नेऩार सयकाय
सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारम
ङ्झसॊहदयफाय, काठभाडौं

सूचनाको हक सम्वन्त्धी ऐन , २०६४ को दपा ५(३) य ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ३ फभोङ्ञजभ साववजङ्झनक गङ्चयएको
ङ्जववयण
सूचना साववजङ्झनक गने ङ्झनकामको नाभ्– सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारम, ङ्झसॊहदयफाय ।
सूचना साववजङ्झनक गये को अवङ्झध्– २०७३।01।0१ दे ङ्ञि २०७३।३।३१ सम्भ
१. ङ्झनकामको स्वरुऩ य प्रकृङ्झत–्
गङ्चयवीराई न्त्मून गदै रै जाने य अन्त्तत् ङ्जवश्वफाट नै गङ्चयवी हटाउने उद्देश्मकासाथ सहश्राब्दी ङ्जवकास रक्ष्म य साकव
ङ्जवकास रक्ष्म सभेतराई दृङ्जिगत गयी नेऩार सयकायका आवङ्झधक मोजनाहरुरे गङ्चयवी न्त्मूङ्झनकयणराई नै ऩङ्जहरो
प्राथङ्झभकताभा यािेकोरे गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्त्धी ङ्जवङ्ञचङ्ङ ङ्झनकामफाट सॊ चारन बैयहेका कामवक्रभ फीच सॊ मोजन य
सभन्त्वम कामभ गनव तथा सहकायी भापवत गङ्चयफी ङ्झनवायणका कामवक्रभराई ऩङ्चयचारन गयी ग्राभीण अथवतन्त्रको
ङ्जवकासभा भहत्वऩूणव बूङ्झभका िेल्ने उद्देश्मराई अॊङ्झगकाय गयी सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारमको स्थाऩना
बएको हो । साथै नेऩार सयकायरे अन्त्तङ्चयभ सॊ ङ्जवधान रगामत आफ्नो नीङ्झत , वाङ्जषक
व फजेट तथा आवङ्झधक मोजना
भापवत सहकायीराई आङ्झथक
व ङ्जवकासको एक प्रभङ्टि स्तम्बको रुऩभा ङ्जवकास गयी आङ्झथक
व फृङ्जि हाङ्झसर गने
उद्देश्म ङ्झरएको छ । सयकाय , सहकायी य नीजी ऺेरको सॊ मोजनफाट भार आङ्झथक
व तथा साभाङ्ञजक ङ्जवकास गनव
सङ्जकन्त्छ बङ्ङे कङ्टयाको आत्भसात गदै ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्त्रारमहरु य ङ्झनकामहरुरे सॊ चारन गने गङ्चयवी ङ्झनवायण सम्फन्त्धी
कामवक्रभहरुको सभङ्टङ्ञचत सभन्त्वम गने उद्देश्मका साथ नेऩार सयकाय (भॊ .ऩ.) को ङ्झभङ्झत २०६९।२।५ को
ङ्झनणवमरे सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारमको गठन बएको हो ।
(क) दृङ्जिकोण्
सफर य सऺभ सहकायी प्रणारी सङ्जहतको गङ्चयफीभङ्टक्त नेऩारी सभाज ।
(ि) ध्मेम्
याङ्जिम अथवतन्त्र य गङ्चयफी ङ्झनवायणभा मोगदान फढाउने गयी सहकायी प्रणारीको सफरीकयण गने एवॊ गङ्चयफी
न्त्मूनीकयणको कामवभा नेतत्ृ वदामी बूङ्झभका ङ्झनवावह गने ।
(ग) उद्देश्म्


ॉ ीको अङ्झधकतभ उऩमोग हङ्टने गयी सहकायीको ङ्जवकास , ङ्जवस्ताय
सभूदामभा यहेको आङ्झथक
व एवॊ साभाङ्ञजभ ऩूज
य प्रफिवन गने ।



सन् २०१७ सम्भभा गङ्चयफीको ये िाभूनी यहेको जनसॊ ख्मा १८ प्रङ्झतशतभा ल्माउने याङ्जिम रक्ष्म प्राप्त गनव
सहमोग गने ।

1

२. ङ्झनकामको काभ, कतवव्म य अङ्झधकाय:–
नेऩार सयकाय भन्त्रीऩङ्चयषदको ङ्झभङ्झत २०६९।०२।०५ को ङ्झनणवमानङ्टसाय नेऩार सयकाय कामव ङ्जवबाजन (सॊ सोधन
सङ्जहत) ङ्झनमभावरी २०६६ ङ्ञस्वकृत बए अनङ्टरुऩ सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारमको का

मव ङ्झनम्नानङ्टसाय

यहेको छ ।
१. सहकायी य गङ्चयफी ङ्झनवायणसम्फन्त्धी नीङ्झत

, मोजना तथा कामवक्रभको तजङ्टभ
व ा

, कामावन्त्वमन, अनङ्टगभन य

भूल्माङ्कन,
२. सहकायी सङ्घ सॊ स्थाको ङ्जवकास, सङ्टदृङ्जढकयण य ङ्झनमभन,
३. सहकायी य आङ्झथक
व ङ्जवकास,
४. सहकायीको प्रविवन य सॊ यऺण,
५. अन्त्तयाङ्जिम सहकायी सॊ गठन सम्फन्त्धी ङ्जवषम,
६. अन्त्तयाङ्जिमस्तयभा सहकायी सॊ स्थाको प्रविवन य ङ्जवकास,
७. सहकायी फचत तथा ऋण रगानी सम्फन्त्धी ङ्जवषम,
८. सहकायी य गङ्चयफी ङ्झनवायणसॉग आफि सॊ घसॊ स्थाको अनङ्टगभन, ये िदे ि य ङ्झनमभन,
९. सहकायी यकभको रगानी,
१०. सहकायी य गङ्चयफी ङ्झनवायणसम्फन्त्धी ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्झनकामफाट सञ्चाङ्झरत कामवक्रभको सभन्त्वम

, अनङ्टगभन य

भूल्माङ्कन,
११. सहकायी य गङ्चयफी ङ्झनवायणसॉग सम्फङ्ञन्त्धत अन्त्तय भन्त्रारमगत कामवको सभन्त्वम,
१२. सीभान्त्तकृत , ङ्जवङ्झबङ्ङ वगव य सभङ्टदामभा यहेका गङ्चयफको ऩङ्जहचान,
१३. सहकायी य गङ्चयफी ङ्झनवायणका ऺेरभा कामवयत याङ्जिम तथा अन्त्तयावङ्जिम गैयसयकायी सॊ स्थाको प्रफद्र्धन

,

काभको सभन्त्वम, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन,
१४. सहकायी य गङ्चयफी ङ्झनवायणसम्फन्त्धी अध्ममन , अनङ्टसन्त्धान, सवे ऺण,
१५. सहकायीसम्फन्त्धी ऺभता अङ्झबवृङ्जि ,
१६. सहकायी य गङ्चयफी ङ्झनवायणसम्फन्त्धी आमोजनाको सॊ बाव्मता अध्ममन , कामावन्त्वमन, अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन,
१७. सहस्राब्दी ङ्जवकास रक्ष्म (गङ्चयफी ङ्झनवायणसम्फन्त्धी) ,
१८. याङ्जिम सहकायी ङ्जवकास फोडव ,
१९. सहकायी सॊ घ –सॊ स्था ।
३. ङ्झनकामभा यहने कभवचायी सॊ ख्मा य कामव ङ्जववयण्–
(क) दयफन्त्दी ङ्जववयण
सेवा

सभूह

कङ्टर कामभ हङ्टने दयफन्त्दी

क्र.सॊ .

ऩद

श्रे णी

१.

सङ्ञचव

ङ्जवङ्ञशि

२.

सह–सङ्ञचव

या.ऩ.प्र.

प्रशासन

३.

उऩ–सङ्ञचव

या.ऩ.ङ्छि.

प्रशासन

सा.प्र.

६

४.

उऩ–सङ्ञचव (कानून)

या.ऩ.ङ्छि.

न्त्माम

कानून

१

५.

उऩ–सङ्ञचव (रेिा)

या.ऩ.ङ्छि.

प्रशासन

रेिा

१

६.

तथ्माङ्क अङ्झधकृत

या.ऩ.ङ्छि..(प्रा.)

ने.आ.मो.तथा

जनयर स्टा.

१

१
२

तथ्माङ्क
2

क्र.सॊ .

ऩद

श्रे णी

सेवा

सभूह

कङ्टर कामभ हङ्टने दयफन्त्दी

७.

शािा अङ्झधकृत

या.ऩ.तृ.

प्रशासन

सा.प्र.

१०

८.

रेिा

अङ्झधकृत

या.ऩ.तृ.

प्रशासन

रेिा

२

९.

स. कृङ्जष अथव ङ्जवऻ

या.ऩ.तृ. (प्रा.)

कृङ्जष सेवा

ए.इ.भा.एण्ड स्टा

१

१०.

कम््मङ्टटय अङ्झधकृत

या.ऩ.तृ. (प्रा.)

ङ्जवङ्जवध

११.

नामव सङ्टब्फा

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ

प्रशासन

सा.प्र.

११

१२.

रेिाऩार

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ

प्रशासन

रेिा

२

१३.

कम््मङ्टटय अऩये टय

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ

ङ्जवङ्जवध

१४.

िङ्चयदाय

या.ऩ.अनॊ.ङ्छि.

प्रशासन

सा.प्र.

३

१५.

सह–रेिाऩार

या.ऩ.अनॊ.ङ्छि.

प्रशासन

रेिा

१

१६.

हङ्टरका सवायी चारक

श्रे णी ङ्जवङ्जहन

इङ्ञन्त्ज

जन.भेकाङ्झनक

६

१७.

कामावरम सहमोगी

श्रे णी ङ्जवङ्जहन

प्रशासन

सा.प्र.

९

१

४

जम्भा

६२

(ि) कभवचायी ङ्जववयण
ङ्झस.नॊ.

कभवचायीको नाभ

ऩद

1

श्री शॊकय प्रसाद अङ्झधकायी

सङ्ञचव

2

श्री सङ्टयेश प्रधान

सह–सङ्ञचव

3

श्री काशीनाथ भयाङ्झसनी

4

कामावरमको नॊ.

भोफाइर नॊ.

4211860

9851124753

मोजना तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भहाशािा

4200058

9841399752

सह–सङ्ञचव

सहकायी तथा व्मवस्थाऩन भहाशािा

4211781

9851183859

श्री ङ्झफजङ्टकङ्टभाय श्रे ष्ठ

उऩ–सङ्ञचव

सहकायी प्रफिवन शािा

4200420

9841223166

5

श्री बयतप्रसाद आचामव

उऩ–सङ्ञचव

प्रशासन तथा जनशङ्ञक्त ङ्जवकास शािा

4211690

9841399072

6

श्री ङ्ञशवप्रसाद ङ्चयजार

उऩ–सङ्ञचव

उ.ऩा.ऩ.काज

7

श्री ऻानेन्त्र प्रसाद ढकार

उऩ–सङ्ञचव

अ.दङ्ट.अ.आ.काज

8

श्री अनन्त्तकङ्टभाय फस्नेत

उऩ–सङ्ञचव

गङ्चयफी ङ्झनवायण शािा

4200058

9

श्री यभेश अङ्झधकायी

उऩ–सङ्ञचव

मोजना तथा नीङ्झत तजङ्टभ
व ा शािा

4200406

10

श्री ङ्ञशवयाज न्त्मौऩाने

उऩ–सङ्ञचव (तथ्माङ्क)

अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन तथा अनङ्टसन्त्धान शािा

4200060

11

श्री बगवानरार श्रे ष्ठ

उऩ–सङ्ञचव (कानून)

ऐन, ङ्झनमभ, ऩयाभशव शािा

4200073

9841367509

12

श्री ङ्जवष्णङ्टहङ्चय वाग्रे

उऩ–सङ्ञचव (रेिा)

आङ्झथक
व प्रशासन शािा

4211576

9841467393

13

श्री कङ्ञल्कका श्रे ष्ठ

शािा अङ्झधकृत

सहकायी प्रफिवन शािा

4200420

14

श्री याजेन्त्र ऩोिये र

शािा अङ्झधकृत

मोजना तथा नीङ्झत तजङ्टभ
व ा शािा

4200406

15

श्री गङ्टणा याई

शािा अङ्झधकृत

गङ्चयफी ङ्झनवायण शािा

4200058

9841243150

16

श्री गौतभ ङ्चयभार

शािा अङ्झधकृत

प्रशासन तथा जनशङ्ञक्त ङ्जवकास शािा

4211690

9841564842

17

श्री गोङ्जवन्त्द प्रसाद ऩाण्डे

शािा अङ्झधकृत

प्रशासन तथा जनशङ्ञक्त ङ्जवकास शािा

4211690

9860928128

18

श्री करा कङ्टभायी गैह्रे

शािा अङ्झधकृत

गङ्चयफी ङ्झनवायण शािा

4200058

19

श्री याभभङ्ञण अङ्झधकायी

शािा अङ्झधकृत

सहकायी प्रफिवन शािा

4200420

9849635378

20

श्री ङ्झनरकण्ठ काफ्रे

शािा अङ्झधकृत

अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन तथा अनङ्टसन्त्धान शािा

4200060

9847588030

21

शािा अङ्झधकृत

22

शािा अङ्झधकृत

23

स.कृङ्जष अथव ङ्जवऻ

शािा/भहाशािा

24

श्री याजन न्त्मौऩाने

रेिा अङ्झधकृत

आङ्झथक
व प्रशासन शािा

4211576

9841434407

25

श्री फारकृष्ण थाऩा

रेिा अङ्झधकृत

आङ्झथक
व प्रशासन शािा

4211576

9841380934

26

श्री सनत कङ्टभाय न्त्मौऩाने

कम््मङ्टटय अङ्झधकृत

मोजना तथा नीङ्झत तजङ्टभ
व ा शािा

4200406

9841615480

3

ङ्झस.नॊ.

कभवचायीको नाभ

ऩद

शािा/भहाशािा

कामावरमको नॊ.

भोफाइर नॊ.

27

श्री सूमक
व ङ्ट भाय श्रे ष्ठ

नामव सङ्टब्फा

प्रशासन तथा जनशङ्ञक्त ङ्जवकास शािा

4211690

28

श्री चङ्ञण्डका कोइयारा

नामव सङ्टब्फा

श्रीभान् सङ्ञचवज्मूको नीङ्ञज सङ्ञचवारम

4211860

9845127387

29

श्री याजेश कङ्टभाय रम्सार

नामव सङ्टब्फा

श्रीभान् सङ्ञचवज्मूको नीङ्ञज सङ्ञचवारम

4211860

9849697962

30

श्री कृष्णप्रसाद ब ङ्टसार

नामव सङ्टब्फा

स्टोय

4211637

9841709897

31

श्री अभृता दङ्टया

नामव सङ्टब्फा

प्रशासन तथा जनशङ्ञक्त ङ्जवकास शािा

4211690

9849362695

32

श्री श्रीप्रसाद ङ्झतवायी

नामव सङ्टब्फा

सहकायी प्रफिवन शािा

4200420

9841491208

33

श्री बयतभङ्ञण साऩकोटा

नामव सङ्टब्फा

अनङ्टगभन, भूल्माङ्कन तथा अनङ्टसन्त्धान शािा

4200060

9849645030

34

श्री बयतकङ्टभाय बण्डायी

नामव सङ्टब्फा

मोजना तथा नीङ्झत तजङ्टभ
व ा शािा

4200406

9845373110

35

श्री ङ्झतरक फहादङ्टय के.सी.

नामव सङ्टब्फा

मोजना तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भहाशािा

4200058

9847852239

36

श्री साभना सङ्टवद
े ी

नामव सङ्टब्फा

भाननीम भन्त्रीज्मूवको नीङ्ञज सङ्ञचवारम

4200055

9851120218

9841323526

नामव सङ्टब्फा

37
38

श्री ङ्झगयीयाज ये ग्भी

रेिाऩार

आङ्झथक
व प्रशासन शािा

4211576

39

श्री सोभनाथ अङ्झधकायी

रेिाऩार

आङ्झथक
व प्रशासन शािा

4211576

40

श्री नीयज फराभी

कम््मङ्टटय अऩये टय

प्रशासन तथा जनशङ्ञक्त ङ्जवकास शािा

4211690

984164993

41

श्री अभय अङ्झधकायी

कम््मङ्टटय अऩये टय

अ.दङ्ट.अ.आ. काज

42

श्री प्रङ्झतबा अङ्झधकायी

कम््मङ्टटय अऩये टय

सेवा कयाय

43

श्री भहानन्त्द जोशी

कम््मङ्टटय अऩये टय

सेवा कयाय

44

श्री ङ्जवभरा फास्तोरा

िङ्चयदाय

सहकायी तथा व्मवस्थाऩन भहाशािा

4211781

9849287826

आङ्झथक
व प्रशासन शािा

4211576

9849674503

4200058

9841781714

45

िङ्चयदाय

46

िङ्चयदाय

47

श्री सङ्टयेन्त्र ऩोिये र

स.रे.ऩा.

48

श्री ङ्ञचरफहादङ्टय काकी

ह.स.चा.

49

श्री याभकृष्ण भानन्त्धय

ह.स.चा.

50

श्री ङ्झभनङ्ट गोरे

ह.स.चा.

51

श्री सानङ्टकान्त्छा श्रे ष्ठ

ह.स.चा.

52

श्री सानङ्टकङ्टभाय दे साय

ह.स.चा.

53

श्री ङ्ञजतेन्त्र ङ्ञचरकाय

ह.स.चा.

54

श्री होभफहादङ्टय फस्नेत

का.स.

मोजना तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भहाशािा

55

श्री सङ्जवना डॊ गोर

का.स.

दताव/चरानी

56

श्री ङ्छदऩा काकी

का.स.

सेवा कयाय

57

ङ्ट ा ऩौडेर
श्री अनङ्टसम

का.स.

सेवा कयाय

58

श्री ङ्झफभरा दङ्टरार

का.स.

सेवा कयाय

59

श्री कृष्ण फहादङ्टय िरी

का.स.

सेवा कयाय

60

श्री अनङ्ट ताभाङ

का.स.

सेवा कयाय

61

श्री ङ्जकशोय ब ङ्टजेर

का.स.

सेवा कयाय

62

श्री शशीकरा िरी

का.स.

सेवा कयाय

9841807640

४. ङ्झनकामफाट प्रदान गङ्चयने सेवा :–
१. सहकायीको ङ्जवकास तथा अनङ्टगभन गने ।
२. दे शको गङ्चयफीको अवस्था ऩङ्जहचान गनव सवे ऺण गने ।
३. सहकायीको भाध्मभफाट गङ्चयफी ङ्झनवायणभा सहमोग गने ।
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५. सेवा प्रदान गने ङ्झनकामको शािा य ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी–
भहाशािा तथा शािाको कामवङ्जववयण
क) सहकायी तथा व्मवस्थाऩन भहाशािा
 सहकायी य गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्त्धी नीङ्झत, मोजना तथा कामवक्रभको तजङ्टभ
व ा य कामावन्त्वमन गने,
 सहकायी य गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्त्धी कानून, ङ्झनमभ तजङ्टभ
व ा गने,
 अन्त्तयावङ्जिम सहकायी सॊ गठनसॊ ग सभन्त्वम य सम्ऩकव गने,
 ङ्ञजन्त्सी प्रशासन सम्फन्त्धी कामव गने,
 कभवचायी प्रशासन सम्फन्त्धी कामव,
 याङ्जिम सहकायी ङ्जवकास फोडव सम्फन्त्धी कामव गने,
 सहकायी सम्फन्त्धी ऺभता अङ्झबवृङ्जि गने कामव,
 ङ्झनदे ङ्ञशत अन्त्म कामव ।
१. प्रशासन तथा जनशङ्ञक्त ङ्जवकास शािा
 आन्त्तङ्चयक प्रशासन,
 कभवचायी प्रशासन सम्फन्त्धी,
 स्वदे शी एॊव वैदेङ्ञशक छारवृङ्झत, ताङ्झरभ आङ्छद सम्फन्त्धी कामव,
 तोङ्जकएका अन्त्म कामव ।
२. सहकायी प्रविवन शािा
 सहकायी ङ्ञशऺा, सूचना य ताङ्झरभ सम्फन्त्धी,
 सहकायी सॊ घ सॊ स्थाको प्रवद्र्धन गने सम्फन्त्धी,
 सहकायी प्रवद्र्धन सम्फन्त्धी रङ्ञऺत कामवक्रभ सॊ चारन गने,
 सयकाय–सहकायी साझेदायी कामवक्रभ सॊ चारन गने,
 सहकायी सॊ घ सॊ स्थाको सङ्टशासन सम्फन्त्धी,
 ऩङ्टयाना सॊ घ सॊ स्था सम्फन्त्धी कामव,
 तोङ्जकएका अन्त्म कामव ।
३. ऐन, ङ्झनमभ ऩयाभशव शािा
 सहकायी ऐन, ङ्झनमभ सम्फन्त्धी,
 सहकायी एॊव गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्त्धी सॊ घ सॊ स्थाको भाऩदण्ड तजङ्टभ
व ा गने,
 भन्त्रारम सम्वि ऐन ङ्झनमभको तजङ्टभ
व ा,
 तोङ्जकएका अन्त्म कामव ।
४. आङ्झथक
व प्रशासन शािा
 आङ्झथक
व प्रशासन सम्फन्त्धी सम्ऩूणव काभ,
 फेरुजङ्ट पछमौट सम्फन्त्धी काभ,
 तोङ्जकएका अन्त्म कामव ।
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ि) मोजना तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भहाशािा
 सहकायी य गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्त्धी नीङ्झत, मोजना तथा कामवक्रभको सभन्त्वम, अनङ्टगभन य भूल्माॊकन गने,
 सहकायी सॊ घ सॊ स्थाको ङ्जवकास, सङ्टदृढीकयण य ङ्झनमभन गने,
 सहकायीको प्रविवन य सॊ यऺण गने,
 सहकायी य गङ्चयफी ङ्झनवायणसॊ ग आवि सॊ घ सॊ स्थाको अनङ्टगभन, ये िदे ि य ङ्झनमभन गने,
 सहकायी य गङ्चयफी ङ्झनवायणसॊ ग सम्फङ्ञन्त्धत अन्त्तय भन्त्रारमगत कामवको सभन्त्वम गने,
 सीभान्त्तकृत, ङ्जवङ्झबङ्ङ वगव य सभङ्टदामभा यहेका गङ्चयफको ऩङ्जहचान गने,
 सहकायी य गङ्चयफी ङ्झनवायणका ऺेरभा कामवयत याङ्जिम तथा अन्त्तयावङ्जिम गैयसयकायी सॊ स्थाको प्रव

िवन,

काभको सभन्त्वम, अनङ्टगभन य भूल्माॊकन गने,
 सहस्राब्दी ङ्जवकास रक्ष्म (गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्त्धी) हाङ्झसर गने सम्फन्त्धी ङ्जवषम
 सहकायी सॊ घ सॊ स्थाको अद्यावङ्झधक ङ्जववयण तमाय गने,
 ङ्झनदे ङ्ञशत अन्त्म कामव ।

१. मोजना तथा नीङ्झत तजङ्टभ
व ा शािा
 सहकायी एॊव गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्त्धी वाङ्जषक
व य अवङ्झधक मोजना तजङ्टभ
व ा,
 सहकायी एॊव गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्त्धी नीङ्झत ङ्झनभावण गने,
ॉ ीगत अनङ्टदान सहमोग सम्फन्त्धी,
 सहकायी सॊ घ सॊ स्थाहरुराई सॊ चारन तथा ऩूज
 सहकायी एॊव गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्त्धी ऺेरीम एॊव अन्त्तयावङ्जिम सॊ घ सॊ स्थाहरुसॊ गको सम्फन्त्ध,
 तोङ्जकएका अन्त्म कामव ।

२. गङ्चयफी ङ्झनवायण शािा
 गङ्चयफी ङ्झनवायण कोष सम्फन्त्धी,
 गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्त्धी भाऩदण्डको ङ्झनधावयण, ये िाॊकन (Mapping) तथा ऩङ्जहचान गने,
 गङ्चयफीको ङ्ञस्थती य अवस्था फाये अध्ममन य अनङ्टसन्त्धान गने,
 गङ्चयफी ङ्झनवायणका रङ्ञऺत कामवक्रभ सॊ चारन य सभन्त्वम गने,
 गङ्चयफी ङ्झनवायणसॊ ग सम्फङ्ञन्त्धत याङ्जिम एॊव अन्त्तयावङ्जिम सॊ घ सॊ स्थाङ्झसत सम्ऩकव एॊव सभन्त्वम गने,
 तोङ्जकएका अन्त्म कामव ।

३. अनङ्टगभन, भूल्माॊकन तथा अनङ्टसन्त्धान शािा
 सहकायी सॊ घ सॊ स्थाको अनङ्टगभन य ङ्झनमभन,
 सहकायी सम्फन्त्धी अध्ममन अनङ्टसन्त्धान,
 सहकायीको याङ्जिम तथ्माॊक व्मवस्थाऩन,
 तोङ्जकएका अन्त्म कामव ।
 सहकायी एॊव गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्त्धी कामवक्रभ/आमोजनाको अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन ।
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६. सेवा प्राप्त गनव राग्ने दस्तङ्टय य अवङ्झध–्
ङ्झस.नॊ.
१.

काभको ङ्जववयण
भन्त्रारमङ्झसत

काभ सम्ऩङ्ङ

सम्ऩकव अङ्झधकायी/भहाशािा

गने अवङ्झध

प्रभङ्टि/शािा प्रभङ्टि

१५ ङ्छदन ङ्झबर

सूचना अङ्झधकायी

राग्ने दस्तङ्टय
साभान्त्म आकायको कागजभा सूचनाको रङ्झग

सम्फङ्ञन्त्धत सूचनाहरु

प्रङ्झतऩृष्ठ रु. ५।–

उऩरब्ध गयाउने

ठू रो आकायको कागजभा सूचनाको राङ्झग
प्रङ्झतऩृष्ठ रु. १०।–

२.
३.
४.

प्रङ्झत ङ्झडस्केट, ङ्झसङ्झड रु. ५०।–
सम्ऩाङ्छदत कामवको

१५ ङ्छदन ङ्झबर

रेिा प्रभङ्टि

नराग्ने

धयौटी ङ्जपताव

१५ ङ्छदन ङ्झबर

रेिा प्रभङ्टि

नराग्ने

बन्त्साय छङ्ट ट सङ्टङ्जवधा

७ ङ्छदन

सहकायी प्रविवन शािा प्रभङ्टि

नराग्ने

ब ङ्टक्तानी

७. ङ्झनणवम गने प्रङ्जक्रमा य अङ्झधकायी्–
शािा–भहाशािा–सङ्ञचवस्तय–भन्त्रीस्तय–भन्त्रीऩङ्चयषद्
८. ङ्झनणवम उऩय उजङ्टयी सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी –
ङ्झस.नॊ.

काभको ङ्जववयण

सम्ऩकव अङ्झधकायी/भहाशािा

गङ्टनासो सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी

प्रभङ्टि/शािा प्रभङ्टि
१.

भन्त्रारमङ्झसत सम्फङ्ञन्त्धत सूचनाहरु

सूचना अङ्झधकायी

सङ्ञचव

उऩरब्ध गयाउने
२.

सम्ऩाङ्छदत कामवको ब ङ्टक्तानी

रेिा प्रभङ्टि

सङ्ञचव

३.

धयौटी ङ्जपताव

रेिा प्रभङ्टि

सङ्ञचव

४.

बन्त्साय छङ्ट ट सङ्टङ्जवधा

सहकायी प्रविवन शािा प्रभङ्टि

सङ्ञचव

९. सम्ऩादन गये को काभको ङ्जववयण्
–
ङ्झभङ्झत २०७३।01।0१ दे ङ्ञि ०७३।03।३१ सम्भ बएका प्रभङ्टि कामवहरु्
 सहकायी सॊ स्थाहरूको प्रबावकायी अनङ्टगभत य ङ्झनमभनका राङ्झग सहकायी तथा गङ्चयफी व्मवस्थाऩन सूचना
प्रणारी (COPOMIS) सम्फन्त्धी तीन चयणको ताङ्झरभ कामवक्रभ य
ङ्झनदे ङ्ञशका सम्फन्त्धी कामव बइयहेको ।

UAT को कामव सम्ऩङ्ङ बएको ।

UAT को अङ्ञन्त्तभ प्रङ्झतवेदन ऩङ्झन प्राप्त बैसकेको ।

Validation

Workshop सम्ऩङ्ङ बएको ।


फजेट वक्तव्मभा सभावेश गने नीङ्झत तथा कामवक्रभ अथव भन्त्रारमभा ऩठाएको ।

 ङ्ञजल्राहरूभा कामावन्त्वमन गङ्चयने वाङ्जषक
व कामवक्रभ तथा आमोजना याङ्जिम मोजना आमोगको सङ्ञचवारमभा
ऩठाएको ।
 सहकायी प्रङ्ञशऺण तथा ङ्झडङ्झबजन सहकायी कामावरमहरू य ङ्झडङ्झबजन सहकायी कामावरम गयी ३६ वटा
कामावरमहरुको अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण बएको ।
 आ.व. २०७२।७३ को फजेट तथा नीङ्झत कामावन्त्वमन कामवक्रभको सन्त्दबवभा सूचकाॊकको कामावन्त्वमनको
प्रगङ्झत, तत्कार सङ्टधाय कामवमोजना

, २०७२ कामावन्त्वमनको भाङ्झसक प्रगङ्झत

ॉ े सम्भाननीम
, ११ फङ्टद

प्रधानभन्त्रीज्मूफाट २०७२।७।२ गते ङ्छदएको ङ्झनदे शन कामावन्त्वमनको प्रगङ्झत प्र.भ. तथा भ.ऩ.को
कामावरमभा ङ्झनमङ्झभत रूऩभा ऩठाइएको ।
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 आ.व. २०७२।७३ को स्वीकृत कामवक्रभ अनङ्टसाय अनङ्टदान प्राप्त १० वटा सहकायी सॊ स्थाहरूको
अनङ्टगभन तथा ङ्झनयीऺण गयी प्रङ्झतवेदन गने कामवक्रभ यहेकोभा अनङ्टगभन पभे ट तमाय गयी १० वटै
अनङ्टदान प्राप्त सहकायी कामावरमहरूको अनङ्टगभन सङ्जहत प्रङ्झतवेदन तमाय गने कामव सम्ऩङ्ङ बएको ।
 आ.व. २०७२।७३ को स्वीकृत कामवक्रभ सहकायी ङ्जवबागफाट सघन अनङ्टगभन गङ्चयएका १० वटा
सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरूको ऩङ्टन्अनङ्टगभन गने कामवक्रभ यहेकोभा अनङ्टगभन पभे ट तमाय गयी २०७३ असाय
ङ्ट भन सङ्जहत प्रङ्झतवेदन गयन् कामव सम्ऩङ्ङ बएको ।
भसान्त्तसम्भ १० वटै सहकायी सॊ स्थाहरूको ऩङ्टनअवनग
 गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्त्धी साकव ङ्जवकास रक्ष्म

(SDG) २०१४ को रे िाजोिा तथा प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन

तमायीको कामव ऩयाभशव सेवा भापवत् सम्ऩङ्ङ गयी नेऩार सयकाय

(सङ्ञचवस्तय) को ङ्झभङ्झत

२०७३।०३।१६ को ङ्झनणवमानङ्टसाय सो प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदनराई स्वीकृत गयी अङ्ञन्त्तभ रूऩ ङ्छदएको य उक्त
प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदनराई ऩययाि भन्त्रारम भापवत् साकव सङ्ञचवारमभा ऩठाउन अनङ्टयोध गङ्चयएको ।
 गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्त्धी याङ्जिम तथा अन्त्तयावङ्जिम सॊ घसॊ स्थाहरूको ङ्जक्रमाकराऩहरुको प्रोपाइङ्झरङ्ग तमायीको
कामव ऩयाभशव सेवा भापवत् सम्ऩङ्ङ गयी नेऩार सयकाय

(सङ्ञचवस्तय) को ङ्झभङ्झत २०७३।३।२८ को

ङ्झनणवमानङ्टसाय उक्त प्रङ्झतवेदनराई स्वीकृत गयी अङ्ञन्त्तभ रूऩ ङ्छदइएको ।
 याङ्जिम गङ्चयफी ङ्झनवायण नीङ्झत

, २०७३ को भस्मौदा नीङ्झतराई ङ्जवबागीम

(भन्त्रीस्तय) फाट ङ्झभङ्झत

२०७३।३।२८ भा स्वीकृत गयी याङ्जिम मोजना आमोगको सङ्ञचवारम , सम्फङ्ञन्त्धत तीस वटा भन्त्रारम
तथा याङ्जिम ऩङ्टन्ङ्झनभावण प्राङ्झधकयण, याङ्जिम भङ्जहरा आमोग, याङ्जिम दङ्झरत आमोग सभेत ३४ वटाराई याम,
सङ्टझाव तथा प्रङ्झतङ्जक्रमाको राङ्झग रे िी ऩठाइएको ।
 ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्त्रारम तथा ङ्झनकामहरुभा सञ्चाङ्झरत गङ्चयफी ङ्झनवायण कामवक्रभ तथा आमोजनाहरूराई सभन्त्वम
गयी एकरुऩता ल्माउन , कामवक्रभभा हङ्टने दोहोयोऩनाराई योक्न य गङ्चयफी ङ्झनवायणका ऺेरभा बएका
कामवक्रभहरुरूको सूचना सॊ करन , अनङ्टगभन य भूल्माङ्कन कामवराई प्रबावकायी फनाउने उद्देश्मरे ङ्झभङ्झत
२०७३।२।७ भा मस भन्त्रारमभा ङ्जवङ्झबङ्ङ भन्त्रारमका सम्ऩकव व्मङ्ञक्तहरू (Focal Person) सॉग छरपर
तथा अन्त्तङ्जक्रवमा कामवक्रभ आमोजना गङ्चयएको ।
 ऩूवावधाय ऩङ्टनङ्झनभ
व ावण सम्फन्त्धी
-

भन्त्रारमको ऩङ्चयसयभा ब्रक छऩाइको कामव बएको ।

-

भन्त्रारमका कोठा ऩाटे शन गने कामव बएको ।

 पङ्झनच
व य एवॊ भेङ्ञशनयी साभान िङ्चयद
-

भेच, टे फर, सोपा आवश्मकता अनङ्टसाय िङ्चयद बएको।

-

कम््मङ्टटय, ङ्जप्रन्त्टय, पोटोकऩी भेङ्झसन एवॊ एसी िङ्चयद गङ्चयएको ।

 सवायी साधन िङ्चयद
-

५ थान भोटयसाइकर य २ थान स्कूटय िङ्चयद गङ्चयएको ।
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 जनशङ्ञक्त ङ्जवकास /ऺभता अङ्झबवृङ्जि सम्फन्त्धी
-

कभवचायीहरूराई साववजङ्झनक िङ्चयद सम्फन्त्धी ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयएको ।

-

कभवचायीहरूराई अॊग्रज
े ी बाषा सम्फन्त्धी ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयएको ।

-

कभवचायीहरूराई ड्राइङ्झबङ ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयएको ।

-

कभवचायीहरूराई अटोभेकाङ्झनकर सम्फन्त्धी ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयएको ।

१०. सूचना अङ्झधकायी य प्रभङ्टिको नाभ य ऩद्–
प्रभङ्टिको नाभ् श्री शॊकयप्रसाद अङ्झधकायी
ऩद् सङ्ञचव
सम्ऩकव नॊ.४२११८६०
भोफाइर नॊ.: ९८५११२४७५३
इभेर् sadhikari2005@hotmail.com

सूचना अङ्झधकायीको नाभ् श्री बयतप्रसाद आचामव
ऩद् उऩ–सङ्ञचव
सम्ऩकव नॊ.४२११६५७
भोफाइर नॊ. ९८४१३९९०७२
इभेर् bharatpacharya@hotmail.com
११. ऐन , ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ, ङ्झनदे ङ्ञशकाको सूची –
सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारमसॊ ग सम्फङ्ञन्त्धत नीङ्झत, ऐन य ङ्झनमभहरु ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेका छन्:
(क) सहकायी ऐन, २०४८
(ि) सहकायी ङ्झनमभावरी, २०४९
(ग) याङ्जिम सहकायी ङ्जवकास फोडव ऐन, २०४९
(घ) याङ्जिम सहकायी नीङ्झत २०६९
(ङ) सहकायी ङ्झनमभन सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०६८
(च) गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान य ऩङ्चयचमऩर व्मवस्थाऩन तथा ङ्जवतयण ङ्झनदे ङ्ञशका, २०६९
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१२. आम्दानी , िचव तथा आङ्झथक
व कायोवाय सम्फन्त्धी अद्यावङ्झधक ङ्जववयण्
–
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१३. तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्त्म ङ्जववयण :– X
१४. अङ्ञघल्रो आङ्झथक
व वषवभा साववजङ्झनक ङ्झनकामरे कङ्टनै कामवक्रभ वा आमोजना सञ्चारन गये को बए सोको
ङ्जववयण :–
आ. व. २०७१/०७२ भा भन्त्रारमफाट सम्ऩादन गये का प्रभङ्टि कामवहरुको सायाॊश ङ्झनम्नानङ्टसाय छन््–
सहकायी नीङ्झत २०६९, को कामावन्त्वमनको राङ्झग कामवमोजना तमाय बएको ।
 सहकायी प्रचाय प्रसायका राङ्झग उदाहयणीम सहकायीहरु भध्मे

इराभको ईको ङ्ञचमा सहकायी सॊ स्था

ङ्झरङ्झभटे ड य झाऩा ङ्ञजल्राको साना कृङ्जष सहकायी सॊ स्था ङ्झरङ्झभटे ड सम्फङ्ञन्त्ध वृतङ्ञचर ङ्झनभावण गने कामव
सम्ऩङ्ङ बएको छ ।
 सन् २०१३ भा बएको साकवस्तयीम गङ्चयफी ङ्झनवायणसम्फन्त्धी ऺेरीम सम्भेरनको ङ्झनणवमहरु भध्मे सन्
२००५ दे ङ्ञि २०१२ सम्भको साकव ङ्जवकास रक्ष्मको २२ वटा सूचकहरुको याङ्जिम प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन
तमाय गङ्चयएको छ बने रभजङ्टङको नभूना घरे गाउॉको प्रोपाईर तमायी गयी साकव सङ्ञचवारमभा
ऩठाईएको छ ।
 सहकायी य गङ्चयफी ङ्झनवायणसम्फन्त्धी व्मवस्थाऩन सङ्टचना प्रणारी (Cooperative and Poverty Management
Information System (COPOMIS) को

Software तमाय बएको छ बने भातहतका ३८ सहकायी

प्रङ्ञशऺण तथा ङ्झडङ्झबजन कामावरमयङ्झडङ्झबजन सहकायी कामावरमहरुभा रागू गनव ऩूवावधाय तमाय गनव सूचना
प्रङ्जवङ्झधसम्फन्त्धी कम््मङ्टटय, पोटोकऩी, फ्माक्स, स्क्मानय, मूङ्जऩएस, ङ्जप्रन्त्टय, प्रोजेक्टय, ल्माऩटऩ तथा नेटवङ्जकवगको
कामव सम्ऩङ्ङ बैसकेको छ । त्मस्तै प्रङ्झतवेदन प्रङ्जविी गने पभव तथा ढाॉचा अङ्ञन्त्तभ रुऩभा स्वीकृत गयी सो
को सफ्टवेमय तमाय बएको ।
 याङ्जिम सहकायी नीङ्झत , २०६९ को व्मवस्थाअनङ्टसाय केन्त्रीम सहकायी प्रङ्ञशऺण केन्त्रराई याङ्जिम सहकायी
प्रङ्झतष्ठानको रुऩभा ङ्जवकास गनव ङ्ञचङ्झनमा सयकायका स्थानीम अङ्झधकायीहरुसॊ ग छरपर गयी चीन
सयकायको रगानीभा त्गचरऩबथ एचमवबअत को रुऩभा सो केन्त्रको बौङ्झतक ऩूवावधाय ङ्जवकासको राङ्झग
अथव भन्त्रारम भापवत नेऩारङ्ञस्थत ङ्ञचङ्झनमाॉ दू ताफासभा अनङ्टयोध बै रगानीको राङ्झग वातावयण तमाय
गङ्चयएको छ ।
 सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरुको असर अभ्मास

(Best Practice) य कभजोय (Weaknesses) ऩऺहरुको फाये भा

सहकायी ऩरकाय सभाजराई जानकायी गयाउने य सही ङ्जववयणहरु साधायण जनभानसराई सम्प्रेषण गने
कामव प्रबावकायी फनाउनको राङ्झग ङ्जवङ्झबङ्ङ ङ्ञजल्राहरुको स्थरगत अध्ममन अवरोकन गयाउने कामवसम्ऩङ्ङ
बई ङ्जवद्यङ्टतीम , छाऩा य अनराइन भाध्मभभा प्रचायप्रसाय बएको य अवरोकन प्रङ्झतवेदन सभेत प्राप्त
बइसकेको छ ।
 १५ वटा सहकायी सॊ घसॊ स्थाका ऩदाङ्झधकायी तथा कभवचायीहरूरे सहकायी प्रङ्ञशऺण केन्त्रभा प्राप्त गये को
ताङ्झरभ प्रबावकाङ्चयताको अनङ्टगभन गयी सोको प्रङ्झतवेदन सभेत तमाय बएको,
 २९ ओटा सहकायी प्रङ्ञशऺण ङ्झडङ्झबजन कामावरम यङ्झडङ्झबजन सहकायी कामावरमहरुको अनङ्टगभनको
प्रङ्झतवेदन तमायीको कामव सम्ऩङ्ङ बएको,
ङ्ट
 अन्त्तयाङ्जिम सहकायी ङ्छदवस सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारम य याङ्जिम सहकायी सॊ घको सॊ मक्त
आमोजनाभा भनाइमो बने अन्त्तयावङ्जिम गङ्चयफी ङ्झनवायण ङ्छदवस

ङ्ट याि सॊ घ ङ्जवकास
(१६ अक्टोवय ) सॊ मक्त

ङ्ट तत्वावधानभा ङ्जवशेष कामवक्रभ गयी सॊ मक्त
ङ्ट रूऩभा भनाइमो ।
कामवक्रभ तथा भन्त्रारमको सॊ मक्त
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 भन्त्रारम तथा अन्त्तगवत ङ्झनकामको आङ्झथक
व वषव २०७१।७२ को ङ्जवत्तीम तथा बाङ्चयत प्रगङ्झत ङ्जववयण:
क्र. सॊ.

आमोजना य

प्राथङ्झभकता

कामवक्रभको नाभ

फजेट उऩशीषवक

फाङ्जषक
व वजेट रु.

फाङ्जषक
व िचव

िचव

बाङ्चयत

नॊ.

हजायभा

रु. हजायभा

प्रङ्झतशत

प्रगङ्झत
प्रङ्झतशत

१

सहकायी तथा

P1

३५२०११-३/४

९००७४

६३२९८

७०.२७

८१.34

गङ्चयवी ङ्झनवायण
भन्त्रारम
२

सहकायी ङ्जवबाग

P1

३५२०१७-३

१५४९७

१५११९

९७.५६

३

सहकायी ऺेर

P1

३५२१३४-३/४

१९५०४९

१७१९४७

८८.१६

८८.98

P1

३५२१३३-३/४

५६०२५

५३२०६

९४.९७

१००

P1

३५२०१८-३

१८७८६३

१८७८६३

१००

P1

३५२८१२-३/४

५०५६०४

४६४९०१

९१.९५

९३.१८

P2

३५२०१९

९१४९३

६००००

६५.५८

५९.09

११४१६०५

१०१६३३४

८९.०३

सङ्टदृङ्जढकयण
आमोजना
४

सहकायी प्रङ्ञशऺण
केन्त्र

५

सहकायी ङ्झडङ्झबजन
कामावरम

६

ऩङ्ञिभ उच्च गङ्चयफी
ङ्झनवायण आमोजना

७

याङ्जिम सहकायी
ङ्जवकास वोडव

जम्भा



फेरुजूको ङ्ञस्थङ्झत्
सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारम य अन्त्तगवतका ङ्झनकामहरूको आ. व. २०७२।७३ सम्भको फेरुजङ्ट य
जम्भा फेरुजू (रु. हजायभा ) - ५५००२

जम्भा पर्छ्यौट (रु. हजायभा ) - 27891
जम्भा पर्छ्यौट (प्रङ्झतशत ) - ५0.71
सङ्टशासन सम्फन्त्धीका कामव् भन्त्रारमरे सङ्टशासन सम्फन्त्धभा ङ्झनम्न कामवहरू गये को छ्
 भन्त्रारमसॊ ग सम्फङ्ञन्त्धत जानकायीहरू भन्त्रारमको वेबसाइट

www.mocpa.gov.np भा यािी सभम

सभमभा अद्यावङ्झधक गने गङ्चयएको छ ।
 सूचनाको हकसम्फन्त्धी ऐन , २०६४ को दपा ५

(३) य ङ्झनमभावरीको ङ्झनमभ ३ फभोङ्ञजभ साववजङ्झनक

गनङ्टऩ
व ने ङ्जववयण हये क ३य३ भङ्जहनाभा साववजङ्झनक गने गङ्चयएको छ ।
 भन्त्रारमभा एक सूचना अङ्झधकायी तोकी सॊ ङ्जवधान प्रदत्त सूचनाको हकअनङ्टसाय भाग बएका सूचनाहरू
सूचना अङ्झधकायीभापवत प्रदान गने गङ्चयएको छ ।
 प्रवक्ता एवॊ सहामक प्रवक्ता तोकी भन्त्रारम सम्वि जानकायीहरू सभम सभमभा प्रवक्तायसहामक
प्रवक्ताभापवत साववजङ्झनक गने गङ्चयएको छ ।
 भन्त्रारम सम्वि गङ्झतङ्जवङ्झधहरूका सम्फन्त्धभा ऩरकायहरूसॊ ग अन्त्तङ्जक्रवमा गने गङ्चयएको छ ।
ङ्ट ाई एवॊ
 भन्त्रारम य भातहत ङ्झनकामहरूसॊ ग सम्फङ्ञन्त्धत ऩये का उजङ्टयी एवॊ गङ्टनासोहरू उऩय सभमभा नै सङ्टनव
छानङ्जवन गयी पर्छ्यौटयकायवाही गने गङ्चयएको छ ।
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 भन्त्रारम य भातहत ङ्झनकामफाट प्रदान गङ्चयने सेवा सङ्टङ्जवधा य सो का राङ्झग ङ्ञजम्भेवाय ऩदाङ्झधकायीहरू
सम्फन्त्धभा नागङ्चयक फडाऩर यािी सववसाधायणराई जानकायी गयाइएको छ ।


सहकायी ङ्जवबाग् (सहकायी प्रङ्ञशऺणयङ्झडङ्झबजन कामावरमहरू)
मस ङ्जवबागको उऩरङ्ञब्ध ङ्झनम्नानङ्टसाय यहेको छ्
 सहकायी सॊ स्थाको दताव, िाये जी, ङ्झरक्वीडे शन य एङ्जककयण् दे शबय आ। व। २०७१य०७२ भा १९२६
सहकायी सॊ स्था दताव गङ्चयएको, ४५३ वटा ङ्झनष्कृम सॊ स्थाको दताव िाये जी गङ्चयएको , १३ वटा ङ्झरक्वीडे शन य
९५ सहकायी सॊ स्था एङ्जककयण गयी ३५ वटा सहकायी सॊ स्था कामभ गङ्चयएको छ ।
 अनङ्टगभनय सघन अनङ्टगभन् सहकायी ङ्जवबागवाट ११० वटा सहकायी सॊ स्थाहरुको सघन अनङ्टगभन य
ङ्ञजल्रास्तयका कामावरमहरुवाट ३९३५ सहकायी सॊ स्थाहरुको अनङ्टगभन गङ्चयएको छ।
 बवन ङ्झनभावण् ङ्झडङ्झबजन सहकायी कामावरम सरावही य भोयङ्गको कामावरम बवन ङ्झनभावण बएको

, धाङ्छदङ्ग

ङ्झडङ्झबजन सहकायी कामावरमको बवन ङ्झनभावणाङ्झधन अवस्थाभा यहेको य फङ्छदवमा ङ्ञजल्राको बवनको ङ्झनभावण
सम्झौता बएको छ ।
 अनङ्टदान तपव सहकायी साझेदायीभा उद्योग स्थाऩना गनव ७० वटा सहकायी उद्यभराई रु २ कयोड २३
राि ७५ हजाय , याङ्जिम सहकायी सॊ घ सभेतको राङ्झग रु ३० राि ७५ ङ्ञशतबण्डाय ङ्झनभावणको रु १
कयोड ९६ राि २५ हजाय अनङ्टदान ङ्जवतयण गङ्चयएकोछ । सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरुको रागत सहबाङ्झगताभा
ङ्ञचतवन य स्माङ्जाभा सहकायी शीतबण्डाय ङ्झनभावणको काभ अगाङ्झड फढाइएको छ ।
 सचेतना सम्फन्त्धी कामव् सहकायी सचेतना ऩङ्टङ्ञस्तका , सहकायी सदस्म ङ्ञशऺा भारा , सहकायी ऐन ङ्झनमभ तथा
भाऩदण्ड सॉगारो प्रकाशन , सहकायी दऩवण प्रकाशन , सहकायीको सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम नाभक अॊग्रज
े ी ऩङ्टङ्ञस्तका य
सहकायी ब्रोसय प्रकाशन गङ्चयएको छ ।
 गोष्ठी् ऺेरीम स्तयभा २ वटा सूचना व्मवस्थाऩन तथा वजेटयकामवक्रभ तजङ्टभ
व ा गोष्ठी सम्ऩङ्ङ ।
 सहकायी सॊ स्थाहरूको प्रोपाइर् नेऩारबय सॊ चाङ्झरत सॊ घसॊ स्थाहरुको तथ्माॊक कम््मङ्टटय प्रणारीफाट
अद्यावङ्झधक गयी नेऩारको सहकायी सॊ स्थाहरुको एङ्जककृत तथ्माॊकीम ङ्जववयण तथा ङ्ञजल्रा प्रोपाईर
प्रकाशन ।
 सहकायी सूचना् सहकायी जागयणको राङ्झग एउटा फृत्तङ्ञचर ङ्झनभावण बएको , दङ्टईओटा ङ्ञजङगर ङ्झनभावण बएको,
४८ वटा श्रव्मयदृश्म ये ङ्झडमो तथा टे ङ्झरङ्झबजनभा प्रशायण बएको तथा ५१ ऩटक सहकायी सूचना प्रकाशन
बएको छ ।
 अनङ्टगभन ङ्झनयीऺण् ३६ वटा ङ्झडङ्झबजन सहकायी कामावरमहरुको अनङ्टगभन तथा ङ्झनङ्चयऺण गने कामव सम्ऩङ्ङ
बएको ।
 ताङ्झरभ सम्ऩङ्ङ् सहकायी सङ्टदृढीकयण कामवक्रभ तपव ङ्झडङ्झबजन सहकायी कामावरम भापवत ३९९ ऩूव व
सहकायी ङ्ञशऺा ताङ्झरभफाट ९९७५ जनाराई एक ङ्छदने प्रङ्ञशऺण प्रदान , २८१ सहकायी सचेतना ताङ्झरभफाट
७७२५ जनाराई २ ङ्छदने ताङ्झरभ प्रदान , २४२ सहकायी रे िाऩारन ताङ्झरभफाट ६०५० जनाराई ६ ङ्छदने
ताङ्झरभ प्रदान य ९९ वटा आधायबूत सहकायी व्मवस्थाऩन तारीभफाट २४७५ जनाराई ६ ङ्छदने ताङ्झरभ
गयी २६२२५ जनाराइ ताङ्झरभ प्रदान गङ्चयएको छ ।


गयीफ घयऩङ्चयवाय सहमोग सभन्त्वम फोडवको सङ्ञचवारम्
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 गङ्चयफी घयऩङ्चयवाय सबे ऺणको डाटा इन्त््ी्

अछाभ , फझाङ, फाजङ्टया, कैरारी, जङ्टम्रा, हङ्टम्रा, भङ्टग,ङ्ट डोल्ऩा,

कारीकोट,जाजयकोट, फङ्छदवमा, रुकङ्टभ, योल्ऩा, ्मूठान, अघाविाॉची, कङ्जऩरफस्तङ्ट, तनहू ॉ, फाग्रङ्टङ, गोयिा, याभेछाऩ,
ङ्झसन्त्धङ्टरी, यौतहट, ङ्झसयाहा, िोटाङॊ , बोजऩङ्टय गयी २५ ङ्ञजल्राहरुभा गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान सबे ऺणको
कामवको डाटा ईन्त््ीको कामव सम्ऩङ्ङ बएको छ ।
 गङ्चयफ घयऩङ्चयवायको प्रायङ्ञम्बक ऩङ्जहचान् २५ ङ्ञजल्राहरुभा १२,४०,३५० घयऩङ्चयवायहरुको सवे ऺणफाट प्राप्त
तथ्माॊकको ङ्जवश्लेषण सभेत गयी कङ्टर ३,५६,४१८ घयऩङ्चयवायहरु प्रायम्बीक रुऩभा गयीफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान
ङ्ट ाई ऩिात स्थानीम
बएको छ। ऩङ्जहचान बएका घयऩङ्चयवायहरूका सम्फन्त्धभा स्थानीम तहभा गङ्टनासो सङ्टनव
तहफाट प्राप्त सङ्टझाफ एवॊ ङ्झसपाङ्चयसका आधायभा गयीफ घयऩङ्चयवाय सहमोग सभन्त्वम वोडवफाट अङ्ञन्त्तभ रुऩभा
गङ्चयफ घयऩङ्चयवायको ऩङ्जहचान गङ्चयने छ।
 साभाङ्ञजक सङ्टयऺण् १५ वटा भन्त्रारमहरुसॊ गको ३ वटा अन्त्तङ्जक्रवमा सम्ऩङ्ङ बै साभाङ्ञजक सङ्टयऺणको
डाटावेश तमाय गने कामव बै यहेको छ ।
 कामवङ्जवङ्झधयङ्झनदे ङ्ञशका तमायी य जायी् गयीफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान य ऩङ्चयचमऩर व्मवस्थाऩन तथा ङ्जवतयण
ङ्झनदे ङ्ञशका, २०६९ य कामवङ्जवङ्झध ,२०६९ जायी बएको छ बने सो को कामवङ्जवङ्झधको ऩङ्जहरो सॊ शोधन
९२०७२० गयी गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान गने ङ्जवङ्झध य भाऩदण्डभा ऩङ्चयभाजवन गङ्चयएको छ य गङ्चयफ
घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान सम्फङ्ञन्त्ध आङ्झथक
व ङ्झनदे ङ्ञशका , २०६९ भा दोस्रो सॊ शोधन गयी कामव प्रणारीभा सङ्टधाय एवॊ
ङ्ट ाई भागवङ्झनदे ङ्ञशका
ऩङ्चयभाजवनको राङ्झग ऩहर बएको छ साथै गङ्टनासो सङ्टनव

, २०७२ ङ्ञस्वकृत बई सो

भागवङ्झनदे ङ्ञशका अनङ्टसाय ऩङ्जहचान बएका प्रायङ्ञम्बक घयऩङ्चयवायहरुको सूची भाथी स्थानीम ङ्ञजल्रा तहभा गङ्टनासो
ङ्ट ाई कामव हङ्टने अवस्थाभा ऩङ्टगेको छ।
सङ्टनव
 ऩङ्चयचमऩरको ढाॉचा सॊ करन्

ऩङ्चयचमऩरको ढाॉचा तम गने सम्फन्त्धभा नेऩार सयकायका ङ्जवङ्झबङ्ङ

भन्त्रारमयङ्जवबागहरुफाट तमाय बएका आ-आफ्नो भन्त्रारमफाट जायी बएका नभङ्टना ऩङ्चयचमऩर य ऩङ्चयचमऩर
ङ्जवतयणको कामवङ्जवङ्झध प्राप्त गने कामव बएको छ ।
१५. साववजङ्झनक ङ्झनकामको वेबसाईट बए सोको ङ्जववयण :–
www.mocpa.gov.np
१६. साववजङ्झनक ङ्झनकामरे प्राप्त गये को फैदेङ्ञशक सहामता

, ऋण, अनङ्टदान एवॊ प्राङ्जवङ्झधक सहमोग य सम्झौता

सम्फन्त्धी ङ्जववयण:–
(क) कामवक्रभ/आमोजनाको नाभ् ऩङ्ञिभ उच्च ऩहाडी गङ्चयवी ङ्झनवायण आमोजना
१. ऩङ्चयचम
ऩङ्ञिभ उच्च ऩहाडी गङ्चयवी ङ्झनवायण आमोजना सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारम य सॊ ङ्ञघम भाङ्झभरा तथा
ङ्ट प्रमास एवॊ ङ्ञजम्भेवायी य कृङ्जष ङ्जवकासका राङ्झग अन्त्तयावङ्जिम कोष
स्थानीम ङ्जवकास भन्त्रारमको सॊ मक्त
(International Fund for Agricultural Development) को ऋण तथा अनङ्टदान सहमोगभा सङ्टदयङ्ट ऩङ्ञिभ य
भध्मऩङ्ञिभान्त्चरका आठफटा ङ्ञजल्राहरुका १५३ वटा गा.ङ्जव.स.हरुभा अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ तथा गङ्चयव वगवहरुराई
रङ्ञक्ष्मत गयी सॊ चारन बईयहेको छ ।
मस कामवक्रभका तीन तयणहरुभध्मे दङ्टईवटा चयणहरु तत्काङ्झरन स्थाङ्झनम ङ्जवकास भन्त्रारमफाट सम्ऩङ्ङ बएको य
कामवक्रभको तेस्रो चयण आङ्झथक
व वषव २०६९।७० दे ङ्ञि सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्त्रारमफाट सॊ चारन
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बईयहेको छ । सॊ झौता फभोङ्ञजभ मस आमोजनाको तेस्रो चयणको चायवषे अवङ्झध आगाभी सन् २०१६ को जङ्टन
भङ्जहनासम्भ यहेको छ ।
२. आमोजनाको रक्ष्म एवॊ उद्देश्म
मस आमोजनारे कामवऺेर ङ्झबरका गा.ङ्जव.स.हरुभा वसोवास गने अङ्झत ङ्जवऩङ्ङ वगव तथा आङ्झथक
व तथा
साभाङ्ञजकरुऩरे ऩछाङ्झड ऩये का वगवहरुका घयऩङ्चयवायहरुको ऩङ्जहचान गयी त्मस्ता घयऩङ्चयवायहरुको जीङ्जवकोऩाजवनराई
ङ्छदगो फनाउने तथा न्त्मङ्टनतभ् आत्भसम्भानका साथ जीवन ङ्झनवावह गनव सहमोग ऩङ्टमावउने रक्ष्म यहेको छ । मस
रक्ष्म प्राङ्झप्तका राङ्झग ङ्जवऩङ्ङ घयऩङ्चयवायहरुको योजगायी, आम, सम्ऩङ्ञत्त तथा ऩोषणसम्फन्त्धी सूचकाॊकहरुभा सङ्टधाय गनव
भध्म तथा सङ्टदयङ्ट ऩङ्ञिभान्त्चर ङ्जवकास ऺेरका आठफटा (फझाङ्ग , फाजङ्टया, हङ्टम्रा, काङ्झरकोट, रुकङ्टभ, योल्ऩा, दै रेि य
जाजयकोट) ङ्ञजल्राहरुभा प्रस्तङ्टत कामवक्रभ सॊ चारन बईयहेको छ । जसअनङ्टरुऩ मस कामवक्रभको कामावन्त्वमनफाट
रङ्ञक्ष्मत घयऩङ्चयवायको घये र ङ्ट सम्ऩङ्ञत्तको स्वाङ्झभत्वको सूचकाॊकभा २० प्रङ्झतशतरे फृङ्जि हङ्टने य वतवभान फार
कङ्टऩोषणभा ८० प्रङ्झतशतरे कभी आउने उद्देश्म ङ्झरइएको छ ।
३. मस आमोजनाका राङ्झग आङ्झथक
व वषव २०७२।७३ भा जम्भा फजेट रु. ५१ कयोड ३९ राि ९६ हजाय
यहेको सो भध्मे

नेऩार सयकायको स्रोततपव

२० कयोड ६१ राि ९८ हजाय य कृङ्जष ङ्जवकासका राङ्झग

अन्त्तयावङ्जिम कोष (International Fund for Agricultural Development) को ऋण सहमोग तपव रु. ३० कयोड
७७ राि ९८ हजाय यहेको छ ।
(ि) कामवक्रभ/आमोजनाको नाभ् Nepal- German Cooperation Program, The Inclusive

Development of

Economy (INCLUDE)
१. अथव भन्त्रारम , उद्योग भन्त्रारम य

GIZ फीच बएको सभझदायी अनङ्टरुऩ आङ्झथक
व वषव २०७१।७२ भा

INCLUDE कामवक्रभ अन्त्तगवत GIZ फाट मस भन्त्रारमराई प्राङ्जवङ्झधक सहमोग प्राप्त बएको । मस कामवक्रभ
अन्त्तगवत GIZ फाट साववजङ्झनक िङ्चयद ङ्जवऻ य सहकायी तथा गङ्चयफी सम्फन्त्धी व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी
(Coperatives and Poverty related Management Information System) भा सहजीकयण गनव सूचना प्रङ्जवङ्झध ङ्जवऻ
उऩरव्ध गयाउने कामव बएको छ । साथै मस कामवक्रभ अन्त्तगवत ्मङ्टठान , दाङ्ग, सङ्टिेत, फाॉके य कैरारी ङ्ञजल्राका
उत्ऩादनभूरक सहकायी सॊ स्थाहरुको फजायीकयण सहमोग अन्त्तगवत भूल्म श्रॊ ृिरा अङ्झबफृङ्जि गने कामवक्रभ यहेको
छ ।
२. साथै

आङ्झथक
व वषव २०७१।७२ भा याङ्जिम सहकायी नीङ्झत , २०६९ को कामावन्त्वमन कामवमोजना तमाय य

भन्त्रारम तथा भातहत ङ्झनकामहरुको ऺभता अङ्झबफृङ्जि गने कामवका राङ्झग आवश्मकता ऩङ्जहचान सम्फन्त्धी अध्ममन
प्राङ्जवङ्झधक सहमोग अन्त्तगवत सम्ऩङ्ङ बएको छ । साथै मस अवङ्झधभा

Review of the Cooperative Sector in

Nepal, Study of Capacity Development Program सम्ऩङ्ङ बई हारसम्भ भन्त्रारमराई सूचना प्रङ्जवङ्झध ङ्जवऻको
सहामता प्राप्त बइयहेको छ ।
३. INCLUDE Operational Plan,२०१४ फभोङ्ञजभ भाङ्झथ उल्रे ङ्ञित ङ्जवषम सभेतभा सन् २०१५ का ङ्झनङ्झभत्त
Management Information System (MIS), Policy Review, Donor Coordination (Support towards developing a
strategic plan) तथा Capacity Development का राङ्झग प्राङ्जवङ्झधक सहमोग यहेको छ ।
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१७. साववजङ्झनक ङ्झनकामरे सॊ चारन गये को कामवक्रभ य सो को प्रगङ्झत प्रङ्झतवेदन्

– दपा ९ , १२ य १४ भा

उल्रे ि बइसकेको ।
१८. साववजङ्झनक ङ्झनकामरे वगॉकयण तथा सॊ यऺण गये को सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो सूचना सॊ यऺण गनव
तोङ्जकएको सभमावङ्झध– ×
१९. साववजङ्झनक ङ्झनकामभा ऩये का सूचना भाग सम्फन्त्धी ङ्झनवेदन य सो उऩय सूचना ङ्छदएको ङ्जववयण्

– मस

अवङ्झधभा सूचनाको भाग सम्फन्त्धी ङ्झनवेदन नऩये को ।
२०. साववजङ्झनक ङ्झनकामका सूचनाहरु अन्त्मर प्रकाशन बएका वा हङ्टने बएको बए सो को ङ्जववयण:– X
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