
 

भरतपरु महानगरपालिका 
नगर कार्यपालिकाको कार्ायिर्, भरतपरु, चितवन 

सूिनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) र सूिनाको हक सम्बन्धी 
लनर्माविी, २०६५ को लनर्म (३) अनसुार प्रकाचित  
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सूिनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ को पररच्छेद २ अनसुार जानकारी गराउनपुने वववरण 

१. लनकार्को तवरुप र प्रकृलत 

पररिर् 

 प्रदेि M बागमती प्रदेि 

 चजलिाः चितवन  

 तथापना लमलतः २०३५ साि 

 क्षेत्रफिः  ४३२.९५ बगय वक.मी. 

 वडा संखर्ाः २९ 

 दीर्यकालिन सोिः " मध्र् नेपािको सनु्दर िहर, समदृ्ध र स ुसंतकृत भरतपरु महानगर " 

 र्रधरुीः ६९,०३५ जनसंखर्ाः २,८०,५०२ मवहिाः १,४६,५०१ परुुषः १,३४,००१ 
साक्षरता प्रलतितः ८५.२५  -hgu0fgf @)^* adf]lhd_ 

 कार्यरत कमयिारी संखर्ाः   

 उिाई  १४० लमटरदेचि ३९० लमटरसम्म 

 औसत तापक्रमः न्रू्नतम १०० से. देचि अलधकतम ४००.०० से. सम्म  

 ववद्यािर्ः  प्रा. वव. ६०, लन. मा. वव. ३६, मा. वव. ८१, उच्ि मा. वव. ३९, ववश्व ववद्यािर् 
१ र इचन्जलनर्ररङ्ग किेज १ 

 

 

 

 

 

 

 

 



२. लनकार्को काम, कतयव्र् र अलधकार 

 नगर प्रहरी व्र्वतथापन 

 सहकारी संतथा व्र्वतथापन 

 एफ= एम= संिािन 

 तथानीर् कर, सेवा िलुक तथा दततरु 
 तथानीर् सेवाको व्र्वतथापन 

 तथानीर् तथर्ांक र अलभिेि संकिन 

 तथानीर् ततरका ववकास आर्ोजना तथा पररर्ोजना 
 आधारभतू र माध्र्लमक चिक्षा 
 आधारभतू तवातथर् र सरसफाई 

 तथानीर् बजार व्र्वतथापन, वातावरण संरक्षण र जैववक ववववधता 
 तथानीर् सडक, ग्रामीण सडक, कृवष सडक र लसंिाइ 

 गाउँ सभा, नगर सभा, मेिलमिाप र मध्र्तथताको व्र्वतथापन 

 तथानीर् अलभिेि व्र्वतथापन 

 जग्गा धनी दताय प्रमाण पूजाय ववतरण 

 कृवष तथा पिपुािन, कृवष उत्पादन व्र्वतथापन, पि ुतवातथर् सहकारी 
 जेष्ठ नागररक, अपाङ्गता भएका व्र्चि र अििहरुको व्र्वतथापन 

 बेरोजगारको तथर्ाङ्क सङ्किन 

 कृवष प्रसारको व्र्वतथापन, सिांिन र लनर्न्त्रण 

 िानेपानी, साना जिववद्यतु आर्ोजना, वैकचलपक उजाय 
 ववपद् व्र्वतथापन 

 जिाधार, वन्र्जन्त,ु िानी तथा िलनज पदाथयको संरक्षण 

 भाषा, संतकृलत र िलितकिाको संरक्षण र ववकास 

 

 

 

 

 



३. लनकार्मा रहने कमयिारी संखर्ा र कार्य वववरण 

भरतपरु महानगरपालिकाको तवीकृत दरबन्दी जम्मा ३३५ रहेकोमा हाि ६०० जना  कार्यरत 
रहेका छन ्. 

 

४. लनकार्बाट प्रदान गररन ेसेवा, सम्बचन्धत िािा, चजम्मेवार अलधकारी िाग्न ेदततरु र अवलध 

क्र.स. सेवाको वकलसम   चजम्मेवार 
अलधकारी  

िाग्ने समर्  िाग्ने दततरु  

१  र्र जग्गा नामसारी  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  २०००  
२ मोही िगत कट्टा वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  ६००  
३  र्र कार्म लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  ६००  
४  छात्रवचृि लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  लनिलुक 

५  लबपन्न लबद्याथी छात्रवचृि लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन   

६  अपांङ्गता भएका व्र्िीको लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन   

७  अतथार्ी बसोबास लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  ६००  
८  तथार्ी बसोबास लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  ६००  
९  नागररकता र प्रलतलिवप लसफाररस  वडा अध्र्क्ष  सोवह ददन  लनिलुक 

१०  अंलगकृत नागररकता लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सजयलमन सवहत 
३ ददन  

 

११  आलथयक अवतथा बलिर्ो वा सम्पन्नता 
प्रमाचणत  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

१२  आलथयक अवतथा कमजोर वा ववपन्नता 
प्रमाचणत  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  लनिलुक  

१३  ववद्यतु जडान लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६०० (व्र्वसावर्क 
प्रर्ोजन १०००) 

१४  धारा जडान लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
१५  जीववत रहेका लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  



१६  दवैु नाम गरेका व्र्चि एकै हो भने्न 
लसफाररस/ फरक जन्म लमलत संिोधन 
लसफाररस  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

१७  जग्गा मूलर्ांकन लसफाररस/प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  जग्गा मूलर्ांकनको 
अधारमा 

१८  व्र्वसार् बन्द लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
१९  व्र्वसार् संिािन नभएको लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
२०  ब्र्ापार व्र्वसार् नभएको लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
२१  कोटय वफ लमनाहा लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
२२  नाबािक पररिर् पत्र लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
२३  िौपार्ा सम्बन्धी लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
२४  व्र्वसार् दताय लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
२५  उद्योग ठाउँ सारी लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  १०००  
२६  ववद्यािर् ठाउँ सारी लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  १०००  
२७  आन्तररक बसाइसराइ लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००   
२८  ववद्यािर् संिािन, तवीकृत/कक्षा बलृध 

लसफाररस  
वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००   

२९  व्र्चिगत वववरण लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
३०  जग्गा दताय लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००   
३१  संरक्षक लसफाररस (व्र्चिगत) वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
३२  संरक्षक लसफाररस (संतथागत) वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
३३  नेपाि सरकारको नाममा बाटो कार्म 

लसफाररस  
वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

३४  चजववतसँगको नाता प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
३५  मतृकसँगको नाता प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  १००  
३६  कोठा िोलन कार्य/रोहवरमा बतने 

कार्य  
वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  १५००  



३७  लनिलुक वा सिलुक तवातथर् उपिार 
लसफाररस  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  लनिलुक  

३८  अन्र् कार्ायिर्का माग अनसुार 
वववरण ििुाइ पठाउने कार्य  

वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  

३९  संतथा दताय लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  १०००  
४०  र्र बाटो प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  २०००  
४१  िार वकलिा प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  १६००  
४२ जन्म लमलत प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
४३  लबवाह प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
४४  र्र पाताि प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
४५  कागज/मंजरुीनामा प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
४६  हक वािा वा हकदार प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
४७  अलबवावहत प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
४८  जग्गा रेिांकन कार्य/सो कार्यमा 

रोहवर  
वडा अध्र्क्ष सोवह ददन   

४९  जग्गाधनी पजुाय हराएको लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
५०  पजुायमा र्र कार्म गने लसफाररस  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
५१  अंग्रजेी लसफाररस तथा प्रमाचणत  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
५२  लमिापत्र कागज/उजरुी दताय  वडा अध्र्क्ष सोवह ददन  ६००  
५३  सम्पलत कर/ र्र जग्गा कर  वडा सचिव  सोवह ददन  मलुर्ांकनको आधारमा  
५४  बहाि कर व्र्ापाररक प्रर्ोजन वडा सचिव  सोवह ददन  सम्झौताको आधारमा ७ 

प्रलतसत  
५५  ववज्ञापन कर  वडा सचिव  सोवह ददन  महानगरिे तोके 

बमोचजम  
५६  जन्म दताय  वडा सचिव  सोवह ददन  ३५ ददन लभत्र लनिलुक  
५७  मतृ्र् ुदताय  वडा सचिव  सोवह ददन  ३५ ददन लभत्र लनिलुक  
५८  बसाइसराइ जाने आउने दताय  वडा सचिव  सोवह ददन  ३५ ददन लभत्र लनिलुक  



५९  सम्बन्ध ववच्छेद दताय  वडा सचिव  सोवह ददन  ३५ ददन लभत्र लनिलुक  
६०  लबवाह दताय  वडा सचिव  सोवह ददन  ३५ ददन लभत्र लनिलुक  
६१  नर्ाँ व्र्वसार् दताय  वडा सचिव  सोवह ददन  ब्र्बसार्को प्रकृलत हेरी  
६२  व्र्वसार् नवीकरण  वडा सचिव  सोवह ददन  तोवकए बमोचजम  

 

 

५. लनणयर् गने प्रवक्रर्ा र अलधकारी: 
सामान्र् लनणयर्हरु वटप्पणीको आधारमा महािािा प्रमिुबाट, प्रिासकीर् लनणयर् प्रमिु प्रिासकीर् 
अलधकृतबाट र अन्र् लनणयर्को हकमा ववषर्वतत ुहेरी नगर प्रमिु, उप प्रमिु, कार्यपालिका बैठक 
र नगर सभाबाट गने व्र्वतथा रहेको छ । 

 

 

६. लनणयर् उपर उजरुी सनु्न ेअलधकारीः  
र्स महानगरबाट प्रदान गररएको सेवामा चिि नबझेुमा वा समर्मा सेवा प्राप्त नभएमा प्रमिु 
प्रिासकीर् अलधकृत श्री प्रमेराज जोिी समक्ष गनुासो गनय सवकने व्र्वतथा रहेको छ । 

 

 

७. सम्पादन गरेको कामको वववरण 

आलथयक ववकास महािािाबाट श्रावणभाद्र र असोजको प्रगलत ववव ,रण 

क्र 
ि 

वववरण पररमाण ईकाइ दर रु 
जम्मा 

रकम(रु) 
कैवफर्त 

१ 
साना लसंिाई ममयत 
सम्भार तथा लनमायण 

११   १००००० 1100000 क्रमागत कार्यक्रम 

२ 
पतुप तथा फिफूि 
नसयरी 

३   २००००० 600000 क्रमागत कार्यक्रम 

३ प्रसोधन केन्द्र १   ३५०००० 350000 
क्रमागत कार्यक्रम,तोरी 

लमि 

४ 
कृषक समूह 
दताय/नववकरण 

२४       २३ दताय र १ नववकरण 



५ 
रासार्लनक मि िदु्र 
ववके्रता दताय/नववकरण 

९       ९ वटा नववकरण 

६ 

श्रावण ३ देचि वषायको 
कारणिे वािी डुवानको 
क्षेती संकिन 

८१४ 
कृषक 

संखर्ा 
    

वडा नं : ४,१५,१६, 

१७,२०,२१,२५ अन्रे् 
वडा वाट ररपोट आउन 

वाकी 

७ 
वन्र् जन्त ुक्षेतीप्रतुी 
लसफारी 

१३ 
कृषक 

संखर्ा 
    वडा नं :२६,२७ 

८ 

धानमा/अन्र् वािीमा 
देचिएका रोग वकरा 
सम्वन्धी प्राववलधक सेवा   

      

सेवा 
केन्द्र/तथिगत/अवफसवाट 

सवा 
  कुि जम्मा रकम (रु)       2050000   

 

 

िैचक्षक प्रिासन महािािाबाट श्रावण भाद्र र असोजको प्रगलत वववरण , 

१. सामदुावर्क आधारभतू ववद्यािर्हरू )१-८ कक्षासम्म सञ्चालित ) ७२ वटािाई     
इन्टरनेट जडानका िालग मालसक १०००।– का दरिे बजेट ववलनर्ोजन। 

२. सफ्टवेर्र माफय त चिक्षकको तिब भिा लनकासा 
३. िैचक्षक बिेुवटन प्रकािन 

४. अन्तरायविर् साक्षरता ददवसका अवसरमा अन्तर मा वव अनिाइन हाचजरीजवाफ प्रलतर्ोलगता 
सञ्चािन 

५. र्वुाद्वारा सरसफाइ र वकृ्षारोपण सवहत अन्तरायविर् र्वुा ददवस सम्पन्न  

६. ववद्याथी लसकाइ सहजीकरण लनदेचिका  ,२०७७ अनरुुप ववद्याथीहरुको वगीकरण गरी 
लसकाइ सहजीकरण गररएको 

 

 

 



 

वातावरण तथा ववपद व्र्वतथापन महािािाको  प्रथम तै्रमालसक प्रगलत वववरण 

 कोलभड-१९ रोकथाम र लनर्न्त्रणकोिालग महानगरपालिका महािािा, िािा, सरकारी, 
ग्रहै्रसरकारी संर् संतथासंग समन्वर् र सहकार्य गरेको ।  

 र्ोगी नरहररनाथ र्ोग तथा प्राकृलतक चिवकत्सािर्मा आइसोिेसन केन्द्र सञ्चािन गरी २३७ 
जना कोरना सङ्क्क्रलमतहरुिाई उपिारको व्र्वतथा लमिाइएको । हािसम्म १७७ जना कोरना 
नेगेवटभ देचिइ र्र फकेका । 

 बावहरबाट आएकाहरुिाई राख्न वडा वडामा क्वारेन्टाइन सञ्चािन गररएको (४८ वटा)  

 ववपद् (अववरि वषायद, हावाहरुी ) का कारण अवासमा क्षलत पगेुकाहरुिाई राहत ववतरण १३ 
जना  

 अववरि वषायद्का कारण नारार्णी नदीिे भरतपरु २७-२८ को न्रू्रेिोकमा क्षलत परु्ायएको र 
ववपद न्र्नुीकरणका िालग तथानीर् प्रिासन, उपभोिाहरुको सहर्ोगमा लगटी, ग्राभेि, जािीमा 
ढुङ्गा रािी सम्भाववत जोचिम कम गररएको । 

 अववरि वषायद्का कारण बाटो, लसंिाई कुिोमा भएको  क्षलत वडा नं. २६, २७ र २९ मा  
अनगुमन गरर ववपद न्र्नुीकरणका िालग र्ोजना िािा र  वडा कार्ायिर्को समन्वर्मा तटेमेट 
तर्ार गरी पेि गने काम गरेको । 

 २०७७ श्रावण ९, असोज ५ देचि ७ गते सम्म आएको अववरि वषायदका कारण ४८ र्र 
पररवारको ब्र्चिको आवासमा भएको क्षलतहरुको तथर्ाङ्क संकिन गरी  राहतका िालग  चजलिा 
ववपद व्र्वतथापन सलमलतमा पठाउने काम गरेको ।  

लमलत २०७७ असोज ३० गते सम्मको कोलभड १९ संग सम्बचन्धत वववरण 

 हाि सम्म तवाव संकिन ५०९९ 
 तवाव पररक्षण ५००४ 

 भरतपरुको भेररफाइड संक्रलमत संखर्ा २०७४ 

मवहिा ८६३ परुुष १२११ 

 लनको भएका   १०८७ 

 मतृ्र् ुभएका   २५ 

मवहिा ७ परुुष १८ 

 सवक्रर् संक्रलमत संखर्ा ९६२ 



 जम्मा वडा क्वारेचन्टन संखर्ा  ४८  

 जम्मा वेड संखर्ा   ६५४  

 हाि संिािनमा रहेका वडा क्वारेचन्टन संखर्ा १ 

 वेड संखर्ा  ३४  

 हाि वडा क्वारेचन्टनमा रहेका १ जना 
 ज्वरो पररक्षण  ६७१४३ 

 हाि सम्म ज्वरोको ववरामी ७५६ 

मवहिा ३९३        परुुष ३६३ 

 बागेश्वरी आइसोिेसनमा हािसम्म जम्मा ववरामी २२४ जना 
मवहिा ६३ परुुष १६१ 

 बागेश्वरी आइसोिेसनबाट वफताय १४४ जना 
मवहिा ४१ परुुष १०३ 

 आज वागेश्वरी आइसोिेसनमा रहेका ववरामी संखर्ा ८० जना 
मवहिा २२ परुुष ५८ 

 

सामाचजक ववकास महािािाबाट श्रावण भाद्र र असोजको प्रगलत ,वववरण 

 अपाङ्गता पररिर् पत्र ववतरण १०९ जनािाई। 

 ववपन्न वगयका वकिोरीहरुिाई ववद्यािर् चिक्षा लनरन्तरताका िालग साइकि ववतरण १३३ 
जनािाई 

 राविर् वाि अलधकार ददवसका अवसरमा नगरवाि संजाि र सरोकार वािा ववि अन्तरकृर्ा 
भि ुयअि माध्र्मबाट । 

 ववलभन्न वैठक ५ पटक । 

 सामाचजक सरुक्षा भिा लनकासा सम्बन्धी कार्य ।) 

 पंचजकरण सम्वन्धी प्रलतलिवप ,संसोधन ,लसफाररस ११९ जना ।  

 पंचजकरणको अलभिेि लडचजटाइज गनय सेवा िररद प्रकृर्ामा रहेको । 

 

 

 

 

 



र्ोजना अनगुमन तथा सूिना प्रववधी महािािाको प्रथम तै्रमालसक प्रगलत वववरण 

लस.नं.  वववरण  संखर्ा पररणाम  

१ भवन लनमायण  ३ ३ 

२ पिायि लनमायण  ३ ३ 

३ ढि लनमायण  १ ११५ लम.  

४ ह्यमु पाईप  ३ ३९ थान  

५ ग्रावेि  ६ १८२ ट्रीप  

६ बाटो वपि लनमायण  ४ १६६४ लम.  

७ भवन ममयत  ४ ४ 

८ बाटो ममयत  १ २७६ लम.  

९ तथम्भ लनमायण १ १ 

१० बाटो ढिान  १ ७५ लम. 

१२ मोज्र्ाक टार्ि  ३ १२७.३५ लम.  

१३ पवहरो सफा कार्य  २ २ 

 



 

८. कार्ायिर् प्रमिु र  सूिना अलधकारीको नाम र पद  

कार्ायिर् प्रमिु: प्रमेराज जोिी, प्रमिु प्रिासकीर् अलधकृत (रा= प= प्रथम, सहसचिव) 

प्रविा :अरुण पीलडत भण्डारी ( वडा अध्र्क्ष - १०) 

सूिना अलधकारी: मेनका पचण्डत, सूिना अलधकृत  

९. ऐन,  लनर्म,  ववलनर्म वा लनदेिनको सूिीः 

र्स िौमालसकमा २ वटा कार्यववलध, १ वटा लनदेचिका र २वटा मापदण्ड पाररत गररएको । 

 

१०. आम्दानी, ििय तथा आलथयक कारोवारसम्बन्धी अद्यावलधक वववरण 

२०७७ श्रावण १ गते देचि २०७७ असोज मसान्तसम्मको आर् वववरण : 

लस.नं. 
चिषयक 

नम्बर 
आर् चिषयक नाम संकलित रकम (रु.) 

1 11313 सम्पचि कर 1,४७,४2,६६७।५२ 

2 11314 भलूमकर/मािपोत १,१०,८४,१३७।४७ 

3 11321 र्रवहाि कर १,८३,७९,६३१।७८ 
4 11443 चिक्षा सेवा िलुक-लनजी िैचक्षक संतथा ५०,०००। 

5 11613 व्र्वसार् रचजिेिन दततरु 1,८१,९५,४००।०० 

6 14151 सरकारी सम्पचि वहािबाट प्राप्त आर् ४,५९,९९४।०० 

10 14177 र्रजग्गा रचजिेिन २०,९००.00 

11 14213 अन्र् लबक्रीबाट प्राप्त रकम 1,४४,000.00 

12 14218 ववद्यतु सेवा िलुक 93,197.00 

13 14219 अन्र् सेवा िलुक 15,43,665।22 

14 14223 चिक्षा क्षते्रको आम्दानी १,०००।०० 

15 14242 नक्सापास दततरु 1,३३,९९,३५७।१९ 

16 14243 लसफाररस दततरु 1,३३,४५,४८७।07 

17 14244 व्र्चक्िगत र्टना दताय दततरु ६९,५५०।00 



18 14245 नाता प्रमाचणत दततरु ३,९६,३२३।00 

19 14249 अन्र् दततरु ३७,२०,9५७३।५१ 

21 14529 अन्र् राजतव 40,32,254।०० 
लमलत २०७७/०४/०१देचि २०७७/०६/३० सम्मको जम्मा 
रु 

९,९६,७८,१३८।१० 

लमलत २०७६/०४/०१ देचि २०७६/०६/३० सम्म सम्मको 
अ.लर्ा जम्मा रु. 

०।०० 

जम्मा : ९,९६,७८,१३८।१0 
  

व्र्र् वववरण :  

असोज मसान्त सम्मको ििय वववरण      

ववलनर्ोचजत रकम बावषयक बजेट (रु हजारमा) ििय रकम (रु हजारमा) 

१ िाितुफय    १,८३,६४३८ ३,१०,४२० 

२ पूचँजगततफय   १,८१,११५५ २,११,२२९ 

जम्मा ३,६४,७५३३ ५,२१,६४९ 

 

११. सावयजलनक लनकार्मा परेका सूिना माग सम्बन्धी लनवेदन र सो उपर सूिना ददएको ववषर्: 

र्स आ.ब.०७७/७८ को पवहिो तै्रमालसक मा भरतपरु महानगरपालिकामा सूिना माग सम्बन्धी 
लनबेदन दताय देहार् बमोचजम रहेको छ:– 

क्र 
स 

सूिना माग वववरण दताय लमलत दताय 
नं= 

कावायन्वर्नको अवतथा 

१ दाचििा प्रलतवेदन नम्वर १०७ मा 
िररद भएको सामाग्रीको वविको 
प्रलतलिवप २०७६/११/०६ 

२०७७/६/२८ १ प्रकृर्ामा रहेको । 



  
 


