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सIपादकKय 
    मलुकुको औ"ो0गक <वकास र उNपादनका 
Oेऽमा लगानी ूवध1नका ला0ग गRरएका 
कृयाकलाप र 0तनको उपलUधी सIवि3धत 
सरोकारवाला समO सIूेषण गनु1 यस 
वलेु<टनको उVेँय रहेको छ।उ"मशीलता 
वलेु<टनको यो अंकमा औ"ो0गक <वकास तथा 
लगानी ूवध1नका ला0ग म3ऽालयबाट चाल ु
आ0थ1क वष1को प<हलो चौमा0सकमा सIपादन 
भएका काय1ह] र 0तनका उपलUधीह^ 
समे<टएका छन।् 
    को0भड-१९को महामारbको समयमा प0न 
उNपादनमूलक उ"ोगह]को संचालनमा 
म3ऽालयले नी0तगत र काय1बमगत ]पमा 
सम3वय र सहजीकरणको महNपूण1 भ0ुमका 
0नवा1ह गरेको छ।यस अव0धमा उ"ोग दता1 के<ह 
ू0तशतले घटेको भए ताप0न कIप0नको 
संःथापना र वैदेिशक लगानी ू0तवhता वढेको 
छ।चाल ुआ.ब.को प<हलो चौमा0सक लिOत सबै 
काय1बमह] काया13वयन भएका छन।्उ"ोग र 
लगानी ूवध1नको ला0ग सकाराNमक योगदानको 
वातावरण तयार गन1 आवँयक काननुी तथा 
नी0तगत Uयवःथाका ला0ग <व0भj 
अनसु3धानमूलक अkययन काय1 श]ु भएको 
छ। 
  समhृ नेपाल:सखुी नेपालbको रा<mय अ0भयान 
परुा गन1 औ"ो0गक Oेऽमा लगानी वढाई 
उNपादनलाई 0तोता pदन ु पनq ह3ुछ।यसको 
ला0ग आवँयक नी0तगत सधुारमा म3ऽालय 
तNपर र ू0तवh रहेको अनरुोध गदr नी0तगत 
पsृपोषणका लागी सIवि3धत सवैमा हाpद1क 
अनरुोध छ। 

१) तtयाuमा उ"ोग 
१.१ चाल ु आ.व.को प<हलो चौमा0सक 
(ौावणÑका0त1क मसा3तसIम) ८१ वटा उ"ोग 
दता1 भएका छन।्दता1 भएका उ"ोगको कुल 
िःथर पुँजी ^ ६१ अब1 ८३ करोड रहेको छ 
भने उz लगानीबाट ४९७९ जनालाई रोजगारb 
0सज1ना भएको छ। 

१.२ यस आ0थ1क वष1को प<हलो चौमा0सकमा 
ठूला, मझौला तथा साना उ"ोगमा कुल ^. 
१९ अब1 ६६ करोड <वदेशी लगानीको 
ू0तवhता ू ा~ भएको छ । जसमा सबैभ3दा 
बढb साना उ"ोगमा ^. १६ अब1 ३३ करोड 
लगानीको ू0तवhता आएको छ । यो रकम 
कुल लगानी ू0तवhताको ८३ ू0तशत हनु 
आउँछ । यसरb हेदा1 साना उ"ोगमा <वदेशी 
लगानीको आकष1ण बढb रहेको 
पाई3छ।Nयःतै Oेऽगत <वदेशी लगानीको 
अवःथा हेदा1 सबैभ3दा बढb पय1टन Oेऽमा 
^.१४ अब1 १५ करोड वैदेिशक लगानीको 
ू0तबhता ूा~ भएको छ। 

१.३ चाल ुआ.व. को प<हलो चौमा0सकमा 
९४९६ वटा नयाँ कIपनी संःथापना भएका 
छन।् गत वष1 सोहb अव0धको तलुनामा यो 
सं�या ६ ू0तशतले वृ<h भएको छ। 
१.४ प<हलो चौमा0सकमा ११ वटा 
वःतहु^ले गणुःतर िच3ह ूा~ गरेका छन् 
भने एउटा उ"ोगलाई ूणालb ूमाणीकरण 
ूदान गRरएको छ। 

1.५नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका 
औ"ो0गक Oेऽह^ मkये प<हलो चौमा0सकमा 
दमक, झापामा कIपनीको नाममा ूा~ भएको 
पत� ज�गा १२७५ <वगाह र मआु�जा भzुानी 
गरb ूा~ ३०० <वगाह समेत गरb जIमा 
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१५७५ <वगाह ज�गा ूा~ भएको छ । 
िचतवनमा रहेको शिzखोर औ"ो0गक Oेऽको 
0ड<पआर र EIA ःवीकृत भएको छ। 

१.६ मो0तपरु, ^प3देहb औ"ो0गक Oेऽको 
0ड<पआर ःवीकृत भै पRरयोजना काया1लय 
ःथापना गRरएको र बाँकेको नौवःता िःथत 
औ"ो0गक Oेऽको 0ड<पआर, EIA अkययन 
काय1 सIपj भै पRरयोजना काया1लय ःथापना 
गRरएको छ।यसका अ0तRरz दैजी, कंचनपरु 
औ"ो0गक Oेऽको 0ड<पआर ःवीकृत भई EIA 

अkययन काय1 सIपj भएको छ। 

२) नी0त, कानून, काय1<व0ध तजु1मा 
२.१ गRरवी  0नवारणका  ला0ग  लघ ु उ"म 

<वकास काय1बम स�ालन 0नदq िशका, २०७७ 

तजु1मा भई काया13वयनमा आएको छ।गRरवी 
0नवारणका लागी लघ ु उ"म <वकास 
काय1बमलाई काया13वयन गन1 यो 0नदq िशका 
तजु1मा गRरएको हो।गRरबीको रेखामनुी रहेका 
पRरवारका ला0ग ःथानीय ॐोत साधन पRरचालन 

गरb ःथानीयःतरमा न ै उ"मशीलता <वकास 

माफ1 त रोजगारb ौृजना गनq उVेँयले <व.सं. 

२०५५ देिख <व.सं. २०७५ सIम स�ा0लत लघ ु

उ"म <वकास काय1बम (मेडेप) का असल अ�यास 

र छ वटा मेड मोडलका चरणह^लाई नेपाल 

सरकारले आ� नो काय1बमका ^पमा 
आ3तRरकKकरण गरb गRरबी 0नवारणका ला0ग 

लघ ुउ"म <वकास काय1बम (मेडपा) को ^पमा 
आ.व. २०६६/६७ देिख ूदेश म3ऽालय माफ1 त 

स�ालन गRररहेकोमा चाल ु आ.ब. देिख नेपाल 

सरकारको सशत1 अनदुानमा देशका ७५३ वटै 

ःथानीय तह माफ1 त काया13वयन हनु े गरb 
स�ालनमा छ।मेडपाले लघ ु उ"म <वकास 

मोडेलको ूयोग गरb गRरबीको रेखामनुी रहेका 
नेपालb नागRरक, वैदेिशक रोजगारbबाट फ<क1 एका 

वा ःवदेशमा रोजगारb गमुाएका लिOत वग1लाई 

लघ ु उ"मी बनाई ःवरोजगार तथा रोजगारb 
ौृजना गनq र लघ ु उ"ममा आवh गराई 

उनीह^को जीवनःतर उकाःन सहयोग 

गद1छ।यस काय1बमले न0तजामा आधाRरत लघ ु

उ"म <वकास (मेड) मोडेलमा काय1बम स�ालन 

गद1छ जसमा लिOत समूहलाई एकKकृत सेवाह^ 

ूदान गरb उनीह^लाई लघ ु उ"मी ब3 न 

सघाउनकुा साथै ःवरोजगार / रोजगारbको 
अवसरह^ स0ुनि�त गद1छ।मे�पा काय1बमले 
चाल ुआ.ब.मा ६३३९० नया ँउ"मी ौृजना गनq, 
३३४६० उ"मीको ःतरोj0त गनq, १५०६ वटा 
समूहमा ू<व0ध हःता3तरण गनq र १५० वटा 
साझा स<ुवधा के3ि तयार गनq लआय 0लएको छ। 

२.२ लघ ु घरेल ु तथा साना उ"ोग ूवध1न 

के3िको ता0लम काय1बम संचालन काय1<वधी, 
२०७७ तजु1मा भएको छ। लघ,ु घरेल ुतथा 
साना उ"ोग ूवध1न के3िबाट स� चालन एवं 

Uयवःथापन हनु े ता0लम काय1बमलाई 

ूभावकारb, गणुःतरbय र पRरणाममखुी बनाई 

Uयविःथत ]पमा स� चालन गन1 म3ऽालयले 

0नदq िशका जारb गरेको छ । गRरब, आ0थ1क 

^पले <वपj, द0लत, जनजा0त, आpदवासी, 
म<हला, मधेशी एवं सीमा3तकृत <पछ0डएका 
अ�पस��यक Uयिzह^, अपा�, श<हद पRरवार, 

�3� पी0डत Uयिzह^, रोजगार सूचना के3िमा 
सिुचकृत बेरोजगार तथा अध1 बेरोजगार 

Uयिzह^, उ"म गन1 तNपर तथा <वपj 

बेरोजगार Uयिzह^, उ"मलाई ूभावकारb 
^पमा स� चालन गन1 चाहने लघ,ु घरेल ुतथा साना 
उ"मीह^, परIपरागत^पमा रहेको सीपलाई 

आध0ुनक ू<व0धमैऽी बनाई Uयावसा<यक दOता 
अ0भवृ<h गराउन चाहन े Uयिzह^ वैदेिशक 

रोजगारbबाट फकq का यवुा जनशिzह^ यस 
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काय1बमका लिOत वग1 हनु। 0नदq िशका 
बमोिजम देहायका ता0लम काय1बम स�ालन 

हनुेछन ्।  

(क) उ"मशीलता <वकास ता0लम 
(Entrepreneurship Development 
Training), 

(ख) आधारभूत सीप <वकास ता0लम (Basic 
skill Development Training), 

(ग) सीप अ0भवृ<h ता0लम (Advanced 
Skill Enhancement Training), 

(घ) ूिशOक ूिशOण (TOT) तथा 
पनुता1जगी (Refreshers) ता0लम , र 

(ङ) आवँयकताका आधारमा के3िले 

0नधा1रण गरेको अ3य ता0लम 

काय1बम। 

उ�लेिखत ता0लम काय1बमको स�ालन तथा 
Uयवःथापन <व0ध देहाय वमोिजम हनुेछ । 

(क) ता0लम ूदायक संःथा माफ1 त बा� 

पOसँग सेवा खRरद गरेर, 
(Outsourcing) 

(ख) सरकारb वा नपेाल सरकारको पूण1 वा 
आंिशक ःवा0मNव भएका संःथा वा 
0नजी ता0लम के3िह^सँग सहकाय1 
गरेर, 

(ग) लागत सहभा0गतामा आधाRरत रहेर, 

(घ) काय1ःथलमा आधाRरत भएर, 

(ङ) के3िको आ�नै साधन ौोत पRरचालन 

गरेर। 

 उ�लेिखत <व0ध अपनाएर सीपमूलक 
ता0लम माफ1 त चाल ुआ.ब.मा दश हजार भ3दा बढb 
सीपयzु जनशिz तयार गनq लआय रािखएको छ। 
२.३ ःवाःtय सरुOा मापद�ड, २०७७ तजु1मा 
तथा काया13वयन मा आएको छ।नेपाल सरकार 
मि3ऽपRरष�को 0नण1य वमोिजम म3ऽालयले 
को0भड-१९ महामारbको समयमा उ"ोग, 
वािण)य तथा आपू0त1 Oेऽले अपनाउन ु पनq 

सरुOा मापद�ड, २०७७ तजु1मा गरb 
काया13वयनमा आएको छ। 

 उz सरुOा मापद�डले उ"ोग तथा 
Uयवसाय संचालन गदा1 साव1ज0नक सेवा ूवाह, 

वःत ुतथा सेवाको उNपादन, ू शोधन, ढुवानी तथा 
<वबK <वतरण लगायतका काय1ह] संचालन गदा1 
संबमणको जोिखम 3यूनीकरण उपायको 
अवलIबन गरb सरुिOत तवरले स�ालन गनु1 
पनq Uयवःथा गरेको छ। 
२.४ <वदेशबाट ू ा<व0धक �याउन pदने सIव3धमा 
सहजीकरण ूकृया, २०७७ ःवीकृत भएको 
छ।नेपालमा लगानी गरेका लगानीकता1 वा 0नजका 
ू0त0न0ध, नेपालमा शाखा ःथापना गरb कारोवार 

गRररहेका बहरुा<mय कIपनीका Uयवःथापक वा 
कम1चारb, अ3तरा<mय गैरसरकारb संघसंःथाका 
ूमखु वा कम1चारb र उ"ोगका मेिशन उपकरण 

मम1त जःता काय1का ला0ग अ0त आवँयक पनq 
<वदेशी ूा<वधक जनशिzलाई सIबि3धत 

म3ऽालयको 0सफाRरशमा ःवाःtय सIब3धी 
ूोटोकल पालना गनq गरb नेपालमा आउन 

सहजीकरण गनqबारे ूकृया जारb गरेको छ।सो 
अनसुार उ"ोग <वभागले गहृ म3ऽालयलाई 

अनमु0तका ला0ग 0सफाRरश गनq र सो अनसुार 

Nयःता ूा<व0धक �याउन अनमु0त pदइने Uयवःथा 
गRरएको छ। ूा<व0धक �याउदा 0नधा1Rरत ूवेश 

<व3दबुाट नेपाल ूवेश गदा1 प0छ�लो ७२ 

घ�टा0भऽ जारb भएको पीसीआर नेगे<टभ Rरपोट1 
अ0नवाय1 साथमा हनुैपनq, ूवेश <व3दबुाट ूःथान 

<व3दसुIम 0नजी सवारb साधनबाट आवगमन 

गनु1पनq, आगमन भएका ूा<व0धकको जानकारb 
सIबि3धत िज�ला ूशासन र ःथानीय ूशासन 
तथा पा0लकालाई pदनपुनq, ग3तUयमा पगेुप0छ 
�वारे3टाइनमा वःन ु पनq, ःवाःtय तथा 
जनसं�या म3ऽालयले जारb गरेको ूोटोकल 
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पालना गनु1पनq लागयतका Uयवःथा लागू गनq 
गरb काय1 ूकृया तो<क लागू गRरएको छ । 

२.५ <वदेशी ौ0मक �याउने सIव3धी काय1<वधी, 
२०७७ तजु1मा गरb लागू गRरएको छ। ःवदेशी 
तथा <वदेशी लगानीमा ःथा<पत उ"ोग 

ू0तsानह]ले ौ0मकको अभावका कारण 

उ"ोगको संचालन तथा औ"ो0गक उNपादनमा 
असर परेकोले <वदेशी ौ0मक �याउने काय1मा 
सहजीकरण गRरpदनहुनु भ0न यस म3ऽालयमा 
0नवेदन गरेको स3दभ1मा जनशिzको अभावले गदा1 
औ"ो0गक वःतहु]को उNपादनमा कमी आउन ेर 

यसबाट दै0नक उपभो�य वःतहु]को समेत आपू0त1 
ूणालbमा समःया हनु नpदन उNपादनशील उ"ोग 

ू0तsानका ला0ग नेपालमा उपल�ध नभएको 
जनशिz ूा~ गन1 भारत र चीन लगायतका 
मलुकुबाट <वदेशी ौ0मक �याउने सIव3धमा यो 
काय1<व0ध लागू गRरएको छ। यस काय1<व0ध 

बमोिजम रोजगारbमा नेपालb ौ0मकलाई 

ूाथ0मकता pदने तर नेपालb ौ0मक उपल�ध नहनु े

अवःथामा देहायको शत1 अनसुार सIबि3धत 

उNपादनशील (Iयान�ुया�चRर�) उ"ोगलाई 

<वदेशी ौ0मक �याउन अनमु0त pदने Uयवःथा 
गRरएको छ। 
(१) नेपालb ौ0मक उपल�ध नभएको 

अवःथामा ौम कानूनले 0नpद1� गरेको 
ूकृया परुा गरb उNपादनशील 

(Iयान�ुया�चRर�) उ"ोगलाई भारत, चीन 

लगायत अ3य मलुकुबाट <वदेशी ौ0मक 

�याउन अनमु0त ूदान गनq। 

(२) बमसं�या (१) अनसुारको अनमु0त संघीय 

वािण)य, आपू0त1 तथा उपभोzा संरOण 

काया1लय रहेको िज�लामा सो 
काया1लयबाट र नरहेको िज�लामा 

सIबि3धत िज�ला ूशासन काया1लयले 

pदने। 

(३)   बमसं�या (१) र (२) को काया13वयनका  
ला0ग ःवाःtय म3ऽालयबाट जारb 
ूोटोकल समेतका आधारमा उ"ोग 

वािण)य तथा आपू0त1 म3ऽालयले एक 

काय1<व0ध जारb गनq र सो बमोिजम अनमु0त 

pदने भjे Uयवःथालाई सर0लकरण गरb 
काय1<व0धले उNपादनशील उ"ोगमा 
ौ0मकको अभाव हनु नpदन उपयzु 

Uयवःथा गरेको छ । 

३) अkययन, ू0तवेदन 
३.१ को0भड-१९ ले लघ,ु घरेल ु तथा साना 
उ"ोगह]मा पारेको ूभाव वारे अkययन काय1 
भैरहेको छ।उz अkययनले लघ,ु घरेल ुतथा साना 
उ"ोगको उNपादन Oमता, रोजगारb, लगानीका 
<वषयमा को0भड-१९ ले पारेको ूभावको 
लेखाजोखा गरb ूभा<वत लघ,ु घरेल ु तथा साना 
उ"ोगह]को संरOण, सIवध1न र ूवध1नका ला0ग 

आवँयक नी0तगत सधुारको माग1िचऽ तयार गनq 
उVेँय 0लएको छ। 

३.२ को0भड-१९ का कारण उ"ोग Oेऽमा परेको 
ूभावको अkययन काय1 भई रहेको छ।उ"ोग तथा 
लगानी ूवध1न महाशाखा ूमखु डा. नारायण ूसाद 

रे�मीको नेतNृवमा भई रहेको उz अkययनको 
म�ुय उVेँय को0भड-१९का कारण उ"ोग Oेऽमा 
परेको ूभावका Oेऽ प<हचान गरb उz ूभावको 
3यू0नकरणका ला0ग आवँयक रणनी0तक 

उपायको प<हचान गनु1 रहेको छ। 

३.३ उ"ोगह]मा सामािजक उ�रदा<यNव वहन 

सIव3धी अkययन काय1 भई रहेको छ।औ"ो0गक 

Uयवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ मा भएको 
Uयवःथा बमोिजम उ"ोग तथा ू0तsानह]ले 

Uयवसा<यक सामािजक िजIमेवारb पालना गरे 
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नगरेको अवःथा <व�ेषण गरb सामािजक िजIमेवारb 
वहनको ूभावकाRरता वृ<h गन1 आवँयक 

रणनी0तक उपायको प<हचान गनq उVेँय रहेको 
छ। 

४) अkययन  काय1 दल  तथा  स0म0त  
गठन  
४.१ ^�ण उ"ोग अkययन तथा ू0तवेदन स0म0त 
२०७७ 
 नेपाल सरकार मि3ऽपRरष�को 0म0त 

२०७७ ौावण १९ गतेको 0नण1यानसुार ^�ण 

उ"ोगको प<हचान, वग�करण, पनु^Nथान, 

पनुः0नमा1ण तथा Uयवःथापनका ला0ग नेपाल 

सरकारलाई सझुाव pदन नेपाल सरकारका पूव1 
सिचव दbपक सवेुदbको संयोजकNवमा '^�ण उ"ोग 
अkययन तथा ू0तवदेन स0म0त' गठन भएको छ। 

 उz स0म0तमा <व� Oेऽका <व�का 
]पमा कृंण ूसाद आचाय1, ब <कंग Oेऽका 
<व�का ]पमा डा. गोपालूसाद भ¡, उ"ोग, तथा 
वािण)य Oेऽका <व�का ]पमा ौी जीवराज 

कोईराला र कर <व�का ]पमा ौी राममिण 

दवुाडी सदःय रहन ुभएको छ।Nयसै गरb उz 
स0म0तको सदःय सिचवमा औ"ो0गक तथा लगानी 
ूवध1न महाशाखा ूमखु रहने Uयवःथा 
छ।स0म0तले नेपाल सरकारको लगानीमा 
ःथा<पत उ"ोग वािण)य तथा आपू0त1 म3ऽालय 
अ3तग1त रहेका उ"ोग ू0तsानह^ र नीिज 
Oेऽको हकमा संघीय सरकारको अ0धकार 
Oेऽ0भऽ पनq उ"ोगह^को <व�ीय, Uयावसा<यक 
तथा UयवःथापकKय सूचनाह^को <व�ेषण एवं 
ःथलगत अkययन गरb (Due Diligence 
Audit) सझुाव स<हतको ू0तवेदन नेपाल 
सरकार समO पेश गनqछ। स0म0तको काय1 
अवधी काम शु̂  गरेको 0म0तबाट चार म<हना 
तो<कएको छ। 

 Uयावसा<यक उNपादन वा कारोबार 
स�ालन गरेको 0म0त देिख कIतीमा पाँच वष1 
0नर3तर ^पमा स�ालनमा रहb ^�ण उ"ोग 
प<हचानका मापद�ड 0भऽ रहेका उ"ोगले 
आ�नो उ"ोगलाई ^�ण उ"ोगको ^पमा 
प<हचान गराउन चाहेमा तोकेको समयावधी 0भऽ 
सो स0म0त समO तो<कए बमोिजमको ढाचाँमा 
0नवेदन pदन स�नेछन।् 
 
४.२औ"ो0गक नी0त,२०६७ पनुरावलोकन 
तथा नया ँनी0तको मःयौदा तजु1मा स0म0त, 
२०७७ 
 औ"ो0गक नी0त, २०६७ जारb भएको 
दश वष1 परुा भएको छ। मौजदुा  नी0तले हाँ0सल 
गनु1पनq के क0त लआयह^ ूा~ भए भएनन ्वा 
नी0त काया13वयनमा देिखएका अवरोधह^को के 
रहे भjे सIव3धमा पनुरावलोकन समेत गन1 
आवँयक रहेको छ। यस वीचमा मलुकुमा 
ठूलो राजनै0तक पRरवत1न भई शासकKय Uयवःथा 
नै स¢ीय ूणालbमा ^पा3तरण भईसकेको छ। 
 नयाँ सं<वधानले पRरलिआयत गरेको 
औ"ो0गक <वकासको लआय ू ा0~का ला0ग समेत 
नयाँ औ"ो0गक नी0त तजु1मा गन1 आवँयक 
भएको हुँदा औ"ो0गक तथा लगानी ूवध1न 
महाशाखाका ूमखु डा. नारायणूसाद रे�मीको 
संयोजकNवमा <व0भj म3ऽालय तथा 0नकायका 
ू0त0न0ध समेत रहेको ९ सदःयीय स0म0त गठन 
भई काय1 भईरहेको छ। 
४.३ <वदेशी लगानी नी0त, २०७१ 
पनुरावलोकन तथा नया ँ नी0त मःयौदा 
स0म0त,२०७७ 
 मलुकुको आ0थ1क <वकासलाई ग0त 
ूदान गन1 बैदेिशक पूँिज तथा ू<व0धलाई 
औ"ो0गक लगानीका Oेऽमा आकष1ण गनq 
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उVेँयले <वदेशी लगानी नी0त,२०७१ जारb 
भएको हो।नी0त जारb भईसके प0छ आ3तRरक 
तथा <व£ आ0थ1क पRरवेशमा धेरै पRरव1तन 
भईसकेको छ।हालै देिखएको को0भड-१९ को 
<व£ महामारbले अथ1त3ऽ र लगानीका Oेऽमा 
�याएको संरचनागत पRरवत1नले 0सज1ना गरेका 
समःया, चनुौती र अवसरह^ सIवोधन गनq गरb 
मौजदुा नी0त पनुरावलोकन गन1 आवँयक 
भएकोले औ"ो0गक तथा लगानी ूवध1न 
महाशाखाका ूमखु डा. नारायणूसाद रे�मीको 
संयोजकNवमा <व0भj म3ऽालय तथा 0नकायका 
ू0त0न0ध समेत रहेको ९ सदःयीय स0म0त गठन 
भई काय1 भईरहेको छ। 
४.४ ःटाट1 अप नी0तको मःयौदा तजु1मा स0म0त, 
2077 

 नेपालमा उ"मशीलता <वकासका ला0ग 
<वगत देिख नै धेरै ूयासह^ भएको भएताप0न 
ए<ककृत "नवूवत1न शु̂ वाती Uयवसाय 
ूोNसाहन नी0त" (startup policy) नभएको कारण 
उ"म Uयवसायमा उपलUध हनुे छुट स<ुवधा, 
तथा ूोNसाहनमा 0नकायगत <व<वधता रहनकुो 
साथै  सो को 0नर3तरता नहनुे कारणले 
औ"ो0गक Uयावसा<यक Oेऽमा अपेOाकृत सधुार 
हनु सकेको छैन।नवूवत1न स<हतको शु̂ वाती 
उ"म Uयवसाय Oेऽमा यवुाह^लाई सरकारले 
उपलUध गराउने नी0तगत संरOण, सेवा स<ुवधा, 
सह0ुलयत र छुट सIव3धी नी0तगत Uयवःथा गन1 
आवँयक भएकोले औ"ो0गक तथा लगानी 
ूवध1न महाशाखाका ूमखु डा. नारायणूसाद 
रे�मीको संयोजकNवमा <व0भj म3ऽालय तथा 
0नकायका ू0त0न0ध समेत रहेको ८ सदःयीय 
स0म0त गठन भई मःयौदा तजु1माको काय1 
भईरहेको छ। 

४.५ लगानी  सIव3धी <व0भj Oऽेगत नी0त, 
काननु तथा काय1<व0धह^को अkययन गरb 
सझुाव पेश गन1 गpठत अkययन  स0म0त,2077 

 आ3तRरक तथा वैदेिशक लगानी 
सIव3धी मौजदुा नी0त तथा काननुले गरेका 
क0तपय Uयवःथा एकआपसमा संग0तपूण1 
नदेिखएको अवःथामा यस सIव3धमा अkययन 
गरb खारेज, संशोधन वा थप गनु1पनq <वषयका 
सIव3धमा सझुाव पेश गन1 0नण1यानसुार 
औ"ो0गक तथा लगानी ूवध1न महाशाखाका 
ूमखु डा. नारायणूसाद रे�मीको संयोजकNवमा 
<व0भj म3ऽालय तथा 0नकायका ू 0त0न0ध समेत 
रहेको ८ सदःयीय स0म0त गठन भई अkययन 
काय1 भईरहेको छ। 

४.६ भzपरु औ"ो0गक Oऽेका उ"ोगह^ र 
ःथानीयको वीच उNपj समःया अkययन गरb 
सझुाव पेश गन1 काय1समूह गठन 

 भzपरु औ"ो0गक Oेऽ 0भऽ स�ालनमा 
रहेका उ"ोगह^ र ःथानीय वीच उNपj 
पRरिःथ0तको सIव3धमा अkययन गरb सझुाव 
पेश गन1 औ"ो0गक तथा लगानी ूवध1न 
महाशाखाका ूमखु डा. नारायणूसाद रे�मीको 
संयोजकNवमा <व0भj म3ऽालय तथा 0नकायका 
ू0त0न0ध र ूा<व0धक समेत रहेको ८ सदःयीय 
अkययन काय1-समूह गठन भई अkययन काय1 
सIपj गRरएको छ। 

४.७ कृ<ष Oऽेमा वैदेिशक लगानी खुला  गनq 
सIव3धी सIभाUयता अkययन गन1 काय1 समूह 

 <वदेशी लगानी तथा ू<व0ध हःता3तरण 
ऐन, २०७५ को अनसूुचीमा भएको Uयवःथा 
अनसुार <वदेशी लगानी खुला नगRरएका 
Oेऽह^मा; कृ<षका ूाथ0मक उNपादनका 
Oेऽह^ लगायत पशपु3छ¤ पालन, माछापालन, 



 

 
 

वष1 २०७७ अंक १    उ"ोग, वािण)य तथा आपू0त1 म3ऽालय 
 7 

उ"मशीलता व ुले <टन 

मौरbपालन, फलफूल, तरकारb, तेलहन, दलहन, र 
द�ुध Uयवसाय रहेका छन।यो ूावधानका 
कारण कृ<षको Uयावसा<यकरण, रोजगारb 
0सज1ना, कृ<षमा आधाRरत उ"म Uयवसायको 
<वकासमा अपेOाकृत सधुार हनु सकेको छैन। 

 कृ<ष Oेऽमा <वदेशी लगानी खुला गन1 स<कने 
नस<कने वा के कःतो शत1 वा Oेऽमा खुला गन1 
स<कने हो भjे सIव3धमा अkययन गरb ू0तवदेन 
पेश गन1 उ"ोग <वभागका महा0नदqशकको 
संयोजकNवमा लगानी बोड1, कृ<ष तथा पशपंुOी 
<वकास म3ऽालय, ौम रोजगार तथा सामािजक 
सरुOा म3ऽालयका ू0त0न0ध समेत रहेको अkययन 
काय1 समूहको गठन भई सो काय1 समूहले अkययन 
ू0तवेदन समेत पेश गरb सकेको छ।  

४.८ Economic Policy Incubator (EPI) 
सँगको सहकाय1मा उ"ोग तथा लगानी सIव3धी 
<व0भj <वषयमा अkययन 
 औ"ो0गक तथा लगानी ूवध1न वोड1को 
काय1गत <व�ेषण, <वशेष आ0थ1क Oेऽको आगामी 
काय1pदशा तथा काय1योजना, साव1ज0नक 0नजी 
साझदेारb माफ1 त <वशेष आ0थ1क Oेऽको स�ालन र 
लगानी सIव3धी ूावधान र अवसर समे<टएको 
इ3फोमा<फ�स स<हत चार वटा <वषयमा EPI सँग 
सIझौता भई उz संःथाले ूारिIभक ू0तवदेन 
म3ऽालयमा पेश गRरसकेको छ। यसबाट सIवि3धत 
Oेऽमा काय1<व0धगत सहजीकरण हनेु अपOेा 
गRरएको छ। 

५) सIवाद  शृंखला: 
 औ"ो0गक तथा लगानी ूवध1न 
महाशाखाले औ"ो0गक <वकास, लगानी ूवध1न 
तथा वौ<hक सIप0तको संरOण लगायतका 
<व0भj <वधामा 0नय0मत सIवाद शंृखला श]ु 

गरेको छ।चाल ु आ0थ1क वष1को ूथम 
चौमा0सकमा Growth Model for Industrial 
Development र Nepal's Intellectual 
Property Law, Practices & Reform 
Agenda <वषयमा दईुवटा सIवाद शंृखला 
सIपj भएका छन।् 

 छलफल ौृंखलाबाट म3ऽालयमा 0सकाई 

संःकृ0त (Learning Culture) को <वकास भई 
सIवि3धत Oेऽका नी0त, कानून र काय1बम 

तजु1मामा समान बझुाई र धारणाको <वकास हनु े

अपेOा 0लईएको छ। 

 यसका अ0तRरz, छलफल ौृंखलाले 

औ"ो0गक <वकास र वैदेिशक लगानीको Oेऽमा 
<व£Uयापी घटनाबम अन]ुप नेपालको औ"ो0गक 

Oेऽ <वकासको लागी आवँयक रणनै0तक 

उपायका वारे नी0तगत <वक�प समेत पsृपोषण हनु े

<व£ास 0लईएको छ। 

 सIवाद शृ¦लामा म3ऽालयका सिचव, 

महाशाखा ूमखुह]का साथै सIवि3धत Oेऽका 
<व� महानभुावह]को समेत उपिःथ0त हनुे गरेको  
छ।सIवाद शंृखलामा भच ु1अल माkयमबाट समेत 
सहभागी हनुे Uयवःथा 0मलाईएको छ। 

६) उ"ोग सिचवसँग ू देश सिचवह]को 0नय0मत 
वैठक 
 उ"ोग ूशासनका <व<वध <वषयमा संघीय 

सरकार र ूदेश सरकारकावीच सहकाय1 र सम3वय 

गरb औ"ो0गक <वकाससँग सIवि3धत नी0त, 

काय1बमको ूभावकारb काया13वयन गन1 उ"ोग, 

वािण)य तथा आपू0त1 म3ऽालयका सिचवको 
संयोजकNवमा सवै ूदेशका उ"ोग सिचव रहने गरb 
एक संय3ऽ <वकास गRरएको छ।उz संय3ऽको 
0नय0मत वैठककबाट औ"ो0गक <वकास तथा 
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लगानीका Oेऽमा सम3वय अ0भवृ<h हनुे अपेOा 
0लईएको छ। 
७) <व<वध 
७.१ औ"ो0गक ूवध1न वोड1को वैठक: 
 औ"ो0गक ूवध1न वोड1को 231 औ ं
वैठक सIपj भएको छ।उz वैठकले केहb 
उ"ोगको पूँजी तथा Oमता वृ<h गनु1को साथै 
औ"ो0गक Uयसायसँग सIवि3धत ूच0लत 
नी0तगत तथा कानूनी Uयवःथामा समयानकूुल 
गनु1पनq सधुारका सIव3धमा अkययन गरb 
औ"ो0गक तथा लगानी ू वध1न वोड1मा 0सफाRरस 
गन1 औ"ो0गक तथा लगानी ूवध1न महाशाखा 
ूमखुको संयोजकNवमा Oेऽगत म3ऽालयका 
साथै 0निज Oेऽको समेत ू0त0न0धNव हनुे गरb 
स0म0त गठन गरेको छ। 
७.२ एकल <व3द ुसेवा के3ि सIव3धी वैठकः 
 एकल <व3द ुसेवा के3िको ूभावकाRरता 
अ0भवृ<h गन1 उz सेवा के3िमा रहने 0नकायका 
काय1कारb ूमखुह^को सहभा0गतामा 0म0त 
२०७७ भाि २५ गते वैठक गरb सो के3िलाई 
थप अ0धकार सIपj बनाउन सIवh काननुमा 
गनु1पनq शंसोधनका <वषयमा 0नकायगत राय 
परामश1 0लने 0नण1य भए बमोिजम सो अनसुार 
राय परामश1 संकलन काय1 सIपj भएको छ। 
७.३ उखु <कसान र उ"ोगीह]सँग छलफल 
 0म0त २०७७ का0त1क ९ गते 
माननीय उ"ोग उ"ोग, वािण)य तथा तथा 
आपू0त1 म3ऽी र रा)यम3ऽी)यूको 
उपिःथ0तमा िचनी उ"ोगीह]ले उख ु
<कसानलाई भzुानी pदन बाँकK ब�यौता  
रकम भzुानी pदने <वषयमा म3ऽालयमा 
उ"ोगीह^सँग छलफल भएको 0थयो।उz 

वैठकमा उ"ोग सिचव, वािण)य सिचव तथा 
म3ऽालयका उ§चपदःथ पदा0धकारbह^ र 
दश वटा िचनी उ"ोगीह^को उपिःथ0त 
रहेको 0थयो।उखु उ"ोगीह]ले उख ु
<कसानह]लाई 0तन1 बाँकK रकम एक म<हना 
0भऽ भzुानी गनq ू0तवhता Uयz गरेका 
0थए। 
७.४ ूदेश ःतरbय वा<ष1क 0न0त तथा 
काय1बमको तलुनाNमक अkययन <व�ेषण 
 चालू आ0थ1क वष1मा सवै ूदेशले 
जारb गरेका उ"ोग ूशासन सIव3धी वा<ष1क 
नी0त तथा काय1बमह^को <व�ेषण र 
तलुनाNमक अkययन काय1 सIपj भएको 
छ।तलुनाNमक अkययन काय1ले ूदेश 
सरकारवाट औ"ो0गक वातावरण 0नमा1ण र 
उ"मशीलता <वकासका ला0ग गRरने 
काय1बमको सIव3धमा जानकारb ू ा~ भएको 
छ। यसबाट औ"ो0गक <वकासका ला0ग 
संघीय नी0त अन]ुप ूदेशह]को ूाथ0मकता  
0नधा1रण गन1 सिजलो हनुकुा साथै काय1बम 
काया1नवयनमा सम3वय र सहजीकरण व¨न े
अपेOा 0लइएको छ।

सIपादक म�डल 
१) डा. नारायण ूसाद रे�मी, सहसिचव 
२) एकदेव अ0धकारb, उपसिचव 
३) pदनेशसागर  भसुाल, उपसिचव 
४) ू दश1नी कुमारb, उपसिचव 
५)  सरुज 0तिIसना, शाखा अ0धकृत 
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९ 

 

ता0लका  नं १ 

ूथम  चौमा0सकमा  दता1  भएका  उ"ोगको  <ववरण◌ः 
उ"ोग 
दता1 

उ"ोगको 
सं�या 

कुल लगानी  

(^ दश लाखमा) 
िःथर पजुी         

(^ दश लाखमा) 
चाल ुपजुी        

 (^ दश लाखमा) 
रोजगारb 

ठूला 15 54975.91 53923.83 1052.07 1,169 

मझौला 16 4600.92 3495.92 1105.00 1220 

साना 50 6985.26 4420.05 2565.21 2590 

जIमा 81 66562.09 61839.80 4722.29 4979 
 

ता0लका  नं २ 
!थम चौमािसकमा !ा+ वदैेिशक लगानी !ितब7ता िववरणः 

उ"ोग 
दता1 

पRरयोजना
को सं�या 

कुल पRरयोजना 
लागत  

(^ दश लाखमा) 

िःथर पजुी         

(^ दश लाखमा) 
कुल पRरयोजना 
लागत (^ दश 

लाखमा) 

रोजगारb 

ठूला १ ३०००.०० २७१० ३०००.०० १४६ 

मझौला १ ३५०.०० 250 ३२९.०० ८० 

साना ९२ १६४६५.५० 9,617.00 १६३३६.०० २७६८ 

जIमा ९४ १९८१५.५० 12577.00 १९६६५.०० २९९४ 
 

ता0लका  नं ३ 

ूथम चौमा0सकमा भएको बैदेिशक लगानीको देशगत  ू0तवhता <ववरण◌ः 
देशको 
नाम 

पRरयोजना
को सं�या 

कुल पRरयोजना 
लागत  

(^ दश लाखमा) 

िःथर पजुी         

(^ दश लाखमा) 
कुल पRरयोजना 
लागत (^ दश 

लाखमा) 

रोजगारb 

BRITISH 
VIRGIN 
ISLANDS 

1 3,000.00 2710.00 3000.00 146 

CHINA 
(MAINLA
ND) 

87 16350.00 9578.00 16279.00 2648 

INDIA 3 310 168 236 144 

MEXICO 1 50 44 50 19 

UK 2 105.5 77 100 37 

जIमा ९४ १९८१५.५० 12577.00 १९६६५.०० 2994 
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ता0लका  नं ४ 

ूथम चौमा0सकमा भएको बैदेिशक लगानीको Oऽेगत ू0तवhता <ववरण◌ः 
 

Oऽे पRरयोजना
को सं�या 

कुल पRरयोजना 
लागत  

(^ दश लाखमा) 

िःथर पजुी         

(^ दश लाखमा) 
कुल पRरयोजना 

लागत  

(^ दश लाखमा) 

रोजगारb 

कृ<ष तथा वन 1 350 250 329 80 

सूचना ू<व0ध 3 300 181 300 95 

उNपादनमलुक 3 360 199 336 81 

सेवा 26 4650 2135 4550 1063 

पय1टन 61 14155.50 9812.25 14150 1675 

जIमा 94 19815.50 12577.00 19665.00 2994 

 
ता0लका  नं  ५ 

कIपनी रिजmारको काया1लयको ूथम चौमा0सकको ूग0त <ववरण 
(दईु आ0थ1क वष1को ूथम चौमा0सको तलुनाNमक ूग0त <ववरण) 

 

िस.नं. िववरण !थम चौमािसक िववरण 
२०७७ २०७६ 

१ नयाँ कCपनी संEथापना 9,496 8,936 
२ कCपनी Fकिसम पGरवतHन )प.िल बाट !ा.िल वा !ा.िल 

बाट प.िल(  
3 6 

३ कCपनी गाNन ेकायH 12 121 
४ नाम पGरवतHन 370 466 
५ ठेगाना पGरवतHन 762 1,097 
६ शेयर खGरद िवST वा जगेडा शेयर िवST र मृXयुपिछको 

शेयर नामसारी )शेयर लगत(  
1,391 1,705 

७ एकलबाट ब]ल लान े 34 58 
८ पूंजी वृि7 /पूंजी संरचना पGरवतHन  931 847 
९ उcेdय थप /संशोधन  490 435 

१० !वfधपg वा िनयमावलीको दफा संशोधन 330 544 
११ अfय 264 463 
१२ वाjषHक िववरण 10,436 10,435 
१३ शुl अवEथाको जानकारीहl /शुl शेयर बाँडफाँड  842 1,062 
१४ कैFफयत तलबको जवाफ वा आविधक 

जानकारीहl÷सुचना 
8 19 

१५ गािभने कCपनीको िनणHय 3 21 
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ता0लका  नं ६ 

गणुःतर  तथा  नापतौल  <वभागको ूथम चौमा0सकको ूग0त  <ववरण 
 

0स.न. काय1 <ववरण ईकाई ूग0त कै<फयत 

 का0त1क म<हना सIमको 
१ 
  
  

नेपाल गणुःतर पाRरत       

(क) नेपाल गणुःतर पRरषद वाट वटा ०   

(ख) ूा<व0धक स0म0तवाट वटा २   

२ 
  
  

नेपाल गणुःतर ूमाण िच3ह ूदान        

(क) ूमाणपऽ ूा~ उ"ोगबाट उNपाpदत 
वःतकुो सं�या 

वटा ११   

(ख) ूमाण िच3हको ूयोग गनq उ"ोगको 
सं�या 

वटा १२   

३ 
  
  
  

नेपाल गणुःतर ूा~ उ"ोगको       

(क) 0नरbOण अनगुमन  वटा ३   

(ख) नमनुा संकलन (उ"ोग / 
वजार) 

वटा ५६   

I. उ"ोगवाट  वटा ९   

  II. वजारवाट  वटा ४७   

४ ूणालb ूमाणीकरण ूदान  वटा १   

५ रसाय0नक तथा  भौ0तक जांच 
<व�षेण  

वटा ७६१   

६ �य0लॄेसन सेवा ूदान  वटा १८२   

 
 

 
 
 


