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एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्ायन्वर्न कार्यववधि , २०७८ 

 

                                                                                                                     स्वीकृत धमधत  २०७८/१०/०९  
 

१. प्रस्तावना : राविर् र्वुा नीधत,२०७२ र र्थु धिजन २०२५ धनरे्दक्षशत गरे अनसुार उद्यमक्षशलता मार्य त सावयजधनक 
क्षशिामा सबलीकरणका लाधग शैक्षिक संस्था मार्य त"एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम" लाई प्रिावकारी 
रुपमा कार्ायन्वर्न गने उदे्दश्र्ले मेलङु गाउँकार्यपाधलकाले र्ो कार्यववधि बनाएको छ । 

२.  संक्षिप्त नाम र प्रारम्ि : (१) र्ो कार्यववधिको नाम एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्ायन्वर्न    
कार्यववधि, २०७८ रहेको छ ।  

२) र्ो कार्यववधि मेलङु गाउँ कार्यपाधलकाले स्वीकृत गरेको धमधतरे्दक्षि लागू हनुेछ ।  

३. पररिाषा : ववषर् वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा र्स कार्यववधिमा, 
क) एक शैक्षिक संस्था उद्यम कार्यक्रम" िन्नाले गाउँपाधलकाधित्रका प्राववधिक तथा व्र्ावसावर्क िार/क्षशिा लाग ु

िएका वा नमनुा सामरु्दावर्क माध्र्धमक ववद्यालर्हरुमा उद्यमशीलता ववकासका लाधग  सञ्चाधलत कार्यक्रम 
सम्झन ुपर्दयछ । 

ि) “गाउँपाधलका” िन्नाले मेलङु गाउँपाधलका सम्झन ुपर्दयछ । 

ग) “अध्र्ि” िन्नाले गाउँपाधलकाको अध्र्ि सम्झन ुपर्दयछ । 

घ)  “ उपाध्र्ि” िन्नाले गाउँपाधलकाको उपाध्र्ि सम्झन ुपर्दयछ । 

ङ) “शैक्षिक संस्था” िन्नाले एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम लागू िएका शैक्षिक संस्था सम्झन ुपर्दयछ  

च) “धबद्याथी उद्यमी क्लब” िन्नाले एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम संचालनका लाधग गठन गररएको ववद्याथी 
उद्यमी क्लब सम्झन ुपर्दयछ । 

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

ज) “उद्यम कोष सञ्चालक सधमधत” िन्नाले उद्यम कोष सञ्चालन गने सधमधतलाई सम्झन ुपर्दयछ। 

झ) “संरिक सधमधत” िन्नाले एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रमको संरिणका लाधग गठठत  सधमधत सम्झन ु
पर्दयछ । 

ञ) “साझेर्दार संस्था” िन्नाले एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनका लाधग प्राववधिक  सेवा र  सहर्ोग 
उपलव्ि गराई साझेर्दारीमा काम गने संस्थालाई सम्झनपुछय ।  

ट) “पूवय ववद्याथी मञ्च” िन्नाले ववगतमा सम्बक्षन्ित शैक्षिक संस्थामा अध्र्र्न गरी हाल ववधिन्न धनकार् तथा िेत्रमा 
रहेका ववद्याथीहरुबाट गठन िएको मञ्च सम्झन ुपर्दयछ । 

ठ) “ववज्ञ” िन्नाले सम्बक्षन्ित ववषर्मा ज्ञान, सीप, अनिुव र र्दिता िएको ब्र्क्षि सम्झनपुर्दयछ । 
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ड) “ववद्याथी कल्र्ाणका कार्यक्रम” िन्नाले ववद्याथीको शैक्षिक उपलक्षब्ि ववृि गने ववद्याथी  प्रोत्साहनका 
कार्यक्रमहरुलाई सम्झन ुपछय । 

ढ) “सामरु्दावर्क ववद्यालर्मा प्राववधिक क्षशिा” िन्नाले प्राववधिक क्षशिा तथा व्र्ावसावर्क ताधलम पररषद् बाट 
स्वीकृती धलई सञ्चालन िएका सामरु्दावर्क ववद्यालर् सम्झनपुछय । 

ण) “नमनुा ववद्यालर्” िन्नाले क्षशिा तथा मानव स्रोत ववकास केन्र बाट नमनुा ववकासका लाधग छनौट गरेका 
ववद्यालर् साथै प्ररे्दश सरकार तथा स्थानीर् तहले छनौट गरेका सामरु्दावर्क माध्र्धमक ववद्यालर् सम्झनपुछय । 

  

४. उद्दशे्र्ः 
क) शैक्षिक संस्था मार्य त सामाक्षजक रुपान्तरण गने । 

ि) शैक्षिक संस्थालाई उद्यम गने धसकाई स्थलको रुपमा धबकास गने । 

ग) सावयजधनक क्षशिामा गणुस्तर, नवप्रवतयन तथा उद्यमशीलता ववकास गरी शैक्षिक रुपान्तरण गने । 

घ) सावयजधनक क्षशिाको सवलीकरण गने । 

५. लक्षित शैक्षिक संस्था :  गाउँपाधलका धित्रका प्राववधिक तथा व्र्ावसावर्क िार/क्षशिा लाग ु िएका वा     
नमनुा सामरु्दावर्क माध्र्धमक ववद्यालर्हरु लक्षित शैक्षिक संस्था हनुेछन।्  

६. उद्यम िते्र  : शैक्षिक संस्थाले उद्यम गनय सवकने व्र्ावसावर्क िेत्रहरु रे्दहार् बमोक्षजम रहने छन।्  

क) कृवष तथा पशपुन्छीमा आिाररत उद्यम व्र्वसार्,  

ि) बन (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. धबद्याथी उद्यमी क्लबः १) शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम लागू गररएका ववद्यालर्मा किा ९, १०, ११ र 
१२ किामा अध्र्र्नरत छात्र तथा छात्रा तर्य को प्रथम ववद्याथी तथा ववद्यालर्ले तोकेका अन्र् ७ जना 
ववद्याथी सक्षम्मधलत १५ सर्दस्र्ीर् ववद्याथी उद्यमी क्लब रहनेछ ।  

२)  धबद्याथी उद्यमी क्लबको काम, कतयव्र् अधिकार रे्दहार् बमोक्षजम हनुेछ । 

क) एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन, रेिरे्दि र ब्र्वस्थापन गने । 

ि) एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालनको लाधग सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य, समन्वर्,  साझेर्दारी 
गने । 

ग) एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रमको लाधग उपर्िु उद्यम छनौट गने । 
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घ) एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रमको कार्यर्ोजना बनाई लागू गने ।  

ङ) एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रमको प्रोर्ाइल बनाई अधिलेि अद्यावधिक गने । 

च) कम्तीमा बषयको २ पटक अधििावकहरुलाई सम्बक्षन्ित उद्यमको ववषर्मा अधिमिुीकरण गने। 

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

 

८. उद्यम कोषको सञ्चालन :  १) एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम लागू िएका शैक्षिक संस्थामा उद्यम 
सञ्चालनका लाधग स्थावपत उद्यम कोष रहनेछ। उि कोष सञ्चालन गनयको लाधग रे्दहार्बमोक्षजम उद्यम कोष 
सञ्चालक सधमधत रहनेछ। 

क) ववद्यालर्को प्रध्र्ानाध्र्ापक          - अध्र्ि 

ि) उद्यमी ववद्याथी क्लबका अध्र्ि  - सर्दस्र् 

ग)    ववद्यालर्को लेिा हेनेकमयचारी    - सर्दस्र् सक्षचव  

२) उद्यम कोष सञ्चालक सधमधतको काम कतयव्र् अधिकार बमोक्षजम हनुेछ । 

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

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

ग) उद्यम कोषको ववस्तार, संरिण, संवियन गने । 

घ) उद्यम कोषमा जम्मा िएको रकमको उच्चतम सर्दपुर्ोग गने । 

ङ) अन्र् आवश्र्क कामहरु गने गराउने । 

३) उद्यम कोषमा रे्दहार् बमोक्षजमको रकम जम्मा गनुयपनेछ । 

 

क. शैक्षिक संस्थामा अध्र्र्नरत ववद्याथीका अधििावकहरुबाट उद्यम गनय बावषयक रुपमा संकधलत रकम 

ि. प्ररे्दश सरकारबाट प्राप्त अनरु्दान  

ग. उद्यमबाट प्राप्त आम्र्दानी  

घ. पूवय ववद्याथी मञ्चबाट उद्यम सञ्चालनाथय स्वेक्षच्छक रुपमा प्राप्त रकम 

ङ. गाउँपाधलकाबाट प्राप्त रकम 

च.  अन्र् व्र्क्षि संघसंस्थाबाट अनरु्दान स्वरुप प्राप्त रकम  

४) उद्यम कोषबाट रे्दहार्नसुार िचय गनय सवकनेछ । उद्यम कोषको सम्पूणय आम्र्दानी उद्यम सञ्चालन,     
ववस्तार तथा प्रवियनमा िचय गनुय पनेछ ।उद्यम कोषको आम्र्दानीको ५० प्रधतशतमा नबढ्ने  गरी ववद्याथी 
कल्र्ाणका कार्यक्रममा िचय गनय सवकनेछ । 
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९. संरिक सधमधतको गठनः (१) एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रमको संरिकका रुपमा रे्दहार्  बमोक्षजम 
एक संरिक सधमधत रहनछेः 

क) ववद्यालर् व्र्वस्थापन सधमधतका अध्र्ि  अध्र्ि  

ि) ववद्यालर् रहेको वडाको वडाध्र्ि     सर्दस्र् 

ग) ववद्यालर्को प्रध्र्ानाध्र्ापक    सर्दस्र् सक्षचव 

२)    संरिक सधमधतको काम कतयव्र् र अधिकार रे्दहार् बमोक्षजम हनुेछः 
क) अधििावकहरुलाई कार्यक्रमको ववषर्मा अधिमिुीकरण गरी  उद्यम कोषमा रकम जटुाउने । 

ि) एक शैक्षिक सस्था एक उद्यम कार्यक्रमलाई आवश्र्क पने सहर्ोग जटुाउने।  

ग) ववद्याथी उद्यमी क्लवलाई उद्यम सञ्चालनको लाधग सबै प्रकारको सहजीकरण, िमता ववकासका कार्यक्रम 
सञ्चालन गने गराउने । 

घ) एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रमको समग्र अनगुमन मूल्र्ाङ्कन तथा उद्यम प्रोर्ाइल तर्ार  गरी 
सम्बक्षन्ित धनकार्मा पेश गनय लगाउने । 

१०.  शैक्षिक संस्था छनौटका आिारहरू : (१) र्दर्ा ६ मा उल्लेक्षित उद्यम िते्रहरू मध्रे् कुनै एक िते्रमा उद्यम 
गनय इच्छुक शैक्षिक संस्थालाई उद्यम सञ्चालन गनयका लाधग रे्दहार्का छनौटका आिारहरु धनिायरण गररएको छ  

 
 

 
 
 
 
 

 २) प्राववधिक तथा व्र्ावसावर्क िार/क्षशिा लागू िएका नमनुा सामरु्दावर्क माध्र्धमक ववद्यालर्लाई    
  ववशेष  प्राथधमकता ठर्दईन ेछ । 

११. सूचना प्रकाशनः (१) एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रममा सहिाधगताका लाधग गाउँकार्यपाधलकाको 
कार्ायलर्बाट इच्छुक शैक्षिक संस्थाहरुको जानकारीका लाधग ३० ठर्दने सावयजधनक सूचना प्रकाशन गररनेछ  

२) उपर्दर्ा (१) बमोक्षजम सूचना प्रकाक्षशत िएपधछ एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गनय चाहन े
ववद्यालर्हरूले अनसूुची १ बमोक्षजमको ढाँचामा धनवेर्दन  र अनसूुची २ बमोक्षजमको ढाँचामा उद्यमको 
व्र्ावसावर्क पररर्ोजना प्रस्ताव पेश गनुयपनेछ । 

क्र स छनौटका आिारहरु 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 सम्बक्षन्ित पाधलकाको धसर्ाररस ५ 

६ ववद्यालर् व्र्वस्थापन सधमधतको प्रधतविता ५ 
७ िौधतक पूवायिार (पानी,ववजलुी जग्गा) २० 
८ माध्र्धमक तहको ववद्याथी संख्र्ा (९-१२) १० 
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 ३) शैक्षिक संस्था छनौट सधमधतः गाउँपाधलकाको कार्ायलर्मा प्राप्त िएका प्रस्ताव र व्र्वसावर्क  र्ोजना मूल्र्ाङ्कन 
गरी छनौट गनय सम्बक्षन्ित िेत्रको ववज्ञ  समेत रहने गरर तीन सर्दस्र् सधमधत  मार्य त शैक्षिक संस्था छनौट 
गनुयपनेछ ।  

४) शैक्षिक संस्था छनौट सधमधतमा क्षजल्ला र्वुा सधमधतका अध्र्िलाई अधनवार्य रूपमा आमन्त्रण गनुयपनेछ ।  

५) शैक्षिक संस्था छनौट सधमधतको बैठक सम्बन्िी कार्यववधि  र छनौट सम्बन्िी आवश्र्क मापर्दण्ड सो सधमधत 
आरै्ले धनिायरण गरे बमोक्षजम हनुेछ । 

६) शैक्षिक संस्था छनौट सधमधतले प्राप्त उद्यम पररर्ोजना प्रस्ताव उपर छानववन तथा आवश्र्कतानसुार    
ववद्यालर्रुको स्थलगत अनगुमन समेत गनय सक्नछे  । 

१२. उद्यम सम्झौताः (१) शैक्षिक संस्था छनौट सधमधतबाट छनौट िएका शैक्षिक संस्था र पाधलकाबीच तोवकए 
बमोक्षजमको ढाँचामा ठिपिीर् सम्झौता गररनेछ ।  

१३. प्रधतवेर्दनः (१) शैक्षिक संस्थाले  एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गनय गरेको सम्झौता िएको 
एक मवहना धित्र प्रारक्षम्िक प्रधतवेर्दन सम्बक्षन्ित स्थानीर् तहमा पेश गनुय पनेछ । त्र्सपधछ चौमाधसक रुपमा 
ववत्तीर् र िौधतक प्रगधत पठाउन ुपनेछ ।  

१४. लेिा परीिणः (१) एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रमको लेिा प्रणाली नेपाल सरकारले तोकेको ढाँचामा 
र छुटै्ट राख्न ुपनेछ ।   

 २) उद्यमको आधथयक कारोवारको लेिा परीिण शैक्षिक संस्थाले सूक्षचकृत गरेका र्दतायवाल लेिापरीिक    
    मध्रे्बाट गराउन ुपनेछ ।  

 ३) लेिा परीिकको प्रधतवेर्दनलाई सामाक्षजक लेिा परीिण गरी सावयजधनक गने र्दावर्त्व सम्वक्षन्ित शैक्षिक    
    संस्थाको हनुेछ ।  

१५. अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कनः (१) एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रमको अनगुमन सम्बक्षन्ित  अधििावक, 

ववद्यालर् व्र्वस्थापन सधमधत, क्षशिक अधििावक संघ र गाउँपाधलकाबाट समेत गररनेछ।  र्सको अधिलेि 
ववद्याथी उद्यमी क्लबले राख्नपुनेछ । 

(२)  आवश्र्कता अनसुार प्ररे्दश सरकार र केक्षन्रर् धनकार् तथा  सरोकारवाला पिबाट पधन कार्यक्रमको 
प्रिावकाररताका लाधग अनगुमन धनरीिण र अध्र्र्न समेत गरी पषृ्ठपोषण तथा सझुावहरू धलन सक्ने छ ।  

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

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

 ग) धनर्ायतमा ववृि र आर्ात प्रधतस्थापनमा परु ्र्ाएको,  
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 घ) उत्पार्दन गररएका सामाग्रीहरुको गणुस्तर,   

 ङ) उद्यम मार्य त ्नवप्रवियन तथा उद्यमशीलता ववकास,   

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

 छ) उद्यम कोषमा िएको बवृिको अवस्था,  
 ज) कार्यर्ोजना अनसुार कार्य सम्पार्दन ।  

१७. र्दण्ड सजार्ः (१) एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रममा छनौट िएको शैक्षिक संस्थाले प्रस्ताव  गररए 
वमोक्षजमको सम्झौता गनय नआएमा त्र्स्ता शैक्षिक संस्थालाई गाउँपाधलकाबाट सञ्चालन गररने  कार्यक्रमहरुमा 
सहिागी गराईने छैन ।  

 २) शैक्षिक संस्थासँग सम्झौता िईसकेपधछ सम्झौता अनसुार गणुस्तरीर् कार्य सम्पन्न नगरेमा तथा ठर्दइएको 
वजेट वहनाधमना गरेमा उि शैक्षिक संस्थावाट िधतपूधतय समेत िराई प्रचधलत कानून बमोक्षजम आवश्र्क 
कारवाही गररनेछ ।  

१८. वववविः र्स कार्यववधि बमोक्षजम एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रममा आवश्र्क सहर्ोग गनुय 
 सम्बक्षन्ित सवैको कतयव्र् हनुेछ ।  

१९. धनरे्दशनको पालनाः संघ, प्ररे्दश तथा स्थानीर् सरकारले ठर्दएको धनरे्दशनको पालना गनुय पनेछ ।  

२०. कार्यववधि संसोिन गनय सक्नःे आवश्र्कता अनसुार गाउँकार्यपाधलकाबाट कार्यववधि संशोिन गनय  सवकनेछ   

२१. वािा अड्काउ रु्काउन े : र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा कुनै बािा आइपरेमा गाउँकार्यपाधलकाबाट बािा 
 अड्काउ रु्काउन सवकनछे । 
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अनसूुची १ 

                   (र्दर्ा ११ को उपर्दर्ा २ संग सम्बक्षन्ित ) 

एक शैक्षिक संस्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गनय चाहन ेववद्यालर्हरूको लाधग धनवेर्दनको ढाचँा 

श्रीमान ्अध्र्िज्रू् 

मेलङु गाउँपाधलका 
िेड्प,ुर्दोलिा । 

 

महोर्दर्,  

त्र्स पाधलकाबाट धमधत ....................  मा प्रकाक्षशत सूचना अनसुार हाम्रो ववद्यालर्मा "एक शैक्षिक संस्था एक 
उद्यम कार्यक्रम" सञ्चालन गने  इच्छा िएकोले धनम्न वववरण सवहत रे्दहार्का कागजातहरु संलग्न गरी र्ो प्रस्ताव 
पेश गररएको छ । 

१. ववद्यालर्को नाम र ठेगानाः      

२. प्राववधिक तथा व्र्ावसावर्क िार/क्षशिा िए ववषर् र नमनुा ववकासको लाधग छनौट िएको धमधत:  

३. प्रिानाध्र्ापकको नाम र सम्पकय  नं: 

४. उद्यमी  ववद्याथी  क्लबका अध्र्िको नाम र सम्पकय  नं: 

५. उद्यम गनय चाहेको व्र्वसावर्क िेत्रः  

६. किागत ववद्याथी  वववरण (किा ९-१२): 
७. जग्गा सम्बन्िी वववरणः  

क) ववद्यालर्को नाममा रहेकोः 
ि) ववद्यालर्को हकिोग प्राप्तः 
ग) वतयमानमा उपर्ोगको अवस्थाः 
घ) िौधतक पूवायिार सम्बन्िी वववरणः 

१. किाकोठा संख्र्ाः 
२. किाकोठा उपर्ोगको अवस्थाः 
३. प्रर्ोगशालाको अवस्थाः  

४. पानी  ववजलुीको उपलब्िता  

ङ) उपलब्ि अन्र् सािन स्रोतको वववरणः 
च) उद्यम कोष सम्बन्िी वववरणः 

क. कोष रहेको बैंकको नामः    ग. िाता नं: 

ि. कोष सञ्चालकहरूको नामः  

 

हस्तािर         हस्तािर 

उद्यमी ववद्याथीक्लब अध्र्िको नामः      प्रिानाध्र्ापकको नामः 
 धमधतः          धमधतः 
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नोटः व्र्ावसावर्क पररर्ोजना प्रस्ताव अलग्गै पेश गनुय पनेछ । 

अनसूुची २ 

(र्दर्ा ११ को उपर्दर्ा २ संग सम्बक्षन्ित ) 

व्र्ावसावर्क पररर्ोजना प्रस्तावको नमनुा ढाचँा 
क्र. स. वववरण वववरणको ववस्ततृीकरण 

१ उद्यमको नाम, संक्षिप्त पररचर् र 
उद्देश्र् 

ववद्याथी उद्यमी क्लवको नामः ............................  

उद्यमको संक्षिप्त पररचर् (उद्यमको नाम, पषृ्ठिधूम) 
............................. 

उद्यमको उद्देश्र् ............................. 

उद्यमको िते्र ......................... 

उद्यमबाट उत्पार्दन हनुे बस्तकुो नाम..................... 

२ उद्यम सञ्चालन हनुे स्थान प्ररे्दश ............................. क्षजल्ला..................... 
गापा/नपा.......... वडा नं. .......... टोल..............             

३ उद्यममा संलग्न हनुे अनमुाधनत 
जनशक्षि 

छात्र ........................................... 

छात्रा ........................................... 

जनशक्षिको प्राधप्त ........................................... (स्थानीर् स्तर 
वा बाह्य) 

४ प्रर्ोग हनुे कच्चा पर्दाथय कच्चा पर्दाथयको नाम ................................................. 

स्रोत (स्थानीर् वा वाह्य) ....................................... 

५ प्रर्ोग हनुे मेधसनरी औजारको वववरण नाम ..................................... 

अनमुाधनत लागत ..............................  

स्रोत ................................. (वाह्य/स्थानीर्) 

६ उद्यमका लाधग अनमुाधनत लागत कूल रु ............................... 

चल पुजँी रु .......................... 

अचल पुजँी रु .......................... 

अचल पुजँीको नाम ............................... 

आफ्नो लगानी ............................ 

बाह्य लगानी .................. 
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७ उत्पाठर्दत वस्तकुो बजार िेत्र बजारको नाम ...............................  

(स्थानीर्/क्षजल्ला/प्ररे्दश/राविर्) 

र्दरुी ....................................... 

ढुवानी िचय ................................... 

लक्षित ग्राहकहरू ............................. 

प्रधतस्पिायको अवस्था ....................... 

बजार ववकासको सम्िावना ............................... 

८ व्र्वसार्बाट हनुे अनमुाधनत आम्र्दानी जम्मा वावषयक अनमुाधनत आम्र्दानी रु ................................ 

जम्मा अनमुाधनत वावषयक िचय ............................................... 

वावषयक अनमुाधनत नार्ा रु ....................................... 

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

छात्र ................................... 

छात्रा ........................................... 

अन्र् ............................................... 

जम्मा ................................................ 

१० उद्यम सञ्चालन गनय आवश्र्क   
प्राववधिक जनशक्षिको उपलब्िता 

उपलब्ि रहेको  .................................  

उपलब्ि नरहेको  .........................................  

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

१२ उद्यमको कार्ायन्वर्न र्ोजना (५ 
वषयको) 

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

 

नोटः र्ो व्र्वसावर्क र्ोजनाको एउटा नमनुा हो । उल्लेक्षित वववरणहरु नछुटाई थप ववस्ततृ वववरणहरु समावेश 
गरी सजृनात्मक रुपमा व्र्वसावर्क र्ोजना बनाउन सवकनेछ । 

 


