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उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

२०७६ जेष्ठ महिना सम्मको प्रगर्त हववरि 

र्स.न 
बजेट 
ब ुँदा नं. 

र्बषय/कायिक्रम 

 

कायािन्त्यन को अवस्था 

बैशाख महिनासम्मको प्रगर्त कैहियत 
श रु 
भए
को 

श रु 
नभएको 

सम्पन्न 
भएको 

१ १०० 

आगामी २ वषि 
र्भर णिनी, 
औषधी, िलामे 
डन्त्डी, काठ, 

र्समेन्त्ट 
लगायतका 
आधारभतू 
र्नमािि सामग्रीको 
कम्तीमा 1 दजिन 
वस्त  िरूमा 
आत्मर्नभिर ि ने 
उदे्धश्यले त्यस्ता 
उत्पादनलाई 
आधारभतू 
संरक्षि ददइनेछ 
। 

¯   

 खानी तथा खर्नज पदाथि ऐन, २०४२ संसोधन गनिको लार्ग मस्यौदा तयार 
गररएको। 

 खर्नज प्रशोधन प्रयोगशाला स्थापनाको लागी अवधारिापर तयार गररएको। 

 उदयप र र्समेन्त्ट उद्योग र िेटौडा र्समेन्त्ट उद्योगको स्तरोन्नती गरी क्षमता वृहद्ध 
गररएको ।  

 र्नणज क्षेरका र्समेन्त्ट उद्योगिरुको पूवािधार र्नमाििको लार्ग कायिक्रम सञ्चालन भै 
रिेको ।  

 ३३, ४३, ५३ ग्रडेको र्समेन्त्ट सम्बर्ध NS नेपाल ग िस्तर प्राहवर्धक सर्मर्तवाट 
र्सिाररश भइ ग िस्तर पररषदमा पेश भएको।  

 ३१३६ वटा वस्त को नमूना भौर्तक तथा रसायर्नक परीक्षि जाुँि गरीएको, 
बैज्ञार्नक उपकरि १३५८ वटा क्यार्लबे्रशन गरेको।  

  नेपाल ग िस्तर णिन्त्ि प्राप्त १६९ वटा उधोगको र्नरीक्षि तथा अन गमन, ६९ 
वटालाई  नेपाल ग िस्तर णिन्त्ि प्रयोग गनि इजाजत प्रदान गररएको।  

 

२ १०० िलाम खानीको ¯    धौवादी िलाम क्षेरबाट संकलन गररएको नम नािरुको Metallurgical Test को  
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वैज्ञार्नक परीक्षि 
गरी िलाम 
उत्खनन एवं 
प्रशोधन कायि 
अघी बढाउने। 

लार्ग िीन णस्थत प्रयोगशालामा पठाइएकोमा प्रथम एवं हद्धतीय िरिमा पठाइएका 
नम नािरुको पररक्षि कायि सम्पन्न भई सन्त्तोषजनक प्रर्तवदेन प्राप्त भएको। 

 िलाम खर्नज अन्त्वेषि हकटभञ्ज्याङ्ग , मकवानप रमा २५ वगि हक. र्म. क्षेरमा 
अन्त्वेषि  कायि सम्पन्न  गररएको। 

 खोटाङ ि  नढ ङ्गा र्िर्लङ कायि २८७ र्म. सम्पन्न, २५ वगि हक.र्म. क्षेरमा हवस्ततृ 
अन्त्वेषि तथा ३०० र्म. च्यानल स्याम्पर्लङ तथा १०० िेक्टर टोपोग्राहिकल सभे 
कायि सम्पन्न। 

 मिादेवस्थान ि  नढ ङ्गा र्िर्लङ कायिको लागी हिल्ड टोली प्रस्थान भएको तथा २५ 
वगि हक.र्म. क्षेरमा हवस्ततृ अन्त्वेषि तथा ३०० र्म. च्यानल स्याम्पर्लङ कायि 
सम्पन्न। 

 ि  नढ ङ्गा स न, तामा गरर १५ वटा खास खर्नजको उद्योग प्रवरद््धनको लागी खानी 
क्षेरयहकन, लागत यहकन, म ल्यांकनका आधार, Data Package को तयारी कायि 
सम्पन्न भई प्रस्ताव आह्वानको स िना प्रकाशन गररएको। 

३ १०० 

नीणज के्षरको 
सिभागीतामा 
सम्भाव्य 
देणखएका खर्नज 
र बि मूल्य 
धात  िरुको 
अन्त्वेषि, 

उत्खनन र 
प्रशोधन 
गररनेछ। 

¯    

४ १०१ 

प्रदेशिरु को 
समन्त्वय र 
साविजर्नक र 
र्नणज के्षरको 
सिभार्गता 
प्रत्येक प्रदेशमा 
कणम्तमा एक 
औद्योर्गक के्षर, 

एक आर्थिक 
के्षर र एक 
हवशेष आर्थिक 

¯   

 भैरिवा हवशेष आर्थिक क्षेरको सम्पूिि पूवािधार र्नमािि कायिपम्पन्न गरी २२ वटा 
उद्योगीिरुलाई अन मर्तपर प्रदान भै १ वटा उद्योगको पररक्षि उत्पादन स रु 
भएको

 र्नमाििार्धन गामेन्त्ट प्रशोधन र्समरा हवशेष आर्थिक क्षेर र्भरको lock Aक्षेरको 
र्नमािि कायि मध्ये आन्त्तररक बाटो ९५ प्रशासर्नक भवन तथा अन्त्य भवनिरु 
५० पानी टंकी तथा deep boring  ६०% कायि सम्पन्न भएकोछ। हवद्य त 
सब-स्टेशन (१३२ kva) को लार्ग र्डजाइन तथा लागत अन मान तयार भई  
ने.र्ब.प्रा लाई र्बध त सम्बणन्त्ध प्रसारि लाईन र सब-स्टेशन र्नमाििका लार्ग  
परािार भएकोछ।खाल  हवशेष आर्थिक क्षेरमा रुख कट्टानको कायि सम्पन्न भै 
प्रशासर्नक भवन र्नमािि र वाउणन्त्ि वालको खररद सम्झौता भै र्नमािि कापाुँियि 
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के्षर स्थापनाको 
सम्भाव्यता र 
पूवािधार र्नमािि 
गने । 

 

अगाडी बढेको ।

 हवराटनगर हवशेष आर्थिक क्षेरको हवस्ततृ इणन्त्जर्नयररङ्ग र्डजाइनको Final 

Report प्राप्त भएको ।

 पाुँिखालन वाकोट र रस वामा Cross Broader Economic Zone स्थापनाको लार्ग  
णिर्नया पक्षबाट स्थलगत अध्ययन भएको ।

 दमक औद्योर्गक क्षेरमा प्रथम िरिमा एहकन भैसकेका जग्गािरुको म आब्जा 
हवतरि सम्बणन्त्ध  कायि भैरिेको ७५प्रगर्त िार्सल भएको ।

 म अब्जा हवतरिको लागी नप ग रकम अथि मन्त्रलायाबाट हवर्नयोजन  भैसकेको l  

 दोश्रो िरिमा थप र्नणजनम्बरी तथा रैतानी जग्गािरु प्राप्त गनि आवश्यक तयारी 
कायििरु भैरिेको l

 नेपाल सरकार मणन्त्रपररषद्को र्नििय वमोणजम औद्योर्गक क्षेर र्नमािि तथा 
संिालन हवषयमा दमक णक्लन ईन्त्डहियल पाकि  (DCIP) संग प्रारणम्भक सम्झौता 
भएको l

 औद्योर्गक क्षेर घोषिा भइसकेका झापाको दमक बददियाको 
मोर्तप रमकवानप रको मय रधापकञ्चनप रको दैजीणितवनको शणिखोरमा 
हवस्ततृ पररयोजना प्रर्तवदेन तयार गररएको तथा वातावरिीय प्रभाव अध्ययनको 
प्रथम िरिको कायि सम्पन्न भएको।नौवस्ता ,शणिखोर र दैजी औद्योर्गक 
क्षेरको वातावरि प्रभाव म ल्यांकन सम्वणन्त्ध कायिको लार्ग साविजर्नक स न वाइ 
सम्पन्न भएको ।

 पाुँिखाल न.पा.-7 मा महिला हवशेष औद्योर्गक ग्राम स्थापनाका लार्ग जग्गा 
पहििान ि न का साथै पूवि सम्भाव्यता अध्ययनको कायि भएको

 स खेतमा र्नमाििाधीन उद्योगग्रामको ६५ कायि सम्पन्न भएकोरकिािली प्रदेश 
लाइ िस्तान्त्तरि भएको 

 धनक टामा उद्योगग्रामको प बािधार  र्नमािि सम्पन्न भएको ।१नं.प्रदेशलाइ 
िस्तानेतरि भएको ।
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 २० वटा उद्योगग्राम स्थापनाको लार्ग प्रस्ताब प्राप्त भएकोमा १० वटा 
उद्योगग्राम स्थापनाको स्वीकृतको लार्ग मणन्त्रपररषदमा पेश भएको र १० वटा 
पठाउने क्रममा रिेको ।



५ १०१ 

बन्त्द र रुग्ि 
उद्योगिरुलाई 
सम्भाव्यताको 
आधारमा 
सिकारी र नीणज 
के्षरको 
साझेदारीमा 
सञ्चालन गने 
व्यवस्था 
र्मलाइनेछ । 

¯   

 उदयप र र्समेन्त्ट उधोगमा  Klin Shell  पररबतिन गररएको र प्रर्तददन ४५० मे. 
टन उत्पादन भैरिेकोमा Klin Shell  पररबतिन पर्छ िाल  प्रर्तददन औषत ६०० 
मे.टन (७५% क्षमतामा) उत्पादन भैरिेको 

 िेटौडा र्समेन्त्ट  उधोगको स्तरोनती गरर क्षमता  बृहद्ध गरेपश्चात यस बषि 
िालसम्मकै  सब भन्त्दा बढी ख द नािा १६ करोड ३६ लाख भएको  िाल 
९५% क्षमतामा प्रर्तददन ६०० मे. टन उत्पादन भैरिेको  बषौदेणख स्थानीय 
समस्याको कारिले बन्त्द रिेको मज वा खानी संिालनमा ल्याइएको

 जनकप र ि  रोट कारखानाका कमििारीिरुको दाहयत्व िरिारक गररएको । 
साथै उद्योग पररसरमा रिेका प राना सवारी साधन तथा कवाडी सामानिरुको 
र्ललामी कायि सम्पन्न भइ संिालनको लार्ग अध्ययन भैरिेको ।

 गोरखकाली रबर उद्योगको सञ्चालन तथा व्यवस्थान सम्बन्त्धमा कारखानामा 
रिेका कमििारीिरुको अर्नवायि अवकाशको र्नििय भैसकेको र पहिलो िरिको 
भ  िानी समेत भएको ।

 िेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालन सम्बन्त्धमा र्नजी क्षेरको सिभागीतामा सञ्चालन 
गने सम्बन्त्धमा मणन्त्रपररषद् को स्वीकृर्तका लार्ग प्रस्ताव पेश भएको।

  

 

६ १०२ 

आगामी र्तन 
बषिर्भर स्थानीय 
तिमा   र्नणज 
के्षर समेतको  
सिभार्गतामा 
उधोग ग्राम  

¯   

 दणक्षिकाली नगरपार्लकामा Footwear Zone स्थापनाका लार्ग र्नजी प्रयासबाट 
जग्गा व्यवस्थापन भईरिेको ि नाले Footwear Zone सम्म प ग्ने पि ुँि मागि  
बाग्मर्त कोररडोरबाट य हटकी वडा नं ६ 6 र 7 सम्म (र्नमािि सम्बन्त्धमा  
िूटवेयर जोनको ग रुयोजना बनाउन शिरी हवकास मन्त्रालयलाई अन रोध भएको 

तथा ग रुयोजना तयार गनि आवश्यक पने हववरि /कागजातिरु उपलब्ध गराईददन 
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स्थापना 
गररनछे। 

दणक्षिकाली न .पा .लाई परािार गररएको ।साथै  ,ग रुयोजनाको कायि र्सन सम्पन्न 
गनि  follow-up समेत गररएको। 

 

७ १०२ 

आगामी आर्थिक 
बषि प्रत्येक 
प्रदेशमा  
न्त्यूनतम २० 
उधोग ग्रामको 
पूवािधार 
र्बकासको बजेट 
र्बर्नयोजन। 

¯   

 स खेतमा र्नमाििाधीन उद्योगग्रामको ६५% कायि सम्पन्न भएको, धनक टामा 
र्नमाििाधीन उद्योग ग्रामको कायि सम्पन्न भएको। पाुँिखालमा महिला हवशेष 
औद्योर्गक ग्राम स्थापनाका लार्ग जग्गा पहििान ि न का साथै पूवि सम्भाव्यता 
अध्ययनको कायि भईरिेको। 

 

८ १०४ 

कबोल गरेको 
अबर्धर्भर 
उत्पादन श रु 
गने उत्पादन 
उद्योगलाई कर 
सि र्लयत ददने 
। 

   

 Online Automation AMC and Software Update )सफ्टवरे र्नमािि तथा परामशि 
सम्बन्त्धी लागत अन मान सहितको कायािदेश तयार गररएको। 

 राजश्व संकलनमा एक लाखसम्मको भ  िानीमा e-payment लागू भएको । 

 Full Automation मा लैजानका लार्ग Infrastructure Upgrade and Software 

Upgrade का लार्ग बोलपर आव्िान गररएको  
 Digital Signature लागू गने सम्बन्त्धमा खररद प्रहक्रया अणन्त्तम िरिमा प गेको 
 कायािलयको रुपन्त्देिी र स नसरीमा शाखा संिालनमा आएको।  

 ।उधोगिरुको हववरि Web based  प्रिालीमा कररब ४०० वटा उद्योगिरुको 
On-line  प्रगर्त हववरि submit  गररएको।  

 साकि  िस्तकला हवकास केन्त्रको प बािधार र्नमािि स रु गररएको  

 Online Automation AMC and Software Update (सफ्टवरे र्नमािि तथा परामशि) 
सम्बन्त्धी लागत अन मान सहितको कायािदेश तयार भएको 

 एकल हवन्त्द  सेवा र्मर्त २०७६/०२/०१ बाट सञ्चालन भएको । 

  

 

९ १०४ 

उद्योग दताि गने 
प्रहक्रया सरल 
गररनछे। 

¯    
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 लघ , घरेल  तथा साना उद्योग प्रदिशनी कक्षको भवन र्नमाििको लार्ग र्डहपआरको 
मूल्याुँकनको प्रकृया अणन्त्तम िरिमा रिेको। 

  

 

 
 

१० १०४ 

उद्योगको लार्ग 
आबस्यक सडक 
र प बािधार  
र्नमाििमा बजेट 
व्यवस्था 

¯   

• ३० वटा खानी स्थल र उद्योगको पंि ि मागि हवस्तारको कायिसडक र्बभाग बाट 
काम भैरेिेको। 

• १४ वटा र्समेन्त्ट उद्योगिरुमा हवद्य त प्रसारि लाइन हवस्तारको कायि नेपाल हवद्य त 
प्रार्धकरिबाट भइ रिेको । 

 

११ १०५ 

र्नयाित प्रवद्धिनको 
लार्ग हवदेश 
णस्थत सबै 
क टनीर्तक 
र्नयोगिरुमा 
िस्तकला र 
आधारभतू 
र्नयाितजन्त्य 
सामानिरुको 
स्थायी प्रदशिनी 
कक्षको लार्ग 
आवश्यक 
वस्त िरु खररद 
गनि  बजेट 
र्बर्नयोजन 

¯   

 अमेररकाको लास भेगास र न्त्यूयोकि , िीनको संघाई, जापानको टोहकयो, जमिनीको 
डोमेटेक्स, भारतको नयाुँ ददल्ली, बंगलादेशको ढाका ,णिनको ग्वाङ्गझाओ,णिनको 
ल्िासा र ईटालीको र्मलानमा भएको व्यापार मेलामा उद्यमी व्यवसायीिरुलाइ 
सिभागी गराइ B2B बैठकका साथ व्यापार मेला सम्पन्न  गररएको । 

 Expo 2020 Dubai मा नेपालको सिभार्गताको लार्ग आवश्यक पूवि तयारी कायि 
भइरिेको। 

  Feb 17-20, 2019 Dubai  मा आयोजना भएको Golf Food 2019  मा 
नेपालको सिभार्गताको लागी २ वटा स्टल ब क गरीएको। 

 नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ संग MoU गरी उि उद्योगमा दक्ष जनशणि उत्पादन 

गनि तीन सय जनालाई तयारी पोशाक सम्वन्त्धी तार्लम उपलब्ध गराउने तार्लम स्थान 
छनोट गरी तार्लम सञ्चालनको पूवि कायि TEPC मािि त गररएको।  

 अलैंिी र अद वा र्सधै गन्त्तव्य बजार /म ल कमा मूल्य अर्भबृहद्ध सहित र्नयाित गनि 
र्नयाितकतािलाइ Start-up/Challenge Fund संिालन गनिको लार्ग मोडार्लहट 
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कायािन्त्वयन गने सम्बन्त्धमा कायिहवर्ध तयार भैरिेको । 

 नेपाली तयारी पोशाकको लार्ग र्नकासी प्रवद्धिनको लार्ग अमेररकाको लास 
भेगासमा ि ने अन्त्तराहिय Source Direct at ASD March 17-20, 2019 मा 
नेपालको सिभार्गताको लार्ग सरोकार र्नकाय मािि त ५ वटा स्टल व क गरी 
नेपाली सिभागीता र्नणश्चत गने कायि सम्पन्न। 

 International Horticulture Exhibition 2019 Beijing मा नेपालको 
सिभागीताको लागी आयोजक संस्था बाट नेपाल मण्डप र्नमािि लगायतका कायि 
भईरिेको। 

 राहिय तथा अन्त्तराहिय व्यापार मेलाको सम्बन्त्धमा कररव ६० जना उद्यमी 
व्यवसायीलाई आवश्यक सूिना एवं सेवा प्रदान गररएको।  

 

१२ १०५ 

काठमाडौँमा 
िस्तकला र्बहक्र 
तथा पर्दिशनी 
स्थल र्नमािि 
कायिलाई अणघ 
बढाइने छ। 

¯   

 र्रप रेश्वर पररसरमा SAARC िस्तकला हवकास केन्त्रको भवन र्नमािि भै रिेको 
।  

 

 

१३ १०५ 

सबै प्रदेशमा 
क्रमश  :त्यस्ता 
पदिशनी  कक्ष 

स्थापना गररनेछ 
। 

    

१४ १०६ 

औद्योर्गक 
उत्पादनको 
र्नयाितमा ५ 

¯   

• र्नयाितमा नगद अन दान सम्बन्त्धी कायिहवर्ध, २०७५ स्वीकृत भइ कायािन्त्वयनमा 
रिैको।उि कायिहवर्धका केिी हवषयिरुमा संशोधनको प्रस्ताव मं.प.मा पेश 
गररएको । 
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प्रर्तशतसम्म 
र्नयाित अन दान 
ददईनेछ । 

१५ १०७ 

र्नकासी 
हवन्त्द िरुमा 
क्वारेन्त्टाईन सेवा 
हवस्तार गन िको 
साथै संस्थागत 
क्षमता अर्भवृहद्ध 
गनि आवश्यक 
रकमको 
व्यवस्था।  

¯   

 हवरगन्त्ज एहककृत भन्त्सार जाुँि िौकी उदघाटन भई संिालनमा आएको।  

 वीरगन्त्ज बन्त्दरगािमा कागो गोदाम घरको र्नमािि कायि सम्पन्न गने सन्त्दभिमा  
सेडको र्नमािि कायि समग्रमा क ल आयोजनाको ९७ प्रर्तशत सम्पन्न  भएको । 

 काुँकडर्भट्टामा पाहकिं ग याडि र्नमाििको लार्ग बोलपरिरु मूल्यांकनको क्रममा 
रिेको। 

 रस वा णस्थत हटम रेमा िीन सरकारको सियोगमा र्नमािि ि ने स ख्खा 
बन्त्दरगाि र्नमािि कायिको लार्ग िीर्नयाुँ पक्षबाट टेण्डरको प्रहक्रया समपन्न भइ 
संझौता भएको।  

 रस वा स ख्खा बन्त्दरगाि र्नमाििको वातावरिीय प्रभाव मूल्यांकन (EIA) 
कायिका लार्ग तयार गररएको Scoping Document र TOR मा स्वीकृर्तको लार्ग 
र्मर्त २०७५।१०।२० मा वन तथा वातावरि मन्त्रालयमा पठाइएको मा 
सिमती प्राप्त भएको। 

 तातोपानी नाका र्मर्त २०७६।०२।१५ देखी संिालनमा आएको । 

 

 

१६ १०७ 

काठमाडौंमा 
कन्त्टेनर फे्रट 
स्टेशन र्नमाििको 
लार्ग आवश्यक 
बजेट व्यवस्था  

¯   

काठमाडौंको िोभारमा Inland Clearance Depot (ICD) र्नमािि गने कायि मध्ये Part-A 

मूख्य भवन र्नमाििको लार्ग  ज लाई ५, २०१८ मा १८ महिनाको कायािवर्ध 
सहितको ठेक्का सम्झौता भएको र Part-B  कायािलय भवन तथा क्वाटरका लार्ग 
ज लाई ११, २०१८ मा १८ महिनाको कायािवर्ध सहितको ठेक्का सम्झौता भएको ।  
िाल र्नमािि कायि िाल  रिेको।Part -A मा ८% र्नमािि कायि सम्पन्न भएको,Part-Bमा 
१% र्नमािि कायि सम्पन्न भएको । 
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१७ १०८ 

नेपाल ग िस्तर 
णिन्त्ि प्राप्त 
गन िपने के्षरको 
हवस्तार 
गररनेछ। 

¯   

 पणश्मनाको ग िस्तर पररषदबाट पाररत भएको ।पणश्मनको Trade Mark सम्बन्त्धी 
कायिकोMOU तयारी भैसकेको । 

 हवर्भन्न व्यापार मेला मिोत्सविरुको अवर्धमा मेला अन गमन गरीएको । 

 नेपाली िाते कागजको नेपाल ग िस्तर पररषदबाट णस्वकृत भएको । 

 स रक्षा र्नकायको पोशाकको ग िस्तर र्नधािरि सम्वन्त् धमा छलिल भै रिेको 

 

१८ १०८ 

ग िस्तर णिन्त्ि 
प्राप्त वस्त  िरूको 
ग िस्तर स र्नणश्चत 
गन िका साथै 
नक् कली ग िस्तर 
णिन्त्ि प्रयोग गरी 
ग िस्तरिीन वस्त   
हवक्री हवतरि 
रोक्न अन गमन 
गने कायिलाई 
सशि गराइनेछ 
। 

¯   

 ४ वटा सेवा क्षेरिरुको ग िस्तर र्नमाििको लार्ग प्रार्बर्धक उपसर्मर्त गठन भइ 
प्रारम्भ गररसकेको। ११६ वटा उध्योगिरुको र्नररक्षि अन गमन भएको। 
उध्योग र बजारबाट ४२७ वटा नम ना संकलन गरी ल्याबमा पदठइएको। 
२०७६ जेष्ठ सम्ममा क ल १५९५वटा व्यापारणक िर्मिर मा अन गमन गरणएको 
।  

 ९२८ वटा हवर्भन्न कारवािी गररएको । 

 

 अत्यावश्यक वस्त  तथा सेवाको िौमार्सक मूल्य हवश्लेषि र प्रर्तवेदन तयार 
र्नयर्मत रुपमा गररएको  । 

 
 उपभोिा जागरि कायिक्रम सञ्चालन भै रिेको ।  

 

१९ १०९ 

प्रत्येक स्थानीय 
तिमा सिकारी 
संस्थािरू मािि त 
स पथ मूल्य 
पसल खोल्ने 
व्यवस्था 
र्मलाईनछे।  

  ¯ िाडवाड लणक्षत स पथ मूल्य पसल सञ्चालन भएको।  
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२० १०९ 

सिकारी 
पसलिरूले 
खररद गने 
उपभोग्य वस्त  को 
थोक मूल्य 
पसलको 
व्यवस्था गररनेछ 
। 

¯   

 छ ट ददने वस्त  र छ ट मूल्य र्नधािरि गनि कायिहवधी  स्वीकृर्त भै कायािन्त्वयन 
प्रकृया अगार्ड बढेको । 

 सातबटै प्रदेशमा सिकारी मािि त स पथ मूल्य पसल संिालन भई र्नणज क्षेब 
समेतको सिभार्गतामा उपत्यकाका ४ स्थानबाट र अन्त्य ६ प्रदेशमा १-१ 
स्थानबाट स पथ मूल्य पसल संिालन भइरिेकोमा करा ७८१४.६६ क्वीन्त्टल 
िामल र्बक्री भएको । 

 

२१ ११० 

आपूर्ति 
प्रिालीलाई 
प्रर्तष्पधी 
बनाउन को साथै 
सबै प्रकारका 
वस्त   तथा 
सेवाको 
एकार्धकार र 
मूल्य र्मलेमतोको 
अन्त्त्य  गररनेछ 
। 

¯   

 ४ वटा सेवा क्षेरिरुको ग िस्तर र्नमाििको लार्ग प्राहवर्धक उपसर्मर्त गठन भई 
प्रारम्भ गररसकेको। ११६ वटा उद्योगिरुको र्नररक्षि अन गमन भएको। उद्योग र 
बजारबाट ४२७ वटा नम ना संकलन गरी ल्याबमा पठाइएको ।  

 

२२ १११ 

खाद्य संस्थानलाई 
राहिय आपूर्ति 
कम्पनीको रूपमा 
प नसंरिना गरी 
नेशनल िेर्डङ्ग 
र्लर्मटेडको 
सम्पणि र 
दाहयत्व यसै 

¯   
 राहिय आपूर्ति कम्पनी र्ल  .गठन प्रहक्रया अगार्ड बढाउन गठनको ढाुँिा, क्षेर, 

कायािदेश, लगानी आदी हवषय समावेश गरी मणन्त्रपररषदमा प्रस्ताव पेश भएको 
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कम्पनीमा 
गार्भनछे। 

२३ १११ 

कम्पनी मािि त 
राज्यले तोकेको 
समथिन मूल्यमा 
खाद्य वस्त  खररद 
गने र त्यस्ता 
वस्त  िरूको 
स लभ आपूर्ति 
स र्नणश्चत गने 
प्रवन्त्ध 
र्मलाइनेछ ।  

¯   

 पहिलो पटक नेपाल खाद्य संस्थान मािि त हकसानिरुसुँग खेतमा  नै गई 
नेपाल  सरकारबाट धानको समथिन मूल्य  कायम भई र्नधािररत समथि 
मूल्यमा २०७६ जेष्ठ मसान्त्त सम्म २२५९२४.८८ क्वीन्त्टल मोटा धान खररद 
गररएको । 

 साल्ट िेर्डङ्ग कपोरेशन र्ल.बाट द गिम णजल्लािरुमा ६५९२३.११ क्वीन्त्टल 
न न ढ वानी भएको ।  

 

२४ ११२ 

पेिोर्लयम 
पदाथिको 
भण्डारि क्षमता 
बढाई तीन 
महिनाको माग 
धान्न सक्ने 
बनाइनछे । 

¯   

 पेिोर्लयम पदाथिको न्त्यूनतम ९० ददनसम्मको मागलाई धाने्न गरी भण्डारि क्षमता 
वृहद्ध गनि भण्डारि गृि र्नमािि कायिको लार्ग न वाकोटको बटृार, तनि ुँको आुँब  
खैरनी र रुपन्त्देिीको भलवारीमा जग्गा पहििान गरी िीन सरकारको सियोगमा 
र्नमािि कायिको अध्ययन गनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको िीन भ्रमिका दौरानमा 
भएको Joint Statement बमोणजम एक प्राहवर्धक टोली िीन सरकारबाट मगाउन 
पिल भएको ।  

 

 

२५ ११२ 

नेपाल आयल 
र्नगमको आपूर्ति 
लगायत संरिना 
र मूल्य र्नधािरि 
प्रिालीको 
प नरावलोकन 
गररनेछ । 

¯   

• नेपाल तिि  जम्मा ३६.२ हक.मी. मा३४ .५ हक.मी. पाइपलाइन हवच्याउने 
काम भएको। 

• पेिोर्लयम पदाथिको आपूर्ति तथा हवहक्र हवतरिको कायिलाई सिज र व्यवणस्थत 
गररएको। 
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