सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४, को दफा ५(३) र
सूचनाको हक सम्बन्धी ननयमावलीको ननयम ३ बमोजिम
सावविननक गररएको वववरण

नेपाल सरकार
भूनमसधार तथा व्यवस्था मन्रालय

भूनम व्यवस्थापन प्रजिक्षण केन्र
धनलखेल, काभ्रे।
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सूचना सावविननक गने ननकायको नामः- भूनम व्यवस्थापन प्रजिक्षण केन्र
सूचना सावविननक गरे को अवधीः- 2072 वैिाख दे जख 207२ असारसम्म
क) ननकायको स्वरुप र प्रकृनत:
नेपाल सरकार, भूनमसधार तथा व्यवस्था मन्रालय अन्तगवत ववभागको रूपमा रहे को भूनम
व्यवस्थापन प्रजिक्षण केन्रले, नाप नक्साको क्षेरमा लामो समय दे जख आवश्यक िनिजि उत्पादन गदै
आइरहे को छ। 2025 सालमा नापी तानलम केन्रका रुपमा स्थावपत यस केन्र नेपाल सरकार
(मन्रीपररषद) नमनत २०५७।३।२६ को ननणवय अनसार भूनम सधार तथा व्यवस्था मन्रालय अन्तगवत
भूनम व्यवस्थापन प्रजिक्षण केन्रमा रुपान्तरण गरी यस केन्रको कायवक्षेर ववस्तार गररएको छ। यस
केन्रले एकातफव ववगतदे खी सञ्चालन गदै आई रहे को लामो अवनधका नाप नक्सासम्बन्धी िननयर तथा
नसननयर नापी तानलमहरुलाई ननरन्तरता दददै आएको छ। साथै यस केन्रले ववनभन्न वकनसमका
नापनक्सा सम्बन्धी छोटो अवनधका पनताविगी र क्षमता अनभवृवि सम्बजन्ध तानलमहरु एवं भूनम प्रिासन

र भूनम व्यवस्थापन सम्बजन्ध अनभमू जखकरण तानलमहरु (सहायक र अनधकृत स्तरका लानग) समेत
सञ्चालन गदै आएको छ।

लामो अवनधका तानलम कायविमहरुलाई िमि: िैजक्षक उपानधमा रुपान्तरण गने उिेश्य
अनरुप सन् 2007 मा केन्र र काठमाडौँ ववश्वववद्यालयबीच MoU सम्झौता भई सन् 2007 अगष्ट
मवहना दे जख काठमाण्डौं ववश्वववद्यालयसं गको सहकायवमा यस केन्रले BE Geomatics कोषव सञ्चालन गदै

आईरहे कोमा सन् २०११ मा पन: दोश्रो सहमती-पर हस्ताक्षर भई हालसम्म चार ब्याच दक्ष िनिजि
उत्पादन भै सकेका छन् र चार ब्याच अध्ययनरत छन्। काठमाण्डौं ववश्वववद्यालय सं गको सहकायवमा
सन् २०१३ सेप्टे म्वर दे जख M.Sc. Land Administration कोषव समेत सञ्चालन गररएको छ। साथै
सहायक स्तरका लामो अवनधका तानलमहरुलाई िैजक्षक योग्यतामा रुपान्तरण गने उिेश्य अनरुप केन्र,
काठमाण्डौं ववश्वववद्यालय र प्राववनधक जिक्षा तथा व्यावसावयक तालीम पररषद्को नरपजक्षय सहकायवमा

Diploma in Geomatics Engineering कोषव सञ्चालनका लानग पररषद्को नमनत २०७२।०३।२० को
ननणवयानसार सम्बन्धन/स्वीकृती प्राप्त भएको छ। आगामी ददनहरुमा केन्रले भूनम व्यवस्थापन क्षेरसं ग
सम्बजन्धत नववनतम प्रववधी अवलम्बन गरी तानलम कायविमहरुलाई अझ बढी साथवक एवं प्रभावकारी
बनाउदै लै िाने लक्ष्य नलएको छ ।

ख) ननकायको काम, कतवव्य र अनधकार:

• नाप नक्सा, भौगोनलक सूचना (Geospatial information), भूनम प्रिासन र व्यवस्थापनका क्षेरमा
ववनभन्न तहका प्राववनधक, दक्ष र प्राजिक िनिजि स्वदे िमै उत्पादन गने।
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• नाप-नक्सा, भौगोनलक सूचना, भूनम प्रिासन र भूनम व्यवस्थापन सम्बजन्ध ववनभन्न सरकारी
ननकायमा कायवरत िनिजिलाई समय सापेक्ष प्रववनधको िान ददलाई सक्षम, सवल एवं चस्त
बनाउने ।

• नाप नक्सा तथा भूनम व्यवस्थापनसं ग सम्बजन्धत अध्ययन, अनसन्धान तथा ववश्लेषण सम्बन्धी
कायव सञ्चालन गने।

ग) ननकायमा रहने कमवचारी संख्या र कायव वववरण:

यस केन्रको स्वीकृत दरबन्दीको वववरण दे हायअनसार रहे को छ। केन्दको कमवचारी सं गठन

तानलका अनसू ची १ मा समावेस गररएको छ।
नस.नं.

पद

श्रेणी

सं ख्या

नस.नं.

पद

श्रेणी

सं ख्या

१

कायवकारी

रा.प.प्र.(प्रा.)

१

१०

सहायक प्रजिक्षक

रा.प.अनं .प्र.(प्रा.)

११

ननदे िक
२

ननदे िक

रा.प.दि.(प्रा.)

१

११

ना.स.

रा.प.अनं .प्र.(प्र.)

४

३

ननदे िक

रा.प.दि.(प्र.)

१

१२

लाइब्रे ररयन

रा.प.अनं .प्र.(जि.)

१

४

वररष्ठ प्रजिक्षक

रा.प.दि.(प्रा.)

४

१३

सहायक

रा.प.अनं .प्र.(वव.)

१

५

प्रजिक्षक

रा.प.तृ.(प्रा.)

१०

१४

लेखापाल

रा.प.अनं .प्र.(प्र.)

१

६

प्रजिक्षक

रा.प.तृ.(प्र.)

२

१५

खररदार

रा.प.अनं .दि.(प्र.)

१

७

िाखा अनधकृत

रा.प.तृ.(प्र.)

२

१६

टाइवपष्ट

रा.प.अनं .प्र.

१

८

प्रजिक्षक

रा.प.तृ.(ववववध)

१

१७

चालक

श्रेणी वववहन

३

रा.प.तृ.(प्र.)

१

१८

कायावलय सहयोगी

प्रजिक्षक

(ववववध)

(ववववध)
९

लेखा अनधकृत

िम्मा स्वीकृत दरबन्दी संख्या

“

६

५२

केन्रका ववनभन्न िाखागत कायव वववरण:

१) प्रिासन िाखा:


ननयजि, पदस्थापना, सरुवा, बढवा तथा मनोनयन सम्बन्धी कायव गने ।



परस्कार र ववभागीय सिायका लानग सम्बन्धी कायव गने ।



कायव वववरण तयार तथा समय समयमा अध्यावनधक गने गराउने ।



सिासन र भ्रष्टाचार ननयन्रण सम्बन्धी काम गने ।



कमवचारी प्रिासन सं ग सम्बन्धी अनभलेख अध्यावधीक/व्यवस्थापन गने।



नागररक सेवा लाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी कायव गने ।



कमवचारी प्रिासन सम्बन्धी कायव, सोध अनसन्धान तथा परामिव कायव गने।



छारा तथा छार आवासहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने गराउने ।
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केन्रको दै ननक आनथवक प्रिासन सम्बजन्ध कायव गने गराउने ।



बेरुि असल उपर गने तथा सो को वववरण अध्यावनधक गने कायवमा सहजिकरण गने ।



जिजन्स व्यवस्थापन र सपररवेक्षणको कायव गने गराउने ।



केन्रको भौनतक सम्पजिको सरक्षा, यसको ममवत र सरसफाई सम्बन्धी कायव गने गराउने ।



केन्रको जिम्मामा रहे का सवारी साधन, ववद्यनतय उपकरण कम्प्यटर लगायत अन्य सरसामान
तथा औिारहरुको र अन्य जस्थर प्रकृनतका सम्पजिहरुको सं रक्षण गने गराउने ।




केन्रलाई आवश्यक पने पस्तक, प्रनतवेदन तथा परपनरकाहरुको व्यवस्था गनव लगाउने ।

केन्रलाई आवश्यक पने राविय तथा अन्तराविय सू चनाहरुको सं कलन, सं ग्रह तथा अनभलेजखकरण
गराउने ।



केन्रलाई आवश्यक पने कम्प्यटर, वप्रन्टर, फोटोकपी, फ्याक्स लगायतका अन्य ववद्यनतय
उपकरणहरुको नम्सव तथा मापदण्डहरु तयार गरर पेि गने ।



कायवकारी ननदे िक बाट प्रत्यायोिन भए बमोजिमका अन्य कामहरु गने ।

२) नापनक्िा िाखा:


केन्रबाट सञ्चालन
Mathematics

हने

तानलमहरुमा

Introduction to Surveying & Geo-informatics,

& Physics for surveying

& Geoinformatics र Topographical and

Engineering Survey नबषयसं ग सम्बजन्धत कायवतानलका (Routine) तयार गने।


उल्लेजखत नबषयसं ग सम्बजन्धत सै िाजन्तक, प्रयोगात्मक कक्षा तथा क्षेनरय वफल्ड कायव सं चालन
गने।



उल्लेजखत नबषयहरुको प्रश्नपर तयार गने गराउने।



उल्लेजखत नबषयहरुको प्रश्नपर मोडरे िन कायवमा सहयोग गने।



प्रजिक्षानथवहरुको उल्लेजखत नबषयहरुमा पठनपाठन कायवको आन्तररक मल्याङ्कन गने।



प्रजिक्षानथवहरुलाई उल्लेजखत नबषयहरुको पाठ्यसामाग्री उपलब्ध गराउने।

३) फोटोग्रामेवटक तथा ररमोट सेन्सीङ्ग िाखा:


केन्रबाट सञ्चालन हने तानलमहरुमा Photogrammetry and Remote Sensing नबषयसं ग
सम्बजन्धत कायवतानलका (Routine) तयार गने।



उल्लेजखत नबषयसं ग सम्बजन्धत सै िाजन्तक, प्रयोगात्मक कक्षा तथा क्षेनरय वफल्ड कायव सं चालन
गने।



उल्लेजखत नबषयहरुको प्रश्नपर तयार गने गराउने।



उल्लेजखत नबषयहरुको प्रश्नपर मोडरे िन कायवमा सहयोग गने।



प्रजिक्षानथवहरुको उल्लेजखत नबषयहरुमा पठनपाठन कायवको आन्तररक मल्याङ्कन गने।



प्रजिक्षानथवहरुलाई उल्लेजखत नबषयहरुको पाठ्यसामाग्री उपलब्ध गराउने।
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४) काटोग्राफी िाखा:


केन्रबाट सञ्चालन हने तानलमहरुमा Cartography and Geo-information नबषयसं ग सम्बजन्धत
कायवतानलका (Routine) तयार गने।



उल्लेजखत नबषयसं ग सम्बजन्धत सै िाजन्तक, प्रयोगात्मक कक्षा तथा क्षेनरय वफल्ड कायव सं चालन
गने।



उल्लेजखत नबषयहरुको प्रश्नपर तयार गने गराउने।



उल्लेजखत नबषयहरुको प्रश्नपर मोडरे िन कायवमा सहयोग गने।



प्रजिक्षानथवहरुको उल्लेजखत नबषयहरुमा पठनपाठन कायवको आन्तररक मल्याङ्कन गने।



प्रजिक्षानथवहरुलाई उल्लेजखत नबषयहरुको पाठ्यसामाग्री उपलब्ध गराउने।

५) जियोडेसी िाखा:


केन्रबाट सञ्चालन हने तानलमहरुमा Geodesy (Physical Geodesy, Satellite Geodesy,
Astronomical Geodesy) नबषयसं ग सम्बजन्धत कायवतानलका (Routine) तयार गने।



उल्लेजखत नबषयसं ग सम्बजन्धत सै िाजन्तक, प्रयोगात्मक कक्षा तथा क्षेनरय वफल्ड कायव सं चालन
गने।



उल्लेजखत नबषयहरुको प्रश्नपर तयार गने गराउने।



उल्लेजखत नबषयहरुको प्रश्नपर मोडरे िन कायवमा सहयोग गने।



प्रजिक्षानथवहरुको उल्लेजखत नबषयहरुमा पठनपाठन कायवको आन्तररक मल्याङ्कन गने।



प्रजिक्षानथवहरुलाई उल्लेजखत नबषयहरुको पाठ्यसामाग्री उपलब्ध गराउने।

६) भूनम व्यवस्थापन िाखा:


केन्रबाट सञ्चालन हने तानलमहरुमा Cadastral Survey, Land Administration and Computer
नबषयसं ग सम्बजन्धत कायवतानलका (Routine) तयार गने।



उल्लेजखत नबषयसं ग सम्बजन्धत सै िाजन्तक, प्रयोगात्मक कक्षा तथा क्षेनरय वफल्ड कायव सं चालन
गने।



उल्लेजखत नबषयहरुको प्रश्नपर तयार गने गराउने।



उल्लेजखत नबषयहरुको प्रश्नपर मोडरे िन कायवमा सहयोग गने।



प्रजिक्षानथवहरुको उल्लेजखत नबषयहरुमा पठनपाठन कायवको आन्तररक मू ल्याङ्कन गने।



प्रजिक्षानथवहरुलाई उल्लेजखत नबषयहरुको पाठ्यसामाग्री उपलब्ध गराउने।

७) योिना अनगमन तथा अनसन्धान इकाई:



केन्रको वावषवक कायविम तयार गने ।

कायविमको वावषवक/चौमानसक/मानसक कायवयोिना तयार गरी कायावन्वयनका लानग आवश्यक
समन्वय र सहजिकरण गने ।
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आथीक तथा ववजिय अवस्थाको मानसक, चौमानसक तथा वावषवक प्रनतवेदनहरु तयार गने
गराउने।



सावविननक खररद ऐन २०६३ र ननयमावली २०६४ बमोजिम केन्रको खररद सम्बन्धी योिना
तयार गने ।



केन्रमा सं चालन हने ववनभन्न तालीम कायविमको अनगमन तथा मूल्यांकन गने ।



परीक्षा सं चालन सम्बन्धी आवश्यक कायवहरु गरी अजन्तम ननतिा प्रकािन गने ।



केन्रको नननत ननमावणमा सहयोग गने ।



िाखा–िाखा नबच समन्वय गने, गराउने ।



नाप–नक्सा तथा भूनम व्यवस्थापन सम्बन्धी नववनतम प्रववनधको अध्ययन, अनसन्धान गने ।



केन्रबाट सं चालन हने ववनभन्न तानलम कायविमहरुको पाठ्यिम ननमावण एवं पररमािवन
गने ।



केन्रमा सू चना सं चार प्रववनधको ववकास एवं सं चालन गने ।



केन्रका गनतववनधहरु समेटी मानसक रुपमा Newsletter प्रकािन गने ।



अनसन्धानका प्रनतफलहरु एवं अन्य लेखहरु समावेि गरी वावषवक रुपमा Journal प्रकाजित
गने ।



केन्रसं ग सम्बजन्धत ववषयमा परामिव उपलब्ध गराउने।



अन्य ननकायहरुबाट माग भै आएमा परामिव सेवा उपलब्ध गराउने ।



प्रजिक्षण केन्रको पेिागत ववकासको लागी भववष्यमा सं चालन गनव ववनभन्न परामिव कायविमहरु
तिम
व ा गने ।



अन्य समान उद्देश्य बोकेका िैजक्षक, प्राजिक, व्यवसावयक सं स्थाहरु सं ग सहकायव गरी अध्ययन,
अनसन्धान कायवहरु अगाडी बढाउने ।



नब.ई. जियोम्यावटक्स इजन्िननयररङ्ग कोषव सञ्चालन गनव समन्वय गने।

घ) केन्रबाट प्रदान गररने सेवा :


लामो (३-४ बषव) अवनधको िैजक्षक कायविम:
o Diploma in Geomatics Engineering कोषव
o Bachelor in Geomatics Engineering कोषव
o Master in Land Administration कोषव



भूनमसधार तथा व्यवस्था मन्रालय र अन्तरगतका ननकायहरुमा कायवरत कमवचारीको क्षमता
अनभवृवि एवं पनताविगी सम्बन्धी लामो (१२ मवहना) अवनधको तालीम:
o िननयर नापी तानलम (ववभागीय लेष्ठता)

o नसननयर नापी तानलम (ववभागीय िेष्ठता, अनधकृत समू ह)
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नाप नक्सा तथा भूनम व्यवस्थापनसं ग सम्बजन्धत अध्ययन, अनसन्धान तथा ववश्लेषण सम्बन्धी
कायव

ङ) सेवा प्रदान गने केन्रका िाखा र जिम्मेवार अनधकारी:
िाखा

इकाई

प्रिासन िाखा

जिम्मेवार अनधकारी
ननदे िक श्री रािेन्र राउत

प्रिासन इकाई

िा.अ. श्री अनन्त प्रसाद हमागााँई
िा.अ. श्री नतलक काकी
ना.स. श्री गरु प्रसाद दाहाल
ना.स. श्री सदिवन पौडे ल

ह.स.चा. श्री होम बहादर बस्नेत
का.स. श्री राम बहादर गरुङ्ग
आनथवक प्रिासन

ले.अ. श्री नानीबाब जिपखान

िाखा

ले.पा. श्री मरारी नरपाठी

पस्तकालय फााँट

ना.स. श्री जिव कमार श्रे ष्ठ

जिन्सी फााँट

ना.स. श्री मोहन बिगााँई

नापनक्िा िाखा

व.प्र. श्री नबकास कमार कणव
नापनक्िा इकाई

प्रजिक्षक श्री गोनबन्द जघनमरे (हाल अध्ययनरत)
प्रजिक्षक श्री ददनेि लानमछाने
प्रजिक्षक श्री अमृत कमावचायव

स.प्रजिक्षक श्री नगता न्यौपाने (हाल अध्ययनरत)
स.प्रजिक्षक श्री प्रनमला भण्डारी (हाल अध्ययनरत)
स.प्रजिक्षक श्री सं िय कमार िाह
इजन्िननयररङ्ग इकाई

प्रजिक्षक श्री गणेि प्रसाद नसग्दे ल
स.प्रजिक्षक श्री लक्ष्मण बन्िारा

फोटोग्रामेविक तथा
ररमोट सेन्सीङ्ग िाखा

व.प्र. श्री नबकास कमार कणव
फोटोग्रामेविक इकाई

प्रजिक्षक श्री लेखनाथ दाहाल (हाल अध्ययनरत)

ररमोट सेन्सीङ्ग इकाई

प्रजिक्षक श्री सं जिवन श्रे ष्ठ
स.प्रजिक्षक श्री रािन मानन्धर

काटोग्रावफ िाखा

व.प्र. श्री नबकास कमार कणव
काटोग्रावफ इकाई
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स.प्र. श्री हरर बहादर ओली
भू-सू चना इकाई

प्रजिक्षक श्री सरे ि श्रे ष्ठ
स. प्रजिक्षक श्री पाववती काकी

जियोडे सी िाखा

व.प्र. श्री नबकास कमार कणव
जियोडे सी इकाई

भूनमव्यवस्थापन िाखा

प्रजिक्षक श्री जिविी के.सी.
व.प्र. श्री नबकास कमार कणव

वकिानापी इकाई

प्रजिक्षक श्री प्रददप सापकोटा उपाध्याय

कम्प्यटर इकाई

प्रजिक्षक श्री अमृत कमावचायव

स.प्रजिक्षक श्री दिरथ पोखरे ल (हाल अध्ययनरत)
स.प्रजिक्षक श्री रािन मानन्धर

योिना अनगमन तथा

व.प्र. श्री नबकास कमार कणव

अनसन्धान इकाई

प्रजिक्षक श्री ददनेि लानमछाने

च) सेवा प्रदान गदाव लाग्ने दस्तर र अवनध:
सेवाको प्रकार

सेवा उपलब्ध हने प्रविया

सेवाको लागी

सेवा प्राप्त गनव लाग्ने

आवश्यक दस्तर

समय

नब.ई.

वविापन/सू चनामा उल्लेख

नेपाल सरकार र

काठमाण्डौं

जियोम्यावटक्स

भए बमोजिम

काठमाण्डौं

ववश्वववद्यालयले तय

ववश्वववद्यालय बीच तय

गरे बमोजिम

नन:िल्क

वावषवक कायविममा

इजन्िननयररङ्ग कोषव
िननयर नापी

तानलम (ववभागीय)

भए बमोजिम
वविापन/सू चनामा उल्लेख
भए बमोजिम

उल्लेख भए बमोजिम
अन्यथा २ ददन नभर

िननयर नापी

वविापन/सू चनामा उल्लेख

तानलम (खला)

भए बमोजिम

२५०।-

वावषवक कायविममा
उल्लेख भए बमोजिम
अन्यथा २ ददन नभर

नसननयर नापी

वविापन/सू चनामा उल्लेख

तानलम (ववभागीय)

भए बमोजिम

नन:िल्क

वावषवक कायविममा
उल्लेख भए बमोजिम
अन्यथा २ ददन नभर

प्रमाण-पर प्रदान

कन्रले उल्लेख गरे

नन:िल्क

उही ददन

बमोजिमको कागिातका
साथ ननवेदन पेि गरे पनछ
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टे ण्डर ववतरण

वविापन/सू चनामा उल्लेख

वविापन/सू चनामा

उही ददन

वविेष तानलम

वविापन/सू चनामा उल्लेख

नन:िल्क

वावषवक कायविममा

भए बमोजिम
भए बमोजिम

उल्लेख भए बमोजिम

उल्लेख भए बमोजिम
अन्यथा २ ददन नभर

छ) ननणवय गने प्रविया र अनधकारी:


िाखागत रुपमा िाखाको कायव वववरण अनसार अनधकृत तहबाट वटप्पणी उठाउने र
ननदे िक/वररष्ठ प्रजिक्षक साम पेि गरी ननदे िक बाट आफ्नो राय एवं धारणा सवहत कायवकारी
ननदे िक समक्ष पेि हने।



कायवकारी ननदे िक बाट आफैले ननणवय गने ववषय भए ननणवय गने र िाखामा फाइल वफताव गने।



मा. मन्रीस्तर/सजचवस्तरबाट ननणवय हन पने ननतगत ववषय भए कायवकारी ननदे िकले राय सवहत
सजचव समक्ष पेि हने।

ि) ननणवय उपर उिरी सन्ने अनधकारी:
कायवकारी ननदे िक

झ) सम्पादन गरे को कामको वववरण:
०७२ वैिाख
प्रमख कायवको वववरण

qm=;+=

OsfO{

२०७२

देजख असार

असार

सम्मको प्रगनत

सम्मको प्रगनत

0

21

sfo{ ;DkGg

8

28

l8lh6n n]en ! Jf6f vl/bsf nfuL
lznaGbL b/efpkq cfJxfg ul/Psf]df
b/efpkqbftfx?Aff6 k]z x'g cfPsf]
b/efpkq d"Nofs+g ubf{ b/efpkq
;f/e"t ?kdf k|efju|fxL gb]lvPsfn]
खररद x[gg;s]sf] .

0

100

sfo{ ;DkGg

1

1

sfo{ ;DkGg

4

4

sfo{ ;DkGg

s}lkmot

c_ k"hLut vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx?
1

k"jf{wf/ lgdf{0f ug]{

1.1

kmlg{r/ vl/bM-j]~r6]jn @) uf]6f, Sof6ns Sofljg]6
! Uf]6f

uf]6f

1

d];Lg/L cf}hf/vl/bM 6f]6n:6]zg d]lzg ( uf]6f,
Hand GPS % uf]6f / Digital Level @ Uf]6f,
Laptop computer !# j6f

uf]6f

1

पजिगत सधार:
प्रिासननक भवन ममवत कायवकारी ननदे िक/ननदे िक/योिना
िाखामा पावटवसन ट्वाइलेट वाथरुम ममवत

k|ltzt

झाडी फडानी,
अस्थायी कक्षा टहरा (िस्तापाता यि) ननमावण, गेटमा
गाडव नबट १ ननमावण
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1.4

k'lhut cg';Gwfg tyf k/fdz{M ejg lgdf{0fsf]

k6s
0

0

ejg l8lehg sfof{no;+u ;dGjo u/L
s]Gb|sf] dfi6/ Knfg lgdf{0f ug{ k|lqmof
cuf8L a9fOPsf]df j}zfv !@ ut]sf]
e"sDksf] sf/0f pQm sfo{sfnfuL
cfl6{6]Sr/ OlGhlgo/ nufotsf k|fljlws
sd{rf/L pknAw x'g g;s]sfn] sfo{
;DkGg x'g g;s]sf] .

0

20

कायव सम्पन्न

20

20

कायव सम्पन्न

nflu ;DefJotf cg';Gwfg tyf k/fdर्श

cf rfn' vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx? M
2

cf=j= 070/71 sf] jf+sL cWoog tfnLd sfo{qmd

2.1

l;lgo/ gfkL tfnLd -ljefuLo sd{rf/Lx? klxnf]
;d"x_

hgf

2.2

l;lgo/ gfkL tfnLd -ljefuLo sd{rf/Lx? bf]>f]
;d"x_

hgf

2.3

h'lgo/ gfkL tfnLd -ljefuLo sd{rf/Lx?_

hgf

0

24

कायव सम्पन्न

2.4

h'lgo/ gfkL tfnLd -v'Nnf klxnf] ;d"x_

hgf

21

21

sfo{ ;DkGg

2.5

h'lgo/ gfkL tfnLd -v'Nnf bf]>f] ;d"x_

hgf

22

22

sfo{ ;DkGg

2.6

BE Geomatic Engineering ;e]{ sf]if{ 5fqj[lQ -दोश्रो

hgf

20

20

sfo{ ;DkGg

MoU cg';f/ k|yd Jofr rf}yf] jif{_
2.7

BE Geomatic Engineering ;e]{ sf]if{ 5fqj[lQ - bf]>f]
MoU cg';f/ bf]>f] Jofr t]>f] jif{_

hgf

20

20

sfo{ ;DkGg

2.8

BE Geomatic Engineering ;e]{ sf]if{ 5fqj[lQ - bf]]>f]
MoU cg';f/ t]>f] Jofr bf]>f] jif{_

hgf

20

20

sfo{ ;DkGg

2.9

Master in Land Administration sf]if{ 5fqj[lQ - klxnf]
MoU cg';f/ klxnf] Jofr bf]>f] jif{_

hgf

10

10

sfo{ ;DkGg

2.10

Master in Land Administration sf]if{sf] cf=j= )&).&!
sf] KU nfO{ jf+sL e"QmfgL ug{

k6s

0

1

sfo{ ;DkGg

20

20

sfo{ ;DkGg

20

20

16

16

24

24

1

1

4

4

०७१ साल sflt{s मवहना b]lv ;+rfng

3
3.1

cf=j= 2071/72 sf] tfnLd tyf z}lIfs sfo{qmd
BE Geomatic Engineering ;e]{ sf]if{ 5fq j[lQ - दोश्रो

hgf

MoU cg';f/ rf}yf]] Jofr k|yd jif{_
3.2
3.3

l;lgo/ gfkL tfnLd-ljefuLo sd{rf/Lx? Kflxnf] ;d"x_
l;lgo/ gfkL tfnLd -ljefuLo sd{rf/Lx? bf>f]

hgf
hgf

;d"x_
3.4

h'lgo/ gfkL tfnLd -ljefuLo sd{rf/Lx? H]fi7tf_

hgf

3.5

Survey Diploma # jif]{ sf]if{ tof/L sfo{

k6s

3.6

Master in Land Administration sf]if{ 5fqj[lQ

hgf

4

Ifdtf clej[l4 Pj+ k'gtf{huL ;DjGwL 5f]6f]cjlwsf ljz]if tfnLd

4.1

GIS tfnLd

4.2

Advanced GIS tfnLd

4.3

Digital Cadastrel

4.4

e"ld Joj:yfkg ;DjGwL @ xKtf cjlwsf] tfnLd %
k6s

k6s

4.5

Orientation tfnLd -gjlgo'Qm pk;lrj tyf clws[t
:t/_ sf nflu @ xKtf cjlw @ k6s

k6s

Real Estate valuatian tfnld & xKtf cjlwsf] ! k6s

k6s

# xKtf cjlwsf] !) hgf
# xKtf cjlwsf] !) hgf

ljifos tfnLd # xKtf cjlwsf]

)&! साल c;f]h @# b]lv ;+rfng e}
sfo{ ;DkGg
)&! साल sflt{s !# b]lv ;+rfng e}
sfo{ ;DkGg
)&@ ;fn c;f/ #! Uft] b]lv ;+rfng
e} sfo{ ;DkGg

CTEVT af6 ;DaGwg k|fKt e} sfo{
;DkGg
e} sfo{ ;DkGg

k6s

1

2

sfo{ ;DkGg

k6s

0

1

sfo{ ;DkGg

k6s

2

5

sfo{ ;DkGg

2

5

sfo{ ;DkGg

1

1

gjlgo'Qm clws[t sd{rf/Lx?sf]
tfnLd ;+rfngsf nfuL dfu Ef}
gcfPsfn]

4.6
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1

sfo{ ;DkGg
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4.7

Web GIS ;DjGwL tfnLd @ xKtf cjwLsf] !)
hgfsf] ;d"x ! k6s

5

k6s

0

1

sfo{ ;DkGg

3

6

tflnd sfo{qmd w]/} / pknAw hgzQmL
Go"g e} k|lzIfsx?sf] sfo{ Jo:ttf sf/0f
nIo cg';f/sf] k|ult x'g g;s]sf]

1

3

sfo{ ;DkGg

0

0

tflnd sfo{qmd w]/} / pknAw hgzQmL
Go"g e} k|lzIfsx?sf] sfo{ Jo:ttf sf/0f
nIo cg';f/sf] k|ult x'g g;s]sf]

0

1

sfo{ ;DkGg

cWoog Pj+ cg';Gwfg

5.1

k|lzIfs k|lzIf0f tfnLd

hgf

5.2

cltl/Qm lqmofsnfk # k6s lj=O+= / cGo tfnLdsf
ljBfyL{x?sf] nflu ;d]t

k6s

5.3

zf]w cg';Gwfg sfo{qmd

k6s

5.4

tfnLd sfo{qmdnfO{ la|h sf]if{ dfkm{t z}lIfs pkfwLsf
nflu tof/L sfo{

k6s

5.5

tfnLd Manual tof/ ug]{ sfo{ ! k6s

k6s

0

1

5.6

Texbook tof/ ug]{ sfo{ ! k6s

k6s

1

1

sfo{ ;DkGg
sfo{ ;DkGg

5.7

cGt/fli6«o ;++:yfsf] jflif{s ;b:otf z'Ns

0

1

sfo{ ;DkGg

/

k6s

gjLs/0f z'Ns
5.8

cWoog tyf tfnLdsf nflu k|j]z k/LIff

k6s

1

1

5.9

:dfl/sf aflif{s k|ult k|ltj]bg tof/ ug]{

k6s

0

1

sfo{ ;DkGg
sfo{ ;DkGg

5.10

kf7\oqmd kl/dfh{g ug]{M 5f]6f] tyf nfdf] cjlwsf]
tfnLd ! k6s

k6s

1

1

sfo{ ;DkGg

5.11

k/LIff zfvfsf] /]s8 Jofl08ª / /]s8{ lslkª

k6s

0

1

5.12

k':tsfno Joj:yfkg

k6s

1

1

sfo{ ;DkGg
sfo{ ;DkGg

ञ) सूचना अनधकारी र प्रमखको नाम र पद:
सू चना अनधकारी:

कायावलय प्रमखको नाम:
नाम: कृष्णराि नब.सी.

नाम: अनन्त हमागााँई
पद: िाखा अनधकृत

पद: कायवकारी ननदे िक

ट) ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदे जिकाको सूची:
1) नसननयर नापी तानलमका लागी प्रजिक्षाथी छनौट गने सम्बन्धी मापदण्ड र आधारहरु, २०७१
2) िननयर नापी तानलम कायविममा प्रजिक्षाथी छनौट गने मापदण्ड तथा आधारहरु, २०७२

ठ) आम्दानी, खचव, तथा आनथवक कारोवार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरण:
नस.नं .

वववरण

िम्मा ववननयोजित
बिेट

खचव

खचव प्रनतित

१ चाल खचव

७४५६६०००

६०८७९६३३

८१.६४

२ पूिीगत खचव

१०३४००००

७६८३०००

७४.३०

८४९०६०००

६८५६२६३३

८०.७५

िम्मा
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नस.नं .

वववरण

सं . प. भएको

फर्छ्यौट गनव बााँकी
रकम

१ बेरुि

रकम

६४१६६६.८२ ४०१८४६.६४
हाल सम्म ४०१८४६.६४

प्रनतित

फर्छ्यौट हन बााँकी रकम
रकम

प्रनतित

६२.६३ २३९८२०.१८

३७.३७

६२.६३

३७.३७

२३९८२०.१८

ड) केन्रको चालू आ.व. २०७१।७२ मा सञ्चानलत कायविमहरुको बावषवक प्रगनत:


तेश्रो चौमानसक अवधी (०७१ चै र-०७२ असार) सम्मको भौनतक प्रगनत ९८.४०% र ववजिय
प्रगनत ९४.५०% हानसल गररएको छ।



बावषवक कायविम अनसार केन्रको भौनतक प्रगनत प्रनतित ९५.९६ % र ववजिय प्रगनत
८०.७५% हानसल गररएको छ।

ढ) यस केन्रको वेबसाइट:
www.lmtc.gov.np

ण) केन्रबाट भएका प्रकािन:


केन्रको पररचय पजस्तका



आ.व. ०७०।०७१को बावषवक प्रगनत प्रनतवेदन पजस्तका
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अनसू जच १

नेपाल सरकार

भूनमसधार तथा व्यवस्था मन्रालय

भूनम व्यवस्थापन प्रजिक्षण केन्र
कमवचारी संगठन तानलका
कायवकारी ननदे िक
रा.प.प्रथम (प्रा.) १

ननदे िक

वररष्ठ प्रजिक्षक

वररष्ठ प्रजिक्षक

वररष्ठ प्रजिक्षक

वररष्ठ प्रजिक्षक

ननदे िक

प्रिासन िाखा

नाप नक्िा िाखा

फोटोग्रामेविक तथा ररमोट

काटोग्राफी िाखा

जियोडेसी िाखा

भूनम व्यवस्थापन िाखा

रा.प.दि.(प्र.) १

रा.प.दि.(प्रा.)/इ.सभे १

प्रिासन इकाई
िाखा अनधकृत
ना.स.

टाइवपष्ट वेग अनसार
ह.स.चा.

३ का.स.

१

रा.प.दि.(प्रा.)/इ.सभे १

रा.प.दि.(प्रा.)/इ.सभे १

रा.प.दि.(प्रा.)/इ.सभे १

रा.प.दि.(प्रा.)/इ.सभे १

नाप नक्िा इकाई

फोटोग्रामेविक इकाई

काटोग्राफी इकाई

जियोडेसी इकाई

वकिानापी इकाई

रा.प.तृ.(प्रा.)/इ.सभे ३

रा.प.तृ.(प्रा.)/इ.सभे १

रा.प.तृ.(प्रा.)/इ.सभे १

रा.प.तृ.(प्रा.)/इ.सभे १

रा.प.तृ.(प्रा.)/इ.सभे १

२

४

सेजन्सङ्ग िाखा

प्रजिक्षक

प्रजिक्षक

प्रजिक्षक

प्रजिक्षक

प्रजिक्षक

६

आनथवक प्रिासन िाखा

इजन्िननयररङ्ग इकाई

लेखा अनधकृत (रा.प.तृ.प्र.ले.)

१

लेखापाल (रा.प.अनं.प्र./प्रिासन/लेखा) १

पस्तकालय फााँट
ना.स. (रा.प.अनं.प्र.प्रा./जि.)

ररमोट सेजन्सङ्ग इकाई

भू-सूचना इकाई

प्रजिक्षक

प्रजिक्षक

प्रजिक्षक

रा.प.तृ.(प्रा.)/इ.सभे १

रा.प.तृ.(प्रा.)/इ.सभे १

रा.प.तृ.(प्रा.)/इ.सभे १

जिन्सी फााँट
१

ना.स. (रा.प.अनं.प्र./सा.प्र.) १

कम्प्यटर इकाई
प्रजिक्षक (रा.प.तृ.प्रा./ववववध)

स.प्रजिक्षक (रा.प.अ.प्र.प्रा./ववववध
योिना, अनगमन तथा

सहायक प्रजिक्षक
(रा.प.अनं.प्र.प्रा./इ.सभे)

११

अनसन्धान इकाई

प्रजिक्षक (रा.प.तृ.प्र.)
१
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२

१

१

