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                                                शभुकामना 
 उद्योग िथा उपभोक्ता र्िि संरक्षर् कार्ािलर्, जाजरकोटले गि आ.व.2077/078 मा 
गरेका कार्िक्रमिरुको प्रगति र्ववरर् समेटी “ वार्षिक प्रगति पसु्तिका ’’ प्रकाशन गनि लागेकोमा मलाई 
ज्र्ादै खशुी लागेको छ । 
 

        जाजरकोट स्जल्लामा तसतमि स्रोि साधनका वावजिु पतन घरेल ु िथा साना उद्योग 
प्रबद्धिनको के्षरमा उद्योग िथा उपभोक्ता र्िि संरक्षर् कार्ािलर्, जाजरकोटले गरेका कार्ििरु 
प्रशंसनीर् रिेको छ । घरेल ु िथा साना उद्योग, व्र्वसार्को र्वकास र प्रवद्धिन सँगै सम्बन्त्धीि 
कार्िक्रम, गतिर्वतध, सूचना िथा जानकारी लगार्िका र्वषर्वतििुरुलाई समावेस गरेर “वार्षिक प्रगति 
पसु्तिका’’ प्रकाशन गनुि आफैमा मित्वपूर्ि कार्ि िो । 
 

       नागररकलाई प्रत्र्क्ष फाइदा िनेु घरेल ुिथा साना उद्योग प्रवद्धिनका लातग नेपाल सरकार, 
प्रदेश सरकार र तथानीर् िि गाउँपातलका र नगरपातलकाले प्रर्ािप्त बजेट र्वतनर्ोजन गने िो भने 
घरेल ु िथा साना उद्यमीिरु िर्ार गरी तवरोजगार सजृना गनि सर्कन्त्छ । समदृ्ध नेपाल, सखुी 
नेपालीको लक्ष्र् पूरा गनिका लातग घरेल ु िथा साना उद्योग प्रवद्धिनको माध्र्मद्धारा टेवा परु्ािउन 
सर्कन्त्छ । उद्योग िथा उपभोक्ता र्िि संरक्षर् कार्ािलर्, जाजरकोटले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार 
र तथानीर् िि स्जल्ला समन्त्वर् सतमति, गाउँपातलका र नगरपातलकासँग समन्त्वर् गरी पर्ािप्त स्रोि 
जटुाई जाजरकोट स्जल्लामा उद्योग प्रबद्धिनको के्षरमा उल्लेखनीर् कार्ििरु गनुि पदिछ । 

 

        र्स कार्ािलर्ले वार्षिक रुपमा प्रकास्शि गने र्स सामग्री आम जनसमदुार् िथा 
सरोकारवालािरुका लातग उपर्ोगी िनेुछ भने्न अपेक्षा गदै “वार्षिक प्रगति पसु्तिका” को तनरन्त्िर 
प्रकाशन िोस ्भने्न शभुकामना ददन चािान्त्छु । 

 

 
      

                                                                                                      ........................ 
                   मन बिादरु रावल 

                                                                                                                          ( प्रमखु ) 

                                                                                                              स्जल्ला समन्त्वर् सतमति 
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    उद्योग िथा उपभोक्ता र्िि संरक्षर् कार्ािलर् 

                     जाजरकोट 

                                                         तमतििः- २०७८।0५।31    

                             मेरो भनाई                    

      उद्योग िथा उपभोक्ता र्िि संरक्षर् कार्ािलर् जाजरकोटले उद्योग प्रशासन वास्र्ज्र् प्रशासनका 
कार्िका साथै लघ ुघरेल ुिथा साना उद्योगिरुको र्वकास र्वतिार र प्रवद्धिनका लातग साना उद्यमीिरुलाई 
उपर्कु्त प्रर्वतध खररदमा सिर्ोग र तथानीर् ििसगँ समन्त्वर् गरर उद्यमस्शलिा र्वकास िातलम, 
स्शपर्वकास िातलम ददई छुट मलु्र्मा मेस्शन औजार ितिान्त्िरर् कार्िक्रम लगार्ि उपभोक्ताको र्ििलाई 
मध्र्नजर गरी अखाद्य वति ु िथा अतवभार्वक मलु्र् तनर्मनका लातग स्जल्ला स्तथि सरोकार वाला 
तनकार्को समन्त्वर्मा बजार अनगुमन जतिा कार्ििरु कार्ािलर्बाट संचालन िदैु आएका छन ्। 

 गि आ.व. 077/078 मा कार्ािलर्ले सम्पादन गरेका सम्पूर्ि वार्षिक प्रगति लगार्ि स्जल्लाका 
समसामर्र्क गतिर्वतधिरु समावेश गरी वार्षिक प्रगति पसु्तिका प्रकाशन गने जमको गररएको छ । स्जल्ला 
तिरमा र्वषर्गि कार्ािलर् र तथानीर् िििरुसँगको समन्त्वर्मा सम्पादन गररएका र्क्रर्ाकलापिरुले 
जनभावनाको कदर गने िुदँा कार्ि सम्पादनमा र्थोस्चि सफलिा प्राप्त गनि सिज िनु्त्छ । र्सै सत्र्लाई 
आिमसाि गदै र्स पसु्तिका को माध्र्ामबाट जनिाले पाउनपुने सूचनाको िक को प्रत्र्ाभतुि ददलाउन 
िथा जाजरकोट स्जल्लाको उद्योग वास्र्ज्र् क्षेरमा भएका उपलब्धी िथा कार्ािलर्बाट सम्पादन भएका 
गतिर्वधी समेटेर वार्षिक प्रगति पसु्तिका माफि ि जनसमक्ष पगु्न े कोतसस गरेको छु ।र्स पसु्तिकाले 
स्जल्लाको औद्योतगक अवतथा र उद्योग वास्र्ज्र् िथा उपभोक्ताको र्िि संरक्षर् बारेमा जानकारी तलन 
चािाने सरकारी गैह्र सरकारी संघ संतथा लगार्ि अन्त्र् सरोकारवाला सम्बन्त्धीि सबैका लातग र्ो पसु्तिका 
उपर्ोगी िथा सिर्ोगी िनुछे भने्न र्वश्वास तलएको छु । िथ्र्ाङ्क संकलनमा केर्ि रटुी िनुसक्छन ्पसु्तिका 
अध्र्र्न गरी भेटीएका रटुीिरु कार्ािलर्मा जानकारी गराईददन ुभएमा आगामी ददनिरुमा सर्ि िथ्र्ाङ्क 
प्रकाशन गनि िामीलाई सिर्ोग पगु्नेछ । 

अन्त्िमा कार्ािलर्को स्शलस्शलामा िामीलाई मित्वपूर्ि तनदेशन ददने उद्योग िथा उपभोक्ता र्िि संरक्षर् 
तनदेशनालर्का तनदेशक ज्रू् आवश्र्क समन्त्वर् सिकार्ि को लातग सल्लाि सझुाव ददने स्जल्ला समन्त्वर् 
प्रमखु ज्रू्, बेलाबेलामा आवश्र्क तनदेशन ददई मित्वपूर्ि सल्लाि सझुाव ददन े श्रीमान प्रमखु स्जल्ला 
अतधकारी ज्रू् लगार्ि स्जल्लामा र्क्रर्ास्शल राजतनतिक दलका प्रमखु प्रतितनधी ज्रू् तथानीर् ििका प्रमखु 
एवं अध्र्क्ष ज्रू्िरु प्रति िाददिक आभार प्रकट गदै िथ्र्ाङ्क अध्र्ावतधक गरर र्ो पसु्तिका प्रकाशन गने 
कार्िमा सिर्ोग परु्ािउने कार्ािलर्का कमिचारी साथीिरु, र अन्त्र् मानभुाविरुलाई र्वशेष धन्त्र्वाद ददन 
चािान्त्छु/ साथै र्िाँिरुको सदैब रचनात्मक सल्लाि सझुावको अपेक्षा राख्दछु ।                                                                                                                                                       

                                                            ........................ 
                   मान बिादरु खरी 
                                                                   



 

 

                                                     वार्षिक प्रगति पसु्तिका २०७७/०७८ 

1 

 

 

 

 

उद्योग िथा उपभोक्ता र्िि संरक्षर् कार्ािलर्, जाजरकोटको 
संस्क्षप्त स्चनारी 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                           उद्योग िथा उपभोक्ता र्िि संरक्षर् कर्ािलर्, जाजरकोट 
 

१. ऐतििातसक पषृ्ठभतूम :  

र्व.सं. १९९६ सालमा व्र्वसार्र्क िातलमको माध्र्मबाट रोजगारीको अवसर सजृना गने उद्देश्र् तलई 
केन्त्द्रमा नेपाली कपिा र घरेल ुइलम प्रचार अड्डाको नाममा तथापना भएको तथर्ो ।त्र्स पछी आ.व. 
२०१३/०१४ मा घरेल ुइलम केन्त्द्र भतन नामाकरर् गररर्ो र आ.व. ०२१/०२२ मा अञ्चल केन्त्द्रको 
अवधारर्ा तलई मूलक भर १४ अञ्चलमा केन्त्द्रिरु खिा गरर के्षरीर् िथा स्जल्ला तिररर् कार्ािलर्िरु 
खोतलर्ो ।देश संस्घर्िामा गईसकेपछी सार्वकमा घरेल ुिथा साना उद्योग र्वकास सतमतिका कार्ािलर्िरु 
प्रदेश सरकार माििि रिने गरर २०७६ श्रावर् देखी उद्योग िथा उपभोक्ता र्िि संरक्षर् कार्ािलर् 
नामाकरर् गररर्ो । 
2. जाजरकोट स्जल्लाको संस्क्षप्त इतििास 

र्वक्रम संविको १४ औ ँशिाव्दीको पूवािधि १३९१ देखी १३९३ को बीच तिर जमु्लाको तसंजा राज्र्बाट 
समाल वंशका राजा मलै बमका छोरा जगिीतसंिले जगिीपरु राजधानी बनाएर जाजरकोट राज्र् बनाएर 
बसेका तथए । जाजरकोट राज्र्का संतथापक राजा जगतितसंि अति वीर परुुष तथए भने्न गररन्त्छ ।राजा 
जगतितसंिका पालामा बनकेो दरवारको भग्नावशेष, शीला तिम्भ, मस्न्त्दर र कुवा, वार् ु घट्ट िाल 
जाजरकोट स्जल्लाको भेरी नगरपातलका विा नं.- ११ बािनुगाउँमा अवस्तथि र संरक्षर् िथा अध्र्र्न 
अनसुन्त्धानको पखािईमा छन ्। 

 

कुनै कुनै लेखकले शरुुमा तथार्पि र जगतिपरुमा राजधानी रिदँा राज्र्को नाम नै जगतिपरु राज्र् िनु 
सक्छ भने्न गरेका छन ्। 
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जाजरकोट राज्र्को ईतििासबारे औपचाररक र व्र्वस्तथि अध्र्र्न अनसुन्त्धान भएको छैन । ईतििास र 
सन्त्दभिबारे र्वरोधाभाषपूर्ि भनाई र िथ्र्िरु अध्र्र्नमा भेर्टन्त्छन ्। जाजरकोट राज्र्का संतथापक राजा 
जगतितसंिले धेरै साितसक काम गरेर पछी िपश्र्ा गनि भारि वदद्रकाश्रम िफि  गएर लोप भएका तथए 
भतनन्त्छ । जाजरकोट राज्र्का राजा िरर शािले पथृ्वीनारार्र् शािसँग काशीमा मैरीपूर्ि सम्बन्त्धको 
सिमति गरेका तथए भतनन्त्छ । सिमति अनसुार गोरखा ( पछी नेपाल राज्र् भएको ) राज्र्ले 
जाजरकोटमा आक्रमर् नगने र जाजरकोट राज्र्ले गोरखा राज्र्लाई सिर्ोग गने सिमति ईश्वी सम्वि ्
1743 मा भएको तथर्ो । 

 

जगतिपरु राजधानीमा कररव ३०० वषि राज्र् गरी सके पतछ १७ औ ँशिाव्दी तिर जाजरकोट राज्र्को 
केन्त्द्र िालको खलंगामा आएको भनाई पाइन्त्छ । प्रमास्र्क रुपमा जाजरकोट राज्र्को इतििास खलु्ने 
दतिावेजिरु खासै पाइदैनन ् । ित्कातलन राजाको मन पने घोिाले िालको खलंगाको घना जंगल र 
झािीलाई असाध्रै् मन पराई सधै आउन थालेपतछ जगतिपरुमा भन्त्दा राम्रो खानेपानीको सरु्वधा र शरसुँग 
लड्न सामररक दृर्िबाट समेि उपर्कु्त ठानेर राजधानी सरेको िो भने्न बढुापाकाको भनाइ पतुिागि रुपमा 
सनु्त्दै आएका छौँ । गोरखा राज्र्बाट शरुु भएको नेपाल राज्र्को एकीकरर्का समर्का बाईसे राज्र्िरु 
मध्रे् जाजरकोट एक राज्र् िो । १८ औ ँशिाव्दीको पूवािद्धतिर जगतिपरुबाट जाजरकोट खलंगालाई 
राजधानी बनाई तथार्पि भएको जाजरकोट राज्र्मा िालको रुकुम स्जल्लाका केिी भागिरु र िालको 
सल्र्ान स्जल्लाका केिी भागिरु तमलाईएको तथर्ो । पर्िलेको गोरखा र पछीको ित्कातलन नेपाल 
राज्र्लाई र्वशषे गरी र्वदेशीसँग लिाई लड्दा जाजरकोट राज्र्ले सिर्ोग गरेको र नेपाल राज्र्ले 
जाजरकोट राज्र्लाई र्वतभन्न शासकीर् अतधकारिरु तनक्षपेर् गदै आएका तथए । 

 

ित्कातलन जाजरकोट राज्र्का राजािरुको वैवार्िक सम्वन्त्ध श्री ३ रार्ा शासक पररवारसँग िनुे भएकाले 
जाजरकोट राज्र्का राज पररवारमा आउने छोरर बैनीलाई पररस्तथिी, आवश्र्किा, माग र सन्त्िलुनलाई 
िेरेर र्वतभन्न समर्मा दाइजोको रुपमा र्वतभन्न के्षरिरु र्विाि थप गने गररएको तथर्ो । जाजरकोट 
राज्र्को सम्पूर्ि भभूाग र्वतभन्न मौजा र दरािरुमा र्वभक्त तथर्ो । 
3. जाजरकोट स्जल्लाको पररचर् 

3.१ पररचर् 

जाजरकोट संस्घर् लोकिास्न्त्रक गर्िन्त्र नेपालका ७ प्रदेशिरु मध्रे् कर्ािली प्रदेशमा पने १० वटा 
स्जल्लािरु मध्रे्को १ स्जल्ला िो । र्ो स्जल्लाको पूविमा रुकुम पस्िम र िोल्पा स्जल्ला पस्िममा 
सखेुि र दैलेख स्जल्ला उत्तरमा जमु्ला र कातलकोट स्जल्ला साथै दस्क्षर्मा सल्र्ान र रुकुम पस्िम 
पदिछन ्। 

3.2 मानव र्वकास स्तथति 

मानवीर् र्वकास सूचकांकका आधारमा नेपालमा ७७ स्जल्ला मध्रे् ६८ औ ँतथानमा र कर्ािली 
प्रदेशका १० वटा मध्रे् ८ औ ँतथानमा रिेको छ । 
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3.3 भौगोतलक अवस्तथति क्षरेफल 

अक्षांश :  २८०३७'22'' देस्ख २९००७'22'' उत्तरी खक्षांससम्म 
देशान्त्िर :  ८१०४९'22'' देस्ख ८२०३४'४६'' पूवी देशान्त्िरसम्म 

क्षेरफल :  २३१०.९५ वगिर्कलोतमटर 

उचाई :  समदु्री सििबाट ६५० तमटर देस्ख ५४१२ तमटर उचाईसम्म 

3.4 राजनैतिक र्वभाजन र प्रशासतनक र्वभाजन 

प्रदेश     :  कर्ािली 
स्जल्ला सदरमकुाम   :  भेरी नगरपातलका खलङ्गा 
जाजरकोटका जम्मा तथानीर् िििरु :  ७ 

नगरपातलका संख्र्ा   :  ३ 

गाउँपातलका संख्र्ा   :  ४ 

विा संख्र्ा    :  ७७ 

नगरपातलका विा संख्र्ा  :  39 

गाउँपातलका विा संख्र्ा  :  38 

संघीर् तनवािचन के्षर संख्र्ा  :  १ 

प्रादेस्शक तनवािचन के्षर संख्र्ा  :  २ 

3.5 स्जल्लाको सीमाना 
पूवि   :  रुकुम पस्िम र िोल्पा 
पस्िम  :  दैलेख र सखेुि 

उत्तर  :  कातलकोट र जमु्ला 
दस्क्षर्  :  रुकुम पस्िम र सल्र्ान 

3.6 वािावरस्र्र् र्वर्वधिा 

मनसनुी वषाि असार देखी मदौसम्म सर्क्रर् भएको कारर्ले सोिी समर्मा र्ो स्जल्लामा पतन मनसनुी 
वषाि िनुे गरेको पाइन्त्छ । र्स स्जल्लामा औषि रुपमा वार्षिक वषाि 1868.5 तम.तम. रेकिि 
गररएको छ । र्ो स्जल्लामा िालसम्म सरदर अतधकिम िापक्रम 38० से. र न्त्रू्निम िापक्रम 
08० से. सम्म रेकिि गरेको पाइन्त्छ । 

3.7 िावापानी 
जाजरकोट स्जल्लामा अवस्तथि र्वतभन्न िाँिाकाँिािरुको उचाई फैलावट र तभरालोपना आददका 
कारर्ले र्िाँको िावापानीमा धेरै र्वर्वधिा पाईन्त्छ । स्जल्लाको िल्लो भागमा उष्र् िथा अधोष्र् 
र्कतसमको िावापानी पाईन्त्छ भने मध्र् भागमा समस्शिोष्र् िथा मातथल्लो भागमा लेकाली र्कतसमको 
िावापानी पाईन्त्छ । 
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3.8 जलवार् ुर िावापानी 

जाजरकोट स्जल्लामा पर्ािवरस्र्र् िथा जलवार्कुो दृर्िले उच्च पिािी, मध्र् पिािी र िोचो नदी िट 
िथा बेंसी क्षेर गरी ३ भागमा भएको िुँदा जलवार्मुा पतन सोिी अनसुारको तभन्निा पाइन्त्छ । र्ो 
स्जल्ला जलवार् ु पररवििनको उच्च जोस्खममा रिेका नपेालका ११ स्जल्लािरु मध्र् एक िो । 
स्जल्लाको िल िीरको भागमा उष्र् िथा अधि उष्र् एवं मध्र् भागमा समशीिोष्र् िथा मातथल्लो 
भागमािरुमा लेकाली र्कतसमको िावापानी पाइन्त्छ । 

3.9 जनसंख्र्ाको र्ववरर् (र्व.सं. २०६८ को जनगर्ना अनसुार) 
१. घरपररवार संख्र्ा  :  ३०४७२ 

२.  जम्मा जनसंख्र्ा  :  १७१३०४ 

३.  परुुष जनसंख्र्ा  :  ८५५३७ 

४.  मर्िला जनसंख्र्ा  :  ८५७६७ 

५.  औषि पररवार आकार  :  ५.६२ 

६.  वार्षिक जनसंख्र्ा वृर्द्धदर :  २.३९ 

७.  जनघनत्व  :  ७७ प्रति वगिर्कलोतमटर 

3.10 भ-ूउपर्ोगको अवतथा 
वन िथा जंगल :  १९१.२१  

कृर्ष के्षर :  ३६६.०८ 

चरन के्षर :  २७२.१५ 

झाति बटु्यान के्षर :  २७१.७३ 

र्िउँ िथा चट्टान के्षर :  ७५.३२ 

नदद खोला नाला र िाल :  २८.१४ 

अन्त्र् :  ६.३२ 

3.11 औद्योतगक अवतथा 
3.11.1 स्जल्लामा जम्मा उद्योग िथा फमि दिािको र्ववरर् 

स्जल्लामा आ.व. २०७७।०७८ मा कुल ५७1 नर्ा ँ र्वतभन्न उद्योग िथा फमििरु दिाि भै असार 
मसान्त्िसम्म प्राईभेट फमि र साझेदारी िफि  कुल उद्योगको संख्र्ा १,७77 रिेको छ , जसमा प्राईभेट 
फमि १७19, साझेदारी फमि ४४,  प्रा.तल.बाट दिाि भएका १४ वटा फमि रिेका छन ्। त्र्सैगरी 
वास्र्ज्र् फमि िफि  आ.व. २०७७।०७८ को असार मसान्त्िसम्म २४४ नर्ाँ फमििरु दिाि भै 
स्जल्लामा कुल वास्र्ज्र् फमिको संख्र्ा २,३३० पगेुको छ । 
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3.12 प्रमखु बजार िथा व्र्ापाररक केन्त्द्रिरु  

तस.नं. बजार केन्त्द्र तथानीर् िि 

१ खलंगा बजार भेरी नगरपातलका 
२ मटेला बजार भेरी नगरपातलका, जगिीपरु 

३ दल्ली कालीमाटी बजार नलगाि नगरपातलका 
४ तमल बजार छेिागाि नगरपातलकाको झाप्रा 
५ नार्कबािा (घाट) बारेकोट गाउँपातलका 
६ रग्दा चौखा नलगाि नगरपातलका 
७ पाँचकार्टर्ा भेरी नगरपातलका र कुशे गाउँपातलका 
८ मोकि  बजार स्शवालर् गाउँपातलका 
९ बालवुा बजार स्शवालर् गाउँपातलका 
१० बाटुल्ले बजार कुशे गाउँपातलका 
११ थलि बजार छेिागाि नगरपातलका 

 

3.13 प्रमखु नदी िथा िाल िलैर्ािरु 

र्स स्जल्लामा भेरी, छेिागाि, नलतसंिगाि जतिा ठूला तथार्ी प्रकृतिका नदी लगार्ि साना ठूला गरी 
१०० भन्त्दा बढी खोला नाला िालिरु रिेका छन ्। 

3.14 वन जंगल 

जाजरकोट स्जल्लामा वन के्षरमा प्रमखु रुपमा साल, खोटे, सल्ला, असना, खर्र, उस्त्तस, सादँन, 
टुनी, बाँझ, कमाि, िरो, बरो, जामनु, तसमल आदद प्रजातिका वनतपति पाईन्त्छन ् । त्र्सै गरी 
स्जल्लाको वन क्षेरमा धाईरो, रर्ाच, ओखर, लालीगरुाँस, लगार्िका बोटर्वरुवािरु पतन पाईन्त्छन । 

3.१5 मखु्र् जािजातििरु (२०६८ सालको जनगर्ना अनसुार) 
र्स स्जल्लामा बसोबास गने प्रमखु जािजािीिरुमा के्षरी, कामी, ठकुरी, मगर, बािनु, दमाई, 
दशनामी, सन्त्र्ासी, साकी, वादी, नवेार आदद िनु ्। 

3.१6 प्रमखु पर्िटकीर्, धातमिक िथा ऐतििातसक तथलिरु 

क्र.सं. तथान ऐतििातसक तथलिरु 

१ भरु नवुागाउँ पोखरा 
२ दि नदाईिाव िाल 

३ िाँिागाउँ निकुली लेक 

४ दशेरा भौरीलेक देउरीजाव 

५ र्ढमे िात्तीको पाईला 
६ झाप्रा स्शवको मस्न्त्दर मिा मस्न्त्दर 

७ जुगँाथापाचौर धनीचलुा वालवुा काँध 
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क्र.सं. तथान ऐतििातसक तथलिरु 

८ काकीगाउँ मातलका मस्न्त्दर 

९ खगेनकोट दल्ली 
१० कोिािङ्ग देउराली वासधुरा 
११ मजकोट नपाईिाँिा 
१२ नार्कवािा साईकवरी ठाकुरज्रू् रामावास्चल मस्न्त्दर 
१३ पजारु सापस्जव्रो 
१४ पनु्त्मा मातलका मस्न्त्दर 
१५ रामीिाँिा नौमलुी बदु्धबदु्धी 
१६ साल्मा मातलका मस्न्त्दर 
१७ सवुानाउली रुकुमाला देउिीबज्रै् 
१८ थालारैकर स्शवालर् कुटी मातलकादेवी मस्न्त्दर कचाली लेख 

 

 

२. उद्योग िथा उपभोक्ता र्िि संरक्षर् कार्ािलर्को उद्दशे्र् र कार्िक्षरे 

२.१ उद्दशे्र् 

लघ ुघरेल ुिथा साना उद्योगको प्रवद्धिन, र्वकास र र्वतिार गरी रोजगारी अतभवृर्द्ध गने िथा माग 
आवश्र्किामा आधाररि तसपमलुक िातलम सञ्चालनबाट उजािवान बेरोजगार र्वुार्वुिीको 
बेरोजगारीको स्तथति अन्त्त्र् गरी गररवी न्त्रू्तनकरर्मा सिर्ोग परु्ािउन ु। 

२.२ कार्िक्षरे 

 र्वतभन्न र्कतसमका औधोतगक जतिैिः तसप र्वकास िातलम, उद्यमस्शलिा र्वकास िातलम, 
व्र्वतथापन िातलम,  र आवश्र्किानसुार र्वतभन्न र्वषर्मा िातलमिरु सञ्चालन गने । 

 उद्योगको तथापना िथा उत्पाददि सामानको बजारीकरर्मा सिर्ोग गने । 

 तवदेशी बतिकुो तनकासी वरृ्द्धका लातग सिर्ोग िनुे खालका अन्त्िरािर्िर् प्रदशिनीमा भाग 
तलने र सो सम्बन्त्धमा आवश्र्क सिर्ोग गने । 

 उद्यमीिरुलाई आवश्र्क पने प्रर्वतध िथा मेस्शन औजारमा सिर्ोग गने । 

 उद्योगको के्षरमा उत्कृि काम गने उद्यमी व स्शल्पकारिरुलाई प्रोत्सािन गनि 
परुतकारको व्र्वतथा गने । 

 कार्ािलर्बाट िातलम प्राप्त व्र्स्क्तिरुलाई आ-आफ्नो व्र्वशार् सञ्चालन गनि लगानीको 
लातग अतभप्ररेरि गने । 

 उद्योग िथा वास्र्ज्र् प्रशासन सम्बन्त्धी कार्ि गने । 
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२.३ कार्ािलर्को दरबन्त्दी र कार्िरि जनशस्क्त 

क्र.सं. नाम पद शे्रर्ी िि दरवन्त्दी कार्िरि ररक्त 

१  अतधकृि सािौं/आठौं प्रशासन १ - १ 
२ मान बिादरु खरी अतधकृि छैटौं/प्रशासन १ १ - 

३ लोकबिादरु बतनेि सिार्क पाचौँ/प्रशासन १ १  

४ शेरबिादरु चन्त्द ठकुरी सिार्क पाचौँ/प्रशासन १ १  

५  सिार्क चौथो लेखा १  १ 

६ फुलराम चौधरी का.स. शे्रर्ी र्वर्िन १ १  

७ लक्ष्मी रोकार् वली का.स. शे्रर्ी र्वर्िन १ १  

 जम्मा   ७ ५ २ 

 2.4 कार्ािलर्को नाममा रिेको जग्गा िथा भवनको र्ववरर् 
क्र.सं. जग्गाको र्ववरर् र्क.नं. क्षरेफल कैर्फर्ि 

१ खलङ्गा-३ ८२२ २५४.४ व.मी. 
िाल कार्ािलर् भवन 

तनमािर्ातधन  

अवतथामा रिेको 

२ खलङ्गा-३ ८२४ २५४.४ व.मी. 
३ खलङ्गा-३ ८३२ २५४.४ व.मी. 
४ खलङ्गा-३ ८३४ २५४.४ व.मी. 

2.5 आ.व. २०७६/०७७ को बजेट िथा कार्िक्रम 

(क) पूजँीगि िफि  

 

 

 

(ख) चाल ुिफि  

बजेट उपस्शषिक  कुल बजेट  खचि  बाकँी रकम  प्रगति प्रतिशि  

३०७०१०१२३  १४७१००००  १०९६५०३३.१८  ३७४४९६६.८२  ७४.५५%  

 

2.6 मखु्र्मन्त्री जीर्वकोपाजिन चाल ुसंचालन कार्िक्रम िफि   
बजेट उपस्शषिक कुल बजेट खचि बाकँी रकम प्रगति प्रतिशि 

३०१००१०२३  ४०००००  ३९९१०६  ८९४  ९९.७८%  

2.7  मखु्र्मन्त्री जीर्वकोपाजिन कार्िक्रम िफि   

बजेट उपस्शषिक कुल बजेट खचि बाकँी रकम प्रगति प्रतिशि 

३०१००१०२३ २१२७६००० २०७८७०३६ ४८८९६४ ९७.७०% 

बजेट उपस्शषिक कुल बजेट खचि बाकँी रकम प्रगति प्रतिशि 

३०७०१०१२४ १७८००००० ११२७२७४०.२२ ६५२६२५९.७८ ६३.३३% 
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2.8  मखु्र्मन्त्री दतलि आर्आजिन कार्िक्रम िफि   

बजेट उपस्शषिक कुल बजेट खचि बाकँी रकम प्रगति प्रतिशि 

३०१००१०२३ २००००००० - २००००००० ० % 

 

2.9  कार्िक्रम/आर्ोजनािरुको भौतिक र र्वत्तीर् प्रगति 

कार्िक्रमको नाम  तवीकृि बजेट  बजेट खचि  भौतिक 
(प्रतिशि)  

भौतिक (र्ववरर्)  र्वत्तीर् 
(प्रतिशि)  

कार्ािलर् भवन 
तनमािर्  

८३०००००  ७११३०८१.२२  १००% भवन तनमािर्  ८५.७० % 

उद्यमीिरुको लातग 
उपर्कु्त प्रर्वतध 
ितिान्त्िरर्  

२००००००  १९९८७१४  १०० % प्रर्वतधिरु 
ितिान्त्िरर्  

९९.९४ % 

स्शपर्वकासका 
लातग कच्चा 
पदाथि िथा 
सामाग्री  

१००००००  ९२८१४५  १०० % मेस्शन/औजार 
खररद  

९२.८१ % 

औद्योतगक ग्रामको 
तनमािर्  

५००००००  ०  ० % औद्योतगकग्राम 
तनमािर्  

० %  

तथातनर् कच्चा 
पदाथिमा आधाररि 
उद्योग प्रवद्धिन 
कार्िक्रम  

१५०००००  १२३३८००  ८० % पूवािधार तनमािर् 
िथा मेस्शन 
औजार  

८२.२५ % 

जम्मा  १७८०००००  ११२७३७४०.२२  ७६%  ६३.३३%  

 

2.10  तथानीर् कच्चा पदाथिमा आधारीि उद्योग प्रवद्धिन कार्िक्रम  

अनदुानग्रािी संतथा  लागि 
सिभातगिा सर्िि 
तवीकृि बजेट  रु 
िजारमा 

भौतिक 
(प्रतिशि)  

भौतिक (र्ववरर्)  र्वत्तीर् 
(प्रतिशि)  

तभम एण्ि ददनेश अल्लो 
प्रशोधन उद्योग (कुशे-८)  

४५५  १००%  मेस्शन/औजार  १००%  

लक्की नेपाली िािे कागज 
उद्योग (बारेकोट-३)  

५००.४  १००%  पूवािधार तनमािर्  १००%  
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कुशे गलैचा अल्लो उद्योग 
(भेरी-४)  

५००.४  १००%  पूवािधार तनमािर्  १००%  

बेिलुी ढुङ्गा नेपाली िािे 
कागज उद्योग (कुशे-८)  

५००.४  १००%  पूवािधार तनमािर्  १००%  

जलजला नपेाली िािे 
कागज उद्योग (कुशे-८)  

४५५  १००%  मेस्शन/औजार  १००%  

तिनचलुी नेपाली िािे 
कागज उद्योग (कुशे-५)  

५००.४  ०%  पूवािधार तनमािर्  ०%  

जम्मा  २९११.६  ८२.८१%   ८२.८१%  

 

2.11  उपर्कु्त प्रर्वतध ितिान्त्िरर् कार्िक्रम  

अनदुानग्रािी 
संतथा 

लागि 
सिभातगिा 

सर्िि तवीकृि 
बजेट 

कार्ािलर्को 
िफि बाट 

भौतिक 
(प्रतिशि) 

भौतिक 
(र्ववरर्) 

र्वत्तीर् 
(प्रतिशि) 

र्िमाल टेलसि 
(जनुीचाँदे-१) 

१०० 40 १००% मेस्शन/औजार 
खररद 

१००% 

केशव टेलसि 
(जनुीचाँदे-१) 

१०० 40 १००% मेस्शन/औजार 
खररद 

१००% 

मोिल टेलसि 
(भेरी-३) 

१०० 40 १००% मेस्शन/औजार 
खररद 

१००% 

बषाि मौरी पालन 
फमि (भेरी-४) 

४०० 200 १००% मेस्शन/औजार 
खररद 

१००% 

श्रमस्जर्व नेपाली 
िािे कागज 

उद्योग (कुशे-९) 

२६० 125 १००% मेस्शन/औजार 
खररद 

१००% 

गरे्श तसलाई 
उद्योग िथा 
िातलम 

केन्त्द्र(भेरी-३) 

१०० 40 १००% मेस्शन/औजार 
खररद 

१००% 

न्त्र् ुसागर टेलसि 
(भेरी-४) 

१०० 40 १००% मेस्शन/औजार 
खररद 

१००% 

ददल टेलसि 
(भेरी-३) 

१०० 40 १००% मेस्शन/औजार 
खररद 

१००% 
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बरुर् फतनिचर 
उद्योग (नलगाि-

२) 

१२० 60 १००% मेस्शन/औजार 
खररद 

१००% 

सतुनल जनरल 
टेलसि (भेरी-१) 

७० 35 १००% मेस्शन/औजार 
खररद 

१००% 

न्त्रू् काठमान्त्िौ 
टेलसि (भेरी-३) 

१०० 40 १००% मेस्शन/औजार 
खररद 

१००% 

मािाकाली तग्रल 
उद्योग 

(छेिागाि-५) 

२०० 100 १००% मेस्शन/औजार 
खररद 

१००% 

ददपक एण्ि 
ददर्पका टेलसि 

(भेरी-४) 

१०० 40 १००% मेस्शन/औजार 
खररद 

१००% 

न्त्रू् प्रमे फेसन 
टेलसि (भेरी-३)  

१०० 40 १००% मेस्शन/औजार 
खररद  

१००% 

लस्क्ष्म स्तटल 
उद्योग 

(छेिागाि-३)  

२०० 100 १००% मेस्शन/औजार 
खररद  

१००% 

र्वकास छाला 
जतु्ता उद्योग 

(भेरी-३)  

१२५ 60 १००% मेस्शन/औजार 
खररद  

१००% 

इन्त्द्र सल्र्ानी 
छाला जतु्ता 

उद्योग(भेरी-३)  

१०० 40 १००% मेस्शन/औजार 
खररद  

१००% 

दाजभुाई अमर 
टेलसि (भेरी-३) 

१०० 40 १००% मेस्शन/औजार 
खररद  

१००% 

अमर फेमस 
टेलसि (भेरी-३) 

१०० 40 १००% मेस्शन/औजार 
खररद  

१००% 

पाथीभरा िोटल 
एण्ि रेिुरेन्त्टद 

(भेरी-४)  

१०० 40 १००% मेस्शन/औजार 
खररद  

१००% 

भेरीगंगा 
िोस्जर्ारी एण्ि 
गामेन्त्ट उद्योग 

(भेरी-३)  

१७० 80 १००% मेस्शन/औजार 
खररद  

१००% 

मातलका कलेज 
अफ इन्त्फरमेशन 
टेक्नोलोजी (भेरी-

२६५ 130 १००% मेस्शन/औजार 
खररद  

१००% 
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४)  

गंगाचन्त्द्र तमतिर्ा 
प्रा.तल. 

(छेिागाि-२)  

४०० 200 १००% मेस्शन/औजार 
खररद  

१००% 

केशव िोटल 
(भेरी-२)  

४०० 200 १००% मेस्शन/औजार 
खररद  

१००% 

देउिीबज्रै् 
चाउमीन उद्योग 

(भेरी-४)  

१०० 40 १००% मेस्शन/औजार 
खररद  

१००% 

रामकृष्र् कृर्ष 
फमि (कुशे-८)  

१०० 40 १००% मेस्शन/औजार 
खररद  

१००% 

शारदा िोस्जर्ारी 
उद्योग (भेरी-३)  

१२५ 50 १००% मेस्शन/औजार 
खररद  

१००% 

जम्मा  ४२३५  १००%  ९९.९४% 

 
 
 

2.12  मखु्र्मन्त्री जीर्वकोपाजिन कार्िक्रम  

अनदुानग्रािी संतथा लागि सिभातगिा 
सर्िि तवीकृि बजेट 

भौतिक 
(प्रतिशि) 

भौतिक (र्ववरर्) र्वत्तीर् 
(प्रतिशि) 

ददघि सिर्ोतग 
मर्िला बचि िथा 
ऋर् सिकारी 
संतथा तल. 

(स्शवालर्-५) 

२३२८.४८० १००% सितुलर्ि ऋर्कोष १००% 

संरक्षर् कृर्ष िथा 
पशपुालन सिकारी 

संतथा तल. 
(छेिागाि-५) 

२३२८.४८० १००% सितुलर्ि ऋर्कोष १००% 

ढोरेनी कृर्ष िथा 
पशपंुस्क्ष सिकारी 

संतथा तल. 
(बारेकोट-२) 

२३२८.४८० १००% सितुलर्ि ऋर्कोष १००% 

भेरी मर्िला कृर्ष 
वन िथा पशपुालन 
सिकारी संतथा तल. 

(भेरी-११) 

२३२८.४८० १००% सितुलर्ि ऋर्कोष १००% 
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घोगी कृषक समूि 
(छेिागाि-८) 

२९४३.६७५ १००% आर्आजिन अनदुान १००% 

भोटेगरी मर्िला 
फलफूल कृषक 
उपभोक्ता समूि 

(नलगाि-२) 

२९४३.६७५ १००% आर्आजिन अनदुान १००% 

धैरेनी फलफूल 
खेिी मर्िला कृषक 
समूि (कुशे-६) 

२९४३.६७५ १००% आर्आजिन अनदुान १००% 

लालीगरुाँस दतलि 
कृर्ष िथा पशपुालन 
सिकारी संतथा तल. 

२९४३.६७५ १००% आर्आजिन अनदुान १००% 

जनर्वकास कृर्ष 
फलफूल िथा 
पशपुालन समूि 

(कुशे-४) 

१५८७.६ १००% स्शपर्वकास िातलम 
िथा क्षमिा 
अतभबदृ्धी 

१००% 

आतथिक समदृ्ध 
तसपमूलक दतलि 
कृर्ष समूि (भेरी-

११) 

१५८७.६ ७५% स्शपर्वकास िातलम 
िथा क्षमिा 
अतभबदृ्धी 

७४.४९% 

जम्मा २४२६३.८२ ९७.५%  ९८.३३% 

 
 
 

2.13  लस्क्षि वगि लघ ुघरेल ुउद्योग सिर्ोग कार्िक्रम  

अनदुानग्रािी 
संतथा 

लागि सिभातगिा सर्िि 
तवीकृि बजेट 

भौतिक 
(प्रतिशि) 

भौतिक (र्ववरर्) र्वत्तीर् 
(प्रतिशि) 

नलगाि 
िोस्जर्ारी 
उद्योग 

(नलगाि-७) 

२८५.७१५ १००% पूवािधार तनमािर् १००% 

िारा नेपाली 
िािे कागज 

उद्योग 
(बारेकोट-५) 

२१४.२८६ १००% मेस्शन/औजार 
खररद 

१००% 

अमर फतनिचर 
उद्योग 

२८५.७१५ १००% मेस्शन/औजार १००% 
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कसेरा मूतिि 
िथा आरन 
उद्योग (कुशे-

९) 

१४२.८५७ १००% मेस्शन/औजार १००% 

मदन िािे 
कागज उद्योग 

(कुशे-९) 

३५० १००% पूवािधार तनमािर् १००% 

मिा कातलज 
फमि (कुशे-९) 

२०० १००% पूवािधार तनमािर् १००% 

सस्चना एग्रो 
फमि (नलगाि-

८) 

४०० १००% पूवािधार तनमािर् १००% 

तब.सी. फतनिचर 
उद्योग (भेरी-१) 

२५० १००% मेस्शन/औजार १००% 

पर्वरा अटो 
एण्ि पाटिस 

(छेिागाि-५) 

२८५.७१५ १००% मेस्शन/औजार १००% 

बषाि पशपंुस्क्ष 
फमि (भेरी-४) 

३५७.१४२ १००% पूवािधार तनमािर् १००% 

मिा कृर्ष एण्ि 
बाख्रा फमि 

(छेिागाि-३) 

५०० १००% पूवािधार तनमािर् १००% 

सरृ्ि टेलसि 
(भेरी-४) 

७१.४२८ १००% मेस्शन/औजार १००% 

लाल ुतसलाई 
कटाई उद्योग 
(छेिागाि-३) 

७१.४२८ १००% मेस्शन/औजार १००% 

मखमली कृर्ष 
िथा पशपंुस्क्ष 
फमि (कुशे-९) 

४०० ०% पूवािधार तनमािर् ०% 

कुशे फतनिचर 
उद्योग (कुशे-

८) 

३५० ०% मेस्शन/औजार ०% 

जम्मा ४१६४.२८६ ८६.६७%  ८२% 
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2.14  स्शप र्वकास िथा रोजगार तसजिना कार्िक्रम िफि  
कार्िक्रमको 

नाम 

तवीकृि 
बजेट 

खचि 
बजेट 

भौतिक 
(वार्षिक 
लक्ष्र्) 

भौतिक 
(प्रतिशि) 

प्रगति 
(र्ववरर्) 

र्वत्तीर् 
(प्रतिशि) 

का.सिार्क 
१ 

१००००० ८२१६९ १ जना १००% १ जना ८२.१७% 

३ मर्िने िावस 
वाइररङ िातलम 

(भेरी-३) 

३००००० २४२०५८ १० जना १००% १० जना ८०.६९% 

४५ ददने 
पलस्म्बङ िातलम 

(भेरी-४) 

१७५००० १४४६८० १० जना ११०% ११ जना ८२.६७% 

३ मर्िने तसलाई 
कटाई िातलम 

(भेरी-१) 

३२५००० २७९९९९ १० जना १००% १० जना ८६.१५% 

३ मर्िने 
कम््र्टुर स्शप 
र्वकास िातलम 

(नलगाि-५) 

२७५००० २३६५३० १० जना १००% १० जना ८६.०१% 

२ मर्िन ेमोबाइल 
ममिि िातलम 
(नलगाि-५) 

२२५००० १८०२२५ १० जना १००% १० जना ८०.१०% 

२ मर्िने िावस 
वइररङ िातलम 
(बारेकोट-२) 

२५०००० १९९१४५ १० जना १००% १० जना ७९.६६% 

१ मर्िने वकि शप 
िातलम (बारेकोट-

२) 

१५०००० ११५१३५ १० जना १००% १० जना ७६.७६% 

२ मर्िने तसलाई 
कटाई िातलम 

(कुशे-९) 

२२५००० १७६३०८ १० जना १००% १० जना ७८.३६% 

४५ ददने िािे 
िोस्जर्ारी िातलम 

(कुशे-३) 

१५०००० १२४४०८ १० जना १००% १० जना ८२.९३% 
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४५ ददने िावस 
वइररङ िातलम 
(स्शवालर्-३) 

२२५००० १६६१५३ १० जना १००% १२ जना ७३.८४% 

४५ ददने ढाकँा 
बनुाई िातलम 
(स्शवालर्-५) 

२२५००० १७२७०७ १० जना १००% १० जना ७६.७६% 

३ मर्िने तसलाई 
कटाई िातलम 
(छेिागाि-५) 

३२५००० २६४९०५ १० जना १००% १२ जना ८१.५०% 

२ मर्िने 
कम््र्टुर 
स्शपर्वकास 

िातलम (छेिागाि-
१३) 

२२५००० १७७११५ १० जना १००% १० जना ७८.७१% 

२ मर्िने तसलाई 
कटाई िातलम 
(जतुनचाँदे-६) 

२७५००० २२०२२० १० जना १००% १० जना ८०.०८% 

४५ ददने िािे 
िोस्जर्ारी िातलम 

(जतुनचाँदे-७) 

२००००० १५०४०५ १० जना १००% १० जना ७५.२०% 

७ ददने तबरुवा 
कलमीङ िातलम 

(नलगाि-५) 

१००००० ७४३६० १० जना १००% १५ जना ७४.३६% 

जम्मा ३७५०००० ३००६५२२ १६१ जना १०५.६% १७० ८०.१७% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.15  कोतभि-१९ र्वशषे रोजगार मूलक कार्िक्रम िफि  
कार्िक्रमको नाम  तवीकृि बजेट  खचि बजेट  भौतिक 

(वार्षिक 
लक्ष्र्)  

भौतिक 
(प्रतिशि)  

प्रगति 
(र्ववरर्)  

र्वत्तीर् 
(प्रतिशि)  

िोटल व्र्वतथापन 
िातलम (जतुनचादेँ-३)  

१२५०००  ११६२१०  १० जना  १००%  १० जना  ९२.९७%  
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िावस पेन्त्टीङ 
िातलम (छेिागाि-
५)  

१७५०००  १६०००५  १० जना  ११०%  ११ जना  ९१.४३%  

िोटल व्र्वतथापन 
िातलम (स्शवालर्-
३)  

१२५०००  १२५०००  १० जना  १००%  १० जना  १००%  

मढुा बनाउन ेिातलम 
(बारेकोट-२)  

१२५०००  १००८३५  १० जना  १००%  १० जना  ८०.६७%  

िोटल व्र्वतथापन 
िातलम (बारेकोट-२)  

१२५०००  १२५०००  १० जना  १००%  १० जना  १००%  

तसतनो पाउिर 
बनाउने िातलम 
(भेरी-२)  

१७५०००  १३२०२०  १० जना  १००%  १० जना  ७५.४४%  

मोटोर साईकल 
ममिि िातलम 

(स्शवालर्-३)  

१२५०००  १०८४७०  १० जना  १००%  १० जना  ८६.७८%  

मोटोरसाईकल ममिि 
िातलम (नलगाि-५)  

१७५०००  १६९०३०  १० जना  १००%  १० जना  ९६.५९%  

मढुा बनाउन ेिातलम 
(कुशे-६)  

१२५०००  ११४८००  १० जना  १००%  १० जना  ९१.८४%  

नेपाली िािे कागज 
बनाउने िातलम 
(कुशे-९)  

१२५०००  ११०२४०  १० जना  १००%  १० जना  ८८.१९%  

िोटल व्र्वतथापन 
िातलम (छेिागाि-
५)  

१७५०००  १४१९८०  १० जना  १००%  १० जना  ८१.१३%  

िोस्जर्ारी िातलम 
(कारागार)  

१७५०००  १२६४८५  १० जना  १५०%  १५ जना  ७२.२८%  

मौरी पालन िथा 
मि प्रशोधन िातलम 
(भेरी-१)  

१७५०००  ०  १० जना  ०%  ०  ०%  

तसतनो पाउिर 
बनाउने िातलम 
(जतुनचाँदे-५)  

१२५०००  ०  १० जना  ०%  ०  ०%  
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दनुा टपरी बनाउन े
िातलम (नलगाि-७)  

१७५०००  ०  १० जना  ०%  ०  ०%  

िाउस वइररङ 
(कुशे-२)  

१७५०००  ०  १० जना  ०%  ०  ०%  

जम्मा  २४०००००  १५३००७५  १६०  ७८.७५%  १२६  ६३.७५%  

 
 
 
 
 
 

2.16  कार्िक्रम/आर्ोजनािरुको भौतिक र र्वत्तीर् प्रगति 

कार्िक्रमको नाम  तवीकृि बजेट  भौतिक (प्रतिशि)  भौतिक 
(र्ववरर्)  

र्वत्तीर् (प्रतिशि)  

अतधकृि तिर सािौँ  २४७०००  ०%  १ जना  ०%  

अतधकृि तिर छैटौँ  ९२२०००  ५०%  २ जना  ६४.५५%  

सिार्क तिर पाँचौँ  ५०७०००  १००%  १ जना  ८९.१८%  

सिार्क तिर चौथौँ  ४५००००  १००%  १ जना  ८५.६९%  

तनजामिी कमिचारी पोषाक खचि  ४००००  ७५%  ४ जना  ७५%  

सदरमकुाम र ६ कोष तभर भत्ता  ४८००००  ६०%  केन्त्द्र, स्जल्ला  ४५.३६%  

तथार्ी कमिचारी मिंगी भत्ता  ९६०००  ५०%  ४ जना  ७२.९२%  

कर्ािली प्रोत्सािन िथा र्वशेष 
भत्ता  

३६००००  ६०%  ५ जना  ५८.३३%  

पालो पिरा भत्ता  ३००००  १००%  १ जना  ६५.५%  

तनजामिी कमिचारी तबमा कोष  २४०००  ४०%  ५ जना  ३८.३३%  

धारा जिान  १८०००  १००%  १ पटक  १००%  

धारा मिशलु  ३००००  १००%  २ पटक  ९८.६६%  

टेतलफोन मिशलु  २२०००  १००%  १ पटक  १००%  
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इमेल इन्त्टरनेट वेवसाइट 
मिशलु  

२१०००  १००%  १ पटक  १००%  

िलुाक कुररर्र  ९०००  १००%  १ पटक  १०.६%  

पेट्रोल दइु पाग्र े ३५०००  १००%  २०० तलटर  ९९.८५%  

दइु पाङ्ग्ग्र ेसवारी ममिि खचि  ३६०००  १००%  १२ पटक  ९९.८५%  

दइु पाङ्ग्ग्र ेसवारी साधन 
नर्वकरर् िथा तबमा  

३००००  ५०%  २ वटा  १३.६७%  

कम््र्टुर ल्र्ापटप ममिि  ५००००  १००%  ५ वटा  ९९.९%  

कार्ािलर् मसलन्त्द सामान  १५००००  १००%  रु.  ९९.९७%  

छपाई खचि कार्ािलर् सामान 
िथा सेवा  

५००००  १००%  १ पटक  १००%  

ग्र्ास इन्त्धन  १८०००  १००%  १२ संख्र्ा  १००%  

परपतरका िथा पतुिीका 
कार्ािलर् सामान सेवा  

१००००  १००%  १ पटक  ९८%  

र्वज्ञापन िथा सूचना प्रकाशन  ३००००  १००%  ३ पटक  ९७.९९%  

अन्त्र् सेवा िथा परामशि  २४०००  १००%  १ जना  १००%  

उपभोक्ता र्िि, संरक्षर् िथा 
बजार अनगुमन  

१०००००  १००%  १० पटक  ९८.९८%  

वार्षिक प्रगति र्ववरर् प्रकाशन  ५००००  १००%  २०० प्रति  १००%  

अनगुमन मूल्र्ाङ्कन िथा 
कार्ािन्त्वर्न भ्रमर्  

१०१०००  १००%  १२ पटक  १००%  

बजार अनगुमन  ४८०००  १००%  २४ पटक  ९९.८%  

आन्त्िररक भ्रमर्  ८४०००  १००%  ६ पटक  ९९.९४%  

तवागि िथा अतथिी सत्कार  ४८०००  १००%  १२ पटक  १००%  

कार्ािलर्को लातग घर भािा  १९२०००  १००%  १ संख्र्ा  ९९.९९%  

कार्ािलर् सिर्ोगी ि.स.चा.  ५२८०००  १००%  २ जना  ९७.९८%  

कार्ािलर् सिर्ोगी ि.स.चा. 
पोषाक  

२००००  १००%  २ जना  १००%  

चाल ुसंचालन खचिको जम्मा  १४७१००००  ८२.६५%   ७४.५५%  
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2.17  कार्िक्रम/आर्ोजनािरुको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशि भन्त्दा कम िनुाका कारर्िरु 

 कोतभि-१९ को दोस्रो चरर्को कारर् स्जल्लामा तनशेध्र्ाज्ञा जारी भई लामो समर् सम्म रिीरिन ु
। 

 भौगोतलक र्वकटिा, कच्ची सिक िथा मौषमी गिबिीले र्ािार्ाि अवरुद्ध िनु ु। 

 कार्ािलर्मा सवारी साधनको अभाव । 

 नेटइन्त्टरनेट स्जल्लामा प्रभावकारी पिुँच निनु ु। 

 जनशक्तीको अभाव । 

 

 

3. राजतव संकलन (सबै कर, शलु्क, दतिरु समेि) 

राजश्व शीषिक रकम 

१४२१२-सरकारी सम्पत्ती र्वक्रीबाट प्राप्त रकम  १,१७,३९८।-  

१४२२९-अन्त्र् प्रशासनीक सेवा शलु्क  १,१३,५००।-  

१४२५३-व्र्वसार् रस्जतटे्रशन दतिरु  २३,७४,११०।-  

जम्मा  रु. २६,०५,००८।-  
 
 

3.1  बेरुज ु 

बेरुज ु
शीषिक  

रकम  कैर्फर्ि  

सैद्धास्न्त्िक 
बेरुज ु 

-   

असलुउपर 
बेरुज ु 

४,७१,२६०।-  ४३६४६०।सवारी साधन खररद र रु. ३४८०० पोषाक भत्ता बेरुज ुअसलु भएको 
समपररक्षर् िनु बाकँी  

कुल 
बेरुज ु 

४,७१,२६०।-   

फर्छ्यौट 
बेरुज ु 

४,७१,२६०।-   

बाँकी 
बेरुज ु 

४,७१,२६०।-  समपररक्षर् भए बाकँी बेरुज ुनरिन े।  

 



 

 

                                                     वार्षिक प्रगति पसु्तिका २०७७/०७८ 

20 

 

4.  आ.व. २०७७/०७८ मा भएको उद्योग िथा वास्र्ज्र् प्रशासन िफि को प्रगति 

(क) उद्योग प्रशासन िफि  
क्र.सं. कृर्ाकलाप संख्र्ा कैर्फर्ि 

१ जम्मा फमि दिाि ५७1  
२ प्रतितलपी र्विरर्  १८  

३ नामसारी  १४  

४ खारेजी  ६  

५ ठाउँसारी  ४  

६ नर्वकरर्  १२८  

७ पूजँी वरृ्द्ध संख्र्ा  ७  

८ उदे्धश्र् थपघट ६  

 

(ख) वास्र्ज्र् प्रशासन िफि  
क्र.सं. कृर्ाकलाप संख्र्ा कैर्फर्ि 

१ जम्मा फमि दिाि संख्र्ा  २४४  

२ नर्वकरर्  २३४  

३ प्रतितलपी  २५  

४ ठाउँसारी  ९  

५ संशोधन  ४  

६ पूजँी वरृ्द्ध संख्र्ा  ३१  

७ उदे्धश्र् थपघट  २४  

८ खारेजी  २२  

उद्योग िथा वास्र्ज्र् कारोवारबाट कुल राजश्व संकलन रू. १०,३९,४३०।- 

 

4.1  उद्योगिरुको वतगिकरर्का आधारिरु : 

क्र.स. उद्योगको र्कतसम 

क) उत्पादन मलुक उद्योग 
१. दालमोट उद्योग 
2. सनुचाँदी उद्योग 
3. खाद्य प्रशोधन फलफूल 
4. कलात्मक ढंुगा कर्टङ उद्योग 
५. ढाका कपिा उद्योग 
६. तग्रल सटर उद्योग 
7. क्रसर उद्योग 
8. ब्लक उद्योग 
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9. चाउचाउ उद्योग 
10. मैन बत्ती उद्योग 
11. ितिकला उद्योग 
12. उत्पादन मलुक र्वर्वध 
  

ख) कृर्ष िथा बनजन्त्र् 
१. दगु्ध िेरी उद्योग 
2. गाईपालन उद्योग 
3. बाख्रापालन उद्योग 
4. कुखरुा पालन उद्योग 
5. मौरीपालन उद्योग 
6. बंगरु पालन उद्योग 
7. माछा पालन उद्योग 
8. िरकारी खेिी 
9. सनु्त्िला बगैचा 
10. एर्ककृि कृर्ष फारम 
11. फतनिचर उद्योग 
12. इट्टा उद्योग 
13. नेपाली कागज उद्योग 
14. र्वर्वध 
  
ग) सेवामलुक उद्योग 
१. राईस तमल 
2. तसलाई कटाई उद्योग 
3. तनमािर् व्र्वसार् 
4. इस्न्त्जतनर्ररङ 
5. कन्त्सल्टेन्त्सी 
6. फे्रसिाउस 
7. कम््र्टुर 
8. व्र्रु्टपालिर 
9. फोटो तटुतिर्ो 
10. छापाखाना 
11. रेतिर्ो घिी ममिि 
12. ढुवानी सेवा 
13. र्वर्वध 
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घ) पर्िटन 
१. िोटल िथा लज 
2. रेिुरेन्त्ट िथा खाजा घर 
3. र्वर्वध 
  
ङ) तनमािर् 
च) उजाि 
छ) सूचना 
ज) खतनज 

 

4.2 उद्योग दिाि गदाि आवश्र्क पने कागजाििरु 

 उद्योग दिािको तनवेदन फारम (ख) 

 उद्योगको पररर्ोजना स्तकम 

 सम्बस्न्त्धि व्र्स्क्तको नागररकिाको प्रतितलपी 
 उद्योग रिने तथानको तवातमत्वको प्रमार् पर 

 सम्बस्न्त्धि व्र्स्क्तको नाममा तवातमत्वको प्रमार् नभएमा मञ्जुरीनामा सर्िि तवातमत्वको 
प्रमार् पेश गनुिपनेछ । 

 सम्बस्न्त्धि नपा/गा.पा. विाको सजितमन सर्ििको संतधर्ार मचुलु्का िथा तसफाररश पर 

 साझेदारी फमि दिाि गदाि सम्झौिा पर साझेदारी कबतुलर्िनामा समेि पेश गनुिपनेछ । 

 कम्पनीमा दिाि भै उद्योगको रुपमा दिाि गनि शेर्र िोल्िरिरुको नागररकिा प्रबन्त्ध पर र 
तनर्मावलीको प्रतितलपी पेश गनुिपनेछ । 

 ईट्टा उद्योगको लातग २०० र्फट रेतिर्स भएको जग्गा उद्योगको उपर्ोगमा िनुपुने र 
घनाबतिीबाट १ र्क.मी. टाढा िनुपुनेछ । 

 क्रसर उद्योगको लातग १०० र्फट रेतिर्स भएको जग्गा उद्योगको उपर्ोगमा आउनपुने, 
सेि राख्नपुने, खोला र्कनारबाट २०० तमटर, पक्की पलुबाट १०० तमटर, राजमागिबाट 
२०० मीटर, िाईटेन्त्सन लाईनबाट १०० तमटर, गाउँबतिीबाट २ र्क.मी. र आरक्ष 
िथा मध्र्विी क्षेरबाट २ र्क.तम. टाढा िनुपुने । 

 वािावरर् संरक्षर् तनर्मावली, २०७५ मा उल्लेख गररएका उद्योगिरुको िकमा 
IEE/EIA तवीकृि पर । 

 तवातथ्र् पर्िटन तनमािर् संचार जतिा उद्योगिरु दिाि गदाि सम्बस्न्त्धि अतधकार प्राप्त 
तनकार्िरुको तसफाररश पर । 

 तनमािर् व्र्वशार्को लातग िोर्कएको मेस्शन औजारिरु दठक िालिमा रिेको भतन 
मेकातनकल ईस्न्त्जतनर्रले प्रमास्र्ि गरेको पर, मेकातनकल ईस्न्त्जतनर्रको पररषदमा दिाि 
भएको प्रमार् पर, र्वमा गरेको कागज र कोटेशन र्वल । 

 प्रस्शक्षर् केन्त्द्र सम्बन्त्धी दिाि गदाि सम्बस्न्त्धि व्र्स्क्तको आफ्नै र्ोग्र्िा िनुपुने वा र्ोग्र्िा 
भएको व्र्स्क्तलाई करारमा राख्नपुने । 
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 कम्पनी ऐन अनसुार प्रा.तल.वा पस्ब्लक तलतमटेि कम्पनीको रुपमा उद्योग दिाि गनि चािन े
व्र्स्क्तले कम्पनी रस्जिारको कार्ािलर्मा कम्पनी दिाि गराईसकेपतछ तनम्न तलस्खि 
कागजाििरु संलग्न गरर ररिपूविकको दरखाति पेश गनुिपनेछ । 

क.  संतथापक शरे्र िोल्िरिरुको नागररकिाको प्रतितलपी 
ख.  कम्पनी दिाि प्रमार्-पर र तनर्मावली िथा कम्पनी दिािपरको प्रतितलपी 
ग.  अनमुिी तलनपुने उद्योगको िकमा अनमुति पर 

घ.  अनमुिी तलनपुने िथा IEE/EIA गराउनपुने उद्योगको िकमा स्तकम अतनवार्ि  
िनुेछ । िर अनमुति तलन ु नपने िथा IEE/EIA गराउन ु नपने उद्योगको िकमा 
साधारर्िर्ा स्तकम आवश्र्किानसुार पेश गनुिपनेछ । 

ङ.  दरुी प्रमास्र्ि, अन्त्र् तनकार्को तसफाररश, सजितमन मचुलु्का, जग्गाधनी प्रमार्पूजाि, 
मञ्जुरीनामा, जग्गाको नक्सा आदद आवश्र्क पने उद्योगको िकमा त्र्तिा प्रमास्र्ि 
वा तसफाररश वा प्रतिकृर्ा प्राप्त भएको पर । 

च.  पासपोटि साईजको फोटो २ प्रति   

  वन पैदावरमा आधाररि उद्योग तथापना गदाि उद्योग र वन र्वच देिार् बमोस्जमको दरुी 
कार्म िनु ुपदिछ । 

 

 

 

 

क्र.स. 
 

उद्योगको र्कतसम 

भौगोतलक क्षरे र्क.तम. कै 

उच्च एवं 
मध्र् 

पिािी क्षरे 

चरेु तभरी 
मधेश 

िथा िराई 
क्षरे 

१ फतनिचर    

१.१ १८ ईन्त्च सम्म आरा रिेको कुर्टर उद्योग ०.५ ०.५  

१.२ १८ देस्ख ३५ ईन्त्च सम्म आरा रिेको साना िथा मझ्यौला 
उद्योग 

०.५ १  

२ ३६ ईञ्च िथा सो भन्त्दा बढी साईजको आरा रिने सबै 
खाले उद्योग (सिःतमल समेि) 

१.५   

३ भेतनर्र उद्योग १ ३  

४ दाउरा काठ िथा स्तथर प्रकृतिका कच्चा पदाथिलाई पूर्ि वा 
आंस्शक रुपले प्रर्ोग गने उद्योग 

1 ३  

५ खर्र उद्योग १ ३  

६ जतिबटुी प्रशोधन उद्योग ०.५ १  

७ तथानीर् वन उपभोक्ता समिु र तनस्ज क्षेरको साझेदारीमा ०.२५ १  
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सञ्चालन िनुे उद्योग 

 

 

4.3  फमि दिाि िथा नवीकरर् गदाि लाग्न ेदतिरु 

क्र. 
सं. 

प्राईभेट फमि 

कुल पूजँी लगानी दिाि दतिरु 
तनवेदन 

दतिरु 
नर्वकरर् 

दतिरु 
कैर्फर्ि 

१ दश लाख रुपैँर्ासम्म १००० १०० १००  

२ दश लाख रुपैँर्ा भन्त्दा बढी पचास लाख 
रुपैँर्ासम्म 

५००० १०० ५००  

३ पचास लाख रुपैँर्ाभन्त्दा बढी १ करोि रुपैंर्ासम्म १०००० १०० १०००  

४ १ करोि रुपैंर्ा भन्त्दा बढी १० करोि रुपैंर्ासम्म ५०००० १०० ५०००  

५ १० करोि रुपैंर्ा भन्त्दा बढी जतिसकैु पूजँी भएपतन ७५००० १०० ७५००  

 मर्िला, दतलि समदुार् र र्वपन्न वगिका व्र्स्क्तिरुले प्राईभेट फमि दिाि गनि चािेमा  

लाग्ने दतिरुमा ५० प्रतिशि छुट िनेुछ । 

 

4.4  साझेदारी फमि 
क्र. 
सं. 

कुल पूजँी लगानी 
दिाि 
दतिरु 

तनवेदन 

दतिरु 
नर्वकरर् 

दतिरु 
कैर्फर्ि 

१ १ लाख रुपैंर्ा सम्म ६०० १०० १००  

२ १ लाख रुपैंर्ा भन्त्दा बढी ३ लाख रुपैंर्ा सम्म २००० १०० १२५  

३ ३ लाख रुपैंर्ा भन्त्दा बढी ५ लाख रुपैंर्ा सम्म ४००० १०० १५०  

४ ५ लाख रुपैंर्ा भन्त्दा बढी १० लाख रुपैंर्ा सम्म ७००० १०० २००  

५ १० लाख रुपैंर्ा भन्त्दा बढी ५० लाख रुपैंर्ा सम्म १०००० १०० २५०  

६ ५० लाख रुपैंर्ा भन्त्दा बढी जतिसकैु भएपतन १५००० १०० ३००  

 

नोटिः  १) तनवेदन दतिरु वापि रु.१०० लाग्नछे । 

 २) प्राईभेट फमिको अवतध दिाि भएको तमतिले ५ वषि पछी नर्वकरर् िनुछे ित्पिाि प्रत्रे्क 
२/२ वषिमा नर्वकरर् गनुिपनेछ । नर्वकरर् अवतध व्र्तिि भएको ३५ ददन तभर 
नर्वकरर् गदाि सार्वककै दतिरु लाग्नेछ । ३६ औ ँ ददनदेस्ख ९० ददनसम्म दोव्बर 
दतिरु लाग्नेछ भने ९१ औ ँ ददनदेस्ख १ वषि तभर िेब्बर दतिरु तिरी नर्वकरर् गनि 
सर्कनछे ।१ वषि नर्वकरर् अवतध व्र्तिि भएका प्राईभेट फमििरुको नर्वकरर् पररपर 
िथा तनदेशन अनसुार िनुछे ।  
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३) साझेदारी फमिको नर्वकरर् अवतध फमि दिाि भएको आ.व.को अन्त्िसम्म मार िनुेछ । 
आतथिक वषि र्विेको ३५ ददन तभर फमि नर्वकरर् गररसक्नपुनेछ । साझेदारी फमिको 
नर्वकरर् अवतध १ आतथिक वषिको िनुछे । 

4.५ प्राईभेट फमि (उद्योग िथा वास्र्ज्र् फमि) नवीकरर् गदाि आवश्र्क पने कागजाििरु 

क. फमिको सक्कल प्रमार् पर । 

ख. करचकु्ता प्रमार् परको प्रतितलपी वा राजश्व कार्ािलर्को म्र्ाद थप पर । 

ग. ररिपूविकको तनवेदन । 

4.६ उद्योग ठाउँसारी गदाि आवश्र्क पने कागजाििरु 

क.  ठाउँसारी गररपाउँ भतन ररिपूविकको तनवेदन । 

ख. ठाउँसारी भै जाने विाको सजितमन मचुलु्का सर्ििको विा तसफाररस । 

ग. जग्गाधनी प्रमार् पजुािको प्रतितलपी । 

घ. अन्त्र्र स्जल्लामा ठाउँसारी िनुे भए सो स्जल्लाको उद्योग िथा उपभोक्ता र्िि संरक्षर् 
कार्ािलर्को सिमिी पर । 

ङ. करचकु्ता प्रमार् पर वा राजश्व कार्ािलर्को म्र्ाद थप पर । 

च. उद्योग दिािको सक्कल प्रमार् पर । 

 

4.७ उद्योग नामसारी गदाि आवश्र्क पने कागजाििरु 

क. नामसारी गरर ददन/ेतलनेले कार्ािलर्मा उपस्तथि भई संर्कु्त तनवेदन ददनपुने । 

ख. नामसारी गररददनेको िकछोि पर (रास्जनामा) । 

ग. उद्योगीको मतृ्रू् भई नामसारी गनुिपने िो भने मतृ्रू् दिाि प्रमार् पर र अन्त्र् अंस्शर्ार 
भए तनजिरुको सिमतिपर र नािा  प्रमास्र्ि । 

घ. उद्योग ठाउँसारी समेि िनु ेभए २.६ बमोस्जमका थप कागजाििरु पेश गनुिपने । 

ङ. करचकु्ता प्रमार् पर वा राजश्व कार्ािलर्को म्र्ाद थप पर । 

च. उद्योग दिािको सक्कल प्रमार् पर । 

 

5.  बजार अनगुमन 

प्रतििु काननुले कमसल उपभोग्र् वतिकुो उत्पादन, र्वक्री र्विरर् वा तनकासी पैठारी गनुि, 
उपभोक्तालाई झकु्याउन े गरी कुनै उपभोग्र् वतिकुो नक्कल गनुि, तनम्नतिरको उपभोग्र् वति ु वा 
सेवालाई उच्चतिरको उपभोग्र् वति ुिो भतन वा एक प्रकारको उपभोग्र् वतिलुाई अको प्रकारको 
उपभोग्र् वति ु िो भतन ढाँटी कारोबार गनुिलाई उपभोक्ता र्िि र्वपररिको कार्ि मानेको छ । 
त्र्सैगरी कुनै वति ुवा सेवाको प्रर्ोग िथा प्रभावकाररिा बारे झटुा वा भ्रमक प्रचार गनुि, उपभोक्ताको 
तवातथ्र् असर पने गरी सेवा वा वतिकुो र्वक्रीर्विरर् गनुिलाई गस्म्भर प्रकारको कसरु मातनएको छ 
। व्र्ापारर वा व्र्वसार्ीिरुको समिु तमली अभावको तसजिना गने, प्रतितपधािलाई कुस्ण्ठि गरर 
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मनोमानी मलु्र् राख्न,े तसस्ण्िकेट खिा गने, कुनै वति ुवा सेवा प्राप्त गनिलाई अको वति ुवा सेवा 
अतनवार्िरुपमा खररद गनुि पने गरर व्र्ापारी व्र्वसार्ीिरुद्धारा शिि िोकी िनुे गरेको अनसु्चि 
व्र्ापाररक र्क्रर्ाकलापिरुलाई ऐन िथा तनर्मावलीले कसरु मानेको छ । 

माथी उल्लेख भए बमोस्जमका कानूनद्धारा तनषेतधि कामकुरािरुको असर, प्रभाव, दार्रा, मारा वा 
सधनिाको वारेमा सम्बस्न्त्धि न्त्र्ार्ालर्बाट विस, छलफल स अतभर्ोग उपर र्वश्लषेर् भई कसरुको 
मारा एर्कन िनुेछ । कसरुको प्रकृति अनसुार २ वषिसम्म कैद वा रु. ३०,०००।- सम्म जररवाना 
वा दवैु, ३ वषि सम्म कैद वा रु. ५०,०००।- सम्म जररवाना वा दवैु, ५ वषि सम्म कैद वा रु. 
१,००,०००।- सम्म जररवाना वा दवैु सजार् िनु सक्नेछ । उपभोक्ताको ज्र्ानमा नै खिरा पगु्न े
तथीति भएमा १४ वषि सम्म कैद वा रु. ५,००,०००।- सम्म जररवाना वा दवैु सजार् िनु सक्न े
प्रावधान रिेको छ । ज्र्ान जाने वािेक मानव शररर अंगभंग िनुे वा अन्त्र् प्रकारको नोक्सानी वा 
दखु पने भएकोमा क्रमश कैद १० वषि सम्म कैद वा रु. ५,००,०००।- सम्म वा दवैु दण्ि 
सजार् िनु,े अझ िल्लो खण्िमा ५ वषि सम्म कैद वा रु. ३,००,०००।- सम्म वा दवैु दण्ि सजार् 
िनुे प्रावधान रिेको छ । 

 

  उपभोक्ता र्िि संरक्षर्का लातग उपभोक्ता संरक्षर् ऐन र र्स अन्त्िरगि जारी 
तनर्मावलीका अतिररक्त अन्त्र् काननुिरु पतन र्क्रर्ास्शल छन ्। नेपाल सरकारका र्वतभन्न र्वभाग 
िथा तनकार्िरुलाई तनधािरर् भएको कार्िके्षर र र्वषर्को आधारमा िि ्िि ्तनकार्बाट कार्ािन्त्वर्न 
िथा संचालनमा ल्र्ाइने काननुको आ-आफ्नै र्वस्शि अवतथा र तथान रिेको छ । खाद्य पदाथिको 
शदु्धिा, गरु्तिर आदद समेिका बारेमा व्र्वस्तथि गनि खाद्य ऐन, २०२३ िथा सो अन्त्िरगिका 
तनर्मावलीको संचालन स्जम्मेवारी पाएको तनकार् खाद्य प्रर्वतध िथा गरु् तनर्न्त्रर् र्वभाग रिेको छ 
। र्तिै प्रकारको औषधी सम्बन्त्धमा शदु्धिा, गरु्तिर आदद समेिका वारेमा व्र्वस्तथि गनि औषधी 
ऐन, २०३५ िथा सो अन्त्िरगिका तनर्मावलीको संचालन स्जम्मेवारी पाएको तनकार् औषधी 
व्र्वतथा र्वभाग रिेको छ । अको िफि  मलुकु भरी मेर्ट्रक पद्धतिमा आधाररि तट्याण्ििि नापिौल 
कार्म गनि गराउने र सो सम्वन्त्धी अन्त्र् काम कुरािरुलाई व्र्वस्तथि गने स्जम्मेवारी पाएको तनकार् 
नेपाल गरु्तिर िथा नापिौल र्वभाग रिेको छ ।र्सका अतिररक्त कालोबजार िथा केिी अन्त्र् 
सामास्जक अपराध र सजार् ऐन, २०३२ पश ुवधशाला र मास ुजाँच ऐन, २०५५ प्रतितपधाि प्रवद्धिन 
िथा वजार संरक्षर् ऐन, २०६३ लगार्ि एक दजिन भन्त्दा बढी काननुिरु उपभोक्ता अतधकार 
संरक्षर् गनि र उक्त अतधकारको परुा परु उपर्ोग गने वािावरर्लाई जगेनाि गनि र्क्रर्ास्शल रिेका 
छन ्।  

 

उपभोक्ताको समग्र र्िि कार्म गने एउटै वृिि उद्देश्र् एवं लक्ष्र् प्रातप्तका लातग र्क्रर्ास्शल रिेका 
र्वतभन्न तनर्मनकारी तनकार्िरु र काननुिरुको प्रर्ोग र पालनालाई अझ प्रभावकारी िलु्र्ाउन, 

आपसी समन्त्वर्लाई जोि ददन र बजार अनगुमनको माध्र्मले वजारलाई अझ तवच्छ िलु्र्ाई 
उपभोक्ता र्िि सरुस्क्षि गनि २०६९ जेष्ठ मर्िनामा संर्कु्त वजार अनगुमन तनदेस्शका जारी भई िाल 
प्रभावकारी कार्िन्त्वर्नमा रिेको छ । 

             सवै तनर्मनकारी तनकार्िरुले संचालन गने अलग अलग काननुिरुको प्रर्ोग र 
पालना िि ् िि ्  तनकार्बाटै भई कुनै व्र्ापारी व्र्वसार्ीबाट उपभोक्ता र्िि र्वपररिका कुनै 
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र्क्रर्ाकलापिरु भएको पाइएमा सम्बस्न्त्धि तनकार्ले नै आवश्र्क काननुी उपचार गने पद्धतिलाई र्स 
संर्कु्त वजार अनगुमन तनदेस्शकाले अंतगकार गरेको छ । अि: अलग अलग तनकार्िरुबाट सो 
सम्बन्त्धी काम कावाििी सम्पादन भई रिेको जानकारीिरु प्राप्त भई रिेका छन ्। र्स उद्योग िथा 
उपभोक्ता र्िि संरक्षर् कार्ािलर्, जाजरकोटले चाल ु आ.व. २०७७/०७८ मा सम्पादन गरेका 
उपभोक्ता र्िि सम्बन्त्धी केिी मित्वपूर्ि कार्ि उपलब्धीिरुलाई र्िा तमरर् गनुि सान्त्दतभिक िनुे छ । 

 

सिार्क प्रमखु स्जल्ला अतधकारी श्री िरर प्रसाद देवकोटा ज्रू् को संर्ोजकत्वमा २०७८/०३/१०, 
११, १२, १४ र १६ गिे भेरी न.पा. को विा ३/४ मा गररएको बजार अनगुमनबाट म्र्ाद 
नाघेका अखाद्य िपस्शल बमोस्जमका वतििुरु बरामद गरी जलाएर नि गने काम गररर्ो । 

 

 
क्र.स. फमिको नाम ब्रामदी भई नि गररएका सामानिरु  पररमार् 

१ िमाल स्लार्सि 
भे.न.पा.-४ 

१. गरी लड्ड ु

२. कुरेमरेु 
१७ बट्टा 
३० र्पस 

२ न्त्र् ुपवन इन्त्टरप्राइजेज 

भे.न.पा.-४ 
१. चक्की आटा ५ के.जी.को 
२. चक्की आटा २ के.जी.को 
३. स्चउरा २५ के.जी. 

३ र्पस 

१५ र्पस 

१ ्र्ाक 

३ राज ुर्कराना तटोसि 
भे.न.पा.-४ 

१. पानी 
२. तर्ाम्प ु

३. सेिो मररच 

४. करेन्त्ट मसला 
५. गोस्ल्ि स्चकेन मसला 
६. स्जतन चाउचाउ 

७. ट्रफी चाउचाउ 

८. कोल्गेट 

९. ट्याङ्गो जसु 

१०. तभनेगर 

११. मसरुम 

५१ र्पस 

२० माला 
७ ्र्ाक 

५ ्र्ाक 

१६ र्पस 

१३ र्पस 

२७ र्पस 

१ र्पस 

२ तिब्बा 
१ बोटल 

२ तिब्बा 
४ र्कतमि जनरल तटोसि 

भे.न.पा.-४ 
१. कुरेमरेु सानो 
२. कुरेमरेु ठुलो 
३. िट व्र्टुी 
४. स्च्स 

४६ र्पस 

२ र्पस 

८ र्पस 

४४ र्पस 
५ नवराज खाद्य िथा र्कराना पसल 

भे.न.पा.- 
१. कुरेमरेु 

२. रारा चाउचाउ 

३. रसबिी 
४. बफी 

४२ र्पस 

१८ ्र्ाकेट 

१ तिब्बा 
५ तिब्बा 
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५. गडु्का गोवा 
६. म्र्ाङ्गो जसु 

५२ र्पस 

१ बोटल 
६ बागेश्वरी र्कराना िथा कोल्ि तटोसि 

भे.न.पा.- 
१. कुइक्स २ र्पस 

७ जेतनसा र्कराना पसल 

भे.न.पा.- 
१. स्जरा 
२. कुइक्स 

१७ र्पस 

४ र्पस 
८ सतुम्रिा खाद्य िथा र्कराना पसल 

भे.न.पा.- 
१. चकलेट 

 
२ तिब्बा 

९ न्त्र् ुजनचािना कोल्ि तटोसि 
भे.न.पा.- 

१. पानीपरुी रु २५० वाला 
२. पानीपरुी रु १५० वाला 
३. कुरेमरेु 

४. दालमोट तसररस 

५. दालमोट तवदेशी 
६. सोनापापि तमठाई 

३ ्र्ाकेट 

१९ ्र्ाकेट 

३५ र्पस 

९८ र्पस 

८ र्पस 

१ िब्बा 
१० शािी र्कराना पसल 

भे.न.पा.- 
१. कुरेमरेु ४० वाला 
२. कुरेमरेु २० वाला 
 

३. कुरेमरेु १० वाला 

४८ र्पस 

१ पेटी १७ 
र्पस 

२ पेटी १७ 
र्पस 

११ भर्वन्त्द्र जनरल तटोसि 
भे.न.पा.- 

१. कोक फ्यान्त्टा 
२. पोटेटो स्चप ्

३. तवदेशी दालमोट 

४. बदाम जसु 

१७ बोटल 

२७ र्पस 

४ ्र्ाकेट 

२७ र्पस 
१२ सल्र्ानी र्कराना पसल 

भे.न.पा.- 
१. कुरेमरेु 

२. दालमोट 
८ र्पस 

५ र्पस 
१३ मल्ल ब्रदशि एण्ि स्लार्सि 

भे.न.पा.-४ 
१. करेन्त्ट स्तटकस 

२. रारा चाउचाउ 

३. कोक 

६ काटुिन 

७ काटुिन 

४० बोटल 
१४ तनश्सल एण्ि तनशान स्लार्सि 

भे.न.पा.-४ 
१. स्चजबल 

२. कोकोनट र्वतकुट 
६ र्पस 

४९ र्पस 
१५ गोर्वन्त्द जनरल तटोसि 

भे.न.पा.- 
१. दालमोट तवदेशी 
२. ्र्ाकेट खसुािनी 
३. रेिबलु 

४. बदाम जसु 

५. लड्ड ु

१० ्र्ाकेट 

१ ्र्ाकेट 

१ र्पस 

१ र्पस 

३ तिब्बा 
१६ गोरख जनरल तटोसि १. भजुा २ ्र्ाकेट 
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भे.न.पा.-४ २. सजुी २० के.जी. वाला 
 

३. मासको दाल ३० के.जी. वाला 
४. चोको स्च्स र्वतकुट 

    १ 

२३ २ बोरा 
१ बोरा 
५६ काटुिन 

 

5.1  बजार अनगुमनका िस्तवरिरु  
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6.  उद्योग िथा उपभोक्ता र्िि संरक्षर् कार्ािलर्बाट प्रदान गररन ेमखु्र् मखु्र् स्शपर्वकास िातलमिरु 

१. अगरबत्ती   २. अल्लो प्रशोधन िथा धागो उद्योग 

३. अल्लो कपिा बनुाई  ४. अदवुा प्रशोधन 

५. धागो कात्न े   ६. ढाका कपिा बनुाई 

७. ऊनी रातिपाखी बनुाई  ८. ऊनी शल बनुाई 

९. ऊनी कपिा बनुाई  १०. रेशा ितिकला 
११. ऊनी धागो किाई  १२. कफी प्रशोधन 

१३. कपिा िथा धागो रङ्गाई १४. कपिा बनुाई (िािे, अधि तवचातलि एवं तवचातलि  

१५. काष्ठ ितिकला      िानिरु बाट) 

१६. केिकुी प्रशोधन  १७. खाम, फाईल  र तटेशनरी 
१८. खकुुरी बनाउन े  १९. गलैचा बनुाई 

२०. ल्सी क्याण्िी   २१. केचप 

२२. अचार    २३. गनु्त्द्रकु, मतर्ौरा र तसन्त्की 
२४. चक बनाउन े   २५. च्र्रुी घ्रू् प्रशोधन 

२६. चाउचाउ बनाउन े  २७. छालाका र्वतभन्न वति ुिर्ारी 
२८. छाला प्रशोधन   २९. छ्वाली ितिकला/ढकी बनुाई 

३०. िोरी बनाउन े   ३१. जनरल इलेस्क्ट्रकल वक्सि 
३२. जटु गलैचा बनुाई  ३३. जटु झोला बनुाई 

३४. जतु्ता तसलाई िथा ममिि ३५. झोला बनुाई 

३६. टाई िाई (रङ्गाइ) र्वतध  ३७. िेरी घ्रू् 

३८. िकमी   ३९. तसलाई कटाई 

४०. दालमोट, आल ुस्च्स  ४१. धाि ुितिकला 
४२. परुुष कपाल कटाई  ४३. मर्िला व्र्रु्टतसर्न 

४४. पोिे (तबड्स) सामाग्री  ४५. ्लस्म्वङ्ग, तर्ानेटरी 
४६. फलफूल प्रशोधन   ४७. िरकारी प्रशोधन 

४८. ब्लक छपाई   ४९. फेब्रीक पेस्न्त्टङ 

५०. बाकस बनाउन े  ५१. बेकरी 
५२. बासँ िथा तनगालो सामाग्री  ५३. तसकमी 
५४. मढुा बनाउन े   ५५. तसमेन्त्ट टार्ल छाउन े

५६. तभमल प्रशोधन र बनुाई ५७. सधुाररएको धुवँा रर्िि चलुो 
५८. मेकातनकल वक्सि  ५९. िाउस वार्ररङ 

६०. मसला बनाउन े  ६१. िािे कागज र सामाग्री 
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६२. माटाका भािँा   ६३. िाउस पेस्न्त्टङ 

६४. मैन बत्ती बनाउन े  ६५. िोस्जर्ारी बनुाई 

६६. मोजा बनुाई   ६७. फोटो िथा तभतिर्ोग्राफी 
६८. टार्र ममिि   ६९. मोटोरसाईकल ममिि 

७०. मौरीघार तनमािर्, मौरी पालन ७१. रेतिर्ो र्टतभ ममिि  

   िथा मि प्रशोधन  ७२. कम््र्टुर िातलम (आधारभिु) 

७३. तलउ िथा गरुवा बनुाई ७४. साइन बोिि पेस्न्त्टङ 

७५. सावनु बनाउन े  (र्ी सबै सीप र्वकास िातलमिरु तथानीर् माग र   
      सम्भाव्र्िाको आधारमा प्रदान गररनेछ ।)  

7.  उद्योग िथा वास्र्ज्र् क्षरेका समतर्ािरु 

(१)  कर्ािली प्रदेशको उद्योग िथा वास्र्ज्र् सम्बन्त्धी ऐन िथा तनर्मावली बन्त् न सकेको छैन । 

(२)  दिाि भएका कतिपर् उद्योग िथा फमििरु तनस्ष्क्रर् अवतथामा रिेका । 

(३)  धेरैजसो उद्योग िथा फमििरु अनदुानमखुी भै दिाि भएका छन ्। 

(४)  उद्योग िथा वास्र्ज्र् फमििरु समर्मा नवीकरर् िनु सकेका छैनन ्। 

(५)  सबै स्जल्लामा करदािा सेवा केन्त्द्र िथा आन्त्िररक राजत व कार्ािलर्िरु तथापना िनु नसक्न ु
।  

(६)  उद्योगीिरु व्र्ावसार्र्क िनु नसक्न ु। 

(७)  व्र्ापार व्र्वसार्िरु दिाि नगरेर सञ् चालन िनु ु। 

(८)  व्र्वसार्ी िथा उद्योगीिरुमा कर सम्बन्त्धी ज्ञानको कमी । 

7.1   समाधानका उपार्िरु 

(१)  उद्योग िथा वास्र्ज्र् सम्बन्त्धी प्रदेश काननु समर्मै तनमािर् िनुपुने । 

(२)  तनस्ष्क्रर् अवतथामा रिेका उद्योग िथा फमििरुलाई सर्क्रर् बनाउन पिल गररनपुने । 

(३)  उद्योग िथा फमििरुमा रिेका अदक्ष िथा अधिदक्ष जनशक्तीलाई िातलमको माध्र्मबाट 
व्र्सार्मखुी बनाईन ुपने । 

(४)  वषौंदेस्ख र्वतभन्त् न कारर्ले नवीकरर् िनु नसकेका उद्योग िथा वास्र्ज्र् फमििरुलाई प्रदेश 
काननुमा समेटी एक पटकलाई सितुलर्ि ददएर भए पतन नवीकरर् िथा खारेजीको लातग 
अवसर ददनपुने । 

(५)  स्जल्लामा आन्त्िररक राजत व कार्ािलर् निुँदा व्र्वसार्ीिरुलाई तथार्ी लेखा नं. प्रा् ि गनि र 
थौरै कर तिनिका लातग समेि दगुिम तथानबाट धेरै खचि गरेर स्जल्ला बार्िर जानपुने अवतथा 
भएकोले िाललाई करदािा सेवा केन्त्द्र तथापना िनुपुने । 

(६)   तथानीर् तिरमा दिाि नभै सञ् चालन भएका व्र्ापार व्र्वसार्िरुलाई समर् ददएर व्र्वसार् दिाि 
गनि प्ररेरि गनुिपने । 

(७)  उद्योगी िथा व्र्वसार्ीिरुलाई समर् समर्मा कर सम्बन्त्धी काननु िथा तनदेस्शकाको 
अतभमखुीकरर् गररनपुने । 
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छैठौ रार्िर् उद्योग ददवस २०७७ मा स्ज.स.स. प्रमखु श्री मन बिादरु रावल ज्रू् 
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३ मर्िने तसलाई कटाई िातलम उद्घाटन 

भेरी नगरपातलका-१ 

 

 

्लस्म्वङ िातलम उदघाटन 

भेरी-४ 
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िोटल व्र्वतथापन िातलम 

छेिागाि-५ 

 

 

िाउस वाररङ 

बारेकोट-२ 
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िाउस वाररङ िातलम उदघाटन 

भेरी-3 

 
 

 

तसतन ुपाउिर बनाउन ेिातलम उदघाटन 

भेरी-२ 
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िाउस पेस्न्त्टङ र तसलाई कटाई िातलम उदघाटन 
छेिागाि-५ 

 

 

 

मोटरसाइकल ममिि िातलम उद्घाटन 

स्शवालर्-३ 
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कम््र्टुर स्शप र्वकास िातलम उद्घाटन 
छेिागािको कार्कि गाउँ 

 

 
 

   

 

तसलाई कटाई िातलम उद्घाटन 
भेरी -1, ररम्ना 
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मखु्र्मन्त्री जीर्वकोपाजिन कार्िक्रम अन्त्िरगि आर्आजिन अनदुान कार्िक्रम 

बाख्रा र्विरर् गदै नलगाि न.पा.का नगर प्रमखु टेक बिादरु रावल  

नलगाि-२, भोटेगरी 
 

 
मखु्र्मन्त्री जीर्वकोपाजिन कार्िक्रम अन्त्िरगि आर्आजिन अनदुान कार्िक्रम 

मा. कौस्शला खरी ज्रू् लगार्ि अनगुमन टोतल  

जतुनचादेँ-५, खािीगाउँ 
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तसलाई कटाई िातलम समापन 

छेिागाि-5 

 

िाउस वइररङ िातलम समापन 

भेरी-3 
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िोस्जर्ारी िातलम समापन 

कारागार, जाजरकोट 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

उपर्कु्त प्रर्वतध ितिान्त्िरर् कार्िक्रमबाट प्राप्त गने उद्यमी िथा सामग्रीिरु 
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