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नेपाल सरकार 

भमूिव्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मिवारण िन्त्रालय 

सहकारी ववभाग 

सहकारी प्रशिक्षण तथा अिसुन्त्धाि केन्त्र 

ियााँ बािशे्वर, काठिाडौं 
 

सूचिाको हक सम्वन्त्धी ऐि, २०६४ को दफा ५(३) र मियिावलीको मियि ३ बिोशिि सावविमिक गररएको 
वववरण  

सूचिा सावविमिक गिे मिकायको िािः– सहकारी प्रशिक्षण तथा अिसुन्त्धाि केन्त्र, ियााँ बािेश्वर, काठिाडौं। 

सूचिा सावविमिक गरेको अवमधः– २०७9।०१।0१ देशि २०७9।०३।३२ ( िसान्त्त) सम्िको 
 

१. मिकायको स्वरुप र प्रकृमत:– 

शिक्षा, सूचिा तथा प्रशिक्षणसाँग सम्बशन्त्धत वियाकलापहरूका िाध्यिबाट देिको सहकारी क्षेरिा आबद्ध 
िििशिको क्षिता अमभबवृद्ध गिे तथा सहकारी के्षरिा केन्त्रीत रही अध्ययि, अिसुन्त्धाि एवं ववकासिा 
िेततृ्वदायी भमूिका मिवावह गिे िूलभतू उद्दशे्यका साथ यस सहकारी प्रशिक्षण तथा अिसुन्त्धाि केन्त्रको स्थापिा 
भएको हो । सहकारी संघ संस्थाका सञ्चालक पदामधकारी र सहकारी क्षेरको मियिि, अिगुिि एवं 
व्यवस्थापि गिे प्रििु मिकाय, सहकारी तथा गररबी मिवारण िन्त्रालय, सहकारी ववभाग तथा उि ववभाग 
िातहत देिको ववमभन्न स्थाििा रहेका कायावलयहरूिा कायवरत किवचारीहरू सिेतलाई प्रशिक्षण प्रदाि गरी 
उिीहरूको ज्ञाि, मसप र धारणािा सकारात्िक पररवतवि ल्याउिे शिम्िेवारी सवहत वव.सं. २०१९ सालिा यस 
केन्त्रको स्थापिा भएको हो । 

काठिाडौँको ियााँ बािेश्वरिा २१ रोपिी के्षरफलिा रहेको यस केन्त्रिा परुुष तथा िवहला छारावास, चिेिा 
गहृ, प्रशिक्षण कक्षहरूका अलावा पसु्तकालय एवं प्रशिक्षक आवास सिेत रहेका छि ्। स्थापिा कालदेशि 
हालसम्ि यस केन्त्रले िपेाल सरकारबाट स्वीकृत वावषवक कायवििको पररमसिा मभर रही आफ्िा 
वियाकलपाहरू सम्पादि गदै आईरहेको छ । 

(क) दृविकोणः 

    देििा सिुासियिु सहकारी संस्कृमतको मििावण। 

(ि) ध्येयः 

शिक्षा, सूचिा, तामलि र अिसुन्त्धाििूलक वियाकलापहरूलाई आधमुिक एवं वैज्ञामिक बिाउाँदै सहकारी  
के्षरिा आबद्ध िििशिको व्यवस्थापकीय क्षितािा गणुस्तरीय पररवतविको समुिशितता ल्याउिे ।  

(ग) उद्दशे्यः 

 सहकारी संघ संस्थाका पदामधकारी, सदस्य एवं सहकारी के्षरिा आबद्ध िििशििा व्यवसावयक क्षिता 
तथा सोचको ववकास गिे । 

 सहकारीका मसद्धान्त्त, िूल्य एवं देिको िीमत र प्रचमलत कािूि अिरुूप चल्ि सहकारी संस्थाहरूलाई 
अमभप्ररेरत गिे। 

 सहकारीका ववववध ववषयहरूिा अध्ययि/अिसुन्त्धाि गरी िीमत तथा कायविि तिुविा र कायावन्त्वयििा 
टेवा परु ्याउिे । 
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 सहकारीका ववववध ववषयहरूिा तामलि तथा पाठ्य सािग्री तयारी एवं प्रकािि गरी व्यवसावयक 
िागरण मसिविा गिे । 

 सहकारी के्षरिा अध्ययि, अिसुन्त्धाि तथा ववकास सम्बन्त्धी कायवको िेततृ्वदायी भमूिका मिवावह गिे । 

 सहकारी क्षेरिा दक्ष ितेतृ्व ववकासका लामग साथवक पहल कदिी मलि े। 

 िेपालमभर तथा अन्त्तरावविय तहिा संस्थागत एवं िीमतगत पैरवी गरी ख्याती अमभबवृद्ध गिे/गराउि े। 

२. मिकायको काि, कतवव्य र अमधकार:– 

 संघ, प्रदेि तथा स्थािीय तहिा सहकारी मियिि कायविा संलग्ि किवचारीहरुको लामग प्रशिक्षणका 
कायविि तिुविा गरी संचालि गिे 

 ववमभन्न संघसंस्था तथा मिकायहरुबाट संचालि हिुे सहकारी िैशक्षक वियाकलापको प्रिाणीकरणिा 
आवश्यक सहयोग पयुावउि े

 ववद्यालय तथा ववश्वववद्यालय तहिा संचालि हिुे सहकारी िैशक्षक कायविििा सहयोग पयुावउि े

 स्थािीय तह तथा प्रदेि सरकारबाट संचालि हिुे सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षणका कायवििहरुिा 
सहयोग पयुावउि े

 सहकारी प्रशिक्षणको स्तरोन्नमतका लामग आवश्यक अिसुन्त्धाि तथा व्यवस्थापि पराििवका कायवहरु 
गिे  

 सहकाररता प्रवद्धवि तथा ववकासको लामग उपयिु तामलि िीमत तथा कायवििको तिुविा गिे,  

 आवमधक योििा र क्षेरगत िीमत, रणिीमत तथा लक्ष्यहरूको पररमधमभर रहेर केन्त्रीय एवं क्षेरीयस्तरिा 
सहकारी प्रशिक्षणको वावषवक कायवििहरू तिुविा गिे, 

 सहकारी प्रशिक्षण कायवििहरूलाई िागिा आधाररत एवं उपलशधध िूलक तलु्याउि पाठ्यिि तथा 
प्रशिक्षण ववमधहरूको पररिािवि गिे गराउिे, 

 स्वीकृत कायविि बिोशििका प्रशिक्षण कायवििहरू सञ्चालि गरी गराई मियमित रूपिा अिगुिि 
गिे, 

 सहकारी सम्बद्ध संघ संस्थाहरूसाँगको साझेदारीिा प्रशिक्षण कायवििहरू सञ्चालि गिे गराउिे, 
 प्रशिक्षण सम्बन्त्धी आवमधक प्रमतवेदिहरू तयार गिे, गराउिे, 
 प्रचमलत काििु र प्रत्यायोशित अशख्तयारी बिोशिि प्रशिक्षण केन्त्रको किवचारी प्रिासि, आमथवक 

प्रिासि र आन्त्तररक प्रिासि सम्बन्त्धी कायवहरू गिे,  

 तोवकए बिोशििका अन्त्य कायवहरू गिे गराउि े।  

  

३. मिकायिा रहि ेकिवचारी संख्या र कायव वववरणः–  

(क) दरबन्त्दी वववरण 

मस.िं. पदिाि सेवा/सिूह/शे्रणी संख्या 

1.  प्राचायव  प्रिासि/सा.प्र./रा.प.द्वितीय १ 

2.  सहकारी प्रशिक्षक प्रिासि/सा.प्र./रा.प.ततृीय ६ 

3.  िा.स.ु प्रिासि/सा.प्र./रा.प.अिं.प्र. ४ 

4.  लेिापाल प्रिासि/लेिा/रा.प.अिं.प्र १ 

5.  क अपरेटर ववववध/रा.प.अिं.प्रथि २ 

6.  पसु्तकालय सहायक  शिक्षा/पसु्तकालय ववज्ञाि/रा.प.अिं.प्र १ 
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7.  िररदार प्रिासि/सा.प्र/रा.प.अिं.द्वि. १ 

8.  ह.स.चा. िेपाल इशन्त्िमियररङ सेवा/िेकामिकल/ शे्रणी वववहि ३ 

9.  का.स. शे्रणी वववहि ५ 

 िम्िा  २४ 

 

 (ि) किवचारी वववरण 

मस.िं. किवचारीको िाि पद िािा कायावलयको िं. िोबाइल िं. 

1  श्री ववश्ण ुपोडेल प्राचायव 
 

4115678 ९८५१०३०५९९ 

2  पववरा ढकाल 
सहकारी प्रशिक्षक अध्ययि अिसुन्त्धाि 

तथा पराििव 
4115678 ९८४६११३९८१ 

3  िमिता काकी सहकारी प्रशिक्षक प्रिासि तथा तामलि 
व्यवस्थापि  

4115678 9851164977 

4  राि ब. ववि सहकारी प्रशिक्षक अध्ययि अिसुन्त्धाि 
तथा पराििव 

4115678 9851121716 

5  देवराि लइुटेल सहकारी प्रशिक्षक अध्ययि अिसुन्त्धाि 
तथा पराििव 

4115678 9851163058 

6  संशिव िेपाल 
सहकारी प्रशिक्षक प्रिासि तथा तामलि 

व्यवस्थापि  
4115678 9851236327 

7  िववि िैिाली सहकारी प्रशिक्षक प्रिासि तथा तामलि 
व्यवस्थापि  

4115678 9851322888 

8  द्वदमलप कुिार िाझी लेिापाल आमथवक प्रिासि 4115678 9844092246 

9  वविोद प्रसाद पोिरेल िायव सधुबा प्रिासि, िीन्त्सी 4115678 9845220006 

10  हरर बहादरु रावल िायव सधुबा तामलि व्यवस्थापि 4115678 9847031665 

11  रवु प्रसाद अमधकारी िायव सधुबा प्रिासि 4115678 9848094439 

12  राि कुिार भसुाल िायव सधुबा तामलि व्यवस्थापि 4115678 9848492697 

13  मसिविा डमु्र े कम््यटुर अपरेटर प्रिासि 4115678 9851204132 

14  द्वदपेन्त्र पिु कम््यटुर अपरेटर अध्ययि अिसुन्त्धाि 4115678  
15  समुिता सेि ठकुरी पसु्तकालय सहायक पसु्तकालय 4115678 9848033232 
16  अशस्िता ििाल िररदार प्रिासि 4115678 9847522976 

17  िाधव अमधकारी हलुका सवारी चालक प्रिासि 4115678 9841647719 

18  शितेन्त्र शचरकार हलुका सवारी चालक (सेवा (करार) प्रिासि 4115678 ९८६००२५९३६ 

19  रुपेि थापा हलकुा सवारी चालक प्रिासि ४११५६७८ 9851208083 

20  चन्त्र बहादरु मसंह कायावलय सहयोगी (सेवा करार) प्रिासि  9817470777 

21  हरर गोमबन्त्द ढकाल कायावलय सहयोगी (सेवा करार) प्रिासि 4115678 9803552523 

22  वहरा कटेल कायावलय सहयोगी (सेवा करार) प्रिासि 4115678 9803494309 

23  रेि ुअमधकारी कायावलय सहयोगी (सेवा करार) प्रिासि 4115678 9841409180 

24  िरिाया सपकोटा कायावलय सहयोगी (सेवा करार) प्रिासि 4115678 9860915437 

 

४. मिकायबाट प्रदाि गररि ेसेवा :–  

१. आवासीय प्रशिक्षण सञ्चालि । 

२. घमु्ती प्रशिक्षण सञ्चालि । 

३. तामलि सािग्रीको तयारी र प्रकािि । 

४. सहकारी सम्बन्त्धी अध्ययि अिसुन्त्धाि तथा पराििव । 

५. कायावलयसाँग सम्बशन्त्धत सूचिाहरू उपलधध गराउि े। 
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५. सेवा प्रदाि गिे मिकायको िािा र शिम्िेवार अमधकारी – 

क. प्रिासि  

 किवचारी प्रिासि सम्बन्त्धी कायव । 

 आन्त्तररक प्रिासि सम्बन्त्धी कायव। 

 शिन्त्सी प्रिासि सम्बन्त्धी कायव । 

 किवचारीहरूको वैयशिक वववरण सवहतको अमभलेि सम्बशन्त्ध कायव। 

 छारावास व्यवस्थापि 

 मिदेशित अन्त्य कायव । 

ि. योििा तथा कायविि 

 केन्त्रको वावषवक कायविि तथा बिेट तिुविा,  

 वावषवक कायविि अन्त्तरगत ववमभन्न कायवििको कायवयोििा बिाउिे । 

 कायविि सञ्चालि गिे । 

 कायवििको अिगुिि तथा िूल्याङ्कि गिे । 

 वावषवक कायवििको सिीक्षा र प्रकािि गिे । 

ग. पसु्तकालय 

 पसु्तकहरुको अमभलेि राख्न,े सरुक्षा एवं संरक्षण गिे । 

घ. तामलि व्यवस्थापि 

 सहकाररता प्रवद्धवि तथा ववकासको लामग उपयिु तामलि िीमत तथा कायवििको तिुविा, 

 सहकारी प्रशिक्षण कायवििहरूलाई िागिा आधाररत एवं उपलशधध िूलक तलु्याउि प्रशिक्षण 
ववमधहरूको पररिािवि, 

 प्रशिक्षण सम्बन्त्धी वावषवक कायविि तयारी । 

 कायविि अिसुार प्रशिक्षण सञ्चालि तथा व्यवस्थापि । 

 सहकारी सम्बद्ध संघ संस्थाहरूसाँगको साझेदारीिा प्रशिक्षण कायवििहरू सञ्चालि, 

 स्थािीय तह तथा प्रदेि सरकारबाट संचालि हिुे सहकारी शिक्षा तथा प्रशिक्षणका कायवििहरुिा 
सहयोग, 

 प्रशिक्षण सम्बन्त्धी आवमधक प्रमतवेदिहरू तयार, 

 मिदेशित अन्त्य कायव । 

ङ. अध्ययि, अिसुन्त्धाि तथा पराििव  

• प्रशिक्षाथीहरूले हामसल गरेको ज्ञाि तथा सीपको अध्ययि, 

• प्रशिक्षणको िाग र आवश्यकता सम्बन्त्धी अध्ययि, अिसुन्त्धाि तथा ववश्लषेण, 

• प्रशिक्षण कायवििहरूको लामग पाठ्यििहरूको ववकास, 
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• ववमभन्न संघसंस्था तथा मिकायहरुबाट संचालि हिुे सहकारी िैशक्षक वियाकलापको प्रिाणीकरणिा 
आवश्यक सहयोग 

• ववद्यालय तथा ववश्वववद्यालय तहिा संचालि हिुे सहकारी िैशक्षक कायविििा सहयोग, 

• सहकारी प्रशिक्षणको स्तरोन्नमतका लामग आवश्यक अिसुन्त्धाि तथा व्यवस्थापि पराििवका कायवहरु, 

 

च. आमथवक प्रिासि 

 आमथवक प्रिासिसम्बन्त्धी काि, 

 बिेट तिुविा सम्बन्त्धी काि 

 बिेट मिकासा, िचव र प्रमतवेदि 

 लेिाको अमभलेि सम्बन्त्धी काि 

 बेरुि ुफछयौट सम्बन्त्धी काि,  

 तोवकएका अन्त्य कायव । 

 

६. सेवा प्राप्त गिव लाग्ि ेदस्तरु र अवमधः– 

मस .िं.  कािको वववरण काि सम्पन्न 
गिे अवमध 

सम्पकव  अमधकारी/िहािािा 
प्रििु/िािा प्रििु 

लाग्ि ेदस्तरु 

१.  कायावलयसाँग 
सम्बशन्त्धत सूचिाहरू 
उपलधध गराउिे 

१५ द्वदि मभर सूचिा अमधकारी सािान्त्य आकारको कागििा सूचिाको लमग 
प्रमतपषृ्ठ रु. ५।– 

ठूलो आकारको कागििा सूचिाको लामग 
प्रमतपषृ्ठ रु. १०।– 

प्रमत मडस्केट, मसमड रु. 50।- 

२.  प्रशिक्षण सञ्चालि प्रशिक्षण अवमध 
अिसुार 

तामलि तथा अध्ययि िािा िलाग्ि े

३.  घमु्ती प्रशिक्षण 
सञ्चालि 

प्रशिक्षण अवमध 
अिसुार 

तामलि तथा अध्ययि िािा िलाग्ि े

४.  सम्पाद्वदत कायवको 
भिुािी 

१५ द्वदि मभर लेिा प्रििु िलाग्ि े

५.  धरौटी वफताव १५ द्वदि मभर लेिा प्रििु िलाग्ि े

 

७. मिणवय गिे प्रविया र अमधकारीः– 

िािा – कायावलय प्रििु – सहकारी ववभाग – भमूि व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मिवारण िन्त्रालय 
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८. मिणवय उपर उिरुी सनु्न ेअमधकारी– 

मस .िं.  कािको वववरण सम्पकव  अमधकारी/िहािािा 
प्रििु/िािा प्रििु 

गिुासो सनु्न े
अमधकारी 

१. कायावलयसाँग सम्बशन्त्धत सूचिाहरु उपलधध गराउिे सूचिा अमधकारी प्राचायव 
२. प्रशिक्षण सञ्चालि तामलि व्यवस्थापि िािा प्राचायव 
३. सम्पाद्वदत कायवको भिुािी लेिा प्रििु प्राचायव 
४. धरौटी वफताव लेिा प्रििु प्राचायव 

 

९. सम्पादि गरेको कािको वववरणः– 

  मिमत २०७९।०१।0१ देशि ०७९।०३।३२ (िसान्त्त) सम्ि भएका प्रििु कायवहरुः 

 भौमतक तथा भच ुवअल िाध्यिबाट मिम्ि बिोशििका तामलि कायविि सञ् चालि गररएको:   

ि.सं. तामलि कायवििको िाि संख्या तामलिको अवमध िम्िा सहभागी  

१ मियािक मिकायका किवचारीहरूका 
लामग प्रशिक्षक प्रशिक्षण (७ द्वदिे) 

१ २०७८/०७/०९ देशि 
२०७८/०७/१७ सम्ि 

१९ 

२ सहकारीसम्बन्त्धी आधारभतू तामलि (४ 
द्वदिे) 

२ २०७८/०८/१२ देशि 
२०७८/०८/१७ सम्ि 

७५ 

४ मियािक मिकायका किवचारीहरुको 
लामग कोपोमिस (COPOMIS) सम्बन्त्धी 
तामलि (४ द्वदिे) 

१ २०७८/०९/११ देशि 
२०७८/०९/१४ सम्ि 

२० 

१०. कायावलय प्रििु र सूचिा अमधकारीको िाि र पदः– 

प्रििुको िािः श्री ववष्ण ुपौडेल 

 पदः प्राचायव 

सम्पकव  िं. ४११५६७८ 

िोबाइल िं.: ९८५१०30599 

इिेलः poudelbabu80@gmail.com 

सूचिा अमधकारीको िािः श्री देवराि लईुटेल 

पदः सहकारी प्रशिक्षक 

सम्पकव  िं. ४११५६७८ 

िोबाइल िं. 9851163058 

इिेलः deba.luitel@nepal.gov.np 
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११. ऐि, मियि, ववमियि, मिदेशिकाको सूची – 

 सहकारी प्रशिक्षण तथा अिसुन्त्धाि केन्त्रसंग सम्बशन्त्धत ऐि, मियि र िीमतहरु मिम्िािसुार रहेका छि:् 

(क)  सहकारी ऐि, २०७४ 

(ि)  सहकारी मियिावली, २०७५ 

(ग)  राविय सहकारी िीमत, २०६९ 

(घ)  सम्पशि िदु्धीकरण सम्बन्त्धिा सहकारी संघसंस्थाहरुलाई िारी गररएको मिदेिि, २०७४ 

(ङ) सहकारी संस्थािा सम्पशि िदु्धीकरण मिवारण काििुको पालिा सम्बन्त्धी अिगुिि तथा सपुररवेक्षण 
कायवववमध, २०७५ 

(च)  सहकारी संघसंस्था दताव द्वदग्दिवि, २०७४ 

(छ)  सहकारी संघ संस्थाको लेिापररक्षण मिदेशिका, २०७५ 

(ि)  सिुासि (सञ् चालि तथा व्यवस्थापि) ऐि, २०६४ र मियिावली, २०६५ 

(झ) सूचिाको हक सम्बन्त्धी ऐि, २०६४ र मियिावली, २०६५ 

(ञ) सहकारी संस्थाको साधारण सभा (कायवव्यवस्था) मिदेशिका, २०७६ 

(ट) बचत ऋणको िखु्य कारोबार गिे सहकारी संस्थाहरूको सपुररवेक्षण, मिररक्षण तथा अिगुिि मिदेशिका, 
२०७७ 

(ठ) सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा ववभािि सम्बन्त्धी मिदेशिका, २०७७ 

 

१२. आम्दािी,  िचव तथा आमथवक कारोवार सम्बन्त्धी अद्यावमधक वववरणः– 

 

३. तोवकए बिोशििका अन्त्य वववरण :– X 

 

 

१४.अशघल्लो आमथवक वषविा सावविमिक मिकायले कुिै कायविि वा आयोििा सञ्चालि गरेको भए सोको वववरण   
:–  

 बेरुिकूो शस्थमतः 

यस केन्त्रको आ. व. २०७८।८९ सम्िको बेरुिू :- 

िम्िा बेरुिू  -  

िम्िा फर्छ्यौट -  

िम्िा फर्छ्यौट प्रमतित -    

 

 सिुासि सम्बन्त्धीका कायवः यस केन्त्रले सिुासि सम्बन्त्धिा मिम्ि कायवहरू गरेको छः 
 केन्त्रसंग सम्बशन्त्धत िािकारीहरू वेभसाइट www.ctrc.gov.np िा रािी सिय सियिा अद्यावमधक 

गिे गररएको छ । 
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 सूचिाको हकसम्बन्त्धी ऐि, २०६४ को दफा ५ (३) र मियिावलीको मियि ३ बिोशिि सावविमिक 
गिुवपिे वववरण हरेक ३/३ िवहिािा सावविमिक गिे गररएको छ । 

 केन्त्रिा एक सूचिा अमधकारी तोकी संववधाि प्रदि सूचिाको हकअिसुार िाग भएका सूचिाहरू सूचिा 
अमधकारी िाफव त प्रदाि गिे गररएको छ । 

 केन्त्रबाट प्रदाि गररि े सेवा सवुवधा र सो का लामग शिम्िेवार पदामधकारीहरू सम्बन्त्धिा िागररक 
बडापर रािी सववसाधारणलाई िािकारी गराइएको छ । 

 यस केन्त्रको ििुपरको रूपिा सहकारी पञु्ज प्रकािि गिे गररएको छ । 

 वावषवक प्रगमत पशुस्तका प्रकािि गिे गररएको । 

 िामसक किवचारी बैठक हिुे गरेको । 

१५. सावविमिक मिकायको वेबसाईट र ईिेल भए सोको वववरण :– 

 Website: www.ctrc.gov.np 

 E-mail: cctcktm@gmail.com, info@ctrc.gov.np 

१६. सावविमिक मिकायले प्राप्त गरेको बैदेशिक सहायता, ऋण, अिदुाि एवं प्राववमधक सहयोग र सम्झौता 
 सम्बन्त्धी वववरण:– X 

१७. सावविमिक मिकायले संचालि गरेको कायविि र सो को प्रगमत प्रमतवेदि: दफा ९, १२ र १४ िा 
 उल्लेि  भए बिोशिि । 

१८. सावविमिक मिकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचिाको िािावली र त्यस्तो सूचिा संरक्षण गिव 
 तोवकएको सियावमध– X 

१९. सावविमिक मिकायिा परेका सूचिा िाग सम्बन्त्धी मिवेदि र सो उपर सूचिा द्वदएको वववरणः–X 

२०. सावविमिक मिकायका सूचिाहरु अन्त्यर प्रकािि भएका वा हिु ेभएको भए सो को वववरण:– X 

 

http://www.ctrc.gov.np/
mailto:cctcktm@gmail.com

