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६
श्री सुयिदत्त शमाि
७
श्री णभमबहादु र थापा
८
श्री बमबहादु र सेरपुन्ज्जा
९
श्री डे कबहादु र चोख्याल
१०
श्री खखमबहादु र पुजाि
११
श्री टे कबहादु र रोका
१२
श्री ओम प्रसाद शे रचन

ठे गाना
अन्नपुिि गा.पा. ७
बरौं जा–१
ताकम–२
दे िीस्थान–८
दाना–४
णपप्ले–९
णसौंगा–२
कुहुुँ ७
बे.न.पा. १०
बेगखोला–६
मु ढी –३, नाउरा
मु ढी–६ बासकोट
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सम्पकय नम्बर
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यस सम्बन्धमा थप जानकारीका लागी राणरिय सुन्तलाजात बाली णिकास कायिक्रम, कीणतिपुर, काठमाण्डौ िा
आफूलाई पायक पने गाउुँ पाणलका, नगरपाणलका, उपमहानगरपाणलका तथा महानगरपाणलकामा रहेका कृणष
प्राणिणधकहरु तथा कृणष, भु णम व्यिस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तगितका णनकायहरुमा सम्पकि गनि सक्नुहुनेछ
।

ने पाल सरकार
कृणष, भु णम व्यिस्था तथा सहकारी मन्त्रालय
कृणष णिभाग
फलफूल णिकास णनदे शनालय

राष्ट्रिय सुन्तलाजात बाली ष्ट्िकास काययक्रम
फोनः 01–4330870, 4336609;
ईमे लः ncdp.gov.np@gmail.com
िेभसाईटः www.ncdp.gov.np
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