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याभशाहऩथ, काठभाडौं . 
 

                                           ववषम : सेवाकारीन प्रशशऺण कामयक्रभभा सहबागी भनोनमन सम्फ्धभा  

 

नेऩार सयकाय य सावयजमनक मनकामहरुभा कामययत अमधकृतहरुको ऺभता ववकास गने उदे्दश्मका साथ प्रमतष्ठानरे सॊचारन गदै 
आएको द्वितीम शे्रणी वा सो सयहका अमधकृतका रामग Advanced  Course on Management and Development (ACMD)   तथा 
ततृीम शे्रणी वा सो सयहका अमधकृतका रामग Professional Course on Management and Development (PCMD)  ववषमक 
प्रशशऺण कामयक्रभ आ .व.  २०७९/८० को वावषयक कामयतामरका अनरुूऩ सॊचारन हनु ेव्महोया जानकायी गयाउॉदछु।अमधकृतहरुको 
भूरबतू सऺभता (core competencies) भा आधारयत मस प्रशशऺण कामयक्रभ बौमतक भोडामरटीभा (Physical Modality) सॊचारन 
हनुेगयी तम गरयएको छ । उक्त प्रशशऺण कामयक्रभभा सहबागी हनुेगयी तहाॉफाट  सॊरग्न तामरका  फभोशजभ सशचव/ ववशशव  
शे्रणीको अमधकृतस्तयफाट भनोनमन गयाई भनोमनत अमधकृत (हरु)को नाभावरी भनोनमन पायभ सवहत मभमत २०७९/०८/२१ 
गतेसम्भ प्रमतष्ठानभा आइऩगु्नेगरय ऩठाईद्वदनहुनु अनयुोध गदयछु। प्राप्त नाभावरीभध्मेफाट तऩमसरभा उल्रेख बएफभोशजभको 
आधायभा प्रमतष्ठानिाया भनोनमन स्वीकृत गरयने व्महोया सभेत अनयुोध छ। 

 

क्र. स प्रशशऺण सरुु हनुे मभमत भानोनमन सॊ्मा 
१ 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 

२ Advanced Course on Management and 
Development 

9/14/2079 1 

 

भनोनमनका आधायहरु य सम्फ्धीत व्मवस्था: 

१. अमधकृत द्वितीम शे्रणीको कभयचायीको हारको तह/ शे्रणीभा २०७९ कामतयक भसा्तसम्भ ्मनुतभ २ वषयको सेवा अवमध य अमधकृत ततृीम 
शे्रणीको कभयचायीको हारको तह/ शे्रणीभा ३ वषयको सेवा अवमध ऩूया बएको हनुऩुनेछ। 

२. हारको तहभा ३०   कामयद्वदन वा सोब्दा फढी अवमधको सेवाकारीन  तामरभ मरइसकेका कभयचायीहरु  भनोनमनका रामग मोग्म हनु े
छैनन।् 

३. भनोनमन गदाय सॊरग्न तामरका फभोशजभको कुन सभूहभा सहबागी हनु ेहो सो स्ऩव खरुाई ऩठाउनऩुनेछ . 
४. भनोनमनको स्वीकृमत गदाय द्विववधा बएभा ज्मेष्ठताराई आधाय मरइनछे। 

५. तोवकएको मभमतऩमछ प्राप्त हनु आएको भनोनमनभामथ कायवाही गरयनछैेन। 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

६. भनोनमन पायभ प्रमतष्ठानको वफेसाइट www.nasc.org.np भा याशखएको छ। सम्फश्धत उम्भेदवायरे प्रमतष्ठानको वफेसाइटभा 
याशखएको Updates भेन ुमबत्रा Downloadable Forms भा गएय Long Training Nomination Form मरॊकभा शलरक गयी 
भनोनमन पायभ डाउनरोड गनय सलनछेन।् 

७. वैकशल्ऩक उम्भेिायहरुको व्मवस्था यहेको छैन। तसथय  तोवकएको सॊ्मा ब्दा फढी य वैकशल्ऩक  बनी उल्रेख बएको भनोनमन भामथ 
कायवाही  गरयन ेछैन । 

८. भनोनमन स्वीकृमतको अमधकाय सम्ऩूणय रुऩभा प्रमतष्ठानभा मनवहत यहनेछ। भनोनमन स्वीकृमतको जानकायी प्रमतष्ठानको सूचना ऩाटी तथा 
वफेसाइट  www.nasc.org.np भा याशखनेछ। 

९. भनोमनत कभयचायीहरुको नाभावरी भनोनमन पायभ सवहत प्रमतष्ठानको इभेर inservice@nasc.org.np भा  सभेत ऩठाउन 
सवकनेछ।    
 

                                                                                                                                                                               

सम्ऩकय को रामग   

 

 

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

सयोजा शालम        स्भमृत प्रधान  

प्रशशऺण तथा अनसु्धान अमधकृत      प्रशशऺण तथा अनसु्धान अमधकृत 
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