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पररच्छेद-१ 

प्रारणभिक 

१) संणक्षप्त नाम र प्रारभिः 
क) यस काययववगिको नाम "काययक्रम कायायन्वयन काययववगि(उद्योि तथा वाणिज्य) 2077" रहनेछ । 

ख) यो काययववगि आ.व. 2077/078 को प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत बजेट तथा काययक्रमको हकमा मात्र 
लाि ुहनुेछ । 

२) 1.2) पररिाषाः 
 ववषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलािेमा, 

क) “मन्त्रालय” िन्नाले उद्योि, पययटन, वन तथा वातावरि मन्त्रालय, बािमती प्रदेश सभझनपुछय । 

ख) “गनदेशनालय” िन्नाले उद्योि, वाणिज्य तथा उपिोिा वहत संरक्षि गनदेशनालय सभझनपुनेछ । 

ि) “सभबणन्ित गनकाय वा कायायलय” िन्नाले मन्त्रालयद्वारा काययक्रम सञ्चालन िनय तोवकएको सरकारी 
गनकायलाई सभझनपुछय । 

घ) “कायायलय” िन्नाले णजल्ला णस्थत घरेल ुतथा साना उद्योि कायायलय सभझनपुनेछ ।  

ङ) “स्थानीय तह/गनकाय” िन्नाले काययक्रम लाि ु हनुे स्थानको महानिरपागलका, उपमहानिरपागलका, 
निरपागलका वा िाउाँपागलका सभझनपुछय । 

च) “काययक्रम” िन्नाले लाित साझेदारीमा कायायलयले व्यहोने पूवायिार सभबन्िी पररयोजना/योजना समेतलाई 
जनाउने छ । 

छ) “सगमगत” िन्नाले णजल्ला उद्यम ववकास सगमगत, णजल्ला उद्योि प्रवियन सगमगत सभझन ुपदयछ । सो शब्दले 
प्रचगलत कानूनले तोकेको सगमगतलाई समेत सभझन ुपदयछ । 

ज) “तालकु कायायलय” िन्नाले मन्त्रालय र गनदेशनालयलाई सभझन ुपदयछ । 

झ) “नवउद्यमी” िन्नाले ित 2 आ.व. र यस चाल ु आ.व. मा दताय िएका उद्योि/व्यवसाय र फमयलाई 
जनाउनछे । 
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पररच्छेद-2 

उद्योि ववकास काययक्रम 
 यो उद्योि प्रबद्धयनात्मक काययक्रम हो । जस गित्र उद्योि सञ्चालनमा सघाउ प¥ुयाउन े पूवायिार गनमायि,  
 प्रववगि, सीपमूलक तागलम तथा जन सचेतना जिाउने ववगिहरुलाई यस अन्तियतका काययक्रममा प्रस्ततु 
 िररएको छ । 

३) ११.१.२.२८ साझा सवुविा केन्रको पूवायिार गनमायि (िवन गनमायि) / ११.१..२.४५ लगलतपरु म.न.पा. 
वडा नं.२२ बङु्गमगतमा हस्तकला साझा सवुविा केन्र गनमायि (िवन गनमायि) / 11.1.2.46 िोदावरी 
न.पा. वडा नं. १२ मा साझा सवुविा केन्रको पूवायिार गनमायि (िवन गनमायि ) 

साझा सवुविा केन्र स्थापना संभिाव्यता अध्ययन 

साझा सवुविा केन्र स्थापनाका लागि संिाव्यता अध्ययन िररने साझा सवुविा केन्र स्थापनाका लागि 
कायायलयले संिाव्यता अध्ययन िदाय अगत िररबी तथा ववपन्नताको कारि उद्यम स्थापना िनय आफ्नो 
गनवास स्थानमा प्रयाप्त स्थान/िवन उपलब्ि नहनु ेतर उद्यम िनय इच्छुक लघ ुउद्यमीहरुको संख्या दश 

िन्दा बढी (संख्या नपिेुमा उद्यम दताय िराइ कायय िनय इच्छुक) रहेको िौिोगलक के्षत्र/समदुायमा साझा 
सवुविा केन्र स्थापनाका लागि कायायलयले सहयोि िनुयपनेछ। साझा सवुविा केन्र नेपाल सरकार तथा 
प्रदेश सरकारको  सावयजगनक खररद ऐन तथा गनयमावली अनसुार सभपादन िररनछे ।  
देहायका ववषय ख्याल िरी साझा सवुविा गनमायिका लागि कायायलयले आवश्यक काम िनेछ । 

(क) साझा सवुविा केन्र िवन स्थापनाको लागि आवश्यक पने जग्िा उपलब्िताको अवस्था,  
(ख) साझा सवुविा केन्र गनमायि पगछ उद्यमीको उत्पादन, कच्चा पदाथयको उपयोि, रोजिारी र आभदानीमा 
हनुसक्ने ववृद्ध,  

(ि) साझा सवुविा केन्रको स्थापनाले समदुायको मनोववज्ञानमा पाने सकरात्मक प्रिाव, 

(घ) साझा सवुविा केन्रको स्थापनामा लाग्ने कूल लाित तथा सो लाितमा साझेदारी िनय सक्ने स्थानीय 
गनकाय, समदुाय, उद्यमीहरुको प्रगतबद्धता र सीप 

साझा सवुविा केन्रको स्थापना/व्यवस्थापन र उपयोि प्रवक्रया ।  

१. साझा सवुविा केन्रको स्थापनाको सभिावना देणखएमा कायायलयले गनियय िरी स्थानीय तह/वडाले तोकेको 
वडा सदस्यको रोहवरमा उपिोिा सगमगतको रुपमा काम िने वकगसमको साझा सवुविा केन्र 
व्यवस्थापन/संरक्षि सगमगतको िठन िराउन ुपनेछ।  

२. िठन िएको व्यवस्थापन सगमगतले स्थानीय तहको सहयोिमा जग्िाको व्यवस्था िरी सकिर लाित 
साझेदारीमा साझा सवुविा केन्रको स्थापनाको लागि कायायलयमा गनवेदन ददनपुनेछ।  

३. सगमगत िठन िरी  कायायलयको गसफाररशमा साझा सवुविा केन्रको नाममा बैङ्क खाता खोल्न ुपदयछ । 
कायायलयले उपलब्ि िराएको रकम र अन्य श्रोतबाट प्राप्त िरेको रकमको आभदानी खचयको वहसाब 
दरुुस्त राखी कायायलय र स्थानीय तहलाई जानकारी िराउने दावयत्व केन्र व्यवस्थापन सगमगतको हनुछे।  

४. सावयजगनक खरीद ऐन,२०६३  तथा गनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयणजनक खरीद गनयमावली,२०७६ 
अनसुार साझा सवुविा केन्रको िवन गनमायि िररनछे । 

५. स्थानीय तहले साझा सवुविा केन्रलाई थप सहयोि उपलब्ि िराउन सक्नेछ । 

६. एक वा एक िन्दा बढी स्थानबाट माि िएमा रकमको अवस्था हेरी एक वा दइु िन्दा बढी स्थानमा 
समेत साझा सवुविा केन्र स्थापना िनय बािा पगु्ने छैन तर श्रोतको सगुनश्चतता कायायलयले िनुयपनेछ । 
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७. साझा सवुविा केन्रको लाित अनमुान तथा गडजाईन गनदेशनालयको इणन्जगनयरले तयार िरी कायायलय 
प्रमखुले स्वीकृत िरे बमोणजम हनुेछ । 

८. साझा सवुविा केन्रको गनमायि तथा उपयोि/व्यवस्थापनका ववषयमा सगमगत र कायायलय बीच सभझौता 
िनुयपनेछ ।  

९. साझा सवुविा केन्रको उपयोि उद्यमीहरुले आवश्यक सेवा शलु्क उठाई साझा सवुविा केन्रको खातामा 
जभमा िनुयपनेछ । यस्तो रकम साझा सवुविा केन्रको ममयतमा खचय िनय तथा उद्यम ववकासका लागि खचय 
िनय सवकनेछ । 

१०. साझा सवुविा केन्रको उपयोि उद्यमीहरुले निने पररणस्थगत सजृना िएमा, योजना अनरुुप उपयोि हनु े
पररणस्थगत सजृना निएमा वा व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न िएमा सो केन्रको व्यवस्थापन स्थानीय तहले 
िनेछ । 

११. स्थानीय तहले उद्यमीहरुले निने पररणस्थगत सजृना िइ प्राप्त हनु आएको केन्र अन्य उद्यमीसमूहलाई 
हस्तान्तरि िनुय पनेछ । 

            

४) 11.1.2.29 लगलतपरुमा हस्तकला आटय ग्यालरी तथा सूचना केन्र गनमायि (िवन गनमायि ) 
१. लगलतपरु के्षत्रमा रहेका गनजी, सहकारी, स्थानीय तह वा सरोकारवालासाँि समन्वय िनय तपगसलको एजेन्डा 

राखी  सहिािी िेला/ बैठकको आयोजना िने ।  

 गनशलु्क जग्िा/ िवन उपलब्ि िराउने सभवन्िमा । 

 सरोकारवालाकै सहयोि वा संिव िए सभम लाित साझेदारी  मा साववककै िवनमा नयााँ िवन 
गनमायि/तल्ला थप िने। 

२. लगलतपरुमा हस्तकला आटय ग्यालरी तथा सूचना केन्र सभिावना देणखएमा कायायलयले गनियय िरी वडा 
अध्यक्ष वा गनजले तोकेको वडा सदस्यको रोहवरमा उपिोिा सगमगतको रुपमा काम िने वकगसमको 
लगलतपरुमा हस्तकला आटय ग्यालरी तथा सूचना केन्र व्यवस्थापन/संरक्षि सगमगतको िठन िराउन ुपनेछ 
।  

३. प्रचगलत कानून अनसुार बोलपत्रबाट लगलतपरुमा हस्तकला ग्यालरी तथा सूचना केन्र गनमायि िनुयपने 
अवस्थामा सावयजगनक खररद ऐन, 206३ तथा गनयमावली, 206४ अनसुारको सावयजगनक खररद ववगि 
माफय त ठेकेदारसाँि सभझौता िरी  दोस्रो पक्षलाई काययसभपादन िराउन ुपने । उपिोिा सगमगतको रुपमा 
काम िने वकगसमको लगलतपरुमा हस्तकला आटय ग्यालरी तथा सूचना केन्र व्यवस्थापन/संरक्षि सगमगत 
रोहवरमा राख्नपुनेछ । 

४. उपिोिा सगमगतको रुपमा काम िने वकगसमको लगलतपरुमा हस्तकला आटय ग्यालरी तथा सूचना केन्र 
व्यवस्थापन/संरक्षि सगमगत माफय त सावयजगनक खररद ऐन, 206३ तथा गनयमावली, 206४ अनसुार समेत 
उपिोिा सगमगतसाँि सभझौता िरी काम सभपन्न िररनेछ ।  

५. सरोकारवाला गनकायले रकम छुट्टाई समन्वय िरेमा लाित साझेदारीमा समेत प्रकरि ४ वा ५ को प्रकृया 
प¥ुयाई कायय सभपन्न िनय सवकने छ । तर सो को जानकारी कायायलयले तालकु कायायलयमा िराउनपुने 
छ।  

६. लाित अनमुान तयार िने कायय लगलतपरुमा हस्तकला आटय ग्यालरी तथा सूचना केन्रको लाित अनमुान 
तथा गडजाइन गनदेशनालयको इणन्जनीयरले तयार िरी कायायलय प्रमखुले स्वीकृत िरे बमोणजम हनुेछ । 
गनदेशनालय वा कायायलयमा प्राववगिक कमयचारी निएमा मन्त्रालय वा अन्तरितका कायायलय/आयोजना वा 
णजल्ला णस्थत िौगतक पूवायिार ववकास मन्त्रालय मातहतको गनकाय वा णजल्ला समन्वय सगमगत वा स्थानीय 
तहका प्राववगिक माफय त िने साथै प्रकरि ४ वा ५ अनसुार सभझौता िएका संस्थालाई कायायलय वा 
सगमगतले सहजीकरि िने । 
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७. काययक्रमको सभझौता िदाय कामको पररमाि, न्यून लाित, समय गसमा, ििुस्तर जस्ता सूचकहरु 
समावेसळिरी िने । 

८. लाित अनमुान काययसभपन्न प्रगतवेदन र नापी वकताव लिायतमा लेखा प्रमखुले ववशषे ध्यान प¥ुयाउनपुने छ 
।  

९. लगलतपरुमा हस्तकला ग्यालरी तथा सूचना केन्र गनमायिलाई कायायलयले देहाय बमोणजमको प्राथगमकताका 
आिारमा सभझौता िरी मन्त्रालय वा मन्त्रालयको प्रगतगनगिको रोहवरमा हस्तान्तरि िनय सक्नेछ ।  

 गनशलु्क जग्िा िवन प्रदान िरेको उद्धमी आवद्ध संघ संस्था वा गनकायलाई 

 लाित साझेदारीमा गनमायि िनय तयार िएको दोस्रो पक्ष संघ संस्था वा गनकायलाई  

 स्थानीय तहलाई 

 कायायलयले आफै 

१०. यस काययक्रमको कणन्टन्जेन्सी रकमबाट बैठक ित्ता, पूवायिारको सपुररवेक्षि अनिुमन, भ्रमि आदद खचय 
िनय सवकने छ । 

 

आटय ग्यालरी केन्रको स्थापना/व्यवस्थापन र उपयोि प्रवक्रया ।  

१. आटय ग्यालरी केन्रको स्थापनाको सभिावना देणखएमा कायायलयले गनियय िरी वडा अध्यक्ष वा 
गनजले तोकेको वडा सदस्यको रोहवरमा उपिोिा सगमगतको रुपमा काम िने वकगसमको साझा सवुविा 
केन्र व्यवस्थापन/संरक्षि सगमगतको िठन िराउन ुपनेछ ।  

 

२. सगमगत िठन िरी  कायायलयको गसफाररशमा साझा सवुविा केन्रको नाममा बैङ्क खाता खोल्न ु
पदयछ । कायायलयले उपलब्ि िराएको रकम र अन्य श्रोतबाट प्राप्त िरेको रकमको आभदानी खचयको 
वहसाब दरुुस्त राखी कायायलय र स्थानीय तह जानकारी िराउने दावयत्व केन्र व्यवस्थापन सगमगतको 
हनुेछ ।  

३. आटय ग्यालरी केन्रको गनमायि तथा उपयोि/व्यवस्थापनका ववषयमा सगमगत र कायायलय बीच 
सभझौता िनुयपनेछ ।  

४. आटय ग्यालरी केन्रको उपयोि हस्तकला क्षते्रका उद्यमीहरुले आवश्यक सेवा शलु्क उठाई आटय 
ग्यालरी केन्रको खातामा जभमा िनुयपनेछ । यस्तो रकम आटय ग्यालरी केन्रको ममयतमा खचय िनय तथा 
उद्यम ववकासका लागि खचय िनय सवकनेछ । 

५. आटय ग्यालरी केन्रको उपयोि उद्यमीहरुले निने पररणस्थगत सजृना िएमा, योजना अनरुुप उपयोि 
हनुे पररणस्थगत सजृना निएमा वा व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न िएमा सो केन्रको व्यवस्थापन स्थानीय 
तहले िनेछ । 

६.  स्थानीय तहलाई उद्यमीहरुले निने पररणस्थगत सजृना िइ प्राप्त हनु आएको केन्र अन्य 
हस्तकला/उद्यमीसमूहलाई हस्तान्तरि िनुय पनेछ । 

 
 

५) 11.1.2.30 िाददङ्ग मासटारमा उद्योि उपज गबक्री केन्रमा कभपाउण्ड वाल गनमायि (िवन गनमायि) र 
11.1.2.31 िाददङ्ग मासटारमा उद्योि उपज गबक्री केन्रको िवन गनमायि क्याफेटेररया र शौचालय 
सवहत (िवन गनमायि) 

१. िाददङ्ग मासटार क्षते्रमा रहेका गनजी, सहकारी, स्थानीय तह वा सरोकारवालासाँि समन्वय िनय गनमायिको 
सहणजकारिका लागि कायायलयले समन्वय बैठक/ सहिािी िेला/ बैठकको आयोजना िने । िाददङ्ग 
मासटारमा उद्योि उपज गबक्री केन्रमा कभपाउण्ड वाल गनमायि / िाददङ्ग मासटारमा उद्योि उपज गबक्री 
केन्रको िवन गनमायि क्याफेटेररया र शौचालय सवहत  ) िवन गनमायि) िरी दवैु काययका लागि तय िएको 
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जग्िामा मन्त्रालयबाट तयार िररएको Detailed Project Report मा तोवकए अनसुारको लाित 
अनमुान तथा गडजाइन गनदेशनालयको इणन्जनीयरले िाददङ्ग णजल्लाको णजल्ला दररेट अनसुार लाित 
अनमुान िरी तयार िरी कायायलय प्रमखुले स्वीकृत िरे बमोणजम हनुेछ । Detailed Project Report 
का ववषयमा मन्त्रालयको/गनदेशनालयको इणन्जगनयर वा कायायलयलाई  आवश्यक सहयोि िनुयपनेछ । 

२. प्रचगलत कानून अनसुार बोलपत्रबाट िाददङ्ग मासटारमा उद्योि उपज गबक्री केन्रमा कभपाउण्ड वाल 
गनमायि / िाददङ्ग मासटारमा उद्योि उपज गबक्री केन्रको िवन गनमायि क्याफेटेररया र शौचालय सवहत 
(िवन गनमायि) िनुयपने अवस्थामा सावयजगनक खररद ऐन, 206३ तथा गनयमावली, 206४ अनसुारको 
सावयजगनक खररद ववगि माफय त ठेकेदारसाँि सभझौता िरी  दोस्रो पक्षलाई काययसभपादन िराउन ुपने । 

३. काययक्रमको सभझौता िदाय कामको पररमाि, न्यून लाित, समय गसमा, ििुस्तर जस्ता सूचकहरु 
समावेसळिरी िने । 

४. यस काययक्रमको कणन्टन्जेन्सी रकमबाट बैठक ित्ता, पूवायिारको सपुररवेक्षि अनिुमन, भ्रमि आदद खचय 
िनय सवकने छ । 

५. लाित अनमुान तयार िरी कानून बमोणजम सावयजगनक खररद ववगिबाट उि काययक्रम सभपन्न िनय 
सवकनछे । 

६. काययसभपन्न पश्चात मन्त्रालयलाई तत्काल जानकारी िराइ मन्त्रालयले व्यवस्थापन र उपयोि प्रवक्रया 
तोक्नेछ । 

६) 11.1.2.34 हेटौडा उ.म.न.पाको सहकाययमा हेटौडा ४ मकवानपरुमा वहृत घरेल ु तथा उद्योि उपज 
प्रदशयनी  िवन तथा संरचना गनमायि पूवायिार गनमायि (िवन गनमायि )   
 

१. हेटौडा उ.म.न.पाको सहकाययमा हेटौडा ४ मकवानपरुमा रहेका गनजी, सहकारी, स्थानीय तह वा 
सरोकारवालासाँि समन्वय िनय गनमायिको सहणजकारिका लागि कायायलयले समन्वय बैठक/ सहिािी 
िेला/ बैठकको आयोजना िने । हेटौडा उ.म.न.पाको सहकाययमा हेटौडा ४ मकवानपरुमा वृहत घरेल ु
तथा उद्योि उपज प्रदशयनी िवन तथा संरचना गनमायि पूवायिार गनमायि(िवन गनमायि )   काययका लागि 
तय िएको जग्िामा मन्त्रालयबाट तयार िररएको Detailed Project Report मा तोवकए अनसुारको लाित 
अनमुान तथा गडजाइन गनदेशनालयको इणन्जनीयरले को मकवानपरु णजल्लाको णजल्ला दररेट अनसुार 
लाित अनमुान तयार िरी कायायलय प्रमखुले स्वीकृत िरे बमोणजम हनुेछ । Detailed Project Report का 
ववषयमा मन्त्रालयको इन्जीनयरले गनदेशनालयको इणन्जगनयर वा कायायलयलाई आवश्यक सहयोि 
िनुयपनेछ। 

२. प्रचगलत कानून अनसुार बोलपत्रबाट हेटौडा उ.म.न.पाको सहकाययमा हेटौडा ४ मकवानपरुमा वृहत घरेल ु
तथा उद्योि उपज प्रदशयनी िवन तथा संरचना गनमायि पूवायिार गनमायि (िवन गनमायि )   िनुयपने 
अवस्थामा सावयजगनक खररद ऐन, 206३ तथा गनयमावली, 206४ अनसुारको सावयजगनक खररद ववगि 
माफय त ठेकेदारसाँि सभझौता िरी दोस्रो पक्षलाई काययसभपादन िराउन ुपने । 

३. काययक्रमको सभझौता िदाय कामको पररमाि, न्यून लाित, समय गसमा, ििुस्तर जस्ता सूचकहरु 
समावेसळिरी िने । 

४. यस काययक्रमको कणन्टन्जेन्सी रकमबाट बैठक ित्ता, पूवायिारको सपुररवेक्षि अनिुमन, भ्रमि आदद खचय 
िनय सवकने छ । 

५. लाित अनमुान तयार िरी कानून बमोणजम सावयजगनक खररद ववगिबाट उि काययक्रम सभपन्न िनय 
सवकनछे । 

६. काययसभपन्न पश्चात मन्त्रालयलाई तत्काल जानकारी िराइ मन्त्रालयले व्यवस्थापन र उपयोि प्रवक्रया 
तोक्नेछ । 
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७) 11.1.2.40 स्थानीयतह संिको सहकाययमा घरेल ु उपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री घर तथा 
पूवायिार गनमायि (िवन गनमायि )/ 11.1.2.44 िोदावरी न.पा. वडा नं. १२ मा घरेल ु उपज तथा 
औद्योगिक सामाग्री गबक्री घर तथा पूवायिार गनमायि(िवन गनमायि ) 

स्थानीयतह संिको सहकाययमा घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री घर  

स्थानीय स्तरका लघ,ु घरेल/ुसाना उद्योिबाट उत्पाददत उपजहरुको गबक्रीलाई सहज बनाउन तथा गबक्रीका लागि 
बजार के्षत्रमा घर तथा िवनका अिावले ओझेलमा परेका समदुाय/उद्यमीलाई सहयोि िनय यो काययक्रम प्रदेश 
सरकारले तय िरेको छ । यो काययक्रम देहाय अनसुार सभपादन िररनछे ।  

(क) कायायलयले आवश्यक अध्ययन िरी माि गनवेदन सङ्कलन िनुयपनेछ ।  

(ख) घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  िवन स्थापनाको लागि आवश्यक पने जग्िा उपलब्िताको 
अवस्था,  
(ि) घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  घर गनमायि पगछ उद्यमीको उत्पादन, कृवषजन्य उपज, कच्चा 
पदाथयको उपयोि, गबक्रीबाट रोजिारी र आभदानीमा हनुसक्ने ववृद्ध,  

(घ) घरेल ु उपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री घरको स्थापनाले उद्यमी/समदुायको मनोववज्ञानमा पाने 
सकरात्मक प्रिाव, 

 (ङ) घरेल ु उपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री घर को स्थापनामा लाग्ने कूल लाित तथा सो लाितमा 
साझेदारी िनय सक्ने स्थानीय गनकाय, समदुाय, उद्यमीहरुको प्रगतबद्धता र सीप । 

 
 

घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्रीको स्थापना/व्यवस्थापन र उपयोि प्रवक्रया । 

१. घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  घरको स्थापनाको सभिावना देणखएमा कायायलयले गनियय िरी 
संिव िए सभम वडा अध्यक्ष/वडा सदस्यको रोहवरमा उपिोिा सगमगतको रुपमा काम िने वकगसमको 
घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  घर व्यवस्थापन/संरक्षि सगमगतको िठन िराउन ुपनेछ ।  

२. िठन िएको व्यवस्थापन सगमगतले स्थानीय तहको सहयोिमा जग्िाको व्यवस्था िरी सकिर लाित 
साझेदारीमा घरेल ु उपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  घरको स्थापनाको लागि कायायलयमा गनवेदन 
ददनपुनेछ ।  

३. सगमगत िठन िरी  कायायलयको गसफाररशमा घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  घरको नाममा 
बैङ्क खाता खोल्न ुपदयछ । कायायलयले उपलब्ि िराएको रकम र अन्य श्रोतबाट प्राप्त िरेको रकमको 
आभदानी खचयको वहसाब दरुुस्त राखी कायायलय र स्थानीय तह जानकारी िराउने दावयत्व व्यवस्थापन 
सगमगतको हनुेछ ।  

४. सावयजगनक खरीद ऐन,२०६३  तथा गनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयणजनक खरीद गनयमावली,२०७६ 
अनसुार घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  घरको िवन गनमायि उपिोिा सगमती माफय त वा ठेक्का 
प्रवक्रया अनसुार िनय सवकनछे ।। 

५. स्थानीय तहले घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  घर लाई थप सहयोि उपलब्ि िराउनको 
लागि व्यवस्थापन प्रिावकारी बनाउन आवश्यक गनदेशन ददन सक्नेछ । 

६. एक वा एक िन्दा बढी स्थानबाट माि िएमा रकमको अवस्था हेरी एक वा दइु िन्दा बढी स्थानमा 
समेत घरेल ु उपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  घर स्थापना िनय बािा पगु्ने छैन तर श्रोतको 
सगुनश्चतता कायायलयले िनुयपनेछ । 

७. घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  घर लाित अनमुान तथा गडजाइन गनदेशनालयको इणन्जनीयरले 
तयार िरी कायायलय प्रमखुले स्वीकृत िरे बमोणजम हनुेछ । गनदेशनालयको इन्जीनयरले सकिर सबै 
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णजल्लाको घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  घरको गडजाइन एउटै बनाउनपुनेछ । यो गडजाइन 
मन्त्रालयमा प्रस्ततु िनुयपनेछ । 

८. घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री केन्रको उपयोि/व्यवस्थापनका ववषयमा सगमगत र कायायलय 
बीच सभझौता िनुयपनेछ ।  

९. घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  को उपयोि उद्यमीहरुले आवश्यक सेवा शलु्क उठाई घरेल ु
उपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  घरेल ु उपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री को खातामा जभमा 
िनुयपनेछ । यस्तो रकम घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री 
गबक्री को ममयतमा खचय िनय तथा उद्यम ववकासका लागि खचय िनय सवकनछे । 

१०. घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  घर को उपयोि उद्यमीहरुले निने पररणस्थगत सजृना िएमा, 
योजना अनरुुप उपयोि हनुे पररणस्थगत सजृना निएमा वा व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न िएमा सो घर 
सभपणत्त घरेल ुतथा साना उद्योि कायायलयले सभबणन्ित स्थानीय तह लाई हस्तान्तरि िनय सक्नेछ ।  

११. स्थानीय तहलाई उद्यमीहरुले उपयोि वा सञ्चालन निने पररणस्थगत सजृना िइ प्राप्त हनु आएको घरेल ु
उपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  घर अन्य उद्यमी समूहलाई हस्तान्तरि िनुयपनेछ । 

 
 
      

८) 11.1.2.42 मखु्य-मखु्य पहाडी/वहमाली क्षते्रका सावयजगनक जग्िामा बजार घर गनमायि (महानिरपागलका 
र उपमाहानिरपागलका बाहेक)(िवन गनमायि ) 

मखु्य-मखु्य पहाडी/वहमाली क्षेत्रका सावयजगनक जग्िामा बजार घर गनमायि स्थानीय स्तरका कृवष/वन/पशमुा 
आिाररत उपज वा लघ,ु घरेल/ुसाना उद्योिबाट उत्पाददत उपजहरुको गबक्रीलाई सहज बनाउन तथा 
गबक्रीका लागि सदरमकुाम/शहर उन्मखु िााँउ/स्थानीय बजार के्षत्रमा घर तथा िवनका अिावले ओझेलमा 
परेका समदुाय/उद्यमीले उत्पादन िरेका वस्त/ुउपजको गबक्री लाई सहयोि िनय यो काययक्रम प्रदेश 
सरकारले तय िरेको छ । यो काययक्रम देहाय अनसुार सभपादन िररनछे ।  

(क) कायायलयले आवश्यक अध्ययन िरी माि गनवेदन सङ्कलन िनुयपनेछ ।  

(ख) मखु्य-मखु्य पहाडी/वहमाली क्षेत्रका सावयजगनक जग्िामा बजार घर गनमायिका लागि आवश्यक पने 
जग्िा उपलब्िताको अवस्था,  
(ि) बजार घर गनमायि पगछ कृषक वा उपिोिा उद्यमीको उत्पादन, कच्चा पदाथयको उपयोि, गबक्रीबाट 
रोजिारी र आभदानीमा हनुसक्ने वृवद्ध,  

(घ) बजार घरको स्थापनाले उद्यमी/समदुायको मनोववज्ञानमा पाने सकरात्मक प्रिाव, 

 (ङ) बजार घर को स्थापनामा लाग्न ेकूल लाित तथा सो लाितमा साझेदारी िनय सक्ने स्थानीय गनकाय, 

समदुाय, उद्यमीहरुको प्रगतबद्धता र सीप । 

 

सावयजगनक जग्िामा बजार घर गनमायि को स्थापना/व्यवस्थापन र उपयोि प्रवक्रया ।  

१) बजार घरको स्थापनाको सभिावना देणखएमा कायायलयले गनियय िरी वडा अध्यक्ष वा गनजले तोकेको वडा 
सदस्यको रोहवरमा उपिोिा सगमगतको रुपमा काम िने वकगसमको घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री 
गबक्री  घर व्यवस्थापन/संरक्षि सगमगतको िठन िराउन ुपनेछ ।  

२) िठन िएको व्यवस्थापन सगमगतले स्थानीय तहको सहयोिमा जग्िाको व्यवस्था िरी सकिर लाित 
साझेदारीमा बजार घरको स्थापनाको लागि कायायलयमा गनवेदन ददनपुनेछ ।  

३) सगमगत िठन िरी कायायलयको गसफाररशमा घरेल ुउपज तथा औद्योगिक सामाग्री गबक्री  घरको नाममा बैङ्क 
खाता खोल्न ुपदयछ। कायायलयले उपलब्ि िराएको रकम र अन्य श्रोतबाट प्राप्त िरेको रकमको आभदानी 
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खचयको वहसाब दरुुस्त राखी कायायलय र स्थानीय तहलाई जानकारी िराउन ेदावयत्व व्यवस्थापन सगमगतको 
हनुेछ ।  

४) सावयजगनक खरीद ऐन,२०६३  तथा गनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयणजनक खरीद गनयमावली,२०७६ 
अनसुार बजार घरको िवन गनमायि िररनेछ । 

५) स्थानीय तहले बजार घर लाई थप सहयोि उपलब्ि िराउनको लागि व्यवस्थापन प्रिावकारी बनाउन 
आवश्यक गनदेशन ददन सक्नछे । 

६) एक वा एक िन्दा बढी स्थानबाट माि िएमा रकमको अवस्था हेरी एक वा दइु िन्दा बढी स्थानमा 
समेत बजार घर स्थापना िनय बािा पगु्ने छैन तर श्रोतको सगुनश्चतता कायायलयले िनुयपनेछ । 

७) बजार घर लाित अनमुान तथा गडजाइन गनदेशनालयको इणन्जनीयरले तयार िरी कायायलय प्रमखुले 
स्वीकृत िरे बमोणजम हनुछे ।  

८) बजार घरको गनमायि तथा उपयोि/व्यवस्थापनका ववषयमा सगमगत र कायायलय बीच सभझौता िनुयपनेछ ।  

९) बजार घरको उपयोि उद्यमीहरुले आवश्यक सेवा शलु्क उठाई बजार घरको खातामा जभमा िनुयपनेछ । 
यस्तो रकम बजार घरको ममयतमा खचय िनय तथा उद्यम ववकासका लागि खचय िनय सवकनेछ । 

१०) बजार घरको उपयोि उद्यमीहरुले निने पररणस्थगत सजृना िएमा, योजना अनरुुप उपयोि हनुे पररणस्थगत 
सजृना निएमा वा व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न िएमा सो को व्यवस्थापन स्थानीय तहले िनेछ । 

११) स्थानीय तहलाई उद्यमीहरुले निने पररणस्थगत सजृना िइ प्राप्त हनु आएको घरेल ुउपज तथा औद्योगिक 
सामाग्री गबक्री  घर अन्य उद्यमी समूहलाई हस्तान्तरि िनय सक्नेछ । 

 

 

९) 11.2.12.47 अपाङ्ग द्वारा संचागलत उद्योिलाई प्रववगि हस्तान्तरि सहयोि काययक्रम(उद्यमी र सरकारको 
साझेदारीमा)(औद्योगिक उत्पादनसंि सभबणन्ित उपकरि तथा मेशीन औजार) 11.3.12.40 वााँस 
हस्ताकला तथा काठमा वटु्टा कुदे्न उद्यम सञ्चालन िने नवउद्यमीलाई प्रवविी सहयोि (उद्यमी र सरकारको 
साझेदारीमा)(औद्योगिक उत्पादनसंि सभबणन्ित उपकरि तथा मेशीन औजार)/ 11.3.12.41 वपउन ेपानी 
(गमनरल बाटर) प्रशोिन र प्याकेणजङ्ग िने नवउद्यमीलाई प्रवविी सहयोि (लिानीकताय र सरकारको 
साझेदारीमा)(औद्योगिक उत्पादनसंि सभबणन्ित उपकरि तथा मेशीन औजार)/ 11.3.12.42 स्थानीय 
वकसानसंि दिु खरीद िरी सञ्चालन हनु े दगु्िजन्य उद्योि सञ्चालन िने नवउद्यमीलाई प्रवविी सहयोि 
(लिानीकताय र सरकारको साझेदारीमा)(औद्योगिक उत्पादनसंि सभबणन्ित उपकरि तथा मेशीन औजार)/ 
11.3.12.43 स्थानीयस्तरमा उत्पादन हनु े मसला तथा अनाज प्रशोिन/प्याकेणजङ्ग िने नव उद्यमीलाई 
प्रववगि सहयोि (लिानीकताय र सरकारको साझेदारीमा)(औद्योगिक उत्पादनसंि सभबणन्ित उपकरि तथा 
मेशीन औजार)/ 11.3.12.44 सञ्चालनमा रहेका उद्योि/उद्यमी लाई स्तरउन्नतीको लागि प्रववगि 

हस्तान्तरि सहयोि (उद्यमी र सरकारको साझेदारीमा)(औद्योगिक उत्पादनसंि सभबणन्ित उपकरि तथा 
मेशीन औजार)/ 11.3.12.45 समदुायद्धारा (साझेदारी) सञ्चागलत छाला प्रशोिन िने नयााँ उद्योिलाई 
मेगसन सहयोि (उद्यमी र सरकारको साझेदारीमा)(औद्योगिक उत्पादनसंि सभबणन्ित उपकरि तथा मेशीन 
औजार) 
माथी उल्लेणखत काययक्रमहरु कायायन्वयन िदाय प्रदेश सरकार, बािमती प्रदेशको स्वीकृत प्रववगि 
हस्तान्तरि सभबन्िी काययववगि अनसुार सभपादन िररनछे ।  
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१०) 11.3.12.36 नपेाल अपाङ्ग समाज अनामनिर माफय त अपाङ्गता िएका व्यणिहरुको लागि सीप ववकास र 
आय आजयनको लागि गसलाई, िारमेन्ट, कपडा झोला गनमायि तागलमका सहिागिलाई प्रववगि 
हस्तान्तरि(औद्योगिक उत्पादनसंि सभबणन्ित उपकरि तथा मेशीन औजार) 

१) नेपाल अपाङ्ग समाज संि कायायलयले सभझौता िरी कायायलय तथा सहकाययमा सो अपाङ्ग समाजमा आवद्ध 
अपाङ्गहरुले चाहेको तागलम, अन्य सीप ववकास वा गसलाई वा िारमेन्ट वा कपडा झोला गनमायि वा अन्य 
प्रववगि हस्तान्तरि िररनेछ । यो काययक्रमको लक्ष िनेको नेपाल अपाङ्ग समाजमा आवद्ध रहेका 
अपाङ्गहरुलाई उद्यम ववकास तथा सीप ववकास िनुय हो । यो काययका लागि अपाङ्गहरुले उद्योि दताय तत 
समयमै वा पगछ िरी कायय िनय सवकनेछ ।  

२) अपाङ्ग समाज अनामनिरमा आवद्ध इच्छुक अपाङ्गहरुलाई उद्यमी वनाउन ेवा प्रववगि हस्तान्तरिका लागि 
अपाङ्ग समाजको सािारि िेलाबाट अपाङ्गको छनौट िररनेछ ।  

३) कायायलयको अगिकृतस्तरको कमयचारीको रोहवरमा सहिािीले चाहेको प्रववगि खरीदका लागि सूची तयार 
िने । 

४) कायायलयमा प्राप्त सो सूची अनसुारका प्रववगि खरीदका लागि सावयजगनक खररद ऐन तथा गनयमावलीले 
तोकेको प्रकृया परुा िरी खरीद िरी हस्तान्तरि िररनेछ । 

५) प्रववगि प्राप्त िरी तीन मवहना गित्र उद्यम सञ्चालन िरेको नपाएमा प्रववगि जफत िरी  सरकारी बााँकी 
सरह असलु उपर िररनेछ । 

६) कायायलयले प्रववगि प्राप्त िरेका अपाङ्गहरुलाई उद्योि दताय िराउन आवश्यक सहजीकरि िनेछ ।  

११) 11.3.12.56 वहमाली/पहाडी क्षते्रमा खाद्यान्न, िेडािडुी,बीउ बीजन, णचया, जगडवटुीको स्थानीय स्तरमा 
प्रशोिन तथा प्याकेजीङ्ग सहयोि काययक्रम (औद्योगिक उत्पादनसंि सभबणन्ित उपकरि तथा मेशीन औजार) 

१) मखु्य-मखु्य १) वहमाली/पहाडी क्षेत्रमा खाद्यान्न, िेडा-िडुी, बीउ बीजन, णचया, जगडवटुी जस्ता उपजको 
स्थानीय स्तरमा प्रशोिन तथा प्याकेजीङ्ग सहयोि काययक्रम सञ्चालन िनुयपवुय यस्ता काययक्रम सञ्चालन िनय 
चाहने नवउद्यमीलाई उद्यम दतायका लागि ३० ददनको सूचना आव्हान िने । 

२) णजल्ला गित्र सञ्चालनमा रहेका तथा प्रकरि १ अनसुारमा सूचना अवगि गित्र दताय िएका समेत समावेश 
हनु पाउने िरी इच्छुक उद्योिहरुलाई (खाद्यान्न, िेडा िडुी,बीउ बीजन, णचया, जगडवटुीको प्रशोिन तथा 
प्याकेणजङ्ग साँि सभबणन्ित मात्र)  तपणशलका मापदण्ड राणख 15 ददन ेसावयजगनक सूचना आह्वान िने । 

 PAN दतायको प्रमािपत्र 

 कर चिुाको प्रमािपत्र 

 नववकरि िरेको उद्योिको प्रमािपत्र  

 व्यवसाय स्कीम 

 सूचनामा उल्लेख िने कायायलयले तोकेका अन्य कािजपत्रहरु 

३) प्रकरि २ अनसुारको सूचना भयाद गित्र गनवेदन उपर देहायको प्राथागमकताका आिारमा सूणचकृत 
उद्योिहरुले सञ्चालनका लागि मेणशन औजार माि िरेमा माि र बजेटको गसमा गित्र रवह लघ,ु घरेल ुतथा 
साना उद्यमी प्रववगि (मेणशन, उपकरि) हस्तान्तरि काययववगि 2073 अनसुार प्रववगि हस्तान्तरि िने । 

               आिारहरु 

क. कृषक समहु/कृवष सहकारीद्धारा संचागलत उद्योि 

ख. साझेदारी फरम(३-४ जनाको) 
ि. िौिोगलक ववकटता 
घ. आफेले खेती िरी उपज उत्पादन िरेको उपज िएको कृवष/अन्य फमय 
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१२) 11.4.2.3 सल्लेवरखाङ्ग ठूलो िाददङ्ग जरदेउ खोरदेङ्ग खानी गसन्िपुाल्चोकको खानी  के्षत्रको पहुाँच 
सडक स्तररोन्नती (चाल ुआ.ब.मा बााँकी)(ग्रािेल / खण्ड णस्मथ सडक)/ ११.४.२.४ जभब ु स्यामसाि ु
नािपजेु पकुय ङ्गडााँडा खानी के्षत्र पगु्न ेसडक स्तरोन्नगत बाह्रगबसे (चाल ुआ.ब.मा बााँकी) (ग्रािेल / खण्ड णस्मथ 
सडक) 

१) मन्त्रालय/गनदेशनालय अन्तरितका कायायलय/आयोजना वा स्थानीय तह साँि समन्वय िरी सिे, गडजाईन, 
लाित अनमुान तयार िने । 

२) सावयजगनक खररद ऐन र गनयामावलीको पररगि गित्र रही बोलपत्र/दरिाउ पत्र/उपिोिा सगमगत माफय त 
गनमायि कायय िराउने । 

३) सावयजगनक खररद ऐन र गनयामावलीको पररगि गित्र रही सभझौता िरी कायय सभपादन िने । 

१३) 11.4.22.300 गसन्िलुीको  हररहरपरुिढीमा स्थापना हनु ेऔद्योगिक के्षत्रमा DPR बमोणजम नदद 
गनयन्त्रि संरचना गनमायि (अन्य सावयजगनक गनमायि)/ 11.4.22.301 मकवानपरुको मनहरी र 
गसन्िलुीको हररहरपरुिढीमा स्थापना हनु ेऔद्योगिक के्षत्रको गसमाना छुट्याउन े वपल्लर राख्न े समेत (अन्य 
सावयजगनक गनमायि) 

१. मन्त्रालयबाट तयार िररएको Detailed Project Report मा तोवकए अनसुारको लाित अनमुान तथा 
गडजाइन गनदेशनालयको इणन्जनीयरले यस वषयको गसन्िलुी णजल्लाको दररेट अनसुार लाित अनमुान िरी 
तयार िरी कायायलय प्रमखुले स्वीकृत िरे बमोणजम हनुेछ । Detailed Project Report का ववषयमा 
मन्त्रालयको इणन्जगनयरले गनदेशनालयको इणन्जगनयर वा कायायलयलाई  आवश्यक सहयोि िनुयपनेछ । 

२. प्रचगलत कानून अनसुार बोलपत्रबाट गसन्िलुीको  हररहरपरुिढीमा स्थापना हनुे औद्योगिक के्षत्रमा 
मन्त्रालयबाट तयार िएको DPR बमोणजम नदद गनयन्त्रि संरचना गनमायि िनुयपने अवस्थामा सावयजगनक 
खररद ऐन, 206३ तथा गनयमावली, 206४ अनसुारको सावयजगनक खररद ववगि माफय त ठेकेदारसाँि 
सभझौता िरी  दोस्रो पक्षलाई काययसभपादन िराउन ुपने । 

३. काययक्रमको सभझौता िदाय कामको पररमाि, न्यून लाित, समय गसमा, ििुस्तर जस्ता सूचकहरु 
समावेसळिरी िने । 

४. यस काययक्रमको कणन्टन्जेन्सी रकमबाट बैठक ित्ता, पूवायिारको सपुररवेक्षि अनिुमन, भ्रमि आदद खचय 
िनय सवकने छ । 

५. लाित अनमुान तयार िरी कानून बमोणजम सावयजगनक खररद ववगिबाट उि काययक्रम सभपन्न िनय 
सवकनछे । 

६. काययसभपन्न पश्चात मन्त्रालयलाई तत्काल जानकारी िराइ मन्त्रालयले व्यवस्थापन र उपयोि प्रवक्रया 
तोक्नेछ । 

१४) 11.4.22.301 मकवानपरुको मनहरी र गसन्िलुीको हररहरपरुिढीमा स्थापना हनु े औद्योगिक 
क्षते्रको गसमाना छुट्याउन ेवपल्लर राख्न ेसमेत (अन्य सावयजगनक गनमायि) 

१. मन्त्रालय/गनदेशनालय अन्तरितका कायायलय/आयोजना वा स्थानीय तह साँि समन्वय िरी सिे, गडजाईन, 
लाित अनमुान तयार िने । 

२.सावयजगनक खररद ऐन र गनयामावलीको पररगि गित्र रही बोलपत्र/दरिाउ पत्र/उपिोिा सगमगत माफय त 
गनमायि कायय िराउने । 

३. सावयजगनक खररद ऐन र गनयामावलीको पररगि गित्र रही छनौट िएको सेवा प्रदायक साँि सभझौता िरी 
कायय सभपादन िने । 
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१५) 11.4.22.302 घोवषत उद्योि ग्राम क्षते्रमा पूवायिार गनमायि(अन्य सावयजगनक गनमायि)/ 
11.4.22.303 दिुौली उद्योि ग्राम के्षत्रमा पूवायिार गनमायि, गसन्िलुी(अन्य सावयजगनक गनमायि) 

१. मन्त्रालयबाट तयार िररएको आ.ब. ०७५/७६ र ०७६/७७ मा स्थान छनौट िइ तयार िएको  

Detailed Project Report मा तोवकए अनसुारको लाित अनमुान तथा गडजाइन गनदेशनालयको 
इणन्जनीयरले यस वषयको सभबणन्ित णजल्लाको दररेट अनसुार लाित अनमुान तयार िरी कायायलय 
प्रमखुले स्वीकृत िरे बमोणजम हनुेछ । Detailed Project Report का ववषयमा मन्त्रालयको 
इन्जीनयरले वा गनजले गनदेशनालयको इणन्जगनयर वा कायायलयलाई  आवश्यक सहयोि िनुयपनेछ । 

२. प्रचगलत कानून अनसुार बोलपत्रबाट उद्योि ग्राम स्थापना हनुे के्षत्रमा मन्त्रालयबाट तयार िएको DPR 

बमोणजम उद्योि ग्रामका संरचना  गनमायि  िनुयपने अवस्थामा सावयजगनक खररद ऐन, 206३ तथा 
गनयमावली, 206४ अनसुारको सावयजगनक खररद ववगि माफय त ठेकेदारसाँि सभझौता िरी  दोस्रो पक्षलाई 
काययसभपादन िराउन ुपने । 

३. काययक्रमको सभझौता िदाय कामको पररमाि, न्यून लाित, समय गसमा, ििुस्तर जस्ता सूचकहरु 
समावेसळिरी िने । 

४. यस काययक्रमको कणन्टन्जेन्सी रकमबाट बैठक ित्ता, पूवायिारको सपुररवेक्षि अनिुमन, भ्रमि आदद खचय 
िनय सवकने छ । 

५. Detailed Project Report मा तोवकए अनसुारको स्थानमा कायायन्वयनमा समस्या आएमा णजल्ला 
उद्योि प्रवियन सगमगतको बैठकबाट गनियय िरी अन्यत्र स्थानमा कायायन्वयन िनय सवकनेछ । यसरी 
घोवषत स्थानमा काययन्वयनमा आउन नसकेको उद्योि ग्राम स्थापना िदाय देहायका ववषयमा कायायलय 
प्रमखुको संयोजकत्व र गनदेशनालयको इणन्जगनयरको टोली वनाई देहायका वुाँदा समावेश िरी पेश िएको 
प्रगतवेदनका आिारमा मात्र कायायन्वयनमा जाने ।  

 उद्योि ग्राम स्थल सभम पगु्न ेसडक 

 उद्योि ग्राम स्थल सभम पगु्न ेववद्यतुको लाईन 

 उद्योि ग्राम स्थल सभम पगु्न ेखानेपानी 
 उद्योि ग्रामको प्रशासगनक िवन, कामदारले प्रयोि िने सामदुावयक िवन  र प्रदशयनी िवन बनाउन पगु्ने 

जग्िा 
 उद्योि ग्राममा स्थापना िनय सवकने उद्योिको सूची 
 लाित अनमुान तथा गडजाइनको ढााँचा 
  

६. लाित अनमुान तयार िरी कानून बमोणजम सावयजगनक खररद ववगिबाट उि काययक्रम सभपन्न िनय 
सवकनछे । 

७. काययसभपन्न पश्चात मन्त्रालयलाई तत्काल जानकारी िराइ मन्त्रालयले व्यवस्थापन र उपयोि प्रवक्रया 
तोक्नेछ  
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१६) 11.5.24.2 हेटौडा उ.म.न.पाको सहकाययमा हेटौडा ४ मकवानपुरमा वहृत घरेल ु तथा उद्योि उपज 
प्रदशयनी िवन तथा संरचना गनमायिको  वातावरिीय मूल्याङ्कन अध्ययन(अन्य पूाँजीित अनसुन्िान तथा 
परामशय)/ 11.5.40.77 सल्लेवरखाङ्ग ठूलो िाददङ्ग जरदेउ खोरदेङ्ग खानी गसन्िपुाल्चोकको खानी क्षते्रको 
पहुाँच सडक स्तररोन्नतीको लागि वातावरिीय अध्ययन(अन्य पूाँजीित अनसुन्िान तथा परामशय)/ 
11.5.40.78 जभब ुस्यामसाि ुनािपजेु पकुय ङ्गडााँडा खानी के्षत्र पगु्न ेसडक स्तरोन्नगतको लागि वातावरिीय 
अध्ययन बाह्रगबसे(अन्य पूाँजीित अनसुन्िान तथा परामशय) 

१) कायायलयले TOR तयार िने । 

२) कायायलयले सावयजगनक खररद ऐन र गनयामावलीको पररगि गित्र रही सेवा प्रदायक छनौट िरी वातावरि 
अध्ययनको कायय िररनछे ।  

३) सावयजगनक खररद ऐन र गनयामावलीको पररगि गित्र रही छनौट िएको सेवा प्रदायकसाँि सभझौता िने । 

४) गनदेशनालयमाफय त मन्त्रालयमा IEE/EIA को अध्ययनको TOR सवहत मन्त्रालयमा पेश िने । 

५) स्वीकृत TOR अनसुार तथा वातावरि संरक्षि ऐन तथा गनयमावलीको प्रकृया परुा िरी सेवा प्रदायकले 
प्रगतवेदन तयार िरी कायायलय/गनदेशनालयमा पेश िने ।  

६) गनदेशनालय/कायायलयले सेवा प्रदायकले पेश िरेको IEE/EIA प्रगतवेदन मन्त्रालय माफय त सभबणन्ित 
गनकायमा पेश िने र स्वीकृत िराउने ।  

१७) 11.5.40.79 डाडााँकााँडाबाट गनमायि सामाग्री (ढंुिा खानी) उत्खनन्को लागि उत्खनन  योजना स्वीकृत र 
जग्िा प्रागप्त (अन्य पूाँजीित अनसुान्िान तथा परामशय) 

१) मन्त्रालय/कायायलयले यो शीषयकको रकम देहाय अनसुार खचय िनेछ ।  

 संघीय मन्त्रालय/स्थानीय तह/ अन्तर मन्त्रालयमा समन्वयमा जााँदा अन्तरकृया/छलफल। 

 जग्िा प्राप्ती तथा माइनीङ्ग णस्कम णस्वकृतीका लागि आवश्यक खचय । 

 फोटोकपी वा अन्य ववववि 

 यो काययक्रम मन्त्रालयको सणचवको णस्वकृतीमा मात्र खचय िररनेछ । 

१८) 2.5.2.8 उद्योि तथा व्यवसायको तथ्याङ्क व्यवस्थापनको लागि तथ्याङ्क व्यवस्थापक परामशय सेवा 
माफय त(ववज्ञ र सल्लाहकार सेवा) 

 कायायलयको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, कभप्यूटर ज्ञान र सीपलाई घरेल ु तथा साना उद्योि कायायलयमा 
रुपान्तरिका लागि एस.एल.गस वा एस.ई.ई पास िरी कभप्यूटर सभबन्िी ज्ञान िएको मागनस सेवा 
परामशयबाट गलइ कायायलयले ददन ेसेवावृवद्ध िनय यो काययक्रम राणखएको छ । यो काययक्रमबाट मागसक 
प्रिगत तयारी, उद्योिको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, तथ्याङ्कको कभप्यूटर अगिलेखीकरि िनुयपनेछ । यस्ता 
मागनसको पाररश्रगमक मागसक सहायकस्तर चौथो बराबर हनुेछ । तथ्याङ्क व्यवस्थापकका लागि पोशाक 
रकम उपलब्ि िराइनेछ । मागसक प्रगतवेदन गलइ पाररश्रगमक उपलब्ि िराइनछे । कायायलय प्रमखुले 
कायायलयको अन्य काममा समेत लिाउन सक्नेछ । 

  

१९)  2.5.3.9 उद्योि  गनदेशनालयको लागि ववशषेज्ञ ईणन्जगनयररङ परामशय सेवा (ववज्ञ  र  सल्लाहकार सेवा) 
 १३ वटै कायायलय र गनदेशनालयको िौगतक पूवायिार ववकास तथा इन्जीगनयरीङ्ग कामका लागि  इन्जीनीयरीङ्ग 

ववषयमा स्नातक िरेको मागनस सेवा परामशयबाट गलइ कायायलयले ददने सेवावृवद्ध िनय यो काययक्रम राणखएको 
छ।यो काययक्रमबाट परामशयमा गलईएको ईणन्जगनयरले १३ वटै कायायलय र गनदेशनालयको  िौगतक पूवायिार   
ववकास  तथा  इन्जीगनयरीङ्ग  काम  िनुयपनेछ ।  यस्ता  मागनसको  पाररश्रगमक  मागसक अगिकृतस्तर 
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  छैठौं बराबर हनुेछ । इणन्जगनयरका लागि डे्रसको रकम उपलब्ि िराइनछे । मागसक प्रगतवेदन गलइ 
पाररश्रगमक उपलब्ि िराइनछे । कायायलय प्रमखुले कायायलयको अन्य काममा समेत लिाउन सक्नेछ ।  

 

२०) 2.6.4.32 नपेाल अपाङ्ग समाज अनामनिर माफय त अपाङ्गता िएका व्यणिहरुको लागि सीप ववकास र 
आय आजयनको लागि गसलाई, िारमेन्ट, कपडा झोला गनमायि तागलम (उद्यमशीलता, रोजिारी मलुक / 
सशणिकरि / सीप ववकास तथा क्षमता अगिववृद्ध तागलम) 

१) नेपाल अपाङ्ग समाज अनामनिर संि समन्वय िरी मािमा आिाररत रही अपाङ्गता िएका उद्यमी वन्न 
चाहने व्यणिहरुको सूची तयार िने । 

२) उि सूचीलाई 3 (तीन) समूहमा वविाजन िरी बजेटको पररगि रही गसलाई, िामेन्ट र कपडा झोला 
गनमायि सभबन्िी तागलम प्रदान िने । 

३) प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत काययववगि अनसुार तागलम सञ्चालन िररनेछ ।  

 
२१) 2.6.4.33 उद्योिको लागि चावहन ेदक्ष जनशणि उत्पादनको लागि नपेाल उद्योि वाणिज्य महासंघको 

अन्तरितको वस्तिुत संघको सहकाययमा आवासीय तागलम सञ्चालन (390 घण्टा िन्दा बढी) उद्मशीलता, 
रोजिारी मलुक सशणिकरि सीप ववकास तथा क्षमता अवववणृध्द तागलम 

२२)  

१. मागथ उल्लेणखत तागलमहरु प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत सीपमूलक तागलम सञ्चालन काययववगि अनसुार 
अनसुार तागलम सञ्चालन िररनेछ । 

 

२३) 2.6.4.47 िलैंचा/कापेट गनमायि तागलम(उद्यमशीलता ,रोजिारी मलुक / सशणिकरि / सीप ववकास 
तथा क्षमता अगिववृद्ध तागलम 2.6.4.48 जतु्ता चप्पल बनाउन े तागलम (२० जना, कभतीमा १५ 
ददन)(उद्यमशीलता, रोजिारी मलुक / सशणिकि / सीप ववकास तथा क्षमता अगिववृद्ध तागलम)/  

 

 प्रचगलत ऐन, कानून तथा काययववगिको पररिीगित्र रवह ववषयसाँि सभबणन्ित ववज्ञलाई स्रोत व्यणिको 
रुपमा गलई यो काययक्रम सञ्चालन िनय सवकनेछ । यस शीषयकको रकमबाट तागलम सामाग्री, सहिािी 
खचय, स्रोत व्यणिको ित्ता लिायतमा स्वीकृत लाित ईविमेट अनसुार खचय िनय सवकनछे । 

 

२४) 2.6.4.49 उद्यम ववकास/तागलम सहजकताय (तागलम सञ्चालन सहयोि-प्रगत णजल्ला ३ जना, कायय 
सभपादनको आिारमा मागसक प्रिगत अनसुार)(उद्यमशीलता ,रोजिारी मलुक / सशणिकरि / सीप ववकास 
तथा क्षमता अगिववृद्ध तागलम) 
 

 घरेल ुतथा साना उद्योि कायायलयको कामलाई प्रिावकारी बनाउनका लागि ववित वषय देणख नै लघउुद्यम 
काययक्रम छनौट िई सहयोि िरेका व्यिीहरुमा िएको संस्थाित मेमोरीका लागि एस.एल.गस वा 
एस.ई.ई पास िरी लघउुद्यमको तागलम प्राप्त िरेका व्यिीलाई उद्यम ववकास सहजकताय र तथ्याङ्क 
सहायकलाई तागलम सहजकताय को रुपमा गलइ कायायलयले ददन ेसेवावृवद्ध िनय यो काययक्रम राणखएको छ 
। यो काययक्रमबाट मागसक प्रिगत तयारी, उद्योिको तथ्याङ्क व्यवस्थापन, तथ्याङ्कको कभप्यूटर 
अगिलेखीकरि िनुयपनेछ । यस्ता मागनसको पाररश्रगमक मागसक सहायकस्तर चौथो बराबर हनुेछ । 
मागसक प्रगतवेदन गलइ पाररश्रगमक उपलब्ि िराइनेछ । कायायलय प्रमखुले कायायलयको अन्य काममा 
समेत लिाउन सक्नेछ । कायायलय प्रमखुले उद्यम ववकास/तागलम सहजकतायको काम सन्तोषजन 
नपाएमा वा आवश्यक नदेखेमा अको व्यणिलाई गनयिु िनय सक्नेछ ।  
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१) गनयिु िएका उद्यम ववकास/तागलम सहजकतायको काययवववरि कायायलयले सेवा सवुविा तोकी कायय 
सभपादन िराउने सक्नेछ । 

२) उद्यम ववकास सहजकतायको योग्यता प्रचगलत बजेटको पररगि गित्र रही कानूनले तोके बमोणजम हनुेछ। 

३) यस काययक्रम अनसुार ित आ.व. मा मेड्पा काययक्रम अन्तरित रही काययरत उद्यम ववकास 
सहजकतायलाई उद्यम ववकास सहजकताय (बढीमा दईु जना) को रुपमा  र तथ्याङ्क सभबन्िी काम िने लाई 
तागलम सहजकताय (बढीमा एक जना) को रुपमा प्राथगमकता ददन ुपनेछ । 

 

२५) 2.6.4.50 णजल्ला लघ ुउद्यमी संघको सहकाययमा लघ ुउद्यमी ववकास मोडलमा नव उद्यमी शृ्रजना िने 
(महानिरपागलका बाहेक)(उद्यमशीलता ,रोजिारी मलुक / सशणिकरि / सीप ववकास तथा क्षमता 
अगिववृद्ध तागलम) 

१) णजल्ला लघ ुउद्यमी संघ, स्थानीय गनकाय र अन्य सरोकारवालाहरुको उपणस्थगतमा तपणशलको एजेन्डा 
राणख सहिािी, िेला/बैठकको आयोजना िने । 

 लघ ुउद्यमी ववकास मोडल सभवन्िमा 
 नव उद्यमी गसजयना सभवन्िमा 
 मेड्पाको मोडलमा काम िनयका लागि णजल्ला लघ ुउद्यमीसंघ साँि सभझौता िने । 

२) बजेटको पररगि गित्र रही नव उद्यमी गसजयना िनय गनभन कृयाकलाप बमोणजमको लाित अनमुान तयार िरी 
कायय सभपन्न िने । 

 लघ ुउद्यमी ववकास मोडल सभबन्िी 1 ददने अगिमखुीकरि काययक्रम  

 सभिाव्य लघ ुउद्यमी छनौट र लघ ुउद्यमी समहुको िठन 

 7 (सात) ददन ेउद्यमशीलता ववकास तागलम 

 प्राववगिक सीप ववकास तागलम (लामो, मध्यम, छोटो अवगि) 
 लघ ुकजायमा पहुंच तथा बजार सभवन्ि ववकास सभबन्िी 1 ददने अगिमखुीकरि काययक्रम 

३) मेडपा गनदेणशका, 2070 (संशोिन सवहत) अनसुार कायायन्वयन िने सवकने छ । 

४) काययक्रमको प्रिगत प्रगतवेदन मेडपा गनदेणशका, 2070 (संशोिन सवहत) अनसुार तयार िरी तालकु 
गनकायमा अगनवायय रूपमा पठाउन ुपनेछ । 

५) बजेट व्यवस्थापन लिायत प्राववगिक तथा आगथयक पक्षमा स्थानीय सरोकारवाला गनकायसंि सहकायय समेत 
िनय सक्नेछ। 

६) तागलम प्राप्त व्यणिले उद्योि व्यवसाय दताय िराउन चाहेमा कायायलयले प्राथगमकताका साथ सहणजकरि 
िनुय पनेछ । 

७) अनिुमन तथा सहणजकरिमा कायायलय वा गनदेशनालयले िने ।  

 

२६) 2.6.4.51 णजल्ला लघ ु उद्यमी संघको सहकाययमा आवश्यकता पवहचानका आिारमा पूनयताजिी र 
स्तरोन्नती सीप ववकास तागलम (उत्पादन, उत्पादकत्व, िसु्तर, पूाँजी, रोजिार)(उद्यमशीलता ,रोजिारी मलुक / 
सशणिकरि / सीप ववकास तथा क्षमता अगिववृद्ध तागलम) 

१) णजल्ला लघ ु उद्यमी संघ/स्थानीय तह र अन्य सरोकारवालाहकुो उपणस्थगतमा तपणशलको एजेन्डा राणख 
िेला/बैठकको आयोजना िने । 

 लघ ुउद्यमी ववकास मोडल सभबन्िी 
 पूनतायजिी तथा स्तरोन्नती सीप ववकास तागलम 
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२) नेपाल सरकारबाट स्वीकृत लघ ु उद्यम ववकास गनदेणशका, 2070 (संशोिन सवहत) अनसुार 
कृयाकलापहरु कायायन्वयन िने सवकने छ । 

२) बजेटको पररगि गित्र रही पूनतायजिी तथा स्तरोन्नती सीप ववकास तागलम िनय गनभन कृयाकलाप 
बमोणजमको लाित अनमुान तयार िने । 

 गसजयना िएका लघ ुउद्यमीहरुको तथ्यांङ्क सङ्कलन र समहुको िठन 

 लघ ुउद्यमी ववकास मोडल सभबन्िी 1 ददने अगिमखुीकरि काययक्रम  

 पूनतायजिी तथा स्तरोन्नती सीप ववकास तागलम (आवश्यकता अनसुार लामो, मध्यम अवगिको एड्िान्स 
तागलम) 

३) काययक्रमको प्रिगत प्रगतवेदन लघ ुउद्यम ववकास गनदेणशका, 2070 (संशोिन सवहत) अनसुार तयार िरी 
तालकु गनकायमा अगनवायय रूपमा पठाउन ुपनेछ । 

४) बजेट व्यवस्थापन लिायत प्राववगिक तथा आगथयक पक्षमा स्थानीय सरोकारवाला गनकायसंि सहकायय समेत 
िनय सक्नेछ। 

५) तागलम प्राप्त व्यणिले उद्योि व्यवसाय दताय िराउन चाहेमा कायायलयले प्राथगमकताका साथ सहणजकरि 
िनुय पनेछ । 

६) कुनै णजल्लामा णजल्ला लघ ु उद्यमी संघ निएमा कायायलयले सावयजगनक खरीद ऐन,२०६३  तथा 
गनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयणजनक खरीद गनयमावली,२०७६ अनसुार यो काययक्रम सञ्चालन िनय 
सक्नेछ ।  

७) अनिुमन तथा सहणजकरिमा कायायलय वा गनदेशनालयले िने । 

 

२७) 2.6.6.47 वावषयक योजना तजुयमा िोवि (प्रदेश स्तर)(िोवि तथा काययशाला)  
१) सरोकारवालाहरुको उपणस्थगतमा काययक्रम सञ्चालन िने । 

२) गनदेशनालयको प्रमखु वा प्रगतगनगि अगनवाययरुपमा सहिािी िराउने । 

३) यो िोिीको प्रगतवेदन तथा छनौट िएका योजनाको सूची मन्त्रालयमा र गनदेशनालयमा पेश िनुयपनेछ।  

४) िोवि तथा काययशालाको खचय तथा बैठक ित्ता खचय नेपाल सरकार, अथय मन्त्रालयले तयार िरेको कायय 
संञ्चालन गनदेणशका 2075 गनयमानसुार िने । 

२८) 2.6.6.48  प्रिगत समीक्षा तथा काययक्रम तजुयमा िोवि (गनदेशनालयस्तर)(िोवि तथा काययशाला)  
१) सरोकारवालाहरुको उपणस्थगतमा काययक्रम सञ्चालन िने । 

२) गनदेशनालयको प्रमखु वा प्रगतगनगि अगनवाययरुपमा सहिािी िराउने । 

३) यो िोिीको प्रगतवेदन तथा छनौट िएका योजनाको सूची मन्त्रालयमा र गनदेशनालयमा पेश िनुयपनेछ। 

४) िोवि तथा काययशालाको खचय तथा बैठक ित्ता खचय नेपाल सरकार, अथय मन्त्रालयले तयार िरेको कायय 
संञ्चालन गनदेणशका 2075 गनयमानसुार िने । 

२९) 2.6.6.50 णजल्लास्तरमा सरोकारवालासंि अन्तरवक्रया िोवि (िोवि तथा काययशाला) 
१) व्यापार व्यवसाय प्रवद्धयनका लागि सरकारवालाहरुको उपणस्थगतमा काययक्रम सञ्चालन िने । 

२) यस काययक्रम अन्तरित उद्योि, वाणिज्य प्रशासन सभबन्िी कानूनको वारेमा जनचेतना जिाउने र सल्लाह 
सझुाव गलने िरी बैठक काययशाला समेत िनय सवकने छ । 

३) गनदेशनालयको प्रमखु वा प्रगतगनगि अगनवाययरुपमा सहिािी िराउने । 

४) यो िोिीको प्रगतवेदन तथा छनौट िएका योजनाको सूची मन्त्रालयमा र गनदेशनालयमा पेश िनुयपनेछ । 

५) िोवि तथा काययशालाको खचय तथा बैठक ित्ता खचय नपेाल सरकार, अथय मन्त्रालयले तयार िरेको कायय 
संञ्चालन गनदेणशका 2075 गनयमानसुार िने । 
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६) आवश्यकता अनसुार व्यापार तथा व्यवसाय के्षत्रमा काम िरेका सफल, नमूना उद्यमी वा ववज्ञलाई 
आमन्त्रि िरी काययक्रम सञ्चालन िने । 

३०) 2.7.25.135 वावषयक काययक्रम तथा प्रिगत वववरि प्रकाशन(अन्य) 
आ.ब. वषयको अन्त्यमा सभबणन्ित कायायलयले िरेको सभपूिय काययसभपादनको प्रिगत वववरि देहायको 

फरभयाटमा तयार िरी प्रकाशन िने तथा तालकु गनकायमा पठाउन े

 कायायलयको पररचय 

 कायायलयले उपलब्ि िराउन ेसेवाहरु  

 कायायलयको प्रिगत (िौगतक,ववगतय र आयोजनाित) 
 प्रववगि प्राप्त िनेको सूची 
 ठूला तथा लामा तागलम प्राप्त िरेका व्यिीको सूची  

 उद्यमीहरुले सञ्चालन िरेका असल कामको कथा 
 मवहला, दगलत तथा दिुयम के्षत्रका जनताले सञ्चालन िरेका उद्यमको वववरि-फोटो सवहत 

 कायायलयले सभपन्न िरेका मखु्य मखु्य काययहरु 

 सबै कमयचारीको फोन नं फोटो सवहतको वववरि  

 राम्रा गसकाई तथा िनुयपने सिुार 

 गनष्कषय 
 

३१) 2.7.27.36  आ.व. 2076/77 को प्रदेश व्यवसाय के्षत्रको वस्तणुस्थगत पणुस्तका प्रकाशन( पवहलो 
तै्रमागसक गित्र)(अन्य) 

१) मन्त्रालय र मातहतका गनकायबाट उद्योि व्यवसाय के्षत्र संि सभबणन्ित आवश्यक वस्तणुस्थगत सवहतको 
वववरिहरु माि िने । 

२) उि वववरिहरुको सङ्कलन, प्रशोिन, ववश्लषेि िरी बािमती प्रदेशको उद्योि/व्यवसाय क्षेत्रको वस्तणस्थगत 
झणल्कन पणुस्तका प्रकाशन िने । 

३) उि काययक्रममा लाग्ने खचय आगथयक कानून अनसुार गनदेशनालयले िने । 

४) मन्त्रालयबाट ववषयवस्त ुतथा मस्यौदा प्रस्ततुी िरेर मात्र प्रकाशन िने । 

 

३२) 2.7.27.39 उद्योि ददवस (मेला आयोजना तथा ददवस ) 
१) स्थानीय गनकाय र सरोकारवालाले आयोजना िने मेला वा ददवस वा घभुती णशववर आददमा कायायलयले 

समन्वय िरी सहयोि िने । 

२) सरोकारवाला गनकायसाँि उद्योि वाणिज्य तथा उपिोिा वहत संरक्षिसाँि सभबणन्ित ववषयमा समसामयीक 
छलफल, अन्तरवक्रया वा बैठकको आयोजना िने । 

३) यस काययक्रम अन्तरित िररने खचय नेपाल सरकार, अथय मन्त्रालयले तयार िरेको कायय सञ्चालन 
गनदेणशका,2075 गनयमानसुार िने । 

४) कायायलयले आवश्यक ठानमेा सरोकारवाला गनकायसाँि लाित साझेदारीमा समेत बैठक/अन्तरवक्रया 
काययक्रम कायायन्वयन िने सवकने छ । 

३३) 2.7.27.40 णजल्लास्तरीय औद्योगिक मेला प्रदशयनी (महानिरपागलका वावहर सञ्चालन िने)(मेला 
आयोजना तथा ददवस ) 

 प्रदेश सरकार, उद्योि, पययटन वन तथा वातावरि मन्त्रालयले तयार िरेको मेला महोत्सब सञ्चालन 
सभबन्िी काययववगि अनसुार सभपादन िररनछे ।  
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३४) 2.8.1.27 दताय तथा नववकरि िएका उद्योिहरुको अनिुमन िरी अवस्था (उत्पादन, रोजिारी र 
पूाँजी) देणखन ेप्रगतवेदन तयारी (घरेल,ु साना, मझौला र ठूला उद्योि मात्र) (अनिुमन मूल्याङ्कन तथा काययक्रम 
कायायन्वयन भ्रमि खचय) 

१) कायायलयमा दताय िएका कायायलयले ववित ३ वषय गित्र प्रववगि हस्तान्तरि वा अन्य अनदुान प्रदान िरेका 
सबै उद्योिहरुको स्थलित अनिुमन, गनरीक्षि तथा मूल्याङ्कन िने । 

२) ववित ३ वषय गित्र दताय िएका घरेल ुतथा साना उद्योिको संख्याको कभतीमा २०% उद्योिको अनिुमन 
िरी र गनदेशनालय/मन्त्रालयमा प्रगतवेदन पेश िने । 

३) अनिुमन प्रगतवेदनमा देहायका कुराहरु वववरि पेश िने । 

 सञ्चालन िएको उद्योि  वववरि 

 चाल ुवा वन्द के छ, उत्पादन के िएको छ, वातावरिमा प्रिाव के छ? 

 श्रगमकको अवस्था तथा रोजािरी 
 कच्चा पदाथयको उपलब्िता 
४) सभपूिय काययक्रमहरुको प्रिावकाररता अगिवृवद्धको लागि अनिुमन काययमा िने खचय भ्रमि खचय गनयमावली, 

२०६४ अनसुार िने । 

३५) 2.7.25.132 टेगलगिजन माफय त उद्यमी संवाद काययक्रम सञ्चालन (३ मवहनाको लागि १ प्याकेज)/ 
2.7.25.133 उद्यमी संवाद काययक्रम माफय त उद्यम आईगडया आव्हान, छनौट र  सहगुलयत ऋि उपलब्ि  

िराउनको लागि गसफाररस 

नेपाल टेगलिजन माफय त उद्यमी संवाद काययक्रम सञ्चालन (३ मवहनाको लागि १ प्याकेज): उद्यम, 
उद्यमणशलता र ददिो ववकासलाई केन्रमा राखेर सावयजगनक सनुवाइ शैलीको नेपाल टेगलगिजन माफय त उद्यमी 
संवाद काययक्रम सञ्चालन िररनेछ । मन्त्रालय र नेपाल टेगलगिजन ववच सभझौता िरी काययक्रम सभपादन 
िररनेछ । यो काययक्रम कणभतमा ३ जना मखु्य अगतगथ, कणभतमा १० जना ववज्ञ,  कभती १५० जना 
नवउद्यमीहरुको बीचमा छलफल काययक्रम आयोजना िररनेछ । यो छलफल काययक्रम ववत्तीय संस्था, 
सहयोिी संस्था, र प्रदेश सरकारको बीचमा सहकायय िरी सभपादन िररनेछ । सािारि तया २० वटा 
इवपसोड सञ्चालन िररनछे । यो काययक्रम माफय त १०० जना उद्यम आईगडया आव्हान, छनौट िररनेछ । 
मन्त्रालयको समन्वयमा सरकारी ववत्तीय संस्थाको सहकाययमा उत्कृि १०० जनालाई सहगुलयती ऋिका 
लागि गसफाररश िररने छ । यो काययक्रम अन्तरित िोिी तथा संवाद काययक्रममा ित्ता, यातायात खचय, 
लजीङ्ग, ववज्ञ ित्ता, स्टेशनरी लिायतमा खचय िनय सवकनेछ ।  

३६) प्रदेश व्यावसाय मञ्च िठन तथा बैठक सञ्चालन 

प्रदेशका उद्योि क्षेत्रका समस्याहरु हलिनय, लिानी एवककृत िरी लिानीको वातावरि तयार िरी प्रदेशको 
प्रदेशणस्थत उद्योि मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा िदठत प्रदेश व्यवसाय मञ्च माफय त प्रदेशमा लिानी गित्र्याउन 
सावयजगनक, सहकारी नीणज संवाद (Public, cooperative, Private Dialogue) गरी industrial corridor, industrial 

state वा industrial Zoning काययमा समेत टेवा पगु्नेछ िगन यो काययक्रम तय िररएको छ ।   णजल्ला स्तर 
तथा प्रदेश स्तरमा छलफल, िोिी लिायतका कामहरु सञ्चालन िरी संवादलाई गनयमीत वनाए उदयोि, 
व्यावसाय तथा उद्दम ववकास टेवा पयुायइने िरी कामहरु सञ्चालन िररनछे । यो काययक्रम चौमागसक रुपमा 
सञ्चालन िररनेछ ।  यो काययक्रममा खाजा, ित्ता, इन्िन/यातयात खचय,  स्टेशनरी लिायतका काममा रकम 
खचय िररनेछ । यो काययक्रमको बैठकको गनियय तथा प्रगतवेदन मन्त्रालयमा पेश िरी कायायन्वयनका लागि 
सरोकारवाला गनकायमा पठाइनेछ ।  
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३७) ११.५.४०.८३ एक स्थानीय तह एक उद्योि ग्रामको संिाव्यता अध्ययन, DPR र वातावरिीय अध्ययन 
(१० स्थान) 

१. उद्योि ग्राम स्थापना िनय चाहाने सबै स्थानीय लाई १५ ददनको सूचना सावयजगनक िरी पत्राचार समेत िने 
। 

२. गनजी, सहकारी, स्थानीय तह वा सरोकारवालासाँि समन्वय िनय मन्त्रालयमा िेला/ बैठकको आयोजना 
िने ।  

 गनशलु्क जग्िा/ िवन उपलब्ि िराउने सभवन्िमा । 

 जग्िा र क्षेत्र छनौट  

३. संघीय सरकारद्धारा जारी उद्योि ग्राम स्थापना काययववगि अनसुार छनौट िने । 

४. काययसूची मन्त्रालयले तयार िने । 

५. काययसूची अनसुार प्रचगलत कानून अनसुार सावयजगनक खररद ऐन, २०६३ तथा गनयमावली,२०६४ र प्रदेश 
सावयजगनक खररद गनयमावली,२०७६ अनसुारको सावयजगनक खररद ववगि माफय त गड.वप.आर. र वातावरिीय 
अध्ययन िने/ िराउन े। 

६. सेवा प्रदायकले पेश िरेको गड.वप.आर. मन्त्रालयमा प्रस्ततुी िरी स्वागमत्व ग्रहि िने । 
७. यो काययक्रममा सेवा प्रदायकबाट गड.वप.आर., वाताववरिीय अध्ययनको णस्वकृती सभमको खचय, बैठकमा 

खाजा सभम खचय िररनेछ । 

३८) ११.४.२२.३०४ हेटौडा औिोगिक के्षत्रमा पूवायिार ववकास:  

प्रचगलत कानून अनसुार बोलपत्रबाट हेटौडा औिोगिक क्षेत्रमा पूवायिार ववकास िवन तथा संरचना 
गनमायि (पूवायिार) िनुयपने िएकोले हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र गित्र रहेको िवनको कभपाउण्डवाल, सरुक्षा 
घर, रेट्रोवफटङ्ग, िवन वरीपरीको ग्राउण्ड व्यवस्थापन लिायतका कामहरु लाित अनमुान तयार िरी 
स्वीकृत िराइ सावयजगनक खररद ऐन, २०६३ तथा गनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयजगनक खररद 
गनयमावली,२०७६ अनसुारको सावयजगनक खररद ववगि माफय त ठेक्का ववगिबाट काययसभपादन सभपन्न 
िररनेछ । यसमा कन्टीन्जेसीको रकम कन्टीन्जेन्सी रकम खचय िने काययववगि अनसुार सभपन्न 
िररनेछ ।  

३९) ११.५.४०.८७ प्रस्ताववत कािज उद्योि स्थापनाको लागि Economic/Financial  Study  र प्रस्ताववत 
कािज उद्योि स्थापनाको लागि सञ्चालन मोडागलटी (सेयर लिानी) र प्रबन्िपत्र तयारी काययक्रम साँिसाँिै 
सञ्चालन िररनछे । प्रस्ताववत कािज उद्योि स्थापनाको लागि Economic/Financial  Study  र प्रस्ताववत 
कािज उद्योि स्थापनाको लागि सञ्चालन मोडागलटी तयार िनय देहायका कामहरु सञ्चालन िररनछेः- 

 

१. गनजी, सहकारी, स्थानीय तह, समहु वा सरोकारवालासाँि समन्वय िनय मन्त्रालयमा िेला/ 
बैठकको आयोजना िने । यो िेलामा संघीय सरकारका उद्योि क्षेत्रका ववज्ञ, गनजी क्षेत्रका ववज्ञ, 
उद्योि क्षेत्रका ववज्ञ, सरकारी क्षेत्रका प्रगतगनगि, कानूनवीद, अथयशास्त्रीहरुको आमन्त्रिमा 
देहायका कामहरु सञ्चालन िने । 

 गनशलु्क जग्िा तथा Rawmaterials श्रोतको वववरि सवहतको प्रस्ततुी िने  । 

 मोडागलटी तयार िने अध्ययनको काययसूची तयार िने । 

२. Economic study र मोडागलटी तयार िनय तयार िररने काययसूचीमा अथयशास्त्री र कानून ववज्ञ र 
Idustrial enginerineer हनु ेिरी काययसूची मन्त्रालयले तयार िने । 
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३. काययसूची अनसुार प्रचगलत कानून अनसुार सावयजगनक खररद ऐन, २०६३ तथा गनयमावली,२०६४ 
र प्रदेश सावयजगनक खररद गनयमावली,२०७६ अनसुारको सावयजगनक खररद ववगि माफय त अध्ययन 
िने/ िराउने । 

४. सेवा प्रदायकले पेश िरेको Economic study र मोडागलटी मन्त्रालयमा प्रस्ततुी िरी स्वागमत्व 
ग्रहि िने । 

५. यो काययक्रममा सेवा प्रदायकबाट Economic study र मोडागलटी अध्ययनको णस्वकृती सभमको 
खचय, बैठकमा खाजा सभम खचय िररनेछ । 

४०) ११.५.४०.८६ जगडबटुी प्रशोिन उद्योि स्थापनको लागि Economic/Financial study 

जगडबटुी प्रशोिन उद्योि स्थापनको लागि Economic/Financial  Study  र जगडबटुी प्रशोिन उद्योि 
स्थापनको लागि सञ्चालन मोडागलटी (सेयर लिानी) र प्रबन्िपत्र तयारी काययक्रम साँिसाँिै सञ्चालन िररनछे 
। जगडबटुी प्रशोिन उद्योि स्थापनको लागि Economic/Financial  Study  र जगडबटुी प्रशोिन उद्योि 
स्थापनको लागि सञ्चालन मोडागलटी तयार िनय देहायका कामहरु सञ्चालन िररनेछ ।  

१. गनजी, सहकारी, स्थानीय तह वा सरोकारवालासाँि समन्वय िनय मन्त्रालयमा िेला/ बैठकको आयोजना 
िने । यो िेलामा संघीय सरकारका उद्योि तफय का प्रगतगनगि उद्योि क्षेत्रका ववज्ञ, गनजी क्षेत्रका ववज्ञ, 
उद्योि/वन क्षते्रका ववज्ञ, सरकारी क्षेत्रका प्रगतगनगि, कानूनवीद, अथयशास्त्रीहरुको आमन्त्रिमा देहायका 
कामहरु सञ्चालन िने । 

 गनशलु्क जग्िा तथा Raw materials  श्रोतको वववरि सवहतको प्रस्ततुी िने  । 

 मोडागलटी तयार िने अध्ययनको काययसूची तयार िने । 

२. Economic study र मोडागलटी तयार िनय तयार िररन ेकाययसूचीमा अथयशास्त्री र कानून ववज्ञ / वन ववज्ञ,  

Industrial enginerineer हनुे िरी काययसूची मन्त्रालयले तयार िने  

३. काययसूची अनसुार प्रचगलत कानून अनसुार सावयजगनक खररद ऐन, २०६३ तथा गनयमावली,२०६४ र प्रदेश 
सावयजगनक खररद गनयमावली,२०७६ अनसुारको सावयजगनक खररद ववगि माफय त अध्ययन िने/ िराउन े। 

४. सेवा प्रदायकले पेश िरेको Economic study र मोडागलटी मन्त्रालयमा प्रस्ततुी िरी स्वागमत्व ग्रहि िने । 
५. यो काययक्रममा सेवा प्रदायकबाट Economic study र मोडागलटी अध्ययनको णस्वकृती सभमको खचय, 

बैठकमा खाजा सभम खचय िररनेछ । 
४१) प्रदेश गित्रका ववितमा सञ्चालनमा रहेका उद्योिको पूनः सञ्चालनको लागि संघीय सरकार तथा 

सरोकारवालाहरुसंि अन्तरवक्रया 
मूलत: हेटौडा कपडा उद्योि, िोदावारी णस्थत माबयल उद्योि, गसन्िपुाल्चोक भयाग्नेसाइट उद्योि लिायतका 
प्रचरु सभिावना िएका सञ्चालन िएमा नाफामा जान सक्ने तथा राविय उत्पादनमा टेवा ददन े उद्योिको 
सञ्चालनका लागि वतयमान अवस्था के हो? संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा ती उद्योि 
सञ्चालनको अवस्था के कस्तो छ? सञ्चालनमा ल्याउन सवकने अवस्था छ वा छैन जस्ता ववषयमा काययसूची 
तयार िरी स्थलित/ कायायलयित/ मन्त्रालयित बैठक/िोिी सञ्चालन िने काययक्रम हो । यो काययक्रम 
बाट प्राप्त सझुावहरुको प्रगतवेदन तयार िरी मन्त्रालयमा पेश िनुयपनेछ ।  यस्ता काययक्रम 
सरोकारवालाहरुको उपणस्थगतमा काययक्रम सञ्चालन िने । मा. मन्त्री/प्रदेश सणचव/ संघीय उद्योि 
मन्त्रालय/ उद्योि वविाि/ खानी वविाि गनदेशनालयको प्रमखु वा प्रगतगनगि अगनवाययरुपमा सहिािी िराउन े
व्यवस्था गमलाउने । साथै देहायका काययहरु यो काययक्रम अन्तरित सञ्चालन िररनछे ।  

१) स्थलित अध्ययन तथा स्थिलत अन्तरकृया 
२) सभबणन्ित संघीय/प्रदेश माननीय, िा.पा./न.पा. प्रमखु, णज.स.स. प्रमखुसाँि अन्तरकृया िने 
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काययक्रमबाट ववगनयोजीतर रकमबाट िोवि तथा काययशाला/अन्तरकृयाको खचय, स्थलित अध्ययनका लागि 
ित्ता तथा इन्िन/िाडीिाडा लिायत बैठक ित्ता खचय नपेाल सरकार, अथय मन्त्रालयले तयार िरेको कायय 
संञ्चालन गनदेणशका 2075 गनयमानसुार िने । 

४२) ११.५.४०.८० प्रदेश गित्रका ववितमा सञ्चालनमा रही बन्द िएका उद्योिको पूनः सञ्चालनको लागि 
अध्ययन 

मूलत: हेटौडा कपडा उद्योि, िोदावारी णस्थत माबयल उद्योि, गसन्िपुाल्चोक भयाग्नसेाइट उद्योि लिायतका 
प्रचरु सभिावना िएका सञ्चालन िएमा नाफामा जान सक्ने तथा राविय उत्पादनमा टेवा ददन े उद्योिको 
सञ्चालनका लागि वतयमान अवस्था के हो? संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा ती उद्योि 
सञ्चालनको अवस्था के कस्तो छ? सञ्चालनमा ल्याउन सवकन े अवस्था छ वा छैन जस्ता ववषयमा 
मन्त्रालयले तयार िरेको काययसूची अनसुार उद्योि ववज्ञ/खानी ववज्ञ र अथयशास्त्रीको सहिागितामा प्रचगलत 
कानून अनसुार सावयजगनक खररद ऐन, २०६३ तथा गनयमावली,२०६४ र प्रदेश सावयजगनक खररद 
गनयमावली,२०७६ अनसुारको सावयजगनक खररद ववगि माफय त कायय िने/अध्ययन िने/िराउने । सेवा 
प्रदायकले तयार िरेको अध्ययन प्रगतवेदन स्थलित/ कायायलयित/ मन्त्रालयित बैठकमा प्रस्ततु िरी 
अपनत्व ग्रहि िररनेछ ।   
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पररच्छेद- ३ 

बजार अनिुमन काययक्रम 

१) 2.7.25.137 रेगडयोबाट बजार मूल्य सभबन्िी सूचना सभप्रषेि दैनीक सबै णजल्ला(अन्य)  

 स्थानीय रेगडयो एफएम लिायतका संचार माध्यम संि बजेटको पररगिगित्र सभझौता िरी कायायन्वयन 
िने । 

 सबै रेगडयोमा आवद्ध संचार समहुसाँि छलफल िरी सकिर सबै रेगडयो तथा एफ एमलाई सूचना 
सभप्रषेि िने अवसर प्रदान िने ।  

 
२) 2.7.25.138 स्थानीय तहको सहकाययमा एक स्थानीय तह एक सपुथ मूल्य पसल सञ्चालन (एक णजल्ला 

एक स्थानीय तह क्रमशः)(अन्य) 
१) सबै िन्दा दिुयम तथा सबैलाई पायक पने बजार तथा िरीब समदुायको वाहलु्यतालाई प्राथागमकतामा 

राणख स्थानीय तहसाँि सपुथ मूल्य पसल सञ्चालनका उपयिु सहकारी छनौट िरी माि िने  ।  

२) स्थानीय तह, सहकारी  र कायायलयले लिानी िने रकम अनसुार गत्रपक्षीय सभझौता िरी पसल 
सञ्चालन िररनछे । कायायलयले ददएको रकम ३ वषय पगछ वफताय िने िरी पनु अको स्थानीय तह वा 
सहकारी साँि सोहीरुपमा सभझौता िरी घभुतीरुपमा सपुथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइनेछ । 

३) वफताय हनु/ेिएको रकम स्थानीय तहमा आभदानी वााँिी घभुतीरुपमा सञ्चालन िररनेछ । 

३) 2.7.25.139 राजमािय लिायतका अन्य क्षते्रमा रहेका होटलहरुको अनिुमन तथा गनरीक्षि र प्रगतवेदन 

सावयजगनक (एक पटकमा कभतीमा १० वटा होटल)(अन्य) 
१) व्यापार, व्यवसाय सभबन्िी कानून तथा प्रदेश स्तरीय सयिु बजार अनिुमन गनदेणशका 2075 अनसुार 

अनिुमन िने । 

२) सहजीकरिको लागि आवश्यकता अनसुार गबषय गबज्ञलाई आमन्त्रि िने । 

३) राजमािय लिायतका अन्य के्षत्रमा रहेका होटलहरुमा िेवटएको अखाद्य वस्तकुो पररक्षिको लागि खाद्य 
गनररक्षकको उपणस्थगतमा गनयमानसुार नमनुा सङ्कलन िरी सभबणन्ित गनकायमा नमनुाको ििुस्तर पररक्षि 
िनय पठाउने । 

४) ििुस्तर पररक्षि िदाय कैवफयत िएमा प्रचगलत ऐन र गनयम अनसुार कारवाहीको लागि अनिुमन 
सगमगतको सदस्य सणचवले गसफाररस िने । 

५) आवश्यकतानसुार णजल्ला प्रशासन कायायलय र णजल्ला सरकारी ववकल कायायलय सिं समन्वय िरी 
प्रगतवदेन सावयजगनक िने । 

६) नमूनाको ििुस्तर पररक्षि िनय लाग्न ेसभपूिय खचय (ल्यावोरेटरी, राजश्व खचय समेत) कायायलयले उपलब्ि 
िराउने । 

७) अनिुमन टोलीको लागि कायायलयको सवारी सािन प्रयोि िने र खाजा खचयको व्यवस्था कायायलयले िने। 

८) उि गनदेणशका 2075 को दफा 15 को उपदफा ६को हकमा िने संशोिन निए सभमका लागि दैगनक 
ित्ता रू 500/- उपलब्ि िराउने । 

९) १६ वक.गम. िन्दा बढी दरुीमा अनिुमन िनुय पने िएमा भ्रमि ित्ता गनयमावली २०६४ अनसुार दैगनक 
भ्रमि ित्ता उपलब्ि िराउन े। 
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४) 2.7.25.140 णजल्लास्तरमा गनयगमत बजार/व्यापार/व्यवसाय अनिुमन (हप्तामा कभतीमा एउटा 
वडा/बजार अगनवायय)(अन्य) 

१) प्रचगलत व्यापार, व्यवसाय सभबन्िी कानून तथा प्रदेश स्तरीय सयिु बजार अनिुमन गनदेणशका 2075 
अनसुार अनिुमन िने ।  

२) हप्तामा कभतीमा एउटा वडा/बजार को अनिुमन िने ।  

३) अनिुमनको प्रगतवेदन गनदेशनालयमा पेश िने 

४) मागसक खािान्न वा उपजको मौज्दातको वववरि मन्त्रालय/गनदेशनालयमा पेश िने । 

५) उि गनदेणशका 2075 को दफा 15 को उपदफा ६को हकमा िने संशोिन निए 
सभमका लागि दैगनक ित्ता रू 500/- उपलब्ि िराउन े। 

६) १६ वक.गम. िन्दा बढी दरुीमा अनिुमन िनुय पने िएमा भ्रमि ित्ता गनयमावली २०६४ अनसुार दैगनक 
भ्रमि ित्ता उपलब्ि िराउन े। 

५) 2.7.25.141 प्रदेशस्तरमा गनयगमत बजार/व्यापार/व्यवसाय अनिुमन (१५ ददनमा कभतीमा एउटा 
णजल्लाको कुनै बजार अगनवायय)(अन्य) 

१) प्रचगलत व्यापार, व्यवसाय सभबन्िी कानून तथा प्रदेश स्तरीय सयिु बजार अनिुमन गनदेणशका 2075 
अनसुार बजार अनिुमन कायय योजना तयार िरी अनिुमन िने । वा आवश्यकता अनसुार जनुसकैु बेला 
िनय सवकने । 

२) उि गनदेणशका 2075 को दफा 15 को उपदफा ६को हकमा िने संशोिन निए 
सभमका लागि दैगनक ित्ता रू 500/- उपलब्ि िराउन े। 

३) पाणक्षकरुपमा कभतीमा एउटा वडा/बजार को अनिुमन िने ।  

४) अनिुमनको प्रगतवेदन गनदेशनालयमा पेश िने 

५) मागसक खािान्न वा उपजको मौज्दातको वववरि मन्त्रालय/गनदेशनालयमा पेश िने । 

६) १६ वक.गम. िन्दा बढी दरुीमा अनिुमन िनुय पने िएमा भ्रमि ित्ता गनयमावली २०६४ अनसुार दैगनक 
भ्रमि ित्ता उपलब्ि िराउन े। 

६) 2.7.25.142 काययक्रम कायायन्वयन क्यालेन्डर गनमायि (२०७७ साउन १५ िते गित्र)(अन्य)  

१) प्रथम चौमागसकको श्रावि १५ िते गित्र कायायलयले स्वीकृत काययक्रमको क्यालेण्डर तयार िरी 
गनदेशनालय माफय त मन्त्रालयमा पेश िनुयपनेछ । यो काययक्रममा खाजामा रकम खचय िररनेछ ।  

 

७) 2.7.25.143 उपिोिा हकवहत संरक्षिका लागि प्रचार प्रसार सामाग्री उत्पादन तथा ववतरि(अन्य) 
१) उपिोिा हक अगिकार संरक्षिका लागि प्रचार प्रसार सामाग्री उत्पादन तथा ववतरि िने । 

२) उद्योि, वाणिज्य सभबन्िी सूचना, प्रकाशन, प्रशारि, िोिी वा अन्तरवक्रया िने । 

३) शैणक्षक संघ संस्थासाँि समन्वय िरी उद्योि, वाणिज्य तथा उपिोिा हक वहत सभबन्िी सचेतना 
मूलक काययक्रम िने । 

४) यसको लागि खचय नेपाल सरकार, अथय मन्त्रालयले तयार िरेको कायय संञ्चालन गनदेणशका 2075 
गनयमानसुार िने । 

८) 2.7.25.144 काययक्रम  सञ्चालन खचय(अन्य)  
 स्वीकृत बजेटमा उल्लेख िएका काययक्रमहरुको सहज कायायन्वयनका लागि प्रचगलत आगथयक कानून 

बमोणजम खचय िनय सवकनेछ । 
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 स्वीकृत उद्योि ववकास काययक्रम र बजार अनिुमन काययक्रम कायायन्वयन िदाय हनुे ववववि चाल ु
प्रकृगतका खचयहरु (स्थलित अनिुमन मूल्यांकन, सगमगतको बैठकमा हनुे खचय, तथा अन्य फुटकर 
खचयहरु लिायत) यस शीषयकबाट िनय सवकनेछ । 
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पररच्छेद-४ 

ववववि 

१) तेस्रो चौमागसकमा हनुे खचयको चापलाई न्यूनीकरि वा कम िनय आवश्यकता अनसुार स्वीकृत काययक्रमहरु 
अणघल्लो चौमागसकमा नै सभपन्न िएमा बािा नपने । 

२) यो काययववगि उद्योि, वाणिज्य तथा उपिोिा वहत संरक्षि गनदेशनालय र सो गनदेशनालय अन्तियतका 
गनकाय वा कायायलयहरुको काययसभपादन िनय सभझौता िएका गनकाय लिायतलाई लाि ुहनुेछ । 

३) काययक्रम पेश्की बैशाख/जेि मसान्त िन्दा पछागड ददइने छैन । सो समय गसमा िन्दा पगछ पेश्की 
ददनपुरेमा मन्त्रालयको सणचवज्यूको सहमगत गलएर मात्र ददन सवकनछे ।  

४) सबै योजना, काययक्रम वा पररयोजनाको मागसक प्रगतवेदन हरेक मवहनाको ७ िते गित्र, चौमागसक प्रगतवेदन 
मवहनाको ७ िते गित्र मन्त्रलय तथा गनदेशनालयमा प्रिगत वववरि पठाउनपुने । 

५) सावयजगनक गनमायिका सबै काययको GPS Location अगनवायय रुपमा सङ्कलन िनुय पनेछ । 

६) उद्योि, पययटन, वन तथा वातावरि मन्त्रालय अन्तियतका गनकाय वा कायायलयहरु द्धारा सभपाददत सवै 
सावयजगनक गनमायि काययको सावयजगनक सनुवुाइ, होगडङ्ग वोडय अगनवायय रुपमा राख्न ुपनेछ । 

७) बािा अड्काउ फुकाउः यो काययववगि कायायन्वयन िदाय कुनै बािा अड्काउ आईपरेमा मन्त्रालयले यो 
काययववगि प्रगतकुल नहनुे िरी बािा अड्काउ फुकाउन सवकनेछ । 

८) प्रचगलत कानून बमोणजम हनुःे यो काययववगिमा िररएको कुनै व्यवस्था बाणझएमा बाणझएको हदसभम प्रचगलत 
कानून बमोणजम नै हनुछे । 

९) संघीय ऐन, गनयम, काययववगि, गनदेणशका, नमयस  प्रयोि िनेः यस काययववगिमा उल्लेख निएका तर प्रादेणशक 
उल्लणखत कानूनी आिारहरु तयार निएसभमको लािी संघीय कानूनमा उल्लेख िएका प्राविानहरु 
बमोणजम काययक्रम कायायन्वयन िनय सवकनेछ । 

१०) यो गनदेणशका उद्योि, पययटन, वन तथा वातावरि मन्त्रालय वा अन्तरितका गनकाय वा  कायायलयहरु 
वा मन्त्रालयको काययसभपादन िनय सभझौता िएका गनकाय लिायतलाई लाि ुहनुेछ ।  

११) सावयजगनक खररद ऐन २०६३, सावयणजनक खररद गनयमावगल २०६४, आगथयक काययववगि ऐन  २०५५, 

आगथयक काययववगि गनयमावली २०६४ कायय सभपन्न िनय भ्रमि खचय गनयमावली, २०६४, अथय मन्त्रालयको 
काययसञ्चालन गनदेणशका २०७३, प्रदेश आगथयक काययवविी ऐन, २०७४ लिायत प्रचगलत कानूनले तोकेको 
पररगि गित्र रवह काययक्रम तथा बजेट कायायन्वयन िररनेछ । णजल्ला णस्थत कायायलयहरुले स्थानीय तह 
तथा सरोकारवाला गनकायहरुसिको समन्वयमा स्थानीयस्तरमा संचागलत कृयाकलापहरुको संयिु अनिुमन 
गनरीक्षि िरी सो को प्रगतबेदन यस मन्त्रालयमा पेश िनुयपने छ  

१२) सभबणन्ित स्थानीय तह तथा णजल्ला समन्वय सगमगतले समेत अनिुमन िनय सक्नछे ।   

१३) सवै योजना काययक्रम वा पररयोजनाको मागसक प्रगतवेदन (हरेक मवहनाको ७ िते गित्र), चौमागसक     
 प्रगतवेदन (मवहनाको ७ िते गित्र) मन्त्रालय तथा गनदेशानालयमा प्रिगत वववरि पठाएनपुनेछ ।  

 


