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 म्पादकीय 
 

    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तष मन्त्रालयले 

औद्योर्गक टवका , लगानी र उत्पादनशीलका 
क्षेरका कर याकलाप र र्तनको उपलव्िी  म्वणन्त्ित 

 रोकारवाला  मक्ष  म्प्ररे्ि गनष चौमार् क रुपमा 
उद्यमशीलता वलेुटिन प्रकाशन गने गरेको छ। 
उद्यमशीलता वलेुटिनको यो अंकमा औद्योर्गक 

टवका  तथा लगानी प्रविषनका लार्ग मन्त्रालयबाि 

चाल ुआर्थषक वर्षको दोस्रो चौमार् कमा  म्पादन 

िएका कायषहरू र र्तनका उपलव्िीहरु  मेटिएका 
छन।् 

    चालू आर्थषक वर्षको दोस्रो चौमार् क अवर्ि म्म 

मन्त्रालयले टवटवि नीर्तगत र कायषक्रमगत प्रया  

मार्ष त औद्योर्गक वातावरि  िुार तथा उद्योग 
व्यव ायलाई  हर्ीकरि  म्बन्त्िी कायष गरेको 
छ।य  अवर्िमा उद्योग दताष र वैदेणशक लगानी 
प्रर्तवर्द्ता अणघल्लो चौमार् क अवर्िमा िन्त्दा 
घिेको छ। कम्पनी दताष बढेको छ। चाल ु

आ.ब.को दोस्रो चौमार् कका लणक्षत कायषक्रमहरू 

कायाषन्त्वयन िएका छन।्उद्योग र लगानी 
प्रविषनको लार्ग  कारात्मक योगदानको वातावरि 

तयार गनष आवश्यक काननुी तथा नीर्तगत 

व्यवस्थाका लार्ग टवर्िन्न अन ुन्त्िानमूलक 

अध्ययन कायषको प्रर्तवेदन प्राप्त िएको छ। 
 मरटर्द् र  खुका राटिय लक्ष्य प्रार्प्तका लार्ग 

औद्योर्गक क्षेरमा लगानी वढाई उत्पादन 

अर्िवरटर्द्मा र्ोड ददनपुछष।य को लार्ग औद्योर्गक 

वातावरि लगानीमैरी बनाउन नीर्तगत 

परष्ठपोर्िका लार्ग  म्बणन्त्ित  वैमा हाददषक अनरुोि 

छ।                                       - म्पादक मण्डल 

  म्पादक मण्डल 

१.  ह णचव, डा. नारायि प्र ाद रेग्मी  
२. उप णचव, प्रमेप्र ाद लइुिेल  
३. उप णचव, एकदेव अर्िकारी 
४. उप णचव, ददनेश  ागर ि ुाल 
५. शाखा अर्िकर त, रर्मला िण्डारी   

(१) तथ्याङ्कमा उद्योग 

१.१ चाल ुआ.व.को दोश्ो चौमार् क म्ममा (श्ावि-र्ाल्गिु 

म ान्त्त म्म) उद्योग टविागबाि १३६ उद्योग दताष िई 

७९५४ रोर्गारी प्रस्ताटवत िएको छ।णस्वकर त कुल लगानी 
रू.१ खबष १८ अबष रहेको छ।त्य ैगरी ७७ णर्ल्लाका घरेल ु

तथा  ाना उद्योग कायाषलय मार्ष त र्ाल्गिु म्म कूल 

३३,४१३ घरेल ुतथा  ाना उद्योग दताष िएका छन,् र् बाि 

१,११,३१७ रोर्गारी प्रस्ताव िएको छ। 

 

स्रोतः उद्योग टविाग 

य  अवर्िमा  बैिन्त्दा बढी  ाना उद्योग दताष िएका 
छन।् उत्पादनमूलक उद्योग दर्ता िएका छन।् पूवाषिार र 
खर्नर् क्षेरका उद्योगको  ंख्या तलुनात्मकरुपमा न्त्यून छ। 

 

स्रोतः उद्योग टविाग 

१.२ चालू आ.व. को र्ाल्गिु म ान्त्त म्म उद्योग टविागबाि 

१३२ विा वैदेणशक लगानीका आयोर्ना स्वीकर त िई 

३७४० रोर्गारी प्रस्ताटवत िएको छ। प्रस्ताटवत 

आयोर्नाको टवदेशी लगानी प्रर्तबर्द्ता रू. २५ अबष ४१ 

करोड रहेको छ। पयषिन क्षेरका आयोर्नामा  बैिन्त्दा बढी  
टवदेशी लगानी प्रर्तबर्द्ता  प्राप्त िएको छ।  
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स्रोतः उद्योग टविाग 

त्य ै गरी  वैिन्त्दा बढी टवदेशी लगानी  ाना उद्योगमा 
र्िर्रएको छ िन े ठूला र मझौला उद्योगको टहस् ा र्म्मा ४ 

प्रर्तशत मार छ।  

 

स्रोतः उद्योग टविाग 

१.३ चाल ुआ.व. को दोस्रो चौमार् क म्ममा 11,601विा 
नयााँ कम्पनी दताष िएका छन।् गत वर्ष  ोही अवर्िमा 
9135 मार कम्पनी दताष िएका र्थए। गत वर्षको 
तलुनामा 2७ प्रर्तशतले नयााँ कम्पनी दताष वरटर्द् िएको छ। 

१.४ दोस्रो चौमार् क  म्ममा १२ विा वस्तहुरुले गिुस्तर 
णचन्त्ह प्राप्त गरेका छन ् िन े ३ विा उद्योगलाई प्रिाली 
प्रमािीकरि प्रदान गररएको छ।त्य ै गरी २३२७ वस्तकुो 
र ायन तथा िौर्तक र्ााँच िएको छ िन े क्यर्लबे्र न  ेवा 
१०६७ विालाई प्रदान गररएको छ। 

१.५ र्नयाषतमा नगद अनदुानको लार्ग प्राप्त र्नवेदनहरूबाि 

४१३ उद्योगको मूल्य अर्िवरटर्द् गिना िई ६० करोड 

अनदुान र् र्ारर  गररएको छ ।  

(२) नीर्त, कानून, कायषटवर्ि तर्ुषमा 
२.१ टवदेशी लगानी तथा प्रटवर्ि हस्तान्त्तरि र्नयमावली, 
२०७७  नेपाल  रकारबाि णस्वकर त िै कायाषन्त्वयनमा 
आएको छ। 

२.२ औद्योर्गक व्यव ाय र्नयमावली, २०७७ तर्ुषमा 
िैरहेको छ।औद्योर्गक व्यव ाय ऐन, २०७६ को 
कायाषन्त्वयनका लार्ग ऐन वमोणर्मको र्नयमावली तर्ुषमा 
गने क्रममा टवर्िन्न  रोकारवाला मन्त्रालयहरु, र्नर्ी 
क्षेरका छाता  ंस्थाहरु ाँग छलर्ल तथा अन्त्तरकर या 
गरी अणन्त्तम रुप ददई  ो मस्यौदा स्वीकर र्तको क्रममा 
रहेको छ। 

२.३ बौटर्द्क  म्पणि ऐन, २०७७ तर्ुषमा िै अथष 
मन्त्रालयमा रायका लार्ग पठाइएको छ। बौटर्द्क 

 म्पणिका टवटवि टविालाई प्रोत् ाहन गदै नवप्रवतषन, 

र् र्षनशीलता, प्रटवर्िर्न्त्य खोर् तथा अन्त्वेर्ि  म्वन्त्िी 
कायषको प्रवर्द्षनका माध्यमबाि नवप्रवतषक,  र्षक, 

खोर्कताष एवं अन्त्वेर्कको काननुी तथा आर्थषक 

अर्िकारको  ंरक्षि,  वष ािारिको  टुविा, 
उपिोक्ताको  ंरक्षि, उपयकु्त औद्योर्गक व्याव ाटयक 

वातावरि र्नमाषि र राटिय टहतको प्रवर्द्षन गनष, बौटर्द्क 

 म्पणि  म्बन्त्िी प्रचर्लत कानूनलाई  ंशोिन र 
एकीकरि गनष आवश्यक िएकोले नयााँ ऐनको मस्यौदा 
तयार गरी स्वीकर र्तको चरिमा रहेको छ। 

२.४ टवदेशी लगानी तथा प्रटवर्ि हस्तान्त्तरि ऐन, २०७५ 

को अन ूुणच  ंशोिन िएको छ।नटवनतम प्रटवर्िको 
उपयोग गरी कर टर् क्षेरको उत्पादन मार्ष त कर टर् क्षेरलाई 

आिरु्नकीकरि र याणन्त्रकरि गनष य  क्षेरमा लगानी 
प्रवर्द्षनका लार्ग नेपाल  रकारले टवदेशी लगानी तथा 
प्रटवर्ि हस्तान्त्तरि ऐन, २०७५ ले ददएको अर्िकार 
प्रयोग गरी  ो ऐनको अन ूुचीको क्रम  ङ्ख्यामा 
“आरू्ले उत्पादन गरी कम्तीमा पचहिर प्रर्तशत 

र्नका ी गने पशपुन्त्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, 

र्लरू्ल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दगु्ि व्यव ाय र 

कर टर्का प्राथर्मक उत्पादन ाँग  म्बणन्त्ित ठूला उद्योग 

बाहेकका उद्योग वा व्यव ाय,” िने्न वाक्य राखी हेररे्र 
गरेको छ। 

२.५ औद्योर्गक व्यव ाय ऐन, २०७६ को अन ूुची८ 

 ंशोिन गररएको छ।औद्योर्गक व्यव ाय ऐन, २०७६ 

0 

20 

40 

60 

80 

2 1 5 
14 

32 

78 

टवदेशी लगानीका पररयोर्ना   (चालू 
आ.व.र्ाल्गिु म ान्त्त)       

ठूला, 2% मझौला, 2% 

 ाना,  
96% 

टवदेशी लगानी पररयोर्ना (चालू आ.व.र्ाल्गिु 
म ान्त्त) 



 
  

  वर्ष २०७७ अंक २  क२3    उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तष मन्त्रालय 
 

को दर्ा १७ को उपदर्ा (२) को खण्ड (र्)  ाँग 

 म्बणन्त्ित अन ूुची ८ मा उल्लेणखत  ेवामूलक उद्योगको 
रुपमा वगीकरि गररएका थोक तथा खदु्रा व्यव ाय  ेवा, 
टवद्यतुीय व्यापार (इ-कमशष)  ेवा र घमु्ती खाद्य स्िल 

 ेवा वस्त ु व्यापार ाँग  म्बणन्त्ित िएकोले यस्ता 
व्यव ायहरूको इर्ार्त प्रदान लगायतका कायष 
वाणिज्य, आपूर्तष तथा उपिोक्ता  ंरक्षि टविागले गने 

गरेकोले त्यस्ता व्यव ायलाई उद्योगको रुपमा दताष गनष 
आवश्यक पने नदेणखएकोले यस्ता  ेवालाई उद्योगको 
वगीकरिमा  मावेश गदाष  वष ािारिलाई कुन ऐन 

अन्त्तगषत कुन र्नकायमा दताष गने िने्न दिटविा  मेत 

िएकोले औद्योर्गक ब्यव ाय ऐन, २०७६ को दर्ा १७ 

को उपदर्ा (२) को खण्ड (र्)  ाँग  म्बणन्त्ित अन ूुची 
८ बाि उणल्लणखत  ेवा उद्योग हिाइएको छ।  

(३) अध्ययन, प्रर्तवेदन 
३.१कोर्िड-१९ ले लघ,ु घरेल ु तथा  ाना उद्योगहरूमा 
पारेको प्रिाव वारे अध्ययन  म्पन्न िएको छ।  

उक्त  वेक्षि अन ुार लकडाउनको अवर्िमा  केवल ३५ 

प्रर्तशत र्मष  ञ्चालनमा रहेकोमा, लकडाउन खलेु पश्चात 

८० प्रर्तशत र्मषहरु  ञ्चालनमा आएको पाईएको छ । 

 बै औद्योर्गक क्षेरहरू प्रिाटवत िएको र पयषिन क्षेर 

 बिन्त्दा बढी प्रिाटवत बनेको अध्ययनले देखाएको छ । 

लकडाउनको अवर्िमा पयषिन क्षेरका ८५ प्रर्तशत 

र्मषहरु बन्त्द रहेका र लकडाउन खलेु पश्चात ७२ प्रर्तशत 

पयषिकीय क्षेरका र्मषहरू  ञ्चालनमा आएको पाईएको 
छ । ऊर्ाष क्षेरमा लकडाउनको बाबर्दु ६७ प्रर्तशत 

र्मषहरु  ञ्चालनमा रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।  ेवा 
क्षेर तलुनात्मक रूपमा र्छिो ररकिर िएको पाईएको 
छ।लकडाउनको अवर्िमा केवल १५ प्रर्तशत 

 ञ्चालनमा रहेको  ेवा क्षेर लकडाउन पश्चात ९६ 

प्रर्तशत  ञ्चालनमा आएको छ । 

लकडाउनको अवर्िमा औ त तलब र्गरावि २९ प्रर्तशत 

रहेकोमा लकडाउन खलेु पश्चात ७ प्रर्तशत मा झरेको 
छ। त्य ैगरी ८० प्रर्तशत कामदारहरूले लकडाउनको 
अवर्िमा आफ्नो रोर्गारी गमुाएकोमा, गमुाएका कामदार 
मध्ये ५९ प्रर्तशत कामदार लकडाउन खलेु पश्चात (मध्य 

र्ड ेम्बर २०२०  म्म) पनुः रोर्गारीमा र्टकष एका 
छन। पूवाषिार क्षेरमा  बिन्त्दा बढी र खानी क्षेरमा 
 बैिन्त्दा कम रोर्गारीमा र्गरावि देणखएको छ। 

 दूुरपणश्चममा  बिन्त्दा बढी रोर्गारी गमुाउन े ८३ 

प्रर्तशत देणखए िने ररकिरी ६२ प्रर्तशत पर्न  बिन्त्दा 
बढी  दूुर पणश्चम प्रदेशमै रहेको अध्ययनले देखाएको छ। 

अध्ययन गररएका र्मषहरू मध्ये पयषिन क्षेर बाहेक अन्त्य 

क्षेरका उद्यमीहरुमा औ तमा ३ प्रर्तशतले बन्त्द गने, ३ 

प्रर्तशतले णस्वच गने र ३ प्रर्तशतले र्बक्री गने इच्छा 
व्यक्त गरे । त्य ैगरी पयषिन क्षेरमा ९ प्रर्तशतले बन्त्द 

गने, ८ प्रर्तशतले णस्वच गने र ८ प्रर्तशतले र्बक्री गने 

चाहना व्यक्त गरे । र्मषहरूको ठूलो टहस् ाले पटहले र्स्तै 

उद्यम  ञ्चालन गने टवचार प्रकि गरे िन े१५ प्रर्तशतले 

आफ्नो व्यव ाय टवस्तार गने चाहना रहेको बताए । 

अध्ययनमा  हिागी उद्योग व्यव ायीहरुले यातायता खचष 
वढी िएको,  रुक्षा खतरा वढेको, वस्त ु तथा  ेवाको 
मागमा र्गरावि आएको, कच्चा पदाथषको मलु्यमा वरटर्द् 

िएको, ब्यार् दर तथा करको िार बढेको, कच्चा 
पदाथषको अिाव िएको, कमषचारीको अिाव िएको, 
िाडादरको िार बढेको, कमषचारीको तलव ददन 

न टकएको आदद र्स्ता  मस्याहरु औलं्याएका छन ्। 

त्य ैगरी अध्ययनमा  हिागी उद्योग व्यव ायीहरुले 

उद्योग व्यव ाय परुानै अवस्थामा र्काषउन रे्री 
वन्त्दावन्त्दी गनष नहनुे, ब्यार् दरमा छुि ददनपुने,  हरु्लयत 

व्यार् दरमा ऋि उपलब्ि गराउनपुने, कर छुि गनुषपने, 

घरिाडा छुि गनुषपने, अन्त्तःशलु्क र भ्यािको दरमा 
पनुमूषल्यांकन गनुषपने र नेपाल  रकारले घोर्िा गरेको 
 बै  हरु्लयतहरु तरुुन्त्त प्रदान गनुषपने, व्यापार मैरी नीर्त 

बनाउनपुने, श्र्मकलाई मार् क रुपमा टविीय  हायता 
उपलब्ि गराउनपुने, पनुकष र्ाष उपलब्ि गराउन ु पने 

 झुाव ददएका छन ्। 

कर टर्, र्नमाषि र पयषिन क्षेरका अर्िकां  उद्यमीहरुलाई 

िाडा र्तनष, मर्दरुलाई तलब र  रकारलाई कर र्तनष 
 ंघर्ष िइरहेकाले उद्यमीहरुलाई आर्थषक  हयोग प्रदान 

गनुषपने देणखन्त्छ।उक्त अध्ययनले देहाय बमोणर्म नीर्त 

र् र्ाररश गरेको छः 
नीर्तगत र् र्ाररश (तत्काल गनुषपने) 
● अर्िकांश उद्यमीहरुलाई िाडा र्तनष, मर्दरुलाई तलब 

र  रकारलाई कर र्तनष कदठनाई  िइरहेकाले आर्थषक 

 हयोग प्रदान गनुषपने। 
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● िेरै मटहनादेणख मागमा उल्लेखनीय र्गरावि आएकोले 

 मग्र माग बढाउनको लार्ग  ामान्त्य तथा पूाँर्ीगत 

खचषमा बरटर्द् गनुषपने। 

● उद्यमीहरूलाई  हरु्लयत कर्ाष उपलब्ि गराउने।  

● उद्यमी तथा कामदारहरुलाई र्नःशलु्क कोर्िड 

टवरुर्द्को खोपका लार्ग प्राथर्मकतामा राख्न।े  

● लघ,ुघरेल,ु ाना तथा मझौला उद्योगहरुको प्रबिषनका  
लार्ग स्वदेशी वस्तकुो उपयोग  म्बन्त्िी अर्ियान 

तथा कायषक्रम चलाउन।े 

नीर्तगत र् र्ाररश (दीघषकालीन) 
● उद्योग प्रशा नलाई लगनी मैरी बनाउन नीर्तगत, 

 ंरचनागत र कायषटवर्िगत  िुार  गरी व्यव ाय 
शरुु गने वातावरि  हर् र  रल बनाउने। 

● कच्चा पदाथष आयात  हर् बनाउन े। 
● उद्यमी तथा कामदारका र्नर्मि  म्िाटवत 

स्वास्थ्य र्ोणखम कम गनष, स्वास्थ्य बीमा 
अर्ियान वा र्नःशलु्क स्वास्थ्य बीमा योर्ना लागू 
गने ।  

● उद्योग ाँग  म्बणन्त्ित आर्थषक,  ामाणर्क आयाम, 
रोर्गारी तथा उत्पादनमा पने प्रिाव ाँग 
 म्बणन्त्ित अन ुन्त्िान तथा खोर् र्नरन्त्तर रुपमा 
अगाडी बढाइ उद्योगहरु ाँग  म्बणन्त्ित  म्पूिष 
टवर्यहरु बैज्ञार्नक तररकाले  मािान गने। 

३.२ कोर्िड-१९ ले उद्योग क्षेरमा पारेको प्रिाव ( ंणक्षप्त 

अध्ययन) टवर्यमा अध्ययन कायष  म्पन्न िएको छ।  य  

अध्ययनको मखु्य उद्देश्य कोर्िड-१९ का कारिले उद्योग 

व्यव ायमा पारेको प्रिाव पिा लगाउन ु रहेको र्थयो।य  

अध्ययनले कोर्िड-१९ महामारीका कारि  बै प्रकारका 
उद्योग व्यव ायहरू प्रिाटवत  िएको देखाएको छ।उद्योग 

व्यव ायको  ंचालन क्षमता घिेको छ र् का कारि वस्त ु

तथा  ेवाको उत्पादनमा  मेत र्गरावि आएको छ।उद्योगी 
तथा व्यव ायीहरूले कच्चा पदाथषको आपूर्तष, श्र्मक 

पररचालन र उत्पादनको बर्ारीकरिमा  मस्या िोर्गरहेको 
बताएका छन।्अर्िकांश उद्योगी व्यव ायहरू घािामा 
 ंचालन िएका छन ् िन े लघ,ु घरेल,ु  ाना तथा मझौला 
उद्योगीहरूले  ंचालन पूाँर्ीको अिाव िएको बताएका 

छन।्त्य ैगरी  बै प्रकारका उद्योगी व्यव ायीहरूले 

उल्लेख्य  ंख्यामा रोर्गारीको किौती गरेका छन ् िन े

रोर्गारी गमुाउनेको  ंख्या परुूर्को तलुनामा मटहलाको बढी 
रहेको पाईएको छ।य  अध्ययनका  हिागीहरूले उद्योग 

व्यव ायको पूिष  ंचालनका लार्ग  रकारले ब्यार्दरमा 
टवशेर् छुि ददनपुने,  हरु्लयत दरमा ऋि पाउनपुने, करमा 
टवशेर् छुि ददन ुपने, उत्पादनको आिारमा टवद्यतुको र्डमाण्ड 

शलु्क र्निाषरि गनुषपने, मूल्य अर्िवरटर्द् कर टर्ताष ददनपुने, 

पनुकष र्ाष उपलब्ि गराउनपुने, घरिाडा छुि ददनपुने  झुाव 

ददएका छन।्य का  ाथै कणम्तमा २ वर्ष म्म श्र्मकको 
न्त्यूनतम ् ज्यालामा वरटर्द् गनष नहनुे, अन्त्त शलु्क र भ्यािको 
दरमा पनुमूषल्यांकन गनुषपने र नेपाल  रकारले घोर्िा गरेका 
 बै  हरु्लयतहरु तरुुन्त्त प्रदान गनुषपने  मेत  झुाव ददएका 
छन।् 

उत्पादनमा आएको र्गरावि 

 
स्रोतः अध्ययन प्रर्तवेदन, २०७७ 

 

उद्योगहरुको नार्ा नोक् ानको अवस्था

 
स्रोतः अध्ययन प्रर्तवेदन, २०७७ 

३.३ Corporate Social Responsibility को 
 म्बन्त्िमा र्रिवुन टवश्वटवद्यालयबाि अध्ययन 
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प्रर्तवेदन प्राप्त िएको छ।उक्त अध्ययनले अर्िकांश 

उद्योगले औद्योर्गक व्यव ाय ऐन, २०७६ को ममष 
अन ुार व्याव ाटयक  ामाणर्क णर्म्मेवारी अनपुालना 
नगरेको देखाएको छ। 

३.४ Business Incubation Center को  ञ्चालन 

 म्वन्त्िी गररएको अध्ययनको प्रर्तवेदन प्राप्त िएको 
छ। प्रारणम्िक प्रर्तवेदनमा व्यव ाय टवका  केन्त्द्र 

स्थापना तथा  ञ्चालन प्रटक्रया, मापदण्ड तथा 
आिारहरु का  ाथै व्यव ाय टवका  (र्बर्न े 

इन्त्क्यूबेशन) केन्त्द्र स्थापना तथा  ञ्चालनमा 
 रोकारवालाको िरू्मका  मेतका वारेमा  नीर्तगत 

 झुावहरु प्राप्त िएका छन।्   

३.५ रुग्ि उद्योग अध्ययन तथा प्रर्तवेदन  र्मर्त'ले 

अणन्त्तम अध्ययन प्रर्तवेदन र्मर्त २०७७/०९/१३ 

गते मन्त्रालयमा पेश गरेको छ। 

उक्त  र्मर्तले नेपाल  रकारको लगानीमा स्थाटपत 
उद्योग मन्त्रालय अन्त्तगषतका ९ विा, र्नर्ीकरि 
गररएका १५ विा तथा र्नर्ी क्षेरबाि  ञ्चार्लत ७ 
विा गरी कूल ३१ विा उद्योग प्रर्तष्ठानहरुको 
अध्ययन गरेको  छ। प्रर्तवेदनले उद्योगको प्रकर र्त, 
रुग्िताको अवस्था तथा उत्पादन हनु े वस्त ु तथा 
 ेवाको आपूर्तषको अवस्थाका आिारमा पनुरुत्थान 
एवं व्यवस्थापनको मोडार्लिी पर्न र्रक, र्रक 
हनुपुने टवर्य औलं्याएको छ।  रकारी लगानीमा 
स्थाटपत उद्योगहरु  ञ्चालन स्वायतता र 
व्यवस्थापकीय दक्षताको अिावका कारि रुग्ि हुाँदै 
गएको र र्नर्ी क्षेरका उद्योगहरु उपरोक्त 
टवर्यका अर्तररक्त नयााँ प्रटविीको स्तरोन्नती गरी 
प्रर्तस्पिाषत्मक क्षमता वरटर्द् गनषन केको कारि 
रुग्ि िएको  मेत प्रर्तवेदनले र्नष्कर्ष र्नकालेको 
छ। 

 रकारी तवरबाि स्थाटपत उद्योग प्रर्तष्ठानहरुको 
 न्त्चालक  र्मर्तमा पदेन  दस्यहरुको  ट्टा टवज्ञ 
र व्याव ाटयक व्यणक्तहरु र्नयकु्त िई पूिषकालीन 
कायष गने व्यवस्था र्मलाउन,े एउिै प्रकर र्तका 
उद्योगहरुलाई एउिै कम्पनी वा व्यवस्थापन 
अन्त्तगषत  न्त्चालन गने, कायषकारी र्नदेशक तथा 
टविागीय प्रमखुहरुलाई कायष  म्पादन  म्झौता 

गरी  उपलव्िीका  आिारमा र्नरन्त्तरता ददन ेवा 
नददन े व्यवस्था लागू गने, रिनीर्तक योर्ना 
र्नमाषि गरी कायाषन्त्वयन गनुषपने, उद्योग वा 
प्रर्तष्ठानका श्र्मक तथा कमषचारीहरुलाई 
हाल म्मको  ेवाको लार्ग र्नयमान ुार अवकाश 
गरी स्थायी  ेवालाई करार  ेवामा पररवतषन गने, 
Cost Management Accounting System लागू गने 
लगायतका मखु्य मखु्य  झुावहरु प्रर्तवेदनमा 
 मेटिएका र उक्त र् र्ाररशहरु क्रमश 
कायाषन्त्वयन गदै र्ान े मन्त्रालयको नीर्त रहेको 
छ। 

३.६ Economic Policy Incubator (EPI)  ाँगको 
 हकायषमा उद्योग तथा लगानी  म्बन्त्िी लार्ग नीर्तगत 

 िुारका लार्ग देहायका प्रर्तवेदन तथा  न्त्दिष  ामाग्री तयार 
िएका छन।् 

१. Investment Prospectus 2021 

२. Nepal Investment Guide for Foreign Investors 

2021 

३ Nepal Investment Guide for Domestic Investors 

2021 

४. Operationalizing Simara Special Economic Zone, 

Critical Issues and Recommended Actions 2021 

५. औद्योर्गक तथा लगानी प्रवर्द्षन बोडषः कायषगत  िुारका 
उपायहरु 

(४) अध्ययन कायष दल/  र्मर्त गठन  
४.१ नेपाल  रकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तष 
मन्त्रालय र आन्त्दोलनरत उख ु टक ान  ंघर्ष 
 र्मर्तबीच र्मर्त २०७७/९/१३ मा िएको  म्झौता 
बमोणर्म औद्योर्गक तथा लगानी प्रवर्द्षन महाशाखा 
प्रमखु डा. नारायि प्र ाद रेग्मीको  ंयोर्कत्वमा नेपाल 

 रकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तष मन्त्रालय र 
आन्त्दोलनरत उख ु टक ान  ंघर्ष  र्मर्तबीच िएको 
 म्झौता बमोणर्म एक प्राटवर्िक  र्मर्त गठन िएको 
छ।  र्मर्तलाई देहायको कायाषदेश ददइएको छ। 

1)  वक्यौता िकु्तानी हनु ुपने रकम उपर उद्योगी र उख ु

टक ानको दावी र्रक र्रक िएको हुाँदा य  

 म्वन्त्िमा यथाथष यकीन गरी िकु्तानीका  म्वन्त्िमा 
 झुाव पेश गने, 
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2)  उख ु टक ानले नेपाल  रकारिारा र्निाषरि 

गररएको  मथषन मूल्य नपाएको िने्न  म्वन्त्िमा  त्य 

तथ्य यटकन गरी  झुाव पेश गने। 

3)  उख ु टक ानले नेपाल  रकारिारा ददएको अनदुान 

रकम नपाएको टवर्यमा  त्य तथ्य यटकन गरी 
 झुाव पेश गने। 

4)  उख ुतथा णचनीको उत्पादन, वर्ारीकरि र रकम 

िकु्तानी र अनदुान टवतरि एवं  खु्खा (र्नु्ना) कट्टी 
लगायतका टवर्यमा उख ु टक ान तथा णचनी 
उद्योगीले िोर्गरहेका  मस्याका टवर्यमा अध्ययन 

गरी अल्पकालीन तथा ददघषकालीन  झुाव पेश गने। 

5)  उख ु टक ानले णचनी र्मलमा उख ुबझुाई  केपर्छ 

णचनी र्मलले िकु्तानी गने  मयावर्ि टकिान गने 

 म्बन्त्िमा अध्ययन गरी  झुाव पेश गने ।  

प्राटवर्िक  र्मर्तले पूवष, मध्य र पणश्चम  का णर्ल्ला 
( लाषही, कंचनपरु र नवलपरा ी) मा स्थलगत भ्रमि 

गरी टक ान र उद्योगका प्रर्तर्नर्ि ाँग अन्त्तरटक्रया गरी 
कायाषदेश बमोणर्मका टववरि  ंकलन गरेको छ। 

४.२ टवदेशी लगानीको न्त्यूनतम  ीमा (Threshold) 

को  म्बन्त्िमा  झुाव ददन उद्योग टविागका 
महार्नदेशकको  ंयोर्कत्वमा एक  र्मर्त गठन 

िएको र उक्त  र्मर्तले कायष प्रारम्ि गरर केको छ।  

४.३कर टर् क्षरेमा टवदेशी लगानी णस्वकर र्तको मापदण्ड 

तयारी  म्बन्त्िमा  झुाव ददन उद्योग टविागका 
महार्नदेशकको  ंयोर्कत्वमा एक  र्मर्त गठन 

िएको छ र य   र्मर्तले  मेत कायष प्रारम्ि 

गरर केको छ।  

(५) गररवी र्नवारिका लार्ग लघ ुउद्यम टवका  
कायषक्रम (MEDPA) 

स्वदेशी श्म,  ीप, स्थानीय कच्चा पदाथष र 
श्ोतको उपयोग गरी उद्यमशीलता टवका को 
माध्यमबाि स्थानीयस्तरमा नै रोर्गारी र् र्षना गने 
उद्देश्यका  ाथ स्थानीय तह मार्ष त गररबी 
र्नवारिका लार्ग लघ ु उद्यम टवका  कायषक्रम 
(मेड्पा)  ञ्चालनमा रहेको छ । 

चाल ु आ.व.को दोश्ो चौमार् क म्म य  
कायषक्रमबाि ५८,७९६ र्ना  म्िाटवत लघ ु

उद्यमी पटहचान िएका र् मध्ये ५७,१५१ र्ना 
 म्िाटवत लघ ु उद्यमी छनौि िई २२,७८७ 
र्नाले उद्यमशीलता टवका  र ११,६०३ र्नाले 
प्राटवर्िक  ीप टवका  तार्लम प्राप्त गरर केका 
छन।् लघ ुउद्यमी र् र्षना तथा स्तोरणन्त्तका लार्ग 
७३० विा स्थानीय तहमा १,३६४ र्ना उद्यम 
टवका   हर्कताषहरु य  कायषक्रममा पररचालन 
िएका छन।् 

गररबीको रेखामनुी रहेका, वैदेणशक रोर्गारीबाि 
र्टकष एका वा स्वदेशमा रोर्गारी गमुाएका 
बरोर्गार व्यणक्त, यवुा तथा मटहला लणक्षत यो 
कायषक्रमबाि स्थानीयस्तरमा उद्यमशीलता तथा लघ ु
उद्यमको टवका  िई स्वरोर्गारी/रोर्गारी 
र् र्षनामा  हयोग पगेुको छ। 

 (६)  म्वाद श्रंखला  
औद्योर्गक तथा लगानी प्रविषन महाशाखाले औद्योर्गक 

टवका , लगानी प्रविषन तथा वौटर्द्क  म्पर्तको  ंरक्षि 

लगायतका टवर्िन्न टविामा र्नयर्मत  म्वाद शरंखला 
 ंचालन गरररहेको छ। दोश्ो चौमार् कको य  

अविीमा देहायका टवर्यमा  ंवाद श्रंखला  न्त्चालन 

िएको छः 

 म्वादको टवर्य टवज्ञ/स्रोत व्यणक्त मटहना 

Start Up Policy and 

Practices. 
 णुर्ब शाक्य/ 

तेर्स्वी  िट्टराई 

मंर् र 

Nepal's FDI Status, अर्मत कोईराला पौर् 

A Roadmap to 

Industrial Prosperity. 
डा. टवश्व पौडेल माघ 

Role of Service Sector, 

Awaiting "NewDeal" 

and Linking Diaspora 

Community through 

Industry-University 

Research.  

डा.  णिब र् ग्देल र्ागनु 

यी  ंवाद श्रंखलाबाि मन्त्रालयलाई नीर्त र्नमाषिमा  

महत्वपूिष नीर्त परष्ठपोर्ि प्राप्त हनुे गरेको छ।  
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(7) टवटवि 
 7.१ औद्योर्गक प्रविषन वोडषको वैठक: 

य  अविीमा औद्योर्गक प्रविषन वोडषको २३३ औ ं
वैठक  म्पन्न िएको छ।उक्त वैठकले केही 
उद्योगको पूाँर्ी तथा क्षमता वरटर्द् गनुषको  ाथै 
वालवुा प्रशोिन गने उद्योगको अनमुर्त, दताष तथा 
र्नयमन प्रकर यालाई  हर् बनाउन कायषटवर्ि, 
२०७७ स्वीकर त गरेको छ। उक्त कायषटवर्िमा 
उद्योगलाई र्नम्न शतष तोटकएको छ। 

1. उद्योग स्थापना गदाष  ाईड डे्रन‚ टहलो र्थग्रन े
पोखरी‚ र्ोहोर पानी प्रशोिनको व्यवस्था र वाय ु
प्रदूर्िको लार्ग आवश्यक व्यवस्था गनुषपने। 

2. उद्योगले आरु्लाई चाटहने कच्चा पदाथष  र् िै 
नदी वा  वनक्षेरबाि उत्खन्न गरर प्रशोिन गनष 
पाउने छैन।  

3. दताष गनुष पूवष वातावरिीय अध्ययन प्रर्तवेदन 
स्वीकर त गराउन ुपने। 

4. वातावरिीय अध्ययन प्रर्तवेदनमा उल्लेणखत 
शतषहरु पूिष रुपमा पालना गनुषपने। 

7.२ नेपाल   रकार र  पोखरा टवश्वटवद्यालयको  ंयकु्त 

आयोर्नामा Launching of Bachelor of 

Entrepreneurship Development  (BED)  म्पन्न 

िएको छ। पोखरा टवश्वटवद्यालय र उद्योग, वाणिज्य 

तथा आपरु्तष मन्त्रालयको  हकायषमा पोखरा 
टवश्वटवद्यालयको मानटवकी तथा  ामाणर्क शास्त्र 

 ंकाय अन्त्तगषत स्कूल अर् र्डिलपमेण्ि एण्ड  ो ल 

ईणन्त्र्र्नयररंगमा य ै शैणक्षक  र ( न ्२०२१ णस्पं्रग 

 ेमेष्टर) देणख स्नातक तहको चार बरे् Bachelor of 

Entrepreneurship Development (BED)  ंचालन 

हनु ेिएको छ। 

7.३ छलर्ल तथा अन्त्तरटक्रया कायषक्रमः गण्डकी 
प्रदेशको उद्योग, पयषिन, वन तथा वातावरि मन्त्रालय, 

प्रदेश र्नदेशनालय तथा  वै घरेल ु तथा  ाना उद्योग 

कायाषलयका कायाषलय प्रमखु तथा अर्िकर तस्तका 
कमषचारीहरु ंग र्मर्त २०७७/११/२१ गते उद्योग 

प्रशा न, टवदेशी लगानी, बौटर्द्क  म्पणि लगायतका 
टवर्यमा एक ददवशीय छलर्ल तथा अन्त्तरटक्रया 

कायषक्रम  म्पन्न िएको छ।  ंघीय शा न प्रिालीमा 
 ंटविानले ददएको क्षेरार्िकार र्िर  ंघ, प्रदेश र 
स्थानीय तहले बनाउन ेऔद्योर्गक कानूनमा स्पष्टता र 
कायषटवर्िमा एकरुपता कायम गने टवर्यमा छलर्ल 

िएको र्थयो। अनमुर्त र्लन ुपने उद्योगको क्षेरार्िकार 
र औद्योर्गक ब्यव ाय ऐन, २०७६ ले प्रदेश र 
स्थानीय तहलाई ददएको अर्िकारका बारेमा प्रष्ट 

पाररएको र्थयो । प्रदेशमा बने्न औद्योर्गक कानूनले 

 मेट्न ु पने र्बर्य र औद्यर्गक बौटर्द्क  म्पणि दताष, 
नटवकरि लगायत टवदेशी लगानीको बारेमा  मेत 

छलर्ल िएको र्थयो। उक्त कायषक्रममा 
 हिागीहरुले उठाएका उद्योग दताष, टवर्िन्न र्नकायको 
क्षेरार्िकार,  ेवा प्रवाह ाँग  म्बणन्त्ित णर्ज्ञा ाको 
 मािान गररएको र्थयो।  

7.४ नपेाल रार्स्व परामशष टवका   र्मर्त (गठन) 

आदेश, २०७६ अनरुूप नेपाल  रकारको र्मर्त 

२०७७ िाद्र १ गतेको र्निषयले नेपाल रार्स्व परामशष 
 र्मर्त गठन िएको छ।य   र्मर्त अन्त्तगषत उद्योग, 

वाणिज्य तथा आपूर्तष मन्त्रालयका  ह णचव डा. 
नारायिप्र ाद रेग्मीज्यूको  ंयोर्कत्वमा आर्थषक क्षेर 

(उद्योग वाणिज्य, पयषिन, ररयल स्िेि, लगानी तथा 
र्नयाषत प्रवर्द्षन) उप र्मर्त गठन िएको छ। नेपाल 

रार्स्व परामशष  र्मर्तले य  उप र्मर्तलाई 

औद्योर्गक प्रवर्द्षन तथा  ंरक्षि, वाणिज्य, आयात 

र्नयाषत तथा वैदेणशक व्यापार,  ेवा व्यापार, आपूर्तष 
व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्द्षनको लार्ग गनुषपने 

नीर्तगत  िुार, कानूनी  िुार, प्रकर यागत  रलीकरि र 
कर तथा गैर कर प्रोत् ाहन  म्वन्त्िी र्बर्यमा अध्ययन 

तथा छलर्ल गरी  झुाव पेश गने णर्म्मेवारी ददएको 
छ ।  

आर्थषक उप र्मर्तले आरू्लाई प्राप्त कायाषदेश 
अन ुार  म्बणन्त्ित  रोकारवालाहरू ाँगको छलर्ल 
र परामशष पश्चात आगामी आर्थषक बर्षका लार्ग 
नेपाल  रकारले आर्थषक क्षेरमा अपनाउन ु पने 
नीर्त र कायषक्रम ाँग  म्वणन्त्ित  झुावहरू  ंकलन 
गने काम गरररहेको छ।  

उप र्मर्तबाि औद्योर्गक तथा लगानी प्रविषन, 
वाणिज्य, पयषिन तथा  ेवा व्यापार, ररयल स्िेि, 
आपूर्तष व्यवस्थापन, बैदेणशक व्यापार तथा र्नयाषत 
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प्रविषनका क्षेरमा नीर्तगत र कानूनी  िुार, 
प्रकर यागत  रलीकरि र कर तथा गैरकर प्रोत् ाहन 

 म्बन्त्िी  झुावका   ाथै कोर्िड १९ ले उद्योग, 

वाणिज्य, पयषिन लगायत लगानीको क्षेरमा परेको 
अ रलाई न्त्यूर्नकरि गनष उद्योग प्रर्तष्ठानलाई 

 रकाको तर्ष बाि ददन ुपने छुि,  टुविा र  हरु्लयतका 
र्बर्यमा  मेत  झुाव ददन े गरर  प्रर्तवेदन मस्यौदा  
तयारी िएको छ। 

7.५ व्यव ाय  हर्ीकरि एकाईको कायषयोर्ना तयारी 
िएको छ। नेपाल  रकार, मणन्त्रपररर्द्बाि र्मर्त 

२०७६/६/३० मा व्यव ाय  ंचालनको  हर् 

वातावरि र्नमाषिका लार्ग  ंस्थागत  ंरचना णस्वकर त 

िएको र्थयो।  ो अनरुुप य  मन्त्रालयमा औद्योर्गक 

तथा लगानी प्रवर्द्षन महाशाखा प्रमखुको  ंयोर्कत्वमा 
उद्योग टविाग, वाणिज्य, आपूर्तष तथा उपिोक्ता  ंरक्षि 

टविाग, कम्पनी रणर्िार कायाषलय लगायतको 
प्रर्तर्नर्ित्व रहने व्यव ाय  हर्ीकरि एकाई गठन 

िएको छ।य  एकाईलाई मन्त्रालय र मातहतका 
र्नकायहरुले व्यव ाय स्थापना तथा  ंचालनका क्षेरमा 
गनुषपने  िुारका क्षेरको पटहचान गरी कायाषन्त्वयन गने 

गराउने, अन्त्तर र्नकायगत  रोकारवालाका टवर्यहरु- 
लाई  मन्त्वय  र्मर्तमा पेश गरी  मािानका उपाय 

पटहचानमा  हयोग गने,  म्पाददत कायष प्रर्गर्तको 
र्नयर्मत रुपमा केन्त्द्रलाई र्ानकारी गराउन,े टवश्व बैंक 

 मूहबाि प्रत्येक वर्ष प्रकाशन हनु े Doing Business 

प्रर्तवेदन तयारीको र् लर् लामा एकाइ  म्वर्द् र्नकाय 

र मातहतबाि उपलब्ि गराउनपुने  ूचनाको 
अद्यावर्िक र्ानकारी गराउन े म्पकष  र्बन्त्दकुो रुपमा 
रही त्यस्ता  ूचनाहरु व्यव ाटयक वातावरि प्रवर्द्षन 

 मन्त्वय  र्मर्तको  णचवालय मार्ष त टवश्व बैंकलाई 

उपलब्ि गराउन े र पररर्द्, कायषकारी  मूह तथा 
 र्मर्तबाि प्राप्त र्नदेशनको कायाषन्त्वयन गने गराउन े

णर्म्मेवारी रहेको छ । 

7.६ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तष मन्त्रालय र ILO, 

Nepal को  ंयकु्त आयोर्नामा "National 

Dialogue on Business Recovery in Nepal" 

कायषशाला  म्पन्न िएको छ । 

कोर्िड-१९ का कारि उद्यम व्यव ाय क्षेरमा परेको 
प्रिाव र  मािानको रिनैर्तक कायषढााँचा र्नमाषि गने 

उद्देश्यले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तष मन्त्रालय र 
अन्त्तराटिय श्म  ंगठनको नेपालणस्थत कायाषलय 

(ILO) को  ंयकु्त आयोर्नामा व्यव ाय पनुरुत्थान 

(National Dialogue on Business Recovery) 

 म्वन्त्िी राटिय  म्वाद कायषक्रम  म्पन्न गररएको 
र्थयो। 

उक्त कायषक्रम कोर्िड -१९ महामारीबाि प्रिाटवत 

उद्यम व्यव ायलाई पनुः क री पूवषवत अवस्थामा 
 ामान्त्यीकरि गनष  टकन्त्छ र त्य का लार्ग  रकार, 
र्नर्ी क्षेर, टवका   ाझेदारहरु र अन्त्य 

 रोकारवालाको कस्तो िरू्मका हनुपुछष िने्न टवर्यमा 
 म्वाद केणन्त्द्रत रहेको र्थयो। कार्य्षकममा नेपालको 
व्यव ाय क्षेरमा कोर्िड-१९ को प्रिाव,  रकार र 
र्नर्ी के्षरले गरेका कामहरु र त्य को प्रिावकाररता, 
बेलायत  रकार  र अन्त्य केटह मलुकुहरुले कोर्िड-

१९ को महामारीबाि व्यव ाय क्षेरमा परेको अ र 
न्त्यूनीकरि गनष अपनाएका रिनैर्तक आर्थषक तथा 
अन्त्य उपायहरुको  न्त्दिषमा प्रस्तरु्तकरि िएको 
र्थयो। 

त्य ैगरी लघ,ु घरेल,ु  ाना र मझौला उद्योगहरुको 
पनुरुत्थान, पयषिन क्षेरको पनुषस्थापना तथा  िुारका 
क्षेरहरु, शरुुवाती व्यव ाय र नवप्रवतषनमा यवुाहरुको 
शशणक्तकरिका उपायहरु र मटहला उद्यमणशलता एवं 

रोर्गारी अर्िवरटर्द्का उपायहरु  म्वन्त्िमा  म्वणन्त्ित 

क्षेरका उद्यमी व्यव ायीहरु र टवज्ञ  मूहको 
 हिार्गतामा  मूह  म्वाद कायषक्रम (Discussion 

Pannel)  ञ्चालन िएको हो। 

उक्त कायषक्रममा मा. उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तष 
मन्त्री, मा. राज्यमन्त्री, उद्योग  णचव, वाणिज्य 
 णचव, र्नर्ी क्षेरका प्रर्तर्निीमलुक  ंघ  ंस्थाका 
प्रमखु तथा प्रर्तर्नर्िहरुको उपणस्थर्त रहेको र्थयो। 

कायषक्रममा र्नवतषमान उद्योग  णचव श्ी चन्त्द्रकुमार 
णघर्मरेले कायषपरहरु तथा टवर्यवस्तहुरु मार्थ 
 ंणक्षप्त टववेचना  प्रस्ततु गनुषिएको र्थयो । 

 मूह  म्वाद कायषक्रम (Discussion Pannel) को 
टवर्य, स्रोत व्यणक्त तथा कायषक्रमको टववरि 
तार्लका नं. -११ मा  ंलग्न रहेको छ। 

 

https://www.ocr.gov.np/
https://www.ocr.gov.np/
https://www.ocr.gov.np/
https://www.ocr.gov.np/
https://www.ocr.gov.np/
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तार्लका  नं. १ 

दताष  िएका  उद्योगको  टववरि 

दोस्रो चौमार् क प्रगर्त चालू आ.व.मा 
हाल म्मको 
उद्योग दताष 

उद्योग दताष उद्योगको 
 ंख्या 

कुल लगानी  
(रु दश लाखमा) 

णस्थर पूाँर्ी         
(रु दश लाखमा) 

चाल ुपूाँर्ी        
 (रु दश लाखमा) 

रोर्गारी 

ठूला 11 44,360.97 43,692.58 668.4 720 २६ 

मझौला 
11 3,434.57 2,452.45 982.12 733 २७ 

 ाना 
33 3,841.73 2,435.58 1,406.15 1,522 ८३ 

र्म्मा 
55 51,637.27 48,580.61 3,056.66 2,975 १३६ 

 
तार्लका  नं .  २ 

दोस्रो  चौमार् कमा  प्राप्त  वैदेणशक  लगानी  प्रर्तबर्द्ता  टववरि 

दोस्रो चौमार् क प्रगर्त चालू आ.व. 

हाल म्मको 
उद्योग दताष 

उद्योग 

दताष 
पररयोर्ना
को  ंख्या 

कुल पररयोर्ना 
लागत  

(रु दश लाखमा) 

णस्थर पूाँर्ी         
(रु दश लाखमा) 

कुल टवदेशी  
लगानी  प्रर्तबर्द्ता 
(रु दश लाखमा) 

रोर्गारी 

ठूला 2 1,750.00 1,253.60 3,137.50 30 ३ 

मझौला 2 250 240 10.86 45 ३ 

 ाना 27 2,483.63 1,616.13 2,515.11 693 १२६ 

र्म्मा 31 4,483.63 3,109.73 5,663.46 768 १३२ 

 

तार्लका  नं . ३ 

दोस्रो  चौमार् क म्ममा  बैदेणशक  लगानीको  क्षरेगत  प्रर्तवर्द्ता  टववरि 

क्षरे 
पररयोर्ना 
 ंख्या 

कुल पररयोर्ना 
लागत  

(रु दश लाखमा) 

णस्थर पूाँर्ी         
(रु दश 
लाखमा) 

चाल ुपूाँर्ी        
 (रु दश 
लाखमा) 

 

कुल  टवदेशी 
लगानी प्रर्तबर्द्ता  
(रु दश लाखमा) 

रोर्गारी 
 

कर टर् तथा वनर्न्त्य 2 400 281.2 118.8 379 103 

उर्ाष 1 0 0 0 5.86 0 

 ूचना तथा प्रटवर्ि 5 400 272.92 127.08 2,050.00 140 

उत्पादनमूलक 14 2,700.63 1,787.53 913.1 2,364.06 201 

 ेवा  32 5,210.00 2,493.73 2,716.27 5,100.00 1,262 

पयषिन 78 15,538.50 10,821.35 4,717.15 15,518.51 2,034 

कूल 132 24,249.13 15,656.73 8,592.40 25,417.43 3,740 
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तार्लका नं . ४ 

दोस्रो चौमार् कमा  िएको बैदेणशक लगानीको देशगत  प्रर्तवर्द्ता टववरि  

क्र ं देश 
पररयोर्ना 
 ंख्या 

कुल 

पररयोर्ना 
लागत (रु दश 

लाखमा) 
 

णस्थर पूाँर्ी (रु 

दश लाखमा)        
 

चाल ुपूाँर्ी 
(रु दश 

लाखमा)       
  

 

कुल टवदेशी 
लगानी  

प्रर्तबर्द्ता (रु दश 

लाखमा)  

रोर्गारी 

१ बेणल्र्यम  2 50 35.3 14.7 62.5 20 

२ 

र्ब्रटि  िणर्षन 

आइल्याण्ड  1 3,000.00 2,710.00 290 3,000.00 146 

३ चीन 104 17,960.00 10,653.90 7,306.10 18,167.20 3,081 
४ चीन (ताइवान) 1 250 240 10 5 45 
५ िारत 5 560 275.1 284.9 386 230 
६ मलेर् या 1 53 41.5 11.5 49.99 38 
७ मेणक् को 2 150 89.8 60.2 150 38 
८ पोल्याण्ड 1 0 0 0 1.39 0 
९ र् ंगापरु 1 0 0 0 1,650.00 0 
१० दणक्षि कोररया 2 130 100.1 29.9 55 56 

११ नेदरल्याण्ड 3 140.63 134.63 6 156.53 0 
१२ बेलायत 4 205.5 122.8 82.7 160 56 
१३ अमेररका 5 1,750.00 1,253.60 496.4 1,573.81 30 

  कूल 132 24,249.13 15,656.73 8,592.40 25,417.43 3,740 
   

तार्लका नं . ५ 

दोस्रो  चौमार् क म्ममा  बैदेणशक  लगानीको  क्षरेगत  प्रर्तवर्द्ता  टववरि  

क्षरे 
पररयोर्ना 
 ंख्या 

कुल पररयोर्ना 
लागत (रु दश 

लाखमा) 

णस्थर पूाँर्ी         
(रु दश 

लाखमा) 

चाल ुपूाँर्ी        
 (रु दश 

लाखमा) 

कुल  टवदेशी 
लगानी 

प्रर्तबर्द्ता  (रु 

दश लाखमा) 

रोर्गारी 

कर टर् तथा वनर्न्त्य 2 400 281.2 118.8 379 103 

उर्ाष 1 0 0 0 5.86 0 

 ूचना तथा प्रटवर्ि 5 400 272.92 127.08 2,050.00 140 

उत्पादनमूलक 14 2,700.63 1,787.53 913.1 2,364.06 201 

 ेवा  32 5,210.00 2,493.73 2,716.27 5,100.00 1,262 

पयषिन 78 15,538.50 10,821.35 4,717.15 15,518.51 2,034 

कूल 132 24,249.13 15,656.73 8,592.40 25,417.43 3,740 
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तार्लका नं . ६ 

दोस्रो  चौमार् क म्ममा  बौटर्द्क   म्पणि  दताषको  टववरि 

क्र.  ं. बौटर्द्क  म्पणि दताष टववरि य  आ.व.को  दोश्ो 
चौमार् क (हाल) 

 म्मको हार् ल प्रगर्त 

शरुुदेणख हाल म्मको  
हार् ल प्रगर्त 

१ प्यािेन्त्ि दताष  ंख्या १ ७९ 

२ र्डर्ाइन दताष  ंख्या २१ २१६ 

३ टे्रडमाकष  दताष  ंख्या १११६ ५२०३७ 

४  ामटुहक टे्रडमाकष  दताष  
(Nepal Tea, Nepal Coffee, Everest Big Cardamom र 

च्याङ्ग्ग्रा पणश्मना) 

 ४ 

५ नेपाल र्िु, नेपाल कापेि, Nep Coop Coffee, Juju dhau  

लगायत ५ विा अन्त्य उत्पादनको   ामटुहक टे्रडमाकष  दताष 
प्रटक्रयामा रहेको । 

  

 

तार्लका नं . ७ 

गिुस्तर  तथा  नापतौल  टविागको दोस्रो चौमार् कको प्रगर्त  टववरि 

र् .

न. कायष टववरि ईकाई 

प्रगर्त 

 प्रथम चौमार् क  दोस्रो  चौमार् क 
 चालू आ.व. 

हाल म्मको 

१ 

  

  

नेपाल गिुस्तर पाररत         

(क) नेपाल गिुस्तर पररर्दबाि विा ३१ ० ३१ 
(ख) प्राटवर्िक  र्मर्तबाि विा ५ ६ ११ 

२ 

  

  

  

(I) नेपाल गिुस्तर प्रमाि णचन्त्ह  

      ( ईर्ार्तपर+प्रमािपर)   विा १२ ० १२ 
(क) ईर्ार्तपर  ंख्या ( उत्पाददत वस्त/ु पदाथष) विा ११ १८ २९ 
(ख) प्रमािपर  ंख्या (प्रटक्रया) विा १ २ ३ 
(II) नेपाल गिुस्तर प्रमाि णचन्त्ह प्राप्त उद्योग  

 ंख्या विा १२ ० १२ 

३ 

  

  

  

  

नेपाल गिुस्तर प्राप्त उद्योगको   ० ० ० 
(क) र्नरीक्षि अनगुमन  विा ४ ६० ६४ 
(ख) नमनुा  ंकलन (उद्योग / वर्ार) विा ५८ २२३ २८१ 
   I. उद्योगवाि  विा १० १५९ १६९ 
   II. वर्ारवाि  विा ४८ ६४ ११२ 

४ प्रिाली प्रमािीकरि प्रदान  विा १ २ ३ 
५ र ायर्नक तथा  िौर्तक र्ांच टवश्लरे्ि  विा ८०४ १५२३ २३२७ 
६ क्यर्लबे्र न  ेवा प्रदान  विा २०९ ८५८ १०६७ 
७ तार्लम / गोष्ठी विा १ ० १ 
८ रार्श्व  ंकलन रू. 10746895.40 9175165.68 19922061.08 
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तार्लका नं . ८ 

खानी  तथा  िगूिष  टविागको दोस्रो चौमार् क  म्मको प्रगर्त 

क्र. .  म्पाददत प्रमखु कायषहरु र उपलणव्ि चाल ुआ.व. को हाल म्म उपलव्िी 
१ रार्श्व  ंकलन रु. ५४,७७,१६,७९०।३० 

 खर्नर् कायषको लार्ग अनमुर्त पर 

२ र्बर्बि खर्नर् कायष 

खानी खोर्तला को प्रमािपर प्रदान ८० 

खानी खोर्तला को प्रमािपर नटवकरि २०8 

खानी उत्खननको प्रमाि पर प्रदान 5 

खानी उत्खननको प्रमािपर नटवकरि ६१ 

उत्खनन/्खोर्तला  प्रमािपर रद्द गररएको ५१ 

नाम ारी िएका खानी/कम्पनी २ 

र्नमाषिमखुी खर्नर्को उत्खनन ् हमती  प्रदान ४ 

३ 

प्रयोगशाला  ेवा 
टविाग र वाटहरबाि ल्याएका स्याम्पलहरुको 
र ायर्नक टवश्लरे्ि ५२६ विा 
नम्बर अर् र्डिरर्मने न          २४९६ 

४ र्मनरलणर् पेट्रोलणर् ल्याव अध्ययन  

५ पसु्तकालय  ेवा  ूचना प्रवाह 

६ िकूणम्पय तरङ्गका  चुना  ंकलन तथा डािा प्रो ेर् ङ् ४४७६ विा 

               
तार्लका नं . ९ 

कम्पनी  रणर्िारको  कायाषलयमार्ष त  िएका  कायषको  दोस्रो  चौमार् क म्मको  प्रगर्त 

र् .नं. टववरि 
२०७७ दोस्रो 
चौमार् क म्म 

२०७६ दोस्रो 
चौमार् क म्म 

१ नयााँ कम्पनी  ंस्थापना 11601 9135 

२ वाटर्षक टववरि 10095 8118 

३ 
शेयर खररद टवक्री वा र्गेडा शेयर टवक्री र मरत्यपुर्छको शेयर 

नाम ारी (शेयर लगत) 
2141 1622 

४ पंूर्ी वरटर्द्/पंूर्ी  ंरचना पररवतषन 1591 1281 

५ शरुु अवस्थाको र्ानकारीहरु/शरुु शेयर बााँडर्ााँड 1507 1131 

६ ठेगाना पररवतषन 1321 1085 

७ उद्देश्य थप/ ंशोिन 744 486 

८ प्रवन्त्िपर वा र्नयमावलीको दर्ा  ंशोिन 589 482 

९ नाम पररवतषन 498 433 

१० एकलबाि बहलु लाने 47 51 

११ कैटर्यत तलबको र्वार् वा आवर्िक र्ानकारीहरु/ चुना 11 10 

१२ कम्पनी  गाभ्न ेकायष 7 6 

१३ कम्पनी टकर् म पररवतषन(प.र्ल बाि प्रा.र्ल वा प्रा.र्ल बाि प.र्ल) 5 3 

१४ गार्िने कम्पनीको र्निषय 2 2 

१५ अन्त्य कायष 440 310 
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औद्योर्गक ग्रामको टववरि 

क्र  ं प्रदेश णर्ल्ला स्थानीय तह 

१ प्रदेश नं. १ तेह्रथमु म्याङलङु नगरपार्लका 
२ प्रदेश नं. १ िनकुिा पाणिवा  नगरपार्लका 
३ प्रदेश नं. १ िनकुिा छथर र्ोरपािी गाउाँपार्लका 
४ प्रदेश नं. १  नु री िरान उप-महानगरपार्लका 
५ प्रदेश नं. १  नु री बराहक्षेर नगरपार्लका 
६ प्रदेश नं. १ उदयपरु वेलका नगरपार्लका 
७ प्रदेश नं. १ उदयपरु रौतामाई गाउाँपार्लका 
८ प्रदेश नं. १ ओखलढंुगा मोलङु गाउाँपार्लका 
९ प्रदेश नं. २ र् राहा िनगढीमाई नगरपार्लका 

१० प्रदेश नं. २ र् राहा लहान नगरपार्लका 
११ प्रदेश नं. २ िनरु्ा  बैला नगरपार्लका 
१२ प्रदेश नं. २ महोिरी गौशाला नगरपार्लका 
१३ प्रदेश नं. २  लाषही हररवन नगरपार्लका 
१४ प्रदेश नं. २  लाषही चन्त्द्रनगर गाउाँपार्लका 
१५ बागमती प्रदेश दोलखा र्िमेश्वर नगरपार्लका 
१६ बागमती प्रदेश र् न्त्िपुाल्चोक चौतारा  ागाचोकगढी न.पा. 
१७ बागमती प्रदेश नवुाकोि टवदरु नगरपार्लका 
१८ बागमती प्रदेश काभ्रपेलाञ्चोक िरु्लखेल नगरपार्लका 
१९ बागमती प्रदेश काभ्रपेलाञ्चोक पांचखाल नगरपार्लका 
२० बागमती प्रदेश काभ्रपेलाञ्चोक रोशी गाउाँपार्लका 
२१ बागमती प्रदेश मकवानपरु थाहा नगरपार्लका 
२२ बागमती प्रदेश णचतवन िरतपरु महानगरपार्लका 
२३ गण्डकी प्रदेश स्याङर्ा गल्याङ नगरपार्लका 
२४ गण्डकी प्रदेश स्याङर्ा चापाकोि नगरपार्लका 
२५ गण्डकी प्रदेश स्याङर्ा पतुलीबर्ार नगरपार्लका 
२६ गण्डकी प्रदेश स्याङर्ा वार्लङ नगरपार्लका 
२७ गण्डकी प्रदेश स्याङर्ा अर्ुषनचौपारी गाउाँपार्लका 
२८ गण्डकी प्रदेश स्याङर्ा कालीगण्डकी गाउाँपार्लका 
२९ गण्डकी प्रदेश तनहुाँ िान ुनगरपार्लका 
३० गण्डकी प्रदेश तनहुाँ आाँबखैुरेनी गाउाँपार्लका 
३१ गण्डकी प्रदेश तनहुाँ ऋटर्ङ्ग गाउाँपार्लका 
३२ गण्डकी प्रदेश तनहुाँ णघररङ गाउाँपार्लका 
३३ गण्डकी प्रदेश तनहुाँ बणन्त्दपरु गाउाँपार्लका 
३४ गण्डकी प्रदेश गोरखा पालङुिार नगरपार्लका 
३५ गण्डकी प्रदेश गोरखा र् रानचोक गाउाँपार्लका 
३६ गण्डकी प्रदेश गोरखा र्िम ेनथापा गाउाँपार्लका 
३७ गण्डकी प्रदेश गोरखा शटहद लखन गाउाँपार्लका 
३८ गण्डकी प्रदेश मनाङ चामे गाउाँपार्लका 
३९ गण्डकी प्रदेश लमर्ङु राईना  नगरपार्लका 

क्र  ं प्रदेश णर्ल्ला स्थानीय तह 

४० गण्डकी प्रदेश पवषत कुश्मा नगरपार्लका 
४१ गण्डकी प्रदेश पवषत र्लर्ला गाउाँपार्लका 
४२ गण्डकी प्रदेश पवषत टवहादी गाउाँपार्लका 
४३ गण्डकी प्रदेश बाग्लङु बाग्लङु नगरपार्लका 
४४ गण्डकी प्रदेश बाग्लङु ताराखोला गाउाँपार्लका 

४५ गण्डकी प्रदेश 

नवलपरा ी  

(ब. .ुपू.) बौदीकाली गाउाँपार्लका 

४६ लणुम्वनी प्रदेश  

नवलपरा ी 
(ब.  .ु प.) बदषघाि नगरपार्लका 

४७ लणुम्वनी प्रदेश  "   "  नुवल नगरपार्लका 
४८ लणुम्वनी प्रदेश  रूपन्त्देही  ैनामैना नगरपार्लका 
४९ लणुम्वनी प्रदेश  रूपन्त्देही र्तलोिमा नगरपार्लका 
५० लणुम्वनी प्रदेश  कटपलबस्त ु बािगंगा नगरपार्लका 
५१ लणुम्वनी प्रदेश  अघाषखााँची  णन्त्िखकष  नगरपार्लका 
५२ लणुम्वनी प्रदेश  पाल्पा रामपरु नगरपार्लका 
५३ लणुम्वनी प्रदेश  पाल्पा तान ेन नगरपार्लका 
५४ लणुम्वनी प्रदेश  पाल्पा रैनादेवी छहरा गाउाँपार्लका 
५५ लणुम्वनी प्रदेश  गलु्मी िकुोि गाउाँपार्लका 
५६ लणुम्वनी प्रदेश  गलु्मी मदान ेगाउाँपार्लका 
५७ लणुम्वनी प्रदेश  प्यूठान स्वगषिारी नगरपार्लका 
५८ लणुम्वनी प्रदेश  दाङ तलु् ीपरु उप-महा न.पा. 
५९ लणुम्वनी प्रदेश  बााँके खर्रुा गाउाँपार्लका 
६० किाषली प्रदेश डोल्पा र्रपरुा नु्त्दरी नगरपार्लका 
६१ किाषली प्रदेश  खेुत िेरीगंगा नगरपार्लका 
६२ किाषली प्रदेश  खेुत पञ्चपरुी नगरपार्लका 
६३ किाषली प्रदेश  खेुत चौकुन ेगाउाँपार्लका 
६४ किाषली प्रदेश  खेुत र् म्ता गाउाँपार्लका 
६५ किाषली प्रदेश र्ार्रकोि णशवालय गाउाँपार्लका 
६६  दूुरपणश्चमप्रदेश डोिी र्ोरायल गाउाँपार्लका 
६७  दूुरपणश्चमप्रदेश बझाङ तालकोि गााँउपार्लका 
६८  दूुरपणश्चमप्रदेश बझाङ  ूमाष गाउाँपार्लका 
६९  दूुरपणश्चमप्रदेश दाच ुषला मामाष गाउाँपार्लका 
७०  दूुरपणश्चमप्रदेश बैतडी मेलौली नगरपार्लका 
७१  दूुरपणश्चमप्रदेश बैतडी पंचेश्वर गाउाँपार्लका 
७२  दूुरपणश्चमप्रदेश डडेल्िरुा अमरगढी नगरपार्लका 
७३  दूुरपणश्चमप्रदेश कञ्चनपरु पनुवाष  नगरपार्लका 
७४  दूुरपणश्चमप्रदेश कञ्चनपरु बेलौरी नगरपार्लका 

 

"आर्थषक  मरटर्द्को आिार, लघ ुउद्यम मार्ष त स्वरोर्गार" 
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"National Dialogue Business Recovery in Nepal" टवर्यक कायषशालामा  म्वाद  मूह 
(Discussion Pannel) कायषक्रममा प्रस्ततु टवर्य तथा योगदानकताषको टववरि 

क्र. ं. नाम पद/कायाषलय/र्नकाय िरू्मका 

 र पटहलो: लघ,ु घरेल ु ाना तथा मझौला उद्यमहरुको पनुष वलीकरि 

1.  श्ी टहमाल न्त्यौपाने उद्यम टवज्ञ  मध्यस्थकताष 
2.  श्ी र्ड बी बस्नेत अध्यक्ष, घरेल ुतथा  ाना उद्योग  र्मर्त, FNCCI वक्ता १  

3.  श्ी कुश कुमार र्ोशी  िापर्त, राटिय व्यापार पहल वक्ता २  

4.  श्ी  रेुश प्रिान 

  
  
  

पूवष  िापर्त (आईपीपी), नेपाल घरेल ुतथा  ाना उद्योग 
महा ंघ (FNCSI)  

 िापर्त,  (SAARC SMEs Forum) 

वक्ता ३ 

 

5.  श्ी रीता र् म्हा  िापर्त, FWEAN वक्ता ४ 

 र दोस्रो: पयषिन क्षरेको पनुरुत्थान 

6.   श्ी िनन्त्र्य रेग्मी कायषकारी र्नदेशक, नेपाल पयषिन बोडष मध्यस्थकताष 
7.   श्ी  मुन पाण्डे  णचव, प्रशान्त्त एणशया ट्रािल ए ोर् एशन (पािा) वक्ता १ 

8.    शु्ी र्नटकता  पाण्डे  र् ंह  ह- ंस्थापक र कायषकारी र्नदेशक, ट्रािल डेर्िर् ष वक्ता २ 

9.    शु्ी  ज्योत् ना शे्ष्ठ अध्यक्ष, पयषिन र हवाई यातायात  र्मर्त, FNCCI वक्ता ३ 

 र तेश्ो: स्िािष अप र यवुा  वलीकरि 

10.   श्ी रंणर्त आचायष अध्यक्ष, स्िािष अप कमेिी, FNCCI मध्यस्थकताष 
11.   श्ी  पटवर गौतम  ीईओ, कारखाना वक्ता १ 

12.   श्ी र्नटकता आचायष  ीईओ, शहरी केिी (Urban Girl)  वक्ता २ 

13.   श्ी वत् ल रार्िण्डारी  ह- ंस्थापक, डोचा वक्ता ३ 

 र चौथो: रोर्गारी पनुरुत्थानको लागी मटहला उद्यमशीलता 

14.   श्ी रू्ना माथेमा मटहला उद्यमशीलता टवका   र्मर्त,  ह-अध्यक्ष (FNCCI) मध्यस्थकताष 
15.   श्ी शिुांगी  रािा  ह- ंस्थापक, Pad2Go वक्ता १ 

16.   श्ी शीतल ररर्ाल  ंस्थापक /  न्त्चालक, िागेि र्नीचर वक्ता २ 

17.   श्ी   रु्नता नेमारु्की कायषकारी र्नदेशक, R & D Innovative Solution, 

Founder- Agrinepal 

वक्ता ३ 

 

 

"उद्योग व्यव ाय  म्बणन्त्ित र्नकायमा दताष गरेरमार  ञ्चालन गरौं" 
 

  

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तष मन्त्रालय 

र् ंहदरवार, काठमाडौं  
र्ोन नं. ०१-४२११५७९ 

ईमेल: info@moics.gov.np   

वेव ाइि: www.moics.gov.np 
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