
 

 

 

नेपाल सरकार 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्र 

र्रपरेुश्वर, काठमाडौ 
 (प्रकाणित र्मर्त:- २०७८/०४/३१) 

तालीम सम्बन्त्धी सूचना । 

 

प्रस्ततु ववषयमा यस लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्रको वावषिक कायिक्रम अनसुार यस आ.ब. 
२०७८/०७९ को पविलो रैमार्सकमा सीपमूलक (मोटरसाइकल र चार चके्क सवारी ममित) एवम ्उद्यमिीलता 
ववकास तालीम सञ्चालन िनुे िुुँदा तालीम र्लई भववष्यमा उद्यम व्यवसाय गनि इच्छुक व्यणििरुले यो सूचना 
प्रकाणित भएको र्मर्तले २१ (एक्काइस) ददन र्भर अनलाइन आवेदन पेि गनुििनु सम्बणन्त्धत सबैको जानकारीको 
लार्ग यो सूचना प्रकाणित गररएको छ । देिको जनुसकैु स्थानवाट पर्न आवेदन ददन सवकने गरी केन्त्रको 
वेवसाइटमा रिेको अनलाइन पोटिलमार्ि त अनलाइन आवेदन गने व्यवस्था र्मलाइएको छ। यस केन्त्रको 
वेवसाइट www.mcsipc.gov.np मा गएर आवेदन पेि गनुििनु अनरुोध गररन्त्छ। उि वेबसाइटमा आवेदकको 
योग्यता, तालीमका वकर्सम एवम ्अन्त्य ववस्ततृ र्बवरि उपलब्ध रिेको व्यिोरासमेत जानकारी गराइन्त्छ ।  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



तालीम सम्बन्त्धी ववस्ततृ वववरि 

 

१. प्रणिक्षाथीलाई तालीममा सिभागी भएवापत ्कुनै िलु्क लाग्ने छैन। 

२. प्रणिक्षाथीमा िनुपुने योग्यता:- नपेाली नागररक, १८ वषि उमेर परुा भएको िनुपुने,  मोटरसाईल/चार चके्क 
ममितको िकमा एस.एल.सी. वा सो सरि उत्तीिि, उद्यमणिलता ववकासको िकमा साधारि लेखपढ । 

३. अनलाइन र्नवेदन साथ पेि गनुिपने कागजातिरु (pdf  र्ाइल वा इमेज र्ाइल ) :-  र्नम्न कागजातिरुको  
pdf  र्ाइल वा इमेज र्ाइल अनलाइन आवेदनसुँगै पेि गनुिपनेछ।  

क) नेपाली नागररकताको प्रमािपर 

ख) पासपोटि साईजको र्ोटो 
ग) मार्थल्लो िैणक्षक योग्यताको प्रमािपर  

ङ) लणक्षत समूिमा पने भने्न खलु्ने कागजात 

च) व्यवसावयक योजना संणिप्तमा वढीमा २ पेज 

४. योग्यता पगेुको आवेदकले पेि गरेको व्यवसावयक योजनालाई मखु्य मापदण्ड मानी प्रणिक्षाथी छनौट 
गररनेछ।व्यवसावयक योजनाको प्रस्तावको ढाुँचा केन्त्रको वेभसाईटको सूचनापाटीमा राणखएको छ।  

५. गररव, आर्थिक रुपले ववपन्न, दर्लत, जनजार्त, आददवासी, मविला, मधेसी एवम ् र्समान्त्तकृत वपछर्डएका 
अल्पसंख्यक व्यणि, अपाङ्ग, िविद पररवार, द्बन्त्द्ब पीर्डत व्यणििरु, रोजगार सूचना केन्त्रमा सूणचकृत 
वेरोजगार तथा अधि बेरोजगार लगायत यस केन्त्रको बेवसाईटमा रिेको लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन 
तालीम कायिक्रम संचालन कायिववर्ध २०७७ को दर्ा ४ ले तोकेको लणक्षत समूिमा पने व्यणििरुलाई 
वविेष प्राथर्मकता ददइनेछ । लणक्षत समूिमा पने भने्न खलु्ने कागजात पेि गनुिपनेछ । 

६. तालीम सञ्चालन िनुे समयावर्ध एवम ् स्थानको जानकारी छनौट भएका आवेदकलाई केन्त्रको वेबसाइट 
www.mcsipc.gov.np मार्ि त ्जानकारी गराइनेछ । 

७. तालीम सञ्चालन िनु े स्थान:- प्रणिक्षाथीिरुले अनलाइन आवेदन मार्ि त ् रुणचअनसुार तालीम सञ्चालन िनु े
स्थान छनौट गरेतापर्न यस केन्त्रले स्रोतसाधन, भौर्तक पूवािधार, बजेट, प्रणिक्षक उपलब्धता जस्ता सीमार्भर 
रिेर छनौट िनु ेस्थान नै लागू गररनेछ ।  

८. म्यादर्भर प्राप्त नभएको दरखास्त उपर कुनै कारवािी िनुेछैन । 

९. उपयिु संख्यामा आवेदन प्राप्त नभएमा वा अन्त्य कुनै कारिले केन्त्रले आंणिक वा पिूिरुपले तालीम 
कायिक्रम संसोधन एवम ्रर्द् गनि सवकनेछ । 

१०. दरखास्त पेि गनुिपने अणन्त्तम र्मर्त:- २०७८।०५।१९ गतेर्भर (सूचनामा तोवकएको समायावर्धर्भर)  

११. थप जानकारीको लार्ग केन्त्रको website मा उल्लेणखत केन्त्रको ठेगाना र सम्पकि  नम्बरमा सम्पकि  गनि 
सवकनेछ। 

१२. अनलाइन आवेदन गनुिपने वववरि एवम ् कागजातिरु नभरेको/प्राप्त नभएको वा स्पष्ट नभएको कारि 
आवेदन रर्द् िनु सक्ने भएकोले आवेदकले आवेदन SUBMIT गनुिभन्त्दा पविले राम्ररी रुज ुगनुिपनेछ । 



१३. प्रणिक्षाथीले तालीममा सिभागी भएवापत कुनै पर्न प्रकारको भत्ता एवम ्सवुवधा पाउने छैन। 

१४. प्रणिक्षाथीिरुले आरू् छनौट भएको सूचना, तालीम सञ्चालन िनुे स्थान, समय र र्मर्तको जानकारी समय 
समयमा यस केन्त्रको website िेरी स्वयम ्प्रणिक्षाथीिरुले प्राप्त गनुिपनेछ । यस सम्बन्त्धमा छुटै्ट व्यणिगत 
सूचना ददनपुने गरी माग वा गनुासो आएमा कुनै सनुवुाई गररनेछैन। 

१५. दईुभन्त्दा बढी तालीमको आवेदन ददन सवकन ेछैन । एक जनाले सकभर आफ्नो व्यवसावयक रुची अनसुार 
 एक तालीमको छनौट गने र्नवेदकलाई प्रोत्सािन गररनेछ । 

     

१६. संचालन िनुे तालीमका र्बषयिरुुः संचालन िनुे तालीमका र्बषयिरुको सूणच र्नम्न तार्लकामा राणखएका 
छन ्। 

र्स.नं. तालीमको ववषय छनोट िनुे संख्या जना तार्लम संचालन िनुे 
स्थान 

1 मोटरसाइकल ममित  २२ काठमाडौ उपत्यकार्भर 
2 Auto mechanic (गाडी ममित ४ चके्क) २२ काठमाडौ उपत्यकार्भर 

३ उद्यमिीलता  ववकास  १०० काठमाडौ उपत्यकार्भर 

 

१७. अनलाइन पोटिलमा दरखास्त पेि गने तररका:- 

क) बेवसाईट www.mcsipc.gov.np मा गएर अनलाइन आवेदनमा Click गने, दताि गनुििोस ्मा Click गने र 
User Agreement मा Click गने । 

ख) Name, Phone Number, Email, Password राख्न ेर “I accept” र “I am not Robot” मा Click गने, “दताि 
गनुििोस”् मा Click गर्ने त्यसपर्छ तपाईको Account Create िनु्त्छ। अब login मा गएर User name र 
Password राख्न े।  

ग) Email र Password सरुणक्षत राखी सूचना अवर्धभरर वववरििरु पटकपटक िेनि र वप्रन्त्ट गनि सक्निुनुेछ । 

घ) व्यणिगत वववरि मा Click गरर र्नवेदकको व्यणिगत वववरि भरर, तालीम, िैणक्षक योग्यता, अनभुव 
लगायतका र्बवरििरु भनुिपनेछ।"र्नवेदकको व्यणिगत वववरि" खण्डमा "कागजात" मा "छानु्निोस"् Click 

गरेपर्छ सम्बणन्त्धत कागजातले Click गरी Select गने र "Choose File" मा गएर सम्बणन्त्धत र्ाईल Select 

गरेपर्छ Upload Click गने ।रे्री अको कागजात Click गने र पनु यिी प्रकृया दोिोयािई सबै कागजात 
Upload गने । र्नवेदन/दरखास्त खण्डमा Click गरी आवश्यक र्बवरि भरेर Apply मा Click गनुिपनेछ । 
व्यवसावयक योजना अनलाईनमा नै टाईप पर्न गनि सवकने वा Image वा pdf र्ाईल अपलोड गनि सवकन े
व्यवस्था रिेको छ ।   


