उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित सममततबाट 2077 बैशाख 1
दे णख असार मसान्तसम्म सम्पादन गरे का काययिरुः
संघीय संसद प्रतितिधिसभा उद्योग िथा वाणिज्य र श्रम िथा उपभोक्िा हिि सममतिको
काययक्षेत्र श्रम रोजगार िथा सामाजजक सरु क्षा मन्त्त्रालय, उद्योग वाणिज्य िथा आपतू िय मन्त्त्रालय
र उपभोक्िा हििका ववषयिरुसँग सम्बजन्त्िि रिे को छ। 2077 साल बैशाख दे णख असार सम्मको
अवधिमा िेपालमा कोमभड-19 को कारिले दे श लकडाउिमा रिे को धथयो। यस अवधिमा केिी
उद्योग व्यापारी िथा व्यवसायीिरुबाट कृत्रत्रम अभाव दे खाई मूल्य वद्
ृ धि गराई उपभोक्िािरु
ठधगिे अवस्था रिे को धथयो। वस्िु िथा सेवाको सिज प्राजतिका कहठिाई रिे को अवस्था धथयो।
यसै ववषयमा सरकारबाट सो अवस्थाको तियमि तियन्त्त्रि र वस्िु िथा सेवाको त्रबक्री
वविरिलाई सिज बिाउिे सम्बन्त्िमा सममतिका ववमभन्त्ि बैठकिरु बसेको धथयो।
त्यसैगरी, लकडाउिको अवधिमा समस्यामा परे का सवयसािारि उपभोक्िािरुलाई रािि वविरिलाई
प्रभावकारी बिाउिे, काठमाडौँमा डेरा गरी बसेका समस्याग्रस्ि मातिसिरुलाई आफ्िो थािथलोमा
पठाउिे ववषयिरु, कोरोिाको कारिले भारिबाट आई िेपालको सीमािामा बसेकािरुलाई सरु क्षक्षि
िवरले व्यवस्थापि गिे ववषय, ववदे शबाट रोजगारी गम
ु ी िेपाल आएकािरुलाई उिीिरुको सीप र
क्षमिा अिुसारको रोजगारी मसजयिा गिे सन्त्दभयमा सरकारबाट बिाउिु पिे अल्पकालीि र
हदघयकालीि योजिािरु, क्वारे जन्त्टिलाई व्यजस्थि बिाउिे ववषय, बहि भन्त्दा बहि स्वदे शी
वस्िुिरुको उत्पादि बद्
ृ धि गिे सम्बन्त्िमा, लघु, घरे लु िथा सािा उद्योगिरुको प्रवद्यििका लाधग
त्यस्िा उद्योगिरुलाई राज्यबाट हदिप
ु िे छुट सवु विा र सिुमलयििरु, स्वदे शी उद्योगिरुबाट
आत्मतिभयर िुँदै गएका ककयट जस्िापािा, धििी उद्योग जस्िा उद्योगिरुको संरक्षि र प्रवद्यिि
गिे ववषयिरु, भारि बािे क अन्त्य मुलुकिरुमा रिी अति समस्यामा परे का िेपालीिरुलाई िेपाल
ल्याई व्यवस्थापि गिे ववषय, समग्र उद्योग व्यवसायमा रिे का ववद्यमाि समस्या र समािाि
लगायि समसामतयक ववषयका सम्बन्त्िमा सरोकारवाला सबै तिकायिरुसँग यस सममतिको १५
वटा बैठक बसी दे िायअिस
ु ारको तिदे शि िथा तििययिरु गिे कायय यस अवधिमा सम्पन्त्ि गरे को
छ।
उल्लेणखि अवधिमा सममतिले गरे का तिदे शि िथा तििययिरु दे िायअिुसार रिे का छिः

१. सरकारबाट वविरि गररदै

आएको रािि खाद्यान्त्ि गि
ु स्िरिीि समेि भएको पाइएको िुँदा

गुिस्िरिीि खाद्य वस्िुको उपभोगबाट मािवीय स्वास््यमा गम्भीर असर पिय गई त्यसबाट मािव
स्वास््यमा थप समस्या पिय जािे दे णखएकोले यस्िा गुिस्िरिीि खाद्य वस्िु ववक्री वविरि गिेलाई िथा
कालो बजारी गिेलाई छािवीि गरी ित्काल कारवािी गिय िेपाल सरकारलाई तिदे शि हदिे तिियय भयो ।
२. भारिीय सीमामा अलपत्र अवस्थामा रिे का िेपालीिरुलाई स्वास््य परीक्षि गरी सुरक्षक्षि िवरबाट
िेपाल ल्याई ित्काल व्यवस्थापि गिे िर्य पिल गिय िथा सीमा सुरक्षामा कडाई गिय िेपाल सरकारलाई
तिदे शि गदय छ ।
३. दे श लकडाउिको कारिबाट सवयसािारि िेपालीिरु काम वविीि भै खाि वस्िको समस्यामा परी आ–
आफ्िो घर जाि िाििे मजदरु िरुलाई सरु क्षक्षि िवरबाट जािे व्यवस्था ममलाउिे र घर जाि ििाििे िथा
िसक्िे मजदरु िरुलाई लकडाउि अवधिभरका लाधग खाि र वस्िे व्यवस्था ममलाउि समेि िेपाल
सरकारलाई तिदे शि गदय छ ।
४. लकडाउि लामो समयमसम्म जािे अवस्था भएमा िथा भारिमा संक्रमिको अवस्था बढ्दै गएमा
भारिबाट आयाि िुिे गरे को खाद्यान्त्ि आपूतिय रोककि गई दे शमा खाद्यान्त्ि अभाव भै भोकमरी िुि सक्िे
अवस्थालाई मध्यिजर गदै वैकजल्पक अन्त्य दे शिरुबाट समेि खाद्यान्त्ि आयाि गरी कम्िीमा ३
महििासम्मको लाधग खाद्यान्त्ि भण्डारको व्यवस्था ममलाउि र दे शमा कृवष क्षेत्रको प्रवद्र्िि गिे गरी
हदघयकालीि योजिा बिाउि िेपाल सरकारलाई तिदे शि गदय छ ।
५.श्रम गिय ववदे शमा गएका श्रमीकिरुको रोजगारी खोमसि गई ववदे शमा अलपत्र अवस्थामा परे को खवर
समेि आइरिे कोले यस ववषयमा आवश्यक अध्ययि गरी यथाथय वववरिका आिारमा कामदारिरुलाई
उपयुक्ि िवरबाट व्यवस्थापि गिे िर्य आवश्यक अध्ययि गिय िेपाल सरकार, परराष्ट्र र श्रम, रोजगार
िथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्त्रालय लाई तिदे शि गदयछ ।
६. िाल उद्योग ववभागबाट िीि वटा ग्यास उद्योग िवलपरासीको सगरमाथा, िाहदङ्गको सीिाश्री र
कैलालीको सैपाल ग्यास उद्योगलाई संिालि गिय अिुमति हदइएको पाईएको

िुँदा ियाँ

ग्यास

उद्योगिरुलाई इजाजि हदि ववगिमा यस सममतिबाट रोक लगाइएकोमा िाल के कति कारिबाट उद्योग
संिालि गियको लाधग अिम
ु ति हदइएको िो, सो ववषयमा उद्योग, बाणिज्य िथा आपूतिय मन्त्त्रालयसंग
जािकारी मलिे तिियय भयो ।
7. भारिबाट धििी आयाि गिय रोक िलगाएको िथा खुला सीमािाको कारिबाट िेपालमा धििी अवैि
िवरबाट समेि आयाि भै राखेको ववद्यमाि अवस्थामा स्वदे शमा उत्पाहदि धििीले भारिको अिद
ु ािमा

समेि उत्पाहदि धििीसंग प्रतिश्पिाय गिय िसकी उद्योगिरु िरासायी वन्त्ि गएको र उखु उत्पादि
ककसाििरुको समेि उखुको मूल्य समयमा भुक्िािी गिय िसकी उखु ककसाििरु वषै वपच्छे आन्त्दोलि िथा
ििाय बस्ि वाध्य भएका छि ् भिे ककसाििरु समेि उखु खेिी प्रति तिरुसाहिि िुँदै गएको र धििी
उत्पादि गिे उद्योगिरु पति वषे वपच्छे बन्त्द िुँदै गइराखेको ववद्यमाि अवस्थामा स्वदे शी धििी
उद्योगिरुलाई प्रवद्र्िि गियको लाधग दे शमा उत्पाहदि धििीले स्वदे शी मागलाई िान्त्ि सक्िे वा िसक्िे
अध्ययि गरी के कति मात्रामा धििी आयाि गिुय पिे िो सोिी पररिाममा मात्र स्वदे शी उद्योगबाट
उत्पाहदि धििीले दे श आत्मतिभयर ििुँदासम्मका लाधग आयाि गिय अिुमति प्रदाि गिे गरी धििी
आयािमा पररमाित्मक बन्त्दे श लगाउि र िेपालका उद्योगबाट उत्पाहदि धििीले समेि प्रतिस्पिाय गिय
सक्िे गरी आयातिि धििीमा भन्त्सार दर बद्
ु ाि
ृ धि गिय िथा धििी उत्पादक उद्योगिरुलाई समेि अिद
उपलव्ि गराई स्वदे शी उद्योगिरुलाई आत्मतिभयर बिाउिे िीति अवलम्बि गरी दे शमा उखु ककसाििरुको
हिि िथा उद्योगीिरुको प्रवद्र्िि र उपभोक्िाले सवयसल
ू व िवरबाट सिज रुपमा धििी उपभोग गिय पाउिे
अधिकारको सतु िजश्िि िुिे िीति अवलम्बि गिय उद्योग, बाणिज्य िथा आपतू िय मन्त्त्रालय, अथय मन्त्त्रालय
िथा श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्त्रालय र कृवष िथा पशुपजन्त्छ मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदय छ ।
8. िाल िेपालमा जस्िापािा उद्योगबाट उत्पाहदि ककयि जस्िापािामा आत्मातिभयर भएको अवस्था रिे को
छ। ववगि २०७२ सालको भुकम्प गएर दे श संकटमा परे र स्वदे शी उत्पादिले मात्र िभ्याउिे अवस्थामा
भारिबाट आयाि िुिे ककयि जस्िापािा र ग ्एख ्ऋ च्ययाष्ट्लि क्जभभि मा भन्त्सार दर ३० प्रतिशिबाट
घटाई १५ प्रतिशि बिाईएकोमा

िालसम्म पति २० प्रतिशि मात्र दर कायम रिी रिँदा भारिबाट

आयातिि ककयि पािासंग िेपालबाट उत्पाहदि उद्योगले प्रतिश्पिाय गिय िसकी उद्योगिरु िरासािी िुिे
अवस्था भएकोले स्वदे शी उत्पादिलाई प्रवद्र्िि िथा उद्योगीिरुको संरक्षि गियका लाधग िाल कायम
रिे को भन्त्सार दरलाई बद्
ू यांकि
ृ धि गरी ३० प्रतिशि बिाउि िथा ग ्एख ्ऋ च्ययाष्ट्लि क्जभभि मल्
टग्क्म ् बाट िग्क्म ् पूवव
य ि अवस्थामै कायम िुि र स्वदे शमा उत्पाहदि ककयट जस्िापािामा एि.एस धिन्त्ि
अतिवायय लगाउिे व्यवस्था गिय उद्योग, वाणिज्य िथा आपूतिय र अथय मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदयछ ।
9. िाल टे मलमभजिको पाटय सको रुपमा प्रयोग िुिे टे मलमभजि तयािललाई ियारी वस्िु सरि भन्त्सार
उपमशषयक ८५२८७२.०० अन्त्िगयि बधगयकरि गरी भन्त्सार दर तििायरि िुि गएकोले टे मलमभजि तयािलमा
लाग्िे उच्ि भन्त्सार दरले गदाय दे शमा रिे का टे मलमभजि उत्पादि गिे उद्योगले आफ्िो लागि समेि
उठाउि िसकी सबै उद्योगिरुको उत्पादि बन्त्द िुि गएको र िजारांैक
ै ो संख्यामा काम गिे कामदारको
रोजी रोटी बन्त्द भएको िथा उद्योगीिरुको करोडौ लगािी समेि डुब्ि गई गम्भीर समस्या उत्पन्त्ि भएको
भिी यस सममतिमा तिवेदि दिाय भई सरोकारवाला सबै तिकायिरुसँग छलर्ल समेि भएकोले
टे मलमभजिको पाटयस्को रुपमा प्रयोग िुिे तयािलाई ज्क् अयमभ ८५२९–९०–१० (कच्िा पदाथं) बाटै

वधगयकरि गिय अन्त्िशल्
ु क ऐि २०५८को दर्ा ३(क) अिुसार ववगिको आधथयक ऐिले प्रदाि गदै आएको
कच्िा पदाथयको भन्त्सारमा तिरे को अन्त्िशुल्क ियारी वस्िु तिष्ट्काशि गदाय तििुय पिे अन्त्िशुल्कमा ममलाि
िथा कटृा गिय पाउिे गरी दोिोरो करमक्
ु िीको मसद्िान्त्ि अिुसार आगामम बजेटमा अवलम्बि गिय अथय
मन्त्त्रालय एवम ् उद्योग, बाणिज्य िथा आपूतिय मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदय छ ।
10. लघु एवं घरे लु िथा सािा उद्योगले दे शमा लाखौको संख्यामा रोजागरी सज
ृ िा गरे को यस्िा
उद्योगिरुबाट उत्पाहदि िेरै प्रकारका बस्िुिरुमा दे श आत्मतिभयर िुँदै गएको र कतिपय बस्िुिरु
अन्त्िरायजष्ट्रय बजारमा तियायि समेि िुिे गरे को वियमाि अवस्थामा यस्िा उद्योगबाट

उत्पादि गिे सबै

बस्िुको आयाि गररिे कच्िा पदाथयमा १ प्रतिशि भन्त्दा विी भन्त्सार दर कायम ििुिे व्यवस्था अवलम्बि
गिय र िाल ववश्वव्यापी संकटका कारिबाट रोजगारी गुम्ि गएका श्रममकिरुलाई यस क्षेत्रमा पररिालि
गियका लाधग उिीिरुको सीप, क्षमिा र रुिी अिुसार राज्यबाट िालीम हदिे िीति अवलम्बि गरी रोजगार
गुम्ि गएका श्रममकिरुलाई रोजगारी उपलब्ि गराउि िथा स्वदे शी वस्िुिरुको उत्पादि बद्
ृ धि गरी तियायि
प्रवद्र्िि गिे िर्य ित्काल पिल गिय अथय मन्त्त्रालय, श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्त्रालय, भमू म
व्यवस्था, सिकारी िथा गररबी तिवारि मन्त्त्रालय कृवष िथा पशुपंछी ववकास मन्त्त्रालया र उद्योग,
बाणिज्य िथा आपतू िय मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदय छ।
11. बैदेमशक रोजगारीको लाधग ववदे शमा काम गिय गएका श्रममकिरुलाई कजम्िमा लगािार १ वषयसम्म
श्रम गरी घर र्केर आउदा ३२ इन्त्ि सम्मको १ थाि जुिसुकै टे मलमभजिमा भन्त्सार िथा अन्त्िशुल्क
लगायिको कर िलाग्िे व्यवस्था रिे कोमा कुिै पति िेपाली श्रममक १ वषयसम्म वैदेमशक रोजगारीमा गएर
आएका कामदारलाई स्वदे शी उद्योगबाट उत्पाहदि जुिसुकै हट.भी. खररद गियको लाधग त्यस्िो हट.भी
उत्पादि गदाय लागेको भन्त्सार, अन्त्िशल्
ु क िथा मूल्य अमभबद्
ृ धि कर छुट सवु विा हदई त्रबकक्र गिय सकेको
खण्डमा स्वदे शी उत्पादिको पति प्रवद्र्िि िुिे रे ममट्यान्त्स स्वदे शमा िै खिय िुिे वारे न्त्टी िथा ग्यारे न्त्टीको
सुवविा प्राति िुिे र त्रबदे शबाट ल्याउदा िुि सक्िे टुट र्ुट समेिको जोणखम िरििे, स्वदे शी बस्िुिरुको
उपभोग बद्
ृ धि िुि,े उद्योगमा रोजगारी बद्
ृ धि िुिे िथा राजष्ट्रय अथयिन्त्त्रलाई टे वा पग्ु िे िुँदा उक्ि सवु विा
स्वदे शी उत्पादिमा प्रदाि गिे िपयm पिल गिय अथय मन्त्त्रालय एवम ् उद्योग, वाणिज्य िथा अपूतिय
मन्त्त्रालय र श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदय छ ।
१2. बैदेमशक रोजगारीमा ववमभन्त्ि मुलुकमा गएका िेपाली कामदारिरु िाल कोरोिा भाइरस (कोमभड–१९)
का कारिबाट रोजगार गम्
ु ि गएका िथा ववमभन्त्ि दे शमा अन्त्य ववशेष कारिबाट लकडाउिमा परर
समस्यामा परे कािरु सबैलाई यो संक्रमि सामान्त्य िभएसम्मको लाधग जो जिाँ छि ् त्यिी बस्ि आग्रि
गिे र खािको लाधग समस्यामा परे कािरुलाई परराष्ट्र मन्त्त्रालय िथा सम्बजन्त्िि दि
ु ावासबाट पिल गिे र
अति सम्वेदिशील िवरको समस्याबाट गजु िएका अशक्ि, ववरामी जसलाई ित्काल ल्याउि अति जरुरी

रिे काको छ सो को ि्यांक एककि गरी ित्काल िल्याइ ििुँिे अवस्थामा रिे कािरुलाई सवोच्ि
अदालिबाट भएको आदे शको समेि पालिा िुिे गरी सुरक्षक्षि िवरबाट कोरोिा परीक्षि गरी िेपालमा
ल्याएर तिजश्िि समयसम्मका लाधग क्वारे न्त्टाइिमा राख्ने गरी सबै सुरक्षाको मापदण्ड अपिाई िेपाल
ल्याउिे ब्यवस्था ित्काल गिय परराष्ट्र मन्त्त्रालय, श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्त्रालय, गि
ृ
मन्त्त्रालय िथा स्वास््य िथा जिसंख्या मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदयछ ।
13. दे शको असंगहठि क्षेत्रमा काययरि रिे का अधिकांश कामदारिरु िथा ववमभन्त्ि शिरमा खािा िथा
िास्िा लगायिका ववमभन्त्ि ककमसमका व्यवसाय गरे र जीववको पाजयि गरे र

बसेका सािा व्यावसायी

लगायि कोरोिा संक्रमिबाट अत्यारोमा परी रोजगारी गुम्ि गई खािा िथा बस्िको लाधग समस्यामा
परे कािरुलाई रािि वविरि गिे काययलाई प्रभावकारी बिाई कोरोिा संक्रमि र्ैलि सक्िे अवस्थालाई
तियन्त्त्रि गिय िथा जिजीविलाई सिज बिाउि गि
ृ मन्त्त्रालय, संघीय माममला िथा स्थािीय ववकास
मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदय छ।
14. िाल कोरोिा संक्रमिको कारिले त्रबदे श िथा स्वदे शमा रिे का श्रममकिरुको रोजगारी गम्
ु ि
गएकािरुलाई उधिि िवरबाट व्यवस्थापि गिय िथा स्वदे शमािै रोजगारी उपलव्ि गराउिको लाधग
उिीिरुको सीप, क्षमिा िथा रुिी अिुसारको िालीम उपलव्ि गराई रोजगार त्रबहिि भएका श्रममकिरुलाई
रोजगारी उपलव्ि गराउिे िथा दे शमा उद्योग िथा कृवष क्षेत्रको प्रवद्र्िि िथा उत्पादि बद्
ृ धि गिे िीति
अबलम्बि गिय श्रम रोजगार िथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य िथा आपूतिय मन्त्त्रालय,
कृवष िथा पशुपक्ष
ं ी ववकास मन्त्त्रालय, भूमम व्यवस्था िथा गररबी तिवारि मन्त्त्रालय िथा अथय
मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदय छ ।

15. संक्रमिको लामो समयसम्म जाि सक्िे अवस्थालाई मध्यिजर गदै दे शमा रिे का उद्योग
िन्त्दािरुमा काययरि श्रममकिरुलाई उद्योग पररसरमािै राखेर सामाजजक दरु ी कायम िुिे गरी
उद्योग संिालि गिय िेपाल सरकारले गरे को तिियय कायायन्त्वयि गिय िाल उद्योग व्यवसायमा
काययरि अधिकांश श्रममिरु आफ्िो थाकथलोमा गएका र िाल उक्ि श्रममकिरुलाई उद्योगमा
ल्याउिका लाधग लकडाउि िथा संक्रमि र्ैमलि सक्िे समस्या भइ श्रममकिरुको अभावका
कारिले उद्योग सञ्िालि िुि िसककरिे को वियमाि अवस्थामा सम्बजन्त्िि उद्योगमा काम गिय
आउि िाििे श्रममकिरुलाई स्वास््य परीक्षि गरी सुरक्षक्षि िवरबाट उद्योगमा आउि सक्िे
वािावरि तिमायि गिे िर्य

पिल गिय श्रम,

रोजागर िथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्त्रालय,

उद्योग,बाणिज्य िथा आपूतिय मन्त्त्रालय, गि
ृ मन्त्त्रालय, स्वास््य िथा जिसंख्या मन्त्त्रालयलाई
तिदे शि गदयछ ।
16. कोमभड-19 को कारिले िालसालै स्वदे श आएका िेपालीिरुलाई राणखएको क्वारे न्त्टीिमा
तिजश्िि समय (14 हदि) पुरा गरे कािरुको कोरोिा परीक्षि PCR Test को ितिजा आउि लामो
समय लाग्िे र त्यस अवधिमा क्वारे न्त्टीिमा सामाजजक दरु ी कायम ििुँदा संक्रममि भएको
व्यजक्िबाट संक्रमि िभएको व्यजक्िमा पुि: संक्रमि िुिसक्िे र दोिोर्याएर परीक्षि गिप
ुय िे
अवस्था ववद्यमाि रिे कोले

परीक्षिको ितिजा तछटो आउिे व्यवस्था ममलाउि, क्वारे न्त्टीिलाई

थप व्यवजस्थि बिाउि र कोरोिा परीक्षिका लाधग कीटको अभाव िुि िहदि िेपाल सरकार
प्रिािमन्त्त्री िथा मजन्त्त्रपररषद्को कायायलय र स्वास््य िथा जिसंख्या मन्त्त्रालयलाई तिदे शि
गदयछ ।
17. कोमभड- 19 को कारिबाट ववदे शमा रिे का अधिकांश व्यजक्ििरुको रोजगारी गुम्ि गई स्वदे श
र्ककयरिे कोले तिकट भववष्ट्यमा िै दे शमा ववमभन्त्ि ककमसमको संकट उत्पन्त्ि िुि जािे तिजश्िि
रिे कोले ववदे शबाट र्केर आएका व्यजक्ििरुको सीप पहििाि गरी रोजगारी सज
ृ िा गिे योजिा
बिाई ित्काल कायायन्त्वयिमा ल्याउि िेपाल सरकार श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सुरक्षा
मन्त्त्रालयलाई तिदे शि हदिे ।
18. कोरोिा परीक्षि गदाय स्थािीय िििरुले शुल्क मलईएको भन्त्िे गुिासो आएकोले छािववि गिय
र शल्
ु क मलईएको पाईएमा ित्काल कारवािी गिय िेपाल सरकार संघीय माममला िथा सामान्त्य
प्रशासि मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदयछ ।
19. कोरोिा प्रकोपको कारिबाट िाल भारिबाट आउिे िेपालीको संख्या अत्याधिक भै भारिीय
ववमभन्त्ि िाका लगायि दे शका ववमभन्त्ि भागमा रिे का क्वारे न्त्टीििरूको व्यवस्थापिमा सरकारबाट
िाल भइरिे को

प्रयास अपयायति भएको दे णखन्त्छ जसले गदाय क्वारे न्त्टीिमा बसेका व्यजक्ििरुको

लाधग खािा बस्ि लगायिका न्त्यूििम पूवायिारको अभाव भएको कारिले ववशेष गरी हदघयरोगी,
वद्
ृ ि, बालबच्िा िथा महिलािरु उच्ि जोणखममा रिे को पाइएको र यसको लाधग स्थािीय
तिकायको मात्र पिलबाट समस्या समािाि गिय कहठि दे णखएकोले कोरोिा किरको समस्यामा
मािव जीवि रक्षाको लाधग संघीय िथा प्रदे श सरकारबाट पयायति जिशजक्ि र स्रोि सािि
पररिालि गरी आवश्यक पूवायिार सहििको क्वारे न्त्टीि बिाई खाि बस्ि र त्रबरामी परे कािरुको

ित्काल उपिार प्राति गिय सक्िे वािावरि ित्काल तिमायि गिय िेपाल सरकार स्वास््य िथा
जिसंख्या मन्त्त्रालय लगायि सम्बद्ि सबै तिकायलाई तिदे शि गदयछ ।
20. दे शमा कोरोिा संक्रमि उच्ि गतिमा बद्
ृ हद िुदै गएको र यस्िो अवस्थामा पति यसको
उपिार, रोकथाम र व्यवस्थापि गिे कायय प्रभावकारी रुपमा गराउि िेपाल सरकारले गरे को
प्रयासलाई सममतिले उच्ि मुल्याङ्कि गरी सबैमा िन्त्यावाद ज्ञापि गदय छ र यसलाई थप
व्यवजस्थि बिाउदै लैजाि समेि िेपाल सरकारलाई आग्रि गदयछ ।

21.िेपालमा काम गिे ववदे शी श्रममकिरुले श्रम स्वीकृति मलए िमलएको सम्बन्त्िमा कडाईकासाथ
अिुगमि गिय र श्रम स्वीकृति िमलई कामदारलाई काममा लगाइएको पाइएमा तिजिरूलाई
िटाइ िेपाली िागररकलाई काममा लगाउिे व्यवस्था गरी सोको जािकारी सममतिलाई समेि
गराउि श्रम रोजगार िथा सामाजजक सरु क्षा मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदय छ ।
22.कोमभड-19 को कारि ववस्थावपि भएका ववदे शी कामदारिरुको ठाउँ मा िेपाली श्रममकिरुलाई
रोजगारी प्रदाि गिे ठोस कायययोजिा तिमायि गरी कायायन्त्वयि गिय र कायययोजिा तिमायि गदाय
उद्योग वाणिज्य िथा आपूतिय र कृवष िथा पशुपंक्षी मन्त्त्रालयसँग समेि समन्त्वय गिय श्रम
रोजगार िथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदय छ ।
23. वैदेमशक रोजगारीमा रिे र र्ककयएका िेपाली िागररकिरुलाई उिीिरुले िामसल गरे को ज्ञाि,
सीप र योग्यिाको आिारमा स्थािीयस्िरमा समेि काममा लागाउि संघीय माममला िथा
सामान्त्य प्रशासि मन्त्त्रालयसँग समेि समन्त्वय गरी दे शमभत्र यथोधिि रोजगारीको व्यवस्था गिे
पिल गिय श्रम रोजगार िथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदय छ ।
24.स्थािीय ििमा रिे को रोजगार सूििा केन्त्रको क्षमिा अमभवद्
ृ धि गरी श्रममक सूििा बैंक
समेिको लाधग िाहििे ि्याङ्क संकलि गिय संघीय माममला िथा सामान्त्य प्रशासि मन्त्त्रालय
मार्यि सम्पूिय स्थािीयिििरुलाई आवश्यक समन्त्वय र सिजीकरि गरी श्रम पन्त्जीकरिको ठोस
कायययोजिा बिाइ कायय प्रारम्भ गिे र कामको प्रगतिको वववरि सममतिलाई जािकारी गराउि
श्रम रोजगार िथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदय छ ।

25. स्वरोजगार सज
ृ िा गिे उद्दे श्यले िाल कायायन्त्वयि गररएका योजिािरुमा दोिोरोपि
दे णखएकोले स्वरोजगार सम्बन्त्िी काययक्रमिरुलाई एकीकृि रुपमा संञ्िालि गिे व्यवस्था ममलाउि
श्रम रोजगार िथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदय छ ।
26. कोमभड-19 को कारि वैदेमशक रोजगार अमभमुखीकरि िामलम केन्त्रिरुले वैदेमशक रोजगार
तियमावली 2064 बमोजजम िरौटी र िवीकरि शुल्क बुझाउि िसक्िे कारि दे खाई एक आधथयक
वषयको लाधग स्विः िवीकरि गररहदि माग गरी यस सममतिमा तिवेदि पिय आएकोमा उक्ि
माग सम्बोिि गिय सककन्त्छ/सककन्त्ि र सककिे भए कसरी गिे योजिा छ? सो सम्बन्त्िमा 10
हदिमभत्र सममतिलाई जािकारी गराउि श्रम रोजगार िथा सामाजजक सरु क्षा मन्त्त्रालयलाई तिदे शि
गदयछ ।
27. िेपाल वैदेमशक रोजगार अमभमख
ु ीकरि व्यवसायी मिासंघले कोमभड-19

को कारि

श्रममकिरुलाई परे को समस्याको बारे मा हदएको ज्ञापिपत्रको बारे मा १० हदि मभत्र राय प्रतिकक्रया
पठाउि श्रम रोजगार िथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदय छ ।
28. वैदेमशक रोजगारीमा दई
ु आधथयक वषयमा 100 जिा भन्त्दा कम मातिसिरु पठाउिे Man

Power Company िरुको िववकरि गिे िगिे सम्बन्त्िमा स्पष्ट्ट राय सुझाव 10 हदि मभत्र
सममतिलाई उपलब्ि गराउि श्रम रोजगार िथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदय छ।
29. ववदे शबाट िेपालमा उद्िार गरी ल्याएका िेपाली िागररकिरुलाई त्रत्रभुवि ववमािस्थलदे णख
सम्बजन्त्िि स्थािीयििको क्वारे जन्त्टि स्थलसम्म पुर्याउँ दा र क्वारे जन्त्टिमा राख्ने काम अव्यवजस्थि
भएको गुिासो आएकोले त्यस्िा िागररकिरुलाई व्यवजस्थि िररकाले क्वारे जन्त्टिमा राख्न र
गभयविी िथा सुत्केरी महिलािरुलाई आवश्यक थप सुवविा सहिि छुट्टै क्वारे जन्त्टिमा राख्ने
व्यवस्था ित्काल ममलाउि मसमसएमसीलाई तिदे शि गदयछ।
30. िोजल्डङ सेन्त्टरमा राणखएका िेपाली िागररकिरुलाई खािा, पािी लगायि न्त्युििम मािवीय
आवश्यकिाको उधिि र पयायति व्यवस्था गिय मसमसएमसीलाई तिदे शि गदयछ ।
31. ववदे शमा अलपत्र परे का कामदारिरु मध्ये सम्बजन्त्िि दे श वा रोजगारदािाले उद्िार िगरे को
कारि अलपत्र अवस्थामा रिे का सुत्केरी, गभयविी, त्रबरामी वा अशक्ििरुलाई उच्ि प्राथममकिा हदई
िेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्त्रालय, श्रम, रोजगार िथा सामाजजक सरु क्षा मन्त्त्रालय र संस्कृति

पययटि

िथा

िागररक

उड्डयि

मन्त्त्रालयसँग

समेि

समन्त्वय

गरी

ित्काल उद्िार

गिय

मसमसएमसीलाई तिदे शि गदयछ ।
32. ववदे शबाट र्ककयिे कामदारिरुको सीप, क्षमिा, योग्यिा, काम गिय िाििे क्षेत्र र उक्ि काम
गियको लाधग सरकारसँग गररएका अपेक्षा लगायिका ववषय समेि समेहटएको एकीकृि ि्याङ्क
श्रम रोजगार िथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्त्रालयसँग समन्त्वय गरी िोजल्डंग सेन्त्टरबाट आफ्िो प्रदे श
पठाउिु पूवय िै संकलि गरी ि्यांक व्यवजस्थि गिय मसमसएमसीलाई तिदे शि गदयछ।
33. ववदे शजस्थि िेपाली राजदि
ु ावास िथा तियोगिरुमा सम्पकय गिय िसककएको गुिासो बारम्बार
आउिे गरे को सन्त्दभयमा ववदे शमा रिे का िेपालीिरुले परम्परागि माध्यमको अलवा अिलाइि
मार्यि पति सम्पकय गिय सक्िे व्यवस्था ममलाउि परराष्ट्र मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदयछ।
34. ववदे शबाट र्ककयिे िेपाली िागररकिरुले िेपाल र्कयदा मिं गो भाडा तििुय परररिे को गुिासो
आएकोले भाडादर कम गराउि के कस्िो पिल भएका छि? त्यसको ववस्िि
जािकारी
ृ
सममतिलाई गराउि संस्कृति पययटि िथा िागररक उड्डयि मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदय छ ।
35. प्रवासी श्रममक काययरि रिे का कम्पिीले हटकट काहटहदएका िर िवाई कम्पिीले िेपालमा
उडाि भिय अिुमति िपाएकोले गन्त्िव्य मुलुकमा िेरै श्रममकले समस्या भेाग्िु परे को भन्त्िे
जािकारी आएको ववषयलाई सम्बोिि गिय के कस्िा पिलिरु भएका छि ? सममतिलाई
जािकारी गराउिे संस्कृति पययटि िथा िागररक उड्डयि मन्त्त्रालयलाई तिदे शि गदयछ।
36.राजववराज औद्योधगक क्षेत्र, भैरिवा ववशेष आधथयक क्षेत्र र मसमरा Garment Processing Zone
को वियमाि अवस्था, दे णखएका समस्या र समािािका उपायिरु समेि समेहटएको ववस्िि
ृ
प्रतिवेदि १० हदि मभत्र यस सममति समक्ष पेश गिय उद्योग, वाणिज्य िथा आपूतिय मन्त्त्रालय र
औद्योधगक क्षेत्र व्यवस्थापि मलममटे डलाई तिदे शि हदिे ।
37. सममतिको बैठकले दे िाय बमोजजमका प्रतिवेदििरु पररमाजयि सहिि पाररि गिे तिियय
गर्योः
क िेपाल आयल तिगमको भण्डारि क्षमिा (किायली प्रदे श) अिुगमि प्रतिवेदि207७,
ख.िेपाल साल्ट रे डडङ मलममटे ड र खाद्य प्रववधि िथा गुि तियन्त्त्रि ववभागको खाद्य
भण्डारि

डडपोिरुको स्थलगि अिुगमि भ्रमि प्रतिवेदि 207७,

ग.िेपालगञ्ज र सुखेिमा रिे का िेपाल साल्ट रे डडङ मलममटे डका िूिको डडपो र उद्योग
िथा उपभोक्िािरुको समस्या सम्बन्त्िमा स्थलगि अिुगमि प्रतिवेदि 207७,
घ.िेपाल आयल तिगमका भरिपुर, अमलेखगञ्ज, जिकपुर, ववराटिगर, इलाम र झापामा
रिे का पेरोमलयम पदाथयको भण्डारि एवं ववक्री वविरि सम्बन्त्िमा स्थलगि अिुगमि
प्रतिवेदि 207७,
ङ.याक ब्रुअरी, सूयय िेपाल र जगदम्बा जस्टल अिुगमि प्रतिवेदि, 207७।
38. बैदेमशक रोजगारीमा जाि पुिः श्रम स्वीकृति मलएका श्रममकिरुलाई ववदे शबाट िेपाली
िागररकिरु मलएर आएका िवाइजिाजबाट िै पठाउिे व्यवस्था गिय र यसरी गन्त्िव्य मुलुकमा
कामदार पठाउँ दा सकेसम्म भाडादरमा सिुमलयि िुिे गरी व्यवस्था ममलाउि िेपाल सरकार श्रम,
रोजगार िथा सामाजजक सरु क्षा मन्त्त्रालय र संस्कृति, पययटि िथा िागररक उड्डयि मन्त्त्रालयलाई
तिदे शि हदिे ।
39. कोमभड-19को कारिले गदाय बैदेमशक रोजगारीमा कामदार पठाउिे Manpower Company र
बैदेमशक रोजगारीमा जािे कामदारलाई Orientation हदिे िामलम प्रदायक संस्थािरुको िववकरि
गिय समस्या उत्पन्त्ि भएकोले ववद्यमाि कािूिको पररधिमभत्र रिे र सिजीकरि गरी त्यस्िा
संस्थािरुको िववकरि गिय िेपाल सरकार मजन्त्त्रपररषद् र श्रम रोजगार िथा सामाजजक सरक्षा
मन्त्त्रालयलाई तिदे शि हदिे ।
40. आत्मतिभयर भैसकेका वि पैदावारमा आिाररि उद्योगिरुलाई िेपाल सरकारबाट प्रदाि गिय
सककिे छुट, सुवविा र सिुमलयििरु प्रदाि गरी त्यस्िा उद्योगिरु र्स्टाउिे वािावरि ियार गिय
उद्योग वाणिज्य िथा आपूतिय मन्त्त्रालय र वि िथा वािावरि मन्त्त्रालयलाई तिदे शि हदिे ।
41. मललाम टे न्त्डर स्वीकृि भै राजस्व दाणखला भैसकेको काठवस्िु रोक्का िगिय र त्यस्िा
काठवस्िुिरु वविा अवरोि ओसारपसार गिय िेपाल सरकार मजन्त्त्रपररषद्, उद्योग वाणिज्य िथा
आपतू िय मन्त्त्रालय र वि िथा वािावरि मन्त्त्रालयलाई तिदे शि हदिे ।
42. िेपाल वि तिगम मलममटे डबाट िुँदै आएका काठवस्िुिरुको संकलि र उपयोगलाई उधिि
व्यवस्थापि

गरी त्यस्िा काठवस्िुिरु सवयसािारि उपभोक्िालाई सिज र

गराउिे व्यवस्था गिय वि िथा वािावरि मन्त्त्रालयलाई तिदे शि हदिे।

सुलभ दरमा उपलब्ि

४3. स्वदे शमा िेरै रोजगारी सज
ृ िा गिे उद्योगिरुलाई थप सुवविा र सिुमलयििरु प्रदाि गिय
उद्योग वाणिज्य िथा आपूतिय मन्त्त्रालयलाई तिदे शि हदिे ।

