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पषृ्ठभरू्मिः 
कुल गाहिस््य उत्पादनमा औद्योर्गक के्षरको योगदान बढाउनका लार्ग स्वदेशी िथा र्वदेशी पूूँजीको पररिालन गदै 
एकल र्वन्त्द ु  ेवा केन्त्रको माध्यमबाट वैदेणशक लगानी प्रवर्द्िन गनि उपलब्ध श्रोि  ाधन र श्रमको उपयोग गरी 
औद्योर्गक उत्पादन र उत्पादकत्वमा अर्भवृर्र्द् गने, लर्,ु र्रेल ुिथा  ाना उद्योगहरूको  िंरक्षि र प्रवर्द्िन गरी रोजगारी 
र् जिना मार्ि ि गररबी न्त्यूनीकरि गने, नेपाली वस्ि ु िथा  ेवाको लार्ग लगानी मैरी वािावरि  जृना गने, आयाि 
प्रर्िस्थापन र र्नयािि प्रवर्द्िनको माध्यमबाट अथििन्त्रलाई  दुृढ गने, िलुनात्मक लाभ िथा प्रर्िस्पधी क्षमिा भएका 
नेपाली वस्ि ुिथा  ेवाहरूको उत्पादन बरृ्र्द् गरी र्नयािि प्रवर्द्िनका  ाथै आयाि व्यवस्थापन गरी आन्त्िररक माग पूर्िि 
गने, र्वद्यमान दद्वपक्षीय, के्षरीय र बहपुक्षीय व्यापार प्रिालीबाट अर्धकिम लाभ र्लन ेगरी वैदेणशक व्यापार  म्बन्त्धी 
योजना िथा कायिक्रम  िंिालन गने र अत्यावश्यक वस्िहुरू खाद्यान्न, और्र्ध िथा पेट्रोर्लयम पदाथिको  रल र उणिि 
मूलयमा  हज उपलब्धिा गराउने, आपूर्िि व्यवस्थापनमा  धुार लयाई मूलय णस्थरिा कायम गने, गिुस्िरीय वस्ि ुिथा 
 ेवामा  हज पहुूँि परु् याई उपभोक्ताको हकर्हि  िंरक्षि गने र खाद्यान्न िथा अन्त्य वस्िहुरूमा हनुे र्म ावट, ठगी, 
कालोबजारी र्नयन्त्रि गनि बजार अनगुमनलाई िीव्र बनाई र्वद्यमान ऐन र्नयमको प्रभावकारी कायािन्त्वयन गने गरी 
कायिक्रमहरू कायािन्त्वयन गनि मन्त्रालय र्क्रयाणशल रहेको छ । 

दीर्िकालीन  ोििः 
• आर्थिक  मरृ्र्द्का लार्ग ददगो, रोजगारमूलक र उच्ि प्रर्िर्लयकु्त औद्योर्गक र्वका  गने, 
• आयाि व्यवस्थापन, र्नयािि प्रवर्द्िन र आर्थिक  मरृ्र्द्का लार्ग व्यापार  न्त्िलुन कायम राख्न,े 
• प्रभावकारी,  हज, स्विार्लि र णजम्मवेार आपूर्िि प्रिाली िथा उपभोक्ता हकको  िंरक्षि गने, 

उद्देश्यिः 
• औद्योर्गक उत्पादन वृर्र्द् गरी कुल गाहिस्थ उत्पादनमा उद्योग के्षरको योगदान बढाउने, 
• उद्योगको प्रर्िस्पधाित्मक क्षमिा वृर्र्द् गरी आयाि प्रर्िस्थापन र र्नयािि वृर्र्द् गने, 
• लगानीमैरी वािावरि  जृना गरी उद्योग के्षरमा स्वदेशी र वैदेणशक लगानी बढाउूँदै रोजगारीका अव र 

बढाउने, 
• खाद्यान्न िथा आधारभिू उपभोगका वस्िहुरू िथा िलुनात्मक लाभका र्नयाििजन्त्य वस्ि ुिथा  ेवाको उत्पादन 

वृर्र्द् गने, 
• आन्त्िररक िथा अन्त्िरार्िय व्यापार लागि कम गने, 
• नेपाली वस्ि ुिथा  ेवाको अन्त्िरार्िय मूलय शृ्रिंखलामा आवर्द्िा अर्भवृर्र्द् गने, 
• उपभोग्य वस्ि,ु अत्यावश्यक वस्ि ुिथा  ेवा, अत्यावश्यक और्र्ध िथा उपकरि, पेट्रोर्लयम पदाथि लगायिका 

वस्ि ुिथा  ेवाको देशव्यापी रूपमा  वि लुभ आपूर्िि  रु्नणिि गने, 
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• बजार प्रिालीलाई स्वच्छ, प्रर्िस्पधी र उपभोक्ताप्रर्ि णजम्मेवार बनाउने । 

रिनीर्ििः 
• औद्योर्गक के्षरको र्वका का लार्ग नीर्िगि, कानूनी र  िंस्थागि  धुार गने, 
• लगानीमैरी वािावरि ियार गनि प्रर्वर्ध प्रयोग, एकद्वार प्रिालीको र्वका  र औद्योर्गक पूवािधार र्वका  र्नमािि 
गने, 

• उद्योग के्षरलाई अन्त्य उत्पादनमूलक के्षरको अन्त्िर  म्बन्त्धको आधारमा र्वका  र र्वस्िार गने, 
• खानी िथा खर्नजजन्त्य उद्योगको लागि प्रभावी र िलुनात्मक लाभका आधारमा र्वका  गने, 
• प्रर्िस्पधी क्षमिा र िलुनात्मक लाभ भएका स्वदेशी कच्िा पदाथिमा आधाररि उद्योगमा  ाविजर्नक र्नजी-
 हकारी  ाझेदारीमा लगानी पररिालन गदै आयाि प्रर्िस्थापनमा जोड ददने, 

• उद्योग धन्त्दाको र्वका  र र्वस्िारका लार्ग क्षमिा र्वका , र्वणिय पहुूँि र प्रवर्द्िनात्मक उपायहरू अवलम्वन 
गने, 

• खाद्यान्न िथा आधारभिू उपभोगका वस्ि ुिथा िलुनात्मक लाभ र प्रर्िस्पधी क्षमिा भएका वस्ि ुिथा  ेवाहरूको 
पर्हिान, र्वका , र्वर्वर्धकरि िथा उत्पादन र उत्पादकत्व अर्भवृर्र्द् गरी आयाि प्रर्िस्थापन िथा र्नयािि 
प्रवर्द्िन गने, 

• व्यापारजन्त्य प्रर्वर्ध र पूवािधारको र्वका  र उपयोग,  ूिना प्रर्वर्धको प्रयोग एविं र्वस्िार,  शुा न र प्रभावकारी 
   र्नयमन, व्यापार  हजीकरि र  िंस्थागि  दुृढीकरि गरी आन्त्िररक िथा अन्त्िरार्िय व्यापार लागि कम गने, 
• व्यापार  म्बर्द् बौर्र्द्क  म्पणि म्बन्त्धी अर्धकारको अन्त्िरार्िय बजारमा  िंरक्षि र प्रवर्द्िन गने, 
• आर्थिक कूटनीर्िलाई  ूदृढ िलुयाउूँदै व्यापार  म्बर्द् दद्वपक्षीय, के्षरीय र बहपुक्षीय  िंयन्त्रको माध्यमबाट 
व्यापारजन्त्य क्षमिा बढाउूँदै अन्त्िरार्िय मूलय शखृिंलामा आवर्द्िा र नेपाली  ामानको बजार र्वस्िार गने, 

• आपूर्िि व्यवस्था, प्रर्िस्पधाि प्रवर्द्िन र उपभोक्ता र्हि ूँग  म्बणन्त्धि नीर्ि, ऐन काननुहरूको प्रभावकारी 
कायािन्त्वयन गने, 

• आधारभिू आवश्यकिा िथा अत्यावश्यक वस्ि ुलगायिका  बै वस्ि ु िथा  ेवाको बजारमा उपलब्धिा िथा 
गिुस्िर, मूलय र आपूर्ििमा पारदशीिा कायम गरी कृर्रम अवरोध र अभावको अन्त्त्य गने । 

कायिक्षरेिः 
नेपाल  रकार (कायिर्वभाजन) र्नयमावली, 2074 बमोणजम य  मन्त्रालयले  म्पादन गनुिपने कायिहरू देहाय 
अन ुार रहेका छन:् 

• औद्योर्गक नीर्ि, कानून, मापदण्ड र र्नयमन, 
• औद्योर्गक कोररडोर, औद्योर्गक पाकि  वा ग्राम र र्नयािि प्रशोधन केन्त्र, 
• औद्योर्गक के्षर र र्वश्व आर्थिक के्षर  म्बन्त्धी नीर्ि, कानून, मापदण्ड र र्नयमन, 
• वैदेणशक लगानी िथा प्रर्वर्ध हस्िान्त्िरि  म्बन्त्धी नीर्ि, कानून, मापदण्ड, योजना, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 
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• उद्योग, औद्योर्गक व्यव ाय र कम्पनी  म्बन्त्धी, 
• उद्योग िथा खर्नज  म्बन्त्धी पूवािधार नीर्ि, कानून, मापदण्ड,  मन्त्वय र र्नयमन, 
•  रुक्षा  िंवेदनशील उद्योग दिाि,  ञ्चालन अनमुर्ि, खारेजी र र्नयमन, 
• औद्योर्गक प्रर्वर्ध र्वका  र हस्िान्त्िरि, 
• अन्त्िरार्िय औद्योर्गक  िंर्  िंस्था ूँग  म्पकि  र  मन्त्वय, 
• केन्त्रीय कारागार कारखाना, 
• करार,  ाझेदारी र एजेन्त् ी  म्बन्त्धी नीर्ि, कानून, मापदण्ड र र्नयमन, 
• रूग्ि उद्योग िथा दामा ाहीमा परेका उद्योग र व्यव ार्यक र्मि व्यवस्थापन  म्बन्त्धी नीर्ि, कानून, 

मापदण्ड,  मन्त्वय र र्नयमन, 
• पेटेन्त्ट, र्डजाइन, टे्रडमाकि , भौगोर्लक  िंकेि (जोग्रार्र्कल इणन्त्डके न) औद्योर्गक बौर्र्द्क  म्पणि  म्बन्त्धी 

नीर्ि, कानून, मापदण्ड, कायािन्त्वयन र प्रवर्द्िन एविं  ो  म्बन्त्धी अन्त्िरार्िय  िंर्  िंस्था ूँग  म्पकि  र 
 मन्त्वय, 

• नापिौल िथा गिुस्िर  म्बन्त्धी नीर्ि,कानून, मापदण्ड, कायािन्त्वयन र र्नयमन एविं  ो  म्बन्त्धी अन्त्िरार्िय 
र्नकाय ूँग  म्पकि  र  मन्त्वय, 

• वस्ि,ु  ेवा, प्रर्क्रया र प्रिालीका रार्िय गिुस्िर र्नधािरि, प्रत्यायोजन (एर्क्रर्डटेशन) र प्रत्यायन बोडि, 
• खानी िथा खर्नज म्बन्त्धी रार्िय नीर्ि, काननु, मापदण्ड र र्नयमन, 
• रेर्डयोधमी पदाथि, पेट्रोर्लयम पदाथि, प्राकृर्िक ग्याूँ  र बहमूुलय पदाथि िथा ठूला खानी िथा खर्नज पदाथि 

 म्बन्त्धी  वेक्षि, अन्त्वेर्ि र उत्खनन,् दिाि, अनमुर्ि र र्नयमन, 
• भौगर्भिक अध्ययन िथा अन ुन्त्धान र नक् ा, 
• खानी िथा खर्नजजन्त्य वस्िहुरूको लगि  िंकलन िथा अर्भलेखन र अन ुन्त्धान एविं उत्खनन ्  म्बन्त्धी 

रार्िय प्रयोगशालाको स्थापना र  ञ्चालन, 
• भकूम्पीय अध्ययन एविं अन ुन्त्धान, भकूम्प र्नगरानी, भकूम्प मापन केन्त्रहरूको  ञ्चालन, 
• अन्त्िरार्िय व्यापार  म्बन्त्धी नीर्ि,कानून, मापदण्ड, योजना, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 
• दद्वपक्षीय र अन्त्िरार्िय व्यापार िथा पारवहन िथा  ो  म्बन्त्धी दद्वपक्षीय, के्षरीय, उपके्षरीय र बहपुक्षीय 

वािाि,  णन्त्ध  म्झौिा र र्नयमन, 
• रार्िय, दद्वपक्षीय िथा अन्त्िरार्िय व्यापार  हजीकरि  म्बन्त्धी नीर्ि, कानून, मापदण्ड, योजना, कायािन्त्वयन 

र र्नयमन, 
• र्वश्व व्यापार  िंगठन लगायि बहपुक्षीय व्यापार  म्बन्त्धी अन्त्िरार्िय  िंस्था ूँगको  म्पकि ,  मन्त्वय, वािाि, 

 म्झौिाको कायािन्त्वयन र अनगुमन, 
•  ाफ्टा, र्बमस्टेक लगायि के्षरीय र उपके्षरीय व्यापार िथा स्विन्त्र व्यापार के्षर म्बन्त्धी  िंस्था ूँगको 

 म्पकि ,  मन्त्वय, वािाि,  म्झौिा, कायािन्त्वयन र अनगुमन, 
• रार्िय, दद्वपक्षीय िथा अन्त्िरार्िय व्यापाररक कारोबारको व्यवस्थापन र अनगुमन, 
•  र्नका ी प्रवर्द्िन, पैठारी व्यवस्थापन िथा र्नयमन, 
•  रार्िय,दद्वपक्षीय िथा अन्त्िरार्िय व्यापार  म्बन्त्धी ि्याङ्क, अध्ययन, अन ुन्त्धान र  वेक्षि, 
•   रार्िय,दद्वपक्षीय िथा अन्त्िरार्िय व्यापार मलेा िथा प्रदशिनीको  ञ्चालन र  हभागीिा, 
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• व्यापारका लार्ग  हयोग (एड र्र टे्रड), 
• अन्त्िरार्िय व्यापारका  न्त्दभिमा र्वदेशणस्थि र्नयोग ूँग  मन्त्वय, 
• वाणिज्यदूि, 
• अन्त्िर प्रादेणशक व्यापार  म्बन्त्धी नीर्ि, कानून,  हजीकरि र र्नयमन, 
• पारवहन, अन्त्िरार्िय पररवहन व्यवस्था, बहरु्वर्धक (मणलटमोडल) ढुवानी  म्बन्त्धी नीर्ि, कानून, मापदण्ड, 

योजना, कायािन्त्वयन र र्नयमन, 
•  खु्खा बन्त्दरगाह, अन्त्िरार्िय कन्त्टेनर फे्रट स्टे न, णक्लयररङ्ग/अन्त्डरटेर्कङ्ग  ेवा, कागो गोदाम  म्बन्त्धी 

नीर्ि िथा  ञ्चालन, 
• अन्त्िरार्िय व्यापार  म्बन्त्धी र्मि िथा  िंस्थाहरूको र्नयमन, 
• रार्िय, दद्वपक्षीय िथा अन्त्िरार्िय व्यापार  म्बन्त्धी भौर्िक पूवािधारहरूको र्वका , र्वस्िार र  ञ्चालन, 
• उपभोग्य िथा अत्यावश्यक वस्ि ुर  ेवाको आपूर्िि, र्विरि, मूलय र्नयन्त्रि, गिुस्िर र अनगुमन  म्बन्त्धी 

नीर्ि, कानून, मापदण्ड र र्नयमन, 
• उपभोक्ता हक  िंरक्षि िथा प्रवर्द्िन  म्बन्त्धी नीर्ि, कानून,  हजीकरि र र्नयमन, 
• अत्यावश्यक वस्िहुरूको रार्िय मौज्दाि (बर्रस्टक),  ाविजर्नक गोदाम िथा रार्िय स्िरमा अत्यावश्यक 

वस्ि ुिथा  ेवाको  ूिना  िंकलन, र्वश्लरे्ि, प्रके्षपि र आपूर्िि व्यवस्था, 
• पेट्रोर्लयम पदाथिको पैठारी, प्रशोधन, भण्डारि, गिुस्िर र्नधािरि, मूलय र्नधािरि, आपूर्िि पूवािधार र्वका  र 

र्नयमन, 
• आन्त्िररक बजार व्यवस्थापन िथा प्रर्िष्पधाि प्रवर्द्िन र र् णन्त्डकेट िथा काटेर्लङ्ग र्नयन्त्रि  म्बन्त्धी नीर्ि, 

कानून र र्नयमन, 
• मन्त्रालय  म्बन्त्धी  ाविजर्नक  िंस्थान, प्रार्धकरि,  र्मर्ि, प्रर्िष्ठान, कम्पनी आददको  ञ्चालन र र्नयमन, 
• नेपाल इणन्त्जर्नयररङ्ग  ेवा अन्त्िगििका माइर्नङ्ग इणन्त्जर्नयररङ्ग, केर्मकल इणन्त्जर्नयररङ्ग, मेटार्लणजिकल 

इणन्त्जर्नयररङ्ग, मेट्रोलजी, णजयोलजी र केर्मिी  मूहको  ञ्चालन । 

नीर्िगि  धुार  म्बन्त्धी प्रगर्ि: 

पाररि भएका ऐन/र्नयम/कायिर्वर्ध 

• औद्योर्गक व्यव ाय ऐन, २०७6  

•  ेर् गाडि ,् एन्त्टी डणम्पङ्ग िथा काउन्त्टर भेर्लङ्ग ऐन, 207६ 

• औद्योर्गक व्यव ाय र्वका  प्रर्िष्ठान ऐन, २०५३ मा पर्हलो  िंशोधन, २०७६ 

• वस्िकुो प्रत्यक्ष र्वक्री (व्यवस्थापन िथा र्नयमन गने) र्नयमावली, 2076 

• प्राइभेट र्मि रणजिेशन (बाह्रौ  िंशोधन) र्नयमावली, 2076 

• उपभोक्ता  िंरक्षि र्नयमावली, 2076 

• स्टेण्डडि नाप र िौल (महरबन्त्द प्याकेज) र्नयमावली, 2076 
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• मन्त्रालय अन्त्िगििका  िंस्थान िथा र्नकायमा कायिकारी प्रमखु र्नयकु्ती  म्बन्त्धी मापदण्ड 
२०७६  

 िंर्ीय  िं दमा पेश भएका र्बधेयकहरु 

• प्रर्िस्पधाि प्रवर्द्िन िथा बजार  िंरक्षि ऐन, २०63 लाई  िंशोधन गनि बनकेो र्वधेयक,२०७६ 

• र्नका ी पैठारी  म्बन्त्धी ऐनलाई  िं ोधन र एर्ककरि गनि बनेको र्वधेयक, 2076 

• स्टाण्डडि नाप िौल ऐन, २०२५ लाई  िंशोधन गनि बनकेो र्वधेयक,२०७६ 

• प्रत्यायन (Accreditation)  म्बन्त्धमा व्यवस्था गनि बनकेो र्वधेयक,२०७६  

• कम्पनी ऐन, २०६३ लाई  िंशोधन गनि बनेको र्वधेयक,2077 

मस्यौदा ियार भएका/ स्वीकृर्िको क्रममा रहेका ऐन/ र्नयम/ र्नदेणशका/ कायिर्वर्ध 

 

• नेपाल पेट्रोर्लयम ऐन, 2040  िंशोधन र्वधेयक, 2077 

• औद्योर्गक ग्राम र्ोर्िा िथा  ञ् िालन  म्बन्त्धी (पर्हलो  िंशोधन) कायिर्वर्ध, २०७७ 

• पाइपलाइनबाट पेट्रोर्लयम पदाथिको ढुवानी ( रुक्षा िथा र्नयमन आदेश, २०७६ 

• नेपाल बन्त्दरगाह प्रार्धकरि  िंबन्त्धमा ब्यबस्था गनि बनकेो र्वधेयक,2077 

• खार्न िथा खर्नज पदाथि ऐन,2042 लाई  िं ोधन र एर्ककरि गनि बनेको र्वधेयक,2077 

• र्मि दिाि िथा ब्यव ाय र्नयमन गने  म्बन्त्धमा ब्यवस्था गनि बनेको र्वधेयक,2077 

• र्वदेशी लगानी िथा प्रर्वर्ध हस्िान्त्िरि र्नयमावली, २०७७ 

• औद्योर्गक व्यव ाय र्नयमावली, २०७७ 

• बौर्र्द्क  म्पणि  म्बन्त्धी प्रिर्लि कानूनलाई  िंशोधन र एकीकरि गनि बनेको र्वधेयक, २०७७ 

• र्नयाििमा नगद प्रोत् ाहन  म्बन्त्धी कायिर्वर्ध,2077 

•  ेर् गाडि ,् एन्त्टी डणम्पङ्ग िथा काउन्त्टर भेर्लङ्ग र्नयमावली, 2077 

• Digital Signature  म्बन्त्धी कायिर्बर्ध, 2077 

• बजार अनगुमन  म्बन्त्धी र्नदेणशका, २०७७ 

• बजार अनगुमन टोलीको आिार  िंर्हिा, २०७७ 

• र्नका ी गहृ र्नमािि र  िंिालन कायिर्वर्ध, २०७७  

• स्वदेशी वस्िकुो उपयोग  म्बन्त्धी र्नदेणशका, २०७७ 

• उत्पणिको प्रमािपर जारी गने  म्वन्त्धी कायिर्वर्ध २०७६।  

आर्थिक वर्ि 2076/77 मा र्वर्नयोणजि बजेट िथा खििको अवस्था 
उद्योग, वाणिज्य िथा आपूर्िि मन्त्रालय र अन्त्िगििका र्नकायहरुको मन्त्रालयगि बजेट  ूिना प्रिाली (LMBIS) को 
आधारमा आ.व.2076/077 को खूद बजेट िथा खििको प्रगर्ि र्ववरि िपणशल बमोणजम रहेको छ।  
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रु. हजारमा 

क्र. िं. र्ववरि शरुु बजेट खूद बजेट खिि रकम  खिि प्रर्िशि 

१. िाल ु 4037700 3982351 2664811 66.92 

२. पुूँजीगि 6589700 4889980 1464833 29.96 

३. कूल बजेट 10627400 8872331 4129642 46.55 
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 बजेट उपशीर्िक अन ुारको खिि र्ववरि 

िालु पणुजगि जम्मा िालु पणुजगि जम्मा िालु पणुजगि जम्मा िालु पणुजगि जम्मा

१
उद्योग, वाणिज्य िथा आपरु्िि 
मन्त्रालय

124400 10800 135200 130723 10800 141523 122533 9388 131921 93.73 86.93 93.22

२ केणन्त्रय कारागार कारखाना 10400 1500 11900 10400 1500 11900 4262 1488 5750 40.98 99.20 48.32
३  ैर्नक  ामग्री उत्पादन र्नदेशानलय 142700 236600 379300 142106 123569 265675 122402 69715 192117 86.13 56.42 72.31

४
खाद्यान्न ढुवानी कायिक्रम (नेपाल 
खाद्य  िंस्थान)

587500 0 587500 587500 0 587500 587500 0 587500 100.00 0.00 100.00

५
औद्योर्गक पूवािधार र्वका  कायिक्रम 
(र्वशेर् आर्थिक क्षेर  मेि)

23600 2845100 2868700 23600 1334300 1357900 19677 715569 735246 83.38 53.63 54.15

६ औद्योर्गक लगानी प्रवर्द्िन कायिक्रम 21500 0 21500 27500 ० 27500 21860 ० 21860 79.49 0.00 79.49

७
कण्ठरोग र्नयन्त्रि कायिक्रम 
(नेपाल  ालट टे्रर्डङ्ग र्लर्मटेड)

162700 0 162700 179250 ० 179250 179250 ० 179250 100.00 0.00 100.00

८
व्यापार  ूिना िथा र्नयािि  हयोग 
आयोजना- बहपुक्षीय िथा क्षेरीय 
व्यापार  दुृढीकरि

37300 0 37300 41300 ० 41300 18432 ० 18432 44.63 0.00 44.63

९
नेपाल भारि क्षेरीय व्यापार िथा 
पारवहन आयोजना

132300 3026300 3158600 132300 3026300 3158600 32922 477858 510780 24.88 15.79 16.17

१०
ग्रामीि उद्यम िथा र्वप्ररे्ि 
पररयोजन ( मरृ्र्द्)

1411700 0 1411700 1373213 38487 1411700 385132 30802 415934 28.05 80.03 29.46

११ उद्योग र्वभाग 727300 167300 894600 734600 97899 832499 696781 59247 756028 94.85 60.52 90.81

१२ खानी िथा भगूभि र्वभाग 91700 26700 118400 92306 26700 119006 87836 11679 99515 95.16 43.74 83.62

१३
खर्नज अन्त्वेर्ि िथा र्वका  
आयोजना

9200 106900 116100 9200 64150 73350 7919 25621 33540 86.08 39.94 45.73

१४ पेट्रोर्लयम अन्त्वेर्ि पररयोजना 9900 5000 14900 10319 10275 20594 9404 8172 17576 91.13 79.53 85.35

१५
भ-ूवैज्ञार्नक  भेक्षि िथा 
अन ुन्त्धान आयोजना

10800 16700 27500 10800 16700 27500 9621 9431 19052 89.08 56.47 69.28

१६ नेपाल गिुस्िर िथा नापिौल र्वभाग 69700 27200 96900 69094 22200 91294 63456 3138 66594 91.84 14.14 72.94

१७ गिुस्िर िथा नापिौल कायािलयहरु 80700 26500 107200 80700 26500 107200 54138 15586 69724 67.09 58.82 65.04
१८ कम्पनी रणजिारको कायािलय 45000 14400 59400 47332 14400 61732 40535 9788 50323 85.64 67.97 81.52

१९
वाणिज्य, आपरु्िि िथा उपभोक्ता 
 िंरक्षि र्वभाग

61500 19200 80700 66820 11700 78520 49101 7299 56400 73.48 62.38 71.83

२०
वाणिज्य, आपरु्िि िथा उपभोक्ता 
 िंरक्षि कायािलयहरू

38200 1900 40100 38200 1900 40100 32492 1884 34376 85.06 99.16 85.73

२१ औद्योर्गक व्यव ाय र्वका  प्रर्िष्ठान 15100 500 15600 15888 500 16388 14289 152 14441 89.94 30.40 88.12

२२ व्यापार िथा र्नका ी प्रवर्द्िन केन्त्र 102700 3500 106200 104700 8500 113200 73785 5617 79402 70.47 66.08 70.14

२३
र्रेल ुिथा  ाना उद्योग प्रणशक्षि 
केन्त्र

54500 3000 57500 30744 2655 33399 20470 2132 22602 66.58 80.30 67.67

२४
र्रेल ुिथा  ाना उद्योग प्रविर्द्न 
केन्त्र

67300 50600 117900 23756 50945 74701 11012 267 11279 46.35 0.52 15.10

जम्मा 4037700 6589700 10627400 3982351 4889980 8872331 2664809 1464833 4129642 66.92 29.96 46.55

 रुु बजेट खदु बजेट खिि खिि प्रर्िशि
 िं .निं
.

र्नकायहरु
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नीर्ि िथा कायिक्रम र बजेट वक्तव्यमा  मावेश भएका मखु्य नीर्ि िथा कायिक्रमहरुको 
प्रगर्ि: 

औद्योर्गक पूवािधार  म्बन्त्धी: 
• काभ्रकेो पाूँिखालमा र्वशरे् आर्थिक के्षरको प्रशा र्नक भवनको 45 प्रर्िशि र्नमािि कायि  म्पन्न भएको । 

• भैरहवा  ेजमा कुल ६२ मध्ये ४१ वटा प्लट र्वर्भन्न उद्योगहरूले र्लएको।बाूँकी २१ वटा औद्योर्गक प्लटको 
पनुिः  ूिना प्रकाशन गने कायि भईरहेको । उक्त ४१ मध्ये ४ वटा  ञ्चालनमा आइ केको र ५ वटा उद्योग 
र्नमाििको िरिमा रहेको । 

• धनगढीमा  ेज स्थापनाथि र्वस्ििृ इणन्त्जर्नयररङ र्डजाइन कायिको आ यपरको मूलयािंकन कायि  म्पन्न भएको । 

• रौिहट र्वशेर् आर्थिक के्षरको  र्वस्ििृ इणन्त्जर्नयररङ र्डजाइन कायिको ड्राफ्ट ररपोटि प्राप्त भएको । 

• र वुा, काभ्र ेर नवुाकोट मध्य ेएक स्थानमा Cross Border Economic Zone र्नमािि गने  म्वन्त्धमा नेपाल र 
िीनका  यकु्त प्रार्वर्धक टोर्लबाट अध्ययन भइरहेको | 

•  नु रीको अमडवुामा Cross Border Economic Zone स्थापना गने गरी अध्ययन भइरहेको । 

• र् मरा गामेन्त्ट प्रशोधन क्षरेर्भर प्रशा र्नक िथा अन्त्य भवन र्नमािि कायि ७० प्रर्िशि  म्पन्न भएको िथा ढल 
प्रशोधन प्लान्त्ट िथा िटवन्त्ध र्नमाििको कायि 90 प्रर्िशि  म्पन्न भएको । 

• र् मरा व्लक ए गामेन्त्ट प्रशोधन र्वस्िार क्षेरमा जग्गा र्वका , खोला िटवन्त्ध, कम्पाउण्ड वाल र्नमािि कायिको 
ठेक्का वन्त्दोवस्ि स्वीकृर्िको िरिमा रहेको । 

•  खेुिको िौरा े, कास्कीको कोरे, कञ्चनपरुको दोधारा िाूँदनी औद्योर्गक के्षर र्भरको जग्गामा रहेको वणस्ि 
व्यवस्थापन  म्बन्त्धी प्रर्िवदेन पेश भएको । 

• झापाको दमक औद्योर्गक के्षरमा कुल २१०० र्वगाहा परु् याउने लक्ष्यमध्ये 1482 र्वगाह जग्गाको स्वार्मत्व 
औद्योर्गक क्षेरको नाममा कायम भएको र दोस्रो िरिको ३३१ र्बगाहा १२ कट्ठा १५ धरु जग्गाको वगीकरि 
र दररेट र्नधािरि गने कायि  म्पन्न भई मआुव् जा र्विरि कायि भइरहेको।  

• China Nepal  Friendship  Industrial  Park बाट DPR ियारीको कायि अणन्त्िम िरिमा रहेको।औद्योर्गक के्षर र्भर 
परेका जग्गाका जग्गाधनीलाई मआुव्जा र्विरि कायि भैरहेको।दमक णक्लन इन्त्डिीयल पाकि  प्रा∙ र्ल∙लाई करीव 
रु ६४ अवि ४१ करोडको र्वदेशी लगानी स्वीकृि भएको। 

• प्रदेश २ को  लािहीको मूर्ििया, गण्डकी प्रदेशमा िनहकुो णिन्त्टुटार प्रदेश ५ मा दाङ्गको लणक्ष्मपरु, किािली 
प्रदेशमा दैलेखको िपु्रा, र  दुरुपणिम प्रदेशको कैलालीको लम्कीमा औद्योर्गक क्षेर र्ोर्िा गनि मणन्त्रपररर्दमा 
प्रस्िाव पेश गररएको।  



9 

 

• मकवानपरुको मयरुधाप र णििवनको शणक्तखोर औद्योर्गक के्षरको EIA प्रर्िवदेन स्वीकृि भएको।रूपन्त्देहीको 
मोर्िपरु,बाूँकेको नौबस्िा र कञ्चनपरुको दैजी औद्योर्गक के्षरको EIA प्रर्िवदेन ियार भइ स्वीकृर्िको िरिमा 
रहेको । 

• औद्योर्गक के्षर व्यवस्थापन र्लर्मटेडको  िंस्थागि  धुार गनि O & M प्रर्िवदेन ियार भएको। 

• हेटौडा र् मने्त्ट उद्योगको क्षमिा र्वका   म्वन्त्धमा अध्ययन प्रर्िवदेन ियार भईरहेको । 

• य  आबमा ४५ वटा औद्योर्गक ग्रामहरु र्ोर्िा भएको र  ो मध्ये ४३ ओटा औद्योर्गक ग्रामलाई प्रर्ि 
औद्योर्गक ग्राम रु. 92 लाखका दरले रकम हस्िान्त्िरि भएको । 

• रोलपा र् मेन्त्ट उद्योग पहुूँि मागिको १८ र्क.र्म., दाङ र् मेन्त्ट खानी स्थल पहुूँि मागिको ११ र्क.र्म.,  ोलखुमु्व ु
िामाखानी पहुूँि मागिको ११ र्क.र्म., ररर्र्द् र् र्द्ी र् मने्त्ट खानी स्थल पहुूँि मागिको ८ र्क.मी नेपाल  ार्लमार 
र् मेन्त्ट उद्योगको ७ र्क.मी, पालपा र् मने्त्ट उद्योगको  म्पूिि ट्रयाक, मकाल ुर् मेन्त्ट उद्योगको २५ र्क.र्म. भगूभि 
र् मेन्त्ट उद्योगको 0.87 र्क.र्म. ट्रयाक खोलन ेकायि  म्पन्न भएको। र् जी र् मने्त्ट, वटुवल र् मेन्त्ट, पालपा 
र् मेन्त्ट, होङ ी र् मने्त्ट, र् दाथि र्मनरल , र्व.ए र् मने्त्ट, लक्ष्मी र् मेन्त्ट र र्नगाले र् मेन्त्टको पहुूँि मागिमा ग्रावेल 
गने काम भईरहेको।जम्मा २४ वटा र् मेन्त्ट उद्योगहरुमा पहुूँि मागि र्नमािि गने कायि भईरहेको। 

• रार्िय उत्पादकत्व िथा आर्थिक र्वका  केन्त्र र्लर्मटेड (NPEDC)  को 17 वर्ि देणखको लेखापररक्षि  म्पन्न भई 
वार्र्िक  ाधारि  भा गने ियारी भईरहेको। 

• इटहरी, र्वराटनगर र अिरीया-धनगढी औद्योर्गक कोररडोरको अध्ययनको लार्ग प्रस्िाव माग गने  ूिना प्रकाशन 
भएको। 

• ३३ के.भी प्रशारि लाईन अन्त्िगिि योगकुटी प्रशारि लाईनको ५० % कायि  म्पन्न भएको, ३३ के.भी डवल 
 र्कि ट  ेज भैरहवा र व्रकर जडानको लार्ग िार िाने्न काम भईरहेको। 

•  खेुि णजललाको िौरा े, कास्की णजललाको कोरे र किं िनपरु णजललाको दोधारा िादनी औद्योर्गक के्षरको पवुि 
 म्भाव्यिा अध्ययन प्रर्िवेदन ियार गररएको। 

• कैलाली णजललाको लम्की औद्योर्गक के्षरको वािावरिीय प्रभाव मलुयािंकन (EIA)  म्बन्त्धी कायिको Report Draft 

ियार गरी श्री वन िथा वािावरि मन्त्रालयमा पेश गररएको। 

• उत्पादनमूलक उद्योगहरु, खानी िथा खर्नज उद्योगहरुको स्थापना िथा क्षमिा वृर्र्द् र नयाूँ औद्योर्गक के्षरहरुको 
र्वका , र्नमािि र  ञ्चालन गदाि वािावरिमा पने अ रहरुको लेखाजोखा र प्रर्िकूल अ रहरुको न्त्यूनीकरि गने 
उपायहरु पर्हिान गनि गररएको वािावरिीय अध्ययनका लार्ग प्राप्त 75 वटा प्रर्िवदेनमा राय/ झुावहरु प्रदान 
गररएको छ। 
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औद्योर्गक लगानी प्रवर्द्िन  म्बन्त्धी: 
• आर्थिक वर्ि २०७६/७७ मा उद्योग र्वभागमा २७७ उद्योग दिाि भएका छन।् ो मध्ये ठूला, मझौला र  ाना 

उद्योगहरु क्रम िः 58, 123 र ९६ रहेका छन।्दिाि भएका उद्योगहरुको कूल पुूँजी रु. १५२६२ करोड  

रहेको छ भने १७३८८ रोजगारी  जृना गने प्रर्िवर्द्िा पेश गरेका छन।् 

• आ.व. २०७६/७७ मा र्रेल ुिथा  ाना उद्योग ३६,२५० दिाि भएका छन।्१२,३०० लर् ुउद्यमी  जृना 
भएका छन ्। 

• आ.व.२०७६/७७ अ ार म्म उद्योग र्वभागबाट अनमुर्ि र्लएका स्वदेशी िथा र्वदेशी लगानीका ८,२४७ 
उद्योगहरुमध्ये ठुला उद्योग ११७२, मझौला उद्योग १८५६ र  ाना उद्योग ५२५९ रहेका छन।् 

• आ.ब. २०७६/७७ मा उद्योग र्वभागबाट र्वदेशी लगानीका २२९ उद्योगले अनमुर्ि र्लएका छन।्त्यस्िा 
उद्योगहरुले रु.३८,८७,५१ लाख र्वदेशी लगानी लयाउन ेर ११२९७ रोजगारी  जृना गने प्रर्िवर्द्िा पेश 
गरेका छन।् 

• आ.व. २०७६।७७ मा ३,०८० वटा वस्िहुरुको टे्रडमाकि  दिाि भएका र  ो  मेि हाल म्म टे्रडमाकि  
५०,६४९, पेटेण्ट  िंख्या ७६ र र्डजाईन १९५ वटा दिाि भएका छन।्  

• Ease of Doing Business मा नेपालको अवस्था  धुार भई ११० स्थानबाट ९४ स्थानमा उणक्लएको। 

• लगानी मैरी वािावरि  जृना गरी वैदेणशक लगानी प्रबर्द्िन गने उद्देश्य  र्हि एकल र्वन्त्द ु ेवा केन्त्र  ञ्चालनमा 
आएको। ो केन्त्रबाट रकम र्र्िाि लैजाने (Repatriation),र्भ ा स्वीकृर्ि, PAN दिाि, Exim Code प्रदान िथा श्रम 
स्वीकृर्िको कायि भईरहेको। 

• लगानीकिाि  हणजकरि केन्त्र  िंिालनमा आएको। 

• २२ वटा उद्योगहरुलाई र्वदेशी लगानी िथा िथा प्रवीर्ध हस्िान्त्िरि ऐन २०७५ को दर्ा २० मा व्यवस्था 
भए बमोणजम लगानी िथा आणजिि रकम र्र्िाि लैजान स्वीकृर्ि प्रदान गररएको।  

• र्नयाििमा नगद अनदुानका लार्ग १३७ उद्योगहरुको Value Addition नेपाल राि वैंकमा र् र्ारर  गररएको ।  

• Duty Draw Back को दर र्नधािरि गरी पठाइददन अथि मन्त्रालयमा अनरुोध भएको ।  

• उद्योग र्वभागको  ेवा प्रवाहलाई Full Automation मा लैजान प्रारणम्भक अध्ययन कायिको लार्ग परामशिदािा 
छनौट भइ  म्झौिा  म्पन्न भएको।  

• स्वदेशी वस्िकुो उपयोग अर्नवायि गने गरी Modalities ियार भै अणन्त्िम िरिमा रहेको । 

• र्नजी के्षरका रुग्ि उद्योगहरुको पनुिरुत्थानका लार्ग औद्योर्गक व्यव ाय ऐन को प्रावधान कायािन्त्वयनका लार्ग 
र्नयमावली िजुिमाको िरिमा रहेको । 

• उच्िस्िरीय लगानी नीर्ि मञ्च गठन भएको। 
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• हेटौडा कपडा उद्योग र बटुवल धागो उद्योग पनु  िंिालनको लार्ग Lease Modality ियार गरी मणन्त्रपररर्द् मा 
पेश भएको। 

• गोरखकाली रबर उद्योगको अर्नवायि अवकाश दार्यत्व भकु्तानी भएको। ो उद्योगलाई  ञ्चालन गनि प्रार्वर्धक पक्ष 
 मेि र्वश्लरे्ि गरी मोडार्लटी ियार गररएको । 

• वन्त्द र रुग्ि  रकारी उद्योगहरुलाई  म्भाव्यिाका आधारमा  हकारी र र्नजी के्षरको  ाझेदारीमा  न्त्िालन 
गनिको लार्ग  रोकारवाला र्नकायहरु ूँग छलर्ल गरी Operating Modality ियार भईरहेको ।  

•  ञ् िालनमा रहेका र नरहेका  बै  रकारी उद्योगहरूको जग्गा र  म्पिीको अर्भलेख दरुुस्ि गररएको। 

• भेन्त्िर क्यार्पटल  म्बन्त्धमा र्वदेशी लगानी िथा प्रर्वर्ध हस्िान्त्िरि ऐन, 2075 मा व्यवस्था भए बमोणजम 
र्वस्ििृ प्रावधान हाल मणन्त्रपररर्दमा र्विारार्धन र्वदेशी लगानी िथा प्रर्वर्ध हस्िान्त्िरि र्नयमावलीको मस्यौदामा 
 मावशे गररएको।  

• और्धी उद्योगमा लगानी प्रवर्द्िन गने उद्देश्यले एक कायिदल गठन भई प्रर्िवदेन िजुिमा भईरहेको। 

• नेपालले लगानी  म्भावना भएका उद्योगहरु ूँग Bilateral Investment Treaty (BIT) गने उद्देश्यले प्रारुप  म्झौिा 
(Model Agreement) स्वीकृर्िको लार्ग मणन्त्रपररर्दमा प्रस्िाव पेश गररएको । 

• ५६ वटा उद्योगहरुको प्रारणम्भक वािावरिीय पररक्षि गररएको ।  

• पोखरा र्वश्वर्वद्यालय अन्त्िगिि उद्यमणशलिा र्वका  अध्ययन गने गराउने गरी उक्त र्वश्वर्वद्यालय ूँग  मझदारी 
गरी कायि अगार्ड बढेको। 

• लर्,ु र्रेल,ु  ाना, मझौला िथा ठूला उद्योगहरू ूँग अग्र र पषृ्ठ  म्बन्त्धका लार्ग  हकायि गररएको । 

• मेड्पा कायिक्रमबाट २७००० जना र  म्वरृ्र्द् कायिक्रमबाट ८४२३ जना यवुाहरुलाई उद्यमी वनाउने कायि 
भईरहेको । 

• य  मन्त्रालयबाट भेन्त्िर क्यार्पटल, Private Equity  म्बन्त्धी अध्ययन गरी उद्यमणशलिाको र्नर्मि पूूँजी पयािप्त हनु े
वािावरि ियार गररएको । 

• यवुा उद्यमीहरुलाई व्यव ाय  िंिालनका लार्ग  रुुवािी पूूँजी उपलब्ध गराउनकेोर्  िंिालनको लार्ग मोडार्लटी 
ियार भई स्वीकृि हनुे प्रकृयामा रहेको । 

• Startup/ Innovation Idea र Boot Camp  िंिालन गनि  हभागी छनौट भइ अर्भमखुीकरि कायिक्रम  म्पन्न 
भएको । Boot Camp / Monitoring कायिक्रम  रुु भएको ।  

• Industrial Energy Efficiency कायिक्रम परामशिदािा छनौट भइ  िंिालन भईरहेको ।  

• स्वच्छिर उत्पादन  म्वन्त्धी उत्पादनमूलक उद्योगमा कायिक्रम  िंिालन गने  न्त्दभिमा परामशिदािा ूँग  म्झौिा 
भई कायि अगार्ड वढाइएको ।  
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• ६ वटा प्रदेशमा औद्योर्गक  म्पणि  म्वन्त्धी प्रदेशस्िरीय अन्त्िरर्क्रया िथा अर्भमूणखकरि कायिक्रम  म्पन्न 
भएको । औद्योर्गक  म्पणि  म्वन्त्धी क्षमिा अर्भवृर्र्द् कायिक्रम  म्पन्न भएको। 

• व्यव ाय  िंवर्द्िन (Business Incubation)  म्वन्त्धी कायिक्रम २ पटक  िंिालन भएको ।  

•  ाविजर्नक र्नकायमा स्वदेशी वस्िकुो उपयोगका लार्ग  ाविजर्नक खररद ऐन िथा र्नयमावली  िंशोधनका लार्ग 
प्रधानमन्त्री िथा मणन्त्रपररर्दको कायािलयमा पेश भएको ।  

• स्वदेशी िथा र्वदेशी पाहनुाहरूलाई उपहार दददा स्वदेशी उत्पादन खरीद र उपयोग गनि थार्लएको । 

• रे ाजन्त्य उत्पादन  म्वन्त्धी उद्योग औद्योर्गक ग्राम र्भर प्राथर्मकिा ददने गरर कायिर्वर्ध कायािन्त्वन भईरहेको । 

उद्यमशीलिा र रोजगारी र् जिना  म्बन्त्धी: 
• लर् ुर्रेल ुिथा  ाना उद्योगहरुलाई प्रवर्द्िन गनि लर् ुर्रेल ुिथा  ाना उद्योग प्रबर्द्िन केन्त्र स्थापना गरी 

 ञ् िालनमा लयाइएको। 

• ग्रामीि उद्यम िथा र्वप्ररे्ि आयोजना ( मरृ्र्द्) अन्त्िगिि ३३५० र्वपन्न पररवार र वैदेणशक रोजगारीमा रहेका 
श्रर्मकका पररवारलाई कृर्र् उत्पादनमा  हयोग गरी र्नजहरुको उत्पादनलाई आपूर्िि शङृ्खलामा आबर्द् गररएको। 
५०७४ वेरोजगार यवुा/यवुिीहरुलाई रोजगारमूलक र्वर्यमा व्यव ार्यक  ीपमूलक िार्लम प्रदान गरी र्वर्भन्न 
रोजगारी/स्वरोजगारीमा आबर्द् गराइएको।१७०० श्रर्मकहरुलाई औद्योर्गक प्रणशक्षि र  ो पिाि  ोही 
प्रर्िष्ठानमा रोजगारीको  रु्नणिििाका लार्ग उद्योग वाणिज्य  िंर् ूँग  म्झौिा भई र्वर्भन्न प्रर्िष्ठानहरुमा औद्योर्गक 
प्रणशक्षि  िंिालन भएको।  हकारी  िंस्थाका १२२९८  दस्यहरुलाई र्विीय णशक्षा िथा व्यब ार्यक ज्ञान 
प्रदान गररएको। १७०९२ जना वैदेणशक रोजगारमा जान िाहने व्यणक्तलाई आप्रवा ी श्रोि केन्त्र िथा  ूिना 
कक्षबाट  ूिना, परामशि िथा अर्भमणुखकरि िार्लम ददईएको।कोर्भड-१९ का कारि वैदेणशक रोजगारी गमुाएर 
स्वदेश र्केका यवुाहरुको  ीप र व्यव ार्यक िाहना ूँग  म्बणन्त्धि र्वर्यमा अध्ययन  म्पन्न गररएको।   

• गररबी र्नवारिका लार्ग लर् ुउद्यम र्वका  कायिक्रम(मडेपा) अन्त्िगिि १०,७७० जना नयाूँ उद्यमी  जृना 
गररएको, ५,२७२ जना उद्यमीको स्िरोन्निी गररएको ३९,७६९ जनालाई उद्यमशीलिा िथा  ीप र्वका  िार्लम 
प्रदान गररएको १५,४५२ नयाूँ रोजगारी  जृना भई आर्थिक वर्िमा २०७६/७७  म्म १,८२,८२० रोजगारी 
 जृना भएको। 

• उद्यमशीलिा र्वका  प्रणशक्षक प्रणशक्षि कायिक्रम  म्पन्न गरी ४७ जना प्रणशक्षकहरु ियार पाररएको। 

• उद्यमशीलिा रोजगारीमलुक  शक्तीकरि  ीप र्वका  क्षमिा अर्भवृर्र्द् िार्लम उपलब्ध गराउन Trade 

Facilitation Unit खडा गरी Fair Trade Group (FGT) Nepal  ूँग गरेको MOU को आधारमा प्रथम र्कस्िा भकू्तानी 
भई केको ।  
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• र्नयाििजन्त्य वस्िहुरुको र्वका का लार्ग २५ जनालाई रे्लट िथा उनीजन्त्य वस्ि ुर्वका , ४० जनालाई 
रे मजन्त्य वस्ि,ु ३० जनालाई मौर्लक कला झलकने हस्िकला  म्वन्त्धी ३० जनालाई रु्टवयेर म्यानफु्याक्िर 
 म्वन्त्धी  ीपमूलक िार्लम प्रदान गररएको।  

• पोखरा र्वश्वर्वद्यालय अन्त्िगिि उद्यमशीलिा र्वका  अध्ययन गने र्वद्याथीका लार्ग कोर्  िंिालन मोडार्लटी ियार 
भई स्वीकृि हनुे प्रकृयामा रहेको । 

कम्पनी प्रशा न  म्बन्त्धी: 
• कम्पनी रणजिारको कायािलयबाट र्डणजटल र् ग्निेरको लार्ग आवश्यक प्रार्वर्धक पूवािधार र्नमािि कायि  म्पन्न 

भएको,  ेवाग्राहीहरुबाट  ेवा प्रवाहको मूलयािंकन गने गरी र्वद्यरु्िय र्ारामहरु राणखएको ।  

•  ेवाग्राहीलाइ SMS मार्ि ि  ेवाको जानकारी ददने काम शरुुवाि भएको।  

• कम्पनी दिाि र कम्पनी प्रशा न  म्वन्त्धी कायिहरु अनलाईनबाट गनि  रुु गररएको । 

• कम्पनी दिाि र कम्पनी प्रशा नका कायिहरू पूिि अटोमशेनमा लैजाने गरी कम्पनी रणजिार कायािलयको वेभ ाइट 
अपडेट गररएको । 

• Online Registration and management  ञ्चालन गनि परामशिदािा छनौट भएको । 

• कम्पनीहरु दिाि, खारेजी, मजिर, वार्र्िक र्ववरि दिाि लगायिका कृयाकलापहरुको वास्िर्वक  मय ररपोर्टिड. 
 फ्टवयेर (Real time Reporting System ) र्वका  गरी लागू गररएको। 

• य  आर्थिक वर्िमा १८,६५३ कम्पनीहरू दिाि भएका छन।् हाल म्म दिाि भएका 2,३५,२४७ कम्पनीहरूमध्ये 
प्राइभेट कम्पनी २,३०,४३५, मनुार्ा नबाूँड्ने कम्पनी २,८९०,  पणब्लक कम्पनी १६०६ र र्वदेशी लगानीका 
कम्पनी ३१६ रहेका छन।् 

खानी  म्बन्त्धी: 
• धौवादी र्लामखानी कम्पनी र्लर्मटेड स्थापना भै कायि प्रारम्भ गरेको र खानीको प्रारणम्भक र्वश्लरे्ि  म्पन्न 

भएको। 

• धौवादी र्लाम खानीको र्लामको वैज्ञार्नक परीक्षि कायि िीनमा  र्लिापूविक  म्पन्न भएको। 

• पवििको र्लामखानीमा २५ वगि र्क.र्म. क्षेरको र्लाम खानीको Geophysical Survey  कायि  म्पन्न भएको। 

• िनहुूँको आवखैुरेनीमा िामाखानीको २५ वगि र्क.मी Geographical Survey  म्पन्न भएको।िनहुूँको र्मनामकोट 
पोर्लमेटल ३१ वगि र्क.र्म ERT Survey  म्पन्न भई Data Processing को कायि भइरहेको।  

• दैलेखको िपु्रामा कररव ४०० वगि र्क.र्म. के्षरमा खानी िथा भगूभि र्वभाग र णिर्नयाूँ कम्पनीले पेट्रोर्लयम 
पदाथिको अन्त्वेर्ि  म्पन्न गरी Drilling  कायि गरररहेको।य को र्वस्ििृ नर्िजा 6 मर्हनापर्छ प्राप्त हनुे।  
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• बहमूुलय पत्थर उत्पादन केन्त्र स्थापनाका लार्ग भारि  रकारको स्वार्मत्वमा रहेको Gemological Institute of 

India, Mumbai  ूँग MOU गरी प्रार्वर्धक  हयोग प्राप्त गने िरिमा रहेको। उक्त  िंस्थाको र्वज्ञ टोली नेपाल 
आउन र्नमन्त्रिा पठाई  र्कएको।ित्पिाि केन्त्रको ढाूँिा र  िंरिना ियार हनु े। 

• जाजरकोटमा वहमुलुय प्थरको अन्त्वरे्िात्मक  वे कायि  म्पन्न भएको।  

• ओखलढुङ्गाको खानीडाूँडा िामाखानीको 25 वगि र्क.मी के्षरमा भ-ू भौर्िक  वे कायि  म्पन्न भएको।  

• य  आ.व.मा कुल २००० वगि र्कलोर्मटर खार्न अन्त्वेर्िको लक्ष्य र्लइएकोमा 8४६ वगि र्क.मी प्रगर्ि 
भएको।  

• उत्खनन ्िर्ि - िनुढुङ्गा-४, ग्रनेाईट-१, म्याग्न ेाइट-१ खर्नज खोजिला  कायि -िामा-४,  नु-२, ग्रनेाइट-१, 

कोइला-१, िनुढुङ्गा-१ गरी ११ वटा खर्नज उद्योग प्रवर्द्िन कायिको लार्ग नीजी लगानीकिाि ूँग प्रस्िाव माग भई 
मलुयाङ्कन भए बमोणजम िनूढुङ्गा ५ (उत्खन्नन ४, खोजिला  १ ),  ून, िामा, कोइला िथा ग्रनेाइट गरी ११ वटा 
 म्झौिा  म्पन्न भएको। 

• १० वटा नयाूँ खर्नज जन्त्य उद्योग प्रवर्द्िनकायिको लागी िनुढूङ्गा- २, काईला-१, िामा- ३,  नु-१, ननु-१, 

काओर्लन-१ , ग्रनेाइट-१ को लागी Data Package  ियार गरी प्रस्िाव आह्वानको  िुना प्रकाशन गररएको। 

• स्वदेशी कच्िापदाथिमा आधाररि उद्योग प्रवर्द्िन गनि स्वदे ी लगानीकिािको  हभार्गिाको लार्ग आ. व. ७६/७७ 
मा ११९ वटा खानी खोजिला को प्रमािपर िथा १६ वटा खानी उत्खनन्त्को प्रमािपर नीणज लगानीकिािलाई 
प्रदान गररएको छ। 

• रार्िय र्हि अनकूुल आयाि प्रर्िस्थापन िथा र्नयािि प्रवर्द्िनका लार्ग खर्नज कायिको क्षेरमा खर्नज खोजिला  
कायिको लार्ग १ वटा िथा खर्नज उत्खनन ्कायिको लार्ग १ वटा बैदेणशक लगानीकिािहरुलाई खानी खोजिला  
िथा उत्खनन्त्को प्रमािपर प्रदान गररएको छ। 

 गिुस्िर िथा नापिौल  म्बन्त्धी: 
• नेपाल गिुस्िर पररर्दबाट थप ४८ वटा वस्िमुा नेपाल गिुस्िर (Nepal Standard) पाररि भएको, िथा प्रार्वर्धक 

 र्मर्िबाट २७ वटा गिुस्िर पाररि भई नेपाल गिुस्िर पररर्दमा पेश गनि र् र्ाररश भएको। 

• नेपालमा य  आब म्म ५०,६४९ वस्िहुरुको टे्रडमाकि  दिाि भएको छ। ो मध्ये स्वदेशी २७,८३५ र र्वदेशी 
२२,८१४ रहेका छन। बौर्र्द्क  म्पणि अन्त्िगिि पने पेटेन्त्ट ७६ दिाि भएका छन।् ो मध्ये स्वदेशी ४० र 
र्वदेशी ३६ रहेका छन।्त्य ैगरी १९५ र्डजाइन दिाि भएका छन।् ो मध्ये र्वदेशी ९३ र स्वदेशी १०२ 
रहेका छन।् 

• ५२ वटा उद्योगका उत्पादनहरुलाई नेपाल गिुस्िर (Nepal Standard) इजाजि प्रदान गररएको। 

• ४ ओटा बस्िहुरु रबरहो  ्पाईप, जस्िा पािा, PVC Multistrand Cable र ४३ िथा ५३ ग्रडे र् मने्त्टको अर्नबायि 
गिुस्िर स्वीकृि भई आयाि र स्वदेशी उत्पादनमा प्रयोगमा आएको। 
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• रार्िय गिुस्िर रिनीर्ि र्नधािरि गनि कायिदल गठन भई छलर्लको क्रममा रहेको।  

• बजार र उद्योगमा अनगुमन गरी वस्िकुो नाप र िौल परीक्षि गदाि अर्नयर्मििामा  िंलग्न भएका ४१ वटा 
उद्योगी /व्यव ायी र्वरुर्द् णजलला अदालिमा मदु्दा दायर गररएको। 

• नेपाल गिुस्िर र्लएका िर  ोको प्रावधानको उललङ्घन गने २२ वटा वस्िहुरूको नपेाल गिुस्िर (Nepal 

Standard) को इजाजि स्थगन र खारेज गररएको। 

• कोर्भड-१९ ले  जृना गरेको िनुौिीलाई ध्यानमा राखी मास्क, पन्त्जा, पीपीई लगायि स्वास््य  रुक्षा िंग 
 म्बणन्त्धि वस्िहुरुमा नेपाल गिुस्िर र्नधािरि भएको। 

• ३६ वटा उद्योगहरुबाट नेपाल गिुस्िर प्रमाि णिन्त्हको प्रयोग भएको, 461 वटा नमनुा  िंकलन भएको,३१२४ 
वटा वस्िकुो र ायर्नक िथा भौर्िक जाूँि र्वश्लरे्ि भएको। 

• ११05 वटा वस्िलुाई क्यार्लवे्र न  ेवा प्रदान भएको, ३ वटा प्रिाली प्रमािीकरि प्रदान गररएको, टेणस्टङ िथा 
क्यार्लवे्र न प्रयोगशालाहरुको वोलपर प्रस्िावहरू प्राप्त भइ मलुयािंकन भईरहेको, रा ायर्नक प्रयोगशालाको 
Accreditation  को नवीकरि भई केको र क्यार्लवे्र न प्रयोगशाला िथा प्रमािीकरि (वस्ि ुर प्रिाली) को 
अन्त्िरार्िय मान्त्यिाको र्नरन्त्िरिा। 

• र्प्र-र्ार्िकेटेड पोर्लयरेुथेन  ान्त्डर्वि प्यानले (Prefabricated Polyurethane Sandwich Panels), अटोक्लेभ्ड ऐरेटेड 
कणन्त्क्रट ब्लक्  (Autoclaved Aerated Concrete (AAC) Blocks) आदद र्नमाििमा प्रयोग हनुे वस्िकुो स्पेर् र्र्के न 
(Specification) को नेपाल गिुस्िर  म्वन्त्धी प्रस्िाव नेपाल गिुस्िर पररर्दबाट णस्वकृि भएको । 

• उपभोक्ता हक र्हि  िंरक्षिको लार्ग १,९१५ वटा र्मिमा अनगुमन गररएको । 

• १३३६ वटा उपकरिहरुको Calibration  ेवा प्रदान गरेको। 

व्यापार पूवािधार  म्बन्त्धी: 
• िोभारमा र्नमाििाधीन  खु्खा बन्त्दरगाहको Part A को ४१ प्रर्िशि र Part B को ५१ प्रर्िशि र्नमािि कायि 

 म्पन्त् न भएको। 

• मसु्िाङ्गको निेङु्ग र िाप्लेजङु्गमा एर्ककृि जाूँि िौकी (ICP) र्नमाििको लार्ग िीन  रकार ूँग वािाि भएको, िीन 
 रकार ूँग औपिाररक अनरुोध गररएको ।नेपाल इन्त्टरमोडल यािायाि र्वका   र्मर्िबाट प्रारणम्भक अध्ययन 
गराइएको। 

• र्वराटनगर एकीकृि जाूँि िौकीको र्नमािि कायि  म्पन्न भई नेपाल र भारिका  म्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूबाट 
2076।10।07 गिे र्भर्डयो कन्त्रे्रेन्त् बाट  ामरु्हकरूपमा  मदु् र्ाटन भई ञ्चालनमा आएको।  

• भारिको कोलकािामा Container Freight Station र्नमािि  म्पन्त् न भई  ञ् िालनमा आएको। 

• भैरहवा एर्ककृि जाूँि िौकी (ICP) र्नमाििको लार्ग Initial Environment  Examination (IEE) कायि  म्पन्न भएको। 
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• नेपालगन्त्जमा एर्ककृि जाूँि िौकी (ICP) र्नमाििको लार्ग Initial Environment  Examination (IEE) कायि  म्पन्न 
भएको। प्राप्त जग्गालाई  रुणक्षि गने कायि गररएको। ICP र्नमािि गने र् लर् लामा भारिीय पक्ष ूँग २ पटक 
 मन्त्वय वैठक भएको। भारिीय पक्षबाट जग्गा हस्िान्त्िरिको लार्ग पर प्राप्त भएको,  शस्त्र प्रहरीको लार्ग 
व्यारेक र्नमािि गररएको। 

• र वुामा  खु्खा बन्त्दरगाहको ९ प्रर्िशि र्नमािि कायि  म्पन्न भएको। 

• कोरलामा  खु्खा वन्त्दरगाह र्नमाििको  म्भाव्यिा अध्ययनको लार्ग िीन  रकारलाई अनरुोध गररएको। 

• िाप्लेजङुको ओलाड्डिङुगोलामा भन्त् ारको पूवािधार र्वका को लार्ग अध्ययन गनि ियारी भईरहेको। 

• िािोपानी  खु्खा वन्त्दरगाह र्मर्ि २०७६।३।१३ देणख  िंिालनमा आएकोमा र्मर्ि २०७६।०९।०९ देणख 
उक्त  खु्खा वन्त्दरगाहा २ वर्िको  िंिालन िथा व्यवस्थापनका लार्ग नेपाल पारवहन िथा गोदाम व्यवस्था 
कम्पनीलाई ददईएको। 

• वीरगन्त्ज एकीकृि जाूँि िौकीमा पार्कि ङ याडि र्नमािि कायि 60 प्रर्िशि परुा भएको।  

• वीरगन्त्ज  खु्खा वन्त्दरगाह ५ वर्िका लार्ग प्राइभेट कम्पनीलाई बहालमा ददइएको। 

• काकडर्भिामा पार्कि ड्ड याडि र्नमािि कायि  रुु भएको। 

• आयाि र्नयािि  हजीकरिकोलार्ग National Single Window प्रिालीको र्वका  भइरहेको। 

• अञ्लेखगञ्ज-रक् ौल-मोर्िहारी खण्डको पेट्रोर्लयम पाइप लाईनको र्मर्ि 2076।05।24 गिे नेपाल र 
भारिका  म्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूहरूबाट Video Conference मार्ि ि  िंयकु्त रूपमा उद् र्ाटन गरी  ञ्चालनमा 
आएको। 

• पेट्रोर्लयम पाईपलाईनबाट आयाि गररने पेट्रोल भण्डारिको लार्ग नेपाल आयल र्नगमको अमलेखगिंज र्डपोमा 
८२०० के.एल. क्षमिाको भण्डारन टैंक र्नमाििका लागी ईणण्डयन आयल कपोरेशन  िंग  म्झौिा भएको। 

• नेपाल आयल र्नगमबाट झापा, णििवन,  लािही र रुपन्त्देहीमा पेट्रोर्लयम पदाथि भण्डारिको लार्ग र्नमािि कायि 
अणर् बढाइएको। 

•  ाकि  हस्िकला भवन र्नमािि कायिको ८१% कायि  म्पन्न भएको ।  

• EPR (Enterprises Resource Planning System ) लाग ुगने  म्बन्त्धमा कायािदेश प्रदान गररएको। 

व्यापार र्वस्िार िथा प्रवर्द्िन  म्बन्त्धी: 
• TIFA Council को ५ औ वैठक Feb-7, 2020 र्भर  म्पन्न गनि नेपाललाई अनकुुल भएको पर पठाईएकोमा 

अमेररकी पक्षलाई  ो  मय अनकुुल नभएको जानकारी प्राप्त भएको।पनु वैठकको लार्ग र्मर्ि प्रस्िावको ियारी 
भईरहेको। 
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• पानी र्नयाििको लार्ग आवश्यक पूवािधार, पानी प्रशोधन, प्याकेणजङ्ग, ढुवानी र र्नयािि प्रवर्द्िन गने लगायि 
उत्पादनदेणख बजारीकरि  म्मका कायि गनि र्वज्ञबाट अध्ययन कायि शरुू गररएको। 

• र्नजी के्षरले पानीजहाज िलाउने र्वर्यमा  हमर्ि भएको।  

• नेपाल-भारि व्यापार  म्झौिा दद्वपक्षीय  णन्त्धको पनुरावलोकन िेस्रो बैठक  म्पन्न भएको। 

• दद्वपक्षीय लगानी  म्झौिाको नमूना ढाूँिाको मस्यौदा ियार गने कायि  म्पन्न गरी थप पररमाजिनको लार्ग 
प्रधानमन्त्री िथा मन्त्रपररर्दको कायािलय  मक्ष अनरुोध गररएको। 

• नेपाल-भारि रेल  ेवा  म्झौिा वािाि  म्पन्न भएको। न ्2027  म्मलाई नवीकरि भएको। 

• नेपाल-भारि Transit Treaty पारवहन  न्त्धीमा जलमागि  मार्हि गनि भारि  हमि भएको। 

• २०२० मािि ३-४ मा बिंगलादेशमा वाणिज्य  णिवस्िरीय व्यापार िथा पारवहन वैठक  म्पन्न भएको। २ वटा 
MOU मा हस्िक्षर भएको।  

• भारि ूँग पारवहन  म्वन्त्धी  ह णिवस्िरीय दद्वपणक्षय वैठक  म्पन्न भएको। जलमागि  म्वन्त्धी  णिवस्िरीय 
भ्रमि टोलीबाट भारिका जलमागिहरुको अवलोकन गरी भारिीय पदार्धकारीहरु ूँग छलर्ल भएको। 

• र्भर्डयो कन्त्र्रेन्त् मार्ि ि २०२० मािि २१ मा SAFTA वैठक  म्पन्न भएको।  

• नेपाल िीनवीि भएको पारवहन ढुवानी  म्झौिा र  ो को प्रोटोकल कायािन्त्वयन गनि णिनीया राजदिुावा  ूँग 
 मन्त्वय गरी णिनीयाूँ पक्ष ूँग टेलीर्ोन वािाि  मिे गरी लकडाउन अवर्धमा नै िािोपानी नाका  िंिालनमा 
आएको। 

• र्नका ीयोग्य वस्िकुो अन्त्िरार्िय व्यापार अर्भवृर्र्द् गनि आवश्यक अध्ययन अन ुन्त्धान कायिको लार्ग र्वज्ञ 
 महुको गठन भएको । 

• भटुान, बिंगलादेश र िीन ूँग व्यापार म्बन्त्धी बैठक  म्पन्न भएका। 

• UNCTAD को 11th Session on Commission on Investment and Enterprises मा  णिवज्यूको निेतृ्वमा  हभार्गिा 
छलर्ल र प्रस्िरु्िकरि भएको। 

• WIPO Delegates लाई नेपालको IP Office बारे  हणजकरि गररएको। 

•  म्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट र्वर्भन्न १३ वटा र्वधामा र्नयािि प्रवर्द्िन लगानी वरृ्र्द् रोजगारी अव रको र् जिना 
गने २५ व्यव ायी  िंर्  िंस्था र  ो  िंस्थाको प्रर्िर्नर्धलाई महत्वपूिि व्यव ार्यक व्यणक्त(CIP) को पदवीर्द्ारा 
 म्मान गररएको।  

• अगािर्नक एशोर् ए न नेपाल  ूँग MOU गरी र्नका ीयोग्य प्रािंगाररक वस्िहुरु रार्िय िथा अन्त्िरार्िय वजारमा 
प्रवर्द्िन गनि पाटन  िंग्राहलयलाई कररव ७५ ओटा स्टलमा वस्िहुरुको प्रदशिनी र्वक्री िथा B2B Meeting 

आयोजना गरी व्यापार मलेा  म्पन्न गररएको।  
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• रार्ियस्िरमा मर्हलाहरुको लार्ग माग गररए वमोणजमको आयआजिन हनुे आयाि प्रर्िस्थापन गने िथा र्नका ी 
 िंभावना भएका वस्िहुरु र्वर्भन्न प्रकारका प्राकृर्िक रेशाजन्त्य वस्िहुरु जस्िै अललो काूँ  पटेर, खोस्टा,  ेनेटरी 
न्त्याप्कीन/प्याड को उत्पादन गरर आयाि प्रर्िस्थापन वा र्नका ी प्रवर्द्िन िार्लम कायिक्रम आयोजना गरी  ो 
 ूँग  म्वणन्त्धि औजारहरु  मेि हस्िान्त्िरि गने कायि अगार्ड वढाइएको।  

• नेपालमा स्थार्पि कृर्क, लर्,ु र्रेल ुिथा  ाना उद्योग व्यव ायीहरुबाट उत्पादन भएका बस्िलुाई र्नका ीमा 
Integration गनिका लार्ग Export House को अवधारिा अणर् बढाइएको। 

• र्वर्भन्न र्नका ीयोग्य वस्िहुरुको प्रिार प्र ार िथा र्डजाइन  ामाग्री उत्पादन प्रकाशन र र्विरि गनि Fair Trade 

Group (FTG) Nepal  ूँग MOU  गरी  ोको आधारमा प्रथम र्कस्िा भकु्तानी गररएको। 

• नेपालको उच्ि र्नका ी  म्भावना रहेको वजार Vietnam को Honai  मा आयोजना हनुे Vietnam Expo 2020 
मा  म्वणन्त्धि र्नयािि व्यव ायी िथा  रोकारवाला र्नकाय नेपाल िेम्वर अर् कम ि  ूँग  म्झौिा गरी मलेा 
स्टल र्नणिि एविं आवश्यक पूवि ियारी  म्वन्त्धी कायि भईरहेको।  

• कररव २० जना  ेवाग्राहीलाई रार्िय िथा अन्त्िरार्िय मलेा  म्वन्त्धमा आवश्यक  ूिना एविं जानकारी उपलब्ध 
गने कायि  म्पन्न गररएको। 

• WTO को मन्त्रीस्िरीय बैठकमा  हभागी हनुपूुवि िार्लनपुने कदमका वारेमा अध्ययन कायि  म्पन्न भई प्रर्िवदेन 
प्राप्त भएको।  

• र्नयाििमा नगद अनदुानको प्रभाव  म्वन्त्धी अध्ययन प्रर्िवदेन प्राप्त भएको।  

• व्यापार के्षरको र्वका मा व्यवणस्थि िररकाले वैदेणशक  हायिाको पररिालन वढाउन व्यापारमा क्षेरगि 
अवधारिा (Trade Swap) को Modality ियार गनि र्वज्ञ परामशि  ेवाका लार्ग कायि र्नदेश ियार गरेको। 

• नेपाल व्यापार एकीकृि रिनीर्ि (NTIS) २०७३ ले पर्हिान गरेका ८ वटा वस्िहुरु (णिया, अलैिी, अदवुा, 
गलैिा, रु्टवयेर, जर्डबरु्ट, च्याङ्ग्ग्रा, पणस्मना, छाला िथा छालाका  ामानहरु) उत्पादन ूँग  म्बणन्त्धि बस्िगुि 
 िंर्हरु ूँग प्रस्िाव माग गरी  MOU भएको।EIF बाट र्विीय स्रोि प्राप्त भएको र र्छटै्ट अक् न हाउ  स्थापना 
गररने गरी कायि भइरहेको। 

• र्वश्व व्यापार  िंगठनको स्थानीयकरि र स्थानीयस्िरमा उत्पादन  िंभावना भएको वस्ि ुिथा  ेवाको पर्हिानका 
 म्वन्त्धमा  रोकारवाला र्नकाय र र्नजीके्षरका प्रर्िर्नर्धहरुको  हभार्गिामा खोटाङ र ओखलढुङ्गा णजललामा 
अन्त्िरर्क्रया कायिक्रम  िंिालन गररएको। 

• एणन्त्टडणम्पङ शलुक लगाउनपुने वस्ि ुपर्हिानका लार्ग अध्ययन भईरहेको। 

• र्नका ीयोग्य वस्िहुरुको उत्पादन क्षमिा बरृ्र्द्का लार्ग रे्लटजन्त्य वस्ि ुउत्पादन  म्बणन्त्ध २५ जना ,काष्टकला 
 म्बणन्त्ध १५ जना रु्टवयर  म्बणन्त्ध ३० जना र प्रस्िरकला  म्बणन्त्ध १५ जना गरी ८५ जना लाई  ीपमूलक 
िालीम कायिक्रम  िंिालन गररएको  ाथै िालीम प्राप्त जनशणक्त मध्य े५५ जनाले रोजगारी प्राप्त गरीरहेको।  
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• णिनको  िंर्ाई शहरमा आयोजना भएको व्यापार मेलामा १३६ वगि र्मटर के्षरमा नेपाल पेर्भर्लयन र्नमािि गरी 
नेपालहस्िकला महा िंर्, स्वच्छ व्यापार  िंर् िथा र्वर्भन्न १४ वटा उत्पादक कम्पनीहरुबाट  हभार्गिा भएको। 

• जमिनीको ह्यानोभर शहरमा जनवरी १० देणख १३, २०२०  म्म आयोजना भएको Domotex 2020 मा ९० 
वगिके्षरमा नेपाल पेर्भर्लयन र्नमािि गरी नेपाल गलैिा िथा र्नका ीकिाि  िंर् िथा ६ वटा गलैिा उद्योगहरुबाट 
 हभार्गिा भएको,  ाथै B2B  बैठक  म्पन्न भएको। 

• मिंर् र १२–१६, २०७६  म्म  िंिालन भएको १७ औिं हस्िकला व्यापारमेला िथा १५ औिं हस्िकला 
प्रर्ियोर्गिामा २०० वटा स्टलहरुमा NTIS का वस्िहुरु प्रदशिन गरी मेला  म्पन्न गररएको। 

आन्त्िररक व्यापार प्रवर्द्िन र आपिुी  म्बन्त्धी: 
• वस्िहुरूको आयाि र्नयािि व्यवणस्थि गनि  ूणिि आदेश र्मर्ि 2076।03।02 मा  िंशोधन भई लागू 

भएको।छोकडा मररि लगायिका केही वस्िहुरुमा आयाि प्रर्िवन्त्ध लगाएको। 

• वजार अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाउन ७७ वटै णजललामा र्नरीक्षि अर्धकृि िोर्कएको ।  

• नेपाल  रकार मणन्त्रपररर्दको र्मर्ि २०७७।01।12 को र्निियान ुार गहुूँको न्त्यूनिम  मथिन मूलय प्रर्ि 
क्वीन्त्टल ३015 िोर्कएको। 

• खाद्यव्यवस्था िथा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेडबाट नेपाल  रकारले िोकेको न्त्यूनिम  मथिन मूलयमा २११८5 म े
टन धान िथा ५५९ म.ेटन गहुूँ खररद गररएको। ज ले गदाि उत्पादक कृर्कहरुले उत्पादनको उणिि मूलयको 
 रु्नणिििा प्राप्त गरेको। 

• खाद्यव्यवस्था िथा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेडबाट 5044 मे.टन र  ालट टे्रर्डङ कपोरे न र्लर्मटेडबाट 1081 
मे.टन िामल लगायि अन्त्य खाद्य एविं उपभोग्य वस्ि ु हरु्लयि मलुयमा र्वर्भन्न पार्लकाहरूलाई र्वर्क्रर्विरि 
गररएको।  

• कोर्भड-19 का कारि र्ोर्िा गररएको बन्त्दाबन्त्दीको  मयमा देशभरीको आपूर्िि ब्यबस्था  हज बनाइएको। 

• खाद्य व्यबस्था िथा व्यापार कम्पनी र्लर्मटेड र  ालट टे्रर्डङ्ग कपोरेशन र्लर्मटेडबाट खाद्यान्नको अनलाइन 
डेर्लभरी  ेवा  रुु भएको। 

• देशर्भर उत्पाददि िरकारी लागायि खाद्यान्नको बजार पहुूँिका लार्ग  रोकारवाला मन्त्रालया िथा  िंस्था ूँग 
 मन्त्वय गरी बजारीकरि गरीएको। 

•  हकारी मार्ि ि  हरु्लयि मूलयमा खाद्यान्न र्वक्री गने कायिक्रम अन्त्िगिि ३८.८ मेर्ट्रक टन खाद्यान्न र्वक्री 
भएको। 

• किािली अिंिलका णजललाहरुमा प्रत्यके जन्त्म मतृ्यमुा र्नशलुक रुपमा २० के.जी. िामल उपलब्ध गराउने 
कायिक्रम अन्त्िगिि कुल ९२.२मेर्ट्रक टन खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको।  
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• वाणिज्य िथा उपभोक्ता  िंरक्षि र्वभागबाट य  आ.ब.मा प्राइभेट र्मि १५२५७ बाट राजस्व 
रू.६५०९७५७०, एजने्त् ी र्मि ८५ बाट राजस्व रू.३१७५ र  ाझेदारी र्मि ४६२ बाट राजस्व 
रू.२३२७६४५  िंकलन भएको। 

• वाणिज्य िथा उपभोक्ता  िंरक्षि र्वभागबाट व्यव ार्यक र्मिहरुको नर्वकरि लगाएिका कामका लार्ग SMS 

Notification प्रिाली शरुु गररएको। 

• उक्त र्वभागबाट १८७१ व्यव ार्यक र्मिहरु अनगुमन गरी ५८३ ओटा र्मिहरुलाई कारबाही स्वरुप रु. 
३,४७,३३,५००/- जररवाना गररएको र 18 वटा वस्िहुरु गिुस्िर पररक्षिका लार्ग नमनुा  िंकलन गरी 
लयावमा पठाईएको।15 वटा वस्िकुो प्रर्िवदेन प्राप्त भएको।  

• उपभोक्ताहरुबाट प्राप्त गनुा ो  म्वोधनको र्वर्यमा वाणिज्य िथा उपभोक्ता  िंरक्षि र्वभागका महार्नदेशकज्यू एविं 
मन्त्रालयका  णिवज्यू मार्ि ि अनगुमन गनि CMRS Android Application  िंिालनमा लयाइएको। 

• उपभोक्ता जागरि कायिक्रम अन्त्िगिि ५२ वटा र्वद्यालयहरुमा उपभोक्ता जागरि कायिक्रम  िंिालन भएको । ३ 
वटा प्रदेशमा उपभोक्ता जागरि कायिक्रम  म्पन्न भएको।  

• दैर्नक उपभोग्य वस्िहुरुको आयाि, आपूर्िि, र्वक्रीर्विरि मौज्दाि लगायि आपूर्िि व्यवस्थापन  म्वन्त्धमा भएका 
कायिहरुको प्रगर्ि र्ववरि मन्त्रालयको Website मा राख्न थार्लएको।  

• अ ार म ान्त्ि म्ममा कूल 14245 म.ेटन खाद्यान्न मौज्दाि रहेको।  

• दगुिम के्षरमा 1४४३० मे.टन खाद्यान्न र 74997 णक्वन्त्टल ननु ढुवानी भएको। 

• कोर्भड १९ को  मयमा आपूर्िि व्यवस्थालाइ प्रभावकारी बनाइएको। 

• उपभोक्ताको अर्धकार  िंरक्षि गने एविं उपभोक्तालाई उपभोक्ता णशक्षा प्रदान गने उद्देश्यले उपभोक्ता अर्धकार 
 द भावनादूि र्नयकु्त गररएको।  

• उपभोक्ताको उजरुी िथा गनुा ो  नेु्न र  ोको प्रभावकारी व्यवस्थापन गनिका लार्ग उपभोक्ता  हायिा कक्षमा 
टोल र्फ्र निं. ११३७  िंिालनगरी Consumers Rights Management Information System (CRMIS) स्थापना िथा 
 ञ्चालन र अर्भलेखीकरि पर्द्र्िको शरुुवाि गररएको।  

• व्यव ार्यक र्मिहरूको अर्भलेख व्यवस्थापन िर्ि  ११३००० हजार डाटा (जम्मा२०००० र्ाइल) र्डणजटाइज 
गररएको।  

• उपभोक्ता णशक्षा म्बन्त्धी ६० वटा कायिक्रम प्रदेश¸ णजलला र स्थानीयस्िर म्म  ञ्चालन िथा उपभोक्ता  िेिना 
 म्बन्त्धी टेली िलणिर र्नमािि र प्र ारि गररएको।  

• लकडाउन अबर्धमा ६००  वारी पा  र्विरि गरी आपूर्िि व्यवस्थापनमा  हजीकरि गररएको।  
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• र् मेन्त्ट उद्योगहरुको उत्पादन क्षमिा वृर्र्द् गरी नागररकका आधारभिू आवश्यकिा पररपूर्ििमा थप  हजीकरि 
गनि उदयपरु र् मेन्त्ट उद्योगलाई Reinforced Suspension Heater जडान गनि र हेटौंडा र् मेन्त्ट कारखानालई 
Stacker and Reclaimer जडान गनि बजेट उपलव्ध गररएको। 

• नेपाल और्धी र्लर्मटेडलाई Hemodialysis Unit पनुिः ञ्चालन गनि बजेट  हयोग उपलब्ध गराई उक्त कायि 
प्रारम्भ भएको। 

• हेटौडा कपडा उद्योग र्ल. र बटुवल धागो कारखाना र्ल.लाई र्नजीकरि  र्मर्िको र्निियान ुार भाडा पट्टा 
बहालमा ददनको लार्ग म.प.मा प्रस्िाव पेश भएको। 

मन्त्रालयद्वारा  म्पाददि रार्िय र्हि र जनिा ोको र्बर्य ूँग  म्बणन्त्धि महत्वपिुि र्बर्यहरु 

▪ कोर्भड -19 ले उद्योग, वाणिज्य िथा आपूर्िि के्षरमा पाने अ र  म्बन्त्धमा अध्ययन गरर प्रारणम्भक प्रर्िवदेन 
ियार भएको। 

▪ COVID -19 महामारीमा  मेि उद्योग, वाणिज्य िथा आपूर्ििको काम  िुारु िथा आपूर्िि  ृिंखला ब्यबणस्थि 
गाररएको। 

▪ लकडाउनको  मयमा SARRC स्िरीय Video conference गरी वैदेणशक व्यापार  हजीकरि गररएको। 

▪ लकडाउनको  मयमा िीन िर्ि को र वुागढी र िािोपानी नाका  ञ्चालन गनि  हजीकरि गररएको। 

▪ कोर्भड १९ को महामारीको  मयमा उद्योग िथा अर्नबायि बस्ि ुिथा  ेवा ब्यव ाय  िंिालनमा  हणजकरि 
गररएको। 

▪ लर् ुर्रेल ुिथा  ाना उद्योगहरूको मूलय शङृखलामा मूलय अर्भवृर्र्द् गने वािावरि  जृना गनि अन्त्िरर्क्रया 
कायिक्रम  ञ्चालन गररएको। 
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बजेट वक्तव्य 2076/077 को अन ूुिी ११ मा उणललणखि बजेटका अपेणक्षि उपलब्धी  ूिकको प्रगर्ि 
र्ववरि : 

क्र. िं. क्षरेगि 
कायिक्रम 

उपक्षरेगि कायिक्रम इकाई आ.व.2076/77 को 
लक्ष्य 

आ.व.2076/77 को 
प्रगर्ि 

१.  

 

 

 

 

उद्योग 

लर्,ु र्रेल,ु  ाना, मझौला 
िथा ठूला उद्योगको 
स्थापना र  ञ्चालनमार्ि ि 
रोजगारी र् जिना 

हजार 160 157.38  

ठूला उद्योग दिाि  िंख्या 450 277 

मझौला उद्योग दिाि  िंख्या 80 123 

 ाना उद्योग दिाि  िंख्या(हजारमा) 33 36.246 

लर् ुउद्यमीको स्िरोन्निी  िंख्या(हजारमा) 25.5 ५.२७२ 

लर् ुउद्यमी शृ्रजना  िंख्या(हजारमा) 30 10.770 

२. आपूर्िि िोर्कएको दगुिम णजललामा 
खाद्यान्न ढुवानी 

मे.टन 
(हजारमा) 

19 14.813 

रार्िय खाद्य  रुक्षा 
भण्डारमा खाद्यान्न भण्डार 

मे.टन 
(हजारमा) 

25 6.245 

 ाकि  खाद्य  रुक्षा बैंकमा 
खाद्यान्न मौज्दाि 

मे.टन 
(हजारमा) 

8 8 

िोर्कएको दगुिम 
णजललाहरुमा आयोर्डनयकु्त 
ननु ढुवानी  

क्वीन्त्टल 7120 ७४९९७ 

३. वाणिज्य र्नका ी रु. अबि 140 ९७ 

र्नयािि आयाि अनपुाि  रु.अबि 1:14 १:८.2 

कुल गाहिस्थ उत्पादनमा 
र्नका ीको अनपुाि 

अनपुाि २.8% 2.6 

 


