
अनसूुची १

              आ. ब. ०७६/०७७ को नीति, कार्यक्रम, बजेट, कार्यक्रम कार्ायन्वर्न िथा अनगुमन कार्यर्ोजना

कार्यक्रम/ क्रक्रर्ाकलाप
कुल 
लागि

०७६/०७
७ मा  
क्रवतनर्ोजजि
 रकम

आ.ब. २०७६/०७७ मा 
सम्पन्न  गररन ेक्रवस्ििृ 
क्रक्रर्ाकलापहरु

चाल ुआ.ब. को 
उपलब्धी

कार्यक्रम/ 
क्रक्रर्ाकलाप 
सम्पन्न हनु 
लाग्न ेसमर् र 
उपलब्धी

जजम्मेवार पदातधकारी कैक्रिर्ि

सा भ अ का म पौ मा िा चै बै जे अ

१. Drawing/ Design सक्रहि Cost 
Estimate स्वीकृि गने
२.Bid Document िर्ार गरी 
सूचना प्रकाशन गने ।
३. िय म/कम्पनी छनौट गरी 
कार्य सम्पन्न गने ।
१. Specification िर्ार गरी 
Cost Estimate िथा Sealed 

Quotation स्वीकृि गने
२. िय म/कम्पनी छनौट गने
३. खररद गने ।

१. Specification िर्ार गरी 
Cost Estimate स्वीकृि गने
२. खररद गने ।

नपेाल सरकार
उद्योग, वाजिज्र् िथा आपूतिय मन्रालर्

व्र्ापार िथा तनकासी प्रवर्द्यन केन्द

कार्यक्रम /आर्ोजनाको नाम- व्र्ापार िथा तनकासी प्रवर्द्यन केन्द
ब.उ.शी.नं. 30781011

९

सवारी साधन पाक्रकय ङ्ग िथा कपाउण्ड वालको 
तनमायि िथा ममयि(पूूँजीगि सधुार खचय)

२५००

नवीन राज शमाय/ 
गोक्रवन्द आचार्य ( 
र्ोजना अनगुमन 
िथा व्र्वस्थापन 

महाशाखा)

क्र.सं.

कार्य सम्पन्न गनय लाग्न ेसमर्

१ २ ३ ४
५

ल्र्ापटप(कार्ायलर् संचालनसंग सम्बन्धी 
र्न्र,उपकरि िथा मेशीन औजार)

४५०

नवीन राज शमाय/ 
गोक्रवन्द आचार्य ( 
र्ोजना अनगुमन 
िथा व्र्वस्थापन 

महाशाखा)

माइक्रो वभन (ििाउन ेमार सकु्रवधा 
भएको)(कार्ायलर् संचालनसंग सम्बन्धी 
र्न्र,उपकरि िथा मेशीन औजार)

५०

नवीन राज शमाय/ 
गोक्रवन्द आचार्य ( 
र्ोजना अनगुमन 
िथा व्र्वस्थापन 

६ ७ ८



१. TOR िर्ार गरी 
परामशयदािा छनौट गने

२. Design िर्ार गने

५००
१.सम्वजन्धि संघ संग सम्झौिा 
गने

2.सम्झौिा वमोजजम िातलम 
कार्यक्रम गने

५००
1.सम्वजन्धि संघ संग पराचार 
गने
2.    िातलम कार्यक्रम 
आर्ोजना गने

३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

१०००
१.सम्वजन्धि संग सहकार्य 
सम्झौिा गने
२.सम्झौिा वमोजजम िातलम 
कार्यक्रम गने

३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

२०००
१.स्वच्छ व्र्वसार्ी समूहसंग 
सम्झौिा गने
 २.क्षमिा क्रवकास िातलम 
कार्यक्रम आर्ोजना गने

तनकासी क्षमिा अतभबकृ्रर्द् गनयको लातग 
साना िथा मझौला उद्यमी 

व्र्वसार्ीहरुलाई सहभातगिा गराई २ 
स्थानमा २०÷२० जनालाई सम्भाव्र् 
अन्िरराक्रिर् बजार खोजी (Potential 
In te rn a tio n a l M a rk e t A c c e s s ) 
क्रवश्लषेि सम्बन्धी ४÷४ ददन े िातलम 

संचालन गने ।

तनकासी प्रकृर्ा र 
वस्ि ुवजार वारे 

जानकारी भै क्षमिा 
अतभबदृि हनु े।

 तसक्रर्द्चरि दाहाल/ 
राजेन्र तसंह/गोक्रवन्द 
आचार्य (वस्िकु्रवकास 

महाशाखा)

िुटवेर्र म्र्ानफु्र्ाक्चर सम्बन्धी 
सीपमलुक िातलम प्रदान गरी िुटवेर्र 
उत्पादनलाई थप स्िरीर् उत्पादन गनय 

सोसंग सम्बजन्धि तनजी के्षरका  
संस्थासंग सहकार्य गरी िातलम सञ्चालन 

गने ।

सीप क्रवकास भै 
रोजगारी अतभबदृि 

हनुे

लक्ष्मी जोशी 
/केवल 

क्रवि/नवराज 
मरहठ्ठा/ गिेश 

दाहाल (वस्िकु्रवकास 
महाशाखा)

धमु्वाराही जस्थि भवन Design गने ।(भवन 
सम्बन्धी अनसुन्धान िथा परामशय)

५००

नवीन राज शमाय/ 
गोक्रवन्द आचार्य ( 
र्ोजना अनगुमन 
िथा व्र्वस्थापन 

नपेाल हस्िकला महासंघसंगको लागि 
साझेदारीमा परम्परागि एवं मौतलक कला 
झल्कन ेहस्िकलामा काम गने Artisian 
हरु उत्पादनको लातग १५ ददनको सीप 
प्रक्रवतध हस्िान्िरि िातलम आर्ोजना गने 

।

सीप क्रवकास भै 
रोजगारी अतभबदृि 

हनुे

लक्ष्मी जोशी/केवल 
क्रवि/ मनुा पौडेल 

(वस्िकु्रवकास 
महाशाखा)

साना िथा मझौला उद्यमीहरुको क्षमिा 
क्रवकास गनय स्वच्छ व्र्वसार्ी समूहसंग 
सहकार्य गरी स्नािक जशक्षा हाूँतसल 

गरेका क्रवद्याथीहरुलाई िातलम उपलब्ध 
गराई आवश्र्क पने सम्पूिय व्र्ापार 
सहजीकरि सम्बन्धी कार्य गनय 

पररक्षिको रुपमा देशका केही स्थानमा 
Trade Facilitation Unit खडा गरी 

व्र्ापार प्रवद्र्धन सम्बन्धी सेवा प्रदान गने 
।

साना िथा मझौला 
उद्यमीहरुको 
क्षमिा क्रवकास 
भएको हनुे

लक्ष्मी जोशी/राजेन्र 
तसंह (वस्िकु्रवकास 

महाशाखा)



३.पररक्षिको रुपमा Trade 
Facilitation Unit खडा गने ।

१००००
१.सम्वजन्धि संघ संग सम्झौिा 
गने
2.सम्झौिा वमोजजम िातलम 
कार्यक्रम गने

३.आवश्र्किा अनसुार मेतसनरी 
औजारहरु हस्िान्िरि गने ।

१५००
१.सम्वजन्धि संघ संग सम्झौिा 
गने
2.सम्झौिा वमोजजम िातलम 
प्रदान गने

३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

२५००
१.सम्वजन्धि संघ संग सम्झौिा 
गने

केन्रले सामाजजक कार्यका लातग सम्पूिय 
शजि  नपेालसंग MoU गरी एकल िथा 
अपाङ्गिा भएका मक्रहलाहरुलाई सहभागी 
गराई २५ जनालाई ३ मक्रहना िेल्ट 
िथा ऊनीजन्र् वस्िकु्रवकास सम्बन्धी 
िातलम सञ्चालन गरी तनकासी प्रवद्र्धन 
िथा रोजगारीको अवसर प्रदान गने ।

अपाङ्गिा भएका 
मक्रहलाहरुको सीप 
क्रवकास भै रोजगारी 
अतभबदृि हनु े। 

तनकासी प्रवर्द्यन हनुे

लक्ष्मी जोशी/मनुा 
पौडेल (वस्िकु्रवकास 

महाशाखा)

किायली प्रदेशको आर् स्रोिको ठूलो 
क्रहस्साको रुपमा रहेको पत्थरलाई 

तनकासी र्ोग्र् बनाउनका लागी जेम्स 
उद्योगसूँग  सम्बजन्धि समहुलाई प्रवद्र्धन 
गने उिेश्र्ले िातलम प्रदान गरी लेजर 
कक्रटङ्ग थ्रसेर मेजशस, कक्रटङ्ग प्लेट र 

डाईमण्ड सक्रहिको मेजशन हस्िान्िरि गने 
।

सीप क्रवकास भै 
रोजगारी अतभबदृि 
हनु े। तनकासी 

प्रवर्द्यन हनुे

लक्ष्मी जोशी/ वदर 
अतधकारी/नवराज 
मरहठ्ठा/ गिेश 

दाहाल (वस्िकु्रवकास 
महाशाखा)

साना िथा मझौला उद्यमीहरुको क्षमिा 
क्रवकास गनय स्वच्छ व्र्वसार्ी समूहसंग 
सहकार्य गरी स्नािक जशक्षा हाूँतसल 

गरेका क्रवद्याथीहरुलाई िातलम उपलब्ध 
गराई आवश्र्क पने सम्पूिय व्र्ापार 
सहजीकरि सम्बन्धी कार्य गनय 

पररक्षिको रुपमा देशका केही स्थानमा 
Trade Facilitation Unit खडा गरी 

व्र्ापार प्रवद्र्धन सम्बन्धी सेवा प्रदान गने 
।

साना िथा मझौला 
उद्यमीहरुको 
क्षमिा क्रवकास 
भएको हनुे

लक्ष्मी जोशी/राजेन्र 
तसंह (वस्िकु्रवकास 

महाशाखा)

राक्रिर्स्िरमा मक्रहलाहरुको लातग माग 
गररए बमोजजमको आर्आजयन हनु,े 

आर्ाि प्रतिस्थापन गने िथा  तनकासी 
संभावना रहेका वस्िहुरु (क्रवतभन्न 

प्रकारका प्राकृतिक रेशाजन्र् वस्िहुरु 
जस्िै अल्लो, काूँस, पटेर, खोस्टा, 

सेनटेरी न्र्ाप्कीन र प्र्ाड आदद) को 
उत्पादन गरी आर्ाि प्रतिस्थापनमा वा 
तनकासी प्रवद्र्धन गनय िातलम कार्यक्रम 
आर्ोजना गरी सोसंग सम्बजन्धि मेतसनरी 

औजारहरु समेि हस्िान्िरि गने ।

सीप क्रवकास भै 
रोजगारी अतभबदृि 

हनुे

लक्ष्मी जोशी/ 
तसक्रर्द्चरि 

दाहाल/नवराज 
मरहट्टा (वस्िकु्रवकास 

महाशाखा)



२.लेजर कक्रटङ्ग थ्रसेर मेजशस, 
कक्रटङ्ग प्लेट र डाईमण्ड 
सक्रहिको मेजशन हस्िान्िरि गने 
।

३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

३०० १.व्र्ापार िथर्ाूँक सङ्कलन गने

२.पसु्िक प्रकाशन गने

१०००
१.सम्वजन्धि संघ/समहु संग 
सम्झौिा गने
२.टनले तनमायिमा लागि 
सहभातगिा गने ।

३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

३०००
१.स्वच्छ व्र्वसार्ी समूहसंग 
सम्झौिा गने
२.तडजाईन सेन्टर िर्ार गने

३.  अन्िरायक्रिर् क्रवज्ञहरुको 
सहकार्यमा सेवा लीई तडजाईन 
सेवा प्रदान गने ।

३२००
१.तनर्ायि गहृको अबधारिापर 
िर्ार गने
२.अबधारिापर अनसुार तनर्ायि 
गहृ संचालन गनय तनजज के्षर 
संग छलिल गने

किायली प्रदेशको आर् स्रोिको ठूलो 
क्रहस्साको रुपमा रहेको पत्थरलाई 

तनकासी र्ोग्र् बनाउनका लागी जेम्स 
उद्योगसूँग  सम्बजन्धि समहुलाई प्रवद्र्धन 
गने उिेश्र्ले िातलम प्रदान गरी लेजर 
कक्रटङ्ग थ्रसेर मेजशस, कक्रटङ्ग प्लेट र 

डाईमण्ड सक्रहिको मेजशन हस्िान्िरि गने 
।

सीप क्रवकास भै 
रोजगारी अतभबदृि 
हनु े। तनकासी 

प्रवर्द्यन हनुे

लक्ष्मी जोशी/ वदर 
अतधकारी/नवराज 
मरहठ्ठा/ गिेश 

दाहाल (वस्िकु्रवकास 
महाशाखा)

नपेाली तनकासीर्ोग्र् क्रवतभन्न वस्िहुरुलाई 
अन्िरायक्रिर् माग वमोजजमको तडजाईन 
अनसुार िर्ार गरी तनकासी गनय राक्रिर् 

िथा अन्िरायक्रिर् क्रवज्ञ सेवा सक्रहि 
तडजाईन सेवाहरु उपलब्ध गराई तनकासी 
प्रवद्र्धन गनय स्वच्छ व्र्वसार्ी समूह 

(FTG) संग सहकार्य गरी तडजाईन सेवा 
प्रदान गने ।

तनर्ायिर्ोग्र् 
वस्िकुो प्रचतलि 
तडजाइन वारेमा 
तनर्ायिकािायहरु 
जानकार हनुे

लक्ष्मी जोशी/राजेन्र 
तसंह/गोक्रवन्द आचार्य 

(वस्िकु्रवकास 
महाशाखा)

साना, लघ,ु घरेल,ु मझौला उद्योगहरुबाट 
उत्पाददि अलैंची, अदवुा, िेल्ट, िेसनका 

सामाग्री लगार्ि अन्र् वस्िहुरुलाई 
अन्िरायक्रिर् बजारसंग सम्पकय  स्थाक्रपि गनय 
आवश्र्क पने क्रवतभन्न क्रकतसमका सेवाहरु 

उपलब्ध गराई तनर्ायि व्र्ापारलाई 
प्रवद्र्धन गने कार्य अजघ बढाउन स्वच्छ 
व्र्वसार्ी समूहसंग सहकार्य गदै तनर्ायि 

गहृको अवधारिा अजघ बढाउन े।

तनर्ायि गहृको 
माध्र्मवाट तनर्ायि 
अतभवरृ्द्ी भएको हनुे

लक्ष्मी जोशी/राजेन्र 
तसंह/गोक्रवन्द आचार्य 

(वस्िकु्रवकास 
महाशाखा)

नपेालको वैदेजशक व्र्ापार िथर्ाूँकको 
N e p a l F o re ig n  T ra d e  S ta tis tic s  

प्रकाशन गरी क्रविरि गने ।

व्र्ापार भएका 
वस्ि ुिथा 

देशहरुका वारेमा 

रक्रवन्र 
दवुाडी/कृष्िराज 

बजगाूँई 

सपुारीको पािबाट क्रवतभन्न तनकासीजन्र् 
सामाग्रीहरु िर्ार गनय संकलन गररन े
कच्चा पदाथय कच्चा पदाथय (सपुारीको 
पाि) संकलन गरी भण्डारि गनय मेची 

नगरजस्थि उि वस्ि ुिर्ार गने 
सरोकारवालाहरुसंगको लागि 

सहभातगिामा टनले तनमायि गने ।

तनकासी प्रवर्द्यन हनुे

लक्ष्मी 
जोशी/नवराज 
मरहठ्ठा / खेम 

वोगटी (वस्िकु्रवकास 
महाशाखा)



तनर्ायि गहृ संचालकहरुलाई 
अन्िरायक्रिर् वजार खोज गरी 
सचुना प्रदान गने

२४०० १.वस्िहुरु तनक्र्ौल गने

२.वस्िहुरुको तनर्ायिको 
Piloting गने

२०००
१.CIP प्राप्त गनेको क्रवतध 
वमोजजम सूजच िर्ार गने

 २.CIP प्रदान गने

५००
१.तनर्ायि व्र्ापार संघ र 
सम्वजन्धि संघ संग छलिल गने

 २.तनर्ायि ददवस मनाउन े।

३०००
१.सम्वजन्धि उधतम 
व्र्वसाक्रर्को छनौट गने
 २. मेला अवतधमा 
व्र्वसार्ीहरुलाई सहभागी B2B 
बैठक सम्पन्न गने

३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

साना, लघ,ु घरेल,ु मझौला उद्योगहरुबाट 
उत्पाददि अलैंची, अदवुा, िेल्ट, िेसनका 

सामाग्री लगार्ि अन्र् वस्िहुरुलाई 
अन्िरायक्रिर् बजारसंग सम्पकय  स्थाक्रपि गनय 
आवश्र्क पने क्रवतभन्न क्रकतसमका सेवाहरु 

उपलब्ध गराई तनर्ायि व्र्ापारलाई 
प्रवद्र्धन गने कार्य अजघ बढाउन स्वच्छ 
व्र्वसार्ी समूहसंग सहकार्य गदै तनर्ायि 

गहृको अवधारिा अजघ बढाउन े।

तनर्ायि गहृको 
माध्र्मवाट तनर्ायि 
अतभवरृ्द्ी भएको हनुे

लक्ष्मी जोशी/राजेन्र 
तसंह/गोक्रवन्द आचार्य 

(वस्िकु्रवकास 
महाशाखा)

तनकासी व्र्ापारलाई प्रोत्साहन, स्वच्छ, 
पारदशी एवं गिुस्िरीर् बनाउन ेअतभर्ान 
सञ्चालन गनय “नपेालको शान नपेाली 

वस्िकुो अन्िरायक्रिर् पक्रहचान” नारा सक्रहि 
तनर्ायि ददवस मनाउन े।

तनकासी प्रवर्द्यन 
वारे जनचेिना 

अतभवरृ्द्ी भएको हनुे

नवीन राज शमाय/ 
तमन बहादरु कुवर/ 
जर्न्र बोगटी  ( 
वजार प्रवर्द्यन 
महाशाखा)

नपेाली दिुावासको समन्वर्मा भारिको 
राजधानी नर्ाूँ ददल्लीमा आर्ोजना हनु े 
In d ia  In te rn a tio n a l T ra d e  F a ir, 
2019 मा Nepal Pavilion को तनमायि 
गरी लागि साझेदारीमा तनकासीर्ोग्र् 
वस्ि ुप्रवद्र्धनको लागी व्र्वसाक्रर्क 

सहभातगिा जनाउन े।

नपेाली तनर्ायिर्ोग्र् 
वस्िहुरुवारे 

अन्िरायक्रिर् पक्रहचान 
िथा प्रवर्द्यन भएको 

हनुे

नवीन राज शमाय/ 
तमन बहादरु कुवर/ 
जर्न्र बोगटी  ( 
वजार प्रवर्द्यन 
महाशाखा)

ब्र्ापार िथा नाकासी प्रबधयन केन्रमा  
Export Promotion Zone स्थापना गरी 

2 वटा कृक्रष जन्र् र 2 बटा अन्र् 
बस्िहुरुको तनर्ायिको Piloting गने ।

वस्िहरु तनर्ायिको 
Piloting भएको हनुे

लक्ष्मी जोशी/राजेन्र 
तसंह (वस्िकु्रवकास 

महाशाखा)

तनर्ायि प्रवद्र्धन, लगानी वकृ्रर्द्, 
रोजगारीको अवसरको तसजयना गने 

व्र्वसार्ी, संघ संस्था र सो संस्थाको 
प्रतितनतधहरुलाई महत्वपूिय व्र्ावसाक्रर्क 
व्र्जि (CIP) को पदवी द्वारा सम्मान 

गने ।

महत्वपूिय 
व्र्ावसाक्रर्क व्र्जि 
(CIP) को पदवी 
द्वारा सम्मातनि 

भएको हनुे

रक्रवन्र दवुाडी/ 
कृष्िराज वजगाूँई 
(वस्िकु्रवकास 
महाशाखा)



१०००
१.सम्वजन्धि उधतम 
व्र्वसाक्रर्को छनौट गने
 २. मेला अवतधमा 
व्र्वसार्ीहरुलाई सहभागी B2B 
बैठक सम्पन्न गने

३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

१०००
१.World Expo 2020 
Dubai को लागी पूवय िर्ारी गने

२.Horticultural Expo 
2019 Beijing मा नपेाल 
ददवस मनाउने

व्र्ापार िथा तनकासी प्रवर्द्यन केन्द
              आ. ब. ०७६/०७७ को नीति, कार्यक्रम, बजेट, कार्यक्रम कार्ायन्वर्न िथा अनगुमन कार्यर्ोजना

नपेाल सरकार
उद्योग, वाजिज्र् िथा आपूतिय मन्रालर्

कार्यक्रम /आर्ोजनाको नाम- व्र्ापार सूचना िथा तनर्ायि सहर्ोग आर्ोजना- बहपुक्षीर् िथा के्षरीर् व्र्ापार सदुृढीकरि
ब.उ.शी.नं. 30700104

नपेालको उच्च तनकासी संम्भाव्र् बजार 
Vietnam को Hanoi मा अक्रप्रल 11-

14, 2020 मा आर्ोजना हनु े
Vietnam Expo 2020 मा सम्बजन्धि 
तनर्ायि व्र्वसार्ी िथा सरोकारवाला 
संस्थासंग लागि साझेदारीमा मेलामा 

सहभातगिा गराउन े।

नपेाली तनर्ायिर्ोग्र् 
वस्िहुरुवारे 

अन्िरायक्रिर् पक्रहचान 
िथा प्रवर्द्यन भएको 

हनुे

नवीन राज शमाय/ 
तमन बहादरु कुवर/ 
जर्न्र बोगटी  ( 
वजार प्रवर्द्यन 
महाशाखा)

World Expo 2020 Dubai मा 
नपेालको सहभातगिाको लागी पूवय िर्ारी 
िथा  International Horticultural 
Expo 2019 Beijing मा आर्ोजना 
हनु ेनपेाल ददवसमा सहभागीिा गने

नपेाली मौतलक 
कला िथा 
वस्िहुरुवारे 

अन्िरायक्रिर् रुपमा 
जानकारी प्रदान 
गररएको हनुे

नवीन राज शमाय/ 
तमन बहादरु कुवर/ 
जर्न्र बोगटी  ( 
वजार प्रवर्द्यन 
महाशाखा)



कार्यक्रम/ क्रक्रर्ाकलाप
कुल 
लागि

०७६/०७
७ मा  
क्रवतनर्ोजजि
 रकम

आ.ब. २०७६/०७७ मा 
सम्पन्न  गररन ेक्रवस्ििृ 

क्रक्रर्ाकलापहरु

चाल ुआ.ब. को 
उपलब्धी

कार्यक्रम/ 
क्रक्रर्ाकलाप 
सम्पन्न हनु 
लाग्न ेसमर् र 
उपलब्धी

जजम्मेवार पदातधकारी कैक्रिर्ि

सा भ अ का म पौ मा िा चै बै जे अ 

२४००
१.सम्वजन्धि संघ संग सम्झौिा 
गने
2.सम्झौिा वमोजजम िातलम 
कार्यक्रम आर्ोजना गने

३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

५०० १.क्रवज्ञहरुबाट अध्र्र्न गराउने

२.सम्वजन्धि संग संग 
अन्िरकृर्ा गने

3.अजन्िम प्रतिवेदन िर्ार गने

४. प्रतिवेदन प्राप्त गने

५०० १.क्रवज्ञहरुबाट अध्र्र्न गराउने

२.सम्वजन्धि संग संग अन्िरकृर्ा 
गने

3.अजन्िम प्रतिवेदन िर्ार गने

९

केन्र िथा िुटवेर्र म्र्ानफु्र्ाक्चरसय 
एशोजशर्सनको लागि सहभातगिामा 

१२० जना जनशजिहरुलाई ३ स्थानमा  
जिुा, चप्पल िथा छालाजन्र् वस्िकुा 
जशपमलुक प्रारम्भीक चरिको िातलम 

परुा गरीसकेकालाई (Designing, cutting, 

Lasting, sole-pasting, finishing & quality 

check)  सम्बन्धी िातलम प्रदान गने ।

सीप क्रवकास भै 
रोजगारी अतभबदृि 

हनुे

लक्ष्मी जोशी/ वदर 
अतधकारी/ नवराज 
मरहठ्ठा / गिेश 

दाहाल (वस्िकु्रवकास 
महाशाखा)

क्र.सं.
कार्य सम्पन्न गनय लाग्न ेसमर्

१ २ ३ ४
५

प्राकृतिक क्रपउनर्ोग्र् पानी, िर्ारी 
पोशाक, अदवुा, अलैंचीका तनकासी 
प्रकृर्ाहरु िथा गिुस्िर क्रवषर्का 
सम्बन्धमा क्रवज्ञहरुबाट प्राप्त भएको 

अध्र्र्न प्रतिवेदनलाई सरोकारवाला संघ 
संस्थाहरु समेिको सहभातगिामा छलिल 

गरी पररमाजयन गने ।

व्र्ापार सूचना वाट 
ससूुजचि भै तनकासी 
अतभवरृ्द्ीमा सहर्ोग 

पगु्ने

लक्ष्मी जोशी/राजेन्र 
तसंह (वस्िकु्रवकास 

महाशाखा)

नपेालमा उत्पाददि िर्ारी पोशाकलाई 
नपेाललाई पारवहन ढुवानीका लातग उपलब्ध 
भएका क्रवतभन्न सामजुन्रक बन्दरगाहहरु प्रर्ोग 
गरी कम लागिमा अमेररका र रू्रोक्रपर्न 
मलुकुहरुमा तनकासी गनय र उि कार्यमा 
अवलम्वन गररन ेतनकासी प्रकृर्ाहरुमा 

आवश्र्क सहजीकरि समेि गने सम्बन्धमा 
क्रवज्ञको सहार्िा तलई अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार 

गने ।

सरल तनकासी 
प्रक्रक्रर्ा बारे 
ससूुजचि हनुे

लक्ष्मी जोशी/राजेन्र 
तसंह/गोकुल वस्िी 

(वस्िकु्रवकास 
महाशाखा)

६ ७ ८



४. प्रतिवेदन प्राप्त गने

५०० १.क्रवज्ञहरुबाट अध्र्र्न गराउने

२.सम्वजन्धि संग संग अन्िरकृर्ा 
गने

3.अजन्िम प्रतिवेदन िर्ार गने

४. प्रतिवेदन प्राप्त गने

५०० १.क्रवज्ञहरुबाट अध्र्र्न गराउने

२.सम्वजन्धि संग संग अन्िरकृर्ा 
गने

3.अजन्िम प्रतिवेदन िर्ार गने

४. प्रतिवेदन प्राप्त गने

१५००
१. सम्बजन्धि संघ संस्थाहरुसूँग 
MoU सम्पन्न गने ।

२. व्र्ापार मेला महोत्सवहरुको 
अनगुमन गने । कार्यक्रम अनदुान 
प्रदान गने ।

नपेालमा उत्पाददि िर्ारी पोशाकलाई 
नपेाललाई पारवहन ढुवानीका लातग उपलब्ध 
भएका क्रवतभन्न सामजुन्रक बन्दरगाहहरु प्रर्ोग 
गरी कम लागिमा अमेररका र रू्रोक्रपर्न 
मलुकुहरुमा तनकासी गनय र उि कार्यमा 
अवलम्वन गररन ेतनकासी प्रकृर्ाहरुमा 

आवश्र्क सहजीकरि समेि गने सम्बन्धमा 
क्रवज्ञको सहार्िा तलई अध्र्र्न प्रतिवेदन िर्ार 

गने ।

सरल तनकासी 
प्रक्रक्रर्ा बारे 
ससूुजचि हनुे

लक्ष्मी जोशी/राजेन्र 
तसंह/गोकुल वस्िी 

(वस्िकु्रवकास 
महाशाखा)

नपेाल हस्िकला महासंघसूँग समझदारी गरी 
बजार प्रवद्र्धन गनय २०७६ मंतसर १२-१६ 
गिेसम्म आर्ोजना हनु े१७ औ ंअन्िरायक्रिर् 

हस्िकला व्र्ापार मेला िथा १५ औ ं
हस्िकला प्रतिर्ोतगिा मेलामा नपेाल एक्रककृि 
व्र्ापार रिनीतिमा उल्लेजखि वस्िहुरुका साथै 
देशतभर उत्पाददि प्रमखु वस्िहुरुको प्रवद्र्धन 
गनय स्थल भाडा र स्थलकक्ष तनमायि िथा 

प्रचार प्रसारमा सहर्ोग गने ।

नपेाली तनर्ायिर्ोग्र् 
वस्िहुरुको पक्रहचान 
िथा प्रवर्द्यन भएको 

हनुे

नवीन राज शमाय/ 
तमन बहादरु कुवर/ 
जर्न्र बोगटी  ( 
वजार प्रवर्द्यन 
महाशाखा)

नपेालमा उत्पाददि अदवुालाई नपेाललाई 
पारवहन ढुवानीका लातग उपलब्ध भएका 
क्रवतभन्न सामजुन्रक बन्दरगाहहरु प्रर्ोग गरी 

कम लागिमा खाडी रािहरुमा तनकासी गनय र 
उि कार्यमा अवलम्वन गररन ेतनकासी 

प्रकृर्ाहरुमा आवश्र्क सहजीकरि समेि गने 
सम्बन्धमा क्रवज्ञको सहार्िा तलई अध्र्र्न 

प्रतिवेदन िर्ार गने ।

सरल तनकासी 
प्रक्रक्रर्ा बारे 
ससूुजचि हनुे

लक्ष्मी जोशी/राजेन्र 
तसंह/गोकुल वस्िी 

(वस्िकु्रवकास 
महाशाखा)

नपेालमा उत्पाददि अलैंचीलाई नपेाललाई 
पारवहन ढुवानीका लातग उपलब्ध भएका 
क्रवतभन्न सामजुन्रक बन्दरगाहहरु प्रर्ोग गरी 

कम लागिमा साकय  मलुकुहरुमा तनकासी गनय 
र  उि कार्यमा अवलम्वन गररन ेतनकासी 

प्रकृर्ाहरुमा आवश्र्क सहजीकरि समेि गने 
सम्बन्धमा क्रवज्ञको सहार्िा तलई अध्र्र्न 

प्रतिवेदन िर्ार गने ।

सरल तनकासी 
प्रक्रक्रर्ा बारे 
ससूुजचि हनुे

लक्ष्मी जोशी/राजेन्र 
तसंह/गोकुल वस्िी 

(वस्िकु्रवकास 
महाशाखा)



३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

१५००
१. सम्बजन्धि संघ संस्थाहरुसूँग 
MoU सम्पन्न गने ।

२. व्र्ापार मेला 
महोत्सवहरुको अनगुमन गने । 
कार्यक्रम अनदुान प्रदान गने ।

३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

२०००
१. सम्बजन्धि संघ संस्थाहरुसूँग 
MoU सम्पन्न गने ।

२. व्र्ापार मेला 
महोत्सवहरुको अनगुमन गने । 
कार्यक्रम अनदुान प्रदान गने ।

३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

१०००
१. सम्बजन्धि संघ संस्थाहरुसूँग 
MoU सम्पन्न गने ।

२. व्र्ापार मेला 
महोत्सवहरुको अनगुमन गने । 
कार्यक्रम अनदुान प्रदान गने ।

नपेाल हस्िकला महासंघसूँग समझदारी गरी 
बजार प्रवद्र्धन गनय २०७६ मंतसर १२-१६ 
गिेसम्म आर्ोजना हनु े१७ औ ंअन्िरायक्रिर् 

हस्िकला व्र्ापार मेला िथा १५ औ ं
हस्िकला प्रतिर्ोतगिा मेलामा नपेाल एक्रककृि 
व्र्ापार रिनीतिमा उल्लेजखि वस्िहुरुका साथै 
देशतभर उत्पाददि प्रमखु वस्िहुरुको प्रवद्र्धन 
गनय स्थल भाडा र स्थलकक्ष तनमायि िथा 

प्रचार प्रसारमा सहर्ोग गने ।

नपेाली तनर्ायिर्ोग्र् 
वस्िहुरुको पक्रहचान 
िथा प्रवर्द्यन भएको 

हनुे

नवीन राज शमाय/ 
तमन बहादरु कुवर/ 
जर्न्र बोगटी  ( 
वजार प्रवर्द्यन 
महाशाखा)

नपेाल चेम्बर अि कमसयसूँग समझदारी 
गरी नपेाल एक्रककृि व्र्ापार रिनीतिमा 
उल्लेजखि वस्िहुरुका साथै देशतभर 

उत्पाददि प्रमखु वस्िहुरुको प्रवद्र्धन गनय 
Nepal Chamber Expo 2019 मा 
स्थल भाडा र स्थलकक्ष तनमायि िथा 

प्रचार प्रसारमा सहर्ोग गने ।

नपेाली तनर्ायिर्ोग्र् 
वस्िहुरुको पक्रहचान 
िथा प्रवर्द्यन भएको 

हनुे

नवीन राज शमाय/ 
तमन बहादरु कुवर/ 
जर्न्र बोगटी  ( 
वजार प्रवर्द्यन 
महाशाखा)

नपेाल उद्योग वाजिज्र् महासंघसूँग 
समझदारी गरी प्रत्रे्क वषय आर्ोजना गने 
९ औ ंनपेाल अन्िरायक्रिर् मेला २०७६ 
मा नपेाल एक्रककृि व्र्ापार रिनीतिमा 
उल्लेजखि वस्िहुरुका साथै देशतभर 

उत्पाददि प्रमखु वस्िहुरुको प्रवद्र्धन गनय 
प्रदशयनी स्थल भाडा र स्थलकक्ष तनमायि 

िथा प्रचार प्रसारमा सहर्ोग गने ।

नपेाली तनर्ायिर्ोग्र् 
वस्िहुरुको पक्रहचान 
िथा प्रवर्द्यन भएको 

हनुे

नवीन राज शमाय/ 
तमन बहादरु कुवर/ 
जर्न्र बोगटी  ( 
वजार प्रवर्द्यन 
महाशाखा)

नपेाल घरेल ुिथा साना उद्योग महासंघले 
आर्ोजना गने ज्ञट औ ंअन्िरायक्रिर् 
व्र्ापार मेला िथा नक्रवन प्रक्रवतध 

प्रदशयनीमा उि महासंघसूँग समझदारी 
गरी नपेाल एक्रककृि व्र्ापार रिनीति 
(NTIS) मा उल्लेजखि वस्िहुरुका साथै 
देशतभर उत्पाददि प्रमखु वस्िहुरुको 
प्रवद्र्धन गनय प्रदशयनी स्थल भाडा र 
स्थलकक्ष तनमायि िथा प्रचार प्रसारमा 

सहर्ोग गने ।

नपेाली तनर्ायिर्ोग्र् 
वस्िहुरुको पक्रहचान 
िथा प्रवर्द्यन भएको 

हनुे

नवीन राज शमाय/ 
तमन बहादरु कुवर/ 
जर्न्र बोगटी  ( 
वजार प्रवर्द्यन 
महाशाखा)



३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

१५००
१. सम्बजन्धि संघ संस्थाहरुसूँग 
MoU सम्पन्न गने ।

२. व्र्ापार मेला 
महोत्सवहरुको अनगुमन गने । 
कार्यक्रम अनदुान प्रदान गने ।

३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

१२००
१. सम्बजन्धि संघ संस्थाहरुसूँग 
MoU सम्पन्न गने ।

२. व्र्ापार मेला 
महोत्सवहरुको अनगुमन गने । 
कार्यक्रम अनदुान प्रदान गने ।

३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

१०००
१. सम्बजन्धि संघ संस्थाहरुसूँग 
MoU सम्पन्न गने ।

नवीन राज शमाय/ 
तमन बहादरु कुवर/ 
जर्न्र बोगटी  ( 
वजार प्रवर्द्यन 
महाशाखा)

२. व्र्ापार मेला 
महोत्सवहरुको अनगुमन गने । 
कार्यक्रम अनदुान प्रदान गने ।

केन्र िथा िुटवेर्र म्र्ानफु्र्ाक्चसय 
एशोतसर्शन अि नपेालसूँग MoU गरी 
नपेालमा उत्पाददि छालाका जतु्ता र 
चप्पलको राक्रिर् िथा अन्िरायक्रिर् 

बजारमा बजार प्रवद्र्धन गने उिेश्र्ले 
१६ औ ंऔद्योतगक प्रदशयनी २०७६ मा 
स्थल भाडा र स्थलकक्ष तनमायि िथा 

प्रचार प्रसारमा सहर्ोग गने ।

नपेाली तनर्ायिर्ोग्र् 
वस्िहुरुको पक्रहचान 
िथा प्रवर्द्यन भएको 

हनुे

नवीन राज शमाय/ 
तमन बहादरु कुवर/ 
जर्न्र बोगटी  ( 
वजार प्रवर्द्यन 
महाशाखा)

जतडबटुी िथा त्र्सबाट उत्पाददि 
तनर्ायिर्ोग्र् वस्िकुो बजारीकरि एवं 
प्रवद्र्धन गने उिेश्र्ले नपेाल हवय िथा 
हवयल उत्पादक महासंघसूँग MOU गरी 
राक्रिर् िथा अन्िरायक्रिर् व्र्ापार मेलामा 
स्थल भाडा र स्थलकक्ष तनमायि िथा 

प्रचार प्रसारमा सहर्ोग गने ।

नपेाली तनर्ायिर्ोग्र् 
वस्िहुरुको पक्रहचान 
िथा प्रवर्द्यन भएको 

हनुे

नवीन राज शमाय/ 
तमन बहादरु कुवर/ 
जर्न्र बोगटी  ( 
वजार प्रवर्द्यन 
महाशाखा)

नपेाल घरेल ुिथा साना उद्योग महासंघले 
आर्ोजना गने ज्ञट औ ंअन्िरायक्रिर् 
व्र्ापार मेला िथा नक्रवन प्रक्रवतध 

प्रदशयनीमा उि महासंघसूँग समझदारी 
गरी नपेाल एक्रककृि व्र्ापार रिनीति 
(NTIS) मा उल्लेजखि वस्िहुरुका साथै 
देशतभर उत्पाददि प्रमखु वस्िहुरुको 
प्रवद्र्धन गनय प्रदशयनी स्थल भाडा र 
स्थलकक्ष तनमायि िथा प्रचार प्रसारमा 

सहर्ोग गने ।

नपेाली तनर्ायिर्ोग्र् 
वस्िहुरुको पक्रहचान 
िथा प्रवर्द्यन भएको 

हनुे

नवीन राज शमाय/ 
तमन बहादरु कुवर/ 
जर्न्र बोगटी  ( 
वजार प्रवर्द्यन 
महाशाखा)

अगायतनक एशोतसर्सन नपेालसूँग MoU 
गरी तनकासीर्ोग्र् प्रांगाररक वस्िहुरु 

राक्रिर् र अन्िरायक्रिर् बजार प्रवद्र्धन एवं 
बजारीकरिको लागी अन्िरायक्रिर् 

प्रांगाररक व्र्ापार मेला २०७६ मा NTIS 
मा उल्लेजखि वस्िहुरुका साथै देशतभर 
उत्पाददि प्रमखु वस्िहुरुको प्रवद्र्धन गनय 
प्रदशयनी स्थल भाडा र स्थलकक्ष तनमायि 

िथा प्रचार प्रसारमा सहर्ोग गने ।

नपेाली तनर्ायिर्ोग्र् 
वस्िहुरुको पक्रहचान 
िथा प्रवर्द्यन भएको 

हनुे



३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

१५००
१. सम्बजन्धि संघ संस्थाहरुसूँग 
MoU सम्पन्न गने ।

२. व्र्ापार मेला 
महोत्सवहरुको अनगुमन गने । 
कार्यक्रम अनदुान प्रदान गने ।

३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

१५००
१.सम्वजन्धि उधतम 
व्र्वसाक्रर्को छनौट गने
 २. मेला अवतधमा 
व्र्वसार्ीहरुलाई सहभागी B2B 
बैठक सम्पन्न गने

३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

१०००
१.सम्वजन्धि उधतम 
व्र्वसाक्रर्को छनौट गने
२. NTIS स्टलमा भाूँडा 
सहर्ोग गने ।

३. अनगुमन प्रतिवेदन प्राप्त गने

भारिको उत्तराखण्डको राजधानी 
देहरादनुमा आर्ोजना हनु ेईन्डो–नपेाल 

व्र्ापार मेला एवं पर्यटन महोत्सव 
२०७६ मा लागि सहभातगिामा NTIS 

स्टलमा भाूँडा सहर्ोग गने ।

नपेाली तनर्ायिर्ोग्र् 
वस्िहुरुवारे 

अन्िरायक्रिर् पक्रहचान 
िथा प्रवर्द्यन भएको 

हनुे

नवीन राज शमाय/ 
तमन बहादरु कुवर/ 
जर्न्र बोगटी  ( 
वजार प्रवर्द्यन 
महाशाखा)

अगायतनक एशोतसर्सन नपेालसूँग MoU 
गरी तनकासीर्ोग्र् प्रांगाररक वस्िहुरु 

राक्रिर् र अन्िरायक्रिर् बजार प्रवद्र्धन एवं 
बजारीकरिको लागी अन्िरायक्रिर् 

प्रांगाररक व्र्ापार मेला २०७६ मा NTIS 
मा उल्लेजखि वस्िहुरुका साथै देशतभर 
उत्पाददि प्रमखु वस्िहुरुको प्रवद्र्धन गनय 
प्रदशयनी स्थल भाडा र स्थलकक्ष तनमायि 

िथा प्रचार प्रसारमा सहर्ोग गने ।

नपेाली तनर्ायिर्ोग्र् 
वस्िहुरुको पक्रहचान 
िथा प्रवर्द्यन भएको 

हनुे

नपेाल उद्यमजशल मक्रहला महासंघ सूँगको 
सहकार्यमा राक्रिर्  उद्यमजशल मक्रहला 

व्र्ापार मेला २०७६ मा नपेाल एक्रककृि 
व्र्ापार रिनीति (NTIS) मा उल्लेजखि 
वस्िहुरुका साथै देशतभर उत्पाददि प्रमखु 
वस्िहुरुको प्रवद्र्धन गनय प्रदशयनी स्थल 
भाडा र स्थलकक्ष तनमायि िथा प्रचार 

प्रसारमा सहर्ोग गने ।

नपेाली तनर्ायिर्ोग्र् 
वस्िहुरुको पक्रहचान 
िथा प्रवर्द्यन भएको 

हनुे

नवीन राज शमाय/ 
तमन बहादरु कुवर/ 
जर्न्र बोगटी  ( 
वजार प्रवर्द्यन 
महाशाखा)

आगामी जलुाई ९ देजख १२, २०२० मा 
H o n g  K o n g  T ra d e  D e v e lo p m e n t 
Council (HKTDC) ले हङ्गकङ्कमा 

आर्ोजना गने Hong Kong Fashion 
Week for Spring/Summer  व्र्ापार 
मेलामा िर्ारी पोशाक िथा पजश्मना र 
क्र्ाजस्मर लगार्िका वस्िहुरु प्रदशयन 
गरी व्र्ापार प्रवद्र्धन गनय सम्बजन्धि 

सरोकारवालाहरुसंगको लागि साझेदारीमा 
सहभातगिा जनाउन े।

नपेाली तनर्ायिर्ोग्र् 
वस्िहुरुवारे 

अन्िरायक्रिर् पक्रहचान 
िथा प्रवर्द्यन भएको 

हनुे

नवीन राज शमाय/ 
तमन बहादरु कुवर/ 
जर्न्र बोगटी  ( 
वजार प्रवर्द्यन 
महाशाखा)



              आ. ब. ०७६/०७७ को नीति, कार्यक्रम, बजेट, कार्यक्रम कार्ायन्वर्न िथा अनगुमन कार्यर्ोजना
g]kfn ef/t If]qLo Jofkf/ tyf kf/jxg cfof]hgf –TEPC cGtu{t ;~rfng ul/g] sfo{qmdx? 

कार्यक्रम/ क्रक्रर्ाकलाप कुल 

लागि

०७६/०७७ 

मा  
ववतनर्ोजज
ि रकम

आ.ब. २०७६/०७७ मा सम्पन्न  

गररने ववस्ििृ क्रक्रर्ाकलापहरु
चालु आ.ब. को 

उपलब्धी

कार्यक्रम/ 

क्रक्रर्ाकलाप 

सम्पन्न हुन 

लाग्ने समर् र 
उपलब्धी

जजम्मवेार पदाधधकारी कैक्रिर्ि

सा भ अ का म पौ मा िा चै बै जे अ 

अ प ूँजीगत  खर्च अन्तगचतका कार्चक्रमहरु

१। Technical Committee गठन गने

२। Technical Specification तथा 

लागत अनमुान तर्ार गरी स्विकृत गने

३. बोलपत्र कागजात तर्ार गरी आह्वान गने

४. िोलपत्रको प्रास्िस्िक तथा आस्थचक 
मलु्र्ाङ्कन गरी खररद संझौता गने

५। सामान जाूँर् गने

१। Technical Specification तथा 

लागत अनमुान तर्ार गरी स्विकृत गने

२. बोलपत्र तर्ार गरी आह्वान गने

३. िोलपत्रको प्रास्िस्िक तथा आस्थचक 
मलु्र्ाङ्कन गरी खररद संझौता गने

४। सामान जाूँर् गने

१। Quality Assurance and 

Advisory supervision firm को 

सेिा स्लने

नपेाल सरकार
उद्र्ोग, वाणिज्र् िथा आपतूिय मन्रालर्

व्र्ापार िथा तनकासी प्रवर्द्यन केन्द

४ ५ ६ ७ ८ ९

कार्यक्रम /आर्ोजनाको  नाम-

ब.उ.शी.नं. #)&))!)%

क्र.सं.
कार्य सम्पन्न गनय लाग्ने समर्

१ २ ३

सरेुन्रनाथ गोंगल / शान्तीदिेी 

मल्ल (व्र्ापार स र्ना प्रस्िस्ि 

शाखा)
खरीद ईकाई

PCO, 

Quality 

Assuran

ce and 

Advisor

y 

Supervis

ion Firm  

२ सोलार ब्र्ाकअप  खरीद 4200 सोलार व्र्ाकअप खरीद गरी 
दसै्नक कार्च सञ्र्ालनमा 

प्रर्ोग भएको हुने ।

सरेुन्रनाथ गोंगल / शान्तीदिेी 

मल्ल (व्र्ापार स र्ना प्रस्िस्ि 

शाखा)

PCO, 

Quality 

Assura

nce 

and 

Advisor

y 

Supervi

१ कम्प्र् टर लगार्त कार्ाचलर् संर्ालनसंग सम्पबन्िी उपकरण 
खरीद

7800 नेपाल व्र्ापार स र्ना 
पोटचललाई आिश्र्क कम्प्र् टर 
लगार्त अन्र् उपकरणहरु 
खरीद गरी दसै्नक कार्च 
सञ्र्ालनमा प्रर्ोग भएको 
हुने ।

श्री सरेुन्रनाथ गोंगल / 

शान्तीदिेी मल्ल (व्र्ापार 

स र्ना प्रस्िस्ि शाखा)

PCO, 

Quality 

Assuran

ce and 

Advisor

y 

Supervis

ion Firm  

३ Nepal Trade Information Portal 
क्रवकासको लातग सफ्टवेर्र िर्ार गने

21500 सञ्र्ालनमा रहकेो नेपाल 
व्र्ापार स र्ना पोटचल 
अद्यािस्िक भई प्रभािकारी 
स र्ना सेिा प्रिाह हुन 
सहर्ोग पगु्ने ।



२। टे्रड पोटयल तनमाियकिायसूँग 
U s e r A c c e p ta n c e  T e s t 
Certificatrion को लातग क्रवतभन्न 
चरिमा सम्झौिा बमोजजम टे्रड 
पोटयल तनमायिको सपुररवेक्षि 
कार्यको तनरन्िरिा ददन े।

३। QA firm को जशिारीस 
अनसुार User Acceptance 
Certification को स्वीकृिीको 
लागी केन्रमा पेश गरी भकु्त्तानी 
गने ।     

४। टे्रड पोटयलको तनमायिको 
लातग पेश भएका SRS ररपोटय 
िथा SDD अनसुार सफ्टवेर्र 
तनमायि सम्पन्न कार्य पश्चाि  QA 

firm को जशिारीस Operational 

Acceptance Certifciation 
स्वीकृिीको लातग केन्रमा पेश 
गरी भकु्त्तानी गने ।

5।    Operational Acceptance 

Certifciation को स्वीकृति 
पश्चाि तनरन्िर रुपमा 
तनमायिकिायले क्रवकास गरेको 
तसस्टमको पररक्षि गरी तनमायि 
सम्पन्न कार्यको केन्रबाट 
स्वीकृिीको लातग केन्रमा पेश 
गरी भकु्त्तानी गने ।

श्री सरेुन्रनाथ गोंगल / 

शान्तीदिेी मल्ल (व्र्ापार 

स र्ना प्रस्िस्ि शाखा)

PCO, 

Quality 

Assuran

ce and 

Advisor

y 

Supervis

ion Firm  

३ Nepal Trade Information Portal 
क्रवकासको लातग सफ्टवेर्र िर्ार गने

21500 सञ्र्ालनमा रहकेो नेपाल 
व्र्ापार स र्ना पोटचल 
अद्यािस्िक भई प्रभािकारी 
स र्ना सेिा प्रिाह हुन 
सहर्ोग पगु्ने ।



४ अन्तराचस्रिर् आर्ोजना व्र्िवथापक सम्पबन्िी परामशच 2600 १। नेपाल स्संगल स्िण्डो Quality 

Assurance and Advisory 

supervision firm आिद्ध नभएमा मात्र 

आिश्र्क  पने

५ रास्रिर् स र्ना प्रस्िस्ि सम्पबन्िी परामशच 400 १। नेपाल स्संगल स्िण्डो Quality 

Assurance and Advisory 

supervision firm आिद्ध नभएमा 

आिश्र्क  पने

६ प ूँजीगत  खर्च तर्च को जम्पमा 36500

cf_ र्ालु खर्च अन्तगचतका कार्चक्रमहरु

१ सब–स्प.स्स.ओ. बैठक 150 १। आिश्र्कता अनसुार बैठकको आर्ोजना गने 
।

१। कोटेशन माग गने

२। सेिा संझौता गने

३। िभे होस्वटङ्ग, डोमेन रस्जरिेशन र डाटा 
माईग्रशेन  कार्चलाइ स्नरन्तरता स्दने

१। ममचत गनुचपने कम्प्र् टर एिं उपकरणको 
पस्हर्ान गने ।

२। ममचत गनुचपने कम्प्र् टर एिं उपकरणको 
स्ििरण खरीद ईकाईमा पेश गने ।

३। खरीद ईकाई मार्च त कम्प्र् टर एिं उपकरणको 
ममचत गने ।

१। वटेशनरी सामानहरुको स र्ी तर्ार गने ।

२।  सामानहरुको स र्ी खरीद ईकाईमा पेश गने ।

३। खरीद ईकाई मार्च त सामान खरीद गने ।

५ नेपाल व्र्ापार स र्ना पोटचलको प्रर्ार प्रसार तथा स र्ना 
सामाग्री छपाई

600 १। पोटचलको प्रर्ार प्रसार तथा स र्ना सामाग्री -
लेख, रर्ना, ऐन, स्नर्म, कार्चस्िस्ि, नीस्त, 

राजपत्र, बलेुस्टन, पत्रपस्त्रका, स्डजाईन_ खरीद 
गने ।

व्र्ापार स र्ना पोटचलमा 
व्र्ापार सम्पबन्िी ऐन, स्नर्म, 
कार्चस्िस्ि, नीस्त एिं 
स र्नाहरु अद्यािस्िक भई 
सम्पबस्न्ित स्नजी के्षत्र, 
अनसुन्िानकताच, नीस्त 
स्नमाचताहरु एिं सरकारी 
स्नकार्हरुलाई अद्यास्िस्िक 
स र्नाहरु प्रिाह हुने ।

सरेुन्रनाथ गोंगल/ शान्तीदिेी 
मल्ल, व्र्ापार स र्ना प्रस्िस्ि 

शाखा

१। tflnd ;~rfng ug]{ 
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२। सम्पबस्ित स्नकार्संग पत्रार्ार गने ।

३। कमचर्ारीहरुको छनौट गने ।

४। तास्लम सन्र्ालन गने स्नकार्संग सम्पझौता 
गने ।

५। तास्लममा सहभस्गता जनाउने ।

२ इन्टरनेट, िभे होस्वटङ्ग, डोमेन रस्जरिेशन र डाटा माईग्रशेन 500 अन्तराचस्रिर् Domain 

Registration  नस्िकरण 

भई नेपाल व्र्ापार स र्ना 
पोटचल सञ्र्ालन गरी 
सम्पबस्न्ित 
सरोकारिालाहरुलाई व्र्ापार 

सरेुन्रनाथ गोंगल, व्र्ापार 
स र्ना प्रस्िस्ि शाखा

सरेुन्रनाथ गोंगल, व्र्ापार 
स र्ना प्रस्िस्ि शाखा

४ मसलन्द तथा कार्ाचलर् सामाग्री 100 नेपाल व्र्ापार स र्ना 
पोटचललाई आिश्र्क वटेशनरी 
सामानहरु खरीद गरी दसै्नक 
कार्च सञ्र्ालनमा प्रर्ोग 
भएको हुने ।

खरीद ईकाई

३ िेड पोटचल सञ्र्ालनको लास्ग आिश्र्क पने कम्प्र्टुर तथा 
उपकरण ममचत

150 नेपाल व्र्ापार स र्ना पोटचल 
सञ्र्ालनमा प्रर्ोग भईरहकेो 
कम्प्र् टर, स्प्रन्टर आस्दको 
ममचत सम्पभार भई उक्त 
पोटचलको दसै्नक कार्च 
सञ्र्ालनमा सहज हुने ।

सरेुन्रनाथ गोंगल, व्र्ापार 
स र्ना प्रस्िस्ि शाखा

Quality 

Assura

nce 

and 

Advisor

y 

Supervi

sion 

Firm  

८ अन्तररास्रिर् वतरमा आर्ोजना हुने Trade 

Information Analysis & Facilitation 

सम्पबन्िी तास्लममा सहभागी

2000 कमचर्ारीको सीप तथा क्षमता 
स्िकास हुने साथै पोटलको 
प्रभािकारी सन्र्ालनमा टेिा 

पगु्ने ।



९ नेपाल व्र्ापार स र्ना पोटचल सम्पबन्िी In-house 

capacity development training सञ्र्ालन

100 १। पोटचलको  प्रभािकारी सन्र्ालनको लागी 

आिश्कता अनसुार स्नर्स्मत In-house 

training सञ्र्ालन गने ।

कमचर्ारीहरुको सीप तथा 
क्षमता स्िकास भइच पोटचल 
प्रभािकारी रुपमा सन्र्ालन 
गनच सक्ने।

सरेुन्रनाथ गोंगल,/ शान्तीदिेी 
मल्ल  व्र्ापार स र्ना प्रस्िस्ि 
शाखा

१० नेपाली िवतहुरुको उत्पादन एिं स्नकासी हुने ७ प्रमखु 
वथानहरुमा नेपाल व्र्ापार स र्ना पोटचल बारे र्तेनाम लक 
कार्चक्रम सञ्र्ालन

1800 १। प्रदशेको राजिानीमा वथान छनौट गने ।

२। सहभास्गहरुलाइच पत्रार्ार गने ।

३। डेमो सस्हत कार्चक्रम सञ्र्ालन गने ।

१। Portal Launch गनचका लागी वथान 

तथा सहभागी र्र्न गने

२। पोटचल स्नमाचण सम्पपन्न भइच स्विकृत पश्चात 

दोश्रो र्रणमा Portal Launch गने

१२ पदास्िकारी अनगुमन 165 १। आिश्र्कता अनसुार

१। व्र्ापार स र्ना पोटचल प्रभािकारी ढंगबाट 
सञ्र्ालन गरररहकेो सर्ल मलुकु र्र्न गरी 
पत्रार्ार गने

२। अध्र्र्न भ्रमणका लागी कमचर्ारी छनौट 
तथा मनोनर्न गने

३। वथलगत अध्र्र्न गरी प्रस्तिदेन तर्ार गने

१३ व्र्ापार स र्ना पोटचल सञ्र्ालन गरररहकेा मलुकुहरुको उक्त  
पोटचलको व्र्िवथापन गदाच अपनाइएका व्र्िवथापनहरुको  
वथलगत अध्र्र्न गरी प्रस्तिदेन तर्ार गने ।

2000 नेपाल व्र्ापार स र्ना 
पोटचलको व्र्िवथापन तथा 
संर्ालनमा सहजता हुने

सरेुन्रनाथ गोंगल, / शान्तीदिेी 
मल्ल व्र्ापार स र्ना प्रस्िस्ि 
शाखा

नेपाल व्र्ापार स र्ना 
पोटचलको दशेव्र्ापी जानकारी 
हुने र सिै सरोकारिालाहरुले 
प्रभािकारी रुपमा प्रर्ोग गनच 
सक्ने।

सरेुन्रनाथ गोंगल, व्र्ापार 
स र्ना प्रस्िस्ि शाखा

११ नेपाल व्र्ापार स र्ना पोटचलको दोश्रो र्रणको launching 

सम्पबन्िी कार्चक्रम
500 नेपाल व्र्ापार स र्ना पोटचल 

पस्ब्लक समक्ष पहुूँर् हुने
सरेुन्रनाथ गोंगल, / शान्तीदिेी 
मल्ल व्र्ापार स र्ना प्रस्िस्ि 
शाखा


