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नेपाल सरकार 

 

 

 

 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति  मन्त्रालय 

 

 

 

 

 

आ.व. २०७७ /०७८ को प्रथम चौमार्सक प्रगर्त वववरि 
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       चाल ुआ.व. को कायिसम्पादनको आधार 

▪ नीर्त तथा कायिक्रममा समावशे भएका २४ नीर्त/कायिक्रम 

▪ बजेट वक्तव्यका समावेश भएका १९ कायिक्रम 

▪ नीर्त तथा कायिक्रम र बजेट वक्तव्यका कायिक्रम कायािन्त्वयन गनि स्वीकृत भएको माइलस्टोनमा समावशे; 

-१२३ कायिक्रम 

-२०० वक्रयाकलाप 

▪ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कायियोजना  

▪ माननीय मन्त्रीज्यू र सणचवज्यूहरू बीच र सणचवहरु तथा महाशाखा प्रमखु तथा ववभागीय प्रमखुहरूबीच सम्पन्न 
भएको कायिसम्पादन सम्झौता  

▪ मन्त्रालयबाट तयार हनुे कायिववर्ध/र्नदेणशकाहरू 

▪ मन्त्रालयलाई ववर्नयोजन भएको बजेट 

 

स्रोतको उपलब्धता 

शीर्िक अनसुार 

संघीय शीर्िक र कायिक्रम अन्त्तगित स्थानीय तहबाट सञ् चालन 
हनुे कायिक्रम अन्त्तगित 

संघीय र स्थानीय 
समेत जम्मा 

चाल ु(रु लाखमा) पुुँजीगत(
रु 
लाखमा) 

ववत्तीय व्यवस्था 
(रु लाखमा) 

जम्मा (रु लाखमा) चाल(ुरु लाखमा) कूल जम्मा(रु 
लाखमा) 

५२८७८ ४९०१
८ 

५००० १०६८९६ २२४६६ १२९३६२ 

                                                                                       स्रोत अनसुार 

 

नेपाल सरकारको 
स्रोत (रु लाखमा) 

प्रर्तशत वैदेणशक अनदुान     
(रु लाखमा) 

प्रर्तशत वैदेणशक ऋि             
(रु लाखमा) 

प्रर्तशत जम्मा (रु लाखमा) 
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९५०८७ ७३.५ १६३७१ १२.६६ १७९०४ १३.८४ १२९३६२ 

 

 

चौमार्सक बजेट र खचिको अवस्था 

 बजेट तथा खचि रू लाखमा  

  

प्रथम चौमार्सक बजेट प्रथम चौमार्सक खचि 
वावर्िक जेटको तलुनामा 

खचि प्रर्तशत 

चौमार्सक बजेटको तलुनामा 
खचि प्रर्तशत 

चाल ु पूुँजीगत जम्मा चाल ु पूुँजीगत जम्मा चाल ु पूुँजीगत जम्मा चाल ु पूुँजीगत जम्मा 
उद्योग 
तर्ि  12498 5566 18064 5234 935 6170 12.75 2.99 8.53 41.88 16.81 34.16 

वाणिज्य 
तर्ि  7754 5118 12872 2401 971 3372 20.23 5.48 11.42 30.96 18.97 26.19 

कुल 
जम्मा 20252 10684 30936 7635 1906 9541 14.44 3.89 9.36 37.70 17.84 30.84 
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क्र.स. बजेट कोड बजेट उपशीर्िक चाल ु पुुँजीगत 

जम्मा 
ववत्तीय 
प्रगर्त 

भौर्तक प्रगर्त 

१ ३०७०००११ 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपरु्ति 
मन्त्रालय 

6.67 3.27 6.55 82.00 

२ ३०७०००१२ केणन्त्िय कारागार कारखाना 45.97 0.00 45.97 20.00 

३ ३०७०००१३ 
सैर्नक सामग्री उत्पादन 
र्नदेशनालय 

359.95 41.79 99.41 90.00 

4 ३०७०००१४ नेपाल खाद्य तथा व्यापार 
कम्पनी र्लर्मटेड 100.00 0.00 100.00 63.00 

       आयोजना/कायिक्रमगत ववत्तीय तथा भौर्तक प्रगर्तको वववरि 
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५ ३०७००१०१ 
औद्योर्गक पूवािधार ववकास 
कायिक्रम (ववशरे् आर्थिक के्षर 
समेत) 

19.74 14.74 14.98 51.00 

६ ३०७००१०२ 
औद्योर्गक लगानी प्रवर्द्िन 
कायिक्रम 

9.58 0.00 9.58 63.64 

७ ३०७००१०३ कण्ठरोग र्नयन्त्रि कायिक्रम 
(नेपाल साल्ट टे्रर्डङ्ग र्लर्मटेड) 

100.07 0.00 100.07 97.90 

8 ३०७००१०४ 

व्यापार सूचना तथा र्नयाित 
सहयोग आयोजना- बहपुक्षीय 
तथा के्षरीय व्यापार सदुृढीकरि 

0.09 0.00 0.09 25.60 

९ ३०७००१०५ नेपाल भारत क्षेरीय व्यापार 
तथा पारवहन आयोजना 0.85 19.61 10.46 47.70 

१० ३०७००१०९ ग्रामीि उद्यम तथा ववप्ररे्ि पररयोजन (समवृर्द्) 59.28 187.20 60.06 43.18 

११ ३०७००११० रिनीर्तक सडक संजाल तथा 
व्यापार सधुार आयोजना 0.00 0.00 0.00 0.00 

१२ ३०७०१०११ उद्योग ववभाग 95.41 25.52 89.92 52.40 

१३ ३०७०२०११ खानी तथा भगूभि ववभाग 75.72 29.14 72.20 23.00 

१४ ३०७०२१०१ खर्नज अन्त्वेर्ि तथा ववकास 
आयोजना 44.80 132.09 92.96 99.20 

१५ ३०७०२१०२ पेट्रोर्लयम अन्त्वेर्ि पररयोजना 76.96 17.97 58.45 17.42 

१६ ३०७०२१०३ 
भ-ूवैज्ञार्नक सभेक्षि तथा 
अनसुन्त्धान आयोजना 40.83 17.63 30.52 26.67 

१७ ३०७०३०११ 
नेपाल गिुस्तर तथा नापतौल 
ववभाग 

90.45 355.75 95.75 95.00 

१८ ३०७०३०१२ 
गिुस्तर तथा नापतौल 
कायािलयहरु 

104.56 5.64 80.06 85.00 
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19 ३०७०४०११ कम्पनी रणजष्ट्रारको कायािलय 82.49 17.58 58.97 20.22 

20 ३०७०५०११ वाणिज्य
, आपरु्ति तथा उपभोक्ता 

संरक्षि ववभाग 62.01 0.00 63.78 88.00 

21 ३०७०५०१२ वाणिज्य
, आपरु्ति तथा उपभोक्ता 

संरक्षि कायािलयहरू 66.82 44.29 64.46 75.00 

2२ ३०७६१०११ 
औद्योर्गक व्यवसाय ववकास 
प्रर्तष्ठान 87.69 0.00 87.69 133.00 

२३ ३०७८१०११ व्यापार तथा र्नकासी प्रवर्द्िन 
केन्त्ि 79.72 0.00 20.45 49.30 

२४ ३०७८१०१४ 
घरेल ुतथा साना उद्योग प्रविर्द्न 
केन्त्ि 

5.21 0.00 5.03 0.00 

कूल जम्मा 37.70 17.84 30.84   
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आयोजना/कायिक्रमको वावर्िक बजेट, प्रथम चौमार्सक बजेट, ववत्तीय तथा भौर्तक प्रगर्तको ववस्ततृ      

वववरि
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ऐन/र्नयम/कायिववर्ध सम्बन्त्धी प्रगर्त:  

१. स्वीकृत भएका ऐन/र्नयम/र्नदेणशका/कायिववर्ध: 

• पेट्रोर्लयम पदाथि तथा गयाुँस मूल्य णस्थरीकरि कोर् (सञ्चालन) र्नयमावली,२०७१को (दोश्रो संशोधन) 
२०७७ मणन्त्रपररर्द् बाट स्वीकृर्त भएको।  

• गररबी र्नवारिको लार्ग लघ ुउद्यम ववकास कायिक्रम (मडे्पा) सञ्चालन र्नदेणशका २०७७ मणन्त्रपररर्दबाट 
स्वीकृर्त भएको। 

• सीपमूलक क्षमता अर्भवृवर्द् तथा उद्यमशीलता र्नदेणशका, २०७७ मन्त्रालयबाट स्वीकृर्त भएको। 

• बजार अनगुमन सम्बन्त्धी र्नदेणशका २०७७, मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको। 

• उत्पादनशील उद्योगका लार्ग ववदेशी श्रर्मक ल्याउने सम्बन्त्धी कायिववर्ध, २०७७ मन्त्रालयबाट णस्वकृत 
भएको। 

• बजार अनगुमन टोलीको आचार संवहता २०७७ स्वीकृत भएको। 
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२. मणन्त्रपररर्दमा पेश भएका ऐन/र्नयम/र्नदेणशका/कायिववर्ध: 

• कृवर् सम्बन्त्धी उद्योगहरूमा ववदेशी लगानी खलुा गने सम्बन्त्धमा ववदेशी लगानी तथा प्रववर्ध हस्तान्त्तरि  

सम्बन्त्धी ऐन २०७५ मा संशोधन सम्बन्त्धी ववधेयक। 

• ववदेशी लगानी तथा प्रववर्ध हस्तान्त्तरि र्नयमावली, २०७७। 

• औद्यौर्गक ग्राम घोर्िा तथा सञ्चालन सम्बन्त्धी कायिववर्ध¸ २०७५ मा संशोधन गने प्रस्ताव 

• र्नयाितमा नगद अनदुान प्रदान गने कायिववर्ध, 2075मा संशोधन गने प्रस्ताव 

 

३. स्वीकृतीका लार्ग पेश हनु ेक्रममा रहेका ऐन/र्नयम/र्नदेणशका/कायिववर्ध: 

• खानी तथा खर्नज पदाथि ऐन,२०४२ लाई संशोधन र एकीकरि गनि वनेको ववधेयक २०७७ मणन्त्रपररर्दमा 
 पेश हनुे क्रममा रहेको। 

• बौवर्द्क सम्पणत्त सम्वन्त्धी ववधेयकको मस्यौदा, २०७७ स्वीकृर्तका लार्ग मणन्त्रपररर्दमा पेश हनुे क्रममा 
रहेको। 

• नेपाल बन्त्दरगाह प्रार्धकरि ववधेयक,२०७७, को मस्यौदा मणन्त्रपररर्दमा पेश हनुे क्रममा रहेको। 

• औद्योर्गक व्यवसाय र्नयमावली, २०७७ को मस्यौदा स्वीकृर्तका लार्ग मणन्त्रपररर्दमा पेश हनुे क्रममा 
रहेको। 

• प्राइभेट र्मि रणजषे्ट्रशन (तेह्रौ संशोधन) र्नयमावली, २०७७ को मस्यौदा सहमर्तको लार्ग कानून, न्त्याय तथा 
संसदीय मार्मला मन्त्रालयमा पठाइएको। 

• कायिस्थलमा आधाररत रोजगारमूलक प्रणशक्षि कायिक्रम संचालन र्नदेणशका, २०७७ स्वीकृर्तका लार्ग 
मणन्त्रपररर्दमा पेश हनुे क्रममा रहेको। 

४. मस्यौदा तयार भईरहेका नीर्त/ऐन/र्नयम/र्नदेणशका/कायिववर्ध: 

• ववद्यतुीय व्यपार सम्बन्त्धी ववधेयक, २०७७ को मस्यौदा तयार भईरहेको। 

• र्नकासी पैठारी सम्बन्त्धी ऐन, एजेन्त्सी ऐन र र्मि रणजषे्ट्रशन सम्बन्त्धी ऐनलाई एकीकृत काननुको रुपमा तजुिमा  
गने गरी ववधेयकको मस्यौदा तयार भईरहेको।  

• स्टान्त्डडि नाप र तौल (मोहरवन्त्द प्याकेज) र्नयमावली, २०७६, पवहलो संशोधन,२०७७ को मस्यौदा तयार 
भईरहेको।  
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• स्टान्त्डडि नाप र तौल र्नयमहरु,२०२७, छैठौं संशोधन र्नयमहरु २०७७ को मस्यौदा तयार भईरहेको।  

• सम्भाव्य लघ ुउद्योगलाई घरेल ुतथा साना उद्योगमा पररित गने (MEDPA-Growth Model) सम्बन्त्धी 
 र्नदेणशकाको मस्यौदा  तयार भएको। 

• बस्तकुो प्रत्यक्ष र्बक्री सम्बन्त्धी र्नदेणशका, २०७७ को मस्यौदा तयार भईरहेको। 

• र्नकासी गहृको कायिववर्ध २०७७ को मस्यौदा तयार भईरहेको। 

• उद्योग व्यवसाय तथा लगानी सम्वन्त्धी नीर्तहरू (औद्योर्गक नीर्त २०६७, ववदेशी लगानी नीर्त २०७१) को 
पनुरावलोकनको  लार्ग अध्ययन सरुु गररएको। 

• रावष्ट्रय आपूर्ति नीर्त, २०७७ तजुिमा गनि मस्यौदा तयारी सर्मर्त गठन भएको। 

• उपभोक्ता अदालतको गठन, काम. कतिव्य र अर्धकार सम्वन्त्धी कायिववर्ध २०७७ को मस्यौदा तयार गनि 
सर्मर्त गठन गररएको। 

 

बजेट र माइलस्टोनको लक्ष्य: 

१. आयोजना/ कायिक्रमको प्रगर्त उद्योग तर्ि : 

१. कायिक्रम: र्नजी क्षरेसमेतको सह-लगानीमा कायािस्थलमा आधाररत सीप तालीम 
बजेट: रु. १ अबि 

कायािन्त्वयनको अवस्था: 

• र्नदेणशका तयारी अणन्त्तम चरिमा पगेुको। 

• नेपाल सरकारले ३ मवहना तालीम अवर्धको न्त्यूनतम पाररश्रर्मकको ५०% ब्यहोने वा १००% ब्यहोने 
ववर्य टुवङ्गन बाुँकी रहेको। 

 

२. नवप्रवतिनकारी र वैदेणशक रोजगारबाट र्केकालाई व्यवसाय शरुु  गनि शरुुवाती पूुँजी (Startup Fun) 
उपलब्ध गराउन:े 
वावर्िक बजेट: रु. ५० करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था: 
• नवप्रवतिन सरुुवाती पुुँजी कजाि प्रवाह कायिववर्ध, २०७७ मणन्त्रपररर्द्बाट स्वीकृत भएको। 
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३. औद्योर्गक पूवािधार ववकास कायिक्रम : सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योर्गक क्षेर स्थापना गने, शरुु गररएका 
औद्योर्गक के्षरको पूवािधार र्नमािि कायिलाई अणघ बढाउने, र्नमाििार्धन व्यापाररक मागिलाई औद्योर्गक 
कोररडोरको रूपमा ववकास गने र स्थानीय तहमा थप १३० औद्योर्गक ग्राम स्थापना गने। 

वावर्िक बजेट: रु. २ अबि ६४ करोड   

३.१: घोर्िा भएका औद्योर्गक ग्राम मध्ये कायि प्रगर्तका आधारमा  ववकास तथा र्नमािि गने : 
बजेट: रु. २५ करोड 
कायािन्त्वयनको अवस्था: 
अणघल्लो आ.व. मा घोर्िा भएका ४५ औद्योर्गक ग्राममध्ये १३ वटाको प्रगर्त प्राप्त भएको। अन्त्यको प्राप्त हनुे 
क्रममा रहेको । 

▪ औद्यौर्गक ग्राम घोर्िा तथा सञ्चालन सम्बन्त्धी कायिववर्ध¸ २०७५ संशोधनको लार्ग मणन्त्रपररर्दमा 
प्रस्ताव पेश भएको। 

३.२: थप घोर्िा हनुे औद्योर्गक ग्रामहरुको ववकास तथा र्नमािि गने: 
बजेट: रु ५९ करोड १० लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

▪ चाल ुआ.व. मा थप हनुे १३० औद्योर्गक ग्राम मध्ये १3 औद्योर्गक ग्राम घोर्िा गने प्रस्ताव 
मणन्त्रपररर्दबाट स्वीकृत भएको। 

▪ थप १५ वटा औद्योर्गक ग्राम घोर्िाको लार्ग मणन्त्रपररर्दमा प्रस्ताव लैजाने क्रममा रहेको। 

▪ अन्त्य औद्योर्गक ग्रामको घोर्िाको पूवितयारी भइरहेको। 

▪ स्थानीय तहमा थप औद्योर्गक ग्रामहरु स्थापनाको पूवि सम्भाव्यता अध्ययनका लार्ग परामशिदाता 
छनौट गनि EOI माग भई मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको। 

३.३: औद्योर्गक पवुािधार ववकास कायिक्रम )र्थिक क्षरे प्रार्धकरिआववशेर् ( : 
(१) र्समरा ववशरे् आर्थिक के्षर, बारा:  

बजेट रु ३७ करोड ३० लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

▪ प्रशासर्नक भवन र्नमािि र खोला छेउको तटबन्त्ध र्नमािि कायि भइरहेको। 

▪ ववद्यतु प्रसारि लाइन तथा गामेन्त्ट प्रशोधन क्षेरको र्नमाििको लार्ग बहबुवर्िय खररद गरुू 
योजना स्वीकृर्तको चरिमा रहेको। 

(२) पाुँचखाल ववशरे् आर्थिक क्षरे ,काभ्रपेलान्त्चोक:  

बजेट रु ६ करोड २५ लाख। 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

▪ प्रशासर्नक भवन र्नमािि कायि चाल ुआ.व. मा सम्पन्न हनुे गरी काम भइरहेको। 

▪ अन्त्य र्नमािि कायिको लागत अनमुान तयार भईरहेको। 

(३) भैरहवा ववशेर् आर्थिक के्षर, रुपन्त्देही: 
बजेट: रु २ करोड ३५ लाख 
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कायािन्त्वयनको अवस्था:  

▪ र्बद्यतु ्सबस्टेशन र्नमािि, ट्रान्त्स्र्मिर जडान र भौर्तक संरचना र्नमाििको लार्ग बहबुवर्िय 
खररद गरुूयोजना स्वीकृर्तको चरिमा रहेको। 

3.४ औद्योर्गक क्षरे व्यवस्थापन र्लर्मटेड: 

(१) नौबस्ता,शणक्तखोर, दैजी, मयरुधाप औद्योर्गक के्षरको जगगा ववकास कायि : 
बजेट: रु. २ करोड  

कायािन्त्वयनको अवस्था: 
▪ दैजी औ.क्षे.को वातावरि प्रभाव मलु्यांकन प्रर्तवदेन स्वीकृत भएको। 

▪ नौबस्ता, शणक्तखोर औ.क्षे.को साविजर्नक सनुवुाइपश्चात EIA draft report  वन तथा वातावरि 
मन्त्रालयमा पेश भएकोमा पूविस्वीकृत ववस्ततृ अध्ययन प्रर्तवेदन (DPR) संशोधन/अध्यावर्धक 
गनुिपने भएकाले सो कायि भइरहेको। । 

 

• णचतवनको शणक्तखोर औ.क्षे.को वन क्षेरको जगगाको भोगार्धकार र रुख कटान सम्बन्त्धी कायिको 
लार्ग प्रवक्रया सरुु भएको । 

▪ मयूरधापको EIA स्वीकृर्त र वन क्षेरको जगगाको भोगार्धकार प्राप्त हनुे क्रममा रहेको। 

▪  बांकेको नौवस्ता औद्योर्गक क्षेर र्भर रहेको वस्ती ब्यबस्थापन गनि लागत संकलन लार्ग 
साविजर्नक सचुना प्रकाशन भएको । 

 
 

(२) मोर्तपरु,लम्की,दैजी औद्योर्गक क्षेरको पखािल र्नमािि जगगा ववकास कायि : 
  बजेट: रु. २ करोड 

  कायािन्त्वयनको अवस्था: 
• मोर्तपरु औद्योर्गक क्षरेको Scoping Document र  ToR स्वीकृर्तका लार्ग पेश भएको।  

• लम्की औ.क्षे.को EIA स्वीकृर्तको प्रकृयामा रहेको  

• दैजी औद्योर्गक क्षेरको स्वीकृत EIA अनसुार DPR पररमाजिन भइरहेको। 

 

(३) दमक, मोर्तपरु, कोरे,  सागरनाथ र  चपु्रा औद्योर्गक क्षेर एवं दोधारा चाुँदनी अन्त्तदेशीय 
आर्थिक क्षेर र्नमाििको लार्ग जगगा खररद र मआुब्जा व्यवस्थापन: 
बजेट: रु. ४० करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था: 
• दमक औ.के्ष.को वातावरि प्रभाब मलु्यांकन (EIA) सम्बन्त्धी कायिको लार्ग तयार गररएको क्षेर 

र्नधािरि (SD) र कायि सचुी (TOR) पररमाजिन गरी पेश गररएको । 

• मरु्तिया सागरनाथ औ.क्ष.ेको क्षेर र्नधािरि (SD) र कायि सचुी (TOR) वववरि वन तथा वाताबरि 
मन्त्रालयमा पेश भएको l 
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• कास्कीको कोरे र दैलेखको चपु्रा औद्योर्गक के्षरको संभाव्यता अध्ययन सम्बन्त्धी कायि सरुु 
भएको। 

•  कंचनपरुको दोधारा चादनी अन्त्तरदेशीय आर्थिक क्षरे र्नमाििका लार्ग जगगाको टुङ्गो लागेको । 

 

(४) नौबस्ता, शणक्तखोर, दैजी लगायतको औद्योर्गक के्षरहरुको र्नमािि पूवि वन व्यवथापन, जगगा 
भोगार्धकार, मआुब्जा र रुख कटानको क्षर्तपरु्ति : 
बजेट: रु ५ करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• बाुँकेको नौबस्ता औ.क्षे.र्भर रहेको बस्ती व्यवस्थापन गनि लागत संकलनका लार्ग साविजर्नक 
सूचना प्रकाशन भएको। 

•  शणक्तखोर औ.क्ष.ेको DPR र EIA प्रर्तवदेन अनसुार रुख कटानको लार्ग गिना कायि सरुु भएको। 

• दैजी औ.के्ष.को स्वीकृत EIA अनसुार DPR पररमाजिन भइरहेको।  

(५) नौवस्ता र मयरुधाप औद्योर्गक क्षेरको भवन र्नमािि: 
बजेट: रु २ करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• नौबस्ताको वस्ती व्यवस्थापन भए पर्छ भवन र्नमािि कायि सरुु हनुे। 

• मयूरधापको EIA स्वीकृर्त र वन के्षरको जगगाको भोगार्धकार  प्राप्त भए पश्चात भवन र्नमािि सरुु 
हनुे। 

(६) किािली प्रदेश, लक्ष्मीपरु , कोरे , दोधाराचादनी सखेुत र काभ्र े लगायत नेपाल सरकार मार्ि त 
घोर्िा हनुे अन्त्य औधोर्गक के्षर DPR र  EIA सम्बन्त्धी कायि: 

बजेट:  ५० लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था: अध्ययन सर्मर्त गठन भई सम्बणन्त्धत प्रदेश तथा स्थानीय तह संग 
समन्त्वय गने कायि भइरहेको । 

 

(७) औद्योर्गक के्षरको ववस्तारको लार्ग ववद्यतु आपूर्तिको लार्ग पूवािधार र्नमािि 

बजेट: रु 2 करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था: 
• ववर्नयोणजत बजेटमा 62 लाख आन्त्तररक बजेट थप गरी 2 करोड 62 लाख रकम बालाज ु

औद्योर्गक के्षरमा ववद्यतु क्षमता र्बस्तारको लार्ग नेपाल ववद्यतु प्रार्धकरिलाई भकु्तानी ददइएको।  

३.५ औद्योर्गक पूवािधार ववकास कायिक्रम (सडक पहुुँच ) 

(१) धौवादी र्लाम खानी उद्योग पहुुँच मागि, नपलपरासी  
 बजेट: रु.१५ करोड 

 कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• पहुुँच सडक र्नमािि सम्बन्त्धी ठेक्का लगाउन सूचना प्रकाशन भएको। 
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 (२) सोलखुमु्ब ुतामाखानी पहुुँच मागि सडक र्नमािि (नयाुँ ट्रयाक खोल्ने)  

बजेट: रु.१ करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  
• लागत अनमुान तयार भईरहेको। 

(३) ठोसे र्लाम खानी पहुुँच मागि सडक र्नमािि (नयाुँ ट्रयाक खोल्ने) 
बजेट: रु.१ करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  
• लागत अनमुान तयार भइरहेको। 

 

३.6 औद्योर्गक पूवािधार ववकास कायिक्रम  (ववद्यतु प्रसारि लाईन )र्नमािि: 
 

(१) सनुवल १३२ के. भी. को ववद्यतु सबस्टेशन र प्रसारि लाइन र्नमािि (पाल्पा र्समेन्त्ट र सवोत्तम 
र्समेन्त्ट उद्योगको लार्ग)  

बजेट: रु. २४ करोड  

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

✓ आयोजना र्नमािि स्थलमा रुख कटान कायि सम्पन्न भएको । 

✓ Compound wall अन्त्तगित stone masonry र्नमािि कायि सम्पन्न भइसकेको; Brick masonry अणन्त्तम 
चरिमा पगुनकुा साथै steel works कायि सरुु गररएको । 

✓ गाडि हाउसको ढलान भइसक्नकुा साथै staff quarter को  Foundation काम सरुु गररएको। 

✓ टेक अर् तथा इन्त्टनिल गयान्त्ट्रीको स्टील र्डजाइन र कन्त्ट्रोल ववणल्डङ्गको ले-आउट स्वीकृत 
भएको। 

(२) वदिघाट सदी १३२ के.भी को ववद्यतु गहृ, सवस्टेशन र्नमािि र प्रसारि लाइन र्नमािि  (होङ्सी 
र्समेन्त्ट उद्योगको लार्ग) 

बजेट: रु १२ करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

✓ प्रसारि लाइन र्नमाििको टावर ६० को Foundation पूरा भएको ३० वटा टावर जडान बे 
इरेक्सनको कायि  अणन्त्तम चरिमा रहेको। 

(३) कार्लगण्डकी-ररडी १३२ के भी ववद्यतु गहृ,सबस्टेशन र्नमािि र प्रसारि लाइन र्नमािि (र्सजी 
र्समेन्त्ट उद्योगका लार्ग)  

बजेट: रु. ५ करोड ५० लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

✓ प्रशारि लाइनको रुट सवे गने कायि सम्पन्न भएको। 

✓ IEE को TOR स्वीकृत भई वातावरि अध्ययन सरुु भएको। 

✓ प्रशारि लाइन तथा सबस्टेसन अन्त्य र्सर्भल कायिको Drawing, Design र Estimate कायि 
चर्लरहेको। 
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(४) धौवादी र्लामखानी ववद्यतु प्रशारि लाइन र्नमािि  

बजेट: रु. ३ करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था: 
✓ लागत अनमुान तयार भइरहेको। 

(५) कपरुकोट र दधुराक्ष  ववद्यतु प्रसारि लाइन र्नमािि : 
(ररवर्द् र्सवर्द्, जगदम्बा ,सबोतम र्समेन्त्ट उद्योगको लार्ग) 
बजेट: रु. ६ करोड ८० लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था: 
✓ लागत अनमुान तयार भइरहेको। 

 
 

    

४. उद्योग ववभाग अन्त्तगित: 

  कायिक्रमको बजेट: रु.९ करोड ३५ लाख 

४.१ साकि  स्तरीय घरेल ुप्रदशिनी कक्षको भवन र्नमािि 

बजेट: रु.५ करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था: 
• जगगा वववाद अदालतमा ववचारार्धन रहेकोले सो वववाद टुवङ्गएपर्छ भवन र्नमािि  काम अणघ 
बढने। 

४.२ साकि  हस्तकला केन्त्ि भवन र्नमािि: 
बजेट: रु.२ करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• साकि  हस्तकला केन्त्ि र्नमािि (भवन र्नमािि) को पाचौ तलाको roofing को कायि सम्पन्न भई 
झ्याल ढोकाको काम भइरहेको। चाल ुआ.ब.मा सम्पन्न हनुे। 

४.३ सफ्टवयेर र्नमािि/खररद: एकल ववन्त्द ु सेवा केन्त्ि लगायत ववभागका कामकारबाहीलाई पूिि 
स्वचार्लत प्रिालीमा लैजानको लार्ग।  

बजेट: रु.१ करोड ८५ लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• सफ्टवयेरको लागत अनमुान तयार भई बोलपर आह्वानको चरिमा रहेको। 

 
 
 

५. लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्ि: 
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कायिक्रम :सीपमूलक क्षमता अर्भववृर्द् तथा उद्यमशीलता ववकास तार्लम सम्पन्न गने 

बजेट: रु.९ करोड ७८ लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• तार्लम सञ्चालन र्नदेणशका २०७७ हालै  स्वीकृत भई कायि प्रारम्भ भएको। 

 

६. ग्रार्मि उद्यम तथा ववप्ररे्ि पररयोजना (समवृर्द्): 

६.१: कायिक्रम: व्यवसायीक तार्लम तथा औद्योर्गक प्रणशक्षि कायिक्रम सञ् चालन गने 

   बजेट: रु.३२ करोड ६६ लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

- Chamber of Commerce सुँगको सहकायिमा रोजगारी सवहतको औद्योर्गक प्रणशक्षि तालीम सञ्चालन 
भएको। 

 

६.२ कायिक्रम: कायिस्थलमा आधाररत सीप ववकास तथा क्षमता अर्भबवृर्द् तार्लम 

     बजेट: रु.६ करोड ६० लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• तार्लम प्रदायक संस्था छनौटको काम भइरहेको। 

६.३: कायिक्रम: वैदेणशक रोजगारीबाट र्वकि एका व्यणक्त केणन्त्ित सीपमलुक तार्लम: 

    बजेट: ३ करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

- कोर्भड-19 का कारि वैददणशक रोजगारीबाट स्वदेश र्वकि एका यवुाहरु तथा उद्योग वाणिज्य संघ 
र कृवर् उद्यम केन्त्िबीच कायिशासा सञ्चालनको सरुुवात गररएको। 

6.4 अन्त्य कृयाकलाप: 

• ग्रामीि उद्यम तथा ववप्ररे्ि आयोजनाबाट सञ्चार्लत कायिक्रमहरुको अनलाइन सपुरीवके्षि तथा 
अनगुमन सम्पन्न भएको। 

• प्रर्तवदेनले आयोजनालाई प्रगर्ततर्ि  उन्त्मखु आयोजनाको वगिमा समावशे गरेको। 
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• कायिक्रमको ढाुँचामा आवश्यक पररमाजिन गरी किािली र सदुरु पणश्चम प्रदेशमा ववस्तार गने ववर्य 
कायिदलको प्रर्तवेदनमा समावेश भएको। 

7. औद्योर्गक व्यवसाय ववकास प्रर्तष्ठान 

• १६ जना सहभागी भएको उद्यमणशलता ववकास प्रणशक्षक प्रणशक्षि तालीम सम्पन्न गररएको। 

• नवप्रवतिनकारी यवुाहरूको लार्ग Start up कायिक्रम सञ्चालन गरेको । 

 

• अन्त्य संघसंस्थाहरूसुँग सहकायि गरी लागत सहभार्गताको आधारमा २७ जना सहभागी भएको १ वटा 
तालीम सम्पन्न गररएको।   

• CTEVT सम्बन्त्धनमा ववद्याथी भनाि प्रकृया सम्पन्न गरी र्नयर्मत कक्षा सञ्चालन भइरहेको। 

• आ.व. २०७६/७७ मा सञ्चालन गरेको स्टाटिअप कायिक्रमको अनगुमन गररएको। 

• ववगतका सहभागीहरूको र्नयर्मत अनगुमन तथा परामशि सेवा प्रदान भइरहेको । 

• थप तीन वटा तार्लम म्यानयुलहरू पररमाजिन तथा तयारी सम्पन्न गरेको ।  

8. औद्योर्गक पूवािधारका अन्त्य कायिक्रम: 

• अत्तररया-धनगढी औद्योर्गक कररडोरको DPR तयार गनि परामशिदाताहरूबाट प्राप्त EoI Bid Response 

document हरु मूल्याङ्कनको क्रममा रहेको।  

• अन्त्तर देशीय आर्थिक के्षर (Cross Boarder Economic Zone) र्नमािि गनि भारततर्ि  दोधारा चाुँदनी 
(कञ् चनपरु) र जोगवनी (मोरङ) एवं चीनतर्ि  वकमाथाङ्का (संखवुासभा) र कोरोला (मसु्ताङ्) मा 
आगामी आ.व. देणख र्नमािि सरुु गनि जगगा पवहचान र सम्भाव्यता अध्ययन भईरहेको। 

• मणन्त्रपररर्दको र्मर्त २०७७।७।२४ को र्नििय अनसुार र्नकट भववष्यमा वैदेणशक लगानी वा संयकु्त 
लगानी, स्वदेशी र्नजी लगानी वा सरकारी लगानी वा सहकारीको लगानीमा रासायर्नक मल कारखाना 
खोल्न ेआवश्यक तयारी गनि यस मन्त्रालयको नेततृ्वमा अथि मन्त्रालय र कृवर् तथा पश ुपन्त्छी ववकास 
मन्त्रालय समते सणम्मर्लत प्राववर्धक सर्मर्तले प्रारणम्भक अध्ययन थालेको। 

• नमूना औद्योर्गक ग्रमको Master plan layout तयार गने सम्बन्त्धमा अवधारिापर तयार गररएको। 

 
 

९. औद्योर्गक प्रबर्द्िन, लगानी तथा व्यावसावयक वातावरि र्नमािितर्ि  : 

• Economic Policy Incubator-EPI सुँग सम्बणन्त्धत ववर्भन्न ४ वटा ववर्यमा अध्ययन गरी प्रर्तवदेन प्राप्त 
गनि प्राववर्धक सहयोग सम्बन्त्धी (Technical Assistance) सम्झौता सम्पन्न भएको । 

• औद्योर्गक व्यवसाय ऐन २०७६ मा व्यवस्था भएको संस्थागत सामाणजक उत्तरदावयत्व (Corporate 

Social Responsibility) सम्बन्त्धी अध्ययन कायिको अवधारिापर र कायािदेश तयार गरेको ।  
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• आत्मर्नभिर बने्न औद्योर्गक वस्त ु पवहचान र आत्मर्नभिरताको लार्ग कायियोजना सवहतको प्रर्तवेदन 
र्नजी तथा सम्बर्द् के्षरका सरोकारवालाहरुसंग छलर्ल गरी पररमाजिन सवहत अणन्त्तम रुप ददने 
क्रममा रहेको। 

• आन्त्तररक तथा बाह्य लगानीकतािका लार्ग लगानीकताि जानकारी पणुस्तका (Investor Guide Book) को 
मस्यौदा तयार भइरहेको । 

• ववदेशी लगानीकतािलाई जानकारी ग्रहि गनि सणजलो होस भने्न उद्देश्यले औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 

२०७६ को अंग्रजेी अनवुाद तयार भईरहेको । 

• होणल्डङ कम्पनीबाट आउने वैदेणशक लगानी सम्बन्त्धी व्यवस्थामा सधुार ल्याउनका लार्ग एक कायिदल 
मार्ि त अध्ययन गरी सझुाव तयार भईरहेको। 

• नेपालमा स्थापना भएका उद्योगको प्रबर्द्िन गनि कच्चा पदाथि तथा आयार्तत अन्त्य वस्तकुो भन्त्सार दर, 
सन्त्दभि मूल्य लगायतमा गनुि पने सधुारका सम्बन्त्धमा अध्ययन गरी प्रर्तवदेन पेश गनि एक कायिदल 
गठन गरी कायि  गरररहेको। 

• औद्योर्गक ग्राम, औद्योर्गक क्लष्टर, औद्योर्गक कोरीडोर, औद्योर्गक क्षेर, ववशरे् आर्थिक के्षर र 
अन्त्तदेशीय औद्योर्गक के्षरमा रहने उद्योगहरूले राज्यबाट पाउन ु पने छुट, सवुवधा, सहरु्लयत र 
प्रोत्साहनको ववर्यमा र्सर्ाररस तजुिमा भईरहेको। 

• लगानी प्रबर्द्िन तथा सहजीकरिसुँग बाणझएका ववर्भन्न मन्त्रालय तथा र्नकाय सम्बर्द् कानूनहरुको 
एकमषु्ठ संशोधन गने उदेश्यले केही नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्त्धी ववधेयक पेश गनि कायिदल गठन 
भई मस्यौदा तयार गने कायि भईरहेको। 

• Covid- 19 महामारीको समयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूती के्षरले पालना गनुि पने स्वास््य सरुक्षा 
मापदण्ड (Protocol) तथा अनगुमन सूचकहरु तयार गरी सवै प्रदेश, स्थानीय तह र सम्वणन्त्धत अन्त्य 
र्नकायहरुमा कायािन्त्वयनका लार्ग पठाईएको। 

• उत्पादनमूलक उद्योगहरूका लार्ग ममित सम्भार तथा प्रववर्ध जडान र स्तरोन्नती गनि ववदेशबाट 
अल्पकालका लार्ग प्राववर्धक ल्याउन अनमुर्त ददन े सम्बन्त्धमा मणन्त्रपररर्दको र्नििय अनसुार 
सोसम्बन्त्धी कायिववर्ध, 2077 जारी गरी सहजीकरि गररएको। 

• लघ ु तथा साना घरेल ुउद्योग र उद्यमशीलता सम्वन्त्धी ववर्भन्न नीर्तहरु काननु र र्नकायमा भएका 
व्यवस्थाको एवककृत वववरि/ सामग्रीको मस्यौदा तयार गरेको। 
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• Covid-19 महामारीको समय र महामारी पर्छको समयमा उद्योग व्यवसाय, लगानी तथा र्नजी क्षेरको 
ववकास र ववृर्द् सम्वन्त्धी रिनीर्तको प्रारणम्भक मस्यौदा तयार भएको । 

• नेपालमा चार पाङ्ग्र ेर दईु पाङ्ग्र ेसवारी साधनहरुको एसेम्बली उद्योग स्थापना र संचालनमा सरकार 
र अन्त्य पक्षले गनुि पने पहलका बारेमा कायियोजनासवहत र्सर्ाररस गनि सर्मर्त गठन भई कायिरत 
रहेको। 

• कृवर् के्षरमा वैदेणशक लगानी ल्याउने बारेमा उद्योग ववभागको महार्नदेशकको संयोजकत्वमा एक ववज्ञ 
कायिदलले अध्ययन गररहेको । 

• लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योगहरुमा कोर्भड १९ ले पारेको प्रभाव र उपलब्ध गराउन ुपने थप राहत 
र्सर्ाररसका लार्ग मस्यौदा तयार भईरहेको। 

• उद्योग ववभागमा रहेको एकल ववन्त्द ु सेवा केन्त्िलाई अर्धकार सम्पन्न तलु्याउन सम्बणन्त्धत सबै 
मन्त्रालय र र्नकायलाई अर्धकार प्रत्यायोजन र काननु संशोधनको लार्ग ववशेर् पहल गररएको। 

• एकल ववन्त्द ु सेवा केन्त्िलाई अर्धकार सम्पन्न तलु्याउन सम्बणन्त्धत सबै मन्त्रालय र र्नकायलाई 
अर्धकार प्रत्यायोजन र कानून संशोधनका लार्ग ववशेर् पहल गररएको। 

• Industrial Energy Efficiency कायिक्रम लागू गनि परामशि दातासुँग सम्झौता भएको।  

• २७६ बटा इन्त्क्यूवेशन केन्त्ि - पवहचान सम्वन्त्धी कायि ववज्ञ समूहको परामशि सेवा र्लई सम्पन्न गनि 
कायािदेशको मस्यौदा तयार गरेको । 

• औद्योर्गक पयिटन बोडिको 231 औ ँर 232 औ ँबैठक सम्पन्न भई 4 अबि 41 करोडको लगानी 
स्वीकृत र 1113 जना थप रोजगारी र्सजिना हनु ेप्रर्तवर्द्ता प्राप्त भएको। 

• बोडिमार्ि त ववभागले गने उद्योग प्रशासनका लकाममा सहजताको लार्ग बोडिबाट अर्धकार प्रत्यायोजन 
र संचालन म्याद थप सम्बणन्त्ध नीर्तगत र्निियहरु भएको। 

• नेपालमा और्धी उत्पादन हनुे उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता, बजारको माग र खपत सम्बन्त्धी अध्ययन 
गने सम्बन्त्धमा परामशि सेवा र्लई कायि अगार्ड बढाउन Terms of Reference ( TOR) स्वीकृत भई सेवा 
प्रदायक संस्था छनौटको क्रममा रहेको। 

• वैदेणशक लगानीको अवस्था, समस्या र समस्या समाधानका लार्ग गररनपुने पहल सम्बन्त्धमा अध्ययन 
गरी प्रर्तवदेन तयार भएको। 

• औद्योर्गक वौवर्द्क सम्पणन्त्त प्रशासनको प्रभावकारी कायािन्त्वयनमा देणखएको समस्या र सो समस्या 
समाधानका लार्ग गररनपुने कायिहरु सम्बन्त्धी अध्ययन गरी अणन्त्तम मस्यौदा तयार गररएको 
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• उद्योग, व्यापार तथा आपतुी सम्बन्त्धी सूचना प्रिाली ITMIS त्याङ्क प्रिाली ववकास गने प्रकृया सरुु 
भएको। 

• औद्योर्गक ववकास र बैदेणशक लगानीको के्षरका र्थङ्क टयाङ्क, अनसुन्त्धान संस्था, णशक्षाववद् र अन्त्य 
सम्बणन्त्धत एजेन्त्सीहरुको सहकायिमा नीर्त सधुारका लार्ग Discussion Series  सरुु गररएको । 

१०. खानी तर्ि : 

• म्यागदीको ओखरवोटमा ५ वगि वक.र्म. क्षेरमा तामाको भौगर्भिक अन्त्वरे्ि कायि सम्पन्न भएको। 

• कम्पघुाट-म्यागनसेाइट (ववस्ततृ अन्त्वेर्ि-टोपो सभे १०० हेक्टर, भौगर्भिक सवेक्षि, च्यानल स्याम्पर्लङ, 

र्िर्लङ ३०० र्म.) कायिक्रम अन्त्तगित १५ वगि वक. र्म. क्षेरमा प्रारणम्भक भौगर्भिक अध्ययन कायि  
र ३४ वटा नमनुा  (Grab samples) संकलन कायि  सम्पन्न भई रसायर्नक पररक्षि प्रवक्रयामा रहेको। 

• बैतडी र्ोस्र्राइट अन्त्वेर्िात्मक र्िर्लङ वर्ल्ड कायिको 150 र्म. र्िर्लङ, ३० र्मटर च्यानल 
स्याम्पर्लङ्ग कायि सम्पन्न भई संकर्लत नमनुाहरुको रसायर्नक पररक्षि कायि भइरहेको।   

• Drone प्रववर्धको प्रयोगर्द्ारा पाल्पा, रोल्पा तथा तनहुुँ णजल्लाका ६ वटा खानीको प्राववर्धक तथा 
वातावरिीय अनगुमन कायि सम्पन्न भएको।  

• ल्याब सम्बन्त्धी उपकरिहरु र जेमोलोजी र्मनरलोजी प्रयोगशाला र्नमािि (Asbestos Partition  हटाउने) 
र  केर्मकल ल्याव मेणन्त्टनने्त्स खररद कायिको लार्ग पनु: सचुना प्रकाशन गरर टेण्डर आह्वान गररएको 
। 

• ववर्भन्न णजल्लाहरुमा आकणस्मक पवहरो अध्ययन कायि सम्पन्न भएको ।  

• सखेुतमा बहमूुल्य पत्थरको प्रशोधन केन्त्ि स्थापनाको लार्ग जेमोलोणज ववज्ञ परामशिदातासुँग सम्झौताको 
प्रवक्रया अणघ वढेको । 

• दैलेख र अन्त्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोर्लयम पदाथिको अन्त्वेर्िको र्िर्लङ् कायि कोर्भड-१९ का कारि 
हाल स्थर्गत भएको। 

• पेट्रोर्लयम अन्त्वरे्ि पररयोजनाबाट खर्नज अन्त्बेर्ि प्रबद्वन     कायिको लार्ग डाटा प्याकेज तयार 
गररएको, अन्त्तरावष्ट्रय बोलपर आब्हान गनि सहमतीको प्रकृयामा रहेको। 

11. उद्योग प्रशासनतर्ि : 

• उद्योग ववभागमा रु १९ अबि १५ करोडको लगानी प्रर्तवर्द्ता र २८४६ जनाको रोजगारीको अवसर 
ददलाउने गरी ८९ ववदेशी लगानीका पररयोजना स्वीकृत भएका। 
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• उद्योग ववभागमा रु ६२ अबि ३७ करोडको लगानी तथा ३६०० जनाको अवसर ददलाउने गरी ५९ 
उद्योगहरू दताि भएका। 

• कूल १४ हजार लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग दताि भई थप ६० हजार रोजगारीको अवसर ददलाउने 
प्रस्ताव गरेका।  

• ववभागबाट प्रदान गररनेसेवा माग गदाि आवश्यक पने कागजातहरुको वववरि समेवटएको checklist 

तयार गरी website औद्योर्गक त्याङ्क पणुस्तकामा प्रकाशन समते गररएको। 

• उद्योग ववभागको सेवा प्रवाहलाई Full Automation मा लैजान Software Development and Document 

Digitization सम्बन्त्धी कायिको परामशि सेवा र्लई प्रारणम्भक अध्ययन प्रर्तवदेन (EOI र REP Report) प्राप्त 
भएको। 

• आ.ब.2076/77 को उद्योग दताि लगायतका वववरि समेवटएको Industrial Statistics Fiscal Year 

2076/77 प्रकाशन गररएको। 

१२. कम्पनी प्रशासन तर्ि : 

• कम्पनी प्रशासन सम्बन्त्धी सूचना/त्याङ्क प्राप्त गने ववर्यलाई वास्तववक समयमा आधाररत (Real Time 

Basis) बनाइएको। 

• एकल र्बन्त्द ुसेवा केन्त्िमा समेत ववदेशी लगानीका कम्पनीहरू दताि गनि सवकने व्यवस्था गररएको। 

• कम्पनी दताि अनलाईन प्रिालीबाट गने व्यवस्था र्मलाइएको। 

• यस अवर्धमा कम्पनी रणजष्ट्रारको कायािलयमा ९४९६ नयाुँ कम्पनी संस्थापना भएका। 

• ३ वटा कम्पनीले वकर्सम पररवतिन गरेका र १२ वटा कम्पनीहरू एक आपसमा गार्भएका। 

• ३१७ कम्पनीले नाम पररवतिन, ७६२ कम्पनीले ठेगाना पररवतिन, १३९१ कम्पनीले शेयर लगत 
अद्यावर्धक र ९३१ कम्पनीले पुुँजी बवृर्द् वा पुुँजी संरचनामा पररवतिन गराएका र 10436 कम्पनीले 
वावर्िक वववरि पेश गरेका। 

• यस अवर्धमा कम्पनी प्रशासनले रु.27,71,28,000/- राजस्व संकलन गरेको। 

१३. रुगि उद्योग तर्ि : 

• मणन्त्रपररर्दबाट रुगि उद्योगको पवहचान, वगीकरि, पनुस्थािपना र व्यवस्थापनका लार्ग अध्ययन तथा 
र्सर्ाररस सर्मर्त गठन भई अध्ययन भईरहेको। 
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१५. नेपाल गिुस्तर तर्ि  : 

• थप ३ वस्त ु(जी आइ र्सट, र्बजलुीको तार, गयाुँस चलु्होको पाइप) मा अर्नवायि गिुस्तर लाग ुहनुे गरी 
सूचना प्रकाशन गररएको। 

• १2 वटा वस्तमुा नेपाल गिुस्तर (Nepal Standard) इजाजत प्रदान गररएको। 

• थप ३१ वटा वस्त ुतथा सेवामा गिुस्तर पररर्दबाट नेपाल गिुस्तर (Nepal Standard) प्रदान गररएको।  

• ववभाग अन्त्तगितका कायािलयहरुबाट ५०२५ वटा र्मिको नापतौल तथा नाप्ने तौलने यन्त्र जांच गरेकोमा 
४३९३ वटा कैवर्यत देणखएकोले काननुी कारवाही गररएको। 

• ८०४ वटा ववर्भन्न नमूनाहरु परीक्षि गररएको तथा २०९ वटा नाप्न ेतौलन ेयन्त्रको क्यार्लबे्रसन गररएको 
। 

• नेपाल गिुस्तर प्राप्त उद्योगबाट उत्पाददत ५८ वकर्समका वस्तहुरुको बजार र उद्योगबाट नमनुा संकलन 
गरी कैवर्यत देणखएका उद्योगहरुको उत्पादन स्थगनका साथै उत्पाददत सामाग्री नष्ट गराइएको। 

• केही प्रयोगशाला उपकरि खरीद प्रयोजनाथि टेण्डर आव्हान गररएको । 

 

१६. औद्योर्गक संस्थानतर्ि : 

र्स 
नं 

उद्योगको नाम आ.व. २०७६।७७ को प्रथम चौमार्सक आ.व. २०७७।७८को प्रथम चौमार्सक 

  

उत्पादन 
पररमाि (मे 
टन) 

र्बक्री 
पररमाि (मे 
टन) 

र्बक्री मलु्य  

रु हजार 

उत्पादन 
पररमाि 
(मे टन) 

र्बक्री 
पररमाि (मे 
टन) 

र्बक्री मलु्य  

रु हजार 

१ हेटौँडा र्समेन्त्ट 
उद्योग र्ल. 

१९,७७५  १५,८४३ २५,७४,२१ २७,२४७ २६,२९५ ३९,२८,१६ 

२ उदयपरु 
र्समेन्त्ट उद्योग 

२३,२९६ २२,२०१ ३१,२४,४१ १६,७७० १६,७१२ २२,३३,८० 
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कायिक्रम प्रगर्त वाणिज्य तथा आपूर्तितर्ि  

व्यापार पूवािधारतर्ि : 

१. नेपाल भारत क्षरेीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना 

१. कृवर् तथा पश ुपन्त्छी ववकास मन्त्रालयबाट कायािन्त्वयन हनुे: 

१.१ केन्त्िीय कृवर् प्रयोगशाला भवन र्नमािि र सोको र्र्निर्सङ: 

 बजेट: रु.१ करोड 

             कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• भवनको रङ्गरोगन भइरहेको र र्र्निर्सङ सम्बन्त्धी सामाग्रीहरुको Design, Specification, Cost Estimate  
भइ रहेको। 

          १.२ प्रयोगशाला उपकरि खररद:   

बजेट: रु.१२ करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• परामशिदाता छनौट भइ उपकरिहरुको Specification तयार भइरहेको 

२. इन्त्टरमोडल यातायात ववकास सर्मर्तबाट कायािन्त्वयन हनुे: 

२.१ काठमाण्डौको चोभार णस्थत कन्त्टेनर फे्रट स्टेसन र्नमािि:  

बजेट:  रु.७० करोड  

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• सखु्खा बन्त्दरगाह मखु्य पररसरको  र्नमािि कायि हालसम्म ५५ प्रर्तशत सम्पन्न भएको। 

• नेपाल इन्त्टरमोडल यातायात ववकास सर्मर्तको कायािलय भवन तथा क्वाटरहरुको र्नमािि कायि 
हालसम्म 54 प्रर्तसत सम्पन्न भएको। 

 

2.2 भैरहवा र नेपालगञ्जमा ICP र्नमािि: 
कायािन्त्वयनको अवस्था: 

• नेपालगन्त्ज ICP को णशलान्त्यास सम्पन्न भई र्नमािि कायि सरुु भएको। 

• भैरहवा ICP को लार्ग जगगा अर्धग्रहि भएको। 
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३. भन्त्सार ववभागबाट कायािन्त्वयन हनुे कायिक्रम 

३.१ र्संगल ववण्डो प्रिाली ववकासको सफ्टवयर र्नमािि कम्पनीको भकु्ता:  

बजेट: रु.४४ करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था:   

• Quality Assurance को कायि सरुु भएकोले सो सम्पन्न भए पश्चात   भकु्तानी हनुे। 

३.२ Quality Advisory form सम्बन्त्धी परामशि 

बजेट: रु.१० करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• Quality Assurance  को लार्ग SGS Switzerland सुँग सम्झौता भइ  2020 Aug-3 बाट काम 
सरुु भएको। 

३.३ Data Centre Upgading Equipment Machine खररद:  

       बजेट: रु.६ करोड 

       कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• खररद प्रवक्रया सरुु भएको 
 

४. व्यापार तथा र्नकासी प्रवधिन केन्त्िबाट सञ्चालन हनुे: 
नेपाल व्यापार सूचना पोटिल स्थापना गने। 

बजेटः ७ करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• नेपाल व्यापार सूचना पोटिल व्यवणस्थत तथा वैज्ञार्नक रुपमा सञ्चालन गनिलाई केन्त्िमा र्मर्न 
डाटा सेन्त्टर स्थापना तथा आवश्यक उपकरि, सामाग्री तथा सेवा कायिका लार्ग 
स्पेर्सवर्केसन तयारी गनि आवश्यक टू्ठचनाहरु संकलन भएको। 

 

    व्यापार पूवािधारतर्ि का अन्त्य कायिक्रम: 
• रसवुा सखु्खा बन्त्दरगाहको र्नमािि कायि हालसम्म 9 प्रर्तसन सम्पन्न भएको। 

• दोधारा चाुँदनीमा सखु्खा बन्त्दरगाह र्नमाििको लार्ग उक्त के्षरमा रहेको गौरीशंकर र मायापरुी सामदुावयक 
वनको जगगा यवकन भएको र मास्टरप्लान तयार गनि परामशिदाता र्नयणुक्तको प्रकृया शरुु भएको। 

• मसु्ताङ्गको कोरालामा सखु्खा बन्त्दरगाह र्नमाििको लार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गनि परामशदािता छनौट गने 
कायि सम्पन्न भएको। 
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• चोभारमा र्नमािि हनुे अन्त्तरावष्ट्रय प्रदशिनीस्थल र्नमाििको लार्ग Detailed Project Report (DPR) तयार गनि 
ठेक्का प्रकृया सम्बन्त्धी कायि अगार्ड बढाइएको। 

 

खाद्य संस्थान मार्ि त खाद्यान्न ढुवानी सहायता कायिक्रम: 

बजेट: रु. 5875 लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

2087.3 म.े टन खाद्यान्न ढुवानी भएको। 

साल्ट टे्रर्डङ्ग कपोरेसन र्लर्मटेड कण्ठरोग र्नयन्त्रि कायिक्रम: 

                  बजेट: रु.1733 लाख 

                               कायािन्त्वयनको अवस्था: 15743 क्वीन्त्टल नून ढुवानी भएको। 

 

 

आन्त्तररक व्यापार र आपूर्ति तर्ि : 

• खाद्य तथा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेडका ७ स्थानको गोदामहरुको ममितको लागत अनमुान तयार र नयाुँ 
भण्डारि गहृ र्नमाििको लार्ग सूचना प्रकाशन गने चरिमा रहेको ।  

• ववकट पहाडी तथा दगुिम णजल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गने सम्बन्त्धी 152 सेक्टरमा ढुवानी सम्बन्त्धी सूचना 
प्रकाशन भएको, 146 सेक्टरको सम्झौतामा रहेको, दोस्रो सूचना प्रकाशनको तयारीमा रहेको ।  

• उद्योग, व्यापार र आपूर्ति के्षरको एवककृत सूचना प्रिाली (ITSMIS) सम्वन्त्धी सफ्टवेयर तयार गनि कायिदल 
गठन भइ कायि प्रारम्भ भएको । 

• अनदुानमा खाद्यान्न र आयोर्डनयकु्त नून ढुवानी गनुिपने दगुिम णजल्लाहरूको वैज्ञार्नक आधारमा पनुरावलोकन 
गने सम्बन्त्धमा प्रर्तवेदनको मस्यौदा तयार भएको।  

• खाद्यान्न तथा ननु भण्डारि रहेका क्षेरहरुको अवस्थाको अध्ययन/ववश्लरे्ि गने कायि गरी दईु णजल्लाबाट 
प्रर्तवदेन समते प्राप्त भई कायािन्त्वयन गरीएको। 

• नेपाल सरकारको र्निियानसुार साल्ट टे्रर्डङ्ग कपोरेशन र्लर्मटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी 
र्लर्मटेडले ३० हजार म.ेटन णचनी आयात गनि प्रवक्रया शरुु गरेको। 
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व्यापार ववस्तार तर्ि : 

• प्रमखु व्यापाररक साझेदार मलुकुहरुसुँगको व्यापारमा देणखएका अवरोध न्त्यून गदै र्नयाित प्रवर्द्िन र आयात 
व्यवस्थापन गने सम्बन्त्धमा तयार भएको प्रर्तवेदनका सझुाव ववर्भन्न र्नकायहरू सुँगको समन्त्वयमा कायािन्त्वयन 
प्रारम्भ भएको। 

• र्मरराष्ट्र चीनसुँगको पारवहन सवुवधाको उपयोग गरी णचर्नयाुँ बन्त्दरगाहबाट तेस्रो मलुकुसुँगको व्यापार ववस्तार 
गने सम्बन्त्धमा नेपाल-चीन वाणिज्य सह सणचवस्तरमा भच ुिअल बैठक सम्पन्न भइि व्यापार र पारवहन 
सहजीकरिका ववर्यमा छलर्ल भएको। 

• नेपाल भारत वाणिज्य सह सणचवस्तरमा हनु ेIGSC को बैठक सम्पन्न भएको।वाणिज्य सणचवस्तरमा  हनु ेIGC 

बैठकको तयारी परुा भएको। 

• नेपाल अमेररका TIFA को पूवितयारी Virtual बैठक तथा नपेालको तर्ि बाट उक्त बैठकमा प्रस्ततु गररने 
ववर्यवस्तकुो तयारी  गररएको। 

• ७-८ अक्टोबर २०२० मा सम्पन्न नेपाल-बंगलादेश वाणिज्य सणचवस्तरीय संयन्त्रको छैटौं बैठक (र्भर्डयो 
कन्त्र्रेणन्त्सङ्ग) मा सौववध्यपूिि व्यापार सम्झौताको मस्यौदा उपर छलर्ल गरी नेपाली पक्षको राय समावेश 
गररएको । 

• अर्तकम ववकर्सत मलुकुका हैर्सयतले प्राप्त Tariff Preferences सवुवधाको उपयोग गरी र्नयाित वृवर्द् गनि 
बङ्गलादेश,कम्बोर्डया, संयकु्त अरब इर्मरेटस, भटुान र र्भयतनामसुँग देशगत रिनीर्त तजुिमा गने सम्बन्त्धमा 
अध्ययन कायिदल गठन गररएको। 

• WTO Focal Point को बैठक आयोजना गरी ववश्व व्यापार संग सम्बणन्त्धत ववर्भन्न ववर्यमा छलर्ल गररएको। 

• र्नयाितमा नगद अनदुान प्रदान गने कायिववर्ध, 2075 को संशोधनका लार्ग र्मर्त 2077।06।13 मा 
नेपाल सरकार मणन्त्रपररर्द् मा प्रस्ताव पठाईएको। 

• प्राकृर्तक श्रोतमा आधाररत र्नकासीजन्त्य वस्तहुरु ढुङ्गा र काठको र्नकासी सम्भाव्यता अध्ययन गरी अणन्त्तम 
प्रर्तवदेन प्राप्त भएको। 

• नेपाल व्यापार एवककृत रिनीर्त (NTIS) २०७३ ले पवहचान गरेका वस्तहुरुको समग्र मूल्य शंृ्रखला ववकासका 
लार्ग अदवुा, जर्डबटुी र अलैचीको पररयोजना प्रस्ताव तयार भएको। 

• The Enhanced Integrated Framework (EIF) संग Virtual Meeting सम्पन्न भएको। 

• आ.ब. २०७६/७७ को नेपालको वैदेणशक व्यापार त्याङ्कको Nepal Foreign Trade Statistics, A Glimpse of 

Nepal's Foreign Trade को  Electronic version  तयार हनुे क्रममा रहेको। 
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• अदवुा प्रशोधन प्लान्त्ट स्थापनाको लार्ग कृवर् तथा वन ववज्ञान ववश्व ववद्यालयसंग भएको सम्झौता अनसुार 
प्रारणम्भक -अध्ययन  प्रर्तवदेन प्राप्त भएको। 

• अन्त्तरािवष्ट्रय बजारमा नेपाली णचयाको र्नयाित प्रवर्द्िन गनि र नेपाली णचयाको गिुस्तर अन्त्तरािवष्ट्रय स्तर अनसुारको 
बनाउने उद्देश्यका साथ ववश्व व्यापार संगठन अन्त्तगित रहेको Enhanced Integrated Framework (EIF) संग 
Nepal's Increased Sustainable Tea Exports पररयोजनाको समझदारीपरमा हस्ताक्षर भएको। 

 

वाणिज्य प्रशासन तथा उपभोक्ता संरक्षि तर्ि :  

• वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षि ववभागबाट वाणिज्य प्रशासन सम्बन्त्धी कायिहरु online System वाट सञ्चालन 
गने क्रममा प्राइभेट र्मिको दताि, नववकरि, संसोधन तथा खारेजीको सेवा प्रारम्भ गररएको।  

• व्यवसावयक र्मिहरूको नवीकरि लगायतका कायिहरूका लार्ग SMS NOTIFICATION शरुू गररएको। 

• वाणिज्य प्रशासन सम्बन्त्धी सेवाको राजस्व दाणखला गनि ववभाग पररसरमा बैँक काउन्त्टर स्थापना गररएको। 

• उपभोक्ता संरक्षि ऐन, २०७५ बमोणजम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा र्नरीक्षि अर्धकृत तोवकएको ।  

• संघ, प्रदेश नं. १, २ र बागमती प्रदेशका र्नरीक्षि अर्धकृतहरुलाई वेववनारबाट बजार अनगुमन सम्बणन्त्ध 
अनणुशक्षि ददइएको। 

• ११७१ वटा व्यवसायीक र्मिमा अनगुमन गरी २८ व्यावसावयक र्मिको कारोबार रोक्का तथा र्सलबन्त्दी 
गररएको। कानून  उल्लङ्घन गने ४६९ र्मिहरूलाई रु.१,१८,१९ हजार जररवाना गररएको।साथै ६६४ 
वटा र्मि तथा कम्पनीहरुलाइि सधुारका लार्ग र्नदेशन ददइिएको। 

• रु. ५९५७३३६/- मूल्यका म्याद गणुिएको सामान नष्ट गररएको। 

• तेश्रो मलुकुबाट ववना प्रर्ततपर पैठारी हनुे मालवस्तकुो NoC जारी गने कायिलाई सरल र सहज बनाउन 
Online Import Export Registration & Management System लाग ुगररएको। 
   

व्यावसावयक संस्थान तर्ि : 
       नेपाल आयल र्नगम: 

• झापा र धनरु्ामा गयाुँस बोटर्लङ प्लान्त्ट र भण्डारि र्नमािि गनि परामशिदाता छनौट  भइ अध्ययन प्रारम्भ 
भएक़ो। 

• अंमलेखगञ्जदेणख णचतवनको लोथरसम्म पेट्रोर्लयम पाइपलाइन पररयोजना र्नमािि गने, लोथारमा भण्डारि गहृ 
र्नमािि गने, र्सलगडुी झापा पाइपलाइन पररयोजना र्नमािि गने, चार आलीमा रहेको जगगामा भण्डारि गहृ 
र्नमािि गने सम्बन्त्धमा Joint Study Group बाट अध्ययन Survey Design  कायि जारी रहेको ।  
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• नेपालगञ् जमा भण्डारि क्षमता अर्भवृवर्द् गने सम्बन्त्धमा जगगा प्राप्ती को कायि प्रारम्भ भएको । 

• र्नगमको स्वार्मत्वमा २० स्थानमा पेट्रोल पम्प र्नमािि गने सम्बन्त्धमा सर्मर्त गठन भइ जगगा खोजी कायि 
अणघ बढाइएको। 

साल्ट टे्रर्डङ कपोरेसन र्लर्मटेड: 

• कार्तिक मसान्त्तसम्म दगुिम णजल्लामा 15743 क्वीन्त्टल नून ढुवानी भएको। 

• दशैं, र्तहार र छठ पविलाई लणक्षत गरी उपभोक्तालाई दैर्नक अत्यावश्यक उपभोगय खाद्य वस्तहुरु सरल, 

सहज र सहरु्लयत मूल्यमा उपलव्ध गराउन ववर्भन्न  स्थानमा सहरु्लयत पसल सञ् चालनमा ल्याएको।  
 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र्ल: 

• तोवकएका २३ दगुिम णजल्लाहरुमा  २०८७.३ मे.टन खाद्यान्न ढुवानी भएको । 

• रावष्ट्रय खाद्य सरुक्षा भण्डारिमा ८०११ मेवट्रक टन र साकि  खाद्य बैङ्कमा ८००० मेवट्रक टन गरी 
१६०११ मेवट्रक टन खाद्यान्न मौज्दात रहेको। 

• दशैं, र्तहार र छठ पविलाई लणक्षत गरी उपभोक्तालाई दैर्नक अत्यावश्यक उपभोगय खाद्य वस्तहुरु सरल, 

सहज र सहरु्लयत मूल्यमा उपलव्ध गराउन ववर्भन्न  स्थानमा सहरु्लयत पसल सञ् चालनमा ल्याएको। 

• दशैंलाई लणक्षत गरी खसीबोका सहरु्लयत मूल्यमा र्बक्री ववतरि गरेको। 

 

सशुासन प्रवर्द्िन तथा अनगुमन, मलु्याङ्कन: 

• आन्त्तररक र्नयन्त्रि प्रिाली व्यवस्थापन र्नदेणशका २०७७ स्वीकृर्तको चरिमा रहेको। 

• औद्योर्गक पूवािधारहरूको सम्भाव्यता, प्रगर्त अनगुमन तथा समस्या समाधान गनि माननीय मन्त्रीज्यू सवहतको 
उच्चस्तररय टोलीबाट कञ् चनपरुको दोधारा चाुँदनी सखु्खा बन्त्दरगाह र दैजी औद्योर्गक क्षेर, कैलालीको 
लम्की औद्योर्गक क्षेर, डुुँडेझारी औद्योर्गक क्षेर, हरैया ववशेर् आर्थिक के्षर,  अत्तरीया धनगढी औद्योर्गक 
कोरीडोर र मसु्ताङको कोरला नाकाको अनगुमन सम्पन्न भएको। 

• स्थानीय तहसुँगको सहकायिमा र्नमािि हनुे औद्योर्गक ग्रामको प्रगर्त र समस्याको वारेमा अनगुमन गनि 
मन्त्रालयका सणचव(उद्योग) ज्यूको नेततृ्वमा रुपन्त्देही, नवलपरासी, कास्की, तनहुुँ, बागलङु्ग लगायतका 
णजल्लाका प्रस्ताववत औद्योर्गक ग्रामको अनगुमन गररएको। 

• मणन्त्रपररर्दबाट नेपाल इन्त्टरमोडल यातायात ववकास सर्मर्तका कायिकारी प्रमखुको र्नयणुक्त भएको। 

• खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी ली. र नेपाल पारवहान तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी र्लर्मटेडको 
कायिकारी प्रमखु खलुा प्रर्तस्पधािबाट छनौट गरी र्नयणुक्तको लार्ग मणन्त्रपररर्दमा  र्सर्ाररस भएको। 
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• उदयपरु र्समेन्त्ट कारखाना र नेपाल और्धी र्लर्मटेडको कायिकारी प्रमखुको खलुा प्रर्तस्पधािबाट पदपरु्ति गने 
कायि भईरहेको। 

• ववशेर् आर्थिक के्षर प्रार्धकरिका कायिकारी र्नदेशकको सेवा सवुवधा र्नधािरि तथा खलुा प्रर्तस्पधािबाट 
पदपरु्ति गने कायि भईरहेको। 

• औद्योर्गक के्षर व्यवस्थापन र्लर्मटेड, हेटौंडा र्समने्त्ट उद्योग र औद्योर्गक व्यवसाय ववकास प्रर्तष्ठानका 
कायिकारी प्रमखुहरूको आर्थिक वर्ि २०७६।७७ को कायिसम्पादन सम्झौताको प्रगर्त मलु्याङ्कन सम्पन्न 
गररएको। 

• मन्त्रालय र अन्त्तगितका र्नकायको यस वर्ि णजम्मवेारी सरेको  बेरुज ुरु ४० करोड रहेकोमा १८ करोड 
बेरुज ुर्छियौटको क्रममा रहेको। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कायिसम्पादन सूचकको प्रगर्त  

सूचक समीक्षा अवर्ध भार इकाई वेसलाइन
बावर्िक 
लक्ष्य

कार्तिकसम्म

ठुला उद्योग दताि मार्सक 5 संख्या 53 70 15

मझौला उद्योग दताि मार्सक 5 संख्या 118 140 16

घरेल ुतथा साना उद्योग दताि मार्सक 5 संख्या (हजारमा) 35 55 १४

लघ ुउद्यमीको स्तरोन्नती मार्सक 10 संख्या (हजारमा) 18 33 असारमा मार 

reporting हनुे

असारमा मार

ठूला, मझौला, साना, घरेल ुएवं लघ ुउद्यमी र्सजिना 
कायिक्रमबाट थप रोजगारी र्सजिना

बावर्िक 10 जना (हजारमा) 160 210 ६३ रोजगारी (प्रस्ताववत)

र्नजी के्षरको समेत साझेदारीमा सीपमूलक तार्लम मार्सक 5 संख्या (हजारमा) 44 50 ०

कम्पनी दताि मार्सक 5 संख्या (हजारमा) 17 20 ९.५

तोवकएको दगुिम णजल्लामा खाद्यान्न ढुवानी मार्सक 5 मे.टन (हजारमा) 163 164 २०८७

संघ र सबै प्रदेशमा खाद्यान्न भण्डार स्थापना बावर्िक 5 मे.टन (हजारमा) 33 310 १६

कुल र्नकासी मार्सक 5 रु. अबि 88 100 ४२.

कुल आयात मार्सक 5 रू. अबि 1100 1000 ४२०.

वैदेणशक लगानी मार्सक 10 रू. अबि 31.3 35 19.66

थप औद्योर्गक ग्राम स्थापना मार्सक 5 संख्या 45 130 १३

पूुँजीगत खचि मार्सक 10 प्रर्तशत 27.2 100 ३.८

बेरुजू र्र्छ्यौट मार्सक 5 प्रर्तशत 24.13 100 ०

गनुासो र्र्छ्यौट मार्सक 5 प्रर्तशत 100 100 शतप्रर्तशत


