नेऩार सयकाय

उद्योग, वाणणज्म तथा आऩूर्ति भन्त्रारम

रघु, घये र ु तथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्र
र्रऩुयेश्वय, काठभाडौ।

(वेबसाइटभा प्रकाणित र्भर्त:- २०७८/८/२९

भोफाईर भभित, फेकयी फेर्सक, क्रिष्टर साभाग्री तथा हाते इम्फोईडयी क्रवषमका तारीभभा प्रणिऺाथी छनौट सम्फन्त्धी
सूचना ।

प्रस्तुत क्रवषमभा मस केन्त्रको र्भर्त २०७८/७/११ भा प्रकाणित सूचना अनुसाय क्रवर्बन्न केन्त्रभा
सञ्चारन हुने भोफाईर भभित, फेकयी फेर्सक तथा क्रिष्टर साभाग्री उत्ऩादन तारीभका रार्ग अनराइन
ऩोटिरभापित् प्राप्त बएका आवेदनहरुफाट दे हामफभोणजभ भुख्म तथा वैकणपऩक आवेदकहरु छनौट बएकोरे
सम्फणन्त्धत सफैको जानकायीको रार्ग मो सूचना प्रकाणित गरयएको छ । मस सूचनाअनुसाय छनौट बएका
ॉ ाहरु ध्मान ददनुहन
आवेदकहरुरे तऩर्सरका फूद
ु अनुयोध गरयन्त्छ ।
हाते ईम्फोईडयी तारीभको रार्ग ऩमािप्त सॊ ख्माभा आवेदन नऩये कोरे

तारीभ

सञ्चारन गनि नसक्रकने हुॉदा

हारको रागी सो क्रवषमको तार्रभ यर्द् गरयएको व्महोया अनुयोध छ ।

प्रणिऺाथीको क्रववयण

तारीभको नाभ:- भोफाईर भभित

तारीभ केन्त्र:- काठभाडौँ

छनौट बएका भुख्म आवेदकहरु:र्स.नॊ.

नाभ थय

१ प्रराद रुऩाखेती
२ सुक फहादुय ताभाङ्ग
३ र्नयज कुभाय दे व
४ कार्रका णघर्भये णजये र
५ सरु प्रधान
६ श्रवण राभकदे
७ क्रवष्णु गुरुङ
८ सुभन कुभाय श्रे ष्ठ
९ रुऩक बैर

कैक्रपमत

१० गोक्रवन्त्द यम्तेर
११ सन्त्तोष सुन्त्दास
१२ फसन्त्त थाऩा भगय
१३ रक्ष्भण काकी
१४ अभृत उप्रेती
१५ सऺभ ऩाण्डे
१६ आदिि अर्धकायी
१७ छर फहादुय श्रे ष्ठ
१८ आणिष थारु
१९ याजु चौधयी
२० जीत फहादुय खरी
फैकणपऩक

आवेदकहरु मोग्मतािभ फभोणजभ

१ नायामण कुभाय काकी
२ अिोक कुभाय गुप्ता
३ धनयाज फुढा
४ क्रऩन्त्टु धोफी
५ रुऩेि प्रसाद मादफ
६ कभरेि कुभाय मादफ

तारीभको नाभ:- भोफाईर भभित

तारीभ केन्त्र:- ऩोखया (कास्की)

छनौट बएका भुख्म आवेदकहरु:नाभ थय

१ सोक्रवत भगय
२ फारकृष्ण ऩौडेर

कैक्रपमत

३ ददऩक फयार
४ ददऩेन्त्र भहजिन
५ प्रर्फन नेऩारी
६ सॊ गभ क्रवश्वकभाि
७ योहन सुनाय
८ सणचन क्रवश्वकभाि
९ फुदि याज नेऩारी
१० दाभोदय आचामि
११ र्निान र्सग्दे र
१२ सुम ि प्रकाि चौधयी
१३ अर्नर कुभाय चौधयी
१४ कृष्ण अर्धकायी
१५ खगयाज जैसी
१६ र्फजम राभा
१७ र्नयाजन थाऩा
१८ टे क चन्त्र याना
१९ अणस्फन गुरुङ
२० अस्रभ र्भमा
फैकणपऩक आवेदकहरु (मोग्मतािभ फभोणजभ)
१ श्माभ फहादुय ऺेरी
२ ददवि सुनाय
३ अिोक कुभाय थाऩा
४ नर्फन उऩाध्माम
५ टोऩफहादुय क्रवक
६ र्ररोचन फयार
७ आणिष याई

तारीभको नाभ:- भोफाईर

भभित

तारीभ केन्त्र:- धनुषा(जनकऩुय)

छनौट बएका भुख्म आवेदकहरु:-

नाभ थय

कैक्रपमत

१ उदम कुभाय मादव
२ भो. तौर्सप अन्त्सायी
३ िुबभ कुभाय मादव
४ जम नायामण भण्डर
५ अर्भत कुभाय िभाि
६ सृजना कुभायी सयदाय
७ अर्नकेत भहतो
८ ऋक्रषकेि दास
९ प्रभोद यर्फदास
१० र्फये न्त्र कुभाय साह
११

रुपेश कुमार मण्डल

१२ याभह्रदम भहया
१३ यघुनाथ ठाकुय
१४ अजम कुभाय मादव
१५ सुर्धय कुभाय मादव
१६ ददनेि कुभाय कुिवाहा
१७ आणिष चौधयी
१८ भो अभजद यजा
१९ प्रददऩ कुभाय मादव
२० अर्नर कुभाय मादव
फैकणपऩक आवेदकहरु (मोग्मतािभ फभोणजभ)
१

र्धयज बण्डायी

२

फफरु ऩासवान

३

याज कुभाय क्रवक

४

ये माज अन्त्सायी

५

भो आयीप अॊ सायी

६

धफे न्त्र कुभाय मादव

७

प्रददऩ कुभाय साह

८

भोस्तक्रकभ आरभ

९

सुभन काऩय

१०

िेख हे दामत तुरा

तारीभको नाभ:- फेकयी फेर्सक

तारीभ केन्त्र:- काठभाण्डौं

छनौट बएका भुख्म आवेदकहरु:नाभ थय

१ यीता याई
२ क्रववेक ढु ङ्गेर
३ खुश्फु र्तवायी
४ सभीता िाक्म
५ आिा श्रे ष्ठ
६ आणिष र्थङ्ग ताभाङ
७ सुणस्भता बायी
८ योिा फखाध्मो
९ सयोज गुरुङ
१० दीऺा ऩौडेर
११ रयनी कुभायी भणपरक
१२ यत्न कुभायी श्रे ष्ठ
१३ अणस्भता र्गयी
१४ र्नर्ति कुभाय झा
१५ पयजुन आचामि
१६ सोभयाज गुरुङ
१७ सकेस कायॊ णजत
१८ प्रेऺा रक्ष्भी ऩोख्रेर
१९ याणजफ केिी

कैक्रपमत

२० अर्बषेक र्तवायी
२१ कोभर फहादुय थाऩा
२२ णिफहयी अर्धकायी
२३ याजेि कुभाय रोहाय
फैकणपऩक आवेदकहरु (मोग्मतािभ फभोणजभ)
१ सुभेधा कुभायी िाह
२ भर्नषा कोईयारा
३ चणन्त्रका भहजिन
४ भभता श्रे ष्ठ
५ र्फये न्त्र र्फष्ट
६ भामा कुभायी फोहया
७ अनु ताभाङ
८ सरयता र्गयी
९ योक्रहणी श्रे ष्ठ
१० सोना याई
११ श्रर्ु त श्रे ष्ठ

१२ र्सयऩा श्रे ष्ठ
१३ ज्मोर्त सुनाय
१४ आकृर्त ताभाङ
१५ सॊ र्गता थाऩा
१६ र्फक्रऩन कोईयारा
१७ रक्ष्भी दे वी ऩौडेर
१८ गॊगा र्गयी
१९ अनुषा क्रवश्वकभाि
२० छन्त्दकरा काकी

तारीभको नाभ:- फेकयी फेर्सक

तारीभ केन्त्र:- भकवानऩुय

छनौट बएका भुख्म आवेदकहरु:नाभ थय

कैक्रपमत

१ अभृत फुढाथोकी
२ रुक फहादुय खरी
३ याजनायामण चौधयी
४ ऩुजा र्तर्भणपसना
५ क्रवऻान रोप्चन
६ वसन्त्त याई
७ अर्नर ऩहाडी
८ याभ कृष्ण सुफेदी
९ अजुन
ि ऩयाजुरी
१० सागय र्सकयी भगय
११ क्रहभार जग घरान
१२ सुभन घरान
१३ यभेि णघर्भये

भकवानऩुय केन्त्रभा फैकणपऩक आवेदन सॊ ख्मा नयहे को
तारीभको नाभ:- क्रिष्टर साभाग्री उत्ऩादन

तारीभ केन्त्र:- काठभाडौँ

छनौट बएका भुख्म आवेदकहरु:-

नाभ थय

१ सुर्भरा बटरायाई रयजार
२ र्बभकरा कुरुङ
३ यभा फस्नेत
४ नानु भहजिन
५ जुन ु र्रम्फु
६ र्फष्णु भामा याई

कैक्रपमत

७ मभुना श्रे ष्ठ
८ अनु ताभाङ
९ सुणिर र्तर्भणपसना
१० दीऩेि र्रम्फु
११ भॊ गरेश्वयी र्सॊ ह भहजिन
१२ कुिर धभरा

वैकणपऩक आवेदक नबएको ।

तार्रभको नाभ :- हाते इम्फोईडयी

तार्रभ केन्त्र :- काठभाण्डौं

ऩमािप्त आवेदन नऩये कोरे हारको रागी यर्द् गरयएको ।

तऩर्सर्
१.केन्त्ररे र्नधाियण गरयददने प्रणिऺाथीहरुको सभूह अनुसाय तार्रका र्भराई तार्रभ सॊ चारन गरयनेछ ।
२.वागभती (काठभाण्डौं) भा हाते ईम्फोईडयी तारीभको रार्ग ऩमािप्त सॊख्माभा आवेदन नऩये कोरे
ॉ ा हारको रागी सो क्रवषमको तार्रभ यि गरयएको व्महोया अनुयोध छ ।
सञ्चारन गनि नसक्रकने हुद

तारीभ

३.भोफाईर भभित, फेकयी फेर्सक य क्रिष्टर साभाग्री उत्ऩादन क्रवषमको तार्रभका रार्ग छनोट बएका भुख्म
प्रणिऺाथीहरुराई तार्रभ सॊचारन हुने सम्ऩकि र्भर्त, सभमावर्ध तथा स्थानको जानकायी मस केन्त्रको वेवसाईट
www.mcsipc.gov.np भापित् जानकायी गयाइनेछ ।

४.कुनै कायणवि छनोट बएका भुख्म प्रणिऺाथीहरु तार्रभभा सहबागी नहुने बई र्सट रयक्त यहेको
अवस्थाभा भार वैकणपऩक सुचीभा यहने आवेदकहरुभध्मेफाट मोग्मतािभ फभोणजभ टे र्रपोनभापित सम्ऩकि
गयी तार्रभभा सहबागी गयाउन सक्रकनेछ ।

५.ऩमािप्त सॊ ख्माभा प्रणिऺाथी सहबागी नबएभा वा अन्त्म कुनै कायणरे केन्त्ररे आॊणिक वा ऩूण ि रुऩभा तार्रभ
कामििभ सॊ िोधन वा यर्द् गनि सक्नेछ ।

६.प्रणिऺाथीरे तारीभभा सहबागी बएवाऩत् कुनै ऩर्न प्रकायको बत्ता एवभ् सुक्रवधा ऩाउने छै न ् ।
७.थऩ जानकायीको रार्ग मस केन्त्रको वेवसाईटभा उपरे णखत केन्त्रको ठे गाना य सम्ऩकि टे र्रपोन नम्फयभा
सम्ऩकि गनि सक्रकनेछ ।

