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सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५  तथा सूचनाको हक सम्फन्धी ननमभावरी २०६५ 
को ननमभ ३ फभोजजभ साववजननक गरयएको  

 

घयेर ुतथा साना उद्योग कामावरम, फायाको 
आ.व. 077/078 को प्रगनत वववयण  

(Proactive Disclosure) 

आ.व. २०७७/०७८ 

 

प्रकाशक 

प्रदेश सयकाय 

प्रदेश नॊ. २ 

उद्योग, ऩमवटन, वन तथा वातावयण भन्रारम 

उद्योग, वाजणज्म तथा उऩबोक्ता वहत सॊयऺण ननदेशनारम 

 घयेर ुतथा साना उद्योग कामावरम 
करैमा, फाया 
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१. घयेर ुतथा साना उद्योग कामावरम फायाको प्रकृनत य स्वरुऩ 

घयेर ुतथा साना उद्योग कामावरमरे उद्योग य व्मवसामीसॊग प्रत्मऺ सयोकायका कामवहरु गने 
गदवछ । मस कामावरमका भाध्मभफाट घयेर ुतथा साना उद्योग कामावरम तथा ननमभन सम्फन्धी 
कामवहरु सम्ऩादन गरयन्छ । घयेर ुतथा साना उद्योगहरुरे स्थानीम श्रोत साधनको प्रफद्धन गयी 
स्थानीम स्तयभा योजगायी नसजवना गनव टेवा ऩमुावउछ । हाम्रो जस्तो बौगोनरक अवस्था बएको 
देशभा भझौरा तथा ठुरा उद्योगको तरुनाभा रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्योगहरुको ववकास गनव 
सहज हनुे देजिएकारे मस्ता उद्योगहरुको प्रफद्धन य ववकासभा घयेर ुतथा साना उद्योग 
कामावरमको बनूभका अतरुनीम यहेको छ । 

घयेर ुतथा साना उद्योग कामावरम फाया उद्योग, ऩमवटन, वन तथा वातावयणा भन्रारम अन्तगवत 
प्रदेश नॊ. २ का ८ जजल्राका घयेर ुतथा साना उद्योग कामावरमहरु भध्मेको एक हो 
।जजल्राजस्थत उद्योग तथा उद्योगीहरुको व्मवसाम ववकासभा टेवा दददै औद्योनगक प्रफद्धवन गनुव 
तथा सीऩ ववकास तानरभ य उद्मशीरता ववकास तानरभ प्रदान गयी मवुा, दनरत, वऩछनडएका य 
फेयोजगाय मवुाहरुराइ आम आजवनभा सहबागी गयाउन ुमस कामावरमको भखु्म कामव हो । 

2. घयेर ुतथा साना उद्योग कामावरम फायाको काभ, कतवव्म य अनधकाय 

 ननमभानसुाय घयेर ुतथा साना उद्योगहरु यजजषे्ट्रशन गने । 

 वाजणज्म प्रशासन सम्फन्धी स्थानीम व्माऩाय सम्फन्धी कामव गने पभवहरु यजजषे्ट्रशनका साथै 
अन्म कामवहरु गने । 

 दताव बएका उद्योगहरुको ननमभ अनसुाय नववकयण गने । 

 घयेर ुतथा साना उद्योगहरुको नाभसायी, ठाउॉसायी, ऩजुी तथा ऺभता ववृद्ध, उद्धेश्म सॊशोधन, 
िायेजी आदद उद्योग प्रशासन सम्फन्धी कामवहरु गने । 

 Exim Code  नसपारयस गने । 

 प्रायजम्बक वातावयणीम ऩरयऺण सम्फन्धी कामव गने । 

 उद्योगी/व्मवसामीहरुराई आवश्मक तानरभ तथा प्रववनध सहमोग गने । 

 फजाय अनगुभन गयी सयर य सहज फजाय व्मवस्थाऩनभा सहजीकयण गने । 

 घयेर ुतथा साना उद्योगहरुको औधोनगक तथ्माङ्क अध्मावनधक गने । 

 उद्योगको सवुवधा नसपारयस सम्फजन्ध कामव गने । 

 भेरा भह्वत्सवभा उद्यभीहरुराई सहबागी गयाउने कामव गने । 



3 
 

 दैननक प्रशासननक कामवहरु तथा तारकु ननकामफाट प्रत्मामोजजत अन्म सम्ऩूणव सेवाहरु ।  

3. कामावरमफाट प्रदान गरयने सेवाहरु 

 उद्योग दताव  

 नेऩारी नागरयकताके प्रभाणऩर 

 दयिास्त ि पायभ 

 कम्ऩनी बए सो सॉग सम्फजन्धत सम्ऩूणव अध्मावनधक कागजातहरु 

 जग्गा धनी ऩजुाव य घयबाडा सम्झौता 
 स्थानीम तहको नसपारयस य सजवनभन भूचलु्का (उद्योगको प्रकृनत हेयी) 

 आवश्मक्ता अनसुाय अन्म ननकामको नसपारयस 

ऩनु : अनभुनत नरन ुऩने य IEE गनुवऩने उद्योगको हकभा अनभुनत ऩर तथा स्वीकृत IEE 
प्रनतवेदन 

 उद्योग नववकयण 

 उद्योग दताव प्रभाणऩर 

 अजघल्रो आनथवक वषवको कयचकु्ता 
 ऩचास राि बन्दा फढी ऩूॉजी बएको प्राईबेट पभवको हकभा रेिाऩरयऺण प्रनतवेदन 

 

 ऩूॉजी फवृद्ध, ऺाभता फवृद्ध य उदे्दश्म ऩरयवतवन 

 सॊशोनधत ि पायभ य ऩूॉजीफवृद्ध गनावका कायण सवहत ननवेदन 

 सॊशोनधत स्कीभ 

 IEE/EIA स्वीकृत गयाउनऩुने उद्योगको हकभा सॊशोनधत IEE/EIA स्वीकृत बएको 
प्रनतवेदन 

 

 उद्योगको ठाउॉसायी 
 ठाउॉसायी गनुवऩने कायण सवहतको ननवेदन य ि पायभ 

 IEE/EIA स्वीकृत गयाउनऩुने उद्योगको हकभा सॊशोनधत IEE/EIA स्वीकृत बएको 
प्रनतवेदन 

 अन्म ननकामको नसपारयस वा स्वीकनत नरन ुऩने बए सो सभेत 
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 उद्योगको नाभसायी (आवश्मक कागजातहरु) 

 नाभसायी गनुव ऩनेको भाननसव कायण िरेुको ननवेदन य ि पायभ 

 उद्योग दताव प्रभाण ऩर 

 सम्फजन्धत आन्तरयक याजश्व कामावरमको सकायात्भक प्रनतविमा 
 सनाित सवहतको हक छोडऩर 

 नाभसायी गयी नरनेको नागरयकताको प्रभाणऩर । 

4. वाजणज्म पभव दताव 

 ऩूणवरुऩभा बयेको दयिास्त पायभ य स्वघोषणा पायभ 

 नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩरको प्रनतनरऩी 
 जग्गा धनी प्रभाणऩर य बाडाको कागजात 

 कुर ऩुॉजी रु.१० राि भानथ हनुे पभवको हकभा फैँक स्टेटभेन्ट 

5. सेवा प्रदान गने शािा य जजम्भेवाय अनधकायी 

ि.स. कभवचायीको नाभ/थय ऩद कामवयत पाॉट कोठा नॊ. 
1. अयववन्द मादव नन.प्रभिु उद्योग अनधकृत कामावरम प्रभिु ५ 

२. प्रधभुन प्रसाद रेिा अनधकृत आनथवक प्रशासन  
३. अभोद कुभाय मादव सहामक ऩाॉचौ प्रशासन/उद्योग प्रशासन ३ 
४. उऩेन्र मादव क.अ. फाजणज्म/याजश्व/जजन्सी १ 
५. सॊजम कुभाय नसह तानरभ सहजकताव तानरभ  
६. नसकन्दय प्रसाद मादव कामावरम सहमोगी सोधऩछु/दताव चरानी २ 
7. ववना कुभायी कल्वाय कामावरम सहमोगी सोधऩछु/दताव चरानी २ 
8. ववयेन्र कुभाय दास हरकुा सवायी चारक सवायी  
9. सनु्दय कुभाय भेस्तय स्वीऩय सयसपाई  
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6. सेवा प्रवाह गनव राग्ने दस्तयु य अवनध 
प्राइबेट पभव दताव गदाव राग्ने याजश्व  

कामव राग्ने दस्तयु अवनध 

प्राइबेट उद्योग दताव/वाजणज्म दताव 
 १ देजि १० राि सम्भ 

 १० राि बन्दा फढी ५० राि सम्भ । 

 ५० राि बन्दा फढी एक कयोड सम्भ । 

 एक कयोड बन्दा फढी १० कयोड सम्भ । 

 दश कयोड बन्दा फढी जनतसकैु ऩजुज बएका । 

 

1000/- 

5000/- 

10000/- 

50000/- 

75000/- 

प्रविमा ऩगेुकै ददन । 

प्रत्मेक उद्योग दताव गदाव रु १००/- दयिास्त दस्तयु राग्नेछ । प्रा.नर./कम्ऩनी दताव गदाव रु १००/- 
दयिास्त दस्तयु भार राग्ने छ । 
 

कामव राग्ने दस्तयु अवनध 

साझेदायी पभव दताव 
 १ राि सम्भ । 

 १ देजि ३ राि सम्भ । 

 ३ राि बन्दा फढी ५ राि सम्भ । 

 ५ राि बन्दा फढी १० राि सम्भ । 

 १० राि बन्दा फढी  ५० राि सम्भ । 

 ५० राि बन्दा फढी जनतसकैु ऩजुज बएका । 

 

600/- 

2000/- 

4000/- 

7500/- 

10000/- 
15000/- 

प्रविमा ऩगेुकै ददन । 

प्रत्मेक वषव नववकयण गयाउन ुऩने । 
 

अन्म कामव दस्तयु कैवपमत 

उद्योगको नाभसायी, ठाउॉसायी, 
उद्धेश्म,सॊशोधन, Exim code 
नसपारयस 

रु. १००/- ननवेदन दस्तयु 

प्रनतनरऩी रु. ३००/-  
ऩजुीववृद्ध उद्योग दताव फभोजजभको शलु्क  
उद्योग िायेजी रु. १००/- ननवेदन दस्तयु नववकयण म्माद सभाप्त बएको उद्योग 

िायेजी गनुवऩवुव ननमभ अनसुाय राग्ने 
दस्तयु दाजिरा गयी िायेजीको 
प्रकृमाभा जानेछ  
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7. ननणवम गने प्रविमा य अनधकायी 

उद्योग तथा वाजणज्म प्रशासन सम्फजन्ध कामवहरु प्रभिु उद्योग अनधकृतफाट हनुे गयेको छ । 

8. ननणवम उऩय उजयुी सनु्ने अनधकायी 

उद्योग तथा वाजणज्म प्रशासन सम्फजन्ध कामवहरुको ननणवम उऩय उजयुी सनेु्न अनधकायी प्रभिु उद्योग 
अनधकृतको यहेको छ । 

9. आ.व. 077/78 भा सम्ऩादन गयेका कामवहरुको वववयण 

ि.सॊ. भखु्म विमाकराऩ विमाकराऩ आ.व.077/78 भा जम्भा ईकाई 

१. उद्योग प्रशासन 

उद्योग दताव 1576 वटा 
उद्योग नववकयण 646 वटा 
ऩुॉजीफवृद्ध 75 वटा 
ठाउॉसायी 13 वटा 
रगतकट्टा 65 वटा 
नाभसायी 46 वटा 
उदे्दश्म थऩ 3 वटा 

2. वाजणज्म प्रशासन 

वाजणज्म दताव 1879 वटा 
वाजणज्म 
नववकयण 

890 

 

वटा 

सॊशोधन 554 वटा 
िायेजी 146 वटा 
प्रनतनरवऩ 141 वटा 
स्थानानन्तयण 11 वटा 

3. अनगुभन/ननरयऺण वजाय अनगुभन ११  ऩटक 

4. कामावरमको 
याजश्व आम्दानी 

 २,१२,८५,८८९/- यकभ रु.  

5. कामावरमको व्मम 
चार ु २,०६,३९,०४७.76/- यकभ रु. 
ऩुॉजजगत ३७,07,828/- यकभ रु. 
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10. कामावरम प्रभिु तथा सूचना अनधकायीको नाभ, ऩद 
कामावरम प्रभिुको नाभ: अयववन्द मादव 

ऩद : नन. प्रभिु उद्योग अनधकृत 

सम्ऩकव  नम्फय: 9855049141 

 

सूचना अनधकायीको नाभ: प्रधभुन प्रसाद 

ऩद : रेिा अनधकृत 

सम्ऩकव  नम्फय: 9855049142 

 

11. ऐन, ननमभ, ववननमभ वा ननदेजशकाको सूची 
 औद्योनगक व्मवसाम ऐन, 2076 

 प्रदेश उद्योग व्मवस्थाऩन ऐन, 2076 

 प्राईबेट पभव यजजषे्ट्रशन ऐन, 2014 

 रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्यभी प्रववनध (भेशीन, उऩकयण) हस्तान्तयण कामवववनध, 2073 

 सूचनाको हक सम्फजन्ध ऐन, 2064 य ननमभावरी, 2065 

 वातावयण सॊयऺण ऐन, 2076 य ननमभावरी, 2077 

 कामवववनध ददग्दशवन, 2072 

 बगत सववजजत कामविभ ननदेजशका 
12. तोवकए फभोजजभका अन्म वववयण 
 नबएको  

13.अजघल्रो आनथवक वषवभा कुनै कामविभ वा आमोजना सॊचारन गयेको बए सो को वववयण 
 नबएको  
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14.कामावरमको वेवसाइट 
  घयेर ुतथा साना उद्योग कामावरमको वेवसाइट -   bara.csiop2.gov.np 

 
 

15. प्राप्त गयेको फैदेजशक सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ प्राववनधक सहमोग य सम्झौता सम्फजन्ध वववयण 

नबएको 
16. सूचना भाग सम्फजन्ध ननवेदन य सो उऩय सूचना ददइएको ववषम 

स्वत: प्रकाशन 

17. सूचनाहरु अन्मर प्रकाशन बएका वा हनुे बएको बए सो को वववयण 
घयेर ुतथा साना उद्योग कामावरमको पेसफकु ऩेजभा प्रकाशन हनुे गयेको । 

 


