नेऩार सयकाय

उद्योग, वाणणज्म तथा आऩूर्ति भन्त्रारम

रघु, घये र ु तथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्र
र्रऩुयेश्वय, काठभाडौं

प्रणिऺकको सूणच (Roster) भा नाभ सभावेि गने सम्फणन्त्ध सूचना ।
(वेवसाइटभा सूचना प्रकाणित र्भर्त:- २०७९/०५/३०)

रघु, घये र ु तथा साना उद्योग प्रवर्द्िन तार्रभ कामिक्रभ सञ्चारन कामिववर्ध, २०७७ को दपा ३२

फभोणजभ मस केन्त्रफाट चारू आ.फ. २०७९/८० भा सञ्चारन हुने ववर्बन्न ववषमका सीऩ ववकास तार्रभ

सञ्चारन गनि आवश्मक ऩने प्रणिऺकको सूणच (Roster) तमाय गनुऩ
ि ने बएकोरे सम्फणन्त्धत ववषमको
प्रणिऺकको सूणचभा सभावेि हुन इच्छु क व्मणिहरुरे तऩर्सरभा तोवकए फभोणजभको दयखास्त पायाभ
बयी तऩर्सर फभोणजभका कागजातहरु सॊ रग्न गयी मो सूचना प्रकािन बएको र्भर्तरे १५ ददनर्बर मस
केन्त्रको इभेर ठे गाना mcsipc2079@gmail.com भा आवेदन ददनुहन
ु मो सूचना प्रकाणित गरयएको
छ । अणघल्रो आ.फ.हरुभा आवेदन ददई योष्टयभा सभावेि हुन ु बएका प्रणिऺकहरु सभेत मो योष्टयभा
सूणचकृत हुन चाहेभा मसै सूचना फभोणजभ आवेदन ददनु हुन सूणचत गरयन्त्छ ।
आवश्मक कागजातहरु:
१. दयखास्त पायाभ,
२. नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩरको प्रर्तर्रवऩ,
३. िैणऺक मोग्मताको प्रभाणऩरको प्रर्तर्रवऩ,
४. अनुबव/तार्रभ/ सीऩ ऩयीऺण तह/व्मवसावमक मोग्मता प्रभाणणत गने कागजातको प्रर्तर्रवऩ,

५. अन्त्म आवश्मक कागजातहरु ।
रष्टव्म:

क. मस केन्त्रभा ऩनि आएका दयखास्त उऩय छानववन गयी सूणच (Roster) र्नभािण गरयनेछ ।
ख. यीत नऩुगेको दयखास्त पायाभ उऩय कुनै कायवाही गरयने छै न ।

ग. पयक-पयक ववषमको प्रणिऺकको सूणच (Roster) भा सभावेि हुन छु ट्टाछु ट्टै र्नवेदन ऩेि गनुऩ
ि ने
छ।

घ. इभेरभापित कागजातहरु ऩठाउॉदा Subject भा "आपूसॉग सम्फणन्त्धत ववषमको प्रणिऺकको
योष्टय" बनी उल्रे ख गनुऩ
ि नेछ ।(जस्तै :- भोवाइर भभित ववषमको प्रणिऺकको योष्टय)

ङ. इभेरभापित कागजात ऩठाउॉदा सफै कागजातहरुराई एउटै
ईभेरभा

attach गयी

pdf

ऩठाउनुऩनेछ ।

पाईरभा सॊ रग्न याखेय

च. इभेरभापित ऩठाइएका कागजातहरु प्रष्ट फुणझने हुनऩु नेछ । अन्त्मथा सूणचभा सभावेि गरयने
छै न।
छ. वववयणहरु सॊ सोधन गनुऩ
ि ने बएभा ऩुन: दयखास्त ऩेि गनुऩ
ि नेछ ।
ज. केन्त्ररे प्रत्मेक आर्थिक वषिभा योष्टयको र्नभािण वा अद्यावर्धक गनि सूचना प्रकाणित गनि
सक्नेछ।

झ. योष्टयभा सभावेि बएकै कायणफाट प्रणिऺण कामिभा सहबागी गयाइने सुर्नणितता हुने छै न ।

तार्रभ कामिक्रभभा योष्टयभा सभावेि बएका प्रणिऺकहरुभध्मे उऩमुि प्रणिऺक छनौट गने
अर्धकाय मस केन्त्रराई हुनेछ ।

ञ. अन्त्म कुयाहरु प्रचर्रत कानून फभोणजभ हुनेछ ।
तार्रभका ववषमहरु:तार्रभ
तार्रभको नाभ
र्स.नॊ.

1

सञ्चारन हुने
स्थान

हाउस वामरयङ्ग

काठभाडौं

खाद्य प्रिोधन (अचाय फनाउने

काठभाडौं,

रगामत)

नवरऩयासी
(फ.स.ऩु.)

२
फेर्सक प्माट्रन र्सराई

तार्रभ सञ्चारन
तार्रभको नाभ

हुने स्थान

र्स.नॊ.

८

व्मुवटर्समन एडबान्त्स

काठभाडौं

कवप वारयष्टा

काठभाडौं

फेकयी फेर्सक

काठभाडौं,

९

काठभाडौं

भहोत्तयी

३

(फददिफास न ऩा)

१०
एडबान्त्स प्माट्रन र्सराई

ढाका फुनाई

काठभाडौं

पाल्गुनन्त्द
गाउॉऩार्रका

४
५

पेसन र्डजाइन

काठभाडौं

कृष्टर साभाग्री

र्सन्त्धुरी

१२

(न ऩा

व्मुवटर्समन फेर्सक

सेयार्भक्स

नतोवकएको

कोिी

कभराभाई )

६
७

(ऩाॉचथय)

११

फेत फाॉसको साभाग्री
१३

गाउॉऩार्रका
(सुनसयी)

काठभाडौं

नोट् भार्थ तोवकएका स्थानहरु फाहेक अन्त्म स्थानहरुभा सभेत कामिक्रभ सॊ चारन हुन सक्नेछ ।

केन्त्रको सम्ऩकि ठे गाना:- रघु, घये र ु तथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्र, र्रऩुयेश्वय, काठभाडौँ

पोन नॊ.:- ०१-५३५१५३८/ ५३५६९३१/ ९८४१४४६४८७ (तथ्माङ्क सहामक गीता ऩन्त्थी)
वेवसाइट:-

www.mcsipc.gov.np,

इभेर:-

mcsipc2079@gmail.com

दयखास्त पायाभको ढाॉचा

श्रीभान् कामिकायी अर्धकृतज्मू,

रघु, घये र ु तथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्र

र्भर्त:- २०७९।

र्रऩुयेश्वय, काठभाडौँ

।

ववषम:- प्रणिऺकको सूणच (Roster) भा नाभ सभावेि गने फाये ।
केन्त्रको

र्भर्त

२०७९।०५।३०

भा

........................... स्थानभा सञ्चारन हुने

प्रकाणित

सूचना

फभोणजभ

आ.फ.

२०७९।८०

..................... ववषमको प्रणिऺकको सूणच(Roster) भा आवर्द्

हुन इच्छु क बएकोरे नाभ सूणचकृत गयी ददनुहन
ु दे हामका कागजात सवहत मो र्नवेदन ऩेि गये को छु ।

१. नेऩारी नागरयकता प्रभाणऩरको प्रर्तर्रवऩ,

२. िैणऺक मोग्मताको प्रभाणऩरको प्रर्तर्रवऩ,

३. अनुबव/तार्रभ/ सीऩ ऩयीऺण तह/व्मवसावमक मोग्मता प्रभाणणत गने कागजातको प्रभाणणत प्रर्तर्रवऩ,

४. अन्त्म आवश्मक कागजातहरु ।
भेयो वैमणिक वववयण मसप्रकाय छ:-

१. र्नवेदकको नाभ, थय (नेऩारीभा):-

२. र्नवेदकको नाभ, थय (अङ्ग्ग्रेजीभा):३. स्थामी ठे गाना:नागरयकता नॊ.:-

४. हार फसोफास यहेको ठे गाना:णजल्रा्

५. सम्ऩकि भोवाईर नॊ.:-

जायी र्भर्त/णजल्रा :स्थानीम तह्

उऩार्ध

जन्त्भ र्भर्त:-

इभेर:-

६. िैणऺक मोग्मता:क्र.सॊ .

वडा नॊ.: -

अध्ममन गये को सॊस्थाको नाभ ठे गाना

टोर्-

उणत्तणि गये को वषि/श्रे णी

कैवपमत

७. तार्रभ:क्र.सॊ .

तार्रभ ददने सॊस्थाको नाभ य ठे गाना

तार्रभको नाभ

तार्रभको अवर्ध

कैवपमत

८. सीऩ ऩयीऺण:क्र.स.

सीऩ ऩयीऺण गने सॊस्थाको नाभ य ठे गाना

सीऩ ऩयीऺणको नाभ

सीऩ ऩयीऺण तह

कैवपमत

९. कामि अनुबव:क्र.सॊ .

कामियत सॊस्थाको नाभ ठे गाना

भा

ऩद

अवर्ध

ॉ ा, फुझाउॉरा ।
भैरे ऩेि गये को वववयण ठीक साॉचो हो । पयक ऩये कानून फभोणजभ सहुर
र्नवेदकको
नाभ:-

दस्तखत:-

नोट् ढाॉचाको स्वरुऩभा सायब ुत रुऩभा पयक नऩने गयी आवश्मकतानुसाय थऩ ऩाना प्रमोग गनुस
ि क्नु हुनेछ ।

कैवपमत

