नेऩार सयकाय

सहकायी प्रशिऺण तथा अनुसन्धान केन्र
नमाॉ फानेश्वय, काठभाडौं

सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन , २०६४ को दपा ५(३) य ननमभावरीको ननमभ ३ फभोशजभ साववजननक गरयएको
वववयण

सूचना साववजननक गने ननकामको नाभ्– सहकायी प्रशिऺण तथा अनुसन्धान केन्र, नमाॉ फानेश्वय, काठभाडौं।
सूचना साववजननक गये को अवनध्– २०७६।०१।0१ दे शि २०७६।०३ भसान्तसम्भको
१. ननकामको स्वरुऩ य प्रकृनत:–
शिऺा, सूचना तथा प्रशिऺणसॉग सम्फशन्धत विमाकराऩहरूका भाध्मभफाट दे िको सहकायी ऺेत्रभा आफद्ध
जनिशिको ऺभता अनबफृवद्ध गने तथा सहकायी ऺेत्रभा केन्रीत यही अध्ममन

, अनुसन्धान एवॊ ववकासभा

नेतत्ृ वदामी बूनभका ननवावह गने भूरबूत उद्देश्मका साथ मस सहकायी प्रशिऺण तथा अनुसन्धान केन्रको स्थाऩना
बएको हो । सहकायी सॊ घ सॊ स्थाका सञ्चारक ऩदानधकायी य सहकायी ऺेत्रको ननमभन

, अनुगभन एवॊ

व्मवस्थाऩन गने प्रभुि ननकाम , सहकायी तथा गरयफी ननवायण भन्त्रारम , सहकायी ववबाग तथा उि ववबाग
भातहत दे िको ववनबन्न स्थानभा यहेका कामावरमहरूभा कामवयत कभवचायीहरू सभेतराई प्रशिऺण प्रदान गयी

उनीहरूको ऻान, नसऩ य धायणाभा सकायात्भक ऩरयवतवन ल्माउने शजम्भेवायी सवहत वव.सॊ . २०१९ सारभा मस
केन्रको स्थाऩना बएको हो ।

काठभाडौँको नमाॉ फानेश्वयभा २१ योऩनी ऺेत्रपरभा यहेको मस केन्रभा ऩुरुष तथा भवहरा छात्रावास , चभेना
गृह, प्रशिऺण कऺहरूका अरावा ऩुस्तकारम एवॊ प्रशिऺक आवास सभेत यहेका छन् । स्थाऩना कारदे शि
हारसम्भ मस केन्ररे नेऩार सयकायफाट स्वीकृत वावषवक कामविभको ऩरयनसभा नबत्र यही आफ्ना
विमाकरऩाहरू सम्ऩादन गदै आईयहेको छ ।
(क) दृविकोण्
दे िभा सुिासनमुि सहकायी सॊ स्कृनतको ननभावण।
(ि) ध्मेम्
शिऺा, सूचना, तानरभ य अनुसन्धानभूरक विमाकराऩहरूराई आधुननक एवॊ वैऻाननक फनाउॉदै सहकायी ऺेत्रभा
आफद्ध जनिशिको व्मवस्थाऩकीम ऺभताभा गुणस्तयीम ऩरयवतवनको सुननशितता ल्माउने ।
(ग) उद्देश्म्


सहकायी सॊ घ सॊ स्थाका ऩदानधकायी, सदस्म एवॊ सहकायी ऺेत्रभा आफद्ध जनिशिभा व्मवसावमक ऺभता
तथा सोचको ववकास गने ।



सहकायीका नसद्धान्त, भूल्म एवॊ दे िको नीनत य प्रचनरत कानून अनुरूऩ चल्न सहकायी सॊ स्थाहरूराई
अनबप्रेरयत गने।



सहकायीका ववववध ववषमहरूभा अध्ममन/अनुसन्धान गयी नीनत तथा कामविभ तजुभ
व ा य कामावन्वमनभा
्
टे वा ऩुयमाउने
।



सहकायीका ववववध ववषमहरूभा तानरभ तथा ऩाठ्य साभग्री तमायी एवॊ प्रकािन गयी व्मवसावमक
जागयण नसजवना गने ।



सहकायी ऺेत्रभा अध्ममन, अनुसन्धान तथा ववकास सम्फन्धी कामवको नेतत्ृ वदामी बूनभका ननवावह गने ।
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सहकायी ऺेत्रभा दऺ नेतत्ृ व ववकासका रानग साथवक ऩहर कदभी नरने ।



नेऩारनबत्र तथा अन्तयावविम तहभा सॊ स्थागत एवॊ नीनतगत ऩैयवी गयी ख्माती अनबफृवद्ध गने/गयाउने ।



२. ननकामको काभ, कतवव्म य अनधकाय:–
सॊ घ, प्रदे ि तथा स्थानीम तहभा सहकायी ननमभन कामवभा सॊ रग्न कभवचायीहरुको रानग प्रशिऺणका



कामविभ तजुभ
व ा गयी सॊ चारन गने

ववनबन्न सॊ घसॊ स्था तथा ननकामहरुफाट सॊ चारन हुने सहकायी िैशऺक विमाकराऩको प्रभाणीकयणभा



आवश्मक सहमोग ऩुमावउने

ववद्यारम तथा ववश्वववद्यारम तहभा सॊ चारन हुने सहकायी िैशऺक कामविभभा सहमोग ऩुमावउने



स्थानीम तह तथा प्रदे ि सयकायफाट सॊ चारन हुने सहकायी शिऺा तथा प्रशिऺणका कामविभहरुभा



सहमोग ऩुमावउने

सहकायी प्रशिऺणको स्तयोन्ननतका रानग आवश्मक अनुसन्धान तथा व्मवस्थाऩन ऩयाभिवका कामवहरु



गने

सहकारयता प्रवद्धवन तथा ववकासको रानग उऩमुि तानरभ नीनत तथा कामविभको तजुभ
व ा गने,



आवनधक मोजना य ऺेत्रगत नीनत, यणनीनत तथा रक्ष्महरूको ऩरयनधनबत्र यहेय केन्रीम एवॊ ऺेत्रीमस्तयभा



सहकायी प्रशिऺणको वावषवक कामविभहरू तजुभ
व ा गने,

सहकायी प्रशिऺण कामविभहरूराई भागभा आधारयत एवॊ उऩरशधध भूरक तुल्माउन ऩाठ्यिभ तथा



प्रशिऺण ववनधहरूको ऩरयभाजवन गने गयाउने,

स्वीकृत कामविभ फभोशजभका प्रशिऺण कामविभहरू सञ्चारन गयी गयाई ननमनभत रूऩभा अनुगभन



गने,

सहकायी सम्फद्ध सॊ घ सॊ स्थाहरूसॉगको साझेदायीभा प्रशिऺण कामविभहरू सञ्चारन गने गयाउने,



प्रशिऺण सम्फन्धी आवनधक प्रनतवेदनहरू तमाय गने, गयाउने,



प्रचनरत कानुन य प्रत्मामोशजत अशख्तमायी फभोशजभ प्रशिऺण केन्रको कभवचायी प्रिासन, आनथवक



प्रिासन य आन्तरयक प्रिासन सम्फन्धी कामवहरू गने,
तोवकए फभोशजभका अन्म कामवहरू गने गयाउने ।



३. ननकामभा यहने कभवचायी सॊ ख्मा य कामव वववयण्–
(क) दयफन्दी वववयण
नस.नॊ.

ऩदनाभ

सेवा/सभूह/श्रे णी

सॊ ख्मा

1.

प्राचामव

प्रशासन/सा.प्र./रा.प.द्वितीय

2.

सहकायी प्रशिऺक

प्रशासन/सा.प्र./रा.प.तत
ृ ीय

६

3.

ना.सु.

प्रिासन/सा.प्र./या.ऩ.अनॊ/प्रप्रिासन/सा.प्र./

४

4.

रे िाऩार

प्रिासन/सा.प्र./रेिा/या.ऩ.अनॊ.प्र

१

5.

क अऩये टय

ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ

२

6.

ऩुस्तकारम सहामक

शिऺा/ऩुस्तकारम ववऻान/या.ऩ.अनॊ.प्र

१

7.

िरयदाय

प्रिासन/सा.प्र/या.ऩ.अनॊ.प्र

१

8.

ह.स.चा.

नेऩार इशन्जननमरयङ सेवा/भेकाननकर/ श्रे णी

३

१

वववहन
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9.

का.स.

श्रे णी वववहन

५

जम्भा

२४

(ि) कभवचायी वववयण
नस.नॊ.

1
2

कभवचायीको नाभ

ऩद
प्राचामव

श्री उऩेन्रफहादुय ढुॊ गाना

4
5

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

भोफाइर नॊ.

4115678

98५११४८३३५

4115678

9841456336

4115678

9841607344

तानरभ व्मवस्थाऩन

सहकायी प्रशिऺक

तानरभ धमवस्थाऩन य

गौतभ ऩॊऻानी

सहकायी प्रशिऺक

तानरभ व्मवस्थाऩन

4115678

9848040445

िॊकय ऩाठक

सहकायी प्रशिऺक

तानरभ व्मवस्थाऩन

4115678

9841697373

सहकायी प्रशिऺक

अध्ममन

4115678

9851164977

सहकायी प्रशिऺक

नायामण काकी

6

कामावरमको नॊ.

सहकायी प्रशिऺक

श्री जोयानसॊ ह भाझी
ददऩक ढकार

3

िािा

नररा दे वव अमावर

प्रिासन

अनुसन्धान,मोजना
अध्ममन अनुसन्धान

4115678

98४५८१८१६२

रेिाऩार

आनथवक प्रिासन

4115678

9851120545

कृष्णप्रसाद ब ुसार

नामव सुधफा

प्रिासन, जीन्सी

4115678

9845220006

हरय फहादुय यावर

नामव सुधफा

तानरभ व्मवस्थाऩन

4115678

9847031665

याभ कुभाय िड्का

नामव सुधफा

प्रिासन

4115678

9842635555

याज कुभाय ब ुसार

नामव सुधफा

तानरभ व्मवस्थाऩन

4115678

9848492697

4115678

9851204132

सन्तोष गौतभ

नसजवना डुम्र े

कम््मुटय अऩये टय

प्रिासन

रयि

कम््मुटय अऩये टय

अध्ममन अनुसन्धान

4115678

ऩुस्तकारम

4115678

9848033232

सुननता सेन ठकुयी

ऩुस्तकारम सहामक
िरयदाय

प्रिासन

4115678

9841435719

हुरका सवायी चारक

प्रिासन

4115678

9841647719

प्रिासन

4115678

९८६००२५९३६

हरुका सवायी चारक

प्रिासन

४११५६७८

कामावरम सहमोगी

प्रिासन

4115678

चन्र फहादुय नसॊ ह

कामावरम सहमोगी(सेवा कयाय)

प्रिासन

हरय गोनफन्द ढकार

कामावरम सहमोगी(सेवा कयाय)

प्रिासन

4115678

9803552523

वहया कटे र

कामावरम सहमोगी(सेवा कयाय)

प्रिासन

4115678

9803494309

रयि

कामावरम सहमोगी(सेवा कयाय)

प्रिासन

4115678

ताया ऩौडेर
भाधव अनधकायी

हुरका सवायी चारक(सेवा

शजतेन्र शचत्रकाय

(कयाय)

रयि
ववनोद डॊ गोर

9841553166
9817470777

४. ननकामफाट प्रदान गरयने सेवा :–
१. आवासीम प्रशिऺण सञ्चारन ।
२. घुम्ती प्रशिऺण सञ्चारन ।
३. तानरभ साभग्रीको तमायी य प्रकािन ।
४. सहकायी सम्फन्धी अध्ममन अनुसन्धान तथा ऩयाभिव
५. कामावरमसॉग सम्फशन्धत सूचनाहरू उऩरधध गयाउने ।
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५. सेवा प्रदान गने ननकामको िािा य शजम्भेवाय अनधकायी–
क. प्रिासन
 कभवचायी प्रिासन सम्फन्धी कामव ।
 आन्तरयक प्रिासन सम्फन्धी कामव।
 शजन्सी प्रिासन सम्फन्धीकामव ।
 कभवचायीहरूको वैमशिक वववयण सवहतको अनबरे ि सम्फशन्ध कामव।
 छात्रावास व्मवस्थाऩन
 ननदे शित अन्म कामव ।
ि. मोजना तथा कामविभ
 केन्रको वावषवक कामविभ तथा फजेट तजुभ
व ा,
 वावषवक कामविभ अन्तयगत ववनबन्न कामविभको कामवमोजना फनाउने ।
 कामविभ सञ्चारन गने ।
 कामविभको अनुगभन तथा भूल्माङ्कन गने ।
 वावषवक कामविभको सभीऺा य प्रकािन गने ।
ग. ऩुस्तकारम
 ऩुस्तकहरुको अनबरे ि याख्ने, सुयऺा एवॊ सॊ यऺण गने ।
घ. तानरभ धमवस्थाऩन


सहकारयता प्रवद्धवन तथा ववकासको रानग उऩमुि तानरभ नीनत तथा कामविभको तजुभ
व ा,

 सहकायी

प्रशिऺण कामविभहरूराई भागभा आधारयत

ववनधहरूको ऩरयभाजवन,

एवॊ उऩरशधध भूरक तुल्माउन प्रशिऺण

 प्रशिऺण सम्फन्धी वावषवक कामविभ तमायी ।
 कामविभ अनुसाय प्रशिऺण सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन ।
 सहकायी सम्फद्ध सॊ घ सॊ स्थाहरूसॉगको साझेदायीभा प्रशिऺण कामविभहरू सञ्चारन,
 स्थानीम तह तथा प्रदे ि सयकायफाट सॊ चारन हुने सहकायी शिऺा तथा प्रशिऺणका कामविभहरुभा
सहमोग,

 प्रशिऺण सम्फन्धी आवनधक प्रनतवेदनहरू तमाय,
 ननदे शित अन्म कामव ।
ङ. अध्ममन, अनुसन्धान तथा ऩयाभिव
•

प्रशिऺाथॉहरूरे हानसर गये को ऻान तथा सीऩको अध्ममन,

•

प्रशिऺणको भाग य आवश्मकता सम्फन्धी अध्ममन, अनुसन्धान तथा ववश्लेषण,
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•

प्रशिऺण कामविभहरूको रानग ऩाठ्यिभहरूको ववकास,

•

ववनबन्न सॊ घसॊ स्था तथा ननकामहरुफाट सॊ चारन हुने सहकायी िैशऺक विमाकराऩको प्रभाणीकयणभा
आवश्मक सहमोग

•

ववद्यारम तथा ववश्वववद्यारम तहभा सॊ चारन हुने सहकायी िैशऺक कामविभभा सहमोग,

•

सहकायी प्रशिऺणको स्तयोन्ननतका रानग आवश्मक अनुसन्धान तथा व्मवस्थाऩन ऩयाभिवका कामवहरु,

च. आनथवक प्रिासन
 आनथवक प्रिासनसम्फन्धी काभ,
 फजेट तजुभ
व ा सम्फन्धी काभ
 फजेट ननकासा, िचव य प्रनतवेदन
 रे िाको अनबरे ि सम्फन्धी काभ
 फेरुजु पछमौट सम्फन्धी काभ,
 तोवकएका अन्म कामव ।
६. सेवा प्राप्त गनव राग्ने दस्तुय य अवनध्–
नस.नॊ.

१.

काभको वववयण

कामावरमसॉग

काभ सम्ऩन्न

सम्ऩकव अनधकायी/भहािािा

गने अवनध

प्रभुि/िािा प्रभुि

१५ ददन नबत्र

सूचना अनधकायी

सम्फशन्धत सूचनाहरू

राग्ने दस्तुय

साभान्म आकायको कागजभा सूचनाको रनग
प्रनतऩृष्ठ रु. ५।–

उऩरधध गयाउने

ठू रो आकायको कागजभा सूचनाको रानग
प्रनतऩृष्ठ रु. १०।–
प्रनत नडस्केट, नसनड रु. 50।-

२.

प्रशिऺण सञ्चारन

प्रशिऺण अवनध

तानरभ तथा अध्ममन िािा

नराग्ने

तानरभ तथा अध्ममन िािा

नराग्ने

अनुसाय
३.

४.

घुम्ती प्रशिऺण

प्रशिऺण अवनध

सञ्चारन

अनुसाय

सम्ऩाददत कामवको

१५ ददन नबत्र

रेिा प्रभुि

नराग्ने

धयौटी वपताव

१५ ददन नबत्र

रेिा प्रभुि

नराग्ने

ब ुिानी
५.

७. ननणवम गने प्रविमा य अनधकायी्–
िािा–कामावरम प्रभुि–ववबाग–भन्त्रारम
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८. ननणवम उऩय उजुयी सुन्ने अनधकायी–
नस.नॊ.

काभको वववयण

सम्ऩकव अनधकायी/भहािािा

गुनासो सुन्ने

प्रभुि/िािा प्रभुि

अनधकायी

१.

कामावरमसॉग सम्फशन्धत सूचनाहरु उऩरधध गयाउने

सूचना अनधकायी

प्राचामव

२.

प्रशिऺण सञ्चारन

तानरभ व्मवस्थाऩन िािा

प्राचामव

३.

सम्ऩाददत कामवको ब ुिानी

रेिा प्रभुि

प्राचामव

४.

धयौटी वपताव

रेिा प्रभुि

प्राचामव

९. सम्ऩादन गये को काभको वववयण्–
नभनत २०७६।०१।0१ दे शि ०७६।०३ भसान्तसम्भ बएका प्रभुि कामवहरु्
 कामावरम बवन , ऩरयसय भभवत सुधाय तथा फगैंचा व्मवस्थाऩनको कामव सम्ऩन्न बएको।

 कामावरम ऩरयसय तथा प्रशिऺक आवास य होस्टे रभा आऩूनतव हुने ऩानीको ऩाइऩराइन भभवत सम्फन्धी
काभ बएको ।

 प्रशिऺण केन्रको भुि ऩनत्रकाको रुऩभा यहेको सहकायी ऩुञ्ज १० औ ॊ अॊकको प्रकािन ।

 तानरभ प्रबावकायीता अध्ममन सम्फन्धी प्रश्नावरी तमाय गयी तानरभ प्रबावकायीता अध्ममनको रानग
तथ्माङ्क सॊ करन तथा ववश्लेषण गने कामव बएको ।

 तानरभ आवश्मकता ऩवहचान तथा तानरभ प्रबावकायीता अध्ममन सम्फन्धी ववश्लेषण प्रनतवेदन तमाय
तथा सहकायी भहासॊ घ, केन्रीम सहकायी सॊ घ तथा ववषमगत सहकायी सॊ घहरुसॉग अन्तयविमा
कामविभ सम्ऩन्न बएको ।

 स्वीकृत कामविभ अनुसाय ननम्न फभोशजभ ववनबन्न ववषमका ७ वटा तानरभ तथा अनुशिऺण कामव
सम्ऩन्न बएका।

नस.नॊ.

तानरभको नाभ

तानरभ सॊ ख्मा

स्थानीम तहका सहकायी ननमाभक
१

कभवचायीहरुको अनुशिऺण (हेटौंडा,

अवनध
नभनत २०७६।०१।१६ दे शि

१

२०७६।०१।१९ सम्भ (४ ददने)

जम्भा सहबागी
सॊ ख्मा
25

भकवानऩुय) (क)
स्थानीम तहका सहकायी ननमाभक
२

कभवचायीहरुको अनुशिऺण (हेटौंडा,

नभनत २०७६।०१।१६ दे शि
१

२०७६।०१।१९ सम्भ (४ ददने)
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नभनत २०७६।०१।२९ दे शि

20

भकवानऩुय) (ि)
स्थानीम तहका सहकायी ननमाभक
३

कभवचायीहरुको अनुशिऺण (ऩोिया,

१

२०७६।०२।०१ सम्भ (४ ददने)

कास्की) (क)
स्थानीम तहका सहकायी ननमाभक
४

कभवचायीहरुको अनुशिऺण (ऩोिया,

नभनत २०७६।०१।२९ दे शि
१

२०७६।०२।०१ सम्भ (४ ददने)

28

कास्की) (ि)
५
६

प्रशिऺक प्रशिऺण तानरभ (१५ ददने)
सहकायी व्मवस्थाऩन तथा नेतत्ृ व
ववकास तानरभ (१५ ददने)

१
१

२०७६।०२।१९ दे शि
२०७६।०३।०१ सम्भ
२०७६।०२।१९ दे शि
२०७६।०३।०१ सम्भ

27
23

6

७

सहकायी व्मवस्थाऩन तथा नेतत्ृ व
ववकास तानरभ (१५ ददने)

१

२०७६।०२।१९ दे शि

२०७६।०३।०१ सम्भ

19

१०. कामावरम प्रभुि य सूचना अनधकायीको नाभ य ऩद्–
प्रभुिको नाभ् श्री उऩेन्रफहादुय ढुॊ गाना
ऩद् प्राचामव
सम्ऩकव नॊ.४११५६७८
भोफाइर नॊ.:९८५११४८३३५
इभेर् bharatpacharya@hotmail.com
सूचना अनधकायीको नाभ् श्री नररा दे वव अमावर
ऩद् सहकायी प्रशिऺक
सम्ऩकव नॊ.४११५६७८
भोफाइर नॊ. 98४५८१८१६२
इभेर् lilasagar68@gmail.com
११. ऐन , ननमभ, ववननमभ, ननदे शिकाको सूची –
सहकायी प्रशिऺण तथा अनुसन्धान केन्रसॊ ग सम्फशन्धत ऐन, ननमभ य नीनतहरु ननम्नानुसाय यहेका छन्:
(क) सहकायी ऐन, २०७४
(ि) सहकायी ननमभावरी, २०७५
(ग)

याविम सहकायी नीनत, २०६९

(घ) सॊ घसॊ स्थाहरूको ननमभन, अनुगभन य रे िाऩयीऺण सम्फन्धी भाऩदण्ड, २०६८
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१२. आम्दानी , िचव तथा आनथवक कायोवाय सम्फन्धी अद्यावनधक वववयण्
–

8
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१३. तोवकए फभोशजभका अन्म वववयण :– X

१४.अशघल्रो आनथवक वषवभा साववजननक ननकामरे कुनै कामविभ वा आमोजना सञ्चारन गये को बए सोको वववयण
:–
 फेरुजूको शस्थनत्
मस केन्रको आ. व. २०७४।७५ सम्भको फेरुजु
जम्भा फेरुजू -फाॉकी रु. ४३११८४।२०
जम्भा पर्छ्यौट -

जम्भा पर्छ्यौट प्रनतित - 


सुिासन सम्फन्धीका कामव् मस केन्ररे सुिासन सम्फन्धभा ननम्न कामवहरू गये को छ्

 केन्रसॊ ग सम्फशन्धत जानकायीहरू वेबसाइट www.ctrc.gov.np भा यािी सभम सभमभा अद्यावनधक
गने गरयएको छ ।

 सूचनाको हकसम्फन्धी ऐन , २०६४ को दपा ५ (३) य ननमभावरीको ननमभ ३ फभोशजभ साववजननक
गनुऩ
व ने वववयण हये क ३/३ भवहनाभा साववजननक गने गरयएको छ ।

 केन्रभा एक सूचना अनधकायी तोकी सॊ ववधान प्रदत्त सूचनाको हकअनुसाय भाग बएका सूचनाहरू सूचना
अनधकायीभापवत प्रदान गने गरयएको छ ।

 केन्रफाट प्रदान गरयने सेवा सुववधा य सो का रानग शजम्भेवाय ऩदानधकायीहरू सम्फन्धभा नागरयक
फडाऩत्र यािी सववसाधायणराई जानकायी गयाइएको छ ।

 मस केन्रको भुिऩत्रको रूऩभा सहकायी ऩुञ्ज प्रकािन ।
 वावषवक प्रगनत ऩुशस्तका प्रकािन
 कभवचायीहरूको स्टाप नभटीङ्ग

१५. साववजननक ननकामको वे फसाईट य ईभेर बए सोको वववयण :–
Website: www.ctrc.gov.np
E-mail: cctcktm@gmail.com
१६. साववजननक ननकामरे प्राप्त गये को फैदेशिक सहामता
सम्फन्धी वववयण:– X

, ऋण, अनुदान एवॊ प्राववनधक सहमोग य सम्झौता

१७. साववजननक ननकामरे सॊ चारन गये को कामविभ य सो को प्रगनत प्रनतवेदन
उल्रे ि बए फभोशजभ ।

: दपा ९ , १२ य १४ भा

१८. साववजननक ननकामरे वगॉकयण तथा सॊ यऺण गये को सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो सूचना सॊ यऺण गनव
तोवकएको सभमावनध– X

१९. साववजननक ननकामभा ऩये का सूचना भाग सम्फन्धी ननवेदन य सो उऩय सूचना ददएको वववयण्–X
२०. साववजननक ननकामका सूचनाहरु अन्मत्र प्रकािन बएका वा हुने बएको बए सो को वववयण:– X
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