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उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

१. पषृ्भरू्मिः  
 

मलुकुको उद्योग, वाणिज्य र उपभोग्य सामग्रीको आपूर्ति के्षरलाई सबल र सदुृढ तलु्याउँदै औद्योर्गक वातावरि 
र्नमािि, लगानी प्रवर्द्िन, आन्त्तररक तथा अन्त्तरािर्िय व्यापारको प्रवर्द्िन, सहजीकरि र र्नयमन, औद्योर्गक सम्पणिको 
संरक्षि, औद्योर्गक पूवािधारको र्वकास र सञ् चालन जस्ता मखु्य कायिमा मन्त्रालय संलग्न रहँदै आएको छ। 
यसको लार्ग तत ्तत ्के्षरसगँ सम्बर्द् आवश्यक नीर्त तथा कायिक्रमहरूको तजुिमा गने, तजुिमा गररएका नीर्त 
तथा कायिक्रमहरूलाई र्वर्भन्त् न मन्त्रालय, नेपाल सरकारका अन्त्य र्नकाय, र्नजी के्षर तथा दातरृ्नकायसँग समन्त्वय 
गरी कायािन्त्वयन गने ,सञ् चार्लत कायिक्रमहरूको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गरी पषृ्ठपोषि गने लगायतका काम 
मन्त्रालयले गदै आएको छ। 

 

२. दीर्िकालीन सोचिः 
• आर्थिक समरृ्र्द्का लार्ग ददगो, रोजगारमूलक र उच्च प्रर्तफलयकु्त औद्योर्गक र्वकास गने,  

• आयात व्यवस्थापन, र्नयाित प्रवर्द्िन र आर्थिक समरृ्र्द्का लार्ग व्यापार सन्त्तलुन कायम राख् ने,  

• प्रभावकारी, सहज, स्वचार्लत र णजम्मेवार आपूर्ति प्रिाली तथा उपभोक्ता हकको संरक्षि गने।  

 

३. उद्दशे्यिः 
• औद्योर्गक उत्पादन वृर्र्द् गरी कुल गाहस्थ उत्पादनमा उद्योग क्षरेको योगदान बढाउने,  
• उद्योगको प्रर्तस्पधाित्मक क्षमता वृर्र्द् गरी आयात प्रर्तस्थापन र र्नयाित वृर्र्द् गने,  

• लगानीमैरी वातावरि र्सजिना गरी उद्योग क्षेरमा स्वदेशी र वैदेणशक लगानी बढाउँदै रोजगारीका 
अवसर बढाउने, 

• खाद्यान्त् न तथा आधारभतू उपभोगका वस्तहुरू तथा तलुनात्मक लाभका र्नयाितजन्त्य वस्त ुतथा सेवाको 
उत्पादन वृर्र्द् गने, 

• आन्त्तररक तथा अन्त्तरािर्िय व्यापार लागत कम गने,  

• नेपाली  वस्त ुतथा सेवाको अन्त्तरािर्िय मूल्य शृ्रङ्खलामा आबर्द्ता अर्भवृर्र्द् गने,  

• उपभोग्य वस्त,ु अत्यावश्यक वस्त ुतथा सेवा, अत्यावश्यक औषर्ध तथा उपकरि,  पेट्रोर्लयम पदाथि  
लगायतका वस्त ुतथा सेवाको देशव्यापीरूपमा सविसलुभ आपूर्ति सरु्नणश् चत गने,  

• बजार प्रिालीलाई स्वच्छ, प्रर्तस्पधी र उपभोक्ताप्रर्त णजम्मेवार बनाउने।  

 

४. रिनीर्तिः  
• औद्योर्गक क्षरेको र्वकासका लार्ग नीर्तगत, कानूनी र संस्थागत सधुार गने,  

• लगानीमैरी वातावरि तयार गनि प्रर्वर्धको प्रयोग, एकद्वार प्रिालीको र्वकास र औद्योर्गक पूवािधार 
र्वकास र्नमािि गने,  

• उद्योग क्षरेलाई अन्त्य उत्पादनमूलक के्षरको अन्त्तरसम्बन्त्धको आधारमा र्वकास र र्वस्तार गने,   



• खानी तथा खर्नजजन्त्य उद्योगको लागत प्रभावी र तलुनात्मक लाभका आधारमा र्वकास गने,  

• प्रर्तस्पधी क्षमता र तलुनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्चा पदाथिमा आधाररत उद्योगमा साविजर्नक 
र्नजी सहकारी साझेदारीमा लगानी पररचालन गदै आयात प्रर्तस्थापनमा जोड ददन,े  

• उद्योगधन्त्दाको र्वकास र र्वस्तारका लार्ग क्षमता र्वकास, र्विीय पहुँच र प्रबर्द्िनात्मक उपायहरू 

अवलम्बन गने,  

• खाद्यान्त् न तथा आधारभतू उपभोगका वस्त ुतथा तलुनात्मक लाभ र प्रर्तस्पधी क्षमता भएका वस्त ु
तथा सेवाहरूको पर्हचान, र्वकास, र्वर्वधीकरि तथा उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवृर्र्द् गरी आयात 
प्रर्तस्थापन तथा र्नयाित प्रबर्द्िन गने, 

• व्यापारजन्त्य प्रर्वर्ध र पूवािधारको र्वकास र उपयोग, सूचना प्रर्वर्धको प्रयोग एवं र्वस्तार, सशुासन र 

प्रभावकारी र्नयमन, व्यापार सहजीकरि र संस्थागत सदुृढीकरि गरी आन्त्तररक तथा अन्त्तरािर्िय 

व्यापार लागत कम गने, 

• व्यापार सम्बर्द् बौर्र्द्क सम्पणिसम्बन्त्धी अर्धकारको अन्त्तरािर्िय बजारमा संरक्षि र प्रवर्द्िन गने,  

• आर्थिक कूटनीर्तलाई सदुृढ तलु्याउँदै व्यापार सम्बर्द् दद्वपक्षीय, के्षरीय र बहपकु्षीय संयन्त्रको 
माध्यमबाट व्यापारजन्त्य क्षमता बढाउँदै अन्त्तरािर्िय मूल्य शृ्रङ्खलामा आबर्द्ता र नेपाली सामानको 
बजार र्वस्तार गने,  

• आपूर्ति व्यवस्था,  प्रर्तस्पधाि प्रवर्द्िन र उपभोक्ता र्हतसँग सम्बणन्त्धत नीर्त, ऐन काननुहरूको प्रभावकारी  
कायािन्त्वयन गने,  

• आपूर्ति व्यवस्थामा संलग्न संस्थानहरूको संस्थागत तथा संरचनागत सदुृढीकरि गने,  

• आपूर्ति अनगमुन प्रिालीको र्वकास गरी प्रभावकारी कायािन्त्वयन गने, 

• आधारभतू आश्यकता तथा अत्यावश्यक वस्तलुगायतका सबै वस्त ुतथा सेवाको बजारमा उपलब्धता 
तथा गिसु्तर, मूल्य र आपूर्तिमा पारदणशिता कायम गरी कृर्रम अवरोध र अभावको अन्त््य गने।  

 

५. कायिक्षरेिः 
 नेपाल सरकार, कायि र्वभाजन र्नयमावली, २०७४  बमोणजम यस मन्त्रालयले सम्पादन गनुिपने कायिहरू  

देहायअनसुार रहेका छन ् : 
• औद्योर्गक नीर्त, काननु, मापदण्ड र र्नयमन, 

• औद्योर्गक कोररडोर, औद्योर्गक पाकि  वा ग्राम र र्नयाित प्रशोधन केन्त्र,  

• औद्योर्गक क्षरे र र्वशषे आर्थिक क्षरेसम्बन्त्धी नीर्त, काननु, मापदण्ड र र्नयमन,  

• प्रशोधन केन्त्र,  

• वैदेणशक लगानी तथा प्रर्वर्ध हस्तान्त्िरिसम्बन्त्धी नीर्त, काननु, मापदण्ड, योजना, कायािन्त्वयन र 
र्नयमन,  

• उद्योग, औद्योर्गक व्यवसाय र कम्पनीसम्बन्त्धी,  
• उद्योग तथा खर्नजसम्बन्त्धी पूवािधार नीर्त, काननु, मापदण्ड, समन्त्वय र र्नयमन,  



• सरुक्षा संवेदनशील उद्योग दताि, सञ् चालन अनमुर्त, खारेजी र र्नयमन,  

• औद्योर्गक प्रर्वर्ध र्वकास र हस्तान्त्िरि,  

• अन्त्तरािर्िय औद्योर्गक सङ्घसंस्थासँग सम्पकि  र समन्त्वय,  

• केन्त्रीय कारागार कारखाना,  
• करार, साझेदारी र एजेन्त्सीसम्बन्त्धी नीर्त, काननु, मापदण्ड र र्नयमन,  

• रूग्ि उद्योग तथा दामासाहीमा परेका उद्योग तथा व्यावसार्यक फमि व्यवस्थापानसम्बन्त्धी नीर्त, 

काननु, मापदण्ड र र्नयमन,  

• पेटेन्त्ट, र्डजाइन, टे्रडमाकि , भौगोर्लक सङ्कते (जोग्राफ ण कल इणन्त्डकेशन  )औद्योग ण क बौर्र्द्क सम्पणि 
सम्बन्त्धी  नीर्त, काननु, मापदण्ड, कायािन्त्वयन र प्रबर्द्िन एवं सोसम्बन्त्धी अन्त्तरािर्िय सङ्घ  -संस्थासँग  
सम्पकि  र समन्त्वय,  

• नापतौल तथा गिुस्तरसम्बन्त्धी नीर्त, काननु, मापदण्ड कायािन्त्वयन र र्नयमन एवं सोसम्बन्त्धी 
अन्त्तरािर्िय र्नकायसँग सम्पकि  र समन्त्वय,  

• वस्त,ु सेवा, प्रर्क्रया र प्रिालीका रार्िय गिुस्तर र्नधािरि, प्रत्यायन (एक्र ण र्डएशन  )र प्रत्यायन  बोडि,  
• खानी तथा खर्नजसम्बन्त्धी रार्िय नीर्त, काननु, मापदण्ड र र्नयमन,  

• रेर्डयोधमी पदाथि, पेट्रोर्लयम पदाथि, प्राकृर्तक ग्यास र बहमूुल्य पदाथि तथा ठूला खानी तथा खर्नज 

पदाथिसम्बन्त्धी सवेक्षि, अन्त्वषेि र उत्खनन, दताि, अनमुर्त र र्नयमन,  

• भौगर्भिक अध्ययन तथा अनसुन्त्धान र नक्सा,  
• खानी तथा खर्नजजन्त्य वस्तहुरूको लगत सङ्कलन तथा अर्भलेखन र अनसुन्त्धान एवं उत्खननसम्बन्त्धी 

रार्िय प्रयोगशालाको स्थापना र सञ् चालन,  

• भकूम्पीय अध्ययन एवं अनसुन्त्धान, भकूम्प र्नगरानी, भकूम्प मापन केन्त्रहरूको सञ् चालन,  

• अन्त्तरािर्िय व्यापारसम्बन्त्धी नीर्त, काननु, मापदण्ड, योजना, कायािन्त्वयन र र्नयमन,  

• दद्वपक्षीय र अन्त्तरािर्िय व्यापार तथा पारवहन तथा सोसम्बन्त्धी दद्वपक्षीय, के्षरीय, उपक्षरेीय र बहपकु्षीय 

वाताि, सणन्त्धसम्झौता, कायािन्त्वयन र र्नयमन,  

• रार्िय, दद्वपक्षीय तथा अन्त्तरािर्िय व्यापार सहजीकरिसम्बन्त्धी नीर्तगत, काननुी, मापदण्ड कायािन्त्वयन 
र  र्नयमन,  र्वश् व व्यापार संगठन लगायत बहपकु्षीय व्यापारसम्बन्त्धी अन्त्तरािर्िय संस्थासँगको 
सम्पकि , समन्त्वय, वाताि, सम्झौताको कायािन्त्वयन र अनगमुन,  

• साफ्टा, र्बमस्टेक लगायत के्षरीय र उपक्षेरीय व्यापार तथा स्वतन्त्र व्यापार क्षेरसम्बन्त्धी संस्थासँगको 
सम्पकि , समन्त्वय, वाताि, सम्झौता, कायािन्त्वयन र अनगमुन,  

• रार्िय, दद्वपक्षीय तथा अन्त्तरािर्िय व्यापाररक कारोवारको व्यवस्थापन र र्नयमन,  

• र्नकासी प्रबर्द्िन, पैठारी व्यवस्थापन तथा र्नयमन,  

• रार्िय, दद्वपक्षीय तथा अन्त्तरािर्िय व्यापार सम्बन्त्धी तथ्याङ्क, अध्ययन, अनसुन्त्धान र सवेक्षि,  

• रार्िय, दद्वपक्षीय तथा अन्त्तरािर्िय व्यापार मलेा तथा प्रदशिनीको सञ् चालन र सहभार्गता,  
• व्यापारका लार्ग सहयोग (एड फर टे्रड) ,  



• अन्त्तरािर्िय व्यापारका सन्त्दभिमा र्वदेशणस्थत र्नयोगसँग समन्त्वय,  

• अन्त्तरप्रादेणशक व्यापारसम्बन्त्धी नीर्त, काननु, सहजीकरि र र्नयमन,  

• पारवहन, अन्त्तरािर्िय पररवहन व्यवस्था, बहर्वर्धक  (मल्टीमोडल )ढु वानीसम्बन्त्धी नीर्त, काननु, 

मापदण्ड, योजना कायािन्त्वयन र र्नयमन,  

• सकु्खा बन्त्दरगाह, अन्त्तरािर्िय कन्त्टेनर फे्रट स्टेशन, क्लेयररङ्ग /अ न्त्डरटेर्कङ्ग सेवा, कागो 
गोदामसम्बन्त्धी  नीर्त तथा सञ् चालन,  

• अन्त्तरािर्िय व्यापारसम्बन्त्धी फमि तथा संस्थाहरूको र्नयमन,  

• रार्िय, दद्वपक्षीय तथा अन्त्तरािर्िय व्यापारसम्बन्त्धी भौर्तक पूवािधारहरूको र्वकास, र्वस्तार एवं 
सञ् चालन,  

• उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्त ु र सेवाको आपूर्ति, र्वतरि, मूल्य र्नयन्त्रि, गिुस्तर र 
अनगमुनसम्बन्त्धी  नीर्त, काननु,  मापदण्ड र र्नयमन,  

• उपभोक्ता हक संरक्षि तथा प्रबर्द्िनसम्बन्त्धी नीर्त, काननु, मापदण्ड र र्नयमन,  

• अत्यावश्यक वस्तहुरूको रार्िय मौज्दात (बफरस्टक) , साविजर्नक गोदाम तथा रार्ियस्तरमा 
अत्यावश्यक वस्त ुतथा सेवााको सूचना सङ्कलन, र्वश् लेषि, प्रके्षपि र आपूर्ति व्यवस्था,  

• पेट्रोर्लयम पदाथिको पैठारी, प्रशोधन, भण्डारि, गिुस्तर र्नधािरि, मूल्य र्नधािरि, आपूर्ति पूवािधार र्वकास 
र र्नयमन, 

• आन्त्तररक बजार व्यवस्थापन तथा प्रर्तस्पधाि प्रबर्िन र र्सणन्त्डकेट तथा काटेर्लङ र्नयन्त्रिसम्बन्त्धी 
नीर्त, काननु र र्नयमन,  

• मन्त्रालयसम्बन्त्धी साविजर्नक संस्थान, प्रार्धकरि, सर्मर्त, प्रर्तष्ठान, कम्पनी आददको सञ् चालन र 
र्नयमन,  

• नेपाल इणन्त्जर्नयररङ्ग सेवा अन्त्िगितका माइर्नङ्ग इणन्त्जर्नयररङ्ग, केर्मकल इणन्त्जर्नयररङ्ग, मेटालणजिकल 

इणन्त्जर्नयररङ्ग, मेट्रोलोजी, णजयोलजी र केमेर्ि समूहको सञ् चालन।  

  



आर्थिक वषि २०७७/७८ 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 र्क्रयाकलाप 

▪ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कायियोजना  

▪ माननीय मन्त्रीज्यू र सणचवज्यूहरूबीच र सणचवहरु तथा महाशाखा प्रमखु तथा र्वभागीय प्रमखुहरूबीच सम्पन्न 
भएको कायिसम्पादन सम्झौता  

▪ मन्त्रालयबाट तयार हनुे कायिर्वर्ध/र्नदेणशकाहरू 

▪ मन्त्रालयलाई र्बर्नयोजन भएको बजेट 

स्रोतको उपलब्धता 

१. शीषिकगतिः 

➢ चाल:ु                 रु. ५०००६ लाख )५०%( 

➢ पुजँीगत:                रु. ४४२६४ लाख)4५%( 

➢ र्विीय व्यवस्था:  रु.   ५००० लाख )5%( 

      जम्मा:    रु. ९९२७० लाख 

२. श्रोतगतिः 

➢ नेपाल सरकार:    रु. ६४९९५ लाख )6९%( 

➢ वैदेणशक सहायता:  रु.३४२७५ लाख )3१%(  

• वैदेणशक अनदुान: रु. १६३७१ लाख )48%( 

• वैदेणशक ऋि:  रु. १७९०४ लाख )52%( 

 



आर्थिक वषि २०७७/७८ को प्रगर्तिः 

क( नीर्त तथा कानून तजुिमािः  

आर्थिक वषि २०७७/७८ मा र्वर्भन्न २३ वटा ऐन, र्नयमावली, कायिर्वर्ध र्नदेणशका लगायतका कानूनी दस्तावेजहरू 
तयार भएका छन।्   

ऐन संशोधन (अनसूुचीमा हेरफेर): २ वटा 

• औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, २०७६ 

• र्वदेशी लगानी तथा प्रर्वर्ध हस्तान्त्तरि सम्बन्त्धी ऐन, २०७५  

र्नयमावलीिः ५ वटा  

• पेट्रोर्लयम पदाथि तथा ग्याँस मूल्य णस्थरीकरि कोष )सञ्चालन( र्नयमावली, २०७१को )दोश्रो संशोधन( 
२०७७  

• प्राइभेट फमि रणजिेशन )तेह्रौँ संशोधन( र्नयमावली, २०७७ 

• र्वदेशी लगानी तथा प्रर्वर्ध हस्तान्त्तरि र्नयमावली, २०७७ 

• स्टान्त्डडि नाप र तौल (मोहरवन्त्द प्याकेज) र्नयमावली,२०७७ 

• सेफगाडिस,् एन्त्टी-डणम्पङ्ग तथा काउण्टरभेर्लङ्ग र्नयमावली, २०७७ 

कायिर्वर्धिः ६ वटा 

• बजार अनगुमन कायिर्वर्ध, २०७७ 

• लर् ुर्रेल तथा साना उद्योग प्रवर्द्िन तार्लम कायिक्रम संचालन कायिर्वर्ध, २०७७ 

• उत्पादनशील उद्योगका लार्ग र्वदेशी श्रर्मक ल्याउने सम्वन्त्धी कायिवर्ध, २०७७ 

• उत्पणिको प्रमािपर जारी गने सम्वन्त्धी कायिर्वर्ध, २०७७ 

• औद्योर्गक ग्राम र्ोषिा तथा सञ्चालन सम्वन्त्धी (पर्हलो संशोधन) कायिर्वर्ध, २०७७  

• नवप्रवतिन सरुुवाती पुजँी कजाि प्रवाह कायिर्वर्ध, २०७७  

 

 



र्नदेणशकािः ३ वटा 

• गररबी र्नवारिको लार्ग लर् ुउद्यम र्वकास कायिक्रम )मडे्पा( सञ्चालन र्नदेणशका २०७७  

• सीपमूलक क्षमता अर्भवृर्र्द् तथा उद्यमशीलता र्नदेणशका, २०७७  

• बजार अनगुमन सम्बन्त्धी र्नदेणशका २०७७,  

आचारसंर्हतािः १ वटा 

• बजार अनगुमन टोलीको आचारसंर्हता, २०७७ 

ख( वार्षिक नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्तिः 

क्र.सं. नीर्त तथा 
कायिक्रमको 
बुदँा नं. 

नीर्त तथा कायिक्रमको 
व्यहोरा 

प्रगर्त 

१ ६८ गररबका लार्ग लर् ुउद्यम 
लगायतका उद्योग क्षेरका 
कायिक्रमबाट १ लाख २७ 
हजार रोजगारी र्सजिना 
गररनेछ। 

• गररबी र्नवारिको लार्ग लर् ुउद्यम र्वकास 
कायिक्रम )मेड्पा( सञ् चालन र्नदेणशका, 
२०७७,  सीपमूलक क्षमता अर्भवरृ्र्द् तथा 
उद्यमशीलता र्नदेणशका, २०७७, शरुुवाती पूजँी 
)Startup Capital) कजाि प्रवाह कायिर्वर्ध स्वीकृत 
भएको। 

• उद्योग र्वभागमा रू.१ खबि ५६ अबिको लगानीमा 
२०३ उद्योग दताि भई ११ हजार ८ सय ३३ 
रोजगारी र्सजिना भएको। 

• उद्योग र्वभागमा रू.३२ अबि २० करोडको र्वदेशी 
लगानी प्रर्तवर्द्ता र ५ हजार ६ सय ९७ 

रोजगारीको अवसर ददलाउने गरी १८३ वटा 
वैदेणशक लगानीका पररयोजनाहरु स्वीकृत 
भएको। 

• आ.ब. २०७७/७८ मा गररबी र्नवारिका लार्ग 
लर् ुउद्यम र्वकास कायिक्रम )MEDPA) बाट १४ 
हजार ७९५ नयाँ उद्यमी र्सजिना भएका, उक्त 



कायिक्रमबाट ३ हजार ६ सय १० लर् ुउद्यम 
संस्थाहरू स्तरोन्नती हनुकुा साथै ४१०० जना 
उद्यमीलाई प्रर्वर्ध हस्तान्त्तरि गररएको। 

• औद्योर्गक व्यवसाय र्वकास प्रर्तष्ठानले आ.व. 
२०७७–७८ को दोस्रो चौमार्सकसम्म जम्मा ४ 

वटा उद्यमशीलता र्वकास प्रणशक्षक प्रणशक्षि 
तार्लम सम्पन्न गरी जम्मा ९८ जना प्रणशक्षकहरु 
तयार गरेको। 

२ १३२ कोर्भड-१९ को कारि 
हाल सञ् चालन अवरूर्द् 
भएका उद्योगहरू स्वास्थ्य 
सरुक्षा कायम गरी सहज 
सञ् चालनमा ल्याइनेछ। 
स्वदेशी कच्चा पदाथिमा 
आधाररत, उच्च मूल्य 
अर्भवरृ्र्द् गने र 
र्नयाितमूलक प्रकृर्तका 
उद्योगको स्थापना तथा 
र्वस्तारलाई र्वशेष 
प्रोत्साहन गररनेछ। 

• कोर्भड-१९ को कारि सञ् चालन अवरूर्द् भएका 
उद्योग स्वास्थ्य सरुक्षा मापदण्ड कायम गरी 
सञ् चालन गनि सहजीकरि गररएको। 

• औद्योर्गक ग्राम, औद्योर्गक क्लष्टर, औद्योर्गक 

कोररडोर, औद्योर्गक क्षेर, र्वशेष आर्थिक क्षेर र 
अन्त्तदेशीय औद्योर्गक क्षेरमा रहने उद्योगले 
राज्यबाट पाउन ुपने छुट, सरु्वधा, सहरु्लयत र 

प्रोत्साहनका लार्ग मापदण्डको मस्यौदा तयार 
भएको। 

 

३ १३३ कृर्ष, पयिटन तथा वन 
लगायतका क्षेरसँग अग्र र 
पषृ्ठ सम्बन्त्ध स्थार्पत हनुे 
साना तथा मझौला 
उद्योगको र्वकास र 
र्वस्तार गनि उद्यमशीलता, 
सीप र प्रर्वर्धको 
उपयोगमा जोड ददइनेछ। 
स्वदेशी वस्तकुो उपभोग 
गदै आन्त्तररक 

• वैदेणशक रोजगारीबाट फकेका १८०० यवुाहरुलाई 
स्वदेशमा स्वरोजगार र रोजगारका अवसर 
ददलाउने गरी अर्भमखुीकरि कायिक्रम संचालन 
गररएको, ९४२० जनालाई रोजगारीसर्हतको 
व्यवसार्यक सीपमूलक तार्लम संचालन गररएको, 
प्रदेश १ का र्वर्भन्न औद्योर्गक प्रर्तष्ठान तथा 
तार्लक प्रदायक संस्थाहरूबाट १३०० जनालाई 
रोजगारी सर्हतको औद्योर्गक प्रणशक्षि तार्लम 
तार्लम सञ्चालन भएको, ग्रार्मि क्षेरका २५,००० 
जनालाई र्विीय साक्षरता तार्लम प्रदान गररएको, 



उत्पादनलाई प्रोत्साहन गनि 
कपास, रेशम, उन, बाँस, 

केरा, अल्लो तथा 
वनस्पर्तजन्त्य धागो 
उत्पादन र स्वदेशी कपडा 
उद्योगलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। राज्य कोषबाट 
खचि व्यहोररने सरुक्षाकमी 
लगायतका रािसेवकको 
पोशाक, जिुा र अन्त्य 
उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा 
उत्पादन गने व्यवस्था 
र्मलाइनेछ। 

ग्रार्मि क्षेरका ५५ वटा सहकारी संस्थाहरुको 
क्षमता अर्भवरृ्र्द् तथा साना र्कसान र्वकास 
बैंकमाफि त थोक कजाि पररचालन भएको। 

• उद्यमशीलता र्वकासका लार्ग दक्ष जनशणक्त तयार 
गनि ५९ जनालाई ToT तार्लम प्रदान गररएको, 
CTEVT बाट मान्त्यता प्राप्त TSLC प्रार्वर्धक प्री 
र्डप्लोमा र्वद्याथीका लार्ग १८ मर्हने उद्यम 
र्वकास सहजकताि कोसि सञ्चालन गररएको, ५९ 
जना बेरोजगार मर्हला तथा यवुाहरूका लार्ग 

उद्यमशीलता र्वकास तार्लम सञ्चालन भएको। 

• सीपमूलक क्षमता अर्भवरृ्र्द् तथा उद्यमशीलता 
र्वकासका लार्ग १३५ जना प्रणशक्षाथीलाई 
र्सलाई )basic and advanced), व्यरु्टर्सयन )basic 

and advanced), हाउस वायररङ, प्लणम्वङ तालीम 
प्रदान गररएको। 

• नवप्रवतिनकारी यवुाहरूको लार्ग Start up 

कायिक्रमको लार्ग तार्लम सम्पन्त् न भएको। 

• आत्मर्नभिर हनु सक्ने औद्योर्गक वस्तहुरूको 
उत्पादन तथा र्वश्लषेि सम्बन्त्धी अध्ययन गने 
सम्बन्त्धमा ५ वटा औद्योर्गक वस्तहुरूको अध्ययन 
गरी अणन्त्तम प्रर्तवेदन प्राप्त  भएको, जस अनसुार 
णचया, जस्तापाता, रङ, जिुाचप्पल तथा Cable and 

Conductor मा नेपाल आत्मर्नभिर उन्त्मखु रहेको 
देणखएको छ। 

४ १३४ सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक 
औद्योर्गक क्षेर स्थापना 
गने, शरुू गररएका 
औद्योर्गक क्षेरको पूवािधार 
र्नमािि कायिलाई अणर् 
बढाउने, र्नमाििाधीन 

• दमक औद्योर्गक क्षेर, झापाको १७३३-१२-
१७.०५ र्वगाहा जग्गा प्राप्त बार्क जग्गाको  
मआुब्जा र्वतरि कायि भइरहेको DPR प्रर्तवेदन 

तथा  EIA प्रर्तवेदन स्वीकृत भई र्सलन्त्यास भएको। 

• मकवानपरुमा र्नमािि हनुे मयरुधाप औद्योर्गक 

क्षेरको र्वस्ततृ पररयोजना प्रर्तवेदन स्वीकृत 



व्यापाररक मागिलाई 
औद्योर्गक कोररडोरको 
रूपमा र्वकास गने र 
स्थानीय तहमा थप १३० 
औद्योर्गक ग्राम स्थापना 
गररनेछ। 

भएको, वातावरिीय प्रभाव मूल्याङ्कन )EIA) प्रर्तवेदन 
वन तथा वातावरि मन्त्रालयमा पेश भएको र 
णशलान्त्यास सम्पन्त् न भएको। 

• बाँकेको नौबस्ता र मोर्तपूरमा औद्योर्गक क्षेर 

र्नमाििका लार्ग जग्गा प्राप्त भएको। DPR 

प्रर्तवेदन तथा  EIA प्रर्तवेदन स्वीकृत भई 
णशलन्त्यास भएको, पररयोजना कायािलय स्थापना 
भएको। 

• णचतवनको शणक्तखोर औद्योर्गक क्षेर र दैजी 
औद्योर्गक क्षेर, कञ्चनपरुको वन क्षेरको जग्गा 
प्रार्प्त र रुख कटान अनमुर्त र्लने कायि प्रर्क्रयामा 
रहेको, औद्योर्गक क्षेरको वातावरि मूल्यांकन 
प्रर्तवेदन )EIA) सम्पन्न भएको। 

• तनहुँको णचन्त्तटुार औद्योर्गक क्षेर, दैलेखको चपु्रा 
औद्योर्गक क्षेरको पूवि सम्भाब्यता अध्ययन कायि 
सम्पन्न भएको। 

• कास्की णजल्लाको कोरे औद्योर्गक क्षेर, सखेुत 
णजल्लाको चौरासे औद्योर्गक क्षेर, कञ्चनपरु 
णजल्लाको दोधारा-चादनी औद्योर्गक क्षेरको 
सम्भाव्यता अध्ययन कायि सम्पन्न भएको। 

• आर्थिक बषि २०७७/७८ मा ४० वटा 
औद्योर्गक ग्राम र्ोषिा गररएको, र्ोषिा भएका 
मध्ये ३९ वटा स्थानीय तहहरूलाई औद्योर्गक 
ग्रामको पूवािधार र्नमाििका लार्ग प्रर्त स्थानीय तह 
रु ९२ लाख रुपैयाँका दरले ३५ करोड ८८ 

लाख हस्तान्त्तरि भएको।  

• आ.व. २०७६/७७ मा र्ोषिा भएका औद्योर्गक 
ग्रामको कायि प्रगर्तका आधारमा ९ वटा स्थानीय 
तहहरुमा औद्योर्गक ग्रामको पूवािधार र्वकासको 
र्नरन्त्तरताको लार्ग थप रकम हस्तान्त्तरि भएको। 



५ १३५ रूग्ि तथा बन्त्द 
उद्योगलाई र्नजी क्षेर 
समेतको सहभार्गतामा थप 

लगानी, नवीन प्रर्वर्धको 
प्रयोग र व्यवसार्यक 
व्यवस्थापनको माध्यमबाट 
पनुरूत्थान गररनेछ। 

• र्समरा गामेन्त्ट प्रशोधन क्षेरको प्रशासर्नक तथा 
अन्त्य भवन र्नमािि, तटबन्त्द र्नमाििको कायि सम्पन्न 
भएको। 

६ १३६ आगामी वषि नवलपरासीको 
धौवादी फलाम खानीबाट 

उत्पादन शरुू गनि पहुँच 
मागि र्नमािि र मेर्सनरी 
जडान गने कायि सम्पन्त् न 

गररनेछ। सखेुतमा 
बहमूुल्य पत्थरको प्रशोधन 
केन्त्र स्थापना गररनेछ। 
दैलेख र अन्त्य सम्भाव्य 
स्थानमा पेट्रोर्लयम 
पदाथिको उत्खनन ्
गररनेछ। सनु, तामा, 
यरेुर्नयम, फलाम लगायत 
सम्भाव्य खर्नज वस्तकुो 
अन्त्वेषि तथा व्यवसार्यक 
उत्पादनको सम्भाव्यता 
अध्ययन गररनेछ। बैतडी 
तथा बझाङमा रासायर्नक 
मलमा प्रयोग हनुे 
फस्फोराईट अन्त्वेषि तथा 
उदयपरुको कम्परु्ाटमा 
म्याग्नेसाइटको र्वस्ततृ 

• सखेुतमा र्कमती तथा अधि र्कमती पत्थर प्रशोधन 
केन्त्र स्थापनाका लार्ग बोलपरको प्रस्ताव प्राप्त 
भई मूल्याङ्कनको कायि भईरहेको। 

• बागमती प्रदेशको मररन खोला क्षेरमा १० वगि 
र्क.र्म.नदीजन्त्य र्नमाििमखुी खर्नज, स्याङ्गजा 
णजल्लाको नौडाँडा क्षेर मा २० वगि र्क.र्म. 
र्सर्लका क्वाजािइट, ईलाम णजल्लामा ५० बगि 
र्क.र्म खर्नज अन्त्वेषि र बैतडीको दोगडा केदार 
गा. पा. मा १५० र्म. फोस्फोराइट अन्त्वेषि तथा 
र्िर्लङ्ग कायि सम्पन्न भएको। 

• झापाको भरपरुमा १०० वगि र्क.मी. र 
कैलालीको र्टकापरुमा ७० वगि र्क.मी. 
भईूणन्त्जर्नयररङ्ग तथा भवूातवरिीय अध्ययन तथा 
नमनुा संकलन कायि सम्पन्न भएको। 

• गोरखाको ग्याजीमा 5 वगि र्क. र्म. म्याग्दीको 
ओखरवोटमा 5 वगि र्क. र्म. क्षेरमा तामा तथा 
फलाम प्रारणम्भक भौगर्भिक अन्त्वेषि कायि 
सम्पन्न। 

• उदयपरु, र्सन्त्धलुी, ओखलढुङ्गा नवुाकोट, रसवुा र 
र्सन्त्धपुाल्चोक णजल्ला अन्त्तगित क्षेरहरुमा ६५० 
वगि र्क.र्म. भौगर्भिक नक्सांकन र र्वर्भन्न ६० 
वटा ऊत्खनन अनमुर्त प्राप्त खानीहरुको अनगुमन 
तथा र्नररक्षि कायि सम्पन्न भएको। 



अध्ययन तथा अन्त्वेषि 
गररनेछ। 

• अर्ािखाँचीमा बहमुलु्य पत्थर )ज्यास्पर( १० वगि 
र्क.र्म सभेक्षि कायि सम्पन्न भएको। 

• रोल्पाको लङु्रग्रीखोलामा ५० हेक्टर सनुको 
भौगर्भिक नक्सांकन, णजओकेर्मकल पररक्षि र टोपो 
सभे सम्पन्न। 

• पेट्रोर्लयम अन्त्वेषि पररयोजनाबाट खर्नज अन्त्वेषि 

प्रबद्विन कायिको लार्ग डाटा प्याकेज तयार 
गररएको। 

• Drone प्रर्वर्धको प्रयोगर्द्ारा पाल्पा, रोल्पा तथा 
तनहुँ णजल्लाका ६ वटा खानीको प्रार्वर्धक तथा 
वातावरिीय अनगुमन कायि सम्पन्त् न भएको। 

७ १३७ दैर्नक जनजीवनका 
अत्यावश्यक वस्त,ु औषधी 
र स्वास्थ्य सामग्री एवं 
स्वदेशी कच्चा पदाथि प्रयोग 
गरी आन्त्तररक उत्पादन 
वरृ्र्द् गनि सामूर्हक 
टे्रडमाकि  प्रयोग गनि पाउने 
व्यवस्था शरुू गररनेछ। 
सबै प्रदेशमा गिुस्तर तथा 
नापतौल कायािलय स्थापना 
गररनेछ। 

• Nepal Tea, Nepal Coffee, Everest Big 

Cardamom र च्याङ्ग्ग्रा पणश्मनाहरूको सामरु्हक 
टे्रडमाकि  दताि भएको।नेपाल जटु, नेपाल कापेट, 

Nep Coop Coffee, Juju Dhau लगायत ५ वटा 
अन्त्य उत्पादनको सामरु्हक टे्रडमाकि  दताि 
प्रर्क्रयामा रहेको। 

• सातवटै प्रदेशमा गिुस्तर तथा नापतौल 
कायािलयहरू स्थापना भएको। )प्रदेश १ मा झापा 
र र्वराटनगर, प्रदेश २ मा र्वरगंज र जनकपरु, 

बागमती प्रदेशमा काठमाडौ, गण्डकी प्रदेशमा 
पोखरा, लणुम्बनी प्रदेशमा वटुवल र नेपालगंज, 

किािली प्रदेशमा सखेुत र सदुरु पणिम प्रदेशमा 
धनगढी र र्सलगढी गरी जम्मा ११ वटा गिुस्तर 
तथा नापतौल कायािलयहरु रहेका( 

८ १३८ औद्योर्गक व्यवसाय 
प्रवर्द्िनका लार्ग स्थार्पत 
रार्िय उत्पादकत्व तथा 
आर्थिक र्वकास केन्त्र र 
औद्योर्गक व्यवसाय 

• औद्योर्गक व्यवसाय प्रवर्द्िनका लार्ग स्थार्पत 
रार्िय उत्पादकत्व तथा आर्थिक र्वकास केन्त्र र 

औद्योर्गक व्यवसाय र्वकास प्रर्तष्ठानको पनुिः 
संरचना गरी एकीकृत संस्थाको रूपमा सञ् चालनमा 
ल्याउने बारे अध्ययन प्रर्तवेदन तयार भएको। 



र्वकास प्रर्तष्ठानको पनुिः 
संरचना गरी एकीकृत 
संस्थाको रूपमा सञ् चालन   

गररनेछ। 
९ १३९ वैदेणशक व्यापारमा हाल 

देणखएका अवरोध न्त्यून 
गदै र्नयाित, आयात र 
आपूर्ति व्यवस्थालाई सचुारु 
गररनेछ। र्वश् व बजारमा 
सम्भाव्य प्रर्तस्पधी वस्तकुो 
उत्पादन बढाई र्नकासी 
प्रवर्द्िन गररनेछ। र्वलासी 
एवं स्वास्थ्य र 
वातावरिीय दृर्ष्टले 
हार्नकारक बस्तकुो 
आयातलाई र्नरुत्सार्हत 
गररने छ।    

• प्रमखु व्यापाररक साझेदार मलुकुहरुसँगको 
व्यापारमा देणखएका अवरोध न्त्यून गदै र्नयाित 

प्रवर्द्िन र आयात व्यवस्थापन गने सम्बन्त्धमा 
प्रर्तवेदन तयार भएको। प्रर्तवेदनका सझुाव 
र्वर्भन्त् न र्नकायहरूसँगको समन्त्वयमा कायािन्त्वयन 
प्रारम्भ भएको। 

• नेपाल भारत वाणिज्य सह सणचवस्तरमा हनुे IGSC 

(Inter-Governmental Sub-committee) को बैठक 
सम्पन्त् न भएको। 

• नेपाल र चीनको र्तब्बत व्यापार सहजीकरि 

सर्मर्तको नवौँ बैठकमा भएका सहमर्तको 
कायािन्त्वयन अवस्थाको समीक्षा सम्पन्त् न भएको। 

• रार्िय व्यापार तथा पारवहन सहजीकरि सर्मर्त 

National Trade and Transport Facilitation 

Committee (NTTFC)  को एउटा बैठक सम्पन्त् न 

भएको र आयोजना कायािन्त्वयनमा केणन्त्रत भई 
छलफल गररएको। 

• र्वद्यतुीय व्यापार )E-Commerce) सम्बन्त्धी 
कानूनको मस्यौदा तजुिमा गरी राय/सहमर्तका 
लार्ग कानून न्त्याय तथा संसदीय मार्मला 
मन्त्रालयमा पठाईएको। 

• र्नकासीयोग्य वस्तकुो बजार प्रवर्द्िन गनि Export 

Potential Product Profile तयार गररएको। 

• कोर्भड -19 ले नपेालको अन्त्तरार्िय व्यापारमा 
परेको प्रभाव र अर्तकम र्वकर्सत मलुकु )LDCs) 

बाट स्तरोन्त् नतीका सन्त्दभिमा आगामी ददनमा 



र्लनपुने नीर्तको र्वषयमा अध्ययन सम्पन्न 
भएको। 

१० १४० कम तौल, उच्च मूल्य र 
तलुनात्मक तथा 
प्रर्तस्पधाित्मक लाभ भएका 
बस्तकुो पर्हचान गरी 
र्नयाित प्रवर्द्िन गनि कर 
सहरु्लयत तथा थप नगद 
प्रोत्साहन ददइनेछ। णचया, 
कफी, अगािर्नक तरकारी, 
र्पउने पानी तथा 
जडीबटुीजन्त्य वस्तकुो 
उत्पादनलाई ब्राणण्डङ्ग गरी 
र्नकासी गनि प्रोत्साहन 
गररनेछ। र्हमाली र 
पहाडी क्षेरमा अगािर्नक 

उत्पादनमा जोड ददइनेछ। 
र्नकासी पैठारी संकेत 
नम्बर जारी गने 
प्रिालीलाई थप सदुृढ 
बनाइ अन्त्य प्रिालीसँग 
अन्त्तर-आबर्द् गररनेछ। 

• र्नयाितमा अनदुान प्रदान गने कायिर्वर्ध, 2077 
स्वीकृर्तको लार्ग मणन्त्रपररषद् मा पेश भएको। 

• अन्त्तरािर्िय बजारमा नेपाली णचयाको र्नयाित प्रवर्द्िन 
गनि र नेपाली णचयाको गिुस्तर अन्त्तरािर्िय स्तर 
अनसुारको बनाउन ेउदे्दश्यका साथ र्वश् व व्यापार 
संगठन अन्त्तगित रहेको Enhanced Integrated 

Framework (EIF) सँग सम्झौता भई Nepal's 

Increased Sustainable Tea Exports पररयोजना 
कायािन्त्वयनमा रहेको। 

• प्राकृर्तक स्रोतमा आधाररत र्नकासीजन्त्य 
वस्तहुरूको सम्भाव्यता अध्ययन गने सन्त्दभिमा ढुङ्गा 
र काठको र्नकासी सम्भाव्यता अध्ययन तथा 
पानीको र्नकासीको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न 
भएको। 

• नेपाल व्यापार एकीकृत रिनीर्त )Nepal Trade 

Integration Strategy-NTIS), २०७३ ले पर्हचान 
गरेका वस्तहुरुको समग्र मूल्य शृ्रङ्खला र्वकासका 
लार्ग अदवुा, जर्डबटुी र अलैचीको पररयोजना 
प्रस्ताव तयार भएको। 

•  
११ १४१ नेपाली हस्तकलाको प्रचार, 

प्रसार र बजारीकरिमा 
सहयोग परु् याउने तथा 
र्नयाितयोग्य वस्तकुो आपूर्ति 
प्रवर्द्िन गनिको लार्ग 
काठमाडौंमा साकि स्तरीय 
प्रदशिनी स्थल र्नमािि 
गररनेछ। स्थानीय 

• चोभारमा र्नमािि हनु ेअन्त्तरािर्िय प्रदशिनीस्थलको 
Geotechnical  Investigation र Detail Project 

Report (DPR) तयार भएको। 

• उद्योग र्वभाग पररसर, काठमाण्डौमा साकि  
हस्तकला केन्त्र र्नमािि )भवन र्नमािि( कायि 
सम्पन्त् न भएको। 



हस्तकलाको प्रवर्द्िन 
गनिका लार्ग भकुृटी 
मण्डप लगायतका स्थानमा 
प्रदशिनी कक्ष सञ् चालन 
गररनेछ। 

• नेपालगञ् जमा र्मर्त २०७७।०६।२६ गते 
एकीकृत जाँच चौकीको णशलान्त्यास भई र्नमािि 
कायि शरुु भएको। 

• चोभारमा सकु्खा बन्त्दरगाह र्नमािि कायि ९० 
प्रर्तशत सम्पन्त् न भएको। 

• रसवुा सकु्खा बन्त्दरगाहको र्नमािि कायि १४.२ 
प्रर्तशत सम्पन्त् न भएको। 

• कैलालीको हरैयामा र्वशेष व्यापार क्षेरको 
संभाव्यता अध्ययन तथा वातावरिीय प्रभाव 
मूल्याङ्कन EIA  कायि भईरहेको। 

• कञ्चनपरुको चाँदनी दोधारामा सखु्खा 
बन्त्दरगाह/एकीकृत जाँच चौकी र्नमाििको लार्ग 
Master Plan तयार भएको। 

• मसु्ताङ्ग् को कोराला नाकामा ICD र्नमाििका लार्ग 
पूवि संभाव्यता अध्ययन सम्पन्त् न भएको। 

 
१२ १४३ साकि  खाद्य सरुक्षा बैंक र 

राणष् ट्रय खाद्य सरुक्षा 
भण्डारमा नेपालको तफि बाट 
गनुिपने योगदान 
बढाइनेछ। आपूर्ति 
सम्बन्त्धी साविजर्नक 

संस्थानको भण्डार क्षमता 
बढाई खाद्यवस्तकुो सहज 
उपलब्धता र मूल्य 
र्नयन्त्रि गररनेछ। सङ्घ 
तथा सबै प्रदेशमा गरी ३ 
लाख १० हजार 
मेर्ट्रकटन क्षमताको 
भण्डारि गहृ र्नमािि तथा 

• साकि  खाद्य सरुक्षा बैंक र रार्िय खाद्य सरुक्षा 
भण्डारमा मौज्दात व्यवस्था गनि २७ हजार ३ सय 
१५ मे.टन खाद्यान्त् न खररद भएको। 

• तोर्कएका २३ दगुिम णजल्लाहरुमा १६६५७.६ 

मे.टन खाद्यान्न ढुवानी गररएको । 

• साकि  खाद्य सरुक्षा वैक र राणष्िय खाद्य सरुक्षा 
भण्डारमा मौज्दात व्यवस्था गनि २७७९१.१०२ 

मे.टन धान र १७६५ मे.टन चामल खररद 
भएको। 

• दशैं, र्तहार र छठ पविलाई लणक्षत गरी 
उपभोक्तालाई दैर्नक अत्यावश्यक उपभोग्य खाद्य 
वस्तहुरु सरल, सहज र सहरु्लयत मूल्यमा 
उपलव्ध गराउन र्वर्भन्त् न ३१ स्थानमा सहरु्लयत 
पसल सञ् चालनमा ल्याएको। 



व्यावसार्यक र्बक्री कक्ष 
स्थापना गररनेछ। सबै 
स्थानीय तहमा खाद्य 

भण्डार स्थापना गनि 
प्रोत्सार्हत गररनेछ। 
र्बकट पहाडी तथा दगुिम 
णजल्लामा खाद्यान्त् न र 
आयोर्डनयकु्त ननु ढुवानी 
अनदुानलाई र्नरन्त्तरता 
ददइनेछ।   

• १७ दगुिम णजल्लाहरुको ५३ स्थानमा फाल्गिु 
मसान्त्तसम्म ९३,९८४  क्वीन्त्टल नून ढुवानी 
गररएको। 

१३ १४४ स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षि 
गनि एण्टीडणम्पङ्ग र 
काउन्त्टरभेर्लङ्ग शलु्कका 
माध्यमबाट आयात 
र्नरुत्सार्हत गररनेछ। 

• सेफगाडिस, एन्त्टी -डणम्पङ्ग तथा काउण्टरभेर्लङ्ग 
र्नयमावली नेपाल सरकार मणन्त्रपररषदबाट 
स्वीकृत भई २०७७ मार् ३ गतेबाट कायािन्त्वयनमा 
आएको। 

• आपूर्ति व्यवस्था सदुृढ बनाउन तथ्याङ्क प्रिालीको 
र्वकास गनि  Integrated Trade and Supply 

Management Information System (ITSMIS) 

सम्बन्त्धी सफ्टवेयर र्नमािि गररएको। 

• उपभोक्ता अदालत गठनको लार्ग कानून, न्त्याय 
तथा संसदीय मार्मला मन्त्रालयमा अनरुोध गरेको 
र कायिर्वर्धको मस्यौदा तयार भएको। 

• खाद्यान्न तथा ननु भण्डारि रहेका क्षेरहरुको 
अवस्थाको अध्ययन/र्वश्लषेि गने कायि गरी ६ 
णजल्लाबाट प्रर्तवेदन प्राप्त भई कायािन्त्वयन 

गरीएको। 

• वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षि र्वभागबाट 

२९७४ वटा व्यवसार्यक फमिमा अनगुमन 
गररएको, ३८ व्यवसार्यक फमिहरुको कारोबार 

रोक्का तथा णशलबन्त्दी गररएको, १९ जना ब्यणक्त 
लाई अनसुन्त्धानको लार्ग र्नयन्त्रिमा र्लइएको, 



१५७९ वटा फमि तथा कम्पनीहरुलाइि सधुारका 
लार्ग र्नदेशन ददइिएको।रु. २,३९,८२,०००/- 

जररवाना र रु ३,७३,८४,७०१/- मूल्य बरावरको 
उपभोग्य र्मर्त समाप्त भएको वस्तहुरु नष्ट 
गररएको। 

• ३७ वटा वस्तहुरुको गिुस्तर परीक्षिका लार्ग 
नमनुा सकंलन गरी सम्बणन्त्धत र्नकायहरुमा 
पठाइएको। 

• ७ वटै प्रदेश सरकारका उद्योग, बाणिज्य तथा 
उपभोक्ता र्हत संरक्षि र्नदेशनालय, णजल्ला 
प्रशासन कायािलय, महानगरपार्लका र र्बभाग 
मातहतको कायािलमा तोर्कएका कुल १ सय १६ 
र्नरीक्षि अर्धकृतहरुलाई बजार अनगुमनसम्बन्त्धी 
तार्लम प्रदान गररएको। 

१४ १४६ नेपाल आयल र्नगम माफि त 
पेट्रोर्लयम पाइपलाइन 
र्वस्तार,  पेट्रोर्लयम 
भण्डारि तथा ग्याँस 
बोटर्लङ प्लान्त्ट स्थापना 
गररनेछ। 

• वाराको अंमलेखगञ्जदेणख णचतवनको लोथरसम्म 
पेट्रोर्लयम पाइपलाइन र्नमािि, र्सलगडुी झापा 
पाइपलाइन पररयोजना र्नमािि र झापाको 
चारआलीमा पेट्रोर्लयम भण्डारि गहृ र्नमािि गनि 
नेपाल आयल र्नगम र्लर्मटेड र ईणण्डयन आयल 
कपोरेशन र्लर्मटेडका प्रार्वर्धक कमिचारीहरुको 
Joint Study Group ले प्रर्तवेदन तयार गरी र्नगम 
व्यवस्थापनमा पेश गरेको। 

• वाराको अंमलेखगञ्जदेणख णचतवनको लोथरसम्म 
पेट्रोर्लयम पाइपलाइन र्नमािि र झापाको 
चारआलीमा पेट्रोर्लयम भण्डारि गहृ र्नमािि गनि 
नेपाल सरकार, मणन्त्रपररषद् मा प्रस्ताव पेश 
भएको। 

• नेपालगञ् जमा पेट्रोर्लयम भण्डारि क्षमता अर्भवरृ्र्द् 
गने सम्बन्त्धमा जग्गा प्रार्प्तको कायि प्रारम्भ 
भएको। 



• र्नगमको स्वार्मत्वमा २० स्थानमा पेट्रोल पम्प 

र्नमािि गने सम्बन्त्धमा सर्मर्त गठन भई जग्गा 
खोजी कायि अणर् बढाइएको। 

१५ १४७ र्छमेकी मलुकुसँगको 
वाणिज्य तथा व्यापार 
सणन्त्धको पनुरावलोकन 
गरी नेपाली वस्तकुो 
र्नयाित सहज बनाइनेछ। 
कूटनीर्तक र्नयोग तथा 
दद्वपक्षीय, क्षेरीय र 
बहपुक्षीय संयन्त्रको 
उपयोग गरी नेपाली 
वस्तकुो अन्त्तरािर्िय 
व्यापार र्वस्तार गररनेछ। 

• भारतसँगको पारवहन सणन्त्धको पनुरावलोकनको 
मस्यौदा तयार भई हस्ताक्षरको लार्ग भारतीय 
पक्षलाई पठाईएको। 

• नेपाल भारत वाणिज्य सणन्त्धको पनुरावलोकनका 
लार्ग भारतसँग चौथो चरिको वातािको पूवि तयारी 
बैठक सम्पन्त् न भई भारतीय पक्षलाई पठाउने 
अवधारिापर तयार भएको। 

• भारतसँगको रेल्वे सेवा सम्झौता संसोधनको 
मस्यौदा तयार भई पराचार भईरहेको। 

• भैरहवा-वािरसी )भारतको रार्ियजलमागि 
National highway 1 को टर्मिनल सम्म र 
नेपालगञ् जदेणख भारतको मनु्त्रासम्म( पारबहन 
रुटको अध्ययन भएको। 

• बंगलादेशसँगको सौर्वध्यपूिि व्यापार सम्झौताका 
लार्ग छैठौं सणचवस्तरीय बैठक भच ुिअल 
माध्यमबाट सम्पन्त् न भएको। 

• भटुानसँगको सौर्वध्यपूिि व्यापार सम्झौताको 
मस्यौदामा भटुान पक्षको राय/प्रर्तर्क्रयाका लार्ग 
पठाइिएको। 

१६ १४८ र्मरराि चीनसँगको 
पारवहन सरु्वधा अन्त्तगित 
नेपाललाई उपलब्ध 
चारवटा सामदुरक र 
तीनवटा स्थल बन्त्दरगाहको 
उपयोग गरी तेस्रो 
मलुकुसँगको व्यापार 
र्वस्तार गररनेछ। यसका 

• र्मरराि चीनसँगको पारवहन सरु्वधाको उपयोग 
गरी चीर्नयाँ बन्त्दरगाह )चार सामदुरक र तीन 
सकु्खा( बाट तेस्रो मलुकुसँगको व्यापार र्वस्तार 
गने सम्बन्त्धमा नेपाल-चीन वाणिज्य सह 

सणचवस्तरमा भच ुिअल बैठक सम्पन्त् न भइि व्यापार 
र पारवहन सहजीकरिका र्वषयमा छलफल 

भएको। 



लार्ग आवश्यक कानूनी 
व्यवस्था र्मलाइनेछ। 

• बन्त्दरगाह प्रार्धकरि सम्बन्त्धी काननुी मस्यौदा 
तयार भएको। 
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र्( सशुासन प्रवर्द्िन तथा अनगुमन, मलु्याङ्कन 

• मन्त्रालयलको आयोजनामा २ वटा चौमार्सक प्रगर्त समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय र्वकास समस्या समाधान 
सर्मर्तको बैठक सम्पन्न भएको। 

• रार्िय र्वकास समस्या समाधान सर्मर्तको बैठकबाट मन्त्रालय सँग सम्बणन्त्धत र्वषयमा भएको र्निियहरुको 
कायियोजना तयार गरी कायािन्त्वयन गनि सम्बणन्त्धत र्नकायलाई पठाइएको। 

• सणचव र महाशाखा प्रमखु तथा र्वभागीय प्रमखुका बीच भएको कायि सम्पादन सम्झौताको वार्षिक प्रगर्त 
प्रर्तवदेन सम्बणन्त्धत पक्षबाट स्व मूल्याङ्कन गरी पेश भएको। 

• सणचवज्यूहरूको समपुणस्थर्तमा मन्त्रालय तथा र्वभागका उच्च व्यवस्थापक समहुको बैठक वसी समस्या र 
सधुारका र्वषयवस्तमुा केणन्त्रत भएर छलफल हनुे गरेको।  

• औद्योर्गक पूवािधारहरूको सम्भाव्यता, प्रगर्त अनगुमन तथा समस्या समाधान गनि माननीय मन्त्रीज्यू तथा 
सणचवज्यूहरुबाट औद्योर्गक तथा व्यापार पूवािधार सम्बन्त्धी कायिहरुको अनगुमन सम्पन्न भएको। 

• स्थानीय तहसँगको सहकायिमा र्नमािि हनुे औद्योर्गक ग्रामको प्रगर्त र समस्याको वारेमा अनगुमन गररएको। 

• मणन्त्रपररषद बाट नेपाल इन्त्टरमोडल यातायात र्वकास सर्मर्त, उदयपरु र्समने्त्ट कारखाना र नेपाल औषधी 
र्लर्मटेडको कायिकारी प्रमखुको र्नयकु्ती भएको। 

• खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी ली. र नेपाल पारवहान तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी र्लर्मटेडको 
कायिकारी प्रमखु खलुा प्रर्तस्पधािबाट छनौट गरी र्नयणुक्तको लार्ग मणन्त्रपररषद मा र्सफाररस भएको। 



• मन्त्रालय र अन्त्तगितका र्नकायको यस वषि णजम्मवेारी सरेको  बेरुज ुरु ३९ करोड ६९ लाख ३३ हजार 
रहेकोमा २२ करोड २७ लाख २९ हजार (५६.११%) फर् छौट भएको। 

ङ(  मन्त्रालयबाट आ.व. २०७७/७८ मा भएका अध्ययन  

मन्त्रालयबाट आ.व. २०७७/७८ को अवर्धमा र्वर्भन्न र्वषयमा २३ वटा अध्ययन सम्पन्न भएको छ। 

• वैदेणशक लगानीको अवस्था, समस्या र समस्या समाधानका लार्ग गररनपुने पहल। 

• औद्योर्गक वौर्र्द्क सम्पर्त प्रशासनको प्रभावकारी कायािन्त्वयनमा देणखएको समस्या र सो समस्या समाधानका 
लार्ग गररनपुने कायिहरू। 

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

• व्यवसार्यक वातावरि )Doing Business Environment) मा सधुारका लार्ग कायियोजना सर्हतको अध्ययन। 

• औद्योर्गक व्यवसाय प्रवर्द्िनका लार्ग स्थार्पत रार्िय उत्पादकत्व तथा आर्थिक र्वकास केन्त्र र औद्योर्गक 
व्यवसाय र्वकास प्रर्तष्ठानको पनुिः संरचना गरी एकीकृत संस्थाको रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन ेसम्बन्त्धमा 
अध्ययन। 

• भ्याणक्सन उद्योग स्थापना तथा संचालन र तरल अणक्सजन उत्पादन गने उद्योग सम्बन्त्धी अध्ययन। 

• औद्योर्गक व्यवसाय ऐन २०७६ मा व्यवस्था भएको संस्थागत सामाणजक उिरदार्यत्व )Corporate Social 

Responsibility) कोषको रकमको उपयोर्गताका सम्बन्त्धमा अध्ययन। 

• नेपालमा औषधी उत्पादन हनुे उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता, बजारको माग र खपत सम्बन्त्धी अध्ययन 
भएको। 

• आत्मर्नभिर हनु सक्ने औद्योर्गक वस्तहुरूको उत्पादन तथा र्वश्लषेि सम्बन्त्धी अध्ययन। 

• नेपालमा औषधी उत्पादन हनुे उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता, बजारको माग र खपत सम्बन्त्धी अध्ययन। 

• कोर्भड -19 ले नेपालको अन्त्तरार्िय व्यापारमा परेको प्रभाव र अर्तकम र्वकर्सत मलुकु )LDCs) बाट 
स्तरोउन्नतीका समन्त्दभिमा आगामी ददनमा र्लनपुने नीर्तको र्वषयमा अध्ययन। 

• प्रमखु व्यापार साझेदार १२ मलुकुसँगको व्यापार अवरोध सम्बन्त्धी सूझाव सर्हतको प्रर्तवदेन तयार भएको। 

• काठ र ढुङ्गा तथा पानीको र्नकासी सम्भाव्यताको अध्ययन। 



• व्यापार के्षरको गरुूयोजना तयार भएको। 

• सामूर्हक टे्रडमाकि को प्रयोगका सम्बन्त्धमा अध्ययन। 

• हेटौंडा र्समने्त्ट उद्योग र उदयपरु र्समने्त्ट उद्योगको कायिप्रकृर्त एकै र्कर्समको भएकोले र्मतव्यर्यताका साथ 
सवल सागठर्नक व्यवस्था सर्हत मजिर गरी नाफामलुक प्रर्तष्ठानका रुपमा सञ् चालनमा ल्याउने सम्बन्त्धमा 
अध्ययन। 

• अत्यावश्यक वस्तहुरुको उत्पादन, आयात,  र्नयाित,  खपत र सणञ्चर्त/मौज्दातको अवस्थाका सम्बन्त्धमा 
अध्ययन। 

  



च( प्रधानमन्त्री तथा मणन्त्रपररषद को कायािलयमा र्नयर्मत प्रर्तवेदन गने सूचकको प्रगर्त 
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उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

वार्षिक कायिसम्पादन सम्झौताको प्रगर्त मूलयाांकन नर्तजा 

          

र्स.नं. पदार्धकारी पद र्नकाय 

सम्झौ
ताको 
पूिािङ्क 

प्रगर्तको अवस्था 

प्राप्ताङ्क जम्मा 
र्क्रयाकलाप 

)संख्या( 

सम्पन्न 

भएको 
)संख्या( 

सम्पन्न हनुे 
क्रममा 
रहेको 
)संख्या( 

सरुु नै 
नभएको  
संख्या( 

1 श्री ददनेश भट्टराई सणचव 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति 
मन्त्रालय 

100 29 14 14 1 80 

2 

श्री अजुिन प्रसाद 
पोखरेल सणचव 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति 
मन्त्रालय 

100 22 11 10 1 7६.5 

3 श्री चन्त्रकला पौडेल सहसणचव 

प्रशासन तथा संस्थान 
महाशाखा 

100 17 14 1 2 85 

4 श्री प्रकाश दाहाल सहसणचव 

योजना, अनगुमन तथा 
मूल्यांकन महाशाखा 

100 18 15 1 2 87 

5 

श्री नारायि प्रसाद 
शमाि दवुाडी सहसणचव 

औद्योर्गक तथा लगानी 
प्रवर्द्िन महाशाखा 

100 19 12 5 2 76 

6 श्री बलराम ररज्याल सहसणचव 

औद्योर्गक पूवािधार तथा 
वातावरि महाशाखा 

100 21 14 6 1 77.83 

7 श्री प्रमेकुमार शे्रष्ठ सहसणचव 

आपूर्ति व्यवस्था तथा 
उपभोक्ता र्हत संरक्षि 
महाशाखा 

100 10 7 3 0 82 

8 

श्री नारायि प्रसाद 
रेग्मी सहसणचव 

र्र्द्पक्षीय तथा क्षेरीय 
व्यापार महाशाखा 

100 27 14 5 8 70 

9 

श्री गोर्वन्त्द बहादरु 
काकी सहसणचव 

बहपुक्षीय व्यापार तथा 
व्यापार सहायता महाशाखा 

100 20 12 4 4 74 

10 श्री प्रकाश पौडेल महार्नदेशक 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा 
उपभोक्ता सरंक्षि र्वभाग 

100 12 9 2 1 83.1 

11 श्री र्वश्वबाव ुपडुासैनी महार्नदेशक 

गिुस्तर तथा नापतौल 
र्वभाग 

100 15 7 7 1 92 

12 श्री राम प्रसाद णर्र्मरे महार्नदेशक खानी तथा भगूभि र्वभाग 
100 18 10 5 3 70.50 

१३ श्री णजवलाल भसूाल महार्नदेशक उद्योग र्वभाग  
100 26 20 5 1 89.6 

14 श्री पषु्पराज शाही 
कायिकारी 
अर्धकृत 

लर्,ु र्रेल ुतथा साना उद्योग 
प्रवर्द्िन केन्त्र 
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१५ 

श्री प्रददपराज 
अर्धकारी रणजष्टार कम्पनी रणजष्टारको कायािलय 
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लर्,ु र्रेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्र  
र्र्द्पक्षीय तथा क्षेरीय व्यापार महाशाखा 

कम्पनी रणजिारको कायािलय 
खानी तथा भूगभि र्वभाग 

बहुपक्षीय व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखा 
औद्योर्गक तथा लगानी प्रवर्द्िन महाशाखा 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय )उद्योग( 
औद्योर्गक पूवािधार तथा वातावरि महाशाखा 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय )वाणिज्य तथा आपूर्ति( 
आपूर्तिव्यवस्था तथा उपभोक्ता र्हत संरक्षि महाशाखा 

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता सरंक्षि र्वभाग 
प्रशासन तथा संस्थान महाशाखा 

योजना, अनगुमन तथा मूल्यांकन महाशाखा 
उद्योग र्वभाग  

गिुस्तर तथा नापतौल र्वभाग 

कायिसम्पादन सम्झौताको प्रगर्तमूलयाांकन नर्तजा 



 

 


