मिमि २०७२।७।२ को मिर्दे शि बिोजिि ियार गररएको
ुँ ाहरुको
उद्योग िन्त्रालयसंग सम्बजन्त्िि बर्द
कायाान्त्वयि काया योििा
क्र.सं
१

कायाक्रि
उद्योग िन्त्रालयसं ग सम्बजन्त्िि

ऐि, कािूिको पररिािाि िथा ियाुँ

जिम्िेवार मिकाय
उद्योग िन्त्रालय

ऐि, कािूिको ििि
ा ा

२

(ववस्िृि वववरण सं लग्ि छ)

४

कािूि, न्त्याय िथा
सं सर्दीय िामिला

घरे ल िथा सािा उद्योग

गररवी मिवारणका लामग

सािा उद्योग ववकास

कायाक्रि

ववभाग/घरे ल िथा

लघ उद्यि ववकास

मिकेट उत्पार्दिका लामग

खािी िथा भूगभा

खािी िथा भूगभा

सं चालि गिे

अन्त्वेर्ण पररयोििा

िन्त्रालय, सम्बजन्त्िि

ििशजि ियार गिा िामलि

पेट्रोमलयि अन्त्वेर्ण िथा उत्खिि
काया सं चालि गिे

ववभाग, पेट्रोमलयि

ववभाग, उद्योग

खािी िथा भूगभा

खािी िथा भूगभा

अन्त्वेर्ण पररयोििा

िन्त्रालय, सम्बमििि

ववभाग, पेट्रोमलयि

ववभाग, उद्योग

उद्योग ववभाग

उद्योग िन्त्रालय,

६

लगािीको स्वीकृमिको लामग IT

सम्बजन्त्िि मिकायहरु

मिरन्त्िर

Service दर्दिे । सृििात्िक र
प्रवद्र्ििात्िक ववमिबाट लगािी
आकर्ाण गिे ।

अिगिि

िेपाल सरकार

प्रिाििन्त्री िथा

ववद्यिाि ऐि,

कायाालय, उद्योग

सं सोिि िथा

ि.प.को

िन्त्रालय
आ.व.

२०७२/७३

१ वर्ा

ववर्ाक स्वीकृि
कायाक्रिबाट

िेपाल सरकार

उद्योग िन्त्रालय

काया सिपार्दि
सूचक

कािूिहरुको

कािूि मििााण
भएको हिेछ
िमलि प्राप्त

ििशजि ियार
भएको हिे

प्रिाििन्त्री िथा
ि.प.को

कायाालय, उद्योग

उत्खिि काया शरु
भएको हिे

िन्त्रालय
२ वर्ा

िेपाल सरकार

प्रिाििन्त्री िथा
ि.प.को

कायाालय, उद्योग

मिकायहरु

पेट्रोमलयि उत्पार्दि िथा वविरण

सापेक्ष बिाई Automated

२ वर्ा

विेट व्यवस्था

मिकायहरु

५

गिे

सिय सीिा

िन्त्रालय,

समिमि
३

सहयोगी मिकाय

िन्त्रालय

िेपाल सरकार

उद्योग

िन्त्रालय

सूचिा

प्रववमििैरी सेवा
सं चालि भएको
हिे

उत्पार्दि काया शरु
भएको हिे

क्र.सं
७

कायाक्रि
भकम्प प्रभाववि क्षेरिा

पिरावसीय अध्ययि गिे

जिम्िेवार मिकाय
खािी िथा भूगभा
ववभाग

सहयोगी मिकाय
स्थािीय मिकायहरु

सिय सीिा
आ.व.

२०७२/७३

विेट व्यवस्था

अिगिि

ववर्ाक स्वीकृि

उद्योग िन्त्रालय

कायाक्रिबाट

काया सिपार्दि
सूचक

भकम्प प्रभाववि
जिल्लािा

पिवाासको सरजक्षि
स्थािहरु पवहचाि
भएको हिे

८

सेवा प्रवाहको गणस्िर बढाउिे
िथा लाग्िे सिय घटाउिे ।

सेवाग्राहीलाई जिम्िेवार भई सेवा

िन्त्रालय िािहि सबै
मिकाय

सम्बजन्त्िि मिकायहरु

मिरन्त्िर

िेपाल सरकार

प्रवाह गिे
९

िगररकसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने

मिकायहरुिा ववशेर् मिगरािी िथा
अिगििको व्यवस्था मिलाउिे

१०

जिन्त्सी मिरीक्षणको काया सम्पन्न

गरी परािा सािािहरुको मललाि
गिे

उद्योग

सेवाग्राहीले

अिगििकारी

मछटो सेवा पाएको

िन्त्रालय, अन्त्य
मिकायहरु

िन्त्रालय र िन्त्रालय

सम्बजन्त्िि मिकायहरु

मिरन्त्िर

िेपाल सरकार

िन्त्रालय र िन्त्रालय

सम्बजन्त्िि मिकायहरु

३ िवहिा

िेपाल सरकार

िािहि सबै मिकाय

िािहि सबै मिकाय

प्रिाििन्त्री िथा
ि.प.को

कायाालय, उद्योग
िन्त्रालय

िलिात्िक रुपिा
हिे

मललाि गिे काया

सिपन्न भएको हिे

सम्िाििीय प्रिाििन्त्रीज्यूयूबाट मिमि २०७२।७।२ िा भएको मिर्दे शि अिसार
उद्योग िन्त्रालयसंग सम्बजन्त्िि
ुँ ाहरुको प्रगमि वववरण
बर्द
क्र.सं

कायाक्रि

प्रगमिको अवस्था

१

उद्योग िन्त्रालयसं ग सम्बजन्त्िि ऐि, कािूिको पररिािाि िथा

औद्योमगक व्यवसाय वविेयक र ववशेर् आमथाक क्षेर वविेयक स्वीकृमिका लामग सं सर्दिा पेश भएको

२

मिकेट उत्पार्दिका लामग ििशजि ियार गिा िामलि

मसन्त्िपाल्चोकिा मिकेट उत्पार्दि सम्बन्त्िी १६० ििालाई िामलि दर्दई उद्यिी बिाइएको ।

ियाुँ ऐि, कािूिको ििि
ा ा
सं चालि गिे ।

।

मसन्त्िपाल्चोक र र्दोलखािा गरी थप २०० ििालाई िामलि प्रर्दाि गरी उद्यिी बिाउिे लक्ष
अिसार काया अगामि बढाइएको ।

३

पेट्रोमलयि अन्त्वेर्ण िथा उत्खिि काया सं चालि गिे ।

४

पेट्रोमलयि उत्पार्दि िथा वविरण गिे ।

to G सम्झौिा गरी काया अगामि बढाउि स्वीकृमिका लामग िेपाल सरकार िजन्त्रपररर्र्दसिक्ष

५

लगािीको स्वीकृमिको लामग IT सापेक्ष बिाई Automated

Automated Service का लामग IFC सं ग सहकाया गिा िन्त्रालयबाट सहिमि प्रर्दाि गरी

Service दर्दिे । सृििात्िक र प्रवद्र्ििात्िक ववमिबाट
लगािी आकर्ाण गिे ।

ववमभन्न खमिि सम्पर्दा अध्ययि, अन्त्वेर्णका लामग मिर राष्ट्रहरुबाट सहयोग प्राप्त गिे सम्बन्त्ििा G
प्रस्िाव पठाउि अथा िन्त्रालयको सहिमि िाग गररएको ।

ववभागबाट सो सम्बन्त्िी काया अगामि बढाइएको ।

६

भकम्प प्रभाववि क्षेरिा पिवाासीय अध्ययि गिे ।

भकम्प अमि प्रभाववि गोरखा, मसन्त्िपाल्चोक, िवाकोट, र्दोलखा, रसवा र िादर्दङ्ग गरी ६ जिल्लािा

७

सेवा प्रवाहको गणस्िर बढाउिे िथा लाग्िे सिय घटाउिे

प्रवक्रयागि सरलीकरणका लामग ऐि मियिहरुिा सिसािवयक सं शोिि भैरहे को । उद्योग

। सेवाग्राहीलाई जिम्िेवार भई सेवा प्रवाह गिे ।

प्रारजम्भक अध्ययि काया भई ववस्िृि अध्ययि काया शरु गररएको ।

ववभागलाई अिलाइििा लैिाि कायावाही अमि बवढसकेको । कम्पिी रजिष्ट्रारको कायालाई पूणि
ा
अिलाइि गिा सिार भैरहे को ।

८

िागररकसं ग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मिकायहरुिा ववशेर्

मिरीक्षण िथा अिगििको काया भैरहेको ।

९

जिन्त्सी मिरीक्षणको काया सम्पन्न गरी परािा सािािहरुको

मललाि गिे सािािहरुको िूल्यांकि समिमि गठि भई िूल्यांकि काया भैरहेको ।

१०

काया सम्पार्दि करारलाई प्रभावकारी बिाउिे ।

िन्त्रालय अन्त्िगाि र्दइवटा सं स्थािका िहाप्रवन्त्िकहरु र ववशेर् आमथाक क्षेरका कायाकारी

मिगरािी िथा अिगििको व्यवस्था मिलाउिे ।
मललाि गिे ।

मिर्दे शकसं ग काया सम्पार्दि करार गरी मियजि गररएको ।

