नेपाल सरकार

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्र
नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं

सच
ू नाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावलीको ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको
वववरण

सच
ू ना सावविननक गने ननकायको नामः– सहकारी प्रशिक्षण तथा अनस
ु न्धान केन्र, नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं।
सच
ू ना सावविननक गरे को अवधधः– २०७५।०४।0१ दे खि २०७५।१२।३० सम्मको
१. ननकायको स्वरुप र प्रकृनत:–
शिक्षा, सच
ू ना तथा प्रशिक्षणसाँग सम्बजन्धत कृयाकलापहरूका माध्यमबाट दे िको सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध
िनिजततको क्षमता अशिबद्
ु न्धान एवं ववकासमा
ृ धध गने तथा सहकारी क्षेत्रमा केन्रीत रही अध्ययन, अनस

नेतत्ृ वदायी िशू मका ननवावह गने मल
ू ित
ू उद्दे श्यका साथ यस केन्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्रको स्थापना
िएको

हो । सहकारी संघ संस्थाका सञ्चालक पदाधधकारी र सहकारी क्षेत्रको ननयमन, अनग
ु मन एवं व्यवस्थापन

गने प्रमि
ु ननकाय, सहकारी तथा गररबी ननवारण मन्त्रालय, सहकारी वविाग तथा उतत वविाग मातहत
दे िको ववशिन्न स्थानमा रहे का कायावलयहरूमा कायवरत कमवचारीहरू समेतलाई प्रशिक्षण प्रदान गरी

उनीहरूको ज्ञान, शसप र धारणामा सकारात्मक पररवतवन ल्याउने जिम्मेवारी सहहत वव.सं. २०१९ सालमा
यस

केन्रको

हो ।

स्थापना

िएको

काठमाडौँको नयााँ बानेश्वरमा २१ रोपनी क्षेत्रफलमा रहेको यस केन्रमा परु
ु ष तथा महहला छात्रावास, चमेना

गह
ु तकालय एवं प्रशिक्षक आवास समेत रहे का छन ् । स्थापना कालदे खि
ृ , प्रशिक्षण कक्षहरूका अलावा पस्
हालसम्म यस केन्रले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वावषवक कायवक्रमको पररशसमा शित्र रही आफ्ना
कृयाकलपाहरू सम्पादन गदै आईरहे को छ ।
(क) दृष्टिकोणः
दे िमा सि
ु ासनयत
ु त सहकारी संस्कृनतको ननमावण।
(ख) ध्येयः
शिक्षा, सच
ू ना, ताशलम र अनस
ु न्धानमल
ू क क्रक्रयाकलापहरूलाई आधनु नक एवं वैज्ञाननक बनाउाँ दै सहकारी
क्षेत्रमा आबद्ध िनिजततको व्यवस्थापकीय क्षमतामा गण
ु स्तरीय पररवतवनको सनु नजश्चतता ल्याउने ।
(ग) उद्दे श्यः
•

सहकारी संघ संस्थाका पदाधधकारी, सदस्य एवं सहकारी क्षेत्रमा आबद्ध िनिजततमा व्यवसानयक
क्षमता तथा सोचको ववकास गने ।

•

सहकारीका शसद्धान्त, मल्
अनरू
ू य एवं दे िको नीनत र प्रचशलत कानन
ू
ु प चल्न सहकारी
संस्थाहरूलाई अशिप्रेररत गने।

•

सहकारीका

ववववध

ववषयहरूमा

कायावन्वयनमा टे वा परु याउने
।
्
•

अध्ययन/अनस
ु न्धान

गरी

नीनत

तथा

कायवक्रम

तिम
ुव ा

र

सहकारीका ववववध ववषयहरूमा ताशलम तथा पाठ्य सामग्री तयारी एवं प्रकािन गरी व्यवसानयक
िागरण शसिवना गने ।

1

सहकारी क्षेत्रमा अध्ययन, अनस
ु न्धान तथा ववकास सम्बन्धी कायवको नेतत्ृ वदायी िशू मका ननवावह

•

गने ।

सहकारी क्षेत्रमा दक्ष नेतत्ृ व ववकासका लाधग साथवक पहल कदमी शलने ।

•

नेपालशित्र तथा अन्तरावजरिय तहमा संस्थागत एवं नीनतगत पैरवी गरी ख्याती अशिबद्
ृ धध

•

गने/गराउने ।

२. ननकायको काम, कततव्य र अधधकार:–
संघ, प्रदे ि तथा स्थानीय तहमा सहकारी ननयमनका संलग्न कमवचारीहरुको लाधग प्रशिक्षणका कायवक्रम तिम
ुव ा

•

गरी संचालन गने

ववशिन्न संघसंस्था तथा ननकायहरुबाट संचालन हुने सहकारी िैक्षक्षक क्रक्रयाकलापको प्रमाणीकरणमा आवश्यक
सहयोग पय
ु ावउने

•

ववद्यालय तथा ववश्वववद्यालय तहमा संचालन हुने सहकारी िैक्षक्षक कायवक्रममा सहयोग पय
ु ावउने
स्थानीय तह तथा प्रदे ि सरकारबाट संचालन हुने सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षणका कायवक्रमहरुमा सहयोग

•
•

पुयावउने

सहकारी प्रशिक्षणको स्तरोन्ननतका लाधग आवश्यक अनुसन्धान तथा व्यवस्थापन परामिवका कायवहरु गने

•

सहकाररता प्रवद्र्धन तथा ववकासको लाधग उपयत
ु त ताशलम नीनत तथा कायवक्रमको तिम
ुव ा गने,

•

आवधधक योिना र क्षेत्रगत नीनत, रणनीनत तथा लक्ष्यहरूको पररधधशित्र रहे र केन्रीय एवं क्षेत्रीयस्तरमा

•

सहकारी प्रशिक्षणको वावषवक कायवक्रमहरू तिम
ुव ा गने,

सहकारी प्रशिक्षण कायवक्रमहरूलाई मागमा आधाररत एवं उपलजधध मूलक तुल्याउन पाठ्यक्रम तथा प्रशिक्षण

•

ववधधहरूको पररमािवन गने गराउने,

स्वीकृत कायवक्रम बमोजिमका प्रशिक्षण कायवक्रमहरू सञ्चालन गरी गराई ननयशमत रूपमा अनग
ु मन गने,

•
•

सहकारी सम्बद्ध संघ संस्थाहरूसाँगको साझेदारीमा प्रशिक्षण कायवक्रमहरू सञ्चालन गने गराउने,

•

प्रशिक्षण सम्बन्धी आवधधक प्रनतवेदनहरू तयार गने, गराउने,

•

प्रचशलत कानुन र प्रत्यायोजित अजख्तयारी बमोजिम प्रशिक्षण केन्रको कमवचारी प्रिासन, आधथवक प्रिासन र
आन्तररक प्रिासन सम्बन्धी कायवहरू गने,

तोक्रकए बमोजिमका अन्य कायवहरू गने गराउने ।

•

३. ननकायमा रहने कमतचारी संख्या र कायत वववरणः–
(क) दरबन्दी वववरण
शस.नं.

पदनाम

सेवा/समूह/श्रेणी

संख्या

1.

प्राचायव

प्रशासन/सा.प्र./रा.प.द्वितीय

१

2.

सहकारी प्रशिक्षक

६

3.

ना.सु.

प्रशासन/सा.प्र./रा.प.तत
ृ ीय

4.

लेिापाल

5.

क अपरे टर

6.

पुस्तकालय सहायक

7.

प्रिासन/सा.प्र./रा.प.अनं/प्रप्रिासन/सा.प्र./

४

प्रिासन/सा.प्र./लेिा/रा.प.अनं.प्र

१

ववववध/रा.प.अनं.प्रथम

२

शिक्षा/पुस्तकालय ववज्ञान/रा.प.अनं.प्र

१

िररदार

प्रिासन/सा.प्र/रा.प.अनं.प्र

१

8.

ह.स.चा.

नेपाल इजन्िननयररङ सेवा/मेकाननकल/ श्रेणी

३

9.

का.स.

ववहहन
श्रेणी ववहहन

५

2

िम्मा

२४

(ख) कमतचारी वववरण
शस.नं.

कमवचारीको नाम

1
2

श्री उपेन्रबहादरु ढुंगाना

3

हदपक ढकाल

4
5

पद

िािा

कायावलयको नं.

प्राचायव

श्री िोराशसंह माझी

मोबाइल नं.

4115678

98५११४८३३५

4115678

9841456336

4115678

9841607344

सहकारी प्रशिक्षक

ताशलम व्यवस्थापन

सहकारी प्रशिक्षक

ताशलम

गौतम पंज्ञानी

सहकारी प्रशिक्षक

ताशलम व्यवस्थापन

4115678

9848040445

िंकर पाठक

सहकारी प्रशिक्षक

ताशलम व्यवस्थापन

4115678

9841697373

सहकारी प्रशिक्षक

अध्ययन

4115678

9851164977

अध्ययन अनस
ु न्धान

4115678

98४५८१८१६२

4115678

9847031665

4115678

9851099502

प्रिासन

4115678

9845220006

प्रिासन

4115678

9851204132

6

नारायण काकी

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

शलला दे वव अयावल

सहकारी प्रशिक्षक

हरर बहादरु रावल

नायव सुधबा

ररतत

नायव सुधबा

कृरणप्रसाद िुसाल

नायव सुधबा

शसिवना डुम्रे

कम््यट
ु र अपरे टर

ररतत

कम््यट
ु र अपरे टर

ररतत

पस्
ु तकालय सहायक

बालगोपाल वैद्य

टाइवपरट

जितेन्र धचत्रकार
ररतत

अनस
ु न्धान,योिना
प्रिासन

अध्ययन अनस
ु न्धान

अध्ययन अनस
ु न्धान
पस्
ु तकालय

र

4115678
4115678
4115678

9841334134

िररदार

प्रिासन

4115678

9841435719

हुलका सवारी चालक

प्रिासन

4115678

9841647719

प्रिासन

4115678

९८६००२५९३६

प्रिासन

४११५६७८

हुलका सवारी चालक(सेवा (करार)
हलुका सवारी चालक

ररतत

धयवस्थापन

प्रिासन

तारा पौडेल
माधव अधधकारी

प्रिासन

ववनोद डंगोल

कायावलय सहयोगी

4115678

कायावलय सहयोगी

4115678

9841553166

हरर गोबबन्द ढकाल

कायावलय सहयोगी(सेवा करार)

4115678

9803552523

22

हहरा कटे ल

कायावलय सहयोगी(सेवा करार)

प्रिासन

4115678

9803494309

23
24

ररतत

कायावलय सहयोगी(सेवा करार)

प्रिासन

4115678

प्रिासन

४. ननकायबाि प्रदान गररने सेवा :–
१. आवासीय प्रशिक्षण सञ्चालन ।
२. घम्
ु ती प्रशिक्षण सञ्चालन ।
३. ताशलम सामग्रीको तयारी र प्रकािन ।
४. सहकारी सम्बन्धी अध्ययन अनस
ु न्धान तथा परामिव
५. कायावलयसाँग सम्बजन्धत सच
ू नाहरू उपलधध गराउने ।
५. सेवा प्रदान गने ननकायको िाखा र ष्िम्मेवार अधधकारी –
क. प्रिासन
कमवचारी प्रिासन सम्बन्धी कायव ।
आन्तररक प्रिासन सम्बन्धी कायव।
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जिन्सी प्रिासन सम्बन्धीकायव ।
कमवचारीहरूको वैयजततक वववरण सहहतको अशिलेि सम्बजन्ध कायव।
छात्रवास व्यवस्थापन
ननदे शित अन्य कायव ।
ि. योिना तथा कायवक्रम
केन्रको वावषवक कायवक्रम तथा बिेट तिम
ुव ा,

•

वावषवक कायवक्रम अन्तरगत ववशिन्न कायवक्रमको कायवयोिना बनाउने ।
कायवक्रम सञ्चालन गने ।
कायवक्रमको अनग
ु मन तथा मल्
ू याङ्कन गने ।
वावषवक कायवक्रमको समीक्षा र प्रकािन गने ।
ग.

पस्
ु तकालय
•

पस्
ु तकहरुको अशिलेि राख्ने, सरु क्षा एवं संरक्षण गने ।

२) ताशिम ब्यवस्थापन

सहकाररता प्रवद्वधन तथा ववकासको लाधग उपयुतत ताशलम नीनत तथा कायवक्रमको तिुम
व ा,
❖

सहकारी प्रशिक्षण कायवक्रमहरूलाई मागमाआधाररत एवं उपलजधध मल
ू क तुल्याउन प्रशिक्षण
ववधधहरूको पररमािवन,

❖ प्रशिक्षण सम्बन्धी वावषवक कायवक्रम तयारी ।
❖ कायवक्रम अनस
ु ार प्रशिक्षण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ।
❖ सहकारी सम्बद्ध संघ संस्थाहरूसाँगको साझेदारीमा प्रशिक्षण कायवक्रमहरू सञ्चालन,
❖ स्थानीय तह तथा प्रदे ि सरकारबाट संचालन हुने सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षणका कायवक्रमहरुमा
सहयोग,
❖ प्रशिक्षण सम्बन्धी आवधधक प्रनतवेदनहरू तयार,
❖ ननदे शित अन्य कायव ।
३) अध्ययन,अनस
ु न्धान तथा परामित
ि. अध्ययन, अनस
ु न्धान तथा परामिव िािा
•

प्रशिक्षाथीहरूले हाशसल गरे को ज्ञान तथा सीपको अध्ययन,

•

प्रशिक्षणको माग र आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन, अनस
ु न्धान तथा ववश्लेषण,

•

प्रशिक्षण कायवक्रमहरूको लाधग पाठ्यक्रमहरूको ववकास,

ववशिन्न संघसंस्था तथा ननकायहरुबाट संचालन हुने सहकारी िैक्षक्षक क्रक्रयाकलापको प्रमाणीकरणमा
आवश्यक
सहयोग
•
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•

ववद्यालय तथा ववश्वववद्यालय तहमा संचालन हुने सहकारी िैक्षक्षक कायवक्रममा सहयोग,

•

सहकारी प्रशिक्षणको स्तरोन्ननतका लाधग आवश्यक अनस
ु न्धान तथा व्यवस्थापन परामिवका कायवहरु,

४. आधथतक प्रिासन
❖ आधथवक प्रिासनसम्बन्धी काम,
❖ बिेट तिम
ुव ा सम्बन्धी काम
❖ बिेट ननकासा, िचव र प्रनतवेदन
❖ लेिाको अशिलेि सम्बन्धी काम
❖ बेरुिु फछयौट सम्बन्धी काम,
❖ तोक्रकएका अन्य कायव ।
६. सेवा प्राप्त गनत िाग्ने दस्तरु र अवधधः–
शस.नं.

१.

कामको वववरण

कायावलयसाँग
सम्बजन्धत सूचनाहरू

काम सम्पन्न

सम्पकत अधधकारी/महािाखा

गने अवधध

प्रमुख/िाखा प्रमुख

१५ हदन शित्र

िाग्ने दस्तरु

सामान्य आकारको कागिमा सूचनाको

सूचना अधधकारी

लधग प्रनतपरृ ठ रु. ५।–

उपलधध गराउने

ठूलो आकारको कागिमा सूचनाको लाधग
प्रनतपरृ ठ रु. १०।–

प्रनत डडस्केट, शसडड रु. 50।२.

प्रशिक्षण सञ्चालन

प्रशिक्षण

ताशलम तथा अध्ययन िािा

नलाग्ने

ताशलम तथा अध्ययन िािा

नलाग्ने

१५ हदन शित्र

लेिा प्रमुि

नलाग्ने

१५ हदन शित्र

लेिा प्रमुि

नलाग्ने

अवधध
अनुसार
३.

घुम्ती प्रशिक्षण
सञ्चालन

प्रशिक्षण
अवधध
अनुसार

४.

सम्पाहदत कायवको
िुततानी

५.

धरौटी क्रफताव

७. ननणतय गने प्रक्रिया र अधधकारीः–
िािा–कायावलय प्रमि
ु –वविाग–मन्त्रालय
८. ननणतय उपर उिुरी सन्
ु ने अधधकारी–
शस.नं.
१.

कामको वववरण

प्रमुख/िाखा प्रमुख

गुनासो सुन्ने
अधधकारी

कायावलयसाँग सम्बजन्धत सूचनाहरु उपलधध

सूचना अधधकारी

प्राचायव

प्रशिक्षण सञ्चालन

ताशलम व्यवस्थापन िािा

प्राचायव

गराउने
२.

सम्पकत अधधकारी/महािाखा
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३.
४.

सम्पाहदत कायवको िुततानी

लेिा प्रमुि

धरौटी क्रफताव

लेिा प्रमि
ु

प्राचायव
प्राचायव

९. सम्पादन गरे को कामको वववरणः–
शमनत २०७५।०४।0१ दे खि ०७५।११।३० मसान्तसम्म िएका प्रमि
ु कायवहरुः
❖ कायावलय िवन , पररसर ममवत सध
ु ार तथा बगैंचा व्यवस्थापनको कायव आवश्यकतानस
ु ार िैरहे को ।
❖ कायावलय व्यवस्थापनको लाधग आवश्यक उपकरण (मजल्टशमडडया) िररदको काम िएको ।

❖ ताशलम सामग्री (सहकारी लेिापालन पजु स्तका, सहकारी ऐन, २०७४र सहकाररता पजु स्तका)प्रकािन।

❖ अध्ययन, अनस
ु न्धान ( ताशलम आवश्यकता पहहचान र ताशलम प्रिावकारीता अध्ययन ) तथा
पाठ्यक्रम

सध
ु ार सम्बन्धी प्रश्नावली तैयार गरर ताशलम आवश्यकता पहहचान सम्बन्धी ।

❖ स्वीकृत कायवक्रम अनस
ु ार ननम्न बमोजिम ववशिन्न ववषयका २७ वटा ताशलम र अनशु िक्षण कायव
सम्पन्न ।

शस.नं.
१
२
३
४
५
६
७

ताशिमको नाम
प्रशिक्षक प्रशिक्षण ताशलम (15 हदने)
सहकारी व्यवस्थापन तथा नेतत्ृ व
ववकास ताशलम (15 हदने)

प्रशिक्षक प्रशिक्षण ताशलम (15 हदने)
सहकारी व्यवस्थापन तथा नेतत्ृ व
ववकास ताशलम (15 हदने)

सहकारी व्यवस्थापन तथा नेतत्ृ व
ववकास ताशलम (15 हदने)

प्रशिक्षक प्रशिक्षण ताशलम (15 हदने)
सहकारी व्यवस्थापन तथा नेतत्ृ व
ववकास ताशलम (15 हदने)

ताशिम संख्या
१
१
१
१
१
१
१

सहकारी ननयामक कमवचारीहरूको
८

लाधग सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण

अवधध
२०७५।४।२७ दे खि २०७५।५।१२ सम्म
२०७५।४।२७ दे खि २०७५।५।१२ सम्म
२०७५।५।१९ दे खि २०७५।६।२सम्म
२०७५।५।१९ दे खि २०७५।६।२ सम्म
२०७५।५।१९ दे खि २०७५।६।२ सम्म
२०७५।६।५ दे खि २०७५।६।१९ सम्म
२०७५।६।५ दे खि २०७५।६।१९ सम्म

िम्मा सहभागी
संख्या
26
27
23
22

22
26
21

२०७५।७।२९ दे खि २०७५।८।५ सम्म
१

१९

ताशलम
सहकारी ननयामक कमवचारीहरूको
९

लाधग सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण

२०७५।७।२९ दे खि २०७५।८।५ सम्म
१

२२

ताशलम
सहकारी ननयामक कमवचारीहरूको
१०

लाधग सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण

२०७५।७।२९ दे खि २०७५।८।५ सम्म
१

२१

ताशलम
११

स्थानीय तहका सहकारी ननयामक
कमवचारीहरुको अनशु िक्षण (झापा)
कमवचारीहरुको अनुशिक्षण (कटारी,
उदयपुर)

28

शमनत २०७५।८।११ दे खि २०७५।८।१४ सम्म

२४

१

स्थानीय तहका सहकारी ननयामक
१२

शमनत २०७५।८।११ दे खि २०७५।८।१४ सम्म

१
6

स्थानीय तहका सहकारी ननयामक
१३

कमवचारीहरुको अनुशिक्षण (बहदव बास,

शमनत २०७५।९।१ दे खि २०७५।९।४ सम्म (४
१

१९

हदने)

महोत्तरी) (क)

स्थानीय तहका सहकारी ननयामक
१४

कमवचारीहरुको अनुशिक्षण (बहदव बास,

शमनत २०७५।९।१ दे खि २०७५।९।४ सम्म (४
१

हदने)

२२

शमनत २०७५।९।११ दे खि २०७५।९।१४ सम्म

३३

महोत्तरी) (ि)

स्थानीय तहका सहकारी ननयामक
१५

कमवचारीहरुको अनुशिक्षण (बुटवल,

१

(४ हदने)

रुपन्दे ही)

स्थानीय तहका सहकारी ननयामक
१६

कमवचारीहरुको अनशु िक्षण (तल्
ु सीपरु ,

शमनत २०७५।९।१३ दे खि २०७५।९।१६ सम्म
१

२६

(४ हदने)

दाङ)

सहकारी ननयामक कमवचारीहरूको
लाधग सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण

शमनत २०७५५।१०।३ दे खि २०७५।१०।९
१

ताशिम (मकालु कक्ष)

सहकारी ननयामक कमवचारीहरूको
लाधग सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण

१

स्थानीय तहका सहकारी ननयामक
कमवचारीहरुको अनुशिक्षण (सिेत) -

१

समूह - क

स्थानीय तहका सहकारी ननयामक
१८

कमवचारीहरुको अनुशिक्षण (सिेत) -

२०

२१

स्थानीय तहका सहकारी ननयामक
कमवचारीहरुको अनुशिक्षण (धनगढी)
स्थानीय तहका सहकारी ननयामक
कमवचारीहरुको अनुशिक्षण (धनगढी)
सहकारी ननयामक कमवचारीहरूको

लाधग सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण

१

१
१

१

ताशिम (रे सुङ्गा कक्ष)

सहकारी ननयामक कमवचारीहरूको
२२

लाधग सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण

१

सहकारी ननयामक कमवचारीहरूको
लाधग सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण

२५

शमनत २०७५।११।२१ दे खि २०७५।११।२४

२४

सम्म (४ हदने)

सम्म (४ हदने)

२२

शमनत २०७५।११।२१ दे खि २०७५।११।२४
सम्म (४ हदने)
शमनत २०७५।११।२१ दे खि २०७५।११।२४
सम्म (४ हदने)
शमनत २०७५।१२।११ दे खि २०७५।१२।१७
सम्म (७ हदने)

२६
२४
२४

शमनत २०७५।१२।११ दे खि २०७५।१२।१७

ताशिम (मकालु कक्ष)
२३

सम्म (७ हदने)

शमनत २०७५।११।२१ दे खि २०७५।११।२४

समह
ू - ि
१९

सम्म (७ हदने)
शमनत २०७५५।१०।३ दे खि २०७५।१०।९

ताशिम (रे सुङ्गा कक्ष)
१७

२१

सम्म (७ हदने)

२४

शमनत २०७५।१२।११ दे खि २०७५।१२।१७
१

सम्म (७ हदने)

२३

शमनत २०७५५।१२।११ दे खि २०७५।१२।१७

२४

ताशिम (कञ्चनिंघा कक्ष)
सहकारी ननयामक कमवचारीहरूको
२४

लाधग सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण

१

सम्म (७ हदने)

२६

िम्माः

ताशिम (रे सुङ्गा कक्ष)

६१८

❖
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१०.प्रमख
ु र सच
ू ना अधधकारीको नाम र पदः–
प्रमि
ु को नामः श्री उपेन्रबहादरु ढुंगाना
पदः प्राचायव
सम्पकव नं.४११५६७८
मोबाइल नं.:९८५११४८३३५
इमेलः bharatpacharya@hotmail.com
सच
ू ना अधधकारीको नामः श्री शलला दे वव अयावल
पदः सहकारी प्रशिक्षक
सम्पकव नं.४११५६७८
मोबाइल नं. 98४५८१८१६२
इमेलः

११.

ऐन, ननयम, ववननयम, ननदे शिकाको सच
ू ी –

केन्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्रसंग सम्बजन्धत नीनत, ऐन र ननयमहरु ननम्नानस
ु ार रहे का छन ्:
(क)

सहकारी ऐन, २०७४

(ि) सहकारी ननयमावली,
(ग)

राजरिय सहकारी नीनत, २०६९

(घ)

संघसंस्थाहरूको ननयमन, अनग
ु मन र लेिापरीक्षण सम्बन्धी मापदण्ड, २०६८
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१२.

आम्दानी, खचत तथा आधथतक कारोवार सम्बन्धी अद्यावधधक वववरणः–

9

१३. तोक्रकए बमोष्िमका अन्य वववरण :– X

१४.अनिल्िो आधथतक वर्तमा सावतिननक ननकायिे कुनै कायतिम वा आयोिना सञ्चािन गरे को भए सोको
वववरण :–

• बेरुिूको ष्स्थनतः
यस केन्रको आ. व. २०७४।७५ सम्मको बेरुिु
िम्मा बेरुिू

-बााँकी रु. ४३११८४।२०

िम्मा फर्छवयौट -

िम्मा फर्छवयौटप्रनतित - 
•

सि
ु ासन सम्बन्धीका कायतःयस केन्रले सि
ु ासन सम्बन्धमा ननम्न कायवहरू गरे को छः
❖ केन्रसंग

सम्बजन्धत

िानकारीहरू

अद्यावधधक गने गररएको छ ।

वेिसाइट

www.ctrc.gov.np मा रािी समय समयमा

❖ सच
ू नाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र ननयमावलीको ननयम ३ बमोजिम सावविननक
गनप
ुव ने वववरण हरे क ३/३ महहनामा सावविननक गने गररएको छ ।यस पटक चााँहह संगठन पन
ु
संरचनाका कारण ०७५।४।१ दे खि ०७५ चैत्र सम्मको एकै पटक प्रकासन गररएको ।

❖ केन्रमा एक सच
ू ना अधधकारी तोकी संववधान प्रदत्त सच
ू नाको हकअनस
ु ार माग िएका सच
ू नाहरू
सच
ू ना अधधकारीमाफवत प्रदान गने गररएको छ ।

❖ केन्रबाट प्रदान गररने सेवा सवु वधा र सो का लाधग जिम्मेवार पदाधधकारीहरू सम्बन्धमा नागररक
बडापत्र रािी सववसाधारणलाई िानकारी गराइएको छ ।

❖ यस केन्रको मि
ु पत्रको रूपमा सहकारी पञ्
ु ि प्रकािन ।
❖ वावषवक प्रगनत पजु स्तका प्रकािन
❖ कमवचारीहरूको स्टाफ शमटीङ्ग
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१५.

सावतिननक ननकायको वेबसाईि भए सोको वववरण :–
www.ctrc.gov.np

१६.

सावतिननक ननकायिे प्राप्त गरे को बैदेशिक सहायता, ऋण, अनद
ु ान एवं प्राववधधक सहयोग र

१७.

सावतिननक ननकायिे संचािन गरे को कायतिम र सो को प्रगनत प्रनतवेदन:दफा ९, १२ र १४ मा

१८.

सावतिननक ननकायिे वगीकरण तथा संरक्षण गरे को सच
ू नाको नामाविी र त्यस्तो सच
ू ना संरक्षण

१९.

सावतिननक ननकायमा परे का सच
ू ना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सच
ू ना ददएको वववरणः–X

२०.

सावतिननक ननकायका सच
ू नाहरु अन्यत्र प्रकािन भएका वा हुने भएको भए सो को वववरण:– X

सम्झौता

गनत

सम्बन्धी वववरण:– X

उल्लेि िएबमोजिम ।

तोक्रकएको समयावधध– X
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