िमित २०७५।३।२७ मा बसेको ूदे श मिन्ऽपिरषदको बठकको िनणर्य

1. मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयको नं 0१/१३/2075-0३-२६ को ूदे श नीित तथा योजना आयोग (गठन तथा
कायर्संचालन)

आदे श,

२०७४

"ूःतुत ूःतावमा दे हाय बमोिजम हेरफेर गन

मा

ूथम

सं शोधन

गन

सम्बन्धी

िवषयको

ूःताव

-

:

मुल आदे शको दफा ४ को खण्ड (ख) मा भPको "पैतीस वषर् उमेर पुगेको र पचप

वषर् ननाघेको" भ े वाक्यांशको स ा

"प}tL; वषर् उमेर पुगेको र पैस ी वषर् ननाघेको" भ े वाक्यांश राख्ने"।-

2. मुख्यमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषदको कायार्लयको नं 0१/१४/2075-0३-२६ को ढु ा, िग ी, वालुवा उत्खनन्, सं कलन, बिसङ
र िवबी िवतरण तथा बसर उ ोग ःथापना र सं चालनलाई व्यवःथापन गन कायर्िविध, २०७५ िवःतृत छलफलका लािग

आिथर्क, सामािजक तथा पूवार्धार िवकास सिमितमा पठाइएकोमा उक्त सिमितको ूितवेदन सिहत ःवीकृतको लािग पेश भएको

ूःताव सम्बन्धमा - "आिथर्क, सामािजक तथा पूवार्धार िवकास सिमितको ूितवेदन ःवीकृत गरी उक्त कायर्िविधमा दे हाय

बमोिजम थप तथा पिरमाजर्न गन:१)

ूःतावनामा उल्लेिखत "ूदे श िव

व्यवःथापन ऐन, २०७५ को दफा १० ले िदएको अिधकार ूयोग गरी" भ े

वाक्यांशको स ा "कर तथा गै॑कर राज
२)

सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १५ को उपदफा ५ ले िदएको अिधकार

ूयोग गरी" भ े वाक्यांश राख्ने ।-

दफा २ को पिरभाषा शीषर्कको खण्ड (ख) उल्लेिखत "ूािविधक सिमित भ ाले दफा १२ बमोिजमको सिमित सम्झनु
पदर्छ" भ े वाक्यांश हटाउने ।-

३)

दफा ३ को उपदफा (४) मा भएको "सािवकमा ःथानीय िनकायबाट अनुमित िलई वा ःथानीय िनकायले आफै ठे क्का

बन्दोवःत गरी सं चालनमा रहेका उ ोगह ले ःथानीय िनकायको पुनसर्ंरचना भै कायम भएको ःथानीय तहको सहमित
िलनुपनछ" भ े वाक्यांशको स ा "सािवकमा ःथानीय िनकायबाट अनुमित िलई वा ःथानीय िनकायले आफै ठे क्का

बन्दोबःत गरी सं चालनमा रहेका उ ोग व्यवसायह ले २०७५ साल ौावण १ गतेदेिख ःथानीय िनकायको पुनसर्ंरचना

भै कायम भएको ःथानीय तहको सहमित िलनुपनछ" भ े वाक्यांश राख्ने ।४)

दफा ६ को उपदफा (३) र उपदफा (४) हटाई त्यस पिछको उपदफा बम िमलाउने ।-

५)

उपदफा (६), उपदफा (७), उपदफा (८) र उपदफा (९) लाई बमशः उपदफा (३), उपदफा (४), उपदफा (५), उपदफा
(६) र उपदफा (७) कायम गरी बम िमलाउने र दफा ९ मा उल्लेिखत "ूािविधक सिमित" को स ा "ूादे िशक
अनुगमन सिमित" उल्लेख गन ।-

६)

दफा ७ को उपदफा (३) मा भएको "ःथानीय तहले वषर्को किम्तमा तीन पटक ूािविधक सिमित समेतको रोहवरमा
घाटग ी ःथलको िनरीक्षण अनुगमनको व्यवःथा िमलाउनु पनछ" भ े वाक्यांशको स ा "ःथानीय तहले वषर्को ूत्येक
तीन मिहनामा एक पटक ूादे िशक अनुगमन सिमित समेतको रोहवरमा घाटग ी ःथलको िनरीक्षण अनुगमनको
व्यवःथा िमलाउनु पनछ" भ े वाक्यांश राख्ने ।-

७)

दफा ११(४) मा "हाल सं चालनमा रहेका यस कायर्िविध अनु प कायर्िविध पुरा नगरे का उ ोग व्यवसायले तीन
मिहनािभऽ यस मापदण्ड अनुसार ःथानान्तरण वा व्यवःथापन गरी सं चालन गनुप
र् नछ" भ े वाक्यांश हटाई दे हाय
बमोिजम गनः-

"क) यस कायर्िविध अनु पको मापदण्ड पुरा नगरी कुनै पिन उ ोग व्यवसाय सं चालन गनर् पाइने छै न ।
ख) हाल सं चालनमा रहेका उ ोग व्यवसायले २०७५ साल आि न मसान्त सम्ममा यस मापदण्ड अनुसार उ ोग

व्यवसायको ःथानान्तरण,

पान्तरण वा व्यवःथापन गिरसक्नु पनछ" भ े वाक्यांश राख्ने" ।-

८)

दफा ११ मा अनुसूची ४ थप्ने ।-

९)

दफा १२ को "ूािविधक सिमितको गठन" सम्बन्धी व्यवःथा पुरै हटाउने र त्यस पिछका दफा बम िमलाउने।-

१०) दफा १३ उपदफा (२) को खण्ड (घ), (ङ) र (च) हटाउने ।११) दफा १३ को उपदफा (३) मा दे हायको खण्ड च थप गन "
च)आवँयकता अनुसार सिमितले िव

वा अन्य आवँयक दे िखएका व्यिक्तलाई आमन्ऽण गनर् सक्नेछ" ।-

१२) दफा १४ को उपदफा (४) र सो मा भएको खण्ड (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) र (च) हटाउने ।-

ु ,
१३) दफा १५ को उपदफा (४) मा "उल्लेिखत िनषेिधत कायर् गरे को पाइएमा त्यःता उ ोग व्यवसायह लाई िव त
खानेपानी, स ार सुिवधा िवच्छे द गनर् आदे श िदइनेछ । यःतो आदे श पालना गनुर् सम्बिन्धत िनकायको दाियत्व हुनेछ"

भ े वाक्यांश राख्ने ।-

१४) दफा ११ सँग सम्बिन्धत दे हाय बमोिजमको अनुसूची ४ थप्ने ।अनुसूची-४

ब.सं

िववरण

तराई िभऽी मधेशमा

पहाडी क्षेऽमा

क.

नदी¸ खोलाको वषार्तको ूवाह सीमा िकनारबाट

५०० िम. बािहर

५०० िम. बािहर

१५०० िम. बािहर

१५०० िम. बािहर

५०० िम.

५०० िम.

ख.
ग.

तालतलै या

ऐितहािसक

धािमर्क

महत्वका

पोखरी तथा घाटक्षेऽको िकनारबाट
हाईटे न्सन लाईनबाट
िशक्षण

घ.

र

सांःकृितक

सं ःथा¸
र

ःवाःथ्य
पुराताित्वक

सं ःथा¸
महत्वका

धािमर्क
ःथान¸ २ िक.िम. बािहर

२ िक.िम. बािहर

सुरक्षा िनकायबाट
ङ.

िनकु ¸ आरक्ष क्षेऽको सीमाबाट

२ िक.िम. बािहर

१ िक.िम. बािहर

च.

घनाबिःतबाट

२ िक.िम. बािहर

१ िक.िम. बािहर

छ.

बन क्षेऽ सीमाबाट

२ िक.िम. बािहर

१ िक.िम. बािहर

ज.

पक्की एवं झोलुं गे पुलबाट

५०० िम. बािहर

५०० िम. बािहर

झ.

राजमागर्बाट

५०० िम. बािहर

५०० िम. बािहर

ञ.

अन्तरार्ि य सीमाबाट

किम्तमा १ िक.िम.
बािहर

किम्तमा १ िक.िम. बािहर

3. आन्तिरक मािमला तथा कानून मन्ऽालय को नं 0२/0५/2075-0३-२६ को केही ूदे श कानून सं शोधन गन िवधेयकको
मःयौदा तजुम
र् ाका लािग सै ािन्तक ःवीकृित िदने सम्बन्धी िवषयको ूःताव - " ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन " ।

4. सामािजक िवकास मन्ऽालयको नं 0७/0६/2075-0३-२६ को युवा िबकेट खेलाडी ौी करण के.सी. लाई ूदे श सरकारका
तफर्बाट सम्मान गन सम्बन्धी िवषयको ूःताव - " ूःतावमा लेिखए बमोिजम गन " ।

र् नामा परी
5. हालै ूाकृितक िवपदमा परी वागलुङ, तनहुँ र गोरखामा िदबं गत हुन ु भएका एवं मुःताङको ःयाङवोचेमा िटप्पर दुघट
ु एका नागिरकह
िदवं गत हुनभ

गिरयो ।-

ूित हािदर्क समवेदना व्यक्त गन र घाइतेह को शीय ःवाःथ्य लाभको कामना गन िनणर्य

