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प्रस्तावनाः यस जानकी गाईँपालिका क्षेत्र लभत्र मौसम पूवाानुमान बमोलजम 

लवपद्को ईच्च जोलखममा रहेका वा लवपद् प्रभालवत जनतािाइ तत्कािको बहु 

अवश्यकता पूरा गनाको िालग तथा जीलवकोपाजान सहयोगाथा प्रदान गररने 

नगद सहयोगिाइ ब्यवलस्थत्, संस्थागत तथा एकरुपता ल्याईनको िालग यस 

कायालवलध बनाईन बान्छनीय भएकािे जानकी गाईँपालिका लवपद् जोलखम 

न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७७ को दफा १८ र २७, तथा स्थानीय 

सरकार संचािन ऐन २०७४ को दफा ११ िे ददएको ऄलधकार प्रयोग गरी 

जानकी गाईँ कायापालिकािे यो कायालवलध बनाएको हो ।  
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पररच्छेद – १ 

प्रारलभभक 

१. संलक्षप्त नाम र प्रारभभः 

(१) यो कायालवलधको नाम “मानवीय सहायताथा नगद सहायता (सञ्चािन) 

 कायालवलध २०७९” रहेको छ । 

(२) यो कायालवलध तुरून्त प्रारभभ हुनेछ ।  

२. पररभाषाः लवषय वा प्रसंगिे ऄको ऄथा निागेमा यस कायालवलधमा, 

(क) “ऐन” भन्नािे गाईँपालिका लवपद् जोलखम न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, 

२०७७ सभझनुपदाछ। 

(ख) “राहत” भन्नािे मौसम पूवाानुमान बमोलजम लवपद्को ईच्च जोलखममा  रहेका वा 

 लवपद् प्रभालवत व्यलििाइ ईपिब्ध गराइने नगद तथा वस्तुगत सहायता 

 सामाग्री समेत सभझनुपदाछ। 

(ग) “नगद सहायता” भन्नािे लवपद पूवा, लवपदको समयमा वा लवपद पश्चात 

 प्रभालवत व्यलि वा पररवारिाइ प्रदान गररने अर्थथक (नगद) सहयोग हो  भन्ने 

 सभझनुपदाछ। यस प्रकारको नगद सहयोग “लवपद् पूवाानुमानमा अधाररत 

 लवत्तीय िगानी” मा पलन िागू हुने छ। 

(घ) “कोष”भन्नािे ऐनको दफा १२ बमोलजमको लवपद् व्यवस्थापन कोष 

 सभझनुपदाछ । 

(ङ) “प्रभालवत व्यलि” भन्नािे मौसम पूवाानुमान बमोलजम लवपद्को ईच्च  जोलखममा 

 रहेका वा लवपद्को घटनाबाट पररवारका सदस्य गुमाएको, शारीररक वा 

 मानलसक समस्या ईत्पन्न भएको, घर, जग्गाजलमन, पशुपन्छी, खाद्यान्न, 

 ित्ताकपडा तथा ऄन्य सभपत्तीमा अंलशक वा  पू्णरूपमा नोक्सानी पुगेको वा 

 लवपद्का कारण ऄन्य कुनै तररकाबाट प्रभालवत भएको व्यलििाइ सभझनुपदाछ।  

(च) “सलमलत” भन्नािे यस गाईँको लवपद् जोलखम न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापन 

 ऐनको दफा ३ बमोलजमको गाईँ लवपद् जोलखम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन 

 सलमलत सभझनुपदाछ । 

(छ) “संयोजक” भन्नािे सलमलतको संयोजक सभझनुपदाछ । 

(ज) “नगद सहयोग पद्दलत/ढांचा” भन्नािे यस कायालवलधको दफा १२ को  ईपदफा 

(२)  मा ईल्िेख गररए बमोलजम कुनैपलन श्रोत बाट िाभालन्वत व्यलिमा नगद प्रवाह 

 गदाा ऄपनाइने प्रणािी एवं ढांचा िाइ  सभझनुपदाछ। 

(झ) “लवत्तीय सेवा प्रदायक” भन्नािे कुनै पलन बैंक, सहकारीसंथा, रेलमट्यान्स 

 कभपनी वा सोहीऄनुसारका नेपाि सरकारका प्रचलित कानुन, लनयमनमा  रही 

 स्थापना भआ लवलभन्न प्रकारिे लवत्तीय सेवाहरु प्रदान गने/गरेका संथाहरु 

 सभझनुपदाछ ।  

(ञ) “न्यूनतम खचा टोकरी” भन्नािे प्रलतव्यलि जीलवकोपाजान खालतर अवश्यक पने 

 खाद्यान्न एवं ऄन्य ऄलत-अवस्यक बस्तु तथा सेवा-सुलवधाको लनलमत्त 

 अवस्यकपाना जाने समग्रमा एकमुष्ठ अर्थथक अकार हो भन्ने सभझनुपदाछ। 
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(ट) “लवतरण पश्चात ऄनुगमन” भन्नािे यस कायालवलधको दफा २६ को ऄनुसूची (४) 

 मा ईल्िेख गररए बमोलजम राहत तथा पुनिााभ स्वरूप प्रदान गररएको नगदको 

 ईपयोलगता एवं प्रभावकाररता बारे ऄध्यन गने ईद्देश्यिे लवतरण पश्चात गररने 

 ऄनुगमन िाइ सभझनुपदाछ। 

(ठ) “लवपद् ईत्तरदायी सामालजक सुरक्षा” भन्नािे लवपद पूवा, लवपदको समयमा  वा 

 लवपद पश्चात राहत वा सहयोगिाइ लछटो, कम खर्थचिो र प्रभावकारी 

 बनाईनको िालग लवद्यमान सामालजक सुरक्षा कायाक्रमको  संयन्त्र वा तथ्याङ्क 

 प्रयोग गररने कायािाइ सभझनुपदाछ ।  

(ड) “बजारको द्रुत-िेखाजोखा” भन्नािे कुनैपलन लवपदको घटना पूवा, लवपदको 

 समयमा र लवपद पश्चात् द्रुतगलतमा गररने बजारको िेखाजोखािाइ 

 सभझनुपदाछ । 

(ढ) “लवपद्/संकट-पूवा बजार नक्सांकन” भन्नािे सामान्य ऄवस्थामा लवपद् 

 पूवातयारीको  ईद्देश्यिे बजार संचािनका मुख्य तत्वहरु, लवपदिे प्रभाव  पाना 

 सके्न क्षेत्रहरु, गोदाम-ढुवानीको ऄवस्था, सामाग्रीहरुको ईपिब्धता  एवं मूल्य 

 तथा लवपदको समयमा सृजना हुन सके्न ऄवस्थाको बारेमा लवपद पूवा गररने 

 ऄध्ययन एवं नक्सांकन िाइ  सभझनुपदाछ । 

(ण) “E-CASH” भन्नािे लवधुतीय माध्यमबाट श्रोतहुँदै िाभग्राहीसभम  पुयााइएको 

 नगद रकम तथा पुयााईने लवलधिाइ सभझनुपदाछ। यस ऄन्तगात  बैंक तथा लवत्तीय 

 सेवा प्रदायकहरुको खातामा जभमा गरेको रकम, मोबाआि फोन को SMS 

 माफा त पठाआएको रकम, लवधुतीय काडाहरुमा जभमा गररएको रकम, तथा ईि 

 सेवाप्रदायकहरु माफा त् जभमा गररने या  िाभग्राही सभम पुयााईने जस्ता कायािाइ  

 सभझनुपदाछ । 

 

पररच्छेद – २ 

नगद सहायताको औलचत्य, ईद्देश्य तथा नगदको श्रोत 

३. नगद सहायताको औलचत्य:  

(१)  मौसम पूवाानुमानको अधारमा लवपद पूवा, लवपदको समयमा र लवपद 

 पश्चात प्रदान गररने राहत को बढ्दो लवलवलधकरण संगै बढ्दो एवं लभन्न लभन्न 

 न्यूनतम् अवस्यकताहरु हुने र लत मध्ये ऄलत अवस्यक बस्तु हालसि गना सहयोग 

 पुयााईने ईद्देश्यिे बस्तुगत राहत सामग्रीसंग या ऄिग्गै राहत  स्वरुप नगद 

 सहायता प्रदान गने गररएको छ।  

(२) यस जानकी गाईँपालिकािे लवपद् व्यवस्थापन कायािाइ ऄझ व्यवलस्थत गना 

 ऄन्तराालिय एवं रालिय प्रलतबद्धता हरुिाइ कायान्वयन गना, एवं लवकासको 

 बढ्दो ऄवस्थामा नया र छररतो पद्धलत एवं औजारहरु प्रयोग गरर मौसम 

 पूवाानुमानको अधारमा पूवा काया एवं प्रलतकायािाइ सरि, पारदशी र 

 सहभागीतामुिक बनाईने ईद्देश्यिे ऐनको दफा ११ ऄनुसार सबै संघसंस्था एवं 

 लनकायहरु संग समन्यव एवं साझेदारी गरर ऄध्ययन, लवकास एवं कायाान्वन गने 

 गरर यो कायालवलध तयार गररएको छ। 



4 

(३) सन् २०१६ को लवश्व मानलवय सभमेिनकै दौरान “ग्रान्ड बागेन (Grand 

 Bargain) प्रलतबद्धता” को ममा ऄनुसार लबस्तृत समन्यव एवं साझेदारी 

 माफा त लवपद्प्रलतकायामा नगद सहायता सभबलन्ध प्रलबलधको ऄध्ययन तथा 

 लवकास गरर लवपद् र बजारको ऄवस्था ऄनुसार नगद सलहतको राहत 

 सहयोग गने ईदेश्य रालखएको छ ।  

(४) सन् २००४ मा लहन्द-महासागरको तटीय छेत्रमा गएको सुनामी प्रलतकाया 

 पश्चात व्यापक बन्दै गएको नगद समाबेशी राहत मानलबय सहायता क्षेत्र 

 ऄन्तगात् नेपािमा सन् २००८ को कोशी बाढी  प्रलतकायामा पलहिोपटक 

 व्यवलस्थत तवरिे प्रयोग भएको पाइन्छ। त्यस पश्चात, नेपिामा नगद 

 सलहतको राहत प्रलतकायाको बढ्दै गएको ऄवस्थामा यस लबषय सभबलन्ध 

 बुझाइमा एकरुपता ल्याईन र प्रालबलधक ज्ञान तथा लशपिाइ ऄलधकतम 

 ईपयोग गरर राहत कायािाइ प्रभावकारर बनाईन र समन्वयकायामा कलम  हुन 

 नददन यस जानकी गाईँपालिकािे यो कायालवलध तयार गरर कायाान्वयनमा 

 ल्याएको हो । 

४. नगद सहायताको ईद्देश्य:  

लवपद पूवा, लवपदको समयमा वा लवपद पश्चात स्थानीय बजार तथा सेवाहरु अंलशक 

या पूणा रुपमा संचािन भएको, ऄथवा मौसम पूवाानुमान बमोलजम लवपद्को ईच्च 

जोलखममा रहेका जनतािाइ तत्कािको बहुअवश्यकता भएको वा प्रभालवत 

समुदायहरु शीघ्र-पुनिााभ, पुनस्थाापना तथा पुनर्थनमााणको ऄवस्थामा अआपुगेको 

ऄवस्थामा नगद सहायता गनुाको लनम्नानुसारका ईद्देश्यहरु रहेका छन्:  

(१) मानवीय सहायतािाइ मयााददत बनाईनुका साथै लवपद पूवा एवं 

 प्रलतकायािाइ लछटो, छररतो र  सहभालगतात्मक बनाईने,  

(२) न्यूनतम राहत सँगसँगै स्वरोजगार तथा रोजगारी व्यवस्थापनको 

 माध्ययमबाट लवपद्प्रभालवतहरुको जीलवकोपाजानमा सहयोग पुयााईने,  

(३) गुणक-प्रभावद्वारा अर्थथक पुनिााभमा सहयोग पुयााईने, 

(४) लवपद् प्रभालवत घर/पररवारिे अ-अफ्नो ऄवस्था (जोलखमको सभभावना 

 बमोलजमको बहुअवश्यकता, क्षलतको स्तर, ऄत्यावस्यक बस्तुहरु अदद) 

 ऄनुसार गररमामय रुपमा अफ्नै छनोट ऄनुसार बस्तु एवं सेवा प्राप्त गना  सहज 

 बनाईने, 

(५) नगद प्रबाह भइ स्थानीय बजार तथा सेवा सुचारु गना मद्धत पुयााईने,  

(६) “कामका िालग नगद पैसा (Cash for Work) ” जस्ता नगद सहायता 

 कायाक्रम माफा त सामुदालयक सुलवधाहरु जस्तै, बाटो, कुिो, लपईनेपानी, 

 स्वास्थ्य, लशक्षा जस्ता क्षेत्रको लसघ्र पुनिााभ एवं पुनस्थाापनामा टेवा  पुयााईने, र 

(७) नगद सलहतको राहत सहयोगमाफा त व्यलिगतरुपमा ऄत्यावस्यक सेवा-

 सुलबधा तथा सामग्री हालसि गरर समतामूिक तथा गररमामय लजबन 

 लनवााह गना मद्दत पुयााईने र संरक्षणका चुनौतीहरुिाइ समेत सामना गना  सहज 

 बनाईने । 
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५. नगद सहायताको श्रोत:  

(१) यस गाईँ लवपद् व्यवस्थापन कोष पररचािन लनदेलशकाको ऄलधनमा रही ईि 

 कोषमा जभमा  हुन अएको रकम,  

(२) नगद सहायता कायाक्रमकै ईद्देश्यिे सभबलन्धत् संघ, प्रदेश एवं लजल्िाबाट 

 ईपिब्ध गराआएको राहत सहयोग (नगद), 

(३) नगद सहायता कायाक्रमकै ईद्देश्यिे लछमेकी स्थानीय तहहरुबाट प्राप्त  सहयोग, 

(४) लवपद् व्यवस्थापन तथा मानवीय सहयोगको क्षेत्रमा काया गरररहेका, तथा  गना 

 आच्छुक साझेदार संघ-संस्था, तथा लनकाय माफा त कायाक्रमको िालग स्वीकृत 

 लबलनयोलजत बजेट, 

(५) साझेदार संघ-संस्था, दातृ लनकाय तथा संयुि रािसंघका लनयलमत तथा 

 लबशेष कायाक्रम माफा त ईपिब्ध गराआएको अर्थथक सहयोग,  

(६) नेपाि सरकारको प्रचलित कानूनको ऄलधनमा रलह संकिन भएको/हुन 

 अईने यस जानकी गाईँपालिकाको ऄन्य अभदानी । 

 

पररच्छेद – ३ 

कायालवलधको ईद्देश्य तथा प्रयोग 

६. कायालवलधको ईद्देश्य तथा प्रयोग 

 लवपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ िे प्रदान गरेको व्यवस्था ऄनुसार यस  जानकी 

गाईँपालिका क्षेत्र लभत्र संचािन गररने लवपद् लवपद पूवा एवं प्रलतकायाको राहत 

सहायता कायािाइ व्यवलस्थत एवं एकरुपता प्रदान  गना,गराईन  

 कायाक्रमको ईपयोलगता तथा प्रभावकारीता सुलनलस्चत गना सघाई पुयााईने 

 ईद्देश्यिे  लवपद्को ऄवस्थाको ऄध्ययन, लवपद पूवा एवं लवपद्-पश्चात बजारको 

 लस्थलत तथा ऄवस्थाको ऄध्ययन, प्रभालवत व्यलि तथा पररवारहरुको लबशेष 

 अवस्यकताको ऄध्ययन, नगद-सहायता काया गना ऄपनाआने ऄन्य (ऄनुसूची 

 ऄनुसार) अधारभूत ऄध्ययनहरु गना,गराईन  

 तथ्यांक संकिन तथा लवश्लेषण, योजना लनमााण एवं कायाान्वन, ऄनुगमन तथा 

 मूल्यांकन जस्ता कायामा समान बुझाइ एवं एकरूपता प्रदान गना, गराईन 

 लवलभन्न ऄध्ययन तथा िेखाजोखाहरुको लबश्लेषणको अधारमा ऄवस्थानुसार 

 लनणाय गरर अवस्यक एवं ईपयुि नगद सहायता कायाक्रम संचािन गना,गराईन 

 दफा ५ ऄनुरुप सहयोग गना खोलजएको रकमको पररणाम लनधाारण 

 गना,गराईन 

 गै. स. स. एवं ऄन्य साझेदारी संघ-संस्था तथा लनकायहरुसंग/द्वारा राहत 

 स्वरुप प्रदान गररने नगद सहायतािाइ व्यवस्थापन गना,गराईन 

 “स्थानीय नगद सहायता संयोजक (Municipal Cash Coordinator)”  िाइ 

 मागालनदेश गना,गराईन 
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 अवस्यक लनदेशन, ऄनुगमन तथा मूल्यांकन गना, 

 राहतको रुपमा प्रदान गररने नगद सहायता सभबलन्ध मापदण्ड स्वीकृत गरर 

 कायान्वयन गना/गराईन, सोलह प्रकृलतका कायाक्रम(हरु)को  स्वीकृलत ददने, 

 नददनेलनणाय गना 

 लनयलमत बजार ऄनुगमन गरर कािो बजारी गने, कृलत्रम ऄभाव शृजना गने तथा 

 ऄप्राकृलतक तररकािे मूल्यवृलद्ध गने कायाहरुिाइ लनयन्त्रण तथा लनयमन गना, 

 सलमलतको लनणाय ऄनुसार ऐनको पररलधलभत्र रही अवस्यक पना जाने ऄन्य  काया 

 गना,गराईन र   

  सहयोगी शाझेदार संघ/संस्था तथा लनकायहरुको काया तथा सहयोगिाइ  लनम्नानुसार 

व्यवस्थापन गना,गराईन: 

 यस कायालवलधको दफा ६ को ईपदफा (१) देलख (११) सभमको प्रावधान 

 बमोलजम काया गना यस जानकी गाईँपालिकािाइ सहकाया माफा त सहयोग  गना,  

 यस पालिकामा दक्ष एवं ऄनुभवी “स्थानीय नगद सहायता संयोजक 

 (Municipal Cash Coordinator)” नरहेको ऄवस्थामा वा थप 

 अवस्यकता हुन गएको ऄवस्थामा सहयोगी संस्थाकै व्यवस्थापन ऄन्तगात  रही 

 “नगद सहायता कायाक्रम” संचािन ऄवलधभर “संयोजक” ईपिब्ध गराइ 

 सहयोग गना,   

 तथ्यांक संकिन तथा लवश्लेषण, योजना लनमााण एवं कायाान्वयन, ऄनुगमन  तथा 

 मूल्यांकन जस्ता काया गना यस गाईँ लवपद् व्यवस्थापन सलमलतिाइ सहकाया 

 माफा त सहयोग गना,   

 लवलभन्न ऄध्ययन तथा िेखाजोखाहरुको लबश्लेषणको अधारमा ऄवस्थानुसार तथ्य 

 परक लनणाय गना सलमलतसंगको  सहकाया माफा त सहयोग गना,    

 नगद सहायता कायाक्रमिाइ लनयलमत प्रकृलतको राहतको प्याकेजमा समाबेश गना 

 प्रालबलधक सहयोगको अवस्यकता पदाा ईि सहयोगिाइ लबशेष प्रथालमकता 

 ददइ सहकाया माफा त सहयोग गना,   

 प्रभालवत व्यलि तथा पररवारिाइ सहकायाात्मकरुपिे नगद सहायता  कायाक्रम 

 संचािनगना आच्छुक नेपाि सरकार बाट मान्यता प्राप्त संघ-संस्था, ब्यापाररक 

 केन्द्र, लनलज क्षेत्र, धार्थमक तथा परोपकारी संस्थाहरु तथा व्यलिहरुिे यसको 

 दफा १२ को ईपदफा (२) ऄनुसार नगद सहायताको पद्दलत/ढांचा (मोडालिटी) 

 तयार गरर यस कायालवलध ऄनुरुप कायाक्रम लवकास गरी सलमलतसंगको सहकाया 

 एवं साझेदारीमा प्रचलित कानुनसंगत रही संचािन गना,      

 नगद सहायता कायाक्रमिाइ प्रभावकारी बनाईन लवपद्-पूवा गररने बजार 

 नक्सांकन एवं िेखाजोखा, िाभग्राहीहरुको लबस्तृत तथांक सङ्किन एवं 

 लवश्लेषण, लवत्तीय सेवा प्रदायकहरुको ईपलस्थलत, क्षमताको अँकिन एवं 

 अवस्यक सभझौता, जीलवकोपाजान तथा लवपद्िे प्रभाव पाना सके्न अर्थथक 

 क्षेत्रहरुको लवश्लेषण अदद काया गना दक्ष तथा ऄनुभवी जनसलि सलहत यस 

 जानकी गाईँपालिकािाइ सहायोग गना । 
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पररच्छेद – ४ 

योजना तजुामा, समन्यव तथा सहकाया 

८. योजना तजुामा सभबलन्ध व्यवस्था (शुरुवाती चरण): 

(१) मौसम पूवाानुमान बमोलजम लवपद घटना घटन सके्न ईच्च सभभावना भएमा  वा 

 लवपद्को घटना घटेको सुरुवाती चरणमै यस पालिकािे लवपद्  व्यवस्थापनको 

 क्षेत्रमा यहाँ कायारत साझेदार संघ-संस्थाहरुसंग सहकाया गरर नगद सहयोग 

 सभबलन्ध अवस्यक काया गने छ । 

(२) बजारको ऄवस्थाको प्रारलभभक लवश्लेषण गरर नगद सहयोगको सभभाव्यता 

 ऄध्ययन गररसकेपलछ त्यसको अधारमा नगद सहायता योजना तजुामा गररने   

 छ । 

(३) योजना लनमााण गदाा या लनणाय प्रदक्रयामा लनम्न लबषयहरुमा ध्यान ददइनेछ: 

(क) लवपद् व्यवस्थापन चक्रमा कुन लस्थलतमा ऄलहिेको ऄवस्था छ? ईि ऄवस्था 

 ऄनुसार ढांचा/मोडालिटी छनौट गने । 

(ख) ऋतु तथा मौषम ईपयुि छ/छैन? ईि ऋतु/मौषममा कुन ढांचाको नगद 

 सहायता काया ऄपनाईदा नकारात्मक प्रभाव कम गना सदकन्छ?  

(ग) कायाक्रमको बजेट कलत छ? िलक्षत बजेट ऄपुग हुने भएमा सहयोग अव्हान गने 

 या बजेट बमोलजमको िलक्षत समूह प्राथलमदककरण गने / पररवार लनधाारण    

 गने । िलक्षत समूह प्राथलमदककरण गदाा लवद्यमान सामालजक सुरक्षा 

 कायाक्रमहरुिे जोलखमताको समूहमा राखेको बगािाइ लवशेष ध्यान ददने । 

(घ) व्यवस्थापन तथा संचािन खचा कलत हुन जान्छ? ईि शीषाकमा ऄलधक खचा हुने 

 देलखएमा ढांचा/मोडालिटी ईपर छिफि गरर अवस्यक परेमा  ढांचा/मोडालिटी 

 पररवतान गने । 

(ङ) तत्कालिन ऄवस्था एवं ईपिब्ध व्यवस्था ऄनुसार अवस्यक लनणाय गने । 

(च) लवपद पूवा, लवपदको समयमा वा लवपद पश्चात राहत वा सहयोगिाइ लछटो, कम 

 खर्थचिो र प्रभावकारी बनाईनको िालग लवद्यमान सामालजक सुरक्षा कायाक्रमको 

 संयन्त्र वा तथ्याङ्क प्रयोग गने सभभावना लवश्लेषण गने र प्रयोग गने । 

९. समन्वय सभबलन्ध व्यवस्था:  

(१) तथ्यांक संकिन, ऄवस्था लवश्लेषण, नगद सहायताको ढांचा/मोडालिटी तयार, 

 योजना तजुामा एवं कायान्वयन तथा ऄनुगमन काया गना लवपद्  व्यवस्थापनको 

 क्षेत्रमा यहाँ कायारत साझेदार संघ-संस्थाहरु, गै.स.स., संयुि रािसंघीय 

 लनकायहरु तथा दातृ लनकायहरुसंग सहकाया गरर गररने  छ । 

(२) प्रापक (िाभग्राही) संगको छिफि माफा त सल्िाह-सुझावसलभमलित योजना 

 लनमााण गना लवलभन्न समुदाय-स्तरका छिफि कायाहरु गररने छ।  

(३) िाभग्राही (िलक्षत समुह/पररवार/व्यलि) छनौट गने क्रममा प्रभालवत क्षेत्रमा 

 िाभग्राहीहरुिाइ लनम्न कुराहरुको ऄलग्रम जानकारी गराआने छ: 

(क) दकन छालनएका हुन्?  

(ख) को-को छालनएका छन् र कुन अधारमा छालनएका हुन्? 

(ग) के के ईपिब्ध हुने हो? नगद रकम कलत र दकन त्यलत बराबरको पाईने  हो? 
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(घ) वास्तलवक छुटेका िाभग्राहीहरु कसरी सहभालगताको सूचीमा सामेि हुने? 

 प्रदक्रयाहरु के के ऄपनाईनु पने हो? यस्तो ऄवस्थामा कहाँ, कलहिे, कसिाइ 

 सभपका  गनुा पने हो? 

(ङ) नगद सहायता कलहिे र कहाँ पाआने हो? घरका सदस्यहरुमा को-कसिे 

 पाईन योग्य हुने हो?  

(च) एक पटक हो या पटक पटक पाईने हो? 

(छ) कसरर सहयोग ईपिब्ध हुने हो? 

(ज) नक्किी िाभग्राहीहरु कसरर सामेि भए? यस्तो क्रम रोक्नका िालग कुन 

 स्तरको समन्वय तथा सूचनाको अवस्यक पिाा? अदद। 

(४) लनलज क्षेत्र जस्तैः बैंक तथा लवत्तीय सेवाप्रदायक, ईद्योग बालणज्य महासंघअदद 

 हरु संगको समन्वय यस कायाकािालग ऄपररहाया हुने हुनािे सलमलत, सहयोगी 

 संस्थाहरु तथा यस पालिकामा रहेका सभबलन्धत सरकारी कायााियहरुिे 

 सुरुवाती चरण देलख नै लनलज क्षेत्र तथा संस्थानहरुसंग सहकाया गने, गराईने र 

 अवस्यक सभझौता गने।  

(५) दफा ९ को ईपदफा (४) ऄनुसार समन्वय तथा सहकाया गदाा लनम्न लबषयमा 

 लबशेष छिफि भइ सहमलत गररनुपदाछ:  

(क) सलमलतको ऄगुवाआमा के, दकन र कस्तो कायाक्रम, कलहिे सभम संचािनमा अईने, 

 कुन ठाईमा र कलत रकम बराबरको कायाक्रम हो भन्ने बारेमा  जानकारी 

 अदानप्रदान गने, गराईने। 

(ख) ईपदफा (४) ऄनुसारका सेवाप्रदायकहरुको कस्तो भूलमका हुन सक्छ,  कायाक्रममा 

 सहभागी हुनका िालग कुन स्तरको क्षमता छ? अवस्यकता ऄनुसार अवस्यक 

 सभझौता गने र समय-समयमा ऄध्यावलध गने।  

(ग) ईपदफा (४) ऄनुसारका सेवाप्रदायक हरु लवपद प्रभालवत तथा पालिकािे पूवा-

 पलहचान गरेका ऄलत-लबकट एवं संकटासन्न स्थानमा सेवा प्रदान गना  सक्छन्? 

 घुभती बैंक, E-CASH,  घुभती ATM Booth अदद संचािन गनुा पने ऄवस्थामा 

 सुरक्षा ऄवस्था कस्तो हुन्छ र यस गाईँ/नगर पालिकािे के-कस्तो सहयोग गना 

 सक्छ, अदद। 

(६) यस गाईँपालिका लभत्र रहेका सुरक्षा लनकाय, लछमेकी स्थानीय लनकायहरु, 

 लजल्िा लवपद जोलखम न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापन सलमलत तथा प्रदेश र 

 संघीय स्तरका प्रासंलगक लबभाग/केन्द्रहरु एवं रालिय लवपद् व्यवस्थापन 

 प्रालधकरण संग पलन लनयलमत रुपिे सूचना तथा सेवा अदानप्रदान गना तथा 

 गराईन लनयलमत रुपिे समन्वय/सहाकाया गररनेछ । 
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पररच्छेद –५ 

िेखाजोखा तथा लवश्लेषण 

१०. नगद सहायता कायाक्रम: ऄवस्था िेखाजोखा: 

(१) प्रचलित लवलधसंगत मौसम पूवाानुमानमा अधाररत सभभालवत लवपद वा 

 घटना पश्चात लवपद्को प्रभाव िेखाजोखाको अधारमा नगद सहायता 

 कायाक्रम संचािन गने या नगने लनणाय यस सलमलतिे गने छ।  

(२) बजारको द्रुत-िेखाजोखा गना यस सलमलतिे तत्कािै लनणाय गने छ र दफा २६ को 

 ऄनुसूची ३ को संलछप्त अधारभूत बजार-व्यवसाय संरचना फारम प्रयोग गरर 

 बजारको न्यूनतम सूचना संकिन गररने छ । 

(क) यस पररमार्थजत संलछप्त फारमको प्रयोगबाट बजारको तत्कालिन ऄवस्थाको 

 बारेमा जानकारी हुनेछ भन्ने ईद्देश्य लिइएको छ ।  

(ख) न्यूनतम लनवााहमुखी बजार नहुदा नगद सहायताको कुनै औलचत्य नहुने हुँदा 

 बजारको न्यूनतम संचािन ऄवस्था, अवस्यक सामग्रीको  ईपिब्धता, खुद्रा तथा 

 थोक व्यवशायको ऄवस्था एवं क्षमता, बजारसभमको पहुँच, माग-अपूर्थत 

 सभबन्ध, प्रलतस्पधाात्मक ऄवस्था अददको ऄलत-अधारभूत जानकारी हुनुपने 

 हुनािे लय लबषयबस्तु  समेरटनेगरर मुख्य अधार-प्रश्नहरुको ईत्तर ईि ऄनुसूची 

 ३ को फारमको प्रयोग गरर संकिन गररने छ । 

(३) लवपद्-पूवा बजा नक्सांकन (PCMA) गनाािे सामान्य ऄवस्थामा बजार 

 संचािनका मुख्य तत्वहरु, लवपदिे प्रभाव पाना सके्न क्षेत्रहरु, गोदाम- ढुवानीको 

 ऄवस्था, सामाग्रीहरुको ईपिब्धता, खुद्रा-थोक व्यवसायको सभबन्ध एवं प्रचलित 

 बस्तु तथा सेवाहरुको मूल्य साथसाथ लवपदको समयमा सृजना हुन सके्न 

 ऄवस्थाको बारेमा जानकारी हुनजान्छ । 

(क) यदद सामान्य ऄवस्थामा (लवपद् ऄगावै) सूचना संकिन गररएमा लवपद 

 पूवाकाया एवं प्रलतकाया क्षमता लवस्तार गना सदकने र पूवा एवं प्रलतकाया सहज गना 

 मद्दत पुगे्न छ । 

(ख) लवपद्-पूवा बजार नक्सांकन (PCMA) गना दफा १० को ईपदफा (३) का  मुख्य 

 प्रश्नहरुको ईत्तर प्राप्त हुने तररकािे सरिीकृत लवपद् (संकट)-पूवा बजार 

 नक्सांकन (PCMA) फारम तयार गरर गररने छ । 

 (४) नगद प्रवाह सभबलन्ध काया गना बैंक तथा लवत्तीय सेवा प्रदायकहरुको  ईपलस्थलत, 

 ईपिब्ध सेवाहरु, प्रलबलध तथा क्षमता अददको जानकारी संकिन गररनु पदाछ । 

 ईि जानकारीको अधारमा  ढांचा/मोडालिटी छनौट सभबन्धमा सहजीकरण गने 

 छ । 

(क) बैंक तथा लवत्तीय सेवा प्रदायकहरुको सामान्य पररचािन क्षमता मुल्यांकन  यसै 

 कायालवलधको दफा २६ को ऄनुसूची (८) को फारम प्रयोग गरर गररने छ।   

११. नगद सहायता कायाक्रम: ऄवस्था लवश्लेषण: 

(१) लवलभन्न तथ्यांक संकिनका औजारहरु तथा पद्दलत माफा त संकलित 

 सुचनाहरुका अधारमा यस नगद सहायता कायाक्रम संचािन गररने छ ।  
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(२) दफा १० ऄनुसार संकलित सुचनाहरु, लवपद् को ऄवस्थाबारे संकलित 

 लनयलमत बुिेरटन तथा ऄवस्थाबारे अलधकाररक जानकारीहरु अददको 

 अधारमा र यसै दफाको ईपदफा (३) ऄनुसारको जोलखम लवश्लेषणको 

 अधारमा नगद सहायता गनुा  ईलचत या ऄनुलचत भन्ने लनस्कषाको सूचना 

 साबाजलनक गररनेछ । 

(३) ऄनुसूची ७ ऄनुसार नगद सहायता काया गना ऄथवा नगद प्रवाह गदाा हुन सके्न 

 जोलखम, सभभालवत ऄसरहरु तथा न्यूनीकरणका ईपायहरु ऄध्ययन गररनेछ। 

(४) दफा १० र ११ को सूचना तथा तथ्यांक लवश्लेषणको अधारमा कायाक्रम संचािन 

 गने या नगने, गने भए कुन ढांचा/मोडालिटीको गने, कलहिे र  कसरर गने भन्ने 

 बारेमा लनणाय गररने छ र सभबलन्धत् सबैिाइ जानकारी गराआनेछ ।  

 

पररच्छेद –६ 

पररयोजना लवकास 

१२. लनणाय तथा िक्ष्य लनधाारण: 

(१) दफा (१०) र (११) को ऄलधनमा रही ऄनुसूची ६ को न्यूनतम खचा टोकरी 

 (MEB) को अधारमा ईि खचा टोकरीको कलत प्रलतसत नगद  सहयात लनधाारण 

 गने सलहतको लनणायको अधारमा ईपदफा (२) मा ईल्िेख गररए बमोलजम 

 ऄवस्थानुसार ईपयुि ढांचा (Modality) मा  सहायता गररने छ । 

(२) लनम्न ईल्िेलखत ढांचाहरु (Modalities) बाट कुनै एक या एक भन्दा बढी गरर 

 संयुि रुपमा तथ्य परक ऄवस्थाको लवश्लेषण पश्चात नगद सहायता गररने छ: 

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

प्रदक्रया 

 प्रभालवतहरुिाइ तत्कािै अर्थथक/नगद सहायता प्रदान गने  

 लनधााररत सहयोग रकम एक पटकमा या पटक-पटक गरर 

हस्तान्तरण गने 

 सामान्यत खुल्िा नगद प्रदान गररदै अआरहेको यस पद्दलत 

ऄन्तगात ऄन्य तररकाहरु पलन ईपयोग गररने छ , जस्तै 

िाभलन्वत व्यलिहरुको सामालजक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गरररहेको 

बैंक खाता भएमा सो माफा त (नभएको ऄवस्थामा खाता खोल्न 

सहयोग गरर), या लवत्तीय सेवा प्रदायकहरुिे संचािन गने 

मोबाआि एप्स माफा त, या लप्रपेड एरटएम डेलबट काडा या 

आस्माटा काडा माफा त नलवनतम प्रलबलधको प्रयोग गरर नगद 

सहायता प्रबाह गररने छ ।  

कुन 

ऄवस्थामा 

यो ढांचा 

छनौट 

गने? 

 कुनै पलन लवपद् पूवा मौसम पूवाानुमानको अधारमा क्षलत 

हुनसके्न ईच्च सभभावना देलखएमा वा लवपद् पश्चात जन -धनको 

व्यापक क्षलत हुनगइ लवलभन्न क्षेत्रगत सामाग्रीहरु सहायता गना 

समय िाग्ने र व्यवस्थापन चुनौलतहरु हुने ऄवस्था भएमा ,   

 फरक-फरक न्यूनतम् अवस्यकताहरु पूर्थत गना ऄसहज 

पररलस्थलत हुने ऄवस्था भएमा,  
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 लनधााररत वस्तुगत सहायतािे ईि अवस्यकताहरु पुर्थतगना 

नसके्न ऄवस्था भएमा, र  

 ऄन्य सभबलन्धत लनणायहरुको अधारहरुमा बहुईद्देश्यीय नगद 

सहायता प्रदान गररने छ ।  

(ख) ससता नगद ऄनुदान (Conditional Cash Grants) 

प्रदक्रया 

 िाभग्राहीहरुिाइ ऄवस्था र अवस्यिाको लबश्नेषणको 

अधारमा शीघ्र पुनिााभ, पुनिााभ तथा पुनर्थनमााण या 

पुनस्थाापना कायामा सघाईन अर्थथक सहायता/ऄनुदान सहयोग 

गने । 

 िाभलन्वत व्यलिहरुको बैंक खातामाफा त (नभएको ऄवस्थामा 

खाता खोल्न सहयोग गरर), या लवत्तीय सेवा प्रदायकहरुिे 

संचािन गने मोबाआि एप्स माफा त, या लप्रपेड एरटएम डेलबट 

काडा या स्माटा काडा माफा त नलवनतम प्रलबलधको प्रयोग गरर 

नगद सहायता प्रबाह गररने छ । िाभालन्वत व्यलिहरुको 

सामालजक सुरक्षा बैंक खता भए सोलह खाता प्रयोगमा ल्याईनु 

पने छ । 

कुन 

ऄवस्थामा 

यो ढांचा 

छनौट 

गने? 

 कुनै पलन क्षेत्रगत शीघ्र-पुनिााभ, पुनिााभ तथा पुनर्थनमााण या 

पुनस्थाापना काया, जस्तै अवास-पुनर्थनमााण, कृलषमा पुनिााभ, 

लशक्षामा पुनस्थाापना अदद कायामा प्रभालवत व्यलि/पररवार 

तथा समुदायिे अफै ईि काया सभपन्न गने गरेमा या यस्तै 

प्रकारको सहायता हुने ऄवस्था भएमा ,    

 समग्र घरेिु ऄथाव्यवस्थामा टेवा पुयााईने ईद्धेश्य लिइएको 

ऄवस्थामा, 

 लवपद प्रभालवतहरुिाइ शीघ्र पुनिााभ , पुनिााभ तथा 

पुनर्थनमााण या पुनस्थाापना कायाहरु माफा त स्वरोजगारी प्रदान 

गरर प्रलतकाया गने ऄवस्था भएमा।  

 

(ग) कामको िालग नगद (पैसा) कायाक्रम (Cash for Work Programme) 

प्रदक्रया 

 लनलश्चत “काम गरे बापत पाईने नगद”को अकार  (कामको 

िालग नगद) पलहिे लनलश्चत गररने छ ।  

 स्थानीय सेवा-सुलबधाहरु (जस्तै बाटो, कुिो, स्वास्थ्य-लशक्षा, 

खानेपानी अदद) पुनर्थनमााण तथा सेवा सुचारु गनुापने ऄवस्था 

रहेमा स्व-िलक्षत (अत्म िलक्षत/Self Targetting) लवलध 

ऄपनाइ लनलश्चत ददन/घण्टा काम गरे बापत नगद सहायता 

प्रदान गररने छ । 

 यस नगद सहायता ढांचामा लवपद् प्रभालवत व्यलिहरुिे अफू 

ईि काया गना  आच्छुक छु भलन नाम दताा गराईनु पने हुनािे 

ईि कायाका बारेमा ऄलग्रम जानकारी गराआने छ।  
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 ईि काया गरेबापत पाईने दैलनक सहायता रकम स्थानीय दर-

रेट ऄनुसार सामान्य तथा कुशि श्रमशलिको अधारमा लनणाय 

गररने छ । 

 ईि कायाकािालग छनौट गररएको व्यलि तथा पररवारिे 

तोदकएको ऄलधकतम काया-ददन भन्दा बढी काम गना पाईने 

छैनन् । घुभती व्यवस्थानुसार एक पररवारिे ईि काम 

गररसकेपलछ ऄको छुटेको ऄथवा आच्छुक पररवारका सदस्यिाइ 

प्रदान गररनेछ ।  

कुन 

ऄवस्थामा 

यो ढांचा 

छनौट 

गने? 

 कुनै लनलश्चत समुह ऄथवा पररवार हरुिाइ लवपद्िे लनकै 

ऄसहज पररलस्थलत सृजना गरेको ऄवस्थामा लनज समुह ऄथवा 

पररवार हरुिे नगद/पैसाका िालग काम गने आछ्या जाहेर गरेको 

ऄवस्था भएमा, 

 स्थानीय सेवा-सुलवधाहरु लसघ्र-पुनिााभ, पुनिााभ, पुनर्थनमााण 

तथा पुनस्थाापना गनुापने ऄवस्था रहेमा,  

 लवपद्पश्चात ठुिो जनसंख्याको लहस्सा बेरोजगार हुनगइ 

ऄस्थाइ रोजगारीको ऄवस्था सृजना गनुा पने ऄवस्था भएमा ,  

 स्थानीय रोजगारीका ऄवसरहरु लवपद्िे नराम्ररी प्रभालवत 

गरेको ऄवस्था भएमा।  

 

(घ)भौचर पद्दलत माफा त नगद/ऄत्यावस्यक सामग्री सहायता(Voucher Programme) 

प्रदक्रया 

 नगद भौचर र सामाग्री भौचर गरर दुइवटा भौचर पद्दलत फरक 

ऄवस्थामा ईपयोगमा ल्याइने छ । 

 नगद भौचर प्रणािीऄनुसार लनलश्चत लनधााररत रकम तोदकएको 

कागजी तथा लवधुतीय भौचरमा ईल्िेख गरर लनलश्चत सेवाकेन्द्र 

ऄथवा लवत्तीय सेवा प्रदायकहरुमाफा त िाभग्राहीिे नगद सटही 

गराईने छन् ।ईि कायाकािालग लवत्तीय सेवा प्रदायकहरुसंग 

यस सलमलतिे या सहयोगी संघ-संस्थािे लबशेष सभझौता गरेको 

हुने छ । 

 सामाग्री भौचर प्रणािीऄनुसार लनलश्चत लनधााररत ऄत्यावस्यक 

ऄथवा ईद्देश्य ऄनुरुपका सामानहरु तोदकएको कागजी तथा 

लवधुतीय भौचरमा ईल्िेख गरर लनलश्चत सेवाकेन्द्र ऄथवा थोक 

तथाखुद्रा सेवा प्रदायकहरुमाफा त िाभग्राहीिे अवस्यक सर-

सामना ईपिब्ध गने छन् । ईि कायाकािालग लनलश्चत सेवाकेन्द्र 

ऄथवा थोक तथा खुद्रा सेवा प्रदायकहरुसंग यस सलमलतिे या 

सहयोगी संघ-संस्थािे लबशेष सभझौता गरेको हुने छ । 

 सामाग्री भौचर सहायतामा कुनै लबशेष क्षेत्र जस्तै खाद्य सुरक्षा 

या बहुक्षेत्रीय लसघ्र-पुनिााभ तथा पुनर्थनमााणको ईद्देश्य लिइ 

सहायता सामग्रीहरुको लिस्ट तयार गररने छ र ईि लिस्ट मा 

रहेका सामाग्रीहरु मात्र िाभग्राहीिे ईपिब्ध गने छन्।  
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कुन 

ऄवस्थामा 

यो ढांचा 

छनौट 

गने? 

 कुनै लनलश्चत समुह ऄथवा पररवारहरुिाइ लवपद्िे लनकै 

ऄसहज पररलस्थलत सृजना गरेको ऄवस्थामा लनज समुह ऄथवा 

पररवारहरुिे स्व-पुनिााभ तथा स्व-पुनर्थनमााण काया गना सके्न 

सहज ऄवस्था भएमा, 

 लबशेषगरर लवपद्पश्चात खाद्य सुरक्षा , कृलषमा अधाररत 

जीलवकोपाजान, अवास  अदद लसघ्र-पुनिााभ, पुनर्थनमााण तथा 

पुनस्थाापना गना प्रभालवत जनसमुदायको क्षमतािे नसके्न 

ऄवस्था रहेमा,  

 लवपद्पश्चात ठुिो जनसंख्याको लहस्सा बेरोजगार हुनगइ 

ऄस्थाइ रोजगारीको ऄवस्था सृजना गनुा पने ऄवस्था भएमा ,  

 स्थानीय रोजगारीका ऄवसरहरु लवपद्िे नराम्ररी प्रभालवत 

गरेको ऄवस्था भएमा।  

 

(ङ) लवपद् ईत्तरदायी सामालजक सुरक्षा थप रकम (SRSP Top-Up) 

प्रदक्रया 

 सामालजक सुरक्षा िाभग्राहीहरु (जस्तै बािबालिकाहरु , 

ऄपाङ्गता भएका व्यलि, ज्येष्ठ नागररक, एकि मलहिा अदद) 

लवपद्को प्रभाविे ईच्च संकटासन्न ऄवस्थामा हुने हुनािे सामान्य 

नागररकिाइ जस्तै गरर प्रदान गररएको सहयोगिे लबशेष 

अवस्यकताहरु पूर्थत गना नसके्न हुनािे थप नगद सहायता प्रदान 

गररने छ । 

  लवपद् ईत्तरदायी सामालजक सुरक्षा सहयोगाथा थप सहयोग 

रकमकोिालग लबशेष व्यवस्था गररने छ र िाभग्राहीहरुको 

सूचीहरु ऄध्यावलध गररने छ । 

कुन 

ऄवस्थामा 

यो ढांचा 

छनौट 

गने? 

 सहयोग को लनधाारण गने सामान्य मानकमा सामालजक सुरक्षा 

लबशेष िाभग्राहीहरु (जस्तै बािबालिकाहरु , ऄपाङ्गता भएका 

व्यलि, ज्येष्ठ नागररक, एकि मलहिा अदद) को लबशेष 

अवस्यकताहरु सभबोधन गना नसदकने ऄवस्था हुने हुनािे लबशेष 

थप नगद सहायता अवस्यक भएको ऄवस्थामा ।  

 बजार अंलशक तथा पूणा रुपमा संचािन भएको ऄवस्थामा। 

 

१३. योजना लनमााण:  

(१) दक्रयाकिाप सलहतको योजना तयार गरर अ-अफ्नो पक्षबाट पुनराविोकन गरर 

 अवस्यक लनणायहरु सलहत यस सलमलतमा पेश गने। 

(२) दफा १३ को ईपदफा (१) ऄनुसारका योजना (हरु) पेश गनुा ऄगावै दफा  १४ 

 ऄनुसारको लवशेष तथा िलक्षत समुह/वगाको  बारेमा र ईि समुहको  छनौट 

 प्रदक्रयाको बारेमा जानकारी गराईने। 

(३) पाररत भइ कायाान्वनको िालग स्वीकृत भएको कायाक्रमको लबस्तृत लववरण यस 

 कायालवलधिे माग गरे बमोलजमको सूचना सलहत दफा २६ को ऄनुसूची १ को 
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 फारम भरर यस सलमलतिाइ कायाक्रम/पररयोजना संचािन गनुा ऄगावै बुझाईनु 

 पने छ । 

(४)  योजना लनमााणको क्रममा दक्रयाकिापहरुको सुची तयार गदाा दफा (१०) को 

 सूचना तथा तथ्यांकहरुको िेखाजोखाको अधारमा गररनु पदाछ। साथै, दफा 

 (११) को तथ्यांक लबश्लेष्ण तथा तका -परक अधारमा योजनाहरु लनमााण गररनु 

 पदाछ ।  

(५) दफा (१३) को ईपदफा (४) ऄनुसारका तयार नगररएका कायाक्रमहरुको 

 संचािन ऄनुमलत यस सलमलतिे ददने छैन । 

 

पररच्छेद –७ 

िलक्षतसमुह लनधाारण तथा िाभग्राही दताा: 

१४. िलक्षतसमुह लनधाारण सभबलन्ध व्यवस्था:  

(१) लवपद्िे जन-धनमा व्यापक क्षलत गने सभभावना भएको (मौसम  पूवाानुमानको 

 अधारमा) वा गरेको तथा क्षलतको प्रभाव कुनै लनलश्चत भूभागमा एकनाशको 

 देलखएमा प्रभालवत समुदायहरुका सबै घरधुरीिाइ सामेि हुने गरर िलक्षत समुह 

 लनधाारण गररने छ । ऄकस्मात हुने लवपद् (जस्तै बाढी, पलहरो, भूकभप अदद) को 

 सुरुवाती चरणमा अवस्यकता तथा श्रोतको ईपिब्धताको अधारमा सहायता 

 प्रदान गररने बारे सलमलतिे लनणाय गने छ । 

(२) लवपद्िे जन-धनमा व्यापक क्षलत गने सभभावना भएको (मौसम  पूवाानुमानको 

 अधारमा) वा व्यापक क्षलत गरेको तर क्षलतको प्रभाव लभन्न-लभन्न भएको ऄवस्था 

 भएमा सबैभन्दा बढी प्रभालवत, ऄलत लबपन्न, ईच्च  संकटासन्न ऄवस्थामा रहेका 

 तथा यस्तै सूचकहरूको अधारमा व्यलि, घर-पररवार, तथा समुदायहरुिाइ 

 छनौट गरर नगद सहायता प्रदान  गररने छ । 

(३) छनौट प्रदक्रयािाइ पारदशी बनाइने छ र गुनासोिाइ व्यवलस्थत तवरिे 

 संकिन तथा सभबोधन गररने प्रबन्ध लमिाआने छ । 

(४) छनौट प्रदक्रयामा प्रभालवत समुदायको सहभालगता गराआने छ जसबाट 

 लवशेष ऄवस्था तथा अवस्यकताको बारेमा बस्तुगत जानकारी हुने छ । 

(५) िलक्षत व्यलि, घर-पररवार, तथा समुदायहरुको ऄलन्तम सुची तयार गरर 

 सावाजलनक गररने छ । 

१५. िाभग्राही दताा सभबलन्ध व्यवस्था: 

(१) दफा १४ ऄनुसारको ऄलन्तम सूची तयार भआसकेपलछ नगद सहायताको ढांचा 

 ऄनुसार र ईपिब्ध दताा प्रदक्रया प्रयोग गरर िाभग्राहीहरु दताा  गररने छ । 

 यसमा अवश्यकता बमोलजम लवद्यमान सामालजक सुरक्षा कायाक्रमको 

 िाभग्राहीको नामाविी प्रयोगमा ल्याआने छ । 

(२) ऄनुगमनको लसफाररस तथा गुनासो सुनुवाआको अधारमा िाभग्राही दताा 

 ऄध्यावलध गररने छ । 
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पररच्छेद –८ 

नगद सहायता लवतरण तथा पररयोजना संचािन 

१6. नगद सहायता लवतरण तथा पररयोजना संचािन सभबलन्ध व्यवस्था: 

(१) दफा १३ ऄनुसार योजना लनमााण गररसकेपलछ यस कायालवलधको मागालनदेशनमा 

 कुनै कारणिे दढिो नगरर नगद सहायता योजना कायाान्वयन गररने छ । 

(२) िाभग्राहीहरुको हातमा समयमै पैसा पुयााईनका िालग ईपयुि लवतरण 

 संयन्त्र के हुन सक्छ, जस्तै खाम मा राखेर नगद प्रदान गने, बैंक तथा 

 लवत्तीय सेवा प्रदायक द्वारा संचालित व्यलिगत खातामा जभमा गररददने, या कुनै 

 लवत्तीय सेवा प्रदायकिाइ घुभती बैंक, घुभती ATM ऄथाात् E-Cash गना 

 ऄनुरोध गरर तथा स्वीकृलत ददइ गने अददको लनणायतत्कालिन 

 पररलस्थलत,ऄवस्था तथा िाभग्राहीहरुको प्राथलमकताको अधारमा गररने छ । 

 लवद्यमान सामालजक सुरक्षा कायाक्रमको िाभग्राहीको बैंक खातामानै नगद प्रभाह 

 गने सभभावना भएमा सोलह ईपाय ऄपनाआने छ । 

(३) िाभग्राहीहरुको हातमा प्रत्यक्ष नगद प्रदान गने लनणाय ऄन्य लवकल्पहरु 

 सभभव नरहेको ऄवस्थामा मात्रै गररने छ । प्रत्यक्ष नगद प्रदान गदाा  सुरक्षाको 

 चुनौलतहरु पलन बढ्ने हुनािे बैंक तथा लवत्तीय सेवा प्रदायकिे ईपिब्ध गराएको 

 खातामा जभमा गररददने पद्दलतको लवकास तथा लवस्तार  गररने छ र ईि 

 कायाका िालग यस गाईँ/नगरपालिकािे सहयोगी संघ/संस्थािाइ ऄनुरोध गना 

 सके्न छ । 

(४) स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रको पररचािन गरर सुरक्षा चुनौलतहरु सभबोधन गना  यस 

 पालिकािे अवस्यक समन्वय तथा लनणायहरु गने छ । 

१७. नगद लवतरण सभबलन्ध बैकलल्पक पद्दलतहरु छनौट सभबलन्ध व्यवस्था: 

(१) ग्रालमण दुर-दराज क्षेत्रमा बैंक तथा लवत्तीय सेवाको पहुँच नभएको या न्यून 

 भएको ऄवस्थामा प्रत्यक्ष नगद प्रदान गररने छ जसको िालग स्थानीय सुरक्षा 

 संयन्त्रको पररचािन गरर घुभती लशलवर संचािनमा ल्याआने छ । 

(२) शहरी क्षेत्रमा बैंक तथा लवत्तीय सेवा प्रदायक संस्था तथा ऄन्य कुशि  नवीनतम 

 प्रलवलधको प्रयोग गरर व्यलिगत खातामा जभमा गने व्यवस्था गररने छ । 

(३) धेरै दकस्तामा गररने सहायतामा बैंक तथा लवत्तीय सेवा प्रदायकिे ईपिब्ध 

 गराएको खाता ऄलनवाया गरर ईि पद्दलत माफा त मात्रै नगद सहायता गररने छ। 

 सामान्य ऄवस्थामा पलन बैंदकङ्ग प्रणािी माफा त नगद कारोबार गना/गराईन 

 यस गाईँपालिकािे सभबलन्धत सबैिाइ लनदेशनका साथ ऄनुरोध गदाछ । 

(४)  ग्रालमण क्षेत्रमा बैंदकङ्ग साक्षरता सभबलन्ध तयार गररएका कायाक्रमहरुिाइ यस 

 सलमलतिे लबशेष प्राथालमकता ददइ कायाान्वनका िालग सहायता गने छ । 

(५) नगद सहायता कायािाइ प्रभावकारी बनाईन तथा समयानुकुि बनाईन 

 सलमलतिे लवलभन्न बैंक तथा लवत्तीय सेवा प्रदायकहरुिाइ अवस्यक लनदेशन ददन 

 सके्न छ । ऄनुसूची ९ को फारम भरर लवत्तीय सेवा-प्रदायकहरुिे क्षमता स्व-

 मुल्यांकन गरर यस सलमलतिाइ बुझाईने व्यवस्था  गररने छ ।  
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पररच्छेद –९ 

ऄनुगमन तथा मूल्यांकन 

१८. नगद सहयात कायाक्रमको ऄनुगमन सभबलन्ध व्यवस्था:  

(१) नगद सहयात कायाक्रमको ऄनुगमनको मुख्य-मुख्य ईद्देश्यहरु लनम्न प्रकारका 

रहेका छन्: 

(क) कायाक्रम-ईपयुिताको सुलनलश्चतता कायम गना, 

(ख) योजना ऄनुरुप कायाक्रम संचािन भए-नभएको सुलनलस्चत गना, गराईन, 

(ग) अशातीत प्रलतफि ईपिब्ध भए-नभएको सुलनलस्चत गना, गराईन, 

(घ) अवस्यकता र ऄवस्थानुसार समय-समयमा नगद सहयात कायाक्रमको पररमाजान 

 तथा समायोजन गना, गराईन, 

(ङ) कािोबजारी, ऄप्राकृलतक बजारको ऄभाव सृजना गने, ऄप्राकृलतक मूल्य वृलद्ध गने 

 जस्ता काया लनयन्त्रण गना, गराईन, र  

(च) लवपद् पश्चात बजारको बदलिदो ऄवस्थाबारे लनयलमत जानकारी लिन,  

(२) ऄनुगमन प्रदक्रया र यस सभबलन्ध व्यवस्था: 

(क) यस कायालवलध बमोलजम नगद सहयात कायाको लनयलमत तथा अकलस्मक 

 ऄनुगमन सभबन्धी कायाका िालग सलमलतको संयोजक वा लनजिे तोकेको 

 सलमलतको ऄन्य कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा सलमलतको न्यूनतम थप एक 

 सदस्य समेत संिग्न रहेको ऄनुगमन टोिी खरटइ लवपद्को समयमा या 

 लवपद्पश्चात गररने नगद सहयात सभबलन्ध सभपूणा कामको ऄनुगमन गना 

 सके्नछ । 

(ख) ईपदफा (२) (क) बमोलजम खरटएको ऄनुगमन टोिीिे अफूिाइ प्राप्त 

 कायाादेशका अधारमा ऄनुगमनका क्रममा देलखएको सत्य तथ्य लववरण 

 सलहतको प्रलतवेदन सलमलत समक्ष पेश गनुापनेछ ।  

(ग) ईपदफा (२) (ख) बमोलजम पेश हुन अएको प्रलतवेदन समेतका अधारमा  नगद 

 सहायता कायाक्रम संचािनमा कुनै कलम-कमजोरी भएको देलखएमा  त्यसिाइ 

 सुधार गना सलमलतिे अवश्यक लनदेशन ददन सके्नछ र त्यस्तो लनदेशनको पािना 

 गनुा सभबलन्धत सबैको कताव्य हुनेछ ।  

(घ) ईपदफा (२) (ग) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भएता पलन नगद सहायता 

 सभबलन्ध कुनै पलन कायामा कुनै गलभभर त्रुटी रहेको र सोिाइ तत्काि रोक्न 

 अवश्यक देलखएमा संयोजकिे त्यस्तो काया रोक्न लनदेशन ददन सके्नछ । 

(ङ) ऄनुगमनका क्रममा कुनै व्यलि ऄथवा संिग्न संस्थािे झुठा लववरण पेश गरी 

 व्यलि, संथा तथा ऄन्य स्वाथाका ईदेश्यिे नगद सहायता कायाक्रम संचािन 

 गरेको पाइएमा दोषी ईपर प्रचलित कानून बमोलजम कारवाही हुनेछ । 

(च) ईपदफा (२) (क) बमोलजमको ऄनुगमन टोिीमा ईपिब्ध भएसभम स्थानीय 

 राजनीलतक दि, लवपद् व्यवस्थापन सभबन्धी कायामा संिग्न संघ-संस्था, ईद्योग-

 व्यवसायसंग अवद्ध संगठन, नागररक समाज तथा पत्रकार अवद्ध संघ-संगठन र 
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 सहायता ईपिब्ध गराईने व्यलि वा संघ-संस्था/लनकायको प्रलतलनलध समेतिाइ 

 संिग्न गराइनेछ । 

(छ) ऄनुगमन टोिीिे ईद्देश्य ऄनुरुप भए-नभएको,चुनौती-ऄवसरहरु भए-नभएको 

 तथा प्रगलत एवं ऄवस्था बारे जानकारी संकिन गने ईद्देश्य ऄनुरुप समान 

 बुझाइ र एकरुपता ल्याईने ईद्देश्य सलहत प्रश्नाविी तयार गरर ऄनुगमन गने   

 छ । 

(३) जुनसुकै पद्दलत ऄपनाइ प्रदान गररएको नगद सहायताको ईपयोलगता, यसिे पाना 

 सके्न सकारात्मक तथा नकारात्मक दुवैखािे प्रभाव/ऄसरहरू एवं कायाक्रमको 

 सान्दर्थभकता अददको लवश्लेषण गना र भलवष्यमा यस प्रकृलतका कायाक्रमहरुको 

 सफि कायाान्वयन गने, गराईने हेतुिे लवतरण पश्चात यसै ईपदफाका प्रश्नहरुको 

 ईत्तर संकिन गना “लवतरण पश्चातको ऄनुगमन (Post Distribution 

 Monitoring) PDM” िाइ लनयलमत गररने व्यवस्था यस सलमलतिे गने छ । 

(४) दफा १८ को ईपदफा (३) ऄनुसार को PDM गना, यस कायालवलधको  ऄनुसूची ४ 

 ऄनुसार सफ्टवेयर ऄथवा लिलखत जांचसुची/प्रश्नाविी तयार गरर व्यलिगत 

 गोपनीयता ऐन, २०७५ को ममाानुसार सूचना संकिन, लबश्लेष्ण तथा 

 व्यवस्थापन गररने छ । 

१९. नगद सहायता कायाक्रमको मूल्यांकन सभबलन्ध व्यवस्था: 

(१) (क) नगद सहायता कायाक्रम (हरु) को “ईपयुिता”, “कुशिता”, तथा 

 “प्रभावकारीता” दशााईने मुल्यांकन गनुा अवस्यक रहन्छ । 

(ख) यस प्रकृलतका नगद सहायता कायािे जीलवकोपाजान, स्थानीय ऄथातन्त्र तथा 

 समाजमा के-कस्ता सकारात्मक तथा नकारात्मक “प्रभावहरु” पारे एवं प्रभावहरु 

 कलतको “ददगो” रहन्छन् भन्ने जानकारीहरु पलन मूल्यांकनको माध्ययमबाट 

 संकिन गररने छ । 

(२) सलमलतिे या सलमलतको लनदेशनमा दफा १९ को ईपदफा (१) बमोलजम 

 “मुल्यांकन प्रश्नाविी” तयार गरर समन्वयात्मक तवरिे नगद सहायता 

 कायाक्रमहरुको मुल्यांकन गने छ । 

 

पररच्छेद –१० 

लवलवध 

२०. राहत सहयोगाथा सहायता रकम लवपद् व्यवस्थापन कोष मा जभमा गने सभबलन्ध 

व्यवस्था:  

(१) लवपद्को समयमा नगद सहायता गना आच्छुक व्यलि, धार्थमक एवं परोपकारी 

 संस्था, युवा समुह, अमा समुह, टोिसुधार समुह तथा ऄन्य कुनैिे सहयोग गने 

 राहत (नगदमा) कोष यस जानकी गाईँपालिका लवपद् व्यवस्थापन कोषमा 

 जभमा हुने गरर लबस्तृत जानकारी सलहत यस सलमलतिाइ राहत कायामा सामेि 

 हुनकोिालग लनबेदन सलहत पेश हुनुपदाछ ।  

(२) दफा १३ को ईपदफा (१) ऄनुरुप सहयोग गना चाहनेिे यस पालिकाको 

 राहत/लवपद् व्यवस्थापन कोष शीषाकमा ...............बैंक को 
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 .................खाता नभबर मा जभमा गरर बुझाएको रलसद को एक प्रलत  यस 

 सलमलतिाइ बुझाईनु पने छ । 

(३) दफा १३ ऄनुसार सहयोग गने सबैिाइ यस पालिकािे सभमान गना   सके्नछ । 

(४) नेपािको लबद्धमान कानुन तथा नीलत/लनयममा रही रालिय तथा 

 ऄन्तरालस्िय गै.स.स., संयुि राि संघीय लनकाय, दात्री-लनकाय तथा 

 मानलवय सेवामा कायारत ऄन्य संघ-संस्थािे यस पालिकाको लवपद  व्यवस्थापन 

 कोष मा दालखिा गना नचाहेको ऄवस्थामा ईि कायाक्रमहरु लसधै संचािन 

 (Direct Payments) गना सके्न छन् । 

(५) दफा १३ को ईपदफा (४) ऄनुसार कायाक्रम संचािन गने ऄवस्थामा यस 

 पालिकाको लवपद व्यवस्थापनमा एकद्वार प्रणािी कायम गने नीलत िाइ 

 सुलनलस्चत गना  संचािन गररएका वा संचािन गना थालिएका नगद  सहायताका 

 कायाक्रमहरु यसै कायालवलधमा रहेको दफा २६ को ऄनुसूची १ को “कायाक्रमको 

 बारेमा जानकारी/प्रस्तावना फारम” सलहत सलमलतबाट कायाक्रम संचािनको 

 पूवा-स्वीकृलत लिनु पने छ । 

२१. परामशा लिन सके्न : सलमलतिे यस कायालवलध बमोलजमको काया सभपादन  गना 

ईपयुि लवज्ञ व्यलि वा सस्थासँग अवश्यक परामशा लिन सके्नछ । 

२२. सहयोगका िालग अह्वान गने :  

(१) लवपद्का कारण अपत्कालिन ऄवस्था लसजाना भइ स्थानीय स्रोत साधन र 

 क्षमतािे लवपद्को सामना गना करठन भएमा यस जानकी गाईँपालिकािे 

 लछमेकी स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकारिाइ सलमलतको लवपद् 

 व्यवस्थापन कोषमा अर्थथक सहायता ईपिब्ध गराईन ऄनुरोध गना  सके्नछ । 

(२) लवपद ्बाट प्रभालवत व्यलि एवं पररवारिाइ राहत, जीलवकोपाजान, अर्थथक-

 पुनिााभ, पुनस्थाापना तथा पुनर्थनमााण जस्ता कायामा सहयोग  गनाको िालग 

 सलमलतिे रालिय तथा ऄन्तरालस्िय मानलवय सेवामा संिग्न संघ-संथाहरु, 

 स्थानीय सामालजक तथा परोपकारी संघ, संगठन, युवाक्िव, अमासमूह, स्वयम् 

 सेवक, रािसेवक, ईद्योगी व्यवसायी, लनलज क्षेत्र, प्रवुद्ध व्यलि तथा 

 अमसवासाधारणिाइ सहयोगका िालग ऄनुरोध गना सके्नछ। 

(३) लवपद्का कारण प्रभालवत समुदायहरुको लवलभन्न छेत्रगत ऄध्ययन, बजारको 

 ऄवस्थाबारे ऄध्ययन, नगद सहयता सभबलन्ध लबलबध ऄध्ययन  िगायत ऄन्य 

 अवस्यक ऄध्ययन प्रलतबेदन तयार गना सलमलतिे यहाँ ईपलस्थत स्थानीय तथा 

 रालस्िय गै.स.स. तथा ऄन्य साझेदार संस्थािाइ अर्थथकतथा प्रालबलधक सहयोग 

 ईपिब्ध गराईन ऄनुरोध गना सके्न छ । 

(४) लवपद प्रलतकाया काया-ऄवलधभररको िागी ईपदफा (३) मा ईल्िेख गररएको 

 कायामा सहयोग गना ईपदफा (२) र (३) का कुनैपलन सहयोगी  व्यलि, संस्था या 

 लनकायिाइ “स्थानीय नगद सहायता संयोजक (Municipal Cash 

 Coordinator)” को िालग ऄनुरोध गना सके्नछ  । 
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२३. ऄलभिेख राख्ने :  

(१) सलमलतिे नगद सहायता कायाक्रम सभबन्धमा गरेको लनणाय र ऄन्य काम 

 कारवाहीको ऄलभिेख दुरुस्त राख्ने छ । 

(२) स्थानीय लवपद व्यवस्थापन कोष संचािन कायालवलध २०७९ ऄनुसार र यस 

 पालिकाको लवपद् जोलखम न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको मागा  लनदेशन 

 ऄनुरुप नगद सहायताको िेखा व्यवस्थापन गररने छ ।  

(३) ईपदफा (१) बमोलजमको ऄलभिेख सलमलतको सदस्य-सलचवको लजभमामा 

 रहनेछ र ईि ऄलभिेख सरोकारवािा कुनै व्यलि वा संस्थािे माग गरेमा 

 लनजिाइ लनयमानुसार ईपिब्ध गराइनेछ ।   

(४) व्यलिगत गोपनीयता ऐन, २०७५ को ममाानुसार सूचना संकिन, लबश्लेष्ण तथा 

 व्यवस्थापन गररनुकासाथै ऄलभिेख रालखने छ । 

 

२४. ईपिब्ध नगद सहायता प्रयोग गना नपाइने ऄवस्थाहरु:  

(१) यस कायालवलधमा ऄन्यत्र जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन देहायको 

 प्रयोजनका िालग राहत को िागी ईपिब्ध भएको रकम ऄथाात् लवपद 

 व्यवस्थापन कोषमा जभमा भएको रकम खचा गना पाइने छैनः 

(क) लनयलमत प्रशासलनक कायाको िालग,  

(ख) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदालधकारी वा कमाचारीिाइ लनयलमत रूपमा 

 तिब, भत्ता वा ऄन्य सुलवधा ईपिब्ध गराईन,  

(ग) कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदालधकारी वा कमाचारीिाइ भ्रमण खचा वा ऄन्य 

 त्यस्तै प्रकारको खचा ईपिब्ध गराईन, 

(घ) लवपद् बाट प्रभालवतिाइ ददइने तोदकएबमोलजमको राहत बाहेक ऄन्य कुनै  पलन 

 दकलसमको चन्दा, पुरस्कार, ईपहार वा अर्थथक सहायता ईपिब्ध गराईन, 

(ङ) कुनै पलन दकलसमको गोलष्ठ, ऄन्तरदक्रया वा सभासभमेिन सञ्चािन गना, गराईन, 

(च) “कामको िालग नगद/पैसा (Cash for Work)” मोडालिटी ऄनुसार  अकलस्मक 

 रूपमा पुनिााभ/पुनर्थनमााण गनुापने बाहेकका ऄन्य लनयलमत पूवााधार लवकास 

 लनमााणसभबन्धी काया गना, गराईन, 

(ङ) लवपद् जोलखम न्यूलनकरण तथा लवपद् व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सभबन्ध  नभएको 

 ऄन्य कुनै पलन काया गना, गराईन ।  

२५. लनदेशन ददन सके्न : गाईँ सभािे सलमलतको काम कारबाहीको सभबन्धमा 

 सलमलतिाइ अवश्यक लनदेशन ददन सके्नछ । 
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२६. ऄनुसूची हरु 

(१) ऄनुसूची १: कायाक्रमको बारेमा जानकारी/प्रस्तावना फारम:  
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१               

२               

३               

(२) ऄनुसूची २: कायाक्रम संचािन तथा सूचना ऄद्यावलध ६क/6W फारम  

 यस गाईँ/नगरपालिका लवपद् जोलखम न्यूलनकरण तथा व्यवस्थापन सलमलतको 

स्वीकृलतमा संचालित नगद सहायता कायाको तथ्यांक लनयलमत ऄध्यावलध गररनुपने 

हुन्छ जसको िालग संिग्न “कायाक्रम संचािन तथा सूचना ऄद्यावलध ६क/6W फारम” 

प्रयोग गररनु पदाछ ।  
क्र.

स.  

पररयोज

नाको 

नाम/सह

योग को 

प्रकार 

(के?) 

पररयोज

नाको 

औलचत्य/

ईदे्दश्य 

(दकन?) 

पररयो

जना 

संचाि

न गने 

स्थान 

(कहाँ 

?) 

िाभालन्वत/

िलक्षत 

वगा/समुदा

य/समुह 

(कसिाइ?) 

पररयो

जना 

सुरु 

हुने र 

सभपूणा 

हुने 

लमलतह
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(कलह

िे ?) 

पररयो

जना 

संचाि

न एवं 

नगद 

सहयो

ह गने 

पद्दलत 

(कस

रर?) 

कैदफ

यत 

१.        

२.        

३.        

४.        

(३) ऄनुसूची ३: अधारभूत बजार-व्यवसाय सूचना फारम  

 यो बजारको द्रुत-िेखाजोखा (RAM) को पररमार्थजत संलछप्त फारम हो। सभबद्ध 

संघ-संस्था तथा सहयोगी लनकायहरुिे अवस्यकता ऄनुसार समन्वयात्मक तवरिे 

बजारको द्रुत-िेखाजोखा गना सके्नछन। यस गाईँ/नगर पालिकािे नगद सहायता 
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कायाक्रम संचािन गना लनम्न फारमको प्रयोग गरर बजार सभबलन्ध सूचनाको संकिन 

तथा लबश्लेष्ण गने/गराईने छ । 

ऄनुसूची ३, फारम नं. ३: अधारभूत बजार-व्यवसाय सूचना फारम 

क्र.

स.  

बजारका 

संचािन तथा 

नगद सहायता 

संग सभबलन्धत 

मुख्य अधार 

प्रश्नहरु 

(अधारभूत 

बजार-व्यवसाय 

सूचना) 

क्षमता स्कोर (रटक 

िगाईनुहोस)  

क्षतीको ऄवस्था स्कोर 

(रटक िगाईनुहोस)  
 

 

 

 

कैदफयत  

छै

न  

लनवााह

मुखी छ  

पूणा 

रुप

मा 

छ  

पू

णा 

क्ष

ती 

अं

लशक 

क्षती 

पूणा 

संचा

िन 

१.  बजारको 

न्यूनतम 

संचािन/पररचा

िनको ऄवस्था  

(नोट: यस 

प्रयोजनको 

िालग बजार 

भन्नािे स्थानीय 

एवं सामान्य 

ऄवस्थामा 

पहुँचमा रहेको 

खुद्रा तथा थोक 

व्यवशायहरु, 

सेवा-सुलबधा 

प्रदायकहरु 

अदद जसमा 

पैसाको 

कारोबार हुने 

गदाछ, िाइ 

बुलझने छ) 

      यदद ईत्तर 

“छैन” 

ऄथवा “पूणा 

क्षलत”  

अएमा 

प्रतेक्ष्य नगद 

सहयोग 

ऄनुलचत 

ठहररन्छ  

२.  के खुद्रा 

व्यवशाय 

संचालित छन्? 

या, तत्काि 

संचािनका 

सभभावना 

सलहत छन्?  

      यदद नगद 

प्रवाहको 

माध्ययमबा

ट तत्काि 

संचािनको 

पुलस्टभएमा 

सहायताका

याक्रम 

संचािन 

गने  

३.  खुद्रा 

व्यवशायहरु 

यदद संचािनमा 

छन् या तुरुन्तै 

      यदद 

स्थानीय 

बजार 

संचािनमा 
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संचािनमा 

अईन सक्दछन् 

भने के लत 

व्यवशायहरुिे 

स्थानीयवासीको 

मागिाइ 

सभबोधन गना 

सक्दछन्?    

रहेमा, या 

तत्कािै 

संचािनमा 

अईन सके्न 

ऄवस्था 

भएमा  

नगद 

सहायता 

कायाक्रमको 

गुणक-

प्रभावद्वारा 

माग-अपूर्थत 

सभबन्ध   

लबस्तारै 

सुचारु हुने 

हुनािे नगद 

सहायता 

कायाक्रम 

ईपयुि 

हुनजान्छ 

४.  के थोक 

व्यवसाय 

संचािनमा छन् 

या तत्कािै 

संचािनमा 

अईनसके्न 

सभभावनामा 

छन्? के थोक 

व्यवशायिे खुद्रा 

व्यवशायिाइ 

माग ऄनुसार 

अपूर्थत गना 

सक्छ? 

      थोक 

व्यवसाय 

स्थानीय 

खुद्रा 

व्यवसायी 

हरुको 

पहुँचमा 

रही 

स्थानीय 

खुद्रा 

व्यवसाय 

िाइ माग 

ऄनुसार 

अपूर्थत गना 

सके्न भएमा 

नगद 

सहायता 

कायागना 

प्रवि 

सभभावना 

रहन्छ 

५.  के प्रभालवत 

समुदाय (हरु) 

नलजकको बजार 

सभम 

दकनमेिको 

िालग 

      स्थालनय 

बासीिाइ 

नलजक को 

बजार सभम 

अवतजावत 

गदाा झनै 



23 

अवतजावत 

गना सक्दछन? 

(दुरी, पुि-

पुिेशा, बाटो-

घाटो, सवारी 

साधन प्रयोग 

अदद)  

जोलखम 

बढ्ने, धेरै 

समय िागे्न 

जस्ता 

समस्या 

देलखएमा 

नगद 

सहायता 

कायाक्रमकै 

“पैसाका 

िालग काम” 

काया पलन 

एकै साथ 

संचािन मा 

ल्याइ 

ऄवलशष्ट 

खतराहरू 

न्यूलनकरण 

गना सदकन्छ 

६.  बजार 

प्रलतस्प्रधात्मक 

ऄवस्थामा 

रहेको/नरहेको?  

      बजार 

प्रलतस्प्रधा

त्मक हुँदा 

नगद 

सहायता 

कायाक्रमका 

नकारात्मक 

प्रभाव हरु 

काम हुँदै 

जान्छन  

७.  ऄत््वास्यक 

अधारभूत 

बस्तु-सामग्री, 

सेवा ईपिब्ध 

छ, छैन?  

      के बजारिे 

जनताको 

जनताको 

अधारभूत 

अवस्यकता

हरु पूर्थत 

गना 

सक्दछ?  

८. स्थालनय 

ब्यापार को 

ऄवस्था  

      बजार छ 

तर व्यपार 

न्युन छ भने 

नगद 

सहायता 

कायािे 

बजारमा 

नगद प्रबाह 

गरर व्यपार 

वृलद्ध गना 
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टेवा 

पुयााईने 

हुनजान्छ 

९. गोदामको 

ऄवस्था, 

भण्डारण 

क्षमता र 

सामग्री 

ईपिब्धता  
 

       

१०

.  

ऄन्य (ईल्िेख 

गने):  

       

 

(४) ऄनुसूची ४: लवतरण पश्चातको ऄनुगमन/Post Distribution Monitoring 

(PDM)  

 कायाक्रमको सान्दर्थभकता अददको लवश्लेषण गना र भलवस्यमा यस प्रकृलतका 

कायाक्रमहरुको सफि कायाान्वन गने/गराईने हेतुिे नगद/पैसा लवतरण पश्चात 

ऄनुगमन गररने व्यवस्था यस सलमलतिे गने छ । यस कायामा कभप्युटर ऄलप्िकेसन, 

जस्तै KOBO अदद औजारहरू पलन प्रयोग गरर सूचना संकिन तथा लवश्लेषण सहज र 

छररतो बनाईन सदकने छ जसको िालग “नगद सहायता संयोजक” या ऄन्य तोदकएको 

प्रालबलधक िे सहयोग गना सकु्नहुने छ । 

लनम्न सुचनाहरु नछुट्ने गरर PDM फारम तयार गरर प्रयोग गररने छ:  

क्र.स. मुख्य प्रश्न (हरु)  कैदफयत  

१. 
प्रश्नकताा/ऄन्तवाातााकारको नाम, ठेगाना, 

सभपका  नभबर 
 

२. 

ईत्तरदाता को लबस्तृत लववरण (पालिका , 

वडा, टोि, नाम, शारीररक ऄवस्था, ईमेर, 

लिङ्ग, पररवार संख्या, घरमुिीको नाम 

अदद) 

व्यलिगत सूचनाहरु 

व्यलिगत गोपनीयता 

ऐन, २०७५ को ममा 

ऄनुसार सहमलत पश्चात 

मात्र संकिन गने र 

सुरक्षाको सुलनलश्चतता 

गने 

३. 

नगद सहायता राशी कलत र दकन त्यलत 

बराबरको पाएको, कलत पटक मा पाएको, 

पररवारमा कसिे पाएको अदद सूचना हरु  

४. 

सोझै नगद राशी पाएको, या बैंक मा जभमा 

भयको, या ऄन्य माध्ययमबाट पाएको 

बारेमा जानकारी   

५. 

ईपयोलगता बारे सामान्य जानकारी जस्तै , के 

ईि सहयोह पैसािे ऄवस्था सहज भयो? के 

ऄत्यावस्यक सामाग्रीहरु ईपिब्ध हुन सके?, 

ईपयोलगताको बारेमा 

सुचनाहरु ऄलत गोप्य र 

व्यलिगत हुने हुनािे 

ऄत्यावस्यक सुचनाहरु 
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कुन-कुन प्रयोजनको िालग ईि सहयोग 

ईपयोग गररयो? पररवारमा क-

कसिेईपयोग गरे? के ईि नगद सहायतािे 

तत्कािका समस्याहरुको समाधान गना मद्दत 

पुग्यो? 

मात्र संकिन गने  

६. 

जोलखम को बारेमा केलह जानकारी संकिन 

गदाा भलवस्यमा त्यस्ता जोलखम सुरुवाती 

चरणमै पलहचान गरर न्युलनकरण गना मद्दत 

पुगे्न हुँदा सूचना हरु जस्तै चोरी , धलभक, िूट 

अददको समस्या रह्यो या रहेन? पैसा बोकेर 

अईँदा डरको महसुश भयो या भएन?  

लनयलमत ऄनुगमन काया 

मा पलन लय सुचनाहरु 

अईने हुनािे पुरै 

कायाक्रमको ऄवलधभरी 

जोलखम लबश्लेष्ण तथा 

न्यूलनकरण ऄभ्यास 

गरररहनु पछा  

७. 
नगद सहायता कायाक्रमको सकारात्मक एवं 

नकारात्मक ऄनुभव संकिन  
 

८. 
गाईँपालिका ऄथवा सहयोगी संथा िाइ 

सुझावहरु  
 

९. 
नगद ईपिब्ध गररने पद्धलत (नगद सहायता 

ढांचा) को बारेमा सुझावहरु  
 

१०. 

गुनासो सुनुवाइ सभबलन्ध लवचार, सुझाव, 

सल्िाह हरु 

 जस्तै, पैसा पाईने बारेमा जानकारी 

कहाँ बाट पाईनु भयो , 

 कहाँ जाने लिने, कलत पाईने? कसरर 

पाईने?  

 यदी गुनासो भएको भए कहाँ र 

कसिाइ भन्नु भयो? अदद 

(कायाक्रमका थप केलह 

ईद्धेश्य भएमा सोलह 

ऄनुसार थप सूचना 

संकिन गने) 

 

(५) ऄनुसूची ५: स्थानीय नगद सहायता संयोजक को सन्दभा-शताहरु (ToR  for 

Municipal Cash Coordinator)  

 तपाइ ..... ...................... िाइ यस ..............................  

गाईँपालिकाको सलमलतिे अजको लमलत ......./..../.... मा यस सलमलतको लमलत 

......./..../.... को बैठकको लनणाय ऄनुसार यस पालिकाको “स्थानीय नगद सहायता 

संयोजक” को पदको िालग लनयुि गरेको छ।तपाइ अजको लमलतिे यस पालिकाको 

मानलवय नगद सहायता प्रालबलधक एवं संयोजकको रुपमा लजभमेवारी बहन गनुा हुने छ 

र तपाआको ईि लजभमेवारी ........../..../.... का ददन सभम रहने छ। तपाआको सभपूणा 

तिब, भत्ता तथा ऄन्य सेवा-सुलवधाहरु तपाइ कायारत संस्थािे ईि संथाको 

लनयमानुसार भारण-पोषण गने छ। यस सन्दभा शताहरु मा हस्ताक्षर गनुाहुँदा तपाआिे 

नेपािको संलबधान, प्रचलित कानुन, नीलत-लनयम तथा रालस्िय एवं ऄन्तरालस्िय 
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नीलत-लनयम एवं अचार संलहताहरु पािन गने सुलनलस्चतता गनुा भएको प्रमालणत 

हुन्छ।  

 

कताव्य, भूलमका र लजभमेवारीहरू:  

(क) अवस्यक सूचना तथा तथ्यांक लवश्लेषण काया मा सलमलतिाइ सघाईने ।  

(ख) नगद सहायता सभबलन्ध सभपूणा कायाको िालग सभपका  व्यलि को काया गने। 

(ग) यस कायालवलधको अधारमा अवस्यक प्रश्नाविी एवं सुचना संकिन तथा 

 लवश्लेषणका िालग अवस्यक काया गने । 

(घ) स्थानीय, प्रादेलशक तथा संघीय संरचनाहरुसंग लनयलमत समन्यव गने, र 

 अवस्यक सुचनाहरु अदानप्रदान गरर यस सलमलतिाइ सलमलतको कायामा 

 सहायता गने । 

(ङ) मानवीय सेवामा संिग्न यस गाईँपालिकामा कायारत लवलभन्न संघ-संस्था, 

 साझेदारी तथा सहयोगी लनकायहरु, स्थानीय ई.बा.सं., नगद-प्रबाह सभबलन्धत 

 सेवा प्रदायकहरु एवं ऄन्य प्रत्यक्ष-ऄप्रत्यक्ष संग्िन सरोकारवािाहरु संग 

 लनयलमत समान्व तथा सहकाया गने । 

(च) िाभग्राही छनौट अधार लनमााण गने तथा छनौट प्रदक्रयाहरुमा सहजीकरण गने । 

(छ) मूि मानवीय मापदण्डहरु, अचारसंलहता तथा ऄन्य लसधान्तहरु पािन गने र 

 गना सहजीकरण गने । 

(ज) नगद तथा भौचर सहायतासभबलन्ध सभपूणा काया को कायाान्वयन सहजीकरण    

 गने । 

(झ) बजार ऄनुगमनकाया गना मुख्य भूलमका लनवााह गने र यस सलमलतिाइ सहयोग 

 गने । 

(ञ) अवलधक तथ्यपरक प्रलतवेदनहरु तथा सूचीहरु तयार गने र यस काया गना 

 सलमलतिाइ सहयोग गने । 

(ट) ऄनुगमन प्रदक्रयामा सलमलतिाइ सहयोग गने । 

(ठ) समुदायको गुनासो-सुनुवाइ सभबलन्ध सबै व्यवस्था गने, र  

(ड) सलमलतको लनदेशानुसार ऄन्य अवस्यक काया गने ।  

(६) ऄनुसूची ६: न्यूनतम मापदण्ड, न्यूनतम खचा टोकरी लनधाारण (MEB) तथा 

नगद सहायताको अकार घरधुरी अर्थथक लवश्लेषण, जीलवकोपाजानका लबद्दमान 

स्थानीय ऄभ्यासहरु, खाद्यान्न तथा अर्थथक श्रोतहरु, स्थानीय संस्कृलत तथा लवकासको 

ऄवस्था अददिे कुनैपलन समुदायको ईत्थानलशिता प्रलतलवलभबत गदाछन । खासगरी 

घरधुरी अर्थथक लवश्लेषण तथा जीलवकोपाजानका लबद्दमान स्थानीय ऄभ्यासहरु 

ऄध्ययन गरर प्रलतव्यलि जीलवकोपाजान खालतर अवश्यक पने सामाग्रीहरु एवं ऄन्य 

ऄलत-अवस्यक सेवा-सुलवधाको लनलमत्त समग्रमा एकमुष्ठ कलत पैसाको अवस्यकता 

पदाछ भन्ने नै न्यूनतम खचा टोकरी (MEB) हो।  
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लनम्न ऄनुसूचीमा ईल्िेख गररए बमोलजम बहुपक्षीय छिफि तथा लवलभन्न तथ्यांक 

लवश्लेषणको अधारमा नगद सहायताको अकार लनधाारण गररने छ । अधार बनाइ 

नगद सहायताको अकार लनधाारण गना बजारको बस्तुलस्थलत, सामग्रीको ऄभाव तथा 

ईपिब्धता, ढुवानी एवं भण्डारणमा िागे्न ऄलतररि दस्तुर/खचा, ऄवस्थानुरूप 

अवस्यकता, बाच्नका िालग ऄत्यावस्यक अधारभूत वस्तुहरुको ईपिब्धता, क्षेत्रगत 

अवस्यकताहरु जस्तै अवास, लपईने पानी अदद, जीलवकोपाजानको ऄवस्था तथा 

सभभाव्यताहरु जस्ता लबषयहरुको ऄध्ययन गना जरुरर हुन्छ।  

 

बस्तुगत राहत सामग्रीहरु ईपिब्ध भएको ऄवस्थामा पलन यदद ऄत्यावस्यक ठालनयका 

बस्तु, सामग्री तथा सेवाहरु ईपिब्ध नभएको तर नगद सहायता माफा त ईपिब्ध 

हुनसके्न ऄवस्था देलखएको ऄवस्थामा नगद सहयोग गनुा ईलचत हुन्छ।  

 

(७) ऄनुसूची ७: जोलखम लवश्लेषण फारम 

नगद सहायता कायाकम संचािन गदाा या संचािन पश्चात लवलभन्न जोलखमहरु हुन सके्न 

हुनािे सभभालवत जोलखम, लतनका सभभालवत ऄसरहरु तथा न्यूनीकरणका ईपायहरु 

पलहचान गनुा अवस्यक हुने हुनािे यस सलमलतिे यो (ऄनुसूची ७)को फारम प्रयोग 

गरर सूचन संकिन गरर लवश्लेषण गने छ । 

 

क्र. 

सं. 

पलहचान 

गररएका 

जोलखमहरु  

सभभालवत 

प्रभाव/ऄसरहरु  

सभभालवत 

न्यूनीकरणका 

ईपायहरु 

कैदफयत 

(जोलखम बहन 

गने या नगने? 

न्यूलनकरण पश्चात 

जोलखमको स्तर?) 

१.     

२.     

३.     

४.     

५.     
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(८) ऄनुसूची ८: बैंक तथा लवत्तीय सेवा-प्रदायकहरुको क्षमता स्व-मुल्यांकन फारम 

बैंक तथा लवत्तीय सेवा-प्रदायकहरुको बारेमा छोटकरीमा जानकारी: 

(क) सेवा-प्रदायकहरुको नाम:  

(ख) सेवा-प्रदायकहरुको ठेगाना: 

(ग) सेवा-प्रदायकहरुको सभपका  व्यलि तथा सभपका  ठेगाना: 

क्र. 

सं. 

लबषयबस्तु संलक्षप्त व्याख्या स्कोर (न्यून हुँदा 

० र ईच्च हुँदा ५) 
औलचत्य 

१ प्रदान गने सेवाहरु     

२  सेवा-क्षेत्र लवस्तार 

(कभरेज)  

   

३ नगद सहायता 

सभबलन्ध  लबगतका 

ऄनुभव 

   

४ नगद 

प्रदान/हस्तान्तरण 

गना िागे्न 

ऄनुमालनत न्यूनतम 

तथा ऄलधकतम 

समय (ददनमा) 

   

५ सेवा शुल्क/दस्तुर    

६ ऄपेलच्क्षत सहयोग 

(को बाट कस्तो 

सहयोग, 

खुिाईनुहोस् )  

   

७ िाभग्राहीहरुको 

िालग न्यूनतम 

अवस्यक प्रदक्रया 

ऄथवा पलहचान   

KYC फारम या 

पररचय पत्र , 

नागररकताको प्र.प., 

स्वीकृत िाभग्राही  

नामाविी अदद 

  

८  सुरक्षा सभबलन्ध 

नीलत तथा प्रकृया  

   

९ जोलखम (स्तर, 

बहन गना सके्न 

क्षमता अदद) 

   

 
cf1fn], 
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