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प्रस्ताव नं. १ मा छलफल गर्ाा पश ुववकास कार्ाक्रमको लागग बजेट तथा कार्ाक्रम सगमगतमाफा त पेश 
भई आए बमोजजमको कार्ाक्रम स्वीकृत गने गनर्ार् गरिर्ो ।  

 ववववध ववषर्मा छलफल गर्ाा िाजश्व पिामशा सगमगतको गमगत २०७४/०९/२८ गते दर्एको 
प्रगतवेर्न/गसफारिश अनरुुप र्स नगिपागलका क्षेत्रगभत्र कसैले टेगलफन/ मोबाइल टावि िाख्न 
चाहेमा नगिपागलकामा रु.१०,०००।– (र्श हजाि रुपैर्ााँ) र्स्तिु बझाउनपुने ि वावषाक रुपमा 
नवीकिर् र्स्तिु रु. ५००० गलने। नगिपागलका क्षते्रगभत्र कुन कुन वडामा कुन कुन कम्पनीका 
टाविहरु छन ् वडा कार्ाालर्बाट अनगुमन गिी नवीकिर् को लागी पत्राचाि गने । र्स 
नगिपागलकागभत्र ठूला चलजचत्र छार्ांकन रु २००० टेली चलजचत्र छार्ांकन रु. १०००  म्रू्जजक 
गभगडर्ो छार्ांकन रु. ५०० ि वनभोज कार्ाक्रमको रु. ५०० सिसफाइ शलु्क र्स्तिु गलने गनर्ार् 
गरिर्ो ।  
 

 

 गमगत २०७४/०७/२० मा बोडा गनर्ार्ानसुाि वाग्मती करिडोि गनमाार्को लागग रु. ३०,००,००० 
(गतस लाख रुपैँर्ा) ववगनर्ोजन गने गनर्ार् भएकोमा प्राववगधकबाट लागत अनमुान तर्ाि गिी गमगत 
२०७४/०९/११ मा उपभोक्ता सगमगतसाँग भएको सम्झौता अनरुुप काम गने ि अरु र्ोजनामा 
पेश्की नदर्ने प्रचलनलाइ कार्म िाख्रै् ठूलो िकमको ि नगिपागलका माफा त ववगभन्न 
सिोकािवालाहरुको सहर्ोगमा हनु लागेको र्स काममा बढीमा रु ५,००,००० मात्र पेश्की दर्ने 
गनर्ार् गरिर्ो । 
 

 

 आ-आफ्नो वडाक्षेत्रगभत्र नक्शा पास नगिी भवन/टहिा/पखााल गनमाार् गना नदर्न ि सावजगनक 
क्षेत्र संिक्षर्को लागग सबै वडा कार्ाालर्हरुलाइ पत्राचाि गने गनर्ार् गरिर्ो ।   

 वडा नं ४ को गमगत २०७४/०९/२३ को पत्रको सम्बन्धमा नगिकार्ापागलकाको गमगत 
२०७४/०९/२८ को गनर्ार्ानसुाि साववक सौखेल गा.वव.स. वडा नं ७/ख वकत्ता नं. ११ 
क्षेत्रफल ४-१-०-० जग्गाको जग्गाधनी गोववन्र्मान प्रधानलाई उक्त जग्गामा मोही र्ावी गने 
र्म ुगगिीलाइ घि नक्शा गनमाार्को लागी मन्जिुीनामा दर्नको लागी पत्राचाि गने ।  

 

 

  वडा नं. ७ कोप ुगाउाँको काजत्तके पाखामा वक. नं.  ५१ को जग्गामा गनजी कम्पनीसाँग सहकार्ा 
गरि स्थानीर् र्वुाहरुको लगानीमा वाईन फ्र्ाक्री रिसोटा ि वाताविर्ीर् पाका  स्थापना गने कामको 
लागग अनगुमन गने गनर्ार् गरिर्ो ।  
 

 गनम्न र्ोजनाहरु संशोधन गने गनर्ार् गरिर्ो । 

डोलखका  पसु्तकालर् भौगतक पूवााधाि गनमाार्बाट र्वुा तथा बालबागलका र्क्षता अगभवजृदर् कार्ाक्रम 

चोम ुर्गलत बस्ती गोिेटो बाटो ढंुगा छाप्ने कार्ाक्रम बाट चोम ुर्गलत बस्ती मोटिबाटो गनमाार् 
कार्ाक्रम  

भण्डािखका  वि वपपल चौि संिक्षर् कार्ाक्रमबाट नाम्चे घाटी पाटी गनमाार्  


