प्रेस नोट
आज मिति २०७३ साऱ पस
ु िहहनाको २९ गिे शक्र
ु बारको हिन राष्ट्रिय पन
ु तनििािण प्राधिकरणका प्रिख
ु
कायिकारी अधिकृि प्रा.डा. गोविन्िराज पोखरे ऱ ज्यक
ू ो उपष्ट्थितििा On the Job Training (Mason)
ऱगायि िे हाय बिोष्ट्जिका तनणियहरु गररयो ।
निर्णयहरुः
१) २०७३ िाघ २५ गिे मित्र On the Job Training (Mason) सञ्चाऱनािि िे हाय बिोष्ट्जि गने, गराउने
।
क) प्रिि चरणको िाऱीिको ऱाधग िक
ू म्प प्रिाविि ३१ ष्ट्जल्ऱाहरु िध्यका २५० गा.वि.स. हरुको
सच
ू ी ियार गने ।
ख) हाऱसम्ि िाऱीिको ष्ट्जम्िेिारी पाएका अनिरािष्ट्रिय ििा राष्ट्रिय गै.स.स. हरुको सच
ू ी ियार
गने ।
ग) िाऱीि गराउन सक्ने तनजी ऺेत्र, सरकारी ििा तनजी प्राविधिक क्याम्पस ििा कऱेजहरु बाट
संचाऱन गनि सक्ने िामऱिका सम्बन्ििा प्रथिाि िाग गनि २०७३।१०।०४ िा पत्रपत्रत्रकािा
सच
ू ना प्रकाशन गने ।
घ) प्रथिािको TOR ियार ििा िल्
ू यांकन ऱगायि सिग्र कािको ऱाधग राष्ट्रिय पन
ु तनििािण
प्राधिकरण, सहरी विकास िन्त्राऱय अन्िगििको केन्रीय आयोजना कायािन्ियन इिकाइि,
प्राविधिक मशऺा ििा व्यिसातयक िामऱि पररषद् (CTEVT) बाट २-२ जना प्रतितनिीहरु
संऱग्न रहने । २०७३।१०।१८ सम्ि प्रथिािको िल्
ू यांकन गने । २०७३।१०।२५ सम्ि सम्झौिा
गरी गा.वि.स. िा िाऱीि सञ्चाऱन गने ।
ङ) अिि िन्त्राऱयऱे सो को ऱाधग ऱाग्ने बजेट तनकासा उपऱब्ि गराउने ।
च) संघीय िामिऱा ििा थिानीय विकास िन्त्राऱय अन्िगििको केन्रीय आयोजना कायािन्ियन
इिकाइि िार्िि On the Job Training (Mason)

को ऱाधग सहिागी हुने Mason हरु

एिं

तनिािण हुने घर छनोट गरी ष्ट्जल्ऱा आयोजना कायािन्ियन इिकाइििा उपऱब्ि गराउन
सम्बष्ट्न्िि ष्ट्जल्ऱा, गा.वि.स., न.पा. हरुऱाइि मिति २०७३।१०।०४ मित्र पररपत्र गने ।
छ) आफ्नो श्रोि यकीन िइसकेका इच्छुक राष्ट्रिय ििा अन्िरािष्ट्रिय गै.स.स., विमिन्न संघ
सथिाहरु ऱाइि पतन प्रथिािको ऱाधग आव्हान गने ।

२) विमिन्न अन्िरािष्ट्रिय/राष्ट्रिय गै.स.स. हरुऱे यस प्राधिकरणबाट प्रथिाि थिीकृि गरी सञ्चाऱन
गरररहे का कायिक्रिहरु अनग
ु िन गनिका ऱाधग प्रथिि
ु िएको अनग
ु िन कायिविधिको िथयौिािा
अध्ययन गरी राय सझ
ु ािका साि आगािी तनयमिि बैठकिा पेश गने ।

