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सयकायरे उद्मभशीरता , योजगायी य उत्ऩादन ववृि :ह धछ नेऩारको 
सभवृिको नीर्त र्रने । उऩरब्ध स्रोत ,साधन,ऩ ॉजी,सीऩ एॊव प्रववर्धको 
अर्धकतभ उऩमोगफाि औद्योर्गक उत्ऩादकत्व य उत्ऩादन ववृि गने गयी 
उद्योग ऺेत्रका कामिक्रभहरु सॊचारन गने । 

 

2 १३९ 

उच्च उत्ऩादकत्व बएका , देशराई आत्भर्नबिय फनाउन मोगदान ऩ मािउने 
य र्नमाितभूरक उद्योगहरुराई सॊयऺण य सह र्रमत प्रदान गरयने । 
औद्योर्गक ग्राभ, औद्योर्गक ऺेत्र य ववशेष आर्थिक ऺेत्रहरुभा आवश्मक 
ऩूवािधायहरुको ववकासका रार्ग सयकायी रगानी फढाइने । स्थानीम 
श्रभ, सीऩ , स्रोत तथा साधन प्रमोग गयी एकीकृत रुऩभा उद्योग 
व्मवसामको ववकास गनि ४५ स्थानीम तहहरुभा औद्योर्गक ग्राभ 
स्थाऩना गने कामि प्रायम्ब बइसकेको । स्थानीम आवश्मकता य 
सम्बाव्मताका आधायभा औद्योर्गक ग्राभ ववस्ताय गरयने । 

 

३ १४० 

झाऩाको दभक , सरािहीको भूर्तिमा , भकवानऩ यको भम यधाऩ , न्चतवनको 
शन्िखोय, रुऩधदेहीको भोतीऩ  य , फाॉकेको नौफस्ता , कैरारीको रम्की य 
कॊ चनऩ यको दैजीभा औद्योर्गक ऺेत्रका रार्ग आवश्मक ऩूवािधाय तमाय 
गरयने ।द फै र्छभेकी र्भत्रयाष्ट्रहरुको सहकामिभा अधतयदेशीम आर्थिक 
ऺेत्र स्थाऩनाको कामि अगार्ि फढाइने । 

 

४ १४१ 
सयकायी स्वार्भत्वभा यहेका फधद तथा रुग्ण उद्योग एॊव सॊस्थानहरुराई 
र्नजी ऺेत्रसभेतको सहबार्गताभा उऩम ि व्मवस्थाऩन , ववर्ध य 
प्रवक्रमाफाि अर्धकतभ ऺभताभा ऩ न: सॊचारन गरयने । 

 

५ १४२ 

खाद्य, कृवष तथा वनजधम वस्त हरुको प्रशोधन , जनजीवनराई स चारु गनि 
नबई नह ने वस्त , औषधी य स्वास््म साभग्री एवॊ स्वदेशी कच्चाऩदाथि 
प्रमोग गयी उत्ऩादन गने उद्योगहरुको स्थाऩना य ववस्तायका रार्ग 
ववशेष प्रोत्साहन गरयने । 

 



र्स.नॊ. फ ॉदा नॊ. नीर्त तथा कामिक्रभभा सर्भविएका ववषमहरु कैवपमत 

६ १४४ 

प्रदेश य स्थानीम तहसॉगको सभधवमभा स्थानीम स्रोत साधनको उऩमोग 
गयी कृवष तथा गैय कृवष उत्ऩादन , प्रशोधन, योजगायी र्सजिना य स्थानीम 
सभवृिको आधायको रुऩभा रद्य , साना तथा भझौरा उद्यभहरुराई 
अर्बमानको रुऩभा ववस्ताय गनि अर्बप्ररेयत गरयने । 

 

७ १४५ 

एकर र्फधद  सेवा केधररे स्वदेशी तथा ववदेशी रगानीकतािराई 
आवश्मक सफै सेवाहरु एकै थरोफाि उऩरब्ध गयाउन श रु गयेको । 
मस केधरराई आवश्मक अर्धकाय उऩरब्ध गयाइने । मस केधरको 
कामिप्रणारीराई ऩूणित: सूचना प्रववर्धभा आधारयत गयाइने । 

 

८ १४८ 

सयकायरे देशर्बत्र यहेका खानी स्थरहरुको अध्ममन य अधवेषण कामि 
अन्घ फढाएको । नवरऩयासी फदिघाि सूस्ताऩूवि भा धौफादी पराभ  

उत्ऩादनका रार्ग पराभको ऩयीऺण कामि सम्ऩन्न बएको । आगाभी 
आ.व.भा आवश्मक ऩूवािधाय र्नभािण तथा भेर्सनयी जिान गयी धौफादी 
पराभ कम्ऩनीफाि उत्ऩादन श रु गरयने । 

 

९ १४९ 

दैरेख रगामत दश स्थानभा ऩेट्रोर्रमभ अधवेषण कामि प्रायम्ब बएको । 
आगाभी वषि दैरेखभा ऩेट्रोर्रमभ तथा फैतिी य फझाङभा पस्पोयाइिको 
अधवेषण कामि सम्ऩन्न गयीने ।फह भूल्म , वकभती य अधि वकभती ऩत्थय 
प्रशोधन गयी र्नमाित गनि प्रोत्साहन गरयने ।वातावयणीम ऺर्त नह ने गयी 
खानीजधम र्नभािण साभग्री उत्ऩादन गने उद्योग सॊचारनभा ल्माइने । 

 

 

 


