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प्रणिक्षकको सूणि (Roster) मा नाम समावेि  गने सम्बणन्त्ि सूिना । 

(वेवसाइटमा सूिना प्रकाणित र्मर्त:- २०७8/5/१०) 
 

 यस केन्त्रबाट संिालन हनुे ववर्िन्न ववषयका सीप ववकास, उद्यमणिलता ववकास तथा अन्त्य 
ववषयमा तालीम सञ्चालन गनि आवश्यक पने प्रणिक्षकको यस केन्त्रमा रहेको सूणि (Roster) 
अद्यावर्िक गनुिपने िएकोले सम्बणन्त्ित ववषयको प्रणिक्षकको सूणिमा समावेि हनु योग्यता पगेुका 
इच्छुक व्यणिहरुले तोवकएबमोणिमको दरखास्त फाराम िरी तपर्सलबमोणिमका कागिातहरुसवहत 
यस केन्त्रको इमेल ठेगाना mcsipc2076@gmail.com मा आवेदन ददनहुनु यो सूिना प्रकाणित 
गररएको छ । थप िानकारीको लार्ग यस केन्त्रमा सम्पकि  गनि सवकने छ । 

 

आवश्यक कागिातहरु: 
१. दरखास्त फाराम । 

२. नेपाली नागररकता प्रमािपरको प्रर्तर्लवप । 

३. िैणक्षक योग्यताको प्रमािपरको प्रर्तर्लवप । 

४. अनिुव/तालीम/ सीप परीक्षि तह/व्यवसावयक योग्यता प्रमाणित गने कागिातको प्रमाणित प्रर्तर्लवप । 

५. अन्त्य आवश्यक कागिातहरु । 

रष्टव्य: 
क. यस केन्त्रमा पनि आएका दरखास्त उपर छानवीन गरी सूणि (Roster) अद्यावर्िक गररनेछ । 

ख. रीत नपगेुको दरखास्त फाराम उपर कुनै कारवाही गररने छैन । 

ग. सूणिमा नाम समावेि गने/नगने अणन्त्तम अर्िकार यस केन्त्रमा सरुणक्षत रहनछे । 

घ. सूणिमा नाम समावेि िएका व्यणिहरु मध्येबाट आवश्यक परेमा मार प्रणिक्षि कायिका लार्ग 
प्रणिक्षकको रुपमा खटाउन सवकनेछ । 

ङ. अन्त्य कुराहरु प्रिर्लत कानूनबमोणिम हनुेछ । 

ि. फरक-फरक ववषयको प्रणिक्षकको सूणि (Roster) मा समावेि हनु दरखास्त, कागिातसवहत 
संलग्न राखी छुट्टाछुटै्ट इमेल पेि गनुिपने छ।  

छ. इमेलमाफि त ् दरखास्त, कागिातहरु पठाउँदा Subject मा "आफूसँग सम्बणन्त्ित ववषयको 
प्रणिक्षकको रोष्टर" िनी उल्लेख गनुिपनेछ ।(िस्तै:- मोवाइल ममित ववषयको प्रणिक्षकको 
रोष्टर) 

ि. इमेलमाफि त ् पठाइएका कागिातहरु प्रष्ट बणुिने हनुपुनेछ । अन्त्यथा सूणिमा समावेि गररने 
छैन । 

ि. वववरिहरु संसोिन गनुिपने िएमा पनु: दरखास्त पेि गनुिपनेछ । 

ञ. केन्त्रले प्रत्येक आर्थिक वषिमा रोष्टर अद्यावर्िक गनि सूिना प्रकाणित गनि सक्नेछ । 

ट. अणघल्लो आ.व.मा दरखास्त पेि गररसक्निुएका प्रणिक्षकहरुले सूिीमा आफ्नो वववरि 
अद्यावर्िक गनि िाहेमा पनुः दरखास्त एवं कागिातहरु संलग्न राखी इमेल पठाउन ुपनेछ । 

 



ठ. रोष्टरमा समावेि िएकै कारिबाट प्रणिक्षि कायिमा सहिागी गराइने सरु्नणितता हनुेछैन । 
तालीम कायिक्रममा उपयिु प्रणिक्षक छनौट गने अर्िकार यस केन्त्रलाई मार हनुेछ । 

 

सीप/उद्यमिीलता ववकास तार्लम प्रणिक्षकको िैणक्षक योग्यता, तालीम वा अनिुव 

क. प्रणिक्षक:- सम्बणन्त्ित ववषयमा मान्त्यता प्राप्त संस्था/ववश्वववद्यालयबाट स्नातक उत्तीिि गरी 
णिक्षि प्रणिक्षिको तालीम र्लएको र कणम्तमा ५ वषि कायािनिुव िएको वा सम्बणन्त्ित ववषयमा 
सीप तह-३ उत्तीिि गरी ५ वषिको कायािनिुव िएको । 

ख. सहायक प्रणिक्षक:- सम्बणन्त्ित ववषयमा मान्त्यता प्राप्त संस्था/ववश्वववद्यालयबाट प्रमािपर 
र्डप्लोमा तह उत्तीिि गरी णिक्षि प्रणिक्षिको तालीम र्लएको वा सम्बणन्त्ित ववषयमा सीप तह-
३ उत्तीिि िएको वा प्राववर्िक एस.एल.सी. वा सीप तह-२ उत्तीिि गरी ३ वषिको कायािनिुव 
िएको । 

 

तालीमका ववषयहरु:-  

र्स.नं. तालीमको नाम र्स.नं. तालीमको नाम 
1 मोटर वाइणन्त्डङ्ग 18 र्सस्नो पाउडर बनाउन े

2 प्लणम्बङ्ग 19 खाँदी   

3 र्डटरिेन्त्ट पाउडर बनाउने 20 उद्यमिीलता ववकास 

४ साबनु (िोल, बार) 21 मोवाइल ममित  
5 बेसीक प्याट्रन र्सलाई 22 कम्प्यटुर ममित- हाडिवेयर 

6 एडिान्त्स प्याट्रन र्सलाई  23 फेस मास्क बनाउने   

7 फेसन र्डिाइन  24 वेत वासका सामाग्री   

8 हाते इम्रोईडरी  25 कवफ वाररष्टा  
9 मेर्सन इम्रोईडरी  26 बेकरी बेर्सक  

10 वक्रष्टल सामग्री  उत्पादन  27 ढाका 
11  Auto mechanic (गार्ड ममित-४ िके्क) 28 छाला   

12 मोटरसाइकल ममित 29 सेरार्मक्स   

13 पटेर  30 कागिको कप प्लेट बनाउने   

14 बाववयो   31 प्याकेणिङ  

15 थाकल  ३२ लेवर्लङ 

16 व्यूवटसीयन (बेर्सक) ३३ बिाररकरि 

17 व्यूवटसीयन (एड्िान्त्स)   

 

केन्त्रको ठेगाना:- लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्र, उद्योग पररसर, र्रपरेुश्वर, काठमाडौँ  

             फोन नं.:- ०१-५३५६९३१/५३५१५३८/४२५१५३८ 
  वेिसाइट:- www.mcsipc.gov.np    इमेल:- mcsipc2076@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

दरखास्त फारामको ढािँा 
श्रीमान ्कायिकारी अर्िकृत ज्यू,  

लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्र                                र्मर्त:-  

र्रपरेुश्वर, काठमाडौँ 
ववषय:- प्रणिक्षकको सूणि (Roster) मा नाम समावेि गने बारे । 

 केन्त्रको र्मर्त ................... को प्रकाणित सूिनाबमोणिम केन्त्रमा रहने ................................. 
ववषयको प्रणिक्षकको सूणि(Roster) मा आवर्द् हनु इच्छुक िएकोले नाम सूणिकृत गरी ददनहुनु देहायका 
कागिात सवहत यो र्नवेदन पेि गरेको छु । 

१. नेपाली नागररकता प्रमािपरको प्रर्तर्लवप । 

२. िैणक्षक योग्यताको प्रमािपरको प्रर्तर्लवप । 

३. अनिुव/तालीम/ सीप परीक्षि तह/व्यवसावयक योग्यता प्रमाणित गने कागिातको प्रमाणित प्रर्तर्लवप । 

४. अन्त्य आवश्यक कागिातहरु । 

मेरो वैयणिक वववरि यसप्रकार छ: 
१. र्नवेदकको नाम, थर (नेपालीमा): 
२. र्नवेदकको नाम, थर (अङ्ग्ग्रिेीमा):      िन्त्मर्मर्त: 
३. स्थायी ठेगाना:       परािार गने ठेगाना: 

अस्थायी ठेगाना:-                     नागररकता नं.           िारी र्मर्त/णिल्ला :-     

४. सम्पकि  मोवाईल नं.:                           इमले: 
५. िैणक्षक योग्यता: 
क्र.सं. उपार्ि अध्ययन गरेको संस्थाको नाम ठेगाना उणत्तिि गरेको वषि/शे्रिी  कैवफयत 

     

     

६. तालीम: 
क्र.सं. तालीम ददने संस्थाको नाम र ठेगाना तालीमको नाम तालीमको अवर्ि कैवफयत 

     

     

७. सीप परीक्षि : 
क्र.स. सीप परीक्षि गने संस्थाको नाम र 

ठेगाना 
सीप परीक्षिको नाम सीप परीक्षि तह कैवफयत 

     

     

८. कायि अनिुव: 
क्र.सं. कायिरत संस्थाको नाम ठेगाना  पद अवर्ि कैवफयत 

     

     

मैले पेि गरेको वववरि ठीक साँिो हो । फरक परे कानूनबमोणिम सहुँला, बिुाउँला । 

         र्नवेदकको  

नाम: 
दस्तखत: 


