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१) ननकायको स्वरुप र प्रकृनत  

 

उद्योग, वाजणज्य तथा आपूनति मन्रालय नेपाल सरकारको केन्रीयस्तरको ननकाय हो । मलुकुको उद्योग, 

वाजणज्य र आपूनति के्षरलाई सवल र सदुृढ तलु्याउदै उक्त के्षरको प्रविद्धन, सहि करण र ननयमन िस्ता मखु्य 

कायिमा मन्रालय सिंलग्न रही दै आएको छ । यसका लानग उद्योग, वाजणज्य तथा आपूनति सिंग सम्बन्धजीत 

न नत तथा कायिक्रमहरु तिुिमा गने, तिुिमा गररएका न नत तथा कायिक्रम नेपाल सरकारका अन्य ननकाय, ननि  

के्षर तथा दात ृननकायसिंग समन्वय गरी  कायािन्वयन गने, सिंचानलत कायिक्रमहरुको अनगुमन तथा मूल्यािंकन 

गरी  पषृ्ठपोषण गने लगायतका कायिमा मन्रालय सिंलग्न रही दै आएको छ । 

२) ननकायको काम, कतिव्य र अनधकार  

 

नेपाल सरकार (कायिववभािन) ननयमावली, २०७४ बमोजिम यस ननकायको काम, कतिव्य र अनधकार देहाय 

बमोजिम रहेको छ:- 

क) औद्योनगक न नत, कानून, मापदण्ड र ननयमन, 

ख) औद्योनगक कोररडोर, औद्योनगक पाकि  वा ग्राम र ननयाित प्रशोधन केन्र, 

ग) औद्योनगक के्षर र ववशषे आनथिक के्षरसम्बन्ध  न नत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायािन्वयन र ननयमन, 

घ) बैदेजशक लगान  तथा प्रववनध हस्तान्तरणसम्बन्ध  न नत, कानून,मापदण्ड, योिना, कायािन्वयन र ननयमन, 

ङ) उद्योग, औद्योनगक व्यवसाय र कम्पन  सम्बन्ध , 

च) उद्योग तथा खननि सम्बन्ध  पूवािधार न नत, कानून, मापदण्ड, समन्वय र ननयमन, 

छ) सरुक्षा सिंवेदनश ल उद्योग दताि, सिंचालन अनमुनत, खारेि  र ननयमन 

ि) औद्योनगक प्रववनध ववकास र हस्तान्तरण  

झ) अन्तरािविय औद्योनगक सिंघ सिंस्थासिंग सम्पकि  र समन्वय, 

ञ) केन्रीय कारागार कारखाना, 

ट) करार, साझेदारी र एिेन्स  सम्बन्ध  न नत, कानून, मापदण्ड र ननयमन, 
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ठ) रुग्ण उद्योग तथा दमासाहीमा परेका उद्योग वा व्यवसावयक फमि व्यवस्थापन  सम्बन्ध   न नत, 

कानून, मापदण्ड र ननयमन, 

ड) पेन्टेट, नडिाइन, टे्रडमाकि , भौगोनलक सिंकेत (िोग्रावफकल इजन्डकेसन) औद्योनगक बैवद्धक सम्पजि 

सम्बन्ध  न नत, कानून, मापदण्ड,कायािन्वयन र प्रवद्धिन एविं सो सम्बन्ध  अन्तराविय सिंघ सिंस्थासिंग 

सम्पकि  र समन्वय, 

ढ) नापतौल तथा गणुस्तर सम्बन्ध  न नत, कानून, मापदण्ड, कायािन्वयन र ननयमन एविं सो सम्बन्ध  

अन्तरािविय सिंघ सिंस्थासिंग सम्पकि  र समन्वय, 

ण) बस्त,ु सेवा, प्रवक्रया र प्रणालीका राविय गणुस्तर ननधािरण, प्रत्यायन (एवक्रनडटेशन) र प्रत्यायन बोडि, 

त) खान  तथा खननिसम्बन्ध  राविय न नत, कानून, मापदण्ड र ननयमन,  

थ) रेनडयोधमी पदाथि, पेट्रोनलयम पदाथि, प्राकृनतक ग्यास र बहमुमूल्य पदाथि तथा ठूला खान  तथा  खननि 

पदाथि सम्बन्ध  सवेक्षण, अन्वषेण र उत्खनन, दताि अनमुनत र ननयमन, 

द) भौगनभिक अध्ययन तथा अनसुन्धान र नक्सा, 

ध) खान  तथा खननििन्य बस्तहुरुको लगत सिंकलन तथा अनभलेखन र अनसुन्धान एविं उत्खनन 

सम्बन्ध  राविय प्रयोगशालाको स्थापना र सिंचालन, 

न) भकूम्प य अध्ययन एविं अनसुन्धान, भकूम्प ननगरान , भकूम्प मापन केन्रहरुको सिंचालन, अन्तरािविय 

व्यापार सम्बन्ध  न नत, कानून, मापदण्ड, योिना, कायािन्वयन र ननयमन, 

प) वद्धपक्ष य र अन्तरािविय व्यापार तथा पारवहन तथा सो सम्बन्ध  वद्धपक्ष य, क्षेर य, उपक्षेर य र 

बहपुक्ष य वाताि, सजन्ध सम्झौता, कायािन्वयन र ननयमन, राविय, वद्धपक्ष य तथा अन्तरािविय व्यापार 

सहि करण सम्बन्ध  न नत, कानून, मापदण्ड, कायािन्वयन र ननयमन, 

फ) ववश्व व्यापार सिंगठन लगायत बहपुक्ष य व्यापार सम्बन्ध  अन्तरािविय सिंस्थासिंगको सम्पकि , समन्वय, 

वाताि, सम्झौताको कायािन्वयन र ननयमन, साफ्टा, ववमस्टेक लगायत के्षर य र उपक्षरे य व्यापार तथा 

स्वतन्र व्यापार रसम्बन्ध  सिंस्थासिंगको सम्पकि , समन्वय,वाताि, सम्झौता, कायािन्वयन र अनगुमन, 
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ब) राविय, वद्धपक्ष य तथा अन्तरािविय व्यापाररक कारोबारको व्यवस्थापन र ननयमन, ननकास  

प्रवद्र्धन,पैठारी व्यवस्थापन तथा ननयमन, 

भ) राविय, वद्धपक्ष य तथा अन्तरािविय व्यापार सम्बन्ध  तथयािंक, अध्ययन,अनसुन्धान र सवेक्षण ,राविय, 

वद्धपक्ष य तथा अन्तरािविय व्यापार मेला प्रदिशन को सिंचालन र सहभानगता, व्यापारका लानग सहयोग 

(एड फर टे्रड),अन्तरािविय व्यापारका सन्दभिमा ववदेशजस्थत ननयोगसिंग समन्वय, वाजणज्यदूत, 

अन्तरप्रादेजशक व्यापारसम्बन्ध  न नत, कानून, सहि करण र ननयमन, 

म)  पारवहन, अन्तरािविय पररवहन व्यवस्था, बहवुवनधक (मजल्टमोडल) ढुवान सम्बन्ध  न नत, कानून, 

मापदण्ड, योिना, कायािन्वयन र ननयमन, सखु्खा बन्दरगाह, अन्र्तराविय कन्टेनर फे्रट स्टेशन, जक्लयररङ्ग 

अन्डरटेवकङ्ग सेवा, कागो गोदामसम्बन्ध  न नत तथा सिंचालन, अन्तरािविय व्यापारसम्बन्ध  फमि तथा 

सिंस्थाहरुको ननयमन, राविय, वद्धपक्ष य तथा अन्तराविय व्यापार सम्बन्ध  भौनतक पूवािधारहरुको 

ववकास,ववस्तार र सिंचालन, 

य) उपभोग्य तथा अत्यावश्यक बस्त ु र सेवाको आपूनति, वववरण, मूल्य ननयन्रण, गणुस्तर र 

अनगुमनसम्बन्ध  न नत, कानून,मापदण्ड र ननयमन, 

र) उपभोक्त हक सिंरक्षण तथा प्रविद्धनसम्बन्ध  न नत, कानून, मापदण्ड र ननयमन, अत्यावश्यक वस्तहुरुको 

राविय मौज्दात (बफरस्टक) सावििननक गोदाम तथा रावियस्तरमा अत्यावश्यक बस्त ुतथा सेवाको 

सूचना सिंकलन, ववश्लषेण, प्रके्षपण र आपूनति व्यवस्था, पेट्रोनलयम पदािथको पैठारी, प्रशोधन, 

भण्डार,गणुस्तर ननधािरण, मूल्य ननधािरण, आपूनति,पूवािधार ववकास र ननयमन, 

ऱ) आन्तररक बिार व्यवस्थापन तथा प्रनतस्पधाि प्रविद्धन र नसजन्डकेट तथा काटेनलङ्ग ननयन्रणसम्बन्ध  

न नत, कानून र ननयमन, 

ल) मन्रालयसम्बन्ध  सावििननक सिंस्थान,प्रानधकरण, सनमनत, प्रनतष्ठान, कम्पन  आददको सिंचालन र ननयमन, 

नेपाल इजन्िननयररङ्ग सेवा अन्तगितका माइननङ्ग इजन्िननयररङ्ग, केनमकल इजन्िननयररङ्ग, मेटालजििकल 

इजन्िननयररङ्ग, मेट्रोलि , जियोलि  र केनमि  समूहको सिंचालन । 
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३) ननकायमा रहन ेकमिचारी सिंख्या र कायिवववरण 

पद नाम/थर इन्टर कम फोन निं. मोबाइल निं. 
मानन य 
मन्र ज्यू श्र  लेखराि भट्ट १६८६ ४२११६८६ 

  

   ४२००५२५ ९८५११३७९९१ 

स्वकीय सजचव श्र  वहतेस ओझा     ९८५८४८८४४८ 

स्वकीय अनधकृत श्र  ददनेश कुमार शाह     ९८४१९५१४४८ 

ननि  सजचव श्र  ववरेन्र वस्नेत १६८६ ४२११४५३ ९८५१२३१८५३ 

खाद्य अनसुन्धान 
अनधकृत श्र  मोहन कृष्ण ओझा     ९८५११२१९३० 

मा.राज्यमन्र 
ज्यू श्र  मोत लाल दगुड 

१६४३ ४२११६४३ ९८५२०२०१११ 

स्वकीय सजचव श्रीधर बन्जाडे   ९८५१२३४१८० 

स्वकीय अनधकृत श्र  ददनदया ररिाल     ९८४१२२११२१ 

    ९८६१४५२६७४ 

शा.अ. श्र  नारायण पौडेल १६४३ ४२११६४३ ९८४११५२१९८ 

ना.स.ु श्र  अमर बहादरु खर      ९८४७९८१३९९ 

 

 

पद नाम/थर इन्टर कम फोन निं. मोबाइल निं. 
सजचव श्र  चन्र कुमार जघनमरे १५७९ ४२११५७९ ९८४१३६८८०६ 

शाखा अनधकृत श्र  धमिराि लम्साल Fax ४२११६१९ ९८४१६५३०४५ 

    ४२११६१८   

सजचव डा.बैकुण्ठ अयािल Fax ४२१११६७   

  १४४६ ४२११०५४   

   ४२११९०३   

   ४२११४४६ ९८५११३१९१३ 

शाखा अनधकृत श्र  ददनेश नरपाठी १४४६ 

४२११४४६ 
४२११९०४ 

९८४१२९५५४१ 

क.अ.  श्र  ज्ञान ुनतमजल्सना     ९८४१५१७८१२ 
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प्रशासन तथा सिंस्थान महाशाखा 

सहसजचव श्र  भवुनहरर अयािल 
१४३१ ४२००५७६ ९८५६०४०९४५ 

  ४२११४३१   

ना.स ु श्र  लक्ष्म  प्रसाद शमाि १४३१ ४२११४३१ ९८६१४४५१७६ 

प्रशासन शाखा 
उपसजचव श्र  शरेुश राि िोश  १९६७ ४२११९६७ ९८५११५६१९२ 

शाखा अनधकृत श्र  नललाराि काफ्ले १४९९ ४२११४९९ ९८४१६८९७१६ 

कम््यूटर 
अनधकृत श्र  गोपाल देव शे्रष्ठ     ९८४१३०५७०८ 

ना.स.ु श्र  माधवप्रसाद शमाि     ९८४१३८५९२७ 

ना.स.ु श्र  रािेन्र कुमार शे्रठ     ९८४३२८१३२१ 

ना.स.ु श्र  सन्तोष कोइराला     ९८४१४०६१८७ 

क.अ.  श्र  तारा ररिाल     ९८४३३३९६२८ 

क.अ. श्र  ववना लानमछाने     ९८४१६८९३७३ 

क.अ. सरोहन कुमार शमाि   ९८४००९४५०३ 

सरकारी उद्योग तथा सिंस्थान शाखा 

उपसजचव नगरीराि ज्ञवाली १६७१ ४२११६७१ ९८५७०१५५२० 

ना.स.ु श्र  नडल्लीराम अनधकारी १६७१ ४२११६७१ ९८५१०७३८३७ 

क.अ. श्र  शान्त  बस्नेत १६७१ ४२११६७१ ९८४२८९८०२९ 

दताि/चलान  
क.अ. श्र  सनलना शे्रष्ठ     ९८१८४९५८७५ 

ना.स.ु श्र  चन्रकला आचायि     ९८६९५९८८९३ 

टा.ख. श्र  भजक्तकुमारी राई     ९८४१३५९२४३ 
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जिन्स  
ना.स.ु श्र  यादव प्रसाद बस्याल १४५९ ४२११४५९ ९८५७०८००२९ 

क.अ. श्र  सरेुन्र तामाङ् १४५९ ४२११४५९ ९८४९०८८०१४ 

पसु्तकालय 

पसु्तकालय 
अनधकृत श्र  साववर  पौडैल (लोहन )     ९८४१८२३२०९ 

आनथिक प्रशासन शाखा 
उपसजचव (लेखा)  श्र  पावित  शमाि 1451 ४२११४५१ ९८५१२३९७३१ 

लेखा अनधकृत श्र  यवुराि भट्टराई १५५६ ४२११४५६ ९८४१८६५८८७ 

लेखा अनधकृत श्र  ददगम्बर ररिाल १४४७ ४२१४४७ ९६५१०६५७९९ 

लेखापाल श्र  बसन्ता ढुङ्गाना १४५१ ४२११४५६ ९८४४८१९३११ 

लेखापाल श्र  यादव ननरौला १४४७ ४२१४४७ ९८५२०५६९९९ 

कानून तथा फैसला कायािन्वयन शाखा 
उ.स (कानून) श्र  मध ुपौडेल ज्ञवाली १५४४ ४२११५४४ ९८४१६६२८०४ 

शा.अ.(कानून) श्र  आसरा बैद्य १५४४ ४२११५४४ ९८४९१७९७७७ 

अनसुन्धान तथा तथयाङ्क शाखा 
उ.स.(तथयािंक) श्र  ऋत ुपन्थ  १५४० ४२११५४० ९८४१२६३३४६ 

तथयाङ्क अनधकृत श्र  भोला प्रसाद रोका १४५० ४२११४५० ९८४१७२१९१३ 

औद्योनगक पूवािधार तथा वातावरण महाशाखा 

          

सहसजचव श्र  शोभाकान्त पौडेल १४३२ ४२११४३२ ९८४१३४१८४५ 

ना.स.ु (वप.ए.)  श्र  सरस्वत  शे्रष्ठ १४३२ ४२११४३२ ९८४१५४९७२० 

औद्योनगक पूवािधार शाखा 
          

उपसजचव श्र  शान्ता नेपाल मरानसनन १५३९ ४२११५३९ ९८५१२२५०२४ 

शाखा अनधकृत श्र  चम्पा दाहाल १५३९ ४२११५३९ ९८५११४०२२१ 
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इजन्िननयर  श्र  ररवाि भण्डारी     ९८१३०१३७८९ 

वातावरण शाखा 
नस.नड.मे.ई. श्र  प्रशान्त बोहरा १५३९ ४२११५३९ ९८४१२६४४९६ 

औद्योनगक गणुस्तर तथा प्रववनध शाखा 
केनमकल 
ईजन्िननयर श्र  चजण्डका प्रसाद भट्ट       

मे.ई. श्र  मननषा महििन १५३९ ४२११५३९ ९८४९६३७२८२ 

औद्योनगक तथा लगान  प्रवर्द्िन महाशाखा 
सहसजचव श्र  पषु्पराि शाही १५३४ ४२११५३४ ९८५८०५३५८० 

ना.स.ु  श्र  नसता नमश्र १४४० ४२११४४० ९८६३६५५६१९ 

घरेल ुसाना तथा मझौला उद्योग प्रवद्धिन शाखा 

उपसजचव श्र  ददनेश सागर भसुाल     ९८५१०५९७५० 

शाखा अनधकृत श्र  सरुि नतजम्सना     ९८४२६३९१७२ 

बैदेजशक लगान  तथा बौवद्धक सम्पजि शाखा 
उपसजचव  एकदेव अनधकारी १५८९ ४२११५८९ ९८५१२७७०१२ 

शाखा अनधकृत श्र  रामकृष्ण शे्रष्ठ     ९८४९०७८४०६ 

औद्योनगक न नत तथा सहि करण शाखा 
उपसजचव श्र  प्रदिशिन  कुमारी      ९८५११२०००५ 

शाखा अनधकृत श्र  रनमला भण्डारी     ९८५१०५१५२२ 

     

का.स(पाले) श्र  दल वहादरु तामाङ     ९८६०८४७७९१ 

     
दिपक्ष य तथा क्षरे य व्यापार महाशाखा 

सहसजचव श्र  नवराि ढकाल १४९६ ४२११४९६ ९८४९८१०५८५ 

ना.स.ु श्र  नबमला जघनमरे पौडेल १५४६ ४२११४९६ ९८४१३६२४४८ 
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क.अ. श्र  रिन  आचायि  १५४६ ४२११५४६ ९८४१४१४७४१ 

दिपक्ष य व्यापार तथा पारवाहन शाखा (भारत) 
उपसजचव श्र  श्र धर गौतम १५४१ ४२११५४१ ९८४१५८९८९० 

शाखा अनधकृत श्र  मजुक्तराम ररिाल १५४१ ४२११५४१ ९८४१६९५५८५ 

शाखा अनधकृत श्र  वविया सत्याल १५४१ ४२११५४१ ९८४१५०९०४३ 

दिपक्ष य व्यापार तथा पारवाहन शाखा (च न) 

उपसजचव श्र  पावित  अयािल १५९० ४२११५९० ९८४१८९३९६५ 

शाखा अनधकृत श्र  नडल्लीराम पौडेल १४५८ ४२११४६२ ९८५१२४७६७१ 

क.अ.  श्र  नमठु खड्का     ९८४१७६११९१ 

क्षरे य र अन्य दिपजक्षय व्यापार तथा पारवाहन शाखा 
उपसजचव श्र  सिृना नतवारी १५३२ ४२११५३२ ९८४१५८७०८८ 

शाखा अनधकृत श्र  गोववन्द बहादरु थापा १५३२ ४२११५३२ ९८४१४३४६५६ 

शाखा अनधकृत श्र  ववशाल सापकोटा १५३२ ४२११५३२ ९८५१०४५६६१ 

ननयाित प्रवद्धिन तथा व्यापार सहि करण 

उपसजचव श्र  देव प्रसाद थपलीया १५३३ ४२११५३२ ९८४१३८३२५१ 

शाखा अनधकृत श्र  सरेुश भट्टराई १५३३ ४२११५३२ ९८४१४२१९८८ 

शाखा अनधकृत श्र  नवराि परािलुी     ९८४१९९०५२३ 

बहपुक्ष य व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखा 
सहसजचव श्र  महेश आचायि ५२ ४२०००५२ ९८५१२२२७८५ 

ना.स.ु (वप.ए) श्र  उदयराि पौडेल ५२ ४२०००५२ ९८४९०९६१४५ 

बहपुक्ष य व्यापार शाखा 

उपसचिव श्री अमतृ लम्साल १२९२ ४२११२९२ ९८५११८३००१ 

उपसजचव श्र  रामकृष्ण अनधकारी १२९२ ४२११२९२ ९८४१५२९००९ 

शाखा अनधकृत श्र  रेि ना कोईराला १६२३ ४२११६२३ ९८४१२५६७८० 

शाखा अनधकृत श्र  नवराि आचायि १५२३ ४२११६२३ ९८४१३७७३३८ 
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व्यापार न नत तथा व्यापार सहायता शाखा 
उपसजचव श्र  दगुािप्रसाद भसुाल १५०० ४२११५०० ९८५१२३४४०० 

शाखा अनधकृत श्र  सदुशिन दाहाल १४६० ४२११४६० ९८५१२४३७२४ 

शाखा अनधकृत श्र  प्रनतक्षा जघनमेरे १४६० ४२११४६०   

आपूनति ब्यवस्था तथा उपभोक्ता वहत सिंरक्षण महाशाखा 
सहसजचव श्र  प्रकाश दाहाल     ९८५११८४५२६ 

     

आपूनति न नत तथा ननयमन शाखा 

उपसजचव श्र  उनमिला के.स .   ४२११६३१ ९८४१३५३९५३ 

क.अ.  श्र  करुणा नबष्ट     ९८४२०९८१३१ 

उपभोक्ता वहत सिंरक्षण तथा समन्वय शाखा 
उपसजचव श्र  पथृरुाि नतवारी   ९८४१९५७३७३ 

शाखा अनधकृत कुमारी तारा जघनमरे     ९८४१८७२१३१ 

बिार अनसुन्धान तथा ननयमन शाखा 
उपसजचव श्र  अननता ननरौला     ९८४१४९३८३८ 

शाखा अनधकृत श्र  नसतल नसिंह उखेडा     ९८५१२२४६३२ 

योिना अनगुमन तथा मूल्यािंकन महाशाखा 
सहसजचव श्र  ध्रवु जघनमरे १४३७ ४२१११६६ ९८४१३२९१८४ 

क.अ. श्र  राम एकवाल महरा १४३७ ४२११४३७ ९८५११३७०५८ 

योजना तथा बजेट व्यवस्थापन शाखा 

उपसजचव श्र  नवराि ढुङ्गाना ५७९ ४२००५७९ ९८४०९९१५९९ 

उपसजचव श्र  घनश्याम न्यौपान े     ९८४१३८२५१५ 

शाखा अनधकृत श्र  सशुना शमाि १२९३   ९८४१२०९५२५ 

शाखा अनधकृत श्र  सरस्वत  पौडेल १२९३ ४२११२९३ ९८४१३५४२६१ 
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क.अ. श्र  कोवपला लङ्वा १२९३ ४२११२९३ ९८६९३३९४७७ 

अनगुमन तथा मूल्यािंकन शाखा 
उपसजचव श्र  ज्ञानेन्र परािलुी १५४० ४२११५४० ९८४१९८५४०५ 

सूचना प्रववनध शाखा 

उपसजचव         
 

पद नाम/थर इन्टर कम फोन निं. मोबाइल निं. 

सजचव श्र  चन्र कुमार जघनमरे १५७९ ४२११५७९ ९८४१३६८८०६ 

शाखा अनधकृत श्र  धमिराि लम्साल 
Fax ४२११६१९ ९८४१६५३०४५ 

  ४२११६१८   

प्रशासन तथा सिंस्थान महाशाखा 

सहसजचव श्र  भवुनहरर अयािल 
१४३१ ४२००५७६ ९८५६०४०९४५ 

  ४२११४३१   

ना.स ु श्र  लक्ष्म  प्रसाद शमाि १४३१ ४२११४३१ ९८६१४४५१७६ 

प्रशासन शाखा 
उपसजचव श्र  शरेुश राि िोश  १९६७ ४२११९६७ ९८५११५६१९२ 

शाखा अनधकृत श्र  नललाराि काफ्ले १४९९ ४२११४९९ ९८४१६८९७१६ 

कम््यूटर अनधकृत श्र  गोपाल देव शे्रष्ठ     ९८४१३०५७०८ 

ना.स.ु श्र  माधवप्रसाद शमाि     ९८४१३८५९२७ 

ना.स.ु श्र  रािेन्र कुमार शे्रठ     ९८४३२८१३२१ 

ना.स.ु श्र  सन्तोष कोइराला     ९८४१४०६१८७ 

क.अ.  श्र  तारा ररिाल     ९८४३३३९६२८ 

क.अ. श्र  ववना लानमछाने     ९८४१६८९३७३ 

क.अ. सरोहन कुमार शमाि   ९८४००९४५०३ 
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सरकारी उद्योग तथा सिंस्थान शाखा 

उपसजचव नगरीराि ज्ञवाली १६७१ ४२११६७१ ९८५७०१५५२० 

ना.स.ु श्र  नडल्लीराम अनधकारी १६७१ ४२११६७१ ९८५१०७३८३७ 

क.अ. श्र  शान्त  बस्नेत १६७१ ४२११६७१ ९८४२८९८०२९ 

दताि/चलान  
क.अ. श्र  सनलना शे्रष्ठ     ९८१८४९५८७५ 

ना.स.ु श्र  चन्रकला आचायि     ९८६९५९८८९३ 

टा.ख. श्र  भजक्तकुमारी राई     ९८४१३५९२४३ 

जिन्स  
ना.स.ु श्र  यादव प्रसाद बस्याल १४५९ ४२११४५९ ९८५७०८००२९ 

क.अ. श्र  सरेुन्र तामाङ् १४५९ ४२११४५९ ९८४९०८८०१४ 

पसु्तकालय 

पसु्तकालय अनधकृत श्र  साववर  पौडैल (लोहन )     ९८४१८२३२०९ 

आनथिक प्रशासन शाखा 
उपसजचव (लेखा)  श्र  पावित  शमाि 1451 ४२११४५१ ९८५१२३९७३१ 

लेखा अनधकृत श्र  यवुराि भट्टराई १५५६ ४२११४५६ ९८४१८६५८८७ 

लेखा अनधकृत श्र  ददगम्बर ररिाल १४४७ ४२१४४७ ९६५१०६५७९९ 

लेखापाल श्र  बसन्ता ढुङ्गाना १४५१ ४२११४५६ ९८४४८१९३११ 

लेखापाल श्र  यादव ननरौला १४४७ ४२१४४७ ९८५२०५६९९९ 

कानून तथा फैसला कायािन्वयन शाखा 
उ.स (कानून) श्र  मध ुपौडेल ज्ञवाली १५४४ ४२११५४४ ९८४१६६२८०४ 

शा.अ.(कानून) श्र  आसरा बैद्य १५४४ ४२११५४४ ९८४९१७९७७७ 

अनसुन्धान तथा तथयाङ्क शाखा 
उ.स.(तथयािंक) श्र  ऋत ुपन्थ  १५४० ४२११५४० ९८४१२६३३४६ 

तथयाङ्क अनधकृत श्र  भोला प्रसाद रोका १४५० ४२११४५० ९८४१७२१९१३ 
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औद्योनगक पूवािधार तथा वातावरण महाशाखा 

          

सहसजचव श्र  शोभाकान्त पौडेल १४३२ ४२११४३२ ९८४१३४१८४५ 

ना.स.ु (वप.ए.)  श्र  सरस्वत  शे्रष्ठ १४३२ ४२११४३२ ९८४१५४९७२० 

औद्योनगक पूवािधार शाखा 
          

उपसजचव श्र  शान्ता नेपाल मरानसनन १५३९ ४२११५३९ ९८५१२२५०२४ 

शाखा अनधकृत श्र  चम्पा दाहाल १५३९ ४२११५३९ ९८५११४०२२१ 

इजन्िननयर  श्र  ररवाि भण्डारी     ९८१३०१३७८९ 

वातावरण शाखा 
नस.नड.मे.ई. श्र  प्रशान्त बोहरा १५३९ ४२११५३९ ९८४१२६४४९६ 

औद्योनगक गणुस्तर तथा प्रववनध शाखा 

केनमकल ईजन्िननयर श्र  चजण्डका प्रसाद भट्ट       

मे.ई. श्र  मननषा महििन १५३९ ४२११५३९ ९८४९६३७२८२ 

औद्योनगक तथा लगान  प्रवर्द्िन महाशाखा 
सहसजचव श्र  पषु्पराि शाही १५३४ ४२११५३४ ९८५८०५३५८० 

ना.स.ु  श्र  नसता नमश्र १४४० ४२११४४० ९८६३६५५६१९ 

घरेल ुसाना तथा मझौला उद्योग प्रवद्धिन शाखा 

उपसजचव श्र  ददनेश सागर भसुाल     ९८५१०५९७५० 

शाखा अनधकृत श्र  सरुि नतजम्सना     ९८४२६३९१७२ 

बैदेजशक लगान  तथा बौवद्धक सम्पजि शाखा 
उपसजचव  एकदेव अनधकारी १५८९ ४२११५८९ ९८५१२७७०१२ 

शाखा अनधकृत श्र  रामकृष्ण शे्रष्ठ     ९८४९०७८४०६ 

औद्योनगक न नत तथा सहि करण शाखा 



15 
 

उपसजचव श्र  प्रदिशिन  कुमारी      ९८५११२०००५ 

शाखा अनधकृत श्र  रनमला भण्डारी     ९८५१०५१५२२ 

     

का.स(पाले) श्र  दल वहादरु तामाङ     ९८६०८४७७९१ 

 

 

 

कायािलय सहयोग  बहादरु महििन 
कानून तथा फैसला कायािन्वयन 
शाखा 

कायािलय सहयोग  दल बहादरु तामाङ पाले 

कायािलय सहयोग  हषि बहादरु नगरकोटी प्रशासन शाखा + सिंस्थान शाखा 

कायािलय सहयोग  सववता कुमारी शाह प्रशासन शाखा + सिंस्थान शाखा 

कायािलय सहयोग  दगुाि देव  वस्नेत प्रशासन महाशाखा 

कायािलय सहयोग  श्याम कुमार देउिा 
मानन य मजन्रज्यूको ननि  
सजचवालय 

कायािलय सहयोग  कमल राि क डेल 
मानन य मजन्रज्यूको ननि  
सजचवालय 

कायािलय सहयोग  क्षर बहादरु देउवा 
मानन य मजन्रज्यूको ननि  
सजचवालय 

कायािलय सहयोग  रािेश नधमाल 
मानन य मजन्रज्यूको ननि  
सजचवालय 

कायािलय सहयोग  जिम गोपाल महििन 
मानन य राज्यमजन्रज्यूको ननि  
सजचवालय 

कायािलय सहयोग  ग ता कठायत 
मानन य राज्यमजन्रज्यूको ननि  
सजचवालय 

कायािलय सहयोग  माधव पोखरेल उद्योग सजचव  

कायािलय सहयोग  देउमाया गरुुङ उद्योग सजचव  
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कायािलय सहयोग  प्रकाश काकी वाजणज्य सजचव 

कायािलय सहयोग  बसन्त ररमाल वाजणज्य सजचव 

कायािलय सहयोग  नगता पाण्डे 
औधोनगक पूवािधार तथा वातावरण 
महाशाखा 

कायािलय सहयोग  खोप कुमारी अवस्थ  
औधोनगक पूवािधार तथा वातावरण 
महाशाखाका शाखा+ सगैका 
शाखाहरू 

कायािलय सहयोग  ववरा महतो 
औधोनगक तथा लगान  प्रवधिन 
महाशाखा 

कायािलय सहयोग  कुमार थपनलया 
औधोनगक तथा लगान  प्रवधिन 
महाशाखा 

कायािलय सहयोग  शान्ता बस्नेत बहपुक्ष य महाशाखा 
कायािलय सहयोग  सूयि बहादरु कुमाल आनथिक प्रशासन शाखा 
कायािलय सहयोग  ववनोद देसार दताि चलान  शाखा 
कायािलय सहयोग  पोष्ट कुमारी नसलवाल योिना महाशाखा 

कायािलय सहयोग  रेली माया तामाङ सरसफाई (माली) 

कायािलय सहयोग  ववनोद नेपाली सरसफाई (स्व पर) 

कायािलय सहयोग  नमना देव  रािभण्डारी सरसफाई (स्व पर) 

कायािलय सहयोग  ननशा थापा नेपाली सरसफाई (स्व पर) 

कायािलय सहयोग  नगता थापा घती 
स. स. नवराि ढकाल 

कायािलय सहयोग  गोकुल महत 

 

 
 

क्रिं . सिं. पद चालक नाम 

१ सवारी चालक शिंकर मनधकमी 
२ सवारी चालक कणि बहादरु शे्रष्ठ 

३ सवारी चालक ददव्य प्रसाद शे्रष्ठ 

४ सवारी चालक राि कुमार आले मगर 
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५ सवारी चालक गोववन्द बहादरु महत 

६ सवारी चालक सरेुश डिंगोल 

७ सवारी चालक वकश्वर जघनमरे 

८ सवारी चालक ववकास शे्रष्ठ 

९ सवारी चालक ववननत महििन 

१० सवारी चालक ददपक प्रसाद पोखरेल 

११ सवारी चालक पञ्च कुमार लामा नथङ 

१२ सवारी चालक कृष्ण बहादरु थापा 
१३ सवारी चालक गणेश बहादरु खपाङ्ग  
१४ सवारी चालक ददप शे्रष्ठ 

१५ हलकुा सवारी चालक प्रमे कुमार नथङ 

१६ हलकुा सवारी चालक थर बहादरु तामाङ 

 
 

(ख) मन्रालयमा रहेका महाशाखाहरुको कायि वववरण 

(१) प्रशासन  तथा सिंस्थान महाशाखा 
1. मन्रालयको सामान्य प्रशासन सम्बन्ध  कायि, 
2. सावििननक खररद सम्बन्ध  कायिहरु, 

3. सरकारी रुग्ण उद्योगको व्यवस्थापन सम्बन्ध   कायि, 
4. सरकारको पूणि वा आिंजशक स्वानमत्वमा सञ्चानलत उद्योग, सनमनत, सिंस्थान र प्रनतष्ठान सम्बन्ध  

ववषयहरुको न नत ननयम तिुिमा, ननयमन, अनगुमन, मूल्यािंकन तथा व्यवस्थापनसम्बन्ध   सम्बन्ध   
कायि, 

5. आन्तररक व्यवस्थापन सम्बन्ध  कायि, 
6. मन्रालय र मातहत ननकायको चल अचल सम्पजिको अनभलेख, व्यवस्थापन र सिंरक्षण सम्बन्ध  

कायि, 
7. मन्रालय र मातहत ननकायको कायि सम्पादन व्यवस्थापन सम्बन्ध  कायि, 
8. मन्रालय र अन्तगितका कायािलयहरुमा कायिरत कमिचारीहरुस ग सम्बजन्धत प्रशासननक कायि, 
9. मन्रालय र मातहत ननकायमा कायिरत कमिचारीको मानव सिंशाधन ववकास (Human Resources 

Development) सम्बन्ध  कायि, 
10. मन्रालय अन्तगितका सम्पूणि ननकायहरुको भौनतक साधनहरुको अनगुमन, ननरीक्षण सम्बन्ध  कायि, 
11. स्वदेश तथा ववदेशमा सिंचालन हनु े ववनभन्न तानलम, गोष्ठ , अध्ययन, अध्ययन भ्रमण, सभा सम्मलेनमा 

कमिचारी मनोनयन सम्बन्ध  कायि, 
12. कमिचारीहरुको सरुवा, बढुवा, अवकाश, पदपूनति, दरबन्दी  स्व कृत   सम्बन्ध   कायि,  
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13. सशुासन तथा नागररक वडापर बमोजिम कायि भए नभएको अनगुमन सम्बन्ध  कायि,  

14. मन्रालय र अन्तगितका ववभाग तथा कायािलयको िनशजक्त ववकास र कमिचारी प्रशासन सम्बन्ध  
कायि,  

15. ननिामत  सेवा ऐन बमोजिम मन्रालयले सिंचालन गनि तोवकएका ववनभन्न सेवा समूह सम्बन्ध  
पदहरुको कमिचारी प्रशासन सम्बन्ध  कायि, 

16. सिंघी य मानमला तथा सामान्य प्रशासन, महालेखा परीक्षकको ववभाग, महालेखा ननयन्रकको 
कायिलयस ग समन्वय सम्बन्ध  कायि,  

17. सजचवबाट प्रत्यायोिन भएका अन्य कायिहरु । 
 

(२) योिना, अनगुमन तथा मूल्यािंकन महाशाखा 
1. मन्रालय र मातहत ननकायहरुको वावषिक बिेट तथा कायिक्रम तिुिमा, कायािन्वयन, अनगुमन तथा 

मूल्याङ्कनसम्बन्ध  कायिहरु, 

2. मन्रालयको कायिके्षरस ग सम्बजन्धत क्षरेगत न नत तिुिमा तथा सिंशोधन र पररमाििनसम्बन्ध  कायिहरु, 

3. मन्रालयको कायिके्षरस ग सम्बजन्धत सूचना तथा तथयािंक सिंकलन, प्रशोधन तथा ववश्लषेणसम्बन्ध  
कायिहरु, 

4. ननयाित प्रवद्धिन सम्बन्ध  योिना, न नत तथा कायिक्रम कायिन्वयन, अनगुमन, ननरीक्षण र मूल्यािंकन 
सम्बन्ध  कायिहरु गने, गराउने, 

5. मन्रालयबाट सञ्चानलत आयोिनाहरुको सम्पकि , अनगुमन तथा समन्वयसम्बन्ध  कायिहरु, 

6. ननतिामूलक अनगुमन तथा मूल्यािंकन  ) Result-based Monitoring and Evaluation ) सम्बन्ध  
कायिहरु, 

7. उद्योगहरुको Feasibility, Pre-feasibility सम्बन्ध  कायि, 
8. मन्रालय र मातहत ननकायको अनगुमन सूचक ननधािरण र कायािन्वयन सम्बन्ध  कायि, 
9. प्रभाव मूल्यािंकन सम्बन्ध  कायि, 
10. मन्रालय र मातहतबाट सञ्चालन हनु ेक्षरेगत सफ्टवयेरको गणुस्तर ननधािरण सम्बन्ध  कायिहरु, 

11. मन्रालयबाट भए गरेका कायिका बारेमा नमनडयाबाट प्रकाजशत सूचनाको व्यवस्थापन सम्बन्ध  कायि, 
12. सूचना प्रववनध सम्बन्ध  कायिहरु, 

13. तथयािंक ववश्लषेण सम्बन्ध  कायिहरु, 

14. व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सम्बन्ध  कायिहरु, 

15. मन्रालयस ग सम्बजन्धत पररयोिना बैंक ननमािण सम्बन्ध  कायि, 
16. वावषिक प्रगनत वववरण प्रकाशन सम्बन्ध  । 

 

 

(३) औद्योनगक तथा लगान  प्रवद्धिन महाशाखा 
1. औद्योनगक बौवद्धक सम्पजि सम्बन्ध  कायिहरु, 

2. आन्तररक तथा बाह्य लगान  प्रवद्धिन सम्बन्ध  कायिहरु, 
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3. World Intellectual Property Organization (WIPO) स गको सम्पकि  र समन्वय ववन्द ु सम्बन्ध  
कायिहरु, 

4. नेपाल व्यवसाय मञ् च तथा औद्योनगक मूल्य शृ्रिंखला सम्बन्ध  कायिहरु, 

5. लगान  ववि व्यवस्थापन (Investment Finance Management) सम्बन्ध  कायिहरु, 

6. एकिार प्रणाली सम्बन्ध  कायिहरु, 

7. स्वदेश  उत्पादनको प्रवद्धिन सम्बन्ध  कायि, 
8. उद्योग तथा लगान  बोडि सम्बन्ध  कायिहरु, 

9. ननयाितयोग्य वस्तहुरुको पवहचान गरी सोको प्रवद्धिनको न नत तथा कायिक्रम तिुिमा गने,  

10. कम्पन  प्रशासन सम्बन्ध  सम्पकि  नबन्दकुो कायि गने,  

11. औद्योनगक उत्पादकत्च सम्बन्ध  कायिहरु,  

12. उद्योग क्षेरको सिंस्थागत सशुासन सम्बन्ध  कायिहरु, 

13. लगान  बोडिस ग समन्वय सम्बन्ध  कायिहरु, 

14. औद्योनगक न नत सम्बन्ध  कायि, 
15. करार, साझेदारी र एिेन्स  सम्बन्ध   न नत, कानून, मापदण्ड र ननयमन सम्बन्ध  कायिहरु, 

16. लगान  प्रवद्धिन गनि IFC, UNIDO, UNCTAD, WIPO, एजशयाली उत्पादकत्व स गठन  लगायत  

अन्तरािि य औद्योनगक सिंघ सिंस्थास ग समन्वय र सहकायि, 
17. New  Start-up Promotion सम्बन्ध  कायिहरु, 

18. व्यापार घाटा न्यून करण सम्बन्धमा उद्योग सम्बन्ध  कायिहरु, 

19. स्थान य तह तथा प्रदेशलाई उद्योगको क्षेरमा सहि करण सम्बन्ध  कायि, 
20. औद्योनगक वस्तहुरुको प्रवद्धिन र ववकास सम्बन्ध  कायि, 
21. Bilateral Investment Treaty लगायत दिपक्ष य बहपुक्ष य सम्झौता सम्बन्ध  कायिहरु, 

22. औद्योनगक प्रवद्धिनका लानग मापदण्ड ननमािण सम्बन्ध  कायिहरु, 

23. उद्योगस ग सम्बजन्धत NTIS सम्बन्ध  कायि, 
24. औद्योनगक प्रवद्धिन सम्बन्ध  वैदेजशक सहायताको समन्वय र व्यवस्थापन, 

25. औद्योनगक प्रवद्धिनस ग सम्बजन्धत क्षेरको मापदण्ड र न नत सम्बन्ध  कायिहरु, 

26. रुग्ण उद्योगको पनुरुत्थान सम्बन्ध  कायि, 
27. लगान  प्रवद्धिन सम्मलेन सम्बन्ध  कायि, 
28. औद्योनगक िनशजक्त ववकास सम्बन्ध  कायि, 
29. व्यवसावयक क्षेरको सामाजिक जिम्मवेारी सम्बन्ध  कायि, 
30. उद्योग सम्बन्ध  अन्तरप्रादेजशक समन्वय सम्बन्ध  कायि, 
31. रािश्व परामशि सनमनतको सजचवालय सम्बन्ध  कायि । 
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(४) औद्योनगक पूवािधार तथा  वातावरण महाशाखा 
1. औद्योनगक प्रदूषण (Industrial Pollution) सम्बन्ध  न नत, मापदण्ड तथा कायिक्रमको तिुिमा तथा 

कायािन्वयनमा सहि करण सम्बन्ध  कायि, 
2. उद्योग तथा वाजणज्य के्षरस ग सम्बजन्धत वातावरण य मापदण्ड (Environmental Standards) तिुिमीा, 

ननयमन र यसको अनगुमन सम्बन्ध  कायि, 
3. Green Industrial Efficiency सम्बन्ध  कायि, 
4. Energy efficiency, Green Technology and Cleaner Production सम्बन्ध  कायिहरुको मापदण्ड 

ननमािण, ननयमन र यसको अनगुमन सम्बन्ध  कायि, 
5. गणुस्तर, नापतौल तथा खान  एविं भ-ूगभि सम्बन्ध  कायिहरुको प्राववनधक कायिको सहि करण र 

मातहतका ननकायको यस ववषयमा क्षमता ववकासमा सहयोग सम्बन्ध  कायि, 
6. मन्रालय र अन्तगितका ननकायहरु तथा औद्योनगक प्रनतष्ठानहरुलाई वातावरण मैर  उत्पादन पद्धनत 

अवलम्बन गनि सहयोग सम्बन्ध  कायि, 
7. स्थान य तहहरुलाई  वातावरण मैर  स्थान य शासनको प्रारुपको उद्योगस ग सम्बजन्धत  ववषयमा 

कायािन्वयनमा प्राववनधक सहयोग सम्बन्ध  कायि, 
8. उद्योगले प्राववनधक तथा वातावरण य मापदण्ड पालन गरे नगरेको सम्बन्धमा अनगुमन सूचक तयार 

गने र यसको कायािन्वयनको ननयनमत अनगुमन सम्बन्ध  कायि, 
9. वातावरण य मापदण्ड सम्बन्धमा वातावरण सम्बन्ध  ननकायमा सम्पकि  सम्बन्ध  कायि, 
10. उद्योगको State of Environment सम्बन्ध  प्रनतवदेन तयार गने कायि, 
11. Green Industrial Technology हस्तान्तरण सम्बन्ध  कायि, 
12. उद्योगस ग सम्बन्ध  प्राववनधक ववषयमा Certification को मापदण्ड तयार गने कायि, 
13. औद्योनगक प्रववनध एविं हस्तान्तरण सम्बन्ध  न नत तथा कायिक्रमको तिुिमा तथा कायािन्वयन सम्बन्ध  

कायि, 
14. नया  तथा परुाना प्रववनधहरुको अध्ययन अनसुन्धान भै पवहचान गररएका ववनभन्न प्रकारका प्रववनधहरुको 

िानकारी तथा प्रचार प्रसार गने सम्बन्ध  कायि गने, 

15. स्वदेशका उद्योगबाट उत्पादन हनुे वस्त ुर सेवाहरुलाई प्रनतस्पधाित्मक बनाउन आधनुनक प्रववनधको 
खोि  सम्बन्ध  अनसुन्धानात्मक समन्वयनात्मक एविं सूचना प्रवाह सम्बन्ध  कायि, 

16. Technology Development Fund (TDF) सञ्चलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्ध  कायि,  

17. औद्योनगकग्राम, औद्योनगक कररडोर, उद्योगको पहु चमागि र ववशेष आनथिक क्षरेको पूवािधार क्षेरको 
सहि करण सम्बन्ध  कायि, 

18. Brick Kiln Industry लगायत Clean Industry सम्बन्ध  कायि, 
19. उद्योगहरुमा Industrial and Fire Safety सम्बन्ध  मापदण्ड तयार, ननयमन र अनगुमन सम्बन्ध  

कायिहरु, 

20. औद्योनगक प्रववनधको अनसुन्धान, समन्वय, प्रवद्धिन र ववकास सम्बन्ध  कायि, 
21. International Code Council  ले प्रनतपादन गरेका उद्योग सम्बन्ध  सान्दनभिक Code हरुको 

आन्तरीकीकरण गनि प्राववनधक कायि गने,  
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22. उद्योगहरुलाई उपयोग  हनु ेGreen Industrial Technology प्रवद्धिन सम्बन्ध  कायि गने,  

23. प्रादेजशक सरकार र स्थान य सरकारलाई उद्योगको क्षरेमा EIA/IEE कायिमा क्षमता ववकासका लानग 
सहि करण गने,  

24. ISO Standards कायािन्वयन गनि प्राववनधक कायि गने,  

25. Industrial Waste Management सम्बन्ध  मापदण्ड, ननदेजशका तिुिमा, समन्वय एविं अनगुमन सम्बन्ध  
कायिहरु गने,  

26. सरकारी उद्योगहरुको मनेसनरीहरुको  लेखािोखा गरी यसको प्रववनध रुपान्तरणमा सहि करण  गने र 
यस सम्बन्ध  प्रनतवदेन प्रकाशन गने,   

27. औद्योनगक पूवािधार, औद्योनगक सम्भाव्यता अध्ययन, अनसुन्धान तथा औद्योनगक पूवािधार ववकास 
सम्बन्ध  कायि । 

 

(५) बहपुक्ष य व्यापार तथा व्यापार सहायता महाशाखा 
1. ववश्व व्यापार सिंगठन र अन्य बहपुक्ष य व्यापार सम्बन्ध  सबै वाताि, सजन्ध, सम्झौता कायािन्वयन, 

सिंशोधन, अनगुमन र  ननयमन सम्बन्ध  कायि गने, गराउने, 
2. ववश्व व्यापार स गठनस गको समन्वय, प्रनतबद्धता कायािन्वयन, अनगुमन लगायतका कायि गने, गराउन,े 

3. UN र सो अन्तगितका सिंघसिंस्थाहरु, United Nations Conference on Trade and Development 

(UNCTAD), International Trade Centre (ITC), International Telecommunication Union (ITU), 

Enhanced Integrated Framework (EIF) लगायतका व्यापार सम्बद्ध अन्तरािविय सिंघ-सिंस्थाहरूनसतको 
सम्पकि , समन्वय लगायतका कायिहरू गने, 

4. ववश्व व्यापार स गठनस ग सम्बजन्धत अन्तर–मन्रालय, गैर–सरकारी सिंस्था, ननि  क्षेर तथा नागररक 
समािस ग गररने बैंठक, अन्तवक्रि या तथा अन्य कायिक्रमहरू गने, गराउने,   

5. सिंयकु्त रािसिंघका लानग नेपालको स्थाय  ननयोग, िेनेभा नसतको सम्पकि  र समन्वय सम्बन्ध  कायि 
गने, 

6. अनतकम ववकनसत मलुकुको व्यापार र आनथिक ववकास सम्बन्ध  अन्तरािविय स्तरमा पाररत बहपुक्ष य 
न नत, रणन नत, कायियोिनाको कायािन्वयन, अनगुमन र सहभानगता सम्बन्ध  कायि गने, 

7. ववश्व व्यापार स गठन सम्बन्ध  क्षेर य अन्तरािविय फोरमहरुमा नेपालको प्रनतनननधत्व /सहभानगतका 
लानग तयारी तथा समन्वय सम्बन्ध  कायि गने, 

8. ववश्व व्यापार स गठनको सदस्यता नलने क्रममा िनाइएको प्रनतबद्धताहरु  कायािन्वयन गनि ववद्यमान ऐन 
कानूनहरूमा आवश्यकता अनसुार सिंशोधन तथा नया  कानून तिुिमा सम्बन्ध  कायि गने, गराउने, 

9. व्यापारका लानग दिपक्ष य, बहपुक्ष य सहायता पररचालन सम्बन्ध  कायि गने, गराउने, 
10. ववश्व व्यापार स गठन सम्बन्ध  वस्त ुव्यापार, सेवा व्यापार तथा व्यापार सम्बद्ध बौवद्धक सम्पजिको 

व्यापार सम्बन्ध  कायि गने, गराउने, 
11. वाजणज्य न नत, रणन नत तथा नेपाल व्यापार एकीकृत रणन नत तिुिमा, सिंशोधन, पररमाििन तथा 

कायािन्वयनको अनगुमन सम्बन्ध  कायि गने, गराउने, 
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12. व्यापार घाटा न्यून करण सम्बन्ध  न नत रणन नत तिुिमा, कायािन्वय, कायािन्वयनको अनगुमन सम्बन्ध  
कायि गने,  गराउने, 

13. ननयाित प्रवद्धिन र आयात व्यवस्थापनका लानग कर र गैरकर क्षेरमा गनुिपने सधुार र पररमाििनका 
लानग ववस्ततृ अध्ययन ववश्लषेण सम्बन्ध  कायि गने, गराउने, 

14. वाजणज्य तथा व्यापार सम्बन्ध  ववषयमा अध्ययन, अनसुन्धान तथा प्रकाशन गने,  गराउने, 
15. राविय तथा अन्तरािविय व्यापार सम्बन्ध  ववषयमा सवेक्षण गने, गराउने,  

16. व्यापार सम्बन्ध  ववषयमा भएका अध्ययन अनसुन्धानहरुको सिंकलन गरी प्रकाशन गने, गराउने, 
17. आन्तररक र अन्तरािविय व्यापार सम्बन्ध  तथयािंक सिंकलन, ववश्लषेण, अध्ययन, अनसुन्धान, सवेक्षण 

तथा प्रकाशन सम्बन्ध  कायि गने, गराउने, 
18. बहपुक्ष य व्यापार कूटन नतको सञ्चालन र समन्वयसम्बन्ध  कायि गने, गराउने । 

 

(६) दिपक्ष य तथा क्षरे य व्यापार महशाखा 
1. दिपक्ष य व्यापार र पारवहन सम्बन्ध  वाताि, सजन्ध, सम्झौता र सोको कायािन्वयन र ननयमन गने, 

2. साफ्टा, नबमस्टेक लगायत क्षेर य, उप-क्षेर य व्यापार तथा स्वतन्र व्यापार क्षेर सम्बन्ध  सिंस्थास ग 
सम्पकि , समन्वय, वाताि, सजन्ध, सम्झौता र सोको कायािन्वयन सम्बन्ध  कायि गने, 

3. क्षेर य व्यापार र पारवहन सम्बन्ध  वाताि, सजन्ध, सम्झौता र सोको कायािन्वयन र ननयमन गने, 

4. राविय, दिपक्ष य तथा क्षेर य व्यापार सहि करण सम्बन्ध  न नत, कानून, मापदण्डको कायािन्वयन र 
ननयमन गने, 

5. राविय, दिपक्ष य तथा क्षरे य व्यापाररक कारोबारको व्यवस्थापन, कायािन्वयन र ननयमन सम्बन्ध  
कायि  गने, 

6. राविय तथा अन्तरािविय व्यापार मेला, एक्स्पो तथा प्रदशिन मा सहभानगता र समन्वय सम्बन्ध  कायि 
गने, 

7. दिपक्ष य, क्षेर य र अन्तरािविय व्यापार सन्दभिमा ववदेशजस्थत नेपाली कूटन नतक ननयोगहरुस ग 
समन्वय र सहि करण गने, 

8. दिपक्ष य, क्षेर य र अन्तरािविय व्यापार सन्दभिमा नेपालजस्थत ववदेश  कूटन नतक ननयोगहरुस ग 
समन्वय र सहि करण गने, 

9. अन्तरप्रादेजशक व्यापार सम्बन्ध  न नत, कानून, व्यापार सहि करण, कायािन्वयन र ननयमन सम्बन्ध  
कायि गने गराउने, 

10. पारवहन, अन्तरािविय पररवहन व्यवस्था, वस्तकुो बहनुबनधक ढुवान  (Multimodal Transport) सम्बन्ध  
न नत, कानून, मापदण्ड र योिना तिुिमा कायािन्वयन, अनगुमन र ननयमन सम्बन्ध  कायि गने, 

11. व्यापारिन्य पूवािधारहरु सखु्खा बन्दरगाह (ICD), एकीकृत िा च चौकी (ICP), अन्तरािविय कन्टेनर 
फे्रट स्टेशन (CFS) को ववकास, गोदाम ननमािण र गोदाम सेवा र कागो ढुवान  सम्बन्ध  न नत र 
कायिक्रम सिंचालन तथा अनगुमन र मूल्यािंकनको कायि गने, गराउने, 

12. वाजणज्य क्षेरका सनमनत तथा कम्पन हरूको कायि सिंचालन सम्बन्धमा ननयनमत अनगुमन, मूल्यािंकनको 
व्यवस्था गरी आवश्यकतानसुार ननदेशन ददने, 
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13. ननकास  पैठारी व्यवजस्थत गने न नतगत ननणिय सम्बन्ध  कायि गने,   गराउने, 
14. ननयाित प्रवद्धिन सम्बन्ध  न नत, रणन नतको कायािन्वयन तथा कायिक्रम सिंचालन गने, गराउने, 
15. आयात ननयाितका प्रवक्रयागत ववषयको ववश्लषेण र सधुार सम्बन्ध  समन्वय गने गराउने, 
16. ननयाित प्रवद्धिनको लानग स्थावपत वस्तगुत सिंघ सिंस्था, सनमनत, सिंस्थानसत सम्पकि , समन्वय गने, गराउने, 
17. पारवहन र व्यापार सहि करण सम्बन्ध  कायि गने, गराउने, 
18. नेपाली दूतावास  र अवैतननक वाजणज्य  दूतहरूलाई  दिपक्ष य  व्यापार  वृवद्ध  गनि  पररचालन  तथा 

समन्वय गने, गराउन े। 

 

(७) आपूनति व्यवस्था तथा उपभोक्ता वहत सिंरक्षण महाशाखा 
1. उपभोग्य तथा अत्यावश्यक वस्त ु र सेवाको आपूनति, ववतरण, मूल्य ननयन्रण, गणुस्तर र अनगुमन 

सम्बन्ध  न नत, कानून, मापदण्ड र ननयमन, 

2. उपभोक्ता हक सिंरक्षण तथा प्रवद्धिन सम्बन्ध  न नत, कानून मापदण्ड र ननयमन, 

3. अत्यावश्यक वस्तहुरुको राविय मौज्दात (बफर स्टक), सावििननक गोदाम, तथा राविय स्तरमा 
अत्यावश्यक वस्त ुतथा सेवाको सूचना सिंकलन, ववश्लषेण, प्रके्षपण र आपूनति व्यवस्था,   

4. पेट्रोनलयम पदाथिको पैठारी, प्रशोधन, भण्डारण, गणुस्तर ननधािरण, मूल्य ननधािरण, आपूनति, पूवािधार ववकास 
र ननयमन, 

5. आन्तररक बिार व्यवस्थापन तथा प्रनतस्पधाि प्रवद्धिन र नसजण्डकेट तथा काटेनलङ्गको ननयन्रण सम्बन्ध  
न नत, कानून र ननयमन, 

6. आपूनतिस ग सम्बजन्धत सावििननक सिंस्थानको सिंचालन र ननयमन, 

7. उपभोक्ता वहत सिंरक्षण ववभाग सम्बन्ध  कायिको समन्वय, 

8. उपभोक्ता हक सिंरक्षण सम्बन्ध  सिंवैधाननक व्यवस्था अनसुारको कायि गने, 

9. उद्योग, वाजणज्य तथा आपूनति सम्बद्ध ननि  सिंस्थाहरुस ग सहकायि गरी आपूनति व्यवस्था सहि 
तलु्याउने । 

४) ननकायबाट प्रदान गररने सेवा 
उद्योग, वाजणज्य तथा आपूनति के्षरको ववकास तथा ववस्तारका लानग न नतगत कायिहरु गने भएकोले छुटै्ट 
उल्लेख गरररहन ुनपने । 

५) सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अनधकारी 
सेवा प्रदान गने महाशाखा जिम्मेवार अनधकारी  कैवफयत  

पद  नाम थर  
औद्योनगक तथा लगान   प्रवद्धिन महाशाखा सह–सजचव श्र  पषु्पराि शाही  

औद्योनगक पवुािधार तथा वातावरण महाशाखा सह–सजचव श्र  शोभाकान्त पौडेल  
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बहपुक्ष य व्यापार तथा व्यापार सहयाता महाशाखा  सह–सजचव श्र  महेश आचायि  

वद्धपक्ष य तथा के्षर य व्यापार महाशाखा सह–सजचव श्र  नवराि ढकाल  

आपूनति व्यवस्था तथा उपभोक्ता वहत सिंरक्षण महाशाखा  सह–सजचव श्र  प्रकाश दाहाल प्रवक्ता 
योिना, अनगुमन तथा मूल्यािंकन महाशाखा  सह–सजचव श्र  धवु्र जघनमरे  

प्रशासन तथा सिंस्थान महाशाखा सह–सजचव श्र  भवुनहरी अयािल  

 

६) सेवा प्राप्त गनि लाग्ने दस्तरु र अवनध 
मन्रालयबाट प्रदान हनुे सेवाको लानग कुनै दस्तरु लाग्दैन । सूचना सम्बन्ध  सेवा प्राप्त गनि लाग्ने दस्तरु र 
अवध का सम्बन्धमा सूचनाको हक सम्बन्ध  ननयमावली, २०६५ले तोके बमोजिम हनुछे । 

७) ननणिय गने प्रकृया र अनधकारी 
आन्तररक प्रशासननक र अन्य ववषयको ननणिय सम्बजन्धत महाशाखाबाट पेश हनु े वट्पण मा सजचवस्तर र 
मानन य मन्र स्तरबाट ननणिय गररने र नेपाल सरकार कायिसम्पादन ननयमावली, २०६४ बमोजिम 
मजन्रपररषद मा प्रस्ताव पठाउनपुने ववषयमा यस मन्रालयबाट मजन्रपररषद मा प्रस्ताव पेश भई त्यहा बाट ननणिय 
गररने व्यवस्था रहेको छ । 

८) ननणिय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारी 
सजचव श्र  चन्र प्रसाद जघनमरे (उद्योगतफि ) 
सजचव श्र  डा. वैकुण्ठ अयािल (वाजणज्य तथा आपूनतितफि ) 
 

 

९) आ.ब. 2076/077 को न नत कायिक्रम र बिेटको 207७ वैशाख सम्मको 
प्रगनत वववरण 

न नत तथा 
कायिक्रमको व्यहोरा 

बिेट वक्तव्यस ग सम्बजन्धत 
बु दा 

प्रगनत 

30. भैरहवा ववशषे 
आनथिक क्षरे 

१४६. ननयाितमूलक उद्योग 
स्थापनाका लानग सरकारी 

• काभ्रकेो पा चखालमा ववशषे आनथिक के्षरको 
प्रशासननक भवन चाल ुआ.ब.मा सम्पन्न हनुे गरी 
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न नत तथा 
कायिक्रमको व्यहोरा 

बिेट वक्तव्यस ग सम्बजन्धत 
बु दा 

प्रगनत 

सिंचालनमा 
आएको छ । 
नसमरामा  
ववशेष आनथिक 
क्षेर नभर 
ननमािणाध न  
गामेन्ट प्रसोधन 
केन्रको 
ननमािण कायि 
ननधािररत अवनध 
भन्दा ६ 
मवहना अवनध 
अगावै सम्पन्न 
हनुे ननजित 
भएको छ । 

तथा ननि  साझेदारीमा 
ववशेष आनथिक के्षर र 
अन्तरदेश य आनथिक के्षर 
स्थापना एविं ववस्तार 
गररनेछ । नवुाकोट र 
काभ्रकेो पा चखालमा 
आनथिक क्षेर स्थापनाका 
लानग बिेट ववननयोिन 
गरेको छु । 

ननमािण भइरहेको ।हालसम्म 45 प्रनतशत ननमािण 
कायि सम्पन्न भएको । 

• भैरहवा सेिमा कुल ६२ मध्ये ४१ वटा ्लट 
ववनभन्न उद्योगहरुले नलएको । बा की २१ वटा 
औद्योनगक्लटको पनुः सूचना प्रकाशन गने कायि 
भईरहेको । उक्त ४१ मध्ये ४ वटा सञ्चालनमा 
आइसकेको र ५ वटा उद्योग ननमािणको चरणमा 
रहेको । 

• धनगढीमा सेि स्थापनाथि ववस्ततृ इजन्िननयररङ 
नडिाइन कायिको मनसायपरको मूल्यािंकन कायि 
सम्पन्न भएको । 

• रौतहट ववशेष आनथिक के्षरको  ववस्ततृ 
इजन्िननयररङ नडिाइन कायिको 
ड्राफ्ट ररपोटि प्राप्त भएको । 

• नेपाल र च न ब च रसवुामा Cross 

BorderEconomic Zone ननमािण गने सम्वन्धमा 
नेपाल र च नका सयकु्त प्राववनधक टोनलबाट 
अध्ययन भइरहेको,  

• नवुाकोटको तल्लो वपपलटारमा सेि ननमािणको 
सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन भएको । 

• नसमरा गामेन्ट प्रशोधन क्षेरनभर प्रशासननक तथा 
अन्य भवन ननमािण कायि कररव ७०प्रनतशत 
सम्पन्न भएको ।  

• नसमरा व्लक ए गामेन्ट प्रशोधन ववस्तार 
क्षेरमा िग्गा ववकास, खोला तटवन्ध, कम्पाउण्ड 
वाल ननमािण कायिको ठेक्का वन्दोवस्त स्व कृनतको 
चरणमा रहेको । 

56. उत्पादन मूलक 
उद्योगमा 
रोिगारीका 
अवसर सिृन 

 • यस आनथिक वषिमा१,८१,००० रोिगारी सिृना 
गने लक्ष्य भएकोमा हालसम्म १,५२,००० 
रोिगारी सिृना भएको ।  
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न नत तथा 
कायिक्रमको व्यहोरा 

बिेट वक्तव्यस ग सम्बजन्धत 
बु दा 

प्रगनत 

गरीनेछ । 

57. व्यवसाय गने 
लागत 
उल्लेख्य रुपमा 
कम गनि 
व्यवसायको 
दताि सहि 
बनाइनेछ, 

सञ्चालन प्रकृया 
सरल 
बनाइनेछ, किाि 
पररचालन 
नमतव्यय  
बनाइनेछ, 

आवश्यक 
पूवािधार ननमािण 
गररनेछ, िग्गा 
प्रानप्त 
प्रकृयालाई 
नछटो र सरल 
बनाइनेछ, कर 
भकु्तान  लागत 
घटाइनेछ, 

वववाद ननरुपण 
प्रणालीमा 
सधुार गररनछे 

२४८  राविय पू ि  ननमािणको 
पररपोषकको रुपमा वाह्य 
लगान  आकवषित गदै 
नेपाललाई अन्तरािविय 
लगान  गन्तव्यको रुपमा 
स्थावपत गररनेछ । ननि  
लगान कतािको 
व्यावसावयक लागत कम 
गनि उद्योग तथा व्यवसाय 
दताि प्रवक्रया, पूवािधार 
ननमािण िग्गा प्रानप्त, कर 
भकु्तान , श्रम कानूनको 
पररपालना तथा वववाद 
ननरुपण प्रणाली सधुार 
गररनेछ । बौवद्धक 
सम्पि को सिंरक्षण र 
व्यवसावयक करारको 
कायािन्वयनलाई 
प्रभावकारी बनाइनेछ । 

• 207७ वैशाख मसान्तसम्म रु. 29.82 
अरव वैदेजशक लगान को प्रनतवद्धता प्राप्त 
भएको । 

• २०७७ वैशाख सम्ममा  ठूला उद्योग 
51 वटा, मझौला उद्योग 1१6 वटा र 
साना उद्योग 2९782 वटा दताि 
भएका। 

• वैदेजशक लगान  तथा प्रववनध हस्तान्तरण 
ऐन २०७५ िारी भएको । वैदेजशक 
लगान  तथा प्रववनध हस्तान्तरण 
ननयमावली मन्र पररषदमा पेश भएको । 

• औद्योनगक व्यवसाय ननयमावलीको 
मस्यौदामा सरोकारवालाहरुस ग 
छलफलको क्रममा रहेका । 

• Ease of Doing Business मा नेपालको 
अवस्था सधुार भई ११० स्थानबाट ९४ 
स्थानमा उजक्लएको । 

• बौवद्धक सम्पजि सिंरक्षण सम्बन्ध  
काननुको मस्यौदामा सरोकारवाला 
मन्रालयहरुबाट राय परामशि प्राप्त 
भएकोले उपयुिक्त राय तथा सझुाव 
समावशे गरी स्व कृनतको प्रकृयामा 
रहेको। 

• कम्पन  ऐन २०६३ सिंशोधनका लानग 
कानून मन्रालयमा  
पठाईएको ।   

• कम्पन  रजििारको कायािलयबाट 
नडजिटल नसग्नचेरको लानग आवश्यक 
प्राववनधक पूवािधार ननमािण कायि सम्पन्न 
भएको, सेवाग्राहीहरुबाट सेवा प्रवाहको 
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। मूल्यािंकन गने गरी ववद्यनुतय फारमहरु 
राजखएको ।  

• सेवाग्राहीलाइ SMS माफि त सेवाको 
िानकारी ददने काम शरुुवात भएको, 
कायािलयको Website Update भएको ।  

• नेपाल पेट्रोनलयम ऐन २०४० सशोधन 
ववधेयक तिुिमा भइरहेको । 

• खान  तथा खननि पदाथि सम्वजन्ध 
ववधेयक मजन्रपररषद्मा पेश गने तयारीमा 
रहेको । 

• कम्पन  दताि र कम्पन  प्रशासन सम्वन्ध  
कायिहरु अनलाईनबाट गनि सरुु गररएको 
। 

• प्रत्यायन (एवक्रनडटेशन) ववधेयकसङ्घ य 
ससदमा पेश गररएको । 

• देशमा स्थापना भएका फलाम े डण्ड  
(TMT Bar) उद्योगहरुबाट हनुे 
उत्पादन,माग, कच्चा पदाथिको आयात, 
वविलुी खपत सम्वन्धमा ववस्ततृ अध्ययन 
गने सम्वन्धमा परामशिदातास ग सम्झौता 
भई कायि अगानड वढाइएको ।   

 

• स्टाण्डडि (नापतौल) सम्वन्ध  सशोधन 
ववधेयक सङ्घ य ससदमा पेश गररएको । 

59.   आगाम  िठे 
१ गतेदेजख 
एकलववन्द ु
सेवा केन्र 
स्थापना गरी 
लगान कतािका 
लानग 

 • तोवकएको नमनतबाटै एकलववन्द ु सेवा केन्र 
स्थापना भै केन्रबाटै नाफाको रकम वफताि लैिाने, 
भ सा स्व कृनत, PAN दताा, Exim code प्रदान तथा 
श्रम स्वीकृततको कार्ा भइरहेको । 

• काजििक ७ गतेबाट लगान कताि सहजिकरण केन्र 
सिंचालनमा  

आएको । 

• हालसम्म २२ वटा उद्योगहरुलाई ववदेश  लगान  
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आवश्यक सबै 
सेवा 
नछटोछररतो 
रुपमा एकै 
स्थानबाट 
उपलब्ध 
गराइनेछ । 

तथा हस्तान्तरण ऐन २०७५ को दफा २० मा 
व्यवस्था भए वमोजिम लगान  तथा आजिित रकम 
वफताि लैिान स्व कृनत प्रदान गररएको ।  

• ननयाितमा नगद अनदुानका लानग १३७ 
उद्योगहरुको Value Addition नेपाल राि वैंकमा 
नसफाररस गररएको ।  

• Duty Draw Back को दर ननधािरण गरी पठाइददन 
अथि मन्रालयमा अनरुोध भएको ।  

• उद्योग ववभागको सेवा प्रवाहलाई Full 

Automation मा लैिान प्रारजम्भक अध्ययन 
कायिको लानग परामशिदाता छनौट भइ सम्झौता 
सम्पन्न भएको ।  

 

 १४१ आगाम  वषिसम्म दईु दििन 
िनत औद्योनगक वस्तहुरुमा 
आत्मननभिर हनुे गरी 
स्वेदश  उद्योगहरुको 
ववकास, ववस्तार र 
आधनुनकीकरणका लानग 
प्रोत्साहन  
गररनेछ । बन्द र रुग्ण 
उद्योगहरुलाई 
सम्भाव्यताका आधारमा 
सहकारी र ननि  क्षेरको 
साझेदारीमा सञ्चालन गने 
व्यवस्था नमलाइनेछ । 
स्वदेश  वस्तकुो 
उपयोगलाई अनभयानको 
रुपमा अजघ बढाई 

• स्वदेश  वस्तकुो उपयोग अननवायि गने गरी 
Modalities तयार भै अजन्तम चरणमा रहेको । 

• ननि  के्षरका रुग्ण उद्योगहरुको पनुिरुत्थानका 
लानग औद्योनगक व्यवसाय एनको प्रावधान 
कायािन्वयनका लानग ननयमावली तिुिमाको चरणमा 
रहेको ।  

• औद्योनगक व्यवसाय ऐन २०७६ कायािन्वयनमा 
रहेको ।  
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अत्यावश्यक वस्तहुरु 
उत्पादनमा सहकारी तथा 
ननि  क्षेरलाई प्रोत्सावहत 
गररनेछ ।    

 247. औद्योनगक क्षरेका रुग्ण 
सावििननक सिंस्थान पनुः 
सञ्चालन गनि ननि  
के्षरस ग सहकायि  
गररनेछ । सावििननक 
सिंस्थानमा नागररकको 
अपनत्व अनभवृवद्ध गनि 
सावििननक- ननि - 
सहकारी साझेदारीमा 
सञ्चालन गररनेछ । 

• हेटौडा कपडा उद्योग र बटुवल धागो उद्योग पनु 
सिंचालनको लानगLease Modality तयार गरी 
मजन्रपररषद् मा पेश भएको। 

• गोरखकाली रबर उद्योगको अननवायि अवकाश 
ददने कायि ददने कायि पूणि सम्पन्न भएको । सो 
उद्योगलाई सञ्चालन गनि प्राववनधक पक्ष समते 
ववश्लषेण गरी मोडानलटी तयार गररएको । 

• वन्द र रुग्ण सरकारी उद्योगहरुलाइ 
सम्भाव्यताका आधारमा सहकारी र ननि  क्षेरको 
साझेदारीमा सन्चालन गनिको लानग सरोकारवाला 
ननकायहरुस ग छलफल गरी Operating Modality 
तयार  
भईरहेको ।  

61.    आगाम  
आनथिक वषिमा 
सातै प्रदेशमा 
औद्योनगक 
क्षेरहरुको 
ननमािण सरुु  
गररनेछ । 
आगाम  चार 
वषिनभर सबै 
स्थान य तहमा 
औद्योनगक ग्राम 

१४४ : हालसम्म औद्योनगक क्षरे 
सञ्चालन नभएका 
प्रदेशहरुमा कजम्तमा एक 
औद्योनगक क्षेर श घ्र 
सञ्चालनमा प्राथनमकता 
ददइनेछ । झापाको 
दमक, रुपन्देहीको 
मोनतपरु, मकवानपरुको 
मयूरधाप, जचतवनको 
शजक्तखोर, बा केको 
नौवस्ता, सखेुतको चौरासे 

• सखेुतको चौरासे, कास्कीको कोरे, कञ्चनपरुको 
दोधारा चा दनन औद्योनगक क्षेर नभरको िग्गामा 
रहेको वजस्त व्यवस्थापन सम्बजन्ध प्रनतवदेन पेश 
भएको । 

• झापाको दमक औद्योनगक के्षरमा कुल २१०० 
ववगाहा पयुािउने लक्ष्यमध्ये 1482 ववगाह 
िग्गाको स्वानमत्व औद्योनगक क्षेरको नाममा 
कायम भएको र थप िग्गा प्राप्त हनुे क्रममा 
रहेको  
छ । China Nepal  Friendship  Industrial  

ParkबाटDPR तयारीको कायि अजन्तम चरणमा 
रहेको । 

• प्रदेश १ मा दमक प्रदेश २ मा मूनतिया वागमत  
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स्थापना गरी 
सञ्चालनमा 
ल्याइनेछ । 
ननयाितमूलक 
उद्योग 
स्थापनाका 
लानग ववशषे 
आनथिक क्षेर र 
अन्तरदेश य 
आनथिक क्षरे 
स्थापना एविं 
ववस्तार 
गररनेछ । 

र कञ्चनपरुको दैि मा 
औद्योनगक के्षरको पूवािधार 
ननमािण कायिलाई नतव्रता 
ददइनेछ । लगान  
प्रोत्सावहत गनि ननमािणाध न 
ववशेष आनथिक क्षेरमा 
आधारभतू पूवािधारहरु 
सनुनजित गररनछे । 
अत्यावश्यक वस्तहुरुको 
उत्पादन गने उद्योगहरुको 
स्थापना र क्षमता 
ववस्तारमा प्रोत्सावहत 
गररनेछ । उदयपरु 
नसमेन्ट उद्योग र हेटौडा 
नसमेन्ट कारखानाको 
क्षमता ववस्तार  
गररनेछ । 

प्रदेशमा मयरुधाप र शजक्तखोर गण्डकी प्रदेशमा 
नसन्टुटार र पालङु्गटार प्रदेश ५ मा दाङ्ग लजक्ष्मपरु 
कणािली प्रदेशमा दैलेख चपु्रामा, र कैलालीको 
लम्कीमा औद्योनगक क्षेर घोषणा गनि 
मजन्रपररषद्मा प्रस्ताव पेश गररएको ।  

• मकवानपरुको मयरुधाप र रूपन्देहीको मोनतपरु 
कञ्चनपरुको दैि  र जचतवनको शजक्तखोर 
औद्योनगक क्षेरको EIAस्व कृत को लानग वन तथा 
वातावरण मन्रालयमा पेश भएको । 

• औद्योनगक के्षर व्यवस्थापन नलनमटेडको सिंस्थागत 
सधुार गनि O & M प्रनतवेदन तयार भएको। 
सिंचालक सनमनतमा पेश हनु वा की रहेको । 

• सनुसरीको अमडवुामा Cross BorderEconomic 

Zoneस्थापना गने गरी अध्ययन भइरहेको । 

• हेटौडा नसमने्ट उद्योगको क्षमता ववकास 
सम्वन्धमा अध्ययन प्रनतवदेन तयार भईरहेको । 

• हालसम्म ४५ वटा औद्योनगक ग्रामहरु घोषणा 
भईसकेको ।  

 

62.   सरकारले 
आगाम  
आनथिक 
बषिदेख   
नवलपरास को 
धौवादीमा 
रहेको फलाम 
खान बाट 
ब्यबसावयक 
उत्पादन 

१४८. आगाम  आनथिक वषिदेजख 
नवलपरास को धौवादीमा 
रहेको फलाम खान बाट 
व्यावसावयक उत्पादन शरुु  
गररनेछ । सम्भाव्य 
स्थानमा पेट्रोनलयम, बहमूुल्य 
पत्थर, फलाम, कोइला, 
तामा, यरेुननयम तथा सनु 
खान  उत्खनन अध्ययन 
सम्पन्न गरी सञ्चालनमा 

• धौवादी फलामखान  कम्पन  नलनमटेड स्थापना भै 
कायि प्रारम्भ  
गरेको । 

• ५ टन Pilot Test गनि China पठाईएको । 
पररक्षण कायि अजन्तम चरणमा पगेुको । 

• पवितकोफलामखान मा २५ वगि वक.नम. क्षेरको 
फलाम खान को Geophysical Survey  कायि 
सम्पन्न भएको । 

• तनहु को आवखैुरेन मा तामाखान को  २५ वगि 
वक.म  Geographical Survey सम्पन्नभएको । 
तनहु को नमनामकोट पोनलमटेल ३१ वगि वक.नम 
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शरुुगनेछ । 
िािरकोटको 
बहमूुल्य पत्थर 
र तामा, पवित 
र तनहु को 
फलाम र 
मसु्ताङ्गको 
यरेुननयम खान  
तथा सम्भाब्य 
स्थानमा सून 
खान  
उत्खननको 
लानग आगाम  
बषि अध्ययन 
कायि सम्पन्न 
गरी सञ्चालनमा 
ल्याइने छ ।  
सम्भाब्य 
स्थानमा 
बहमूुल्य पत्थर, 

फलाम, तामा, र 
यरेुननयम तथा 
सून खान  
उत्खनन 
अध्ययन कायि 
सम्पन्न गरी 
सञ्चालनमा 

ल्याइनेछ । सखेुतमा 
बहमूुल्य पत्थरको प्रशोधन 
कारखाना स्थापना  
गररनेछ । सावििननक 
ननि  के्षर साझेदारीमा 
खान  उद्योगहरुलाई अगानड 
बढाइनेछ । 

ERT Survey सम्पन्न भई Data Processing को कायि 
भइरेको ।  

• पेट्रोनलयम पदाथिको अन्वेषण दैलेखको चपु्रामा 
कररव ४०० वगि वक.नम. क्षेरमा खान  तथा 
भगूभि ववभाग र जचननया  कम्पन ले सम्पन्न गरी 
Drilling  कायि गरररहेको ।िसको ववस्ततृ ननतिा 
6 मवहनापनछ प्राप्त हनुे । 

• मसु्ताङ्ग र गोरखामा यरेुननयमको अन्वषेण 
लकडाउनले गनि नसवकएको । 

• बहमूुल्य पत्थर उत्पादन केन्र स्थापनाका लानग 
भारत सरकारको स्वानमत्वमा रहेको Gemological 

Institute of India, Mumbai स ग MOU गरी 
प्राववनधक सहयोग प्राप्त गने चरणमा रहेको । 
उक्त सिंस्थाको ववज्ञ टोली नपेाल आउन ननमन्रणा 
पठाई सवकएको । तत्पिात केन्रको ढा चा र 
सिंरचना तयार हनुे । 

• िािरकोटमा वहमुलु्य पथथरको अन्वषेणात्मक 
सवे कायि सम्पन्न भएको ।  

• ओखलढुङ्गाको  खान डा डा तामाखान को 25 वगि 
वक.म  क्षेरमा भ-ू भौनतक सवे कायि सम्पन्न 
भएको  ।  

• चाल ु आवमा  हालसम्म कुल २०० वगि 
वकलोनमटर खानन अन्वषेणको लक्ष्य नलइएकोमा 
हालसम्म 801 वगि वक.म  प्रगनत भएको ।  
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ल्याइने छ । 
बहमूुल्य 
पत्थरको 
प्रशोधन 
कारखाना 
स्थापना गररन े
छ । प्रशोनधत 
बहमूुल्य 
पत्थरको 
ननकास  प्रवद्धन 
गररनेछ । 

63. नेपाली 
उत्पादनको 
ववजशष्ट पवहचान 
र गणुस्तर 
कायम हनु े
गरी ब्राजण्डङ  
गररनेछ । 
नसमेन्टलाई 
प्रमखु 
ननयाितयोग्य 
वस्तकुो रुपमा 
ववकास गररनेछ 
। 

 • रोल्पा नसमने्ट उद्योग पहु च मागिको १८ वक.नम., 
दाङ समने्ट खान  स्थल पहु च मागिको ११ 
वक.नम., सोलखुमु्व ु तामाखान  पहु च मागिको ११ 
वक.नम., ररवद्ध नसद्ध  समने्ट खान  स्थल पहु च 
मागिको ८ वक.म  नेपाल सानलमार नसमेन्ट 
उद्योगको ७ वक.म , पाल्पा नसमेन्ट उद्योगको 
सम्पूणि ट्राक, मकाल ु समेन्ट उद्योगको २५ 
वक.नम. भगूभि नसमेन्ट उद्योगको 0.87 वक.नम. 
ट्राक खोल्ने कायि सम्पन्न भएको । नसि  नसमेन्ट, 
वटुवल नसमने्ट, पाल्पा नसमेन्ट, होङस  नसमने्ट, 
नसदाथि नमनरल्स, वव.ए नसमने्ट, लक्ष्म  नसमेन्ट र 
ननगाले नसमेन्टमा ग्रावले समेतको काम भईरहेको 
। िम्मा २४ वटा नसमेन्ट उद्योगहरुमा पहु च 
मागि ननमािण गने कायि भईरहेको । १० वटा 
नसमेन्ट उद्योगहरुमा ववद्यतु प्रशारण लाइन ववस्तर 
कायि भईरहेको । 

• नसमेन्टमा 42 र 53 ग्रडेको लानग नया  मापदण्ड 
बनाइएको । यसबाट हाई ग्रडेको ओ.वप.नस. 
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नसमेन्ट नेपालमा उत्पादन  
थानलएको । 

• राविय गणुस्तर रणन नत ननधािरण गनि कायिदल 
गठन भई छलफलको क्रममा रहेको । तथयािंक 
र वववरण सिंकलन गने कायि भईरहेको ।  

116.  लगान को 
न्यनुता पूरा 
गनि ननि  
क्षेर, 

सावििननक-
ननि  
साझेदारी र 
सावििननक, 

ननि  तथा 
सहकारी 
साझेदारी र 
वैदेजशक 
लगान लाई 
प्रोत्सावहत 
गररनेछ । 
पू ि  बिारको 
ववस्तार गदै 
छररएर रहेका 
साना पू ि  
एवककृत गरी 
लगान योग्य 
बनाउन 
सजम्मजश्रत 

 • भेन्चर क्यावपटल सम्बन्धमा ववदेश  लगान  तथा 
प्रववनध हस्तान्तरण ऐन, 2075 मा व्यवस्था भए 
बमोजिम ववस्ततृ प्रावधान हाल मजन्रपररषद्मा 
ववचरानधन ववदेश  लगान  तथा प्रववनध हस्तान्तरण 
ननयमावलीको मस्यौदामा समावेश गररएको ।  

• औषध  उद्योमा लगान  प्रवद्धिन गने उद्देश्यले एक 
कायिदल गठन भई प्रनतवदेन तिुिमा भईरहेको ।  

• नेपालले लगान  सम्भावना भएका उद्योगहरुस ग 
Bilateral Investment Treaty (BIT) गने उद्देश्यले 
प्रारुप सम्झौता (Model Agreement) जस्वकृनतको 
लानग मजन्रपररषद्समक्ष प्रस्ताव पेश गररएको । 



34 
 

न नत तथा 
कायिक्रमको व्यहोरा 

बिेट वक्तव्यस ग सम्बजन्धत 
बु दा 

प्रगनत 

ववि, सामूवहक 
लगान  र 
भेञ्चर 
क्यावपटलि
स्ता सिंयन्र 
पररचालनगरर
नेछ । 

117. औद्योनगक 
उत्पादकत्व 
वृवद्ध, 

औद्योनगक 
क्षेर 
व्यवस्थापन र 
उद्यमजशलता 
ववकासका 
क्षेरमा 
वक्रयाश ल 
रहेका 
सिंस्थाहरुको 
पनुसिरचना 
गररनेछ । 
औद्योनगक 
क्षेर 
व्यवस्थापनमा 
सिंस्थागत 
सशुासन 
कायम 

 • औद्योनगक के्षर व्यवस्थापन नलनमटेड र राविय 
उत्पादकत्व तथा आनथिक ववकास केन्र नलनमटेड 
(NPEDC) मििर गने क्रममा NPEDC को 
लेखापररक्षण सम्पन्न भएको । Due Diligence 

Audit गराउने कायि भईरहेको । यसका लानग 
NPEDC को 17 वषि देजख बा की भएको वावषिक 
साधारण सभा गने तयारी हु दै गरेको । 
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गररनेछ । 

118. सरकारले 
स्थान य कच्चा 
पदाथिमा 
आधाररत लघ,ु 

घरेल,ु साना 
तथा मझौला 
उद्योगहरुलाई 
प्रवद्धिन  
गनेछ । मूल्य 
शृ्रिंखलामा 
आधाररत 
उद्यमश ल र 
उत्पादनश ल 
सिंस्कृनतको 
ववकास गरी 
लघ,ु घरेल ुतथा 
साना 
उद्योगहरुको 
मझौला तथा 
ठूला 
उद्योगहरुस ग 
अग्र तथा 
पषृ्ठसम्बन्ध 
कायम गररनछे 
। 

१४७. स्थान य कच्चा पदाथिमा 
आधाररत लघ,ु घरेल,ु साना 
तथा मझौला उद्योगहरुलाई 
प्रवद्धिन गररनेछ । 
उद्यमश ल र उत् पादनश ल 
स स्कृनतको ववकास गरी 
मूल्य शृ्रिंखलामा आधाररत 
लघ,ु घरेल ु तथा साना, 
मझौला र ठूला 
उद्योगहरुमा अग्र तथा पषृ्ट 
सम्वन्ध कायम गररनेछ । 
नव नतम ज्ञान, स प र 
क्षमता भएका उद्यम तथा 
व्यवस्या सञ्चालन गनि 
सरुुवात  पू ि  उपलव्ध 
गराउन च्यालेञ्ज फण्डको 
व्यवस्था गरेको छु । 

• उद्योगहरुमा कूल स्व कृत लगान  रू 109.43 
अविबाट वृवद्ध भई रू 249 अवि पगेुको । 

• १७६ वटा ववदेश  लगान का उद्योगहरुलाई स्व कृनत 
प्रदान गररएको । वैदेश क लगान का 
उद्योगहरुबाट ९०३५ िनालाई रोिगारी प्रस्ताव 
भएको । 

• ५६ वटा उद्योगहरुको प्रारजम्भक वातावरण य पररक्षण 
गररएको ।  

• ९९० वटा वस्तकुो टेडमाकि  दताि गररएको ।  

• पोखराववश्वववधालय अन्तगित उद्यमजशलता ववकास 
अध्ययन गने गराउने गरी उपरोक्त 
ववश्वववद्यालयस ग समझदारी गरी कायि अगानड 
बढेको । 

• लघ,ु घरेल,ु साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरुस ग 
अग्र र पषृ्ठ सम्वन्धका लानग सहकायि गररएको । 
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176. यवुा 
उद्यम हरुलाई 
व्यवसाय 
सञ्चालनका 
लानग सरुुवात  
पू ि  
लगायतका 
सवुवधा ववस्तार  
गररनेछ । 
प्राववनधक, 

व्यवसावयक र 
स पमूलक 
तानलम 
उपलब्ध गराई 
स्वदेशमा न ै
रोिगारीका 
लानग 
यवुाहरुलाई 
आकवषित 
गररनेछ । 

 • मेड्पा कायिक्रमबाट २७००० िना र सम्ववृद्ध 
कायिक्रमबाट ८४२३ िना यवुाहरुलाई उद्यम  
वनाउने कायि भईरहेको । 

• यस मन्रालयबाट भेन्चर क्यावपटल, Private Equity 

सम्बन्ध  अध्ययन गरी उद्यमजशलताको नननमि पू ि  
पयािप्तहनुे वातावरण तयार  
गररएको । 

• पोखरा ववश्वववद्यालय अन्तगित उद्यमश लता ववकास 
अध्ययन गने ववद्याथीका लानग कोष सिंचालन 
मोडानलटी तयार भई स्व कृत हनुे प्रकृयामा रहेको  

• यवुा उद्यम हरुलाई व्यवसाय सिंचालनका लानग 
सरुुवात  पू ि  उपलब्ध गराउनेकोष सिंचालनको 
लानग मोडानलटी तयार भई स्व कृत हनुे प्रकृयामा 
रहेको । 

• Startup/ Innovation Idea  र Boot Camp सिंचालन गनि 
सहभाग  छनौट भइ अनभमखु करण कायिक्रम 
सम्पन्न भएको । Boot Camp / Monitoring 

कायिक्रम सरुु भएको ।  

• Industrial Energy Efficiency कायिक्रम परामशिदाता 
छनौट भइ सिंचालन भईरहेको ।  

• स्वच्छतर उत्पादन सम्वन्ध  उत्पादनमूलक उद्योगमा 
कायिक्रम सिंचालन गने सन्दभिमा परामशिदातास ग 
सम्झौता भई कायि अगानड वढाइएको ।  

• ६ वटा प्रदेशमा औद्योनगक सम्पजिसम्वन्ध  
प्रदेशस्तरीय अन्तरवक्रया तथा अनभमूजखकरण 
कायिक्रम सम्पन्न भएको । औद्योनगक 
सम्पजिसम्वन्ध  क्षमता अनभवृवद्ध कायिक्रम सम्पन्न 
भएको । 

• व्यवसाय सिंवदिन( Baseness Incubation) सम्वन्ध  
कायिक्रम २ पटक सिंचालन भएको ।  

 १४२. सावििननक सेवामा • सावििननक ननकायमा स्वदेश  वस्तकुो उपयोगका 
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उपलव्ध भएसम्म स्वदेश  
वस्त ु तथा सेवा उपयोग 
गनुि पने प्रावधान कडाइका 
साथ कायािन्वयन गररनेछ 
। अन्तरािि य सभा 
सम्मेलन र वैदेजशक भ्रमण 
लगायतका अवसरमा 
सरकारी तवरवाट उपहार 
ददनपुदाि स्वदेश  उत्पादन 
ददनपुने व्यवस्था अननवायि 
गररनेछ । 

लानग सावििननक खररद ऐन तथा ननयमावली 
सिंशोधनका लानग प्रधानमन्र  तथा मजन्रपररषद्को 
कायािलयमा प्रनतवदेन पेश भएको ।  

• यस मन्रालयबाट स्वदेश  तथा ववदेश  पाहनुाहरूलाई 
उपहार दददा स्वदेश  उत्पादन खरीद र उपयोग 
गनि थानलएको । 

 १४५. इटहरी-ववराटनगर, 

पथलैया-ववरगञ्ज, बटुवल-
बेलवहया, कोहलपरु-िमनुाह 
र अिररया-धनगढीलाई 
औद्योनगक कोररडरको 
रुपमा ववकास गनि िनमन 
व्यवस्थापन, सडक 
स्तरोन्ननत, ढल ननमािण र 
ववद्यतु प्रशारण लाईन 
िस्ता पूवािधारका लानग 
आवश्यक बिेट 
ववननयोिनगरेकोछु । 
औद्योनगक पूवािधार 
ववकासको लानग रु २ अवि 
८७ करोड ववननयोिन 

• इटहरी, ववराटनगर र अिरीया-धनगढी औद्योनगक 
के्षरको प्रस्ताव माग गने सूचना प्रकाशन भएको । 

• ३7 वटा औद्योनगक ग्राम घोषणा भएको ननमािणको 
लानग पानलकाहरुस ग भएको सम्झौता सम्पन्न 
गररएको । थप ९ वटा औद्योनगक ग्राम घोषणाको 
लानग मजन्रपररषद् मा पेश भएको ।  

• ३३ के.भ  प्रशारण लाईन अन्तगित योगकुटी प्रशारण 
लाईनको ५० %  कायि सम्पन्न भएको, ३३ के.भ  
डवल सवकि ट सेि भैरहवा र व्रकर िडानको लानग 
तार ताने्न काम भईरहेको । 
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गरेको छु । 

 १५०. दनलल समदुायको 
सामाजिक एकीकरण गदै 
उन हरुलाई सहकारी तथा 
सामदुावयक उत्पादन 
प्रणाली माफि त आधनुनक 
व्यवसाय गनि कायिववनधको 
आधारमा किािमा व्याि 
अनदुान उपलव्ध गराइनेछ 
। परम्परागत स प र 
पेशालाई सिंरक्षण गनि भगत 
सविजित जशल्प उत्थान तथा 
ववकास केन्रको लानग 
बिेट व्यवस्था गरेकोछु । 

• यो कायिक्रम प्रदेश स्तरबाट कायािन्वयन भईरहेको । 

 १४३.कपास, रेशम, उन र 
वनस्पनत रेसािन्य धागो 
उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी 
स्वदेश  कपडा उपभोगलाई 
प्रोत्साहन गररनेछ । बा स, 

अल्लो र केरा िस्ता 
वनस्पनतिन्य रेशा 
उत्पादनमा िोड ददइनेछ 
। 

• रेसािन्य उत्पादन सम्वन्ध  उद्योग औद्योनगक 
ग्राम नभर प्राथनमकता ददने गरर कायिववनध 
कायािन्वन भईरहेको । 

119. दिपक्ष य तथा 
बहपुक्ष य 
व्यापार 

१५५. वद्धपक्ष य तथा बहपुक्ष य 
व्यापार सजन्धको 
पनुरावलोकन, सडक, िल 

• TIFA Council को ५ औ वैठक Feb-7, 2020 नभर 
सम्पन्न गनि नेपाललाई अनकुुल भएको पर 
पठाईएकोमा अमेररकी पक्षलाई सो समय अनकुुल 
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सजन्धको 
पनुरावलोकन, 

सडक, िल 
तथा रेल्व े
सम्झौताहरुमा 
समयानकूुल 
पररमाििन र 
नया  सम्झौता 
गरी ववश्व 
बिारमा 
नेपाली 
उत्पादनको 
पहु च वृवद्ध 
गररनेछ। 

तथा रेल्वे सम्झौताहरुमा 
समयानकूुल पररमाििन र 
नया  सम्झौता गरी ववश्व 
बिारमा नेपाली 
उत्पादनको पहु च वृवद्ध 
गररनेछ । नेपाल र 
च नब च भएको व्यापार 
सम्झौताको पारवहन 
प्रोटोकललाई अजन्तम रुप 
ददई च नको बन्दरगाह 
माफि त तेश्रौ मलुकुस गको 
व्यापार शरुु गररनेछ । 

नभएको िानकारी प्राप्त भएको । पनु वैठकको 
लानग नमनत प्रस्तावको तयारी भईरहेको । 

• ननि  के्षरले िहाि चलाउने ववषयमा 
सहमनतभएको ।  

• नेपाल-भारत व्यापार सम्झौता दिपक्ष य सजन्धको 
पनुरावलोकन तेस्रो बैठक सम्पन्न । 

• नेपाल-भारत रेल सेवा सम्झौता वाताि सम्पन्न।सन ्
2027 सम्मलाई नव करण भएको। 

• नेपाल-भारत Transit Treaty पारवहन सन्ध मा 
िलमागि समावहत गनि भारत सहमत । 

• २०२० माचि ३-४ मा बिंगलादेशमा वाजणज्य 
सजचवस्तरीय व्यापार तथा पारवहन वैठक सम्पन्न 
भएको । २ वटा MOU मा हस्तक्षर भएको ।  

• भारतस ग  पारवहन सम्वन्ध  सहसजचवस्तरीय 
दिपजक्षय वैठक सम्पन्न भएको । िलमागि 
सम्वन्ध  सजचवस्तरीय भ्रमण टोलीबाट भारतका 
िलमागिहरुको अवलोकन गरी भारत य 
पदानधकारीहरुस ग छलफल भएको । 

• नभनडयो कन्फरेन्समाफि त २०२० माचि २१ मा 
SAFTA वैठक सम्पन्न भएको ।  

• नेपाल च नव च भएको पारवहन ढुवान  सम्झौता 
र सो की प्रोटोकल कायािन्वयन गनि जचन या 
रािदतुावासस ग समन्वय गरी जचन या  पक्षस ग 
टेलीफोन वाताि समेत गरी लकडाउन अवनधमा न ै
तातोपान  नाका सिंचालनमा आएको । 

120. यसै वषि 
काठमाण्डौको 
चोभारमा ननमािण 
प्रारम्भ गररएको 
अन्तरािविय 
प्रदशिन  स्थल 

१५३. चोभारमा अन्तराविय 
प्रदशिन  स्थल सवहतको 
सखु्खा बन्दरगाह, 

रसवुागढीको सखु्खा 
बन्दरगाह  ननमािण गररनेछ 
। भैरहवा तथा 

• चोभारमा ननमािणाध न सखु्खा बन्दरगाहको Part A 

को ४१ प्रनतशत र  Part B को ५१ प्रनतशत 
ननमािण कायि सम्पन् न भएको । 

• मसु्ताङ्गको नेचङु्ग र ता्लेिङु्गमा एवककृत िा च 
चौकी (ICD) ननमािणको लानग च न सरकारस ग 
वाताि भएको, च न सरकारस ग औपचाररक अनरुोध 
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सवहतको सखु्खा 
बन्दरगाह त न 
वषि नभर 
सञ्चालनमा 
ल्याई 
अन्तरािविय 
व्यापार  सहि 
बनाइनेछ । 
दईु वषि नभर 
रसवुाको 
वटमरेुमा सखु्खा 
बन्दरगाह 
ननमािण कायि 
सम्पन्न गररनेछ 
। 

नेपालगञ्जको अन्तरावििय 
चेकपोष्ट ननमािण कायि शरुु 
गररनेछ । मसु्ताङको 
नेचङु्ग र ता्लेिङु्गको 
ओलाङचङुगोलामा 
भन्सारको पूवािधार ववकास 
गररनेछ । तातोपान  नाका 
सचुारु गररनेछ र 
उिरतफि का अन्य 
व्यापाररक नाकाहरुमा 
समेत पूवािधार  ववकास 
गररनेछ । 

गररएको ।नेपाल इन्टरमोडल यातायात ववकास 
सनमनतबाट प्रारजम्भक अध्ययन गराइएको । 

• ववराटनगर एकीकृत िा च चौकीको ननमािण कायि 
सम्पन्न भई नेपाल र भारतका सम्मानन य 
प्रधानमन्र ज्यूहरूबाट 2076।10।07 गते 
नभनडयो कन्फेरेन्सबाट सामवुहकरूपमा समदु् घाटन 
भईसञ्चालनमा आएको ।  

• भारतको कोलकातामा Container Freight Station 

ननमािण सम्पन् न भई सञ् चालनमा आएको 
(मानन य मन् र ज्यूबाट उद् घाटन भएको । 

• भैरहवा र नेपागञ्जमा ICP ननमािणको लानग IEE 
कायि सम्पन्न  
भएको ।नेपालगञ्जICP ननमािणको लानग प्राप्त 
िग्गालाई का डेतार बारले वेररएको । 

• रसवुामा सखु्खा बन्दरगाह ननमािण कायि 
प्रारम्भभएको । हालसम्म ९ प्रनतशत ननमािण 
कायि सम्पन्न भएको । 

• नेपालगन्ि एकीकृत िा च चौकीको ननमािण गने 
नसलनसलामा भारत य पक्षस ग २ पटक समन्वय 
वैठक भएको ।  

• कोरलामा सखु्खा वन्दरगाह ननमािणको सम्भाव्यता 
अध्ययनको लानग च न सरकारलाई अनरुोध 
गररएको । 

• ता्लेिङुको ओलाड्डचङुगोलामा भन्सारको पूवािधार 
र ववकासको लानग अध्ययन गनि तयारी भईरहेको 
। 

• तातोपान  सखु्खा वन्दरगाह नमनत 
२०७६।३।१३ देजख सिंचालनमा आएकोमा 
नमनत २०७६।०९।०९ देजख उक्त सखु्खा 
वन्दरगाहा सिंचालन तथा व्यवस्थापन २ वषिको 
लानग नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था 
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कम्पन लाई ददईएको । 

• ववरगन्ि एकीकृत िा च चौकीमा पावकि ङ याडि 
ननमािणको कायि 60 प्रनतशत परुा भएको ।  

• व रगन्ि सखु्खा वन्दरगाह सिंचालन तथा तथा 
व्यवस्थापनको लानग सिंचालक कम्पन  छनौटको 
लानग नमनत २०७६।०८।२४ मा प्रकाजशत 
सूचना वमोजिम प्राप्त कागिातहरुको मलु्याकन 
कायि भइरहेको । 

• भैरहवा र नेपालगन्िमा ICP ननमािणकोलानग Initial 

Environment  Examination (IEE) कायि सम्पन्न 
भएको, 

• काकडनभिामा पावकि ड्ड याडि ननमािण कायि सरुु 
भएको । 

• नेपालगन्ि एकीकृत िा च चौकीका लानग 
आवश्यक िग्गा प्राप्त भईसकेको, भारत य 
पक्षबाट िग्गा हस्तान्तरणको लानग पर प्राप्त 
भएको, ICP को िग्गालाई काडेतार वारले 
घेररएको, सशस्त्र प्रहरीको लानग व्यारेक ननमािण 
गररएको िानकारी सहरी ववकास मन्रालयबाट 
प्राप्त भएको ।  

• नोभेम्वर २०, २०१९ देजख औपचाररक रुपमा 
ननमािण कायि शरुु भएको रसवुा सखु्खा 
वन्दरगाहको ननमािण कायि हाल ७ प्रनतशत सम्पन्न  
भएको । 

• आयात ननयाित सहि करणकोलानग National 

Single Window प्रणालीको ववकास भइरहेको ।  

 
121. स्वदेश  

उत्पादनको 
उपभोगलाई 
प्रोत्सावहत 

 • सावििननक खररद ननयमावली सिंशोधन भई स्वदेश  
वस्तकुो उपयोग सम्बन्ध  ननदेजशका तयार भई 
पेश भएको । 

• वस्तहुरूको आयात ननयाित व्यवजस्थत गनि सूजचत 
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गररनेछ, 

अनावश्यक, 

ववलास  एविं 
स्वास्थयलाई 
नोक्सान 
परु् याउने वस्त ु
र सेवाको 
आयात 
ननरूत्सावहत 
गररनेछ । 

आदेश नमनत 2076।03।02 मा सिंशोनधत भई 
लागू भएको । 

• स्वदेश  वस्तहुरुको उपयोग अननवायि हनुे गरी 
Modality तयार भई स्व कृनतका लानग अजन्तम 
चरणमा रहेको । 

• वस्तहुरुको आयात ननयाित व्यवजस्थत गनि सूजचत 
आदेश लागू भएको । छोकडा मररच लगायतका 
केही वस्तहुरुमा आयात प्रनतवन्ध लगाएको ।  

122. आपूनति 
व्यवस्थालाई 
सरल, सलुभ र 
सहि 
बनाइनेछ ।  
खाद्य तथा गैर 
खाद्य बिारमा 
स्वच्छ 
प्रनतस्पधाि 
सनुनजित गनि 
अनगुमन 
प्रणाली 
प्रभावकारी 
बनाइनेछ ।  
यो सरकार 
गठन भएपनछ 
ननमािण 

१५६.आपूनति व्यवस्थामा 
आकजस्मक अवरोधबाट पने 
प्रभाव न्यून करण गनि 
आपूनति एवम ् भण्डारण 
प्रणालीलाई प्रभावकारी 
बनाइनेछ ।  दगुिम के्षरमा 
खाद्यान्न ढुवान  गनि 
अनदुानको व्यवस्था 
गररएको छ। सवै 
प्रकारका काटेनलङ्ग र 
नसजन्डकेट अन्त्य गरी 
आपूनति व्यवस्थालाई 
प्रनतस्पधी बनाइनेछ । 
उपभोकताि वहत सिंरक्षण 
गदै बिार अनगुमनलाई 
प्रभावकारी बनाइनेछ । 

• उपभोक्ता सिंरक्षण ननयमावली िारी भएको ।  

• विार अनगुमनलाई प्रभावकारी वनाउन ७७ वटै 
जिल्लामा ननररक्षण अनधकृत तोकीएको ।  

• नेपाल सरकार मजन्रपररषद्को नमनत 
२०७७।01।12 को ननणियानसुार गहु को 
न्यूनतम समथिन मूल्य प्रनतक्व न्टल ३015 
तोवकएको । खाद्यव्यवस्थातथा व्यापार कम्पन  
नलनमटेडबाट 535 मे. टन गहु  खररद भएको । 

• खाद्यव्यवस्थातथा व्यापार कम्पन  नलनमटेडबाट 
5044 मे.टन  र साल्ट टे्रनडङ कपोरेसन 
नलनमटेडबाट 1081 मे.टन चामल लगायत अन्य 
खाद्य एविं उपभोग्य वस्त ु ववनभन्न पानलकाहरुलाई 
वववक्रववतरण गररएको ।  

• 207७ वैशाख मसान्तसम्ममा10973 मे टन 
खाद्यान्न र 64376क्व न्टल नून ढुवान  भएको 
।  

• मोनतहारी-अमलेेखगञ्ज पाइपलाइन सम्पन्न भई 
हालसम्म 3,39,035 वकलो नलटर पेट्रोनलयम 
पदाथि आपूनति भएको । 



43 
 

न नत तथा 
कायिक्रमको व्यहोरा 

बिेट वक्तव्यस ग सम्बजन्धत 
बु दा 

प्रगनत 

सरुुगररएको 
अमलेखगञ्ज-
रक्सौल-
मोनतहारी 
खण्डको 
पेट्रोनलयम 
पाइपलाइनबाट 
आगाम  
वषिदेजख 
पेट्रोनलयम 
पदाथि आयात 
गने व्यवस्था 
नमलाइनेछ । 

• २०७७ वैशाख मसान्तनभर राविय खाद्य भण्डार 
र साकि  खाद्य वैंकको िम्मा २१982 मे. टन 
खाद्यान्न मौज्दात रहेको ।  

• सहकारी माफि त सहनुलयत मूल्यमा खाद्यान्न ववक्री 
गने कायिक्रम अन्तगित ३८.८ मेवट्रक टन ववक्री 
भएको । 

• कणािली अिंचलका जिल्लाहरुमा प्रत्येक िन्म 
मतृ्यमुा ननशलु्क रुपमा २० के.ि . चामल 
उपलब्ध गराउन े कायिक्रम अन्तगित कुल 
९२.२मेवट्रक टन खाद्यान्न उपलब्ध गराइएको ।  

• वाजणज्य आपनुति तथा उपभोक्ता सिंरक्षण ववभागबाट 
3344 वटा फमिहरुको विार अनगुमन गरी 
ननयम ववपररत गने 679 फमिहरुलाई िरीवाना 
स्वरुप रु 3 करोड 32 लाख िररवाना 
गररएको। रु १6644 हिार मूल्य वरावरको 
सामग्र  नष्ट गररएको ।  

• 18 वटा वस्तहुरु गणुस्तर पररक्षणका लानग 
नमनुा सिंकलन गरी ल्यावमा पठाईएको । 15 
वटा वस्तकुो प्रनतवदेन प्राप्त भएको ।  

• उपभोक्ताहरुबाट प्राप्त गनुासो सम्वोधनको ववषयमा 
ववभागका महाननदेशकज्यू एविं मन्रालयका 
सजचवज्यू माफि त अनगुमन गनि CMRS Android 

Application सिंचालनमा ल्याइएको ।SMS 

Notification प्रदान गनिका लानग Bulk SMS खररद 
गरी SMS Notification सूचारु गरेको ।  

• उपभोक्ता िागरण कायिक्रम अन्तगित ५२ वटा 
ववद्यालयहरुमा उपभोक्ता िागरण कायिक्रम 
सिंचालन भएको । ३ वटा प्रदेशमा उपभोक्ता 
िागरण कायिक्रम सम्पन्न भएको।  

• दैननक उपभोग्य वस्तहुरुको आयात, आपूनति, 
ववक्रीववतरण मौज्दात लगायत आपूनति व्यवस्थापन 
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सम्वन्धमा भएका कायिहरुको प्रगनत वववरण 
मन्रालयको Website मा राख्न थानलएको ।  

 157. पेट्रोनलयम पदाथिको आपूनति 
सहि तलु्याउन ननमािणानधन 
अञ्लेखगञ्ज-रक्सौल-
मोनतहारी खण्डको 
पेट्रोनलयम पाइप ववछ्याउन े
कायि यसै वषि सम्पन्न गरी 
पेरोनलयम पदाथिको 
आयातलाई 
सहजिकरणगररनेछ 
।उद्योग, वाजणज्य तथा 
आपूनति के्षरका लानग रू 
11 अवि 74 करोड बिेट 
ववननयोिना गरेको  
छु । 

• 2076।05।24 गते नेपाल र भारतका 
सम्मानन य प्रधानमन्र ज्यूहरूबाट Video 

Conference बाट सिंयकु्त रूपमा उद् घाटन गरी 
सञ्चालनमा आएको । 

145. वपउन े पान  
ननयाित गने 
व्यबसायलाई 
प्रबधिन गररनेछ 
। 

 • NIRTTP बाट पान  ननयाितको लानग आवश्यक 
पूवािधार, पान  प्रशोधन, ्याकेजिङ्ग, ढुवान  र 
ननयाित प्रवद्धिन गने लगायत उत्पादनदेजख 
बिारीकरणसम्मका कायि गनि ववज्ञबाट अध्ययन 
कायि शरुू  
गररएको । 

 १५१. ननयाितिन्य वस्तहुरुको 
पवहचान, ववकास तथा 
उत्पादन अनभवृवद्ध गरी 
अन्तरािविय बिार प्रवद्धिन 
गररनेछ । ववलास  एविं 
स्वास्थयलाई नोक्सान 

• नेपाल व्यापार एकीकृत रणन नत(NTIS)२०७३ ले 
पवहचान गरेका कापेट, पजश्मना छालाका वस्तहुरु 
यानिर ििुाच्पलको समग्र मलु्य शृ्रङ्खला 
ववकासका लानग NTIS ले पवहचान गरेका ८ वटा 
वस्तगुत सिंघहरुस ग प्रस्ताव मागगरी MOU भएको 
।  
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पयुािउने अनावश्यक वस्त ु 
र सेवाको आयात 
ननरुत्सावहत गररनेछ । 
प्रमखु नाकाहरुमा 
क्वारेण्टाईन िा चलाई 
प्रभावकारी  
बनाइनेछ । खाद्य तथा 
पेयिन्य पदाथिहरुको 
न्यूनतम गणुस्तर मापदण्ड 
तोकी सो भन्दा कम 
गणुस्तरका वस्तहुरुको 
आयातमा बन्देि लगाईन े
छ । 

• ननकास योग्य वस्तकुो अन्तराविय व्यापारमा 
सहि करण माफि त अनभववृद्ध गनि आवश्यक 
अध्ययन अनसुन्धान कायिको लानग ववज्ञ टोली 
गठन भएको । 

• भारतको नया ददल्ली र च नको सिंघाईमा आयोजित 
मेलामा B2B सवहत मेला सम्पन्न भएको । 

• िटु उद्योगहरूलाई ववद्यतु महसलुमा छुट ददइएको 
। 

• वस्तहुरुको ननयाित प्रवद्धिनका लानग नडिाइन 
केन्रबाट ननयाित सचालन गनिका लानग श्र  स्वच्छ 
व्यवसाय  केन्र झम्स खेल लनलतपरुस ग MOU  

गरी उक्त Design Centre बाट कायिक्रम सिंचालन  
भईरहेको । 

• 16 वटा वस्तकुो गणुस्तर प्राववनधक सनमनतबाट 
पाररत भई नेपाल गणुस्तर पररषद् मा पेश गनि 
नसफाररस भएको, 12 वटा वस्तलुाई नेपाल 
गणुस्तर जचन्ह प्रदान गररएको । 

• सम्मानन य प्रधानमन्र ज्यूबाट ववनभन्न १३ वटा 
ववधामा ननयाित प्रवद्धिन लगान  वृवद्ध रोिगारी 
अवसरको नसििना गने २५ व्यवसाय  सिंघ सिंस्था 
र सो सिंस्थाको प्रनतनननधलाई महत्वपूणि 
व्यवसावयक व्यजक्त(CIP) को पदव द्धारा सम्मान 
गररएको ।  

• अगािननक एशोनसएसन नेपाल स ग MOU गरी 
ननकास योग्य प्रािंगाररक वस्तहुरु राविय तथा 
अन्तराविय विारमा प्रवद्धिन गनि यही माघ १७-
२० सम्म पाटन सिंग्राहलयलाई कररव ७५ ओटा 
स्टलमा वस्तहुरुको प्रदशिन  ववक्री तथा B2B 

Meeting आयोिना गरी व्यापार मलेा सम्पन्न 
गररएको ।  

• रावियस्तरमा मवहलाहरुको लानग माग गररए 



46 
 

न नत तथा 
कायिक्रमको व्यहोरा 

बिेट वक्तव्यस ग सम्बजन्धत 
बु दा 
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वमोजिमको आयआििन हनु े आयात प्रनतस्थापन 
गने तथा ननकास  सिंभावना भएका वस्तहुरु ववनभन्न 
प्रकारका प्राकृनतक रेशािन्य वस्तहुरु िस्तै अल्लो 
का स पटेर, खोस्टा, सेनेटरी न्या्कीन/्याड को 
उत्पादन गरर आयात प्रनतस्थापनवा ननकास  
प्रवद्धिन तानलम कायिक्रम आयोिना गरी सो स ग 
सम्वजन्धत औिारहरु समेत हस्तान्तरण गने कायि 
अगानड 
 वढाइएको ।  

• नेपालमा स्थावपत कृषक, लघ,ु घरेल ु तथा साना 
उद्योग व्यवसाय हरुबाट उत्पादन भइ ववदेशमा 
ननकास  ननयनमत पारदशी र व्यवजस्थत वनाई 
कृषक, लघ,ु घरेलतुथा साना व्यवसाय हरुलाई 
ननकास मा Integration गनिका लानग Export 

House को अवधारणा Fair Trade Group(FTG), 

Nepal स ग सहकायि गरी ववनभन्न ननकास योग्य 
वस्तहुरुको प्रचार प्रसार तथा नडिाइन  सामाग्र  
उत्पादन प्रकाशन र ववतरण गनिको Fair Trade 

Group (FTG) Nepal स ग MOU  को आधारमा 
प्रथम वकस्ता भकु्तान  गररसकेको । 

• उद्यमश लता रोिगारीमलुक सशक्त करण स प 
ववकास क्षमता अनभववृद्ध तानलम उपलब्ध गराउन 
Trade Facilitation Unit खडा गरी Fair Trade 

Group (FGT) Nepal स ग गरेको MOU को 
आधारमा प्रथम वकस्ता भकू्तान  भईसकेको ।  

• नेपालकोउच्च ननकास  सम्भावना रहेको विार 
Vietnam कोHonaiमा आयोिना हनुे Vietnam 

Expo 2020  मा सम्वजन्धत ननयाित व्यवसाय  तथा 
सरोकारवाला ननकाय नेपाल चेम्वर अफ कमसि 
स ग सम्झौता गरी मलेा स्टल ननजित एविं 
आवश्यक पूवि तयारी सम्वन्ध  कायि भईरहेको ।  
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बु दा 
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• कररव २० िना सेवाग्राहीलाई राविय तथा 
अन्तराविय मेला सम्वन्धमा आवश्यक सूचना एविं 
िानकारी उपलब्ध गने कायि सम्पन्न  
गररएको । 

• ननयाितिन्य वसतहुरुको ववकासका लानग २५ 
िनालाई फेल्ट तथा उन िन्य वस्त ुववकास, ४० 
िनालाई रेसमिन्य वस्त,ु ३० िनालाई मौनलक 
कला झल्कने हस्तकला सम्वन्ध   ३० िनालाई 
फुटवयेर म्यानफु्याक्चर सम्वन्ध  स पमूलक 
तानलम प्रदान गररएको।  

• WTO को मन्र स्तरीय बैठकमा सहभाग  हनुपूुवि 
चानलनपुने कदमका वारेमा अध्ययन कायि सम्पन्न 
भई प्रनतवेदन प्राप्त भएको ।  

• ननयाितमा नगद अनदुानको प्रभाव सम्वन्ध  
अध्ययन प्रनतवदेन प्राप्त भएको ।  

 149. साना तथा घरेल ु
उत्पादनलाई अन्तरािविय 
बिारमा पयुािउन ननकास  
गहृको स्थापना गरी 
सहकारीबाट भएका 
उत्पादनलाई पनन आवद्ध 
गररनेछ । अन्तररािविय 
बिारमा नेपाली गलैचा, 
पजश्मना, जचया कफी तथा 
हस्तकलाका सामानको 
पवहचान स्थावपत गनि 
अन्तरािविय मान्यताको 
गणुस्तर प्रमाण करण, 

लेबनलङ्ग र टे्रडमाकि  माफि त 

• ननयाित गहृ स्थापनाको लानग स्वच्छ व्यवसाय  
सिंघ (Fair Trade Group) स ग MOU गररएको । 

• ननकास  गहृ ननमािण र सिंचालन कायिववनधको 
मस्यौदा छलफलको क्रममा रहेको । 

• उत्पजिको प्रमाणपर िारी गने सम्वन्ध  कायिववनध 
२०७६ को प्रारजम्भक मस्यौदा तयार गररएको ।  

• व्यापार के्षरको ववकासमा व्यवजस्थत तररकाले 
वैदेजशक सहायताको पररचालन वढाउन व्यापारमा 
क्षेरगत अवधारणा(Trade Swap) को Modality 

तयार गनि अध्ययन गनि ववज्ञ परामशि सेवाका 
लानग कायि ननदेशन तयार गरेको ।  
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प्रगनत 

ब्राजन्डङ्ग गररनेछ । 

 १५२ जचयाको प्रमाण करण गनि 
अन्तरािविय स्तरको ल्याब 
स्थापना गरी  अगािननक 
अथोडक्क जचयाको ननकास  
प्रवद्धिन गररनछे । जचयाको 
आन्तररक बिार सनुनजित 
गनि अक्सन हाउस स्थापना 
गररनेछ । अगािननक तथा 
तलुनात्मक लाभ बढी 
भएका वस्तहुरुको ननकास  
प्रवद्धिन गररनछे । मूल्य 
अनभवृवद्ध गने कृवष, वन 
तथा खान िन्य औद्योनगक 
उत्पादनलाई ब्राजन्डङ्ग गरी 
ननकास  गनि 
प्रोत्साहनगररनेछ । 

• नेपाल व्यापार एवककृत रणन नत (NTIS) ले पवहचान 
गरेका ८ वटा वस्तहुरू (जचया, अलैच , अदवुा, 
गलैचा, फुटवयेर, िनडबवुट, च्याङ्ग्रा पजस्मना, 
छाला तथा छालाका सामानहरू) सिंघहरूस ग 
प्रस्ताव माग गरी MOU भएको, EIF बाट ववजिय 
स्रोत प्राप्त भएको र नछटै्ट अक्सन हाउस स्थापना 
गररने गरी कायि भईरहेको छ । 

 

 १५४ बढ्दो व्यापार घाटालाई 
ननयन्रण गनि ननयित 
प्रवद्धिनका अनतररक्त 
अनावश्यक आयात घटाउन 
सेफगाडि, एजण्टडजम्पङ्ग र 
काउन्टरभेनलङ्ग कानूनको 
प्रभावकारी कायािन्वयन 
गररनेछ । कृवष आयातमा 
एजन्टडजम्पङ्ग शलु्क लगाउन ु

• सेफगाडि, एजण्टडजम्पङ्ग र काउन्टरभेनलङ्ग ऐन 
ननमािण भई ननयमावली मस्यौदा तयार भएको । 

• 207७ वैशाख मसान्तसम्ममा 1495 वटा 
फमिहरूको अनगुमन गरी कारवाहीमा नतव्रता 
ददइएको । 

• नेपाल गणुस्तर तथा नापतौल ववभागबाट प्राववनधक 
सनमनतबाट पाररत भई पेश भएको २० वटाको 
नेपाल गणुस्तर पररषदबाट गणुस्तर स्व कृत 
भएको,१७वटाकोगणुस्तरप्रववनधबाटपाररतभईनेपाल
गणुस्तरपररषद् मापेशगनिनसफाररसभएको,४५वटावस्तु
लाईनेपालगणुस्तरजचन्हप्रदानगररएको, ३६ वटा 
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प्रगनत 

पने वस्तकुो  पवहचान गरी 
कायािन्वयन गररनछे । 
स्वदेश  उत्पादनको नेपाल 
गणुस्तर सनुनजित गरी 
बिार अनगुमन प्रभावकारी 
बनाइनेछ । नक्कली 
गणुस्तर जचन्ह प्रयोग गरी 
गणुस्तरहीन वस्त ु ववक्री 
ववतरण रोक्न प्रभावकारी 
अनगुमनगररनेछ । 

उद्योगहरुबाट नेपाल गणुस्तर प्रमाण जचन्हको 
प्रयोग भएको। 461वटानमनुासिंकलनभएको । 
३१२४ वटा वस्तकुो रसायननक तथा भौनतक 
िा च ववश्लषेण भएको । ११05 वटा वस्तलुाई 
क्यानलवे्रसन सेवा प्रदान भएको ।३ वटा प्रणाली 
प्रमाण करण प्रदान गररएको । 
टेजस्टङतथाक्यानलवे्रसनप्रयोगशालाहरुकोवोलपरप्र
स्तावहरूप्राप्तभइमलु्यािंकनभईरहेको,रसायननकप्रयोग
शालाकोAccreditation  को नव करण 
भईसकेको,क्यानलवे्रसनप्रयोगशालातथाप्रमाण करण(

वस्त ु र प्रणाली) को अन्तराविय मान्यताको 
ननरन्तरता ।  

• उद्योग वाजणज्य तथा आपूनति मन्रालय,कृवष तथा 
पशपुन्छी ववकास मन्रालय तथा ववनभन्न सरोकार 
ननकायका प्रनतनननधहरु सहभाग  भई ववश्व व्यापार 
सिंगठनबाट आएका ववज्ञ प्रजशक्षकलाई समते 
आमन्रण गरी नमनत २०७६।०८।२४ देजख 
२०७६।०८।२६ गते सम्म WTO National 

Workshop on the Agriculture and SPS 

Agreements सिंचालन गररएको । 

• ववश्व व्यापार सिंगठनको स्थान यकरण र 
स्थान यस्तरमा उत्पादन सिंभावना भएको वस्ततुथा 
सेवाको पवहचानका सम्वन्धमा सरोकारवाला 
ननकाय र ननि क्षरेका प्रनतनननधहरुको 
सहभानगतामा खोटाङ र ओखलढुङ्गा जिल्लामा 
अन्तरवक्रया कायिक्रम सिंचालन गररएको । 

• एजन्टडजम्पङ शलु्क लगाउनपुने वस्त ु पवहचानका 
लानग अध्ययन भईरहेको । 
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१०) सूचना अनधकारी र प्रमखुको नाम र पद 
सजचव श्र  चन्र प्रसाद जघनमरे (उद्योगतफि ) 
सजचव श्र  डा. वैकुण्ठ अयािल (वाजणज्य तथा आपूनतितफि ) 
प्रवक्ता श्र  प्रकाश दाहाल (सहसजचव) सम्पकि  निं. ९८५११८४५२६ 

सूचना अनधकारी  : श्र  दगुाि प्रसाद भसुाल (उप सजचव)  सम्पकि  निं. ९८५१२३४४००। 
 

११) ऐन, ननयम, ववननयम र ननदेजशकाको सूच  
1. ववदेश  लगान  तथा प्रववनध हस्तान्तरण ऐन, २०७५,  
2. औद्योनगक ब्यवसाय ऐन, २०७६,औद्योनगक व्यवसाय ननयमावली, २०६५ 

3. कम्पन  ऐन, २०६३  
4. सूचनाको हक सम्बन्ध  ऐन, २०६४ र ननयमावली, २०६५ 

 

5. वैदेजशक रोिगार ननयमावली, २०६४ 

6. लगान  बोडि ननयमावली, २०६९ 
 

7. सावििननक खरीद ननयमावली, २०६४ 

8. भ्रमण खचि ननयमावली, २०६४ 

9. ननिामत  कमिचारीको आचरण सम्बन्ध  ननयमावली, २०६५ 

10. खन ि सवेक्षण )भिा तथा सवुवधा (ननयमहरू , २०२४ 

11. खान  तथा खन ि पदाथि ननयमावली, २०५६ 

12. गैह्र आवाजशय नेपाली सम्बन्ध  ननयमावली, २०६६ 

13. नेपाल गणुस्तर )प्रमाण जचन्ह (ननयमावली , २०४० 

14. प्राइिभेट फमि रजिषे्टशन ननयमावली, २०३४ 

15. आनथिक कायिववनध ननयमावली, २०६४   
 

16. वैदेजशक रोिगार ऐन, २०६४   

17. अध्यागमन ऐन, २०४९  

18. गैह्र आवाशी य नेपाली सम्बन्ध  ऐन, २०६४  

19. सशुासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४   

20. सूचनाको हक सम्बन्ध  ऐन, २०६४ 



51 
 

 

21. ववशेष आनथिक के्षर ऐन, २०७३ 

22. पेटेण्ट, नडिायन तथा टे्रडमाकि  ऐन, २०२२ 

23. कम्पन  ऐन, २०६३ 

24. गररव  ननवारणका लानग लघ ुउद्यम ववकास कायिक्रम सिंचालन ननदेजशका, २०७० 

25. प्राइभेट फमि रजििेशन ऐन, २०१४ 
 

26. खान  तथा खननि पदाथि -सम्बन्ध  ऐन , २०४२ 

27. स्टाण्डडि नाप र तौल ऐन, २०२५ 
 

28. औद्योनगक व्यवसाय ववकास प्रनतष्ठान ऐन, २०५३ 

29. नेपाल गणुस्तर )प्रमाण जचन्ह (ऐन , २०३७ 

30. वस्तकुो प्रत्यक्ष नबक्री (व्यवस्थापन तथा ननयमन गने) ऐन, २०७४ 

31. उपभोक्ता सिंरक्षण ऐन, २०७५ र ननयमावली, २०७६  

32. सावििननक ननि  साझेदारी तथा लगान  ऐन, २०७५ र ननयमावली, २०७७ 

33. ववदेश  लगान  न नत, २०७१ 

34. औद्योनगक न नत, २०६७ 

35. सावििननक ननि  साझेदारी तथा लगान  ऐन, २०७५ र ननयमावली, २०७७   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

१२) आम्दान  खचि र आनथिक कारोबार सम्बन्ध  अध्यावनधक वववरण 

(क)  चालू खचि वववरण 
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(ख) पू ि गत खचि वववरण 
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१३) तोवकए बमोजिमका अन्य वववरण 
 

(क) सूचना प्रकाशनहरु 
 

मन्रालयको वभेसाइटमा ननयनमत रुपमा सूचना िानकारीहरु प्रकाजशत हनु ेगरेको । 

(ख) मन्रालयको सम्पकि  ठेगाना 
फोन निं. :   ४२११४६३    

 

फ्याक्स नम्बर :    ४२११६१९ 

ईमेल :     info@moics.gov.np  

वेभसाईट :     www.moics.gov.np 

 
 

 

 

http://www.moics.gov.np/

