
मिति- २०७६/१२/२९ 

बैठक संख्या -१७ 

 आज मिति २०७६ साल चैत्र २९ गिे शतिवारका दिि आिचोक गााँउपामलका अध्यक्ष श्री अशोक 

राईज्यूको अध्यक्षिािा वसेको काययपामलकाको वैठक िपमशल बिोजजि काययपामलका सिस्यज्यूहरुको 
उपजस्ितििा िेहायका प्रस्िावहरु िाथि छलफल र तिर्यय गरी सञ्चालि 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 िेत्र बहािरु खत्री  

७ सिस्य श्री राि प्रसाि राई  

८ सिस्य श्री बि बहािरु बस्िेि  

९ सिस्य श्री राज कुिार राई  

१० सिस्य श्री उदििाि 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. आमचोक गााँउपासिका अिंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रसमक वगय तिा अिहार्हरुिाई उपिव्ध गराइने राहत िमन्वस्न्ध 
मापढण्ड  २०७६ पाररत िम्वन्धमा । 

२. कोरोना भाइरि िंक्रमण रोकिाम, ननर्न्त्रण तिा उपचार कोषको िञ्चािन िम्बन्धी कार्यववधध २०७६ 
पाररत िम्वन्धमा । 

३. कोरोना रोकिाम ननर्न्त्रण र उपचारकोष िंचािन र श्रोत व्र्वथिापन िम्वन्धमा । 
४. अपांङ्ग िक्षक्षत कार्यक्रम र िौर्य उर्ाय खररद िम्झौता िम्वन्धमा । 
५. कमयचारी िम्वन्धमा ।  
६. िवयदसिर्/िवयपक्षक्षर् विैक िम्वन्धमा । 

ननणयर्हरु 

१. उपरोक्ि प्रस्िाव िं १ िाथि छलफल िै ववश्वव्यावप िाहािारी विेको कोववड १९ को संिाववि संक्रिर्को कारर् 
उत्पन्ि प्रतिकुल अवस्िावाट प्रिाववि असंगदठि क्षेत्रिा काययरि श्रमिक वगय ििा असहायहरुलाई िैतिक जीवि 
यापिको लाथग स्िातिय िहवाट राहि उपलव्ध गराउिे गरर िेपाल सरकार िजन्त्रपररषिवाट तिर्यय िइ जारर 
िएको ििुिा िापढण्डको आधारिा विाइएको ”आमचोक गााँउपासिका अिंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रसमक वगय तिा 
अिहार्हरुिाई उपिव्ध गराइने राहत िम्वस्न्ध मापढण्ड २०७६” पाररि गिे तिर्यय गररयो । 

२. उपरोक्ि प्रस्िाव िं २ िाथि छलफल िै आिचोक गाउाँपामलका क्षेत्रमित्र गैरप्राकृतिक ववपद् कोरोिा िाइरस 
(कोमिड-१९) बाट हुि सक्ि े जोखखि न्यूिीकरर् ििा व्यवस्िापिका लाथग स्िापिा िएको कोरोिा िाइरस 
संक्रिर् रोकिाि, तियन्त्रर् ििा उपचार कोषको सञ्चालि सम्बन्धी काययववथध बिाउि वाञ्छिीय ि ै िेपाल 
सरकार (िन्त्रीपररषि) को मिति २०७६ चैत्र १६ गिेको तिर्यय बिोजजि िेपाल सरकार अिय िन्त्रालयबाट कोमिड 
१९ को कारर् प्रिाववि क्षते्रहरुका लाथग राहि सुववधा प्रिाि गि े िेपाल सरकार, िजन्त्रपररषिको तिर्यय 
कायायन्वयि कायययोजिा, २०७६ को बुाँिा (१) को (४) बमोस्र्म तिा आमचोक गाउाँपासिकाको ववपद् न्रू्नीकरण 
तिा व्र्वथिापन ऐन, २०७६ ले दिएको अथधकार प्रयोग गरर आमचोक  गाउाँपासिका कोरोिा िाइरस (कोमिड-
१९) सकं्रिर् रोकिाि ििा उपचार कोष सञ्चालि सम्बन्धी काययववथध, २०७६ पाररि गिे तिर्यय गररयो 
। 

३. उपरोक्ि प्रस्िाव िं ३ िाथि छलफल ि ैआिचोक गााँउपामलका कोरोिा िाइरसको कारर् उत्पन्ि िएको 
वा हुिसक्िे जोखखि न्यूिीकरर् ििा व्यवस्िापि सम्वजन्ध काययका लाथग आवश्यक पिे श्रोि संकलि 
र पररचालि गिय आिचोक गााँउपामलकाका लाथग प्रस्िाववि कोसभड-१९ िंक्रमण रोकिाम, ननर्न्त्रण तिा 
उपचार कोष िेहाय विोजजिका श्रोिवाट रकि सकंलि गिे तिर्यय गररयो । 
क. आिचोक गा.पा. ववपि व्यवस्िापि कोषिा िौजाि रकिको ५० प्रतिशि रकि । 



ख. आिचोक गााँउपामलका प्रिुख उपप्रिुखको एक िदहिाको सेवा सुववधा वापिको रकि, गाउाँपामलका 
वडाध्यक्षवाट प्रति अध्यक्ष रु ५०००।-,कायायपामलका सिस्यहरुवाट प्रतिसिस्य रु २५००।– 
वडासिस्यहरुवाट प्रतिसिस्य रु १०००।– को िरले हुि आउिे रकि कोषिा जम्िा गिे तिर्यय 
गररयो । 

ग.  गााँउपामलकावाट सावयजतिक सुचिा िाफय ि आह्वाि गरर कोषिा ववमिन्ि संघ, संस्िा, व्यजक्ि एंव 
िािाहरुवाट प्राप्ि हुिे जजजन्स ििा िौदिक रकि । 

घ. गााँउपामलकाका कियचारीवाट स्वेजछछक रुपिा कोषिा जम्िा गररएको रकि । 
४. उपरोक्ि प्रस्िाव िं ४ िाथि छलफल िै आिचोक गााँउपामलकाको अपाङ्ग लक्षक्षि काययक्रि संचालि 

ििा सोलार खररिका लाथग िएको खररि प्रकृयावाट  खररि समितिले छिौट गरर िपमशलका  
गैसस/सेवा प्रिायक ससं्िा/कम्पति/सप्लायसयसाँग सम्झौिा गरी कायायन्वयि हुि मसफाररस ि ैआएकोिा  
खररि समितिवाट िएको छिौटको तिर्यय अिुिोिि गिे तिर्यय गररयो । 
क. अपाङ्ग िक्षक्षत कार्यक्रम िचंािन 
   छिौट िएको संस्िाको िािः ववकास र सचेििाको लाथग सािाजजक संस्िा   िोजपुर  
ख. िोिार खररद 

छिौट िएको कम्पतिको िािः  सौयय इिजी प्रा.मल  काठिाण्डौ िेपाल  
५. उपरोक्ि प्रस्िाव िं ५ िाथि छलफल िै लक डाउिको अवथधिा घर रहेका कियचारी हाजजर हुि 

कायायलयिा आउि तििेशि गिे तिर्यय गररयो । 
६. उपरोक्ि प्रस्िाव िं ६ िाथि छलफल िै कोरोिा िाइरस रोकिाि, तियन्त्रर् सम्वन्धिा मिति 

२०७६/१२/३० िा सवयिमलय/सवयपक्षक्षय वठैक गिे तिर्यय गररयो । 

 

 


