
 

नेपाल सरकार 

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय 

लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्र 

र्रपरेुश्वर, काठमाडौ 
  

(प्रकाणित र्मर्त:- २०७८/०७/१७) 

 

तालीम सम्बन्त्धी सूचना । 

 

यस लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्रको वार्षिक कायिक्रम अनसुार यस आ.ब. २०७८/०७९ 

मा र्नम्न तालीमहरु सञ्चालन हनुे हुुँदा तालीम र्लन इच्छुक व्यणिहरुले यो सूचना प्रकाणित भएको 
र्मर्तले ३० (तीस) ददन र्भर यस केन्त्रमा दरखास्त पेि गनुिहनु सम्बणन्त्धत सबैको जानकारीको लार्ग यो 
सूचना प्रकाणित गररएको छ । यस सूचनासुँग सम्बणन्त्धत आवेदकको योग्यता, दरखास्तको ढाुँचा एवम ्

अन्त्य र्वस्ततृ र्बवरि यस केन्त्रको वेवसाइट www.mcsipc.gov.np मा उपलब्ध रहेको हनुाले सोसमेत 
हेरी दरखास्त पेि गनुिहनु जानकारी गराइन्त्छ ।  

तार्लमहरुुः 
१. लेखा तथा व्यवस्थापन तार्लम 

२. लेवर्लङ्ग, प्याकेणजङ्ग तथा बजाररकरि तार्लम 

३. उद्यमणिलता र्वकास तालीम 

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

             फोन नं.:- , ०१-५३५१५३८, ५३५६९३१  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



तालीम सम्बन्त्धी र्वस्ततृ र्ववरि 

 

१. अनसूुणचमा राणखएको ढाुँचामा दरखास्त पेि गनुिपनेछ ।  

२. प्रणिक्षाथीलाई तालीममा सहभागी भएवापत कुन ैिलु्क लाग्न ेछैन । 

३. तालीमको लार्ग आवश्यक योग्यता पगेुका आवदेकहरुमध्येबाट  दरखास्त फारममा आवदेकले उल्लेख 
गरेको तार्लम आवश्यक पने कारि समेत हेरी तालीमको व्यवसार्यक उपयोगलाई मखु्य आधार मानी 
तालीमको प्रणिक्षाथी छनौट गररनेछ । 

४. गररव, आर्थिक रुपले र्वपन्न, दर्लत, जनजार्त, आददवासी, मर्हला, मधेसी एवम ् र्समान्त्तकृत र्पछर्डएका 
अल्पसंख्यक व्यणि, अपाङ्ग, िर्हद पररवार तथा द्बन्त्द्ब पीर्डत व्यणि जस्ता लणक्षत वगिलाई र्विेष प्राथर्मकता 
ददइनेछ । लणक्षत वगिमा पने भनेर खलु्ने कागजात पेि गनुिपनेछ । 

५. तार्लममा सहभागी हनुका लार्ग प्रणिक्षाथीको आवश्यक योग्यता तथा पेि गनुिपने कागजात र्नम्न तार्लकामा 
उल्लेख छ ।  

क्र.सं. तार्लमको नाम प्रणिक्षाथीको योग्यता पेि गनुिपने कागजात 

१ लेखा तथा व्यवस्थापन 
तार्लम  

 (२ ददने तालीम) 

१) १८ वषि उमेर परुा भएको 
नेपाली नागररक हनुपुने,  

२) साधारि लेखपढ गनि सक्ने,  

३) उद्योगको प्रोप्राईटर, सचालक, 
साझेदार वा उद्योगको 
व्यवस्थापक वा  उद्योगको  
आर्थिक प्रिासन िाखामा 
कायिरत कमिचारी  ।  

 

१) नेपाली नागररकताको प्रमािपरको प्रर्तर्लर्प,  

२) उद्योगको प्रोप्राईटर, सचालक, साझेदार को लार्ग 
सम्बणन्त्धत कर कायिलयमा दताि गररएको PAAN/VAT को 
प्रर्तर्लर्प र उद्योग दताि प्रमािपरको प्रर्तर्लर्प, 
उद्योगको व्यवस्थापक र आर्थिक प्रिासन िाखामा 
कायिरत कमिचारीको लार्ग उद्योगको र्सफाररस पर,  

३) िैणक्षक योग्यताको प्रमािपरको प्रर्तर्लर्प,  

४) लणक्षत समूहमा पने हो भन्ने सो खलु्ने कागजात । 

२ लेवर्लङ्ग, प्याकेणजङ्ग तथा 
बजाररकरि तार्लम  

( २ ददने तालीम) 

१) १८ वषि उमेर परुा भएको 
नेपाली नागररक हनुपुने,  

२) साधारि लेखपढ गनि सक्ने,  

३) उद्योगको प्रोप्राईटर, सचालक, 
साझेदार वा उद्योगको 
व्यवस्थापक वा  उद्योगको  
उत्पादन/ बजाररकरि 
िाखामा कायिरत कमिचारी ।     

 

१) नेपाली नागररकताको प्रमािपरको प्रर्तर्लर्प, 
२) उद्योगको प्रोप्राईटर, सचालक, साझेदार को लार्ग 

सम्बणन्त्धत कर कायिलयमा दताि गररएको PAAN/VAT को 
प्रर्तर्लर्प र उद्योग दताि प्रमािपरको प्रर्तर्लर्प, 
उद्योगको व्यवस्थापक र उत्पादन/ बजाररकरि 
िाखामा कायिरत  कमिचारीको लार्ग उद्योगको 
र्सफाररस पर, 

३) िैणक्षक योग्यताको प्रमािपरको प्रर्तर्लर्प,  

४) लणक्षत समूहमा पने हो भन्ने सो खलु्ने कागजात । 

३ उद्यमणिलता र्वकास 
तार्लम  

(१० ददने तालीम) 

१) १८ वषि उमेर परुा भएको 
नेपाली नागररक हनुपुने,  

२) साधारि लेखपढ गनि सक्ने । 

१) नेपाली नागररकताको प्रमािपरको प्रर्तर्लर्प,  

२) िैणक्षक योग्यताको प्रमािपरको प्रर्तर्लर्प,  

३) लणक्षत समूहमा पने हो भन्ने सो खलु्ने कागजात । 



 

६. प्रणिक्षाथीहरुले आफू छनौट भएको सूचना, तालीम सञ्चालन हनुे स्थान, समय र र्मर्तको जानकारी 
समय समयमा यस केन्त्रको वेवसाइट www.mcsipc.gov.np तथा यस केन्त्रको सूचना पाटीमा 
टाुँस हनु ेसूचना हेरी स्वयम ्प्रणिक्षाथीहरुले प्राप्त गनुिपनेछ । यस सम्बन्त्धमा छुटै्ट व्यणिगत सूचना 
ददनपुने गरी माग वा गनुासो आएमा कुनै सनुवुाई गररनेछैन । 

७. तालीम सञ्चालन हनुे स्थान:- काठमाण्डौ  

८. उपयिु संख्यामा आवेदन प्राप्त नभएमा वा अन्त्य कुनै कारिले केन्त्रले आंणिक वा पूििरुपले तालीम 

कायिक्रम संसोधन एवम ्रर्द् गनि सक्नेछ । 

९. आवेदनमा पेि गनुिपने र्ववरि एवम ्कागजातहरु नभरेको/प्राप्त नभएको वा स्पष्ट नभएको कारिले 

आवेदन रर्द् हनु सक्ने भएकोले आवेदकले आवेदन पेि गनुिभन्त्दा पर्हले राम्ररी रुज ुगनुिपनेछ । 

१०. प्रणिक्षाथीले तालीममा सहभागी भएवापत ्कुनै पर्न प्रकारको भत्ता एवम ्सरु्वधा पाउने छैन । 

११. प्रणिक्षाथी स्वयम लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्रमा उपणस्थत भइ तोर्कएको ढाुँचा 
अनसुार र्नवेदन ददन ुपनेछ । 

१२. थप जानकारीको लार्ग यस केन्त्रमा सम्पकि  गनि सर्कनेछ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

तार्लमको लार्ग र्नवेदन/दरखास्त फारम 
 

श्रीमान ्कायिकारी अर्धकृतज्यू,                                                र्मर्त : 

लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्र,  

र्रपरेुश्वर, काठमाडौं  । 

 

महोदय, 

त्यस केन्त्रबाट र्मर्त २०७८।०७।१७ मा प्रकाणित सूचना अनसुार यस आ.ब. २०७८।७९ मा सञ् चालन 

गररने .......................................................................... र्वषयको तार्लममा सररक हनुे मेरो इच्छा भएको 

र योग्य समेत भएकोले र्नम्नानसुार व्यणिगत र्ववरि भरी संलग्न कागजातको प्रर्तर्लर्प सर्हत यो र्नवेदन पेि 

गरेकी/गरेको छु। 

१. र्नवदेकको नाम, थर  : 

२. र्नवदेकको ठेगाना  : 

 (क) स्थायी ठेगाना : 

 (ख) अस्थायी ठेगाना : 

 (ग) सम्पकि  मोबाईल नं.  

 (घ) इमले : 

३. उमेर : .........वषि     

४. र्लङ्ग : परुुष  /मर्हला 

५. बैवार्हक णस्थर्त  : र्ववार्हत /अर्ववार्हत/एकल  

६. िैणक्षक योग्यता (उच्चतम योग्यता तथा तार्लमको र्बषयसुँग सम्बणन्त्धत योग्यता भए सो समते खलुाउने):  

 

 

७. हाल कायिरत उद्योगको नाम, ठेगाना (कायिरत भएमा मार) : 

 

 

 



८. उद्योगमा कायिरत िाखा तथा णजम्मवेारी  (कायिरत भएमा मार) : 

 

 

 

९.    यस भन्त्दा अणघ कुन ै सीपमलुक वा उद्यमिीलता र्वकास तार्लम र्लन ुभएको छ / छैन ?   ............  

 यस अणघ तार्लम र्लएको भए, 

(क) तार्लमको र्वषयुः........................ .................. 
(ख) तार्लमको अवर्ध :......................... 
(ग) तार्लम ददने संस्था: ......................... 

 

१०. यो तार्लम र्लन चाहनकुो मखु्य कारि के हो ?  : 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

     
 

 

 

 

 

 

तार्लम पश्चात उद्यम/व्यवसाय/रोजगारीमा यसको प्रयोग गने दृढ र्नश्चय गरेको/गरेकी छु । 

 

 

    …………………….. 

आवेदकको सही 
संलग्न कागजातहरुुः 
१. नेपाली नागररकताको प्रमािपरको प्रर्तर्लर्प 

२. िैणक्षक योग्यताको प्रमािपरको प्रर्तर्लर्प 

३. 
४. 
 

 


