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SN �े�ह� कुल श�ुय �ग�त आ�ंशक काया��वयन पणू� काया��वयन
१ �टाट�अप 5 0 5 1

२ सचूना ��व�ध 4 0 3 1

३ पय�टन 8 4 3 1

४ उ�योग, एसएमईज ् 9 6 2 1

५ भ�ूम 3 3 0 0

६ वदेै�शक लगानी 8 4 0 4

७ पीपीपी 2 2 0 0

८ ऊजा� 4 2 1 1

९ पवूा�धार 10 7 3 0

१० कृ�ष 3 3 0 0

११ �वदेशी उ�पादन र �नया�त �व��धन 4 2 1 1

१२ अ�य 3 3 0 0

कुल 63 36 18 10

बजेटको बुँदागत काया��वयन अव�था: पणू� काया��वयन आ�ंशक काया��वयन श�ुय �ग�त

नव�वत�न

�.
स.

बुँदा बजेटको �ावधान गनु�पन� काय� काया��वयन अव�था िज�मेवार �नकाय

१ ५२ यवुा उ�यमशीलता �वकास गन� र
नव-�वत�न �व��धन गन� �टाट�अप
�यवसायमा श�ुवाती पुँजी उपल�ध
गराउने काय��मलाई �नर�तरता �दनकुा
साथै यस काय��मको �भाव म�ूया�कन
गर� सधुार गद� ल�गनेछ।

१. �टाट�अप/नव�वत�न स�ब�धी
नी�तको तजु�मा गर� यवुा उ�यमी
तथा वदेै�शक रोजगार�बाट फक� का
�यि�तबाट स�चालन हुने
�यवसायलाई �ो�साहन गन�
कि�तमा � ५० करोड को �याले�ज

आ�ंशक �ग�त छ । काय��व�ध
ब�नसकेको छ तर
काया��वयनमा आउन नस�दा
�टाट�अपस�ब�धी कुनै प�न
काया��म अ�घ ब�न सकेका
छैनन ्।

१. राि��य योजना आयोग

२.अथ� म��ालय

३.उ�योग वा�ण�य तथा आप�ूत�
म��ालय



प�रयोजनाको आधारमा ऋण उपल�ध
गराउने �यव�था �मलाइनेछ। य�ता
�यवसायमा भे�चर �या�पटल माफ� त
पुँजी �यव�थापन गनु�का साथै अ�ययन
अनसु�धानलाई �ो�साहन ग�रनेछ।

यवुा उ�यमी तथा वदेै�शक रोजगार�बाट
फक� का �यि�तबाट स� चालन हुने
�यवसायलाई �ो�साहन गन� �याले� ज
फ�ड �थापना गर� सहु�लयतपणू� कजा�
उपल�ध गराइनेछ।

फ�ड �थापना गनु�पन� ।

२. �टाट�अप/नव�वत�न स�बि�ध
नी�त अबल�बन गर� काया��वयन
गनु�पन� ।

३. �टाट�अप उ�यम �व��धनका
ला�ग अनदुान तथा कजा� �वाह
काय��व�ध, २०७८ �नमा�ण भएकोमा
सो यथाशी� लाग ूगनु�पन� ।

४.नेपाल उ�योग प�रसघं

२ १९२ यवुाह�लाई उ�पादनमलूक उ�यममा
आकष�ण गन� ता�लम तथा श�ै�क
�माणप�का आधारमा यवुा �टाट� अप
काय��म अ�तग�त उ�यम ��तावको
�धतोमा सहु�लयतपणू� ऋण उपल�ध
गराउने �यव�था �मलाएको छु।

१. �टाट�अप उ�यम �व��धनका
ला�ग अनदुान तथा कजा� �वाह
काय��व�ध, २०७८ त�ू�त लागू गर�
काय��वयन गनु�पन�।

२. �टाट�अप उ�यम �व��धनका
ला�ग अनदुान तथा कजा� �वाह
काय��व�ध, २०७८ को दफा १२ मा
�वीकृत प�रयोजनालाई �धतोको
�पमा रा�े �यव�था ग�र ससंोधन
ग�रनपुन� ।

आ�ंशक �ग�त छ। सरकारले
सहु�लयतपणू� कजा�का ला�ग
�याज अनदुानस�ब�धी
एक�कृत काय��व�ध २०७५ जार�
गरेको छ । तर, य�ता
सहु�लयतपणू� कजा�को
�भावकार� �पमा काया��वयन
हुन सकेको छैन ।

१. उ�योग वा�ण�य तथा
आप�ूत� म��ालय

२.नेपाल रा�� ब�क

३ ५३ ठूला तथा मझौला उ�योगह�ले
�टाट�अपलाई सहयोग पयुा�उने �यव�था
�मलाइनेछ ।

आ�ंशक काया��वयन। �नजी
�े�का उ�योग ��त�ठानले
बढ�मा ५ वटा �टाट�अप
�यवसायलाई ��त �यवसाय �.
१ लाखस�मको बीउ पुँजी
उपल�ध गराएमा सो रकम
करयो�य आय गणना गदा�
क�ट� गन� पाउने �यव�था
२०७८/७९ को बजेटदे�ख नै



काया��वयनमा छ । यसबाहेक
ठूला तथा मझौला उ�योगह�ले
�टाट�अपलाई सहयोग पयुा�उने
अ�य काय��म अ�हलेस�म
श�ु ग�रएको छैन ।

४ १९३ �थानीय तह, ब�क र �व�ीय स�ंथाको
सहकाय�मा �बजनेस इ��यबेुसन
से�टरमाफ� त १० हजार यवुालाई
उ�यमशीलता ताल�म �दान ग�रनेछ ।

आ�ंशक �ग�त। इ�कुबेशन
से�टर �थापनाका ला�ग हरेक
�देशलाई २१ दे�ख २७
लाखस�म �ब�नयोजन, तर
�टाट�अप नी�त तथा काय��व�ध
अभावमा से�टर �थापनाको
काम अ�घ बढेको छैन।

५ ३०० �देश तथा �थानीय तहको लागत
साझदेार� र �नजी �े�सँगको सहकाय�मा
नव�वत�नमा आधा�रत �थानीय आ�थ�क
�वकास काय��म स�चालन ग�रनेछ ।
यस काय��मलाई आ�म�नभ�रताका
ला�ग कृ�ष उ�पादन काय��मसँग
आव�द ग�रनेछ । यस काय��मबाट
आगामी आ�थ�क वष� १ लाख नयाँ
उ�योग तथा �यवसाय थ�पने, १ हजार ५
सयवटा नयाँ बजार के�� �थापना हुने,
१ हजार ५ सय वटा �यापार मेला
आयोजना हुने, १ लाख रोजगार� �सज�ना
हुनेछ । यसका ला�ग �. ३ अब�

आ�ंशक �ग�त । नव�वत�नमा
आधा�रत �थानीय आ�थ�क
�वकास काय��म
काया��वयनका ला�ग
नव�वत�न साझदेार� कोष
काया��वयन �नद��शका २०७८
जार� ग�रएको छ । �व�भ�न
दाता मलुकु र स�ंथाको
आ�थ�क र �ा�व�धक सहयोगमा
सघं, �देश र �थानीय
सरकारको साझदेार�मा यो
काय��म स�चालन भइरहेको
छ । अ�हलेस�म देशभ�रमा ५७



�व�नयोजन ग�रएको छ । नव�वत�नका प�रयोजना यो
काय��मअ�तग�त छनौट
ग�रएका छन ्। �ादे�शक तथा
�थानीय सशुासन सहयोग
काय��मअ�तग�त स�चालन
हुने यो काय��मका ला�ग चालु
आ�थ�क वष� कर�ब �. २ अब� २५
करोड छु�याइएप�न बजेट खच�
कर�ब १५ ��तशत हाराहार�मा
मा� ैछ ।

सचूना तथा ��व�ध

�.
स.

बुदंा
न.

बजेटको �ावधान गनु�पन� काय� काया��वयन अव�था िज�मेवार �नकाय

१ २७८ साइबर सरु�ाको स�ुन�चतताः ए�काइस�
शता�द�को आव�यकता भ�ने
अवधारणालाई काया��वयन गन� राि��य
साइबर सरु�ा के�� �थापनाको काय�
अगा�ड बढाइने छ । उ�त के�� लाई
साइवर सरु�ाको �वषयमा अनस�ुधान
स�ब�धी अ�धकार �ा�त �नकायको
�पमा �वकास ग�रनेछ । नेपाल सरकारका
�व�यतुीय
�णाल�ह�को साईवर सरु�ा पर��ण गन�
�यव�था �मलाइने छ ।

१.��ता�वत साइबर सरु�ा स�बि�ध
�वधयेक २०७९ मा अनलाईन
सरु�ाका �वषय समेत समावेश गर�
काया��वयनमा �याउने �यव�था गन�
।

२. हाल �चलनमा रहेको गोप�नयता
स�बि�ध ऐन २०७५ मा �डिजटल
गो�प�नएता स�बि�ध �यव�था
नरहेकाले सो ऐनको दफा १९ लाई
सशंोधन गर� �व�य�ुतय �पमा हरेक
�य��को सवेंदन�शल सचूना सकं�न
गदा� सचूनाको �प�ट सहम�त
(ज�तै सो �यि�तलाई सचूनाको
सकंलन वा �योग स�ब�धमा

आ�ंशक �ग�त। सरकारले
साइबर सरु�ा नी�तको म�यौदा
तयार गरेको छ । �यसगैर�,
साइबर सरु�ास�ब�धी काननु
बनाउन �वधेयकको म�यौदा
प�न तयार� गर�
सरोकारवालाको राय �लइएको
छ । �वधेयकको म�यौदाले
साइबर सरु�ा के��को
प�रक�पना गरेको छ । तर,
अ�हलेस�म के�� �थापना
भइसकेको छैन र नेपाल
सरकारको �व�यतुीय
�णाल�ह�को साइबर सरु�ाको
पर��ण प�न ग�रएको छैन ।

१.नेपाल दरुस�चार �ा�धकरण

२.स�चार तथा सचूना ��ब�ध
म��ालय



सहमत वा असहमत रहेको �वक�प
�प�ट �पमा ��ततु ग�रएको)
हुनपुन� तथा सकंलनका अ�य
�वषयह� �नधा�रण गनु�पन� हु�छ ।
साथै गोप�नयता स�बि�ध ऐन २०७५
को दफा २८ मा रहेको सचूना
स�चाउने �ावधान �निज �े�मा प�न
लागु हुने गर� सशंोधन गनपुन� हु�छ
।

३.��ता�वत सचूना ��व�ध स�बि�ध
�वधेयक २०७५ माफ� त सचूना
�था�नयकरणका स�ब�धमा �प�ट
�यव�था, सचूनाको अ�य देशह�मा
�थानानतरण गदा� सचूनाको पणू�
स�ुनि�चताका लागी अपनाउनु पन�
काय��व�ध र स�बि�धत �यि�त तथा
काननू बमोजीम �थापना गर�एको
सचूना सरु�ण स�बि�ध �नकाय
लाई सचूनामा भएका अना��यकृत
पहँूचको �वषयको जानकार� वा
सचूना �दनु पन� �यव�था गर�
काया��वयनमा �याउने ।

४. सचूना ��व�ध स�बि�ध �वधयेक
२०७५ ले सरु�ा तथा �शासन
स�बि�ध �वषय ज�तै (सचूना
�शोधन तथा भ�डारण गन� स�ंथाको
�ा�व�धक लेखा प�र�ण, सचूना
सरु�ण अ�धकृत �नय�ु� ज�ता
�वषयको �वधान गरेता प�न सो
�यव�था सरकार� काय�लय
(म��ालय) ह�मा मा� �स�मत
गरेको कारण सो �यव�थालाई



�यि�तगत सचूना तथा सवेंदन�शल
सचूनासँग स�ब�धी काय� गन� �निज
�े� (ज�तै सामािजक स�जाल,
ओ�ट�ट �लेटफम, ई कमश�
�लेटफम) लगायतलाई प�न लागु हुने
गर� प�रमाज�न गर� काया��वयनमा
�याउने   �यव�था �मलाउने ।
५. काननूी �पमा आपराधीक काय�
�नय��ण गन�का लागी �व�भ�न
सचंार मा�यममा भईरहेका �वषय
(कुराकानी, वाता�लाप) स�ुन तथा
�यसमा काननूी �पमा स�बि�धत
अ�धकार�लाई पहँुच �दन
ई�टरसेपसन स�ब�धमा उपय�ुत
सचूना ��व�ध स�बि�ध �वधयेक
२०७५ मा �यव�था गर� आव�यक
काय��व�ध स�चार तथा सचूना
��ब�ध म��ालयले तो�न स�ने
भ�न �यव�था गन� ।

२ २८१ सचूना तथा �सारण �वभागको �मता
अ�भव�ृ�घ गर� �डिजटल �लेटफम�
अनलाइन टे�ल�भजनको �नयमन र
अनगुममनलाई �भावकार� बनाइनेछ ।

१.फागनु १९, २०७८ मा सशंोधन गर�
राि��य �सारण �नयमाव�ल २०५२
ले �डिजटल �लेटफम� तथा
अनलाइन टे�ल�भजनको �नयमन
गन�का लागी ओ�ट�ट, अनलाईन
�ट�भ, �भ�डयो अन �डमा�ड ज�ता
�लेटफमलाई �नयमन गन� खोजेको
दे�ख�छ । तर ओ�ट�ट श�दको
प�रभाषा, ओ�ट�ट �लेटफमको दता�,
ज�ता �वषय �नयमाव�लमा �प�ट
नभएका कारण सशंोधनको कूनै
खास �भावकार�ता दे�खदैन ् । साथै
�सारण काय� परुानो मा�यमबाट हुने
र हाल �चलनमा रहेको ओ�ट�ट सेवा

आ�ंशक �ग�त । य�य�प, खासै
प�रमाणमखुी काम भएको
छैन।

१.नेपाल दरुस�चार �ा�धकरण

२.स�चार तथा सचूना
��व�ध म��ालय



इ�टरनेटबाट आदन �दान हुने हुनाले
सो नयाँ ��व�धलाई राि��य �सारण
�नयमाव�ल २०५२ बाट �नयमन गदा�
सो स�बि�ध स�पणू� �वषय
�नयमाव�लले नसमे�ने हँुदा सो
�वषयमा छु�टै ऐन �नयम बनाई
�नयमन गनु� उ�चत हु�छ । सचूना
��व�ध स�बि�ध �वधयेक २०७५
जार� गर� उपय�ुत काय��व�ध
स�चार तथा सचूना ��ब�ध
म��ालयले तो�न स�ने भ�न
�यव�था गन� । सामािजक स�जाल
तथा अ�य �भ�डयो ि�ट��म�ग
एि�लकेशनका सामा�ीको �नयमन
तथा सो �लेटफम�ह�ले अपनाउनु पन�
सामा�ी म�ुयांकनका �वषयमा
उपय�ुत �यव�था गन� र गरैकाननूी
सामा�ीलाई �य�ता सामािजक
स�ंजालबाट हटाउन र �नयमक
�नकाय ज�ता �यव�था तो�क
उपय�ुत काय��व�ध बनाउने ।

३ २८३ �डिजटल नेपाल �ेमवक २०७६
काया��वयन गर� प�हलो चरणमा सघंीय
म��ालयह�लाई �डिजटल काया�लयमा
�पा��रण ग�रनेछ ।

१.�डिजटल नेपाल काय��वयन गरे
सँगै �व�भ�न सरु�ाका �न�त �नयम
प�न तयार गन�पन� आव�यकता
दे�ख�छ ज�तै �वगतका �दनह�मा
सरकार� वेबसाईटह� सरु��त
नभएका कारण �याक भई सचूनामा
अना��यकुत पहँुच भएको कारण
मा�थ उ�ले�खत �डिजटल सरु�ाका
�वषयह� अगंीकृत गर� �न�त �नयम
बनाउन आव�यक रहेको छ । सो
स�बि�ध �यव�था सचूना ��व�ध
स�बि�ध �वधयेक २०७५ मा गर�

आ�ंशक �ग�त। सरकारले
�डिजटल नेपाल �ेमवक�
काया��वयनका ला�ग �व�व
�यांकको सहयोगमा �डिजटल
नेपाल ए�सलेरेसन प�रयोजना
श�ु गरेको छ । दगु�म �े�स�म
�ोड�या�ड इ�टरनेट पयुा�उने,
सरकार� सेवा �वाहलाई
�डिजटल मा�यमबाट सहज
बनाउने, �डिजटल सरकारका
ला�ग आधार �व�तारस�हतका
ल�य रा�खएको यो

१.स�चार तथा सचूना ��व�ध
म��ालय



उपय�ुत सरु�ा स�बि�ध मापद�ड
स�चार तथा सचूना ��ब�ध
म��ालयले तो�न स�ने भ�न
�यव�था गन� ।

प�रयोजनाका ला�ग १४०
�म�लयन अमे�रक� डलर
(कर�ब �. १८ अब�) ऋण �लने
स�झौता भइसकेको छ ।
सघंीय म��ालयलाई �डिजटल
काया�लयमा �पा�तरणको
�यास�व�प स�चार तथा
सचूना ��व�ध म��ालयले
�ट�पणी, फाइल सदर, प�
आदान�दान ज�ता काम
�डिजटलमा�यमबाट
काया��वयन श�ु गरेको छ ।
कागजर�हत सरकारका ला�ग
नेपाल सरकारको एक�कृत
काया�लय �यव�थापन �णाल�
(��्इःक्० स�चार तथा सचूना
��व�ध म��ालय र यसका ६
�नकायबाट श�ु ग�रएको छ ।
अ�य म��ालयमा काया��वयन
भएको छैन । यसका ला�ग
गभन�मे�ट �लाउड
(Government Cloud) को
पवूा�धार �व�तार �ममा छ ।

४ ३९५ नेपालबा�हर स�टवयेर, �व�यतुीय सेवा,
�बजनेस �ोसेस आउटसो�स�ङ वा य�तै
�कृ�तका सचूना ��व�धमा आधा�रत सेवा
�दान गर� �वदेशी म�ुा आज�न गन�
�यि�तलाई सो बमोिजमको आयमा एक
��तशत मा�ै कर ला�ने �यव�था
ग�रएको छ ।

पणू� काया��वयनमा आइसकेको
छ।



पय�टन (Tourism)

�.
स.

बुदंा बजेटको �ावधान गनु�पन� काय� काया��वयन अव�था िज�मेवार �नकाय

१ ८६ नेपालको �व�श�टता, �ाकृ�तक सौ�दय�,
स�ंकृ�त र स�यतालाई �व�व पय�टन
बजारमा �व��धन गर� पय�टन �े�लाई
आय आज�न र सम�ृ�धको आधारको �पमा
�था�पत ग�रनेछ। आगामी वष� थप १०
लाख पय�टक �भ�याउने गर� काय��म
स�चालन ग�रनेछ। नेपालको भौगो�लक
�व�वधता र �वकटतालाई पथृक र नवीन
पय�टक�य थलोको �पमा �वकास गर� नयाँ
प�ुतालाई नेपाल �मणको ला�ग आक�ष�त
ग�रनेछ। �दगो �वकास तथा वातावरण
सरं�णतफ� सवेंदनशील हँुदै उ�च म�ूयका
ह�रत पय�टन तथा पया� पय�टन �व��धन
ग�रनेछ।

१. �वदेशी चल�च� छायांकन गन�
आउनेलाइ नेपाल सरकारलाई
बझुाउनपुन� श�ुक �नि�चत समयको
ला�ग �मनाहा गद� आव�यक
अनमु�त ( छायांकन , Drone )
�वधतुीय म�यम�वारा एक�वार
�णाल� माफ� त यथा�श� सबै
अनमु�त �दान गन� �यव�था गन� ,

२.ल��त �ोत बजार र स�भा�य
पय�टकह�को प�हचान स�हतको
पय�टन पनुर उ�थान रणन�ैतक
योजना तयार गर� काय��वयन गन�

बजेटमा उ�लेख भएको �दशामा
ल�य हा�सल गन� गर� कुनै
प�न काय�योजना बनेको तथा
�ग�त भएको अव�था छैन ।

१. स�ंकृ�त, पय�टन तथा नाग�रक उ�डयन
म��ालय

२ नाग�रक उ�यन �ा�धकरण,

३. गहृ म��ालय,

३ पय�टन बोड�

२ ८८ को�भड-१९ महामार�बाट �भा�वत होटल
लगायत पय�टन �े� स�ब�ध �यवसायको
आ�थ�क वष� २०७९/ ८० को वा�ष�क ईजाजत
र नवीकरण द�तरु छुट �दने �यव�था
�मलाएको छु। पय�टन �े�को
पनु��थानको ला�ग �वाह हुने
सहु�लयतपणू� कजा�लाई �नर�तरता �दएको
छु। होटेल �यवसायलाई नेपालमा
उ�पा�दत खा�या�न, माछामास,ु तरकार�
लगायतका व�तहु� �योग गन� उ��े�रत
ग�रनेछ।

१. को�भड बाट अ�त �भा�वत
�यवसाय पय�टन उ�योग नेपाल
रा�� ब�क माफ� त सहु�लयत पणू�
कजा� �नर�तरता �दनपुन�

२. यसको �भावकार� काय��वयनको
ला�ग �निज �े�को सहभा�गतामा
एक काय�दल गठन गर� सहजीकरण
गन�

काया��वयन भएको छ ।
बजेटको घोषणाअनसुार पय�टन
�यवसायले २०७९/८० को
वा�ष�क इजाजत र नवीकरण
द�तरु छूट पाएका छन ्।
पय�टन �े�को पनु��थानको
ला�ग पनुकजा� स�ुवधा
�दइएप�न रा�� �यांकले
�यसलाई �मशः �थ�गत
ग�ररहेको छ । पय�टन
�यवसायीह�ले भने पनुक� जा�

१.अथ� म��ालय,

२. नेपाल रा�� ब�क



स�ुवधा �नर�तरताको माग
ग�ररहेका छन ्।

३ ९० पय�टक�य पवूा�धार �वकासमा �नजी �े�को
लगानी आक�ष�त ग�रनेछ। �देश सरकार र
�नजी �े�को सहकाय�मा पहाडी तथा
�हमाल� �े�मा मनोर�जना�मक तथा
साह�सक पय�टनको ला�ग �हल �टेशनह�
�वकास गन� �ो�साहन ग�रनेछ।

१.पय�टक�य पवूा�धार �वकासमा
�नजी �े�को लगानी आक�ष�त गन�
य�ता पवुा�धार आयोजना �वकास
गदा� �नजी �े�ले पाउनु पन� स�ुवधा
तथा सहु�लयत तो�क सहकाय�को
मोडा�लट� तयार ग�रन ुपन� ।

२. सरं��त �े�ह�मा पय�टक�य सेवा
तथा आकष�ण �सज�ना गन�को ला�ग
�निज �े�को लगानी �वद�न गन�
�य�ता �े�ह� �भ�को भ-ूउपयोगको
काय��व�ध त�काल पा�रत गर�
काया��वयन गनु�पन�

आ�ंशक �ग�त। पहाडी तथा
�हमाल� �े�मा
मनोर�जना�मक तथा
साह�सक पय�टनको ला�ग �हल
�टेशन �नमा�णका सामा�य
�यासह� भएका छन ्। अ�य�
खास ैकाम भएको छैन ।

१.पय�टन म��ालय

२.भौ�तक पवुा�धार म��ालय

४ ९१ आरोहणका ला�ग ख�ुला ग�रएका
�हमालह�को आधार �श�वरस�म जाने
पदमाग�ह�को �तरो�न�त ग�रनेछ।
पदमाग�मा स�चार स�ुवधाको पहँुच
�व�तार गन� बजेट �यव�था गरेको छु।
उ�च �हमाल� �े�मा पवू�दे�ख पि�चमस�म
फै�लएको �ेट �हमालयन �ेलको �नमा�णका
ला�ग �. ३३ करोड �व�नयोजन गरेको छु।

१.नेपाल पवा�ता�रोहन सघं र
Trekking Agencies' Association
of Nepal लाई सलं�न गराई
काय��वयन गन�

आ�ंशक �ग�त। �ेट �हमालयन
�ेलअ�तग�त १०० �कमीम�ये
५० �कमी �नमा�ण स�प�न छ ।
तर अ�धकांश �हमालह�को
आधार �श�वरस�म जाने
पदमाग�ह� जीण� छन ्।

१.पय�टन म��यालय , पाट�न �वभाग , नेपाल
पवा�ता�रोहन सघं, Trekking Agencies'
Association of Nepal लाई सलं�न गराई
काय��वयन गन�, �देश सरकार र �थानीय
पा�लका

५ १०१ नेपाल नाग�रक उ�डयन �ा�धकरणको
पनु:सरंचना गर� सेवा �दायक र
�नयामकको �पमा छु�टाछु�टै �नकाय

१. राि��य सभाबाट पा�रत भइ
सकेको यससैगं स�बि�धत �वधेयक
��त�न�ध सभाबाट �छटो पा�रत

कुन ै�ग�त छैन । एक
दशकदे�ख �ा�धकरणको
पनुःसरंचना गर� सेवा �दायक

१.स�ंकृ�त, पय�टन तथा नाग�रक उ�डयन
म��ालय



�थापना ग�रनेछ। ग�रन ुपन� ।

२. हवाई सरु�ाका ला�ग नयाँ ��व�ध
�योग गनु�पन�, �व�यमान सरु�ा
मापद�डलाई समयानकुुल सधुार
गर� अनगुमन गन� सयं�� �नमा�ण
गनु�पन�

र �नयामकको �पमा
छु�टाछु�टै �नकाय �थापनाको
चचा� भएप�न काया��वयन
भएको छैन । अ�तरा�ि��य
नाग�रक उ�डयन सगंठनले
�ा�धकरण पनुस�रचना गन�
सझुाव �दँदै आएको छ ।
�नयामक �नकाय र सेवा
�दायक छु�याउने नेपाल हवाई
सेवा �वधेयक ससंदम ैअलप�
परेको छ । नेपाल नाग�रक
उ�डयन �ा�धकरण न ैसेवा
�दायक र �नयामक छु�याउने
कुरामा सकारा�मक छैन ।

६ ९२ �छमेक� मलुकु भारत र चीनबाट पय�टन
आगमन व�ृ�ध गन� सीमावत� शहर, ठूला
शहर र श�ै� स�ंथाह�मा पय�टन मेला
तथा रोड शो ज�ता �वशषे काय��मह�
नेपाल पय�टन बोड�माफ� त स�चालन
ग�रनेछ ।

घो�षत यी काय��मह�
आयोजना हुन सकेका छैनन ् ।
भचु�अल त�रकाले मा� पाटा
�ाभल माट� लगायत �व�भ�न
म�चमा पय�टन �व��धन
ग�रएको छ।

७ ९३ सगरमाथा �े�मा पव�तारोहण
अनसु�धान के�� र शपेा�ह�को साह�सक
प�हचान झि�कने स�ंहालय �थापना
ग�रनेछ । पाँचसय वष�भ�दा परूाना
�हामल� ग�ुबाह�को सरं�णको ला�ग

�ग�त छैन । पव�तारोहण
अनसु�धान के�� र स�ंहालय
�थापनाको काम अ�घ बढेको
छैन । नेवा स�ंहालयस�हतका
घो�षत काय��म काया��वयन



�हमाल� ग�ुबा सरं�ण काय��म
स�चालन ग�रनेछ । काठमाड�
महानगरपा�लकासँगको सहकाय�मा एक
नेवाः स�ंहालय �थापना ग�रनकुा साथै
पोखरामा ग�ुङ मौ�लक स�ंकृ�त सरं�ण
ग�ुयोजना काया��वयन गन� सहयोग
ग�रनेछ ।

हुन बाँक� छ । ग�ुबा सरं�णका
ला�ग लागतका तलुनामा कम
बजेट �व�नयोजन भएकाले
बहुवष�य ख�रद योजना
�वीकृ�तका ला�ग ��ताव पेश
ग�रएको ।

८ ९४ पय�टक�य ग�त�यह�मा खानेपानी,
शौचालय, सरसफाइ, ढल �यव�थापन,
साइकल लेन, �नश�ुक इ�टरनेट
लगायतको स�ुवधा उपल�ध गराउने
�ब�ध गरेको छु ।

आ�ंशक �ग�त । सरकार र
�नजी �े�ले इ�टरनेट स�ुवधा
�व�तार गन� भने सफलता
पाएका छन ्। तर खानेपानी,
शौचालय, साइकल लेन
आ�दको �ब�ध राजधानी
उप�यकाकै पय�टक�य
ग�त�यह� पाटन, भ�तपरु,
पशपु�तनाथ लगायतमा न ैहुन
सकेको छैन, अ�य�का
पय�टक�य ग�त�यह�मा
�यनको �ब�धमा झन ै�ग�त
छैन।

९ ९५

उ�योग: औ�यो�गक �वकास, औ�यो�गक �े� �यव�थापन, साना तथा मझौला उ�योग (Industry: Industrial Devt., SEZ, Land, SMEs)



�.
स.

बुँदा
नं

बजेटको �ावधान गनु�पन� काय� काया��वयन अव�था िज�मेवार �नकाय

१ ७६ नेपालबाट �नकासी हुने व�तहु�को सहज
�नकासीको ला�ग गणु�तर पर��ण गन�
�व�यमान �योगशालाह�लाई
अ�तरा�ि��य�तरको �योगशालाका �पमा
�तरो�न�त ग�रनेछ।

१. नेपालका �मखु �नकासी ग�त�य
मलुकु प�हचान गर� �यहाँका
�योगशालाह�सगं नेपाल�
�योगशालाको आपसी प�हचान तथा
समक�ता MRA हासील गद�
प�र�णको दायरा �व�तार ग�रनु पन�
।

२. TEPC ले नेपालबाट �नकासी हुने
व�तकुो ग�त�य मलुकुको गणु�तर
मापद�ड प�हचान गनु�पन�, सोको
आधारमा NBSM तथा DFTQC ले
आ�नो प�र�णको दfयरा �व�तार
गनु�पन� ।

�ग�त छैन १. उ�योग वा�ण�य तथा आप�ुत� म��ालय

२.नेपाल गणु�तर तथा नाप तौल �वभाग
३. खा�य ��व�ध तथा गणु �नय��ण �वभाग

२ ७७ �नजी �े�लाई आ�थ�क व�ृ�धको
इि�जनको �पमा �था�पत ग�रनेछ।
�नजी �े�को लगानी, उ�यमशीलता र
अनभुवलाई मलुकुको आ�थ�क �वकासमा
प�रचालन गन� �यवसायम�ैी वातावरण
�नमा�ण ग�रनेछ। काननू तथा कर
�णाल�मा सधुार र पवूा�धार स�ुवधा
उपल�ध गराई उ�योग �यवसाय गन�
ला�ने समय र लागत घटाइनेछ ।

१. नेपाल उ�योग प�रसघंले ��ताव
गरेको लगानी तथा औ�यो�गक
वातावरणका ला�ग ��तकूल हुने
काननुह�को सचूी अनसुार स�पणू�
काननुह�को सधुार ग�रन ुपन� ।

२. सालबसाल� �पमा आ�त�रक
राज�व �वभागको राज�व परामश�
स�म�तले कर �णाल�मा सधुार
गनु�पन� भ�न �दएको सझूावह�
अनशुरण ग�र कर काननू सशंोधन
गनु�पन� ।

काननु तथा कर �णाल�मा
सधुार, �तर�य औ�यो�गक
पवूा�धारको �वकास लगायतमा
काम भएको छैन ।

१.काननु �याय तथा ससंद�य मा�मला
म��ालय

२. सवंि�धत अ�य सव ैम��ालय

३ ७८ �नमा�णाधीन औ�यो�गक �े� र
औ�यो�गक �ामह�को �नमा�ण काय�

१. DPR भइ सकेका ५ वटा
औ�यो�गक �े�को �नमा�ण त�काल

काय��ग�त छैन । १. उ�योग, वा�ण�य तथा आपतु� म��ालय



समयसीमा �भ�ै स�प�न गर�
स�चालनमा �याइनेछ।

स�ु �गरनु पन� । तथा छैठौ
शि�तखोर साव�ज�नक नीिज
साझदेार�मा नेपाल उ�योग
प�रसघंलाई सचंालन अनमु�त �दान
ग�रन ुपन�  ।

२. Pre Feasibility भइ रहेका ५ वटा
औ�यो�गक �े�ह�को त�काल DPR
ग�रन ुपन�   ।

३. योजनामा रहेका ६ वटा
औ�यो�गक �े�को यसै आ�थ�क वष�
�भ� Pre Feasibility स�प�न ग�र
DPR का ला�ग काय� अगा�ड बढाइनु
पन�   ।

२.अथ�म��ालय

४ ७८ �नजी �े�का ��ण उ�योगह�लाई
स�चालनमा �याउन उ��े�रत ग�रनेछ।

१. ��ण उ�योग सचंालन गन�
�य�ता उ�योगह�लाई उपल�ध हुने
स�ुवधा तथा सहु�लयतह� �प�ट
�कटान गर� ��ण उ�योग सचंालन
काय�योजना तयार गर� लागू ग�रनु
पन� ।

२. कुनै �नकायको �वा�म�व
प�रवत�न प�छ �यवसा�यक उ�दे�य
प�रवत�न नभई प�हलेकै
�यवसायलाई �नर�तरता �दएको
अव�थामा आयकर ऐन, २०५८ को
दफा ५७ (२) को �यव�था लागु नहुने
गर� काननू सशंोधन गनु�पन� ।

चालु वष�को हालस�म कुनै
काय��ग�त छैन ।

१.उ�योग वा�ण�य तथा आप�ुत� म��ालय

२.अथ� म��ालय

३.नेपाल रा�� ब�क

५ ६७ सज�कह�को बौ��धक स�प�� एवं
��त�ल�प अ�धकारको सरं�ण ग�रनेछ।
बौ��धक स�प��को चोर� तथा ��त�ल�प

पेटे�ट �डजायन र �ेडमाक� ऐन,
२०२२ :

आ�ंशक �ग�त । बौ��धक
स�प�� एवं ��त�ल�प

उ�योग म��ालय,



अ�धकार उ�ल�घन गन� उपरको कारवाह�
���यालाई �भावकार� बनाइनेछ।

पेटे�ट �डजायन र �ेडमाक� ऐन,
२०२२ धेरै परुानो भएकाले सो
ऐनलाई खारेज गर� बौ��धक स�प��
स�ब�धी �च�लत काननूलाई
ससंोधन र एक�करण गन� बनेको
�वधेयक, २०७६ लाई समयसापे�
बनाई �न�न �ावधानह�मा सशंोधन
गर� यथा�श� लाग ुगनु�पन� ।
१. दता� आवेदन वा दता� �ववरणको
जानकार�
२.�व�यतुीय अ�भले�खकरण तथा
फाइल �यव�थापन
३.औ�यो�गक स�प�� दता� गन�
ला�ने समय र औ�यो�गक स�प��
बलेु�टन तथा जन�लको �काशन
४.धेरै समयस�म �वचाराधीन भई
दता� ���यामा अ�केका
आवेदनह�को फरफारक
५.पेटे�ट�ा�य र अ�ा�य �वषयव�तु
र पेटे�टको दायरा
६.�या�त�ा�त अथवा सपु�र�चत
�ेडमाक� को सरं�ण
७.अ�तर वग�य सरं�ण (Cross
Class Protection)
८. �ेडमाक� को �योग स�ब�धी
�यव�था
९. �ेडनेम अथवा कोप�रेट नेमको
दता� र सरं�ण
१०. म�ुदामा�मलाको �कनारा र
�छनोफानो
११. बौ��धक स�प�� अ�धकारको
उ�लघंन तथा उ�लघंनको
अव�थामा उपचार र ��तप�ूत �को
मापन

अ�धकारको सरं�णका
स�ब�धमा नयाँ काननुको
म�यौदा तयार भएको छ ।
पा�रत हुन र काया��वयनमा
आउन भने सकेको छैन ।

स◌ ं�कृ�त, पय�टन तथा नाग�रक उ�डयन
म��ालय



१२. अ�तरकाल�न उपचार तथा
रो�का
१३. न�कल� सामानको पर��ण तथा
�नय��ण
१४. पेटे�ट, �डजाइन र �ेडमाक�
बाहेक अ�य औ�यो�गक
स�प��ह�काे सरं�ण
१५. पेटे�टको अ�नवाय� इजाजतप�
(Compulsory Licensing)

��त�लपी अ�धकार ऐन, २०५९ मा
�न�न बमाेिजम सशंोधन गनु�पन�ः

क. ��त�लपी अ�धकार ऐन, २०५९
को दफा ३४ मा अन�धकार
��त�ल�पह�को पठैार� रो�ने
स�बि�ध भ�सार अ�धकृत सम�
�नवेदन पेश पनु�पन� भनेकोमा
भ�सार अ�धकृतको स�टामा भ�सार
�वभाग सम� �नवेदन पेश गनु�पन�
भनी सशंोधन गनु�पन� ।

ख. ��त�लपी अ�धकार ऐन, २०५९
को दफा ३९ मा रोय�ट� सकंलन
स�ंथा स�बि�ध �यव�था रहेकोमा
नेपालमा रोय�ट� सकंलन
स�ंथाह�को �नयमन रा�र� नभएको
तथा रोय�ट� सकंलन तथा
�वतरणमा समेत सम�पता नभएको
कारण रोय�ट� सकंलन स�बि�ध
काननूी �यव�था तथा कडा
काया��यवनको आव�यकता रहेको छ
।



भमुी
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बजेटको �ावधान गनु�पन� काय� काया��वयन अव�था िज�मेवार �नकाय

१ ६५ उ�योग �थापनाको ला�ग आव�यक पन�
ज�गाको हदब�द�स�ब�धी �यव�था
पनुरावलोकन ग�रनेछ।

१. भ�ूम स�ब�धी ऐन, २०२१ को
दफा ७ (१) प�छ ��तब�धा�मक
वा�यांश थप गर� उ�योगको हकमा
ज�गाको हदब�द� लागू नहुने गर�
�यव�था गनु�पन� ।

२. ज�गाको हदब�द� छुट �दने
स�ब�धी आदेश, २०७८ लाई खारेज
गन� ।

३. औ�यो�गक �यवसाय ऐन, २०७६
को दफा ३२ को उपदफा (१) दे�ख (५)
स�म र उपदफा (७) खारेज गन� ।
औ�यो�गक �यवसाय ऐन, २०७६
दफा ३२ को उपदफा (६) लाई दफा
३२ (१) बनाई कुनै प�न उ�योगले
उ�योग सचंालन गन�को ला�ग
राखेको ज�गा अक� उ�योगलाई
�ब�� �बतरण गन�, वा कुनै �कारले
हक ह�ता�तरण गन� वा ब�क तथा
�ब��य स�ंथामा �धतो रा� स�ने
�यव�था गनु�पन� ।

बजेटमा घोषणाा भए प�न यो
�वषयलाई काननुी �पमा
स�बोधन गन�तफ� हालस�म
कुन ै�ग�त भएको छैन ।

१.उ�योग वा�ण�य तथा आप�ुत� म��ालय

२.भमुी �यव�था, सहकार� तथा ग�रवी
�नवारण म��ालय

२ ६५ उ�योग स�चालनका ला�ग ५० वष�स�म
ज�गा ल�जमा �दन स�कने �यव�था
�मलाइनेछ।

१. मलुकु� देवानी स�ंहता, २०७४ को
दफा ६१७ को उपदफा (१) (ग) मा
औ�यो�गक सरंचना वा सडक, नहर,
�व�यतु ् उ�पादन ज�ता पवूा�धार

काया��वयन भएको छैन । १. भमुी �यव�था, सहकार� तथा ग�रवी
�नवारण म��ालय



सरंचना �नमा�ण, �वकास तथा
स�चालनका ला�ग �लइएको ज�गा
भए ५० (पचास वष�) स�म ल�जमा
�लन स�ने �यव�था गर� ससंोधन
गन� ।

२. सरकार� ज�गा दता�, उपयोग तथा
�लजमा उपल�ध गराउने स�ब�धी
काय�नी�त, २०७९ को दफा ६ को
उपदफा (४) (ग) मा सरकार� ज�गा
५० वष� स�म �लजमा उपल�ध
गराउन स�ने �यव�था गर� ससंोधन
गनु�पन� ।

३ ८१ उ�योग �यवसाय वा ��त�ठानको
नाममा रहेको हदव�द�भ�दा बढ� ज�गा
�धतो राखी कजा� �लन, �यवसाय टाट
उ�टेमा �व�� गर� सरकार� राज�व �तन�
र ब�क तथा �व�ीय स�ंथाको कजा�
भ�ुतानी गन� पाउने �यव�था ग�रनेछ।

१. भ�ूम स�ब�धी ऐन, २०२१ को
दफा १२ग को ��तब�धा�मक
वा�यांश (१) मा उ�योग, ��त�ठान,
क�पनी वा स�ंथा कुनै कारणले
�वघटन हुने भएमा, �ल�वीडशेनमा
जाने भएमा, दामासा�हमा परेमा वा
�यवसाय टाट उ�टेमा �य�तो
उ�योग, ��त�ठान, क�पनी वा
स�ंथाको दा�य�व फरफारक गन�
�योजनको ला�ग यस ऐनको
अधीनमा रह� नेपाल सरकारको
�वीकृ�तमा �ब�� �वतरण गन� बाधा
परेको मा�नने छैन भ�ने �यव�था
गर� ससंोधन गनु�पन� ।

२. ज�गाको हदब�द� छुट �दने
स�ब�धी आदेश, २०७८ लाई खारेज
गन� ।

३. औ�यो�गक �यवसाय ऐन, २०७६

काया��वयन भएको छैन । १. उ�योग वा�ण�य तथा आप�ुत� म��ालय

२.भमुी �यव�था, सहकार� तथा ग�रवी
�नवारण म��ालय



को दफा ३२ को उपदफा (१) दे�ख (५)
स�म र उपदफा (७) खारेज गन� ।
औ�यो�गक �यवसाय ऐन, २०७६
दफा ३२ को उपदफा (६) लाई दफा
३२ (१) बनाई कुनै प�न उ�योगले
उ�योग सचंालन गन�को ला�ग
राखेको ज�गा अक� उ�योगलाई
�ब�� �बतरण गन�, वा कुनै �कारले
हक ह�ता�तरण गन�, वा ब�क तथा
�ब��य स�ंथामा �धतो रा� स�ने
�यव�था थप गनु�पन� ।

औ�यो�गक �े� �यव�थापन

�.
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बजे
ट
बुदंा
न.

बजेटको �ावधान गनु�पन� काय� काया��वयन अव�था िज�मेवार �नकाय

१ ६०
�चतवनको शि�तखोर लगायत स�भा�वत
�े�मा साव�ज�नक �नजी साझदेार�मा
औ�यो�गक �े� �नमा�ण तथा स�चालन
ग�रनेछ। नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका
१०५ वटा औ�यो�गक �ामको पवूा�धार
�नमा�ण काय� तीनै तहका सरकारको लागत
साझदेार�मा स�प� न गर� स� चालनमा
�याइनेछ। बाँक� �थानीय तहमा
औ�यो�गक �ाम �थापना गन� आव�यक
तयार� ग�रनेछ। दमक, मोतीपरु, दैिज र
नौव�तामा औ�यो�गक �े�को पवूा�धार
�नमा�णका ला�ग बजेट �व�नयोजन गरेको
छु।

१. �चतवनको शि�तखोरमा बनाउने
भ�न घोषणा भएको औ�यो�गक �े�
नेपाल उ�योग प�रसघंले �नमा�ण
गन� आशय यस अ�घ दे�खनै देखाउँदै
आएको छ । सरकारले औ�यो�गक
�े�लाई आव�यक पन� बाटो,
गणु�तर�य �व�यतु, पानी, ढल तथा
सरु�ा ज�ता पवूा�धार �नमा�ण गर�
प�रसघंलाई साव�ज�नक �निज
सा�ेदार�मा सचंालन गन� अनमु�त
�दइन ुपन� ।

२. यस स�ब�धमा �व�ततृ ��ताव
प�रसघंले उपल�ध गराउने

काया��वयन भएको छैन ।
उ�योग प�रसघंले आशय प�
पेश गरेको भए प�न सरकारका
तफ� बाट ठोस �ग�त छैन ।

१. उ�योग वा�ण�य तथा आप�ुत� म��लय

२.नेपाल उ�योग प�रसघं



२ ६१ भरैहवा र �समरा �वशषे आ�थ�क �े�लाई
पणू� �पमा स� चालनमा �याइनेछ।
पाँचखालि�थत �वशषे आ�थ�क �े�को
�नमा�ण आगामी आ�थ�क वष��भ� स�प� न
ग�रनेछ।

सदुरूपि�चम �देशको हरैया र �देश न�बर
१ को सनुसर�मा �वशषे आ�थ�क �े�को
�नमा�ण काय� �ार�भ ग�रनेछ। …….

�नमा�णाधीन औ�यो�गक �े� र
औ�यो�गक �ामह�को �नमा�ण काय�
समयमै स�प�न गर� सचंालनमा
�याइनेछ ।

१. �वशषे आ�थ�क �े�मा थप
उ�योगह� आकष�ण गन� प�रसघंले
यस अ�घ पेश गरेको �वशषे आ�थ�क
�े� ऐन मा ग�रनु पन� सधुार तथा
ससंोधनलाई काया��वयन ग�रनु पन�
।

२. �वशषे आ�थ�क �े� ऐन, २०७५ को
दफा १३ लाई खारेज गन� ।

अ�घ�लो आवभ�दा खासै
�ग�त छैन। भरैहवाको
आ�थ�क �े� आ�ंशक �पमा
सचंालनमा छ तर �यहाँ भएका
उ�योगह� समेत �भावकार�
�पमा सचंालनमा आउन
सकेका छैनन।्

�समरा औ�यो�गक �े�
सचंालनमा आउन सकेको छैन।

अ�य ��ता�वत/�नमा�णाधीन
कुनै प�न आ�थ�क �े� र
औ�यो�गक �ाम चालु वष� परूा
भएर सचंालनमा आउने
स�भावना छैन ।

१. उ�योग वा�ण�य तथा आप�ुत� म��ालय

२.�वशषे आ�थ�क �े� �ा�धकरण

साना तथा मझौला उ�योग

�.
स.

बुदंा
न.

बजेटको �ावधान गनु�पन� काय� काया��वयन अव�था िज�मेवार �नकाय

१ ६३ लघ,ु घरेलु र साना उ�योग �व��धनका
ला�ग मागमा आधा�रत ��व�ध
ह�ता�तरण काय��मलाई �व�तार
ग�रनेछ। �थानीय तहको लगानी र
पहलमा �थापना भएका उ�योगह�को
�यव�थापक�य सधुार, �ा�व�धक
जनशि�तको आप�ूत�, �याकेिजङ, �ाि�डङ
र बजार�करण गन� आव�यक बजेट

१.��व�ध ह�ता�तरण गन� �व�ततृ
काय�योजना तथा काय��व�ध तयार
ग�रन ुपन� ।

२.उ�योगह�को �यव�थापक�य
सधुार, �ा�व�धक जनशि�तको
आप�ूत�, �याकेिजङ, �ाि�डङ र
बजार�करणका ला�ग �व�ततृ

आ�ंशक काया��वयन भएको छ
। ��व�ध ह�ता�तरणस�ब�धी
काय��व�ध तयार हँुदैछ । अ�य
प�मा भने खास ै�ग�त छैन ।

१.उ�योग वा�ण�य तथा आप�ुत� म��ालय

२. �म म��ालय



�व�नयोजन गरेको छु। अ�त �वप�न र
सीमा�तकृत वग�का नाग�रकह�लाई �नजी
�े�समेतको सहभा�गतामा काय��थलमा
आधा�रत रोजगार� �सज�ना गन� काय��म
स�चालन गन� �ब�ध �मलाएको छु।

काय�योजना तथा काय��व�ध तयार
गर� लाग ूग�रन ुपन�

३.काय��थलमा आधा�रत रोजगार�
�सज�ना गन� काय��म स�चालन गन�
यस स�बि�ध काय��व�ध �नजी �े�
स�हतको सहभा�गतामा प�रमाज�न
ग�रनु पन� । (२ वष� अ�नवाय� काम
लगाउनु पन� �ावधानमा Hire and
Fire को �ावधान रा�खनु पन�,
सरकारले हाल ३ म�हनाको ला�ग
उपल�ध गराएको �यनुतम वेतन
बढाइन ुपन� )

४. �म ऐन समेत आक�ष�त हुने
भएकोले सो समेत सशंोधन ग�रनु
पन� ।

२ ५३ लघ,ु घरेलु तथा साना उ�योग �व��धनको
ला�ग ठूला उ�योगसँगको अ� तथा प�ृठ
अ�तरस�ब�ध कायम गन� र करारमा
व�तु तथा सेवा उ�पादन तथा खर�द गन�
काननूी तथा स�ंथागत �यव�था
�मलाइनेछ। ठूला तथा मझौला
उ�योगह�ले �टाट�अपलाई सहयोग
प�ु याउने �यव�था ग�रनेछ।

१.औ�यो�गक �यवसाय ऐन, २०७६
को दफा ५० मा कुनै उ�योग वा फम�
वा ��त�ठानले आपसमा करार
(क��या�ट) वा उपकरार (सव
–क��या�ट) ग�र व�तु वा सेवाको
उ�पादन गन� स�ने �यव�था राखी
सशंोधन गनु� पन� ।

काया��वयन भएको छ। १. उ�योग वा�ण�य तथा आप�ूत� म��ालय

लगानी: साव�ज�नक �नजी साझदेार� र ��य� वदेै�शक लगानी (PPP and FDI & Other Innovative Financing)

��� वैदे�शक लगानी

�. बुँदा बजेटको �ावधान गनु�पन� काय� काया��वयन अव�था िज�मेवार �नकाय



स. नं

१ ६५ उ�पादनमलूक एवं �नया�तज�य उ�योगमा
वदेै�शक लगानी आकष�ण गन� एवं गरै
आवासीय नेपाल�को लगानी �भ�याउन
वदेै�शक लगानीस�ब�धी काननू तथा
���यामा सधुार ग�रनेछ।

१. गरै आवासीय नेपाल� स�ब�धी
ऐन, २०६४ तथा गरै आवासीय
नेपाल� स�ब�धी �नयमावी, २०६६
मा गरै आवासीय नेपाल�ले नेपालमा
�वदेशी म�ुामा लगानी गन�
स�ब�धी �ावधानह� �वदेशी लगानी
तथा ��व�ध ह�ता�तरण ऐन २०७५
तथा �नयमावल� २०७८ मा
ए�ककरण गर� सशंोधन गनु�पन� ।

२. �वदेशी लगानी तथा ��व�ध
ह�ता�तरण ऐन २०७५ को दफा २(ट)
मा “�वदेशी लगानीकता�” को
प�रभाषाबाट गरै आवा�सय नेपाल�
भ�ने श�द हटाउनपुन� ।

३. �वदेशी लगानी तथा ��व�ध
ह�ता�तरण ऐन २०७५ को दफा २(ट)
(१) मा गरै आवा�सय नेपाल�
लगानीकता�को प�रभाषा थ�नपुन� ।

४.�वदेशी लगानी तथा ��व�ध
ह�ता�तरण ऐन २०७५ को दफा ३क.
मा सशंोधन गर� गरै आवा�सय
नेपाल� लगानीकता�ले �वदेशी
प�रव�य� म�ुामा नेपालमा लगानी
गदा� लगानीको �यनूतम �समा,
ि�वकृ�तको ���या, लगानी तथा
आिज�त रकम �फता� लाने �यव�था
तथा अ�य �यव�थाह� नेपाल
सरकारले नेपाल राजप�मा सचूना

काया��वयन भएको छैन । १.उ�योग वा�ण�य तथा आप�ुत� म��ालय



�काशन गर� छु�टै �यप�था गनु�पन�
।

२ ८० �नजी �े�लाई १०० भ�दा बढ� य�ुनट
रहने अपाट�मे�टको बढ�मा २० ��तशत
य�ुनट �वदेशी नाग�रकलाई �वदेशी
म�ुामा �व�� गन� अनमु�त �दने गर�
काननूी �यव�था ग�रनेछ।

१. �वदेशीलाई �वदेशी म�ुामा
अपाट�मे�ट ख�रद गन� अनमु�त �दने,
�वदेशी म�ुामा चाहेको वखत ख�रद
भएको अपाट�मे�ट पनुःख�रद �व��
गन� पाउने, तथा �वदेशी म�ुामा
ख�रद भएको अपाट�मे�ट �नि�चत
समय प�चात �वदेशी म�ुामा �व��
गन� पाउने ग�र काय��व�ध तजु�मा
ग�र त�काल जार� गनु�पन� ।

२. �यसर� अपाट�मे�ट ख�रद गन�
�वदेशीलाई गरैपय�टक�य �भसा �दान
गन� अ�यागमन ऐन, २०४९ र
अ�यागमन �नयमावल�, २०५१
�नयम ८(१) मा सशंोधन गनु�पन� ।

काया��वयन भएको छैन । १. भमूी �यव�था सहकार� तथा ग�रवी
�नवारण म��ालय

२.अथ� म��लय

३.भ�ैतक पवुा�धार तथा यातायात म��लय

४.सहर� �वकास म��ालय

५. पररा�� म��ालय

३ ३३० �धतोप�को दो�ो बजारमा गरै आवासीय
नेपाल�ह�को लगानी खलुा गन� काननूी
�यव�था �मलाइनेछ।

१.�धतोप� दता� तथा �न�काशन
�नयमावल�, २०७३ को �नयम ४६(१)
मा �धतोप�को दो�ो बजारमा गरै
आवासीय नेपाल�ह�को लगानी खलुा
गर� आव�यक सशंोधन गनु� पन� ।

काया��वयन भएको छैन । १. अथ� म��ालय

२.नेपाल रा�� ब�क

३.�धतोप� बोड�,

४ ३३० वदेै�शक रोजगार�मा गएका नेपाल�ह�लाई
�धतोप�को �ाथ�मक �न�काशनमा दश
��तशत शयेर आर��त गन� �यव�था
�मलाएको छु।

१.�धतोप� दता� तथा �न�काशन
�नयमावल�, २०७३ को �नयम ९(१)
मा वदेै�शक रोजगार�मा गएका
नेपाल�ह�लाई �धतोप�को �ाथ�मक
�न�काशनमा दश ��तशत शयेर
आर��त गन� �यव�था गर� सशंोधन
गनु� पन� ।

काया��वयन भएको छ । १.अथ� म��ालय

२.नेपाल रा�� ब�क

३.�धतोप� बोड�,

५ ६६ �वदेशी लगानीको �यनूतम सीमा १.�वदेशी लगानी तथा ��व�ध काया��वयन भएको छ। १.उ�योग म��ालय



पनुरावलोकन गर� �. २ करोड कायम
ग�रनेछ।

ह�ता�तरण ऐन, २०७५ को दफा ३
को उपदफा (३) ले �दएको अ�धकार
�योग गर� �वदेशी लगानीको
�यनूतम सीमा ��त �वदेशी
लगानीकता� दईु करोड �पयैाँ कायम
गर� सचूना �काशन गन� । साथै गरै
आवा�सय नेपाल� लगानीकता�ले
नेपालमा �वदेशी म�ुमा लगानी गदा�
�यनूतम �समा लागू नहुने �यव�था
गनु�पन�

६ ६६ वदेै�शक लगानी आक�ष�त गन� �. १०
करोड स�मको वदेै�शक लगानीको
�वीकृ�त �वचा�लत �णाल�बाट हुने
�यव�था �मलाइनेछ।

१.�वदेशी लगानी तथा ��व�ध
ह�ता�तरण ऐन, २०७५ को दफा ४२
(२) ले �दएकोे अ�धकार �योग गर�
��येक �वदेशी लगानीकता�ले ��येक
पटक लगानी गदा� १० करोड
�पयैाँस�मको �वपूँजी लगानी
�वचा�लत माग� (अटोमे�टक �ट)
बाट �दान गन� सचूना �काशन गन�
।

काया��वयन भएको छ। १.उ�योग म��ालय

८ ६६ ठूला लगानीकता�ह�ले �व�यतुीय
मा�यमबाट ��य� वदेै�शक लगानी
�वीकृ�तको माग गरेमा पवू� तयार�का काय�
गन� स�ने गर� सात �दन �भ� �ारि�भक
�वीकृ�त �दान गन� �यव�था �मलाइनेछ।
लगानी �वीकृ�त र उ�योग
स�चालनस�ब�धी बाँक� ���या ६
म�हना�भ� परूा गर� स�नु पन� �यव�था
�मलाइनेछ।

१.�वदेशी लगानी तथा ��व�ध
ह�ता�तरण ऐन, २०७५ को दफा ४२
(२) ले �दएकोे अ�धकार �योग गर�
��येक �वदेशी लगानीकता�ले ��येक
पटक लगानी गदा� १० करोड
�पयैाँस�मको �वपूँजी लगानी
�वचा�लत माग� (अटोमे�टक �ट)
बाट �दान गन� सचूना �काशन गन�
।

काया��वयन भएको छ। १.उ�योग वा�ण�य तथा आप�ूत� म��ालय

९ ७९ वदेै�शक लगानी आक�ष�त गन� स�भा�वत
मलुकुह�सँग ��वप�ीय समझदार� एवं
दोहोरो करमिु�त स�झौता ग�रनेछ।

१.नेपालका व�तहु� �नया�त हुने
ग�त�य मलुकुह� तथा नेपालमा
�वदेशी लगानी गन� मलुकुह� ज�तै

थप कुनै प�न देशसँग नयाँ
स�झौता भएको छैन ।

१. उ�योग वा�ण�य तथा आप�ूत� म��ालय

२.पररा�� म��ालय



सयं�ुत रा�य अमेर�का, सयं�ुत
अ�धरा�य (य.ूके), �सगंापरु, जापान,
दबुाई, �भयतनाम, अ��े�लया,
मले�सयासँग PTA तथा DTAA गन�
त�काल काय� अगाडी बढाइन ुपन� ।

३. अथ� म��ालय

�वदेशी लगानी स�ब�धी अ�य
�ावधान
१. �वदेशमा लगानी गन� ��तब�ध
लगाउने ऐन, २०२१ लाई खारेज
गनु�पन� ।

२. �वदेशी �व�नमय (�नय�मत गन�)
ऐन, २०१९ को दफा १०क. बमोिजम
नेपाल रा�� ब��कले कुनै �यि�तले
�वदेशमा उ�पादनमलूक, �नमा�ण
�यवसाय तथा सचूना ��व�ध
�े�ह�मा लगानी गन� पाउने गर�
साव�ज�नक सचूना �काशन गनु�पन�
।

१. नेपाल रा�� ब�क

�वदेशी लगानी �वीकृ�त �लनको
लागी पेश गनु�पन� कागजातह�
स�ब�धमा ।
१. �वदेशी लगानी तथा ��व�ध
ह�ता�तरण �नयमावल�, २०७७ को
दफा ८ को उपदफा (१) (ञ) बमोिजम
कागजातह�को स�ूच (चेक�ल�ट) वा
काय� पिु�तका (internal manual)
तजु�मा गर� �काशन गन� तथा
�वदेशी लागानीकता�को पहुचमा
�याउने �यव�था �मलाउने ।

१.उ�योग वा�ण�य तथा आप�ूत� म��ालय

२.उ�योग �वभाग

साव�ज�नक �नजी साझदेार�



�.
स.

बजे
ट
बुदंा
न.

बजेटको �ावधान गनु�पन� काय� काया��वयन अव�था िज�मेवार �नकाय

१ ३४० अ�याव�यक व�तु तथा सेवाको आप�ूत�मा
थप सहजता �याउन र रणनी�तक
मह�वको �े�मा रा�यको उपि�थ�त स�ुढ
बनाउन सघाउ प�ुने गर� आध�ुनक
�यव�थापक�य मा�यता अनकूुल
स�चालन गन� �मश: स�ंथानह�को
पनुस�रचना ग�रनेछ। घाटामा स�चा�लत
साव�ज�नक स�ंथानह�को स�ंथागत
सशुासनलाई स�ुढ गर� �व�ीय �मता
सबल�करण गन� �यवसा�यक सधुार र
रणनी�तक साझदेार �भ�याउन क�पनी
मोडलमा प�रवत�न गन� लगायतका
उपय�ुत �व�ध अवल�वन ग�रनेछ।

१.कुन कुन ��त�ठानह�मा
रणन�ैतक साझदेार �भ�याउने सो
कुरा �कटान ग�रनु पन� । रणन�ैतक
साझदेारको दा�य�व के के हुने सो
समेत �प�ट �कटान ग�रन ुपन� ।
२.य�ता स�ंथानह� सचंालन गन�
सत�मा �नजीकरण ग�रन ुपन� ।

स�ंथानहको पनुस�रचना,
स�ंथागत सशुासनलाई स�ुढ
गर� �व�ीय �मता सबल�करण
गन� �वदेशी रणनी�तक
साझदेार �भ�याउने स�ब�धमा
कुन ैप�न �ग�त भएको छैन ।

१.उ�योग म��ालय,

२. अथ� म��ालय

२ ३४१ साव�ज�नक स�ंथानह�को भौ�तक र
�व�ीय स�प��को सचूना ��व�धमा
आधा�रत एक�कृत अ�भलेख रा�े �यव�था
�मलाइनेछ। ��ण तथा ब�द �ाय
अव�थामा रहेका जनकपरु चरुोट
कारखाना, कृ�ष औजार कारखाना,
गोरखकाल� रबर उ�योग, ओ�रय�ट ए�ड
�या�नेसाईट, नेपाल मेटल क�पनी,
�वराटनगर जटु �मल, वीरग�च �चनी
कारखाना, हेटौडा कपडा उ�योग र बटुवल
धागो कारखाना उपय�ुत ढाँचामा
स�चालनमा �याइनेछ। साव�ज�नक
पदधारण गन� �यि�तह�ले हेटौडा कपडा
उ�योगबाट उ�पा�दत कपडाको पोशाक
�योग गन� �यव�था �मलाइनेछ।

१.दशकौ दे�ख ब�द रहेका य�ता
उ�योग सचंालनको स�भावना
नरहेको य�कन भइ सकेको
अव�थामा य�ता उ�योगको �ा�ड
तथा छ�व पनुः उपयोग गन� पाउने
गर� हाल रहेका उ�योग खारेज गन�
आव�यक �यव�था समावेश गर�
लाई औ�योगीक �यवसाय ऐन २०७६
तथा औ�योगीक �यवसाय
�नयमावल� २०७८ मा सशंोधन
गन�पन� ।

२. �निज �े�बाट सचंा�लत
उ�योगह�को उ�पादन प�न सरकार�
काया�लय अ�नवाय� �योग गनु�पन�

�ग�त लगभग श�ूय छ ।
वीरग�जि�थत कृ�ष औजार
कारखाना पनुः सचंालनको
सोचका साथ राि��य
आ�व�कार के��लाई
उपयोगका ला�ग �दइएको छ ।
यसबाहेक उ�ले�खत अ�य कुनै
प�न काम भएका छैनन ्।

१.उ�योग, वा�ण�य तथा आप�ूत� म��ालय



�यव�था गन� । �नजी �ा�डमा
�थानीय कर तथा म�ूय अ�भब�ृ�ध
कर छुट �दनको लागी आव�यक
�यव�था �मलाउने ।

ऊजा� (Energy)

�.
स.

बुँदा
न.

बजेटको �ावधान गनु�पन� काय� काया��वयन अव�था िज�मेवार �नकाय

१ ७२ मलुकुमा औ�यो�गक �े�को �वकास गन�,
वदेै�शक लगानी आक�ष�त गन� र उ�पादन
व�ृ�ध एवं �नया�त �व��धन गर� आयात
��त�थापन गन� योगदान प�ुने गर�
वा�ष�क �. १० करोडभ�दा बढ�को �व�यतु
खपत गन� उ�योगलाई �व�यतु महशलुमा
२ दे�ख १५ ��तशत स�म छुट �दने
�यव�था �मलाएको छु।

�व�यतु �नयमन आयोगबाट जार�
भएको �व�यतु उपभो�ता महसलु
�नधा�रण �नद��शका, २०७३ को दफा
३ अनसुार �व�यतु महसलुमा के�ह
प�रवत�न गन� आयोगको �वीकृ�त
�लनु पन� �यव�था अनसुार �न�न
काय� गन� आव�यक हुने दे�ख�छ:

१) नेपाल �व�यतु �ा�धकरंणले
उ�योगह�को बग�करण ग�र महसलु
प�रवत�न गन� �व�यतु उपभो�ता
महसलु �नधा�रण �नद��शका २०७३
को दफा ३ अनसुार �व�यतु �नयमन
आयोगमा �नवेदन पेश गनु� पन� ।

२) �व�यतु �नयमन आयोग�वारा
�नवेदन जाँच ग�र महसलु प�रवत�न
गन� अनमु�त �दान गनु� पन� ।

काया��वयन भएको छ । १. �व�यतु �नयमन आयोग

२.नेपाल �व�यतु �ा�धकरण

२ २५० राि��य तथा अ�तद�शीय �व�यतु �सारण
लाइनको स�ुढ�करण, �व�तार एवं

हाल �नमा�णाधीन �व�यतु �सारण
लाइन र �वतरण �णाल�को �नमा�ण

कुन ैप�न �ग�त भएको छैन । १.अथ� म��ालय,



�तरो�न�त गर� �व�यतु �सारण एवं
�वतरण �णाल�लाई �भावकार� र भरपद�
बनाइनेछ। नद� बे�सनमा आधा�रत ४००
के.भी. �तरका कणा�ल� को�रडोर, भेर�
को�रडोर र अ�ण को�रडोर �सारण
लाइनको साव�ज�नक �नजी साझदेार�मा
�व�ीय �ोत स�ुनि�चत गर� �नमा�ण
���या अगा�ड बढाइनेछ।

सबै नेपाल �व�यतु �ाधीरण �वारा
भइरहेको र स�बि�धत �नकायको
�नर��ण नभएको अव�थामा यी
पवूा�धार �नमा�णको काय� �नकै �ढला
स�प�न भइरहेको कारण �न�न
काय� गन� आव�यक दे�ख�छ:

१) �व�यतु �नयमन आयोग ऐन
२०७४ को दफा १७ मा ससंोधन ग�र
�व�यतु �सारण र �वतरणको
पवूा�धारको �नमा�ण �नर��ण गन�
दा�य�व �व�यतु �नयमन
आयोगलाइ �दनु पन� र नेपाल
�व�यतु �ा�धकरणले समय समयमा
सबै �नमा�णको �ग�त �ववरण पेश
ग�र साव�ज�नक गनु� पन� �यव�था
गनु� पन� ।

�व�यतु �सारण लाइन र �वतरण
�णाल� सबै नेपाल �व�यतु
�ाधीकारण �वारा भइरहेको
अव�थामा यी पवूा�धार �नमा�णको
काय�मा �निज लगानी आक�ष�त गन�
�न�न काय� गनु� पन� दे�ख�छ:

क) पवूा�धार �नमा�णमा आव�यक पन�
ज�गा सरकार �वारा उपल�ध
गराउने ।

ख) “Viability Gap Funding”
ज�ता �व�भ�न सहु�लयतको
�यव�था ग�रन ुपन� ।

२.राि��य योजना आयोग,

३.�व�यतु �नयमन आयोग,

४.नेपाल �व�यतु �ा�धकरण,

५. ऊजा�, जल�ोत तथा �सचंाइ म��ालय,

६. सव��च अदालत



२) �निज �े�को लगानीमा ब�ने
पवूा�धार �नयमन र सहजीकरण गन�
wheeling policy, pricing
mechanism, electricity
unbundling policy ज�ता नी�त
�नमा�ण गनु� पन� ।

�व�यतु �सारण लाइन र �वतरण
�णाल� �नमा�णको काय�मा ज�गा
अ�ध�हण, वातावरण ज�ता
�व�भ�न �वषयमा अदालतमा म�ुधा
पन� र यी म�ुधामा फैसला गन� �नकै
समय ला�ने सम�या दे�खएको
कारण �न�न काय� गनु�पन� आव�यक
दे�ख�छ:

क) सव��च अदालत �नयमावल�
२०७४ मा आव�यक ससंोधन ग�र
�व�यतु सगं स�बि�धत पवूा�धार
�नमा�ण �व��ध दायर हुने म�ुधामा
स�ं��त काया��व�ध �वारा �छटो
फैसला गन� र अ�त आव�यक
ि�थ�तमा मा�ै अ�त�रम आदेश
जार� ग�र �नमा�ण ���या रो�ने
नी�त अवल�बन गन� ।

३ २४० आगामी दईु वष� �भ� सबै
नाग�रकह�लाई �व�यतु स�ुवधा उपल�ध
गराइनेछ । ठुला र जलाशयय�ुत
आयोजनाको ला�ग �ोत �यव�थापन
स�हत लघु तथा मझौला जल�व�यतु र
नवाकरणीय उजा�को �वकास ग�र
जल�ोतको बहु-उपयोग ग�रनेछ ।

जलाशयय�ुत जल�व�यतु
आयोजनामा �निज लगानी आक�ष�त
गन� सरकारले �न�न काय� गनु� पन�
दे�ख�छ:

१) �व�यतु �नयमन आयोग �वारा
fixed tariff को नी�त खारेज ग�र

आ�ंशक �पमा काया��वयन
भएको छ । �यापार घाटा कम
गन�का ला�ग �व�यतु �नया�त
स�ु भइसकेको छ ।
यसअ�घभ�दा क�रब ८०
मेगावाट थप �व�यतु �नया�त
गन� स�कने गर� भारतसँग

१.ऊजा�, जल�ोत तथा �सचंाइ म��ालय



�नमा�णा�धन जल�व�यतु आयोजनाह� र
�शारण लाइन �नमा�ण गनु�का साथै
सब�टेशनह� �नमा�ण गर� �व�यतुको
�नवा�ध आप�ूत�को ��याभ�ूत ग�रनेछ ।
आ�थ�क �वकास र �यापार स�तलुन
कायम गन� म�ुय उपकरणको �पमा
�व�यतुीय उजा�को �वकास ग�रनेछ ।
��वप�ीय �यापार स�झौता गर�
आ�त�रक खपतबाट बचत भएको ऊजा�
�नया�त ग�रनेछ ।

cost plus tariff को नी�त अवल�बन
गन� ।

२) सरकारले ज�गा उपल�ध गराउने
।

३) लामो समयको ला�ग अनमु�तप�
�दने ।

४) �नशत� �लउ वा �तर �व�यतु
ख�रद स�झौता गन� ।

५) लगानीको स�ुनि�चतताको ला�ग
viability gap funding को �यव�था
गन�  ।

६) लगानीकता� म�ैी हेिजगं स�ुवधा
�दने ।

सहम�त भएको छ । य�य�प
आगामी वषा� �सजनबाट
मागभ�दा बढ� हुने ठूलो
प�रमाणको �बजलु� अ�हलेको
�नया�त सहम�त प�रमाण
(क�रब ४४८ मेवा) ले उपयोग
नहुने हँुदा खेर जाने अव�था छ
। अ�घ�ला वष�को
�नर�तरताबाहेक नयाँ
सब�टेशन र �सारण लाइन
�नमा�णको काम हालस�म स�ु
भएको छैन ।
यसबाहेक बजेटको २४० बुँदामा
उ�ले�खत अ�य योजना प�न
काया��वयन भएको छैन ।

४ २४९ …... �डजेल बोईलरलाई �मशः
�व�यतुीय बोईलरले �व�थापन ग�रनेछ।

१.उ�योगह�लाई �डजेल बोइलर
�व�थापन ग�र �व�यतुीय बोइलर
जडान गन� पया��त �ो�साहन �दन
सहु�लयतमा �व�यतुीय बोइलर
उपल�ध गराउने, �व�यतुीय बोइलर
जडान गन� उ�योगलाई कर छुट
ज�ता स�ुबधा �दने, उ�योगह�लाई
�व�यतुीय बोइलरका फाइदा बारे
सचेत गराउने, �व�यतुीय बोइलर
जडान गदा� ला�ने खच�लाई
सामािजक उ�रदा�य�वमा लगानीको
�पमा प�हचान गन� ज�ता काय� गन�
आव�यक दे�ख�छ ।

यसमा �ग�त छैन । १.उ�योग, वा�ण�य तथा आप�ूत� म��ालय
अथ� म��ालय



पवूा�धार : सडक, हवाई स�पक�  (Infrastructure: Roads, Air Connectivity, etc.)

�.
स.

बुदंा
न.

बजेटको �ावधान गनु�पन� काय� काया��वयन अव�था िज�मेवार �नकाय

१ ९५ मिु�तनाथ र उप�लो म�ुताङलाई जोडने
सडक �तरो�न�त ग�रनेछ।

१. यह� September मा हुन थालेको
NIS 2022 मा DPR ��ततु हुने
ग�र IBN ले तयार� गन� ।

आ�ंशक �ग�त । मिु�तनाथ र
उप�लो म�ुताङलाई जो�ने
सडक �तरो�न�तमा उ�ले�य
काम भएको छैन । ‘ड�ेस �र�य’ु
मा� ैभएको छ । चाल ूआवमा
अवधारणाप� मा� ैब�न स�छ ।

जोमसोमदे�ख कोरलास�म
�नमा�णमा गइसकेको छ ।
मालढंुगादे�ख कोरलास�मको
२०० �कमीम�ये २५ �कमी
कालोप� ेन ैभइसकेको छ ।

१. लगानी बोड�

२.भौ�तक पवुा�धार तथा यातायात म��ालय

२ ९५ वीरेठाँट�- मिु�तनाथ केवलकार पवूा�धार
तयार गन� �नजी �े�लाई सहजीकरण
ग�रनेछ।

१. यह� September मा हुन थालेको
NIS 2022 मा DPR ��ततु हुने
ग�र IBN ले तयार� गन� ।

आ�ंशक �ग�त । यो
प�रयोजनाको डीपीआर
स�प�न गएको छ ।
वातावरणीय �भाव म�ुयांकन
(इआइए)का ला�ग वन

१. लगानी बोड�



म��ालयमा गएको छ ।
य�य�प यस केबलकारको
माग वा आव�यकताको
आकलनको कोणबाट
अ�हलेस�म अ�ययन भएको
छैन । यसलेै लगानी ज�ुने र
�नमा�णमा जाने तहमा �ग�त
भएको छैन ।

३ २१३ काठमाड�दे�ख �चतवनको या�ा एक
घ�टामा गन� गर�
च��ा�गर�-�च�लाङ-पालङु-�चतवन �तु
माग� प�हलो चरणमा �नमा�ण गन� र

१. यह� September मा हुन थालेको
NIS 2022 मा DPR ��ततु हुने
ग�र IBN ले तयार� गन� ।

आ�ंशक �ग�त । �ारि�भक
��तवेदन �ा�त भएको छ ।
अ�हले म�ुयांकनको चरणमा
छ । अब आयोजना हुने
लगानी स�मेलनमा �व�डङका
ला�ग लजैाने लगानी बोड�को
योजना छ। �यसअ�घ
पवू�स�भा�यता अ�ययनको
काम स�ने सोच छ।

१. लगानी बोड�



४ २१३ �चतवन-रामपरु-बटुवल,
�चतवन-रामपरु-पोखरा �तुमाग� �नजी
�े�को लगानीमा �नमा�ण गन� लगानी बोड�
नेपाल माफ� त ���या अ�घ बढाइनेछ।

१. यह� September मा हुन थालेको
NIS 2022 मा DPR ��ततु हुने
ग�र IBN ले तयार� गन� ।

खासै �ग�त छैन । आधारभतू
अवधारणा प� (बे�सक
क�से�ट नोट) तयार�को
चरणमा छ।

१. लगानी बोड�

५ २१३ �मच�या-ल�ुला-सगरमाथा �तुमाग� समेत
�नजी �े�को लगानीमा �नमा�ण गन�
�व�ध �मलाइनेछ।

१. यह� September मा हुने �यIS
2022 मा DPR ��ततु हुने ग�र
IBN ले तयार� गन� ।

अ�हलेस�म कुन ैकाम भएको
छैन। चाल ुआवको
अि�तमस�ममा
अवधारणाप� तयार गन�
ल�य

१. लगानी बोड�

६ २१३ म�यपहाडी राजमाग�बाट
ज�ुला-रारा-छायाँनाथ-�ल�मस�म नयाँ
��व�धमा आधा�रत पय�टक�य माग�
�नमा�णको ला�ग �नजी �े�लाई आ�वान
ग�रनेछ।

१. यह� September मा हुन थालेको
NIS 2022 मा DPR ��ततु हुने
ग�र IBN ले तयार� गन� ।

कुन ैकाम भएको छैन । १. लगानी बोड�

७ २१३ ….. आयोजनाह�को स�भा�यताको
�व�लेषण गर� आव�यक भएमा पवूा�धार
�नमा�णको ला�ग सरकारले स�भा�यता
�यनू प�रप�ूत � (भीजीएफ) रकम उपल�ध
गराउने �यव�था �मलाइनेछ।

१. नेपाल सरकारले VGF
स�ब�धमा �प�ट �नद��शका तयार
ग�र लाग ूग�रन ुपन� ।
�यनु प�रप�ुत � कोषको �थापना
ग�रन ुपन� ।

हालस�म यसबारे कुन ैप�न
तालकु �नकायबाट �ग�त श�ूय
छ

१. भाै�तक पवुा�धार तथा यातायात म��ालय

२ अथ� म��ालय

३ नेपाल रा�� ब�क

८ ७३ नेपाल� �नमा�ण �यवसायीह�लाई �वदेशमा
�नमा�ण �यवसाय गन� अनमु�त �दान गन�

१. �नमा�ण क�पनीह�लाई �वदेश �ग�त छैन । यसका ला�ग १. भाै�तक पवुा�धार तथा यातायात म��ालय



काननूी �ब�ध �मलाइनेछ। यसबाट सेवा
�नया�तको थप अवसर �सज�ना हुने �व�वास
�लएको छु।

भएका ठे�का आ�वानमा भाग �लन
पाउने गर� काननुको तजु�मा गनु�पन�
।

२. �वदेशमा लगानी गन� ��तब�ध
लगाउने ऐन, २०२१ लाई खारेज
गनु�पन� ।

३. �वदेशी �व�नमय (�नय�मत गन�)
ऐन, २०१९ को दफा १०क. बमोिजम
नेपाल रा�� ब��कले �नमा�ण
�यवसाय �े�ह�मा लगानी गन�
पाउने गर� साव�ज�नक सचूना
�काशन गनु�पन� ।

आव�यक काननुमा सशंोधन
गनु�पन� हु�छ, जसका ला�ग
अ�हलेस�म कुन ैगहृकाय� भएको
छैन ।

२.अथ� म��ालय

३.नेपाल रा�� ब�क

४. �धतोप� बोड�

९ २१४ सरकारले �नमा�ण गन� ठूला र
�पा�तरणकार� पवूा�धार आयोजनामा
लगानी गन� गर� ह�रत ऋणप�
�न�काशन गर� पवूा�धार �वकासका ला�ग
आव�यक �व�ीय �ोत जटुाइनेछ।

१. ह�रत ऋणप� स�बि�ध
आव�यक काननू तजु�मा गर�,
आव�यक काय��व�ध तयार ग�र
राि��य तथा अ�तराि��य �तरमा
ऋणप� जार� गन� �यव�था कायम
गनु�का साथ ैय�तो लगानी उपयोग
हुने प�रयोजनाह� �कटान ग�रन ुपन�
।

ह�रत ऋणप� (Green Bond)
बारे सरकारबार हालस�म कुनै
प�न काम भएको छैन,
आव�यकता र स�भावनाको
मौ�खक चचा� मा� हँुदै आएको छ
।

१.अथ� म��ालय

२.नेपाल रा�� ब�क

३.�धतोप� बोड�

१० ३३४ स�प�� मौ��क�करण �व�ध माफ� त नेपाल
सरकार तथा सरकार� सघंस�ंथाको
लगानीमा �नमा�ण भएका जल�व�यतु
आयोजना, ठूला पवूा�धार र साव�ज�नक
स�ंथानह�को मौ��क�करण गर�
लगानीको थप �ोत जटुाई स�बि�धत
आयोजना, स�ंथान र उ�पादनमलूक
प�रयोजनाह�मा लगानी गन� साधनको
�यव�थापन ग�रनेछ।

१. मौ��क�करण गन� स�कने
स�प��को प�हचान गर� यस
स�ब�धमा �प�ट काननू तजु�मा गन�
।

२. यसर� स�प�� मौ��करण गर�
�ा�त भएको �ोत कहाँ प�रचालन
गन� भ�ने समेत पवु� य�कन ग�रनु
पन� ।

�ग�त श�ुय छ । १.अथ� म��ालय

२.उ�योग, वा�ण�य तथा आप�ुत� म��ालय



कृ�ष, �वदेशी उ�पादन र �नया�त �व��धन (Agriculture, Make in Nepal and Export promotion)
कृ�ष

�.
स.

बुदंा
न. बजेटको �ावधान गनु�पन� काय� काया��वयन अव�था िज�मेवार �नकाय

१ ५६ �थानीय तथा �देश सरकारसँगको
सहकाय�मा �नजी �े�लाई गुँरास, उख,ु
आपँ, �लची, �कवी, बेल, जनुार, अगंरु,
�याउ लगायतका फलफूल खेती गन� र
य�ता फलफूलको जसु तथा वाइन उ�योग
खो�न �ो�साहन ग�रनेछ।

अ�लो, सपुार�को पात तथा केरा लगायत
वन�प�तज�य �वदेशी क�चा पदाथ�मा
आधा�रत धागो, कपडा उ�योग खो�न
�नजी �े�का उ�यमीह�लाई सहु�लयत
�दान ग�रनेछ।

१. य�ता उ�योगह�ले के-क�ता
सहु�लयत �ा�त हुने �नि�चत ग�र
�निज �े�सगं सहकाय� ग�र, यस
स�ब�धमा �व�ततृ काय��व�ध तयार
ग�रन ुपन� ।

२. अ�य स�हत जसु तथा वाइन
बनाउने म�शनको आयातमा श�ुय
दरको भ�सार स�हत सहु�लयत
उपल�ध गराउनु पन� । य�ता
उ�योगले उ�पादन स�ु गरेको १०
वष�स�म आयकर नला�ने �यव�था
कायम ग�रन ुपन� ।

काया��वयन भएको छैन । १. उ�योग, वा�ण�य तथा आप�ुत� म��ालय

२ ५७ अलचैी, बेसार, अदवुा, लसनु, �ट�मरु,
दाल�चनी, ध�नँया, जीरा, खसुा�नी ज�ता
मसलाज�य व�तकुो उ�पादन व�ृ�ध गर�
आ�त�रक माग प�ूत � गनु�का साथै �नया�त
ग�रनेछ। य�ता उ�पादनको �शोधन गन�
उ�योग स�चालन गन� �नजी �े�लाई
सहु�लयत �दइनेछ।

१. य�ता उ�योगह�ले के-क�ता
सहु�लयत �ा�त हुने �नि�चत ग�र
�निज �े�सगं सहकाय� ग�र, यस
स�ब�धमा �व�ततृ काय��व�ध तयार
ग�रन ुपन� ।

२. य�ता उ�योग सचंालनका ला�ग
आव�यक मे�शन�रजको आयातमा
सहु�लयत उपल�ध गराइन ुपन� ।

काया��वयन भएको छैन । १. उ�योग वा�ण�य तथा आप�ुत� म��ालय



३. य�ता व�तहु�को उ�पादनको
�याकेिजङको �तर ब�ृ�ध तथा
वजार�करणका ला�ग सहयोग
उपल�ध गराइन ुपन� ।

३ ११९ वन पदैावारको आप�ूत� बढाउन र
कृषकको आ�दानी व�ृ�ध गन� देश�यापी
�पमा कृ�ष, वन तथा वहृ�र ह�रयाल�
�व��धन काय��म अ�भयानको �पमा
स�चालन ग�रनेछ। �नजी ज�गामा रहेका
�ख �व�वा कटान गर� कृ�ष बाल� सरह
ओसारपोसार गन� पाउने गर� काननूी
�यव�था ग�रनेछ। �नजी �े�को
सहभा�गतामा उ�पा�दत काठको गणु�तर
अ�भव�ृ�ध गन� काठ �सज�नङ तथा
��टमे�ट �ला�ट सातै �देशमा �थापना
गन� सहु�लयतपणू� कजा� �वाह गन�
�यव�था ग�रनेछ।

१. यस स�ब�धमा म��ालयले
�नण�य गर� राजप�मा सचुना
�कासन गनु� पन� ।

२. यस �यव�थामा वनज�य
लगायत खे�त ग�रएको ज�डबटु� तथा
औष�ध ज�य व�तु समेत समावेस
ग�रन ुपन� ।

३. वनबाट सकंलन भएका वनज�य
व�तहु�को छुटपजु� एक तहको
�शोधन भइ सकेका व�तमुा लागू
नहुने �यव�था थप ग�रन ुपन� ।

यसको काननुी �यव�था
गन�स�ब�धी काममा �ग�त
भएको छैन ।

१. वन तथा वातावरण म��ालय

�नया�त �वद�न

�.
स.

बुदंा
न.

बजेटको �ावधान गनु�पन� काय� िज�मेवार �नकाय

१ ७१ उ�च �नया�त स�भावना भएका ि�ल� कर,
�समे�ट, �ट�ल, फुटवेयर, �शो�धत पानी
लगायतका व�तहु� र सचूना ��व�धमा
आधा�रत सेवा तथा �बिजनेस �ोसेस
आउटसो�स�ङ ज�ता सेवाह� प�हचान गर�
�नया�त �ब��धन ग�रनेछ। य�ता व�तकुो
�नया�तमा ८ ��तशत स�म नगद अनदुान
�दने �यव�था �मलाएको छु।

१. हाल कायम रहेको �नया�तमा नगद
अनदुान उपल�ध गराउने काय��व�ध
त�काल सशंोधन स�हत उ�ले�खत
व�तु समावेस गद� नयाँ सचूी
साव�ज�नक गर� अनदुानको दर
तो�कन ुपन� ।

२.प�रसघंले उठाउदै आए सरह
म�ुयअ�भब�ृ�धका आधारमा
�नि�चत मापद�ड तोक� सो मापद�ड

काया��वयन भएको छ । १.उ�योग, वा�ण�य तथा आप�ुत� म��ालय

२.अथ� म��ालय

३.उ�योग �वभाग

४. नेपाल रा�� ब�क



परूा गन� सवै व�तहु� सो स�ूचमा
समावेस ग�रन ुपन� ।

मेक इन नेपाल : �वदेशी

�.
स.

बुदंा
न.

बजेटको �ावधान गनु�पन� काय� िज�मेवार �नकाय

१ ५० �वदेशी व�तकुो उ�पादन र �योग बढाउन
आ�नै उ�पादन आ�नै उपभोग अ�भयान
स�चालन ग�रनेछ। सरकार� तथा
साव�ज�नक �नकायह�मा �वदेशी उ�पादन
�योग गनु�पन� �यव�था �मलाइनेछ। �नजी
�े�ले स�चालन गरेका मेक इन नेपाल
तथा मेड इन नेपाल ज�ता अ�भयानलाई
नेपाल सरकारबाट समेत आव�यक
सहयोग उपल�ध गराइनेछ।

१. यो �यव�था काया��वयनका ला�ग
साव�ज�नक ख�रद अनगुमन
काया�लयले �भावकार� अनगुमन
गनु�पन� ।
२. मेक इन नेपाल �वदेशी अ�भयान
अ�तग�त �याेग ग�रएकाे गडैाकाे
लाेगाे अ�ंकत व�तहु� साव�ज�नक
�नकायह�ले �याेग गनु�पन� ।
३. �वदेशी अ�भयानका सद�यह�ले
उठान गरेका �वषयह� सनुवुाई गन�
उ�योग वा�ण�य तथा म��ालय
अ�तग�त �नि�चत �नकाय
तो�कनपुन� ,

आ�ंशक �ग�त । सरकारबाट
आ�न ैउ�पादन आ�न ैउपभोग
अ�भयान स�चालन भएको छैन
। तर �नजी �े�ले अ�घ बढाएको
मेक इन नेपाल - �वदेशी
अ�भयानलाई सरकारले �हण
गरेको छ । तर यसलाई
आ�त�रक उ�पादन बढाउने
�यापक अ�भयानका �पमा
सहयोग भने अझ ैपगेुको छैन।
नेपाल उ�योग प�रसघंले
म�ुयगर� आ�न ैपहलमा
यसलाई अ�घ बढाइरहेको छ ।

१. नेपाल सरकार, साव�ज�नक ख�रद
अनगुमन काया�लय,

२. नेपाल उ�योग प�रसघं

२ ६८ �नर�तर ब�ढरहेको आयातले वदेै�शक
म�ुाको सि�च�तमा �ास, चालु खाता तथा
शोधना�तर घाटा ब�न गई अथ�त��मा
चाप �सज�ना भएको छ। �वदेशमा
उ�पादन, उपभोग र �नया�त समेतको �चरु
स�भावना भएको कृ�ष, उ�योग र
जल�व�यतु तथा सेवा �े�को �व��धन गर�
आयात ��त�थापन र �नया�त व�ृ�ध

१. �नया�तको स�भावना भएका
व�तहु�को प�हचान गर� य�ता सबै
व�तहु�मा �नया�तमा नगद
अनदुानको �यव�था गन� स�ुच तयार
ग�रन ुपन�,

२. �वदेशमा उ�पादन हुने व�तहु�
उ�च म�ूय ब�ृद� नहुने �नि�चत गर�

यस बुँदामा भएको भावना र
सोच अन�ुप नी�तगत तथा
काया��वयन तहमा खासै �ग�त
छैन ।

१.उ�योग म��लय

२.गणु�तर तथा नाप तौल �वभाग

३.�यापार तथा �नकासी �व��धन के�� ।



ग�रनेछ। नेपालमा आयात हुने �मखु
व�तहु�को गणु�तरको मापद�ड बनाई
लाग ुग�रनेछ।

आयातमा कडाई गनु�पन�

३. �वदेशी उ�पादन उपभोग गन�
�व�ृ� �वकास गन� प�रसघंले
सचंालन ग�ररहेको �वदेशी अ�भयान
सहयोग गनु�पन�

४.नेपालमा आयात हुने �मखु
व�तहु�को प�हचान गर� �य�ता
व�तहु�को मापद�ड नभए त�काल
बनाई काय��वयन गनु�पन�,

अ�य (Others)

�.
स.

बुदंा
न.

बजेटको �ावधान गनु�पन� काय� काया��वयन अव�था िज�मेवार �नकाय

१ ३८९ नाग�रकता तथा राि� �य प�रचयप� �दान
गदा� कै बखत �यि�तगत �थायी लेखा
न�बर �दान गन� �यव�था काया��वयनमा
�याइनेछ। नाबा�लग नाग�रक समेत
लगानी वा �यवसायमा सलं�न भएमा
उनीह�लाई ज�म दता� वा नावा�लग
प�रचयप� र अ�भभावकको प�रचय प�को
आधारमा �थायी लेखा न�बर �दान गन�
�यव�था �मलाएको छु।

१.आय कर ऐन २०५८ को दफा ७८(३)
बमोिजम त�काल राजप�मा सचुना
�काशन गर� नावा�लगलाई नाबालक
प�रचय प�को आधारमा �थायी
लेखा न�बर �दान गन� �यव�था
गनु�पन� छ ।

�ग�त छैन । १. आ�त�रक राज�व �वभाग

२. अथ� म��ालय

२ ४१७ सघं, �देश र �थानीय तहको
�े�ा�धकारमा रहेको करको �शासन तथा
सकंलन काय�लाई �यवि�थत गर�
दोहोरोपन हुन न�दन अ�ययन गर�
आव�यक �ब�ध ग�रनेछ।

१.�तन वटै तहमा सकंलन हुने कर
तथा राज�व एक �वार �णा�ल
माफ� त एकै �थानबाट सकंलन हुने
�यव�था ग�रन ुपन� ।

२. सालबसाल� �पमा आ�त�रक

�ग�त छैन । १.राि��य �ाकृ�तक �ोत तथा �व� आयोग,

२.अथ� म��लय

३. आ�त�रक राज�व काया�लय



राज�व �वभागको राज�व परामश�
स�म�तले कर �णाल�मा सधुार
गनु�पन� भ�न �दएको सझूावह�
अनशुरण ग�र कर काननू सशंोधन
गनु�पन� ।

३. स�ंघय काननू तथा �थानीय
काननू दवुमैा घर बहाल कर �लने
भ�ने �यव�था रहेको हँुदा दोहोरो कर
नलाग�ने गर� ए�ककृत गर� सशंोधन
गनु�पन� ।

३ ८२ ………… । घरायसी र �यापा�रक
�योजनको ला�ग �योग हुने एल.पी.
�याँसको �वतरण �णाल� पनुरावलोकन
ग�रनेछ।

१.�यापा�रक �योजनका ला�ग
उपयोग हुने एल.पी. �याँसमा
उपल�ध हँुदै आएको अनदुान खारेज
ग�रनु पन� । यसका ला�ग
म��ालयले �नण�य गर� राजप�मा
सचुना �का�शत गर� लाग ूगनु� पन� ।
२. �यापा�रक �योजनका ला�ग
�योग हुने एल.पी. �यास आयात गन�
�नजी �े�लाई समेत अनमु�त �दनु
पन� ।

�ग�त छैन । १.उ�योग वा�ण�य तथा आप�ुत� म��ालय

२.अथ� म��ालय


