
नेऩार सयकाय 
साभान्म प्रशासन भन्रारम 

ननजाभती सेवाभा कामययत कभयचायीहरुराई EMBA (Executive Masters of Business Administration) अध्ममनको रागग 
छारवतृ्ततको अवसय सम्वन्धी सूचना 

(सूचना प्रकाशशत शभनत् २०७२/१२/११ गते) 
 

मस भन्रारमको आ.व. २०७२/७३ को स्वीकृत वार्षयक कामयक्रभ अनुसाय शैक्षऺक सर २०१६ -१८ भा चाय सेभेष्टयभा संचारन हुने 
(दईु वषय) EMBA (Executive Masters of Business Administration) अध्ममन गनय ननजाभती कभयचायीहरुराई छारवनृत 
प्रदान गने कामयक्रभ यहेको य सो अनुसाय सात जनाराई छारवनृत उऩरव्ध गयाइने बएकोरे देहामको शतयहरु ऩुया बएका इच्छुक 
उम्भेदवायहरुफाट कामययत भन्रारम /आमोग/सगचवारम/केन्र/प्रागधकयणको शसपारयस सहहत EMBA (Executive Masters of 

Business Administration) कामयक्रभको आवेदन पायाभ (आवेदन पायाभ www.moga.gov.np फाट Download गनय 
सककने) बरय प्रभाणणत गरय सूचना प्रकाशशत शभनतरे १५ (ऩन्र) हदनशबर मस भन्रारम (जनशत्तत र्वकास शाखा ) भा 
आइऩुग्ने गरय ऩेश गनुय हुन सम्वत्न्धत सवैको जानकायीको रागग मो सूचना प्रकाशशत गरयएकोछ । 
शर्तहरुः 
१.  EMBA (Executive Masters of Business Administration) अध्ममनको रागग दयखास्त हदने कभयचायीको उभेय 

भनोनमन गरयने शभनतसम्भ ४५ वषय ननाघेको हुनुऩनेछ । 
२.  छनौंट हुने कभयचायीरे ननजाभती सेवाको ऩदभा कत्म्तभा ३ (तीन) वषयको अटुट सेवा ऩुया गयेको हुनुऩनेछ । तय ननजाभती 

सेवा ऐन फभोत्जभको सभावेशी वगय/सभुदामका कभयचायीहरुराई एकवषय कभ सेवा अवगध बएऩनन ऩुग्नेछ । अध्ममन गरय 
पकेऩनछ ननजाभती सेवा ऐन य ननमभावरी फभोत्जभ गनुयऩने सेवा अवगध अननवामय रुऩभा ऩुया गनुय ऩनेछ । 

३  मस अध्ममनको रागग आवेदन हदने कभयचायी स्नातक तह उतीणय बएको हुनुऩनेछ । व्मवस्थाऩन य जन प्रशासनभा 
स्नातकोततय तह उतीणय गरयसकेका कभयचायी फाहेक अन्म र्वषमभा स्नातकोततय गयेका कभयचायीहरुराई ऩनन भनोनमन 
गनय सककनेछ । 

४. मस छारवनृतको रागग दयखास्त हदने कभयचायीरे दयखास्त साथ एस .एर.सी. देणख स्नातक तहसम्भका शैक्षऺक प्रभाण -
ऩरहरु एवं चारयत्ररक प्रभाणऩरहरु, नेऩारी नागरयकताको प्रभाण-ऩर, ननजाभती सेवाको ननमुत्तत ऩरको प्रभाणणत 
प्रनतशरर्ऩहरुका साथै ननज कामययत भन्रारम/आमोग/सगचवारमफाट ननजरे ननजाभती सेवाको ऩदभा फहार यहेको सेवा 
अवगध तथा असाधायण र्वदा शरएको बए असाधायण र्वदाको अवगध सभेत प्रभाणणत हुने गरय उतत अध्ममन कामयक्रभभा 
भनोनमनको रागग शसपारयश गयेको ऩर सभेत दयखास्त साथ ऩेश गनुय ऩनेछ । 

५.  उतत अध्ममन कामयक्रभको रागग आवश्मक ऩने शैक्षऺक शुल्क भार छारवनृत वाऩत प्रदान गरयनेछ य अन्म आवश्मक 
शुल्क र्वद्माथी आपैरे व्मवस्थाऩन गनुय ऩनेछ । 

६.  दयखास्त हदने कभयचायी उतत छारवनृतभा भनोनमन बएभा ननजराई उतत अध्ममन अवगधबय ननजको ऩदस्थाऩन 
सम्वत्न्धत स्थानभा शभराईने बनन सम्वत्न्धत भन्रारम/आमोग/सगचवारमफाट प्रभाणणत बै आउनु ऩनेछ । 

७.  अध्ममन कामयक्रभभा सहबागी कभयचायीको उऩत्स्थनत/हात्जरय न्मूनततभ ८० प्रनतशत हुनु ऩनेछ । ७० प्रनतशत बन्दा कभ 
उऩत्स्थनत हुने कभयचायीको दोश्रो ककस्ता वाऩतको यकभ उऩरव्ध गयाइने छैन य ननजरे गयेको कवुशरमत उल्रंघन बएको 
भानन ननजराई नेऩार सयकायरे प्रदान गयेको छारवनृत यकभ ननजको तरफ/बतताफाट अशुरउऩय गरयनेछ । 

८.  र्वश्वर्वद्मारमफाट शरइने प्रथभ, दोश्रो य तेश्रो सेभेष्टयको ऩयीऺाभा उतीणय बएऩनछ भार प्रगनत र्ववयणको आधायभा 
कभयचायीको शैक्षऺक शुल्क वाऩतको दोश्रो (अत्न्तभ) ककस्ताको यकभ अध्ममन गयाउने संस्थाराई बुततानी गरयनेछ । 

९.  अध्ममनको रागग छनौंट बएको कभयचायीरे मस भन्रारमफाट तोककएको ढांचाभा कवुशरमतनाभा गनुयऩनेछ । 
१०. उतत अध्ममन कामयक्रभ कामायरम सभम वाहेक र्वहान/सांझ-वेरुका अथवा सावयजननक र्वदाको हदन संचारन हुने बएकोरे 

उतत अध्ममनको रागग भनोनमन हुने ननजाभती कभयचायीहरुराई अध्ममन र्वदाको सहुशरमत प्रदान गरयने छैन । 
११.  दयखास्त हदने कभयचायीरे दयखास्त साथ छुटै्ट कागजभा ५०० शव्दभा नफढ्ने गरय देहाम फभोत्जभको व्महोया उल्रेख गरय 

ऩेश गनुय ऩनेछ्- 
(क) ननजाभती सेवाभा ननमुतत बएऩनछ आपुरे ननजाभती सेवाभा ऩुमायएको उल्रेखनीम मोगदान, 
(ख) मो र्वषम अध्ममन गनय चाहेको कायण 
(ग) मो र्वषमको अध्ममनरे आफ्नो ऩेशागत दऺताभा ऩुमायउने सहमोग । 



शकै्षऺक सर २०१६-२०१८ भा नेऩार सयकायफाट छारवनृत प्रदान गरयने EMBA Program को 
आवेदन फाराम 

 

१. आवेदन गयेको सभूह् खुरा/सभावेशी (भहहरा/आहदवासी-जनजाती/भधेशी/दशरत/अऩाङ्ग/र्ऩछडडएको ऺेर) ................. 
२. कभयचायीको नाभ (देवनागयीभा) :- ........................................................................................................  
३. कभयचायीको नाभ ( English BLOCK LETTER भा):-
४. कभयचायी संकेत नं:-  

५. जन्भ शभनत्-  

६. ननजाभती सेवाभा प्रवेश शभनत्-   

७. व्रड ग्रुऩ्-  

८. शरङ्ग्-  

९. सभावेशी सभूहभा बए उल्रेख गने्-  

(क) भहहरा  (ख) आहदवासी/जनजाती  (ग) भधेशी  (घ) दशरत  (ङ)अऩाङ्ग  (च) र्ऩछडडएको ऺेर  
  

१०. वैवाहहक त्स्थनत्-  
 

११. फुवाको नाभ्-  

१२. आभाको नाभ्-  

१३. हजुय फुवाको नाभ्- 
१४. स्थामी ठेगाना्- 
१५. सम्ऩकय  ठेगाना्- 
१६. कामययत कामायरमको नाभ, ठेगाना्- 
१७. कामययत कामायरमको सम्ऩकय  नं:-  

१८. हार कामययत ऩद्-................................................  

(क) सेवा्-.................. (ख) सभूह्-................. (ग) उऩसभूह्-................... 
१९. शैक्षऺक मोग्मता् (भागथल्रो शैक्षऺक मोग्मता ऩहहरो क्रभभा रेख्ने) 

अध्ममन गयेको संस्था अध्ममनको तह उतीणय गयेको वषय प्रापतांक/प्रनतशत भुख्म र्वषम 

     

     

     

     

२०. ननजाभती सेवाभा अनुबवको र्ववयण् 

क्र.सं. कामायरमको नाभ, ठेगाना ऩद 
फहार यहेको शभनत 

बौगोशरक ऺेरको वगय कैकपमत 
देणख सम्भ 

       

       

       

       

 

शसपारयश गनेको     अध्ममन गने कभयचायीको 
दस्तखत्-    दस्तखत्- 
नाभ,थय्-      नाभ,थय्- 
ऩद्-      ऩद्- 
शभनत्-       शभनत्- 
कामायरमको नाभ्-  कामायरमको नाभ्- 
कामायरमको छाऩ्- 

 

                    

(क)  र्ववाहहत  (ख)  अर्ववाहहत  


