नेऩार सयकाय

सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्त्रारम
सहकायी ववबाग

केन्त्रीम सहकायी प्रशिऺण केन्त्र
नमाॉ फानेश्वय, काठभाडौं

सूचनाको हक सम्वन्त्धी ऐन , २०६४ को दपा ५(३) य ननमभावरीको ननमभ ३ फभोशजभ साववजननक गरयएको
वववयण

सूचना साववजननक गने ननकामको नाभ्– केन्त्रीम सहकायी प्रशिऺण केन्त्र, नमाॉ फानेश्वय, काठभाडौं ।
सूचना साववजननक गये को अव नध्– २०७४।०७।0१ दे शि २०७४।०९ भसान्त्तसम्भको
१. ननकामको स्वरुऩ य प्रकृनत : –
शिऺा, सूचना तथा प्रशिऺणसॉग सम्फशन्त्धत कृमाकराऩहरूका भाध्मभफाट दे िको सहकायी ऺेरभा आफद्ध

जनिशिको ऺभता अनबफृवद्ध गने तथा सहकायी ऺेरभा केन्त्रीत यही अध्ममन, अनुसन्त्धान एवॊ ववकासभा नेतत्ृ वदामी
बूनभका ननवावह गने भूरबूत उद्देश्मका साथ मस केन्त्रीम सहकायी प्रशिऺण केन्त्रको स्थाऩना बएको
हो । सहकायी सॊ घ सॊ स्थाका सञ्चारक ऩदानधकायी य सहकायी ऺेरको ननमभन

, अनुगभन एवॊ व्मवस्थाऩन गने

प्रभुि ननकाम, सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्त्रारम , सहकायी ववबाग तथा उि ववबाग भातहत दे िको ववनबन्न
स्थानभा यहेका कामावरमहरूभा कामवयत कभवचायीहरू सभेतराई प्रशिऺण प्रदान गयी उनीहरूको ऻान

, नसऩ य

धायणाभा सकायात्भक ऩरयवतवन ल्माउने शजम्भेवायी सवहत वव.सॊ . २०१९ सारभा मस केन्त्रको स्थाऩना बएको
हो ।

काठभाडौँको नमाॉ फानेश्वयभा २१ योऩनी ऺेरपरभा यहेको मस केन्त्रभा ऩुरुष तथा भवहरा छारावास , चभेना गृह ,
प्रशिऺण कऺहरूका अरावा ऩुस्तकारम एवॊ प्रशिऺक आवास सभेत यहेका छन् । स्थाऩना कारदे शि हारसम्भ
मस केन्त्ररे नेऩार सयकायफाट स्वीकृत वावषवक कामवक्रभको ऩरयनसभा नबर यही आफ्ना कृमाकरऩाहरू सम्ऩादन
गदै आईयहेको छ ।
(क) दृविकोण्
दे िभा सुिासनमुि सहकायी सॊ स्कृनतको ननभावण।
(ि) ध्मेम्
शिऺा, सूचना , तानरभ य अनुसन्त्धानभूरक वक्रमाकराऩहरूराई आधुननक एवॊ वैऻाननक फनाउॉदै सहकायी ऺेरभा
आफद्ध जनिशिको व्मवस्थाऩकीम ऺभताभा गुणस्तयीम ऩरयवतवनको सुननशितता ल्माउने ।
(ग) उद्देश्म्


सहकायी सॊ घ सॊ स्थाका ऩदानधकायी , सदस्म एवॊ सहकायी ऺेरभा आफद्ध जनिशिभा व्मवसावमक ऺभता
तथा सोचको ववकास गने ।



सहकायीका नसद्धान्त्त , भूल्म एवॊ दे िको नीनत य प्रचनरत कानून अनुरूऩ चल्न सहकायी सॊ स्थाहरूराई
अनबप्रेरयत गने ।



सहकायीका ववववध ववषमहरूभा अध्ममन/अनुसन्त्धान गयी नीनत तथा कामवक्रभ तजुभ
व ा य कामावन्त्वमनभा टे वा
्
ऩुयमाउने
।



सहकायीका ववववध ववषमहरूभा तानरभ तथा ऩाठ्य साभग्री तमायी एवॊ प्रकािन गयी व्मवसावमक जागयण
नसजवना गने ।
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सहकायी ऺेरभा अध्ममन, अनुसन्त्धान तथा ववकास सम्फन्त्धी कामवको नेतत्ृ वदामी बूनभका ननवावह गने ।
सहकायी ऺेरभा दऺ नेतत्ृ व ववकासका रानग साथवक ऩहर कदभी नरने ।

नेऩारनबर तथा अन्त्तयावविम तहभा सॊ स्थागत एवॊ नीनतगत ऩैयवी गयी ख्माती अनबफृवद्ध गने/गयाउने ।

२. ननकामको काभ, कतवव्म य अनधकाय:–
१. सहकायीता प्रफद्धवन तथा ववकासका रानग उऩमुि तानरभ नीनत तथा कामवक्रभको तजुभ
व ा गने
२. अवनधक मोजना य ऺेरगत ननती , यणनीनत तथा रक्ष्महरूको ऩरयनधनबर यहेय केन्त्रीम एवॊ ऺेरीम स्तयभा
सहकायी प्रशिऺणको कामवक्रभहरू तजुभ
व ा गने

३. सहकायी प्रशिऺण कामवक्रभहरूराई भागभा आधारयत एवॊ उऩरब्धीभूरक तुल्माउन ऩाठ्यक्रभ तथा प्रशिऺण
ववनधहरूको तजुभ
व ा य ऩरयभाजवन गने गयाउने

४. तानरभको आवश्मकता ऩवहचान गने,
५. स्वीकृत कामवक्रभ फभोशजभ प्रशिऺण कामवक्रभहरू सञ्चारन गयी गयाई ननमनभत रूऩभा अनुगभन गने,
६. तानरभको प्रबावकायीता अध्ममन एवॊ कामावन्त्वमन गने,
७. प्रचनरत कानुन य प्रत्मामोशजत अशख्तमायी फभोशजभ प्रशिऺण केन्त्रको कभवचायी प्रिासन , आनथवक प्रिासन य
आन्त्तरयक प्रिासन सम्फन्त्धी कामवहरू गने,

८. तारुक ववबाग य भन्त्रारमभा तोवकए फभोशजभको प्रनतवेदन तथा वववयणहरू ऩेि गने,
९. तोवकए फभोशजभ अन्त्म कामवहरू गने
३. ननकामभा यहने कभवचायी सॊ ख्मा य कामव वववयण्–
(क) दयफन्त्दी वववयण
क्र.सॊ .

ऩद

श्रे णी

सेवा

सभूह

कुर कामभ हुने दयफन्त्दी

१.

प्राचामव

या.द्वि.ऩ.

प्रिासन

सा.प्र.

१

२.

सहकायी प्रशिऺक

या.ऩ.तृ.

प्रिासन

सा.प्र.

५

३.

कृवष प्रशिऺक

या.ऩ.तृ.

कृवष

४.

रेिा अनधकृत

या.ऩ.तृ.

प्रिासन

रेिा

१

५.

नामव सुब्फा

याप्रथभ.अनॊ.ऩ.

प्रिासन

सा.प्र.

२

६.

कम््मुटय अऩये टय

याप्रथभ.अनॊ.ऩ.

ववववध

७.

टाइवऩि

फेग अनुसाय

प्रिासन

सा.प्र.

१

८.

िरयदाय

या .द्वि.अनॊ.ऩ.

प्रिासन

सा.प्र.

१

९.

हुरका सवायी चारक

श्रे णी वववहन

इशन्त्ज

जनभेकाननक.

२

१०.

कामावरम सहमोगी

श्रे णी वववहन

प्रिासन

सा.प्र.

५

जम्भा

१

१

२०

2

(ि) कभवचायी वववयण
नस.नॊ.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

कभवचायीको नाभ

ऩद

िािा

प्राचामव

श्री बयत प्रसाद आचामव

कामावरमको नॊ.

भोफाइर नॊ.

4115678

9841399072

िाशन्त्त भहत

सहकायी प्रशिऺक

तानरभ तथा अध्ममन

4115678

9841456336

फासुदेफ बट्टयाई

सहकायी प्रशिऺक

तानरभ तथा अध्ममन

4115678

9841607344

िेभयाज आचामव

सहकायी प्रशिऺक

प्रिासन

4115678

9848040445

हुभ रार अनधकायी

सहकायी प्रशिऺक

तानरभ तथा अध्ममन

4115678

9841697373

गौतभ ऩॊऻानी

सहकायी प्रशिऺक

अनुसन्त्धान तथा अनबरेि

4115678

9851164977

इन्त्र िभाव ढुॊ गाना

कृवष प्रशिऺक

अनुसन्त्धान तथा अनबरेि

4115678

9855063052

ऩोभ नायामण ऻवारी

रेिा अनधकृत

आनथवक प्रिासन

4115678

9847031665

बोरा नाथ ऩोिये र

नामव सुब्फा

तानरभ तथा अध्ममन

4115678

9851099502

तेजेन्त्र अनधकायी

नामव सुब्फा

प्रिासन

4115678

9845220006

ऩदभा अनधकायी

कम््मुटय अऩये टय

प्रिासन

4115678

9868211503

फारगोऩार वैद्य

टाइवऩि

प्रिासन

4115678

9841334134

िरयदाय

प्रिासन

4115678

9841435719

भाधव अनधकायी

हुरका सवायी चारक

प्रिासन

4115678

9841647719

शजतेन्त्र शचरकाय

हुरका सवायी चारक (सेवा कयाय)

प्रिासन

4115678

९८६००२५९३६

कामावरम सहमोगी

प्रिासन

4115678

9841731391

ताया ऩौडेर

फैननचा ऩोडे

कामावरम सहमोगी

प्रिासन

4115678

9841553166

ु ा अनधकायी
ये नक

कामावरम सहमोगी (सेवा कयाय)

प्रिासन

4115678

9841409180

वहया कटे र

कामावरम सहमोगी (सेवा कयाय)

प्रिासन

4115678

9803494309

सनफन ढकार

कामावरम सहमोगी (सेवा कयाय)

प्रिासन

4115678

9849764708

ववनोद डॊ गोर

४. ननकामफाट प्रदान गरयने सेवा :–
१. आवासीम प्रशिऺण सञ्चारन ।
२. शजल्राहरूभा घुम्ती प्रशिऺण सञ्चारन ।
३. तानरभ साभग्रीको तमायी य प्रकािन ।
४. सहकायी सम्फन्त्धी अध्ममन अनुसन्त्धान
५. कामावरमसॉग सम्फशन्त्धत सूचनाहरू उऩरब्ध गयाउने ।
५. सेवा प्रदान गने ननकामको िािा य शजम्भेवाय अनधकायी–
१) प्रिासन िािा
 कभवचायी प्रिासन सम्फन्त्धी कामव ।
 आन्त्तरयक प्रिासन सम्फन्त्धी कामव।
 शजन्त्सी प्रिासन सम्फन्त्धी कामव ।
 कभवचायीहरूको वैमशिक वववयण सवहतको अनबरे ि सम्फशन्त्ध कामव।
 ननदे शित अन्त्म कामव ।
२) तानरभ तथा अध्ममन िािा
 प्रशिऺणको भाग य आवश्मकता सम्फन्त्धी अध्ममन, अनुसन्त्धान तथा ववश्लेषण ।
 प्रशिऺण साभग्री तथा ऩाठ्यक्रभ ननभावण य ववकास ।
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 प्रशिऺण सम्फन्त्धी वावषवक कामवक्रभ तमायी ।
 कामवक्रभ अनुसाय प्रशिऺण सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन ।
 तानरभको प्रबावकायीता अनुगभन ।
 ननदे शित अन्त्म कामव ।
३) अनुसन्त्धान तथा अनबरे ि िािा
 केन्त्रको वावषवक कामवक्रभ तथा फजेट तजुभ
व ा य कामावन्त्वमन ।
 वावषवक कामवक्रभ अन्त्तयगत ववनबन्न कामवक्रभको कामवमोजना फनाउने ।
 कामवक्रभ सञ्चारन गने ।
 कामवक्रभको अनुगभन तथा भूल्माङ्कन गने ।
 वावषवक कामवक्रभको सभीऺा य प्रकािन गने ।
 ननदे शित अन्त्म कामव ।
४. आनथवक प्रिासन िािा
 आनथवक प्रिासन सम्फन्त्धी काभ,
 फजेट तजुभ
व ा सम्फन्त्धी काभ
 फजेट ननकासा, िचव य प्रनतवेदन
 रे िाको अनबरे ि सम्फन्त्धी काभ
 फेरुजु पछमौट सम्फन्त्धी काभ,
 तोवकएका अन्त्म कामव ।
६. सेवा प्राप्त गनव राग्ने दस्तुय य अवनध्–
नस.नॊ.

१.

काभको वववयण

कामावरमसॉग

काभ सम्ऩन्न

सम्ऩकव अनधकायी/भहािािा

गने अवनध

प्रभुि/िािा प्रभुि

१५ द्वदन नबर

सूचना अनधकायी

सम्फशन्त्धत सूचनाहरू

राग्ने दस्तुय

साभान्त्म आकायको कागजभा सूचनाको रनग
प्रनतऩृष्ठ रु. ५।–

उऩरब्ध गयाउने

ठू रो आकायको कागजभा सूचनाको रानग
प्रनतऩृष्ठ रु. १०।–
प्रनत नडस्केट, नसनड रु. 50।-

२.

प्रशिऺण सञ्चारन

प्रशिऺण अवनध

तानरभ तथा अध्ममन िािा

नराग्ने

तानरभ तथा अध्ममन िािा

नराग्ने

रेिा प्रभुि

नराग्ने

अनुसाय
३.

४.

शजल्राभा घुम्ती

प्रशिऺण अवनध

प्रशिऺण सञ्चारन

अनुसाय

सम्ऩाद्वदत कामवको

१५ द्वदन नबर

ब ुिानी
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५.

धयौटी वपताव

१५ द्वदन नबर

रेिा प्रभुि

नराग्ने

७. ननणवम गने प्रवक्रमा य अनधकायी्–
िािा–कामावरम प्रभुि–ववबाग–भन्त्रारम
८. ननणवम उऩय उजुयी सुन्ने अनधकायी –
नस.नॊ.

काभको वववयण

सम्ऩकव अनधकायी/भहािािा

गुनासो सुन्ने

प्रभुि/िािा प्रभुि

अनधकायी

१.

कामावरमसॉग सम्फशन्त्धत सूचनाहरु उऩरब्ध गयाउने

सूचना अनधकायी

प्राचामव

२.

प्रशिऺण सञ्चारन

तानरभ तथा अध्ममन िािा

प्राचामव

३.

सम्ऩाद्वदत कामवको ब ुिानी

रेिा प्रभुि

प्राचामव

४.

धयौटी वपताव

रेिा प्रभुि

प्राचामव

९. सम्ऩादन गये को काभको वववयण्–
नभनत २०७४।०७।0१ दे शि ०७४।०९ भसान्त्तसम्भ बएका प्रभुि कामवहरु्
 भोटयसाइकर थान १ िरयद ।

 कामावरम बवन भभवत सम्बायको रानग र.ई. तमाय बई यहेको ।
 कामावरम ऩरयसय सुधायको काभ बइयहेको ।

 कामावरम व्मवस्थाऩनको रानग पननवचय वपक्सचसव िरयदको काभ बइयहेको ।
 तानरभ साभग्री (सहकायी रे िाऩारन ऩुशस्तका) प्रकािन।

 अध्ममन, अनुसन्त्धान (तानरभ आवश्मकता ऩवहचान य तानरभ प्रबावकायीता अध्ममन
सुधायको प्रवक्रमा िुरु बएको ।

) तथा ऩाठ्यक्रभ

 सहकायी ऩुञ्ज प्रकािनको प्रवक्रमा िुरु बएको

 स्वीकृत कामवक्रभ अनुसाय ननम्न फभोशजभ ववनबन्न ववषमका ६ वटा तानरभ सम्ऩन्न ।
क्र.

तानरभको ववषम

सॊ.

१
२
३
४
५
६

प्रशिऺक प्रशिऺण तानरभ (१५ द्वदने)
सहकायी व्मवस्थाऩन तथा नेतत्ृ व ववकास
तानरभ (१५ द्वदने )

यणनीनतक मोजना तजुभ
व ा तानरभ (१५
द्वदने)
यणनीनतक मोजना तजुभ
व ा तानरभ (१५
द्वदने)
सहकायी व्मवस्थाऩन तथा नेतत्ृ व ववकास
तानरभ (१५ द्वदने)
सहकायी व्मवस्थाऩन तथा नेतत्ृ व ववकास
तानरभ (१५ द्वदने)
जम्भा

तानरभ
सॊ ख्मा
१
१
१
१
१

१
६

अवनध

२०७४।७।१२ दे शि
२०७४।७।२८ सम्भ
२०७४।७।१२ दे शि

२०७४।७।२८ सम्भ
२०७४।७।१२ दे शि
२०७४।७।२८ सम्भ
२०७४।९।१६ दे शि
२०७४।१०।२ सम्भ
२०७४।९।१६ दे शि
२०७४।१०।२ सम्भ
२०७४।९।१६ दे शि
२०७४।१०।२ सम्भ

सहबागी
सॊ ख्मा

२२
२२
१७
२६
२९
२८
१४४
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१०. प्रभुि य सूचना अनधकायीको नाभ य ऩद्–
प्रभुिको नाभ् श्री बयत प्रसाद आचामव
ऩद् प्राचामव
सम्ऩकव नॊ.४११५६७८
भोफाइर नॊ.: ९८४१३९९०७२
इभेर् bharatpacharya@hotmail.com
सूचना अनधकायीको नाभ् श्री िेभयाज आचामव
ऩद् सहकायी प्रशिऺक
सम्ऩकव नॊ. ४११५६७८
भोफाइर नॊ. ९८४८०४०४४५
इभेर् khemr_acharya@yahoo.com

११. ऐन , ननमभ, ववननमभ, ननदे शिकाको सूची –
केन्त्रीम सहकायी प्रशिऺण केन्त्रसॊ ग सम्फशन्त्धत नीनत, ऐन य ननमभहरु ननम्नानुसाय यहेका छन्:
(क) सहकायी ऐन, २०७४
(ि) सहकायी ननमभावरी, २०४९
(ग) याविम सहकायी नीनत, २०६९
(घ) सॊ घसॊ स्थाहरूको ननमभन, अनुगभन य रे िाऩयीऺण सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०६८
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१२. आम्दानी , िचव तथा आनथवक कायोवाय सम्फन्त्धी अद्यावनधक वववयण्
–

7
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१३. तोवकए फभोशजभका अन्त्म वववयण :– X
१४. अशघल्रो आनथवक वषवभा साववजननक ननकामरे कुनै कामवक्रभ वा आमोजना सञ्चारन गये को बए सोको वववयण
:–
अशघल्रो आ.व. २०७३।०७४ भा सम्ऩन्न कामवक्रभहरु
ॉ ीगत कामवक्रभ अन्त्तयगत
१. ऩूज
१. छारावास भभवत सुधाय तथा व्मफस्थाऩन -१
२. पननवचय तथा पननवनसङ्ग गयी कामवकऺहरु व्मफस्थाऩन -ववनबन्न
३. कम््मूटय ल्माफ ननभावण -१
४. डे क्सटऩ कम््मुटय िरयद -२५
५. ल्माऩटऩ िरयद-१
६. तानरभ हरहरुभा CCTV Camera जडान-५
७. तानरभ हरहरुभा A/C जडान-१०
८. कामावरम ऩरयसय भभवत सुधाय-१
९. कामावरमको केही कम्ऩाउण्ड वार तथा गेट ननभावण -१
१०. ऩारे घय ननभावण-१
२. प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन र प्रकाशनतपव
१. तानरभ ऩाठ्यक्रभ ननभावण-२
२. सहकायी ऩुञ्ज अॊक ७ य ८

प्रकािन-२

३. तानरभ सञ्चारनतपव : ननम्नानुसाय ३२ वटा तानरभ सम्ऩन्न ।

नस.नॊ.

१
२
३
४
५
६
७

तानरभको नाभ
सहकायी रे िाऩारन तानरभ (१५ द्वदने)

तानरभ
सॊ ख्मा
१

अवनध
२०७३।५।५ दे शि
२०७३।५।१९

प्रशिऺक प्रशिऺण तानरभ (१५ द्वदने)

१

२०७३।५।५ दे शि

सहकायी रे िाऩारन तानरभ (१५द्वदने)

१

२०७३।५।२३ दे शि

१

२०७३।५।२३ दे शि

१

२०७३।५।२३ दे शि

यणनीनतक मोजना तजुभ
व ा तानरभ (१५ द्वदने)
उद्यभशिरता तथा सहकायी व्मवसाम प्रफद्धवन
तानरभ (१५ द्वदने)

सॊ स्थागत ऺाभता ववकास तानरभ (७ द्वदन)
(्मुठान-२, रभजुङ-२)

प्रशिऺक प्रशिऺण तानरभ (१५ द्वदने)

४
१

२०७३।५।१९
२०७३।६।८
२०७३।६।८
२०७३।६।८

२०७३।७।३ दे शि

जम्भा

सहबागी
सॊ ख्मा
२९
२७
२४
२६
१८

२०७३।७।९

१८

२०७३।७।२८ दे शि

२४
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(अनधकृतस्तय)

२०७३।८।१४
१

२०७३।७।२८ दे शि

सहकायी व्मवस्थाऩन तथा रे िाऩारन तानरभ

१

२०७३।७।२८ दे शि

व्मवस्थाऩन सीऩ ववकास तानरभ (१५ द्वदने)

१

२०७३।८।१९ दे शि

सहकायी रे िाऩारन तानरभ (१५द्वदने)

१

२०७३।९।११ दे शि

प्रशिऺक प्रशिऺण तानरभ (१५ द्वदने)

१

२०७३।९।११ दे शि

प्रशिऺक प्रशिऺण तानरभ (१५द्वदने)

१

२०७३।१०।४ दे शि

उद्यभशिरता तथा सहकायी व्मवसाम प्रफद्धवन

१

२०७३।१०।४ दे शि

१५

व्मवसावमक नेतत्ृ व ववकास तानरभ (१५ द्वदने)

१

१६

यणनीनतक मोजना तजुभ
व ा तानरभ (१५ द्वदने)

१

८
९
१०
११
१२
१३
१४

१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६

प्रशिऺक प्रशिऺण तानरभ (१५ द्वदने)

(१ भवहने)

तानरभ (१५ द्वदने)

सहकायी रे िाऩारन तानरभ (१५ द्वदने)
सहकायी रे िाऩारन तानरभ (१५ द्वदने)
प्रशिऺक प्रशिऺण तानरभ (१५ द्वदने)
सहकायी व्मवस्थाऩन तथा रे िाऩारन तानरभ
(१ भवहने)

व्मवस्थाऩन सीऩ ववकास तानरभ (१५ द्वदने)
उद्यभशिरता तथा सहकायी व्मवसाम प्रफद्धवन
तानरभ (१५ द्वदने)

व्मवसावमक नेतत्ृ व ववकास तानरभ (१५ द्वदने)
सहकायी रे िाऩारन तानरभ (१५ द्वदने)

यणनीनतक मोजना तजुभ
व ा तानरभ (१५ द्वदने)
सॊ स्थागत ऺभता ववकास तानरभ (७ द्वदन)
(भुग)ु

१
१
१
१
१
१
१
१
१
१

२०७३।८।१४
२०७३।९।१
२०७३।९।५

२०७३।९।२७
२०७३।९।२७

२०७३।१०।२०
२०७३।१०।२०

२०७३।११।१ दे शि
२०७३।११।१७

२०७३।११।१ दे शि
२०७३।११।१७

२०७३।११।१ दे शि
२०७३।११।१७

२०७३।११।२२ दे शि
२०७३।१२।९

२०७३।११।२२ दे शि
२०७३।१२।९

२०७३।११।२२ दे शि
२०७३।१२।२७

२०७३।१२।१३ दे शि
२०७३।१२।२७

२०७३।१२।१३ दे शि
२०७३।१२।२७

२०७४।१।३ दे शि
२०७४।१।१७

२०७४।१।३ दे शि
२०७४।१।१७

२०७४।१।३ दे शि
२०७४।१।१७

२०७४।२।११ दे शि
२०७४।२।१७

२६
२७
२०
२४
२५
१९
२२
२१
२३
३१
२५
२६
२५
२३
२४
१७
२२
१८
२३
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२८
२७
२९

सॊ स्थागत ऺभता ववकास तानरभ (७ द्वदन)
(म्माग्दी)

सॊ स्थागत ऺभता ववकास तानरभ (७ द्वदन)

१

(याभेछाऩ)

सहकायी व्मवस्थाऩन तथा रे िाऩारन तानरभ

१

(१ भवहने)
जम्भा्



१

२०७४।२।११ दे शि

२३

२०७४।२।१७

२०७४।२।२३ दे शि

२७

२०७४।२।२९

२०७४।२।२२ दे शि

२५

२०७४।३।२०

३२

७६२

फेरुजूको शस्थनत्
मस केन्त्रको आ. व. २०७३।७४ सम्भको फेरुजु
जम्भा फेरुजू - फाॉकी रु. १८२२०।००
जम्भा पर्छ्यौट - 

जम्भा पर्छ्यौट प्रनतित - 


सुिासन सम्फन्त्धीका कामव् मस केन्त्ररे सुिासन सम्फन्त्धभा ननम्न कामवहरू गये को छ्

 केन्त्रसॊ ग सम्फशन्त्धत जानकायीहरू वेबसाइट www.cctc.gov.np भा यािी सभम सभमभा अद्यावनधक गने
गरयएको छ ।

 सूचनाको हकसम्फन्त्धी ऐन , २०६४ को दपा ५

(३) य ननमभावरीको ननमभ ३ फभोशजभ साववजननक

गनुऩ
व ने वववयण हये क ३/३ भवहनाभा साववजननक गने गरयएको छ ।

 केन्त्रभा एक सूचना अनधकायी तोकी सॊ ववधान प्रदत्त सूचनाको हकअनुसाय भाग बएका सूचनाहरू सूचना
अनधकायीभापवत प्रदान गने गरयएको छ ।

 केन्त्रफाट प्रदान गरयने सेवा सुववधा य सो का रानग शजम्भेवाय ऩदानधकायीहरू सम्फन्त्धभा नागरयक फडाऩर
यािी सववसाधायणराई जानकायी गयाइएको छ ।

 मस केन्त्रको भुिऩरको रूऩभा सहकायी ऩुञ्ज प्रकािन ।
 वावषवक प्रगनत ऩुशस्तका प्रकािन
 कभवचायीहरूको स्टाप नभटीङ्ग

१५. साववजननक ननकामको वे फसाईट बए सोको वववयण :–
www.cctc.gov.np
१६. साववजननक ननकामरे प्राप्त गये को फैदेशिक सहामता , ऋण, अनुदान एवॊ प्राववनधक सहमोग य सम्झौता सम्फन्त्धी
वववयण:– X

१७. साववजननक ननकामरे सॊ चारन गये को कामवक्रभ य सो को प्रगनत प्रनतवेदन : दपा ९, १२ य १४ भा उल्रे ि
बएफभोशजभ ।

१८. साववजननक ननकामरे वगॉकयण तथा सॊ यऺण गये को सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो सूचना सॊ यऺण गनव
तोवकएको सभमावनध – X

१९. साववजननक ननकामभा ऩये का सूचना भाग सम्फन्त्धी ननवेदन य सो उऩय सूचना द्वदएको वववयण्– X
२०. साववजननक ननकामका सूचनाहरु अन्त्मर प्रकािन बएका वा हुने बएको बए सो को वववयण:– X
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