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प्रस्िािना : राविय यिुा नीलि, २०७२ र यथु लभजन २०२५ िे लनरे्दशिि गरेअनसुार 
उद्यमिीििा मार्य ि ्  साियजलनक शिक्षाको सबिीकरणका िालग शिक्षण संस्था मार्य ि ् 
"एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रम" िाई माछापचु्छ्रे गाउँपालिकामा प्रभािकारी 
रुपमा कायायन्ियन गने उदे्दश्यिे यो काययविलि बनाईएको छ । 

१.  संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यो काययविलिको नाम एक शिक्षण संस्था एक उद्यम 
काययक्रम कायायन्ियन काययविलि, २०७८ रहेको छ ।  

(२) यो काययविलि गाउँ काययपालिकािे स्िीकृि गरेको लमलिरे्दशख िागू हनुेछ । 

२.  पररभाषा : विषय िा प्रसङ्गिे अको अथय निागेमा यस काययविलिमा: 

क) "एक शिक्षण संस्था उद्यम काययक्रम" भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकामा  

प्राविलिक िथा व्यािसावयक िार/शिक्षा िाग ु भएका /नमनुा िथा 

सामरु्दावयक माध्यलमक लबद्याियहरुमा उद्यमिीििा विकासका िालग 

सञ्चालिि काययक्रम सम्झन ुपर्दयछ । 

ख) “पररषद्” भन्नािे राविय यिुा पररषद् सम्झन ुपर्दयछ । 

ग) “काययकारी सलमलि” भन्नािे राविय यिुा पररषद्को काययकारी सलमलि सम्झन ु

पर्दयछ । 

घ) “मन्त्रािय” भन्नािे यिुा िथा खेिकुर्द मन्त्रािय सम्झन ुपर्दयछ । 

ङ) "गाउँपालिका" भन्नािे माछापचु्छ्रे गाउँपालिकािाई सम्झन ुपर्दयछ । 

च)  “शिक्षण संस्था” भन्नािे एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रम िागू 

भएका शिक्षण संस्था सम्झन ुपर्दयछ । 

छ) “लबद्याथी उद्यमी क्िब” भन्नािे एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रम 

संचािनका िालग गठन गररएको विद्याथी उद्यमी क्िब सम्झन ुपर्दयछ । 
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ज) “उद्यम कोष” भन्नािे एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रम िागू भएका 

शिक्षण संस्थामा उद्यम सञ्चािनका िालग स्थावपि कोष सम्झन ुपर्दयछ । 

झ) “उद्यम कोष सञ्चािक सलमलि” भन्नािे उद्यम कोष सञ्चािन गने सलमलििाई 

सम्झन ुपर्दयछ। 

ञ) “संरक्षक सलमलि” भन्नािे एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रमको 

संरक्षणका िालग गठठि सलमलि सम्झन ुपर्दयछ । 

ट) “साझेर्दार संस्था” भन्नािे एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रम 

सञ्चािनका िालग प्राविलिक सेिा र  सहयोग उपिव्ि गराई साझेर्दारीमा 

काम गने संस्थािाई सम्झनपुछय ।  

ठ) “पूिय विद्याथी मञ्च” भन्नािे विगिमा सम्बशन्िि शिक्षण संस्थामा अध्ययन 

गरी हाि विलभन्न लनकाय िथा के्षत्रमा रहेका विद्याथीहरुबाट गठन भएको 

मञ्च सम्झन ुपर्दयछ । 

ड) “विज्ञ” भन्नािे सम्बशन्िि विषयमा ज्ञान, सीप, अनभुि र र्दक्षिा भएको ब्यशि 

सम्झनपुर्दयछ। 

ढ) “विद्याथी कल्याणका काययक्रम भन्नािे” विद्याथीको शिक्षण उपिशब्ि िवृि 

गने विद्याथी प्रोत्साहनका काययक्रमहरुिाई सम्झन ुपछय । 

ण) “प्राविलिक िथा व्यािसावयक िार भन्नािे” विद्यािय िहमा (कक्षा ९-१२) 

प्राविलिक िथा व्यािसावयक शिक्षा िाग ुभएका विद्यािय सम्झन ुपछय । 
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ि) “सामरु्दावयक विद्याियमा प्राविलिक शिक्षा भन्नािे” प्राविलिक शिक्षा िथा 

व्यािसावयक िालिम पररषद् बाट स्िीकृलि लिई सञ्चािन भएका सामरु्दावयक 

माध्यलमक विद्यािय सम्झन ुपछय। 

थ) “नमूना विद्यािय भन्नािे” शिक्षा िथा मानि श्रोि विकास केन्रबाट नमनुा 

विकासका िालग छनौट गरेका विद्यािय सम्झन ुपछय । 

र्द) माध्यलमक विद्यािय भन्नािे शिक्षा लनयमाििी अनसुार कक्षा (९-१० /९-

१२) संचािन भएको  विद्यािय सम्झन ुपछय । 

३. उद्दशे्यः 
क) शिक्षण संस्था मार्य ि गाउँपालिकाको सामाशजक रुपान्िरण गने । 

ख) शिक्षण संस्थािाई उद्यम गने लसकाई स्थिको रुपमा लबकास गने । 

ग) साियजलनक शिक्षामा गणुस्िर, निप्रिियन िथा उद्यमिीििा विकास गरी 

शिक्षण रुपान्िरण गने । 

घ) गाउँपालिकाको साियजलनक शिक्षाको सििीकरण गने । 

४. िशक्षि शिक्षण संस्था :  माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाका प्राविलिक िथा व्यािसावयक 
िार/शिक्षा िागू भएका / नमूना िथा  सामरु्दावयक माध्यलमक विद्याियहरु िशक्षि 
शिक्षण संस्था हनुेछन।्  

५. उद्यम के्षत्र :  शिक्षण संस्थािे उद्यम गनय सवकन ेव्यािसावयक के्षत्रहरु रे्दहाय बमोशजम 
रहने छन।्  

क) कृवष िथा पिपुशछछमा आिाररि उद्यम व्यिसाय,  

ख) बन (जडीबटुी, बनपैर्दािार) मा आिाररि उद्यम व्यिसाय,  

ग) विज्ञान िथा सूचना प्रविलि र सञ्चारमा आिाररि उद्यम व्यिसाय, 
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घ) पययटन प्रिद्र्िन (होटेि, होमस्टे, ररसोटय) मा आिाररि उद्यम व्यिसाय, 

ङ) लनमायणमा आिाररि उद्यम व्यिसाय, 

च) किामा आिाररि उद्यम व्यिसाय,  

छ) संस्कृलि, सावहत्य सजृना, गीि संगीिमा आिाररि भई गररने उद्यम 

व्यिसाय, 

ज)  विद्याियिे आिश्यकिा महससु गरी छनौट गररन ेअन्य उद्यम व्यिसाय। 

६. लबद्याथी उद्यमी क्िबः (१) शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रम िागू गररएका 
विद्याियमा कक्षा ९, १०, ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरि छात्र िथा छात्रा िर्य को 
प्रथम विद्याथी िथा विद्याियिे िोकेका अन्य ७ जना विद्याथी सशम्मलिि १५ 
सर्दस्यीय विद्याथी उद्यमी क्िब रहनेछ ।  

(२) लबद्याथी उद्यमी क्िबको काम, कियव्य अलिकार रे्दहाए बमोशजम हनुेछ । 

  क) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रम सञ्चािन, रेखरे्दख र ब्यिस्थापन 
गने । 

  ख) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रम सञ्चािनको िालग 
सरोकारिािाहरुसँग सहकायय,समन्िय,   साझेर्दारी गने  

  ग) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रमको िालग उपयिु उद्यम छनौट 
गने । 

  घ) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रमको कायययोजना बनाई िागू गने 
।  

  ङ) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रमको प्रोर्ाइि बनाई अलभिेख 
अद्यािलिक गने । 

  च) कम्िीमा बषयको २ पटक अलभभािकहरुिाई सम्बशन्िि उद्यमको विषयमा 
अलभमखुीकरण गने। 
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  छ) उद्यम कोषबाट थप उद्यम विस्िार, उद्यमिीििा विकास िथा विद्याथी 
कल्याणका काययक्रम गने । 

७. उद्यम कोषको सञ्चािन : (१) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रम िागू भएका 
शिक्षण संस्थामा उद्यम सञ्चािनका िालग स्थावपि उद्यम कोष रहनेछ। उि कोष 
सञ्चािन गनयको िालग रे्दहायबमोशजम उद्यम कोष सञ्चािक सलमलि रहनेछ। 

क) विद्याियको प्रध्यानाध्यापक           -  अध्यक्ष 

ख) उद्यमी विद्याथी क्िबका अध्यक्ष   -  सर्दस्य  

ग) विद्याियको िेखा हेने कमयचारी     - सर्दस्य सशचि  

(२) उद्यम कोष सञ्चािक सलमलिको काम कियव्य अलिकार  रे्दहाय बमोशजम 
हनुेछ । 

क) उद्यम कोष सञ्चािन, रकम पररचािन र िेखाङ्कन गने । 

ख) उद्यम कोषको आम्र्दानीबाट विद्याथी कल्याणका काययक्रम गनय ५० 
प्रलिििमा नबढ्न ेगरी रकम लनकासा गने  ।  

ग) उद्यम कोषको विस्िार, संरक्षण, संिियन गने । 

घ) उद्यम कोषमा जम्मा भएको रकमको उच्छ्चिम सर्दपुयोग गने । 

ङ) अन्य आिश्यक कामहरु गने गराउने । 

(३) उद्यम कोषमा रे्दहाय बमोशजमको रकम जम्मा गनुयपनेछ । 

क) शिक्षण संस्थामा अध्ययनरि विद्याथीका अलभभािकहरुबाट उद्यम गनय 

बावषयक रुपमा संकलिि रकम 

ख) प्ररे्दि सरकारबाट प्राप्त अनरु्दान  

ग) उद्यमबाट प्राप्त आम्र्दानी  

घ) पूिय विद्याथी मञ्चबाट उद्यम सञ्चािनाथय स्िेशच्छ्छक रुपमा प्राप्त रकम 

ङ) सम्बशन्िि स्थानीय िहबाट प्राप्त रकम  
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च) अन्य व्यशि संघसंस्थाबाट अनरु्दान स्िरुप प्राप्त रकम  

(४) उद्यम कोषबाट रे्दहायनसुार खचय गनय सवकनेछ । उद्यम कोषको सम्पूणय 
आम्र्दानी उद्यम सञ्चािन, विस्िार िथा प्रिियनमा खचय गनुय पनेछ। उद्यम कोषको 
आम्र्दानीको ५० प्रलिििमा नबढ्न ेगरी विद्याथी कल्याणका काययक्रममा खचय गनय 
सवकनेछ । 

८. संरक्षक सलमलिको गठनः (१) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रमको संरक्षकका 
रुपमा रे्दहाय बमोशजम एक संरक्षक सलमलि रहनेछः 

क) विद्यािय व्यिस्थापन सलमलिका अध्यक्ष     -
अध्यक्ष  

ख)  विद्यािय रहेको िडाको िडा अध्यक्षिे िोकेको एक जना िडा सर्दस्य    
-सर्दस्य 

ग) शिक्षा िाखाको प्रलिलनलि        -
सर्दस्य 

घ) शिक्षक अलभभािक संघको अध्यक्ष       -
सर्दस्य 

ङ) विद्याियको प्रध्यानाध्यापक          -
सर्दस्य सशचि 

(२) संरक्षक सलमलिको काम कियव्य र अलिकार रे्दहाय बमोशजम हनुेछः 

 क) अलभभािकहरुिाई काययक्रमको विषयमा अलभमखुीकरण गरी उद्यम 
कोषमा रकम जटुाउन।े 

 ख) एक शिक्षण सस्था एक उद्यम काययक्रमिाई आिश्यक पने सहयोग 
जटुाउने। 

 ग) विद्याथी उद्यमी क्िििाई उद्यम सञ्चािनको िालग सबै प्रकारको 
सहजीकरण, क्षमिा विकासका काययक्रम सञ्चािन गने गराउने। 
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 घ) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रमको समग्र अनगुमन मूल्याङ्कन 
िथा उद्यम प्रोर्ाइि ियार गरी सम्बशन्िि लनकायमा पेि गनय िगाउने 
। 

९. शिक्षण संस्था छनौटका आिारहरू : (१) र्दर्ा ६ मा उल्िेशखि उद्यम के्षत्रहरू मध्ये 
कुनै एक के्षत्रमा उद्यम गनय इच्छ्छुक शिक्षण संस्थािाई उद्यम सञ्चािन गनयका िालग 
रे्दहायका छनौटका आिारहरु लनिायरण गररएको छ । 

(२) प्राविलिक िथा व्यािसावयक िार/शिक्षा िागू भएका नमनुा सामरु्दावयक 
माध्यलमक विद्याियिाइ  वििेष प्राथलमकिा ठर्दईन ेछ। 

१०. सूचना प्रकािनः (१) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रममा सहभालगिाका 
िालग माछापचु्छ्रे गाउँपालिकाबाट  इच्छ्छुक शिक्षण संस्थाहरुको जानकारीका िालग 
३० ठर्दन ेसाियजलनक सूचना प्रकािन गररनछे ।   

(२) उपर्दर्ा (१) बमोशजम सूचना प्रकाशिि भएपलछ एक शिक्षण संस्था एक 
उद्यम काययक्रम सञ्चािन गनय चाहन ेविद्याियहरूिे अनसूुची १ बमोशजमको ढाँचामा 
लनिेर्दन  र अनसूुची २ बमोशजमको ढाँचामा उद्यमको व्यािसावयक पररयोजना 
प्रस्िाि पेि गनुयपनेछ । 

क्र.सं छनौटका आिारहरु १०० अंक 

१ उद्यम पररयोजना प्रस्िाि ४० 

२ उद्यम कोष स्थापना भएको  १० 

३ उद्यमी विद्याथी क्ििको गठन भएको ५ 

४ पूिय विद्याथी मञ्च गठन भएको ५ 

५ सम्बशन्िि िडाको लसर्ाररस ५ 

६ विद्यािय व्यिस्थापन सलमलिको प्रलििििा ५ 
७ भौलिक पूिायिार (पानी,विजिुी जग्गा) २० 
८ माध्यलमक िहको विद्याथी संख्या (९-१२) १० 
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(३) शिक्षण संस्था छनौट सलमलिः माछापचु्छ्रे गाउँपालिकामा  प्राप्त भएका 
प्रस्िाि र व्यिसावयक योजना मूल्याङ्कन गरी छनौट गनय रे्दहाय बमोशजमको  शिक्षण 
संस्था छनौट सलमलि रहनेछ ।  

क) प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि, माछापचु्छ्रे गाउँपालिका         - अध्यक्ष 

ख) सामाशजक विकास सलमलि संयोजक, माछापचु्छ्रे गाउँपालिका   - सर्दस्य  

ग) शिक्षा, यिुा िथा खेिकुर्द िाखा प्रमखु, माछापचु्छ्रे गाउँपालिका - सर्दस्य 

घ) मवहिा िाििालिका िथा समाज कल्याण िाखा प्रमखु,  

 माछापचु्छ्रे गाउँपालिका           - सर्दस्य   

ङ) शिक्षा ,यिुा िथा खेिकुर्द िाखा कमयचारी, माछापचु्छ्रे  

   गाउँपालिका        - सर्दस्य सशचि  

(४) शिक्षण संस्था छनौट सलमलििे आिश्यकिानसुार बढीमा ३ जनािाई 
आमन्त्रण गनय सक्नछे।  

(५) शिक्षण संस्था छनौट सलमलिको बैठक सम्बन्िी काययविलि र छनौट 
सम्बन्िी आिश्यक मापर्दण्ड सो सलमलि आरै्िे लनिायरण गरे बमोशजम हनुछे । 

(६) शिक्षण संस्था छनौट सलमलििे प्राप्त उद्यम पररयोजना प्रस्िाि उपर छानविन 
िथा आिश्यकिानसुार  विद्याियरुको स्थिगि अनगुमन समेि गनय सक्नछे । 

११. उद्यम सम्झौिाः (१) शिक्षण संस्था छनौट सलमलिबाट छनौट भएका शिक्षण संस्था 
र गाउँपालिकाबीच िोवकए बमोशजमको ढाँचामा ठिपक्षीय सम्झौिा गररनेछ ।  

(२) सम्झौिाको िीन प्रलि हनुेछ । एक प्रलि सम्बशन्िि शिक्षण संस्थािाई, एक 
प्रलि सम्बशन्िि पालिकामा, एक प्रलि पररषद् मा राख्नपुनेछ ।  

१२. प्रलििेर्दनः (१) शिक्षण संस्थािे  एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रम सञ्चािन 
गनय गरेको सम्झौिा भएको एक मवहना लभत्र प्रारशम्भक प्रलििेर्दन सम्बशन्िि स्थानीय 
िह र पररषद् मा पेि गनुय पनेछ । त्यसपलछ चौमालसक रुपमा वित्तीय र भौलिक 
प्रगलि पठाउन ुपनेछ ।  
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१३. िेखा परीक्षणः (१) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रमको िेखा प्रणािी नेपाि 
सरकारिे िोकेको ढाँचामा र छुटै्ट राख्न ुपनेछ ।  

(२) उद्यमको आलथयक कारोिारको िेखा परीक्षण शिक्षण संस्थािे सूशचकृि 
गरेका र्दिायिाि िेखा परीक्षक मध्येबाट गराउन ुपनेछ ।  

(३) िेखा परीक्षकको प्रलििेर्दनिाई सामाशजक िेखा परीक्षण गरी साियजलनक 
गने र्दावयत्ि सम्िशन्िि शिक्षण संस्थाको हनुछे ।  

१४. अनगुमन िथा मूल्याङ्कनः (१) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रमको अनगुमन 
सम्बशन्िि अलभभािक, विद्यािय व्यिस्थापन सलमलि, शिक्षक अलभभािक संघ र 
सम्बशन्िि स्थानीय िहबाट समेि गररनछे। यसको अलभिेख विद्याथी उद्यमी क्िबिे 
राख्नपुनेछ । 

(२) आिश्यकिा अनसुार प्ररे्दि सरकार र केशन्रय लनकाय िथा  सरोकारिािा 
पक्षबाट पलन काययक्रमको प्रभािकाररिाका िालग अनगुमन लनरीक्षण र अध्ययन 
समेि गरी पषृ्ठपोषण िथा सझुािहरू लिन सक्ने छ ।  

१५. परुस्कार: पररषद् िे एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रमिाई प्रभािकारी र 
निीजामखुी िनाउन लनम्न सूचकका आिारमा उच्छ्चिम अङ्क हाँलसि गने शिक्षण 
संस्थािाई नगर्द परुस्कार िथा प्रमाणपत्र प्रर्दान गनय सक्नेछ। 

क) अलिकिम रोजगार लसजयनाको अिस्था, 

ख) स्थानीय स्रोि र सािनको अलिकिम प्रयोग,   

ग) लनयायिमा िवृि र आयाि प्रलिस्थापनमा परु ्याएको,  

घ) उत्पार्दन गररएका सामाग्रीहरुको गणुस्िर,   

ङ) उद्यम मार्य ि ्निप्रिियन िथा उद्यमिीििा विकास,   

च) अलभभािक, स्थानीय समरु्दाय िथा के्षत्रमा पारेको सकारात्मक प्रभाि,  

छ) उद्यम कोषमा भएको बवृिको अिस्था,  
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ज) कायययोजना अनसुार कायय सम्पार्दन ।  

१६. र्दण्ड सजायः (१) एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रममा छनौट भएको शिक्षण 
संस्थािे प्रस्िाि गररए िमोशजमको सम्झौिा गनय नआएमा त्यस्िा शिक्षण संस्थािाई 
गाउँपालिका िथा पररषद् बाट सञ्चािन गररने काययक्रमहरुमा सहभालग गराईन े छैन 
।  

(२) शिक्षण संस्थासँग सम्झौिा भईसकेपलछ सम्झौिा अनसुार गणुस्िरीय  कायय 
सम्पन्न नगरेमा िथा गाउँपालिकाबाट ठर्दइएको िजेट वहनालमना गरेमा उि शिक्षण 
संस्थािाट क्षलिपूलिय समेि भराई प्रचलिि कानून बमोशजम आिश्यक कारिाही 
गररनेछ ।  

१७. विवििः यस काययविलि बमोशजम एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रममा 
आिश्यक सहयोग गनुय सम्बशन्िि सिैको कियव्य हनुेछ ।  

१८. लनरे्दिनको पािनाः संघ, प्ररे्दि िथा स्थानीय सरकारिे ठर्दएको लनरे्दिनको पािना 
गनुय पनेछ ।  

१९. काययविलि संिोिन गनय सक्नःे आिश्यकिा अनसुार गाउँ काययपालिकाबाट  
काययविलि संिोिन गनय सवकनछे ।  

२०. िािा अड्काउ रु्काउन े : यो काययक्रम कायायन्ियनमा कुनै बािा आइपरेमा 
गाउँपालिकाको अध्यक्षबाट बािा अड्काउ रु्काउन सवकनेछ । 
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अनसूुची -१ 

(र्दर्ा १० को उपर्दर्ा २ संग सम्बशन्िि ) 

एक शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रम सञ्चािन गनय चाहन ेविद्याियहरूको िालग लनिेर्दनको ढाचँा 
 

 

श्रीमान ्प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि ज्यू, 
माछापचु्छ्रे गाउँपालिका ,िाहाचोक, कास्की  । 

 

महोर्दय,  

त्यस पालिकाबाट लमलि ....................  मा प्रकाशिि सूचना अनसुार हाम्रो विद्याियमा "एक 
शिक्षण संस्था एक उद्यम काययक्रम" सञ्चािन गने ईच्छ्छा भएकोिे लनम्न वििरण सवहि रे्दहायका 
कागजािहरु संिग्न गरी यो प्रस्िाि पेि गररएको छ । 

१. विद्याियको नाम र ठेगानाः      

२. प्राविलिक िथा व्यािसावयक िार/शिक्षा भए विषय र नमनुा विकासको िालग छनौट भएको 
लमलि: 

३. प्रिानाध्यापकको नाम र सम्पकय  नं: 

४. उद्यमी  विद्याथी  क्िबका अध्यक्षको नाम र सम्पकय  नं: 

५. उद्यम गनय चाहेको व्यिसावयक क्षेत्रः  

६. कक्षागि विद्याथी  वििरण (कक्षा ९-१२): 
७. जग्गा सम्बन्िी वििरणः  

क. विद्याियको नाममा रहेकोः 
ख. विद्याियको हकभोग प्राप्तः 
ग. िियमानमा उपयोगको अिस्थाः 

घ. भौलिक पूिायिार सम्बन्िी वििरणः 
क. कक्षाकोठा संख्याः 
ख. कक्षाकोठा उपयोगको अिस्थाः 
ग. प्रयोगिािाको अिस्थाः  

घ. पानी  विजिुीको उपिब्ििा  

ङ. उपिब्ि अन्य सािन स्रोिको वििरणः 
च. उद्यम कोष सम्बन्िी वििरणः 

क. कोष रहेको बैंकको नामः     
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ख. कोष सञ्चािकहरूको नामः 
ग.  खािा नं: 

हस्िाक्षर        हस्िाक्षर 

उद्यमी विद्याथी क्िब अध्यक्षको नामः      प्रिानाध्यापकको नामः 
लमलिः         लमलिः 
 

नोटः व्यािसावयक पररयोजना प्रस्िाि अिग्गै पेि गनुय पनेछ । 
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अनसूुची -२ 
(र्दर्ा १० को उपर्दर्ा २ सँग सम्बशन्िि) 

व्यािसावयक पररयोजना प्रस्िािको नमनुा ढाचँा 
क्र.सं. वििरण वििरणको विस्ििृीकरण 

१ उद्यमको नाम, संशक्षप्त 
पररचय र उदे्दश्य 

विद्याथी उद्यमी क्ििको नामः ............................  

उद्यमको संशक्षप्त पररचय (उद्यमको नाम, पषृ्ठभलूम) 
............................. 
उद्यमको उदे्दश्य ............................. 
उद्यमको क्षेत्र ......................... 
उद्यमबाट उत्पार्दन हनुे बस्िकुो नाम..................... 

२ उद्यम सञ्चािन हनुे स्थान प्ररे्दि ............................. शजल्िा..................... 
गापा/नपा.......... िडा नं. .......... टोि..............             

३ उद्यममा संिग्न हनु े
अनमुालनि जनिशि 

छात्र ........................................... 
छात्रा ........................................... 
जनिशिको प्रालप्त ........................................... (स्थानीय 
स्िर िा बाह्य) 

४ प्रयोग हनुे कच्छ्चा पर्दाथय कच्छ्चा पर्दाथयको नाम ................................................. 
स्रोि (स्थानीय िा िाह्य) ....................................... 

५ प्रयोग हनुे मेलसनरी 
औजारको वििरण 

नाम ..................................... 
अनमुालनि िागि ..............................  

स्रोि ................................. (िाह्य/स्थानीय) 
६ उद्यमका िालग अनमुालनि 

िागि 

कूि रु ............................... 
चि पुजँी रु .......................... 
अचि पुजँी रु .......................... 
अचि पुजँीको नाम ............................... 
आफ्नो िगानी ............................ 
बाह्य िगानी .................. 

७ उत्पाठर्दि िस्िकुो बजार 
क्षेत्र 

बजारको नाम ...............................  

(स्थानीय/शजल्िा/प्ररे्दि/राविय) 
र्दरुी ....................................... 
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ढुिानी खचय ................................... 
िशक्षि ग्राहकहरू ............................. 
प्रलिस्पिायको अिस्था ....................... 
बजार विकासको सम्भािना ............................... 

८ व्यिसायबाट हनुे अनमुालनि 
आम्र्दानी 

जम्मा िावषयक अनमुालनि आम्र्दानी रु ................................ 
जम्मा अनमुालनि िावषयक खचय 
............................................... 
िावषयक अनमुालनि नार्ा रु ....................................... 

९ रोजगारी पाउने विद्याथी 
अनमुालनि संख्या (विद्याथी 
उद्यमी क्िि   बाहेक) 

छात्र ................................... 
छात्रा ........................................... 
अन्य ............................................... 
जम्मा ................................................ 

१० उद्यम सञ्चािन गनय 
आिश्यक   प्राविलिक 
जनिशिको उपिब्ििा 

उपिब्ि रहेको  .................................  

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

११ अन्य (प्रविलिको प्रयोग, .... 

) 

........... 

१२ उद्यमको कायायन्ियन 
योजना (५ िषयको) 

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

 

आज्ञािे 

विष्ण ुप्रसार्द पोखरेि 

प्रमखु प्रिासकीय अलिकृि



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 मूल्यः रु. २५।- 
प्रकािकः 

माछापचु्छ्रे गाउँपालिका 
गाउँ काययपालिकाको कायायिय 

िाहाचोक, कास्की 


