
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सूचनाको हकसम्बन्धी 
ननयमावली, २०६५ को ननयम ३ बमोजिम सावविननक गररएको वववरण 
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थारू आयोग 

अनामनगर, काठमाण्डौ 
  



थारू आयोग 

काठमाण्डौ, नपेाल 

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र ननयमावली, २०६५को ननयम ३ बमोजिम 

प्रकाजित वववरण 

आ.व.२०७९/०८०(२०७९ साउन देजि २०७९ असोि मसान्तसम्म) 
 

१. आयोगको स्वरुप र प्रकृनतिः 
नेपालको संववधानको भाग २७ धारा २६३ मा थारु आयोगको व्यवस्था छ । िसमा अध्यक्ष र अन्य 
चार िनासम्म सदस्य रहने व्यवस्था छ । थारु समदुायको इनतहास र संस्कृनतको पवहचान, हक, 

वहतको संरक्षण र सम्वर्द्वन तथा थारु समदुायको सिक्तीकरण गनवका लानग थारु आयोग ऐन, २०७४ 
िारी भई कायावन्वयनमा रहेको छ ।  
थारु आयोग ऐन, २०७४ मा आयोगको कायावलय काठमाण्डौ उपत्यकामा रहने व्यवस्था भएको छ  
र आयोगले आवश्यकतानसुार प्रदेि तहमा समेत कायावलय स्थापना गनव सक्न ेव्यवस्था छ । आयोगको 
कायव संचालनको लानग सजचवको नेततृ्वमा ववनभन्न पदका १३ (तेह्र) िना कमवचारीहरुको दरबन्दी 
रहेको छ । आयोगले मूलतिः थारु सम्बर्द् नीनत ननमावणका लानग नेपाल सरकार समक्ष नसफाररि गने 
तथा सझुाव ददने, सरकारद्वारा संचानलत नीनत तथा कायविमको समीक्षा, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने र 
समदुायको सिक्तीकरणका लानग चेतनामूलक कायविम सञ्चालन गने गदवछ ।  

२. आयोगको काम, कतवव्य र अनधकारिः 
थारु आयोग ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ दफा ७ मा (क) देजि (ध) सम्म िम्मा १९ वटा काम, 

कतवव्य र अनधकार आयोगले गने गरी उल्लेि भएको छ िो ननम्नानसुार छन िः  

क) थारु समदुायको समग्र जस्थनतको अध्ययन गरी तत्सम्वन्धमा गनुवपने नीनतगत, कानूनी र 
संस्थागत सधुारका ववषयमा नेपाल सरकार समक्ष नसफाररि गने, 

ि) थारु समदुायको हक वहतको संरक्षण र सम्बर्द्वन तथा त्यस्तो समदुायको सिक्तीकरणका 
लानग राविय नीनत तथा कायविम तिुवमा गरी कायावन्वयनका लानग नेपाल सरकार समक्ष 
नसफाररि गने, 

ग) थारु समदुायको हक वहतको संरक्षण र सम्बर्द्वन तथा त्यस्तो समदुायको सिक्तीकरणका 
सम्बन्धमा भएका व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कायावन्वयन भए नभएको ववषयमा अध्ययन 



अनसुन्धान गरी प्रभावकारी कायावन्वयन गनव चाल्न ुपने कदमका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई 
सझुाव ददने, 

घ) थारु समदुायको हक वहतको संरक्षण र सम्बर्द्वन तथा त्यस्तो समदुायको सिक्तीकरणका 
सम्वन्धमा भईरहेका कानून, नीनतगत तथा संस्थागत व्यवस्थामा गनुव पने सधुारका सम्बन्धमा 
नेपाल सरकारलाई सझुाव ददने, 

ङ)   थारु समदुायसँग सम्बजन्धत नीनत तथा कायविम कायावन्वयनको समीक्षा, अनगुमन तथा 
मूल्याङ्कन गने, 

च) आयोगले गरेका नसफाररि वा ददएका सझुाव कायावन्वयनका सम्बन्धमा अनगुमन गने वा 
गराउने, 

छ) थारु समदुाय नभत्र आनथवक वा सामाजिक रुपमा पछानड परेका व्यजक्तको ववकास र 
सिक्तीकरणका लानग वविेष कायविम तिुवमा गरी कायावन्वयन गनव नेपाल सरकार समक्ष 
नसफाररि गने, 

ि) थारु समदुायको भाषा, नलवप, संस्कृनत, इनतहास, परम्परा, सावहत्य, कलाको अध्ययन अनसुन्धान 
गरी त्यस्तो भाषा, नलवप, संस्कृनत, इनतहास, परम्परा, सावहत्य, कलाको संरक्षण र ववकासका लानग 
कायविम तिुवमा गरी नेपाल सरकारलाई नसफाररि गने, 

झ) थारु समदुायको हक वहतको संरक्षण, सम्वर्द्वन तथा त्यस्तो समदुायको सिक्तीकरणका लानग 
चेतनामूलक कायविम सञ्चालन गने,  

ञ) थारु समदुायका ववद्यमान कुरीनत, अन्धववश्वास तथा सबै प्रकारको िोषणको अन्त्य गरी थारु 
समदुायको सिक्तीकरणको लानग कायविम तिुवमा गरी नेपाल सरकारलाई नसफाररि गने, 

ट) थारु समदुायमा रहेका परम्परागत सीप, प्रववनध र ववजिष्ट ज्ञानको संरक्षण र प्रवर्द्वन गरी 
व्यावसावयक प्रयोगमा ल्याउन सहयोग गने, 

ठ) थारु समदुायको सम्बन्धमा नेपाल पक्ष भएको अन्तरावविय सन्धी सम्झौता कायावन्वयन भए 
नभएको अनगुमन गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक नसफाररस वा सझुाव ददन,े 

ड) थारु समदुायको अनधकार उल्लंघन गने व्यजक्त वा संस्थाका ववरुर्द् उिरुी संकलन गरी सो 
उपर छानबीन तथा तहवककात गनव सम्बजन्धत ननकायमा नसफाररि गने, 

ढ) थारु समदुायको पवहचानका सम्बन्धमा ववस्ततृ अध्ययन र अनसुन्धान गरी थर सूचीकृत गनव 
नेपाल सरकारलाई नसफाररि गने, 



ण) थारु समदुायको भौनतक अभौनतक संस्कृनत संरक्षण र सम्बर्द्वनका लानग िीववत संग्रहालय 
स्थापना र पररचालनका लानग नीनत तथा कायविम तिुवमा गने र कायावन्वयनका लानग नेपाल 
सरकारलाई नसफाररि गने, 

त) थारु समदुायको उद्गमस्थलको िोि अनसुन्धान गरी त्यस्ता परुाताजत्वक र ऐनतहानसक संरचना, 
वस्त ुर स्थलको संरक्षण र सम्बर्द्वन गनव नेपाल सरकारलाई नसफाररि गने, 

थ) थारु समदुायको हक वहतको संरक्षण, सम्बर्द्वन र सिक्तीकरणका लानग नेपाल सरकार र 
अन्य संघ संस्थाहरुले सञ्चालन गने चेतनामूलक कायविमहरुको समीक्षा, अनगुमन तथा मूल्यांङ्कन 
गने, 

द) आयोगका अध्यक्ष, सदस्य तथा कमवचारीको लानग आचारसंवहता बनाई लागू गने, 

ध) आयोगको वावषवक योिना र कायविम स्वीकृत गने । 

 

ऐनको दफा ८ मा आयोगले आफ्नो काम कारवाहीको ववषयमा राय परामिव नलन सक्न,े दफा ९ मा 
आफ्नो कायवका लानग वविषेज्ञको सेवा नलन सक्न,े दफा १० मा वविेष प्रकृनतको कायवका लानग सनमनत 
वा कायवदल गठन गनव सक्ने र दफा ११ मा सरकारी ननकाय वा सावविननक संस्थासँग  समन्वय तथा 
सहकायव गनव सक्ने व्यवस्था गररएको छ । 

 

३. आयोगमा रहन ेकमवचारी संख्या र कायव वववरणिः   

 नेपाल सरकारको नमनत २०७७/०८/३१ गतेको ननणवय बमोजिम राविय वकताबिानामा नमनत 
२०७७/११/०२ मा दताव भई अद्यावनधक भएको संगठन संरचना बमोजिम हाल १३ िना स्थायी 
दरबन्दी रहेको छ । आयोगमा आवश्यक पने कम््यटुर अपरेटर, ह.स.चा., कायावलय सहयोगी र 
पदानधकारीका लानग आवश्यक कमवचारी सेवा करारमा नलन सक्न ेगरी दरबन्दी रहेको छ । हाल 
आयोगमा स्थायी र करार गरी िम्मा २६ िना कमवचारीहरु कायवरत छन  । संघीय मानमला तथा 
सामान्य प्रिासन मन्त्रालय आयोगको लानग नेपाल सरकारसँग सम्पकव  गने सम्पकव  मन्त्रालयको रुपमा 
रहेको छ ।आयोगको िािागत कायववववरण देहाय अनसुार रहेको छ।   

  

प्रिासन योिना तथा अनगुमन िािाको कायव वववरणिः 

●  आयोगका कमवचारीहरुको काि, ववदा, हाजिरी, कायवकक्ष व्यवस्थापनसम्बन्धी, 
●  कमवचारीहरुको सरुवा, वढुवा, परुस्कार र ववभागीय सिायसम्बन्धी, 



●  आयोग भवनको सरुक्षा, पालो पहरा र सरसफाइ सम्बन्धी कायव, 
●  माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यहरु र सजचवको कायवकक्ष व्यवस्थापन र वहाँहरुको ननिी 

सहायकको व्यवस्था, 
●  माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यहरु र सजचवको भ्रमण कायविमको समन्वय, 
●  आयोगको वैठकको माइन्यटु तयार गने, अन्य वैठक तथा अन्तरवियाको ननणवय कायावन्वयन 

सम्बन्धी कायव, 
●  टेनलफोन, पानी, िौचालय, वविलुी, इन्टरनेट, वेव साइट आददको व्यवस्था गने, 

●  सवारी साधन, इन्धन, चालकको व्यवस्था, 
●  आयोग भवनको सामान्य ममवत सधुार, 
●  सवारी साधन, मेनसनरी औिार र कायावलय सामानको िररद एवं ममवत सधुार, 

●  सवारी साधनको पावकव ङ्ग व्यवस्थापन, 
●  आयोग पररसरमा वगैंचां व्यवस्था, 
●  आयोगको वावषवक योिना तथा कायविम तिुवमा, संचानलत कायविमको अनगुमन तथा मूल्यांकन 

गने, 
●  वावषवक बिेट तिुवमा तथा िचव सम्बन्धी, 
●  आयोगको कामकारवाहीको वावषवक प्रनतवेदन तयार गने, 
●  आयोगले तोकेका अन्य थप कायवहरु । 

 

अनधकार प्रवर्द्वन तथा सिजक्तकरण इकाईको कायव वववरणिः 
●  थारु आयोग ऐनले ननददवष्ट गरेको कायवसम्पादन गनव थारु समदुायको समग्र जस्थनतको अध्ययन 

एवं अनसुन्धान सम्बन्धी, 
●  नीनतगत, कानूनी र संस्थागत सधुारको मागवजचत्र तयारी गने, 
●  थारु समदुायको हकवहतको संरक्षण, सम्वर्द्वन र सिजक्तकरण सम्बन्धी कायव, 
●  थारु समदुायको थर पवहचान सम्बन्धी कायव, 
●  थारु भाषा नलवप, संस्कृनत, इनतहास, परम्परा, सावहत्य र कलाको अध्ययन अनसुन्धान सम्बन्धी, 
●  थारु समदुायको उन्ननतका लानग योगदान गने व्यजक्त एवं संघसंस्थाहरु संगको सम्बन्ध र 

सम्पकव  स्थापना, 



●  सवै प्रकारको िोषणको अन्त्य, ववद्यमान कुररनत एवं अन्धववश्वासको अन्त्य गनव चेतनामूलक 
कायविम संचालन, 

●  नेपाल सरकार, प्रदेि सरकार र स्थानीय तहसंग सम्पकव  एवं समन्वय सम्बन्धी, 
●  आयोगको ननयमावली, ननदेजिका, कायवववधी ननमावण एवं पररमािवन, 
●  आयोगको ननणवय बमोजिम गठन हनुे सनमनतका पदानधकारी एवं सदस्यहरुको योग्यता, 

पाररश्रनमक र अन्य सवुवधा ननधावरण सम्बन्धी, 
●  थारु आयोग ऐन, २०७४ को पररच्छेद ३ को दफा ७ बमोजिमका थप कायवहरु, 
●  आयोगले तोकेका अन्य कायवहरु ।         

 

४. आयोगबाट प्रदान गररन ेसेवािः 
●  थारु समदुायको समग्र जस्थनतको अध्ययन, 
●  नीनतगत, कानूनी र संस्थागत सधुारका ववषयमा नेपाल सरकार समक्ष नसफाररि गने, 

●  थारु समदुायको भाषा, नलवप, संस्कृनत, इनतहास, परम्परा, सावहत्य, कलाको अध्ययन अनसुन्धान, 
●  थारु समदुायसँग सम्बजन्धत नीनत तथा कायविम कायावन्वयनको समीक्षा, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

गने, 

●  थारु समदुायको अनधकार उल्लंघन गने व्यजक्त वा संस्थाका नबरुर्द् उिरुी संकलन गरी सो 
उपर छानबीन तथा तहवककात गनव सम्बजन्धत ननकायमा नसफाररि गने, 

●  चेतनामूलक कायविम, 
●  सिक्तीकरण,  

●  कुरीनत र िोषणको न्यूनीकरण,  

●  सीप र प्रववनधको प्रबर्द्वन । 

 

५. सेवा प्रदान गने ननकायको िािा र जिम्मेवार अनधकारी,  सम्बजन्धत िािा प्रमिुिः 

यस आयोगको स्वीकृत संगठन संरचना अनसुार १ िािा र १ इकाई रहेका छन  । िािाका 
जिम्मेवार अनधकारी र प्रमिु देहाय अनसुार छन  । 

नस.नं िािाको नाम िािा प्रमिु जिम्मेवार अनधकारी 



१ प्रिासन, योिना तथा अनगुमन िािा अन्ि ु नसंह के.सी.  
(उपसजचव) 

कृष्णकान्त उपाध्याय (सजचव) 

२ अनधकार प्रवर्द्वन तथा सिजक्तकरण 
इकाई 

घनश्याम उपाध्याय 
(उपसजचव) 

कृष्णकान्त उपाध्याय (सजचव) 

 

 

६. सेवा प्राप्त गनव लाग्न ेदस्तरु र अवनधिः 
●  यस आयोगबाट प्रदान गररने सेवामा कुनै पनन दस्तरु नलाग्न े। 

●  सूचना माग गदाव ननयमानसुार दस्तरु लाग्नेछ । 

 

७. ननवेदन, उिरुी उपर ननणवय गने प्रकृया र अनधकारीिः 
यस आयोगमा दताव भएका ननवेदन/उिरुी प्राप्त भएपश्चात सम्बजन्धत िािामा िान ेगदवछ । सम्बजन्धत 
िािाबाट सामान्यतया, एक हप्तानभत्र ननणवय गने अनधकारी वा पदानधकारी वा आयोगबाट ननणवय गराइने 
व्यवस्था गररएको छ । 

 

८. ननणवय उपर उिरुी सनु्न ेअनधकारीिः 
ननणवय उपर उिरुी सनेु्न अनधकारी - सजचव 

 

९. सम्पादन गरेको कामको वववरणिः 

आयोगले यस अवनधमा देहाय अुनसार कायव सम्पादन गरेको छ । 

क) बैठक 

 यस अवनधमा आयोगको ४ (चार) वटा बैठक सम्पन्न भएका छन  । 

ि) छलफल, अनगुमन तथा अन्तरविया कायविम 

  १)  नमनत २०७९।०७।१४ गते देजि २०७९।०७।२० गतेसम्म आयोगका सदस्य 
 माननीय डा. उमािंकर प्रसाद चौधरीज्यूबाट रुपन्देही जिल्लाको ह्रावट फसावटार, 
 सैनामैना, कञ्चन गाउँपानलका, लजुम्वनी साँस्कृनतक नगरपानलका, र रोवहणी  गाउँपानलका 



लगायतका क्षेत्रका पूवव पानलका प्रमिु, गा.पा.वडा अध्यक्ष थारु  अगवुाहरु था.क.स. का 
पदानधकारीहरु जिक्षक र थारु ववद्याथी लगायतको  सहभानगतामा  थारु सम्पदा, थारु भाषा 
संस्कृनत को संरक्षण तथा प्रवर्द्वनका साथै थारु  समदुायको  समग्र ववकासको लानग चाल्नपुने 
कदमहरु र आवश्यक ववकासका  पूवावधारहरुको  सम्वन्धमा छलफल कायविम सम्पन्न भएको छ 
। 

 २)  नमनत २०७९।०७।१५ गते देजि २०७९।०७।१८ गतेसम्म आयोगका सदस्य 
 माननीय भोलाराम चौधरीज्यूबाट सनुसरी जिल्लाको बिुव गा.पा. र गढी गा.पा., मोरङ
 जिल्लाको ग्रामथान गा.पा. र बवुढगंगा गा.पा.मा थारु कल्याणकारी सनमनतका 
 प्रनतनननध, बवुर्द्िीवीहरु, स्थानीयवासी लगायत थारु समदुायसँग सरोकार राख्न े
 सरोकारवालाहरुसँग ववववध ववषयमा छलफल कायविम सम्पन्न भएको छ । 

 ३)  यस आयोगको नमनत २०७९।०७।०२ गतेको स्वीकृत भ्रमण आदेिानसुार  
 आयोगका सदस्य माननीय सबुोध नसंह थारुज्यूबाट बददवया जिल्लाको बार बददवया 
 नगरपानलकाको वडा नं. ८ जस्थत थारु गाउँ कतननवयाको पथररया  िोलाको  नजिक 
रहेको  थारु रािा कने रािाको रािदरबार ऐनतहानसक सास्कृनतक महत्वको भएकोले  उक्त 
 रािदरबार जिणव रहेको र सो सम्पदालाई थारु सम्पदामा सजुचकृत गने सम्वन्धमा  र उ
 क्त रािदरबारको संरक्षण तथा सम्वधवनका लानग परुातत्व ववभागसँग आवश्यक  पहल 
 गने सम्वन्धमा स्थानीयवासी, उक्त पानलकाका वडा नं.८ का वडाध्यक्ष, बरघर 
 समेतको सहभानगतामा अवलोकन, अनगुमन तथा छलफलको कायव सम्पन्न भएको  

 छ । 

ग)  नमनत २०७९।०४।१५ गते संघीय संसद प्रनतनननधसभाको मवहला तथा सामाजिक 
 सनमनतमा थारु आयोगको आ.व.२०७७/०७८ को वावषवक प्रनतवेदन तथा आ.व.०७९।८० 
 को स्वीकृत कायविम कायावन्वयन रणनीनत  मानथ भएको ववस्ततृ छलफल र ननणवय 
 कायावन्वयनको लानग  ननदेिनहरुको  सम्वन्धमा यस आयोगको नमनत २०७९।०४।१९ 
 को ननणवयानसुार िवाफ/धारणा मवहला तथा सामाजिक सनमनतमा पठाइएको छ ।  

घ) नमनत २०७९।०५।१० गते थारु बदु्धिजिवीहरुसँग थारु िानतको इनतहास लेिन बारेमा 
 आयोगमा छलफल कायविम सम्पन्न भएको छ । 



ङ)  नमनत २०७९।०५।३१ नत्रभवुन ववश्वववद्यालयको इतिहास िथा संस्कृनत ववभागका 
 पदानधकारीहरुसँग थारु िानतको इनतहास अध्ययन तथा लेिनसम्वन्धी छलफल कायविम 
 सम्पन्न भएको छ ।  

 

१०. प्रमिु र सूचना अनधकारीहरुको नाम र पदिः 

 यस आयोगको सजचव र सूचना अनधकारीको नाम र पद देहाय अनसुार रहेको छ । 

नस.नं. नाम पद 

१ कृष्णकान्त उपाध्याय  सजचव 

२ सनुनता तमु्बाहाङ्फे िािा अनधकृत(सूचना अनधकारी) 

 

११. ऐन,  ननयम,  ववननयम वा ननदेजिकाहरुको सूचीिः 
     यस आयोगसँग सम्बजन्धत ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजिकाको सूची देहाय अनसुार रहेको 
 छ । 

िम 
संख्या 

ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजिकाको सूची 

१ थारू आयोग ऐन, २०७४ 

२ थारु आयोग ननयमावली, २०७८ 

३ थारू आयोगका पदानधकारी तथा कमवचारीको आचारसंवहता, २०७८ 

४ आन्तररक व्यवस्थापन ननदेजिका, २०७८ 

५ आयोगको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कायवववनध, २०७८ 

६ सम्मान तथा परुस्कारसम्वन्धी  मापदण्ड, २०७८ 

 

१२. अम्दानी, िचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरणिः 



िचव वववरणिः 

२०७९ असोि मवहनासम्म 

 ब.उ.जि.नं.२३२००००१३(पदानधकारीतफव )                            म.ले.प.फा.नं. २१० 

 ब.उ.जि.नामिःथारू आयोग                                                     आ.व.२०७९/०८० 

बावषवक बिेट  
असोि 

मवहनासम्मको 
िचव  

बाँकी बिेट  ववजिय प्रगनत 
 

कैवफयत 

७२,००,०००/

- 
२०,७२,८९८/- ५१,२७,१०२/- २८.७९%  

 

 

 

 ब.उ.जि.नं२३२०००११३(चालू)                                    म.ले.प.फा.नं. २१० 

 ब.उ.जि.नामिःथारू आयोग                                                        
आ.व.२०७९/०८० 

बावषवक बिेट  
असार मवहनासम्मको 

िचव  
बाँकी बिेट  

ववजिय 
प्रगनत 

कैवफयत 

३,३४,००,०००/-   ६८,१७,७९९/- २,६५,८२,२०१/- २०.४१%  

 

 

 ब.उ.जि.नं.२३२०००११४(पूिँीगत)                                 म.ले.प.फा.नं. २१० 

 ब.उ.जि.नामिःथारू आयोग                                                        
आ.व.२०७९/०८० 

बावषवक बिेट  
असार मवहनासम्मको 

िचव  
बाँकी बिेट  

भौनतक 
प्रगनत 

ववजिय 
प्रगनत 

कैवफयत 



२१,००,००० ९६,०००/- २०,०४,०००/- ४.५७% ४.५७%  

 
 

 

१३. अजघल्लो आनथवक वषवमा सावविननक ननकायले कुनै कायविम वा आयोिना सञ्चालन गरेको भए 
सोको वववरणिः 

 मवहला अनधकार, कानूनन जिक्षा, ववद्यमान कुरीनत र अन्धववश्वास न्यनुनकरणसम्वन्धी थारु 
मवहला लजक्षत चेतनामलुक कायविम ववनभन्न सात स्थानमा सञ्चालन गररएको । 

 सीप ववकास तथा क्षमता ववकाससम्वन्धी तानलम कायविम २ स्थानमा सम्पन्न गररएको। 

 नसकलसेल एनेमीया रोगको उपचार तथा रोकथामसम्वन्धी कायवववनध ननमावण गररएको । 

 थारु जचत्रकलासम्वन्धी अध्ययन अनसुन्धान गररएको । 

 दाङ र रौतहटमा थारु मवहलाको परम्परागत ढक्या बुनाई िस्िा आधनुनक हस्तकला तानलम 
सम्पन्न गररएको । 

 थारु समदुायको समग्र स्थीनतको अध्ययन गररएको ।  

 मानक भाषसम्वन्धी छलफल कायविम आयोिना गररएको । 

 थारु सम्वर्द् अध्ययनमलुक लेि रचनासम्वन्धी स्मारीका प्रकािन गररएको । 

 थारु समदुायको ऐनतवहसक सास्कृनतक सम्पदाहरुको सचुीकरण गररएको ।  

 राविय िनगणना, सरकारी कामकािको भाषा र समावेजितासम्वन्धी छलफल कायविम ववनभन्न 
६ स्थानमा सम्पन्न गररएको । 

 

१४. सावविननक ननकायको वेभसाईट भए सोको वववरण, 

  Website- www.tharucommission.gov.np  

   टोल फ्री नं. १६६०-०१-५७-००० 

 

१५. सावविननक ननकायले प्राप्त गरेको वैदेजिक सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्राववनधक सहयोग र सम्झौता 
सम्बन्धी वववरणिः 

●  वैदेजिक सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्राववनधक सहयोग र सम्झौता नभएको । 
 



१६. सावविननक ननकायले संचालन गरेको कायविम र सो को प्रगनत प्रनतवेदन, 

●  आयोगको आ.व.२०७८/०७९ को बावषवक प्रनतवेदन ननमावण भएको। 
 

१७. सावविननक ननकायले वगीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण 
गनव तोवकएको समयावनधिः 

●  हालसम्म नतोवकएको । 

 

१८. सावविननक ननकायमा परेका सूचना माग सम्बन्धी ननवेदन र सो उपर सूचना ददइएको ववषयिः 
●  सूचना माग नभएको । 

 

१९. सावविननक ननकायका सूचनाहरु अन्यत्र प्रकािन भएका वा हनु ेभएको भए सोको वववरणिः 

●  अन्यत्र सूचना प्रकािन नभएको । 

२०. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरणिः 
िमििः प्रकािन हनुे ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


