समिमिबाट आ.व 2075.076 िा सम्पादिि िुख्य-िुख्य काययहरुः
समिमिको काययक्षेत्रमित्र रहेको उद्योग, वाणिज्य िथा आपूमिय िन्त्त्रालय िथा श्रि,
रोजगार िथा सािाणजक सुरक्षा िन्त्त्रालय एवं उपिोक्ताको हहि सम्बन्त्धी हवषयिा
केणन्त्िि रही समिमिले हवमिन्न छलफलहर गरे को छ । सावयजमिक चासोका हवषयहर
साथै िन्त्त्रालय, हविाग िाफयि हुि ु पिे काययहर प्रिावकारी रपिा सम्पािि गरी
िन्त्त्रालय हविाग र अन्त्िगयिका मिकायहरको काि कारवाहीलाई जििाप्रमि उत्तरिायी
िुल्याउि छलफल, अिुगिि र स्थलगि भ्रिि गरी आवश्यक मििे शि दिइएको छ ।
समिमिको णजम्िेवारी मित्र रहेको िन्त्त्रालय, हविाग÷कायायलयहरका हवषयलाई गहि
रपिा हेिे गरी हवमिन्न उपसमिमिहर गठि गरी मि उपसमिमिहर िाफयि छलफल गिे
र सिस्याहरलाई सम्बोधि गिे

काययहवमध समिमिले

मलएको मथयो।समिमि/उप

ूँ ागि रपिा िे हाय
समिमिहरबाट सम्पािि िएका िुख्य मििे शि िथा काययहर बूि
बिोणजि उल्लेख गररएको छुः
१ उद्योग ,वाणिज्य िथा अपूमिय िन्त्त्रालय

•

सिृद्ध िेपाल, सुखी िेपाल मििायिको लामग उद्योग िथा बाणिज्य क्षेत्रको
िहत्वपूिय िुमिका िएको हुिाूँ सो क्षेत्रसूँग सम्बणन्त्धि हवषयिा अध्ययि िथा
अिुसन्त्धाि गरी समिमिले सम्बणन्त्धि मिकायलाई मििे शि िथा ध्यािाकषयि
गराउिेे कायय गरे को,

• उद्योग िथा वाणिज्य र श्रि िथा उपिोक्ता हहि समिमिले आगािेी दिििा
समिमिको कायय क्षेत्र अन्त्िगयि रही औद्योमगक िथा वाणिज्य क्षेत्रिा रहेको
हवकृमि, श्रि, स्विे णश िथा वैिेणशक रोजगारिा रहेको सिस्या लगायि उपिोक्ता
हहि सम्बन्त्धिासम्बणन्त्धि मिकायहरलाई ध्यािाकषयि गराउिुको साथै िशै, मिहार

जस्िा चाडपवयहरको िुखिा बजारिा हुिसक्िे अमियमिििा, कालो बजारी
मियन्त्त्रिको लामग बजार अिुगििलाई िीव्रिा दििेे कायय गिय सम्बणन्त्धि
िन्त्त्रालयसं ग छलफल गरी मििे शि दिएको,
ु ि िथा सुपथ िूल्यिा उपलब्ध गराउि बजार
िै मिक उपिोग्य सािािहर सवयसल

•

अिुगिििा िीब्रिा दिएको, पेट्रोमलयि पिाथयको आपूमियिा सहजिा ल्याउिे कायय
गराएको पेट्रोमलयि पिाथयको स्वाचामलि िूल्य मिधायरि गिय सम्बणन्त्धि मिकायलाई
मििे शि दिएको,
• णचिी उद्योगीहरूबाट उखु उत्पािक हकसािहरूलाइय उखु हवक्री वापिको बाूँकी
रकि सियिा िुक्तािी गिय िसक्िुको कारिका सम्बन्त्धिा अिुसन्त्धाि गरी
कारवाहीको

िायरािा ल्याइय

उखु हकसािहरूलाइय

बक्यौिा रकि ित्काल

उपलब्ध गराउिे व्यवस्था मिलाउि सम्बणन्त्धि मिकायलाइय मििे शि दििे कायय
गरे को ।
•

िेपाल सरकारको िफयबाट िारि, युिाइटे ड अरव इमिरे ट्स र िलेणशयाका लामग
राजिूि पििा मियूक्त हुि ु िएका िहािहहि राजिूिहरूसूँग वैिेणशक व्यापार
घाटा

कि

गिे,

वैिेणशक

लगािी

मित्र्याउिे,

हविे शिा

काययरि

िेपाली

काििारहरूको सिस्या सिाधाि गिे लगायिका हवषयहरूिा आवश्यकिा
अिुसार छलफल गरी मििे शि दिएको,

• हवशेष आमथयक क्षेत्र ऐि 2073 लाई सं शोधाि गिय बिेको हवधेयक 2075

िामथ समिमििा सं शोधिकिाय िाििीय सिस्यहर, िन्त्त्रालयका प्रमिमिमध र
सरोकारवालासूँग छलफल गरी पाररि गरेिे कायय सम्पन्न गरे को,

•

समिमिले एल.हप. ग्यास इन्त्धि आपूमिय, हवाइ इन्त्धि ररफ्यूमलङ्ग, इन्त्धि मड.पो.
व्यवस्थापि, पाइप लाइि हवस्िार लगायिका हवषयहरूिा िे णखएका सिस्याहरू
र सिाधािका उपायहरूका सम्बन्त्धिा छलफल गिय उद्योग, वाणिज्य िथा

आपूमिय िन्त्त्रालयका सणचव र िेपाल आयल मिगिका काययकारी मििे शकलाइय
समिमििा आिन्त्त्रि गरी सहजिा ल्याउि मििे शि दिएको,
•

समिमिले सेफगाडयस, एन्त्टी-डणम्पङ्ग िथा काउन्त्टरिेमलङ्ग सम्बन्त्धिा व्यवस्था गिय
बिेको हवधेयक िामथ सं शोधि हाल्िुहि
ु े सं शोधिकिाय िाििीय सिस्यहरू र
सम्बणन्त्धि मिकायका प्रमिमिमधहरूसूँग सैद्धाणन्त्िक छलफल गरी पाररि गरे को,

•

उपिोक्ता सं रक्षि सम्बन्त्धी कािूिलाई सं शोधि र एकीकरि गिय विेको
हवधेयक िामथ िफावार छलफल गरी पाररि गरे को ।

२ श्रिरोजगार िथा सािाणजक सुरक्षा िन्त्त्रालय ,
•

वैिेणशक रोजगार प्रवद्धयि बोडयको गठि, उद्देश्य, काि, कियव्य िथा अमधकार,
वैिेणशक रोजगार कल्यािकारी कोषको प्रयोग, वोडयबाट हालसम्ि िएका
काययहर लगायि वोडयका िावी रििीमिको सम्बन्त्धिा छलफल गरी सुधारका
लामग आवश्यक मििे शि दिएको,

•

श्रि िथा रोजगार हवषय सम्पूिय िेपालीहरसूँग सम्बणन्त्धि िएको हुFिा उक्त
हवषयका सम्बन्त्धिा समिमििा छलफल गरी सो हवषयिा आवश्यक अध्ययि
िथा अिुसन्त्धाि गरी सहज र ियायदिि बिाउि सम्बणन्त्धि मिकायलाई मििे शि
दिएको,

•

श्रि, रोजगार िथा सािाणजक सुरक्षा िन्त्त्री, सणचव, वैिेणशक रोजगार प्रवद्धयि
वोडयका काययकारी मििे शक िथा समिमिको सिस्यहर बीच वैिेणशक रोजगार
प्रवद्धयि बोडयको गठि, उद्देश्य, काि, कियव्य िथा अमधकार, वैिेणशक रोजगार
कल्यािकारी कोषको प्रयोग, वोडयबाट हालसम्ि िएका काययहर लगायि वोडयका
िावी रििीमिको सम्बन्त्धिा छलफल िएको,

•

æरोजगारीको

हक सम्बन्त्धिा व्यवस्था गिय बिेको हवधेयकÆ हवमिन्न मिमििा

िफावार छलफल गरी ियार गररएको प्रमिवेिि समिमिले पाररि गरी प्रमिमिमध
सिािा पेश गरेी गरे को ।

३ उपिोक्ता हहि सं रक्षि सम्बन्त्धी हवषयहरुः

• चाडपवय अगामड िे शका हवमिन्न िागहरिा पयायप्त िात्रािा सुपथ िूल्य पसलहर
खोली त्यस्िा पसलहरिा उपिोक्तालाई सुपथ, सस्िो र गुिस्िरीय उपिोग्य
सािािहर उपलब्ध हुिे व्यवस्था मिलाउि सम्बणन्त्धि मिकायलाई मििे शि
दिएको,
•

उपिोक्ता सं रक्षि सम्बन्त्धी कािूिलाई सं शोधि र एकीकरि गिय विेको
हवधेयक िामथ िफावार छलफल गियको लामग उद्योग, वाणिज्य िथा आपूमिय
िन्त्त्रालयको िन्त्त्री, सणचव, कािूि, न्त्याय िथा सं सिीय िामिला िन्त्त्रालयको
सणचव र हवद्येयकको सम्बन्त्धिा सं शोधि ििाय गिे िाििीय सिस्य सिेिसूँग
आवश्यकिा अिुसार छलफल गरी पाररि गिे कायय सम्पन्न गरे को,

•

उपिोक्तालाई गुिस्िरहीि र अखाद्य वस्िुहरको उपिोगबाट बचाउिको लामग
आयाि हुिे उपिोग्य वस्िुहर र िेपालिर हवक्री हविरि हुिे उपिोग्य
वस्िुहरको गुिस्िर परीक्षि गरे र िात्र हवक्री हविरि गिे प्रबन्त्ध मिलाउि
मििे शि दिएको,

•

णचया बगाििा काययरि श्रमिकहरूको िे णखएको सिस्या सम्बन्त्धिा छलफल
गरी सिाधाि गिय सम्बणन्त्धि मिकायलाई मििे शि दिएको ।

