
 

 लकडाउन अगाडड तथा लकडाउन पश्चात 4 प्रमखु औद्योडगक करिडोि ि 10 औद्योडगक के्षत्रहरुमा लकडाउन अवडिमा संचालन 
अनमुती भएका वस्तहुरु उत्पादन गने उद्योगहरुको उत्पादन क्षमताको उपयोगबािे तलुनात्मक ताडलका 

 

1. समग्रमा  -df]/Fu ;'g;/L, af/f k;f{, e}/xjf a'6jn / g]kfnuGh cf}Bf]lus sf]l/8f]/_ 

क्र.सं उद्योगको प्रकाि संचाडलत क्षमता (Capacity Utilization) कैफियत 

2076 चैत्र  30 2077 बैशाख 
13 गतेसम्म 

2077 बैशाख 31 
गते 

फवद्यमान अवस्था 

1. अक्ससजन प्लान्ट 100% 100% 100% वैशाख २५ मा 
क्जल्ला सिुक्षा 
डनकाय ि उद्योगी 
व्यवसायी बीचको 
छलिलबाट 
उद्योग चलाउने 
डनर्णय भएको मा 
२०७७/०१/३० 
मा बढेको कोिोना 

 

2. खाद्य उद्योग (डबस्कुट, 
चाउचाउ snacks, 

noodles, etc) 

80% ५०% 

 
६०% 

 

 

3. खाद्य उद्योग(चामल, क्चउिा, 
दाल, फपठो, तेल, आदद) 

75% ५०% ६५%  

4. डेिी उद्योग 80% ४०% ५५%  

5. क्चनी उद्योग  ५०,००० मे∙ टन  

स्टक िहेको। 
45,००० मे∙ टन 

स्टक िहेको। 
 

6. LPG गयााँस रिफिडलङ्ग 100% १००% १००%  

7. दाना, ह्याचिी ि पोल्री 80% ४0% ४0%  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

उद्योग संक्रमर्ले  
रुपन्देही भैिहवा  
करिडोि, वीिगंज 
पसााँ करिडोिका 
उद्योग िन्दा 
सम्पूर्ण बन्द 
िहेको जानकािी 
प्राप्त भएको ।ि 
ती क्षेत्रका सवै 
उद्योग व्यापाि 
व्यवसाय जेठ ५ 
गतेसम्म  बन्द 
गने डनर्णय भएको 
वकु्िएको । 

 

8. औषिी उद्योग 70% ५० % ६० %  

9. खाने पानी उद्योग 100% ७० % 

(जािको मात्र 
उत्पादन ) 

७० % 

(जािको मात्र 
उत्पादन ) 

 

10. ईंट्टा उद्योग 60% २० %  २० %   

१1. क्चया उद्योग 70% ५० % ५० %  



लकडाउनको कािर् अत्यावश्यक वस्तहुरु (चामल, दाल, तेल, औषडि, डेिी, खानेपानी, गयास, क्चया, क्चनी, दाना) उत्पादन गने 10 वटा 
औद्योडगक क्षते्र डभत्र सञ्चाडलत उद्योगहरुको औसत उत्पादन क्षमताको तलुनात्मक फवविर्   

 

डमडतिः२०७७/०१/१३ सम्मको अवस्था 
 
(क) जम्मा १० वटा औद्योडगक क्षेत्रमा िहेका ५९७ मध्ये १५० उद्योगहरु मात्र संचालनमा िहेका डत उद्योग पडन लकडाउनको कािर् पूर्ण 
क्षमतामा संचालन हनु नसकेका ि हालको औसत संचालन क्षमता ४९.३०% िहेको छ । 

(ख) जम्मा १० वटा औद्योडगक क्षेत्रमा िहेका ५९७ मध्ये १५० उद्योगहरुमा लकडाउन हनु ुभन्दा अगाडड ५१९० जना मजदिु कायणित िहेकोमा 
हाल १६०२ जना मात्र कायणित िहेका छन।् यस अबडिमा ३५८८ जना मजदिु अनपुक्स्थत िहेका । 

डमडतिः२०७७/०१/१३ देक्ख 2077/01/31 सम्मको अवस्था 
 

(क) जम्मा १० वटा औद्योडगक क्षेत्रमा िहेका ५९७ मध्ये 349 उद्योगहरु मात्र संचालनमा िहेका डत उद्योग पडन लकडाउनको कािर् पूर्ण 
क्षमतामा संचालन हनु नसकेका ि हालको औसत संचालन क्षमता 51% िहेको छ । 

(ख) जम्मा १० वटा औद्योडगक क्षेत्रमा िहेका ५९७ मध्ये 349 उद्योगहरुमा लकडाउन हनु ुभन्दा अगाडड 8220 जना मजदिु कायणित िहेकोमा 
हाल 3416 जना मात्र कायणित िहेको देक्खन्छ।  

(ग) यस अबडिमा 4804 जना मजदिु अनपुक्स्थत िहेका । 

(घ) लकडाउन पश्चात डमडत 2077/01/13 सम्मको अवडिमा उद्योगहरु 49.30% क्षमतामा संचालनमा िहेका डथए भने डमडत 2077/01/13 
देक्ख 2077/01/30 सम्मको अवडिमा उद्योगहरु 51% क्षमतामा संचालनमा िहेको देक्खंदा उद्योग संचालनमा वफृि भएको देक्खन्छ। 
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qm=;+= cf}Bf]lus If]q 
If]qleq ;`rflnt hDdf 

cTofjZos j:t' pTkfbg ug]{ 

pBf]usf] 

 pBf]u 

;+Vof 
>lds ;+Vof 

sfdbf/ cf};t 

Ifdt % ;fljs xfn 

1 afnfh' 130 4169 84 2919 1151 48.15 

2 x]^f}*f 111 4500 56 430 167 46.16 

3 kf^g 112 1530 65 1061 384 39.77 

4 kf]v/f 76 2424 52 1763 780 32.31 

5 a'^jn 65 2021 16 580 273 55.63 

6 g]kfnu`h 34 1035 21 759 304 50.95 

7 w/fg 29 800 23 595 286 58.19 

8 eQmk'/ 36 220 23 49 22 34.78 

9 uh]Gb|gf/fo)f l;+ 4 82 2 15 8 80 

10 aL/]Gb|gu/   190 7 49 41 62.86 

  hDdf 597 16971 349 8220 3416 509 

  ;+:yfut cf};t ;`rfng Ifdtf 50.88Ü 

 


