
 

 

 

नेऩार सयकाय 

उद्योग, वाणणज्म तथा आऩूर्ति भन्त्रारम 

रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्र 

र्रऩयेुश्वय, काठभाडौ 
सूचना नॊ. १ 

(गोयखाऩरभा प्रकाणित र्भर्त:- २०७७/९/२२) 

तारीभ सम्फन्त्धी सूचना । 

 

प्रस्ततु ववषमभा मस रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन केन्त्रको वावषिक कामिक्रभ अनसुाय मस आ.फ. 
२०७७/०७८ भा ववर्बन्न ६० वटा सीऩभूरक, सीऩ अर्बववृर्द् एवभ ् उद्यभिीरता ववकास तारीभ सञ्चारन 
हनुेहुॉदा तारीभ र्रई बववष्मभा 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 । भरुकुबयका दयुदयाजफाट ऩर्न केन्त्र नआएय नै आवेदन ददन सवकमोस ्य र्भतव्ममी होस ्बनेय 
मस केन्त्रको वेवसाइटभा यहेको अनराइन ऩोटिरभापि त अनराइन आवेदन गने व्मवस्था र्भराइएको छ। मस 
केन्त्रको वेवसाइट www.mcsipc.gov.np भा गएय आवेदन ऩेि गनुिहनु जानकायी गयाइन्त्छ । उि 
वेफसाइटभा आवेदकको मोग्मता, तारीभका वकर्सभ एवभ ्अन्त्म ववस्ततृ र्फवयण उऩरब्ध यहेको व्महोयासभेत 
जानकायी गयाइन्त्छ ।  

 

 

सूचना नॊ. २ 

(गोयखाऩरभा प्रकाणित र्भर्त:- २०७७/९/२२) 

प्रणिऺकको सूणच (Roster) भा नाभ सभावेि  गनेसम्फन्त्धी सूचना । 
 

 मस केन्त्रफाट ववर्बन्न ६० ववषमका सीऩभूरक तथा उद्यभणिरता ववकास तारीभ सञ्चारन गनि आवश्मक 
ऩने प्रणिऺकको सूणच (Roster) र्नभािण गनुिऩने बएकोरे सम्फणन्त्धत ववषमको सूणचभा सभावेि हनुे फायेको सूचना 
मस केन्त्रको वेवसाइट www.mcsipc.gov.np भा र्भर्त २०७७/९/१९ भा प्रकाणित गरयएको हनुारे उि 
सूचना फभोणजभको कागजातसवहत सम्फणन्त्धत ववषमको सूणचभा सभावेि हनु दयखास्त ऩेि गनुिहनु जानकायी 
गयाइन्त्छ ।  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

तारीभ सम्फन्त्धी ववस्ततृ वववयण 

(र्भर्त २०७७।०९।२२ भा प्रकाणित सचुना नॊ.१ सॉग सम्फणन्त्धत) 

१. प्रणिऺाथीराई तारीभभा सहबागी बएवाऩत ्कुनै िलु्क राग्ने छैन। 

२. प्रणिऺाथीभा हनुऩुने मोग्मता:- नेऩारी नागरयक, १८ वषि उभेय ऩयुा बएको, सीऩ अर्बववृर्द् (एडबान्त्स) 
तारीभभा सहबागी हनु चाहने प्रणिऺाथीरे मस अणघ आधायबतू तारीभ र्रएको कागजात य कुनै ऩेिा 
व्मवसाम वा योजगाय/स्वयोजगायभा आवर्द् बएको बए त्मस्तो ऩेिा वा व्मवसाम स्तयोन्नर्त गने व्मवसावमक 
मोजना ऩेि गनुिऩनेछ ।(व्मवसावमक मोजना सॊणझप्तभा वढीभा २ ऩेज) 

३. गरयव, आर्थिक रुऩरे ववऩन्न, दर्रत, जनजार्त, आददवासी, भवहरा, भधेसी एवभ ् र्सभान्त्तकृत वऩछर्डएका 
अल्ऩसॊख्मक व्मणि, अऩाङ्ग, िवहद ऩरयवाय, द्बन्त्द्ब ऩीर्डत व्मणिहरु, योजगाय सूचना केन्त्रभा सूणचकृत 
वेयोजगाय तथा अधि फेयोजगाय रगामत मस केन्त्रको फेवसाईटभा यहेको रघ,ु घयेर ुतथा साना उद्योग प्रवर्द्िन 
तारीभ कामिक्रभ सॊचारन कामिववर्ध २०७७ को दपा ४ रे तोकेको रणऺत सभूहभा ऩने व्मणिहरुराई 
वविेष प्राथर्भकता ददइनेछ । रणऺत सभूहभा ऩने बने्न खलु्ने कागजात ऩेि गनुिऩनेछ । 

४. वावषिक कामिक्रभको रक्ष्म, आवेदकको रुची सॊख्मा एवभ ् बौगोर्रक अवणस्थर्त, आवेदकरे ऩेि गयेको 
व्मवसावमक मोजना, रणऺत वगिको ऩवहचान, ऺेरगत तारीभ सञ्चारन व्मवस्थाऩन जस्ता भाऩदण्डहरुको 
आधायभा प्रणिऺाथीहरु तथा तारीभको सॊख्मा छनौट गरयनेछ । 

५. तारीभ सञ्चारन हनुे सभमावर्ध एवभ ्स्थानको जानकायी छनौट बएका आवेदकराई केन्त्रको वेफसाइट तथा 
इभेरभापि त ्जानकायी गयाइनेछ । 

५.१ तारीभ सञ्चारन हनुे स्थान:- प्रणिऺाथीहरुरे अनराइन आवेदन भापि त ्रुणचअनसुाय तारीभ सञ्चारन हनु े
स्थान छनौट गयेताऩर्न मस केन्त्ररे स्रोतसाधन, बौर्तक ऩूवािधाय, फजेट, प्रणिऺक उऩरब्धता जस्ता सीभार्बर 
यहेय छनौट हनु ेस्थान नै राग ुगरयनेछ ।  

६. म्मादर्बर प्राप्त नबएको दयखास्त उऩय कुनै कायवाही हनुेछैन । 

७. तारीभ सञ्चारन हनुे अवर्ध हारराई प्रस्ताववत भार बएकोरे ऩर्छ साभान्त्म हेयपेय हनु सक्नेछ । 

८. उऩमिु सॊख्माभा आवेदन प्राप्त नबएभा वा अन्त्म कुनै कायणरे अॊणिक वा ऩूणिरुऩरे तारीभ कामिक्रभ 
सॊसोधन एवभ ्यद्द गनि सवकनेछ । 

९. दयखास्त ऩेि गनुिऩने अणन्त्तभ र्भर्त:- २०७७।१०।१३ (सूचनाभा तोवकएको सभामावर्धर्बर)  

१०. थऩ जानकायीको रार्ग केन्त्रको website भा उल्रेणखत केन्त्रको ठेगाना य सम्ऩकि  नम्फयभा सम्ऩकि  गनि 
सवकनेछ। 

११. अनराइन आवेदन गनुिऩने वववयण एवभ ् कागजातहरु नबयेको/प्राप्त नबएको वा स्ऩष्ट नबएको कायण 
आवेदन यद्द हनु सक्ने बएकोरे आवेदकरे आवेदन SUBMIT गनुिबन्त्दा ऩवहरे याम्रयी रुज ुगनुिऩनेछ । 

१२. प्रणिऺाथीरे तारीभभा सहबागी बएवाऩत ्कुनै ऩर्न प्रकायको बत्ता एवभ ्सवुवधा ऩाउने छैन । 



१३. राभो अवर्धको तारीभहरु कामिववर्धअनसुाय ऩयाभििदाताफाट सञ्चारन गदाि सभम तारीकारे मस आ.फ. 
र्बरभा गनि नभ्माउने बएभा मस प्रवर्द्िन केन्त्ररे आफ्नो  कामिववर्ध फभोणजभ सोझै वा तोवकएको अन्त्म ववर्ध 
फभोणजभ सञ्चारन गनि सक्नेछ । 

१४. प्रणिऺाथीहरुरे आपू छनौट बएको सूचना, तारीभ सञ्चारन हनुे स्थान, सभम य र्भर्तको जानकायी सभम 
सभमभा मस केन्त्रको website हेयी स्वमभ ्प्रणिऺाथीहरुरे प्राप्त गनुिऩनेछ । मस सम्फन्त्धभा छुटै्ट व्मणिगत 
सूचना ददनऩुने गयी भाग वा गनुासो आएभा कुनै सनुवुाई गरयने छैन। 

१५. दईुबन्त्दा फढी तारीभको आवेदन ददन सवकन ेछैन । एक जनारे सकबय आफ्नो व्मवसावमक रुची अनसुाय   
एक तारीभको छनौट गने र्नवेदकराई प्रोत्साहन गरयनेछ । 

१६. अनराइन र्नवेदन साथ ऩेि गनुिऩने कागजातहरु (pdf  पाइर वा इभेज पाइर ) :-  र्नम्न कागजातहरु 
अनराइन आवेदनसॉगै ऩेि गनुिऩनेछ।  

क) नेऩारी नागरयकताको प्रभाणऩर 

ख) ऩासऩोटि साईजको पोटो 
ग) िैणऺक मोग्मताको प्रभाणऩर  

घ) एडबान्त्स प्माट्रन  र्सराई, पेसन र्डजाइन, फेकयी एड्बान्त्स जस्ता सीऩ अर्बववृर्द् (एडबान्त्स) तारीभभा सहबागी 
हनु चाहने प्रणिऺाथीरे मस अणघ आधायबतू तारीभ र्रएको प्रभाणऩर  

ङ) रणऺत सभूहभा ऩने बने्न खलु्ने कागजात 

च) व्मवसावमक मोजना सॊणझप्तभा वढीभा २ ऩेज 

     

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

र्स.नॊ. तारीभको ववषम तारीभ अवर्ध छनोट हनु ेसॊख्मा जना 
1 हाउस वामरयङ २ भवहना  75 

2 उद्यभिीरता  ववकास  ७ ददन 600 

3 खाद्य प्रिोधन  १० ददन 75 

4 फेसीक प्माट्रन र्सराई २ भवहना  120 

5 एडबान्त्स प्माट्रन  र्सराई  २ भवहना  90 

6 पेसन र्डजाइन  २ भवहना  60 

7 हाते इम्रोईडयी  २ भवहना 105 

8 भेर्सन इम्रोईडयी  २ भवहना 45 

9 वक्रष्टर साभग्री उत्ऩादन  १ भवहना  210 

10 भखभर,ढाका जतु्ता, चप्ऩर उत्ऩादन   १ भवहना 120 

11 हाते कागज य पेल्ट  उत्ऩादन  1 भवहना  120 

12 कागज वस्त ुय णस्क्रन वप्रन्त्ट  1 भवहना  45 

13 यफय वोणल्डङ य येणजनका  वस्त ुउत्ऩादन  १५ ददन 60 

14 फेकयी एड्बान्त्स  १५ ददन 210 



15 व्मूवटसीमन )फेर्सक(  २ भवहना  210 

16 व्मूवटसीमन )एड्बान्त्स(  २ भवहना  90 

17 डर फनाउन े १ भवहना  420 

18 प्रणम्फङ्ग २ भवहना  180 

19 भोवाइर भभित  २ भवहना  210 

20 भोटयसाइकर भभित  २ भवहना  150 

21 Auto mechanic (गाडी भभित ४ चके्क) २ भवहना  90 

22 कम्प्मटुय भभित- हाडिवेमय  २ भवहना  150 

23 ऩार्न ताने्न भेर्सन (ऩम्ऩ भभित तारीभ) १ भवहना  90 

24 कवप वारयष्टा  १५ ददन 270 

25 फेकयी फेर्सक  १० ददन 510 

26 जाभ जेरी सस १० ददन 210 

27 आर ुय केया णचप्स  ७ ददन 210 

28 फेद फाॉसको साभग्री  २ भवहना  90 

29 म्माक्रोनी  फनाउन े ७ ददन 210 

30 यफय स्याम्ऩ  साइनवोडि  १ भवहना  120 

31 सवऩङ झोरा  १५ ददन   210 

32 स्कुर व्माग  फनाउन े ४५ ददन   210 

33 झोर साफनु  ७ ददन 210 

34 डल्रो साफनु  ७ ददन 210 

35 स्मार्नटयी प्माड  १५ ददन  240 

36 कवप प्रोसेर्सङ  १५ ददन 60 

37 दारभोठ  ७ ददन 210 

38 ऩाऩड  ७ ददन 210 

39 दाना ऩिऩुन्त्छी १५ ददन 210 

40 ट्रमाक्टय भभित  २ भवहना  60 

41 इन्त्डणस्ट्रमर वामरयङ २ भवहना  60 

42 फाटेको धऩु  ७ ददन 210 

43 ऩेऩय प्राणप्टक प्रेट  १५ ददन 210 

44 वेरर्डङ १ भवहना  210 

45 टामर भाविर वपवटङ  २ भवहना 90 

46 वटबी भभित  २ भवहना  90 

47 अटोभोवाइर  वामरयङ  २ भवहना  90 

48 पेस भास्क फनाउन े ७ ददन 240 

49 स्मार्नटाइजय  फनाउने  ७ ददन 240 

50 वपनरे हावऩिक  ७ ददन 420 

51 वटस्म ुऩेऩय  ७ ददन 180 

52 भामोनेज  ७ ददन 210 

53 दधु प्रिोधन  १ भवहना  120 

54 कनि फ्रेक्स  ७ ददन 240 



55 भोटय वामणन्त्डङ्ग १ भवहना  90 

56 केयाको येसा  १ भवहना  210 

57 हविर साभग्री  १५ ददन 210 

58 सोराय जडान भभित  १ भवहना  60 

59 विज एसी  भभित  २ भवहना  60 

60 UPVC/Aluminum पेर्रकेटय २ भवहना  90 
 

१८. अनराइन ऩोटिरभा दयखास्त ऩेि गने तरयका:- 

क) केन्त्रको फेवसाईट www.mcsipc.gov.np भा गएय अनराइन आवेदनभा Click गने य User Agreement राई 
Click गयी Accept गने । 

ख) Register भा Click गने । 

ग) apply.mcsipc.gov.np भा गएय ऩर्न Register भा Click गनि सवकने छ ।  

घ) Register भा Click गरयसकेऩर्छ I accept the User Agreement Click गनुिऩने छ ।   
ङ) नाभ Email, Password याख्न ेय “I accept” य “I am not Robot” भा Click गने, “दताि गनुिहोस”् मा Click गर्न,े 

३ र्भनेटऩर्छ Email खोल्ने । 

च) Email भा आएको “Verify your Email Address” बन्न ेLink फाट भार्थ याणखएको Email य Password याखी log 

in गयी Form बनि सरुु गने । Email य Password सयुणऺत याख्नऩुने छ । वववयणहरु सचुना अवर्धर्बर  
ऩटकऩटक हेनि य वप्रन्त्ट गनि एवभ ्Update गनि सक्नहुनुेछ ।  

छ) पायभहरुका सफै भहरहरु अर्नवामि रुऩभा उऩमिु जानकायी याखेय बनुिऩनेछ ।  

ज) व्मणिगत, तारीभ, िैणऺक, अनबुव रगामतका र्फवयण बयी कागजातहरु सभेत अऩरोड गयेऩर्छ 
र्नवेदन/दयखास्त खण्डभा Click गयी आवश्मक र्फवयण बयेय Apply भा Click गनुिऩनेछ । व्मवसावमक मोजना 
अऩरोड गने वा अनराईनभा नै टाईऩ ऩर्न गनि सवकने वैकणल्ऩक व्मवस्था यहेको छ ।   

झ) Apply गयेऩर्छ प्रवेि ऩर राई वप्रन्त्ट गयी याख्न ुऩनेछ ।मस केन्त्रफाट छनौट बए नबएको फाये केन्त्रको 
फेवसाइटभा सूचना प्रकािन गयी तारीभ केन्त्रसभेत तोक्नेछ । उि तारीभ केन्त्रभा छनौट बएऩर्छ वप्रन्त्ट 
बएको Slip सवहत आउनऩुनेछ । 


