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जिल्ला समन्वय समममिको कायाालय 

म्याग्दी 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सचुनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ र सचुनाको हक सम्वन्धी 
मनयमावली, २०६५ को मनयम ३ बमोजिम सावािमनक गररएको आ.ब. 
२०७७/078 को बार्षाक स्वि :  प्रकाशन 
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स्वि प्रकाशन (Proactive Disclours ) 

नेपालको संर्वधानको धारा २७ मा रहेको नागररकको सचुनाको हकको भावना वमोजिम सचुनाको 
हकसम्वन्धी ऐन २०६४ को दफा ५ र सचुनाको हकसम्वन्धी मनयमावली २०६४ मा प्रत्येक सावािमनक 
मनकायले आफ्ना गमिर्वमधहरुको र्ववरण ३/३ मर्हनामा प्रकाजशि गनुापने काननुी व्यवस्था छ ।यसका लामग 
ऐन र मनयमावलीमा २० वटा जशषाकहरु िोर्कएका छन।् सचुनाको हकसम्वन्धी काननुको मूल ध्येय 
बमोजिम नागररकले सचुना माग नगरे पमन आफ्नो मनकायको पारदजशिा िवाफदेर्हिा र र्वश्वसमनयिाको लामग 
मनयममि रुपमा र्ववरण प्रकाजशि गने क्रममा जिल्ला समन्वय समममिको कायाालय म्याग्दीले आ.व. 
०७७/०७८ मा सम्पाददि कामको मखु्य मखु्य र्ववरण प्रस्ििु गररएको छ ।  

                जिल्ला समन्वय समममिको कायाालय, म्याग्दी . 

 

 

 

१. जि.स.स.को स्वरुप र प्रकृमि 

२. जि.स.स.को काम किाव्य र अमधकार 

३. जि.स.स.मा रहने कमाचारी संख्या र काया र्ववरण 

४. जि.स.स बाट प्रदान गररने सेवा 
५. सेवा प्रदान गने मनकायको शाखा र जिम्मेवार अमधकारी सम्वजन्धि शाखा प्रमखु 

६. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्िरु र अवमध 

७. मनवेदन उिरुी उपर मनणाय गने प्रर्क्रया र अमधकारी 
८. मनणाय उपर उिरुी सनेु्न अमधकारी 
९. सम्पादन गरेको कामको र्ववरण 

१०. सचुना अमधकारी र प्रमखुको नाम र पद 

११. ऐन मनयम र्वमनयम वा मनदेजशकाको सचुी 
१२. आम्दानी खचा िथा आमथाक कारोवार सम्वन्धी अधावमधक र्ववरण 

१३. िोर्कए बमोजिमका अन्य र्ववरण 

१४. सावािमनक मनकायको वेभसाइट 

१५. सावािमनक मनकायले संचालन गरेको कायाक्रम र सोको प्रमिवदेन  

१६. सावािमनक मनकायले वमगाकरण िथा संरक्षण गरेको सचुनाको नामावली 
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१७.सावािमनक मनकायमा परेको सचुना माग सम्वन्धी मनवेदन र सचुना ददएको र्वषय 

अनसुचुी -१ जि.स.स पदामधकारीहरुको र्ववरण 

अनसुचुी -२ जि.स.स कमाचारीहरुको र्ववरण 

 

१. जि.स.स.को स्वरुप र प्रकृमि 

जिल्ला समन्वय समममिको कायाालय मनवााजचि िनप्रमिमनमधहरुले नेितृ्व गने कायाालय हो ।जिल्ला समन्वय 
समममिमा जिल्ला सभाका सदस्यहरुले मनवााजचि गरेका ६-९ िनाको सख्यामा पदामधकारीहरु रहने व्यवस्था 
छ । जिल्ला मभत्रका नगरपामलकाका प्रमखु र उपप्रमखु िथा गााँउपामलकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षहरु जिल्ला 
सभाका सदस्य रहन्छन ् ।जिल्ला सभाको िफा बाट गनुापने सम्पूणा काम जिल्ला समन्वय समममिले गने 
संवैधामनक व्यवस्था छ ।म्याग्दी जिल्ला समन्वय समममिमा प्रमखु उपप्रमखु र ७ िना सदस्य गरी िम्मा ९ 
िना पदामधकारी रहनभुएको छ । 

 म्याग्दी जिल्ला समन्वय समममिको बैठक प्रत्येक मर्हना कजम्िमा १ पटक मनयममि रुपमा बस्ने 
गरेको छ भने आवश्यकिा अनसुार अन्य बैठक समेि वस्ने गरेको छ ।केन्र सरकारबाट मनदेशन र जिल्ला 
समन्वय समममिले गने मनणायहरुको कायाान्वय िथा दैमनक प्रशासन संचालनको लामग जिल्ला समन्वय 
अमधकारी (रा.प.ददमिय शे्रणी) को नेितृ्वमा मनिामिी िथा करार सेवा िफा का कमाचारीहरु कायारि रहेका छन ्
।नेपालको संर्वधानको धारा २२० मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समममिको व्यवस्था भई संर्वधानको 
धारा २२० (७) र स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ९२ ले जिल्ला समन्वय समममिले गने 
काया मनददष्ट रहेको छ । 

 

 

२. जिल्ला समन्वय समममिको काम किाव्य र अमधकार 

     देहाय बमोजिमका कायाहरु यस्को कायाक्षेत्र मभत्र पदाछन ्। 

    क) नेपालको संर्वधानको धारा २२० अनसुारका कायाहरु 

 जिल्ला मभत्रका गाउाँपामलका र नगरपामलकार्वच समन्वय गने। 

 र्वकास िथा मनमााण सम्वन्धी कायामा सन्िलुन कायम गना र सोको अनगुमन गने  

 जिल्लामा रहने संजिय र प्रदेश सरकारी कायाालय र गााँउपामलका र नगरपामलका र्वच समन्वय गने 
। 

 प्रदेश काननु बमोजिमका अन्य कायाहरु गने िथा स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ बमोजिम 
जिल्ला समन्वय सममिले गनुापने कायाहरु मनम्नानसुार छन ्। 

 

ख) स्थामनय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनसुारका कायाहरु 
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स्थामनय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ९२ मा जिल्ला सभाको काम किाव्य र अमधकार 
देहायवमोजिम हनेु उल्लेख छ । 

क ) जिल्लामभत्रका गााँउपामलका वा नगरपामलका र्वचको र्वकास मनमााणका र्वषय पर्हचान गना िथा 
व्यवस्थापन गना आवश्यक समन्वय गने । 

ख) जिल्ला मभत्र सरकारी िथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट संचामलि र्वकास मनमााण सम्वन्धी कायाक्रमको 
र्ववरण ियार गरी त्यस्िा कायाक्रमको प्रभावकारीिा िथा व्यवस्थापनका र्वमभन्न चरणमा अनगुमन 
गने त्यस्िा कायाक्रमको प्रमिफलका सम्वन्धमा क्षेत्र वा समदुायगि र्वषयगि क्षेत्रगि र पयाावरणीय 
सन्िलुन कायम गना आवश्यक सझुाव वा मागादशान ददने र त्यसरी ददएका सझुाव वा मागादशानलाई 
सावािमनक गने। 

ग) जिल्ला मभत्रका गाउाँपामलका िथा नगरपामलकाको क्षमिा र्वकासको लामग प्रदेश िथा संिसाँग 
समन्वय गने 

ि ) जिल्लामा रहने सजिय वा प्रदेश सरकारी कायाालय र गााँउपामलका िथा नगरपामलकार्वच समन्वय 
गने 

ङ) जिल्ला मभत्रका गाउाँपामलका र नगरपामलका र्वच कुनै र्ववाद उत्पन्न भएमा सोको समाधानका 
लामग समन्वय िथा सहिीकरण गने । 

च) जिल्लामभत्रका प्राकृमिक प्रकोप िथा र्वपद् व्यवस्थापन सम्वन्धी योिना र कायाको समन्वय गने 

छ) जिल्ला मभत्रका र्वकास िथा मनमााण सम्वन्धी कायामा सन्िलुन कायम गना गैरसरकारी संिसस्था 
िथा नीिी क्षेत्रसाँग समन्वय गने  

ि) जिल्लामभत्रका र्वकास िथा मनमााण सम्वन्धी कायामा सन्िलुन भए नभएको सम्वन्धमा अध्ययन 
अनसुन्धान िथा अनगुमन गरी र्वकास मनमााण सम्वन्धी कायामा सन्िलुन कायामा सन्िलुन कायम 
गनाको लागी मन्त्रालय स्थानीय िहसम्वन्धी र्वषय हेने प्रदेश सरकारको मन्त्रालय िथा आवश्यकिा 
अनसुार सम्वजन्धि गाउाँपामलका िथा नगरपामलकालाई समेि सझुाव ददने  

झ)आफ्नो काम कारवाहीको समन्वन्धमा मन्त्रालय र स्थानीय िह सम्वन्धी र्वषय हेने प्रदेश 
सरकारको मन्त्रालयलाई प्रत्येक आमथाक वषा समाप्त भएको दूई मर्हना मभत्र प्रमिवेदन ददने । 

ञ) जिल्लामभत्रको र्वकास िथा मनमााणलाई प्रभावकारी वनाउनको लामग वषाको कम्िीमा एक पटक 
वार्षाक सममक्षाको कायाक्रम आयोिना गरर सो जिल्लाबाट संजिय संसद र प्रदेश सभामा प्रमिमनमधत्व 
गने संसदसदस्यलाई आमन्त्रण गरी सझुाव मलने । 

 

ग) गण्डकी प्रदेश सरकारबाट प्रकाजशि जि.स.स को काम किाव्य र अमधकार सम्वन्धी मनयमावली 
२०७५ मा उल्लेजखि कायाहरु । 
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३. जिल्ला समन्वय समममिमा हाल कायारि कमाचारीहरुको र्ववरण 

 
मस.नं. नामथर पद सम्पका  नं. 

१ िानकुा सवुेदी  जिल्ला समन्वय अमधकारी  ९८५७६३९२२२ 

२ नमबन क्षेत्री नायव सवु्वा 9857630490 

३ सरेुन्र शे्रष्ठ लेखापाल ९८५७६२४२७३ 

४ नारायण िैसी खररदार ९८४७६७५४६७ 

५ चन्रमान छन्त्याल स्वर्कय सजचव प्रमखुज्यूको 
(करार) 

९८५७६४०८९९ 

६ सवुास र्व.क जिल्ला समन्वयकिाा 
गररवसंग र्वश्वेश्वर कायाक्रम 
(करार) 

९८४७७४५००५ 

७ ददपक क्षेत्री का.स ९८४७६३३९८९ 

८ याम बहादरु खत्री का.स(करार) ९८४७६३३५४७ 

९ िलुमिी ग्ररेै का.स(करार) ९८४७६५२६८० 

१० देवसी ंिलान ह.स.चा (करार) ९८४१४९३९४४ 

११ राम्िी खत्री  ह.स.चा (करार) ९८४२२७०३४५ 

 

४. जि.स.स बाट प्रदान गररने सेवा  

 बदुा नं १ मा उल्लेख भए बमोजिम र सो संग सम्वजन्धि सवै प्रकारका सेवा उपलव्ध गराउने । 
 र्वमभन्न मनकायहरु र्वच समन्वय र अनगुमन सम्वन्धी कायाहरु । 

 
५. सेवा प्रदान गने मनकायको शाखा र जिम्मेवार अमधकारी सम्वजन्धि शाखा प्रमखु 



6 
 

 

 

शाखा कमाचारीको नामथर पद कैर्फयि 

कायाालय प्रमखु श्री िानकुा सवुेदी 

जिल्ला समन्वय अमधकारी  

 

प्रशासन  श्री नमबन क्षेत्री ना.स.ु  

 सचुना  अमधकारी  

 

आमथाक प्रशासन श्री सरेुन्र शे्रष्ठ लेखापाल 
 

प्रशासन जिन्सी श्री नारायण िैसी खररदार  

गररवसंग र्वश्वेश्वर 

कायाक्रम 

श्री सवुास र्व.क जिल्ला समन्वय 

किाा 

 

 

६. सेवा प्राप्त गना लाग्ने दस्िरु र अवमध 

जिल्ला समन्वय समममिको कायाालयबाट प्रदान हनेु सेवाहरु मनशलु्क रुपमा प्राप्त हनेु गरेको । 

 

७. मनणाय गने प्रर्क्रया र अमधकारी  

 शाखासाँग सम्वजन्धि मनयममि कामहरु शाखा प्रमखुबाट मनणाय हनेु । 

 र्वशेष मनणाय िथा कायाालय प्रमखुबाटै हनुपुने भनी िोर्कएको कामहरु कायाालय प्रमखुबाट 
मनणाय हनेु । 

 मनिीगि र्वषयका मनणायहरु जिल्ला समन्वय समममिबाट हनेु । 

८. मनणाय उपर उिरुी सनु्न ेअमधकारी  

 जिल्ला समन्वय अमधकारी मािहिबाट भएको मनणायको जिल्ला समन्वय अमधकारी  

 जिल्ला समन्वय अमधकारीबाट भएको मनणायको जि.स.स प्रमखु 
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 दैमनक सेवा प्रवाह िथा कमाचारीको कायाव्यवहारवारे गनुासो सनेु्न अमधकारी जिल्ला समन्वय अमधकारी 
। 

९. सम्पादन गरेको कामको र्ववरण ( आ.ब. २०७७/078 मा ) 

क. र्वमभन्न शाखाबाट सम्पादन भएका मखु्य मखु्य कायाहरु- 

१. प्रशासन शाखाबाट भएका कायाहरु – 

 दैमनक प्रशासमनक िथा कमाचारी प्रशासन सम्बन्धी कायाहरु मनयममि रुपमा सम्पन्न 

गररएको  । 

  नददिन्य पदाथाहरुको अवैध रुपमा चोरी मनकासी सम्वन्धमा अनगुमन गरी 

आवश्यक कारवाही गररएको । 

 संजिय िथा प्रादेजशक मन्त्रालयका र्वमभन्न मममिका र्वमभन्न पत्रानसुार स्थामनय 

पामलकाहरु संगको समन्वयात्मक काया गररएको  । 

 जिल्ला सभा, समममिको बैक िथा अन्य र्वमभन्न समममिको बैठक िथा कायाक्रममा 

सहयोग । 

 कमाचारी बैठक मनयममि रुपमा बस्ने गरेको । 

 

 

२. लेखा शाखाबाट सम्पादन भएका र हदैु आएका कायाहरु – 

  *आमथाक र्ववरण ियारी                      । 

  *आमथाक अनशुासन कायम गने । 

  *आमथाक कारोवारको लेखाङ्कन सम्वन्धी काया । 

१०.सचुना अमधकारी र प्रमखुको नाम र पद  -  

१. कायाालय प्रमखु- जिल्ला समन्वय अमधकारी श्री िानकुा सवुदेी उपसजचव    
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२. सचुना अमधकारी श्री नमबन क्षेत्री नायव सवु्वा 

११. ऐन मनयम र्वमनयम वा मनदेजशकाको सचुी 

१.स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ 

२.सावािमनक खररद ऐन, २०६३ र मनयमावली, २०६४  
३. आमथाक कायार्वमध िथा र्वमिय उत्तरदार्यत्व ऐन, २०७५ मनयमावमल, 2077 

४. वािावरण संरक्षण ऐन, २०७६ 

५. सशुासन व्यवस्थापन िथा संचालन ऐन, २०६४  
६. सचुनाको हक सम्वन्धी ऐन, २०६४  
७. मनिामिी सेवा ऐन, २०४९ मनयमावली, २०५० 

८. अन्िर सरकारी र्वमिय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ 

९. भ्रमण खचा मनयमावली, २०६४ 

१०.आमथाक कायार्वमध मनयमावली २०६४ 

११. ढंुगा मगर्ट बालवुा उत्खनन ्र्वर्क्र िथा व्यवस्थापन सम्वजन्ध मापदण्ड, २०७७ 

१२.स्थामनय पवुााधार र्वकास साझेदारी कायाक्रम संचालन कायार्वमध मनयमावली, २०७७ 

१३.वािावरण संरक्षण मनयमावली, २०७७ 

१४.नददिन्य पदाथा संकलन र उपयोग कायार्वमध, २०७७ 

१५.जि.स.स को मौज्दाि कोष संचालन मनदेजशका, २०७५ 

 

१२.आम्दानी खचा िथा आमथाक कारोवार सम्वन्धी अध्यावमधक र्ववरण  
आ.ब. 2077/078 मा 
खचा संकेि नं र्वमिय र्क्रयाकलाप अजन्िम बिेट हालसम्मको खचा 

२६३११ ५.१.२.१ कमाचारी र पदामधकारीहरुको 
िलव/पाररश्रममक िथा र्वमभन्न भत्ता 

९३,३५,०००।०० 7758762.40 

२६३११ ५.१.२.२ करार सेवा शलु्क -मनिी 
सजचवालय _ 

४,२६,०००।०० 376600.00 

 

२६३११ ५.१.३.१ 

अमनवाया दार्यत्व सर्हिका कायाालय 

२४,७८,०००।०० 2107983.00 
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संचालन खचा, पानी, र्विलुी ,संचार 
,महसलु, ईन्धन, ममाि ,सवारी नर्वकरण, 
मसलन्द ,िर भाडा ,र्वर्वध खचा आदी  

२६३११ ५.१.४.१ 

कायाक्रम खचा , 

सममक्षा बैठक सर्हि 

४,५०,०००।०० 44000.00 

 

 

खचा संकेि नं र्वमिय र्क्रयाकलाप अजन्िम बिेट हालसम्मको खचा 

२६३११ ५.१.४.२ 

अनगुमन िथा भ्रमण खचा 

९,५०,०००।०० 921690.00 

कुल िम्मा  १,३६,३९,०००.००  11209035.40 

बिेट उपजशषाक M 336001023 गररवसाँग र्वश्वशे्वर कायाक्रम  

खचा संकेि 
नं. 

खचा/र्वजत्तय सङ्किेको नाम अजन्िम बिेट यस आमथाक 
बषाको खचा 

21121 पोशाक खचा 10000.00 10000.00 

22311 मसलन्द खचा{ 15000.00 15000.00 

22413 करार सेवा शलु्क  299000.00 229233.00 

22522 कायाक्रम खचा 20000.00 0.00 

22612 भ्रमण खचा 35000.00 0.00 

िम्मा 379000 254233.00 
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 बिेट उपजशषाक -३०१०००११३ मखु्यमन्त्री िथा मन्त्रीपररषद्को कायाालय 

खचा संकेि नं. खचा/र्वजत्तय 
सङ्किेको नाम 

अजन्िम बिेट यस आमथाक 
बषाको खचा 

२६४१२ समन्यव/अनगुमन 
/प्रदेश सरकारले 
िोकेका काननु 
बमोजिमका काया 
गना सशिा 
अनदुान 

२०००००० 1454228.00 

 

बिेट उपजशषाक-३५००००११२ सामाजिक र्वकास मन्त्रालय 

खचा 
संकेि नं. 

खचा/र्वजत्तय सङ्किेको नाम अजन्िम बिेट यस आमथाक 
बषाको खचा 

२२५२२ कायाक्रम खचा मर्हलाहरुका लामग 
१५ ददने लोकसेवा ियारी कक्षा 
संचालन 

२८००००.00 278160.00 

 
 

१३. िोर्कए बमोजिमका अन्य र्ववरण  

 नेपाल सरकार र सम्वजन्धि मन्त्रालय र र्वभागबाट प्राप्त पररपत्र मनदेशन बमोजिमका 

कायाहरु । 

 जिल्ला जशक्षा समममि लि ु उद्धर्वकास समममि जिल्ला खानेपानी सरसफाई िथा स्वच्छिा 

समममि भकुम्प पूनमनमााण समन्वय समममि प्राकृमिक स्रोिको जिल्ला अनगुमन िथा 

व्यवस्थापन समममि लगायि अन्य र्वमभन्न समममिहरुमा िोकीए बमोजिम अध्यक्षिा एंव 

प्रमिमनमधत्व हनेु गरेको । 
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१४. सावािमनक मनकायको वभेसाइट 

   यस कायाालयको वेवसाइट –WWW.dccmyagdi.gov.np 
   यस कायाालयको इमेल- info.dccmyagdi@gmail .com 
 
१५. सावािमनक मनकायले संचालन गरेको कायाक्रम र सोको प्रमिवदेन- 

 पााँचौँ जिल्ला सभा सम्पन्न भएको । 

 प्रत्येक मर्हनामा जि.स.स पदामधकारीहरुको मनयममि वैठक बस्ने गरेको र आवश्यकिा अनसुार 
समय समयमा वैठक वस्ने गरेको । 

 जिल्ला मभत्र संिीय, प्रदेश िथा स्थानीय सरकारहरुले सञ्चालन गरेका योिना िथा कायाक्रमहरुको 
आवश्यक अनगुमन िथा समन्वय गने काया गरेको । 

 र्वमभन्न मममिहरुमा जिल्ला नददिन्य पदाथाको उत्खनन ्अनगुमन सम्वन्धी वैठक वसी समय समयमा 
सोको अनगुमन र आवश्यक समन्वय गने काया गरेको । 

 मर्हलाहरुको लामग १५ ददने लोकसेवा आयोग ियारी कक्षा िामलम सम्पन्न गरेको । 

 संिीय, प्रदेश िथा स्थानीय सरकारहरु द्धारा सम्पन्न भएका िथा हनु बााँकी आयोिना िथा 
कायाक्रमहरु समेटेर वृिजचत्र मनमााण गरेको । 

 प्रचमलि काननुले िोकेका अन्य काम । 

 

१६. सावािमनक मनकायले वमगाकरण िथा संरक्षण गरेको सचुनाको नामावली  

सवै सचुनाहरु खलु्ला रहेको । 

१७. सावािमनक मनकायमा परेका सचुना माग सम्वन्धी मनवदेन र सचुना ददएको र्वषय 

सचुनाको हकसम्वन्धी ऐन, २०६४ िथा सचुनाको हकसम्वन्धी मनयमावली, २०६५ बमोजिम यस दोस्रो 
तै्रमामसकमा र्वमभन्न व्यजिबाट मौजखक रुपमा सचुना माग गरे बमोजिम सचुना उपलव्ध गराइएको मथयो । 

 

 

 अनसुचुी १ 

जिल्ला समन्वय समममिका पदामधकारीहरुको र्ववरण 

मस.नं. नामथर पद सम्पका  नम्वर दल 

१ श्री देवेन्र बहादरु के.सी प्रमखु ९८४७६५१०५७ नेकपा  

२ श्री लोक बहादरु मल्ल उपप्रमखु ९८५७६४०८१९ नेपाली काग्रसे 
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३ श्री वोमाया गवुािा सदस्य ९८६७७०७५६६ नेकपा  

४ श्री रामदेवी पनु मर्हला सदस्य ९८६४३७१२१९ नेपाली काग्रसे 

५ श्री जखमकुमारी पिुाा मर्हला सदस्य ९८४७७६२५१५ नेपाली काग्रसे 

६ श्री मेख ब. गवुािा पनु खलु्ला सदस्य ९८५७६२४६८१ नेपाली काग्रसे 

७ श्री शेर बहादरु के.सी खलु्ला सदस्य ९८५७६२४२०९ नेकपा  

८ श्री सकुमाया छन्त्याल सदस्य ९८४७७७२०७१ रा.प्र.पा 

९ श्री हररवहादरु शाक्य खलु्ला सदस्य ९८४७६२७७२० रा.प्र.पा 

 

अनसुचुी २ 

जिल्ला समन्वय समममिमा कायारि कमाचारीहरुको र्ववरण 

 

मस.नं. नामथर पद सम्पका  नं. 

१ िानकुा सवुेदी जिल्ला समन्वय अमधकारी  ९८५७६३९२२२ 

२ नमबन क्षेत्री नायव सवु्वा 9857630490 

३ सरेुन्र शे्रष्ठ लेखापाल ९८५७६२४२७३ 

४ नारायण िैसी खररदार ९८४७६७५४६७ 

५ चन्रमान छन्त्याल स्वर्कय सजचव प्रमखुज्यूको (सेवा करार) ९८५७६४०८९९ 

६ सवुास र्व.क जिल्ला समन्वयकिाा गररवसंग र्वश्वेश्वर 
कायाक्रम (सेवा करार) 

९८४७७४५००५ 

७ ददपक क्षेत्री का.स ९८४७६३३९८९ 

८ याम बहादरु खत्री का.स (सेवा करार) ९८४७६३३५४७ 
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9 िलुमिी गैरे का.स (सेवा करार) ९८४७६५२६८० 

१० देवसी ंिलान ह.स.चा (सेवा करार) ९८४१४९३९४४ 

11 राम्िी खत्री  ह.स.चा (सेवा करार) ९८४२२७०३४५ 
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