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पषृ्ठभरू्म 

 वव.स. २०७६ सालको अन्त््यर्तर शरुु भएको ववश्वव्यापी कोर्भड-१९ का कारि नेपालको 
उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति लगायतका क्षेरहरू र्नकै प्रभाववत भए। वन्त्दावन्त्दीको कारि ठूला र मझौला 
उद्योगहरू स्वीकृत क्षमताको कररव ४० प्रर्तशत हाराहारीमा सञ् चालन रहेका र्थए भने अर्िकािंश लघ,ु 
घरेल ुतथा साना उद्योगहरू सो अवर्िमा वन्त्द हनु पगेु। यसरी वन्त्द भएका उद्योगहरूमध्ये कररव १० 
प्रर्तशतले आफ्नो व्यवसाय वन्त्द गरे। आन्त्तररक उ्पादन घटेपश् चात आयातमा र्नरन्त्तर ववृि 
भइरह् यो।कोर्भड-१९ को प्रभावको कारि अथितन्त्रमा देणिएको प्रर्तकूल प्रभावलाई न्त्यूनीकरि गरी 
उद्योग व्यवसायलाई पनु: सञ् चालन तथा प्रवििन गनि र आयात व्यवस्थापन गनि मन्त्रालयले नीर्तगत 
र कायिक्रमगत सहजीकरि गरररहेको छ।  

 कोर्भड-१९ बाट प्रभाववत उद्योगहरूलाई मौद्रद्रक तथा ववत्तीय नीर्तको माध्यमबाट सहरु्लयतपूिि 
कजाि प्रवाह र ऋिको पनु: तार्लकीकरि गनिका साथै सो अवर्िमा ववर्भन्न छुट सवुविा र सहरु्लयत 
प्रदान गनि यस मन्त्रालयको पहलमा अथि मन्त्रालय तथा नपेाल राष्ट्र वैंक मार्ि त राहत द्रदने काम 
भएको छ। सरकारले गरेका सकारा्मक पहल तथा र्नजी क्षेरको वक्रयाशीलताका कारि उद्योग 
व्यवसाय हाल पूविवत ्अवस्थामा सञ् चालन भैरहेका छन।्रुस-यकेु्रन यिुको असरबाट आपूर्ति शृ्िंिला 
प्रभाववत भई मूल्य ववृि हुुँदा ववदेशी मदु्राको सणञ् चर्तमा देणिएको दवावको व्यवस्थापन गनि हाललाई 
कम आवश्यक तथा ववर्भन्त् न ववलाणशताका १० वस्तकुो आयातमा र्नणित समयको लार्ग प्रर्तवन्त्ि 
लगाइएको छ भने र्नयाितमा द्रदएको नगद अनदुान र नीर्तगत सहजीकरिको कारि र्नयाितमा ववृिभई 
गत आर्थिक वर्िको अणन्त्तमसम्म दइुसय अवि पगेुको छ। वहमाली तथा दगुिम णजल्लाका रैथाने िाद्य 
उ्पादनहरूको ब्राणडडङ्ग र बजारीकरिको प्रवन्त्िबाट वकसानहरूको नगदेवाली प्रर्त आकर्िि वढेको 
छ। दगुिम णजल्लामा िाद्य सरुक्षा सरु्नणश् चत गनि िाद्यान्त् न र ननु ढुवानीमा सरकारले द्रददै आएको 
ढुवानी अनदुानलाई र्नरन्त्तरता द्रदएको छ भने थप स्थानहरूमा र्डपो र भडडारि क्षमता ववृि गररएको 
छ। यसैगरी अस्वभाववक मूल्यववृि तथा कालोबजारी र्नयन्त्रि गनि सरकारका तर्ि बाट सहरु्लयत 
पसलहरूको व्यवस्थापनका साथै बजार अनगुमनमा तीव्रता द्रदइएको छ।आयात व्यवस्थापन द्रदइएको 
ववर्भन्न नीर्तगत व्यवस्थाका कारि ववदेशी मदु्रा सिंणचर्तमा क्रर्मक सिुार हदैु गएको छ ।  

चाल ुआ.व. ०७९/८० मा उच्च आयातलाई प्रर्तस्थापन गनि उ्पादनमा ववशेर् जोड द्रदने गरी 
प्रिानमन्त्री नेपाली उ्पादन अर्भववृि तथा उपभोग कायिक्रमलाई केन्त्द्रववन्त्दमुा रािी कायिक्रम सञ् चालन 
गनि उद्योगको अग्र-पषृ्ठ सम्बन्त्ि कायम गने, उ्पादनलाई औद्योर्गक प्रशोिन शृ्ङ्खलामा जोड्न “िेत 
देणि कारिाना” (Farm to Factory) सम्म एकीकृत नमूना कायिक्रम, औद्योर्गक तथा व्यापार पूवाििार 
ववकास, लगानीको वातावरि सिुार र सञ् चालनमा र्नजी क्षेरसुँगको साझेदारी वढाउने, स्थानीय उ्पादन, 
प्रशोिन र बजार पहुुँच परु् याउनकुा साथै नयाुँ प्रववर्ि हस्तान्त्तरिमा सहयोग, व्यवसायीको ववत्तीय 



 
 

 
 

पहुुँचमा ववृिका साथै र्नयाित अर्भववृिमा सहयोग पगु्ने ववववि कायिक्रमहरू प्रभावकारी रुपमा 
सञ् चालनमा ल्याउने कायिमा ववशेर् जोड द्रदइएको छ। 



 
 

 
 

चाल ुआर्थिक वर्ि २०७९/०८० मा सम्पन्न गने गरी कायािन्त्वयनमा रहेका प्रमिु कायिक्रमहरू 

- प्रिानमन्त्री नेपाली उ्पादन एविं उपभोग अर्भववृि कायिक्रम अर्भयानका रुपमा सञ् चालन गनि 
अविारिा पर र कायिववर्िको मस्यौदा तयार गररएको। 

- अलैंची, बेसार, अदवुा, लसनु, वटम्मरु, दालणचनी, िर्नयाुँ, जीरा, िसुािनी जस्ता मसलाजन्त्य वस्तकुो 
उ्पादन, प्रशोिन र र्नयाितको लार्ग प्रववर्ि हस्तान्त्तरि गनुिका साथै पकेट क्षेरमा प्रशोिन 
उद्योग स्थापना गनि थप सहरु्लयत द्रदने तयारी अणघ वढाइएको।  

- उ्पादनमूलक एविं र्नयाितजन्त्य उद्योगमा वैदेणशक लगानी आकर्िि गनि एविं गैर आवासीय 
नेपालीको लगानी र्भत्र्याउन वैदेणशक लगानी सम्बन्त्िी कानून तथा प्रवक्रयामा सिुार गने कायि 
अणघ वढेको।  

- ववदेशी लगानी ववृि गनि हाल कायम रहेको थ्रसेहोल्ड पाुँच करोड बाट घटाई दईु करोड 
कायम गने प्रवक्रया अणघ बढाइएको। 

- र्नजी क्षेरले सञ् चालन गरेका मेक ईन नेपाल तथा मेड इन नेपाल अर्भयानलाई सशक्त वनाउन 
सरकारबाट आवश्यक सहकायि र सहयोग अणघ वढाइएको। 

- औद्योर्गक बौविक सम्पणत्त अर्िकारको सिंरक्षि गनि बौविक सम्पणत्तको चोरी गने उपरको 
कारवाही प्रवक्रयालाई थप प्रभावकारी बनाउन कायिक्रम अणघ वढाइएको। 

- औद्योर्गक क्षेरमा र्नजी क्षेरको लगानी आकवर्ित गनि जग्गाको थ्रेसहोल्ड वृवि तथा र्लजको 
अविी ववृि गने नीर्त कायािन्त्वयनमा ल्याइएको छ। 

- लघ,ु घरेल ुर साना उद्योग प्रवििनका लार्ग मागमा आिाररत प्रववर्ि हस्तान्त्तरि कायिक्रमलाई 
ववस्तार गररएको। 

- उच्च र्नयाित सम्भावना भएका णललङ् कर, र्समेन्त्ट, स्टील, रु्टवेयर, प्रशोर्ित पानी लगायतका 
वस्तहुरू र सूचना प्रववर्िमा आिाररत सेवाहरू पवहचान गरी र्नयाित प्रवििनको कायिक्रम तयार 
गररएको। 

- सदूुरपणिम र किािली प्रदेशमा िाद्यान्न आपूर्तिलाई सहज वनाउन िाद्यान्न कायािलयको 
पनुस्थािपना र र्डपो थप गने कायि अणघ वढाईएको।  

- साकि  िाद्य भडडारि र रावष्ट्रय िाद्य सरुक्षा भडडारिमा िाद्यान्न भडडारि गने व्यवस्थाको 
सरु्नणितता कायम गररएको। 

- र्नजी क्षेरको समेत सहभार्गतामा कायिस्थल (Apprenticeship) मा आिाररत तार्लम कायिक्रमको 
शरुुवात गररएको।  

- कृवर्, जर्डवटुी तथा िानीजन्त्य उद्योगको मूल्य अर्भववृि शृ्ङ्खलामा सहयोगका कायिक्रमलाई 
अणघ वढाईएको। 

- मवहला तथा दर्लत समदुायको व्यवसाय ववकासमा सहयोग परु् याउन वीउपुुँजी र प्रववर्ि 
हस्तान्त्तरि कायिक्रम अणघ वढाइएको।  



 
 

 
 

- सदूुरपणिम प्रदेशको अत्तरीया र किािली प्रदेशको सिेुत णजल्लामा जर्डवटुी प्रशोिन केन्त्द्र 
स्थापना गनि सरकारी, र्नजी तथा समदुाय समेतको साझेदारी गने गरी मोडार्लटी तयार गने 
कायि अणघ वढाईएको। 

- सवै प्रदेशमा Business Incubation Center स्थापना र सिंचालनमा सहयोग र प्रववर्ि हस्तान्त्तरि 
गने कायि अणघ बढाईएको। 

- गररवी र्नवारिका लार्ग लघ ुउद्यम ववकास कायिक्रमलाई र्नरन्त्तरता द्रदइएको छ। 

- िाद्रदङ्गको रुबी भ्यालीमा वकमती प्थरको अन्त्वेर्ि र प्रशोिन गने कायि प्रवक्रया अणघ वढाउन 
अध्ययन कायि अणघ वढाइएको। 

- िौवादी र्लाम िानीको ववस्ततृ पररयोजना प्रस्ताव तयारी गनुिका साथै सो कम्पनीका 
शेयरहोल्डरहरूको तर्ि बाट जम्मा गनुिपने शेयर वापतको पैंतार्लस प्रर्तशत रकम जम्मा गने 
कायि अणघ वढेको। 

- उद्योगको अग्र, पषृ्ठ र समानान्त्तर सम्वन्त्ि भएका क्षेरहरूमा थप आय आजिन र रोजगारीका 
अवसर ववृि गने कायिक्रम तयार गररएको।  

- कृवर्, वन तथा िानी क्षेरका उ्पादनलाई औद्योर्गक प्रशोिन शृ्ङ्खलामा जोड्न िेतदेणि कारिाना 
(Farm to Factory) एकीकृत नमनुा कायिक्रम तयार गररएको। 

- ववदेशी लगानी प्रवक्रयालाई थप सहज वनाउन एकल ववन्त्द ुसेवा केन्त्द्रलाई प्रववर्िमैरी वनाउनकुा 
साथै उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी प्रशासनमा स्वचार्लत रुट प्रिाली अवलम्बन गने कायि अणन्त्तम 
चरिमा रहेको। 

- औद्योर्गक ग्राम, औद्योर्गक क्षेर,  ववशेर् आर्थिक क्षेर तथा अन्त्तरदेशीय आर्थिक क्षेरसम्म ववद्यतु, 

सडक र पानी जस्ता आिारभतू सवुविा सरकारले उपलब्ि गराई औद्योर्गक क्षरेर्भरका पूवाििार 
र्नमािि, सञ्चालन र व्यस्थापन र्नजी क्षेरबाट गने नीर्त अवलम्वन गररएको। 

 

१. उद्योग तथा लगानी प्रवििन  

- माननीय मन्त्री श्ी द्रदलेन्त्द्रप्रसाद वडूज्यूको अध्यक्षतामा सात प्रदेशका उद्योग, पयिटन, वन तथा 
वातावरि मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीज्यूहरू र ववभागीय प्रमिुहरूको सहभार्गतामा उद्योग 
वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेरको ववर्यगत सर्मर्तको वैठक आयोजना गरी सिंघ र प्रदेशको उद्योग, 
वाणिज्य र आपूर्ति क्षेरमा रहेका समस्या समािानका लार्ग पहल गररएको।  

- उद्योग ववभाग, वाणिज्य ववभाग र कम्पनी रणजष्ट्रारको कायािलयबाट प्रवाह गररने सेवालाई 
प्रभावकारी वनाउन स्वचार्लत प्रिालीमा लैजाने कायि अणन्त्तम चरिमा परु् याइएको।  

- नेपाली ढाका कपडालाई Branding र Labeling गरी स्वदेशी एविं ववदेशी वजारमा माग बढाउन 
पाल्पा र तेह्रथमु णजल्लालाई ढाकाको राजिानी घोर्िा गरी आवश्यक कायिक्रम अगार्ड 
वढाइएको।  

- उद्योग ववभागमा ३०९ नयाुँ उद्योग दताि भई रु ३ िबि ४३ अबि कुल लगानी र २८,५२७ 
रोजगारी सृजना हनुे प्रर्तविता प्राप्त भएको।   



 
 

 
 

- उद्योग ववभाग मार्ि त ववदेशी लगानीतर्ि  २९५ पररयोजना मार्ि त रू ५४ अबि १५ करोड 
लगानी गरी १६,९०५ नयाुँ रोजगारी सजृना हनुे प्रस्ताव स्वीकृत गररएको। 

- र्नकासी प्रवििनलाई टेवा परु् याउन ७५७ वटा र्नयाित गने उद्योगहरूको Value Addition प्रमाणित 
गरी नेपाल राष्ट्र वैंक वापत नगद अनदुान रू. १ अवि ४३ करोड र्नकासा गररएको।  

- कम्पनी रणजष्ट्रार कायािलयबाट २९ हजार ४४ नयाुँ कम्पनी दताि र ८६ हजार २ सय ७२ 
कम्पनी अद्यावर्िक भई कुल रु.१ अबि ३७ करोड ३१ लाि ७२ हजार राजस्व सिंकलन 
गररएको।  

- मागको ९०% र्समेन्त्ट स्वदेशमै उ्पादन भई नेपाल र्समेन्त्टमा आ्मर्नभिर वन्त्दै गइरहेको 
सन्त्दभिमा केही र्नजी उद्योगहरूले भारतमा समेत र्समेन्त्ट र्नयाित शरुु गरेको। 

- पेट्रोर्लयम अन्त्वेर्िका लार्ग Data Package तयार गरी िानी अन्त्वेर्ि अनमुती पर प्रदान गने 
कायिलाई सहज वनाएको।  

- स्वच्छतर उ्पादन सम्बन्त्िी ५ वटा उद्योगमा Cleaner Production को ववस्ततृ अध्ययन कायि 
सम्पन्त् न भएको। 

- उद्योग ववभागबाट ३७ वटा औद्योर्गक र्डजाइन र २९७५ वटा टे्रडमाकि  दताि हनुकुा साथै 
औद्योर्गक वौविक सम्पणत्तको दरुुपयोगलाई रोलन र्नजी क्षेरको सहकायिमा प्रवििना्मक 
कायिक्रम सञ् चालन गररएको।   

- नेपाल गिुस्तर पररर्द् बाट १२ वटा ववर्भन्न प्रकारका ग्यास सम्बन्त्िी र ३ वटा पाइप सम्बन्त्िी 
गरी १५ वटा नेपाल गिुस्तर पाररत भएको। 

- महार्नदेशक सिंयोजक रहन ेप्राववर्िक सर्मर्तको र्सर्ाररस अनसुार थप ९२ वटा नेपाल गिुस्तर 
नेपाल गिुस्तर पररर्द् मा पेश गनि मस्यौदा तयार भएको। 

- उद्योगीको माग वमोणजम ववर्भन्न ४९ उद्योगका ६६ वटा वस्तहुरूलाई नेपाल गिुस्तर प्रमाि 
णचन्त्ह (NS)  प्रदान गररएको। 

 
२. वाणिज्य तथा व्यापार 

- माननीय मन्त्री द्रदलेन्त्द्रप्रसाद वडूज्यूको नतेृ् वमा नेपाली प्रर्तर्नर्ि मडडलले स्वीजरल्याडडको 
जेनेभामा आयोणजत ववश् व व्यापार सिंगठनको बाह्रौं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा सहभार्गता जनाई सो 
सम्मेलनमा अर्तकम ववकर्सत राष्ट्रबाट ववकाससील राष्ट्रमा स्तरोन्त् नती भएपर्छ हाल प्राप्त गरेको 
सवुविाको र्नरन्त्तरताका सम्बन्त्िमा ववशेर् सम्वोिन र र्छमेकी देशका वाणिज्य मन्त्रीहरूसुँग 
विपक्षीय वहतका ववर्यमा छलर्ल भएको।  

- नेपाल-भारत पारवहन सणन्त्िको पनुरावलोकन गनि तयारी मस्यौदा भारतीय पक्षलाई पठाइएको।  

- Nepal-Cambodia बीचको TIFA Council को बैठक सम्पन्न भएको। 

- नेपाल-भटुान बीच चौंथो सहरु्लयतपूिि व्यापार सम्झौता वाताि सम्पन्न भएको। 

- Footwear, Felt र और्र्िको बजार पहुुँच तथा मूल्य शृ्ङ्गिलामा आवि हनुे सम्भाववत वस्तहुरूको 
वारेमा अध्ययन कायि सम्पन्न भएको। 



 
 

 
 

- र्नयाित सिंभावना भएका ववर्भन्न २८ वटा नेपाली वस्तहुरूको Product From Nepal ववर्यक 
ब्रोसर प्रकाशन भएको। 

- र्नयाित व्यापारलाई सहजीकरि गनि व्यापार तथा र्नकासी प्रवििन केन्त्द्रमा रहेको Nepal Trade 

Information Portal मा Market Access Map र Quality Platform जडान गररएको। 

- व्यापारमा सहायता अर्भववृि गने उदे्दश्यका साथ व्यापारका लार्ग सहायता (Aid for Trade) र 
ववकास साझेदारसिंगको वैठक सम्पन्न गररएको। 

- नेपाल-चीनको र्तब्वत व्यापार सहजीकरि सर्मर्त (NTTFC) को दशौँ बैठक सम्पन्न।  

- चीनमा र्नयाित सम्भाव्य वस्तहुरूको General Administration of Custom of China (GACC) 

Registration को लार्ग कुटनैर्तक पराचार गररएको।  

- मसु्ताङ णजल्लाको च्याङ्ग्रा कृर्कको लार्ग च्याङ्ग्राको भवुा र्नकाल्न ेतार्लम प्रदान गनुिका साथै 

प्रववर्ि वववरि गररएको।  

- चोभारणस्थत सखु्िा वन्त्दरगाह सञ् चालनमा ल्याइएको।  

- नेपाल-अषे्ट्रर्लया Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) को अणन्त्तम मस्यौदा 
तयार भएको।  

- चीनसुँग थप ९०० वस्तहुरूको Duty Free Quota Free (DFQF) को सवुविा प्राप्त गनि सलने गरी 
नेपाल चीनवीच दईु पक्षीय सम्झौता सम्पन्न भएको। 

- नेपाल अर्तकम ववकर्सत मलुकुबाट ववकाससील राष्ट्रमा स्तरोन्त् नर्त हुुँदा व्यापार क्षेरमा पने 
प्रभाव र न्त्यूनीकरिको उपायका सम्बन्त्िमा प्रारणम्भक अध्ययन कायि सम्पन्न भएको।  

- भैरहवा र तातोपानी सखु्िा वन्त्दरगाह सञ् चालन र व्यवस्थापनको लार्ग अन्त्तरािवष्ट्रय स्तरको 
वोलपरको माध्यमबाट कम्पनी छनौट भएको।  

- ववरगञ् ज एकीकृत जाुँच चौकी सञ् चालन तथा व्यवस्थापनको लार्ग अन्त्तरािवष्ट्रय स्तरको 
वोलपरको माध्यमबाट कम्पनी छनौटको प्रकृयामा रहेको।  

- विपक्षीय, क्षेरीय र बहपुक्षीय व्यापारमा उपलब्ि सवुविा र सहरु्लयतको अर्िकतम उपयोग गनि 
थप प्रो्साहनका कायिक्रम अणघ वढाइएको।  

- आपूर्ति शिृला सचुारु गनि, अथितन्त्रमा पने बाह्य प्रभाव कम गनि र औद्योर्गक उ्पादनको बजार 
पहुुँचका लार्ग ववद्यतुीय व्यापार प्रिालीको अर्िकतम उपयोगमा जोड द्रदइएको।  

- अन्त्तरािवष्ट्रय व्यापारमा भरपदो सूचना प्राप्त गनि ववज्ञ सणम्मर्लत माकेट एडड टे्रड इन्त्टेर्लजेन्त्सको 
कायि गररएको।  

 

३. आपूर्ति व्यवस्था 
- आर्थिक वर्ि २०७९/८० को लार्ग मोटा िान प्रर्त णलवन्त्टल रु.२९६७ र मध्यम िान प्रर्त 

णलवन्त्टल रु.३१२८ न्त्यूनतम समथिन मूल्य तोलन कृवर् तथा पशपुन्त्छी ववकास मन्त्रालयबाट 
र्सर्ाररस भई आएकोले सहमर्तको लार्ग अथि मन्त्रालयमा अनरुोि गररएको। 

- पेट्रोर्लयम पदाथिको आपूर्तिको लार्ग नेपाल आयल र्नगम र ईन्त्डीयन आयल कपोरेशनबीच ५ 
वर्िको लार्ग सम्झौता नवीकरि गररएको। 



 
 

 
 

- ग्याुँसको उपभोग न्त्यूनीकरि गरी व्यापार घाटा कम गनि र्सिंहदरबार पररसर र्भर ववद्यतुीय 
चलु्हो प्रयोग गने गरी मन्त्रालयले पहल गरे वमोणजम र्नििय कायािन्त्वयनमा आएको।  

- नणजक आईरहेका चाड पविहरू दशैं, र्तहार र छठ पविलाई लणक्षत गरी २०७९ असोज १ गते 
देणि २०७९ कार्तिक १५ गतेसम्म साविजर्नक सिंस्थानहरू मार्ि त दैर्नक उपभोग्य िाद्य 
वस्तहुरूको सहरु्लयत पसल सिंचालनका लार्ग आवश्यक व्यवस्था र्मलाईएको। 

- बजारको तह र्निािरि, आवश्यक वस्तकुो मूल्य-सूची तथा मूल्य र्निािरि मापदडडमा सझुाव 
सवहतको प्रर्तवेदन पशे गनि कायिदल गठन भइ कायि अणघ वढाईएको। 

- मूल्य बवृि र आवश्यक वस्तकुो भडडारि अवस्था यकीन गरी प्रर्तवेदन पशे गनि कायिदल 
गठन भई कायि प्रारम्भ भएको। 

- किािली, सदूुर पणिम र देशका दगुिम क्षेरमा िाद्य सरुक्षा सरु्नणश् चत गनि साववकको कोटा 
१६,४०० मे.टन लाई ववृि गरी १८,००० मे.टन परु् याईएको र िाद्यान्त् न ढुवानीको अनदुानको 
र्नरन्त् तरता द्रदइएको। 

- एल.पी. ग्याुँसमा रहेको अध्यार्िक नोलसानी न्त्यूनीकरि गनि तथा आम उपभोक्तालाई 
सहरु्लयतपूिि एल.पी. ग्याुँस उपलब्ि गराउन उपभोक्ता र  व्यवसावयक प्रयोजनको लार्ग प्रयोग 
हनुे र्सर्लडडर तथा सोको मूल्य अलग अलग कायम गनि आवश्यक तयारी अणघ वढाईएको 
छ। 

 
४. उद्योग, र्नरीक्षि तथा वजार अनगुमन  

- माननीय मन्त्री श्ी द्रदलेन्त्द्रप्रसाद वडूज्यूबाट रूग्ि एविं बन्त्द अवस्थामा रहेका जनकपरु चरुोट 
कारिाना, ववराटनगर जटु र्मल, िरान औद्योर्गक क्षेर, उदयपरु र्समेन्त्ट उद्योग र्लर्मटेड, 
र्समरा ववशेर् आर्थिक क्षेर, अमलेिगञ्ज-मोर्तहारी पेट्रोर्लयम पाइपलाइन ववस्तार, हेटौडा र्समेन्त्ट 
उद्योग र्लर्मटेड, हेटौडा औद्योर्गक क्षेरको स्थलगत र्नरीक्षि/अवलोकन गरी व्यवस्थापनलाई 
र्नदेशन गनुिका साथै उल्लेणित णजल्लाका व्यवसायीसुँग अन्त्तरवक्रया सम्पन्न भएको। 

- माननीय मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा उपभोक्ता सिंरक्षि पररर्द्को वैठक वसी तीनै तहका सवै 
र्नयामक सिंयन्त्रहरूवीच समन्त्वया्मक वहसावले बजार अनगुमन र र्नरीक्षिको कायि थालनी 
गररएको।  

- माननीय मन्त्रीज्यूको र्नदेशनमा र्मर्त २०७९ असार १७ गते र साउन २५ गते नेपालभर 
एकैपटक एकै समयमा तीनै तहका सरकारका सवै र्नयामक र्नकायहरूबाट १७३ वटा 
र्मिहरूको अनगुमन तथा र्नरीक्षि गरी अर्नयर्मत कायि गने र्मिहरूलाई कारवाहीको दायरामा 
ल्याइएको।  

- वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता वहत सिंरक्षि ववभागले २०७८ मिंर्सरदेणि २०७८ चैर मसान्त्तसम्म 
७७५ व्यापाररक र्मिको अनगुमन गरी काननु ववपररत कायि गने ३५२ र्मिलाई कारवाही गदाि 
रु.५३ लाि जाररवाना वापत राजश् व सिंकलन भएको। अणघल्लो पाुँच मवहनाको तलुनामा २०७९ 
वैशाि मवहनादेणि हालसम्म ववभागको अग्रसरतामा अनगुमन कायिमा ववृि गरी १३८७ र्मिको 



 
 

 
 

अनगुमन हुुँदा काननु ववपररत काम गने ४०४ र्मिबाट जररवाना वापत रु. ८३ लाि ११ हजार 
राजश् व सिंकलन भएको।  

- णजल्लाणस्थत गिुस्तर तथा नापतौल कायािलयहरूबाट एकल अनगुमन ५७२ र सिंयकु्त ४९५ 
वटा र्मिहरूको अनगुमन भएको। र्नयर्मततर्ि  णजल्ला कायािलयहरूबाट समयमै नवीकरि 
नगरेका १९,०१४ र्मिहरूलाई कारवाही गररएको र णजल्लाबाट गररएको कारवाहीको क्रममा 
३३ वटा र्मिलाई मदु्दा दायर गररएको। 

- नेपाल गिुस्तर तथा नापतौल ववभागले नेपाल गिुस्तर णचन्त्ह प्राप्त गरेका २१३ वटा उद्योगको 
अनगुमन तथा र्नरीक्षि गररएको र उद्योग तथा बजारबाट नेपाल गिुस्तर णचन्त्ह प्राप्त ७५६ 
वटा वस्तहुरूको Surveillance Audit का लार्ग नमूना सिंकलन गररएको। 

 

५. सशुासन तथा सेवा प्रवाह 

- आर्थिक वर्ि ०७८/०७९ को मन्त्रालयस्तरीय ववकास समस्या समािान सर्मर्तको बैठक 
समयमै सम्पन्त् न गरी गत वर्ि सञ् चार्लत कायिक्रमहरूको समीक्षा गररएको। 

- लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवििन गनिको र्नणम्त मन्त्रालयमा छुटै्ट महाशािा स्थापना गने 
प्रयोजनको लार्ग सिंगठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षि प्रर्तवेदन तयार गरी सहमर्तका लार्ग अथि 
मन्त्रालयमा पेश गररएको। 

- रुग्ि उद्योगहरूको पून: सञ् चालन र व्यवस्थापनका सम्बन्त्िमा गद्रठत कायिदलले ववर्भन्न ७ वटा 
रुग्ि उद्योग (गोरिकाली रवर उद्योग, जनकपूर चरुोट कारिाना र्ल., नेपाल ओररयन्त्ड एडड 
म्याग्नेसाइट प्रा.र्ल., नेपाल मेटल कम्पनी र्ल., वटुवल िागो कारिाना, ववराटनगर जटु र्मल, 
हेटौडा कपडा उद्योग) हरूको सञ् चालनको लार्ग ववकल्प सवहतको सञ् चालन मोडार्लवट तयार 
गरी मणन्त्रपररर्द् बाट पाररत गराई यसै वर्ि वन्त्द उद्योग सञ् चालन गने गरी अथि मन्त्रालयको 
र्नजीकरि इकाइमा पेश गररएको। 

- मन्त्रालय सम्वि १७ वटा साविजर्नक सिंस्थानमध्ये ७ वटाको चल अचल सम्पणत्त एकीन गरी 
सिंरक्षिको लार्ग अर्भलेिन कायि शरुु गररएको। 

- मन्त्रालय मातहत रहेका ववर्भन्न सिंस्थान, उद्योग, केन्त्द्रमा ररक्त रहेका अध्यक्ष, महाप्रवन्त्िक 
तथा सदस्यहरू र्नयणुक्त तथा मनोनयन गररएको।  

 

६. औद्योर्गक पूवाििार ववकास कायिक्रम 

- बाुँकेको नौवस्ता र रुपन्त्देहीको मोतीपूर औद्योर्गक क्षेर र्भर रहेको अनार्िकृत बस्ती 
व्यवस्थापनको समस्या समािान गनिको र्नणम्त रावष्ट्रय ववकास समस्या समािान सर्मर्तमा 
छलर्लका लार्ग प्रस्ताव पेश गररएको। 

- भैरहवा ववशेर् आर्थिक क्षेरमा र्नयाितमूलक उद्योग स्थापना गने गरी ५२ ववगाहमा सम्पूिि  
(६७ वटा) र र्समरामा १६५ ववगाहमा ६८ मध्ये ६१ वटा प्लट भाडामा गएका यसरी नयाुँ 
स्थापना हनुे १२८ उद्योगमा रु १५ अबि ६२ करोड लगानी भई ्यसबाट ८ हजार ४ सय 
रोजगारी सृजना हनुे प्रक्षेपि गररएको। 



 
 

 
 

- पाल्पा र्समेन्त्टको लार्ग र्नमािि भैरहेको सनुवल १३२/३३ के.भी. सबस्टेशन आयोजनाको 
९०% र्नमािि कायि सम्पन्त् न गररएको। 

- होङ्सी णशवम ्र्समेन्त्टका लार्ग बदिघाट-सदी १३२ के.भी. ववद्यतु प्रसारि लाईन र्नमािि कायि 
सम्पन्त् न गररएको। 

- िौवादी र्लाम िानीको ववस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययनका लार्ग प्रस्ताव मूल्यािंकन कायि भइरहेको । 

- झापाको दमक औद्योर्गक क्षेरको र्नमािि, ववकास, सिंचालन र हस्तान्त्तरिका लार्ग लगानी वोडिको 
सहसणचवको सिंयोजक्वमा वाताि सर्मर्त गठन भइ आयोजना ववकास सम्झौता (PDA)को कायि 
अगाडी वढाइएको। 

- औद्योर्गक क्षेर र ववशेर् आर्थिक क्षेर लगायतका औद्योर्गक पूवाििारमा साविजर्नक र्नजी साझेदारी 
तथा र्नजी लगानीको मोडार्लटी र्सर्ाररस गनि मन्त्रालयका सहसणचवको सिंयोजक्वमा कायिदल 
गठन भई कायि अगाडी बढेको। 

- हरैया ववशेर् आर्थिक क्षेरको वातावरिीय प्रभाव मूल्यािंकन प्रर्तवेदन स्वीकृर्तका लार्ग वन तथा 
वातावरि मन्त्रालयमा पठाइएको। 

- ववराटनगर ववशेर् आर्थिक क्षेरको ववस्ततृ आयोजना प्रर्तवेदन (DPR) तैयार भई जग्गा प्रार्प्त गनि 
अथिमन्त्रालयमा सहमर्तको लार्ग पठाईएको। 

- अत्तररया, िनगढी औद्योर्गक कररडोरको EIA को अध्ययनको लार्ग िररद प्रकृया अगाडी वढेको । 

- हाल सिंचालनमा रहेका दश वटा औद्योर्गक क्षेर र दईु वटा ववशेर् आर्थिक क्षेरर्भर िाली रहेका 
प्लटमा ईच्छुक उद्योगीहरूबाट प्रस्ताव माग गरी पूिि क्षमतामा सञ् चालन गनि प्रवक्रया अणघ    
वढाईएको।  

- सरकारले स्वीकृत गरेको मापदडड अनरुुप पहुुँच मागि र ववद्यतु प्रसारि लाइन सम्बणन्त्ित 
उद्योगीले नै र्नमािि गरेमा शोिभनाि द्रदने व्यवस्थालाई थप सहज बनाइएको।  

- स्थानीय तहमा औद्योर्गक वातावरि तयार गनि गत आर्थिक वर्िको अन्त््यसम्म थप २१ वटा 
औद्योर्गक ग्राम घोर्िा भई ववकास र र्नमािि काम अणघ वढेको छ ।यसैगरी मवहला 
उद्यमीहरूबाट सञ् चालन हनुेगरी सात वटै प्रदेशमा हररत औद्योर्गक ग्राम स्थापनाको प्रवक्रया 
अणघ वढाइएको छ।  

 

७. उद्यमशीलता र रोजगारी 
- उद्योगलाई आवश्यक पने जनशणक्त सम्बणन्त्ित उद्योग मार्ि त तयार गने उदे्दश्यले सिंचार्लत 

कायिस्थलमा आिाररत रोजगारमूलक तार्लम अणघ वढाईएको। 

- लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवििन केन्त्द्र मार्ि त ववर्भन्न ववर्यका उद्यमशीलता ववकास र 
सीपमूलक तार्लम ८९२ जनालाई तार्लम प्रदान गररएको।  

- ग्रामीि उद्यम तथा ववप्ररे्ि आयोजना (समवृि) बाट अणघल्लो आ.व.को अन्त््यसम्ममा ९००० 
जनालाई मयािद्रदत रोजगारी सवहतको सीपमूलक र औद्योर्गक प्रणशक्षि सम्पन्न भएको।  



 
 

 
 

- नेपालको णचया र्नयाितमा दीगोपना अर्भववृि कायिक्रम अन्त्गगित २,४२९ साना वकसानलाई 
Pruning Cycle Management and Skiffing प्रकृया सम्पन्न र १,२०० वकसानलाई Tipping 

and Plucking सम्बन्त्िी तार्लम प्रदान गररएको।  

- णचया वकसानका लार्ग ईलाम णजल्लामा णचयाको कवटङ्ग र गिुस्तरीय वटपाई सम्बन्त्िी तार्लम  
प्रदान गररएको। 

 

८. अध्ययन, अनसुन्त्िान र नवप्रवतिन 

- लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवििन केन्त्द्र र रावष्ट्रय आववष्कार केन्त्द्रवीच लघ,ु घरेल ुतथा 
साना उद्योगमा आवश्यक पने प्रववर्िको अध्ययन, अनसुन्त्िान र ववकासको कायि गनि समझदारी 
परमा हस्ताक्षर भएको। 

- आर्थिक रुपान्त्तरिका लार्ग सरकारी-र्नजी साझेदारी अर्भयान कायािन्त्वयन गनि नेपाल 
सरकार,उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासिंघवीच समझदारी 
परमा हस्ताक्षर भएको। 

- औद्योर्गक ववकास तथा अनसुन्त्िान कायिमा वैज्ञार्नक तथा प्राववर्िक जनशणक्त उ्पादन, सीप 
ववकास र भौर्तक पूवाििार र्नमाििको क्षेरमा सहयोगको आदान प्रदान गने लगायतका ववर्यहरू 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल ववज्ञान तथा प्रववर्ि प्रज्ञा-प्रर्तष्ठानबीच समझदारी 
परमा हस्ताक्षर गररएको। 

- दाच ुिला णजल्लाको मामाि गाउुँपार्लकामा याचािगमु्वा सिंरक्षि एविं प्रविििनको लार्ग अनसुन्त्िान 
केन्त्द्र स्थापना र सिंचालनको लार्ग गाउुँपार्लकासिंग सहकायि गनि समझदारी परमा हस्ताक्षर 
भइ कायि अणघ वढेको। 

- र्तलगिंगा आुँिा अस्पतालमा सञ् चार्लत लेन्त्स उ्पादन इकाईलाई हेटौंडामा स्थानान्त्तरि गनि 
सहयोग गने तैयारी गरी काम अणघ वढाउने समजदारी पर तैयारी अणन्त्तम चरिमा पगेुको। 

  

९. नीर्त तथा काननु र्नमािि सम्वन्त्िी 
- नीर्त 

o दशवर्ीय औद्योर्गक ववकासका रिनीर्त तजुिमा कायि अणघ वढाइएको। 

o वाणिज्य नीर्त, २०७२ र नेपाल व्यापार एकीकृत रिनीर्त, २०७३ पनुरावलोकन गरी 
नयाुँ नीर्त र रिनीर्तको मस्यौदा तयार भएको। 

o नेपाल गिुस्तर नीर्त, २०७९ को मस्यौदा तयार भएको। 

o व्यापार लणजविक नीर्त, २०७९ स्वीकृर्तका लार्ग मणन्त्रपररर्द् मा पेश गररएको। 

o रावष्ट्रय आपूर्ति नीर्त २०७९ को मस्यौदा तयार भएको। 

o स्टाटिअप नीर्त २०७९ को मस्यौदा तयार भएको। 

- ऐन 

o स्टाडडडि नापतौल ऐन, २०२५ (पाुँचौ सिंशोिन वविेयक) सिंघीय सिंसदबाट स्वीकृत भई 
प्रमािीकरिको प्रवकयामा रहेको। 



 
 

 
 

o प्र्यायन (एवक्रर्डटेशन) सम्बन्त्िी व्यवस्था गनि वविेयक सिंघीय सिंसदबाट स्वीकृत भई 
प्रमािीकरिको प्रवकयामा रहेको। 

o प्रर्तस्पिाि प्रवििन तथा बजार सिंरक्षि ऐन, २०६३ लाई सिंशोिन गनि बनेको वविेयक 
प्रर्तर्नर्ि सभामा पेश गररएको। 

o र्नकासी पैठारी सम्बन्त्िी कानूनलाई सिंशोिन र एकीकरि गनि बनेको वविेयक, २०७९ 
प्रर्तर्नर्ि सभामा पेश गररएको। 

o र्मि दताि तथा व्यवसाय र्नयमन गने सम्बन्त्िमा र्नयमन गने सम्बन्त्िी काननुलाई 
एवककरि र सिंशोिन गनि वनेको वविेयकको अणन्त्तम मस्यौदा तयार भएको। 

o ववद्यतुीय व्यापारको सम्बन्त्िमा व्यवस्था गनि वनेको ववियेक सिंघीय सिंसदमा पेश गनि 
स्वीकृर्तका लार्ग मणन्त्रपररर्द् मा प्रस्ताव पेश गने प्रकृयामा रहेको। 

o वौविक सम्पणत्त सम्बन्त्िी प्रचर्लत काननुलाई एकीकरि र सिंशोिन गनि वनेको वविेयक 
काननु, न्त्याय तथा सिंसदीय मार्मला मन्त्रालयबाट सहमती प्राप्त हनुे प्रकृयामा रहेको। 

o िानी तथा िर्नज पदाथि सम्बन्त्िी काननुलाई सिंशोिन र एकीकरि गनि वनेको वविेयक 
सिंघीय सिंसदमा पेश गनि स्वीकृर्तका लार्ग मणन्त्रपररर्द् मा प्रस्ताव पेश गने प्रकृयामा 
रहेको। 

o नेपाल पेट्रोर्लयम सम्बन्त्िी काननुलाई एकीकरि र सिंशोिन गनि वनेको वविेयकको 
अणन्त्तम मस्यौदा तयार भएको।  

- र्नयमावली 
o ववशेर् आर्थिक क्षेर (पवहलो सिंशोिन) र्नयमावली, २०७८ स्वीकृत भइ कायािन्त्वयनमा 

आएको । 

o औद्योर्गक क्षेर व्यवस्थापन र्लर्मटेड सञ् चालन र्नयमावली, २०७९ सिंशोिन भएको। 

- कायिववर्ि 

o कायिस्थलमा आिाररत रोजगारमूलक प्रणशक्षि कायिववर्ि, २०७९ स्वीकृत भइ 
कायािन्त्वयनमा आएको। 

o स्तरोन्त्मिु उद्यम प्रवििन कायिक्रम सञ् चालन कायिववर्ि, २०७९ स्वीकृत भइ 
कायािन्त्वयनमा आएको। 

o व्यवसाय सञ् चालन कायिववर्ि, २०७८ स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा आएको। 

o प्रववर्ि हस्तान्त्तरि कायिववर्ि, २०७९ स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा आएको। 

o उ्पादनमूलक उद्योगका लार्ग कच्चा पदाथिको रुपमा केराउ, मररच र सपुारी पैठारी 
गने सम्बन्त्िी कायिववर्ि, २०७८ स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा आएको। 

o भेडा, च्याङग्राको र्डहरेन्त्ट, अल्लो, र्सस्नो, णचउरी प्रवििन कायिववर्ि, २०७९ स्वीकृत भई 
कायािन्त्वयनमा आएको। 

o व्यवसावयक सामाणजक णजम्मेवारी (Corporate Social Responsibility) कायिववर्ि, २०७९ 
को मस्यौदा तयार गररएको। 



 
 

 
 

o औद्योर्गक तथा लगानी प्रवििन कोर् (सञ् चालन तथा व्यवस्थापन) कायिववर्ि २०७९ 
को प्रारणम्भक मस्यौदा तयार गररएको।  

o तारे होटल, र्समेन्त्ट र  र्लाम उद्योगको लार्ग आवश्यक पुँहचु मागि र प्रसारि लाईन 
र्नमािि र्नजी क्षेरबाट र्नमािि भएमा सरकारले शोिभनाि गने गरी औद्योर्गक पूवाििार 
सिंरचना र्नमािि तथा शोिभनाि सम्बन्त्िी कायिववर्ि, २०७९ स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा 
आएको। 

o र्नयाित गहृ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायिववर्ि, 2079 स्वीकृर्तको लार्ग 
मणन्त्रपररर्द् मा प्रस्ताव पेश गरेको।  

o यूरोपीयन यूर्नयनले अर्त कम ववकर्सत मलुकुहरूको र्नणम्त प्रदान गरेको सामान्त्य 
ग्राह् यता (Generalized System of Preferences -GSP) सवुविालाई उपयोग गनिको र्नणम्त 
“र्नकासीकताि दताि सम्बन्त्िी कायिववर्ि, 2079” स्वीकृर्तका लार्ग मणन्त्रपररर्द् मा पेश 
गररएको। 

o वैदेणशक व्यापार तथा ववदेशी मदु्रा सणञ् चर्त व्यवस्थापन सम्बन्त्िी कायियोजना, २०७९ 
मणन्त्रपररर्द् मा पेश गरेको। 

o नेपालबाट र्नकासी हनुे वस्त ुतथा सेवाको र्नयाित प्रवििन गनि चाल ुआ.व.को वजेट 
वक्तव्यमा समावेश भएका ववर्यलाई समेत समेटी र्नयाितमा नगद अनदुान प्रदान 
सम्बन्त्िी कायिववर्िको सिंशोिन मस्यौदा तयार गरी सहमर्तको लार्ग अथि मन्त्रालयमा 
पठाइएको।  

- र्नदेणशका 
o वस्तकुो प्र्यक्ष र्बक्री सम्बन्त्िी र्नदेणशका, २०७८ स्वीकृत भइ कायािन्त्वयनमा आएको। 

o बजार अनगुमन र्नदेणशका, २०७९ स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा आएको। 

o कम्पनी र्नदेणशका, २०७२ को सिंशोिन मस्यौदा तयार भएको। 

 

१०. मन्त्रालयको प्रस्तावमा मणन्त्रपररर्द् बाट भएका नीर्तगत र्निियहरू 

- बढ्दो व्यापारघाटा तथा ववदेशी मदु्राको सणञ् चर्तमा आएको ह्रासलाई सम्वोिन गनि स्वास््य र 
वातावरिीय दृवष्ट्रले हार्नकारक तथा कम आवश्यक १० वटा वस्तकुो आयातलाई  अल्पकार्लन 
रुपमा प्रर्तवन्त्ि लगाइएको र हाल उक्त प्रर्तवणन्त्ित वस्तकुो सिंख्यालाई घटाई ४ वटामा सीर्मत 
गररएको। 

- मन्त्रालय मातहतका नेपाल आयल र्नगम, हेटौडा र्समेन्त्ट उद्योग, व्यापार तथा र्नकासी प्रवििन 

केन्त्द्र, उदयपरु र्समेन्त्ट कारिाना, नेपाल और्िी र्लर्मटेड, पारवहन तथा गोदाम कम्पनी 
लगायतका सिंस्थानहरूको कायिकारी अर्िकृत/महाप्रवन्त्िक/अध्यक्ष गरी मणन्त्रपररर्द् बाट ८ जना 
र मन्त्रालयस्तरको र्निियबाट १३ जना सिंचालक सर्मर्त पदार्िकारी/ववज्ञहरू िलु्ला 
प्रर्तस्पिािबाट छनौट गरी र्नयणुक्त गररएको। 



 
 

 
 

- वाराको अमलेिगञ् जदेणि णचतवनको लोथरसम्म (६२ वक.र्म.) पेट्रोर्लयम पाइपलाइन ववस्तार 
तथा भडडारि सवहतको Green Field Terminal र्नमािि गनि मणन्त्रपररर्द् बाट सैिाणन्त्तक स्वीकृर्त 
प्रदान गने र्नििय भएको। 

- भारतको र्सलगढुीदेणि झापाको चारआलीसम्म कररव ५० वक.र्म. नयाुँ पेट्रोर्लयम पाइपलाइन 
र भडडारि सवहतको Green Field Terminal र्नमािि गनि सैिाणन्त्तक स्वीकृर्त प्राप्त भएको। 

- बढ्दो एल.वप.ग्यास िपत न्त्यूनीकरि गनि ववद्यतुीय उजािको प्रयोग सम्बन्त्िी कायियोजना, २०७९ 
मणन्त्रपररर्द् मा पेश गररएको। 

- पेट्रोर्लयम पदाथिको परल मूल्य र सीमावती मूल्यलाई सन्त्दभि मूल्य मानी मूल्य र्निािरि गने  
र सीमावती मूल्य अन्त्तर समेतका आिारमा करका दररेट समायोजन गनि अथि मन्त्रालयलाई 
र्नदेशन द्रदने भनी नेपाल सरकार, मणन्त्रपररर्द् बाट र्नििय भए वमोणजम अथि मन्त्रालयले आर्थिक 
वर्ि २०७८/७९ को अन्त््यसम्मको लार्ग ववक्री मूल्यमा पूवाििार कर बराबरको रकम प्रर्त 
र्लटर रु.१० समायोजन गररएको। 

 
 

 
 
 
 
 
 


