घोडाघोडी नगरपालिका
एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्ायन्वर्न प्रस्ताववत कार्यढााँचा , २०७८
स्वीकृत लमलत

२०७८/०९/….

१. प्रस्तावना : राविर् र्ुवा नीलत, २०७२ र र्ुथ लिजन २०२५ लनर्दे क्षशत गरे अनुसार उद्यमशीिता मार्यत्
सावयजलनक क्षशिाको सबिीकरणका िालग क्षशिण सं स्था मार्यत् "एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रम"
िाई प्रिावकारी रुपमा कार्ायन्वर्न गने उद्देश्र्िे
२.

घोडाघोडी नगरपालिकािे

र्ो कार्यढााँचा बनाईएको छ ।

संक्षिप्त नाम र प्रारम्ि : (१) र्ो कार्यढााँचाको नाम एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रम कार्ायन्वर्न

कार्यढााँचा, २०७८ रहेकोछ ।
२) र्ो कार्यलबलि

घोडाघोडी नगरपालिकाको कार्यपालिकािे

स्वीकृत गरे को लमलतर्दे क्षि िागू हुनेछ ।

३. पररिाषा : ववषर् वा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा र्स कार्यढााँचामा –
क) एक शैक्षिक सं स्था उद्यम कार्यक्रम" िन्नािे घोडाघोडी नगरपालिकाद्वारा

प्राववलिक तथा व्र्ावसावर्क

िार/क्षशिा िागु िएका वा नमुना सामुर्दावर्क माध्र्लमक लबद्यािर्हरुमा उद्यमशीिता ववकासका िालग
सञ्चालित कार्यक्रम सम्झनु पर्दयछ ।
ि) “ प्रमुि ” िन्नािे घोडाघोडी नगरपालिकाको प्रमुि िाई
ग) “

सम्झनु पर्दयछ ।

उप प्रमुि ” िन्नािे घोडाघोडी नगरपालिकाको उप प्रमुि िाई

सम्झनु पर्दयछ ।

घ) “मन्रािर्” िन्नािे र्ुवा तथा िेिकुर्द मन्रािर् सम्झनु पर्दयछ ।
ङ) “शैक्षिक सं स्था” िन्नािे एक क्षशिण सं स्था एक उद्यम कार्यक्रम िागू िएका क्षशिण सं स्था सम्झनु पर्दयछ
च) “लबद्याथी उद्यमी क्िब” िन्नािे एक क्षशिण सं स्था एक उद्यम कार्यक्रम सं चािनका िालग गठन गररएको
ववद्याथी उद्यमी क्िब सम्झनु पर्दयछ ।
छ) “उद्यम कोष” िन्नािे एक क्षशिण सं स्था एक उद्यम कार्यक्रम िागू िएका क्षशिण सं स्थामा उद्यम
सञ्चािनका िालग स्थावपत कोष सम्झनु पर्दयछ ।
ज) “उद्यम कोष सञ्चािक सलमलत” िन्नािे उद्यम कोष सञ्चािन गने सलमलतिाई सम्झनु पर्दयछ।
झ) “सं रिक सलमलत” िन्नािे एक क्षशिण सं स्था एक उद्यम कार्यक्रमको सं रिणका िालग गठठत सलमलत
सम्झनु पर्दयछ ।
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ञ) “साझेर्दार सं स्था” िन्नािे एक क्षशिण सं स्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चािनका िालग प्राववलिक सेवा र
सहर्ोग उपिव्ि गराई साझेर्दारीमा काम गने सं स्थािाई सम्झनुपछय ।
ट) “पूव य ववद्याथी मञ्च” िन्नािे ववगतमा सम्बक्षन्ित क्षशिण सं स्थामा अध्र्र्न गरी हाि ववलिन्न लनकार् तथा
िेरमा रहेका ववद्याथीहरुबाट गठन िएको मञ्च सम्झनु पर्दयछ ।
ठ) “ववज्ञ” िन्नािे सम्बक्षन्ित ववषर्मा ज्ञान, सीप, अनुिव र र्दिता िएको ब्र्क्षि सम्झनुपर्दयछ ।
ड) “ववद्याथी कल्र्ाणका कार्यक्रम िन्नािे ” ववद्याथीको क्षशिण उपिक्षब्ि वृवि गने ववद्याथी प्रोत्साहनका
कार्यक्रमहरुिाई सम्झनु पछय ।
ढ) “ प्राववलिक तथा व्र्ावसावर्क िार िन्नािे ” ववद्यािर् तहमा (किा ९-१२) प्राववलिक तथा व्र्ावसावर्क
क्षशिा िागु िएका ववद्यािर् सम्झनु पछय ।
ण) “सामुर्दावर्क ववद्यािर्मा प्राववलिक क्षशिा िन्नािे ” प्राववलिक क्षशिा तथा व्र्ावसावर्क तालिम पररषदबाट
स्वीकृलत लिई सञ्चािन िएका सामुर्दावर्क माध्र्लमक ववद्यािर् सम्झनु पछय ।
त) “नमूना ववद्यािर् िन्नािे ” क्षशिा तथा मानव श्रोत ववकास केन्रबाट नमुना ववकासका िालग छनौट
गरे का ववद्यािर् सम्झनु पछय ।
४. उद्देश्र्ः
क) शैक्षिक सं स्था मार्यत सामाक्षजक रुपान्तरण गने ।
ि) शैक्षिक सं स्थािाई उद्यम गने लसकाई स्थिको रुपमा लबकास गने ।
ग) सावयजलनक क्षशिामा गुणस्तर, नवप्रवतयन तथा उद्यमशीिता ववकास गरी क्षशिण रुपान्तरण गने ।
घ) सावयजलनक क्षशिाको सविीकरण गने ।
५. िक्षित क्षशिण संस्था :

र्दे शिररका प्राववलिक तथा व्र्ावसावर्क िार/क्षशिा िागू िएका वा नमूना

सामुर्दावर्क माध्र्लमक ववद्यािर्हरु िक्षित शैक्षिक सं स्था हुनेछन्।
६. उद्यम िेर : क्षशिण सं स्थािे उद्यम गनय सवकने व्र्ावसावर्क िेरहरु र्दे हार् बमोक्षजम रहने छन्।
क) कृवष तथा पशुपक्षछछमा आिाररत उद्यम व्र्वसार्,
ि) बन (जडीबुटी, बनपैर्दावार) मा आिाररत उद्यम व्र्वसार्,
ग) ववज्ञान तथा सूचना प्रववलि र सञ्चारमा आिाररत उद्यम व्र्वसार्,
घ) पर्यटन प्रवद्र्िन (होटे ि, होमस्टे , ररसोटय) मा आिाररत उद्यम व्र्वसार्,
ङ) लनमायणमा आिाररत उद्यम व्र्वसार्,
च) किामा आिाररत उद्यम व्र्वसार्,
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छ) सं स्कृलत, सावहत्र् सृजना, गीत सं गीतमा आिाररत िई गररने उद्यम व्र्वसार्,
ज)

ववद्यािर्िे आवश्र्कता महसुस गरी छनौट गररने अन्र् उद्यम व्र्वसार् ।

७. लबद्याथी उद्यमी क्िबः १) शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रम िागू गररएका ववद्यािर्मा किा ९, १०,
११ र १२ किामा अध्र्र्नरत छार तथा छारा तर्यको प्रथम ववद्याथी तथा ववद्यािर्िे तोकेका अन्र् ७
जना ववद्याथी सक्षम्मलित १५ सर्दस्र्ीर् ववद्याथी उद्यमी क्िब रहनेछ ।
२) लबद्याथी उद्यमी क्िबको काम, कतयव्र् अलिकार र्दे हाए बमोक्षजम हुनेछ ।
क) एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चािन, रे िर्दे ि र ब्र्वस्थापन गने ।
ि) एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चािनको िालग सरोकारवािाहरुसाँग सहकार्य,समन्वर्,
साझेर्दारी गने
ग) एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रमको िालग उपर्ुि उद्यम छनौट गने ।
घ) एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रमको कार्यर्ोजना बनाई िागू गने ।
ङ) एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रमको प्रोर्ाइि बनाई अलििे ि अद्यावलिक गने ।
च) कम्तीमा बषयको २ पटक अलििावकहरुिाई सम्बक्षन्ित उद्यमको ववषर्मा अलिमुिीकरण गने।
छ) उद्यम कोषबाट थप उद्यम ववस्तार, उद्यमशीिता ववकास तथा ववद्याथी कल्र्ाणका कार्यक्रम गने ।
८.उद्यम कोषको सञ्चािन : १) एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रम िागू िएका शैक्षिक सं स्थामा उद्यम
सञ्चािनका िालग स्थावपत उद्यम कोष रहनेछ। उि कोष सञ्चािन गनयको िालग र्दे हार्बमोक्षजम उद्यम कोष
सञ्चािक सलमलत रहनेछ।
क) ववद्यािर्को प्रध्र्ानाध्र्ापक

-

अध्र्ि

ि) उद्यमी ववद्याथी क्िबका अध्र्ि

-

सर्दस्र्

ग) ववद्यािर्को िे िा हेनेकमयचारी

- सर्दस्र् सक्षचव

२) उद्यम कोष सञ्चािक सलमलतको काम कतयव्र् अलिकार बमोक्षजम हुनेछ ।
क) उद्यम कोष सञ्चािन, रकम पररचािन र िे िाङ्कन गने ।
ि) उद्यम कोषको आम्र्दानीबाट ववद्याथी कल्र्ाणका कार्यक्रम गनय ५० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी रकम
लनकासा गने

।

ग) उद्यम कोषको ववस्तार, सं रिण, सं वियन गने ।
घ) उद्यम कोषमा जम्मा िएको रकमको उच्चतम सर्दुपर्ोग गने ।
ङ) अन्र् आवश्र्क कामहरु गने गराउने ।
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३) उद्यम कोषमा र्दे हार् बमोक्षजमको रकम जम्मा गनुप
य नेछ ।
क) शैक्षिक सं स्थामा अध्र्र्नरत ववद्याथीका अलििावकहरुबाट उद्यम गनय बावषयक रुपमा सं कलित रकम
ि) प्रर्दे श सरकारबाट प्राप्त अनुर्दान
ग) उद्यमबाट प्राप्त आम्र्दानी
घ) पूव य ववद्याथी मञ्चबाट उद्यम सञ्चािनाथय स्वेक्षच्छक रुपमा प्राप्त रकम
ङ) सम्बक्षन्ित स्थानीर् तहबाट प्राप्त रकम
च) अन्र् व्र्क्षि सं घसं स्थाबाट अनुर्दान स्वरुप प्राप्त रकम
४) उद्यम कोषबाट र्दे हार्नुसार िचय गनय सवकनेछ । उद्यम कोषको सम्पूण य आम्र्दानी उद्यम सञ्चािन, ववस्तार
तथा प्रवियनमा िचय गनुय पनेछ ।उद्यम कोषको आम्र्दानीको ५० प्रलतशतमा नबढ्ने गरी ववद्याथी कल्र्ाणका
कार्यक्रममा िचय गनय सवकनेछ ।
९. संरिक सलमलतको गठनः (१) एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रमको सं रिकका रुपमा र्दे हार्
बमोक्षजम एक सं रिक सलमलत रहनेछः
क) ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलतका अध्र्ि

अध्र्ि

ि) ववद्यािर् रहेको वडाको वडाध्र्ि
ग) ववद्यािर्को प्रध्र्ानाध्र्ापक

सर्दस्र्
सर्दस्र् सक्षचव

२) सं रिक सलमलतको काम कतयव्र् र अलिकार र्दे हार् बमोक्षजम हुनेछः
क) अलििावकहरुिाई कार्यक्रमको ववषर्मा अलिमुिीकरण गरी उद्यम कोषमा रकम जुटाउने
ि) एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रमिाई आवश्र्क पने सहर्ोग जुटाउने।
ग) ववद्याथी उद्यमी क्िविाई उद्यम सञ्चािनको िालग सबै प्रकारको सहजीकरण, िमता ववकासका
कार्यक्रम सञ्चािन गने

गराउने

घ) एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रमको समग्र अनुगमन मूल्र्ाङ्कन तथा उद्यम प्रोर्ाइि
तर्ार गरी

सम्बक्षन्ित लनकार्मा पेश गनय िगाउने ।

१०. शैक्षिक संस्था छनौटका आिारहरू : (१) र्दर्ा ६ मा उल्िे क्षित उद्यम िेरहरू मध्र्े कुनै एक िेरमा
उद्यम गनय इच्छु क शैक्षिक सं स्थािाई उद्यम सञ्चािन गनयका िालग र्दे हार्का छनौटका आिारहरु लनिायरण
गररएको छ ।
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क्र स

छनौटका आिारहरु

बढीमा १०० अंक

१

उद्यम पररर्ोजना प्रस्ताव

३५

२

उद्यम कोष स्थापना िएको

५

३

उद्यमी

ववद्याथी

गठन ५

क्िवको

िएको
४

पूव य ववद्याथी मञ्च गठन िएको

५

सम्बक्षन्ित

५

कार्ायिर्को ५

वडा

लसर्ाररस - मुल्र्ाङ्कन
६

ववद्यािर्

सलमलतको ५

व्र्वस्थापन

प्रलतविता
७

िौलतक

पूवायिार

(पानी,ववजुिी २०

जग्गा)
८

माध्र्लमक

तहको

सं ख्र्ा १०

ववद्याथी

(९-१२)
९

प्रालबलिक÷नमुना लबद्यािर् िए

१०

(२) प्राववलिक तथा व्र्ावसावर्क िार/क्षशिा िागू िएका नमुना सामुर्दावर्क माध्र्लमक ववद्यािर्िाइ
प्प्प्राथलमकता ठर्दईने छ ।

ववशेष

c+s -

११.सूचना प्रकाशनः (१) एक क्षशिण सं स्था एक उद्यम का १५ कार्यक्रममा सहिालगताका िालग
घोडाघोडी नगरपालिकािे

इच्छु क शैक्षिक सं स्थाहरुको जानकारीका िालग

ठर्दने सावयजलनक सूचना

प्रकाशन गररनेछ ।
२) उपर्दर्ा (१) बमोक्षजम सूचना प्रकाक्षशत िएपलछ एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चािन गनय
चाहने ववद्यािर्हरूिे अनुसूची १ बमोक्षजमको ढााँचामा लनवेर्दन

र अनुसूची २ बमोक्षजमको ढााँचामा

उद्यमको व्र्ावसावर्क पररर्ोजना प्रस्ताव पेश गनुप
य नेछ ।
३) क्षशिण सं स्था छनौट सलमलतः र्स नगरपालिकामा प्राप्त िएका प्रस्ताव र व्र्वसावर्क र्ोजना मूल्र्ाङ्कन
गरी छनौट गनय र्दे हार् बमोक्षजमको

शैक्षिक सं स्था छनौट सलमलत रहनेछ ।

क) प्रमुि प्रशासकीर् अलिकृत

- अध्र्ि

ि) नगरपालिकािे तोकेको सम्बक्षन्ित िेरको लबज्ञ
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- सर्दस्र्

ग) क्षशिा र्ूवा तथा िेिकुर्द शािा प्रमुि

-

सर्दस्र् सक्षचव

४) क्षशिण सं स्था छनौट सलमलतिे आवश्र्कतानुसार बढीमा २ जनािाई आमन्रण गनय सक्नेछ ।
(५) क्षशिण सं स्था छनौट सलमलतको बैठक सम्बन्िी कार्यववलि

र छनौट सम्बन्िी आवश्र्क मापर्दण्ड

सो सलमलत आर्ैिे लनिायरण गरे बमोक्षजम हुनेछ ।
६) क्षशिण सं स्था छनौट सलमलतिे प्राप्त उद्यम पररर्ोजना प्रस्ताव उपर छानववन तथा आवश्र्कतानुसार
ववद्यािर्रुको स्थिगत अनुगमन समेत गनय सक्नेछ

।

१२. उद्यम सम्झौताः (१) क्षशिण सं स्था छनौट सलमलतबाट छनौट िएका क्षशिण सं स्था र पररषदबीच
तोवकए बमोक्षजमको ढााँचामा ठद्वपिीर् सम्झौता गररनेछ ।
२) सम्झौताको तीन प्रलत हुनेछ । एक प्रलत सम्बक्षन्ित क्षशिण सं स्थािाई र एक प्रलत सम्बक्षन्ित
घोडाघोडी नगरपालिकामा रािनु पनेछ ।
१३. प्रलतवेर्दनः (१) शैक्षिक सं स्थािे एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चािन गनय गरे को
सम्झौता िएको एक मवहना लिर प्रारक्षम्िक प्रलतवेर्दन सम्बक्षन्ित स्थानीर् तहमा पेश गनुय पनेछ ।
त्र्सपलछ चौमालसक रुपमा ववत्तीर् र िौलतक प्रगलत पठाउनु पनेछ ।
१४. िेिा परीिणः (१) एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रमको िे िा प्रणािी नेपाि सरकारिे तोकेको
ढााँचामा र छु ट्टै राख्नु पनेछ ।
२) उद्यमको आलथयक कारोवारको िे िा परीिण शैक्षिक सं स्थािे सूक्षचकृत गरे का र्दतायवाि िे िा परीिक
मध्र्ेबाट गराउनु पनेछ ।
३) िेिा परीिकको प्रलतवेर्दनिाई सामाक्षजक िे िा परीिण गरी सावयजलनक गने र्दावर्त्व सम्वक्षन्ित शैक्षिक
सं स्थाको हुनेछ ।
१५. अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कनः (१) एक क्षशिण सं स्था एक उद्यम कार्यक्रमको अनुगमन सम्बक्षन्ित
अलििावक, ववद्यािर् व्र्वस्थापन सलमलत, क्षशिक अलििावक सं घ र सम्बक्षन्ित स्थानीर् तहबाट समेत
गररनेछ। र्सको अलििेि ववद्याथी उद्यमी क्िबिे राख्नुपनेछ ।
(२)

आवश्र्कता अनुसार प्रर्दे श सरकार र केक्षन्रर् लनकार् तथा सरोकारवािा पिबाट पलन कार्यक्रमको

प्रिावकाररताका िालग अनुगमन लनरीिण र अध्र्र्न समेत गरी पृष्ठपोषण तथा सुझावहरू लिन सक्ने छ ।
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१६. पुरस्कार: घोडाघोडी नगरपालिकािे एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रमिाई प्रिावकारी र
नतीजामुिी वनाउन लनम्न सूचकका आिारमा उच्चतम अङ्क हााँलसि गने क्षशिण सं स्थािाई नगर्द पुरस्कार
तथा प्रमाणपर प्रर्दान गनय सक्नेछ।
क) अलिकतम रोजगार लसजयनाको अवस्था,
ि) स्थानीर् स्रोत र सािनको अलिकतम प्रर्ोग,
्
ग) लनर्ायतमा वृवि र आर्ात प्रलतस्थापनमा पुरर्ाएको,
घ) उत्पार्दन गररएका सामाग्रीहरुको गुणस्तर,
ङ) उद्यम मार्यत् नवप्रवियन तथा उद्यमशीिता ववकास,
च) अलििावक, स्थानीर् समुर्दार् तथा िेरमा पारे को सकारात्मक प्रिाव,
छ) उद्यम कोषमा िएको बृविको अवस्था,
ज) कार्यर्ोजना अनुसार कार्य सम्पार्दन ।
१७. र्दण्ड सजार्ः (१) एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रममा छनौट िएको शैक्षिक सं स्थािे प्रस्ताव
गररए वमोक्षजमको सम्झौता गनय नआएमा त्र्स्ता शैक्षिक सं स्थािाई

घोडाघोडी नगरपालिकाबाट सञ्चािन

गररने कार्यक्रमहरुमा सहिालग गराईने छै न ।
२) शैक्षिक सं स्थासाँग सम्झौता िईसकेपलछ सम्झौता अनुसार गुणस्तरीर् कार्य सम्पन्न नगरे मा तथा
नगरपालिकाबाट ठर्दइएको वजेट वहनालमना गरे मा उि शैक्षिक सं स्थावाट िलतपूलतय समेत िराई प्रचलित
कानून बमोक्षजम आवश्र्क कारवाही गररनेछ ।
१८. वववविः र्स कार्यढााँचा बमोक्षजम एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रममा आवश्र्क सहर्ोग गनुय
सम्बक्षन्ित सवैको कतयव्र् हुनेछ ।
१९. लनर्दे शनको पािनाः सं घ, प्रर्दे श तथा स्थानीर् सरकारिे ठर्दएको लनर्दे शनको पािना गनुय पनेछ ।
२०. कार्यढााँचा सं सोिन गनय सक्नेः आवश्र्कता अनुसार नगर कार्यपालिकाबाट कार्यढााँचा सं शोिन गनय
सवकनेछ ।
२१. वािा अड्काउ र्ुकाउने : र्ो कार्यक्रम कार्ायन्वर्नमा कुनै बािा आइपरे मा नगर कार्यपालिकाबाट
बािा अड्काउ र्ुकाउन सवकनेछ ।
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अनुसूची १
(र्दर्ा ११ को उपर्दर्ा २ सं ग सम्बक्षन्ित )
एक शैक्षिक सं स्था एक उद्यम कार्यक्रम सञ्चािन गनय चाहने ववद्यािर्हरूको िालग लनवेर्दनको ढााँचा

श्रीमान् प्रमुि प्रशासवकर् अलिकृतज्र्ू
घोडाघोडी नगरपालिका कैिािी

महोर्दर्,

त्र्स नगरपालिकाबाट

लमलत ....................

सं स्था एक उद्यम कार्यक्रम" सञ्चािन गने

मा प्रकाक्षशत सूचना अनुसार हाम्रो ववद्यािर्मा "एक शैक्षिक
ईच्छा िएकोिे लनम्न वववरण सवहत र्दे हार्का कागजातहरु

सं िग्न गरी र्ो प्रस्ताव पेश गररएको छ ।

१. ववद्यािर्को नाम र ठे गानाः
२. प्राववलिक तथा व्र्ावसावर्क िार/क्षशिा िए ववषर् र नमुना ववकासको िालग छनौट िएको लमलत:
३. प्रिानाध्र्ापकको नाम र सम्पकय नं:
४. उद्यमी ववद्याथी क्िबका अध्र्िको नाम र सम्पकय नं:
५. उद्यम गनय चाहे को व्र्वसावर्क िेरः
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६. किागत ववद्याथी

वववरण (किा ९-१२):

७. जग्गा सम्बन्िी वववरणः
क. ववद्यािर्को नाममा रहे कोः
ि. ववद्यािर्को हकिोग प्राप्तः
ग. वतयमानमा उपर्ोगको अवस्थाः
घ. िौलतक पूवायिार सम्बन्िी वववरणः
क. किाकोठा सं ख्र्ाः
ि. किाकोठा उपर्ोगको अवस्थाः
ग. प्रर्ोगशािाको अवस्थाः
घ. पानी

ववजुिीको उपिब्िता

ङ. उपिब्ि अन्र् सािन स्रोतको वववरणः
च. उद्यम कोष सम्बन्िी वववरणः
क. कोष रहे को बैंकको नामः

ग. िाता नं:

ि. कोष सञ्चािकहरूको नामः

हस्तािर

हस्तािर

उद्यमी ववद्याथीक्िब अध्र्िको नामः

प्रिानाध्र्ापकको नामः

लमलतः

लमलतः
नोटः व्र्ावसावर्क पररर्ोजना प्रस्ताव अिग्गै पेश गनुय पनेछ ।
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अनुसूची २

(र्दर्ा ११ को उपर्दर्ा २ सं ग सम्बक्षन्ित )

व्र्ावसावर्क पररर्ोजना प्रस्तावको नमुना ढााँचा
क्र. स.

वववरण

वववरणको ववस्तृतीकरण

१

उद्यमको नाम, सं क्षिप्त पररचर् र ववद्याथी उद्यमी क्िवको नामः ............................
उद्देश्र्

उद्यमको

सं क्षिप्त

पररचर्

(उद्यमको

नाम,

पृष्ठिूलम)

.............................
उद्यमको उद्देश्र् .............................
उद्यमको िेर .........................
उद्यमबाट उत्पार्दन हुने बस्तुको नाम.....................
२

उद्यम सञ्चािन हुने स्थान

प्रर्दे श

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

क्षजल्िा.....................

गापा/नपा.......... वडा नं. .......... टोि..............
३

उद्यममा सं िग्न हुने अनुमालनत छार ...........................................
जनशक्षि

छारा ...........................................
जनशक्षिको

प्रालप्त

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

(स्थानीर् स्तर वा बाह्य)
४

प्रर्ोग हुने कच्चा पर्दाथय

कच्चा पर्दाथयको नाम .................................................
स्रोत (स्थानीर् वा वाह्य) .......................................

५

प्रर्ोग

हुने

मेलसनरी

औजारको नाम .....................................

वववरण

अनुमालनत िागत ..............................
स्रोत ................................. (वाह्य/स्थानीर्)

६

उद्यमका िालग अनुमालनत िागत

कूि रु ...............................
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ाँ ी रु ..........................
चि पुज
ाँ ी रु ..........................
अचि पुज
ाँ ीको नाम ...............................
अचि पुज
आफ्नो िगानी ............................
बाह्य िगानी ..................
७

उत्पाठर्दत वस्तुको बजार िेर

बजारको नाम ...............................
(स्थानीर्/क्षजल्िा/प्रर्दे श/राविर्)
र्दुरी .......................................
ढु वानी िचय ...................................
िक्षित ग्राहकहरू .............................
प्रलतस्पिायको अवस्था .......................
बजार ववकासको सम्िावना ...............................

८

व्र्वसार्बाट

हुने

अनुमालनत जम्मा

आम्र्दानी

वावषयक

अनुमालनत

आम्र्दानी

रु

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

अनुमालनत

वावषयक

िचय

...............................................
वावषयक अनुमालनत नार्ा रु .......................................
९

रोजगारी पाउने ववद्याथी अनुमालनत छार ...................................
सं ख्र्ा

(ववद्याथी

उद्यमी

बाहेक)

क्िव छारा ...........................................
अन्र् ...............................................
जम्मा ................................................

१०

उद्यम

सञ्चािन

गनय

आवश्र्क उपिब्ि रहेको .................................

प्राववलिक जनशक्षिको उपिब्िता

उपिब्ि नरहेको .........................................

११

अन्र् (प्रववलिको प्रर्ोग, .... )

...........

१२

उद्यमको कार्ायन्वर्न र्ोजना (५ ..................
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वषयको)

नोटः र्ो व्र्वसावर्क र्ोजनाको एउटा नमुना हो । उल्िे क्षित वववरणहरु नछु टाई थप ववस्तृत वववरणहरु
समावेश गरी सृजनात्मक रुपमा व्र्वसावर्क र्ोजना बनाउन सवकनेछ ।
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