
 

 

आ.ब. 207७/7८ को वार्षिक नीति,कार्िक्रम र बजेट कार्ािन्वर्नको पर्िलो चौमातिक प्रगति 

र्ववरण 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उद्योग, वाणणज्र् िथा आपूतिि मन्रालर् 
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आ.ब. 207७/7८ को वार्षिक नीति,कार्िक्रम र बजेट कार्ािन्वर्नको पर्िलो चौमातिक प्रगति 

र्ववरण 

 चाल ुआ.व. को कार्ििम्पादनको आधार 

▪ नीति िथा कार्िक्रममा िमावशे भएका २४ नीति/कार्िक्रम 

▪ बजेट वक्तव्र्का िमावेश भएका १९ कार्िक्रम 

▪ नीति िथा कार्िक्रम र बजेट वक्तव्र्का कार्िक्रम कार्ािन्वर्न गनि स्वीकृि भएको माइलस्टोनमा िमावशे; 

-१२३ कार्िक्रम 

-२०० र्क्रर्ाकलाप 

▪ मन्रालर्ले स्वीकृि गरेको कार्िर्ोजना  

▪ माननीर् मन्रीज्रू् र िणचवज्रू्िरू बीच र िणचविरु िथा मिाशाखा प्रमखु िथा र्वभागीर् प्रमखुिरूबीच िम्पन्न 
भएको कार्ििम्पादन िम्झौिा  

▪ मन्रालर्बाट िर्ार िनुे कार्िर्वतध/तनदेणशकािरू 

▪ मन्रालर्लाई र्वतनर्ोजन भएको बजेट 

▪  

 

स्रोिको उपलब्धिा 

शीषिक अनिुार 

िंघीर् शीषिक र कार्िक्रम अन्िगिि स्थानीर् ििबाट िञ् चालन 
िनुे कार्िक्रम अन्िगिि 

िंघीर् र स्थानीर् 
िमेि जम्मा 

चाल ु(रु लाखमा) पुुँजीगि(
रु 
लाखमा) 

र्वत्तीर् व्र्वस्था 
(रु लाखमा) 

जम्मा (रु लाखमा) चाल(ुरु लाखमा) कूल जम्मा(रु 
लाखमा) 

५२८७८ ४९०१
८ 

५००० १०६८९६ २२४६६ १२९३६२ 
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                                                                                       स्रोि अनिुार 

 

नेपाल िरकारको 
स्रोि (रु लाखमा) 

प्रतिशि वैदेणशक अनदुान     
(रु लाखमा) 

प्रतिशि वैदेणशक ऋण             
(रु लाखमा) 

प्रतिशि जम्मा (रु लाखमा) 

९५०८७ ७३.५ १६३७१ १२.६६ १७९०४ १३.८४ १२९३६२ 

 

चौमातिक बजेट र खचिको अवस्था 

 बजेट िथा खचि रू लाखमा  

  

प्रथम चौमातिक बजेट प्रथम चौमातिक खचि 
वार्षिक जेटको िलुनामा 

खचि प्रतिशि 

चौमातिक बजेटको िलुनामा 
खचि प्रतिशि 

चाल ु पूुँजीगि जम्मा चाल ु पूुँजीगि जम्मा चाल ु पूुँजीगि जम्मा चाल ु पूुँजीगि जम्मा 
उद्योग 
िर्ि  12498 5566 18064 5234 935 6170 12.75 2.99 8.53 41.88 16.81 34.16 

वाणणज्र् 
िर्ि  7754 5118 12872 2401 971 3372 20.23 5.48 11.42 30.96 18.97 26.19 

कुल 
जम्मा 20252 10684 30936 7635 1906 9541 14.44 3.89 9.36 37.70 17.84 30.84 

 



 

3 

 

 

 

 

 

        आर्ोजना/कार्िक्रमगि र्वत्तीर् िथा भौतिक प्रगतिको र्ववरण 
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क्र.ि. बजेट कोड बजेट उपशीषिक चाल ु पुुँजीगि 

जम्मा 
र्वत्तीर् 
प्रगति 

भौतिक प्रगति 

१ ३०७०००११ 
उद्योग, वाणणज्र् िथा आपतुिि 
मन्रालर् 

6.67 3.27 6.55 82.00 

२ ३०७०००१२ केणन्िर् कारागार कारखाना 45.97 0.00 45.97 20.00 

३ ३०७०००१३ 
िैतनक िामग्री उत्पादन 
तनदेशनालर् 

359.95 41.79 99.41 90.00 

4 ३०७०००१४ नेपाल खाद्य िथा व्र्ापार 
कम्पनी तलतमटेड 100.00 0.00 100.00 63.00 

५ ३०७००१०१ 
औद्योतगक पूवािधार र्वकाि 
कार्िक्रम (र्वशषे आतथिक के्षर 
िमेि) 

19.74 14.74 14.98 51.00 

६ ३०७००१०२ 
औद्योतगक लगानी प्रवर्द्िन 
कार्िक्रम 

9.58 0.00 9.58 63.64 

७ ३०७००१०३ कण्ठरोग तनर्न्रण कार्िक्रम 
(नेपाल िाल्ट टे्रतडङ्ग तलतमटेड) 

100.07 0.00 100.07 97.90 

8 ३०७००१०४ 

व्र्ापार िूचना िथा तनर्ािि 
ििर्ोग आर्ोजना- बिपुक्षीर् 
िथा क्षेरीर् व्र्ापार िदुृढीकरण 

0.09 0.00 0.09 25.60 

९ ३०७००१०५ नेपाल भारि के्षरीर् व्र्ापार 
िथा पारविन आर्ोजना 0.85 19.61 10.46 47.70 

१० ३०७००१०९ ग्रामीण उद्यम िथा र्वप्रषेण पररर्ोजन (िमरृ्र्द्) 59.28 187.20 60.06 43.18 

११ ३०७००११० रणनीतिक िडक िंजाल िथा 
व्र्ापार िधुार आर्ोजना 0.00 0.00 0.00 0.00 

१२ ३०७०१०११ उद्योग र्वभाग 95.41 25.52 89.92 52.40 

१३ ३०७०२०११ खानी िथा भगूभि र्वभाग 75.72 29.14 72.20 23.00 
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१४ ३०७०२१०१ खतनज अन्वेषण िथा र्वकाि 
आर्ोजना 44.80 132.09 92.96 99.20 

१५ ३०७०२१०२ पेट्रोतलर्म अन्वेषण पररर्ोजना 76.96 17.97 58.45 17.42 

१६ ३०७०२१०३ भ-ूवैज्ञातनक िभेक्षण िथा 
अनिुन्धान आर्ोजना 40.83 17.63 30.52 26.67 

१७ ३०७०३०११ 
नेपाल गणुस्िर िथा नापिौल 
र्वभाग 

90.45 355.75 95.75 95.00 

१८ ३०७०३०१२ 
गणुस्िर िथा नापिौल 
कार्ािलर्िरु 

104.56 5.64 80.06 85.00 

19 ३०७०४०११ कम्पनी रणजष्ट्रारको कार्ािलर् 82.49 17.58 58.97 20.22 

20 ३०७०५०११ वाणणज्र्
, आपतुिि िथा उपभोक्ता 

िंरक्षण र्वभाग 62.01 0.00 63.78 88.00 

21 ३०७०५०१२ वाणणज्र्
, आपतुिि िथा उपभोक्ता 

िंरक्षण कार्ािलर्िरू 66.82 44.29 64.46 75.00 

2२ ३०७६१०११ औद्योतगक व्र्विार् र्वकाि 
प्रतिष्ठान 87.69 0.00 87.69 133.00 

२३ ३०७८१०११ व्र्ापार िथा तनकािी प्रवर्द्िन 
केन्ि 79.72 0.00 20.45 49.30 

२४ ३०७८१०१४ 
घरेल ुिथा िाना उद्योग प्रविर्द्न 
केन्ि 

5.21 0.00 5.03 0.00 

कूल जम्मा 37.70 17.84 30.84   
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आर्ोजना/कार्िक्रमको वार्षिक बजेट, प्रथम चौमातिक बजेट, र्वत्तीर् िथा भौतिक प्रगतिको र्वस्ििृ      

र्ववरण
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ऐन/तनर्म/कार्िर्वतध िम्बन्धी प्रगति:  

१. स्वीकृि भएका ऐन/तनर्म/तनदेणशका/कार्िर्वतध: 

• पेट्रोतलर्म पदाथि िथा गर्ाुँि मूल्र् णस्थरीकरण कोष (िञ्चालन) तनर्मावली,२०७१को (दोश्रो िंशोधन) 
२०७७ मणन्रपररषद् बाट स्वीकृति भएको।  

• गररबी तनवारणको लातग लघ ुउद्यम र्वकाि कार्िक्रम (मडे्पा) िञ्चालन तनदेणशका २०७७ मणन्रपररषदबाट 
स्वीकृति भएको। 

• िीपमूलक क्षमिा अतभवृर्र्द् िथा उद्यमशीलिा तनदेणशका, २०७७ मन्रालर्बाट स्वीकृति भएको। 

• बजार अनगुमन िम्बन्धी तनदेणशका २०७७, मन्रालर्बाट स्वीकृि भएको। 

• उत्पादनशील उद्योगका लातग र्वदेशी श्रतमक ल्र्ाउने िम्बन्धी कार्िर्वतध, २०७७ मन्रालर्बाट णस्वकृि 
भएको। 

• बजार अनगुमन टोलीको आचार िंर्ििा २०७७ स्वीकृि भएको। 
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२. मणन्रपररषदमा पेश भएका ऐन/तनर्म/तनदेणशका/कार्िर्वतध: 

• कृर्ष िम्बन्धी उद्योगिरूमा र्वदेशी लगानी खलुा गने िम्बन्धमा र्वदेशी लगानी िथा प्रर्वतध िस्िान्िरण  

िम्बन्धी ऐन २०७५ मा िंशोधन िम्बन्धी र्वधेर्क। 

• र्वदेशी लगानी िथा प्रर्वतध िस्िान्िरण तनर्मावली, २०७७। 

• औद्यौतगक ग्राम घोषणा िथा िञ्चालन िम्बन्धी कार्िर्वतध¸ २०७५ मा िंशोधन गने प्रस्िाव 

• तनर्ाििमा नगद अनदुान प्रदान गने कार्िर्वतध, 2075मा िंशोधन गने प्रस्िाव 

 

३. स्वीकृिीका लातग पेश िनुे क्रममा रिेका ऐन/तनर्म/तनदेणशका/कार्िर्वतध: 

• खानी िथा खतनज पदाथि ऐन,२०४२ लाई िंशोधन र एकीकरण गनि वनेको र्वधेर्क २०७७ मणन्रपररषदमा 
 पेश िनुे क्रममा रिेको। 

• बौर्र्द्क िम्पणत्त िम्वन्धी र्वधेर्कको मस्र्ौदा, २०७७ स्वीकृतिका लातग मणन्रपररषदमा पेश िनुे क्रममा 
रिेको। 

• नेपाल बन्दरगाि प्रातधकरण र्वधेर्क,२०७७, को मस्र्ौदा मणन्रपररषदमा पेश िनुे क्रममा रिेको। 

• औद्योतगक व्र्विार् तनर्मावली, २०७७ को मस्र्ौदा स्वीकृतिका लातग मणन्रपररषदमा पेश िनुे क्रममा 
रिेको। 

• प्राइभेट र्मि रणजषे्ट्रशन (िेह्रौ िंशोधन) तनर्मावली, २०७७ को मस्र्ौदा ििमतिको लातग कानून, न्र्ार् िथा 
िंिदीर् मातमला मन्रालर्मा पठाइएको। 

• कार्िस्थलमा आधाररि रोजगारमूलक प्रणशक्षण कार्िक्रम िंचालन तनदेणशका, २०७७ स्वीकृतिका लातग 
मणन्रपररषदमा पेश िनुे क्रममा रिेको। 

४. मस्र्ौदा िर्ार भईरिेका नीति/ऐन/तनर्म/तनदेणशका/कार्िर्वतध: 

• र्वद्यिुीर् व्र्पार िम्बन्धी र्वधेर्क, २०७७ को मस्र्ौदा िर्ार भईरिेको। 

• तनकािी पैठारी िम्बन्धी ऐन, एजेन्िी ऐन र र्मि रणजषे्ट्रशन िम्बन्धी ऐनलाई एकीकृि काननुको रुपमा िजुिमा  
गने गरी र्वधेर्कको मस्र्ौदा िर्ार भईरिेको।  

• स्टान्डडि नाप र िौल (मोिरवन्द प्र्ाकेज) तनर्मावली, २०७६, पर्िलो िंशोधन,२०७७ को मस्र्ौदा िर्ार 
भईरिेको।  
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• स्टान्डडि नाप र िौल तनर्मिरु,२०२७, छैठौं िंशोधन तनर्मिरु २०७७ को मस्र्ौदा िर्ार भईरिेको।  

• िम्भाव्र् लघ ुउद्योगलाई घरेल ुिथा िाना उद्योगमा पररणि गने (MEDPA-Growth Model) िम्बन्धी 
 तनदेणशकाको मस्र्ौदा  िर्ार भएको। 

• बस्िकुो प्रत्र्क्ष तबक्री िम्बन्धी तनदेणशका, २०७७ को मस्र्ौदा िर्ार भईरिेको। 

• तनकािी गिृको कार्िर्वतध २०७७ को मस्र्ौदा िर्ार भईरिेको। 

• उद्योग व्र्विार् िथा लगानी िम्वन्धी नीतििरू (औद्योतगक नीति २०६७, र्वदेशी लगानी नीति २०७१) को 
पनुरावलोकनको  लातग अध्र्र्न िरुु गररएको। 

• रार्ष्ट्रर् आपूतिि नीति, २०७७ िजुिमा गनि मस्र्ौदा िर्ारी ितमति गठन भएको। 

• उपभोक्ता अदालिको गठन, काम. कििव्र् र अतधकार िम्वन्धी कार्िर्वतध २०७७ को मस्र्ौदा िर्ार गनि 
ितमति गठन गररएको। 

बजेट र माइलस्टोनको लक्ष्र्: 

१. आर्ोजना/ कार्िक्रमको प्रगति: (उद्योग िर्ि ) 

१. तनजी क्षरेिमेिको िि-लगानीमा कार्ािस्थलमा आधाररि िीप िालीम: 
बजेट: रु. १ अबि 
कार्ािन्वर्नको अवस्था: 

• तनदेणशका िर्ारी अणन्िम चरणमा पगेुको। 

• नेपाल िरकारले ३ मर्िना िालीम अवतधको न्रू्निम पाररश्रतमकको ५०% ब्र्िोने वा १००% ब्र्िोने र्वषर् 
टुर्ङ्गन बाुँकी रिेको। 

२. नवप्रवििनकारी र वैदेणशक रोजगारबाट र्केकालाई व्र्विार् शरुु  गनि शरुुवािी पूुँजी 
(Startup Fun) उपलब्ध गराउने: 
वार्षिक बजेट: रु. ५० करोड 

कार्ािन्वर्नको अवस्था: 
• नवप्रवििन िरुुवािी पुुँजी कजाि प्रवाि कार्िर्वतध, २०७७ मणन्रपररषद्बाट स्वीकृि भएको। 

३. औद्योतगक पूवािधार र्वकाि कार्िक्रम :  

िबै प्रदेशमा कम्िीमा एक औद्योतगक क्षेर स्थापना गने, शरुु गररएका औद्योतगक के्षरको पूवािधार तनमािण 
कार्िलाई अणघ बढाउने, तनमािणातधन व्र्ापाररक मागिलाई औद्योतगक कोररडोरको रूपमा र्वकाि गने र स्थानीर् 
ििमा थप १३० औद्योतगक ग्राम स्थापना गने। 
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वार्षिक बजेट: रु. २ अबि ६४ करोड   

३.१: घोषणा भएका औद्योतगक ग्राम मध्रे् कार्ि प्रगतिका आधारमा  र्वकाि िथा तनमािण गने : 
बजेट: रु. २५ करोड 
कार्ािन्वर्नको अवस्था: 
अणघल्लो आ.व. मा घोषणा भएका ४५ औद्योतगक ग्राममध्र्े १३ वटाको प्रगति प्राप्त भएको। अन्र्को प्राप्त िनुे 
क्रममा रिेको । 

▪ औद्यौतगक ग्राम घोषणा िथा िञ्चालन िम्बन्धी कार्िर्वतध¸ २०७५ िंशोधनको लातग मणन्रपररषदमा 
प्रस्िाव पेश भएको। 

३.२: थप घोषणा िनुे औद्योतगक ग्रामिरुको र्वकाि िथा तनमािण गने: 
बजेट: रु ५९ करोड १० लाख 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

▪ चाल ुआ.व. मा थप िनुे १३० औद्योतगक ग्राम मध्र्े १3 औद्योतगक ग्राम घोषणा गने प्रस्िाव 
मणन्रपररषदबाट स्वीकृि भएको। 

▪ थप १५ वटा औद्योतगक ग्राम घोषणाको लातग मणन्रपररषदमा प्रस्िाव लैजाने क्रममा रिेको। 

▪ अन्र् औद्योतगक ग्रामको घोषणाको पूवििर्ारी भइरिेको। 

▪ स्थानीर् ििमा थप औद्योतगक ग्रामिरु स्थापनाको पूवि िम्भाव्र्िा अध्र्र्नका लातग परामशिदािा 
छनौट गनि EOI माग भई मूल्र्ाङ्कनको क्रममा रिेको। 

३.३: औद्योतगक पवुािधार र्वकाि कार्िक्रम )आतथिक क्षरे प्रातधकरणशेष र्व( : 
(१) तिमरा र्वशेष आतथिक के्षर, बारा:  

बजेट रु ३७ करोड ३० लाख 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

▪ प्रशाितनक भवन तनमािण र खोला छेउको िटबन्ध तनमािण कार्ि भइरिेको। 

▪ र्वद्यिु प्रिारण लाइन िथा गामेन्ट प्रशोधन क्षेरको तनमािणको लातग बिबुर्षिर् खररद गरुू 
र्ोजना स्वीकृतिको चरणमा रिेको। 

(२) पाुँचखाल र्वशषे आतथिक के्षर ,काभ्रपेलान्चोक:  

बजेट रु ६ करोड २५ लाख। 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

▪ प्रशाितनक भवन तनमािण कार्ि चाल ुआ.व. मा िम्पन्न िनुे गरी काम भइरिेको। 

▪ अन्र् तनमािण कार्िको लागि अनमुान िर्ार भईरिेको। 

(३) भैरिवा र्वशेष आतथिक के्षर, रुपन्देिी: 
बजेट: रु २ करोड ३५ लाख 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

▪ तबद्यिु ्िबस्टेशन तनमािण, ट्रान्स्र्मिर जडान र भौतिक िंरचना तनमािणको लातग बिबुर्षिर् 
खररद गरुूर्ोजना स्वीकृतिको चरणमा रिेको। 



 

11 

 

 

3.४ औद्योतगक क्षरे व्र्वस्थापन तलतमटेड: 

(१) नौबस्िा,शणक्तखोर, दैजी, मर्रुधाप औद्योतगक के्षरको जगगा र्वकाि कार्ि : 
बजेट: रु. २ करोड  

कार्ािन्वर्नको अवस्था: 
▪ दैजी औ.क्षे.को वािावरण प्रभाव मलु्र्ांकन प्रतिवदेन स्वीकृि भएको। 

▪ नौबस्िा, शणक्तखोर औ.के्ष.को िाविजतनक िनुवुाइपश्चाि EIA draft report  वन िथा वािावरण 
मन्रालर्मा पेश भएकोमा पूविस्वीकृि र्वस्ििृ अध्र्र्न प्रतिवेदन (DPR) िंशोधन/अध्र्ावतधक 
गनुिपने भएकाले िो कार्ि भइरिेको। । 

 

• णचिवनको शणक्तखोर औ.क्षे.को वन क्षेरको जगगाको भोगातधकार र रुख कटान िम्बन्धी कार्िको 
लातग प्रर्क्रर्ा िरुु भएको । 

▪ मरू्रधापको EIA स्वीकृति र वन क्षेरको जगगाको भोगातधकार प्राप्त िनुे क्रममा रिेको। 

▪  बांकेको नौवस्िा औद्योतगक के्षर तभर रिेको वस्िी ब्र्बस्थापन गनि लागि िंकलन लातग 
िाविजतनक िचुना प्रकाशन भएको । 

 
 

(२) मोतिपरु,लम्की,दैजी औद्योतगक क्षेरको पखािल तनमािण जगगा र्वकाि कार्ि : 
  बजेट: रु. २ करोड 

  कार्ािन्वर्नको अवस्था: 
• मोतिपरु औद्योतगक के्षरको Scoping Document र  ToR स्वीकृतिका लातग पेश भएको।  

• लम्की औ.क्षे.को EIA स्वीकृतिको प्रकृर्ामा रिेको  

• दैजी औद्योतगक क्षेरको स्वीकृि EIA अनिुार DPR पररमाजिन भइरिेको। 

 

(३) दमक, मोतिपरु, कोरे,  िागरनाथ र  चपु्रा औद्योतगक क्षेर एवं दोधारा चाुँदनी अन्िदेशीर् 
आतथिक के्षर तनमािणको लातग जगगा खररद र मआुब्जा व्र्वस्थापन: 
बजेट: रु. ४० करोड 

कार्ािन्वर्नको अवस्था: 
• दमक औ.के्ष.को वािावरण प्रभाब मलु्र्ांकन (EIA) िम्बन्धी कार्िको लातग िर्ार गररएको क्षेर 

तनधािरण (SD) र कार्ि िचुी (TOR) पररमाजिन गरी पेश गररएको । 

• मतुििर्ा िागरनाथ औ.क्ष.ेको क्षेर तनधािरण (SD) र कार्ि िचुी (TOR) र्ववरण वन िथा वािाबरण 
मन्रालर्मा पेश भएको l 

• कास्कीको कोरे र दैलेखको चपु्रा औद्योतगक के्षरको िंभाव्र्िा अध्र्र्न िम्बन्धी कार्ि िरुु 
भएको। 
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•  कंचनपरुको दोधारा चादनी अन्िरदेशीर् आतथिक के्षर तनमािणका लातग जगगाको टुङ्गो लागेको । 

 

(४) नौबस्िा, शणक्तखोर, दैजी लगार्िको औद्योतगक के्षरिरुको तनमािण पूवि वन व्र्वथापन, जगगा 
भोगातधकार, मआुब्जा र रुख कटानको क्षतिपतुिि : 
बजेट: रु ५ करोड 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

• बाुँकेको नौबस्िा औ.के्ष.तभर रिेको बस्िी व्र्वस्थापन गनि लागि िंकलनका लातग िाविजतनक 
िूचना प्रकाशन भएको। 

•  शणक्तखोर औ.क्ष.ेको DPR र EIA प्रतिवदेन अनिुार रुख कटानको लातग गणना कार्ि िरुु भएको। 

• दैजी औ.क्षे.को स्वीकृि EIA अनिुार DPR पररमाजिन भइरिेको।  

(५) नौवस्िा र मर्रुधाप औद्योतगक क्षेरको भवन तनमािण: 
बजेट: रु २ करोड 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

• नौबस्िाको वस्िी व्र्वस्थापन भए पतछ भवन तनमािण कार्ि िरुु िनुे। 

• मरू्रधापको EIA स्वीकृति र वन के्षरको जगगाको भोगातधकार  प्राप्त भए पश्चाि भवन तनमािण िरुु 
िनुे। 

(६) कणािली प्रदेश, लक्ष्मीपरु , कोरे , दोधाराचादनी िखेुि र काभ्र े लगार्ि नेपाल िरकार मार्ि ि 
घोषणा िनुे अन्र् औधोतगक के्षर DPR र  EIA िम्बन्धी कार्ि: 

बजेट:  ५० लाख 

कार्ािन्वर्नको अवस्था: अध्र्र्न ितमति गठन भई िम्बणन्धि प्रदेश िथा स्थानीर् िि िंग 
िमन्वर् गने कार्ि भइरिेको । 

 

(७) औद्योतगक के्षरको र्वस्िारको लातग र्वद्यिु आपूतििको लातग पूवािधार तनमािण 

बजेट: रु 2 करोड 

कार्ािन्वर्नको अवस्था: 
• र्वतनर्ोणजि बजेटमा 62 लाख आन्िररक बजेट थप गरी 2 करोड 62 लाख रकम बालाज ु

औद्योतगक के्षरमा र्वद्यिु क्षमिा तबस्िारको लातग नेपाल र्वद्यिु प्रातधकरणलाई भकु्तानी ददइएको।  

३.५ औद्योतगक पूवािधार र्वकाि कार्िक्रम (िडक पिुुँच ) 

(१) धौवादी र्लाम खानी उद्योग पिुुँच मागि, नपलपरािी  
 बजेट: रु.१५ करोड 

 कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

• पिुुँच िडक तनमािण िम्बन्धी ठेक्का लगाउन िूचना प्रकाशन भएको। 

 (२) िोलखुमु्ब ुिामाखानी पिुुँच मागि िडक तनमािण (नर्ाुँ ट्रर्ाक खोल्ने)  

बजेट: रु.१ करोड 
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कार्ािन्वर्नको अवस्था:  
• लागि अनमुान िर्ार भईरिेको। 

(३) ठोिे र्लाम खानी पिुुँच मागि िडक तनमािण (नर्ाुँ ट्रर्ाक खोल्ने) 
बजेट: रु.१ करोड 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  
• लागि अनमुान िर्ार भइरिेको। 

 

३.6 औद्योतगक पूवािधार र्वकाि कार्िक्रम  (र्वद्यिु प्रिारण लाईन )तनमािण: 
 

(१) िनुवल १३२ के. भी. को र्वद्यिु िबस्टेशन र प्रिारण लाइन तनमािण (पाल्पा तिमेन्ट र िवोत्तम 
तिमेन्ट उद्योगको लातग)  

बजेट: रु. २४ करोड  

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

आर्ोजना तनमािण स्थलमा रुख कटान कार्ि िम्पन्न भएको । 

Compound wall अन्िगिि stone masonry तनमािण कार्ि िम्पन्न भइिकेको; Brick masonry अणन्िम 
चरणमा पगुनकुा िाथै steel works कार्ि िरुु गररएको । 

गाडि िाउिको ढलान भइिक्नकुा िाथै staff quarter को  Foundation काम िरुु गररएको। 

टेक अर् िथा इन्टनिल गर्ान्ट्रीको स्टील तडजाइन र कन्ट्रोल र्वणल्डङ्गको ले-आउट स्वीकृि भएको। 

(२) वदिघाट िदी १३२ के.भी को र्वद्यिु गिृ, िवस्टेशन तनमािण र प्रिारण लाइन तनमािण  (िोङ्िी 
तिमेन्ट उद्योगको लातग) 

बजेट: रु १२ करोड 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

प्रिारण लाइन तनमाणिको टावर ६० को Foundation पूरा भएको ३० वटा टावर जडान बे इरेक्िनको 
कार्ि  अणन्िम चरणमा रिेको। 

(३) कातलगण्डकी-ररडी १३२ के भी र्वद्यिु गिृ,िबस्टेशन तनमािण र प्रिारण लाइन तनमािण (तिजी 
तिमेन्ट उद्योगका लातग)  

बजेट: रु. ५ करोड ५० लाख 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

प्रशारण लाइनको रुट िवे गने कार्ि िम्पन्न भएको। 

IEE को TOR स्वीकृि भई वािावरण अध्र्र्न िरुु भएको। 

प्रशारण लाइन िथा िबस्टेिन अन्र् तितभल कार्िको Drawing, Design र Estimate कार्ि चतलरिेको। 

(४) धौवादी र्लामखानी र्वद्यिु प्रशारण लाइन तनमािण  

बजेट: रु. ३ करोड 

कार्ािन्वर्नको अवस्था: 
लागि अनमुान िर्ार भइरिेको। 
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(५) कपरुकोट र दधुराक्ष  र्वद्यिु प्रिारण लाइन तनमािण : 
(ररर्र्द् तिर्र्द्, जगदम्बा ,िबोिम तिमेन्ट उद्योगको लातग) 
बजेट: रु. ६ करोड ८० लाख 

कार्ािन्वर्नको अवस्था: 
लागि अनमुान िर्ार भइरिेको। 

 
    

४. उद्योग र्वभाग अन्िगिि: 

  कार्िक्रमको बजेट: रु.९ करोड ३५ लाख 

४.१ िाकि  स्िरीर् घरेल ुप्रदशिनी कक्षको भवन तनमािण 

बजेट: रु.५ करोड 

कार्ािन्वर्नको अवस्था: 
• जगगा र्ववाद अदालिमा र्वचारातधन रिेकोले िो र्ववाद टुर्ङ्गएपतछ भवन तनमािण  काम अणघ 
बढने। 

४.२ िाकि  िस्िकला केन्ि भवन तनमािण: 
बजेट: रु.२ करोड 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

• िाकि  िस्िकला केन्ि तनमािण (भवन तनमािण) को पाचौ िलाको roofing को कार्ि िम्पन्न भई 
झ्र्ाल ढोकाको काम भइरिेको। चाल ुआ.ब.मा िम्पन्न िनुे। 

४.३ िफ्टवरे्र तनमािण/खररद: एकल र्वन्द ु िेवा केन्ि लगार्ि र्वभागका कामकारबािीलाई पूणि 
स्वचातलि प्रणालीमा लैजानको लातग।  

बजेट: रु.१ करोड ८५ लाख 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

• िफ्टवरे्रको लागि अनमुान िर्ार भई बोलपर आह्वानको चरणमा रिेको। 

 
 

५. लघ,ु घरेल ुिथा िाना उद्योग प्रवर्द्िन केन्ि: 

कार्िक्रम :िीपमूलक क्षमिा अतभवरृ्र्द् िथा उद्यमशीलिा र्वकाि िातलम िम्पन्न गने 

बजेट: रु.९ करोड ७८ लाख 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

• िातलम िञ्चालन तनदेणशका २०७७ िालै  स्वीकृि भई कार्ि प्रारम्भ भएको। 
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६. ग्रातमण उद्यम िथा र्वप्रषेण पररर्ोजना (िमरृ्र्द्): 

६.१: कार्िक्रम: व्र्विार्ीक िातलम िथा औद्योतगक प्रणशक्षण कार्िक्रम िञ् चालन गने 

   बजेट: रु.३२ करोड ६६ लाख 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

- Chamber of Commerce िुँगको ििकार्िमा रोजगारी िर्ििको औद्योतगक प्रणशक्षण िालीम िञ्चालन 
भएको। 

 

६.२ कार्िक्रम: कार्िस्थलमा आधाररि िीप र्वकाि िथा क्षमिा अतभबरृ्र्द् िातलम 

     बजेट: रु.६ करोड ६० लाख 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

• िातलम प्रदार्क िंस्था छनौटको काम भइरिेको। 

६.३: कार्िक्रम: वैदेणशक रोजगारीबाट र्र्कि एका व्र्णक्त केणन्िि िीपमलुक िातलम: 

    बजेट: ३ करोड 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

- कोतभड-19 का कारण वैददणशक रोजगारीबाट स्वदेश र्र्कि एका र्वुािरु िथा उद्योग वाणणज्र् िंघ 
र कृर्ष उद्यम केन्िबीच कार्िशािा िञ्चालनको िरुुवाि गररएको। 

6.4 अन्र् कृर्ाकलाप: 

• ग्रामीण उद्यम िथा र्वप्रषेण आर्ोजनाबाट िञ्चातलि कार्िक्रमिरुको अनलाइन िपुरीवके्षण िथा 
अनगुमन िम्पन्न भएको। 

• प्रतिवदेनले आर्ोजनालाई प्रगतििर्ि  उन्मखु आर्ोजनाको वगिमा िमावशे गरेको। 

• कार्िक्रमको ढाुँचामा आवश्र्क पररमाजिन गरी कणािली र िदुरु पणश्चम प्रदेशमा र्वस्िार गने र्वषर् 
कार्िदलको प्रतिवेदनमा िमावेश भएको। 

7. औद्योतगक व्र्विार् र्वकाि प्रतिष्ठान 

• १६ जना ििभागी भएको उद्यमणशलिा र्वकाि प्रणशक्षक प्रणशक्षण िालीम िम्पन्न गररएको। 

• नवप्रवििनकारी र्वुािरूको लातग Start up कार्िक्रम िञ्चालन गरेको । 
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• अन्र् िंघिंस्थािरूिुँग ििकार्ि गरी लागि ििभातगिाको आधारमा २७ जना ििभागी भएको १ वटा 
िालीम िम्पन्न गररएको।   

• CTEVT िम्बन्धनमा र्वद्याथी भनाि प्रकृर्ा िम्पन्न गरी तनर्तमि कक्षा िञ्चालन भइरिेको। 

• आ.व. २०७६/७७ मा िञ्चालन गरेको स्टाटिअप कार्िक्रमको अनगुमन गररएको। 

• र्वगिका ििभागीिरूको तनर्तमि अनगुमन िथा परामशि िेवा प्रदान भइरिेको । 

• थप िीन वटा िातलम म्र्ानरु्लिरू पररमाजिन िथा िर्ारी िम्पन्न गरेको ।  

8. औद्योतगक पूवािधारका अन्र् कार्िक्रम: 
• अत्तररर्ा-धनगढी औद्योतगक कररडोरको DPR िर्ार गनि परामशिदािािरूबाट प्राप्त EoI Bid Response 

document िरु मूल्र्ाङ्कनको क्रममा रिेको।  

• अन्िर देशीर् आतथिक के्षर (Cross Boarder Economic Zone) तनमािण गनि भारििर्ि  दोधारा चाुँदनी 
(कञ् चनपरु) र जोगवनी (मोरङ) एवं चीनिर्ि  र्कमाथाङ्का (िंखवुािभा) र कोरोला (मसु्िाङ्) मा 
आगामी आ.व. देणख तनमािण िरुु गनि जगगा पर्िचान र िम्भाव्र्िा अध्र्र्न भईरिेको। 

• मणन्रपररषदको तमति २०७७।७।२४ को तनणिर् अनिुार तनकट भर्वष्र्मा वैदेणशक लगानी वा िंर्कु्त 
लगानी, स्वदेशी तनजी लगानी वा िरकारी लगानी वा ििकारीको लगानीमा रािार्तनक मल कारखाना 
खोल्न ेआवश्र्क िर्ारी गनि र्ि मन्रालर्को नेितृ्वमा अथि मन्रालर् र कृर्ष िथा पश ुपन्छी र्वकाि 
मन्रालर् िमिे िणम्मतलि प्रार्वतधक ितमतिले प्रारणम्भक अध्र्र्न थालेको। 

• नमूना औद्योतगक ग्रमको Master plan layout िर्ार गने िम्बन्धमा अवधारणापर िर्ार गररएको। 

 
 

९. औद्योतगक प्रबर्द्िन, लगानी िथा व्र्ाविार्र्क वािावरण तनमािणिर्ि  : 

• Economic Policy Incubator-EPI िुँग िम्बणन्धि र्वतभन्न ४ वटा र्वषर्मा अध्र्र्न गरी प्रतिवदेन प्राप्त 
गनि प्रार्वतधक ििर्ोग िम्बन्धी (Technical Assistance) िम्झौिा िम्पन्न भएको । 

• औद्योतगक व्र्विार् ऐन २०७६ मा व्र्वस्था भएको िंस्थागि िामाणजक उत्तरदार्र्त्व (Corporate 

Social Responsibility) िम्बन्धी अध्र्र्न कार्िको अवधारणापर र कार्ािदेश िर्ार गरेको ।  

• आत्मतनभिर बने्न औद्योतगक वस्ि ु पर्िचान र आत्मतनभिरिाको लातग कार्िर्ोजना िर्ििको प्रतिवेदन 
तनजी िथा िम्बर्द् के्षरका िरोकारवालािरुिंग छलर्ल गरी पररमाजिन िर्िि अणन्िम रुप ददने 
क्रममा रिेको। 

• आन्िररक िथा बाह्य लगानीकिािका लातग लगानीकिाि जानकारी पणुस्िका (Investor Guide Book) को 
मस्र्ौदा िर्ार भइरिेको । 
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• र्वदेशी लगानीकिािलाई जानकारी ग्रिण गनि िणजलो िोि भने्न उद्देश्र्ले औद्योतगक व्र्विार् ऐन, 

२०७६ को अंग्रजेी अनवुाद िर्ार भईरिेको । 

• िोणल्डङ कम्पनीबाट आउने वैदेणशक लगानी िम्बन्धी व्र्वस्थामा िधुार ल्र्ाउनका लातग एक कार्िदल 
मार्ि ि अध्र्र्न गरी िझुाव िर्ार भईरिेको। 

• नेपालमा स्थापना भएका उद्योगको प्रबर्द्िन गनि कच्चा पदाथि िथा आर्ातिि अन्र् वस्िकुो भन्िार दर, 
िन्दभि मूल्र् लगार्िमा गनुि पने िधुारका िम्बन्धमा अध्र्र्न गरी प्रतिवदेन पेश गनि एक कार्िदल 
गठन गरी कार्ि  गरररिेको। 

• औद्योतगक ग्राम, औद्योतगक क्लष्टर, औद्योतगक कोरीडोर, औद्योतगक के्षर, र्वशषे आतथिक के्षर र 
अन्िदेशीर् औद्योतगक के्षरमा रिने उद्योगिरूले राज्र्बाट पाउन ु पने छुट, िरु्वधा, िितुलर्ि र 
प्रोत्िािनको र्वषर्मा तिर्ाररि िजुिमा भईरिेको। 

• लगानी प्रबर्द्िन िथा ििजीकरणिुँग बाणझएका र्वतभन्न मन्रालर् िथा तनकार् िम्बर्द् कानूनिरुको 
एकमषु्ठ िंशोधन गने उदेश्र्ले केिी नेपाल ऐन िंशोधन िम्बन्धी र्वधेर्क पेश गनि कार्िदल गठन 
भई मस्र्ौदा िर्ार गने कार्ि भईरिेको। 

• Covid- 19 मिामारीको िमर्मा उद्योग वाणणज्र् िथा आपूिी के्षरले पालना गनुि पने स्वास््र् िरुक्षा 
मापदण्ड (Protocol) िथा अनगुमन िूचकिरु िर्ार गरी िवै प्रदेश, स्थानीर् िि र िम्वणन्धि अन्र् 
तनकार्िरुमा कार्ािन्वर्नका लातग पठाईएको। 

• उत्पादनमूलक उद्योगिरूका लातग ममिि िम्भार िथा प्रर्वतध जडान र स्िरोन्निी गनि र्वदेशबाट 
अल्पकालका लातग प्रार्वतधक ल्र्ाउन अनमुति ददन े िम्बन्धमा मणन्रपररषदको तनणिर् अनिुार 
िोिम्बन्धी कार्िर्वतध, 2077 जारी गरी ििजीकरण गररएको। 

• लघ ु िथा िाना घरेल ुउद्योग र उद्यमशीलिा िम्वन्धी र्वतभन्न नीतििरु काननु र तनकार्मा भएका 
व्र्वस्थाको एर्ककृि र्ववरण/ िामग्रीको मस्र्ौदा िर्ार गरेको। 

• Covid-19 मिामारीको िमर् र मिामारी पतछको िमर्मा उद्योग व्र्विार्, लगानी िथा तनजी क्षेरको 
र्वकाि र वरृ्र्द् िम्वन्धी रणनीतिको प्रारणम्भक मस्र्ौदा िर्ार भएको । 

• नेपालमा चार पाङ्ग्र ेर दईु पाङ्ग्र ेिवारी िाधनिरुको एिेम्बली उद्योग स्थापना र िंचालनमा िरकार 
र अन्र् पक्षले गनुि पने पिलका बारेमा कार्िर्ोजनािर्िि तिर्ाररि गनि ितमति गठन भई कार्िरि 
रिेको। 
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• कृर्ष के्षरमा वैदेणशक लगानी ल्र्ाउने बारेमा उद्योग र्वभागको मिातनदेशकको िंर्ोजकत्वमा एक र्वज्ञ 
कार्िदलले अध्र्र्न गररिेको । 

• लघ,ु घरेल ुिथा िाना उद्योगिरुमा कोतभड १९ ले पारेको प्रभाव र उपलब्ध गराउन ुपने थप रािि 
तिर्ाररिका लातग मस्र्ौदा िर्ार भईरिेको। 

• उद्योग र्वभागमा रिेको एकल र्वन्द ु िेवा केन्िलाई अतधकार िम्पन्न िलु्र्ाउन िम्बणन्धि िबै 
मन्रालर् र तनकार्लाई अतधकार प्रत्र्ार्ोजन र काननु िंशोधनको लातग र्वशेष पिल गररएको। 

• एकल र्वन्द ु िेवा केन्िलाई अतधकार िम्पन्न िलु्र्ाउन िम्बणन्धि िबै मन्रालर् र तनकार्लाई 
अतधकार प्रत्र्ार्ोजन र कानून िंशोधनका लातग र्वशेष पिल गररएको। 

• Industrial Energy Efficiency कार्िक्रम लागू गनि परामशि दािािुँग िम्झौिा भएको।  

• २७६ बटा इन्क्रू्वेशन केन्ि - पर्िचान िम्वन्धी कार्ि र्वज्ञ िमूिको परामशि िेवा तलई िम्पन्न गनि 
कार्ािदेशको मस्र्ौदा िर्ार गरेको । 

• औद्योतगक पर्िटन बोडिको 231 औ ँर 232 औ ँबैठक िम्पन्न भई 4 अबि 41 करोडको लगानी 
स्वीकृि र 1113 जना थप रोजगारी तिजिना िनु ेप्रतिवर्द्िा प्राप्त भएको। 

• बोडिमार्ि ि र्वभागले गने उद्योग प्रशािनका लकाममा ििजिाको लातग बोडिबाट अतधकार प्रत्र्ार्ोजन 
र िंचालन म्र्ाद थप िम्बणन्ध नीतिगि तनणिर्िरु भएको। 

• नेपालमा औषधी उत्पादन िनुे उद्योगिरुको उत्पादन क्षमिा, बजारको माग र खपि िम्बन्धी अध्र्र्न 
गने िम्बन्धमा परामशि िेवा तलई कार्ि अगातड बढाउन Terms of Reference ( TOR) स्वीकृि भई िेवा 
प्रदार्क िंस्था छनौटको क्रममा रिेको। 

• वैदेणशक लगानीको अवस्था, िमस्र्ा र िमस्र्ा िमाधानका लातग गररनपुने पिल िम्बन्धमा अध्र्र्न 
गरी प्रतिवदेन िर्ार भएको। 

• औद्योतगक वौर्र्द्क िम्पणन्ि प्रशािनको प्रभावकारी कार्ािन्वर्नमा देणखएको िमस्र्ा र िो िमस्र्ा 
िमाधानका लातग गररनपुने कार्ििरु िम्बन्धी अध्र्र्न गरी अणन्िम मस्र्ौदा िर्ार गररएको 

• उद्योग, व्र्ापार िथा आपिुी िम्बन्धी िूचना प्रणाली ITMIS ि्र्ाङ्क प्रणाली र्वकाि गने प्रकृर्ा िरुु 
भएको। 

• औद्योतगक र्वकाि र बैदेणशक लगानीको के्षरका तथङ्क टर्ाङ्क, अनिुन्धान िंस्था, णशक्षार्वद् र अन्र् 
िम्बणन्धि एजेन्िीिरुको ििकार्िमा नीति िधुारका लातग Discussion Series  िरुु गररएको । 
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१०. खानी िर्ि : 

• म्र्ागदीको ओखरवोटमा ५ वगि र्क.तम. के्षरमा िामाको भौगतभिक अन्वषेण कार्ि िम्पन्न भएको। 

• कम्पघुाट-म्र्ागनिेाइट (र्वस्ििृ अन्वेषण-टोपो िभे १०० िेक्टर, भौगतभिक िवेक्षण, च्र्ानल स्र्ाम्पतलङ, 

तितलङ ३०० तम.) कार्िक्रम अन्िगिि १५ वगि र्क. तम. क्षेरमा प्रारणम्भक भौगतभिक अध्र्र्न कार्ि  
र ३४ वटा नमनुा  (Grab samples) िंकलन कार्ि  िम्पन्न भई रिार्तनक पररक्षण प्रर्क्रर्ामा रिेको। 

• बैिडी र्ोस्र्राइट अन्वेषणात्मक तितलङ र्र्ल्ड कार्िको 150 तम. तितलङ, ३० तमटर च्र्ानल 
स्र्ाम्पतलङ्ग कार्ि िम्पन्न भई िंकतलि नमनुािरुको रिार्तनक पररक्षण कार्ि भइरिेको।   

• Drone प्रर्वतधको प्रर्ोगर्द्ारा पाल्पा, रोल्पा िथा िनिुुँ णजल्लाका ६ वटा खानीको प्रार्वतधक िथा 
वािावरणीर् अनगुमन कार्ि िम्पन्न भएको।  

• ल्र्ाब िम्बन्धी उपकरणिरु र जेमोलोजी तमनरलोजी प्रर्ोगशाला तनमािण (Asbestos Partition  िटाउने) 
र  केतमकल ल्र्ाव मेणन्टनने्ि खररद कार्िको लातग पनु: िचुना प्रकाशन गरर टेण्डर आह्वान गररएको 
। 

• र्वतभन्न णजल्लािरुमा आकणस्मक पर्िरो अध्र्र्न कार्ि िम्पन्न भएको ।  

• िखेुिमा बिमूुल्र् पत्थरको प्रशोधन केन्ि स्थापनाको लातग जेमोलोणज र्वज्ञ परामशिदािािुँग िम्झौिाको 
प्रर्क्रर्ा अणघ वढेको । 

• दैलेख र अन्र् िम्भाव्र् स्थानमा पेट्रोतलर्म पदाथिको अन्वेषणको तितलङ् कार्ि कोतभड-१९ का कारण 
िाल स्थतगि भएको। 

• पेट्रोतलर्म अन्वषेण पररर्ोजनाबाट खतनज अन्बेषण प्रबद्वन     कार्िको लातग डाटा प्र्ाकेज िर्ार 
गररएको, अन्िरार्ष्ट्रर् बोलपर आब्िान गनि ििमिीको प्रकृर्ामा रिेको। 

11. उद्योग प्रशािनिर्ि : 

• उद्योग र्वभागमा रु १९ अबि १५ करोडको लगानी प्रतिवर्द्िा र २८४६ जनाको रोजगारीको अविर 
ददलाउने गरी ८९ र्वदेशी लगानीका पररर्ोजना स्वीकृि भएका। 

• उद्योग र्वभागमा रु ६२ अबि ३७ करोडको लगानी िथा ३६०० जनाको अविर ददलाउने गरी ५९ 
उद्योगिरू दिाि भएका। 

• कूल १४ िजार लघ,ु घरेल ुिथा िाना उद्योग दिाि भई थप ६० िजार रोजगारीको अविर ददलाउने 
प्रस्िाव गरेका।  
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• र्वभागबाट प्रदान गररनेिेवा माग गदाि आवश्र्क पने कागजाििरुको र्ववरण िमेर्टएको checklist 

िर्ार गरी website औद्योतगक ि्र्ाङ्क पणुस्िकामा प्रकाशन िमिे गररएको। 

• उद्योग र्वभागको िेवा प्रवािलाई Full Automation मा लैजान Software Development and Document 

Digitization िम्बन्धी कार्िको परामशि िेवा तलई प्रारणम्भक अध्र्र्न प्रतिवदेन (EOI र REP Report) प्राप्त 
भएको। 

• आ.ब.2076/77 को उद्योग दिाि लगार्िका र्ववरण िमेर्टएको Industrial Statistics Fiscal Year 

2076/77 प्रकाशन गररएको। 

१२. कम्पनी प्रशािन िर्ि : 

• कम्पनी प्रशािन िम्बन्धी िूचना/ि्र्ाङ्क प्राप्त गने र्वषर्लाई वास्िर्वक िमर्मा आधाररि (Real Time 

Basis) बनाइएको। 

• एकल तबन्द ुिेवा केन्िमा िमेि र्वदेशी लगानीका कम्पनीिरू दिाि गनि िर्कने व्र्वस्था गररएको। 

• कम्पनी दिाि अनलाईन प्रणालीबाट गने व्र्वस्था तमलाइएको। 

• र्ि अवतधमा कम्पनी रणजष्ट्रारको कार्ािलर्मा ९४९६ नर्ाुँ कम्पनी िंस्थापना भएका। 

• ३ वटा कम्पनीले र्कतिम पररवििन गरेका र १२ वटा कम्पनीिरू एक आपिमा गातभएका। 

• ३१७ कम्पनीले नाम पररवििन, ७६२ कम्पनीले ठेगाना पररवििन, १३९१ कम्पनीले शेर्र लगि 
अद्यावतधक र ९३१ कम्पनीले पुुँजी बरृ्र्द् वा पुुँजी िंरचनामा पररवििन गराएका र 10436 कम्पनीले 
वार्षिक र्ववरण पेश गरेका। 

• र्ि अवतधमा कम्पनी प्रशािनले रु.27,71,28,000/- राजस्व िंकलन गरेको। 

१३. रुगण उद्योग िर्ि : 

• मणन्रपररषदबाट रुगण उद्योगको पर्िचान, वगीकरण, पनुस्थािपना र व्र्वस्थापनका लातग अध्र्र्न िथा 
तिर्ाररि ितमति गठन भई अध्र्र्न भईरिेको। 

 

१५. नेपाल गणुस्िर िर्ि  : 

• थप ३ वस्ि ु(जी आइ तिट, तबजलुीको िार, गर्ाुँि चलु्िोको पाइप) मा अतनवार्ि गणुस्िर लाग ुिनुे गरी 
िूचना प्रकाशन गररएको। 
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• १2 वटा वस्िमुा नेपाल गणुस्िर (Nepal Standard) इजाजि प्रदान गररएको। 

• थप ३१ वटा वस्ि ुिथा िेवामा गणुस्िर पररषदबाट नेपाल गणुस्िर (Nepal Standard) प्रदान गररएको।  

• र्वभाग अन्िगििका कार्ािलर्िरुबाट ५०२५ वटा र्मिको नापिौल िथा नाप्ने िौलने र्न्र जांच गरेकोमा 
४३९३ वटा कैर्र्र्ि देणखएकोले काननुी कारवािी गररएको। 

• ८०४ वटा र्वतभन्न नमूनािरु परीक्षण गररएको िथा २०९ वटा नाप्न ेिौलन ेर्न्रको क्र्ातलबे्रिन गररएको 
। 

• नेपाल गणुस्िर प्राप्त उद्योगबाट उत्पाददि ५८ र्कतिमका वस्ििुरुको बजार र उद्योगबाट नमनुा िंकलन 
गरी कैर्र्र्ि देणखएका उद्योगिरुको उत्पादन स्थगनका िाथै उत्पाददि िामाग्री नष्ट गराइएको। 

• केिी प्रर्ोगशाला उपकरण खरीद प्रर्ोजनाथि टेण्डर आव्िान गररएको । 

 

१६. औद्योतगक िंस्थानिर्ि : 

ति 
नं 

उद्योगको नाम आ.व. २०७६।७७ को प्रथम चौमातिक आ.व. २०७७।७८को प्रथम चौमातिक 

  

उत्पादन 
पररमाण (मे 
टन) 

तबक्री 
पररमाण (मे 
टन) 

तबक्री मलु्र्  

रु िजार 

उत्पादन 
पररमाण 
(मे टन) 

तबक्री 
पररमाण (मे 
टन) 

तबक्री मलु्र्  

रु िजार 

१ िेटौँडा तिमेन्ट 
उद्योग तल. 

१९,७७५  १५,८४३ २५,७४,२१ २७,२४७ २६,२९५ ३९,२८,१६ 

२ उदर्परु 
तिमेन्ट उद्योग 

२३,२९६ २२,२०१ ३१,२४,४१ १६,७७० १६,७१२ २२,३३,८० 
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कार्िक्रम प्रगति: (वाणणज्र् िथा आपूतिििर्ि ) 

१.व्र्ापार पूवािधारिर्ि : 

१.नेपाल भारि क्षरेीर् व्र्ापार िथा पारविन आर्ोजना 

१.१ कृर्ष िथा पश ुपन्छी र्वकाि मन्रालर्बाट कार्ािन्वर्न िनु:े 

. केन्िीर् कृर्ष प्रर्ोगशाला भवन तनमािण र िोको र्तनितिङ: 

 बजेट: रु.१ करोड 

             कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

• भवनको रङ्गरोगन भइरिेको र र्तनितिङ िम्बन्धी िामाग्रीिरुको Design, Specification, Cost Estimate  
भइ रिेको। 

          . प्रर्ोगशाला उपकरण खररद:   

बजेट: रु.१२ करोड 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

• परामशिदािा छनौट भइ उपकरणिरुको Specification िर्ार भइरिेको 

१. २ इन्टरमोडल र्ािार्ाि र्वकाि ितमतिबाट कार्ािन्वर्न िनुे: 

. काठमाण्डौको चोभार णस्थि कन्टेनर फे्रट स्टेिन तनमािण:  

बजेट:  रु.७० करोड  

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

• िखु्खा बन्दरगाि मखु्र् पररिरको  तनमािण कार्ि िालिम्म ५५ प्रतिशि िम्पन्न भएको। 

• नेपाल इन्टरमोडल र्ािार्ाि र्वकाि ितमतिको कार्ािलर् भवन िथा क्वाटरिरुको तनमािण कार्ि 
िालिम्म 54 प्रतििि िम्पन्न भएको। 

 

. भैरिवा र नेपालगञ्जमा ICP तनमािण: 
  कार्ािन्वर्नको अवस्था: 

• नेपालगन्ज ICP को णशलान्र्ाि िम्पन्न भई तनमािण कार्ि िरुु भएको। 

• भैरिवा ICP को लातग जगगा अतधग्रिण भएको। 
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 १.३ भन्िार र्वभागबाट कार्ािन्वर्न िनुे कार्िक्रम 

.तिंगल र्वण्डो प्रणाली र्वकािको िफ्टवर्र तनमािण कम्पनीको भकु्ता:  

बजेट: रु.४४ करोड 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:   

• Quality Assurance को कार्ि िरुु भएकोले िो िम्पन्न भए पश्चाि   भकु्तानी िनुे। 

. Quality Advisory form िम्बन्धी परामशि 

बजेट: रु.१० करोड 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

• Quality Assurance  को लातग SGS Switzerland िुँग िम्झौिा भइ  2020 Aug-3 बाट काम 
िरुु भएको। 

. Data Centre Upgading Equipment Machine खररद:  

       बजेट: रु.६ करोड 

       कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

• खररद प्रर्क्रर्ा िरुु भएको 
 

१.४ व्र्ापार िथा तनकािी प्रवधिन केन्िबाट िञ्चालन िनुे: 
नेपाल व्र्ापार िूचना पोटिल स्थापना गने। 

बजेटः ७ करोड 

कार्ािन्वर्नको अवस्था:  

• नेपाल व्र्ापार िूचना पोटिल व्र्वणस्थि िथा वैज्ञातनक रुपमा िञ्चालन गनिलाई केन्िमा तमतन 
डाटा िेन्टर स्थापना िथा आवश्र्क उपकरण, िामाग्री िथा िेवा कार्िका लातग 
स्पेतिर्र्केिन िर्ारी गनि आवश्र्क टू्ठचनािरु िंकलन भएको। 

 

१.५  व्र्ापार पूवािधारिर्ि का अन्र् कार्िक्रम: 
 

• रिवुा िखु्खा बन्दरगािको तनमािण कार्ि िालिम्म 9 प्रतििन िम्पन्न भएको। 

• दोधारा चाुँदनीमा िखु्खा बन्दरगाि तनमािणको लातग उक्त के्षरमा रिेको गौरीशंकर र मार्ापरुी िामदुार्र्क 
वनको जगगा र्र्कन भएको र मास्टरप्लान िर्ार गनि परामशिदािा तनर्णुक्तको प्रकृर्ा शरुु भएको। 
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• मसु्िाङ्गको कोरालामा िखु्खा बन्दरगाि तनमािणको लातग िम्भाव्र्िा अध्र्र्न गनि परामशदाििा छनौट गने 
कार्ि िम्पन्न भएको। 

• चोभारमा तनमािण िनुे अन्िरार्ष्ट्रर् प्रदशिनीस्थल तनमािणको लातग Detailed Project Report (DPR) िर्ार गनि 
ठेक्का प्रकृर्ा िम्बन्धी कार्ि अगातड बढाइएको। 

 

२. आन्िररक व्र्ापार र आपूतिि िर्ि : 
• खाद्य िथा व्र्ापार कम्पनी तलतमटेडका ७ स्थानको गोदामिरुको ममििको लागि अनमुान िर्ार र नर्ाुँ 
भण्डारण गिृ तनमािणको लातग िूचना प्रकाशन गने चरणमा रिेको ।  

• र्वकट पिाडी िथा दगुिम णजल्लामा खाद्यान्न ढुवानी गने िम्बन्धी 152 िेक्टरमा ढुवानी िम्बन्धी िूचना 
प्रकाशन भएको, 146 िेक्टरको िम्झौिामा रिेको, दोस्रो िूचना प्रकाशनको िर्ारीमा रिेको ।  

• उद्योग, व्र्ापार र आपूतिि के्षरको एर्ककृि िूचना प्रणाली (ITSMIS) िम्वन्धी िफ्टवेर्र िर्ार गनि कार्िदल 
गठन भइ कार्ि प्रारम्भ भएको । 

• अनदुानमा खाद्यान्न र आर्ोतडनर्कु्त नून ढुवानी गनुिपने दगुिम णजल्लािरूको वैज्ञातनक आधारमा पनुरावलोकन 
गने िम्बन्धमा प्रतिवेदनको मस्र्ौदा िर्ार भएको।  

• खाद्यान्न िथा ननु भण्डारण रिेका क्षेरिरुको अवस्थाको अध्र्र्न/र्वश्लषेण गने कार्ि गरी दईु णजल्लाबाट 
प्रतिवदेन िमिे प्राप्त भई कार्ािन्वर्न गरीएको। 

• नेपाल िरकारको तनणिर्ानिुार िाल्ट टे्रतडङ्ग कपोरेशन तलतमटेड र खाद्य व्र्वस्था िथा व्र्ापार कम्पनी 
तलतमटेडले ३० िजार म.ेटन णचनी आर्ाि गनि प्रर्क्रर्ा शरुु गरेको। 

 

३. व्र्ापार र्वस्िार िर्ि : 
• प्रमखु व्र्ापाररक िाझेदार मलुकुिरुिुँगको व्र्ापारमा देणखएका अवरोध न्रू्न गदै तनर्ािि प्रवर्द्िन र आर्ाि 

व्र्वस्थापन गने िम्बन्धमा िर्ार भएको प्रतिवेदनका िझुाव र्वतभन्न तनकार्िरू िुँगको िमन्वर्मा कार्ािन्वर्न 
प्रारम्भ भएको। 

• तमरराष्ट्र चीनिुँगको पारविन िरु्वधाको उपर्ोग गरी णचतनर्ाुँ बन्दरगािबाट िेस्रो मलुकुिुँगको व्र्ापार र्वस्िार 
गने िम्बन्धमा नेपाल-चीन वाणणज्र् िि िणचवस्िरमा भच ुिअल बैठक िम्पन्न भइि व्र्ापार र पारविन 
ििजीकरणका र्वषर्मा छलर्ल भएको। 

• नेपाल भारि वाणणज्र् िि िणचवस्िरमा िनुे IGSC को बैठक िम्पन्न भएको।वाणणज्र् िणचवस्िरमा  िनु ेIGC 

बैठकको िर्ारी परुा भएको। 



 

25 

 

• नेपाल अमेररका TIFA को पूवििर्ारी Virtual बैठक िथा नपेालको िर्ि बाट उक्त बैठकमा प्रस्ििु गररने 
र्वषर्वस्िकुो िर्ारी  गररएको। 

• ७-८ अक्टोबर २०२० मा िम्पन्न नेपाल-बंगलादेश वाणणज्र् िणचवस्िरीर् िंर्न्रको छैटौं बैठक (तभतडर्ो 
कन्र्रेणन्िङ्ग) मा िौर्वध्र्पूणि व्र्ापार िम्झौिाको मस्र्ौदा उपर छलर्ल गरी नेपाली पक्षको रार् िमावेश 
गररएको । 

• अतिकम र्वकतिि मलुकुका िैतिर्िले प्राप्त Tariff Preferences िरु्वधाको उपर्ोग गरी तनर्ािि वृर्र्द् गनि 
बङ्गलादेश,कम्बोतडर्ा, िंर्कु्त अरब इतमरेटि, भटुान र तभर्िनामिुँग देशगि रणनीति िजुिमा गने िम्बन्धमा 
अध्र्र्न कार्िदल गठन गररएको। 

• WTO Focal Point को बैठक आर्ोजना गरी र्वश्व व्र्ापार िंग िम्बणन्धि र्वतभन्न र्वषर्मा छलर्ल गररएको। 

• तनर्ाििमा नगद अनदुान प्रदान गने कार्िर्वतध, 2075 को िंशोधनका लातग तमति 2077।06।13 मा 
नेपाल िरकार मणन्रपररषद् मा प्रस्िाव पठाईएको। 

• प्राकृतिक श्रोिमा आधाररि तनकािीजन्र् वस्ििुरु ढुङ्गा र काठको तनकािी िम्भाव्र्िा अध्र्र्न गरी अणन्िम 
प्रतिवदेन प्राप्त भएको। 

• नेपाल व्र्ापार एर्ककृि रणनीति (NTIS) २०७३ ले पर्िचान गरेका वस्ििुरुको िमग्र मूल्र् शंृ्रखला र्वकािका 
लातग अदवुा, जतडबटुी र अलैचीको पररर्ोजना प्रस्िाव िर्ार भएको। 

• The Enhanced Integrated Framework (EIF) िंग Virtual Meeting िम्पन्न भएको। 

• आ.ब. २०७६/७७ को नेपालको वैदेणशक व्र्ापार ि्र्ाङ्कको Nepal Foreign Trade Statistics, A Glimpse of 

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

• अदवुा प्रशोधन प्लान्ट स्थापनाको लातग कृर्ष िथा वन र्वज्ञान र्वश्व र्वद्यालर्िंग भएको िम्झौिा अनिुार 
प्रारणम्भक -अध्र्र्न  प्रतिवदेन प्राप्त भएको। 

• अन्िरािर्ष्ट्रर् बजारमा नेपाली णचर्ाको तनर्ािि प्रवर्द्िन गनि र नेपाली णचर्ाको गणुस्िर अन्िरािर्ष्ट्रर् स्िर अनिुारको 
बनाउने उद्देश्र्का िाथ र्वश्व व्र्ापार िंगठन अन्िगिि रिेको Enhanced Integrated Framework (EIF) िंग 
Nepal's Increased Sustainable Tea Exports पररर्ोजनाको िमझदारीपरमा िस्िाक्षर भएको। 

४. वाणणज्र् प्रशािन िथा उपभोक्ता िंरक्षण िर्ि :  

• वाणणज्र् िथा उपभोक्ता िंरक्षण र्वभागबाट वाणणज्र् प्रशािन िम्बन्धी कार्ििरु online System वाट िञ्चालन 
गने क्रममा प्राइभेट र्मिको दिाि, नर्वकरण, िंिोधन िथा खारेजीको िेवा प्रारम्भ गररएको।  

• व्र्विार्र्क र्मििरूको नवीकरण लगार्िका कार्ििरूका लातग SMS NOTIFICATION शरुू गररएको। 

• वाणणज्र् प्रशािन िम्बन्धी िेवाको राजस्व दाणखला गनि र्वभाग पररिरमा बैँक काउन्टर स्थापना गररएको। 
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• उपभोक्ता िंरक्षण ऐन, २०७५ बमोणजम िंघ, प्रदेश र स्थानीर् ििमा तनरीक्षण अतधकृि िोर्कएको ।  

• िंघ, प्रदेश नं. १, २ र बागमिी प्रदेशका तनरीक्षण अतधकृििरुलाई वेर्वनारबाट बजार अनगुमन िम्बणन्ध 
अनणुशक्षण ददइएको। 

• ११७१ वटा व्र्विार्ीक र्मिमा अनगुमन गरी २८ व्र्ाविार्र्क र्मिको कारोबार रोक्का िथा तिलबन्दी 
गररएको। कानून  उल्लङ्घन गने ४६९ र्मििरूलाई रु.१,१८,१९ िजार जररवाना गररएको।िाथै ६६४ 
वटा र्मि िथा कम्पनीिरुलाइि िधुारका लातग तनदेशन ददइिएको। 

• रु. ५९५७३३६/- मूल्र्का म्र्ाद गणुिएको िामान नष्ट गररएको। 

• िेश्रो मलुकुबाट र्वना प्रतििपर पैठारी िनुे मालवस्िकुो NoC जारी गने कार्िलाई िरल र ििज बनाउन 
Online Import Export Registration & Management System लाग ुगररएको। 
   

५. व्र्ाविार्र्किंस्थानिर्ि : 
१. नेपाल आर्ल तनगम: 

• झापा र धनषुामा गर्ाुँि बोटतलङ प्लान्ट र भण्डारण तनमािण गनि परामशिदािा छनौट  भइ अध्र्र्न प्रारम्भ 
भएक़ो। 

• अंमलेखगञ्जदेणख णचिवनको लोथरिम्म पेट्रोतलर्म पाइपलाइन पररर्ोजना तनमािण गने, लोथारमा भण्डारण गिृ 
तनमािण गने, तिलगडुी झापा पाइपलाइन पररर्ोजना तनमािण गने, चार आलीमा रिेको जगगामा भण्डारण गिृ 
तनमािण गने िम्बन्धमा Joint Study Group बाट अध्र्र्न Survey Design  कार्ि जारी रिेको ।  

• नेपालगञ् जमा भण्डारण क्षमिा अतभवृर्र्द् गने िम्बन्धमा जगगा प्राप्ती को कार्ि प्रारम्भ भएको । 

• तनगमको स्वातमत्वमा २० स्थानमा पेट्रोल पम्प तनमािण गने िम्बन्धमा ितमति गठन भइ जगगा खोजी कार्ि 
अणघ बढाइएको। 

२. िाल्ट टे्रतडङ कपोरेिन तलतमटेड: 

• कातििक मिान्ििम्म दगुिम णजल्लामा 15743 क्वीन्टल नून ढुवानी भएको। 

• दशैं, तििार र छठ पविलाई लणक्षि गरी उपभोक्तालाई दैतनक अत्र्ावश्र्क उपभोगर् खाद्य वस्ििुरु िरल, 

ििज र िितुलर्ि मूल्र्मा उपलव्ध गराउन र्वतभन्न  स्थानमा िितुलर्ि पिल िञ् चालनमा ल्र्ाएको।  
 

३. खाद्य व्र्वस्था िथा व्र्ापार कम्पनी तल: 

• िोर्कएका २३ दगुिम णजल्लािरुमा  २०८७.३ मे.टन खाद्यान्न ढुवानी भएको । 
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• रार्ष्ट्रर् खाद्य िरुक्षा भण्डारणमा ८०११ मेर्ट्रक टन र िाकि  खाद्य बैङ्कमा ८००० मेर्ट्रक टन गरी 
१६०११ मेर्ट्रक टन खाद्यान्न मौज्दाि रिेको। 

• दशैं, तििार र छठ पविलाई लणक्षि गरी उपभोक्तालाई दैतनक अत्र्ावश्र्क उपभोगर् खाद्य वस्ििुरु िरल, 

ििज र िितुलर्ि मूल्र्मा उपलव्ध गराउन र्वतभन्न  स्थानमा िितुलर्ि पिल िञ् चालनमा ल्र्ाएको। 

• दशैंलाई लणक्षि गरी खिीबोका िितुलर्ि मूल्र्मा तबक्री र्विरण गरेको। 

िशुािन प्रवर्द्िन िथा अनगुमन, मलु्र्ाङ्कन: 

• आन्िररक तनर्न्रण प्रणाली व्र्वस्थापन तनदेणशका २०७७ स्वीकृतिको चरणमा रिेको। 

• औद्योतगक पूवािधारिरूको िम्भाव्र्िा, प्रगति अनगुमन िथा िमस्र्ा िमाधान गनि माननीर् मन्रीज्रू् िर्ििको 
उच्चस्िररर् टोलीबाट कञ् चनपरुको दोधारा चाुँदनी िखु्खा बन्दरगाि र दैजी औद्योतगक के्षर, कैलालीको 
लम्की औद्योतगक क्षेर, डुुँडेझारी औद्योतगक के्षर, िरैर्ा र्वशेष आतथिक के्षर,  अत्तरीर्ा धनगढी औद्योतगक 
कोरीडोर र मसु्िाङको कोरला नाकाको अनगुमन िम्पन्न भएको। 

• स्थानीर् िििुँगको ििकार्िमा तनमािण िनुे औद्योतगक ग्रामको प्रगति र िमस्र्ाको वारेमा अनगुमन गनि 
मन्रालर्का िणचव(उद्योग) ज्रू्को नेितृ्वमा रुपन्देिी, नवलपरािी, कास्की, िनिुुँ, बागलङु्ग लगार्िका 
णजल्लाका प्रस्िार्वि औद्योतगक ग्रामको अनगुमन गररएको। 

• मणन्रपररषदबाट नेपाल इन्टरमोडल र्ािार्ाि र्वकाि ितमतिका कार्िकारी प्रमखुको तनर्णुक्त भएको। 

• खाद्य व्र्वस्था िथा व्र्ापार कम्पनी ली. र नेपाल पारविान िथा गोदाम व्र्वस्थापन कम्पनी तलतमटेडको 
कार्िकारी प्रमखु खलुा प्रतिस्पधािबाट छनौट गरी तनर्णुक्तको लातग मणन्रपररषदमा  तिर्ाररि भएको। 

• उदर्परु तिमेन्ट कारखाना र नेपाल औषधी तलतमटेडको कार्िकारी प्रमखुको खलुा प्रतिस्पधािबाट पदपतुिि गने 
कार्ि भईरिेको। 

• र्वशेष आतथिक के्षर प्रातधकरणका कार्िकारी तनदेशकको िेवा िरु्वधा तनधािरण िथा खलुा प्रतिस्पधािबाट 
पदपतुिि गने कार्ि भईरिेको। 

• औद्योतगक के्षर व्र्वस्थापन तलतमटेड, िेटौंडा तिमने्ट उद्योग र औद्योतगक व्र्विार् र्वकाि प्रतिष्ठानका 
कार्िकारी प्रमखुिरूको आतथिक वषि २०७६।७७ को कार्ििम्पादन िम्झौिाको प्रगति मलु्र्ाङ्कन िम्पन्न 
गररएको। 

• मन्रालर् र अन्िगििका तनकार्को र्ि वषि णजम्मवेारी िरेको  बेरुज ुरु ४० करोड रिेकोमा १८ करोड 
बेरुज ुर्छिर्ौटको क्रममा रिेको। 
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कार्ििम्पादन िूचकको प्रगति  

िूचक िमीक्षा अवतध भार इकाई वेिलाइन
बार्षिक 
लक्ष्र्

कातििकिम्म

ठुला उद्योग दिाि मातिक 5 िंख्र्ा 53 70 15

मझौला उद्योग दिाि मातिक 5 िंख्र्ा 118 140 16

घरेल ुिथा िाना उद्योग दिाि मातिक 5 िंख्र्ा (िजारमा) 35 55 १४

लघ ुउद्यमीको स्िरोन्निी मातिक 10 िंख्र्ा (िजारमा) 18 33 अिारमा मार 

reporting िनुे

अिारमा मार

ठूला, मझौला, िाना, घरेल ुएवं लघ ुउद्यमी तिजिना 
कार्िक्रमबाट थप रोजगारी तिजिना

बार्षिक 10 जना (िजारमा) 160 210 ६३ रोजगारी (प्रस्िार्वि)

तनजी क्षेरको िमेि िाझेदारीमा िीपमूलक िातलम मातिक 5 िंख्र्ा (िजारमा) 44 50 ०

कम्पनी दिाि मातिक 5 िंख्र्ा (िजारमा) 17 20 ९.५

िोर्कएको दगुिम णजल्लामा खाद्यान्न ढुवानी मातिक 5 मे.टन (िजारमा) 163 164 २०८७

िंघ र िबै प्रदेशमा खाद्यान्न भण्डार स्थापना बार्षिक 5 मे.टन (िजारमा) 33 310 १६

कुल तनकािी मातिक 5 रु. अबि 88 100 ४२.

कुल आर्ाि मातिक 5 रू. अबि 1100 1000 ४२०.

वैदेणशक लगानी मातिक 10 रू. अबि 31.3 35 19.66

थप औद्योतगक ग्राम स्थापना मातिक 5 िंख्र्ा 45 130 १३

पूुँजीगि खचि मातिक 10 प्रतिशि 27.2 100 ३.८

बेरुजू र्र्छ्यौट मातिक 5 प्रतिशि 24.13 100 ०

गनुािो र्र्छ्यौट मातिक 5 प्रतिशि 100 100 शिप्रतिशि


