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      कालीगण्डकी  गा. पाका उपाध्र्क्षज्र्,ू 

कार्िपाललका र गाउँसभाका  सदस्र्ज्र्ूहरु  

 

आर्थिक वर्ि २०७५/०७६ को कालीगण्डकी गाउँपाललकाको नीलि िथा कार्िक्रम 

 

1= नेपालको संलवधान २०७२ ले व्यवस्था गरे बमोलिम लिन ै िहको  लनवािचन पश्चािको लनवािलचि 

प्रलिलनलधको रुपमा र्स कालीगण्डकी गाउँपाललकाको आर्थिक वर्ि २०७५।०७६ को नीलि िथा कार्िक्रम 

र्स गररमामर् गाउँ सभामा दोस्रो पटक प्रस्िुि गनि पाउँदा अत्र्न्ति गररवालन्तवि भकको छु । र्स अवसरमा 

म नेपालको संङ्घीर् लोकिालन्तिक गणिन्तिका लालग नेपाली िनिाले पटक पटक गद ैआकको ऐलिहालसक 

िनआन्तदोलन लोकिालन्तिक र प्रिािालन्तिक आन्तदोलनहरुको स्मरण गनि चाहन्तछु  ।साथै लोकिन्तिको 

स्थापनाथि ज्ञाि अज्ञाि सलहदहरुको त्र्ाग र बललदानलाई उच्च सम्मान गदिछु ।  

2= संलवधानसभाबाट नेपालको संलवधान िारी भक सँगै संघीर् लोकिालन्तिक गणिन्तिात्मक शासन व्यवस्था, 

बहुलवाद, सामालिक न्तर्ार् सलहिको समानुपालिक समावेशी व्यवस्था, मरललक अलधकार, नागररक 

स्विन्तििा, धमि लनरपेक्षिािस्िा महत्वपूणि उपललधधहरु संस्थागि भकका छन् । नेपालको संलवधानल े

अंगीकार गरेको लवलवधिा बीच ककिा सामालिक सांस्कृलिक ऐक्र्बद्धिाले नेपाली स्वालभमानलाई लिन ै

िहको लनवािचनले अझ उचो बनाकको छ । सबै प्रकारको लवभेद अन्तत्र् गरी आर्थिक समृलद्ध समानिा र 

सामालिक न्तर्ार् सुलनलश्चि गनआ आधारशीला ाडा भकको छ । र्स अवसरमा सरकार, लनवािचन आर्ोग, 

लनवािचन कार्िमा ारटकका राष्ट्रसेवक कमिचारी, सुरक्षाकमी, पर्िवेक्षक र रािनलैिक दलहरुलाई र्स 

गाउँसभा मार्ि ि हार्दिक धन्तर्वाद ददन चाहन्तछु । र्स लनवािचनबाट लोकिन्तिको आधारशीलाको रुपमा 

रहकेो स्थानीर् िहलाई अलधकार सम्पन्न बनाई ससहंदरबारको अलधकार गाउँमा हस्िान्तिरण भई र्ो नीलि 

िथा कार्िक्रम  प्रस्िुि गनि पाउँदा गविको अनुभूलि गरेको छ ' । िनिाको पूणि लोकिन्ति , सशुासन, िनिाप्रलि 

उत्तरदार्ी स्थानीर् िह, भष्टाचार मुक्त समाि र ससुंस्कृि कवं कििव्यप्रलि दढृ समाि र्स गा. पा. को 

आदशि हुनेछ । 

3= समदृ्ध नपेाल, साुी नपेाली सघंीर् सरकारको दीघिकालीन उदशे्र् प्राप्त गनि कक गाउँ कक उत्पादन, कक 

व्यलक्त कक लसप, कक पररवार कक रोिगार भने्न नारा िर् गरेर अगालड बढ्न सक्र्ो भन ेर िनिा उत्पादन 

मुलक काममा िोलडकछन् भने माि समाि समृद्ध हुन्तछ । समाि समृद्ध भर्ो भने स्थानीर् िह स्वि: समृद्ध 

हुनेछ ।  िब नागररक सचिे हुन्तछ, अलन नागररक लनगरानी र सचिेना बढ्छ । र्सपलछ बने्न भरलिक 

सरंचनाहरु र पूवािधारहरु गणुस्िरीर् हुन्तछन् ।  

4= र्स कालीगण्डकी गा.पा. का प्रत्र्क कार्िहरुको केन्तरलवन्तद ुआम नागररक हुनेछन् । सबैलाई समान अवसर, 

समान अलधकार, उलत्तकै सम्मानको प्रत्र्ाभूलि प्रदान गररने छ । 

5= वििमान पुस्िाले नै महससु गनआ गरी लवकास र समृलद्ध हालसल गनआिर्ि  केलन्तरि भकर र्स स्थानीर् िहको 

आर्थिक वर्ि २०७५।७६ को नीलि िथा कार्िक्रमहरु िर्ार गरेको छु । र्सल ेर्ो आर्थिक वर्ि समृलद्धको 

इलिहास रच्ने आधार वर्ि हुनेछ । 



6= लवकास नीलि , रणनीलि, कार्िनीलि, काननु, संस्था, िनशलक्त र साधनश्रोि, सहभालगिा, सेवा प्रवाह 

नलििा अनुगमन कवं मूल्र्ाङ्कनका क्षेिमा आमूल पररवििन गररनेछ । अब बने्न र्ोिनाहरु पूणि र्ोिना 

हुनेछन् । सम्पूणििामा कार्ािन्तवर्न गररनेछन् । हाम्रा नलििा र उपललधधहरु गुणस्िरीर्, लवस्वस्ि र  

प्रवाभमा गा.पा. को कार्ापलट गनि सक्षम हुनेछ ।  

7= र्स गा.पा ल ेकृलर्, पशु, उिाि, लघु उद्योग र्ािार्ाि , भरलिक पूवािधार , सूचना प्रलवलध र पर्िटनलाई 

आर्थिक वृलद्धको  संवाहकको रुपमा पलहचान गरेको छ । सावििलनक, लनिी र सहकारी क्षेिको प्रमुा 

लगानी र्ो क्षेिमा केलन्तरि गररने छ । गैर आवलसर् नेपालीहरुलाई र्स गा.पा. मा आफ्नो ज्ञान , लसप र 

पंूिी उपर्ोग गनि उत्पे्रररि गररनेछ ।  

8= समृद्ध गाउँपाललकाको लनमािणका लालग सावििलनक,लनिी र सहकारी क्षेिको भूलमकालाई अझ 

प्रभावककारी बनाइनेछ । बिटे लवलनर्ोिन गदाि संलवधानले लनर्दिष्ट गरे बमोलिम नेपाल सरकार प्रादलेशक 

सरकारको नीलि, लक्ष्र् समर् सीमा र स्थानीर् आवश्र्किा अनुसार लक्ष्र् हालसल गनआ गरी कार्िक्रम िर् 

गररनेछ । बिेट लवलनर्ोिनको दक्षिा र ाचि गनआ क्षमिा अलभवृलद्ध गररनेछ । पँुिीबिारको लवस्िार गनआ 

कार्िलाई बढावा ददइनेछ । गैर बैंदकङ्ग वीलत्तर् क्षेिमा रहकेो पँुिीलाई पुवािधार लवकासमा लगाइनेछ । 

लवलत्तर् व्यवस्थापन क्षमिा र िवार्दलेहिा बढाइनेछ । िनप्रलिलनलध र कमिचारीहरुको क्षमिा अलभवृलद्ध 

गनआ कार्िक्रम िर् गररनेछ । गाउँपाललकाको संचालनका लालग आवश्र्क स्रोि साधन र िनशलक्तको 

व्यवस्था गररनेछ ।  

9= कृलर् क्षेिलाई उत्पादनको प्रमुा क्षेिको रुपमा लवकास गररनेछ । ससँचाई, मलााद, बीउ लबिन, लबरूवा, 

cf}iflw / pks/0f -औजार_ , घाँसको लबरुवा उपलधधिामा लवशेर् ध्र्ान ददइनेछ । पशुिन्तर् उत्पादन 

कार्िक्रमलाई प्रोत्साहन  गनि उन्नि िािका पशुहरु उपलधध गराउने नीलि ललइनेछ । पशु लबमा 

कार्िक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा लागु गररनेछ ।  

10= कालीगण्डकी दकनारमा रहकेा टारी ाेिहरुमा लसचाईको व्यवस्था गरी कृलर् उत्पादन वृलद्ध गनि  नदीबाट 

ललर्रटङ गरी लसचाईको आवश्र्क प्रकृर्ा अगालड बढाईनेछ ।  

11= हरेक वडामा कृलर् उपसंकलन केन्तर स्थापना गनआ लनलि र कालीगण्डकी गा. पा. कक सचंालन केन्तर र  

शीिभण्डार स्थापना गनि र्स ैवर्ि कार्ि प्रारम्भ गररनेछ। 

12= व्यावसालर्क कृलर्लाई प्रवद्धिन गनि दधु, केरा, माछा, कागिी र सुन्तिला उत्पादनलाई पररणामका 

आधारमा प्रोत्साहन मूल्र्मा सहार्िा प्रदान गनआ  नीलि ललइनेछ । 

13= ााद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गनि हाम्रो मुख्र् बाली धान, मकै र आलु उत्पादक दकसानहरुलाई उत्पादन 

पररणामको आधारमा लबउमा अनुदान ददने नीलि ललइनेछ ।  

14= सामुलहक ाेिी प्रणालीलाई प्रोत्साहन गनआ नीलि ललइनेछ । 

15= प्रत्र्ेक गाउँको प्राकृलिक स्रोि, ऐलिहालसक, सामालिक सांस्कृलिक पलहचान र आर्थिक सामर्थर्िको आधारमा 

गलिशील बस्िी लवकास गररनेछ । समृद्ध गाउँ/वडाहरु लनमािण गनि व्यवस्था लमलाउँद ैअगालड बढाइनेछ । 

ककीकृि, व्यवलस्थि, वैज्ञालनक र हररि गाउँ शहर लनमािणमा िोड ददइनेछ ।  



16= स्वच्छ ाानेपानीमा नागररकको पहुचँ अलभवृलद्ध गनआ कार्िक्रममा िोड ददइनेछ ।  

17= ३ वर्ि लभि सबैलाई स्वच्छ ााने पानी   k'¥ofpg] नीलि सर्ल पानि र्सै आथीक वर्िमा ककीकृि 

प्रलिवेदन िर्ार पानि बिेटको व्यवस्था लमलाईनेछ ।  

18= पर्िटन क्षेिलाई अथििन्तिको प्रमुा आधारको रुपमा लवकास गररनेछ । धार्मिक पर्िटनलाई बढावा ददइनेछ 

। आलमदवेी, रानीघाट, आलमदवेी लशला , भृगुिुङ्गेश्वर, सीिागुर्ा र रुरु क्षेिलाई धार्मिक सर्कि टको 

रुपमा िोड्ने र  लममीदाेी धार्मिकस्थल सेिी वेणी लशलासम्मको िलर्ािामा लवशेर् िोड ददइनेछ र 

कालीका क्षेिपाल मलन्तदर, कोट भगविी मलन्तदर र भ्र्ू टावर लाई पर्िटकीर् क्षेिको रुपमा लवकास गनआ 

नीिी ललइनेछ । 

19= उद्यमशीलिा, स्वरोिगार र आर् आििनमा केलन्तरि गनि र्वुालाई छोटो र लामो अवलधको िाललम ददन 

िोड ददइनेछ ।  

20= परम्परागि लशक्षा प्रणालीमा सुधार गरी आधुलनक र व्यवसालर्क बनाउन प्रालवलधक लशक्षामा  िोड 

ददइनेछ र गि वर्ि दलेा लवरेन्तर मा. लव. िैपिेमा  प्रालवलधक लशक्षालर् स्थापना गनि कार्ि प्रारम्भ भैसकेको 

र आर्थिक वर्ि ०७५।०७६ मा थप कक प्रालवलधक लवद्यालर् संचालन गनि अध्र्र्न गररनेछ । लशक्षामा 

सूचना प्रलवलधको लवकास कवं प्रर्ोगलाई अलनवार्ि बनाइनेछ । गाउँपाललकालभिका माध्र्लमक  

लवद्यालर्हरुलाई र्सै वर्ि सूचना प्रलवलधको पहुचँमा k'¥ofpg थप दईु वर्ि लभि सबै आधारभिू 

लवद्यालर्हरुलाई सुचना प्रलवलधसंग िोड्ने नीलि ललईनेछ ।   

21= लवद्यालर्हको लवर्र्गि नलििा सुधार गनि लशक्षकहरुलाई  Subject Teaching Training व्यवस्था 

लमलाउनुको साथै आफ्नो लवर्र्मा राम्रो ररिल्ट ल्र्ाउने लशक्षकहरुलाई र समग्रमा राम्रो गनआ 

लवद्यालर्हरुलाई पुरस्कारको व्यवस्था गररनेछ। र्स वर्ि ८ वटा लवद्यालर्मा Room To Read मार्ि ि् 

व्यवलस्थि Library कार्िक्रम संचालन भैरहकेो र आउन े आर्थिक वर्ि  थप लवद्यालर्हरुमा  Library  

संचालन गनि व्यवस्था लमलाइनेछ । 

22= गुणस्िरीर् लशक्षामा पहुचँ k'¥ofpg सामुदालर्क लवद्यालर्हरुलाई  गि वपि  िस्ि ै थप   लवद्यालर्हरुलाई  

नमूना लवद्यालर्को रुपमा सञ्चालन गनआ कार्िक्रम ल्र्ाइनछे । 

23= सामुदालर्क लवद्यालर्को गुणस्िररर् वृलद्ध गरी लनिी र सामुदालर्क लवद्यालर्हरुमा रहकेो लवर्मिा 

हटाईनेछ । प्रत्र्ेक लवद्यालर्लाई बालमैिी लवद्यालर्को रुपमा लवकास गनआ गरी लवद्यालर्हरुको पूवािधार 

लवकास गररनेछ ।  

24= ाेलकुद क्षेिको लवकास गनि पूवािधार लनमािणमा लवशेर् िोड ददइनेछ । गाउँपाललकालभि ाेलकुदलाई 

प्रोत्साहन गनि कम्िीमा "कक वडा कक ालेकुद मदैान" लनमािण गनआ नीलि ललइनेछ र कक 

गाउँपाललकास्िररर् ाेलकुद मैदान र्स वर्ि सम्पन्न गनआ लनलि ललईनेछ । 
25= र्ही वर्िदलेा ाेलाडीहरुको क्षमिा वृलद्ध गनिको लालग अध्र्क्ष कप ाेलकुद प्रलिर्ोलगिा ाेलाउने नीलि 

ललईनेछ । 

26= भ्रष्टाचारिन्तर् दक्रर्ाकलापप्रलि शून्तर् सहनशीलिाको अवधारणा अपनाइनेछ । गाउँपाललका मार्ि ि् हुन े

कार्िक्रमहरुको पारदर्शििा िथा िवार्दलेहिा प्रवद्धिन हुने गरी गाउँपाललकाका हरेक दक्रर्ाकलापमा 

िनिाको सहि पहुचँ सुलनलश्चि गररनेछ ।  



27= पूवािधार लनमािण गनआ िस्िै बाटो कालोपिे गनआ, ट्रर्ाक लनमािण गनआ, पक्की पुल (मोटरेवल पुल) , खानेपानी 
सिचाई र  िललवद्युि आर्ोिना लनमािणमा आफ्नो लगार्ि प्रदशे र संघीर् सरकारको ध्र्ान केलन्तरि 

गररनेछ र र्सै वर्ि प्रादलेशक सरकारको सहर्ोग ललई गाउँपाललकाद्धारा नै बाटो कालो पिे गनआ कामको 

शुरुवाि गनआ नीलि ललईनेछ ।  

 

28= गाउँपाललकाको लवद्यमान आर्थिक सामालिक सांस्कृलिक िथा लवत्तीर् स्रोि साधन भकको वस्िुगि लववरण 

(Profile) लनमािण  सम्पन्न गररनेछ ।  

29= लवगिमा सानालिना आर्ोिनाहरुमा गररकको लगानीबाट अपेलक्षि उपललधध हालसल हुन नसकेको र 

वर्आनी अनुत्पादक क्षेिमा लगानी वृलद्ध भकको कुरालाई आत्मसाि् गद ै आगालम आर्थिक वर्िमा 

गाउँपाललकाको चरिर्ी लवकासमा महत्वपूणि र्ोगदान ददन सके्न ाालका ठोस र्ोिनामा लगानी गररनेछ 

र र्ोिनालाई क्रमागि ढङ्गले अगालड बढाइनेछ । र्ोिना छनरट गदाि िन सहभालगिालाई प्राथलमकिा 

ददने नीलि ललइनेछ । 

30= र्स गाउँपाललकाको प्रमुा सडकका रुपमा रहकेो लममी, लबघाि, वैघा, रानीघाट खण्ड र वैघा, आलमदवेी 

हुदँ ैगुल्मी लिल्लाको ररडी िोड्ने सडक  िोदककको समर्मा नै सम्पन्न गनि पहल गररनेछ ।  भरलिक 

लवकासको न्तर्ूनिम आधार  सडक पूवािधार भककोले कम्िीमा वडाको केन्तरदलेा गाउँपाललका केन्तर िोड्न े

सडकलाई १२ मलहना नै सचुारु गनि सदकने गरी सडकको लवस्िार िथा स्िरोन्नलिमा िोड ददइनेछ। वडाको 

केन्तर िोड्ने सहार्कस्िरका सडकहरुको समेि स्िरोन्नलि गरी गाउँपाललकास्िरीर् ररङरोड स्थापनामा  

िोड ददइनेछ । छाप, दप्छे, वैघा हुद ैररडी िोड्ने सडक, िैपिे, ललहाक, इमलसल, बारीचरर, टङ्ल्र्ाहा, 

सटुका, प्र्ुघँा हुद ैररडी सडक, गहलाम , गोकु्रङ्गा, लसगािबेसी हुद ैरुरबेणी सडक र रुरबेणी, दउेराली हुद ै

रानीघाट िोड्ने सडकलाई वडा नं १,२ र ३ को लालग लसद्धगुर्ा, धोवादी ाा. पा. , वडा नं ४ र ३ वडाको 

लागी ाा. पा.  र ठूला ससँचाई  को अध्र्र्न गरी गा. पा. को गररवको आर्ोिनाको रुपमा अगालड बढाईन े

नीलि ललइनेछ । 

31= िनिालाई सहि, सविसुलभ र छररिो सेवा k'¥ofpg सदकने गरी गाउँपाललका कवं र्सका सबै वडाहरुको 

संस्थागि क्षमिा अलभवृलद्ध गररनुका साथै आवश्र्क स्रोि साधनको व्यवस्था गररनेछ ।  

32= गाउँपाललकालभि प्रशस्ि धार्मिक िथा पर्िटकीर् सम्भावना रहकेोले आन्तिररक िथा बाह्य पर्िटकहरुको 

गन्तिव्यस्थलका रुपमा पलहचान बनाउन लवलभन्न धार्मिक िथा पर्िटकीर्स्थलहरुको व्यापक प्रचार प्रसारका 

लालग लवलभन्न सञ्चारमाध्र्महरुसँग सहकार्ि र लवलभन्न स्थानमा होलडङ्ग बोडिको व्यवस्था गररनेछ । 

पर्िटकको सुलवधाका लालग लवलभन्न स्थानहरुमा होमस्टे स्थापना िथा लनिी क्षेिलाई सुलवधा सम्पन्न 

होटलको व्यवस्था गनि प्रोत्सालहि गनआ नीलि ललइनेछ र सन् २०१९  लाई कालीगण्डकी गा.पा. को 

आन्तिररक पर्िटन वर्िको रुपमा मनाउने नीलि ललइनेछ ।  

33= गाउँपाललका लभि सबैको सहि पहुचँ सुलनलश्चि गनि नगर बस सञ्चालन सम्बन्तधी सम्भाव्यिा अध्र्र्न 

गररनेछ ।  

34= गाउँपाललकालभि उत्पाददि र्ोहरमैलाको उलचि संकलन र व्यवस्थापनका लालग पूवािधार उपलधध गराई 

र्ोहर वगीकरण गनआ कार्िमा िनिालाई प्रोत्सालहि गररनेछ । “िसले र्ोहर गछि , उसले पैसा लिछि 



“(Polluters Pay Principle) भने्न लसद्धान्तिको अनुसरण हुने गरी र्ोहरबाट कर सकंलन गनआ कार्िको 

थालनी गररनेछ ।  

35= गाउँपाललकाका सबै वडाहरु ाुला ददसामुक्त भै सकेको िथा वडा नं १ अन्तिगििका दईुवटा टोललाई पूणि 

सरसर्ाइर्ुक्त वडा समेि घोर्णा गररसदककको छ । गाउँपाललकाका अन्तर् वडालाई समेि क्रमश: पूणि 

सरसर्ाईर्ुक्त वडा घोर्णा गद ैललगनेछ र सोका लालग आवश्र्क पूवािधार स्थापना गनि प्रोत्सालहि गनआ 

नीलि ललईनेछ ।  

36= िेष्ठ नागररकलाई घरमै गई स्वास्र्थर् िाच गनि घर घरमा स्वास्र्थर्कमी अलभर्ान संचालन गररने छ । 

प्रत्र्ेक बुहारीहरुलाई बालबाललका र बृद्धबृद्धाको हरेचाह सम्बन्तधी आधारभूि िाललमको व्यवस्था 

लमलाईनेछ । स्वास्र्थर् संस्थामा सुत्केरी गराउन प्रोत्सालहि गनआ व्यवस्थामा िोड ददइनेछ । गा. पाले 

कम्बुलेन्तसको व्यवस्था गनआ नीलि ललनेछ ।  

37= मलहला, अपाङ्ग,  बालबाललका, िेष्ठ नागररक, लवपन्न र लोपोन्तमुा र सीमान्तिकृि समुदार्को सुरक्षण 

गररनेछ । 

38= लवकास कार्िको कार्ािन्तवर्न हरेक आर्थिक वर्िको मसान्तिमा हुने पररपाटीले र्ोिना िथा कार्िक्रममा 

गररकको लगानीमा प्रभावकाररिा नदलेाकको र हरेक वर्ि बिेट माि ाचि हुने र सोको प्रलिर्ल प्राप्त नहुन े 

कार्िलाई पूणि रुपमा लनरुत्सालहि गद ैआर्थिक वर्िको अन्तत्र्मा लनकासा वा ाचि गनआ प्रकृर्ा अन्तत्र्  गररनेछ 

।  

39= कार्िरि राष्ट्रसेवक कमिचारीहरुको उत्पे्ररणा र मनोबल अलभवृलद्ध गनि कार्िसम्पादनका आधारमा प्रोत्साहन 

गनि सदकने नीलि अवलम्बन गररनेछ ।  

40= गाउँपाललका मार्ि ि् लवलभन्न समूह संस्थाहरुका लालग लवलनर्ोिन भकका रकमहरु कार्ािन्तवर्न गनि काननू 

बमोलिम दिाि भकका समूह संस्थाहरुलाई माि मान्तर्िा ददइनेछ ।  

41= गाउँपाललकाको आगामी आ.व. २०७५।७६ को बिेट िथा कार्िक्रम मार्ि ि् सम्बोधन गनि नसदककका 

आर्ोिनाहरुको सम्भाव्यिा अध्र्र्नका लालग गाउँपाललकाबाट आवश्र्क थप व्यवस्था गररनेछ ।  

42= गाउँपाललकाबाट सञ्चाललि आर्ोिनाहरुको अनुगमन र मूल्र्ाङ्कन कार्िका लालग गाउँपाललकाले 

सम्बलन्तधि वडा बाहके र्रक पदालधकारीलाई लिम्मेवारी िोकी अनुगमन गराइनेछ ।  

43= समािका केही र्ुवा िगिमा सांस्कृलिक लवचलनका रुपमा दाेा परेका लवकृलिलाई अन्तत्र् गरी सभ्र् समाि 

लनमािणमा लवशेर् िोड ददइनेछ । र्सको लालग लवद्यालर् िहबाट शुरुवाि गनि लवद्यालर् ९।५० बि े

संचालनमा ल्र्ाउने व्यवस्था लमलाई सो सम्बन्तधी प्रचार प्रसार र प्रवचन ददने व्यवस्था लमलाउने नीलि 

ललइनेछ ।  

44= गाउँपाललकालभि बसोबास भकका िर आफ्नो नाममा िग्गा दिाि नभकका सुकुम्बासीहरुको बसोबासलाई 

व्यवलस्थि गनआ नीलि ललइनेछ ।  

45= सचार िथा पिकाररिा क्षेिको लवकासको लालग उलचि कार्िक्रमको व्यवस्था गररनेछ ।  

46= अन्तत्र्मा र्स कालीगण्डकी गाउँपाललकाको समृलद्धमा महत्वपूणि र्ोगदान k'¥ofpg] सबै रािनैलिक दलहरु, 

लनिी क्षेि, नागररक समाि, सञ्चार िगि, गैरआवासीर् नपेाली, सम्पूणि दशेवासीहरु, रालष्ट्रर्, अन्तिरालष्ट्रर् 



संघ संस्थाहरु,राष्ट्रसेवक कमिचारीहरु, सुरक्षाकमीहरु र हाम्रा अन्तर् लवकास साझेदारहरुलाई हार्दिक 

धन्तर्वाद ज्ञापन गदिछु । 

 

 

धन्तर्बाद।। 

 

 

 

 

 


