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परिच्छेद-१ 
१ .प्रािम्भभक 

१.१ संम्क्षप्त नार् ि प्रािभभः 
(क) यस काविशबधको नार् “म्जालास्तिर्ा सञ्चालन हनुे औद्योबगक विकास तथा िोजगाि प्रिर्द्शन 

सभिन्धी कायशक्रर् सञ्चालन कायशविबध, २०७५” िहनेछ । 
(ख)  यो कायशबिबध र्न्त्रालयले स्िीकृत गिेको बर्बतदेम्ख प्रदेर् नं. ३ भि लाग ुहनुेछ । 

१.२ परिभाषाः  
बिषय िा प्रसङ्गले अको अथश नलागेर्ा,  

(क)  “र्न्त्रालय” भन्नाले उद्योग, पयशटन, िन तथा िाताििण र्न्त्रालय सभझनपुनेछ । 
(ख) “बनदेर्नालय” भन्नाले उद्योग, िाम्णज्य तथा उपभोक्ता वहत संिक्षण बनदेर्नालय सभझनपुनेछ। 
(ग) “कायाशलय” भन्नाले म्जालाम्स्थत घिेल ुतथा साना उद्योग विकास सबर्बत ि घिेल ुतथा साना 

उद्योग  कायाशलय सभझनपुनेछ । 
 

परिच्छेद-२ 
एक गााँउ एक उत्पादनिाट उत्पाददत स्थानीय उपजहरुको संकलन, प्रदर्शन तथा बिक्री कक्ष 

स्थापना ि पूिाशधाि बनर्ाशण 

२.१ पषृ्ठभबूर्: 
स्थानीयस्तिर्ा उत्पाददत िस्तहुरुको िजािर्ा सहज पहुाँज प-ुयाई िजाि प्रिर्द्शन ि बिस्तािर्ा 
सहयोग गिी स्थानीयस्तिर्ा उद्योग व्यिसायका लाबग उपयकु्त िाताििण बनर्ाशण तथा 
उत्पाददत िस्तकुा उपजहरुको िजािको सबुनम्िताका लाबग स्थानीय उपजहरुको संकलन, 
प्रदर्शन तथा बिक्री कक्ष स्थापना गरिनेछ। यसिाट उद्यर्ी व्यिसायीहरुले आफ्नो उत्पादन 
िजािर्ा उम्चत रू्ायर्ा बिक्री गनश सक्त्न ेि के्रताहरुले पबन उम्चत रू्ायर्ा आफ्नो र्ाग 
अनसुािको िस्त ुखरिद गनश सक्त्ने तथा विचत्बलयाले अनािश्यक फाइदा बलने प्रिृबतको अन्त्य 
हनुे भएकोले यसिाट स्थानीयस्तिर्ा औद्योबगक तथा व्यिसावयक िाताििण शृ्रजना हनुेछ 
।  

२.२  कायशक्रर् संचालन विबधः 
२.२.१ म्जाला उद्यर् प्रिर्द्शन सबर्बतको बनणशयानसुाि संकलन, प्रदर्शन तथा बिक्री कक्षका लाबग 

म्जालाबभत्रका उपयकु्त स्थानहरु प्राथबर्कताका आधाि छनौंट गरिनेछ । 
२.२.२ बिक्री कक्ष स्थापनाका लाबग छनत्ट भएका स्थानर्ा सहज पहुाँच हनुे के्षत्रर्ा उत्पादन हनु े

स्थानीय िस्तहुरुको आकंलन गने । सो प्रयोजनका लाबग सभिम्न्धत स्थानीय तहको 
सर्न्ियर्ा स्थानीय भेला आयोजना गिी कायाशलिाट प्रािम्भभक संभाव्यता पवहचान गरिनेछ। 

२.२.३ प्रािम्भभक संभाव्यता पवहचान पिात बिक्री कक्ष स्थापना गनश उपयकु्त देम्खएर्ा सभिम्न्धत 
स्थानीय तहसाँग बिक्री कक्षका लाबग आिश्यक पने ज्गा उपलब्धताका लाबग कायाशलििाट 
सर्न्िय गरिनेछ। 
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 २.२.४ स्थानीय तहिाट बिक्री कक्षका लाबग आिश्यक पने ज्गा उपलब्ध हनुे सबुनम्ितता प्राप्त 
भए पिात त्यस स्थानका लाबग पायक पने ि प्रचबलत कानून अनसुाि उद्योग व्यिसाय दताश 
गिेका उद्यर्ी व्यिसायीहरुको भेला गिाई सो भेलािाट बिक्री कक्ष सञ्चालनका लाबग 
सहकािी गठन गनश सहजीकिण गने । सहकािी गटन हनु नसकेर्ा सभिम्न्धत 
सिोकाििालाहरुको सहभाबगतार्ा प्रचबलत कानून िर्ोम्जर् सञ्चालन (उपभोक्ता) सबर्बत गठन 
गने, गिाउने। 

२.२.५ यसिी गठन भएको सहकािी तथा सञ्चालन सबर्बतको िैठकिाट बिक्री कक्ष सञ्चालनको 
लाबग आचाि संवहता, कायश म्जभरे्िािी, बिक्री कक्ष सञ्चालन तथा व्यिस्थापन, बिक्री कक्षर्ा 
बलइने र्ाुक ि त्यसको प्रयोगका िािेर्ा बनणशय  गिी कायाशलयर्ा पेर् गनुश पनेछ । 

२.२.६ उपदफा (२.२.५) अनसुािका कायश सभपन्न भएपिात विबनयोम्जत िजेटको बसर्ाबभत्र िही 
बिक्री कक्ष  बनर्ाशणका लाबग लागत अनरु्ान तयाि गिी लागत अनरु्ानका आधािर्ा 
सािशजबनक, खरिद ऐन, २०६३ ि सािशजबनक खरिद बनयर्ािली, २०६४ िर्ोम्जर्को प्रकृया 
पिुा गिी बिक्री कक्ष बनर्ाशण गनुश पनेछ । 

२.२.७ र्ाबथ उालेख भएका कायशसभपादन गनश कायाशलयर्ा िहेको जनर्म्क्तिाट र्ात्र संभि नभएर्ा 
बिक्री कक्ष बनर्ाशण सभपन्न भई उपदफा (२.२.४) िर्ोम्जर् गदठत सहकािी तथा सञ्चालन 
सबर्बतिाट कायश प्रािभभ नभएसभका लाबग म्जाला उद्योग प्रिर्द्शन सबर्बतिाट बनणशय गिाई 
नायि सबु्िा सिहको पारिश्रबर्क ददने गिी एकजना कर्शचािी किािर्ा िाख्न सवकनेछ । 

२.२.8 उपदफा (२.२.६) िर्ोम्जर् तयाि भएको लागत अनरु्ान िर्ोम्जर् बनर्ाशण गनशका लाबग 
स्थानीय तह तथा अन्य बनकायिाट पबन िकर् व्यिस्था गनश सक्त्नछे । ति स्थानीय बनकाय 
िा अन्य बनकायिाट सो कायशका लाबग सहयोग हनुे िकर्को जानकािी कायाशलयले 
र्न्त्रालयर्ा गिाउन ुपनेछ ।  

 

परिच्छेद-३ 
उद्योग प्रिर्द्शनका लाबग सहयोग तथा प्रोत्साहन कायशक्रर् 

३.१ पषृ्ठभबूर्: 
िैदेम्र्क िोजगािर्ा गएका यिुाहरुले आजशन गिेको िकर्लाई उत्पादनम्र्ल कायशर्ा लगाउन 
उत्प्ररेित गिी स्िदेर्र्ा नै िोजगािी तथा आयआजशनका लाबग प्रोत्साहन गनश तथा उद्योग 
व्यिसाय गनश ईच्छुक र्वहलालाई उत्पादनम्र्ल कायशर्ा ला्न उत्प्ररेित गिी  िोजगािी तथा 
आयआजशन िृवर्द् गनशका लाबग पूिाशधाि बनर्ाशण, िचत परिचालन ि लगानी प्रिर्द्शन गिी उद्योग 
व्यिसाय विस्ताि गनश सघाउ प-ुयाउनका लाबग यो कायशक्रर् संचालन गरिनछे। यो कायशक्रर् 
अन्तगशत चाल ुआ. ि. र्ा प्रदेर् सिकाििाट विबनयोम्जत कायशक्रर् तथा िजेट अनसुाि 
देहायका कायशक्रर् सञ्चालन हनुेछ । 

 (क) िेबर्टेन्सको िकर् सहकािीको िकर्, बनम्ज िकर् संकलन गिी उपयकु्त उद्योगर्ा लगाबन 
प्रिर्द्शन तथा प्रोत्साहन कायशक्रर्  

 (ख) र्वहला उद्यर्ीलाई कजाश प्रिाह कायशक्रर्  
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 (ग) उद्यर्का लाबग यिुा श्रबर्क सहकािी सञ्चालन 
 
३.२  सहकािी संस्थाको छनत्ट ि कजाशका लाबग िकर्ः 
३.२.१ लघ ुउद्यर्, घिेल ुतथा साना उद्योगको के्षत्रर्ा लगानी गनश इच्छुक म्जालाम्स्थत सहकािी 

संस्थाहरुिाट १५ ददनको सर्य ददई बसलिन्दी प्रस्ताि आव्हान गरिनेछ । 
 प्रस्ताि पेर् गने सहकािीहरुको देहायका यो्यता हनुपुनेछ । 

(क)  विप्रषेण (िेबर्टेन्स) िकर् िचत गने गिेको।(िैदेम्र्क िोजगािर्ा गएका िा बनजको 
एकाघिका परििािको हकर्ा र्ात्र) 

 (ख)  लघ ुउद्यर्, घिेल ुतथा साना उद्योगको के्षत्रर्ा लगानी गरििहेको। 
 (ग)  विगत दईुिषशको िचत ि लगानी सञ्तोषजनक िहेको ि घाटार्ा निहेको। 
  (घ)  बनयबर्त रुपर्ा लेखापरिक्षण ि साधािण सभा भएको । 
 (ङ)  कालो सूचीर्ा नपिेको। 
(च) PAN दताश भएको । 

३.२.२ उपदफा (३.२.१) का आधािर्ा प्रत्येक म्जालार्ा कम्भतर्ा तीनिटा सहकािी संस्था छनत्ट 
गरिनेछ । 

 ति र्ाबथ उालेख भए िर्ोम्जर् तीनिटा प्रस्ताि पेर् नभएर्ा िा र्ापदकड पगेुका संस्था 
नभएर्ा र्ापदकड पगेुको एउटा प्रस्ताि र्ात्र भएर्ा सो प्रस्ताि स्िीकृत गिी संस्था छनत्ट 
गनश सवकनेछ ।  

३.२.३ उपदफा (३.२.२) िर्ोम्जर् छनत्ट भएका संस्थालाई कजाश प्रिाहका लाबग सभझत्ता गिी 
सोही आधािर्ा कायशक्रर्का लाबग बिबनयोम्जत िजेट प्रदान गरिनेछ । 

 
३.३  कायशक्रर् संचालन विबधः 
३.३.१ िैदेम्र्क िोजगाि गई फकेका यिुा तथा िैदेम्र्क िोजगािर्ा िहेका यिुाका एकाघिका 

परििाि तथा र्वहलाहरुले लघ ुउद्यर्, घिेल ुतथा साना उद्योग गनशका लाबग कायाशलयले 
सूचना प्रकाम्र्त गिी तोवकएको अिबध बभत्र देहायका कागजातहरु सवहत आिेदन ददन ु
पनेछ। 
(क) नेपाली नागरिकताको प्रबतबलवप 
(ख) िैदेम्र्क िोजगािर्ा गएको खाुने कागजात (िैदेम्र्क िोजगािर्ा गएका िा बनजको 

एकाघिका परििािको हकर्ा र्ात्र) 
(ग) गनश चाहेको उद्योग ब्यिसायसाँग सभिन्धी कुनै बसप भए सो खाुने कागजात 
(घ) गनश चाहेको उद्योग ब्यिसायका बसप आिश्यक भएर्ा पने भए सोको नार् 
(ङ) परििािको हकर्ा िैदेम्र्क िोजगािर्ा िहेका यिुासाँगको नाता (िैदेम्र्क िोजगािर्ा 

गएका एकाघिका परििािको हकर्ा र्ात्र) 
(च) उद्यर् सञ्चालन तथा कजाश उपयोग सभिन्धी संम्क्षप्त प्रस्ताि 
(छ) सूचनार्ा उालेम्खत अन्य कागजात ि विििण 

३.३.२ उपदफा (३.३.१) िर्ोम्जर् प्राप्त आिेदन गने व्यम्क्तको उरे्िको हद १८ िषश पिुा भई 
५० िषश ननाघेको हनु ुपनेछ । 
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३.३.३ उपदफा (३.३.१) िर्ोम्जर् प्राप्त आिेदनहरुको छानविन गिी यो्यता पगेुका आिेदकहरुको 
सूची तयाि गिी प्रकाम्र्त गनुश पनेछ । 

३.३.४ उपदफा (३.३.३) िर्ोम्जर् प्रकाम्र्त सूचीका आधािर्ा कायाशलयर्ा र्ाग ि विबनयोम्जत 
िजेटको बसर्ा बभत्र िही उद्योग व्यिसाय दताशका लाबग सहयोग गनश सक्त्नेछ । 

३.३.५ उपदफा (३.३.४) िर्ोम्जर् उद्योग व्यिसाय दताश गिी सञ्चालनका लाबग रे्म्र्न उपकिण 
गिेर्ा र्ाग ि िजेटको बसर्ा बभत्र िही रे्म्र्न उपकिण खरिदर्ा असी प्रबतर्तसभर् अनदुान 
ददन सवकनेछ ।  

३.३.६  उद्योग सञ्चालनका लाबग बसपयकु्त जनर्म्क्त आिश्यक पिी बसपरू्लक ताबलर् र्ाग गिेको 
अिस्थार्ा म्जालाम्स्थत कायाशलयले िजेटको परिबधबभत्र िही स्थापना गरिने उद्योगसाँग 
सभिम्न्धत विषयको बसपरू्लक ताबलर् तथा र्ाग ि आिश्यकता अनसुाि उद्यर्म्र्लता विकास 
ताबलर् प्रदान गनश सक्त्नेछ । 

३.३.७ उद्यर् स्थापना गनश स्थान नभएका ति उद्यर् गनश ईच्छुक तथा एक र्ात्र उद्यर्ीले कुनै 
रे्म्र्नको पूणश रुपले उपयोग गनश नसक्त्न ेति पााँच िा सोभन्दा िढी उद्यर्ी बर्लेि त्यस्तो 
रे्म्र्नको क्षर्तार्ा पूणश रुपले उपयोग गनश सक्त्न ेभएर्ा त्यस्ता उद्यर्ीहरुलाई उद्यर् स्थापना 
ि विकासर्ा सघाउ पु् ने गिी  र्ाग ि िजेटको बसर्ा बभत्र िही साझा सबुिधा केन्र स्थापना 
गनश सवकनेछ । 

३.३.८ उद्योग व्यिसाय दताश गिी सञ्चालनका कजाश आिश्यक भई कजाश र्ाग गिेर्ा सारू्वहक 
जर्ानीर्ा परियोजना नै बधतो िाखी रु. पााँचलाखसभर् ि ब्यम्क्तगत रुपर्ा बिना बधतो रु. 
पचासहजाि सभर् म्जाला उद्यर् प्रिर्द्शन सबर्बतको बनणशयानसुाि उपदफा ३.२ िर्ोम्जर् 
छनत्ट भएका सहकािी र्ाफश त कजाश प्रदान गरिनेछ । 

३.३.९ उपदफा ३.३.७ ि ३.३.८ िर्ोम्जर् सवुिधा प्राप्त गनश कभतीर्ा पााँचजना िा सोभन्दा िढी 
व्यम्क्त हनु ुपनेछ। सरू्हर्ा िहने व्यम्क्त फिक फिक परििािको हनु ुपनेछ 

३.३.१० उद्योग व्यिसाय दताश गिी सञ्चालनका कजाश आिश्यक भई कजाश र्ाग गिेर्ा दफा ३.२ 
िर्ोम्जर्का सहकािी र्ाफश त  कजाश प्रदान गरिनछे । कजाशको ब्याजदि छप्रबतर्तभन्दा िवढ 
हनुेछैन । कजाश अिबध िवढर्ा पााँचिषशको हनुछे। 

 
 

परिच्छेद-४ 
र्ाग ि आिश्यकताका आधािर्ा उद्योग स्थापना ि प्रिर्द्शनर्ा सहयोग 

 
४.१ पषृ्ठभबूर्: 

िजािर्ा अत्याबधक र्ाग िहेका तथा िोजगािी ि आयआजशनर्ा िृवर्द्र्ा र्हत्िपूणश सहयोग प-ु
याउने म्चप्स, कनशफ्लेक्त्स, अदिुा प्रर्ोधन, िाइन, Act i vated charcoal , ढाका िनुाई, िास 
बनगालो जस्ता उद्योग सहकािीर्ा आधारित िही स्थापना ि सञ्चालनका लाबग सहयोग गनश 
सवकनछे। यो कायशक्रर् अन्तगशत चाल ुआ. ि. र्ा प्रदेर् सिकाििाट विबनयोम्जत कायशक्रर् तथा 
िजेट अनसुाि देहायका कायशक्रर्हरु सञ्चालन हनुेछ । 
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(क) सहकािीर्ा आधारित म्चप्स, कनशफ्लेक्त्स, अदिुा प्रर्ोधन, िाइन,  Act i vated charcoal , 
ढाका िनुाई आददको उद्योग स्थापन सहयोग (PPP Model) 

(ख) िास बनगालोर्ा आधारित र्ढुा, हस्तकला, Mat, थनु्से, कुसी बनर्ाशणको उद्यर्र्ा सहयोग  
 
४.२  कायशक्रर् संचालन विबधः 
४.२.१ म्चप्स, कनशफ्लेक्त्स, अदिुा प्रर्ोधन, िाइन, Act i vated charcoal , ढाका िनुाई, िास 

बनगालो लगायतका उद्योग स्थापना गनश ईच्छुक नेपाली नागरिकहरुले प्रचबलत कानून 
िर्ोम्जर् सहकािी दताश गिेको हनु ुपनेछ। 

४.२.२ हाल सञ्चालनर्ा िहेका सहकािी पबन यस िर्ोम्जर् उद्योग दताश गनश सक्त्नेछन ्। 
  ति हाल सञ्चालनर्ा िहेका सहकािीहरुले देहायको र्ापदकड पिुा गिेको हनु ुपनेछ । 

(क) लघ ुउद्यर्, घिेल ुतथा साना उद्योगको के्षत्रर्ा लगानी गरििहेको। 
(ख) विगत दईुिषशको िचत ि लगानी सञ्तोषजनक िहेको ि घाटार्ा निहेको । 
(ग)  बनयबर्त रुपर्ा लेखापरिक्षण ि साधािण सभा भएको । 
(घ)  कालो सूचीर्ा नपिेको 
(ङ) PAN दताश प्रर्ाणपत्रको प्रबतबलपी । 

४.२.३ सहकािी दताश पबछ उद्योग सञ्चालनका लाबग  सहकािी र्ाफश त उद्योग दताश गनशका लाबग 
कायाशलयर्ा बनयर्ानसुािका कागजात सवहत बनिेदन ददन ुपनेछ। 

४.२.४  सहकािीको रुपर्ा उद्योग दताश गिी उद्योग सञ्चालन गने अिस्था नभएर्ा प्रचबलत कानून 
िर्ोम्जर्  साझेदािी फर्श तथा कभपनीको रुपर्ा सरे्त उद्योग दताश सक्त्नछेन ्। 

४.२.५ उपदफा ४.२.३ िा ४.३.४ िर्ोम्जर्क आिश्यक प्रकृया पिुा भएर्ा कायाशलयले उद्योग 
दताश गिी प्रर्ाणपत्र ददन ुपनेछ। 

४.२.६ उद्योग सञ्चालनका लाबग बसपयकु्त जनर्म्क्त आिश्यक पिी बसपरू्लक ताबलर् र्ाग गिेको 
अिस्थार्ा म्जालाम्स्थत कायाशलयले िजेटको परिबधबभत्र िही स्थापना गरिने उद्योगसाँग 
सभिम्न्धत विषयको बसपरू्लक ताबलर् तथा उद्यर्म्र्लता विकास ताबलर् प्रदान गनुश पनेछ।  

४.२.७ उद्योग व्यिसाय दताश गिी सञ्चालनका लाबग रे्म्र्न उपकिण र्ाग गिेर्ा र्ाग ि िजेटको 
बसर्ा बभत्र िही रे्म्र्न उपकिण खरिदर्ा असी प्रबतर्तसभर् अनदुान ददन सवकनछे 

४.२.८ उद्यर् स्थापना गनश स्थान नभएका ति उद्यर् गनश ईच्छुक तथा एक र्ात्र उद्यर्ीले कुनै 
रे्म्र्नको पूणश रुपले उपयोग गनश नसक्त्न ेति पााँच िा सोभन्दा िढी उद्यर्ी बर्लेि त्यस्तो 
रे्म्र्नको क्षर्तार्ा पूणश रुपले उपयोग गनश सक्त्न ेभएर्ा त्यस्ता उद्यर्ीहरुलाई उद्यर् स्थापना 
ि विकासर्ा सघाउ पु् ने गिी  र्ाग ि िजेटको बसर्ा बभत्र िही साझा सबुिधा केन्र स्थापना 
गनश सवकनेछ । 

४.२.९ उपदफा ४.२.४ िर्ोम्जर् दताश भएका उद्योगले उद्योग सञ्चालनका लाबग िकर् र्ाग गिेर्ा 
बिबनयोम्जत िजेटको परिबध बभत्र िही म्जाला उद्यर् विकास सबर्बतको बनणशय अनसुाि िजेटको 
परिबध बभत्र िही परियोजना नै बधतोर्ा िाखी िा सारू्वहक जर्ानीर्ा िवढर्ा रु. पााँचलाखसभर् 
बिऊ पुाँजीको रुपर्ा ददन सवकनेछ।यसको वफताश अिबध िढीर्ा पााँच िषश ि ब्याजदि िवढर्ा 
छ प्रबतर्त  हनुछे 
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४.२.१० उपदफा ४.२.८ िर्ोम्जर् सवुिधा प्राप्त गनश कभतीर्ा पााँचजना िा सोभन्दा िढी व्यम्क्त हनु ु
पनेछ। सरू्हर्ा िहने व्यम्क्त फिक फिक परििािको हनु ुपनेछ । 

 

परिच्छेद-५ 
सार्दुावयक िन, विपन्न सर्दुाय तथा बनम्जक्षते्रको उद्योग स्थापना ि संचालनर्ा सहयोग 

 
५.१ पषृ्ठभबूर्: 

लोक्ता, अालो, प्रचबलत कानूनले िोक नलगाएका जबडिटुी तथा िनस्पबतर्ा आधारित उद्योग 
स्थापना ि सञ्चालन गिी खेि गईिहेको कच्चापदाथशको सदपुयोग गिी िोजगािी ि 
आयआजशनर्ा िृवर्द् तथा बनयाशत प्रिर्द्शनर्ा सहयोग गनश यो कायशक्रर् सञ्चालन सवकनेछ। 
यसर्ा बनजीके्षत्रहरु सरे्तको सहभाबगता िहन सक्त्नछे । यो कायशक्रर् अन्तगशत चाल ुआ. 
ि. र्ा प्रदेर् सिकाििाट विबनयोम्जत कायशक्रर् तथा िजेट अनसुाि देहायका कायशक्रर्हरु 
सञ्चालन हनुेछ । 

(क) सार्दुावयक िन, विपन्न सर्दुाय तथा बनजीके्षत्रको साझेदािीर्ा नेपाली कागज उद्योग सञ्चालन,  
(ख) सार्दुावयक िन, विपन्न सर्दुाय तथा बनजीके्षत्रको साझेदािीर्ा अालो प्रर्ोधन उद्योग सञ्चालन,  
(ग) सार्दुावयक िन, विपन्न सर्दुाय तथा बनजीके्षत्रको साझेदािीर्ा िायो विकेट उद्योग सञ्चालन,  
(घ) सार्दुावयक िन, विपन्न सर्दुाय तथा बनजीके्षत्रको साझेदािीर्ा Essent i al  Oi l  तथा धबसङ्ग्ग्र े
 तेल उद्योग सञ्चालन । 

 
५.२  कायशक्रर् संचालन विबधः 
५.२.१ लोक्ता, अालो, प्रचबलत कानूनले िोक नलगाएका जबडिटुी तथा िनस्पबतर्ा आधारित उद्योग 

स्थापना ि  सञ्चालन गनशका लाबग सार्दुावयक िन, विपन्न सर्दुाय तथा बनजी के्षत्र ( इच्छुक 
नेपाली नागरिक) सरे्तको सहभाबगतार्ा सरू्ह तथा सहकािीको रुपर्ा उद्योग स्थापना तथा 
सञ्चालन गनश सवकनेछ । 

५.२.२ उद्योग दताश गनुशपूिश सभिम्न्धत िन कायाशलयिाट लोक्ता लगायत िनर्ा आधारित कच्चा 
पदाथशको श्रोत उपलब्ध हनुे सबुनम्ितता प्राप्त भएको हनु ुपनेछ । 

५.२.३ कायशक्रर् सञ्चालनका लाबग दफा ४.२ र्ा उालेम्खत प्रकृया पिुा गनुश पनेछ । 
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परिच्छेद-६ 

एक घि एक तान गलैंचा/ढाका िनुाई (उत्पादन) तथा हस्तकला तथा प्राम्चन संस्कृबतका 
काठजन्य सार्ाग्री उत्पादन सहयोग कायशक्रर् 

६.१ पषृ्ठभबूर्: 
िजािर्ा अत्याबधक र्ाग िहेका तथा िोजगािी ि आयआजशनर्ा िृवर्द्र्ा र्हत्िपूणश सहयोग प-ु
याउने ि बनयाशतर्ा प्रिर्द्शन सरे्त योगदान ददन ेगलैंचा/ढाका िनुाई ि हस्तकला तथा काठजन्य 
सार्ाग्री उत्पादनलाई प्रोत्सावहत गनश एक घि एक तान ि हस्तकला प्रिर्द्शन कायशक्रर् सञ्चाल 
गरिनेछ।  

६.२  कायशक्रर् संचालन विबधः 
६.२.१ म्जाला उद्यर् प्रिर्द्शन सबर्बतको बनणशयानसुाि कायशक्रर् सञ्चालनका लाबग उपयकु्त स्थान 

छनौंट गरिनेछ । 
६.२.२ स्थान छनौंट पिात स्थानीय तहको सहयोग ि सर्न्ियर्ा कायशक्रर् सञ्चालन पिात उद्योग 

व्यिसाय गनश प्रबतिर्द् हनुे पााँचजना व्यम्क्तहरुको एक सरू्ह हनुे गिी सरू्ह बनर्ाशण गरिनेछ।  
ति सरू्हर्ा एकाघिको परििािको व्यम्क्त एकजना र्ात्र हनुेछ ।  

६.२.३ सरू्ह बनर्ाशण पिात सरू्हको र्ाग अनसुाि बसपरू्लक ताबलर् तथा उद्यर्म्र्लता विकास 
ताबलर् प्रदान गरिनेछ।ताबलर्का लाबग प्रत्येक प्रम्र्क्षाथीहरुलाई एक एक सेट तान तथा 
रे्म्र्न औजािको ब्यिस्था गरिनेछ।ताबलर् पिात ताबलर्का लाबग प्रयोग भएका तान तथा 
रे्म्र्न औजाि प्रम्र्क्षाथीहरुलाई बनःर्ाुक वितिण गरिनछे । 

६.२.४ सरू्हको बसफारिसर्ा कच्चा पदाथशको व्यिस्था ि उत्पाददत िस्तकुो बिक्री प्रिन्धका लाबग 
एकजना सहजकताश सरू्ह कै सदस्य बभत्रिाट िहने गिी िाख्न ुपनेछ।उत्पादन तथा बिक्रीका 
आधािर्ा िजेटको परिबधबभत्र िही िढीर्ा छर्वहनाका लाबग कायाशलयले सहजकताशको 
पारिश्रबर्क उपलब्ध गिाउन सक्त्नेछ। सहजकताशको पारिश्रबर्क िजेटको परिबध बभत्र िही 
िढीर्ा र्ाबसक पन्धहजािसभर् हनुेछ । 

६.२.५ म्जाला उद्यर् प्रिर्द्शन सबर्बतको बनणशय अनसुाि कच्चा पदाथशको व्यिस्थाका लाबग कायाशलयले 
सरू्हका प्रत्येक सदस्यका लाबग िजेटको परिबधबभत्र िही एकपटकको लाबग िढीर्ा रु. 
दर्हजािसभर् उपलब्ध गिाउनेछ । 

६.२.६ एकघि एक तान कायशक्रर्र्ा सहभागी भएका सरू्ह सदस्यले सारू्वहक तथा एकल रुपर्ा 
उद्योग दताश गिाउन सक्त्नेछन । 
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परिच्छेद -७ 

प्लाविक झोला लगायतका प्लाम्स्टक जन्य सार्ाग्री बिस्थावपतका लाबग सहकािीर्ा आधारित गैह्र 
प्लास्टीक झोला  सवहतका उद्योग स्थापना 

 
७.१ पषृ्ठभबूर्: 

 िाताििणलाई प्रत्यक्ष असि गने २० र्ाईक्रोन भन्दा कर् र्ाईक्रोन भएका प्लाविक झोलालाई 
विस्थावपत गिी विकापको रुपर्ा प्रयोग हनुे कपडा, कागज तथा फाइिि आददको प्रयोग झोला 
लगायतका िस्त ु उत्पादनका लाबग उद्योग सञ्चालन गनश प्रोत्सावहत गरिनछे । यसिाट 
स्थानीयस्तिर्ा आयआजशनर्ा ि िोजगािी शृ्रजना हनुछे । 
 

७.२  कायशक्रर् संचालन विबधः 
७.२.१ म्जाला उद्योग प्रिर्द्शन सबर्बतको बनणशयानसुाि उपयकु्त स्थानहरुर्ा उद्योग स्थापना तथा 

सञ्चालन इच्छुक सहकािीिाट प्रस्ताि आव्हान गने  । 
७.२.३ सहकािी र्ाफश त सरू्ह बनर्ाशण पिात सरू्हको र्ाग अनसुाि बसपरू्लक ताबलर् तथा 

उद्यर्म्र्लता विकास ताबलर् प्रदान गरिनेछ।ताबलर्का लाबग प्रत्येक प्रम्र्क्षाथीहरुलाई एक 
एक सेट तान तथा रे्म्र्न औजािको ब्यिस्था गरिनेछ।ताबलर् पिात ताबलर्का लाबग प्रयोग 
भएका तान तथा रे्म्र्न औजाि प्रम्र्क्षाथीहरुलाई बनःर्ाुक वितिण गरिनेछ । 

७.२.४ सरू्हको बसफारिसर्ा कच्चा पदाथशको व्यिस्था ि उत्पाददत िस्तकुो बिक्री प्रिन्धका लाबग 
एकजना सहजकताश सरू्ह कै सदस्य बभत्रिाट िहने गिी िाख्न ुपनेछ।उत्पादन तथा बिक्रीका 
आधािर्ा िजेटको परिबधबभत्र िही िढीर्ा छर्वहनाका लाबग कायाशलयले सहजकताशको 
पारिश्रबर्क उपलब्ध गिाउन सक्त्नेछ। सहजकताशको पारिश्रबर्क िजेटको परिबध बभत्र िही 
िढीर्ा र्ाबसक पन्धहजािसभर् हनुेछ । 

७.२.५ म्जाला उद्यर् प्रिर्द्शन सबर्बतको बनणशय अनसुाि कच्चा पदाथशको व्यिस्थाका लाबग कायाशलयले 
सरू्हका प्रत्येक सदस्यका लाबग िजेटको परिबधबभत्र िही एकपटकको लाबग िढीर्ा रु. 
दर्हजािसभर् उपलब्ध गिाउनेछ । 

७.२.६ कायशक्रर् सञ्चालनका लाबग दफा ४.२ र्ा उालेम्खत प्रकृया पिुा गनुश पनेछ । 
 

परिच्छेद -८ 
सूचना प्रविबध केन्र स्थापना ि सञ्चालन 

८.१ पषृ्ठभबूर्: 
 लघ,ु घिेल ुतथा साना उद्योगलाई आिश्यक पने देहायका सूचनाहरु संकलन तथा सभप्रषेण ि प्रचाि 
प्रसाि गिी लघ,ु घिेल ुतथा साना उद्योग उद्योगको विकास, प्रिर्द्शन ि विस्ताि गनश सघाउ प-ुयाउन 
सूचना प्रविबध केन्र स्थापना ि सञ्चालन गरिनेछ । 

(क)   कच्चापदाथशको श्रोत ि उपलब्धता 
(ख)   ताबलर् प्राप्त जनर्म्क्तको विििण 
(ग)  प्रविबधको वकबसर् श्रोतको उपलब्धता 
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(घ)  म्जालास्तिर्ा िहेका उद्योग व्यिसायको विििण 
(ङ)  म्जालास्तिर्ा संभाव्य उद्योग व्यिसायको विििण 
(च)    उद्योग व्यिसाय दताश, निीकिण लगायतका उद्योग प्रर्ासन सभिन्धी जानकािी 
(छ) पिभपिागत बसप ि प्रविबधको जानकािी 
(ज)  म्जालाम्स्थत िैंक तथा वितीय संस्थाले प्रिाह गने कजाश सभिन्धी जानकािी 
(झ)  कायाशलयले सञचालन गने प्रिर्द्शनात्र्क कायशक्रर् 
(ञ)  उद्यर्ी व्यिसायीको सफलताको कथा 
(ट)  लघ,ु घिेल ुतथा साना उद्योगसाँग सभिम्न्धत ऐन, बनयर्, बनदेम्र्का आदद 

 
 
८.२ कायशक्रर् संचालन विबधः 
८.२.1 कायशक्रर् िहेका म्जालाम्स्थत कायाशलयर्ा लघ,ु घिेल ुतथा साना उद्योग सूचना प्रविबध केन्र 

स्थापना ि  
   सञ्चालन गरिनेछ । 

८.२.२ केन्रको लाबग आिश्यक पने Laptop, Desktop, Printer लगायतका उपकिणहरुको 
व्यिस्था गने । 

८.२.३ केन्रको लाबग छुटै्ट Internet  सबुिधाको व्यिस्था गने ि यसको Password केन्रसाँग 
सर्िम्न्धत कर्शचािी िाहेक कसैले पबन प्रयोग गनश नपाउने व्यिस्था सरे्त बर्लाउने । 

८.२.४ केन्रको लाबग नेपाली ि अङ्ग्ग्रजेीर्ा िाम्रो Communi cat i on ski l l  भएको कभप्यूटि अपिेटि 
किािर्ा बलन सवकनछे।यस कायशक्रर्िाट बनयकु्त भएको कभप्यूटि अपिेटिलाई अन्यन्त्र 
कायश नगिाउने । 

८.२.५ कायाशलयको Websi te सञ्चालनर्ा िहेको भए त्यसलाई अद्यािबधक गिी सचुारु गने ि 
Websi te नभएको भए Websi te िनाउने । 

८.२.६ केन्रर्ा सभपकश का लाबग आबधकारिक Emai l  खोली त्यसिाट नै सभपकश  गने, गिाउन े। 
८.२.७ कायाशलयको Websi te सञ्चालनर्ा िहेको भए त्यसलाई अद्यािबधक गिी सचुारु गने ि 

Websi te नभएको भए Websi te िनाउने । 
८.२.८ केन्रको लाबग बनयकु्त भएको कभप्यटुि अपिेटिले साप्तावहक रुपर्ा  यस केन्रिाट सभपादन 

भएका कायशहरुको विििण तयाि गिी कायाशलय प्रर्खुिाट प्रर्ाम्णत गिाई िेकडश िाख्न ु
पनेछ।कायाशलयको Websi te अद्यािबधक गने कायशको म्जभरे्िािी पबन कभप्यटुि अपिेटिको 
हनुेछ। 

८.२.९ यस कायशक्रर् अन्तगशत कायाशलयको लाबग आिश्यक ि उपयकु्त Sof tware बनर्ाशण तथा 
खरिद गनश सवकनेछ। 
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परिच्छेद -9 

साना, घिेल ुतथा लघ ुउद्यर्ीलाई प्रबिबध सहयोग 

 

९.१ कायशक्रर् संचालन विबधः 
घिेल ुतथा साना उद्योग विकास सबर्बत तथा साविकको घिेल ुतथा साना उद्योग विभागले जािी 
गिेको बनदेम्र्का िर्ोम्जर् नै उपयकु्त प्रविबध हस्तान्तिण गने गिाउने व्यिस्था बर्लाउन ुपनेछ । 

परिच्छेद -१0 
विविध 

(क) यो बनदेम्र्का उद्योग, पयशटन, िन तथा िाताििण र्न्त्रालय िा अन्तिगतका बनकाय िा कायाशलयहरु 
िा र्न्त्रालयको कायशसभपादन गनश सभझत्ता भएका बनकाय लगायतलाइ लाग ुहनुछे ।  

(ख) सािशजबनक खरिद ऐन २०६३, सािशम्जनक खरिद बनयर्ािबल २०६४, आबथशक कायशविबध ऐन 
२०५५, आबथशक कायशविबध बनयर्ािली २०६४कायश सभपन्न गनश ्रमर्ण खचश बनयर्ािली,  4602 , 
अथश र्न्त्रालयको कायशसञ्चालन बनदेम्र्का 4602, प्रदेर् आबथशक कायशविधी ऐन 4602, सािशम्जनक 
खरिद ऐन तथा आथीक ऐन तथा बनयर्ािली सवहत प्रचबलत काननुले तोकेको परिबध बभत्र िवह 
कायशक्रर् तथा िजेट कायाशन्ियन गरिनेछ ।  

(ग) कायशक्रर् पेश्की िैर्ाख /जेष्ठ र्सान्त सभर् भन्दा पछाबड ददइने छैन । सो सर्य बसर्ा भन्दा 
पबछ पेश्की ददनपुिेर्ा र्न्त्रालयका सम्चिज्यूको सहर्बत बलएि र्ात्र पेश्की ददन सवकनेछ । 

(घ) म्जाला म्स्थत कायाशलयहरुले स्थानीय तह तथा सिोकाििाला बनकायहरुसगको सर्न्ियर्ा 
स्थानीयस्तिर्ा संचाबलत कृयाक्त्लापहरुको संयतुः अनगुर्न बनरिक्षण गिी सो को प्रबतिेदन यस 
र्न्त्रालयर्ा पेर् गनुशपने छ ।  

(ङ) सभिम्न्धत स्थाबनय तह तथा म्जाला सर्न्िय सबर्बतले सरे्त अनगुर्न गनश सक्त्नछे ।   
(च) सिै योजना कायशक्रर् िा परियोजनाको र्ाबसक प्रबतिेदन (हिेक र्वहनाको ७ गते बभत्र), चत्र्ाबसक 

प्रबतिेदन(र्वहनाको ७ गते बभत्र) र्न्त्रालय तथा के्षत्रीय बनदेर्ानालयर्ा प्रगबत विििण पठाउनपुनेछ।  
(छ) सािशजबनक बनर्ाशणका सिै कायशको GPS Location अबनिायशरुपर्ा संकलन गरिनेछ ।  
(ज) उद्योग, पयशटन, िन तथा िाताििण र्न्त्रालय िा अन्तिगतका बनकाय िा कायाशलयद्वािा सभपाददत 

सिै सािशजबनक बनर्ाशण कायशको सािशजबनक सनुिाइ, होबडङ्गिोडश अबनिायश रुपर्ा िाख्न ुपनेछ । 
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भाग-२ 
र्न्त्रालय िा म्जाला स्तिर्ा सञ्चालन हनेु 

उद्योग सभिन्धी कायशक्रर्  सञ्चालन कायशविबध, 
२०७५ 
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परिच्छेद-१ 

प्रािम्भभक 

१.१ संम्क्षप्त नार् ि प्रािभभः 
(क)  यस काविशबधको नार् “उद्योग सभिन्धी कायशक्रर् सञ्चालन कायशविबध, २०७५” िहनेछ । 
(ख) यो कायशबिबध र्न्त्रालयले स्िीकृत गिेको बर्बतदेम्ख प्रदेर् नं. ३ भि लाग ुहनुेछ । 

१.२ परिभाषाः 
 बिषय िा प्रसङ्गले अको अथश नलागेर्ा,  

(क)  “र्न्त्रालय” भन्नाले उद्योग, पयशटन, िन तथा िाताििण र्न्त्रालय सभझनपुनेछ । 
(ख)  “बनदेर्नालय” भन्नाले उद्योग, िाम्णज्य तथा उपभोक्ता वहत संिक्षण बनदेर्नालय सभझनपुनेछ। 
(ग)  “कायाशलय” भन्नाले म्जालाम्स्थत घिेल ुतथा साना उद्योग विकास सबर्बत ि घिेल ुतथा साना   

उद्योग कायाशलय सभझनपुनेछ । 
 

परिच्छेद-२ 
विदेर्िाट आएको िेबर्ट्यान्स संकलन गिी उपयकु्त्त प्रयशटकीय क्षते्रर्ा रिसोटश होटेल केिलकाि 
लगाएत पयशटकीय उद्मर् संचालनका लाबग पिुाशधाि बनर्ाशण तथा िकर् परिचालन(पीपीपी र्ोडल)  

२.१ पषृ्ठभबूर्: 
 िैदेम्र्क िोजगािर्ा गएका यिुाहरुले आजशन गिेको िकर्लाई उत्पादनम्र्ल कायशर्ा लगाउन उत्प्ररेित गिी 
स्िदेर्र्ा नै िोजगािी तथा आयआजशनका लाबग प्रोत्साहन गनश ि उत्पादनम्र्ल कायशर्ा ला्न उत्प्ररेित गिी  
िोजगािी तथा आयआजशन िवृर्द् गनशका लाबग होटल, केिलुकाि िा पयशटनको उद्यर्र्ा पूिाशधाि बनर्ाशण गरिन े
कायशक्रर् हो ।  

२.२  कायशक्रर् संचालन विबधः 
 प्रदेर् भिी  होटल, केिलुकाि िा पयशटनको उद्यर् संचालनका के्षत्र पवहचान गनश 

र्न्त्रालयर्ा एक सबर्बत गठन गिी सो सबर्बतको बनणशयानसुाि प्रदेर् भिी होटल, 
केिलुकाि िा पयशटनको उद्यर् संचालन हनु यो्य के्षत्र तथा PPP र्ोडलर्ा कार् गनश 
इच्छुक सर्हु/ कभपनी/ सर्दुायका लाबग खलुा सचुना तथा प्रस्ताि पेर् गनश आव्हान 
गरिनेछ ।  

 DPR  तयाि भएका, IEE/EIA भएका तथा बनर्ाशण कायशको थालनी नम्जक पगेुका िा 
तत्काल कार् सचुारु गने त्यस्ता के्षत्रहरुको पवहचान भइ प्राप्त प्रस्तािर्ा उपयकु्त प्रस्ताि 
तथा िाज्यलाइ फाइदा पु् न ेतथा िोजगािीर्ा प्रर्स्त अिसि हनुे तथा बनिीत के्षत्रको 
आथीक विकासर्ा सरे्त प्रभाि पने योजनार्ा र्न्त्रालयको बसफारिर्र्ा प्रदेर् सिकािले 
त्यस्तो स्थानर्ा िकर् लगानीका लाबग म्स्िकृत ददइ तयाि भएको DPR अनसुाि कायश 
गिीनेछ । यो िजेट खचश एक िा एक भन्दा िढी के्षत्रका होटल, केिलुकाि िा 
पयशटनको उद्यर्को पिुाशधाि बनर्ाशणर्ा सरे्त खचश गरिनेछ ।  
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 स्थानीय तहिाट सीफारिर् प्राप्त,  ज्गा चावहने भए ज्गा उपलब्ध हनुे सबुनम्ितता प्राप्त 
भए पिात त्यस स्थानका लाबग पायक पने ि प्रचबलत कानून अनसुाि उद्योग व्यिसाय 
दताश गिेका उद्यर्ी व्यिसायीहरुको सिोकाििालाहरुको सहभाबगतार्ा प्रचबलत कानून 
िर्ोम्जर् सञ्चालन (उपभोक्ता) सबर्बत सर्ािेर् हनुे संयन्त्रको विकास गने सबुनित 
गिाउने। 

 सािशजबनक खरिद प्रकृया अनसुाि कायश गिी अनगुर्नको कायश र्न्त्रालयिाट हनुछे । 
तत ्पिात अम्न्तर् भकु्तानी ददइनेछ ।  

परिच्छेद-३ 
प्रदेर्र्ा दताश भै १०० जना भन्दा िवढ िोजगाि ददन ेउद्योगलाइ सडक विजलुी बनर्ाशणर्ा सहयोग 

कायशक्रर् 
 

३.१ पषृ्ठभबूर्: 
 प्रदेर्र्ा दताश भएका ठूला उद्योगलाइ  व्यिस्थापनर्ा सहज पयुाशइ लगानीलाइ उत्पादनम्र्ल कायशर्ा 
लगाउन उत्प्ररेित गिी स्िदेर्र्ा नै िोजगािी तथा आयआजशनका लाबग प्रोत्साहन गनश त्यस्ता उद्योग/ 
उद्यर्र्ा पूिाशधाि बनर्ाशणर्ा सहयोग गरिने कायशक्रर् हो । 

३.२  कायशक्रर् संचालन विबधः 
 प्रदेर् भिी दताश भएका १०० जना भन्दा िढी िोजगाि ददन सक्त्ने उद्योगहरुको पिुाशधाि 

बनर्ाशणका लाबग र्न्त्रालयले सािशजबनक सचुना आव्हान गनेछ । यो कायशक्रर् एकै स्थानर्ा 
िा एक भन्दा िढी स्थानर्ा आिश्यकता अनसुाि कार् गनश सवकनेछ । ठूला उद्योग तथा 
र्झत्ला उद्योग स्थापना हनुे के्षत्रर्ा िा एक िा एक भन्दा िढी उद्योग स्थापना हनुे के्षत्रर्ा 
िकर् खचश गनश सवकनेछ । १०० जना भन्दा िवढ िोजगाि ददन ेउद्योगको प्रस्ताि िा र्ाग 
पनश नआएर्ा र्न्त्रालयिाट बनणशय गिी कभतीर्ा २० जना भन्दा िवढ िोजगािी ददने स्िदेर्ी 
कच्चा पदाथश उपयोग गने एक िा एक भन्दा िवढ उद्योगहरुका लाबग पिुाशधाि विकासर्ा 
खचश गरिनेछ ।  

 DPR  तयाि भएका, IEE/EIA भएका तथा बनर्ाशण कायशको थालनी नम्जक पगेुका िा तत्काल 
कार् सचुारु गने त्यस्ता उद्योग के्षत्रहरुको पवहचान भइ प्राप्त प्रस्तािर्ा उपयकु्त प्रस्ताि 
तथा िाज्यलाइ फाइदा पु् ने तथा िोजगािीर्ा प्रर्स्त अिसि हनुे तथा बनिीत के्षत्रको आथीक 
विकासर्ा सरे्त प्रभाि पने योजनार्ा र्न्त्रालयको बसफारिर्र्ा प्रदेर् सिकािले त्यस्तो 
स्थानर्ा िकर् लगानीका लाबग म्स्िकृत ददइ तयाि भएको DPR अनसुाि कायश गिीनछे ।  

३.२.३ सािशजबनक खरिद प्रकृया अनसुाि कायश गिी अनगुर्नको कायश र्न्त्रालयिाट हनुेछ । तत ्पिात 
अम्न्तर् भकु्तानी ददइनेछ ।  
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परिच्छेद-४ 
स्ििोजगारिका लाबग उद्मर्म्र्लता विकास कायशक्रर् (जनालाई ५००) 

४.१ पषृ्ठभरू्ीः 
िोजगािका लाबग विदेर् गइ फवकश एका यिुा तथा विदेर् जान तालीन यिुाहरुलाइ लम्क्षत गरि बसपर्लुक 
उद्दर् विकास कायशक्रर्र्ा संल्न िनाइ उत्पादनर्ा जोडददने कायशक्रर् हो । यो कायशक्रर् औद्योबगक के्षत्र 
तथा उद्दर् विकासतफश  लम्क्षत गरि कायाशन्ियन गरिनेछ । नेपाल के्षत्रर्ा िहेका प्राविबधक तथा बसप अध्ययन 
गिाउने बनकाय र्ाफश त संभिभए सभर् गरिि तथा विवपन्न सर्हुका यिुाहरुलाइ सर्ािेर् गरि कार् गरिनछे 
। प्रदेर् सिकािले प्रस्ताि र्ाग गरि उपयकु्त प्रस्तािर्ा रे्बसन खरिद प्राविबध हस्तान्तिण िा उपयकु्त ताबलर् 
सरे्त संचालन गनश सवकनेछ ।   

४.२ संचालन कायशविधीः  
 र्न्त्रालयले म्जाला र्ाफश त िा सोझै उद्यर्ी िा उद्यर्ी सर्हु िा सर्दुाय र्ाफश त उपयकु्त प्रस्ताि 

आव्हान गनेछ । प्रस्तािको औम्चत्यता हेिी र्न्त्रालयले बनजको प्रस्तािको कुनै अंर् िा तोकेको 
अरं्र्ा रे्सीनिी िा प्रविबध िा अन्यरुपर्ा सहयोग गनेछ । रे्बसन खरिद िा प्रविबध खरिद प्रचबलत 
काननु िर्ोम्जर् गरिनेछ । यस कायशक्रर्र्ा कुनै सर्हु ि सर्दुायले बसर्ान्तकृत िगश िा  गिीि 
िा पिापिुशकालदेम्ख पेर्ा अंगालेका िगशलाइ ताबलर् संचालनको उपयकु्त प्रस्ताि पेर् हनु आएर्ा 
सो ताबलर् संचालनर्ा सरे्त खचश गनश सवकन ेति त्यो ताबलर् पिात उद्दर् संचालन हनुे सबुनम्ित 
हनुपुनेछ । यो कायशक्रर् भ्याली िावहि संचालन गिीनछे ।  
 

 अनगुर्न कायश र्न्त्रालय तथा म्जाला म्स्थत घिेल ुकायाशलयिाट संचालन हनुछे ।  
 

परिच्छेद-५ 
खानी क्षते्रर्ा पहुाँच िोड बनर्ाशणको Track Opening डी पी आि बनर्ाशण 

५.१ पषृ्ठभरू्ीः 
 
प्रदेर् बभत्र उत्खनन उन्र्खु भएका खानी के्षत्रर्ा पहुाँच िोड िनाइ प्रदेर् र्न्त्रालयलले खानीको पवहचान 
गरि पिुाशधाि विकास गने एक कायशक्रर् हो ।  औद्योबगक कच्चा पदाथशर्ा प्रयोगहनु ेउत्खनन उन्र्खु खानी 
के्षत्रर्ा पहुाँच िोड िनाइ बनजी के्षत्रलाइ आकवषशत गरि बनजी के्षत्रको लगाबनको िाताििण तयाि गनश लम्क्षत 
कायशक्रर् हो ।  

५.२ संचालन कायशविधीः  
 यो कायशक्रर् गत आ.ि. र्ा र्न्त्रालयले गिेको अध्ययन प्रबतिेदनर्ा खानी के्षत्र पवहचान भएका िा 

हालै अध्ययन गरिएका के्षत्रर्ा खानी को उपयोग तत्कालै उद्योगर्ा रुपान्तिण हनुे देम्खएर्ा 
र्न्त्रालयले उपयकु्त खानीको छनत्ट गरि पिुाशधाि बनर्ाशणका लाबग सािशम्जनक सचुना प्रकार्न गरि 
पहुाँच िोड िनाइ उत्खनन तथा अन्िषणका लाबग DPR तयािी पिार्र्शसेिा िाट सभपन्न गरिनेछ ।  

 िकर् नपगु भएर्ा पहुाँच िोड बनर्ाशण गरि खानीको उत्खनन कायशलाइ िढािा ददइनेछ । 
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 पिुाशधाि बनर्ाशणका कार्हरु सािशजबनक खरिद ऐन अनसुाि ठेका ा विबधिाट सभपन्न गरिनेछ । 
 

परिच्छेद-६ 
केम्न्रय सिकािसाँग सर्न्िय गरि स्र्लविजनरे् प्रिर्द्शनका लाबग आद्योबगक क्षते्रर्ा प्रदर्शनी तथा 

सवपङ्ग केन्र 

 
६.१ पषृ्ठभबूर्ः 

  िजािर्ा अत्याबधक र्ाग िहेका तथा िोजगािी ि आयआजशनर्ा िृवर्द्र्ा र्हत्िपूणश सहयोग प-ुयाउन ेलघ ु
घिेल ुिा अन्य उद्योगहरुिाट उत्पाददत उपजहरुको िजाि प्रिर्द्शन, भकडािण तथा प्रदर्शनी तथा सवपङ्गर्ा 
सहयोग गनश प्रदर्शनी तथा सवपङ्ग घि बनर्ाशण गरिनेछ । उक्त भिनर्ा उद्यर्ीका उपजहरु  स्थापना ि 
सञ्चालनका लाबग सहयोग गनश सवकनेछ।  

६.२  कायशक्रर् संचालन विबधः 
 पयशटकको आिागर्न भएको स्थानर्ा म्जाला म्स्थत घिेल ुकायाशलयको सीफारिर् तथा म्जाला 

सर्न्ियसबर्बतको सीफारिर्र्ा स्थान तथा के्षत्र छनत्ट गिीनेछ ।ज्गाकोव्यिस्थापन 
सािशजबनक ज्गार्ा गरिनेछ । यसका लाबग सभिम्न्धत सिोकाििालाहरुको बसफारिर्बलइ 
ज्गाको व्यिस्थापन गरिनेछ । 

 प्रदेर्का म्जालािाट उत्पाददत उद्यर्का उपजहरुलाइ भकडािण गने तथा सो को इन्भेनटोिी 
िाम्ख val l ey िा पयशटवकय के्षत्रर्ा ओसािपसाि गनश बर्ाने स्थानर्ा सािशजनबनक खिीदको 
प्रकृया अपनाइ उम्चत बडजाइनको भिन बनर्ाशण गिी स्थाबनय तहको संिक्षकत्िर्ा व्यिस्थापन 
गरिनेछ । यस्र्ा संकबलत भाडाको बनम्ित प्रबतर्त िकर् प्रदेर् सिकािको संम्चत कोषर्ा 
आउने व्यिस्था गरिनेछ ।  

परिच्छेद-७ 
प्रदेर्म्स्थत उद्योग र्न्त्रीज्यूको संयोजकत्िर्ा प्रदेर् व्यिसाय र्ञ्च गठन गिी प्रदेर्र्ा लगानी 

बभत्र्याउन सािशजबनक, सहकािी नीम्ज संिाद )Public, cooperative, Private Dialogue) कायशक्रर् 
सञ्चालन 

 
७.१ पषृ्ठभरू्ीः 

प्रदेर्का उदयोग के्षत्रका सर्स्याहरु हलगनश, लगानी एवककृत गिी लगानीको िाताििण तयाि गिी 
प्रदेर्को प्रदेर्म्स्थत उद्योग र्न्त्रीज्यूको संयोजकत्िर्ा प्रदेर् व्यिसाय र्ञ्च गठन गिी प्रदेर्र्ा लगानी 
बभत्र्याउन सािशजबनक, सहकािी नीम्ज संिाद (Publ i c, cooperat i ve, Pri vate Di al ogue) गरि 
i ndustri al  corri dor, i ndustri al  state िा i ndustri al  Zoni ng कायशर्ा सरे्त टेिा पु् नेछ 
भबन यो कायशक्रर् तय गरिएको छ ।   
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७.२ संचालन कायशविबध :  
 र्न्त्रालयले प्रदेर् व्यिसाय र्ञ्च गठन गने विषयर्ा विज्ञ र्ाफश त कायशविबध बनर्ाशण गरि क्त्याबिनेटर्ा 

म्स्िकृत गिाउने ।  
 र्न्त्रालयले कायशविबधर्ा उालेम्खत सबर्बतको िैठक तथा गोष्ठीको संचालनका कायशहरु बनयर्ानसुाि 

गनेछ ।  
 र्न्त्रालयले Pol i cy di al ogue का कायशहरु संञ्चाि र्ाध्यर् िेबडयो वटबभ जस्ता कायशहरु र्ा र्न्त्री 

उद्यर्ी िा सिोकाििाला बनकायहरु िीच Tal k show का कायशक्रर्हरु सरे्त संचालन गनश सवकनछे 
। यस्का लाबग भकु्ताबनको विषय र्न्त्रालये बनयर्ानसुाि गनेछ ।  

 

परिच्छेद - ८ 

औधोबगक क्षते्रको रे्काबनकल तथा ईलेक्त्रीकल ब्यिस्थापन ताबलर् तथा ३ बर्हन ेइन्टनश 
सवहत(१०० जना काठर्ाकडत् उपत्यका िाहेकका १० म्जालार्ा) 

 
८.१ पषृ्ठभरू्ीः 

यिुाहरुलाइ लक्षीत गरि बसपर्लुक उद्दर् विकास कायशक्रर्र्ा संल्न िनाइ उत्पादनर्ा जोडददन े
ताबलर् कायशक्रर् हो । यो कायशक्रर् औद्योबगक क्षते्र तथा उद्दर् विकासतफश  लम्क्षत गरि कायाशन्ियन 
गरिनेछ । नेपाल के्षत्रर्ा िहेका प्राविबधक तथा बसप अध्ययन गिाउने बनकाय र्ाफश त गरिि तथा 
विवपन्न सर्हुका यिुाहरुलाइ सर्ािेर् गरि कार् गरिनेछ ।  

८.२ संचालन कायशविबध :  
 प्रदेर्को उद्योगको कायाशलयले उद्योगी तथा व्यािसायीको छलफलिाट िजािर्ा चावहने जनर्क्तीको 

क्षेत्र पवहचान गरि विबभन्न प्राविबधक म्र्क्षालय र्ाफश त ताबलर् संचालन गनश र्न्त्रालयिाट सभझत्ता 
गरि कार् गरिनेछ ।  

 भ्याली िाहेकका १० म्जालाका १०/१० जना यिुालाइ ५ िषश बभत्र स्ििोजगािका लाबग औद्योबगक 
क्षेत्र तथा उद्दर् विकास तफश  Cl usteri ng गरि जनर्क्ती उत्पादन गने । 

 यिुा छनत्टका लाबग म्जाला म्स्थत घिेल ुकायाशलय िा र्न्त्रालयले सचुना पाटीर्ा िा websi te सचुना 
आव्हान गरि र्न्त्रालयले ताबलर् बलन इच्छुक व्यक्तीहरुको नार्ािली संकलन गिी उपयकु्त विबधिाट 
ताबलर् बलन इच्छुक व्यक्ती र्नोनयन गरि सभझत्ता गरि अध्ययन िा ताबलर्र्ा पठाइनेछ । साथै 
म्जाला म्स्थत घिेल ु कायाशलयले सरे्त सहभागी छनत्ट गिी पठाएर्ा र्न्त्रालयले र्ाुयाङ्कन गिी 
ताबलर्र्ा र्नोनयन गनश सक्त्नेछ ।  

 यिुाले स्ििोजगाि हनु OJT िा Intern  कायश सभझत्ता भएको बनकायले उपलव्ध गिाउन ुपनेछ ।  
 यो कायशक्रर्र्ा सहभागीहनुे यिुाले स्ििोजगाि भै औद्योबगक के्षत्र तथा उद्दर् विकास तफश  लागेको 

अनगुर्न र्न्त्रालय, बनदेर्नालय िा घिेल ुकायाशलय िा घिेल ुविकास सबर्बतले िाम्ख अबभलेखीकिण 
गनुशपनेछ । 
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 यो कायशक्रर् सकभि नेपाल सिकािको ताबलर् संचालन गने बनकायसाँग MOE गरि गरि एकर्िु िकर् 
उपलव्ध गिाइ कार् गिीनछे । त्यस्ता सिकािी बनकाय नभएर्ा र्ात्र सािशजबनक खिीद प्रकृया 
अनसुाि कार् सभपन्न गिीनछे ।  

 

परिच्छेद - 9 
Policy Research Information commission तथा प्रिरु्द् सर्हु संचालन कायशक्रर् 

 
९.१ पषृ्ठभरू्ीः  
औद्योबगक विकासलाबग र्न्त्रालयर्ा अध्ययन अनसुन्धान गरि बनबतगत सधुाि गनशका लाबग र्ाननीय र्न्त्री, 
सम्चिज्यूको सम्भर्बलत औद्योगवक के्षत्रका विज्ञसर्हुहरुको वटर् तयाि गरि चत्र्ाबसक रुपर्ा भेला िाम्ख 
कायशक्रर्को सबर्क्षा सवहत भावि ददर्ा तयाि गरिनेछ तथा औद्योबगक विकासको िणनीबत िनाइ कायाशियन 
गरिनेछ ।       

९.२ संचालन कायशविबध :  
 चत्र्ाबसकरुपर्ा र्ाननीय र्न्त्रीज्यूको अध्यक्षतार्ा प्रिरु्द् सर्हुको िैठक संचालन, विज्ञको गोष्ठी 

तथा िणबनबतक अन्तिकृया तथा योजना बनर्ाशण लगायतका कार्हरु संचालन गरिनेछ । यो 
कायशक्रर्िाट प्राप्त सझुािहरुलाइ अबभलेखीकिण सरे्त गरिनेछ । 

 यो कायशप्रदेर् व्यािसाय र्ञ्च गठन कायशविबध अनसुाि गरिनेछ ।  
 र्न्त्रालयले Pol i cy di al ogue का कायशहरु संञ्चाि र्ाध्यर् िेबडयो वटबभ जस्ता कायशहरु र्ा र्न्त्री 

उद्यर्ी िा सिोकाििाला बनकायहरु िीच Tal k show का कायशक्रर्हरु सरे्त संचालन गनश सवकनछे 
। यस्का लाबग भकु्ताबनको विषय र्न्त्रालयले बनयर्ानसुाि गनेछ । 

परिच्छेद - १० 
जोम्खर् संिेदनर्ीलताका आधािर्ा िाविय भ-ूउपयोग नीबत 2072 अनसुाि हिेक स्थानीय तहको भ-ू

उपयोग योजना बनर्ाशण गिी उद्योग िहन ेक्षते्रको बनधाशिण तथा प्रबतिेदन तयािी । 

 

१०.१ पषृ्ठभरू्ीः 
हिेक स्थानीय तहको भत्गोबलक अिस्था, संिेदनम्र्लता िा जोम्खर्को अिस्था हेिी िाविय भ-ूउपयोग नीबत 
2072 तथा संिम्न्धत अन्य प्रचबलत नीबतबनयर्हरुर्ा भएको प्रािधान िर्ोम्जर् भ-ूउपयोग योजना बनर्ाशण 
गिी उद्योग िहने के्षत्रको बनधाशिण गरिने छ । जबर्नको ददगो ि उत्पादनम्र्ल प्रयोगिाट िािको र्हत्िपणुश 
सभपम्तको रुपर्ा िहेको जबर्नको ददगो संिक्षण ि उपयोग गने यो कायशक्रर्ले टेिा पु् ने ठाबनएको छ । 

१०.२ संचालन कायशविधीः 
 र्न्त्रालयले म्जाला घिेल ुकायाशलय र्ाफश त उद्योग बनर्ाशण गने के्षत्र तथा स्थाबनय तह छनत्ट गिी 

पठाउन पत्राचाि गरिनछे । 

Dell
Stamp



18 
 

 स्थानीय तह तथा सिोकाििाला बनकायहरुसंगको सर्न्ियर्ा स्थानीय तहको भत्गोबलक अिस्थाको 
पवहचान,् िबगशकिण, प्राथबर्वककिण तथा संभाव्यता अध्ययन गरि हिेक म्जाला िाट कम्भतर्ा २ 
िटा स्थाबनय तह छनत्ट गिी सीफारिर् घिेल ुकायाशलय र्ाफश त र्न्त्रालयर्ा पठाउनपुनेछ ।  

 उक्त क्षते्रको भत्गोबलक अिस्था अनसुािको भ ुउपयोग योजना तयाि गरिने छ । 
 सोही आधािर्ा उद्योग िहने के्षत्रको सरे्त पवहचान गिी सो को िसृ्ततृ योजना  तथा प्रबतिेदनतयाि 

गरिने छ । 
 उपिोक्त छनत्ट भएका के्षत्रर्ा ज्गा व्यिस्थापनका लाबग आिश्यक प्रकृया अगाडी िढाइ कार् 

सभपन्न गरिनेछ ।  
 िसृ्ततृ योजना  तथा प्रबतिेदन र्न्त्रालयले सेिा प्रदायक र्ाफश त िा पिापर्श सेिा र्ाफश त ्संचालन 

गनश सवकने छ । 
 यो कायशक्रर्ले एक स्थाबनय तह एक ग्रार् उद्योग कायशक्रर्लाइ सहयोग गनेछ ।  

 

परिच्छेद ११ 
एक स्थाबनय तह एक ग्रार् उद्योगको पिुाशधाि बनर्ाशण कायशक्रर् डी पी आि बनर्ाशण गने 

 

११.१ पषृ्ठभरू्ीः 
स्थानीयस्तिर्ा संचालन गनश सवकने साना तथा घिेल ुउद्दर्हरुको पवहचान गिी आधािभतु भत्बतक संिचना 
बनर्ाशण गनश सवकन ेिािे अध्ययन प्रबतिेदन तयाि गरिन ेछ । सो क्षेत्रर्ा स्थाबनय स्तिर्ा स्थाबनय ग्रार् 
बनर्ाशण गने क्षते्र हो । स्थाबनय तहर्ा साना तथा घिेल ुउद्योग परिचलान गरि उत्पाददत िस्त ुतथा सेिाको 
सहज िजािीकिण गिी आबथशक तथा सार्ाम्जक विकास गने । 

११.२ संचालन कायशविबध :  
 जोम्खर् संिेदनर्ीलताका आधािर्ा िाविय भ-ूउपयोग नीबत 2072 अनसुाि हिेक स्थानीय 

तहको भ-ूउपयोग योजना बनर्ाशण गिी उद्योग िहने के्षत्रको बनधाशिण तथा प्रबतिेदनिाट २६ 
िटा के्षत्र बसफारिर् भएका र्ध्ये यस िषश १ िटा क्षते्रर्ा स्थाबनय ग्रार् बनर्ाशणको DPR 
सािशम्जनक खरिदको प्रकृया अनसुाि तयाि गिी आिश्यक पिुाशधाि बनर्ाशणका कार्हरु 
सािशजबनक खरिदको प्रकृया अनसुाि कार् सभपन्न गरिनछे ।  

 ज्गाको व्यिस्थापन स्थाबनय तहको सीफारिर्र्ा म्जाला सर्न्िय सबर्बतको सर्न्ियर्ा 
व्यिस्थापनका कार्हरु सभपन्न गरिनेछ । स्थाबनय उद्योग ग्रार् स्थापनाको लाबग ज्गा 
उपलव्ध हनुे विििण र्न्त्रालयर्ा म्जाला म्स्थत घिेल ुकायाशलयले संचालन गनुशपनेछ ।  

 स्थाबनन ग्रार् उद्योगको ज्गाको क्षेत्रफल कभतीर्ा ५० िोपनी उपलव्ध हनुे व्यिस्था तय 
गनुशपनेछ ।  
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परिच्छेद  १२ 
बनजी /सर्दुाय क्षते्रको सहकायशर्ा िायो पेस्टीसाईड, िोम्जन एकड टपेन्टाइन उद्योग स्थापना सहयोग 

कायशक्रर् 

 
१२.१ पषृ्ठभरू्ीः 

प्रदेर् बभतै्र कच्चा पदाथश उपलव्ध भइ प्रदेर् रै् उत्पाददत हनुे संभािना भएका िायो पेस्टीसाईड, िोम्जन 
एकड टपेन्टाइन जन्य घिेल ुउद्योग संचालन गने कायशक्रर्र्ा विपन्न िगश, सार्दुावयक िन तथा नीजी 
लगानी PCP(poor-communi ty-Pri vate)िाट संचालन गरिने कायशक्रर् हो । यस्र्ा Raw materi al  
को कच्चा पदाथश Inventory गरिनेछ । सिै के्षत्रको र्ेयि लगानी बनिीत गिी कभपनी/उद्योग दताश 
गरि संचालनर्ा ायाइनेछ ।  

१२.२ संचालन कायशविबध :  
 सािशजबनक सचुना र्न्त्रालयिाट आव्हान गिी इच्छुक सर्हु/सर्दुाय/बनजी उद्यबर्को सहकायशर्ा 

उपयकु्त र्ोडल तयाि गिी प्रस्ताि र्न्त्रालयले र्ाग गिे अनसुाि प्रस्ताि पेर् गनुशपनेछ । 
 यस कायशर्ा इच्छुक सर्हु/सर्दुाय/बनजी उद्यबर्को प्रस्तािको कुनै अंर् रे्सनिी िा प्रविबध विकासर्ा 

र्न्त्रालयले िकर् खचश (सािशजबनक खरिदको प्रकृया पिुा) गिी हस्तान्तिण गरि कार् सभपन्न 
गनुशपनेछ । 

 व्यािसावयक योजना तयाि गरिनेछ । आिश्यक भत्बतक संिचना तयाि गरिनेछ तथा सो र्ा रे्बसन 
खरिद गरि उद्योग संचालन गरिनेछ  

 यस कायशको अनगुर्न र्न्त्रालय तथा म्जाला म्स्थत घिेल ु कायाशलयले गनुशपनेछ । इच्छुक 
सर्हु/सर्दुाय/बनजी उद्यबर्को साझेदािी टुटेर्ा र्न्त्रालयले सहयोग गिेको रे्बसन तथा प्रविबध 
सर्दुायको स्िाबर्त्िर्ा जानछे ।  

परिच्छेद १३ 
अध्ययन अनसुन्धान, संभभाव्यता अध्ययन तथा बड वप आि तयािी 

 

१३.१ पषृ्ठभरू्ीः 
र्न्त्रालय िा अन्तिगतका बनकायहरुले संचालन गने अध्ययन अनसुन्धान, संभाव्यता अध्ययन िा DPR 
तयािी गने कायशक्रर् िाम्खएकोले बत कायशक्रर्हरु सभपादनका लाबग यो कायशविबधले सभिोधन गने छ 
तथा प्राप्त अध्ययनको प्रबतिेदनको आधािर्ा आगार्ी िषशर्ा कायशक्रर्को योजना तजुशर्ा गरि DPR िा 
अध्धययन प्रबतिेदनको कायाशन्ियन गरिनेछ । पिार्र्शदाता/सेिाप्रदायक िाट अध्ययन कायश सभपन्न 
गरिनेछ।  
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१३.२ संचालन कायशविबध :  
 इच्छुक कभपबन/फर्श/सर्हु/सर्दुाय/ ले म्स्िकृत TOR अनसुाि सािशजबनक सचुना र्न्त्रालयिाट 

प्रस्ताि आव्हान गरिनछे । सािशजबनक खिीद ऐन तथा बनयर्ािलीको परिबध बभत्र िवह सेि प्रदायक 
िा कभपबन/फर्श/सर्हु/सर्दुाय/ छनत्ट गरि  सभझत्ता अनसुाि कार् सभपादन गरिनेछ ।  

 
 

परिच्छेद १४ 
अध्ययन अनसुन्धान, संभभाव्यता अध्ययन तथा बड वप आि तयािी तथा पिुाशधाि बनर्ाशण 

 

१४.१ पषृ्ठभरू्ीः 
र्न्त्रालय िा अन्तिगतका बनकायहरुले संचालन गने अध्ययन अनसुन्धान, संभाव्यता अध्ययन िा DPR तयािी 
गिी अध्ययन प्रबतिेदन िा DPR गरि भत्बतक संिचना िा पिुाशधाि बनर्ाशणको लाबग तय भएका कायशक्रर्हरु 
सभपादनलाइ सहज िनाउनका लाबग यो परिच्छेदले सभिोधन गनेछ ।   

१४.२ संचालन कायशविबध :  
 इच्छुक कभपबन/फर्श/सर्हु/सर्दुाय/ ले म्स्िकृत TOR अनसुाि सािशजबनक सचुना र्न्त्रालयिाट 

प्रस्ताि आव्हान गरिनछे । सािशजबनक खिीद ऐन तथा बनयर्ािलीको परिबध बभत्र िवह सेि प्रदायक 
िा कभपबन/फर्श/सर्हु/सर्दुाय/ छनत्ट गरि  सभझत्ता अनसुाि कार् सभपादन गरिनेछ ।  

 अध्ययन अनसुन्धान, संभाव्यता अध्ययन िा DPR तयािी गिी अध्ययन प्रबतिेदन िा DPR गरि भत्बतक 
संिचना िा पिुाशधाि बनर्ाशण गने भबन तय गरिएका कार्हरु सािशजबनक खरिद बनयर्िालीको प्रकृया 
अनसुाि कार् सभपादन गरिनछे ।  

 

परिच्छेद १५ 
अध्ययन अनसुन्धान, संभभाव्यता अध्ययन तथा अनदुान तथा सहयोगका विबभन्न कायशक्रर्हरु 

 
१५.१ पषृ्ठभरू्ीः 
र्न्त्रालय िा अन्तिगतका बनकायहरुले संचालन गने अध्ययन अनसुन्धान, संभाव्यता अध्ययन िा DPR तयािी 
गिी अध्ययन प्रबतिेदन िा DPR गरि अनदुान िा सहयोग गने गिी तजुशर्ा भएका कायशक्रर्हरुको कायशसभपादन 
गने सहज िनाउन ुने यस्को उरे्द्श्य हो ।    

१५.२ संचालन कायशविबध :  
 इच्छुक कभपबन/फर्श/सर्हु/सर्दुाय/ ले म्स्िकृत TOR अनसुाि सािशजबनक सचुना र्न्त्रालयिाट 

प्रस्ताि आव्हान गरिनछे । सािशजबनक खिीद ऐन तथा बनयर्ािलीको परिबध बभत्र िवह सेि प्रदायक 
िा कभपबन/फर्श/सर्हु/सर्दुाय/ छनत्ट गरि  सभझत्ता अनसुाि कार् सभपादन गरिनेछ ।  

 अध्ययन अनसुन्धान, संभाव्यता अध्ययन िा DPR तयािी गिी अध्ययन प्रबतिेदन िा DPR तयाि  
अनदुान िा सहयोग गने कायशक्रर्को हकर्ा प्रबतिेदनले पवहचान गिेका फर्श िा उद्योगहरुको 
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प्राथाबर्वककिण गिी प्रदेर् सिकािले बनजहरुसाँग प्रस्ताि र्ाग गरि सो प्रस्तािको कुनै अंर्को 
पिुाशधाि बनर्ाशण िा रे्सनिी सहयोग िा प्रविबध हस्तान्तिणर्ा सहयोग गनेछ । यसिी पिुाशधाि 
बनर्ाशण िा रे्सनिी सहयोग िा प्रविबध हस्तान्तिण गदाश सािशजबनक खरिद प्रकृया अनसुाि गरिनेछ।  

परिच्छेद १६ 
रे्ला तथा प्रदर्शनी कायशक्रर् 

१६.१ पषृ्ठभरू्ीः 
प्रदेर् बभत्रका उद्यर्ी/कृषकले उत्पादन गिेका औद्योबगक िा घिेल ुउपजहरुलाइ प्रदर्शबन रे्ला 
र्ाफश त सािशजबनक गरि प्रोत्साहन गनश तथा कृषकहरुलाइ उद्यर् िा उत्पादन कायशर्ा आकवषशत 
गिाउन यो कायशक्रर् संचालन गरिनेछ ।  

१६.२ संचालन कायशविधीः 
र्न्त्रालय िा उद्योग, िाम्णज्य तथा उपभोक्ता वहत संिक्षण बनदेर्नालय िा  म्जाला म्स्थत 
कायशक्रर्को संयोजन गरि र्न्त्रालय, स्थानीय तह लगायतको सहयोगर्ा रे्ला आयोजना गनेका 
लाबग आयोजकको लागत अनरु्ान Cost Est imate अनसुाि कुनै एक म्र्षशकर्ा र्न्त्रालयले 
बनणशय गरि देहायको बसर्ा बभत्र िवह रे्ला तथा प्रदर्शनीका कायशहरु संचालन गरिनछे । 

 उद्योग िा उद्यर् उपज प्रदर्शनी हनुे सबुनम्ित हनुपुने ।  

 र्न्त्रालयले िकर् उपलव्ध गिाउने भन्दा प्रस्ताि अनसुािको कुनै म्र्षशकको बिल अनसुािको िकर् 
उपलव्ध गिाउन ेछ । 

 र्न्त्रालयिाट बनणशय गरि गााँउपाबलका स्तिको लाबग िवढर्ा रु एकलाख, नगिपाबलका स्तिको लाबग 
िवढर्ा रु दइुलाख म्जाला स्तिको लाबग िवढर्ा रु पााँचलाख तथा प्रदेर् स्तिका लाबग िवढर्ा रु 
आठ लाख सभर्को सहयोग गनश सवकनेछ ।  

 र्न्त्रालय प्रिर्द्शकको रुपर्ा िहने बनणशय िा सािशजबनक भएको हनुपुने ।  

 

परिच्छेद १७ 
उद्दर्का लाबग यिुा श्रबर्क सहकािी संचालन 

 
१७.१ पषृ्ठभरू्ीः 

यूिाहरुलाइ स्ििोजगािका लाबग िढािा ददन सहकािी र्ाफश त उद्दर् संचालन गने अबभप्रायले यो 
कायशक्रर् संचालन गरिनेछ । यूिा जनर्म्क्तलाइ उद्दर् विकासर्ा परिचलान गरि उत्पादन तथा 
िोजगािी शृ्रजना गने । र्न्त्रालयले उद्यर् विकासका लाबग सहकािीहरुको पूाँजी लगानीका लाबग 
प्रदेर् सिकािको िकर् लागनी गिी प्रोत्सहान गने कायशक्रर् हो ।  

१७.२ संचालन कायशविबध :  
 र्न्त्रालयले सचुना आव्हान उद्यर्र्ा लागाबन गनश इच्छुक यूिा / श्रबर्क िा सहकािी तथा उद्योग 

तथा कभपनी दताश भएका िा दताश हनु चाहेका िा हाले दताश भएका कभपनी िा फर्शको संयकु्त िा 
एकल रुपर्ा उद्यर् संचालनका लाबग प्रस्ताि सवहतको सचुना आव्हान गनेछ ।  
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 होटल, पयशटन, िन जन्य तथा कृवषजन्य उद्दर्, उद्योग संचालनलाइ प्राथाबर्कता ददइनेछ ।  
 र्न्त्रालयले इच्छुक यूिा / श्रबर्क िा सहकािी तथा उद्योग तथा कभपनी दताश भएका िा दताश हनु 

चाहेका िा हाले दताश भएका कभपनी िा फर्शको संयकु्त िा एकलको उपयकु्त प्रस्ताि छनत्ट गरि 
छनत्ट भएको सहकािी र्ाफश त सहकािीसाँग  MOE गिी को िकर्, नीम्ज िकर् संकलन गिी 
उपयकु्त उद्योगर्ा लगानी प्रिदधशन तथा प्रोत्साहन कायशक्रर्का लाबग सहकािीलाइ कजाशस्िरुप 
घभुती िकर् जभर्ा गरिददएि वय कार्हरु सभपन्न गरिनेछ ।  

 र्न्त्रालयले जबत िकर् सहकािीलाइ प्रदान गछश त्यती िकर्को एक बतहाइ सहकािीले तथा एक 
बतहाइ बनजी क्षेत्रको लगाबन गनश इच्छुक सहकािी िा बनजी के्षत्रा यिुा िा उद्यर्ीले र्न्त्रालयको 
सचुना अनसुाि प्रस्ताि पेर् गनश सक्त्नेछन । 

 यो िकर् इच्छुक सहकािी िा बनजी के्षत्रा यिुा िा उद्यर्ीले उद्यर् स्थापना भै संचालन भए पबछ 
र्न्त्रालयको िकर् पनु र्न्त्रालयको सीफारिर्र्ा अको उद्दर्र्ा सोही सहकािी िा अको सहकािी 
र्ाफश त िकर् परिचालन गरिनेछ । 

 यो म्र्षशक अन्तिगतको िकर् अन्यत्र प्रयोग भएर्ा सिकािी सभपबतको दरुुपयोग भए सिह 
काििाही गरिनेछ ।  

परिच्छेद १८ 
विविध 

क) यो बनदेम्र्का उद्योग, पयशटन, िन तथा िाताििण र्न्त्रालय िा अन्तिगतका बनकाय िा कायाशलयहरु 
िा र्न्त्रालयको कायशसभपादन गनश सभझत्ता भएका बनकाय लगायतलाइ लाग ुहनुछे ।  

ख) सािशजबनक खरिद ऐन २०६३, सािशम्जनक खरिद बनयर्ािबल २०६४, आबथशक कायशविबध ऐन 
२०५५, आबथशक कायशविबध बनयर्ािली २०६४कायश सभपन्न गनश ्रमर्ण खचश बनयर्ािली, 4602, 

अथश र्न्त्रालयको कायशसञ्चालन बनदेम्र्का 4602, प्रदेर् आबथशक कायशविधी ऐन 4602, सािशम्जनक 
खरिद ऐन तथा आथीक ऐन तथा बनयर्ािली सवहत प्रचबलत काननुले तोकेको परिबध बभत्र िवह 
कायशक्रर् तथा िजेट कायाशन्ियन गरिनेछ ।  

ग) कायशक्रर् पेश्की िैर्ाख/जेष्ठ र्सान्त सभर् भन्दा पछाबड ददइने छैन । सो सर्य बसर्ा भन्दा पबछ 
पेश्की ददनपुिेर्ा र्न्त्रालयका सम्चिज्यूको सहर्बत बलएि र्ात्र पेश्की ददन सवकनेछ । 

घ) म्जाला म्स्थत कायाशलयहरुले स्थानीय तह तथा सिोकाििाला बनकायहरुसगको सर्न्ियर्ा 
स्थानीयस्तिर्ा संचाबलत कृयाक्त्लापहरुको संयतुः अनगुर्न बनरिक्षण गिी सो को प्रबतिेदन यस 
र्न्त्रालयर्ा पेर् गनुशपने छ ।  

ङ) सभिम्न्धत स्थाबनय तह तथा म्जाला सर्न्िय सबर्बतले सरे्त अनगुर्न गनश सक्त्नछे ।   
च) सिै योजना कायशक्रर् िा परियोजनाको र्ाबसक प्रबतिेदन (हिेक र्वहनाको ७ गते बभत्र), चत्र्ाबसक 

प्रबतिेदन(र्वहनाको ७ गते बभत्र) र्न्त्रालय तथा क्षेत्रीय बनदेर्ानालयर्ा प्रगबत विििण पठाउनपुनेछ।  
छ) सािशजबनक बनर्ाशणका सिै कायशको GPS Location अबनिायशरुपर्ा संकलन गरिनेछ ।  
ज)  उद्योग, पयशटन, िन तथा िाताििण र्न्त्रालय िा अन्तिगतका बनकाय िा कायाशलयद्वािा सभपाददत 

सिै सािशजबनक बनर्ाशण कायशको सािशजबनक सनुिाइ, होबडङ्गिोडश अबनिायश रुपर्ा िाख्न ुपनेछ । 
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