
२०७४ साल फाल्गुन ३० गते ऐसेलुखर्क  गाउँपाललर्ार्ो लनर्कयहरु :- 

लन.नं. १:- यस गाउँपाललर्ा सबै (७) वडामा भए गरेर्ा लबर्ास लनमाकर् र अन्य र्ामर्ो मालसर् प्रगलत लबबरर् मलहना भुक्तानी 

भएर्ो अर्ो मलहनार्ो पलहलो हप्ता प्रगलत , उपललधि, र्ाम हुन नसकु्नर्ो र्ारर् र सुझाब सलहतर्ो लबलबि पक्ष उल्लेख गरर मालसर् 

प्रगलत लबबरर् लनयलमत रुपमा गा.पा. मा उपलधि गराउन वडा र्ायाकलयहरुलाई लनर्दशेन गने लनर्कय गररयो | 

लन.नं. २:- प्रस्ताब नं. २ मालि छलफल गर्दाक यस गा.पा. र्ो खेलरु्र्द लशषकर्मा लवलनयोलजत रर्म मध्ये यस गाउँपाललर्ामा संचालन 

हुने सगरमािा र्दोजाङ् र्राते प्रलतयोलगतार्ो लालग रु २,००,००० (र्दइु लाख ), र नेपाल लसतोररयो र्राते संघ खोटाङ् बाट संचालन 

हुने खोटाङ्ग हलेशी अन्तरालस्िय र्राते प्रलतयोलगतार्ो लालग रु २,५०,००० (र्दइु लाख पचास हजार ) मात्र उपलधि गराउने लनर्कय 

गररयो | 

लन.नं. ३:- प्रताब नं. ३ मालि छलफल गर्दाक यस गाउँपाललर्ार्ो चालु खचक लशषकर् अन्तगकत खचक संरे्त नं. २२९११ भापरी आउने 

चालु खचक मा लवलनयोलजत रर्म रु ६,००,०००(छ लाख लाइ ) लशषकर् पररबतकन गरर सूचना प्रलबलि खचक लशषकर्मा पररबतकन गरर 

आगामी गाउँ सभामा अनुमोर्दनर्ा लालग पेश गने लनर्कय गररयो |   

लन.नं. ४:-  प्रस्ताब नं. ४ मालि छलफल गर्दाक नेपालर्ो संलबिान २०७२ र्ो िारा २१८ ले दर्दएर्ो अलिर्ारर्ो प्रयोग गरर तपलशल 

बमोलजमर्ा र्ायकलबलिहरु पाररत गरर अनुमोर्दनर्ो लालग गाउँ सभामा पेश गने लनर्कय गररयो | 

     तपलशल  

१. ऐसेलुखर्क  गाउँपाललर्ा बजार अनुगमन लनर्दलेशर्ा २०७४  

२. ऐसेलुखर्क  गाउँपाललर्ा धयबसाय र्दताक तिा नलबर्रर् सम्बलन्ि र्ायकलवलि २०७४  

३. ऐसेलुखर्क  गाउँपाललर्ा लशक्षा र्ायकलवलि २०७४   

लन.नं. ५:- प्रस्ताब नं. ५ मालि छलफल गर्दाक यस गाउँपाललर्ामा लबतरर् गररने सामालजर् सुरक्षा रर्म प्रिम चौमालसर् र र्दोश्रो 

चौमालसर् रर्म अपुग भई आएर्ोले अर्ो व्यवस्िा वा िप रर्म लनर्ाशा नभए सम्म वडामा जाने चालु खचक शीषकर्बाट िप गरर 

लबतरर् गने र अलन्तम चौमालसर् लनर्ाशा सम्म पलन अपुग रर्म लनर्ाशा नआएमा चालु खचक रर्म शोिभनाक गरर बाँदर् रर्म 

लबतरर् गने लनर्कय गररयो |      

लन.नं. ५:- रृ्लष सेवा शाखाबाट संचालन हुने र्ायकक्रम लस्वरृ्त गररयो | 

१. आलु प्यारे्ट लहमालय आलु समूह | 

२. मरै् मोर्दरल्याण्ड एण्ड फमक | 

३. अलैची धलर् आइत बारे रैिाने रृ्लष समूह ऐसेलुखर्क  | 

लन. ६:- प्रस्ताब नं. ६ मालि छलफल गर्दाक गाउँपाललर्ार्ा सबै सर्दस्यहरु मध्ये पुरुष सर्दस्यले र्दौरा सुरुवाल नेपाली टोपी पररचय पत्र 

तिा मलहला सर्दस्यहरुले साडी चोलो पररचय पत्र लगाएर लनयलमत बैठर् एबं औपचाररर् र्ायकक्रममा उपलस्ित हुने सबै 

सर्दस्यहरुलाई जानर्ारी गराउने लनर्कय गररयो | 

 


