
२०७५ श्रावण १० गते को गाउँकाययपालिकाको बैठक को लनणयय 

प्रस्ताव नं. १ असुरलित वस्ती सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. १ माथी छिफि गदाय लसद्धिेक गाउँपालिका वडा नं. १ को वुङचुङ वस्ती नागथान 

सामुदालयक वन को ०.७ हके्टर िेत्रफि ओगटेको वनको पलहरो ढुङ्गािे वुङचुङ वस्ती जोलिम 

भै वुङचुङ वजार असुरलित भै उक्त सामुदालयक वनिाई व्यवस्थापन गरर वस्ती सुरलित गनय 

सामुदालयक वनको ढुङ्गा माटो हटाउनको िागी आवश्यक प्रकृयाको िागी लजल्िा दलैवक 

प्रकोप सलमलतमा आग्रह गने र गाउँपालिका लभत्र वर्ायदको कारण सडक ससचाई िानेपानी 

वस्ती घरको िेती एककन गरर राहत उपिब्ध गराउन र लनमायण वा प्रोटेसन गनय 

२०७५/०४/१३ गते दलेि कमयचारी र प्रालवलधक कमयचारी िाई कफल्ड वठाउने सवय सलमलतवाट 

लनणयय गररयो ।  

 

प्रस्ताव नं. २ िानेपानी योजना सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. २ माथी छिफि गदाय गाउँपालिका लभत्रका िानेपानी योजना कायायन्वयन गनय 

तपलििका योजना तपलििको गैर सहकारी संस्थािाई लजम्मा कदने सवय सलमलतवाट लनणयय 

गररयो । 

तपलिि 

प्रयास गै.स.स  

वडा नं. १  

१) कालिदह िानेपानी  

२) अचयिे लडप वोररङ एक घर एक धारा 

३)  झगरे कुसुण्ड ेगुरुङ गाउँ िानेपानी  

४) साउनेडाँडा िा.पा 

 वडा नं. ३ 

१) झािायङ्दी िा.पा  

२) आमकोट िा.पा 

३) वाहुनथोक िा.पा 



४) इटपानी छाप गाउँ िापा 

५) ढोडनेी िा.पा 

    वडा नं. ४ 

१) सुलवटार वरापानी िा.पा 

२) चापटी िा.पा 

३) आदमामारा िा.पा 

४) िकय  सामरी तल्िो फाकफुक वुङचुङ िा.पा 

५) कुटीडाडाडा लडप वोररङ िा.पा 

वडा नं. ५  

१)       आिे चेपे िा.पा 

२)       चेकवाङ िा.पा 

३)       स्यािुटार आपटार िा.पा 

४)      पोिरी िहरे लसमििकय  र चाँमिोिा रैकर िोिा िा.पा 

५)    चेकवाङ लतनघरे िा.पा  

६)    ऐसेिु धारा िा.पा 

७)     िकय  िा.पा 

८)     िप्से िा.पा 

९)      जािे जौ टोि िा.पा 

१०) वुङडाँडा िा.पा 

वडा नं. ६  

१) कफसटार िानेपानी योजना  

२) परेवाटार िानेपानी योजना 

३) िरमटार िानेपानी योजना  

४) लपप्िे िानेपानी योजना  

५) माझीटार िानेपानी योजना  

६) इजुय लडप वोररङ पानी लवतरण एक घर एक धारा 

वडा नं. ७ 

१)       आदमटार िानेपानी (एक घर एक धारा ७) 

२)        िेरावेिी िानेपानी योजना ( एक घर एक धारा ७ ) 

३)        गरेडाँडा, सल्िेडाँडा चापपानी पड्के िोिा वडारे आपटार िानेपानी ७ 



४)        अलमलिछाप लडप वोररङको लवतरण िाई १ घर एक धारा ७ 

५)         पोिरी िानेपानी ७ 

 

वडा नं. १ फोकस 

१)        दमैडाडा िा.पा ट्याङ्की लनमायण पानी लवतरण योजना 

वडा नं. २  

१)         कुवापानीटार िा.पा 

२)         गौिेते िा.पा सुन्दरपानी लिफ्ट लसस्टम 

३)         कािीमाटी िा.पा तारनिाङ 

४)         सकुुम्वासी िा.पा 

५)          नागथान िा.पा 

६)         पात्िे िा.पा  प्रत्येक घरमा धारा 

७)          ठकुरीगाउँ नागथान िोिा िा.पा 

८)          ज्र्ालमर स्वारा गैरीगाउँ िा.पा लिफ्ट  

९)          जयभद्र ेलिफ्ट िा.पा 

१०) ढल्केलपपि लडप वोररङ िा.पा 

    वडा नं. ३ 

१)        डुमीडाडा िा.पा लवतरण 

२)        मुिावारी िा.पा लवतरण 

३)        मझुवाटार िा.पा  

४)        लतन िण्ड ेिा.पा  

५)   चालिसे िा.पा 

वडा नं. ४ 

१)      भेडावारी िा.पा योजना 

वडा नं. ५ 

१)    काम्राङ िा.पा ट्याङ्की लनमायण लवतरण 

२)   चालिसेटार िा.पा 

३)   हिडाँडा िा.पा 

४)   डाँडागाउँ िा.पा( सालवक ८) 

५)   माझगाए ँिा.पा ( चेकवाङ) 



६)   रैकर टोि िा.पा लिलफ्टङ 

७)  कुम्पुर डाडा िा.पा  

वडा नं. ७  

१)      भािडाँडा चामडाँडा िा.पा योजना 

२)     अमनटार िा.पा  

 

प्रस्ताव नं. ३ संगठन संरचना सम्वन्धमा । 

प्रस्ताव नं. ३ माथी छिफि गदाय मन्त्राियवाट आवश्यकता अनुसार संगठन संरचना 

अनुसार प्रस्ताव पेि गनय लमलत २०७५/०४/०६ गतेको पररपत्र गरे अनुसार संगठन संरचना 

तयार गरर सोही संगठन संरचना िाई स्वीकृत गनय मन्त्राियमा माग गने सवय सलमलतवाट 

लनणयय गररयो ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


