मिति २०७६ चैत्र २६ गिेको वीरे न्द्रनगर नगरकार्यपामिकाको आकस्मिक बैठकका तनर्यर्हरु

१. नगरपालिका क्षेत्र बाहिर स्थायी ठे गाना भई वीरे न्द्रनगर नगरपालिका लभत्र अस्थायी
बसोबास गने बालसन्द्दा मध्ये दै ननक ज्यािा मजदरु ी गरी सााँझ बबिान छाक टानुपने र
बन्द्दको कारणिे सााँझ वविान न्द्यूनतम ् खाद्यान्द्न ब्यवस्था गनु नसकेका अनत ववपन्द्न
मजदरु तथा ववद्याथी पररवारिरुिाई न्द्यूनतम ् खाद्यवस्तु (दाि, चामि, नुन तेि) उपिब्ध
गराउने प्रयोजनाथु वडामा संचािन िुने गत नगरसभाबाट संसोधन भई थप बबननयोजन
भएका नगरस्तरीय ववलभन्द्न १६ वटा योजनािरुबाट प्रनत योजना पााँच पााँच िाखको दरिे

कटौती गरी जम्मा रकम ८० िाख बबननयोजन गरी कोरोना संक्रमण रोकथाम, ननयन्द्त्रण र
उपचार कोषमा रकमान्द्तर गरी खचु गने ।
२. िाि ववश्वभर फैलिएको कोरोना भाईरस (कोलभड १९) को संक्रमण ववरुद्ध प्रनतरक्षा गने
उद्दे श्यिे नेपाि सरकारिे लमनत २०७६ चैत्र ११ गते दे खख 'औषधध उपचार, खाद्यवस्तु
खररद जस्ता अत्यावश्यक काममा बािे क कुनै पनन व्यक्तत घरबाट बाहिर ननस्कन
नपाउने' र सम्पूणु ब्यक्ततिरुिाई घरमै बसी उतत संक्रमण ववरुद्ध सजग िुने गरी

सम्पूणु दे श नै 'िक डाउन' गरे को अवस्थामा िाि सम्म नगरपालिकाका ववलभन्द्न वडािरु
माफुत आफ्नो वडामा भएका वीरे न्द्रनगरका स्थायी बालसन्द्दा मध्ये दै ननक ज्यािा मजदरु ी
गरी सााँझ बबिान छाक टानुपने र बन्द्दको कारणिे सााँझ वविान न्द्यूनतम ् खाद्यान्द्न
ब्यवस्था गनु नसकेका पररवारिरुिाई न्द्यन
र तेि)
ू तम ् खाद्यवस्तु (दाि, चामि, नन
ु
राित स्वरुप ववतरण गररसककएकोमा सरकारद्वारा 'िकडाउन' को अवधध बैशाख ३ सम्म
थप गरे को सन्द्दभुमा प्रत्येक वडािरुिे आआफ्नो वडामा अस्थायी बसोबास गरी ज्यािा
मजदरु ीिे छाक टानप
ु ने दे िायका वगुको पहिचान गरी राित ववतरण गनेेः
•

दै ननक असंगहठत क्षेत्रमा काम गरी सााँझ वविान दै ननकी गुजारा गनुपने पररवार,

•

अन्द्यत्रबाट वीरे न्द्रनगरमा आई ववलभन्द्न पेशामा आबद्ध भई (ववद्याथी समेत)
बसोबास गने तर ननजको घरमा पररवारको अन्द्य कुनै आयस्रोत नभई आफैिे
मजदरु ी गरी दै ननक खानुपने बगु,

•

मालसक तिवभत्ता प्राप्त गने गरी पररवारको कुनै पनन सदस्य स्वदे श अथवा
ववदे शको संगहठत संस्थामा रोजगारमा नरिे को साथै मालसक पेन्द्सन नपाउने,

•

अपाङ्गता भएका, एकि महििा र अशतत ब्यक्ततिरुिाई पहििो प्राथलमकता
हदने,

•

कुनै पनन पररयोजना संचािानाथु कुनै ननमाुण ब्यवशायीिे कामदारको रुपमा
नल्याएको बगु, वा सवारी धनीिे रोजगारी हदएका बािे कका यातायात मजदरु ,
वविरर् ववध िः

•

प्रत्येक वडािे टोििरु माफुत यस्ता ब्यक्ततिरुको नामाविी प्राप्त गरी वडा
सलमनत बैठकमा छिफि गरी रुजु गरे र नामाविी प्रकाशन गरे र सो का िाधग
िाग्ने पररमाण र रकम समेत नगरपालिकाको ईमेि bipad.bnm@gmail.com मा
गरी स्वीकृनत पत्र प्राप्त भए पश्चात मात्र राित ववतरण गने, तर यस्तो वववरण
प्राप्त गरी राितको स्वीकृनत िुनु पूवु िाि सम्म ववतरण भएको राितको बबि
भरपाई वडाबाट भुततानीको िाधग लसफाररस गनप
ु नेछ ।

•

वास्तववक वगुिे राित पाउने गरी ब्यवस्थापन गने र यसरी राित ववतरण
पश्चात सावुजननक सुनव
ु ाई र सामाक्जक परीक्षण समेत गने ब्यवस्था लमिाउने,
गित

नाम

लसफाररस

गने

टोि,टोिको

पदाधधकारी

र

राित

लिने

पररवार,घरबेटीिाई समेत नगरपालिकाबाट प्रदान गररने सेवा सुववधा रोतका गरी
लसफाररस गरे को रकमको दोब्बर रकम असि
ु उपर गने सतने सच
ू ना गने,
•

राित स्वरुप खाद्यान्द्न बबतरण गदाु पररवार सदस्य संख्याको आधारमा ववतरण
गररने, यस प्रयोजनाथु पररवार संख्या गणना गदाु एक वषु भन्द्दा माधथ उमेर
भएका सदस्यको मात्र गणना गने,

•

ववद्याथीको िकमा ववपन्द्न वगु भनी घरबेटीको लसफाररस सहित वडामा ननवेदन
हदएमा

सम्बक्न्द्धत वडािे प्रनत ववद्याथी ५ केजी चामि,१ केजी दाि,१ केजी नन
ु

र ५०० लमलि तेि उपिब्ध गराउने ।
•

खाद्यान्द्न खररद र ववतरणको िकमा प्रत्येक वडािे यस अनघ नगरबासीिाई राित
ववतरण गदाु अबिम्बन गररएको बबधी र प्रकक्रया बमोक्जम प्रनत पररवार ४ जना
सम्मको िाधग अधधकतम १५ केजी चामि,दाि १ केजी, १ केजी नुन,तेि ५००
लमिी र प्रनत पररवार ४ जना भन्द्दा बहिको िकमा अधधकतम ३० केजी
चामि,दाि २ केजी, १ केजी नुन,तेि ५०० लमिी उपिब्ध गराउने, सरकारी
ननकायमा खाद्यवस्तु उपिब्ध निुने भएमा सो दररे टमा नबढ्ने गरी (अरुवा सोना

मन्द्सुिी वा सो सरिको चामि रु ४०.५० प्रनत केजी २०७६ चैत्र २५ दे खख िागु
भएको, नुन १९ रुपैया प्रनत केजी, दाि १२० रुपैया प्रनतकेजी र तेि ८३ रुपैया

प्रनत ५०० लमलि) कोटे शनको माध्यमबाट अन्द्यत्रबाट वडा कायाुियिे खररद गरी
बबि भपाुई पेश गनु सककने,
•

भाडामा बस्ने मजदरु वगुिे अननवायु रुपमा घरबेटीको लसफाररस गनप
ु ने,

•

िाभग्रािीिे आफ्नो नागररकता प्रमाणपत्र, मतदाता प्रमाणपत्र, सवारी चािक
अनुमनत पत्र वा सरकारी ननकायबाट जारी कुनै पनन प्रमाण संिग्न राख्नुपने, यस्तो
प्रमाण पेश गनु नसकेमा त्यस्तो पररवार उतत ठाउाँ मा बसोबास गरे को िो भनी
जनप्रनतननधीको रोिबरमा नछमेकीिे गरे को सजुलमन मच
ु ल्
ु का भरपाईका साथ
संिग्न राख्ने,

•

ववतरण कायु समाप्त भए पनछ िगत्तै सम्पूणु बबि भपाुई र वडा सलमनतको
ननणुय समेत संिग्न गरी नगरपालिकामा भुततानीका िाधग लसफाररस गने,

३. कोरोना सकम्रणका कारण दे शमा िक्म्बएको बन्द्दाबन्द्दीका असिज अवस्थाका कारण एक
महिनाको घर भाडा छुट गनु सनघय सरकारिे अनरु ोध गरे को सन्द्दभुमा वीरे न्द्रनगरका
आफनो घर बिाि हदएका जनप्रनतननधीिरुिे चैत्र महिनाको घर बिाि शुल्क नलिनुका
साथै वीरे न्द्रनगर लभत्र दै ननक ज्यािा मजदरु ी गने पररवार तथा

ववधाथीिरुिाई चैत्र

महिनाको घर बिाि शुल्क छुट हदन वीरे न्द्रनगरका घरबेटीिरुमा समेत अनुरोध गने ।
४. नगरपालिकाबाट स्थायी बासीिाई यस भन्द्दा अनघ ववतरण गररएको राितमा केिी वडाबाट
छुट वववरण प्राप्त िुन आएकोमा पव
ु ु ववतरीत राित सामाग्रीको बबि भपाुईको सतकि
वववरण पेश गरी छुट वववरणको माग गने ।

