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१. बजेट बक्तब्यमा समावेस भएका मखु्यमखु्य नीति िथा काययक्रमहरुको प्रगतििः 
निकाय बजटे 

बक्तव्यको 

ब ुँदा ि. 

िीनि िथा 

काययक्रमहरुको 

व्यहोरा 

प्रगनि/कायायन्वयिको 

अवस्था ( भौनिक एव ं

नवनिय द वै) 

उपलब्धी समस्याहरु स धारको उपाय 

   भौनिक नवनिय    

उद्योग वानिज्य 

िथा आप र्िय 

मन्रालय 

१०१,१०२ बन्द र रुग्ि 

उद्योगहरुलाइ 

संचालि,उद्योग 

ग्रामको पवूायधार 

नवकास,उद्योग 

ग्राम स्थापिा। 

90 91.9 • सरेु्खि र धनकुटामा तनमायणाधीन उद्योग ग्राम प्रदेश सरकारलाई 
हस्िान्िरण भएको  

• बत्तिशपिुलीमा लघ,ु घरेल ुिथा साना उद्योग प्रदयशनी कक्षको भवन 
तनमायणको लातग तिपपआर ियार भएको  । 

• उद्योग तबभाग, तिपरेुश्वरको पररसरमा एकल पवन्द ु सेवा केन्र तमति 
२०७६/०२/०१ बाट सञ्चालनमा आएको । 

• जनकपरु चरुोट कारर्खानाका कमयचारीहरुको दापयत्व फरफारक 
गररएको ।  

• गोरर्खकाली रबर उद्योगको सञ्चालन िथा व्यवस्थान सम्बन्धमा 
कारर्खानामा रहेका कमयचारीहरुको अतनवायय अवकाशको तनणयय 
भैसकेको र पपहलो चरणको भकु्तानी समेिभएको । 

• नेपाल-चीन पारवहन ढुवानी सम्झौिाको िेस्रो परामशय बैठक (५-६ 
सेप्टेम्बर २०१८) काठमाण्िौ र नेपाल तिब्बि व्यापार सहजीकरण 
सतमतिको बैठक ल्वासा २-४ जलुाई २०१९ मा भएको  

• २९ मे २०१९ मा सम्माननीय रास्रपतिको चीन भ्रमणको अबसरमा 
प्रोटोकलमा मा. पररास्र मन्िीस्िरमा हस्िान्िरण भएको  

• नेपाल-भारि व्यापार सत्तन्धको पवस्ििृ पनुरावलोकनको पपहलो बैठक 
(९अगष्ट 2018 नयााँ ददल्ली) र (७-८ फेब्रअुरी २०१९) पोर्खरा  

•  

  

उद्योग नवभाग १०४,१०५ कबोल गरेको 

अवनधनभर 

उत्पादि श रु गिे 

उत्पादि 

उद्योगलाइ कर 

सहुनलयि,उद्यो

96.33 94.82 • आतथयक समपृिका लातग उद्योग र्खोलौं, औद्योतगकरणका लातग सबै 
जटुौं भने्न मलु नाराका साथ उद्योग पवभागको आयोजना िथा नेपाल 
घरेल ु िथा साना उद्योग महासंघको सहआयोजनामा 
तमति:207६/0२/२२ देत्तर्ख २६ गिे सम्म ३० औ ंरापिय लघ,ु 

घरेल ुिथा साना औद्योतगक प्रदशयनी- २०७६ सम्पन्न गररएको। 

• उद्योग पवभागको पररसरमा तनतमयि नयााँ भवनमा 
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ग दिाय गि े

प्रकृया 

सरल।हस्िकला 

नबक्रक्र िथा 

प्रदयशिी स्थल 

निमायि । 

तमति:207६/0२/०१ गिे एकल पवन्द ु सेवा केन्र उद्घाटन भई 
सोही तमतिबाट एकल पवन्द ुसेवा सञ्चालन भइरहेको छ । 

• साकय  हस्िकला केन्र तनमायण भवनको रिु तनमायण भई िेस्रो िला 
ढलान सम्पन्न भएको। यस आ.व मा भवन तनमायण सम्पन्न हनु।े 

• साकय  स्िररय घरेल ु प्रदशनी कक्षको भवन तनमायणको लातग 
तिपपआरको Final Draft तनमायण स्वीकृिीको क्रममा रहेको िथा माटो 
परीक्षण कायय सम्पन्न भएको । 

• तसमेन्ट उद्योगको Detail Study (प्रचारप्रसार िथा सामाग्री उत्पादन 
िथा प्रकाशन र पविरण) सम्बन्धमा परामशयदािा छनौट भई 
अध्ययन कायय सम्पन्न भएको। 

• उद्योग प्रबियन र व्यवसाय सम्बियन सम्बन्धी अतभमरु्खीकरण िातलम 
धुतलरे्खल,पोर्खरा,पवरगंज र हेटौिामा सम्पन्न भएको। व्यवसाय 
सम्बियन काययक्रम (Business Incubation Program) सम्बन्धी 
जानकारीमलुक पतु्तस्िका प्रकाशन गररएको। 

• कायायलय प्रयोजनको भवन तनमायण कायय सम्पन्न भएको । 

 

वात्तणज्य,आपूतिय िथा 
उपभोक्ता संरक्षण 
पवभाग 

१०९,११० सहकारी मार्य ि 

स पथ मलू्य 

पसल,थोक मूल्य 

पसल व्यवस्था । 

आप र्िय प्रिाली 

प्रनिष्पधी। 

57.92 74.57  आयाि ईजाजि जारी  ५२,३३१ वटा 
 फमय प्रशासन िथा सेवा प्रवाह  ६६,६५८ वटा 

वजार अनगुमन संख्या १,६६१ 

 वजार अनगुमनवाट जरीवाना गरीएको फमय संख्या १६१ 

 राजस्व आयाि ईजाजिवाट ६,८०,४७,२४८। 

 फमय प्रशासनवाट ४२,७८,११,१४५। 

वजार अनगुमन वाट जरीवाना ४३,२१,०००। 

स्वीकृि दरवन्दी 
अनसुार पदपतुिय 
हनु नसकेको । 

 

कायायलयको 
Full 
Automation  

को लातग बजटे 
अपगु भएको । 

मन्िालयमा 
पिाचार भएको  
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श्री सैतनक सामग्री 
उत्पादन िथा यात्तन्िक 
सेवा महातनदेशनालय, 
जंगी अड्डा । 

  98.0 98.0  सैतनक सामग्री उत्पादनमा आत्मतनभयर भइ क्षमिा अतभबतृध गनय 
आवश्यक मेतसनरी र कच्चा पदाथयको र्खररद प्रकृया सम्पन्न भएको  

 मेत्तशनरी िफय  र्खररद भएका मखु्य मेतसनहरु  

 Continuous Annealing Furnace 

 Scalping/ Milling Machine System 

 Continuous Pickling System 

 Ballistic Measuring System 

 Nitrogen Content Analyzer 

 Chiller Machine for Nitration 

  

कण्ठरोग तनयन्िण 
काययक्रम 

 

११० आपूर्िय प्रिाली 

लाइ प्रनिस्परधी 

बिाउि । 

97.7 88.96  कण्ठरोग तनयन्िण काययक्रम सेवामूलक रुपमा दगुयम िथा आंत्तशक 
दगुयम  त्तजल्लाहरुमा आयोतिनयकु्त नून ढुवानी कायय गराउंदै आएको 
छ । 

 कण्ठरोगबाट पीतिि वगयहरुलाई तनमूयल पानय मद्दि प–ुयाइरहेको छ 
। 

 १९८५।८६ को सवे अनसुार ४४.२% गलगािं रोगी रहेकोमा सन ्
२००७ मा नेपाल सरकार िथा भारि सरकारको सहयोगमा 
National Survey and Impact Study for Iodine Deficiency Disorders 

(IDD) and Availability of Iodized Salt in Nepal  सवेक्षण ररपोटय 
अनसुार ०.४% झरेको पाइएको छ । 

 सन ् २०१६ को नेपाल सरकारबाट भएको NDHS सभे अनसुार 
९४.५ % पांच वर्य मतुनका बालबातलकाले उत्तचि मािामा आयोतिन 
भएको नूनको प्रयोग गरररहेको पाईएको देर्खाईएकोछ । 

 नेपाल Universal Salt Iodization को सदस्य राि भएको हैतसयिले 
सरकारले तलएको ग्क्क्क््ष लक्ष्य (९० प्रतिशि घरपररवारले उत्तचि 
मािामा आयोतिन भएको नूनको प्रयोग) हातसल गनयको लातग नेपाल 
सरकार, स्वास््य मन्िालयले तलईएको लक्ष्य प्राप्त भएको । सो लाई 

दगुयम 
त्तजल्लाहरुमा 
आयोननुको 
संरक्षणको लातग 
गोदाम नहनुाले 
समस्या रहेको 
। 

सो काययका 
लातग बरे्नी 
जग्क्कगा िथा 
पजुीगि 
बजटेको माग 
गरी आएको । 
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पटकाई राख्न आवश्यक रहेको । 

        
र्खानी िथा भूगभय 
पवभाग 

१०० खनिज 

उत्खिि,प्रशोध

ि। 

83.7 75.5  पवभाग र चाइना त्तजयोलोत्तजकल सभे पवच भएको संझौिा अनसुार 
पवभागको प्रापवतधक सपहिको चाईतनज पवज्ञ टोली द्वारा दैलेर्ख र 
सरेु्खिमा  प्रारत्तम्भक पेरोतलयम अन्वरे्ण कायय सम्पन्न। 

 पफल्ि काययवाट संकतलि पवतभन्न ५३७ नमनुा हरुको रसायतनक 
पररक्षण कायय सम्पन्न। 

 पवभागबाट संचातलि पवतभन्न कायय, अनसुन्धान िथा अन्वरे्ण काययहरु 
संग्रह गरेर पवभागको  Annual Report प्रकाशन कायय सम्पन्न। 

 सभे, अन्वरे्णात्मक काययको लागी Total Station, DGPS, Drilling 

Machine, Proton-magnetometer,Geotechnical Lab 

Equipmentsिथा रसायतनक पररक्षण काययको लागी UV-Visible 

Spectrophotometer, Roll Crusher and Pulverizer, Dissolved 
Oxygen Meter, Portable pH meter, Total Dissolve Meter and 

Conductivity Meter लगायि उपकरणहरु र्खररद कायय सम्पन्न। 

 पवभातगय अनगुमन: पवभागबाट संचातलि चनुढुङ्गा तितलङ कायय 
(र्खोटाङ, िथा धाददङ), अन्वरे्णात्मक कायय ( तमनामकोट, िामा, 
फस्फोराइट, बैििी, पकटभञ्ज्याङ, मकवानपरु) को अनगुमन िथा 
तनररक्षण कायय सम्पन्न। 

 

  

भू-वैज्ञातनक सवेक्षण 
िथा अनसुन्धान 
आयोजना 

१००  83.29 73.49  1300 वगय पक तम के्षिमा म्यापपङ् कायय सम्पन्न । 

 भ ुइत्तन्जतनयररङ् िथा भवुािावरत्तणय पफल्ि कायय सम्पन्न । 

 बाग्क्कलङु् लमजङु्, काभ्र,े तसन्धुपाल्चोक र काठमाण्िौमा पपहरो 
अध्ययन कायय सम्पन्न । 

 ल्याणि स्लाइि इन्भेत्तन्र िाटा ियार गनयलाइ परामशय दािाबाट 
Final Report प्राप्त । 

  

र्खतनज अन्वेर्ण िथा 
पवकाश आयोजना 

१०० आधारभूि 

निमायि सामाग्री 

लाइ 

संरक्षि,र्लाम 

खािीको 

88.5 63.1  जाजरकोट, दैलेर्ख त्तजल्लाको १०० वगय पक तम के्षिमा अन्वेर्ण 
पफल्ि कायय सम्पन्न । 

 पवस्ििृ चनु ढुङ्गा अन्वरे्ण फलोअप र्खोटङ्ग अन्िरगि ३०० च्यानल 
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उत्खिि,खनिज 

र बहुमलू्य 

धाि हरुको 

अन्वेषि,उत्खि

ि र प्रशोधि। 

स्याम्पतलङ्ग िथा १०० हे्टर के्षिमा सभे कायय सम्पन्न । 

चनु ढुङ्गा अन्वरे्ण सरेु्खि अन्िरगि ३०० च्यानल स्याम्पतलङ्ग िथा िथा 
५० वगय पकतम के्षिमा सभे कायय सम्पन्न । 

केत्तन्रय कारागार 
कारर्खाना 

१०५ प्रदयशिी कक्ष 

स्थापिा। 
65.0 60.70  २८.३२ लार्खको कपिा बनेु्न मेतसन र्खररद 

 उद्योग पवभाग पररसरमा प्रदसयनी कक्ष तनमायण (२८.३२ 
लार्ख) । 

कारर्खानाको रङ्गाइ शार्खामा फलामे रस तनमायण । 

  

पवशेर् आतथयक के्षि 
प्रातधकरण 

१०१ प्रदशेहरुको 

समन्वय र 

सावयजनिक र 

निनज क्षरेको 

सहभानगिामा 

प्रत्येक प्रदशेमा 

कनतिमा एक 

औद्योनगक 

क्षेर,आर्थयक 

क्षेर,नबशेष 

आर्थयक क्षरे 

स्थापिाको 

संभाव्यिा र 

पूवायधार निमायि 

गिे। 

74.8 6१.5  प्रदेश नं. १ पवराटनगर पवशेर् आतथयक के्षिको पवस्ििृ 
इत्तन्जतनयररङ्ग तिजाइनको कायय सम्पन्न भएको । 

 प्रदेश नं. २ तसमरा पवशेर् आतथयक के्षि 

o तसमरा पवशेर् आतथयक के्षिमा जग्क्कगा तबकाश कायय सम्पन्न, 

o प्रशासतनक भवन िथा अन्य भवनहरु ६०% सम्पन्न  

o पानी टंकी िथा deep boring ९०% कायय सम्पन्न  

o ब्लक B, C, D, Eमा पवस्ििृ इत्तन्जतनयररङ्ग तिजाइन कायय 
सम्पन्न। 

o ढल प्रसोधन काययको लातग र्खररद सम्झौिा भै ३०% कायय 
सम्पन्न 

o  कम्पाउण्ि वाल िथा र्खोलामा िटबन्धन कायय  

 प्रदेश ३: पााँचर्खाल पवशेर् आतथयकक्षिे 

 प्रशासतनक भवन तनमायण कायय२० % सम्पन्न। 

 वाउत्तन्ि वालको कायय ८० % सम्पन्न। 

 प्रदेश ५: भैरहवा तब.आ.क्षिे 

o १ उधोग स्थापना भइ उत्पादन शरुु भइ २७.६ मे.ट. तनकासी 
भएको,  

 १० वटा उद्योगीहरुले उधोग को भौतिक 

 तनयायि 
प्रतिशि 
(६०%) को 
कारणले 
लगानीकिाय 
आकपर्यि 
नहनु ु  

 भािादरमापनु
राबलोकन 

 भैरहवा 
तब.आ.के्ष. मा 
३२ के भी 
को तबधुि 
सब-स्टेशन 
तनमायण   

 तबराटनगर 
तब.आ.के्ष.को 

 ७५% बाट 
६०% 
गररएको   

 भािादरपनुराब
लोकनकोलातग
सतमतिबनाईअ
ध्ययनभएको 

 ने. तब. प्रा. 
संग सहकायय 
गरररहेको िर 
पढला भएकाले 
ने.तब.प्रा.माफय ि 
नै तनमायण 
गराउन ुपने    

 स्थाई कमयचारी 
माग गररएको    
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लातग जग्क्कगा 
प्रातप्त  

 केन्रीय 
कायायलय 
भवन  

 

व्यापार िथा तनकाशी 
प्रवियन केन्र पलु्चोक 

१०५ नियायि प्रवर्द्यिको 

लानग नवदशे 

नस्थि सबै 

क टनिनिक 

नियोगहरुमा 

हसिकला र 

आधारभ ि 

नियायिजन्य 

सामािहरुको 

प्रदयशिी कक्ष। 

92.20 75.40  तमति२०७६/३/२४ गिेका ददन ईलाम उधोग वात्तणज्य संघ 
संगको समन्वयमा त्तचया पकपव दगु्क्कदजन्यअदवुा अलैत्तच लगायिका 
उधतम व्यवसायीहरु संगको समन्वयमा सीप पवकासिथा क्षमिा 
अतभवपृि साथै काभ्रकेोधुतलरे्खलमा तमति २०७६/३/११-१४ सम्म 
४ ददनEेxpprt Procedure and Market Analysis िातलममा २५ 
जनाको सहभातगिामा सम्पन्न  

साि वटै प्रदेशमा उत्पादि हुिेर हुि सके्न एवं आयाि 

प्रनिस्थापि गिय सके्न वस्ि हरु बारे छलर्ल गराई अन्िर प्रदेशीय 

वस्ि  व्यापारमा सहजीकरि गिय G2G र B2B बैठक गरी 

प्रदेश र केन्रमा स झाब क्रदिे काम सतपन्न गरेको। 

  

व्यापार सूचना तनयायि 
सहयोग आयोजना 
बहपुक्षीय िथा के्षिीय 
व्यापार सदु्दीकरण 
(TEPC) 

१०६ नियायि अि दाि 91.1 83.80  नेपाली तनयायि योग्क्कय वस्िहुरुको प्रचार प्रसार गरी तनयायि प्रवियन गनय 
पवतभन्न रापिय िथा अन्िरा्यपिय व्यापार मेलामा उधमी 
व्यवसायीहरुलाई सहभागी गराई द्यद्दद्य बैठकका साथ सम्पन्न 
गररएको 

 पवतभन्न तनयायिजन्य वस्िहुरुको तसपमूलक िातलम प्रदान गररएको 
(११०८ जनालाई) 
o फेल्टवस्िहुरु (३००जनालाई),  
o हािे कागज (४० जनालाई),  
o गलैंचा (२५० जनालाई),  
o फुटवेयर छाला जिुा (३०० जनालाई)  

o प्राकृतिक रेशा (२१८ जनालाई)  

 नेपाल ियारी 
पोशाक 
उद्योग संघ 
संग ःिःइग ् 
गरी उक्त 
उद्योगमा दक्ष 
जनशत्तक्त 
उत्पादन गनय 
िीन 
सयजनालाई 
ियारी पोशाक 
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o सेतनटरी नेत्तप्कन वनाउने (२२ जनालाई) 
o तनयायिमा नगद अनदुान सम्बन्धी काययपवतध,२०७५ स्वीकृि 

भएको । 

 

सम्वन्धी 
िातलम 
उपलब्ध 
गराउन माग 
गरेको बजटे 
रकम भन्दा 
पवतनयोत्तजि 
वजटे रकम 
कम भएको 
कारणले 
िातलम 
काययक्रम 
संचालन गनय 
सम्वत्तन्धि 
संध असमथय 
। 

नेपाल भारि के्षिीय 
व्यापार िथा पारवहन 
आयोजना 

१०७ काठमान्डौ 

कन्टेिर फे्रट 

स्टेशि निमायिको 

लानग वजेट 

व्यवस्था।निकासी 

नवन्द हरुमा 

क्वारेन्टाईि सेवा 

नवस्िार । 

33.5 26.17  काठमाण्िौको चोभारमा सखु्र्खा बन्दरगाह तनमायण गने । 

 वीरगञ्जमारहेकोसखु्र्खावन्दरगाहमा शेि पवस्िार कायय गने।  

 काठमाण्िौको चोभारमा तनमायणातधन सखु्र्खा बन्दरगाहको Part-A मखु्य 
भवनको कायय १२ प्रतिशि र Part-B कायायलय भवन िथा ्वाटरको 
तनमायण कायय कररब  ६ प्रतिशि सम्पन्न भइसकेको  

 वीरगञ्जमा रहेको सखु्र्खा वन्दरगाह (शेि पवस्िार कायय) को 
स्िरोन्निी गने कायय ९9 प्रतिशि सम्पन्न भएको । 

 

 आयोजना 
अन्िगयिका 
उपसमन्वय 
कायायलयमा 
काययरि 
कमयचारीहरु
को वारम्वार 
सरुवा 
भइरहेको हुंदा 
कायायन्वयनमा 
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समस्या रहेको 
। 

 
औद्योतगक के्षि 
व्यवस्थापन तलतमटेि, 
बालाज ु

१०१ औद्योनगक 

क्षेरको स्थापिा      
80.0 100.0  दमक औ.के्ष.को थप जग्क्कगा प्राप्त गनय मअुब्जा पविरणको लातग 

नामावली सपहिको सूचना प्रकाशन भएको । 

 दमक औ.के्ष को प्रथम चरणमा एपकन भैसकेका जग्क्कगाहरुको 
मअुब्जा पविरण सम्बत्तन्ध कायय भैरहेको । 

 नेपाल सरकार, मत्तन्िपररर्द्को तनणयय बनोत्तजम औद्योतगक के्षि  
तनमायण िथा संचालन पवर्यमा दमक त्त्लन इन्िपष्टयल पाकय  
(DCIP)संग प्रारत्तम्भक संझौिा भएको । 

 मयरुधाप औद्योतगक के्षिको EIA अध्धयन गने सम्बत्तन्ध काययको 
लातग पेश गररएको SD/TOR वन िथा वािाबरण मन्िलायमा पेश 
भई समीक्षा  बैठक सम्पन्न । 

 शत्तक्तर्खोर, नौवस्िा र दैजी  औद्योतगक के्षिको  EIAको लातग 
सावयजतनक सनुवुाई काययक्रम सम्पन्न । 

 शत्तक्तर्खोर र नौवस्िा औद्योतगक के्षिको EIADraft Reportउद्योग 
बात्तणज्य िथा आपूतिय मन्िालयमा पेश गररएको ।  

 कंचनपरुको दोधारा-चादनीमा उपयकु्त जग्क्कगा पपहचान भई 
Prefeasibility को कायय सम्पन्न l 

 

  

औद्योतगक लगानी 
प्रवियन काययक्रम 

 

१०१ बन्द र रुग्ि 

उद्योग 

साझेदारीमा 

संचालि 

62.20 74.40  सरकारी तनजी साझेदारी ऐन आएको । 

 रुग्क्कन उद्योग सम्वन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको । 

 इत्तण्ियासंगको BIA  को मस्यौदाको ियारी अत्तन्िम चरणमा रहेको । 

 पवदेशी लगानी िथा प्रपवतध हस्िान्िरण ऐन, २०७५ कायायन्वयनमा 
आइसकेको । 

 औद्योतगक व्यवसाय ऐन अत्तन्िम छलफलमा रहेको । 

 औद्योतगक िथा पवदेशी लगानी नीति मस्यौदाको क्रममा रहेको । 

नेपाल ब्यवसाय 
मञ्चको 
कायायन्वयन 
(Nepal 

Business 

Forum)  र्खारेज 
भइ उक्त 
काययक्रम गनय 
नसपकएको । 

उद्योग पवभागले 
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आयोजना गरेको 
काययक्रममा 
मन्िालय समेि 
सहभागी भएको 

औद्योतगक व्यवसाय 
पवकास प्रतिष्ठान 

१०१ पूवायधार 93.90 90.10  काययक्रम (EDF) कोसय सञ्चालन (उद्यमशीलिा रोजगारी मूलक 
सशक्तीकरण, सीप पवकास िथा क्षमिा अतभवपृि िातलम) 

 काययक्रम (Start-up Unit (उद्यमशीलिा रोजगारी मूलक 
सशक्तीकरण, सीप पवकास िथा क्षमिा अतभवपृि िातलम) 

 काययक्रम िातलम तनदेत्तशका िथा पररमाजयन 

 उद्यमशीलिा पवकाससम्बन्धी प्रत्तशक्षक प्रत्तशक्षण 

 काययक्रम (काययक्रम सञ्चालन अनगुमन तनरीक्षण (अनगुमन मूल्याङ्कन 
िथा काययक्रम 

  

सिक पवभाग 

१०४ उद्योगको लानग 

आवश्यक सडक 
95.5 81.7  घोराही, सोना तसमेन्ट, सम्राट तसमेन्ट िथा दाङ्ग तसमेन्ट तसम्न्ट 

र्खानीस्थल पहुाँच मागय तनमायण । 

 पाल्पा त्तजल्ला त्तस्थि तसत्तज तसमेन्ट लगायि  ९ वटा तसमेन्ट र्खानी 
स्थल पहुाँचमागय तनमायण । 

 सोलरु्खुम्व ुिामार्खानी पहुाँच मागय तनमायण । 

 

बनको पववाद 
िथा स्थातनय 
नदीजन्य 
सामाग्री िथा 
तनमायण सामाग्री 
प्रयोगमा 
रोकटोक 

 

नेपाल पवद्यिु 
प्रातधकरण 

१०४ उद्योगको लानग 

आवश्यक 

पूवायधार। 

71.7 81.8  33/11 के तभ सवस्टेशन तनमायण कायय सिप्रतिशि सम्पन्न भइ 
पवद्यिु पविरण भइसकेको । 

 प्रशारण लाइन तनमायण कायय सम्पन्न, घोराही िथा लमही सवस्टेशन 
तनमायण कायय सम्पन्न । 

  वािावरण अध्ययन कायय सम्पन्न िथा सवस्टेशन तनमायण काययको 
वोलपि मलु्यांकन भइरहेको । 

प्रशारण लाइन तनमायणको टावर ३५ को Foundation परुा , पपुवय 
नवलपरासीको मआुब्जा तनधायरण । 

वनलाइ जग्क्कगा 
ददन ेप्रपक्रयामा 
कदठनाइ । 

 

 

नेपाल इन्टरमोिल १०७ निकासी    वीरगञ्ज एपककृि जााँच चौकीमा पापकिं ग यािय तनमायण   
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यािायाि पवकास 
सतमति 

नबन्द हरुमा 

क्वारेन्टाइि सेवा 

नवस्िार। 

 ७.५ प्रतिशि सम्पन्न 

 वीरगञ्ज सखु्र्खा बन्दरगाहमा पापकय ङ्ग, ्यान्टीन र शौचालय तनमायण 

 सम्पन्न -१०० प्रतिशि_ 

 वीरगञ्ज एपककृि जााँच चौकीमा गोदाम िथा जााँचपास घर तनमायण 

 ७५ प्रतिशि सम्पन्न 

 कााँकितभट्टामा पापकिं ग यािय तनमायण 

 तमति २०७६।०३।१९ मा पनुM सूचना प्रकात्तशि  

 पवराटनगर ICP सञ्चालनमा ल्याउन े

 अत्तन्िम चरणमा रहेको । 

 (शहरी पवकास मन्िालयबाट मौत्तर्खक जानकारी) 
  

नेपाल र्खाद्य संस्थान 

१११ राज्यले िोकेको 

समथयि मूल्यमा 

खाद्य वस्ि  

खरीद,स लभ 

आपूर्िय 

स निश्चििा 

70.7 92.7  सािै प्रदेशमा सपुथ मलु्य पसल संचालन भइ लत्तक्षि वगयका जनिाले 
सहतुलयि मलु्यमा र्खाद्यान्न र्खररद गने अवसर प्रदान गनयका लातग 
तनजी के्षि समेिको सहभागीिामा उपत्यकाका ४ स्थानबाट र अन्य 
६ प्रदेशमा १-१ स्थानबाट सपुथ मलु्य पसल संचालन भइरहेकोमा 
चािपवयको समयमा ७८१४.६६ ्वी. र्खाद्यान्न पवक्री भएको । 

 सहकारी माफय ि आर्ाढ मसान्ि सम्ममा ६३५ ्वी. र्खाद्यान्न पवक्री 
भएको । 

  

नेपाल आयल तनगम 

११२ पेट्रोनलयम 

पदाथयको 

भण्डारि क्षमिा 

बढाइ ३ 

मनहिाको माग 

धान्न सके्न । 

100.0 14.0 पेरोतलयम पदाथयको भण्िारण गहृको तनमायण कायय 
 

 

नेपाल सरकारसंगको समन्वयमा देशका अन्य स्थानमा पतन जग्क्कगा प्रातप्तको लातग 
पहल गररएको । 

– र्खररद गररएको जग्क्कगामा नाप न्शा ियार यपकन गरी वाउण्िी वाल लगाउने 
कायय गरराँदै । 

–  न्शाङ्कन ियार गररंदै । 

 –   पलु्चोक ईत्तन्जतनयररङ्ग कलेजसाँग परामशय तलईएको । 

मोतिहारी–अमलेर्खगंज पाइपलाइन तनमायण 

 पाइपलाइन तनमायण नेपालिफय िः 
 नेपालिफय को ३६.२० पक. तम. मा पाईप पवछ्याउने  कायय सम्पन्न 

भएको । 

 पाईपवाट तिजल ल्याई सवै प्रकारको  पररक्षणका काययहरु केही 

भण्िारण तनमायण 
िथा सोको 
लातग नपगु 
जग्क्कगा के–
कसरी व्यवस्था 
गने भने्न 
पवर्यमा ठोस 
तनणयय तलई 
कायय अगाति 
बढाउन समस्या 
भइरहेको । 

मन्िालय िथा 
सम्वि 
तनकायवाट 
समय–समयमा 
आवश्यक 
सझुाव तलने । 

– नीतिगि 
तनणयय गनय 
मन्िालय र 
अन्य 
तनकायवाट 
आवश्यक 
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सम्पन्न भएको र केही हनुे क्रममा रहेको । 

 पे. प. लोतिङ्गको लातग वे थप गने कायय हुाँदै । 

 ल्याव ई्यूपमेन्ट र फायर फाईपटङ्गको व्यवस्थापनको कायय अगाति 
वढाइएको । 

सहयोग हनुपुने 
। 

 
 
 

श्री गणुस्िर िथा 
नापिौल पवभाग, 
बालाज ु

१०८ नेपाल गणुस्िर 
त्तचन्ह प्राप्त गनुय 
पने के्षिको 
पवस्िार 
गररनेछ।गणुस्ि
र प्राप्त 
वस्िहुरुको 
गणुस्िर 
सतुनत्तिि,अनगुम
न कायय सशक्त 
गराइने छ। 

100.0 93.90  Helmet,Multidtrands PVC Cable, GI Sheet र LPG Rubber Hose 

गरी ४ ओटा बस्िकुो गणुस्िर नेपाल राजपिमा प्रकासनको लातग 
पेश गररएको, 

 ISO/IEC 17025 को अनसुार पवभागको पररक्षण र Mass, Volume, 

Temperature ्यतलबे्रशन प्रयोगशालाहरु, बस्ि ु प्रमाणीकरण एबं 
व्यवस्थापन प्रमाणीकरण सेवा भारिको एक्रीिीटेशन सम्बन्धी बोिय 
NABL र NABCB बाट एक्रीिीटेशनको नतबकरण एबं पवस्िार 
गररएको, 

 पेरोतलयम पदाथय बो्ने ट्ांकरकमा इन्धनको पररमाण मापन एबं 
पररमाण सम्बन्धी अतनयतमििा रो्न हेटौिामा दैतनक १५ ओटा 
ट्ांकरक ्यतलबे्रशन क्षमिाको पबुायधार तनमायण गरी संचालन 
गररएको, 

 स्टाण्ििय नाप र िौल ऐन २०२५ मा पररमाजयन िथा एक्रीिीटेशन 
पररसद ऐन र मोहोर बन्द तनयमावली तनमायण कायय गररएको 

 इ- हात्तजरी िथा कमयचारी पववरण ईलेरोंतनक र तसतस ्यमरा 
मोतनटोररंग 

 

  

कम्पतन रत्तजिारको 
कायायलय, तिपरेुश्वर 

१०४  97.5 91.61  इटहरी र बटुवलमा शार्खा कायायलय स्थापना  

 रु.१० लार्ख सम्मको राजश्व भकु्तानीमा  
e-payment लाग ु 

 Digital Signature कायायन्वयनको लातग प्रापवतधक कायय सम्पन्न 

 कायायलयको सूचना प्रणाली Software मा Up gradationकायय  

 कायायलयको सभयर र्खररदको कायय सम्पन्न  

 नागररक मोबाइल एप्सको लातग API तनमायणको कायय सम्पन्न । 

स्वीकृि दरवन्दी 
अनसुार पदपतुिय 
हनु नसकेको । 

कायायलयको 
Full 
Automation  

को लातग बजटे 
अपगु भएको । 

मन्िालयमा 
पिाचार भएको 
। 

पेरोतलयम अन्वेर्न १०० खनिज अन्वषेि। 80.3 63.3  उदयपरु त्तजल्लाको पवतभन्न के्षिमा न्सा अपिेट कायय सम्पन्न ।   
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पररयोजना, लैनचौर  पेरोतलयम ब्लक १० म्यापको अपिेट न्सा प्रकाशन कायय सम्पन्न । 

 दाङ् र सल्यान त्तजल्लाको पवतभन्न के्षिमा भौगतभयक न्सांकन सम्पन्न । 

  



13 
 

२. मातथको १ नं. बाहेकका वापर्यक बजेट िथा काययक्रमको उल्लेर्खतनय मखु्य मखु्य प्रगतििः- 

ब.उ.त्तश.नं./तनकाय काययक्रम वापर्यक बजेट र्खचय उपलब्धी समस्याहरू सधुारका 
उपायहरू 

3070113 उद्योग, वात्तणज्य िथा आपूतिय मन्िालय, चाल ु 263627 241947    
3070114 उद्योग, वात्तणज्य िथा आपूतिय मन्िालय 587400 587334    
3070123 उद्योग पवभाग 810329 797469    
3070124 उद्योग पवभाग 164315 122790    
3070133 र्खानी िथा भगूभय पवभाग 79800 69891    
3070134 र्खानी िथा भगूभय पवभाग 28700 14390    
3070144 घरेल ुिथा साना उद्योग पवभाग 0 0    
3070153 केत्तन्रय कारागार कारर्खाना 9300 3586    
3070154 केत्तन्रय कारागार कारर्खाना 5197 5197    
3070163 नेपाल गणुस्िर िथा नापिौल पवभाग 64278 58964    
3070164 नेपाल गणुस्िर िथा नापिौल पवभाग 25500 25095    
3070173 गणुस्िर िथा नापिौल कायायलयहरू 83300 51654    
3070174 गणुस्िर िथा नापिौल कायायलयहरू 27400 24625    
3070183 कम्पनी रत्तजिारको कायायलय 48128 31236    
3070184 कम्पनी रत्तजिारको कायायलय 55008 51355    
3070193 सैतनक सामग्री उत्पादन तनदेशानलय 139800 139802    
3070194 सैतनक सामग्री उत्पादन तनदेशानलय 215000 208649    
3070213 र्खाद्यान्न ढुवानी काययक्रम (नेपाल र्खाद्य संस्थान)  576000 576000    
3070223 वात्तणज्य, आपूतिय िथा उपभोक्ता संरक्षण पवभाग 65500 46566    
3070224 वात्तणज्य, आपूतिय िथा उपभोक्ता संरक्षण पवभाग 17350 6570    
3070233 वात्तणज्य, आपूतिय िथा उपभोक्ता संरक्षण कायायलयहरू 38200 29634    
3070234 वात्तणज्य, आपूतिय िथा उपभोक्ता संरक्षण कायायलयहरू 2100 2071    
3071023 र्खतनज अन्वेर्ण िथा पवकास आयोजना  9600 7159    
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3071024 र्खतनज अन्वेर्ण िथा पवकास आयोजना  101500 62877    
3071033 पेरोतलयम अन्वेर्ण पररयोजना 7200 6541    
3071034 पेरोतलयम अन्वेर्ण पररयोजना 6900 2377    
3071043 भ-ूवैज्ञातनक सभेक्षण िथा अनसुन्धान आयोजना 15500 14089    
3071044 भ-ूवैज्ञातनक सभेक्षण िथा अनसुन्धान आयोजना 16100 9131    
3071053 औद्योतगक व्यवसाय पवकास प्रतिष्ठान 14900 13557    
3071054 औद्योतगक व्यवसाय पवकास प्रतिष्ठान 700 495    
3071083 औद्योतगक पूवायधार पवकास काययक्रम (पवशेर् आतथयक 

के्षि समेि) 
2300 17076    

3071084 औद्योतगक पूवायधार पवकास काययक्रम (पवशेर् आतथयक 
के्षि समेि) 

2246567 1157543    

3071093 औद्योतगक लगानी प्रवियन काययक्रम 14050 9318    
3071094 औद्योतगक लगानी प्रवियन काययक्रम 450 439    
3071163 कण्ठरोग तनयन्िण काययक्रम (नेपाल साल्ट रेतिङ्ग 

तलतमटेि) 
159500 159501    

3071173 व्यापार सूचना िथा तनयायि सहयोग आयोजना बहपुत्तक्षय 
िथा के्षतिय व्यापार सदुृढीकरण 

68030 55827    

3071174 व्यापार सूचना िथा तनयायि सहयोग आयोजना बहपुत्तक्षय 
िथा के्षतिय व्यापार सदुृढीकरण 

7300 0    

3071183 व्यापार िथा तनकासी प्रवियन केन्र 115000 83808    
3071184 व्यापार िथा तनकासी प्रवियन केन्र 3800 3579    
3071193 नेपाल भारि के्षिीय व्यापार िथा पारवहन आयोजना 87800 39481    
3071194 नेपाल भारि के्षिीय व्यापार िथा पारवहन आयोजना 1403000 327217    
 


