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प्रमाणीकरण लमलतेः २०७८/../.. 
 

प्रस्तािना: यस दोधारा चााँदनी नगरपालिका क्षेत्र लित्र प्राकत लतक ताा गररप्राकत लतक विपद \बाट प्रिावित जनतािाई 
राहत ताा जीविकोपाजयन सहयोगााय प्रदान गररने नगद सहयोगिाई ब्यिश्चस्ात ्एिं संस्ाागत गरी प्रवियागत 
एकरुपता ल्याउनको िालग यस काययविलध बनाउन बान्छनीय िएकािे यस दोधारा चााँदनी नगरपालिकाको 
विपद् जोश्चिम न्यूनीकरण ताा व्यिस्ाापन ऐन २०७५ को दफा २७ िे ददएको अलधकार प्रयोग गरी नगर 
काययपालिकािे यो काययविलध बनाएको छ ।    
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पररच्छेद – १ 

प्रारश्चभिक 

१. संश्चक्षप्त नाम र प्रारभिेः 
(१) यो काययविलधको नाम “परशुराम नगरपालिकाको नगद सहायता सञ्चािन काययविलध २०७८” 

रहेको छ ।  

(२) यो काययविलध तरुून्त प्रारभि हुनेछ ।  

 

२. पररिाषाेः विषय िा प्रसंगिे अको अाय निागेमा यस काययविलधमा , 
(क) ऐन िन्नािे दोधारा चााँदनी नगरपालिकाको विपद् जोश्चिम न्यूनीकरण ताा व्यिस्ाापन ऐन , 

२०७५ सभझन ुपदयछ। 

(ि) राहत िन्नािे विपद् प्रिावित व्यश्चििाई उपिब्ध गराईने नगद ताा िस्तगुत सहायता सामाग्रीिार्य 
सभझन ुपदयछ। 

(ग) नगद सहायता िन्नािे विपदको समयमा या विपद पिात प्रिावित व्यश्चि िा पररिारिाई प्रदान 
गररने आलायक (नगद) सहयोगिार्य सभझन ु पदयछ। यस प्रकारको नगद सहयोग विपद् 
पूिायनमुानमा आधाररत वित्तीय िगानी िा विपद् व्यिस्ाापन कोषमा पलन िागू हुने छ। 

(घ) कोष िन्नािे ऐनको दफा १२ बमोश्चजमको विपद् व्यिस्ाापन कोषिार्य सभझन ुपदयछ। 

(ङ) प्रिावित व्यश्चि िन्नािे विपद्को घटनाबाट पररिारका सदस्य गुमाएको , शारीररक िा मानलसक 
समस्या उत्पन्न िएको , घर , जग्गाजलमन , पशुपन्छी, िाद्यान्न , ित्ताकपडा ताा अन्य सभपश्चत्तमा 
आंश्चशक िा पू्णरूपमा नोक्सानी पगेुको िा विपद्का कारण अन्य कुनर तररकाबाट प्रिावित 
िएको व्यश्चििाई सभझन ुपदयछ।  

(च) सलमलत िन्नािे यस नगरपालिकाको विपद् जोश्चिम न्यूनीकरण ताा व्यिस्ाापन ऐनको दफा ३ 
बमोश्चजमको नगर विपद् व्यिस्ाापन सलमलतिार्य सभझन ुपदयछ। 

(छ) उप-सलमलत िन्नािे यस नगरपालिकाको विपद् जोश्चिम न्यूनीकरण ताा व्यिस्ाापन ऐनको दफा 
२१ अनसुार आिश्यकता रहेमा गठन गररने नगद- सञ्चािन अनगुमन ताा मलु्यांकन उप-
सलमलतिाई सभझन ुपदयछ । 

(ज) संयोजक िन्नािे सलमलतको संयोजकिार्य सभझन ुपदयछ। 

(झ) नगद सहयोग पद्दलत/ढााँचा िन्नािे यस काययविलधको दफा १२ को उपदफा (२) मा उल्िेि 
गररए बमोश्चजम कुनर पलन श्रोतबाट िािाश्चन्ित व्यश्चिमा नगद प्रिाह गदाय अपनाईने प्रणािी 
एिं ढााँचािाई सभझन ुपदयछ। 

(ञ) वित्तीय सेिा प्रदायक िन्नािे कुनर पलन बैंक, सहकारी संाा, रेलमट्यान्स कभपनी िा सोही 
अनसुारका नेपाि सरकारको प्रचलित कानून ताा लनयमनमा रही स्ाापना िर् विलिन्न प्रकारिे 
वित्तीय सेिाहरु प्रदान गनन िा गरेका संााहरुिाई सभझन ुपदयछ।  

(ट) न्यूनतम िचय टोकरी िन्नािे प्रलतव्यश्चि जीविकोपाजयनका िालग आिश्यक पनन िाद्यान्न एिं अन्य 
अलत-आिश्यक िस्त ुताा सेिा-सुविधाको लनलमत्त प्रलत पररिार प्रलत मवहना आिश्यक पनय जाने 
समग्रमा एकमुष्ठ आलायक आकार हो िन्ने सभझन ुपदयछ। 



दोधारा चााँदनी नगरपालिकाको नगद सहायता सञ्चािन काययविलध २०७८ 

2 

 

(ठ) वितरण पिात अनगुमन िन्नािे राहत ताा पनुिायिका िालग प्रदान गररएको नगद ताा िौचर 
काययिमको उपयोलगता एिं प्रिािकाररताबारे अध्यन गनन उद्देश्यिे वितरण पिात गररने 
अनगुमनिाई सभझन ुपदयछ। 

(ड) लबपद् प्रलतकायायत्मक सामाश्चजक सरुक्षा िन्नािे विपदको अिस्ाामा सबर िन्दा बढी प्रिावित हुन 
जाने विशेष-संकटासन्न समुहका नागररकिाई विपद्को सामना गनय सहयोगााय उपिब्ध गराईने 
सामाश्चजक सरुक्षा सभबन्धी काययिाई सभझन ुपदयछ।  

(ढ) बजारको द्रतु-िेिाजोिा िन्नािे कुनर पलन विपद्को घनना पिात ् द्रतु गलतमा गररने बजारको 
िेिाजोिािाई सभझन ुपदयछ। 

(ण) विपद्-पूिय बजार नक्सांकन िन्नािे सामान्य अिस्ाामा विपद् पूियतयारीको उद्देश्यिे बजार 
सञ्चािनका मखु्य तत्िहरु, विपदिे प्रिाि पानय सक्ने क्षेत्रहरु, गोदाम-ढुिानीको अिस्ाा, 
आयात-लनयायतको अिस्ाा, अत्यािस्यक  सामाग्रीहरुको उपिब्धता, बजार मूल्य ताा विपदको 
समयमा सतजना हुन सक्ने अिस्ााबारेमा विपद् पूिय गररने अध्ययन एिं नक्सांकनिाई  सभझन ु
पदयछ। 

(त) विद्युतीय नगद िन्नािे विधुतीय माध्यमबाट िािग्राहीसभम पयुायईएको नगद रकम ताा पयुायउने 
विलधिाई सभझन ुपदयछ।यस अन्तगयत बैंक ताा वित्तीय सेिा प्रदायकहरुको िातामा जभमा 
गरेको रकम, मोबार्ि फोनको एस.एम.एस. माफय त पठार्एको रकम, विधुतीय काडयहरुमा 
जभमा गररएको रकम, ताा उि सेिाप्रदायकहरु माफय त ् जभमा गररने या िािग्राही सभम 
पयुायउने जस्ता काययिाई  सभझन ुपदयछ। 

(ा) िौचर िन्नािे राहत सहायता प्रदान गनय प्रयोगमा ल्यार्ने कागज ताा विद्युतीय काडय जसमा 
लनश्चित सामग्रीको सूची सवहत उपिब्ध गरार्ने शतयहरु उल्िेि गररएको हुन्छ, िाई सभझनु 
पदयछ। 

पररच्छेद – २ 
नगद सहायताको औश्चचत्य, उद्देश्य ताा नगदको श्रोत 

 
३. नगद सहायताको औश्चचत्य: विपद् पिात प्रदान गररने राहतको बढ्दो विविधीकरणसंगर बढ्दो एिं 

विलिन्न न्यूनतम् आिश्यकताहरु हुने र लत मध्ये अलत आिश्यक िस्त ुहालसि गनय सहयोग पयुायउने 
उद्देश्यिे िस्तगुत राहत सामग्रीसंग या अिग्गर राहत स्िरुप नगद सहायता प्रदान गनन प्रािधान रहेको 
छ।  

 
४. नगद सहायताको विशेष उद्देश्य :  

विपद पिात स्ाानीय बजार ताा सेिाहरु आंश्चशक या पूणय रुपमा सञ्चािन िएको, अािा प्रिावित 
समुदायहरु श्चशघ्र-पनुिायि, पनुस्ाायपना ताा पनुलनयमायणको अिस्ाामा आर्पगेुको अिस्ाामा नगद सहायता 
गनुयको लनभनानसुारका विशेष उद्देश्यहरु रहेका छन्:  
(१) मानिीय सहायतािाई मयायददत बनाउनकुा साार विपद् प्रलतकाययिाई लछटो, छररतो र  

सहिालगतात्मक बनाउने,  
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(२) न्यूनतम राहत बाहेक स्िरोजगार ताा रोजगारी व्यिस्ाापनको माध्ययमबाट विपद् प्रिावितहरुको 
जीविकोपाजयनमा सहयोग पयुायउने,  

(३) गुणक-प्रिािद्वारा आलायक पनुिायिमा सहयोग पयुायउने, 
(४) विपद् प्रिावित घर/पररिारिे आ-आफ्नो अिस्ाा (क्षलतको स्तर, अत्यािश्यक िस्तहुरु आदद) 

अनसुार सहज रुपमा आफ्नर छनौट अनसुार िस्त ुएिं सेिा प्राप्त गनय सहज बनाउने, 
(५) नगद प्रिाह माफय त स्ाानीय बजार ताा सेिा सुचारु गनय मद्धत पयुायउने,  
(६) “कामका िालग नगद (परसा)/Cash for Work” जस्ता नगद सहायता काययिम माफय त 

साियजलनक सवुिधाहरु जस्तर बाटो, कुिो, वपउने पानी, स्िास््य, श्चशक्षा जस्ता क्षेत्रको लसघ्र 
पनुिायि एिं पनुस्ाायपनमा टेिा पयुायउने, र 

(७) नगद सवहतको राहत सहयोग माफय त व्यश्चिगत रुपमा अत्यािश्यक सेिा-सलुबधा ताा सामग्री 
हालसि गरी समतामूिक ताा गररमामय जीिन लनिायह गनय मद्दत पयुायउने र सुरक्षाका 
चनुौतीहरुिाई समेत सामना गनय सहज बनाउने । 

 

५. नगद सहायताको श्रोत:  

(१) यस नगरपालिकाको नगर विपद् व्यिस्ाापन कोष पररचािन लनदन श्चशकाको अलधनमा रही उि 
कोषमा जभमा  हुन आएको रकम,  

(२) नगद सहायता काययिमकर  उद्देश्यिे संघ, सभबश्चन्धत ्प्रदेश एिं श्चजल्िा बाट उपिब्ध गरार्एको 
राहत सहयोग (नगद), 

(३) नगद सहायता काययिमकर  उद्देश्यिे लछमेकी स्ाानीय तहहरुबाट प्राप्त सहयोग, 
(४) विपद् व्यिस्ाापन ताा मानिीय सहयोगको क्षेत्रमा कायय गरररहेका, ताा गनय र्च्छुक साझेदार 

संघ, संस्ाा, ताा लनकाय माफय त काययिमको िालग स्िीकत त लबलनयोश्चजत बजेट, 
(५) साझेदार संघ, संस्ाा, लबकास साझेदार ताा संयिु राष्ट्रसंघका लनयलमत ताा विशेष काययिम 

माफय त उपिब्ध गरार्एको आलायक सहयोग,  

(६) नेपाि सरकारको प्रचलित कानूनको अलधनमा रवह संकिन िएको/हुन आउने यस दोधारा चााँदनी 
नगरपालिकाको अन्य आभदानी । 

 

 

पररच्छेद – ३ 
काययविलधको उद्देश्य ताा प्रयोग 

६. काययविलधको उद्देश्य ताा प्रयोग 
(१) विपद् व्यिस्ाापन ऐन २०७५ िे प्रदान गरेको व्यिस्ाा अनसुार यस दोधारा चााँदनी 

नगरपालिकािे विपद् व्यिस्ाापन काययिाई अझ व्यिश्चस्ात गनय अन्तरायवष्ट्रय एिं रावष्ट्रय 
प्रलतबद्धताहरुिाई काययन्ियन गनय, एिं विकासको बढ्दो अिस्ाामा नयााँ र छररतो पद्धलत एिं 
औजारहरु प्रयोग गरी प्रलतकाययिाई सरि, पारदशी र सहिालगतामिुक बनाउने उद्देश्यिे 
ऐनको दफा ११ अनसुार सबर संघ संस्ाा एिं लनकायहरुसंग समन्यि एिं साझेदारी गरी 
अध्ययन, विकास एिं कायायन्िन गनय/गराउन, 
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(२) काययिमको उपयोलगता ताा प्रिािकाररता सुलनश्चित गनय सघाउ पयुायउने उद्देश्यिे विपद्को 
अिस्ााको अध्ययन, विपद्-पिात बजारको श्चस्ालत ताा अिस्ााको अध्ययन, प्रिावित व्यश्चि 
ताा पररिारहरुको विशेष आिश्यकताको अध्ययन, नगद-सहायता कायय गनय अपनार्ने अन्य 
आधारिूत अध्ययनहरु गनय/गराउन,  

(३) त्यांक संकिन ताा विश्लेषण, योजना लनमायण एिं कायायन्िन, अनगुमन ताा मूल्यांकन जस्ता 
काययमा समान बुझाई एिं एकरूपता प्रदान गनय/गराउन, 

(४) विलिन्न अध्ययन ताा िेिाजोिाहरुको विश्लेषणको आधारमा अिस्ाानसुार लनणयय गरी आिश्यक 
एिं उपयुि नगद सहायता काययिम सञ्चािन गनय/गराउन, 

(५) प्रलत िािग्राहीिाई प्रदान गररने नगद सहायताको पररमाण लनधायरण गनय/गराउन, 
(६) गरर सरकारी संस्ाा एिं अन्य साझेदारी संघ-संस्ाा ताा लनकायहरुसंग/द्वारा राहत स्िरुप 

प्रदान गररने नगद सहायतािाई व्यिस्ाापन गनय/गराउन,  
(७) स्ाानीय नगद सहायता संयोजक/Municipal Cash Coordinator िाई मागयलनदनश 

गनय/गराउन, 
(८) आिश्यक लनदनशन, अनगुमन ताा मूल्यांकन गनय, 
(९) राहतको रुपमा प्रदान गररने नगद सहायता सभबन्धी मापदण्ड स्िीकत त गरी काययन्ियन 

गनय/गराउन, सोवह प्रकत लतका काययिमहरुको  स्िीकत ती ददने/नददने लनणयय गनय, 
(१०) लनयलमत बजार अनगुमन गरी कािो बजारी गनन, कत लत्रम अिाि लसजयना गनन ताा अप्राकत लतक 

तररकािे मूल्यितवद्ध गनन काययहरुिाई लनरूत्सावहत, लनयन्त्रण ताा लनयमन गनय, 
(११) सलमलतको लनणयय अनसुार ऐनको पररलधलित्र रही आिश्यक पनय जाने अन्य कायय गनय/गराउन, 

र   
(१२) सहयोगी साझेदार संघ/संस्ाा ताा लनकायहरुको कायय ताा सहयोगिाई लनभनानसुार व्यिस्ाापन 

गनय/गराउन: 
(क) यस काययविलधको प्रािधान बमोश्चजम कायय गनय यस नगरपालिकािाई सहकायय माफय त 

सहयोग गनय,  
(ि) यस नगरपालिकामा दक्ष एिं अनिुिी “स्ाानीय नगद सहायता संयोजक/Municipal 

Cash Coordinator” नरहेको अिस्ाामा िा ाप आिश्यकता हुन गएको अिस्ाामा 
सहयोगी संस्ााकर  व्यिस्ाापन अन्तगयत रही “नगद सहायता काययिम” सञ्चािन 
अिलधिर “संयोजक” उपिब्ध गराई सहयोग गनय,  

(ग) त्यांक संकिन ताा विश्लेषण, योजना लनमायण एिं कायायन्ियन, अनगुमन ताा 
मूल्यांकन जस्ता कायय गनय यस नगर विपद् व्यिस्ाापन सलमलतिाई सहकायय माफय त 
सहयोग गनय,   

(घ) विलिन्न अध्ययन ताा िेिाजोिाहरुको विश्लेषणको आधारमा अिस्ाानसुार त्यपरक 
लनणयय गनय सलमलतसंगको सहकायय माफय त सहयोग गनय,    
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(ङ) नगद सहायता काययिमिाई लनयलमत प्रकत लतको राहतको प्याकेजमा समािेश गनय 
प्रालबलधक सहयोगको आिश्यकता पदाय उि सहयोगिाई विशेष प्राालमकता ददई 
सहकायय माफय त सहयोग गनय,   

(च) प्रिावित व्यश्चि ताा पररिारिाई सहकायायत्मक रुपिे नगद सहायता काययिम सञ्चािन 
गनय र्च्छुक नेपाि सरकारबाट मान्यता प्राप्त संघ-संस्ाा, ब्यापाररक केन्द्र, लनश्चज क्षेत्र, 
धालमयक ताा परोपकारी संस्ााहरु ताा व्यश्चिहरुिे ऐनको पररलधलित्र रवह नगद 
सहायताको पद्दलत/ढााँचा (मोडालिटी) तयार गरी यस काययविलध अनरुुप काययिम 
बनार्य सलमलतसंगको सहकायय एिं साझेदारीमा प्रचलित कानूनसंमत रही सञ्चािन गनय,      

(छ) नगद सहायता काययिमिाई प्रिािकारी बनाउन विपद्-पूिय गररने बजार नक्सांकन 
एिं िेिाजोिा, िािग्राहीहरुको लबस्ततत त्याङ्क सङ्किन एिं विश्लेषण, वित्तीय 
सेिाप्रदायकहरुको उपश्चस्ालत, क्षमताको आाँकिन एिं आिश्यक सभझौता, 
जीविकोपाजयन ताा विपद्िे प्रिाि पानय सक्ने आलायक क्षेत्रहरुको विश्लेषण आदद कायय 
गनय दक्ष ताा अनिुिी जनसश्चि सवहत यस नगरपालिकािाई सहायोग गनय। 

 

पररच्छेद – ४ 
योजना तजुयमा, समन्यि ताा सहकायय 

८. योजना तजुयमा सभबन्धी  व्यिस्ाा : 
 

(१) विपद्को घटना घटेको सुरुिाती चरणमर नगरपालिकािे विपद् व्यिस्ाापनको क्षेत्रमा यहााँ काययरत 
साझेदार संघ-संस्ााहरुसंग सहकायय गरी नगद सहयोग सभबन्धी  आिश्यक कायय गनन छ । 

(२) बजारको अिस्ााको द्रतु प्रारश्चभिक विश्लेषण गरी नगद सहयोगको सभिाव्यता अध्ययन गररसकेपलछ 
त्यसको आधारमा नगद सहायता योजना तजुयमा गररने छ । 

(३) योजना लनमायण गदाय या लनणयय प्रवियामा लनभन विषयहरुमा ध्यान ददईनेछ: 
(क) विपद् व्यिस्ाापन चिमा कुन श्चस्ालतमा अवहिेको अिस्ाा छ, उि अिस्ाा अनसुार 

ढााँचा/मोडालिटी छनौट गनन । 

(ि) ऋत ु ताा मौषम उपयिु छ/छरन, उि ऋत/ुमौषममा कुन ढााँचाको नगद सहायता 
कायय अपनाउदा नकारात्मक प्रिाि कम गनय सवकन्छ िन्ने विषयको लनक्योि गनन । 

(ग) काययिमको बजेट कलत छ, सबर या आंलसक प्रिावितहरुिाई उि बजेट प्रयाप्त हुन्छ, 
िश्चक्षत बजेट अपगु हुने िएमा सहयोग आव्हान गनन या िश्चक्षत समुह/ पररिार 
लनधायरण गनन िन्ने । 

(घ) व्यिस्ाापन ताा सञ्चािन िचय कलत हुन जान्छ, उि शीषयकमा अलधक िचय हुने देश्चिएमा 
ढााँचा/मोडालिटी उपर छिफि गरी आिश्यक परेमा ढााँचा/मोडालिटी पररितयन गनन । 

(ङ) सुरक्षा सभबन्धी के कस्तो व्यिस्ाा छ, नगद प्रिाह गदायको चनुौती एिं अिसर के कस्ता 
छन् िन्ने विषयको अध्ययन गरी लनक्योि गनन । 

(च) तत्कालिन स्ाानीय बजारको अिस्ाा कस्तो छ िन्ने विषयको अध्ययन गरी लनक्योि गनन । 

(छ) तत्कालिन अिस्ाा एिं उपिब्ध व्यिस्ाा अनसुार आिश्यक लनणयय गनन । 
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९. समन्िय सभबन्धी  व्यिस्ाा:  

(१) त्यांक संकिन, अिस्ाा विश्लेषण, नगद सहायताको ढााँचा/मोडालिटी तयार, योजना तजुयमा एिं 
काययन्ियन ताा अनगुमन कायय गनय विपद् व्यिस्ाापनको क्षेत्रमा यहााँ काययरत साझेदार संघ-
संस्ााहरु, गरर सरकारी संस्ाा, संयुि राष्ट्रसंघीय लनकायहरु ताा लबकास साझेदारहरुसंग 
सहकायय गरी गररने छ । 

(२) िािग्राहीसंगको छिफि माफय त सल्िाह-सुझािमा आधाररत योजना तजुयमा गनय विलिन्न 
समुदायस्तरका आिश्यक छिफि काययहरु गररने छ।  

(३) िािग्राही छनौट गनन िममा प्रिावित क्षेत्रमा िािग्राहीहरुिाई लनभन कुराहरुको अलग्रम जानकारी 
गरार्ने छ: 
(क) छनौटको प्रविया के हो, के के उपिब्ध हुने हो, कलत र वकन त्यलत बराबरको नगद 

सहायता पाउने हो ? 

(ि) िास्तविक छुटेका िािग्राहीहरु कसरी सहिागीको सूचीमा सामेि हुने, प्रवियाहरु के के 
अपनाउन ुपनन हो ? यस्तो अिस्ाामा कहााँ, कवहिे, कसिाई सभपकय  गनुय पनन हो ? 

(ग) नगद सहायता कवहिे र कहााँ पार्ने हो ? घरका सदस्यहरुमा को-कसिे पाउन योग्य 
हुने हो ?  

(घ) एक पटक हो या पटक पटक पाउने हो, कसरी सहयोग उपिब्ध हुने हो ? 

(४) लनश्चज क्षेत्र जस्तरेः बैंक ताा वित्तीय सेिाप्रदायक, उद्योग बाश्चणज्य संघ आदद संगको समन्िय यस 
काययका िालग अपररहायय हुने हुनािे सलमलत, सहयोगी संस्ााहरु ताा यस नगरपालिकामा रहेका 
सभबश्चन्धत सरकारी कायायियहरुिे सुरुिाती चरण देश्चि नर लनश्चज क्षेत्र ताा संस्ाानहरुसंग 
सहकायय गनन, गराउने र आिश्यक सभझौता गनन।  

(५) दफा ९ को उपदफा (४) अनसुार समन्िय ताा सहकायय गदाय लनभन विषयमा विशेष छिफि 
िई सहमलत गररनपुदयछ:  

(क) सलमलतको अगुिार्मा के, वकन र कस्तो काययिम, कवहिे सभम सञ्चािनमा आउने, कुन 
ठाउाँमा र कलत रकम बराबरको काययिम हो िन्ने बारेमा जानकारी आदानप्रदान गनन, 
गराउने। 

(ि) सेिाप्रदायकहरुको कस्तो िूलमका हुन सक्छ, काययिममा सहिागी हुनका िालग कुन 
स्तरको क्षमता छ िन्ने बारेमा आिश्यकता अनसुार सभझौता गनन र समय-समयमा 
अद्यािलध गनन।  

(ग) सेिाप्रदायकहरु विपद प्रिावित ताा पूिय-पवहचान गरेका अलत लबकट एिं संकटासन्न 
स्ाानमा सेिा प्रदान गनयको िालग नगरपालिकािे सरुक्षा सभबन्धी व्यिस्ााको िालग 
समन्िय गनन । 

(६) यस नगरपालिकालित्र रहेका सुरक्षा लनकाय, लछमेकी स्ाानीय तहहरु, श्चजल्िा विपद जोश्चिम 
न्यूनीकरण ताा व्यिस्ाापन सलमलत ताा प्रदेश र संघीयस्तरका सभबश्चन्धत लबिाग/केन्द्रहरु 
एिं रावष्ट्रय विपद् जोश्चिम न्यूलनकरण ताा व्यिस्ाापन प्रालधकरणसंग पलन लनयलमत रुपिे 
सूचना ताा सेिा आदानप्रदान गनय ताा गराउन समन्िय/सहाकायय गररनेछ । 
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पररच्छेद –५ 
िेिाजोिा ताा विश्लेषण 

१०. नगद सहायता काययिम: अिस्ाा िेिाजोिा: 
(१) प्रचलित विलधसंमत विपद्को प्रिाि िेिाजोिाको आधारमा नगद सहायता काययिम सञ्चािन गनन 

या नगनन लनणयय यस सलमलतिे गनन छ ।  
(२) बजारको द्रतु-िेिाजोिा गनय यस सलमलतिे तत्कािर लनणयय गनन छ र दफा २६ को अनसूुची ३ 

को संलछप्त आधारिूत बजार-व्यिसाय संरचना ताा सञ्चािन फारम प्रयोग गरी बजारको 
न्यूनतम सूचना संकिन गररने छ । 

(क) यस पररमाश्चजयत संश्चक्षप्त फारमको प्रयोगबाट बजारको तत्कालिन अिस्ााबारेमा जानकारी 
हुनेछ िन्ने उद्देश्य लिईएको छ ।  

(ि) न्यूनतम लनिायहमिुी बजार नहुदा नगद सहायताको कुनर औश्चचत्य नहुने हुाँदा बजारको 
न्यूनतम सञ्चािन अिस्ाा, आिश्यक सामग्रीको उपिब्धता, िुद्रा ताा ाोक 
व्यिसायको अिस्ाा एिं क्षमता, बजारसभमको पहुाँच, माग-आपूलतय सभबन्ध, 
प्रलतस्पधायत्मक अिस्ाा  आददको अलत-आधारिूत जानकारी हुनपुनन हुनािे वय विषयिस्त ु
समेवटने गरर मखु्य आधार-प्रश्नहरुको उत्तर उि अनसूुची ३ को फारमको प्रयोग 
गरी संकिन गररने छ । 

(३) विपद्-पूिय बजार नक्सांकन (PCMA) गनायिे सामान्य अिस्ाामा बजार सञ्चािनका मखु्य 
तत्िहरु, विपद्िे प्रिाि पानय सक्ने क्षेत्रहरु, गोदाम-ढुिानीको अिस्ाा, सामग्रीहरुको 
उपिब्धता, िुद्रा-ाोक व्यिसायको सभबन्ध एिं प्रचलित िस्त ु ताा सेिाहरुको मूल्य साार 
विपद्को समयमा सतजना हुन सक्ने अिस्ााबारेमा जानकारी हुनजान्छ । 

(क) यदद सामान्य अिस्ाामा (विपद् अगािर) सूचना संकिन गररएमा विपद् प्रलतकायय क्षमता 
लबस्तार गनय सवकने र विपद्को समयमा प्रलतकायय सहज गनय मद्दत पगु्ने छ । 

(ि) विपद्-पूिय बजार नक्सांकन गनय परामशयदाताको सहयोग लिन सवकने छ । 

(ग) विपद्-पूिय बजार नक्सांकन गरेको अिस्ाामा त्यसको सूचना प्रयोग गरी बजारको 
तत्कालिन अिस्ााको जानकारी प्राप्त गरी उश्चचत लनणययको आधार प्राप्त गररने छ । 

 (४) नगद प्रिाह सभबन्धी सहकायय गनय बैंक ताा वित्तीय सेिा प्रदायकहरुको उपश्चस्ालत, उपिब्ध 
सेिाहरु, प्रलबलध ताा क्षमता आददको जानकारी संकिन गररन ुपदयछ जसिे नगद सहायताको  
ढााँचा/मोडालिटी छनौट गनन प्रवियामा लनणाययक आधार प्रदान गनन छ । 

 

११. नगद सहायता काययिम: अिस्ाा विश्लेषण: 
(1) विलिन्न त्यांक संकिनका औजारहरु ताा पद्दलत माफय त संकलित सूचनाहरुका आधारमा नगद 

सहायता काययिम सञ्चािन गररने छ ।  
(२) दफा १० अनसुार संकलित सूचनाहरु, विपद्को अिस्ााबारे संकलित लनयलमत बुिेवटन ताा 

अिस्ााबारे आलधकाररक जानकारीहरु र जोश्चिम विश्लेषणको आधारमा नगद सहायता गनुय 
उश्चचत या अनशु्चचत िन्ने लनश्कषय सवहत यस दोधारा चााँदनी नगरपालिकाको विपद व्यिस्ाापन 
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सलमलत या सलमलतको लनणयय अनसुार नगद सहायता सञ्चािन अनगुमन ताा मलु्यांकन उप-
सलमलतिे लनणयय गनन छ । 

(३) नगद सहायता कायय गनय अािा नगद प्रिाह गदाय हुन सक्ने जोश्चिम, सभिावित असरहरु ताा 
न्यूनीकरणका उपायहरु अध्ययन अलनिायय रुपमा गररनेछ। 

(४) संकलित सूचना ताा त्यांकहरुको विश्लेषणको आधारमा काययिम सञ्चािन गनन या नगनन, गनन 
िए कुन ढााँचा/मोडालिटीको गनन, कवहिे र कसरी  गनन िन्ने बारेमा लनणयय गररने छ र 
सभबश्चन्धत ्सबरिाई जानकारी गरार्नेछ ।  

 
पररच्छेद –6 

पररयोजना विकास 
१२. लनणयय ताा िक्ष्य लनधायरण: 

(१) दफा १० र ११ को अलधनमा रही अनसूुची ५ को न्यूनतम िचय टोकरी (MEB) को आधारमा 
उि िचय टोकरीको कलत प्रलतसत नगद सहायता लनधायरण गनन सवहतको लनणययको आधारमा 
यसर दफाको उपदफा (२) मा उल्िेि गररए बमोश्चजम अिस्ाानसुार उपयुि ढााँचा 
(Modality) मा  सहायता गररने छ । 

(२) लनभन उल्िेश्चित ढााँचाहरु (Modalities) बाट कुनर एक या एक िन्दा बवढ गरी संयुि रुपमा 
त्यपरक अिस्ााको विश्लेषण पिात नगद सहायता प्रदान गररने छ: 

 
(क) बहुउदे्दश्यीय नगद सहयोग (Multi-purpose Cash Grants) 
 

प्रवि
या 

- विपद प्रिावितहरुिाई राहत स्िरूप लनधायररत आलायक/नगद सहायता तत्कािर एक 
पटक या पटक पटक गरी प्रदान गररने छ । 

- िािग्राहीहरुको बैंक िाता माफय त (निएको अिस्ाामा िाता िोल्न सहयोग गरी), 
या वित्तीय सेिा प्रदायकहरुिे सञ्चािन गनन मोबार्ि एप्स माफय त, या स्माटय काडय 
(नगद िौचर) माफय त नगद सहायता प्रबाह गररने छ । यस्तो प्रबन्धको चनुौती 
िएमा िुल्िा नगद प्रदान गनय पलन सवकने छ । 

कुन
 अ

िस्
ाा
मा
 य

ो ढ
ााँच
ा 

छन
ौट
 ग

नन?
 

- विपद् पिात जन-धनको क्षलत हुन गई विलिन्न अत्यािस्यक राहत सामाग्रीहरु सहायता 
गनय समय िाग्ने र व्यिस्ाापन चनुौलतहरु हुने अिस्ाा िएमा,   

- फरक-फरक न्यूनतम् आिश्यकताहरु पूलतय गनय असहज पररश्चस्ालत हुने अिस्ाा िएमा,  
- लनधायररत िस्तगुत सहायतािे उि आिश्यकताहरु पलुतय गनय नसक्ने अिस्ाा िएमा, 
- बजार सञ्चािन िएको या तत्काि हुन सक्ने अिस्ाा िएमा, र  
- अन्य सभबश्चन्धत लनणययहरुको आधारहरुमा  
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(ि) ससतय नगद अनदुान (Conditional Cash Grants) 
 

प्रवि
या 

- िािग्राहीहरुिाई अिस्ाा र आिश्यिाको विश्लेषणको आधारमा श्चशघ्र पनुिायि, 
पनुिायि ताा पनुलनयमायण या पनुस्ाायपना काययमा सघाउन आलायक सहायता/अनदुान 
सहयोग गररने छ । 

- िािग्राहीहरुको बैंक िाता माफय त (निएको अिस्ाामा िाता िोल्न सहयोग गरी), 
या वित्तीय सेिा प्रदायकहरुिे सञ्चािन गनन मोबार्ि एप्स माफय त, या स्माटय काडय 
माफय त नगद सहायता प्रबाह गररने छ । यस्तो प्रबन्धको चनुौती िएमा िुल्िा 
नगद प्रदान गनय पलन सवकने छ । 

कुन
 अ

िस्
ाा
मा
 य

ो ढ
ााँच
ा 

छन
ौट
 ग

नन?
 

- कुनर पलन क्षेत्रगत श्चशघ्र-पनुिायि, पनुिायि ताा पनुलनयमायण या पनुस्ाायपना कायय, जस्तर 
आिास-पनुलनयमायण, कत वषमा पनुिायि, श्चशक्षामा पनुस्ाायपना आदद काययमा प्रिावित 
व्यश्चि/पररिार ताा समुदायिे आफर  उि कायय सभपन्न गनन गरेमा या यस्तर प्रकारको 
सहायता हुने अिस्ाा िएमा,    

- समग्र घरेि ुताा स्ाानीय अायव्यिस्ाामा टेिा पयुायउने उदे्दश्य लिईएको अिस्ाामा, 
- विपद प्रिावितहरुिाई श्चशघ्र पनुिायि, पनुिायि ताा पनुलनयमायण या पनुस्ाायपना काययहरु 

माफय त स्िरोजगारी प्रदान गरी विपद प्रलतकायय पनुिायि गनन अिस्ाा िएमा। 
  
(ग) कामको िालग नगद (परसा) काययिम (Cash for Work Programme)  
 

प्रवि
या 

- लनश्चित “काम गरे बापत पाउने नगद” को आकार  (कामको िालग नगद) पवहिे 
लनश्चित गररने छ । 

- स्ाानीय साियजलनक सेिा-सलुबधाहरु (जस्तर बाटो, कुिो, स्िास््य, श्चशक्षा, िानेपानी 
आदद) पनुलनयमायण ताा सेिा सुचारु गनुयपनन अिस्ाा रहेमा स्ििश्चक्षत (आत्म 
िश्चक्षत/Self Targetting) विलध अपनाई लनश्चित ददन/घण्टा काम गरे बापत 
नगद सहायता प्रदान गररने छ । 

- विपद् प्रिावित व्यश्चिहरुिे आफू उि कायय गनय र्च्छुक छु िनी नाम दताय गराउन ु
पनन हुनािे उि काययकाबारेमा अलग्रम जानकारी गरार्ने छ।  

- उि कायय गरेबापत पाउने दर लनक सहायता रकम स्ाानीय दर-रेट अनसुार सामान्य 
ताा कुशि श्रमशश्चिको आधारमा लनणयय गररने छ । 

- उि काययका िालग छनौट गररएको व्यश्चि ताा पररिारिे तोवकएको अलधकतम 
कायय-ददन िन्दा बवढ काम गनय पाउने छरनन् । घुभती व्यिस्ाा अनसुार एक 
पररिारिे उि काम गररसकेपलछ अको छुटेको अािा र्च्छुक पररिारका सदस्यिाई 
प्रदान गररनेछ ।  
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कुन
 अ

िस्
ाा
मा
 य

ो ढ
ााँच
ा छ

नौट
 

गन
न? 

- कुनर लनश्चित समहु अािा पररिारहरुिाई विपद्िे लनकर  असहज पररश्चस्ालत सतजना 
गरेको अिस्ाामा लनज समुह अािा पररिारिे नगद/परसाका िालग काम गनन ईच्छा 
जाहेर गरेको अिस्ाा िएमा, 

- स्ाानीय सेिा-सवुिधाहरु लसघ्र-पनुिायि, पनुिायि, पनुलनयमायण ताा पनुस्ाायपना गनुयपनन 
अिस्ाा रहेमा,  

- विपद् पिात ठूिो जनसंख्याको वहस्सा बेरोजगार हुनगई रोजगारीको अिस्ाा सतजना 
गनुय पनन अिस्ाा िएमा,  

- स्ाानीय रोजगारीका अिसरहरु विपद्िे नराररीरी प्रिावित गरेको अिस्ाा िएमा। 
 

(घ) िौचर पद्दलत माफय त अत्यािश्यक सामग्री सहायता (Voucher Programme) 
 

प्रवि
या 

- सामाग्री िौचर प्रणािी अनसुार लनश्चित लनधायररत अत्यािश्यक अािा उदे्दश्य अनरुुपका 
सामानहरु तोवकएको कागजी ताा विधुतीय िौचरमा उल्िेि गरी लनश्चित सेिाकेन्द्र 
अािा ाोक ताा िुद्रा सेिा प्रदायकहरु माफय त िािग्राहीिे आिश्यक सर-सामान 
उपिब्ध गनन छन् ।उि काययका िालग लनश्चित सेिाकेन्द्र अािा ाोक ताा िुद्रा 
सेिा प्रदायकहरुसंग यस सलमलतिे या सहयोगी संघ-संस्ाािे विशेष सभझौता गररने 
छ । 

- िौचर सहायतामा कुनर विशेष क्षेत्र जस्तर िाद्य सरुक्षा या बहुक्षेत्रीय अत्यािश्यक 
दर लनक लनिायहका िस्त ुताा सेिा प्रदान गनन, लसघ्र-पनुिायि ताा पनुलनयमायणको सेिाको 
उद्देश्य लिई सहायता सामग्रीहरुको सूची तयार गररने छ र उि सूचीमा रहेका 
सामग्रीहरु मात्र िािग्राहीिाई उपिब्ध गरार्ने छ। 

कुन
 अ

िस्
ाा
मा
 य

ो ढ
ााँच
ा छ

नौट
 ग

नन?
 

- विशेष गरी विपद् पिात िाद्य सरुक्षा, कत वषमा आधाररत जीविकोपाजयन, आिास  आदद 
लसघ्र-पनुिायि, पनुलनयमायण ताा पनुस्ाायपना गनय प्रिावित जनसमदुायको क्षमतािे नसक्ने 
अिस्ाा रहेमा,  

- विपद ताा कुनर संकटको अिस्ाामा अत्यािश्यक दर लनक उपिोगका िस्त ुप्राप्त गनय 
कदठन िएमा,  

- कुनर लनश्चित समुह अािा पररिारहरुिाई विपद्िे लनकर  असहज पररश्चस्ालत सतजना 
गरेको अिस्ाामा उि समुह अािा पररिारहरुिे स्ि-पनुिायि ताा स्ि-पनुलनयमायण 
कायय गनय सक्ने सहज अिस्ाा िएमा, 

- विपद् पिात ठूिो जनसंख्याको वहस्सा बेरोजगार हुन गई तत्कािर रोजगारीको अिस्ाा 
सतजना गनुय पनन अिस्ाा िएमा,  

- स्ाानीय रोजगारीका अिसरहरु विपद्िे नराररीरी प्रिावित गरेको अिस्ाा िएमा। 
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(ङ) विपद् प्रलतकायायत्मक सामाश्चजक सरुक्षा सहयोगााय ाप रकम (SRSP Top-Up supports) 
 

प्रवि
या 

- सामाश्चजक सरुक्षा विशेष िािग्राहीहरु (जस्तर बािबालिकाहरु, सतु्केरी एिं गियिती 
मवहिा, ज्येष्ठ नागररक, एकि मवहिा आदद) विपद्को प्रिाििे उच्च संकटासन्न 
अिस्ाामा हुने हुनािे सामान्य नागररकिाई जस्तर गरी (सोसरह) प्रदान गररएको 
सहयोगिे विशेष आिश्यकताहरु पूलतय गनय नसक्ने हुनािे अिस्ाा र रकमको 
उपिब्धताको आधारमा ाप नगद सहायता प्रदान गररने छ । 

कुन
 अ

िस्
ाा
मा
 य

ो ढ
ााँच
ा छ

नौट
 ग

नन 
? - सहयोगको लनधायरण गनन सामान्य मानकमा सामाश्चजक सुरक्षा विशेष िािग्राहीहरु (जस्तर 

बािबालिकाहरु, सतु्केरी एिं गियिती मवहिा, ज्येष्ठ नागररक आदद) को विशेष 
आिश्यकताहरु सभबोधन गनय नसवकने अिस्ाा हुने हुनािे त्यस्तो अिस्ाामा विशेष 
ाप नगद सहायता प्रदान गनन विशेष अिस्ाा िएमा,  

- कमजोर ताा उच्च संकटासन्न अिस्ाामा रहेका समहु जस्तर बािबालिकाहरु, सतु्केरी 
एिं गियिती मवहिा, ज्येष्ठ नागररक, एकि मवहिा आददहरुको फरक फरक 
आिश्यकताहरु सामग्री माफय त सहयोग गनय असभिि िएको अिस्ाामा र लनयलमत 
राहत सहायतािे लत विशेष आिश्यकताहरु सभबोधन गनय छुटेको अिस्ाामा,  

- बजार आंश्चशक ताा पूणय रुपमा सञ्चािन िएको र लत विशेष आिश्यकताहरु स्ाानीय 
बजारमा उपिब्ध हुन सक्ने अिस्ाामा । 

 
१३. योजना लनमायण ताा अनमुलत सभबश्चन्ध व्यिस्ाा:  

(१) विपद् व्यिस्ाापन वियाकिाप सवहतको योजना तयार गरी आ-आफ्नो पक्षबाट पनुराििोकन 
गरी आिश्यक लनणययहरु सवहत यस सलमलतमा पेश गनन। 

(२) पाररत िई कायायन्िनको िालग स्िीकत त िएको काययिमको लबस्ततत वििरण यस काययविलधिे माग 
गरे बमोश्चजमको सूचना सवहत दफा २६ को अनसूुची १ को फारम िरी यस नगरपालिकािाई 
काययिम/पररयोजना सञ्चािन गनुय अगािर बुझाउन ुपनन छ । 

(३) योजना लनमायणको िममा वियाकिापहरुको सूची तयार गदाय यस काययविलधिे लनददयष्ट आिश्यक  
सूचना ताा त्यांकहरुको िेिाजोिाको आधारमा गररन ुपदयछ।  

(४) न्यूनतम शतय ताा प्रवियाहरु परुा नगरेका काययिमहरुको सञ्चािन अनमुलत यस सलमलतिे ददने 
छरन । 

पररच्छेद –७ 
िश्चक्षत समहु लनधायरण ताा िािग्राही दताय: 

१४. िश्चक्षत समहु लनधायरण सभबन्धी  व्यिस्ाा:  
(१) विपद्िे जन-धनमा व्यापक क्षलत गरेको ताा क्षलतको प्रिाि कुनर लनश्चित िूिागमा एकनाशको 

देश्चिएमा प्रिावित समदुायहरुका सबर घरधुरी सामेि हुने गरी िश्चक्षत समुह लनधायरण गररने छ । 
अकस्मात हुने विपद् (जस्तर बाढी, पवहरो, िूकभप, बन्यजन्तकुो आिमण, िडेरी, आदद) को 
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सरुुिाती चरणमा आिश्यकता ताा श्रोतको उपिब्धताको आधारमा सहायता प्रदान गननबारे 
सलमलतिे लनणयय गनन छ । 

(२) विपद्िे जन-धनमा व्यापक क्षलत गरेको तर क्षलतको प्रिाि लिन्न-लिन्न िएको अिस्ाा िएमा 
सबरिन्दा बवढ प्रिावित, अलत लबपन्न, उच्च संकटासन्न अिस्ाामा रहेका ताा यस्तर सूचकहरूको 
आधारमा व्यश्चि, घर-पररिार, ताा समदुायहरुिाई छनौट गरी नगद सहायता प्रदान गररने 
छ । 

(३) छनौट प्रवियािाई पारदशी बनाईने छ र गुनासोिाई व्यिश्चस्ात तिरिे संकिन ताा सभबोधन 
गनय प्रबन्ध लमिाउन ुपनन छ । 

(४) छनौट प्रवियामा प्रिावित समुदायको सहिालगता गरार्ने छ जसबाट विशेष अिस्ाा ताा 
आिश्यकताबारेमा िस्तगुत जानकारी प्राप्त हुने छ । 

(५) िश्चक्षत व्यश्चि, घर-पररिार, ताा समदुायहरुको अश्चन्तम सूची तयार गरी साियजलनक गररने छ । 
१५. िािग्राही दताय सभबन्धी  व्यिस्ाा: 

(१) दफा १४ अनसुारको अश्चन्तम सूची तयार िर्सकेपलछ नगद सहायताको ढााँचा अनसुार र उपिब्ध 
दताय प्रविया प्रयोग गरी िािग्राहीहरु दताय गररने छ । 

(२) अनगुमनको लसफाररस ताा गुनासो सुनिुार्को आधारमा िािग्राही दताय अद्यािलध गररने छ । 
  

पररच्छेद –८ 
नगद सहायता वितरण ताा पररयोजना सञ्चािन 

१6. नगद सहायता वितरण ताा पररयोजना सञ्चािन सभबन्धी  व्यिस्ाा: 
(१) दफा १३ अनसुार योजना लनमायण गररसकेपलछ यस काययविलधको मागयलनदनशनमा कुनर कारणिे 

वढिो नगरी नगद सहायता योजना कायायन्ियन गररने छ । 
(२) िािग्राहीहरुको हातमा समयमर सहायता पयुायउनका िालग उपयुि वितरण संयन्त्र के हुन सक्छ, 

जस्तर िाममा रािेर नगद प्रदान गनन, बैंक ताा वित्तीय सेिा प्रदायकद्वारा सञ्चालित व्यश्चिगत 
िातामा जभमा गररददने, या कुनर वित्तीय सेिा प्रदायकिाई घुभती बैंक, घुभती ATM अाायत् 
E-Cash गनय अनरुोध गरी ताा स्िीकत लत ददई गनन आददको लनणयय तत्कालिन पररश्चस्ालत, 
अिस्ाा ताा िािग्राहीहरुको प्राालमकताको आधारमा गररने छ । 

(३) िािग्राहीहरुको हातमा लसधर नगद प्रदान गनन लनणयय अन्य विकल्पहरु सभिि नरहेको अिस्ाामा 
मात्रर गररने छ । लसधर नगद प्रदान गदाय सुरक्षाको चनुौलतहरु पलन बढ्ने हुनािे बैंक ताा 
वित्तीय सेिा प्रदायकिे उपिब्ध गराएको िातामा जभमा गररददने पद्दलतको विकास ताा लबस्तार 
गररने छ र उि काययका िालग यस नगरपालिकािे सहयोगी संघ/संस्ाािाई अनरुोध गनय 
सक्ने छ । 

(४) स्ाानीय सरुक्षा संयन्त्रको पररचािन गरी सरुक्षा चनुौलतहरु सभबोधन गनय यस नगरपालिकािे 
आिश्यक समन्िय ताा लनणययहरु गनन छ । 
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१७. नगद वितरणका  बरकश्चल्पक पद्दलतहरु छनौट सभबन्धी  व्यिस्ाा: 
(१) ग्रालमण दुगयम क्षेत्रमा बैंक ताा वित्तीय सेिाको पहुाँच निएको या न्यून िएको अिस्ाामा प्रत्यक्ष 

नगद प्रदान गररने छ जसको िालग स्ाानीय सरुक्षा संयन्त्रको पररचािन गरी घुभती श्चशविर 
सञ्चािनमा ल्यार्ने छ । 

(२) शहरी क्षेत्रमा बैंक ताा वित्तीय सेिा प्रदायक संस्ाा ताा अन्य कुशि निीनतम प्रविलधको प्रयोग 
गरी व्यश्चिगत िातामा जभमा गनन व्यिस्ाा गररने छ । 

(३) धेरर  वकस्तामा गररने सहायतामा बैंक ताा वित्तीय सेिा प्रदायकिे उपिब्ध गराएको िाता अलनिायय 
गरी उि पद्दलत माफय त मात्रर नगद सहायता गररने छ। सामान्य अिस्ाामा पलन बैं वकङ्ग प्रणािी 
माफय त नगद कारोबार गनय/गराउन यस नगरपालिकािे सभबश्चन्धत सबरिाई अनरुोधका साा 
लनदनशन ददने छ । 

(४)  ग्रालमण क्षेत्रमा बैं वकङ्ग साक्षरता सभबन्धी  तयार गररएका काययिमहरुिाई यस सलमलतिे विशेष 
प्राालमकता ददई कायायन्िनका िालग सहायता गनन छ । 

(५) नगद सहायता काययिाई प्रिािकारी बनाउन ताा समयानकुुि बनाउन सलमलतिे विलिन्न बैंक 
ताा वित्तीय सेिा प्रदायकहरुिाई आिश्यक लनदनशन ददन सक्ने छ ।  

 
पररच्छेद –९ 

अनगुमन ताा मूल्यांकन 
१८. नगद सहायता काययिमको अनगुमन सभबन्धी  व्यिस्ाा:  

(१) नगद सहायता काययिमको अनगुमनको मखु्य-मखु्य उद्देश्यहरु लनभन प्रकारका रहेका छन्: 
(क) काययिमको उपयुिताको सलुनश्चितता कायम गनय, 
(ि) योजना अनरुुप काययिम सञ्चािन िए-निएको सलुनश्चित गनय/गराउन, 
(ग) आशालतत प्रलतफि उपिब्ध िए-निएको सुलनश्चित गनय/गराउन, 
(घ) आिश्यकता र अिस्ाा अनसुार समय-समयमा नगद सहायता काययिमको पररमाजयन 

ताा समायोजन गनय/गराउन, 
(ङ) कािोबजारी, अप्राकत लतक बजारको अिाि सतजना गनन,  अप्राकत लतक मूल्य ितवद्ध गनन जस्ता 

कायय लनयन्त्रण गनय/गराउन, र  
(च) विपद् पिात बजारको बदलिदो अिस्ााबारे लनयलमत जानकारी लिन। 

(२) अनगुमन प्रविया र यस सभबन्धी  व्यिस्ाा: 
(क) यस काययविलध बमोश्चजम नगद सहायता काययको लनयलमत ताा आकश्चस्मक अनगुमन 

सभबन्धी काययका िालग सलमलतको संयोजक िा लनजिे तोकेको सलमलतको अन्य कुनर 
सदस्यको संयोजकत्िमा सलमलतको न्यूनतम ाप एक सदस्य समेत संिग्न रहेको 
अनगुमन टोिी (उप-सलमलत) िवटई विपद्को समयमा या विपद् पिात गररने नगद 
सहायता सभबन्धी सभपूणय कामको अनगुमन गनय सक्नेछ । 
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(ि) उपदफा (२) (क) बमोश्चजम िवटएको अनगुमन टोिीिे आफूिाई प्राप्त कायायदेशका 
आधारमा अनगुमनका िममा देश्चिएको सत्य त्य वििरण सवहतको प्रलतिेदन सलमलत 
समक्ष पेश गनुयपननछ ।  

(ग) उपदफा (२) (ि) बमोश्चजम पेश हुन आएको प्रलतिेदन समेतका आधारमा नगद सहायता 
काययिम सञ्चािनमा कुनर कमी-कमजोरी िएको देश्चिएमा त्यसिाई सुधार गनय सलमलतिे 
आिश्यक लनदनशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो लनदनशनको पािना गनुय सभबश्चन्धत सबरको 
कतयव्य हुनेछ ।  

(घ) नगद सहायता सभबन्धी कुनर पलन काययमा कुनर गश्चभिर त्रटुी रहेको र त्यसिाई तत्काि 
रोक्न आिश्यक देश्चिएमा संयोजकिे त्यस्तो कायय रोक्न लनदनशन ददन सक्नेछ । 

(ङ) अनगुमनका िममा कुनर व्यश्चि अािा संिग्न संस्ाािे झुट्ठा वििरण पेश गरी व्यश्चि, 
संाा ताा अन्य स्िाायका उदेश्यिे नगद सहायता काययिम सञ्चािन गरेको पाईएमा 
दोषी उपर प्रचलित कानून बमोश्चजम कारिाही हुनेछ । 

(च) यसर दफाको उपदफा (२) (क) बमोश्चजमको अनगुमन टोिीमा उपिब्ध िएसभम विपद् 
व्यिस्ाापन सभबन्धी काययमा संिग्न संघ-संस्ाा, उद्योग-व्यिसायसंग आिद्ध संगठन, 
नागररक समाज ताा पत्रकार आिद्ध संघ-संगठन र सहायता उपिब्ध गराउने व्यश्चि 
िा संघ-संस्ाा/लनकायको प्रलतलनलध समेतिाई संिग्न गराईनेछ । 

(छ) अनगुमन टोिीिे उदे्दश्य अनरुुप िए-निएको, चनुौती-अिसरहरु िए-निएको ताा प्रगलत 
एिं अिस्ााबारे जानकारी संकिन गनन उदे्दश्य अनरुुप समान बुझाई र एकरुपता 
ल्याउने उद्देश्य सवहत छोटो प्रश्नाििी तयार गरी अनगुमन गनन छ । 

(३) जनुसुकर  पद्दलत अपनाई प्रदान गररएको नगद सहायताको उपयोलगता, यसिे पानय सक्ने सकारात्मक 
ताा नकारात्मक दुिरिािे प्रिाि/असरहरू एिं काययिमको सान्दलियकता आददको विश्लेषण 
गनय र िविश्यमा यस प्रकत लतका काययिमहरुको सफि कायायन्ियन गनन, गराउने हेतिेु वितरण 
पिात गररने “वितरण पिातको अनगुमन/PDM” िाई लनयलमत गनन व्यिस्ाा गररने छ । 

(४) दफा १८ को उपदफा (३) अनसुारको PDM गनय सफ्टिेयर अािा लिश्चित जााँचसूची/प्रश्नाििी 
तयार गरी  व्यश्चिगत गोपनीयता ऐन, २०७५ को ममायनसुार सूचना संकिन, विश्लेष्ण ताा 
व्यिस्ाापन गररने छ । 

 
१९. नगद सहायता काययिमको मूल्यांकन सभबन्धी  व्यिस्ाा: 

(१) नगद सहायता काययिम (हरु) को “उपयुयिता”, “कुशिता”, ताा “प्रिािकारीता” दशायउने 
मलु्यांकन गनुय आिश्यक रहन्छ । 

(२) यस प्रकत लतका नगद सहायता काययिे जीविकोपाजयन, स्ाानीय अायतन्त्र ताा समाजमा के-कस्ता 
सकारात्मक ताा नकारात्मक “प्रिािहरु” पदयछन या परेका छन् एिं प्रिािहरु कलतको “ददगो” 
रहन्छन् िन्ने जानकारीहरु पलन मूल्यांकनको माध्ययमबाट संकिन गररने छ । 

(३) सलमलतिे या सलमलतको लनदनशनमा दफा १९ को उपदफा (१) बमोश्चजम “मलु्यांकन प्रश्नाििी” 
तयार गरी समन्ियात्मक तिरिे नगद सहायता काययिमहरुको मलु्यांकन गनन छ । 
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पररच्छेद –१० 
विविध 

२०. राहत सहयोगााय सहायता रकम विपद् व्यिस्ाापन कोषमा जभमा गनन सभबन्धी  व्यिस्ाा:  
(१) विपद्को समयमा नगद सहायता गनय र्च्छुक व्यश्चि, धालमयक एिं परोपकारी संस्ाा, युिा समहु, 

आमा समहु, टोिसधुार समुह ताा अन्य कुनरिे सहयोग गनन राहत (नगदमा) यस 
नगरपालिकाको विपद् व्यिस्ाापन कोषमा जभमा गनय लबस्ततत जानकारी सवहत यस सलमलतिाई 
राहत काययमा सामेि हुनको िालग लनबेदन सवहत पेश हुनपुदयछ । 

(२) सहयोग गनय चाहने जोसकुर िे यस नगरपालिकाको राहत/विपद् व्यिस्ाापन कोष शीषयकमा 
तोवकएको बैंकको िातामा जभमा गरी बुझाएको िौचरको एक प्रलत यस सलमलतिाई बुझाउन ु
पनन छ । 

(३) राहत काययमा सहयोग गनन सबरिाई यस नगरपालिकािे सभमान गनय सक्नेछ । 
(४) नेपािको विद्यमान कानून ताा नीलत/लनयममा रही रावष्ट्रय ताा अन्तरावष्ट्रय गरर सरकारी संस्ाा, 

संयुि राष्ट्र संघीय लनकाय, साझेदार ताा मानिीय सेिामा काययरत संघ-संस्ाािे यस 
नगरपालिकाको विपद् व्यिस्ाापन कोषमा दाश्चििा गनय नीलतगत अफ्ठेरो पररश्चस्ालत हुन गएमा, 
या नचाहेको अिस्ाामा उि काययिमहरु यस नगरपालिका संग समन्िय गरर लसधर सञ्चािन 
गनय सक्ने छन् । 

(५) दफा १३ को उपदफा (४) अनसुार काययिम सञ्चािन गनन अिस्ाामा यस नगरपालिकाको 
विपद् व्यिस्ाापनमा एकद्वार प्रणािी कायम गनन नीलतिाई सलुनश्चित गनय  सञ्चािन गररएका 
िा सञ्चािन गनय ाालिएका नगद सहायताका काययिमहरु यसर काययविलधमा रहेको दफा २६ 
को अनसूुची १ को फाराम सवहत सलमलतबाट काययिम सञ्चािनको पूिय-स्िीकत लत लिन ुपनन छ । 

 
२१. परामशय लिन सक्ने : सलमलतिे यस काययविलध बमोश्चजमको कायय सभपादन गनय उपयिु विज्ञ व्यश्चि िा 

सस्ाासाँग आिश्यक परामशय लिन सक्नेछ । 
 
२२. सहयोगका िालग आह्वान गनन :  

(१) विपद्का कारण आपत्कालिन अिस्ाा लसजयना िई स्ाानीय स्रोत साधन र क्षमतािे विपद्को 
सामना गनय कदठन िएमा यस नगरपालिकािे लछमेकी स्ाानीय तह, प्रदेश ताा संघीय 
सरकारिाई सलमलतको विपद् व्यिस्ाापन कोषमा आलायक सहायता उपिब्ध गराउन अनरुोध 
गनय सक्नेछ । 

(२) विपद्बाट प्रिावित व्यश्चि एिं पररिारिाई राहत, जीविकोपाजयन, आलायक-पनुिायि, पनुस्ाायपना 
ताा पनुलनयमायण जस्ता काययमा सहयोग गनयको िालग सलमलतिे रावष्ट्रय ताा अन्तरावष्ट्रय मानिीय 
सेिामा संिग्न संघ-संााहरु, स्ाानीय सामाश्चजक ताा परोपकारी संघ, संगठन, यिुाक्िि, 
आमासमूह, स्ियम् सेिक, राष्ट्रसेिक, उद्योगी व्यिसायी, लनश्चज क्षेत्र, प्रिुद्ध व्यश्चि ताा 
आमसियसाधारणिाई सहयोगका िालग अनरुोध गनय सक्नेछ। 
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(३) विपद्का कारण प्रिावित समदुायहरुको विलिन्न क्षेत्रगत अध्ययन, बजारको अिस्ााबारे अध्ययन, 
नगद सहयता सभबन्धी लबलबध अध्ययन िगायत अन्य आिश्यक अध्ययन प्रलतबेदन तयार गनय 
सलमलतिे यहााँ उपश्चस्ात स्ाानीय ताा रावष्ट्रय गरर सरकारी संस्ाा ताा अन्य लबकास साझेदार 
संस्ाािाई आलायक ताा प्रालबलधक सहयोग उपिब्ध गराउन अनरुोध गनय सक्ने छ । 

(४) विपद प्रलतकायय कायय-अिलधिरीको िालग अत्यािश्यक पनय गएमा कुनर पलन सहयोगी व्यश्चि, संस्ाा 
या लनकायिाई “स्ाानीय नगद सहायता संयोजक” को िालग अनरुोध गनय सक्नेछ  । 
 

२३. अलििेि राख्ने :  
(१) सलमलतिे नगद सहायता काययिम सभबन्धमा गरेको लनणयय र अन्य काम कारिाहीको अलििेि 

दुरुस्त राख्ने छ । 
(२) नगर विपद व्यिस्ाापन कोष सञ्चािन काययविलध अनसुार र यस नगरपालिकाको विपद् जोश्चिम 

न्यूनीकरण ताा व्यिस्ाापन ऐनको मागय लनदनशन अनरुुप नगद सहायताको िेिा व्यिस्ाापन 
गररने छ ।  

(३) उपदफा (१) बमोश्चजमको अलििेि नगर विपद व्यिस्ाापन समपकय  व्यश्चिको श्चजभमामा रहनेछ 
र उि अलििेि सरोकारिािा कुनर व्यश्चि िा संस्ाािे माग गरेमा लनजिाई लनयमानसुार 
उपिब्ध गराईनेछ ।   

(४) व्यश्चित गोपनीयता सभबन्धी ऐन, २०७५ को ममय अनसुार सूचना संकिन, विश्लेष्ण ताा 
व्यिस्ाापन गररनकुा साार अलििेि राश्चिने छ । 

 
२४. उपिब्ध नगद सहायता प्रयोग गनय नपाईने अिस्ााहरु:  

यस काययविलधमा अन्यत्र जनुसुकर  कुरा िेश्चिएको िएता पलन देहायको प्रयोजनका िालग राहतको िालग 
उपिब्ध िएको रकम अाायत ्विपद व्यिस्ाापन कोषमा जभमा िएको रकम िचय गनय पाईने छरनेः 

(क) लनयलमत प्रशासलनक काययको िालग ,  
(ि) कुनर सरकारी िा गररसरकारी पदालधकारी िा कमयचारीिाई लनयलमत रूपमा तिब, ित्ता 

िा अन्य सवुिधा उपिब्ध गराउन,  
(ग) कुनर सरकारी िा गररसरकारी पदालधकारी िा कमयचारीिाई भ्रमण िचय िा अन्य त्यस्तर 

प्रकारको िचय उपिब्ध गनय, गराउन, 
(घ) विपद्बाट प्रिावितिाई ददईने तोवकए बमोश्चजमको राहत बाहेक अन्य कुनर पलन वकलसमको 

चन्दा, परुस्कार, उपहार िा आलायक सहायता उपिब्ध गराउन, 
(ङ) कुनर पलन वकलसमको गोष्ठी, अन्तरविया िा सिा सभमेिन सञ्चािन गनय/गराउन, 
(च) विपद् जोश्चिम न्यूनीकरण ताा विपद् व्यिस्ाापनसाँग प्रत्यक्ष सभबन्ध निएको अन्य कुनर 

पलन कायय गनय/गराउन ।  
 

२५. लनदनशन ददन सक्ने : नगरसिािे सलमलतको काम कारबाहीको सभबन्धमा सलमलतिाई आिश्यक लनदनशन 
ददन सक्नेछ । 
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२६. अनसूुचीहरु 
 

(१) अनसूुची १: काययिमको बारेमा जानकारी/प्रस्तािना फारम:  
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फारम संग संिग्न गरी सलमलतिाई बुझाउनु पनन छ) 
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१.              
२.              
३.              
४.              
...              
 
(२) अनसूुची २: काययिम सञ्चािन ताा सूचना अद्यािलध ६क/6W फारम  
यस नगरपालिका विपद् जोश्चिम न्यूनीकरण ताा व्यिस्ाापन सलमलतको स्िीकत लतमा सञ्चालित नगद सहायता 
काययको त्यांक लनयलमत अद्यािलध गनुयपनन हुन्छ जसको िालग संिग्न “काययिम सञ्चािन ताा सूचना अद्यािलध 
६क/6W फारम” प्रयोग गनुय पदयछ ।  
संस्ाा/कायायियको नाम:   
सभपकय  व्यश्चि:                सभपकय  नभबर, र्मेि ठेगाना:                      (अनुसूची २, फारम नं. २) 
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(३) अनसूुची ३: आधारिूत बजार-व्यिसाय सञ्चािन सूचना फारम  
 
यो बजारको द्रतु-िेिाजोिा (RAM) को पररमाश्चजयत संश्चक्षप्त फाराम हो। सभबद्ध संघ-संस्ाा ताा सहयोगी 
लनकायहरुिे आिश्यकता अनसुार समन्ियात्मक तिरिे बजारको द्रतु-िेिाजोिा गनय सक्नेछन्। यस 
नगरपालिकािे नगद सहायता काययिम सञ्चािन गनय लनभन फारामको प्रयोग गरी बजार सभबन्धी  सूचनाको 
संकिन ताा विश्लेष्ण गनन/गराउने छ ।यस फारामिाई अिस्ाानसुार पररमाजयन गनय सवकने छ । 

अनुसूची ३, फारम नं. ३: आधारिूत बजार-व्यिसाय सञ्चािन सूचना फारम 

ि.स 
 

 

बजारको नाम:  

सूचना संकिन कताय:  

सभपकय  नभबर: 
लमलत: 
 

क्षमता स्कोर 
(वटक 

िगाउनुहोस) 

क्षतीको अिस्ाा 
स्कोर (वटक 
िगाउनुहोस) 
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१.  बजारको न्यूनतम सञ्चािन/पररचािनको 
अिस्ाा (नोट: यस प्रयोजनको िालग 
बजार िन्नािे स्ाानीय एिं सामान्य 
अिस्ाामा पहुाँचमा रहेको िुद्रा ताा 
ाोक व्यिसायहरु, सेिा-सुलबधा 
प्रदायकहरु आदद जसमा परसाको 
कारोबार हुने गदयछ, िाई बुश्चझने छ) 

      यदद उत्तर “छरन” अािा “पूणय 
क्षलत”  आएमा प्रत्यक्ष नगद 
सहयोग अनुश्चचत ठहररन्छ  

२.  के िुद्रा व्यिसाय सञ्चालित छन्? या, 
तत्काि सञ्चािन हुने सभिािना छ?  

      यदद नगद प्रिाहको 
माध्ययमबाट तत्काि 
सञ्चािनको पवुष्ट िएमा सहायता 
काययिम सञ्चािन गनन 

३.  िुद्रा व्यिसायहरु यदद सञ्चािनमा छन् 
या तरुुन्तर सञ्चािनमा आउन सक्दछन् 
िने के लत व्यिसायहरुिे 
स्ाानीयिासीको मागिाई परुा गनय 
सक्दछन् ?    

      यदद स्ाानीय बजार सञ्चािनमा 
रहेमा, या तत्कािर सञ्चािनमा 
आउन सक्ने अिस्ाा िएमा  
नगद सहायता काययिमको 
गुणक-प्रिािद्वारा माग-आपूलतय 
सभबन्ध   लबस्तारर  सुचारु हुने 
हुनािे नगद सहायता काययिम 
उपयुि हुनजान्छ 

४.  के ाोक व्यिसाय सञ्चािनमा छन् या 
तत्कािर सञ्चािनमा आउन सक्ने 
सभिािनामा छन् ? के ाोक व्यिसायिे 
िुद्रा व्यिसायिाई माग अनुसार आपूलतय 
गनय सक्छ? 

      ाोक व्यिसाय स्ाानीय िुद्रा 
व्यिसायीहरुको पहुाँचमा रही 
स्ाानीय िुद्रा व्यिसायिाई 
माग अनुसार आपूलतय गनय सक्ने 
िएमा नगद सहायता कायय गनय 
प्रिि सभिािना रहन्छ 
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५.  के प्रिावित समुदाय (हरु) नश्चजकको 
बजार सभम वकनमेिको िालग 
आितजाित गनय सक्दछन? (दुरी, पिु-
पिेुशा, बाटो-घाटो, सिारी साधन प्रयोग 
आदद) 

      स्ाानीयबासीिाई नश्चजकको 
बजार सभम आितजाित गदाय 
झनर जोश्चिम बढ्ने, धेरर  समय 
िाग्ने जस्ता समस्या देश्चिएमा 
नगद सहायता काययिमकर  
“परसाका िालग काम” कायय पलन 
एकर  साा सञ्चािनमा ल्याई 
अिश्चशष्ट ितराहरू न्यूनीकरण 
गनय सवकन्छ 

६.  बजार प्रलतस्प्रधात्मक अिस्ाामा 
रहेको/नरहेको?  

      बजार प्रलतस्प्रधात्मक हुाँदा नगद 
सहायता काययिमका 
नकारात्मक प्रिािहरु कम हुाँदर  
जान्छन \  . 

७.  अत्यािस्यक आधारिूत िस्त-ुसामग्री, 
सेिा उपिब्ध छ, छरन?  

      के बजारिे जनताको आधारिूत 
आिश्यकताहरु पूलतय गनय 
सक्दछ?  

८. स्ाानीय ब्यापारको अिस्ाा        बजार छ तर व्यपार न्यून छ 
िने नगद सहायता काययिे 
बजारमा नगद प्रबाह गरी 
व्यपार ितवद्ध गनय टेिा पयुायउने 
हुनजान्छ 

९. गोदामको अिस्ाा, िण्डारण क्षमता र 
सामग्री उपिब्धता  

       

१०.  अन्य (उल्िेि गनन):        
 
(४) अनसूुची ४: स्ाानीय नगद सहायता संयोजकको िालग नमुना कायय-शतयहरु (ToR) 
 
(अनसूुची ४)  तपाई ..... ...................... िाई यस दोधारा चााँदनी नगरपालिकाको लबपद व्यिस्ापन 
सलमलतिे आजको लमलत ......./..../.... मा यस सलमलतको लमलत ......./..../.... को बरठकको लनणयय अनसुार 
यस नगरपालिकाको “स्ाानीय नगद सहायता संयोजक” को पदको िालग लनयुि गरेको छ।तपाई आजको 
लमलतिे यस नगरपालिकाको मानिीय नगद सहायता प्रालबलधक एिं संयोजकको रुपमा श्चजभमेिारी बहन गनुय 
हुने छ र तपार्को उि श्चजभमेिारी ........../..../.... का ददन सभम रहने छ। तपार्को सभपूणय तिब, 
ित्ता ताा अन्य सेिा-सवुिधाहरु तपाई काययरत संस्ाािे उि संााको लनयमानसुार िरण-पोषण गनन छ। यस 
कायय शतयहरुमा हस्ताक्षर गनुयहुाँदा तपार्िे नेपािको संलबधान, प्रचलित कानून, नीलत-लनयम ताा रावष्ट्रय एिं 
अन्तरावष्ट्रय नीलत-लनयम एिं आचार संवहताहरु पािन गनन सलुनश्चितता गनुय िएको प्रमाश्चणत हुन्छ।  
काम, कतयव्य, िूलमका र श्चजभमेिारीहरू:  

(क) आिश्यक सूचना ताा त्यांक संकिन ताा विश्लेषण काययमा सलमलतिाई सहयोग गनन ।  
(ि) नगद सहायता सभबन्धी  सभपूणय काययको िालग सभपकय  व्यश्चिको कायय गनन । 
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(ग) यस काययविलधको आधारमा आिश्यक प्रश्नाििी एिं सूचना संकिन ताा विश्लेषणका िालग 
आिश्यक कायय गनन । 

(घ) स्ाानीय, प्रादेश्चशक ताा संघीय संरचनाहरुसंग लनयलमत समन्यि गनन र आिश्यक सूचनाहरु 
आदानप्रदान गरी यस सलमलतको काययमा सहायता गनन । 

(ङ) मानिीय सेिामा संिग्न यस नगरपालिकामा काययरत विलिन्न संघ-संस्ाा, साझेदारी ताा सहयोगी 
लनकायहरु, स्ाानीय उद्योग बाश्चणज्य संघ, नगद-प्रबाह सभबश्चन्धत सेिा प्रदायकहरु एिं अन्य 
प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष संग्िन सरोकारिािाहरुसंग लनयलमत समन्िय ताा सहकायय गनन । 

(च) िािग्राही छनौट आधार लनमायण गनन ताा छनौट प्रवियाहरुमा सहजीकरण गनन । 
(छ) मूि मानिीय मापदण्डहरु, आचारसंवहता ताा अन्य लसद्धान्तहरु पािन गनन र गनय सहजीकरण 

गनन, साार नगद ताा िौचर सहायता सभबन्धी सभपूणय काययको कायायन्ियन सहजीकरण गनन । 
(ज) बजार अनगुमन कायय गनय मखु्य िूलमका लनिायह गनन र अनगुमन उपसलमलतिाई सहयोग गनन । 
(झ) आिलधक त्यपरक प्रलतिेदनहरु ताा सूचीहरु तयार गनन र यस कायय गनय सहयोग गनन । 
(ञ) समदुायको गुनासो-सुनिुाई सभबन्धी सबर व्यिस्ाा गनन, र सलमलतको लनदनशानसुार अन्य आिश्यक 

कायय गनन ।  
 

(५) अनसूुची ५: न्यूनतम मापदण्ड, न्यूनतम िचय टोकरी (MEB) लनधायरण ताा नगद सहायताको आकार 
 
घरधुरी आलायक विश्लेषण, जीविकोपाजयनका विद्यमान स्ाानीय अभ्यासहरु, िाद्यान्न ताा आलायक श्रोतहरु, 
स्ाानीय संस्कत लत ताा विकासको अिस्ाा आददिे कुनर पलन समदुायको उत्ाानश्चशिता प्रलतविश्चभबत गदयछ । 
िासगरी घरधुरी आलायक विश्लेषण ताा जीविकोपाजयनका लबद्यमान स्ाानीय अभ्यासहरु अध्ययन गरी प्रलतव्यश्चि 
जीविकोपाजयनका िालग आिश्यक पनन सामाग्रीहरु एिं अन्य अलत-आिश्यक सेिा-सुविधाको लनलमत्त समग्रमा 
एकमुष्ठ कलत परसाको आिश्यकता पदयछ िन्ने नर न्यूनतम िचय टोकरी (MEB) हो।  

 

यस नगरपालिकािे समयसापेक्ष न्यूनतम िचय टोकरी (MEB) को अध्यािलध गनन गरर हाििाई प्रलत पररिार 
प्रलत मवहनाको न्यूनतम िचय टोकरी रु. १३,५०० िाई आधार मान्ने छ या रु. ९० प्रलत व्यश्चि प्रलत ददनको 
वहसाबिे नघनने गरर MEB लनधायरण गनन छ जसमा सलमलतिे क्षलतको अिस्ाा अनसुार MEB को कुनर लनश्चित 
प्रलतशत मात्र (जस्तर ६०%=८,१००), या अिस्ाा अनसुार ाप गरर विशेष राहत सेिा MEB+ प्रदान गनय 
सवकनेछ । 


