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एक शैलिक ससं्था एक उद्यम कार्दक्रम कार्ादन्वर्न  

कार्दलवलि, २०७९ 
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१. प्रस्तावना:  राष्ट्रिय यवुा नीष्ट्ि, २०७२ र यथु ष्ट्िजन २०२५ ष्ट्नर्दषे्ट्िि गरेअनसुार 

उद्यमष्ट्िलिा मार्फ ि सावफजष्ट्नक ष्ट्िक्षाको सबलीकरणका लाष्ट्ग िैष्ट्क्षक संस्थामार्फ ि 

एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रमलाई प्रिावकारी रुपमा कायाफन्यन गने उद्दशे्यले 

बर्दफघाट नगरपाष्ट्लकाले यो कायफष्ट्वष्ट्ि बनाएको छ । 

२. संलिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यो कायफष्ट्वष्ट्ि नाम एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम 

कायफक्रम कायाफन्वयन कायफष्ट्वष्ट्ि, २०७९ रहकेो छ । 

(२) यो कायफष्ट्वष्ट्ि बर्दफघाट नगरपाष्ट्लकाको कायफपाष्ट्लकाले स्वीकृि गरेको ष्ट्मष्ट्िर्दषे्ट्ि 

लाग ुहुनेछ । 

३ पररभाषा: ष्ट्वषय वा प्रसंगले अको अथफ नलागेमा यस कायफष्ट्वष्ट्िमा- 

क) “ एक िैष्ट्क्षक संस्था  एक उद्यम कायफक्रम” िन्नाले नगरपाष्ट्लकाष्ट्ित्रका 

प्राष्ट्वष्ट्िक िथा व्यवसाष्ट्यक िार/ ष्ट्िक्षा लाग ु िएका वा नमनुा सामरु्दाष्ट्यक 

माध्यष्ट्मक ष्ट्वद्यालयहरूमा उद्यमष्ट्िलिा ष्ट्वकासका लाष्ट्ग सञ्चाष्ट्लि कायफक्रम 

सम्झनपुर्दफछ । 

ि)  “प्रमिु” िन्नाले बर्दफघाट नगरपाष्ट्लकाको प्रमिु लाई सम्झन ुपर्दफछ । 

ग) “उपप्रमिु” िन्नाले बर्दफघाट नगरपाष्ट्लकाको उपप्रमिु लाई सम्झन ुपर्दफछ । 

घ) “मन्त्रालय” िन्नाले युवा िथा िेलकुर्द मन्त्रालय सम्झनपुर्दफछ । 

ङ) “िैष्ट्क्षक संस्था” िन्नाले एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रम लाग ु िएका 

िैष्ट्क्षक संस्था सम्झन ुपर्दफछ। 

च) “ष्ट्वद्याथी उद्यमी क्लव” िन्नाले एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रम 

सञ्चालनका लाष्ट्ग गठन गररएको ष्ट्वद्याथी उद्यमी  क्लव सम्झनपुर्दफछ । 

छ) “उद्यम कोष” िन्नाले एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रम लाग ु िएका 

िैष्ट्क्षक संस्थामा उद्यम सञ्चालनका लाष्ट्ग स्थाष्ट्पि कोष सम्झनपुर्दफछ । 



 

 

ज) “उद्यमको संचालक सष्ट्मष्ट्ि” िन्नाले उद्यमको सञ्चालन गने सष्ट्मष्ट्िलाई 

सम्झनपुर्दफछ । 

झ) “संरक्षक सष्ट्मष्ट्ि” िन्नाले एक िैष्ट्क्षक संस्थाका एक उद्यम कायफक्रमको 

संरक्षणका लाष्ट्ग गष्ट्ठि सष्ट्मष्ट्ि सम्झनपुर्दफछ । 

ञ) “साझेर्दार संस्था” िन्नाले एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रम सञ्चालनका 

लाष्ट्ग प्राष्ट्वष्ट्िक सेवा र सहयोग उपलब्ि गराई साझेर्दारीमा काम गने संस्थालाई 

सम्झनपुर्दफछ । 

ट) पवूफ ष्ट्वद्याथी मञ्च िन्नाले ष्ट्वगिमा सम्बष्ट्न्िि िैष्ट्क्षक संस्थामा अध्ययन गरी 

हाल ष्ट्वष्ट्िन्न ष्ट्नकाय िथा क्षेत्रमा रहकेा ष्ट्वद्याथीहरुबाट गठन िएको मञ्च 

सम्झनपुर्दफछ । 

ठ) “ष्ट्वज्ञ” िन्नाले सम्बष्ट्न्िि ष्ट्वषयमा ज्ञान, सीप, अनिुव र र्दक्षिा िएको व्यष्ट्ि 

सम्झन ुपर्दफछ । 

ड) “ष्ट्वद्याथी कल्याण कायफक्रम” िन्नाले ष्ट्वद्याथीको िैष्ट्क्षक उपलष्ट्ब्ि वषृ्ट्ि गन े

ष्ट्वद्याथी प्रोत्साहनका कायफक्रमहरूलाई सम्झनपुछफ । 

ढ) “प्राष्ट्वष्ट्िक िथा व्यावसाष्ट्यक िार” िन्नाले ष्ट्वद्यालय िहमा कक्षा ९-१२ 

प्राष्ट्वष्ट्िक िथा व्यावसाष्ट्यक ष्ट्िक्षा लाग ुिएका ष्ट्वद्यालय सम्झनपुछफ। 

ण) “सामरु्दाष्ट्यक ष्ट्वद्यालयमा प्राष्ट्वष्ट्िक ष्ट्िक्षा” िन्नाले प्राष्ट्वष्ट्िक ष्ट्िक्षा िथा 

व्यावसाष्ट्यक िाष्ट्लम पररषर्द ् बाट स्वीकृष्ट्ि ष्ट्लई सञ्चालन िएका सामरु्दाष्ट्यक 

माध्यष्ट्मक ष्ट्वद्यालय सम्झनपुर्दफछ । 

ि) “नमनुा ष्ट्वद्यालय” िन्नाले ष्ट्िक्षा िथा मानव स्रोि ष्ट्वकास केन्रबाट नमनुा 

ष्ट्वकासका लाष्ट्ग छनौट गरेका ष्ट्वद्यालय साथै सम्बष्ट्न्िि प्रर्दिे सरकार िथा स्थानीय 

िहले छनोट गरेका सामरु्दाष्ट्यक माध्यष्ट्मक ष्ट्वद्यालय सम्झनपुछफ ।  



 

 

४.उदे्दश्र्:  एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रमको प्रमिु उद्दशे्य उद्यमष्ट्िलिा 

मार्फ ि ्सावफजष्ट्नक ष्ट्िक्षाको सबलीकरण  गनुफ हो िने अन्य उद्दशे्यहरु र्दहेायबमोष्ट्जम 

रहकेा छन ्। 

क) िैष्ट्क्षक संस्थामार्फ ि ्सामाष्ट्जक रुपान्िरण गने । 

ि) िैष्ट्क्षक संस्थालाई उद्यम गने ष्ट्सकाइ स्थलको रुपमा ष्ट्वकास गने । 

ग) सावफजष्ट्नक ष्ट्िक्षामा गणुस्िर, नवप्रविफन िथा उद्यमष्ट्िलिा ष्ट्वकास गरी िैष्ट्क्षक 

रुपान्िरण गने । 

घ) सावफजष्ट्नक ष्ट्िक्षाको सबलीकरण गने। 

५.  िलित शैलिक संस्था : र्दिेिरीका प्राष्ट्वष्ट्िक िथा व्यवसाष्ट्यक िार/ ष्ट्िक्षा 

लाग ु िएका वा नमनुा सामरु्दाष्ट्यक माध्यष्ट्मक ष्ट्वद्यालयहरु लष्ट्क्षि िैष्ट्क्षक संस्था 

हुनेछन ्। 

६. उद्यम िेत्र:  िैष्ट्क्षक संस्थाले उद्यम गनफ सष्ट्कने व्यवसाष्ट्यक क्षेत्रहरु 

र्दहेायबमोष्ट्जम रहकेा छन।् 

क) कृष्ट्ष िथा पिपुन्छीमा आिाररि उद्यम व्यवसाय, 

ि)  वन ( जडीबटुी, वनपैर्दावार ) मा आिाररि उद्यम व्यवसाय, 

ग)  ष्ट्वज्ञान िथा सचूना प्रष्ट्वष्ट्ि र सञ्चारमा आिाररि उद्यम व्यवसाय, 

घ) पयफटन प्रविफन (होटल, होमस्टे, ररसोटफ) मा आिाररि उद्यम व्यवसाय, 

ङ) ष्ट्नमाफणमा आिाररि उद्यम व्यवसाय, 

च) कलामा आिाररि उद्यम व्यवसाय, 

छ) संस्कृष्ट्ि, साष्ट्हत्य ष्ट्सजफना, गीि संगीिमा आिाररि िई गररने उद्यम व्यवसाय, 

ज) ष्ट्वद्यालयले आवश्यकिा महससु गरी छनौट गररने अन्य उद्यम व्यवसाय। 

७. लवद्याथी उद्यमी क्िव: १) एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रम लाग ुगररएका 

ष्ट्वद्यालयमा कक्षा ९, १०, ११ र १२ कक्षामा अध्ययनरि छात्र िथा छात्रा िर्फ को 



 

 

प्रथम ष्ट्वद्याथी िथा ष्ट्वद्यालयले िोकेका अन्य ७ जना ष्ट्वद्याथी सष्ट्म्मष्ट्लि १५ 

सर्दस्यीय ष्ट्वद्याथी  उद्यमी  क्लव रहनेछ । 

२) ष्ट्वद्याथी उद्यमी क्लबको काम किफव्य अष्ट्िकार र्दहेायबमोष्ट्जम हुनेछ । 

    क) एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रम सञ्चालन, रेिर्दिे र व्यवस्थापन गने । 

    ि) एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रम सञ्चालनको लाष्ट्ग 

सरोकारवालाहरुसँग सहकायफ, समन्वय, साझेर्दारी    

         गन े।  

    ग) एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रमको लाष्ट्ग उपयुि उद्यम छनोट गने । 

    घ ) एक िैष्ट्क्षक संस्थाका एक उद्यम कायफक्रम को कायफयोजना बनाई लाग ुगन े। 

    ङ) एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रमको प्रोर्ाइल बनाई अष्ट्िलेि 

अद्यावष्ट्िक गने । 

    ङ) कम्िीमा वषफको २ पटक अष्ट्ििावकहरुलाई सम्बष्ट्न्िि उद्यमको ष्ट्वषयमा 

अष्ट्िमुिीकरण गने । 

    च) उद्यम कोषबाट थप उद्यम ष्ट्वस्िार, उद्यमष्ट्िलिा ष्ट्वकास िथा ष्ट्वद्याथी 

कल्याणका कायफक्रम गने । 

८. उद्यम कोषको सञ्चािन:    १)  एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रम लाग ु

िएका िैष्ट्क्षक संस्थामा उद्यम सञ्चालनका लाष्ट्ग स्थाष्ट्पि  उद्यम उिम कोष रहनेछ 

। उि कोष सञ्चालन गनफको लाष्ट्ग र्दहेायबमोष्ट्जम उद्यम कोष सञ्चालक सष्ट्मष्ट्ि 

रहनेछ । 

     क) ष्ट्वद्यालयको प्रिानाध्यापक            अध्यक्ष 

     ि) उद्यमी ष्ट्वद्याथी क्लबका अध्यक्ष      - सर्दस्य 

      ग) ष्ट्वद्यालयको लेिा हनेे कमफचारी     - सर्दस्यसष्ट्चव 

२)  उद्यम  को सञ्चालक सष्ट्मष्ट्िको काम किफव्य अष्ट्िकार र्देहायबमोष्ट्जम हुनेछ । 

     क) उद्यमको सञ्चालन रकम पररचालन र लेिाङ्कन गने । 



 

 

     ि) उद्यम कोषको आम्र्दानीबाट ष्ट्वद्याथी कल्याणका कायफक्रम गनफ ५० 

प्रष्ट्िििमा नबढ्ने गरी रकम ष्ट्नकासा गने । 

     ग) उद्यम कोषको ष्ट्वस्िार, संरक्षण, सम्विफन गने । 

     घ) उद्यम  कोषमा जम्मा िएको रकमको उच्चिम सर्दपुयोग गने । 

     ङ) अन्य आवश्यक कामहरु गने गराउने । 

३)  उद्यम कोषमा र्दिेाएबमोष्ट्जमको रकम जम्मा गनुफ पनेछ । 

      क)  िैष्ट्क्षक संस्थामा अध्ययनरि ष्ट्वद्याथीका अष्ट्ििावकहरूबाट  उद्यम गनफ 

वाष्ट्षफक रुपमा सङ्कष्ट्लि रकम 

      ि)  प्रर्दिे सरकारबाट प्राप्त अनरु्दान 

      ग)  उद्यमबाट प्राप्त आम्र्दानी 

      घ) पवूफ ष्ट्वद्याथी मञ्चबाट उद्यम सञ्चालनाथफ स्वेष्ट्च्छक रुपमा प्राप्त रकम 

      ङ) सम्बष्ट्न्िि स्थानीय िहबाट प्राप्त रकम 

      च)  अन्य व्यष्ट्ि संघसंस्थाबाट अनरु्दानस्वरुप प्राप्त रकम 

४) उद्यम कोषबाट र्दहेायअनसुार िचफ गनफ सष्ट्कनेछ । उद्यम कोषको सम्पणूफ आम्र्दानी 

उद्यम सञ्चालन, ष्ट्वस्िार िथा प्रविफन मा िचफ गनुफपनेछ । उद्यम कोषको आम्र्दानीको 

५० प्रष्ट्िििमा नबढ्ने गरी ष्ट्वद्याथी कल्याणका कायफक्रममा िचफ गनफ सष्ट्कनेछ । 

९.  संरिक सलमलतको गठन:  १)  एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रमको 

संरक्षकका रुपमा र्दहेाय बमोष्ट्जमको एक संरक्षक सष्ट्मष्ट्ि रहनेछः 

     क)  ष्ट्वद्यालय व्यवस्थापन सष्ट्मष्ट्िका अध्यक्ष                    अध्यक्ष 

     ि) ष्ट्वद्यालय रहकेो वडाको अध्यक्ष                              सर्दस्य 

      ग)  ष्ट्वद्यालयको प्रिानाध्यापक                              सर्दस्य सष्ट्चव 

२) संरक्षक सष्ट्मष्ट्िको काम, किफव्य र अष्ट्िकार र्दहेायबमोष्ट्जम हुनेछः 

     क)  अष्ट्ििावकहरूलाई कायफक्रमको ष्ट्वषयमा अष्ट्िमुिीकरण गरी उिम कोषमा 

रकम जटुाउने । 



 

 

     ि) एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रमलाई आवश्यक पने सहयोग जटुाउने । 

     ग) ष्ट्वद्याथी उद्यमी क्लबलाई उद्यम सञ्चालनको लाष्ट्ग सबै प्रकारको 

सहजीकरण, क्षमिा ष्ट्वकासका कायफक्रम            

        सञ्चालन गने गराउने । 

     घ) एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रमको समग्र अनगुमन, मलू्याङ्कन िथा 

उद्यम प्रोर्ाइल ियार गरी       

          सम्बष्ट्न्िि ष्ट्नकायमा पसे गनफ लगाउन े।    

१०.  शैलिक संस्था छनोटका आिारहरु: १) र्दर्ा ६  मा उल्लेष्ट्िि उद्यम क्षेत्रहरु 

मध्ये कुनै एक के्षत्रमा उद्यम गनफ इच्छुक िैष्ट्क्षक संस्थालाई उिम सञ्चालन गनफका 

लाष्ट्ग र्दहेायका छनौटका आिारहरु ष्ट्निाफरण गररएको छ  । 

११. सूचना प्रकाशन: (१)  एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रममा 

सहिाष्ट्गिाका लाष्ट्ग नगरपाष्ट्लकाको कायाफलयबाट इच्छुक िैष्ट्क्षक संस्थाहरूको 

जानकारीका लाष्ट्ग १५ ष्ट्र्दने सावफजष्ट्नक सचूना प्रकािन गररनेछ । 

२)   उपर्दर्ा १ बमोष्ट्जम सूचना प्रकाष्ट्िि िएपष्ट्छ एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम 

कायफक्रम सञ्चालन गनफ चाहने    

ष्ट्वद्यालयहरुले अनसुचूी १ बमोष्ट्जमको ढाँचामा ष्ट्नवेर्दन र अनसुचूी २ 

बमोष्ट्जमको ढाँचामा उद्यमको व्यावसाष्ट्यक पररयोजना प्रस्िाव पेस गनुफपनेछ । 

३)  िैष्ट्क्षक संस्था छनोट सष्ट्मष्ट्िले बर्दफघाट नगरपाष्ट्लकाको कायाफलयमा प्राप्त 

िएका  प्रस्िाव र व्यावसाष्ट्यक योजना   

मलू्याङ्कन गरी छनोट गनफ सम्बष्ट्न्िि क्षेत्रको ष्ट्वज्ञसमेि रहने गरी कम्िीमा िीन 

सर्दस्य सष्ट्मष्ट्िमार्फ ि ्िैष्ट्क्षक संस्था छनोट गनुफपनेछ । 

४)  िैष्ट्क्षक संस्था छनोट सष्ट्मष्ट्िले ष्ट्जल्ला यवुा सष्ट्मष्ट्िका अध्यक्ष लाई अष्ट्नवायफ 

रुपमा आमन्त्रण गनुफ पनेछ । 



 

 

५)  िैष्ट्क्षक संस्था छनोट सष्ट्मष्ट्िको बैठक सम्बन्िी कायफष्ट्वष्ट्ि र छनौट सम्बन्िी 

आवश्यक मापर्दण्ड सो सष्ट्मष्ट्ि   

      आरै्ले ष्ट्निाफरण गरे बमोष्ट्जम हुनेछ । 

६)  िैष्ट्क्षक संस्था छनोट सष्ट्मष्ट्िले प्राप्त उिम पररयोजना प्रस्िाव उपर छानष्ट्वन िथा 

आवश्यकिाअनसुार  

     ष्ट्वद्यालयहरूको स्थलगि अनगुमनसमेि गनफ सक्नेछ । 

१२. उद्यम सम्झौता: १)  िैष्ट्क्षक संस्था छनोट सष्ट्मष्ट्िबाट  छनौट िएका िैष्ट्क्षक 

संस्था र नगरपाष्ट्लकाष्ट्बच िोष्ट्कए बमोष्ट्जमको ढाँचामा ष्ट्िपक्षीय सम्झौिा गररने छ । 

१३.  प्रलतवेर्न: १)  िैष्ट्क्षक संस्थाले एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रम 

सञ्चालन गनफ गरेको सम्झौिा िएको एक मष्ट्हनाष्ट्ित्र प्रारष्ट्म्िक प्रष्ट्िवेर्दन सम्बष्ट्न्िि 

स्थानीय िहमा पेस गनुफपनेछ । त्यसपष्ट्छ चौमाष्ट्सक रुपमा ष्ट्वत्तीय र िौष्ट्िक प्रगष्ट्ि 

पठाउनपुनेछ । 

१४. िेखा परीिण: १)  एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रमको लेिा प्रणाली 

नेपाल सरकारले िोकेको ढाँचामा र छुटै्ट राख्नपुनेछ । 

२) उद्यमको आष्ट्थफक कारोबारको लेिापरीक्षण िैष्ट्क्षक संस्थाले सचूीकृि गरेका 

र्दिाफवाला लेिापरीक्षक मध्येबाट गराउनपुनेछ । 

३)  लेिापरीक्षकको प्रष्ट्िवेर्दनलाई सामाष्ट्जक लेिापरीक्षण गरी सावफजष्ट्नक गने 

र्दाष्ट्यत्व सम्बष्ट्न्िि िैष्ट्क्षक संस्थाको हुनेछ । 

१५. अनुगमन तथा मूल्र्ाङ्कन: १)  एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रमको 

अनगुमन सम्बष्ट्न्िि अष्ट्ििावक, ष्ट्वद्यालय व्यवस्थापन सष्ट्मष्ट्ि, ष्ट्िक्षक अष्ट्ििावक 

सङ्घ र सम्बष्ट्न्िि स्थानीय िहबाट समेि गररनेछ । यसको अष्ट्िलेि ष्ट्वद्याथी उद्यमी 

क्लबले राख्नपुनेछ । 



 

 

२)  आवश्यकिाअनसुार प्रर्देि सरकार र केन्रीय ष्ट्नकाय िथा सरोकारवाला पक्षबाट 

पष्ट्न कायफक्रमको प्रिावकाररिाका लाष्ट्ग अनगुमन ष्ट्नरीक्षण र अध्ययनसमेि गरी 

पषृ्ठपोषण िथा सझुावहरु ष्ट्लन सक्नेछ । 

१६.  पुरस्कार : बर्दफघाट नगरपाष्ट्लकाले एक संस्था एक उद्यम कायफक्रमलाई 

प्रिावकारी र नष्ट्िजामिुी बनाउन ष्ट्नम्न सचूकका आिारमा उच्चिम अङ्क हाष्ट्सल 

गने िैष्ट्क्षक संस्थालाई नगर्द परुस्कार िथा प्रमाणपत्र प्रर्दान गनफ सक्नेछ । 

क)  अष्ट्िकिम रोजगार ष्ट्सजफनाको अवस्था, 

ि)  स्थानीय स्रोि र सािनको अष्ट्िकिम प्रयोग, 

ग) ष्ट्नयाफिमा वषृ्ट्ि र आयाि प्रष्ट्िस्थापनमा पयुाफएको योगर्दान, 

घ)  उत्पार्दन गररएका सामग्रीहरूको गणुस्िर, 

ङ)  उद्यममार्फ ि नवप्रविफन िथा उद्यमष्ट्िलिा ष्ट्वकास, 

च)  अष्ट्ििावक, स्थानीय समुर्दाय िथा के्षत्रमा पारेको सकरात्मक प्रिाव, 

छ)  उद्यम कोषमा िएको वषृ्ट्िको अवस्था, 

ज)  कायफयोजनाअनुसार कायफसम्पार्दन । 

१७. र्ण्ड  सजार्: १)  एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रममा छनौट िएको 

िैष्ट्क्षक संस्थाले प्रस्िाव गररएबमोष्ट्जमको सम्झौिा गनफ नआएमा त्यस्िा िैष्ट्क्षक 

संस्थालाई नगरपाष्ट्लकाबाट सञ्चालन गररने कायफक्रमहरुमा सहिागी गराईने छैन । 

२)  िैष्ट्क्षक संस्थासँग सम्झौिा िइसकेपष्ट्छ सम्झौिाअनसुार गणुस्िरीय कायफसम्पन्न 

नगरेमा िथा ष्ट्र्दएको बजेट ष्ट्हनाष्ट्मना गरेमा उि िैष्ट्क्षक संस्थाबाट क्षष्ट्िपषू्ट्िफ समेि 

िराई प्रचष्ट्लि काननुबमोष्ट्जम आवश्यक कारबाही गररनेछ । 

१८. लवलवि:  यस कायफष्ट्वष्ट्ि बमोष्ट्जम एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उत्तम कायफक्रममा 

आवश्यक सहयोग गनुफ सम्बष्ट्न्िि सबैको किफव्य हुनेछ । 

१९.  लनर्ेशनको पािना:  सङ्घ, प्रर्दिे िथा स्थानीय सरकारले ष्ट्र्दएको ष्ट्नर्दिेनको 

पालना गनुफपनेछ । 



 

 

२०. कार्द ढााँचा संशोिन गनदसक्ने:  आवश्यकिाअनसुार नगरपाष्ट्लकाबाट 

कायफढाँचा संिोिन गनफ सष्ट्कनेछ । 

२१.  बािा अड्काउ फुकाउने : यो कायफक्रम कायाफन्वयनमा कुनै बािा 

आइपरेमा  नगरकायफपाष्ट्लका बाट बािा अड्काउ रु्काउन सष्ट्कनेछ । 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनसुचूी १ 

(र्दर्ा११ उपर्दर्ा २ सगँ सम्बष्ट्न्िि) 

एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रम सञ्चालन गनफ चाहने ष्ट्वद्यालयहरूको लाष्ट्ग 

ष्ट्नवेर्दनको ढाँचा 

श्रीमान नगर प्रमिु ज्य,ू 

 बर्दफघाट नगरपाष्ट्लका, 

 नवलपरासी (बर्दफघाट ससु्िा पष्ट्िम)। 

 महोर्दय, 

 त्यस  नगरपाष्ट्लकाबाट ष्ट्मष्ट्ि……………… मा प्रकाष्ट्िि सचून अनुसार हाम्रो ष्ट्वद्यालयमा 

एक िैष्ट्क्षक संस्था एक उद्यम कायफक्रम सञ्चालन गने इच्छा िएकोले ष्ट्नम्न ष्ट्ववरणसष्ट्हि 

र्दहेायका कागजािहरु संलग्न गरी यो प्रस्िाव पेस गररएको छ। 

१.  ष्ट्वद्यालयको नाम र ठेगाना 

२.  प्राष्ट्वष्ट्िक िथा व्यवसाष्ट्यक िार/ ष्ट्िक्षा िए ष्ट्वषय र नमनुा ष्ट्वकासको लाष्ट्ग छनोट िएको 

िए ष्ट्मष्ट्िः 

३. प्रिानाध्यापकको नाम र सम्पकफ  नम्बरः 

४.  उद्यमी ष्ट्वद्याथी क्लबको अध्यक्ष नाम र सम्पकफ  नम्बरः 

५. उद्यम  गनफ चाहकेो व्यवसाष्ट्यक क्षेत्रः 

६.  कक्षागि ष्ट्वद्याथी ष्ट्ववरण कक्षा (9-12): 
७.  जग्गासम्बन्िी ष्ट्ववरणः 

क ) ष्ट्वद्यालयको नाममा रहकेोः 

ि)  ष्ट्वद्यालयको हकिोग प्राप्तः 

ग)  विफमानमा उपयोगको अवस्थाः 

घ) िौष्ट्िक पवूाफिार सम्बन्िी ष्ट्ववरणः 

1.  कक्षाकोठा संख्याः 

2.  कक्षाकोठा उपयोगको अवस्थाः 

3.  प्रयोगिालाको अवस्थाः 

4.  पानी ष्ट्बजलुीको उपलब्ििाः 

ङ)  उपलब्ि अन्य सािन स्रोिको ष्ट्ववरणः 



 

 

छ) उद्यम कोषसम्बन्िी ष्ट्ववरणः 

१.कोष रहकेो बैंकको नामः                                      २. िािा नम्बरः                     

३.कोष सञ्चालकहरूको नामः 

 

 

 

 

                                                                                       

 

 

 

नोट:  व्यावसाष्ट्यक पररयोजना प्रस्िाव अलग्गै पेस गनुफपनेछ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

हस्िाक्षर 

उद्यमी ष्ट्वद्याथी क्लब अध्यक्षको नामः 

ष्ट्मष्ट्िः 

 

हस्िाक्षर 

प्रिानाध्यापकको नामः 

ष्ट्मष्ट्िः 



 

 

अनुसूची १ 

(र्दर्ा११ उपर्दर्ा २ सगँ सम्बष्ट्न्िि) 

व्यावसाष्ट्यक पररयोजना प्रस्िावको नमनुा ढाँचा 

क्र.सं. ष्ट्ववरण ष्ट्ववरणको ष्ट्वस्ििृीकरण 

१ उद्यमको 

नाम,सङ्ष्ट्क्षप्त 

पररचय र उद्दशे्य 

ष्ट्वद्याथी उद्यमी क्लवको नामः........ 

उद्यमको सङ्ष्ट्क्षप्त पररचय(उद्यमको नाम 

पषृ्ठिषू्ट्म):.......... 

उद्यमको उद्दशे्यः......... 

उद्यमको क्षेत्रः......... 

उद्यमबाट उत्पार्दन हुने वस्िकुो नामः................ 

२ उद्यम सञ्चालन 

हुने स्थान 

प्रर्दिे..................ष्ट्जल्ला...........नपा............वडा 

नं........   टोल......... 

३ उद्यममा संलग्न 

हुने अनमुाष्ट्नि 

जनिष्ट्ि 

छात्र........................... 

छात्रा............................. 

जनिष्ट्िको प्राष्ट्प्त................................(स्थानीयस्िर 

वा बाह्य) 

४ प्रयोग हुने 

कच्चा पर्दाथफ 

कच्चा पर्दाथफको नाम........... 

स्रोि(स्थानीय वा बाह्य)................... 

५ प्रयोग हुने 

मेसीनरी  

औजारको 

ष्ट्ववरण 

नाम....... 

अनमुाष्ट्नि लागि........... 

स्रोि................... (स्थानीय वा बाह्य) 

६ उद्यमका लाष्ट्ग 

अनमुाष्ट्नि 

लागि 

कूल रु................. 

चल पुँजी रु......... 

अचल पुँजी रु........ 

अचल पुँजीको नाम............ 

आफ्नो लगानी.......... 



 

 

बाह्य लगानी............... 

७ उत्पाष्ट्र्दि 

वस्िकुो बजार 

क्षेत्र 

बजारको नाम......... 

(स्थानीय/ष्ट्जल्ला/प्रर्दिे/राष्ट्रिय) 

र्दरुी........ 

ढुवानी िचफ........ 

लष्ट्क्षि ग्रहाकहरू........ 

प्रष्ट्िरपिाफको अवस्था......... 

बजार ष्ट्वकासको सम्िावना.......... 

८ उत्पाष्ट्र्दि 

बस्िकुो बजार 

क्षेत्र 

बजारको नाम ……. 

स्थानीय/ष्ट्जल्ला प्रर्दिे/ राष्ट्रिय  

र्दरुी …………………. 

ढुवानी िचफ…………………….. 

लष्ट्क्षि ग्राहकहरू……………………. 

प्रष्ट्िस्पर्दाफको अवस्था………………..  

बजार ष्ट्वकासको सम्िावना …………… 

 

९ रोजगारी पाउने 

ष्ट्वद्याथी 

अनमुाष्ट्नि 

संख्या( ष्ट्वद्याथी 

अद्यमी क्लव 

बाहके ) 

छात्र…………….. 

छत्रा……………….. 

अन्य…………………. 

जम्मा…………………. 

१० उद्यम सञ्चालन 

गनफ आवश्यक 

प्राष्ट्वष्ट्िक 

जनिष्ट्िको 

उपलब्ििा  

उपलब्ि रहकेो ………….. 

उपलब्ि नरहकेो…………… 



 

 

११ अन्य( प्रष्ट्वष्ट्िक 

प्रयोग) 

……………. 

१२ उद्यम 

कायाफन्वयन 

योजना( ५ 

वषफको) 

………………. 

 

नोट: यो व्यावसाष्ट्यक योजनाको एउटा नमनुा हो । उल्लेष्ट्िि ष्ट्ववरणहरु नछुटाई थप 

ष्ट्वस्ििृ ष्ट्ववरणहरु समावेि गरी सजृानात्मक रुपमा व्यावसाष्ट्यक बनाउन सष्ट्कनेछ । 

 

                                                                    
 
 
 
 
 
आज्ञाले,  
(मेघनाथ पाध्या)  
प्रमिु प्रिासकीय अष्ट्िकृि 


