नेऩार सयकाय
सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्त्रारम
नसॊ हदयफाय, काठभाडौं

सूचनाको हक सम्वन्त्धी ऐन , २०६४ को दपा ५(३) य ननमभावरीको ननमभ ३ फभोजजभ साववजननक गरयएको
वववयण
सूचना साववजननक गने ननकामको नाभ्– सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्त्रारम, नसॊ हदयफाय ।
सूचना साववजननक गये को अवनध्– २०७३।0७।0१ दे जि २०७३।१२।३१ सम्भ
१. ननकामको स्वरुऩ य प्रकृनत्–
गरयवीराई न्त्मून गदै रै जाने य अन्त्तत् ववश्वफाट नै गरयवी हटाउने उद्देश्मका साथ सहश्राब्दी ववकास रक्ष्म य साकव
ववकास रक्ष्म य ददगो ववकास रक्ष्म प्रानद्ऱका रानग नेऩार सयकायका आवनधक मोजनाहरुरे गरयवी न्त्मूननकयणराई नै
ऩवहरो प्राथनभकताभा यािेको छ । नेऩार को अन्त्तरयभ सॊ ववधान रगामत नेऩार सयकायरे नीनत, वावषवक फजेट तथा
आवनधक मोजना भापवत सहकायीराई आनथवक ववकासको एक प्रभुि स्तम्बको रुऩभा ववकास गयी आनथवक फृवि
हानसर गने उद्देश्म नरएको छ । सयकाय

, सहकायी य नीजज ऺेरको सॊ मोजनफाट भार आनथवक तथा साभाजजक

ववकास गनव सवकन्त्छ बन्ने कुयाको आत्भसात गदै ववनबन्न भन्त्रारमहरु य ननकामहरुरे सॊ चारन गने गरयवी ननवायण
सम्फन्त्धी कामवक्रभहरुको सभुजचत सभन्त्वम गने उद्देश्मका साथ नेऩार सयकाय (भॊ .ऩ.) को नभनत २०६९।२।५ को
ननणवमरे सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्त्रारमको गठन बएको हो ।
(क) दृविकोण्
सफर य सऺभ सहकायी प्रणारी सवहतको गरयफीभुक्त नेऩारी सभाज ।
(ि) ध्मेम्
याविम अथवतन्त्र य गरयफी ननवायणभा मोगदान फढाउने गयी सहकायी प्रणारीको सफरीकयण गने एवॊ गरयफी
न्त्मूनीकयणको कामवभा नेतत्ृ वदामी बूनभका ननवावह गने ।
(ग) उद्देश्म्


ॉ ीको अनधकतभ उऩमोग हुने गयी सहकायीको ववकास , ववस्ताय य
सभूदामभा यहेको आनथवक एवॊ साभाजजभ ऩूज
प्रफिवन गने ।



सन् २०१७ सम्भभा गरयफीको ये िाभूनी यहेको जनसॊ ख्मा १८ प्रनतशतभा ल्माउने याविम रक्ष्म प्राद्ऱ गनव
सहमोग गने ।

२. ननकामको काभ, कतवव्म य अनधकाय:–

1

नेऩार सयकाय भन्त्रीऩरयषद्को नभनत २०६९।०२।०५ को ननणवमानुसाय नेऩार सयकाय कामव ववबाजन (सॊ सोधन
सवहत) ननमभावरी २०६६ जस्वकृत बए अनुरुऩ सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्त्रारमको का मव ननम्नानुसाय यहेको
छ ।
१. सहकायी य गरयफी ननवायणसम्फन्त्धी नीनत, मोजना तथा कामवक्रभको तजुभ
व ा, कामावन्त्वमन, अनुगभन य भूल्माङ्कन,
२. सहकायी सङ्घ सॊ स्थाको ववकास, सुदृवढकयण य ननमभन,
३. सहकायी य आनथवक ववकास,
४. सहकायीको प्रविवन य सॊ यऺण,
५. अन्त्तयाविम सहकायी सॊ गठन सम्फन्त्धी ववषम,
६. अन्त्तयाविमस्तयभा सहकायी सॊ स्थाको प्रविवन य ववकास,
७. सहकायी फचत तथा ऋण रगानी सम्फन्त्धी ववषम,
८. सहकायी य गरयफी ननवायणसॉग आफि सॊ घसॊ स्थाको अनुगभन, ये िदे ि य ननमभन,
९. सहकायी यकभको रगानी,
१०. सहकायी य गरयफी ननवायणसम्फन्त्धी ववनबन्न ननकामफाट सञ्चानरत कामवक्रभको सभन्त्वम, अनुगभन य भूल्माङ्कन,
११. सहकायी य गरयफी ननवायणसॉग सम्फजन्त्धत अन्त्तय भन्त्रारमगत कामवको सभन्त्वम,
१२. सीभान्त्तकृत , ववनबन्न वगव य सभुदामभा यहेका गरयफको ऩवहचान,
१३. सहकायी य गरयफी ननवायणका ऺेरभा कामवयत याविम तथा अन्त्तयावविम गैयसयकायी सॊ स्थाको प्रफ िवन, काभको
सभन्त्वम, अनुगभन य भूल्माङ्कन,
१४. सहकायी य गरयफी ननवायणसम्फन्त्धी अध्ममन , अनुसन्त्धान, सवे ऺण,
१५. सहकायीसम्फन्त्धी ऺभता अनबवृवि ,
१६. सहकायी य गरयफी ननवायणसम्फन्त्धी आमोजनाको सॊ बाव्मता अध्ममन , कामावन्त्वमन, अनुगभन य भूल्माङ्कन,
१७. सहस्राब्दी ववकास रक्ष्म (गरयफी ननवायणसम्फन्त्धी) ,
१८. याविम सहकायी ववकास फोडव ,
१९. सहकायी सॊ घ –सॊ स्था ।
३. ननकामभा यहने कभवचायी सॊ ख्मा य कामव वववयण्–
(क) दयफन्त्दी वववयण
सेवा

सभूह

कुर कामभ हुने दयफन्त्दी

क्र.सॊ .

ऩद

श्रे णी

१.

सजचव

ववजशि

२.

सह–सजचव

या.ऩ.प्र.

प्रशासन

३.

उऩ–सजचव

या.ऩ.दद्र.

प्रशासन

सा.प्र.

६

४.

उऩ–सजचव (कानून)

या.ऩ.दद्र.

न्त्माम

कानून

१

५.

उऩ–सजचव (रेिा)

या.ऩ.दद्र.

प्रशासन

रेिा

१

६.

तथ्माङ्क अनधकृत

या.ऩ.दद्र..(प्रा.)

ने.आ.मो.तथा

जनयर स्टा.

१

१
२

तथ्माङ्क
७.

शािा अनधकृत

या.ऩ.तृ.

प्रशासन

सा.प्र.

१०

८.

रेिा

अनधकृत

या.ऩ.तृ.

प्रशासन

रेिा

२

९.

स. कृवष अथव ववऻ

या.ऩ.तृ. (प्रा.)

कृवष सेवा

ए.इ.भा.एण्ड स्टा

१

१०.

कम््मुटय अनधकृत

या.ऩ.तृ. (प्रा.)

ववववध

१
2

क्र.सॊ .

ऩद

श्रे णी

सेवा

सभूह

कुर कामभ हुने दयफन्त्दी

११.

नामव सुब्फा

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ

प्रशासन

सा.प्र.

११

१२.

रेिाऩार

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ

प्रशासन

रेिा

२

१३.

कम््मुटय अऩये टय

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ

ववववध

१४.

िरयदाय

या.ऩ.अनॊ.दद्र.

प्रशासन

सा.प्र.

३

१५.

सह–रेिाऩार

या.ऩ.अनॊ.दद्र.

प्रशासन

रेिा

१

१६.

हुरका सवायी चारक

श्रे णी वववहन

इजन्त्ज

जन.भेकाननक

६

१७.

कामावरम सहमोगी

श्रे णी वववहन

प्रशासन

सा.प्र.

९

४

जम्भा

६२

(ि) कभवचायी वववयण
नस.नॊ.

कभवचायीको नाभ

ऩद

1

श्री याजेन्त्र वकशोय ऺेरी

सजचव

2

श्री सुयेश प्रधान

सह–सजचव

3

श्री यघुयाभ ववि

4

कामावरमको नॊ.

भोफाइर नॊ.

4211860

9851054182

मोजना तथा गरयफी ननवायण भहाशािा

४२०००५८

9841399752

सह–सजचव

सहकायी तथा व्मवस्थाऩन भहाशािा

4211781

9851136365

श्री उऩेन्त्रफहादुय ढुॊ गाना

उऩ–सजचव

प्रशासन तथा जनशजक्त ववकास शािा

४२११६५७

९८५११४८३३५

5

श्री ऻानेन्त्र प्रसाद ढकार

उऩ–सजचव

अ.दु.अ.आ.काज

6

श्री अनन्त्तकुभाय फस्नेत

उऩ–सजचव

गरयफी ननवायण शािा

४२०००८०

९८४१६८३०६५

7

श्री यभेश अनधकायी

उऩ–सजचव

मोजना तथा नीनत तजुभ
व ा शािा

४२११९०६

९८४१४२४७७०

8

उऩ–सजचव

9

उऩ–सजचव

शािा/भहाशािा

10

श्री बगवानरार श्रे ष्ठ

उऩ–सजचव (कानून)

ऐन, ननमभ, ऩयाभशव शािा

४२०००७३

9841367509

11

श्री ववष्णुहरय वाग्रे

उऩ–सजचव (रेिा)

आनथवक प्रशासन शािा

४२११५७६

9841467393

उऩ–सजचव (तथ्माङ्क)

12
13

श्री कजल्कका श्रे ष्ठ

शािा अनधकृत

सहकायी प्रफिवन शािा

४२००४२०

९८४१७३६७८८

14

श्री याजेन्त्र ऩोिये र

शािा अनधकृत

प्रशासन तथा जनशजक्त ववकास शािा

४२०००८०

9843287822

15

श्री गुणा याई

शािा अनधकृत

गरयफी ननवायण शािा

४२०००८०

9841243150

16

श्री दे व ु ऩरयमाय

शािा अनधकृत

अनुगभन, भूल्माङ्कन तथा अनुसन्त्धान शािा

४२११६९०

9841746977

17

श्री करा कुभायी गैह्रे

शािा अनधकृत

मोजना तथा नीनत तजुभ
व ा शािा

4211976

९८४१९३९०२३

18

श्री याभभजण अनधकायी

शािा अनधकृत

सहकायी प्रफिवन शािा

४२००४२०

9849635378

19

श्री ननरकण्ठ काफ्रे

शािा अनधकृत

अनुगभन, भूल्माङ्कन तथा अनुसन्त्धान शािा

४२०००६०

9847588030

20

शािा अनधकृत

21

शािा अनधकृत

22

शािा अनधकृत

23

सकृवष अथव ववऻ.

24

श्री जुना ननयौरा

रेिा अनधकृत

आनथवक प्रशासन शािा

४२११५७६

25

श्री ऋवषयाभ जघनभये

रेिा अनधकृत

आनथवक प्रशासन शािा

४२११५७६

9851024802

कम््मुटय अनधकृत

26
27

श्री सूमक
व ु भाय श्रे ष्ठ

नामव सुब्फा

प्रशासन तथा जनशजक्त ववकास शािा

४२११६९०

28

श्री कभरा काकी

नामव सुब्फा

श्रीभान् सजचवज्मूको नीजज सजचवारम

4211860

9841608784

29

श्री कृष्णप्रसाद ब ुसार

नामव सुब्फा

स्टोय

4211637

9841709897

30

श्री सॊ गीता गौतभ ऩौडेर

नामव सुब्फा

गरयफी ननवायण शािा

४२०००८०

9841727811

31

श्री अभृता दुया

नामव सुब्फा

प्रशासन तथा जनशजक्त ववकास शािा

४२११६९०

9849362695
3

नस.नॊ.

कभवचायीको नाभ

ऩद

शािा/भहाशािा

कामावरमको नॊ.

भोफाइर नॊ.

32

श्री बयतभजण साऩकोटा

नामव सुब्फा

अनुगभन, भूल्माङ्कन तथा अनुसन्त्धान शािा

४२०००६०

9849645030

33

श्री बयतकुभाय बण्डायी

नामव सुब्फा

मोजना तथा नीनत तजुभ
व ा शािा

४२११९७६

9845373110

34

श्री नतरक फहादुय के.सी.

नामव सुब्फा

मोजना तथा गरयफी ननवायण भहाशािा

४२०००५८

9847852239

35

श्री साभना सुवद
े ी

नामव सुब्फा

भाननीम भन्त्रीज्मूवको नीजज सजचवारम

४२११७५५

9851120218

36

श्री शोबा ऩाण्डे

नामव सुब्फा

सहकायी प्रफिवन शािा

४२००४२०

9861725024

नामव सुब्फा

37
38

श्री कवव नतजम्सना

रेिाऩार

आनथवक प्रशासन शािा

४२११५७६

9852052320

39

श्री ववनोद प्रसाद ऩौडेर

रेिाऩार

आनथवक प्रशासन शािा

४२११५७६

9841542370

40

श्री नीयज फराभी

कम््मुटय अऩये टय

प्रशासन तथा जनशजक्त ववकास शािा

४२११६९०

984164993

41

श्री अभय अनधकायी

कम््मुटय अऩये टय

अ.दु.अ.आ. काज

42

श्री प्रनतबा अनधकायी

कम््मुटय अऩये टय

सेवा कयाय

43

श्री भहानन्त्द जोशी

कम््मुटय अऩये टय

सेवा कयाय

44

श्री ववभरा फास्तोरा

िरयदाय

सहकायी तथा व्मवस्थाऩन भहाशािा

४२११७८१

9849287826

45

श्री नभना ताम्राकाय

िरयदाय

दताव/चरानी

46

श्री अजम याजवॊशी

िरयदाय

मोजना तथा नीनत तजुभ
व ा शािा

9841469099
4211976

9843702039

४२०००५८

9841781714

स.रे.ऩा.

47
48

श्री जचरफहादुय काकी

ह.स.चा.

सेवा कयाय

49

श्री याभकृष्ण भानन्त्धय

ह.स.चा.

सेवा कयाय

50

श्री नभनु गोरे

ह.स.चा.

सेवा कयाय

51

श्री सानुकान्त्छा श्रे ष्ठ

ह.स.चा.

सेवा कयाय

52

श्री नये श भहजवन

ह.स.चा.

सेवा कयाय

53

श्री जजतेन्त्र जचरकाय

ह.स.चा.

सेवा कयाय

54

श्री होभफहादुय फस्नेत

का.स.

मोजना तथा गरयफी ननवायण भहाशािा

55

श्री सववना डॊ गोर

का.स.

दताव/चरानी

56

श्री ददऩा काकी

का.स.

सेवा कयाय

57

ु ा ऩौडेर
श्री अनुसम

का.स.

सेवा कयाय

58

श्री नफभरा दुरार

का.स.

सेवा कयाय

59

श्री कृष्ण फहादुय िरी

का.स.

सेवा कयाय

60

श्री अनु ताभाङ

का.स.

सेवा कयाय

61

श्री वकशोय ब ुजेर

का.स.

सेवा कयाय

62

श्री शशीकरा िरी

का.स.

सेवा कयाय

9841807640

४. ननकामफाट प्रदान गरयने सेवा :–
१. सहकायीको ववकास तथा अनुगभन गने ।
२. दे शको गरयफीको अवस्था ऩवहचान गनव सवे ऺण गने ।
३. सहकायीको भाध्मभफाट गरयफी ननवायणभा सहमोग गने ।
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५. सेवा प्रदान गने ननकामको शािा य जजम्भेवाय अनधकायी–
भहाशािा तथा शािाको कामववववयण
क) सहकायी तथा व्मवस्थाऩन भहाशािा
 सहकायी य गरयफी ननवायण सम्फन्त्धी नीनत, मोजना तथा कामवक्रभको तजुभ
व ा य कामावन्त्वमन गने,
 सहकायी य गरयफी ननवायण सम्फन्त्धी कानून, ननमभ तजुभ
व ा गने,
 अन्त्तयावविम सहकायी सॊ गठनसॊ ग सभन्त्वम य सम्ऩकव गने,
 जजन्त्सी प्रशासन सम्फन्त्धी कामव गने,
 कभवचायी प्रशासन सम्फन्त्धी कामव,
 याविम सहकायी ववकास फोडव सम्फन्त्धी कामव गने,
 सहकायी सम्फन्त्धी ऺभता अनबवृवि गने कामव,
 ननदे जशत अन्त्म कामव ।
१. प्रशासन तथा जनशजक्त ववकास शािा
 आन्त्तरयक प्रशासन,
 कभवचायी प्रशासन सम्फन्त्धी,
 स्वदे शी एॊव वैदेजशक छारवृनत, तानरभ आदद सम्फन्त्धी कामव,
 तोवकएका अन्त्म कामव ।
२. सहकायी प्रविवन शािा
 सहकायी जशऺा, सूचना य तानरभ सम्फन्त्धी,
 सहकायी सॊ घ सॊ स्थाको प्रवद्र्धन गने सम्फन्त्धी,
 सहकायी प्रविवन सम्फन्त्धी रजऺत कामवक्रभ सॊ चारन गने,
 सयकाय–सहकायी साझेदायी कामवक्रभ सॊ चारन गने,
 सहकायी सॊ घ सॊ स्थाको सुशासन सम्फन्त्धी,
 ऩुयाना सॊ घ सॊ स्था सम्फन्त्धी कामव,
 तोवकएका अन्त्म कामव ।
३. ऐन, ननमभ ऩयाभशव शािा
 सहकायी ऐन, ननमभ सम्फन्त्धी,
 सहकायी एॊव गरयफी ननवायण सम्फन्त्धी सॊ घ सॊ स्थाको भाऩदण्ड तजुभ
व ा गने,
 भन्त्रारम सम्वि ऐन ननमभको तजुभ
व ा,
 तोवकएका अन्त्म कामव ।
४. आनथवक प्रशासन शािा
 आनथवक प्रशासन सम्फन्त्धी सम्ऩूणव काभ,
 फेरुजु पछमौट सम्फन्त्धी काभ,
 तोवकएका अन्त्म कामव ।
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ि) मोजना तथा गरयफी ननवायण भहाशािा
 सहकायी य गरयफी ननवायण सम्फन्त्धी नीनत, मोजना तथा कामवक्रभको सभन्त्वम, अनुगभन य भूल्माॊकन गने,
 सहकायी सॊ घ सॊ स्थाको ववकास, सुदृढीकयण य ननमभन गने,
 सहकायीको प्रविवन य सॊ यऺण गने,
 सहकायी य गरयफी ननवायणसॊ ग आवि सॊ घ सॊ स्थाको अनुगभन, ये िदे ि य ननमभन गने,
 सहकायी य गरयफी ननवायणसॊ ग सम्फजन्त्धत अन्त्तय भन्त्रारमगत कामवको सभन्त्वम गने,
 सीभान्त्तकृत, ववनबन्न वगव य सभुदामभा यहेका गरयफको ऩवहचान गने,
 सहकायी य गरयफी ननवायणका ऺेरभा कामवयत याविम तथा अन्त्तयावविम गैयसयकायी सॊ स्थाको प्रव िवन, काभको
सभन्त्वम, अनुगभन य भूल्माॊकन गने,
 सहस्राब्दी ववकास रक्ष्म (गरयफी ननवायण सम्फन्त्धी) हानसर गने सम्फन्त्धी ववषम
 सहकायी सॊ घ सॊ स्थाको अद्यावनधक वववयण तमाय गने,
 ननदे जशत अन्त्म कामव ।

१. मोजना तथा नीनत तजुभ
व ा शािा
 सहकायी एॊव गरयफी ननवायण सम्फन्त्धी वावषवक य अवनधक मोजना तजुभ
व ा,
 सहकायी एॊव गरयफी ननवायण सम्फन्त्धी नीनत ननभावण गने,
ॉ ीगत अनुदान सहमोग सम्फन्त्धी,
 सहकायी सॊ घ सॊ स्थाहरुराई सॊ चारन तथा ऩूज
 सहकायी एॊव गरयफी ननवायण सम्फन्त्धी ऺेरीम एॊव अन्त्तयावविम सॊ घ सॊ स्थाहरुसॊ गको सम्फन्त्ध,
 तोवकएका अन्त्म कामव ।

२. गरयफी ननवायण शािा
 गरयफी ननवायण कोष सम्फन्त्धी,
 गरयफी ननवायण सम्फन्त्धी भाऩदण्डको ननधावयण, ये िाॊकन (Mapping) तथा ऩवहचान गने,
 गरयफीको जस्थती य अवस्था फाये अध्ममन य अनुसन्त्धान गने,
 गरयफी ननवायणका रजऺत कामवक्रभ सॊ चारन य सभन्त्वम गने,
 गरयफी ननवायणसॊ ग सम्फजन्त्धत याविम एॊव अन्त्तयावविम सॊ घ सॊ स्थानसत सम्ऩकव एॊव सभन्त्वम गने,
 तोवकएका अन्त्म कामव ।

३. अनुगभन, भूल्माॊकन तथा अनुसन्त्धान शािा
 सहकायी सॊ घ सॊ स्थाको अनुगभन य ननमभन,
 सहकायी सम्फन्त्धी अध्ममन अनुसन्त्धान,
 सहकायीको याविम तथ्माॊक व्मवस्थाऩन,
 तोवकएका अन्त्म कामव ।
 सहकायी एॊव गरयफी ननवायण सम्फन्त्धी कामवक्रभ/आमोजनाको अनुगभन तथा भूल्माॊकन ।
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६. सेवा प्राद्ऱ गनव राग्ने दस्तुय य अवनध्–
नस.नॊ.
१.

काभको वववयण
भन्त्रारमनसत

काभ सम्ऩन्न

सम्ऩकव अनधकायी/भहाशािा

गने अवनध

प्रभुि/शािा प्रभुि

१५ ददन नबर

सूचना अनधकायी

राग्ने दस्तुय
साभान्त्म आकायको कागजभा सूचनाको रनग

सम्फजन्त्धत सूचनाहरु

प्रनतऩृष्ठ रु. ५।–

उऩरब्ध गयाउने

ठू रो आकायको कागजभा सूचनाको रानग
प्रनतऩृष्ठ रु. १०।–
प्रनत नडस्केट, नसनड रु. ५०।–

२.

सम्ऩाददत कामवको

१५ ददन नबर

रेिा प्रभुि

नराग्ने

धयौटी वपताव

१५ ददन नबर

रेिा प्रभुि

नराग्ने

बन्त्साय छु ट सुववधा

७ ददन

सहकायी प्रविवन शािा प्रभुि

नराग्ने

ब ुक्तानी

३.
४.

७. ननणवम गने प्रवक्रमा य अनधकायी्–
शािा–भहाशािा–सजचवस्तय–भन्त्रीस्तय–भन्त्रीऩरयषद्
८. ननणवम उऩय उजुयी सुन्ने अनधकायी –
नस.नॊ.

काभको वववयण

सम्ऩकव अनधकायी/भहाशािा

गुनासो सुन्ने अनधकायी

प्रभुि/शािा प्रभुि
१.

भन्त्रारमनसत सम्फजन्त्धत सूचनाहरु

सूचना अनधकायी

सजचव

उऩरब्ध गयाउने
२.

सम्ऩाददत कामवको ब ुक्तानी

रेिा प्रभुि

सजचव

३.

धयौटी वपताव

रेिा प्रभुि

सजचव

४.

बन्त्साय छु ट सुववधा

सहकायी प्रविवन शािा प्रभुि

सजचव

९. सम्ऩादन गये को काभको वववयण्
–
नभनत २०७३।0७।0१ दे जि ०७३।१२।३१ सम्भ बएका प्रभुि कामवहरु्
 आ.व. २०७३।७४ को वावषवक कामवक्रभ , सोको कामवमोजना, िरयद मोजना स्वीकृत गयी कामावन्त्वमनको
रानग भातहत कामावरमहरुभा ऩठाइएकोभा सो फभोजजभ कामव बइयहेको ।
 COPOMIS कामावन्त्वमन सम्फन्त्धी ननदे जशका स्वीकृत बई COPOMIS कामावन्त्वमनको चयणभा यहेको ।
सुनसयीको इनरुवाभा कभवचायीहरूको रानग COPOMIS User Level तानरभ सम्ऩन्न गरयएको ।
 जनकऩुयभा सहकायी व्मवसाम प्रविवन गोष्ठी सम्ऩन्न बएको ।
 सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरूराई उऩरब्ध गयाउने अनुदान सम्फन्त्धी कामवववनध , २०७३ कामावन्त्वमनको चयणभा
गएको।
 सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरूको रे िा प्रणारीभा एकरूऩता कामभ गने उद्देश्मरे रे िाभान , रे िासूची तमाय गनवका
रानग ToR स्वीकृत बइसकेको य कामावन्त्वमनको रानग ऩयाभशव सेवा िरयद प्रवक्रमाभा यहेको ।
 सहकायी ऐन २०७३ ववधेमकको रुऩभा नभनत २०७३।४।७ भा व्मवस्थावऩका सॊ सद्मा दताव गरयएको ।
 आ.व. २०७३/७४ को स्वीकृत वावषवक कामवक्रभ अनुसाय गरयफी ननवायण सम्फन्त्धी कामवक्रभको सॊ बाव्मता
अध्ममनको कामवक्रभ यहेको छ । उक्त सॊ बाव्मता अध्ममनको कामवराई नेऩारको सॊ ववधान , २०७२ को
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सॊ घीम सॊ यचना फभोजजभ प्रदे शहरूराई सभेत सभावेश गने गयी अध्ममन गनव ऩयाभशव सेवा िरयदको रानग
आशमऩर (EOI) नरने सम्फन्त्धभा साववजननक सूचना प्रकाशन गरयएकोभा प्राद्ऱ आशमऩर

(EOI) हरूभध्मे

प्रदे श नॊ. ६ य ७ को हकभा प्रस्ताव स्वीकृत बई सम्झौताको चयणभा गैसकेको । अरुको हकभा

EOI

भूल्माङ्कन सम्ऩन्न बइसकेको य सूचीकृत सॊ स्थाहरूसॉग प्रस्ताव आह्वानको चयणभा यहेको ।
 २५ जजल्राभा गरयफ घयऩरयवाय ऩवहचान गने कामवक्रभ सम्फन्त्धभा सवे ऺण कामव सम्ऩन्न बइसकेको । प्राद्ऱ
तथ्माङ्कहरूको अनुभोदनको रानग फोडव सभऺ प्रस्तुत गने प्रवक्रमाभै यहेको ।
 पननवचय एवॊ भेजशनयी साभान िरयद
-

पननवचय आवश्मकता अनुसाय िरयद बएको।

 सवायी साधन िरयद
-

भन्त्रारमको रानग तीन थान गाडी (१ जीऩ य ३ काय) िरयद बइसकेको ।

१०. सूचना अनधकायी य प्रभुिको नाभ य ऩद्
–
प्रभुिको नाभ् श्री याजेन्त्र वकशोय ऺेरी
ऩद् सजचव
सम्ऩकव नॊ.४२११८६०
भोफाइर नॊ.: 9851054182

सूचना अनधकायीको नाभ् श्री उऩेन्त्रफहादुय ढुॊ गाना
ऩद् उऩ–सजचव
सम्ऩकव नॊ.४२११६५७
भोफाइर नॊ. ९८५११४८३३५
इभेर् upendra77@hotmail.com
११. ऐन , ननमभ, ववननमभ, ननदे जशकाको सूची –
सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्त्रारमसॊ ग सम्फजन्त्धत नीनत, ऐन य ननमभहरु ननम्नानुसाय यहेका छन्:
(क) सहकायी ऐन, २०४८
(ि) सहकायी ननमभावरी, २०४९
(ग) याविम सहकायी ववकास फोडव ऐन, २०४९
(घ) याविम सहकायी नीनत २०६९
(ङ) सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरूको ननमभन, अनुगभन य रे िाऩयीऺण सम्फन्त्धी भाऩदण्ड, २०६८
(च) गरयफ घयऩरयवाय ऩवहचान य ऩरयचमऩर व्मवस्थाऩन तथा ववतयण ननदे जशका, २०६९
(छ) सहकायी सॊ घसॊ स्थाहरूराई उऩरब्ध गयाउने अनुदान सम्फन्त्धी कामवववनध, २०७३

8

१२. आम्दानी, िचव तथा आनथवक कायोवाय सम्फन्त्धी अद्यावनधक वववयण्
–
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१३. तोवकए फभोजजभका अन्त्म वववयण :– X
१४. अजघल्रो आनथवक वषवभा साववजननक ननकामरे कुनै कामवक्रभ वा आमोजना सञ्चारन गये को बए सोको वववयण
:–
२०७३।०१।०१ दे जि २०७३।०३।३१ सम्भको वववयणभा साववजननक गरयएअनुसाय ।


फेरुजूको जस्थनत्
सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्त्रारम य अन्त्तगवतका ननकामहरूको आ. व. २०७३।७४ सम्भको फेरुजु य
जम्भा फेरुजू (रु. हजायभा ) - ६ कयोड

सुशासन सम्फन्त्धीका कामव् भन्त्रारमरे सुशासन सम्फन्त्धभा ननम्न कामवहरू गये को छ्
 भन्त्रारमसॊ ग सम्फजन्त्धत जानकायीहरू भन्त्रारमको वेबसाइट

www.mocpa.gov.np भा यािी सभम

सभमभा अद्यावनधक गने गरयएको छ ।
 सूचनाको हकसम्फन्त्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ (३) य ननमभावरीको ननमभ ३ फभोजजभ साववजननक गनुऩ
व ने
वववयण हये क ३/३ भवहनाभा साववजननक गने गरयएको छ ।
 भन्त्रारमभा एक सूचना अनधकायी तोकी सॊ ववधान प्रदत्त सूचनाको हकअनुसाय भाग बएका सूचनाहरू सूचना
अनधकायीभापवत प्रदान गने गरयएको छ ।
 प्रवक्ता एवॊ सहामक प्रवक्ता तोकी भन्त्रारम सम्वि जानकायीहरू सभम सभमभा प्रवक्ता

य सहामक

प्रवक्ताभापवत साववजननक गने गरयएको छ ।
 भन्त्रारम सम्वि गनतववनधहरूका सम्फन्त्धभा ऩरकायहरूसॊ ग अन्त्तवक्रवमा गने गरयएको छ ।
ु ाई एवॊ
 भन्त्रारम य भातहत ननकामहरूसॊ ग सम्फजन्त्धत ऩये का उजुयी एवॊ गुनासोहरू उऩय सभमभा नै सुनव
छानववन गयी पर्छ्यौट य कायवाही गने गरयएको छ ।
 भन्त्रारम य भातहत ननकामफाट प्रदान गरयने सेवा सुववधा य सो का रानग जजम्भेवाय ऩदानधकायीहरू
सम्फन्त्धभा नागरयक फडाऩर यािी सववसाधायणराई जानकायी गयाइएको छ ।
१५. साववजननक ननकामको वे फसाईट बए सोको वववयण :–

www.mocpa.gov.np

१६. साववजननक ननकामरे प्राद्ऱ गये को फैदेजशक सहामता , ऋण, अनुदान एवॊ प्राववनधक सहमोग य सम्झौता सम्फन्त्धी
वववयण:–
१. आनथवक वषव २०७ २।७३ भा याविम सहकायी नीनत , २०६९ को कामावन्त्वमन कामवमोजना तमाय य भन्त्रारम
तथा भातहत ननकामहरुको ऺभता अनबफृवि गने कामवका रानग आवश्मकता ऩवहचान सम्फन्त्धी अध्ममन
प्राववनधक सहमोग अन्त्तगवत सम्ऩन्न बएको छ । साथै मस अवनधभा

Review of the Cooperative Sector in

Nepal, Study of Capacity Development Program सम्ऩन्न बई हारसम्भ भन्त्रारमराई सूचना प्रववनध ववऻको
सहामता प्राद्ऱ बइयहेको छ ।
२. INCLUDE को सहमोगभा Capacity Development को ऺेरभा य मस भन्त्रारमको

Communication Strategy

ननभावण गने कामवक्रभ बैयहेको छ ।
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१७. साववजननक ननकामरे सॊ चारन गये को कामवक्रभ य सो को प्रगनत प्रनतवेदन् – दपा ९, १२ य १४ भा उल्रे ि
बइसकेको ।
१८. साववजननक ननकामरे वगॉकयण तथा सॊ यऺण गये को सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो सूचना सॊ यऺण गनव
तोवकएको सभमावनध – X
१९. साववजननक ननकामभा ऩये का सूचना भाग सम्फन्त्धी ननवेदन य सो उऩय सूचना ददएको वववयण्– विडभ पोयभका
श्री तायानाथ दाहारसभेतरे भाग गनुब
व एको भन्त्रारम य भातहतका कामावरमहरुका सवायी साधन सॊ ख्मा , अवस्था तथा इन्त्धन य
भभवत सम्फन्त्धी िचवको वववयण उऩरब्ध गयाइएको ।

२०. साववजननक ननकामका सूचनाहरु अन्त्मर प्रकाशन बएका वा हुने बएको बए सो को वववयण:– X
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