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स्थानीम याजऩत्र 

घोयाही उऩभहानगयऩामरका 
रमु्बफनी प्रदेश‚ घोयाही दाङ  

मफऩद् याहत वितयण सबफन्धी भाऩदण्ड २०७८ 

प्राकृमतक य गैय प्राकृमतक मफऩद्मा ऩयेका सिवसाधायण नगयिासीहरु तथा 
उनीहरुका ऩरयिायराई वितयण गरयने याहतभा एकरुऩता कामभ गनव साथै 
याहत मफतयण एिॊ सहमोगराई ऩायदशी, सयर एॊि विश्वसनीम फनाउने 
उदेश्मरे स्थानीम सयकाय सॊचारन ऐन २०७४ को दपा ११ को उऩदपा 
(१) फभोम्जभ विऩद् जोम्खभ न्मूनीकयण तथा व्मिस्थाऩन ऐन २०७५ को 
दपा १९ रे ददएको अमधकाय प्रमोग गयी घोयाही उऩभहानगयऩामरका नगय 
कामवऩामरकारे मो भाऩदण्ड फनाई जायी गयेको छ ।  
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ऩरयच्छेद १ 

प्रायम्बबक 

१ सॊम्ऺप्त नाभ य प्रायबब् 
१) मस भाऩदण्डको नाभ “मफऩद् याहत वितयण सबफन्धी भाऩदण्ड २०७८” 

यहेको छ । 

२) मो भाऩदण्ड तरुुन्त प्रायबब हनेु छ । 

२ ऩरयबाषा य व्माख्मा्  

विषम िा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस मस भाऩदण्डभा्–  

(क) „गैय प्राकृमतक विऩद्‟ बन्नारे भहाभायी, अमनकार, डढेरो, कीट िा सूक्ष्भ 
जीिाण ुआतॊक, ऩश ुतथा चयाचरुुङ्गीभा हनेु फ्रू, प्मान्डामभक फ्रू, प्रेग योग 
सऩवदॊश, जनािय आतङ्क, खानी, हिाई, सडक, जर िा औद्योमगक दघुवटना, 
आगरागी, विषाक्त गमाॉस, यसामन िा विवकयण चहुािट, गमाॉस विष्पोटन, 

विषाक्त खाद्य सेिन, िाताियणीम प्रदूषण, िन विनाश िा बौमतक सॊयचनाको 
ऺमत तथा प्रकोऩ उद्धाय कामवभा हनेु दघुवटना िा मस्तै अन्म गैय प्राकृमतक 
कायणरे उत्ऩन्न विऩद् सबझन ुऩछव । 

(ख) „प्राकृमतक विऩद्‟ बन्नारे वहभऩात, अमसना, वहभऩवहयो, वहभतार विस्पोटन, 

अमतिवृि, अनािवृि, फाढी, ऩवहयो तथा ब–ूस्खरन, डफुान, खडेयी, आॉधी, हयुी 
फतास, शीत रहय, तातो हािाको रहय, चट्याङ्ग, बकूबऩ, ज्िाराभखुी मफस्पोट, 

डढेरो िा मस्तै अन्म प्राकृमतक कायणरे उत्ऩन्न जनुसकैु विऩद् सबझन ुऩछव 
। 

(ग) „विऩद्‟ बन्नारे कुनै स्थानभा आऩतकारीन अिस्था मसजवना बई 
जनधनको ऺमतको साथै जीिनमाऩन य िाताियणभा प्रमतकूर असय ऩाने 
प्राकृमतक िा गैयप्राकृमतक विऩद् सबझन ुऩछव । 
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(घ) „याहत‟ बन्नारे घोयाही उऩभहानगयऩामरकारे प्रदान गने नगद िा म्जन्सी 
रगामतका सेिा समुफधा िा फस्तगुत सहामताराई सबझन ुऩदवछ ।  

(ङ) „विऩद् जोम्खभ न्मूनीकयण‟ बन्नारे विऩद् ऩूिव गरयने जोम्खभको विश्लषेण 
तथा भूल्माङ्कन, विऩद् योकथाभ िा विऩद्बाट हनेु ऺमतको न्मूनीकयण तथा 
विकासका कामवभा विऩद् जोम्खभराई कभ गने सबफन्धी कामव सबझन ुऩछव 
। 

(च) „विऩद् व्मिस्थाऩन‟ बन्नारे विऩद् जोम्खभ न्मूनीकयण, विऩद् प्रमतकामव य 
विऩद् ऩनुरावबसॉग सबफम्न्धत सबऩूणव विमाकराऩ सबझन ुऩछव ।  

(छ) „मफऩद् कोष‟ बन्नारे मफऩद् व्मिस्थाऩन कोषराई सबझन ुऩदवछ ।  

(ज) „समभमत‟ बन्नारे नगय विऩद् व्मिस्थाऩन समभमत सबझन ुऩछव । 

ऩरयच्छेद २ 

कोषको व्मिस्था 
३) मस भाऩदण्ड फभोम्जभ मफऩद् वऩमडतराई याहत प्रदान गनुवऩने्  

मफऩद् ऩीमडतराई याहत प्रदान गदाव मस भाऩदण्ड फभोम्जभ गनुवऩनेछ । 

४) कोषफाट ब्महोरयने  

मस भाऩदण्ड फभोम्जभ उऩरब्ध गयाइने याहत सहमोग मफऩद् व्मिस्थाऩन 
कोषफाट ब्महोरयने छ । 

 

ऩरयच्छेद ३ 

मफऩद् ब्मिस्थाऩनका रामग याहत वितयण 

५) याहत वितयण्  

मफऩद्बाट ऺमत बएका देहाम फभोम्जभको ऺमतको रामग िाताफयण तथा मफऩद 
ब्मिस्थाऩन समभमत िा फाताफयण तथा विऩद् ब्मिस्थाऩन शाखा भापव त प्राप्त 
बएका स्थरगत अनगुभन भूल्माॊकन प्रमतफेदन य िडा कामावरमको 
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मसपारयसका आधायभा याहत वितयण समभमतको मनणवम फभोम्जभ तऩमसर 
अनसुाय याहत सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ । 

क) मफऩद् घटनाभा ऩयी कुनै व्मम्क्तको भतृ्म ुबएको यहेछ बने भतृकका 
ऩरयिायराई याहत स्िरुऩ प्रमत भतृक रु २५,०००।– (ऩच्चीस हजाय) ।  

ख) मफऩद्मा ऩयी कुनै ब्मम्क्त फेऩत्ता बई खोजी कामव गदाव घटना बएको 
मभमतरे नब्फे ददनसबभ पेरा नऩयेभा िडा कामावरमको मसपायीस य प्रहयी 
प्रमतफेदनको आधायभा एकाघयको नम्जकको हकिाराराई रु. २५०००।–     

(ऩच्चीस हजाय) । 

 

ग) कुनै ऩमन मफऩद्को घटनाभा ऩयी कुनै व्मम्क्तको घय, खाद्यान्न य रत्ता 
कऩडा सभेत ऩूणव िा आॊम्शक रुऩभा ऺमत बएभा त्मस्तो ऩरयिायराई 
तत्कामरन याहतका रामग नगद रु. ५०००।–(ऩाॉच हजाय) िा सो 
फयाफयको खाद्य िा गैय खाद्य साभाग्री  उऩरब्ध गयाउने छ साथै ऩूणव 
रुऩभा ऺमत बएको सन्दबवभा थऩ याहतको हकभा समभमतको मनणवमानसुाय 
हनेुछ ।   

घ) विऩद्बाट घय फहारभा फसेको बएभा िा ऩसर व्मिसाम सभेत नोक्सानी 
बई तत्कार गजुायाको रामग खाद्यान्न सभेत नबएका िा दिैु अिस्थाका 
ऩीमडत ऩरयिायराई तत्कार आिश्मक व्मिस्थाको रामग प्रमत ऩरयिाय नगद 
रु १०,००० ( दश हजाय) सबभ िा सो फयाफयको म्जन्सी (खाद्य िा गैय 
खाद्य साभागूी ) साभान याहत उऩरब्ध गायाइने छ ।  

ङ) कुनै प्रकोऩका घटनाभा ऩयी घाइते बएका मफयाभीहरुराई उऩचायका 
रामग उऩऺेत्रीम अस्ऩतार िा नम्जकको स्िास््म केन्रभा रैजान ुऩने घाइते 
गरयफ, असाहाम िा आमथवक अिस्था कभजोय यहेछ बने त्मस्तो घाइतेराई 
अस्ऩतार रैजादाको मातामात खचव बकु्तानी गरयने छ । 
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च) विऩद्बाट घाइते बएको कुनै व्मम्क्तराई अस्ऩतारभा बनाव बइ उऩचाय 
गयाउन ुऩयेभा त्मस्तो घाइते गरयफ, असाहाम िा आमथवक अिस्था कभजोय 
बएभा उऩचाय खचव फाऩत एक ऩटकका रामग फढीभा रु ५,००० –ऩाॉच 
हजाय) सबभ खचव उऩरब्ध गयाइने छ ।  

छ) मफऩद्बाट घयको ऺमत बएभा घयको ऺमतको अिस्था हेयी फढीभा 
३००००.सबभ नगद िा म्जन्सी याहत सहामता उऩरब्ध गयाइने छ । 

ज) भामथ जनु सकैु कुया रेम्खएको बएता ऩमन हािाहयुी िा चट्याङफाट 
घयको छानो िा अन्म साभान्म ऺमत बएभा रु ५,००० –ऩाॉच हजाय) सबभ 
याहत उऩरब्ध गयाउने य सोको रामग िडारे मसपारयस गये अनसुाय हनेुछ 
।  

झ) मसयी यकभ उऩरब्ध गयाउॉदा सबफम्न्धत वऩमडत िा मनजको नम्जकको 
मनफेदक, िडाको मसपारयस, प्रहयीको भचुलु्काको आधायभा उऩरब्ध गयाइने 
छ ।  

६) दीघवकामरन याहत एि व्मिस्थाऩन 

क) प्रकोऩका कायण फसोफास गयी यहेको स्थानभा फसोफास गयाउदा थऩ 
जोम्खभ हनेु अिस्था यहेभा त्मस्तो ऩीमडत ऩरयिायराई सयुम्ऺत स्थानभा 
याखी फसोफास गयाउन ुऩने अिस्था बएभा फसोफास गयाइने स्थान,ऩरयिाय 
सॊख्मा, आिश्मक साभाग्री य सोका रामग आिश्मक ऩने फजेटको सभेत 
अनभुान गयी नगय विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतरे कामवऩामरकाभा मसपारयस 
गनुव ऩने छ । त्मसयी बएको मसपारयसको आधायभा म्जल्रा विऩद् 
व्मिस्थाऩन समभमतसॉग सभन्िम गयी नगय कामवऩामरकाको फैठकको मनणवम 
अनसुाय आिश्मक व्मिस्था मभराइने छ ।  
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ख) दपा ६क  अनसुाय ऩूणव रुऩभा िा आॊमसक रुऩभा कामव गनवको रामग 
नगय कामवऩामरका िा नगय विऩद् व्मिस्थाऩन समभमतरे िडा समभमतराई 
म्जबभेिायी तोक्न सक्नेछ । मसयी तोवकएको म्जबभेिायी ऩयुा गनुव सबफम्न्धत 
िडा समभमतको कतवव्म हनेुछ ।  

७) याहतका रामग ऩेश गनुव ऩने कागजातहरु्  

मस भाऩदण्ड फभोम्जभ याहत सहमोगको रामग वऩमडतरे अनसूुची १ 
फभोम्जभको ढाॉचाभा मनफेदन ऩेश गनुव ऩने छ । 

क) नागरयकताको प्रभाणऩत्रको प्रमतमरऩी । 

ख) भतृकको हकभा नम्जकको हकिाराको नाता खलु्ने प्रभाणऩत्रको 
प्रमतमरऩी । 

ग) िडा कामावरमको मसपारयस ऩत्र । 

घ) मफऩद् व्मिस्थाऩन समभमत य याहत मफतयण ब्मिस्थाऩन समभमतको 
मनणवमको प्रमतमरऩी । 

ङ) िडा प्रमतमनमधको योिहयभा बएको प्रहयी भचुलु्का । 

च) घटनासॊग सबफन्धीत तस्िीय । 

ऩरयच्छेद ४ 

याहत मफतयण समभमत 

८) याहत वितयण समभमतको गठन्  

घोयाही उऩभहानगयऩामरका ऺेत्रमबत्र प्राकृमतक एिॊ गैय प्राकृमतक विऩद्मा 
ऩयेका नगयिासी तथा उनीहरुका ऩरयिायराई याहत वितयण गनव देहाम 
फभोम्जभ याहत वितयण समभमत यहनेछ । 

क) नगय प्रभखु     अध्मऺ 

ख) नगय उऩप्रभखु      सदस्म 
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ग) प्रभखु प्रशासकीम अमधकृत    सदस्म 

घ) फाताफयण तथा मफऩद् ब्मिस्थाऩन समभमत सॊमोजक सदस्म 

ङ) ऩूिावधाय विकाश शाखा    सदस्म 

च) फाताफयण तथा मफऩद् ब्मिस्थाऩन शाखा प्रभखु  सदस्म सम्चि 

९) याहत मफतयण प्राथमभकता्  

याहत मफतयण गदाव वऩमडत भध्मे भवहरा, फारफामरका, जेष्ठ नागरयक, दीघव 
योगी, अशक्त तथा अऩाङ्ता बएका ब्मम्क्तराई प्राथमभकता ददइनेछ । 

 

 

१०) याहत मफतयणको सभम मसभा्  

मस भाऩदण्ड फभोम्जभ याहत सहमोग उऩरब्ध गयाउॉदा घटना बई मनफेदन 
दताव बए ऩश्चात तत्कार अनगुभनको व्मिस्था मभराई याहत सहमोग 
उऩरब्ध गयाइनेछ । 

११) मस भाऩदण्ड फभोम्जभ याहत वितयण गदाव बकूबऩ, फाढी, ऩवहयो, 
आगरागी, बायी फषाव, अमसना, हयुी फतास, भहाभायी, चटमाङ्ग, शीतरहय, डिुान, 

खडेयी, सऩवदॊश, मफषाक्त वकटदॊश रगामत मफऩद्का कायणफाट बएको 
प्रबावितहरुराई भात्र याहत सहमोग उऩरब्ध गयाइनेछ । 

 

ऩरयच्छेद ५ 

मफमफध 

१२) मफऩद्का ऩीमडतहरुराई ऩनु्स्थाऩना तथा ऩनु मनभावण   

विऩदफाट ऺमत बएका घय, टहया मनभावणका रामग प्रचमरत नीमत तथा काननु 
फभोम्जभ म्जल्रा िन कामावरम एिॊ स्थानीम िन उऩबोक्ता समभमत भापव त 
सहमुरमत दयभा काठ उऩरब्ध गयाउने व्मिस्था मभराईने छ । 
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१३) याहत मफतयणभा सभन्िम गनुव ऩने्   

दात ृमनकाम, भानफीम सहामता सॊस्था िा कुनै प्रकृमतको गैह्र सयकायी 
सॊस्थारे याहत मफतयण गदाव याहत मफतयण मोजना उऩभहानगयऩामरकाभा 
ऩेश गनुवऩने छ । 

१४) मफफयण ऩेश गनुव ऩने्  

मस भाऩदण्ड फभोम्जभ याहत मफतयण ब्मिस्थाऩन समभमतको मनणवमफाट 
मफतयण बएको याहत मफतयणको मफफयण नगय कामवऩामरका फैठकभा प्रत्मेक 
चौभामसक य फावषवक रुऩभा नगय सबाभा अनसूुची २ फभोम्जभको ढाॉचाभा 
ऩेश गनुवऩनेछ । 

१५) फाधा अडकाउ पुकाउने अमधकाय्  

मस भाऩदण्ड कामावन्िमन गदाव कुनै फाधा अडकाउ ऩयेभा नगय 
कामवऩामरकारे त्मस्तो फाधा अडकाउ हटाउने छ । 

१६) खायेजी य फचाउ   

(क) याहत सहमोग सबफन्धी मस ऩूिव नगय कामवऩामरकारे गयेका मनणवमहरु 
मसै भाऩदण्ड फभोम्जभ बए गयेको भामनने छ । 

(ख) मस भाऩदण्ड नेऩारको सॊविधान य अन्म प्रचमरत कानूनसॉग फाम्झएभा 
फाम्झएको दहसबभ स्ित् अभान्म हनेुछ ।   

 

(दपा ८ सॉग सबफन्धीत) 
याहत भाग गने मनफेदनको ढाॉचा 

श्रीभान िडा अध्मऺ ज्मू 

....िडा कामावरम 

मफषम् याहत सहमोग सबफन्धभा । 
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प्रस्ततु मफषमभा मभमत...................... गतेका ददन घोयाही 
उऩभहानगयऩामरका िडा नॊ............    टोर............भा बएको मफऩद्का 
सबफन्धभा मफऩद्बाट बएको ऺमतको याहत वितयण सबफन्धी भाऩदण्ड 
२०७८ फभोम्जभ याहत सहमोग ऩाउॉ बनी देहामको मफफयणसवहत मो 
मनफेदन ऩेश गयेको छु÷छौ । 

१) विऩद्को घटना् 
२) घाइते÷ भतृकको नाभ 

३) घाइते भतृकको  नागरयकताको प्रभाणऩत्र नॊ.......य जायी मभमत 

४) फाफकुो नाभ 

५) आभाको नाभ् 
६) अनभुामनत ऺमतको मफफयण (ऩरयभाण य भलु्म सवहत)  

७) भतृकको हकभा हकिाराको नागरयकताको प्रभाणऩत्र  य नाता प्रभाम्णत 
ऩत्र ( सॊरगन गने) 
८) प्रहयी भचुलु्का । 

९) घटनासॊग सबफन्धीत तम्स्िय (सॊरगन गने ) 
 

 

(दपा १४सॉग सबफन्धीत) 
अनसूुची २ 

चौभामसक याहत मफतयण मफफयण ढाॉचा 
मभमत.........................................देम्ख...........................सबभको 
मफफयण 

ि.स. मफऩद् मफियण िडा नॊ. सॊख्मा याहत प्रदान गरयएको यकभ 
(म्जन्सी बए खरुाउने ) कैवपमत       
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 जबभा     

                 
                                                                   आज्ञाले‚ 

                                                                 ऋषिराम के.सी. 

                                                            प्रमुख प्रशासकीय अषिकृत 

 

 

 

 

 

 

 

 


