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तमानखोला गाउँपाललका गाउँ विपद् व्यिस्थापन तथा राहत वितरण काययविधी, २०७७ 
 

cf1fn], 

ljsf; nD;fn 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 

 

 

 

 

 

 

 



प्रस्तािना 
प्राकृलतक प्रकोपबाट सियसाधारण जनताको जीउधन तथा साियजलनक सम्पत्तिको सरुक्षा गनयका लालग 
विपद्का घटनाको उद्धार काययहरु गने र विपद् प्रभावितहरुलाई राहत तथा पनुस्थायपनाको व्यिस्था 
गनय आिश्यक देत्तखएकोले 

गाउँ विपद् जोत्तखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा २७ बमोत्तजम गाउँ 
काययपाललकाले यो काययविधी तयार पारेको छ । 

१.संत्तक्षप्त नाम र प्रारम्भ M 

क)यो काययविधीको नाम गाउँ विपद् व्यिस्थापन तथा राहत वितरण काययविधी, २०७७  
रहेको छ । 

ख)यो काययविधी गाउँ काययपाललकाबाट स्िीकृत भएको लमलतदेत्तख लाग ुहनुेछ । 

२.पररभाषा M  विषय िा प्रसङ्गले अको अथय नलागेमा यस काययविलधमा,  
क)काययविलध भन्नाले तमानखोला गाउँपाललकाको गाउँ विपद् व्यिस्थापन तथा राहत वितरण 
काययविधी २०७७ सम्झन ुपदयछ । 

ख)"गाउँपाललका" भन्नाले तमानखोला गाउँपाललका सम्झन ुपदयछ । 

ग)"अध्यक्ष" भन्नाले तमानखोला गाउँपाललकाको अध्यक्षलाई सम्झन ुपदयछ । 

घ)"उपाध्यक्ष" भन्नाले तमानखोला गाउँपाललकाको उपाध्यक्ष सम्झन ुपदयछ । 

ङ)"प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत" भन्नाले तमानखोला गाउँपाललकाको प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत 
सम्झन ुपदयछ । 

च)िडा कायायलय भन्नाले तमानखोला गाउँपाललकाका िडा कायायलयहरुलाई सम्झन ुपदयछ । 

७.िडास्तरीय विपद् व्यिस्थापन सलमलत भन्नाले तमानखोला गाउँपाललकाको गाउँ विपद् 
जोत्तखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ६ बमोत्तजम गठीत सलमलत 
सम्झन ुपदयछ ।  

३.उद्दशे्य  

क) यस काययविधीको उदे्दश्य तमानखोला गाउँपाललका क्षेत्र लभत्र आईपनय सक्ने प्राकृलतक 
तथा गैरप्राकृलतक विपद्का घटनाहरुको जोत्तखम न्यूलनकरण र पूिय तयारी साथै विपद् 
वपलडतहरुको तत्काल उद्धार गनुय, समयमै राहत उपलब्ध गराउन ुतथा वपलडतहरुको 
व्यित्तस्थत तिरले पनुस्थायपना गनुय रहेको छ ।  

 

 

 



४.राहत वितरण कोष 

क) राहत वितरणका लालग तमानखोला गाउँ काययपाललका कायायलयको प्रभ ुबैंक लललमटेडमा रहेको 
तमानखोला गाउँपाललका प्रकोप व्यिस्थापन कोषलाई नै राहत वितरण कोषको रुपमा प्रयोग गररन े
छ । यस कोषमा देहाय बमोत्तजमका रकमहरु रहने छन ्।  

 अ) संघ/प्रदेशबाट प्राप्त रकम 

 आ) गाउँपाललकाले राहत वितरणका लालग गाउँसभाबाट अनमुोदन गने गरी 
 विलनयोजन गरेको रकम  
 इ) विलभन्न व्यत्ति, संघ, संस्थाबाट राहत वितरण गनयका लालग गाउँपाललकालाई 
 प्राप्त रकम ।  

ई) गाउँ काययपाललकाको लनणयय बमोत्तजम पदालधकारी तथा कमयचारीको सेिा 
सवुिधाबाट कट्टी गरी प्राप्त हनु आउने रकम । 

५.उद्धार र राहत मापदण्ड  
क) विपद्को घटनामा परर कुनै पररिारमा एक जनाको मतृ्य ुभएमा रु. १ लाखका 
दरले, सोही पररिारमा अन्य व्यत्तिको समेत मतृ्य ुभएमा प्रलत व्यत्ति थप रु. ५० 
हजारका दरले तमानखोला गाउँपाललका प्रकोप व्यिस्थापन कोषबाट खचय हनुे गरी 
राहत रकम उपलब्ध गराउने ।  
ख) विपदबाट घर, िहाल, आिास नष्ट भएमा िा खद्यान्न बाली तथा जग्गा जलमन िा 
पसल व्यिसाय समेत नोक्सानी भई तत्काल गजुाराको लागी खद्यान्न समेत नभएमा िा 
दिैु अिस्थामा वपलडत पररिारलाई यथाशीघ्र प्रलत पररिार ५ जनासम्म सदस्य भएको 
पररिार भए रु. १० हजार र ५ जना भन्दा बढी सदस्य भएको पररिार भए रु. १५ 
हजारका दरले नगद सहायता प्रदान गने ।  
ग) विपद्का घटनामा परर खाद्यान्न तथा हाल बसोबास गरररहेको घर मानिीय क्षती 
सवहत पूणय रुपमा नष्ट भएमा िा पूणय रुपमा नष्ट नभएता पलन सम्भावित खतराबाट 
जोलगन सरुत्तक्षत स्थानमा नयाँ घर लनमायण गनुयपने भएमा त्यस्तो पररिारलाई सम्बत्तन्धत 
िडाको लसफारीस र प्रहरी प्रलतिेदनको आधारमा गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलमलतबाट 
लनणयय गरी प्रलत पररिार रु. २ लाख ५० हजार सम्म आलथयक सहयोग उपलब्ध गराउने 
तर अको स्थानमा िसोिास गने घर नभएको अिस्था भएमा मात्र त्यस्तो राहत रकम 
उपलब्ध गराइने छ । 



घ) मानिीय क्षती नभएको तर घर, िासस्थान पूणय रुपमा क्षती भएको अिस्थामा पूणय 
क्षती भएको घरको लालग रु २५ हजार र आतं्तशक क्षती भएको घरको लालग रु. १५ 
हजार सम्म राहत स्िरुप उपलब्ध गराईने छ तर स्ियं पररिारको अको बसोबास गने 
िैकत्तपपक व्यिस्था नभएको हकमा मात्र यस्तो राहत रकम उपलब्ध गराईने ।  
ङ) विपद्का घटनामा परी घाइते हनुेहरुलाई गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलमलत माफय त 
सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खचय भिुानीका लालग त्तजपला विपद् 
व्यिस्थापन सलमलतलाई गाउँ विपद् व्यिस्थापन सलमलत माफय त लसफाररस गने ।  
च) भकुम्प, बाढी, पवहरो, आगलागी, अलसनापानी, हरुी, बतास, चट्याङ, शीतलहर, 
वहमपात, संक्रामक रोग, लगायतका विपद्का कारणबाट भएका घटनाको वपलडतहरुलाई 
मात्र मालथ उपलेत्तखत राहत रकम उपलब्ध गराउने ।  
 

६.राहत सामाग्री भण्डार 
क) राहत वितरण गने प्रयोजनका लालग गाउँ काययपाललकाको कायायलयमा एक राहत 
सामाग्री भण्डार स्थापना गररने छ । यस भण्डारमा प्राप्त लनम्नानसुारका त्तजन्सी राहत 
सामाग्रीलाई व्यित्तस्थत गरी रात्तखनेछ र राहत व्यिस्थापन तथा वितरण गाउँ समन्िय 
सलमलतको  लनणयय बमोत्तजम वितरण गररनेछ ।  

अ) गाउँपाललका प्रकोप व्यिस्थापन कोषबाट खररद् गररएका त्तजन्सी राहत 
सामाग्री  
आ) विलभन्न व्यत्ति, संघ संस्था, राविय तथा अन्तराविय सरकारी तथा गैर 
सरकारी संघ संस्थाहरुबाट प्राप्त त्तजन्सी सामाग्री । 

इ) संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त त्तजन्सी सामाग्रीहरु । 

   ७.राहत व्यिस्थापन तथा वितरण गाउँ समन्िय सलमलत 

क) गाउँ तहमा राहत वितरण काययको समन्िय गनय देहाय अनसुारको राहत व्यिस्थापन 
तथा वितरण गाउँ समन्िय सलमलत रहने छ M  

अ) अध्यक्ष – अध्यक्ष 

आ) उपाध्यक्ष – सदस्य 

इ) प्रमखु प्रशासकीय अलधकृत – सदस्य 

ई) सामात्तजक विकास सलमलतको संयोजक – सदस्य 

उ) विपद् व्यिस्थापन हेने शाखा प्रमखु – सदस्य सत्तचि 



८.राहत व्यिस्थापन तथा वितरण समन्िय सलमलतको काम, कतयव्य र अलधकार M  
क) विपद् प्रभावित पररिारको लगत िडा कायायलय माफय त संकलन गने ।  
ख) पररत्तस्थलत र आिश्यका अनसुार राहतको मात्रा (प्याकेज) तय गने । 

ग) राहत सामग्री वितरण एिं व्यिस्थापनको त्तजम्मा तोक्ने । 

घ) राहत सामग्री वितरण एिं व्यिस्थापनको अनगुमन गने िा गराउने । 

ङ) राहत सामग्री वितरणका लालग आिश्यक जनशत्तिको व्यिस्थापन गने ।  
च) आिश्यकता अनसुार अन्य काययहरु गने । 

९.राहत सामग्री संकलन तथा वितरण व्यिस्थापन M  
क) गाउँ स्तरमा राहत सहयोग संकलन तथा वितरण कायय गाउँ समन्िय सलमलतबाट 
तय भए बमोत्तजम हनुेछ ।  

१०. यस काययविलधमा उपलेख भएका कुरा यसै काययविलध अनसुार र अन्य कुराहरु प्रचललत 
कानून अनसुार हनुेछन ्। 

११. यो काययविलधको व्याख्या संशोधन तथा खारेज गने सम्पूणय अलधकार गाउँ काययपाललकामा 
लनवहत रहने छ ।  

 

 

 

 

 

 

 


