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संर�क

सम्माननीय मिन्त्रप�रषद् अध्य� एवं सहकार� तथा ग�रवी �नवारण

स�चव श्री लालम�ण जोशी

मन्त्री �खलराज रेग्मीज्यूको स्वागत तथा पदभार ग्रहण
सम्माननीय मिन्त्रप�रषद्का अध्य� एवं सहकार� तथा ग�रवी

सल्लाहकार

�नवारण मन्त्री �खलराज रेग्मीले �म�त २०६९-१२-०७ गते सहकार� तथा

सह–स�चव श्री सुरेश प्रधान

ग�रवी �नवारण मन्त्रालयमा पद वहाल� गनुर् भयो ।
सम्माननीय अध्य�ज्यूबाट सहकार� तथा ग�रबी �वनारण

सम्पादक मण्डल
सह–स�चव श्री रामकृष्ण सुवेद�

संयोजक

उप–स�चव श्री सानुकाजी देसार सदस्य
उप–स�चव श्री �वजुकुमार श्रेष्ठ सदस्य
लेखा अ�धकृत श्री जयराज अवस्थीसदस्य
शाखा अ�धकृत श्री ल�मीनारायण बैद्य सदस्य

मन्त्रालयलाई कसर� अगा�ड बढाउने सम्बन्धमा आवश्यक �नद�शन
गनुर्भयो । हाल नवग�ठत चुनावी सरकारको मुख्य काम सं�वधान
सभाको दोश्रो �नवार्चन सम्पन्न गन� र देशमा सु–शासन कायम गन� भए
प�न यसका अ�त�रक्त रािष्ट्रय चासो र प्राथ�मकताका �वषय पै�त
उिक्तकै दा�यत्व बोध प�न सरकारको रहने कुरा सम्माननीय
अध्य�ज्यूबाट जानकार� भएको

सम्पादक
शाखा अ�धकृत

मन्त्रालयको ग�त�व�ध सम्बन्धी सं��प्त जानकार� �लई आगामी �दनमा

श्री भरतप्रसाद ढकाल

�थयो ।
सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्चालय

, रािष्ट्रय सहकार�

�वकास बोडर् , केन्द्र�य सहकार� प्र�श�ण केन्द्र अन्तगर्तका कायार्लयहरु
सम्पादन सहयोगी÷ कम्प्यूटर
क. अ. श्री समी�ा �मश्र
क. अ. श्री प्र�तभा अ�धकार�

सबै एक–आपसमा समन्वय गर� हाल सहकार� �ेत्रमा दे�खएको उतार –
चढाव तथा समसयालाइृ समाधान गनर् आ –आफ्नो �ेत्रबाट लागी पनर्
समेत �नद�शन भएको �थयो । अ�नय�मतता र भ्रष्टचारलाई शून्य
सहन�शलताबाट हे�रनु पन� र जनतालाई सव�पर� ठानेर आ–आफ्नो पद,
दा�यत्व र अ�धकारको समेत भू�मका �नभाउनु सबेको अ�नवायर् कत�य
हो भन्दै यसमा सबैको साथ रहनु पन� बताउनु भयो ।

कभर फोटो
मिन्त्रप�रषद्का सम्माननीय अध्य� एवं
सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्री �खलराज
रेग्मीलाई मन्त्रालयमा स्वागत ग�रद� ।

उक्त यस स्वागत कायर्क्रममा सहकार� तथा ग�रबी �नवारण
मन्त्रालय, सहकार� �वभाग ,केन्द्र�य सहकार� प्र�श�ण केन्द्र तथा केह�
िजल्ला िस्थत सहकार� �ड�भजन कायार्लयका कमर्चार�हरुको उपिस्थती
रहेको �थयो ।

साकर् ग�रवी �नवारण सम्बन्धी तेस्रो मिन्त्रस्तर�य तथा पाँचौ स�चवस्तर�य बैठक
साकर् ग�रवी �नवारण सम्बन्धी

प्र�त�न�धमण्डलको नेतृत्व गनुर् भएको

तेस्रो मिन्त्रस्तर�य तथा पाँचौ

�थयो ।

स�चवस्तर�य बैठक �म�त २०६९, चैत्र २२–
२३ (४–५ अ�प्रल , २०१३) मा काठमाड�मा

समुद्घाटन मिन्त्रप�रषद्का सम्माननीय

सम्पन्न भयो । सो बैठकमा नेपाल
लगायत अफगा�नस्तान, बंगलादेश, भुटान,
भारत, माल�दभ्स, पा�कस्तान र श्रीलंका

भयो । अध्य� रेग्मीले ग�रवी

अफगानी अथर् मन्त्री अब्दुल हाद�

�नवारणलाई सबै मुलुकले साझा उद्देश्य

अघार्नदेहवाल, भुटानी अथर् मन्त्री �लन्पो

बनाउनु पन� कुरामा जोड �दनुभयो ।

वाङ्गडी नोबुर् , माल�दभ्सका अथर् मन्त्री

उहाँले साकर् �ेत्रमा ग�रबी उन्मुलन

श्रीलंकाल� आ�थर्क

मन्त्री यम.एल.ए.यम.

�हजबुल्लाह,

बङलादेशको योजना

आयोगका सदस्य डा. सम्सुल अलाम

गनर्का ला�ग प�न साझा नी�त

,

सल्लाहकार बन्दना कुमार� िजना र
पा�कस्तानको परराष्ट्र मन्त्रालयका �वषेश
स�चव नुर महमद जदमानीले आआफ्नो
देशको तफर्बाट नेतृत्व गनुर्भएको �थयो ।
सो बैठकमा सं�घय मा�मला तथा स्थानीय
मन्त्री �वद्याधर मिल्लकले नेपाल�

,

कायर्योजना एवं कायर्क्रम बनाएर अगाडी

भारतीय योजना आयोगका मुख्य

�वकास एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

बीच गनुर्भयो । उद्घाटन समारोहलाई
सम्बृद्�धको वाधक रहेको कुरा बताउनु

सहभागीता रहेको �थयो । सो बैठकमा

�वकास उप –

अध्य� �खलराज रेग्मीले एक समारोहका
सम्बोधन गनुर् हुदै उहाँले ग�रबी नै

का उच्चस्तर�य प्र�त�न�धमण्डलहरुको

अब्दुल्ला िजहाद ,

तेस्रो मिन्त्रस्तर�य बैठकको

बढ्नु पन� बताउनुभयो ।
उद्घाटन समारोहमा स्वागत
मन्तव्य व्यक्त गद� नेपाल� प्र�त�न�ध
मण्डलका नेता तथा संघीय मा�मला तथा
स्थानीय �वकास एवं स्वास्थ्य तथा
जनसङख्या मन्त्री श्री �वद्याधर
मिल्लकले साकर् मुलुकमा ग�रबी
�नवारणका �ेत्रमा हा�सल गरेका सफल
अभ्यास एवं अनुभवहरुको आदान प्रदान
गर� ग�रबीलाई न्युनीकरण गद�
कुरामा जोड �दनु भयो ।

जानुपन�

कायर्क्रममा साकर् स�चवालयका

साकर् �ेत्र र उप�ेत्र �भत्र उच्च

महास�चव श्री अहमद स�लम र सहकार�

मूल्य श्रृंखला स�हतको पवर्तीय खाद्य

तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालयका स�चव

सुर�ा आयोजना र शहर� ग�रबी तथा

श्री रणबहादुर श्रेष्ठले मन्तव्य रा�ुभएको

अव्यविस्थत आवासलाइ स्तरोन्नती गन�

�थयो ।

प�रयोजनाका साथै साकर् सदस्य

उद्घाटन समारोह प�छ शुरु भएको
मन्त्रीस्तर�य बैठकले नेपाल� प्र�त�न�ध
मण्डलका नेता तथा संघीय मा�मला तथा
स्थानीय �वकास एवं स्वास्थ्य तथा

“साकर् हस्तकला ग्राम

”

प�रयोजनाको संचालन गनर् सो को स्वरुप
�नधार्रण, �वकास र प्रव�धन केन्द्रहरु
स्थापना गन� सहम�त भयो । साथै उक्त
बैठकबाट सदस्य राष्ट्रहरुका एक एक वटा

जनसंख्या मन्त्री �वद्याधर मिल्लकलाई

गाउँलाई “साकर् नमुना ग्रामको

सो बैठकको अध्य�मा सवर्सम्मतीले
�नवार्�चत गरेको �थयो ।

राष्ट्रहरुका

”रुपमा

�वकास गर� सो को अ�भलेखन गन�

सो बैठकले

मािल्दभ्सको राजधानी मालेमा सन् २००८

समेत �नणर्य भएको �थयो ।

मा सम्पन्न भएको दोश्रो मिन्त्रस्तर�य
बैठकमा भएका �नणर्यहरुको कायार्न्वयन

यी प�रयोजना संचालन गनर् यसपूवर्

अवस्थाको समेत स�म�ा गरेको �थयो

अनुशरण ग�रएको दुई तहको कायार्न्वयन

यस क्रममा साकर् �ेत्रका आठवटै

संयन्त्रलाई तीन तह कायम गन� सहम�त

मुलुकका प्र�त�न�धहरुले आ–आफ्नो देशमा

भयो । यस सन्दभर्मा यसपूवर् दातृ

ग�रबी �नवारणको �दशामा भए गरेका

�नकाय र साकर् स�चवालय मात्र संलग्न

ग�त�व�धहरुको सारांश प्रस्तुत गनुर् भएको

रहने व्यवस्था रहेकोमा अव दे�ख

�थयो । साथै बैठकले साकर् �ेत्रका ग�रबी

सम्बिन्धत सरकारहरु समेत संलग्न रहने

�नवारणसंग सम्बिन्धत स�चवहरुको

व्यवस्थालाई अनुमोदन गरेको �थयो ।

काठमाड�मा यह� �म�त २०६९ , चैत्र २२
गते �व�हवार सम्पन्न भएको पाँचौ

सो बैठकले साकर् �वकास ल�य

बैठकले गरेका �सफा�रसलाई
कायार्न्वययनमा लैजाने �नणर्य ग ¥यो

।

�वकास सन् २०१२ मा समाप्त भएकोमा
यसलाई सहस्राब्द� �वकास ल�यसंग

सामन्जस्य हुने गर� सन् २०१५ सम्म

बैठकमा साकर् ग�रबी �नवारण

�वस्तार गन� र �ेत्रीय ग�रबी �ववरण

सम्बन्धी चौथो मिन्त्रस्तर�य बैठक र

(च्भनष्यलब ि◌
एयखभचतथ एचयािष्भ )

साकर् �ेत्रका ग�रबी �नवारणसंग

प्र�तवेदनलाई क्ब्ब्च्ऋ म्भखभ�यऊभलत

सम्बन्धीत छैठौ स�चवस्तर�य बैठक

च्भउयचत को रुपमा प्रका�शत गन�

भुटानको राजधानी �थम्पुमा आयोजना

�नणर्य ग ¥यो । यसका साथै ग�रबी

गन� भुटानी प्र�तनी�ध मण्डलको

�नवारणका �ेत्रमा सदस्य राष्ट्रहरुमा

प्रस्तावलाई प�न अनुमोदन गरेको �थयो ।

संचालन भएका सफल अभ्यासहरु

सो बैठक नेपालमा आयोजना गनर्

(द्यभकत एचबअतष्अभक) को संगालो

तयार�को ला�ग ग�ठत उच्चस्तर�य

प�न प्रका�शत गन� �नणर्य ग ¥यो । सन्

�नद�शक स�म�तको बैठक �म�त २०६९

२०१५ पश्चात्को �वकास ल�यहरुका

पौष १८ गते मा. सहकार� तथा ग�रबी

�वषयमा सबै सदस्य राष्ट्रहरु बीच साझा

�नवारण मन्त्री श्री एकनाथ ढकालको

अवधारण �वकास गनर् नेपालले सो को

अध्य�तामा बसेको �थयो ।

मस्यौदा तयार गन� र अन्तर सहकार�
�वषेश�हरुको समुह समेत संलग्न रहेको
कायर्शाला संचालन गर� संयुक्त राष्ट्र
संघमा प्रस्तुत गन� साझा अवधारण तयार
गन� सहम�त भयो ।

अन्तरार्िष्ट्रय सहकार� वषर् २०१२ समापन कायर्क्रम
प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले एक
कायर्क्रमका वीच काठमाण्डां◌
ैमा

२०६९

समापन कायर्क्रमको प्रधानमन्त्री
डा. बाबुराम भट्टराईले भव्य समारोहका

पुस ९ अन्तरार्िष्ट्रय सहकार� वषर् २०१२

बीच मईनब�ी बाल� उद्घाटन गनुर् भएको

को समापन गनुर्भयो.

�थयो । सो उपल�यमा प्रधानमन्त्री डा.
बाबुराम भट्टराईले संस्मणात्मक हुलाक
�टकट प्रकाशन र डा. सूयर्रत्न

शाक्यद्वारा �लखीत उद्यम , उद्यमी र

�तनै वगर्को उत्थानका ला�ग गाउँगाउँमा

उद्यमशीलता नामक पुस्तकको �वमोचन

सहकार� पसल स्थापना गरेको हुँ ”, उहाँले

गनुर् भएको �थयो । सो समारोहमा बोल्नु

भन्नुभयो । सावर्ज�नक, सहकार� र �नजी

हुदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले नेपालमा

�ेत्रको साझेदार�मा मात्र आ�थर्क �वकास

ग�रबी �नवारण गन� एक मात्र आधार

सम्भव भएको हुदाँ आफ्नै कायर्कालमा

सहकार� भएको र सहकार�ले सबै वगर्को

सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालयको

भावनालाई समेट्न सक्ने हुदाँ ग�रबी

स्थापना गरेको बताउनुभयो ।

�नवारणको आधार सहकार� बाहेक अन्य
हुन नसक्ने बताउनुभयो । सहकार� �ेत्रमा
बढ्दै गएको �वकृ�तले �नम्नवग�य
सवर्साधारण मारमा पन� गरेको दुःखेसो
व्यक्त गद� प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम
भट्टराईले भन्नुभयो ,

“मिन्त्रप�रषद्मा

�वचाराधीन अवस्थामा रहेको सहकार�
नी�तलाई तत्काल पा�रत गनर् �ढलाई
ग�रने छैन । ” ग्रामीण साना �कसानलाई
सहकार�को माध्यमबाट मात्र समेट्न
स�कने भन्दै उहाँले अन्तरार्िष्ट्रय सहकार�
वषर्– २०१२ नेपालमा प�न उपलिब्धमूलक
भएको दाबी गनुर्भयो । प�छल्लो समयमा
क�तपय सहकार�मा हुने खाने व्यिक्तहरुले
मात्र पकड जमाइरहेकोमा �चन्ता व्यक्त
गद� वहाँले सहकार�को ममर् हुने खानेका
ला�ग मात्र होइन भन्नुभयो ।

“अ�हले

प�न ग�रब , �कसान र मजदुर वगर्को
आ�थर्क प्रग�तको मेरुदण्ड सहकार� नै
भएकोले आफु अथर्मन्त्री भएको समयमा

सोह� अवसरमा सहकार� तथा
ग�रबी �नवारण मन्त्री एकनाथ ढकालले
नेपालमा प�न अन्तरार्िष्ट्रय सहकार� वषर् –
२०१२ उपलिब्धमूलक भएको बताउनुभयो
। अ�हलेको सन्दभर्मा सबै वगर्लाई जोड्ने
आधार नै सहकार� भएको चचार् गद� उहाँले
गाउँगाउँमा अझै प�न सहकार�प्र�तको
भावना जागृत गनुर्पन� आवश्यकता
औंल्याउनुभयो ।
नेपाल राष्ट्र ब�कका गभनर्र युवराज
ख�तवडाले सहकार�लाई सामािजक
�वकासको माध्यमको रुपमा अगाडी
बढाउनु पन� बताउनुभएको �थयो ।
सहकार�लाई सामािजक आन्दोलनका
रुपमा अगा�ड बढाउन सके मात्र
सहकार�को ममर् पुरा हुने भएकोले आगामी
वषर् सरकारले सहकार�लाई सामािजक
आन्दोलनका रुपमा अगा�ड बढाउनका
ला�ग �वशेष पहल गनुर्पन� बताउनुभयो ।

सहकार� तथा ग�रबी �नवारण

उक्त कायर्क्रममा रािष्ट्रय सहकार�

मन्त्रालयका स�चव रणबहादुर श्रेष्ठले

�वकास बोडर्का सह –अध्य� सरोजकुमार

सहकार�लाई ग�रबी �नवारणका ला�ग

शमार्ले नेपाल�को आ�थर्क र सामािजक

सशक्त माध्यमका रुपमा �वकास र

रुपान्तरणका ला�ग नेपालमा सहकार� वषर्

�वस्तार गनुर् पन� बताउनुभयो । नेपालमा

नभई सहकार� दशक मनाउनुपन�

हाल १४ लाख घरप�रवार ग�रबीको

आवश्यकता रहेको र यसका ला�ग

रेखामुनी रहेको र �तनीहरुको जीवनस्तर

सहकार� आन्दोलन र प्रशासनीक �ेत्रको

मा�थ उठाउन ग�रबका ला�ग सहकार� एंव

सहयोग आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो ।

सहकार� ग�रबका ला�ग गठन गनुर्

रािष्ट्रय सहकार� संघका अध्य� केशव

आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो ।

बडाल लगायतले सहकार�को �वकास र

सो अवसरमा अन्तरार्िष्ट्रय सहकार�
वषर् २०१२ रािष्ट्रय कायर् स�म�तको

प्रब�धन गनर्का ला�ग १४ अञ्चलमा नै
सहकार� ता�लम केन्द्र र ७५ िजल्लामा
�ड�भजन सहकार� कायार्लय स्थापना गनर्

तफर्बाट सहकार� �वभागका रिजष्ट्रार
केदार न्यौपानेले स�म�तको प्रग�त �ववरण
पढेर सुनाउनु भएको �थयो ।

सरकारले प्रयास गनुर्पन� आवश्यकता
औंल्याउनुभयो।

ग�रव घरप�रवार प�हचान सम्बन्धी गणना कायर्को प्रारम्भ
यस मन्त्रालय मातहत ग�रव

२०६९ र ग�रव घरप�रवार प�हचान

घरप�रवार प�हचान र प�रचयपत्र

व्यवस्थापन तथा �वतरणका ला�ग चालु

आ.व. २०६९-७० मा २५ िजल्लामा ग�रव

घरप�रवार प�हचानका ला�ग गणना

सम्बन्धी आ�थर्क �नद��शका, २०६९ जार�
ग�रएको छ । यो कायर्क्रम संचालन
भएका २५ िजल्लहरुमा

सुदूरपिश्चमाञ्चलको बझाङ्ग ,

कायर् शुरु भएको छ । सो कायर्का ला�ग

अछाम,

व्यवस्थापन तथा �वतरण �नद��शका

रोल्पा, प्यूठान, रुकुम, जाजरकोट, ब�दर्या,

ग�रव घरप�रवार प�हचान र प�रचयपत्र

,

कैलाल�,

बाजुरा,

मध्यपिश्चमाञ्चलको

का�लकोट, मुग,ु हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा,

पिश्चमाञ्चलको गोरखा
क�पलवस्तु,

बाग्लुङ्ग,

मध्यमाञ्चलको �सन्धुल�

तनहुँ,

,

�नवारण मन्त्रालय, सहर� �वकास

अघार्खाँची,
रामेछाप,

,

आयोगको स�चवालका स�चव

रौतहट र पूवार्ञ्चलको भोजपुर , खोटाङ्ग,

�नद�शक,

�नद��शकाहरुमा भएका मुख्य व्यवस्थाहरु

केन्द«◌
ीय तथ्यांक

�वभागका महा�नद�शक सदस्य

र सो कायार्न्वयन सम्बन्धमा भएका

रहने र सहकार� तथा ग�रवी

कायर्हरु यहाँ उल्लेख ग�रएको छ :

�नवारण मन्त्रालयका सहस�चव

१. समन्वय बोडर्

सदस्य स�चव रहने व्यवस्था छ

ग�रव घरप�रवार प�हचान र

।

प�रचयपत्र व्यवस्थापन तथा
�वतरण गन� कायर्मा नी�तगत
�नद�शन,

अनुगमन,

२. बोडर्को काम कतर्व्य र अ�धकार

बोडर्को काम , कतर्व्य र अ�धकार देहाय

संयोजन तथा समन्वय गनर्

बमोिजम रहेको छः–

सहकार� तथा ग�रवी �नवारण

(क) �व�भन्न मन्त्रालयहरु एवं

मन्त्रीको अध्य�तामा एक
समन्वय बोडर् गठन ग�रएको छ ।
सो बोडर्मा कायर्कार� उपाध्य�

गैरसरकार� संस्थाहरु माफर्त संचालन
हुने ग�रब ल��त कायर्क्रमहरुको

समन्वय, नी�त �नद�शन , मागर् दशर्न ,
�नयमन, सुप�रवे�ण लगायतका कायर्

ग�रवी �नवारण कोष सम्वद्ध
कुनै पदा�धकार� वा व्यिक्त रहने
र प्रधानमन्त्री तथा
मिन्त्रप�रषदको कायार्लय ,

,

ग�रवी �नवारण कोषका कायर्कार�

�सराहा रहेका छन् । उल्ले�खत

�नणर्य,

रािष्ट्रय योजना

मन्त्रालय,

अथर्

मन्त्रालय, कानून, न्याय, सं�वधान
सभा तथा संसद�य व्यवस्था
मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय , सङ्घीय
मामीला तथा स्थानीय �वकास
मन्त्रालय, सहकर� तथा ग�रवी

गन�,

(ख) ग�रब घरप�रवारको प�हचान गन�

उपयुक्त �व�ध ,
स्वीकृत गन�,

आधार र मापदण्ड

(ग) ग�रब घरप�रवार प�हचान र

प�रचयपत्रको वग�करण र ढाचाँ स्वीकृत
गन�,

(घ) ग�रब घरप�रवार प�हचान र

प�रचयपत्र �वतरण सम्बन्धी कायर्क्रम
लागू हुने िजल्लाहरुको छनौट गन�,

(ङ) ग�रब घरप�रवार प�हचान र

प�रचयपत्र प्राप्त गन� घरप�रवारले पाउने
सेवा,

सु�वधाका सम्बन्धमा नेपाल

सरकारलाई �सफा�रस गन�,

(च) बोडर्को बजेट तथा कायर्क्रम

स्वीकृत गन�,

३. बोडर्को स�चवालय
बोडर्को दै�नक प्रशासन सञ्चालन गनर्
मन्त्रालयमा स�चवालय रहेको छ ।
स�चवालयको प्रमुख ÷संयोजकको रुपमा
बोडर्को कायर्कार� उपाध्य� रहने
व्यवस्था छ ।
४. स�चवालयको काम कतर्व्य र
अ�धकार
स�चवालयको काम, कतर्व्य र अ�धकार
देहाय बमोिजम रहेको छः–
(क) ग�रब घरप�रवारको प�हचान गन�
उपयुक्त �व�ध र मापदण्ड बोडर् सम�
�सफा�रस गन�,
(ख)

ग�रब घरप�रवार प�हचान र

प�रचयपत्र �वतरण गन�े◌कायर्क्रम
चरणवद्ध रुपमा संचालन गन� व्यवस्था
�मलाउने,
(ग) ग�रब ल��त कायर्क्रमको
अ�भलेख अद्याव�धक गन�,

(घ) ग�रब घरप�रवार प�हचान र
प�रचयपत्र �वतरण कायर्�व�धको मस्यौदा
तयार गर� स्वीकृ�तका ला�ग बोडर्सम�
पेश गन�,
(ङ) स्थानीय �नकाय लगायत अन्य
सम्वद्ध संस्थाहरुसंग समन्वय गर�
कायर्क्रमको प्रभावकार�ता अ�भवृद्�ध गन�
व्यवस्था �मलाउने,
(च) प�रचयपत्र प्राप्त गन� घरप�रवार
तथा त्यस्तो प�रवारले प्राप्त गन� सेवा ,
सु�वधाहरुको अ�भलेख अद्याव�धक गर�
रा�े,
(छ) �व�भन्न मन्त्रालयहरु एवं अन्य
गैरसरकार� संस्थाहरु माफर्त संचालन
हुने ग�रब ल��त कायर्क्रमहरुको
समन्वय गनर् सहयोग गन�,
(ज) िजल्लागत ग�रबी तथ्यांक
(डाटावेस) तयार गन�,
(झ) ग�रब घरप�रवार प�हचान गर�
प�रचयपत्र �वतरण लगायत कायर्का
सन्दभर्मा ग�रने सव��ण
प्र�विष्ट,

,

तथ्यांक

तथ्यांक प्रशोधन आद�

कायर्हरुका ला�ग केन्द्र�य तथ्यांक
�वभाग तथा शाखा तथ्यांक
कायार्लयहरुको सहयोग माग गन�,
(ञ) प�रचयपत्र �वतरण कायर्क्रम
संचालनको ला�ग आवश्यक बैठक

,

ता�लम, गोष्ठ�, छलफल, भ्रमण लगायत

गन�छ ।

कायर्क्रमहरुको व्यवस्थापन गन�,

(ग)

(ट) बोडर्का �नणर्यहरुको अ�भलेख रा�े

स�चवालय िजल्ला �वकास स�म�तको

तथा बोडर्को �नणर्य कायार्न्वयन गन� वा

कायार्लयमा हुनेछ ।

गराउने,

(घ)

(ठ) बोडर्ले समय समयमा

�नद��शका बमोिजमको ग�रब घरप�रवार

तोकेबमोिजमको कायर् गन� ।

प�हचान र प�रचयपत्र जार� गन�छ ।

५. प�रचयपत्र �वतरण र सेवा सु�वधा

ग�रव घरप�रवार प�हचान र प�रचयपत्र
चरणबद्ध रुयमा नेपालभर �वतरण

(ङ)

िजल्ला समन्वय स�म�तको

स्थानीय �वकास अ�धकार�ले यस

िजल्ला समन्वय स�म�तले

िजल्लास्तरमा नेपाल सरकारका वा
अन्य �नकायका कमर्चार� काजमा ल्याई

ग�रने र प�रचयपत्र प्राप्त नेपाल�

काममा लगाउन सक्नेछ ।

बमोिजम सेवा सु�वधा पाउने व्यवस्था

कायर्क्रम अव�धभर िजल्ला समन्वय

नाग�रकले नेपाल सरकारले तोके
ग�रएको छ ।

६. िजल्ला समन्वय स�म�त तथा
स�म�तको स�चवालय
(क)

प्रत्येक िजल्लामा प�रचयपत्र

व्यवस्थापन तथा �वतरण गनर्का ला�ग
िजल्ला �वकास स�म�तका सभाप�तको
संयोजकत्वमा बोडर्ले �नणर्य गरे
अनुरुपका सदस्य तथा कायर्�ेत्र हुने गर�
एक िजल्ला समन्वय स�म�त रहनेछ ।
(ख) बोडर्ले �दएको �नद�शन एवं स्वीकृत
कायर्�व�ध अनुरुप िजल्लास्तरमा िजल्ला
समन्वय स�म�तले प�रचयपत्र
व्यवस्थापन तथा �वतरण कायर्

(च)

कायर्क्रम ला गू भएको िजल्लामा

स�म�तको स�चवालय रहनेछ ।
(छ)

िजल्ला समन्वय स�म�तको

स�चवालयमा ब�ढमा ५ (पाँच) जनासम्म
कमर्चार� रहनेछन्।
७. गुनासो सुनवाई

िजल्लास्तर�य प�रचयपत्र व्यवस्थापन
तथा �वतरण कायर्को अनुगमन तथा
गुनासो सुनुवाई कायर् प्रमुख िजल्ला

अ�धकार�को संयोजकत्वमा बोडर्ले गठन
गरेको स�म�तले गन�छ ।

८. गणक तथा सुप�रवे�क
(क)

िजल्ला समन्वय स�म�तले

घरप�रवार �ववरण संकलनको ला�ग

गणक खटाउँदा प्रत्येक गणकका ला�ग

संख्या आवश्यकतानुसार तोक्न तथा

प्र�त म�हना �हमाल� �ेत्रमा तीन सय ,

खचर्को मापदण्ड सम्बन्धमा समेत

पहाडी �ेत्रमा चार सय र तराई �ेत्र

आवश्यक �नणर्य �लई काममा लगाउन

,

महानगरपा�लका, उप–महानगरपा�लका र

सक्नेछ । त्यस्तो �नणर्य �लइएको

नगरपा�लका �ेत्रमा ५५० (पाँच सय

अवस्थामा सो �नणर्य समन्वय बोडर्बाट

पचास) घरप�रवार पन� गर� खटाउनु

अनुमोदन गराउनु पन�छ ।

पन�छ ।
(ख)

कुनै गणकले सो संख्याभन्दा बढ�

घरप�रवारको �ववरण संकलन गरेकोमा

९. भ�ा
(क)

बढ� भएज�त संख्याको ला�ग प्र�त

गरेप�छ �नजामती सेवाको राजपत्र

पा�रश्र�मकको रुपमा

अनङ्�कत द्�वतीय श्रेणीको ख�रदार

सरहका कमर्चार�ले पाउने सुरु तलब

उपलब्ध गराइनेछ ।
(ग)

स्केल अनुसारको एक म�हनाको

िजल्ला समन्वय स�म�तले �फल्ड

सुपर�वे�ण कायर्का ला�ग सुपर�वे�क
खटाउँदा �हमाल� तथा पहाडी �ेत्रका

तलब बराबर भ�ा पाउनेछ ।
(ख)

ला�ग चार जना गणकका ला�ग एक

राजपत्र अनङ्�कत प्रथम श्रेणीको
नायब सुब्बा सरहका कमर्चार�ले

ला�ग पाँच जना गणकका ला�ग एक

पाउने सुरु तलब स्केल अनुसारको

जनाका �हसाबले खटाउनेछ ।

एक म�हनाको तलब बराबर भ�ा

भौगो�लक वा अन्य कुनै ज�टल

समन्वय स�म�तले �सफा�रस गर�
पठाएको अवस्थामा समन्वय बोडर्को
अध्य�ले गणक वा सुप�रवे�कको

ख�टने सुपर�वे�कले िजल्ला

सम्पन्न गरेप�छ �नजामती सेवाको

महानगरपा�लका र नगरपा�लका �ेत्रका

तथा �वशेष अवस्था पर� िजल्ला

कायर्क्रमका ला�ग स्थलगत रुपमा

समन्वय स�म�तले लगाएको कायर्

जना र तराई �ेत्र , महानगरपा�लका, उप–

(घ)

ख�टने गणकले िजल्ला समन्वय

स�म�तले लगाएको कायर् सम्पन्न

घरप�रवार बीस रु�पयाँका दरले हुन
आउने रकम थप

कायर्क्रमका ला�ग स्थलगत रुपमा

पाउनेछ ।
(ग)

गणकले आफूलाई िजम्मेवार�

�दइएको घरप�रवारको संख्याको
आधारमा प्र�त घरप�रवार बीस

रु�पयाँका दरले र सुपर�वे�कले

आफ्नो मातहतमा रहने गणकका

रु�पयाँका दरले र यातायातको

परेका घरप�रवारको जम्मा संख्याको

आउँदा आठ कोशसम्मका ला�ग

ला�ग गणनामा

सु�वधा उपलब्ध नभएका स्थानबाट

प्र�त घरप�रवार चार रु�पयाँका दरले

प्र�श�ण अव�धमा एक �दन थप

�हसाब गर� हुन आउने रकम

गर� र सोभन्दा बढ� दुर�का हकमा

पा�रश्र�मक �लन �ल�खत �नवेदन

प्रत्येक आठ कोशका ला�ग एक

�दएमा �नजले यस उपदफा

�दनका दरले हुन आउने �दनको

बमोिजम पा�रश्र�मक �लन पाउनेछ
।
(घ)

प्र�त�दनका ला�ग आठ सय

रु�पयाँका दरले एकतफ� रकम

कुनै िजल्लामा सञ्चा�लत

कायर्क्रमबाट प्राप्त �ववरण स�हतको
सम्पूणर् तथ्याङ्क गणकले

उपलब्ध गराइनेछ ।
(छ)

मोबाइलको प्रयोग गर� पठाउनु

पन�गर� मन्त्रालयले व्यवस्था गरेको
रहेछ भने सोबापत प्रत्येक

(ज)

भरेका प्रश्नावल� संकलन गर�

ल्याउँदा सुपर�वे�कलाई �हसाब गर�

गराइनेछ ।

एकतफ� रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
(झ)

कायर्क्रम िजल्ला �भत्रका गाउँ

गर� वा मन्त्रालय आफैले मोबाइल

�वकास स�म�तमा कायर्रत गा .�व.स.

गराइने छैन ।

कायर्रत वडा स�चवहरुलाई

उपलब्ध गराए सो खचर् उपलब्ध
(च)

आफ्नो मातहतका गणकहरुले

िजल्ला समन्वय स�म�तमा बुझाउन

गर� मोबाइल खचर् उपलब्ध

मन्त्रालयले भाडा माफर्त खर�द

उल्ले�खत भ�ा बाहेक अन्य कुनै
सु�वधा उपलब्ध गराइने छैन ।

गणकलाई तीन हजार रु�पयाँ नबढ्ने

(ङ)

प्र�श�ाथ�लाई प्र�श�ण अव�धभर

गणक तथा सुपर�वे�कका ला�ग

िजल्लामा सञ्चालन हुने प्र�श�ण
कायर्क्रममा सहभागी हुन आउने

प्र�श�ाथ�लाई भ�ा उपलब्ध गराउँदा
यातायातको सु�वधा उपलब्ध भएको
स्थानबाट आउँदा प्रच�लत दर
बमोिजमको भाडा र प्र�श�ण

अव�धको ला�ग प्र�त�दन आठ सय

स�चव र नगरपा�लकाको वडामा

सहजकतार् र समन्वयकतार्को रुपमा

कायर् गरेको अवस्थामा सो कायर् गरे
बापत कायर्क्रम अव�धभरका ला�ग
एकमुष्ट पाँच हजार रु�पयाँ भ�ा
�दइनेछ ।

SAARC Development Fund (SDF) को सहयोगमा ग�रबी �नवारण
सम्बन्धी बैठकमा नेपालको सहभा�गता
SAARC Development Fund (SDF)
को सहयोगमा ग�रबी �नवारण सम्बन्धी

सरकारका]

संयुक्त कायर्क्रम सञ्चालन गन�
सम्बन्धमा २६ नोभेम्वर दे�ख २ �डसेम्बर,
२०१२ सम्म भुटानको राजधानी �थम्पुमा
सम्पन्न भएको बैठकमा भाग �लन भुटान
सरकारको Gross

National Happiness

Commission को �नमन्त्रणामा सहकार�
तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालयका सह

साता लामो भ्रमणमा टोल�ले भुटान
Gross

Commission का स�चव कमार् �छ�रङ्गसंग
भेट गनुर्का साथै टोल�ले �थम्पुमा रहेको
SAARC

Development

स�चव श्री कृष्ण प्रसाद लम्साल र उप –

Fund

का

पदा�धकार�हरुसंग प�न नेपाल , भुटान र
श्रीलंकामा सञ्चालन ग�रने Joint Poverty
Alleviation

–

National Happiness

Project

को प्रस्तावका

�वषयमा छलफल गरेको �थयो ।

स�चव श्री �बजुकुमार श्रेष्ठ स�हतको
टोल�ले भुटान भ्रमण गरेको �थयो । एक

अन्य �नकायको कायर्क्रममा सहभा�गता
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय

�म�त २०६९ पौष ३

अन्तगर्त International Conference on

गरेको कायर्शाला गोष्ठ� र

Population and Development (ICPD)

Action नामक अन्तरार्िष्ट्रय गैर सरकार�

Program of Action को समी�ा गनर्
ग�ठत प्रा�व�धक कायर् स�म�तको
आयोजनामा �म�त २०६९ मागर् २२ दे�ख
२४ सम्म आयोजना भएको कायर्शाला
गोष्ठ�,

रािष्ट्रय योजना आयोगको

स�चवालयले “अनुगमन तथा मूल्यांकन
कायर्�व�ध, २०६९” लाई अिन्तम रुप �दन

संस्थाले

–४ मा आयोजना
Practical

हालै आयोजना गरेको धा�दङ ,

गोरखा र �चतवन िजल्लाको स्थलगत
भ्रमण तथा

Central Project Advisory

Committee को बैठकमा सहकार� तथा
ग�रबी �नवारण मन्त्रालयका उप –स�चव
श्री �बजुकुमार श्रेष्ठले भाग �लनुभयो ।

सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालय र युवा तथा साना व्यवसायी
स्वरोजगार कोष बीच समझदार� पत्रमा हस्ता�र
सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालय र युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष
बीच देशमा �वद्यमान ग�रबी र बेरोजगार� समस्यालाई न्यूनीकरण गद� ग�रबी

उन्मूलन गन� प्र�तवद्धताका साथ समझदार� पत्रमा �म�त २०६९।९।९ मा हस्ता�र

सम्पन्न भयो । उक्त हस्ता�रको पूणर् �ववरण देहाय वमोिजम रहेको छः
समझदार� पत्र (MOU)

नेपालमा स�दय� दे�ख कायम हुँदै आएको ग�रबीले अझै प�न देशको एक चौथाई
जनसंख्या ग�रबीको रेखामुनी बाँच्न बाध्य भएको प�रिस्थ�तलाई मध्यनजर गद� , आम
सवर्साधारणको िजवनस्तर ग�रबीको िस्थ�तबाट मा�थ नउठेसम्म देशको समग्र
�वकासले ग�त पाउन नसक्ने अवस्थाको महसुस गद�, देशका आव�धक योजनाले ग�रबी
�नवारणको एक मात्र ल�य �लएको सन्दभर्मा सो ल�यलाई साकार पान� मनसायले

,

ग�रबी �नवारणको ला�ग नेतृत्वदायी भू�मका �नवार्ह गर� ग�रबी �नवारणको
अ�भयानलाई ए�ककृत एवं �तव्र ग�तमा सञ्चालन गन� उद्देश्यका साथ गठन भएको
सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालय र देशको युवाहरुलाई देश�भत्रै स्वरोजगार�को
व्यवस्था गर� �तनीहरुको जीवनस्तर उकास्ने अ�भप्रायले स्वरोजगारको �ेत्रमा कायर् गद�
आएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष बीच देशमा �वद्यमान ग�रबी र
बेरोजगार� समस्यालाई न्यूनीकरण गद� ग�रबी उन्मूलन गन� प्र�तवद्धताका साथ हामी
दुई �नकाय बीच देहाय वमोिजमको

समझदार� गरेका छ� ।

सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालय

नेपाल सरकार मिन्त्रप�रषद्को �म�त २०६९/२/५ को �नणर्यानुसार गठन ग�रएको

सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालयलाई सहकार� र ग�रबी �नवारणको �ेत्रमा कायर्
गन� गर� देहाय वमोिजमको �ेत्रा�धकार तो�कएको छ ।

१) ग�रबी �नवारण सम्बन्धी नी�त योजना तथा कायर्क्रमको तजुर्मा ,

२) सहकार� र ग�रबी �नवारणसम्बन्धी नी�त

,

तजुर्मा,कायार्न्वयन, अनुगमन र मुल्यांकन,

योजना तथा कायर्क्रमको

३) सहकार� र ग�रबी �नवारणसँग आवद्ध संघ संस्थाको अनुगमन रेखदेख र

�नयमन,

४) सहकार� र ग�रबी �नवारणसम्बन्धी �व�भन्न �नकायबाट सञ्चा�लत कायर्क्रमको

समन्वय,अनुगमन र मूल्याँकन,

५) सहकार� र ग�रबी �नवारणसँग सम्बिन्धत अन्तर मन्त्रालयगत कायर्को समन्वय ,

६) सहकार� र ग�रबी �नवारणका �ेत्रमा कायर्रत रािष्ट्रय तथा अन्तरािष्ट्रय

गैरसरकार� संस्थाको प्रव�घन, कामको समन्वय, अनुगमन र मुल्यांकन,

७) सहकार� र ग�रबी �नवारण सम्बन्धी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन

,

कायार्न्वयन, अनुगमन र मुल्यांकन,

८) सीमान्तकृत

, �व�भन्न वगर् र समुदायमा रहेका गर�बको प�हचान,

९) सहस्राव्द� �वकास ल�य (ग�रबी �नवारण सम्बन्धी) ।
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष

नेपाल सरकार अथर् मन्त्रालयबाट सञ्चा�लत युवा स्वरोजगार कायर्क्रमको ला�ग

स्था�पत युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले आफ्नो उद्देश्य एवं ल�य पुरा

गनर् �व�भन्न ब�क, �व�ीय संस्था तथा सहकार� संघ संस्था माफर्त बेरोजगार युवाहरुलाई

कजार् प्रदान गर� स्वरोजगार बनाउने कायर् गदर्छ ।
समझदार�का �वषयहरु

दुवै प�को सहम�तमा ग�रबी �नवारण एवं स्वरोजगारका �ेत्रहरु �नधार्रण ग�रएको छ
र यस्ता कायर्क्रमहरुलाई देशमा अ�भयानको रुपमा सञ्चालन ग�रने छ । सामान्यतः
दुवै प�ले गनर् गराउने कायर्हरु �नम्नानुसार हुने छन् :
क)

मन्त्रालयको तफर्बाट

१) ग�रबीलाई मध्यनजर राखी सो सँग सम्बिन्धत �वपन्न /ग�रब प�रवारहरुको
सहकार� गठन गन� /गराउने,

२) सहकार� सम्बन्धी ता�लम �दने ,

३) सहकार� सदस्यहरुले छानेको व्यवसायीक �वषयमा स्वरोजगार कोष र
४)

मन्त्रालयको संयुक्त खचर्मा सीपमूलक ता�लम �दने,

Business plan (व्यवसायीक योजना) तयार गन� /गराउने,

५) ऋणको सदुपयोगीता र ऋण �फतार् गनर् सहयोग गन� ,

६) एक भन्दा बढ� सहकार�लाई व्यवस्थापनमा सहयोग पु
स्वयंसेवक खटाउने,

यार्उने गर�

७) �नजी �ेत्रसँग बजार व्यवस्थापनमा समन्वय गन� ।
ख) कोषको तफर्बाट

१) सीप �वकास ता�लम �दने ,

२) ऋणको व्याजमा र प�रयोजना वीमामा अनुदान �दने ,

३) �सफार�स ग�रएका सहकार�लाई ऋण प्रदान गन� ,

४) आपसमा समझदार� गरेका अन्य �वषयहरुमा सहयोग गन� ,

५)

सहकार�हरुको सञ्जाल तयार गर� बजार व्यवस्थापनमा सहयोग गन� ।

ग) संयुक्त रुपमा गन� कायर्हरु

१) कायर्क्रमको अनुगमन र त्यसको ला�ग खटाइने कमर्चार�लाई आ
�नकायबाट आवश्यक खचर् प्रदान गन� छन्,

–आप्mनो

२) समझदार�लाई प्रभावकार� कायार्न्वयन गराउनका ला�ग मन्त्रालय र
कोषका कमर्चार�हरुको कायार्न्वयन स�म�त गठन गन�,

३) कोषको स्वयम् सेवकलाई
।

घ)

िजल्ला अनुगमन स�म�तमा सहभागी गराउने

प्र�तबद्धता

१) उपयुर्क्त सहम�तका �वषयहरुमा यो समझदार� पत्रमा हस्ता�र भएको

�म�त दे�ख ग�रबी �नवारण तथा बेरोजगार� समस्या समाधानका ला�ग
संयुक्त रुपमा कायर्क्रम सञ्चालन ग�रने छ ।

२) �कटान ग�रएका सहम�तका �ेत्रमा कायार्न्वयन गद� जाँदा कुनै द्�व�वधा
दे�खएमा दुवैप� बीच पुन छलफल गर� द्�व�वधा हटाइने छ ।

३) ग�रबीको रेखामुनीका सहकार�हरुलाई

Business plan को आधारमा कोषले

आप्mनो �नयम अनुसार सहयोग गन� छ ।

४) सम्झौता पत्रमा उल्ले�खत भएका कुराहरुमा सम्झौता वमोिजम र अन्य
कुराहरुको हकमा प्रच�लत कानून वमोिजम हुनेछ,

५) यसै आ.ब. �भत्रमा २० िजल्लामा कर�ब २००० वटा सहकार� गठन ग�रने
हुँदा दुवै प�ले समयमा नै बजेट व्यवस्था गन� छन् ।

नेपाल सरकार

नेपाल सरकार

अथर् मन्त्रालय

सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालयको

तफर्बाट

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको तफर्बाट
नामः डा. पुण्य प्रसाद रेग्मी
पदः उपाध्य�
दस्तखतः
�म�तः

पदः

नामः

श्री रण बहादुर श्रेष्ठ

स�चव

दस्तखतः
�म�तः

युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, अनामनगर । सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालय
, �संहदरबार ।
कोषको छाप

कायार्लयको छाप

इ�त सम्वत २०६९ साल पौष म�हना रोज शुभम्

�च�नयाँ प्र�त�न�धमण्डलसंग छलफल
चीन सरकारका व�रष्ठ

प्र�त�न�धहरु सहभागी �थए । सो

पदा�धकार� Mr. Huang Benheis को

प्र�त�न�धमण्डलले साताव्यापी

नेतृत्वमा आएको एक

नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालमा

प्र�त�न�धमण्डलले १३ पौष २०६९

सञ्चा�लत ग�रबी �नवारण

मा सहकार� तथा ग�रबी �नवारण

कायर्क्रमहरुको अवलोकन गनुर्का

मन्त्रालयका स�चव श्री रणबहादुर

साथै उच्च पदस्थ व्यिक्तहरुसंग

श्रेष्ठसंग �शष्टाचार भेट ग¥यो । सो

छलफल गरेको �थयो ।

प्र�त�न�धमण्डलमा चीन सरकारका
ग�रवी �नवारण �वभाग, एक्सन एड
चाइना, �वश्व ब�क ग�रबी �नवारण
आयोजना र नाग�रक समाजका

सो �शष्टाचार भेटका क्रममा
मन्त्रालयका सह –स�चव श्री कृष्ण प्रसाद
लम्सालले सं��प्त प्रस्तु�तकरण गद�

नेपालको ग�रबीका �व�भन्न आयामहरुको

�दशामा चीनको प्रयासको बारेमा प्रकाश

बारेमा प्रकाश पानुर् भएको �थयो ।

पानुर् भयो ।

उहाँले

मन्त्रालयले ग�रबी �नवारणको �दशामा
�लएको सोच ,

�व�भन्न �नकायसंगको

समन्वय र चुनौतीको बारेमा चचार् गनुर्
भएको �थयो । छलफलको क्रममा
�च�नयाँ प्र�त�न�धमण्डलको तफर्बाट

Mr.

सो भेटमा मन्त्रालयका सह –स�चव,
उप–स�चव र पिश्चम उच्च पहाडी ग�रबी
�नवारण आयोजना समन्वयकतार्को
सहभागीता रहेको �थयो ।

Liu Zhongliang ले ग�रबी �नवारणको
वैदे�शक ता�लम प्र�तवेदन

सहकार� तथा �नवारण मन्त्रालयका उपस�चव श्री सानुकाजी देसारले पेश गनुर् भएको
प्र�तवेदनको पूणर् अंश देहाय बमोिजम रहेको छ :

थाईल्याण्ड सरकारको अन्तरार्िष्ट्रय

ता�लम कायर्क्रममा SE बारे सैद्धािन्तक

�वकास सहयोग एजेन्सीले

�ान प्रदान गन� लगायत केह�

University

Kasetsant

थाइल्याण्ड�सत �मलेर

आयोजना गरेको Sufficiency Economy
(SE) �वषयक १६ �दने (माचर् ४

–१९,

२०१३) अन्तरार्िष्ट्रय ता�लम कायर्क्रममा
नेपालको तफर्बाट मैले सहभा�गता
जनाउने मौका पाएको �थएँ । उक्त
ता�लम कायर्क्रममा नेपाल लगाएत
थाईल्याण्ड,

श्रीलंका,

म्यान्मार,

�फ�ल�पन्स, चीन, �तमोर �लस्टे , उगाण्डा,
धाना,

लेसोथो,

मंगो�लया,

�चल�,

कोस्टा�रका

ट्यू�न�सयाका गर� १६

जनाको सहभा�गता रहेको �थयो ।

आयोजनाहरुको स्थलगत अध्ययन
भ्रमण कायर्क्रम रहेको �थयो ।
SE के हो?
SE

थाई नरेश भू�मबोल

अदुल्यादेजद्वारा प्र�तपा�दत सन्तु�लत
जीवनशैल�मा आधा�रत �सद्धान्त हो
जसले मध्यमा�गर् बाटो अपनाउदै देश र
जनताको सामािजक र आ�थर्क �बकास
गनर् जोड �दन्छ । यसले वातावर�णय
सुधारमा जोड �दन्छ । मा�नसको �ान
र नै�तक प�मा जोड �दन्छ । यसले

मानव जीवनलाई �ववेकसम्मत

,

सामािजक, वातावरणीय, सामािजक एवं

व्यवहा�रक र आइपन� कुनै प�न

सांस्कृ�तक प�रवतर्नलाई सन्तुलनमा

समस्यालाई सामना गनर् �सकाउँछ ।

ल्याउन जोड �दन्छ । सं�ेपमा

यसले व्यिक्त ,

व्यिक्त,

समुदाय र राष्ट्रको

SE ले

समुदाय र राष्ट्रलाई

जीवनशैल� र व्यवहारलाई संय�मत

प�रवतर्न�सत लड्न स�म हुन �सकाउँछ

ढंगले �वकास गर� अगा�ड बढ्न

। यसले �दगो �वकासमा जोड �दन्छ ।

�नद��शत गदर्छ । यसले नै�तकता

,

यसले कृ�षको समु�चत �वकासमा जोड

इमान्दा�रता, �ान, सचेतता आत्मबोध

�दन्छ । यसले व्यिक्त र प�रवारको

जस्ता मानवीय प�लाई जोड �दइ

साथै समुदायको �वकासमा जोड �दन्छ ।

समयको प्रवाहसंगै आउने भौ�तक

,

यो जनकल्याण �सत जो�डएको छ ।

Royal Projects and Live Learning Center
थाई नरेशद्वारा स्था�पत ४००

तथा फूल खे�त लगायत कम्पोष्ट

,

प�रयोजनाहरु देशभर� छ�रएर रहेका छन्

गड्यौला मल बनाउने जस्ता �व�वध

। कृ�ष , वातावरण, जनशिक्त �वकास

�बषयमा �ान र प्र�व�ध �सकाउँद छन ।

जस्ता सवर्साधारणको प्रत्य� सरोकारका

रासाय�नक मलको प्रयोग र उपयोग

�बषयमा �ान र प्र�व�ध हस्तान्तरणका

नगनर् सल्लाह �दन्छन्। ती प�रयोजना

ला�ग ती प�रयोजनाहरु सकृय छन् साथै

तथा केन्द्रहरु �वश्व �वद्यालय एवं

Live Learning Centre को रुपमा समेत

अनुसन्धान केन्द्र तथा कृ�षक एवं

रहेका छन्। ती केन्द्रहरुमा सवर्साधारणको

सवर्साधारण बीचको सम्पकर् �वन्दूको

सहज पहुँच हुनुका साथै त्यहाँ कृ�ष , वन,

रुपमा रहेकाछन् जहा अनुसन्धान कायर्

वातावरण लगायतका �वषयमा �ान र

व्यवहा�रक रुपमा हेनर् सक्दछन् ।

प्र�व�ध �सक्न र दे� सक्दछन् । ती

अनुसन्धान कायर् हेनर् स�कने, सस्तो, सहज

केन्द्रहरु प्र�व�ध हस्तान्तरणको केन्द्र

पहुँच र सरल हुनु पदर्छ भन्ने उ�नहरुको

�वन्दुका रुपमा रहेका छन् । ती

मान्यता रहेको छ ।

प�रयोजनाहरुले मत्स्य पालन , तरकार�

The New Theory

SE को महत्वपूणर् �वशेषताको रुपमा ल्भध

एकलबाल�को रुपमा धानवाल�मा बढ�

त्जभयचथ रहेको छ ।

�नभर्र रहने गरेकोमा

New Theory ले

New Theory प�छ

भू�म र जललाई बै�ा�नकरुपले

बहुबाल� तफर् कृषकहरु आक�षर्त भएका

व्यवस्थापन गनर्का ला�ग प्रत्येक

छन् ।

व्यिक्तले आफ्नो जग्गाको ३० प्र�तशत
पोखर� �नमार्णका ला�ग, ३० प्र�तशत धान
उत्पादनका ला�ग , ३० प्र�तशत अन्य
आम्दानी हुने बा�ल , रुख तथा फलफूलका
ला�ग र बाँक� १० प्र�तशत घर र करेसा
बार�का ला�ग व्यवस्थापन गनर् भन्छ ।
यसर� भू�मको व्यवस्थापन गदार् पोखर�मा
माछा र हाँस पा�ल आम्दानी बढाउन
स�कने, �संचाईका ला�ग पानीको अभाव
नहुने र फलफूल र �व�वध नगदेवाल�बाट
कृषकको आम्दानी बढ्ने हुन्छ ।
थाइल्याण्डमा यस अ�घ कृषकहरु

Huai Sai Royal Development Study Centre
कष्टकर बन्यो । सन् १९८३ मा स्था�पत

यो केन्द्र थाईल्याण्डको पिश्चम मध्य
�ेत्रमा पदर्छ । यो �ेत्र �भत्र पहाडी

,

यस केन्द्रले त्यस �ेत्रमा कृ�षको �वकास

मैदानी र तराई भूभाग पदर्छन् । �वगतमा

र वनको पुनरुत्थानका ला�ग धेरै

काम

उब्जाउ भू�म र घना जंगलले ढा�कएको

गरेको पाइन्छ । हाल आएर त्यस �ेत्रमा

त्यस �ेत्रमा वन अ�तक्रमण भई वन

पुनः ह�रयाल� देखा परेको छ । त्यहाँको

�वनाशको क्रम बढेप�छ बाढ� प�हरो तथा

प्राकृ�तक जलसम्पदायहरुको संर�ण गर�

भू–�य जस्ता वातावर�णय समस्याहरु

सुख्खा वन �ेत्रमा पानी आपू�तर् ग�रएको

देखा प र्यो । कृ�षभू�मको उत्पादकत्व

छ । भू�यलाई रोकथाम गर� म�ललोपना

घट्न गई स्थानीय जनताको जीवन

बढाउन भे�टभर घाँसको खे�त �वस्तार

ग�रएको छ । वन �ेत्रमा संर��त वन

,

स्थानमा पुनवार्सको व्यवस्था गर� प्र�त

�छटो बढ्ने रुख र फलफूलका �वरुवा गर�

प�रवार २.०८ हेक्टर भू�म �वतरण

तीन �क�समका रुख रोपी माटोको

ग�रएको �थयो । जसमा ०.१६ हेक्टर

�चस्यान कायम गनुर्का साथै स्थानीय

बसोवासका ला�ग, ०.८० हेक्टर रुख �वरुवा

समुदायको आयबृद्�ध गरेको छ ।

रोप्नका ला�ग तो�कएको छ । यस

स्थानीय समुदायका ला�ग बा�ल �वकास ,

केन्द्रले �वकासलाई समिस्तगतरुपमा हेनुर्

वन्यजन्तुको संर�ण, पशुपालनको �वकास,

पन� �श�ा �दएको छ . SE भनेको प�न

मत्स्यपालन, वैकिल्पक उजार् , सामुदा�यक

समिष्टगत �वकास हो, �दगो �वकास हो ।

�वकास,

SE

सीप �वकासका �ेत्रमा यस

ले मा�नस र प्रकृ�त बीचको

केन्द्रले उल्ले�खत कायर् ग�ररहेको छ ।

अन्तरसम्बन्ध कायम गनुर्पन�मा जोड

प�रयोजनाबाट �वस्था�पत बौद्ध र

�दन्छ ।

मुिश्लम समुदायलाई दुई अलग अलग

Phra Dabos School
यो प्रा�व�धक अनौपचा�रक �श�ा �दने
�श�ालय हो । यहाँ क्रृ�ष

, वागवानी,

मत्स्यपालन र मेका�नक्स लगायतका
�व�वध प्रा�व�धक

�बषयमा ता�लम

�दइन्छ । �तन म�हने प्रारिम्भक र नौ
म�हने इलेिक्टभ गर� एक बष� �नशुल्क
ता�लमको व्यवस्था ग�रएको छ ।
त्यहाबाट उत्पा�दत मध्यस्तर�य प्रा�व�धक
जनशिक्तको बजारमा उच्च माग रहेको
हुँदा क�तपय ता�लम कायर्क्रम
सञ्चालनमा �नजी �ेत्रबाट आ�थर्क
सहयोग, अनुदान पाउने गरेको छ ।

Chonburi College of Agriculture and
Technology बाट उत्पा�दत मध्यस्तर�य
प्रा�व�धक जनशिक्तको बजारमा उच्च
माग रहेको हुँदा क�तपय ता�लम कायर्क्रम
सञ्चालनका �नजी �ेत्रबाट आ�थर्क
सहयोग, अनुदान पाउने गरेको छ ।
Bhumirak Dhamachart Project / Laem
Phak Bia Environment Study and
Development Project ले वातावर�णय

�ेत्रमा उल्लेखनीय कायर् ग�ररहेको पाइन्छ
। दु�षत पानीलाई शुद्�धकरण गन�

कायर्मा ती आयोजनाहरु सफल रहेका
छन् ।

थाइल्याण्डमा सहकार�
थाइल्याण्डमा सरकार�लाई आ�थर्क

ट्याक्सी, टूकटूक, यातायात, हाउिजङ्ग,

एवं सामािजक �वकासको आधार

सरसफाई तथा सुर�ा गाडर् सेवा सहकार�

मा�नएको छ । त्यहाँका सहकार�लाई कृ�ष

रहेका छन् । क�तपय उपभोक्ता

तथा गैर कृ�ष सहकार� गर� मूलतः दुई

सहकार�हरु सुपरमाक�ट समान छन् ।

भागमा छुट्टाउने ग�रएको छ । कृ�ष

त्यस्ता सहकार�हरु �व

�ेत्रका सहकार�मा कृ�ष

�वश्व�वध्यालय र समुदायमा संचा�लत

,

मत्स्य भू –

ध्यालय,

बसोवास सहकार� गर� ३ �क�समका र

छन् । बचत तथा ऋण सहकार�को

गैर कृ�ष �ेत्रका सहकार�हरुमा उपभोक्ता ,

व्याजदर ६ प्र�तशत भन्दा कम रहेको

बचत तथा ऋण , सेवा, क्रे�डट यू�नयन

दे�खन्छ । त्यहाँ परस्प�रक सहयोग र

सहकार� गर� ४ �क�समका सहकार� रहेका

िजम्मेवार�, प्रजातन्त्र, समानता, समता र

छन् । संख्यागत �हसावमा , कृ�ष ४४४१ ,

एकता जस्ता मूल्यहरुमा सहकार�

मत्स्य १०२ , भू–बसोवास ९६ , बचत तथा

आधा�रत रहेका छन् । सहकार�का

ऋण १४९१, उपभोक्ता २६६, सेवा ११९६ र

सदस्यहरुले नै�तकता, खुलापना, सामािजक

क्रे�डट यू�नयन ४९४ रहेका छन् । कृ�ष

उ�रदा�यत्व र अरुप्र�त सहयोगी रहने

सहकार� तफर् प�न बहुउद्देश्यीय कृ�ष

जस्ता नै�तक मूल्यमा �वश्वास गनुर्पदर्छ

सहकार�, जल उपभोक्ता , उखु उत्पादक ,

भन्ने मान्यता रहेको छ ।

वंगूर, दूग्ध, रबर, लसून, प्याज, वागवानी
कृषक सहकार�हरु पदर्छन् । त्यसैगर�
सेवा

सहकार� �भत्र सामुदा�यक सेवा

,

सहकार� तथा ग�रवी �नवारण मन्त्रालयद्वारा जार� मन्त्रालय र अन्तगर्त �नकायमा
कायर्रत कमर्चार�हरुको आचारसं�हता, २०६९
नेपाल सरकार
सहकार� तथा ग�रवी �नवारण मन्त्रालय
�संहदरबार, काठमाड�

२०६९ फाल्गुन
सावर्ज�नक प्रशासनको प्रत्याभू�त �दई उपलब्ध साधन, श्रोत र जनशिक्तबाट जनतालाई
बढ�भन्दा बढ� सेवा प्रवाह गद� सम्बिन्धत कानूनको प्रभावकार� कायार्न्वयनका ला�ग
सहकार� तथा ग�रवी �नवारण मन्त्रालय र अन्तगर्तका कमर्चार�को आचरण र व्यवहार
व्यविस्थत गर� आफ्नो पद�य िजम्मेवार�प्र�त अझ बढ� उ�रदायी एंव संवेदनशील
बनाउन आचारसं�हता सम्बन्धी व्यवस्था गनुर् वाञ्छनीय भएकोले सुशासन (व्यवस्थापन
तथा संचालन) ऐन, २०६४ को दफा २२ ले �दएको अ�धकार प्रयोग गर� सहकार� तथा
ग�रवी �नवारण मन्त्रालयले यो आचारसं�हता बनाई लागु गरेको छ ।
प�रच्छेद – १
प्रारिम्भक
सं��प्त नाम र प्रारम्भ
(क) यो आचारसं�हताको नाम “सहकार� तथा ग�रवी �नवारण मन्त्रालय र अन्तगर्तका
कमर्चार�को आचारसं�हता, २०६९” (यसप�छ आचारसं�हता भ�नने रहेको छ ।
(ख) यो आचारसं�हता तुरुन्त लागु हुनेछ ।
(ग) प�रभाषाः �वषय वा प्रसंगले अक� अथर् नलागेमा यस आचारसं�हतामा
(घ) “मन्त्रालय” भन्नाले सहकार� तथा ग�रवी �नवारणलाई सम्झनु पदर्छ ।
(ङ)“प�रवार” भन्नाले कमार्र�संग बस्ने तथा �नज आफैले पालन पोषण गनुर् पन� प�त,
पत्नी, छोरा, अ�ववा�हता छोर�, धमर्पुत्र, अ�ववा�हता धमर्पुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा
सम्झनु पछर् । सो शब्दले पुरुष र अ�ववा�हता म�हला कमर्चार�को हकमा �नजको बाजे
,
बज्यै तथा �ववा�हता म�हलाकमर्चार�को हकमा �नजका सासु, ससुरा समेतलाई जनाउँछ
।
(च) “कमर्चार�” भन्नाले सहकार� तथा ग�रवी �नवारण मन्त्रालय र अन्तगर्त
�नकायमा कायर्रत �नजामती कमर्चार�लाई सम्झनु पदर्छ ।

(छ) आचारसं�हता लागु हुने
(ज) यो आचारसं�हता सहकार� तथा ग�रवी �नवारण मन्त्रालय र अन्तगर्तका �वभाग
,
�नकाय, आयोजना÷प�रयोजनामा कायर्रत सम्पूणर् कमर्चार�हरुमा समान रुपमा लागु
हुनेछ । तर, मन्त्रालय वा अन्तगर्त सेवा करारमा कायर्रत व्यिक्त, संस्था र �वशेष� वा
सल्लाहकारको हकमा करार सम्झौतामा उल्लेख भए बमोिजम हुनेछ ।
प�रच्छेद – २
आचारसं�हता
लोकतािन्त्रक मूल्य/मान्यताको सम्बद्र्धन

(क) कमर्चार�हरुले आफ्नो व्यवहारद्वारा लोकतािन्त्रक प्र�क्रयाहरुलाई सुदृढ पाद�

लोकतन्त्रप्र�त जनताको �वश्वास बढाउन नाग�रकका मौ�लक हकको सम्मान गनुर् पदर्छ
।

(ख) कमर्चार�हरुले आफ्ना सहयोगीहरुको हक�हतको समेत ख्याल राखी परस्परमा
सम्मानजनक व्यवहार गद� आफ्नो काम गदार् एक अकार्को पेशागत र मानवीय मयार्दा
बढाउने गर� काम कारवाह� गनुर् पदर्छ ।
(ग) जा�त, �लङ्ग, पेशा, धमर् र स्थान �वशेषका आधारमा कुनै भेदभाव वा पूवार्ग्रह
नराखी �नष्प�तापूवर्क आफ्नो पद�य दा�यत्व पूरा गद� जनताको सेवामा सम�पर्त हुनु
पदर्छ ।
(घ)न्यायालय, न्यायालयको फैसला, आदेश वा �नद�शनको पालना र सम्मान गनुर्पदर्छ ।
(ङ) मयार्दापूणर्, �वश्वसनीय आचारण र व्यवहारद्वारा सरकार, प्र�तप� र जनताको
समेत मन िजत्ने प्रयत्न गनुर्का साथै सरकारको नी�त कायार्न्वयनमा प्र�तवद्ध र सेवा
प्रवाहमा तटस्थताको नी�त अवलम्बन गर� कायार्लयको कायर् सञ्चालन गनुर् पदर्छ ।
(च) प्रत्येक कमर्चार�ले सेवा प्रवाह वा �नणर्यका सन्दभर्मा सेवाग्राह�लाई आफ्नो सफाइ
प्रस्तुत गन� पूणर् अवसर प्रदान गनुर् पदर्छ ।
(छ) कुनै प�न व्यिक्तलाई �नजको �वचार, अ�भव्यिक्त �दने शैल�, झुकाव, धा�मर्क

लगावको आधारमा फरक व्यवहार गनुर् हुद�न ।
(ज) नाग�रकका गुनासोहरुप्र�त सम्वेदनशील रह� �तनलाई सम्बोधन गन� अ�धकतम
प्रयत्न गनुर् पदर्छ ।
(झ) प्रशास�नक मूल्य÷मान्यताको पालना
(ञ) आफ्नो कायार्लयको काम कारवाह�को क्रममा मानव अ�धकारको संर�णको
प�लाई �वशेष ध्यान �दई कायर् गनुर् पदर्छ ।
(ट) कायार्लयमा काम कारवाह� गदार् वा आफ्नो पद�य कतर्व्य �नवार्ह गदार् बाह्रय वा
आन्त�रक कुनै प�न �ेत्रबाट कुनै प�न कारणले प्रत्य� वा परो� रुपमा पनर् आउने
प्रभाव, प्रलोभन, दवाव, भनसुन, आग्रह, पूवार्ग्रह आ�दबाट प्रे�रत वा प्रभा�वत नभई
कानूनको सह� रुपमा प्रयोग गनुर् पदर्छ ।
(ठ) िजल्लािस्थत कायार्लयमा आइपरेका सहकार� संस्था सम्बन्धी समस्या र चुनौतीका
बारेमा आवश्यक छलफल एंव �वश्लेषण गर� आवशयकता

अनुसार कारवाह� अगाडी

बढाउनु पदर्छ ।
(ड) िजल्लािस्थत कायार्लय प्रमुखहरुले सहकार� संघ÷संस्था लगायतको समय समयमा
अनुगमन गर� भए गरेका काम कारवाह�को मूल्यांकन गन� तथा आवश्यक �नद�शन
�दने र सोको जानकार� केन्द्र�य �नकायमा उपलब्ध गराउनु पदर्छ ।
(ढ) िजल्लािस्थत कायार्लय प्रमुखहरुले संक�लत तथा संप्रे�षत सूचना तथा �वशेष
कायर्क्रम अन्तगर्त सम्पन्न ग�रएको कायर्को छुट्टै अ�भलेख तथा �ववरण तयार गर�
सुर��त रा�ु पदर्छ ।
(ण) िजल्लािस्थत कायार्लय प्रमुखहरुले �वकास �नमार्णसंग सम्बिन्धत �व�वध
प�हरुको �नर��ण, अनुगमन र मूल्यांकन गर� सम्बिन्धत �नकायमा जानकार�
उपलब्ध गराउनु पदर्छ ।
(त) कुनै प�न प्रकारको मोला�हजा, प�पात नगर� राष्ट्र र जनताको बृह�र �हतलाई

प्राथ�मकता �दई आफ्नो पद�य कतर्व्यको पालना गनुर् पदर्छ ।
(थ) पदलाई तो�कएको कायर् �वतरण बमोिजमको

कायर् �नष्प�, स्वतन्त्र र

कानूनसम्मत ढंगले सम्पादन गनुर् पदर्छ ।
(द) तो�कएको समयमा कायार्लय आउने र तो�कएको समय अव�धभर कायार्लयमा बसी
अनुशा�सत भई आफ्नो पद�य िजम्मेवार� र कायार्लयको उद्देश्यलाई ध्यानमा राखी
इमान्दार�, तत्परता र स�क्रयताका साथ काम गनुर् पदर्छ ।
(ध) पूवर्स्वीकृ�त न�लई �बदा नबस्ने र आवश्यकता पदार् सावर्ज�नक �बदा वा कायार्लय
समय अ�घ÷प�छको समयमा प�न उपिस्थत रह� तो�कएको कायर् सम्पादन गनर् सदैव
तत्पर रहनु पदर्छ ।
(न) पद�य प्र�तष्ठाको है�सयतले वा कतर्व्यपालनाको �सल�सलामा आपूलाई प्राप्त
सूचना आफ्नो वा अरुको �नजी लाभ वा स्वाथर्को �न�म� उपयोग गनर् हुँदैन ।
(प) जनसहयोग र समथर्न �लई स्थानीय व्यिक्तहरुसंग निजक रहेर प्रशास�नक काम
कारवाह�हरु अगाडी बढाउनु पदर्छ ।
(फ) आफ्नो मातहतका कमर्चार�हरुलाई �नजी काममा लगाउनु हुँदैन ।
(ब) कायार्लयको कामको �सल�सलामा गोप्य रा�ु पन� फायल, �चठ�पत्र, सरकार� �नणर्य,
मिन्त्रप�रषद्का �नणर्यहरु, छलफलमा व्यक्त भएका �वषयवस्तुहरु, अ�भलेख, अन�धकृत
रुपमा कसैलाई देखाउन, भन्न वा सांके�तक रुप प्रकट गनर् एंव सावर्ज�नक गनर् हुद�न ।
(भ) बैदे�शक अध्ययन, ता�लम, सम्मेलन, गोष्ठ�, अध्ययन भ्रमण आ�दबाट स्वदेश
फक�प�छ �वदेश गएप�छको अनुभव, सो सम्बन्धमा १ हप्ता�भत्र मन्त्रालय एंव आफू
कायर्रत �नकायमा �ल�खत प्र�तवेदनका साथै हा�सल भएका �ान, सीप र अनुभव
सहकम� कमर्चार� सम� अनुभव आदानप्रदान गनुर्पदर्छ ।
(म) कमर्चार�हरुले राजनी�तक दलको प� �वप�मा कुनै �टका �टप्पणी गनुर् हुँदैन ।
(य) कायार्लय प�रसर र सूचना पाट�मा टाँ�सएका आ�धका�रक सूचना च्यात्न
, केरमेट

तथा नष्ट गनुर् हुँदैन । साथै अन�धकृत रुपमा पोष्टर तथा पम्पलेट टाँस्न समेत हुँदैन
।
(र) कमर्चार�ले कायार्लय समयमा तो�कएको पोशाक र प�रचयपत्र अ�नवायर् रुपले
लगाउनु पन�छ ।
(ल) कुनै प�न कमर्चार�ले अ�शष्ट, अस्वाभा�वक, �नन्दनीय र �नदर्यी प्रकृ�तको आचरण
व्यवहार प्रस्तुत गनुर् हुँदैन ।
(व) कमर्चार�ले आफ्नो कायार्लयमा आफ्नो स्वाथर्को �वषयमा कसैमा�थ अवाञ्छनीय
,
बा�हर� वा अनु�चत प्रभाव पन� वा प्रभाव पानर् खोज्ने कायर् गनुर् हुँदैन ।
(स) िजम्मेवार� �निश्चत ग�रएको �नजामती कमर्चार� आफ्नो िजम्मेवार� हस्तान्तरण
गरेप�छ मात्र दा�यत्वबाट मुक्त हुनेछ ।
(ष) सेवा प्रवाहका सम्बन्धमा सावर्ज�नक सरोकार र व्यिक्तगत सरोकारका �वषयमध्ये
कुनै एक �वषय छनौट गनुर् पन� अवस्था आएमा सावर्ज�नक सरोकारका �वषयहरुलाई
प्राथ�मकता �दनु पन�छ ।
सेवाग्राह�प्र�तको व्यवहार
(क) कामको �सल�सलमा कायार्लयमा आउने सबैलाई समान र मानवीय व्यवहार गन� र
वृद्ध, अशक्त/अपाङ्गता भएका असहाय एंव द्वन्द पी�डतहरुलाई प्राथ�मकताका साथ
सेवा प्रवाह गनुर् पदर्छ ।
(ख) सेवाग्राह�को �परमकार् सम्बोधन गनर् तथा उनीहरुको असु�वधा हटाउन सदा तत्पर
रह� आफ्नो कायार्लयको काम कारवाह� र कायर्सम्पादन सम्बन्धी कायर्�व�धलाई
�नरन्तर रुपमा सुधार गद� �छटो छ�रतो र गुणस्तर�य सेवा प्रदान गनर् सदैव
प्रयत्नशील रहनु पदर्छ ।
(ग) कायर्सम्पादनमा �ढलासुस्ती नगर� र सेवाग्राह�लाई अनावश्यक दुःख एंव झन्झट
न�दई काम सम्पन्न ग�र�दनु पदर्छ । यसको साथै �छटो काम ग�र�दए वापत

गैरकानूनी लाभ �लनु हुँदैन ।
(घ) कुनै काम हुन समय लाग्ने भए सोको अव�ध र काम नहुन सम्ने भएमा सोको
स्पष्ट कारण सेवाग्राह�लाई तत्काल जानकार� गराउनु पदर्छ ।
(ङ) जातीय, �ेत्रीय, लैङ्�गक, सांस्कृ�तक वा भा�षक �वषयलाई �लएर कसैलाई भेदभाव
गनुर् हुँदैन ।
(च) जनसम्पकर् राम्रो बनाउन जनताको मन िजत्ने �क�समबाट कामहरु गर� जनताबाट
जन�वश्वास, जनसहयोग र कदर हा�सल गनर् हरहमेशा तल्ल�न भएर लाग्नु पदर्छ ।
(छ) हँ�सलो व्यवहार, �शष्ट आचरण, नरमपनाबाट कायर् सम्पन्न गन� प्रवृ��को �वकास
गर� त्यसको झलक जनमानसमा पुर्याउनु पदर्छ ।
पारदश� व्यवहार
(क) कानून बमोिजम गोप्य रा�ु पन� �वषय बाहेक अन्य �वषयमा जनताको
सुसू�चतहुने अ�धकारको कदर गद� सरोकारवालाहरुले मागेका सूचनाहरु उपलब्ध गराउनु
पदर्छ ।
(ख) सावर्ज�नक रुपमा प्रवाह गनुर् पन� सूचनाहरु कायार्लय प्रमुख वा प्रवक्ता वा सूचना
अ�धकार�ले मात्र प्रवाह गनुर् पन�छ ।
(ग) सेवा सु�वधा उपलब्ध गराउने सामग्री आपू�तर् गन�, वस्तु वा सेवा ख�रद गन� जस्ता
कायर्हरु सम्पादन गदार् कायर् सञ्चालन सम्बन्धी तौरत�रका र त्यसको �नणर्य प्र�क्रया
पारदश� बनाउनु पन�छ ।
(घ) हरेक कायार्लयमा नाग�रक बडापत्र राखी उक्त बडापत्रमा ले�खएका �वषयहरुप्र�त
सबैकमर्चार�ले सम्मान भाव राख्दै पालना गनुर् पदर्छ ।
(ङ) ठेक्का–पट्टा, बोलपत्र जस्ता कायर्को सूचना र �नणर्य प्र�क्रया सरल र पारदश� हुनु
पन�छ ।
(च) संचार, यातायात, �वद्युत, अस्पताल र अरु यस्तै यस्तै आवश्यक सामािजक सेवा

संचालनमा अनु�चत रोकावट र वाधा पु¥याउन पाइने छैन ।
(छ) पेशागत मयार्दाको पालना
(ज) सबै कमर्चार�ले अ�नवायर् रुपमा तो�कएको पोशाक लगाउनु पन�छ ।
(झ) आफ्नो काम र पेशासंग सम्बिन्धत �वषयको अध्ययन वा ता�लमप्र�त उत्सुक भई
अद्याव�धक �ान र �सपबाट सुसू�चत हुनु पदर्छ ।
(ञ) आफूलाई तो�कएको िजम्मेवार� पालना गनर् �नरन्तर प्रयासरत रहनु पदर्छ ।
(ट) अिख्तयारवालाको स्वीकृती न�लई �व�भन्न संघ संस्था, दातृ �नकाय आ�दसंग
अध्ययन, ता�लम, भ्रमणका ला�ग व्यिक्तगत तवरले कायर् गनर् हुँदैन ।
(ठ) नेपाल सरकारका कुनै �नकाय वा आफ्नो कायार्लयको प्र�तष्ठानमा�थ आँच पुग्ने
गर� जानाजान कुनै प्रकारको �टका �टप्पणी वा आलोचना, लेख रचना वा सावर्ज�नक
अ�भव्यिक्त �दनु हुन्दैन ।
(ड) सरुवा भएको ठाउँमा प्रच�लत कानून बमोिजम �न�दर्ष्ट समय�भत्रै जानु पन�छ ।
(ढ) आफूले कुनै प�न प्रकारबाट कानून बमोिजम प्राप्त गरेको आयमा �नयमानुसार
करकट्ट� गनुर् पन�छ ।
(ण) आफूलाई एक हप्ताभन्दा बढ� अव�धको काज खटाइएकोमा सोको प्र�तवेदन
सम्बिन्धत �नकायमा पेश गनुर्पदर्छ ।
(त) आफू र आफ्नो संगठनको इज्जतमा आँच आउने खालका गलत तथा
अनुशासनह�न �क्रयाकलापहरु गनुर् हुँदैन ।
(थ) आ�थर्क अनुशासन र स्वच्छता
(द) कमर्चार�ले आ�थर्क अनुशासन कायम राख्दै आफ्नो छ�वलाई स्वच्छ बनाउन हरदम
प्रयत्नशील रहनु पदर्छ ।
(ध) प्रच�लत ऐन, �नयमको प�र�ध�भत्र रहेर मात्रै सावर्ज�नक कोषबाट खचर् गनुर् पन�छ ।

(न) कायार्लयको कामबाहेक व्यिक्तगत काममा कायार्लयको साधन, सञ्चार उपकरण वा
श्रोतको प्रयोग गनुर् हुँदैन ।
(प) सरकार� सवार� साधन प्रयोग गन� कमर्चार�ले सरकार� सवार� साधनको दुरुपयोग
गनुर् हुँदैन ।
(फ) कामसंग सम्बिन्धत व्यिक्तसंग कुनै नगद िजन्सी आ�द उपहार ग्रहण गनर् हुँदैन
। कानूनले �तनुपन� कर, दस्तुर दण्ड–ज�रवाना वा महसुल समयमै बुझाउनु पदर्छ ।
(ब) पूवर् स्वीकृ�त न�लई तो�कएको अवस्थामा बाहेक �वदेशी ब�कमा खाता खोल्न पाइने
छैन ।
सावर्ज�नक �हत र सम्प��को प्रव�धन
(क) आफ्नो कायर्�ेत्र�भत्र पन� सम्पूणर् सावर्ज�नक सम्प��को �वनाशमा रोक लगाउने
(ख) आफू कुनै �क�समको आपरा�धक ग�त�व�धमा संलग्न नरह� कोह� कसैले वा कुनै
समूहले अपरा�धक �क्रयाकलापमा संलग्न रहेको प्रमाण फेला पारेमा �छटो त�रकाबाट
सम्बिन्धत �नकायमा सूचना �दनु पदर्छ ।
(ग) कायार्लय समयमा कम्प्यूटर खेल खेल्ने, गीत बजाउने तथा अन�धकृत वेभसाइटहरु
प्रयोग गनुर् हुदैन ।
(घ) कमर्चार�ले आफ्नो कायर्क�बाट बा�हर जाँदा कायर्क�मा प्रयोग भइरहेका कम्प्यूट,र
ब�ी, �हटर, ए.सी, पंखा बन्द गरेर मात्र जानु पदर्छ ।
�नद�शन पालना गनुर्पन�
(क) कमर्चार�ले अनुशासनमा रह� आफ्नो पद�य दा�यत्व कतर्व्य इमान्दार� पूवर्क पूरा
गनुर् पदर्छ ।
(ख) कानूनले तोकेको र आफूमा�थका अ�धकार�ले �दएको �नद�शन यथाशीघ्र पालना गनुर्
पदर्छ ।
(ग) सामािजक तथा सांकृ�तक मूल्य÷मान्यताको संर�ण र पालना

(घ) बाल�ववाह, बहु�ववाह, छुवाछुत र बोक्साबोक्सी जस्ता सामािजक मूल्य र मान्यता
�वपर�तका कायर् आरो�पत गन� कायर्मा संलग्न हुने कायर् गनुर् हुँदैन ।
(ङ) योनजन्य दु�यवहारमा संलग्न हुन हुँदैन ।
(च) सावर्ज�नक सम्प��को �वनाश, वन, वन्यजन्तु एंव वातावरण �वनाशमा संलग्न हुनु
हुँदैन ।
(छ) सधै उदाहरण बन्ने गर� आफ्नो �नजी जीवनलाई समेत सादा, सरल र मयार्�दत
बनाउन प्रयत्नरत हुनु पदर्छ ।
(ज) कमर्चार�ले सबै धमर्, जातजा�त, भाषाभेष, एंव सामािजक मूल्य मान्यताप्र�त समान
सद्भाव रा�ु पदर्छ ।
(झ) भोजभतेर जस्ता कायर्क्रम आयोजना गदार् कानून र भएका �नणर्यहरुको ममर्
अनुरुप गनुर् पन�छ ।
(आफ्नो पद�य दा�यत्व �नवार्ह गन� �सल�सलामा र समाजको सदस्यको है�सयतमा
रहँदा समेत सामािजक मयार्दा भङ्ग हुने वा शािन्त भङ्ग हुने कायर् गनर् हुँदैन ।
(ञ) कायार्लय समयमा प्रच�लत कानूनबाट �नषे�धत कुनै प�न पदाथर् तथा मादक
पदाथर्, धुम्रपान, सुत�जन्य प्रयोग गनर् हुँदैन ।
आचरण �वप�रतका कायर् नमा�नने
देहायका कायर् कमर्चार�को आचारसं�हता �वप�रत मा�नने छैनः
(क) आफ्नो �वशेष�ताका �वषयमा �ल�खत, मौ�खक परामशर् �दने र प्रवचन �दने वा
अध्ययन, अनुसन्धान र स्वीकृ�त �लई अध्यापन गनर् ।
(ख) कायार्लयको काम कारवाह�मा प्र�तकूल प्रभाव नपन� गर� सा�हत्य, कला, संस्कृ�त,
खेलकुद, �ान, �व�ान, प्र�व�ध, मनोरञ्जनसम्बन्धी र पेशागत एंव सामािजम संस्थाहरुमा
सदस्य हुन र त्यस्ता मञ्चहरुमा सहभागी हुने ।

(ग) सरकारको नी�त, उद्देश्य, कायार्न्वयन, काम, कारवाह�मा आफ्नो कायार्लयको
प्र�तकुल असर नपन� �क�समका लेख रचना प्रका�शत गन� ।
आचारसं�हताको अनुगमन
यो आचारसं�हताको पालना सम्बनधी अनुगमन देहाय बमोिजमका पदा�धकार�बाट
ग�रनेछः
(क) राजपत्रां�कत �व�शष्ठ श्रेणीका अ�धकार�को हकमा मन्त्रीबाट,
(ख) मन्त्रालयका सबै र मातहत �वभाग तथा मन्त्रालय अन्तगर्तका सबै अ�धकृत
कमर्चार�हरुको हकमा मन्त्रालयका स�चव वा �नजले तोकेको अ�धकृतबाट
,
(ग) अन्य कमर्चार�को हकमा सम्बिन्धत �वभागीय प्रमुख तथा कायार्लय प्रमुखबाट ।
�नकासा भए बमोिजम हुने
यो आचारसं�हता पालना सम्बन्धी �वषयमा कुनै द्�ध�वधाउत्पन्न भएमा कमर्चार�हरुले
मन्त्रालयका स�चव सम� र स�चवले मन्त्रीसम� परामशर् गर� �नद�शन भए बमोिजम
हुनेछ ।
प्रच�लत कानून बमोिजम हुने
(क) यो आचारसं�हतामा ले�खएका कुनै कुरा �नजामती सेवा ऐन, २०४९, �नजामती
सेवा �नयमावल�, २०५० तथा अन्य प्रच�लत नेपाल कानूनसंग बा�झएमा सो बा�झएको
हदसम्म प्रच�लत कानूनमा ले�खएको कुरा नै मान्य हुनेछ ।
(ख) संवैधा�नक �नकायहरुबाट जार� आचारसं�हता लगायत प्रधानमन्त्री तथा
मिन्त्रप�रषद्को कायार्लयबाट जार� भएको सावर्ज�नक पद धारण गरेका राष्ट्रसेवक
कमर्चार�हरुको आचारसं�हता, २०६८ समेत पालना गनुर् सबै राष्ट्रसेवक कमर्चार�हरुको
दा�यत्व हुनेछ ।
मूल्यांकनको आधार हुने

(क) यो आचारसं�हताको पालना वा उल्लंघनलाई आधार मा�न �नजामती कमर्चार�को
कायर् सम्पादन मूल्यांकन ग�रनेछ ।
आचारसं�हतामा थपघट हुने
मन्त्रालयबाट यो आचारसं�हता थपघट र समयसमपे� सुधार गद� ल�गनेछ ।

लम्जुङ्ग िजल्लाको अनुगमन भ्रमण
कायार्लयहरुको �नर��ण तथा �वकास

स�चव तहबाट अनुगमन गन�

आयोजना/कायर्क्रमहरुको कायार्न्वयनको

�शल�सलामा प्रधानमन्त्री तथा

अनुगमनका ला�ग सुशासन

मन्त्रीप�रषद्को कायार्लयको प्र�त�न�धत्व

(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन,२०६४,

गद� सहकार� तथा ग�रबी �नवारण

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन)

मन्त्रालयका स�चव श्री रणबहादुर श्रेष्ठले

�नयमावल�,

२०५५,

नेपाल सरकार

कायर्सम्पादन �नयमावल�

,

२०६४

२०७० बैशाख ३ गते दे�ख ६ गते सम्म
लम्जुङ्ग िजल्लामा सञ्चा�लत �वकास

लगायतका कानुनी व्यवस्थाले

आयोजना/कायर्क्रमहरुको अनुगमन

प्रधानमन्त्री तथा मिन्त्रप�रषद्को

गनुर्का साथै कायार्लयहरुको �न�र�ण

कायार्लयलाई मुलुकमा सुशासनको समग्र

समेत गनुर् भएको �थयो । सोको

प�को अनुगमनको नेतृत्व गर�

अनुगमन प्र�तवेदन प्रधानमन्त्री तथा

जनतालाई प्रदान गन� सेवाको द�ता र

मन्त्रीप�रषद्को कायार्लयमा पेश भई

प्रभावकार�ता सु�निश्चत गनर्का ला�ग

सकेको छ ।

यस बषर् ३५ िजल्लाको नेपाल सरकारका

सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालय र मातहतका �नकाय एवं कायर्क्रमको
वा�षर्क बजेट �व�नयोजनः
सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालय र अन्तगर्तका �नकाय तथा आयोजनाहरुको
चालु आ�थर्क वषर् २०६९/०७० को बा�षर्क

�व�नयोजन बजेट देहायको ता�लका

बमोिजम रहेको छ:
�स.न.

�नकाय

२०६९/०७० को बा�षर्क बजेट
(रु.हजारमा)

१.

सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालय

३१०७३१

२.

सहकार� �वभाग

३९०६८

३.

�ड�भजन सहकार� कायर्लय

११९९३९

(३३ वटा)
४.

सहकार� प्र�श�ण केन्द्र (६ वटा)

५६२०२

५.

सहकार� �ेत्र सुदृढ�करण आयोजना

१२६५०४

६.

पिश्चम उच्च पहा�ड ग�रबी �नवारण

१३३९०२

आयोजना
७.

रािष्ट्रय सहकार� �वकास वोडर्
जम्मा

२३०००
८०९३४९

मन्त्रालयमा बहाल�/सरुवा भई आउनु /जानु भएका र अवकास हुनु भएका कमर्चार�हरुको
�ववरण
�स.

पद

न.

२. स�चव

४.

सह
स�चव

श्री लालम�ण
जोशी

श्री रामकृष्ण

स�चव

सुवेद�

सह

श्री सुदशर्न प्रसाद

उप–
६. स�चव
शा.अ.

२०७०/३/५
@)&)÷)!÷!$ अ�नवायर्

श्रेष्ठ
श्री सुरेश प्रधान

कै�फयत

�म�त

श्री रणबहादुर

सह

५. स�चव

७.

बहाल� �म�त रमाना �म�त अवकास

नाम

१. स�चव

३.

कमर्चार�को

अवकास
२०६९/१२/२१
२०७०/०२/०२
२०७०/०२/११

ढकाल
श्री नारायण

२०६९/१०/०१

प्रसाद रेग्मी
श्री राम बहादुर

२०७०/१२/२

अ�नवायर्

बस्नेत

३

अवकास
उ.स.मा

८. शा.अ.

श्री अनुज
भण्डार�

२०६९/१२/२१

बढुवा भई
जानु
भएको

९. शा.अ.

श्री ज्योत्स्ना
भट्ट

२०७०/०१/०८

१०. पा�रवा�रक �ववरण संकलन फाराम
ग�रव घरप�रवार प�हचानका ला�ग मन्त्रालय/समन्वय बोडर्बाट तयार पा�रएको
पा�रवा�रक �ववरण संकलन फाराम देहाय बमोिजम रहेको छः
kmf/fd qmd;+Vof
g]kfn ;/sf/

;xsf/L tyf ul/aL lgjf/0f dGqfno
ul/a 3/kl/jf/ klxrfg / kl/rokq Joj:yfkg tyf ljt/0f ;dGjo af]8{sf] ;lrjfno

kfl/jfl/s ljj/0f ;+sng kmf/fd,@)^(
u0fs M of] kmf/fd ebf{ ;xL pQ/sf] ;+s]tdf uf]nf] 3]/f nufpg'xf];\ / c+s n]Vg] :yfgdf ;a} c+sx? g]kfnLdf n]Vg'xf];\ .
खण्ड १: घरप�रवारको प�रचयात्मक �ववरण
!=@ Uff=lj=;= ÷g=kf
!=! lhNnf M
======================
===============

;+s]t g+=

!=# j8f
g+=

!=$
u0fgf
If]q g+=

!=% 3/
qmd;+Vof

!=^ 3/kl/jf/
qmd;+Vof

!=& UffpF÷a:tLsf] gfdM
=====================================

;+s]t g++

;+s]t g+=

!=* 3/kl/jf/d"nL;Fu tn pNn]v ul/Psf s'g} sfuhft 5g\ 5}gg\
-5g\ eg] k|fyldstfqmd cg';f/ klxnf] qm=;+=sf sfuhftsf] gDj/ / 5}g eg] s}lkmot v'nfpg'xf];\ ._
3/kl/jf/d"nLsf] k|df0fkqsf] k|sf/

qm=;+=

फाराम/प्रमाणपत्र/�सफा�रस चलानी नम्वर

! kmf]6f] ;lxtsf] dtbftf gfdfjnL btf{ kmf/fd
gful/stfsf] k|df0fkq
@
hf/L lhNnf
# uf=lj=;=÷g=kf=sf] tf]lsP adf]lhdsf] l;kmfl/;
s}lkmot M

;+s]t g+=M

खण्ड २: जनसांिख्यक �ववरण
२.१ मूल�को प�हलो नाम

hf/L ;fn M

aLrsf] gfd

y/

g]kfnL
c+u|]hL 7"nf]
afa'÷klt
afh]÷;;'/f

@=@ d"nLsf] lnË M
! k'?if @ :qL
# cGo
@=# k"/f u/]sf] pd]/M
@=$ d"nLsf] j}jflxt l:yltM
!= cljjflxt
@= ljjflxt
#= ljw'/÷ljwjf
hft÷hflt ;+s]t gDa/ M
@=% d"nLsf] hft÷hfltM =============================
@=^ kmf]g g+=M
@=& df]jfOn g+=M
@=* kl/jf/d"nLsf] z}lIfs l:ylt
!= lg/If/

@= ;fIf/ jf sIff % ;Dd pQL0f{

#= ^ — * sIff pQL0f{

$= ( — !@ sIff pQL0f{

$= kf/kfr's]

%= 5'l§Psf]

%= :gfts tx jf ;f]eGbf dfly pQL0f{

@=( kl/jf/d"nLsf] >Ldfg\÷>LdtLsf] z}lIfs l:ylt -kl/jf/d"nL ljjflxt eP dfq ;f]Wg], cyf{t @=$ df @ df uf]nf] eP dfq_
!= lg/If/

@= ;fIf/ jf sIff % ;Dd pQL0f{

#= ^ — * sIff pQL0f{

$= ( — !@ sIff pQL0f{

%= :gfts tx jf ;f]eGbf dfly pQL0f{

@=!) kl/jf/sf hDdf ;b:o ;+Vof -cS;/ a;f]af;sf] kl/efiff cg';f/_
-s_ afnaflnsfx¿ -)— )^ jif{sf_ sf] ;+VofM
-v_ afnaflnsfx¿ -)&— !$ jif{sf_ sf] ;+VofM
-u_ jo:s JolQmx¿ -!%— %( jif{sf_ sf] ;+VofM
-3_ a[4 a[4fx¿ -^) jif{ / dflysf_ sf] ;+VofM
@=!! n]Vg / k9\g b'a} hfGg] ;fIf/ ;b:ox¿sf] ;+Vof M
^ aif{ / dflysf ;a}M
@% aif{ / dflysf
dlxnfM
@= 5}gg\
@=!@ xfn lghL -k|fOe]6_ :s'n sn]h kl9/x]sf ljBfyL{x¿ 5g\ <
!= 5g\
k'?ifM
@=!# kl/jf/sf] s'g} ;b:odf s'g} lsl;dsf] ckfËtf 5 <
!= 5 @= 5}g → @=!%
@=!$ kl/jf/df ckfËtfsf] kl/rokq k|fKt ug]{x¿sf] ;+Vof slt 5 <
!= /ftf] M
@= lgnf] M
#= kxF]nf] M
$= ;]tf] M
%= sf8{ gePsfM
@=!% dlxnf kl/jf/d"nL ePsf] kl/jf/df !%—%( aif{sf ckfËtfsf] /ftf] / lgnf] sf8{ gkfPsf k'?ifx? slt 5g\ <
!= nfu' gx'g]
@=;+Vof

@=!^ kl/jf/sf] s'g} ;b:onfO{ tnsfdWo]] s'g} uDeL/ k|s[ltsf bL3{/f]u nfu]sf] 5 <
→ @=!*
!= 5
@= 5}g
@=!& tn lbOPsf uDeL/ k|s[ltsf bL3{/f]u nfu]sf kl/jf/ ;b:ox¿sf] ;+Vof slt 5 <
%=cGo
!= SofG;/
@= d[uf}nf
#= d'6';DaGwL
$= kfls{G;g÷cNhfOd/÷bd÷5f/] /f]u
@=!* tkfO{n] kl/jf/df sf]]xL 3/fo;L sfdbf/ /fVg' ePsf] 5 < -kl/jf/d} vfg] ;'Tg] ul/ /flvPsf lgoldt sfdbf/x¿_
!= 5
@=!( tkfO{sf] kl/jf/af6 xfn sf]xL cg'kl:yt /x]sf JolQmx¿ 5g\ < -cS;/ a;f]af; ul//x]sf afx]ssf_
!= 5g\ @= 5}gg\ → #=!
@=@) xfn kl/jf/af6 cg'kl:yt JolQmx¿ slt hgf 5g\ <
k'?if
dlxnf
hDdf

@= 5}g

खण्ड ३: पा�रवा�रक �ववरण

#=! tkfO{sf] kl/jf/sf] cfjf;sf] :jfldTj s:tf] 5 <
#= ;+:yfut $= cGo
!= lghL
@= ef8fdf
#=@ tkfO{sf] kl/jf/n] dfq k|of]u u/]sf sf]7fx?sf] ;+Vof slt 5g\ <
@= l;d]G6sf] hf]8fO ePsf]
#= Dff6f]sf] hf]8fO ePsf]
#=# tkfOsf] kl/jf/ a;f]af; u/]sf] 3/sf] != 9nfg lkn/;lxtsf]
hu s] n] ag]sf] 5 <
$= sf7sf] vDaf
% cGo
@= Dff6f]sf] hf]8fO ePsf] OF6÷9'+uf
#=$ tkfOsf] kl/jf/ a;f]af; u/]sf] 3/sf] != l;d]G6sf] hf]8fO ePsf] OF6÷9'+uf
aflx/L uf/f] s] n] ag]sf] 5 <
#= sf7÷kmNofs
$= sfFrf] O{6 %= :ofpnf÷afF;
^= cGo
@= h:tf÷l6g÷6fon÷lemFu6L÷9'+uf
#=% tkfOsf] kl/jf/ a;f]af; u/]sf] 3/sf] != 9nfg÷l;d]G6
5fgf s] n] ag]sf] 5 <
#= Dff6f]÷sf7÷kmNofs
$= v/÷k/fn÷5\jfnL
%= cGo
#=^ tkfO{sf] kl/jf/df s:tf] k|sf/sf] rkL{ 5 <
@= ;fwf/0f rkL{
#= rkL{ gePsf]
!= ˆn; rkL{ [ - Water-Locked) ;]ˆ6L 6\of+s jf 9ndf hf]l8Psf] ]
#=& tkfO{sf] kl/jf/df aQL afNgsf] nflu d'Vo¿kdf s] k|of]u ug'{ x'G5 <
!= lah'nL
@= ;f]nf/
#= uf]a/Uof;
$= d§Lt]n
%=cGo
#=* tkfO{sf] kl/jf/df vfgf ksfpg cS;/ -d'Vo ?kdf_ s'g OGwg k|of]u ug'{x'G5 <
!= Pn= kL= Uof;
@= d§Lt]n÷uf]j/ Uof;
#= sf7, bfp/f, u'O{7f
$= cGo -emf/kft tyf kmfNt' a:t'_
#=( tkfO{sf] kl/jf/n] vfgf ksfpgsf] nflu d'Vo ?kdf s'g k|sf/sf] r"Nxf] k|of]u ug'{ x'G5 <
!= Uof; :6f]e÷lah'nLsf] lx6/
@= d§Lt]nsf] :6f]e
#= w'Fjf/lxt÷;'wfl/Psf] r"Nxf]
$= df6f]sf] ÷;fwf/0f r"Nxf]
%= v'nf cu]gf]
#=!) tkfO{sf] kl/jf/sf nflu vfg]kfgLsf] d'Vo ;|f]t s] xf] <
!= 3/leq kfOk wf/f
@= ;fj{hlgs kfOk wf/f
#= 9flsPsf] Ogf/, 6\o"aj]n, d"nwf/f
$= g9flsPsf] Ogf/÷s'jf
%= cGo -vf]nf, gbL, cflb_
#=!! tkfO{sf] kl/jf/sf] :jfldTjdf tnsf s] s] ;'ljwfx? 5g\ <
!= Nof08nfOg kmf]g
!= 5 @= 5}g &= df]6/;fOsn
!= 5 @= 5}g !#= Po/ slG8;g/
!= 5 @=
@= df]jfOn kmf]g
!= 5 @= 5}g *= 6]Dkf], sf/ , a;, 6«s
!= 5 @= 5}g !$= ljB'tLo k+vf
!= 5 @=
#= 6]lnlehg
!= 5 @= 5}g (= l/S;f
!= 5 @= 5}g !%= 6«\ofS6/
!= 5 @=
$= s]jn jf l8;-5ftf_ Rofgn
!)=
jfl;ª
d]
l
;g
!^=
kDk
;]
6
÷y|
;
]
/
!= 5 @= 5}g
!= 5 @= 5}g
!= 5 @=
%= OG6/g]6
!= 5 @= 5}g !!= /]lk|mh/]6/ -lk|mh_
!= 5 @= 5}g !&= l8k af]l/ª
!= 5 @=
^= sDKo'6/÷Nofk6k
!= 5 @= 5}g !@= ;f]nf/ lx6/÷luh/÷s'n/
!= 5 @= 5}g !*= uf]? ÷/fFuf uf8f
!= 5 @=

5}g
5}g
5}g
5}g
5}g
5}g

#=!@ tkfO{sf] kl/jf/sf] :jfldTjdf v]tLof]Uo -3/38]/L, agag]nf], ktL{, rf}/, vfnLhUuf, v/af/L afx]s_ hUufhldg 5 < != 5 @= 5}g →#=!$

#=!# v]tLof]Uo dWo] tnsf hUufhldgsf] If]qkmn slt 5 <

hUufhldgsf] k|sf/
!= b'O{ jf a9L afnL nfUg] v]t
@= Ps afnL dfq nfUg] v]t
#= af/L
$= :yfoL k|s[ltsf gub] afnL lrof, skmL, cn}+rL, kmnkm"n, cflb nfu]sf] / kf]v/L
#=!$ tkfO{sf] kl/jf/sf] :jfldTjdf tn pNn]lvt kz'kIfLx¿ 5g\ 5}gg\ < != 5g\ @= 5}gg\ → $=!
#=!% tn pNn]lvt kz'kIfLx¿ slt 5g\ <
kz'kIfL
kz'kIfL
;+Vof
!= 5 @= 5}g
!=ufO{÷uf]?
%=e]8f÷afv|f
!=
5
@=
5}
g
@=/fFuf÷e}F;L
^=;'Fu'/÷a+u'/
!= 5 @= 5}g
#=ofs÷gfs÷rf}+/L
&=s'v/' f
!=
5
@=
5}
g
$=3f]8f ÷vRr/
*=xfF;

If]qkmn
la3f — s7\7f — w'/
/f]kgL —cfgf —k};f

;+Vof
!= 5 @= 5}g
!= 5 @= 5}g
!= 5 @= 5}g
!= 5 @= 5}g

खण्ड ४: प�रवारको आम्दानी तथा खचर्को �ववरण

$=! tkfO{sf] kl/jf/sf] s'g} ;b:osf] tnaL hflu/ 5 <
!= 5
@= 5}g → $=$
$=@ tnaL hflu/ 5 eg] s'g If]qdf 5 < -Ps eGbf a9L ;b:osf] tnaL hflu/ 5 eg] tnsf dWo] cl3Nnf ljsNknfO{ klxnf]

k|fyldstf lbg'xf];\ ._
!= ;/sf/L ÷;fj{hlgs ;+:yfg
@= u}/ ;/sf/L ;+:yf
#= lghL ;+:yf
$= cGo
$=# tnaL hflu/ vfg] kl/jf/ ;b:ox¿dWo] ;a}eGbf w]/} sdfpg] ;b:osf] dfl;s tna slt 5 <
@ ?= !),))) eGbf sd
# ?= !%,))) eGbf sd
!= ?= %,))) eGbf sd
% ?= @),))) jf ;f]eGbf a9L
$ ?= @),))) eGbf sd
$=$ tkfO{sf] kl/jf/sf] s'g} ;b:on] PAN jf VAT gDa/ lnPsf] pBf]u, Jofkf/ jf Joj;fo ;~rfng u/]sf] 5 <
!= 5
@= 5}g
$=% tkfO{sf] kl/jf/sf] cfDbfgLsf ;|f]tx? s] s] x'g\ < -ax'–pQ/ ;Dej 5_
!= s[lifsfo{÷kz''kfng
@= u}/s[lif pBf]u÷Jofkf/ Joj;fo #= hflu/
$= k]G;g, ef8f, Aofh, nfef+z
%= ljk|]if0f
^= b}lgs Hofnfbf/L
*= bfg, bftJo, dfUg]
(= cGo
&= ;fgfltgf k6s] Jofkf/÷cfly{s lqmofsnfk
$=^ tkfO{sf] kl/jf/n] ljut !@ dlxgfdf slt cfDbfgL -$=% df pNn]v ePsf ;a} ;|f]tx?sf]_ u/]sf] lyof]<
!= ?= %) xhf/eGbf sd
@= ?= %) xhf/b]lv ?= ! NffveGbf sd
#= ?= ! nfv b]lv ?= @ nfv eGbf sd
$= ?= @ nfv / ;f]eGbf dfly
$=& tkfO{sf] kl/jf/sf] xfnsf] Go"gtd cfjZostfsf] nflu rflxg] eGbf hDdf cfDbfgLsf] cj:yf s:tf] 5 <
!= k|z:t
@ 7LSs
#= sd
$= Hofb} sd
$=* tkfO{n] kl/jf/ ;+rfngsf] nflu dfl;s cf};t slt vr{ ug{'x'G5 < ljut !@ dlxgfsf] vr{af6 lx;fj u/L lgsfNg]

-cfkm\gf] pTkfbgsf] / vl/b u/]sf] vfBfGg ;d]t, nQfsk8f, lzIff / ;fwf/0f cf}ifwL pkrf/, 3/ef8f / cGo lgoldt
lsl;dsf ;fwf/0f vr{x? dfq ;dfj]z ug]{ _
!= ?= % xhf/ eGbf sd
@= ?= % xhf/ b]lv ?= !) xhf/ eGbf sd
#= ?= !) xhf/ b]lv ?= !% xhf/ eGbf sd
$= ?= !% xhf/ / ;f]eGbf dfly
$=( ljut !@ dlxgfdf kl/jf/sf] lgoldt cfDbfgL -v]tLkftL, kz'kfng, pBf]u, Jofkf/, Joj;fo, hflu/, k]G;g, ef8f, Jofh, nfef+z,
ljk|]if0f / cGo _ n] slt dlxgf vfg k'Uof] <
!= # dlxgf;Dd
@ ^ dlxgf;Dd
#= ( dlxgf;Dd
$= !@ dlxgfeGbf sd
%= aif}{ e/L jf ;f]eGbf a9L →$=!!
$=!) gk'u dlxgfsf] nflu s;/L vfg]]s'/f k|fKt ug{'eof] <
@= Hofnf dhb'/L
#= C0f ,k}+rf]
$= cGo
!= ;fgfltgf k6s] Jofkf/÷cfly{s lqmofsnfk
$=!! ljut !@ dlxgfdf tkfO{sf] kl/jf/n] ljb]zaf6 gub jf lhG;L ljk|]if0f (Remittance) k|fKt u/]sf] 5 <
!= 5
@= 5}g →k|=g+= %=!
$=!@ ljut !@ dlxgfdf o:tf] ljk|]if0f /sd slt k|fKt ug'{eof] <
?=

====================================================================================================================================
-ljj/0f ;+sng ul/Psf] 3/kl/jf/nfO{ Roft]/ lbg] k|of]hgsf] nflu_
ul/a 3/kl/jf/ klxrfg / kl/rokq Joj:yfkg tyf ljt/0f sfo{qmddf ;xefuL ePsf kl/jf/x?n] hfgL /fVg' kg]{ s]xL s'/fx?M
!

tkfO{sf] kl/jf/ kl/rokq kfpg] ju{df k/]df of] cw{s§L b]vfpg' kg]{5 . To;}n] o;nfO{ ;'/lIft /fVg' xf]nf .

@

tkfO{n] lbg' ePsf] ljj/0fsf cfwf/df kl/rokq kfpg] gkfpg] s'/fsf] 6'ª\uf] nufO{Gf]5 .

#
$
%

tkfO{ o; sfo{qmddf ;xefuL x'b}df tkfO{n] kl/rokqsf] nflu bfjL ug{ kfpg'x'g] 5}g .
tkfO{n] unt ljj/0f lbO kl/rokq k|fKt ug{' ePdf To;/L k|fKt u/]sf] kl/rokq ab/ x'g]5 .
tkfO{sf] kl/jf/ kl/rokq k|fKt ug{sf] nflu of]Uo 7xl/Pdf tkfO{n] gful/stfsf]] k|df0fkq tyf cGo sfuhftx? k]z ug{'kg]{5 .

खण्ड ५: सहकार� सम्वन्धी◌
े �ववरण

%=! tkfO{sf] kl/jf/ ;b:o s'g} ;xsf/L ;+:yfsf] ;b:o x'g'x'G5 <
!= 5
@= 5}g → %=#
%=@ s:tf] lsl;dsf] ;xsf/L ;+:yfsf] ;b:o x'g'x'G5 < -ax'pQ/ ;Dej 5_
!= art tyf C0f @ = s[lif
#= b'Uw
$= ax'p2]ZoLo
$= cGo
%=# ljut !@ dlxgfdf tkfO{sf] kl/jf/ ;b:on] ;xsf/L ;+:yfaf6 shf{ k|fKt u/]sf] 5 <
!= 5
@= 5}g
%=$ ljut !@ dlxgfdf tkfO{sf] kl/jf/ ;b:on] ;xsf/Lafx]s s'g} ljQLo ;+:yfaf6 ljgf lwtf] C0f k|fKt u/]sf] 5 <
!= 5
@= 5}g
खण्ड ६: �व�वध

^=! tkfO{sf] kl/jf/af6 !% aif{eGbf sd pd]/sf] afnaflnsf st} 3/fo;L sfdbf/sf] ?kdf a;]sf 5g\ <
!= 5g\
@= 5}gg\
^=@ tkfO{sf] kl/jf/sf] ;b:o s'g} :yfgLo ;+:yf -/fhg}lts, ;fdflhs, ;xsf/L jf cGo_ sf] lg0ff{os txdf x'g'x'G5 <
!= 5
@= 5}g
^=# tkfO{sf] ljrf/df tkfO{sf] kl/jf/ o; ;d''bfosf] ul/a kl/jf/ xf] <
!= xf] @= xf]Og
k|df0fLs/0fM
d}n] o; kmf/fddf cfˆgf] kl/jf/sf] ;a} ;To ljj/0fx? pknAw u/fPsf] 5' . d]/f] kl/jf/ ;DaGwL ljj/0f g]kfn
;/sf/n] ul/a klxrfg ;DaGwL sfo{df k|of]u u/]df d]/f] k"0f{ :jLs[lt 5 . d}n] dflysf ljj/0fx¿ /fd|/L k9]/÷;'g]/÷a'em]/
/fhLv';L;fy ;lx5fk u/]sf] 5' .
cf}+7fsf] 5fk
3/kl/jf/d"nLsf] gfd M
================================

x:tfIf/ M
ldlt

bf=

===========================================

u0fssf] gfd y/ M ======================================
;'kl/j]Ifssf] gfd y/ M ======================================

af=

x:tfIf/M ======================
x:tfIf/M ======================

ldlt M=================
ldlt M=================

=========================================================================================================================================
-ljj/0f ;+sng ul/Psf] 3/kl/jf/nfO{ Roft]/ lbg] k|of]hgsf] nflu_

kmf/fd qmd;+Vof
g]kfn ;/sf/

;xsf/L tyf ul/aL lgjf/0f dGqfno
ul/a 3/kl/jf/ klxrfg / kl/rokq Aoj:yfkg tyf ljt/0f ;dGjo af]8{sf] ;lrjfno
kfl/jfl/s ljj/0f ;+sng kmf/fd,@)^(
3/kl/jf/d"nLsf] gfd, y/M ========================================
3/kl/jf/sf] kl/rofTds ljj/0f M
!=! lhNnf M

!=@ Uff=lj=;=÷g=kf

!=# j8f g+=

!=$ u0fgf If]q

!=% 3/ qmd;+Vof

!=^ 3/kl/jf/ qmd;+Vof

;+s]t g+=
UffpF÷a:tLsf] gfdM =========================================================
u0fssf] gfd, y/ M ======================================

११.

x:tfIf/M ======================

ldlt M================

ग�रब घरप�रवार प�हचान र प�रचय पत्र व्यवस्थापन तथा �वतरण समन्वय

बोडर्को कायर्कार� उपाध्य�मा नेपाल सरकारको (म.पं.) को �म�त २०६९।८।१९ र

ग�रबी �नवारण कोषको �म�त २०६९/०९/०४ �नणर्यानुसार ग�रबी �नवारण कोषका
सदस्य श्री दुगार् भट्टराई (न्यौपाने) �नयुक्त हुनु भई काम काज गद� आउनु

भएको छ ।
१२.

ग�रब घरप�रवार प�हचान र प�रचय पत्र व्यवस्थापन तथा �वतरण समन्वय

बोडर्को छैठ� बैठक मिन्त्रप�रषद्का सम्माननीय अध्य� एवं सहकार� तथा ग�रबी
�नवारण मन्त्री �खलराज रेग्मीको अध्य�तामा बस्यो ।
१३.

प�हलो चरणमा छनौट भएका २५ िजल्लामा कूल ३०६६ गणक ७२५ सुपे�रवे�क
प�रचालन ग�र १३१८११५ घरप�रवारको पा�रवा�रक �ववरण संकलन गन� कायर्
भैरहेको छ ।

काठमाड�मा सम्पन्न ग�रबी �नवारण सम्बन्धी तेश्रो मिन्त्रस्तर�य तथा पाँच�
स�चवस्तर�य बैठकका के�ह झलकहरु
सहकार� तथा ग�रवी �नवारण मन्त्रालयको
सुचना
यस मन्त्रालय अन्तगर्त ग�रव घरप�रवार प�हचान र प�रचयपत्र व्यवस्थापन तथा
�वतरण समन्वय बोडर्को स�चवालयद्वारा ग�रव घरप�रवार प�हचान गन� उद्देश्यले
आ�थर्क वषर् ०६९।०७० मा सुदुरपिश्चमाञ्चलको बझाङ

, बाजुरा, अछाम, कैलाल�;

मध्यपिश्चमाञ्चलको का�लकोट , मुग,ु हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, रोल्पा प्यूठान , रुकुम,
जाजरकोट, ब�दर्या; पिश्चमाञ्चलको गोरखा, तनहु,ँ क�पलवस्तु वाग्लुङ्ग, अघर्खाँची;
मध्यमाञ्चलको �सन्धुल�, रामेछाप, रौतहट र पूवार्ञ्चलको भोजपुर , खोटाङ, �सराहा
गर� पच्चीस िजल्लाहरुमा ग�रव घरप�रवारहरुको �ववरण संकलन कायर् भई रहेको
छ । सो का ला�ग सवै गा .�व.स. तथा नगरपा�लकाका प्रत्येक घरदैलोमा गणकहरु
ख�टसकेको तथा ख�टने क्रममा रहेको हुँदा ख�ट आउने गणकहरुलाई �नजले सोधेको
प्रश्नावल� बमोिजमको स�ह सत्य �ववरण �दई सहयोग गर� �दनु हुन सवर्साधारण
सबैमा यस मन्त्रालय हा�दर्क अनुरोध गदर्छ । साथै यस कायर्लाई सफलतापूवर्क
सम्पन्न गनर्का ला�ग आ –आफ्नो �ेत्रबाट सहयोग पु ¥याउनु हुन राजनी�तक दलका
स्थानीय प्र�त�न�धहरु, िजल्ला समन्वय स�म�तका पदा�धकार�हरु, िज.�व.स., स्थानीय
प्रशासन एवं सम्बिन्धत सबैलाई समेत यस मन्त्रालय हा�दर्क अनुरोध गदर्छ ।

मन्त्रालयमा हाल कायर्रत कमर्चार�हरुको सम्पकर् नम्बर ता�लका

�स.नं. नाम/थर

पद

१.

श्री �खलराज रेग्मी

सम्माननीय मन्त्री

4200055

२.

श्री लालम�ण जोशी

स�चव

4211860

३.

४.

५.

श्री रामकृष्ण सुवेद�

श्री सुरेश प्रधान
श्री सानुकाजी देशार

सह–स�चव

कायर्रत शाखा

सहकार� तथा व्यवस्थापन
महाशाखा

सह–स�चव

योजना तथा ग�रवी �नवारण
महाशाखा

उप–स�चव

प्रशासन तथा जनशिक्त �वकास
शाखा

टे�लफोन नं .

4200058

4211781

4211657

६.

श्री रमेश प्रसाद पुडासैनी

उप–स�चव

मा.मन्त्रीज्यूको �नजी स�चवालय

4200055

७.

श्री रामप्रसाद आचायर्

उप–स�चव

सहकार� प्रव�धन शाखा

4200420

८.

श्री

उप–स�चव (कानुन) ऐन, �नयम परामशर् शाखा

4211906

९.

श्री बाबुराम भुसाल

उप–स�चव

योजना तथा नी�त तजुर्मा शाखा

4200406

१०.

श्री �बजु कुमार श्रेष्ठ

उप–स�चव

ग�रबी �नवारण शाखा

4200080

११.

श्री चन्द्र वहादुर ठकुर�

उप–स�चव

अनुगमन, मूल्यांकन तथा
अनुसन्धान शाखा

१२.

श्री भरत प्रसाद ढकाल

शाखा अ�धकृत

प्रशासन तथा जनशिक्त �वकास
शाखा

१३.

श्री ल�मीनारायण वैद्य

शाखा अ�धकृत

प्रशासन तथा जनशिक्त �वकास
शाखा

4200060

4211690

4211657/4211690

१४.

श्री जगन्नाथ शमार् पौडेल लेखा अ�धकृत

आ�थर्क प्रशासन शाखा

4211576

१५.

श्री जयराज अवस्थी

लेखा अ�धकृत

आ�थर्क प्रशासन शाखा

4211576

१६.

श्री धमर्राज रोकाया

शाखा अ�धकृत

सहकार� प्रव�धन शाखा

4200420

१७.

श्री आनन्द शमार् भुसाल

शाखा अ�धकृत

श्रीमान स�चवज्यूको �नजी
स�चवालय

१८.

श्री रुक्मागत अयार्ल

शाखा अ�धकृत

योजना तथा नी�त तजुर्मा शाखा

१९.

श्री धृताकुमार� खत्री

शाखा अ�धकृत

अनुगमन, मूल्यांकन तथा
अनुसन्धान शाखा

२०.

श्री रोशनी श्रेष्ठ

शाखा अ�धकृत

ग�रबी �नवारण शाखा

२१.

श्री सा�व�त्र खड्का

शाखा अ�धकृत

श्रीमान स�चवज्यूको �नजी
स�चवालय

२२.

श्री इन्द्र शमार् ढुगाना

अथर्�व�

योजना तथा नी�त तजुर्मा शाखा

२३.

श्री आनन्द राज अयार्ल

तथ्यांक अ�धकृत

अनुगमन, मूल्यांकन तथा
अनुसन्धान शाखा

२४.

श्री अ�नल श्रेष्ठ

कम्प्यूटर अ�धकृत

आ�थर्क प्रशासन शाखा÷िजन्सी

२५.

श्री गो�वन्द प्र .

नायव सुव्वा

िजन्सी

ला�मछाने
२६.

श्री अनुपमान उदास

नायव सुव्वा

ग�रबी �नवारण शाखा

२७.

श्री रोशन �सराल

नायव सुव्वा

अनुगमन, मूल्यांकन तथा
अनुसन्धान शाखा

२८.

श्री बाबुराम पौडेल

ख�रदार

योजना तथा ग�रवी �नवारण
महाशाखा

२९.

श्री शंकरबाबु आचायर्

ख�रदार

सहकार� तथा व्यवस्थापन
महाशाखा

३०.

श्री बसुन्धारा दवाडी

ख�रदार

(दतार्/चलानी)

३१.

श्री होम बहादुर बस्नेत

कायार्लय सहयोगी

सहकार� तथा व्यवस्थापन
महाशाखा

4211860

4200406

4200060

4200080

4211860

4200406

4200060

4211576/4211637

4211637

4200080

4200060

4211781

4200058

4211657

4200058

३२.

श्री भैरव बजगाई

कायार्लय सहयोगी

मा.मन्त्रीज्यूको �नजी स�चवालय

4200055

३३.

श्री स�वना डंगोल

कायार्लय सहयोगी

(दतार्/चलानी)

4211657

३४.

श्री स�म�ा �मश्र

कम्प्यूटर अपरेटर

प्रशासन तथा जनशिक्त �वकास
शाखा

३५.

श्री यनुका पौडेल

कम्प्यूटर अपरेटर

मा.मन्त्रीज्यूको �नजी स�चवालय

३६.

श्री प्र�तभा अ�धकार�

कम्प्यूटर अपरेटर

प्रशासन तथा जनशिक्त �वकास
शाखा

३७.

श्री ऋचा श्रेष्ठ

डाटा इिन्ट्रकतार्

प्रशासन तथा जनशिक्त �वकास
शाखा

३८.

श्री रेखा �नरौला

डाटा इिन्ट्रकतार्

ग�रव घरप�रवार प�हचान र

4211690

4200055

4211690

4211690

4200407

प�रचयपत्र व्यवस्थापन तथा
�वतरण समन्वय बोडर्को
स�चवालय
३९.

श्री देवु कट्टेल

डाटा इिन्ट्रकतार्

”

4200407

४०.

श्री र�वन्द्र कु . कोइराला

सह–लेखापाल

आ�थर्क प्रशासन शाखा

4211576

४१.

श्री रामकृष्ण मानन्धर

ह.स.चा

प्रशासन तथा जनशिक्त �वकास
शाखा

४२.

श्री �चत्र बहादुर काक�

ह.स.चा

योजना तथा नी�त तजुर्मा शाखा

४३.

श्री राजेश थप�लया

ह.स.चा

सहकार� तथा व्यवस्थापन
महाशाखा

४४.

श्री लोकेश ढकाल

ह.स.चा

योजना तथा ग�रवी �नवारण
महाशाखा

४५.

श्री �मनु गोले

ह.स.चा

श्रीमान स�चवज्यूको �नजी
स�चवालय

४६.

श्री कृष्ण व .खत्री

कायार्लय सहयोगी

(दतार्/चलानी)

4211690

4200406

4200058

4211781

4211860

4211657

४७.

श्री �दपा काक�

कायार्लय सहयोगी

श्रीमान स�चवज्यूको �नजी
स�चवालय

४८.

श्री �वमला दुलाल

कायार्लय सहयोगी

आ�थर्क प्रशासन शाखा

४९.

श्री अनुुस
◌ ुइया पौडेल

कायार्लय सहयोगी

योजना तथा ग�रवी �नवारण
महाशाखा

५०.

श्री अनु तामाङ

कायार्लय सहयोगी

मा.मन्त्रीज्यूको �नजी स�चवालय

५१.

श्री �कशोर भुजेल

कायार्लय सहयोगी

सहकार� तथा व्यवस्थापन
महाशाखा

५२.

श्री श�शकला खत्री

कायार्लय सहयोगी

प्रशासन तथा जनशिक्त �वकास
शाखा

५३.

श्री सुरेन्द्र अ�धकार�

कायार्लय सहयोगी

योजना तथा ग�रवी �नवारण
महाशाखा

4211860

4211576

4211781

4200055

4200058

4211690

4211781

