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एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्ायन्वर्न 
कार्यववधि,२०७९ 

स्वीकृत धमधत 2079/09/11 

१. प्रस्तावनााः राविर् र्वुा नीधत २०७२ र र्थु धिजन २०२५ ले धनरे्दशित गरेअनसुार 
उद्यमिीलता मार्य त सावयजाधनक शिक्षाको सबलीकरणका लाधग शिक्षण संस्था 
मार्य त “एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम” लाई प्रिावकारी रूपमा 
कार्ायन्वर्न गने उरे्दश्र्ले धमक्वाखोला  गाउँपाधलकाले र्ो कार्यववधि बनाएको 
छ । 

२. संशक्षप्त नाम र प्ररम्िाः (१) र्ो कार्यववधिको नाम "एक शिक्षण संस्था एक उद्यम 
कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यववधि, २०७९" रहेको छ । 

२) र्ो कार्यववधि धमक्वाखोला गाउँपाधलकाको कार्यपाधलकाले स्वीकृत गरेको धमधतरे्दशख लागू 
हनेुछ। 

३.पररिाषााः  ववषर् वा प्रस्गलले अकको  अथय नलागेमा र्स कार्यववधिमा- 

क) "एक शिक्षण संस्था उद्यम कार्यक्रम” िन्नाले पाधलका धित्रका सामरु्दावर्क 
माध्र्धमक ववद्यालर्हरूमा उद्यमिीलता ववकासका लाधग सञ्चाधलत कार्यक्रम 
सम्झन ुपर्दयछ । 

ख) “अध्र्क्ष” िन्नाले धमक्वाखोला गाउँपाधलकाका अध्र्क्षलाई सम्झन ुपछय । 

ग) “उपाध्र्क्ष” िन्नाले  धमक्वाखोला गाउँपाधलकाका उपाध्र्क्षलाई सम्झन ुपछय । 

घ) “मन्त्रालर्” िन्नाले र्वुा तथा खेलकुर्द मन्त्रालर् सम्झन ुपछय । 

ङ) “शिक्षण संस्था” िन्नाले एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम लागू िएका 
शिक्षण संस्था सम्झन ुपछय । 

च) “ववद्याथी उद्यमी  क्लव” िन्नाले एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम 
संचलनका लाधग गठन गररएका ववद्याथी उद्यमी क्लव सम्झन ुपछय । 

छ) “उद्यम कोष” िन्नाले एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम लागू िएका 
शिक्षण संस्थामा उद्यम सञ्चालनका लाधग स्थावपत कोष सम्झन ुपर्दयछ । 

ज) “उद्यम कोष सञ्चालक सधमधत” िन्नाले एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम 
सञ्चालन गने सधमधतलाई सम्झन ुपर्दयछ । 

झ) “संरक्षक सधमधत” िन्नाले एक संस्था एक उद्यम कार्यक्रमको संरक्षणका लाधग 
गठठत सधमधत सम्झन ुपर्दयछ । 
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ञ) “साझेर्दार संस्था” िन्नाले एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनका 
लाधग प्राववधिक सेवा र सहर्ोग उपलब्ि गराई साझेर्दारीमा काम गने 
संस्थालाई सम्झनुपुछय । 

ट) “पूवय ववद्याथी मञ्च” िन्नाले ववगतमा सम्बशन्ित शिक्षण संस्थामा अध्र्र्न गरी 
हाल ववधिन्न धनकार् तथा के्षत्रमा रहेका ववद्याथीहरूबाट गठन िएको मञ्च 
सम्झन ुपर्दयछ । 

ठ) “ववज्ञ” िन्नाले सम्बशन्ित ववषर्मा ज्ञान,सीप, अनिुव र र्दक्षता िएकको व्र्शि 
सम्झनपुछय । 

ड) "ववद्याथी कल्र्ाणका कार्यक्रम िन्नाले" ववद्याथीको शिक्षण उपलशब्ि वठृि गने 
ववद्याथी प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरूलाई सम्झन ुपछय । 

ढ) “प्राववधिक तथा व्र्वसावर्क िार िन्नाले” ववद्यालर् तहमा (कक्षा ९-१२) 
प्राववधिक तथा व्र्ावसावर्क शिक्षा लागू िएका ववद्यालर् सम्झनपुछय । 

ण) “सामरु्दावर्क ववद्यालर्मा प्राववधिक शिक्षा िन्नाले” प्रावविक शिक्षा तथा 
व्र्ावसावर्क ताधलम पररषर्दवाट स्वीकृधत धलई सञ्चालन िएका सामरु्दावर्क 
माध्र्धमक ववद्यलर् सम्झन ुपछय । 

त) “नमनुा ववद्यालर् िन्नाले” शिक्षा तथा मानव श्रोत ववकास केन्र बाट नमनुा 
ववकासका लाधग छनौट गरेका ववद्यालर् साथै सम्बशन्ित प्ररे्दि सरकार तथा 
स्थानीर् तहले छनौट गरेका सामरु्दावर्क माध्र्धमक ववद्यालर् सम्झन ुपछय । 

४. उरे्दश्र्ाः एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रमको प्रमखु उरे्दश्र् उद्यमिीलता मार्य त ्
सावयजाधनक शिक्षाको सबलीकरणका गनुय हो िने अन्र् उरे्दश्र्हरू रे्दहार् 
बमोशजम हरेका छन ्। 

क) शिक्षण संस्था मार्य त ्सामाशजक रूपान्तरण गने । 

ख) शिक्षण संस्थालाई उद्यम गने धसकाई स्थलको रूपमा ववकास गने । 

ग) सावयजाधनक शिक्षामा गणुस्तर,नवप्रवतयन तथा उद्यमिीलता ववकास  गरी शिक्षण 
रूपान्तरण गने।  

घ) सावयजाधनक शिक्षाको सबधलकरण गने । 

५. लशक्षत शिक्षण संस्थााः पाधलका धित्रका सामरु्दावर्क माध्र्धमक ववद्यालर्हरू लशक्षत शिक्षण 
संस्था हनेुछन ्। 

६. उद्यम क्षते्राः शिक्षण संस्थाले उद्यम गनय सवकने व्र्ावसावर्क के्षत्रहरू रे्दहार् बमोशजम रहने 
छन ्। 



मिक्वाखोला राजपत्र, खण्ड ४ भाग २ संख्या १३,  मिम िः  २०७९-०९-१२ 

 

 

3 
मिक्वाखोला गाउँ कार्यपामलकाको कार्ायलर्, थलङ,  ापे्लजुङद्वारा प्रकामि  

 

क) कृवष तथा पिपुशछछमा आिाररत उद्यम व्र्वसार्, 

ख) वनाः (जडीबटुी, बनपैर्दावार)मा आिाररत उद्यम व्र्वसार्, 

ग) ववज्ञान तथा सूचना प्रववधि र सञ्चारमा आिाररत उद्यम व्र्वसार्, 

घ) पर्यटन प्रवियन (होटेल, होमस्टे, ररसोटय) मा आिाररत उद्यम व्र्वसार्, 

ङ) धनमायणमा आिाररत उद्यम व्र्वसार्, 

च) कलामा आिाररत उद्यम व्र्वसार्, 

छ) संस्कृधत, सावहत्र् सजृना, गीत संगीतमा आिाररत िई गररने उद्यम व्र्वसार्, 

ज) ववद्यालर्ले आवश्र्कता महससु गरी छनौट गररने अन्र् उद्यम व्र्वसार्, 

७. ववद्याथी उद्यमी क्लवाः १) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम लागू गररएका 
ववद्यालर्मा कक्षा ९,१०,११र १२ कक्षमा अध्र्र्नरत छात्र तथा छात्रा तर्य को 
प्रथम ववद्याथी तथा ववद्यालर्ले तोकेका अन्र् ७ जना ववद्याथी सशम्मधलत १५ 
सर्दस्र्ीर् ववद्याथी उद्यमी क्लव रहेनेछ । 

२) ववद्याथी उद्यमी क्लवको काम, कतयव्र् अधिकार रे्दहार् बमोशजम हनेुछ । 

क) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन ,रेखरे्दख र व्र्वस्थापन गने 
। 

ख) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनको लाधग सरोकारवलाहरूसगँ 
सहकार्य, समन्वर्, साझेर्दारी गने । 

ग) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रमको लाधग उपर्िु उद्यम छनौट गने । 

घ) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रमको कार्यर्ोजना बनाई लागू गने । 

ङ) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रमको प्रोर्ाईल बनाई अधिलेख अद्यावधिक 
गने । 

च) कम्तीमा वषयको २ पटक अधििावकहरूलाई सम्बशन्ित उद्यमको ववषर्मा 
अधिमशुखकरण गने । 

छ) उद्यम कोषबाट थप उद्यम ववस्तार, उद्यमिीलता ववकास तथा ववद्याथी 
कल्र्ाणका कार्यक्रम गने। 

८. उद्यम कोषको संञ्चालनाः १) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम लागू िएका शिक्षण 
संस्थामा उद्यम सञ्चालनका लाधग स्थावपत उद्यम कोष रहनेछ । उि कोष सञ्चालन गनयको 
लाधग रे्दहार् बमोशजमका उद्यम कोष सञ्चालक सधमधत रहनेछ । 

क) ववद्यालर्को प्रध्र्ानाध्र्ापक – अध्र्क्ष 

ख) उद्यम ववद्याथी क्लवका अध्र्क्ष – सर्दस्र् 
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ग) ववद्यालर्का लेखा हेने कमयचारी – सर्दस्र् सशचव 

२) उद्यम कोष सञ्चालक सधमधतको काम कतयव्र् अधिकार रे्दहार् बमोशजम हनेुछ । 

क) उद्यम कोष सञ्चालन, रकम पररचालन र लेखाङ्कन गने । 

ख) उद्यम कोषको आम्र्दानीबाट ववद्याथी कल्र्ाणका कार्यक्रम गनय ५० प्रधतितमा 
नबढ्ने गरी रकम धनकासा गने । 

ग) उद्यम कोषको ववस्तार, संरक्षण, संवियन गने । 

घ) उद्यम कोषमा जम्मा िएको रकमको उच्चतम सर्दपुर्ोग गने । 

ङ) अन्र् आवश्र्क कामहरू गने गराउने । 

३) उद्यम कोषमा रे्दहार् बमोशजमको रकम जम्मा गनुय पनेछ । 

क) शिक्षण संस्थामा अध्र्र्नरत ववद्याथीका अधििावकहरूबाट उद्यम गनय वावषयक 
रूपमा संकधलत रकम 

ख) प्ररे्दि सरकार बाट प्राप्त अनरु्दान 

ग) उद्यम बाट प्राप्त आम्र्दानी 
घ) पूवय ववद्याथी मञ्चबाट उद्यम सञ्चालनाथय स्वेशच्छक रूपमा प्राप्त रकम  

ङ) सम्बशन्ित स्थानीर् तहबाट प्राप्त रकम  

च) अन्र् व्र्शि संघसंस्थाबाट अनरु्दान स्वरूप प्राप्त रकम 

४) उद्यम कोषबाट रे्दहार्नसुार खचय गनय सवकनेछ । उद्यम कोषको सम्पणुय आम्र्दानी 
उद्यम सञ्चालन, ववस्तार, तथा प्रवर्द्यनमा खचय गनुय पनेछ।उद्यम कोषको आम्र्दानीको 
५० प्रधतितमा नबढ्ने गरी ववद्याथी कल्र्ाणका कार्यक्रममा खचय गनय सवकनेछ । 

९. संरक्षक सधमधतको गठनाः (१) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रमको संरक्षकका 
रूपमा रे्दहार् बमोशजम एक संरक्षक सधमधत हरनेछाः 

क) ववद्यालर् व्र्वस्थापन सधमधत अध्र्क्ष     अध्र्क्ष 

ख) ववद्यालर् रहेको वडाको वडाध्र्क्ष       सर्दस्र् 

ग) ववद्यालर्को प्रध्र्ानाध्र्ापक            सर्दस्र् सशचव 

२) संरक्षक सधमधतको काम,कतयव्र् र अधिकार रे्दहार् बमोशजम हनेुछाः 
क) अधििावकहरूलाई कार्यकक्रमको ववषर्मा अधिमखुीकरण गरी उद्यम कोषमा रकम 

जटुाउने । 

ख) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रमलाई आवश्र्क पने सहर्ोग जटुाउने । 

ग) ववद्याथी उद्यमी क्लवलाई उद्यम सञ्चालनको लाधग सबै प्रकारको सहजीकरण, 

क्षमता ववकासका कार्यक्रम सञ्चालन गने गराउने । 
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घ) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रमको समग्र अनगुमन मूल्र्ाङ्कन तथा उद्यम 
प्रोर्ाईल तर्ार गरी सम्बशन्ित धनकार्मा पेि गनय लगाउने । 

१०. शिक्षण संस्था छनौटका आिारहरूाः (१) र्दर्ा ६मा उल्लेशखत उद्यम के्षत्रहरू मध्रे् कुनै 
एक के्षत्रमा उद्यम गनय ईच्छुक शिक्षण संस्थालाई उद्यम सञ्चालन गनयका लाधग रे्दहार्का 
छनौटका आिारहरू धनिायरण गररएकको छ । 

 

क्र.सं. छनौटका आिारहरू बढीमा १०० अंक 

१ उद्यम पररर्ोजना प्रस्ताव ४० 
२ उद्यम कोष स्थापना िएको १० 
३ उद्यमी ववद्याथी क्लवको गठन िएको ५ 
४ पूवय ववद्याथी मञ्च गठन िएको ५ 
५ सम्बशन्ित वडाको धसर्ाररस ५ 
६ ववद्यालर् व्र्वस्थापन सधमधतको प्रधतविता ५ 
७ िौधतक पूवायिार(पानी, ववजलुी, जग्गा) २० 
८ माध्र्धमक तहको ववद्याथी संख्र्ा(९-१२) १० 

 
२) प्राववधिक तथा व्र्ावसावर्क िार/शिक्षा लागू िएका नमनुा सामरु्दावर्क माध्र्धमक 
ववद्यालर्लाई ववषेि प्राथधमकता ठर्दईने छ । 
११. सूचना प्रकािनाः (१) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रममा सहिागीताका लाधग 
धमक्वाखोला गाउँपाधलकाको कार्ायलर्बाट इच्छुक शिक्षण संस्थाहरूको जानकारीका लाधग 
15 ठर्दने सावयजाधनक सूचना प्रकािन गररनेछ । 

२) उपर्दर्ा(१) बमोशजम सूचना प्रकाशित िए पधछ एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम 
सञ्चालन गनय चाहने ववद्यालर्हरूले अनसुचुी १ बमोशजमको ढाँचामा धनवेर्दन र अनसुचुी 
२ बमोशजमको ढाचँामा उद्यमको व्र्ावसावर्क पररर्ोजना प्रस्ताव पेि गनुयपनेछ । 

३) शिक्षण संस्था छनौट सधमधत धमक्वाखोला गाउँपाधलकाको कार्ायलर्मा प्राप्त िएका प्रस्ताव 
र व्र्वसावर्क र्ोजना मलु्र्ाङ्कन गरी छनौट गनय सम्बशन्ित के्षत्रको ववज्ञ समेत रहने गरी 
गाउँ शिक्षा सधमधतको बैठक बसी सोही सधमधत मार्य त ्शिक्षण संस्था छनौट गनुयपनेछ । 

४) शिक्षण संस्था छनौट सधमधतले शजल्ला र्वुा सधमधतका अध्र्क्षलाई आमन्त्रण गनुयपनेछ । 

५) शिक्षण संस्था छनौट सधमधतको बैठक सम्बशन्ित कार्यववधि र छनौट सम्बन्िी आवश्र्क 
मापर्दण्ड सो सधमधत आरै्ले धनिायरण गरे बमोशजम हनेुछ । 
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६) शिक्षण संस्था छनौट सधमधतले प्राप्त उद्यम पररर्ोजना प्रस्ताव उपर छानववन तथा 
आर्दवश्र्कता अनसुार ववद्यालर्हरूको स्थलगत अनगुमन समेत गनय सक्नेछ । 

१२.उद्यम सम्झौतााः (१) शिक्षण संस्था छनौट सधमधतबाट छनौट िएका शिक्षण संस्था र 
पाधलकाववच तोवकए बमोशजमको ढाचँामा ठिपक्षीर् सम्झौता गररनेछ । 

१३. प्रधतवेर्दनाः (१) शिक्षण संस्थाले  एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गनय 
गरेको सम्झौता िएको एक मवहना धित्र प्रारशम्िक प्रधतवेर्दन सम्बशन्ित स्थानीर् तहमा 
पेि गनुय पनेछ । त्र्सपछी चौमाधसक रूपमा ववशिर् र िौधतक प्रगधत पठाउन ुपनेछ । 

१४. लेखा पररक्षणाः (१) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रमको लेखा प्रणाली नेपाल 
सरकारले तोकेको ढाचँामा छुटै्ट राख्न ुपनेछ । 

२) उद्यमको आधथयक कारोवारको लेखापररक्षण शिक्षण संस्थाले सशुचकृत गरेको र्दतायवाल 
लेखा पररक्षक मध्रे्बाट गराउन ुपनेछ । 

३) लेखा परीक्षकको प्रधतवेर्दनलाई लेखा परीक्षण गरी सावयजाधनक गने र्दावर्त्व 
सम्बशन्ित शिक्षण संस्थाको हनेुछ । 

१५. अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कनाः (१) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यजक्रमको अनगुमन 
सम्बशन्ित अधििावक, ववद्यालर् व्र्वस्थापन सधमधत, शिक्षक अधििावक संघ र सम्बशन्ित 
स्थानीर् तहबाट समेत गररनेछ ।र्सको अधिलेख ववद्याथी उद्यमी क्लवले राख्नपुनेछ । 

२) आवश्र्कता अनसुार प्ररे्दि सरकार र केशन्रर् धनकार् तथा सरोकारवाला पक्षबाट पधन 
कार्यक्रमको प्रिावकाररताका लाधग अनगुमन धनररक्षण र अध्र्र्न समेत गरी पषृ्ठपोषण 
तथा सझुावहरू धलन सक्ने छ । 

१६.परुस्काराः गाउँपाधलकाले एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रमलाई प्रिावकारी र 
नधतजामखुी वनाउन धनम्न सूचकका आिारमा उच्चतम अङ्क हाँधसल गने 
शिक्षण संस्थालाई नगर्द परुस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रर्दान गनय सक्नेछ । 

क) अधिकतम रोजगार धसजयनाको अवस्था, 
ख) स्थानीर् स्रोत र सािनको अधिकतम प्रर्ोग, 

ग) धनर्ायतमा वठृि र आर्ात प्रधतस्थापनमा सहर्ोग परु्ायएको, 
घ) उत्पार्दन गररएका सामाग्रीहरूको गणुस्तर, 

ङ) उद्यम मार्य त ्नवप्रवतयन तथा उद्यमिीलता ववकास, 

च) अधििावक, स्थानीर् समरु्दार् तथा के्षत्रमा पारेको सकारात्मक प्रिाव, 

छ) उद्यम कोषमा िएको रकम बठृिको अवस्था, 
ज) कार्यर्ोजना अनसुार कार्य सम्पार्दन । 
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१७, र्दण्ड सजार्ाः (१) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रममा छनौट िएको शिक्षण 
संस्थाले प्रस्ताव गररए बमोशजमको सम्झौता गनय नआएमा त्र्स्ता शिक्षण संस्थालाई 
पाधलकाबाट सञ्चालन गररने कार्यक्रमहरूमा सहिागीता गराईने छैन ्। 

२) शिक्षण संस्थासँग सम्झौता िईसकेपछी सम्झौता अनसुार गणुस्तरीर् कार्य सम्पन्न नगरेमा 
तथा ठर्दइएको वजेट वहनाधमना गरेमा उक् त शिक्षण संस्थाबाट क्षधतपूधतय समेत िराई 
प्रचधलत कानून बमोशजम आवश्र्क कारवाही गररनेछ । 

१८. वववविाः र्स कार्यववधि बमोशजम एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रममा आवश्र्क 
सहर्ोग गनुय सम्बशन्ित सबैको कतयव्र् हनेुछ । 

१९. धनरे्दिनको पालनााः संघ,प्ररे्दि तथा स्थानीर् सरकारले ठर्दएको धनरे्दिनको पालना गनुय 
पनेछ । 

२०. कार्यढाँचा संसोिन गनय सक्नेाः आवश्र्कता अनसुार 
गाउँकार्यपाधलका/नगरकार्यपाधलकाबाट कार्यढाचँा संिोिन गनय सवकनेछ । 

२१. वािा अड्काउ रु्काउनेाः र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा कुनै बािा आईपरेमा गाउँ 
कार्यपाधलका/नगर कार्यपाधलकाबाट बािा अड्काउ रु्काउन सवकनेछ । 
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अनसूुची १ 

(र्दर्ा ११ को उपर्दर्ा २ सँग सम्बशन्ित) 
 

एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गनय चाहने ववद्यालर्हरूको लाधग 
धनवेर्दनको ढाँचा 

 

श्रीमान अध्र्क्ष ज्रू्,   

.............. गाउँपाधलका, 

...........................। 

  

महोर्दर्, 

त्र्स पाधलकाबाट धमधत ........   मा प्रकाशित सूचना अनसुार हाम्रो ववद्यालर्मा 
“एक शिक्षण संस्था एक उद्यम कार्यक्रम” सञ्चालन गने ईच्छा िएककोले धनम्न वववरण 
सवहत रे्दहार्का कागजातहरू संलग्न गरओ र्ो प्रस्ताव पेि गररएको छ । 

१. ववद्यालर्को नाम र ठेगानााः 
२.  प्राववधिक तथा व्र्ावसावर्क िार/ शिक्षा िए ववषर् र नमनुा ववकासको लाधग 

छनौट िएको धमधताः 
३. प्रिानाध्र्ापकको नाम र सम्पकय  नं. 
४. उद्यमी ववद्याथी क्लवका अध्र्क्षको नाम र सम्पकय  नं. 
५. उद्यम गनय चहेको व्र्वसावर्क क्षेत्राः 
६. कक्षागत ववद्याथी वववरण(कक्षा९-१२) 
७. जग्गा सम्बन्िी वववरणाः 

क) ववद्यालर्को नाम रहेकोाः 
ख) ववद्यालर्को हकिोग प्राप्ताः 
ग) वतयमानमा उपर्ोगको अवस्थााः 
घ) िौधतक पूवायिार सम्बन्िी वववरणाः 

क)  कक्षाकोठा संख्र्ााः 
ख) कक्षाकोठा उपर्ोगको अवस्थााः 
ग) प्रर्ोगिालाको अवस्थााः 
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घ) पानी ववजलुीको उपलब्िता 

ङ)उपलब्ि अन्र् सािन स्रोतको वववरणाः 
च) उद्यम कोष सम्बन्िी वववरणाः 
    क) कोष रहेको बैँकको नामाः 
    ख) कोष सञ्चालकको नामाः 
     ग) खाता नं. 
 

हस्ताक्षर                                 हस्ताक्षर 

उद्यमी ववद्याथीक्लब अध्र्क्षको नामाः            प्रिानाध्र्ापकको नामाः 

धमधताः            धमधताः 

नोटाः व्र्ावसावर्क पररर्ोजना प्रस्ताव अलग्गै पेि गनुय पनेछ । 
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अनसूुची २ 

(र्दर्ा ११ को उपर्दर्ा २ सँग सम्बन्िी) 
व्र्ावसावर्क पररर्ोजना प्रस्तावको नमनुा ढाँचा 

क्र.सं. वववरण वववरणको ववस्ततृीकरण 

१ उद्यमको नाम,संशक्षप्त पररचर् र 
उरे्दश्र् 

ववद्याथी उद्यमी क्लवको नाम ..................... 
उद्यमको संशक्षप्त पररचर्(उद्यमको 
नाम,पषृ्ठिूमी)....................................... 
उद्यमको उरे्दश्र् ................................. 
उद्यमको क्षेत्र .................................... 
उद्यमबाट उत्पार्दन हनुे वस्तकुो नाम ............ 

२ उद्यम सञ्चालन हनुे स्थान प्ररे्दि ............... शजल्ला ...................... 
गापा/नपा............ वडा नं. ......... टोल....... 

३ उद्यममा संलग्न हनुे अनमुाधनत 
जनििी 

छात्रा .............................................. 
छात्र................................................... 
जनििीको प्राप्ती ................................... 
(स्थानीर् स्तर वा बाह्य) 

४ प्रर्ोग हनुे कच्चा पर्दाथय कच्चा पर्दाथयको नाम ............................... 
अनमुाधनत लागत .................................. 
स्रोत .............................. वाह्य/ स्थानीर् 

५ प्रर्ोग हनुे मधसनरी औजारको 
वववरण 

नाम .................................................... 
अनमुाधनत लागत .................................. 
स्रोत ............................. (वाह्य/स्थानीर्) 

६ उद्यमका लाधग अनमुाधनत 
लागत 

कूल रू ............................................. 
चल पुजँी रू ........................................ 
अचल पुजँी रू ....................................... 
अचल पुजँीको नाम ................................. 
आफ्नो लगानी ...................................... 
बाह्य लगानी ...................... 

७ उत्पाठर्दत वस्तकुो बजार क्षेत्र  बजारको नाम ......................... 
(स्थानीर्/शजल्ला/प्ररे्दि/राविर्) 



मिक्वाखोला राजपत्र, खण्ड ४ भाग २ संख्या १३,  मिम िः  २०७९-०९-१२ 
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नोटाः र्ो व्र्वसावर्क र्ोजनाको एउटा नमनुा हो । उल्लेशखत वववरणहरू नछुटाई थप 
ववस्ततृ वववरणहरू समावेि गरी सजृनात्मक रूपमा व्र्वसावर्क र्ोजना बनाउन सवकनेछ 
। 

 

र्दरुी ................................ 
ढुवानी खचय .................................... 
लशक्षत ग्राहकहरू ........................ 
प्रधतस्प्रिाको अवस्था .......................... 
बजार ववकासको सम्िावना ..................... 

८ व्र्वसार्बाट हनुे अनमुाधनत 
आम्र्दानी 

जम्मा वावषयक अनमुाधनत आम्र्दानी रू ............ 
जम्मा अनमुाधनत वावषयक खचय ...................... 
वावषयक अनमुाधनत नार्ा रू ........................ 

९ रोजगारी पाउने ववद्याथी अनमुाधनत 
संख्र्ा (ववद्याथी उद्यमी क्लव 
बाहेक) 

छात्र ................................... 
छात्रा .................................. 
अन्र्  ................................... 
जम्मा .................................. 

१० उद्यम सञ्चालन गनय आवश्र्क 
प्राववधिक जनििीको उपलब्िता 

उपलब्ि रहेको ................................. 
उपलब्ि नरहेको ............................... 

११ अन्र्(प्रववधिको प्रर्ोग,....) .................................... 

१२ उद्यमको कार्यन्वर्न र्ोजना(५ 
वषयको) 

................................. 

आज्ञवले, 

श्री लडलत नवरवर्ण र्वदव 

डन. प्रिुख प्रिवसकीर् अडधकृत 

डिक्ववखोलव गवउँपवडलकव, 

तवपे्लजुङ 


