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स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कायिविर्ि, २०७९ 
प्रस्तािना : स्थानीय तहमा आर्थिक नीर्त तथा योजना, आर्थिक विकास पूिाििार, आर्थिक सशक्तिकरण र 
उद्यमशीलता तथा औद्योर्गक प्रिर्द्िन जस्ता स्थानीय आर्थिक विकासका पक्षहरूको समग्र अिस्थाको 
मूल्याङ्कनको माध्यमबाट स्थानीय आर्थिक विकासको प्रिर्द्िनमा सहयोग परु् याउन िाञ्छनीय भएकाले संघीय 
मार्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालयले स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कायिविर्ि, २०७९ जारी गरी 
कायािन्ियनमा ल्याएको छ।  

पररच्छेद-१ 
प्रारक्तभभक 

१. संक्तक्षप् त नाम र प्रारभभ : (१) यस  कायिविर्िको नाम “स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन कायिविर्ि, 
२०७९” रहेको छ । 

(२) यो कायिविर्ि तरुुन्त प्रारभभ हनुेछ । 
२. पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा यस कायिविर्िमा,- 

(क) “कायिपार्लका” भन् नाले गाउँ कायिपार्लका तथा नगर कायिपार्लका सभझन ुपछि ।  
(ख) “मन्रालय” भन् नाले संघीय मार्मला तथा सामान्य प्रशासन मन्रालय सभझन ुपछि। 
(ग) “स्थानीय आर्थिक विकास सूचकाङ्क” भन् नाले स्थानीय क्षेरमा आर्थिक नीर्त तथा योजना, आर्थिक 

विकास  पूिाििार, आर्थिक सशिीकरण  र उद्यमशीलता तथा औद्योर्गक प्रिर्द्िन  जस्ता स्थानीय 
आर्थिक विकासका आयामहरूको समग्र अिस्थाको क्तचरण गने अनसूुची -१ मा उल्लेख गररएका 
सूचकलाई जनाउँछ । 

(घ)  “स्थानीय आर्थिक विकासका क्षेर ” भन् नाले आर्थिक नीर्त तथा योजना, आर्थिक विकास  पूिाििार, 
आर्थिक सशिीकरण  र उद्यमशीलता तथा औद्योर्गक प्रिर्द्िन सभिन्िी विषयक्षेरलाई जनाउँछ। 
   

पररच्छेद-२ 
स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन 

३. मूल्याङ्कनको विषयक्षेर : (१)  यस कायिविर्िको अिीनमा रही स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कनका 
विषयक्षेर देहायबमोक्तजम हनुेछन ्:- 
(क) आर्थिक नीर्त तथा योजना  
(ख) आर्थिक विकास पूिाििार 
(ग)    आर्थिक सशक्तिकरण 



 

 

(घ) उद्यमशीलता विकास तथा औद्योर्गक प्रिर्द्िन  
(२) उपदफा (१)  बमोक्तजमका विषयक्षेर अन्तरगतका सूचकहरूको वििरण र हरेक सूचकको 
अङ् कभार अनसूुची -१ अनसुार हनुेछ ।   

४. मूल्याङ्कन प्रवक्रया : (१)  यस कायिविर्ि बमोक्तजमको स्थानीय आर्थिक विकासका सूचकको मूल्याङ्कन 
क्तजल्ला समन्िय सर्मर्तले आफैं  िा  तेस्रो पक्ष पररचालन गरी गनुि पनेछ। 

(2) उपदफा (१) बमोक्तजम मूल्याङ्कनको लार्ग स्थानीय तहले प्रविष्ट गनुि पने वििरण िेबमा 
 आिाररत (Web Based) प्रणालीमा प्रविष्ट गनि क्तजल्ला समन्िय सर्मर्तले समन्िय र सहजीकरण     
 गनुि पनेछ । 

(3) क्तजल्ला समन्िय समर्तले उपदफा (२) बमोक्तजम प्रविष्ट भएको वििरणको आिारमा 
यथाथि मूल्याङ्कन गरी यसको अक्तन्तम नर्तजा प्रकाशन गनेछ।  

(४) उपदफा (१) बमोक्तजम  मूल्याङ्कन गदाि क्तजल्ला समन्िय सर्मर्तले आिश्यकता अनसुार 
स्थानीयस्तरका उद्योग िाक्तणज्य सभिन्िी संघ संस्थासँग समन्िय गनि सक्नेछ। 

५. मूल्याङ्कनको समयािर्ि: (१) क्तजल्ला समन्िय सर्मर्तले स्थानीय आर्थिक विकासका सूचकको मूल्याङ्कन 
कायि प्रत्येक आर्थिक िषिको पौष मसान्तर्भर सभपनन् गररसक्न ुपनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोक्तजम मूल्याङ्कन गदाि अक्तघल्लो आर्थिक िषिको अन्त्यसभमका तथ्याङ्कलाई 
आिार मानी सबै सूचकको अङ्क गणना गनुि पनेछ ।  

६. मूल्याङ्कनको नर्तजा साििजर्नक गनुि पने : (१) क्तजल्ला समन्िय सर्मर्तले स्थानीय आर्थिक विकास 
मूल्याङ्कनको नर्तजा प्रत्येक िषि माघ मसान्तर्भर साििजर्नक गनुि पनेछ। 

(२) क्तजल्ला समन्िय सर्मर्तले उपदफा (१) बमोक्तजमको नर्तजालाई आफ्नो िेबसाइटमा 
प्रकाक्तशत गरी यस सभबन्िी वििरण मन्रालय र  प्रदेश मखु्यमन्री तथा मन्रीपररषद्को  कायािलयमा 
पठाउन ुपनेछ। 

  (३)  प्रदेशको मखु्यमन्री तथा मन्रीपररषद्को कायािलयले एकीकृत नर्तजाको तयारी तथा 
विश्लषेणको लार्ग प्रदेश सशुासन केन्रलाई पररचालन गरी एकीकृत वििरण साििजर्नक गनि सक्नेछ। 

७. मूल्याङ्कनमा स्थानीय तहको भरू्मका: (१) स्थानीय आर्थिक विकासको मूल्याङ्कन र यसको प्रिर्द्िनका लार्ग  
स्थानीय तहको क्तजभमेिारी  देहाय बमोक्तजम  हनुेछ:- 



 

 

(क) यस कायिविर्ि बमोक्तजम स्थानीय आर्थिक विकासका सूचकहरूको मूल्याङ्कनका लार्ग 
मन्रालयबाट तयार भएको िेबमा आिाररत (Web Based) प्रणाली प्रयोगमा ल्याई  आिश्यक 
वििरण प्रविष्ट गने। 

(ख) स्थानीय आर्थिक विकासका सूचकहरूको मूल्याङ्कनका लार्ग क्तजल्ला समन्िय सर्मर्त समक्ष 
आिश्यक दस्तािेजहरू पेश गने। 

(ग) र्निािक्तचत जनप्रर्तर्नर्ि र कमिचारीहरुलाई क्तजल्ला समन्िय सर्मर्तको सहजीकरण र  
समन्ियमा स्थानीय आर्थिक विकास सूचकाङ्कको उदे्दश्य र विर्िबारे जानकारी तथा 
प्रक्तशक्तक्षत गने। 

(घ) स्थानीय आर्थिक विकास सूचकाङ्कको बारेमा र्नजी क्षेरलाई अर्भमखुीकरण गने। 
(ङ) स्थानीय आर्थिक विकासका वक्रयाकलापलाई िावषिक योजना तथा कायिक्रममा समािेश गने। 
(च) स्थानीय आर्थिक विकासका लार्ग र्नजी क्षेरसँग सहकायि तथा समन्िय गने । 
(छ) आर्थिक सामाक्तजक पररचालन सभबन्िी कायिक्रमहरू सञ्चालन गने। 
(ज) स्थानीय आर्थिक विकासका लार्ग सहजीकरण गनि सभपकि  व्यक्ति तोक्ने। 
(झ) क्तजल्ला समन्िय सर्मर्तबाट भएको मूल्याङ्कनको नर्तजा छलफलका लार्ग कायिपार्लकाको 

बैठकमा पेश गने।  
(ञ) कायिपार्लकाले  एकीकृत नर्तजा उपर सूचकगत रूपमा छलफल र विश्लषेण गने। 
(ट) मूल्याङ्कनको अक्तन्तम नर्तजा सभामा छलफल एिं जानकारीको लार्ग पेश गने। 
(ठ) मूल्याङ्कनको नर्तजा कायािलयको िेबसाइट तथा सूचना पाटी माफि त ्साििजर्नक गने।  

 
पररच्छेद  - ३ 

मन्रालयको भरू्मका 
८. मन्रालयले मूल्याङ्कन कायिको लार्ग सहयोग र सहजीकरण गनिसक्नेेः (१) मन्रालयले यस कायिविर्ि बमोक्तजम 

गररन ेस्थानीय आर्थिक विकासको मूल्याङ्कन प्रवक्रयालाई प्रभािकारी बनाउन सभिक्तन्ित स्थानीय तहको माग 
र आिश्यकता अनसुार स्थलगत सहयोग र सहजीकरण गनि सक्नेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गररन ेसहयोग तथा स्थलगत सहजीकरण मन्रालयले आफैं  िा अन्य 
सरकारी र्नकायलाई क्तजभमेिारी ददई गनि सक्नेछ ।  



 

 

(३) मन्रालयले यस दफा बमोक्तजम सहजीकरण गदाि अक्तघल्लो आर्थिक िषिको मूल्याङ्कनमा कमजोर 
नर्तजा प्रापत् हनुे स्थानीय तहलाई प्राथर्मकतामा राख्नेछ ।   

९. िेबमा आिाररत (Web Based) प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनेेः  मन्रालयले यस कायिविर्ि बमोक्तजम स्थानीय तहमा 
गररन े मूल्याङ्कनको नर्तजालाई एकीकृत रूपमा प्रविवष्ट, भण्डारण, सरुक्षा, प्रस्ततुीकरण, नर्तजा साििजर्नक 
लगायतका कायिमा सहयोग हनु ेगरी िेबमा आिाररत (Web Based) प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन ुपनेछ। 

१०. क्तजभमेिारी तोक्नपुनेेः यस कायिविर्ि बमोक्तजमको केन्रीयस्तरमा प्रणाली सञ्चालन तथा व्यिस्थापनका लार्ग 
 मन्रालयले सभबक्तन्ित शाखालाई क्तजभमेिारी तोक्नेछ । 

११. नर्तजाको विश्लषेण गनुिपनेेः (१) मन्रालयले यस कायिविर्ि बमोक्तजम प्रापत् हनु ेस्थानीय आर्थिक विकासको  
  मूल्याङ्कन नर्तजालाई विश्लषेण गरी एकीकृत प्रर्तिेदन तयार गनेछ । 

 (२) उपदफा (१) बमोक्तजमको प्रर्तिेदनको आिारमा मन्रालयले प्रदेशको मखु्यमन्री तथा 
मन्रीपररषद्को कायािलयसँग सहकायि गरी कमजोर नर्तजा देक्तखएका स्थानीय तहमा क्षमता विकासका 
कायिक्रमहरू सञ्चालन गनि सक्नेछ।  

  (३) मन्रालयले यस दफा बमोक्तजम तयार गररएको मूल्याङ्कन नर्तजालाई अथि मन्रालय, राविय 

 योजना आयोग तथा आिश्यकता अनसुार नेपाल सरकारका अन्य र्नकायहरुलाई समेत उपलब्ि 

 गराउन सक्नेछ ।  

१२. नर्तजाको समीक्षा गनेेः (१) यस कायिविर्ि बमोक्तजम प्रापत् मूल्याङ्कन नर्तजा उपर मन्रालयले प्रदेशको 
 मखु्यमन्री तथा मन्रीपररषद्को कायािलयसँग समन्िय गरी प्रदेशगत रूपमा िावषिक समीक्षा गनि सक्नेछ।  
         (२) उपदफा (१) बमोक्तजम गररने समीक्षामा मन्रालयले सभिक्तन्ित प्रदेश तथा नपेाल सरकारका 
विषयगत मन्रालय र अन्य र्नकायलाई समेत आमन्रण गनि सक्नेछ ।  

१३. मूल्याङ्कनका सूचक हेरफेर गनि सक्नेेः (१) मन्रालयले मूल्याङ्कनबाट प्रापत् नर्तजा, स्थानीय तहको पषृ्ठपोषण 
तथा समीक्षा कायिक्रमबाट प्रापत् सझुािको आिारमा यस कायिविर्ि बमोक्तजम गररने मूल्याङ्कनका सूचक िा 
अङ्कभारमा आिश्यक हेरफेर िा संशोिन गनि सक्नेछ ।  

              (२) उपदफा (१) बमोक्तजम मूल्याङ्कनको ढाँचा संशोिन गररएमा त्यस्तो संशोिन आगामी आर्थिक 
िषिदेक्तख मार लागू हनुेछ। 



 

 

         (3) उपदफा (२) बमोक्तजम संशोिन िा हेरफेर गररएको मूल्याङ्कन सूचक र अङ्कभार सभबन्िमा 
मन्रालयले आिश्यकता अनसुार प्रदेश सशुासन केन्र िा क्तजल्ला समन्िय सर्मर्त माफि त ्स्थानीय तहलाई 
अनकु्तशक्षण गनि सक्नेछ । 

 
पररच्छेद  - ४ 

स्थानीय आर्थिक विकास संिाद सर्मर्त 
१४. स्थानीय आर्थिक विकास संिाद सर्मर्त : (१) स्थानीय आर्थिक विकासको प्रिर्द्िनको लार्ग  हरेक स्थानीय 

तहमा देहाय िमोक्तजमको एक स्थानीय आर्थिक विकास संिाद सर्मर्त रहनेछ:- 
(क) स्थानीय तहको प्रमखु िा अध्यक्ष संयोजक 
(ख) स्थानीय तहको उपप्रमखु िा उपाध्यक्ष सदस्य 
(ग)  स्थानीय तहको आर्थिक विकास सर्मर्तको संयोजक सदस्य 
(घ) घरेल ुतथा साना उद्योग  सभबन्िी मान्यता प्राप्त संस्थाको गाउँ िा नगर 
तहको अध्यक्ष                                                     

 
सदस्य 

(ङ)  उद्योग िाक्तणज्य सभबन्िी मान्यता प्राप्त संघ संस्थाहरुको गाउँ िा नगर 
तहको अध्यक्ष 

 
सदस्य 

(च) स्थानीय तहमा रहेका उत्पादनमा आिाररत सहकारीहरू मि्येबाट  
संयोजकले तोकेको १ जना प्रर्तर्नर्ि 

 
सदस्य 

(छ) स्थानीय तहमा रहेका बैंकहरूमध्येबाट संयोजकले तोकेको १ जना 
प्रर्तर्नर्ि 

सदस्य 

(ज) स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी रोजगारी प्रदान गने उद्यमी १ जना     सदस्य 

(झ) प्रमखु प्रशासकीय अर्िकृत सदस्य सक्तचि 
  

(२) स्थानीय आर्थिक विकास संिाद सर्मर्तको काम कतिव्य र अर्िकार देहाय बमोक्तजम हनुेछ : 
(क) स्थानीय आर्थिक विकासको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनमा सहजीकरण गने। 
(ख) स्थानीय आर्थिक विकासका सूचकको प्रगर्तको अिस्थाको समीक्षा गने। 
(ग) स्थानीय आर्थिक विकासको प्रिर्द्िनमा सहजीकरण गने। 
(घ) स्थानीय सीप विकासको प्रिर्द्िन गने।  
(ङ) लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग र उद्यमशीलता विकासका लार्ग सहजीकरण गने।  



 

 

(च) एक स्थानीय तह एक उत्पादन सभबन्िी कायिमा सहजीकरण गने।  
(छ) औद्योर्गक ग्रामको स्थापना सभबन्िमा सहजीकरण गने।  
(ज) साििजर्नक र्नजी संिाद सभबन्िी कायिहरू गने।  
(झ) स्थानीय आर्थिक विकास योजनाको र्नमािण तथा कायिक्रम कायािन्ियनमा सहजीकरण  
गने।  

(ञ) स्थानीय उत्पादनको प्रिर्द्िन सभबन्िी कायिमा सहजीकरण गने। 
(ट)  र्नजी लगानी आकषिण सभबन्िमा समन्िय गने। 
(ठ)  आर्थिक सशक्तिकरण सभबन्िी कायिमा सहजीकरण गने। 
(ड) आर्थिक सचेतना कक्षा सञ्चालनमा सहजीकरण गने । 
(ढ)  यस कायिविर्िको अनसूुची १ देक्तख ४ सभमका वक्रयाकलाप कायािन्ियन गनि सहजीकरण 
गने। 

     (3) उपदफा (१) बमोक्तजमको सर्मर्तले आिश्यकताअनसुार सभबक्तन्ित क्षेरका विज्ञ तथा अन्य 
सरोकारिाl लालाई सर्मर्तको बैठकमा आमन्रण गनि सक्नेछ। 

    (4) उपदफा (१) बमोक्तजमको समर्तको बैठक सभबन्िी कायिविर्ि सो सर्मर्त आफैं ले र्निािरण 
गरे बमोक्तजम हनुेछ। 

 
पररच्छेद ५ 

विविि  
१५. कायिसभपादन सूचकको आिारको रूपमा र्लन सवकनेेः (१) यस कायिविर्ि बमोक्तजम गररएको मूल्याङ्कन 

नर्तजालाई स्थानीय तहको कायिसभपादनको आिारको रूपमासमेत उपयोग गनि सवकनेछ।  
(२) स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गदाि यस कायिविर्ि बमोक्तजमको नर्तजालाई समेत आिार 

    मान्न सवकनेछ। 
 (३) मन्रालयले स्थानीय तहलाई स्थानीय आर्थिक विकास सभबन्िी स:शति अनदुान उपलब्ि 

    गराउँदा यस मूल्याङ्कनको नर्तजालाई आिार मानन्ेछ। 
१६. बजेट व्यिस्थाेः (१) यस कायिविर्ि बमोक्तजम गररने मूल्याङ्कनको क्रममा स्थानीय तहबाट सभपादन गररने 

कायिका लार्ग आिश्यक बजेट सभिक्तन्ित स्थानीय तहले नै व्यिस्था गनुिपनेछ। 
(२) यस कायिविर्ि बमोक्तजम क्तजल्ला समन्िय सर्मर्तबाट गररन ेमूल्याङ्कनको लार्ग आिश्यक पने 

बजेट व्यिस्था मन्रालयले गनेछ।  



 

 

१७. उत्कृष्ट स्थानीय तह घोषणा सभबन्िी व्यिस्था: (१) मन्रालयले मूल्याङ्कन नर्तजाको आिारमा उत्कृष्ट 
स्थानीय तहको घोषणा गनि सक्नेछ । 

    (२) उपदफा (१) बमोक्तजम उत्कृष्ट तह छनोट गदाि गाउँपार्लका र नगरपार्लकालाई अलग 
अलग रूपमा गररनेछ ।  
       (३) यस कायिविर्िको मूल्याङ्कनको आिारमा क्तजल्लामा प्रथम, दितीय र ततृीय हनुे स्थानीय तहलाई 
क्तजल्ला समन्िय सर्मर्तले िावषिक रुपमा उत्कृष्ट स्थानीय तह घोषणा कायिक्रम आयोजना गरी कदर पर 
िा परुस्कार प्रदान गनि सक्नेछ। 

१८.  मूल्याङ्कन नर्तजाको गणुस्तर सरु्नक्तितता: (१) मन्रालयले मूल्याङ्कनको नर्तजाको गणुस्तर सरु्नक्तितता 
  परीक्षणको लार्ग आिश्यक प्रबन्ि र्मलाउन सक्नेछ । 

  (२) उपदफा १ बमोक्तजम मूल्याङ्कन नर्तजाको गणुास्तर सरु्नक्तितता परीक्षण मन्रालय आफैले िा 
 तेस्रो पक्षलाई क्तजभमेिारी ददई गनि सक्नेछ ।  

१९. कायिविर्ि संशोिनेः  यस कायिविर्िमा कुनै संशोिन गनुि परेमा मन्रालयले आिश्यक संशोिन गनि सक्नेछ। 
२०. बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेेः यस कायिविर्िको कायािन्ियनका सन्दभिमा कुनै बािा उत्पन्न भएमा मन्रालयले 

त्यस्तो बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ ।   
 



 

 

अनसूुची -१ 
स्थानीय आर्थिक विकासका सूचकहरू 

 
विषयक्षरे – १ : स्थानीय आर्थिक नीर्त तथा योजना 

सूचक कमजोर (०) सामान्य (0.5) मध्यम (1.0) उत्तम (2) प्रमाणीकरणको आिार 
१.१ स्थानीय आर्थिक 
सिेक्षण  

स्थानीय आर्थिक 
सिेक्षण प्रर्तिेदन 
तयारी सभिन्िी 
कुनै वक्रयाकलाप 
अक्तघ नबढाएको  

स्थानीय आर्थिक 
सिेक्षण तयार  गनि 
स्थानीय तहको 
िावषिक योजनामा 
बजेट तथा 
कायिक्रम राक्तखएको 

स्थानीय आर्थिक 
सिेक्षण तयार 
गरेको 

स्थानीय आर्थिक 
सिेक्षण प्रकाशन गरी 
िेबसाईटमा समेत 
राक्तखएको 

1. स्थानीय आर्थिक 
सिेक्षणको दस्तािेज 
प्रकाशन गरेको 
सिेक्षणको प्रर्त  

2. स्थानीय तहको िेबसाईट  
3. िावषिक बजेट तथा 

कायिक्रम 
१.२ स्थानीय आर्थिक 
विकास योजना   

 

आिर्िक योजनामा 
स्थानीय आर्थिक 
विकास योजना 
समािेश नभएको 

आिर्िक योजनामा 
स्थानीय आर्थिक 
विकास योजना  
तथा सो सभिन्िी 
वक्रयाकलापहरू 
समािेश भएको 

स्थानीय आर्थिक 
विकास योजना 
कायािन्ियन गनि 
िावषिकरूपमा बजेट 
विर्नयोजन भएको  

स्थानीय आर्थिक 
विकास योजनामा 
बजेट विर्नयोजन भई 
कक्तभतमा ८० प्रर्तशत 
रकम खचि भएको  

1. आिर्िक योजनामा 
स्थानीय आर्थिक विकास 
योजना समािेश भएको 
दस्तािेज 

2. िावषिक बजेट तथा 
कायिक्रम 

3. िावषिक प्रगर्त  समीक्षा 
प्रर्तिेदन 



 

 

१.३ स्थानीय आर्थिक 
विकास संिाद सर्मर्त 

स्थानीय आर्थिक 
विकास संिाद 
सर्मर्त    गठन 
नभएको  

सर्मर्त गठन भई 
कक्तभतमा रैमार्सक 
रुपमा बैठक बसी 
स्थानीय आर्थिक 
विकास सभबन्िमा 
र्नणियहरू गरेको 

रैमार्सक बैठक 
बसेको र  यसका 
र्नणियहरू कक्तभतमा 
५० प्रर्तशत 
कायािन्ियनमा 
आएको 

रैमार्सक बैठक 
बसेको र  यसका 
र्नणियहरू पूणिरुपमा 
कायािन्ियनमा आएको 

१. सर्मर्तको बैठकका 
र्नणियहरू 

२. िावषिक प्रगर्त  समीक्षा 
प्रर्तिेदन 

१.४ स्थानीय उद्योग 
िाक्तणज्य सभिन्िी संघ 
संस्थाको सहकायि 

स्थानीय आर्थिक 
विकासको सन्दभिमा 
उद्योग िाक्तणज्य 
सभिन्िी संघ 
संस्थाको बैठक 
नबसेको  

स्थानीय उद्योग 
िाक्तणज्य सभिन्िी 
संघ संस्था स्थापना 
भई कक्तभतमा  
रैमार्सक रुपमा 
बैठक बस्ने गरेको 

स्थानीय उद्योग 
िाक्तणज्य सभिन्िी 
संघ संस्थाको 
िैठकले स्थानीय 
आर्थिक विकास 
सभिन्िमा गरेका 
र्नणियहरु कक्तभतमा 
५० प्रर्तशत 
कायािन्ियन भएको   

स्थानीय उद्योग 
िाक्तणज्य सभिन्िी संघ 
संस्थाले स्थानीय 
तहसँगको सहकायिमा 
स्थानीय आर्थिक 
विकासका कायिक्रम 
संचालन गरेको  

१. संघ संस्थाको बैठकको 
र्नणिय 

२. संघ संस्थाको िावषिक 
प्रगर्त वििरण 

३. स्थानीय तहको िावषिक 
प्रगर्त प्रर्तिेदन 

१.5 स्थानीय लगानी 
प्रिर्द्िनका लार्ग 
स्थानीय लगानी संिाद 
िा भेला 

गत आर्थिक िषिमा 
स्थानीय लगानी 
संिाद िा भेला 
आयोजना नगरेको 

स्थानीय तहको 
सवक्रयतामा गत 
आर्थिक िषिमा  
लगानी संिाद िा 

स्थानीय लगानी 
संिाद िा भेलाका 
कारण कक्तभतमा १ 

स्थानीय लगानी संिाद 
िा भेलाका कारण १ 
भन्दा  बढी उद्योग/  

१. संिाद िा भेला 
कायिक्रमको प्रर्तिेदन 



 

 

भेला आयोजना 
भएको  

उद्योग/  व्यिसाय 
स्थापना भएको  

व्यिसाय स्थापना 
भएको 

२. उद्योग िा व्यिसाय  
स्थापना भएको प्रमाक्तणत 
अर्भलेख  

३. संिाद िा भेला 
कायिक्रमको बैठक 
पकु्तस्तका 

१.६  स्थानीय 
आर्थिक विकासका 
क्षेरमा स्थानीय तहको 
लगानी  

स्थानीय आर्थिक 
विकासको क्षेरमा 
स्थानीय तहको 
िावषिक लगानी 
िवृर्द् १ प्रर्तशत 
भन्दा कम रहेको  

स्थानीय तहको कूल 
बजेटमा स्थानीय 
आर्थिक विकासका 
क्षेरमा गत आर्थिक 
िषिमा अक्तघल्लो  
आर्थिक िषि भन्दा 
१ प्रर्तशतले लगानी 
बवृर्द् भएको 

स्थानीय तहको कूल 
बजेटमा स्थानीय 
आर्थिक विकासका 
क्षेरमा गत आर्थिक 
िषिमा अक्तघल्लो  
आर्थिक िषि भन्दा 
२ प्रर्तशतले लगानी 
बवृर्द् भएको  र सो 
बजेट खचि भएको 

स्थानीय तहको कूल 
बजेटमा स्थानीय 
आर्थिक विकासका 
क्षेरमा गत आर्थिक 
िषिमा अक्तघल्लो  
आर्थिक िषि भन्दा ३ 
प्रर्तशतले लगानी 
बवृर्द् भएको र सो 
बजेट खचि भएको  

१. िावषिक बजेट तथा 
कायिक्रम 

२. िावषिक प्रगर्त समीक्षा 
प्रर्तिेदन 
 

१.७ उद्यम विकास 
सभिन्िी कायिवििरण 
र क्तजभिेिारी 

उद्यम विकास 
सभिन्िी  कायि 
गनिको लार्ग 
कायिवििरण तयार 
नभएको र 

स्थानीय तहमा 
स्थानीय आर्थिक 
विकासको 
प्रिर्द्िनको लार्ग 
उद्यम विकास 

उद्यम विकास 
सभिन्िी कायिवििरण 
र क्तजभमेिारी 
स्थानीय तहको कुनै 
शाखाको 

उद्यम विकास 
सभिन्िी कायिवििरण 
र क्तजभमेिारी 
तोवकएको शाखािाट 
स्थानीय आर्थिक 

१. कायि वििरण र 
क्तजभमेिारी तोवकएको पर 

२. सभपकि  व्यक्ति तोकेको 
पर 



 

 

क्तजभमेिारी समेत 
नतोवकएको  

सभिन्िी 
कायिवििरण तयार 
गरी क्तजभमेिारी 
तोवकएको 

कायिवििरणमा 
समािेश भई सभपकि  
व्यक्ति तोवकएको   

विकास सभिन्िी 
कायिक्रम सञ्चालन 
गरेको  

३. स्थानीय आर्थिक विकास 
सभबन्िी कायिक्रम, िजेट 
विर्नयोजन र कायिप्रगर्त  

१.८ स्थानीय तहले 
खचि भै नजाने ( १ 
िषि भन्दा िढी खप्ने) 
स्िदेशी उत्पादनका 
सामान प्रयोगमा 
ल्याएको 

स्थानीय तहले  ५ 
िटा भन्दा कम 
स्िदेशी उत्पादन 
प्रयोगमा ल्याएको 

स्थानीय तहले  
कक्तभतमा ५ 
प्रकारका स्िदेशी 
उत्पादन प्रयोगमा 
ल्याएको 

स्थानीय तहले  
कक्तभतमा १० 
प्रकारका  स्िदेशी 
उत्पादन प्रयोगमा 
ल्याएको 

स्थानीय तहले  
कक्तभतमा १५ 
प्रकारका  स्िदेशी 
उत्पादन प्रयोगमा 
ल्याएको  

१. क्तजन्सी अर्भलेख प्रर्तिेदन 
२. सामानको स्थलगत  

र्नरीक्षण 
 

१.९ उत्कृष्ट 
उद्यमीलाई सभमान 

िावषिक रुपमा 
उत्कृष्ट उद्यमी 
घोषणा नगरेको 

िावषिक रुपमा 
उत्कृष्ट उद्यमी 
घोषणा गरी    
अर्भलेख राखेको  

िावषिक कायिक्रम 
आयोजना गरी    
उत्कृष्ट उद्यमीलाई 
सभमान गररएको  

िावषिक कायिक्रम 
आयोजना गरी उत्कृष्ट  
मवहला तथा परुूष 
उद्यमीलाई सभमान 
गररएको 

१. उत्कृष्ट उद्यमीको 
अर्भलेख  

२. कायिक्रमको उपक्तस्थर्त र 
प्रर्तिेदन 

३. प्रकाक्तशत सूची र 
प्रमाणपर  

१.१० स्थानीय 
आर्थिक 
विकासमा  गैर 

कुनै पर्न  गैर 
सरकारी संस्था  
तथा सामदुावयक 

कक्तभतमा १ संस्थाले  
स्थानीय तहको 
िावषिक कायिक्रममा  

कक्तभतमा २ संस्थाले  
स्थानीय तहको 
िावषिक कायिक्रममा  

कक्तभतमा ३ संस्थाले  
स्थानीय तहको 
िावषिक कायिक्रममा  

१. िावषिक बजेट तथा 
कायिक्रम 



 

 

सरकारी संस्था तथा 
सामदुावयक संस्थाको 
लगानी  

संस्थाले   स्थानीय 
तहको िावषिक 
कायिक्रममा  
आफ्नो कायिक्रम 
समािेश नगरेको  

आफ्नो कायिक्रम 
समािेश गरी 
स्थानीय आर्थिक 
विकासको क्षेरमा 
लगानी गरेको 

आफ्नो कायिक्रम 
समािेश गरी 
स्थानीय आर्थिक 
विकासको क्षेरमा 
लगानी गरेको 

आफ्नो कायिक्रम 
समािेश गरी स्थानीय 
आर्थिक विकासको 
क्षेरमा लगानी गरेको 

२. गैसस र सामदुावयक 
संस्थाले स्थानीय तहमा 
पेश गरेको प्रर्तिेदन 
 

१.११ नया ँ
उद्यमीलाई व्यिसाय 
सहायता  

नयाँ उद्यमीलाई 
सहयोग गनि 
व्यिसाय सहायता 
कक्ष संचालन 
नगरेको र  
सहयोगको लार्ग 
लक्तक्षत कायिक्रम 
नरहेको 

नयाँ उद्यमीलाई 
सहयोग गनि 
व्यिसाय सहायता 
कक्ष संचालन 
गरेको र  
सहयोगको लार्ग 
लक्तक्षत कायिक्रम 
रहेको 

नयाँ उद्यमीलाई 
सहयोग गनि  
व्यिसाय सहायता 
कक्ष संचालन गरेको 
र लक्तक्षत 
कायिक्रमका लार्ग 
बजेट विर्नयोजन 
भएको  

विर्नयोक्तजत बजेट पूणि 
रूपमा खचि भई नयाँ 
उद्यमी थप भएको 

१. हेल्प डेस्कको तस्िीर 
२. िावषिक बजेट तथा 

कायिक्रम 
३. िावषिक प्रगर्त प्रर्तिेदन 

१.१२ स्थानीय तहमा 
विषयगत तथ्यांक/ 
लगत राखी व्यिसाय 
दताि गरेको  

विषयगत तथ्यांक 
/लगत नराखेको 

 विषयगत तथ्यांक 
/लगत राखेको  

 विषयगत तथ्यांक/ 
लगतको आिारमा 
व्यिसाय दताि र 
निीकरण गने 
गरेको   

स्थानीय तहमा 
व्यिसाय दताि र 
निीकरणलाई 
अर्निायि गरी ८० 
प्रर्तशत भन्दा िढी 

१. विषयगत तथ्यांक/ 
लगतको अर्भलेख 

२. व्यिसाय दताि र 
निीकरणको अर्भलेख  



 

 

व्यिसाय दताि  तथा 
निीकरण भएको  

३. व्यिसाय दताि र 
निीकरणलाई अर्निायि 
गरेको र्नणिय  

 
 

विषयक्षरे – २ : स्थानीय आर्थिक विकास पूिाििार 
सूचक कमजोर सामान्य (०.५) मध्यम (1) उत्तम (2) प्रमाणीकरणको आिार 
२.१ स्थानीय 
उत्पादनको 
बजारीकरणका लार्ग 
कायिक्रम कायािन्ियन  
 

स्थानीय 
उत्पादनको 
बजारीकरणका 
लार्ग  हाट बजार 
िा कृवष बजार िा 
पश ुबजार  
व्यिस्था नभएको 

स्थानीय उत्पादनको 
बजारीकरणका 
लार्ग  कक्तभतमा   
१ स्थानमा  हाट 
बजार िा कृवष 
बजार िा पश ु
बजार  व्यिस्था 
भएको 

स्थानीय उत्पादनको 
बजारीकरणका लार्ग  
कक्तभतमा   २ 
स्थानमा  हाट बजार 
िा कृवष बजार िा 
पश ुबजार  
व्यिस्था भएको 

स्थानीय उत्पादनको 
बजारीकरणका लार्ग  
कक्तभतमा   ३ 
स्थानमा  हाट बजार 
िा कृवष बजार िा 
पश ुबजार  व्यिस्था 
भएको 

१. बजारको तक्तस्बर 
२. हाट बजार लाग्ने स्थान 

र हाट बजार लाग्ने 
समयतार्लका  

२.२ औद्योर्गक 
ग्रामको घोषणा, 
स्थापना र सञ् चालन 

औद्यौर्गक ग्राम 
स्थापनाको कायि 
अक्तघ नबढाएको  

औद्योर्गक ग्राम 
घोषणा र सञ् चालन 
सभिन्िी कायिविर्ि, 
२०७५ बमोक्तजम 

औद्यौर्गक ग्रामको  
डीपीआर र 
िातािरणीय अध्ययन 
भएको 
 

औद्यौर्गक ग्राम 
सञ् चालन भई सो 
ग्रामले 1५ भन्दा 
बढी व्यक्तिलाई 
रोजगारी ददएको 

१. औद्योर्गक ग्राम घोषणा 
सभबन्िी र्नणिय र 
कायिक्रमको प्रर्तिेदन 

२. डीपीआर र िातािरणीय 
अध्ययन  



 

 

औद्योर्गक ग्रामको 
घोषणा  भएको 

३. र्नर्मित संरचनाको तस्िीर 
र औद्योर्गक ग्रामको 
प्रगर्त प्रर्तिेदन 

२.३  प्राविर्िक 
क्तशक्षालय िा 
विद्यालयमा 
व्यिसावयक विषयको 
प्रयोगात्मक  क्तशक्षण  

प्राविर्िक क्तशक्षालय 
नरहेको िा 
व्यिसावयक  
विषयको 
प्रयोगात्मक  
क्तशक्षण नभएको 

स्थानीय तहमा 
प्राविर्िक क्तशक्षालय 
रहेको िा कक्तभतमा  
१ माध्यर्मक 
विद्यालयमा 
व्यिसावयक  
विषयको 
प्रयोगात्मक  क्तशक्षण 
हनुे गरको 

स्थानीय तहमा 
प्राविर्िक क्तशक्षालय 
रहेको िा कक्तभतमा  
25 प्रर्तशत 
माध्यर्मक 
विद्यालयमा 
व्यिसावयक  
विषयको प्रयोगात्मक  
क्तशक्षण हनु ेगरको 

स्थानीय तहमा 
प्राविर्िक क्तशक्षालय 
रहेको िा कक्तभतमा  
५० प्रर्तशत 
माध्यर्मक विद्यालयमा 
व्यिसावयक विषयको 
प्रयोगात्मक  क्तशक्षण 
हनुे गरको 

१. प्राविर्िक क्तशक्षालय िा 
शैक्तक्षक संस्थाको 
पाठ्यक्रम 

२. माध्यर्मक विद्यालयको 
अर्भलेख 

२.४ विद्यतुीकरण 6० प्रर्तशत भन्दा 
कम घरिरुीमा  
विद्यतुीकरण  
भएको 

कक्तभतमा 6० 
प्रर्तशत घरिरुीमा  
विद्यतुीकरण  भएको  

6०-८० प्रर्तशत 
घरिरुीमा 
विद्यतुीकरण  भएको 

८० प्रर्तशत भन्दा 
बढी घरिरुीमा 
विद्यतुीकरण  भएको 

१. स्थानीय तहको 
िस्तकु्तस्थर्त वििरण 

२.५ सडकको पहुँच स्थानीय तहको 
केन्रसभम  बाहै्र 
मवहना सिारी 

स्थानीय तहको 
केन्रसभम  बाहै्र 
मवहना सिारी 

स्थानीय तहको 
कक्तभतमा ५० 
प्रर्तशत िडा 

स्थानीय तहको  सबै 
िडा केन्रसभम  बाहै्र 

१. स्थानीय तहको िावषिक 
प्रगर्त प्रर्तिेदन 

२. िस्तकु्तस्थती वििरण 



 

 

सािन चल्ने 
सडकको पहुँच 
नभएको 

सािन चल्ने 
सडकको पहुँच 

केन्रसभम  बाहै्र 
मवहना सिारी सािन 
चल्न ेसडकको पहुँच 

मवहना सिारी सािन 
चल्ने सडकको पहुँच 

२.6 स्थानीय तह 
र्भर र्नजी क्षेरबाट 
होटल तथा लज  िा 
होमस्टे सञ्चालनमा 
आएको 

स्थानीय तह र्भर 
होटल तथा लज 
िा  होमस्टे 
सञ्चालनमा  
नआएको 

स्थानीय तह र्भर 
कक्तभतमा १ होटल 
तथा लज िा  
होमस्टे सञ्चालनमा  
आएको 

स्थानीय तह र्भर 
कक्तभतमा २ होटल 
तथा लज िा  
होमस्टे सञ्चालनमा  
आएको 

स्थानीय तह र्भर 
कक्तभतमा ४ होटल 
तथा लज िा  होमस्टे 
सञ्चालनमा  आएको 

१. होटल तथा लज िा  
होमस्टे दताि अर्भलेख 

२. स्थानीय तहको प्रर्तिेदन 

२.7 र्संचाईको पहुँच  गत आर्थिक िषिको 
तलुनामा थप  
खेर्तयोग्य जर्मनमा 
र्संचाई सवुििा 
नपगेुको 

गत आर्थिक िषिको 
तलुनामा थप  १ 
प्रर्तशत खेर्तयोग्य 
जर्मनमा र्संचाई 
सवुििा पगेुको  

गत आर्थिक िषिको 
तलुनामा थप  2 
प्रर्तशत खेर्तयोग्य 
जर्मनमा र्संचाई 
सवुििा पगेुको 

गत आर्थिक िषिको 
तलुनामा थप  2 
प्रर्तशत खेर्तयोग्य 
जर्मनमा र्संचाई 
सवुििा पगेुको र 
र्नमािण भइसकेका 
र्संचाई आयोजनाहरु 
ममित गनुि पने भए 
ममित गरी संचालनमा 
ल्याएको 

१. स्थानीय तहको अर्भलेख 
२. स्थानीय तहको प्रर्तिेदन 
३. र्संचाई आयोजना/ 

ममितको तस्बीर  



 

 

२.8 खानेपानीको 
पहुँच 

७० प्रर्तशत  
भन्दा कम 
घरिरुीमा पाइपबाट 
वितररत खानेपानी 
सवुििा पगेुको 

कक्तभतमा ७० 
प्रर्तशत घरिरुीमा 
पाइपबाट वितररत 
खानेपानी सवुििा 
पगेुको 

७०-८० प्रर्तशत 
घरिरुीमा पाइपबाट 
वितररत खानेपानी 
सवुििा पगेुको 

सबै घरिरुीमा 
पाइपबाट वितररत 
खानेपानी सवुििा 
पगेुको 

१. स्थानीय तहको 
अर्भलेख/प्रगर्त प्रर्तिेदन 

२. िस्तकु्तस्थर्त वििरण 

२.9 बैंक तथा 
वित्तीय संघ संस्था 

स्थानीय तह र्भर 
बैंक र अन्य 
वित्तीय संघ संस्था 
नरहेको   

स्थानीय तह र्भर 
कक्तभतमा १ बैंक र 
अन्य वित्तीय संघ 
संस्था/िचत तथा 
ऋण सहकारी 
संस्था रहेको     

कक्तभतमा १ बैंक र 
५० प्रर्तशत  
िडामा वित्तीय संघ 
संस्था/िचत तथा 
ऋण सहकारी संस्था 
रहेको   

कक्तभतमा १ बैंक र 
80 प्रर्तशत  िडामा 
वित्तीय संघ 
संस्था/िचत तथा 
ऋण सहकारी संस्था 
रहेको   

१. वित्तीय संघ संस्था/िचत 
तथा ऋण सहकारी 
संस्था दताि अर्भलेख 

२.१0  इन्टरनेटमा 
पहुँच 

२५ प्रर्तशत  
भन्दा कम 
जनताको इन्टरनेट 
सेिामा पहुँच 

कक्तभतमा २५ 
प्रर्तशत जनताको 
इन्टरनेट सेिामा 
पहुँच 

 60-80 प्रर्तशत 
जनताको इन्टरनेट 
सेिामा पहुँच 

80 प्रर्तशत भन्दा 
बढी जनताको 
इन्टरनेट सेिामा 
पहुँच 

१. स्थानीय तहको 
अर्भलेख/प्रर्तिेदन 

२. स्थानीय तहको 
िस्तकु्तस्थर्त वििरण 

२.१1 फोहोरमैला 
व्यिस्थापन 

फोहोरमैला सङ्कलन 
र व्यिस्थापन 

फोहोरमैला सङ्कलन 
र व्यिस्थापन 

फोहोरमैलाको 
स्रोतमै बगीकरण 
गरी सङ्कलन तथा 

फोहोरमैला प्रशोिन 
गरी आय आजिन िा 

१. स्थानीय तहको 
अर्भलेख/र्नणिय/प्रर्तिेदन 



 

 

सभबन्िी कायि 
नभएको 

सभबन्िी कायि 
भएको 

व्यिस्थापन गने 
गररएको 

पनुेः प्रयोग समेत गने 
गररएको 

२. आय आजिन िा पनुेः 
प्रयोगको िावषिक प्रगर्त 
प्रर्तिेदन 

२.१2 व्यिसावयक 
िा प्राविर्िक तार्लम 
प्राप्त जनशक्तिको 
उपलब्िता  

आर्थिक रुपमा 
सवक्रय जनशक्ति 
मध्ये २ प्रर्तशत  
भन्दा कम 
जनशक्तिले 
व्यिसावयक िा 
प्राविर्िक तार्लम 
प्राप्त गरेको 

आर्थिक रुपमा 
सवक्रय जनसंख्याको 
कक्तभतमा २ प्रर्तशत 
जनशक्तिले 
व्यिसावयक िा 
प्राविर्िक तार्लम 
प्राप्त गरेको  

आर्थिक रुपमा 
सवक्रय जनसंख्याको 
कक्तभतमा ५ प्रर्तशत 
जनशक्तिले 
व्यिसावयक िा 
प्राविर्िक तार्लम 
प्राप्त गरेको 

आर्थिक रुपमा सवक्रय 
जनसंख्याको कक्तभतमा 
१० प्रर्तशत 
जनशक्तिले 
व्यिसावयक िा 
प्राविर्िक तार्लम प्राप्त 
गरेको 

१. स्थानीय तहको 
िस्तकु्तस्थर्त वििरण 

२. िावषिक प्रगर्त प्रर्तिेदन 
३. तार्लमको लगत  

२.१३ स्थानीय 
तहको आन्तररक आय 
िवृर्द् 

स्थानीय तहको 
आन्तररक आय 
िवृर्द् नभएको 

स्थानीय तहको 
आन्तररक आय गत 
आर्थिक िषिमा 
अक्तघल्लो  आर्थिक 
िषि भन्दा ५ 
प्रर्तशतले िवृर्द् 
भएको 

स्थानीय तहको 
आन्तररक आय गत 
आर्थिक िषिमा 
अक्तघल्लो  आर्थिक 
िषि भन्दा १० 
प्रर्तशतले िवृर्द् 
भएको 

स्थानीय तहको 
आन्तररक आय गत 
आर्थिक िषिमा 
अक्तघल्लो  आर्थिक 
िषि भन्दा १५ 
प्रर्तशतले िवृर्द् भएको 

१. स्थानीय तहको 
अर्भलेख/प्रर्तिेदन 

२. आन्तररक आयको 
विबरण 



 

 

 

विषयक्षरे -३ : आर्थिक सशक्तिकरण 

सूचक कमजोर (०) सामान्य (०.५) मध्यम (1) उत्तम (2) प्रमाणीकरणको आिार 

३.१ आर्थिक 
सामाक्तजक रुपमा 
पर्छ परेका िगिको 
आयबवृर्द् र सीप 
विकास िा 
जीिीकोपाजिन सिुार 
िा उद्यमशीलताका 
लार्ग बजेट 
विर्नयोजन भएको 

समानीकरण 
अनदुान र 
आन्तररक आयको 
५ प्रर्तशत  भन्दा 
कम रकम 
विर्नयोजन गरी 
खचि गरेको 

समानीकरण अनदुान र 
आन्तररक आयको 
कक्तभतमा ५ प्रर्तशत 
रकम विर्नयोजन गरी 
खचि गरेको 

समानीकरण अनदुान र 
आन्तररक आयको 
कक्तभतमा १० प्रर्तशत 
रकम विर्नयोजन गरी खचि 
गरेको 

समानीकरण अनदुान र 
आन्तररक आयको 
कक्तभतमा १५ प्रर्तशत 
रकम विर्नयोजन गरी 
खचि गरेको  

१. िावषिक बजेट तथा 
कायिक्रम 

२. िावषिक प्रगर्त 
प्रर्तिेदन 
 

३.२ 
रोजगार/स्िरोजगारमा 
संलग्न जनसंख्या 

आर्थिक रुपमा 
सवक्रय कुल 
जनसंख्यामध्ये २० 
प्रर्तशत  भन्दा कम 
रोजगार/ 

आर्थिक रुपमा सवक्रय 
कुल जनसंख्यामध्ये 
कक्तभतमा २० प्रर्तशत 
रोजगार/ स्िरोजगारमा 
संलग्न रहेको 

आर्थिक रुपमा सवक्रय 
कुल जनसंख्यामध्ये  
कक्तभतमा ४० प्रर्तशत 
रोजगार/स्िरोजगारमा 
संलग्न रहेको 

आर्थिक रुपमा सवक्रय 
कुल जनसंख्यामध्ये ६० 
प्रर्तशत भन्दा बढी 
रोजगार/स्िरोजगारमा 
संलग्न रहेको 

१. रोजगारी सभिन्िी 
िावषिक प्रगर्त 
प्रर्तिेदन 

२. स्थानीय तहको 
अर्भलेख/प्रर्तिेदन 



 

 

स्िरोजगारमा 
संलग्न रहेको 

३.३ सीपमा 
आत्मर्नभिरता 

 

यस कायिविर्िको 
अनसूुची २ मा 
उक्तल्लक्तखत  
विषयमा तालीम 
सञ्चालन नगरेको  

यस कायिविर्िको 
अनसूुची २ मा 
उक्तल्लक्तखत कुनै ५ 
विषयमा तालीम सञ्चालन 
गरेको  

यस कायिविर्िको अनसूुची 
२ मा उक्तल्लक्तखत कुनै ५ 
विषयमा तालीम र्लनेको 
सङ् ख्या गत आर्थिक 
िषिमा  अक्तघल्लो आर्थिक 
िषि भन्दा  बढेको  

तालीम र्लनकेो सङ् ख्या  
गत आर्थिक िषिमा 
अक्तघल्लो  आर्थिक िषि 
भन्दा  बवृर्द् भई यी 
मध्ये कक्तभतमा ३ िटा   
क्षेरमा स्थानीय तह 
आत्मर्नभिर रहेको 

१. िावषिक प्रगर्त 
प्रर्तिेदन 

२. स्थानीय तहको 
अर्भलेख/ सिे / 
प्रर्तिेदन 

३.४ व्यिसावयक 
कृवष फामि     

व्यिसावयक कृवष 
फामि सञ्चालनमा  
नआएको 

कक्तभतमा १ व्यिसावयक 
कृवष फामि सञ्चालनमा  
आएको 

कक्तभतमा २५ प्रर्तशत   
िडामा व्यिसावयक कृवष 
फामि सञ्चालनमा आएको  

कक्तभतमा ५० प्रर्तशत   
िडामा व्यिसावयक कृवष 
फामि सञ्चालनमा आएको 

१. िावषिक प्रगर्त 
प्रर्तिेदन 

२. स्थानीय तहको 
दताि अर्भलेख/ 
प्रर्तिेदन 

३.5 व्यिसावयक 
पशपुन्छीपालन िा 
मत्स्यपालन 

व्यिसावयक 
पशपुन्छी िा मत्स्य 
पालन फामि 
सञ्चालनमा  
नआएको 

कक्तभतमा १ व्यिसावयक 
पशपुन्छी िा मत्स्य 
पालन फामि सञ्चालनमा  
आएको 

कक्तभतमा २५ प्रर्तशत   
िडामा व्यिसावयक 
पशपुन्छी िा मत्स्य  फामि 
सञ्चालनमा आएको  

कक्तभतमा ५० प्रर्तशत   
िडामा व्यिसावयक 
पशपुन्छी िा   मत्स्य 
फामि सञ्चालनमा आएको 

१. िावषिक प्रगर्त 
प्रर्तिेदन 

२. स्थानीय तहको 
दताि अर्भलेख/ 
प्रर्तिेदन 



 

 

3.६  पयिटन विस्तार   पयिटन प्रिर्द्िनमा 
बजेट विर्नयोजन 
नगरेको 

पयिटन प्रिर्द्िनमा बजेट 
विर्नयोजन गरी  
कायिक्रम सञ्चालन 
गरेको 

पयिटनप्रिर्द्िनमा  कायिक्र
मका कारण   गत 
आर्थिक िषिमा अक्तघल्लो  
आर्थिक िषि भन्दा २ 
प्रर्तशतले पयिटक बढेको 

पयिटनप्रिर्द्िन   कायिक्र
मका कारण   गत 
आर्थिक िषिमा अक्तघल्लो  
आर्थिक िषि  भन्दा 3 
प्रर्तशतले पयिटक 
बढेको 

१. िावषिक प्रगर्त 
प्रर्तिेदन 

२. स्थानीय तहको  
अर्भलेख/ सिे/ 
प्रर्तिेदन 

३.७  एक घर एक 
रोजगार कायिक्रम   

१ घर १  व्यक्ति 
रोजगार कायिक्रम  
सञ्चालनमा 
नआएको 

स्थानीय तहको िावषिक 
कायिक्रममा १ घर १  
व्यक्ति रोजगार 
कायिक्रम समािेश भई 
सञ्चालनमा आएको 

कक्तभतमा १० प्रर्तशत 
घरपररिारमा १ घर १  
व्यक्ति रोजगार भएको (१ 
िषिमा कक्तभतमा ९ मवहना 
रोजगार) 

कक्तभतमा २० प्रर्तशत 
घरपररिारमा १ घर १ 
व्यक्ति रोजगार भएको 
(१ िषिमा कक्तभतमा ९ 
मवहना रोजगार ) 

१. िावषिक प्रगर्त 
प्रर्तिेदन 

२. स्थानीय तहको  
अर्भलेख/ सिे/ 
प्रर्तिेदन 

३. रोजगारी सभिन्िी 
प्रर्तिेदन 

३.8 प्राङ्गाररक खेती प्राङ्गाररक खेतीको 
सरुुिात नगररएको 

प्राङ्गाररक र जैविक 
विषादी प्रयोग गरी 
कक्तभतमा १ िडामा 
प्राङ्गाररक खेती गररएको 

प्राङ्गाररक खेतीको 
उत्पादनको  कक्तभतमा १ 
र्बक्रीस्थल भएको 

प्राङ्गाररक खेतीको 
उत्पादनको  कक्तभतमा २ 
र्बक्रीस्थल भएको 

१. िावषिक प्रगर्त 
प्रर्तिेदन 

२. स्थानीय तहको  
अर्भलेख/प्रर्तिेदन 

३. विक्री केन्र रहेको 
स्थान र तस्िीर 



 

 

३.9 स्थानीय 
उत्पादन 
प्रदशिनी/मेला  

स्थानीय उत्पादनका 
िस्तहुरु समािेश 
गरी आर्थिक िषिमा 
कुनै  प्रदशिनी/मेला 
लाग्ने नगरेको 

कक्तभतमा ९० प्रर्तशत 
स्थानीय उत्पादनका 
िस्तहुरु समािेश गरी 
गत आर्थिक िषिमा 
कक्तभतमा १ 
प्रदशिनी/मेला आयोजना 
गरेको 

कक्तभतमा ९० प्रर्तशत 
स्थानीय उत्पादनका 
िस्तहुरु समािेश गरी गत 
आर्थिक िषिमा कक्तभतमा २ 
प्रदशिनी/मेला   आयोजना 
गरेको 

कक्तभतमा ९० प्रर्तशत 
स्थानीय उत्पादनका 
िस्तहुरु समािेश गरी 
गत आर्थिक िषिमा 
कक्तभतमा ३ 
प्रदशिनी/मेला  आयोजना 
गरेको 

१. प्रदशिनी/मेलाको 
तस्िीरहरू 

१. प्रदशिनी/मेलाको 
प्रर्तिेदन 

२. स्थानीय तहको 
अर्भलेख 

३.१0 सहकारी 
र्बक्री कक्ष 

उत्पादकहरुको  
सहकारी र्बक्री 
कक्ष सञ्चालनमा 
नआएको 

उत्पादकहरुको  
सहकारी र्बक्री कक्ष 
सञ्चालनमा आएको 

कक्तभतमा २ िडामा 
उत्पादकहरुको  सहकारी 
र्बक्री कक्ष सञ्चालनमा 
आएको 

कक्तभतमा ३ िडामा 
उत्पादकहरुको  
सहकारी र्बक्री कक्ष 
सञ्चालनमा आएको 

१. िावषिक प्रगर्त 
प्रर्तिेदन 

२. स्थानीय तहको 
अर्भलेख/प्रर्तिेदन 

३. र्बक्री कक्ष रहेको 
स्थान र तस्िीर 

३.१1 िैदेक्तशक 
रोजगारीबाट 
फकेकाहरुका लार्ग 
लक्तक्षत कायिक्रम 

िैदेक्तशक 
रोजगारीबाट 
फकेकाहरुका लार्ग 
आक्तजित सीपमा 
आिाररत लक्तक्षत 

िैदेक्तशक रोजगारीबाट 
फकेकाहरुका लार्ग 
आक्तजित सीपमा आिाररत 
लक्तक्षत कायिक्रम 
सञ्चालन गरेको 

िैदेक्तशक रोजगारीबाट 
फकेकाहरुका लार्ग 
आक्तजित सीपमा आिाररत 
लक्तक्षत कायिक्रममा बजेट 
विर्नयोजन गररएको 

िैदेक्तशक रोजगारीबाट 
फकेकाहरुका लार्ग 
आक्तजित सीपमा आिाररत 
लक्तक्षत कायिक्रमहरूबाट 
सभिक्तन्ित िगिले आक्तजित 
सीप अनसुारको 

१. िावषिक बजेट तथा 
कायिक्रम 

२. स्थानीय तहको 
अर्भलेख/ सिे / 
प्रर्तिेदन 

३. व्यिसाय दतािको 
अर्भलेख 



 

 

कायिक्रम सञ्चालन 
नगरेको 

व्यिसाय 
स्थापना/संचालन गरेको  

३.१२ आर्थिक  िा  
व्यिसावयक  िा 
वित्तीय साक्षारताका 
लार्ग अर्भमखुीकरण 
कायिक्रम  िा आर्थिक 
सचेतना कक्षा 
संचालन गरेको 

आर्थिक िा 
व्यिसावयक  िा 
वित्तीय साक्षारताका 
लार्ग गत आर्थिक 
िषिमा 
अर्भमखुीकरण 
कायिक्रम  िा 
आर्थिक सचेतना 
कक्षा संचालन 
नगरेको    

आर्थिक िा  
व्यिसावयक  िा वित्तीय 
साक्षारताका लार्ग  गत  
आर्थिक िषिमा कक्तभतमा 
२ स्थानमा िा २ िटा 
अर्भमखुीकरण कायिक्रम 
िा आर्थिक सचेतना 
कक्षा  संचालन गरेको    

आर्थिक िा  व्यिसावयक 
िा वित्तीय  साक्षारताका 
लार्ग  गत  आर्थिक 
िषिमा कक्तभतमा ४ स्थानमा 
िा ४ िटा अर्भमखुीकरण 
कायिक्रम िा आर्थिक 
सचेतना कक्षा संचालन 
गरेको    

आर्थिक  िा  
व्यिसावयक िा वित्तीय  
साक्षारताका लार्ग  गत  
आर्थिक िषिमा  ४ भन्दा 
बढी स्थानमा िा ४ िटा 
भन्दा बढी 
अर्भमखुीकरण कायिक्रम 
िा आर्थिक सचेतना 
कक्षा संचालन गरेको    

१. अर्भमखुीकरण 
कायिक्रमको 
उपक्तस्थर्त र र्नणिय 
पकु्तस्तका 

२. अर्भमखुीकरण 
कायिक्रमको 
प्रर्तिेदन 

३. िावषिक प्रगर्त 
प्रर्तिेदन 

 

 

 

विषयक्षरे – 4 : उद्यमशीलता विकास  र औद्योर्गक प्रिर्द्िन 

सूचक कमजोर(०) सामान्य (०.५) मध्यम (1) उत्तम (2) प्रमाणीकरणको आिार 



 

 

४.१ लघ,ु घरेल ुतथा 
साना उद्योगको 
विस्तार  

उद्योगको  िावषिक  
संख्या बवृर्द् ३ 
प्रर्तशत भन्दा कम 
रहेको 

गत आर्थिक िषिमा  
भन्दा कक्तभतमा ३ 
प्रर्तशतले उद्योगको 
संख्या बवृर्द् भएको 

गत आर्थिक िषिमा 
अक्तघल्लो  आर्थिक िषि 
भन्दा कक्तभतमा ४ 
प्रर्तशतले उद्योगको संख्या 
बवृर्द् भएको 

गत आर्थिक िषिमा 
अक्तघल्लो  आर्थिक िषि 
भन्दा कक्तभतमा ५ 
प्रर्तशतले उद्योगको 
संख्या बवृर्द् भएको 

१. क्तजल्ला क्तस्थत  
घरेल ुउद्योग  
कायािलयको दताि 
तथा प्रर्तिेदन 

२. स्थानीय तहको 
अर्भलेख/ प्रर्तिेदन 

४.२ श्रमको लार्ग 
विदेश जान ेजनशक्ति  

श्रमको लार्ग विदेश 
जाने अदक्ष 
जनशक्ति गत 
आर्थिक िषिमा 
नघटेको 

श्रमको लार्ग विदेश 
जाने अदक्ष जनशक्ति  
गत आर्थिक िषिमा 
अक्तघल्लो  आर्थिक िषि 
भन्दा ३ प्रर्तशतले 
घटेको 

श्रमको लार्ग विदेश जाने 
अदक्ष जनशक्ति  गत 
आर्थिक िषिमा अक्तघल्लो  
आर्थिक िषि  भन्दा ४ 
प्रर्तशतले घटेको 

श्रमको लार्ग विदेश 
जान ेअदक्ष जनशक्ति  
गत आर्थिक िषिमा 
अक्तघल्लो  आर्थिक िषि 
भन्दा ५ प्रर्तशतले 
घटेको 

१. स्थानीय तहको 
िस्तकु्तस्थर्त वििरण 

२. स्थानीय 
तह/रोजगार 
संयोजकको िावषिक 
प्रगर्त प्रर्तिेदन 

४.३ एक स्थानीय 
तह एक उत्पादन 
कायिक्रम सञ्चालन  

कायिक्रम संचालन 
नभएको 

कायिक्रम संचालन  भई  
उत्पादन सरुु भएको 

कायिक्रम संचालन भई सो 
िस्तमुा स्थानीय तह 
आत्मर्नभिर भएको 

कायिक्रम संचालन भई 
सो िस्तमुा स्थानीय 
तह आत्मर्नभिर भएको 
र  उि िस्त ु र्नयाित 
समेत हनु थालेको 

१. स्थानीय तहको 
अर्भलेख/सिे 
/प्रर्तिेदन 

२.  िावषिक प्रगर्त 
प्रर्तिेदन  



 

 

४.४ कृवषजन्य 
वक्रयाकलाप  

व्यिसावयक कृवषमा 
संलग्न पररिार १० 
प्रर्तशत भन्दा कम 
रहेको  

व्यिसावयक कृवषमा 
संलग्न पररिार  
कक्तभतमा १० प्रर्तशत 
रहेको  

व्यिसावयक कृवषमा संलग्न 
पररिार १०-२०  प्रर्तशत 
रहेको  

व्यिसावयक कृवषमा 
संलग्न पररिार २०   
प्रर्तशत भन्दा बढी 
रहेको  

१. स्थानीय तहको 
अर्भलेख/सिे 
/प्रर्तिेदन 

२.  िावषिक प्रगर्त 
प्रर्तिेदन 

४.५ रोजगारीमूलक 
िा उत्पादनमूलक 
सहकारीको सङ् ख्या 

सहकारीको सङ् ख्या 
गत आर्थिक िषिमा 
३ प्रर्तशत भन्दा 
कम बवृर्द् भई 
मवहला नेततृ्िको 
संख्या समेत 
नबढेको 

सहकारीको सङ् ख्या  
गत आर्थिक िषिमा 
अक्तघल्लो  आर्थिक िषि 
भन्दा ३ प्रर्तशत बवृर्द् 
भई मवहला नेततृ्िको 
संख्या समेत बढेको  

सहकारीको सङ् ख्या  गत 
आर्थिक िषिमा अक्तघल्लो  
आर्थिक िषि भन्दा 
कक्तभतमा ४ प्रर्तशतले 
बवृर्द् भई मवहला नेततृ्िको 
संख्या समेत बढेको 

सहकारीको सङ् ख्या  
गत आर्थिक िषिमा 
अक्तघल्लो  आर्थिक िषि 
भन्दा कक्तभतमा  ५ 
प्रर्तशतले बवृर्द् भई 
मवहला नेततृ्िको संख्या 
समेत बढेको 

१. स्थानीय तहको 
दताि अर्भलेख/ 
प्रर्तिेदन 

२. सहकारी प्रर्तिेदन 

४.६ व्यिसायको 
प्रिर्द्िन 

गत आर्थिक िषिमा 
व्यिसायको सङ् ख्या 
नबढेको 

गत आर्थिक िषिमा 
अक्तघल्लो  आर्थिक िषि 
भन्दा व्यिसायको 
सङ् ख्या ३ प्रर्तशतले 
बढेको 

गत आर्थिक िषिमा 
अक्तघल्लो  आर्थिक िषि 
भन्दा व्यिसायको सङ् ख्या 
कक्तभतमा  ४ प्रर्तशतले 
बढेको 

गत आर्थिक िषिमा 
अक्तघल्लो  आर्थिक िषि 
भन्दा व्यिसायको 
सङ् ख्या कक्तभतमा  ५ 
प्रर्तशतले बढेको 

१. व्यिसाय करको 
तलुनात्मक 
अर्भलेख 

२. दताि भएको 
व्यिसाय संख्या 

४.७ मवहला 
उद्यमीको  संख्या 

मवहलाको 
स्िार्मत्िमा रहेको 

मवहलाको स्िार्मत्िमा 
रहेको उद्योग व्यिसाय  

मवहलाको स्िार्मत्िमा 
रहेको उद्योग व्यिसाय  

मवहलाको स्िार्मत्िमा 
रहेको उद्योग व्यिसाय  

१. उद्योग व्यिसाय 
दतािको अर्भलेख 



 

 

उद्योग व्यिसाय गत 
आर्थिक िषिमा  ३ 
प्रर्तशतभन्दा कम 
बवृर्द् भएको 

गत आर्थिक िषिमा 
अक्तघल्लो  आर्थिक िषि  
भन्दा ३ प्रर्तशतले बवृर्द् 
भएको 

गत आर्थिक िषिमा 
अक्तघल्लो  आर्थिक िषि 
भन्दा ४ प्रर्तशतले बवृर्द् 
भएको 

गत आर्थिक िषिमा 
अक्तघल्लो  आर्थिक िषि 
भन्दा ५ प्रर्तशतले 
बवृर्द् भएको 

२. मवहला उद्यमीको 
संख्या  रहेको 
प्रर्तिेदन 

४.8 परभपरागत 
हस्तकला उद्योग 
प्रिर्द्िन 

परभपरागत संस्कृर्त 
िा हस्तकला 
सभबन्िी कुनै   
उत्पादन नभएको 

परभपरागत संस्कृर्त िा 
हस्तकला सभबन्िी कुनै  
१ उत्पादन हनुे गरेको 

परभपरागत संस्कृर्त िा 
हस्तकला सभबन्िी कुनै  
२ उत्पादन हनुे गरेको 

परभपरागत संस्कृर्त िा 
हस्तकला सभबन्िी कुनै  
३ उत्पादन हनु ेगरेको 

१. स्थानीय तहको 
अर्भलेख/सिे 
/प्रर्तिेदन 

४.9 स्थानीय तहर्भर  
कृवषजन्य उत्पादनको 
संकलन र प्रशोिन  

स्थानीय तहर्भर  
कृवषजन्य/दगु्िजन्य 
उत्पादनको संकलन 
केन्र संचालनमा   
नरहेको 

स्थानीय तहर्भर  
कृवषजन्य/दगु्िजन्य 
उत्पादनको संकलन 
केन्र संचालनमा   
रहेको 

स्थानीय तहर्भर  
कृवषजन्य/दगु्िजन्य 
उत्पादनको  संकलन र 
प्रशोिन केन्र संचालनमा   
रहेको 

स्थानीय तहर्भर  
संकलन  तथा प्रशोिन 
केन्र संचालनमा   रही 
उत्पाददत सामानको 
प्याकेक्तजङ र ब्राक्तन्डङ 
समेत हनुे गरेको  

१. संकलन  तथा 
प्रशोिन केन्रको 
तक्तस्िर 

१. स्थानीय तहको 
दताि अर्भलेख तथा 
प्रर्तिेदन 

२. प्याकेक्तजङ र 
ब्राक्तन्डङको नमूना 

४.10 कृवष उत्पादन 
पकेट क्षेर   

कृवष उत्पादन पकेट 
क्षेर र्निािरण 
नगरेको 

कृवष उत्पादन पकेट 
क्षेर र्निािरण गरी कुनै 
१ कृवषजन्य िस्त ु

कुनै 2 कृवषजन्य िस्त ु
उत्पादन भई र्बक्री हनु े
गरेको 

कुनै 3 कृवषजन्य िस्त ु
उत्पादन भई र्बक्री हनु े
गरेको 

१. स्थानीय तहको 
अर्भलेख/सिे/ 
प्रर्तिेदन 



 

 

उत्पादन भई र्बक्री हनु े
गरेको  

४.११ स्थानीय 
तहर्भर साझा सवुििा 
केन्र (उद्यम घर)  

स्थानीय तहर्भर 
साझा सवुििा केन्र 
(उद्यम घर)  
नरहेको र सो को 
र्नमािण एिं सञ्चालन 
गनि बजेट तथा 
कायिक्रम समेत 
नरहेको 

स्थानीय तहर्भर साझा 
सवुििा केन्र (उद्यम 
घर)  र्नमािण एिं 
सञ्चालन गनि बजेट तथा 
कायिक्रम रहेको 

स्थानीय तहर्भर साझा 
सवुििा केन्र (उद्यम घर) 
र्नमािण भएको  

स्थानीय तहर्भर साझा 
सवुििा केन्र (उद्यम 
घर)  र्नमािण भई 
सञ्चालनमा रहेको 

१. साझा सवुििा केन्र 
(उद्यम घर) तक्तस्िर 

२. स्थानीय तहको 
अर्भलेख तथा 
प्रर्तिेदन 

३. बजेट तथा 
कायिक्रम 

४.१२ कृवष 
आिरु्नकीकरण र 
व्यिसावयकताको 
लार्ग प्रविर्ि/ 
उपकरणको उपयोग 
तथा लगानी 

कृवष 
आिरु्नकीकरण र 
व्यिसावयकताको 
लार्ग नयाँ प्रविर्ि/ 
उपकरणको प्रयोग 
नगरेको 

कृवष आिरु्नकीकरण र 
व्यिसावयकताको लार्ग 
नयाँ प्रविर्ि/ 
उपकरणको उपयोग 
गरेको िा उपकरण 
वितरण गरेको 

कृवष आिरु्नकीकरणको 
लार्ग  नयाँ प्रविर्ि/ 
उपकरण खरीद र 
संचालनमा सामवुहक 
लगानीलाई प्रोत्साहन गनि 
स्थानीय तहले सहजीकरण 
गरी लगानी गरेको 

कृवष आिरु्नकीकरणको 
लार्ग नयाँ प्रविर्ि/ 
उपकरणमा सामवुहक 
लगानी गरी सो को 
उपयोगबाट उत्पादन 
बढेको 

१. स्थानीय तहको 
अर्भलेख/प्रर्तिेदन 

२. प्रयोग भएका प्रविर्ि 
र उपकरणको 
अर्भलेख 

३. िावषिक बजेट तथा 
कायिक्रम र प्रगर्त 
प्रर्तिेदन 



 

 

४.१३ नयाँ उद्योग, 
व्यिसाय स्थापना, 
दताि र नविकरण 

नयाँ उद्योग, 
व्यिसाय, कृवष तथा 
पश ुफामि 
लगायतको स्थापना, 
दताि र निीकरण 
प्रवक्रयामा सरलीकृत 
र सहजीकरण 
नगरेको   

नयाँ उद्योग, व्यिसाय, 
कृवष तथा पश ुफामि 
लगायतको स्थापना, 
दताि र नविकरण 
प्रवक्रयामा सरलीकृत 
गरी सहजीकरण गरेको 

नयाँ उद्योग, व्यिसाय 
स्थापना र संचालनको 
लार्ग आिश्यक पने 
न्यूनतम भौर्तक पूिाििार  
( विद्यतुीकरण, सडक 
पहुँच आदद) को लार्ग  
सहजीकरण गरेको 

प्राथर्मकता प्राप्त 
क्षेरमा  नयाँ  उद्योग, 
व्यिसाय स्थापना गदाि 
दताि शलु्क छुट िा 
र्नक्तित अिर्िको लार्ग 
कर छुट िा अन्य 
सहरु्लयत प्रदान गरेको 

१. दताि र नविकरणको 
अर्भलेख 

२. छुट िा सहरु्लयत 
सभिन्िी सभा/ 
कायिपार्लकाको 
र्नणिय 

३. िावषिक प्रगर्त 
प्रर्तिेदन 



 

 

अनसूुची -२ 
सीप विकास सभबन्िी पररयोजना सूची 

1. प्लक्तभबङ                                       
2. हाउस िाइररङ 
3. विद्यतुीकरण 
4. िेक्तल्डङ 
5. भिन र्नमािण 
6. भिनको रंगरोगन 
7. टाईल लगाउने  
8. ढुङ्गा छपाई 
9. र ्याक्तफ्टङ  
10. हेभी ईक्िीपमेन्ट/सिारी चालक 
11. सिारी सािन ममित  
12. फर्निचर र्नमािण 
13. पश ुउपचार/प्राविर्िक  
14. कब्बल सडक र्नमािण 
15. सािारण थेरापी 
16. साईकल तथा मोटरसाईकल ममित  
17. पषु्प व्यिसाय 
18. र्सलाई कटाई 
19. कपाल काट्ने  
20. र्मर्थला कला र्नमािण 
21. थाङ्का क्तचर बनाउने  
22. गलैंचा बनुाई 
23. ढाका कपडा बनुाई 
24. अचार बनाउने 
25. हाते कागज र्नमािण 
26. पाउरोटी बनाउने  



 

 

27. मैन बत्ती बनाउने 
28. घडी , रर्डयो तथा मोबाईल ममित 
29. सीकमी, डकमी  
30. CTEVT ले मान्यता ददएका अन्य  सीपमूलक तार्लमहरू 
  



 

 

अनसूुची -३: सभभाव्य व्यिसायको सूची 
क्र. सं. व्यिसायको वकर्सम 

व्यापाररक िस्त ु
1.  व्यिसावयक स्टोर 

2.  ज्िेलरी, ईलेक्रोर्नक्स आदद 

3.  र्नमािण सामग्री, फर्निर्संग,विद्यतुीय सामग्री, रंगरोगन आदद 

4.  ईटा बालिुा र्डपो 

5.  सिारी सािनका पसल , मेर्सनरी तथा मेर्सनरी पाटिस, लरु्ब्रकेन्टस आदद  

6.  औषिी पसल 

7.  दैर्नक उपभोग्य खाद्य पदाथि,कपडा, कस्मेवटक, भाँडा, जतु्ता पसल आदद 

8.  क्यरुरयो, स्टेसनरी,तथा पसु्तक पसल 

9.  फलपूल,सागसब्जी,मास ुपसल 

10.  अन्य व्यापाररक िस्त ु

विशॆषज्ञ सेिा 
1.  प्राविर्िक सेिा, नक्सा बनाउने सेिा, माटो परीक्षण, परामशि सेिा, ज्योर्तष सेिा 

2.  सेयर ब्रोकर, लेखापढी,विज्ञालन एजेन्सी, लेखापरीक्षण, भयानपािर एजेन्सी, पेन्टर, सिेयर, 
कार्भिंग, आदद 

3.  अनसुन्िान, अनिुादक आदद 

4.  क्तचवकत्सा सेिा  

सेिा व्यिसाय 

1.  ढुिानी सेिा  



 

 

क्र. सं. व्यिसायको वकर्सम 
2.  स्थानीय यातायात सेिा  

3.  व्यटुीपालिर, मसाज, शैलनु, पेक्तन्टङ्ग आदद 

4.  पाटी प्यालेस, टेन्ट हाउस, क्याटररङ्ग आदद 

5.  केिल, इन्टरनेट, यफयम सेिा, रेर्डयो, कभयरु्नकेशन, फोटो आदद 

6.   रेषु्टरेन्ट, र्मठाई पसल, दिु दही पसल आदद 

7.  र्सलाई कटाई सेिा  

8.  ररयल स्टेट  

9.  पलु हाउस, क्तजम,साउना आदद 

10.  अन्य सेिा  

उद्योग   
1.  स्थानीय कच्चा पदाथि उपयोग गरी सञ्चार्लत ईटा उद्योग 

2.  पानी उद्योग  

3.  िालिुा, ढुङ् गा, र्गट्टी जस्ता सािारण र्नमािण मखुी पदाथि प्रशोिन गने उद्योग  

4.  पयिटनमूलक उद्योग (होटेल, ररसोटि, राभल एजेन्सी, रेवकंग एजेन्सी, क्तस्कंग, ग्लाइर्डंग  आदद 

5.  उत्पादनमूलक उद्योगक (प्लाईउड, हमुपाईप, र्ग्रल, ब्लक, कागज, काठ, ईटा, प्लाक्तस्टक 
औषदी आदद 

6.   कृवषमा आिाररत उद्योग ( चामल र्मल,विस्कुट,िेकरी पोक्तल्र, क्तशत भण्डार, दाना आदद 

7.  अन्य उद्योग  

स्वास््य सेवा  

1.  र्नजी क्षेरबाट सञ्चार्लत नर्सिङ्ग  होम 



 

 

क्र. सं. व्यिसायको वकर्सम 
2.  क्तक्लर्नक तथा ल्याब,  वफक्तजयोथेरापी, दन्त्य सेिा आदद 

3.  अन्य स्िास्थ्य उद्योग 

क्तशक्षा सेिा  
1.  भाषा प्रक्तशक्षण 

2.  तार्लम केन्र , शैक्तक्षक परामशि सेिा, आदद 

3.  अन्य 

 
 
 
 
 

  



 

 

अनसूुची - ४: सभभाव्य उद्योगको सूची 
1. सेिामूलक उद्योग  

क. मोटरसाइकल तथा गाडी ममित गने िकि सप, याक्तन्रक प्रयोगशाला  
ख. छापाखाना तथा छपाई सभबन्िी उद्योग 
ग. व्यायामशाला  
घ. प्रयोगशाला 
ङ. खेलकूद सेिा तथा क्तस्िर्मङ पलु 
च. वफक्तजयोथेरापी, दन्त उपचार सेिा, आखँा उपचार सेिा 
छ.  हाउस िाइररङ  
ज. व्यारी ररचाजि 
झ. मोबाईल तथा घडी ममित केन्र  
ञ. पश ुक्तचवकत्सालय  
ट. स्िास्थ्य परीक्षण 
ठ. खाद्यान्य, कुटानी वपसानी , पेलानी, प्यावकंग 
ड. ड्राईक्तक्लर्नङ सेिा 
ढ. ब्यूटीपालिर  
ण. माटो परीक्षण सेिा  
त. नक्सा र्नमािण सेिा  
थ. हेल्थ क्लब 
द. र्थएटर हल 
ि. नाटक घर  
न. बवुटक, र्सलाई तथा बनुाइ 
ऩ. फुट कोटि  
प. घभुती खाद्य पसल 
फ. कोसेली घर स्थापना 
ब. डेरी उद्योग 
भ. रेस्टुरेन्ट स्थापना 
म. अन्य उद्योग 



 

 

2. सूचना प्रविर्ि उद्योग  
क. टेक्नोलोजी पाकि  
ख. आइवट पाकि  
ग. बायोटेक पाकि  
घ. साईबर क्याफे 
ङ. र्डक्तजटल भयावपङ 
च. क्लाउड कभप्यवुटङ 
छ. सफ्टिेयर उद्योग 
ज. अन्य 

3. पयिटन उद्योग 
क. सामदुावयक होटेल, ररसोटि, रेषु्टरा 
ख. गल्फ कोषि, पोलो, अन्य खेलकुद  
ग. प्याराग्लाईर्डङ, बञ्जीजक्तभपङ आदद  
घ. मसाज स्पा 
ङ. िाटर पाकि  
च. होमस्टे  
छ. राभल एजेन्सी 
ज. रेवकङ एजेन्सी 
झ. र ्याफ्टीङ 

4. विशषे उद्योगहरू 
क. पक्तस्मना उद्योग  
ख. ढाका उद्योग  
ग. काँसको थाल तथा कचौरा 
घ. कफी 
ङ. खकुरी 
च. मह 
छ. तोरीको तेल 
ज. राडीपाखी 



 

 

झ. अल्लो 
ञ. उनी गलैंचा 
ट. काष्टकलाका बस्त ु
ठ. मरु्तिकलाका बस्त ु
ड. ढंुगाका टायल 
ढ. मासी, अनादी, जेठोबूढो, कालानमक िानको ब्राक्तण्डंग 
ण. थाङ्का क्तचर 
त. र्मर्थला कला 
थ. नेपाली रैथाने खाना (चकुौनी, बटुक, बारा, ढकी, डुप्का, र्सस्नो, छुपी, लप्सी क्यान्डी, भक्का, 

आदद)  
5. विविि 

क. मास्क उद्योग  
ख. कापी वकताब उद्योग 
ग. साना घरेल ुउद्योग 
घ. डेरी उद्योग  
ङ. पाउरोटी उद्योग  
च. टायल , ब्लक उद्योग  
छ. फर्निचर उद्योग  
ज. जतु्ता उद्योग  
झ. स:र्मल  
ञ. क्तस्टल फर्निचर उद्योग  
ट. र्ग्रल उद्योग  
ठ. फोहोर प्रशोिन 
ड. कृवष औजार उत्पादन 

  



 

 

अनसूुची - ५: स्थानीय आर्थिक पूिाििारसंग सभबक्तन्ित पररयोजना 
१. स्थानीय औद्योर्गक कररडोर स्थापना सभबन्िी कायिक्रम 
२. औद्योर्गक ग्राम स्थापना र र्नमािण सभबन्िी कायिक्रम 
३. हाट बजार स्थापना र यसको पूिाििार र्नमािण सभबन्िी कायिक्रम 
४. र्नजी क्षेरले कुनै उद्योग स्थापना गरेमा सो उद्योगसभम पगु्ने साििजर्नक पूिाििार जस्तै- सडक, 

ढल, खानेपानी, सडक बत्ती, विद्यतु पोल  र्नमािण तथा  जडान सभबन्िी कायिक्रम 
५. बस्तीलाई एकीकरण गरी बजार केन्रका रुपमा विकास गनि जग्गा एकीकरण, एकीकृत बस्ती 

स्थापना सभबन्िी कायिक्रम 
६. साविकका एकीकृत बस्तीलाई बजार केन्रका रुपमा विकास गनि सो बस्तीमा नाला तथा ढल 

र्नमािण, सडकमा ढुङ्गा छपाई, पेटी र्नमािण, विद्यतुीकरण, सडक ित्तीको व्यिस्था, सडक, चौतारी 
र्नमािण, सामदुावयक हल र्नमािण, हररत पाकि  र्नमािण, स-साना खेलकूद ग्राउन्ड, आददको व्यिस्था 
गरी बस्ती सिुार गने कायिक्रम। 

७. टोल विकास संस्थाका आर्थिक सचेतना कक्षा संचालन गने सामदुावयक भिनहरू  
८. सामदुावयक संस्थाले चलाउने सामदुावयक क्तशत भन्डारण  
९. सामदुावयक गोदामघर  
१०. सामदुावयक तथा सहकारी र्बक्री कक्ष स्थापना 
११. बजार केन्र रहेका स्थानमा आर्थिक विकासलाई योगदान गने सामदुावयक तथा साििजर्नक 

पूिाििार 
१२. उत्पादन ढुिानी गने स्थानीय रज्ज,ु रोपिे मागि  
१३. महानगर तथा उपमहानगरका सहरी क्षेरमा क्लस्टर आिारमा विशेष व्यिसावयक जोन र्नमािण (  

कृवष सामानको जोन, हाडििेयर जोन, अटोमोबाईल जोन आदद) 
१४. विशेष उत्पादनका औद्योर्गक ग्राम सञ् चालन  
१५. कृवष उत्पादनका लार्ग सतही र्संचाई योजना िा पोखरी र्नमािण 
१६. सामदुावयक औद्योर्गक पूिाििार सभबन्िी प्राविर्िक सर्मर्तको र्सफाररशमा र्नदेशक सर्मर्तले 

र्निािरण गरेका अन्य कायिक्रम 
 

  



 

 

अनसूुची -६ 
स्थानीय आर्थिक सिेक्षणमा समािेश गनुि पने विषय 

1. कायिकारी सारांश 
1) विश्व अथितन्र 
2) नेपालको आर्थिक िवृर्द् 
3) चाल ुआर्थिक िषिको चैत मसान्तसभम र गत आर्थिक िषिको चाल ुखचि 
4) चाल ुआर्थिक िषिको चैत मसान्तसभम र गत आर्थिक िषिको पूजँीगत खचि 
5) चाल ुआर्थिक िषिको चैत मसान्तसभम र गत आर्थिक िषिको आन्तररक आय 
6) चाल ुआर्थिक िषिको चैत मसान्तसभम र गत आर्थिक िषिको वित्तीय हस्तान्तरण 
7) चाल ुआर्थिक िषिको चैत मसान्तसभम र गत आर्थिक िषिमा आर्थिक क्षेरमा भएको प्रगर्त  
8) चाल ुआर्थिक िषिको चैत मसान्तसभम र गत आर्थिक िषिमा सामक्तजक क्षेरमा भएको प्रगर्त  
9) चाल ुआर्थिक िषिको चैत मसान्तसभम र गत आर्थिक िषिमा स्थानीय पूिाििारमा भएको प्रगर्त 
10) चाल ुआर्थिक िषिको चैत मसान्तसभम र गत आर्थिक िषिमा िातािरण क्षेरमा भएको प्रगर्त 
11) चाल ुआर्थिक िषिको चैत मसान्तसभम र गत आर्थिक िषिमा संस्थागत पूिाििारमा भएको प्रगर्त 
12) स्थानीय अथितन्रका प्रमखु चनुौतीहरू 
13) र्नजी क्षेरबाट भएका मखु्य कामको उपलक्तब्ि 
14) सहकारी क्षेरबाट भएका उपलक्तब्ि 
15) अन्य आिश्क विषयहरू 
2. समग्र आर्थिक क्तस्थती 
1) अन्तराविय आर्थिक क्तस्थर्त: अन्तराविय मरुा कोषको प्रर्तिेदन, नेपाल राि बैंक, The Economi st  
आददको आिारमा स्रोत खलुाई मखु्य आर्थिक सूचकहरू जस्तै विश्व आर्थिक िवृर्द्, मूल्य क्तस्थर्त, विश्व 
व्यापार आददको बारेमा बुदँागत रुपमा उल्लेख गने। यसरी उल्लेख गदाि गत आि र चाल ुआर्थिक 
िषिको चैर मसान्तसभमको उल्लेख गने। 
2) नेपालको आर्थिक क्तस्थर्त: नेपाल राि बैंक, केन्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रकाशन र नेपाल सरकारको 
आर्थिक सिेक्षणको आिारमा राविय अथितन्रको चाल ुआर्थिक िषिको चैर मसान्तसभम िा सो नभए गत 
आर्थिक िषिको तथ्याङ् कलाई आिार मानी देहायका वििरणहरू समािेश गने: 
क आर्थिक िवृर्द् 



 

 

ख उपभोग 
ग लगानी 
घ प्रर्तव्यक्ति आय 
ङ साििजर्नक वित्त  
3. स्थानीय वित्त (गत आर्थिक िषि र चाल ुआिको चैत मसान्तसभमको वििरण) 
1) स्थानीय आय: 
क चैर मसान्तसभमको स्थानीय आयको अिस्था 
ख गत विगतको स्थानीय आयको रकम, 
ग सभपत्ती कर 
घ व्यिसाय कर 
ङ घर बहाल कर 
च ढंुगा, र्गट्टी, िालिुा 
छ किाडी कर 
ज मनोरञ्जन कर 
झ विज्ञापन कर 
ञ मालपोत आय 
ट घरजग्गा रक्तजिेसन 
ठ नक्सा पास दस्तरु 
ड हाट बजार ठेक्का 
ढ र्सफाररश शलु्क 
ण विविि आय 
त स्थानीय आय व्यिस्थापनमा चनुौतीहरू आदद उल्लेख गने  
2) अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण (गत आर्थिक िषि र चाल ुआिको चैत मसान्तसभमको वििरण) 
क  वित्तीय समानीकरण अनदुान 
ख राजस्ि बाँडफाँट  
ग विशेष अनदुान 
घ समपरुक अनदुान 
ङ रोयल्टी बाँडफाँट  



 

 

च स: शति अनदुान 
छ प्रदेशबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण: विर्भन्न प्रकारका अनदुान 
3) स्थानीय ऋणको अिस्था  
4) स्थानीय खचि 
क चाल ुखचि 
ख पूजँीगत खचि 
ग स्थानीय खचिका चनुौतीहरू 
4. आर्थिक विकास (गत आर्थिक िषि र चाल ुआिको चैत मसान्तसभमको वििरण) 
1) स्थानीय सडक र्नमािणको अिस्था: पक्की,ग्राभेल,कच्ची  
2) र्संचाईको अिस्था 
3) वित्तीय क्षेर: बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू 
4) लघ ुघरेल ुसाना उद्योगको संख्या  
5) औद्योर्गक ग्राम 
6) सीप विकास सभबन्िी 
7) श्रम तथा रोजगारी सभबन्िी वििरण 
8) व्यिसाय दताि वििरण 
9) िाक्तणज्य र बजार अनगुमन 
10) कृवष उत्पादन 
11) बजार केन्रहरू 
12) पयिटन सभबन्िी  
क पयिटन आिागमन 
ख होटल, ररसोटि, होमस्टे 
ग अन्य वििरण 
13) उजाि र विद्यतुीकरण, साना जलविद्यतु 
14) स्थानीय आर्थिक विकास सूचकको लेखाजोखा (कायिक्रम लाग ुभएपर्छ) 
15) उत्पादनमूलक सहकारी, अन्य सहकारी  
16) व्यापार सभबन्िी 
17) िैदेक्तशक रोजगारी सभबन्िी (उपलब्ि भएमा) 



 

 

18) आर्थिक क्षेरका चनुौतीहरू 
5. सामाक्तजक विकास (गत आर्थिक िषि र चाल ुआिको चैत मसान्तसभमको वििरण) 
1) स्िास्थ्य 
क स्िास्थ्य सभबन्िी आिारभतू सूचक 
ख प्राथर्मक स्िास्थ्य केन्र 
ग स्िास्थ्य बीमा 
2) खानेपानी र सरसफाई 
क खानेपानी 
ख सरसफाई 
ग फोहोरमैला व्यिस्थापन 
3) यिुा तथा खेलकूद  
4) पोषण सभबन्िी 
5) मवहला, बालबार्लका र जेष्ठ नागररक  
6) व्यक्तिगत घटना दताि 
7) राविय पररचय पर  
8) सामाक्तजक सरुक्षा  
9) बालमैरी स्थानीय शासन  
10) टोल विकास संस्थाको वििरण 
11) क्तशक्षा 
क क्तशक्षाको आिारभतू सूचकहरू 
ख प्रारक्तभभक बाल र्बकास  
ग विद्यलाय, विद्याथी र क्तशक्षकको अनपुात 
घ क्तशक्षक वििरण 
ङ विद्याथी वििरण 
च विद्याथी भनािदर 
छ माध्यर्मक क्तशक्षा परीक्षाको नर्तजा  
6. िातािरण तथा विपद व्यिस्थापन (गत आर्थिक िषि र चाल ुआिको चैत मसान्त सभमको वििरण) 



 

 

1) फोहोर मैला व्यिस्थापन 
2) िातािरण मैरी स्थानीय शासन 
3) विपद व्यिस्थापन 
4) हररयाली संरक्षण  
5) िातािरण संरक्षण 
6) अक्तग्न र्नयन्रण 
7. सशुासन तथा संस्थागत विकास (गत आर्थिक िषि र चाल ुआिको चैत मसान्त सभमको वििरण) 
1) िडा कायािलय 
2) स्थानीय तहको जनशक्ति वििरण 
3) स्थानीय तह संस्थागत स्िमूल्याङ् कन नर्तजा 
4) वित्तीय सशुासन: आन्तररक र्नयन्रण, बेरुज ुर वित्तीय अनशुासन र वित्तीय सशुासन लेखाजोखा 
5) सामाक्तजक परीक्षण, जाँचपास तथा फरफारक 
6) स्थानीय ऐन तथा कानूनहरूको वििरण 
7) स्थानीय प्रकाशनको वििरण 
8. िडा कायािलयहरूको गर्तविर्ि 
1) िडागत स्थानीय आय  
2) िडागत खचि वििरण 
3) िडाबाट  भएका क्तशषिकगत र्सफाररश  
4) िडाबाट भएमा शीषिकगत घटना दताि वििरण 
5) टोल विकास संस्थाको वििरण 
6) िडाका अन्य वििरण 
9. अनसुचुीहरु (गत आर्थिक िषि र चाल ुआिको चैत मसान्त सभमको वििरण) 
1) आर्थिक िषि २०७४/७५ देक्तखको स्थानीय आन्तररक आय 
2) आर्थिक िषि २०७४/७५ देक्तखको स्थानीय खचि वििरण 
3) आर्थिक िषि २०७४/७५ देक्तखको संघीय सरकाररबाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण 
4) आर्थिक िषि २०७४/७५ देक्तखको प्रदेश सरकार बाट प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण 
5) आर्थिक िषि २०७४/७५ देक्तखको विद्याथी भनाि दर  



 

 

6) आर्थिक िषि २०७४/७५ देक्तखको व्यक्तिगत घटना दतािको अलग अलग वििरण 
7) आर्थिक िषि २०७४/७५ देक्तखको स्थानीय ऋणको अिस्था  
8) आर्थिक िषि २०७४/७५ देक्तखको कमिचारीको तलब, भत्ता तथा सवुििामा भएको खचि  
9) आर्थिक िषि २०७४/७५ देक्तखको जनप्रर्तर्नर्िको तलब, भत्ता तथा सवुििामा भएको खचि  
10) आर्थिक िषि २०७४-७५ देक्तखको टोल विकास संस्थाको वििरण 

 
 
 


