
 

 

 

नेऩार सयकाय 

उद्योग, वाणणज्म तथा आऩूर्ति भन्त्रारम 

रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्र 

र्रऩयेुश्वय, काठभाडौ 
 (प्रकाणित र्भर्त:- २०७८/०७/११) 

तारीभ सम्फन्त्धी सूचना । 

 

मस रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्रको वार्षिक कामिक्रभ अनसुाय मस आ.फ. २०७८/०७९ 
को दोस्रो रैभार्सकभा प्माट्रन र्सराई (फेर्सक, एडबान्त्स), व्मरु्िर्समन (फेर्सक, एडबान्त्स), भोिय 
वामणन्त्डङ्ग, प्रणम्फङ्ग, भोफाईर भभित, भोियसाइकर भभित, अिोभेकार्नक्स (गाडी भभित), कम्प्मिुय भभित 
(हाडिवेमय), फेकयी फेर्सक, हाउस वामरयङ्ग, खाद्य प्रिोधन, उद्यभिीरता र्वकास, पेसन र्डजाइन, भेर्सन 
इम्रोइडयी, कृष्टर साभाग्री, कर्प वारयष्टा एवॊ हाते इम्रोइडयी तारीभ सञ्चारन हनुे हुॉदा तारीभ र्रई 
बर्वष्मभा उद्यभ व्मवसाम गनि इच्छुक व्मणिहरुरे मो सूचना प्रकाणित बएको र्भर्तरे २१ (एक्काइस) 
ददन र्बर अनराइन आवेदन ऩेि गनुिहनु सम्फणन्त्धत सफैको जानकायीको रार्ग मो सूचना प्रकाणित 
गरयएको छ । देिको जनुसकैु स्थानवाि ऩर्न आवेदन ददन सर्कने गयी केन्त्रको वेवसाइिभा यहेको 
अनराइन ऩोििरभापि त अनराइन आवेदन गने व्मवस्था र्भराइएको छ। मस केन्त्रको वेवसाइि 
www.mcsipc.gov.np भा गएय आवेदन ऩेि गनुिहनु अनयुोध गरयन्त्छ। उि वेवसाइिभा मस सूचनासॉग 
सम्फणन्त्धत आवेदकको मोग्मता, अनराईन आवेदन ऩेि गने तरयका एवभ ्अन्त्म र्वस्ततृ र्फवयण उऩरब्ध 
यहेको हनुारे सोसभेत हेयी आवेदन ऩेि गनुिहनु जानकायी गयाइन्त्छ ।  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

तारीभ सम्फन्त्धी र्वस्ततृ र्ववयण (र्भर्त २०७८।०७।१४ को सॊिोधनफाि थऩ*) 

 

१. प्रणिऺाथाराई तारीभभा सहबागी बएवाऩत कुनै िलु्क राग्ने छैन । 

२. प्रणिऺाथाभा हनुऩुने मोग्मता:- नेऩारी नागरयक, १८ वषि उभेय ऩयुा बएको हनुऩुने, साधायण रेखऩढ 
गनि सक्न।े 

३. अनराइन र्नवेदन साथ ऩेि गनुिऩने कागजातहरु (इभेज पाइर ) :-  र्नम्न कागजातहरुको इभेज 
पाइर (png, jpg वा jpeg) अनराइन आवेदनसॉगै ऩेि गनुिऩनेछ।  

क) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩर 

ख) ऩासऩोिि साईजको पोिो 
ग) िैणऺक मोग्मताको प्रभाणऩर  

ङ) रणऺत सभूहभा ऩने बने्न खलु्ने कागजात 

च) व्मवसार्मक मोजना सॊणऺप्तभा वढीभा २ ऩेज 

 छ) एडबान्त्स प्माट्रन र्सराई, पेिन र्डजाइन तथा एडबान्त्स ब्मरु्िर्समन तार्रभको रार्ग मसअर्ध 

आधायबतु तारीभ र्रएको प्रभाणऩर * 

४. मोग्मता ऩगेुको आवेदकरे ऩेि गयेको व्मवसार्मक मोजनाराई भखु्म भाऩदण्ड भानी प्रणिऺाथा छनौि 
गरयनेछ।व्मवसार्मक मोजनाको प्रस्तावको ढाॉचा मस केन्त्रको वेवसाइिको सूचना ऩािीभा याणखएको 
छ ।  

५. गरयव, आर्थिक रुऩरे र्वऩन्न, दर्रत, जनजार्त, आददवासी, भर्हरा, भधेसी एवभ ् र्सभान्त्तकृत 
र्ऩछर्डएका अल्ऩसॊख्मक व्मणि, अऩाङ्ग, िर्हद ऩरयवाय, द्बन्त्द्ब ऩीर्डत व्मणिहरु, योजगाय सूचना 
केन्त्रभा सूणचकृत वेयोजगाय तथा अधि फेयोजगाय रगामत मस केन्त्रको फेवसाईिभा यहेको रघ,ु घयेर ु
तथा साना उद्योग प्रवर्द्िन तारीभ कामिक्रभ सॊचारन कामिर्वर्ध २०७७ को दपा ४ रे तोकेको 
रणऺत सभूहभा ऩने व्मणिहरुराई र्विेष प्राथर्भकता ददइनेछ । रणऺत सभूहभा ऩने बने्न खलु्ने 
कागजात ऩेि गनुिऩनेछ । 

६. तारीभ सञ्चारन हनुे सभमावर्ध एवभ ् स्थानको जानकायी छनौि बएका आवेदकराई केन्त्रको 
वेफसाइि www.mcsipc.gov.np भापि त ्जानकायी गयाइनेछ । 

७. तारीभ सञ्चारन हनुे स्थान:- प्रणिऺाथाहरुरे अनराइन आवेदन भापि त ्रुणचअनसुाय तारीभ सञ्चारन 
हनुे स्थान छनौि गयेताऩर्न मस केन्त्ररे स्रोतसाधन, बौर्तक ऩूवािधाय, फजेि, प्रणिऺक उऩरब्धता, 
आवेदक सॊख्मा जस्ता सीभार्बर यहेय छनौि हनुे स्थान नै रागू गरयनेछ ।  

८. म्मादर्बर प्राप्त नबएको दयखास्त उऩय कुनै कायवाही हनुेछैन । 

९. उऩमिु सॊख्माभा आवेदन प्राप्त नबएभा वा अन्त्म कुनै कायणरे केन्त्ररे आॊणिक वा ऩूणिरुऩरे तारीभ 
कामिक्रभ सॊसोधन एवभ ्यर्द् गनि सक्नेछ । 

१०. दयखास्त ऩेि गनुिऩने अणन्त्तभ र्भर्त:- २०७८।०८।०१ गतेर्बर । 



११. थऩ जानकायीको रार्ग केन्त्रको वेवसाइिभा उल्रेणखत केन्त्रको ठेगाना य सम्ऩकि  नम्फयभा सम्ऩकि  
गनि सर्कनेछ। 

१२. अनराइन आवेदनभा ऩेि गनुिऩने र्ववयण एवभ ् कागजातहरु नबयेको/प्राप्त नबएको वा स्ऩष्ट 
नबएको कायण आवेदन यर्द् हनु सक्ने बएकोरे आवेदकरे आवेदन ऩेि गनुिबन्त्दा ऩर्हरे याम्रयी रुज ु
गनुिऩनेछ । 

१३. प्रणिऺाथारे तारीभभा सहबागी बएवाऩत ्कुनै ऩर्न प्रकायको बत्ता एवभ ्सरु्वधा ऩाउने छैन । 

१४. प्रणिऺाथाहरुरे आपू छनौि बएको सूचना, तारीभ सञ्चारन हनुे स्थान, सभम य र्भर्तको जानकायी 
सभम सभमभा मस केन्त्रको वेवसाइिको सूचना ऩािीभा याणखने सूचना हेयी स्वमभ ्प्रणिऺाथाहरुरे प्राप्त 
गनुिऩनेछ । मस सम्फन्त्धभा छुटै्ट व्मणिगत सूचना ददनऩुने गयी भाग वा गनुासो आएभा कुनै सनुवुाई 
गरयनेछैन । 

१५. दईुविा बन्त्दा फढी तारीभको आवेदन ददन सर्कने छैन । एक जनारे सकबय आफ्नो व्मवसार्मक 
रुणच अनसुाय एक तारीभको छनौि गने र्नवेदकराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

१६. सॊचारन हनुे तारीभका र्फषमहरु् सॊचारन हनुे तारीभका र्फषमहरुको सूणच र्नम्न तार्रकाभा 
याणखएका छन ्। 

 

र्स.नॊ. तारीभको नाभ तार्रभ सॊचारन हनु ेस्थान जम्भा छनौि 
हनु ेसॊख्मा 
(जना) 

तारीभ 

अवर्ध* 

१ फेर्सक प्माट्रन र्सराई काठभाडौं  ६० २ भर्हने 
२ एडबान्त्स प्माट्रन र्सराई काठभाडौं ६० २ भर्हने 
३ भोिय वामणन्त्डङ्ग काठभाडौं २० १ भर्हने 
४ व्मरु्िर्समन फेर्सक काठभाडौं, भकवानऩयु(हेिौडा), णचतवन 

(बयतऩयु) 
६० २ भर्हने 

५ व्मरु्िर्समन एडबान्त्स काठभाडौं, णचतवन (बयतऩयु), 
भकवानऩयु(हेिौडा) 

६० २ भर्हने 

६ प्रणम्फङ्ग काठभाडौं,  णचतवन (बयतऩयु), सनुसयी 
(इिहयी) 

६० २ भर्हने 

७ भोफाईर भभित काठभाडौं, कास्की (ऩोखया), धनषुा 
(जनकऩयु) 

६० २ भर्हने 

८ भोियसाइकर भभित रर्रतऩयु  २४ ३० कामिददन 
९ अिोभेकार्नक्स (गाडी भभित) रर्रतऩयु १४ ३० कामिददन 
१० कम्प्मिुय भभित (हाडिवेमय) काठभाडौं, घनषुा (जनकऩयु), सनुसयी 

(इिहयी) 
८० २ भर्हने 

११ फेकयी फेर्सक काठभाडौं, भकवानऩयु(हेिौडा) ४२ १५ ददने 
१२ हाउस वामरयङ्ग 

 
 

काठभाडौं, सप्तयी (कल्माणऩयु, खड्क 
नगयऩार्रका), भकवानऩयु(हेिौडा), 
धनषुा (जनकऩयु) 

९६ २ भर्हने 

१३ खाद्य प्रिोधन काठभाडौं २० १० ददने 
१४ उद्यभणिरता र्वकास काठभाडौं ३०० १० ददने 
१५ पेसन र्डजाइन काठभाडौं २० २ भर्हने 



१६ भेर्सन इम्रोइडयी काठभाडौं १२ २ भर्हने 
१७ कृष्टर साभाग्री काठभाडौं १२ १ भर्हने 
१८ कर्प वारयष्टा काठभाडौं २० १५ ददने 
१९ हाते इम्रोइडयी काठभाडौं १२ २ भर्हने 

 

१७. अनराइन ऩोििरभा दयखास्त ऩेि गने तरयका:- 

क) इन्त्ियनेि तथा णस्ऩकय बएको कम्प्मिुय (भोवाइर प्रमोग गनि र्भल्ने बएऩर्न सम्बव बएसम्भ 
कम्प्मिुय नै प्रमोग गनुि होरा) भा वेव राउजय खोरेय फेवसाईि www.mcsipc.gov.np भा गएय 
“अनराइन आवेदन” भा Click गने । 

ख) तऩाईको कम्प्मिुयभा र्नम्न फभोणजभको window देणखनेछ । 
 

 
 

 (ग) भार्थ तस्वीयभा देणखएको Window भा “User guide”  वा मटुु्यव (youtube) को   फिनभा 
“Click” गयेऩर्छ मटुु्यव र्बर्डमो खलु्नेछ । (मटुु्यव र्रङ्क् https://www.youtube.com/watch?v=W-

QKX72AFGo) 

(घ) उि मिुुव र्बर्डमोरे तऩाईराई अनराईन पायभ ऩेि गने सफै तरयकाहरु र्सकाउने छ । 

(ङ) मिुुव र्बर्डमोरे ददएको जानकायी य मो सूचनाभा यहेको र्फवयणभा केही पयक ऩयेभा मो सूचनाको 
र्ववयण नै भान्त्म हनुेछ । 

(च) थऩ जानकायीका रार्ग मस केन्त्रभा सम्ऩकि  गनि सर्कनेछ ।* 

 


