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1. ऩृष्ठबूमभ:
दे शको आमथसक विकासभा ठू रो टे िा ऩुमासख उने औद्योमगक ऺेर नेऩारको ऩरयप्रेऺभा
ॉ ै आएको ऩाइन्छ। फन्द, हडतार, भजदुय आन्दोरन, कच्चा
विमबन्न सभस्माहरुफाट गुखरद
ऩदाथसको अबाि

दे खि िाताियणीम विनाश य प्रदुषणका सिारहरु सभेत फेराफेराभा

आइयहन्छन। उद्योगहरुफाट हुने िाताियणीम प्रदुषणराई न्मू मनकयण गदै स्थानीमफासीको
स्िच्छ िाताियणभा फस्न ऩाउने भौमरक हकराई सभेत सॉगसॉगै सम्िधसन य सुमनश्चत गने
कामस च ुनौतीऩुणस यहेको छ।
ऩसास खजल्रा, वियगन्ज भहानगयऩामरका िडा नॊ

. १८ य २७ खस्थत हड्डी मभर य भासु

प्माकेखजङ्ग उद्योगहरुरे िाताियण प्रदुषण गरययहे को य स्थानीम फामसन्दाको दै मनक
खजिनमाऩनभा प्रत्मऺ रुऩभा नकायात्भक असय ऩुमास ोएको बन्ने

विमबन्न ऩरऩमरका य यावष्डम

मभमडमाहरुभा आएको सभाचाय य मस समभमतभा स्थानीम फामसन्दाको तपसफाट मनिेदन दतास
गयाएऩमछ सो विषमभा समभमतको ध्मानाकषसण बएको मथमो। मस विषमभा सम्फखन्धत
उद्योगहरुको स्थरगत अनुगभन, सयोकायिारा तथा सम्िखन्धत ऩऺहरुसॉग छरपर गयी
िास्तविक तथ्म ऩत्ता रगाउन य सभाधान िोज्न आिश्मक सुझाि य मसपायीश प्रस्तुत गनसका
रामग सॊ घीम सॊ सद, प्रमतमनमध सबा, उद्योग तथा िाखणज्म य श्रभ तथा उऩबोक्ता वहत समभमत
अन्तगसत गठठत उद्योग , िाखणज्म तथा आऩूमतस उऩसमभमतराई

प्रमतमनमध सबा मनमभािरी,

2075 को मनमभ १७५ (५) फभोखजभ खजम्भेिायी प्राप्त बएको मथमो।
समभमतको मभमत 2075/07/30 तथा समभमत अन्तगसत गठठत उद्योग, िाखणज्म तथा
आऩूमतस उऩसमभमतको मभमत 2075/08/20 गते फसेको फैठकरे सम्फखन्धत उद्योगहरुको
स्थरगत अध्ममन भ्रभण गने मनणसम गये को मथमो। मस स्थरगत अध्ममन भ्रभण टोरीभा
दे हामका भाननीम सदस्म तथा सखचिारमका कभसचायीभहरुको सहबामगता यहे को मथमो।
1. भा. श्री कृष्ण कुभाय श्रे ष्ठ
2. भा. श्री ठदर कुभायी

3. भा. श्री नियाज याउत

4. भा. श्री प्रभोद कुभाय मादि
5. भा. श्री वहयाचन्र के.सी.

6. शािा अमधकृत श्री सुयेन्र काकी
7. िरयदाय श्री सुठदऩ गौतभ
1

भ्रभण टोरीरे मभमत 2075/10/06 गते दे खि 2075/10/08 गते सम्भ ऩसास
खजल्रा, िीयगन्ज भहानगयऩामरका िडा नॊ १८ य २७ खस्थत िीयगन्ज फौन प्रोसेमसङ
इण्डखस्िज, भध्माभाञ्चर फोन इखण्डस्िज प्रा.मर. य वहयो फप मभट सप्रामसस उद्योगहरुको
स्थरगत अनुगभन य मनयीऺण गये को मथमो।मस क्रभभा सयोकायिारा य सम्िखन्धत
ऩऺहरुसॉग छरपर तथा अन्तवक्रसमा कामसक्रभ सम्ऩन्न गये को मथमो। सोही आधायभा मो
प्रमतिेदन तमाय ऩारयएको छ।
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2. स्थरगत अध्ममन भ्रभणको क्रभभा दे खिएका तथ्महरु
अनुगभन टोरी मभमत 2075/10/07 गते भध्मान्ह १२ फजे िीयगन्ज
भहानगयऩामरका िडा नॊ १८ य २७ खस्थत भासुजन्म उद्योगहरु य हड्डी उद्योगहरु मनयीऺण
गनस ऩुगेको मथमो। सो ऺेरभा िीयगन्ज फौन प्रोसेमसङ इण्डखस्िज, भध्माभाञ्चर फोन
इखण्डस्िज प्रा.मर. य वहयो फप मभट सप्रामसस गयी तीन िटा उद्योगहरु सञ्चामरत यहे को
ऩाइमो।

2.१. िीयगॊ ज फौन प्रोसे मसङ इण्डखस्िज प्रा.मर.

िीयगन्ज फौन प्रोसेमसङ इण्डखस्िजको अिरोकनका क्रभभा ऩुग्दा स्थानीम प्रशासन, प्रहयी
य स्थानीम फामसन्दाहरु उऩखस्थत मथए।उद्योग मबर जनाियको हड्डीहरुराई थुऩारयएय
याखिएको मथमो। उद्योगको एक कुनाभा हड्डी धुल्माएय िकभा रोड हुॉदै गये को मथमो। त्मस
उद्योगका सञ्चारक श्री खजते न्र प्रसाद मादिसॉग उद्योगका विविध ऩऺहरु फाये छरपर
बमो।सो उद्योगभा दे शबयफाट जनाियहरुको हड्डी सॊ करन गयी खजरे वटन, टाॉक, जनाियको
दाना य भर फनाउन कच्चा ऩदाथसको रुऩभा बायततपस मनमासत गने गये को उद्योग
सॊ चारकफाट जानकायी प्राप्त बमो। उद्योगभा करयफ ४ जनाराई भार योजगायी ठदएको
दे खिमो।
2.१.1. प्रदुषणको अिस्था य न्मुमनकयणको प्रमास

मनयीऺणका क्रभभा प्रदुवषत ऩानी जमभयहे को, जनाियका हड्डीहरु िुल्रा रुऩभा ठु रो
भाराभा थुऩारयएय याखिएको य िामु दुगखस न्धत यहे को ऩाइमो। हड्डीको चाङभा काग य
कुकुयहरु झुखम्भईयहे का मथए।

उद्योग सञ्चारकरे ियऩय थऩ ऩिासर फन्दै गये को तायजारी

राउने काभ हुॉदै गये को मथमो। मसै गयी दुगन्स धराई कभ गनस औषधी छवकसएको ऩाइमो।
अनुगभनका क्रभभा हड्डीहरुको थुप्रोराई मरऩाररे ढाकेय याखिएको ऩाइमो।
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3. भध्माभाञ्चर फोन इखण्डस्िज प्रा.मर.
भध्माभाञ्चर फोन इखण्डस्िज प्रा.मर. ,िीयगन्ज फौन प्रोसेमसङ इण्डखस्िज एकै प्रकृमतको
उद्योग बएकोरे सॉगसॉगै अिखस्थत यहे को छ। मस उद्योगभा ऩमन िीयगन्ज फौन प्रोसेमसङ
इण्डखस्िजभा जस्तै जनाियका हड्डीहरु थुऩारयएय याखिएको मथमो।

सो उद्योगभा दे शबयफाट

जनाियहरुको हड्डी सॊ करन गयी खजरे वटन, टाॉक, जनाियको दाना य भर फनाउन कच्चा
ऩदाथसको रुऩभा बायत तपस मनमासत गने गये को उद्योग सॊ चारकफाट जानकायी प्राप्त बमो। मस
उद्योगभा योजगायीको करयफ ४ जनाराई भार योजगायी ठदएको दे खिमो।
3.1. प्रदुषणको अिस्था य न्मूमनकयणको प्रमास

भध्माभाञ्चर फोन इखण्डस्िज प्रा.मर. फोन प्रोसेमसङ्ग उद्योगनै बएकारे प्रदुषणको अिस्था
अन्म हड्डी उद्योगहरु बन्दा िासै पयक ऩाइएन। कच्चा ऩदाथसको रुऩभा प्रमोग हुने दुगखस न्धत
हड्डीहरु थुऩारयएय याखिएको, ियऩय काग तथा कुकुयहरु झुखम्भयहे को जस्ता अिस्थाहरुभा
भामथका दुिै उद्योगहरुभा सभानता यहे को दे खिमो।दुगन्स धराई कभ गनस औषधी छवकसएको
ऩाइमो। अनुगभनका क्रभभा हड्डीहरुको थुप्रोराई मरऩाररे ढाकेय याखिएको ऩाइमो।
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4. वहयो फप मभट सप्रामसस
वहयो फप मभट सप्रामससको अनुगभन गदास बैं सी य याॉगाहरुको भासु कावटॉदै गये को, भासु
ड्राईङ्ग गने काभ हुॉदै गये को, प्मावकङ्ग हुॉदै गये को दे खिमो। भासु काट्ने स्थर (स्राफ्टय
हाउस), प्मवकङ्ग गने स्थर त्ममत व्मिखस्थत बएको दे खिएन। सो कम्ऩनी विगत केवह भवहना
दे खि खचमनमाॉ नागरयक हाङ चाङ ऩाङरे सञ्चारन गये को ऩाइमो। मस उद्योगभा दै मनक करयफ
50/60 याॉगा बैँ सीहरु कावटने य सो भासु ड्राई तथा अन्म तियरे प्मावकङ्ग गयी मनमासत गने
गरयएको जानकायी उद्योग सञ्चारकरे ठदए। मस उद्योगभा म्मानभाय य खचमनमाॉ गयी 28
जना विदे शी काभदायहरु कामसयत यहे को ऩाइमो बने नेऩारी काभदायहरु केिर चौकीदायको
रुऩभा भारै काभ गये को ऩाइमो।
4.1. प्रदुषणको अिस्था य न्मुमनकयणको प्रमास

भासु काट्ने य प्रोसेमसङ्ग गने स्थरभा सपाई प्रबािकायी दे खिएन। िुल्रा रुऩभा भासुको
टुक्राहरुफाट भासु य हड्डी अरग गने काभ हुॉदै गये को दे खिमो। उद्योगको ऩछाडी यहे को
दुगखस न्धत ऩानीको तराउरे उद्योगभा प्रदुषणराई थऩ गम्बीय फनाएको ऩाइमो।मो उद्योगर
भासु प्रोसेमसङ्ग गयी मनमासत गने उद्योग बएकोरे प्रदुषणको भारा केवह कभ यहे को ऩाइमो।
एसी जडान गरयएको य विखजङ्ग मसस्टभको प्रमोग बएको ऩाइमो।उद्योगरे जग्गा मरजभा
मरएय ऩानी सो जग्गाभा मनष्काशन गने तमायी यहे को जानकायी उद्योग सञ्चारकरे ठदए।
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5. अन्तवक्रसमा एिॊ छरपर
औद्योमगक मनयीऺण ऩश्चात भ्रभण टोरीरे स्थानीम फामसन्दाका सभस्माहरु सुन्ने,
सभस्माको विश्लेषण गने एिॊ सभस्मा सभाधान गनसको रामग अन्तवक्रसमा एिॊ छरपरको
आमोजना गये को मथमो।
5.1. स्थानीम फामसन्दाहरुसॉगको अन्तवक्रसमा एिॊ छरपर

नेऩार यावष्डम प्राथमभक विद्यारम य हनुभान भखन्दयको प्राङ्गणभा उऩसमभमतका भाननीम
सदस्महरु य खजल्रा खस्थत विमबन्न कामासरमका ऩदामधकायीहरु तथा स्थानीम फामसन्दा फीच
अन्तयवक्रमा कामसक्रभ आमोजना गरयएको मथमो। सो कामसक्रभभा िीयगॊज भहानगयऩामरका
िडा नॊ १८ का िडाध्मऺ व्रम्हदे ि प्रसाद कुभॉको ऩमन उऩखस्थमत यहे को मथमो। उक्त
कामसक्रभभा स्थानीम फामसन्दाहरुफाट व्मक्त उद्योगफाट मसखजसत भुख्म भुख्म सभस्माहरु
मनम्नानुसाय ऩाईमो।


उद्योगफाट मसखजसत दुगन्स धका कायणरे सो ऺेरभा आिागभन गनस, स्िासप्रश्वास य
िानेवऩउने जस्ता कामसभा गखम्बय असय ऩुगेको,



उद्योगभा ठू रो सङ्खख्माभा आउने कुकुयहरुका कायण नखजकै यहे को विद्यारमभा
विद्याथॉहरु य स्थानीम फामसन्दाहरुराई आउजाउ गनस, वहॉडडुर गनस फाधा ऩुगक
े ो,
कुकुयहरुरे 3/४ जना फच्चाहरुराईसभेत टोवकसकेको जसभध्मे एकजनाको
भृत्मु सभेत बइसकेको,



उद्योग ऺेरभा पामरएका हड्डी तथा भासुका टु क्राहरु काग तथा अन्म
भाध्मभफाट फस्तीसम्भ आइऩुगेकोरे प्रदुषणको सभस्मा झनै विकयार फनेको,



हड्डी तथा भासुका कायणरे स्मार तथा कुकुयहरु त्मस ऺेरभा आउनारे
टोकाईको ितया फढ्नुका साथै ये मफज योगको सॊ क्रभण पैरने गये को,



उद्योग आसऩासभै भखन्दय य विद्यारम यहे का कायण भखन्दयभा फस्ने ऩुजायीरे
िाना सभेत िान नसक्ने िाताियण यहनुका साथै दुगन्स ध य असुयऺाका कायण
विद्यारमभा विद्याथॉहरुको सङ्खख्मा सभेत कभ हुॉदै गएको,



अनुगभनको फेराभार दुगन्स ध मनमन्रण गने औषमध प्रमोग हुने य हड्डीहरु ढाक्ने
गये को गुनासो,



स्थानीम फामसन्दाको भागराई मनस्ते ज फनाउन उद्योगहरुरे फाउन्सयहरुको
सभेतसहाया मरने गये को।
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5.२. स्थानीम प्रशासनरे हारसम्भ प्रदुषण मनमन्रणका रामग गये का प्रमासहरु

अन्तवक्रसमाका क्रभभा ऩसास खजल्राका प्रभुि खजल्रा अमधकायी श्री नायामण प्रसाद
बट्टयाई, िीयगॊज भहानगयऩामरकाका प्रभुि प्रशासकीम अमधकृत श्री मबष्भ कुभाय बषु ाररे
मस अखघ ऩमन स्थानीम स्तयफाट नै मस वकमसभका अनुगभनहरु बएको य प्रदुषण मनमन्रणका
रामग फायम्फाय मनदे शनहरु ठदएको फताउनु बमो। उहाॉहरुरे ऩवहरे को अनुगभनका क्रभभा
उद्योगरे नाभ उल्रेखित फोडससभेत नयािेको य हड्डीहरु ऩमन मरतर पामरएको अिस्थाभा
ु ा साथै प्रदुषण केवह कभी बएको फताउनु बमो। भहानगयऩामरकाका प्रभुि
केवह कभी हुनक
प्रशासवकम अमधकृतरे प्रदुषणको सभस्मा एकदभै गखम्बय यहे को फताउॉदै स्थानीम फामसन्दाहरु
मस अखघ ऩमन भहानगयऩामरकाको कामासरमभा फायम्फाय गुनासो मरएय आउने गये को
फताउनुबमो। सभस्मा सभाधानको रामग स्थानीम स्तयफाट भार नबई सॊ घीम सयकायफाट नै
ऩहर हुन ु जरुयी यहे को फताउनु बमो।
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6. सभस्मा, सभाधानका उऩाम य मसपारयशहरु
6.1. सभस्माहरु

ऩसास खजल्रा, िीयगञ्ज भहानगयऩामरका िडा नॊ १८ य २७ खस्थत भासु प्रशोधन य
हड्डी प्रोसेमसङ्ग उद्योगहरु अनुगभनका क्रभभा भूरत: दे हामका सभस्माहरु यहेको ऩाइमो :


उद्योगको सञ्चारन गदास िाताियणीम प्रबाि भूल्माङ्कन

नगयी भाऩदण्ड

विऩरयत उद्योग सञ्चारन बएको दे खिएको,


उद्योगहरुरे प्रदुषण कभ गनस िा मनमन्रण गनस आिश्मक उऩकयणहरु जडान
गये को नदे खिएको,



उद्योगको कायण मसजसना बएको प्रदुषणराई उद्योग मबर य फावहय न्मू मनकयण
य मनमन्रण गनस उऩमुक्त प्रविमधको प्रमोग नगरयएको,



उद्योगफाट मसखजसत दुगन्स धका कायणरे सो ऺेरभा फसोफास गने भामनसहरुको
स्िास्थ्मभा नकायात्भक असय ऩुगेको,



उद्योगभा ठू रो सङ्खख्माभा आउने कुकुयहरुका कायण नखजकै यहे को
विद्यारमभा विद्याथॉहरु य स्थानीम फामसन्दाहरुराई सहज आिागभनभा फाधा
ऩुगेको



कच्चा ऩदाथसको रुऩभा प्रमोग हुने भासु य हड्डीको सॊ करन, सॊ ग्रह, य सो को
प्रशोधन ऩश्चात मनष्काखशत प्रदुवषत ऩानी य अन्म पोहोयजन्म फस्तुहरुको सही
व्मिस्थाऩन गनस नसकेको।



उद्योगभा मसजॉत हुने योजगायीका रामग स्थानीम फामसन्दाहरुराई प्राथमभकता
नठदई विदे शी काभदायहरुको प्रमोग बएको दे खिएको ।

6.1. सुझािहरु


तत्कारीन रुऩभा उद्योगराई अन्मर स्थानान्तयण नगदास सम्भ दुगन्स ध कभ गने
औषमधको प्रमोग, ऩिासर, तायजारी आठदको व्मिस्था गयी हड्डी तथा अन्म कच्चा
ऩदाथसहरुको उखचत व्मिस्थाऩन गने,



िाताियण सॊ यऺण ऐन, २०५३ तथा मनमभािरी २०५४ रे उद्योग सञ्चारन
सम्फन्धभा मनठदसष्ट गये का भाऩदण्डहरुको ऩूण स ऩारना गनुस ऩने,

8



उद्योग सञ्चारन नविनतभ एिॊ िैऻामनक प्रविमधको प्रमोग गयी प्रदुषण न्मू मनकयण य
मनमन्रण गने ,



पोहोयहरुको िगॉकयण एिॊ प्रदुवषत ऩानीराई "िाटय विटभेन्ट प्रान्ट" भापसत
शुविकयण गने,



उद्योगफाट मसखजसत योजगायीभा स्थानीमराई ऩवहरो प्राथमभकता ठदनु ऩने।

6.2. सभाधानका रामग मसपारयशहरु

सॊ घीम सॊ सद, प्रमतमनमध सबा, उद्योग तथा िाखणज्म य श्रभ तथा उऩबोक्ता वहत समभमत
अन्तगसत गठठत उद्योग िाखणज्म तथा आऩूमतस उऩसमभमत िीयगन्ज भहानगयऩामरका िडा नॊ
१८ य २७ खस्थत भासुजन्म उद्योगहरु य हड्डी उद्योगहरुफाट मसखजसत प्रदुषणको सभस्मा
सभाधान गनस समभमत सभऺ दे हामका मसपायीशहरु गदसछ।


िीयगन्ज भहानगयऩामरका िडा नॊ १८ य २७ खस्थत भासुजन्म उद्योगहरु य हड्डी
उद्योगहरुफाट साभाखजक य प्राकृमतक िाताियणभा ऩुगेको ऺमत न्मुमनकयण गनस
तत्कारीन रुऩभा य दीघसकारीन रुऩभा के के गनस सवकन्छ सो को कामसमोजना
नेऩार सयकाय, उद्योग, िाखणज्म तथा आऩूमतस भन्रारमसॉग १ भवहना मबर ऩेश
गने गयी भाग गने य सो कामसमोजना फभोखजभको नीमतगत व्मिस्था गनस नेऩार
सयकायराई मनदे शन ठदने।



नेऩार बय भासुजन्म तथा हड्डी प्रशोधन गने उद्योगहरु के कमत सङ्खख्माभा यहे का
छन , सो को विियण भाग गयी मस प्रकृमतका उद्योगहरुराई दीघसकारीन रुऩभा
भानि िस्ती बन्दा टाढा सञ्चारन गने गयी व्मिस्थाऩन गनस य तत्कारीन रुऩभा
दुगन्स ध य उद्योगफाट मनष्काखशत ऩानीको व्मिस्थाऩनराई प्रविमधको प्रमोग भापसत
िैऻामनक ढॊ गफाट व्मिस्थाऩन गने व्मिस्था मभराउन नेऩार सयकाय, उद्योग,
िाखणज्म तथा आऩूमतस भन्रारमराई मनदे शन ठदने।

9

7.

अनुगभनको क्रभभा सॊ कमरत प्रमतमनमधभूरक तखस्ियहरू

उद्योगको अनुगभन गदै भाननीम सदस्महरू रगामतको टोरी

10

उद्योगको दृष्म
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उद्योगको दृष्म
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स्थानीमसॉग अन्तयवक्रमा गदै
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स्थानीमसॉग अन्तयवक्रमा गदै
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