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तामलिको जानकारी तथा सहभामगता सम्बन्त्धिा। 

वेवसाईटिा प्रकाशित मिमतिः- २०७९।०४।२३ 
श्री सम्बशन्त्धत सबै। 

यस केन्त्रले चाल ुआ.व. २०७९/२०८० िा तपशिल बिोशजिका तामलि सञ्चालन गने काययक्रि रहेको हुाँदा 
उक्त काययक्रििा सहभामगताको लामग ईच्छुक सम्बशन्त्धत प्रदेि सहकारी िन्त्रालय/ प्रदेि रशजष्ट्रार कायायलय/ प्रदेि शस्थत 
सहकारी प्रशिक्षालय/ स्थानीय तहको सहकारी िाखािा काययरत कियचारीहरु तथा सहकारी संघ/संस्थाहरुले यस केन्त्रको 
वेवसाइट (www.ctrc.gov.np) िा गई Online Training िा Click गरी िाग गररएका वववरण तथा कागजातहरु संलग्न गरी 
मिमत २०७९/०६/३१ गते मभर अपलोड गनुयहनु साथै संलग्न ढााँचा बिोशजि वववरण केन्त्रको ईिेल ठेगाना 
info@ctrc.gov.np िा सिेत पठाइददनहुनु सबै सरोकारवालाहरुिा अनरुोध गररन्त्छ। उक्त वववरणका आधारिा यस केन्त्रले 
मनधायरण गरेको मिमत तथा प्राथमिकताका आधारिा सञ्चालन हनुे तामलििा प्रशिक्षाथीहरुलाई सहभागी गराउाँदै लैजाने 
व्यहोरा सिेत अनरुोध छ। 

तपशिल: 
(१) यस आ.व २०७९/२०८० िा केन्त्रबाट संचालन हनुे तामलिहरु  

(क) संघ, प्रदेि तथा स्थानीय तहका मनयािक मनकायका कियचारीहरुका लामग सञ्चामलत तामलिहरू 

(१) सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण (७ काययददन) 
(२) कोपोमिस (COPOMIS) सम्बन्त्धी अनशुिक्षण (४ काययददन) 

(ख) सहकारी संघ/संस्थाका पदामधकारी, सदस्य तथा कियचारीहरूको लामग सञ्चामलत तामलिहरू 

(१) सहकारी सम्बन्त्धी आधारभतू/पनुतायजगी तामलि (४ काययददन) 
(२) सहकारी प्रशिक्षक प्रशिक्षण (१५ काययददन) 
(३) सहकारी व्यवसाय प्रवर्द्यन सम्बन्त्धी तामलि (७ काययददन) 

(४) सहकारी नेततृ्व तथा संस्थागत ववकास तामलि (१५ काययददन) 
(५) सहकारी लेखा तथा ववत्तीय व्यवस्थापन सम्बन्त्धी तामलि (१० काययददन) 

(२) सहभागी िनोनयन ढााँचािः 

क्र.सं. 
सहभागीको 
नाि थर 

पद 
काययरत स्थानीय 

तहको नाि र ठेगाना 
िोबाइल 
नम्वर 

सहभागीको ईिेल ठेगाना 
(e-mail Address) 

सम्बशन्त्धत पामलकाको प्रिखु 
प्रिासकीय अमधकृत / सम्पकय  

व्यशक्तको िोबाइल नं र इिेल ठेगाना 

सहभागी हनु ईच्छुक 
तामलि काययक्रिको 

नाि 

        

(३) तामलििा सहभामगताको लामग अनलाईन फारििा संलग्न गनुयपने आवश्यक कागजात:-  

तामलििा सहभागी हनु अनलाइन आवेदन गनुयपनेछ। यसका लामग केन्त्रको वेवसाइट (www.ctrc.gov.np) िा गई Online 

Training िा Click गरी िाग गररएका वववरण भरी देहायका कागजातहरु अपलोड गरी पेि गनुयपनेछ। 

(१) सहभागीको पासपोटय साइजको फोटो र नागररकता प्रिाण परको प्रमतमलवप। 

(२) सहभागीको िोबाइल नं. र ईिेल ठेगाना सिेत खलुाई सम्बशन्त्धत प्रदेि/स्थानीय तहको िनोनयन पर।  
(३) सहभागीको िोबाइल नं. e-mail ठेगाना लगायत रशजष्ट रेिन फाराििा िाग भएका अन्त्य वववरण। 

(४) सहकारी संस्थाहरूको हकिा सहकारी ववभागबाट संचामलत COPOMIS प्रणालीिा आवर्द् भएको प्रिाण।  
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(४) सहभागीहरुले पालना गनुयपने आचारसंवहता 

 (१) तामलि काययक्रििा होहल्ला रवहत िान्त्त वातावरणिा सहभागी हनुपुनेछ। 

 (२) केन्त्रले मनधायरण गरेको मिमत तथा सियिा तामलि संचालन हनुेछ।  
 (३) तामलििा सहभागी हनुे कियचारीले तामलि आचारसंवहतािा व्यवस्था भएका आचरण तथा ियायदाको सिेत पालना 

गनुयपनेछ। 

 (४) तामलिको अवमधभर औपचाररक पोिाकिा रहनपुनेछ। 

 (५) तामलि काययक्रििा प्रयोग भएका सािग्रीहरुको प्रमतमलवप अमधकार प्रमत सचेत हनुपुछय र बौवर्द्क चोरी गनुय/ 
गराउन ुहुाँदैन। 

 (6) यस केन्त्रवाट गत आ.व. र यस चाल ुआ.व.िा संचामलत तामलि मलएका व्यशक्तहरु यस तामलििा सहभागी हनु 
पाइनेछैन। यस अशघ तामलि नमलएका सहभागीहरुलाई प्राथमिकता ददइनेछ।  

 (7) आचारसंवहता सम्बन्त्धी अन्त्य व्यवस्था केन्त्रले तोके बिोशजि हनुेछ। 

(५) सहभागीको सवुवधा सम्बन्त्धी व्यवस्थािः 

(१) सहभागीहरुलाई तामलि अवमधको दैमनक भत्ता तथा आतेजाते यातायात खचय एकिषु्ट ठ रुपिा मनयिानसुार करकट्टी 
गरी उपलब्ध गराइनेछ। तर तोवकए भन्त्दा बढी सरिा अनपुशस्थत हनुे सहभागीलाई यो सवुवधा उपलब्ध 
नगराइनकुा साथै प्रिाणपर सिेत प्रदान गररनेछैन। 

(२) तामलिको काययपर (Handout) सहभागीको इिेलिा उपलब्ध गराइनेछ। 

 

बोधाथय: 
श्री प्रदेि सहकारी िन्त्रालय, सातै प्रदेि। 

श्री प्रदेि सहकारी रशजष्ट्रारको कायायलय, सातै प्रदेि। 

श्री प्रदेि प्रशिक्षालय, सातै प्रदेि। 

श्री स्थानीय तह, सबै। 

श्री रावष्ट्रय सहकारी िहासंघ, पलु्चोक, लमलतपरु। 

श्री ववषयगत सहकारी केशन्त्रय संघ, सबै। 

श्री शजल्ला सहकारी संघ, सबै। 

श्री शजल्ला ववषयगत सहकारी संघ, सबै। 

श्री सहकारी संघ/संस्था, सबै। 

ईच्छुक प्रशिक्षाथीलाई सम्बशन्त्धत स्थानीय तह (काययपामलकाको 
कायायलय)बाट िनोनयन हनुे व्यवस्था मिलाईददनहुनु अनरुोध छ। 
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