
 

 

0 

 

 
 
 

 
 

 
  
 

  
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

वर्ष ५ 

अङ्क १ 
कार्तषक, २०७९ 

 

उद्यमशीलता  तै्रमार्िक बलेुटिन      

 

 

नेपाल सरकार 

उद्योग,वाणिज्य तथा आपणूति मन्त्रालय 
णसिंहदरबार, काठमाण्डौ 



 

 

वर्ष ५, २०७9 अंक 1  क२1  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तष मन्त्त्रालय 
 

  

बलेुटिनर्ित्र...... 

१.  तथ्याङ्कमा उद्योग 

२.  नीर्त, कानून, कायषटवर्ि तर्ुषमा/िंशोिन 

३.  कम्पनी दताष र प्रशािन 

४.  वातावरिीय अध्ययन  

५. उद्यमशीलता टवकाि तालीम   

6. अध्ययन, अनिुन्त्िान र टवकािका लार्ग टिपक्षीय िम्झौता 

7. औद्योर्गक ग्राम  

8. गररवी र्नवारिका लार्ग लघ ुउद्यम टवकाि कायषक्रम (MEDPA) 

9. मन्त्त्रालयका औद्योर्गक प्रविषन िम्बन्त्िी टवटवि गर्तटवर्िहरु र 

गर्तटवर्ि झल्कने फोिोहरु 

 



 

 

वर्ष ५, २०७9 अंक 1  क२2  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तष मन्त्त्रालय 
 

 

िम्पादकीय 

    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तष मन्त्त्रालयले 

औद्योर्गक टवकाि, लगानी र उत्पादनशील 

क्षेत्रका कृयाकलाप र र्तनको उपलव्िी 
िम्वणन्त्ित िरोकारवाला िमक्ष िम्प्ररे्ि गनष 
तै्रमार्िक रुपमा उद्यमशीलता वलेुटिन प्रकाशन 

गने गरेको छ। उद्यमशीलता वलेुटिनको यो 
अंकमा औद्योर्गक टवकाि तथा लगानी 
प्रविषनका लार्ग मन्त्त्रालय र मातहत 
र्नकायबाि चाल ुआर्थषक वर्ष २०७९।080 
को प्रथम तै्रमार्िकमा िम्पादन िएका 
कायषहरू र र्तनका उपलव्िीहरु िमेटिएका 
छन।् 

    चाल ु आर्थषक वर्षको अिोर् मिान्त्तिम्म 

मन्त्त्रालयले टवटवि नीर्तगत र कायषक्रमगत 

प्रयाि माफष त औद्योर्गक वातावरि ििुार तथा 
उद्योग व्यविायलाई िहर्ीकरि िम्बन्त्िी 
कायष गरेको छ। उद्योग र लगानी प्रविषनको 
लार्ग िकारात्मक योगदानको वातावरि तयार 

गनष आवश्यक कानूनी तथा नीर्तगत 

व्यवस्थाका लार्ग अध्ययन कायषहरु प्रारम्ि 

िएको छ। 

आर्थषक टवकािको राटिय लक्ष्य प्रार्िका 
लार्ग औद्योर्गक क्षेत्रमा लगानी वढाई 

उत्पादन अर्िवटृिमा र्ोड ददनपुछष। यिको 
लार्ग औद्योर्गक वातावरि लगानीमैत्री 
बनाउन नीर्तगत पषृ्ठपोर्िका लागी 
िम्बणन्त्ित िरोकारवाला िवैमा हाददषक 

अनरुोि छ। 

-िम्पादक मण्डल 

१. तथ्याङ्कमा उद्योग 

१.१ चाल ुआर्थषक वर्षको पटहलो तै्रमार्िक 
अवर्िमा उद्योग टविागमा र्म्मा ८६ विा 
उद्योग दताष िएका छन।् दताष िएका 
उद्योगहरुमा रु. ८७ अवष ८५ करोड लगानी 
र ५९३५ रोर्गारी प्रस्ताव िएको छ। दताष 
िएका र्म्मा उद्योग मध्ये ठुला उद्योगको 
िंखयााः २६, मझौला उद्योगको िंखयााः ३१ 
र िाना उद्योगको िंखयााः २९ रहेको छ। 

र्मर्त २०७८/०४/०१ देणि र्मर्त 
२०७८/०६/३१  िम्म उद्योग टविागबाि 
ठूला २६, मझौला ३४ र िाना २७ गरी 
कूल ८७ विा उद्योग दताष िई कूल 
८,१३४ रोर्गारी प्रस्ताटवत िएको छ। 

स्वीकृत कूल लगानी रू. १ िबष २२ अबष 
रहेको छ। 

 

स्रोताः उद्योग टविाग 

िोटह अवर्िमा ७७ विा लघ-ुघरेल ुतथा िाना 
उद्योग कायाषलयहरुमा र्म्मा १६,३४१ 
उद्योग दताष िई कुल ५०,२११ रोर्गारी 
प्रस्ताव गररएको छ। 
 
 

२६

३४

२७

पहिलो त्रमैासिक 

ठूला मझौला िाना
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1.2 टवदेशी लगानीाः 
• चाल ु आ.व. को पटहलो तै्रमार्िक 

अवर्िमा उद्योग टविागबाि 19 विा 
टवदेशी लगानीका 
आयोर्ना/उद्योगहरु स्वीकृत िएका 
छन।् स्वीकृत उद्योगहरुमा कुल रु. 
2 अवष 24 करोड टवदेशी लगानी र 
1043 रोर्गारी िरृ्ना हनुे प्रस्ताव 
गररएको छ। 

• नेपाल िरकारले चाल ु आ.व. 
2079।080 को वरे्ि वक्तव्यमा 
टवदेशी लगानीको न्त्यूनतम िीमा प्रर्त 
टवदेशी लगानीकताष रु. 2 करोड 
कायम गररने उल्लेि िएबमोणर्म 
टवदेशी लगानी तथा प्रटवर्ि 
हस्तान्त्तरि ऐन, 2075 को दफा 3 
को उपदफा (3) ले ददएको अर्िकार 
प्रयोग गरी टवदेशी लगानीको िीमा 
प्रर्त टवदेशी लगानीकताष िीमा रु. ५ 
करोड बाि घिाई रु. 2 करोड तोक्न े
र्निषय गरेको छ।  

        तर, नेपाल िरकार र गैर 
आवािीय नेपालीहरुको िंयकु्त 
लगानीमा स्थापना िएको इन्त्िेष्टमेन्त्ि 
कम्पनीमाफष त नेपालमा लगानी गनष 
गैर आवािीय नेपाली (प्राकृर्तक 
व्यणक्त) लाई टवदेशी लगानीको िीमा 
लागू नहनुे र यस्तो इन्त्िेष्टमेन्त्ि 
कम्पनीले इन्त्िेष्टमेन्त्ि कम्पनीका िबै 
शतषहरु पालना गनुषपने। 

 
1.3 प्यािेन्त्ि, र्डर्ाईन र टे्रडमाकष ाः 
    चाल ु आर्थषक वर्षको पटहलो तै्रमार्िक 

अवर्िमा उद्योग टविागमा टवर्िन्त् न वस्त ु
तथा िेवाका 1 विा प्यािेन्त्ि, 1 विा 

र्डर्ाईन र 931 विा टे्रडमाकष  दताष िएका 
छन।् िोटह अवर्िमा 12 विा टे्रडमाकष  
िम्बन्त्िी मदु्दाको कारवाही िुङ्गो/टकनारा 
लगाईएको छ। 

 

२. नीर्त, कानून, कायषटवर्ि तर्ुषमा/िंशोिनाः 

• र्नयाषतमा अनदुान प्रदान गने 
िम्बन्त्िी (दोस्रो िंशोिन) कायषटवर्ि, 
2079 स्वीकृत गरी रार्पत्रमा 
प्रकाशन गररएको छ। 

• औद्योर्गक पूवाषिार िंरचना र्नमाषि 
तथा िोििनाष िम्बन्त्िी (पटहलो 
िंशोिन) कायषटवर्ि, 2079 
िंशोिन गररएको छ। 

• िानी तथा िर्नर् पदाथष िम्बन्त्िी 
कानूनलाई िंशोिन र एकीकरि 
गनष बनेको टविेयक, 2079 को 
प्रारणम्िक मस्यौदा, नेपाल पेट्रोर्लयम 
िम्बन्त्िी कानूनलाई िंशोिन र 
एकीकरि गनष बनेको टविेयक, 
2079 को प्रारणम्िक मस्यौदा र 
राटिय गिु नीर्त, 2079 को 
प्रारणम्िक मस्यौदा तयार गरी 
िरोकारवालाहरुिँग छलफलको 
क्रममा रहेको छ। 

• स्वदेशी वस्त ुतथा िेवाको उत्पादन 
तथा उपिोग बढाई आयात 
प्रर्तस्थापन र र्नयाषत प्रविषन गने 
उदे्दश्यले आर्थषक वर्ष 
2079।080 को बरे्ि वक्तव्य 
माफष त घोर्िा िएको “प्रिानमन्त्त्री 
नेपाली उत्पादन तथा उपिोग 
अर्िवटृि कायषक्रम” कायाषन्त्वयन गनष 
कायषक्रमको अविारिापत्र र 
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र्नदेणशकाको मस्यौदा तयार गरी 
राय/िहमर्तका लार्ग 
अथषमन्त्त्रालयमा पठाईएको। 

३. कम्पनी दताष र प्रशािन 

चाल ुआर्थषक वर्षको पटहलो तै्रमार्िक अवर्िमा 
कम्पनी रणर्िारको कायाषलयमा र्म्मा 7245 
विा कम्पनी दताष िएका छन।् दताष िएका 
कम्पनी मध्ये पणललक र्लर्मिेड 40 विा, 
प्राईिेि र्लर्मिेड 6,983 विा, मनुाफा 
टवतरि नगने कम्पनी 20 विा र टवदेशी 
कम्पनी 22 विा रहेका छन।् िोटह अवर्िमा 
10,180 विा कम्पनी प्रशािन िम्बन्त्िी 
कायष िम्पादन िएका छन।् र्िमध्येाः 
• कम्पनी िारेर्ी               - 1 विा  

• कम्पनी गाभ्न े               - 8 विा  

• नाम पररवतषन              - 483 विा 
• ठेगाना पररवतषन               - 1233 

विा 
• शेयर िररद टवटक्र, नामिारी     - 4595 

विा 
• एकलबाि बहलुमा लग्ने        - 270 

विा 
• पुरँ्ी िंरचना पररवतषन          - 1564 

विा 
• उदे्दश्य पररवतषन               - 793 

विा र 

• प्रवन्त्िपत्र र्नयमावली िंशोिन    - 1232 
विा 

 
 

4. वातावरिीय अध्ययन (EIA/IEE): 

रुपन्त्देही णर्ल्लाको हरैयामा टवशेर् आर्थषक 
क्षेत्र र्नमाषि र कञ् चनपरु णर्ल्लाको दोिारा 
र चाँदनीमा िखुिा बन्त्दरगाह र्नमाषि 
कायषका लार्ग तयार िएका वातावरिीय 

अध्ययन प्रर्तवेदन राय िहमर्तका लार्ग 
वन तथा वातावरि मन्त्त्रालयमा पठाईएको, 
त्यिै गरी उद्योग टविागबाि 18 विा 
उद्योगका प्रारणम्िक वातावरिीय पररक्षि 
प्रर्तवेदन स्वीकृत गररएको।  

५. उद्यमशीलता टवकाि तालीमाः 

लघ,ु घरेल ुतथा िाना उद्योग प्रविष केन्त्रले 
चाल ुआर्थषक वर्षको पटहलो तै्रमार्िक अवर्िमा 
देशका टवर्िन्त् न स्थानहरुमा उद्यमशीलता 
तालीमहरु िञ् चालन गरेको छ। केन्त्रबाि 
यि अवर्िमा काठमाण्डौमा 66 र्नालाई 
उद्यमशीलता टवकाि र 24 र्नालाई 
लेबर्लङ्ग, प्याकेणर्ङ्ग तथा बर्ारीकरि िम्बन्त्िी 
तालीम, तनहुँको बन्त्दीपरुमा 20 र्नालाई 
उद्यमशीलता िम्बन्त्िी तालीम प्रदान गररएको 
छ। यिै गरी केन्त्रले कायषस्थलमा आिाररत 
िएर णचतवनमा 120 र्नालाई लयटुिर्ियन, 
बारबर, फोिोग्राफर र िेलररङ िम्बन्त्िी, 
म्याग्दीमा 6 र्नालाई अल्लोको कपडा 
उत्पादन िम्बन्त्िी र िनुिरीको इिहरीमा 
156 र्नालाई िागो उत्पादनका टवर्यमा 3 
मटहने तालीम िञ् चालन गरररहेको छ। 

 
 

म्याग्दीको िारापानीमा प्रणशक्षाथी कामदार र 
उद्योगकावीच कायषस्थलमा आिाररत रोर्गारमूलक 
प्रणशक्षि कायषका लार्ग िम्झौता गरेपश् चात 
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           णचतवनमा प्रणशक्षाथी कामदार लयटुिर्ियन तार्लम  र्लदैँ 

 

काठमाण्डौंमा िम्पन्त् न उद्यमशीलता टवकाि तार्लम 

6. अध्ययन, अनिुन्त्िान र टवकािका लार्ग 
टिपक्षीय िम्झौतााः    

 6.1 FNCCI िँग िमझदारीपत्र (MOU): 
चाल ुआर्थषक वर्षको वरे्ि वक्तव्यको वुदँा 
नं. 50 मा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रविषन र 
टवस्तार गनष र्नर्ी क्षेत्रबाि िञ् चार्लत "मेक 
इन नेपाल" र "मेड इन नेपाल" 
अर्ियानलाई िहयोग गने टवर्य उल्लेि 
िएको छ। वरे्ि वक्तव्यको उक्त व्यवस्था 
कायाषन्त्वयन गरी लगानी, उत्पादन, पूवाषिार 
र्नमाषि, रोर्गारी र्िर्षना, व्यापार प्रविषन 
लगायतका टवर्यहरु िमेिी मन्त्त्रालय र 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महािंघको 
िाझेदारीमा (िरकारी- र्नर्ी क्षेत्र िाझेदारी) 
अर्ियान िञ् चालनका लार्ग मन्त्त्रालय र 
नेपाल उद्योग वाणिज्य महािंघवीच र्मर्त 

2079 श्रावि 26 गते िमझदारी िएको 
छ।   

     6.2  यािाषगमु्बा िंरक्षि तथा प्रशोिन केन्त्र 
स्थापना गनष मामाष गाउपार्लका िँग 
िमझदारीपत्र (MOU)  

अटप नाम्पा िंरक्षि क्षेत्र णस्थत लटिनाथ 
मामाषमा यािाषगमु्बा िंरक्षि तथा प्रशोिन 
केन्त्र स्थापना गने उदे्दश्यले नेपाल िरकार, 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तष मन्त्त्रालय र 
मामाष गाँउपार्लका, दाच ुषला बीच िमझदारी 
पत्रमा हस्ताक्षर िएको छ। 

 

6.3 लघ,ु घरेल ुतथा िाना उद्योग प्रविषन  
केन्त्र  र राटिय आटवष्कार केन्त्र बीच 
िमझदारीपत्र (MOU) 
लघ,ु घरेल ु तथा िाना उद्योगका लार्ग 
आवश्यक पने प्रटवर्िको अध्ययन, 
अनिुन्त्िान र टवकाि गरी यस्ता 
उद्योगहरुको प्रविषनमा िहयोग पयुाषउन े
उदे्यश्यले र्मर्त 2079।05।१७ गते 
लघ,ु घरेल ुतथा िाना उद्योग प्रविषन केन्त्र 
र राटिय आटवष्कार केन्त्र बीच पारस्पाररक 
िहयोग आदान प्रदान िम्बन्त्िी िमझदारी 
िएको छ। 

 

         7. औद्योर्गक ग्रामाः 

   औद्योर्गक व्यविाय ऐन, 2076 को 
दफा 55(1) ले ददएको अर्िकार 
प्रयोग गरी नेपाल िरकारले टवर्िन्त् न 
र्मर्तमा 105 विा औद्योर्गक ग्राम 
घोर्िा गरेकोमा िोको िूचना र्मर्त 
2079।05।02 मा नेपाल 
रार्पत्रमा प्रकाशन गररएको। 
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8.  गररवी र्नवारिका लार्ग लघ ुउद्यम टवकाि 

कायषक्रम (MEDPA) 

स्थानीयस्तरमा नै रोर्गारी र्िर्षना गने 
उदे्दश्यका िाथ स्थानीय तह माफष त 
गररबी र्नवारिका लार्ग लघ ुउद्यम 
टवकाि कायषक्रम (मेड्पा) िञ् चालनमा 
रहेको छ । 

गत आ.व. 2078।079 को टववरि 
अनिुार यि कायषक्रमबाि नयाँ लघ ु
उद्यमी र्िर्षना तफष  51,428 र्ना, 
िइरहेका उद्यमीको स्तरोन्त् नती 20,573 
र्ना िाझा िटुविा केन्त्र र्नमाषि िंखया 
22 विा, व्यणक्तगत तथा िामटुहक रुपमा 
प्रटवर्ि प्राि गने नयाँ लघ ुउद्यमी िंखया 
31,136 र व्यणक्तगत तथा िामटुहक 
रुपमा प्रटवर्ि प्राि गने िइरहेका लघ ु
उद्यमी िंखया 10023 र्ना रहेका 
छन।् त्यस्तै गत आ.व. मा 51500 
र्नाले उद्यमशीलता तालीम प्राि गरेका 
छन ्िने 47479 र्नाले िीप तालीम 
प्रि गरेका छन।्  

 9.  मन्त्त्रालयका औद्योर्गक प्रविषन िम्बन्त्िी     
टवटवि गर्तटवर्िहरुाः 
 

9.1 टवर्यगत िर्मर्तको बैठकाः  

    यि मन्त्त्रालयका माननीय मन्त्त्री श्री ददलेन्त्र 
प्रिाद बडूज्यूको अध्यक्षतामा िंघ, प्रदेश र 
स्थानीय तह (िमन्त्वय  तथा अन्त्तरिम्बन्त्ि) ऐन, 
2077 को दफा 22 बमोणर्मको बैठक र्मती 
2079।05।10 मा िम्पन्त् न ियो। बैठकका 
मखुय र्निषयहरु देहयबमोणर्म रहेका छन:् 

• प्रिानमन्त्त्री नेपाली उत्पादन उपिोगअर्िवटृि 
कायषक्रम कायाषन्त्वयन गने, 

• नेपाल िरकारको लगानीमा स्थाटपत रुग्ि 
उद्योग िञ् चालनमा प्रदेश र स्थानीय तहको 
िरू्मका र अपेक्षा िटहतको िझुाव टवर्यगत 
िर्मतको िणचवालयमा पठाउने 

• यि मन्त्त्रालयका अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 
महाशािा प्रमिुलाई टवर्यगत िर्मर्तको 
िणचवालयको िणचव तोक् ने, 

• उद्योग टवकािका लार्ग तीन तहको 
िमन्त्वयलाई प्रिावकारी बनाउन नीर्तगत 
व्यवस्था गने,  

9.2 प्रदेश उद्योग िणचव बैठकाः  

नेपाल िरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तष 
मन्त्त्रालयको आयोर्नामा औद्योर्गक टवकाि 
तथा लगानी  प्रविषनका लार्ग िंघ र प्रदेशका 
चाल ु आ.व. २०७९।०८० को औद्योर्गक 
टवकाि तथा लगानी प्रविषन िम्बन्त्िी कायषक्रम, 

िंघ र प्रदेश बीच िमन्त्वयका टवर्य, िंघ र 
प्रदेश बीच िहकायष र िाझेदारीमा कायाषन्त्वयन 
गनुष पने कायषक्रम लगायत नीर्तगत, कानूनी एवं 
कायषटवर्िमा गनुषपने ििुारका टवर्यहरुलाई 
िमेिी प्रदेश उद्योग हेने मन्त्त्रालयका 
िणचवहरुिंग र्मर्त २०७९।०७।०४ गते 
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तष मन्त्त्रालयका िणचव 
श्री तोयम रायाज्यूको अध्यक्षतामा िमन्त्वय 
बैठक मन्त्त्रालयमा िम्पन्त् न ियो। उक्त 
बैठकमा मन्त्त्रालयका महाशािा प्रमिु तथा 
टविार्गय प्रमिुहरुले मन्त्त्रालय तथा 
टविागहरुले प्रदेश मन्त्त्रालयिँग िमन्त्वय र 
िहकायषगनुष पने टवर्य तथा कायषक्रमहरु प्रस्ततु 
गनुष िएको र्थयो। 

बैठकमा प्रदेश नं. १ का प्रदेश िणचव श्री 
मािव प्रिाद पोिरेल, बाग्मती प्रदेशका िणचव 
श्री टवश् वबाब ुपडुािैनी, गण्डटक प्रदेशका िणचव 
श्री कृष्ि बोहरा, लणुम्बनी प्रदेश िणचव श्री 
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रामहरी ज्ञवाली र मिेश प्रदेश उद्योग टविागका 
र्नर्मत्त प्रमिु श्री िणुशल कुमार िाहले िाग 
र्लन ुिएको र्थयो िने किाषली र िदुरु पणश् चम 
प्रदेशका िणचवहरु श्री मोहन देव र्ोशी र 
वेदकुमार ढकाल र्मुबाि र्ोर्डन ु िएको 
र्थयो। प्रदेश िणचवहरुले नीर्त, कानून तथा 
कायषटवर्िमा िामञ् र्स्यता कायम गनुष पने, 

इन्त्क्यूवेिन लगायत प्रदेशमा गएका नयाँ 
कायषक्रममा िंघले िहयोग गनुष पने, कमषचारीको 
क्षमता टवकािमा िहयोग गनुष पने, एटककृत 
डािावेश तयार गरी लागू गनुष पने लगायतका  

टवर्यहरु उठान गनुष िएको र्थयो। बैठकको 
अध्यक्षता गनुष िएका मन्त्त्रालयका िणचवज्यूले 
प्रदेश िणचवहरुले उठाएका टवर्यहरुलाई 
मन्त्त्रालयले यथोणचतरुपमा िम्बोिन गने 

प्रर्तविता व्यक्त गदै यि टकर्िमको िमन्त्वय 
बैठक प्रत्येक वर्षको नीर्त तथा कायषक्रम र 
बरे्ि तर्ुषमा गनुष पूवष गनष िझुाव िमेत ददन ु
िएको र्थयो। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                   प्रदेश िणचव बैठकको फोिो 
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                                    प्रदेश िणचव बैठकको फोिो 
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औद्योर्गक र्नशणक्त उत्पादनका लार्ग टवश् वटवद्यालय िँग िाझेदारीका लार्ग मन्त्त्रालयका औद्योर्गक 
तथा लगान प्रविषन महाशािा प्रमिुको कायषकक्षमा िएको छलफलको फोिोहरु 
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