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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क) ननकायको स्वरुप र प्रकृनत:
नेपाल सरकार, भनमसधार तथा व्यवस्था मन्रालय अन्तगवत ववभानगय कायावलयको रुपमा रहे को भूनम
व्यवस्थापन प्रजिक्षण केन्रले, नाप नक्साको क्षेरमा लामो समय दे जख आवश्यक िनिजि उत्पादन गदै
आइरहे को छ। वव.सं . २०२५ सालमा नापी तानलम केन्रका रुपमा स्थावपत यस केन्र नेपाल सरकारको नमनत
२०५७।३।२६ को ननणवयबाट सं गठन सं रचनामा पररमािवन भै भूनम व्यवस्थापन प्रजिक्षण केन्रका रुपमा
ववकास गरी केन्रको कायवक्षेरमा समेत ववस्तार गररएको छ। यस केन्रले एकातफव ववगत दे जख सञ्चालन गदै
आई रहे को लामो अवनधका नाप नक्सासम्बन्धी तानलमहरुलाई ननरन्तरता दददै छोटो अवधीका नापनक्सा,
भौगोनलक सूचना, भूनम प्रिासन तथा व्यवस्थापनसं ग सम्बन्धीत ववनभन्न तानलम कायविमहरु सञ्चालन गने
गरे को छ।
केन्र र काठमाण्डौं ववश्वववद्यालयको सहकायवमा पवहलो सहनमत पर (MOU)मा सम्झौता भई सन्
२००७ अगष्ट मवहना दे जख ब्याचलर अफ जियोम्यावटक्स इजन्िननयररङ्ग कोषव सञ्चालन गदै आइरहे को छ। िस
अनसार हालसम्म चार ब्याचहरु सञ्चालन गरी यस सहकायवबाट करीब ११६ िना सक्षम िनिजि उत्पादन
गररएको छ, भने ६० िना ववद्यानथवहरु अध्ययनरत छन। साथै सन् २०१५मा तेश्रो सहनमत परमा हस्ताक्षर
गरर उि कोषवलाई आगामी ४ बषवका लागी ननरन्तरता ददइएको छ। यसै गरी केन्र र काठमाण्डौं
ववश्वववद्यालय नबचको सहकायवमा सन् २०१३ सेप्टे म्बर दे जख Master in Land Administration कोषव समेत
सञ्चालन भइरहे को छ। िस अनसार हाल सम्म १० िना दक्ष िनिजि उत्पादन गररएको छ भने ४ िना
अध्ययनरत रहे का छन। यस केन्र, काठमाण्डौं ववश्वववद्यालय र प्राववनधक जिक्षा तथा व्यवसावयक तानलम
पररषदको नरपक्षीय सहकायवमा Diploma in Geomatics Engineering कायविम सञ्चालनका लागी सहमनत पर
(MOU)मा हस्ताक्षर भै सन् २०१५ सेप्टे म्बर दे जख

४८ िना ववद्यानथवको समूह सञ्चालन गररएको छ।

आगामी आ.व. दे जख सञ्चालन गने लक्ष्य अनरुप लामो अवनधका नसननयर/िननयर नापी तानलमहरुलाई Phase
Out गरर ववश्वववद्यालयबाट मान्यता प्रा् Bridge course सञ्चालन गनव प्राथनमकताका साथ केन्रले आवश्यक
कायवयोिना तयार गने कायव गरररहे को छ।
केन्रले ववनभन्न वकनसमका नापनक्सा सम्बन्धी छोटो अवधीका पूनताविगी र क्षमता अनभवृवधि  सम्बजन्ध
तानलमहरुका साथै भूनम प्रिासन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अनभमूजखकरण तानलम कायविम (सहायकस्तर र
अनधकृत स्तर)का लागी सञ्चालन गरी ववभागीय कमवचारीहरुको नसप र क्षमता ववकास समेत गदै आएको छ।
आगामी ददनहरुमा केन्रले ववश्व पररवेिमा ववकानसत नववनतम प्रववधीमा आधाररत रही नाप नक्सा र भूनम
प्रिासन तथा व्यवस्थापनसं ग सम्बजन्धत तानलम कायविमहरुलाई अझ बढी प्रभावकारी, उपलब्धीमूलक र
व्यवहाररक बनाउदै लैिाने गरी Master Plan तयार गने, प्रववधी रुपान्तरण गने, पाठ्यिम लाई समय सापेक्ष
पररमािवन गने कायवहरुलाई प्राथनमकता ददइरहे को छ।
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ख) ननकायको काम, कतवव्य र अनधकार:
 नापनक्सा, भौगोनलक सूचना र भूनम प्रिासन तथा व्यवस्थापनको क्षेरमा नवीनतम प्रववधीहरुको उपयोग
गरी ववनभन्न तहका िैजक्षक कोषव तथा ववनभन्न प्रकारका व्यवसावयक तानलमहरु सञ्चालन गरी दक्ष
िनिजि उत्पादन/क्षमता अनभवृवधि  गने।
 नापनक्सा, भौगोनलक सूचना, र भूनम प्रिासन तथा व्यवस्थापनको क्षेरमा खोि, अनसन्धान सम्बन्धी
कायव गने गराउने।
 आपसी वहतका नननमत्त अन्तराविय ननकायहरुसँग सम्बन्ध स्थावपत गरी ज्ञान, सीप, अनभव तथा प्रवनधको
आदान प्रदान गने।

ग) ननकायमा रहने कमवचारी सं ख्या र कायव वववरण:

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

अनसूची 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

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

ननदे िक

प्रजिक्षक

(ववववध)
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

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



छारा तथा छार आवासहरुको व्यवस्थापन सम्बन्धी कायव गने गराउने ।



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 सम्पजत्तको 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 सम्पजत्तहरुको सं रक्षण गने गराउने ।

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

केन्रलाई आवश्यक पने राविय तथा अन्तराविय सूचनाहरुको सं कलन, सं ग्रह तथा अनभले जखकरण
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 हने तानलमहरुमा Introduction to Surveying & Geo-informatics, Mathematics &
Physics for surveying & Geoinformatics र Topographical and Engineering Survey नबषयसं ग
सम्बजन्धत कायवतानलका (Routine) तयार गने।



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



उल्लेजखत नबषयहरुको प्रश्नपर तयार गने गराउने।



उल्लेजखत नबषयहरुको प्रि्नपर 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 सैधि ा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।

४) काटोग्राफी िाखा:


केन्रबाट सञ्चालन

हने

तानलमहरुमा

Cartography and Geo-information नबषयसं ग सम्बजन्धत

कायवतानलका (Routine) तयार गने।
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उल्लेजखत नबषयसं ग सम्बजन्धत सैधि ा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 सैधि ा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 सैधि ा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 मूल्याङ्कन 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 ।



आथीक तथा ववजत्तय 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 ।
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केन्रबाट सं चालन हने ववनभन्न तानलम कायविमहरुको पाठ्यिम ननमावण एवं पररमािवन
केन्रमा सूचना सं चार प्रववनधको ववकास एवं संचालन गने ।

केन्रका गनतववनधहरु समेटी मानसक रुपमा Newsletter प्रकािन गने ।



अनसन्धानका प्रनतफलहरु एवं अन्य लेखहरु समावेि गरी वावषवक रुपमा Journal प्रकाजित



केन्रसं ग सम्बजन्धत ववषयमा परामिव उपलब्ध गराउने।




गने ।

गने ।

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, प्राजज्ञक, व्यवसावयक सं स्थाहरु सं ग सहकायव गरी अध्ययन,
अनसन्धान कायवहरु अगाडी बढाउने ।




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

Master in Land Administration कोषवको सञ्चालन गनव समन्वय गने।

घ) केन्रबाट प्रदान गररने सेवा :


लामो (२-४ 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 अन्तगवतका ननकायहरुमा कायवरत कमवचारीको क्षमता अनभवृवधि  एवं
पनताविगी सम्बन्धी लामो (१२ मवहना) अवनधको तालीम:
o
o



िननयर नापी तानलम (ववभागीय िेष्ठता र आन्तररक प्रनतस्पधाव)

नसननयर नापी तानलम (ववभागीय िेष्ठता र आन्तररक प्रनतस्पधाव)

भूनमसधार तथा व्यवस्था मन्रालय र अन्तरगतका ननकायहरुमा कायवरत कमवचारीको क्षमता अनभवृवधि 
एवं पनताविगी सम्बन्धी छोटो (१४ दे जख ३० कायवददन) अवनधको तालीम:
o

GIS तानलम (२१ ददन)

o

Advanced GIS तानलम (१४ ददन)

o

WEB GIS (१४ ददन)

o

नडजिटल वकत्तानापी तानलम (२१ ददन)

o

भूनम प्रिासन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अनभमजखकरण तानलम सहायकस्तरको लागी (१४
ददन)

o

भूनम प्रिासन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी अनभमजखकरण तानलम अनधकृत/उपसजचवस्तरको लागी
(१४ ददन)

o


ववनभन्न तानलमहरु

नाप नक्सा तथा भूनम व्यवस्थापनसं ग सम्बजन्धत अध्ययन, अनसन्धान तथा ववश्लेषण सम्बन्धी कायव
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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 हमागाँई
िा.अ. श्री नतलक काकी

ना.स. श्री गरु प्रसाद दाहाल
ना.स. श्री सदिवन पौडेल

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

ले.अ. श्री नानीबाब जिपखान
ले.पा. श्री मरारी नरपाठी

पस्तकालय फाँट

ना.स. श्री जिव कमार श्रे ष्ठ

जिन्सी फाँट

ना.स. श्री मोहन बिगाँई

नापनक्िा िाखा

व.प्र. श्री टं क प्रसाद दाहाल
नापनक्िा इकाई

प्रजिक्षक श्री गोनबन्द जघनमरे

प्रजिक्षक श्री ददनेि लानमछाने
प्रजिक्षक श्री अमृत कमावचायव

स.प्रजिक्षक श्री प्रनमला भण्डारी

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 टं क प्रसाद दाहाल
काटोग्रावफ इकाई

प्रजिक्षक श्री भवन रं जित (हाल अध्ययनरत)
स.प्र. श्री हरर बहादर ओली

भू-सूचना इकाई
जियोडेसी िाखा

प्रजिक्षक श्री सरे ि श्रे ष्ठ

स.प्रजिक्षक श्री पाववती काकी
व.प्र. श्री टं क प्रसाद दाहाल

जियोडेसी इकाई
भूनमव्यवस्थापन िाखा

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

वकत्तानापी इकाई
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स.प्रजिक्षक श्री सरस्वती नधताल
कम्प्यटर इकाई

प्रजिक्षक श्री अमृत कमावचायव
स.प्रजिक्षक श्री रािन मानन्धर

योिना अनगमन तथा

व.प्र. श्री टं क प्रसाद दाहाल

अनसन्धान इकाई

प्रजिक्षक श्री ददनेि लानमछाने

स.प्रजिक्षक श्री लक्ष्मण बन्िारा
खररदार श्री कवेर बहादर कटवाल

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

सेवा उपलब्ध हने प्रविया

सेवाको लागी आवश्यक

सेवा प्रा् गनव लाग्ने

नब.ई. जियोम्यावटक्स

ववज्ञापन/सूचनामा उल्लेख भए

नेपाल सरकार र

काठमाण्डौं

इजन्िननयररङ्ग कोषव

बमोजिम

काठमाण्डौं ववश्वववद्यालय

ववश्वववद्यालयले तय गरे

िननयर नापी तानलम

ववज्ञापन/सूचनामा उल्लेख भए

(ववभागीय)

बमोजिम

दस्तर

बीच तय भए बमोजिम
नन:िल्क

समय

बमोजिम

वावषवक कायविममा

उल्लेख भए बमोजिम
अन्यथा २ ददन नभर

िननयर नापी तानलम
(खला)

ववज्ञापन/सूचनामा उल्लेख भए
बमोजिम

नसननयर नापी तानलम

ववज्ञापन/सूचनामा उल्लेख भए

(ववभागीय)

बमोजिम

प्रमाण-पर प्रदान

कन्रले उल्लेख गरे

बमोजिमको कागिातका साथ

२५०।-

वावषवक कायविममा

उल्लेख भए बमोजिम
अन्यथा २ ददन नभर

नन:िल्क

वावषवक कायविममा
उल्लेख भए बमोजिम
अन्यथा २ ददन नभर

नन:िल्क

उही ददन

ननवेदन पेि गरे पनछ
टे ण्डर ववतरण
वविेष तानलम

ववज्ञापन/सूचनामा उल्लेख भए

ववज्ञापन/सूचनामा उल्लेख उही ददन

बमोजिम

भए बमोजिम

ववज्ञापन/सूचनामा उल्लेख भए
बमोजिम

नन:िल्क

वावषवक कायविममा

उल्लेख भए बमोजिम
अन्यथा २ ददन नभर

भूनम व्यवस्थापन प्रजिक्षण केन्र, धनलखेल

7

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 नननतगत ववषय भए कायवकारी ननदे िकले राय सवहत
भूनमसधार तथा व्यवस्था मन्रालयका श्रीमान् सजचवज्यू समक्ष पेि हने।

ि) ननणवय उपर उिरी सन्ने अनधकारी:
कायवकारी ननदे िक

झ) सम्पादन गरे को कामको वववरण:
नस.नं

प्रमख कायवको वववरण

एकाई

बावषवक
लक्ष्य

चाल आ.व.को
हालसम्मको
प्रगनत

कैवफयत

ँ ीगत खचव अन्तगवतका कायविमहरु:
अ) पूि
१.०

पूवावधार ननमावण गने:

१.१

िग्गा खररद

रोपनी

५

०

१.२

पूिीगत सधार खचव:
पटक

२

०

कम्पाउण्ड Wall ममवत

पटक

१

०

पानीकालानग deep boring गने

सं ख्या

१

०

केन्रका प्रिासननक, तानलम, छारावास र

पटक

६

०

केन्रको पररसार सधार (Landscape
नमलान/झाडी फडानी)

लानग मन्रालयमा पठाइएको

भवन नडनभिन कायावलय काभ्रे

आवास भवनहरुमा ममवत सं भार/ रेिो

बाट क्षनतग्रस्त भवनहरुको लागत

वफवटङ्ग सवहतको ममवत सं भार

इवष्टमेट तयार गने कायव भैरहे को।

ट्वाइलेट/वाथरुम ममवत सं भार

पटक

२

०

सं ख्या

४

०

सं ख्या

१

०

कमवचारीका लागी टे बल/कनसव

वटा

२०

०

मेनसनरी औिार भण्डार गने र्याक

वटा

८

०

e-पस्तकालय बक र्याक

वटा

१०

०

कम्प्यटर ल्याबका लागी कम्प्यटर टे बल

थान

१५

०

कम्पाउण्ड पररसरमा सोलार पोल िडान
सोलार प्यानल िडान
१.३

िग्गा प्रान् गने ननणवय जस्वकृनतका

स्पेजिवफकेसन तयार गरी दररेट
माग गररएको।

बोलपर आव्हान गररएको।

कायवलयको लागी फननवचर वफक्चसव
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नमवटङ्ग हलमा नमवटङ्ग टे बल/कनसव

थान

८०

०

Diploma in Geomatics Engineering कोषवका
लागी बेञ्च टे बल

भूकम्पका कारण तानलम भवन

वटा

२४

०

क्षनतग्रस्त भएको र उि ममवत
सं भार पश्चात खररद गरर
व्यवस्थीत गररने।

१.४

१.५

सवारी साधन:
मोटरसाइकल/स्कटर

सं ख्या

४

०

दरभाउपर आव्हान गररएको।

जिप

सं ख्या

१

०

बोलपर आव्हान गररएको।

कायावलय सं चालन सं ग सम्बन्धीत यन्र उपकरण/मेजिनरी औिार:
IP Camera खररद तथा िडान
e-attendance िडान गनव
e-PBX िडान गनव

से ट

७

०

से ट

१

०

से ट

१

०

ल्यापटप कम्प्यटर

स्पेजिवफकेसन तयार गरी प्रस्ताव
माग गररएको।
कायव सम्पन्न।
स्पेजिवफकेसन तयारी कायव
भैरहे को।

दरभाउपर आव्हान गररएको र
सं ख्या

१०

०

ररतपूवक
व दताव भएका
दरभाउपरको मूल्याङ्कन कायव
सम्पन्न।

१.६

ड्रईङ्ग नडिाईन नक्साङ्कन/नाप नक्सा सम्बन्धी उपकरण तथा मेजिनरी औिार:
टोटल स्टे सन

से ट

६

०

बोलपर आव्हान गररएको।

वफल्डक्याजम्पङ्ग पाल

सं ख्या

२५

०

बोलपर आव्हान गररएको।

ह्याण्ड जि.वप.स.

सं ख्या

५

०

से ट

२

०

पटक

१

०

पटक

१

०

िना

१६

१६

िना

२०

२०

िना

२०

२०

नड.जि.वप.स.
१.७

बोलपर आव्हान गररएको।

भवन सम्बन्धी अनसन्धान तथा परामिव:
Master Plan अनसार भवनको नडिाईन कायव
सम्बन्धी परामिव
भवन ननमावणको लागी सम्भाव्यता अनसन्धान
तथा परामिव

TOR तयार गरर प्रस्ताव माग
गररएको।

आ) चाल खचव अन्तगवतका कायविमहरु:
२.० आ.व. ०७१।०७२का बाँकी अध्ययन/तानलम कायविमहरु:
२.१

०७२ साल कानतवक मवहनामा समा् हने
नसननयर नापी तानलम (ववभागीय कमवचारीहरु
अनधकृत समूह)

२.२

०७२ साल असोि मवहनामा समा् हने

नसननयर नापी तानलम (ववभागीय कमवचारीहरु
िेष्ठता समूह)

२.३

BE Geomatics Engineering दोश्रो MOU
अनसार दोश्रो ब्याच चौथो बषव

भूनम व्यवस्थापन प्रजिक्षण केन्र, धनलखेल

०७२ साल कानतवक १४ गते
सम्पन्न।
०७२ साल असोि २४ गते
सम्पन्न।
कक्षा सं चालन भैरहे को।
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२.४

BE Geomatics Engineering दोश्रो MOU

२.५

BE Geomatics Engineering दोश्रो MOU

२.६

Master in Land Administration दोश्रो ब्याच

३.०
३.१

अनसार तेश्रो ब्याच तेश्रो बषव

अनसार चौथो ब्याच दोश्रो बषव
दोश्रो बषव

िना

२०

२०

कक्षा सं चालन भैरहे को।

िना

२०

२०

कक्षा सं चालन भैरहे को।

िना

४

४

कक्षा सं चालन भैरहे को।

िना

२४

२४

िना

२४

२४

िना

४८

४८

िना

२०

२०

आ.व. ०७2।०७3को तानलम तथा िैजक्षक कायविमहरु:
०७२ साल कानतवक मवहना दे जख सं चालन
हने नसननयर नापी तानलम (ववभागीय
कमवचारीहरु आ.प्र.)

३.२

०७२ साल श्रावण मवहना दे जख सं चालन हने
िननयर नापी तानलम (ववभागीय कमवचारीहरु
आ.प्र.)

३.३

Diploma in Geomatics Engineering (नतन

३.४

BE Geomatics Engineering तेश्रो MOU

बषे कोषव)
अनसार पवहलो ब्याच पवहलो बषव
३.५

Master in Land Administration तेश्रो ब्याच
पवहलो बषव

०७२ साल मं नसर ३ गते देजख
कक्षा सं चालन हने।
०७२ श्रावण १ गते देजख
सं चालन भएको।
०७२ साल असोि १७ गते देजख
कक्षा सं चालन भएको,
कक्षा सं चालन भैरहे को।
काठमाण्डौं ववश्वववद्यालयबाट

िना

१०

०

प्रवेि पररक्षा सं चालनका लागी
सू चना प्रकासन हन बाँकी

४.०
४.१

क्षमता अनभवृजत्त तथा पनताविगी सम्बन्धी छोटो अवनधको तानलम:
नवननयि उपसजचव तथा अनधकृतका लागी
भूनम प्रिासन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी
अनभमजखकरण तानलम (१४ कायव ददन)

४.२

Real Estate Valuation सम्बन्धी तानलम (३०
कायव ददन)

४.३

पटक

१

०

पटक

१

०

पटक

४

०

प्रजिक्षानथव।
एक समूहमा १५ िना
प्रजिक्षानथव।

सहायक स्तरका लागी भूनम प्रिासन तथा
व्यवस्थापन सम्बन्धी अनभमजखकरण तानलम
(१४ कायव ददन)

४.४

Advanced GIS तानलम (३ ह्ा)

पटक

१

०

४.५

GIS तानलम (३ ह्ा)

पटक

२

०

४.६

Digital Cadatral तानलम (३ ह्ा)

पटक

३

०

५.०

अध्ययन एवं अनसन्धान:
Co-ordinate displacement analysis

पटक

१

०

िना

१०

०

नसननयर नापी तानलम

पटक

१

१

िननयर नापी तानलम

पटक

१

०

५.१

एक समूहमा १५ िना

५.२

प्रजिक्षक प्रजिक्षण तानलम

५.३

पररक्षा सं चालन खचव:

भूनम व्यवस्थापन प्रजिक्षण केन्र, धनलखेल

एक समूहमा १० िना
प्रजिक्षानथव।
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पटक

१

१

कायव सम्पन्न।

पटक

१

१

कायव सम्पन्न।

पटक

१

०

पटक

१

०

Textbook तयार गने

पटक

१

०

बावषवक प्रगनत प्रनतवेदन तयार गने

पटक

१

०

Question Bank तयार गने

पटक

१

०

पटक

१

०

तानलम म्यानअल छपाई

पटक

१

०

Reader/Textbook छपाई

पटक

१

०

केन्रको नम्सव/मापदण्ड छपाई

पटक

१

०

Question Bank मा रहे का प्रश्नपर छपाई

पटक

१

०

जिन्सी से वा व्यवस्थापन

पटक

१

०

पस्तकालय से वा व्यवस्थापन

पटक

१

०

पटक

३

०

पटक

२

०

पटक

०

०

Digital Archive System ववकास गनव

पटक

१

०

अनभलेख बाइजन्डङ्ग र अनभलेख व्यवस्थापन

पटक

१

०

पटक

१

०

पटक

१

०

िना

२०

०

पटक

१

०

Diploma in Geomatics Engineering
५.४

खे लकद तथा अनतररि वियाकलाप:
लामो अवनधका तानलमका प्रजिक्षानथवहरुका
लागी
BE Geomatics Engineering ववद्यानथवहरुका
लागी

५.५

तयारी कायव:
तानलम कायविमलाई नब्रि कोषव माफवत
िैक्षीक उपाधीमा रुपान्तरण गनव तयारी खचव

५.६

छपाई कायव:
स्माररका र बावषवक प्रगनत प्रनतवेदन छपाई

५.७

व्यवस्थापन
Website, e-learning site व्यवस्थापन
अन्तराविय सं स्थाको बावषवक सदस्यता िल्क
र नववकरण िल्क
५.९

५.१०

कायव सम्पन्न।

अजघल्लो आ.व.मा ४ बषवका लागी
नववकरण गररएको।

पस्तकालय सं भार र सदृवढकरण:
पस्तकालयमा दताव हने पस्तकहरुको डाटा
इजन्ि
Geo-Spatial Technology सं ग सम्बन्धीत
राविय सभा सम्मेलनमा भाग नलन

५.१२

कायव सम्पन्न।

पररक्षा िाखा व्यवस्थापन:

पस्तकालय सं भार/सदृवढकरण र व्यवस्थापन

५.११

भैरहे को।

परामिव से वा:

इन्टरनेट, e-PBX, Computer System से वा

५.८

प्रगनत प्रनतवेदन तयारी कायव

पाठ्यिम पररमािवन गनव कायविाला/छलफल:
िननयर नापी तानलम

भूनम व्यवस्थापन प्रजिक्षण केन्र, धनलखेल

पाठ्यिम पररमािवनका लागी
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६.०

नसननयर नापी तानलम

पटक

१

०

Be in Geomatics Engineering कोषव

पटक

१

०

प्रनतित

१००

२५.००

कायावलय सं चालन खचव:

जिम्मेवारी तोवकएको।

ञ) सू चना माग सम्बन्धी वववरण:
यस अवनधमा केन्रसं ग सम्बन्धीत कनै पनन सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन नपरे को।

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

कायावलय प्रमखको नाम:

नाम: कृष्णराि नब.सी.

नाम: रािेन्र राउत
पद: ननदे िक

पद: कायवकारी ननदे िक

ठ) 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
3) िैजक्षक कोषव/तानलम सं चालनको पाररश्रनमक दररे ट सम्बन्धी नम्सव, २०७२

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

िम्मा ववननयोजित

वववरण

बिेट

खचव

खचव प्रनतित

१ चाल खचव

७२८२००००।-

८१२३४८४.१४।-

११.११

२ पूिीगत खचव

६३७८००००।-

०.००।-

०.००

१३६६०००००।-

८१२३४८४.१४।-

५.९४

सं. प. भएको

फर्छ्यौट हन बाँकी रकम

िम्मा
नस.नं.

वववरण

१ बेरुि

फर्छ्यौट गनव बाँकी
रकम

रकम

१६४१६८६.१८।-

प्रनतित
०

०

रकम
१६४१६८६.१८।-

प्रनतित
१००

हाल सम्म

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

भूनम व्यवस्थापन प्रजिक्षण केन्र, धनलखेल
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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

प्रिासन िाखा

नाप नक्िा िाखा

रा.प.दि.(प्र.) १

रा.प.दि.(प्रा.)/इ.सभे १

प्रिासन इकाई

िाखा अनधकृत

२

ना.स.

४

टाइवपष्ट वेग अनसार
ह.स.चा.

३ का.स.

१

वररष्ठ प्रजिक्षक

वररष्ठ प्रजिक्षक

ननदे िक

फोटोग्रामेविक तथा ररमोट

काटोग्राफी िाखा

जियोडेसी िाखा

भूनम व्यवस्थापन िाखा

सेजन्सङ्ग िाखा

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

वकत्तानापी इकाई

प्रजिक्षक

प्रजिक्षक

प्रजिक्षक

प्रजिक्षक

प्रजिक्षक

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

६

आनथवक प्रिासन िाखा

इजन्िननयररङ्ग इकाई

लेखा अनधकृत (रा.प.तृ.प्र.ले.)

१

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

पस्तकालय फाँट

ना.स. (रा.प.अनं.प्र.प्रा./जि.)

१

प्रजिक्षक

रा.प.तृ.(प्रा.)/इ.सभे १
जिन्सी फाँट

ना.स. (रा.प.अनं.प्र./सा.प्र.) १

ररमोट सेजन्सङ्ग इकाई

भू-सूचना इकाई

रा.प.तृ.(प्रा.)/इ.सभे १

रा.प.तृ.(प्रा.)/इ.सभे १

प्रजिक्षक

कम्प्यटर इकाई

प्रजिक्षक

सहायक प्रजिक्षक

(रा.प.अनं.प्र.प्रा./इ.सभे)

प्रजिक्षक (रा.प.तृ.प्रा./ववववध)

१

स.प्रजिक्षक (रा.प.अ.प्र.प्रा./ववववध

१

योिना, अनगमन तथा
११

अनसन्धान इकाई

प्रजिक्षक (रा.प.तृ.प्र.)
१

भूनम व्यवस्थापन प्रजिक्षण केन्र, धनलखेल
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२

