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प्रस्ताव एवं निर्णयहरुः 
२०७७।०७८-०१।०१ कोरोिा भाइरस नियन्त्रर्मा रूपाको पहल सम्बन्त्धमा। 
२०७७।०७८-०१।०२ आव २०७८।०७९ को बार्षणक प्रगती सनमक्षा सम्बन्त्धमा । 

२०७७।०७८-०१।०३ आव २०७८।०७९ को स्थािीय दररेट निधाणरर् सम्बन्त्धमा । 

२०७७।०७८-०१।०४ भकु्तािी वााँकी योजिा सम्बन्त्धमा । 

२०७७।०७८-०१।०५ बार्षणक खररद कायणक्रम स्स्वकृती सम्बन्त्धमाुः पाइप तारजाली खररद  

प्लार्िक टिेल खररद । 
२०७७।०७८-०१।०६ वडा िं ४ र ५ जोड्िे सडकको म्याद थप सम्बन्त्धमा। 
२०७७।०७८-०१।०७ िददजन्त्य पदाथण उत्खिि ्सम्बन्त्धमा । 

२०७७।०७८-०१।०८ सेवा करारमा कायणरत कमणचारीको करार म्याद थप गिे सम्बन्त्धमा। 

२०७७।०७८-०१।०९ नबर्वध सम्बन्त्धमा । 

    

निर्णयहरुः 
कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०१।०१ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०१।०१ मानथ छलफल गदाण कोरोिा भाइरसको दोश्रो लहर 
रोकथाम तथा नियन्त्रर्को क्रममा गाउाँपानलकानभर निम्िािसुारको र्ववरर् रहेको अवगत गरी 
सो को रोकथामको लागी देहायबमोस्जम गिे निर्णय गररयोुः 
निम्िुः 

नमनत २०७८।१।१४ देखी २०७८ साउि ५ गतेसम्मको तथ्याङ्क 
क्र 
स 

 र्ववरर्  संख्या  कैर्फयत 

१ गाउाँपानलकाबाट PCR परीक्षर् भएको संख्या ३९६ 
 

२ PCR परीक्षर्मा पोजेर्टभ देखीएको संख्या १५१ 
 

३ एस्न्त्टजेि पररक्षर्को संख्या १००४ 
 

४ एस्न्त्टजेि परीक्षर्मा पोजेर्टभ देखीएको संख्या ३९२ 
 

५ हाल रूपाकोट अस्पतालमा रहेको पोजेर्टभ संख्या ४ 
 

६ हालसम्म गाउाँपानलकाको आइसोलेसिमा रहेको संख्या ९ 
 

७ हालसम्म होम आइसोलेसिमा रहेका संक्रनमत संख्या ३९  

७ हाल गाउाँपानलकानभर रहेका सर्क्रय संक्रनमत संख्या २३ 
 

८ हालसम्म कोरोिा भाइरस संक्रमर् पिुी भइ मतृ्य ुभएको संख्या १  

९ गाउाँपानलकाबाट निमाणर् गरीएको आइसोलेसि संख्याुः रपाकोट अस्पतालमा १६ वेड 
अस्ससजि सर्हत 

 

देहायुः 
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क)  गाउाँपानलकामा स्थाइ रपमा बसोबास गदै आएका कोरोिा भाइरस संक्रमर् पिुी 
भएका निम्िािसुारका व्यस्क्तको पररवारलाइ राहत स्वरप प्रनत घरधरुी तीि जिा 
सम्मको पररवारको हकमा निधाणररत पररमार्को आधा र सोभन्त्दा माथीको हकमा 
दाल २ र्कलो, चामल २५ र्कलो अण्डा १२ र्पस तेल २ नलटर ििु २ र्कलो 
चिा २ र्कलो का दरले र्वतरर् गिे । 

निम्िः 
 

क्र.सं. िामथर ठेगािा मोबाईल िं. 
१ र्वि ुसिुार रपा-१ ९८६९१४२७५७ 

२ सोम माया थापा  मगर रपा-१ ९८२६११६५८६ 

३ बालमर्ी पौडेल रपा-१ ९८६६०४२२८० 

४ पषु्पराज खिाल रपा-१ ९८६९१४२७५७ 

५ आस वहादरु गरुङ रपा-१ ९८६९१४२७५७ 

६ िर वहादरु थापा मगर रपा-१ ९८४७१९३६३४ 

७ र्वष्र्मुाया खलुाल मगर रपा-१ ९८०६५७१५४८ 

८ र्वष्र्मुाया रािा मगर रपा-१ ९८०५८९७१८८ 

९ आश वहादरु गान्त्छाकी मगर रपा-१ ९८०६६२२२०८ 

१० सन्त्त ुमाया मगर रपा-१ ९८६९१४२७५७ 

११ मिमाया मगर रपा-१ ९८१७१२९८०१ 

१२ बालकुमारी मगर रपा-१ ९८४६७२३६६२ 

१३ टुका गरुङ रपा-१ ९८२३१६१७०९ 

१४ स्चजा गरुङ रपा-१ ९८४६७२३६६२ 

१५ मंगल वहादरु थापा रपा-१ ९८२३१२२८७३ 

१६ र्वष्र्हुरी खिाल रपा-१ ९८१४१८८७६० 

१७ कमला थापा मगर रपा-१ ९८१७१०६३६३ 

१८ मिमाया रािा रपा-१ ९८१७१३७२३८ 

१९ राममाया गान्त्छाकी मगर रपा-१ ९८१४१३२४९२ 

२० राज ुरािा रपा-१ ९८१९१०८७०४ 

२१ प्रर्वर् सवेुदी रपा १ स्यास्ि ९८४६२१४१३५ 

२२ शनिश्चरा पररयार रपा-१ स्यािी ९८१७१६७९४२ 

२३ सनुिल पररयार रपा-१ स्यािी ९८१४१०५१४३ 
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२४ बरु्ि वहादरु साकी रपा-१ स्यािी ९८२६१३२३१५ 

२५ बसनु्त्धरा खिाल रपा-१ स्यािी ९८६९२६३७८२ 

२६ कास्शिाथ पौडेल रपा १ स्यास्ि ९८४६२८३८४१ 

२७ अनिता पररयार रपा १ ९८१६६४७५६९ 

२८ धि वहादरु नब क रपा १ स्यास्ि ९८४६२६८३०३ 

२९ शभुराज खिाल रपा १ स्यास्ि ९८५६०७५९९१ 

३० प्रमे प्रसाद स्घनमरे रपा १ स्यास्ि ९८०६५०३८०० 

३१ स्वरप खिाल रपा १ स्यास्ि ९८६९१४२७५७ 

३२ कोर्पला खिाल रपा १ स्यास्ि ९८६९१४२७५७ 

३३ शारदा पौडेल रपा-२ ९८१६६९७५६० 

३४ अप्सरा सवेुदी थापा रपा-२ ९८०६६९९७२८ 

३५ सदुदप सवेुदी रपा-२ ९८०६५३२४२३ 

३६ समुी िेपाली रपा-२ ९८१७११३९९० 

३७ िगेन्त्र सवेुदी रपा-२ ९८१७१७१५८९ 

३८ जयराम सवेुदी रपा-२ ९८०६५१३९७९ 

३९ सयुण ओझा रपा-२ ९८६४४३४७३५ 

४० देर्व प्रसाद सवेुदी रपा-२ ९८६४४३४७३५ 

४१ कृष्र् कुमारी कमाणचायण रपा-३ ९८५६०८४००३ 

४२ नसता र्वक रपा-३ ९८५६०८४००३ 

४३ स्शवेन्त्र कुमार शे्रष्ठ रपा-३ ९८५६०८४००३ 

४४ धि ुखरी रपा-३ ९८५६०८४००३ 

४५ रेनलमाया कुमाल रपा-३ ९८५६०८४००३ 

४६ रेिकुा पररयार रपा-३ ९८५६०८४००३ 

४७ रि वहादरु कुमाल रपा-३ ९८१९१३६८४० 

४८ सन्त्तोष िेपाल रपा-३ ९८४६४५५८५५ 

४९ धि वहादरु गरुङ रपा-३ ९८१६६२८५३५ 

५० मिमाया कुमाल रपा-३ ९८५६०८४००३ 

५१ सररता भजेुल रपा-३ ९८१६६७४३३६ 

५२ राम वहादरु कुमाल रपा-३ ९८४३२५१७३८ 

५३ सम्झिा भजेुल रपा-३ ९८२९१४००८४ 
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५४ आरनत बस्िेत रपा-३ ९८४६६४९४३० 

५५ मधमुाया कुमाल रपा-३ ९८५६०८४००३ 

५६ र्हरा शे्रष्ठ रपा-४ ९८५६०७४००४ 

५७ अनिसा रेस्मम रपा-४ ९८४६८६१११४ 

५८ नमरराज रेस्मम रपा-४ ९८६७३५८११० 

५९ सन्त्जय रेस्मम रपा-४ ९८०५८७६०८७ 

६० दगुाण नब.क. रपा-४ ९८५६०७४००४ 

६१ सररता िेपाली रपा-४ ९८६०१५५२४८ 

६२ बल वहादरु िेपाली रपा-४ ९८५६०७४००४ 

६३ राज ुसिुार रपा-४ ९८२६११६८१३ 

६४ र्वनि माया नब.क. रपा-४ ९८५६०७४००४ 

६५ सपुररया रािा रपा-४ ९८५६०७४००४ 

६६ शारदा रेस्मम रपा-४ ९८५६०७४००४ 

६७ र्वकास रेस्मम  रपा-४ ९८४१७५२०४० 

६८ मधमुाया रेस्मम  रपा-४ ९८०६५८७६४० 

६९ र्वर वहादरु दमै रपा-४ ९८५६०७४००४ 

७० जगददश खिाल रपा-४ ९८४६४३४४११ 

७१ सार्वरी नसंह रपा-४ ९८५६०७४००४ 

७२ मदि वहादरु स्घनमरे रपा-४ ९८०५८५१०९७ 

७३ सरेुन्त्र थापा रपा-४ ९८१९१६२९२८ 

७४ र्वष्र् ुप्रसाद नतवारी रपा-४ ९८५६०७४००४ 

७५ पजुा थापा रपा-४ ९८५६०७४००४ 

७६ प्रददप स्घनमरे रपा-४ ९८४६७२९७४४ 

७७ महेश्वर स्घनमरे रपा-४ ९८५६०७४००४ 

७८ गोपालशरर् रेस्मम रपा-४ ९८४६१५५६९ 

७९ र्ववेक ओझा रपा-४ ९८६६०११२७८ 

८० आईत वहादरु पररयार रपा-४ ९८५६०७४००४ 

८१ नसजणिा थापा रपा-४ ९८५६०७४००४ 

८२ पोलमाया ओझा रपा-४ ९८५६०७४००४ 

८३ नबश्लषेक ओझा रपा-४ ९८६२७९६८५१ 
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८४ सनमर थापा रपा-४ ९८१३३३६७९७ 

८५ राधाकृष्र् रेस्मम रपा-४ ९८४६७२९७७४ 

८६ र्ववेक सिुार रपा-४ ९८१४१७४५६९ 

८७ नलला वहादरु पाण्डे रपा-४ ९८१७१९२६३२ 

८८ र्वष्र् ुरािा रपा-४ ९८५६०७४००४ 

८९ नलला माया थापा रपा-४ ९८०६६३१७९९ 

९० नमठी कुमारी बंशी रपा-४ ९८०१७१६३५ 

९१ ररता बंशी रपा-४ ९८०६५९५१९७ 

९२ रनमत स्घनमरे रपा-४ ९८०२८८४८३५४ 

९३ चन्त्र वहादरु शे्रष्ठ रपा-५ ९८२९१२९८३४ 

९४ ररता स्घनमरे रपा-५ ९८२६१७६५८५ 

९५ रपा शे्रष्ठ रपा-५ ९८४६८१७००१ 

९६ र्वमाया शे्रष्ठ रपा-५ ९८०३५४०५२६ 

९७ गोर्पलाल जोशी रपा-५ ९८१७१६४३८० 

९८ भनु्त्टे माया सिुार रपा-५ ९८१६१०००२२ 

९९ स्जवि कुमार जोशी रपा-५ ९८१६१०००२२ 

१०० श्यामलाल शे्रष्ठ रपा-५ ९८१९१९७७४२ 

१०१ प्रमे वहादरु के्षरी रपा-५ ९८४२००६५२५ 

१०२ पावणनत नतनमस्ससिा रपा-५ ९८१६६१६६०९ 

१०३ एन्त्जल स्शलवाल रपा-५ ९८५६०४४२१४ 

१०४ र्वजय सिुार रपा-५ ९८५६०८४००५ 

१०५ कृर्ििा अनधकारी रपा-५ ९८२६१०११६५ 

१०६ नबन्त्द ुगरुङ रपा-५ ९८०५८४२७४१ 

१०७ नसता पररयार रपा-५ ९८१६१८५००५ 

१०८ नसता नसलवाल रपा-५ ९८०६७८१८९९ 
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२५४ िरेन्त्र वहादरु वोहोरा  रपा-६  ९८४६७५१८८२ 

२५५ गरे्श वहादरु वोहोरा  रपा-६  ९८४६७५१८८१ 

२५६ र्वनिमाया गरुङ  रपा-६  ९८१६१८२५६९ 

२५७ नडल वहादरु सिुार  रपा-६  ९८२५११२३९६ 

२५८ आस वहादरु सिुार  रपा-६  ९८६१०९७६२२ 

२५९ वरु्िमाया र्वश्वकमाण  रपा-६  ९८१६६९०६२४ 

२६० गोपाल नमजार  रपा-६  ९८१४१५६२५७ 

२६१ स्खर वहादरु र्वश्वकमाण  रपा-६  ९८१४१३२२६२ 

२६२ अश्मी र्वश्वकमाण  रपा-६  ९८१६६९०६२४ 

२६३ सन्त्तोष खड्का  रपा-६  ९८६६२८१६६७ 
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२६४ नडल वहादरु गरुङ  रपा-६  ९८६६२८१६६७ 

२६५ अम्मर वहादरु गरुङ रपा-६  ९८४६७११८४० 

२६६ निरा गरुङ रपा-६  ९८६११८३६५८६ 

२६७ चााँदिी गरुङ रपा-६  ९८४६७२५६१३ 

२६८ शंकर राज लानमछाि े रपा-६  ९८४६२९६७३१ 

२६९ र्वष्र् ुकुमारी गरुङ रपा-६  ९८१६६९०६२४ 

२७० र्वश्वराज अनधकारी रपा-६  ९८२४१३९००९ 

२७१ िरेश अनधकारी  रपा-६  ९८२७११९७०९ 

२७२ र्वश्वराज सिुार रपा-६  ९८१४१५६२५७ 

२७३ नगता सवेुदी रपा-६  ९८४६५६२३४० 

२७४ सवुास अनधकारी रपा-६  ९८१४१५६२५७ 

२७५ अमतृ अनधकारी  रपा-६  ९८१४१५६२५७ 

२७६ प्रमे नमजार रपा-६  ९८१९१०२२५३ 

२७७ धि वहादरु गरुङ रपा-६  ९८१५१२३३५३ 

२७८ बदरिाथ सवेुदी रपा-६  ९८४६२७५३९२ 

२७९ ईश्वरी लानमछाि े रपा-६  ९८१४१५६२५७ 

२८० चन्त्रकला लानमछाि े रपा-६  ९८१४१५६२५७ 

२८१ कृष्र् वहादरु लानमछाि े रपा-६  ९८०६७२५०८९ 

२८२ उमेश अनधकारी रपा-६  ९८१९१७६३२९ 

२८३ सन्त्तोष नब.क. रपा-७ ९८४६६२०२५४ 

२८४ नबर वहादरु साकी मगराती रपा-७ ९८४६६२०२५४ 

२८५ यम वहादरु नब.क. रपा-७ ९८४६६२०२५४ 

२८६ पस वहादरु साकी रपा-७ ९८०६१०९४२४ 

२८७ नमिा शे्रष्ठ रपा-७ ९८१७१२४०८८ 

२८८ र्वष्र् ुकुमारी शे्रष्ठ रपा-७ ९८४६७५०११९ 

२८९ अनिष न्त्यौपाि े रपा-७ ९८४६४६५३४१ 

२९० नमि कुमारी गरुङ रपा-७ ९८२४११८३९५ 

२९१ मिमाया थापा रपा-७ ९८४६४४०५०५ 

२९२ सीता पौडेल रपा-७ ९८४६२०६५३६ 

२९३ बरु्िसरा नबक रपा-७ ९८०४१९६७८६ 
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२९४ सरेुश सापकोटा रपा ७ ९८२७१६४०२५ 
 

२९५ प्रमे प्रसाद स्घनमरे रूपा १ ९८०६५०३८०० 

२९६ स्वरप खिाल रपा १ ९८६९१४२७५७ 

२९७ कोर्पला खिाल रपा १ ९८६९१४२७९७ 

 

ख) कोरोिा भाइरस नियन्त्रर्मा कायणपानलकाको निर्णय िं २०७७।०७८-०२२।०१ को 
(ज) अिसुार निशसुक र्वतरर् गररदै आएको औषनधजन्त्य सामाग्रीहर २०७८ साउि 
मसान्त्तदेखी र्वतरर् िगिे तथा सोको सट्टामा निम्िािसुारको औषनधजन्त्य सामाग्रीहरको 
प्याकेज सम्बस्न्त्धत स्वास्थ्य संस्थाबाट र्वतरर् गराउिेुः 
निम्िुः 

क्र स र्ववरर् पररमार् अिमुानित मूसय 

१ सयास्ससयम नभटानमि नड सर्हतको १० ट्यावलेट र ६० 

२ नभटानमि नब कम्लेसस सयाप्सलु १० ट्यावलेट र ५० 
३ नभटानमि नस ३० ट्यावलेट रू २१० 
४ नसरप साइप्रोहेपादीि १ वोतल र १६० 
५ नसटामोल  १० ट्यावलेट र १० 
६ स्जविजल ३ प्याकेट खररद गिुण िपिे 
७ स्जंक ट्यावलेट २० र्पस र ८० 
८ रेनिर्टनडि २० र्पस र ४० 
९ मास्क २० र्पस र ९० 
१० स्यानिटाइजर १०० नमनलनलटर १ र्पस र ११० 
११ नडस्जटल थमोनमटर १ र्पस र १७० 
 जम्मा १ प्याकेज र ९८० 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०१।०२ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०१।०२ कायाणलयबाट पेश भएको आव २०७७।०७८ को 
खचणको फााँटवारी, आम्दािी खचणको र्ववरर् सर्हतको बार्षणक प्रगती प्रनतवेदि उपर वुाँदागत 
रपमा छलफल गरी स्स्वकृत गरी आगामी २०७८ साउि १५ गते शकु्रवार ददिको ११ 
बजेदेखी रूपा ६ नभरचोकमा सावणजनिक सिुवुाइ गिे निर्णय गररयो । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०१।०३ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०१।०३ माथी छलफल गदाण आव २०७८।०७९ को लागी 
कास्की स्जसला दररेट निधाणरर् सनमनतबाट स्स्वकृत भइआएको स्जसला दररेट लाइ िै आगामी 
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आनथणक बषणको लागी रूपा गाउाँपानलकाभर लाग ुहिुेगरी स्स्वकृत गरर स्जसला दररेटमा समाबेश 
िभएका निम्िािसुारका कृर्षजन्त्य सामाग्रीहरको दररेट कृर्ष तथा पश ु सेवा शाखाबाट पेश 
भइआएबमोस्जम रहिे गरी निधाणरर् गिे निर्णय गररयो । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०१।०४ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०१।०४ माथी छलफल गदाण आव २०७७।०७८ मा स्स्वकृत 
भइ गाउाँपानलकाभा सम्झौता भइ कायणसम्पन्न तथा भकु्तािी हिु बााँकी भिी प्रस्तावमा पेश 
भएबमोस्जमका योजिाहर चालू आवको भकु्तािी बााँकी योजिामा समाबेश गराइ भकु्तािी ददिे 
निर्णय गररयो । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०१।०५ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०१।०५ माथी छलफल गदाण आव २०७८।०७९ को बार्षणक 
खररद योजिा तजुणमाको लागी सम्बस्न्त्धत र्वषयगत शाखाहरलाइ निदेशि सर्हत गाउाँपानलको 
प्रशासकीय भवि निमाणर्, वडा िं २ को प्रशासकीय भवि निमाणर्, १५ शैयाको अस्पताल 
भवि निमाणर्, गडुवाखोला खािेपािी योजिा खािेपािी, योजिाको लागी आवश्यक पाइप खररद, 
प्लार्िक खररद, तारजाली खररद, रामकोट रामदी सडक खण्ड ख को निमाणर् कायण, झोलङु्ग े
पलु निमाणर्, गाउाँपानलकाको आवनधक योजिा निमाणर्को लागी तथा पाश्वस्चर निमाणर्को लागी 
परामशण सेवा खररद कायण यथास्शघ्र खररद प्रर्क्रया अगाडी बढाउिे निर्णय गररयो । 

 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०१।०६ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०१।०६ माथी छलफल गदाण आव २०७७।०७८ मा स्स्वकृत 
बोलपर वडा िं ४ र वडा िं ५ जोड्िे ठेक्काको म्याद २०७८ भदौ मसान्त्तसम्म थप गिे 
निर्णय अिमुोदि गिे । 

 
कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०१।०७ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०१।०७ माथी छलफल गदाण आव २०७८।०७९ को लागी 
िददजन्त्य पदाथण उत्खन्न तथा र्वर्क्र र्वतरर्को लागी बोलपर आव्हाि गिुणपवुण िददघाटहरको 
संस्क्षप्त वातावरर्ी प्रभाव मूसयाङ्कि गिुणपिे भएकोले निम्िािसुारको घाटको मूसयाङ्कि सावणजनिक 
खररद कािूिबमोस्जम गराउिे निर्णय गररयोुः 
निम्िुः 

१) मादी िदद तफण  
क)  रूपा गाउाँपानलका वडा िं ७ अन्त्तगणत पिे माझवेशी घाट । 
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ख)  रूपा ३ पोसयाङ्गटार घाट 

ग) रूपा १ बढुामहादेव घाट 

घ) रपा ७ कुिाको मखु 

ङ) रूपा १ ३ वरृ्ि दोभाि घाट 

२)  रूपा ७ पास्तेखोला 
३)  रूपा ४ खासटेखोला 
४)  रूपा ५ ६ आपूखोला 
५)  रूपा १ र २ बरृ्िखोला 
६)  रूपा ३ ४ र्वलमहादे खोला 
७) रूपा ३ ४ लोदी खोला 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०१।०८ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०१।०८ माथी छलफल गदाण रूपा गाउाँपानलका कास्कीमा 
२०७६।०७७ देखी निरन्त्तर सेवा करारमा कायणरत कमणचारीहरको प्रस्तावमा पेश 
भएबमोस्जम सेवा सरु्वधा प्राप्त गिेगरी २०७८ असार मसान्त्तसम्मको लागी करार म्याद गिे 
निर्णय सर्हत रूपाकोट अस्पतालमा रेनडयोग्राफर पदमा रेनडयोग्राफर श्री र्वधाि नतनमस्ससिा 
मानसक तलब भत्ता र २२ हजार ददिे गरी नियकु्त गिे । 

कायणपानलका निर्णय िं २०७८।०७९-०१।०९ 

प्रस्ताव िं २०७८।०७९-०१।०९ माथी छलफल गदाण रूपा गाउाँपानलका कास्कीमा रहेका 
मिसिुजन्त्य र्वपद्का कारर् प्रभार्वत भएका व्यस्क्तहरको र्ववरर् प्रत्येक वडा 
कायाणलयहरको नसफाररसका आधारमा स्जसला प्रशासि कायाणलयमा पठाउिे निर्णय गररयो । 

 

 

 
 

 

नमनत २०७८ साल साउि ५ गते बसेको गाउाँ कायणपानलका बैठकले उपर उस्सलखत निर्णय गरेको व्यहोरा स्थािीय 
सरकार सञ्चालि ऐि, २०७४ को दफा ८४, उपदफा २ खण्ड (क), (ज) बमोस्जम प्रमास्र्त गदणछु।  

                   .. ... .... ... ... 
(सन्त्तोष ढुङ्गािा) 

 प्रमखु प्रशासकीय अनधकृत 

नमनतुः                              रपा गाउाँपानलका कास्की 

 


