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धभधत: २०७४/०६/०६ 

 



ईराभ खजल्राभा यहेका उद्योगहरु (खचमा उद्योग) भा वातावयण प्रववधध सम्फखन्ध अनगुभन प्रधतवेदन   

उद्योग भन्रारमको स्वीकृत भ्रभण आदेश नॊ. १५ धभधत २०७४/०५/२१ फभोखजभ धभधत 
२०७४/०५/२३ देखि २०७४/०५/२९ सम्भ ईराभ खजल्राभा यहेका खचमा उद्योगहरुभा 
वातावयण प्रववधध सम्फखन्ध धनयीऺण तथा अनगुभन य इराभ नगयऩाधरका उद्योग ववकास शािाभा 
सभेत अनगुभन गरयमो । मस प्रधतवेदनभा उल्रेि बएका कुयाहरु धनयीऺणको सभमभा धनयीऺण 
गयी य सम्फखन्धत कभाचायीराई सोधेय विऩोि गयेय तथा सम्फखन्धत व्मवसामीहरुरे बनेका 
कुयाहरुराई सभावेश गयी तमाय गरयएको हो  । 

धनयीऺण गरयएका उद्योगहरुको वववयण   

क्र.सॊ. उद्योगको नाभ ठेगाना  धनयीऺण 
गरयएको धभधत  

कैवपमत  

१  Mist Valley Tea Industries 
Pvt. Ltd.,  

खजतऩयु-४, 
ईराभ 

२०७४/०५/
२३  

१०० भे.ि. प्रधत फषा 
(Organic Orthodox   
Tea) 

२ Ilam Tea Producers Pvt. 
Ltd.,  

फयफोिे, 
इराभ   

२०७४/०५/
२४ 

५ िन प्रधत ददन 
(Black and Green 
Tea) 

३ Green Hill Tea Producers 
Cooperatives Limited, 
(Light Hill Orthodox Tea 
Industry) 

इराभ-०१, 
साॊिेजङु,     

२०७४/०५/
२६ 

धनयीऺण ऩखुस्तकाको 
छाॉमाप्रधत सॊरग्न यािेको 
छुॉ । (सहकायी भापा त 
सॊचाधरत) 

४ Himalayan Shangrila Tea 
Producers Pvt. Ltd. 

नेऩारिाय-
०१, इराभ   

२०७४/०५/
२५ 

३ िन प्रधत ददन 
(Green Tea), 
Organic 

५ Gorkha Tea State Pvt. 
Ltd.  

सनु्दयऩानी, 
समुोदम न.ऩा. 

२०७४/०५/
२८ 

१५० िन (Black and 
Green Tea), 
Organic 

६ Nepal Small Tea 
Producers Ltd.  

वपकर, 
इराभ  

२०७४/०५/
२७ 

१० िन प्रधत ददन 
(Black Tea) 

७  Nepal Organic Tea 
Industry Pvt. Ltd. 

साधनभाई, 
इराभ  

२०७४/०५/
२८ 

 

 

 



भाधथका खचमा उद्योगभा धनरयऺणको क्रभभा देखिएका फुॊदाहरु धनम्नानसुाय छन । 

१. अधधकाॊश खचमा उद्योगहरुरे प्रायखम्बक वातावयणीम ऩरयऺण सम्फखन्ध जानकायी थाहा 
नबएको । 

२. प्रायखम्बक वातावयणीम ऩरयऺण गनुाऩने उद्योगहरुरे सभेत सो नगयी सॊचारनभा यहेको ऩाईमो 
। 

३. Himalayan Shangrila Tea Producers Pvt. Ltd. रे Food Safety 
Management System (FSMS) NS-EN ISO २२०००:२००५ फाि certified 
यहेको ऩाइमो । 

 

४. कुनै ऩधन उद्योगहरुरे Energy Management System ( EnMS) ISO 
५०००१:२०११, Environmental Management System ( EMS) ISO 
१४००१:२०१५ फाि certified बएको ऩाईएन । 

५. सहकायीफाि सॊचाधरत उद्योगहरु घयेर ुतथा साना उद्योग ववकास सधभधतको कामाारमभा दताा 
नबईकन सॊचारनभा यहेको ऩाइमो । जसको कायणरे गदाा सो उद्योगहरुको अनगुभन तथा 
धनयीऺण गना गाहो बएको य उद्योगहरुको प्रान्ि Layout याम्रयी व्मवखस्थत नबएको । 
खचम्नीको उचाई एकदभै थोयै यहेको, अखग्न धनवायक मन्रहरू नयािेको, ईन्धनको राधग 
चावहने दाउया तथा कोईरा िरुा ठाउॉभा यािेको । इराभ खजल्राभा सहकायी भापा त धेयै 
खचमा उद्योगहरु सॊचारनभा यहेको य थऩ उद्योगहरु सभेत िलु्ने क्रभभा यहेको देखिन्छ । 
मस्ता उध्मोगहभुा सयकायी सहमोग/अनदुान सभेत धरएको (उन्नधत आमोजना भापा त 
भधसनयी तथा अन्म) ऩाइमो । 

६. साना ऺभताका सहकायी भापा त खचमा उद्योगहरु ववधबन्न ठाउॉभा सॊचारन हनु ुय िेधत गने 
वकसानहरुको साझेदायीभा खचमा उद्योग सॊचारन गनुा याम्रो बए ऩधन मस्ता उद्योगहरुफाि 
उत्ऩादन हनुे खचमाको गणुस्तय कामभ गना चनुौती हनुे, फजायभा ऩहुॉच ऩाउॉन कदठन हनुे, 
राभो सभम सम्भ याम्रो नापाभा सॊचारन हनु गाहो छ बने त्मस्तै वकसानहरु भापा त अन्म 
उद्योगहरुभा जाने खचमाको ऩात योवकने हुॉदा अन्म ठुरा उद्योगहरु ऩूणा ऺभताभा सॊचारन 
हनु ्नसक्ने य अन्त्मभा कच्चा ऩदाथाको अबाव हनुे देखिन्छ । 

७. खचमाको फगान नथवऩएको एवॊ सॊचारनभा यहेका उद्योगहरु सभेत ऩूणा ऺभताभा सॊचारन 
नबएको अवस्थाभा मस्ता साना साना एकै प्रकृधतका उद्योगहरुभा अनदुान ददन हनुे वा नहनुे 
सो सभेत प्रस्ि हनु ुऩने देखिन्छ । 

८. इराभ खजल्राभा उत्ऩादन हनुे खचमाको भखु्म फजाय बायतभा यहेको य केवह उद्योगहरुरे 
आफ्नै ब्रान्डभा आफ्नै ऩहरभा तेस्रो भरुकुभा सभेत धनमाात गयेको देखिन्छ । नेऩारफाि 



बायतभा धनमाात बएको खचमा त्माॉहाका स्थानीम खचमा उद्योगहरुफाि उत्ऩादन हनुे खचमाभा 
धभसाउने य बायतफाि उनीहरुको ब्रान्डभा तेस्रो देश धनमाात हनुे हुॉदा नेऩारी उत्ऩादकहरुरे 
आफ्नो ब्रान्डववना फेखचयहेको य भूल्म सभेत कभ ऩाएको देखिन्छ । धनमाात गदाा प्रसाशधनक 
झन्झि यहेको सभेत कुया व्मक्त बएको । (Anti Dumping Duty को कुया उठाउन)े 

९. खचमा व्मवसामीहरुरे नेऩार सयकायफाि खचमाको फजायीकयण तथा अन्म सहमोग कभ 
ऩाएको गनुासो व्मक्त गनुा बमो । 

१०. खचमाभा काभ गने काभदायहरुको एकदभै अबाव यहेको, खचमाको फगानभा खचमाका ऩातहरु 
विप्न सभेत काभदायको अबाव हुॉदा राभो सभम ऩछी भार विप्न सवकएको, खचमा फायीभा 
गोडभेर नबएको, बायतीम उद्योगीहरुरे खचमा उद्योग बाडाभा धरएको बने्न कुया खचमा 
व्मवसामीहरुरे यािेको । 

११. खचमा उद्योगहरुरे खचमा प्रशोधनको राधग ईन्धनको रुऩभा अधधकतभ दाउयाको प्रमोग 
गयेको हुॉदा वनजॊगरको ववनास तथा ददगो रुऩभा प्रमोग गना सभस्मा देखिन्छ । Organic 
खचमा उत्ऩादनको राधग कोईरा प्रमोग गदाा Antracite खचमाभा धभधसने हुॉदा त्मस्तो खचमा 
उऩबोक्ताहरुरे नधरने अवस्था यहेको छ । दाउयाफाि खचमा उत्ऩादन गना ददगो नहनुे हुॉदा 
वैकखल्ऩक उजााको प्रमोग गनुा ऩने आवश्मकता िड्कायो देखिन्छ । केवह खचमा उद्योगीहरुरे 
सभेत फैकखल्ऩक उजााको प्रमोग गना इच्छुक यहेको ऩाइमो । खचमा उद्योगहरुभा दाउयाको 
ववकल्ऩको रुऩभा कुन ईन्धन कसरय प्रमोग गना सवकन्छ सो सम्फन्धभा अध्ममन बई सोवह 
अनसुाय प्रमोग गना भन्रारमरे ऩहर गनुा ऩने व्मवसामीहरुको बनाई ऩाइमो ।  

१२. ददन प्रधतददन Organic खचमाको भाग फवढयहेको य सो का राधग जनचेतना कामाक्रभ 
ल्माउन ुऩने, प्राॊगारयक भरको उत्ऩादन तथा व्मवस्था गना वकसान तथा उद्योगीहरुराई 
कदठनाई बएको । प्राॊगारयक भरको उत्ऩादन गने उद्योगहरुको सॊचारन बएभा सखजरो हनुे 
। 

१३. सहकायीफाि सॊचारनभा यहेका उद्योगहरुराई सभेत उद्योग ववकास शािा भापा त दताा गना 
व्मवस्था हनुऩुने देखिन्छ । 

१४. फाखणज्म भन्रारमफाि धनमाात गदाा Exim Code राग ुगयेको हुॉदा सहकायी भापा त 
सॊचारनभा यहेका उद्योगहरुरे धनकासी गना नसक्ने बएकोरे अधनवामा उद्योग दताा हनुऩुने 
अवस्था हार यहेको छ ।  

१५. खचमा उद्योगहरुफाि उत्ऩादन हनुे खचमाको धनमाातको राधग सहजीकयण तथा फजायीकयणको 
राधग नेऩार सयकायफाि थऩ ऩहर हनुऩुने बनाई खचमा उद्योगीहरुरे यािेको । 

१६. खचमा उद्योगहरुभा EnMS, EMS तथा CP Training सम्फखन्ध कामाक्रभ गना उऩमकु्त 
हनुे देखिन्छ । 



उद्योग ववकास शािा, इराभ नगय कामाऩाधरका  
धभधत २०७४/०५/२६ गतेका ददन इराभ नगयऩाधरकाको इराभ फजायभा अवखस्थत इराभ नगय 
कामाऩाधरकाको उद्योग ववकास शािाभा धनयीऺण गरयएको धथमो । शािा प्रभिु श्री नववन कुभाय 
ऩौडेर ववदाभा यहन ुबएको हुॉदा शािाका कभाचायीहरु ना.स.ु श्री िड्क फस्नेत य रेिाऩार श्री 
नायामण िरीसॊग शािाको कामा, प्रगती, सभस्मा तथा चनुौती फायेभा छरपर गरयमो । धनयीऺण 
तथा छरपरफाि प्राप्त फुॊदाहरु धनम्नानसुाय छन । 

१. शािाको आपनै ऩदि बवन फने्न क्रभभा अखन्तभ चयणभा यहेको ऩाईमो । 

२. स्वीकृत १० जनाको दयफन्दीभा ७ जनाको भार ऩदऩूधता यहेको सो कभाचायीहरुफाि 
खजल्राबरयका सफै स्थानीम धनकामभा उद्योग सम्फखन्ध सेवा ऩमुााउन नसवकने । 

३. कामाारमको सवायी साधनभा जम्भा १ विा भोियसाइकर भार यहेको हुॉदा कामाारमफाि 
अनगुभन तथा धनयीऺण एवॊ अन्म कामाहरु गना अफ्यायो यहेको बने्न जानकायी बएको । 

४. आ.व.२०७३/०७४ को सफै कामाक्रभहरुको प्रगधत प्रेक्स वप्रन्ि गयी व्मवखस्थत तरयकारे 
यािेको य प्रगधत याम्रो यहेको ऩाईमो । 

५. सहकायीफाि सॊचाधरत १ विा भार खचमा उद्योगराई दताा गयेको य दताा गदाा सहकायीभा 
दताा नबएको नाभ ऩरयवतान गयी भार दताा गयेको ऩाईमो । 

६. साववकको कामाारमरे खजल्रा बरयभा कामा ऺेर यही कामा गदै आइयहेकोभा हार आएय 
इराभ नगय कामाऩाधरकाको शािाको रुऩभा भार सो कामाारम यहॊदा अन्म ऺेरका उद्योग 
सम्फखन्ध कामा गदाा काननुी तथा प्रसाशधनक चनुौती यहेको । 

७. सो शािाफाि अन्म गाउॉऩाधरका तथा नगयऩाधरकाभा यहेका घयेर ुतथा साना उद्योगहरु 
सम्फखन्ध कामाहरु सभेत छुटै्ट यखजस्िय यािी गयेको ऩाईमो । 

८. नमा सॊखघम सॊयचना अनसुाय एउिा स्थानीम धनकाम फाहेक अरु स्थानीम धनकामहरुभा 
उद्योग सम्फखन्ध कामाको राधग कभाचायीहरु नबएको हुॉदा सेवा प्रदान गना चनुौती यहेको ।  

९. प्रायखम्बक वातावयणीम ऩरयऺण गयी सॊचारनभा यहेका उद्योगहरुको सॊख्मा एकदभै नगन्म  
यहेको ऩाइमो । 

१०. नमा सॊयचना अनसुाय प्रत्मेक स्थानीम धनकामहरुभा उद्योग दताा तथा नववकयण एवॊ उद्योग 
सम्वखन्ध हनुे ववधबन्न कामाहरु सम्फन्धभा स्थानीम धनकामहरुराई धनदेशन हनुऩुने देखिन्छ । 

 

 

 

 



धनयीऺण/अनगुभनको क्रभभा धरईएका पोिोहरु  

१. उद्योग ववकास शािा इराभ न.ऩा.को बवनको अगाडी य क.प्र.को कोठाफावहय 

      

२. वहभारमन शाॊधिरा खचमा उत्ऩादक प्रा.धर.को उद्योग य उद्योगको Whithering शािा  

    

३. धिन वहर अथोडक्स खचमा प्रसोधन उद्योग य कोईरा तथा दाउया   

      



४. गोिाा िी स्िेि प्रा.धर. को बवन य उद्योगको िाद्य सयुऺा नीधत सम्फखन्ध सूचना  

      

४. ववववध पोिोहरु   

       

क. धनकासीको राधग तमायी प्माकेज      ि. िधेडङ भधसन  

        

ग. स्थानीम साभिीको प्रमोग (ऩानी ववतयण)    घ. नेऩार स्भर वि प्रोड्युससा धरधभिेड   



 

    

ङ.  खचमा फगान तथा खचमाको पूर    च. गोिाा िी इस्िेि को खचमा फगान    

  

छ. धिन वहर अथोडक्स खचमा प्रसोधन उद्योगको धनयीऺण ऩखुस्तकाभा रेखिएका सझुावहरु  


