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छलफल

िैठक सं ख्या :147

था मनर्णयिः

समिम को आजको िैठक समिम का सभापम ज्यूको अध्यक्ष ािा िस्यो। समिम िा अथण र उद्योग, वाणर्ज्य
आपूम ण िन्त्रालयका िाननीय िन्त्री र सणिवहरुिीि छलफल भयो। छलफल पश्चा

था

समिम ले दे हायििोणजि

मनर्णय गरयोिः
1. घरे ल ु उद्योगको रुपिा रहेको नेपाल अगरित्ती (धुप) उद्योग सं घले धुप उत्पादन गनण प्रयोग हुने
कच्िा पदाथण कन्त्सेन्त्टेड रो अगरित्ती स्टीकको आया िा आ.ि. 2079/८० को िजेटिाट 15%
अन्त् िःशुल्क लगाउने ब्यिस्थाका कारर्ले उद्योगहरु करको िारले धरासायी हुने अवस्था रहेको जसले
गदाण कररि 25,000 श्रमिकहरु र त्यसिा पमन 80% भन्त्दा िढी िहहला कािदारहरुको रोजगारी
गुम्न जाने

था सरकारलाई प्राप्त भैरहेको लाखौँको राजश्व गुम्ने हुुँदा उक्त अन्त् िःशुल्क खारे ज

धुप उद्योगिा लगाईएको िू.अ. कर छु ट गरी हवग को व्यवस्था नै यथाव

गने र

था

यारी अगरित्ती

र कच्िा पदाथणको HS CODE एउटै भएकोले फरक फरक कायि गराउन उद्योग, वाणर्ज्य

था

आपूम ण र अथण िन्त्रालयलाई मनदे शन ददने।
2. नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादक सं घ, मिस्कुट उत्पादक सं घ, नेपाल केणन्त्िय सािुन उत्पादक सं घ, नेपाल
ु ो कच्िा पदाथण आया िा भन्त्सार
दाना उत्पादक सं घहरुले आफूले उत्पादन गने िस् क
अन्त् िःशुल्क लगाईएको र

था

ुँ ा आत्िमनभणर भएका स्वदे शी
यारी िस् ु आया िा छु टको व्यवस्था हुद

उद्योगहरुले हवदे शी उत्पादनहरुसुँग प्रम स्पधाण गनण नसकी उद्योगहरु नै िन्त्द गनुप
ण ने अवस्थािा पुगेको
जसका कारर्ले लाखौको सं ख्यािा श्रमिकहरुको रोजगारी र राज्यलाई प्राप्त भैरहरे को अिौँको राजश्व
गुम्ने

था आया

मनरुत्साहह

गनुप
ण नेिा प्रिर्द्णन गररएकोले िजेटिा गररएका हवद्यिान करका

व्यवस्थाहरुलाई पुनहवणिार गनण उद्योग, वाणर्ज्य
3. हुलास वायर र हप्रमियर वायसण प्रा.मल. सहह

था आपूम ण र अथण िन्त्रालयलाई मनदे शन ददने।
कररव १00 वटा साना ठू ला वायर पाइप ग्यामिन

उत्पादन गने उद्योगहरुले उत्पादन गने णज.आई. वायर रडिा हालसम्ि भार िाट HS CODE- 721390
अन्त् गण

मिना अन्त् िःशुल्क आया

गदाण 15% अन्त् िःशुल्क लाग्ने नीम

गररदै आएकोिा हाल आएर भार

सरकारले उक्त वस् ु आया

अिलम्िन गरे को र नेपाल सरकारले मिग िा मलने गरे को 5%

ु ा हप्र
भन्त्सार दरलाई 10% कायि गरे को र नेपालले भन्त्सार मिन्त्दि

िे.ट.रु 2500/-

अन्त् िःशुल्कलाई आ.ि. 2079/80 को िजेटिा रु.4500/- कायि गराउुँ दा उद्योगहरु िारिा
परी धरासायी हुने अवस्थािा रहेको जसका कारर्ले लाखौँको सं ख्याका श्रमिकहरुको रोजगारी र
राज्यलाई प्राप्त हुने अिौँको राजश्व गुम्न भएको हुुँदा भार
भार

सरकारले मनयाण िा लगाएको 15% शुल्क

सरकारससुँग हर्द्पक्षीय वा ाणका आधारिा उक्त शुल्क छु ट गराउन नेपाल सरकार, परराष्ट्र, अथण,

उद्योग वाणर्ज्य

था आपूम ण िन्त्रालयले पहल गने।नेपाल सरकारले हाल कायि गरे को 10%

भन्त्सार दरलाई हवग कै अनुसार 5% नै कायि गने साथै अन्त् िःशुल्क
नेपाल सरकारले मलने गरे को प्रम
वाणर्ज्य

ु ा लाग्ने हुुँदा
यारी वस् ि

िेहिक टन अन्त् िःशुल्क रु. 4500/- लाई शून्त्यिा झानण उद्योग,

था आपूम ण र अथण िन्त्रालयलाई मनदे शन ददने।

4. फलािे डण्डीको कच्िा पदाथणको रुपिा रहेको स्पञ्ज आईरन र मिलेट्सिीि भन्त्सार िहसुल एवं
अन्त् िःशुल्किा गररएको हवभेदकारी व्यवस्थाका कारर्ले केही उद्योगहरु िार सं रक्षर् हुन गई अन्त्य
उद्योगहरु धरासायी भई सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थािा पुग्दा ठू लो राजश्व
गएकोले भन्त्सार

था रोजगारी गुम्न

था अन्त् िःशुल्कको दरिा पुनहवणिार गनण मनदे शन ददनेिः

क. भन्त्सार

था अन्त्

शुल्किा आ.व.2079/80 को िजेट वक्तव्यिा जारी गरे को

व्यवस्थालाई पररिाजणन गरी प्रम स्थापन वधेयक भन्त्दा पहहलाकै व्यवस्था कायि गने।
ु ा नलगाई सिै
गदाण भन्त्सार हवन्त्दि

ख. अन्त् िःशुल्क कच्िा पदाथण आय

यारी वस् ु

था

मिक्रीिा िार सिान ढङ्गले लगाउने।
ग. स्पञ्जिाट मिलेट िनाउुँ दा केवल 15% भन्त्दा कि िुल्य अमभवृहर्द् हुने हुुँदा स्पञ्जको
आया िा भन्त्सार िहशुल 4.75% िा पूर् ण छु टको सट्टा 25% सम्ि िार छु ट ददने।
घ. नेपालिा उत्पादन हुने स्पञ्ज आइरन
सिान छु ट

था प्राइि मिलेट्स दुवै कच्ि पदाथणको आय िा

था सहुमलय को व्यवस्था गने।

ङ. नेपालिा िन्ने मिलेट्सलाई नेपाल गुर्स् रिान िनाई गुर्स् रीय ा कायि गनण
गुर्स् रिान िनाउन उद्योग, वाणर्ज्य

था नेपाल

था आपूम ण र अथण िन्त्रालयलाई मनदे शन ददने।

5. मिद्यिान सियिा पेिोमलयि पदाथणिा भएको िरि िूल्यिृहर्द्का कारर्ले सिै क्षेरिा पने असरलाई
न्त्यून गनण िैकणल्पक उपायहरु खोज गरी कायाणन्त्वयन गने र नेपाल आयल मनगिलाई धरासायी हुन
नददन आवश्यक सहयोग गरी यसको अणस् त्व ििाउन पहल गनण उद्योग, वाणर्ज्य

था आपूम ण र

अथण िन्त्रालयलाई मनदे शन ददने।
6. कृहि िलिा रहेको हवद्यिान अभावका कारर्ले कृिकहरु िारिा परे कोले
कृिकहरुलाई सियिै िल उपलब्ध गराउने व्यवस्था गनण उद्योग, वाणर्ज्य

त्काल िल आया

गरी

था आपूम ण र कृहि

था

पशुपंक्षी मिकास िन्त्रालयलाई मनदे शन ददने।
7. णिनीको अभाव

था िुल्यवृहर्द् मनयन्त्रर् गनण साल्ट िे मडङ

मलमिटे डलाई नेपाल सरकारले भन्त्सार छु टिा आय
भैसकेका मिस्कुट उद्योगहरुलाई सिे
भन्त्सार छु ट ददई णिनी आया
मनदे शन ददने।

था खाद्य व्यवस्था

गने अनुिम

था व्यापार कम्पनी

ददए जस् ै स्वदे शिै आत्िमनभणर

उत्पादन क्षि ाको आधारिा उद्योगको कच्िा पदाथणको रुपिा

गनण अनुिम

ददन उद्योग, वाणर्ज्य

था आपूम ण र अथण िन्त्रालयलाई

ु रुको िजारिूल्य अत्यामधक िूल्यिृहर्द् भएकोले सोको मनयन्त्रर्
8. खाने ेल लगाय का अन्त्य खाद्य िस् ह
गनण प्रभावकारी अनुगिन गनण उद्योग, वाणर्ज्य

था आपूम ण िन्त्रालयलाई मनदे शन ददने।

