प्रेस ब्रिफ िं ग
२०७७/०७/१७ सोमबार, धनगढी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूब्रति मन्त्री मा. लेखराज भट्टज्यूको नेतत्ृ वमा उद्योग,
वाणिज्य तथा आपूब्रति मन्त्रालयका उद्योग सणिव श्री िन्त्र कुमार णिब्रमरे र
वाणिज्य तथा आपूब्रति सणिव श्री बैकुण्ठ अयािल सफितको उच्िस्तरीय टोलीले िालै
गरे को सुदूरपणिम प्रदे शको स्थलगत भ्रमि आज सम्पन्न गरी ब्रनम्न प्रगती िाब्रसल
भएका छन् :
१)दोधारा िााँदनीमा सुख्खा बन्त्दरगाि तथा अन्त्तरदे शीय फवशेष आब्रथक
ि क्षेरको
स्थापनाको शुभारम्भ कायिक्रम ब्रमब्रत २०७७.०७.१६ मा सम्पन्न भएको छ .
 मिाकाली नगरपाब्रलकाको मायापुरी तथा गौरीशिं कर क्षेरमा कररब
४९६ िे क्टर (७३४ फवगािा) क्षेरमा नेपाल भारत अन्त्तरदे शीय फवशेष
आब्रथक
ि क्षेर सफितको सुख्खा बन्त्दरगाि ब्रनमािि सुरु गनि मन्त्रालयका
सि-सणिवको

सिं योजकत्वमा

गठठत

प्राफवब्रधक

सब्रमब्रतले

स्थलगत

अध्ययन सुरु गरे को छ .
 नेपाल र भारतले सुख्खा बन्त्दरगाि र अन्त्तरदे शीय फवशेष आब्रथक
ि क्षेर
फवकास गने सम्बन्त्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गदाि ३ वटा फवकल्पिरु
मध्ये मायापुरी तथा गौरीशिं कर क्षेर सबैभन्त्दा उपयुक्त दे णखएको .
 उक्त अन्त्तरदे शीय फवशेष आब्रथक
ि क्षेर नेपालमा पफिलो िुनेछ .
 सो पूवािधारिरू तयार भए पिात नेपालको सुदरु पणिम प्रदे शलाई
बाह्यजगतसिं ग आवद्ध गराउने गरी वैदेणशक व्यापार र लगानीको ढोका
खुल्नेछ . यसबाट सुदूरपणिम प्रदे श र दे शका अन्त्य प्रदे शिरुमा

औद्योब्रगक फवकास र अन्त्तरािफिय व्यापार मा ि त आब्रथक
ि समृफद्ध िाब्रसल
गनि ठु लो मद्धत पुग्नेछ .
 यस क्षेरमा स्थापना िुने सुख्खा बन्त्दरगािले नेपाललाई भारतको
पणिमी तटीय क्षेरमा रिे का गुजरातको मुन्त्रा, मुम्बईको JNPT
लगायतका बन्त्दरगाििरुसिं ग जोड्ने अवसर प्राप्त िुनेछ

. यसबाट

िालसम्म नेपाललाई भारतको पूवी तटीय बन्त्दरगाििरु मार उपलब्ध
भएकोमा

पफिलोपटक

भारतको

पणिमी

तटीय

बन्त्दरगाििरुबाट

पारविन सुफवधा उपलब्ध िुनछ
े .
 यस

कायिको

लाब्रग

भारत

सरकारसिं ग

सकारात्मक

रुपमा

वाताि

भईरिे को छ .
 सुख्खा बन्त्दरगािको साथै स्थापना िुने अन्त्तरदे शीय फवशेष आब्रथक
ि
क्षेरले दे शको औद्योब्रगकीकरि मा ि त ब्रनयाित व्यापार प्रवद्धिनले यस
प्रदे श तथा दे शकै आब्रथक
ि फवकास तथा समृफद्धमा योगदान पुग्ने छ .
 यी रुपान्त्तरिकारी पूवािधारिरुको ब्रनमािि सम्पन्न गनि फिजो काब्रतक
ि १६
गते दोधारा िााँदनी र धनगढीमा आयोणजत स्थलगत भ्रमि साथै
अन्त्तरफक्रया दौरान प्रदे श सरकार, स्थानीय ति, फवब्रभन्न सरोकारवाला
ब्रनकाय तथा आम नागररकिरुबाट पूिि सियोग र समथिन प्राप्त िुने
भएको छ . यसका लागी सबै पक्षको सियोग र समन्त्वयमा सुख्खा
बन्त्दरगाि र अन्त्तरदे शीय फवशेष आब्रथक
ि
क्षेरको ब्रनमािि कायि शीघ्र
सुरु भई ब्रनधािररत समय ब्रभरै सम्पन्न िुनेमा म फवश्वस्त छु . सबै कायि
समयमै सम्पन्न गनि मैले सम्बणन्त्धत ब्रनकायिरु लाई ब्रनदे शन ठदएको छु
.

२)कन्त्िनपुरको दै जी (छे ला) औद्योब्रगक क्षेरको स्थलगत अवलोकन र ब्रनमाििको
थालनी
 नेपाल सरकारबाट
औद्योब्रगक

क्षेरको

कररब ९००
िोषिा

फवगािा जग्गामा

भएकोमा

यसबीि

दै जी (छे ला)

फवस्तृत

अध्ययन

प्रब्रतवेदन (DPR) र वातावरिीय प्रभाव मुल्यािंकन (EIA) अध्ययन
प्रब्रतवेदन तयार एविं सम्बणन्त्धत ब्रनकायबाट स्वीकृत भएको छ .
 सो क्षेरमा वन क्षेर पब्रन पने भएको िुाँदा कररब ३५० फवगािा
क्षेर लमा

फवस्तृत

अध्ययन

प्रब्रतवेदन

तथा

वातावरिीय

प्रभाव

मुल्यािंकन स्वीकृत भईसकेकोले ब्रनमािि कायिको तयारी भईरिे को छ .
 जम्मा १२४ वटा उद्योगिरु स्थापना गने क्षमता सफित ब्रनमािि िुन
लागेको दै जी औद्योब्रगक क्षेरमा २३ वटा साना उद्योग, ४४ वटा
मझौला उद्योग र ५७ वटा ठु ला उद्योग स्थापना िुनछन् . उक्त
उद्योगिरुबाट कररब १५,००० प्रत्यक्ष रोजगारी र कररब ५०,०००
अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना िुनेछ .

तत्पिात सुदूरपणिम प्रदे शमा

रोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गनि यसबाट ठु लो सियोग पुग्नेछ .
िालु आब्रथक
ि
वषिमा दै जी औद्योब्रगक क्षेरको पररयोजना कायािलयको
स्थापना गरी ब्रनमािि कायिको सुरुवात माि मफिनाअणि नै सुरु गररनेछ
. सो आयोजनाको ब्रनमािि अवब्रध ४ वषिको िुनेछ .


कररब रु. ८ अबिको लगानीमा ब्रनमािि िुने यस औद्योब्रगक क्षेरका
१२४ वटा उद्योगिरुमा थप अबौको लगानी िुनेछ . पूवािधारत ि ४
लेनको मुख्य सडक, २ लेनको सिायक सडक, छु ट्टै साइकल लेन र
पैदल यारु ले न, वषाि र ढलको पानीको लाब्रग छु ट्टै ड्रेन, २४ िण्टा

स ा पानी आपूब्रत,ि ओभरिे ड र अन्त्डर ग्राउण्ड ट्ािंकी,

ोिोर पानी

प्रसोधन केन्त्र (Waste Water Treatment Plant), ब्रसिंगल Entry र
ब्रसिंगल Exit को व्यवस्था, कररब २०० जना शशस्त्र प्रिरी बस्ने
व्यवस्था, २४ िण्टा सुरक्षाको ग्यारे न्त्टी, ४० मेगावाट फवद्युतको लाब्रग
छु ट्टै फ डर लाइन (३३ के.भी), उद्योग सिं ि, बैंक, णशशु-स्यािार
केन्त्र, ATM, Display Center, Health Clinic र एकीकृत भन्त्सार
िेकपोस्ट िुनेछ .
 यस औद्योब्रगक क्षेरको पूवािधार ब्रनमािि सम्पन्न भए पश्च्िात सुदूरपणिम
र किािली प्रदे शिरुमा रिे का कृफष, वन, खानीमा आधाररत उद्योगका
साथै फवदे शबाट आयाब्रतत कच्िा पदाथिमा आधाररत उद्योगिरु स्थापना
िुनेछ .
 मैले यस औद्योब्रगक क्षेरको ब्रनमािि तथा अन्त्य कायि समयमै ब्रसध्याउन
सम्बणन्त्धत सबैलाई थप ब्रनदे शन ठदएको छु .
३)अत्तररया-धनगढी औद्योब्रगक कोररडोरको स्थलगत अवलोकन तथा अनुगमन
 अत्तररयादे णख धनगढी सम्मको कररब १५ फक.ब्रम राजमागिको दुवैत ि
उद्योग पूवािधार सफितको सुब्रबधा सम्पन्न आब्रथक
ि कोररडोर स्थापना गने
उद्धेश्य सफित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूब्रति मन्त्रालयले अत्तररयाधनगढी

कोररडोरको

मास्टर प्लान

तयार गरी

फवस्तृत

प्रब्रतवेदन (DPR) तयार गने कायिको सुरुवात गरे को छ .

अध्ययन

 मन्त्रालयको प्राफवब्रधक टोलीले तयार गरे को पूव-ि सम्भाव्यता अध्ययन
प्रब्रतवेदनको आधारमा प्रस्ताफवत कोररडोरको फवस्तृत अध्ययन प्रब्रतवेदन
(DPR) तयार गने कायि भइरिे को छ .
 यस कोररडोरको पणिमपफट्ट रिे को करीब ५०० फवगािा क्षेरफ़ल
सफितको जग्गामा औद्योब्रगक पूवािधारको फवकास गने कायि प्रथम
िरिमा सम्पन्न गररनेछ .
 यस औद्योब्रगक कोररडोर सिं िालनमा आएपब्रछ िाल अत्तररया र धनगढी
क्षेरमा छररएर रिे का उद्योगिरुलाई सो स्थानमा आकषिि गनुक
ि ा साथै
िाल

यस

कोररडोरमा

सिं िालनमा

रिे को

उद्योगिरुलाई

न्त्यूनतम

औद्योब्रगक पूवािधार र सुफवधािरु राज्यको त ि बाट उपलब्ध िुनेछ .
पररिामस्वरूप यस क्षेरमा औद्योब्रगक लगानी, रोजगारीको अवसर र
आब्रथक
ि गब्रतफवब्रध बढ्नेछ .
 मैले यस औद्योब्रगक कोररडोरको सबै कायि समयमै सम्पन्न गनि
सम्बणन्त्धत सबैलाई थप ब्रनदे शन ठदएको छु .

४)कैलालीको श्रीपुर िरै यामा फवशेष आब्रथक
ि
क्षेरको िारफकल्ला ब्रभर क्षेर
ब्रनरीक्षि
 कैलालीको िरै यामा प्रस्ताफवत फवशेष आब्रथक
ि क्षेर कररब २०० िे क्टर
क्षेरफ़लमा ब्रनमािि गनिको लागी फवस्तृत ईन्त्जीब्रनयररिं ग अध्ययन कायि
सुरु गररएको छ .

 मन्त्रालयको

उच्िस्तरीय

टोलीले

प्रस्ताफवत

पररयोजना

स्थलको

ब्रनरीक्षि तथा अनुगमन गरी अध्ययन कायि यथाणशघ्र सम्पन्न गनि
ब्रनदे शन गरे को छ .

