
 

 

 

नेपाल सरकार 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्र 

र्रपरेुश्वर, काठमाडौ 
 (प्रकाणित र्मर्त:- २०७९/०४/०४) 

 

तालीम सम्बन्त्धी सूचना । 

 

यस लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्रको वार्षिक कायिक्रम अनसुार यस आ.ब. २०७९/८० 
मा हाउस वायररङ्ग, उद्यमिीलता र्वकास, खाद्य प्रिोधन, प्याट्रन र्सलाई (बेर्सक, एडभान्त्स), फेसन 
र्डजाइन, कृष्टल सामाग्री उत्पादन, व्यरु्िर्सयन (बेर्सक, एडभान्त्स), प्लणम्बङ्ग, मोबाईल ममित, 
मोिरसाइकल ममित, कर्फ वाररष्टा, बेकरी बेर्सक तालीम सञ्चालन हनु ेहुुँदा तालीम र्लई भर्वष्यमा उद्यम 
व्यवसाय गनि इच्छुक व्यणिहरुले यो सूचना प्रकाणित भएको र्मर्तले २१ (एक्काइस) ददन र्भर यस 
केन्त्रको वेवसाइि www.mcsipc.gov.np मा रहेको अनलाइन आवेदन पोििलमा गएर अनलाइन 
आवेदन पेि गनुिहनु सम्बणन्त्धत सबैको जानकारीको लार्ग यो सूचना प्रकाणित गररएको छ । उि 
वेवसाइिमा रहेको सूचना पािीमा यस सूचनासुँग सम्बणन्त्धत आवेदकको योग्यता, अनलाईन आवेदन पेि 
गने तररका एवम ् अन्त्य र्वस्ततृ र्बवरि उपलब्ध रहेको हनुाले सो समेत हेरी आवेदन पेि गनुिहनु 
जानकारी गराइन्त्छ । यस तार्लमहरुसुँग सम्बणन्त्धत थप सूचना यस केन्त्रको वेवसाइिको सूचना पािीमा 
नै प्रकाणित हनुे व्यहोरा समेत यसै सूचनामाफि त सम्बणन्त्धत सबैलाई सूणचत गररन्त्छ । 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

तालीम सम्बन्त्धी र्वस्ततृ र्ववरि  

(र्मर्त २०७९।०४।०४ को सूचनासुँग सम्बणन्त्धत) 

१. प्रणिक्षाथीलाई तालीममा सहभागी भएवापत कुनै िलु्क लाग्ने छैन । 

२. प्रणिक्षाथीमा हनुपुने योग्यता:- नेपाली नागररक, १८ वषि उमेर परुा भएको हनुपुने, साधारि लेखपढ 
गनि सक्न।े 

३. अनलाइन र्नवेदन साथ पेि गनुिपने कागजातहरु (इमेज फाइल ) :-  र्नम्न कागजातहरुको इमेज 
फाइल (png, jpg वा jpeg) अनलाइन आवेदनसुँगै पिे गनुिपनेछ।  

क) नेपाली नागररकताको प्रमािपर 

ख) पासपोिि साईजको फोिो 
ग) िैणक्षक योग्यताको प्रमािपर  

ङ) लणक्षत समूहमा पने भने्न खलु्ने कागजात 

च) व्यवसार्यक योजना संणक्षप्तमा वढीमा २ पेज 

 छ) एडभान्त्स प्याट्रन र्सलाई, फेिन र्डजाइन तथा एडभान्त्स ब्यरु्िर्सयन तार्लमको लार्ग यसअर्ध 
आधारभतु तालीम र्लएको प्रमािपर 

४. योग्यता पगेुको आवेदकले पेि गरेको व्यवसार्यक योजनालाई मखु्य मापदण्ड मानी प्रणिक्षाथी छनौि 
गररनेछ।व्यवसार्यक योजनाको प्रस्तावको ढाुँचा यस केन्त्रको वेवसाइिको सूचना पािीमा राणखएको 
छ ।  

५. गररव, आर्थिक रुपले र्वपन्न, दर्लत, जनजार्त, आददवासी, मर्हला, मधेसी एवम ् र्समान्त्तकृत 
र्पछर्डएका अल्पसंख्यक व्यणि, अपाङ्ग, िर्हद पररवार, द्बन्त्द्ब पीर्डत व्यणिहरु, रोजगार सूचना 
केन्त्रमा सूणचकृत वेरोजगार तथा अधि बेरोजगार लगायत यस केन्त्रको बेवसाईिमा रहेको लघ,ु घरेल ु
तथा साना उद्योग प्रवर्द्िन तालीम कायिक्रम संचालन कायिर्वर्ध २०७७ को दफा ४ ले तोकेको 
लणक्षत समूहमा पने व्यणिहरुलाई र्विेष प्राथर्मकता ददइनेछ । लणक्षत समूहमा पने भने्न खलु्न े
कागजात पेि गनुिपनेछ । 

६. तालीम सञ्चालन हनुे समयावर्ध एवम ् स्थानको जानकारी छनौि भएका आवेदकलाई केन्त्रको 
वेबसाइि www.mcsipc.gov.np  माफि त ् सूचना प्रकाणित गरी जानकारी गराइनेछ । 

७. तालीम सञ्चालन हनुे स्थान:- प्रणिक्षाथीहरुले अनलाइन आवेदन माफि त ्रुणचअनसुार तालीम सञ्चालन 
हनुे स्थान छनौि गरेतापर्न यस केन्त्रले स्रोतसाधन, भौर्तक पूवािधार, बजेि, प्रणिक्षक उपलब्धता, 
आवेदक संख्या जस्ता सीमार्भर रहेर छनौि गरेको स्थान नै लागू गररनेछ ।  

८. म्यादर्भर प्राप्त नभएको दरखास्त उपर कुनै कारवाही हनुेछैन । 

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

१०. दरखास्त पेि गनुिपने अणन्त्तम र्मर्त:- २०७९।०४।२४  गतेर्भर । 



११. थप जानकारीको लार्ग केन्त्रको वेवसाइिमा उल्लेणखत केन्त्रको ठेगाना र सम्पकि  नम्बरमा सम्पकि  
गनि सर्कनेछ। 

१२. अनलाइन आवेदनमा पेि गनुिपने र्ववरि एवम ्कागजातहरु नभरेको/प्राप्त नभएको वा स्पष्ट नभएको कारि 
आवेदन रर्द् हनु सक्ने भएकोले आवदेकले आवदेन पेि गनुिभन्त्दा पर्हले राम्ररी रुज ुगनुिपनेछ । 

१३. प्रणिक्षाथीले तालीममा सहभागी भएवापत ्कुन ैपर्न प्रकारको भत्ता एवम ्सरु्वधा पाउने छैन । 

१४. प्रणिक्षाथीहरुले आफू छनौि भएको सूचना, तालीम सञ्चालन हनुे स्थान, समय र र्मर्तको जानकारी समय 
समयमा यस केन्त्रको ववेसाइिको सूचना पािीमा राणखने सूचना हेरी स्वयम ्प्रणिक्षाथीहरुले प्राप्त गनुिपनेछ । 
यस सम्बन्त्धमा छुटै्ट व्यणिगत सूचना ददनपुने गरी माग वा गनुासो आएमा कुनै सनुवुाई गररनेछैन । 

१५. दईुविा भन्त्दा बढी तालीमको आवदेन ददन सर्कने छैन । एक जनाले सकभर आफ्नो व्यवसार्यक रुणच 
अनसुार एक तालीमको छनौि गने र्नवेदकलाई प्रोत्साहन गररनेछ । 

१६. संचालन हनुे तालीमका र्बषयहरुुः संचालन हनुे तालीमका र्बषयहरुको सूणच र्नम्न तार्लकामा राणखएका छन।् 

 

र्स.नं. तालीमको नाम तार्लम संचालन हनुे स्थान जम्मा छनौि 
हनुे संख्या 
(जना) 

तालीम अवर्ध 

१ हाउस वायररङ्ग काठमाडौं, झापा (र्बतािमोड), रुपन्त्देही (बिुवल) ६० २ मर्हने 

२ उद्यमणिलता र्वकास  काठमाडौं, दाच ुिला (िैलणिखर न.पा.), ईलाम 
(सयुोदय न पा), सनुसरी (कोिी गा पा), धनषुा 
(जनकपरु), रुपन्त्देही (भैरहवा, बिुवल), मनाङ 
(चामे र हमु्दे), लमजङु्ग (सनु्त्दरबजार), 
जमु्ला(चन्त्दनाथ), दाङ्ग (तलुसीपरु), पाुँचथर 
(र्फददम), बददिया (गलुररया), गलु्मी (मरु्सकोि र 
इस्मा), कास्की (माछापचु्रे गा पा), कैलाली 
(धनगढी), गोरखा (अणजरकोि), तनह ु(आवखैुरेनी 
र भान)ु 

५७३ ७ ददन े

३ खाद्य प्रिोधन  काठमाडौं २० १० ददने 
४ बेर्सक प्याट्रन र्सलाई  काठमाडौं, णचतवन (भरतपरु), सलािही (ईश्वरपरु न 

पा) 
६० २ मर्हने 

५ एडभान्त्स प्याट्रन र्सलाई  काठमाडौं, णचतवन (भरतपरु), धनषुा (जनकपरु)  ६० २ मर्हने 
६ फेसन र्डजाइन  काठमाडौं २० २ मर्हने 
७ कृष्टल सामाग्री  र्सन्त्धलुी (कमलामाई न पा) २० १ मर्हने 
८ व्यरु्िर्सयन बेर्सक  काठमाडौं, नवलपरासी (बदिघाि ससु्ता पूवि 

गैडाकोि), कंचनपरु (महेन्त्रनगर) 
६० २ मर्हने 

९ व्यरु्िर्सयन एडभान्त्स  काठमाडौं, मकवानपरु (हेिौडा), णचतवन (भरतपरु) ६० २ मर्हने 
१० प्लणम्बङ्ग  मोरङ्ग (र्बरािनगर), र्सराहा (अनिमा गा पा), 

लमजङु्ग (सनु्त्दरबजार) 
६० २ मर्हने 

११ मोबाईल ममित  काठमाडौ २० २ मर्हने 
१२ मोिरसाइकल ममित 

 
काठमाडौ, सनुसरी (ईिहरी) ४० २ मर्हने 

१३ कर्फ वाररष्टा काठमाडौं २० १५ ददने 
१४ बेकरी बेर्सक काठमाडौं, महोत्तरी (बददिबास न पा) ४० १५ ददने 

 



 

१७. अनलाइन पोििलमा दरखास्त पेि गने तररका:- 

क) इन्त्िरनेि तथा णस्पकर भएको कम्प्यिुर (मोवाइल प्रयोग गनि र्मल्ने भएपर्न सम्भव भएसम्म 
कम्प्यिुर नै प्रयोग गनुि होला) मा वेव ब्राउजर खोलेर बेवसाईि www.mcsipc.gov.np मा गएर 
“अनलाइन आवेदन” मा Click गने । 

ख) तपाईको कम्प्यिुरमा र्नम्न बमोणजमको window देणखनेछ । 
 

 
 

 (ग) तपाईको कम्प्यिुरमा मार्थ तस्वीरमा देणखएको Window मा “User guide”  वा यटुु्यव (youtube) को  

 बिनमा “Click” गरेपर्छ यटुु्यव र्भर्डयो खलु्नेछ । (यटुु्यव र्लङ्कुः 
https://www.youtube.com/watch?v=W-QKX72AFGo) 

(घ) उि यिुयवु र्भर्डयोले तपाईलाई अनलाईन फारम पेि गने सबै तररकाहरु र्सकाउने छ । 

(ङ) यिुयवु र्भर्डयोले ददएको जानकारी र यो सूचनामा रहेको र्बवरिमा केही फरक परेमा यो सूचनाको 
र्ववरि नै मान्त्य हनुेछ । 

(च) थप जानकारीका लार्ग यस केन्त्रमा सम्पकि  गनि सर्कनेछ । 

 


