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२०७५  

 

रा म �सा द रा ई  गा उँ पा �लका  

गा उँ  कायर्पा �लकाको कायार्लय  

वै कु ण्ठे ,  भोजपुर  

१  नं  � दे श ,  ने पा ल  

(गाउँ कायर्पा�लकाबाट िस्वकृत �म�त:  २०७५।०९।२१)  



 

 

1 

1 

 
 

�ाकृ�तक �वपद पी�डत उ�ार तथा राहत �वतरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५ 

�स्तावनाः- 

राम�सादराइर् गाउँपा�लका �भ� �ाकृ�तक �कोप पी�डतलाइर् तत्काल पनुर्स्थापना गर� सहज जनिजवनको 

अवस्थामा पयुार्उन उ�ार तथा राहत �वतरणको कायर् गनर् �कृ�तक �वपद पी�डत उ�ार तथा राहत सम्बन्धी 

मापदण्ड बनाउन वाञ्छ�नय भएकोले वैकुण्ठे गाउँकायार्पा�लकाले यो मापदण्ड बनाएको छ । 

 

प�रच्छेद-१ 

�ारिम्भक 

१. संिक्ष� नाम र �ारम्भः- (१) यस मापदण्डको नाम "राम�सादराइर् गाउँपा�लका �कृ�तक �वपद पी�डत उ�ार तथा 

राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७५" रहेको छ ।  

(२) यो मापदण्ड तरुुन्त लागू हनुेछ । 

२.प�रभाषाः- �वषय �संगले अक� अथर् नलागेमा  

(क)" गाउँकायर्पा�लका" भ�ाले राम�सादराइर् गाउँपा�लकालाइर् सम्झन ुपछर् । 

(ख) "अध्यक्ष" भ�ाले राम�सादराइर् गाउँपा�लका अध्यक्ष सम्झन ुपछर् । 

(ग) " गाउँ स्त�रय �वपद �भा�वत प�हचान स�म�त" भ�ाले �वपद जोिखम न्य�ुनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन दफा ३ 

बमोिजम स�म�तलाइर् सम्झन ुपछर् । 

(घ) "वडा स्त�रय �वपद �भा�वत प�हचान स�म�त" भ�ाले �वपद जोिखम न्य�ुनकरण तथा व्यवस्थापन ऐन दफा ६ 

बमोिजम स�म�तलाइर् सम्झन ुपछर् । 

(ङ) "�मखु �शासक�य अ�धकृत" भ�ाले राम�सादराइर् गाउँपा�लकाको �मखु �शासक�य अध�धकृत सम्झन ुपछर् । 

प�रच्छेद-२ 

उ�ार तथा राहत सम्बिन्ध मापदण्ड 

३.उ�ार तयार� व्यवस्थापनः-  

(१) गाउकायर्पा�लका केन्�मा �कृ�तक �कोप उ�ार स�म�त गठन गर� उ� स�म�तले खोज र उ�ार सामा�ीको पयार्� 

भण्डारणको व्यवस्था गर� गाउँकायर्पा�लकाको जनु सकैु के्ष�मा �कोप आएका बखत आवाश्यकता अनसुार तत्काल राहत 

पयुार्उन े व्यवस्था �मलाउने । यसका लागी खोज तथा उ�ार सामा�ी गाउँकायर्पा�लका केन्� र आवाश्यकता अनसुार 

िजल्लास्तरमा भण्डारको व्यवस्था गन� । जोिखममा परेका वस्तीको प�हचान गर� त्यस्ता वस्तीको संरक्षण अथवा वस्ती 

स्थानान्तरण लगायतका उपय�ु व्यवस्था गनर्को लागी आवाश्यक अध्यायन अनसुन्धान, योजना तथा कायर्�म�नमार्ण, बजेट 

तथा �ोतसाधनको व्यवस्था गन� र यस्ता वस्तीलाइर् राहत पदार्न गन� । 
 
(२)खोज र उ�ार कायर्को लागी ८ वटै वडामा गाउँ�कृ�तक �कोप उ�ार स�म�त मातहतमा खोज र उ�ार सामा�ीहरु 

भण्डारण गर� रा� ेव्यवस्था �मलाउने । यसमा न्यूनतम १० जना उ�ारकम�लाइर् उ�ार कायर्मा �योग गनर् आवाश्यक 



 

 

2 

2 

पन� सामा�ीहरु स्थानीय आवाश्यकताको आधारमा प�हचान गर� भण्डारणको व्यवस्था �मखु �शासक�य अ�धकृतले 

�मलाउने । 
 
(३) �वपद् व्यवस्थापन कोषमा रु. ५,००,०००।- (पाँच लाख) न्यूनतम मौज्दात कायम रा� ेव्यवस्था �मखु �शासक�य 

अ�धकृतले �मलाउने । 
 
(४) सामािजक एवं गैर सरकार� संघ- संस्थाहरुको सहयोग समते �लइर् �कोप व्यवस्थापन सम्बन्धी जनचेतना अ�भवृ�� गन� 

काम गाउँकायर्पा�लका केन्� र वडा स्तरमा गन� । 
 
(५) �कोपको समयमा �वस्था�पत प�रवारहरुलाइर् सरुिक्षत स्थानमा राखी िश�वर संचालन गनर् गाउँ�कृ�तक �कोप उ�ार 

स�म�तले सम्भव भएसम्म �व�ालय, स्वास्थ्य केन्� बाहेक प�हचान ग�रएका खलु्ला के्ष�हरु �योग गन� । 
 
(६) खोज तथा उ�ारका लागी आउने स्वदेशी तथा �वदेशी टो�ललाइर् सहयोग गन� गराउने तथा समिुचत �वन्ध 

गाउँ�कृ�तक �कोप उ�ार स�म�तले �मलाउने । 

४. आपतकाल�न उ�ार तथा राहत �वतरणः-  

(१) �कोपका घटनामा पर� कुनै व्यि�को मतृ्य ुभएको रहेछ भन ेराहत स्वरुप ��त मतृक रु. २५,०००।-(पिच्चस हजार) 

का दरले मतृकका प�रवारलाइर् सहयोग उपलब्ध गराउने ।यसर� रकम उपलब्ध गराउँदा गाउँ स्त�रय �वपद �भा�वत 

प�हचान स�म�तको प�हचानमा उपलब्ध गराउने । 
 
(२) �कोपबाट घर, पा�ल न� भएका वा खा�� बाल� वा पश ुतथा जग्गा जमीन समेत नोक्सानी भइर् तत्काल गजुारको 

लागी खा�� समते नभएका वा दवैु अवस्थाका पी�डत प�रवारलाइर् तत्काल आवाश्यक व्यवस्थाको लागी रु२०,०००।- 

(�वस हजार) सम्म वडा स्त�रय �वपद् �भा�वत प�हचान स�म�तको �सफा�रस बमोिजम प�रवारलाइर् राहत सहयोग उपलब्ध 

गराउने । 
 
(३) घटनामा पर� खा��, ल�ाकपडा लगायत घर पूणर्रुपमा न� भएका वा पूणर् न� नभएतापनी सम्भा�वत खतराबाट जो�गन 

अन्य� सनुर् पन� वा �वस्था�पत भै सरुिक्षत स्थानमा नयाँ आ�य स्थल �नमार्ण गर� व्यवस्था गनुर् पन� अवस्थाका प�रवारलाइर् 

��त रु २०,०००।- (वा� हजार) सम्म आ�थर्क सहयोग उपलब्ध गराउने । यस्तो सहयोग गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�तले 

आवाश्यक छान�वन गर� बैठकबाट �नणर्य गराएर मा� �दने । 
 
(४) �कोपका घटनामा पर� गिम्भर घाइते हनुेहरुलाइर् गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�त माफर् त सरकार� अस्पतालमा उपचार 

गराउँदा ��तव्यि� रु २०,०००।- (�वस हजार) सम्म भ�ुानी गर� �दने र अस्पतालबाट घर जान आ�थर्क सहयोग स्वरुप 

��त व्यि� रु १,000।- (एक हजार) र यातायात खचर् �दने । 
 
(५) �कोपको समयमा पी�डत प�रवारहरुलाइर् पनुः स्थापना तथा पनुः �नमार्णका ला�ग �च�लत नी�त तथा काननु बमोिजम 

गाउँिस्थत वन, वातावरण, फोहोरमैला तथा �वपद् व्यवस्थापन शाखाले सम्बिन्धत �नकायसँग समन्वय गर� सह�ुलयत दरमा 

काठ उपलब्ध गराउने । 
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(६) �कोपको समयमा पी�डत प�रवारहरुलाइर् सरुिक्षत स्थानमा राखी िश�वर संचालन गनुर् पन� अवस्था भएमा गाउँ�ाकृ�तक 

�कोप उ�ार स�म�तले तत्काल िजल्ला �ाकृ�तक �कोप उ�ार स�म�त एवं. उ�ारसँग सम्बिन्धत अन्य �नकायमा सम्पकर्  

राखी आवाश्यक व्यवस्था �मलाउने । 
 
(७) �नधार्�रत मापदण्ड बमोिजम राहत सहयोग उपलब्ध गराउँदा गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�तले घटना भएको ३० �दन 

�भ� सचुना �� भएको घटनाका लागी मा� राहत सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था गन� । 
 
(८) भकुम्प, बाढ�, प�हरो, आगलागी, अ�सनापानी, हरु� बतास, च�ा�, िशतलहर, �हमपातका साथै �कोपका कारणबाट 

भएको हवाइर्, सडक एंव ढु�ा दघुर्टना बाट �भा�वत पी�डतहरुलाइर् मा� राहत सहयोग गराउने (९) �कोपमा प�र खा�� 

वा थप आ�थर्क सहायता उपलब्ध गराउन ुपन� प�रवारका प�रवार संख्या समेत खलेुको लगत घटना हनुे �वि�कै िजल्ला 

�शासन कायार्लय माफर् त �देश तथा संघीय गहृ मन्�ालयमा पठाउने । 
 
(१०) पी�डतहरुलाइर् राहत �वतरण गदार् स्था�नय उ�ार स�म�त गठन भएको स्थानमा सो स�म�त माफर् त र अन्य ठाउँको 

हकमा गाउँ �वपद् व्यवस्थापन स�म�त माफर् त नै राहत सहयोग उपलब्ध गराउने । 
 
(११) राहत सहायता �� गनर्को ला�ग �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको �सफा�रस प� र वडा कायार्लयको �सफा�रस प� स�हत 

गाउँपा�लका कायार्लयमा �नवदेन पेश गनर् सक्नछे । 
 

प�रच्छेद-३ 
 

�व�वध 

५. �नवेदनको ढाचँाः-खण्ड ४ (१,२,३,४,५ अनसुार सहायता पाउन अनसुचुी- १ ढाँचामा �नवदेन �दन ुपन�छ । 

६. अ�धकार �त्योजन गनर् स�कनेः- यस कायर्�व�ध अनसुार वडा स्थ�रय �वपद् व्यवस्थापन स�म�तको �नणर्य वडा 

अध्यक्षलाइर् �दन सक्नेछ । 

७. सहायता उपलब्धः- राहत सहायता �वपद् व्यवस्थापन कोष बाट हनुेछ । 
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अनसूुची-१ 

 (खण्ड ५ सँग सम्बिन्धत) �म�तः- 
 

�ीमान ्गाउँ�मखु/�मखु �शासक�य अ�धकृत ज्यू, 

राम�सादराइर् गाउँपा�लकाको कायार्लय,  

वैकुण्ठे, भोजपरु । 
 

�वषयः- राहत रकम/ सामा�� उपलब्ध गराइर्�दन ुहनु । 

महोदय, 

 �स्ततु �वषयमा यह� �म�त………… गतेको बा�ढ/ प�हरो/आगलागी/अ�सनापी/च�ा�, हावापानी/ भकुम्प/ढु�ा 

दघुर्टना/…………………को कारण मरो ……………………….पणुर्/आिशंक रुपमा न� भइर् अन्दाजी…………………. 

बराबरको क्षती भएकोले म, मेरा �ीमान/�ीम�त/मेरो आमा 

बवुा/बज्ये/बज्यै/छोरा…….जना/छोर�……..जना/दाजभुाइर्…….जना/�द�दव�हनी……जनाको प�रवारको जीवनयापन 

गनर् क�ठन भएकोले/�वस्था�पत भएकोले तहाँ कायार्लयको �नयमानसुार राहत रकम उपलब्ध गराइर्�दन ुहनु �हर� 

सजर्�मन मचुलु्का, वडा कायार्लयको �नयमानसुार राहत रकम उपलब्ध गराइर्�दन हनु �हर� सजर्�मन मचुलु्का, वडा 

कायार्लयको �सफा�रस, नाग�रकता �माणप�को ��त�ल�प, घटना घटेको स्प� जानकार� �दने तिस्वरहरु संलग्न 

रािख यो �नवेदन पेश गरेको छु । 
 

�नवेदक 

�.स. नाम,थर ठेगना  प�रवार संख्या हस्ताक्षर 
परुुष म�हला जम्मा 

       
 
 
 

 
�मािणत गन� अ�धकार�कोः  

 दस्तखतः    
 नाम, थरः   
 पदः  
 कायार्लयः   
 �म�त : 
 

 


