
१.मन्त्रालयको नामः उद्योग, बाणिज्य तथा आपूणति मन्त्रालय 

             

  

 

२.कायिक्रम कायािन्व्यनमा देखिएका मुख्य समस्या र समस्याका कारिहरः  

१.  औद्योगिक ग्रामको घोषाणा िर्न समय लागु्न 

समस्याका कारणहरुः एघार स्थार्मा औद्योगिक ग्राम घोषणा िरे् िरर म.प.मा प्रस्ताव पेश भएको र थप 

केगह स्थार्मा घोषणाको लागि तैयारी अिागि बढेको 

२. र्ौबस्ता औद्योगिक के्षत्रको जग्गा गवकासको कायनक्रम अिागि बढर् र्सकु्न  

समस्याका कारणहरुः र्ौवस्ता औद्योगिक के्षत्र गभत्र रहेको बस्ती ब्यबस्थापर्को वैकल्पिक व्यवस्था र्हुदा 

खररद प्रगक्रया अिागि बढर् र्सकु्न  

३. खार्ी तथा भुिभन गवभाि तर्न को 2900 विन गक.गम.भौिगभनक र्क्ाांकर् िरे् कायन शुर हुर् र्सकेको   

समस्याका कारणहरुः र्या कायनक्रम भएकोले कायनन्वयर् मोगिलटी गवषयमा टुांिो लाग्न समय लागु्न  

३. वेलगहया सीमा र्ाकामा दुई हजार मालवाहक सवारी साधर् अट्रे् पागकन ङ्ग यािन गर्मानण कायन शुर 
र्भएको   

समस्याका कारणहरुः रे्पाल सरकारको बजेट कायनक्रममा उले्लख भएपगर् कायानन्वयर्को लागि बजेट 

व्यवस्था र्भएका कारण कायन अगघ बढाउर् र्सकेको। 

 

 

३. काम सम्पन्न भएको तर णिभन्न कारिले भुक्तानी णदन बााँकी रकमको णििरि 

सम्पन्न भएको कामको गववरण जम्मा लाित भुक्तार्ी भएको 
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अध्ययर् परामशनुः औद्योगिक 

प वानधार गवकास कायनक्रम 

६५९८७४०  ६५९८७४० अन्तम प्रगतवेदर् प्राप्त 

भएपगि मात्र भुक्तार्ी 

िरु्न परे् भएकोले  

 

४.िैदेणशक सहायता अन्तगित सन्चाणलत िचि एिं शोिभनािको खथथती  

आयोिनाको नाम चालु 

आ .ि. मा

 णिणनयोणित

बिेट 

समीक्षा अबणिमा 

भएको िचि 

स्रोतको 

प्रकार 

भुक्तानीको प्रकार(Mode of 

Payment) 

३०७००१०५ रे्पाल भारत के्षत्रीय 

व्यापार तथा पारवहर् आयोजर्ा 

१५२६८ ३८४४ .८९  

 
अरु्दार् र 

ऋण 

दुबैुः शोधभर्ान हुरे्, सोझै 

भुक्तार्ी 

३०७००१०९ ग्रामीण उद्यम तथा 

गवपे्रषण पररयोजर् )समृल्पि( 

१०४२५ २१४४.४८ 
 

अरु्दार् दुबैुः शोधभर्ान हुरे्, सोझैै 

भुक्तार्ी 

३०७००११० रणर्ीगतक सिक 

सांजाल तथा व्यापार सुधार 

आयोजर्ा 

५३८० 0 ऋण शोधभर्ान हुरे् 

३०७००१११ रे्पालको गचया 

गर्यानत अगभबृल्पिमा गदिोपर्ा 

५६० १०८ .०४  
 

अरु्दार् र्िद 

 

२. अथि मन्त्रालयले सहिीकरि गनुि पने णिर्य  

• कोगभि १९ बाट पुर्रत्थार् हुर् र्सकेका उद्यम व्यवसाय गवशेषत: लघु घरेलु तथा सार्ा 

उद्योिहरलाई थप राहत र सहुगलयत गदरे् गवषय। 

• गवगत्तय तथा मौगद̦क गर्तीको माध्यमबाट उघोि व्यवसाय के्षत्रमा प्रदार् भएका सुगवधाहरको 

कायानन्व्व्यर् सहजीकरण िररगदरे् गवषय  
 

३.बिेटको प्रभािकारी कायािन्व्यनको लाणग बांकी अणििमा अिलम्बन गररने सुिारको िाका  

 औद्योगिक प वानधार गवकास कायनक्रम कायानन्वयर्को लागि गर्तीित पहल तथा अन्य सम्बल्पित 

र्कायहर सांि समन्वय र सहकायन िरररे्  

 रागि֑य समस्या समाधार् सगमती तथा मन्त्रालय स्तरीय समस्या समाधार् सगमतीले गदएको गर्देशर्को 

प्रभावकारी कायानन्व्व्यर् िरररे् 

 कायनक्रम कायानन्व्व्यर्को कायनयोजर्ा अरु्सार प्रभावकारी अरु्िमर्, मुल्ाांकर् र सगमक्षा िरररे्  

४. िचि हुन नसके्न बिेटको णििरि 

 हालसम्म बजेट खचन िर्न र्सके्न िरर बजेट समपनणको लागि अरु्रोध भइ र्अएको 

५. प्रदेश तथा थथाणनय तहमा हस्तान्तरि भएका कायिक्रम ̸ आयेिनाहर  

 लघु उद्यम गवकास कायनक्रम 
 
  

६. प्रदेश तथा थथाणनय तहमा हस्तान्तरि भएका तर पणि संघमा ल्याइएका कायिक्रम ̸ आयेिनाहर 

णििरि 



 प्रदेश तथा स्थागर्य तहमा हस्तान्तरण भएका तर पगि सांघमा ल्ाइएका त्यस्तो कुरै् पगर् कायनक्रम 

िैर् ।  
 

७. यस मन्त्रालयबाट चालु आ.ि. मा रहेका णनती तथा कायिक्रम र बिेटमा तोणकएका 

कायिक्रमहरको प्रगणत णििरि 

१. औद्योणगक पूिाििार णिकास कायिक्रम (णिशेर् आणथिक के्षत्र समेत) (रपान्तरिकारी आयोिना) 

क. औद्योणगक के्षत्र 

• मैयुरधाप औद्योगिक के्षत्रको EIA स्वीकृत िरे् काम अल्पन्तम चरणमा रहेको 

• दैजी औद्योगिक के्षत्र गभत्र रहेको रखहरको िपार् को लागि र्म्बररङ्ग कायन अल्पन्तम चरणमा रहेको 

• एक/एक वटा औद्योगिक के्षत्र, औद्योगिक ग्राम र गवशेष आगथनक के्षत्रलाई स्माटन प वानधारयुक्त बर्ाई 

र्मुर्ाका रपमा गवकास िर्न TOR  र लाित ईगिमेट तयार भैरहेको। 

• िरिा-िौर, बदनघाट-रामग्राम औद्योगिक कोररिोरको गवसृ्तत सम्भाव्यता अध्ययर्का लागि स्थलित 

गर्ररक्षण कायन सम्पन्न भएको। 

• बुटवल औद्योगिक के्षत्रको थप पुवानधार गवस्तारका लागि स्थलित गर्ररक्षण कायन सम्पन्न भएको। 

 

ि. णिशेर् आणथिक के्षत्र 

• पाूँचखाल गवशेष आगथनक के्षत्रमा प्रशासगर्क भवर्को गर्मानण कायन सम्पन्न भएको  

• कैलालीको हरैया र बगदनयाको राजापुरमा गवशेष आगथनक के्षत्र स्थापर्ा िर्न सम्भाव्यता अध्ययर् 

सम्पन्न  

 

ग. औद्योणगक ग्राम 

• घोषणा भएका औद्योगिक ग्रामहर मधे्य कायन प्रिगतका आधारमा १२ वटा को हकमा दोस्रो गकस्ता 

गर्कासा गदरे् गर्णनय भइ रकम पठाउरे् क्रममा रहेको 

• गहमाली, पहािी र तराई के्षत्रमा १/१ वटा औद्योगिक ग्रामको र्म र्ा प वानधार सांरचर्ा गर्मानण िरे्  

कायनका लागि TOR र लाित अरु्मार् तयार भईरहेको। 

• ८० वटा स्थार्ीय तहहरमा औद्योगिक ग्रामहरको सम्भाव्यता अध्ययर् भइरहेको। 

• चालु आ.व.मा प्राप्त गर्वेदर्को अधारमा गवभन्न स्थार्मा ११ वटा औद्योगिक ग्राम घोषणाका लागि 

म.प.मा प्रस्ताव पेश भएको 

घ. णिद्युत प्रसारि लाइन णिस्तार (णसमेन्ट उद्योगका लाणग) 

• सुर्वल  १३२/३३ के.भी. सबसे्टशर् आयोजर्ाको सवसे्टशर्मा boundary wall, guard house  

गर्मानण कायन सम्पन्न भएको, staff quarter, control building को काम भईरहेको र switch yard 

foundation को काम ८० प्रगतशत सम्पन्न भई सकेको। 

• वदनघाट–सरदी १३२ के.भी. प्रसारण लाईर् गर्माणन िरे् कायनमा ६० वटा टावरको Foundation 

गर्मानण सम्पन्न भइ, ३६वटा टावर जिार् ११ गकगम तार ताने्न कायन सम्पन्न भएको ि ।  

• कागलिण्डकी ररिी १३२ के.भी. प्रसारण लाईर् आयोजर्ाका लागि EIA  सम्पन्न भएको 

 

२. औद्योणगक तथा लगानी प्रिर्द्िन  

• स्टाटनअप व्यवसाय सञ्चालर् कजान सम्बिी कायनगवगध तजुनमा िरी ५०० युवा उद्यमीलाई गबउ प ूँजी 

को रपमा कजान र अन्य सहुगलयत उपलब्ध िराउरे् कायनगवगध तजुनमा भइरहेको 

• गर्जी के्षत्रसूँिको सहकायमान मेि इर् रे्पाल र मेक इर् रे्पाल अगभयार् सञ्चालर् िरे् मोिागलटी 

तयार भई रे्पाली सामार्हरको प्रविनर् तथा बजारीकरण िर्न रे्पाल उद्योि वागणज्य महासांघ सूँि 

समन्वय भैरहेको। 



 

३. यापार णिस्तारतर्ि  

• गर्यानतमा अरु्दार् प्रदार् िरे् कायनगवगध, २०७५ सांसोधर्का लागि रे्पाल सरकार मल्पन्त्रपररषद््मा 

प्रस्ताव पठाईएको। 

• गवद्युतीय व्यापार )E-Commerce) सम्बिी कार् र्को मस्यौदा तयार भई सहमगतका लागि कार् र् 

न्याय तथा सांसदीय मागमला मन्त्रालयमा पठाउरे् क्रममा रहेको 

• गर्यानत िृह सञ्चालर् कायनगवगध तजुनमा िर्न मस्यौदा तयार भएको 

• बांिलादेशसूँि सौगवध्यप णन व्यापार सम्झौता िर्न रे्पालको पक्षबाट सम्झौतामा समावेश हुरे् Product 

list Finalize िरे् क्रममा वांिलादेशसूँि List आदार्प्रदार् भएको। 

• रे्पाल र अिर ेगलया बीच Trade and Investment Framework को मस्यौदा आदार्प्रदार् िररएको। 

• बांिलादेशले प्रस्ताव िरेको PTA को मस्यौदामा रे्पालको धारणा बर्ाउरे् काम भएको। 

• रेक् कायनगवगधको तयारी अल्पन्तम चरणमा पुिेको। 

• गबमसे्टकको व्यापार सहजीकरण सम्बिमा भचुनअल बैठक सम्पन्न भएको। 

 

४. यापार पूिाििार तर्ि ः 

• रे्पालिञ्ज एकीकृत जाूँच चौकीको गर्मानण कायन १८ प्रगतशत सम्पन्न भएको । 

• तापे्लजुङ्गको ओलाङ्चुङ््िोला, सांखुवासभाको गकमाथाांका र हुम्लाको यारीमा सुक्खा बन्दरिाह 

गर्मानणको लागि प वन सम्भाव्यता अध्ययर् िर्नका लागि TOR तथा लाित अरु्मार् तयार भईरहेको। 

• चोभार ल्पस्थत काठमाण्डौ कने्टर्र फे्रट से्टशर् सञ्चालर्मा ल्ाउरे् मोिागलटी तयार भएको 

• कञ्चर्पुरको दोधारा चाूँदर्ीमा सुख्खा बन्दरिाह गर्मानणका लागि गबसृ्तत आयोजर्ा प्रगतवेदर् Scoping 

Document र TOR स्वीकृगतको लागि वर् तथा वातावरण मन्त्रायमा पठाइएको । 

• अत्तररया धर्िढी औद्योगिक कोररिोरको EIA कायनका लागि परामशनदाता िर्ौटका लागि  आशयपत्र 

स चर्ा प्रकाशर् भएको। 

• गटमुरे सुक्खा बन्दरिाहको गर्मानण के्षत्रको साइट ल्पियर अल्पन्तम चरणमा पुिेको ि । 

  ५. आन्तररक यापार र आपूणति तर्ि : 

• आप गतन, बजार व्यवस्थापर् तथा उपभोक्ता गहत सांरक्षणका गवषयमा सरोकारवालाहर सूँि बैठक बसी 

आप गतन व्यवस्थापर्का समस्याका गवषयमा िलर्ल िररएको। 
 

  ६. उघोग णिभाग तर्ि  

• ४५ ठ ला उद्योि, ५७ मझौला उद्योि र २३,००० घरेलु तथा सार्ा उद्योि दतान भएको  

 १२९ वटा वैदेगशक लिार्ीका Projects हरू स्वीकृत भई दोस्रो तै्रमागसकको अन्त सम्ममा कुल १ 

खबन ८६ अबन (स्वदेशी लिार्ीुः १ खबन ५५ अबन ७ करोि  र गवदेशी लिार्ीुः ३० अबन ५६ 

करोि)को लागि स्वीकृत भइ जम्मा १३७४८ रोजिारी सृजर्ा िरे् प्रस्ताव िररएको ि ।  

 वातावरण व्यवस्थापर् प्रणाली कायानन्वयर् िर्न परामशनदाताबाट Inception report प्राप्त भएको। 

 रे्पालमा कच्चा पदाथन उपलब्ध हुरे् र तुलर्ात्मक लाभ भएका औद्योगिक लिार्ीका के्षत्रको पगहचार् 

सम्बिी अध्ययर् िर्नका लागि परामशनदाता िर्ौट िरर काम अगघ बढाउर् बाकी  

 प्रदेश गर्देशर्ालय र गजल्ला घरेलु कायानलयको क्षमता गवकासका लागि िण्डकी, कणानली र लुल्पम्बर्ी 

प्रदेशमा १/१ वटा कायनक्रम सम्पन्न भएको। 

 औद्योगिक सम्पगत्त सम्बिी एउटा बुलेगटर् प्रकाशर् भएको। 

  

क. लघु उद्यम णिकास कायिक्रम  



• गवदेशी लिार्ी आकगषनत िरे् तथा बढाउरे् उदे्दश्यले इन्व्भेिमेन्ट कम्पर्ी/उद्योि स्थापर्ा िदान पालर्ा 

िरु्नपरे् गवषय तथा शतनहर रे्पाल सरकार मल्पन्त्रपररषद् बाट ल्पस्वकृत भई रे्पाल राजपत्रमा स चर्ा 

प्रकाशर् भएको। 

• Entrepreneurship Framework outline सम्बल्पि िोष्ठी सम्पन्न भई रागिर य कायनढाूँचा तयार भएको। 

• िण्डकी प्रदेशको पोखरा र वाग्मती प्रदेशको गचतवर्मा औद्योगिक कोररिोरका उद्यमीसांि औद्योगिक 

सवालका गवषयमा बृहत् अन्तरकृया कायनक्रम सम्पन्न भएको। 

• गचतवर् उद्योि सांघ र वसु्तित सांघहर समेतसांि मगहला उद्यमीको प्रविनर् सम्बिमा, बृहद औद्योगिक 

मेला आयोजर्ा बारे खाका तयार, गचतवर् उद्योि सांघको प्रस्तागवत औद्योगिक पाठशाला र इनु्कवेशर् 

सेन्टरको प्रारल्पम्भक खाका सम्बिमा, स-सार्ा प्रगवगध हस्तान्तरण र मन्त्रालयको एपे्रल्पन्टसीप 

कायनक्रमका सम्बिमा बृहद अन्तरकृया सम्पन्न।  

• गचतवर्को शल्पक्तखोरल्पस्थत प्रस्तागवत औद्योगिक के्षत्रको सगचवस्तरीय टोलीबाट अवलोकर्। 

• मगहला समुहबाट गचतवर्मा सञ्चागलत िलैचा, ढाका उद्यमको गर्ररक्षण, र्वलपरासी स स्ताप वन देवचुली 

र्.पा. १५ मा बेसार खेती सम्बिी उद्यम सञ्चालर्का सम्बिमा अन्तरकृया सम्पन्न। 

• लघु घरेलु तथा सार्ा उद्यमीका लागि सहुगलयतप णन कजान सरलीकरणका सम्बिमा रे्पाल रािर बैंक, 

बैकसन एसोगशयसर् र उद्यमीका िाता सांस्था समेतको समभागितामा कजान सरलीकरण पुल्पस्तकाको 

िर ाफ्ट तयार भएको। 

• वैदेगशक लिार्ी प्रविनर्का लागि आगथनक कुटर्ीगत पररचालर्लाई बढावा गदर् पररािर मन्त्रालयका 

सगचवको सांयोजकत्वमा लिार्ी वोिन र यस उद्योि वागणज्य तथा आप गतन मन्त्रा लयसमेतको सांलग्नता 

रहरे् िरी कायनदल बरे्को। 

ि. सीपमूलक क्षमता अणभिृखर्द् 

लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रिर्द्िन केन्द्र 

 १०३ जर्ालाई व्यवसागयक तथा सीप गवकास तागलम प्रदार् िररएको। 

   औद्योणगक ब्यबसाय णबकाश प्रणतष्ठान  

 र्वप्रवतनर् कायनक्रम (Start-up)का लागि ३६ जर्ाको गवगभन्न सञ्चार माध्यमको प्रयोि िरी अरु्िमर् 

तथा परामशन सम्पन्न भएको। 

 बेरोजिार युवा तथा मगहलाहरका लागि प्रगतष्ठार् र चन्द्रागिरी र्िरपागलकाको सांयुक्त आयोजर्ामा 

१ गदरे् उद्यमशीलता गवकास अगभमुखीकरण सम्पन्न भएको। 

• प्रगतष्ठार् र चन्द्रागिरी र्िरपागलकाको सांयुक्त आयोजर्ामा ८ गदर्को उद्यमशीलता गवकास तागलम 

सम्पन्न  

 

 ७. बाणिज्य आपुणति तथा उपभोक्ता संरक्षि णिभाग तर्ि  

• ९६७ वटा व्यवसागयक र्मनमा अरु्िमर् िरे् क्रममा अगर्यगमत काम िरे् ४६६ वटा र्मनहरलाई 

कारबाही िरी जरीवार्ा िररएको। 

• गबक्रीका लागि राल्पखएका १० वटा बसु्तको र्मुर्ा परीक्षणको लागि सांकलर् िररएको। 

 

  ८. िानी तथा भुगभि णिभाग तर्ि  

   क. भूिैज्ञाणनक सिेक्षि तथा अनुसन्धान आयोिना 

• िुलररया, वगदनयाको १०० विन गक.गम के्षत्रमा भु इल्पन्व्जगर्यररयांि तथा भुवातावरण सम्बल्पि अध्ययर् 

कायन भईरहेको  

• म्याल्पि गजल्लाका पगहरो जोल्पखम के्षत्रको Landslide Susceptibility अध्ययर् कायन सम्पन्न । 



• भौिगभनक र्क्ाङ्कर् कायनको लािी गवज्ञ परामशनदातासूँि सम्झौता भई कायानदेश गदईएको । 

• पर्ौती, धागदङ्ग, िोरखा, सांखुवासभा, गजल्लामा हुरे् आकल्पिक पगहरोको अध्ययर् कायन सम्पन्न । 

• भ कम्प मापर् तथा अरु्सिार् सम्बिी कायन िरे् ४२ वटा साइल्पस्मक से्टसर्हरवाट भ कम्प मापर् 

भईरहेको। साथै ४ रेक्टर भन्दा मागथ िएका भ कम्पको गर्यगमत रपमा सांचार माध्यममा स चर्ा 

प्रवाह भइरहेको। 

• प्यठार्, िोखान, गजरी, दोलखा, पािा गजल्लाका साईल्पस्मक से्टसर्हरको क्यागलबे्रसर् तथा सुचर्ा सांकलर् 

कायन सम्पन्न । 

ि.िणनि अने्वर्ि तथा णिकाश आयोिना 

• गजयोलोगजकल मु्यगजयम व्यवस्थापर् र स्तरोन्नती िर्न मुल्ाांकर् कायन सम्पन्न  

• गर्जी के्षत्रसूँिको सहकायनमा सुखेतमा बहमुल्, गकमगत तथा अधन-गकमती पत्थर प्रयोिशाला र 

प्रशोधर् केन्द्र स्थापर्ा र सञ्चालर्को ढाूँचा तजुनमा कायनको लागि परामशनदातासूँि सम्झौता भएको 

• काभे्रपलाञ्चोकमा गे्रर्ाइट अने्वषण कायनका लागि ४० हे. के्षत्रमा टोपोग्रागर्कल सवेक्षण कायन सम्पन्न 

भएको 

• चुर्ढुङ्गा, िोलोमाईट, म्यागे्नसाईट लिायत अन्य अधातु खगर्ज पररक्षण कायन लागि आशय पत्रको 

स चर्ा प्रकाशर् भएको । 

• काभे्र, रु्वाकोट, धागदङ्ग, िोरखा, उदयपुर, रोिा, पािा, अघानखाूँची, गचतवर्, मकवार्पुर गजल्लाका गवगभन्न 

खार्ीहरको अरु्िमर् कायन सम्पन्न । 

• लोहाकोट, सांखुवासभाको ५०विन गक. गम. के्षत्रमा र्लामको भौिगभनक अने्वषण, बैतिी गजल्लाको 

मल्लादेगव ल्पस्थत १० विन गक.गम. के्षत्रमा र्लामको अने्वषण कायन िरर जम्मा ६० विन गक. गम. 

के्षत्रमा भौिगभनक अने्वषण कायन अगघ बढेको । 

• मेलम्चीमा आएको बाढी पगहरोको के्षत्रको भौिगभनक अध्ययर् तथा अरु्सिार् िरी रागिर य जोल्पखम 

न्य गर्करण तथा व्यवस्थापर् प्रागधकरण )NDRRMA( र मेलम्ची खारे्पार्ी आयोजर्ालाई प्रगतवेदर् 

पेश िररएको । 

 ९. नेपाल गुिस्तर तथा नापतौल णिभाग तर्ि  

• रे्पाल िुणस्तर प्रागवगधक सगमगतबाट ३ वटा रे्पाल िुणस्तर रे्पाल िुणस्तर म.प. मा प्रस्तावको 

लागि गसर्ाररस भएको। 

• क्यागलबे्रशर् तथा र्ापतौल उपकरणहरको Traceability कायम िरे् गवगभन्न २६० वटा र्ापे्न तौलरे् 

यन्त्रहरको क्यागलबे्रसर् िररएको। 

• Halal Certification सम्बिी रे्पाल िुणस्तर गर्धानरणका लागि कायन प्रारम्भ भएको। 

• रे्पाल िुणस्तर प्रमाण गचन्ह प्राप्त ११ वटा उद्योिको आकल्पस्मक अरु्िमर् िररएको। 

• गवगभन्न १७ वटा उद्योिहरको १८ वटा वसु्तहरमा रे्पाल िुणस्तर प्रमाण गचन्ह (NS Mark) प्रयोि 

िर्न इजाजतपत्र प्रदार् िररएको 

 

 

 

 

यिसाणयक संथथानतर्ि … 

१.िाद्य यिथथा तथा यापार कम्पनी णल 



• रागिर य खाद्य सुरक्षा भण्डार र साकन  खाद्य बैंकमा िरी कुल १८,८८७ मेगटरक टर् खाद्यान्न मौज्दात 

रहेको। 

• २४ दुिनम गजल्लामा खाद्यान्न ढुवार्ी िरे्ुः ८६३०.०९ मे.टर् खाद्यान्न ढुवार्ी सम्पन्न। 

• दशैं, गतहार र िठ पवन लगक्षत िरी २०७८/०६/०१ देल्पख ऐ कागतनक २४ ितेसम्म ३९ गजल्लाको 

४३ वटा स्थार्मा सहुगलयत पसल सञ्चालर् िररएको। 

• खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पर्ी गल बाट हालै दाचुनला गजल्लाको व्यास िाउूँपागलका विा र्ां.१, 

२, ३ र ४ मा रे्पालतर्न बाट आवत-जावत िरे्  सिक र्भएको र सो के्षत्रमा चरम खाद्य अभाव 

देल्पखएकोले त्यस के्षत्रका र्ािररकको गवशेष पररल्पस्थगतको गवगध अवलम्वर् िरी ६०० क्वीण्टल खाद्यान्न 

हेगलकप्टरबाट ढुवार्ी िररएको। 

 

२.नेपाल आयल णनगम 

• भैरहवामा ३५० गक.गल. को भण्डारण क्षमता वृल्पि िरे् (१ स्थार्)।गर्मानण कायन सम्पन्न। 

 

३. साल्ट टर ेणिङ कपोरेसन णलणमटेि 

• 17 दुिनम गजल्लाहरको 61 स्थार्मा ३३५२० क्वीन्टल रु्र् ढुवार्ी िररएको ।   

५. यापार तथा णनकासी प्रिद््रिन केन्द्र 

• रे्पाल हवन तथा हवनल उत्पादक सांघसूँि समन्वय िरी खािी मुलुकहरमा सामुगहक टर ेिमाकन  दतानको 

लागि Cosmetics, Bio-pesticide, Ayurvedic Medicine, Essential Oil, Rosin & Turpentine वसु्तहर 

पगहचार् िररएको । 

• गर्कासी क्षमता अगभबृल्पि िर्नको लागि उद्यमी व्यवसायीहरलाई सहभागिता िराई काठमािौां र 

गचतवर्मा सम्भाव्य अन्तररागिर य बजार गवशे्लषण तथा खोजी )Potential International Market 

Access) सम्बिी तागलम सम्पन्न िररएको ।  

• गबदेश ल्पस्थगत तीर्वटा रे्पाली गर्योिहरमा गर्रन्तर प्रदशनर्ी िर्न  Exhibition Corner को स्थापर्ाको 

लागि मन्त्रालय मार्न त पररािर मन्त्रालयमा अरु्रोध िररएको । 

• भारतको राजधार्ी र्या गदल्लीमा आयोजर्ा भएको India International Trade Fair 2021  मा ६ वटा 

रे्पाली र्मन/कम्पर्ीहरको सहभागितामा रे्पाली गर्यानतयोग्य वसु्तहरको प्रदनशर्ी तथा गवक्री िरर 

सम्पन्न िररएको । 

सुशासन प्रिर्द्िन तथा अनुगमन, मूल्याङ्कन: 

• मन्त्रालय अन्तिनतका सांस्थार्हरूमा मन्त्रालयबाट सञ्चालक प्रगतगर्गध भई जारे् कमनचारीहरूलाई 

सांस्थार् सञ्चालर् आचारसांगहता बारे अगभमुखीकरण िराईएको। 

• स चर्ाको हक बमोगजम ४ जर्ाबाट स चर्ा माि भएकोमा माि भएको स चर्ा प्रदार् िररएको।  

• मन्त्रालय र अन्तिनतका गर्कायको यस वषन गजमे्मवारी सरेको बेरजु र २५ करोि ८८ लाख ३० 

हजार रहेकोमा ४ करोि ३२ लाख ५८ हजार (१६.६७%) र्र्िौट भएको। 

८. नीणत तथा कानून तिुिमा, संसोिन 

क्र.सं. गववरण र्याां ̸ सांसोधर् 

१ औद्योगिक व्यवसाय ऐर्, २०७६ अरु्स ची ८ र ९ हेररे्र 

२ गवशेष आगथनक के्षत्र (पगहलो सांसोधर्) गर्यमावली,  २०७८ 

मन्त्रीपररषदबाट स्वीकृत भई कायानन्वयर्मा आएको। 

सांसोधर् भएको 

३ रे्पाल इन्टरमोिल यातायात गवकास सगमगतका कमनचारीको सेवा, 

शतन र सुगवधा सम्बिी गर्यमावली, २०७८ मस्यौदा भएको 

सांसोधर् भएको 



४ लघु घरेलु तथा सार्ा उद्योि प्रविनर् तागलम सञ्चालर् कायनगवगध, 

२०७७  

)दोश्रो सांसोधर्( मस्यौदा 

तयार भएको। 

 

९. उद्योग, िाणिज्य तथा आपूणति मन्त्रालयसाँग सम्बखन्धत सामाणिक सूचकको प्रगणत अिथथा  

क्र.सां. र्गतजा स चक एकाइ 
वागषनक 

लक्ष्य 

 पुस सम्मको प्रिगत 

)आ.व.२०७८/७९( 

१ ठ ला उद्योि दतान सांख्या ९२ ४५ 

२ मझौला उद्योि दतान सांख्या १०९ ५७ 

३ घरेलु तथा सार्ा उद्योि दतान 
सांख्या 

)हजारमा( 
८६ २३ 

४ 
ठ ला, मझौला, सार्ा, घरेलु एवां लघु उद्यमी गसजनर्ा 

कायनक्रमबाट थप रोजिारी गसजनर्ा 
जर्ा )हजारमा( २८० ९३.८ 

५ र्याूँ उद्यमी सृजर्ा 
सांख्या 

)हजारमा( 
७७ १.391 

६ कम्पर्ी दतान 
सांख्या 

)हजारमा( 
५७ 16.9 

७ तोगकएको दुिनम गजल्लामा खाद्यान्न ढुवार्ी 
मे.टर् 

)हजारमा( 
१८ ८.६३ 

८ रागिर य खाद्य सुरक्षा भण्डारमा खाद्यान्न मौज्दात 
मे.टर् 

)हजारमा( 
२५ १२.६८ 

९ कुल गर्कासी र. अबन १६७ ११८.85 

१० कुल आयात रू. अबन १६७६ 999.34 

११ वैदेगशक लिार्ीको प्रगतविता र. अबन ३५ ३०.५६ 

१२ थप औद्योगिक ग्राम स्थापर्ा सांख्या ५० ११ 

 

 

१०. सणमक्षा अिणिमा मन्त्रालयबाट भएका अन्य उले्लिनीय कायिहर 

क्र.सां. कामको गववरण प्रिगतको अवस्था कैगर्यत 

१ गवदेशी लिार्ी आकगषनत िरी लिार्ी बढाउरे् उदे्दश्यले 

इन्व्भेिमेन्ट कम्पर्ी/उद्योि स्थापर्ा िदान पालर्ा िरु्नपरे् गवषय 

तथा शतनहर रे्पाल सरकार मल्पन्त्रपररषद् बाट ल्पस्वकृत भई 

रे्पाल राजपत्रमा स चर्ा प्रकाशर् भएको। 

  

२ लघु घरेलु तथा सार्ा उद्यमीका लागि सहुगलयतप णन कजान 

सरलीकरणका सम्बिमा रे्पाल रािर बैंक, बैकसन एसोगशयसर् 

र उद्यमीका िाता सांस्था समेतको सहभागितामा कजान 

सरलीकरण पुल्पस्तकाको िर ाफ्ट तयार भएको। 
 

  



३ वैदेगशक लिार्ी प्रविनर्का लागि आगथनक कुटर्ीगत 

पररचालर्लाई बढावा गदर् पररािर मन्त्रालयका सगचवको 

सांयोजकत्वमा लिार्ी वोिन र यस उद्योि वागणज्य तथा आप गतन 

मन्त्रालयसमेतको सांलग्नता रहरे् िरी कायनदल बरे्को। 

  

४ मेलम्चीमा आएको बाढी पगहरोको सन्दभनमा त्यस के्षत्रको 

भौिगभनक अध्ययर् तथा अरु्सिार् िरी रागिर य जोल्पखम 

न्य गर्करण तथा व्यवस्थापर् प्रागधकरण )NDRRMA( र मेलम्ची 

खारे्पार्ी आयोजर्ालाई प्रगतवेदर् पेश िररएको । 

  

 

राणि֑य गौरिका आयोिनाहरका प्रगणत णििरि 

 यस मन्त्रालयमा कुरै् पगर् रागि֑य िौरवका आयोजर्ाहर र्रहेका ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 आ .व.207 ८ /7 ९ को प्रिगतको अवस्था 

आयोजर्ाको र्ाम के्षत्रर्ल /लम्बाई/

के्षत्र प्रभागवत  

अवल्पस्थत 

गजल्ला/

प्रदेश 

आ .व.207 ८

/7 ९ को 

गवगर्योजर् 

८207 

पौषसम्मको 

खचन 

हालस

म्मको 

भौगत

क 

प्रिगत 

हालसम्म

को 

गवत्तीय 

प्रिगत 

चालु 

आ .व. को

 बाूँकी

 अबगधमा

 हुरे्

 प्रिगत

अरु्मार् 

कैगर्यत 

30700011 उद्योि, 

वागणज्य तथा 

आपुगतन मन्त्रालय 

   १०४१७०० ६५३२९  ६ .२७    

30700012 केल्पन्द्रय 

कारािार कारखार्ा 

   ११८०० २६३९  २२ .३७    

30700013 सैगर्क 

सामग्री उत्पादर् 

गर्देशर्ालय 

   ३३०६०० १९२४६  ५ .८२    



30700014 रे्पाल 

खाद्य तथा व्यापार 

कम्पर्ी गलगमटेि 

   ५९१०४१ .३७

६ 

३११८५६  ५२ .७६    

30700101 

औद्योगिक प वानधार 

गवकास कायनक्रम 

(आगथनक गवशेष  के्षत्र 

समेत) 

   २७७४४०० २१७५६७  ७ .८४    

30700102 

औद्योगिक लिार्ी 

प्रविनर् कायनक्रम 

   २९५०० १०७९  ३ .६६    

30700103 कण्ठरोि 

गर्यन्त्रण कायनक्रम 

( साल्ट रे्पाल

गलगमटेि टर े गिङ्ग)  

   १४१७१३ .६४

२ 

६१०३७  ४३ .०७    

30700104  व्यापार 

स चर्ा तथा गर्यानत 

सहयोि आयोजर्ा - 

 तथा बहुपक्षीय

के्षत्रीय व्यापार 

सुदृढीकरण 

   ३४२०० १९०३  ५ .५७    

30700105 रे्पाल 

भारत के्षत्रीय व्यापार 

तथा पारवहर् 

आयोजर्ा 

   १५२६८०० ३८१०९८  २४ .९६    

30700109 ग्रामीण 

उद्यम तथा गवपे्रषण 

पररयोजर् (समृल्पि)  

   १२१९५०० २४२३१९  १९ .८७    

30700110 

रणर्ीगतक सिक 

सांजाल तथा व्यापार 

सुधार आयोजर्ा 

   ७६९४०० ०  ०   

30700111 रे्पालको 

गचया गर्यानत 

अगभबृल्पिमा 

गदिोपर्ा 

   ५६००० १०९८९  १९ .६२    

30701011 उद्योि 

गवभाि 

   ९९९५०० ७३३५२४  ७३ .३९    

30702011 खार्ी 

तथा भ िभन गवभाि 

   १२३९०० ४३३७०  ३५   

30702101 खगर्ज 

अने्वषण तथा 

गवकास आयोजर्ा 

   १९९४०० ५५७९  २ .८    



30702102 

पेटर ोगलयम अने्वषण 

पररयोजर्ा 

   २७००० ६०१७  २२ .२८    

30702103 भ -

 सभेक्षण वैज्ञागर्क

 अरु्सिार् तथा

आयोजर्ा 

   १९७०० ३४०८  १७ .३    

30703011 रे्पाल 

िुणस्तर तथा 

र्ापतौल गवभाि 

   १३०१०० ३०३३८  २३ .३२    

30703012 िुणस्तर 

तथा र्ापतौल 

कायानलयहर 

   ८९८०० २८६९८  ३१ .९६    

30704011 कम्पर्ी 

रगजिर ारको कायानलय 

   १०५३०० २२४७५  २१ .३४    

30705011 

वागणज्य, आपुगतन 

तथा उपभोक्ता 

सांरक्षण गवभाि 

   ७५९०० २३६६२  ३१ .१८    

30705012 

वागणज्य, आपुगतन 

तथा उपभोक्ता 

सांरक्षण कायानलयहरू 

   ४८६०० १६८४०  ३४ .६५    

30761011 

औद्योगिक व्यवसाय 

गवकास प्रगतष्ठार् 

   १५८०० ५७०६  ३६ .११    

30781011 व्यापार 

तथा गर्कासी 

प्रविनर् केन्द्र 

   २४३९०० ३९२३२  १६ .०९    

30781014 घरेलु 

तथा सार्ा उद्योि 

प्रवनिर् केन्द्र 

   १५६०२८ .१७

३ 

३९२३५  २५ .१५    

 
 


