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भमुिका 

िाननीर् सभािखुज्रू्,  

हाल र्वश् वब्र्ापी संकटको रुपिा देचखएको तथा नेपालिा सिेत िाहािारीको रुपिा फैमलएको 
कोरोना भाईरसका कारण बागिती प्रदेश सभाले एक होनाहार, चजम्िेवार र जनताका र्प्रर् नेता तथा 
बागिती प्रदेश सभाका सदस्र् िाननीर् पशपुमत िौलागाईलाई गिुाउन पगेुकोछ । कोरोना भाईरस 
संक्रिणका कारण मिमत २०७८ साल बैशाख २८ गते िंगलबारका ददन भएको अकल्पमनर् एवं 
असािर्र्क मनधनले समिमत अत्र्न्द्त ििायर्हत एवं स्तब्ध भएको छ।र्स द:ुखद घडीिा पररवारजनिा 
गर्हरो सिवेदना र िाननीर् पशपुमत िौलागाई प्रमत समिमतको तफय बाट हाददयक श्रद्धाञ् जली अपयण 
गदयछु।साथै कोमभड-१९को िहािारीले हालसम्ि ज्र्ान गिुाएका देश मबदेशिा बसोबास गने सम्पूणय 
नेपालीहरुिा श्रद्धाञ्जली व्र्क्त गदै कोरोना भाईरसको संक्रिणका कारण उपिार गराईरहन ुभएका 
सबै नेपालीहरुको शीघ्र स्वास््र् लाभको कािना गदयछु साथै र्स िहािारीिा ददन रात नभनी खर्टन ु
हनुे सम्पणुय स्वास््र् किी, सरुक्षाकिी तथा सम्पणुय सहर्ोगी हातहरुलाई हाददयक आभार व्र्क्त 
गदयछु। 

िाननीर् सभािखुज्रू्, 

उद्योग,पर्यटन तथा वाताबरण समिमतको पर्हलो बार्षयक प्रमतवेदन र्स सभािा २०७६ साल जेष्ठ ३१ 
गते र दोस्रो बार्षयक प्रमतवेदन २०७७ साल जेष्ठ ३१ गते सम्िामनत प्रदेश सभािा पेश गरेको 
स्िरण गदै समिमतले एक वषयको अवमधिा सम्पादन गरेका कार्यहरु सिेटी प्रदेश सभा मनर्िावली 
बिोचजि आज तेस्रो बार्षयक प्रमतवेदन सम्िामनत प्रदेश सभािा पेश गनय गईरहेको व्र्होरा मनवेदन 
गदयछु ।उद्योग,पर्यटन तथा वाताबरण समिमतको र्वमभन्न सिर्िा गरर जम्िा १३ वटा बैठक बसेको 
छ भने गएको वषय वाताबरण संरक्षण सम्बन्द्धिा व्र्बस्था गनय बनेको र्वधेर्क समिमतिा छलफलका 
लागी प्राप्त भएकोिा समिमतको बैठक बसी दफावार छलफल पश्चात आफ्नो रार् सर्हत उक्त 
मबधेर्कको प्रमतवेदन सम्िामनत सभािा पेश गररएको मथर्ो।   

नेपालको संर्वधानको धारा १९३ िा प्रदेश सभाको कार्य प्रणालीलाई ब्र्वचस्थत गनय प्रदेश सभा 
मनर्िावली बिोचजि र्वमभन्न समिमतहरु गठन गनय सक्ने प्रावधानहरु रहेको छ।संघीर्  लोकताचन्द्िक  
गणतन्द्िात्िक  शासन  व्र्वस्थाको  िाध्र्िद्धारा  सिदृ्ध  नेपाल मनिायण गने पररकल्पना गरे 
बिोचजि प्रदेशहरुको मनवायिन पश्चात आवश्र्क कानून र कानूनले पररकल्पना गरे बिोचजिका 
संरिना मनिायण गदै आि नागररकहरुको िाहाना बिोचजि सशुासन र र्वकासका गमतर्वमधलाई 



िहशसु हनुे गरी सञ् िालन गनुय प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार र िातहतका मनकार्हरुको चजम्िेवारी 
हो। 

प्रदेश सभा मनर्िावली २०७४ को मनर्ि १४६ बिोचजि प्रदेश सरकारले गरेका र्वमभन्न 
कार्यहरुको अध्र्र्न, अनगुिन गरी प्रदेश सरकारलाई मनदेशन, मनर्िन, सल्लाह सझुाव ददन र्वमभन्न 
र्वषर्गत समिमतहरु िध्रे् उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिमत गठन भएको हो। उद्योग, पर्यटन, 

वन तथा वातावरण िन्द्िालर् र उपभोक्ता र्हत सम्बन्द्धी समिमतको कार्यक्षेिको रुपिा व्र्वस्था 
गररएको छ।उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण िन्द्िालर्संग सम्बचन्द्धत ऐन मनिायणिा र्वशेष ध्र्ान 
ददन ुसमिमतको पर्हलो दार्र्त्व र िहत्वपूणय चजम्िेवारी हो । सिरृ्द्धसंग प्रत्र्क्ष जोमडएका उद्योग, 

पर्यटन र वन जस्ता िहत्वपूणय र्वषर्हरु र ददनददनै मबग्रदै गएको तर संसारकै िासो र िानव 
स्वास््र्संग प्रत्र्क्ष जोमडएको वातावरण जस्तो िहत्वपूणय र्वषर् पमन र्सै समिमतको कार्यक्षेि मभि 
रहेको छ।उद्योगसंग पर्यटन, पर्यटनसंग  वन, वनसंग वातावरण एक अकायसंग प्रत्र्क्ष जोमडएका 
र्वषर्हरु हनु ्भन ेआफैँ िा पमन प्रत्रे्क र्वषर् बहृत र जर्टल र्वषर् भएकोले समिमत र समिमतका 
िाननीर् सदस्र्हरुको भमुिका सिेत सोही अनसुार बहृत र जर्टल रहेको सहजै बझु्न 
सर्कन्द्छ।र्वषर्वस्तकुो गाम्भीर्यता  बझु्न  सहज  होस र मछटो छररतो ढंगबाट काि गने 
वातावरणको लामग सिेत  सहज होस  भने्न  हेतलेु  समिमतका  िाननीर्  सदस्र्हरुलाई  र्वमभन्न 
उप–समिमतको चजम्िेवारी प्रदान गने गरी कािको बााँडफााँड गररएको छ।उप–समिमतको र्वििा असल 
प्रमतस्पधायको भावना र प्रत्रे्क चजम्िेवारी अनसुार केही  न  केही  फरक  र  र्वशेष  गरेर  
देखाउने  िाहनाले  सिेत  काििा  रफ्तार आउने अपेक्षा गनय सर्कन्द्छ।नर्ााँ अनभुव र गरररहेको 
भन्द्दा फरक चजम्िेवारी भएका कारण काििा देचखएको अलिल सिेत र्वस्तारै  हट्दै जाने र 
आगािी ददन आ–आफ्नो चजम्िेवारी  अनसुार  उपसमिमतहरु अझ र्क्रर्ाचशल हनु े अपेक्षा गदयछु। 
समिमतको लामग आवश्र्क पने भौमतक  पूवायधार, आवश्र्क  बजेट लगार्त  समिमतलाई आवश्र्क 
पने र्वज्ञहरुको व्र्वस्थािा सरकारको ध्र्ान जान सकेको देचखंदैन।मसमित स्रोत साधन र र्वना 
अनभुव नै काि गनुय पने वाध्र्ता समिमतिा रहेको छ। तसथय  इमतहास रच्ने प्राप्त िहत्वपूणय  
अवसरको चजम्िेवारी पवुयक दत्तचित्त भई भमुिका मनवायहा गने कार्यिा सफलता प्राप्त हनुे अपके्षाका 
साथ सबैिा शभुकािना पमन ददन िाहन्द्छु । समिमतको अको िहत्वपूणय काि िध्रे् िन्द्िालर् र 
िातहतका मनकार्हरुको काि कावायहीको अनगुिन िलु्र्ााँकन र मनरीक्षण, अनगुिन गने कार्य जनु 
िािािा गनुय पने हो, र्वश्वब्र्ापी रुपिा फैमलएको कोरोना भाइरस र र्सको संक्रिणलाई ध्र्ानिा 
राखी सरकारद्धारा घोषणा गररएको बन्द्दाबन्द्दीका कारण सम्भब नभएकोले आगािी ददनिा सो 
कार्यलाई सिेत उच्ि प्राथमिकतािा राखेर अगामड बढाइनेनैछ।र्वश्वब्र्ापी रुपिा देखीएको कोमभड 
१९, र्सको दोश्रो एवं सम्भार्वत तेश्रो भेररर्न्द्टको िाहािारी र्वरुद्ध प्रभावकारी रुपिा लड्नका लामग 



र्वशेषगरी प्रदेश सरकारको ध्र्ानाकषयण गराउन िाहान्द्छु साथै आवश्र्क व्र्बस्थाको लागी केन्द्रीर् 
सरकारिा पहल गनय सिेत प्रदेश सरकारलाई अनरुोध गनय िाहान्द्छु। 

अन्द्त्र्िा, 

समिमतको हरेक कार्यिा सहर्ोग गदै औपिाररक, अनौपिाररक बैठक र छलफलहरुिा अिलु्र् 
र्विार ददने समिमतका सदस्र्हरु प्रमत आभार ब्र्क्त गनय िाहान्द्छु।उप–समिमतको चजम्िेवारी सफलता 
पूवयक मनवायह गने िाननीर्ज्रू्हरुलाई र्वशेष धन्द्र्वाद ददन िाहन्द्छु।आगािी ददनहरुिा सिेत नर्ााँ 
सोि र नर्ााँ र्ोजनाका साथ समिमतको  कािलाई प्रभावकारी बनाउने काििा िाननीर्ज्रू्हरुको 
भमुिका उल्लेखनीर् रहन े अपेक्षा गदयछु।प्रदेश सभाका िाननीर् सभािखुज्रू्, उपसभािखुज्रू् बाट 
बेलाबेलािा प्राप्त भएका सहर्ोग र सल्लाह प्रमत र्वशेष आभार प्रकट गदयछु।समिमत तथा 
उपसमिमतका कािलाई सहज बनाउन भमुिका खेल्ने प्रदेश सभाका सचिव तथा समिमतका  सचिव 
लगार्तका कियिारीहरुलाई  सिेत हाददयक  धन्द्र्वाद व्र्क्त गनय िाहन्द्छु साथै आगािी ददनिा सिेत 
सबैबाट सहर्ोग र उचित सझुावको अपेक्षा गदयछु। 

२०७८ जेठ २८ गते 

                                रिा आले िगर 
                                सभापमत 

      उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिमत 

  बागिती प्रदेश, हेटौडा    



               
 



उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिमत                                      तेश्रो बार्षयक प्रमतवेदन २०७८ 
1 

प्रारचम्भक 

र्वषर् प्रवेश 

कार्यपामलकालाई व्र्बस्थार्पका प्रमत उत्तरदार्ी र जवाफदेही बनाउन तथा कार्यपामलकाबाट भए 
गरेका हरेक काि कारबाहीको अध्र्र्न, अनगुिन र िलु्र्ाङ्कनका साथै सरकारले सिर् सिर्िा 
जनाएका प्रमतबद्धताहरु कार्ायन्द्वर्नको लामग सरकारको मनगरानी गरी आवश्र्क मनदेशन तथा 
रार् सझुाव ददन व्र्बस्थार्पकािा र्वमभन्न र्वषर्गत समिमतहरु गठन हनु े प्रावधान रहेको छ। 
सोही अनसुार प्रदेश सरकार अन्द्तगयत रहेको उद्योग,पर्यटन वन तथा वातावरण िन्द्िालर् लाई 
प्रदेश सरकार प्रमत बढी उत्तरदार्ी र जवाफदेही बनाउन प्रदेश िन्द्िालर्बाट भए गरेका काि 
कारबाहीको अनगुिन र िूल्र्ाङकन गरी आवश्र्क मनदेशन एवि ् रार् सल्लाह सिेत ददनका 
लामग प्रदेश सभािा उद्योग,पर्यटन, तथा वातावरण समिमत गठन भएको छ। 

र्स समिमतको कार्यक्षेि अन्द्तगयत उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण िन्द्िालर् अन्द्तगयतका 
मनकार्हरु रहेका छन।र्र्नै मनकार्हरुको स्रोत पररिालन व्र्बस्थापन र अरु र्स्तै र्वमभन्न 
कृर्ाकलापको िलु्र्ाङकन गरी सम्बचन्द्धत मनकार्लाई आवश्र्क मनदेशन सर्हतको बार्षयक 
प्रमतवेदन प्रदेश सभािा पशे गने चजम्िेवारी र्स समिमतको रहेको छ। 

गत वषय जस्तै कोरोना भाईरसका कारण आमथयक तथा सािाचजक गमतमबमधहरु प्रार् ठप्प छन।् 
उद्योग व्र्बसार् तथा पर्यटन क्षेि आचंशक वा पूणय रुपिा बन्द्दनै रहेका छन जसले गदाय उद्योग- 
व्र्वसार् र पर्यटन क्षेिले गमत मलन सर्करहेको छैन।तसथय कोरोनालाई मनर्न्द्िण गनयको लागी 
प्रभावकारी कार्यक्रिहरु सन्द्िालन गनय सक्ने हो भने उद्योग, पर्यटन क्षेिबाट सिेत सिदृ्ध नेपाल 
मनिायणको अमभर्ानिा टेवा पगु्ने देचखन्द्छ। 

उद्योग तथा पर्यटन व्र्वसार्लाई जीर्वको पाजयनको िाध्र्ि बनाउने तर वातावरण संरक्षणिा 
ध्र्ान नपरु् र्ाउने हो भने ददगो र्वकासका लक्ष्र् हामसल गनय सर्कदैन। र्वकास र वातावरणमबि 
सिचुित सन्द्तलुन कार्ि गनयका लागी र्वकाससंगै वातावरणीर् प्रभाव र असरका बारेिा अध्र्र्न, 
अनगुिन र ठोस कार्य गने व्र्बस्था मिलाउन ु पने हनु्द्छ।हाल र्वश् वब्र्ापी कोरोना भाईरस र 
बन्द्दाबन्द्दीको कारण सबैभन्द्दा धेरै असर औद्योमगक क्षेििा संलग्न िजदरुहरुलाई परेको  छ 
।जसले गदाय उमनहरुको गास, बास , कपासको उचित ब्र्वस्थापन गनुय िनुौमतपणुय बनेको 
छ।आि िामनसहरु रोगले भन्द्दापमन भोकले िने अवस्था मसजयना भएको छ।आजभन्द्दा भोमल 
पररचस्थमत झनै जर्टल र र्वकराल बन्द्दै गईरहेको छ।कोरोनाको दोस्रो भेररर्न्द्ट र त्र्सपमछ 
आउने अको लहरको कोरोनालाई रोक्न हाल उपलब्ध भएका स्रोत साधनले भ्र्ाउने अवस्था छैन 
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भनेर चिर्कत्सकहरुले बारम्बार सिेत गराइरहेका छन।् र्र्नै कुराहरुलाई िध्र्नजर गदै 
सरकारको तफय बाट आजै देखी पवुय तर्ारीिा लाग्न र्थोचित ध्र्ान ददनपुने देचखन्द्छ। 

 

प्रदेश सभािा र्वषर्गत समिमतको चजम्िेवारीीः  

प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउने िहत्वपूणय चजम्िेवारी संसदीर् समिमतको रहने गदयछ । प्रदेश 
सभािा प्रस्ततु भएका र्वधेर्कहरुिा गहन छलफल हनुे र तोर्कएको िन्द्िालर्, िन्द्िालर् 
िातहतका मनकार्हरुले सम्पादन गने कािको गर्हरो अध्र्र्न, अनगुिन, मनरीक्षण गने र 
आवश्र्कता अनसुार मनदेशन सिेत ददन ु र्वषर्गत समिमतहरुको चजम्िेवारी हो ।र्सका साथै 
िन्द्िालर् र िन्द्िालर् िातहतका मनकार्हरुलाई गलत ढंगले र्हड्न रोक्ने र प्राप्त चजम्िेवारी 
कानून संगत ढंगले मनवायह गनय सहर्ोग गने साथै नागररकहरु प्रमत जवाफदेही ढंगले काि गनय 
खबरदारी गने िहत्वपूणय चजम्िेवारी सिेत र्वषर्गत समिमतहरुको हनुाले समिमतहरुको 
र्क्रर्ाचशलताले प्रदेश सभाको प्रभावकाररता बढ्न जाने देचखन्द्छ।उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण 
समिमतको कार्यक्षेिको र्हसावले हेदाय सिरृ्द्धसंग प्रत्र्क्ष जोमडएका उद्योग, पर्यटन तथा वनजस्ता 
र्वषर्हरु र िानव जीवनसंग प्रत्र्क्ष जोमडएको वातावरण जस्तो िहत्वपूणय र्वषर्हरु र्सका 
कार्यक्षेि मभि पदयछन।्  

समिमतबाट भएका अनगुिन र मनरीक्षणको अबस्थाीः 

कोरोना भाइरसका कारण कार्यतामलकािा रहेको प्रदेश स्तररर् र्ोजना अनगुिन, िन्द्िालर्का 
कािहरुको अध्र्र्नको काि प्रभार्वत भएकोछ ।अचघल्लो वषय िैििा नै सबै र्ोजनाहरुको 
अनगुिन, मनरीक्षण गने कार्यतामलका रहेकोिा कोरोना िहािारी, लकडाउन र मनषेधाज्ञाका कारण 
कुनै पमन काि थालनी गनय सर्कएको मथर्न।अचघल्लो वषयको बााँकी र र्सपामल बााँर्क रहेको 
काि सिेत आगािी वषयका लामग समिमतिा थप चजम्िेवारी बढ्ने र सिर् पमन बढी ददनपुने 
अवस्था समिमतका सदस्र्हरुिा मसजयना भएको छ। 
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समिमतको बैठकको मिमत बैठकको संख्र्ा र छलफलका मनणयर्हरु  

मिमत २०७७/०२/३१ 

बैठक संङख्र्ा ४१ 

मनणयर्ीः                    

१. २०७६/७७ को वार्षयक प्रमतवेदनको बारेिा बहृत छलफल पश्चात िाननीर्हरुले 
ददनभुएको िहत्वपूणय सझुावहरुलाई सिावेश गने गरी सवयसम्ितले पास गने मनणयर् 
गररर्ो। 

२. कागज र्वहीन (Paperless) को बारेिा समिमतको बैठकिा बहृत रुपिा छलफल गदाय 
बहिुत प्राप्त िाननीर्ज्रू्हरुको सझुावलाई ध्र्ानिा राखेर र्सपालीको बार्षयक प्रमतवेदन 
कागज र्वहीन नगरी प्रकाशन गने मनणयर् गररर्ो। 

३. धन्द्र्बाद सम्बन्द्धिा छलफल गदाय समिमतलाई आजको ददनसम्ि ल्र्ाई परु््र्ाउन 
भ्ुमिका मनवायह गनुय हनुे प्रदेश सभाको सदस्र्, सभाका सभािखुज्रू्, र 
उपसभािखुज्रू्लाइ धन्द्र्वाद तथा आभार प्रकट गदयछौँ। साथै संसद सचिवालर्कों सचिव 
समिमतको सचिव,पिकार मिि लगार्त सम्पूणयलाई धन्द्र्वाद एवि ्आभार प्रकट गदयछौँ। 

                                                    मिमतीः २०७७/०२/३/१९    

                                        बैठक संख्र्ा ४२  

मनणयर्: 
आ.व २०७६/०७७ र आगािी आ.व २०७७/०७८ िा उद्योग, पर्यटन,वन तथा वातावरण 
िन्द्िालर् अन्द्तगयत र्वमनर्ोजन भएको बजेटको मनम्नानसुार (साधारण तथा पुाँजीगत) र्ववरण 
उपलब्ध  गराउन िन्द्िालर्लाई मनदेशन ददने मनणयर् गररर्ो। 

१.तपशील बिोचजिको शीषयक उद्योग,पर्यटन ,वन वातावरणर अन्द्र् शीषयकिा र्वमनर्ोजन भएको 
बजेटको शीषयक अनसुारको मबस्ततृ र्ववरण िाग गने मनणयर् गररर्ो। 

२.भौगोमलक रुपिा चजल्ला/प्रदेश संसदीर् मनवायिन क्षेििा मबमनर्ोजन भएको रकिको र्वस्ततृ 
र्ववरण िाग गने। 
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मिमत: २०७७/०४/०६ 

                                                 बैठक संख्र्ा ४३ 

मनणयर्:  

वातावरण संरक्षण सम्बन्द्धिा व्र्बस्था गनय बनेको र्वधेर्क िामथ िाननीर् िन्द्िीज्रू् लगार्त 
संसोधन कताय िाननीर्ज्रू्हरुसंग दफवार छलफल पश्चात उक्त र्वधेर्कलाई अचन्द्ति रुप ददन 
समिमतिा पठाउने मनणयर् गररर्ो । 

                                                                  मिमत: 
२०७७/०४/०६ 

                                                         बैठक संख्र्ा ४४ 

मनणयर्:  

वातावरण संरक्षण सम्बन्द्धिा व्र्बस्था गनय बनेको र्वधेर्क उपर दफावार छलफल सम्पन्न 
भएकोले समिमतले गरेको मनणयर्को प्रमतवेदन सर्हत र्वधेर्क प्रदेश सभािा पेश गने मनणयर् 
गररर्ो। 

 

मिमत: २०७७/०५/२८ 

                                                     बैठक संख्र्ा ४५ 

मनणयर्हरु : 
 

मनणयर् नं. १ 

र्वश् वब्र्ापी रुपिा फैमलएको कोराना भाइरसका कारण मसजयना भएको प्रमतकुल पररचस्थमत 
िा मनवायचित जनप्रमतमनधीको भमुिका अग्रपंक्तीिा हनुपुनेिा कानूनले पररभार्षत रुपिा 
प्रदेश सभाका सदस्र्हरु लाई कुन ैखास चजम्िेवारी प्रदानगरेको अवस्था नभएकोले र 
अझै लािो सिर्सम्ि कोरोना भाइरसको संक्रिणका कारण जनज्ीवन कष्टकर हनु े
देचखएको ले र्स र्वषि पररचस्थमतिा प्रदेश सभाका सदस्र्हरुलाई ठोस चजम्िेवारी प्रदान 
गरी नागररक सेवा र सिदुार्लाई सहर्ोग परु् र्ाउनका लामग अर्वलम्ब कानून मनिायण 
गनय प्रदेश सरकारलाई मनदेशन ददन ेमनणयर् भर्ो। 

मनणयर् नं. २ 

ऐनले प्रत्र्ार्ोजन गरे अनसुार प्रदेश सरकार, सम्बचन्द्धत िन्द्िालर् र सम्बचन्द्धत 
मनकार्बाट बनेका मनर्िावली, कार्यर्वधी लगार्त अन्द्र् कानूनहरु ऐनको भावना अनकुल  
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भए-नभएको अध्र्र्न गरी समिमतिा प्रमतवेदन पशे गनय आ.व २०७७/२०७८ को 
सिेत अध्र्र्न गरी गदठत सम्बचन्द्धत उप–समिमतहरुलाई चजम्िेवारी प्रदान गने। 

मनणयर्नं. ३ 

उद्योग, पर्यटन, तथावातावरण समिमतअन्द्तगयत गदठत उपसमिमतहरुले िन्द्िालर्, िन्द्िालर् 
िातहत मनकार्बाट हनुे र्ोजना कार्ायन्द्वर्नको र्वस्ततृ कार्यतामलका र कार्यप्रगमत र्ववरण 
उप–समिमतहरुको भि ुयअल बैठक बसी ७ ददनमभि उपलब्ध गराउन मनदेशन ददने। 
मनणयर्नं. ४ 

कोरोना भाइरसका कारण मसजयना भएको पररचस्थमत तथा संक्रिण मनर्न्द्िणका लामग 
गररएको बन्द्दाबन्द्दीका कारण पर्यटन क्षेि तथा उद्योग ब्र्बसार्िा परेको 
प्रभावन्द्रू्नीकरण गनय र राहत सम्बन्द्धिा, िन्द्िालर्ले गरेको कािको र्वस्ततृ जानकारी 
िाग गने। 

 

मनणयर् नं. ५ 

वषायका कारण र्स प्रदेशमभि रहेका र्वमभन्न चजल्लाहरुिा बाढीपर्हरोका कारण धनजनको 
क्षमतभएकोले र्पमडतहरुलाई उचित राहत सर्हत वैकचल्पक बसोवासको ब्र्बस्थाको साथै 
एर्ककृत बस्ती मनिायणगरी जोचखिर्कु्त बस्तीहरुको स्थानान्द्तरणको लामग प्रदेशसरकारको 
ध्र्ानाकषयण गराउने। 

मनणयर्नं. ६ 

र्स प्रदेश अन्द्तगयत मसन्द्धपुाल्िोक चजल्लाका र्वमभन्न स्थानिा गएको पर्हरोको स्थलगत 
मनरीक्षणको लामग समिमतका सभापमतको नेततृ्विा मसन्द्धपुाल्िोक भ्रिण गने मनणयर् 
भर्ो।सो क्षेििा आवश्र्क सिन्द्वर् र भ्रिण गने स्थलहरुको रुट तर् गने चजम्िेवारी 
िा. मनिा लािालाई प्रदान गने। 

मनणयर् नं. ७ 

मसन्द्धपुाल्िोक चजल्लाका र्वमभन्न ठाउाँिा गएको पर्हरोिा परी ितृ्र््ु भएका सम्पूणय 
ब्र्चक्तहरुिा श्रद्धाञ् जली ब्र्क्त गदै शोक सन्द्तप्त पररवारजनिा हाददयक सिवेदना ब्र्क्त 
गने। 

मिमत: २०७७/०६/०२ 

बैठक संख्र्ा ४६ 

मनणयर्:  
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िाननीर् िन्द्िीज्रू् लगार्त मसन्द्धपुाल्िोकको िाननीर्ज्रू्हरुसाँग छलफल गरी २०७७/०६/१७ 
गतेदेखी मसन्द्धपुाल्िोक चजल्लािा स्थलगत अनगुिनिा जाने मनणयर् गररर्ो । 

 

मिमत: २०७७/०७/२७ 

बैठक संख्र्ा ४७ 

मनणयर्: 
१.उद्योग,पर्यटन तथा वातावरण समिमतको तफय बाट आउदै गरेको शभु ददपावली तथा 
छठ पवयको अवसरिा सम्पूणयिा शभुकािना ददने। 

२. धाददङ चजल्लािा रहेको रुर्व भ्र्ालीको र्वकास र प्रवद्धयन गनयको लागी अध्र्र्न    

अवलोकन भ्रिण गने।     

मिमत: २०७७/१२/१८ 

                                                          बैठक संख्र्ा ४८ 

मनणयर्: 

काठिाण्डौ लगार्त देशका र्वमभन्न क्षेिहरुिा भएको वार् ुप्रदषुण बारे सावयजमनक अर्पलका साथै 
सरकारलाई ध्र्ानाकषयण गराउने मनणयर् गररर्ो। 



उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिमत                                      तेश्रो बार्षयक प्रमतवेदन २०७८ 
7 
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मिमत: २०७७/१२/२३ 

बैठक संख्र्ा ४९ 

मनणयर्:  

क)उद्योग,पर्यटन तथा वातावरण समिमत एउटा िहत्वपूणय तथा संवेदनचशल समिमत हो । र्ो 
िहत्वपूणय समिमतको कािहरु कार्यन्द्वर्न गनय सभािखुज्रू्, र समिमतको मबििा राम्रो सिन्द्वर् 
नभएकोले काि रतु गतीिा हनु सकेन तसथय सभािखुज्रू्,,उपसभािखुज्रू्,प्रदेश सभाको सचिव 
तथा समिमतको मबििा अन्द्तरर्क्रर्ा गने मनणयर् गररर्ो । 

ख) रुबी भ्र्ाल्ीको कार्यक्रि समिमतले औपिाररक मनणयर् गरर अगाडी बढाएको र संसद 
सचिवालर्ले सबै प्रर्क्रर्ा अगाढी बढाई सकेको तर सभािखुज्रू् बाट र्टप्पणीिा हस्ताक्षर नगरी 
स्थलगत अनगुिन भ्रिण रोर्कएको हुाँदा सभािखुज्रू्संग िाि अन्द्तरर्क्रर्ा गने मनणयर् गररर्ो । 

ग) समिमतले औपिाररक मनणयर् पश्चात स्थलगत अनगुिन भ्रिण कार्यक्रि तर् गचएको हुाँदा सो 
स्थलगत भ्रिणको ररपोटलाई प्रमतवेदनिा राख्न ेमनणयर् गररर्ो । 

घ) संसद सचिवालर्िा पसु्तकालर् स्थापना गनय संसद सचिवालर्का सचिवलाई मनदेशन गने 
मनणयर् गररर्ो। 

 

मिमत: २०७७/१२/२४ 

                                                           बैठक संख्र्ा ५० 

मनणयर्: 
१.िन्द्िालर् र समितको मबििा दोश्रो िौिामसक समिक्षा गने मनणयर् गररर्ो। 

२.िन्द्िालर्ले मनणयर् गरेको प्रगती प्रमतवेदन,मनदेचशका, मनर्िावली र कार्यर्वमध समिमत एविं 
संसद सचिवालर्लाई एक एक प्रमत िाग गने मनणयर् गररर्ो। 

                                     मिमत: २०७८/०१/१५ 

                                    बैठक संख्र्ा ५१ 

मनणयर्: 
आमथयक िामिला तथा र्ोजना िन्द्िालर्को िाननीर् िन्द्िीज्रू् संग आगािी समिमतको बजेट 
सम्बचन्द्ध छलफल कार्यक्रि रहेकोिा मबषेश कारणबस िन्द्िीज्रू् उपचस्थत हनु नसक्न ुभएकोले 
िन्द्िालर्को सचिव श्री डण्डुराज चघमिरेसंग आगािी समिमतको बजेट सम्बन्द्धिा छलफल गररर्ो। 
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मिमत: २०७८/०१/१६ 

                                                         बैठक संख्र्ा ५२ 

मनणयर्: 
 

उद्योग,पर्यटन तथा वातावरण िन्द्िालर्को नवमनर्कु्त िाननीर् िन्द्िी श्री सरेश नेपालज्रू् र सचिव 
श्री मसन्द्ध ुढुङ्गानासाँग िन्द्िालर्को िौिामसक प्रगमत समिक्षा सम्बन्द्धिा छलफल गररर्ो। 

 

                                                       मिमत: २०७८/०२/०६ 

                                              बैठक संख्र्ा ५३ 

मनणयर्: 
 

१) समिमतको आगािी वार्षयक प्रमतवेदन प्रकाशन सम्बन्द्धिा छलफल गररर्ो। 

क) आ–आफ्नो र्वषर्संग सम्बचन्द्धत प्रमतवेदन तर्ार गरी समिमतको बैठकिा पेश गनय उप–

समिमतलाई चजम्िेवारी प्रदान गने मनणयर् भर्ो। सो को अगवुाई उप–समिमतका संर्ोजकहरुले गने 
मनणयर् भर्ो। 

ख) रुवी भ्र्ाली अध्र्र्न भ्रिणसंग सम्बचन्द्धत प्रमतवेदन समिमतका सभापमतले तर्ार गने मनणयर् 
भर्ो। 

२) उप-समिमतबाट प्रस्तार्वत भएको बजेट सबय सम्िमतले पाररत गने मनणयर् भर्ो साथै पाररत 
बजेट उपलब्ध गराई पाउन आमथयक िामिला तथा र्ोजना िन्द्िालर्िा पठाउने मनणयर् भर्ो। 

 

 

आगािी ददनको लामग मनमत र्ोजना र कार्यक्रि मनिायण गदाय ध्र्ान ददनपुने पक्ष 

१. गहन छलफलको आवश्र्कता :- र्वकास र सिरृ्द्धका लामग आवश्र्क पने सबै प्रकारका 
स्रोत, साधन हुाँदाहुाँदै पमन जमत िािािा देश र्वकास हनु पने हो हनु सकेको छैन । देश र्वकास 
र्कन हनु सकेन भनेर सोध्नेहो भने, जवाफिा भन्न सर्कन्द्छ हािीले बनाउने मनमत, कार्यक्रि, 

र्ोजनाको लामग जमत गर्हराइिा छलफलगनुयपने हो, हनुे गरेका पाइदैन। ददघयकामलन प्रभाव पाने 
िहत्वपूणय मनमत मनिायण गदाय सिेत सानोघेरािाबसेर बनाउने गरेका कारण, बने्न र बनाइने मनमत, 

मनणयर्ले उचित प्रमतफल ददन सक्ने अवस्था रहने कुरैभएन। तसथय ददघयकामलन िहत्व राख्ने 
र्वषर्िा मनमत मनिायण गदाय, कानून मनिायण गदाय, आवश्र्क मनणयर्मलंदा जन प्रमतमनधीहरु, र्वज्ञहरु र 
सम्बचन्द्धत पक्षहरु सिेतको सहभामगतािा गहन ढंगको प्रदेश स्तररर् छलफल हनु जरुरी 
छ।नेपालको संर्वधानको धारा ५१(ञ) को सािाचजक न्द्र्ार् र सिावेशीकरण सम्बन्द्धी नीमतको 
८ नं ले मनदेचशत गरे बिोचजि आददवासी जनजामतसाँग सरोकार राख्न े मनणयर्हरूिा सहभागी 
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गराउन।ेसाथै कुनै पमन र्स सिदुार्सङ्ग सम्बचन्द्धत कार्य वा मनणयर्  गनुय परेिा ILO169 र 
UNDRIP िा नेपाल सरकारले गरेको प्रमतवद्धताको पणुय पालना गने। 

साथै प्रदेश सरकारले प्रशासमनक कार्य सम्पादन गदाय त्र्स्तो कार्यसम्पादन गने पदामधकारीले 
संर्वधान तथा अन्द्र्प्रिमलत कानूनिा व्र्वस्था भएका कुराहरुको अमतररक्त सशुासन(व्र्वस्थापन 
तथा सञ् िालन) ऐन, २०६४को  दफा ६ (ञ)िा उल्लेचखत जनसहभामगता तथा स्थानीर् स्रोतको 
अमधकति उपर्ोग  गनुय पने भन्ने प्रवधानलाई व्र्वहारिा कार्ायन्द्वर्न गने तथा प्रदेश सरकारलाई 
गनय गराउन लगाउन।े 

२. प्रदेशको औचित्र्ता र प्रभावकाररता सम्बन्द्धिा :- प्रदेश सरकारका कािको प्रभावकाररता,िा 
नौलोपन, जनउत्तरदार्ी जनताको चजवनस्तर उकास्न प्रदेश सभािा, प्रदेश सभाका सदस्र्हरुले 
खेलेको भमुिकाले नै प्रदेशको औचित्र् र सान्द्दमभयकता पषु्टी गदयछ।तर हाम्रा काि कािकारवाही, 
परम्परागत ढंगका रहेका संघीर् सरकार र प्रदेश सभाले संघीर् संसदको काि कारवाहीको कपी 
गरेको कारण प्रदेशको औचित्र् र सान्द्दमभयकता पषु्टी हनु सर्करहेको छैन।प्रदेशहरु कािकाचज, 

कािर्ावी र अमधकार सम्पन्न हनु ु पदयछ।अमधकार सम्पन्न प्रदेश अर्हलेको आवश्र्कता हो।जे 
जमत अमधकार प्राप्त छ, प्राप्त भएका अमधकारको प्रर्ोग िै पमन क्षिता प्रदशयन गनय 
सर्कन्द्छ,।काििा,, र्वकासका िोडलिा नौलोपन, र्ोजना िाग्न िन्द्िालर्, िन्द्िालर् धाउन ु पने 
अवस्थाको अन्द्त्र्, आवश्र्कता र औचित्र्को आधारिा र्वकास र्ोजनाहरुको वााँडफााँड, र्ोजना 
छनौटिा पारदशी ढंगको िापदण्ड, सिरृ्द्धको स्पष्ट खाका लगार्तका र्वषर्हरुले प्रदेशको 
औचित्र्ता परु्ष्ट गने नगने कुरा मनभयर गदयछ ।तसथय प्रदेश सरकारका काि कारवाही र प्रदेश 
सभालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्द्धिा र्ढला नगरी छलफल िलाउन ु पने अवस्था भने 
आइसकेको छ।  

३. प्रदेश सभा सदस्र्हरुको उपचस्थमत :- प्रदेश सरकार िाफय त स्थानीर् तहलाई जाने सबै 
प्रकारका अनदुानहरुको र्वतरण तथा कार्ायन्द्वर्न पक्षलाई प्रदेश सभा सदस्र्हरुको उपचस्थमत 
प्रत्र्क्ष रुपिा अनभुतू हनु ेगरी लागू गने व्र्वस्था अवलम्बन गररन ुपदयछ।  

४. रार् सझुावको उपेक्षा :- प्रदेश सभा र र्वषर्गत समिमतहरुले मलचखत रुपिा पेश गरेका रार्, 

सझुाब सिेतलाई सरकारका मसद्धान्द्त र प्राथमिकता, नीमत कार्यक्रििा कर्हाँ कतै सम्बोधन गने 
प्रर्ास सिेत गरेको देचखएन । समिमतले ददएका सझुावलाई छलफल सिेत गने गरेको पाइएन। 
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िन्द्िालर्बाट हनुे र्स्ता हेलिेक्राईका बारेिा आगािी ददनिा समिमतले गचम्भर ढंगबाट छलफल 
गनुय पने अवस्था शृ्रजना भएको छ।  

अन्द्तिा,  

समिमतको काि प्रभार्वत पाने केही पक्षहरु  
• समिमतलाई आवश्र्क पने बैठक कक्ष लगार्त आवश्र्क साधनको किी।  
• समिमतलाई आवश्र्क पने र्वज्ञको सेवा प्राप्त नहनु।ु  
• िन्द्िालर् र समिमतको र्वििा बेला बेलािा छलफल हनु नसक्न।ु 

• पराम्परागत ढंगबाट काि गने प्रवचृत्तको मनरन्द्तरता।  
• कानून मनिायणिा पर्ायप्त छलफल हनुे अवस्था नहनु।ु  
• िहत्वपूणय नीमत मनिायणिा समिमतलाई सहभागी गराउने परम्पराको सरुुवात हनु नसक्न।ु 
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अनसूुचिहरु 

 

अनसुिुी १ 

उप–समिमतको प्रमतवेदन 

 

उद्योग, आपूमतय तथा उपभोक्ता र्हत संरक्षण उप–समिमतको प्रमतवेदन 

 

उद्योग, आपूमतय तथा उपभोक्ता र्हत संरक्षण उप–समिमतिा रहन ुहनुे िाननीर्हरु : 
िा. मनिा लािा - संर्ोजक 

िा. मसता लािा - सदस्र् 

िा. जगत बहादरु मसंखडा - सदस्र् 

िा. िणीराि फुर्ााँल - सदस्र् 

िा. िेतनाथ संजेल - सदस्र् 

१. सहकारी संस्थाले उद्योग ब्र्बसार् सञ् िालन गनय सक्ने दईु वा दईु भन्द्दा बढी सहकारी 
संस्थाले संर्कु्तरुपिा उद्योग सञ् िालन गनय िाहेिा प्राकृमतक ब्र्चक्त सरह तल उल्लेख भएका 
उद्योगहरु सञ् िालन गनयसक्नेछ। 

२.रचजषे्ट्रशन छुट सम्बन्द्धिा 
क) कािदारको रुपिा र्वदेशिा गई काि गरेर फकेका ब्र्चक्तद्धारा एकल वा साझेदारीिा              

सञ् िालन हनुे उद्योग। 

ख) िर्हलाद्वारा सञ् िालन हनुे उद्योग। 

ग) िर्हलाद्धारा संिामलत सहकारी संस्थाद्धारा सञ् िालन हनुे उद्योगलाई र्वशेष छुटको  
व्र्वस्था। 

३.प्रदेश मभि उत्पाददत बस्तकुो बजार र्वस्तार, वजारिा सहज पहुाँि तथा प्रदेशिा स्थार्पत 
उद्योगको प्रबयद्धनका लामग प्रदेश मभि रहेका सावयजमनक मनकार्ले प्रदेश मभि उत्पादन भएका 
बस्त ुतथा सेवाको प्रर्ोग गने गरी आवश्र्क कानून मनिायण गने। 

४. उद्योग दताय नर्वकरण, बझुाउन ुपने र्ववरणहरु अनलाइन िाफय त बझुाउन सर्कन े

५. प्रत्रे्क स्थानीर् तहिा एक उद्योग ग्राि मनिायण गने। 

६. नदीले  कटान  गरेर  बगर  भएका  स्थानिा  औद्योमगक  कोरीडोर  मनिायणको  लामग  
आवश्र्क  काननु  मनिायण गने। 

७. उद्योग  व्र्वसार्संग  सम्बचन्द्धत  छाता  संगठनहरुको  दताय,  नर्वकरण,  खारेजी  
लगार्तका  काि  उद्योग िन्द्िालर् िातहतबाट गने। 

८. प्रदेश मभि रहेका श्रोत,मसप र क्षितािा आधाररत उद्योगहरुको पर्हिान गरी सञ् िालनका 
लामग सहचजकरण गने।  
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९. उद्योग धन्द्दालाई िार्हने आवश्र्क कच्िा पदाथय,श्रोत साधन र मसप सम्भव भएसम्ि 
स्थानीर्स्तरिा नै प्रोत्साहन ददनका लामग आवश्र्क पहलकदिी अगाडी बढाउने। 

 

१०. पजुीीँको अभाविा बन्द्द रहेका उद्योग धन्द्दाहरुलाई पजुीीँको ब्र्वस्थापन गरी सञ् िालनिा 
ल्र्ाउन िद्दत गने। 

उद्योग व्र्वसार्लाई प्रदान गने राहत सम्बन्द्धिाीः 
कोमभड-१९कोसंक्रिणिा परेका, जोचखििा रहेका र पेशा रोजगार गिुाइ तनाविा रहेका 
जनताहरूलाई केचन्द्रत गरर उनीहरूको िानमसक स्वास््र् सिेतलाई मबिार गरी उपर्कु्त िाध्र्ि 
द्वारा सघन िनोसािाचजक परािशयको व्र्वस्था गनुय, गराउन ु पने देचखन्द्छ।हाल उद्योग, कल 
कारखाना बन्द्द रहेको र रोजगारी गिेुको कारण ग्रािीण क्षेििा फर्कय एका जनताहरूको 
उपलब्धतालाई कृर्ष क्षेिको पनुजायगरणको अवसरको रूपिा प्रर्ोग गनय सर्कने हुाँदा स्थानीर् 
तहिा मबउ मबजन, िल, कृर्ष औजार आदद अवस्था अनसुार मनशलु्क वा सहमुलर्त दरिा सहज 
रूपिा उपलब्ध गराउने र कृर्ष वामल र पशधुन सिेतको मबिा िाफय त ग्रािीण अथयतन्द्िलाई 
स्वावलम्बी अथयतन्द्िको रूपिा र्वकास गनय प्रदेश र स्थानीर् तह सिेतको सिन्द्वर्िा आवश्र्क 
कार्य अर्वलम्ब गनुय गराउन ुपने देचखन्द्छ। 

१.अल्पकामलन (तत्काल गनुयपने) राहत सम्बन्द्धी व्र्वस्था  

क. लागेको  ब्र्ाज  छुट  वा  सो  अवमधको  ब्र्ाज,  उद्योग  सञ् िालन  भए  पमछ  एक  
बषय  मभि  बझुाउने व्र्वस्था। 

ख. उद्योग सञ् िालनको लामग थप कजाय आवश्र्क पने उद्योग व्र्वसार्लाई सहज ढंगबाट 
मनचश्चत अवमधको लामग पनुकय जायको व्र्वस्था। 

ग. उद्योग  व्र्वसार्ले  र्वमभन्न  मनकार्िा  बझुाउन ु  पने  र्ववरण  र  नर्वकरणको  
लामग  सिर्ावधी  प्रदान सम्बचन्द्ध व्र्वस्था। 

घ. िलु्र्अमभबरृ्द्ध कर तथा कर बझुाउन सिर्ावधी प्रदान सम्बचन्द्ध व्र्वस्था। 

ङ. बन्द्द गनय िाहने उद्योग व्र्वसार्लाई सहज ढंगबाट उद्योग व्र्वसार् बन्द्द गने व्र्वस्था। 

२.ददघयकामलन राहतको व्र्वस्था  

१. उद्योग बषय घोषणा गरी सो वषय दताय हनुे उद्योग व्र्वसार्लाई मनम्न बिोचजि छुटको 
व्र्वस्था गने। 

क)  कृर्षजन्द्र् र  रु  ५०  लाख  सम्िका उद्योगलाई ५ वषयसम्ि  िलु्र् अमभबरृ्द्ध  कर  
तथा  अन्द्र्  कर  छुटको व्र्वस्था गने। 

ख) सहज ढंगबाट बैक ऋण र ब्र्ाजिा अनदुान प्रदान गने। 

ग) कािका लामग र्वदेश गएका ब्र्चक्तहरुको ठूलो संख्र्ा स्वदेश फकय न सक्ने र स्वदेशिा 
सिेत ठूलो संख्र्ािा रोजगारी  कटौती  हनु सक्ने सम्भावनालाई िध्र्नजर  गरी  
स्वदेशिा  नै  रोजगारी  मसजयना  गनय  अमत आवश्र्क रहेकोले अनावश्र्क र अस्वस्थ 
प्रमतस्पधाय सिेत रोक्ने गरी मनचश्चत क्षेििा मनचश्चत र्कमसिका र  मनचश्चत  संख्र्ािा  
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उद्योग  व्र्वसार्  सञ् िालन  गनय  ददने  व्र्वस्थाको  लामग  उपर्कु्त  कानून  र  
संर्न्द्ि मनिायण गने। 

घ)  बजारीकरणिा  सहर्ोगको  लामग  प्रदेश  सरकार  र  स्थानीर्  तहको  सिन्द्वर्िा  
उचित  व्र्वस्था  र  संर्न्द्ि मनिायण गने। 

ङ) कृर्ष उत्पादन िाफय त रोजगारी मसजयना कार्यक्रिको लामग स्थानीर् तह र प्रदेश 
सरकारको संर्कु्त लगानी ५०/५० प्रमतशतिा एक स्थानीर् तह एक कृर्ष कार्यक्रि 
सञ् िालन गने। 

२. कृर्षको लामग अमत आवश्र्क पने िलखाद उत्पादनको लामग र्स प्रदेशिा िल कारखाना 
स्थापनाको लामग वातावरण मनिायण गने । 

३.सरकारी  खेती  र्ोग्र्  बााँझो  जग्गािा  कृर्ष  उत्पादन  गनय  िाहने  कृषक  र  
व्र्वसार्ीक  उत्पादन गनय िाहने मनचज  क्षेिलाई  सहज  र  सरल  रुपिा  जग्गा  
उपलब्ध  गराई  प्रदेशलाई  खाद्यान्निा  आत्ि  मनभयर  बनाउदै रोजगारी शृ्रजना गने 
कार्यलाई अमभर्ानको रुपिा सञ् िालन गने   । 

४. आवश्र्कता र िागको आधारिा एक स्थामनर् तह एक चिस्र्ान केन्द्र स्थापना गने । 

५. स्थानीर्  कृर्ष  उपजको  सहज  मबर्क्र  र्वतरणको  लामग  एक  स्थानीर्  तह  एक  
कृर्ष  उपज  र्वर्क्र  केन्द्र  र हाट बजार मनिायण गने । 

६. उद्योग व्र्वसार्िा परेको असरलाई कि गनयको लामग व्र्वसार्ीहरुको उचित िागको 
सम्बोधन गदै लगानी िैिी कानून मनिायण गरी लगानीको वाताबरण तर्ार गने। 

 

र्वश् वब्र्ापी िहािारीको रुपिा फैमलएको नोबेल कोरोना भाइरस कोमभड—१९ को दोस्रो लहरका 
कारण र्वश् वका मसंगो िानव जामत नै आक्रान्द्त बमनरहेको पररप्रके्ष्र्िा, र्सको प्रभाब नेपालिा पमन 
गचम्भर रुपिा  देखा परेको छ। र्स भाइरसका कारण र्वश् व िानव जगतिा ठुलो संख्र्ािा 
िामनसहरुको ितृ्र् ुभएको र ठुलो संख्र्ािा संक्रिण देखापरेको अवस्था छ। साथै, र्स भाइरसका 
कारण र्वश् वब्र्ापी रुपिा नै आमथयक गमतर्वमधहरु बन्द्द प्रार् भएको छ। र्सको असर प्रत्र्क्ष 
रुपिा र्वश् व अथयतन्द्ििा देखापरेको छ। र्ो भाइरसका कारणले धेरै िलुकुका उद्योगधन्द्दाहरु 
बन्द्द हनुे अबस्थािा पगेुको, जसको असर नेपालिा पमन प्रत्र्क्ष परेको छ। मबदेशी िलुकुहरुले 
दददै आएका मबमभन्न प्रकारका आमथयक सहर्ोग, सहमुलर्त ऋण तथा अनदुान सहर्ोगहरु मबगत झैं 
र्स बषय प्राप्त हनुे सम्भावनाहरु अत्र्न्द्तै कि हनु े सम्भावना छ । र्वश् वका धेरै िलुकुहरुले 
नेपाल जस्ता गररब िलुकुका धेरै जनशचक्तहरुलाई रोजगारी प्रदान गरररहेको अबस्थािा र्ो 
िहािारीका कारण र्वश् वका धेरै उद्योगधन्द्दा, कलकारखानाहरुिा रोजगारी कटौती भई नेपालबाट 
रोजगारीका लागी मबदेचशएका नेपालीहरु रोजगार मबहीन भई आफ्नै भमुि फकय न ुपने बाध्र्ात्िक 
अबस्था शृ्रजना भएको छ। र्सथय, देश मभि रहेका ४४ लाख अनौपिाररक  र २० लाख 
औपिाररक रोजगारी धरासार्ी हनुे अबस्था र मबदेशबाट रोजगार मबर्हन भइ नेपाल फर्कय एका 
नेपाली जनशचक्त सिेतलाई रोजगार सृजना गनय पने अबस्था सरकारको साि ु रहेको छ। 
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नेपालिा पमन र्स भाइरसका कारण हजारौँको सङ्खख्र्ािा ितृ्र् ु भईसकेका तथा लाखौँ 
िामनसहरुिा संक्रिण देखा परेका छ भन ेकेही उपिार पमछ स्वास््र् लाभ भईसकेको अबस्था 
छ। तर पमन र्स िहािारीका कारण मबमभन्न प्रकारका स्वास््र् सािाग्री खररद र जनतालाई 
र्वतरण गरेको राहतका कारण तथा लािो सिर् सम्ि भएको र पमछका ददनहरुिा पमन हनु 
सक्ने लकडाउनका कारण नेपालको अथयतन्द्ि पमन अत्र्न्द्तै धरासार्ी हनुे अबस्था छ ।र्सथय, 
नेपालको अथयतन्द्ि िजबतु तथा मबमभन्न िलुकुबाट फकेकाहरु र हाल नेपालिा बेरोजगार 
रहेकाहरुका लामग रोजगारी सजृना गनय ,कोमभड—१९ अझै फैमलन सक्ने सम्भाबनालाई िध्र्नजर 
गदै स्वास््र् क्षेिका  मबमभन्न संरिना, प्रर्वधी  तथा जनशचक्तहरुलाई तर्ारी अबस्थािा राख्न, 
खस्केको अथयतन्द्ि उकास्न, स्वास््र् र चशक्षा क्षेिलाइ मबकमसत प्रर्वधीसाँग ढाल्न, कृर्ष क्षेिलाई 
र्ान्द्िीर्ककरण र आधमुनर्ककरणको िाध्र्िबाट ब्र्ावासार्र्करण गनय, पूवायधार मबकासका 
क्षेिहरुिा जोड, रुग्ण भएका उधोग, पर्टयन ब्र्वसार्लाइ उकास्न, पर्ायवरण र वातावरणलाई 
स्वच्छ, सफा र स्वस््र् बनाइ आबश्र्कीर् रुपिा सहमुलर्त ब्र्ाजदरिा कजाय प्रबाह गने,  हाल 
मलएको ऋणिा मतनुय पने सााँवा तथा ब्र्ाजको अबधी बढाउने कार्यिा सहजीकरण गनयका लामग  
मनती, मनर्ि ऐन मबमनर्िहरुको ब्र्वस्था गरर उल्लेचखत क्षेिका लामग मनम्न बिोचजि सझुाब 
प्रस्ततु गदयछु। 

उद्योग तथा बाचणज्र् रोजगारी र आमथयक र्वकासका साथै उत्पादकत्व बदृद्दको प्रिखु आधार 
स्तम्भ हो । नेपालिा औद्योमगक लगानी िैमि वातावरण सधुार नभइरहेको र सरकारी तबरबाट 
पमन उद्योग धन्द्दालाई ददनपुने प्रोत्साहन तथा सहमुलर्त प्रर्ायप्त छैन । र्वश् वव्र्ापी रुपिा 
भैमलएको कोरोना भाइरसका कारण र्वश् व लगार्त नेपालका अथयतन्द्ि सिेत धरासाही र धेरै 
औपिाररक तथा अनौपिाररक रोजगारी प्रदान गने उद्योग धन्द्दा, कलकारखाना सिेतले आफ्ना 
कार्यहरु रोक्दै रोजगारीबाट बचन्द्ित बनाईरहेको अवस्थािा सो उद्योग धन्द्दाहरुलाई र्थाचशघ्र 
सञ् िालनका लामग प्रदेश सरकारले मनम्न मलचखत सहचजकरण गनुयपने आवश्र्क देचखन्द्छ। 

१. प्रदेश मभि रहेका स्रोत, चशप र क्षितािा आधाररत उद्योगहरुको पर्हिान गरी संिालनका 
लामग सहचजकरण गने। 

२. उद्योग धन्द्दालाई िार्हने आवश्र्क कच्िा पदाथय, स्रोत साधन र सीप सम्भव भए सम्ि 
स्थानीर् स्तरिा नै प्रोत्साहन ददनका लामग आवश्र्क पहल कदिी अगाडी बढाउने। 

३. पूाँजीको अभाविा बन्द्द रहेका उद्योग धन्द्दाहरुलाई पूाँजीको व्र्वस्थापन गरी सञ् िालनिा 
ल्र्ाउन िद्दत गने। 

 

कृर्षको व्र्वसार्ीकरणको लामग कृर्ष कार्यलाई उद्योगको रुपिा पररभार्षत गरी सञ् िालन गनय 
अमभप्ररेरत गने सम्बन्द्धिा  

कोरोना भाइरस (कोमभड—१९) का कारण र्वमभन्न िलुकुबाट फकय नेहरु र नेपालिा रोजगारी 
गिुाउनेहरुका लामग नर्ााँ  रोजगारी  मसजयना,  र्ान्द्िीककरण  र  आधमुनर्ककरणका  िाध्र्िबाट  
उत्पादनिा  बरृ्द्ध  गदै  कृर्ष  क्षेिलाई उद्योगको  रुपिा  स्थार्पत  गनय  सम्भब  भएका  
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बस्त ु  र क्षेिहरुको  पर्हिान  गरी  व्र्वसार्ीकरण  गनय  प्रोत्साहनको लामग अध्र्र्न र 
आवश्र्क कानून मनिायणका लामग प्रदेश उद्योग िन्द्िालर्िा एक संर्न्द्ि मनिायण गने । 

१. कृर्ष  सहकारीको  िाध्र्िबाट  एर्ककृत  कृर्ष,  पशपुालन,  खेती  जोमडएका  क्षेिहरुिा  
उत्पादन  तथा  रोजगारी बरृ्द्धका लामग आवश्र्क व्र्वस्था प्रदेश सरकारबाट गने। 

२. प्रदेश मभि रहेका एकल िर्हला, जनजाती आददवासी दमलत लगार्त र्पछमडएका सिदुार्िा 
लचक्षत भमूि, कृर्ष तथा सहकारी सम्बन्द्धी कार्यक्रि सञ् िालन गने गराउने। 

३. सरकारको िातहतिा रहेका जग्गा सहज ढंगबाट भाडािा ददने सम्बन्द्धी कानून मनिायण 
गने। 

४. कृर्ष, पशपुालन र सािरु्हक  खेतीको  िाध्र्िबाट  रोजगारी  मसजयना  उद्यिीहरुलाई  
प्रोत्सार्हत  गनयको  लामग आवश्र्क िािािा परुस्कारको व्र्वस्था गने। 

५.उत्पाददत भएका कृर्ष उपजहरुलाई सरल ढंगले र्वर्क्र र्वतरणको लामग प्रत्रे्क स्थानीर् 
तहिा एक संकलन केन्द्र तथा र्वर्क्र केन्द्रको स्थापना गने। साथै स्थानीर् रुपिा र्वर्क्र 
हनु नसकेका बस्तहुरुको लामग बजारसम्ि परु् र्ाउन प्रदेश सरकारले ढुवानी अनदुान ददने। 

६.कृर्षजन्द्र् उद्योग  धन्द्दालाई  आवश्र्क पने कृर्ष  कजायिा  लाग्ने  ब्र्ाजदरिा  प्रदेश  
सरकारले  अनदुान  उपलब्ध गराउने । 

अन्द्तिा,   
कृर्ष,  उद्योग,  पर्यटन,  वन,  र्वद्यतु  िध्रे्  कुन  क्षेिबाट  कुल  ग्राहस्थ  उत्पादनिा  कमत  
कमत  प्रमतशत र्ोगदान हनु सक्दछ मबस्ततृ अध्र्र्न हनु सकेको देचखदैन । सिरृ्द्ध बोलेर वा 
भाषण गरेर आउने सचजलो र्वषर् होइन  तसथय  सिरृ्द्धको  लामग  मसंगो  नेपाल,  नेपालिा  
बसोबास  गने  नेपालीका  साथै  संसारभर  छररएर  बसेका सम्पूणय  नेपालीहरु  एक  जटु  
भएर  लाग्ने  वातावरणको  मनिायण  पर्हलो शतय  हो । वातावरण  मनिायण  गने  पर्हलो र 
िहत्वपूणय चजम्िेवारी सरकारको भएकोले र्ढला नगरी सिदृ्ध प्रदेश मनिायणको र्मुगन अमभर्ानको 
थालनीको लामग ध्र्ानाकषयण गराइएको छ । 
 

वन उप–समिमतको प्रमतवेदन 

 

वन उपसमिमतिा रहन ुभएका िाननीर्हरु : 
िा . कृष्ण प्रसाद भतेुल 

िा. र्हरानाथ खमतवडा  

िा. कल्पना नेपाली 
िा. रािलाल िहतो 

१. प्रदेश मभि रहेका खमनज पदाथयहरुको पर्हिान गरी अमधकति उपर्ोगको लामग आवश्र्क 
कानून मनिायणका साथै उपर्कु्त संर्न्द्ि मनिायण गने। 



उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिमत                                      तेश्रो बार्षयक प्रमतवेदन २०७८ 
17 

२.वन र वन पैदावारबाट हनु सक्ने आम्दानी र सोबाट सिदुार्को जीवनस्तर उकास्ने  कार्यक्रि  
मनिायणको  लामग  रार्ष्ट्रर्  वन  अन्द्तगयतका  कबमुलर्ती  वन,  मनजी  वन,  धामियक  वन, 

सािदुार्र्क वन, बैज्ञामनक वन क्षेििा आमथयक उपाजयन हनुे कार्यक्रि सञ्चालन गने। 

३. र्स  प्रदेश  मभि  रहेका  प्रर्ोग  र्वर्हन  नाङ्गा  डााँडाहरुिा  रहेको  खमनज  पदाथयहरुको  
अमधकति  उपर्ोग  गरी सोबाट आजयन भएको आम्दानी र मनचज क्षेिको संर्कु्त लगानीिा 
प्रदेश स्तररर् भव्र् पाकय  मनिायण गने। 

४. वन  जंगल,  वन्द्र्जन्द्त,ु  पशपंुक्षी,  वनस्पमत तथा जैर्वक र्वर्वधताको  संरक्षण,  संबद्धयन  र  
ददगो उपर्ोग गने मनमत मनिायणिा ध्र्ान ददने तथा गैह्र कानूनी रूपिा वन्द्र्जन्द्तकुो व्र्वसार्र्क 
प्रजनन ्तथा पालन गरी रहेका व्र्चक्त वा संस्थालाई तत्काल कारवार्ह गरी सो कार्य रोक्न 
रोकाउन प्रदेश सरकारलाई मनदेशन ददने तथा प्रदेश सरकारलाई सो व्र्वसार्लाई मनर्न्द्िण 
गनय सङ्गीर् सरकालाई अनरुोध गनय लगाउने।साथै गैह्रकानूनी रूपिा सञ् िालनिा रहेका 
चिमडर्ाखाना तथा वन्द्र्जन्द्तलुाई बन्द्दक बनाई राचखएको बारे प्रदेश सरकारको ध्र्ानाकषयण 
गराई र्स्ता अिानर्वर् तथा स्वास््र्लाई खतरािा पानय सक्ने गैह्रकानूनी कार्यलाई रोक्न 
रोकाउन प्रदेश सरकारलाई पहल गने।  

५.वातावरणीर् सन्द्तलुन कार्ि राख्न उिेर पगेुका रुखहरु जैर्वक र्वर्वधताको वासस्थान तथा 
खानाको श्रोत नभएको भनी र्र्कन भए पमछ िाि काटी वनजंगल कार्ि राख्न।े 

 
 

वातावरण उप–समिमतको प्रमतवेदन 
 

वातावरण उपसमिमतिा रहन ुभएका िाननीर्हरु : 
िा. प्रमतिा शे्रष्ठ - संर्ोजक 

िा. र्वराज भक्त शे्रष्ठ - सदस्र् 

िा. राजेश शाक्र् - सदस्र् 

िा. बरी िैनाली - सदस्र् 

क्षेिीर् र अन्द्तरायर्ष्ट्रर्  रुपिा  भएको  जलवार् ु पररवतयनको  असर  नेपालिा  पमन  परेको  
छ।वातावरण र जैर्वक र्वर्वधताको अन्द्र्ोन्द्र्ास्रीत सम्बन्द्ध भएको कारण जैर्वक र्वर्वधताको 
रक्षाको मनम्ती भएपमन वातावरण जोगाउन ु पने देचखन्द्छ।पर्ायवरणिा परेको असरका कारण 
िानवले हाल पमन मनकै नै िनुौमतहरुको सािना गरररहेको छ भने पर्ायवरण जोगाउन सिर्िै 
ध्र्ान नददने हो भने भर्वष्र्िा पृ् वी बस्न लार्क हनु्द्छ भन्न सर्कदैन।तसथय िानवको रक्षाका 
लामग  पमन  वातावरण  संरक्षण  प्रत्रे्क  राज्र्को  प्रिखु  चजम्िेवारी र दार्र्त्व मभि पने 
र्वषर् हो।  प्राकृमतक,सााँस्कृमतक,  सािाचजक  प्रणाली,  आमथयक  तथा  िानवीर्  कृर्ाकलापहरु  
र  मतनका  अवर्वहरु,  मतनीहरुका  र्विको अन्द्तरर्क्रर्ा र  सम्बन्द्ध  हनुे भएकोले  पर्ायवरण  
प्रत्र्क्ष  रुपिा  िानवको  चजवनसंग  जोमडएको  हनु्द्छ। वतयिान सन्द्दभयिा प्रिखु रुपिा रहेका 
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वातावरणीर् सिस्र्ाहरु वार् ु प्रदषुण, पानी र िाटोको प्रदषुण, जलवार् ु पररवतयन, वातावरणीर्  
र्वनाश  केवल  िानव  मसचजयत  सिस्र्ाहरु  हनु।् र्ी  सिस्र्ाहरुको  सिाधान  अन्द्तरायर्ष्ट्रर्, 
क्षेिीर् र रार्ष्ट्रर् रुपिा न ैिापदण्ड सर्हत मनर्न्द्िण र मनर्िन गनय अमत आवश्र्क भै सकेको 
छ।नेपालको संर्वधानको भाग ३ िौमलक हक र कतयब्र् को धारा ३० िा स्वच्छ वातावरणको 
हक सम्बन्द्धिा व्र्वस्था गरेकोछ । जसअनसुार :-    

१. प्रत्रे्क नागररकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणिा बााँच्न पाउने हक हनुेछ। 

२.वातावरणीर्  प्रदूषण  वा ह्रासबाट हनुे क्षमत बापत पीमडतलाई प्रदषुकबाट कानून बिोचजि  
क्षमतपमूतय  पाउने हक हनुछे। 

३.राष्ट्रको  र्वकास  सम्बन्द्धी  कार्यिा  वातावरण  र  र्वकासबीि  सिचुित  सन्द्तलुनका  
लामग  आवश्र्क  कानूनी व्र्वस्था गनय र्स धाराले बाधा प¥ुर्ाएको िामनने छैन। 

र्वश्विा  फैमलएको  कोरोना  िहािारीको  असर  नेपालिा  पमन  परेको  र  सरकारले  गरेको  
लकडाउनका  कारणले िखु्र्  शहरी  क्षेििा  उद्योग,  कलकारखाना,  सवारी  साधनहरु  
सञ् िालन  नभएकाले  वातावरणिा  उल्लेख्र्  सधुार भएको छ। 

वातावरण प्रदषुणका कारणहरुीः 
• अमनर्चन्द्ित सहरीकरण 

• वातावरणिा असर पने गरी मनिायण भएका र्वकास पररर्ोजना 
• सवारी संख्र्ािा भएको अमनर्चन्द्ित तथा तीब्र बरृ्द्ध 

• किजोर सडक संरिना 
• प्रदषुण परीक्षण नगररएका परुाना सवारी साधनहरु 

• र्वना प्रार्वमधक अध्र्र्न भएका सडकहरुको र्वस्तार 

• व्र्स्त सडक र्कनारािा थपुाररएका मनिायण सािाग्रीहरु 

• उद्योगधन्द्दाका कारण हनुे प्रदषुण 

• अमनर्चन्द्ित नदी दोहन 

वातावरण प्रदषुणका कारण िानव स्वास््र्िा पने असर 

• आाँखा जलन, 

• िटुुरोग, 

• फोक्सो रोग, 

• क्र्ान्द्सर, 

• दि, स्वासप्रश्वास सम्बन्द्धी रोगहरु आदद। 

आगािी ददनिा प्रदेश सरकारले ध्र्ान ददन ुपने वातावरण सम्बचन्द्ध अवधारणाहरु : 
१. र्वद्यमुतर्  सवारी साधनलाई  प्रोत्साहन :- 

प्रदेश  सरकारले  २०३०  सम्ि  पेट्रोल,  मडजेलले  िल्ने  गाडी  प्रमतस्थापन  गरी र्वद्यमुतर्  
गाडीलाई  प्रोत्साहन  गने  मनमत  मलएको  कारण  र्वद्यतुबाट  िल्ने  गाडी  र्कन्न  
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प्रोत्साहनको  लामग गाडीिा अनदुान र िाचजयङ्ग स्टेशनिा आवश्र्क पने सािाग्रीको लामग भन्द्सार 
िहशलुिा अनदुानको व्र्वस्था गनुय पने देचखएको छ। 

२. नददनाला  र  स्वच्छ  खानेपानी  :- 

िानवको  जीवनसंग  जोमडएको  तर  प्रकृमतले  मनशलु्क  प्रदान  गरेको  पानी िानवकै कारण 
आफैँ  दरु्षत भएकोछ । िानव कल्र्ाणिा िािै प्रर्ोग हनुे हाम्रा खोलानाला फोहोर कै कारण 
िहुान देचख पछुारसम्ि िानव कै लामग हामनकारक मसद्ध भएको छ । जे जमत िािािा नदीनाला 
प्रदरु्षत भए त्र्सबाट पाठ मसकेर प्रदरु्षत भएकालाई सच्र्ाउन लाग्ने र प्रदरु्षत नभएका नदीनाला 
जोगाउने मनमत आजको आवश्र्कता  हो । हाम्रा  वरपर  रहेका  नदीनाला  फोहार  भएका  
कारण  र्पउने  पानीको  लामग  जमिन  िमुनको पानीिा भर पनुय पने अवस्थािा पगेुका छौँ । 
िानवबाट नदीनाला, खोलािा हनुे फोहोर िैला रोक्नकुो र्वकल्प हािीसंग  छैन  ।  हरेक  
कोणबाट  हेदाय  जमिन  िामथको  स्वच्छ  पानी  िानवको  स्वस््र्  र  ददघय  चजवनसंग  पमन 
जोमडएको छ । तसथय नदीनालाको प्रदषुणसंग जोमडएका हरेक र्वषर्को सिाधान खोज्न ुर लाग ु
गनुय अर्हलेको िनुौमत र चजम्िेवारी दवैु नै हो साथै नेपालको संर्वधानको धारा ५१ को ६९-८० 
बिोचजि वातावरण प्रदूषण गनेले सो बापत दार्र्त्व ब्र्होनुय पने तथा वातावरण संरक्षणिा पूवय 
सावधानी र पूवय सूचित सहिमत जस्ता पर्ायवरणीर् ददगो र्वकासका मसद्धान्द्त अवलम्बन गने 
कुरालाई व्र्वहारिा ल्र्ाई प्रदषुण गने लाई कानूनी कारवार्ह गरी प्रदषुण बिोचजिको दार्र्त्व 
व्र्होनय लगाउन ुपने देचखन्द्छ । 

३. स्थानीर् स्तरिा उत्पाददत अगायमनक खानर्पनिा जोड :- 

िानव स्वास््र्संग जोमडएको अको िहत्वपूणय र्वषर् हािीले खाने खाना हो । खानर्पन र हाम्रो 
वाच्ने तररकाका कारण हाम्रो चजवनिा अनेक खालका सिस्र्ाहरु देचखन थालेका छन।्आवश्र्क  
िािा  र  उचित  सिर्िा  िाि  र्वषादीको  प्रर्ोगले  हानी  नगनय  सक्छ तर जथाभावी  हनुे  
र्वषादीको  प्रर्ोगले  िानव  स्वास््र्िा  गचम्भर  संकट देचखन थालेको छ। त्र्सैले  पमन  
राज्र् चजम्िेवार  हनुपुदयछ। अगायमनक कृर्ष उपजको उत्पादनिा  राज्र्को  र्वशेष  ध्र्ान  जान ु 
पदयछ । अगायमनक वालीनाली लगाउने र उत्पादन भएको कृर्ष उपजको र्वर्क्रको लामग पमन 
स्थानीर् तहबाट आवश्र्क पररक्षण गराई िाि र्वर्क्र गने कृषकले िाि अनदुान लगार्तका 
राज्र्बाट प्रदान गररने सेवा सरु्वधा पाउने व्र्वस्था िाि  गररददन ेहो भने पमन स्थानीर्  स्तरिा  
नै उत्पादन हनुे अगायमनक कृर्ष उपज िाि उत्पादन  गने र खानेकुरा खाने वातावरण मनिायण 
हनु धेरै सिर् लाग्दैन।र्वषादीको अत्र्ामधक प्रर्ोगले िानव स्वास््र् र वातावरणिा प्रत्र्क्ष असर 
गरी िानव स्वास््र् प्रमतकुल हनु गई वातावरणीर् र्वनास भइरहेको   देचखन्द्छ । र्स्तो 
अवस्थािा नेपाल सरकारले र्वषादीको खररद मबक्री, ओसार पसार गने कार्यको पञ्जीकरण -दताय_ 
गने मनकार् अर्वलम्ब गठन गनुयपने देचखन्द्छ।र्वषादीको असरबाट स्थानीर् जनसिदुार् र 
पर्ायवरणिा परेको र पनयसक्ने क्षमतको पूमतय गने पर्ायप्त आमथयक र प्रार्वमधक स्रोत साधन सर्हतको 
अमधकार सम्पन्न संर्न्द्ि खडा गरी कार्य गनुयपने देचखन्द्छ। 
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४. शहरिा प्रवेश गने गाडी धनुे व्र्वस्था :- 

िहत्वपूणय शहरहरुिा  प्रवेश गने नाकाहरुिा  गाडी धनुे व्र्वस्थाको लामग राज्र्ले धेरै ठूलो 
धनराशी खिय गनुय पने अवस्था छैन। मनचज क्षेिको सहर्ोगिा पमन र्स्ता काि सहज ढंगबाट 
गनय सर्कन्द्छ। राज्र्का तफय बाट नाकाहरु तर् गररददने र मनचज क्षेिले तोर्कएको शलु्क मलएर 
गाडी धनुे व्र्वस्था गने  हो  भने  शहरको  सनु्द्दरता  र  वातावरण  स्वस्थ  राख्न  धेरै  
हदसम्ि  सहर्ोग पगु्ने  अपेक्षा गनय सर्कन्द्छ। 

 

५. प्रदषुण  िेक  गने व्र्वस्था :- 

हाम्रो  वातावरण  प्रदषुण  हनुे  िखु्र्  कारण  िध्रे्को  एउटा  कारण  हो  गाडीबाट मनस्कने 
धवुााँ। र्वगतका ददनहरुिा सिेत हनुे गरेको गाडी प्रदषुणको छड्के जााँि आज हनु छोडेको छ। 
हाम्र ैखाली आाँखाले पमन देख्न सर्कने गरी सडकिा असंख्र् गाडीहरु िापदण्ड र्वपररत धवुााँको  
िसु्लो छोड्दै कुददरहेका हनु्द्छन।् तसथय शहरका प्रत्रे्क नाकाहरुिा र बेला बेलािा छड्के जााँि 
सिेत हनुे हो भने धवुााँका कारण हनुे प्रदषुण धेरै हदसम्ि कि गनय सर्कन्द्छ तसथय र्स तफय  
प्रदेश सरकारको ध्र्ान जान ुजरुरी छ। 

६. उद्योग कलकारखाना :- 

उद्योग कलकारखानाबाट भएका प्रदषुण कि गने वातावरण मनिायणको  लामग उद्योग सम्बचन्द्धत  
छाता संगठनहरुलाई  चजम्िेवार  बनाउाँदै  पररिालन गनुय उपर्कु्त तरीका हनु सक्दछ।  साथै 
प्रदषुणको िािा हेरेर प्रदषुण कि गराउन सर्कने उद्योगहरुलाई प्रदषुण कि गने उपार्हरु 
अबलम्बन गन { लगाउन े तथा पवुयसावधामनको मसद्धान्द्तलाई आत्िसाथ गनुयको साथै नेपालको 
संर्वधान को धारा ५१ को ६९-८०बिोचजि वातावरण प्रदषुण गनेले सो बापत दार्र्त्व ब्र्होनुय 
पने तथा वातावरण संरक्षणिा पूवय सावधानी र पवुय सूचित सहिमत जस्ता पर्ायवरणीर् ददगो 
र्वकासका मसद्धान्द्त अवलम्बन गने कुरालाई व्र्वहारिा ल्र्ाई प्रदषुण गनेलाई कानूनी कारवाही 
गरी प्रदषुण बिोचजिको दार्र्त्व व्र्होनय लगाउन ुपने देचखन्द्छ र धेरै प्रदषुण गने उद्योगहरुलाई 
शहर भन्द्दा टाढा स्थानान्द्तरण गनय उपर्कु्त हनु सक्दछ । 

७.  सडकका  पेटी र हररर्ाली :- 

मनिायण  भएका  सडकहरुिा  सडक  पेटी  नभएका  कारण  पमन  शहरिा  प्रदषुणको 
िािािा बरृ्द्ध भएकोछ। उपर्कु्त र्कमसिको सडक पेटी  र पेटीको कुनै भागिा रुख र्वरुवा 
रोप्न मिल्ने गरी हाम्रा  सडकहरु  मनिायण  हनुे  हो  भने  सडकका  र्कनाराबाट  आउने  
धलुो  पमन  कि  हनुे जसका कारण  शहर मभि देचखएको वातावरण प्रदषुणको अवस्था अत्र्न्द्त 
कि हनुे र सौन्द्दर्यताको र्हसाबले सिेत हाम्रा शहरहरु हेनय लार्कका हनुेछन।् 

 

८. नर्ााँ शहर मनिायण तथा भएका शहरहरुिा सधुार :- 
र्ोजनाबद्ध ढंगबाट हाम्रा शहरहरु मनिायण गने तफय  हाम्रो ध्र्ान जान सकेन। त्र्सैको  
फलस्वरुप  हािीले  हाम्रा  शहरहरुलाई केही हदसम्ि  त  सधुार  गनय  सक्छौँ  तर आजको  
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प्रर्वमध  सिेतको  अमधकति  प्रर्ोग  गने  गरेर  शहरहरुको  स्वरुप  पररवतयन  गनय  
सक्दैनौ। त्र्सैले र्ोजनाबद्ध नर्ााँ शहर मनिायण गरेर नै धेरै हद सम्ि वातारणीर् सिस्र्ालाई 
सम्बोधन गनय सक्दछौँ । 

 

९. फोहोर िैला व्र्वस्थापन :- 

आज हािी जनु चिज बस्तलुाई फोहोरको रुपिा पररभार्षत गछौ सही व्र्वस्थापन हनुे हो भने 
कुनै पमन बस्त ुफोहोर नहनु सक्छ । फोहोर, व्र्वस्थापनसंग जोमडएको र्वषर् भएकोले फोहोरको 
लामग  सर्ह  मनमत,  कानून  र चजम्िेवार  ब्र्चक्त  र  मनकार्हरुिा  प्रमतबद्धता  हनुे  हो  भन े 
फोहोरसंग  जोमडएका र्ावत सिस्र्ाहरु सही व्र्वस्थापनका िाध्र्िबाट सिाधानको नचजक पगु्न 
सक्दछौँ।धवुााँ,धलुो,ध्वमन,फोहोरिैला, प्रदूर्षत वातावरण र दगुयचन्द्धत स्थानिा नागररकले 
सम्िानपूवयक बााँच्न सक्ने अवस्था रहाँदैन।सम्िानपूवयक बााँच्न  स्वच्छ, सफा पर्ायवरणको मनतान्द्त 
आवश्र्क पदयछ।स्वच्छ र सनु्द्दर पर्ायवरण अन्द्तर पसु्तािा हस्तान्द्तरण गनय वातावरण संरक्षणिा 
र्वशेष पहल गनुयपने देचखन्द्छ।शहरी तथा र्वमभन्न ग्रामिण क्षेिबाट उत्पन्न हनुे फोहोरिैलालाई 
जैर्वक िल बनाउने दीघयकालीन (Long Lasting) र्वसजयन गने उपार् सरकारले खोज्नपुने। 

स्वास््र् संस्थाहरूबाट उत्पादन हनुे हामनकारक फोहर र कोमभडको सन्द्दभय :  स्वास््र् 
संस्थाहरूबाट उत्पादन हनुे हामनकारक फोहरहरूबाट र्वमभन्न सङ्खक्रिण फैमलन सक्ने हदुााँ र्स  
तफय  प्रदेश सरकारको ध्र्ानाकषयण गनुय पने तथा कानून तजुयिा गनुय पने  देचखन्द्छ। 
फोहरिैलालाई र्सको उत्पन्न हनुे स्रोतिा नै छुट्याई भचष्िकरण गरी व्र्वस्थापन स्वास््र् 
संस्थाहरूबाट उत्पादन हनुे हामनकारक फोहर र घर वा कार्ायलर्हरूबाट उत्पादन हनुे सािान्द्र् 
फोहर एकै ठाउाँिा भण्डारण तथा र्वसजयन गनायले सम्पूणय फोहोर हामनकारक हनु जान्द्छ र 
र्सलाई व्र्वस्थापन गनय झनै कदठन हनु जान्द्छ। त्र्सैले स्वास््र् संस्थाको फोहरिैला 
व्र्वस्थापन गदाय सबैभन्द्दा िहत्वपूणय कार्य सािान्द्र् र हामनकारक गनुयपने।अस्पताल, स्वास्थ केन्द्र 
एवं नमसयङ्ग होि सिेतलाई चजम्िेवार बनाई त्र्स्ता स्वास्थ संस्थाहरूबाट मनसतृ हनुे फोहर 
िैलाको व्र्वस्थापनको दार्र्त्व त्र्स्ता संस्थाहरू सिेत उपर लगाउन ु पनेस्वास्थ संस्थाबाट 
मनष्कन े फोहरहरूलाई संक्रमित र असंक्रमित गरी दईु भागिा छुट्याई संक्रमित फोहोर 
अटोक्लेभ िेमसनिा राखेर मनियलीकरण गरी र्कटाण ु रर्हत भएपमछ अरु फोहरिा मिसाई 
ल्र्ाण्डर्फल साइटिा पठाउने दार्र्त्व त्र्स्ता संस्थाहरूको हनु्द्छ। आफूले आजयन गरेको 
िनुाफाको केही प्रमतशत फोहर िैलाको व्र्वस्थापनको लामग अमनवार्य रूपिा खिय गनय लगाउन ु
सिेत न्द्र्ार्ोचित हनु।े 

१०.प्रदषुण  

दृश्र् प्रदषुण  

दृश्र् प्रदषुण तफय  हाम्रो ध्र्ानपगु्न सकेको छैन।पिाय, पम्प्लेट, होमडयङ्गबोडय जस्ता वस्त ुआफैँ िा 
फोहरिैला भएको हुाँदा र्सले वातावरणका र्वमभन्न अवर्वहरू जस्तै जल, स्थल र वार् ुप्रदषुण 
गनुयका साथै वातावरणको अको िहत्त्वपूणय पक्ष दृश्र्को सिेत प्रदषुण गदयछ। र्वमभन्न िानवीर् 
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तथा प्राकृमतक कारणबाट उत्पन्न हनुे वातावरणीर् असर वा क्षमतले आाँखाको दृश्र्िा पने 
नकारात्िक असरजन्द्र् अवस्था नै दृश्र् प्रदषुण हो। सहरी क्षेििा हनुे उचल्लचखत प्रदषुणजन्द्र् 
फोहरिैलाको कारक तत्त्व िानवीर् र्क्रर्ाकलाप नै िानु्नपने हनु्द्छ। िामनसहरूको सवायमधक 
आवतजावत हनुे स्थलहरूिा व्र्वसार्र्क तथा राजनीमतक प्रर्ोजनका लामग राचखएका तथा 
टााँमसएका पिाय, पम्प्लेट, होमडयङ्गबोडय एवि ् मभते्त लेखनले िामनसको दृश्र्िा ददग्भ्रमित गने, सवारी 
दघुयटना बढाई सरुक्षा व्र्वस्थािा असर गने, अनावश्र्क रूपिा चझझ्र्ाहट बढाउने, ससुचुित भन्द्दा 
पमन गलत सूिना बढाउने, अमतरचञ्जत सूिना ददने, सहरी र्वकास तथा पर्यटन र्वकासिा अवरोध 
गनुयका साथै सनु्द्दर वातावरणलाई नै कुरूप बनाउने हनु्द्छ। िहानगरपामलका मभि रहेका र्स्ता 
प्रकारका फोहरिैलाहरू व्र्वचस्थत, िर्ायददत, सरुचक्षत एवि ् शहरी सौन्द्दर्यर्कु्त नहनु ुवातावरणीर् 
चिन्द्ता र िासोको र्वषर् हो। िहानगरक्षेििा राचखने व्र्वसार्र्क प्रिार सािग्री तथा होमडयङ्ग 
बोडयलाई आम्दानीको र्हसाबले िाि नहेरी र्सले सहरी र्वकास, सरुक्षा, सद भाव, सहरी हररर्ाली, 
सािाचजक िूल्र् र वातावरणिा पाने नकारात्िक प्रभावप्रमत सिेत भई वातावरण संरक्षणका लामग 
आवश्र्क कदि िाल्नपुने हनु आउने। 

वातावरण संक्षणको लागी सम्िामनत सवोच्ि अदालतले जारी गरेको मनम्न आदेश तथा शझुाव 
ग्रहण गनुय उपर्कु्त हनुे : 

तत्काल गनुय पने 
 

1. खानेपानी, मबजलुी, टेमलफोन, ढल मनकास, सडक र्वभाग लगार्त जमिन िमुनबाट पाइप, लाइन 
बीच्याई काि गने संस्थाहरूले एक आपसिा सिन्द्वर् गरी वार्षयक कार्य र्ोजनाको तामलका 
मनिायण गरी सहकार्य गरेिा र्वमभन्न सिर्िा एकै स्थानिा एक पमछ अको मनकार्ले बाटो 
खने्न र पनेु काि नगरी एक ठाउाँिा बाटो खन्द्दा सो क्षेिसाँग सम्बचन्द्धत सम्पूणय मनकार्ले 
एकै पटक सो स्थानिा काि सम्पन्न गरेिा पटक पटक सडक खन्नु पने बाध्र्ता पमन 
रहाँदैन। र्सले गदाय सडक खन्द्दा मनस्कने धलुो र फोहोरले वातावरणिा न्द्रू्न िािािा प्रदूषण 
गने हनु्द्छ। तसथय सडक खन्ने, िियत गने, पाइप लाइन र्वच्छ र्ाउने, र्पि गने जस्ता कार्य 
गनयका लामग अन्द्तरसम्बचन्द्धत मनकार्हरू बीि सिन्द्वर्ात्िक भमुिका खेल्ने गरी एउटा स्थार्ी 
मनकार् वा छुटै्ट सावयजमनक मनिायण र्वभाग (Public Works Department) स्थापना गने। 

२. वातावरणिा देचखएको प्रदूषणको एउटा कारण धलुो देचखएको छ । धलुो कि गनय मनम्न 
उपार्हरू अवलम्बन गनुयपने देचखन्द्छीः दैमनकरूपिा सडकिा कुच्िो लगाउने, धलुो उड्ने 
स्थानिा पानी छकय न,े सडकिा खमनएको ठाउाँिा सम्भव भएसम्ि घरेा लगाई काि गने, सवारी 
र्ातार्ात हप्तािा एक ददन बन्द्द गने (Vehicle holiday), जोरमबजोर िलाउने, प्रदषुण 
अत्र्ामधक भएको ददन स्कुल कलेज बन्द्द गने, धलुो कि गराउन सक्ने उपकरण र उपकरण 
र प्रर्वमध भए त्र्सको उपर्ोग गने। 

३. वातावरण प्रदषुणको अको कारण सवारी साधनबाट मनस्केको धवुााँलाई देचखएको छ। 
र्सलाई मनर्न्द्िण गनय मनम्न उपार् अवलम्बन गनुयपने देचखन्द्छीः  
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२० वषय परुाना सावयजमनक सवारी साधन प्रर्ोग गनय मनषेध गरेको देचखएकोले सोलाई 
मनरन्द्तरता ददन,े सडकिा अत्र्ामधक धवुााँ फाल्न े सवारी साधन प्रर्ोग कतायलाई तत्काल 
काबायही गने, सवारी साधनको वार्षयक कर मतने बेला सवारी साधनले वातावरणिा पाने 
प्रभावको परीक्षण गने र प्रदूषण गने देचखएिा िियत नहनु्द्जेलसम्ि सवारी साधन प्रर्ोग गनय 
मनषेध गने। 

४. फोहर व्र्वस्थापन गनयको लामग एवं शहरको सनु्द्दरता बढाउनको लामग ठाउाँ ठाउाँिा जैर्वक 
र अजैर्वक फोहर छुट्याई सो फोहर फाल्ने भााँडाको व्र्वस्था गने, सो फोहरलाई दैमनक 
रूपिा उपर्कु्त स्थानिा मबसजयन गने, जथाभावी फोहर गनेलाई प्रिमलत कानून अनसुार सजार् 
हनुे कानूनी व्र्वस्थालाई प्रभावकारी रूपिा कार्ायन्द्वर्न गने, सावयजमनक ठाउाँहरूिा भएका 
फोहरहरू ददनददनै व्र्वस्थापन गने, प्लार्ष्टकजन्द्र् अस्थार्ी प्रकृमतका झोलाहरूको प्रर्ोग गनय 
मनरूत्सार्हत गने। 

५. वातावरण संरक्षणिा चजम्िेवार मनकार्ले गनुयपने कािको अमतररक्त जनिेतनाले सिेत ठूलो 
भमुिका खेल्दछ। वातावरणीर् प्रदूषणबाट हनुे असरलाई न्द्रू्न गनय जनिेतना फैलाउन ु पने 
देचखन्द्छ। बार्हर र्हाँडडुल गदाय िास्कको प्रर्ोग गने, अत्र्ामधक प्रदषुण भएको बेला सकेसम्ि 
बार्हर नमनस्कन,े मनजी सवारी साधनको प्रर्ोग कि गरी सावयजमनक सवारी साधनको प्रर्ोग 
गने, ठूलो पररवहन प्रर्ोगिा जोड ददने, मनजी सवारी साधनिा अटाए जमत सवारी साधन 
नहनुेलाई मलफ्ट ददने, ट्रार्फकिा रोर्कराखेको बखत इचन्द्जन िमलराखेको अवस्थािा मनस्कन े
धुाँवाबाट वररपररको क्षेििा बढी प्रदषुण हनुे हुाँदा त्र्स्तो बेला इचन्द्जन बन्द्द गने, फोहर 
उपर्कु्त ठाउाँिा र्वसजयन गने, जथाभावी फोहर नगने, प्लार्ष्टकका झोलाहरू प्रर्ोग नगने जस्ता 
उपार्हरू अवलम्बन गने तफय  सिेतना बढेिा सिस्र्ा सिाधानतफय  प्रभावकारी हनु सक्न े
देचखन्द्छ। 

६. वातावरण सफा र स्वच्छ राख्न े िखु्र् चजम्िेवारी नेपाल सरकार तथा र्स िातहतका 
मनकार्हरूको भएको तर उक्त मनकार्ले मनर्न्द्िण गनय नसकेको कारणले उत्पन्न पररचस्थमतका 
लामग सरकार तथा त्र्स िातहतका मनकार् नै चजम्िेवार हनुपुने भएकोले वातावरण 
प्रदूषणबाट स्वास््र्िा क्षमत पगु्ने व्र्चक्तको मनीःशलु्क उपिारको व्र्वस्था सरकारले गने। 

७. वातावरण प्रदूषणको असर न्द्रू्नीकरण गनय सहरी क्षेििा भएको ठुलाठुला बोट र्वरूवाहरू 
सिेत प्रभावकारी हनुे भएकोले सहरी क्षेिका प्रत्रे्क घरिा न्द्रू्नति संख्र्ा तोकी वकृ्षारोपण 
गनय उत्प्ररेरत गने। र्सका लागी मनस्शलु्करूपिा बोट र्वरूवाहरूको मबउ मबजन उपलब्ध 
गराउन।े र्सका साथै सडक र्कनारिा भएका सरकारी स्वामित्वका भवन तथा खामल 
जग्गािा सिेत अमनवार्य रूपिा वकृ्षारोपण गने।  
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दीघयकामलन रूपिा गनुयपने कार्यहरूीः 
 

१. मनजी सवारीसाधनको प्रर्ोग अत्र्मधक बढेको देचखन्द्छ। जमत बढी सवारी त्र्मतनै प्रदूषणिा 
वरृ्द्ध हनुे कुरािा दईुित हनु सर्काँ दैन । अतीः मनजी सवारी साधन शहरमभि ल्र्ाएर शहरमभि 
मभड बढाइ ददएर प्रदषुण सिेत गरेकोिा त्र्स्ता सवारी धमनबाट थप शलु्क (CongestionCharge) 

मलने व्र्वस्था गने। 

२.मनजी सवारी साधनको संख्र्ािा वदृ्धी हनुकुो एउटा कारण सावयजमनक सवारी साधन भरपदो, 
व्र्वचस्थत एवं सरु्वधार्कु्त नहनु ुपमन हो। जसको कारणले िामनसहरू मनजी सवारी साधन र्कन्न 
र प्रर्ोग गनेतफय  उन्द्िखु हनु्द्छन।् त्र्स्तो मनजी सवारी साधन व्र्चक्त र्पच्छै छुट्टाछुटै्ट हनुे र 
त्र्सिा सवारी साधनको क्षिताभन्द्दा पमन सम्बचन्द्धत व्र्चक्तको इच्छा अनसुारका िामनसहरूले 
िाि र्ािा गनय पाउने भएकाले र्सको क्षिताको पूणय सदपुर्ोग नहनु ुसाथै र्सबाट अनावश्र्क 
ट्रर्फक बढन गई जािसिेत हनुे हुाँदा र्सले वातावरणिा नकारात्िक असर पादयछ । तसथय टे्रन, 

बस जस्ता सािरु्हक पररवहन (MassTransportation)को व्र्वस्था गने ।सािरु्हक पररवहनका 
साधन भरपदो, व्र्वचस्थत, मनर्मित एवं सरु्वधार्कु्त हनुपुने जसले गदाय मनजी सवारी साधनको 
प्रर्ोगलाई मनरूत्सार्हत गनय सर्कन्द्छ। 

३. सवारी साधनिा प्रर्ोग हनुे इचन्द्जनको गणुस्तरले सिेत वार् ुप्रदूषणिा भमुिका खेल्ने भएकोले 
िोटर गाडीलगार्त Spark-ignition Engines र Internal Combustion Enginesभएको 
उपकरणबाट हनुे वार् ुप्रदूषणलाई मनर्िन गनय उत्सजयन िापदण्ड बनाई लागू गने। र्सका साथै 
शहरीक्षेििा िल्ने अमधकांश सवारी साधन मडजेल, पेट्रोल लगार्तका इन्द्धनबाट िल्ने हुाँदा र्सले 
प्रदूषणको िािालाई झन बढाएको देचखन्द्छ। र्सलाई मनर्न्द्िणको लामग Compressed Natural 

Gas(CNG) लगार्तका वैकचल्पक इन्द्धनको प्रर्ोग गने तथा र्वद्यतुबाट िल्ने सवारी साधनको 
प्रर्ोगलाई उत्प्ररेरत गने। र्स्ता सवारी साधनलाई उत्प्ररेरत गनय वैकचल्पक इन्द्धनको प्रर्ोग गरी 
सेवा प्रदान गने संस्थालाई कर छुट ददने, र्वद्यतुीर् सवारी साधन देशमभिै मनिायण गनय प्रोत्साहन 
गने तथा त्र्स्तो सवारी साधन एवि ्त्र्सको पाटय पजुाय आर्ात गदाय भन्द्सार छुट ददने । र्सका 
साथै शहरी क्षेििा साइकल लगार्तका इन्द्धन रर्हत सवारी साधन प्रर्ोग गनय त्र्स र्कमसिको 
साइकल िैिी सडकको मनिायण गने। 

 

प्रदूषण मनर्न्द्िण गनयका लामग अन्द्र् उपार्हरू 

 

१.र्वकास मनिायण िानवीर् जीवनलाई अगामड बढाउन एवं व्र्वचस्थत तलु्र्ाउनको लामग अपररहार्य 
रहेको छ। र्स्ता कार्य िानवको लामग गने भमनए पमन जथाभावी गदाय िानव जीवनिा गचम्भर 
खतरा उत्पन्न गने भएकोले र्वकास मनिायणको कार्य गदाय िानवीर् जीवनिा कुनै असर नपने 
गरी भर्वष्र्लाई सिेत िध्रे्नजर गरी ददगो र्वकासको अवधारणा अनसुार गनुयपदयछ। 
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२.प्रदूषण मनर्न्द्िणको सन्द्दभयिा कसको के चजम्िेवारी हनुे भने्न कुरािा र्वपक्षीहरूले एक अकाय 
िाथी चजम्िेवारी पन्द्छाउने प्रकृमतको देचखएकोले र्सबाट अन्द्तत ्सवयसाधारण प्रभार्वत हनुे हुाँदा 
वातावरण प्रदूषण मनर्न्द्िण गनयको लामग एउटा सिन्द्वर्कारी मनकार्को स्थापना गने। र्सका 
साथै प्रदूषण मनर्न्द्िणको लामग गनुयपने आवश्र्क कार्यको सम्बन्द्धिा सल्लाह सझुाव ददन 
सम्बचन्द्धत र्वषर्को र्वज्ञहरू रहने गरी स्थार्ी प्रकृमतको अनसुन्द्धान र सझुाव कार्यदल गठन 
गने। 

िामथ उचल्लचखत सझुावहरू सम्पूणय नभएपमन प्रदूषण न्द्रू्नीकरण गनय सहर्ोगी हनु सक्ने 
प्रकृमतको भएकोले र्ी र र्स्ता अन्द्र् उपार्हरू अवलम्बन गरी वार् ु प्रदूषण मनर्न्द्िण गनय 
प्रभावकारी पाइला िाल्न जरूरी देचखएकोले सरकारी मनकार्हरू त्र्सतफय  सिेत हनुपने 
देचखन्द्छ। 

३. आददवासी जनजामतले परापवुय काल देचख अवलम्बन गदै आएको वातावरण संरक्षण सम्बन्द्धी 
ज्ञानलाई थप अध्र्र्न अनसुन्द्धान गरी सोलाई कानूनिा सिावेश गनुय पने तथा मसर्टनखीः 
जस्ता पवयलाई रार्ष्ट्रर् वातावरण संरक्षण पवयको रूपिा र्वकास गनय पहल गनुय पने। 

४. कृर्षर्ोग्र् जमिन खचण्डकरण र्स प्रदेशको िखु्र् सिस्र्ा रहेको र कृषीको खचण्डकरण रोक्न ु
वातावरण संरक्षण र संवधयनको र्हसाबले सिेत िहत्वपणुय रहेकोले कृर्ष र्ोग्र् जमिन केवल 
कृर्ष प्रर्ोजनको लागी कृषक पेशािा आवद्दिा िाि बेिर्वखन गनय मिल्ने र्वषेश कानून 
बनाई लाग ुगनुय पने देचखन्द्छ। 

५. मसिसार क्षेि, डोल क्षेिहरू िामसने क्रि मतव्ररूपिा बढेकोले सोको संरक्षणाथय एउटा र्वशेष 
प्रदेशको कानून बनाउन ुपने देचखन्द्छ। 

६.भमुिगत जलश्रोतको दोहन िखु्र्रूपिा शहरी क्षेििा बढेकोले सो तफय  सिेत प्रदेश सरकारले 
हस्तक्षेप गनुय पने देचखन्द्छ सो को लागी मनम्न कार्य गनय जरूरी देचखन्द्छ। 

क.जलस्रोत ऐन, २०४९ को दफा ४ को उपदफा ९-१० बिोचजि भमूिगत जलस्रोतको 
उपभोग वा दोहन गदाय सोही ऐनको दफा ८ बिोचजिको प्रर्क्रर्ा पूरा गरी अनिुमतपि 
मलएर िाि गनुय गराउनू। 

ख.इजाजतपि नमलई भमूिगत जलस्रोत उपर्ोग गने संघसंस्था, कम्पनी, उद्योग, कलकारखाना, 
अस्पताल, नमसयङ्ग होि, आवास गहृ तथा व्र्ावसार्र्क फिय वा कम्पनी वा खानेपानी 
आपूमतयको व्र्वसार् गरी आएका व्र्चक्त तथा संस्थाहरूको लगत मलई इजाजतपि मलएर 
िाि उचित खालको पररिाणात्िक बन्द्देज अनसुार िाि भमूिगत जलस्रोतको उपभोग वा 
दोहन गने गराउने व्र्वस्था मिलाउन।ु 

ग. जलस्रोत ऐन, २०४९को  दफा ९३० बिोचजि भमूिगत जलस्रोतको दोहन गदाय गराउाँदा 
भमूिगत पानी पररपूमतय हनु े(Recycle) र नहनुे क्षेि पर्हिान गरी वातावरणीर् दृर्ष्टकोणले 
उपर्कु्त क्षेिबाट िािै भमूिगत पानी दोहन गने गराउने व्र्वस्था मिलाउनकुा साथै मनजी 
कम्पनी, अस्पताल, नमसयङ्गहोि, आवास गहृ, औद्योमगक प्रमतष्ठान जस्ता मनकार्ले वषायतको 
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पानी संकलन गरी प्रशोधन गने तथा प्रर्ोग भइसकेको पानीको पनुीः प्रशोधन (Recycle) 
गरी उपभोग गने व्र्वस्था मिलाउनू पने देचखन्द्छ। 

घ. प्रदेश भरको भमूिगत जलस्रोतको रेखदेख, अध्र्र्न अनसुन्द्धान, व्र्वस्थापन, मनर्िन र 
मनर्न्द्िण सिेत गनय अमधकार सम्पन्न मनकार् स्थापना गरी भमूिगत जलस्रोतको ददगो 
उपभोग गने कार्य  गनुय गराउन ुपने देचखन्द्छ । 

 

७.वन ढडेलो हाल र्वकराल सिस्र्ाको रूपिा बढेकोले सोलाई मनर्न्द्िण गनय सक्षि जनशचक्त र 
अत्र्ाधमुनक उपकरणहरू आवश्र्क रहेको देचखन्द्छ। 

११. स्थानीर् स्तरिा सरसफाई कार्यक्रि  

१) फोहोर फाल्ने कार्यलाई मनरुत्सार्हत गनय तोर्कएको स्थानिा भन्द्दा अन्द्र्ि फोहोर फाल्न े
कार्यलाई दण्डनीर् बनाउन।े 

२) पटक पटक फोहोर फालेिा मनचश्चत सिर् स्थानीर् तहबाट प्रदान गररने सेवा सरु्वधा बन्द्द 
गने।  

३)फोहोर फाल्न सक्ने स्थानहरुिा CCTV को व्र्वस्था गने। 

४) सफाई मनररक्षण प्रहरीको व्र्वस्था गने। 

५) सफाई  अमभर्ानलाई प्रभावकारी बनाई लागू गनय प्रत्रे्क टोलिा  र्वशेष  अमधकारका  साथ  
volunteer कारुपिा काि गने गरी सफाई र्वशेष दतु मनर्चुक्त गने।जसले अनगुिन गने 
कािका साथै कावायहीको लामग मसफाररस गनय सक्नेछ। 

६) खोलाका  मनचश्चत  स्थानिाTreatment plant बनाउने र सफा पानी िाि खोलािा  
खसाल्ने व्र्वस्था गने। 

७) र्स क्षेि मभि प्रवेश गने नाकाहरुिा सवारी प्रदषुण जााँिको व्र्वस्था गने। प्रदचुशत 
सवारीलाई प्रवेश गनय रोक लगाउने।प्रदषुण जााँिको लामग सम्बचन्द्धत नाकािा व्र्वसार् 
सञ् िालकहरुलाई चजम्िा ददने। 

८) सफाई कार्यक्रििा उत्कृष्ठ हनुे टोललाई परुस्कृत गने। 

९) घरबाट मनस्कन ेफोहोरलाई वगीकरण गरी कुर्हने फोहोरलाई कम्पोष्ट िल बनाउने कार्यलाई 
प्रोत्सार्हत गनय स्थानीर् तहबाट आवश्र्क लगानीका साथै वार्षयक अनदुानको व्र्वस्था गने। 
नकुर्हने फोहोरलाई सिेत वगीकरण गरी पनु प्रर्ोगको लामग आवश्र्क ब्र्वस्थापन गने। 

१०) सवोत्कृष्ठ हनु ेस्थानीर् तहलाई उचित परुस्कार। 

११) प्रदषुण  िकु्त  खोला :- तल उल्लेचखत कार्यसञ् िालन गने गरी अमधकार सम्पन्न खोला 
र्वकास  समिमत बनाउने।खोलासंग जोमडएका उपभोक्ता समिमतहरुको पररिालनिा र्वशेष 
जोड ददने। 

१)खोलािा फोहोर फाल्ने कार्य रोक्नका लामग आवश्र्क जन िेतनािलुक गमतर्वमध 
सञ् िालन गने।  

२) खोला क्षेििा बकृ्षारोपण गने। 
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३) पानीको बहाबिा बरृ्द्ध गनय खोलाका र्वमभन्न स्थानिा बोररङ्ग गरी सफा पानी हाल्ने  
व्र्वस्था गने  

४) खोलािा कोररडोर  मनिायणिा जोड ददने। कोररडोरको  सडकिा  ढल  मबयार्ी  
खोलािा  खसालेको  ढल कोररडोरको ढलिा हाल्ने। 

६) र्ट्रटिेण्ट प्लाण्ट बनाई शदु्ध पानी िाि खोलािा हाल्ने। 

७) खोलालाई आकषयक बनाउन सो स्थानिा  र्वमभन्न  प्रकारका  िनोरञ्जनात्िक  तथा  
ब्र्ापाररक गमतर्वमध सञ् िालन गनय स्वीकृमत प्रदान गने। 

८) खोलािा ब्र्ापाररक गमतर्वमध सञ् िालन गनय ददए बापत शलु्क मलन।े 

९) बोररङ्गको सट्टा खोलािा इनार  -Sump Well_: फााँटका  बस्तीहरुिा  बोररङ्गको  सट्टा  
खोलािा  इनार -Sump Well_ बनाई पानी र्वतरण गने। 

 

पर्यटन उप-समिमतको प्रमतवेदन 

 
उप–समिमत गठन 

समिमतको कार्यक्षेि ब्र्ापक भएकोले कािको र्वचशष्टीकरण गरी काििा तदारुकता र सम्बचन्द्धत 
क्षेििा र्वषेशज्ञता सिेत हामसल होस भने्न उदे्दश्र् र तल उल्लेख भएका समिमतका काि र 
चजम्िेवारीको प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गनयका लामग समिमतको कार्यक्षेि मभि रहेका 
र्वषर्हरुिा समिमतलाई सहर्ोग गनय स्थार्ी प्रकृमतको १) उद्योग, उपभोक्ता र्हत संरक्षण तथा 
आपूमतय उप–समिमत २) पर्यटन उप–समिमत ३) वातावरण तथा र्वज्ञान उप–समिमत ४) वन उप–
समिमत गठन गररएको मथर्ो । 

पर्यटन उप–समिमतका सदस्र्हरु 

१) िा.कुसिु कुिार काकी‐संर्ोजक  

२) िा.पावयमत मसलवाल–सह–संर्ोजक  

३) िा.नरोत्ति बैद्य– सदस्र् 

४) िा.बसनु्द्धरा हिुागाई – सदस्र्  

५) िा.राजेन्द्र गरुुङ्ग – सदस्र् 

उप–समिमतको िहत्वपूणय काि तथा चजम्िेवारी : बुाँदागत रुपिा तल उल्लेख भएका समिमतको 
कािलाई  सहर्ोग गनुय नै उप–समिमतको िहत्वपूणय काि तथा चजम्िेवारी हो।  

क) ऐन मनिायण :- प्रदेश सभाको एउटा िहत्वपूणय काि ऐन मनिायण गनुय हो। आफ्नो लामग बन्न े
ऐन,कानून जनिखुी तथा जनउत्तरदार्ी होस भने्न जनआकााँक्षा अनरुुप जनप्रमतमनधीले भमुिका 
खेल्न सक्न ुपदयछ।चजवनिा सकारात्िक पररवतयन, हरेक कोणबाट र्हजोको भन्द्दा आजको 
चजवन सरल, सहज होस भन्ने नागररकको आकााँक्षा अनरुुप प्राप्त अमभितको सम्िान र 
सदपुर्ोग नै असल जनप्रमतमनधीको प्रिखु चजम्िेवारी हो। जनिखुी कानून मनिायणिा प्रदेश 



उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिमत                                      तेश्रो बार्षयक प्रमतवेदन २०७८ 
28 

सभाका सदस्र्हरुको भमुिका अत्र्न्द्त िहत्वपूणय हनुे र सो चजम्िेवारी समिमत िाफय त िािै 
परुा गनय सर्कने भएकोले समिमतिा रहेका सदस्र्हरुको सबै भन्द्दा ठूलो चजम्िेवारी भनेको नै 
जनिखुी तथा जनउत्तरदार्ी ऐन मनिायण गनय भमुिका खेल्न ुहो।उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण 
िन्द्िालर्को कार्यक्षेि नै समिमतको कार्यक्षेि भएकोले सम्बचन्द्धत िन्द्िालर्बाट पेश भएका 
र्वधेर्कको अध्र्र्न गने,र्वधेर्क सम्बन्द्धिा सम्बचन्द्धत क्षेिको रार् संकलन गने, शंसोधनका 
लामग पेश भएका शंसोधन प्रस्तावको प्रस्ताबक हरुसंग छलफल गने, आवश्र्कता अनसुार 
र्वज्ञ सिेतको परािशयिा र्वधेर्कको बुाँदा बुाँदािा छलफल गरी उत्कृष्ठ ऐन मनिायणको लामग 
समिमतको मनणयर् प्रमतवेदन सर्हत प्रदेश सभािा पेश गने काि नै समिमतको पर्हलो र 
प्राथमिक चजम्िेवारी हो।ऐन मनिायण गने काि प्रदेश सभाको भएता पमन सम्बचन्द्धत समिमतले 
नै र्वधेर्किा गहन अध्धर्न गने र समिमतका प्रमतवेदनिा किजोरी नहनुे िान्द्र्तािा प्रदेश 
सभािा समिमतको प्रमतवेदन िामथ खासै छलफल हनुे गदैन।समिमतले पेश गरेको मनणयर् 
प्रमतवेदन नै र्वधेर्कको अंग बने्न हाल सम्िको अभ्र्ासलाई िध्रे्नजर गरी भन्न सर्कन्द्छ ऐन 
मनिायणिा सम्बचन्द्धत समिमतहरुको भमुिका नै प्रिखु र मनणायर्क हनुे गरेकोछ।आ–आफ्नो 
र्वषर्संग सम्बचन्द्धत पेश भएका र्वधेर्कहरुिा र्वशेष भमुिका र चजम्िेवारीका साथ ऐन 
मनिायणिा समिमतलाई सहर्ोग गनुय उप–समिमतको काि हो। 

ख) प्रत्र्ार्ोचजत व्र्वस्थापन :- प्रदेश सभाले बनाएको ऐनले केही अमधकार प्रत्र्ार्ोजन गरेर 
ऐनको भावना प्रमतकुल नहनुे गरी मनर्ािावली, कार्यर्वधी, मनदेचशका लगार्तका कानूनहरु 
बानाउने अमधकार सरकारलाई ददएको हनु्द्छ।ऐनले प्रत्र्ार्ोजन गरेका अमधकार क्षेिमभि 
रहेर बनेका मनर्ािावली, कार्यर्वधी, मनदेचशका लगार्तका कानूनहरु ऐनको भावना अनसुार 
भए नभएको अध्र्र्न गने र ऐनको भावना र्वपररत भएका कानूनहरु खारेज गने, पररिाजयन 
गनय लगाउने कािको लामग उप–समिमतको िहत्वपूणय भमुिका रहेको हनु्द्छ।उप-समिमतको 
अध्र्र्न र प्रमतवेदनका आधारिा आवश्र्क मनदेशन ददने काि समिमतको भएकोले उप–
समिमतको दोस्रो र िहत्वपूणय चजम्िेवारी हो। 

ग) मनदेशन र सझुाब कार्ायन्द्वर्न:- सरकारलाई प्रदेश सभा प्रमत उत्तरदार्ी बनाउन समिमतको 
िहत्वपूणय भमुिका रहेको हनु्द्छ । समिमतको कार्यक्षिे मभि रहेर ददने मनदेशन प्रदेश सभाको 
मनदेशन हो।प्रदेश सभाको तफय बाट समिमतले बेला बेलािा ददएका मनदेशन र सझुाबहरु 
कार्ायन्द्वर्न गनुय सरकारको दार्ीत्व हो।समिमतले ददएका मनदेशन पालना भए नभएको 
सम्बन्द्धिा अध्र्र्न गने, आवश्र्कता अनसुार सम्बचन्द्धत पक्षलाई समिमतको बैठकिा 
बोलाउनको लामग समिमतको बैठकिा र्वषर्बस्त ु प्रस्ततु गने, जानकारी मलने र मनदेशन 
कार्ायन्द्वर्न नभएको भए कार्ायन्द्वर्नको लामग पनु मनदेशन ददन ेकािका लामग समिमतलाई 
आवश्र्कता अनसुार सहर्ोग गनुय उप–समिमतको तेस्रो र िहत्वपूणय चजम्िेवारी हो। 

घ) प्रगमत र्ववरणको अनगुिन :- कािको प्रकृमत र आवश्र्कताका आधारिा िन्द्िालर् र 
िातहतका कार्ायलर्बाट सम्पन्न भएका कािको िामसक, िैिामसक, िौिामसक रुपिा प्रगमत 
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र्ववरण िाग गने, प्राप्त भएका र्ववरणको गहन अध्र्र्न गने, पेश भएका प्रगमत र्ववरण चित्त 
बझु्दो नभएिा वा थप बझु्न ु पने भने्न लागेिा सम्बचन्द्धत िन्द्िी, पदामधकारी, चजम्िेवार 
कियिारीसंग छलफल गने, पेश भएका प्रगमत र्ववरण अनसुार काि भए नभएको अनगुिन, 

मनरीक्षण गनुय पने भने्न लागेिा स्थलगत मनरीक्षण गने, आवश्र्कता अनसुार उपर्कु्त 
मनकाशको लामग सम्बचन्द्धत र्वषर्का र्वशेषज्ञहरुसाँग छलफल गने र सो सन्द्बन्द्धिा उप–
समिमतको मनिोड सर्हतको मनणयर् समिमतको बैठकिा पेश गरी समिमत िाफय त कार्ायन्द्वर्नको 
लामग सम्बचन्द्धत मनकार्िा मनदेशनको रुपिा लेखी पठाउने काि उप–समिमतको अको 
िहत्वपूणय चजम्िेवारी हो। 

ङ) नागररकले प्राप्त गने सेवा सरु्वधाको जााँि :- िन्द्िालर् तथा िातहत मनकार्बाट नागररकले 
प्राप्त गने सेवा सरु्वधा प्रभावकारी तथा सहज रुपिा उपलब्ध भए नभएको जााँि गरी 
प्रभावकारी रुपिा सेवा सरु्वधा उपलब्ध गराउन िन्द्िालर् र िातहतका कार्ायलर्लाई 
मनमतगत मनदेशन ददने कािले सरकारलाई नागररक प्रमत उत्तरदार्ी बनाउन िद्धत गदयछ । 
प्रत्र्क्ष रुपिा नागररकलाई प्रभावकारी रुपिा सेवा, सरु्वधा उपलब्ध गराउन ेकाि सरकार वा 
कार्यकारीको भएता पमन सरकार वा कार्यकारीलाई सो सम्बन्द्धिा चजम्िेवार बनाउने र 
आफ्नो भमुिका प्रमत सजग बनाउने काििा समिमतको िहत्वपूणय चजम्िेवारी रहेकोले 
नागररकलाई सहज र सरल रुपिा सेवा, सरु्वधा प्रदान गने कुरािा समिमतको अप्रत्र्क्ष तर 
िहत्वपूणय भमुिका रहेको हनु्द्छ। र्स कार्यका लामग प्राप्त गरेको चजम्िेवारी र कार्क्षेि मभि 
रहेर समिमतलाई सहर्ोग परु् र्ाउन ुउप–समिमतको अको िहत्वपूणय चजम्िेवारी हो। 

ि) कािको अनगुिन :- चजम्िेवारी र कार्यक्षेि मभि रहेर उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण 
िन्द्िालर् र िन्द्िालर् िातहतको कार्ायलर्को अनगुिन, मनरीक्षण गने काि उप–समिमतहरुको 
हो । र्स उप–समिमतको कार्यक्षेि पर्यटन भएकोले पर्यटनसंग सम्बचन्द्धत िन्द्िालर्का काि 
तथा पर्यटनसंग सम्बचन्द्धत कार्यका लामग गठन भएका कार्ायलर्हरुको मनररक्षण, अनगुिन 
गने चजम्िेवारी र्ो उप–समिमतको हो। हालसम्ि पर्यटन ऐन पाररत भएको अवस्था नरहेकोले 
हाल भएका संरिनाहरु मनिायण भएका कानूनहरुको अध्र्र्न, सो अनसुार कािकारवाही भए 
नभएको मनरीक्षण अनगुिन गने र समिमतिा प्रमतवेदन पेश गने साथै काि नभएको भए 

समिमत िाफय त गनय लगाउने कािको लामग पहल गने काििा पमन उप–समिमतको िहत्वपूणय 
भमुिका रहेको हनु्द्छ। 

छ) आश् वासन :- िन्द्िीले प्रदेश सभाको बैठक र समिमतको बैठकिा र्वमभन्न सिर्िा ददएका 
आश् वासनहरुलाई परुा गनुय िन्द्िी वा सरकारको दार्र्त्व हो । सरकारका तफय बाट िन्द्िीले 
ददने आश् वासन, तोर्कएको सिर्िा नै परुा नभएिा कमतपर् अवस्थािा ठूलो क्षमत सिेत हनु 
सक्दछ । आश् वासन ददाँदा सिर् तोर्कएको भए तोर्कएको सिर् मभि र िािा वा पररिाण 
तोर्कएको भए तोर्कएको िािािा नै परुा गनय लगाउने काि पमन सम्बचन्द्धत समिमतको हो। 
तसथय आश् वासन परुा गनयको लामग कानून बनाउन ुपने भए कानून मनिायणको लामग प्रकृर्ा 
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शरुु गनुय पने, बजेट र्वमनर्ोजन गनुय पने वा कार्यक्रि सञ् िालन गनुय पने भए सो अनसुारको 
प्रकृर्ा अगाडी बढाएको र अन्द्र् प्रकृर्ाबाट सम्बोधन गनुय पने भए सो सम्बन्द्धिा भएका 
कािको अध्र्र्न गने, समिक्षा गने, चित्त बझु्दो नभएको वा हुाँदै नभएको सम्बन्द्धिा र्वस्ततृ 
अध्र्र्न गरी प्रमतवेदन पशे गने िहत्वपूणय काि र्वषर् र कार्यक्षेि अनसुार गठन भएको 
र्वषर्गत उप–समिमतको भएकोले आश् वासन परुा गराउनको लामग उप-समिमतहरुको भमुिका 
िहत्वपूणय देचखन्द्छ।  

ज) सावयजमनक सम्पचत्तको सरुक्षा :- सम्बचन्द्धत कार्ायलर्को स्वामित्विा रहेको सावयजमनक 
सम्पचत्तको र्हनामिना भए नभएको अध्र्र्न, अनगुिन र िूल्र्ांकन गरी आवश्र्क प्रमतवेदन 
पेश गने उप–समिमतको कार्यले सावयजमनक सम्पचत्तको सरुक्षािा मनकै ठूलो भमुिका खेल्न 
सक्दछ।  

झ) आर्ोग⁄समिमतको प्रमतवेदन:-हाल सम्ि उद्योग,पर्यटन तथा वातावरण िन्द्िालर् अन्द्तगयत 
िन्द्िालर्का काि कावायही सम्बन्द्धिा छानर्वन गनय आर्ोग⁄समिमत गठन भएको छैन तर 
पमन समिमतको र्ो एउटा िहत्वपूणय काि हो। िन्द्िालर् वा सरकारबाट गठन भएका 
आर्ोग⁄समिमतको प्रमतवेदन कार्ायन्द्वर्न गनय मनदेशन ददने कुरा िाि नभै मनर्िावलीको 
ब्र्बस्था अनसुार समिमत आफैँ ले पमन िन्द्िालर्का कािकारबाही सम्बन्द्धिा छानर्वन गनय 
छानर्वन उप–समिमत गठन गनय वा भएका उप–समिमत िाफय त छानर्वन अगामड बढाउन 
सक्ने अवस्था रहेकोले समिमतको र्ो र्वशेषामधकार आफैँ िा िहत्वपूणय र चजम्िेवारपूणय 
देचखन्द्छ ।िन्द्िालर्का काि कावायही सम्बन्द्धिा छानर्वन गनय आर्ोग⁄समिमतको गठन भएको 
भए र त्र्स्ता आर्ोग र समिमतद्धारा प्रस्ततु प्रमतवेदनिा उल्लेख भएका र्वषर्हरु कार्ायन्द्वर्न 
भए नभएको अध्र्र्न-अनगुिन गरी सम्बचन्द्धत मनकार्लाई मनदेशन ददनको लामग उप–
समिमतको भमुिका आफैँ िा िहत्वपूणय रहेको हनु्द्छ।  

ञ) उप–समिमतका सदस्र्हरुको क्षिता अमभवरृ्द्ध :- उप–समिमतका सदस्र्हरुको क्षिता 
अमभबरृ्द्धको लामग प्रचशक्षण, अनभुव आदान प्रदान, र्वषर् र्वज्ञ, सम्बचन्द्धत क्षिेसंग अन्द्तरर्क्रर्ा, 
र्वषर्संग सम्बचन्द्धत स्थान र र्वषर्बस्तकुो अवलोकन भ्रिण जस्ता कार्यक्रिको आर्ोजना 
गनायले मसंगो समिमतका सदस्र्हरुिा काि र चजम्िेवारी प्रमतको वोध,र्वषर्बस्तकुो ज्ञान र 
क्षितािा बरृ्द्ध हनुे हनुाले मनर्मित रुपिा र्स्ता कार्यक्रि गने तफय  सम्बचन्द्धत उप–समिमतको 
ध्र्ान जान ुपदयछ। 

उप–समिमतको अन्द्र् चजम्िेवारी 
र्वषर्गत रुपिा गठन भएका उप–समिमतहरुले आफ्नो र्वषर् र कार्यक्षेिसंग सम्बचन्द्धत र्वषर्िा 
केचन्द्रत भई िामथ उल्लेख भएका कािहरुिा समिमतलाई सहर्ोग गनुय सम्बचन्द्धत उप–समिमतको 
चजम्िेवारी हो। साथै समिमतको बैठकबाट मनणयर् भै प्राप्त हनुे अन्द्र् चजम्िेवारी परुा गनुय पमन उप–
समिमतको कतयब्र् हो। 
 

उप–समिमत तथा समिमतको र्क्रर्ाचशलतािा प्रभाव पाने पक्षहरु 
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सारााँशिा भन्द्दा उद्योग,पर्यटन, वन तथा वातावरण िन्द्िालर् तथा िातहत मनकार्बाट हनु े
कािकारबाही जनिखुी, मितब्र्र्ी र कानून बिोचजि सम्पादन गनय सम्बचन्द्धत पक्षलाई उत्तरदार्ी 
बनाउन ु नै समिमतको प्रिखु चजम्िेवारी हो। तर र्वमभन्न कारणले समिमत आफ्नो िहत्वपूणय 
चजम्िेवारीिा किजोर सार्वत भएको छ। समिमतको सर्क्रर्ता र मनचस्क्रर्ताले उप–समिमतको 
काििा प्रभाव पने कुरालाई सहजै अनिुान लगाउन सर्कन्द्छ । बुाँदागत रुपिा भन्द्दा मनम्न 
कारणहरुले उप–समिमत तथा समिमतका कािकारबाही प्रभार्वत भएको छ भन्न सर्कन्द्छ। 

१) सरकार:- उप–समिमत तथा समिमतको र्क्रर्ाकलापिा सरकारका कारण मनम्न बिोचजि रुपिा 
प्रभाव परेको देचखन्द्छ। 

क) काि गने वातावरण मनिायण :- सैद्धाचन्द्तक र्हसाबले भन्द्दा समिमतको र्क्रर्ाचशलता र्सको 
नेततृ्व र सदस्र्हरुका र्क्रर्ाचशलतािा मनभयर हनु्द्छ भन्न सर्कन्द्छ। तैपमन समिमतको 
र्क्रर्ाचशलताको लामग उचित वातावरण बनाइ ददने काि भने सरकारको हो। समिमतको 
लामग आवश्र्क पने बजेट र्वमनर्ोजन,र्ोग्र् र आवश्र्क कियिारीका साथ आधमुनक 
प्रर्वधी सर्हतको ब्र्बचस्थत कार्ायलर्, समिमतको कार्यक्षेि र र्वषर्का आधारिा आवश्र्क 
पने र्वज्ञ र आवश्र्कताका आधारिा िार्हने र्वज्ञको सहज उपलब्धता,समिमतलाई हेने 
सरकारको दृर्ष्टकोण, सरकार तथा िन्द्िीका ब्र्बहार,  सरकारसंग हनुे औपिाररक, 

अनौपिाररक छलफल जस्ता र्वषर्ले काि गने वातावरण मनिायण गनय िद्धत गदयछ । 
समिमतका सदस्र्हरु बस्न े कोठा त परै जाओस समिमतको बैठक बस्न सिेत आफ्न ै
बैठक कक्ष सिेत नहनु,ु समिमतिा सदस्र्हरुले राखेका र्विारहरु रेकडय गने ब्र्बस्था 
नहनु,ु आवश्र्कता अनसुार समिमतलाई कुनै पमन प्रकारको र्वज्ञ, र्वशेषज्ञको सेवा मलन े
अवस्था प्राप्त नहनु,ुसमिमतलाई नाि िािको बजेट र्वमनर्ोजन हनु ुजस्ता कारण सरकार 
समिमतको प्रभावकारी सर्क्रर्ताको पक्षिा नदेचखएको कुरा स्पष्ट हनु्द्छ। 

जनु राजमनमतक दलको सरकार छ सो दल मसत सम्बचन्द्धत िाननीर्हरुलाई सरकारको 
गलत र्क्रर्ाकलापिा अंकुस लगाउने, प्रश्न उठाउने, छानर्वन गने, सरकारले पेश गरेका 
र्वधेर्क लगार्तका र्वषर्िा शंसोधन गने कािको लामग मनकै नै आाँट गनुय पने अवस्था 
मसजयना हुाँदो रहेछ। साथै र्वकास मनिायणको बजेट र्वतरणिा कुनै बैज्ञामनक िापदण्ड र 
आधार मनिायण नभएका कारण पमन आफ्नो मनवायिन क्षेिको लामग आवश्र्क पने बजेट 
िागिा असर पलाय भने्न चिन्द्ताले पमन केही हदसम्ि सरकारको काििा हस्तक्षेप गनय 
िाननीर्हरुले संकोि िानेको िहशषु गनय सर्कन्द्छ। 

ख) ऐन मनिायण :- सािान्द्र्तर्ा र्वधेर्क तथा अन्द्र् कानूनको ड्राफ्ट कियिारी तहबाट हनुे 
भए पमन कानून मनिायण गने काि राजमनमतक नतेतृ्वको नै हो । सरकारबाट प्रस्ततु हनु े
र्वधेर्कलाई उत्कृष्ठ बनाउन सबय प्रथित सम्बचन्द्धत िन्द्िीले मिहेनत गनुय पने हनु्द्छ। 
पर्हलो पटकप्रदेश गठन भएको कारण प्रदेश तहिा बने्न कानूनहरु पूणयत नर्ााँ हनु े
हनुाले जनिखुी कानून मनिायणको िौका सिेत हालको नेततृ्वलाई प्राप्त मथर्ो र छ। र्स 
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प्रदेशिा बने्न कानून सबै प्रदेशको लामग अनकुरणीर् र संघीर् कानूनिा सिेत ध्र्ान 
नपगेुका र्वषर्िा ध्र्ानाकषयण गराउने िौका हालको नेततृ्वलाई प्राप्त मथर्ो र छ। 
मिहेनत गदाय गदै वा सिर्ाभावका कारण र्वधेर्किा ध्र्ान नपगेुका र्वषर्िा समिमतलाई 
मिहेनतको लामग आग्रह गदै उत्कृष्ठ कानून मनिायणको लामग प्रोत्सार्हत सिेत गदै 
आगािी नेततृ्वलाई शासन सञ् िालनको उच्ि स्तरको नचजर स्थार्पत गने िौका सिेत 
र्ो नेततृ्वलाई मथर्ो। तर ठ्याकै्क उल्टो ढंगबाट संघीर् कानूनको कपी पेष्ट गनुय र 
सरकारबाट प्रस्ततु र्वधेर्क संशोधन मबना जस्ताको त्र्स्तै पाररत गररददए हनु्द््र्ो भने्न 
िन्द्िालर्को नेततृ्व र िन्द्िालर्को िाहानाका कारण समिमतको र्क्रर्ाचशलतािा ठूलो 
असर पगेुको िहशसु भएकोछ। उत्कृष्ठ कानून मनिायण सरकारको सफलताको सूिक 
पर्हलो  हो। कानूनी राजिा कानून मनिायण नगररकन सरकारले कुनै काि गनय सक्दैन। 
कानून राम्रो बन्द्र्ो भने िाि सरकारका काि कावायही र सरकार िातहतका मनकार्को 
प्रभावकाररतािा बरृ्द्ध हनुे हो। सरकारको प्रभावकारी काि र सेवाको सहज प्रवाहबाट न ै
नागररकले असल शासनको अनभुतुी गने हो। कानूननै राम्रो बनेन भने सरकारको मनर्त 
जमतसकैु असल भए पमन असल शासनको प्रत्र्ाभमुत ददन सर्काँ दैन। तसथय सम्बचन्द्धत 
िन्द्िी र समिमतको साझा र सत्प्रर्ासले िािै उत्कृष्ठ कानून मनिायण गनय सफलता प्राप्त 
हनुे हनुाले आगािी ददनिा समिमतको नतेतृ्वले पमन र सम्बचन्द्धत िन्द्िीले पमन सहकार्य 
गनय आ–आफ्नो ठाउाँबाट पहल गनुय पने देचखन्द्छ। 

ग) समिमतका सझुाब तथा मनदेशनको बेवास्ता :- समिमतले जनु गमत र सझुबझुका साथ 
काि गनुय पने हो त्र्सिा किजोरी रहेको र िन्द्िालर्का काि कावायहीका सम्बन्द्धिा 
एक प्रमतशत पमन ध्र्ान ददन नसकेको कुरा सत्र् हो। र्मत हुाँदा हुाँदै पमन बेला बेला 
समिमतबाट ददएका मनदेशनको पालना िन्द्िालर्बाट भएको िहशषु समिमतले गनय पाएको 
अवस्था छैन। ददएका मनदेशनको कार्ायन्द्वर्न भए नभए सम्बन्द्धिा िन्द्िालर्संग 
जानकारी िाग्न ु पने र पनु मनदेशन ददन ु पनेिा समिमतको पमन र्स तफय  ध्र्ान पगु्न 
सर्करहेको छैन। प्रदेश सरकारको सम्बचन्द्धत िन्द्िीले समिमतका प्रमतवेदन, मनदेशनको 
भावना अनरुुप काि गने कुरा त धेरै परको कुरा भर्ो पढ्ने काि सिेत गदैनन।् 
समिमतले ददएका मनदेशन पालना गरे नगरेको, प्रमतवेदनिा उल्लेख भएका िहत्वपूणय 
र्वषर्हरुिा िन्द्िालर्को ध्र्ान पगेु नपगेुको सम्बन्द्धिा समिमतले पमन समिक्षा गनय जााँगर 
िलाएको देचखदैन । समिमतका प्रमतवेदनहरु वषयभरर गरेका कािको र्थाथय र्ववरण िाि 
नभै सम्बचन्द्धत िन्द्िालर्को लामग िागय मनदेशन पमन हो। समिमतले प्रमतवेदनिा उठाएका 
िहत्वपूणय र गचम्भर र्वषर्हरुिा सम्बचन्द्धत िचन्द्ि, सम्बचन्द्धत कियिारीलाई राखेर 
समिमतले छलफल र मनदेशननै गने गरेको छैन । सम्बचन्द्धत मनकार्ले लाग ुगरे पमन 
हनुे नगरे पमन हनुे, आफुलाई सचजलो पने भए लाग ुगने, आफुलाई अप्ठ्यारो पने भए 
लाग ु नगरे पमन हनु े जस्तो र्वषर् बनेकोछ समिमतको प्रमतवेदन।हाम्रो जस्तो िलुकुिा 
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समिमतको र्क्रर्ाचशलता सरकारका िन पने र्वषर् हनुै सक्दैनन ्,समिमतको र्क्रर्ाचशलताले 
सरकारलाई जथाभावी गनय दददैन र सरकारका काि कावायहीिा समिमतको दख्खल 
शासर्कर् िनोबमृत बोकेका सरकार र िन्द्िीहरुको रुिीको र्वषर् बन्न सक्दैन भन्ने 
र्थाथय प्रदेश सभा सदस्र्ले बझु्न ु जरुरी छ। तर समिमतका सदस्र्हरुको अमसमित 
इच्छा र अदम्र् साहसबाट नै गलत कुरालाई दठक ठाऊाँ िा लेराउन सर्कने तफय  
समिमतका सदस्र्हरु आफैँ िा स्पष्ट हनु ु जरुरीछ ।असल मनर्तका साथ गररने हाम्रा 
र्क्रर्ाकलापले नै ब्र्बस्था जोगाउन र नागररकहरुिा रहेको ब्र्बस्था प्रमतको र्वश्वास 
जोगाइ राख्न िद्धत गदयछ। 

घ) र्वकासे कार्यकतायको रुपिा भमुिका :-  प्रदेश सभाका सदस्र्हरुले आफ्नो मनवायिन 
क्षेिका नागररकहरुका र्वकासका अपेक्षाहरुलाई सके जमत सम्बोधन गनै पने हनु्द्छ। 
नागररकहरुसंगको सम्बन्द्धलाई चजवन्द्त राख्नको लामग पमन र्वकासका कार्यक्रिहरुले 
सहर्ोग परु् र्ाउने कुरािा दईुित हनु सक्दैन। तर र्वकासका र्ोजना िाग गनय र 
र्वकासका र्ोजानाको स्वीकृमतको लामग िन्द्िालर् िन्द्िालर् धाउन ु पने, िन्द्िी वा 
सम्बचन्द्धत कार्ायलर्का अमधकारीहरुलाई र्ोजना स्वीकृत नभएसम्ि बारम्बार भेटघाट 
गरररहन ुपने, स्वीकृत भएका र्ोजानाहरु कार्ायन्द्वर्न गराउन र सम्पन्न नभए सम्ि पटक 
पटक कार्ायलर् कार्ायलर्िा धाउन ुपने जनु भद्धा प्रणालीलाई नै प्रदेश सरकारले पमन 
मनरन्द्तरता ददर्ो सोही कारण प्रदेश सभाका सदस्र्हरुका सहार्क काि प्रिखु कािको 
रुपिा र प्रदेश सभाका सदस्र्ले गनुय पने प्रिखु काि सहार्क कािको रुपिा स्थार्पत 
हनु पगु्र्ो । र्वकासका िानक, िापदण्ड र मनचश्चत आधारहरुिा र्ोजना स्वीकृत 
गने,स्वीकृत भएका र्ोजनाहरु स्वत कार्ायन्द्वर्न हनु ेब्र्बस्थाको शरुुवात िाि गनय सक्ने 
हो भने प्रदेश सभाका सदस्र्हरुको ध्र्ान समिमतका काििा जाने, प्रदेश सभाका 
सदस्र्हरुको िर्ायदािा बरृ्द्ध हनुे र िहत्वपूणय सिर् बित भै बिेको सिर् प्रदेश सभा 
तथा समिमतलाई उपलब्ध गराउन सर्कने अवस्थाको मसजयना हनु्द्छ । तसथय प्रदेश 
सभाका सदस्र्हरुले र्वकास मनिायणका र्ोजना स्वीकृमत देचख कार्ायन्द्वर्न र सम्पन्न गनय 
जनु सिर् र उजाय खिय गनुय परेको छ र्सका कारण सिेत उप–समिमत तथा समिमतका 
काििा कर्हाँ न कर्हाँ असर पगेुको छ भन्न सर्कन्द्छ। 

२)प्रदेश सभाको नेततृ्व :- प्रदेश सभाको प्रभावकाररता समिमतको प्रभावकाररतासंग जोमडएको 
हनु्द्छ।समिमतको प्रभावकाररता उप–समिमतको प्रभावकाररतासंग जोमडएको हनु्द्छ।प्रदेश सभाको 
प्रभावकारी सञ् िालन र्सको िूल नेततृ्वको कार्यक्षिता,चिन्द्तन र प्रवचृत्तसंग जोमडएको 
हनु्द्छ।जामगर खाने प्रवचृत्त, परम्परागत ढंगबाट कार्य सञ् िालन गने र जोचखि उठाउन आाँट 
नगने िानमसकताको नेततृ्व भएिा त्र्स्को सजााँर् मसंगो संस्थाले बेहोनुय पदयछ भने केही नर्ााँ 
गने हटुहटुी, सिाज पररवतयनको लामग आवश्र्क पने प्रगमतचशल सोि, जोचखि उठाउने आाँट 
तथा आवश्र्कता अनसुार साहमसक मनणयर् गने क्षिता, दरुदृर्ष्ट, नागररकको पक्षिा पद तथा 
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प्राप्त चजम्िेवारीको अमधकति सदपुर्ोग गने दृढ िानमसकता, िातहतका मनकार् तथा 
ब्र्चक्तहरुलाई पररिालन गनय सक्ने ब्र्बस्थापर्कर् कुशलता जस्ता गणु भएको नेततृ्व हनुे हो 
भन े संस्थाले दरुगािी िहत्व राख्न े काि गनय सक्दछ। प्रदेश सभा तथा समिमतको 
प्रभावकाररताका सम्बन्द्धिा बेला बेलािा समिमतका सदस्र्हरुसंग छलफल गने, समिमतको 
बैठकिा भाग मलन,े समिमतले उठाएका िहत्वपूणय र्वषर्हरुिा सरकारको ध्र्ानाकषयण गराउन 
नेततृ्वदार्ी भमुिका खेल्ने, र्क्रर्ाचशलता तथा सर्क्रर्ताको लामग सदस्र्हरुलाई प्रोत्सार्हत गने 
काि प्रदेश सभाको नेततृ्वको हो। आगािी ददनिा प्रदेश नतेतृ्वबाट र्स र्कमसिको 
भमुिकाको अपेक्षा गररएकोछ। 

३) प्रदेश सभाका सदस्र्हरुको अरुिी तथा िनोवल खस्कन ु :- प्रदेश सभाका सदस्र्हरुको 
प्रिखु चजम्िेवारी भनेको नै प्रदेश सभाका काििा सहभामगता जनाउन ुर प्रदेश सभाले गठन 
गरेको समिमतिा रहेर संसदीर् र्क्रर्ाकलापिा िहत्वपूणय भमुिका मनवायहा गनुय हो। ितदाताले 
नदेख्न ेकाििा खासै ध्र्ान नजान ु तर ितदाताले देख्न ेआफ्नो मनवायिन क्षेििा हनुे साना 
भन्द्दा साना कार्यक्रिलाई आवश्र्कता भन्द्दा बढी िहत्व ददने चिन्द्तन नै सबै भन्द्दा चजम्िेवार 

देचखन्द्छ । मनवायिन चजते पमछ प्राप्त चजम्िेवारी परुा गनुय भन्द्दा अको मनवायिन कसरी चजत्न े
भन्ने ध्र्ाउन्नका कारण नै उप–समिमत तथा समिमतका काििा सदस्र्हरुको अरुिी बढ्दै 
गएको देचखन्द्छ। उप–समिमत तथा समिमतको बैठकिा खेलेको भमुिका, राखेका र्विारहरुले 
कतै स्थान सिेत नपाउन,े सम्बचन्द्धत राजमनमतक दल सिेतले प्रदेश सभाका सदस्र्हरुको 
भमुिकाका सम्बन्द्धिा िासो नराख्न,े प्रश्न नउठाउने, उत्कृष्ठ भमुिका मनवायहा गनय प्रोत्सार्हत पमन 
नगने, किजोर भमुिकाका कारण दण्डीत पमन नगने भएका कारण पमन समिमतका 
र्क्रर्ाकलापिा प्रदेश सभाका सदस्र्हरुको भमुिका एक पमछ अको गदै किजोर देचखदै जान 
थालेको छ। शरुुका वषयिा मनकै उत्सार्हत प्रदेश सभाका सदस्र्हरु पमन मबस्तारै मबस्तारै 
गल्दै गएको र र्वकासे कार्यकतायको रुपिा िन्द्िालर् र र्ोजनाका पछामड दौमडएको 
देचखएकोछ। 

               आफ्नो भमुिकाका प्रदेश सभाका सदस्र्हरुको िासो कि हनु ुभनेको उप–समिमतको 
सर्क्रर्तािा कमि आउन ु हो।उप–समिमतको सर्क्रर्तािा कमि आउन ु भनेको समिमतको 
प्रभावकाररतािा कमि आउन ु हो।समिमतको प्रभावकाररतािा कमि आउन ु भनेको प्रदेश 
सभाको प्रभावकाररतािा कमि आउन ु हो। प्रदेश सभाको प्रभावकाररतािा किजोरी देचखन ु
भनेको संघीर् ब्र्बस्थािा प्रश्न चिन्द्ह खडा हनु ुहो । तसथय प्रदेश सभाको प्रभावकारीता र 
शाख बरृ्द्धको लामग, राजमनमतक दलको नेततृ्व, प्रदेश सभाको नेततृ्व, सरकारका चजम्िेवार 
सदस्र्हरु र प्रदेश सभाका सदस्र्हरुले मबना आग्रह, पूवायग्रह सोच्न ुपने,आ–आफ्नो तहिा र 
आवश्र्क परे सािूर्हक रुपिा गम्भीर छलफल िलाउन ुपने देचखएकोछ। 

४) अपार्क प्रदेशको राजधानी :- प्रदेश सभाको बैठक सर्कना साथ घर मतर दौमडने अवस्था 
प्रदेशको राजधानीको कारणले भएको भने्निा दईु ित नहोला। चितवन देचख धाददङ्गसम्िका 
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िाननीर् सदस्र्हरु समिमतिा रहन ु भएका कारण प्रदेश सभाको बैठक बोलाएको अवस्था 
पारेर िाि समिमतको बैठक बोलाउन ुपने बाध्र्ताका कारण पमन समिमतको कािले र्थोचित 
गमत मलन नसकेको अवस्था छ। प्रदेश सभाको बैठक सञ् िालन नभएको अवस्थािा 
र्वगतिा बोलाएको समिमत तथा उप–समिमतको बैठकिा कि िाि िाननीर् सदस्र्हरुको 
उपचस्थमत रहेकोले पमन पनु बैठक बोलाउन आाँट गने चस्थमत नरहेको देचखन्द्छ । प्रदेश सभा 
सचिवालर्िा हनुे समिमतको बैठकिा भाग मलन जााँदा बहसंुख्र्क िाननीर् सदस्र्हरुको बास 
बस्ने गरी जान ु पने अवस्था छ। गााँस र बासिा हनुे खियका कारण पमन केर्ह हदसम्ि 
प्रभाव परेको देचखन्द्छ। बहसंुख्र्क िाननीर्हरुलाई पार्क पने संघीर् राजधानी काठिाडौँिा 
बैठक सञ् िालन गनय धेरै िाननीर्हरुले अनरुोध गरे बिोचजि काठिाडौँिा बैठक सञ् िालन 
गदाय बैठकको आमधकाररकता िामथ नेततृ्व तहबाटै प्रश्न उठ्न,ु समिमतको सचिब तथा केही 
िाननीर्हरुलाई उपचस्थमतको लामग सिस्र्ा हनुे कारण सिेतलाई िध्र्नजर गरी 
काठिाडौँिा हनुे बैठकलाई सिेत मनरन्द्तरता ददन सर्कएन। तसथय प्रदेश राजधानीको कारण 
पमन उप–समिमतको तथा समिमतको बैठक सञ् िालनिा सिस्र्ा देचखएको छ। मनर्मित 
बैठक सञ् िालन हनु नसके पमछ उप–समिमत तथा समिमतका अन्द्र् र्क्रर्ाकलापिा सिेत 
असर परेको देचखन्द्छ। 

५) अनभुवको कमि तथा कोरोना िहािारी :- शरुुका वषयिा अनभुवको कमिका कारण समिमतले 
आफ्नो गमतर्वधीलाई अगामड बढाउन सकेन भने र्वश्वब्र्ापी रुपिा फैमलएको कोरोना र 
कोरोना रोकथाि तथा मनर्न्द्िणका लामग २०७६ िैि ११ बाट भएको बन्द्दाबन्द्दी तथा 
हालका ददनिा देचखएको दोस्रो भेररएण्ट र सो को रोकथाि तथा मनर्न्द्िणका लामग सरकार 
तथा सरकारका मनकार्हरुद्धारा गररएको मनषेधाज्ञाका कारण हालसम्ि पमन उप–समिमत तथा 
समिमतको र्क्रर्ाकलापिा नराम्रो असर परेकोछ। 

मनश्कषय  

प्रमतशतका र्हसाबले भन्द्दा उप–समिमत तथा समिमतको काि प्रभावकारी रुपिा हनु नसक्निुा 
सरकारकोकारण ३० प्रमतशत,शरुुका वषयिा अनभुवको कमि र हालको अवस्थािा कोरोनाको 
प्रभाव,कोरोना िहािारी तथा रोकथािका लामग गररएको बन्द्दाबन्द्दी तथा मनशेधाज्ञाका कारण ४० 
प्रमतशत,अपार्क प्रदेशको राजधानीका कारण १५ प्रमतशत र १५ प्रमतशत आफ्ना कारण सिेतले 
उप–समिमत तथा समिमत आफ्नो प्रिखु चजम्िेवारी परुा गनय िरु्करहेको देचखन्द्छ। 

आ.व.२०७८/०८९ िा आवश्र्क पने बजेट र कार्यक्रि :- 

तोर्कएको चजम्िेवारी परुा गनय र प्रभावकारी ढंगबाट कािलाई अगामड बढाउन बजेटको आफ्नै 
िहत्व रहेको हनु्द्छ। बजेट मबना मनधायररत कार्यक्रिहरु सञ् िालन र सम्पादन गनय सम्भव हुाँदैन। 
िाग भए अनसुार बजेट प्राप्त हनु ु भनेको प्रस्ताव भए बिोचजिको कार्यक्रि स्वीकृत हनु ु हो। 
आफैँ ले प्रस्ताव गरे बिोचजिका कार्यक्रि स्वीकृत भएिा उप–समिमतका सदस्र्हरुलाई पमन 
नैमतक दवाब पने कुरा स्वत मसद्ध छ । तसथय आ.व.२०७८/०८९ को लामग उप–समिमतले 
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प्रस्ताब गरे बिोचजिका कार्यक्रिको लामग बजेट र्वमनर्ोजन भएिा उप–समिमतको सर्क्रर्तािा 
मनकै नै बरृ्द्ध हनुेिा र्वश्वास ब्र्क्त गनय सर्कन्द्छ।   

 

मस 
नं 

चशषयक िाग गररएको रकि 
रकि 

कैर्फर्त 

१ प्रदेश पाकय  मनिायणको लामग 
डााँडाको अध्र्र्न 

रु दश लाख  लाख   

२ प्रमतवदेन तर्ारी रु पााँि लाख   

३ र्ोजनाहरु अनगुिन रु दश लाख प्रदेश सरकारबाट बजेट र्वमनर्ोजन भै 
पर्यटनसंग सम्बचन्द्धत बजेटिा उल्लेख भएका 
र्ोजनाहरु िध्र्ेबाट उपमसमितले मनणयर् 
गरेको १३ वटा चजल्लािा कचम्तिा एक एक 
वटा र्ोजनाको अनगुिन गने 

४ प्रदेश मभिका उत्कृष्ठ १० 
पर्यटर्कर् क्षेिको अध्र्र्न 
भ्रिण 

रु दश लाख   

५ नेपालिा पर्यटन धामियक तथा )
सााँस्कृमतक पर्यटन, खेलकुद 
पर्यटन, साहमसक पर्यटन, र्ािा 
पर्यटन, ब्र्सार्र्क पर्यटन, 

जलर्ािा पर्यटन, कृर्ष पर्यटन 
लगार्तको सम्भावना, िनुौमत र 
बागिमत प्रदेशबाट गररएको 
अपेक्षा जस्ता र्वषर्िा पर्यटन 
ब्र्बसार्िा संलग्न 
छातासंगठनहरुसंगको छलफल 
कार्यक्रि 

रु दश लाख होटेल,टे्रर्कङ,ट्राभल्स,र् र्ाफ्टीङ्घर्ाफ्टीङ्घ,रेषु्टरेन्द्ट
,गाइड, लगार्तका छाता संगठनसंग 
सम्बचन्द्धत र्वषर्िा छलफल 

 

 जम्िा रु पैतामलस लाख   

 

प्रस्तार्वत कार्यक्रि र कार्यक्रिले अपके्षा गरेका उदे्दश्र्हरुलाई मनम्नानसुार प्रस्ततु गररएकोछ । 

 

१) प्रर्ोग र्वर्हन नाङ्गा डााँडाहरुको पर्हिान र प्रदेश स्तरीर् पाकय  मनिायणको लामग अध्र्र्न 
भ्रिण: 
अध्र्र्न भ्रिणको उद्दशे्र् :- कुनै पमन देशको सिरृ्द्ध त्र्स देशिा रहेको प्राकृमतक, िानर्वर् स्रोत 
साधन र क्षिताका आधारिा खोचजने गदयछ। हािीसंग जे छ त्र्सैको धरातलिा टेकेर सिरृ्द्धको 
र्ािा शरुु गदाय िाि सिरृ्द्ध –सपनाको िहल ठड्याउने र्वषर् नभई र्थाथयिा पररणत हनु 
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सक्दछ। हािीसंग रहेका प्राकृमतक सम्पदा हाम्रो सिरृ्द्धको पर्हलो रोजाई र पर्हलो खोजाईको 
र्वषर् भए िाि हाम्रो सिरृ्द्धको र्ािा सहज र सही हनु सक्दछ। हािीसंग रहेका र्हिाल, पहाड, 

जंगल, पानी, जमिन नै हािीलाई प्रकृमतले ददएको अनपुि उपहार हो। र्ही उपहारको अमधकति 
सदपुर्ोगबाट िाि हाम्रो सिरृ्द्ध सम्भव छ ।हािीले जानी नजानी नददको दोहन गरेका छौँ। 
र्सको स्वरुप नराम्ररी मबगारेका छौँ। िामनसलाई िार्हने मनिायणजन्द्र् सािाग्रीको लामग बैकचल्पक 
स्रोतको छलफल सिेत नगरी सहज बाटो रोजेका कारण आगािी ददन ठूलै प्राकृमतक र्वपचत्तको 
सािना गनुय पने पमन हनु सक्दछ। तसथय प्रकृमतको सर्ह उपर्ोग र उपभोग िानवको र्हतिा 
हनु्द्छ तर कुनै पमन बहानिा गररने प्राकृमतक सम्पदाको दरुुपर्ोग िानवको र्हतिा हुाँदैन। र्र्ह 
सोिको साथ िानव उपर्ोगिा हाल सम्ि पमन नआएका, भर्वष्र्िा पमन िानव उपर्ोगिा आउन 
सक्ने सम्भावना नरहेको, मनिायणजन्द्र् पदाथयको लामग भएको नददको दोहन रोक्ने बैकचल्पक 
स्रोतको रुपिा वषौँसम्ि प्रर्ोग गनय सर्कने खमनज पदाथय प्राप्त हनुे र खमनज पदाथयको उत्खनन ्
पमछ मनस्कने जमिनिा हररर्ाली सर्हत भब्र् पाकय  मनिायण हनु सक्ने सम्भावना रहेकोले िानव 
प्रर्ोगिा आउन नसक्ने डााँडाहरु िध्रे्का डााँडाहरुको अध्र्र्न गने र हालको लामग एउटा 
डााँडाको छनौट गरी मनिायणको लामग प्रदेश सरकारिा चशफाररस/मनदेशन गने उदे्दश्र्का लामग र्ो 
भ्रिणको आर्ोजना गररएको हो। 

१) हाल सम्ि िानव उपर्ोगिा नआएको र प्रिरु िािािा खमनज पदाथय रहेको :- प्रकृमतले 
उपहारको रुपिा ददएका नेपालका कमतपर् डााँडाहरुको उपर्ोग गनय जानेनौ वा गने तफय  
हाम्रो ध्र्ान जान सकेन।कमतपर् डााँडाहरुको उपर्ोग खमनज पदाथय उत्खनन र सो बाट 
हनु सक्न ेआम्दानीसंग सम्बचन्द्धत देचखन्द्छ।रुखर्वरुवा सिेत नउम्रने त्र्स्ता डााँडाहरुको 
उपर्ोग, फेरी पमन िानव कल्र्ाणकै लामग, िानव आवश्र्कता पररपूमतयका लामग गररने हो 
।िानवका लामग आवश्र्क पने पूवायधार मनिायण र िामनसलाई र्वमभन्न प्रर्ोजनिा आवश्र्क 
पने खचजन पदाथयसंग सम्बचन्द्धत सािाग्रीहरु कुनै न कुनै रुपिा प्रकृमतबाटै प्राप्त गने हो । 
िामनसले त्र्सको रुप पररवतयन गरेको छ वा प्रकृमतबाट प्राप्त भएका सािाग्रीहरुको 
मिश्रणबाट नर्ााँ सािाग्री बनाएको होला तर शरुु सािाग्री त प्रकृमतबाटै मलने हो।त्र्सैले 
र्हजो पमन आज पमन र भोली पमन अन्द्र् उपर्ोगिा नआएका डााँडाहरुबाट प्राप्त हनु सक्न े
गणुस्तररर् खमनज पदाथय उत्खनन ्र त्र्स्ता खमनज पदाथयको अमधकति उपर्ोगबाट प्राप्त 
हनु सक्ने सिरृ्द्धिा मछटो भन्द्दा मछटो ध्र्ान ददनपुदयछ। 

२) वातावरणिा पने असर :- डााँडाको उत्खनन ् वा खानी सञ् िालन पश्चात िामसएका रुख 
र्वरुवाको संख्र्ा भन्द्दा कम्तीिा पमन दोब्बर संख्र्ािा हावापानी अनसुारको बहउुपर्ोगी रुख 
र्वरुवा रोप्न,े हकुायउने कुरािा सम्बचन्द्धत मनकार्ले चजम्िेवारी मलन ुपदयछ। वातावरणिा कि 
भन्द्दा कि असर पगु्ने गरीडााँडाको उत्खनन ्गने ब्र्बस्था मिलाउन ुपदयछ।ठूला डााँडाको 
सम्पणुय भाग उत्खनन ् पमछ िाि रुख र्वरुवा रोप्दा लािो सिर् लाग्न सक्दछ तसथय 
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उत्खनन ्कार्य गनुय भन्द्दा अगामड नै कुनै एउटा भाग उत्खनन ्गने र सो खण्ड सफा गरी 
सकेपमछ रुख रोप्ने कार्यलाई संगसंगै लैजाने गरी काि गनुय जरुरी छ। 

३) गणुस्तररर् खमनज पदाथय :- डााँडाको छनौट गदाय सकेसम्ि ठूला रुख र्वरुवा नभएका, रुख 
र्वरुवालगाउन र हकुय न सिेत सम्भव नभएका र गणुस्तररर् खमनज पदाथय प्राप्त हनु सक्न े
नाङ्गा डााँडाको छनौट गनय ध्र्ान ददन ु पदयछ। िानव चजवनिा िार्हने िहत्वपूणय 
मनिायणसािाग्री िध्रे्को एक ढुङ्गाको प्रिखु स्रोत डााँडा नै हो । नाङ्गा डााँडािा पाइने उन्नत 
प्रकारका ढुङ्गाको उपर्ोग,िहत्व र िलु्र् रहेको देचखन्द्छ । 

४) िानब वस्ती:- अन्द्र् सबै र्हसावबाट उपर्कु्त भए पमन र्वमभन्न कारणले लािो सिर् 
देचखिानव बस्ती रहेको भए एक हदसम्ि डााँडा उत्खनन गदाय िानव वस्तीलाई क्षमत पगु्न े
भएकोले डााँडाकोछनौट गदाय सकेसम्ि बस्ती नभएको वा बस्ती स्थानान्द्तरण गनय सक्ने 
अवस्था रहेको हनु ुपदयछ । हािीिध्रे् कमतले र्ो डााँडािा कमतले अको डााँडािा एक दईु 
घरहरु वा केही घरहरु रहेको देखेका छौँ ।हािीले िाहेर पमन कमतपर् त्र्स्ता बस्तीहरुिा 
आवश्र्क पने पूवायधार लगार्त अमत आवश्र्क पने र्पउने पानीसिेतको व्र्वस्था गनय सक्ने 
अवस्थािा रहाँदैन।कल्पना गनय सक्छौँ डााँडाको बसाई आफैँ िा कमत जर्टलरहेको 
होला।सरकार पररवतयनले त के अथय राख््र्ो, व्र्वस्था पररवतयनले पमन त्र्स्ता बस्तीको 
लामग कुन ै अथय राख्दैन।र्स्ता घरहरु र वस्तीहरुको र्ोजनाबद्ध स्थानान्द्तरण पमन हाम्रा 
िासो र चिन्द्ताको र्वषर् बन्नुपदयछ । 

5) भकू्षर्:- कमतपर् डााँडाहरु जोमडदै गएका र कतै पमन नमछनेको अवस्थािा हनु्द्छन ् त्र्स्ता 
डााँडाहरुलाई काट्ने हो भने धेरै लािो काट्न ु पने हनु सक्छ भने कमतपर् स्थान पमछ 
त्र्स्ता डााँडाहरु वातावरणीर् र्हसाबले सिेत अत्र्न्द्त िहत्व राख्न ेखालका हनु्द्छन ् त्र्सैले 
डााँडाहरुको छनौट गदाय मनचश्चत भभूाग पमछ मछनेको भएिा डााँडािा रहेका खमनज पदाथयहरु 
मनकाल्दा पर्हरो जाने अवस्था नरहने हनुाले वातावरणीर् दृर्ष्टकोणबाट सिेत उपर्कु्त हनुे 
देचखन्द्छ । 

६) र्वद्यतु प्रशारण लाइन:- ठूला तथा िहत्वपूणय र्वद्यतु आर्ोजनाका प्रशारण लाइनका लामग 
कमतपर् डााँडाहरुको प्रर्ोग भएको देचखन्द्छ।डााँडाहरुको कटान गदाय िहत्वपूणय र्वद्यमुतर् 
प्रशारण लाइनलाई क्षमत पगु्ने डााँडा कटान गनय सर्कने अवस्था नहनुे भएकोले डााँडाको 
छनौट गदाय र्वद्यमुतर् प्रशारणलाइन र पोललाई ध्र्ान ददन ुपने देचखन्द्छ । 

७) सवारी साधनको पहुाँि:- खमनज पदाथयको उत्खनन्द् को लामग छनौट भएका डााँडा सम्ि 
उत्खनन ् तथा ढुवानीको लामग आवश्र्क पने सवारी साधनको पहुाँि आवश्र्क 
हनु्द्छ।खमनज पदाथयको ओसार पसार गनयको लामग ठूला सवारी साधन सिेत सहज ढंगबाट 

आउन जान जरुरी हनु आउाँछ।तसथय डााँडाको छनौट गदाय सवारीको सहज पहुाँिको 
दृर्ष्टकोणबाट सिेत सम्भव भएको स्थानको छनौट गनय उपर्कु्त हनु आउाँछ । 
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8) धामियक स्थल वा पौराचणक िठ, िचन्द्दर, गमु्बा आददको अवस्था :- कमतपर् डााँडाहरुिा 
धामियक आस्थाका िठ,िचन्द्दर, गमु्वाहरु रहेको देचखन्द्छ।िामनसका आस्था र र्वश्वाससंग 
जोमडएका स्थानहरुको क्षमत सम्भव नहनुे भएकोले डााँडाको छनौट गदाय धामियक मतथयस्थलको 
रुपिा रहेको स्थानको छनौट गनय सर्कने अवस्था रहाँदैन।तर धामियक मतथयस्थललाई क्षमत 
नपगु्ने भएिा वा भएका मतथयस्थलको सााँस्कृमतक, धामियक,पौरातात्वीक िहत्व अनसुारनै 
संरक्षण गनय सर्कने र पवूायधारको र्वकासका कारण सो स्थानको िहत्व अझ बढ्ने र 
बढाउन सर्कने अवस्था भएिा अचन्द्ति छनौट गनुय अगामड सम्बचन्द्धत पक्षको सिेत रार् 
मलएर त्र्स्तो डााँडा छनौट गनुय उपर्कु्त देचखन्द्छ। 

9) िहत्वपूणय सडक वा लोक िागयहरु : डााँडा भत्काउाँदा सो डााँडािा रहेको अन्द्र् संरिना सिेत 
भत्कन जाने भएकोले रार्ष्ट्रर् िहत्वका सडकहरु भत्कने अवस्था भएिा अको वैकल्पीक 
सडकको व्र्वस्था गनय सिेत कदठनाई हनु े भएकोले िामनसहरुका दैमनक चजवन िै असर 
पनुयका साथै आमथयक र्हसाबिा सिेत मनकै घाटा लाग्ने भएकोले डााँडाको छनौट गदाय 
िहत्वपूणय लोक िागय, रार्ष्ट्रर् स्तरका िागयहरु, एक वा एक भन्द्दा बढी चजल्ला जोड्ने 
सडकहरुिा ठूलो क्षमत हनुे अवस्था देचखएिा र आवत जावतिा नै सिस्र्ा भै दैमनक 
चजवनिा नै असर पगु्ने भएिा र वैकल्पीक सडकको सम्भावना सिेत देचखन ेअवस्था नभएिा 
त्र्स्ता डााँडालाई छनौट गदाय काि गनय नसर्कने भएकोले छनौट गदाय नै ध्र्ान ददनपुदयछ। 

१०) ऐमतहामसक िहत्वका प्रिाचणत सािाग्री र स्थान :- इमतहासका िहत्व बोकेका स्थानहरु र 
सािाग्री हाम्रो अिलु्र् धरोहर हो । त्र्सैले त्र्स्ता स्थानिा क्षमत पगु्ने अवस्था भएिा अन्द्र् 
जनुसकैु पक्षहरुबाट उपर्कु्त देचखए पमन डााँडाहरुको छनौट गदाय त्र्स्ता िहत्व बोकेका 
डााँडाहरुको छनौट गनय सर्कंदैन। 

११) पानी तथा नदीका िहुान : पानी वा नदीका िहुान रहेका डााँडा काट्दा पानीको िहुान 
सकु्ने हनुाले पानीका िहुान वा नददका िहुान रहेका डााँडाहरुको पमन कटान गने गरी 
छनौट गनय सर्कने अवस्था  रहाँदैन। 

१२) ब्र्चक्तगत जमिनको अवस्था : ब्र्चक्तगत जमिन खररद गनयको लामग ठूलो िािािा बजेट 
िार्हनेर ब्र्चक्तहरु िध्रे् केही ब्र्चक्त िाि पमन असहित भएिा लािो प्रकृर्ािा जान ुपने 
भएकोले सकेसम्ि सरकारको िातहतिा रहेको जग्गा नै उपर्कु्त हनुे र काि गनय सिेत 
सहज हनुे भएकोले डााँडाहरुको छनौट गदाय ब्र्चक्तगत जमिन भए नभएको सम्बन्द्धिा र्वशेष 
सजगता अपनाउन ुजरुरी देचखन्द्छ। पाकय  मनिायण गदाय पाकय को शनु्द्दरता सिेतलाई िध्रे्नजर 
गरी मनचश्चत स्थानिा ब्र्बचस्थत बस्ती मनिायण गनय सर्कने र त्र्स्तो बस्तीिा सम्पचत्तको 
िलु्र्ााँकनको आधारिा जग्गा घर ददने सहिमतिा ब्र्चक्तगत जमिन उपर्ोग गनय 
सर्कनेछ।साथै अन्द्र्ि घर जग्गा नभएका ब्र्चक्तहरुलाई पाकय  मनिायण क्षेििा सञ् िालन हनु े
व्र्वसार् सञ् िालन गनय र रोजगारीिा पर्हलो प्राथमिकता ददने गरी कार्यर्वधी बनाउन ु
जरुरी देचखन्द्छ। 
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प्रदेश पाकय  मभि बन्न ेसंरिनाहरु : 
प्रदेश पाकय  मभि कस्ता कस्ता संरिनाहरु बने्नछन ् ? र्ो पमन आफैँ िा िहत्वपूणय र्वषर् हो। 
समिमतिा हालसम्ि भएका छलफल र सहिमत भएका केही संरिनाको संचक्षप्त ििाय र्हााँ 
गररएकोछ।   

रार्ट्रर् र्वभमुतका शामलकहरु, नेपालका १० ठूला र्हिालका ििुरुाका आकृमत, इमतहासिा उल्लेख 
भएका हरेक कालका िहत्वपूणय घटनासंग सम्बचन्द्धत र्वषर्का म्र्चुजर्ि, रार्ष्ट्रर् ब्र्चक्तत्वका 
आकृमतहरु, नपेालिा भएका सााँस्कृमतक, जामतर्, धामियक र्वर्वधता लगार्त र्वर्वध पक्षहरुको 
र्वशेषता िूलक संग्रालर् जस्ता र्वषर्हरु।  

उपर्कु्त सिर्िा समिमतको तफय बाट १३ वटै चजल्लाको भ्रिण हनुेनै छ। र्सका र्वषर्िा 
सम्बचन्द्धत पक्ष, जनप्रमतमनधी र र्वज्ञहरुसंग र्वस्ततृ छलफल हनुेनैछ। हाल गररएको भ्रिण पर्हलो 
िरणको भ्रिण भएको हनुाले आगािी ददनिा गररने भ्रिण, छलफल र प्रार्वमधक दृर्ष्टकोणबाट 

गररने अध्र्र्न सिेतले एउटा मनश्कषयिा पगु्न िद्धत गनेनैछ।  

समिमतको मनणयर् र सहभागी टोली: बागिती प्रदेश मभिका १३ वटै चजल्लाहरुिा रहेका प्रर्ोग 
र्वर्हन नाङ्गा डााँडाहरु िध्रे् कुन ैएक डााँडािा रहेको खमनज पदाथयको उत्खनन ्गरी उपलब्ध हनु े
जमिनिा प्रदेश स्तररर् भव्र् पाकय  मनिायण प्रर्ोजनको लामग सम्भाब्र्ता अध्र्र्न गनय पर्हलो 
िरणिा मिमत २०७६/१२/१ देचख ०७६/१२/४ गते सम्ि रािेछाप, मसन्द्धलुी र 
काभ्रपेलान्द्िोक चजल्लाको स्थलगत अध्र्र्न,अवलोकन भ्रिण सम्पन्न भएको छ। र्स कार्यिा 
उद्योग, पर्यटन तथा वाताबरण समिमतको मिमत २०७६ िाघ २८ को बैठकले मनरीक्षणका क्रििा 
ध्र्ान ददन ुपने र्वषर्, आधारहरु र भ्रिणिा सहभागी हनुे टोलीको तर् गरेको मथर्ो। 

क) पर्हलो िरणको भ्रिणिा संलग्न हनुे पदामधकारी तथा सदस्र्हरु : समिमतका सभापमत, पर्यटन 
उप–समिमतका सबै सदस्र्हरु, उद्योग तथा वन वातावरण उप–समिमतका संर्ोजकहरु, 

समिमतका कियिारीहरु। 

ख) दोस्रो िरणिा भ्रिणिा संलग्न हनुे पदामधकारी तथा सदस्र्हरु : पर्हलो िरणको भ्रिणिा 
संलग्न हनुे पदामधकारी तथा सदस्र्हरु, र्वज्ञहरु (नापी, वन, भगूभयर्वद, मसमभल इन्द्जीमनर्र, 

वातावरण र्वज्ञ)। 

ग) तेस्रो िरणिा भ्रिणिा संलग्न हनुे पदामधकारी तथा सदस्र्हरु : दोस्रो िरणिा भ्रिणिा 
संलग्न हनु ेपदामधकारी तथा सदस्र्हरु, सम्बचन्द्धत क्षेिका प्रदेश सभाका सदस्र्हरु, स्थानीर् 
तहका पामलका प्रिखु, उपप्रिखु र सम्बचन्द्धत वडाका जन प्रमतमनधीहरु। 

िरणबद्ध रुपिा गररने कार्यहरु : 
क) पर्हलो िरणिा गनुय पने काि : आवश्र्कता र प्राप्तसूिनाका आधारिा १३ वटै चजल्लाको 
भ्रिण गरी िामथ उल्लेख भएका बुाँदाहरुका आधारिा धेरै भन्द्दा धेरै डााँडाहरुको पर्हिान गने। 

ख) दोस्रो िरणिा गनुय पने काि : पर्हिान भएका डााँडाहरु िध्रे् सबैभन्द्दा उपर्कु्त ३ डााँडाको 
छनौट गने। 
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ग) अचन्द्तिा िरणिा गनुय पने काि : छनौट भएका डााँडाहरु िध्रे् प्रार्वमधक दृर्ष्टकोणबाट सिेत 
सबै भन्द्दा उत्कृष्ठ ठहर भएको डााँडाको छनौट गने। 

प्रदेश पाकय  मनिायणको लामग डााँडाको अध्र्र्नका लामग िाग गररएको रकि : 
मस नं चशषयक िाग गररएको रकि रकि कैर्फर्त 
१ प्रदेश पाकय  मनिायणको लामग डााँडाको अध्र्र्न रु दश लाख  लाख   

 

मनष्कषय :र्सरी उपर्ोगिा नआएका नाङ्गा डााँडाहरु उत्खनन ्र मनिायण हनुे पाकय को लामग र्वद्यिान 
कानून पर्ायप्त छ छैन।र्स्तो पाकय  मनिायण सरकारी स्तरबाटै गनुय उपर्कु्त हनु्द्छ वा सरकारले 
जमिन उपलब्ध गराउने गरी मनचज क्षेिलाई मनिायण र सञ् िालनको चजम्िा ददने? डााँडा कटान र 
पाकय  संिालनको अनगुिनको लामग छुटै्ट संर्न्द्ि मनिायण गने र्क हाल भएका संर्न्द्ि नै पर्ायप्त छ? 

प्रदेश सरकारबाट र्स्ता कािको अगवुाई सम्भव छ र्क छैन ? र्स्ता र्ावत र्वषर्हरु छन ्जस्को 
मनरुपण नगरीकन हािी र्स्ता िहत्वपूणय र्वषर्िा प्रवेश गनय सक्दैनौ।तसथय सिरृ्द्धसंग जोमडएको 
खमनज पदाथयको उत्खनन ्र उत्खनन ्कार्यबाट प्राप्त हनुे जमिनको अमधकति सदपुर्ोगको लामग 
हाल सम्ि र्वस्ततृ अध्र्र्न हनु बााँर्क रहेको र सरकारी तवरबाट अध्र्र्नको कार्य प्रारम्भ सिेत 
नभएको त्र्लाई िध्रे्नजर गरी पर्यटन उप–समिमतको प्रस्ताविा समिमतले मनणयर् गरी अध्र्र्न 
कार्यलाई अगामड बढाउन प्रर्त्न भएकोछ। 

२) प्रमतवेदन तर्ारी : डााँडाको छनौट गने काि सम्पन्न भए पमछ र्वस्ततृ प्रमतवेदन तर्ार गने 
कार्य अको िहत्वपूणय कार्य हो।र्वस्ततृ प्रमतवेदन तर्ार गने कािको लामग ब्र्बसार्र्क ब्र्चक्त वा 
संस्थाको सहर्ोग मलन ु पने हनु्द्छ।जसको लामग रकि सिेत ददन ु पने हनु्द्छ।जसको लामग 
समिमतको तफय बाट रु पााँि लाख िाग गररएकोछ । 

प्रमतवेदन तर्ारीको लामग िाग गररएको रकि : 
   

मस नं चशषयक िाग गररएको रकि रकि कैर्फर्त 
२ प्रमतवेदन तर्ारी रु पााँि लाख  उप समिमतले मनणयर् गरेका प्रत्रे्क 

चजल्लािा कचम्तिा १ वटा र्ोजनाको 
अनगुिन 

 

३) प्रदेश सरकारबाट बजेट र्वमनर्ोजन भै पर्यटनसंग सम्बचन्द्धत र्ोजनाहरु अनगुिन:- मसंगो 
समिमतको लामग आ.व.२०७७/०७८ िा र्र्ह चशषयकिा िाि रु दईु लाख बजेट र्वमनर्ोजन 
गररएको छ। र्वगतिा पमन समिमतको कार्यर्ोजना र बजेटको िाग गररएकै हो तर समिमतको 
कार्यर्ोजना र िाग अनसुार बजेट ददन ु पछय भने्न िानमसकता बजेट र्वतरण गने ब्र्चक्तहरुिा 
नभएका कारण समिमत प्रत्रे्क वषय कार्यर्ोजना बनाई बजेट िाग गने, बजेट ददनेले नबझु्ने र्ा 
बझु्न निाहेका कारण पराम्परागत रुपिा सरकारका केही र्ोजना अनगुिन गरे जस्तो गनय 
लगाउन,े प्रमतवेदन लेख्न लगाउने, थोरै बजेट भए पमछ आवश्र्कता अनसुार र्वज्ञ लैजाने कुरा पमन 
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भएन, आवश्र्क र्वज्ञ नभए पमछ र्ोजनाको गम्भीर अध्र्र्न हनुे कुरा पमन भएन बार्हरी सतहिा 
जे देचखन्द्छ त्र्ही हेने, त्र्सकै आधारिा प्रमतवेदन लेख्न।ेर्स्तै पराम्परागत ढंगबाट भएका हाम्रा 
गमतर्वधीका कारण सर्ह मनमत मनिायण हनु सर्करहेको छैन।भएका मनमतिा कहााँ किजोरी छ, 

सच्च्र्ाउन ुपने ठाउाँ कहााँ छ खोजी हनु सर्करहेको छैन। 

 

प्रदेश सरकारबाट बजेट र्वमनर्ोजन भै पर्यटनसंग सम्बचन्द्धत र्ोजनाहरु अनगुिन लामग िाग 
गररएको रकि :  

मस 
नं 

चशषयक 
िाग गररएको 
रकि रकि 

कैर्फर्त 

३ प्रदेश सरकारबाट बजेट र्वमनर्ोजन भै 
पर्यटन संग सम्बचन्द्धतबजेटिा उल्लेख 
भएका र्ोजनाहरुक िध्रे्बाट र्ोजनाहरु 
अनगुिन 

रु दश लाख उप समिमतले मनणयर् गरेका 
प्रत्रे्क चजल्लािा कचम्तिा 
१ वटा र्ोजनाको अनगुिन 

 

 

४) प्रदेश मभिका उत्कृष्ठ १० पर्यटकीर् क्षिेको अध्र्र्न भ्रिण :- धेरै भन्द्दा धेरै र्वषर्को 
ज्ञानले राजमनमतक ब्र्चक्तको ब्र्चक्तत्व बढ्ने कुरािा शंका छैन।धेरै र्वषर्का जानकारहरु लाई 
सिाजले हेने दृर्ष्टकोण न ै फरक हनु्द्छ।हाम्रा पषृ्ठभमुि, सािाचजक पररवेश, राजमनमतक पाटीको 
संगठनात्िक संरिना लगार्त धेरै कुराले हाम्रा मसक्ने र मसकाउने कुरािा प्रभाव पारररहेको 
हनु्द्छ।मसक्ने धेरै िाध्र्िहरु िध्रे् अध्धर्न भ्रिण आफैँ िा परुानो र उत्कृष्ठ र्वधी हो।सके सम्ि 
प्रदेश मभिका सबै र्वषर्िा दख्खल भएिा हाम्रा प्रस्तमुत लगार्त काििा पमन मनखार आउाँछ र 
राम्रो नै गछय।तर हालसम्ि सरकार सञ् िालन गनेहरुिा र्ो ढंगको िेतनाको र्वकास भैसकेको 
देचखएन।त्र्सैले आ–आफ्नो ठाउाँबाट आफ्नो र्वषर्संग सम्बचन्द्धत क्षेिको ज्ञान राख्न आफैँ ले 
कोचशष गनुय पदयछ।पर्यटन र्वषर्को चजम्िेवारी मलने समिमतका सदस्र्हरुले सबै पर्यटन क्षेिको 
भ्रिण गनय सम्भव नभए पमन उत्कृष्ठ िध्रे् १० पर्यटकीर् क्षेिको अध्र्र्न भ्रिण गनुय अत्र्न्द्त 
जरुरी देचखन्द्छ।  

प्रदेश मभिका उत्कृष्ठ १० पर्यटर्कर् क्षेिको अध्र्र्न भ्रिणका लामग िाग गररएको रकि : 
 

मस नं चशषयक िाग गररएको 
रकि रकि 

कैर्फर्त 

४ प्रदेश मभिका उत्कृष्ठ १० पर्यटर्कर् क्षेिको अध्र्र्न भ्रिण रु दश लाख  

 

५) ब्र्बसार्ीक छाता संगठनहरुसंग अन्द्तरर्क्रर्ा :- र्वषर्गत रुपिा गठन भएका छाता 
संगठनहरुसंग जमत धेरै छलफल, अन्द्तरर्क्रर्ा गनय सक्र्ोत्र्मत नै धेरै सम्बचन्द्धत क्षेिको ज्ञान प्राप्त 
गनय सर्कने हनु्द्छ।प्राप्त हनुे ज्ञानले कानून मनिायण देचख अन्द्र् क्षेििा सिेत काि गनय सचजलो 
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हनु्द्छ।मनमत मनिायण गनेहरुसंग सम्बचन्द्धत क्षेिको अल्प ज्ञान वा ज्ञान नै नहनुे कारण पमन हाम्रा 
मनमत, र्ोजनािा सिस्र्ा देचखने र अरुको भर पनुय पने अवस्थाको मसजयना हनु्द्छ । मनमत मनिायण 
गने ब्र्चक्तसंग नै पर्ायप्त ज्ञान हनुे हो भने बने्न मनमत र मनिायण गररने कार्यक्रि ददघयचजवी र 
जनिखुी हनु्द्छ।जनप्रमतमनधीको छनौट गने आधार भनेको राजमनमतिा परु् र्ाएको र्ोगदान र 
सिाजिा खेलेको भमुिका नै हो।र्वषर्गत र्वषेशज्ञता सिेतको आधारिा पाटीले र्टकट ददने र 
ितदाताले ित ददने िलन छैन।त्र्सैले जनप्रमतमनधीहरुसंग र्वषर्गत ज्ञान हनु ुपछय भने्न छैन तर 
जब चजम्िेवारी प्राप्त गररन्द्छ र्वषर्गत ज्ञानको आवश्र्कता पदयछ।त्र्सैले वषौँ बषय अनभुव 
संगालेका ब्र्चक्तहरुसंगको छलफलले आफ्नो चजम्िेवारी परुा गनय मनकै नै िद्दत गदयछ।चजम्िेवारी 
बहन गने क्रििा प्राप्त गरेका अनभुव र ज्ञानले, आगािी ददनिा सिेत र्वमभन्न क्षेििा सहर्ोग न ै
परु् र्ाउाँदछ।तसथय ब्र्बसार्ीक छाता संगठनहरुसंग गररने अन्द्तरर्क्रर्ा तथा छलफल कार्यक्रि 
मनकै नै फलदार्ी हनु सक्दछ।  

ब्र्बसार्ीक छाता संगठनहरुसंग अन्द्तरर्क्रर्ाका लामग िाग गररएको रकि : 
मस 
नं 

चशषयक 
िाग गररएको 
रकि रकि 

कैर्फर्त 

५ नेपालिा पर्यटन धामियक तथा सााँस्कृमतक )
पर्यटन, खेलकुद पर्यटन, साहमसक पर्यटन, र्ािा 
पर्यटन, ब्र्सार्र्क पर्यटन, जलर्ािा पर्यटन, कृर्ष 
पर्यटन लगार्तको सम्भावना, िनुौमत र बागिती 
प्रदेशबाट गररएको अपेक्षा जस्ता र्वषर्िा पर्यटन 
ब्र्बसार्िा संलग्न छाता संगठनहरुसंगको 
छलफल कार्यक्रिहरु 

रु दश लाख होटेल, टे्रर्कङ, 

ट्राभल्स, र् र्ाफ्टीङ्घ, 
रेषु्टरेन्द्ट, गाइड,  
लगार्तका छाता 
संगठनसंग सम्बचन्द्धत 
र्वषर्िा छलफल 

 
पर्यटन उद्योग व्र्वसार्लाई प्रदान गने राहत र पर्यटन क्षिेको र्वकासका लामग गनुय पने 
कार्यहरुीः 
बन्द्दा बन्द्दीिा पूणय रुपिा बन्द्द भएको, कोरोनाको प्रकोप केही कि भए संगै सिुारु हनु शरुु 
गरेको पर्यटन ब्र्बसार् िाहािारीको रुपिा नेपालिा फैमलएको कोरोनाको प्रकोप र सो को 
रोकथाि तथा मनर्न्द्िणका लामग घोषणा गररएको मनषेधाज्ञाका कारण पनु बन्द्द हनु पगेुको 
छ।पर्यटन ब्र्बसार्िा परेको िारलाई िध्रे्नजर गरी प्रदेश सरकारले मनम्न बिोचजि 
मबषर्हरुिा आवश्र्क मनणयर् र र्वषर् अनसुार संघीर् सरकारिा पहल गनुय पने देचखएको छ। 

१. तत्काल गनुयपने राहत सम्बन्द्धी व्र्वस्था : 
क) ब्र्ाज दरिा छुट: ब्र्बसार् सञ् िालनको लामग मलएको ऋण रकििा कार्ि भएको 

ब्र्ाज दरिा, घरेल ुर सहकारी संस्थाद्धारा सञ् िालन गरेका पर्यटन उद्योग/ब्र्बसार् भए 
५ प्रमतशत, साना उद्योगको लामग ३ प्रमतशत र ठूला उद्योगको लामग २ प्रमतशत सम्ि 
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ब्र्ाज दरिा छुटको ब्र्बस्था र सो अवमधको ब्र्ाज, ब्र्बसार् सञ् िालन भए पमछ एक 
बषय मभि बझुाउने ब्र्वस्था। 

ख) र्हसाब मिलान: र्स अवधीिा भएको घाटा आगािी वषयिा हनुे नाफािा क्रिश: कट्टा गरी 
र्हसाब मिलान गनय पाउने ब्र्वस्था। 

ग) पनुकय जाय: उद्योग सञ् िालनको लामग थप कजाय आवश्र्क पने पर्यटन व्र्वसार्लाई सहज 
ढंगबाट मनचश्चत अवमधको लामग पनुकय जायको व्र्वस्थाको ब्र्वस्था। 

घ) बझुाउन ुपने र्ववरण, िलु्र्अमभबरृ्द्ध कर तथा कर बझुाउन सिर् प्रदान। 

ङ) म्र्ाद सर्कएका ब्र्बसार्को नर्वकरणको लामग सिर्ावधी प्रदान। 

ि) व्र्वसार् बन्द्द गनय िाहने ब्र्चक्तको ONLINE मनवेदनको आधारिा मनवेदन प्राप्त भएको 
मिमत भन्द्दा अगामडको कारोवारको लामग सहज अवस्था मसजयना भएपमछ र्हसाब मिलान 
गने गरी अस्थार्ी ढंगबाट व्र्वसार् बन्द्द गनय पाउने व्र्वस्था गने। 

२) कोरोना भाईसरका कारण सबै भन्द्दा असर पगु्ने क्षेि नै पर्यटन क्षेि भएकोले सो क्षेििा पने 
असरलाई न्द्र्मुनकरण गनय आगािी बषय आन्द्तररक पर्यटन प्रबद्धयनको लामग प्रदेश सरकारले 
आन्द्तररक भ्रिण प्र्ाकेज घोषणा गनुय पने। 

पर्यटन क्षिेको ददगो र्वकासका लामग गनुय पने कािहरु : 
१) कोरोना भाइरसको प्रकोप र िास, कोरोना भाइरस रोकथाि तथा मनर्न्द्िणका लामग घोषणा 

गररएको बन्द्दा बन्द्दी तथा मनषेधाज्ञाका कारण सबै भन्द्दा बढी असर पर्यटन क्षेििा 
परेकोछ। कोरोना भाइरसबाट हनुे क्षमतको न्द्र्मुनकरणको लामग र्वश्व सिदुार्ले खोपको 
उत्पादन तथा र्वतरण पमन शरुु गररसकेको छ।पर्ायप्त िािािा खोपको उत्पादन तथा 
र्वतरणका लामग केही सिर् लाग्ने देचखएता पमन कोरोना भाइरसको संक्रिणको िासबाट 
िामनसले उन्द्िचुक्त प्राप्त गने देचखएको छ।नेपाल र नेपालीको सिरृ्द्धको लामग २०२० लाई 
भ्रिण बषयको रुपिा िनाउने घोषणा गदाय पर्यटन क्षेििा रहेका सम्भावना र िनुौमतको 
सम्बन्द्धिा सिेत राज्र्का मनकार्हरुिा बहृत छलफल भएको अनिुान गनय सर्कन्द्छ।सिदृ्ध 
नेपाल मनिायणिा पर्यटन क्षेिबाट पगु्न सक्ने र्ोगदानको र्ववेिना र र्वमभन्न कोणबाट 
र्वश्लषेण सिेत भएको होला भनेर अनिुान गनय सक्दछौँ।भ्रिण बषय २०२० को कार्यक्रिको 
तर्ारी सम्पन्न भएको र अचन्द्ति अवस्थािा िाि रद्ध गनुय परेको कारण सो सिर्िा अपगु 
भएका र पर्ायप्त सिर् नभएका कारण मनिायण गनय नसर्कएको, कमतपर् मनणयर्, मनिायण हतार 
हतारिा गनुय परेको र पर्ायप्त सिर् भएको भए गनय सर्कने िहशषु भएका मनमत मनिायण, 

कानून मनिायण, पवुायधार मनिायण लगार्तका र्वषर्का लामग र्ो सिर्को अमधकति सदपुर्ोग 
गने तफय  राज्र् र्ोजनाबद्ध ढंगबाट लाग्न ु पने देचखएको छ।पर्यटन क्षिेको र्ोजनाबद्ध 
र्वकासको लामग राज्र् र मनचज क्षेिको संर्कु्त प्रर्ासले हाल भएको क्षमतिा एक हद सम्ि 
िलि लगाउन सर्कने देचखन्द्छ तसथय प्रदेश सरकारले आगािी ददनिा र्ोजनाबद्ध पर्यटनको 
र्वकासको लामग मनम्न र्वषर्हरुिा र्वशेष ध्र्ान ददन ुपने देचखएको छ। 
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क) बोर्टङ्ग : सिनु्द्र हेनय र सिरुिा रिाउन असंख्र् नेपालीहरु पमन र्वदेश भ्रिणिा जाने गरेको 
पाइएको छ। सिनु्द्रिा रिाउन िाहनेका लामग बैकचल्पक व्र्वस्था भने नेपालका असंख्र् 
नददहरुिा गनय सर्कन्द्छ। सिनु्द्रिा रिाउन िाहने कसैले पमन मसङ्गो सिनु्द्रको र्ािा गनय 
िाहेका हुाँदैनन।् सिनु्द्रको एक छेउ वा मनचश्चत भभूागिा िाि िनोरञ्जन मलन िाहेका 
हनु्द्छन ् त्र्सैले उपर्कु्त स्थानको पर्हिान गरेर सरकारको तफय बाट आवश्र्क पूवायधार 
मनिायण गने र मनचज क्षेिलाई व्र्वसार् सञ् िालन गनय ददने हो भने र्वदेश जाने नेपालीलाई 
रोक्न सर्कने िाि हैन र्वदेशी पर्यटकहरुको सिेत आकषयणको र्वषर् बनाउन सर्कन्द्छ। 

ख) पर्यटकीर् व्र्वसार् सञ् िालनका लामग बगर बहालिा :- कमतपर् ठूला नददका छेऊ 
छाऊिा ठूला ठूला बगरहरु देख्न सर्कन्द्छ।बषौँ देचख देख्दै आएका त्र्स्ता बगरहरुलाई 
नदीले कटान गरेको पमन छैन।नदीका छेऊिा रहेका त्र्स्ता बगरहरुिा सरुक्षाका र्वधी 
अपनाई पर्यटर्कर् व्र्वसार् सञ् िालन गनय सर्कन्द्छ।सिनु्द्र नभएको र सिनु्द्रको िज्जा 
मलन कै लामग नेपालीहरु र्वदेश गएको त्र्ाङ्कलाई हेने हो भने ठूलो रकि स्वदेशिै राख्न 
सर्कने र पर्यटन क्षेिको र्वकासिा सिेत िद्धत पगु्ने भएकोले र्स तफय  प्रदेश सरकारले 
पहल मलन ु पने देचखएको छ। हाल सम्ि त्र्स्ता जमिन/बगरिाहेिा सरुक्षाको प्रबन्द्ध 
सिेतलाई ध्र्ान ददई स्वीकृमत ददने। 

ग) र्वद्यतु गहृका लामग मनिायण भएका जलाशर्िा बोर्टङ्ग लगार्तका कार्यहरु सञ् िालन :- 
र्वद्यतु उत्पादनका लामग बनाइएका ठूला र उपर्कु्त जलाशर्हरुिा िनोरञ्जनको लामग 
बोर्टङ्ग सञ् िालन गनय सर्कने देचखन्द्छ।कमतपर् र्स्ता जलाशर्हरु तालको स्वरुपिा रहेका 
छन ्तसथय  र्स्ता जलाशर्िा बोर्टङ्ग र जलाशर् वरपर रहेका जग्गािा पर्यटर्कर् व्र्वसार् 
सञ् िालन गनय सर्कन्द्छ।सरुक्षा, स्थानीर् िासो, पवूायधारको मनिायण, स्थानीर् र्वकास लगार्तका 
कारणले र्स्ता व्र्वसार् सञ् िालन गनय अनिुमत ददने र सो वापत शलु्क मलने अमधकार भन े
स्थानीर् तहलाई ददन ुउपर्कु्त हनुे देचखन्द्छ।  

घ) सरकारी स्वामित्वका जग्गािा पर्यटकीर् गमतर्वमध सञ् िालन :- सरकारी स्वामित्विा रहेका 
सावयजमनक, वन क्षेिका जग्गािा ब्र्चक्तगत रुपिा वा सािूर्हक रुपिा पर्यटर्कर् व्र्वसार् 
सञ् िालन गनय िाही मनवेदन ददएिा पर्ायवरणलाई असर नपगु्ने गरी सहज ढंगले अनिुमत 
ददने व्र्वस्था गने। 

ङ) स्की सञ् िालनको लामग अध्र्र्न :- र्हिालै र्हिालले भररएको देशिा हालसम्ि स्की 
सञ् िालन हनु नसक्न ुदभुायग्र् नै ठानु्न पदयछ । र्स क्षेििा लागेकाहरुका भनाइलाई आधार 
िाने्न हो भने नेपालिा स्कीको प्रशस्तै सम्भावना रहेको तर जमत अध्र्र्न हनु ुपने हो हनु 
नसकेको देचखन्द्छ तसथय र्स प्रदेशिा सिेत स्कीको सम्भावनालाई िध्रे्नजर गरी अध्र्र्न 
गनुय पने देचखएकोछ। 
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ि) अफ–मसजनको लामग प्र्ाकेज सञ् िालन :- नपेालिा आएका पर्यटकहरुको संख्र्ा र सिर् 
हेदाय बहसंुख्र्क पर्यटकहरु मसजनिा िाि आएको देचखन्द्छ तसथय अफ–मसजनलाई िध्र्नजर 
गरी सञ् िालन गनय सर्कने प्र्ाकेज सम्बन्द्धिा थप ध्र्ान ददन ुपने देचखन्द्छ। 

छ) धामियक पर्यटनको लामग उपर्कु्त संर्न्द्ि :- नपेाल र्वश्वको एक िाि त्र्स्तो देश हो जहााँ 
धामियक पर्यटनको अत्र्न्द्त सम्भावना रहेको देचखन्द्छ।भाषणिा धामियक पर्यटनको कुरा 
प्रशस्तै आउने गरे तापमन र्ोजनाबद्ध काि हनु सर्करहेको छैन।मसंगो पर्यटन क्षेिको र्वकास 
लामग र पर्यटकलाई केचन्द्रत गरेर मछटो भन्द्दा मछटो धामियक पर्यटनको र्वकासको लामग 
उपर्कु्त संर्न्द्ि मनिायण गनुय जरुरी देचखएको छ। 

ज) पर्यटकीर् क्षिे र्वकासको लामग सहर्ोग समिमत :- भएका र सम्भार्वत पर्यटकीर् क्षेिको 
र्ोजनाबद्ध र्वकास र पर्यटकीर् क्षेिको प्रबद्धयन गनयको लामग अमधकार सर्हतको पर्यटकीर् 
क्षेि र्वकासका लामग सहर्ोग समिमत भने्न नािबाट हरेक पर्यटकीर् क्षेििा समिमत गठन 
गने कानूनी ब्र्बस्था गनय सक्ने हो भने पर्यटकीर् क्षेिको पर्हिान, संरक्षण र प्रबद्धयनिा ठूलो 
फड्को िानय सक्ने अपके्षा गनय सर्कन्द्छ।समिमत गठनको गदाय आधारभतु रुपिा मनम्न 
पक्षहरुलाई ध्र्ान ददन ुपने देचखन्द्छ। 

१) संस्थाको पर्हिान :- सहकारी संस्थाको अगामड र्वमभन्न नाि आउने गदयछ तर सहकारी 
संस्थालाई बझुाउने गरी संस्था दताय गदाय सहकारी संस्था उल्लेख गनै पने कानूनी ब्र्बस्था 
रहेको जस्तै अगामड नाि बझुाउने कुनै शब्द त्र्सपमछ पर्यटकीर् क्षेि र्वकासको लामग 
सहर्ोग समिमत भने्न नाि वा र्स्तै एक रुपता जनाउने संस्था दताय गने ब्र्बस्था भएिा 
पर्हिान, बझुाई र सम्बोधनिा सहजता हनुे देचखन्द्छ। 

२) सिदुार्लाई चजम्िा :- वनको संरक्षण र वनको र्वकासको लामग सािदुार्र्क वन उपभोक्ता 
समिमतको िहत्वपूणय भमुिका भए जस्तै पर्यटकीर् क्षेिको र्वकास, संरक्षण र प्रबद्धयन लामग 
सिेत सिदुार्लाई चजम्िा ददाँदा िाि पर्यटकीर् क्षेिको र्वकासले मछटो गमत मलने देचखन्द्छ। 

३) संस्था दतायिा सहजता :- संस्था दतायको लामग सहजता होस भने्न उदे्दश्र्ले पामलकाका वडािा 
नै दताय गने ब्र्बस्था गनुय उपर्कु्त देचखन्द्छ।छाता संगठन गठनको लामग पामलका स्तर, 

प्रदेश स्तर र केन्द्रीर् स्तरिा छुटै्ट संर्न्द्िको ब्र्बस्था गनुय पने दचखन्द्छ।संस्थाको दताय 
प्रर्क्रर्ा सचजलो होस र एकरुपता होस भन्नका लामग प्रदेश स्तर वा केचन्द्रर् स्तरबाटै 
संस्थाको कानूनको ढााँिा बनाउन ुपने देचखन्द्छ। 

झ) पर्यटक/औद्योमगक कोररडोर :- नदीले कटान गरेर बगर भएका स्थानिा पर्यटक/औद्योमगक 
कोरीडोर मनिायण गने र त्र्स्ता जमिनको सदपुर्ोग गनय सक्ने सम्भावना रहेको 
देचखन्द्छ।हजारौँ हजार मबघा जमिन नदीले कटान गरेको कारण न त उब्जनी गने सम्भावना 
देचखन्द्छ न त बााँध बााँधेर त्र्स्ता जमिनको संरक्षण गनय सक्ने साि्र्य नै राज्र्संग छ।र्स्तो 
अवस्थािा औद्योमगक कोररडोर वा पर्यटक कोररडोर मनिायण िाफय त त्र्स्ता जमिनहरु 
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सदपुर्ोगिा लेराउन सक्ने सम्भावनालाई िध्रे्नजर गरी आवश्र्क कानून मनिायणको लामग 
पहल गनुय पने देचखएको छ। 

ञ) छाता संगठनको दताय :- हाल सम्ि सबै प्रकारका संघ संस्था दताय िलुत चजल्ला प्रशासन 
कार्ायलर्बाट हुाँदै आएको छ।उद्योग ब्र्बसार्संग सम्बचन्द्धत छाता संगठनहरुको दताय आज 
सम्ि पमन चजल्ला प्रशासन कार्ायलर्बाट हनुलुाई र्वडम्बना नै िानु्न पदयछ।हाल आएर 
सािाचजक संस्थाको दताय कम्पनी रचजष्टारको कार्ायलर्बाट पमन हनुे ब्र्बस्था भए पमन 
ब्र्बसार्संग सम्बचन्द्धत छाता संगठनको दताय छाता संगठनको स्तर अनसुार ब्र्बसार् दताय 
गने कार्ायलर्संग सम्बचन्द्धत कार्ायलर्बाट नै हनु ु हरेक र्हसाबबाट बैज्ञामनक देचखन्द्छ।र्ो 
ब्र्बस्था िलुकु कै लामग नौलो र प्रर्ोग न ैनभएको र्वषर् पमन होइन । सहकारी क्षेििा, 
र्ही ब्र्बस्था लािो सिर् देचख प्रर्ोगिा छ। प्रारम्भीक सहकारी संस्थाको दताय सहकारी 
कार्ायलर्बाट र सहकारी संस्थाको छाता संगठनको दताय चजल्ला स्तररर् भए चजल्ला स्तररर् 
सहकारी कार्ायलर्बाट, प्रदेश स्तररर् संस्था भए प्रदेश कार्ायलर्बाट र केचन्द्रर् संस्था भए 
केचन्द्रर् कार्ायलर् (सहकारी र्वभाग) बाट गररन्द्छ।एकामतर प्रर्ोगिा नै रहेको र चजल्ला 
प्रशासन कार्ायलर्िा दताय गनुय भन्द्दा हरेक र्हसाबले उपर्कु्त हुाँदा हुाँदै पमन कानून मनिायताको 
ध्र्ान पगु्न सर्करहेको छैन। 

पर्यटन उद्योग ब्र्बसार्संग सम्बचन्द्धत छाता संगठनहरुको दताय उद्योग कार्ायलर्िा गनुय पने 
कारणहरु: 
१) छाता संगठनको लामग आवश्र्क पने संस्था र संख्र्ाको र्ववरण उद्योग कार्ायलर्िा नै हनु े

भएकोले। 

२) उद्योगका प्रकृमत र उद्योगका सिस्र्ा उद्योग कार्ायलर्लाई जानकारी हनुे भएकोले। 

३) उद्योग ब्र्बसार्लाई ददन ुपने सूिना छाता संगठनका िाध्र्िबाट ददन सहज हनुे भएकोले। 

४) गणुस्तरीर् बस्त ुतथा सेवा उत्पादनको वातावरण मनिायणको लामग सहर्ोग मलन सहज हनु े
भएकोले। 

५) सरकारी संर्न्द्िबाट सबै उद्योग ब्र्बसार्को मनर्मित मनरीक्षण र अनगुिन हनुे अवस्था 
नरहेकोले मनरीक्षण अनगुिनिा सहर्ोगी बन्न सक्ने भएकोले। 

६) सरकारको सहर्ोगी संस्थाको रुपिा उपर्ोग गनय सर्कने भएकोले। 

७) संस्था दताय र नर्वकरणबाट राजश्विा बरृ्द्ध हनुे भएकोले। 

८) प्रदेश र केचन्द्रर् छाता संगठन पमन चजल्ला प्रशासन कार्ायलर्िा दताय गनुय पने भएकोले 
दतायिा नै सिस्र्ा देचखएको छ।देश भरर चजल्ला स्तररर् संगठन/कार्ायलर् सिेत भएको 
चजल्ला स्तररर् छातासंगठनको दताय पमन चजल्ला प्रशासन कार्ायलर्िा र केचन्द्रर् स्तरको छाता 
संगठनको दताय सिेत चजल्ला प्रशासन कार्ायलर्िा दताय गदाय कुन चजल्ला प्रशासन कार्ायलर्िा 
कसरी गने भने्न सिस्र्ा सिेत देचखएको छ। 
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ट) अमधकार सम्पन्न संरिना र एकद्धार प्रणालीबाट अनगुिन :- पर्यटन ब्र्बसार् िाि नभै अन्द्र् 
ब्र्बसार्िा सिेत र्वमभन्न मनकार्ले अनगुिन गने ब्र्बस्था रहेकोछ । र्वमभन्न मनकार्बाट 
गररने अनगुिनका कारण ब्र्बसार्ीिा झण्झट िहशषु हनुकुा साथै कुन मनकार्ले के कुरािा 
अनगुिन गनय सक्छ भने्न राम्रो ज्ञान नभएका कारण अनगुिन कताय र ब्र्बसार्ी र्वििा 
सिस्र्ा उत्पन्न हनु सक्दछ ।सबै अनगुिन कतायिा पमन आफ्नो कार्यक्षेि र कानूनले ददएको 
अमधकारको पूणय ज्ञान हनु्द्छ भने्न छैन।अनगुिन कतायका अल्प ज्ञानका कारणले ब्र्बसार्िा 
ठूलो क्षमत पमन पगु्न सक्दछ।तसथय भ्रष्टािार सम्बचन्द्ध र्वषर् हेनयको लामग अचख्तर्ारको 
ब्र्बस्था भए जस्तै एक द्धार प्रणालीबाट उद्योग ब्र्बसार्को अनगुिन मनररक्षणको लामग 
साधन स्रोत र अमधकार सम्पन्न संरिना आजको आवश्र्कता हो।  

ठ) अनगुिनिा सरलता :- मनर्मित अनगुिन न ै सही र र्थाथय अनगुिनको पररिर् हो।िन 
लागेको बेलािा वा कसैसंग ररस उठ्यो भनेर मनर्तबश गररने अनगुिनलाई सही अथयिा 
अनगुिन भन्न सर्काँ दैन।अनगुिनको अथय कावायहीको लामग गररने प्रर्क्रर्ा होइन।कानून संगत 
ढंगबाट ब्र्बसार् सञ् िालन होस र सिाजलाई असर नपगुोस भनेर हनु सक्ने प्रार्वमधक र 
िानर्वर् िटुीका हनु नपाओस भनेर सच्िीन, सच्र्ाउन गररने सहर्ोगात्िक काि हो।तर 
अनगुिनलाई कावायहीको प्रकृर्ाको रुपिा बझु्ने र बझु्न बाध्र् पाने कार्यशैलीका कारण 
अनगुिन आफैँ िा किजोर र गलत बझुाइको चशकार हनु पगेुकोछ।हररर्ो काडय :मनर्मित 
अनगुिन गने, ब्र्बसार्ीको दार्र्त्व सम्बन्द्धिा जानकारी गराउने, राम्रो गनयको लामग प्रोत्सार्हत 
गने,राम्रो गनेलाई परुस्कृत गने।पहेलो काडय :र्वमभन्न खाले िटुीका कारण कमिकिजोरी 
देचखएिा सच्िीन र सच्र्ाउनको लामग प्रोत्सार्हत गने, सिर् प्रदान गने ।रातो काडय: पर्हलो 
र दोस्रो पटकको अनगुिनबाट पमन सच्िीन निाहन,े उही किजोरी, उस्तै प्रवचृत्त देचखएको भने्न 
लागेिा शरुु कावायहीको प्रकृर्ा बढाउने।तसथय हालसम्ि भएका अनगुिनका सोिाइिाय पूणयत 
पररवतयन नगरेसम्ि अनगुिन भने्न शब्दको नै गलत बझुाईले काि गरररहनेछ।  

ब्र्बसार् दतायको सिर्िा नै भएका कानूनी ब्र्बस्था र सिाचजक उत्तरदार्र्त्व सम्बन्द्धिा 
जानकारी गराउने वा ब्र्बसार् दताय गरेको मनचश्चत सिर् मभि र्स्ता कक्षा मलन ुपने ब्र्बस्था 
गने हो भने अनजानबश हनुे िटुीलाई धेरै हदसम्ि कि गनय सर्कन्द्छ।ब्र्बसार्ीिा सम्पूणय 
कानूनी ज्ञान हनु्द्छ वा सो सम्बन्द्धिा आफैँ ले बझु्न ुपछय भन्ने िान्द्र्ता नै गलत छ।साना मतना 
ब्र्बसार्ले कानूनी परािशयदाता राख्न े कुरा पमन सम्भब हनुे र्वषर् होइन।तसथय आजको 
अवस्थािा अनगुिन प्रकृर्ालाई सरल र ब्र्बसार् िैिी बनाउने र ब्र्बसार्ीले नै अनगुिनको 
लामग अनरुोध गने ब्र्बस्था नै अनगुिनबाट खोचजने िलु उदे्दश्र् प्राप्ती हो भने्न कुरा मनमत 
मनिायताले बझु्न ुपने र्वषर् भएकोछ। ब्र्बसार्ीले नै अनगुिनको लामग िाग गने ब्र्बस्थाको 
शरुुवात जबसम्ि गनय सर्काँ दैन अनगुिन भनेको सच्िीने र सच्र्ाउने, बझु्ने र बझुाउने प्रकृर्ा 
हो भने्न कुरा स्थार्पत गनय सर्काँ दैन।तसथय कानूनिा नै अनगुिनको उदे्दश्र् र प्रकृर्ाका 
सम्बन्द्धिा सरल र स्पष्ट ब्र्बस्था हनु ुजरुरी छ।  
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ड) नदीको अमधकार सम्पन्न संरिना :- नददको बहउुपर्ोग र पर्यटकीर् गमतर्वधी सञ् िालनलाई 
िध्र्नजर गरी देशिा रहेका ठूला नदीको प्रर्ोग, उपर्ोग र संरक्षणको लामग नदीको 
अमधकार सम्पन्न र छुटै्ट संरिनाको आवश्र्कता रहेको तफय  ध्र्ान जान 
सर्करहेकोछैन।कमतपर् स्थानिा नदीको प्राकृमतक स्वरुप नै र्वगाने गरी भएको दोहन र 
कमतपर् स्थानिा नदी मनर्न्द्िणका लामग गनुय पने काििा ध्र्ान जान नसकेका कारण 
जनचजवन कष्टकर सिेत बन्न पगेुकोछ।नदी आफैँ िा प्रकृमतको अनपुि उपहार हो।नदीको 
संरक्षण तथाब्र्बचस्थत र र्ोजनाबद्ध ढंगबाट बहउुपर्ोगिा ध्र्ान परु् र्ाउन सक्ने हो भने हाम्रो 
जस्तो देशको सिरृ्द्धको लामग प्रकृमतको बरदानको रुपिा नदीलाई उपर्ोगिा लेराउन 
सर्कन्द्छ।  

ढ) हररर्ाली सडक मनिायण र पर्यटकको लामग सवारी र्ािा :- नेपालिा रहेका डााँडाहरुिा 
हररर्ाली सडक मनिायण र पर्यटकको लामग िाि सवारी र्ािाको ब्र्बस्था गनय सक्ने हो भन े
डााँडािा रिाउन िाहने र्वश्वका धेरै िलुकुका पर्यटकको गन्द्तब्र् नेपाल हनु सक्ने तफय  ध्र्ान 
जान ु जरुरी देचखएकोछ ।र्वशेष गरी गिी ठाऊाँ  र िरुभमुिको आसपास बशोबास गने 
पर्यटकलाई र्स्ता गन्द्तब्र्हरुले आकषयण पैदा गनय सक्दछ।  

ण) पर्यटन िैिी कानून मनिायण :- हरेक खाले ब्र्बसार्को लामग वातावरण पर्हलो र अमनवार्य 
शतय हो।वातावरण मनिायणको लामग आवश्र्क कानून पर्हलो शतय हो।त्र्सैले भन्न सर्कन्द्छ 
वातावरण मनिायणको लामग कानून नै पर्हलो शतय हो।हाल सम्ि भएका सबै कानूनहरु पर्यटन 
ब्र्बसार् िैिी देचख देचखाँदैनन।्सो सम्बन्द्धिा पर्यटन ब्र्बसार्ीहरुले बेला बेलािा गनुासो र 
आवश्र्क कानून मनिायणको लामग सझुाव सिेत पेश गदै आएकाछन।् 

मनष्कषय :- सिग्र पर्यटनको र्वकासको लामग कस्तो सरकारी संर्न्द्ि आवश्र्क पछय भने्न कुरािा 
पमन गहन ढंगले छलफल हनु सर्करहेको छैन।पर्यटन क्षेिको र्वकासको लामग संघीर् सरकारिा 
रहेको िन्द्िालर् सिेत आवश्र्क नरहेको र हाल संघीर् सरकारबाट भैरहेका काि गने 
चजम्िेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीर् तहलाई ददन ुपने आवाज सिेत उठेको छ।तर जनु रुपिा 
बहस र छलफल हनु ु पने हो सो रुपिा छलफल हनु सर्करहेको छैन।तसथय पर्यटन क्षेिको 
र्वकासको लामग सम्पूणय पक्षिा रार्ष्ट्रर् बहस िलाउन ुअमत आवश्र्क भै सकेको देचखन्द्छ।मनिोड 
सर्हतको रार्ष्ट्रर् बहस र मनस्कने मनष्कषयलाई इिान्द्दारी पूवयक कार्ायन्द्वर्न गने नेततृ्व आजको 
आवश्र्कता हो ।  
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अनसुिुी २ 

 
 
 
 
 
 
 

उद्योग,पर्यटन तथा वातावरण समिमतबाट मसन्द्धपुाल्िोक चजल्लािा 
बाढी,पर्हरोबाट क्षमतग्रस्त स्थलहरुिा गररएको स्थलगत अनगुिनको 

प्रमतवेदन 
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रदेश सभा 
उद्योग,पर्यटन तथा वातावरण समिमत बागिती प्रदेश, हेटौँडा 
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मिमत: २०७७ आचश्वन १७ र १८  

कार्यक्रिको पररिर्ीः 
प्रदेश सरकार वागिती प्रदेश उधोग,पर्यटन, वन तथा वाताबरण िन्द्िालर्को सिन्द्वर् र 
सहकार्यिा उधोग पर्यटन तथा वाताबरण समिमतले २०७७/०६/१७र १८ गते िाननीर् रिा 
आलेिगरको सभापमतत्विा मसन्द्धपुाल्िोक चजल्लािा बाढी पर्हरोबाट क्षमतग्रस्त स्थानको स्थलगत 
अनगुिन गरेको छ। 

अध्र्र्न र्वमधीः 
• स्थलगत 

• र्पमडत तथा र्वस्थार्पतहरु संग अन्द्तरकृर्ा र छलफल 

• चजल्लाको मसमडर्ो तथा जनप्रमतमनमधहरु संग छलफल 

 

कार्यक्रिको उद्दशे्र्ीः 
मसन्द्धपुाल्िोक चजल्लािा र्वमभन्न सिर्िा गएको बाढी पर्हरो लगार्त प्राकृमतक र्वपमतबाटभएको 
क्षमतको सम्बन्द्धिा स्थलगत अध्र्र्न गनय उद्योग, पर्यटन तथा वाताबरण समिमतका िाननीर् 
सभापमत रिा आलेिगर सर्हतको टोली मसन्द्धपुाल्िोक पमुग त्र्ाँहाको वस्त ु चस्थमत बझुी र्पमडत 
पररवारको बसोबास लगार्त अन्द्र् व्र्वस्थापर्कर् कार्य गनय।सम्बचन्द्धत मनकार्लाइ आवश्र्क 
मनदेशन ददने स्थलगत अनगुिनको उद्धेश्र् अझै बदु्धागत रुपिा मनम्न रहेको छ। 

• पर्हरोबाट भएको क्षतीको एर्कन त्र्ाङ मलन 

• पर्हरो तथा भकु्षर्को अबस्था बारे जानकारी मलन  

• र्पमडत पररवारको र र्वस्थार्पतहरुको अबस्था बझु्न र त्र्ाङ संकलन गनय  

• सम्भाव्र् संक्षणको उपार्हरु खोज्न ु

• सािाचजक अबस्था जलिक्र वनस्पमत र भौगमभयक अबस्थाको बारेिा सरसती जानकारी 
मलन 

• सम्बचन्द्धत िन्द्िालर्लाई आवश्र्क सझुाव तथा मनदेसन ददन 

• र्पमडतहरु कसरी बमसरहेका छन त्र्सको प्रत्र्क्ष अवलोकन गनय 
 

कार्यक्रिका सहभामगीः 
र्स कार्यक्रििा देहार्का िाननीर् सदस्र्हरुको सहभामगता रहेको मथर्ो। 

उधोग, पर्यटन तथा वाताबरण समिमत 
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सभापमत िा. रिा आलेिगर 

िा.मनिा लािा 
िा.बरी िैनाली 
िा.राजेन्द्र गरुुङ 

िा.र्वराज भक्त शे्रष्ठ 

सचिवालर्को तफय बाट  

प्रमतिा सापकोटा समिमत सचिव 

िाईक अपरेटर मधरज ढकाल 
िन्द्िालर्को तफय बाट 

हेि पाठक  अमधकृत छैटौ 
र्वनर् मिश्र  रेन्द्जर 

कृष्ण राइ ह.स.िा 
रिेश रुम्वा ह.स.िा 
स्थलगत अध्र्र्निा सहभागी स्थामनर्हरुको ब्र्क्त र्विार तथा सझुावीः 
१.२०७७/०३/२४ गते मसन्द्धपुाल्िोक चजल्लाको बाह्र मबसे नगरपामलका वडा न.३ िा रामत 

गएको पर्हरोिा २६घर र्वस्थार्पत भएको र ६ घर पणुय क्षमत भएको छ। 

२.तत्कामलन अबस्थािा बाटोको साहै्र सिस्र्ा रहेको छ। बाढीले बाटो बगाएकोले र िेन पलु न ै
बगाएकोले आउ जाउिा धेरै सिस्र्ा रहेको छ। 

३. बाह्र मबसे नगरपामलका वडा न.िा १७ जना वेपता २० घर बगाएको २ जनाको शव 
भेटीएको  

४. ५ नं. वडाका सबै बस्ती अमत जोचखििा रहेको ।तत्काल बस्ती स्थानान्द्तरण गनुय पने 
स्थामनर्हरुको िाग रहेको छ। 

५. बाह्र मबसे नगरपामलका वडा न.५ कै जम्ब ुभमनने स्थानिा १४०० जनसङख्र्ा र ७०० घर 
धरुी रहेकोिा सबै बस्ती अमत जोचखििा रहेकोले बस्ती तत्काल अन्द्र्ि ब्र्बस्थापन गन्य 
पने। 

६.जम्बिैु ७०घर  बाढीले मबस्थार्पत भएको छ। 

७.मसङगो गााँउलाईलै सानो ठााँउिा राचखएको छ।तर व्र्बस्थापन केही छैन। 
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८.टेन्द्ट ददईएको छ तर टेन्द्टबाट पानी िरु्हन्द्छ । अस्थार्ी बसोवास गरेको ठााँउिा र्वषाल ु
सपयको पमन उमतकै डर छ ।िासैं िास छ । र्स्तो ठााँउिा पर्हरो र्पमडतहरु कसरी सरुचक्षत 
हनु सक्छन स्थामनर्को प्रश्न प्रदेश सरकारलाई छ। 

९.पााँि घरको लागी एउटै सौिालर् छ त्र्ो पमन व्र्वचस्थत छैन । सौिालर् जादा पमन असचुक्षत 
िहससु गनुय पने अवस्था छ। 

१०.सरकारले अमभभावकको भमुिका मनवायह गरोस भने्न स्थामनर्को िाहानाछ । 

११.पर्हरो प्रभार्वतलाई सहर्ोग गनय बार्हर बाट धेरै आउछन सबैजना खाधन्न िाि बोकेर 
आउछन ।अरु सिस्र्ाबारे कसैले पमन खासै ध्र्ान नददएको मलदीका बाढी पर्हरो र्पमडतको 
गनुासो रहेको छ।  

१२.भदौ ३० गतेको पर्हरोिा मलदीिा िािै ३७ जनाले ज्र्ान गिुाएका मथए । 

१३.पर्हरोका कारण र्वपद संकट ग्रस्त क्षेि घोषणा मसन्द्धपुाल्िोकिा ४ िर्हनाको अबमधिा ७७ 
जनाले ज्र्ान गिुाएका छन भने ३८ जना वेपता छन । 

१४.पर्हरोका कारण १३१ घर पणुय क्षती भएको छ भने तीनहजार २९० घर धरुीलाई 
स्थानान्द्तरण गनुय पने चजल्लाले तर्ार पारेको त्र्ाङ्किा उल्लेख भएको भ-ुतथा जलाधार 
व्र्बस्थापन कार्ायलर् िौताराका प्रिखु ददवाकर िास्केले जानकारी ददन ुभर्ो । 

१५. जम्ब ुक्षेिलाई प्रार्वमधक टोमलले अनगुिन गररसकेको छ र बस्न नहनु ेअमत जोचखि र्कु्त 
ठाउ भमनएको जानकारी बाह्र मबसे नगरपामलकको उपिेर्र शमुसला पाचिनले जानकारी ददन ु
भर्ो। 

१६. र्पमडतहरुको एउटै िाग छ सरकारले प्रार्वमधक खटाएर र्ो ठाउ बस्न सरुचक्षत छ र्क छैन 
एर्कन गददयए ढुक्क हनुे मथर्ो । 

१७. ददघयकामलन बास बस्न मिल्ने ठााँउ भै ददए हनु ेमथर्ो । 

१८. बाह्र मबसे नगरपामलका वडा न.७ िा १७ घर बगाएको ३१  जना िामनस बगाएकोिा 
१६ जनाको शब भेर्टएको १५ जना बेपत्ता रहेको । 

१९. ८४ घरधरुी मबस्थार्पत भएकोिा ८४ घर धरुीलाई खाली ठााँउिा अस्थाइ पाल राखेर 
तत्काल बस्ने ब्र्बस्था गररएको जानकारी वडाध्र्क्ष मिन बहादरु शे्रष्ठले ददन ुभर्ो । 

२०. अको प्रिखु सिस्र्ािा हाईड्रो पावरले ब्लास्ट गने गरेकोले वरपरको सबै थर्कय एर जमिन 
खकुुलो भएर पर्हरो गएको भने्न छ स्थामनर्को गनुासो। 

२१. पर्हरो जानकुो िखु्र् कारण अव्र्वचस्थत र्वकास रहेको स्थानीरं्हरुको भनाई छ। 

२२. जथाभावी डोजर र्वकास। 
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२३. पटकपटक पर्हरो गएको ठााँउिा पनुयमनिायण गनय नहनुे स्थामनर्को जन गनुासो रहेको छ। 

२४. जनप्रमतमनमध,प्रिखु चजल्ला अमधकारी,मसन्द्धपुाल्िोक प्रहरीको भमुिका सहायमनर् भएको। 

 

 

मनष्कषय: 
२०५२ सालिा वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ आउन ुपवुय नै सम्िामनत सवोच्ि अदालतले सूर्य 
ढुङ्गेल र्वरूद्ध गोदावरी िाबयलको िदु्धािा स्वच्छ स्वस्थ वातावरण जीवनको सिग्रताको अंग 
भएकोले चजउने अमधकार मभि स्वच्छ स्वस्थ वातावरणको हक पमन अन्द्तरभतु हनुे भनी 
प्रभावकारी ढंगबाट वातावरण संरक्षण गनय एक र्वशषे कानून बनाउन ुर प्रभावकारी ढंगबाट लाग ु
गनुय मनतान्द्त जरूरी देचखन्द्छ भमन कानून नै बनाउन अदालतले मनदेशन ददएको मथर्ो भने 
“नेपालको संर्वधानको धारा ३० को व्र्वस्थाहरू िध्रे् उपधारा (१) ले प्रत्रे्क नागररकलाई 
स्वच्छ र स्वस््र् वातावरणिा बााँच्न पाउने हक हनुेछ। उपधारा (३) प्रस्ततु र्ववादको सन्द्दभयिा 
र्ो व्र्वस्थालाई र्वशेषरूपले हेनय र “र्वकास”भन्द् ने शब्दले भौँमतक संरिनाहरूको र्वकासिाि 
नभई र्वकासको व्र्ापक दार्रा अथायत“्पर्ायवरणीर् ददगो र्वकास”को अवधारणालाई सिेत 
सिेट्छ। र्समभि र्वकास र वातावरणबीिको सन्द्तलुन कार्ि गने सन्द्दभयिा संर्वधानको धारा 
५१ को देहार् खण्ड िा प्रर्कु्त अन्द्तरपसु्ता सिन्द्र्ार्को िान्द्र्ता (छ), प्राकृमतक स्रोत साधनको 
संरक्षण, संवद्धयन र वातावरण अनकूुल ददगो रूपिा उपर्ोग, त्र्सैगरी औद्योमगक एवि ्भौमतक 
र्वकासबाट वातावरणिा पनयसक्ने जोचखिलाई न्द्रू्नीकरण गदै वन, वन्द्र्जन्द्त,ु पंक्षी, वनस्पमत तथा 
जैर्वक र्वर्वधताको संरक्षण, संवद्धयन र ददगो उपर्ोग, वातावरण संरक्षणिा पूवयसावधानी र 
पूवयसूचित सहिमत जस्ता पर्ायवरणीर् ददगो र्वकासका मसद्धान्द्तहरूको अवलम्बन आदद कुराहरू 
पमन पदयछन ्। धारा ३० को उपधारा पनी एकैसाथ हेररन ुवा त्र्सको व्र्ाख्र्ा गदाय र्र् कुराहरु 
वान्द्छनीर् देचखन्द्छ भमन सम्िामनत सवोच्ि अदालतले राििन्द्र मसिखडा र्वरूद्ध नेपाल सरकारको 
िदु्दािा प्रमतपाददत कानूनी मसद्धान्द्त प्रमतपादन गरेको देचखन्द्छ । नेपालको संर्वधानको धारा ३० 
र ५१(६) को सन्द्दभयिा व्र्ख्र्ा गदै  सम्िामनत सवोच्ि अदातले पर्ायवरणीर् ददगो र्वकासको 
अवधारणा ल्र्ाएको छ तथार्प हािी आज सिेत र्वकास र प्रर्ावरण एक अकायको पररपरुक हो 
भमन बजु्न सकेको छैनौ र प्रकृमतक श्रोतको ददगो उपर्ोग, वातावरण संरक्षणिा पूवयसावधानी र 
पूवयसूचित सहिमत जस्ता पर्ायवरणीर् ददगो र्वकासका मसद्धान्द्तहरूको अवलम्बन गनय हािी 
िकेुकाछौं फलस्वरूप ग्रामिण सिदुार्ले सरकारको राज्र्को खराब  Socio–Economic 

Policy  को कारण क्षमत व्र्होरी राख्न ुपरेको छ ।मसन्द्धपुाल्िोक केवल र्सको उदाहरण िाि 
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हो ।मसन्द्धपुाल्िोक लगार्त देशका अन्द्र् पहाडी चजल्लािा भधूरातलको चस्थमतले गदाय तथा -
त्र्स्ता स्थानिा िानव दोहनका कारण तथा पर्ायवरणलाई िध्र्नजर नराखीकन गररएको 
कार्यहरुले गदाय पमन सिर्सिर्िा र्वपचत्त आईपने गरेको पाईर्ो।-पर्हरो प्रभार्वतले आफन्द्त सङ्ग ै
भौमतक संरिना सिेत गिुाएका छन । सरकारले जाडो िौसि सरुु हनु ु अगाबै घर मनिायण 
गररददए सहज हनुे आशािा उमनहरु बसेका छन । अस्थार्ी आवासिा वदृ्धवदृ्धा देखी ससाना 
बालबामलका देखी सतु्केरीहरु पमन छन।्चिसो अगाबै आवासको उचित ब्र्वस्थापन हनु नसके 
थप सिस्र्ा झेल्नपुने र्पडा बोकेर उनीहरु बमसरहेका छन।्सरकारले देशभरिा पर्हिान गरेको 
भकुम्प बाढी पर्हरो आदीका कारण जोचखिर्कु्त बस्तीलाई स्थान्द्तरण गनुय नै आजको िखु्र् 
िनुौती हो।सिर्िा नै त्र्स्ता जोचखिर्कु्त स्थानका बचस्त स्थानान्द्तरण गनय सकेको भए आज 
मसन्द्धपुाल्िोकले त्र्स्तो क्षमत ब्र्होनुय पने मथएन।तसथय केन्द्र प्रदेश र स्थानीर् तहले सिर् 
सिर्िा हनुे दैवी तथा प्राकृमतक प्रकोपिा तत्काल गनुयपने उद्दार र ब्र्वस्थापन तफय  शसक्त 
रुपिा लामग पनुय पछय। र्स स्थानका जनता सो प्रकृमतक र्वपत पश्चात  भोक, रोग, अचशक्षा, गररबी 
र उचित बासस्थानको सरु्वधाबाट वचञ्चत भई रहेकोले सो कुरािा राज्र्का चजम्िेवार मनकार् 
बेसरोकार रहने कार्य न्द्र्ार्पूणय हनु सक्दैन । त्र्स्ता प्रभार्वत इलाकाका व्र्चक्तहरूको चशक्षा, 
खाद्यान्न र उचित बासस्थानलाई र्थासिर्िा व्र्वस्थापन गरी िानवोचित जीवन चजउन पाउन े
कुराको प्रत्र्ाभ्ुमत गररन ु पने देचखन्द्छ। र्स्तो संकटग्रस्त संवेदनचशल क्षेिहरुिा अब 
कार्यक्रिहरु लैजादा खेरी ददगो तररकाले पर्ायवरण र वातावरणलाई ध्र्ानिा राखेर लान सक्न ु
पछय। 
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बाह्रमबसेको पर्हरो 

जम्बकुो पर्हरो 
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जरेुको पर्हरो 
 

  

जम्बकुो पर्हरोको जानकारी गराउन ुहदैु बाह्रमबसेका उपिेर्र समुसला तािाङ्ग 
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मलददको बाढी र्पमडत साँग अन्द्तर्क्रर्ा गदै 

 

 

 

 

  

बार्ढ पर्हरो र्पमडतहंरु अस्थाइ टेन्द्टिा बसोबास गदै 

 

मलददको बाढी र्पमडत साँग अन्द्तर्क्रर्ा गदै 
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अनसुिुी ३ 

प्रदेश सभा 

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिमत 

वातावरण संरक्षण सम्बन्द्धिा व्र्वस्था गनय बनेको र्वधेर्क सम्बन्द्धी प्रमतवेदन,२०७७ 

प्रदेश मभि वातावरण संरक्षणको सम्बन्द्धिा व्र्वस्था गनय बनेको र्वधेर्क, र्सपमछ 
र्वधेर्क भमनएको, 

१_प्रस्तावनािा... वातावरण र र्वकास वीि सिचुित सन्द्तलुन कार्ि पमछ “गरी दीगो र्वकास”.. 
थप गने। 

२) र्वधेर्कको दफा २ को खण्ड (ट) पमछ देहाएको खण्ड (ठ) थप गरी खण्डक्रि 
मिलाउने,– 
“(ठ)”“प्रदषुण न्द्रू्मनकरण”भन्नाले िानवीर् र्क्रर्ाकलापको कारणबाट हनु े धलुो, धवुा, 
हररतगहृग्र्ास, ध्वनी प्रदूषण वा अन्द्र् र्कमसिको प्रदूषण घटाउने वा रोक्ने भने्न 
जनाउछ।” 

३) र्वधेर्कको दफा ४ को उपदफा (४) िा रहेको “आवश्र्कता अनसुार”भन्ने शव्दावली 
हटाई सोको सट्टा “रोष्टरिा सूचिकृत”भने्न शव्दावली थप्ने। 

४) र्वधेर्कको दफा १२ िा देहार् अनसुार संशोधन गने,– 

(१)  उपदफा (१)  िा रहेको “औद्योमगक प्रमतष्ठान,”भन्ने शव्दावली पमछ “वधशाला, र्वद्यतुीर् 
र्ाचन्द्िक साधन,अस्पताल, औषधी एवं खोप उत्पादन गने उद्योग”भने्न शव्दावली थप्ने। 

(२) उपदफा (२) िा रहेको “र्ाचन्द्िक साधन”भन्ने शव्दावली पमछ“र्वद्यतुीर् र्ाचन्द्िक 
साधन”भने्न शव्दावली थप्ने। 

(३) उपदफा (३) िा रहेको “औद्योमगक प्रमतष्ठान”भन्ने शव्दावली पमछ “वधशाला, र्वद्यतुीर् 
र्ाचन्द्िक साधन, अस्पताल, औषधी एवं खोप उत्पादन गने उद्योग”भने्न शव्दावली थप्ने। 

५) र्वधेर्कको दफा १४ को उपदफा (५) िा कसैले पमन प्रर्ोगिा आइसकेपमछको 
पलार्ष्टक वा पलार्ष्टकजन्द्र् वस्त ु जथाभावी फाल्न ु हदैुन भने्न पमछ देहार्को र्ववरणको 
उपदफा मिलाउने। 

“उत्पादक, संकलक, र्वतरक र अचन्द्ति उपभोक्तालाई वा अन्द्र्कसैले जथाभावी फालेिा 
स्थानीर् कानूनिा उल्लेख भए बिोचजि जररबाना हनुेछ।  

६) र्वधेर्कको दफा १८ को दफाको चशषयक देहार् अनसुार सिार्ोजन गने।  
“जोचखि न्द्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन”।  
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७) र्वधेर्कको दफा १८ को उपदफा (१),िा जलवारू् पररवतयनबाट हनु सक्ने पमछ 
“सञ् िालन”, शब्द हटाउने। ... असर तथा जोचखिको व्र्वस्थापन गने पमछ “प्राकृमतक 
प्रकोपव्र्वस्थापन, उत्थानचशल वरृ्द्ध गने”.. थप गने  

र्वधेर्कको दफा १८ को उपदफा (३)र -४_,िा सञ् िालन शब्द हटाउने 
र्वधेर्कको दफा १८ को उपदफा (६),िा... असरबाट वर्ढ जोचखििा पने ...“आदीवासी 
जनजामत”.. थप गने 

८) र्वधेर्कको दफा २२ को उपदफा (४) पमछ देहार्को उपदफा (५) थप गरी 
उपदफाक्रि मिलाउने,– 

“(५)  उपदफा (४) बिोचजि उल्लेचखत कसूर पटके रुपिा गरेको पाइएिा जररवानाको रकि 
हरेक पमछल्लो पटक दोव्वर हनुेछ।” 

९)  दफा २४ िा …..अमत िहत्वपणुय िामनने प्राकृमतक सम्पदा पमछ “कुनै वा र्वशेष िहत्वको 
नदी”...थप्ने।   

१०) दफा २५ िा देहार्को उपदफा(४) िा थप गने। 

“प्रदेश सरकारले कुनै नदीलाई प्रदेश राजपििा सिुना प्रकाशन गरी र्वना अवरोध 
स्वतन्द्िरुपले वहन गनय ददने व्र्वस्था मिलाउन आदेश जारी गनय सक्नेछ।“ 

११) र्वधेर्कको दफा ३० पमछ देहार्को दफा ३१ थप गरी दफाक्रि मिलाउने, 
३१. पानीको िहुान वा श्रोत संरक्षणीः–पानीको िहुान वा श्रोत नामसने वा िामसने वा प्रदरु्षत गने 

गरी भौमतक मनिायण वा अन्द्र् गमतर्वमध गनय पाइने छैन।” 

१२) र्वधेर्कको अनसूुचि – १ को सट्टा देहार् बिोचजि राख्न,े– 

“(१) स्वास््र्,कृर्ष, चशक्षा लगार्त क्षेिसंग सम्बचन्द्धत चस्थर पुाँजी बाहेक १ करोड भन्द्दा बढी 
लगानी हनुे प्रर्ोगशाला, 

(२)  ५० शैर्ासम्िका चशक्षण अस्पताल संिालन गने। 

१३) मबधेर्कको दफा ८ िा प्रस्ताबकले भने्न शब्द पमछ“तोर्कएको सिर्ाबमध मभिæ थप गने। 

१४_  अनसुिुी २को ख को १४ िा दैमनक १००० को सट्टा “दैमनक २५ िेर्ट्रक टन भन्न े
व्र्वस्था राख्न।े  

१५_  अनसुिुी ३को ख को २७ िा दैमनक १००० िेर्ट्रक टन भन्द्दा वर्ढ को सट्टा “दैमनक 
२५ िेर्ट्रक टन भन्द्दा वर्ढ संसोधन गने।  

१६) अनसुिुी ५ को (झ) िा रस्टव्र् थप गने  
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रस्टव्र् : जलर्वद्यतु उत्पादन आर्ोजनाको प्रभार्वत क्षेि एर्कन गदाय िखु्र् संरिना क्षेि 
पहिु सडक र रार्ष्ट्रर् प्रशारण लाइनिा जोड्दासम्िको सम्िको प्रसारण लाईनले प्रभाव 
पाने क्षेिलाई सिग्र प्रभार्वत क्षेि िानी प्रभार्वत क्षेि एर्कन गनुयपने छ। 

१३)  अनसुिुी ६ को  ५ को र्वद्यिान वातावरणीर् अवस्था चशषयकको ५.१ िा  रस्टव्र् थप 
गने  

रस्टव्र् : जलर्वद्यतु उत्पादन आर्ोजनाको प्रभार्वत क्षेि एर्कन गदाय िखु्र् संरिना क्षेि 
पहिु सडक र रार्ष्ट्रर् प्रशारण लाइनिा जोड्दासम्िको प्रसारण लाईनले प्रभाव पाने 
क्षेिलाई सिग्र प्रभार्वत क्षिे िानी प्रभार्वत क्षेि एर्कन गनुयपने छ। 
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अनसुिुी ४ 

 

उद्योग,पर्यटन तथा वाताबरण समिमतबाट रुर्व भ्र्ाली गााँउपामलकाको स्थलगत 
अध्र्र्न भ्रिण २०७७/०८/१४देखी १९ सम्ि 

कार्यक्रि तामलका 
l;=g+ ldlt :yfg b]vL :yfg s}lkmot 

! )&&÷)*÷!$ sf7df08f}  g'jfsf]6, ;f]dbfª  

@ )&&÷)*÷!% ;f]dbfª  Rffln;  

# )&&÷)*÷!^ rfln;  Tfftf]kfgL  

$ )&&÷)*÷!& Rffln;  emfnf{ª  

% )&&÷)*÷!* Efmfnf{ª  lqk'/f;'Gb/L uf=kf=  

^ )&&÷)*÷!( lqk'/f;'Gb/L uf=kf=  sf7df08f}  

 

कार्यक्रिको पररिर्ीः 
प्रदेश सरकार बागिती प्रदेश अन्द्तगयत उद्योग,पर्यटन तथा वाताबरण समिमतले २०७७/०८/१४ 
देखी १९ गते सम्ि समिमतका सभापमत िा.रिा अलेिगरको नेततृ्विा धाददङ चजल्लािा रहेको 
रुर्व भ्र्ाली गााँउपामलकाको स्थलगत अनगुिन गरेको छ । 

अध्र्र्न र्वमधीः 
*स्थलगत अनगुिन 

*सम्बचन्द्धत क्षेिका जनप्रमतमनमध र स्थामनर् सरोकारवाला सगं रुर्व भ्र्ामलको पर्यटन प्रवद्धयन 
सम्बन्द्धिा अन्द्तकृय र्ा 
लक्ष्र्ीः  

रुर्व भ्र्ामल गााँउपामलकाको भ्रिण पश्चात त्र्हााँको पर्यटन प्रवद्धयन र एर्ककृत र्वकासिा टेवा 
परु्ायउन सर्कने छ । 

उद्धेश्र्ीः 
धाददङ चजल्लािा रहेको रुर्व भ्र्ामल गााँउपामलका पर्यटकीर् दृश्टीले आकषयणको केन्द्र मबन्द्द ुहो 
तर भौगोमलक मबकटता र दरुीको र्हसावले टाढा रहेकाले कमतपर् आि िामनसहरुले रुर्व भ्र्ामल 
को नाि सम्ि पमन सनुेका छैनन ।भौगोमलक र प्राकृमतक रुपबाट नै र्पछमडएको त्र्स 
स्थानसम्ि पगु्नको लागी िोटर बाटोको समुबधा पमुगसकेको छैन भौमतक पवुायधारहरुको र्वकास 
नभैसकेको कारण आि िामनसहरु रुर्व भ्र्ामलको बारेिा अनर्वज्ञ नै रहेका छन ।रुर्व भ्र्ामलको 
अध्र्र्न गनय उद्योग,पर्यटन तथा वाताबरण समिमतका सभापमत िाननीर् रिा आलेिगर सर्हतको 
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टोली रुर्व भ्र्ाली पगुी त्र्ााँहाको बस्त ु चस्थमत भौगोमलकता स्थामनर्हरुको बसोबासको चस्थमत 
चशक्षा, स्वास््र्, खानेपाली लगार्त अन्द्र् ब्र्बस्थापर्कर् कार्य गरी कसरी पर्यटनको आकषयणको 
स्थल बनाउन सर्कन्द्छ भनी सम्बचन्द्धत मनकार्लाई आवश्र्क मनदेशन र ध्र्ानाकषयण गराउन ुनै 
स्थलगत अध्र्र्न को उद्धेश्र् रहेको छ ।उद्धेश्र् बदु्धागत रुपिा मनम्न छन : 

• रुर्व भ्र्ामलको स्थलगत अध्र्र्न  

• रुर्व भ्र्ामल संग सम्बचन्द्धत स्थामनर् सरोकारवालाहरुको सिस्र्ा मनर्ाल्न े

• जनप्रमतमनमधहरुसंग रुर्व भ्र्ामलको र्वकासको लागी छलफल गने  

कार्यक्रििा सहभागीहरुीः 
सािाचजक मबकास िन्द्िालर्को तफय बाट  

िाननीर् िन्द्िी र्बुराज दलुाल 

समिमतको तफय बाट 

सभापमत िा.रिा आलेिगर 

िा.कुसिु कुिार काकी 
िा.प्रमतिा शे्रष्ठ 

िा.जगत बहादरु चशम्खडा 
िा. राजेश शाक्र् 

िा.राजेन्द्र गरुुङ 

िा. रािलाल िहतो 
िा. मिना ज्ञवाली सदस्र् अथय तथा र्वकास समिमत 
बागिती प्रदेशको सािाचजक मबकास िचन्द्ि र्वुराज दलुाल उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण 
समिमतका सभापमत रिा आले िगर सर्हत ९ जना प्रदेश सांसदको टोलीले बागिमत प्रदेशको सबै 
भन्द्दा मबकट रहेको धाददङ चजल्लाको रुबी भ्र्ाली गाउाँ पामलका एर्ककृत मबकासको लामग 
अध्र्र्न भ्रिण गरेको छ। 

 हािी धेरै ठाउाँिा पैदल र्हडेरै पगु्र्ौ  स्थामनर्हरुसंग भलाकुसारी गर्ौ। स्थामनर् जनप्रमतमनमधहरु 
संग छलफल गरेर्ौ । संचघर् राजधामनसंग जोमडएको चजल्ला र अन्द्त्र्तै संभावना भएपमन पछामड 
पनुयको पर्हिान भएको र आगामि ददनिा प्रदेश सरकारको र्ोजना बद्ध तररकाले रुबी भ्र्ालीको 
मबकास गने सािाचजक मबकास िचन्द्ि र्वुराज दलुालले बताउन ु भर्ो। िानव सिुाङकिा सबै 
भन्द्दा पछाडी रहेको रुवी भ्र्ाली गाउाँपामलका पर्यटन, सडक, चशक्षा , स्वास्थ लगाएत मबकासको 
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लामग टोलीले स्थलगत रुपिा अध्र्र्न गरेको हो। आफ्नै खियिा अध्र्र्न भ्रिण गरेको टोलीले 
र्ो अध्र्र्न भ्रिण उपलब्धी िूलक रहेका, नचजक बाट स्थामनर्को सिस्र्ाहरुलाई मनर्ाल्न े
अबसर मिलेको ,रुमब भ्र्ाली गाउाँ पामलकाको सिग्र मबकासका संभावना िनुौमत र अवसरहरुको 
पर्हिान भएको उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिमतका सभापमत रिा आले िगरले जानकारी 
ददन ुभर्ो। 

आफुले पटक पटक रुबी भ्र्ाली मबकासको लामग सदनिा अवाज उठाए पमन प्रदेश सरकारले 
ध्र्ान परुर्ाउन नसर्करहेको अवस्थािा रुबी भ्र्ालीको सिग्र मबकासको लामग र्ो अध्र्र्न भ्रिण 
िहत्व पणुय हनुे मबश्वास सो क्षेिको प्रमतमनमधत्व गरररहन ु भएको सांसद मसंखडाले ब्र्क्त गनुय 
भर्ो। 

धाददङ चजल्लाको उत्तरी वेल्टिा पने रुबी भ्र्ाली संगै खमनर्ावास ,गंगा जिनुा र मिपरुा सनु्द्दरी 
गाउाँ पामलकाको मबमभन्न ठाउाँिा रहेका मबद्यालर्, स्वास्थ िौकी, खेल िैदान, सडक,खानपेामन 
लगाएत ठाउाँहरुको अवलोकन तथा मनररक्षण गरेको मथर्ो । गाउाँिा पर्हलो पटक र्हडेर पमसना 
िहुाउदै झोला बोकेर आफ्नो गाउाँिा िचन्द्ि सांसदलाई देख्न पाउाँदा स्थामनर्हरु उत्सार्हत 
देचखएको मथए। िैले अर्हेले सम्ि हाम्रो गाउाँिा िचन्द्ि सांसद र्हेडेर आएको पर्हलो पटक देखेको 
हो। र्हााँ त हेमलकप्टरिा सटु लगाएर नेताहरु आएको िार्ह थाहा मथर्ो। उहााँहरु र्हडेर 
आएको रे भने्न सनु्द्दा पत्र्ारै लागेको मथएन। आफनै आाँखा आगाडी पमसना िहुाउदै झोला बोकेर 
आएको िचन्द्ि सांसदलाई देख्दा अिचम्बत भएको सेतुयङका कणय गरुुङले बताउन ुभएको मथर्ो । 
भ्रिण अध्र्र्न टोलीिा िचन्द्ि र्वुराज दलुाल, सभापमत रिा आले िगर, सांसदहरु प्रमतिा शे्रष्ठ, 

कुसिु कुिार काकी, जगत मसंखडा, राजेश शाक्र्, राजेन्द्र गरुुङ, रािलाल िहतो,मिना ज्ञवाली र 
नेकपाको केचन्द्रर् सदस्र् ददमलप कुिार प्रजापमतको सहभामगता रहेको मथर्ो। 

मनष्कषयीः– 

रुबी भ्र्ाली गाउाँ पामलकाको एर्ककृत मबकास गनय मतन ैतहको सरकारको मबििा सिन्द्वर् गरी 
एर्ककृत र्ोजना तर्ार गदै अगाडी बडाउन ुनै हो। 
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पाङसाङको दृश्र् 

  

खमनर्ावास गााँउपामलका वडा नम्बर १ झालायङ्ग 
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गंगा जिनुा गााँउपामलका वडा नम्बर ३ िा बन्न लागेको तािाङ खकय  िार्वको भवन चशलान्द्र्ास 

 

रुर्व भ्र्ामल गााँउपामलका 
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