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

२०७९ बैशाख देजख असार मसान्तसम्म 
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थारू आयोग 

काठमाण्डौ, नपेाल 

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

प्रकाजशत वववरण 

आ.व.२०७८/०७९(२०७९ बैशाख देजख २०७९ असार 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 सशक्तीकरण 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 प्रदेश 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 नसफाररश गने 
तथा सझुाव ददने, सरकारद्वारा संचानलत नीनत तथा कायविमको समीक्षा, अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गने र 
समदुायको सशक्तीकरणका लानग चेतनामूलक कायविम सञ्चालन गने गदवछ ।  

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

कतवव्य र अनधकार आयोगले गने गरी उल्लेख भएको छ िो ननम्नानसुार छन िः  

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

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

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



3 
 

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

घ) थारु समदुायको हक वहतको संरक्षण र सम्बर्द्वन तथा त्यस्तो समदुायको सशक्तीकरणका 
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 नसफाररश वा ददएका सझुाव कायावन्वयनका सम्बन्धमा अनगुमन गने वा 
गराउने, 

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

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

ञ) थारु समदुायका ववद्यमान कुरीनत, अन्धववश्वास तथा सबै प्रकारको शोषणको अन्त्य गरी थारु 
समदुायको सशक्तीकरणको लानग कायविम तिुवमा गरी नेपाल सरकारलाई नसफाररश गने, 

ट) थारु समदुायमा रहेका परम्परागत सीप, प्रववनध र ववजशष्ट 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 नसफाररश गने, 

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

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

थ) थारु समदुायको हक वहतको संरक्षण, सम्बर्द्वन र सशक्तीकरणका 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 परामशव नलन सक्न,े दफा ९ मा 
आफ्नो कायवका लानग ववशषेज्ञको सेवा नलन सक्न,े दफा १० मा ववशेष 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 वकताबखानामा 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 २6 िना कमवचारीहरु कायवरत छन  । संघीय मानमला तथा 
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आयोगको लानग नेपाल सरकारसँग सम्पकव  गने सम्पकव  मन्त्रालयको रुपमा 
रहेको छ ।आयोगको शाखागत कायववववरण देहाय अनसुार रहेको छ।   

  

प्रशासन तथा योिना शाखाको कायव वववरणिः 

●  आयोगका कमवचारीहरुको काि, ववदा, हाजिरी, कायवकक्ष व्यवस्थापनसम्बन्धी, 
●  कमवचारीहरुको सरुवा, वढुवा, परुस्कार र ववभागीय सिायसम्बन्धी, 
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●  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, शौचालय, वविलुी, इन्टरनेट, वेव साइट आददको व्यवस्था गने, 

●  सवारी साधन, इन्धन, चालकको व्यवस्था, 
●  आयोग भवनको सामान्य ममवत सधुार, 
●  सवारी साधन, मेनसनरी औिार र कायावलय सामानको खररद 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 खचव सम्बन्धी, 
●  आयोगको कामकारवाहीको वावषवक प्रनतवेदन तयार गने, 
●  आयोगले तोकेका अन्य थप कायवहरु । 

 

अनधकार प्रवर्द्वन तथा सशजक्तकरण 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 सशजक्तकरण 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, 
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●  सवै प्रकारको शोषणको अन्त्य, ववद्यमान कुररनत एवं अन्धववश्वासको अन्त्य गनव चेतनामूलक 
कायविम संचालन, 

●  नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसंग सम्पकव  एवं समन्वय सम्बन्धी, 
●  आयोगको ननयमावली, ननदेजशका, 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 नसफाररश 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 नसफाररश गने, 

●  चेतनामूलक कायविम, 
●  सशक्तीकरण,  

●  कुरीनत र शोषणको न्यूनीकरण,  

●  सीप र प्रववनधको प्रबर्द्वन । 

 

५. सेवा प्रदान गने ननकायको शाखा र जिम्मेवार अनधकारी,  सम्बजन्धत शाखा प्रमखुिः 

यस आयोगको स्वीकृत संगठन संरचना अनसुार १ शाखा र १ इकाई रहेका छन  । शाखाका 
जिम्मेवार अनधकारी र प्रमखु देहाय अनसुार छन  । 

नस.नं शाखाको नाम शाखा प्रमखु जिम्मेवार अनधकारी 
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१ प्रशासन तथा योिना घनश्याम उपाध्याय 
(उपसजचव) 

कृष्णकान्त उपाध्याय (सजचव) 

२ अनधकार प्रवर्द्वन तथा सशजक्तकरण 
इकाई 

अन्ि ु नसंह के.सी. 
(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 प्रविया र अनधकारीिः 
यस आयोगमा दताव भएका ननवेदन/उिरुी प्राप्त भएपश्चात सम्बजन्धत शाखामा िान ेगदवछ । सम्बजन्धत 
शाखाबाट 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 - कायावलय प्रमखु (सजचव) 

 

९. सम्पादन गरेको कामको वववरणिः 

यस आयोगले यस अवनधमा देहाय अनसुार कायव सम्पादन गरेको छिः 
१) नमनत २०७९/०१/०८ गते आयोगको वावषवक कायविम मध्ये सीप ववकास तथा क्षमता ववकास 
कायविम अन्तगवत मधेश प्रदेशको रौतहट जिल्लाजस्थत चन्रपरु नगरपानलकामा सञ्चालन भएको थारु 
मवहलाहरुको लानग ढक्यािस्तै हस्तकलाका सामग्रीहरु बनाउने तानलमको समापन कायविममा 
आयोगका माननीय सदस्य सबुोध नसंह थारुज्यू सहभागी हनुभुएको छ । 
 
२) नमनत २०७९ बैशाख १६ गते थारु आयोग,  UNDP का Government Advisors र थारु 
कल्याणकाररणी सभाका पदानधकारीहरुबीच लैंनगक तथा सामाजिक समावेशीकरण र थारु समदुायको 
समावेशीकरण सम्बन्धी छलफल सम्पन्न भएको छ । 
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३)  माननीय डा. उमाशंकर चौधरीज्यूले नमनत २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह 
ननवावचनको अनगुमन तथा पयववेक्षणको लानग नवलपरासी (बदवघाट ससु्ता पूवव) जिल्लाका थारु बाहलु्य 
रहेको स्थानीय तहहरुमा प्रस्थान गरी अनगुमन भ्रमण गनुवभएको छ । 
४) माननीय सबुोध नसंह थारुज्यूले नमनत २०७९ बैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तह ननवावचनमा 
ननवावचनमा हनुसक्ने आचारसंवहता,  मानव अनधकारको उल्लंघनको ववषयमा बाँकै जिल्लाका थारु 
बाहलु्य रहेको स्थानीय तहहरुमा अनगुमन भ्रमण गनुवभएको छ । 
५) नमनत २०८९ िेष्ठ १७ गते थारु आयोग र िरुी नेपालका पदानधकारीहरुवीच थारु आयोगको 
अनगुनम तथा मूल्याकंन ननदेजशका को मस्यौदा उपर छलफल कायविम सम्पन्न भएको छ ।                                                                                                                      
६) नमनत २०७९/२/२३ मा वददवया जिल्लाको मधवुन नगरपानलका वडा नं.  ३ ओराली बिारमा 
भएको गोली काण्डको घटनाका सम्बन्धमा आयोगलबाट घटनाको सत्यतथ्य छानववन गरी दोषी उपर 
कारबाही गनव,  मतृकका पररवारलाई उजचत क्षनतपूनतवको व्यवस्था गनव,  घाइटेहरुको यथाजशघ्र उपचारको 
व्यवस्था गनव र भववष्यमा त्यस्ता घटनाहरु घट्ने अवस्था आउन नददन उपयकु्त कदम चाल्न नपेाल 
सरकारका तीनै तहलाई अनरुोध गरी ववज्ञनप्त िारी गररएको छ । 
आयोगका माननीय अध्यक्ष ववष्ण ुप्रसाद चौधरीज्यूले उक्त घटनाकाको स्थलगत अनगुमन गरी त्यहाँका 
िनप्रनतनननध, स्थानीय समदुाय तथा मतृकको पररवार, स्थानीय बवुर्द्जिवव र वरघर लगायतका 
व्यजक्तहरुसँग छलफल गनुवभएको छ । 

७) नमनत २०७९ िेष्ठ २५ गते थारु आयोग,  थारु समदुायका संघीय सांसदज्यूहरु,  थारु कल्याणकाररणी 
सभाका पदानधकारीज्यूहरु र अन्य थारु बवुर्द्जिववहरुवीचमा आरक्षण व्यवस्थामा थारु कलष्टर र 
आयोगबाट गररएका नसफाररसहरुको कायावन्वयन को ववषयमा छलफल कायविम सम्पन्न भएको छ । 
 

 

 

१०. प्रमखु र सूचना अनधकारीहरुको नाम र पदिः 

 यस आयोगको प्रमखु र सूचना अनधकारीको नाम र पद देहाय अनसुार रहेकोछ । 

नस.नं. नाम पद 

१ कृष्णकान्त उपाध्याय  सजचव 



9 
 

२ चन्रा थापा शाखा अनधकृत(सूचना अनधकारी) 

 

११. ऐन,  ननयम,  ववननयम वा ननदेजशकाहरुको सूचीिः 
     यस आयोगसंग सम्बजन्धत ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची देहाय अनसुार रहेकोछ । 

िम संख्या ऐन, ननयम, ववननयम वा ननदेजशकाको सूची 

१ थारू आयोग ऐन, २०७४ 

२ थारु आयोग ननयमावली, २०७८ 

३ थारू आयोगका पदानधकारी तथा कमवचारीको आचारसंवहता, २०७८ 

४ आयोगका पदानधकारीहरुको कायवववभािन 

५ आन्तररक व्यवस्थापन ननदेजशका, २०७८ 

६ आयोगको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कायवववनध, २०७८ 

 

१२. अम्दानी, खचव तथा आनथवक कारोबार सम्बन्धी अद्यावनधक वववरणिः 

खचव वववरणिः 

२०७९ असार मवहनासम्म 

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

ब.उ.जश.नामिःथारूआयोग                                                        आ.व.२०७८/०७९ 

बावषवक बिेट ?= 
असार 

मवहनासम्मको 
खचव ?= 

बाँकी बिेट ?= कैवफयत 

७५,००,५६३/- ६९,४२,२९७/- ५,५८,२२५/-  
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ब.उ.जश.नं२३२०००११३(चालू)                                    म.ले.प.फा.नं. २१० 

ब.उ.जश.नामिःथारूआयोग                                                        आ.व.२०७८/०७९ 

बावषवक बिेट ?= 
असार मवहनासम्मको 

खचव ?= 
बाँकी बिेट ?= कैवफयत 

३,४०,००,०००/- ३,०९,५८,१६३/- ३०,४१, ,८२६/४४  

 

 

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

ब.उ.जश.नामिःथारूआयोग                                                        आ.व.२०७८/०७९ 

बावषवक बिेट ?= 
असार मवहनासम्मको 

खचव ?= 
बाँकी बिेट ?= 

 
कैवफयत 

१,७३,२५,०००/- १,६०,९७,१०८/- १२,२७,८९२/-   

 
 

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

क)  गुरुवा/भलमन्सा तथा स्थानीय जनप्रतततनधिहरुसँग छलफल तथा अन्तर्क्रि या कायिरम - 
धितवनको सौरहा, रुपन्देहीको मणिग्राम, िनगढी, ससरहाको समियैा र मोरङको ववराटनगर गरी ५ 
ठाउँमा सम्पन्न भएको । 

ख) ससकलसेल एतनसमया रोकथाम सम्बन्िी छलफल तथा अन्तर्क्रि या कायिरम - बाँके जजल्लाको 
कोहलपुर । 

ग)  थारु समुदायको थर सूिीकरि सम्बन्िी एक ददवसीय कायिरम - काठमाडौं । 

 
१४. सावविननक ननकायको वेभसाईट भए सोको वववरण, 

  Website- www.tharucommission.gov.np  

टोल फ्री नं. १६६०-०१-५७-००० 
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१५. सावविननक ननकायले प्राप्त गरेको वैदेजशक सहायता, ऋण, अनदुान एवं प्राववनधक सहयोग र सम्झौता 
सम्बन्धी वववरणिः 

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

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

●  आयोगको आ.व.२०७७/०७८ 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 प्रकाशन भएका वा हनु ेभएको भए सोको वववरणिः 

●  अन्यत्र सूचना प्रकाशन नभएको । 

२०. तोवकए बमोजिमका अन्य वववरणिः 
िमशिः प्रकाशन हनुे ।  

 

 


