
 

 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

फाल्गनु महिनासम्मको नीर्त तथा कायिक्रमको प्रगर्त र खर्िको अवस्था 

र्ाल ुआ.व. 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 हक्रयाकलाप 

▪ मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कायियोजना  

▪ माननीय मन्त्रीज्यू र सणर्वज्यूिरू बीर् र सणर्विरु तथा मिाशाखा प्रमखु तथा हवभागीय प्रमखुिरूबीर् सम्पन्न 
भएको कायिसम्पादन सम्झौता  

▪ मन्त्रालयबाट तयार िनुे कायिहवर्ध/र्नदेणशकािरू 

▪ मन्त्रालयलाई हवर्नयोजन भएको बजेट 

स्रोतको उपलब्धता 

१. शीर्िकगतः 

  र्ाल:ु    रु. ५२८५१ लाख (49%) 

  पुुँजीगत:  रु. ४९०१३ लाख(46%) 

  हवत्तीय व्यवस्था:  रु. ५००० लाख (5%) 

   जम्मा:    रु. १०६८६४ लाख 

२. श्रोतगतः 

नेपाल सरकार:    रु.62589 लाख (68%) 

वैदेणशक सिायता:  रु.३४२७५ लाख (32%)  

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

• वैदेणशक ऋि:  रु. १७९०४ लाख (52%) 
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नीर्त/कायिक्रम र बजेट कायािन्त्वयन कायियोजनाका Milestone का प्रगर्त 

 जम्मा फाल्गनु मसान्त्तसम्म 

हक्रयाकलाप माइलस्टोन सम्पन्न भएका काम भईरिेका काम नभएका जम्मा 

उद्योगतफि  ६५ 118 41 34 3 78 

वाणिज्य तथा आपूर्तितफि  58 82 36 27 2 65 

जम्मा 123 200 77 61 5 143 

 

२०७७ फाल्गनु मसान्त्तसम्मको खर्िको अवस्था  

         (रु िजारमा) 

वाहर्िक बजेट फाल्गनु मसान्त्त सम्मको खर्ि खर्ि प्रर्तशत 

र्ाल ु पुुँजीगत जम्मा र्ाल ु पुुँजीगत जम्मा र्ाल ु पुुँजीगत जम्मा 

५२८९७८५.८२ ४२१९३४० ९५०९१२५.८२ १८४९८८५.१११ ६२३६३९.०९३ २४७३५२४.२०४ ३४.९७ १४.७८ २६.०१ 
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आयोजना/कायिक्रमगत प्रगर्तको हववरि 

नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

बजेट उपशीर्िक अनुसार बजेट र खर्ि को साराांश 

आर्थिक वर्ि २०७७/७८ 
(महिना देणख : श्रावि   महिना सम्म : 

फागुन ) 
(रु. िजारमा) 

क्र.स. बजेट कोड बजेट उपशीर्िक 
बजेट खर्ि खर्ि प्रर्तशत 

र्ालु पूूँजीगत जम्मा र्ाल ु पूूँजीगत जम्मा र्ालु पूूँजीगत जम्मा 

१ ३०७०००११ 

उद्योग, वाणिज्य 
तथा आपुर्ति 
मन्त्रालय १६३१५८५.८२ २६३०० १६५७८८५.८२ ७४८०७.७५१ २३२१.७५ ७७१२९.५०१ ४.५८ ८.८३ ४.६५ 

२ ३०७०००१२ 

केन्द्न्त्िय कारागार 
कारखाना १०६०० १५०० १२१०० २४३८.८०८ ० २४३८.८०८ २३.०१ ० २०.१६ 

३ ३०७०००१३ 

सैर्नक सामग्री 
उत्पादन 
र्नदेशानलय १३८४०० १८०१०० ३१८५०० २५००९.१५ १९६८७.९९ ४४६९७.१४ १८.०७ १०.९३ १४.०३ 

४ ३०७०००१४ 

नेपाल खाद्य तथा 
व्यापार कम्पनी 
लललमटेड ५८७५०० ० ५८७५०० ३६७५०१ ० ३६७५०१ ६२.५५   ६२.५५ 

५ ३०७००१०१ 

औद्योगगक पूवािधार 
ववकास कायिक्रम 
(ववशेष आगथिक क्षेर 
समेत) २७४०० १९२५८०० १९५३२०० १०२२८.३७४ २०३९८३.०८२ २१४२११.४५६ ३७.३३ १०.५९ १०.९७ 

६ ३०७००१०२ 

औद्योगगक लगानी 
प्रवद्िधन कायिक्रम ३४१०० ० ३४१०० २६५३६.५६३ ० २६५३६.५६३ ७७.८२   ७७.८२ 

७ ३०७००१०३ 

कण्ठरोग र्नयन्त्रि 
कायिक्रम (नेपाल 
साल्ट टे्रडडङ्ग 
लललमटेड) १७३३०० ० १७३३०० १२५०३० ० १२५०३० ७२.१५   ७२.१५ 

८ ३०७००१०४ 

व्यापार सूचना तथा 
र्नयाित सहयोग 
आयोजना- 
बहुपक्षीय तथा 
क्षेरीय व्यापार 
सुदृढीकरि ३९००० ० ३९००० २४९७.१ ० २४९७.१ ६.४   ६.४ 

९ ३०७००१०५ 

नेपाल भारत क्षेरीय 
व्यापार तथा 
पारवहन आयोजना १०६६०० १६१८२०० १७२४८०० १४१४८.२७८ ३२६१७२.५३५ ३४०३२०.८१३ १३.२७ २०.१६ १९.७३ 

१० ३०७००१०९ 

ग्रामीि उद्यम तथा 
ववपे्रषि पररयोजन 
(समदृ्गध) ८०८८०० २००० ८१०८०० ११६८६२.८ १२४३.३०२ ११८१०६.१०२ १४.४५ ६२.१७ १४.५७ 

११ ३०७००११० 

रिनीर्तक सडक 
संजाल तथा व्यापार 
सुधार आयोजना १०५०० ४९३०० ५९८०० ० ० ० ० ० ० 

१२ ३०७०१०११ उद्योग ववभाग ९६३७०० ८९५०० १०५३२०० ८२९४१०.४०४ १९४२४.०९ ८४८८३४.४९४ ८६.०७ २१.७ ८०.६ 
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१३ ३०७०२०११ 

खानी तथा भगूभि 
ववभाग १०८५०० २०२४० १२८७४० ५२४११.३८१ २८६५.७८३ ५५२७७.१६४ ४८.३१ १४.१६ ४२.९४ 

१४ ३०७०२१०१ 

खर्नज अन्त्वेषि 
तथा ववकास 
आयोजना ९००० ६९३०० ७८३०० ४०८५.०३३ २२५३७.६५२ २६६२२.६८५ ४५.३९ ३२.५२ ३४ 

१५ ३०७०२१०२ 

पेट्रोललयम अन्त्वषेि 
पररयोजना ९९०० १६३०० २६२०० ५४९६.२७२ २३०१.५६५ ७७९७.८३७ ५५.५२ १४.१२ २९.७६ 

१६ ३०७०२१०३ 

भू-वैज्ञार्नक 
सभेक्षि तथा 
अनुसन्त्धान 
आयोजना ९४०० १०६०० २०००० २९०९.११५ ३५४९.२७६ ६४५८.३९१ ३०.९५ ३३.४८ ३२.२९ 

१७ ३०७०३०११ 

नेपाल गिुस्तर 
तथा नापतौल 
ववभाग ६१८०० ६२७०० १२४५०० ३४५१२.९४६ ५२४९.२६३ ३९७६२.२०९ ५५.८५ ८.३७ ३१.९४ 

१८ ३०७०३०१२ 

गुिस्तर तथा 
नापतौल 
कायािलयहरु ७०५०० १८७०० ८९२०० २९८४५.६९५ २९३४.०७६ ३२७७९.७७१ ४२.३३ १५.६९ ३६.७५ 

१९ ३०७०४०११ 

कम्पनी रन्द्जष्ट्ट्रारको 
कायािलय ४८४०० १५४०० ६३८०० २५८७९.३५१ २७९१.८४४ २८६७१.१९५ ५३.४७ १८.१३ ४४.९४ 

२० ३०७०५०११ 

वाणिज्य, आपुर्ति 
तथा उपभोक्ता 
संरक्षि ववभाग ५३२०० २४५०० ७७७०० २६४३७.३१७ १४१७.३१६ २७८५४.६३३ ४९.६९ ५.७८ ३५.८५ 

२१ ३०७०५०१२ 

वाणिज्य, आपुर्ति 
तथा उपभोक्ता 
संरक्षि कायािलयहरू ४६५०० २३०० ४८८०० २१५६६.७३७ १२३७.११५ २२८०३.८५२ ४६.३८ ५३.७९ ४६.७३ 

२२ ३०७६१०११ 

औद्योगगक 
व्यवसाय ववकास 
प्रर्तष्ट्ठान १५१०० ५०० १५६०० ७८३०.४९४ ० ७८३०.४९४ ५१.८६ ० ५०.२ 

२३ ३०७८१०११ 

व्यापार तथा 
र्नकासी प्रवद्िधन 
केन्त्ि १६६५०० ७६१०० २४२६०० ३४४१०.४६८ ५७२२.४५५ ४०१३२.९२३ २०.६७ ७.५२ १६.५४ 

२४ ३०७८१०१४ 

घरेलु तथा साना 
उद्योग प्रविद्धन 
केन्त्ि १५९५०० १०००० १६९५०० १००३०.०७४ १९९.९९९ १०२३०.०७३ ६.२९ २ ६.०४ 

कुल जम्मा ५२८९७८५.८२ ४२१९३४० ९५०९१२५.८२ १८४९८८५.१११ ६२३६३९.०९३ २४७३५२४.२०४ ३४.९७ १४.७८ २६.०१ 
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ऐन/र्नयम/कायिहवर्ध सम्बन्त्धी प्रगर्त:  

१. स्वीकृत भएका ऐन/र्नयम/र्नदेणशका/कायिहवर्ध: 

 

• औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, २०७६ को अनसूुर्ीमा िेरफेर  

• हवदेशी लगानी तथा प्रहवर्ध िस्तान्त्तरि सम्बन्त्धी ऐन, २०७५ को अनसूुर्ीमा िेरफेर  

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

• प्राइभेट फमि रणजषे्ट्रशन (तेह्रौँ संशोधन) र्नयमावली, २०७७ 

• हवदेशी लगानी तथा प्रहवर्ध िस्तान्त्तरि र्नयमावली, २०७७ 

• स्टान्त्डडि नाप र तौल (मोिरवन्त्द प्याकेज) र्नयमावली, २०७६, पहिलो संशोधन,२०७७ 

• सेफगाडिस,् एन्त्टी-डणम्पङ्ग तथा काउण्टरभेर्लङ्ग र्नयमावली, २०७७ 

• पाइपलाइनबाट पेट्रोर्लयम पदाथिको ढुवानी (सरुक्षा तथा र्नयमन) आदेश, २०७७ 

• गररबी र्नवारिको लार्ग लघ ुउद्यम हवकास कायिक्रम (मडे्पा) सञ्चालन र्नदेणशका २०७७  

• सीपमूलक क्षमता अर्भवृहि तथा उद्यमशीलता र्नदेणशका, २०७७  

• बजार अनगुमन सम्बन्त्धी र्नदेणशका २०७७,  

• उत्पणत्तको प्रमािपर जारी गने सम्बन्त्धी कायिहवर्ध, २०७७ 

• उत्पादनशील उद्योगका लार्ग हवदेशी श्रर्मक ल्याउने सम्बन्त्धी कायिहवर्ध, २०७७  

• बजार अनगुमन टोलीको आर्ार संहिता २०७७  

• औद्योर्गक ग्राम घोर्िा तथा सञ्चालन सम्बन्त्धी कायिहवर्ध,2075 को (पहिलो संशोधन २०७७) 

• नवप्रवतिन सरुुवाती पुुँजी कजाि प्रवाि कायिहवर्ध, २०७७  
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• लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवििन तार्लम कायिक्रम सञ्चालन कायिहवर्ध, २०७७ 

२. संघीय संसदमा पेश भएका हवधेयक: 

• स्टाण्डडि नाप र तौल (पाुँर्ौँ संशोधन) हवधेयक, २०७६ राहष्ट्रय सभाको हवधायन सर्मर्तले प्रर्तवदेन 
पेश गरेको । 

• प्रत्यायन (एहक्रर्डटेशन) हवधेयक, २०७६ राहष्ट्रय सभामा छलफलको क्रममा रिेको। 

• प्रर्तस्पधाि प्रवििन तथा बजार संरक्षि ऐन, २०६३ लाई संशोधन गनि बनेको हवधेयक प्रर्तर्नर्ध सभामा 
प्रस्ततु भएको। 

• र्नकासी पैठारी सम्बन्त्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरि गनि बनेको हवधेयक प्रर्तर्नर्ध सभामा प्रस्ततु 
भएको।  

३. मणन्त्रपररर्दमा पेश भएका ऐन/र्नयम/र्नदेणशका/कायिहवर्ध: 

• कम्पनी (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०७७ 

• स्टाण्डडि नाप र तौल र्नयमिरु,२०२७, (छैठौँ संशोधन) र्नयमिरू, २०७७ 

• र्नयाितमा नगद अनदुान प्रदान गने कायिहवर्ध, 2075मा संशोधन गने प्रस्ताव २०७७ 

४. स्वीकृतीका लार्ग पेश िनुे क्रममा रिेका ऐन/र्नयम/र्नदेणशका/कायिहवर्ध/गठन आदेश: 

• खानी तथा खर्नज पदाथि ऐन,२०४२ लाई संशोधन र एकीकरि गनि वनेको हवधेयक २०७७  

• बौहिक सम्पणत्त सम्वन्त्धी हवधेयकको मस्यौदा, २०७७  

• नेपाल बन्त्दरगाि प्रार्धकरि हवधेयक,२०७७, को मस्यौदा  

• औद्योर्गक व्यवसाय र्नयमावली, २०७७ को मस्यौदा  

• कायिस्थलमा आधाररत रोजगारमूलक प्रणशक्षि कायिक्रम संर्ालन र्नदेणशका, २०७७  

• वस्तकुो प्रत्यक्ष र्बक्री हवतरि सम्बन्त्धी र्नदेणशका, २०७७  

• व्यापार तथा र्नकासी प्रवििन हवकास सर्मर्त (गठन) (तेस्रो) संशोधन आदेश, २०७७  

 

५. मस्यौदा तयार भईरिेका नीर्त/ऐन/र्नयम/र्नदेणशका/कायिहवर्ध: 

• उद्योग व्यवसाय तथा लगानी सम्बन्त्धी नीर्तिरू (औद्योर्गक नीर्त, २०६७ र हवदेशी लगानी नीर्त, २०७१) 
को पनुरावलोकन  
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• राहष्ट्रय आपूर्ति नीर्त, २०७७  

• नेपाल पेट्रोर्लयम ऐन, २०४० लाई संशोधन र एकीकरि गनि बने्न हवधेयक २०७७ 

• हवद्यतुीय व्यापार सम्बन्त्धी हवधेयक, २०७७  

• र्नकासी पैठारी सम्बन्त्धी ऐन, एजेन्त्सी ऐन र फमि रणजषे्ट्रशन सम्बन्त्धी एकीकृत कानून २०७७ 

• व्यापार तथा र्नकासी प्रवििन केन्त्र, कमिर्ारी सेवा, शति र सहुवधा सम्बन्त्धी र्नयमावली, २०७७ 

• हवशेर् आर्थिक के्षर (पहिलो संशोधन) र्नयमावली, २०७७   

• र्नयाित गिृ सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कायिहवर्ध, २०७७  

• उपभोक्ता अदालत सम्बन्त्धी कायिहवर्ध, २०७७  

• उपभोक्ता अदालतको गठन, काम. कतिव्य र अर्धकार सम्वन्त्धी कायिहवर्ध २०७७  

• स्तरोन्त्मखु उद्यम हवकास (Growth) कायिक्रम सञ्चालन र्नदेणशका २०७७  

• कम्पनी र्नदेणशका, २०७२ (संशोधन) 

• सम्भाव्य लघ ु उद्योगलाई घरेल ु तथा साना उद्योगमा पररित गने (MEDPA-Growth Model) सम्बन्त्धी 
र्नदेणशका, २०७७ 

• औद्योर्गक ग्राम, औद्योर्गक क्षेर, हवशेर् आर्थिक के्षर, औद्योर्गक क्लष्टर तथा औद्योर्गक कररडोरको 
मापदण्डको प्रारणम्भक मस्यौदा  

• ढुङ्गा, र्गट्टी तथा बालवुा उत्खनन,् र्बक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७७ (पररमाजिन) 

बजेट र माइलस्टोनको लक्ष्य: 

१. आयोजना/ कायिक्रमको प्रगर्त: (उद्योग तफि ) 

औद्योर्गक लगानी प्रवििन कायिक्रम 

१. र्नजी क्षरेसमेतको सि-लगानीमा कायािस्थलमा आधाररत सीप तालीम: 
बजेट: रु. १ अबि 
कायािन्त्वयनको अवस्था: 

• कायिस्थलमा आधाररत रोजगारमूलक प्रणशक्षि कायिक्रम संर्ालन र्नदेणशका, २०७७ स्वीकृर्तको 
र्रिमा रिेको। 
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• नेपाल सरकारले ३ महिना तालीम अवर्धको न्त्यूनतम पाररश्रर्मकको ५०% ब्यिोने वा १००% ब्यिोने 
हवर्य टुहङ्गन बाुँकी रिेको। 

 

२. नवप्रवतिनकारी र वैदेणशक रोजगारबाट फकेकालाई व्यवसाय शरुु गनि शरुुवाती पूुँजी (Startup Fund) 
उपलब्ध गराउन:े 
वाहर्िक बजेट: रु. ५० करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था: 
• नवप्रवतिन सरुुवाती पुुँजी कजाि प्रवाि कायिहवर्ध, २०७७ मणन्त्रपररर्द्बाट स्वीकृत भएको। 

• कायिणजम्मेवारी स्पष्ट नभएकोले कायािन्त्वयनमा नगएको। 

 

औद्योर्गक पूवािधार हवकास कायिक्रम 

 

१. औद्योर्गक ग्राम  स्थापना र औद्योर्गक कररडोरको अध्ययन 

सबै प्रदेशमा कम्तीमा एक औद्योर्गक क्षेर स्थापना गने, शरुु गररएका औद्योर्गक के्षरको पूवािधार र्नमािि 
कायिलाई अणघ बढाउने, र्नमाििाधीन व्यापाररक मागिलाई औद्योर्गक कोररडोरको रूपमा हवकास गने र स्थानीय 
तिमा थप १३० औद्योर्गक ग्राम स्थापना गने । 

वाहर्िक बजेट: रु. २ अबि ६४ करोड   

१.१.  घोर्िा भएका औद्योर्गक ग्राम मध्ये कायि प्रगर्तका आधारमा हवकास तथा र्नमािि गने : 
बजेट: रु. २५ करोड 
कायािन्त्वयनको अवस्था: 

▪ अणघल्लो आ.व. मा घोर्िा भएका ४५ औद्योर्गक ग्राममध्ये २० वटाको प्रगर्त प्राप्त भएको । 
अन्त्यको प्राप्त िनुे क्रममा रिेको । 

▪ दोस्रो हकस्ता वापतको रकम प्रदान नभएको । 

▪ औद्योर्गक ग्राम घोर्िा तथा सञ्चालन सम्बन्त्धी कायिहवर्ध,2075 को पहिलो संशोधन मस्यौदा 
मणन्त्रपररर्द् बाट र्मर्त २०७७/१०/१५ मा स्वीकृत भएको । 

 १.२.  थप घोर्िा िनुे औद्योर्गक ग्रामिरुको हवकास तथा र्नमािि गने:  

बजेट: रु ५९ करोड १० लाख  

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

▪ र्ाल ुआ.व. मा थप िनुे १३० औद्योर्गक ग्राम मध्ये २९ औद्योर्गक ग्राम घोर्िा गने प्रस्ताव 
मणन्त्रपररर्दबाट स्वीकृत भएको । 

▪ औधोर्गक ग्राम घोर्िा भएका २९ स्थानीय तिमा प्रर्त स्थानीय ति रु 92 लाख रुपैयाुँका दरले 
रकम रु 2668 लाख िस्तान्त्तरि गररएको । 

▪ अन्त्य औद्योर्गक ग्रामको घोर्िाको पूवितयारी भइरिेको।  

 १.३.  स्थानीय तिमा औद्योर्गक ग्रामको पूवि सम्भाव्यता अध्ययन: बजेट रु ६९.८ लाख 
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कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• आगामी आ.व. ७८/७९ मा घोर्िा िनुे १४० औद्योर्गक ग्रामको पूवि सम्भाव्यता अध्ययन गनि 
परामशिदाता छनौट गरी सम्झौताको लार्ग परार्ार गररएको । 

१.४. अत्तरीया धनगढी औद्योर्गक कररडोरको हवस्ततृ सम्भाव्यता अध्ययन:  

बजेट रु ६०.२ लाख  

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• अत्तररया धनगढी औद्योर्गक कररडोरको हवस्ततृ संभाव्यता अध्ययन (मास्टर प्लान ले आउट 
समेत) गनि प्राहवर्धक तथा आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनमा उत्तीिि भई छनौट भएको परामशिदातासुँग 
सम्झौता भई अध्ययन भैरिेको । 

1.५. नमूना औद्योर्गक ग्रामको Master plan layout तयार गने:  

बजेट रु ९ लाख 
कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• नमनुा औद्योर्गक ग्रामको मास्टर प्लान तयार गने सम्बन्त्धमा अवधारिापर तयार भएको । हवज्ञ 
परामशिदाताबाट अध्ययन गराई ३ वटा नमूना औद्योर्गक ग्रामको मास्टरप्लान लेआउट तयार गनि 
कायािदेश ददइएको । 

१.6. औद्योर्गक ग्राम तथा अन्त्य उद्योगको अनगुमन तथा औद्योर्गक ग्राम सम्बन्त्धी प्रदेश तथा स्थानीय तिमा 
अन्त्तरहक्रया कायिक्रम:  

बजेट रु ७ लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• सातवटै प्रदेशमा रिेका औद्योर्गक ग्रामको स्थलगत अनगुमन र र्नरीक्षि गने कायि भईरिेको । 
७ प्रदेशमध्ये दईुवटा प्रदेशमा औद्योर्गक ग्रामसम्बन्त्धी अन्त्तरहक्रया र बैठक गररएको। 

1.७. Industry 4.0 कायािन्त्वयन गनि Concept Paper तथा TOR तयारी भएको। 

1.8. 7 वटा औद्योर्गक ग्रामको स्थलगत अनगुमन गररएको। 
 

 

२. हवशेर् आर्थिक क्षरे स्थापना र सञ् र्ालन: (हवशेर् आर्थिक क्षरे  प्रार्धकरि) जम्मा बजेट रु. ४५९० लाख 
 

(१) र्समरा हवशेर् आर्थिक क्षरे, बारा: बजेट रु ३७ करोड ३० लाख 
कायािन्त्वयनको अवस्था: 
• प्रशासर्नक भवन र्ाल ुआ व मा सम्पन्न िनुे गरी कायि भईरिेको। 

• सरुु र्बर्नयोणजत बजेट रु ११५० लाख रिेकोमा थप रु १३० लाख रकमान्त्तर गरी कूल बजेट 
रु१२८० लाख कायम भएको। 

• जगगा हवकास तटबन्त्ध र्नमािि र कम्पाउण्डवाल र्नमािि कायि भईरिेको ।  
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• हवद्यतु प्रसारि लाइनको लार्ग बजेट रु ४५० लाख, गामेन्त्ट प्रशोधन क्षेरमा Canteen लगायतका 
संरर्नािरु को लार्ग रु. ४०० लाख र टेर्लफोन तथा इन्त्टरनेट लाइन र्बस्तारको लार्ग बजेट रु 
४५० लाख रिेको र सो कायििरुको लार्ग बोलपर प्रकाशन िनु स्वीकृर्त को र्रिमा रिेको । 

• र्समरा गामेन्त्ट प्रशोधन क्षरेको बाुँकी भागमा जगगा र्बकास,खोला तटबन्त्ध, कम्पाउण्ड वाल  
र्नमािि कायिको लार्ग राहष्ट्रय स्तरको बोलपर प्रकाशन भएको।  

• गामेन्त्ट प्रशोधन क्षेरको अन्त्य र्नमाििको लार्ग बिबुहर्िय खररद गरुू योजना स्वीकृर्तको र्रिमा 
रिेको। 

• ढल प्रशोधन प्लान्त्ट तथा तटबन्त्ध कायि सम्पन्न भइ भकु्तानीको र्रिमा रिेको। 

 
 

(२) पाुँर्खाल हवशरे् आर्थिक क्षरे ,काभ्रपेलान्त्र्ोक: बजेट रु ६ करोड २५ लाख। 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• प्रशासर्नक भवन र्नमािि कायिका लार्ग रु ६ करोड बजटे रिेको, र्ाल ुआ.व. मा सम्पन्न िनुे गरी 
काम भईरिेको। 

• र्डप बोररङको लार्ग रु २० लाख लगायत अन्त्य र्नमािि कायिको लागत अनमुान तयार भईरिेको। 

(३) भैरिवा हवशेर् आर्थिक के्षर, रुपन्त्देिी: बजेट: रु २ करोड ३५ लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• र्बद्यतु ् सबस्टेशन र्नमािि र ट्रान्त्स्फमिर जडान गनि रु १ करोड बजेट व्यवस्था भएकोमा गरुु 
योजना अनसुार उक्त बजेट नपगुने अवस्था भई रु १५० लाख रकमान्त्तर गरी कूल बजेट २५० 
लाख कायम भएको। बिबुर्ीय खररद गरुू योजना स्वीकृर्तको र्रिमा रिेको।  

• ढल प्रशोधन केन्त्र लगायतका भौर्तक संरर्ना र्नमाििको लार्ग रु १ करोड बजटे हवर्नयोजन भई 
कायि भईरिेको। 

• हवशेर् आर्थिक क्षरे प्रार्धकरि अन्त्तगित हवशरे् आर्थिक के्षरको कायि अ३ बढाउन साईड कायािलय 
स्थापना गररएको । 

 

(४) कैलालीको िरैया र्बशरे् आर्थिक के्षरः बजेट: रु ४० लाख  

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• हवस्ततृ पररयोजना प्रर्तवदेन तयारीका लार्ग हवज्ञसुँग सम्झौता भई काम सरुू भएको। 

• वातावरिीय प्रभाव मूल्याङ्कन EIA प्रर्तवेदन तयारी गनि परामशिदाताबाट पेश भएको  प्राहवर्धक 
प्रस्ताव मूल्याङ्कन भईरिेको।   

3. औद्योर्गक क्षरेको अध्ययन, स्थापना तथा सञ् र्ालन (औद्योर्गक क्षरे व्यवस्थापन र्लर्मटेड)  बजेट ५८ करोड 
 

• दमक औद्योर्गक क्षेरको लार्ग िाल सम्म १६१२-५-१५.७७ र्बगािा जगगा प्राप्त भएको, हवस्ततृ 
पररयोजना प्रर्तवदेन, वातावरि प्रभाब मलु्याङ्कन प्रर्तवदेन स्वीकृत भई णशलान्त्यास सम्पन्न भएको। 



 

10 

 

• मयरुधाप औद्योर्गक के्षरको हवस्ततृ पररयोजना प्रर्तवदेन स्वीकृत भएको, वातावरिीय प्रभाव 
मलु्याङ्कन प्रर्तवदेनको लार्ग क्षेर र्नधािरि (SD) र कायि सरु्ी (TOR) स्वीकृत भएको र णशलान्त्यास 
सम्पन्न भएको। 

• शणक्तखोर औद्योर्गक क्षेरको हवस्ततृ पररयोजना प्रर्तवदेन स्वीकृत भएको, वातावरिीय प्रभाव 
मलु्यांकन प्रर्तवदेन स्वीकृत भएको र रुख कटान र जगगाको भोगार्धकार प्राप्त गने कायि प्रहक्रयामा 
रिेको। 

• मोर्तपरु औद्योर्गक के्षरको हवस्ततृ पररयोजना प्रर्तवदेन स्वीकृत भएको, वातावरिीय प्रभाव 
मलु्यांकन प्रर्तवदेनको लार्ग के्षर र्नधािरि (SD) र कायि सरु्ी (TOR) स्वीकृत भएको र णशलान्त्यास 
सम्पन्न भएको। 

• नौवस्ता औधोर्गक क्षेरको जगगा प्राप्त भईसकेको, हवस्ततृ पररयोजना प्रर्तवदेन स्वीकृत भएको, 
वातावरिीय प्रभाव मलु्यांकन प्रर्तवेदन स्वीकृत भएको, वस्ती ब्यबस्थापन गनि लागत संकलनका 
लार्ग साविजर्नक सरु्ना प्रकाणशत भएको र णशलान्त्यास सम्पन्न भएको । 

• दैजी औधोर्गक क्षेरको हवस्ततृ पररयोजना प्रर्तवदेन स्वीकृर्त भएको, वातावरिीय प्रभाव मलु्यांकन 
प्रर्तवदेन स्वीकृत भएको र णशलान्त्यास सम्पन्न भएको । 

• मरु्तिया सागरनाथ औ.क्ष.ेको क्षेर र्नधािरि (SD) र कायि सरु्ी (TOR) हववरि वन तथा वातावरि 
मन्त्रालयमा पेश भएको l 

• कास्कीको कोरे र दैलेखको र्पु्रा औद्योर्गक क्षेरको संभाव्यता अध्ययन सम्बन्त्धी कायि सरुु 
भएको। 

• कंर्नपरुको दोधारा र्ादनी औद्योर्गक क्षेरको सम्भाव्यता अध्ययन  सम्बन्त्धी कायिको लागत 
अनमुान सम्पन्न भएको । 

•  कंर्नपरुको दोधारा र्ादनी अन्त्तरदेशीय आर्थिक के्षर र्नमाििका लार्ग जगगाको टुङ्गो लागेको । 

• शणक्तखोर औधोर्गक क्षेरर्भर रिेका रुख कटानका लार्ग प्रहक्रया सरुु भएको, नौवस्ता र दैजी 
औ.क्षे.को वन के्षरको जगगा प्रार्प्तसम्बन्त्धी कायि प्रहक्रयामा रिेको । 

• नौबस्ता औद्योर्गक क्षेरको लार्ग जगगा औद्योर्गक क्षेर व्यवस्थापन र्लर्मटेडको नाममा प्राप्त 
भईसकेको ।  

 

४. औद्योर्गक पूवािधार हवकास कायिक्रम (सडक पिुुँर् ) 

धौवादी फलाम खानी उद्योग पिुुँर् मागि, नवलपरासी  

• बजेट: रु.१५ करोड 

• कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• पिुुँर् सडक र्नमािि सम्बन्त्धी ठेक्का लगाउन सूर्ना प्रकाशन भएको। 

(२) सोलखुमु्ब ुतामाखानी पिुुँर् मागि सडक र्नमािि (नयाुँ ट्रयाक खोल्ने)  

• बजेट: रु.१ करोड 

• कायािन्त्वयनको अवस्था: 



 

11 

 

• लागत अनमुान तयार भईरिेको। 

• खानी स्थलसम्म १६ हक.र्म. ट्रयाक खलेुकोमा २ हक.र्म. नयाुँ ट्रयाक र्नमािि, ३ हक.र्म. मा ग्रडे 
मोड तथा बे्रक कहटंग  र ७५ र्मटर लम्बाईमा टेवा पखािल र्नमािि कायिको लार्ग ठेक्का 
व्यवस्थापन भएको । 

(३) ठोसे फलाम खानी पिुुँर् मागि सडक र्नमािि (नयाुँ ट्रयाक खोल्ने) 
• बजेट: रु.१ करोड 

• कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• लागत अनमुान तयार भइरिेको। 

 

हवगत आ व मा बजेट हवर्नयोजन भई काम भईरिेको तर यस वर्ि बजेट समावेश नभएका 
र्समेन्त्ट उद्योगसुँगको पिुुँर् मागिको २० करोड बढीको भकु्तानीको समस्या रिेको। 

५. औद्योर्गक पूवािधार हवकास कायिक्रम  (हवद्यतु प्रसारि लाईन )र्नमािि: 
(१) सनुवल १३२ के. भी. को हवद्यतु सबस्टेशन र प्रसारि लाइन र्नमािि (पाल्पा र्समेन्त्ट र सवोत्तम 

र्समेन्त्ट उद्योगको लार्ग)  

• बजेट: रु. २४ करोड  

• कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• आयोजना र्नमािि स्थलमा रुख कटान कायि सम्पन्न भएको । 

• Compound wall र्नमािि कायि सम्पन्न भइसकेको।  

• गाडि िाउस, स्टोर हवणल्डङ्गको कायि सम्पन्न सरुु गररएको। 

• कन्त्ट्रोल र्बणल्डङ्ग र्नमाििको Plinth Beam  को काम शरुु गररएको । 

• टेक अफ तथा इन्त्टनिल गयान्त्ट्रीको स्टील र्डजाइन र कन्त्ट्रोल हवणल्डङ्गको ले-आउट स्वीकृत भई कायि 
शरुु भएको । 

• वातावरि सधुार कायिको लार्ग सम्बणन्त्धत पक्षसुँग छलफल भईरिेको । 

(२) वदिघाट सदी १३२ के.भी को हवद्यतु गिृ, सवस्टेशन र्नमािि र प्रसारि लाइन र्नमािि  (िोङ्सी 
र्समेन्त्ट उद्योगको लार्ग) 

• बजेट: रु १२ करोड 

• कायािन्त्वयनको अवस्था: प्रसारि लाइन र्नमाििको टावर ६० को Foundation पूरा भएको ३२ वटा 
टावर जडान बे इरेक्सनको कायि  अणन्त्तम र्रिमा रिेको। 

(३) कार्लगण्डकी-ररडी १३२ के भी हवद्यतु गिृ,सबस्टेशन र्नमािि र प्रसारि लाइन र्नमािि (र्सजी 
र्समेन्त्ट उद्योगका लार्ग)  

• बजेट: रु. ५ करोड ५० लाख 

• कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• प्रशारि लाइनको रुट सवे गने कायि सम्पन्न भएको। 

• वातावरि अधययनको IEE को ToR स्वीकृत भई अध्ययन कायि भईरिेको । 
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• प्रशारि लाइन तथा सबस्टेसन अन्त्य र्सर्भल कायिको Drawing, Design र Estimate कायि र्र्लरिेको। 

(४) धौवादी फलामखानी हवद्यतु प्रशारि लाइन र्नमािि  

• बजेट: रु. ३ करोड 

• कायािन्त्वयनको अवस्था: लागत अनमुान तयार भइरिेको 
(५) ररहि र्सहि र्समेन्त्टको लार्ग हवद्यतु प्रसारि लाइन र्नमािि: 
• बजेट: रु. १ करोड ८० लाख 

• कायािन्त्वयनको अवस्था: लाइन र्नमािि कायि सम्पन्न भएको, ३३ के.भी. वे र्नमािि कायि अणन्त्तम 
र्रिमा रिेको  । 

(6)  जगदम्बा र्समेन्त्टको लार्ग हवद्यतु प्रसारि लाइन र्नमािि : 

बजेट: रु. १ करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

लाईन र्नमािि कायिको ठेक्का आिवान भएको 
 

(7)  सबोतम र्समेन्त्ट उद्योगको लार्ग हवद्यतु प्रसारि लाइन र्नमािि:  
 बजेट: रु. १ करोड  
    कायािन्त्वयनको अवस्था:  

लाईन र्नमािि कायिको ठेक्का सम्झौता भैसकेको । 

 

(8)  तलुसीपरु दधुाराक्ष हवद्यतु गिृ सबस्टेशन र्नमािि  

बजेट रु १५० लाख  

कायािन्त्वयनको अवस्था: प्रसारि लाइन र्नमािि कायि सम्पन्न भएको। सबस्टेशन र्नमािि कायि सम्पन्न 
भएको। 

(9)  मातार्तथि माल्टा प्रसारि लाइन र्नमािि  

बजेट रु १५० लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था: सब स्टेशन र्नमािि कायि भईसकेको र Handover समेत भैसकेको ।  

• ३३ के.भी. लाइन र्नमािि कायिको पोर्लङ. तार ताने्न  कायि ७० प्रर्तशत भैसकेको  । 

• ३३ के.भी.  केवलीङ्ग कायि भैरिेको । 

अन्त्य 

• दमक र नौबस्ता औ.के्षमा हवद्यतु हवस्तारको लागी नेपाल हवद्यतु प्रार्धकरिसंग सम्झौता गनि नेपाल 
हवद्यतु प्रार्धकरि संग छलफल भएको । 

    

उद्योग हवभाग अन्त्तगित: 

  कायिक्रमको बजेट: रु.९ करोड ३५ लाख 

४.१ साकि  स्तरीय घरेल ुप्रदशिनी कक्षको भवन र्नमािि 
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बजेट: रु.५ करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था: 
जगगा हववाद अदालतमा हवर्ाराधीन रिेकोले सो हववाद टुहङ्गएपर्छ भवन र्नमािि काम अणघ बढने। 

४.२ साकि  िस्तकला केन्त्र भवन र्नमािि: 
बजेट: रु.२ करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• साकि  िस्तकला केन्त्र र्नमािि (भवन र्नमािि) कायि सम्पन्न भई Landscaping  को काम भइरिेको। 

४.३ सफ्टवयेर र्नमािि/खररद: एकल हवन्त्द ु सेवा केन्त्र लगायत हवभागका कामकारबािीलाई पूिि 
स्वर्ार्लत प्रिालीमा लैजानको लार्ग।  

बजेट: रु.१ करोड ८५ लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• एकल हवन्त्द ुसेवा केन्त्र (One Stop Service Centre) को प्रभावकारी कायािन्त्वयनमा देणखएका समस्या र 
सो समस्या समाधानका लार्ग गररनपुने कायििरू सम्बन्त्धी अध्ययन गररएको ।  

• उद्योग हवभागको सेवा प्रवािलाई Full Automation मा लैजान Software Development and Document 

Digitization सम्बन्त्धी कायि प्रारम्भ गनि EOI आव्िान, प्रस्ताव मलु्याङ्कन, कम्पनी छनौट गरी RFP 

document ददई आर्थिक तथा प्राहवर्धक प्रस्ताब माग गररएको। 

 

लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवििन केन्त्र: 

 कायिक्रम :सीपमूलक क्षमता अर्भवहृि तथा उद्यमशीलता हवकास तार्लम सम्पन्न गने 

बजेट: रु.९ करोड ७८ लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• तार्लम सञ्चालन र्नदेणशका २०७७ स्वीकृत भई कायािन्त्वयनमा गएको। 

• प्रणशक्षि र्लन इच्छुक प्रणशक्षाथीिरुको लार्ग आवदेनको सूर्ना प्रकाशन भएको र कररव १६ िजारको 
आवेदन प्राप्त भएको। 

 

ग्रार्मि उद्यम तथा हवप्ररे्ि पररयोजना (समहृि): 

६.१: कायिक्रम: व्यवसायीक तार्लम तथा औद्योर्गक प्रणशक्षि कायिक्रम सञ् र्ालन गने 

   बजेट: रु.३२ करोड ६६ लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

- Chamber of Commerce सुँगको सिकायिमा रोजगारी सहितको औद्योर्गक प्रणशक्षि तालीम सञ्चालन 
भएको। 
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६.२ कायिक्रम: कायिस्थलमा आधाररत सीप हवकास तथा क्षमता अर्भबहृि तार्लम 

     बजेट: रु.६ करोड ६० लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• रोजगारीसहितको व्यवसाहयक सीपमूलक तार्लम प्रदान गनि तार्लम प्रदायक संस्थासुँग सम्झौता भई 
तार्लम सञ् र्ालन सरुू भएको। 

 

६.३: कायिक्रम: वैदेणशक रोजगारीबाट फहकि एका व्यणक्त केणन्त्रत सीपमलुक तार्लम: 

    बजेट: ३ करोड 

कायािन्त्वयनको अवस्था:  

- वैदेणशक रोजगारीबाट फकेका यवुािरुलाईलाई  सीपमूलक तार्लमका माध्यबाट आपूर्ति शखंृलामा 
आबि गने कायिको लार्ग  स्थानीय स्तर सुँग १००० जना यवुािरुको पहिर्ान भईसकेको । 
सीपमूलक तार्लम संर्लन को लार्ग प्रहक्रयामा रिेको। 

- कृहर् उिम केन्त्र (AEC) सुँग MoU सम्पन्न भएको । 

- वैदेणशक रोजगारीबाट फकेका यवुािरुको अर्भमखुीकरि गने कायि भईरिेको ।  

6.4 अन्त्य कृयाकलाप: 

• ग्रामीि उद्यम तथा हवप्ररे्ि आयोजनाबाट सञ्चार्लत कायिक्रमिरुको अनलाइन सपुरीवेक्षि तथा 
अनगुमन सम्पन्न भएको। 

• प्रर्तवदेनले आयोजनालाई प्रगर्ततफि  उन्त्मखु आयोजनाको वगिमा समावशे गरेको। 

• कायिक्रमको ढाुँर्ामा आवश्यक पररमाजिन गरी किािली र सदुरु पणिम प्रदेशमा हवस्तार गने हवर्य 
कायिदलको प्रर्तवेदनमा समावेश भएको। 

• प्रदेश १, २ र बागमती प्रदेशका १६ णजल्लािरुमा िाल सम्म ६५ वटा सिकारी संस्थािरुको क्षमता 
हवकास सम्बन्त्धी तार्लम संर्ालन भएको। आयोजनाबाट िालसम्म १५ िजार जनालाई हवत्तीय 
साक्षरता तार्लम प्रदान गररएको र बाुँकी तार्लम संर्ालनको प्रहक्रयामा  रिेको । 

• आयोजनासुँग आबि सिकारी संस्थाका सदस्य र आपूर्ति शृ्रङ्खलामा आबि समूिका सदस्यिरु गरी 
िालसम्म १८००० व्यणक्तिरुलाई हवत्तीय णशक्षा तथा व्यवसाहयक ज्ञान सम्बन्त्धी ३५ िपे्त प्रणशक्षिको 
कायि संर्ालन भैरिेको। 
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• िाल सम्म २४ वटा ग्रार्मि सिकारी संस्थािरुलाई साना हकसान हवकास बैंकबाट थोक कजाि 
उपलब्ध गराइएको जसबाट आयोजनासुँग आबि कृर्क र उद्यमीिरुले कजाि प्राप्त गरेका छन।् बाुँकी 
सिकारीिरुको व्यवसाहयक योजना तयारीको काम भै रिेको 

औद्योर्गक व्यवसाय हवकास प्रर्तष्ठान 

• प्रर्तष्ठानले आ.व. २०७७।७८ को वाहर्िक कायियोजनामा ३ वटा प्रणशक्षक प्रणशक्षि तार्लम सञ्चालन 
गरी ६० जना प्रणशक्षकिरू तयार गने लक्ष्य राखेकोमा िालसम्म ८३ जना प्रणशक्षकिरू तयार 
भइसकेको । 

• प्रर्तष्ठानले २०७७।१०।४ देणख १०।१८ सम्म १८ जना सिभागीिरूलाई स्टाटिअप तार्लम 
सञ्चालन गरेको । साथै गत आ.व. िरूका सिभागीिरूको र्नयर्मत अनगुमन तथा परामशि सेवा 
प्रदान गने कायि भइरिेको ।  

• गत आ.व.२०७६–७७ को व्यार्का १८ जनाको  अनगुमन गररएकामध्य े६ जनाले व्यवसाय सरुु 
गरेको, ६ जना व्यवसाय सरुु गने प्रहक्रयामा रिेको, ५ जना सिभागीिरुले िालको हवर्म 
पररणस्थर्तपर्छ व्यवसाय सरुु गने हवर्ार राखेको, १ जनाले व्यवसाय गने सोर् पररवतिन गरेको 

• २०७७।७८ को एक ब्यार् हवद्याथीिरूका लार्ग १८ महिने उद्यम हवकास सिजकताि कोसि २०७७ 
को र्नयर्मत कक्षा ४ वटा मोड्युलिरु सम्पन्न भएको र  पाुँर्ौँ मोड्यलुको कक्षा सञ्चालन भइरिेको 
। (हवद्याथी संख्या २३ जना) ।  

• आ.व. २०७६–७७ को व्यार्का हवद्याथीिरूको कोर्भड–१९ को कारि रोहकएका कक्षािरू सम्पन्न 
गररएको, र CTEVT को अणन्त्तम परीक्षा समते सम्पन्न गरी OJT को लार्ग हवर्भन्न ६ णजल्लािरूमा 
पठाइएको । 

• ५९ जना यवुा तथा महिलािरूका लार्ग उद्यमशीलता हवकास तार्लम सञ्चालन सम्पन्न भएको । 

 
 

औद्योर्गक पूवािधारका अन्त्य कायिक्रम: 

• अन्त्तर देशीय आर्थिक क्षेर (Cross Boarder Economic Zone) र्नमािि गनि भारततफि  दोधारा र्ाुँदनी 
(कञ् र्नपरु) र जोगवनी (मोरङ) एवं र्ीनतफि  हकमाथाङ्का (संखवुासभा) र कोरोला (मसु्ताङ्) मा 
आगामी आ.व. देणख र्नमािि सरुु गनि जगगा पहिर्ान र सम्भाव्यता अध्ययन भईरिेको। 

• मणन्त्रपररर्दको र्मर्त २०७७।७।२४ को र्नििय अनसुार र्नकट भहवष्यमा वैदेणशक लगानी वा संयकु्त 
लगानी, स्वदेशी र्नजी लगानी वा सरकारी लगानी वा सिकारीको लगानीमा रासायर्नक मल कारखाना 
खोल्न ेआवश्यक तयारी गनि यस मन्त्रालयको नेततृ्वमा अथि मन्त्रालय र कृहर् तथा पश ुपन्त्छी हवकास 
मन्त्रालय समते सणम्मर्लत प्राहवर्धक सर्मर्तले प्रारणम्भक अध्ययन थालेको। 

• औद्योर्गक ग्राम, औद्योर्गक क्षरे, हवशरे् आर्थिक क्षेर, औद्योर्गक क्लष्टर तथा औद्योर्गक कररडोरको 
मापदण्डको मस्यौदा तयार भएको। 
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औद्योर्गक प्रबििन, लगानी तथा व्यावसाहयक वातावरि र्नमािितफि  : 

• व्यावसाहयक सामाणजक णजम्मेवारी कोर्को रकमको उपयोर्गताको अध्ययन प्रर्तवदेन प्राप्त भएको । 

• सम्भाव्य उद्योग र स्वरोजगारिरुको पहिर्ान गरी अनदुान उपलव्ध गराउन दक्ष श्रर्मकिरुको अभाव 
भएका उद्योगिरुको हववरि संकलन कायि प्रारम्भ गररएको । सीपयकु्त र दक्ष श्रर्मकको अभाव लाई 
सम्बोधन गनि तार्लम प्रदायक र्नकायिरु, हवश्व हवद्यालयिरु एवं र्नजी क्षेरसंग समन्त्वय र छलफल 
भैरिेको । 

• Economic Policy Incubator-EPI सुँग सम्बणन्त्धत हवर्भन्न ४ वटा हवर्यमा अध्ययन गरी प्रर्तवदेन प्राप्त 
गनि प्राहवर्धक सियोग सम्बन्त्धी (Technical Assistance) सम्झौता सम्पन्न भएको । 

• औद्योर्गक व्यवसाय ऐन २०७६ मा व्यवस्था भएको संस्थागत सामाणजक उत्तरदाहयत्व (Corporate 

Social Responsibility) सम्बन्त्धी अध्ययन कायिको अवधारिापर र कायािदेश तयार गरेको ।  

• आत्मर्नभिर बने्न औद्योर्गक वस्त ु पहिर्ान र आत्मर्नभिरताको लार्ग कायियोजना सहितको प्रर्तवेदन 
र्नजी तथा सम्बि क्षेरका सरोकारवालािरुसंग छलफल गरी पररमाजिन सहित अणन्त्तम रुप ददने 
क्रममा रिेको। 

• आन्त्तररक तथा बाह्य लगानीकतािका लार्ग लगानीकताि जानकारी पणुस्तका (Investor Guide Book) को 
मस्यौदा तयार भइरिेको । 

• हवदेशी लगानीकतािलाई जानकारी ग्रिि गनि सणजलो िोस भने्न उद्देश्यले औद्योर्गक व्यवसाय ऐन, 

२०७६ को अंग्रजेी अनवुाद तयार भईरिेको । 

• िोणल्डङ कम्पनीबाट आउने वैदेणशक लगानी सम्बन्त्धी व्यवस्थामा सधुार ल्याउनका लार्ग एक कायिदल 
माफि त अध्ययन गरी सझुाव तयार भईरिेको । 

• नेपालमा स्थापना भएका उद्योगको प्रबििन गनि कच्र्ा पदाथि तथा आयार्तत अन्त्य वस्तकुो भन्त्सार दर, 
सन्त्दभि मूल्य लगायतमा गनुि पने सधुारका सम्बन्त्धमा अध्ययन गरी प्रर्तवदेन पेश गनि एक कायिदल 
गठन गरी कायि  गरररिेको । 

• औद्योर्गक ग्राम, औद्योर्गक क्लष्टर, औद्योर्गक कोरीडोर, औद्योर्गक के्षर, हवशरे् आर्थिक क्षरे र 
अन्त्तदेशीय औद्योर्गक क्षेरमा रिने उद्योगिरूले राज्यबाट पाउन ु पने छुट, सहुवधा, सिरु्लयत र 
प्रोत्सािनको हवर्यमा र्सफाररस तजुिमा भईरिेको । 
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• लगानी प्रबििन तथा सिजीकरिसुँग बाणझएका हवर्भन्न मन्त्रालय तथा र्नकाय सम्बि कानूनिरुको 
एकमषु्ठ संशोधन गने उदेश्यले केिी नेपाल ऐन संशोधन सम्बन्त्धी हवधेयक पेश गनि कायिदल गठन 
भई मस्यौदा तयार गने कायि भईरिेको। 

• Covid- 19 मिामारीको समयमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूती के्षरले पालना गनुि पने स्वास््य सरुक्षा 
मापदण्ड (Protocol) तथा अनगुमन सूर्किरु तयार गरी सवै प्रदेश, स्थानीय ति र सम्वणन्त्धत अन्त्य 
र्नकायिरुमा कायािन्त्वयनका लार्ग पठाईएको। 

• उत्पादनमूलक उद्योगिरूका लार्ग ममित सम्भार तथा प्रहवर्ध जडान र स्तरोन्नती गनि हवदेशबाट 
अल्पकालका लार्ग प्राहवर्धक ल्याउन अनमुर्त ददन े सम्बन्त्धमा मणन्त्रपररर्दको र्नििय अनसुार 
सोसम्बन्त्धी कायिहवर्ध, 2077 जारी गरी सिजीकरि गररएको। 

• लघ ु तथा साना घरेल ुउद्योग र उद्यमशीलता सम्वन्त्धी हवर्भन्न नीर्तिरु काननु र र्नकायमा भएका 
व्यवस्थाको एहककृत हववरि/ सामग्रीको मस्यौदा तयार गरेको। 

• Covid-19 मिामारीको समय र मिामारी पर्छको समयमा उद्योग व्यवसाय, लगानी तथा र्नजी क्षरेको 
हवकास र वहृि सम्वन्त्धी रिनीर्तको प्रारणम्भक मस्यौदा तयार भएको । 

• नेपालमा र्ार पाङ्ग्र ेर दईु पाङ्ग्र ेसवारी साधनिरुको एसेम्बली उद्योग स्थापना र संर्ालनमा सरकार 
र अन्त्य पक्षले गनुि पने पिलका बारेमा कायियोजनासहित र्सफाररस गनि सर्मर्त गठन भई कायिरत 
रिेको। 

• कृहर् के्षरमा वैदेणशक लगानी ल्याउने बारेमा उद्योग हवभागको मिार्नदेशकको संयोजकत्वमा एक हवज्ञ 
कायिदलले अध्ययन गररिेको । 

• लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योगिरुमा कोर्भड १९ ले पारेको प्रभाव र उपलब्ध गराउन ुपने थप राित 
र्सफाररसका लार्ग मस्यौदा तयार भईरिेको। 

• उद्योग हवभागमा रिेको एकल हवन्त्द ु सेवा केन्त्रलाई अर्धकार सम्पन्न तलु्याउन सम्बणन्त्धत सबै 
मन्त्रालय र र्नकायलाई अर्धकार प्रत्यायोजन र काननु संशोधनको लार्ग हवशेर् पिल 
गररएको।केन्त्रलाई अर्धकार सम्पन्न तलु्याउने सम्बन्त्धमा राहष्ट्रय हवकास समस्या समाधानको सर्मर्तको 
बैठकबाट र्नििय भए अनसुार उद्योग हवभागलाई कायियोजना तयार गनि लेखी पठाइएको। 

• २७६ बटा इन्त्क्यूवेशन केन्त्र - पहिर्ान सम्वन्त्धी कायि हवज्ञ समूिको परामशि सेवा र्लई सम्पन्न गनि 
कायािदेशको मस्यौदा तयार गरेको । 
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• बोडिमाफि त हवभागले गने उद्योग प्रशासनका काममा सिजताको लार्ग बोडिबाट अर्धकार प्रत्यायोजन र 
संर्ालन म्याद थपसम्बन्त्धी नीर्तगत र्निियिरु भएको। 

• वैदेणशक लगानीको अवस्था, समस्या र समस्या समाधानका लार्ग गररनपुने पिल सम्बन्त्धमा अध्ययन 
गरी प्रर्तवदेन तयार भएको। 

• औद्योर्गक वौहिक सम्पणत्त प्रशासनको प्रभावकारी कायािन्त्वयनमा देणखएको समस्या र सो समस्या 
समाधानका लार्ग गररनपुने कायििरु सम्बन्त्धी अध्ययन गरी अणन्त्तम मस्यौदा तयार गररएको 

• उद्योग, व्यापार तथा आपतुी सम्बन्त्धी सूर्ना प्रिाली ITMIS त्याङ्क प्रिाली हवकास गने प्रकृया सरुु 
भएको। 

• औद्योर्गक हवकास र बैदेणशक लगानीको के्षरका र्थङ्क टयाङ्क, अनसुन्त्धान संस्था, णशक्षाहवद् र अन्त्य 
सम्बणन्त्धत एजेन्त्सीिरुको सिकायिमा नीर्त सधुारका लार्ग Discussion Series  सरुु गररएको । 

• व्यवसाहयक वातावरि (Doing Business Environment) मा सधुारका लार्ग कायियोजना सहितको 
प्रर्तवदेन तयार गरेको । 

• स्तरोन्त्मखु उद्यम हवकास ( Enterprise Growth) कायिक्रम संर्ालन कायिहवर्ध स्वीकृर्तको र्रिमा 
रिेको । कायिहवर्ध स्वीकृत भएपर्छ कायिक्रम सञ्चालन गररने । 

• औद्योर्गक व्यवसाय प्रवििनका लार्ग स्थाहपत राहष्ट्रय उत्पादकत्व तथा आर्थिक हवकास केन्त्र र 
औद्योर्गक व्यवसाय हवकास प्रर्तष्ठानको पनुः संरर्ना गरी एकीकृत संस्थाको रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन े
बारे अध्ययन प्रर्तवदेनको मस्यौदा तयार भएको । 

उद्योग प्रशासनतफि : 

• उद्योग हवभागमा रु ८२ अबि ३३ करोडको लगानी तथा ८३६६ जनाको रोजगारीको अवसर ददलाउन े
गरी ११९ उद्योगिरू दताि भएका छन।जसमध्ये ठूला उद्योग   मझौला  र साना उद्योग  रिेका 
छयस आ.व.मा उद्योग हवभाग तफि  १३६ उद्योग दताि भई ७९५४ रोजगारी प्रस्ताहवत भएको 
।(प्रस्ताहवत कुल लगानी रू.१ खबि १८ अबि) 

• ७७ णजल्लामा फाल्गिुसम्म ३३,४१३  लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग दताि भई सोबाट १,११,३१७ 
जनालाई रोजगारी र्सजिना भएको छ ।  

• उद्योग हवभागमा रु रू. २५ अबि ५१ करोडको हवदेशी लगानी प्रर्तविता र ३७४० रोजगारी  
जनालाई रोजगारीको अवसर ददलाउने गरी १३२ वटा वैदेणशक लगानीका पररयोजनािरू स्वीकृत 
भएको ।  
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• र्नयाितमा नगद अनदुानको लार्ग प्राप्त र्नवदेनिरूबाट ४१३ उद्योगको मूल्य अर्भवृहि गिना भई ६० 
करोड अनदुान र्सफाररस गररएको । 

• स्थानीय तिमा दताि िनुे लघ,ु घरेल ु तथा साना उद्योगको सुँख्या २८२५१ रिेको र यसबाट थप 
९६५२३ िजार रोजगारीको अवसर ददलाउने प्रस्ताव भएको। 

• र्मर्त २०७७।१०।२९ गते प्रदेश २ को जनकपरुमा तथा र्मर्त २०७७।१०।३० गते वागमती 
प्रदेशको िेटौडामा र्नयाितमा नगद अनदुान सम्बन्त्धी प्रदेश स्तरीय अर्भमखुीकरि कायिक्रम सम्पन्न 
गररएको । 

• Nepal Tea, Nepal Coffee, Everest Big Cardamom र च्याङ्ग्रा पणश्मनािरूको सामहुिक टे्रडमाकि  दताि 
भएको तथा नेपाल जटु, नेपाल कापेट, Nep Coop Coffee, Jujudhau लगायत ५ वटा अन्त्य उत्पादनको  
सामहुिक टे्रडमाकि  दताि प्रहक्रयामा रिेको । 

• औद्योर्गक सम्पणत्त सम्बन्त्धी ४ वटा बलेुटीन प्रकाशन गररएको । 

• अणघल्लो आ. व. मा ७८ वटा प्याटेन्त्ट दताि भएकोमा यस आ.व. मा थप दताि नभएको।र्ाल ुआ. व. 
मा ५ वटा र्डजाइन दताि भई िालसम्म २०६ र्डजाइन दताि भएका । र्ाल ुआ. व. १२३० टे्रडमाकि  
दताि भई िालसम्म ५१८८१ टे्रडमाकि  दताि भएको । 

• हवभागबाट प्रदान गररने सेवा माग गदाि आवश्यक पने कागजातिरुको हववरि समेहटएको checklist 

तयार गरी website औद्योर्गक त्याङ्क पणुस्तकामा प्रकाशन गरी कायािन्त्वयन गररएको। 

• उद्योग हवभागको सेवा प्रवािलाई Full Automation मा लैजान Software Development and Document 

Digitization सम्बन्त्धी कायि प्रारम्भ गनि बोलपर आव्िान भई प्रस्ताव मलु्याङ्कन भईरिेको । 

• आ.ब.2076/77 को उद्योग दताि लगायतका हववरि समेहटएको Industrial Statistics Fiscal Year 

2076/77 प्रकाशन गररएको। 

• उद्योगमा Energy Management System लाग ुगने सम्बन्त्धमा अध्ययन गरी प्रर्तवेदन पेश गनि सेवा 
प्रदायक संस्था छनौट भएको। 

• Energy Efficiency कायिक्रम लाग ु गने सम्बन्त्धमा परामशि सेवा र्लई ३ वटा उद्योगमा कायिक्रम 
सन्त्र्ालन भइरिेको । 

• आत्मर्नभिर िनु सक्ने औद्योर्गक वस्तिुरूको उत्पादन तथा हवश्लरे्ि सम्बन्त्धी अध्ययन गने सम्बन्त्धमा 
Inception Report  पिात थप अध्ययन कायि भई रिेको । 
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• नेपालमा और्धी उत्पादन िनुे उद्योगिरूको उत्पादन क्षमता,बजारको माग र खपत सम्बन्त्धी अध्ययन 
गने सम्बन्त्धमा परामशि सेवा र्लई Inception Report  पिात थप अध्ययन कायि भई रिेको । 

• उद्योग हवभागको सेवा प्रवािलाई Full Automation मा लैजान Software Development and Document 

Digitization सम्बन्त्धी कायि प्रारम्भ गनि EOI आव्िान, प्रस्ताव मलु्याङ्कन, कम्पनी छनौट गरर RFP 

document ददई आर्थिक तथा प्राहवर्धक प्रस्ताब माग गररएको। 

• स्वच्छतर उत्पादन सम्बन्त्धी उत्पादनमलुक उद्योगमा कायिक्रम संर्ालन गने सम्बन्त्धमा परामशि सेवा 
र्लई कायि अगार्ड बढाउन सेवा प्रदायक संस्था छनोट भई सम्झौता भएको । 

• पेटेन्त्ट तथा टे्रडमाकि  सम्बन्त्धी क्षमता अर्भवृद्वी (गिुस्तर पररक्षि) सम्बन्त्धी कायिक्रम/तार्लम सञ्चालन 
(३० जना) गनि पहिलो र्रिमा १६ जना सिभागीिरुलाई क्षमता अर्भवृहि तार्लम प्रदान गररएको । 

•  

कम्पनी प्रशासन तफि : 

• कम्पनी दताि अनलाईन प्रिालीबाट गने व्यवस्था र्मलाइएको । दताि सम्बन्त्धी अर्भलेखलाई र्डणजटाइज 
गने कायि भइरिेको । 

• कम्पनी प्रशासन सम्बन्त्धी सूर्ना/त्याङ्क प्राप्त गने हवर्यलाई वास्तहवक समयमा आधाररत (Real Time 

Basis) बनाइएको।  

• एकल र्बन्त्द ुसेवा केन्त्रमा समेत हवदेशी लगानीका कम्पनीिरू दताि गनि सहकने व्यवस्था गररएको। 

• र्ाल ुआ.व को फागनु मसान्त्त सम्म २०७४८ कम्पनी दताि भएको, िालसम्म जम्मा २५६४९३ 
कम्पनी दताि भएको । 

 

खानी तफि : 

• ४२ वटा साइणस्मक स्टेसनिरुवाट भकुम्प मापन भइरिेको । 

• रसायर्नक प्रयोगशाला स्तरउन्नती तथा ममित तथा सम्बन्त्धी Chemicals and Glassware (उत्खनन तथा 
खानी सम्बन्त्धी प्रयोजनका मेशीन तथा औजार) को बोलपर मलु्याङ्कन भई आशयको सरु्ना प्रकाशन 
गररएको। 

• साईणस्मक स्टेशन, ररले स्टेशन क्यार्लबे्रशन तथा ममित कायिको कायिका लार्ग प्यूठान, गोखाि, स्याङ्जा, 
र्सन्त्धपुाल्र्ोक र ताप्लेजङु णजल्लाका साईणस्मक स्टेसनिरुको क्यार्लबे्रसन तथा सरु्ना संकलन कायि 
सम्पन्न । 
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• णज.हप.एस. स्टेशन क्यार्लबे्रशन तथा ममित हफल्ड(बैज्ञार्नक तथा अन्त्वेर्ि उत्खनन पूुँजीगत अनसुन्त्धान 
तथा परामशि); ककनी-नवुाकोटमा णज.हप.एस. स्टेशन क्यार्लबे्रशन तथा ममित हफल्ड कायि सम्पन्न । 

• र्नयोटेक्टोर्नक अध्ययन (बैज्ञार्नक तथा अन्त्वेर्ि उत्खनन पूुँजीगत अनसुन्त्धान तथा परामशि) बारे दाङ्ग 
तथा सखेुत णजल्लामा हफल्ड कायि संर्ालनमा रिेको । 

• AMC for emergency maintenance of embedded instruments in  Lab(बैज्ञार्नक तथा अन्त्वेर्ि 
उत्खनन पूुँजीगत अनसुन्त्धान तथा परामशि) बारे ICP_MS, XRD, AAS, लागायत रसायन प्रयोगशालामा 
रिेका उपकरििरु र्नयर्मत संर्ालन कायिका लार्ग परामशिदाता संग सम्झौता सम्पन्न भई कायि 
संर्ालनमा रिेको । 

• Soil Sample Collection of Lesser Himalaya areas for trace   

elements analysis(बैज्ञार्नक तथा अन्त्वेर्ि उत्खनन पूुँजीगत   

अनसुन्त्धान तथा परामशि) बारे डोटी र  बझाङ्ग णजल्लामा Soil Sample Collection हफल्ड कायि सम्पन्न । 

• ISO:17025:2017 Requirements for Competitive and   

Calibration Laboratory and Method Validation-Chemical   

Lab(बैज्ञार्नक तथा अन्त्वेर्ि उत्खनन पूुँजीगत अनसुन्त्धान तथा परामशि) बारे हवभागमा Requirements 

for Competitive and  Calibration Laboratory and Method Validation-Chemical सम्बन्त्धी ३ ददन े
तार्लम सम्पन्न । 

• हवभागीय ववेसाइट, रा.भ.ुमा.अ.के. को वेवसाइट तथा एप्स, हवद्यरु्तय िाणजरी वाहर्िक सेवा शलु्क तथा 
लाइबे्ररी सफ्टवेयर  अपग्रडे (सफ्टवेयर र्नमािि तथा परामशि) हवभार्गय वेवसाइट हवभागको सरबरमा 
स्थानान्त्तरि भई संर्ालन भईरिेको । 

• उदयपरुको कम्पघुाट-म्यागनसेाइट अन्त्वेर्ि कायिक्रम अन्त्तगित १५ वगि हक. र्म. क्षेरमा प्रारणम्भक 
भौगर्भिक अन्त्वेर्ि कायि  र ३४ वटा नमनुा  (Grab samples) संकलन कायि सम्पन्न भएको ।  
र्बस्ततृ भौगर्भिक अन्त्वेर्िको लार्ग ३०० र्म. च्यानल स्याम्पर्लङ कायि सम्पन्न भएको । खर्नजको 
सम्भाव्यता रिेको प्रर्तवेदन प्राप्त भएको । 

• बैतडी फोस्फराइट अन्त्वरे्िात्मक कायिको १५० र्म. अन्त्वेर्िात्मक र्िर्लङ कायि सम्पन्न भई संकर्लत 
नमनुािरुको रसायर्नक पररक्षि कायि सम्पन्न भई अणन्त्तम प्रर्तवेदन प्राप्त। 

• गोरखा णजल्ला, गयाजीको  ५ वगि हक.र्म. क्षेरमा तामा अन्त्वरे्िको लागी हवभागको टोलीवाट भौगर्भिक 
सवेक्षि तथा भभूौर्तक सवेक्षि कायि सम्पन्न भएको। 

• रोल्पाको लणुङ्ग्रखोलामा ५० िेक्टर के्षरमा भौगर्भिक नक्साङ्कन तथा णजयोकेर्मकल नमनु संकलन 
हफल्ड कायि सम्पन्न भएको । 
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• म्यागदीको ओखरवोटमा ५ वगि हक. र्म. के्षरमा भौगर्भिक अन्त्वेर्ि कायि सम्पन्न भई स्याम्पल 
पररक्षिको तयारीमा रिेको । 

• अघािखाुँर्ी णजल्लाको 10 वगि हक.र्म. क्षरेमा हवभागको टोलीवाट बिमुलु्य पत्थर (ज्यास्पर) सभे तथा 
सम्भाव्यता अध्ययन कायि सम्पन्न | 

• बागमती प्रदेशको मररन खोला क्षेरमा नदीजन्त्य र्नमािि सम्बन्त्धी खर्नज अन्त्वरे्िका लार्ग १० वगि 
हक.र्म. के्षरमा भौगर्भिक अन्त्वेर्ि तथा स्थलगत नमनुा अध्ययन कायि सम्पन्न।  

• दैलेख र अन्त्य सम्भाव्य स्थानमा पेट्रोर्लयम पदाथिको अन्त्वेर्िको र्िर्लङ् कायि कोर्भड-१९ का कारि 
िाल स्थर्गत भएको। 

• सखेुत णजल्लामा हकमती तथा अधि हकमती पत्थर प्रशोधन केन्त्र स्थापनाका लार्ग भकुम्प मापन केन्त्र 
सखेुतको पररसरमा रिेको परुानो भवनको पनुर्निमाि र नयाुँ भवन र्नमाििका लार्ग हवभागको 
परामशिदाता ईणन्त्जर्नयर सहितको टोलीले भकुम्प मापन केन्त्र सखेुतको भ्रमि/ अध्यय/ईहष्टमेट कायि 
सम्पन्न गरी वोलपर आह्वािनको तयारीमा रिेको । 

• जेमोलोजी र्मनरलोजी प्रयोगशाला उपकरि तथा हवभाग पररसरमा र्नमािि कायिको लागी बोलपरको 
सरु्ना प्रकाशन गरी प्राप्त प्रस्ताविरुको मलु्याङ्कन कायि भैरिेको। 

• हवर्भन्न णजल्लािरुमा आकणस्मक पहिरो अध्ययन कायि सम्पन्न भएको ।  

• पेट्रोर्लयम अन्त्वरे्ि पररयोजनाबाट खर्नज अन्त्बेर्ि प्रबद्विन कायिको लार्ग डाटा प्याकेज तयार गररएको, 
अन्त्तराहष्ट्रय बोलपर आब्िान गनि सिमतीको प्रकृयामा रिेको। 

• Drone प्रहवर्धको प्रयोगिारा पाल्पा, रोल्पा तथा तनिुुँ णजल्लाका ६ वटा खानीको प्राहवर्धक तथा 
वातावरिीय अनगुमन कायि सम्पन्न भएको।  

• ल्याब सम्बन्त्धी उपकरििरु र जेमोलोजी र्मनरलोजी प्रयोगशाला र्नमािि (Asbestos Partition  िटाउने) 
र  केर्मकल ल्याव मेणन्त्टनेन्त्स खररद कायिको लार्ग पनु: सरु्ना प्रकाशन गरर टेण्डर आह्वान 
गररएको। 

• सनु अन्त्वेर्ि तथा सवेक्षि कायि गनि ५० िेक्टर क्षेरमा भौगर्भिक नक्साङ्कन तथा णजयोकेर्मकल नमनुा 
संकलन हफल्ड कायि सम्पन्न भई संकर्लत नमनुािरुको पररक्षि कायि भईरिेको। 

• भरपरु झापाको १०० वगि हक.र्म. के्षरमा भईूणिर्नयररङ तथा भवूातावरिीय अध्ययन तथा नमनुा 
संकलन कायि सम्पन्न । कैलालीको  हटकापरुमा ७० वगि हक. क्षेरमा  भईूणिर्नयररङ तथा भवूातावरिीय 
अध्ययन तथा नमनुा संकलन कायि स्वीकृत भई हफल्ड जाने तयारीमा रिेको । 
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नेपाल गिुस्तर तफि  : 

• थप ३ वस्त ु(जी आइ र्सट, र्बजलुीको तार, गयाुँस र्लु्िोको पाइप) मा अर्नवायि गिुस्तर लाग ुिनुे 
गरी सूर्ना प्रकाशन गररएको। 

• ३२ वटा वस्त ुतथा सेवामा गिुस्तर पररर्दबाट नेपाल गिुस्तर (Nepal Standard)को स्वीकृर्त प्रदान 
गररएको।  

• गिुस्तर प्रयोगशालाको ८२ प्यारार्मटरको प्रत्यायन November 15, 2021 सम्म बिाल रिने गरी 
नहवकरि भएको र क्यार्लबे्रशन प्रयोगशालाको प्रत्यायन (एहक्रडेटेसन) को लार्ग surveillance audit 

सम्पन्न भएको 

• UTM र Humidity Chamber  खरीदका लार्ग  टेण्डर आव्िान भै बोलपर मलु्यांकनको क्रममा रिेको 
, Hydraulic Pressure test को दरभाउपरको सूर्ना प्रकाशन भएको र Calibration उपकरििरुको 
खरीदको लार्ग बोलपर आव्िान भएको। 

• वस्त ु प्रमाणिकरिको अन्त्तराहष्ट्रय मान्त्यता १६ जनु २०२१ सम्म बिाल रिेको र प्रिाली 
प्रमाणिकरिको अन्त्तराहष्ट्रय मान्त्यताको नहवकरिको लार्ग Audit भै NC Closure र शलु्क बझुाउन े
क्रममा रिेको । 

• नेपाल गिुस्तर (प्रमािणर्न्त्ि) ऐन, २०३७ पररमाजिन गनि ऐनको प्रारणम्भक मस्यौदा तयार भै  
छलफलको क्रममा रिेको । 

• ३ वटा गिुस्तरिरू पाररत भई राजपरमा प्रकाशन भएको । 

• नेपाल गिुस्तर णर्न्त्ि प्राप्त बजार तथा उद्योग अनगुमन गरी २८१ वटा नमनुा संकलन भएको । 

• १५२३ वटा हवर्भन्न वस्तकुो नमनुा पररक्षि गररएको, १०६७ वटा नापतौल यन्त्रको क्यार्लबे्रशन 
गररएको । 

वाणिज्य तथा आपूर्तितफि  

 आयोजना तथा कायिक्रम प्रगर्त: 

     १.व्यापार पूवािधारतफि : 

नेपाल भारत क्षरेीय व्यापार तथा पारविन आयोजना: कूल बजेट १६१ करोड ८२ लाख 

कायािन्त्वयनको अवस्था: माघ मसान्त्त सम्मको खर्ि २२ करोड ४३ लाख (१३%) 
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१. कृहर् तथा पश ुपन्त्छी हवकास मन्त्रालयबाट कायािन्त्वयन िनुे: बजेट १२ करोड। माघ मसान्त्तसम्मको खर्ि १ करोड 
७१ लाख 
१.१ केन्त्रीय कृहर् प्रयोगशाला भवन र्नमािि र सोको फर्निर्सङ: 
      बजेट: रु.२ करोड 
कायािन्त्वयनको अवस्था:  
 •भवनको रङ्गरोगन भइरिेको र फर्निर्सङ सम्बन्त्धी सामाग्रीिरुको Design, Specification, Cost Estimate  भई 
रिेको। 
१.२ प्रयोगशाला उपकरि खररद:   
 बजेट: रु.१० करोड 
कायािन्त्वयनको अवस्था:  
 • परामशिदाता छनौट भइ उपकरििरुको Specification तयार भइरिेको 
२.इन्त्टरमोडल यातायात हवकास सर्मर्तबाट कायािन्त्वयन िनुे: बजेट रु. ७००० लाख 
 २.१ काठमाण्डौको र्ोभार णस्थत कन्त्टेनर फे्रट स्टेसन र्नमािि: बजेट:  रु.७००० लाख  

• सखु्खा बन्त्दरगाि मखु्य पररसरको र्नमािि कायि िाल सम्म ७० प्रर्तशत सम्पन्न भएको । 

• नेपाल इन्त्टरमोडल यातायात हवकास सर्मतको कायािलय भवन तथा क्वाटरिरुको र्नमािि कायि िाल सम्म 
५४ प्रर्तशत सम्पन्न भएको । 
 

2.2 भैरिवा र नेपालगि ICP र्नमािि: 

• नेपालगि ICP को णशलान्त्यास सम्पन्न भई र्नमािि कायि सरुु भएको।१ हक.र्म ट्र्याक रोड र्नमाििको लार्ग 
माटो भने काम भएको ।पूवािधार र्नमाििको लार्ग माटो कटान गने कायि भएको । कम्पाउण्डवाल 
र्नमाििको लार्ग जग खने्न कायि भईरिेको। 

• भैरिवा ICP को लार्ग जगगा अर्धग्रिि भएको 

३. भन्त्सार हवभागबाट कायािन्त्वयन िनुे कायिक्रम: बजेट रु ६००० लाख 
 ३.१ र्संगल हवण्डो प्रिाली हवकासको सफ्टवयेर र्नमािि कम्पनीको भकु्तानी:  
 बजटे: रु.४४ करोड 
कायािन्त्वयनको अवस्था:  Quality Assurance को कायि सरुु भएकोले सो सम्पन्न भए पिात भकु्तानी िनु।े 
३.२ Quality Advisory form सम्बन्त्धी परामशि 
 बजेट: रु.१० करोड 
कायािन्त्वयनको अवस्था:  
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 •Quality Assurance  को लार्ग SGS Switzerland सुँग सम्झौता भइ सन 2020 Aug-3 बाट काम सरुु भएको। 
 
४. व्यापार तथा र्नकासी प्रवििन केन्त्रबाट सञ् र्ालन िनुे: बजेट: ७०० लाख 
 नेपाल व्यापार सूर्ना पोटिल स्थापना गने 
 बजेट: ७०० लाख  
कायािन्त्वयनको अवस्था:  

• नेपाल व्यापार सूर्ना पोटिल व्यवणस्थत तथा बैज्ञार्नक रुपमा सञ्चालन गनिलाई केन्त्रमा र्मनी डाटा सेन्त्टर स्थापना 
तथा आवश्यक उपकरि, सामाग्री तथा सेवा कायिका लार्ग स्पेर्सहफकेसन तयारी गनि आवश्यक सूर्नािरु संकलन 
भएको । र्नयाितमूलक वस्तिुरुलाई र्सपमूलक तार्लम प्रदान गनि वस्तगुत संघिरूसुँग सम्झौता गने सम्बन्त्धमा 
र्सपमूलक तार्लम प्रदान गनि तार्लम प्रदायक संस्था श्री काणन्त्तपरु बिपु्राहवर्धक इहष्टच्यूट भरतपरु, णर्तवन तथा 
नारायािी पोर्लटेणक्नक इहष्टच्यूट, भरतपरु णर्तवनसंग सम्झौता सम्पन्न भएको । 

 

व्यापार पूवािधारतफि का अन्त्य कायिक्रम: 
• र्ोभारमा र्नमाििाधीन सखु्खा बन्त्दरगाि र्नमािि कायि िाल सम्म ७० प्रर्तशत सम्पन्न  भएको । 

• र्ोभारमा र्नमािि िनुे अन्त्तराहष्ट्रय प्रदशिनीस्थल र्नमाििको लार्ग Detailed Project Report (DPR) तयार गनि आवदेन 
गरेका फमि/कम्पनीिरुको Request for Proposal (RFP)  को मूल्याङ्कन गने कायि भैरिेको। 

• नेपालगञ् जमा एकीकृत जाुँर् र्ौकी र्नमािि कायिको  र्मर्त २०७७।०६।२६ गते र्सलान्त्यास भइ र्नमािि कायि 
शरुु भएको।िाल सम्म करीव १ हक.र्म ट्र्याक रोड र्नमाििको लार्ग माटो भने काम भएको र पूवािधार र्नमाििको 
लार्ग माटो कटान गने कायि भएको।कम्पाउण्डवाल र्नमाििको लार्ग जग खने्न कायि भएको 

• रसवुा सखु्खा बन्त्दरगािको र्नमािि कायि िालसम्म १३ प्रर्तशत सम्पन्न भएको। 

• दोधारा र्ाुँदनीमा सखु्खा बन्त्दरगाि र्नमाििको लार्ग उक्त क्षेरमा रिेको गौरीशंकर र मायापरुी सामदुाहयक वनको 
जगगा यहकन भएको। गौररशंकर र मायापरुी सामदुायीक वनले र्रे्को करीव २८० हवघा जगगाको भोगार्धकार 
प्रार्प्तको लार्ग कारवािी भईरिेको।सखु्खा बन्त्दरगाि र्नमाििको लार्ग परामशिदाता Compass Engineering 

Consultancy Pvt. ltd. बाट मास्टर प्लान तयार गने कायि भैरिेको । 

• मसु्ताङ्गको कोरालामा सखु्खा बन्त्दरगाि र्नमाििको लार्ग सम्भाव्यता अध्ययन गनि छनौट भएको परामशिदाता 
SITARA-ECOCOD-CIAS JV बाट अध्ययन कायि भईरिेको । 

• कोरालामा सखु्खा बन्त्दरगाि र्नमाििको सम्भाव्यता अध्ययन गनि छनौट भएको परामशिदाता SITARA-ECOCODE-

CIAS JV बाट अध्ययन कायि भैरिेको । 

आन्त्तररक व्यापार र आपूर्ति तफि : 

• उद्योग, व्यापार र आपूर्ति के्षरको एहककृत सूर्ना प्रिाली (ITSMIS) सम्वन्त्धी सफ्टवयेर तयार गनि कायि प्रारम्भ भएको 
। सफ्टवयर र्नमाििका लाग कायिशति र कायिढाुँर्ा तयार गरी लागत अनमुान सम्बन्त्धी कायि भईरिेको छ। 
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• प्रादेणशक तथा णजल्लागत बजारको अवस्था र्नरीक्षि तथा त्याङ्क संकलन गनि र अत्यावश्यक १० वटा वस्तिुरु 
छनौट गने तथा त्यस्ता सम्भाहवत वस्तिुरुको उत्पादन, आयात, र्नयाित, खपत र सणञ्चर्त/मौज्दातको अवस्थाको बारेमा 
त्यांक सैकलनको कायि भईरिेको ।   

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

• ७ वटा दगुिम एवं सगुम णजल्लािरुको अनगुमन/र्नरीक्षि भई प्राप्त प्रर्तवदेन कायािन्त्वयन गने कायि भएको । 

• अनदुानमा खाद्यान्न र आयोर्डनयकु्त नून ढुवानी गनुिपने दगुिम णजल्लािरूको वैज्ञार्नक आधारमा पनुरावलोकन गने 
सम्बन्त्धमा प्रर्तवदेनको मस्यौदा तयार भएको।  

• खाद्यान्न तथा ननु भण्डारि रिेका क्षेरिरुको अवस्थाको अध्ययन/हवश्लरे्ि गने कायि गरी ६ णजल्लाबाट प्रर्तवदेन 
समेत प्राप्त भई कायािन्त्वयन गरीएको। 

• खाद्य तथा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेडका ७ स्थानको गोदामिरुको ममितको लार्ग लागत अनमुान तयार भएको। 

• कैलालीको हटकापरुमा १००० मे टन क्षमताको नयाुँ भण्डारि गिृ र्नमाििको लार्ग DPR  तयार भएको।  

• हवकट पिाडी तथा दगुिम णजल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गने सम्बन्त्धी 152 सेक्टरमा ढुवानी सम्बन्त्धी सूर्ना प्रकाशन 
भएको, 146 सेक्टरको सम्झौतामा रिेको, दोस्रो सूर्ना प्रकाशनको तयारीमा रिेको। 

• हवकट पिाडी तथा दगुिम  णजल्लामा फाल्गनु मसान्त्तसम्म ७८९६.३९ मे टन सिरु्लयत मलु्यको र्ामल ढुवानी 
भएको। 

• साकि  खाद्य सरुक्षा वैक र राणष्ष्ट्रय खाद्य सरुक्षा भण्डारमा मौज्दात व्यवस्था गनि 2७३१५ मे.टन खाद्यान्न खरीद 
भएको । 

• सस्तो र्डल भन्त् न ेसंस्थासंगको सिकायिमा खाद्यान्नको िोम डेर्लभरी सेवा प्रवाि भईरिेको।  

 

व्यापार हवस्तार तफि : 

• प्रमखु व्यापाररक साझेदार मलुकुिरुसुँगको व्यापारमा देणखएका अवरोध न्त्यून गदै र्नयाित प्रवििन र आयात 
व्यवस्थापन गने सम्बन्त्धमा प्रर्तवदेन तयार भएको।प्रर्तवेदनका सझुाव हवर्भन्न र्नकायिरू सुँगको समन्त्वयमा 
कायािन्त्वयन प्रारम्भ भएको । 

• नेपाल भारत वाणिज्य सिसणर्वस्तरमा िनुे IGSC को बैठक सम्पन्न भएको।वाणिज्य सणर्वस्तरमा  िनुे IGC 

बैठकको तयारी परुा भएको।  

• भारतसुँगको पारविन सणन्त्धको पनुरावलोकनको मस्यौदा तयार भई िस्ताक्षरको लार्ग भारतीय पक्षलाई 
पठाईएको। 
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• नेपाल भारत वाणिज्य सणन्त्धको पनुरावलोकनका लार्ग भारतसुँग र्ौथो र्रिको वातािको पूवि तयारी बैठक 
सम्पन्न भई भारतीय पक्षलाई पठाउन ेअवधारिापर तयार भएको। 

• भारत सुँगको रेल्वे सेवा सम्झौता संशोधनको मस्यौदा तयार भई परार्ार भईरिेको। 

• र्बराटनगर- जोगवनी-कलकत्ता, वीरगञ् ज –रक्सौल-कलकत्ता, काकडर्भत्ता-पानीट्याङ्की-बङ्गलाबन्त्ध, 

पारबिन रुटको प्रोफाईल तयार भईरिेको। 

• र्मरराष्ट्र र्ीनसुँगको पारविन सहुवधाको उपयोग गरी णर्र्नयाुँ बन्त्दरगाि (र्ार सामदुरक र तीन सखु्खा) बाट 
तेस्रो मलुकुसुँगको व्यापार हवस्तार गने सम्बन्त्धमा नेपाल-र्ीन वाणिज्य सि सणर्वस्तरमा भर् ुिअल बैठक सम्पन्न 
भइि व्यापार र पारविन सिजीकरिका हवर्यमा छलफल भएको। 

• नेपाल र र्ीनको र्तव्वत व्यापार सिजीकरि सर्मर्तको नवौँ बैठकमा भएका सिमर्तको कायािन्त्वयन अवस्थाको 
सर्मक्षा सम्पन्न भएको। 

• राहष्ट्रय व्यापार तथा पारविन सिजीकरि सर्मर्त National Trade and Transport Facilitation Committee 

(NTTFC)  को एउटा बैठक सम्पन्न भएको र आयोजना कायािन्त्वयनमा केणन्त्रत भई छलफल गररएको। 

• बंगलादेशसुँगको सौहवध्यपूिि व्यापार सम्झौताको मस्यौदामा नेपाल-बंगलादेश वाणिज्य सिसणर्व र सणर्वस्तरीय 
संयन्त्रको छैटौं बैठकमा छलफल भएको।मस्यौदामा सम्बणन्त्धत र्नकायिरुको राय संकलन गरी नेपाली पक्षको 
राय तय गनि कायिदल गठन भई छलफल अणन्त्तम र्रिमा पगेुको। 

• भटुानसुँगको सौहवध्यपूिि व्यापार सम्झौताको मस्यौदामा भटुान पक्षको राय/प्रर्तहक्रयाका लार्ग पठाइिएको। 
भटुान पक्षबाट राय प्रर्तहक्रया प्राप्त िनु बाुँकी रिेको।मस्यौदामा सम्बणन्त्धत र्नकायिरूको राय संकलन कायि 
सम्पन्न भई वस्तिुरुको सूर्ी तयार गने कायि भईरिेको। 

• नेपाल अमेररका TIFA को पूवितयारी Virtual बैठक तथा नेपालको तफि बाट उक्त बैठकमा प्रस्ततु गररन े
हवर्यवस्तकुो तयारी  गररएको। 

• अर्तकम हवकर्सत मलुकुका िैर्सयतले प्राप्त Tariff Preferences सहुवधाको उपयोग गरी र्नयाित वृहि गनि 
बङ्गलादेश,कम्बोर्डया, संयकु्त अरब इर्मरेटस, भटुान र र्भयतनामसुँग देशगत रिनीर्त तजुिमा गने सम्बन्त्धमा 
अध्ययन कायिदल गठन गररएको। 

• र्नयाित प्रवििन र व्यापार हवस्तारका लार्ग समग्र व्यापार क्षेरको गरुुयोजनाको अवधारिापर तयार भईरिेको। 

• र्नयाित गिृ सञ् र्ालन सम्बन्त्धी कायिहवर्धको मस्यौदा तयार भएको र सामूहिक टे्रडमाकि का सम्बन्त्धमा 
सम्बन्त्धीत वस्तगुत एसोर्सयसनका पदार्धकारीिरुसंग छलफल भईरिेको। 

• WTO Focal Point को बैठक आयोजना गरी हवश्व व्यापार संग सम्बणन्त्धत हवर्भन्न हवर्यमा छलफल गररएको। 
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• नेपाल व्यापार एहककृत रिनीर्त (NTIS) २०७३ ले पहिर्ान गरेका वस्तिुरुको समग्र मूल्य शंृ्रखला हवकासका 
लार्ग अदवुा, जर्डबटुी र अलैर्ीको पररयोजना प्रस्ताव तयार भई अणन्त्तम प्रर्तवदेन प्राप्त भएको।  

• The Enhanced Integrated Framework (EIF) संग Virtual Meeting सम्पन्न भएको। 

• आ.ब. २०७६/७७ को नपेालको वैदेणशक व्यापार त्याङ्कको Nepal Foreign Trade Statistics, A Glimpse of 

Nepal's Foreign Trade को  Electronic version  तयार िनुे क्रममा रिेको। 

• अदवुा प्रशोधन प्लान्त्ट स्थापनाको लार्ग कृहर् तथा वन हवज्ञान हवश्व हवद्यालयसंग भएको सम्झौता अनसुार 
प्रारणम्भक -अध्ययन  प्रर्तवदेन प्राप्त भएको।  

• अन्त्तरािहष्ट्रय बजारमा नेपाली णर्याको र्नयाित प्रवििन गनि र नेपाली णर्याको गिुस्तर अन्त्तरािहष्ट्रय स्तर अनसुारको 
बनाउने उद्दशे्यका साथ हवश्व व्यापार संगठन अन्त्तगित रिेको Enhanced Integrated Framework (EIF) संग 
Nepal's Increased Sustainable Tea Exports पररयोजनाको समझदारीपरमा िस्ताक्षर भएको। 

• कोर्भड -19 ले नेपालको अन्त्तराहष्ट्रय व्यापारमा परेको प्रभाव र अर्तकम हवकर्सत मलुकु (LDCs) बाट 
स्तरोन्नतीका सन्त्दभिमा आगामी ददनमा र्लनपुने नीर्तको हवर्यमा अध्ययन गरी प्रर्तवदेन प्राप्त भएको। 

• प्राकृर्तक स्रोतमा आधाररत र्नकासीजन्त्य वस्तिुरूको सम्भाव्यता अध्ययन गने सन्त्दभिमा काठ र ढुङ्गाको 
र्नकासी सम्भाव्यता तथा पानीको र्नकासीको सम्भाव्यता अध्ययन भिेको । 

• र्नयाित प्रवििन र व्यापार हवस्तारका लार्ग समग्र व्यापार के्षरको गरुूयोजनाको अबधारिापर तयार भएको। 

• कोर्भड -19 ले नेपालको अन्त्तराहष्ट्रय व्यापारमा परेको प्रभाव र अर्तकम हवकर्सत मलुकु (LDCs) बाट 
स्तरोउन्नतीका समन्त्दभिमा आगामी ददनमा र्लनपुने नीर्तको हवर्यमा अध्ययन प्रर्तवेदन प्राप्त भएको। 

• हवद्यतुीय व्यापार (E-Commerce) सम्बन्त्धी हवधेयकको मस्यौदा नेपाल कानून आयोगबाट प्राप्त भई 
सरोकारवालाबाट राय परामशि र्लई अणन्त्तम मस्यौदा तयार भएको। 

वाणिज्य प्रशासन तथा उपभोक्ता संरक्षि तफि :  

• र्मर्त २०७७।०४।२१ देणख online System वाट प्राइभेट फमिको दताि, नहवकरि, संसोधन तथा खारेजीको 
सेवा प्रारम्भ गररएको। साथै र्मर्त २०७७।१२।०१ साझेदारी फमि, एजेन्त्सी, कम्पनीको व्यापार अनमुर्त 
प्रदान गने कायि समते पूिि रुपमा अनलाइन प्रिालीबाट प्रारम्भ गररएको।   

• Exim Code प्रदान लगायतको लार्ग आवश्यक िाडिवेयर खररद Specification तयारीको प्रहक्रया अणघ 
बढाइएको। Exim Code सञ्चालन सम्बन्त्धमा National Single Windows System को Developer webb 

fountaine सुँग पहिलो र्रिमा छलफल गररएको । 

• तेश्रो मलुकुबाट हवना प्रर्ततपर पैठारी िनुे मालवस्तकुो NoC जारी गने कायिलाई सरल र सिज बनाउन 
Online Import Export Registration & Management System लाग ुभएको । 
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• व्यवसाहयक फमििरूको नवीकरि लगायतका कायििरूका लार्ग SMS NOTIFICATION शरुू गररएको। 

• वाणिज्य प्रशासन सम्बन्त्धी सेवाको राजस्व दाणखला गनि हवभाग पररसरमा बैँक काउन्त्टर स्थापना गररएको। 

• उपभोक्ता संरक्षि ऐन, २०७५ बमोणजम संघ, प्रदेश र स्थानीय तिमा र्नरीक्षि अर्धकृत तोहकएको ।  

• वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षि हवभागबाट २ िजार ४ सय ३९ वटा व्यवसाहयक फमिमा अनगुमन 
गररएकोमा, 1 िजार 2 सय २5 वटा फमि तथा कम्पनीिरुलाइि सधुारका लार्ग र्नदेशन ददइिएको,  २९ वटा 
फमिको कारोवार रोक्का गररएको,  ८ सय १२ वटा फमिलाई जररवाना गररएको र रु 3 करोड ७३ लाख १५ िजार 
३ सय ९२ मूल्य बरावरको उपभोगय र्मर्त समाप्त भएको वस्तिुरु नष्ट गररएको। 

• 1७ वटा वस्तिुरुको गिुस्तर परीक्षिका लार्ग नमनुा सकलन गरी गिुस्तर तथा नापतौल हवभागमा पठाइएको । 

• ७ वटै प्रदेश सरकारका उद्योग, बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षि र्नदेशनालय, णजल्ला प्रशासन कायािलय, 

मिानगरपार्लका र र्बभाग मातितको कायािलमा तोहकएका कुल ११६ र्नरीक्षि अर्धकृतिरुलाई बजार 
अनगुमनसम्बन्त्धी तार्लम प्रदान कायि सम्पन्न गररएको । 

• Online Firm Management Software मा डाटा इणन्त्ट्र तथा र्डणजटाइजेसन गनि खररद योजना एवं कायियोजना तयार 
भई खररदको प्रहक्रयामा रिेको। 

• हवभागबाट स्थानीय व्यापारमलुक उदेश्य भएको प्राइभेट तथा साझेदारी फमि दतािको कायि बागमती प्रदेश अतगित 
घरेल ुतथा साना उद्योग कायािलय काठमाडौं, लर्लतपरु र भक्तपरुमा िस्तान्त्तरि भएको । 

 

 
   

व्यावसाहयक संस्थान तफि : 
१. नेपाल आयल र्नगम: 

• झापा र धनरु्ामा गयाुँस बोटर्लङ प्लान्त्ट र भण्डारि र्नमािि गनि परामशिदाता छनौट  भइ अध्ययन प्रारम्भ 
भएक़ो। 

• अंमलेखगिदेणख णर्तवनको लोथरसम्म पेट्रोर्लयम पाइपलाइन पररयोजना र्नमािि गनि सभे तथा एलाइन्त्मेन्त्टको 
कायि सम्पन्न भएको।लागत अनमुान तयार गने कायि भइरिेको। 

• णर्तवनको लोथार र झापाको र्ार आलीमा पेट्रोर्लयम भण्डारि गिृ र्नमािि गनि सभेको कायि सम्पन्न 
भएको।लागत अनमुान तयार गने कायि भइरिेको। 

• नेपालगञ् जमा पेट्रोर्लयम भण्डारि क्षमता अर्भवृहि गने सम्बन्त्धमा जगगा प्राप्तीको कायि प्रारम्भ भएको । 

• र्नगमको स्वार्मत्वमा २० स्थानमा पेट्रोल पम्प र्नमािि गने सम्बन्त्धमा सर्मर्त गठन भइ जगगा खोजी कायि 
अणघ बढाइएको। 
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• र्सलगडुी झापा पाइपलाइन पररयोजना र्नमािि गनि पाईपलाईन Route Servey को D.E.R.S कायि सम्पन्न भई 
IOC बाट ररपोटि पठाउन ेक्रममा रिेको । concept note तयार भईसकेको । 

 

२. साल्ट टे्रर्डङ कपोरेसन र्लर्मटेड: 

• दशैं, र्तिार र छठ पविलाई लणक्षत गरी उपभोक्तालाई दैर्नक अत्यावश्यक उपभोगय खाद्य वस्तिुरु सरल, 

सिज र सिरु्लयत मूल्यमा उपलव्ध गराउन हवर्भन्न  स्थानमा सिरु्लयत पसल सञ् र्ालनमा ल्याएको।  

• १७ दगुिम णजल्लािरुको ५३ स्थानमा फाल्गिु मसान्त्तसम्म ६११९८.५० क्वी.नून ढुवानी गररएको।                        

• खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र्ल: 

• साकि  खाद्य सरुक्षा वैक र राणष्ष्ट्रय खाद्य सरुक्षा भण्डारमा मौज्दात व्यवस्था गनि 2७३१५ म.ेटन खाद्यान्न 
खरीद भएको । 

• तोहकएका २३ दगुिम णजल्लािरुमा  ७८९६ मे.टन खाद्यान्न ढुवानी भएको । 

• दशैं, र्तिार र छठ पविलाई लणक्षत गरी उपभोक्तालाई दैर्नक अत्यावश्यक उपभोगय खाद्य वस्तिुरु सरल, 

सिज र सिरु्लयत मूल्यमा उपलव्ध गराउन हवर्भन्न  स्थानमा सिरु्लयत पसल सञ् र्ालनमा ल्याएको। 

• दशैंलाई लणक्षत गरी खसीबोका सिरु्लयत मूल्यमा र्बक्री हवतरि गरेको।      

 

३. व्यापार तथा र्नकासी प्रवििन केन्त्र   

• र्नकासी क्षमता अर्भबहृि गनिको लार्ग सखेुतका २२ जना उद्यमी व्यवसायीिरुलाई सिभार्गता गराई 
सम्भाव्य अन्त्तरािहष्ट्रय बजार हवश्लरे्ि तथा खोजी सम्बन्त्धी ४ ददने आवासीय तार्लम सञ्चालन गररएको । 

• नेपालबाट र्नयाित िनु े धातजुन्त्य िस्तकलाका वस्तिुरु उत्पादनमा संलगन 20 जना 
उद्यमी/व्यावसायीिरुलाई सिभागी गराई जेष्ठ कार्लगढ/कलाकारबाट ज्ञान सीप िस्तान्त्तरि सम्बन्त्धी 15 
ददने तार्लम सन्त्र्ालन भैरिेको । 

• नेपाल र्नयाित पररर्दसंग सिकायि गरी र्मर्त २०७७ पसु २२ गते  “नेपालको शान नेपाली वस्तकुो 
अन्त्तरािहष्ट्रय पहिर्ान” नारा सहित र्नयाित ददवस सम्पन्न गररएको । 

• फुटवयेर, गलैर्ा बनुाई तथा िस्तकला जन्त्य बस्त ु सम्बन्त्धी शीपमलुक तार्लम आयोजना गनि संणक्षप्त 
सूर्ीमा सूणर्कृत फमि/कम्पनी/संस्थािरुलाई Request for Proposal (RFP) कागजात पठाईएको। 

• सनु र्ाुँदी सम्बन्त्धी शीपमलुक तार्लम सञ्चालन गनि ईच्छुक फमि कम्पनीिरुको प्रस्ताव मूल्याङ्कन गरी 
संणक्षप्त सूर्ी तयार गररएको । 
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• नेपाल र्नयाित पररर्दसंग सिकायि गरी र्मर्त २०७७ पसु २२ गते  “नेपालको शान नेपाली वस्तकुो 
अन्त्तरािहष्ट्रय पहिर्ान” नारा सहित र्नयाित ददवस सफलतापूविक सम्पन्न गररएको । 

सशुासन प्रवििन तथा अनगुमन, मलु्याङ्कन: 

• २ वटा र्ौमार्सक प्रगर्त समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय हवकास समस्या समाधान सर्मर्तको बैठक सम्पन्न 
भएको। 

• राहष्ट्रय हवकास समस्या समाधान सर्मर्तको बैठकबाट मन्त्रालय सुँग सम्बणन्त्धत हवर्यमा भएको र्निियिरुको 
कायियोजना तयार गरी कायािन्त्वयन गनि सम्बणन्त्धत र्नकायलाई पठाइएको। 

• सणर्व र मिाशाखा प्रमखु तथा हवभागीय प्रमखुका बीर् भएको कायि सम्पादन सम्झौताको अधि वाहर्िक प्रगर्त 
प्रर्तवदेन सम्बणन्त्धत पक्षबाट स्व मूल्याङ्कन गरी पेश भएको। 

• सणर्वज्यूिरूको समपुणस्थर्तमा मन्त्रालय तथा हवभागका उच्र् व्यवस्थापक समिुको बैठक वसी समस्या र 
सधुारका हवर्यवस्तमुा केणन्त्रत भएर छलफल िनुे गरेको।  

• आन्त्तररक र्नयन्त्रि प्रिाली व्यवस्थापन र्नदेणशका २०७७ स्वीकृर्तको र्रिमा रिेको। 

• औद्योर्गक पूवािधारिरूको सम्भाव्यता, प्रगर्त अनगुमन तथा समस्या समाधान गनि माननीय मन्त्रीज्यू तथा 
सणर्वज्यूिरुबाट औद्योर्गक तथा व्यापार पूवािधार सम्बन्त्धी कायििरुको अनगुमन सम्पन्न भएको। 

• स्थानीय तिसुँगको सिकायिमा र्नमािि िनुे औद्योर्गक ग्रामको प्रगर्त र समस्याको वारेमा अनगुमन गररएको। 

• मणन्त्रपररर्द् बाट नेपाल इन्त्टरमोडल यातायात हवकास सर्मर्त, उदयपरु र्समने्त्ट कारखाना र नेपाल और्धी 
र्लर्मटेडको कायिकारी प्रमखुको र्नयकु्ती भएको। 

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

• हवशेर् आर्थिक के्षर प्रार्धकरिका कायिकारी र्नदेशकको सेवा सहुवधा र्नधािरि तथा खलुा प्रर्तस्पधािबाट 
पदपरु्ति गने कायि भईरिेको। 

• औद्योर्गक क्षेर व्यवस्थापन र्लर्मटेड, िेटौंडा र्समेन्त्ट उद्योग र औद्योर्गक व्यवसाय हवकास प्रर्तष्ठानका 
कायिकारी प्रमखुिरूको आर्थिक वर्ि २०७६।७७ को कायिसम्पादन सम्झौताको प्रगर्त मलु्याङ्कन सम्पन्न 
गररएको। 

• मन्त्रालय र अन्त्तगितका र्नकायको यस वर्ि णजम्मेवारी सरेको बेरुज ुरु ३९ करोड ६९ लाख ३३ िजार 
रिेकोमा ४ करोड ६८ लाख ३८ िजार (१२%) फर् छौट भएको र १२ करोड फछियौटको क्रममा रिेको 

• आन्त्तररक र्नयन्त्रि प्रिाली व्यवस्थापन र्नदेणशका २०७७ स्वीकृर्तको र्रिमा रिेको। 
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उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसुँग सम्बणन्त्धत सूर्कको प्रगर्त  

  

सूर्क 
समीक्षा 
अवर्ध 

भार इकाई वेसलाइन 
बाहर्िक 
लक्ष्य 

फागनुमार फागनुसम्म 

ठुला उद्योग दताि  मार्सक ५ संख्या ५३ ७० ६ २६ 

मझौला उद्योग दताि मार्सक ५ संख्या 118 140 ४ २७ 

साना उद्योग दताि 
(हवभागमा मार दताि) मार्सक   संख्या     ७ ८३ 

उद्योग दताि (हवभागमा 
मार) मार्सक   संख्या     १७ १३६ 

घरेल ुतथा साना उद्योग 
दताि (णजल्लास्तर) मार्सक ५ 

संख्या 
(िजारमा) 35 55 ५.४ ३३.४ 

बैदेणशक लगानी 
स्वीकृर्त संख्या मार्सक   संख्या     १ १३२ 

रोजगारी प्रस्ताहवत 
जम्मा मार्सक   संख्या     १०५० ७९५४ 

रोजगारी प्रस्ताहवत 
(बैदेणशक लगानीबाट 
मार) मार्सक   संख्या     ० ३७४० 

कुल लगानी जम्मा मार्सक   रु. अबि     ३५.८६ ११८.१९ 

कुल लगानी (बैदेणशक)     रु. अबि     ०.१ २५.४१ 

लघ ुउद्यमीको स्तरोन्नती मार्सक १० 

संख्या 
(िजारमा) 18 33 असारमा मार 

ठूला, मझौला, साना, 
घरेल ुएवं लघ ुउद्यमी 
र्सजिना कायिक्रमबाट थप 
रोजगारी र्सजिना बाहर्िक १० 

जना 
(िजारमा) 160 210 १५ १११ 

र्नजी क्षरेको समते 
साझेदारीमा सीपमूलक 
तार्लम मार्सक ५ 

संख्या 
(िजारमा) 44 50 ० ० 

कम्पनी दताि मार्सक ५ संख्या 17 20 ३.१ २०.७ 
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(िजारमा) 

तोहकएको दगुिम 
णजल्लामा खाद्यान्न ढुवानी मार्सक ५ 

मे.टन 
(िजारमा) 16.3 16.4 १.३५ ७.८९ 

संघ र सबै प्रदेशमा 
खाद्यान्न भण्डारि बाहर्िक ५ 

मे.टन 
(िजारमा) 33 310 ३.१ ३१.९ 

कुल र्नकासी मार्सक ५ रु. अबि 88 100 ११ ८० 

कुल आयात मार्सक ५ रू. अबि 1100 1000 १४१ ९४४ 

वैदेणशक लगानी मार्सक १० रू. अबि 31.3 35 ०.१ २५.४१ 

थप औद्योर्गक ग्राम 
स्थापना मार्सक ५ संख्या 45 130 १६ २९ 

पूुँजीगत खर्ि मार्सक १० प्रर्तशत 27.2 100 ३.७ १३.८ 

बेरुजू फर्छ्यौट मार्सक ५ प्रर्तशत 24.13 100 ०.० १२.० 

गनुासो फर्छ्यौट मार्सक ५ प्रर्तशत 100 100 शतप्रर्तशत  शतप्रर्तशत  

        

हवभागमा दताि भएका उद्योगिरुमा ठूला तथा मझौलाको िकमा हवदेशी तथा स्वदेशी लगानी समेत र साना 
उद्योगको िकमा हवदेशी लगानीका मार समावेश गररएकोछ । 

 
 


