
वीरेन्द्रनगर नगरकार्यपालिकाको लिलि २०७७ बैशाख १९ गिेको बैठकका लनर्यर्हरुः 

१. विश्वभर महामारीको रुपमा फैविएको कोवभड १९ को कारणिे दशे िामो समय बन्दाबन्दीमा रहकेो 

कारणिे कृवि के्षत्र प्रभावित हुनसक्ने कुरािाई मध्यनजर गरी चाि ुआवथिक िििमा कायिसम्पन्न गने गरी 

दहेाय बमोवजमका कायिक्रम/वक्रयाकिाप अवघ बढाउनेेः 

क) बन्दाबन्दीको कारणिे वबवभन्न बािीको खतेी गनि बीउवबजन र मि प्राप्त गनि कविनाई हुन सक्ने भएकािे 

नगरपाविका वभत्रका सम्पणुि कृिकहरुको िावग नगरपाविकाको चाि ुआवथिक िििका विवभन्न ताविम 

गोष्ठी आन्तररक भ्रमण िगायत चाि ुखचि तफि  विवनयोवजन गररएका नगर तथा िडा तहका योजना 

कटौती गरी नगरवभत्रका वकसानहरुिाई वनम्न बमोवजम अनदुान सहयोग गने   

वनम्न 

 धान, मकै, बोडी, फसी,िौका, वसमी, वचवचण्डा, वघरौंिा िगायतका वसजनि तरकारी बािीको 

बीउवबजनहरुमा ८० प्रवतशत अनदुान । 

 मि तथा वबिावदमा ५० प्रवतशत अनदुान ।  

ख) नगरपाविकाका विवभन्न के्षत्रहरुमा ब्यािशावयक फिफूि खतेी गनि चाहने ब्यवि /फमिहरुिे कम्तीमा 

३०० वबरुिा रोप्ने गरी आफ्नै जग्गाको ब्यिस्थापन सवहत प्रस्ताि पेश गनि १५ वदने सचूना आव्हान गने र 

प्रस्ताि प्राप्त भए पश्चात उपयिुताको आधारमा छनौट गने र कम्तीमा ५० प्रवतशत अनदुानमा यस्तो 

ब्यिसाय सञ्चािन हुने ब्यिस्था वमिाउने,  

ग) नगरपाविका के्षत्रका सम्पणूि जग्गा जवमनमा खतेी गने र बााँझो नराख्ने गरी सबै जग्गा धनीहरुिाई आग्रह 

गने । कुनै जग्गा धनी आफैिे बािीनािी िगाउन नसक्ने पररवस्थवतमा सम्बवन्धत िडा कायािियिे 

समन्िय गरी जग्गा बााँझो नरहने गरी अन्य कुनै कृिकिाई जग्गा प्रयोग गनि समन्िय गने ।  

घ) यस वनणिय बमोवजम कृवि के्षत्रमा िाग्ने बजटे चाि ुआवथिक िििमा विवनयोवजत भई खचि नभएका र खचि 

गनि नसवकने वकवसमका िडा र नगरस्तरीय योजनाहरु कटौती गरी ब्यिस्थापन गने ।  

 

२. कोरोना भाइरस कोवभड १९ को संक्रमण रोकथाम , वनयन्त्रणका िावग िकडाउनिाई अाँझ ैप्रभािकारी 

गराउनको िावग यस नगरपाविकाबाट हािसम्म भएगरेका विवभन्न गवतविवधहरुको बारेमा समीक्षा गररयो 

। साथै ब्यिस्थापन कायििाई दहेाय बमोवजम वनरन्तरता वदने  

वनम्न 

क) खोिानािामा वगट्टी कुट्ने र बाििुा चाल्ने मजदरुहरुिाई भौवतक दरूी कायम गरर कायि वनरन्तरता वदन 

िगाई राहत उपिब्ध नगराउने, 

ख) भौवतक दरूी कायम गरी कृवि कायि र विकास वनमािणका कायि गनि सम्भि नभई खाद्य संकट हुने मजदरु 

ब्यविहरुको िावग हाि संचािनमा आएको कि सेन्टरबाट राहत वितरण प्रणािी वनरन्तरता वदने । सो 

कि सेन्टरमा फोन विने कायि २०७७ बैशाख २३ सम्म वनरन्तरता वदने ।  

ग) नगरपाविकाबाट संचावित पिूि सािधानी गहृमा ३९ जना रावखएको र आश्रय स्थिमा विवभन्न 

ब्यविहरुिाई आश्रय वदाँद ैआएकोमा अबदवेख आश्रय स्थििाई समते सािधानी गहृको रुपमा प्रयोग 

गनुिपने भएकोिे सो स्थि बन्द गरी पिूि सािधानी गहृ ब्यिस्थापन गने ।  

 


