
मिमि २०७७ जेठ ९ गिेको वीरेन्द्रनगर नगरकार्यपामिकाको बैठकका मनर्यर्हरु 

१. श्रम रोजगार तथा सामाजजक सुरक्षा मन्त्रालयको च.नं. १३४,जमती २०७७।१।३० को प्राप्त पर अनुसार यस 

नगरपाजलकामा चालु आजथिक वर्िमा प्रधानमन्त्री रोजगार कायिक्रमका लाजग प्राप्त ७५ लाख बजेटको सम्बन्त्धमा 

मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राथजमकता क्रम अनुसार वडा नम्बर १,२,३,४,७,८,९,११,१२,१३,१४ र १६ का जनम्न 

आयोजना संचालन गने र वडा नम्बर ५,६,१० र १५ को हकमा सोही २५ योजना मध्येकै शीर्िकका जनम्न 

योजना स्वीकृत गरी जम्मा १६ वटा योजना संचालन गने र प्रत्येक वडामा लकडाउनको कारणले न्त्यूनतम 

खाद्यान्त्न पूजति हुन नसकेका मजदरु /बेरोजगार व्यजिहरुलाई जनयमानुसार काममा लगाउने । यसको लाजग प्रजत 

योजना  रु. ४,६८,७५० /- हुने गरी रकम जवजनयोजन गने ।  

     मनम्न 

वडा 

नं. 

आर्ोजनाको नाि वडा 

नं. 

आर्ोजनाको नाि 

१ जटका वउडेलको घर देजख प्रहरर चौ की सम्म 

नाला जनमािण  

२ जनजमलन टोलमा सडक तथा नाला जनमािण 

३ वडा जिरका जवजिन्त्न सडक सुधार ४ खेल मैदान जनमािण 

७ जनजागतृी टोल नाला जनमािण ८ साजवकको ९ न.ं वडामा नाला जनमािण 

९ आजथिक केन्त्र तथा पयिटकीय स्थल जाड्न े

सडक जनमािण 

११ खोला जनयन्त्रण तथा वाटो जनमािणका लाजग 

तटवन्त्ध 

१२ नेवारे खोला तटवन्त्धन (नयााँ खोजलएको  

वाटोहरुमा)  

१३ नाला जनमािण 

१४ सोतखोला तटबन्त्धन १६ बाटो स्तर उन्त्नती हेपो लेडा गपिन ट्याम्के 

जसस्नेरर िुउचुला 

५ जसद्धाथि र काजलका टोलमा नाला ममित ६ जवजिन्त्न टोलमा नाला ममित र सुधार तथा  

हररयाली पाकि  जनमािण 

१० ईराम खोला कररडोर जनमािण र शान्त्तीनगर देखी 

बामेखोला बाटो ममित 

१५ बाटो स्तर उन्त्नती 

 

  



 

२. हाल जबश्वब्यापी रूपमा फैजलई नेपालमा समेत संक्रमण िएको कोरोना िाइरस (कोजिड १९) को जनयन्त्रण र 

रोकथाम सम्बन्त्धमा हाल सम्म िए गरेको गजतजवजध वैठकमा जानकारी ियो । सो सम्बन्त्धमा आगामी जदनमा 

देहाय बमोजजम गने जनणिय गररयो :- 

(क)  नगरपाजलकाका जवजिन्त्न क्षेरमा जवदेश तथा बाजहरबाट आउने नगर बासीलाई क्वारेन्त्टाइन (पूवि सावधानी 

गहृ) मा राखी सजगता अपनाउन ेप्रयोजनाथि न्त्यनूतम सुजवधा (पानी, कम्पाउण्ड, बत्ती, श चालय आजद )  

िएका कम्तीमा २० जना सम्म बस्न जमल्ने गरी जनम्न जवद्यालयहरुलाई सावधानी गहृको रुपमा स्थापना 

गने र सो व्यवस्थापन सम्बजन्त्धत वडाले समन्त्वय गरी गने ।  

                 जरपुरेश्वर मा.जव वडा नं.१                                  जनसेवा मा जव घुस्रा वडा नं.१० 

      िैरवस्थान मा.जव वडा नं.४                                जन मा.जव. वडा नं. ६  

कोलडाडा मा जव वडा नं.२                                गाग्रेताल मा जव वडा नं.११ 

कृष्ण संस्कृत मा जव वडा नं.७                             हस्तजवर आ जव वडा नं.१२ 

जशव मा.जव वडा नं.९ 

(ख)  पूवि सावधानी गहृमा खजटने कमिचारी र स्वास््यकमी प्रोत्साहन मापदण्ड २०७६ बमोजजम थप सुजवधा 

उपलब्ध गराउने । जवद्यमान जनशजिले नपुग हुने जवशेर्ज्ञ सेवा करारमा जस्तै: जचजकत्सक, ल्याब, 

टेजक्नजसयन आजद सेवा करारमा जलई व्यवस्थापन गने । 

(ग) यसरी संचाजलत सावधानी गहृमा कुनै सहयोग गनि चाहेमा कुनै पजन व्यजि, संघ ,संस्था वा जनकायलाई 

आव्हान गने र वडा माफि त सो सहयोग ग्रहण गने । 

(घ) यस नगरपाजलकामा कोजिड १९ को सम्िाजवत संक्रमणको जोजखममा रहेका जवदेशबाट आएका 

क्वारेन्त्टाइनमा बसेका व्यापारी समाजसेवी लगाएत अग्रपंजिमा रहने व्यजिहरुको कोरोना िाइरस पररक्षण 

गनि िाइरस ट्रान्त्सफरर मेजडया (VTM) ,एक्स्ट्रयाक्सन जकट लगायत १००० सेट र सामाग्री तत्काल खररद 

गरी PCR  पररक्षणको दायरा बढाउने  

३. जनणिय नं. २ बमोजजमको खचि यस नगरपाजलकामा  स्थापना गररएको कोरोना संक्रमण रोकथाम जनयन्त्रण  तथा 

उपचार कोर्बाट  खचि गने । सो कोर्मा छैठ  नगर सिाबाट जवजनयोजजत नगर स्तरीय १६ वटा योजनाबाट प्रजत 

योजना १०/१० लाख  कट ती गरी कोर्मा रकमान्त्तरण गने । सो कोर्बाट कायािलयको जनणिय अनुसारको 

कमिचारी प्रोत्साहन खचि उपलब्ध गराउने । और्जध र और्जध जन्त्य सामाग्री खररद गने एम्वुलेन्त्स शववहान र 

अन्त्य आवश्यक खचि गने ।  

४. यस नगरपाजलकाको वडा नम्बर १२ मा संचाजलत मानव सेवा आश्रमलाई साजवकको सम्झ ता बमोजजम 

घरिाडा लगायत खचिको लाजग अनुदान जदनेगरी लागु और्ध जनयमन तथा सडक बालबालीका व्यवस्थापन 

शीर्िकबाट रकम उपलब्ध गराउने ।  

 


