
श्रीमान ्शाखा प्रमखु ज्यू 

बूढानीलकण्ठ नगर यवुा पररषद सचिवालय 

बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाको कायाालय  

हाचिगौडा काठमाण्डौ । 

 

ववषयः उद्यमचशलता तथा ववचिय साक्षरता ताललममा सहभागी हनु पाउँ । 

महोदय 

त्यस पररषदबाट सञ्चालन गररने सहलुलयतपूर्ा कर्ाा सहर्ीकरर्का लालग उद्यमचशलता तथा ववचिय साक्षरता ताललममा सहभागी 
भई नयाँ उद्यम/ व्यवसाय स्थापना गने मेरो ईच्छा भएकाले आवश्यक व्यचिगत वववरर् सवहत देहायका कागर्ातहरु संलग्न गरी यो 
लनवेदन पेश गरेको छु । 

1.व्यचिगत वववरर्ः 
क. लनवेदकको नाम थरः      ख. ठेगाना 

 

 

ग. शैचक्षक योग्यताः      घ. ललङ्गः 
 

 
ङ. उमेरः       ि. उद्यम गना िाहेको क्षेत्र/ व्यवसायः 

 

 
छ. वववावहत/अवववावहत/एकलः     र्. पाररवाररक पेशाः 

 

 
झ. फोन नं.        ञ. वैदेचशक रोर्गारबाट फकेकोः 

 

 
ट. अपाङ्गता/अन्यः      ठ. इमेलः 

 
 

 

        ....................... 
आवेदन पेश गरेको लमलतः-       आवेदकको सवह 

           
           
           
          

 

 

 

फोटो 



2.  उद्यम/ व्यवसाय सम्बन्धी कुनै ववशेष सीप/ताललम प्राप्त गरेको भए लसप/ ताललमको नाम अवलध र कहाबँाट प्राप्त गरेको 
हो ?     खलुाउनेः 

................................................................... 

.................................................................. 
3.  उद्यम/व्यवसाय संिालन गरेको अनभुव छ छैन ? छ भनेः 

उद्यम व्यवसायको नामः.................................................. 
अनभुव अवलधः ............................................................ 
 

4. मेनेर्र/लेखा प्रोपाइटर/कामदार वा यस्तै अनभुव के मा छ ?  खलुाउने । 

.............................................................................. 
 

5. पढाइ समाप्तीपलछ हालसम्मको कायावववरर् खलुाउनेः 
.................................................................................. 
 

6. यो ताललम समालप्तपलछ के गने वविार छ ?  चिनो लगाउने । 

क. नोकरी गने    ख. पाररवाररक पेशामा मद्दत गने 

ख. आफै उद्यम/व्यवसाय खोल्न े घ. अन्य (खलुाउन)े ...................... 
 

7. यो ताललम समालप्त पलछ उद्यम/व्यवसाय गना िाहने भए कुन उद्यम/व्यवसाय गने वविार छ ? 

      खलुाउनहुोसः............................................................................................................ 
 

 ............................................................................................................... 
 

 

8. यदद कुन ैउद्यम/व्यवसाय खोल्ने लनश्चय भैसकेको छ भने उद्यम/व्यवसाय स्थापना लालग हालसम्म तपाईले के के तयारर गनुा 
भएको छ ? खलुाउनहुोस । 

 

................................................................................................................ 
 

9. उद्यम/व्यवसाय संिालन गना ऋर् आवश्यक पछा पदैन ? खलुाउनहुोसः 
आवश्यक पने भए , लधतो ददन सक्ने/नसक्ने खलुाउनहुोस ्। 

क. लधतो कस्को नाममा छ । 

 

ख. कुन स्थानमा छ । 

 

ग. कलत मलु्य पने लधतो छ । 

 

घ. लनवेदकको धलनसँगको नाता के छ ? 

 

 



उपरोि वववरर् दठक छ । ताललममा रहदँासम्म परू्ा अनशुासन र ताललमको आिारसंवहता पालना गरी ताललम हालसल 
गनेछु । यो ताललम पश्चात नयाँ व्यवसाय शरुुवात गने प्रलतवद्धता समेत व्यि गदाछु । 

 

पेश गनुापने कागर्ातहरुः 
१. नागररकता प्रमार्पत्रको प्रलतललपी  १ थान । 

२. शैचक्षक योग्यताको प्रमार्पत्रको प्रलतललपी १ थान । 

३. हालसालै चखचिएको पासपोटा साइर्को फोटो ३ थान । 

४. वैदैचशक रोर्गारबाट फकीएको हकमा Arrival stamp, Visa Passport को प्रलतललपी । 

५. बूढानीलकण्ठ नगरपाललकाको स्थायी बालसन्दा हनुपुनेछ । अस्थायी बसोबास गरेको हकमाः 
क. वडाको अस्थायी बसोबासको लसफाररस । 

ख. हाल सँलग्न रहेको पेशा व्यवसायको वववरर् । 


