
मिति- २०७६/१२/२० 

बैठक संख्या -१६ 

 आज मिति २०७६ साल चैत्र २० गिे वुधवारका दिन आिचोक गााँउपामलका अध्यक्ष श्री अशोक राईज्यूको 
अध्यक्षिािा वसेको काययपामलकाको वैठक िपमशल बिोजजि काययपामलका सिस्यज्यूहरुको उपजस्ितििा 
िेहायका प्रस्िावहरु िाथि छलफल र तनर्यय गरी सञ्चालन गररयो ।  
                                               उपस्थित  

सि.न. पद                                      नाम हथताक्षर 

१ अध्यक्ष श्री अशोक राई  

२ उपाध्यक्ष श्री सीिा राई  

३ सिस्य श्री डम्बर बहािरु काकी   

४ सिस्य श्री मिि प्रसाि राई  

५ सिस्य श्री गरे्श बहाि ुखत्री  

६ सिस्य श्री नेत्र बहािरु खत्री  

७ सिस्य श्री राि प्रसाि राई  

८ सिस्य श्री बि बहािरु बस्नेि  

९ सिस्य श्री राज कुिार राई  

१० सिस्य श्री उदििान शे्रष्ठ  

११ सिस्य श्री बि बहािरु शे्रष्ठ  

१२ सिस्य श्री बालदिप राई  

१३ सिस्य श्री िुलसीिाया ठाडा िगर  

१४ सिस्य श्री पववत्रा राई  

१५ सिस्य श्री शुकिाया राई  

१६ सिस्य श्री अिर बहािरु वव.क.  

१७ सिस्य श्री लक्ष्िर् हायु  

१८ सिस्य-सथचव               श्री याि बहािरु उपरकोटी                 



१९    

२०    

 

प्रस्िावहरु  

१. राहि वविरर् सम्वन्धिा । 
२.  ररक्ि पििा स्वास््य कियचारी िैतनक ज्यालािारी करारिा तनयुजक्ि सम्वन्धिा । 
३. लक डाउन सम्वन्धिा । 
४. जनिा आवास काययक्रि सम्वन्धिा । 

५. कियचारी प्रोत्साहन ित्ता सम्वन्धिा । 

तनर्ययहरुुः 
१. उपरोक्ि प्रस्िाव नं १ िाथि छलफल िै आिचोक गााँउपामलकािा कोराना िाइरसका कारर् िएको लकडाउनवाट 

प्रत्यक्ष प्रिाववि िै िैतनक जजवन यापनिा गनय सिस्या िएका पररवारको पदहचान ििा राहिको वववरर्को 
आवश्यकिा सम्वन्धिा  आगािी वैठकिा िप छलफल गरर आवश्यक तनर्यय गने तनर्यय गररयो । 

२. उपरोक्ि प्रस्िाव नं २ िाथि छलफल िै आिचोक गााँउपामलका स्वास््य शाखा अन्िगयिका स्वास््य चौकीिा 
िरवजन्ि िन्िा धेरै स्वास््यकिी कियचारी पुतिय निएको ििा कोरोना िाइरस कोमिड १९ को िाहािारीका 
कारर् स्वास््य िफय  िप सिकय िा अपनाईन पने िएको हुाँिा िैतनक ज्यालािारी करार गरर आवश्यकिानुसारको 
अवथधका लाथग िपमशल विोजजिका पििा िपमशल विोजजि संख्यािा साववकिा काि गरेका स्वास््यकिी 
कियचारीलाई प्रिि प्रािमिकिा राखख कियचारी तनयुजक्ि गने तनर्यय गररयो । 
पद                         िंख्या   

हे.अ.                                  ६ 
अ.न.िी.     ८ 

अ.हे.व.                      ७ 

कायायलय सहयोगी             २ 

३. उपरोक्ि प्रस्िाव नं ३ िाथि छलफल िै आिचोक गााँउपामलका मित्र नेपाल सरकारल ेिोकेको अवथधका लाथग 
गरररहेको लकडाउनलाई िप प्रिावकारी वनाउने तनर्यय गररयो । 

४. उपरोक्ि प्रस्िाव नं ४ िाथि छलफल िै जनिा आवास काययक्रिका लाथग प्राप्ि वजेट वाट िपमशल विोजजिका 
घरिुमल िएका पररवारका लाथग आवास तनिायर् गने तनर्यय गररयो । 
नाि िर                         ठेगाना                      रकि 

क. धन वहािरु राई              आिचोक -८                 १,५०,०००।००  

ख. हकय  वहािरु राई              आिचोक-८                  १,५००,००।०० 

ग. ईश्वरिान िगर              आिचोक -८                 १,५०,०००।०० 

घ. कान वहािरु राई             आिचोक-३                  १,५०,०००।०० 

ङ. साकय  राई                     आिचोक-१०                 ३,००,०००।०० 

च. जीिार शेपाय                     आिचोक-२                         ३,००,०००।०० 

छ. धन वहािरु राई                    आिचोक-१०                     १,५०,०००।०० 

ज. ववष्रु्िाया राई                   आिचोक-४                          १,५०,०००।०० 



झ. ववर वहािरु राई                आिचोक-५                            ३,००,०००।०० 

५. उपरोक्ि प्रस्िाव नं ५ िाथि छलफल िै िेशव्यापी लकडाउनको अवस्िा ििा कोराना िाइरसको संक्रिर् 
रोकिाि र तनयन्त्रर्का लाथग आिचोक गााँउपामलका िािहिका कायायलय, स्वास््य शाखा, स्वास््य चौकी, 
क्वारेनटायन, ववमिन्न स्िानिा राखखएका हेल्ि डेस्किा खटाइएका कियचारीहरु ििा सुरक्षा कियचारीहरुलाई 
िपमशल विोजजिको आधारिा रदह प्रोत्साहन ित्ता प्रिान गने तनर्यय गररयो । 

क. क्वारेनटाइनिा खदटने कियचारी          १०० प्रतिशि     (प्रतिदिनको हुन आउने िलव रकिको) 
ख. हेल्ि डेस्किा खदटने कियचारी            ७५ प्रतिमशि 

ग. स्वास््य चौकी/कायायलयिा खदटने कियचारी  ५० प्रतिशि 

घ. सुरक्षा किी (क्वारेनटाइनिा खदटने)        ७५ प्रतिशि 

ङ. सुरक्षा किी (हेल्पडेस्क खदटने)            ५० प्रतिशि 

 

 

 

 

                            


