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मिमि: २०७९/०८/०९ 

प्रिखु सचिव ज्यू , 

िखु्यिन्त्री िथा िं.प.को कायाालय, प्रदेश नं १ . 
 

                                           ववषय : सेवाकालीन प्रचशक्षण कायाक्रििा सहभागी िनोनयन सम्बन्त्धिा  

नेपाल सरकार र सावाजमनक मनकायहरुिा कायारि अमधकृिहरुको क्षििा ववकास गने उदे्दश्यका साथ प्रमिष्ठानले संिालन गदै 
आएको द्वििीय शे्रणी वा सो सरहका अमधकृिका लामग Advanced  Course on Management and Development (ACMD)   िथा 
ििृीय शे्रणी वा सो सरहका अमधकृिका लामग Professional Course on Management and Development (PCMD)  ववषयक प्रचशक्षण 
कायाक्रि आ .व.  २०७९/८० को वावषाक कायािामलका अनरुूप संिालन हनुे व्यहोरा जानकारी गराउँदछु।अमधकृिहरुको िूलभिू 
सक्षििा (core competencies) िा आधाररि यस प्रचशक्षण कायाक्रि भौमिक िोडामलटीिा (Physical Modality) संिालन हनुेगरी 
िय गररएको छ । उक्त प्रचशक्षण कायाक्रििा सहभागी हनुेगरी िहाँबाट  संलग्न िामलका  बिोचजि सचिव/ ववचशष्ट  शे्रणीको 
अमधकृिस्िरबाट िनोनयन गराई िनोमनि अमधकृि (हरु)को नािावली िनोनयन फारि सवहि मिमि २०७९/०८/२१ गिेसम्ि 
प्रमिष्ठानिा आइपगु्नेगरर पठाईद्वदनहुनु अनरुोध गदाछु। प्राप्त नािावलीिध्येबाट िपमसलिा उल्लेख भएबिोचजिको आधारिा 
प्रमिष्ठानिारा िनोनयन स्वीकृि गररने व्यहोरा सिेि अनरुोध छ। 

 

क्र. स प्रचशक्षण सरुु हनुे मिमि िानोनयन संख्या 
1 Professional Course on Management 

and Development 
9/4/2079 1 

9/11/2079 1 

9/18/2079 1 

9/25/2079 1 

10/2/2079 1 

10/9/2079 1 

2 Advanced Course on Management and 
Development 

9/14/2079 1 

 

 

िनोनयनका आधारहरु र सम्बन्त्धीि व्यवस्था: 

१. अमधकृि द्वििीय शे्रणीको किािारीको हालको िह/ शे्रणीिा २०७९ कामिाक िसान्त्िसम्ि न्त्यनुिि २ वषाको सेवा अवमध र अमधकृि ििृीय 
शे्रणीको किािारीको हालको िह/ शे्रणीिा ३ वषाको सेवा अवमध पूरा भएको हनुपुनेछ। 

२. हालको िहिा ३०   कायाद्वदन वा सोभन्त्दा बढी अवमधको सेवाकालीन  िामलि मलइसकेका किािारीहरु  िनोनयनका लामग योग्य हनुे छैनन।् 

३. िनोनयन गदाा संलग्न िामलका बिोचजिको कुन सिूहिा सहभागी हनु ेहो सो स्पष्ट खलुाई पठाउनपुनेछ . 
४. िनोनयनको स्वीकृमि गदाा द्विववधा भएिा ज्येष्ठिालाई आधार मलइनछे। 

५. िोवकएको मिमिपमछ प्राप्त हनु आएको िनोनयनिामथ कारवाही गररनछैेन। 
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६. िनोनयन फारि प्रमिष्ठानको वबेसाइट www.nasc.org.np िा राचखएको छ। सम्बचन्त्धि उम्िेदवारले प्रमिष्ठानको वबेसाइटिा राचखएको 
Updates िेन ुमभर Downloadable Forms िा गएर Long Training Nomination Form मलंकिा चललक गरी िनोनयन 
फारि डाउनलोड गना सलनछेन।् 

७. वैकचल्पक उम्िेिारहरुको व्यवस्था रहेको छैन। िसथा  िोवकएको संख्या भन्त्दा बढी र वैकचल्पक  भनी उल्लेख भएको िनोनयन िामथ 
कारवाही  गररन ेछैन । 

८. िनोनयन स्वीकृमिको अमधकार सम्पूणा रुपिा प्रमिष्ठानिा मनवहि रहनेछ। िनोनयन स्वीकृमिको जानकारी प्रमिष्ठानको सूिना पाटी िथा 
वबेसाइट  www.nasc.org.np िा राचखनेछ। 

९. िनोमनि किािारीहरुको नािावली िनोनयन फारि सवहि प्रमिष्ठानको इिेल inservice@nasc.org.np िा  सिेि पठाउन 
सवकनेछ।    

                                                                                                                                                                               

सम्पका को लामग   

 

 

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

सरोजा शालय        स्िमृि प्रधान  

प्रचशक्षण िथा अनसुन्त्धान अमधकृि      प्रचशक्षण िथा अनसुन्त्धान अमधकृि 
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