बैठक नं. ०१ ( आ.व. २०७७।०७८)
प्रस्तावहरु( मिमत २०७७।०४।०६ गते िंगलबार)
 मवमिन्न कार्यमवमिहरु स्वीकृ त गने सम्बन्ििा ।


कियचारीहरुको मवज्ञापन सम्बन्ििा ।

 मपटौली (लेन्थ वकय र) व्यवस्थापन कार्यमवमि,२०७७ सम्बन्ििा ।
 करार तथा ज्र्ालादारी कियचारीहरुको म्र्ाद थप सम्बन्ििा ।
 र्ोजना कार्ायन्वर्न, सम्झौता सम्बन्ििा ।
 रोजगार कार्यक्रिको अमििुमिकरण सम्बन्ििा ।
 क्वारे न्टाइन व्यवस्थापन सम्बन्ििा ।
 सेवा करारिा मलने सम्बन्ििा ।
मनणयर्हरु
 कार्यमवमि स्वीकृ त गने सम्बन्ििा व्यवसार् कर सम्बन्िी कार्यमवमि, २०७७, घर बहाल
कर व्यवस्थापन कार्यमवमि, २०७७ र मवपद् व्यवस्थापन कोष ( सञ्चालन) कार्यमवमि,
२०७७, सेवा करारिा कियचारी व्यवस्थापन सम्बन्िी कार्यमवमि, २०७७ स्वीकृ त गने
मनणयर् गररर्ो ।


कियचारीहरुको मवज्ञापन सम्बन्ििा कृ मष प्रामवमिक सहार्क चौथो ६ जना, पशु
प्रामवमिक सहार्क चौथो ६ जना, सव-ईमन्जमनर्र ५ जना ( रोजगार सेवाके न्र अन्तरगत
१ जना सिेत), अनिी ५ जना, हेल्थ अमसस्टेन्ट ३ जना, डोजर चालक र सहचालकको
पदपूर्तयको लामग मवज्ञानपन िोली करारिा राख्ने मनणयर् गररर्ो।

 मपटौली ( लेन्थ वकय र) व्यवस्थापन कार्यमवमि, २०७७ स्वीकृ त गने मनणयर् गररर्ो ।
 करार तथा ज्र्ालादारी कियचारीहरुको म्र्ाद थप सम्बन्ििा छलफल हुँदा आ.व.
२०७६।०७७ देमि कार्यरत करार तथा ज्र्ालादारी कियचारीको करार अवमि २०७७
पौष िसान्तसम्िको लामग थप गरी मजम्िेवारी ददने मनणयर् गररर्ो ।

 र्ोजना कार्यन्वर्न, सम्झौता सम्बन्ििा आ.व.२०७७।०७८ द्वारा मवमनर्ोमजत बजेटबाट
मवमनर्ोमजत िएका र्ोजनाहरु पौष िसान्तसम्ि सम्झौता िई कार्यन्वर्न प्रदक्रर्ािा
नगएका र्ोजनाहरुको रकि महउदे नगर सिाबाट नर्ाुँ र्ोजना बनाइ काि गने मनणयर्
गररर्ो ।
 प्रिानिन्री रोजगार कार्यक्रि अन्तरगत बरोजगार व्यमिहरुलाइ आ.व. २०७७।०७८ िा
सावयजमनक मवकास मनिायणका कार्यक्रि/आर्ोजनाहरुिा न्र्ूनति रोजगारी प्रदान गने
उद्देश्र्ले रोजगारी ददने सम्बन्ििा वडा समचव तथा वडा अध्र्क्षलाई तामलि ददनुपने
िएकोले र्मह मिमत २०७७ श्रावन ०९ गते अमििुमिकरण कार्यक्रि सञ्चालन गने मनणयर्
गररर्ो ।
 क्वारे न्टाइन सम्बन्ििा मवद्यालर्िा कार्ि िएका क्वारे न्टाइनहरुलाई हटाइने, मवद्यालर्िा
नर्ाुँ क्वारे न्टाइन नबनाउने र क्वारे न्टाइन िएका मवद्यालर्हरुलाइ मनियलीकरण तथा
सरसफाइ गने मनणयर् गररर्ो । साथै क्वारे न्टाइन व्यवस्थापन सहर्ोगका लामग रामिएका
स्वर्ंसेवकहरुलाई २०७७ श्रावन १ गते देमि नराख्ने मनणयर् गररर्ो ।
 न्र्ामर्क समिमतको कािलाई मछटो, छररतो तथा व्यवमस्थत गनयको लामग १ जना कानुनी
सहजकताय सेवा करारिा िामसक रु १५००० ( अक्षरुपी पन्र हजार) का दरले मिमत
२०७७ िार १ गते देमि लागु हने गरी मनणयर् गररर्ो ।

