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नेपाल सरकार 

बमूभव्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी मनवायण भन्त्रारम 

सहकायी ववबाग 

सहकायी प्रशिऺण तथा अनसुन्त्धान केन्त्र 
नमाॉ फानशे्वय, काठभाडौं 

 

सूचनाको हक सम्वन्त्धी ऐन, २०६४ को दपा ५(३) य मनमभावरीको मनमभ ३ फभोशजभ साववजमनक गरयएको 
वववयण  

सूचना साववजमनक गने मनकामको नाभ्– सहकायी प्रशिऺण तथा अनसुन्त्धान केन्त्र, नमाॉ फानेश्वय, काठभाडौं। 

सूचना साववजमनक गयेको अवमध्– २०७८।०४।0१ देशि २०७७।०६।३१ ( भसान्त्त) सम्भको 
 

१. मनकामको स्वरुऩ य प्रकृमत:– 

शिऺा, सूचना तथा प्रशिऺणसॉग सम्फशन्त्धत विमाकराऩहरूका भाध्मभफाट देिको सहकायी ऺेरभा आफद्ध 
जनिशिको ऺभता अमबफवृद्ध गने तथा सहकायी ऺेरभा केन्त्रीत यही अध्ममन, अनसुन्त्धान एवॊ ववकासभा 
नेततृ्वदामी बमूभका मनवावह गने भूरबतू उद्दशे्मका साथ मस सहकायी प्रशिऺण तथा अनसुन्त्धान केन्त्रको स्थाऩना 
बएको हो । सहकायी सॊघ सॊस्थाका सञ्चारक ऩदामधकायी य सहकायी ऺेरको मनमभन, अनगुभन एवॊ 
व्मवस्थाऩन गने प्रभिु मनकाम, सहकायी तथा गरयफी मनवायण भन्त्रारम, सहकायी ववबाग तथा उि ववबाग 
भातहत देिको ववमबन्न स्थानभा यहेका कामावरमहरूभा कामवयत कभवचायीहरू सभेतराई प्रशिऺण प्रदान गयी 
उनीहरूको ऻान, मसऩ य धायणाभा सकायात्भक ऩरयवतवन ल्माउने शजम्भेवायी सवहत वव.सॊ. २०१९ सारभा मस 
केन्त्रको स्थाऩना बएको हो । 

काठभाडौँको नमाॉ फानेश्वयभा २१ योऩनी ऺेरपरभा यहेको मस केन्त्रभा ऩरुुष तथा भवहरा छारावास, चभेना 
गहृ, प्रशिऺण कऺहरूका अरावा ऩसु्तकारम एवॊ प्रशिऺक आवास सभेत यहेका छन ्। स्थाऩना कारदेशि 
हारसम्भ मस केन्त्ररे नऩेार सयकायफाट स्वीकृत वावषवक कामविभको ऩरयमसभा मबर यही आफ्ना 
विमाकरऩाहरू सम्ऩादन गदै आईयहेको छ । 

(क) दृविकोण् 

देिभा सिुासनमिु सहकायी सॊस्कृमतको मनभावण। 

(ि) ध्मेम् 

शिऺा, सूचना, तामरभ य अनसुन्त्धानभूरक विमाकराऩहरूराई आधमुनक एवॊ वैऻामनक फनाउॉदै सहकायी ऺेरभा 
आफद्ध जनिशिको व्मवस्थाऩकीम ऺभताभा गणुस्तयीम ऩरयवतवनको समुनशितता ल्माउने ।  

(ग) उद्दशे्म् 

 सहकायी सॊघ सॊस्थाका ऩदामधकायी, सदस्म एवॊ सहकायी ऺेरभा आफद्ध जनिशिभा व्मवसावमक ऺभता 
तथा सोचको ववकास गने । 

 सहकायीका मसद्धान्त्त, भूल्म एवॊ देिको नीमत य प्रचमरत कानून अनरुूऩ चल्न सहकायी सॊस्थाहरूराई 
अमबप्ररेयत गने। 

 सहकायीका ववववध ववषमहरूभा अध्ममन/अनसुन्त्धान गयी नीमत तथा कामविभ तजुवभा य कामावन्त्वमनभा 
टेवा ऩयु ्माउने । 
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 सहकायीका ववववध ववषमहरूभा तामरभ तथा ऩाठ्य साभग्री तमायी एवॊ प्रकािन गयी व्मवसावमक 
जागयण मसजवना गने । 

 सहकायी ऺेरभा अध्ममन, अनसुन्त्धान तथा ववकास सम्फन्त्धी कामवको नेततृ्वदामी बमूभका मनवावह गने । 

 सहकायी ऺेरभा दऺ नतेतृ्व ववकासका रामग साथवक ऩहर कदभी मरन े। 

 नेऩारमबर तथा अन्त्तयावव म तहभा सॊस्थागत एवॊ नीमतगत ऩैयवी गयी यामाती अमबफवृद्ध गने/गयाउन े। 

२. मनकामको काभ, कतवव्म य अमधकाय:– 

 सॊघ, प्रदेि तथा स्थानीम तहभा सहकायी मनमभन कामवभा सॊरग्न कभवचायीहरुको रामग प्रशिऺणका 
कामविभ तजुवभा गयी सॊचारन गने 

 ववमबन्न सॊघसॊस्था तथा मनकामहरुफाट सॊचारन हनुे सहकायी िैशऺक विमाकराऩको प्रभाणीकयणभा 
आवश्मक सहमोग ऩमुावउन े

 ववद्यारम तथा ववश्वववद्यारम तहभा सॊचारन हनुे सहकायी िैशऺक कामविभभा सहमोग ऩमुावउन े

 स्थानीम तह तथा प्रदेि सयकायफाट सॊचारन हनुे सहकायी शिऺा तथा प्रशिऺणका कामविभहरुभा 
सहमोग ऩमुावउन े

 सहकायी प्रशिऺणको स्तयोन्नमतका रामग आवश्मक अनसुन्त्धान तथा व्मवस्थाऩन ऩयाभिवका कामवहरु 
गने  

 सहकारयता प्रवद्धवन तथा ववकासको रामग उऩमिु तामरभ नीमत तथा कामविभको तजुवभा गने,  

 आवमधक मोजना य ऺेरगत नीमत, यणनीमत तथा रक्ष्महरूको ऩरयमधमबर यहेय केन्त्रीम एवॊ ऺेरीमस्तयभा 
सहकायी प्रशिऺणको वावषवक कामविभहरू तजुवभा गने, 

 सहकायी प्रशिऺण कामविभहरूराई भागभा आधारयत एवॊ उऩरशधध भूरक तलु्माउन ऩाठ्यिभ तथा 
प्रशिऺण ववमधहरूको ऩरयभाजवन गने गयाउन,े 

 स्वीकृत कामविभ फभोशजभका प्रशिऺण कामविभहरू सञ्चारन गयी गयाई मनममभत रूऩभा अनगुभन 
गने, 

 सहकायी सम्फद्ध सॊघ सॊस्थाहरूसॉगको साझेदायीभा प्रशिऺण कामविभहरू सञ्चारन गने गयाउन,े 

 प्रशिऺण सम्फन्त्धी आवमधक प्रमतवेदनहरू तमाय गने, गयाउन,े 

 प्रचमरत काननु य प्रत्मामोशजत अशयातमायी फभोशजभ प्रशिऺण केन्त्रको कभवचायी प्रिासन, आमथवक 
प्रिासन य आन्त्तरयक प्रिासन सम्फन्त्धी कामवहरू गने,  

 तोवकए फभोशजभका अन्त्म कामवहरू गने गयाउन े।  

  

३. मनकामभा यहन ेकभवचायी सॊयामा य कामव वववयण्–  

(क) दयफन्त्दी वववयण 

मस.नॊ. ऩदनाभ सेवा/सभूह/शे्रणी सॊयामा 

1.  प्राचामव  प्रिासन/सा.प्र./या.ऩ.द्वितीम १ 

2.  सहकायी प्रशिऺक प्रिासन/सा.प्र./या.ऩ.ततृीम ६ 

3.  ना.स.ु प्रिासन/सा.प्र./या.ऩ.अनॊ.प्र. ४ 

4.  रेिाऩार प्रिासन/रेिा/या.ऩ.अनॊ.प्र १ 

5.  क अऩयेटय ववववध/या.ऩ.अनॊ.प्रथभ २ 

6.  ऩसु्तकारम सहामक  शिऺा/ऩसु्तकारम ववऻान/या.ऩ.अनॊ.प्र १ 
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7.  िरयदाय प्रिासन/सा.प्र/या.ऩ.अनॊ.द्वि. १ 

8.  ह.स.चा. नेऩार इशन्त्जमनमरयङ सेवा/भेकामनकर/ शे्रणी वववहन ३ 

9.  का.स. शे्रणी वववहन ५ 

 जम्भा  २४ 

 

 (ि) कभवचायी वववयण 

मस.नॊ. कभवचायीको नाभ ऩद िािा कामावरमको नॊ. भोफाइर नॊ. 
1  श्री ऩाववती अमावर प्राचामव 

 
4115678 9841893965 

2  ऩववरा ढकार 
सहकायी प्रशिऺक अध्ममन अनसुन्त्धान 

तथा ऩयाभिव 
4115678 ९८४६११३९८१ 

3  नायामण काकी सहकायी प्रशिऺक प्रिासन तथा तामरभ 
व्मवस्थाऩन  

4115678 9851164977 

4  मनयोज शघमभये सहकायी प्रशिऺक प्रिासन तथा तामरभ 
व्मवस्थाऩन  

4115678 9851270196 

5  सशुिरा काकी सहकायी प्रशिऺक अध्ममन अनसुन्त्धान 
तथा ऩयाभिव 

4115678 9849105740 

6  देवयाज रइुटेर सहकायी प्रशिऺक अध्ममन अनसुन्त्धान 
तथा ऩयाभिव 

4115678 9851163058 

7  सॊशजव नेऩार 
सहकायी प्रशिऺक प्रिासन तथा तामरभ 

व्मवस्थाऩन  
4115678 9851236327 

8  प्रमभरा िनार यावर रेिाऩार आमथवक प्रिासन 4115678 9849000619 

9  कृष्णप्रसाद बसुार नामव सधुफा प्रिासन, जीन्त्सी 4115678 9845220006 

10  हरय फहादयु यावर नामव सधुफा तामरभ व्मवस्थाऩन 4115678 9847031665 

11  ध्रफु प्रसाद नामव सधुफा प्रिासन 4115678 9848094439 

12  याज कुभाय बसुार नामव सधुफा तामरभ व्मवस्थाऩन 4115678 9848492697 

13  मसजवना डमु्र े कम््मटुय अऩयेटय प्रिासन 4115678 9851204132 

14  द्वदऩेन्त्र ऩनु कम््मटुय अऩयेटय अध्ममन अनसुन्त्धान 4115678  
15  समुनता सेन ठकुयी ऩसु्तकारम सहामक ऩसु्तकारम 4115678 9848033232 
16  अशस्भता िनार िरयदाय प्रिासन 4115678 9847522976 

17  भाधव अमधकायी हरुका सवायी चारक प्रिासन 4115678 9841647719 

18  शजतेन्त्र शचरकाय हरुका सवायी चारक (सेवा (कयाय) प्रिासन 4115678 ९८६००२५९३६ 

19  रुऩि थाऩा हरकुा सवायी चारक प्रिासन ४११५६७८ 9851208083 

20  चन्त्र फहादयु मसॊह कामावरम सहमोगी (सेवा कयाय) प्रिासन  9817470777 

21  हरय गोमफन्त्द ढकार कामावरम सहमोगी (सेवा कयाय) प्रिासन 4115678 9803552523 

22  वहया कटेर कामावरम सहमोगी (सेवा कयाय) प्रिासन 4115678 9803494309 

23  येन ुअमधकायी कामावरम सहमोगी (सेवा कयाय) प्रिासन 4115678 9841409180 

24       

 

४. मनकामफाट प्रदान गरयन ेसेवा :–  

१. आवासीम प्रशिऺण सञ्चारन । 

२. घमु्ती प्रशिऺण सञ्चारन । 

३. तामरभ साभग्रीको तमायी य प्रकािन । 

४. सहकायी सम्फन्त्धी अध्ममन अनसुन्त्धान तथा ऩयाभिव । 

५. कामावरमसॉग सम्फशन्त्धत सूचनाहरू उऩरधध गयाउन े। 
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५. सेवा प्रदान गने मनकामको िािा य शजम्भेवाय अमधकायी – 

क. प्रिासन  

 कभवचायी प्रिासन सम्फन्त्धी कामव । 

 आन्त्तरयक प्रिासन सम्फन्त्धी कामव। 

 शजन्त्सी प्रिासन सम्फन्त्धी कामव । 

 कभवचायीहरूको वैमशिक वववयण सवहतको अमबरेि सम्फशन्त्ध कामव। 

 छारावास व्मवस्थाऩन 

 मनदेशित अन्त्म कामव । 

ि. मोजना तथा कामविभ 

 केन्त्रको वावषवक कामविभ तथा फजेट तजुवभा,  

 वावषवक कामविभ अन्त्तयगत ववमबन्न कामविभको कामवमोजना फनाउने । 

 कामविभ सञ्चारन गने । 

 कामविभको अनगुभन तथा भूल्माङ्कन गने । 

 वावषवक कामविभको सभीऺा य प्रकािन गने । 

ग. ऩसु्तकारम 

 ऩसु्तकहरुको अमबरेि याख्न,े सयुऺा एवॊ सॊयऺण गने । 

 

घ. तामरभ व्मवस्थाऩन 

 सहकारयता प्रवद्धवन तथा ववकासको रामग उऩमिु तामरभ नीमत तथा कामविभको तजुवभा, 

 सहकायी प्रशिऺण कामविभहरूराई भागभा आधारयत एवॊ उऩरशधध भूरक तलु्माउन प्रशिऺण 
ववमधहरूको ऩरयभाजवन, 

 प्रशिऺण सम्फन्त्धी वावषवक कामविभ तमायी । 

 कामविभ अनसुाय प्रशिऺण सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन । 

 सहकायी सम्फद्ध सॊघ सॊस्थाहरूसॉगको साझेदायीभा प्रशिऺण कामविभहरू सञ्चारन, 

 स्थानीम तह तथा प्रदेि सयकायफाट सॊचारन हनुे सहकायी शिऺा तथा प्रशिऺणका कामविभहरुभा 
सहमोग, 

 प्रशिऺण सम्फन्त्धी आवमधक प्रमतवेदनहरू तमाय, 

 मनदेशित अन्त्म कामव । 

ङ. अध्ममन, अनसुन्त्धान तथा ऩयाभिव  

• प्रशिऺाथॉहरूरे हामसर गयेको ऻान तथा सीऩको अध्ममन, 

• प्रशिऺणको भाग य आवश्मकता सम्फन्त्धी अध्ममन, अनसुन्त्धान तथा ववश्लषेण, 
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• प्रशिऺण कामविभहरूको रामग ऩाठ्यिभहरूको ववकास, 

• ववमबन्न सॊघसॊस्था तथा मनकामहरुफाट सॊचारन हनुे सहकायी िैशऺक विमाकराऩको प्रभाणीकयणभा 
आवश्मक सहमोग 

• ववद्यारम तथा ववश्वववद्यारम तहभा सॊचारन हनुे सहकायी िैशऺक कामविभभा सहमोग, 

• सहकायी प्रशिऺणको स्तयोन्नमतका रामग आवश्मक अनसुन्त्धान तथा व्मवस्थाऩन ऩयाभिवका कामवहरु, 

 

च. आमथवक प्रिासन 

 आमथवक प्रिासनसम्फन्त्धी काभ, 

 फजेट तजुवभा सम्फन्त्धी काभ 

 फजेट मनकासा, िचव य प्रमतवेदन 

 रेिाको अमबरेि सम्फन्त्धी काभ 

 फेरुज ुपछमौट सम्फन्त्धी काभ,  

 तोवकएका अन्त्म कामव । 

 

६. सेवा प्राप्त गनव राग्न ेदस्तयु य अवमध्– 

मस .नॊ.  काभको वववयण काभ सम्ऩन्न 
गने अवमध 

सम्ऩकव  अमधकायी/भहािािा 
प्रभिु/िािा प्रभिु 

राग्न ेदस्तयु 

१.  कामावरमसॉग 
सम्फशन्त्धत सूचनाहरू 
उऩरधध गयाउने 

१५ द्वदन मबर सूचना अमधकायी साभान्त्म आकायको कागजभा सूचनाको रमग 
प्रमतऩषृ्ठ रु. ५।– 

ठूरो आकायको कागजभा सूचनाको रामग 
प्रमतऩषृ्ठ रु. १०।– 

प्रमत मडस्केट, मसमड रु. 50।- 

२.  प्रशिऺण सञ्चारन प्रशिऺण अवमध 
अनसुाय 

तामरभ तथा अध्ममन िािा नराग्न े

३.  घमु्ती प्रशिऺण 
सञ्चारन 

प्रशिऺण अवमध 
अनसुाय 

तामरभ तथा अध्ममन िािा नराग्न े

४.  सम्ऩाद्वदत कामवको 
बिुानी 

१५ द्वदन मबर रेिा प्रभिु नराग्न े

५.  धयौटी वपताव १५ द्वदन मबर रेिा प्रभिु नराग्न े

 

७. मनणवम गने प्रविमा य अमधकायी्– 

िािा – कामावरम प्रभिु – सहकायी ववबाग – बमूभ व्मवस्था, सहकायी तथा गरयफी मनवायण भन्त्रारम 
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८. मनणवम उऩय उजयुी सनु्न ेअमधकायी– 

मस .नॊ.  काभको वववयण सम्ऩकव  अमधकायी/भहािािा 
प्रभिु/िािा प्रभिु 

गनुासो सनु्न े
अमधकायी 

१. कामावरमसॉग सम्फशन्त्धत सूचनाहरु उऩरधध गयाउने सूचना अमधकायी प्राचामव 
२. प्रशिऺण सञ्चारन तामरभ व्मवस्थाऩन िािा प्राचामव 
३. सम्ऩाद्वदत कामवको बिुानी रेिा प्रभिु प्राचामव 
४. धयौटी वपताव रेिा प्रभिु प्राचामव 

 

९. सम्ऩादन गयेको काभको वववयण्– 

  मभमत २०७८।०१।0१ देशि ०७७।०३।३१ (भसान्त्त) सम्भ बएका प्रभिु कामवहरु् 

 बच ुवअर भाध्मभफाट मनम्न फभोशजभका तामरभ कामविभ सञ् चारन गरयएको:   

ि.सॊ. तामरभ कामविभको नाभ सॊयामा तामरभको अवमध जम्भा सहबागी  

१ प्रशिऺक तथा कभवचायीहरुराई 
कोऩोमभस सम्फन्त्धी प्रशिऺक प्रशिऺण 
(४ द्वदने) 

१ २०७८/०४/३२ देशि 
२०७८/०४/४ सम्भ 

१६ 

२ १५ द्वदने सहकायी प्रशिऺक प्रशिऺण 
तामरभ 

२ २०७८/०५/०८ देशि 
२०७८/०५/२७ सम्भ 

५१ 

३ ७ द्वदने प्रशिऺक प्रशिऺण कामविभ ६ २०७८/०१/२३ देशि 
२०७८/०१/३० सम्भ 

१५० 

१०. कामावरम प्रभिु य सूचना अमधकायीको नाभ य ऩद्– 

प्रभिुको नाभ् श्री ऩाववती अमावर 

 ऩद् प्राचामव 

सम्ऩकव  नॊ. ४११५६७८ 

भोफाइर नॊ.: ९८४१८९३९६५ 

इभेर् roshan.ghimire@nepal.gov.np 

सूचना अमधकायीको नाभ् श्री देवयाज रईुटेर 

ऩद् सहकायी प्रशिऺक 

सम्ऩकव  नॊ. ४११५६७८ 

भोफाइर नॊ. 9851163058 

इभेर् debrajluitel@gmail.com 

 

११. ऐन, मनमभ, ववमनमभ, मनदेशिकाको सूची – 

 सहकायी प्रशिऺण तथा अनसुन्त्धान केन्त्रसॊग सम्फशन्त्धत ऐन, मनमभ य नीमतहरु मनम्नानसुाय यहेका छन:् 

mailto:roshan.ghimire@nepal.gov.np
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(क)  सहकायी ऐन, २०७४ 

(ि)  सहकायी मनमभावरी, २०७५ 

(ग)  याव म सहकायी नीमत, २०६९ 

(घ)  सम्ऩशि िदु्धीकयण सम्फन्त्धभा सहकायी सॊघसॊस्थाहरुराई जायी गरयएको मनदेिन, २०७४ 

(ङ) सहकायी सॊस्थाभा सम्ऩशि िदु्धीकयण मनवायण काननुको ऩारना सम्फन्त्धी अनगुभन तथा सऩुरयवेऺण 
कामवववमध, २०७५ 

(च)  सहकायी सॊघसॊस्था दताव द्वदग्दिवन, २०७४ 

(छ)  सहकायी सॊघ सॊस्थाको रेिाऩरयऺण मनदेशिका, २०७५ 

(ज)  सिुासन (सञ् चारन तथा व्मवस्थाऩन) ऐन, २०६४ य मनमभावरी, २०६५ 

(झ) सूचनाको हक सम्फन्त्धी ऐन, २०६४ य मनमभावरी, २०६५ 

(ञ) सहकायी सॊस्थाको साधायण सबा (कामवव्मवस्था) मनदेशिका, २०७६ 

(ट) फचत ऋणको भयुाम कायोफाय गने सहकायी सॊस्थाहरूको सऩुरयवेऺण, मनरयऺण तथा अनगुभन मनदेशिका, 
२०७७ 

(ठ) सहकायी सॊस्थाको एकीकयण तथा ववबाजन सम्फन्त्धी मनदेशिका, २०७७ 

 

१२. आम्दानी,  िचव तथा आमथवक कायोवाय सम्फन्त्धी अद्यावमधक वववयण्– 

 

३. तोवकए फभोशजभका अन्त्म वववयण :– X 

 

 

१४.अशघल्रो आमथवक वषवभा साववजमनक मनकामरे कुनै कामविभ वा आमोजना सञ्चारन गयेको बए सोको वववयण   
:–  

 फेरुजकूो शस्थमत् 

मस केन्त्रको आ. व. २०७६।७७ सम्भको फेरुज ू:- 

जम्भा फेरुजू  -  

जम्भा पर्छ्यौट -  

जम्भा पर्छ्यौट प्रमतित -    

 

 सिुासन सम्फन्त्धीका कामव्  मस केन्त्ररे सिुासन सम्फन्त्धभा मनम्न कामवहरू गयेको छ् 
 केन्त्रसॊग सम्फशन्त्धत जानकायीहरू वेबसाइट www.ctrc.gov.np भा यािी सभम सभमभा अद्यावमधक 

गने गरयएको छ । 

 सूचनाको हकसम्फन्त्धी ऐन, २०६४ को दपा ५ (३) य मनमभावरीको मनमभ ३ फभोशजभ साववजमनक 
गनुवऩने वववयण हयेक ३/३ भवहनाभा साववजमनक गने गरयएको छ । 
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 केन्त्रभा एक सूचना अमधकायी तोकी सॊववधान प्रदि सूचनाको हकअनसुाय भाग बएका सूचनाहरू सूचना 
अमधकायी भापव त प्रदान गने गरयएको छ । 

 केन्त्रफाट प्रदान गरयन े सेवा सवुवधा य सो का रामग शजम्भेवाय ऩदामधकायीहरू सम्फन्त्धभा नागरयक 
फडाऩर यािी सववसाधायणराई जानकायी गयाइएको छ । 

 मस केन्त्रको भिुऩरको रूऩभा सहकायी ऩञु्ज प्रकािन गने गरयएको छ । 

 वावषवक प्रगमत ऩशुस्तका प्रकािन गने गरयएको । 

 भामसक कभवचायी फैठक हनुे गयेको । 

१५. साववजमनक मनकामको वेफसाईट य ईभेर बए सोको वववयण :– 

 Website: www.ctrc.gov.np 

 E-mail: cctcktm@gmail.com, info@ctrc.gov.np 

१६. साववजमनक मनकामरे प्राप्त गयेको फैदेशिक सहामता, ऋण, अनदुान एवॊ प्राववमधक सहमोग य सम्झौता 
 सम्फन्त्धी वववयण:– X 

१७. साववजमनक मनकामरे सॊचारन गयेको कामविभ य सो को प्रगमत प्रमतवेदन: दपा ९, १२ य १४ भा 
 उल्रेि  बए फभोशजभ । 

१८. साववजमनक मनकामरे वगॉकयण तथा सॊयऺण गयेको सूचनाको नाभावरी य त्मस्तो सूचना सॊयऺण गनव 
 तोवकएको सभमावमध– X 

१९. साववजमनक मनकामभा ऩयेका सूचना भाग सम्फन्त्धी मनवेदन य सो उऩय सूचना द्वदएको वववयण्–X 

२०. साववजमनक मनकामका सूचनाहरु अन्त्मर प्रकािन बएका वा हनु ेबएको बए सो को वववयण:– X 

 

http://www.ctrc.gov.np/
mailto:cctcktm@gmail.com

