परिच्छे द–१
१.१ पृष्ठभूम िः
लोकतान्त्रिक िाज्य व्यवस्था ा िाज्यशन्त्िको स्रोत जनतालाई
साववभौ सत्ताको

प्रयोग जनप्रमतनीमििरुद्धािा

गरिरछ

।

सं सदीय

ामनरछ ि जनता ा मनहित
शासन

प्रणाली ा

सिकाि

प्रत्यक्षरूप ा सं सदप्रमत उत्तिदायी िुने िुनाले उसको गमतहवमि तथा कायवशैलीका सम्बरि ा सं सद ा
मनयम त रूप ा छलफल िुने गदवछ । सं सदको कायवबोझ, आवमिक रुप ा चल्ने अमिवेशन, सीम त
स य, ििे क हवषय ा गिन ढं गले अध्ययन गनव नसहकने अवस्था आददलाई

ध्यनजि गदै सं सदको

भूम का ा ओझेल नपने गिी सं सदका मनयम त तथा आकन्त्स् क कायविरुलाई मनिरति अगामि
बढाउन सं सदले आफ्ना सदस्यिरु ििने गिी हवमभन्न सम मतिरु गठन गदवछन् ।
नेपालको सं हविानको िािा ८३

ा “प्रमतमनमि सभा ि िाहिय सभा ना का दुई सदन

सहितको सं घीय सं सद िुने ि िािा ९७ को उपिािा (१)
सं घीय कानून ब ोन्त्ज

ा “प्रमतमनमि सभा ि िाहिय सभाले

सम मतिरू गठन गनव सक्ने व्यवस्था ब ोन्त्ज

वटा हवषयगत सम मतिरु

ध्ये उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

तथा उपभोिा हित सम मत पमन एक

हवषयगत सम मत िो । प्रमतमनमिसभा मनय ावली २०७५ को मनय
कायवक्षेि अरतगवत उद्योग, वान्त्णज्य तथा अपूमतव
रिालय ि

प्रमतमनमि सभा अरतगवत 10

१७० ब ोन्त्ज

यस सम मतको

रिालय, श्र , िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

ातितका हवभाग तथा मनकायिरु ििे का छन् । सम मतको उल्लेन्त्ित मनकायिरुबाट

भए गिे का का कािबािीिरुलाई प्रमतमनमिसभा प्रमत उत्तिदायी ि जवाफदे िी बनाउन तथा नीमत तथा
कायवक्र , श्रोत परिचालन, व्यवस्थापन ि उपभोिा हित सम्बरिी भए गिे का का
अनुग न ि

कािबािीको

ूल्याङ्कन गिी आवश्यक मनदे शन, िाय सल्लाि ि सुझाव ददई प्रमतमनमि सभाको मनयम त

कायव ा सियोग पुर्याउनुको साथै स न्त्ु चत हटप्पणी, मसफारिस ि मनदे शन सहितको वाहषवक प्रमतवेदन
सभा ा पेश गने ि सम मत ा पेश िुन आएका हविेयकिरु ि उि हविे यकिरु

ामथ पिे का

सं शोिन ा सिोकािवाला मनकायिरुलाई स त
े सिभागी गिाई हविेयक पास गिाउने कायव सम मतको
ु य न्त्जम् ेवािी मभि पदव छन्।
ख्
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१.२ सम मतको गठन M
प्रमतमनमि सभाको म मत

2075 श्रावण 17 गते बसेको बैठकबाट प्रमतमनमि सभा

अरतगवतका हवमभरन सम मतको गठन िुने क्र

ा उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

तथा उपभोिा हित

सम मतको गठन भएको मथयो। गठन पश्चात सम मतको पहिलो बैठक म मत 2075
गते सम मतका ज्येष्ठ सदस्य
मनवावचन सम्परन निुुँदासम्

श्रावण

21

ु ु रद रयौपानेको अध्यक्षता ा बसेको मथयो । सभापमतको
क

ाननीय

सम मतका ज्येष्ठ सदस्य

ाननीय

ु ु रद रयौपानेको अध्यक्षता ा जम् ा
क

१५ वटा बैठक बसेका मथए। म मत २०७५/०६/०७ गते बसेको सम मतको सोह्रौ बैठकले
सम मतका

ाननीय सदस्य श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवलाई मनहवविोि मनवावन्त्चत गिे को मथयो।

१.३ सम मतको कायवक्षि
े , का , कतवव्य ि अमिकाि
प्रमतमनमि सभा मनय ावलीको मनय

१७०

ा सम मतले तोहकए ब ोन्त्ज

परिमिमभि ििी यस सम मतको का , कतवव्य ि अमिकाि दे िाय ब ोन्त्ज
क= आ–आफ्नो कायवक्षेि मभि पने

आफ्नो कायवक्षेिको

ििे को छिः

रिालय, आयोग ि मनकायसुँग सम्बन्त्रित हविेयक उपि

दफावाि छलफल गिी सो सम्बरिी प्रमतवेदन पेश गने,
ि.

रिालय, हवभाग ि अरतगवतका मनकायको नीमत तथा कायवक्र , स्रोत परिचालन, व्यवस्थापन ि
अरू यस्तै हक्रयाकलापको

ूल्याङ्कन गिी सम्बन्त्रित मनकायलाई आवश्यक मनदे शन ददने ि

स न्त्ु चत हटप्पणी, मसफारिस ि मनदे शन सहितको वाहषवक प्रमतवेदन बैठक ा पेश गने,
ग.

रिालय, हवभाग ि अरतगवतका मनकायको िाजस्व ि व्यय सम्बरिी अनु ानको जाुँच गिी
वाहषवक अनु ान तयाि गने तरिका, वाहषवक अनु ान ा मनहित नीमतको सट्टा अपनाउन सहकने
वैकन्त्ल्पक नीमत ि वाहषवक अनु ान ा ििे को िक

ा के कमत हकफायत गनव सहकरछ भन्ने

सम्बरि ा सम्बन्त्रित मनकायलाई आवश्यक मनदे शन ददने ि आफ्नो िाय सहितको वाहषवक
प्रमतवेदन बैठक ा पेश गने,
घ.

रिीले सिकािको तफवबाट बैठक ा स य–स य ा ददएका आश्वासनलाई पूिा गनव नेपाल
सिकािद्वािा के–कस्ता कद

उठाइएका छन् सो सम्बरि ा अध्ययन गिी सम्बन्त्रित

मनकायलाई आवश्यक मनदे शन ददने ि बैठक ा प्रमतवेदन पेश गने,
ङ. हवषयसुँग सम्बन्त्रित सिकािी मनकायको साववजमनक सम्पन्त्त्तको हिनाम ना भए, नभएको अध्ययन,
अनुग न ि

ूल्याङ्कन गिी आवश्यक मनदे शन ददने ि बैठक ा प्रमतवेदन पेश गने,
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च. सभाद्वािा प्रत्यायोन्त्जत अमिकाि अरतगवत बनाइएको मनय
कानून ब ोन्त्ज

सं हविान, सम्बन्त्रित ऐन, प्रचमलत

बनेको छ वा छै न ि सिकािद्वािा प्रचमलत ऐन, मनय

गिे को छ वा छै न भन्ने हवषय ा

अनुरुप का

भए

ल्ु याङ्कन गिी सम्बन्त्रित मनकायलाई आवश्यक मनदे शन ददने,

छ. सिकािद्वािा स य–स य ा गठन िुने छानमबन आयोग÷सम मत ि जाुँचबुझ आयोग÷सम मतद्वािा
प्रस्तुत प्रमतवेदन कायावरवयनको अनुग न गिी सम्बन्त्रित मनकायलाई आवश्यक िाय, सल्लाि ि
मनदे शन ददन
ज.

रिालय, हवभाग ि अरय मनकायबाट सम्पादन भएका का को अनुग न तथा

ूल्याङ्कन गिी सो

सम्बरि ा आवश्यक मनदे शन ददने,
झ. बैठकले सुम्पेको अरय का

गने, ि

ु बाट अनु ोददत बजेट ि कायवक्र को अिीन ा ििी आफ्नो
ञ. सम मतको मसफारिस ा सभा ि
कायवक्र

सञ्चालन गने ।

ट. सम मतले कायव सम्पादन गदाव सम्बन्त्रित

रिालय तथा हवभाग, आयोग ि मनकायका प्रमतमनमि

ि आवश्यक पिे तत् तत् हवषयका हवशेषज्ञसुँग स ेत छलफल गनव सक्नेछ ।
ठ. हवषयगत सम मतले आफ्नो कायवक्षेि अरतगवतको न्त्जम् ेवािी सुव्यवन्त्स्थत ढङ्गले बिन गने
सरदभव ा आवश्यक कायवहवमि कायवयोजना ि कायवतामलका बनाई लागू गनव सक्नेछन् ।
ि. सम मतको कायव सम्पादनको मसलमसला ा सम मतका सदस्यले स्थलगत अनुग न भ्र ण गनुप
व ने
ु को पूवव स्वीकृती मलई आवश्यक स्थानको
अवस्था ा भ्र ण गनुप
व ने कािण स्पष्ट िुलाई सभा ि
भ्र ण गनव सक्नेछन् ।
१.४.सम मतको कायवहवमि M सम मतले आफुलाई तोहकएको न्त्जम् ेवािी सम्पादन गनव दे िाय
ब ोन्त्ज को कायवहवमि अपनाएको छिः
•

आफ्नो कायवक्षेिसुँग सम्बन्त्रित हवषय ा हवमभन्न

रिालय, हवभाग ि मनकाय एवं

सिोकािवालािरुसुँग सम मत कक्ष ा छलफल ि अरतिहक्रया गने,
•

हवषयगत रुप ा उपसम मतिरुको गठन गिी मनयम त छलफल, अरतिहक्रया,
अनुग न, मनिीक्षण लगायतका कायविरु गने,

•

सम मत ा

पनव

आएका

उजुिी,

गुनासोिरुको

सम्बरि ा

सम मतको

बैठक ा

आवश्यकता अनुसाि छलफल, सोिपुछ तथा अध्ययन गिी आवश्यक मनदे शन ददने,
•
•

आवश्यकता अनुसाि स्थलगत भ्र ण, अनुग न, मनिीक्षण लगायतका कायविरु गने,
सम मतको कायवक्षेि अरतगवतको कुनै पमन हवषय ा अध्ययन अनुसरिान गिी यथाथव
हवविण सहितको प्रमतवेदन सिकाि ा पेश गनुव पने भए ा
उपसम मत गठन गिी कायवसम्पादन गने,
3

आवश्यकता अनुसाि

•
१.५

आवश्यकता अनुसाि सम मत अरतगवत पने अरय कायविरु गने ।

उप सम मतिरुको गठनिः
सम मतले सम्पादन गनुप
व ने कायवलाई मछटो छरितो ि प्रभावकािी बनाउनको लामग
सम मत अरतगवतका दे िायका

ाननीय सदस्य ििने गिी म मत २०७५।०८।१९

गते बसेको २१औ बैठकले दे िाय ब ोन्त्ज को उपसम मत गठन गिे को मथयोिः
१. उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव उपसम मत
२. श्र

तथा िोजगाि उपसम मत

३. उपभोिा हित उपसम मत
४. साववजमनक सं स्थान उपसम मत
१.6

उपसम मतको कायवहवमि
•

उपसम मत ा ििे का

•

सभापमतसुँगको स रवय तथा मनदे शन अनुसाि कायव सम्पादन गने,

•
•

ाननीय सदस्यिरु

ध्येबाट सं योजक चयन गने,

आवश्यकता अनुसाि बैठक बसी छलफल अरतहक्रया गने,
सम्बन्त्रित
ददने ति

रिालय, हवभागसुँग छलफल गने ि आवश्यक िाय सुझाव एवं मनदे शन
ित्वपूणव हवषयिरु साथै दीघवकालीन नीमतका हवषय ा भने सम मत

मनणवय मलने प्रकृया अवलम्बन गने,
•

ाफवत

एक उपसम मतको सदस्यले कुनै अको उपसम मतको बैठक ा भाग मलन चािे ा
सं योजकको अनु मतले बैठक ा भाग मलन सक्ने,

•

सम मतको बैठकको मनणवयानुसाि उपसम मतका सदस्यिरु थप–घट ि िेिफेि िुन
सक्ने,

•

उपसम मतिरुको कायवक्षेि एवं हवषय सम्बरि ा दद्वहविा उत्पन्न भए ा सभापमतको
मनणवय ब ोन्त्ज

•

नै उपसम मतिरुले कायव गने,

उपसम मतले गिे का आफ्ना का

कािवािीका सम्बरि ा

ामसक रुप ा सम मत

स क्ष प्रगमत हवविण पेश गने,
•

कुनै हवषयको थप अध्ययन गनव स्थलगत भ्र णको आवश्यकता भए ा उपसम मतको
मनणवयले सम मत

•

ु को स्वीकृमत ब ोन्त्ज
ाफवत् सभा ि

भ्र ण गने,

उपसम मतले आफ्नो थप कायवयोजना आफैं बनाई कायव गनव सक्ने ।
4

१.6.1 उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति उपसमिर्त M
उद्योग,

वान्त्णज्य

तथा

आपूमतव

रिालयको

आपूमतव

हवषय

तथा

अरतगवतका

मनकायिरुको मनगिानी तथा अनुग न गने । सम मतको प्रमतवेदन ा औल्ं याइएका स स्या ि

सुझाविरुको अध्ययन गिी सो को स ािानका लामग कायव गने । उद्योग, वान्त्णज्यसुँग
सम्बरिी नीमत, योजना तथा कायवक्र िरुको अनुग न ि

ूल्याङ्कन गने । िानी तथा िमनज

पदाथवको अरवेषण सम्बरघी नीमत, योजना तथा कायवक्र को अनुग न ि

ूल्याङ्कन गने ।

ूल्याङ्कन गने । हवशेष आमथवक क्षेि ि औद्योमगक

नापतौल ि गुणस्ति मनिाविणको अनुग न

क्षेि स्थापना तथा सञ्चालन सम्बरिी कायवको अनुग न ि

ूल्याङ्कन गने । औद्योमगक

क्षेिको अवस्था एवं हवकास, उत्पादकत्व बृहद्ध, घिे ल,ु साना तथा

झौला उद्योगिरुको

सं िक्षण, तामल , सीप प्रवद्र्िन, िोजगािी बृहद्ध लगायत उद्योगसुँग सम्बन्त्रित अरय हवषय ा
अनुग न

ूल्याङ्कन गने । मनकासी तथा पैठािी सम्बरिी नीमत, योजना तथा कायवक्र को

अनुग न,

ूल्याङ्कन ि वैकन्त्ल्पक नीमतिरुको मसफारिस, व्यापाि घाटा क

अनुग न ि

ूल्याङ्कन गने । मनयावत प्रवद्र्िन ि आयात प्रमतस्थापन सम्बरिी कायवको
गनव बनेका

कायवक्र िरु ि कायवरवयनको अवस्था तथा वान्त्णज्य, व्यापाि ि पािविन सम्बरिी दद्वपक्षीय
तथा बिुपक्षीय सन्त्रि, सम्झौतािरु ,लगायतका हवषयिरु कायवरवयन सम्बरिी अनुग न

ूल्यांकन ि बैकन्त्ल्पक नीमतिरु सम्बरिी मसफारिस गने ि अरतिावहिय व्यापाि प्रवद्धवन ि

कुटनीमत सम्बरिी कायविरु गने।
यस उपसम मत ा ििनु िुने

ाननीय सदस्यिरुको ना ावली

• ा.श्री अमभषेक प्रताप शाि
• ा.श्री कृष्ण कु ाि श्रे ष्ठ
• ा.श्री ददलकु ािी

• ा.श्री नविाज िावत

• ा.श्री प्र ोद कु ाि यादव
• ा.श्री हििाचरर के.सी.

१.6.2 श्र

तथा िोजगाि उपसम मत M
श्र , िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

रिालय तथा अरतगवतका मनकायको हवषय ा

सं सदीय मनगिानी गने । सम मतको प्रमतवेदन ा औल्ं याइएका स स्या ि सुझाविरुको
अध्ययन गिी सो को स ािानका लामग कायव गने । श्र
कानून नीमत, मनय ,

तथा िोजगाि सम्बरिी ऐन,

ापदण्िलाई स यानुकुल परि ाजवन गिाउने । श्र

सा ान्त्जक सुिक्षा सम्बरिी योजना तथा कायवक्र िरुको अनुग न
बैदेन्त्शक िोजगाि सम्बरिी नीमतगत तथा कायवक्र गत अनुग न
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िोजगाि तथा

ूल्याङ्कन गने ।

ूल्याङ्कन गिी सुझाव तथा

मनदे शन ददने । श्रम क तथा का दाििरुको सा ान्त्जक सुिक्षा सम्बरिी हवषयका नीमत,
ऐन, कानून, योजना तथा कायवक्र िरुको अनुग न

ूल्याङ्कन गने । श्र , िोजगाि तथा

स ान्त्जक सुिक्षा सम्बरिी अरतिावहिय सन्त्रि, सम्झौताको कायावरवयनको अवस्थाको
ूल्याङ्कन तथा बैकन्त्ल्पक नीमतिरुको सुझाव ददने, आदद ।

उपसम मत ा ििनु िुने

ाननीय सदस्यिरुको ना ावली M

•

ा.श्री दे वेरर पौिेल

•

ा.श्री

•

ा.श्री लालप्रसाद साुँवा मलम्बु

•

ा.श्री निबिादुि िा ी

•

ा.श्री

•

ा.श्री सरिता रयौपाने

ोिम् द आफताव आल

ु ु रद रयौपाने
क

१.6.3 उपभोिा हित उपसम मत M
उद्योग वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिालयको उपभोिा हित हवषय ा सं सदीय

मनगिानी गने । सम मतको प्रमतवेदन ा औल्ं याइएका स स्या ि सुझाविरुको अध्ययन गिी
सो को स ािानका लामग कायव गने । उपभोिा िक, हित ि अमिकािको सं िक्षण
सम्बरिी ऐन, मनय

ि हवमनय लाई स यानुकुल बनाउन आवश्यक कायव गने । आपूमतव

तथा उपभोिा सम्बरिी नीमत कायवक्र िरुको अनुग न

ूल्याङ्कन गने । अत्यावश्यक

वस्तुिरुको आपूमतव सम्बरिी नीमत, योजना तथा कायवक्र िरुको अनुग न ि

ूल्याङ्कन

गने । आरतरिक बजाि व्यवस्थापन ि व्यापाि सिजीकिणका लामग गनुप
व ने कायविरु
गने । िाद्य तथा अरय उपभोग्य वस्तुिरुको सिज आपूमतव व्यवस्था, गुणस्ति मनयरिण

साथै साववजमनक यातायात, न्त्शक्षा, स्वास््य, सञ्चाि, कृहष जस्ता क्षेििरु ा ििेका मसन्त्ण्िकेट
ि काटे मलङ्ग मनयरिण कायवको अनुग न
सम्बन्त्रित अरय हवषय ा अनुग न

उपसम मत ा ििनु िुने

ूल्याङ्कन गने । आपूमतव ि उपभोिा हितसुँग

ूल्याङ्कन गने ।

ाननीय सदस्यिरुको ना ावलीिः

•

ा.श्री गोपाल बिादुि ब

•

ा.श्री प्र ोद साि

•

ा.श्री मभ सेन दास प्रिान

•

ा.श्री िा बीि

•

ा.श्री हवरदा पाण्िे

•

ा.श्री सुजाता परियाि

ानरिि
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१.6.4 साववजमनक सं स्थान उपसम मतिः
उद्योग वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिालय अरतगवत तथा श्र

िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

रिालय अरतगवतका सं स्थानिरुको सं सदीय मनगिानी गने । नेपाल सिकािले मनिाविण गिे का
साववजमनक सं स्थान सम्बरिी नीमत तथा कायवक्र िरुको अनुग न

ूल्याङ्कन गने । मनजीकिण

गरिएका सं स्थानिरुको हवत्तीय अवस्था, सम्पन्त्त्तको अवस्था तथा नाफा नोक्सान सम्बरि ा अनुग न
ूल्याङ्कन गने । साववजमनक सं स्थानिरुको आमथवक प्रशासन, क च
व ािी व्यवस्थापन, भौमतक

व्यवस्थापन जस्ता सम्पूणव व्यवस्थापकीय कृयाकलापिरुको अनुग न

ूल्याङ्कन गने । साववजमनक

सं स्थानिरुको सेवा प्रवािको अवस्था, ती सं स्थानिरुले मनवावि गिे को साववजमनक उत्तिदाहयत्वको
अवस्थाको बािे ा अध्ययन अनुसरिान तथा अनुग न

ूल्याङ्कन गने । सिकािी लगानी ा स्थाहपत

साववजमनक सं स्थान ि मनजी लगानी ा स्थापना भएका प्राइभेट मलम टे ि सम्पूणव सं स्थानिरुको
सञ्चालनको अवस्थाको बािे ा अनुग न

ूल्याङ्कन गने । सम मतको प्रमतवेदन ा औल्ं याइएका

स स्या ि सुझाविरुको अध्ययन अनुसरिान गिी सोको स ािानको लामग कायव गने ।
ाननीय सदस्यिरुको ना ावलीिः
•
•

ृ ा दे वी अग्रििी
ा.श्री अ त

ा.श्री दुगावकु ािी हवश्वक ाव

•

ा.श्री प्रकाश िसाइली (स्नेिी)

•

ा.श्री सरिता मगिी

•

ा.श्री सो

प्रसाद पाण्िे
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परिच्छे द–२
सम्पाददत कायविरु
2. सम मतबाट सम्पाददत

ख्ु य- ख्ु य कायविरुको सं न्त्ति हवविण M

सम मतको कायवक्षेिमभि ििेको उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव
सा ान्त्जक सुिक्षा

रिालय तथा श्र , िोजगाि तथा

रिालय एवं उपभोिाको हित सम्बरिी हवषय ा केन्त्ररत ििी सम मतले हवमभन्न

छलफलिरु गिे को छ । साववजमनक चासोका हवषयिरु साथै
कायविरु प्रभावकािी रुप ा सम्पादन गिी

ाफवत िुन ु पने

रिालय, हवभाग

रिालय हवभाग ि अरतगवतका मनकायिरुको का

कािवािीलाई जनताप्रमत उत्तिदायी तुल्याउन छलफल, अनुग न ि स्थलगत भ्र ण गिी आवश्यक
मनदे शन ददइएको छ । सम मतको न्त्जम् ेवािी मभि ििे को

रिालय, हवभाग÷कायावलयिरुका हवषयलाई

गिन रुप ा िे ने गिी हवमभन्न उपसम मतिरु गठन गिी मत उपसम मतिरु

ाफवत छलफल गने ि

स स्यािरुलाई सम्बोिन गने कायवहवमि सम मतले मलएको मथयो।सम मत/उप सम मतिरुबाट सम्पादन
भएका

ुँ ागत रुप ा दे िाय ब ोन्त्ज
ु य मनदे शन तथा कायविरु बूद
ख्

उल्लेि गरिएको छ ि

सम मतबाट भएका सम्पूणव कायव तथा मनदे शनिरुको हवस्तृत हवविण परिच्छे द ३

ा स ावेश

गरिएको छ ।
2.१ उद्योग, वान्त्णज्य तथा अपूमतव
•

रिालय

ृ नेपाल, सुिी नेपाल मन ावणको लामग उद्योग तथा बान्त्णज्य क्षेिको
स द्ध

ित्वपूणव भमु का

भएको िुदाुँ सो क्षेिसुँग सम्बन्त्रित हवषय ा अध्ययन तथा अनुसरिान गिी सम मतले
सम्बन्त्रित मनकायलाई मनदे शन तथा ध्यानाकषवण गिाउनेे कायव गिे को,
•

उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

तथा उपभोिा हित सम मतले आगा ेी ददन ा सम मतको कायव

क्षेि अरतगवत ििी औद्योमगक तथा वान्त्णज्य क्षेि ा ििे को हवकृमत, श्र , स्वदे न्त्श तथा वैदेन्त्शक
िोजगाि ा ििेको स स्या लगायत उपभोिा हित सम्बरि ासम्बन्त्रित मनकायिरुलाई
ध्यानाकषवण गिाउनुको साथै दशै, मतिाि जस्ता चािपवविरुको

ु ा बजाि ा िुनसक्ने
ि

अमनयम तता, कालो बजािी मनयरिणको लामग बजाि अनुग नलाई तीव्रता ददनेे कायव गनव
सम्बन्त्रित

रिालयसं ग छलफल गिी मनदे शन ददएको,
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ु भ तथा सुपथ
दै मनक उपभोग्य सा ानिरु सववसल

•

तीब्रता ददएको, पेट्रोमलय
पदाथवको स्वाचामलत

ूल्य ा उपलब्ि गिाउन बजाि अनुग न ा

पदाथवको आपूमतव ा सिजता ल्याउने कायव गिाएको पेट्रोमलय

ूल्य मनिाविण गनव सम्बन्त्रित मनकायलाई मनदे शन ददएको,

• न्त्चनी उद्योगीिरूबाट उिु उत्पादक हकसानिरूलाइव उिु हवक्री वापतको बाुँकी िक

स य ा भ ुिानी गनव नसक्नुको कािणका सम्बरि ा अनुसरिान गिी कािवािीको दायिा ा
ल्याइव

उिु

हकसानिरूलाइव

बक्यौता

िक

तत्काल

उपलब्ि

गिाउने

व्यवस्था

म लाउनसम्बन्त्रित मनकायलाइव मनदे शन ददने कायव गिे को ।
नेपाल सिकािको तफवबाट भाित, युनाइटे ि अिव इम िे ट्स ि

•

पद ा मनयूि िुन ु भएका

लेन्त्शयाका लामग िाजदूत

िाजदूतिरूसुँग वैदेन्त्शक व्यापाि घाटा क

िा हि

गने,

वैदेन्त्शक लगानी मभत्र्याउने, हवदे श ा कायवित नेपाली का दाििरूको स स्या स ािान गने
लगायतका हवषयिरू ा आवश्यकता अनुसाि छलफल गिी मनदे शन ददएको,
•

हवशेष आमथवक क्षेि ऐन, 2073 लाई सं शोिन गनव बनेको हविेयक, २075 लाई सम मत ा
सं शोिनकताव
पारित

•

ाननीय सदस्यिरु,

रिालयका प्रमतमनमि ि सिोकािवालासुँग छलफल गिी

गिे्ने कायव सम्पन्न गिे को,

सम मतले एल.हप. ग्यास इरिन आपूमतव, िवाइ इरिन रिफ्यूमलङ्ग, इरिन मि.पो. व्यवस्थापन,
पाइप

लाइन

हवस्ताि

लगायतका

हवषयिरू ा

दे न्त्िएका

स स्यािरू

उपायिरूका सम्बरि ा छलफल गनव उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

ि

स ािानका

रिालयका सन्त्चव ि

नेपाल आयल मनग का कायवकािी मनदे शकलाइव सम मत ा आ रिण गिी सिजता ल्याउन
मनदे शन ददएको,
•

सम मतले सेफगािवस, एरटी-िन्त्म्पङ्ग तथा काउरटिभेमलङ्ग सम्बरि ा व्यवस्था गनव बनेको
हविेयक

ामथ सं शोिन िाल्नुिन
ु े सं शोिनकताव

ाननीय सदस्यिरू ि सम्बन्त्रित मनकायका

प्रमतमनमििरूसुँग सैद्धान्त्रतक छलफल गिी पारित गिे को,
•

उपभोिा सं िक्षण सम्बरिी कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव वनेको हविेयक

ामथ

दफावाि छलफल गिी पारित गिे को ।
2.२ श्र , िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

रिालय

• वैदेन्त्शक िोजगाि प्रवद्धवन बोिवको गठन, उद्देश्य, का , कतवव्य तथा अमिकाि, वैदेन्त्शक
िोजगाि कल्याणकािी कोषको प्रयोग, वोिवबाट िालसम्

भएका कायविरु लगायत वोिवका

भावी िणनीमतको सम्बरि ाछलफल गिी सुिािका लामग आवश्यक मनदे शन ददएको,
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•

श्र

तथा िोजगाि हवषय सम्पूणव नेपालीिरुसुँग सम्बन्त्रित भएको िुदाुँ उि हवषयका

सम्बरि ा सम मत ा छलफल गिी सो हवषय ा आवश्यक अध्ययन तथा अनुसरिान गिी
सिज ि

यावददत बनाउन सम्बन्त्रित मनकायलाई मनदे शन ददएको,

• श्र ,िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

रिी, सन्त्चव, वैदेन्त्शक िोजगाि प्रवद्धवन वोिवका

कायवकािी मनदे शक तथा सम मतको सदस्यिरु बीच वैदेन्त्शक िोजगाि प्रवद्धवन बोिवको गठन,
उद्देश्य, का , कतवव्य तथा अमिकाि, वैदेन्त्शक िोजगाि कल्याणकािी कोषको प्रयोग, वोिवबाट
िालसम्

भएका कायविरु लगायत वोिवका भावी िणनीमतको सम्बरि ाछलफल भएको,

• िोजगािीको िक सम्बरि ा व्यवस्था गनव बनेको हविेयक”हवमभन्न म मत ा दफावाि
छलफल गिी तयाि गरिएको प्रमतवेदन प्रमतमनमि सभा ा पेश गिेी पारित गिे को ।
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2.३ उपभोिा हित सं िक्षण सम्बरिी हवषयिरुिः

•

चािपवव अगामि दे शका हवमभन्न भागिरु ा पयावि

ािा ा सुपथ

ूल्य पसलिरु िोली त्यस्ता

पसलिरु ा उपभोिालाई सुपथ, सस्तो ि गुणस्तिीय उपभोग्य सा ानिरु उपलब्ि िुने
व्यवस्था म लाउन सम्बन्त्रित मनकायलाई मनदे शन ददएको,
• उपभोिा सं िक्षण सम्बरिी कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव वनेको हविेयक
दफावाि छलफल गनवको लामग उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव
कानून,रयाय तथा सं सदीय
दताव गने

ाम ला

रिालयको

ामथ

रिी, सन्त्चव,

रिालयको सन्त्चव ि हवद्येयकको सम्बरि ासं शोिन

ाननीय सदस्य स ेतसुँग आवश्यकता अनुसाि छलफल गिी पारित गने कायव

सम्पन्न गिे को,
• उपभोिालाई गुणस्तििीन ि अिाद्य वस्तुिरुको उपभोगबाट बचाउनको लामग आयात िुने
उपभोग्य वस्तुिरु ि नेपालभि हवक्री हवतिण िुने उपभोग्य वस्तुिरुको गुणस्ति पिीक्षण
गिे ि

ाि हवक्री हवतिण गने प्रबरि म लाउन मनदे शन ददएको,

• न्त्चया बगान ा कायवित श्रम किरूको दे न्त्िएको स स्या सम्बरि ा छलफल गिी स ािान
गनव सम्बन्त्रित मनकायलाई मनदे शन ददएको ।
2.4 सम मतको कायवसम्पादन ा दे न्त्िएका स स्या तथा च ुनौतीिरुिः
सं सदको कायवलाई बढी भरदा बढी प्रभावकािी तथा जनताप्रमत उत्तिदायी बनाउने उद्देश्यले
सं सदले सम्पादन गने कायविरुलाई सिज मछटो छरितो ि गुणस्तिीय बनाउनको लामग सं सद
मभिैबाट

हवमभन्न

हकमस का

हवषयगत

सम मतिरु

गठन

कायवपामलकाबाट सम्पादन िुने बृित कायव सं सद स्वयंले

गने

व्यवस्था

ििे को

छ

।

ाि िेदाव व्यविारिक निुने, सबै

का को अध्ययन अनुसरिान छानमबन गनव स यको अपयाविता ििने, सिकािले दाहयत्वपूणव
ढं गबाट कायवसम्पादन गिे को छ/छै न, सं सदले पारित गिे को बजेटलाई सिकािी मनकायले
स न्त्ु चत ढं गले िचव गिे का छन/छै नन् भन्ने हवषयलाई गिन अध्ययन अनुसरिान गिी
सुिािका लामग आवश्यक सुझाव तथा मनदे शन ददने न्त्जम् ेवािी ििे का सं सदीय सम मतिरुको
कायवसम्पादन ा दे िाय अनुसािका स स्या तथा च ुनौतीिरु ििे का छन् :
• सं सदीय सम मतिरुले कुनै पमन हवषय ा उठे का स स्यािरु सुत

ढं गले व्यापक ि हवस्तृत

अध्ययन गिी िाय सुझाव तथा मनदे शन ददन नसक्नु,
• दमलय िाजनीमतभरदा पृथक ििेि सबै हवषय ा मनश्पक्ष तरिकाले छानबीन गने कायव गनव
नसक्नु,
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• हवमि मन ावण सम्बरिी का

ा बढी भरदा बढी हवशेषज्ञिरुको िाय मलई छलफल िुन

नसक्नु,
• कुनै पमन हवषय ा हवशेषज्ञिरुलाई प्रवेश गिाई जहटल हवषयका सम्बरि ा हवचाि हव शव
गिी िाय पिा शव मलने कायवको अपयाविता ििनु,
• सम मतले सम्पादन गने अमिकांश कायविरु प्राहवमिक ि हवशेषज्ञ प्रकृमतका िुने ि उल्लेन्त्ित
कायवसम्पादन गनवको लामग सम मतका

ाननीय सदस्यिरु ि सन्त्चवालयका क च
व ािीिरु

स ेत ा उल्लेन्त्ित हवषयको ज्ञान, सीप तथा क्ष ताको अभाव ििनु,
• सं सद मभि ििे का हवमभन्न सम मतिरु बीच आपसी स रवय िुन नसक्दा Cross Cutting
सवालिरु ा फिक फिक हकमस ले मनणवय िुन,ु
• सम मतको कायवसम्पादनको लामग आवश्यक आमथवक, भौमतक तथा प्राहवमिक स्रोत सािनको
अभाव ििनु,
• सम मतले गिे का कमतपय मनदे शन तथा मनणवयिरु कायावरवयन प्रमत कायवपामलको उदामसनता
ििनु,
• सम मतले आफ्नो कायवक्षेि मभिका हवषयसुँग सम्बन्त्रित हवकास मन ावण, साववजमनक
ित्वका हवषयिरुको स्थलगत अवलोकन गिी सुिािका लामग सुझाव तथा मनदे शन
सहितको प्रमतवेदन स य ै कायवपामलकालाई ददने कायवको अभाव ििनु ,

• सिकािले सम्पादन गिे का कायविरु ा सववसािािण जनताको िािणा बुझी िाय सुझाव ददने
ु ो रुप ा प्रभावकािी कायवसम्पादन गनव नसक्नु ।
सम्पकव सेतक

2.5 सुझाविरुिः
ामथ उल्लेन्त्ित स स्यािरुलाई स ािान गिी सम मतको कायवलाई प्रभावकािी रुप ा सम्पादन
गनवका लामग दे िायअनुसािका सुझाविरु प्रस्तुत गनव सहकरछिः
•

सम मतले आफ्ना कायवक्षेि मभि ििे का कायविरुका सम्बरि ा व्यापक हवस्तृत तथा
सुत

•

ढं गले छलफल गिी सुझाव तथा मनदे शन ददने परिपाटीको हवकास गनुप
व ने,

सम मतका सबै कायविरु ा दलीय िाजनीमतबाट

ामथ उठी सा ूहिक मनणवय गने

परिपाटीको हवकास गनुप
व ने,
•

सम मत ा पेश भएका हवमभन्न कानून लागायतका हवशेष प्रकृमतको कायव ा मनणवय ा
पुग्नु अन्त्घ उल्लेन्त्ित हवषयिरुसुँग सम्बन्त्रित हवशेषज्ञिरुसुँग पयावि

ािा ा छलफल

गिी मनष्कषव ा पुग्ने परिपाटीको हवकास गनुप
व ने,
•

सम मत ा ििे का

ाननीय सदस्यिरुले सदनको स ेत बैठक ा सिभागी िुनपु ने िुुँदा

सम मतको बैठक लगायतका सवालिरु ा पयावि स य उपलब्ि गिाउन नसक्ने िुुँदा
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सम मतको बैठकिरु मबिानको स य ा स ेत सञ्चालन गने परिपाटीको हवकास
गनुप
व ने,
•

सं सद सन्त्चवालयले सम मतको कायवलाई आवश्यक पने आमथवक, भौमतक, प्राहवमिक
तथा हवशेषज्ञ सेवा लगायतका स्रोत सािनिरु पयावि

•

ािा ा उपलब्ि गिाउनु पने,

सम मतबाट सम्पादन गरिने कायविरु ा प्रभावकािीता ल्याउनका लामग तथा हवमभन्न

सम मतिरुबाट िुने मनणवयिरु ा एकरुपता ल्याउनका लामग सबै सम मतले हवमभन्न
हवषय ा

सम्बरि िाख्ने सवालिरु ा मनणवय तथा मनदे शन गनुव पदाव सिोकािवाला

रिालय तथा सं सद मभिका सम मतििसुँग प्रभावकािी रुप ा स रवय तथा छलफल

गिी कायवसम्पादन गने परिपाटीको हवकास गने,

• सम मत ा ििेका
कायवक्षेिसुँग

ाननीय सदस्यिरु ि सन्त्चवालय क च
व ािी स ेतले सम मतको

सम्बन्त्रित हवषयिरुको गिन अध्ययन अनुसरिान गिी सम मतबाट

सम्पादन िुने कायवको हवश्वसमनयता, गुणस्तिीयता ि प्रभावकािीता अमभबृहद्ध गने
कायव ा मनिरति लामगििनु पने।
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परिच्छे द –३
सम मतका मनणवय एवं मनदे शनिरु
बैठक सं ख्या – १
म मत २०७५।४।२१
छलफल एवं मनणवय
१.

ु एका
नोनयन िुनभ

यस सम मतको पहिलो बैठक ा सम मत ा

ाननीय सदस्यिरु ि सं घीय

सं सद सन्त्चवालयका क च
व ािीिरुको परिचयको साथै सम मतको बैठक ा शुभका ना आदान
प्रदान भयो ।

ाननीय सदस्यज्यूिरुले उि बैठक ा प्रदान गनुभ
व एको शुभका ना

रतव्य

मनम्न हवषय ा केन्त्ररत भई आ–आफ्नो हवचाि व्यि गनुभ
व यो ।
उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

तथा उपभोिा हित सम मतलाई आगा ी ददन ा प्रभावकािी रुप ा

सं चालन गिी यसको उद्देश्य पूमतव ा सम मत सन्त्चवालयले सियोग तथा स रवय गनुप
व ने ।
•

ृ नेपाल, सुिी नेपाल मन ावणको लामग उद्योग तथा बान्त्णज्य क्षेिको
स द्ध

ित्वपूणव

भमु का भएको िुदाुँ सो क्षेिसुँग सम्बन्त्रित हवषय ा अध्ययन तथा अनुसरिान गिी
सम मतले सम्बन्त्रित मनकायलाई मनदे शन तथा ध्यानाकषवण गिाउनुपने ।
•

श्र

तथा िोजगाि हवषय पमन सम्पूणव नेपालीिरुसुँग सम्बन्त्रित भएको िुदाुँ उि

हवषयलाई पमन सम मतले छलफल ा ल्याई अध्ययन तथा अनुसरिान गनुप
व ने ।
२.

उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव
आ रिण गिी

रिालयको पदामिकािीलाई सम मतको आगा ी बैठक ा

रिालयको वतव ान अवस्थाको बािे ा हवस्तृत जानकािी मलने ।

बैठक सं ख्या – २
म मत M२०७५।४।२४
छलफल एवं मनणवय
आज म मत २०७५।४।२४ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
सम मतको बैठक ा सम मतको जेष्ठ सदस्य
उद्योग,वान्त्णज्य तथा आपूमतव

ाननीय श्री

तथा उपभोिा हित

ु रद रयौपानेको सभापमतत्व ा
क

रिी, सन्त्चविरु तथा सम मतको सदस्यिरु बीच

रिालयको

िालसम् को कायव प्रगमत, स स्या तथा स ािानका उपायिरु सम्वरिी छलफल भयो ।
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सम मतको आगा ी बैठक ा श्र ,िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा
आ रिण गिी

रिालयको

पदामिकािीलाई

रिालयको वतव ान अवस्थाको बािे ा हवस्तृत जानकािी मलने ।

बैठक सं ख्या – ३
म मत M २०७५।४।३०
छलफल एवं मनणवय
१.आज म मत २०७५।४।३० गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक ा सम मतको जेष्ठ सदस्य
सा ान्त्जक सुिक्षा

तथा उपभोिा हित सम मतको

ु रद रयौपानेको सभापमतत्व ा श्र ,िोजगाि तथा
क

ाननीय श्री

रिी, सन्त्चविरु तथा सम मतको सदस्यिरु बीच

रिालयको िालसम् को कायव

प्रगमत, स स्या तथा स ािानका उपायिरु सम्बरिी छलफल भयो ।
२.सम मतको आगा ी बैठक ा नेपाल अयाल मनग को कायव प्रगमत, ूल्य मनिाविण, भण्िािण व्यवस्था
लगायत नेपाल आयल मनग ले भोग्नु पिे को स स्या ि सो स स्या स ािानको लामग अपनाउनु पने
उपायिरुको सम्बरि ा छलफल गनवको लामग

रिालयको

रिी, सन्त्चव तथा नेपाल आयल

ु लाई स ेत आ रिण गिी हवस्तृत जानकािी मलने ।
मनग को प्र ि

बैठक सं ख्या – ४
म मत M २०७५।५।३
छलफल एवं मनणवय
१.आज म मत २०७५।५।३ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक ा सम मतको जेष्ठ सदस्य
आपूमतव

ाननीय श्री

तथा उपभोिा हित सम मतको

ु रद रयौपानेको सभापमतत्व ा उद्योग,वान्त्णज्य तथा
क

रिी, सन्त्चव, नेपाल आयल मनग को मनम त्त कायवकािी मनदे शक तथा सम मतको सदस्यिरु

बीच नेपाल आयल मनग

मलम टे िको कायव प्रगमत,

ूल्य मनिाविण, भण्िािण व्यवस्था, मनग को

स स्या ि स ािानका उपायिरु सम्बरिी छलफल भयो ।
२.सम मतको आगा ी बैठक ा वैदेन्त्शक िोजगाि प्रवद्धवन बोिवको िालसम् को कायव प्रगमत, स स्या ि
स ािानका उपायको सम्बरि ाछलफल गनवको लामग

रिालयको

रिी, सन्त्चव तथा वैदेन्त्शक

िोजगाि प्रवद्धवन बोिवका कायवकािी मनदे शक स ेत आ रिण गिी हवस्तृत जानकािी मलने ।
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बैठक सं ख्या – ५
म मत M२०७५।५।७
छलफल एवं मनणवय
१.

आज म मत २०७५।५।७ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक ा सम मतको जेष्ठ सदस्य
तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

ाननीय श्री

तथा उपभोिा हित सम मतको

ु रद रयौपानेको सभापमतत्व ा श्र ,िोजगाि
क

रिी, सन्त्चव, वैदेन्त्शक िोजगाि प्रवद्धवन बोिवका कायवकािी मनदे शक

तथा सम मतको सदस्यिरु बीच वैदेन्त्शक िोजगाि प्रवद्र्िन बोिवको गठन, उद्देश्य, का ,
कतवव्य तथा अमिकाि, वैदेन्त्शक िोजगाि कल्याणकािी कोषको प्रयोग, बोिवबाट िालसम्
भएका कायविरु लगायत बोिवका भावी िणनीमतको सम्बरि ाछलफल भयो ।
२. सम मतको आगा ी बैठक ा उपभोिा सं िक्षण सम्बरिी कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण
गनव वनेको हविेयक
रिालयको

ामथ दफावाि छलफल गनवको लामग उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिी, सन्त्चव, कानून,रयाय तथा सं सदीय

हवद्येयकको सम्बरि ा सं शोिन दताव गने

ाम ला

रिालयको सन्त्चव ि

ाननीय सदस्य स ेत आ रिण गने ।

बैठक सं ख्या – ६
म मत M२०७५।५।१२
छलफल एवं मनणवय
१.

आज म मत २०७५।५।१२ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
सम मतको बैठक ा सम मतको जेष्ठ सदस्य
उिोग,वान्त्णज्य तथा आपूमतव

ाननीय श्री

तथा उपभोिा हित

ु रद रयौपानेको सभापमतत्व ा
क

रिालयका सन्त्चव, कानून, रयाय तथा सं सदीय

ाम ला

रिालयको सिसन्त्चव तथा सम मतको सदस्यिरु बीच उपभोिा सं िक्षण सं िक्षण सम्बरिी
कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव बनेको हविेयक सम्बरि ाछलफल भयो ।
छलफलको क्र

ा उिोग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिालयको सन्त्चवले हविेयक प्रश्तुत

गनावको कािण तथा औन्त्चत्यबािे पुहष्ट गनुभ
व यो । कानुन, रयाय तथा सं सदीय

ाम ला

रिालयको सिसन्त्चवले हविेयकको आवश्यकता बािे स्पष्ट गनुभ
व यो ।
२.

सम मतको आगा ी बैठक ा उपभोिा सं िक्षण सम्बरिी कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण
गनव वनेको हविेयक

ामथ छलफल गनवको लामग उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिी, सन्त्चव, कानून, रयाय तथा सं सदीय
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ाम ला

रिालयको

रिालयको

रिी, सन्त्चवलाईआ रिण

गने । उपभोिा िक सम्बरि ावकालत गने सिोकािवाला मनकायलाई स ेत वोलाई
कतबपभजयम भच को िाय मलने ।

बैठक सं ख्या – ७
म मत M २०७५।५।२१
छलफल एवं मनणवय
१.

आज म मत २०७५।५।२१ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
सम मतको बैठक ा सम मतको जेष्ठ सदस्य
उपभोिा हित सम्वरिी क्षेि ा का

ाननीय श्री

तथा उपभोिा हित

ु रद रयौपानेको सभापमतत्व ा
क

गने उपभोिावादी सं घ सं स्था ि उिोग तथा

व्यवसायी सं गठनबाट उपभोिा सं िक्षण सम्बरिी कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव
ु ने सुिािको सम्बरि ाहवस्तृत रुप ा
वनेको हविेयक ा भएका क ीक जोिी तथा िुनप
सुझाव तथा िाय
२.

lng] sfd eof] .

सम मतको आगा ी बैठक ा उपभोिा सं िक्षण सम्बरिी कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव
वनेको हविेयक

ामथ छलफल गनवको लामग उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिी, सन्त्चव, कानून,रयाय तथा सं सदीय

ाम ला

रिालयको

रिालयको

रिी, सन्त्चवलाई आ रिण

गने । हविेयक ा सं शोिन पेश गने सं शोिनकतावलाई स ेत सम मत बैठक ा आ रिण
गिी िाय पिा शव मलने ।

बैठक सं ख्या – ८
म मत M २०७५।५।२२
छलफल एवं मनणवय
क)

आज म मत २०७५।५।२२ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

सम मतको बैठक ा सम मतको जेष्ठ सदस्य
वान्त्णज्य तथा आपूमतव

ाननीय श्री

तथा उपभोिा हित

ु रद रयौपानेको सभापमतत्व ा उद्योग,
क

रिालयको सन्त्चव तथा सम मतको सदस्यिरु बीच उपभोिा सं िक्षण सम्बरिी

कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव वनेको हविेयक

ामथ पिे को सं शोिनको सम्बरि ाछलफल

भयो ।
ि) सम मतको आगा ी बैठक ा पुन उपभोिा सं िक्षण सम्बरिी कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण
गनव वनेको हविेयक

ामथ छलफल गनवको लामग उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

सन्त्चव, कानून, रयाय तथा सं सदीय

ाम ला

रिालयको
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रिालयको

रिी, सन्त्चवलाई आ रिण गने ।

रिी,

बैठक सं ख्या –१०
म मत M २०७५।५।२४
छलफल एवं मनणवय
१) आज म मत २०७५।५।२४ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक ा सम मतको जेष्ठ सदस्य
आपूमतव

रिालयको

ाननीय श्री

तथा उपभोिा हित सम मतको

ु रद रयौपानेको सभापमतत्व ा उद्योग, वान्त्णज्य तथा
क

रिी, सन्त्चव, कानून, रयाय तथा सं सदीय

ाम ला

रिालयका सिसन्त्चव तथा

सम मतको सदस्यिरु बीच उपभोिा सं िक्षण सम्बरिी कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव वनेको
हविेयक

ामथ छलफल भयो । उि छलफल ा उठे का कुिािरुको आिाि ा उद्योग, वान्त्णज्य तथा

आपूमतव

रिालय,

कानून

रिालय

ि

सम मत

सन्त्चवालयले

स्यौदा

तयाि

गिी

म मत

२०७५।५।२५ गतेको सम मत बैठक ा पेश गने ।
२)म मत २०७५।५।२५ गते मबिान ११ बजे िोजगािीको िक सम्बरि ा व्यवस्था गनव बनेको
हविेयकको सैद्धान्त्रतक ि दफावाि छलफल गनव श्र , िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

रिालयको

रिी तथा सन्त्चवलाई सम मत ा आ रिण गिी उि हविेयकको सम्बरि ाछलफल गने ।

बैठक सं ख्या – ११
म मत M २०७५।५।२५
छलफल एवं मनणवय
१) आज म मत २०७५।५।२५ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक ा सम मतको जेष्ठ सदस्य

ाननीय श्री

िासं घको प्रमतमनमििरु ि सम मतको

तथा उपभोिा हित सम मतको

ु रद रयौपानेको सभापमतत्व ा नेपाल उिोग वान्त्णज्य
क

ाननीय सदस्यज्यूिरु बीच उपभोिा सं िक्षण सम्बरिी

कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव बनेको हविेयकको सम्बरि ा छलफल भई नेपाल उिोग
वान्त्णज्य
२)

िासुँघबाट उि हविेयकको सम्बरि ासुझाव प्राि भयो ।
म मत २०७५।५।२६ गते िोजगािीको िक सम्बरि ाव्यवस्था गनव वनेको हविेयकको

सैद्धान्त्रतक ि दफावाि छलफल गनव श्र , िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

रिालयको

रिी तथा

सन्त्चवलाई सम मत ा आ रिण गिी उि हविेयकको सम्बरि ा छलफल गने ।
बैठक सं ख्या – १३
म मत M२०७५।५।२६
छलफल एवं मनणवय
१)

आज म मत २०७५।५।२५ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

सम मतको बैठक ा सम मतको जेष्ठ सदस्य

ाननीय श्री
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तथा उपभोिा हित

ु रद रयौपानेको सभापमतत्व ा श्र ,
क

िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

रिी, सन्त्चव तथा सम मतका

ाननीय सदस्यिरुबीच “िोजगािीको

िक सम्बरि ा व्यवस्था गनव बनेको हविेयक” को सम्बरि ा हवमभन्न म मत ा दफावाि छलफल
गिी तयाि गरिएको दे िाय ब ोन्त्ज को प्रमतवेदन प्रमतमनमि सभा ा पेश गने मनणवय भयो । उि
प्रमतवेदन यिी मनणवय प्रमत साथ सं लग्न छ ।
बैठक सं ख्या – १४
म मत M २०७५।५।२७
छलफल एवं मनणवय
१ आज म मत २०७५।५।२७ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक ा सम मतको जेष्ठ सदस्य
आपूमतव
सं शोिन

ाननीय श्री

रिी, सन्त्चव तथा सम मतको

तथा उपभोिा हित सम मतको

ु रद रयौपानेको सभापमतत्व ा उद्योग, वान्त्णज्य तथा
क

ाननीय सदस्यिरुबीच “उपभोिा सं िक्षण सम्वरिी कानूनलाई

एकीकण गनव बनेको हविेयक” को सम्बरि ाहवमभन्न म मत ा दफावाि छलफल गिी

तयाि गरिएको दे िाय ब ोन्त्ज को प्रमतवेदन प्रमतमनमि सभा ा पेश गने मनणवय भयो । उि प्रमतवेदन
यसै मनणवय प्रमत सं लग्न छ ।
बैठक सं ख्या – १५
म मत M २०७५।६।५
छलफल एवं मनणवय
१.आज म मत २०७५।६।५ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक जेष्ठ सदस्य

ा. श्री

तथा उपभोिा हित सम मतको

ु ु रद रयौपानेको सभापमतत्व ा बसी, उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
क

तथा

उपभोिा हित सम मतका सदस्य श्री मब ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको प्रमतमनमि सभा मनय ावली,
२०७५ को मनय

१७३ ब ोन्त्ज

सभापमत पद ा मनवावन्त्चत गरियोस भनी एक ाि प्रस्तावको

सूचना प्रात भएकोले उिाुँलाई यस सम मतको सभापमतको रुप ा मनहवविोि मनवावन्त्चत घोषणा गरियो ।

बैठक सं ख्या – १६
म मत M २०७५।६।७
छलफल एवं मनणवय
१) आज म मत २०७५।६।७ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक ा सम मतको नवमनवावन्त्चत सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री मब ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूलाई सम मतका
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ाननीय

सदस्यिरुबाट

स्वागत, तथा

सफल

कायवकालको

शुभका ना

व्यि

गनुक
व ो

साथै

सभापमतज्यूलाई परिचय ददने कायव स ेत भयो ।
२) उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

तथा उपभोिा हित सम मतले आगा ी ददन ा सम मतको कायव क्षेि

अरतगवत ििी औद्योमगक तथा वान्त्णज्य क्षेि ा ििे को हवकृमत, श्र , स्वदे न्त्श तथा वैदेन्त्शक िोजगाि ा
ििेको स स्या लगायत उपभोिा हित सम्बरि ा सम्बन्त्रित मनकायिरुको ध्यानाकषवण गिाउनुपने,
अहिले नेपालीिरुको

िान चाि दशै मतिािको

ु ा बजाि ा भैििे को अमनयम तता, कालो बजािी
ि

मनयरिणको लामग बजाि अनुग नलाई तीव्रता ददनुपने भनी

ाननीय सदस्यज्यूिरुबाट हवचाि व्यि

गनुभ
व यो ।
३) अहिले बजाि ा भैििे को दै मनक उपभोग्य वस्तुको आपूमतव सम्बरिी जानकािी मलनको लामग
उद्योग, बान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिालयको

रिी, सन्त्चव तथा नेपाल आयल मनग को पदामिकािीलाई

सम मतको म मत २०७५।६।१० गतेको बैठक ा आ रिण गने ।

बैठक सं ख्या – १७
म मत M २०७५।६।१०
छलफल एवं मनणवय
१) आज म मत २०७५।६।१० गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री मब ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको सभापमतत्व ा बसेको बैठक ा उद्योग, वान्त्णज्य

तथा आपूमतव

रिालयका

रिी, सन्त्चव, नेपाल आयल मनग का पदामिकािी ि सम मतका

सदस्यिरु बीच दै मनक उपभोग्य वस्तु आपूमतव गने सम्बरि ा

ाननीय

सिकािले गिे को प्रयास तथा

प्रगमतको सम्बरि ा छलफल भयो ।
२) बैठक ा सम मतको

ाननीय सदस्यिरुले दशै मतिािको

ल्ु यवृहद्ध तथा अभाव, पेट्रोमलय
गनुभ
व एको ा

ु ा अत्यावश्यक वस्तु ा भएको
ि

पदाथव ा बढी कि लगाएको लगायत हवषय ा न्त्जज्ञासा व्यि

रिालयको पदामिकािीबाट सो सम्बरि ा मनकट भहवष्य ा सुपथ

सं चालन गरिने ि उि सिुलीयत

ल्ु यका पसलिरु

ल्ु यका पसलिरु ा हवमभन्न दै मनक उपभोग्य सा ानिरु केिी

प्रमतशत छु ट ा उपलब्ि गिाउन व्यापािी तथा उद्योगीिरु तयाि भएको, बजाि अनुग न ा तीव्रता
ददएको, पेट्रोमलय

पदाथवको आपूमतव ा सिजता आएको, पेट्रोमलय

Automated pricing system लागू गरिएको ि पेट्रोमलय
प्रभावकािी दे न्त्िएको भन्ने जवाफ प्राि भयो ।
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पदाथवको

ूल्य मनिाविण ा

पदाथवको ढु वानी ा Locking system

बैठक सं ख्या – १८
म मत M २०७५।६।२५
छलफल एवं मनणवय M
१.

िान चािपवव दशैं ि मतिाि अगामि अस्वभाहवक रुप ा िाद्यान्न, ड्राइफुि, फलफूल,
जस्ता उपभोग्य वस्तुिरु ा अत्यामिक ि अस्वभाहवक रुप ा

ाछा ासु

ूल्य वृहद्ध भैििे को सरदभव ा

सम मतको गन्त्म्भि ध्यानाकषवण भएको छ ।
२.

दशैं ि मतिाि अगामि उपभोग्य वस्तुिरुको दे शको सबै भाग ा उपलब्ि गिाउने व्यवस्था
गनव, उपभोग्य वस्तुिरुको आवश्यकता अनुसाि भण्िािणको व्यवस्था गनव, उपभोग्य वस्तुिरु ा
म सावट अरत्य गनव, बजाि ा कालोबजािी ि कृमि

अभाव मसजवना गिी

ूल्य बृहद्ध गनेलाई

बजाि अनुग न गिी तत्काल कानूनी कािवािी गनव मनदे शन ददने ।
३.

िान चािपवव दशैं ि मतिाि अगामि उपभोग्य वस्तुिरु ा िुने म सावट, कृमि

अभाव,

ूल्यवृहद्ध जस्ता अमनयम त गमतहवमि िोक्न उपभोग्य

कालोबजािी, गैिकानूनी भण्िािण,

वस्तुिरुको बजाि अनुग न किाुँ किाुँ भयो क–कसलाई केकसिी कािवािी भयो . आगा ी
बजाि अनुग नको कायवक्र
पठाउन मनदे शन ददने ।
४.

बिादशैं ा

ि कायवयोजना के ििे को छ त्यसको सम्पूणव हवविण सम मतलाई

ासुको लामग प्रयोग िुने िसी, भेिा, च्यांग्रा, िाुँस, कुिुिा आददको के–कस्तो

आपूमतव व्यवस्था म लाइएको छ ढु वानीको क्र

ा

िे का त्यस्ता पशुपंन्त्क्षिरु लापिवािी

रुप ा हवक्रीहवतिण गने कायवलाई तत्काल मनयरिण गनव तथा पशु बिशालाको प्रभावकािी
अनुग न गिी त्यसको प्रमतवेदन सम मत ा पठाउन मनदे शन ददने ।
५.

िान चािपवव अगामि दे शका हवमभन्न भागिरु ा पयावि

ािा ा सुपथ

ूल्य पसलिरु िोली

त्यस्ता पसलिरु ा उपभोिालाई सुपथ, सस्तो ि गुणस्तिीय उपभोग्य सा ानिरु उपलब्ि िुने
व्यवस्था म लाउने ।
६.

हवशेष गिे ि दशैं ि मतिाि अगामि पेट्रोमलय
ु भ गिाउने ि
व्यवस्था सववसल

ूल्य बृहद्ध ि

पदाथव ि िाना पकाउने ग्यासको आपूमतव

ूल्य स ायोजनलाई दशैं ि मतिाि

अगामि

यथासम्भव नबढाउने व्यवस्था गने ।
७.

भाितबाट आयात िुने चा ल क

गुणस्ति ि गुणस्तििीन आएको जनगुनासो सम मत ा प्राि

भएकोले त्यस्ता चा लिरु कुन कम्पनीले केकमत परि ाण ा आयात गरिएको िो त्यसको
सम्पूणव हवविण १० ददनमभि सम मत ा उपलब्ि गिाउन मनदे शन ददने ।

८.

न्त्चनीको आयात ा परि ाणात् क बरदे ज लगाउनु पहिले फ ,व कम्पनीिरुले आयात गिे को
न्त्चनीको सम्पूणव हवविण सम मत ा पेश गनुक
व ो साथै न्त्चनी भण्िािणको गोदा िरु ा तत्काल
अनुग न गनव ि गैिकानूनी रुप ा सञ्चालन ा ििे का गोदा
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न्त्शलबरदी गिी तत्काल कानूनी

कािवािी गनव मनदे शन ददने साथै उपभोिाको हित ा िुनेगिी न्त्चनीको

ूल्य मनिाविण गनव

स ेत मनदे शन ददने ।
९.

उिु हकसानिरुले पाउनु पने िक िरु ध्ये के कमत िक

हकसानिरुले भ ुिानी पाएका छन्

सम मत ा पठाउन ि हकसानिरुले पाउनु पने उिुको िक

तत्काल उपलब्ि गिाउन मनदे शन

ु ानी गनव बाुँकी ििे को छ त्यसको सम्पूणव हवविण
भि

उिु हकसानिरुलाई कमत िक
ददने ।

१०. दै मनक उपभोग्य सा ानिरु केिी प्रमतशत छु ट ा उपलब्ि गिाउन व्यापािी तथा उद्योगीिरु
तयाि भएको, बजाि अनुग न ा तीब्रता ददएको, पेट्रोमलय
आएको, पेट्रोमलय
पेट्रोमलय

पदाथवको

पदाथवको आपूमतव ा सिजता

ूल्य मनिाविण ा Automated pricing system लागू गरिएको ि

पदाथवको ढु वानी ा Locking system प्रभावकािी दे न्त्िएको भन्ने जवाफ प्राि

भयो ।
११. सञ्चालनका लामग स्वीकृती मलई िोहकएका ि लगानी जोन्त्ि

ा पिे का ट्याङ्कि सञ्चालकको

स स्या यथाशीघ्र स ािान गिी सम मतलाई जानकािी पठाउन मनदे शन ददने ।
12. उपभोग्य वस्तुिरुको

ूल्य मनिाविण गने आिुमनक सं यरि मन ावण गनव, उपभोिालाई अमनवायव

रुप ा हवल ददनु पने व्यवस्था गनव ि हवमलङ्ग मसष्ट

इलेक्ट्रोमनक हवमिबाट गनव मनदे शन

ददने ।
13. उपभोिालाई

गुणस्तििीन ि अिाद्य वस्तुिरुको उपभोगबाट बचाउनको लामग आयात िुने

उपभोग्य वस्तुिरु ि नेपालभि मबक्री हवतिण िुने उपभोग्य वस्तुिरुको गुणस्ति पिीक्षण गिे ि
ाि मबक्री हवतिण गने प्रबरि म लाउन मनदे शन ददने ।

ूल्यसूची उपभोिाले स्पष्ट दे न्त्िने/बुन्त्झने गिी अमनवायव

14. हवक्रेताले उपभोग्य वस्तुिरुको

रुप ा िाख्ने व्यवस्था गनव ि यथासम्भव वस्तुिरुको
व्यवस्था म लाउन मनदे शन ददने ।

ूल्य प्याकेट ा नै िाख्ने (लेबमलङ्ग गने)

बैठक सं ख्या – १९
म मत M २०७५।७।२६
छलफल एवं मनणवय
१) आज म मत २०७५।७।२६ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

तथा उपभोिा हित सम मतको

बैठक यस सम मतका सभापमत

ाननीय श्री मब ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको सभापमतत्व ा बसी

आगा ी म मत २०७५।७।३०

ा बस्ने बैठकको लामग उपसम मतिरु गठन गने ि सो को

कायवहवमि, कायवप्रकृमत के कस्तो िुने ि सदस्य चयन कसिी गने भन्ने हवषय ा छलफल भयो ।
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२.हविगंज

िानगिपामलका न्त्स्थत िड्डी काििानाले पािे को वाताविणीय प्रभाव ि जगदम्वा न्त्स्टल्स

प्रा.मल. को कवािी वस्तु मनकासी िोक्ने सम्बरि ा यस सम मत ा प्राि भएको मनवेदन उपि आगा ी
बैठक ा छलफल गने मनणवय भयो ।
बैठक सं ख्या – २०
म मत M २०७५।७।३०
छलफल तथा मनणवय
१.जगदम्बा न्त्स्टल प्रा.मल बािा, मस िाले कवामिजरय वस्तु मनकासी िोकी पाउुँ भनी यस सम मत ा
मनवेदन दताव भएको ि पसाव न्त्जल्लाको हविगञ्ज
उदयपुि ा सं चामलत बौन म ल्स प्रा.मल.

िानगिपामलका विा नं १८ ि २७ टोल सौििा ि

ध्य ाञ्चल बौन इरटरिज प्रा.मल. ि हििो म ट सप्लायिबाट

वाताविण प्रदुहषत भएकोले उि काििानािरु बरद गरि पाउुँ भनी यस सम मत ा मनवेदन दताव
भएको ा उि मनवेदनिरुको सम्बरि ा उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिालयको सन्त्चवसुँग यस

सम मतको सदस्यिरुले छलफल गनुभ
व यो । उि मनवेदन सम्बरि ा अध्ययन तथा अनुसरिान गनव
दे िायका सदस्यिरु सन्त्म् मलत उपसम मत गठन गने, उपसम मतले अफैले सं योजन तथा कायवहवमि तय
गने ि एक

हिना मभि यस सम मत ा अध्ययन प्रमतवेदन पेश गने मनणवय गरियो ।

ृ ा दे वी अग्रििी
१. ा.श्री अ त
२.

ा. श्री कृष्णकु ाि क्षेष्ठ

३.

ा. श्री प्रकाश िसाइली (स्नेिी)

४.

ा.श्री लाल प्रसाद सावाुँ मलम्बु

५. उद्योग,वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिालयको प्रमतमनमि (१जना)

२.नेपाल आयल मनग बाट २० केल क्ष ताको ३४ ट्याङकि बिौनीदे न्त्ि काठ ाण्िौ थानकोट
मिपोसम्

पेट्रोमलय

थान ट्याङकि

पदाथव ढु वानी गनव ट्याङकि बनाउन मनणवय भएको ा उि मनणवय अनुसाि ३४
सम्पन्न गिी सबै प्रहक्रया पूिा गिी सकेको ा अहिलेसम्

नआएकोले ट्याङकि व्यवसायीिरुको लगानी जोन्त्ि

ट्याङकि सञ्चालन ा

ा पिे को भनी यस सम मत ा पटक पटक

मनवेदन दताव भएको ा यस सम मतको म मत २०७५।०६।२५ गतेको बैठकको मनणवयनुसाि
सञ्चालनको लामग स्वीकृमत मलई िोहकएका ि लगानी जोन्त्ि ा पिे का ट्याङकि सञ्चालनको स स्या
यथाशीघ्र स ािान गिी सम मतलाई जानकािी पठाउने भनी सम्बन्त्रित
ददएको ा

रिालयबाट

सरतोषजनक

जवाफ

प्रि

नभएकोले

पुन

रिालयलाई मनदे शन
यस

२०७५।०७।३० को बैठक ा यस सम मतको सदस्यिरुले नेपाल आयल मनग
पदामिकािीसुँग छलफल भयो ।
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सम मतको
तथा

म मत

रिालयको

३.ट्याङकि व्यवासायीिरुले मन ावण सम्पन्न भएको ट्याङकि ढु वानी गने आदे श गिी पाउुँ भनी यस
सम मत ा ददएको मनवेदनको सम्बरि ा ट्याङकि सञ्चालनको लामग अनु मत प्राि ट्याङकि
व्यवसायीिरुको ट्याङकि १५ ददन मभि सञ्चालन गनव ददई सोको जानकािी यस सम मत ा उपलब्ि
गिाउने भनी सम्बन्त्रित मनकायलाई मनदे शन ददने मनणवय गरियो ।

बैठक सं ख्या – २१
म मत M२०७५।८।१९
छलफल एवं मनणवय
आज म मत २०७५।८।१९ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

तथा उपभोिा हित सम मतका

ाननीय सभापमत श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवको सभापमतत्व ा बसेको बैठक ा दे िाय ब ोन्त्ज का
मनणवयिरु गरियो ।
१.
प्रथ

प्रमतमनमि सभा मनय ावली, २०७५ को मनय
वाहषवक प्रमतवेदन तयाि गने अवमिसम्

१८२

ा भएको व्यवस्था अनुसाि सम मतको

सम मतको कायवक्षेि मभिको हवषयिरुको अध्ययन गिी

प्रमतवेदन पेश गनव सम मतका सदस्यिरु ध्येबाट उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव उपसम मत, श्र

तथा

िोजगाि उपसम मत, उपभोिा हित उपसम मत ि साववजमनक सं स्थान उपसम मतिरु गठन गने मनणवय
भयो ।
२.कवािीजरय वस्तुको मनकासी ि पसाव न्त्जल्लाको हविगरज

िानगिपामलका ा न्त्स्थत िड्डी

म लिरुले वाताविण ा क्षमत पुर्याएको सम्बरि ा यस सम मत ा पिे को मनवेदन उपि अध्ययन गनव
उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव सम मतको म मत २०७५।७।३० गते बसेको बैठकले एक उपसम मत
गठन गने मनणवय भएको ा उि उपसम मतलाई ददइएको न्त्जम् ेवािी आजको म मत ा प्रस्ताहवत
उपसम मतिरु ध्ये कायवक्षि
े म ल्ने सम्बन्त्रित उपसम मतले िेने गिी मनणवय गरियो ।
३.न्त्चनी उद्योग ि कहफ न्त्चया उद्योगसुँग सम्बन्त्रित स स्या तथा सम्भावना बािे ा अथव रिालय,
उद्योग,वान्त्णज्य तथा आपूमतव
रिालयको

ाननीय

रिालय, कृहष हवकास

रिालय ि श्र ,िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

रिी ि सन्त्चविरुलाई म मत २०७५।९।४ गते ११ बजे बस्ने सम मतको

बैठक ा आ रिण गिी छलफल गने । सो बैठक ा उिु हकसानका प्रमतमनमि, कहफ ि न्त्चया
उद्योगका प्रमतमनमििरु,

जदुि प्रमतमनमििरु ि उपभोिा हित ा कायव गने सं घ सं स्थालाई स ेत

आ रिण गने ।
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बैठक सं ख्या – २२
म मत M२०७५।९।४
छलफल एवं मनणवय
म मत २०७५।९।४ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
सम मतका

सभापमत

ाननीय

श्री

हव लप्रसाद

तथा उपभोिा हित सम मतको बैठक

श्रीवास्तवज्यूको

बैठक ा ाननीय अथव, श्र , िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा ि

अध्यक्षता ा

बस्यो ।

उि

ाननीय उद्योग वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिीिरुको स ेत उपन्त्स्थमत ििेको मथयो । सो बैठकले तपमसल व ोन्त्ज का मनणवयिरु गर्यो।
१.स्वदे शी लगानी, कच्चा पदाथव, स्वदे शी श्र

प्रयोग गिी उत्पादन िुने न्त्चनी, न्त्चया तथा कफी

उद्योगलाई सं िक्षण तथा सम्वद्धवन गनव न्त्चनी, न्त्चया तथा कफीको उत्पादन ा वृहद्ध गिी

ु क
ु लाई
ल

आत् मनभवि बनाउन तथा आयातलाई मनरुत्साहित गनव आवश्यक नीमत तजुव ा गिी ती उद्योगिरुलाई
आवश्यक सियोग तथा सिुमलयत उपलब्ि गिाउन सम्बन्त्रित

रिालयलाई मनदे शन ददने ।

३.न्त्चनी, न्त्चया तथा कफीको भण्िािण व्यवस्थाको लामग बफि स्टक स्थापना गनव सम्बन्त्रित
रिालयलाई मनदे शन ददने ।
ूल्य वापतको िक

४.उिुहकसानले हवगत ा न्त्चनी उद्योगलाई बेचेको उिुको
लामग आवश्यक व्यवस्था म लाउन सम्बन्त्रित
५.उिुको

रिालयलाई मनदे शन ददने ।

ूल्य वैज्ञामनक तथा यथाथवताको आिाि ा काय

लागत तथा उन्त्चत

ु ाफाको आिाि ा न्त्चनीको उपभोिा
न

६.नेपाल िाज्यभि उिुको

ु ानीका
पूणव भि

गिी न्त्चनी उत्पादकिरुको उत्पादन
ूल्य काय

गने ।

ूल्य मनिाविण ा एकरुपता ल्याउने ।

बैठक सं ख्या – २३
म मत M २०७५।९।५
छलफल एवं मनणवय
म मत २०७५।९।५ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

तथा उपभोिा हित सम मतको सभापमत

ाननीय श्री हव लप्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बसेको बैठक ा तपमसल व ोन्त्ज का
मनणवयिरु भए ।
१. उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

तथा उपभोिा हित सम मतको बािे ा अथव

रिालय

ु मत परियोजनाबाट प्रकान्त्शत िाते पुन्त्स्तकाका सम्बरि ा
अरतगवत सञ्चामलत स न्न
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सम मतका

ाननीय सदस्यिरुलाई प्रस्तुमत ि अरतिहक्रया कायवक्र

गनव परियोजनाबाट

अनुिोि भएको ा सो कायवक्र को म मत ि अरय व्यवस्थापनका सम्बरि ा सम मतका
सभापमतलाई न्त्जम् ा ददने ।
२. नेपाल सिकािले िालसम्

श्र

सं झौता गिे का दे शिरु तथा गने प्रहक्रया ा ििे का
रिालयसुँग

दे शिरुको हवविण सम्बन्त्रित

ाग गने ।

३. हवमभन्न प्रहक्रयाबाट घिे ल ु का दािका रुप ा िामि

ु क
ु ा प्रवेश गिी घिे ल ु
ल

का दािका रुप ा कायवित नेपाली का दाििरु हवदा ा स्वदे श आई पुनिः गरतव्य
दे शको

सोिी

िोजगाि

दाताको ा

जान

रि–इन्त्रट्रको

पारिश्रम कको सुमनन्त्ितता तथा सम् ानजनक का
स्वीकृमतका लामग अनु मत
गिाउन सम्बन्त्रित

लामग

व्यन्त्िगत

सुिक्षा,

िुने गिे को कािण दशावइ पुनिः श्र

ागेका व्यन्त्ििरुको सो सम्बरिी सम्पूणव हवविण उपलब्ि

रिालयलाई मनदे शन ददने ।

४. म मत २०७५।०९।०३ को श्र , िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

रिालयबाट यस

सम मत ा प्राि पि ा उल्लेन्त्ित “तत्कालीन व्यवस्थाहपका–सं सदको अरतिावहिय
सम्बरि तथा श्र

सम मतको म मत २०७३।१२।२० को मनणवयद्वािा िामि

नेपाली घिे ल ु का दाि पठाउने कायव पूणत
व िः बरद गनव नेपाल सिकाि,
कायावलयलाई ददइएको मनदे शन अनुसाि श्र
२०७३।१२।२० भरदा अगामि श्र

ु क
ु ा
ल

न्त्रिपरिषद्को

स्वीकृमत ददन बरद गरिएको ा म मत

स्वीकृमत प्राि गिी सम्बन्त्रित दे श ा घिे ल ु

का दािको रुप ा कायव गिी हवदा ा नेपाल फकेका ि सोिी िोजगाि दाताको ा
जानको लामग पुनिः श्र
मनवदेशन िुन

स्वीकृमत मलन चािने व्यन्त्ििरुका सम्बरि ा सम मतबाट पुनिः

ाग भई आएको सम्बरि ा यस सम मत अरतगवत गदठत श्र

िोजगाि उपसम मतले सो सम्बरि ा अध्ययन गिी म मत २०७५।०९।०९

तथा
ा बस्ने

सम मतको बैठक ा प्रमतवेदन पेश गने गिी न्त्जम् ेवािी ददने ।
६. म मत २०७५।०९।०९ गते मबिान ११.०० बजे बस्ने सम मतको बैठक ा श्र ,
िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

रिी तथा सन्त्चवलाई आ रिण गने ।
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बैठक सं ख्या – २४
म मत M २०७५।९।९
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७५।९।९ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
सम मतका सभापमत
ाननी श्र

तथा उपभोिा हित सम मतको बैठक

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्वतज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो । उि बैठक ा

िोजगाि तथा साम न्त्जक सुिक्षा

रिीको स ेत उपन्त्स्थमत ििेको मथयो।सो बैठक ा

तपमसल वम ज को हवषयिरु ा छलफल एवं मनणवय भयो।
1.

.म मत २०७५।९।५ को श्र

िोजगाि तथा साम जक सुिक्षा

रिालयबाट यस

सम मत ा प्राि पि ा उल्लेन्त्ित तत्कालीन व्यवस्थाहपका ससदको अरतिावहिय सम्बरि
तथा श्र

ु क
ु ा नेपाली
ल

सम मतको म मत २०७३।१२।२० को मनणवयद्धािा िािी

घिे ल ु का दाि पठाउने कायव पुणत
व बरद गनव नेपाल सिकाि,
मनदे शन अनुसाि श्र
अगामि श्र

न्त्रिपरिषदलाई ददइएको

स्वीकृमत ददन बरद गरिएको ा म मत २०७३।१२।३० भरदा

स्वीकृमत प्राि गिी सम्बन्त्रित दे श ा घिे ल ु का दािको रुप ा कायव गिी

हवदा ा स्वदे श फकेका नेपाली घिे ल ु का दाििरु पुन सेिी िोजगािदाताको ा जानको
लामग पुनिःश्र
िुन

स्वीकृमत मलन चािने का दाििरुका सम्बरि ा सम मतबाट पुनिःमनदे शन

ाग भइ आएको सम्बरि ा हवस्तृत छलफल िुदा दे िायका हवषयिरु ा श्र

िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

रिालयको मलन्त्ित िािणा

क) हवमभन्न प्रहक्रयाबाट घिे ल ु का दािका रुप ा िािी

ाग गने मनणवय गरियो ।

ु क
ु ा प्रवेश गिी का दािका
ल

रुप ा कायवित नेपाली का दाििरु हवदा ा स्वेदेश आई पुनिः गरतव्य दे शको
िोजगािदाताको ा

जान

सम् ानजनक का
स्वीकृमतको अनु मत

व्यन्त्िगत

सुिक्षा,

पारिश्रम कको

सुमनन्त्ितता

तथा

िुने गिे को कािण दशावई रि-ईरट्रीको लामग पुनिः श्र
ागेका का दाििरु

ध्ये वैि वा अवैि,

हिला वा पुरुष,

व्यन्त्िगत वा सं स्थागत रुप ा जान चािेका के कमत िुन सो को हवस्तृत हवविण
तथा रि-ईरट्री जािी गदाव तत्कालको लामग

ाि या ददघवकालीन रुप ा िुला गने

िो सो को स ेत जानकािी ।
ि) वैदेन्त्शक िोजगाि ा घिे ल ु का दािका रुप ा िािी

ु क
ु ा जान लगाएको
ल

प्रमतबरि िुल्ला गने सम्बरि ा अल्पकामलन एवं दीघवकामलन सुझाव
ग)

हवमभन्न तरिकाबाट िािी
नेपाली

का दाििरुलाई

प्रहक्रयाका बािे ा िाय

ाग गने।

ु क
ु ा प्रवेश गिी घिे ल ु का दािका रुप ा कायवित
ल
वैिामनकता

ददने

सम्बरि ा

कानूनी

एवं

नीमतगत

ाग गने।

घ) वैदेन्त्शक िोजगािलाइव व्यवन्त्स्थत,
का दाििरू गएका हवदे शी

यावददत ि भिपदो बनाउने सम्बरि ा नेपाली

ु क
ु िरूको स्थलगत अध्ययन भ्र ण गिी सम मत ा
ल
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िाय सुझाव सहितको प्रमतवेदन पेश गनव एक स्थलगत अध्ययन भ्र ण टोलीलाइव
सम्बन्त्रित

ु क
ु िरू ा पठाउनको लामग आवश्यक सम्पूणव व्यवस्था श्र , िोजगाि
ल

तथा सा ान्त्जक सुिक्षा
ङ)

रिालयले म लाउन मनदे शन ददने ।

सम मतको आगा ी बैठक ा िािी

ु क
ु ा घिे ल ु का दािका रुप ा कायवित
ल

नेपाली का दाििरु हवदा ा घि फकेका अवस्था ा पुनिः का
का दािलाई पुनिः श्र

ा फकवने घिे ल ु

स्वीकृमत ददने सम्बरि ा छलफल गनव पििाि, गृि ि श्र ,

िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

रिी तथा सम्बन्त्रित

रिालयका सन्त्चविरुलाई

आ रिण गने ।
बैठक सं ख्या – २५
म मत M २०७५।९।१८
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७५/९/१८ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

तथा उपभोिा हित

सम मतको बैठक सम मतका सभापमत

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको

अध्यक्षता ा बस्यो। उि बैठक ा

ाननीयउद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिीको स ेत

उपन्त्स्थमत ििेको मथयो। सो बैठक ा तपमसल ब ोन्त्ज का हवषयिरु ा छलफल एवं
मनणवय भयो।
१.

उिुको स थवन

ूल्य स य ै मनिाविण गनव नसक्दा उिु हकसानिरू तथा न्त्चनी

उद्योगिरू स ेत ठू लो

काव ा पिे का छन् तसथव वस्तुगत ि वैज्ञामनक ढं गबाट

यथाशीघ्र उिुको स थवन

ूल्य तोक्न तथा न्त्चनी उद्योगिरू सञ्चालनको आवश्यक

व्यवस्था म लाउन सम्बन्त्रित मनकायलाइव मनदे शन ददने ।
२.

न्त्चनी उद्योगीिरूबाट उिु उत्पादक हकसानिरूलाइव उिु हवक्री वापतको बाुँकी
िक

ु ानी गनव नसक्नुको कािणका सम्बरि ा अनुसरिान गिी
स य ा भि

कािवािीको दायिा ा ल्याइव उिु हकसानिरूलाइव बक्यौता िक

तत्काल उपलब्ि

गिाउने व्यवस्था म लाउन सम्बन्त्रित मनकायलाइव मनदे शन ददने ।
बैठक सं ख्या – २६
म मत M २०७५।९।२४
छलफल तथा मनणवय
म मत 2075/09/24 गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको बैठक

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो। सो बैठक ा

तपमसल ब ोन्त्ज का हवषयिरु ा छलफल एवं मनणवय भयो।
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बैठक ा नेपाल वैदेन्त्शक िोजगाि व्यवसायी सं घका प्रमतमनमििरूसुँग हि मभसा, हि हटकट, वैदेन्त्शक
िोजगाि व्यवसाय सञ्चालनका लामग िाख्नु पने ििौटी वापतको शुल्क, वैदेन्त्शक िोजगाि सम्बरिी
लेन्त्शयाको स स्या,वैदेन्त्शक िोजगािको बी ा, यस ा िुने गिे का ठगी मनयरिण, इजाजत पि, श्र
सं झौता, वैदेन्त्शक िोजगाि ा पठाउने कम्पनीले का दािलाइव ददनु पने सेवा सुहविा लगायत अरय
कुिािरूको सुमनन्त्ितता जस्ता हवषयिरू ा छलफल भयो।
1. वैदेन्त्शक

िोजगािी ा

जाने

व्यन्त्ििरूसुँग

व्यवसायीिरूसुँग मलने ििौटी वापतको िक
हवविण सम्बन्त्रित
2.

रिालयसुँग

लेन्त्शया लगायत अरय

से वा

शुल्क

ि

वैदेन्त्शक

के-कसिी मलने गिे को छ, सो को हवस्तृत

ाग गने।

ु क
ु िरूसुँग नेपाल सिकािले गिे का श्र
ल

प्रमतमलहप सम्बन्त्रित मनकायसुँग

िोजगाि

सम्झौतािरूको

ाग गने ।

3. वैदेन्त्शक िोजगािलाइव व्यवन्त्स्थत ि

यावददत बनाउने ि यस सम्बरिी स स्या स ािानको

लामग श्र , िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

रिी ि सन्त्चवलाइव सम मतको बैठक ा

आ रिण गिी छलफल गने ।
4. सम मतको म मत २०७५।०९।०९ को मनणवयानुसाि

ाग गरिएका हवविणिरू िालसम्

पमन सम मत ा प्राि नभएकोले उि हवविणिरू यथाशीघ्र उपलब्ि गिाउन पुनिः ताकेता
गने ।

बैठक सं ख्या – २७
म मत M २०७५।१०।०६
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७५/१०/०६ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको बैठक

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो। बैठक ा श्र ,

िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

रिालयबाट प्राि कागजातिरू हवतिण तथा सा ारय छलफल

भयो ।
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बैठक सं ख्या – २८
म मत M २०७५।१०।१०
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७५/१०/१० गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।

बैठक ा श्र , िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा
स यदे न्त्ि वैदेन्त्शक िोजगािीको लामग

रिालयबाट प्राि पि तथा हवगत केिी

लेन्त्शया जाने नेपाली का दाििरूको िोहकएको श्र

स्वीकृमत

प्रकृयालाइव सुचारू गने सम्बरि ा छलफल भयो । साथै उि हवषयिरू ा सम मतको आगा ी
बैठक ा सम्बन्त्रित मनकाय ि नेपाल वैदेन्त्शक िोजगाि व्यवसायी सं घका प्रमतमनमििरूलाइव आ रिण
गिी हवस्तृत छलफल गने मनणवय भयो ।
बैठक सं ख्या – २९
म मत M २०७५।१०।१५
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७५/१०/१५ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक सम मतका सभापमत

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।बैठक ा

ाननीय उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव
ब ोन्त्ज
1.

तथा उपभोिा हित सम मतको

रिीज्यूको स ेत उपन्त्स्थमत ििे को मथयो ।बैठक ा दे िाय

छलफल तथा मनणवयिरू भए ।
न्त्चनी उद्योगीिरूबाट उिु उत्पादक हकसानिरूलाइव उिु हवक्री वापतको बाुँकी िक
स य ा भ ुिानी गनव नसक्नुको कािणका सम्बरि ा अनुसरिान गिी कािवािीको दायिा ा
ल्याइव उिु हकसानिरूलाइव बक्यौता िक

तत्काल उपलब्ि गिाउने व्यवस्था म लाउन

सम्बन्त्रित मनकायलाइव मनदे शन ददने ।
2.

उिु हकसानले गत वषव दे न्त्ि पाउनु पने उिुको

ूल्य वापतको वक्यौता िक

उपलब्ि

गिाउन आवश्यक कािवािी गनव सम्बन्त्रित मनकायलाइव मनदे शन ददने,
3.

नेपाल सिकािबाट मनिाविण गिे को उिुको

ूल्य ा दे श भि एकरूपता काय

गनव ि न्त्चनीको

ूल्य मनिाविण गनव सम्बन्त्रित मनकायलाइव मनदे शन ददने,
4.

न्त्चनी उद्योगबाट उत्पादन िुने वाइ-प्रोिक्ट (सि-उत्पादन)िरू बगास,

ोलामसस, न्त्स्परिट ि

इथानोलको बिुउपयोग गनव आवश्यक प्रहक्रया तुरूरत अगामि बढाउन सम्बन्त्रित मनकायलाइव
मनदे शन ददने,
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5.

उिुको गुणस्तिीय बीउ आयात गिी कृषकलाइव उपलब्ि गिाउने सम्बरि ा नीमतगत मनणवय
गनव सम्बन्त्रित मनकायलाइव मनदे शन ददने,

6.

उिु हकसान तथा न्त्चनी उद्योगलाइव प्रवद्धवन गनव सिुमलयतपूणव ऋणको आवश्यक व्यवस्था
गनव सम्बन्त्रित मनकायलाइव मनदे शन ददने,

7.

सम मतले स य स य ा ददएका मनदे शनिरूको कायावरवयनको अवस्थाको जानकािी सम्बन्त्रित
रिालयसुँग

ाग गने ।
बैठक सं ख्या – ३०
म मत M २०७५।११।२

छलफल तथा मनणवय
म मत २०७५/११/०२ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको बैठक

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।बैठक ा दे िायका

मबषयिरू ा छलफल भयो ।
नेपाल सिकािको तफवबाट भाित, युनाइटे ि अिव इम िे ट्स ि
मनयूि िुन ु भएका

िा हि

लेन्त्शयाका लामग िाजदूत पद ा

िाजदूतिरूसुँग वैदेन्त्शक व्यापाि घाटा क

गने, वैदेन्त्शक लगानी

मभत्र्याउने, हवदे श ा कायवित नेपाली का दाििरूको स स्या स ािान गने लगायतका हवषयिरू ा
छलफल भयो ।
बैठक सं ख्या – ३१
म मत M २०७५।११।१२
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७५/११/१२ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।बैठक ा

ाननीय उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिीज्यू तथा सं शोिनकताव

ाननीय सदस्यिरूको स ेत

उपन्त्स्थमत ििे को मथयो ।बैठक ा दे िायका मबषय ा छलफल भयो ।
हवशेष आमथवक क्षेि ऐन, 2073 लाइव सं शोिन गनव बनेको हविेयक, २०७५
सैद्धान्त्रतक छलफल भयो ।

31

ामथ

बैठक सं ख्या – ३२
म मतिः२०७५।११।१3
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७५/११/१३ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।बैठक ा

ाननीय उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिीज्यू तथा सं शोिनकताव

ाननीय सदस्यिरूको स ेत

उपन्त्स्थमत ििे को मथयो ।बैठक ा दे िायका मबषय ा छलफल तथा मनणवय भयो ।
1.

हवशेष आमथवक क्षेि ऐन, 2073 लाइव सं शोिन गनव बनेको हविेयक, २०७५

ामथ दफावाि

छलफल स ाि भयो ।
2.

दफावाि छलफलबाट टुं गो लगाइएका हवषयिरूलाइव स ेटेि प्रमतवेदनको

स्यौदा तयाि गनव

सम मत सन्त्चवालयलाइव न्त्जम् ा ददने।
3.

सम मतको बैठक अको सूचना भए पमछ बस्ने गिी स्थमगत भयो ।
बैठक सं ख्या – ३३
म मत M २०७५।११।२१

छलफल तथा मनणवय
म मत २०७५/११/२१ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो। बैठक ा

ाननीय उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिीज्यूको स ेत उपन्त्स्थमत ििे को मथयो ।बैठक ा दे िायका

मबषय ा छलफल तथा मनणवय भयो ।

1. बैठकले दफावाि छलफलको लामग सम मत ा प्राि “हवशेष आमथवक क्षेि ऐन, 2073 लाई
सं शोिन गनव बनेको हविेयक, २075”

ामथ दफावाि छलफल गिी दे िाय ब ोन्त्ज का सं शोिन

गने मनणवय गयो ।
हवशेष आमथवक क्षेि ऐन, 2073 लाई सं शोिन गनव बनेको हविेयक, २075

ा सम मतले गिे का

सं शोिनिरूिः१. हवशेष आमथवक क्षेि ऐन, 2073 लाई सं शोिन गनव बनेको हविेयक, २075(यसपमछ
"हविेयक" भमनएको) को दफा ८ को,(१)

िण्ि (च)

ा ििेको

“मनजले तोकेको सो

िासं घको” भन्ने शव्दिरूको सट्टा

"सदस्य" भन्ने शव्द िाख्ने।
(२)

िण्ि (छ)

ा ििे को “मनजले तोकेको सो

"सदस्य" भन्ने शव्द िाख्ने।
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िासं घको” भन्ने शव्दिरूको सट्टा

िण्ि (ज)

(३)

ा ििेको “मनजले तोकेको सो

िासं घको” भन्ने शव्दिरूको सट्टा

"सदस्य" भन्ने शव्द िाख्ने।
िण्ि (झ)

(४)

ा ििे को “व्यापाि” भन्ने शव्दको सट्टा “व्यवसायी” भन्ने शव्द िाख्ने ि

“मनजले तोकेको सो

िासं घको” भन्ने शव्दिरूको सट्टा "सदस्य" भन्ने शव्द िाख्ने।

हविेयकको दफा ८ को उपदफा (२) को िण्ि (झ) पमछ दे िायको िण्ि (ञ)

(५)

थहप त्यस पमछको िण्िक्र

म लाउनेिः-

ु
“(ञ) सं यि
ट्रेि युमनयन स रवय केररले मसफारिस गिे को एक जना प्रमतमनमिसदस्य”
२.

हविेयकको दफा १२ को उपदफा (१) को,–
(१)

िण्ि (छ)

ा ििे को “िािदानी” भन्ने शब्दको सट्टा “मभसा” भन्ने शब्द

िाख्ने ।
३.

हविेयकको दफा १३ को उपदफा (२) पमछ दे िायको स्पहष्टकिण थप गने,-

“स्पष्टीकिणिः यस दफाको प्रयोजनको लामग “िुद पारिश्रम क” भन्नाले प्रचमलत कानून
ब ोन्त्ज

बुझाउनु पने कि िक

बुझाए पमछ िुन आउने िक

सन्त्म्झनु पदवछ ।”

2. बैठकले “हवशेष आमथवक क्षेि ऐन, 2073 लाई सं शोिन गनव बनेको हविेयक, २075”

ामथ

दफावाि छलफल गिी तयाि गरिएको प्रमतवेदनलाइव पारित गिी प्रमतमनमिसभाको आगा ी
बैठक ा पेश गने मनणवय गयो ।

बैठक सं ख्या – ३४
म मत M २०७५।११।३०
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७५/११/३० गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
पहिलो बैठक सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।

1. बैठक ा हवदे शी लगानी तथा प्रहवमि िस्तारतिण कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव
बनेको हविेयक २०७५

ामथ सा ारय छफलफ भयो ।

2. सम मतको आगा ी बैठक ा उि हविेयक ा सं शोिन प्रस्ताव पेश गनुिव नु े संशोिनकताव
ाननीय सदस्यिरूलाइव आ रिण गिी छलफल गने मनणवय गरियो ।
बैठक सं ख्या – ३५
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म मत M २०७५।११।३०
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७५/११/३० गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
दोस्रो

बैठक

सम मतका

सभापमत

ाननीय

श्री

हव ल

प्रसाद

तथा उपभोिा हित सम मतको
श्रीवास्तवज्यूको

अध्यक्षता ा

बस्यो।बैठक ा हवदे शी लगानी तथा प्रहवमि िस्तारतिण कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव
बनेको हविेयक २०७५

उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

ामथ सं शोिन प्रस्ताव प्रस्तुत गनुि
व न
ु े

ाननीय सदस्यिरू ि

ाननीय

रिीज्यूको स ेत उपन्त्स्थमत ििे को मथयो ।

1. बैठक ा हवदे शी लगानी तथा प्रहवमि िस्तारतिण कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण
गनव बनेको हविेयक २०७५

ामथ सं शोनकताव

ाननीय सदस्यिरूसुँग छलफल

गरियो ।

2. सम मतको आगा ी बैठक ा उि हविेयकका हवषयिरूसुँग सम्बन्त्रित हवषयिरू ा
छलफल गनव सम्बन्त्रित हवषयका हवषय हवज्ञिरूलाइव आ रिण गिी छलफल गने
मनणवय गरियो ।

बैठक सं ख्या – ३६

म मत M २०७५।१२।१
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७५/१२/०१ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको पहिलो

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।बैठक ा

हवमभन्न हवषयका हवज्ञिरूको स ेत उपन्त्स्थमत ििे को मथयो ।
•

बैठक ा हवदे शी लगानी तथा प्रहवमि िस्तारतिण कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव बनेको
हविेयक २०७५ का सम्बरि ा हवमभन्न हवषयका हवषय हवज्ञिरूसुँग छलफल भयो ।
बैठक सं ख्या – ३७

म मत M २०७५।१२।१
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७५/१२/१ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
दोस्रो बैठक सम मतका सभापमत
बैठक ा

ाननीय अथव

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।

रिीज्यू ि

ाननीय उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिीज्यूको स त
े

उपन्त्स्थमत ििे को मथयो ।बैठक ा दे िायका मबषय ा छलफल तथा मनणवय भयो ।
•

बैठक ा “हवदे शी लगानी तथा प्रहवमि िस्तारतिण कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव
बनेको हविेयक २०७५”

ामथ दफावाि छलफल भयो ।
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बैठक सं ख्या – ३८
म मत M २०७५।१२।१
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७५/१२/१ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
सम मतका सभापमत
अथव

रिीज्यू ि

तथा उपभोिा हित सम मतको तेस्रो बैठक

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।बैठक ा
ाननीय उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

मथयो ।बैठक ा दे िायका मबषय ा छलफल एवं मनणवय भयो ।

ाननीय

रिीज्यूको स ेत उपन्त्स्थमत ििे को

१. बैठकले दफावाि छलफलको लामग सम मत ा प्राि “हवदे शी लगानी तथा प्रहवमि िस्तारतिण
कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव बनेको हविेयक २०७५”

ामथ दफावाि छलफल गिी दे िाय

ब ोन्त्ज का सं शोिन गने मनणवय गयो ।
हवदे शी लगानी तथा प्रहवमि िस्तारतिण कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव बनेको हविेयक
२०७५

ा सम मतले गिे का सं शोिनिरूिः-

१. हवदे शी लगानी तथा प्रहवमि िस्तारतिण कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव बनेको
हविेयक २०७५ दफा ८ को उपदफा (१) को “उद्योगले” भन्ने शव्द पमछ “प्रचमलत कानूनको
अमिन ा ििी” भन्ने शव्दिरू थप गने।
२. हविेयकको दफा १२

ा ििे को “सिकाि वा” भन्ने शव्दिरु िटाउने।

३. हविेयकको दफा १४ को,१. उपदफा (१)

ा ििेको “वान्त्णज्य” भन्ने शव्द पमछ “बैंक वा पूवाविाि हवकास”

भन्ने शव्दिरू थप गने।
२. उपदफा (२)

ा ििे को “वान्त्णज्य” भन्ने शव्द िटाउने ।

४. हविेयकको दफा १५ को,१. उपदफा (२)

ा ििे को “परर” भन्नेशब्दकोसट्टा “ सात” भन्नेशब्दिाख्ने ।

२. उपदफा (३) िटाइव त्यस पमछको उपदफा क्र

म लाउने ।

५. हविेयकको दफा १७ को सट्टा दे िायको दफा १७ िाख्ने,
“१७. हवदे शी लगानी स्वीकृत गने मनकायिः (१) छ अवव रूपैयाुँसम् को हवदे शी लगानीको
स्वीकृती हवभागले गनेछ।
(२) छ अवव रूपैयाुँभरदा बढीको हवदे शी लगानीको स्वीकृती लगानी बोिव ऐन,
२०६८ अरतगवतको लगानी बोिवले गनेछ ।”
६. हविेयकको दफा १८ को उपदफा (३) “ गर्ि सक्नेछ” भन्ने शव्दिरूको सट्टा “गनेछ”
भन्ने शव्द िाख्ने।
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७. हविेयकको दफा १९ को उपदफा (३)
“नगिे सम्

उपदफा (१) ब ोन्त्ज

ा ििे को “गनुव पनेछ” भन्र्े शव्दिरूको सट्टा

अमभलेिन गरिने छै न” भन्ने शव्दिरू थप गने।

८. हविेयकको दफा 20 को उपदफा (२) को िण्ि (घ)

ा ििे को प्रमतवरिात् क

वाक्यांशको सट्टा दे िायको प्रमतवरिात् क वाक्यांश िाख्ने“ति शत प्रमतशत

ददिा मनकासी गने

ददिाजरय उद्योग वािे क अरय

ददिाजरय

उद्योग ा िुने प्रहवि िस्तारतिण अरतिगतको ट्रेि ाकव उपयोग िुने वापतको िोयल्टी वा
शुल्कको िक ा त्यस्तो लाभ वापतको िक

प्रचमलत कि वािे कको कुल मबक्री

ूल्यको

तोहकए ब ोन्त्ज को पाुँच प्रमतशत भरदा बढी िुनेछैन।"
९. हविेयकको दफा 2३ को उपदफा (२) को िण्ि (झ)

ा ििे को “अरय” भन्ने शव्द

िटाउने।
१०. हविेयकको दफा 2५ को उपदफा (१) को सट्टा दे िायको उपदफा (१) िाख्ने,
“(१) हवदे शी लगानीकताव वा हवदे शी लगानी भएका उद्योगले नेपालको कुनैवान्त्णज्य
बैंकपूवाविाि हवकास वैंक वा हवत्तीय सं स्था ा नेपाली
ब ोन्त्ज

परिवत्यव हवदे शी

सं स्था ा हवदे शी

ु ा ा ि प्रचमलत कानून
र

,

ु ाको कािोवाि गनवइजाजत प्राि कुनै बैंक वा हवत्तीय
र

ु ा ा िाता िोली कािोवाि गनव सक्नेछ”
र

११. हविेयकको दफा ४३ पमछ दे िायको दफा ४४ थप गिी त्यसपमछको दफाक्र

म लाउने,

“४४. शतविरू पालना गनुप
व नेिः हवदे शी लगानीकतावले यस ऐन ा लेिीएको अमतरिि
तोहकए ब ोन्त्ज का शतविरू पालना गनुप
व नेछ ।”
१२. हविेयकको अनुसूचीको,१.

क्र

सं ख्या १. को सट्टा दे िायका क्र

“१. पशुपरछी पालन,

ाछा पालन,

सं ख्या १. िाख्ने ।
ौिी पालन, फलफूल, तिकािी, तेलिन,

दलिन, दुग्ि व्यवसाय ि कृहषका प्राथम क उत्पादनका अरय क्षेििरू,”
२. हविेयकको अनुसूचीको क्र
गिी क्र

सं ख्या १. पमछ दे िायको क्र

सं ख्या २. ि ३. थप

सं ख्या म लाउने ।

“२. लघु तथा घिे ल ु उद्य ,
3.व्यन्त्िगत सेवा व्यवसाय, (जस्तो कपाल काट्ने, मसलाइ(टे लरिङ्ग), ड्राइमभङ्ग
आदद),”
३. हविेयकको अनुसूचीको क्र

सं ख्या ६. क्र

सं ख्या ८ को सट्टा दे िायको क्र

सं ख्या म लाउुँदा िुन आउने क्र

सं ख्या ८ िाख्ने
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“८. व्यवस्थापन, लेिा, इन्त्ञ्जमनयरिङ, कानूनी पिा शव सेवा ि भाषा तामल ,
सं मगत तामल , कम्प्युटि तामल ,”
४. हविेयकको अनुसूचीको क्र

सं ख्या ८ पमछ दे िायको क्र

सं ख्या ९ थप गने ।

“९. एकाउन्न प्रमतशतभरदा बढी लगानी िुने पिा शव सेवािरू ।”

3. बैठकले “हवदे शी लगानी तथा प्रहवमि िस्तारतिण कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव बनेको
हविेयक २०७५”

ामथ दफावाि छलफल गिी तयाि गरिएको प्रमतवेदनलाइव पारित गिी

प्रमतमनमिसभाको आगा ी बैठक ा पेश गने मनणवय गयो ।

बैठक सं ख्या – ३८
म मत M २०७५।१२।१
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७५/१२/१३ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।बैठक ा

दे िायका मबषय ा छलफल एवं मनणवय भयो ।
2.

वीिगञ्ज

िानगिपामलका न्त्स्थत

ासुजरय तथा िड्डी प्रशोिन उद्योगिरूको स्थलगत

अध्ययन अवलोकन भ्र ण गिी तयाि पारिएको प्रमतवेदन उि भ्र ण टोलीका सं योजक
ा.श्री कृष्ण कु ाि श्रे ष्ठले सम मत स क्ष पेश गनुभ
व यो।

3.

सििी

न्त्जल्लाको

िाजहविाज

न्त्स्थत

हवमभन्न

उद्योगिरूको

वस्तुन्त्स्थतको

सम्बरि ा

स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्र ण गिी सम मत ा प्रमतवेदन पेश गनव
सभापमतको नेतत्ृ व ा चाि जना

ाननीय

ाननीय सदस्यिरू ि सम मत सन्त्चवालयका एक जना

क च
व ािी सन्त्म् मलत एक स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्र ण टोली गठन गने ।

बैठक सं ख्या – ४०
म मत M २०७६।१।१७
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७६/०१/१७ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।बैठक ा

दे िायका हवषय ा छलफल एवं मनणवय भयो ।
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4.

सम मतको म मत २०७६।०१।१९ गते बस्ने बैठक ा एल.हप. ग्यास लगायत इरिन
आपूमतव, िवाइ इरिन रिफ्यूमलङ्ग, इरिन मि.पो. व्यवस्थापन, पाइप लाइन हवस्ताि
लगायतका हवषयिरू ा दे न्त्िएका स स्यािरू ि स ािानका उपायिरूका सम्बरि ा
छलफल गनव उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिालयका सन्त्चव ि नेपाल आयल

मनग का कायवकािी मनदे शकलाइव आ रिण गने ।
5.

सम मतको म मत २०७५।११।१५ गतेको पिबाट उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव
रिालयसुँग

ाग गरिएका हवविणिरू पुनिः

ाग गने ।

बैठक सं ख्या – ४१
म मत M २०७६।१।१९
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७६/०१/१९ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।बैठक ा

दे िायका मबषय ा छलफल एवं मनणवय भयो ।
१. िाज हविाज हव ानस्थललाई व्यवन्त्स्थत ि मनयम त गनव यस हव ानस्थल ा तत्काल
िवाइ इरिन रिफ्युमलङ्गको व्यवस्था गनव सम्बन्त्रित मनकायलाइव मनदे शन ददने ।
२. पेट्रोल पम्प तथा एल.पी ग्यासको हफमलङ्ग प्लारट स्थापना गने सम्बरि ा सं चालक
सम मतले गिे का मनणवयिरू तथा सो सम्बरिी प्रहक्रया के कस्तो छ ? सो सम्बरिी
सम्पूणव हवविण यस सम मत ा उपलब्ि गिाउन सम्बन्त्रित मनकायलाइव मनदे शन ददने ।
३. नेपाल ि भाित तफव मन ावण भएको पेट्रोमलय

पाइपलाइन हवस्ताि एवं भण्िािण, पेट्रोल

पम्प तथा ग्यास उद्योगिरूको अध्ययन, अवलोकन भ्र ण गने तथा सो भ्र ण टोली ा
सिभागी िुने

ाननीय सदस्यिरूको ना

ाननीय प्रकाश िसाइली (स्नेिी) ि

मसफारिस गनव क्र शिः

ाननीय प्र ोद साि,

ाननीय कृष्ण कु ाि श्रे ष्ठलाइ न्त्जम् ेवािी ददने साथै

उि भ्र ण कायवक्र को सम्पूणव आवश्यक व्यवस्था म लाउन सम्बन्त्रित मनकायलाइव
मनदे शन ददने।
४. सििी न्त्जल्लाको िाजहविाज न्त्स्थत गजेरर नािायण औद्योमगक क्षेि लगायत उद्योग
वान्त्णज्य ि उपभोिा हितसुँग सम्बन्त्रित हवषयको स्थलगत अध्ययन अनुग न भ्र ण
प्रमतवेदन

२०७५ ि वीिगञ्ज

िानगिपामलका न्त्स्थत

ासुजरय तथा िड्डी प्रशोिन

उद्योगिरूको स्थलगत अनुग न भ्र ण प्रमतवेदन २०७५ का मसफारिसिरू आवश्यक
कायावरवनयको लामग सम्बन्त्रित मनकाय ा पठाउने।
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५. मि.एफ.आइ.मि. को १९ अहप्रल २०१९ को पि अनुसाि UK Parliamentary

institution and Individual Expert िरूसुँग सम मतको क्ष ता अमभबृहद्ध लगायतका
हवषयिरू ा २०१९ को जुन
मलन दे िाय ब ोन्त्ज का

हिनाको पहिलो साता िुने अरतिहक्रया कायवक्र

ा भाग

ाननीय सदस्य ि सन्त्चवालयका क च
व ािीिरूलाइव बेलायत

भ्र ण ा पठाउने ।
भ्र ण ा जाने
1.

ाननीय सदस्य ि क च
व ािीिरूको ना ावली

ा. श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तव - सभापमत

2.

ृ ा दे वी अग्रििी - सदस्य
ा. श्री अ त

3.

ा. श्री दे वेरर पौिेल - सदस्य

4.

ा. श्री सुजता परियाि - सदस्य

5.

श्री कृष्ण िरि िड्का - सम मत सन्त्चव

6.

श्री ददनेश प्रकाश आचायव - उपसन्त्चव
बैठक सं ख्या – ४२
म मत M २०७६।१।२५

छलफल तथा मनणवय
म मत २०७६/०१/२५ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।बैठक ा

दे िायका मबषय ा छलफल एवं मनणवय भयो ।

1. सम मतको म मत २०७६।०१।२६ गते बस्ने बैठक ा सेफगािवस, एरटी-िन्त्म्पङ्ग
तथा काउरटिभेमलङ्ग सम्बरि ा व्यवस्था गनव बनेको हविेयक
िुने सं शोिनकताव

ामथ सं शोिन िाल्नु

ाननीय सदस्यिरू ि सम्बन्त्रित मनकायका प्रमतमनमििरूलाइव

आ रिण गिी सैद्धान्त्रतक छलफल गने ।

2. न्त्चया बगान ा कायवित श्रम किरूको िाल दे न्त्िएको स स्या सम्बरि ा छलफल
गनव आगा ी बैठक ा सम्बन्त्रित मनकायलाइव आ रिण गने ।

3. सम मत ा प्राि हवमभन्न मनवेदनिरूका सम्बरि ा मनवेदनकताविरूसुँग क्र शिः छलफल
गने ।
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बैठक सं ख्या – ४३
म मत M २०७६।१।२६
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७६/०१/२6 गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।बैठक ा

ाननीय उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

मबषय ा छलफल एवं मनणवय भयो ।

रिीज्यूको स ेत उपन्त्स्थमत ििे को मथयो ।बैठक ा दे िायका

1. सेफगािवस, एरटी-िन्त्म्पङ्ग तथा काउरटिभेमलङ्ग सम्बरि ा व्यवस्था गनव बनेको
हविेयक

ामथ सं शोिन िाल्नुिन
ु े सं शोिनकताव

ाननीय सदस्यिरू ि सम्बन्त्रित

मनकायका प्रमतमनमििरूसुँग सै द्धान्त्रतक छलफल भयो ।

2. सम मतको आगा ी बैठक ा उि हविेयकका सम्बरि ा हवज्ञिरूसुँग छलफल गने ।
बैठक सं ख्या – ४४
म मत M २०७६।२।१
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७६/०२/०१ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।बैठक ा

ाननीय उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिीज्यूको स ेत उपन्त्स्थमत ििे को मथयो ।बैठक ा दे िायका

मबषय ा छलफल एवं मनणवय भयो ।

1. सेफगािवस, एरटी-िन्त्म्पङ्ग तथा काउरटिभेमलङ्ग सम्बरि ा व्यवस्था गनव बनेको
हविेयकका सम्बरि ा हवज्ञिरूसुँग छलफलभयो ।

बैठक सं ख्या – ४५

म मत M २०७६।२।३
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७६/०२/०३ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको बैठक

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।बैठक ा दे िायका

मबषय ा छलफल एवं मनणवय भयो ।
1.

सम मत ा प्राि हवमभन्न मनवेदनिरू
सम्बरि ा जानकािी मलइयो ।
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ामथ सम्बन्त्रित मनवेदकिरूसुँग मनवेदनका

बैठक सं ख्या – ४६
म मत M २०७६।२।५
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७६/०२/०५ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।बैठक ा

दे िायका मबषय ा छलफल एवं मनणवय भयो ।
१. सेफगािवस, एरटी-िन्त्म्पङ्ग तथा काउरटिभेमलङ्ग सम्बरि ा व्यवस्था गनव बनेको
हविेयकका सम्बरि ा छलफलभयो ।

बैठक सं ख्या – ४७
म मत M २०७६।२।९
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७६/०२/०९ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको बैठक

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।बैठक ा दे िायका

मबषय ा छलफल एवं मनणवय भयो ।

1. सम मत ा प्राि मनवेदनको सम्बरि ा सम्बन्त्रित मनकायिरुसुँग छलफल भयो ।
बैठक सं ख्या – ४८
म मत M २०७६।२।१०
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७६/०२/१० गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो।बैठक ा

दे िायका मबषय ा छलफल एवं मनणवय भयो ।
१ सम मत ा प्राि मनवेदनको सम्बरि ा बं गलादे शको कायवविाक िाजदुत ि सम्बन्त्रित
मनकायिरुसुँग छलफल भयो ।

41

बैठक सं ख्या – ४९
म मतिः२०७६।२।१७
छलफल तथा मनणवय
म मत २०७६/०२/१७ गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
बैठक सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित सम मतको

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा बस्यो। बैठक ा

ाननीय उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिीज्यूको स ेत उपन्त्स्थमत ििे को मथयो ।बैठक ा दे िायका

मबषय ा छलफल तथा मनणवय भयो।
१. बैठकले

दफावाि छलफलको लामग सम मत ा प्राि “सेफगाड्स{, एरटीिन्त्म्पङ्ग तथा -

काउरटिभेमलङ्ग सम्बरि ा व्यवस्था गनव बनेको हविेयक, २०७५”

ामथ दफावाि छलफल

गिी दे िाय ब ोन्त्ज का सं शोिन गने मनणवय गर्यो M
•

सेफगाड्स{, एरटी िन्त्म्पङ्ग तथा काउरटिभेमलङ्ग सम्बरि ा व्यवस्था गनव बनेको हविेयक-,
2075 (यसपमछ"हविेयक" भमनएको) को दफा ३ को उपदफा

(१) ा ििेको "तोहकएको"

भन्ने शब्द िटाउने ।
•

हविेयकको दफा ४ को उपदफा भन्ने

"बढी ा" भन्ने शब्द पमछ "म मतले"

ा ििे को (१)

हविेयकको दफा १० को उपदफा भन्ने शब्दिरुको "म मतले पाुँच वषवसम् "

ा ििेको (१)

शब्द थप गने ।

•

भन्ने शब्दिरु िाख्ने । "म मतले बढी ा पाुँच वषव" सट्टा
•

हविेयकको दफा १८ को उपदफा स्वदे शी "

ा ििेको (ि) ि (क) को िण्ि (३)

स्वदे शी उद्योग वा उद्योगि" भन्ने शब्दिरुको सट्टा "उद्योगलेरुलेभन्ने शब्दिरु िाख्ने । "
•

हविेयकको दफा ३२ को दोस्रो ििफ ा ििे को भन्ने
शब्द

२.

"गिे को" भन्ने शब्दको सट्टा "गिको"

िाख्ने ।

बैठकले सेफगाड्स{, एरटीिन्त्म्पङ्ग तथा काउरटिभेमलङ्ग सम्बरि ा व्यवस्था गनव बनेको -

हविेयक, २०७५

ा

ामथ उल्लेन्त्ित सं शोिनिरु स ावेश गिी तयाि गरिएको प्रमतवेदनलाई

पारित गनुक
व ा साथै प्रमतमनमिसभाको आगा ी बैठक ा पेश गने मनणवय गयो ।

a}7s ;+Vof –%)
ldlt @)&^.#.!!
छलफल तथा मनणवय

pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt ;ldltsf] a}7s ;ldltsf ;efklt
dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] . a}7sdf b]xfosf ljifodf 5nkmn tyf lg0f{o
eof] .
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१.

सम मत ा प्राि औद्योमगक व्यवसाय हवकास प्रमतष्ठान (पहिलो सं शोिन) हविेयक, २०७५ ि
औद्योमगक व्यवसाय हविेयक, २०७५ का सम्बरि ा पिे का सं शोिन सम्बरिी लगायतका
हवषय ा सा ारय छलफल भयो ।

२.

सम मतको म मत २०७६।३।१२ गते बस्ने बैठक ा उि मबिेयकिरुका सम्बरि ा मबज्ञिरु
ि

रिालयका प्रमतमनमििरुसं ग छलफल गने मनणवय गरियो ।

a}7s ;+Vof –%!
ldlt @)&^.#.!@
छलफल तथा मनणवय

pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt ;ldltsf] a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo
ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] . a}7sdf b]xfosf ljifodf 5nkmn tyf lg0f{o
eof] .
१. सम मत ा प्राि औद्योमगक व्यवसाय हवकास प्रमतष्ठान (पहिलो सं शोिन) हविेयक, २०७५ ि
औद्योमगक व्यवसाय हविेयक, २०७५ का सम्बरि ा पिे का सं शोिन सम्बरिी लगायतका
हवषय ा दफावाि छलफल भयो ।

a}7s ;+Vof –%@
छलफल तथा मनणवय

pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt ;ldltsf] a}7s ;ldltsf ;efklt
dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] . a}7sdf b]xfosf ljifodf 5nkmn
tyf lg0f{o eof] .
१. सम मत ा प्राि औद्योमगक व्यवसाय हवकास प्रमतष्ठान (पहिलो सं शोिन) हविेयक, २०७५ ि
औद्योमगक व्यवसाय हविेयक, २०७५ का सम्बरि ा पिे का सं शोिन सम्बरिी लगायतका
हवषय ा दफावाि छलफल भयो ।
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a}7s ;+Vof –%@
छलफल तथा मनणवय

pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt ;ldltsf] a}7s ;ldltsf ;efklt
dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] . a}7sdf b]xfosf ljifodf 5nkmn
tyf lg0f{o eof] .
१. सम मत ा प्राि औद्योमगक व्यवसाय हवकास प्रमतष्ठान (पहिलो सं शोिन) हविेयक, २०७५ ि
औद्योमगक व्यवसाय हविेयक, २०७५ का सम्बरि ा पिे का सं शोिन सम्बरिी लगायतका
हवषय ा दफावाि छलफल भयो ।

a}7s ;+Vof – %$
छलफल तथा मनणवय

cfh ldlt @)&^÷)#÷@^ ut] pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt
;ldltsf] a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] .
a}7sdf b]xfosf ljifodf 5nkmn tyf lg0f{o eof] .
१.

g]kfnsf] ljleGg gfsfaf6 lelqg] kmnk"mn tyf t/sf/Lsf] ljiffbL k/LIf0f af/]df
dfggLo uug yfkfsf] lgj]bg ;DaGwdf pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"tL{ dGqL / ;lrj ;fy}
s[lif tyf kz'k+IfL dGqfnosf dGqL / ;lrjnfO{ cfufdL ldlt @)&^÷)#÷@( ut]
lbgsf] ! ah] ;ldltdf cfdGq0f u/L 5nkmn ug]{ .

२.

cfufdL ldlt @)&^÷)$÷)# ut] cf}Bf]lus Joj;fo ljsf; k|lti7fg P]g, @)%# nfO{
;+zf]wg ug{ ag]sf] ljw]os, @)&% dfly bkmfjf/ 5nkmn .

a}7s ;+Vof – %%
छलफल तथा मनणवय

cfh ldlt @)&^÷)$÷)( ut] pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt
;ldltsf] a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] .
a}7sdf b]xfosf ljifodf 5nkmn tyf lg0f{o eof] .
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!=

सम मत ा प्राि औद्योमगक व्यवसाय हवकास प्रमतष्ठान (पहिलो सं शोिन) हविेयक,
२०७५ ि औद्योमगक व्यवसाय हविेयक, २०७५ का सम्बरि ा पिे का सं शोिन
सम्बरिी लगायतका हवषय ा दफावाि छलफल भयो ।

a}7s ;+Vof – %^
छलफल तथा मनणवय

cfh ldlt @)&^÷)$÷!) ut] pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt
;ldltsf] a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] .
a}7sdf b]xfosf ljifodf 5nkmn tyf lg0f{o eof] .

!=

सम मत ा प्राि औद्योमगक व्यवसाय हवकास प्रमतष्ठान (पहिलो सं शोिन) हविेयक,
२०७५ ि औद्योमगक व्यवसाय हविेयक, २०७५ दफावाि छलफल गिी सं शोिन
सहित पारित गने मनणवय भयो ।

a}7s ;+Vof – %&
ldlt @)&^÷)$÷!)
छलफल तथा मनणवय

cfh ldlt @)&^÷)$÷!) ut] pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt
;ldltsf] a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] .
a}7sdf b]xfosf ljifodf 5nkmn tyf lg0f{o eof] .

!=

सम मत ा प्राि औद्योमगक व्यवसाय हविेयक, २०७५

ामथ सा ारय छलफल भयो ।

a}7s ;+Vof –%*
ldlt @)&^÷)$÷!@ ut]
छलफल तथा मनणवय

cfh ldlt @)&^÷)$÷!@ ut] pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt
;ldltsf] a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] .
a}7sdf b]xfosf ljifodf 5nkmn tyf lg0f{o eof] .
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g]kfnsf] ljleGg gfsfaf6 lelqg] kmnk"mn tyf t/sf/Lsf] ljiffbL k/LIf0f ug]{
;DaGwdf 5nkmn u¥of] / ;ldltn] sf7df8f}+ pkTosfdf /x]sf ljiffbL k/LIf0f
s]Gb|sf] tTsfn lg/LIf0f ug{ dfggLo d's'Gb Gof}kfg]sf] ;+of]hsTjdf hfg] lg0f{o
u¥of] . o;sf] nflu cfjZos Joj:yfkg ug]{ sfo{sf nflu ;lrjfnonfO{ lgb]{zg
lbg] lg0f{o u¥of] .

•

a}7s ;+Vof – %(
ldlt @)&^÷)$÷@! ut]
छलफल तथा मनणवय

cfh ldlt @)&^÷)$÷@! ut] pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt
;ldltsf] a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] .
a}7sdf b]xfosf ljifodf 5nkmn tyf lg0f{o eof] .
१. cf}Bf]lus Joj;fo ;DaGwL k|rlnt sfg"gnfO{ ;+zf]wg / PsLs/0f ug{ ag]sf]

ljw]os, @)&% sf] ;DaGwdf pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{ dGqfnosf dfggLo
dGqL, pBf]u ;lrj / sfg"g dGqfnosf k|ltlglw ;d]tsf] ;eflutfdf ljw]ossf]
;+zf]wg dfly bkmfjf/ 5nkmn eof] .

२. l5d]sL ldq/fi6« rfOgfsf] State Administration for Market Regulation

sf nflu k|ltlglwd08nn] g]kfnsf] Market Regulation ug{ oxL
cS6f]j/ @@ b]lv @^, @)!( df e|d0f ug{ cfpg] k|fKt kqsf ;DaGwdf lrgLof
/fhb'tfjf;af6 k|fKt kq jf/]df ;ldltdf 5nkmn x'Fbf pQm k|ltlglwd08nnfO{
b'tfjf;n] lgdGq0ff kq k7fpg cg'/f]w u/] cg';f/ ;ldltsf] tk{maf6 klg
lgdGq0ff kq k7fpg] / ;ldltdf 5nkmnsf nflu ;xeflu u/fpg]] kq k//fi6«
dGqfno dfk{mt ;dGjo ug]{ lg0f{o eof] .
(SAMR)

a}7s ;+Vof –^)
छलफल तथा मनणवय

cfh ldlt @)&^÷)$÷@$ ut] pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt ;ldltsf]
a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] . a}7sdf b]xfosf
ljifodf 5nkmn tyf lg0f{o eof] .
१.

cf}Bf]lus Joj;fo ;DaGwL k|rlnt sfg"gnfO{ ;+zf]wg / PsLs/0f ug{ ag]sf] ljw]os,
@)&% / o;df k/]sf ;+zf]wg ;d]tsf ;DaGwdf ;ldltn] pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{
/ sfg"g Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqfnosf dfggLo dGqL, ;lrj nufotsf
kbflwsf/L tyf k|ltlglwx? ;d]tsf] ;eflutfdf Ps lbg] cfjfl;o sfo{qmdsf] cfof]hg
u/L Jofks 5nkmn ug'{ kg]{ ePsf]n] pQm sfo{qmdsf] ;Dk"0f{ k|jGw ldnfpgsf nflu
pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{ dGqfnonfO{ cg'/f]w ug]{ lg0f{o eof] .
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२.

lrgLof /fhb'tfjf;af6 State Administration for Market Regulation (SAMR) sf
k|ltlglwd08nn] g]kfnsf] Market Regulation ug{ oxL cS6f]j/ @@ b]lv @^, @)!( df
e|d0f ug{ cfpg] k|fKt kqsf ;DaGwdf ;ldltn] pQm Deligation l6dnfO{ k//fi6«
dGqfno dfk{mt lgdGq0ff k7fpg] Joj:yf ldnfO{Psf] Joxf]/f ;ldltsf dfggLo
;b:ox?nfO{ hfgsf/L u/fpg] sfo{ eof] .

३.

j}b]lzs /f]huf/sf] qmddf 3/]n' sfdbf/sf ?kdf ljb]z k7fpg] >ldsx?sf] ljBdfg
cj:yf / ;d:ofsf ;DaGwdf >d, /f]huf/ tyf ;fdflhs ;'/Iff dGqfnoaf6 k|fKt
kqsf jf/]df 5nkmn eof] . pQm ljifodf cfufdL a}7sdf ;DalGwt dGqfnosf dGqL,
;lrjnfO{ ;ldltdf cfdGq0f u/L lj:t[t 5nkmn ug]{ lg0f{o eof] .

a}7s ;+Vof – ^!
छलफल तथा मनणवय

cfh ldlt @)&^÷)$÷@( ut] pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt ;ldltsf]
a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] . a}7sdf b]xfosf
ljifodf 5nkmn tyf lg0f{o eof] .
१.

tTsfnLg Joj:yflksf–;+;b cGtu{t cGt/f{li6«o ;DaGw tyf >d ;ldltn] vf8L
d'n'sdf 3/]n' sfdbf/ k7fpg] sfo{ k"0f{tM aGb ug]{ u/L ldlt @)&@.!@.@) df g]kfn
;/sf/nfO{ lbPsf] lgb]{zgaf6 /f]Ssf ul/Psf] 3/]n' sfdbf/x?sf ;d:ofsf ;DaGwdf
>d, /f]huf/ tyf ;fdflhs ;'/Iff dGqfnosf] ldlt @)&^.$.@) sf] kqaf6 dfggLo
dGqL:t/sf] lg0f{ofg';f/ a}b]lzs /f]huf/df sfo{/t /xL ljbfdf g]kfn cfO{ k'gM >d
:jLs[lt lnO{ ;f]xL sfddf hfg rfxg] JolQmn] cfˆgf] ;'/Iff, ;]jf ;t{ / kfl/>lds k|lt
k"0f{ ;xdt eO{ cfˆg} lhDd]jf/L / pQ/bfloTjdf hfg :jM3f]if0ff u/]sf] lgj]bg / sfg"g
adf]lhdsf cGo cfjZos sfuhft ;dfj]z u/L >d :jLs[ltsf nflu dfu u/]sf]
cj:yfdf k'gM >d :jLs[lt lbg] ;DaGwdf k|s[of cufl8 a9fpg ;ldltdf cg'/f]w eO{
cfPsf] kqsf ;DaGwdf ;ldltsf dfggLo ;b:ox?, >d, /f]huf/ tyf ;fdflhs ;'/Iff
dGqfnosf ;lrj / a}b]lzs /f]huf/ ljefusf dxflgb]{zs nufotsf] ;xeflutfdf
5nkmn eof] / ;f] ;DaGwdf ;ldltsf] cfufdL a}7sdf >d, /f]huf/ tyf ;fdflhs
;'/Iff, k//fi6« dGqfno, u[x dGqfnosf dfggLo dGqL / ;lrj, dlxnf tyf ;fdflhs
;ldltsf ;efklt, /fli6«o dfgj clwsf/ cfof]u, dlxnf cfof]usf cWoIf jf ;b:o
nufotsf] ;eflutfdf Jofks 5nkmn u/L lgisif{df k'Ug] lg0f{o eof] .

२.

;ldltsf] csf]{ a}7s ldlt @)&^.$.#) ut] !M)) ah] pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{
dGqfnosf dGqL, ;lrj / sfg"g Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqfnosf ;lrj
nufotsf k|ltlglwx?nfO{ cfdGq0f u/L cf}Bf]lus Joj;fo ;DaGwL k|rlnt sfg"gnfO{
;+zf]wg / PsLs/0f ug{ ag]sf] ljw]os, @)&% dfyL bkmfjf/ 5nkmn ug]{ lg0f{o eof] .
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a}7s ;+Vof – ^@
छलफल तथा मनणवय

cfh ldlt @)&^÷)$÷#) ut] pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt ;ldltsf]
a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] . a}7sdf b]xfosf
ljifodf 5nkmn tyf lg0f{o eof] .
१.

cf}Bf]lus Joj;fo ;DaGwL k|rlnt sfg"gnfO{ ;+zf]wg / PsLs/0f ug{ ag]sf] ljw]os,
@)&% / o;df k/]sf ;+zf]wg ;d]tsf ;DaGwdf ;ldltn] pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{
/ sfg"g Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqfnosf ;lrj nufotsf k|ltlglwx? / sfg"g
dGqfnosf k|ltlglw ;d]tsf] ;eflutfdf ;+zf]wg k|:tfjdf /x]sf] l;=g+= # b]lv @^
;Dd 5nkmn eof] . h;dWo] l;=g+= !@ df /x]sf] ljw]ossf] bkmf $, l;=g+= !* df
/x]sf] bkmf * / l;=g+= @! df /x]sf] bkmf !& afx]ssf cGo ;+zf]wg k|:tfjx? ;ldltdf
5nkmn e} kfl/t eof] .

२.

;ldltsf] csf]{ a}7s ldlt @)&^.%.! ut] ljxfg *M)) ah] pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{
dGqfnosf dGqL, ;lrj / sfg"g Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqfnosf ;lrj
nufotsf k|ltlglwx?nfO{ cfdGq0f u/L ;f] law]ossf] ;+zf]wg k|:tfjx?sf] afFsL /x]sf
bkmfx?df 5nkmn ug]{ lg0f{o eof] .
a}7s ;+Vof –^#
ldlt @)&^÷)%÷)! ut]

छलफल तथा मनणवय

cfh ldlt @)&^÷)%÷)! ut] pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt ;ldltsf]
a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] . a}7sdf b]xfosf
ljifodf 5nkmn tyf lg0f{o eof] .
!=

cf}Bf]lus Joj;fo ;DaGwL k|rlnt sfg"gnfO{ ;+zf]wg / PsLs/0f ug{ ag]sf]
ljw]os, @)&% / o;df k/]sf ;+zf]wg ;d]tsf ;DaGwdf ;ldltn] pBf]u, jfl0fHo
tyf cfk"lt{ / sfg"g Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqfnosf ;lrj nufotsf
k|ltlglwx?sf] ;eflutfdf ;+zf]wg k|:tfjdf /x]sf] l;=g+= @& b]lv %( ;Ddsf
bkmfx?df 5nkmn eO{ ;ldltaf6 kfl/t eof] . h;dWo] lgDg ljifox?df ;ldltsf]
cfufdL a}7sdf tkzLn ljifox? 5nkmn u/L lg0f{o ug]{ ;d]t lg0f{o eof] .
s_

xftxltof/, uf]lnu7[f af?b jf ljikmf]6s kbfy{ pTkfbg ug]{ pBf]u,
-cg';"rL –! sf] l;=g+= !_

v_

dfOqqmf]a'|c/L afx]ssf lao/, dlb/f jf dlb/fhGo kbfy{ pTkfbg ug]{, pBf]u cg';"rL –! sf] l;=g+= %_
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@=

u_

cf0fljs phf{, o'/]lgoddf cfwfl/t phf{, afof] Uof;df cfwfl/t phf{, cg';"rL –# sf] l;=g+= $_

3_

a08]8 j]o/ cfp;sf] s/ 5'6 lbg] ;DaGwL . bkmf @% sf] -s_

;ldltsf] csf]{ a}7sdf pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{ dGqfno / sfg"g Gofo tyf
;+;bLo dfldnf dGqfnosf dGqL, ;lrj nufotsf k|ltlglwx?nfO{ cfdGq0f ug]{
lg0f{o eof] .
a}7s ;+Vof – ^$
ldlt @)&^÷)%÷)@ ut]

छलफल तथा मनणवय

cfh ldlt @)&^÷)%÷)@ ut] pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt ;ldltsf]
a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] . ;fy} pQm a}7sdf
sfg"g Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqLsf] pkl:yltdf b]xfo jdf]lhd 5nkmn tyf lg0f{o eof] .
•

cf}Bf]lus Joj;fo ;DaGwL k|rlnt sfg"gnfO{ ;+zf]wg / PsLs/0f ug{ ag]sf] ljw]os,
@)&% dfyL Jofks 5nkmn ug{ ;do cefjsf sf/0fn] cfhsf] a}7s :ylut u/L
;ldltsf] cfufdL a}7s ldlt @)&^.)%.)% ut] ljxfg !!M)) ah] a:g] lg0f{o eof] .
pQm a}7sdf pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{ dGqfno / sfg"g Gofo tyf ;+;bLo dfldnf
dGqfnosf dGqL, ;lrj nufotsf k|ltlglwx?nfO{ cfdGq0f u/L ;f] law]ossf] ;+zf]wg
k|:tfjx?sf] 5nkmn u/L kfl/t ug]{ lg0f{o eof] .

a}7s ;+Vof – ^%
ldlt @)&^÷)%÷)$ ut]
छलफल तथा मनणवय

cfh ldlt @)&^÷)%÷)$ ut] pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt ;ldltsf]
a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] . a}7sdf b]xfosf
ljifodf 5nkmn tyf lg0f{o eof] .
१.

a}b]lzs /f]huf/df 3/]n' sfdbf/sf] ?kdf vf8L d'n's k7fpg] sfo{ k"0f{tM aGb ug]{ u/L
tTsfnLg Joj:yflksf–;+;b cGtu{t cGt/f{li6«o ;DaGw tyf >d ;ldltn] ldlt
@)&@.!@.@) df g]kfn ;/sf/nfO{ lbPsf] lgb]{zgaf6 /f]Ssf ul/Psf] ;Gbe{df >d, /f]huf/
tyf ;fdflhs ;'/Iff dGqfnosf dGqL / ;lrj, /fli6«o dfgj clwsf/ cfof]usf ;b:o,
u[x / k//fi6« dGqfnosf k|ltlglw, a}b]lzs /f]huf/ ljefusf dxflgb]{zs, cWofug
ljefusf dxflgb]{zs nufotsf] ;xeflutfdf >d, /f]huf/ tyf ;fdflhs ;'/Iff
dGqfnosf] ldlt @)&^.$.@) sf] dfggLo dGqL:t/sf] lg0f{ofg';f/ k|fKt kq cg';f/ æs'g}
klg sfdbf/ uGtJo d'n'sdf k'uL sfddf /x]sf] cj:yfdf ljbfdf :jb]z cfO{ ;f]xL sfddf
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२.

३.

४.

kms{g rfxg'n] pQm sfd lghsf] lglDt ;'/lIft / cfsif{s x'g] ;xh} cg'dfg ug{ ;lsG5 .
ctM 3/n' sfdbf/sf] ?kdf k'gM >d :jLs[lt lnO{ hfg rfxg] JolQmn] cfˆgf] ;'/Iff, ;]jf
;t{ / kfl/>dk|lt k"0f{t ;xdt eO{ cfˆg} lhDd]jf/L / pQ/bfloTjdf hfg] :jM3f]if0ff
u/]sf] lgj]bg tyf sfg"g jdf]lhd cGo cfjZos sfuhft ;dfj]z u/L k'gM >d
:jLs[ltsf] nflu cfj]bg u/]sf] cj:yfdf k'gM >d :jLs[lt k|bfg ug{ pko'Qm x'g]
dGqfnosf] /fo 5 . ctM a}b]lzs /f]huf/df sfo{/t /xL ljbfdf g]kfn cfO{ k'gM ;f]xL
sfddf kms{g rfxg] 3/]n' sfdbf/x?nfO{ k'gM >d :jLs[lt lbg] ;DjGwdf cfjZos k|s[of
cuf8L a9fO{ lbg' x'g ;fb/ cg'/f]w ub{5' .Æ egL k|fKt ePsf] kqsf] ;DjGwdf ;ldltdf
Jofks 5nkmn eof] .
;f] ;DaGwdf sfg"gL ?kdf >d :jLs[lt lnO{ vf8L d'n'sdf a}b]lzs /f]huf/Ldf
uP/ ljbfdf :jb]z kms{g rfxg] / 3/ kmls{P/ cfPsf 3/]n' sfdbf/nfO{ k'gM >d :jLs[lt
lnO{ hfg rfxg] JolQmn] cfˆgf] ;'/Iff, ;]jf, zt{ / kfl/>dk|lt k"0f{ ;xdt eO{ cfˆg}
lhDd]jf/L / pQ/bfloTjdf hfg rfxg] JolQmn] dGqfnoaf6 tof/ u/]sf] :jM3f]if0ff kmf/d
e/L sfg"g jdf]lhd cGo cfjZos sfuhft ;d]t ;dfj]z u/L lgj]bg k]z u/]sf]
cj:yfdf dfq dGqfnon] lg0f{o u/L k7fPsf] kqsf] cfwf/df >d :jLs[lt lbg] ljifodf
a}7sdf ;xefuL ;a} lgsfox?af6 pkl:yt k|ltlglwx?af6 k'gM >d :jLslt lbg /fo
JoQm ePsf]] x'Fbf ;DalGwt vf8L d'n'sdf uPsf >ldsx?sf] ljBdfg cj:yfsf ;DaGwdf
:ynut cjnf]sg u/L k|ltj]bg k]z ug]{ ;do;Ddsf nflu c:yfoL ?kdf k'gM >d
:jLs[lt lbg >d, /f]huf/ tyf ;fdflhs ;'/Iff dGqfnonfO{ lgb]{zg lbg] lg0f{o eof] .
a}b]lzs /f]huf/nfO{ Jojl:yt, dof{lbt, ;'/lIft / e/kbf]{ agfpg] ;DaGwdf g]kfnL
sfdbf/x? uPsf ljb]zL vf8L d'n'sx? M ;fpbL c/j, stf/, s'j]t, ;+o'Qm c/j Old/]6,
jx/fO{g nufotsf vf8L d'n'sdf :ynut cWoog e|d0f u/L ;ldltdf /fo ;'emfj
;lxtsf] k|ltj]bgsf cfwf/df 7f]; lg0f{o ug{sf nflu tTsfn o; ;ldltsf dfggLo
;b:ox?, ;ldlt ;lrjfnosf sd{rf/Lx?, ;DalGwt dGqfnosf dGqL / ;lrj nufotsf]
sd{rf/Lx?, k//fi6« dGqfnosf] k|ltlglw ;lxtsf] :ynut cWoog e|d0f 6f]nL u7g u/L
;DalGwt d'n'sx?df k7fpgsf] nflu cfjZos ;Dk"0f{ Joj:yf ldnfpg >d, /f]huf/ tyf
;fdflhs ;'/Iff dGqfnonfO{ lgb]{zg lbg] / :ynut e|d0fdf hfg] dfggLo ;b:ox? /
sd{rf/Lx?sf] gfdfjnL ;lxtsf] 6f]nL u7g ug]{ lhDd]jf/L ;ldlt ;efkltnfO{ lbg] lg0f{o
eof] .
;ldltn] >d :jLs[lt lnO{ a}b]lzs /f]huf/Ldf uPsf 3/]n' sfdbf/x?nfO{ dfq 3/ kmsL{
cfpg / 3/ cfO{ ;f]xL 7fpdf >d :jLs[lt lnO{ sfddf kms]{/ hfg kfpg] u/L lbPsf]
lbg]{zgsf] cfwf/df cGo 3/]n' >ldsx? ;d]tnfO{ >d :jLs[lt k|bfg u/L k7fpg] sfo{df
s8fO{sf ;fy lgoGq0f ug{ ;DjlGwt lgsfonfO{ lgb]{zg lbg] lg0f{o eof] .
;ldltsf] csf]{ a}7s ldlt @)&^.)%.)% ut] !!M)) ah] pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{
dGqfnosf dGqL, ;lrj / sfg"g Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqfnosf ;lrj nufotsf
k|ltlglwx?nfO{ cfdGq0f u/L cf}Bf]lus Joj;fo ;DaGwL k|rlnt sfg"gnfO{ ;+zf]wg /
PsLs/0f ug{ ag]sf] ljw]os, @)&% dfly 5nkmn ug]{ lg0f{o eof] .
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a}7s ;+Vof – ^^
ldlt @)&^÷)%÷)% ut]
छलफल तथा मनणवय

cfh ldlt @)&^÷)%÷)% ut] pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt ;ldltsf]
a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] . a}7sdf b]xfosf
ljifodf 5nkmn tyf lg0f{o eof] .
!=

cf}Bf]lus Joj;fo ;DaGwL k|rlnt sfg"gnfO{ ;+zf]wg / PsLs/0f ug{ ag]sf]
ljw]os, @)&% dfly pBf]u, jfl0fHo tyf cfk"lt{ dGqfnosf dfggLo dGqL, ;lrj /
sfg"g Gofo tyf ;+;bLo dfldnf dGqfnosf k|ltlglwx?;+u Jofks 5nkmn eof] .

@=

pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt ;ldlt cGtu{t ul7t ;fj{hlgs
;+:yfg pk;ldltsf ;+of]hsTjdf df= k|sfz /;fOnL -:g]xL_ g]kfnuGh, e}/xjf /
kf]v/fdf /x]sf k]6«f]lnod kbfy{sf] e08f/0f Pj+ ljqmL ljt/0f ;DaGwL sfo{sf] :ynut
cWoog e|d0fdf hfg] lg0f{o eof] .

#=

;ldltsf] cfufdL a}7s ldlt @)&^.)%.)^ ut] !!M)) ah] a;L ljw]osdf afFsL
/x]sf k|fjwfgx?df 5nkmn u/L kfl/t ug]{ lg0f{o eof] .
a}7s ;+Vof – ^&
ldlt @)&^÷)%÷)^ ut]

छलफल तथा मनणवय

cfh ldlt @)&^÷)%÷)^ ut] pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt ;ldltsf]
a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] . a}7sdf pBf]u,
jfl0fHo tyf cfk"lt{ dGqfnosf dfggLo dGqL, ;lrj / sfg"g Gofo tyf ;+;bLo dfldnf
dGqfnosf k|ltlglw ;d]tsf] pkl:yltdf æcf}Bf]lus Joj;fo ;DaGwL k|rlnt sfg"gnfO{ ;+zf]wg /
PsLs/0f ug{ ag]sf] ljw]os, @)&%Æ dfly bkmfjf/ 5nkmn u/L b]xfo jdf]lhd ;+zf]wg ug]{ lg0f{o
eof] .
क) औद्योमगक व्यवसाय सम्बरिी प्रचमलत कानूनलाई सं शोिन ि एकीकिण गनव बनेको हविेयक
सम्बरि ा सम मतले गिे का सं शोिनिरू
१. प्रस्तावना ा ििेका क्र शिः आयात " भन्ने शब्दिरु पमछ "अमिकत

परिचालन गिी"

भन्ने शब्दिरु थप गने । "प्रमतस्थापन ि
२. हविेयकको दफा १ को उपदफा )१(

ा ििे का ,औद्योमगक व्यवसाय ऐन" २०७५" भन्ने

शब्दिरुका सट्टा "औद्योमगक व्यवसाय ऐन, २०७६" भन्ने शब्दिरु िाख्ने ।
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३. हविेयकको दफा ३ को उपदफा )३( को सट्टा दे िायको उपदफा )३( िाख्नेिः )"३( यो ऐन प्रािम्भ िुन ु अन्त्घ शािा उद्योगको रुप ा स्थापना भएका उद्योगले यो

ऐन प्रािम्भ भएको एक बषवमभि यस ऐन ब ोन्त्ज को प्रकृया पूिा गिी छु ट्टै उद्योगको
रुप ा दताव गिाउनु पनेछ।"
४. हविेयकको दफा ४ को उपदफा )३( पमछ दे िायको उपदफा (४) थहप त्यसपमछको
उपदफाक्र

म लाउनेिः ा जुन सुकै कुिा लेन्त्िएको भएतापमन आणहवक

)"४( उपदफा (१) ि (२)

शन्त्ि) एटोम क इनजी ,(हवकीिणजरय सा ग्री) िे िीयो एक्टीभ म्याटे रियल्स (
ा आिारित उजावसुँग सम्बन्त्रित

उत्पादन गने उद्योग ,आणहवक उजाव ि युिेमनय

उद्योगिरु नेपाल सिकािबाट ाि स्थापना ि सञ्चालन िुनेछन।"

५. हविेयकको दफा ५ को उपदफा )३(

ा ििे का "छ

हिनामभि" भन्ने शब्दिरुका सट्टा

"एक बषव मभि "भन्ने शब्दिरु िाख्ने ।
६. हविेयकको दफा ८ को उपदफा )१( को सट्टा दे िायको उपदफा )१( िाख्नेिः )"१( यस परिच्छे द ा अरयि जुनसुकै कुिा लेन्त्िएको भए तापमन अनूसूची –१

ा

उल्लेन्त्ित उद्योग दताव गनुव अन्त्घ बोिवबाट अनु मत मलनु पनेछ।
ति सोिी अनुसूचीको क्र सख्या १

ा उल्लेन्त्ित उद्योगिरु दताव गनुव अघी नेपाल

सिकाि, न्त्रिपरिषदबाट अनु मत मलनु पनेछ ।"
७. हविेयकको दफा २० को उपदफा )१( को िण्ि )"ि)" दे न्त्ि "(णसम्

ििे का

"(

भन्ने शब्द थप गि "सदस्य" शब्दिरुको अरत्य ाे्ने ि िण्ि )"त ा ििे का

"(

भन्ने शब्दिरु थप गने । "सदस्य सन्त्चव ।" शब्दिरुको अरत्य ा
८. हविेयकको दफा २४ को उपदफा )५( पमछ दे िायको उपदफा )६(थप गनेिः)"६( यो ऐन प्रािम्भ िुुँदाका बित दताव भै सञ्चालन ा ििे का ि यस ऐन
ब ोन्त्ज
९.

दताव भै सञ्चालन ा आउने एक किोिसम्

ुँ ी भएका घिे ल ु उद्योग
न्त्स्थि पूज

ि साना उद्योगलाई लाग्ने आयकि ा पचास प्रमतशत आयकि छु ट िुनेछ।"

हविेयकको दफा २) को िण्ि 5क (को सट्टा दे िायको िण्ि (क) िाख्नेिः-

)"क( वण्िेि वेयि िाउस वा नगद ििौटी (पासबुक) को सुहविा नमलएका उद्योगिरुले
मनयावत गिे को िक ा अथव

रिालयले ड्यूटी ड्र ब्याकको दि मनिाविण गिी नेपाल

िाजपि ा सूचना प्रकाशन गनेछ । त्यसिी मनिाविण भएको दि ब ोन्त्ज को ड्यूटी
ड्र ब्याक िक

रिालयले एकल हवरदु सेवा केरर

ाफवत हफताव गनेछ ।"

१०. हविेयकको दफा २६ को उपदफा )२( ि )३ (न्त्झकी दे िायको उपदफा )२( िाख्नेिः )"२( यो ऐन प्रािम्भ िुुँदाका बित दताव भै सञ्चालन ा ििे का ि यस ऐन
ब ोन्त्ज

दताव भै सञ्चालन ा आउने लघु उद्य लाई शतप्रमतशत आयकि छु ट

िुनेछ।"
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११ . हविेयकको दफा ३९ को उपदफा ) पमछ दे िाय ब ोन्त्ज को उपदफा (२)३( थप गनेिः )"३( उपदफा ब ोन्त्ज

नेपाल सिकािबाट रुग्ण घोहषत भएको

(१ )

उद्योगको सञ्चालनको लामग लगानीकतावको सि मत ा कुनै सिकािी सं स्थाले
सञ्चालनको प्रस्ताव गिे ा त्यस्तो सिकािी सं स्थाको क्ष ता उपयुिता ि सं भाव्यता
स ेत िे िी तोहकएको शतविरुको अिीन ा ििी त्यस्तो सिकािी सं स्था

ाफवत उद्योग

सं चालन गिाउन सहकनेछ।"
.12दफा ४५ पमछ दफाक्र

"४७िाख्ने । "४६" को सट्टा "

१३. दफा ५४ को उपदफा )१(

ा ििे का बाहषवक परर किोिभरदा बढी कािोवाि िुने "

, झौला ठू ला तथा घिे ल ु झौला" भन्ने शब्दिरुको सट्टा ", ठू ला उद्योग वा बाहषवक परर
किोि रुपैयाभरदा बढी कािोबाि िुने घिे ल ु वा सानाभन्ने शब्दिरु " िाख्ने।
ु ी-१ को,१४. हविेयकको अनुसच
.1"क्र सं ख्या २" न्त्झक्ने ।
.2"क्र सं ख्या 5"

ा ििे का " ाइक्रोव्रअ
ु िी बािे कको हवयि" भन्ने शव्दिरुको सट्टा

" ाइक्रोव्रअ
ु िी, हवयि," भन्ने शव्दिरु िाख्ने ।
ु ी – को 3"क्र सं ख्या 4" ा ििेका "आणहवक उजाव, युिेमनय
१५. हविेयकको अनुसच

ा

आिारित उजाव" भन्ने शव्दिरु न्त्झक्ने ।
ु ी –६ को "क्र सं ख्या ९" पमछ दे िायको "क्र सं ख्या १०" थप गने,
१६. हविेयकको अनुसच
"१०. सं ग्रिालय।"

१७. हविेयकको अनुसूची –को 7,1. िण्ि को (क)"क्र सं ख्या ११" पमछ दे िायको "क्र सं ख्या १२" थप गनेिः
"१२. वेव पोटवल,वेव मिजाईन सेवा , वेव िोन्त्स्टङअनलाइन वगीकृत हवज्ञापन

,

सेवा।"
.2 िण्ि को (ि)"क्र सं ख्या ५" पमछ दे िायको "क्र सं ख्या ६" थप पनेिः
"करफिे रस । ,मभमियो कल ,अनलाईन

स
े ेज ,सा ान्त्जक सं जाल .६"

ु ी –८ को "क्र सं ख्या ६१" पमछ दे िायको "क्र सं ख्या ६२, ६३ ि
१८. हविेयकको अनुसच
६४" थप गने,
"६२. समभवस अपाटव ेरट,
६३. फुि कोटव, क्याटरिङ्ग, घुम्ती िाद्य स्टल,
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६४. उपकिण

त
व तथा जिान िे िी म क्स ,कंहक्रटप्रहवमि तथा

,मनयावत गृि ,

सुहविायुि कायावलय ,आहवस्काि केरर स्थल प्रदान गने सेवा ।"
ु ी -९ को "क्र सं ख्या १३" पमछ दे िायको "क्र सं ख्या १४". थप
१९. हविेयकको अनुसच
गनेिः "१४. चलन्त्चि मन ावण ।"

v) cf}Bf]lus Joj;fo ;DaGwL k|rlnt sfg"gnfO{ ;+zf]wg / PsLs/0f ug{ ag]sf] ljw]os, @)&%
kfl/t ul/Psf] k|ltj]bgnfO{ cfufdL ;+3Lo ;+;b, k|ltlglw ;efsf] a}7sdf k]z ug]{ lg0f{o eof] .
u) ;ldltsf] a}7s csf]{ ;"rgf eP kl5 a:g] u/L :ylut eof] .
a}7s ;+Vof – ^*
ldlt @)&^÷)%÷!( ut]
छलफल तथा मनणवय

cfh ldlt @)&^÷)%÷!( ut] pBf]u tyf afl0fHo / >d tyf pkef]Qmf lxt ;ldltsf]
a}7s ;ldltsf ;efklt dfggLo ljdn k|;fb >Ljf:tjHo"sf] cWoIftfdf a:of] . a}7sdf b]xfosf
ljifodf 5nkmn tyf lg0f{o eof] .
!=

cfhsf] a}7sdf ;ldlt ;lrjfnoaf6 tof/ u/]sf] ;ldltsf] jflif{s k|ltj]bg @)&^,
;ldltsf dfggLo ;b:ox?nfO{ ljt/0f u/L ;ldltdf Jofks 5nkmn eof] . pQm
k|ltj]bgdfly ;ldltsf dfggLo ;b:ox?n] cWoog u/L ;ldltsf] ldlt @)&^ efb|
@) ut] a:g] a}7sdf k|ltj]bgsf ;DaGwdf s'g} /fo ;'emfj eP ;ldlt ;lrjfnonfO{
pknJw u/fpg] / ;ldlt ;lrjfnoaf6 dfggLo ;b:ox?sf] /fo ;'emfj tyf
;ldltsf] ;f]xL lbgsf] a}7ssf] lg0f{o ;d]t ;dfj]z u/L k|ltj]bg tof/ ug]{ / To;
kl5 j:g] ;ldltsf] a}7saf6 kfl/t ug]{ lg0f{o u¥of] .

@=

g]kfnLx?sf] glhs} cfpb} u/]sf] b;}+, ltxf/, 57 nufotsf dxfg rf8 kj{x?df
;j{;fwf/0f pkef]Qmfx?sf] lxtnfO{ Wofgdf /fvL u'0f:t/Lo pkef]Uo j:t'x?sf]
;j{;'ne pknJwtf, d"No lgoGq0f nufotsf ljifodf ;DalGwt lgsfox?nfO{ ldlt
@)&^ efb| @) ut] ljxfg !!M)) ah] a:g] ;ldltsf] a}7sdf cfdGq0f u/L 5nkmn
ug]{ lg0f{o eof] .
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a}7s ;+Vof – ^(
ldlt @)&^÷)%÷@) ut]
छलफल तथा मनणवय
आज म मत २०७६/०५/२० गते उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
सम मतको बैठक सम मतका सभापमत

तथा उपभोिा हित

ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तवज्यूको अध्यक्षता ा

बस्यो।बैठक ा दे िायका मबषय ा छलफल एवं मनणवय भयो ।
१. नन्त्जकै आउुँदै गिे को

िान चाुँि दशैँ , मतिाि ि छठ लगायतका पवविरु ा सववसािािण

उपभोिाको हितलाई ध्यान ा िान्त्ि उपभोग्य वस्तुिरुको

ूल्य मनयरिण ि गुणस्तिीयता काय

गिी

ु भ रुप ा उपलब्ि गिाउने सम्बरि ा /x]sf] हवद्य ान अवस्था स स्या तथा च ुनौती लगायतका
सववसल
हवषय ा नेपाल गुणस्ति तथा नापतौल हवभाग, वान्त्णज्य, आपूमतव तथा उपभोिा सं िक्षण हवभाग ि
िाद्य प्रहवमि तथा गुण मनयरिण हवभागका

ु
िामनदे शकिरु, साल्ट ट्रेमिङ कपोिे शनका प्र ि

प्रशासकीय अमिकृत, नेपाल आयल मनग का ि उपभोिा हित

ञ्चका प्रमतमनमििरुसुँग छलफल भयो

। उल्लेन्त्ित हवषयका सम्बरि ा सम मतको आगा ी बैठक ा सिोकािवाला

रिालयिरुिः उद्योग

वान्त्णज्य तथा आपूमतव, कृहष तथा पशुपंक्षी हवकास, गृि, अथव, भौमतक पूवाविाि तथा यातायात
रिालयका

ाननीय

रिी, सन्त्चविरुसुँग थप छलफल गिी आवश्यक मनदे शन ददने मनणवय भयो ।

२. वैदेन्त्शक िोजगाि ा जाने घिे ल ु का दाििरुलाई िािी
व्यवस्थाहपका सं सद अरतगवतको अरतिावहिय सम्बरि तथा श्र
२०७२।१२।२०
श्र

िोजगाि

तथा

ा नेपाल
सा ान्त्जक

ु क
ु ा पठाउने कायव तत्कालीन
ल
सम मतले स्थलगत अनुग न गिी म मत

सिकािलाई ददएको मनदे शनबाट पूणव रुप ा बरद भएको सम्बरि ा
सुिक्षा

रिालयको

म मत

२०७६।०४।२०

को

ाननीय

रिीस्तिबाट मनणवय गिी बैदेन्त्शक िोजगाि ा कायवित ििी मबदा ा नेपाल आई पुन: सोिी का
फकवन चािने घिे ल ु का दाििरुलाई पुन: श्र

स्वीकृमत ददने सम्बरि ा आवश्यक प्रहक्रया अगामि

बढाई ददन भमन प्राि पिका सम्बरि ा यस सम मतको म मत २०७६।०५।०४
श्र

स्वीकृती मलई िािी

पुनिः श्र

ा

ा बसेको बैठकले

ु क
ु ा गई मबदा ा स्वदे श फहकवन चािने ि घि फहकवएि आएकालाई
ल

स्वीकृती मलई जान चािने व्यन्त्िले आफ्नो सुिक्षा, सेवाशतव ि पारिश्रम कप्रमत पूणव सि त

भई आफ्नै न्त्जम् ेवािी ि उत्तिदाहयत्व ा कानून ब ोन्त्ज

अरय आवश्यक कागजात स ावेश गिी

मनवेदन पेश गिे को अवस्था ा सम मतले स्थलगत अध्ययन, अनुग न तथा अवलोकन गिी प्रमतवेदन
पेश गने स यसम् का लामग अस्थायी रुप ा पुनिः श्र

स्वीकृती ददने गिी सम मतबाट मनणवय भएको ा

सम मतको आज म मत २०७६।०५।२० गते बसेको बैठकले यस सम मतको तफवबाट िािी
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ु क
ु
ल

अरतगवतका दे शिरुM यू.ए.ई, साउदी अिब, ओ न ि कुवेत ा ििे का घिे ल ु तथा अरय का दाििरुको
हवद्य ान अवस्थाका सम्बरि ा स्थलगत रुप ा अध्ययन अवलोकन गिी सम मत ा प्रमतवेदन पेश
गनवका लामग दे िाय अनुसािका

ाननीय सदस्य ि सन्त्चवालयका क च
व ािीिरुको टोली म मत

2076/06/05 दे न्त्ि ऐ. 17 गतेसम्
उि भ्र ण सम्बरिी कायवक्र

अनुग न भ्र ण ा जाने गिी कायवक्र

तय

भएको िुुँदा

तामलका तयाि गिी यस सम मत ा पठाउन ि उि भ्र ण कायवक्रको

िचव लगायत आवश्यक सम्पूणव व्यवस्था म लाउन श्र , िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा

रिालय

मनदे शन ददने मनणवय भयो ।
अनुग न भ्र ण ा सिभागी िुने सम मतका

ाननीय सदस्य ि सन्त्चवालयका क च
व ािीिरुको

ना ावलीिः
1. ाननीय श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तव

-

2. ाननीय श्री गोपाल बिादुि ब

-

सदस्य

-

सदस्य

4. ाननीय श्री प्र ोद साि

-

सदस्य

5. ाननीय श्री मभ सेन दास प्रिान

-

सदस्य

6. ाननीय िा. सूय व नािायण यादव (सुिज)

-

सदस्य

7. श्री न्त्शवदत्त बिाल

-

उपसन्त्चव

3. ाननीय श्री दुगाव कु ािी हवश्वक ाव

सभापमत
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अनुसूची १
सं घीय सं सद
उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

तथा उपभोिा हित सम मत

सभापमत
ाननीय श्री मब ल प्रसाद श्रीवास्तव
पदे न सदस्यिरु
सम् ाननीय प्रिान रिी श्री के.पी. श ाव ओली

ाननीय श्र , िोजगाि तथा सा ान्त्जक सुिक्षा
उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूती
qm=;+=

रिी श्री

रिी श्री गोकणव हवष्ट

ातृका प्रसाद यादव

सदस्यिरु
gfd, y/

1.

ा. श्री मब ल प्रसाद श्रीवास्तव–सभापमत

2.

ा. श्री अमभषेक प्रताप शाि

3.

ृ दे वी अग्रििी
ा. श्री अ ता

4.

ा.श्री कृष्ण कु ाि श्रे ष्ठ

5.

ा. श्री गोपाल बिादुि ब

6.

ा. श्री ददल कु ािी

7.

ा. श्री दुगाव कु ािी हवश्वक ाव

8.

ा. श्री दे वेरर पौिेल

9.

ा. श्री नि बिादुि िा ी

10.

ा. श्री नविाज िावत

11.

ा. श्री प्रकाश िसाइवली (स्नेिी)

12.

ा. श्री प्र ोद कु ाि यादव

13.

ा. श्री प्र ोद साि

14.

ा. श्री मभ सेन दास प्रिान

15.

ा. श्री

ु ु रद रयौपाने
क
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16.

ा. श्री

ोिम् द आफताव आल

17.

ा. श्री िा

18.

ा. श्री लालप्रसाद साुँवा मलम्वू

19.

ा. श्री हवरदा पाण्िे

20.

ा. श्री सरिता कु ािी मगिी

21.

ा. श्री सरिता रयौपाने

22.

ा. श्री सुजाता परियाि

23.

ा. श्री सो

24.

ा. श्री हििाचरर के.सी.

वीि

ानरिि

प्रसाद पाण्िेय
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सं घीय सं सद सन्त्चवालय ि सम मत सन्त्चवालयका क च
व ािीिरु M
श्री

नोिि प्रसाद भट्टिाई –

श्री गोपालनाथ योगी

िासन्त्चव
प्रमतमनमिसभा सन्त्चव

–

िा. भितिाज गौत

सन्त्चवालय सन्त्चव

–

श्री रबु प्रसाद न्त्घम िे

सन्त्चवालय सन्त्चव

–

श्री कृष्णिरि िड्का

–

सि-सन्त्चव

श्री न्त्शवदत्त बिाल

–

उपसन्त्चव

श्री मबजय कृष्ण श्रे ष्ठ

–

शािा अमिकृत

श्री प्रकाश पोख्रेल

–

ना.सु.

श्री सुददप गौत

–

िरिदाि

श्री सल ा पुन

–

कायावलय सियोगी
ु ण तफव
र

–

ु ण अमिकृत
र

श्री िोबन प्रजापमत

–

ु ण अमिकृत
र

श्री गंभीि ान मसं ि

–

श्री बाबुिाजा

िजवन

श्री िाजेरर प्रसाद लाम छाने

मस. प्रे. टे .
–

मस.पेि् . टे .

श्री प्रे बिादुि चरद

–

मस.प्रे. टे

श्री कृष्णकला पौिेल

–

प्रे. टे .

श्री

ािव पौिेल–

प्रे. टे .

श्री

दन मगिी –

का.स.
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अनुसूची-2
सम मतका भ्र ण प्रमतवेदनिरु
वीिगरज

िानगिपामलका विा नं १८ ि २७ न्त्स्थत वीिगरज बौन प्रोसेमसङ इण्िन्त्स्ट्रज,

ध्या ाञ्चल बोन इन्त्ण्िस्ट्रज प्रा.मल. ि हििो बफ म ट सप्लायसव उद्योगिरुको स्थलगत अनुग न
ि मनिीक्षण ।

1.पृष्ठभूम :
दे शको आमथवक हवकास ा ठू लो टे वा पुर्याउने औद्योमगक क्षेि नेपालको परिप्रेक्ष ा हवमभन्न
ुँ ै आएको पाइरछ। बरद, ििताल,
स स्यािरुबाट गुन्त्रद

जदुि आरदोलन, कच्चा पदाथवको अभाव

दे न्त्ि वाताविणीय हवनाश ि प्रदुषणका सवालिरु स ेत बेलाबेला ा आइििरछन। उद्योगिरुबाट
िुने वाताविणीय प्रदुषणलाई रयूमनकिण गदै स्थानीयबासीको स्वच्छ वाताविण ा बस्न पाउने
ौमलक िकलाई स त
े सुँगसुँगै सम्विवन ि सुमनित गने कायव च ुनौतीपुणव ििेको छ।
पसाव न्त्जल्ला, हविगरज

िानगिपामलका विा नं . १८ ि २७ न्त्स्थत िड्डी म ल ि

ासु

प्याकेन्त्जङ्ग उद्योगिरुले वाताविण प्रदुषण गरिििे को ि स्थानीय बामसरदाको दै मनक न्त्जवनयापन ा
प्रत्यक्ष रुप ा नकािात् क असि पुर्याएको भन्ने

हवमभन्न पिपमिका ि िाहिय म मियािरु ा

आएको स ाचाि ि यस सम मत ा स्थानीय बामसरदाको तफवबाट मनवेदन दताव गिाएपमछ सो
हवषय ा सम मतको ध्यानाकषवण भएको मथयो। यस हवषय ा सम्बन्त्रित उद्योगिरुको स्थलगत
अनुग न, सिोकािवाला तथा सम्वन्त्रित पक्षिरुसुँग छलफल गिी वास्तहवक त्य पत्ता लगाउन
ि स ािान िोज्न आवश्यक सुझाव ि मसफािीश प्रस्तुत गनवका लामग सं घीय सं सद, प्रमतमनमि
सभा, उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

तथा उपभोिा हित सम मत अरतगवत गदठत उद्योग, वान्त्णज्य

तथा आपूमतव उपसम मतलाई प्रमतमनमि सभा मनय ावली, 2075 को मनय

१७५ (५) ब ोन्त्ज

न्त्जम् ेवािी प्राि भएको मथयो।
सम मतको म मत 2075/07/30 तथा सम मत अरतगवत गदठत उद्योग, वान्त्णज्य तथा
आपूमतव उपसम मतको म मत 2075/08/20 गते बसेको बैठकले सम्बन्त्रित उद्योगिरुको
स्थलगत अध्ययन भ्र ण गने मनणवय गिे को मथयो। यस स्थलगत अध्ययन भ्र ण टोली ा
दे िायका

ाननीय सदस्य तथा सन्त्चवालयका क च
व ािी िरुको सिभामगता ििे को मथयो।
1.
2.

ा. श्री कृष्ण कु ाि श्रे ष्ठ
ा. श्री ददल कु ािी
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3.

ा. श्री नविाज िाउत

4.

ा. श्री प्र ोद कु ाि यादव

5.

ा. श्री हििाचरर के.सी.

6. शािा अमिकृत श्री सुिेरर काकी
7. िरिदाि श्री सुददप गौत

१. भ्र ण टोलीले म मत 2075/10/06 गते दे न्त्ि 2075/10/08 गते सम्
वीिगरज

पसाव न्त्जल्ला,

िानगिपामलका विा नं १८ ि २७ न्त्स्थत वीिगरज बौन प्रोसेमसङ इण्िन्त्स्ट्रज,

ध्या ाञ्चल बोन इन्त्ण्िस्ट्रज प्रा.मल. ि हििो बफ म ट सप्लायसव उद्योगिरुको स्थलगत अनुग न
ि मनिीक्षण गिे को मथयो।यस क्र
अरतहक्रवया कायवक्र

ा

सिोकािवाला ि सम्वन्त्रित पक्षिरुसुँग छलफल तथा

सम्पन्न गिे को मथयो। सोिी आिाि ा यो प्रमतवेदन तयाि पारिएको छ।

2.स्थलगत अध्ययन भ्र णको क्र

ा दे न्त्िएका त्यिरु

अनुग न टोली म मत 2075/10/07 गते
विा नं १८ ि २७ न्त्स्थत

ध्यारि १२ बजे वीिगरज

िानगिपामलका

ासुजरय उद्योगिरु ि िड्डी उद्योगिरु मनिीक्षण गनव पुगेको मथयो। सो

क्षेि ा वीिगरज बौन प्रोसे मसङ इण्िन्त्स्ट्रज,

ध्या ाञ्चल बोन इन्त्ण्िस्ट्रज प्रा.मल. ि हििो बफ म ट

सप्लायसव गिी तीन वटा उद्योगिरु सञ्चामलत ििे को पाइयो।

2.१. वीिगंज बौन प्रोसेमसङ इण्िन्त्स्ट्रज प्रा.मल.
वीिगरज बौन प्रोसेमसङ इण्िन्त्स्ट्रजको अवलोकनका क्र

ा पुग्दा स्थानीय प्रशासन, प्रििी ि

स्थानीय बामसरदािरु उपन्त्स्थत मथए।उद्योग मभि जनाविको िड्डीिरुलाई थुपारिएि िान्त्िएको
मथयो। उद्योगको एक कुना ा िड्डी िुल्याएि ट्रक ा लोि िुुँदै गिे को मथयो। त्यस उद्योगका
सञ्चालक श्री न्त्जतेरर प्रसाद यादवसुँग उद्योगका हवहवि पक्षिरु बािे छलफल भयो।सो उद्योग ा
दे शभिबाट जनावििरुको िड्डी सं कलन गिी न्त्जले हटन, टाुँक, जनाविको दाना ि

ल बनाउन

कच्चा पदाथवको रुप ा भािततफव मनयावत गने गिे को उद्योग सं चालकबाट जानकािी प्राि भयो।
उद्योग ा करिब ४ जनालाई

ाि िोजगािी ददएको दे न्त्ियो।

2.१.1. प्रदुषणको अवस्था ि रयुमनकिणको प्रयास
मनिीक्षणका क्र

ा प्रदुहषत पानी जम ििे को, जनाविका िड्डीिरु िुल्ला रुप ा ठु लो

ािा ा

थुपारिएि िान्त्िएको ि वायु दुगन्त्व रित ििे को पाइयो। िड्डीको चाङ ा काग ि कुकुििरु
झुन्त्म् ईििेका मथए।

उद्योग सञ्चालकले विपि थप पिावल बरदै गिे को तािजाली लाउने का
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िुुँदै गिे को मथयो। यसै गिी दुगरव िलाई क

गनव औषिी छहकवएको पाइयो। अनुग नका क्र

ा

िड्डीिरुको थुप्रोलाई मिपालले ढाकेि िान्त्िएको पाइयो।
3.

ध्या ाञ्चल बोन इन्त्ण्िस्ट्रज प्रा.मल.
ध्या ाञ्चल बोन इन्त्ण्िस्ट्रज प्रा.मल. ,वीिगरज बौन प्रोसेमसङ इण्िन्त्स्ट्रज एकै प्रकृमतको उद्योग

भएकोले सुँगसुँगै अवन्त्स्थत ििे को छ। यस उद्योग ा पमन वीिगरज बौन प्रोसेमसङ इण्िन्त्स्ट्रज ा
जस्तै जनाविका िड्डीिरु थुपारिएि िान्त्िएको मथयो।
सं कलन गिी न्त्जलेहटन, टाुँक, जनाविको दाना ि

सो उद्योग ा दे शभिबाट जनावििरुको िड्डी

ल बनाउन कच्चा पदाथवको रुप ा भाित तफव

मनयावत गने गिे को उद्योग सं चालकबाट जानकािी प्राि भयो। यस उद्योग ा िोजगािीको करिब ४
जनालाई

ाि िोजगािी ददएको दे न्त्ियो।

3.1. प्रदुषणको अवस्था ि रयूमनकिणको प्रयास
ध्या ाञ्चल बोन इन्त्ण्िस्ट्रज प्रा.मल. बोन प्रोसेमसङ्ग उद्योगनै भएकाले प्रदुषणको अवस्था अरय
िड्डी उद्योगिरु भरदा िासै फिक पाइएन। कच्चा पदाथवको रुप ा प्रयोग िुने दुगन्त्व रित िड्डीिरु
थुपारिएि िान्त्िएको, विपि काग तथा कुकुििरु झुन्त्म् ििे को जस्ता अवस्थािरु ा
उद्योगिरु ा स ानता ििेको दे न्त्ियो।दुगरव िलाई क
क्र

ामथका दुवै

गनव औषिी छहकवएको पाइयो। अनुग नका

ा िड्डीिरुको थुप्रोलाई मिपालले ढाकेि िान्त्िएको पाइयो।

4. हििो बफ म ट सप्लायसव
हििो बफ म ट सप्लायसवको अनुग न गदाव भैं सी ि िाुँगािरुको
ड्राईङ्ग गने का

िुुँदै गिे को, प्याहकङ्ग िुुँदै गिे को दे न्त्ियो।

ासु काहटुँदै गिे को,

ासु

ासु काट्ने स्थल (स्लाफ्टि िाउस),

प्यहकङ्ग गने स्थल त्यमत व्यवन्त्स्थत भएको दे न्त्िएन। सो कम्पनी हवगत केहि

हिना दे न्त्ि न्त्चमनयाुँ

नागरिक िाङ चाङ पाङले सञ्चालन गिे को पाइयो। यस उद्योग ा दै मनक करिब 50/60 िाुँगा
भैँ सीिरु काहटने ि सो

ासु ड्राई तथा अरय तविले प्याहकङ्ग गिी मनयावत गने गरिएको जानकािी

उद्योग सञ्चालकले ददए। यस उद्योग ा म्यान ाि ि न्त्चमनयाुँ गिी 28 जना हवदे शी का दाििरु
कायवित ििेको पाइयो भने नेपाली का दाििरु केवल चौकीदािको रुप ा

ािै का

गिे को

ासु काट्ने ि प्रोसेमसङ्ग गने स्थल ा सफाई प्रभावकािी दे न्त्िएन। िुल्ला रुप ा

ासुको

पाइयो।
4.1. प्रदुषणको अवस्था ि रयुमनकिणको प्रयास
टुक्रािरुबाट

ासु ि िड्डी अलग गने का

िुुँदै गिे को दे न्त्ियो। उद्योगको पछािी ििे को दुगन्त्व रित

पानीको तलाउले उद्योग ा प्रदुषणलाई थप गम्भीि बनाएको पाइयो।यो उद्योगल
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ासु प्रोसेमसङ्ग

गिी मनयावत गने उद्योग भएकोले प्रदुषणको

ािा केहि क

ििे को पाइयो। एसी जिान गरिएको

ि हिन्त्जङ्ग मसस्ट को प्रयोग भएको पाइयो।उद्योगले जग्गा मलज ा मलएि पानी सो जग्गा ा
मनष्काशन गने तयािी ििेको जानकािी उद्योग सञ्चालकले ददए।
5. अरतहक्रवया एवं छलफल
औद्योमगक मनिीक्षण पिात भ्र ण टोलीले स्थानीय बामसरदाका स स्यािरु सुन्ने, स स्याको
हवश्लेषण गने एवं स स्या स ािान गनवको लामग अरतहक्रवया एवं छलफलको आयोजना गिे को
मथयो।
5.1. स्थानीय बामसरदािरुसुँगको अरतहक्रवया एवं छलफल
नेपाल िाहिय प्राथम क हवद्यालय ि िनु ान

न्त्रदिको प्राङ्गण ा उपसम मतका

ाननीय

सदस्यिरु ि न्त्जल्ला न्त्स्थत हवमभन्न कायावलयका पदामिकािीिरु तथा स्थानीय बामसरदा बीच
अरतिहक्रया कायवक्र

आयोजना गरिएको मथयो। सो कायवक्र

ा वीिगंज

िानगिपामलका विा नं

१८ का विाध्यक्ष व्रम्िदे व प्रसाद कु ीको पमन उपन्त्स्थमत ििे को मथयो। उि कायवक्र
स्थानीय बामसरदािरुबाट व्यि उद्योगबाट मसन्त्जत
व
•

ु य
ख्

ु य स स्यािरु मनम्नानुसाि पाईयो।
ख्

ा

उद्योगबाट मसन्त्जत
व दुगरव िका कािणले सो क्षेि ा आवाग न गनव, स्वासप्रश्वास ि
िानेहपउने जस्ता कायव ा गन्त्म्भि असि पुगेको,

•

उद्योग ा ठू लो सङ्खख्या ा आउने कुकुििरुका कािण नन्त्जकै ििे को हवद्यालय ा
हवद्याथीिरु ि स्थानीय बामसरदािरुलाई आउजाउ गनव, हिुँििुल गनव बािा पुगेको,
कुकुििरुले 3/४ जना बच्चािरुलाईस ेत टोहकसकेको जस ध्ये एकजनाको

त्ृ यु

स ेत भइसकेको,
•

उद्योग क्षेि ा फामलएका िड्डी तथा
बस्तीसम्

•

िड्डी तथा

ासुका टु क्रािरु काग तथा अरय

ाध्य बाट

आइपुगेकोले प्रदुषणको स स्या झनै हवकिाल बनेको,
ासुका कािणले स्याल तथा कुकुििरु त्यस क्षेि ा आउनाले टोकाईको

ितिा बढ्नुका साथै िे मबज िोगको सं क्र ण फैलने गिे को,
•

उद्योग आसपास ै

न्त्रदि ि हवद्यालय ििे का कािण

न्त्रदि ा बस्ने पुजािीले िाना

स ेत िान नसक्ने वाताविण ििनुका साथै दुगरव ि ि असुिक्षाका कािण हवद्यालय ा
हवद्याथीिरुको सङ्खख्या स ेत क
•

िुुँदै गएको,

अनुग नको बेला ाि दुगरव ि मनयरिण गने औषमि प्रयोग िुने ि िड्डीिरु ढाक्ने
गिे को गुनासो,

•

स्थानीय

बामसरदाको

ागलाई

मनस्तेज

स ेतसिािा मलने गिे को।
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बनाउन

उद्योगिरुले

बाउरसििरुको

5.२. स्थानीय प्रशासनले िालसम्
अरतहक्रवयाका क्र
वीिगंज

प्रदुषण मनयरिणका लामग गिे का प्रयासिरु

ु न्त्जल्ला अमिकािी श्री नािायण प्रसाद भट्टिाई,
ा पसाव न्त्जल्लाका प्र ि

ु प्रशासकीय अमिकृत श्री मभष्
िानगिपामलकाका प्र ि

कु ाि भषु ालले यस अन्त्घ पमन

स्थानीय स्तिबाट नै यस हकमस का अनुग निरु भएको ि प्रदुषण मनयरिणका लामग बािम्बाि
मनदे शनिरु ददएको बताउनु भयो। उिाुँिरुले पहिलेको अनुग नका क्र

ा उद्योगले ना

ु ा
उल्लेन्त्ित बोिवस ेत निािेको ि िड्डीिरु पमन यिति फामलएको अवस्था ा केहि क ी िुनक
साथै प्रदुषण केहि क ी भएको बताउनु भयो।
प्रदुषणको स स्या एकद ै

गन्त्म्भि ििे को

ु प्रशासहकय अमिकृतले
िानगिपामलकाका प्र ि

बताउुँदै स्थानीय

बामसरदािरु

यस अन्त्घ

पमन

िानगिपामलकाको कायावलय ा बािम्बाि गुनासो मलएि आउने गिे को बताउनुभयो। स स्या

ाि नभई सं घीय सिकािबाट नै पिल िुन ु जरुिी ििे को

स ािानको लामग स्थानीय स्तिबाट
बताउनु भयो।

6. स स्या, स ािानका उपाय ि मसफारिसिरु
6.1. स स्यािरुिः
पसाव न्त्जल्ला, वीिगञ्ज

िानगिपामलका विा नं १८ ि २७ न्त्स्थत

प्रोसेमसङ्ग उद्योगिरु अनुग नका क्र

ा

ासु प्रशोिन ि िड्डी

ूलत: दे िायका स स्यािरु ििे को पाइयो :

• उद्योगको सञ्चालन गदाव वाताविणीय प्रभाव

ूल्याङ्कन

नगिी

ापदण्ि हवपरित

उद्योग सञ्चालन भएको दे न्त्िएको,
• उद्योगिरुले प्रदुषण क

गनव वा मनयरिण गनव आवश्यक उपकिणिरु जिान

गिे को नदे न्त्िएको,
• उद्योगको कािण मसजवना भएको प्रदुषणलाई उद्योग मभि ि बाहिि रयूमनकिण ि
मनयरिण गनव उपयुि प्रहवमिको प्रयोग नगरिएको,
• उद्योगबाट मसन्त्जत
व दुगरव िका कािणले सो क्षेि ा बसोबास गने

ामनसिरुको

स्वास््य ा नकािात् क असि पुगेको,
• उद्योग ा ठू लो सङ्खख्या ा आउने कुकुििरुका कािण नन्त्जकै ििे को हवद्यालय ा
हवद्याथीिरु ि स्थानीय बामसरदािरुलाई सिज आवाग न ा बािा पुगेको
• कच्चा पदाथवको रुप ा प्रयोग िुने

ासु ि िड्डीको सं कलन, सं ग्रि, ि सो को

प्रशोिन पिात मनष्कान्त्शत प्रदुहषत पानी ि अरय फोिोिजरय बस्तुिरुको सिी
व्यवस्थापन गनव नसकेको।
• उद्योग ा मसजीत िुने िोजगािीका लामग स्थानीय बामसरदािरुलाई प्राथम कता
नददई हवदे शी का दाििरुको प्रयोग भएको दे न्त्िएको।
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6.1. सुझाविरु :
•

तत्कालीन रुप ा उद्योगलाई अरयि स्थानारतिण नगदाव सम्

दुगरव ि क

गने औषमिको

प्रयोग, पिावल, तािजाली आददको व्यवस्था गिी िड्डी तथा अरय कच्चा पदाथविरुको
उन्त्चत व्यवस्थापन गने,
•

वाताविण सं िक्षण ऐन, २०५३ तथा मनय ावली २०५४ ले उद्योग सञ्चालन सम्बरि ा
मनददवष्ट गिे का

•

ापदण्ििरुको पूणव पालना गनुव पने,

उद्योग सञ्चालन नहवनत

एवं वैज्ञामनक प्रहवमिको प्रयोग गिी प्रदुषण रयूमनकिण ि

मनयरिण गने ,
•

फोिोििरुको वगीकिण एवं प्रदुहषत पानीलाई "वाटि हट्रट ेरट प्लारट"

ाफवत शुहद्धकिण

गने,
•

उद्योगबाट मसन्त्जत
व िोजगािी ा स्थानीयलाई पहिलो प्राथम कता ददनु पने।

6.2. स ािानका लामग मसफारिशिरु :
सं घीय सं सद, प्रमतमनमि सभा, उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र
अरतगवत गदठत उद्योग वान्त्णज्य तथा आपूमतव उपसम मत वीिगरज
२७ न्त्स्थत

तथा उपभोिा हित सम मत
िानगिपामलका विा नं १८ ि

ासुजरय उद्योगिरु ि िड्डी उद्योगिरुबाट मसन्त्जत
व प्रदुषणको स स्या स ािान गनव

सम मत स क्ष दे िायका मसफािीशिरु गदवछ।
•

वीिगरज

िानगिपामलका विा नं १८ ि २७ न्त्स्थत

ासुजरय उद्योगिरु ि िड्डी

उद्योगिरुबाट सा ान्त्जक ि प्राकृमतक वाताविण ा पुगेको क्षमत रयुमनकिण गनव
तत्कालीन रुप ा ि दीघवकालीन रुप ा के के गनव सहकरछ सो को कायवयोजना
नेपाल सिकाि, उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिालयसुँग

ाग गने ि सो

कायवयोजना ब ोन्त्ज को नीमतगत व्यवस्था गनव नेपाल सिकािलाई मनदे शन ददने।
•

नेपाल भि

ासुजरय तथा िड्डी प्रशोिन गने उद्योगिरु के कमत सङ्खख्या ा ििे का

छन , सो को हवविण

ाग गिी यस प्रकृमतका उद्योगिरुलाई दीघवकालीन रुप ा

ानव वस्ती भरदा टाढा सञ्चालन गने गिी 3 म िना मभि जग्गाको सम्बरिी
जानकािी गिाउने साथै 6

हिना मभि ती स्थानिरु ा सम्बन्त्रित उद्योगिरु

स्थानारतिण गने व्यवस्था म लाउन सम्बन्त्रित मनकायलाई मनदे शन ददने।
•

तत्कालीन रुप ा दुगरव ि ि उद्योगबाट मनष्कान्त्शत पानीको व्यवस्थापनलाई प्रहवमिको
प्रयोग

ाफवत वैज्ञामनक ढं गबाट व्यवस्थापन गने व्यवस्था म लाउन नेपाल सिकाि,

उद्योग, वान्त्णज्य तथा आपूमतव

रिालयलाई मनदे शन ददने।
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7.

अनुग नको क्र

ा सं कमलत प्रमतमनमि ूलक तस्बीििरू :

66

67

68

69
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सं घीय सं सद
प्रमतमनमि सभा
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता णित सणमणत

सििी न्त्जल्लाको िाजहविाज न्त्स्थत गजेरर नािायण औद्योमगक क्षेि लगायत उद्योग वान्त्णज्य ि
उपभोिा हितसुँग सम्बन्त्रित हवषयको
स्थलगत अध्ययन अनुग न भ्र ण प्रमतवेदन, २०७५
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dfggLo सभापमतज्यू,
उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

तथा उपभोिा हित सम मत

सं घीय सं सद, प्रमतमनमि सभा ।

हवषयिः प्रमतवेदन पेश ।
िोदय,
प्रस्तुत

हवषय ा

उद्योग

तथा

वान्त्णज्य

ि

श्र

तथा

उपभोिा

हित

सम मतको

म मत2075/१२/१३ गतेको बैठकको मनणवयानुसािसििी न्त्जल्लाको िाजहविाज न्त्स्थत गजेरर
नािायण

औद्योमगक

क्षेि

लगायत

उद्योग

वान्त्णज्य

ि

उपभोिा

हितसुँग

सम्बन्त्रित

हवषयकोस्थलगत अध्ययन अनुग न भ्र ण गिी सम मत ा प्रमतवेदन पेश गनव सम मतका सभापमत
ा. श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तव सहित सम मतका सदस्यिरू

कु ािी मगिी ि

ा. श्री प्र ोद साि,

ा. श्री सरिता

ा. श्री सुजाता परियाि सन्त्म् मलतएक स्थलगत अध्ययन भ्र ण टोली गठत

भएको ा उि टोलीले म मत 2075/1२/१८ गतेदेन्त्ि 2075/1२/२० गते सम्

जम् ा ३

ददन सििी न्त्जल्लाको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्र ण गिे को मथयो ।
आफ्नो छोटो स यलाइव

ध्यनजि गदै

टोलीले िाजहविाज न्त्स्थत गजेरर नािायण

औद्योमगक क्षेि, िाजहविाज हव ानस्थल, कुनौली भरसाि कायावलय, छोटी भरसाि कायावलय तथा
हवमभन्न ठाउुँको स्थलगत अनुग न ि मनिीक्षण गिे को मथयो। यस क्र
सम्वन्त्रित पक्षिरुसुँग छलफल तथा अरतहक्रवया कायवक्र

ा

सिोकािवाला ि

सम्पन्न गिी सोिी आिाि ा यो

प्रमतवेदन तयाि पारिएको छ ।
अब

भ्र ण टोलीले तयाि पािे को यो प्रमतवेदन टोलीको तफवबाट सम मतस क्ष पेश

गदवछु । िरयवाद ।

सरिता कु ािी मगिी
सदस्य

१. पृष्ठभूम :
दे शको आमथवक हवकासलाई मतब्रता प्रदान गनव तथा बेिोजगािीको स स्या स ािान गनव
उद्योगिरूको प्रवद्धवन गनुव जरूिी िुरछ । दे श ा उद्योगिरूको हवकासको लामग नेपाल सिकािले
हवमभन्न स्थानिरू ा औद्योमगक क्षेििरूको व्यवस्था गिे को भएता पमन उि स्थानिरू ा हवमभन्न
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स स्यािरू उत्पन्न भइ औद्योमगक क्षेििरू िाम्रोसुँग फस्टाउन सहकििेका छै नन् । जसको लामग
औद्योमगक क्षेि ा िुनपु ने आिािभूत पूवाविाििरूको अभाव

ु य रूप ा दे न्त्िएको छ ।
ख्

सििी न्त्जल्लाको िाजहविाज न्त्स्थत गजेरर नािायण औद्योमगक क्षेि स्थापनाको िेिै स य
हवमतसक्दा पमन उि स्थान ा उद्योगिरू स्थापनाको लामग आकहषवत निुन,ु भएका उद्योगिरू पमन
रूग्ण अवस्था ा पुग्नु, थप भौमतक सं िचनाको मन ावण निुन,ु भएका भौमतक सं िचनािरू पमन न्त्जणव
बरदै जानु लगायतका स स्या तथा िाजहविाज लगायत स ग्र सििी न्त्जल्ला ा ििे को उद्योग
वान्त्णज्य क्षेि ा ििे का स स्यािरूको बािे ा सम्बन्त्रित न्त्जल्लाका

ाननीय सदस्यिरूले सम मतको

बैठक ा पटक पटक कुिा उठाए पमछ सो हवषय ा सम मतको ध्यानाकषवण भएको मथयो । यस
हवषय ा सम्बन्त्रित क्षेिको स्थलगत अध्ययन अनुग न, सिोकािवाला तथा सम्बन्त्रित पक्ष तथा
स्थानीय वामसरदािरूसुँग छलफलगिी वास्तहवक त्य पत्ता लगाइ स ािानका लामग सुझाव ि
मसफािीसिरू प्रस्तुत गनवका लामग सं घीय सं सद, प्रमतमनमि सभा, उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

तथा

उपभोिा हित सम मतलेचाि सदस्यीय एक स्थलगत अध्ययन टोली गठन गिे को मथयो।
सम मतको म मत 2075/१२/१३ गते बसेको बैठकले सम्बन्त्रित क्षेिको स्थलगत
अध्ययन भ्र ण गने मनणवय गिे को मथयो। यस स्थलगत अध्ययन भ्र ण टोली ा दे िायका

ाननीय

सदस्यिरू तथा सन्त्चवालयका क च
व ािीको सिभामगता ििे को मथयो

1.

ा. श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तव

2.

ा. श्री प्र ोद साि

3.

ा. श्री सरिता कु ािी मगिी

4.

ा. श्री सुजाता परियाि

5. क.अ.

श्री जीवनकु ाि मनिौला

िाजहविाज न्त्स्थत एयिपोटव ा मनयम त उिान िुन नसकेका कािण भ्र ण टोली
हविाटनगि

िुुँदै

हव ानस्थल

िाजहविाज

पुग्नु

पिे को

मथयो

2075/1२/१८ गतेदेन्त्ि 2075/1२/२० गते सम्

।

भ्र ण

टोलीले

म मत

जम् ा ३ ददन सििी

न्त्जल्लाको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्र ण गिे को मथयो । आफ्नो छोटो स यलाइव

ध्यनजि

गदै टोलीले िाजहविाज न्त्स्थत गजेरर नािायण औद्योमगक क्षेि, िाजहविाज हव ानस्थल, कुनौली
भरसाि कायावलय, छोटी भरसाि कायावलय तथा हवमभन्न ठाउुँको स्थलगत अनुग न ि मनिीक्षण
गिे को मथयो।यस क्र
कायवक्र

ा

सिोकािवाला ि सम्वन्त्रित पक्षिरुसुँग छलफल तथा अरतहक्रवया

सम्पन्न गिे को मथयो।
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२. स्थलगत अध्ययन भ्र णको क्र
अनुग न

टोली

म मत

ा दे न्त्िएका त्यिरु

2075/1२/१८

गते

अपिारि

४.००

बजे

िाजहविाज

नगिपामलका ा अवन्त्स्थत गजेरर नािायण औद्योमगक क्षेि ा मनिीक्षण गनव पुगेको मथयो।सोिी ददन
िाजहविाजको वान्त्णज्य क्षेि ा

ित्व िाख्नेरूपनी-गाईघाट जोड्ने सिकको स ेत अवलोकन गिे को

मथयो । १९ गते हविानैदेन्त्ि कुनौली भरसाि कायावलय, गोहवरदपुिन्त्स्थत छोटी भरसाि कायावलय
तथा िाजहविाज एयिपोटवको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्र ण गिे को मथयो ।

२.१ गजेन्र र्ारायि औद्योगगक क्षेत्र
गजेरर नािायण औद्योमगक क्षेि 2044 साल ा स्थापना भएको िो । यो २९४
िोपनी(22 हवगाि) क्षेिफल ा फैमलएको छ । यस औद्योमगक क्षेिको पन्त्ि

पट्टीको 11

हवगािभरदा बढी जम न िाली ििे को पाइयो ।िाली जम नको केिी भाग ा ग्रीन बेल्टको रूप ा
ुँ , मस ल, मससौ जस्ता रूििरूले ढाकेका, जस ा िालसम्
आप

कुनै हकमस को पूवाविाि हवकास

गनव सकेको दे न्त्िएन ।यस औद्योमगक क्षेि ा 10 वटा औद्योमगक भवनिरू ििे का मथए भने 3
वटा

ाि उद्योगिरू सञ्चालन ा ििे का ि 4 वटा उद्योगिरू बरद अवस्था ा ििे का मथए ।

भएका १० वटा औद्योमगक भवन पमन कमतपय न्त्जणव बरदै गएको पाइयो । त्यस वािे क एउटा
कायावलय भवन, दुइवटा क च
व ािी आवास भवन, एउटा अमतमथ गृि भवन, एउटा च ेना गृि
भवन, एउटा न्त्क्लमनकल भवन, एउटा वैंकको लामग भवन ि एउटा घिे ल ु तथा सानाउद्योग
कायावलयको भवन ििेको पाइयो ।यसका अमतरिि नेपाल सिकािका भवन बािे क कोशी
पोमल शव उद्योगको स्वाम त्व ा एउटाभवन स्थापना गिे को पाइयो ।
िाल यस क्षेि ा साबुन, हवस्कुट, दाल ोट, प्लाहष्टक, हवयि, मस ेरट, प्लाहष्टक ट्याङ्की,
जुस लगायतका उद्योगिरू सञ्चालन गनव उद्योगीिरूले जम न तथा भवनको लामग आशयपि
ाफवतआवेदन गिे को पाइयो ।

2.1.1. स स्या ि स ािानको प्रयास
ु
औद्योमगक क्षेि ा िुनपु ने सम्पूणव पूवाविािको हवकास िुन नसक्नु नै यस क्षेिको प्र ि

स स्या ििेको पाइयो । औद्योमगक क्षेि ा ढल मनकासको व्यवस्था निुुँदा अमलकमत बहढ वषाव
िुने हवन्त्त्तकै िुवान िुने गिे को, ढल मनकास निुुँदा उद्योगिरूद्वािा मनन्त्स्कएका तिल फोिोििरू

बगेि जाने ठाउुँ नभएको, पानीको अभावका कािण जमित उद्योगले वाहििबाट ट्याङ्कि ा पानी
बोकेि का

चलाइििनु पिे को,औद्योमगक क्षेि ा सुिक्षाको अभाव ििे को, औद्योमगक क्षेिको

वाउन्त्रड्र वाल िेिै ठाउुँ ा भन्त्त्कएि न्त्जणव भएकोले वाहििका गाइबस्तुिरू मछने गिे का, अरू

औद्योमगक क्षेि ा जस्तो यस औद्योमगक क्षेि ा औद्योमगक सुिक्षाबल स त
े नििे को पाइयो ।
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हवद्युत आपूमतव िाल आएि सुिारिएको भएता पमन िाल जमित उद्योगिरूको क्ष तालाई दठक्क पुग्ने
गिी

ाि भएकोले नयाुँ उद्योग स्थापना भएि हवद्युत

तथा जमित

ट्रारसफि िले

नभ्याउने

ाग बढ्ने हवन्त्त्तकै हवद्युत प्रसािण लाइन

िुुँदा हवद्युतको स ेत

स स्या उत्पन्न िुने

अवस्था

ििेको,प्राहवमिक क च
व ािीको अभाव ििे को, कमतपय भवन तथा जम न उद्योग सञ्चालनको लामग
भनेि मलज ा मलएको ति ला ो स य हवमतसक्दा पमन उद्योगिरू सञ्चालन नगिी उद्योग भवनलाई
कव्जा ा मलइ आवास गृिको रूप ा प्रयोग िुुँदै आएको स ेत पाइयो । यस्ता उद्योगिरूलाई
िटाउने प्रकृया अगामि बढाइएको जानकािी पाइयो ।
2.1.2 सम्भावना
औद्योमगक क्षेि ा िाली जम नको अभाव बढ्दै गएको ा यस क्षेि ा प्रशस्त िाली जम न
ििेको कािण व्यवन्त्स्थत तरिकाले हवकास गनव सहकने सम्भावना ििे को छ । भाितीय नाका
नन्त्जकै ििेको तथा स्थानीय बजाि पमन फस्टाउुँदै गएका कािण मनकासीजरय उद्योगिरू तथा
स्थानीय रूप ा िपत िुने बस्तुिरू उत्पादन गने उद्योगिरू िाम्रिी फस्टाउने दे न्त्िरछ ।स्थानीय
स्ति ा िपत िुने सा ानका उद्योगिरू सञ्चालन गिी प्रसस्त लाभ मलन सक्ने अवस्था छ
भनेऔद्योमगक क्षेिको

ूल सिकको हकनाि ा सटििरू बनाएि औद्योमगक क्षेि मभिका

उद्योगिरूको उत्पादनलाइव प्रदशवन एवं हवक्री हवतिण गिी उत्पादनलाई प्रवद्धवन गनव सहकने
दे न्त्िरछ ।यस औद्योमगक क्षेिलाइव िाम्रिी हवकास गनव सके सििी लगायत यस सुँगैका
न्त्जल्लािरू ा ििेको वेिोजगािी स स्या स ेत स ािान गनव टे वा पुग्ने दे न्त्िरछ ।

2.2 जजल्ला भन्सार कायािलय सप्तरी, कुर्ौली
भरसाि कायावलयको औद्योमगक क्षेिसुँग प्रत्यक्ष सम्बरि ििे को िुरछ । उत्पाददत तयािी
बस्तु मनकासी गनव िोस् या उद्योगलाई चाहिने कमतपय कच्चा पदाथव आयात गनव िोस्, भरसाि
कायावलयको आवश्यकता पदवछ । आयात मनयावतको कायवलाई सिज बनाउन भरसाि नाका
व्यवन्त्स्थत िुन जरूिी िुरछ ।
सििी न्त्जल्ला न्त्स्थत कुनौली ा ििे को नाकाले आफूले पाएको िाजस्व सं कलनको लतय
ध्ये गत वषव 62 प्रमतशत

ाि पूिा गिे को ा यस वषव करिव 80 प्रमतशत पुग्ने अनु ान गिे को

पाइयो । यो नाका प्रसस्त चल्न नसक्नुको

ु य कािण नेपाल भाित मस ाना ा बन्नु पने म तेिी
ख्

पुल बन्न नसक्नु ििे को पाइयो । पुल अभावका कािण सवािी सािन ला ो दुिी घु िे
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ाि

भरसाि कायावलय ा आउन सक्ने अवस्था ििे को ि नेपाल पदट्टको सिकको स्तिबृहद्ध स य ा िुन
नसक्नु ििेको पाइयो । भरसाि कायावलय ा िाल दिबरदी अनुसाि क च
व ािी पमन पुिा नभएका,
कम्प्युटि अपिे टि ि त्यांक सिायक जस्ता प्राहवमिक क च
व ािीको दिवरदी भए पमन क च
व ािी
नभएको पाइयो ।यो भरसाि कायावलय अरतगवत ६ वटा छोटी भरसाि कायावलयिरू ििे का ा िाल
३ वटा

ाि सञ्चालन ा ििे को पाइयो ।

2.२.1. स स्या ि स ािानका प्रयास
भरसाि कायावलय ा पहिले उपसन्त्चव स्तिको दिवरदी भएता पमन िाल त्यसलाई कटाइ

शािा अमिकृतको

ाि दिबरदी ििे कोले कमतपय मनणवय प्रकृया ा स स्या िुने गिे को पाइयो ।

यस नाका ा क्वािे रटाइनको सुहविा नभएको कािण क्वािे रटाइन चेकको लामग सुनसिी पुग्नुपने
अवस्था छ । भाितीय बजािबाट यो नाका ा सोझै आउन पुल नभएका कािण घु ाउिो बाटो

प्रयोग गिी आउनु पने स स्या उत्पन्न भएको तथा उि पुल मन ावण गनव दुई दे श बीचको
स झदािी आवश्यक पने भएकोले िाहिय स्तिबाटै कुटनीमतक पिल िुन आवश्यक दे न्त्िरछ।
2.२.2 सम्भावना
यो नाका ा पूवाविाि हवकास गनवसके िाजहविाज न्त्स्थत औद्योमगक क्षेि लगायत िुलाकी

ु ासभा न्त्जल्लाको स ग्र अरतिाहिय व्यापाि प्रवद्धवन
िाज ागव िुुँदै सििी, उदयपुि, िोटाङतथा सं िव
गनव ठू लो सियोग पुग्ने सम्भावना दे न्त्िरछ । त्यसै गिी क्वािे रटाइन इकाइको स्थापना गिी
क्वािे रटाइन चेक भए ा पशुपंछी जरय सा ानिरूको आयात-मनयावत ा बृहद्ध िुने दे न्त्िरछ ।

२.३. र्ागररक उडड्यर्को कायािलय, सप्तरी
सििी न्त्जल्ला ा एउटा

ाि हव ान स्थल ििे को ि ििा ा ३ पटक उिान िुने गिे को

भएता पमन सो पमनमनयम त उिान िुन नसकेको पाइयो । हव ानस्थलको स्थापना िेिै पहिले
भएको, िाल िावन

ागव स्तिोन्नती भइ कालोपिे स ेत भैसकेको पाइयो । यस हव ानस्थलबाट

सििी लगायत सुनसिी, उदयपुि, मसििा लगायत सी ा पािीका भाितीय नागरिकिरूले स त
े सेवा
मलने गिे को पाइयो ।एउटा

ाि हव ान कम्पनीले उिान भरिििे का कािण एकामिकाि बढे को ि

अरयि बढी फाइदा िुनासाथ यस ठाउुँको उिान िद्द गने गिे को स्थानीयको भनाइ ििे को पाइयो
।
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2.३.1. स स्या ि स ािानका प्रयास
ु
यस हव ानस्थलको प्र ि
स स्याको रूप ा इरिन भने(रिफ्युमलङ्) ििे को दे न्त्ियो ।
रिफ्युमलङ

नभएका

कािण

कमतपय

िवाइ

कम्पनीिरूले

उिान

गनव

नसकेको

जानकािी

पाइयो । उिान भरिििेका िवाइ कम्पनीले पमन मनयम त उिान नगिे काले यािुिरू

काव ा

ु े पने इुँटा भट्टाका न्त्चम्नीिरूले पमन हव ान उिान
पिे को पाइयो । हव ानस्थलको नन्त्जक ि सा न्न
ि अवतिण ा केिी कदठनाइ उत्पन्न भइििे का कािण स्थानीय इं टा उद्योगीिरूसुँग छलफल गिी

न्त्चम्नीलाई स्थानारतिण गनव वा न्त्चम्नीको उचाई घटाउने हवषय ा छलफल भइििे को तथा
छलफल सकािात् क ददशा ा अगामि बढीििे को पाइयो ।
कमतपय कम्पनीिरूले रिफ्युमलङको व्यवस्था िुने िो भने आफूिरू उिान गनव तयाि

ििेको मलन्त्ित जानकािी ददएको स ेत पाइयो ।

2.३.2 सम्भावना
सििी तथा यस न्त्जल्लासुँग जोमिएका न्त्जल्लाका नागरिकिरूले सिज रूप ा िवाइ सेवाको
सुहविा पाउनुको अलावा सििी न्त्जल्लाको स ग्र हवकास गनव तथा प्रमसद्ध िाम क
व स्थल मछन्न स्ता
भगवती लगायत हवमभन्न पयवटकीय स्थलको हवकास ा यो हव ानस्थलले ठू लो टे वा पुयावउने
दे न्त्िरछ ।

३.अरतहक्रवया एवं छलफल
स्थलगत अध्ययत अवलोकन भ्र णको क्र

ा भ्र ण टोलीले सम्बन्त्रित पक्षिरूका

स स्यािरु सुन्ने, स स्याको हवश्लेषण गने एवं स स्या स ािान गनवको लामग अरतहक्रवया एवं
छलफलको आयोजना गिे को मथयो।

३.1. औद्योगगक क्षेत्रका उद्योग व्यवसायी एवं कििचारीहरू
गजेरर नािायणऔद्योमगक क्षेिको िल ा भ्र ण टोलीका

ाननीय सदस्यिरु ि औद्योमगक

क्षेि ा उद्योग स्थापना गिी सञ्चालन गरिििेका उद्योग व्यवसायी तथा औद्योमगक क्षेिका क च
व ािी
बीच अरतिहक्रया कायवक्र

आयोजना गरिएको मथयो। सो कायवक्र
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ा सििी न्त्जल्ला क्षेि नं. ३

बाट प्रमतमनमि सभा सदस्य

ा. चररकारत चौििी, प्रदे श २ का प्रदे श सभा सदस्य

ा. मनस

ु श्री प्रभाकि यादव, िाजहविाज नगिपामलका प्र ि
ु श्री शम्भ ु
सु न, न्त्जल्ला स रवय सम मत प्र ि
ु न्त्जल्ला अमिकािी सुिेरर पौिेल, सििी न्त्जल्लाका एस.पी. िाजेरर हवष्ट उद्योग
प्रसाद यादव, प्र ि
तथा वान्त्णज्य संघका अध्यक्ष श्री अरूण प्रिान तथा उद्योग वान्त्णज्य सं घ सििीका पदामिकािी

ु
तथा सदस्यिरू, केिी स्थानीय तिका प्र ि
तथा प्रमतमनमि ि केिी िाजनीमतक दलका
प्रमतमनमिको स ेत उपन्त्स्थमत ििे को मथयो ।उि कायवक्र

ा सिभामगिरूबाट व्यि

ु य
ख्

ु य
ख्

हवचाििरू मनम्नानुसाि पाईयो।

❖ औद्योमगक क्षेि ा िुनपु ने पूवाविाि पूणव रूप ा हवकास िुन नसकेको,
❖ सुिक्षाको अभाव ििेको,
❖ कम्पाउरि वाल न्त्जणव भइ भत्कीएका कािण औद्योमगक क्षेिको एरिया बाहििका
गाइबस्तुको चरिचिणको रूप ा परिणत भएको ।
❖ पानीको स स्या ििे को ।
❖ ढल मनकासको स स्या ििे को ।
❖ हवद्युतको स स्या पहिले ििे को ा िाल स ािान भए पमन िालको हवद्युत क्ष ता
िाल सञ्चामलत उद्योगिरूलाइव दठक्क

ाि भएकोले नयाुँ उद्योग थप िुनासाथ

हवद्युतको स त
े स स्या िुनसक्ने ।
❖ औद्योमगक क्षेि व्यवस्थापन कायावलय ा प्राहवमिक जनशन्त्िको स ेत अभाव
ििेको,
❖ हवद्युतको लामग ट्रारसफि ि जगेिा नभएको,
❖ पानी हवतिणका लामग बोरिङ्ग नभएको,
❖ िाल भएको पानी हवतिण प्रणाली स त
े पुिानो भएको कािण स स्या उत्पन्न िुने
गिे को,
❖ थप हवद्युत लोि स्वीकृमतको लामग स स्या ििे को,
❖ सञ्चालन नभइ बरद अवस्था ा ििे का उद्योगिरू मनय ानुसाि मनयरिण ा मलन
नसहकएको,
❖ कमतपय उद्योगिरू सञ्चालन नगने ि बक्यौता स ेत नमतिी व्यन्त्िगत आवास
गृिको रूप ा स ेत प्रयोग िुुँदै आएको,
❖ उद्योग सञ्चालनको लामग भनेि हकसानको जग्गा अमतक्र ण गरियो । त्यसबाट
उद्योग सञ्चालन भएि िोजगािी मसजवना िुने आशा मथयो ति त्यो िुन सकेन,
❖ पूवाविाि भएकै कािण उद्योगीिरू उद्योग स्थापना गनव औद्योमगक क्षेि ा आकहषवत
िुने िुन,् त्यो नै नभए हकन आउने ?
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❖ २०६४ साल ा नै सुिक्षा बल िाख्ने कुिा भएको मथयो ति िाल सम्

छै न ।

❖ बरद भएका उद्योगिरूलाई पुनिः सञ्चालन ा ल्याउन के के कुिा ा छु ट ददन
सहकरछ, त्यस ा हवचाि गिी नयाुँ उद्योग आकहषवत गने प्रस्ताव स ेत ल्याउनु पने
।
❖ जबसम्

पूवाविाि हवकास िुुँदैन तवसम्

नयाुँ उद्योगिरू आउने सम्भावना क

ििेको ।
❖ चमलििे का उद्योगिरूले स ेत आफूलाई आवश्यक पने पानी टे ङ्कि ा बोकेि प्रयोग
गनुव परिििे को ।
❖ यस औद्योमगक क्षेिको हवकासका लामग मि.हप.आि. िुनपु ्यो ति भएन ।
❖ कच्चा पदाथव प्राि गने कुिालाई स ेत ध्यान ददनु पने ।

३.२. स्थार्ीय वामसन्दा, बुद्गिजीवव, स्थार्ीय र्र्काय र राजर्ीर्तक दलका
प्रर्तर्र्गिहरू
भ्र ण टोलीले गजेरर नािायणऔद्योमगक क्षेिको बस्तुन्त्स्थमत लगायत अरय उद्योग वान्त्णज्य
ि उपभोिा हितसुँग सम्बन्त्रित
सििीको

िल ा

स्थानीय

ु य
ख्

ु य स्थानको भ ण गरिसकेपमछ
ख्

वामसरदा,

बुहद्धजीहव,

स्थानीय

मनकाय

न्त्जल्ला स रवय सम मत,
ि

िाजनीमतक

दलका

प्रमतमनमििरूसुँग अरतिहक्रया एवं छलफल गिे को मथयो ।
सो कायवक्र

ा सो कायवक्र

ा सििी न्त्जल्ला क्षेि नं. ३ बाट प्रमतमनमि सभा सदस्य

चररकारत चौििी, प्रदे श २ का प्रदे श सभा सदस्य

ा.

ा. मनस सु न, न्त्जल्ला स रवय सम मत

ु श्री प्रभाकि यादव, िाजहविाज नगिपामलका प्र ि
ु श्री शम्भ ु प्रसाद यादव, प्र ि
ु न्त्जल्ला
प्र ि
अमिकािी सुिेरर पौिेल, उद्योग वान्त्णज्य सं घ सििीका अध्यक्ष श्री अरूण प्रिान, उद्योग वान्त्णज्य

ु तथा प्रमतमनमििरू, केिी
सं घ सििीका पदामिकािी तथा सदस्यिरू, केिी स्थानीय तिका प्र ि
िाजनीमतक दलका प्रमतमनमििरू, िाहिय तथा स्थानीय स्तिका हवमभन्न सञ्चाि सं स्थािरू ा आबद्ध

पिकाििरू, स्थानीय बुहद्धन्त्जहव ि स्थानीय वामसरदािरूको स ेत उपन्त्स्थमत ििे को मथयो । उि
कायवक्र

हवषयका

ा सिभामगिरूबाट व्यि उद्योग वान्त्णज्य क्षेि तथा उपभोिा हितसुँग सम्बन्त्रित
ु य
ख्

ु य हवचाििरू मनम्नानुसाि पाईयो।
ख्
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❖ हव.सं . २०१६ साल ा तत्कालीन यातायात

रिी गणेश ान मसं िज्यूले उदघाटन

गनुव भएको िाजहविाज हव ानस्थल ा िालसम्

पमन मनयम त हव ान सेवा सञ्चालन

िुन सहकििेको छै न ।
❖ एयिपोटव ा िवाइ इरिन रिफ्युमलङ्गको व्यवस्था नभएको ।
❖ एउटा

ाि मनजी हव ान कम्पनीको एकामिकािका कािण िवाइ उिान मनयम त

िुन नसकेको ।
❖ ििा ा ३ ददन

ाि उिान िुने गिे को ा अरय क्षेि ा फाइदा िुने उिान भेट्ने

हवन्त्त्तकै िाजहविाजको उिान िद्द िुने गिे को ।
❖ अरय एयिपोटवको तुलना ा यिाुँको िवाइ भािादि

िुँगो ििे को ।

❖ कुनौमल न्त्स्थत नेपाल भाित मस ाना ा बन्ने भमनएको म तेिी पुल चचाव भएको िेिै
वषव हवमतसक्दा पमन मन ावण थालनी नभएको ।
❖ भरसाि कायावलयको उपसन्त्चव सििको दिवरदी कट्टा गिी शािा अमिकृत सििको
ाि दिवरदी िान्त्िएको ।
❖ यस न्त्जल्लाका भरसाि कायावलय ा क्वािे रटाइन नभएको कािण पशुपंछीिरूको
आयात-मनयावत ा कदठनाइ भइििेको ।
❖ िाजहविाजको उद्योग वान्त्णज्य क्षेिको हवकास ा

ित्व िाख्ने गोहवरदपुि-सििा-

िाजहविाज-रूपनी िुुँदै उदयपुिको गाइघाट जोड्ने सिक हवस्ताि िुन नसकेको ।
❖ गजेरर नािायण औद्योगक क्षेिलाईऔद्योमगक कोरििोिको रूप ा हवकास गनव
नसहकएको ।
❖ सििी न्त्जल्लाको मछन्न स्ता गाउुँपामलकान्त्स्थत मछन्न स्ता भगवमतको

न्त्रदिलाई

िाम क
व पयवटकीय स्थलको रूप ा हवकास गनव नसहकएको ।
❖ यस

न्त्जल्लाका

भाितसुँग

जोमिएका

हवमभन्न

नाकािरू

व्यवन्त्स्थत

िुन

नसकेका।
४.मनष्कषव ि सुझाव एवं मसफारिशिरू

४.१ र्र्ष्कर्ि र सुझावहरू
भ्र ण टोलीले सििी न्त्जल्लाका हवमभन्न स्थानको भ्र ण तथा स्थानीय वुहद्धन्त्जवी, वामसरदा,
उद्योग व्यवसायी लगायत हवमभन्न क्षेि हवषयका व्यन्त्ििरूसुँग अरतिहक्रया गरिसके पमछ यस
क्षेिको औद्योगक हवकास तथा उपभोिा हितलाई बृहद्धको लामग दे िाय ब ोन्त्ज को िुनपु ने
दे न्त्िरछ ।
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४.१.१ गजे रर नािायण औद्योगक क्षे ि को सम्बरि ा
❖

आवश्यक पूवाविाि मन ावण गनवको लामग दे शका अरय औद्योगक क्षेि सिि यस
औद्योगक क्षेिलाई पमन बजेट हवमनयोजन गनुव पने ।

❖

यस क्षेिको व्यवन्त्स्थत हवकास गनव गुरू योजना तयाि गिी लागू गनुव पने ।

❖

गजेरर नािायण औद्योगक क्षेि ा वषाव या

ा िुने िुवानको स स्या तथा

औद्योगक क्षेिबाट मनश्कने तिल प्रदुषणलाई व्यवस्थापन गनव दन्त्क्षणी सी ानासुँगै
ििेको नििलाई १.५ हक.म

ला ो निि बनाइ पन्त्ि

पट्टी ििे को नदीसम्

पुयावउनु पने ।
❖

यस औद्योगक क्षेि घेिीएको पिावललाई

त
व तथा औद्योगक सुिक्षा बल स्थापना

गिी सुिक्षाको प्रवरि गरिनु पने ।
❖

हवद्युत आपूमतवको लामग िेमिकेटे ि हफिि लाईनको स्ति बृहद्ध गिी थप हवद्युत
लोिको व्यवस्था गरिनु पने ।

❖

पानी हवतिणको लामग आवश्यकता अनुसािको व्यवन्त्स्थत बोरिङ्ग गरिनु पने ।

❖

रूग्ण उद्योगिरू सञ्चालनको लामग सञ्चालन िुन नसक्नुको कािण पत्ता लगाइ
एकपटक हवशेष सिुमलयतको व्यवस्था गरिनु पने ि मनयतवस सञ्चालन नभएका
भए त्यस्ता उद्योगिरूलाई िाफसाफको प्रहक्रया रतु गमत ा अगामि बढाईठाउुँ
िामल गनुव पने ।

❖

औद्योगक

क्षेिको

िाली

ििे को

पन्त्ि पट्टीको

भूभाग ा

स ेत

आिािभूत

पूवाविाििरूको हवकास गदै लै जानु पने ।
❖

औद्योगक क्षेि ा उत्पाददत सा ानिरूको प्रदशवनी तथा हवक्रीको लामग औद्योगक
क्षेि मभिको

ूल सिक ा सटििरू स्थापना गिी प्रदशवनी तथा हवक्री कक्षको

स ेत व्यवस्था गनुप
व ने ।
४.१.२ िाजहविाज हव ानस्थलको सम्बरि ा

❖

िाज हविाज हव ानस्थललाई व्यवन्त्स्थत ि मनयम त गनव यस हव ानस्थल ा तत्काल
िवाइ इरिन रिफ्युमलङ्गको व्यवस्था गनुव पने तथाभहवष्य ा इरिन मिपो स ेत
स्थापना गनुव पने ।
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❖

िवाइ उिान तथा अवतिणको लामग अविोिको रूप ा दे न्त्िएका केिी इुँटाभट्टाका
न्त्चम्नीिरूलाईस्थानारतिण गनव लगाएि वा उचाइ घटाएि व्यवन्त्स्थत गनुव पने ।

❖

यस ठाउुँ ा हव ान सेवाको एकामिकािलाई अरत्य गनव नेपाल सिकािको स्वाम त्व
ििेको िाहिय ध्वजा वािक हव ानको सेवालाई िाजहविाज ा स ेत हवस्ताि गनुव
पने ।

४.१.३ अरय
❖

न्त्जल्ला भरसाि कायावलय सििी, कुनौलीबाट भाितीय नाका जोड्ने म तेिी पुल
मन ावणको लामग कुटनैमतक पिल गनुव पने ।

❖

प्रमसद्ध िाम क
व पयवटकीय स्थल मछन्न स्ता दे वीको

न्त्रदिको हवकास तथा सििी,

उदयपुि लगायतका न्त्जल्लाको वान्त्णज्य क्षेिको हवकासका लामग भाितसुँग
जोमिएको नाका गोहवरदपुिदे न्त्ि सििा-िाजहविाज-रूपनी िुुँदै उदयपुिको गाइघाट
जोड्ने सिकलाई हवस्ताि गिी चाि लेनको बनाउनु पने साथै उि वाटो िुुँदै
उत्ति तफवको नाका हक ाथारका पुग्न छोटो दूिी पने भएकोले यसको स ेत
अध्ययन गिी हवकास गनुव पने ।
४.2. सिफारिशहरु

सं घीय सं सद, प्रमतमनमि सभा, उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

तथा उपभोिा हित सम मत

अरतगवत गदठत टोलीले िाजहविाज न्त्स्थत गजेरर नािायण औद्योमगक क्षेिि िाजहविाज हव ानस्थल

एवं कुनौली भरसाि कायावलयको स्थलगत अध्ययन अवलोकन भ्र ण गिी तयाि पािे को यस
प्रमतवेदन ा मनष्कषव ि सुझावलाई नेपाल सिकािको सम्बन्त्रित मनकायले मनणवय गिी लागु गनुव
पने।
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5. भ्र णको क्र

ा सं कमलत केिी तन्त्स्वििरू

गजेरर नािायण औद्योमगक क्षेिको स्थलगत अवलोकन गदै भ्र ण टोली

औद्योमगक क्षेि ा ज ेको पानी तथा िाली ििे को जम न ि भत्कीएको
कम्पाउरि पिावल, एक दृष्य

83

राजववराज र्ागररक उड्डयर् कायािलय र वविार्स्थलको सुर्सार् िावर् िागि
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1. पृष्ठभूम :
दे शको आमथवक हवकास ा ठू लो टे वा पुर्याउने औद्योमगक क्षेि नेपालको परिप्रेक्ष ा हवमभन्न
ुँ ै आएको पाइरछ। बरद, ििताल,
स स्यािरुबाट गुन्त्रद

जदुि आरदोलन, कच्चा पदाथवको अभाव

दे न्त्ि वाताविणीय हवनाश ि प्रदुषणका सवालिरु स ेत बेलाबेला ा आइििरछन। उद्योगिरुबाट
िुने वाताविणीय प्रदुषणलाई रयूमनकिण गदै दे शको आमथवक हवकास ा यस्ता क्षेिलाई परिचालन
गनव सके ा अवश्य पमन सं मबिानले अंमगकाि गिे को स ानुपामतक आमथवक बृहद्ध सम्बन्त्रि सवाल
िल गनव सहकरछ ।
तथाहप दे शकै

ित्वपूणव आयोजनाको रुप ा ििे को

ोमतिािी – अ लेिगं ज पाईपलाईन

स यसी ा अगावै सम्पन्न भएको जानकािी नेपाल आयल मनग

ि मबमभन्न पिपमिकाको

ाध्य बाट यस सम मत ा प्राि भएपमछ सो हवषय ा सम मतको ध्यानाकषवण भएको मथयो ि
सम मतले म मत 2076/01/19

ा एक अनुग न टोली गठन गिी त्यसको स्थलगत

अबलोकन गने मनणवय गयो ।
टोलीले सोिी ब ोन्त्ज

म मत 2076/03/19 दे न्त्ि म मत 2076/03/21 सम्

ा. सभापमतको नेतत्ृ व ा उि पाइपलाईनको स्थलगत अबलोकनका साथै

सिोकािवाला

सम्बन्त्रित मनकायिरुसं ग छलफल गिी यो प्रमतबेदन तयाि गिे को छ ।यस स्थलगत अध्ययन
भ्र ण टोली ा दे िायका

ाननीय सदस्य तथा सन्त्चवालयका क च
व ािी िरुको सिभामगता ििे को

मथयो।
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सं घीय सं सद

प्रमतमनमि सभा

उद्योग तथा वान्त्णज्य ि श्र

अ लेिगञ्ज –

तथा उपभोिा हित सम मत

ोमतिािी पेट्रोमलय

पाइपलाईनको स्थलगत

अवलोकन भ्र ण प्रमतबेदन 2076
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!= k[i7e"ldM

b]zsf] cfly{s ljsf;df 7"nf] 6]jf k'¥ofpg] cf}Bf]lusIf]q g]kfnsf] kl/k|]Ifdf
ljleGg ;d:ofx?af6 u'h|Lb} cfPsf] 5 . aGb x8tf/, dhb'/ cfGbf]ng, sRRf kbfy{sf] cefj
b]lv jftfj/0fLo ljgfz / k|b'if0fsf ;jfnx? ;d]t j]nf j]nfdf cfO/xG5g\ . pBf]ux?af6
x'g] jftfj/0fnfO{ Go"lgs/0f ub}{ cfly{s ljsfzdf o:tf If]qnfO{ kl/rfng ug{ ;s]df cjZo
klg ;+ljwfgnfO{ c+lusf/ u/]sf] ;dfg'kflts cfly{s a[l4 ;DalGwt ;xh ?kdf xn x'g]
b]lvG5 . b]zsf] cfly{s ljsfzsf] nflu dxTjk"0f{ j:t'sf] ?kdf /x]sf] OGwgsf] cfk"lt{, ljt/0f
nufosf ;d:ofx? ;xh?kdf ;dfwfg x'g g;Sbf b]zsf] x/]s If]qsf] ljsf;df ;d:of
pTkGg x'g] u/]sf] 5 . b]zn] lnPsf] ck]lIft cfly{s a[l4 nufot ljsf;df ;dfg'kflts
tj/af6 of]hgf cg';f/ ;kmn x'g g;Sg' klg dxTjk"0f{ ;d:ofsf] ?kdf k]6«f]lnod kbfy{sf]
;xh?kdf cfoft tyf ljqmL ljt/0f x'g g;Sg' xf] . oftfoft tyf 9'jfgL tyf ef8f b/
;d]tdf a[l4 x'g' of] Pp6f d'Vo sf/0fsf] ?kdf /x]sf] 5 .
o;} ;Gbe{df b]zs} dxTjk"0f{ cfof]hgfsf] ?kdf /x]sf] df]ltxf/L cdn]vu~h
kfOknfO{g of]hgfsf] ;'?jft g]kfnsf] nflu Ps ;'vb kIfsf] ?kdf /x]sf] lyof] . To;}df klg
pQm dxTjk"0f{ of]hgf /flvPsf] nIoeGbf cufj} ;DkGg x'g' Ps dxTjk"0f{ sfo{ xf] . pQm
sfo{sf] cg'udg ug{ ;ldltn] ldlt @)&^.!.!( sf] a}7sdf Ps cg'udg 6f]nL u7g u/L
ldlt @)&^.#.!( b]lv P] @! ;Dd dfggLo ;efkltHo"sf] g]t[Tjdf pQm kfOknfO{gsf] :ynut
cjnf]sgsf ;fy} ;DalGwt ;/f]sf/ jfnf lgsfox?;+u 5nkmn ug]{ sfo{ ;DkGg u/]sf] xf] .
o;} ;Gbe{df pQm kfOknfO{ lgdf{0fsf] lhDdf lng] cfO=cf]=;L= sf k|ltlglwx?;+u ;d]t
;ldltsf e|d0f 6f]nLn] ;+o'Qm ?kdf cGt/s[of sfo{qmd cfof]hgf u/L pQm cfof]hgfaf6
cfoft ug{ ;lsg] k]6«f]lnod kbfy{ o;df lgodgsf] Joj:yf / yk kfOknfO{g lj:tf/
nufotsf ljifox?df cGt/s[of sfo{qmd ;DkGg u/]sf] 5 . ;ldltn] pQm k]6«f]lnod
kfOknfO{g ;DaGwdf ePsf] k|ult, ;d:of nufotsf ljifox?df uxg cWoog u/L k|ltj]bg
tof/ u/]sf] 5 .
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सदस्यिरु ि क च
व ािीिरुको ना ावली
1. ा. श्री हव ल प्रसाद श्रीवास्तव (सभापमत)
ृ ा दे वी अग्रििी
2. ा. श्री अ त
3. ा. श्री कृष्ण कु ाि श्रे ष्ठ
4. ा. श्री गोपाल बिादुि ब
5. ा. श्री ददल कु ािी
6. ा. श्री दुगाव कु ािी हवश्वक ाव
7. ा. हवरदा पाण्िे
8. ा.श्री सरिता कु ािी मगिी
9. ा. श्री सरिता रयौपाने
10. ा. श्री सो
11.

प्रसाद पाण्िे

ा. श्री लाल प्रसाद साुँवा मलम्बु

12. ा. श्री प्रकाश िसायली (स्नेहि)
सम मतका क च
व ािीिरु:
1.कृष्णिरि िड्का – सि-सन्त्चव
2.न्त्शवदत्त बिाल-उपसन्त्चव
3.सुददप गौत -िरिदाि
4.उि भ्र ण कायवक्र ा

रिालयका प्रमतमनमि ि नेपाल आयल मनग का पदामिकािी तथा

प्रमतमनमििरुको स ेत सिभामगता ििको ।
2. स्थलगत भ्र णक कायवक्र
सम मतको म मत

2076/01/19 गतेको मनणवय अनुसाि सम मतका

ाननीय

सदस्यिरु ि सन्त्चवालायका क च
व ािीको टोली म मत 2076/03/19 गते मबिान 10:०० बजे
अ लेिगञ्ज न्त्स्थत पाईपलाईन ि भण्िाि स्थलको अबलोकन गनव भ्र ण टोली TIA बाट मस िा
हव ानस्थल प्रस्थान गयो ।सववप्रथ

भ्र ण टोलीका सदस्यिरु मस िा न्त्स्थत ईच्छा िोटल ा गई

बास बस्नको लामग िोटल बुक गरि िाना िाई अ लेिगञ्ज ा मन ावण भएको तेल भण्िािण
स्थलको अवलोकन गरि उि स्थान ा सबै सिोकािवालािरुसं ग आबश्यकता अनुसाि अरतिहक्रया
गरि उि मन ावण कायवको प्रगमत ि स स्याका सम्बरि ा जानकािी मलने कायव गरियो ।
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भ्र ण टोलीले पाइपलाईनबाट आयात गरिएको मिजलको भरसाि असुल गने सम्बरि ा
ु भरसाि अमिकृतले टोलीलाई जानकािी गिाएको िुुँदा उि मबषयलाई
स स्या ििेको भमन प्र ि
के कसिी स ािान गनव सहकरछ भमन िक्सौल ा ििे को भरसाि कायावलय ा गई स स्याका
सम्बरि ा भरसाि कायावलयका क च
व ािी लगायतसं ग अरतिहक्रया लगायतका छलफल कायवक्र
गने कायव सम्पन्न भयो ि त्यिाुँ ििे का स स्या स ािानको लामग सुझाव सहितको मनदे शन नेपाल
सिकािका आवश्यक मनकायिरु ा ददने मनणवय गयो ।उि अरतिहक्रया पमछ टोली िोटल
बासका लामग िोटल तफव प्रस्थान गयो ।
अको ददन म मत 2076/03/20 गते breakfast पमछ मबिान 9:00 बजे पाइपलाईन मबस्ताि
भएको स्थलिरुको अनुग न गदै टोली भाितको

ोमतिािी तफव प्रस्थान गयो ।त्यस क्र

टोलीले पाइपलाईन मन ावण स्थलको अवलोकन गरि भाितीय प्रमतमनमि

ा

ण्िल ि मन ावण कायव ा

सं लग्न सबै क च
व ािीिरुसं ग आवश्यकता अनुसाि छलफल गरि जानकािी मलने कायव गरियो
ु
।त्यसपमछ नेपाल ा मनम त
व पाइपलाईनको सुिक्षा प्रदान गने सम्बरिका बािा ि पसावका प्र ि
ु पदामिकािीसं ग आवश्यकता अनुसाि छलफल गने
न्त्जल्ला अमिकािी ि सुिक्षा मनकायका प्र ि
कायव भयो ।
म मत 2076/03/21 गते मबिान 9:00 बजे पाइपलाईनिरुको सुिक्षा पोष्ट मन ावण गरि
सुिक्षा गस्ती िाख्न पने स्थानिरुको अबलोकन गनव टोली, सुिक्षा मनकाय ि सिोकािवाला स ेतले
सबै स्थानिरुको अबलोकन गने कायव गयो ।त्यसपमछ टोली 1:00 बजे िोटल ा आई िाना
पमछ काठ ािौंको लामग हव ानस्थल तफव प्रस्थान गयो ।
3.स स्या तथा च ुनौतीिरु
टोलीले अनुग नका क्र

ु स स्या तथा च ुनौती ििे को पायो ।
ा दे िाय अनुसािका प्र ि

• िाल मन ावण भएको पाइपलाईनबाट दै मनक 4660 kl तेल नेपाल ा आउने क्ष ता ििे को
जुन क्ष ताबाट नेपाल ा दै मनक िपत िुने मिजेलको

ागलाई

ाि स ेत पूमतव निुने

पाईयो,
• थप भण्िािण क्ष ता ि पाहकवङका लामग जम नको अपयाविता ििे को,
• भरसाि क्षेि ा म टि ब्यबस्थापनको स स्या ििे को,
• अपुग मिजल ि अरय ईरिनको लामग छु ट्टै पाइपलाईन ि भण्िािण क्षेि मन ावण गने,
• तेलको सुिक्षाको लामग सुिक्षा पोष्ट मन ावण गरि गस्तीको लामग सुिक्षा मनकाय परिचालन
गने कायव,
• कािणबस आयात अबरुद्ध भए ा बैकन्त्ल्पक उपाएको ब्यबस्थापन गने मबषय,
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• पाइपलाईन नन्त्जक ििे का घििरुलाई

ु ब्जा ददई िटाउने मबषय आदद ।
आ

4.स स्या स ािानका लामग सुझाविरु
• दे शको ईरिनको

ागलाई सम्बोिन गनेगिी भण्िािण क्ष ता बृहद्ध गरि पाइपलाईनको

क्ष ता मबस्ताि गने,
• भरसाि ा म टि जिानको लामग आवश्यक मनकायसं ग छलफल गरि स ािानको उपाय
िोज्ने,
• सम्बन्त्रित मनकायसं ग स रवय गरि पाइपलाईन सुिक्षाको आवश्यक प्रबरि गने,
• कािणबस आयात अबरुद्ध भए ा बैकन्त्ल्पक आपूमतवको ब्यबस्था गने,
• सुिक्षाको हिसाबले जोन्त्ि

ा ििे को बन्त्स्तको पुनस्थावपनाको लामग आबश्यक ब्यबस्था

गने, आदद ।
5. मनष्कषव
दे शको गौिवको रुप ा ििे को पेट्रोमलय

पाइपलाईनको कायव सिािनीय भएता पमन यसको उन्त्चत

व्यबस्थापन पक्ष च ुनौतीपूणव नै दे न्त्िरछ । ामथ उल्लेन्त्ित स स्याको स ािान गदै ईरिन
ु स्थान ा सिज आपूमतवको लामग पाईपलाईन मबस्तािको
िुने िाजिानी लगाएतका प्र ि

ाग

आवश्यक

गृिकायव गिी मनिरति ईरिन उपलब्िताको ग्यािे रटी गनव सके ा जनताको दै मनक जीवनयापन ा
ु ा साथै दुई दे श मबचको सम्बरि बमलयो िुने दे न्त्िरछ ।
सिज िुनक
6.भ्र णको क्र

ा सं कमलत तन्त्स्बििरु
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