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मिक्वाखोला गाउँपामलका  

प्रकोप राहत वितरण सम्बन्धी मापदण्ड २०७५ 

गाउँपालिकामा बबलिन्न समयमा बबलिन्न प्रकारका बबपदहरु घट्ने िएकोिे सो घटनाका वपडडत 
पररिारहरुिाइ वितरण गररने राहतमा एकरुपता कायम गनन साथ ैराहत बबतरण एिं सहयोगिाइ 
पारदलशन गने िन्ने उद्देश्यिे स्थानीय सरकार सचािन ऐन २०७४ को दफा ११ को न (१) िे 
ददएको अधधकार अनुसार यो मापदण्ड तयार गरी िागु गररएको छ । 

१ प्रकोप भन्नाले देहायका प्रकोपहरुलाइ जनाउने छ 

क) “प्राकृततक विपद्”  िन्नािे दहमपात, अलसना, दहमपदहरो, दहमताि विस्फोटन, अततिषृ्टट, 
अनािषृ्टट, बाढी, पदहरो तथा िू-स्खिन, डुबान, खडरेी, आँधी, हुरी बतास, शीतिहर, तातो 
हािाको िहर, चट्याङ्ग, िूकम्प, ज्िािामुखी बबस्फोट, डढेिो िा यस्तै अन्य प्राकृततक कारणिे 
उत्पन्न जुनसुकै विपद् सम्झनु पछन । 
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ख) “गैरप्राकृततक विपद्”  िन्नािे महामारी, बुद्युत सटन, अतनकाि, डढेिो, कीट िा सूक्ष्म जीिाणु 
आतङ्क, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्िू, प्यान्डालमक फ्िू, सपनदंश, जनािर आतङ्क, खानी, 
हिाई, सडक, जि िा औद्योधगक दघुनटना, आगिागी, विषाक्त गयाँस, रसायन िा विककरण 
चहुािट, गयाँस विटफोटन, विषाक्त खाद्य सेिन, िातािरणीय प्रदषूण, िन विनाश िा िौततक 
संरचनाको क्षतत तथा प्रकोप उद्धार कायनमा हुने दघुनटना िा यस्तै अन्य गैरप्राकृततक कारणिे 
उत्पन्न विपद् सम्झन ुपछन । 

 

२ कोषको व्यवस्था 
गाउँपालिकाको प्रकोप उद्धार कोषमा रु ७,०००००।- ( सात िाख) न्युनतम मौज्दात कायम राख्न े
व्यिस्था िातािरण तथा बबपद् ब्यिस्थापन सलमतत माफन त प्रमुख प्रशासकीय अधधकृतबाट 
लमिाइनेछ ।  

३ तत्कामलन राहत ववतरण 

गाउँपालिकािे वपडडत पररिारहरुिाइ राहत वितरण तथा  पुनस्थानपना गदान ष्जल्िा विपद् ब्यिस्थापन 
सलमततसँगको समन्िय र सहकायनमा देहायका बमोष्जम राहत उपिब्ध गराउने छ । 

क) प्रकोप घटनामा परी कुनै व्यष्क्तको मतृ्यु िएको रहेछ िने राहत स्िरुप प्रतत मतृक रु 
५०,०००।- (पचास हजार) मतृकका पररिारिाइ सहयोग उपिब्ध गराउने ।  

ख) कुनै पतन प्रकोपको घटनामा परी कुनै व्यष्क्तको घर र खाधान्न ित्ताकपडा समेत पूणन रुपमा 
क्षतत िएमा त्यस्तो पररिारिाइ तत्कालिन राहतका िाधग नगद िा ष्जन्सी (खाद्य िा गैर खाद्य 
सामाग्री) रु २०,०००।- सम्म राहत उपिब्ध गराइने छ ।  

ग) कुनै पतन प्रकोपको घटनामा परी कुनै व्यष्क्तको घर र खाधान्न ित्ताकपडा समेत आंलशक 
रुपमा क्षतत िएमा त्यस्तो पररिारिाइ तत्कालिन राहतका िाधग नगद िा ष्जन्सी (खाद्य िा गैर 
खाद्य सामाग्री) रु १०,०००।- सम्म राहत उपिब्ध गराइने छ ।  

घ) विपद्बबाट घर बहािमा बसेको िएमा िा पसि व्यिसाय समेत नोक्सानी िइ तत्काि गुजाराको 
िाधग खाधान्न समेत निएका िा दिुै अिस्थाका पीडडत पररिारिाइ तत्काि आिश्यक व्यिस्थाको 
िाधग प्रतत पररिार नगद रु ५,००० ( पाँच हजार) सम्म िा सो बराबरको ष्जन्सी (खाद्य िा गैर 
खाद्य सामाग्री) सामान राहत उपिब्ध गराइने छ ।  

ङ) कुनै प्रकोपका घटनामा परी घाइते िएका बबरामीहरुिाइ उपचारका िाधग ष्जल्िा अस्पताि िा 
नष्जकको स्िास््य केन्रमा िैजानु पने घाइते गररब, असाय िा आधथनक अिस्था कमजोर रहेछ 
िने त्यस्तो घाइतेिाइ अस्पताि िैजादाको एम्बुिेन्स खचन िुक्तानी गररने छ ।   
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च) विपद्ब बाट घाइते िएको कुनै ब्यष्क्तिाइ अस्पतािमा िनान िइ उपचार गराउनु परेमा त्यस्तो 
घाइते गररब, असाय िा आधथनक अिस्था कमजोर िएमा त्यस्तो घाइतेको बबरामी कुरुिाको िाधग 
खाना खाजा खचन बापत एक पटकका िाधग बढीमा रु ५,००० ( पाँच हजार) सम्म बबरामी कुरुिा 
खचन उपिब्ध गराइने छ ।  

छ) यसरी रकम उपिब्ध गराउँदा सम्बष्न्धत वपडडत िा तनजको नष्जकको तनबेदक, िडाको लसफाररस, 
प्रहरीको मुचलु्काको आधारमा उपिब्ध गराइने छ । 

ज) माधथ जुन सुकै कुरा िेखखएको िएता पतन हािाहुरी िा चट्याङबाट घरको छानो िा अन्य 
सामान्य क्षतत िएमा रु ५,००० ( पाँच हजार) सम्म राहत उपिब्ध गराउने र सोको िाधग िडािे 
लसफाररस गरे अनुसार हुनेछ । 

४ ददर्घकामलन राहत एव ब्यवस्थापन 

क) दफा ३ को (ख) र (ग) का वपडडत पररिारकरुका िाधग नगर बबपद् व्यिस्थापन सलमततिे थप 
सहायता (आधथनक,खाद्यान्न एिं उपचार) उपिब्ध गराउनु पने िएमा त्यसरी सहयोग गनुन पन े
पररिार संख्या एककन गरी कायनपालिकामा लसफाररस गने छ । यसरी िएको लसफाररसका आधारमा 
कायनपालिकाको बैठकिे तनणनय गरे अनुसार थप सहयोग गररने छ । 

ख) प्रकोपका कारण बसोबास गरी रहेको स्थानमा बसोबास गराउदा थप जोखखम हुने अिस्था रहेमा 
त्यस्तो पीडडत पररिारिाइ सुरक्षक्षत स्थानमा राखी बसोबास गराउनु पने अिस्था िएमा बसोबास 
गराइने स्थान, पररिार संख्या, आिश्यक सामाधग्र र सोका िाधग आिश्यक पने बजेटको समेत 
अनुमान गरी नगर बबपद् ब्यिस्थापन सलमततिे कायनपालिकामा लसफाररस गनुन पने छ । त्यसरी 
िएको लसफाररसको आधारमा ष्जल्िा बबपद् ब्यिस्थापन सलमततसंग समन्िय गरी कायनपालिकाको 
बैठकको तनणनय अनुसार आिश्यक व्यिस्था लमिाइने छ ।  

 

ग) दफा क र ख अनुसारको कायन गननका िाधग पूणन रुपमा िा आलसक रुपमा कायन गननका िाधग 
नगर कायनपालिका िा नगर बबपद् ब्यिस्थापन सलमततिे िडा सलमततिाइ ष्जम्मेिारी तोक्न सक्न े
छ । यसरी तोककएको ष्जम्मेिारी अनुसारको कायन गने ष्जम्मेिारी सम्बष्न्धत िडा सलमततको 
कतनब्य हुने छ ।  

५ कोषको संचालन  

राहतको कोषको संचािन गने, रेखदेख गने र कोषको अिस्थाको बारेमा कायनपालिकामा वििरण 
पेश गने ष्जम्मेिारी प्रमुख प्रशासकीय अधधकृत िा तनजिे तोकेको कमनचारीको हुनेछ  । 

६ बिबिध 
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क) प्रकोपका घटनामा परी घाइत े हुनेहरुिाइ उपचारका क्रममा िएको खचनको ब्यिस्थाका िाधग 
ष्जल्िा बबपद् व्यिस्थापन सलमततमा लसफाररस गने । 

ख) प्रकोपका पीडडतहरुिाइ पुन:स्थापना तथा पुन: तनमानणका िाधग प्रचलित नीतत तथा कानुन 
बमोष्जम ष्जल्िा िन कायानिय एिं स्थानीय िन उपिोक्ता सलमतत माफन त सहुलियत दरमा काठ 
उपिब्ध गराउन पहि गने ।  

ग) घर घडरेी पूणन रुपमा नटट िएको पीडडत पररिारका सदस्य मध्ये कुनै एक जनािाइ तोककइएको 
मापदण्ड पूरा िएमा तनजको इच्छाको आधारमा त्यस्ता वपडडत पररिारहरुको प्रथलमकता तनधानरण 
गरी शैक्षक्षक अिस्था एिं उमेर र अिस्थािाइ विचार गरी नगर बबपद् ब्यिस्थापन सलमततको 
लसफाररसमा गाउँपालिका मा कुनै पद ररक्त िएमा रोजगारीका िाधग प्राथलमकता ददने । 

घ) तनधानररत मापदण्ड बमोष्जम राहत सहयोग उपिब्ध गराउँदा नगर बबपद व्यिस्थापन सलमततिे 
घटना िएको १५ ददनलित्र सूचना प्राप्त िएको घटनाको वपडडतिाइ मात्र राहत उपिब्ध गराइन े
छ   

७ िाधा अडकाउ फुकाउने अधधकार 
यस कायनबबधध कायानन्ियन गदान कुनै बाधा अडकाउ परेमा गाउँ कायनपालिकािे त्यस्तो बाधा 
अडकाउ हटाउने छ । 

८ खारेजज र िचाउ: राहत सहयोग सम्बन्धी यस अतघ कायनपालिकािे गरेका तनणनयहरु यसै 
कायनबबधध बमोष्जम िए गरेको मातनने छ । 
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