सूचनाको हक सम्फन्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) फभोङ्ञजभ प्रकाङ्ञित बूङ्झभ व्मवस्था
, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण
भन्रारमको सूचनाको ङ्जववयण
(२०७५ पागङ्टन दे ङ्ञि 2076 फैिािसम्भ)
(क) भन्रारमको स्वरुऩ य प्रकृङ्झत
बूङ्झभ व्मवस्था
नेऩारको सॊ ङ्जवधानभा व्मवस्था बएको सम्ऩङ्ञिको हक, िाद्य सङ्टयऺा य सम्प्रबङ्टताको हक

, भङ्जहराको हक य

बूङ्झभङ्जहन दङ्झरतको हक कामाान्वमन गना तथा सन् २०३० सम्भभा हाङ्झसर गयी सक्नङ्टऩने दीगो ङ्जवकासका रक्ष्म
प्राद्ऱ गना उऩरब्ध सीङ्झभत बूङ्झभ तथा बूङ्झभस्रोतको

सभङ्टङ्ञचत व्मवस्थाऩन गना आवश्मक

सभङ्टङ्ञचत उऩमोग सङ्टङ्झनङ्ञद्ळत गना बूङ्झभ वगॉकयण गयी बूउऩमोग मोजना तमाय गना

यहेको छ । बूङ्झभको

, आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधको प्रमोग

भापात नाऩनक्साभा िङ्टद्धता कामभ गदै ऩयम्ऩयागत जग्गा प्रिासनको िैरीभा सभम साऩेऺ सङ्टधाय गयी बूङ्झभ
व्मवस्थाराई सङ्टयङ्ञऺत, ऩायदिॉ ,

ङ्जवद्वसनीम फनाउन य दे िको सम्ऩूणा बूङ्झभराई नाऩनक्सा तथा बू-सूचना

प्रणारीभा आवद्ध गयी अनराइन सेवा प्रवाह तथा ङ्झडङ्ञजटर अङ्झबरे ि तमाय गना आवश्मक नीङ्झत
ऩूवााधाय तमायी तथा श्रोत साधन ऩङ्चयचारन अऩङ्चयहामा दे ङ्ञिन्छ

, कानून,

।

मसै सन्दबाभा हारसम्भ दे िबयभा कयीफ ७००० ङ्झनमन्रण ङ्जवन्दङ्टको याङ्जद्सम सञ्जार स्थाऩना, दे िको सम्ऩूणा
बूबाग सभेट्ने गयी ७०६ स्थररुऩ नक्सा, ७ वटै प्रदे ि एवॊ ७७ ङ्ञजल्रा तथा ७५३ स्थानीम तहको
प्रिासङ्झनक नक्सा तमाय बएको छ । दे िको कङ्टर आवादी ऺेरको कयीफ ७५ प्रङ्झतित ङ्जकिानाऩी नक्सा, सो
को ङ्झडङ्ञजटर अङ्झबरे ि, जग्गा दताा तथा जग्गाधनी ऩूजाा ङ्जवतयण बैसकेको य नक्साभा आधाङ्चयत जग्गा प्रिासन
प्रणारी रागू बई ५० भारऩोत कामाारमहरुभा अनराइन सेवा सभेत सङ्टरु बइसकेको छ । बूउऩमोग नीङ्झत को
प्रावधान फभोङ्ञजभ बूङ्झभको वगॉकयण दे ङ्ञिने गयी बूउऩमोग नक्सा तथा डाटाफेस तमाय गने

कामा ३५५

स्थानीम तहभा सम्ऩङ्ङ बैसकेको छ। कयीफ २७ हजाय भङ्टक्त कभैमा य कयीफ ७ हजाय भङ्टक्त हङ्झरमाहरुको
ऩङ्टनस्थााऩनाको कामा सम्ऩङ्ङ बएको छ । अन्तयाङ्जद्सम सीभा तपा नेऩार-चीन सीभा ितप्रङ्झतित य नेऩार बायत
सीभा तपा सवे ऺण, नाऩ नक्साॊकन तथा ङ्जवद्यङ्टतीम अङ्झबरे िनको ९८ प्रङ्झतित कामा सम्ऩङ्ङ बएको छ।
सहकायी ऺेर
दे िका कृषक, काङ्झरगढ, श्रङ्झभक, ङ्जवऩङ्ङ ग्राभीण भङ्जहरा, न्मून आम सभूह, सीभान्तकृत सभङ्टदाम य सवासाधायण
उऩबोक्ताभाझ सहकायी आन्दोरन ङ्छदनानङ्टङ्छदन रोकङ्जप्रम फन्दै गएको छ। हार दे िभा

३४,५१२ ङ्जवङ्झबङ्ङ

प्रकृङ्झतका प्रायङ्ञम्बक सहकायी सॊ स्थाहरुभा ६३ राि सदस्महरु सॊ रग्न यहेका छन्। सहकायी सॊ स्थाहरुको कङ्टर
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ॉ ी रु. ७३ अफा य ऩङ्चयचाङ्झरत फचत रु. ३ िफा २ अफा ऩङ्टगेको छ। सहकायी भूल्म
िेमय ऩङ्टज

, भान्मता य

ङ्झसद्धान्तअनङ्टरूऩ सहकाङ्चयताको ङ्जवकास बए ङ्जवऩङ्ङ वगाका जनताको फहङ्टआमाङ्झभक सिक्तीकयणभा सघाउ ऩङ्टग्नङ्टका
साथै गङ्चयफी ङ्झनवायण तथा दीगो ङ्जवकासको रक्ष्म हाङ्झसर गनाभा प्रत्मऺ मोगदान ऩङ्टग्नेछ। वास्तवभा स्वारम्फन
य ऩायस्ऩाङ्चयकताको आधायभा जनस्तयको सहकायी प्रमासफाट नै दीगो ङ्जवकासको रक्ष्म प्राङ्झद्ऱ सङ्टगभ हङ्टने हो।
स्वतन्र एवभ् आत्भङ्झनबाय याङ्जद्सम अथातन्रको ङ्जवकासका राङ्झग सहकायी आन्दोरनफाट नै भद्दत ङ्झभल्नेछ। अत्
ङ्जवगतका सकायात्भक उऩरङ्ञब्धहरुको सम्फधान गदै सहकायी आन्दोरनको ङ्जवकासराई फढवा ङ्छदनङ्ट वान्छनीम
दे ङ्ञिएको छ।
गङ्चयफी ङ्झनवायण ऺेर
ङ्ट राई सफै प्रकायको गङ्चयफीफाट भङ्टक्त गयी ङ्जवकासको गङ्झतभा अङ्ञघ फढाउन ङ्जवगत
हाम्रो भङ्टरक

छ दिक बन्दा

राभो सभमदे ङ्ञि मोजनाफद्ध ङ्जवकासको अभ्मास बैयहेको छ।सवै आवङ्झधक मोजनाहरुभा गङ्चयफी ङ्झनवायणराई
प्राथङ्झभकताभा याङ्ञिएको छ। दिौं आवङ्झधक मो जनादे ङ्ञि गङ्चयफी ङ्झनवायणराई एकभार भूर उद्देश्मको रूऩभा
यािी ङ्जवकास मोजनाहरु तजङ्टभ
ा ा हङ्टने गये का छन्। आवङ्झधक मोजनाहरुरे ङ्झनङ्छदाद्श गये फभोङ्ञजभ ऺेरगत मोजना
तथा कामाक्रभहरू य गङ्चयफ रङ्ञऺत कामाक्रभहरु तजङ्टभ
ा ा गयी सोही फभोङ्ञजभ कामाान्वमनभा रङ्झगएको छ।हार
साभाङ्ञजक सङ्टयऺा रगामत ५० वटा बन्दा फढी गङ्चयफ रङ्ञऺत कामाक्र भहरू कामाान्वमनभा छन्।मी प्रमासहरूरे
ङ्ट रे गङ्चयफी ङ्झनवायणको दय घटाउने ङ्छदिाभा ठङ्ट रो पट्को भादै तेहौं मोजनाको अन्त सम्भभा गङ्चयफीको
गदाा भङ्टरक
ङ्ट भा बौगोङ्झरक ऺेरगत, जाङ्झतगत य धनी-गङ्चयफ
ये िाभङ्टनी यहेको जनसॊ ख्मा २१.६% भा झाये को छ।तथाऩी भङ्टरक
फगागत रुऩभा ठङ्ट रो आङ्झथक
ा असभानता य गङ्चयफीको सघनता दे ङ्ञिन्छ।त्मसै गयी ङ्जवगतको राभो सभमसम्भ ऩङ्झन
वृहत रुऩभा गङ्चयफ व्मङ्ञक्त तथा ऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान गये य गङ्चयफ रङ्ञऺत कामाक्रभहरु सञ्चारन नगङ्चयएको हङ्टॉदा मस्ता
कामाक्रभहरु गङ्चयफी ङ्झनवायणका राङ्झग अऩेङ्ञऺत रुऩभा प्रबावकायी हङ्टन सकेनन्।मस ङ्जवषमराई भनन गयी ङ्जवगत
केही वषादेङ्ञि गङ्चयव ऩङ्चयवाय ऩङ्जहचानको कामाक्रभ सञ्चारन गयी हारसम्भ २६ ङ्ञजल्राहरुका १२ राि २४
हजाय ४१७ घयऩङ्चयवायको सवे ऺण गयी ती भध्मे ३ राि ९१ हजाय ३८१ गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान
गङ्चयएको छ।अव फाॉकी ङ्ञजल्राहरुभा ऩङ्झन गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान गने कामाक्रभ यहेको छ।ङ्जऩछङ्झडएको
व्मङ्ञक्त, ऩङ्चयवाय, वगा, ऺेर य सभङ्टदामराई ङ्जवकासको भूर प्रवाहभा सभाङ्जहत गयाई ङ्झफकासको प्रङ्झतपर सवैराई
ङ्ट भा आङ्झथक
न्मामोङ्ञचत ङ्जवतयण गयी भङ्टरक
ा असभानता घटाउने प्रमास थाङ्झरएको छ।गङ्चयफी ङ्झनवायण सवै ऺेरसॉग
सम्फङ्ञन्धत ङ्झफषम बएको हङ्टॉदा याज्मका सवै ङ्झनकामहरु साथै सयकायी, सहकायी, ङ्झनजी य गैय सयकायी ऺेरफाट
एङ्जककृत य सभन्वमात्भक प्रामास हङ्टन आवश्मक छ।
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(ि) भन्रारमको साॊगठङ्झनक ऩङ्चयचम्
भन्रारमराई तोङ्जकएको कामाऺेर अनङ्टसाय कामा सम्ऩादनको राङ्झग प्रिासन, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण
भहािािा, बूङ्झभ व्मवस्थाऩन भहािािा य मोजना अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन भहािािा गयी ३

वटा भहािािा य

भहािािा अन्तगात 12 वटा िािाहरु ङ्जवध्मभान यहेका छन । भन्रारम अन्तगात बूङ्झभव्मवस्थाऩन तथा अङ्झबरेि
ङ्जवबाग, नाऩी ङ्जवबाग, सहकायी ङ्जवबाग, बूङ्झभ व्मवस्थाऩन प्रङ्ञिऺण केन्र यहे का छन ।

सॊ स्थान तथा सङ्झभङ्झतका

रुऩभा गङ्टठी सॊ स्थान य सभस्मा ग्रसत सहकायी सॊ स्था वा सॊ घ सङ्झभङ्झतको कामाारम य याङ्जद्सम सहकायी ङ्जवकास
वोडा यहे का छन्। बूङ्झभ व्मवस्थाऩन तथा अङ्झबरेि ङ्जवबाग भातहत १३१ वटा बूङ्झभसङ्टधाय तथा भारऩोत
कामाारहरु, नाऩी ङ्जवबाग भातहत १३१ वटा नाऩी कामाारम य ७ वटा ङ्जविेष नाऩी कामाारमहरु यहे का छन
। सहकायी ङ्जवबाग अन्तगात सहकायी प्रङ्ञिऺण तथा अनङ्टसन्धान केन्र यहे को छ ।

मस भन्रारम अन्तगात

दे हाम फभोङ्ञजभ ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकता ( P1) प्राद्ऱ ८ वटा य दोस्रो प्राथङ्झभकता ( P2) प्राद्ऱ ३ वटा ङ्जवकास कामाक्रभ
यहेका छन्।
क. ऩङ्जहरो प्राथङ्झभकता प्राद्ऱ कामाक्रभ (P1)
१. भारऩोत अङ्झबरे ि सङ्टयऺा तथा सङ्टदृढीकयण कामाक्रभ
२. बूङ्झभसङ्टधाय कामाक्रभ, भङ्टक्त कभैमा तथा हङ्झरमा ऩङ्टन्स्थाऩन
३. ङ्जकिा नाऩी कामाक्रभ
४. स्थररुऩ नाऩी तथा बू-उऩमोग व्मवस्थाऩन कामाक्रभ
५. िगोर तथा बू-भाऩन कामाक्रभ
६. सहकायी प्रङ्ञिऺण कामाक्रभ
७. सहकायी ऺेर सङ्टदृढीकायण आमोजना
८. गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचम ऩर ङ्जवतयण काक्राभ
ि. दोस्रो प्राथङ्झभकता प्राद्ऱा कामाक्रभ (P2)
१. बूङ्झभ व्मवस्थाऩन प्रङ्ञिऺण कामाक्रभ
२. सहकायी ऺेर प्रवद्धान कामाक्रभ
३. गङ्चयफसॊ ग ङ्जवद्वेद्वय कामाक्रभ
(ग) भन्रारमको काभ, कताव्म य अङ्झधकाय
 बूङ्झभ नीङ्झत, बू-उऩमोग नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड य ङ्झनमभन;
 अन्तयााङ्जद्सम सीभाको नक्साङ्कन, अङ्झबरे ि;
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 सीभा स्तम्बहरुको ङ्झनभााण, भभात सम्बाय तथा अङ्झबरे ि व्मवस्थाऩन;
 बूङ्झभको उऩमोग, ऺभता य उऩमङ्टक्तको नक्साङ्कन;
 ऩङ्टनवााससम्फन्धी नीङ्झत, कानङ्टन, भाऩदण्ड य ङ्झनमभन;
 ङ्झनजी, सयकायी, गङ्टठी, साभङ्टदाङ्जमक तथा सावाजङ्झनक जग्गाको याङ्जद्सम अङ्झबरे ि व्मवस्थाऩन;
 सयकायी, सावाजङ्झनक, गङ्टठी, साभङ्टदाङ्जमक तथा ऩतॉ जग्गाको सॊ यऺण;
 बूङ्झभसङ्टधाय तथा व्मवस्थाऩन;
 याङ्जद्सम बू-सूचना प्रणारी य बौगोङ्झरक सूचना ऩूवााधाय;
 बूङ्झभहीन, दङ्झरत, भङ्टक्तकभैमा, हङ्झरमा, हयवा, चयवाको ऩङ्टनस्थााऩनासम्फन्धी नीङ्झत य भाऩदण्ड;
 जग्गाको हक हस्तान्तयणसम्फन्धी भाऩदण्ड;
 जग्गाको नाऩ नक्साको आधायबूत ङ्झनमन्रण ङ्जवन्दङ्ट य सञ्जार;
 ङ्ञजमोडे ङ्जटक य स्थर रूऩ नाऩ नक्सा;
 प्रदे ि य स्थानीम तहको सीभाको नक्साङ्कन य अङ्झबरे ि;
 नेऩार इङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ्ग सेवाको सबे सभूहको सञ्चारन
 सहकायी सम्फन्धी याङ्जद्सम नीङ्झत, कानङ्टन य भाऩदण्ड;
 सहकायी फैङ्कसम्फन्धी;
 सहकायीसम्फन्धी याङ्जद्सम तथ्माङ्क व्मवस्थाऩन, अध्ममन, अनङ्टसन्धान य अनङ्टगभन;
 सहकायी सम्फन्धी याङ्जद्सम सॊ घसॊ स्थासॉग सम्फन्ध य अन्तय प्रादे ङ्ञिक सभन्वम;
 सहकायीभापात हङ्टने फचत तथा ऋण ऩङ्चयचारन सम्फन्धी भाऩदण्ड य ङ्झनमभन;
 गङ्चयफी ङ्झनवायणसम्फन्धी;
 याङ्जद्सम अन्तयााङ्जद्सम सॊ घसॊ स्थासॉग सङ्ञन्ध, सम्झौता, अङ्झबसङ्ञन्ध, सम्ऩका य सभन्वम;
 सावाजङ्झनक सॊ स्थान, प्राङ्झधकयण, प्रङ्झतद्षान, कम्ऩनी आङ्छदको सञ्चारन य ङ्झनमभन;
(घ) भन्रारमभा यहने कभाचायी सॊ ख्मा य कामा ङ्जववयण
भन्रारमको स्वीकृत सॊ गठन सॊ यचना अनङ्टसाय 3 वटा भहािािा य १२ वटा िािाहरुभा कामायत कभाचायीहरुको
स्वीकृत दयफन्दी ङ्जववयण दे हामअनङ्टसाय यहेको छ।
क्र.सॊ

ऩद/श्रे णी

दयवन्दी

क्र.सॊ

ऩद/श्रे णी

दयवन्दी

१.

या.ऩ.ङ्जवङ्ञिद्ष

१

1१.

या.ऩ.तृतीम (ङ्जवङ्जवध)

२

२.

या.ऩ.प्रथभ

२

1२.

या.ऩ.तृतीम (कानून)

१

३.

या.ऩ.प्रथभ (प्रा) सबे

१

1३.

या.ऩ.तृतीम (तथ्माॊक)

१

4

४.

या.ऩ.ङ्छद्रतीम (प्र.)

8

1४.

या.ऩ.तृतीम (सभाजिस्त्री)

१

५.

या.ऩ.ङ्छद्रतीम (रे िा)

१

1५.

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ(प्र.)

७

६.

या.ऩ. ङ्छद्रतीम (कानून)

१

1६.

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ (रे िा)

१

७.

या.ऩ. ङ्छद्रतीम (प्रा.सबे )

2

1७.

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ (ङ्जवङ्जवध)

५

८.

या.ऩ. ङ्छद्रतीम (व.त.अ.)

१

1८.

या.ऩ.अनॊ.प्रथभ (सबे )

1

9.

या.ऩ.तृतीम (प्र.)

१६

19.

हरङ्टका सवायी चारक

10

20.

कामाारम सहमोगी

१२

कूर जम्भा

78

१०.

या.ऩ.तृतीम (रे िा)

१

11.

या.ऩ.तृतीम (प्रा.सबे )

३

(ङ) भन्रारमफाट प्रदान गङ्चयने सेवा
१.

बू-उऩमोग नीङ्झत फभोङ्ञजभ ऺभता उऩमङ्टक्तता य

आवश्मकताको आधायभा गङ्चयएको फगॉकयण अनङ्टसाय

बूङ्झभको उऩमोग सङ्टङ्झनङ्ञद्ळत गने
२.

बूङ्झभहीन कृषक, सङ्टकङ्टम्फासी, अब्मफङ्ञस्थत फसोफासी रगामत ङ्झसभान्तकृत फगाको बूङ्झभभाङ्झथको अङ्झधकाय
य ऩहङ्टॉच सङ्टङ्झनङ्ञद्ळत गने

३.

आधङ्टङ्झनक प्रङ्झफङ्झधभा आधाङ्चयत नाऩनक्साका आधायबूत ऩङ्टफााधायहरु तमाय तथा बू-सङ्टचना सॊ करन गने

४.

बौगोङ्झरक सङ्टचना ऩूफााधायको अवधायणा फभोङ्ञजभ आधायबूत

बौगोङ्झरक सूचना तथा ङ्झफङ्झबङ्ङ ऺेरका

ङ्झफषमगत सङ्टचना उऩरब्ध गयाउने
५.

ङ्जकिानाऩी हङ्टन फाङ्जक यहेका बू-बागभा नाऩी गयी सम्ऩूणा जभीनराई जग्गा प्रिासन प्रणारीभा आवद्ब
गने य सयकायी साफाजङ्झनक,साभङ्टदाङ्जमक तथा गङ्टठी जग्गाको सॊ यऺण गने

६.

जग्गा प्रिासनका सम्ऩूणा सेवाराई एकद्राय प्रणारीफाट प्रवाह गयी सहज, सयर, ङ्जवद्वसनीम य ऩायदिॉ
फनाउने

७.

वैऻाङ्झनक सङ्टचकका आधायभा अचर सम्ऩिीको फस्तङ्टऩयक भूल्माॊकन गने प्रणारी स्थाऩना गने य सफै
सयोकायवाराहरुरे सोही भङ्टल्माॊकन प्रमोग गनङ्टा ऩने ब्मफस्था गने

८.

आधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झधभा आधाङ्चयत बूङ्झभ सम्फन्धी अङ्झबरे िहरुको व्मवङ्ञस्थत बण्डायण गने

९.

सहकायी भाध्मभफाट ङ्जवऩङ्ङ वगाका सदस्महरुको सॊ रग्नताभा सॊ चारन हङ्टने व्मवसाङ्जमक
आमोजनाहरुराई ङ्जविीम एवभ् प्राङ्जवङ्झधक सहमोग उऩरब्ध गयाउने

१०. सहकायी ऺेरको प्रवद्धानका राङ्झग सॊ स्थागत सेवाहरु प्रबावकायी फनाउने
5

११. सहकायी ङ्ञिऺा, नेतत्ृ व ङ्जवकास एवभ् व्मवस्थाऩन ताङ्झरभराई व्माऩक तङ्टल्माउने
१२. सहकायी ऺेरको सभङ्टङ्ञचत ङ्झनमभनको राङ्झग प्रणारीगत अनङ्टगभन ऩङ्चयऩाटी ङ्जवकास गने
१३. गङ्चयफी ङ्झनवायणका राङ्झग याङ्जद्सम नीङ्झत तजङ्टभ
ा ा गयी सोही नीङ्झतरे भागादिान गये फभोङ्ञजभ गङ्चयफी ङ्झनवायण
नीङ्झत, मोजना तथा कामाक्रभहरु तजङ्टभ
ा ा कामाान्वमन सभन्वमात्भक ढङ्गरे गने,
ॉ च
१४. याज्मको स्रोत, साधन य आधायबङ्टत आवश्मकताका वस्तङ्टहरुभा गङ्चयफहरुको ऩह
ङ्ट सङ्टङ्झनङ्ञद्ळत गने,
ॉ च
१५. उत्ऩादनभूरक योजगायी तथा अवसयहरूको अङ्झबवृङ्जद्ध गयी मसभा गङ्चयफहरुको ऩह
ङ्ट सङ्टङ्झनङ्ञद्ळत गने,
१६. गङ्चयफ ऩङ्जहचान सम्फन्धी याङ्जद्सम भाऩन प्रणारी (National Accounting System) ङ्जवकास गने,

(च) भन्रारमका भहाििा/िािाका ङ्ञजम्भेवाय अङ्झधकायी
प्रिासन,सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भहािािा

: सहसङ्ञचव श्री चन्रकरा ऩौडे र

बूङ्झभ व्मवस्थाऩन भहािािा

: सहसङ्ञचव श्री िॊकय फहादङ्टय थाऩा

मोजना, अनङ्टभगन तथा भूल्माॊकन भहािािा

: सहसङ्ञचव श्री जनकयाज जोिी

प्रिासन िािा

: उऩसङ्ञचव श्री ऋङ्जषयाभ ऩॊगेनी

आङ्झथक
ा प्रिासन िािा

: उऩसङ्ञचव (रे िा) श्री ङ्छदर कङ्टभाय िडका

कानङ्टन तथा पैसरा कामाान्वमन िािा

: उऩसङ्ञचव (कानून) श्री कृष्णयाज िनार

गङ्चयफी ङ्झनवायण कामाक्रभ सभन्वम िािा

: उऩसङ्ञचव श्री अनन्त कङ्टभाय फस्नेत

गङ्चयव ऩङ्जहचान तथा भाऩदण्ड िािा

: उऩङ्झसचव(व.त.अङ्झधकृत) श्री झङ्जवन्र प्रसाद ऩाण्डे म

सहकायी व्मवसाम प्रवद्धान तथा सॊ घसॊ स्था सभन्वम िािा: उऩसङ्ञचव श्री ङ्छदऩक िडका
जग्गा प्रिासन िािा क

: उऩसङ्ञचव श्री ङ्झररानाथ दाहार

जग्गा प्रिासन िािा ि

: उऩसङ्ञचव श्री ङ्जवक्रभ प्रसाद ऩाण्डे

बूङ्झभसङ्टधाय तथा वसोवास व्मवस्थाऩन िािा

: उऩसङ्ञचव श्री गोऩार ङ्झगयी

नीङ्झत,मोजना तथा कामाक्रभ िािा

: उऩसङ्ञचव(प्रा.) श्री अङ्झनर भसाङ्झसनी

अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन िािा

: उऩसङ्ञचव श्री ऩङ्टण्मङ्जवक्रभ ऩौडे र

नाऩनक्सा, बौगोङ्झरक सूचना तथा सभन्वम िािा : उऩसङ्ञचव(प्रा.) श्री भङ्झन प्रसाद ये ग्भी
(छ) सेवा प्राद्ऱ गना राग्ने दस्तङ्टय य अवङ्झध
:
कानङ्टनद्राया तोङ्जकएकोभा फाहेक दस्तङ्टय नराग्ने
(ज) ङ्झनणाम गने प्रकृमा य अङ्झधकायी
कामाारम प्रभङ्टि
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(झ) ङ्झनणाम उऩय उजङ्टयी सङ्टङ्ङे अङ्झधकायी
ङ्जवबाग, भन्रारम
(ञ) प्रभङ्टि य सूचना अङ्झधकायीको नाभ य ऩद
प्रभङ्टि : सङ्ञचव श्री गोऩीनाथ भैनारी
सूचना अङ्झधकायी : उऩसङ्ञचव श्री गोऩार ङ्झगयी
(ट) ऐन, ङ्झनमभ, ङ्जवङ्झनमभ वा ङ्झनदे ङ्ञिकाको सूची
१. बूङ्झभ व्मवस्था, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धीऐनहरु;
१.

बूङ्झभ सम्फन्धी ऐन, 2021

२.

ङ्जवताा उन्भङ्टरन ऐन, 2016

३.

भारऩोत ऐन, 2034

४.

जग्गा (नाऩजाॉच) ऐन, 2019

५.

सहकायी ऐन, 20७४

६.

याङ्जद्सम सहकायी ङ्जवकास वोडा ऐन, 2049

७.

अङ्ञख्तमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ऐन, २०४८

८.

अचर सम्ऩङ्ञि अङ्झधग्रहण ऐन, २०१३

९.

अन्तयााङ्जद्सम एकीकृत ऩवातीम ङ्जवकास केन्र ऐन, २०४०

१०. अन्त्िङ्टल्क ऐन, २०५८
११. आङ्झथक
ा कामाङ्जवङ्झध ऐन, २०५५
१२. उिडा सम्फन्धी ऐन, २०२१
१३. कभाचायी सञ्चम कोष ऐन, २०१९ (केही दपा)
१४. कम्ऩनी ऐन, २०६३ (केही दपा)
१५. कयाय ऐन, २०५६ (केही दपा)
१६. काठभाण्डौ उऩत्मका ङ्जवकास प्राधीकयण ऐन, २०४५ (केही दपा)
१७. कोटा पी ऐन, २०१७
१८. िका जग्गा याङ्जद्समकयण ऐन, २०३१
१९. जग्गा प्राङ्झद्ऱ ऐन, २०३४
२०. झोया ऺेरको जग्गा सम्फन्धी ऐन, २०२८
२१. ङ्झधतोऩर रगानी कोष (ट्रद्श) ऐन, २०५३
२२. नगय ङ्जवकास ऐन, २०४५
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२३. नगय ङ्जवकास कोष ऐन, २०५३ (केही दपा)
२४. नागङ्चयक रगानी कोष ऐन, २०४७ (केही दपा)
२५. ङ्झनजीकयण ऐन, २०५० (केही दपा)
२६. ङ्झनवृङ्ञि कोष ऐन, २०४२ (केही दपा)
२७. नेऩार कानून व्मवसामी ऩङ्चयषद् ऐन, २०५० (केही दपा)
२८. नेऩार कानून व्माख्मा सम्फन्धी ऐन, २०१०
२९. नेऩार ङ्जवद्यङ्टत प्राधीकयण ऐन, २०४१ (केही दपा)
३०. न्माम प्रिासन ऐन, २०४८ (केही दपा)
३१. ऩिङ्टऩङ्झत ऺेर ङ्जवकास कोष ऐन, २०४४ (केही दपा)
३२. प्रभाण ऐन, २०३१
३३. प्रिासकीम कामाङ्जवङ्झध -ङ्झनमङ्झभत गने ऐन, २०१३ (केही दपा)
३४. फारफाङ्झरका सम्फन्धी ऐन, २०४८
३५. फैंक तथा ङ्जविीम सॊ स्था सम्फन्धी ऐन, २०६३
३६. बवन ऐन, २०५५ (केही दपा)
३७. भ्रद्शाचाय ङ्झनवायण ऐन, २०५९
३८. नेऩार सॊ स्कृत ङ्जवद्वङ्जवद्यारम ऐन, २०४३ (केही दपा)
३९. दे वानी सॊ ङ्जहता, २०75
४०. याजद्व न्मामाधीकयण ऐन, २०३१ (केही दपा)
४१. याज्म यजौटा ऐन, २०१७ (केही दपा)
४२. याद्ऱीदू न ङ्जवकास ऺेरको जभीनको व्मवस्था ऐन, २०२४
४३. याङ्जद्सम ङ्ञचमा तथा कपी ङ्जवकास फोडा ऐन, २०४९ (केही दपा)
४४. रङ्टङ्ञम्वनी ङ्जवकास कोष ऐन, २०४२ (केही दपा)
४५. वन ऐन, २०४९ (केही दपा)
४६. ङ्जवताा उन्भूरन ऐन, 2016
४७. ङ्जवताावाररे ङ्जवतााभा यकभ रगाई ङ्झरन िान नऩाउने ऐन, २०१५
४८. ङ्जवि कम्ऩनी ऐन, २०४२ (केही दपा)
४९. ङ्जविीम भध्मस्थताको काभ गने सॊ स्था सम्फन्धी ऐन, २०५५ (केही दपा)
५०. ङ्जविेष अदारत ऐन, २०५९ (केही दपा)
५१. फी.ऩी. कोइयारा भेभाङ्चयमर क्मान्सय अस्ऩतार ऐन, २०५३ (केही दपा)
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५२. फी.ऩी. कोइयारा स्वास्थ्म ङ्जवऻान प्रङ्झतद्षान ऐन, २०४९ (केही दपा)
५३. सयकायी भङ्टद्दासम्फन्धी ऐन, २०४७ (केही दपा)
५४. सावाजङ्झनक सडक ऐन, २०३१ (केही दपा)
५५. सॊ चाय सॊ स्थान ऐन, २०२८ (केही दपा)
५६. स्थानीम प्रिासन ऐन, २०२८ (केही दपा)
५७. स्थानीम सयकाय सॊ चारन ऐन, २०७४(केही दपा)
ङ्ट आवासको स्वाङ्झभत्व सम्फन्धी ऐन, २०५४ -(केही दपा)
५८. सॊ मक्त
५९. सॊ ङ्ञऺद्ऱ कामाङ्जवङ्झध ऐन, २०२८
६०. ङ्झरबङ्टवन ङ्जवद्वङ्जवद्यारम ऐन, २०५५ (केही दपा)
ङ्ट ी दे वानी सॊ ङ्जहता, 2074
६१. भङ्टरक
ङ्ट ी दे वानी कामाङ्जवङ्झध ङ्झनमभावरी, २०७५
६२. भङ्टरक
६३. सवोच्च अदारतद्राया प्रङ्झतऩाङ्छदत बूङ्झभसम्फन्धी नजीय तथा ङ्झसद्धान्तहरु
२. ङ्झनमभावरीहरु
१. भारऩोत ङ्झनमभावरी, २०३४
२. बूङ्झभ सम्फन्धी ङ्झनमभावरी, २०२१
३. जग्गा (नाऩजाॉच) ङ्झनमभावरी, २०५८
४. गङ्टठी सॊ स्थान ङ्झनमभावरी, २०४९
५. सहकायी ङ्झनमभावरी, 207५
६. अङ्ञख्तमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोग ङ्झनमभावरी, २०५९ (केही ङ्झनमभ)
७. अदारती दण्ड जङ्चयवाना असङ्टर तहङ्झसर ङ्झनमभ, २०२८
८. अन्त्िङ्टल्क ङ्झनमभावरी, २०५९ (केही ङ्झनमभ)
९. आङ्झथक
ा प्रिासन सम्फन्धी ङ्झनमभावरी, २०५६
१०. उिडा सम्फन्धी ङ्झनमभ, २०२१
११. िका जग्गा याङ्जद्समकयण ङ्झनमभहरु, २०३३
१२. घयजग्गा कय ङ्झनमभहरु, २०२० (केही ङ्झनमभ)
१३. ङ्ञजल्रा अदारत ङ्झनमभावरी, २०५२ (केही ङ्झनमभ)
१४. झोया ऺेरको जग्गा सम्फन्धी ङ्झनमभावरी, २०२८
१५. ङ्जटकाऩङ्टय ङ्जवकास सङ्झभङ्झत ङ्झनमभावरी, २०२८
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१६. नगय ङ्झनभााण मोजना कामाान्वमन ङ्झनमभावरी, २०३२ (केही ङ्झनमभ)
१७. ऩङ्टनयावेदन अदारत ङ्झनमभावरी, २०४५ (केही ङ्झनमभ)
१८. प्रिासकीम कामा पछ्र्मौट ङ्झनमभहरु, २०२६
१९. फैंक तथा ङ्जविीम सॊ स्थाको ऋण असङ्टरी ङ्झनमभावरी, २०५९ (केही ङ्झनमभ)
२०. याद्ऱीदू न ङ्जवकास ऺेरको जभीनको ङ्जवक्री ङ्जवतयण व्मवस्था ङ्झनमभावरी, २०३४
२१. वन ङ्झनमभावरी, २०५१ (केही ङ्झनमभ)
२२. ङ्जवताा उन्भूरन ङ्झनमभावरी, २०१७
२३. ङ्ञिऺा ङ्झनमभावरी, २०५९ (केही ङ्झनमभ)
२४. सवोच्च अदारत ङ्झनमभावरी, २०४९ (केही ङ्झनमभ)
ङ्ट आवासको स्वाङ्झभत्व सम्फन्धी ङ्झनमभावरी, २०६०
२५. सॊ मक्त
३. ङ्झनदे ङ्ञिकाहरु
१. जग्गा प्रिासन ङ्झनदे ङ्ञिका, २०५८
२. बूभी सङ्टधाय कामा ङ्झनदे ङ्ञिका, २०६०
३. सयकायी, साफाजङ्झनक जग्गा सॊ यचना कामा ङ्झनदे ङ्ञिका, २०६२ तथा जग्गा धङ्झन सॊ केत नॊम्वय ङ्झनधाायण
ङ्झनदे ङ्ञिका
४. सहकायी सॊ स्थाराई अनङ्टदान सङ्टङ्जवधा प्रदान गने ङ्झनदे ङ्ञिका, 2073
४. कामाङ्जवङ्झधहरु
१. जग्गा प्रिासन कामाङ्जवधी, २०६० बाग १
२. जग्गा प्रिासन कामाङ्जवधी २०६१ बाग २
३. जग्गा प्रिासन कामाङ्जवधी २०६२ बाग ३
४. कामाङ्जवङ्झध २०६७ ऩङ्जहरो सॊ सोधन
५. याङ्जद्सम बूउऩमोग नीङ्झत, 2075
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(ठ) ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेट तथा िचाको ङ्जववयण
आ.व. 2075/76 को फैिाि भङ्जहनासम्भको िचा
फजे ट उऩ ङ्ञिषाक

ऩङ्टॉङ्ञजगत

चारङ्ट

कामाक्रभ/आमोजना

जम्भा

ङ्जवङ्झनमोजन

िचा

%

ङ्जवङ्झनमोजन

िचा

%

ङ्जवङ्झनमोजन

िचा

%

३१२३६३

४६३५५

14.84

6081

३६९२

60.71

३१८४४४

५००४७

15.72

६२२८०

३९०२५

62.66

5718

६५५

11.46

६७९९८

३९६८०

58.35

१३०२७८५

८७८७६४

67.45

72204

४३३६५

60.06

१३७४९८९

९२२१२९

67.06

बूङ्झभव्मवस्था सहकायी
3120113/14

तथा गङ्चयवी ङ्झनवायण
भन्रारम

3120263/64

3120273/74

बूङ्झभ व्मवस्थाऩन तथा
अङ्झबरेि ङ्जवबाग
बूङ्झभसङ्टधाय तथा
भारऩोत कामाारहरु

3120293/94

नाऩी ङ्जवबाग

२८५००

२२८७६

80.27

5600

५२७४

94.18

३४१००

२८१५०

82.55

3120303/04

नाऩी कामाारमहरु

१०६८९३८

८२२४९१

76.94

90766

३६०३६

39.70

११५९७०४

८५८५२७

74.03

3120333

सहकायी ङ्जवबाग

२५२००

१५६२५

62.00

0

०

0.00

२५२००

१५६२५

62.00

९३४००

६४५३१

69.09

0

०

0.00

९३४००

६४५३१

69.09

४५६६१०

१२४४७

2.73

0

०

0.00

४५६६१०

१२४४७

2.73

७५०००

३०९७४

41.30

413700

८४३६८

20.39

४८८७००

११५३४२

23.60

३८९०२००

१२६७८२४

32.59

0

०

0.00

३८९०२००

१२६७८२४

32.59

७०७००

४८८९९

69.16

14400

६७१६

46.64

८५१००

५५६१५

65.35

१८३०२८

१०७८१२

58.90

422092

१३६४८९

32.34

६०५१२०

२४४३०१

40.37

५२७४०३

१११४१४

21.13

54500

८०३९

14.75

५८१९०३

११९४५३

20.53

५४१००

४२७७१

79.06

166100

५६९६९

34.30

२२०२००

९९७४०

45.30

3120353/54

याङ्जद्सम सहकायी
ङ्जवकास वोडा
गङ्चयव घय ऩङ्चयवाय

3120363

ऩङ्जहचान तथा
ऩङ्चयचमऩर ङ्जवतयण
भारऩोत अङ्झबरेि

3121803/04

सङ्टयऺा तथा
सङ्टदृढीकयण कामाक्रभ
बूङ्झभसङ्टधाय कामाक्रभ,

31211823

भङ्टक्त कभैमा य हङ्झरमा
ऩङ्टनस्थाऩना

3121833/34

3121843/44

बूङ्झभ व्मवस्थाऩन
प्रङ्ञिऺण केन्र

ङ्जकिा नाऩी कामाक्रभ

स्थररुऩ नाऩी तथा बू3121853/54

उऩमोग व्मवस्थाऩन
कामाक्रभ

3121863/64

िगोर तथा बू-भाऩन
कामाक्रभ
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3121953/54

3121963/64

3122053

सहकायी प्रङ्ञिऺण
केन्र
सहकायी ऺेर
सङ्टदृढीकयण आमोजना
गङ्चयवसॊ ग ङ्जवद्वेद्वय
कामाकभ

३८६००

२५९५९

67.25

4700

८००

17.02

४३३००

२६७५९

61.80

२००४००

२०७८९

10.37

58600

१२६९

2.17

२५९०००

२२०५८

8.52

२५४५००

१२९८५०

51.02

0

०

0.00

२५४५००

१२९८५०

51.02

१८५०१

१०२३७

55.33

1000

९७२

97.20

१९५०१

११२०९

५७.४८

८६६२५०८

३६९८६४३

42.70

१३१५४६१

३८४६४४

29.24

९९७७९६९

४०८३२८७

40.92

सभस्माग्रस्त सहकायी
3121023

सॊ स्था वा सॊ घको
ब्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतको
कामाारम

कूर जम्भा

हारसम्भ बएका भङ्टख्म भङ्टख्म कामाक्रभहरु
१. भारऩोत अङ्झबरे ि सङ्टयऺा तथा सङ्टदृढीकयण कामाक्रभ





14 वटा भारऩोत कामाारमभा बवन ङ्झनभााण ङ्झनयन्तय यहेको य 2 वटा नमाॉ बवन ङ्झनभााण बै यहेको ।



6 वटा भारऩोत कामाारमभा सावाजङ्झनक ङ्झनभााण तथा सङ्टधाय कामा बैयहेको ।

हारसम्भ ५८ वटा भारऩोत तथा बूङ्झभसङ्टधाय कामाारमभा

LRIMS (Land Record Information Management

System) Online सेवा ङ्जवस्ताय गङ्चयएको ।
२. बूङ्झभसङ्टधाय कामाक्रभ् भङ्टक्त कभैमा तथा भङ्टक्त हङ्झरमा ऩनङ्टस्थाऩन कामाक्रभ


74 ऩङ्चयवाय भङ्टक्त कभैमाहरुराई जग्गा िङ्चयद अनङ्टदान, 48 ऩङ्चयवायराई घय ङ्झनभााण सहमोग, 6317
ऩङ्चयवायराई काठ िङ्चयद अनङ्टदान उऩरब्ध गयाइएको साथै हङ्झरमा तपा 209 ऩङ्चयवायराई जग्गा िङ्चयद
अनङ्टदान, 9 ऩङ्चयवायराई घय ङ्झनयभाण सहमोग य 12 ऩङ्चयवायराई घय भभात अनङ्टदान उऩरब्ध गयाइएको
अन्मको हकभा सूचना प्रकासन बै ङ्झनवेदन सॊ करन कामा बैयहेको ।

३. ङ्जकिा नाऩी कामाक्रभ


1600 हेक्टय रऺ भध्मे 1333.74 हेक्टयको ऩङ्टन्नाऩी कामा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको ।



330 हेक्टय गाॉउ व्रक नाऩी गने रऺम यहेकोभा 280 हेक्टय गाउवल्क नाऩी गङ्चयएको ।



7250 हेक्टयको ङ्जविेष नाऩी गने रऺ यहेकोभा 6887 हेक्टय नाऩी गङ्चयएको ।



7 वटा बवन ङ्झनभााण कामा बै यहेको ।



प्रणारी ङ्जवकास कामाक्रभ अन्तगात Testing तथा Migrationको कामा बै यहेको ।

४. स्थररुऩ नाऩी तथा बू-उऩमोग व्मवस्थाऩन कामाक्रभ


कङ्चयफ २०००० sq.km को LiDAR Surveying and Mapping बईयहेको।
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सीभा नाऩी अन्तगात 615 वटा ङ्जऩल्रय ङ्झनभााण कामा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको ।

५. िगोर तथा बूभाऩन कामाक्रभ


10 वटा प्रथभ दजाा ङ्झनमन्रण ङ्जवन्दङ्ट ङ्झनयीऺण तथा भभात कामा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको ।



सद्ऱयी ङ्ञजल्राभा 30 वटा तेस्रो दजाा ङ्झनमन्रण ङ्जवन्दङ्ट ङ्जवस्तायका राङ्झग ऩङ्टवेऺण भनङ्टभेन्टे िन कामा सम्ऩङ्ङ
गङ्चयएको ।



सगयभाथाको उचाइ भाऩन कामाको 152 ङ्जवन्दङ्टको

Global Nevigational Setalite System भा आधाङ्चयत

सबे ऺण सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको ।


77.8 ङ्जक.ङ्झभ. सभतरन नाऩी गनङ्टा ऩने ऺेरभा भनङ्टभेन्टे िन कामा सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको।



12 ङ्जवन्दङ्टको Triangulation and Trigonometry Leveling कामाकको ताङ्झरभ सम्ऩङ्ङ गङ्चयएको ।

6. बूङ्झभ व्मवस्थाऩन प्रङ्ञिऺण कामाक्रभ


29 जनाराई ङ्झसङ्झनमय नाऩी ताङ्झरभ (ङ्जवबागीम कभाचायी) सॊ चारन गङ्चयएको ।



24 जनाराई जङ्टङ्झनमय नाऩी ताङ्झरभ सॊ चारन बै यहेको ।



141 जनाराई Diploma in Geomatic Engineering ताङ्झरभ सॊ चारन बै यहेको ।



80 जनाराई BE Geomatic Engineering ताङ्झरभ सॊ चारन बै यहेको ।



Digital Cadastral तथा बूङ्झभ प्रिासन य व्मवस्थाऩन सम्फङ्ञन्ध सेवाकाङ्झरन तारीभ सॊ चारन गङ्चयएको

7. सहकायी प्रङ्ञिऺण तथा अनङ्टसन्धान केन्र


केन्र स्तयीम सहकायी नेतत्ृ व तथा व्मवस्थाऩन ङ्जवकास तारीभ सम्ऩङ्ङ ।



४ वटा केन्र स्तयीम सहकायी प्रङ्ञिऺक प्रङ्ञिऺण ताङ्झरभ सॊ चारन गङ्चयएको ।



3 वटा कभाचायी प्रङ्ञिऺक प्रङ्ञिऺण तथा ऩङ्टनतााजगीकयण तारीभ सम्ऩङ्ङ ।



6 वटा सहकायी ङ्झनमाभक कभाचायी अनङ्टङ्ञिऺण ताङ्झरभ सम्ऩङ्ङ ।

८. सहकायी ऺेर सङ्टदृढीकयण कामाक्रभ


एकीकृत व्मवस्थाऩन सूचना प्रणारी

(COPOMIS) भा सूचना प्रङ्जवङ्जद्शको कामा सम्ऩङ्ङ गयी दै ङ्झनक रुऩभा

ङ्जविीम सूचना ङ्जवद्ऴेषण एवॊ ङ्झनदे िन

कामा बै यहेको ।ठू रा सहकायीको सघन अनङ्टगभनका क्रभभा

८

सॊ स्थाको प्रङ्झतवेदन तमाय बएको ४ वटाराई छरपर गयाई ङ्झनदे िन गङ्चयएको ।


स्थानीम तहसॉगको सहकामाभा ऩङ्टयाना साझा सहकायी सॊ स्थाको सम्ऩिी

सॊ यऺण य उऩमोग गयी कृङ्जष

उत्ऩादनको सॊ चम प्रिोधन य फजायीकयण अनङ्टदान कामाङ्जवधी तमाय गयी स्वीकृङ्झतका राङ्झग ऩेि गङ्चयएको ।
9. याङ्जद्सम सहकायी ङ्जवकास वोडा


२ वटा सहकायी सॊ घ सॊ स्थाहरुराई सहकायी ङ्जवकास कोष भापात ऋण तथा अनङ्टदान प्रदान गङ्चयएको ।



याङ्जद्सम सहकायी नीङ्झत 2069 को ऩङ्टनयावरोकन सम्फन्धी प्रादे ङ्ञिक गोद्षी सॊ चारन गङ्चयएको ।
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५ वटा सहकायी सॊ घहरुको बौङ्झतक ऩङ्टवााधाय, व्मवसामीक तथा व्मवस्थाऩकीम ऺभता ङ्जवकास कामाकाराङ्झग
अनङ्टदान प्रदान गङ्चयएको ।



भङ्टक्त कभैमा, ङ्जवऩङ्ङ तथा ङ्झसभान्तकृत वगाका सहकायीहरूको ऺभता ङ्जवकास गना २ वटा सॊ घ सॊ स्थाराई
अनङ्टदान प्रदान गङ्चयएको ।



3 वटा भङ्जहरा सहकायीहरुको ऺभता तथा उद्यभङ्ञिरता ङ्जवकास कामाक्रभ सॊ चारनका राङ्झग अनङ्टदान प्रदान
गङ्चयएको ।



ङ्झनगौर गाई गौिाराको सॊ चारन तथा व्मवस्थाऩन कामा बैयहेको ।

10. गङ्चयवसॊ ग ङ्जवद्वेद्वय कामाक्रभ


स्थानीम तहफाट सॊ चारन हङ्टने व्मवस्था गङ्चयएको ।

1१. गङ्चयव घय ऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचम ऩर ङ्जवतयण कामाक्रभ


स्थानीम तहसॉग सभन्वम तथा साझेदायीभा सॊ चारन गने तमायी गङ्चयएको ।

12. अन्म कामाहरु


उऩत्मका ङ्ञस्थत नाऩी कामाारमहरुफाट ङ्झडङ्ञजटर सेवा सञ्चारन गने कामा ङ्झनयन्तय यहेको ।



गाउॉ ब्रक तथा ऩङ्टन: नाऩीको नाऩ नक्साको कामाक्रभ चारङ्ट यहेको छ ।



अछाभ, अघाािाॉची, ऩाल्ऩा, ङ्झसयहा तथा झाऩा ङ्ञजल्राभा नाऩ नक्सा एवॊ श्रे स्ता ऩङ्टनस्थाऩन कामा चारङ्ट यहेको



ङ्ट सबे ऺण बैयहेको।
नेऩार-बायत सीभा सॊ मक्त



सगयभाथाको उचाई भाऩनको कामा बईयहेको।



7 वटा नाऩी कामाारमको बवन ङ्झनभााण कामा ङ्झनयन्तय रुऩभा बैयहेको।



४ वटा नाऩी कामाारमभा ICT रागू बएको।



२० वटा ङ्ञजल्राको बू-उऩमोग नक्िाॊकन कामा बईयहेको।



सहकायी ङ्झनमभावरी, 2075 जायी बएको ।

13. केही असर अभ्मासहरु (सॊ ङ्ञऺद्ऱ ङ्जवद्ऴेषण सङ्जहत)
o

बूङ्झभनीङ्झत स्वीकृत बै कामाान्वमनभा आएको जसफाट बूङ्झभ फैक तथा बूङ्झभ फजायको अवधायणाराई
व्मवहायभा उताना सङ्जकने वातावयण सृजना बएको ।

o

भारऩोत कामाारमफाट प्रावह हङ्टने सेवा ङ्झरनका राङ्झग आपङ्ट यहेकै स्थानफाट

Online भापात पायभ बना

सक्ने वा सेवा केन्रभा गई सेवा ङ्झरन सक्ने गयी Public Access Model तमाय बै यहेको ।
o

जग्गाको कायोफाय गना टोकन दताा गदाा सम्फङ्ञन्धत जग्गा धनीराई (ङ्जवक्रेता) भोवाइरभा एस.एभ.एस. जाने
व्मवस्था गङ्चयएको
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o

सेवा प्रवाहराई सयर, सहज, ऩायदिॉ फनाउने उद्देश्मरे केही कामाारमहरुको बौङ्झतक ऩूवााधाय तथा कामा
प्रङ्जक्रमाराई उदायणीम फनाइ नभङ्टना कामाारमको रुऩभा ङ्जवकङ्झसत गने कामा आयम्ब बएको ।

o

अध्माधङ्टङ्झनक प्रङ्जवङ्झध (राइडाय, ड्रोन ) को प्रमोग गयी नाऩनक्सा िङ्टरु गङ्चयएको

o

तमाय गङ्चयएका बूउऩमोग नक्साडाटा हस्तान्तयण कामा प्रायम्ब बएको

o

फजाय ङ्जवकास कामाक्रभ् मूएनङ्झडऩी सॉगको सहकामाभा सहकायी फजाय ङ्जवकास कामाक्रभ (सीएभङ्झडऩी)
सञ्चारनभा ल्माएको छ । मसफाट काठभाडौँ ङ्ञजल्राको वङ्चयऩङ्चय यहेका ६ ङ्ञजल्राका १८ गाउॉ ऩाङ्झरकाका
७२ उत्ऩादन ऩाकेटराई सहकायीभापात आवद्ध गयी १४४०० कृषक ऩङ्चयवायराई आमिृङ्खराभा जोङ्झडएको

(ड) तोङ्जकए फभोङ्ञजभका अन्म ङ्जववयणहरू
भन्रारमका भहािािा/िािाहरुको कामाङ्जववयण
क. प्रिासन, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भहािािा


भन्रारम य अन्तगातका ङ्झनकामको भौजङ्टदा सॊ गठन सॊ यचना , दयफन्दी ङ्झसजाना एवॊ कामा ङ्जववयण तमाय गने ,
य आवश्मकता अनङ्टरुऩ ऩङ्चयभाजान सम्फन्धी कामा गने/गयाउने,



कभाचायीहरुको सरुवा, वढङ्ट वा, ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, ऩदस्थाऩन य काजका साथै अध्ममन , ताङ्झरभ, आङ्छदभा सहबाङ्झगताका
राङ्झग भनोनमन सम्फन्धी कामा गने/गयाउने,



जनिङ्ञक्त ङ्जवकास य जनिङ्ञक्तको व्मवस्थाऩन सम्फन्धी कामा गने/गयाउने,



उजूयी तथा गङ्टनासो व्मवस्थाऩन गने/गयाउने,



यकभान्तय तथा िचाको स्वीकृङ्झत य ठे क्ा्ऩट्टा सम्फन्धी कामा गने /गयाउने,



बौङ्झतक साधन िङ्चयद गने, अङ्झबरे ि याख्ेा य भभात सॊ बाय तथा सॊ यऺण सम्फन्धी कामा गने/गयाउने,



रे िा ऩयीऺणफाट दे ङ्ञिन आएका फेरुजङ्टहरु पछामौंट गने/गयाउने,



कभाचायी प्रिासनसॉग सम्फङ्ञन्धत ऐन, ङ्झनमभका सम्फन्धभा ऩयाभिा ङ्छदने,



सॊ गठनराई गङ्झतिीर, च ङ्टस्त दङ्टरुस्त फनाउने,



कभाचायीहरुको दण्ड सजाम , प्रोत्साहन ऩङ्टयस्काय , याङ्ञजनाभा , ङ्जवबागीम कायवाही सम्फन्धी कामाहरु
गने/गयाउने,



नेऩार ईङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सेवा , सबे सभूहको सरुवा , फढङ्ट वा , ऩदस्थाऩन तथा िैङ्ञऺक मोग्मता एवभ् सम्फद्धता
ङ्झनधाायण सम्फन्धी कामा गने/गयाउने,



कभाचायीहरुको अधावाङ्जषक
ा /वाङ्जषक
ा कामा सम्ऩादन भूल्माङ्कन सम्फन्धी कामा गने/गयाउने,



सङ्टिासन (व्मवस्थाऩन तथा सञ्चाषरन) प्रचङ्झरत ऐन य ङ्झनमभावरी तथा सेवा अङ्झबमान सञ्चााारन ङ्झनदे ङ्ञिका
फभोङ्ञजभ तोङ्जकएका कामाहरु सम्ऩादन गने/गयाउने,
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भन्रारम य अन्तगातका ङ्जवबाग/कामाारमहरुको सम्ऩूणा प्रिासङ्झनक कामाहरु गने,



सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी याङ्जद्सम नीङ्झत,मोजना,कानङ्टन,भाऩदण्ड य अनङ्टगभन,



सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी अन्तय भन्रारम/ अन्तय प्रादे ङ्ञिक सभन्वम,



सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी अन्तयााङ्जद्सम सङ्घसॊ स्था य ङ्जवकास साझेदायसॉग सभन्वम य सहकामा,



साका, ङ्झफभस्टे क, गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धीकामा गने/गयाउने



गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी अध्ममन, अनङ्टसन्धान गने/गयाउने



सहकायी सॊ घ,सॊ स्था य सहकायी फैङ्कको सङ्टदृढीकयण तथाङ्जवकास गने/गयाउने,



सहकायी ङ्ञिऺा य सूचना, ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञिऺण, अध्ममन य अनङ्टसन्धान गने/गयाउने



सहकायी सम्फन्धी याङ्जद्सम तथ्माॊक व्मवस्थाऩन गने/गयाउने



सहकाङ्चयताभा आधाङ्चयत व्मवसाम प्रवधान य ङ्जवकास गने/गयाउने



गङ्चयफसॉग ङ्जवद्वेद्वय कामाक्रभ सॊ चारन गने



गङ्चयफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचमऩर ङ्जवतयण व्मवस्थाऩन गने



बैऩङ्चय आउने रगामत ङ्झनङ्छदाद्शय अन्म कामाहरु गने।

मस भहािािा अन्तगात ६ वटा िािाहरु य तीङ्झनहरुको कामा ङ्जववयण दे हाम फभोङ्ञजभ यहे का छन।
१.

प्रिासन िािा


भन्रारम य अन्तगातका ङ्झनकामको सॊ गठन सॊ यचना तथा दयफन्दी ऩङ्चयभाजान /ऩङ्टनयावरोकनका राङ्झग सॊ गठन
तथा व्मवस्थाऩन सबे ऺण सम्फन्धी कामा गने, सॊ गठन सॊ यचना स्वीकृत गयाउने यकामाान्वमन गने/गयाउने,



कभाचायीहरुको सरुवा , फढङ्ट वा , ङ्झनमङ्टङ्ञक्त, ऩदस्थाऩन य काज सम्फन्धी कायवाही उठान गने य ङ्झनणाम
कामाान्वमन गने/गयाउने,



स्वदे िी तथा ङ्जवदे िी अध्ममन , ताङ्झरभ, गोद्षी , सेङ्झभनाय ,फैठक य अन्तयङ्जक्रमाभा सहबाङ्झगता सम्फन्धभा ऩूव ा
स्वीकृङ्झत प्रदान गने , भनोनमन गने य ङ्जवदा स्वीकृत गने सम्फन्धी कायवाही उठान गयी ङ्झनणाम कामाान्वमन
गने/गयाउने,



ङ्चयक्त यहेका ऩदहरु ऩूङ्झतक
ा ो राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा भाग गने /गयाउने एवभ् ऩदऩूङ्झतक
ा ो राङ्झग ङ्जवऻाऩन
प्रकाङ्ञित गयी,गयाई ङ्झनमङ्टङ्ञक्त तथा ऩदस्थाऩन गना कायवाही उठान गने य ङ्झनणाम कामाान्वमन गने/गयाउने,



दण्ड सजाम, प्रोत्साहन ऩङ्टयस्काय , याङ्ञजनाभा य अन्म कभाचायी प्रिासन सम्फन्धी ङ्जवषमहरुको आङ्झधकाङ्चयक
याम सङ्जहत

ऩेि गने

य ङ्झनणाम कामाान्वमन गने/गयाउने,



प्रत्मेक कभाचायीराई स्वीकृत कामा ङ्जववयण य भन्रारमको काभको जानकायी ङ्छदने,



प्रिासन िािासॉग सम्फङ्ञन्धत

ङ्जवषमको भङ्ञन्रऩङ्चयषद्मााा ऩेि हङ्टने प्रस्तावको भस्मौदा तमाय गने,
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कभाचायीरुको दण्ड सजाम, प्रोत्साहन, ऩङ्टरुस्काय, याङ्ञजनाभा तथा ङ्जवबागीम कायवाही सम्फन्धी कामा गने,



नेऩार ईङ्ञन्जङ्झनमङ्चयङ सेवा, सबे सभूहको सरुवा, फढङ्ट वा, ऩदस्थाऩना िैङ्ञऺक मोग्मता एवभ् सम्फद्धता ङ्झनधाायण
गने प्रङ्जक्रमा अगाङ्झड वढाउने य ङ्झनणाम कामाान्वमन गने/गयाउने,



भन्रारम य अन्तगात ङ्झनकामहरुको कामा ङ्जववयणको सभीऺा गने,



ऩङ्चयवतान इकाईको रुऩभा कामा सम्ऩादन गने,



भन्रारम य अन्तगातका ङ्झनकामहरुभा कामायत कभाचायीहरुको कामा सम्ऩादन भूल्माॊकन सम्फन्धी कामा गने,



याजनीङ्झतक ङ्झनमङ्टङ्ञक्त सम्फन्धी प्रायङ्ञम्बक कायवाही उठान गने



कभाचायीहरुको हाङ्ञजयी अङ्झबरे ि याख्ेय तथा साथै तरवी प्रङ्झतवेदन ऩाङ्चयत गने/गयाउने,



बौङ्झतक साभग्री एवभ् सवायी साधनहरुको भभात सम्बाय तथा सॊ यऺण गने,



भारसाभान िङ्चयद , दाङ्ञिरा, िचा य ङ्झरराभ ङ्जवक्री सम्फन्धी कामा गने सोको अङ्झबरे ि यािी ङ्ञजन्सी

य ङ्झनणाम कामाान्वमन गने/गयाउने,

ङ्झनयीऺण गने/गयाउने,


सयसपाई एवभ् ऩारो ऩहयाको व्मवस्था गने,



भन्रारम अन्तगातका ङ्झनकामका काभ कायवाहीका सम्वन्धभा ऩना आएका उजङ्टयी , ङ्झनवेदन, गङ्टनासाहरु उऩय
छानङ्जवन एवभ् कायवाही गने,



अन्म ङ्झनकामहरुफाट प्राद्ऱ ङ्झनवेदन, ङ्झनदे िन एवभ् गङ्टनासाहरुको सम्फन्धभा कायवाही गने,



प्राद्ऱ उजूयी य गङ्टनासाहरुको अङ्झबरे ि याख्ेा ,



गङ्टनासाहरु सभाधानको राङ्झग अनङ्टगभन गने,



अङ्ञख्तमाय दङ्टरुऩमोग अनङ्टसन्धान आमोगको पोकर प्वाईन्ट सम्फन्धी कामाहरु गने,



जनगङ्टनासो सम्फन्धी उजङ्टयी छानङ्जवन गने/गयाउने ।



अन्मङ्झनङ्छदाद्श कामा गने।

२.

कानून तथा पैसरा कामाान्वमन िािा


भन्रारमको कामाऺेर ङ्झबर ऩने ङ्जवषमहरुभा ङ्जवधेमक

, ङ्झनमभ तथा आदे िहरुको भस्मौदा तमाय गयी

ऩङ्चयभाजान तथा सम्ऩादन गना कानून , न्माम तथा सॊ सदीम भाङ्झभरा भन्रारमभा ऩठाउने य स्वीकृत बई
आएऩङ्झछ सम्फङ्ञन्धत

ङ्झनकामभा ऩठाउने,



भन्रारम य कानून, न्माम तथा सॊ सदीम व्मवस्था भन्रारमको फीचभा सम्ऩका िािाको रुऩभा कामा गने



कानूनी ङ्जवषमभा याम ऩयाभिा भाग बई आएभा याम ऩयाभिा ङ्छदने,



भन्रारमस्तयफाट गङ्चयने सम्झौताको भस्मौदाभा कानूनी याम सल्राह ङ्छदने य सम्झौता वातााभा बाग ङ्झरने



पैसरा कामाान्वमनका राङ्झग अदारतफाट आदे ि बै आए फभोङ्ञजभ कामाान्वमन गने/गयाउने,
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भन्रारमसॉग सम्फङ्ञन्धत ऐन, कानून, ङ्झनमभावरी तथा याजऩरहरु सॊ करन गयी अद्यावङ्झधक याख्ेत,



कयाय वा अन्म ङ्झरितको भस्मौदाको य ढाॉचाभा ऩङ्टमाा उनङ्ट ऩने कानूनी प्रङ्जक्रमा तथा ङ्जवङ्झधका सम्फन्धभा याम
ङ्छदने,



िािासॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्जवषमभा भङ्ञन्रऩङ्चयषद्माऩ ऩेि हङ्टने प्रस्तावको भस्मौदा तमाय गने,



भन्रारम भातहतका सॊ स्थानको ङ्जवङ्झनमभावरी स्वीकृङ्झत सम्फन्धी कामा गने,



भन्रारम य अन्तगात ङ्जवबागराई आवश्मक ऩने ऐन , ङ्झनमभ तथा सम्फङ्ञन्धत कानूनी ङ्झरितहरुको अनङ्टवाद
गने य त्मसको जाॉच ऩडतार गने,



भन्रारम य अन्तगात ङ्झनकामहरुरे सम्ऩादन गये का कामाभा ऩना आएका भङ्टद्दा भाङ्झभरा सम्फन्धभा आवश्मक
कागजऩर/प्रभाणहरु सॊ करन गने य भन्रारमको तपाफाट प्रङ्झत उिय वा ङ्झरङ्ञित जवाप तमाय गयी
सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउने,



भन्रारमफाट याजऩरभा प्रकाङ्ञित गयाउनङ्ट ऩने ङ्झनमभ , गठन आदे ि तथा सूचना आङ्छदको भस्मौदा तमाय
ऩङ्चयभाजान/सम्ऩादन गयी गयाई याजऩरभा प्रकािन गयाउने व्मवस्था गने,



भागादिाक हङ्टने कानूनी ङ्झनणामहरुराई ऩङ्चयऩर गने य त्मस्ता ऩङ्चयऩरको अद्यावङ्झधक अङ्झबरे ि याख्ेय,



भानव अङ्झधकाय सम्फन्धी ङ्जवषमभा पोकर प्वाइन्टको रुऩभा कामा गने,



ङ्झनङ्छदाद्श अन्म कामा गने।

३.

आङ्झथक
ा प्रिासन िािा


ॉ ीगत तपाको अनङ्टभाङ्झनत फजेट तमाय गने,
वाङ्जषक
ा कामाक्रभ अनङ्टसाय प्रत्मेक आङ्झथक
ा वषाको चारङ्ट य ऩूज



भन्रारम अन्तगात ङ्जवबाग तथा कामाारमहरुराई आङ्झथक
ा ऐन ङ्झनमभ सम्फन्धभा याम सल्राह ङ्छदने,



ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेट अन्तगात िचाको ङ्जववयण स्वीकृङ्झतको राङ्झग ऩेि गने य स्वीकृत बए फभोङ्ञजभ िचा
गने/गयाउने,



भन्रारम य अन्तगात ङ्जवबागहरुको राङ्झग थऩ ङ्झनकासा तथा यकभान्तयको कायवाही गने,



श्रे स्ता अद्यावङ्झधक याख्ेग, याख्भ रगाउने य िाता सञ्चाभरन गने
/गयाउने,



अन्तगातका ङ्झनकामहरुको आङ्झथक
ा कायोवाय ङ्झनयीऺण, अनङ्टगभन तथा सङ्टऩयीवेऺण गने,



ङ्जवकास ङ्झनभााण सम्फन्धी िचाका तथ्माॊकहरु अद्यावङ्झधक याख्ेन,



ॉ ीगत फजेट भौज्दात
आङ्झथक
ा वषा व्मङ्झतत बएऩङ्झछ भन्रारम य अन्तगातका ङ्झनकामहरुको चारङ्ट तथा ऩूज
सवासॊङ्ञचत कोषभा दाङ्ञिरा गयाउने,



याजद्वक श्रे स्ता व्मवङ्ञस्थत याख्े,् याख्थ रगाउने, धयौटी य उज्राती श्रे स्ता पछमौंट गने/गयाउने,



सावाजङ्झनक ङ्झनभााण तथा िङ्चयदको बङ्टक्तानी गने,
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कभाचायी सॊ चमकोष, सावङ्झधक जीवन ङ्जवभा , नागङ्चयक रगानी कोष , साभाङ्ञजक सङ्टयऺा कय , ऩाङ्चयश्रङ्झभक कय
साऩटी कट्टी यकभ सम्फङ्ञन्धत कामाारमभा दाङ्ञिरा गने/गयाउने,



तरव, बिा, उऩदान, रङ्टगाबिा, सॊ ङ्ञचत ङ्जवदाको यकभ तथा औषङ्झध उऩचाय िचा उऩरब्ध गयाउने



आन्तङ्चयक तथा अङ्ञन्तभ रे िा ऩयीऺण गयाउने,



फेरुजङ्टको अद्यावङ्झधक रगत याख्ेष य पर्छ्यौट गने/गयाउने,



ङ्जवङ्झनमोङ्ञजत फजेटको ङ्झनकासा, िचा य फाॉकी तथा ङ्झनकासाको स्रोत सभेत दे ङ्ञिने गयी प्रत्मेक िीषाकको छङ्ट ट्टा
छङ्ट ट्टै आङ्झथक
ा ङ्जववयण वनाई सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउने,


४.

आङ्झथक
ा प्रिासन सम्फन्धी ङ्झनङ्छदाद्श अन्म कामा गने।
गङ्चयफी ङ्झनवायण कामाक्रभ सभन्वम िािा


गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी नीङ्झत,मोजना, कानून, अध्ममन, अनङ्टसन्धान गने/गयाउने



गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी मोजना तथा कामाक्रभको व्मवस्थाऩन, कामान्वमन य अनङ्टगभन गने/गयाउने



गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी कामाक्रभहरुको अन्तयभन्रारम/अन्तयप्रादे ङ्ञिक सभन्वम, सहमोग य अनङ्टगभन,



गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी याङ्जद्सम तथा अन्तयााङ्जद्सम सॊ घ /सॊ स्था तथा ङ्जवकास साझेदायसॉग सहमोग तथा
सभन्वम,

५.

६.



साका, ङ्झफम्स्टे क गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धीकामा मोजना कामाान्वमन, प्रङ्झतवेदन तमायी गने



गङ्चयफी ङ्झनवायण य सहकायी फजाय ङ्जवकास कामाक्रभ सॊ चारन गने



गङ्चयफसॉग ङ्जवद्वेद्वय कामाक्रभ सॊ चारनको सभन्वम गने

गङ्चयफी ऩङ्जहचान तथा भाऩदण्ड िािा


गयीफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान ङ्जवधी, आधाय य भाऩदण्ड ङ्झनभााण,



गयीफ घयऩङ्चयवाय सवे ऺणसम्फन्धी कामा गने,



गयीफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचानसम्फन्धी कामा गने,



ऩङ्जहचान बएका गयीफ घयऩङ्चयवायराई ऩङ्चयचमऩर ङ्जवतयण सम्फन्धी कामा गने,



गयीफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचमऩर ङ्जवतयण कामाक्रभको सभन्वम, अनङ्टगभन, ङ्झनमभन,



गयीफ घयऩङ्चयवाय ऩङ्जहचान तथा ऩङ्चयचमऩर ङ्जवतयण सम्फन्धी गङ्टनासो व्मवस्थाऩन,



गयीफ घयऩङ्चयवाय सेवा, सङ्टङ्जवधा सम्फन्धीअध्ममन य ङ्झसपाङ्चयि,

सहकायी व्मवसाम प्रवद्धान तथा सॊ घसॊ स्था सभन्वम िािा


सहकायी सम्फन्धी याङ्जद्सम नीङ्झत, कानङ्टन य भाऩदण्ड ङ्झनभााण गने,



अन्तयााङ्जद्सम सहकायी सङ्गठनसॉग सहमोग, सभन्वम यसम्ऩका गने
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सहकायी य गङ्चयफी ङ्झनवायण सम्फन्धी अन्तय ङ्झनकाम सभन्वम स्थाऩना गने



सहकायी सङ्जङ्घसॊ स्था य फैंकहरुसॉगको सभन्वम, सहकामा, प्रफधानय ङ्जवकास गने



सहकायी सॊ घ सॊ स्था सन्चारन सम्फन्धी भाऩदण्ड, कामाङ्झफङ्झध तथा ङ्झनदे ङ्ञिकाहरू ङ्झनभााण।



सहकायी सम्फन्धी अन्तय प्रादे ङ्ञिक तथा स्थानीम तहसॊ ग सभन्वम य सहकामा गने



सहकायी ऺेरभा कामायत सयकायी , याङ्जद्सम तथा अन्तयाङ्जद्सम गैय सयकायी ङ्झनकामहरु तथा सहकायी
सॊ घसॊ स्थाहरुसगको सहमोग य सभन्वम गने



ङ्जवङ्ञिङ्जद्शकृत सहकायी सम्फन्धी कामा गने/गयाउने



सहकाङ्चयताभा अधाङ्चयत व्मवसाम प्रवधान ङ्जवकास गने



सहकायी ङ्ञिऺा, सूचना, ताङ्झरभ तथा प्रङ्ञिऺण, अध्ममन य अनङ्टसन्धान गने



सहकायी व्मवसाम सम्फन्धी याङ्जद्सम तथ्माॊक व्मवस्थाऩन गने



याङ्जद्सम सहकायी ङ्जवकास फोडा सम्फन्धी कामा गने

ख. भमू ि व्यवस्थापन िहाशाखा


बूङ्झभ फजाय य बूङ्झभ फैंक सम्फन्धी नीङ्झतगत व्मवस्था प्रदे िको बूङ्झभ नीङ्झत य सो सम्फन्धी कानूनी
भाऩदण्ड



बूङ्झभ नीङ्झत य सो सम्फन्धी याङ्जद्सम कानून भाऩदण्ड



सॊ म्ऩङ्ञि हस्तान्तयण यजग्गाको हक हस्तान्तयण सम्फन्धी भाऩदण्ड ङ्झनधाायण



जग्गा प्राङ्झद्ऱ सम्फन्धी याङ्जद्सम कानून भाऩदण्ड



जग्गाको हदफन्दी सम्फन्धी भाऩदण्ड



बूङ्झभकय (भारऩोत), घय-जग्गा यङ्ञजद्सेसन िङ्टल्क, दस्तङ्टय आङ्छदको याङ्जद्सम भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन



जग्गाको न्मूनतभ भूल्माॊकन सम्फन्धी भाऩदण्ड य ङ्झनमभन



जग्गा योक्ा, पङ्टकङ्टवा सम्फन्धी



सयकायी,ऩङ्झत,ा साभङ्टदाङ्जमक, गङ्टठी य सावाजङ्झनक जग्गाको सॊ यऺण सम्फन्धी भाऩदण्ड



जग्गा दताा सम्फन्धी याङ्जद्सम भाऩदण्ड यप्रादे ङ्ञिक ङ्जववाद सभाधान



जग्गाको स्वाङ्झभत्वसम्फन्धी स्वचाङ्झरत प्रणारी सॊ चारन भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन



जग्गा ङ्झरज सम्फन्धी



फसोफासङ्जवकासतथा ब्मवस्थाऩन सम्फन्धी याङ्जद्सम नीङ्झत तथा भाऩदण्ड



गङ्टठी सम्फन्धी कानून, गङ्टठी जग्गाको सॊ यऺण तथा ङ्झनमभन



अन्तयप्रदे ि/ अन्तयङ्झनकाम सभन्वम



द्रै ध स्वाङ्झभत्व अन्त्म सम्फन्धी सहङ्ञजकयण तथा भाऩदण्ड
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अङ्झनवामा फचत तथा ऋण सम्फन्धी



बू-सम्फन्ध, बू-स्वाङ्झभत्व तथा बूङ्झभ अङ्झधकाय सम्फन्धी याङ्जद्सम भाऩदण्ड



फस्ती ङ्जवकास सम्फन्धी भाऩदण्ड



जग्गा ङ्जवकास सम्फन्धी भाऩदण्ड



जग्गा एङ्जककयण तथा ऩङ्टनङ्जवत
ा यण सम्फन्धी भाऩदण्ड



सयकायी, सावाङ्ञजनक गङ्टठी साभङ्टदामीक तथा ऩतॉ जग्गाको सॊ यऺण तथा व्मवस्थाऩन



भहािािासॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनङ्छदाद्श अन्म कामा गना।

मस भहािािा अन्तगाततीनवटा िािाहरु यहे का छन । उक्त िािाहरुको कामा ङ्जववयण दे हाम फभोङ्ञजभ यहे को छ१. जग्गा प्रिासन िािा (क)


बूङ्झभ नीङ्झत य सो सम्फन्धी याङ्जद्सम कानून भाऩदण्ड



गङ्टठी सम्फन्धी कानून, गङ्टठी जग्गाको सॊ यऺण तथा ङ्झनमभन



सॊ म्ऩङ्ञि हस्तान्तयण यजग्गाको हक हस्तान्तयण सम्फन्धी भाऩदण्ड ङ्झनधाायण



बूङ्झभकय (भारऩोत), घय-जग्गा यङ्ञजद्सेसन िङ्टल्क, दस्तङ्टय आङ्छदको याङ्जद्सम भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन



जग्गाको न्मूनतभ भूल्माॊकन सम्फन्धी भाऩदण्ड य ङ्झनमभन



जग्गा योक्ा, पङ्टकङ्टवा सम्फन्धी



सयकायी सावाजङ्झनक जग्गाको सॊ यऺण सम्फन्धी भाऩदण्ड



सयकायी, सावाजङ्झनक गङ्टठी साभङ्टदाङ्जमक तथा ऩतॉ जग्गाको सॊ यऺण तथा व्मवस्थाऩन



सयकायी जग्गा ङ्झरजभा ङ्छदने सम्फन्धी



अन्तयप्रदे ि/अन्तयङ्झनकाम सभन्वम



मस िािासॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनङ्छदाद्श अन्म कामाहरु गने।

२. जग्गा प्रिासन िािा (ि)


जग्गाको हदवन्दी सम्फन्धी भङ्टद्दा पर्छ्यौट गने व्मवस्था ङ्झभराउने,



जग्गा प्रिासन य गङ्टठी जग्गासॉग सम्वङ्ञन्धत ऐन, ङ्झनमभभा सभमानङ्टकूर सङ्टधाय गने/गयाउने,



गङ्टठीको सम्ऩङ्ञि सॊ यऺण , सम्वद्धान एवभ् ङ्जवकास य अऺम कोषको सभङ्टङ्ञचत ऩङ्चयचारनका राङ्झग य गङ्टठी
सॊ स्थानराई सङ्टदृढ, सऺभ एवभ् च ङ्टस्त दङ्टरुस्त वनाउन नीङ्झत एवभ् कामाक्रभको तजङ्टभ
ा ा गने,



गङ्टठी सॊ स्थानको बौङ्झतक एवभ् भानवीम स्रोत ऩङ्चयचारन नीङ्झत तम गना गने/गयाउने,



गङ्टठी सम्फन्धभा ऩना आएका ङ्झनवेदनहरुको कामाान्वमनका राङ्झग ऩठाउने,



गङ्टठी सॊ स्थान य अन्तगातका ङ्झनकामको ङ्झनयीऺण गने/गयाउने,



गङ्टठी जग्गाको सम्फन्धी सभस्मा सभाधान गने/गयाउने,
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गङ्टठी सॊ स्थान य भातहत ङ्झनकामफाट ङ्झनदे िन भाग बै आएका गङ्टठी जग्गा सम्फन्धी सभस्माको
सभाधानको राङ्झग नीङ्झतगत व्मवस्थाका गने/गयाउने,



िािासॉग सम्वङ्ञन्धत अङ्झबरे िहरुराई अद्यावङ्झधक गयी याख्ेग,



मस िािासॉग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनङ्छदाद्श अन्म कामा गने।

३. बूङ्झभसङ्टधाय तथा फसोफास व्मवस्थाऩन िािा

ग.



द्रै ध स्वाङ्झभत्व अन्त्म सम्फन्धी भाऩदण्ड



अङ्झनवामा फचत तथा ऋण सम्फन्धी भाऩदण्ड



बू-सम्फन्ध, बू-स्वाङ्झभत्व तथा बूङ्झभ अङ्झधकाय सम्फन्धी याङ्जद्सम भाऩदण्ड



जग्गा प्राद्ऱी एङ्जककयण य ऩङ्टनङ्जवत
ा यण सम्फन्धी भाऩदण्ड



जग्गाको हदफन्दी सम्फन्धी भाऩदण्ड



जग्गा ङ्जवकास, बूङ्झभ फजाय य बूङ्झभ फैंक सम्फन्धी नीङ्झतगत व्मवस्था



प्रदे िको बूङ्झभ नीङ्झत य सो सम्फन्धी भाऩदण्ड



ऩङ्टनवाास सम्फन्धी नीङ्झत, कानून , भाऩदण्ड य ङ्झनमभन



बूङ्झभङ्जहन य दङ्झरतहरुको फसोफास सम्फन्धी कानून, भाऩदण्ड



भङ्टक्त कभैमा य भङ्टक्त हङ्झरमाहरुको ऩङ्टनस्थाऩना तथा हयवा चयवाको व्मवस्थाऩन



भङ्टक्त कम्रहयीहरुको ऩङ्जहचान य ऩङ्टनउात्थानभा सहङ्ञजकयण



फसोफासव्मवस्थाऩन सम्फन्धी कानून, भाऩदण्ड, मोजना य ङ्झनमभन



मस िािाराई तोङ्जकएका अन्म कामाहरु

य ङ्झनमभन

योजना, अनग
ु िन तथा िल
ू याांकन िहाशाखा


याङ्जद्सम मोजना आमोगफाट प्राद्ऱङ्ट भन्रारमगत फजेटङ्झसङ्झरङ सफै आमोजना

/ङ्जवबागहरुराई उऩरब्ध

गयाउने य वाङ्जषक
ा कामाक्रभ य फजेट तजङ्टभ
ा ा गने/गयाउने,


मोजना, कामाक्रभ तथा फजेट छरपरभा बाग ङ्झरने /ङ्झरन रगाउने य कामाक्रभ तथा फजेटराई अङ्ञन्तभ
रुऩ ङ्छदने य सभन्वम गने,



भन्रारम य अन्तगातका ङ्झनकामहरुको स्वीकृत कामाक्रभ कामाान्वमन गने/गयाउने,



भन्रारम अन्तगात सञ्चाङ्ञाङ्झरत आमोजना/कामाक्रभहरुको सङ्टऩयीवेऺण, अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सम्फन्धी
कामा गने/गयाउने,



मोजना अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन सम्फन्धी ङ्जवषमहरुभा आफ्नो याम ऩयाभिा ङ्छदने,



आमोजना तथा कामाक्रभहरुको भाङ्झसक /चौभाङ्झसक य वाङ्जषक
ा रक्ष्म तथा प्रगङ्झतको अनङ्टगभन तथा
भूल्माङ्कन गने/गयाउने,
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भन्रारम स्तयीम वाङ्जषक
ा /चौभाङ्झसक अवधी सभीऺा फैठक य ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठक
आमोजना गने य सो को प्रगङ्झत ङ्जववयण याङ्जद्सम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩेि
गने/गयाउने,



भन्रारम स्तयीम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झत य याङ्जद्सम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतफाट
बएका ङ्झनणाम कामाान्वमन गने/गयाउने,



नीङ्झत, मोजना तथा कामाक्रभ सम्फन्धी ङ्जवषमभा हङ्टने सबा

, सम्भेरन , छरपर कामाक्रभभा बाग

ङ्झरने/ङ्झरन रगाउने,


ङ्जवबाग तथा आमोजनाहरुको वाङ्जषक
ा मोजना , कामाक्रभ य फजेट छरपर आमोजना गने कामाक्रभ य
फजेटराई अङ्ञन्तभ रुऩ ङ्छदने,



नीङ्झत, मोजना कामाक्रभ सम्फन्धभा याम ऩयाभिा ङ्छदने,



बू-उऩमोग सम्वन्धी नीङ्झत कानून भाऩदण्ड मोजना य ङ्झनमभन गने/गयाउने



बूङ्झभ सम्फन्धी अन्तययाङ्जद्सम सॊ ऩका सभन्वम गने



नाऩनक्सा सम्फन्धी याङ्जद्सम कानून तथा भाऩदण्ड फनाउने



बौगोङ्झरक सूचना ऩूवााधाय ङ्जवकास गने



बू-उऩमोग नक्िाॊकन सम्फन्धी भाऩदण्ड तथा सॊ घीम बू -उऩमोग मोजना य बूङ्झभ व्मवस्थाऩन सम्फन्धी
याङ्जद्सम भाऩदण्ड तमाय गने



बूङ्झभश्रोत नक्िाॊकन सम्फन्धी भाऩदण्ड,

Geo-ICT तथा Earth observation सम्फन्धी भाऩदण्ड तमाय

गने/गयाउने,


बूङ्झभ रगत तमायी सम्फन्धी भाऩदण्ड,िगोरीम वेधिारा सॊ चारन सम्फन्धी भाऩदण्ड ङ्झनभााण
गने/गयाउने,



नाऩ-नक्िा तथा बूङ्झभ व्मवस्थाऩन सम्फन्धी HRD plan सम्फन्धी भाऩदण्ड तमाय गने/गना रगाउने



बू-सूचना प्रणारी ङ्जवकास, भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन गने/गयाउने,



बू-अङ्झबरे ि सम्फन्धी भाऩदण्ड तमाय गने



अन्तयप्रदे ि /अन्तयङ्झनकाम सभन्वम गने/गयाउने



नीङ्झत मोजना तथा कामाक्रभ सम्फन्धी ङ्झनङ्छदाद्श अन्म कामाहरु गने/गयाउने।

मस भहािािा अन्तगात ३ (तीन) वटा िािाहरु यहे का छन । ङ्झतनको कामा ङ्जववयण दे हाम फभोङ्ञजयहे
भ को छ१. नीङ्झत,मोजना तथा कामाक्रभ िािा


भन्रारम य अन्तगात ङ्झनकामहरुको मोजना तथा कामाक्रभ तजङ्टभ
ा ा , कामाान्वमन य अनङ्टगभन भूल्माॊकन
गने/गयाउने,
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मोजना तथा कामाक्रभहरुको तथ्माॊक अध्ममन ङ्जवद्ऴे षण गने/गयाउने,



वाङ्जषक
ा ङ्जवकास कामाक्रभ य फजेट तमाय गने/गयाउने,



मोजना तथा कामाक्रभ य फजेट छरपरभा बाग ङ्झरने य तथा कामाक्रभ य फजेटराई अङ्ञन्तभ रुऩ ङ्छदन
सहमोग गने,



चौभाङ्झसक ङ्जवबाजन सङ्जहतको वाङ्जषक
ा ङ्जवकास कामाक्रभ तमाय गने

/गयाउने य कामाान्वमनका राङ्झग

ऩठाउने,


वाङ्जषक
ा ङ्जवकास कामाक्रभ सॊ िोधन सम्फन्धी कामा गने/गयाउने,



व्मवस्थाङ्जऩका सॊ सदको अङ्झधवेिनको सभमभा साॊसदहरुद्बाया उठाइएकाप्रद्लको जवाप तमाय
गने/गयाउने,



नीङ्झत, मोजना तथा कामाक्रभ सम्वन्धी ङ्जवषमभा हङ्टने सबा, सम्भेरन, छरपर कामाक्रभभा बाग ङ्झरने,



रै ङ्जङ्गक सिङ्ञक्तकयण इकाईको रुऩभा कामा सम्ऩादन गने,



मोजना, कामाक्रभ तथा फजेट सम्फन्धी ङ्जवषमभा अन्म ङ्झनकामहरुभा ऩराचाय गने,



नेऩार सयकाय , भङ्ञन्रऩङ्चयषद्मान ङ्झनणामाथा प्रस्तङ्टत गनाका राङ्झग स्वीकृत बएका ङ्जवषमभा प्रस्तावको
भस्मौदा तमाय गने,



मस िािासॉग सम्फङ्ञन्धत काभ कायवाही य व्मवस्थाऩनका ङ्जवषमभा ऩङ्टष्याई सङ्जहत ऩेि गने,



नीङ्झत,मोजना तथा कामाक्रभ िािा सम्फन्धी ङ्झनङ्छदाद्श अन्म कामा गने।

२. अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन िािा


भन्रारम भातहत ङ्जवबाग तथा कामाारमहरुफाट सॊ चाङ्झरत ऩङ्चयमोजना तथा आमोजनाहरुको उठती
याजद्व् सॊ करन , भङ्टद्दा पर्छ्योट ङ्ञस्थङ्झत य कामा प्रगङ्झत सभेतको अङ्झबरे ि अद्यावङ्झधक याख्ेभ,



वाङ्जषक
ा /चौभाङ्झसक/भाङ्झसक य आवङ्झधक प्रगङ्झत ङ्जववयण तमाय गयी सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा ऩठाउने,



भातहतका आमोजना/कामाक्रभ आवश्मकता अनङ्टसाय सङ्टऩयीवेऺण गने/गयाउने,



ङ्जवकास आमोजना/कामाक्रभहरुको अनङ्टगभन ङ्झनयीऺण गयी प्रङ्झतवेदन ऩेि गने/गयाउने,



कामाक्रभहरुका राङ्झग कामा सम्ऩादन सूचकहरु तमाय गने/गयाउने,



कामा सम्ऩादन सूचकहरुको आधायभा आवङ्झधक भूल्माॊकन गने/गयाउने,



भूल्माॊकनको आधायभा दण्ड य ऩङ्टयस्कायका राङ्झग आवश्मक सूचना उऩरब्ध गयाउने
,



सवै िािाहरुसॉग सभन्वम गयी सूचना सॊ करन गने



सूचना अङ्झधकायीको ङ्ञजम्भेवायी वहन गने,



वाङ्जषक
ा /चौभाङ्झसक अवङ्झधको सभीऺा तथा भन्रारम स्तयीम ङ्जवकास सङ्झभङ्झतको फैठक आमोजनाका गयी

य अङ्झबरे ि याख्ेध,

सो को प्रगङ्झत ङ्जववयण याङ्जद्सम ङ्जवकास सभस्मा सभाधान सङ्झभङ्झतको फैठकभा ऩठाउने।
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अनङ्टगभन तथा भूल्माॊकन िािासॉग ङ्झनङ्छदाद्श अन्म कामाहरु गने,

३. नाऩक्सा बौगोङ्झरक सूचना तथा बू-उऩमोग िािा


नाऩनक्सा सम्फन्धी याङ्जद्सम नीङ्झत, कानून तथा भाऩदण्डभा ऩृद्षऩोषण



बौगोङ्झरक सूचना ऩूवााधाय सम्फन्धी भाऩदण्ड



बूङ्झभश्रोत नक्िाॊकन सम्फन्धी भाऩदण्ड



Geo-ICT तथा Earth observation सम्फन्धी भाऩदण्ड



िगोरीम वेधिारा सॊ चारन सम्फन्धी भाऩदण्ड



अन्तयााङ्जद्सम सीभाको नक्िाॊकन सभन्वम



सीभा स्तम्बको ङ्झनभााण,भभात य सम्बाय सभन्वम



बूङ्झभ सम्फन्धी अन्तयााङ्जद्सम ङ्झनकाम सॊ गको सम्ऩका य सभन्वम



ङ्ञजमोड़े ङ्जटक तथा स्थररूऩ नक्िाॊकन सभन्वम



प्रदे ि य स्थानीम तहको नक्िाॊकन



िगोरीम वेधिारा सॊ चारन सम्फन्धी नीङ्झत तथा भाऩदण्ड



बूङ्झभ रगत तमायी सम्फन्धी भाऩदण्ड



बू-सूचना प्रणारी ङ्जवकास, भाऩदण्ड तथा ङ्झनमभन य सभन्वम



जग्गाको नाऩ नक्िाको आधायबूत ङ्झनमन्रण ङ्जवन्दङ्ट य सन्जार सम्फन्धी कामाकोभाऩदण्ड य सभन्वम



ङ्झनजी, सयकायी, गङ्टठी तथा ऩतॉ जग्गाको याङ्ञस्ट्रम अङ्झबरे ि ब्मवस्थाऩन



सबे राइसेन्स सम्फन्धी भाऩदण्ड



Geo-ICT तथा Earth observation सम्फन्धी भाऩदण्ड



Spatial य Attribute data को एङ्जककयणको भाऩदण्ड



LRIMS सम्फन्धी याङ्जद्सम भाऩदण्ड



बूङ्झभ सम्फन्धी सूचनाको भाऩदण्ड ङ्झनधाायण



बूङ्झभ सम्फन्धी प्ररे ि (documentation) को भाऩदण्ड



बू-उऩमोग नक्िाॊकन सम्फन्धी भाऩदण्ड तथा सॊ घीम बू-उऩमोग मोजना तथा भाऩदण्ड



बूङ्झभको उऩमोग,ऺभतायउऩमङ्टक्तताको नक्िाॊकन



सॊ घीम बू-उऩमोग मोजना



बू-उऩमोग अनङ्टगभन



बू-उऩमोग फगॉकयण भाऩदण्ड



बूङ्झभ स्रोत नक्िाॊकन भाऩदण्ड
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ङ्जवऩद नक्िाॊकन तथा disaster riskreduction सम्फन्धी नक्िाॊकन भाऩदण्ड



बू-उऩमोग नीङ्झत, कानून, भाऩदण्ड य ङ्झनमभन



नाऩक्सा बौगोङ्झरक सूचना तथा बू-उऩमोग िािा ङ्झनङ्छदाद्श अन्म कामाहरु गने,

(ढ) भन्रारम य अन्तगात ङ्जवबागहरुको वेफसाइटको ङ्जववयण्
बूङ्झभ व्मवस्था, सहकायी तथा गङ्चयफी ङ्झनवायण भन्रारम
बूङ्झभ व्मवस्थाऩन
नाऩी ङ्जवबाग

तथा अङ्झबरे ि ङ्जवबाग

: www.dolrm.gov.np

:

www.dos.gov.np

सहकायी ङ्जवबाग

: www.deoc.gov.np

बूङ्झभ व्मवस्थाऩन प्रङ्ञिऺण केन्र

:

सहकायी प्रङ्ञिऺण तथा अनङ्टसन्धान केन्र
याङ्जद्सम सहकायी ङ्जवकास फोडा

: www.molcpa.gov.np

www.lmtc.gov.np
:

www.ctrc.gov.np

:

www.ncdb.gov.np
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