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सस्थाहरुमा

30

स्वास्थ्य



३ बनशलु्क बितरणको लाबग औषबि खररद 200
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६ घोरकोटे षिचाई कुलो प्लास्टर वडा न ४ ४००

७ धुिरांग षिचाई योजना  वडा न ६ ४००
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२ भुमेश्वरी प्रा षव १ ३००
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