजक िाििीय सोि प्रसाि पाण्डे ले उक्त
बस् क
पवषयका सम्बन्धिा अध्ययि गरी समिम को अको बैठकिा आवश्यक राय सुझाव पेश गिे।

(झलक शिाण सापकोटा)
समिम

सशचव

(पविल प्रसाि श्रीवास् व)
सभापम

