
१. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, सल्र्ानको स्वरुप र प्रकृति 

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ बमोजिम जिल्लाको सामान्य प्रशासन सञ्चालन गनन प्रत्येक जिल्लामा 
एउटा जिल्ला प्रशासन कायानलय रहने व्यवस्था बमोजिम यस जिल्ला प्रशासन कायानलयको स्थापना भएको हो । 
जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रमुख प्रतितनधीको रुपमा रही शाजन्ि, सुरक्षा र सबु्यबस्था कायम गरी िनिाको िीउ, 

धन र स्विन्रिाको सरंक्षण गनुन जिल्ला प्रशासन कायानलयको मुख्य कायन हो ।  जिल्लामा बबकास तनमानण 
कायनहरुको लागग उपयकु्ि वािावरण तनमानण गनन समन्वय र सहिीकरण, ववपद् व्यवस्थापन, आपतूिन व्यवस्थापन, 

सेवा प्रवाहको अनगुमन, प्रचललि काननूमा िोककएका ववषयहरुमा न्याय तनरुपण, आगथनक अतनयलमििा एव ं
भ्रष्टाचार तनयन्रण िस्िा कायनहरु सम्पादन गरी जिल्लामा सुशासनको प्रत्याभूतिका लागग जिल्ला प्रशासन 
कायानलयको महत्वपणून भूलमका रहेको हुन्छ । 

जिल्ला प्रशासन कायानलय, सल्यानले यस जिल्लालाई शान्ि, सुरक्षक्षि र समुन्नि बनाउने दरुदृजष्ट (खष्कष्यल) का 
साथ ववगधको शासन अवलम्वन गरी शाजन्ि सरुक्षाको अवस्थालाई सुदृढ बनाउँदै प्रभावकारी सेवा प्रवाहको 
माध्यमद्वारा सशुासनको प्रत्याभूति गने लक्ष्यहरु (नयबकक) ललएर काम गरररहेको छ। यी लक्ष्यहरु प्राजतिका 
लागग यस कायानलयले सुरक्षा तनकायहरुको समन्वयात्मक पररचालनद्वारा जिल्लामा शाजन्ि सरुक्षाको जस्थतिलाई 
सुदृढ बनाउने, जिल्लामा ववगधको शासन सुतनजचचि गने, ववपद्को एकीकृि र समन्वयात्मक व्यवस्थापन गने, 

आपतूिन व्यवस्थापनलाई चुस्ि बनाउने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, मानव अगधकारको संरक्षण गने र 
पारदलशनिा एव ंिवाफदेहहिा सुतनजचचि गने उद्देचयहरु (यदवभअिष्खभक) लाई आत्मसाि गरेको छ । 

२. जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्, सल्र्ानको काम, किाव्र् र अधिकार 

यस कायानलयका काम, किनब्य र अगधकारहरुलाई मूलिः स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले ब्यबस्था गरेको छ । 
यसका साथै नेपाल सरकारका अन्य ऐन, तनयम, तनदेलशका िथा नेपाल सरकार िथा गहृ मन्रालयको तनदेशन 
बमोजिम जिल्ला प्रशासन कायानलय सल्यानको काम, किनव्य र अगधकार तनम्न बमोजिम उल्लेख गररएको छ । 

 जिल्लामा शाजन्ि, सुरक्षा र सुब्यबस्था कायम गने । 
 जिल्लामा सचंाललि ववकास कायनहरुमा सहयोग, सहिीकरण र आवचयक समन्वय गने । 
 जिल्लामा रहेका नेपाल सरकारका सम्पविहरुको सरंक्षण गने । 
 जिल्लामा आइपने ववपद्हरुको ब्यबस्थापन गने । 
 जिल्लामा वस्िुहरुको आपतूिनलाई ब्यबजस्थि गने । 
 जिल्लाजस्थि सावनितनक तनकायहरुको कायन सम्पादनमा समन्वय गने। 
 प्रचललि काननूद्वारा िोककएका ववषयहरुमा न्याय तनरुपण गने। 
 नागररकिाको प्रमाणपर वविरण गने । 
 हािहतियारको इिािि प्रदान िथा नवीकरण गने । 
 राहदानी सम्वन्धी कायन गने । 
 संस्था दिान िथा नवीकरण गने । 



 अजख्ियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगबाट प्रत्यायोजिि अगधकार बमोजिम कायन गने । 
 प्रचललि काननू र नेपाल सरकारको तनदेशन बमोजिम अन्य ववववध कायनहरु गने । 

 

३. तनकार्मा रहने कमाचारी संख्र्ा र कार्ा वववरण 

जिल्ला प्रशासन कार्ाालर्मा रहने कमाचारीको संख्र्ा र कार्ा वववरण: 

सस.न.ं दिाा शे्रणी संख्र्ा पतूिा ररक्ि कार्ा वववरण 
१ प्रमुख जिल्ला 

अधिकारी 
रा.प.प्रथम १ १ - जिल्लामा नेपार सरकारको प्रतितनधिको 

रुपमा रही जिल्लामा शाजति सवु्र्वस्था 
,सुशासन र सुरक्षा व्र्वस्था समलाउने । 

२ सहार्क 
प्रमुख जिल्ला 
अधिकारी 

रा.प.द्धििीर् १ - - प्रत्र्ोजिि अधिकार बमोजिम कार्ा गने 
। 
 

३ प्रशासकीर् 
अधिकृि 

रा.प.ििृीर् २ २ - प्रत्र्ोजिि अधिकार बमोजिम कार्ा गने 
। 
 

४ नार्व सुब्वा रा.प.अन.ंप्रथम ५ १ ४ फााँट प्रमुख भई सम्बजतिि फााँटले गने 
िोककएका कार्ा गने 

५ लेखापाल रा.प.अन.ंप्रथम १ १ - तनर्मानसुार लेखा  सम्बजति शे्रस्िा राख्ने 
,  लेखापरीक्षण गराउने । 

६ कम््र्टर 
अपरेटर 

रा.प.अन.ंप्रथम २ १ करार १ सूचना प्रववधि िथा कम््र्टर सम्बजति  
कार्ा गने । 

७ खररदार रा.प.द्धििीर् ३ २ १ सम्बजतिि फााँट प्रमखुको मािहिमा रही 
कार्ा गने । 

८ ह.स.चा. शे्रणी ववहीन १ १ करार - सवारी सािन चलाउने र 
आवश्र्किाअनसुार कार्ाालर्को कामकाि 
गने । 

९ कार्ाालर् 
सहर्ोगी 

शे्रणी ववहीन ६ २ स्थार्ी 
४ करार 

- सरसफाई धचठ्ठी पत्र लगार्िका कार्ा 
गने । 

 

४. तनकार्वाट प्रदान गररने सेवा 

(क) स्थानीर् प्रशासन िथा शाजति सुरक्षा सम्वतिी सेवाहरुुः 

 नाम थर वा उमेर आहद प्रमाणणि । 
 नावालक पररचयपर वविरण । 



 पाररवाररक पेन्सन, शपथ पर र रहलपहल सम्वन्धी लसफाररस । 
 दललि, मधेसी, आहदवासी िनिाति प्रमाणणि । 
 परपबरका दिान । 
 छापाखाना दिान । 
 पाररवाररक वववरण प्रमाणणि । 
 नािा प्रमाणणि । 
 शरणाथी सम्वन्धी कायन 
 ववववध कायन । 

(ख). राहदानी सम्वतिी सेवाहरु 

 राहदानी फाराम सकंलन । 
 द्रिु सेवा अलभलेख प्रमाणणि । 
 राहदानी वविरण। 
 MRP को वववरण संशोधन लसफाररस । 

(ग). नागररकिा सम्वतिी सेवाहरु 

 वशंिको आधारमा नागररकिाको प्रमाण पर वविरण । 
 ववैाहहक अंगीकृि नागररकिाको प्रमाण पर वविरण । 
 नागररकिाको प्रमाण परको प्रतिललवप वविरण । 
 नाम थर िन्म लमति सशंोधन । 

(घ) मुद्दा िथा ठाडो उिरुी सम्वतिी सेवाहरु 

 गनुासो वा ठाडो उिुरी । 

(ङ) हािहतिर्ार इिािि िथा नवीकरण िथा पेतसन ससफाररस सम्वतिी सेवाहरु 

 हािहतियार इिािि, नामसारी, नवीकरण र स्वालमत्व हस्िान्िरण । 
 पाररवाररक पेन्सन‚शपथ पर‚ दइु नामथर र िन्मलमति प्रमाणणि‚ रहलपलह सम्वन्धी लसफाररस 

(च) संस्था दिाा िथा नवीकरण सम्वतिी सेवाहरु 

 संस्था दिान । 
 संस्था नवीकरण । 
 संस्थाको ववधान सशंोधन । 
 जिल्लामा ससं्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृति । 



 

(छ) आपतूिा व्र्वस्था अनगुमन सम्वतिी सेवाहरु 

 सहि आपतूिन व्यवस्थापन सुतनजचचि गननका लागग विार अनगुमन िथा तनयमन । 

(ि) ववपद् व्र्वस्थापन सम्वतिी सेवाहरु 

 जिल्ला व्यवस्थापन सलमतिको वठैक व्यवस्थापन । 
 ववपद् सम्वन्धी कायनयोिना तनमानण । 
 ववपद् न्यनूीकरणका लागग ियारी । 
 ववपदमा भएको क्षति वववरण संकलन । 
 ववपदमा पीडडि भएकाहरुलाई क्षतिपतूिन एव ंराहि वविरण िथा पनुस्स्थापना । 

(झ) अजख्िर्ार दरुुपर्ोग अनसुतिान सम्वतिी सेवाहरु 

 अजख्ियार दरुुपयोग सम्वन्धी उिरुी एव ंतनवेदनहरु उपर छानवीन। 

५. सेवा प्रदान गने तनकार्को शाखा र जिम्मेवार अधिकारी 

सेवा प्रदान गने तनकार्को शाखा र जिम्मेवार अधिकारी, सम्बजतिि शाखा प्रमुख 

सस.न.ं शाखाको नाम पद जिम्मेवार 
पदाधिकारी 

सम्पका  न.ं कार्ा वववरण 

१ स्थानीर् प्रशासन 
िथा शाजति सरुक्षा 
शाखा 

प्र.जि.अ. श्री सशवराम 
पोखरेल 

९८५७८४७७७७ जिल्लाको समग्र सामातर् 
प्रशासन सचंालन,कमाचारी 
प्रशासन आतिररक 
व्र्वस्थापन, ववपद 
व्र्वस्थापन र शाजति 
सुरक्षा सम्बजति सम्पणूा 
कार्ा । 

  प्र.अ. श्री नारार्ण 
लासमछाने 

९८४११९६८९४  

  खररदार श्री शकंर बढुाथोकी ९८४४८८२९३८  

२ मुद्िा िथा हाि 
हतिर्ार शाखा 

प्र.जि.अ. श्री सशवराम 
पोखरेल 

९८५७८४७७७७ मुद्िा दिाा , मुद्िा 
व्र्वस्थापन ठाडो उिुरी 
िथा गनुासो उपर 
कारवाही र ससफाररस 

  प्र.अ. श्री थमन खड्का   

  नार्व श्री लोक बहादरु   



सुब्बा घिी 
३ नागररकिा शाखा प्र.जि.अ. श्री सशवराम 

पोखरेल 
 बशंि,ितमको आिारमा 

नागररकिा प्रदान 
गने,अंगीकृि 
नागररककिाका हकमा 
प्रकृर्ा परुा गरी पेश गने, 
साथै नावासलक पररचर्पत्र 
िारी गने, तनर्मानसुार 
प्रतिसलपी नागररकिा िारी 
गने । 

  प्र.अ. श्री नारार्ण 
लासमछाने 

  

  प्र.अ. श्री थमन खड्का   

  खररदार श्री र्म प्रसाद 
नेपाली 

  

  खररदार श्री चतरमणण 
नेपाली 

  

  का.स. श्री गेदलाल खत्री   

  का.स. श्री तनमलाल 
बढुाथोकी 

  

४ राहदानी शाखा प्र.अ. श्री थमन खड्का  राहदानी फाराम 
संकलन,िर्ारी राहदानी 
वविरण गने । 

  स.क.अ. श्री रमेश साकी   

  का.स. श्री शासलकराम घतिा   

५ जितसी शाखा खररदार श्री शकंर बढुाथोकी  जितसी व्र्वस्थापन 
सम्बतिी कार्ा गने । 

६ आधथाक प्रशासन 
शाखा 

लेखापाल श्री टेक बहादरु 
खत्री 

 रािश्व र आधथाक कारोवार 
सम्बतिी कार्ा गने । 

७ दिाा - चलानी 
शाखा 

का.स. श्री प्रतिमा 
बढुाथोकी 

 धचठीपत्र दिाा िथा चलानी 
सम्बतिी कार्ा गने । 

८ राजरिर् पररचर्पत्र 
व्र्वस्थापन शाखा 

प्र.अ. श्री नारार्ण 
लासमछाने 

 राजरिर् पररचर्पत्र वववरण 
संकलन गने । 

  प्र.अ. श्री थमन खड्का   

  क.अ. श्री मकेुश थापा   

९ सहार्िा कक्ष का.स. श्री लक्ष्मण 
के.एम. 

 सेवाग्राहीको लाधग तनवेदन 
िथा फाराम भने /भराउने 
र काममा सहिीकरण गने 



। 
 

६. सेवा प्रा्ि गना लाग्ने दस्िरु र अवधि 

लस.न. प्रदान गररने सेवा लाग्ने दस्िुर रु लाग्ने अवगध कै 

१ वंशिको आधारमा नेपाली नागररकिाको प्रमाण पर 
वविरण 

१०। को हटकट प्रकिया पुगेकै हदन   

२ नागररकिाको प्रतिललवप वविरण १३। को हटकट प्रकिया पुगेकै हदन   

३ वैवाहहक अंगगकृि नागररकिाको प्रमाण पर वविरण १०। को हटकट प्रकिया पुगेकै हदन   

४ राहदानी फाराम संकलन २५००। नावालक 

५०००। साधारण 

प्रकिया पुगेकै हदन   

५ द्रिु सेवा अलभलेख प्रमाणणि   प्रकिया पुगेकै हदन   

६ राहदानी वविरण   िुरुन्ि   

७ गुनासो वा ठाडो उिुरी १० को हटकट यथालशघ्र   

८ नाम थर उमेर आहद प्रमाणणि १० को हटकट प्रकिया पुगेकै हदन   

९ नावालकको उमेर प्रमाणणि १० को हटकट प्रकिया पुगेकै हदन   

१० पाररवाररक पेन्सन, शपथ पर र रहलपहल सम्वन्धी 
लसफाररस 

१० को हटकट प्रकिया पुगेकै हदन   

११ वववाह दिान १० को हटकट १५ हदन पतछ   

१२ संस्था दिान १००० प्रकिया पुगेकै हदन   

१३ संस्था नवीकरण ५००। प्रकिया पुगेकै हदन   

१४ संस्थाको ववधान संशोधन १० को हटकट प्रकिया पुगेकै हदन   

१५ जिल्लामा संस्थाको शाखा खोल्ने स्वीकृति १० को हटकट प्रकिया पुगेकै हदन   

१६ दललि, मधेशी, आहदवालस लसफाररस १०। को हटकट प्रकिया पुगेकै हदन   

१७ परपबरका दिान दैतनक १०००। 

सातिाहहक ५००। 

पाक्षक्षक ३००। 

मालसक २००। 

प्रकिया पुगेकै हदन   

१८ छापाखाना दिान १०००। प्रकिया पुगेकै हदन   



 

७. तनणार् गने प्रकिर्ा र अधिकारी 

क) तनणनय गने प्रकृया स ्सरकारी तनणनय प्रकिया सरलीकरण तनदेलशका, २०६५ एव ंसचूनाको हक सम्वन्धी ऐन, 

२०६४   लगाएि प्रचललि काननू बमोजिम । 

ख)  तनणनय गने अगधकारी स ्

 प्रमुख जिल्ला अगधकारी । 
 सहायक प्रमुख जिल्ला अगधकारीस ्प्रमखु जिल्ला अगधकारीवाट अगधकार प्रत्यायोिन भए बमोजिम   

८. तनणार् उपर उिुरी सुतने अधिकारी  

 प्रचललि काननु वमोजिम 

९. सम्पादन गरेका कामको वववरण 

सस 
न 

सम्पादन गरेको काम कामको पररमाण (२०७७ बशैाष देणख २०७७ 
अषाढ सम्म) 

कैकफर्ि 

१ नागररकिा वविरण (प्रतिललवप बाहेक) 107  

२ नागररकिाको प्रतिललवप वविरण 76  

३ राहदानी लसफाररस केन्द्रबाट   8 

जिल्लाबाट  13 

 

४ राहदानी वविरण -  

५ गनुासो वा ठाडो उिुरी 10  

६ नाम थर उमेर आहद प्रमाणणि 2  

७ नाबालक प्रमाणपर 4  

१९ हािहतियार नामसारी १०००। प्रकिया पुगेकै हदन   

२० हा.ह. जिल्ला लभरको नवीकरण १५०। प्रकिया पुगेकै हदन   

२१ हा.ह. नेपाल भररको नवीकरण ३००। प्रकिया पुगेकै हदन   

२२ नाम थर िन्म लमति संशोधन १०। को हटकट प्रकिया पुगेकै हदन   

२३ नािा प्रमाणणि १०। को हटकट प्रकिया पुगेकै हदन   

२४ क्षतिपूतिन एवं राहि वविरण   प्रकिया पुगेकै हदन   

२५ सावनितनक अपराध सम्वन्धी मुद्दा १०। को हटकट कानून वमोजिम   

२६ अजख्ियार दरुुपयोग सम्वन्धी मुद्दा १०। को हटकट यथालशघ्र   

२७ अन्य मुद्दा १०। को हटकट यथालशघ्र 
 



८ पाररवाररक पेन्सन शपथ पर र रहलपहल सम्बन्धी 
लसफाररस 

-  

९ वववाह दिान एन २०२८ बमोजिमको वववाह दिान -  

१० संस्था दिान -  

११ सस्था नवीकरण -  

१२ संस्थाको ववधान सशंोधन -  

१३ दललि¸ मधेशी¸ आहदवालस लसफाररस िनिाति दललि    0 

िनिाति  1 

 

१४ परपबरका दिान -  

१५ हािहतियार नामसारी -  

१६ हािहतियार जिल्ला लभरको नवीकरण 2  

१७ प्रकोप पीडडिलाइ राहि वविरण -  

१८ मुदा दिान 6  

१९ मुदा फच्योट 6  

२० अजख्ियार दरुुपयोग सम्बन्धी मुदा 13  

२१ बिार अनगुमन -  

२२ ववकास आयोिना तनररक्षण 1  

२३ बदेैशीक रोिगारीको िममा ज्यान गमुाएका 
व्यजक्िका हकवाला लाई राहि लसफाररस 

3  

२४ सवारी दरु्नटनामा ज्यान गमुाएका व्यजक्िका 
हकवालालाई राहि लसफाररस 

-  

२५ रािनीतिक दलहरु¸ ग ै स स र नागररक समाि 
संगको समन्वय 

तनरन्िर  

 

१०. सचूना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद 

कार्ाालर् प्रमखुुः  

नामः लशवराम पोखरेल 

पदः प्रमुख जिल्ला अगधकारी 

सम्पकन  न.ं ९८५७८४७७७ 

सूचना अधिकारी 

नामः नारायण लालमछाने 

पदः सहायक प्रमुख जिल्ला अगधकारी 



सम्पकन  न.ं ९८४११९६८९४ 

११. ऐन, तनर्म, ववतनर्म वा तनदेसशकाको सचूी 

 स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ 

 नेपाल नागररकिा ऐन,  २०६३ 

 ववपद न्यतूनकरण िथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ 

 लाग ुऔषध ९तनयन्रण० ऐन , २०३३ 

 हािहतियार िथा खरखिना ऐन, २०१८ 

 आवचयक पदाथन तनयन्रण ९अगधकार० ऐन, २०१७ 

 आवचयक वस्िु संरक्षण ऐन,  २०१२ 

 केही सावनितनक अपराध ९तनयन्रण० ऐन, २०२७ 

 भ्रष्टाचार तनयन्रण ऐन,  २०५९ 

 अजख्ियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोग ऐन,  २०४८ 

 राहदानी ऐन,  २०२४ 

 सावनितनक सुरक्षा ऐन,  २०४६ 

 संस्था दिान ऐन,  २०३४ 

 उपभोक्िा संरक्षण ऐन ,  २०५४ 

 िग्गा प्राजति ऐन,  २०३४ 

 सुशासन ९व्यवस्थापन िथा संचालन० ऐन, २०६४ 

 सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन,  २०६४ 

 सूचनाको हक सम्वन्धी तनयमावली,  २०६५ 

 नेपाल नागररकिा तनयमावली,  २०६३ 

 राहदानी तनयमावली,  २०६७ 

 संस्था दिान तनयमावली,  २०३४ 

 वववाह दिान तनयमावली,  २०२८ 

 हािहतियार िथा खरखिना तनयमावली,  २०२८ 

 सुशासन ९व्यवस्थापन िथा संचालन० तनयमावली,¸ २०६५ 

 ववपद् िोणखम व्यवस्थापन राजष्िय रणनीति,  २०६६ 

 नागररकिा प्रमाणपर वविरण कायनववगध तनदेलशका,  २०६८ 

 ववपद् पवूनियारी िथा प्रतिकायन योिना ििुनमा मागनदशनन,  २०६८ 

 प्रकोप पीडडि उद्दार र राहि सम्वन्धी मापदण्ड,  २०६४ 

 गहृ मन्रालय र अन्िगनि कायनरि कमनचारीहरुको आचारसंहहिा,  २०६९ 

 गहृ प्रशासन सुधार कायनयोिना योिना,  २०७४ 



 जिल्ला प्रशासन कायानलय गलु्मीको कायनयोिना¸ २०७५ 

१२. आम्दानी, खचा िथा आधथाक कारोवार सम्वजति अद्र्ावधिक वववरण 

आगथनक वषन २०७६/७७ मा सरकारी सम्पविको ववकिवाट प्राति रकम रु. २२,८०० राहदातन शुल्क वापि ३७, 

९२,६०० र दण्ड िररवाना सहहि अन्य वापि रु. ६,२३,४८३ गरी िम्मा रु. ४४, ३८, ८८३ रकम िम्मा भएको छ 
। धरौटी िफन  यस आ. व. को अत्यसम्ममा  रु ४४, ५७, १४७ रुपयैाँ ९८ पसैा िम्मा भएको छ । भवन तनमाणन 
िफन  अतर्ल्लो आगथनक वषनमा देणखएको रु ५,२४,६९४ बेरुिु मध्ये चाल ुआ. व. को अन्िसम्ममा रु . ३,९२,९३३ 
बेरुिु फछौट गरी बेरुिु फछौट प्रतिशि ७४.८९ पगेुको छ ।  

१३. िोककए वमोजिमका अतर् वववरण 

कोलभड १९ सम्वजन्ध वलेुहटन तनकालेको 

१४. अतघल्लो आधथाक वषामा कुन ैकार्ािम वा आर्ोिना सञ्चालन गरेको भए सो को वववरण 

उल्लेख्य वववरण नभएको 

१५. वेभसाइट भए सो को वववरण 

कायानलयको वेभसाइटः daosalyan.moha.gov.np 

१६. प्रा्ि गरेको बदेैसशक सहार्िा, ऋण, अनदुान, एव ंप्राववधिक सहर्ोग र सम्झौिा सम्वजति वववरण नभएको ।  

१७. सचंालन गरेको कार्ािम र सो को प्रगति प्रतिवेदन 

लकडाउनको कारणले सम्भव नभएको ।  

१८. वधगाकरण िथा संरक्षण गरेको सचूनाको नामावली र त्र्स्िो सूचना संरक्षण गना िोककएको समर्ावधि 

छैन । 

१९. सचूना माग सम्वजति तनवेदन र सो उपर सचूना ददइएको ववषर् 

२०७७ बशैाख १ देणख २०७७ असार मसान्िसम्म कसैले पतन सूचनाको हक अन्िगनि सचूना माग गनन नआएको । 
स्थानीय सञ्चार माध्यमरपरकारहरुसंग तनयलमि रुपमा भेटर्ाट, अन्िकिन या हुने  गरेको । 

२०. सचूनाहरु अतर्त्र प्रकाशन भएका वा हुने भएको भए सो को वववरण 


