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धनगढी उप–महानगरपालिकािे लवकास लनमाषणदेखि 

भौलिक संरचना लनमाषणका कार्षिाइ लिव्रिा लदएको छ । 

नगर प्रमुि प्रत्यक्ष आफै लफल््रडमा िलिएका कारण लवकास 

लनमाषण र भौलिक संरचना लनमाषण कार्षिे लिव्रिा पाएको हो 

। 

भौलिक संरचना अन्तगषि नगरका केही वडा कार्ाषिर्हरु 
सुलवधारु्क्त लनमाषण भएका छन् भने केही वडा 
कार्ाषिर्हरुको लनमाषण कार्ष भईरहेका छन्। धनगढी 
उपमहानगरपालिकामा १९ वडा रहेका छन्। जसमधे्य वडा 
नम्बर ३,५,७,८,९,११,४ र १७ का वडा कार्ाषिर्हरुको 
लनमाषण कार्ष भईरहेको छ। वडा नम्बर १२,१३ र १६ का वडा 
कार्ाषिर्को लनमाषण कार्ष सम्पन्न भईसकेको छ। 

नगरमा रहेका १९ वडा मधे्य सालवकको फुिवारी गालवसको 

भवनबाि वडा नम्बर १९ को काम भईरहेको छ। भवनिाई 

नगरिे आफ्नो मािहिमा लिईसकेको छ। सालवकको उमाष 

गालवसको भवनबाि नगरको वडा नम्बर १५ िे 

सेवाग्राहीिाई सेवा प्रदान गदै आईरहेको छ।वडा नम्बर २ र 

४ मा जग्गा प्राखिका िालग प्रलिर्ामै रहेको छ। 

लनमाषण कार्ष सम्पन्न भएका र लनमाषणालधनमा रहेका वडा 

कार्ाषिर्हरुमा ६ देखि ८ विासम्म कोठा, मलहिा िथा 

बािवालिका मैत्री,भुकम्परलहि, मलहिा÷पुरुर् 

शौचािर्,ररसेप्सन, लकचन र अपाङ्गमैत्री रहेका छन्। 

लनमाषण भएका भवनहरुिे ५ ििासम्म धान्न सके्न क्षमिा 

सलहिको नक्सा लनमाषण गरेको 

छ। वडा नम्बर ३ को वडा 

कार्ाषिर्का िालग ८६ िाि ४३ 

हजार ४ सर् २८, वडा नम्वर ७ 

को ८३ िाि ८५ हजार ५ सर् 

१९, वडा नम्बर ६ को ९० िाि 

२९ हजार १ सर्, ८ को ९१ िि 

१३ हजार २ सर् ८४ रुपैर्ााँको 

िगानीमा लनमाषण भईरहेका 

छन्।र्सै्त वडा नम्बर ११ को ९२ 

िाि ८२ हजार २ सर् ८, वडा 

नम्बर १७ मा ९२ िाि २९ 

हजार १ सर् ८४ र १४ को ९१ 

िि ३४ हजार ५ सर् ८७ 

रुपैर्ााँको िगानीमा वडा 

कार्ाषिर्हरु लनमाषण भईरहेका 

छन्।  

वडा कार्ाषिर्हरुको भवन 

लनमाषण कार्ष अलघल्लो आलथषक वर्ष २०७६/७७ बािसुरु 

भएको लथर्ो। वडा नम्बर १२ को कार्ाषिर् ८४ िाि २५ 

हजार ५ सर् ८ र वडा नम्बर १६ को ८१ िाि भन्दा 

मालथको िगानीमा वडा कार्ाषिर् लनमाषण भईसकेका छन्। 

वडा कार्ाषिर्हरुको भवन लनमाषण कार्ष अलघल्लो आलथषक 

वर्ष २०७६/७७ बािसुरु भएको लथर्ो। वडा नम्बर १२ को 

कार्ाषिर् ८४ िाि २५ हजार ५ सर् ८ र वडा नम्बर १६ को  

धनगढी उप-र्हानगरपाललकाका प्ररु्ख नपृ बहादरु 
वडिे लवकास लनमाषणका कार्ष लिव्र रुपमा अगाडी बढेको 
बिाउनु भएको छ । उहााँिे आफु लनवाषलचि भईसकेपलछ 
वडा कार्ाषिर् सम्झौिा भएर लनमाषण कार्ष भईरहेको 
बिाउनु भर्ो । कमषचारी र सेवाग्राहीकािालग केही 
कार्ाषिर् लनमाषण भईसकेका छन्, केही लनमाषणालधन 
अवस्थामा छन्, बााँकी वडाको वडा कार्ाषिर् भवन पलन 
लनमाषण कार्ष आफ्नो कार्षकाि लभतै्र सम्पन्न हुन्छ।’ वडा 
कार्ाषिर् ब्यबस्थीि नभए सम्म वडा िहको कार्ष सम्पादन 
ब्यबस्थीि हुन सकै्दन  त्यसैिे पूवाषधार लनमाषण 
प्राथलमकिामा पारेका हौ।ं’ वडा कार्ाषिर् लनमाषणिाई उप–
महानगरपालिकािे प्राथलमकिामा रािेको नगरप्रमुि वडिे 
बिाउनु भर्ो । 



धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नं १८ लक 
फुिमिी चौधरी शुिवार गभषजााँच गनषका फुिवारी 
स्वास्थ्य चौकीमा पुलगन् । गभषजााँचका िालग र्स अलघ 
दुईपिक धनगढी पुगेकी चौधरी िेश्रो पिकको 
गभषजााँचका िालग गाउाँमै लनअल््ट्ासाउन्ड सेवा पाएपलछ 
िुसी लथईन । 
 

गभषजााँचकािालग धनगढी पुगेर लनजी स्वास्थ्य संस्थामा 
चेकजााँच गदाष िलचषिो लथर्ो, फुिमिीिे भलनन्, ‘अव र्ो 
सेवा गाउाँकै स्वास्थ्य संस्था त्यो पलन लनिःशुल्क पाएपलछ 
िुसी नहुने कुरै भएन ।’ सुरुमा गभष जााँच गदाष 
डाक्टरिे बच्चा उल्ट्ो छ भनेपलछ पिकपिक गभषजााँच 
गराउनु परेको चौधरीिे बिाईन् । 
 

कैिािी लजल्लाको कैिारी गाउाँपालिका िरेट्टीकी लबमाष 
कामीिे फुिवारी स्वास्थ्य चौकीमा अल््ट्ासाउन्ड सेवा 
सुरु हुने जानकारी पाएपलछ गभषजााँच गनष त्यहााँ पुगेको 
बिाईन । बच्चा कम चल्रन थािेपलछ चेकजााँच गनष 
फुिवारी पुगेको बिाउने लबक लछमेकी गाउाँमै सेवा 
पाउनु िुसीको कुरो भएको बिाउाँछन् । अल््ट्ा 
साउन्ड गदाष बच्चाको अवस्था लठकै पाएको लबकिे 
बिाईन ।  
 

चौधरी र लबक मातै्र हाईन शुिवार उद्घािन भएको 
लदनमै एक दजषन भन्दा बढी गभषविीहरुिे धनगढी उप

–महानगरपालिकािे संचािनमा ल्याएको लनिःशुल्क 
अल््ट्ासाउन्ड सेवाबाि गभषचेकजााँच गराएकी छन् । 
शुिवार धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुि 
नृपबहादुर वडिे फुिवारी स्वास्थ्य चौकीमा 
अल््ट्ासाउन्ड मेलसन उद्घािन गनुष भएको लथर्ो । 
 

गभषविी मलहिािे बढीभन्दा बढी सेवा लिन सकुन 
भनेर गाउाँमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा लनशुल्क 
अल््ट्ासाउन्ड सेवा संचािनमा ल्याएका हौ,ं धनगढी उप

–महानगरपालिकाका प्रमुि नृपबहादुर वडिे भनु्नभर्ो, ‘ 

र्सिे गभषविीिाई राहि मातै्र नपुगेर लशशु िथा मािृ 
मृतू्यदरमा कमी ल्याउने छ । धनगढी उप–
महानगरपालिका नगरका ३ विा स्वास्थ्य संस्थािाई 
अस्पिािको रुपमा स्तरोउन्निी गनष िागेको पलन 
नगरप्रमुि वडिे बिाउनु भर्ो । 
 

धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुि प्रशासलकर् 
अलधकृि जगन्नाथ पन्तिे गाउाँमा त्यो पलन लनिःशुल्क 
रुपमा अल््ट्ासाउन्ड सेवा पाउनु गभषविी मलहिाहरुका 
िालग बरदान सरह भएको बिाउनु भर्ो । उहािे भनु्न 
भर्ो, ‘ अव र्हााँबाि लदईने सेवाहरुिाई गुणस्तरीर् र 
लबश्वसलनर् बनाउन सकु्नपछष  ।  
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कोलभड-१९ रोग लवरुद्धको िोप अलभर्ान अन्तरगि 
लमलि २०७७ साि फालु्गण २३ गिे देिी २८ गिे 
सम्म धनगढी उप-महानगरपालिका अन्तरगि संचालिि 
११ विा िोप केन्द्रबाि कुि ११००५ जना िे कोरोना 
लबरुद्धको िोप लिएका छन ।  
 

कोरोना लवरुद्धको दोश्रो चरणको िोप अलभर्ान 
अन्तगषि धनगढी उप–महानगरपालिकािे ५५ बर्ष उमेर 
समुह भन्दा मालथका ब्यखक्तिाई िोप िगाएको लथर्ो 
।  
सुरु देखि नै संघीर् सरकारिे ५५ बर्ष माथी उमेर 
समुहका ब्यखक्तिाई कोरोना लबरुद्धको िोप िगाउन 
प्रचारप्रशार गरेर अन्तीम अवस्थामा ६५ बर्ष भन्दा 
माथीको उमेर समुहका ब्यखक्तिाई मात्र िोप िगाउन 
भन्यो नगरप्रमुि नृप बादुर वडिे भनु्न भर्ो ‘ 
नागररकहरुिाई सलजिो होस भनेर हामीिे पूवष 
प्रचारप्रशार अनुसार नै ५५ बर्ष उमेर समुहका 
ब्यखक्तिाई िोप िगाई रहेका छौ ं।’  
उप–महानगरपालिकाका ११ विा केन्द्रवाि िोप 
िगाएको लथर्ो । उप-महानगरपािीकािे वेिी शहरी 
स्वास्थ्य प्रवद््रधन केन्द्रमा ५३६, फुिवारी स्वास्थ्य 
चौकीवाि १३४०, उमाष स्वास्थ्य चौकी ६८४, मलिर्ारी 
शहरी स्वास्थर् केन्द्र ७०७, घुईर्ाघाि शहरी स्वास्थर् 
केन्द्र १००४, जुगेडा शहरी स्वास्थर् केन्द्र ८१५, कैिािी 
शहरी स्वास्थ्य केन्द्र ७५०, घोडसुवा शहरी स्वास्थ्य 
केन्द ५१४, उमाष शहरी स्वास्थ्य केन्द ३५०, धजुषन्ना 
शहरी स्वास्थ्य केन्द ३७० र धनगढी उप 
महानगरपालिका ३९३५ जनािाई िोप िगाएको लथर्ो 
।  
कोलभड(१९ रोग लवरुद्धको िोप अलभर्ानमा नगर 
प्रमुि नृपबहादुर वड िगार्ि जनप्रलिनीलध िोप 
केन्द्रमा आफै िलिएर  सबै िोप केन्द्रको अवस्था 
बुझे्न र सहजरुपमा िोप अलभर्ान सम्पन्न भएको छ । 
नगरप्रमुि नृप बहादुर वडिे भनु्न भर्ो हामीिे 

गाउाँमा लनिःशुल्क अल््ट्ा साउन्ड सेवा सुरु , 
मलहिामा िुसी  धनिढी उप–महानिरपायिकािे ििािो ५५ बर्ष मायथका 

११००५ जनािाई कोयिड-१९ रोि यवरुद्धको खोप   
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धनगढी उप–महानगरपालिकाको छैठौ ं नगरसभा फालु्गन २१ गिे 
शुिवार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । नगरसभािे िीनविा महत्वपूणष 
लवधेर्क माथीको छिफि र पाररि गरेको छ । सभािे (न्यार्ीक 
सलमलि कार्षलवधी) ऐन २०७४ को पलहिो संशोधन २०७७, धनगढी उप–

महानगरपालिका स्वास्थ्य 
सम्वन्धी ऐन २०७७, धनगढी 
उप–महानगरपालिकाको 
वािावरण िथा प्राकृिीक 
श्रोिको संरक्षण सम्वन्धी 
ऐन २०६६ को लवधेर्क 
माथी नगरसभा सदस्यहरुिे 
छिफि िथा पाररि 
गररएको लथर्ो । र्सका 
साथै लबलभन्न ऐजेन्डाहरुमा 
पलन छिफि भएको लथर्ो। 
 

नगरसभा बोलै्द नगरप्रमुि 
िथा नगरसभा अध्यक्ष नृप 
बहादुर वडिे नगरसभाका 
सबै सदस्यहरु लदनराि 
जनिाको सेवामा िलिएका 
कारण धनगढी उप–
महानगरपालिकािाई देशकै 
उतृ्कष्ठ नगरको रुपमा 
सम्मानीि भएको बिाउनु 
भर्ो । आफुहरु लनवाषलचि 
भएर आएपलछ अलहिे सम्म 
गरेका कामहरुको सलमक्षा गदै जनिा संग गरेका प्रलिवद्धिाहरु बााँकी 
रहेको समर्मा पुरा गनुषपने छ नगरप्रमुि वडिे भनु्न भर्ो,‘ त्यसैिे 
बााँकी समर् हाम्रो िालग महत्वपूणष छ। 
 

आफुहरु लनवाषलचि भएर आएपलछ १९ विा वडा कार्ाषिर्हरु मध्य १६ 
विा वडाको आफ्नै कार्ाषिर् 
भवन लनमाषण गरेको, ३ विा 
स्वास्थ्य संस्थाबाि १० विा 
वडामा नगर स्वास्थ्य केन्द्रहरु 
स्थापना गरेको, पूवाषधार 
लवकासिे गलि लिएको, धनगढी 
उप–महानगरपालिका संग 
जोलडएका नर्ााँ वडाहरुमा 
नमुनाको रुपमा लवकास 
गररएको छ, र्स अवधीमा 
मातै्र २७ विा लवद्यािर् 
भवनहरु, शौचािर्हरु लनमाषण 
गररएको छ, िानेपानी 
र्ोजनाहरुको लवकासको 
िथ्याङ्किाई हेनेहो भने 
धनगढी देशमै दोश्रो स्थानमा 
पदषछ, बेहडाबाबा, जािोरिाि, लशवपुरीधाम िगार्िका धालमषक 
पर्षिलकर् ठाउाँको गुरु र्ोजना अनुसार काम भैरहेको नगरप्रमुि वडिे 
बिाउनु भर्ो । 
 

नगरप्रमुि वडिे  बिाउनु भर्ो आफुहरु लनवाषलचि भएर आएपलछ १४ 

धनगढी उप–महानगरपालिकाको छैठौ ंनगरसभा सम्पन्न 

विा ऐन, ४ विा लनर्माविी, ३२ विा 
कार्षलवधीहरु, ३ विा लनदेलशका र २ विा 
आचारसंलहि गरेर ५५ विा कानुन लनमाषण, साथै  
कोरोनाको समर्मा जनप्रलिलनधीहरुिे िेिेको 
भूलमकाको प्रशंसा गनुष भर्ो।  
धनगढी उप–महानगरपालिकाका उप–प्रमुि 
सुशीिा लमश्र भट्टिे नगरसभामा िेबुि भएका 

लवधेर्क माथी लवधार्न सलमलि र सरोकारवािाहरु 
संग छिफि भएको बिाउनु भर्ो । स्पष्ट हुन 
नसकेका लबर्र्मा नगरसभा सदस्यहरुिे लदएका 
महत्वपुणष सुझावहरुिाई समावेश गरेपलछ 
कानुनहरु राजपत्रमा प्रकालशि हुने बिाउनु भर्ो 
।  

 

धनगढी उप–महानगरपालिका वडा 
नं १८ का अध्यक्ष मुरारी 
अलधकारीिे िामो ररक्तिा पलछ 
आफुहरु स्थानीर्िहमा लनवाषलचि 
भएर आएको बिाउनु भर्ो । 
जनिासंग अपेक्षा धेरै छन् सबै 
अपेक्षा र्सै कार्षकािमा पुरा हुन 
नसके पलन प्रर्ास जारी रहने 
बिाउनु भर्ो ।’ धनगढी उप–
महानगरपालिका वडा नं ७ का 
अध्यक्ष लसिाराम रानािे हावाहुरी र 
कोरोनाका लबचमा पलन धनगढी 
उप–महानगरपालिकामा उले्लख्य 
काम भएको बिाउनु भर्ो । 

धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नं ३ का 
अध्यक्ष बिबहादुर ऐरिे चुनावको समर्मा जनिा 
संग गरेका प्रलिवद्धिा कलि पुरा गनष सक्यौ भनेर 
सलमक्षा गदै अगाढी बढ्नुपने बिाउनु भर्ो । 

नगरका महत्वपुणष उपिब्धी  
 १९ विा वडा मधे्य १६ विा वडा 

कािाषिि िवन यनमाषण  
 ३ विा स्वास्थ्य सांस्था १० विा वडामा 

निर स्वास्थ्य केन्द्रहरु स्थापना 
 पूवाषधार यवकासिे ियत यिएको  
 २७ विा यवद्यािि िवनहरुको यनमाषण  
 खानेपानी िोजनाहरुको यवकास 

धनिढी देशमै दोश्रो स्थानमा 
 बेहडाबाबा, जाखोरताि, यशवपुरीधाम 

ििाितका धायमषक पिषियकि के्षत्र 



धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नं १४ का िेज प्रकाश लिवारी 
कोरोनाको संिमण फैलिएपलछ मिेलसर्ाको मजदुरी छोडेर घर 
फलकष ए । महामारीको बेिा पाएको दुिःििे उनिे कलहलै्य लबदेश 
नजाने बनार्ो । लिवारीिे अलहिे ब्यावार्ीक रुपमा बाख्रा पािन 
गरेका छन् । 

 

धनगढी उप–महानगरपालिका वडा नं १ शाखन्तकिानका 
पदमबहादुर लसंहको कोरोनाका कारण भारिको चौलकदारी छुट्यो 
। बािो िचषको जोहो गरेर नेपाि फलकष एका लसंहिे अलहिे कुिुरा 
पािन गरेका छन् । ४० लदनमै ४५ हजार कमाएको बिाउने लसंह 
अव कलहलै्य परदेश नजाने बिाउाँछन् । 

 

लिवारी र लसंह मातै्र होईनन् कोरोनाको कहरका लबच धनगढी उप–
महानगरपालिका वडा नं १, १४ र १५ मा १ सर् ५० जनािे नर्ााँ 
ब्यावसार् सुरु गरेका छन् । कोलभड १९ प्रभालविका िालग 
सामालजक आलथषक ररकभरी पररर्ोजना सुरु गरेर लबदेशबाि 
फलकष एरिाई स्वरोजगार बनाउन सुरु गरेको छ । 

 

लबदेशबाि फलकष काहरुिाई ब्यावसार्ीक रुपमा बाख्रापािन, 

कुिुरापािन , िरकारी िेिी, च्याउाँ िेिी, बंगुरपािन र होिि 
ब्यावसार् गनष िफष  उते्प्ररीि गरररहेको छ । ब्यावसार् गनषका 
िालग सबैभन्दा पलहिे ब्यखक्तिाई मानलसक रुपमा िर्ार गनष लनकै 

समस्या रहेछ धनगढी उप–महानगरपालिकाका प्रमुि नृपबहादुर 
वडिे भनु्न भर्ो, ‘िकडाउनकै समर्मा लबदेशबाि फलकष एकाहरुको 
लववरण संकिन गरेर उलनहरुमा ईच्छाशखक्त जगाउनका िालग 
उद्यमलशििा लवकास िालिम लदएर केलह अनुदान र केही स्वरं्को 

िगानीमा ब्यावसार् सुरु गनष िगाईर्ो ।’ 

धनगढी उप–महानगरपालिका र रू्एनलडपीिेको सहर्ोगमा कोलभड 
१९ प्रभालविका िालग सामालजक आलथषक ररकभरी पररर्ोजना सुरु 
गरेको छ । र्सको स्थानीर् साझेदारी िघु उद्यमी समुहिे गरेको 
नगरप्रमुि वडिे बिाउनु भर्ो ।  
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िकडाउनकै यबच ब्यावसाि िनष यसकाि ां : कोरोना 
कहरिे बनािो १ सि ५० ब्यावसािी  

धनगढी उप–महानगरपालिका वडा कार्ाषिर्हरुको 
गलिलवधीहरु नगरप्रमुिको कार्षकक्षबाि अविोकन गनष 
सलकने ब्यबस्था गररएको छ । 
 

उप–महानगरपालिकाका १९ विै वडा कार्ाषिर्मा सम्पादन 
भैरहेका कामहरु, सेवाग्राहीिे सेवा लिईरहेको अवस्था 
नगरप्रमुिको कार्षकक्षमा जडान गररएको कमू्यिर स्क्रीनमा 
देखि सलकने ब्यबस्था लमिाईएको छ । धनगढी उप–
महानगरपालिकाका नगरप्रमुि नृपबहादुर वडिे सूचना 
प्रलवधीका के्षत्रमा उले्लख्य प्रगिी भएको बिाउनु भर्ो । 
वडाबाि सम्पादन गररने कामको उप–महानगरपालिकाबाि 
नै अनुगमन गनष सलकने भएको छ नगरप्रमुि वडिे 
भनु्नभर्ो, ‘ र्ोजनाहरुको नागररक िहबाि अविोकन गनष 
सुझाव लदनका िालग आईएमएस धनगढी एप संचािनमा 
ल्याएका छौ ं।’ 
धनगढी उप–महानगरपालिकािे िुिा सरकारको 
अवधारणािाई पूणष रुपमा आत्मसाथ गरेर अगाडी बढेको 
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वडाको गलिलवधी नगरप्रमुिको 
कार्षकक्षबाि अविोकन  

सुचना । सुचना ।। सुचना ।।। 
 
धनगढी उप–महानगरपालिकाको लडजीिि 
प्रोफाईि लनमाषणका िागी नगरमा घरधुरी िथा 
सस्थागि िथ्यांक संकिनका िागी गणकहरु 
ििाईएको छ । िसथष िथ्यांक संकिनको 
िममा गणकहरुको अनुरोधमा आवश्यक सुचना 
िथा जानकारी उपिब्ध गरी सहर्ोग गररलदन 
अनुरोध गररन्छ । 

 
  धनगढी उप महानगरपालिका 
  नगर कार्षपालिकाको कार्ाषिर् 
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धनगढी उप–महानगरपालिका नगर खेिकुद सलमलिको आयोजनामा 

मनकामना यवूा क्िवको खेिमैदान जगुेडामा मेयर, उपमेयर कप परुुष 

िथा मलहिा वडा स्िरीय फुटवि प्रलियोलगिा सरुु भएको हो । यो सगंै 

नगरमा   प्याब्सन कप लिकेट प्रलियोलगिा समेि शुरु भएको हो ।                    

 
धनगढी उप–महानगरपालिकाका नगर उप–प्रमखु सशुीिा लमश्र भट्टिे 

उद्घाटन गनुु भएको लथयो । उद्घाटन कायुिममा बोल्द ै उप–प्रमखु भट्टिे 

खेिकुिको प्रवद््रधनका िालग मेयर, उपमेयर कप परुुष िथा मलहिा वडा 

स्िरीय फुटवि प्रलियोलगिा रालखएको बिाउनु भयो ।  

 
नगर खेिकुद सलमलिका संयोजक लदपक कुमार थापा क्षेत्रीिे भन्नुभयो 

आउदो बषुहरुमा पलन प्रलियोलगिािाई लनरन्िरिा लदईने छ,  यस्िा 

प्रलियोलगिािे नै खेिाडीहरु जन्माउने गछु र धनगढी खेिकुिको हवको 

धनगढीर्ा रे्र्र/उपरे्र्र कप फुटवल प्रनिर्ोगगिा  

 

रुपमा लवकास भैरहकेो बिाउन ुभयो ।  
धनगढी उप–महानगरपालिकाकािे एक वडा एक खेि मैदानको 

नीलि अविम्वन गरेको छ । खेिकुदको लवकास र प्रवद््रधनका 

िालग नगर र वडास्िरमा खेिकुद प्रलियोगीिा आयोजना गररएको 

हो । धनगढी उप–महानगरपालिकािे मैदान प्राप्त भएका 

वडाहरुमा पवूाुधार लनमाुणको काम पलन गरररहकेो छ ।   

 

अलहिे मेयर,उपमेयर प्याब्सन कप लिकेट प्रलियोलगिा चिेको छ 

भने आगामी लदनमा पलन यसको लनरन्िरिा सगंै खेिकुद को 

लवकास र प्रवद््रधन सगंै खेिाडीको वदृी लवकासकािागी लवलभन्न 

लनकाय सगं समन्वय, सहकायु र साझेदारी गरर यस्िा 

आयोजनाको लनरन्िरिा लदईने जानकारी लदएको छ । 


