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विपद राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ 

फालेलङु गाउँपाललका क्षेत्रलित्र लिलिन्न समयमा लिपद घटेको िेलामा तत्काल सो घटनाका लपलित परिवािहरुलाई 

लवतिण गरिने िाहतमा एकरुपता कायम गनन एवं सहयोगलाई पािदर्शी गने उद्दशे्यले स्थानीय सिकाि सञ्चालन ऐन 

२०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (न) ले लदएको अलिकाि अनसुाि यो मापदण्ि तयाि गिी लाग ूगरिएको छ । 

१.संविप्त नाम र प्रारम्भ : 

क) यस मापदण्िको नाम "विपद राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७९" िहकेो छ  ।  

ख) यो मापदण्ि गाउँ कायनपाललकािाट स्वीकृत िई िाजपत्रमा प्रकार्शन िएको लमलत दखेी लाग ूहुनेछ ।  

२. पररभाषा :  

वबषय प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस र्कायथविवधमा, 

क) "कायनलवलि" िन्नाले "विपद राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७९" िन्ने सम्झन ुपछन ।  

ख) "कोष" िन्नाले लवपद व्यवस्थापन कोष सम्झन ुपछन ।  

ग) "लवपद व्यवस्थापन सलमलत" िन्नाले लवपद व्यवस्थापन कोष संचालन तथा व्यवस्थापन सलमलतलाई सम्झन ु

पछन ।  

घ) "गाउँपाललका " िन्नाले फालेलङु गाउँपाललका, पाँचथिलाई सम्झन ुपछन ।  

ङ) "कायनपाललका" िन्नाले फालेलङु गाउँपाललका गाउँ कायनपाललका सम्झन ुपछन ।  

३. प्रर्कोप / विपद भन्नाले देहायर्का प्रर्कोपहरुलाई जनाउने छ ।  

क) “प्राकृलतक लवपद”् िन्नाले लहमपात, अलसना, लहमपलहिो, लहमताल लवस्फोटन, अलतवलृि, अनावलृि, िाढी  

पलहिो तथा ि-ूस्खलन, िुिान, खिेिी, आँिी, हुिी, ितास, र्शीतलहि, तातो हावाको लहि, चट्याङ, िकुम्प 

ज्वालामखुी लिस्फोट, िढेलो वा यस्तै अन्य प्राकृलतक कािणले उत्पन्न जनुसकैु लवपद ्सम्झन ुपछन ।  

ख) "गैि प्राकृतक लवपद"् िन्नाले महामािी, लिद्यतु सटन, अलनकाल, िढेलो, कीट वा सकू्ष्म जीवाण ुआतङ्क पर्श ु

तथा चिाचरुुङ्गीमा हुने फ्ल,ू प्यान्िलमक फ्ल,ू सपनदरं्श, जनावि आतङ्क, खानी, हवाई सिक जल वा 

औद्योलगक दघुनटना आगलागी, लवषाक्त गयाँस, िसायन वा लवलकिण चहुावट, गयाँस लवष्फोटन, लवषाक्त खाद्य 

सेवन, वाताविणीय प्रदषूण, वन लवनार्श वा िौलतक संिचनाको क्षलत तथा  प्रकोप उद्धाि कायनमा हुने दघुनटना वा 

यस्तै अन्य गैिप्राकृलतक कािणले उत्पन्न लवपद ्सम्झन ुपछन । 

४. र्कोषर्को विविय व्यिस्र्ा  

 फालेलङु गाउँपाललकाको लवपद व्यवस्थापन कोषमा न्यनूतम रु.५,००,०००।– (अक्षिेपी पाँच लाख मात्र) 

मौज्दात कायम िाख्ने व्यवस्था वाताविण तथा लिपद ्ब्यवस्थापन सलमलत माफन त प्रमखु प्रर्शासकीय अलिकृतिाट 

लमलाइनेछ ।  

१) कोषमा दहेायका िकमहरु िहने छन ्: 

क) गाउँ सिािाट लवपद व्यवस्थापन कोषका ललग िालषनक रुपमा लवलनयोजन हुने िकम, 

ख) अन्य स्थानीय तहिाट प्राप्त हुने िकम, 

ग) दात ृलनकाय/परियोजना/गैि सिकािी संस्थािाट प्राप्त हुने िकम, 

घ) कोषलाई सेवा र्शलु्किाट प्राप्त हुने िकम, 

ङ) कोषलाई अन्य लवलिन्न स्रोतहरुिाट प्राप्त हुने िकम, 



 

च) संलघय सिकाि, प्रदरे्श सिकाििाट प्राप्त अनदुानिाट सहयोग हुने िकम, 

२. लवपद व्यवस्थापन कोषको िकम छुट्टै खाता खोली जम्मा गरिने छ । कोषको संचालन गाउँपाललकाको प्रमखु 

प्रर्शासलकय अलिकृत ि आलथनक प्रर्शासन र्शाखा प्रमखुको संयकु्त दस्तखतिाट सञ्चालन हुनेछ ।  

३. कोषको लेखापरिक्षण प्रचललत काननु िमोलजम हुनेछ ।  

५. र्कोषर्को आवर्थर्क व्यिस्र्ा: 

 लवपद व्यवस्थापन कोषको आलथनक व्यवस्था यस मापदण्िमा तोलकए िमोलजम ि अन्य कुिाको हकमा प्रचललत 

काननु िमोलजम हुनेछ । 

६. विपद राहत वितरण  

 गाउँपाललकाले लपलित परिवािहरुलाई िाहत लवतिण तथा पनुस्थानपना गननका लागी लवपद ्ब्यवस्थापन सलमलतको 

िैठकिाट दहेायका िमोलजम िाहत उपलब्ि गिाउने छ । लपलित परिवािलाई िस्नको लालग कुनै पलन लकलसमको घि 

वा अन्य िौलतक सम्पलत िएको खण्िमा िाहत उपलब्ि गिाउन िाध्य नहुने ।  

क) लवपदमा पिी कुनै व्यलक्तको मतृ्य ुिएको िहछे िने प्रलत मतृक रु.५०,०००।– (अक्षिेपी पचास  हजाि मात्र) 

मतृकका परिवािलाई िाहत स्वरुप उपलब्ि गिाईनेछ । लवपदमा परि मतृ्य ूिएको व्यलक्तको परिवाि लित्रको 

कुनै पलन सदस्य लजलवत निएको खण्िमा िकम उपलब्ि गनन िाध्य नहुने ति नलजकको हकवाला समेत निई 

प्रचललत पिम्पता एवं संस्काि िमोलजम काजलकरिया गनन समस्या िएमा सदगद वापतको खचन गाउँपाललकाले 

व्यहोनेछ ।  

ख) कुनै पलन लवपदमा पिी कुनै व्यलक्तको घि (िस्नको लालग अन्य केलह निएको) ि खािान्न लत्ताकपिा समेत 

पणून रुपमा क्षलत िएमा त्यस्तो परिवािलाई तत्काललन िाहतका लालग नगद रु.३०,०००।- (अक्षिेपी तीस हजाि 

मात्र) सम्म वा लजन्सी खाद्य वा गैि खाद्य सामाग्री उपलब्ि  गिाइनेछ ।  

ग) कुनै पलन लवपदको घटनामा पिी कुनै व्यलक्तको घि (पणून रुपमा क्षलत निई ललककएको ति िस्न नहुने) वा 

खािान्न तथा लत्ताकपिा समेत आंलर्शक रुपमा क्षलत िएमा त्यस्तो परिवािलाइ तत्काललन िाहतका लालग 

नगद रु.१५,०००।– (अक्षिेपी पन्र हजाि मात्र) सम्म वा लजन्सी खाद्य वा गैि खाद्य सामाग्री उपलब्ि गिाइने 

छ ।  

घ) लवपदिाट घि िहालमा िसेको िएमा वा पसल व्यवसाय समेत नोक्सानी िई तत्काल गजुािाको लागी 

खािान्न समेत निएका वा दवैु अवस्थाका पीलित परिवािलाई तत्काल आवश्यक व्यवस्थाको लागी प्रलत 

परिवाि नगद रु.१०,०००।- (अक्षिेपी दर्श हजाि मात्र) सम्म वा सो ििाििको लजन्सी (खाद्य वा गैि खाद्य 

सामाग्री) सामान िाहत उपलब्ि गिाइने छ ।  

ङ) कुनै प्रकािका लवपदमा पिी घाइते िएका लििामीहरुलाइ उपचािका लालग लजल्ला अस्पताल  वा नलजकको 

स्वास्थ केन्रमा लैजान ु पने घाइते गरिि, असाय वा आलथनक अवस्था कमजोि िहेछ  िने त्यस्तो घाइतेलाइ 

अस्पताल लैजादाको एम्िलेुन्स खचन िकु्तानी  गरिने छ ।  

च) लवपदिाट घाइते िएको कुनै ब्यलक्तलाइ अस्तालमा िनान िइ उपचाि गिाउन ु पिेमा त्यस्तो घाइते गरिि,  

असहाय वा आलथनक अवस्था कमजोि िएमा त्यस्तो घाइतेको लििामी कुरुवाको लागी खाना खाजा  खचन 

वापत एक पटकका लालग िढीमा रु.५,०००।- (अक्षिेपी पाँच हजाि मात्र)  सम्म लििामी कुरुवा खचन उपलब्ि 

गिाइने छ ।  



 

ज) मालथ जनुसकैु कुिा लेलखएको िएता पलन हावाहुिी वा चट्याङिाट घिको छानो वा अन्य सामान्य क्षलत िएमा 

रु.१५,०००।- (अक्षिेपी पन्र हजाि मात्र) सम्म िाहत उपलब्ि गिाउने ि सोको लालग विाले लसफरिस गिे 

अनसुाि हुनेछ ।  

झ) लवपदिाट खाद्यान्न िाली तथा अन्य कृलष िाली वा पर्शजुनिनमा क्षलत िएमा गाउँ कायनपाललकाको 

कायानलयले सोको मलू्याङ्कन गनुनपनेछ । क्षलतको मलू्याङ्कन िमोलजम लवपद व्यवस्थापन सलमलतको 

िैठकको लनणनयानसुाि अलिकतम रु.१५,०००।– (अक्षिेपी पन्र हजाि मात्र) उपलब्ि गरिनेछ ।  

७. वदर्थर्कावलन राहत एिं ब्यिस्र्ापन 

क) दफा ३ को (ख) का लपलित परिवािका लालग लिपद ्व्यवस्थापन सलमलतले थप सहायता (आलथनक, खाद्यान्न एवं 

उपचाि) उपलब्ि गिाउन ुपने िएमा त्यसिी सहयोग गनुन पने परिवाि संख्या एलकन गिी कायनपाललकामा लसफारिस 

गनछे । लवपद व्यवस्थापन सलमलतको लसफारिसका आिािमा कायनपाललकाको िठैकले लनणनय गिे अनसुाि थप 

सहयोग गरिनेछ ।  

ख) लवपदका कािण िसोिास गिी िहकेो स्थानमा िसोिास गिाउँदा थप जोलखम हुने अवस्था िहमेा त्यस्तो लपलित 

परिवािलाइ सिुलक्षत स्थानमा िाखी िसोिास गिाउन ुपने अवस्था िएमा िसोिास गिाइने स्थान, परिवाि संख्या, 

आवश्यक सामाग्री ि सोका लालग आवश्यक पने िजेटको समेत अनमुान गिी गाउँपाललका लिपद ् ब्यवस्थापन 

सलमलतले कायनपाललकामा लसफारिस गनुनपनेछ । त्यसिी िएको लसफारिसको आिािमा गाउँपाललका लिपद ्

ब्यवस्थापन सलमलतसंग समन्वय गिी कायनपाललकाको िैठकको लनणनय अनसुाि आवश्यक व्यवस्था लमलाइनेछ । 

ग) दफा क ि ख अनसुािको कायन गननका लागी पणून रुपमा वा आंलर्शक रुपमा कायन गननका लालग गाउँ कायानपाललका वा 

गाउँ लिपद ्ब्यवस्थापन सलमलतले विा सलमलतलाइ लजम्मेवािी तोक्न सक्नछे । यसिी तोलकएको लजम्मेवािी अनसुाि 

कायन गने लजम्मेवािी सम्िलन्ित विा सलमलतको कतनब्य हुनेछ । 

८. र्कोषर्को व्यिस्र्ापन तर्ा संचालन सम्बन्धी व्यिस्र्ा  

लवपद व्यवस्थाप कोषको सञ्चालन गने, िेखदखे गने ि कोषको अवस्थाको िािेमा कायनपाललकामा लवविण पेर्श 

गने  लजम्मेवािी प्रमखु प्रर्शासकीय अलिकृत वा लनजले तोकेको कमनचािीको हुनेछ ।  

१. लवपद व्यवस्थापन कोषको लक्ष्य तथा उद्दशे्यहरु प्रालप्तका लालग दहेाय िमोलजमको लवपद व्यवस्थापन 

व्यवस्थापन सलमलत गठन हुनेछ ।  

क) अध्यक्ष                                                                                     अध्यक्ष 

ख) उपाध्यक्ष                                                                                             सदस्य  

ग) प्रमखु प्रर्शासकीय अलिकृत वा लनजले तोकेको कमनचािी                               सदस्य  

घ) विा अध्यक्ष सि ै

ङ) वाताविण तथा लवपद व्यवस्थापन सलमलतका संयोजक                                   सदस्य 

च) नेपाल प्रहिीका स्थानीय प्रमखु                                                                 सदस्य  

छ) िेिक्रस सोसाइटीका गाउँपाललका र्शाखा अध्यक्ष    सदस्य 

ज) स्वास््य र्शाखा प्रमखु                                                सदस्य 

झ) पवूानिाि लवकास तथा वाताविण व्यवस्थापन र्शाखा प्रमखु   सदस्य 



 

ञ) िालष्िय मान्यता प्राप्त स्थानीय िाजनीलतक दलका प्रमखु वा प्रलतलनलि  सदस्य 

ट) गैिसिकािी महासंघको प्रमखु       सदस्य 

ठ) नेपाल पत्रकाि महासंघ अध्यक्ष वा प्रलतलनलि     सदस्य 

ि) उद्योग वालणज्य संघ अध्यक्ष       सदस्य 

ढ) लवपद हनेे सम्पकन  व्यलक्त            सदस्य सलचव  

९. विपद व्यिस्र्ापन सवमवतर्को र्काम, र्कतथव्य र अवधर्कार 

क) लवपद व्यवस्थापन कोषका लालग आलथनक स्रोतको व्यवस्था गने । 

ख) लवपद व्यवस्थापन कोषको सञ्चालनको लालग योजना तजुनमा गिी पेर्श गने ।  

ग) लवपदक्ो घटना घट्न ुअगावै जनचेतनामलुक कायनक्रम सञ्चालन गने ।  

घ) लवपद्बाट लपलित िएका व्यलक्तको सन्दिनमा त्याङ्क संकलन गिी अनगुमन गनुनका साथै िाहतको िन्दोिस्त 

गने ।  

ङ) लवपदक्ा लालग पवून तयािी गने ।  

च) लवपद ्न्यलूनकिण तथा लनयन्त्रणको पवूानिाि लनमानण गनन लसफारिस गने ।   

१०. वबवबध  

क) लवपदमा पिी घाइते हुनेहरुलाई उपचािका क्रममा िएको खचनको ब्यवस्थाका लालग लजल्ला लिपद ्व्यवस्थापन 

सलमलतमा लसफारिस ख) लवपदका लपलितहरुलाइ पनुःस्थापना तथा पनुःलनमानणका लालग प्रचललत नीलत तथा 

काननु िमोलजम लिलिजन वन कायानलय एवं स्थालनय सामदुालयक वन उपिोक्ता सलमलत माफन त सहुललयत 

दिमा काठ उपलब्ि गिाउन पहल गने । 

ग) लवपद ्पश्चात िाहत तथा उद्दाि कायनमा खलटएका कमनचािी तथा जनप्रलतलनलिहरुलाई खाना/खाजाको व्यवस्था 

गनुनपनेछ । 

घ) लवपद व्यवस्था पश्चात उद्धाि तथा िाहत लवतिणको कायनमा सवािी सािन तथा अन्य हलेिमलेसनको प्रयोग गनन 

गिाउन तथा सोको परिचालन खचनको िकु्तानी सलमलतको लनणनय अनसुाि िकु्तानी गनन सलकनेछ । 

ङ) आवश्यक कागजातहरु : मचुलु्का, फोटोहरु, नागरिकताको प्रलतललपी, विाको लसफरिस साथै अन्य 

आवश्यक कागजातहरु पेर्श गनुनपनेछ । 

च) मापदण्ि िमोलजम िाहत सहयोग उपलब्ि गिाउनको लालग गाउँपाललका लिपद ब्यवस्थापन सलमलतमा लवपद 

आएको िएको ३५ (पैंतीस) लदनलित्र घटनाको  सचूना प्राप्त िएमा मात्र घटना लपलितलाइ मात्र िाहत 

उपलब्ि गिाइने छ ।  

११. राहत वितरणर्को अनुगम, अवभलेख, प्रवतिदेन  

१. िाहत लवतिणलाई प्रिावकािी िनाउन गाउँपाललकाका अध्यक्षको संयेजकत्वमा लनजले तोकेका व्यलक्तहरु 

सलहतको एक अनगुमन सलमलत िहने छ ।  



 

२. सम्िलन्ित विाले िाहत लवतिणको अलिलेख आफ्नो कायानलयमा िाखी सावनजलनक गनुनपनेछ ि एक प्रलत 

फालेलङु गाउँपाललका गाउँ कायानपाललकाको कायानलयमा पठाउन ुपनेछ ।  

१२. बाधा अडर्काउ फुर्काउने अवधर्कार  

यस मापदण्िमा िएको व्यवस्था कायानन्वयन गदान कुनै िािा अिकाउ पिेमा गाउँ कायनपाललकाले त्यस्तो िािा 

अिकाउ फुकाउन सक्नेछ ।  

१३. खारेवज र बचाउ :  फालेलङु गाउँपाललकाको लवपद/्प्रकोप व्यवस्थापन कोष कायनलवलि, २०७५ खािेज 

गरिएकोछ ।  

 आज्ञाल,े 

िम्िि िहादिु आङदमे्िे 

प्रमखु प्रर्शासकीय अलिकृत 

 


