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 नेपाल सरकार 

भमूिव्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मनवारण िन्त्रालय 

सहकारी मवभाग 

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्र 

नयााँ बानेश्वर, काठमाडौं 

 
 

सचूनाको हक सम्वन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र मनयिावलीको मनयि ३ बिोमिि सावविमनक 

गररएको मववरण 

 

सूचना सार्वजशनक गने शनकायको नामः– सहकारी प्रमिक्षण तथा अनसुन्त्धान केन्त्र, नयााँ बानेश्वर,   

काठिाडौं। 

सूचना सार्वजशनक गरेको अर्शधः– २०७९।०७।०१ दमेि २०७९।०९।३० ( िसान्त्त) सम्िको 

१. शनकायको स्र्रुप र प्रकृशत:– 

 मिक्षा, सचूना तथा प्रमिक्षणसाँग सम्बमन्त्धत मियाकलापहरूका िाध्यिबाट दिेको सहकारी 

के्षरिा आबद्ध िनिमिको क्षिता अमभबमृद्ध गने तथा सहकारी के्षरिा केन्त्रीत रही अध्ययन, अनसुन्त्धान 

एवं मवकासिा नेततृ्वदायी भमूिका मनवावह गने िलूभतू उद्दशे्यका साथ यस सहकारी प्रमिक्षण तथा 

अनसुन्त्धान केन्त्रको स्थापना भएको हो । सहकारी संघ संस्थाका सञ्चालक पदामधकारी र सहकारी के्षरको 

मनयिन, अनगुिन एवं व्यवस्थापन गने प्रििु मनकाय, सहकारी तथा गररबी मनवारण िन्त्रालय, सहकारी 

मवभाग तथा उि मवभाग िातहत दिेको मवमभन्त्न स्थानिा रहकेा कायावलयहरूिा कायवरत किवचारीहरू 

सिेतलाई प्रमिक्षण प्रदान गरी उनीहरूको ज्ञान, मसप र धारणािा सकारात्िक पररवतवन ल्याउने मिम्िेवारी 

समहत मव.सं. २०१९ सालिा यस केन्त्रको स्थापना भएको हो । 

काठिाड ाँको नयााँ बानेश्वरिा २१ रोपनी के्षरफलिा रहकेो यस केन्त्रिा परुुष तथा िमहला छारावास, चिेना 

गहृ, प्रमिक्षण कक्षहरूका अलावा पसु्तकालय एवं प्रमिक्षक आवास सिेत रहकेा छन ् । स्थापना 

कालदमेि हालसम्ि यस केन्त्रले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत वामषवक कायवििको पररमसिा मभर रही 

आफ्ना मियाकलपाहरू सम्पादन गद ैआईरहकेो छ । 

(क) दृशिकोणः 

    दिेिा सिुासनयिु सहकारी संस्कृमतको मनिावण। 

(ख) ध्येयः 

मिक्षा, सचूना, तामलि र अनसुन्त्धानिलूक मियाकलापहरूलाई आधमुनक एवं वैज्ञामनक बनाउाँद ै

सहकारी  के्षरिा आबद्ध िनिमिको व्यवस्थापकीय क्षितािा गणुस्तरीय पररवतवनको समुनमितता 

ल्याउने ।  
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(ग) उदे्दश्यः 

 सहकारी संघ संस्थाका पदामधकारी, सदस्य एवं सहकारी के्षरिा आबद्ध िनिमििा व्यवसामयक 

क्षिता तथा सोचको मवकास गने । 

 सहकारीका मसद्धान्त्त, िूल्य एवं दिेको नीमत र प्रचमलत काननू अनरुूप चल्न सहकारी 

संस्थाहरूलाई अमभपे्रररत गने। 

 सहकारीका मवमवध मवषयहरूिा अध्ययन/अनसुन्त्धान गरी नीमत तथा कायविि तिुविा र 

कायावन्त्वयनिा टेवा परु ्याउने । 

 सहकारीका मवमवध मवषयहरूिा तामलि तथा पाठ्य सािग्री तयारी एवं प्रकािन गरी व्यवसामयक 

िागरण मसिवना गने । 

 सहकारी क्षेरिा अध्ययन, अनसुन्त्धान तथा मवकास सम्बन्त्धी कायवको नेततृ्वदायी भमूिका मनवावह 

गने । 

 सहकारी के्षरिा दक्ष नेततृ्व मवकासका लामग साथवक पहल कदिी मलने । 

 नेपालमभर तथा अन्त्तरावमरिय तहिा संस्थागत एवं नीमतगत पैरवी गरी ख्याती अमभबमृद्ध 

गने/गराउने। 

२. शनकायको काम, कतवव्य र अशधकार:– 

 संघ, प्रदिे तथा स्थानीय तहिा सहकारी मनयिन कायविा संलग्न किवचारीहरुको लामग प्रमिक्षणका 

कायविि तिुविा गरी संचालन गने 

 मवमभन्त्न संघसंस्था तथा मनकायहरुबाट संचालन हुने सहकारी िैमक्षक मियाकलापको 

प्रिाणीकरणिा आवश्यक सहयोग पयुावउने 

 मवद्यालय तथा मवश्वमवद्यालय तहिा संचालन हुने सहकारी िैमक्षक कायविििा सहयोग पयुावउने 

 स्थानीय तह तथा प्रदिे सरकारबाट संचालन हुने सहकारी मिक्षा तथा प्रमिक्षणका कायवििहरुिा 

सहयोग पयुावउने 

 सहकारी प्रमिक्षणको स्तरोन्त्नमतका लामग आवश्यक अनसुन्त्धान तथा व्यवस्थापन पराििवका 

कायवहरु गने  

 सहकाररता प्रवद्धवन तथा मवकासको लामग उपयिु तामलि नीमत तथा कायवििको तिुविा गने,  

 आवमधक योिना र क्षेरगत नीमत, रणनीमत तथा लक्ष्यहरूको पररमधमभर रहरे केन्त्रीय एवं 

के्षरीयस्तरिा सहकारी प्रमिक्षणको वामषवक कायवििहरू तिुविा गने, 

 सहकारी प्रमिक्षण कायवििहरूलाई िागिा आधाररत एवं उपलमधध िलूक तलु्याउन पाठ्यिि 

तथा प्रमिक्षण मवमधहरूको पररिािवन गने गराउने, 
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 स्वीकृत कायविि बिोमििका प्रमिक्षण कायवििहरू सञ्चालन गरी गराई मनयमित रूपिा 

अनगुिन गने, 

 सहकारी सम्बद्ध संघ संस्थाहरूसाँगको साझेदारीिा प्रमिक्षण कायवििहरू सञ्चालन गने गराउने, 

 प्रमिक्षण सम्बन्त्धी आवमधक प्रमतवेदनहरू तयार गने, गराउने, 

 प्रचमलत काननु र प्रत्यायोमित अमख्तयारी बिोमिि प्रमिक्षण केन्त्रको किवचारी प्रिासन, आमथवक 

प्रिासन र आन्त्तररक प्रिासन सम्बन्त्धी कायवहरू गने,  

 तोमकए बिोमििका अन्त्य कायवहरू गने गराउने ।  

  

३. शनकायमा रहने कमवचारी संख्या र कायव शर्र्रणः–  

(क) दरबन्दी शर्र्रण 

शस.नं. पदनाम सेर्ा/समूह/शे्रणी संख्या 

1.  प्राचायव  प्रिासन/सा.प्र./रा.प.मितीय १ 

2.  सहकारी प्रमिक्षक प्रिासन/सा.प्र./रा.प.ततृीय ६ 

3.  ना.स.ु प्रिासन/सा.प्र./रा.प.अनं.प्र. ४ 

4.  लेिापाल प्रिासन/लेिा/रा.प.अनं.प्र १ 

5.  क अपरेटर मवमवध/रा.प.अनं.प्रथि २ 

6.  पसु्तकालय सहायक  मिक्षा/पसु्तकालय मवज्ञान/रा.प.अनं.प्र १ 

7.  िररदार प्रिासन/सा.प्र/रा.प.अनं.मि. १ 

8.  ह.स.चा. नेपाल इमन्त्िमनयररङ सेवा/िेकामनकल/ शे्रणी 

मवमहन 

३ 

9.  का.स. शे्रणी मवमहन ५ 

 िम्िा  २४ 

 

 (ख) कमवचारी शर्र्रण 

शस.नं. कमवचारीको नाम पद िाखा 
कायावलयको 

नं. 
मोबाइल नं. 

1  श्री मवरण ुप डेल प्राचायव 
 

4115678 ९८५१०३०५९९ 

2  पमवरा ढकाल 

सहकारी प्रमिक्षक अध्ययन 

अनसुन्त्धान तथा 

पराििव 

4115678 ९८४६११३९८१ 

3  िमनता काकी 

सहकारी प्रमिक्षक प्रिासन तथा 

तामलि 

व्यवस्थापन  

4115678 9851164977 

4  राि ब. मवष्ट सहकारी प्रमिक्षक अध्ययन 

अनसुन्त्धान तथा 
4115678 9851121716 
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शस.नं. कमवचारीको नाम पद िाखा 
कायावलयको 

नं. 
मोबाइल नं. 

पराििव 

5  दवेराि लइुटेल सहकारी प्रमिक्षक योिना तथा 

कायविि 
4115678 9851163058 

6  संमिव नेपाल 

सहकारी प्रमिक्षक प्रिासन तथा 

तामलि 

व्यवस्थापन  

4115678 9851236327 

7  नमवन िनैाली 

सहकारी प्रमिक्षक प्रिासन तथा 

तामलि 

व्यवस्थापन  

4115678 9851322888 

8  मदमलप कुिार िाझी लेिापाल आमथवक प्रिासन 4115678 9844092246 

9  मवनोद प्रसाद पोिरेल नायव सधुबा प्रिासन, िीन्त्सी 4115678 9845220006 

10  हरर बहादरु रावल 
नायव सधुबा तामलि 

व्यवस्थापन 
4115678 9847031665 

11  रुव प्रसाद अमधकारी नायव सधुबा प्रिासन 4115678 9848094439 

12   
नायव सधुबा तामलि 

व्यवस्थापन 
4115678 हामिर हुन वााँकी 

13  मसिवना डुम्रे कम््यटुर अपरेटर प्रिासन 4115678 9851204132 

14  मदपेन्त्र पनु 
कम््यटुर अपरेटर अध्ययन 

अनसुन्त्धान 
4115678  

15  समुनता सेन ठकुरी 
पसु्तकालय 

सहायक 
पसु्तकालय 4115678 9848033232 

16  अमस्िता िनाल िररदार प्रिासन 4115678 9847522976 

17  िाधव अमधकारी 
हुलका सवारी 

चालक 
प्रिासन 4115678 9841647719 

18  मितेन्त्र मचरकार 

हुलका सवारी 

चालक (सेवा 

(करार) 

प्रिासन 4115678 ९८६००२५९३६ 

19   
हलकुा सवारी 

चालक 
प्रिासन  ररि 

20  चन्त्र बहादरु मसंह 
कायावलय सहयोगी 

(सेवा करार) 

प्रिासन 
 9817470777 

21  हरर गोमबन्त्द ढकाल 
कायावलय सहयोगी 

(सेवा करार) 

प्रिासन 
4115678 9803552523 

22  महरा कटेल 
कायावलय सहयोगी 

(सेवा करार) 

प्रिासन 
4115678 9803494309 

23  रेन ुअमधकारी 
कायावलय सहयोगी 

(सेवा करार) 

प्रिासन 
4115678 9841409180 

24  नरिाया सपकोटा 
कायावलय सहयोगी 

(सेवा करार) 

प्रिासन 
4115678 9860915437 
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४. शनकायबाट प्रदान गररने सेर्ा :–  

१. आवासीय प्रमिक्षण सञ्चालन । 

२. घमु्ती प्रमिक्षण सञ्चालन । 

३. तामलि सािग्रीको तयारी र प्रकािन । 

४. सहकारी सम्बन्त्धी अध्ययन अनसुन्त्धान तथा पराििव । 

५. कायावलयसाँग सम्बमन्त्धत सचूनाहरू उपलधध गराउने । 

५. सेर्ा प्रदान गने शनकायको िाखा र शजम्मेर्ार अशधकारी – 

क. प्रिासन  

 किवचारी प्रिासन सम्बन्त्धी कायव । 

 आन्त्तररक प्रिासन सम्बन्त्धी कायव। 

 मिन्त्सी प्रिासन सम्बन्त्धी कायव । 

 किवचारीहरूको वैयमिक मववरण समहतको अमभलेि सम्बमन्त्ध कायव। 

 छारावास व्यवस्थापन 

 मनदमेित अन्त्य कायव । 

ख. योजना तथा कायवक्रम 

 केन्त्रको वामषवक कायविि तथा बिेट तिुविा,  

 वामषवक कायविि अन्त्तरगत मवमभन्त्न कायवििको कायवयोिना बनाउने । 

 कायविि सञ्चालन गने । 

 कायवििको अनगुिन तथा िलू्याङ्कन गने । 

 वामषवक कायवििको सिीक्षा र प्रकािन गने । 

ग. पुस्तकालय 

 पसु्तकहरुको अमभलेि राख्ने, सरुक्षा एवं संरक्षण गने । 

घ. ताशलम व्यर्स्थापन 

 सहकाररता प्रवद्धवन तथा मवकासको लामग उपयिु तामलि नीमत तथा कायवििको तिुविा, 

 सहकारी प्रमिक्षण कायवििहरूलाई िागिा आधाररत एवं उपलमधध िलूक तुल्याउन प्रमिक्षण 

मवमधहरूको पररिािवन, 
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 प्रमिक्षण सम्बन्त्धी वामषवक कायविि तयारी । 

 कायविि अनसुार प्रमिक्षण सञ्चालन तथा व्यवस्थापन । 

 सहकारी सम्बद्ध संघ संस्थाहरूसाँगको साझेदारीिा प्रमिक्षण कायवििहरू सञ्चालन, 

 स्थानीय तह तथा प्रदिे सरकारबाट संचालन हुने सहकारी मिक्षा तथा प्रमिक्षणका कायवििहरुिा 

सहयोग, 

 प्रमिक्षण सम्बन्त्धी आवमधक प्रमतवेदनहरू तयार, 

 मनदमेित अन्त्य कायव । 

ङ. अध्ययन, अनुसन्धान तथा परामिव  

• प्रमिक्षाथीहरूले हामसल गरेको ज्ञान तथा सीपको अध्ययन, 

• प्रमिक्षणको िाग र आवश्यकता सम्बन्त्धी अध्ययन, अनसुन्त्धान तथा मवशे्लषण, 

• प्रमिक्षण कायवििहरूको लामग पाठ्यििहरूको मवकास, 

• मवमभन्त्न संघसंस्था तथा मनकायहरुबाट संचालन हुने सहकारी िैमक्षक मियाकलापको 

प्रिाणीकरणिा आवश्यक सहयोग 

• मवद्यालय तथा मवश्वमवद्यालय तहिा संचालन हुने सहकारी िैमक्षक कायविििा सहयोग, 

• सहकारी प्रमिक्षणको स्तरोन्त्नमतका लामग आवश्यक अनसुन्त्धान तथा व्यवस्थापन पराििवका 

कायवहरु, 

 

च. आशथवक प्रिासन 

 आमथवक प्रिासनसम्बन्त्धी काि, 

 बिेट तिुविा सम्बन्त्धी काि 

 बिेट मनकासा, िचव र प्रमतवेदन 

 लेिाको अमभलेि सम्बन्त्धी काि 

 बेरुि ुफछयौट सम्बन्त्धी काि,  

 तोमकएका अन्त्य कायव । 
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६. सेर्ा प्राप्त गनव लाग्ने दस्तुर र अर्शधः– 

शस .नं.  कामको शर्र्रण काम सम्पन्न 

गने अर्शध 

सम्पकव  

अशधकारी/महािाखा 

प्रमुख/िाखा प्रमुख 

लाग्ने दस्तुर 

१.  कायावलयसाँग 

सम्बमन्त्धत सचूनाहरू 

उपलधध गराउन े

१५ मदन मभर सचूना अमधकारी सािान्त्य आकारको कागििा सचूनाको 

लमग प्रमतपषृ्ठ रु. ५।– 

ठूलो आकारको कागििा सचूनाको लामग 

प्रमतपषृ्ठ रु. १०।– 

प्रमत मडस्केट, मसमड रु. 50।- 

२.  प्रमिक्षण सञ्चालन प्रमिक्षण 

अवमध 

अनसुार 

तामलि तथा अध्ययन िािा नलाग्न े

३.  घमु्ती प्रमिक्षण 

सञ्चालन 

प्रमिक्षण 

अवमध 

अनसुार 

तामलि तथा अध्ययन िािा नलाग्न े

४.  सम्पामदत कायवको 

भिुानी 

१५ मदन मभर लेिा प्रििु नलाग्न े

५.  धर टी मफताव १५ मदन मभर लेिा प्रििु नलाग्न े

 

७. शनणवय गने प्रशक्रया र अशधकारीः– 

िािा – कायावलय प्रििु – सहकारी मवभाग – भमूि व्यवस्था, सहकारी तथा गररबी मनवारण िन्त्रालय 

८. शनणवय उपर उजुरी सुन्ने अशधकारी– 

शस .नं.  कामको शर्र्रण सम्पकव  

अशधकारी/महािाखा 

प्रमुख/िाखा प्रमुख 

गुनासो सुन्ने 

अशधकारी 

१. कायावलयसाँग सम्बमन्त्धत सचूनाहरु उपलधध 

गराउने 

सचूना अमधकारी प्राचायव 

२. प्रमिक्षण सञ्चालन तामलि व्यवस्थापन िािा प्राचायव 

३. सम्पामदत कायवको भिुानी लेिा प्रििु प्राचायव 

४. धर टी मफताव लेिा प्रििु प्राचायव 
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९. सम्पादन गरेको कामको शर्र्रणः– 

  मिमत २०७९।०७।०१ दमेि ०७९।०९।३० (िसान्त्त) सम्ि भएका प्रििु कायवहरुुः 

 भ मतक िाध्यिबाट मनम्न बिोमििका तामलि कायविि सञ् चालन गररएको:   

ि.सं. तामलि कायवििको नाि संख्या तामलिको अवमध िम्िा 

सहभागी  

१ सहकारी संघ/संस्थाका पदामधकारी 

तथा किवचारीका लामग संचामलत 

१५ कायवमदने सहकारी प्रमिक्षक 

प्रमिक्षण) 

५ २०७९/०८/१५दमेि 

२०७९/०९/०३ सम्ि 

२०७९/०९/१७ दमेि 

२०७९/१०/०१ सम्ि 

 

१२५ िना 

४ मनयािक मनकायका किवचारीहरु, 

प्रमिक्षक तथा किवचारीको लामग 

कोपोमिस (COPOMIS) सम्बन्त्धी 

तामलि (४ मदने) 

१ २०७९/०६/२० दमेि 

२०७९/०६/२३ सम्ि 

३० िना 

१०. कायावलय प्रमुख र सूचना अशधकारीको नाम र पदः– 

प्रमुखको नामः श्री मवरण ुप डेल 

 पदुः प्राचायव 

सम्पकव  नं. ४११५६७८ 

िोबाइल नं.: ९८५१०30599 

इिेलुः poudelbabu80@gmail.com 

सूचना अशधकारीको नामः श्री दवेराि लईुटेल 

पदुः सहकारी प्रमिक्षक 

सम्पकव  नं. ४११५६७८ 

िोबाइल नं. 9851163058 

इिेलुः deba.luitel@nepal.gov.np 

 

११. ऐन, शनयम, शर्शनयम, शनदेशिकाको सचूी – 

 सहकारी प्रमिक्षण तथा अनसुन्त्धान केन्त्रसंग सम्बमन्त्धत ऐन, मनयि र नीमतहरु मनम्नानसुार रहकेा छन:् 

(क)  सहकारी ऐन, २०७४ 
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(ि)  सहकारी मनयिावली, २०७५ 

(ग)  रामरिय सहकारी नीमत, २०६९ 

(घ)  सम्पमि िदु्धीकरण सम्बन्त्धिा सहकारी संघसंस्थाहरुलाई िारी गररएको मनदिेन, २०७४ 

(ङ) सहकारी संस्थािा सम्पमि िदु्धीकरण मनवारण काननुको पालना सम्बन्त्धी अनगुिन तथा सपुररवेक्षण 

कायवमवमध, २०७५ 

(च)  सहकारी संघसंस्था दताव मदग्दिवन, २०७४ 

(छ)  सहकारी संघ संस्थाको लेिापररक्षण मनदेमिका, २०७५ 

(ि)  सिुासन (सञ् चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ र मनयिावली, २०६५ 

(झ) सचूनाको हक सम्बन्त्धी ऐन, २०६४ र मनयिावली, २०६५ 

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

(ट) बचत ऋणको िखु्य कारोबार गने सहकारी संस्थाहरूको सपुररवेक्षण, मनररक्षण तथा अनगुिन 

मनदमेिका, २०७७ 

(ठ) सहकारी संस्थाको एकीकरण तथा मवभािन सम्बन्त्धी मनदेमिका, २०७७ 

(ड) सहकारी सम्बन्त्धी िैमक्षक मियाकलापको प्रिाणीकरण समिमतको कायवमवमध, २०७९ 

 

१२. आम्दानी,  खचव तथा आशथवक कारोर्ार सम्बन्धी अद्यार्शधक शर्र्रणः– 

 

३. तोशकए बमोशजमका अन्य शर्र्रण :– X 

 

 

१४.अशघल्लो आशथवक र्र्वमा सार्वजशनक शनकायले कुनै कायवक्रम र्ा आयोजना सञ्चालन 

गरेको भए सोको शर्र्रण   :–  

 बेरुजूको शस्थशतः 

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

िम्िा बेरुि ू -  

िम्िा फर्छ्यौट -  

िम्िा फर्छ्यौट प्रमतित -    
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 सुिासन सम्बन्धीका कायवः यस केन्त्रले सिुासन सम्बन्त्धिा मनम्न कायवहरू गरेको छुः 

 केन्त्रसंग सम्बमन्त्धत िानकारीहरू वेभसाइट www.ctrc.gov.np िा रािी सिय सियिा 

अद्यावमधक गने गररएको छ । 

 सचूनाको हकसम्बन्त्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र मनयिावलीको मनयि ३ बिोमिि 

सावविमनक गनुवपने मववरण हरेक ३/३ िमहनािा सावविमनक गने गररएको छ । 

 केन्त्रिा एक सचूना अमधकारी तोकी संमवधान प्रदि सचूनाको हकअनसुार िाग भएका सचूनाहरू 

सचूना अमधकारी िाफव त प्रदान गने गररएको छ । 

 केन्त्रबाट प्रदान गररने सेवा समुवधा र सो का लामग मिम्िेवार पदामधकारीहरू सम्बन्त्धिा नागररक 

बडापर रािी सववसाधारणलाई िानकारी गराइएको छ । 

 यस केन्त्रको ििुपरको रूपिा सहकारी पञु्ि प्रकािन गने गररएको छ । 

 वामषवक प्रगमत पमुस्तका प्रकािन गने गररएको । 

 िामसक किवचारी बैठक हुने गरेको । 

१५. सार्वजशनक शनकायको रे्बसाईट र ईमेल भए सोको शर्र्रण :– 

 Website: www.ctrc.gov.np 

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

१६. सार्वजशनक शनकायले प्राप्त गरेको बैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एर्ं प्राशर्शधक 

सहयोग र सम्झौता  सम्बन्धी शर्र्रण:– X 

१७. सार्वजशनक शनकायले सचंालन गरेको कायवक्रम र सो को प्रगशत प्रशतरे्दन: दफा ९, १२ र 

१४ िा  उल्लेि  भए बिोमिि । 

१८. सार्वजशनक शनकायले र्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामार्ली र त्यस्तो सचूना 

संरक्षण गनव  तोशकएको समयार्शध– X 

१९. सार्वजशनक शनकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी शनरे्दन र सो उपर सूचना शदएको 

शर्र्रणः–X 

२०. सार्वजशनक शनकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकािन भएका र्ा हुने भएको भए सो को 

शर्र्रण:– X 

 

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

