मित िः२०७७/४/०७ ग े
छलफल

था तिर्णयहरु

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हितसममततको बैठक सममततका सभापततको
अध्यक्षतामा बस्यो । उक्त बैठकले अथथ मन्त्रालयकामाननीय मन्त्री रराजस्व सचिव, ऊजाथ
सचिवसँगभन्त्सार दर पन
ु रावलोकन मार्थत स्वदे शी उद्योगिरुको संरक्षि, सरकारी तवरबाट
िुने तनमाथि कायथिरुमा स्वदे शी वस्तुिरुको उपयोग सम्बन्त्धमा

छलर्ल गरी दे िाय

बमोजजमतनिथय गर्यो ।
1. सरकारी

तनकायबाट

िुने

तनमाथि

वा

खररद

सम्बन्त्धी

कायथको

ठे क्का

प्रक्रियाको

लाचगबनाइने ववड डकुमेण्टमा प्रततस्पधाथलाई सीममत गराउने गरी नेपाल टे मलकम, नेपाल
ववद्युत प्राचधकरि लगायत नेपाल सरकारको स्वाममत्वमा रिे का ववमभन्त्न तनकायिरुले
अब्यविाररक र अनावश्यक शतथिरु राखी स्वदे शी व्यवसायीलेे प्रततस्पधाथमा भाग
मलनसम्म पतन नपाउने गरे को पाइएको िुँदा यस सम्बन्त्धमा सममततको गम्भीर ध्यान
आकर्थि भएको छ। सरकारी तनकायबाट अब उप्रान्त्त बनाईने ववड डकुमेन्त्टलाई सरलीकृत
गदै उल्लेणखत ववर्यका कामको संवेदनशीलता र गुिस्तरमा कुनै सम्झौता निुने गरी
सक्षम नेपाली व्यवसायीलाई कुनै अनावश्यक र अब्यविाररक शतथ राणख प्रततस्पधाथबाट
बजचित गराईने कायथ तत्काल अन्त्त्य गनथ नेपाल सरकार मन्त्रीपररर्द,अथथ मन्त्रालय र
नेपाल सरकार अन्त्तगथतका सम्बजन्त्धत सबै तनकायलाई तनदे शन गदथछ ।
2. नेपाल सरकारका तनकायिरुबाट सचिालन िुने ववकासतनमाथिसम्बन्त्धी कायथमा स्वदे शी
उद्योगिरुबाट उत्पाहदत बस्तुिरुलाई छनौट नगरी ववदे शी उत्पादनलाई प्राथममकता र
प्रश्रय हदने गररएकोले आगामी हदनिरुमा स्वदे शी उद्योगिरुबाटउत्पाहदत नेपाल एन. एस.
वा आई. एस.ओ. चिन्त्ि प्राप्त बस्तुिरुलाई त्यस्ता ववकास तनमाथि सम्बन्त्धी कायथमा
साबथजतनक खररद ऐन र औद्योचगक व्यवसाय ऐनका प्राबधान अनस
ु ार 15% मिङ्गो
भएपतन स्वदे शी वस्तु प्रयोग गररनुपने व्यवस्थालाई पूिथ रुपमा लागु गनथ नेपाल सरकार
मन्त्रीपररर्द,अथथ मन्त्रालय र नेपाल सरकार अन्त्तगथतका सम्बजन्त्धत सबै तनकायलाई
तनदे शन गदथछ ।
3. स्वदे शी उद्योगिरुले

ICB ( International Competitive Bidding)

मा भाग

मलँ दा ववदे शी मद्र
ु ामा पतन भाग मलन पाउनप
ु ने र नेपाली मद्र
ु ा उल्लेख गरी भाग मलएमा

ववदे शी मुद्रा सरिको मान्त्यता हदई

Deemed Export

सरिको सबु बधा उपलब्ध

गराउननेपाल सरकार मन्त्रीपररर्द,अथथ मन्त्रालय र नेपाल सरकार अन्त्तगथतका सम्बजन्त्धत
सबै तनकायलाई तनदे शन गदथछ।
4. स्वदे शमै आत्मतनभथरतातर्थ उन्त्मुख भइसकेका कततपय वस्तुिरु जस्तै एलपी..जी. ग्यास
मसमलण्डर, औपचध, ववटुममनि ,मसमेन्त्ट ,ककथट जस्तापाता ,जेनी जस्ता उद्योगिरुको
प्रवद्थधन गनथ ववदे शबाट आयात गने नीततलाई पि
ू थ रुपमा तनरुत्साहित गनथ र आयात
गनप
ुथ ने बाध्यात्मक पररजस्थततमा समेत स्वदे शमा उत्पाहदत वस्तल
ु ाई प्रततस्पधाथ र
उपभोक्ताले

स्वतन्त्र रुपमा गुिस्तरीय वस्तु सुपथ मूल्यमा उपभोग गनथ पाउने

अचधकारको िनन निुने गरी भन्त्सार दरबन्त्दी तथा एजन्त्टडजम्पङ्ग ड्युटीको माध्यमबाट
स्वदे शी उद्योगको संरक्षि र उपभोक्ताको हित अमभबद्
ृ चधमा सन्त्तुलन कायम िुने नीतत
अवलम्बन गनथनेपाल सरकार मन्त्रीपररर्द,अथथ मन्त्रालय र नेपाल सरकार अन्त्तगथतका
सम्बजन्त्धत सबै तनकायलाई तनदे शन गदथछ।
5. नेपालमा िुने तनमाथि कायथमा स्वदे शी उत्पादकबाट पि
ू थ रुपमा गि
ु स्तरीय सामान आपतू तथ
गनथ

सक्ने

क्षमता

भएको

अवस्थामा

समेत

सम्बजन्त्धत

ववभाग

वा

आयोजनाको

मसर्ाररसमा १भन्त्सार दरमा % ववदे शी सामानिरु आयात भई स्वदे शी उद्योगिरु अत्यन्त्तै
मकाथमा परे को

पाइएकोले त्यसरी स्वदे शी उद्योगिरुलाई मकाथ पने गरी ववदे शी सामान

आयात गने नीतत तत्काल अन्त्त्य गनथ,साफ्टा सवु वधा अन्त्तरगत आयात गररने वस्तक
ु ो
सूिीमा समयसापेक्ष पररवतथन गनथ रबाध्यात्मक अवस्था परी भन्त्सार छुटमा ववदे शी
सामान आयात गनप
ुथ रे मानेपाल सरकार मजन्त्रपररर्द्को तनिथयबाट मार आयात िुने
व्यवस्था गनथनेपाल सरकार मन्त्रीपररर्द, अथथ मन्त्रालय र नेपाल सरकार अन्त्तगथतका
सम्बजन्त्धत सबै तनकायलाई तनदे शन गदथछ।
मित िः २०७७/४/१५ ग े

छलफल

था तिर्णयहरु

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित सममततको बैठक सममततका सभापततको
अध्यक्षतामा बस्यो । उक्त बैठकले उद्योग वाणिज्य तथा आपूततथ मन्त्रालयका

माननीय मन्त्री र

सचिव, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षि ववभागका मिातनदे शकसँग वस्तुको प्रत्यक्ष ववक्रि ववतरि

गनथ वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षि ववभागबाट प्रदान गररएको अनुमतत लगायत समसामतयक
ववर्यका सम्बन्त्धमा छलर्ल गरी दे िाय बमोजजमका तनिथय गर्यो ।

1.वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षि ववभागबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बबिी ववतरि गने संस्थािरुलाई
इजाजत प्रदान गने कायथ अको तनिथय नभएसम्म तत्काल रोक्न नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा
आपूततथ मन्त्रालयलाई तनदे शन हदने।

२. वस्तक
ु ो प्रत्यक्ष बबिी ववतरि गनथ िालसम्म ववभागले अनम
ु तत हदएका कम्पनीका संिालकिरु,
ववभागबाट वस्तुको प्रत्यक्ष बबिी ववतरि गनथ इजाजत प्रदान गने सम्बन्त्धमा जारी गररएको तनदे मशका
तथा ववगतमा नेटवक्रकथङ व्यसायको माध्यमबाट सवथसाधारि जनतालाई ठगी गने

व्यजक्तिरुको

ववस्तत
ृ वववरि ३(तीन) हदन मभर सममततलाई उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा
आपूततथ मन्त्रालयलाई तनदे शन हदने।

३. वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षि ववभागले लाइसेन्त्स ववतरि गदाथ अबलम्बन गररएको

प्रक्रिया, ववगतमा कुनै न कुनै Networking व्यवसायको माध्यमबाट सवथसाधारि जनतालाई ठगी गने

मातनसिरुले नै नयाँ कम्पनी दताथ गरे नगरे को, ततनै व्यजक्तिरुले कम्पनी दताथ गरे को पाइएमा त्यस्ता

व्यजक्तिरुलाई गनुप
थ ने कारबािी र वस्तुको प्रत्यक्ष बबिी ववतरिको माध्यमबाट सवथसाधारि जनतालाई

ठगी िुन नहदन भववष्यमा अबलम्बन गनप
ुथ ने उपायिरु समावेश गरी राय सझ
ु ाव सहितको प्रततवेदन
१(एक) महिना मभर सममतत समक्ष पेश गनथ दे िाय बमोजजमको उपसममतत गठन गने तनिथय गररयो।
१. मा. सोम प्रसाद पाण्डे- संयोजक
२. मा. अमत
ृ ा अग्रिरी- सदस्य

3. मा. कृष्ि कुमार श्रेष्ठ- सदस्य

4. मा. प्रकाश रसाईली"स्नेिी"-सदस्य
5. मा. सररता कुमारी चगरी- सदस्य

मित २०७७/०५/०२
तिर्दे शि

था तिर्णयिः

सममततको आजको बैठक सममततका सभापततज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो।बैठकमाकोमभड-19 को कारिबाट

लामो समयदे णख रोजगारी गम
ु ाई ववदे शमा अलपर अवस्थामा परे का नेपाली श्रममकिरुलाई स्वदे श
ल्याउने सम्बन्त्धमा भएको कायथप्रगतत, शीघ्र उद्धारकायथ िुन नसक्नुका कारि र समस्या
समाधानका सम्बन्त्धमा श्रमरोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्री ,, परराष्र तथाश्रम, रोजगार तथा

सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रतततनचध र बैदेमशक रोजगार प्रबद्थधन बोडथका कायथकारी तनदे शकको
सिभाचगतामा भएको छलर्ल पश्िात दे िायबमोजजम तनिथय गर्योे

1. आजको

बैठकमा आमन्त्रि गररएका संस्कृतत, पयथटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्री ववना जानकारी

सममततको बैठकमा अनुपजस्थत िुनुभएकोमा सममततको गम्भीर ध्यानाकर्थि भएको छ।

2. वैदेमशक रोजगारीको लाचग साउदी अरब, कतार, कुवेत, मलेमसया आहद दे शमा गएका र कोमभड-19को
कारिबाट लामो समयसम्म रोजगार बबहिन भई अलपर अवस्थामा रिे का श्रममकिरुलाई नेपाल ल्याउने

सम्बन्त्धमा सम्बजन्त्धत सरकारी तनकायिरुले समन्त्वयात्मक रुपमा प्रभावकारी तररकाले कायथसम्पादन गनथ
नसकेकोमा सममततको गम्भीर ध्यानाकर्थि भएको छ।

यसरी अलपर अवस्थामा परे काश्रममकिरुलाई नेपाल ल्याउने कायथ तत्काल गनथ र जततसक्दो तछटो त्यस्ता
श्रममकिरुलाई स्वदे श क्रर्ताथ गररसक्न श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षामन्त्रालय, संस्कृतत, पयथटन तथा
नागररक उड्डयन मन्त्रालय र परराष्र मन्त्रालयलाई तनदे शन हदने।
3. ववदे शबाट ल्याईएका श्रममकिरुलाई क्वारे न्त्टीनमा राख्नुपने अवस्थामा सम्बजन्त्धत प्रदे श र स्थानीय
तििरुसँग समन्त्वय र सिकायथ गरी व्यवजस्थत तररकालेक्वारे न्त्टीनमा राख्न मसमसयमसी, श्रम, रोजगार तथा

सामाजजक सुरक्षामन्त्रालय,संस्कृतत, पयथटन तथा नागररक उड्डयनमन्त्रालय रसंघीय माममता तथा सामान्त्य
प्रशासन मन्त्रालयलाई तनदे शन हदने।

4. नेपाल सरकारले नेपालीश्रममक रिे का मल
ु क
ु मा अवजस्थत दत
ु ावाससँग पयाथप्त समन्त्वयको अभावमा
उद्धार कायथ प्रभावकारी िुन नसकेको पाईएकोले आउँ दा हदनमा दत
ु ावास र सरोकारवाला तनकायिरुबीि
प्रभावकारी समन्त्वय गरी उद्धार कायथमा कुनैपतन कमजोरी िुन नहदन मसमसयमसीश्रम, रोजगार तथा

सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालय,संस्कृतत, पयथटन तथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय र परराष्र मन्त्रालयलाई
तनदे शन हदने।

5. कोमभड-19 का कारिले रोजगारी गुमाएका श्रममकिरु िाल भोक भोकै रिे को ववकराल अवस्था उत्पन्त्न
भएकोले स्थानीय तिसँग समन्त्वय गरी भोकमरीको समस्या तत्काल समाधान गनथ नेपाल सरकार श्रम

रोजगार तथा सामाजजक सरु क्षा मन्त्रालाय र संघीय माममला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयलाई तनदे शन
हदने।

6. ववदे शबाट आफ्नै खिथमा स्वदे शआउन नसक्ने गरी अलपर अबस्थामारिे का श्रममकिरुको यथाथथ

तथ्याङ्क संकलन गरी त्यस्ता श्रममकिरुलाई राज्यकोर्बाट खिथ व्यिोरे रपतन ल्याउने ब्यबस्था गनथ नेपाल
सरकार श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालयलाई तनदे शन हदने।

7. ववदे शबाट नेपाल श्रममक ल्याउँ दा नेपाल वायुसेवा कम्पनीिरुलाईववदे शी एयरलाईन्त्स कम्पनीले नेपालमा

उडान नभने साउदी अरे ववया जस्ता दे शिरुमा केजन्त्द्रत गनथ र अन्त्य दे शमा जन
ु एयरलाईन्त्सबाट ल्याउँ दा

तछटो, छररतो, सिज र ममतव्ययी िुन्त्छ त्यस्ता एयसलाईन्त्सलाई प्राथममकता हदन संस्कृतत, पयथटन तथा
नागररक उड्डयन मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरु क्षा मन्त्रालय र परराष्र मन्त्रालयलाई
तनदे शन हदने।

8. कोमभड-19 का कारिबाट बेरोजगार बनेका श्रममकिरुको तत्काल दताथ/पजचजकरि गनथ र िाल दे शमा

कुन कुन क्षेरमा के कतत श्रममकिरुको आवश्यक छ सोको यथाथथ वववरि सावथजतनक गरी नेपाल

सरकारका अन्त्य मन्त्रालयका साथै प्रदे श र स्थानीय सरकारसँग समन्त्वय गरी रोजगारी उपलब्ध गराउन
नेपाल सरकार र श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सरु क्षामन्त्रालयलाई तनदे शन हदने।

9. नेपाली श्रममकिरुलाई नेपाल ल्याउने उद्धार उडानिरु पयाथप्त संख्यामा सचिालन नभएको कारिबाट

ववदे शमा अलपर पने नेपालीिरुको संख्या हदनप्रततहदन बढ्दै जाने दे णखएकोले तनयममत र िाटथ र दब
ु ै

प्रकारका उडानको संख्या तुरुन्त्त बद्
ृ चध गरी जततसक्दो तछटो सबै अलपर श्रममकिरुलाई नेपाल ल्याउने
कायथ सम्पन्त्न गनथ मसमसयमसी, श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालय,संस्कृतत, पयथटन तथा
नागररक उड्डयन मन्त्रालय र परराष्र मन्त्रालयलाई तनदे शन हदने।

मित

–2077/05/29

छलफल था तिर्णयिः

सममततको आजको बैठक सममततका सभापततज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो।बैठकमा घरे लु कामदारको रुपमा
खाडी मुलुकमा रिे का नेपाली श्रममकिरुको अवस्थाका सम्बन्त्धमा सममततले गरे को अनुगमन भ्रमि
प्रततवेदन र नयाँ श्रममकलाई अनुमतत प्रदान लगायत उल्लेणखत ववर्यका समसमातयक पक्षका सम्बन्त्धमा
महिला तथा सामाजजक सममततका माननीय सभापतत, राजष्रय मानव अचधकार आयोगका माननीय सदस्य,
श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव, गि
ृ , परराष्र, महिला, बालबामलका तथा ज्येष्ठ
नागररक मन्त्रालय, राजष्रय महिला आयोग, बैदेमशक रोजगार सरोकार समाज, बैदेमशक रोजगार संघ
लगायतका तनकायिरुका प्रतततनचधिरुकोसिभाचगतामा भएको छलर्ल पश्िात दे िायबमोजजम तनिथय
गर्योे
1. सममततको आजको बैठकमा सिभाचगिरुबाट उठे का ववर्यिरु समेतका आधारमा सममततको आगामी
बैठक बसी थप छलर्ल गरी तनष्कर्थमा पग्ु ने।

2. सममततको अको बैठक वस्तक
ु ो प्रत्यक्ष बबिी सम्बन्त्धी अध्ययन गनथ गठन भएको उपसममततले
तयार गरी सममततमा पेश भएको प्रततवेदन माचथ छलर्ल तथा पाररत गने सम्बन्त्धमा 2077
साल भाद्र 31 गते बबिान 11:30 बजे बस्ने गरी स्थचगतिुन्त्छ।
मित

–2077/05/31

छलफल

था तिर्णयिः

सममततको आजको बैठक सममततका सभापततज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो।बैठकमा वस्तुको प्रत्यक्ष बबिी
प्रततवेदन लगायतका ववर्यमा छलर्ल भयो। छलर्ल पश्िात दे िायबमोजजम तनिथय गर्योे

1. सममततको आजको बैठक सममततका सभापततज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो।बैठकमावस्तुको प्रत्यक्ष
बबिी

सम्बन्त्धी

उपसममततको

प्रततवेदन

माचथ

माननीय

सदस्यिरुबाट

उठाएका

प्रततवेदनमा समावेश गरी आगामी बैठकमा पु न छलर्ल गरी पाररत गने तनिथय भयो।
मित

बबर्यिरु

–2077/06/04

छलफल

था तिर्णयिः

सममततको आजको बैठक सममततका सभापततज्यक
ू ो अध्यक्षतामा बस्यो।बैठकमा घरे लु कामदारको रुपमा
खाडी मुलुकमा रिे का नेपाली श्रममकिरुको अवस्थाका सम्बन्त्धमा सममततले गरे को अनुगमन भ्रमि
प्रततवेदन, घरे लु श्रममकलाई अनुमतत प्रदान, वस्तुको प्रत्यक्ष बबिी प्रततवेदन लगायतका ववर्यमा छलर्ल
भयो। छलर्ल पश्िात दे िायबमोजजम तनिथय गर्योे

1. बैठकमावस्तक
ु ो प्रत्यक्ष बबिी सम्बन्त्धी अध्ययन प्रततवेदन र घरे लु कामदारको रुपमा खाडी
मल
ु क
ु मा रिे का नेपाली श्रममकिरुको अवस्थाका सम्बन्त्धमा सममततले गरे को अनग
ु मन भ्रमि
प्रततवेदन सम्बन्त्धमा सममततमा छलर्ल भयो र आगामी बैठकमा पाररत गने गरी बस्ने तनिथय
भयो।
मित

–2077/06/09

छलफल

था तिर्णयिः

सममततको आजको बैठक सममततका सभापततज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो।बैठकमा घरे लु कामदारको रुपमा
खाडी मुलुकमा रिे का नेपाली श्रममकिरुको अवस्थाका सम्बन्त्धमा सममततले गरे को अनुगमन भ्रमि
प्रततवेदन, घरे लु श्रममकलाई अनम
ु तत प्रदान, वस्तक
ु ो प्रत्यक्ष बबिी प्रततवेदन लगायतका ववर्यमा छलर्ल
भयो। छलर्ल पश्िात दे िायबमोजजम तनिथय गर्योे

1. सममततको आजको बैठकमावस्तुको प्रत्यक्ष बबिी सम्बन्त्धी अध्ययन प्रततवेदन र घरे लु कामदारको

रुपमा खाडी मल
ु क
ु मा रिे का नेपाली श्रममकिरुको अवस्थाका सम्बन्त्धमा सममततले गरे को अनग
ु मन
भ्रमि प्रततवेदन सममततमा छलर्ल भयो। यसै सन्त्दभथमा वस्तुको प्रत्यक्ष बबिी सम्बन्त्धी अध्ययन
प्रततवेदन सममततले पाररत गर्यो र घरे लु कामदारिरुको रुपमा खाडी मुलुकमा नेपाली श्रममक
पठाउने सम्बन्त्धमातयार भएको प्रततवेदन माचथ माननीय सदस्यिरुबाट उठे का ववर्यिरुलाई

समावेश गरी आगामी बैठकबाट पाररत गराउनको लाचग यसै सममततका सदस्य माननीय लाल
प्रसाद सावाँ मलम्ब,ु माननीय सज
ु ाता पररयार, माननीय नर बिादरु धामीलाई सचिवालयसँग
आवश्यक समन्त्वय गरी तयार गने तनिथय गर्यो।

मित

–2077/06/13

तिर्दे शि

था तिर्णयिः

सममततको आजको बैठक सममततका सभापततज्यूको अध्यक्षतामा बस्यो।बैठकमा घरे लु कामदारको
रुपमा खाडी मल
ु क
ु मा रिे का नेपाली श्रममकिरुको अवस्थाका सम्बन्त्धमा सममततले गरे को अनग
ु मन
भ्रमि प्रततवेदन र नयाँ श्रममकलाई अनुमतत प्रदान लगायत उल्लेणखत ववर्यका समसमातयक
पक्षका सम्बन्त्धमा छलर्ल भयो। छलर्ल पश्िात दे िायबमोजजम तनिथय गर्योे

1. खाडी मुलुकमा घरे लु श्रममकिरु पठाउने सम्बन्त्धमा सममततले ओमान, साउदी अरव र

यू.ए.ई. मा गरे को स्थलगत अवलोकन भ्रमि, सम्बजन्त्धत मुलुकका राजदत
ु िरुसँग
प्रबबचधको प्रयोग गरी गररएको छलर्लबाट प्राप्त सुझाव, राजष्रय मानव अचधकार आयोग
लगायत सरोकार तनकायसँग गररएको छलर्लबाट प्राप्त सुझाव र सममततका माननीय
सदस्यिरुले सममततको बैठकमा हदनभ
ु एका सझ
ु ाव समेतका आधारमा तयार गररएको खाडी
मल
ु क
ु को

स्थलगत

अनुगमन

प्रततवेदन

पाररत

गने

र

पाररत

भएको

प्रततवेदन

कायाथन्त्वयनको लाचग सम्बजन्त्धत तनकायमा पठाउने।
2. िाल बजारमा दे णखएको खाद्य वस्तुको कृततम अभाव र मूल्यबद्
ृ चधका सम्बन्त्धमा

सममततको गम्भीर ध्यानाकर्थि भयो। आउँ दै

गरे का दशैँ, ततिार, छठ लगायतका

िाडपवथिरुमा खाद्य वस्तुिरुको कालोबजारी, कृततम अभाव रमूल्यबद्
ृ चध तनयन्त्रि गनथ र
सवथसाधारिलाई वस्तु तथा सेवाको सिज आपूततथ गनथ बजार अनुगमन कायथलाई थप
व्यवजस्थत र प्रभावकारी बनाउन उद्योग, वाणिज्य र तथा आपूततथ र गि
ृ मन्त्रालयलाई
तनदे शन हदने।

3. कोमभड-19 को कारिबाट श्रममकिरुले सिज रुपमा काम पाउने अवस्था नभई कततपय

श्रममकिरु भोकभोकै बस्नुपने अवस्था उत्पन्त्न भएकोले प्रदे श तथा स्थानीय तनकायिरुसँग
आवश्यक समन्त्वय गरी त्यस्ता श्रममकिरुलाई कामको व्यवस्था गरी पाररश्रममक प्रदान
गनथ

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मजन्त्रपररर्दको कायाथलय, अथथ, उद्योग, वाणिज्य

तथा आपूततथ

श्रम, रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा, कृवर् तथा पशुपंक्षी, भूममसुधार तथा

गररवव तनवारि मन्त्रालय लगायतका
तनदे शन हदने।

सम्बजन्त्धत सबै सरोकारवाला तनकायिरुलाई

4. संघीय संसद सचिवालयको ममतत 2077/06/05 को बावर्थक कायथिम बाँडर्ाँड सम्बन्त्धी

पर प्राप्त भएकोमा सममततको कायथिम खिथ मध्येबाट संघीय संसद सचिवालय र संघीय
संसद सचिवालयको अन्त्य ठाउँ मा रिे कासममततलाई आवश्यक पनेडकुमेण्ट डडजजटलाईजेशन
गरी सममततको सूिना प्रिाली (MIS) लाई व्यवजस्थत गनथ सममतत सचिवालायलाई
तनदे शन हदने।

मित ःिः2077/06/25
छलफल

था तिर्णयिः

सममततको आजको बैठक सममततका सभापततज्यक
ू ो अध्यक्षतामा बस्यो।बैठकमा उपभोग्य बस्तुको
ववद्यमान

बजार

मल्
ू य,

मास्क,

सेतनटाईजर

जस्ता

स्वास्थ्य

सामाग्रीको

गुिस्तर

तनयमन

एवं

समसमातयक ववर्यका सम्बन्त्धमा छलर्ल भयो। छलर्ल पश्िात दे िायबमोजजम तनिथय गर्योे

1. दशैँ, ततिार/म्ि पज
ू ा, छठ, नेपाल बर्थ लगायतका िाडपवथिरुमा पानी तथा दै तनक उपभोग्य खाद्य
बस्तुिरुकोबजार मूल्य र गि
ु स्तर अनुगमन गनथका लाचग 45 हदन म्याद िुने गरी दे िाय बमोजजम
सदस्य रिने बजार अनुगमन उपसममतत गठन गने तनिथय गर्यो।

1. मा. श्री प्रकाश रसाईली (स्नेिी)

संयोजक

2. मा.श्री अमत
ृ ादे वी अग्रिरी

सदस्य

3. मा.श्री हदल कुमारी

सदस्य

4. मा.श्री मायादे वी न्त्यौपाने

सदस्य

