नेऩार सयकाय
वाणणज्म भन्त्रारम¸ ससॊ हदयवाय
प्रेस ववऻप्ती
वाणणज्म भन्त्रारम य अन्त्तयगतका सनकामहरुभा चारु आसथिक फषि २०७४/७५ को प्रथभ चौभाससक अवसधभा बएको
कामिहरुको प्रगसतको चौभाससक सभीऺा तथा भन्त्रारमस्तयीम ववकास सभस्मा सभाधान ससभसतको फैठक

भाननीम वाणणज्म

याज्मभन्त्री श्री नय फहादुय चन्त्दज्मूको अध्मऺताभा सभसत २०७४/९/११ गते सम्ऩन्न बमो ।सो फैठकभा याविम मोजना
आमोग¸ अथि भन्त्रारम¸ उद्योग भन्त्रारमका प्रसतसनधीहरुका साथै भन्त्रारमका कभिचायीहरु तथा भातहतका सनकामहरुका प्रभुख
तथा मोजना शाखा प्रभुखको उऩणस्थती यहेको सथमो ।
सभीऺा फैठकभा भन्त्रारम य भातहतका सनकामहरुफाट सो अवसधभा सम्ऩन्न बएका प्रभुख कामिहरु

¸ हाससर बएका प्रभुख

उऩरब्धीहरु¸फेरुजु पस्मौट य कामािन्त्वमनको क्रभभा दे णखएका सभस्माहरुको वाये भा प्रस्तुतीकयण हुनाको साथै ववस्तृत रुऩभा
छरपर सभेत गरयएको सथमो ।सभीऺा अवसधभा कवप

¸ हातेकागज ¸ अरैं ची य णचमाको सनमाित यणनीसतहरु तमायी बइ

साविजसनकीकयण गरयएको¸ वेल्ट एण्ड योड इसनससएवटब (BRI) फाट राब सरन यसुवागढी वटभुयेभा सुख्खा फन्त्दयगाह सनभािण गने
ववषम प्रस्ताव गयी णचनीमा ऩऺराई ऩठाईएको ¸ 15 वटा ववसबन्न प्रभुख आमातकताि दे शहरुको

Country Profile तमायी कामि

अणन्त्तभ चयणभा ऩुगेको ¸ नेऩार हस्तकरा भहासॊ घ तथा चेम्फय अप कभसिसॉगको सहकामिभा व्माऩाय भेरा तथा भहोत्सवहरु
सॊ चारन गरयएको ¸¸वाणणज्म पभि व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारीको कामि अणघ फढाइएको

¸¸वाणणज्म ववबाग तथा अन्त्तयगतका

कामािरमहरुको स्तयीम कामि सॊ चारन कामिववधी सनभािण कामिको प्रवकमा अगाडी फढे को छ । साथै
बायत सयकायको सहमोगभा सनभािण बइयहेको एकीकृत जाॉच चौकीभा

¸ ¸सो अवसधभा ववयगॊजभा

Local Area Network- LAN को कामि शुरु गरयएको ¸¸

ववयगॊज णस्थत सख्खा फन्त्दयगाहको स्तयोन्नसतको कामि ७० प्रसतशत सम्ऩन्न बएको ¸ छ । त्मसै गयी चोबायभा सुख्खा फन्त्दयगाह
सनभािणको रासग ऩयाभशि दाताफाट

Detail Design कामिको प्रसतवेदन प्राप्त बई फोरऩर कागजको तमायी बइयहेको ¸ य वहभार

ससभेण्टका सॊ यचनाहरु भध्मे ९० प्रसतशत बत्काउने कामि सम्ऩन्न गरयएको रगामतका कामिहरु सभीऺा अवसधभा सम्ऩन्न
गरयएका छन ।
ॉ ीगत
प्रथभ चौभाससक अवसधभा सम्ऩन्न हुन नसकेका कामिहरुराई प्राथसभकताकासाथ दोश्रो चौभाससक अवसधभा सम्ऩन्न गनि ¸ ऩुज
खचिभा प्रबावकायी रुऩभा फृवि गनि ¸ अन्त्तययाविम व्माऩाय भेरा भहोत्सवहरुभा बाग सरन जाॉदा

B2B फैठकहरु सॊ चारन गयी

फढी बन्त्दा फढी नेऩारी वस्तुहरुको सनमाित Order सरन¸ कोरकत्ता य हणल्दमाको CFS को सभस्माहरु मथासक्म चाॉडो सभाधान
गनि¸¸ ववयगॊजको एकीकृत जाॉच चौकीको मथाणशघ्र सॊ चारन गने गयी आवश्मक कामिहरु अगाडी फढाउने रगामतका
ववषमहरुभा भन्त्रारमस्तयीम ववकास सभस्मा सभाधान ससभसतरे सनदे शन ददएको ।साथै

¸ नेऩार बायत ऺेरीम व्माऩाय तथा

ऩायवहन आमोजना अन्त्तयगतका ववसबन्न कामिक्रभहरु सम्फणन्त्धत सनकामहरुसॉगको सभन्त्वम य सहकामिभा तोवकएको सभमभा
सम्ऩन्न गनि सभेत सनदे शन ददइमो ।
सभसत : २०७४ ऩुस ११ गते

