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विपद् प्रभावितलार्इ उपलब्ध गराउन ेराहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ 
 

प्रस्तािना: विपद् प्रभावितका लागग आिश्यक आिास, खाद्यान्न, खानेपानी, स्िास््य सेिाको प्रबन्ध 
गरी विपद् बाट मतृ्य ु तथा बेपत्ता भएका व्यक्तिका आक्तित पररिारलाई राहत उपलब्ध गराउन र 
विपद्का कारण बासस्थान गमुाएका व्यक्तिलाई बसोबास तथा जीिीकोपाजइनका आधार तयार गरी 
राहत उपलब्ध गराउन विपद् जोक्तखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ४८ ले 
ददएको अगधकार प्रयोग गरी विपद् जोक्तखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन कायइकारी सगमगतले यो 
मापदण्ड बनाई लागू गरेकोछ । 

पररच्छेद १ 

प्रारक्तम्मक 

1. संक्तिप्त नाम र प्रारम्भ:  (१) यस मापदण्डको नाम "विपद् प्रभावितलार्इ उपलब्ध गराउने राहत 
सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६" रहेको छ । 

 (२) यो मापदण्ड तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ । 

2. पररभाषा: विषय िा प्रसंगले अको अथइ नलागेमा यस मापदण्डमा, 
(क) "ऐन" भन्नाले विपद् जोक्तखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७४ 

लाई सम्झन ुपछइ । 

(ख) "कायइकारी सगमगत" भन्नाले ऐनको दफा ६ बमोक्तजमको कायइकारी सगमगत 
सम्झन ुपछइ । 

(ग) "प्रागधकरण" भन्नाले राविय विपद् जोक्तखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन 
प्रागधकरण सम्झन ुपछइ । 

(घ) "मन्रालय" भन्नाले नेपाल सरकारको गहृ मन्रालय सम्झन ुपछइ । 

(ङ) "राहत मापदण्ड" भन्नाले ऐनको दफा ३९ को अधीनमा रही विपद् 
प्रभावितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तह एिं 
सरोकारिाला गनकायले विषयगत राहत प्रदान गनइ तयार गरी स्िीकृत 
गरेको मापदण्ड समेतलाई सम्झन ुपछइ । 

(च) "विपद् प्रभावित" भन्नाले यस मापदण्डको दफा ९ को उपदफा (१) 
बमोक्तजमका विपद्का कारण मतृ्य ु एिं बेपत्ता भएका व्यक्तिका आक्तित 
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पररिार, आफ्नो घर, बासस्थान िा बहाल बसेको घरको िगतका कारण 
विस्थावपत भएका, विपद्का कारण जीविकोपाजइन गमुाएका िा विपद्का 
कारण जीिनयापनको आधार गमुाएका व्यक्ति एिं पररिारलाई सम्झन ु
पछइ ।   

 

पररच्छेद २ 

पूिइतयारी तथा भण्डारण 

3. पूिइतयारी तथा आकँलन: (१) विपद् बाट प्रभावित व्यक्तिलार्इ उपलब्ध गराउने राहतका लागग 
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा हनु सक्ने विपद्को अिस्थामा तत्काल खोज तथा उद्धार टोली 
पररचालन हनु ेगरी तयारी अिस्थामा राख्न ुपनेछ । 

(२) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले उच्च जोक्तखममा रहेका बस्ती र िेरहरुको पवहचान 
गनइका लागग आिगधक रुपमा सम्बक्तन्धत विषय विज्ञ िा प्राक्तज्ञक विशेषज्ञको सहयोग 
गलई जोक्तखमको नक्शांकन (Risk Mapping) र विपद् जोक्तखम लेखाजोखा (Disaster 

Risk Assessment) गरी जोक्तखम न्यूनीकरणका लागग आिश्यक पूिइतयारीहरु 
गनुइपनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम भए गरेका अध्ययन अनसुन्धानका आधारमा संघ, प्रदेश तथा 
स्थानीय तहले राहत वितरण सम्बन्धी योजना तथा कायइक्रम तजुइमा गनुइपनेछ । 

(४) राहत उपलब्ध गराउनका लागग सम्भावित विपद् र यसले पानइ सक्ने प्रभािका 
सम्बन्धमा भएका अध्ययन अनसुन्धानहरुको आधारमा आ-आफ्नो िेरमा आिश्यक 
हनु े राहत सामग्रीको आकँलन गरी संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले खाद्यान्न 
लगायतका आिश्यक सामग्रीको भण्डारण र थप सामग्री आिश्यक पने अिस्थाका 
लागग क्तजल्ला दररेट गनधाइरण सगमगतले गनधाइरण गरेको दररेटलाई आधार मानी 
स्थानीय व्यिसायी एिं आपूगतइकताइसँग आपत्कालीन तयारी आपूगतइ व्यिस्थापनको 
लागग तयारी सम्झौता गरी आिश्यक राहत सामग्रीहरुको भण्डारण तथा व्यिस्थापन 
गनुइ गराउन ुपनेछ । 
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(५) क्तजल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सगमगतले विषयगत सरकारी गनकाय तथा 
मानिीय िेरमा वक्रयाशील गैह्रसरकारी िेरको समन्ियमा सम्बक्तन्धत गनकायको 
िमता, िोतको उपलब्धता र स्ियंसेिक लगायतका जनशक्तिको सूची अद्यािधीक 
गरी सबै गनकाय र िेरको क्तजम्मेिारी तोवकने गरी पूिइतयारी योजना तयार गनुइ 
पनेछ । 

(६) संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले उच्च जोक्तखममा रहेका बस्ती र िेरहरुको पवहचान 
गरी सरोकारिाला सरकारी गनकाय एिं गैह्र सरकारी िेरको सहयोग गलई त्यस्ता 
बस्ती तथा िेरहरुको संरिण एिं जोक्तखम न्यूनीकरणका लागग आिश्यक बचाउ 
तथा रोकथामका कायइहरु गनुइपनेछ । 

(७) उपदफा (६) बमोक्तजम उच्च जोक्तखममा रहेका बस्तीहरुको संरिण र जोक्तखम 
न्यूनीकरण सम्भि नभएमा क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन सगमगतले सम्बक्तन्धत क्तजल्ला 
प्रशासन कायाइलय िा सम्बक्तन्धत स्थानीय तहबाट वििरण प्राप्त गरी आफ्नो िेरमा 
रहेको भौगोगलक रुपमा विकट, सेिा सवुिधा पयुाइउन र प्राप्त गनइ कदिन, विकासका 
गनक्तम्त िाधक, अपायक तथा विपद्को उच्च जोक्तखमयिु स्थानमा रहेका कारण 
स्थानान्तरण गनुइपने बस्तीहरु र विपद्का कारणबाट िती पगेुका बस्ती तथा पीगडत 
घरपररिारको पवहचान गरी सगमगतबाट गनणइय गराई सम्भावित स्थानान्तरण गनइ 
सवकने नक्तजकको स्थानको पवहचान गरी सूचीसवहत प्राथागमकता गनधाइरण गरी 
सम्बक्तन्धत गनकाय र शहरी विकास तथा भिन गनमाइण विभागमा पिाउनपुनेछ । 

(८) क्तजल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सगमगतहरुले विपद् प्रभावित व्यक्ति तथा 
पररिारहरुलार्इ विपद्को समयमा सरुक्तित बसोबासका लागग उपयिु स्थानहरुको 
पवहचान गरी ती स्थानहरुमा देहाय बमोक्तजमको प्रबन्ध गमलाउन ुपनेछ । 

(क)  पवहचान गररएका स्थानहरुमा विपद्को समयमा स्थानान्तरण गनइ सवकन े
विषयको जानकारी सम्बक्तन्धत समदुायलाई गराउन ुपनेछ । 

(ख) विपद् प्रभावितको खोज तथा उद्धार गरी सरुक्तित स्थानमा लैजाने र 
अस्थायी आियस्थलमा बसोबासको व्यिस्था गमलाउन आिश्यक पने 
सामग्रीको बन्दोबस्ती गरी उपयिु भण्डारणको व्यिस्था गनुइ पनेछ । 
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(ग) क्तजल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सगमगतले विषयगत सरकारी 
कायाइलय तथा मानिीय िेरमा वक्रयाशील गैह्रसरकारी िेरसँगको 
समन्िय र सहकायइमा विपद् प्रभावितहरुको खोज तथा उद्धार, स्िास््य 
उपचार तथा मनोसामाक्तजक परामशइ सेिा, अस्थायी आिास, पोषणयिु 
खाद्यान्न, स्िच्छ खानेपानी, सरसफाई, लत्ता कपडा, सरुिा र संरिणको 
व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ । 

(घ) विपद् प्रभावितहरुलार्इ आियस्थलमा खानेपानी तथा सरसफाई, पोषण 
तथा खाद्य, स्िास््य सेिा उपलब्ध गराउन ु पनेछ । उि 
आियस्थलमा संरिण, क्तशिा, आिागमन, शौचालय तथा विजलुी िा 
पयाइप्त उज्यालो प्रकाश ददने साधन आदद सवुिधाको उक्तचत प्रिन्ध 
गनुइपनेछ । 

(९) सम्बद्ध तहमा रहेका खोज तथा उद्धार कायइमा प्रयोग हनुे हेभी र्क्िीप्मेण्ट, डोजर, 
के्रन, आकक्तममक यातायातका साधन; हेगलकप्टर, रबरको डुंगा, िारुणयन्र, 
एम्बलेुन्स लगायतका अन्य औजार उपकरणको उपयोगका सम्बन्धमा ती सामग्री 
उपलब्ध भएका सरकारी गनकायसँग समन्िय गरी गैह्रसरकारी तथा गनजी िेरको 
सहयोग गलई विपद्को अिस्थामा गतनको तत्काल उपयोग हनु सक्ने गरी व्यिस्था 
गमलाउन ुपनेछ । 

(१०) विपद् प्रभावितहरुलार्इ सरुक्तित आियस्थलमा राख्नका लागग सम्भि भएसम्म 
विद्यालय र स्िास््य संस्थाका भिनबाहेक स्थानीय एिं समदुाय स्तरमा भएका खलुा 
स्थान, खलुा चौर, सरकारी एिं सामदुावयक भिन िा यस्तै प्रकारका सरुक्तित भिन 
िा खलुा स्थानहरुको पवहचान गनुइपनेछ । 

(१1) आियस्थल िा अस्थायी क्तशविर स्थापना एिं सञ्चालन गररने िाउँ िालबागलका, 
मवहला, गभइिती तथा सतु्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशि, ज्येष्ठ नागररक, 
दीघइरोगी मैरी हनु ुपनेछ । 

4. खोज तथा उद्धारको व्यिस्थापन: (१) विपद्को अिस्थामा विपद् प्रभावित व्यक्तिहरुको तत्काल 
खोज तथा उद्धार गनइका लागग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्भावित जोक्तखम, भौगोगलक 
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अिस्था, जनघनत्ि र यातायातको सवुिधाका आधारमा आिश्यकता अनसुार खोज तथा उद्धार 
सामग्रीको भण्डारण गनुइ पनेछ । 

(२) खोज तथा उद्धार कायइमा खवटने सरुिाकमी सवहतको टोलीमा आकक्तममक  
औषधोपचारको व्यिस्थापनका साथै मनोसामाक्तजक परामशइ सेिासमेत उपलब्ध हनु े
गरी क्तचवकत्सक िा तालीमप्राप्त स्िास््यकमी हनुपुनेछ । 

(३) विपद् प्रभावितको खोज तथा उद्धार गरी गतनलार्इ सरुक्तित स्थानमा लैजाने र 
आिश्यकता अनसुार अस्थायी क्तशविर िा आियस्थलमा बसोबासको व्यिस्था 
गमलाउन ुपनेछ । 

(४) विपद् प्रभावितलाई सरुक्तित स्थानमा जानका लागग सरुक्तित स्थलको जानकारी सवहत 
सािइजगनक सूचना ददन ुपनेछ । 

(५) खोज तथा उद्धार कायइको लागग प्रागधकरण, प्रदेशमा प्रदेश विपद् व्यिस्थापन 
कायइकारी सगमगत, क्तजल्लामा क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन सगमगत तथा स्थानीय तहमा 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सगमगत मातहत आिश्यक खोज तथा उद्धार टोली 
पवहचान गरी तयारी अिस्थामा राख्न ुपनेछ । 

(६) खोज तथा उद्धार कायइको लागग आिश्यकता अनसुार सम्बक्तन्धत विपद् व्यिस्थापन 
सगमगतले तत्काल उपयोग गनइ सवकने गरी खोज तथा उद्धार सामग्रीको भण्डारण 
गने व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ ।   

(७) खोज तथा उद्धार कायइमा पररचालन गररने सरुिाकमीहरुलाई गनयगमत िमता 
अगभिवृद्ध गने व्यिस्था क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन सगमगतले गने र स्ियंसेिकहरुको 
पवहचान गरी खोज तथा उद्धारको लागग अगभमूक्तखकरण गने व्यिस्था क्तजल्ला एिं 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सगमगतले गनुइपनेछ । 

(८) सबै तहमा रहेका आपतकालीन कायइ सञ्चालन केन्रहरु विपद् पश्चातको खोज तथा 
उद्धार कायइ व्यिस्थापनको समग्र पररचालन, समन्िय, घटनाको वििरण तथा सूचना 
संकलन कायइमा स्ितः सवक्रय हनु ुपनेछ । 

5. राहत सामग्रीको व्यिस्थापन: (१) विपद् व्यिस्थापन सगमगतहरुले मानिीय सहायताका 
सम्बक्तन्धत िेरमा वक्रयाशील रहेका गैह्रसरकारी िेरसँगको समन्िय र सहकायइमा विपद् 
प्रभावितहरुलाई खोज, उद्धार तथा राहत वितरण गनइ विषय तथा िेरगत आधारमा आिश्यक 
सामग्रीहरुको व्यिस्थापन र उपयिु भण्डारणको व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ । 
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(२) नेपाल सरकारले विपद् प्रभावित व्यक्तिलार्इ उपलब्ध गराउने राहतका लागग संघ, 
प्रदेश र स्थानीय तहले आ-आफ्नो तहमा पूिइतयारीका साथ आिश्यक राहत 
सामग्रीहरुको भण्डारण गनुइपनेछ । 

(३) उपदफा (१) र (२) बमोक्तजम गररएका भण्डारणका आधारमा सम्बक्तन्धत विपद् 
व्यिस्थापन सगमगतले राहत वितरण सम्बन्धी योजना तथा कायइक्रम तजुइमा गनुइ 
पनेछ । 

(४) विपद् बाट प्रभावितहरुलाई उपलब्ध गराउने राहत सामग्रीहरुको भण्डारण गदाइ खाद्य 
सामाग्री र गैह्रखाद्य सामग्रीको छुट्टाछुटै्ट भण्डारणको व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ ।   

(५) राहत सामग्री भण्डारणको व्यिस्था गदाइ औषगध तथा खाद्य सामग्रीको म्याद गकु्तिन े
अिस्थामा प्रगतस्थापन प्रणाली (Replacement Mechanism) को व्यिस्थापन एिं 
अन्य गैह्र खाद्य तथा औजार उपकरण लगायतका सामग्रीको उपयोग िमतामा ह्रास 
नहनुे गरी चालू अिस्थामा राख्न ेप्रबन्ध गमलाउन ुपनेछ । 

(६) िालबागलका, मवहला, गभइिती तथा सतु्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशि, ज्येष्ठ 
नागररक, दीघइ रोगी मैरी राहत सामग्री भण्डारणको प्रबन्ध गनुइपनेछ । 

(७) विपद् प्रभावितहरुलाई उपलब्ध गराउन गैह्रसरकारी िा गनजी रुपमा प्राप्त भएको 
राहतको आिश्यकता र गणुस्तरीयताको विश्लषेण गरी क्तजल्ला तथा स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सगमगतले दोहोरोपना नहनुे गरी एकद्धार प्रणाली अनरुुप राहत वितरण 
गनुइ पनेछ । 

 

पररच्छेद ३ 

खोज, उद्धार तथा राहत वितरण 

6. खोज तथा उद्धारका लागग पररचालनः (१) विपद् प्रभावितहरुको खोज तथा उद्धार कायइका 
लागग क्तजल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सगमगतले सरुिाकमी, क्तचवकत्सक, स्िास््यकमी र 
स्ियंसेिकहरुको टोली तत्काल पररचालन गनुइ पनेछ । 
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(२) खोज तथा उद्धारका लागग भण्डारण गररएका औजार उपकरण एिं आिश्यकता 
अनसुार अन्य बन्दोबस्तीका सामग्रीहरु सवहत खोज तथा उद्धार टोली पररचालन हनु ु
पनेछ । 

(३) विपद् प्रभावितलाई आिश्यक पने अस्पताल पूिइ सेिा (Pre-Hospital Care) र 
अस्पतालमा गररने आकक्तममक  औषधोपचारको व्यिस्थापन एिं घाईतेलाई सरुक्तित 
रुपमा अस्पताल पयुाइउन आिश्यक एम्बलेुन्स िा उपयिु यातायातको साधनको 
व्यिस्थापन गनुइपनेछ । आकक्तममक मेगडकल टोली र रतु प्रगतकायइ टोली (Rapid 

Response Team) लार्इ खोज तथा उद्धार टोलीसँगै पररचालन गने व्यिस्था गमलाउन ु
पनेछ । 

(४) विपद्का कारण भत्केका एिं भत्कने जोक्तखममा रहेका भिन, संरचना, आितजाितका 
लागग असहज स्थान आदद िेरबाट खोज तथा उद्धार गनुइपने अिस्थामा क्तजल्ला तथा 
स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सगमगतले हेभी र्क्िीप्मेण्ट, डोजर, के्रन, आकक्तममक 
यातायातका साधन, हेगलकप्टर, एम्बलेुन्स, रबरको डुंगा, िारुणयन्र लगायतका 
उपलब्ध अन्य उपकरण तथा औजारको उपयोग गरी खोज तथा उद्धार कायइ 
गनुइपनेछ । 

(५) विपद् प्रभावितको खोज तथा उद्धार कायइ एिं राहत वितरण गदाइ िालबागलका, 
मवहला, गभइिती, सतु्केरी, अपांगता भएका व्यक्ति, अशि, ज्येष्ठ नागररक, दीघइ 
रोगीलाई प्राथगमकता ददई खोज तथा उद्धार कायइ गनुइ पनेछ । 

(६) विपद्को जोक्तखमयिु स्थानमा बसोबास गरररहेकालाई सरुक्तित स्थानमा स्थानान्तरण 
गने एिं उद्धार गररएका व्यक्तिहरुलाई सरुक्तित स्थानमा अस्थायी बसोबासको प्रबन्ध 
गमलाउन ुपनेछ । 

(७) विपद्को कारण विस्थावपत भएका र उद्धार गररएका व्यक्तिहरुलाई िातािरणीय 
प्रभाि, सरसफाई एिं स्िास््यजन्य विविध कारणले हनुसक्ने थप जोक्तखमबाट 
जोगाउन सरकारी, गनजी तथा गैह्रसरकारी िेर, स्ियंसेिक, क्तशिक, विद्याथी र 
समदुायको समेत पररचालन गरी जनचेतनामूलक कायइक्रम माफइ त सम्भावित जोक्तखम 
न्यूनीकरण गनुइ पनेछ । 

(८) एक भन्दा बढी स्थानीय तह विपद् बाट प्रभावित भएमा क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सगमगतले, एक भन्दा बढी क्तजल्ला विपद् बाट प्रभावित भएमा प्रदेश विपद् व्यिस्थापन 



 

8 

 

कायइकारी सगमगतले र एक भन्दा बढी प्रदेश विपद् बाट प्रभावित भएमा प्रागधकरणले 
प्रभावितको राहत तथा उद्धार कायइको व्यिस्थापन तथा समन्िय गनुइ पनेछ । 

(९) विपद् बाट भएको प्रभाि, विद्यमान अिस्था, जरुरी सूचना एिं खोज उद्धार तथा राहत 
वितरण कायइको वििरण जानकारीका लागग सम्बद्ध विपद् व्यिस्थापन सगमगतको 
अध्यि िा अध्यिले तोकेका कुनै पदागधकारीलाई क्तजम्मा ददई गनयगमत सूचना 
सम्प्रषेणको व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ । 

7. राहत वितरणको मापदण्डः (१) विपद् प्रभावितलाई तत्कालको गजुारा र उत्थानशीलताको 
गनगमत्त प्रमखु क्तजल्ला अगधकारीले देहाय बमोक्तजम राहत उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(क) विपद्को घटनामा परी मतृ्य ुभएका व्यक्तिको आक्तित पररिारलाई प्रगत मतृक 
रु.  एक लाख राहत उपलब्ध गराउने, 

(ख) विपद्को घटनामा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिको आक्तित पररिारलाई प्रगत 
व्यक्ति रु. एक लाख उपलब्ध गराउने, 

(ग) विपद् बाट घर िा िहाल बसेको आिास नष्ट भएका िा खाद्यान्न बाली तथा 
जग्गा जमीन िा पसल व्यिसाय समेत नोक्सान भई तत्काल गजुाराको लागग 
खाद्यान्न समेत नभएका िा दिैु अिस्थाका पीगडत पररिारलाई तत्काल 
आिश्यक व्यिस्थाको लागग प्रगत पररिार रु. दश हजार सम्म राहत उपलब्ध 
गराउने, 

(घ) विपद्का कारण घार्ते भएकाहरुको जीिन रिा (Life Saving) का लागग 
सरकारी िा नक्तजकको अस्पताल तथा स्िास््य संस्थामा गनःशूल्क 
औषधोपचारको तत्काल व्यिस्था गमलाउन े। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको राहत प्रमखु क्तजल्ला अगधकारीले सम्भि भएसम्म प्रभावित 
स्थानमानै उपलब्ध गने गराउने व्यिस्था गमलाउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम राहत उपलब्ध गराउँदा सम्बक्तन्धत मतृ्य ुदताइको प्रमाणपर, 
प्रहरी मचुलु्का र विपद्का कारण मतृ्य ु भएको भनी स्थानीय तहबाट प्राप्त 
गसफाररशलाई आधार गलन ुपनेछ । 
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(४) विपद् प्रभावितलाई तत्कालको गजुारा र उत्थानशीलताको गनगमत्त क्तजल्ला विपद् 
व्यिस्थापन सगमगतले देहाय बमोक्तजम राहत उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(क) विपद् बाट खाद्यान्न लत्ता कपडा लगायत घर पूणइ रुपमा नष्ट भएका िा पूणइ 
नष्ट नभएता पगन सम्भावित खतराबाट जोगगन अन्यर सनुइ पने िा विस्थावपत 
भई सरुक्तित स्थानमा नयाँ आियस्थल गनमाइण गरी व्यिस्था गनुइ पने 
अिस्थाका पररिारलाई प्रगत पररिार रु. पचास हजार सम्म राहत उपलब्ध 
गराउने । 

(ख) उपदफा ४(क) बमोक्तजम रु. पचास हजार सम्मको राहत उपलब्ध 
गरार्एकोमा सो राहत रकम तत्कालको गजुारा र उत्थानशीलताको गनगमत्त 
अपयाइप्त भई थप राहत ददन ु पने अिस्थामा क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन 
सगमगतले आिश्यक छानविन गरी थप राहत सहयोग उपलब्ध गराउने 
सम्बन्धमा गनणइय गरी कायइकारी सगमगत समि गसफाररश गनइ सक्नेछ । 
यस्तो गसफाररश उपयिु िहररएमा कायइकारी सगमगतले गनणइय गरी रु. पचास 
हजार सम्म थप राहत उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

(ग) उपदफा १(घ) बमोक्तजम उपचार गराउन सम्भि नभएको अिस्थामा थप 
उपचार आिश्यक गम्भीर घार्तेहरुलाई नेपाल सरकारका केन्रीय िा 
विशेषज्ञ सेिायिु सरकारी अस्पतालमा उपचारको प्रबन्ध गमलाउन ुपनेछ । 
केन्रीय अस्पताल िा विशेषज्ञ अस्पतालको रेफरमा गम्भीर घार्तेलाई गनजी 
अस्पतालमा समेत उपचारका लागग पिाउन सवकन े। 

(घ) क्तजल्ला र प्रदेशस्तरका सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागेको खचइ 
बील बमोक्तजम एिं गनजी अस्पतालमा औषधोपचार गराउँदा लागेको खचइ 
सरकारी अस्पतालमा औषधोपचार गराउँदा लागे जगत िा आपसी समझदारीमा 
तोवकए बमोक्तजम क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन सगमगतले शोधभनाइ गनुइ पने । 

नेपाल सरकारका केन्रीय अस्पताल, विशेषज्ञ सेिायिु अस्पताल एिं 
गनजी िेरबाट सञ्चागलत अस्पतालमा औषधोपचार गराउँदा लागेको खचइ 
क्तजल्ला औषधोपचार गसफाररश सगमगतको गसफाररशमा कायइकारी सगमगतले 
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सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा लागे जगत िा कायइकारी सगमगतले तोके 
बमोक्तजम प्रागधकरणले शोधभनाइ गनुइ पनेछ । 

(ङ) उपदफा (घ) बमोक्तजम उपचार गराउँदा गम्भीर घार्ते विरामीलाई केन्रीय 
तहको िा रेफरल अस्पताल पयुाइउनका लागग एम्बलेुन्स िा अन्य स्थल, जल 
हिाई लगायत उपयिु यातायातको प्रबन्ध गनइका लागग घार्तेलाई समयमै 
औषधोपचार नगराउँदा उत्पन्न हनुसक्ने जोक्तखम र जीिन रिाका अत्यािश्यक 
औषधोपचार सेिाको आिश्यक कारण खलुाई प्रमखु क्तजल्ला अगधकारीले 
गरेको प्रगतिेदनका आधारमा प्रागधकरणले उपयिु यातायात सेिाको प्रबन्ध 
गमलाउन ुपनेछ । 

(च) क्तजल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सगमगतले एम्बलेुन्स िा उपयिु 
यातायातका साधनको प्रबन्ध गनुइ पनेछ । 

(छ) क्तजल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सगमगतले विपद्को कारण घार्ते भई 
औषधोपचार गरार्सकेका घार्ते विरामीलाई घर फकइ नका लागग गनधाइररत 
यातायात भाडा दर उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(ज) विपद्का कारण आमा बाब ुलगायत अगभभािक गमुाई टुहरुा, बेसहारा भएका 
बालबागलकालाई बसोबासको प्रबन्ध गमलाई कम्तीमा उच्च माध्यागमक 
तहसम्म छारिकृ्तत्त िा गनःशूल्क अध्ययनको प्रबन्ध गमलाउन ुपनेछ । 

(५) उपदफा (१) र (४) बमोक्तजमको नगद राहत वितरण गदाइ बैंवकङ सेिा उपलब्ध 
भएका एिं बैंक सञ्चालनमा रहेको क्तजल्लाका विपद् प्रभावित िा आक्तित पररिारका 
सदस्यलाई राहत रकम गनजको बैंक खातामाफइ त प्रदान गने व्यिस्था गमलाउन ु
पनेछ । 

(६) उपदफा (४) बमोक्तजमको राहत वितरण गदाइ क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन सगमगतले 
विपद् प्रभावित एिं राहत प्राप्त गने लाभग्राहीको सूचीका आधारमा स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सगमगत माफइ त समेत उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 
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8. राहत वितरणको व्यिस्थापनः (१) विपद् प्रभावितहरुको खोज, उद्धार र राहत कायइका साथ 
साथै क्तजल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सगमगतले तत्काल विपद् प्रभावित व्यक्ति एिं 
विपद्का कारण मतृ्य ुभएका, िेपत्ता तथा घार्ते भएका व्यक्तिको लगत संकलन गनुइपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गररएको लगत संकलन अनसुार राहत वितरण गररने विपद् 
प्रभावित व्यक्ति एिं विपद्का कारण मतृ्य ु भएका, िेपत्ता तथा घार्ते भएका 
व्यक्तिहरुको नामािली सािइजगनक गनुइ पनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोक्तजम सािइजगनक गररएको नामािलीमा छुट भएमा सो सािइजगनक 
भएको गमगतले ३० ददनगभर सम्बक्तन्धत विपद् व्यिस्थापन सगमगतमा जानकारी 
गराउन ुपनेछ । 

(४) राहतपगछको पूनलाइभ र पूनस्थाइपना कायइलाई सम्बक्तन्धत स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
सगमगतले गनरन्तरता ददई व्यिस्थापन गनुइ पनेछ । 

(५) सम्बद्ध विपद् व्यिस्थापन सगमगतले विपद् प्रभावित व्यक्तिलाई गणुस्तरयिु र 
स्िस््यकर खाद्य सामग्री एिं उपभोग योग्य गैह्रखाद्य सामग्रीहरु मार वितरण गने 
प्रबन्ध गमलाउन ुपनेछ । 

(६) क्तजल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सगमगतले गैरसरकारी तथा गनजी िेरसँगको 
सहयोग तथा समन्िय एिं स्ियंसेिकहरु एिं सम्बक्तन्धत समदुायको पररचालन गरी 
राहत वितरण कायइ सक्नछेन ्।  

9. राहतका लागग समेवटन े विपद्: (१) यस मापदण्ड बमोक्तजम उपलब्ध गरार्ने राहत देहायका 
विपद्का घटनामा परेका विपद् प्रभावितहरुलाई मार समेवटनेछ । 

(क) भकूम्प 

(ख) बाढी 
(ग) पवहरो 
(घ) आगलागी 
(ङ) अगसनापानी 
(च) हरुीबतास 

(छ) चट्याङ्ग 

(ज) वहमपात 

(झ) महामारी 
(ञ) शीतलहर 

(ट) तातो हािाको लहर 

(ि) जनािर आतङ्क 
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(ड) विशाि ग्याँस, रसायन, 
विवकरण चहूािट 

(ढ) ग्याँस विस्फोटन 

(ण) विशाि खाद्य सेिन 

(त) भौगतक संरचनाको िगत तथा 
प्रकोप उद्धार कायइमा हनु े
दघुइटना 

(थ) वहमपवहरो 
(द) डुबान 

(ध) ज्िालामूखी विस्फोटन 

(न) विपद्का कारण भएको हिाई, सडक 
एिं डुङ्गा दघुइटना िा यस्तै प्रकृगतका 
अन्य विपद्का घटनाबाट प्रभावित । 

 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (झ) बमोक्तजमको विपद्का लागग महामारीका कारण रोग 
व्याधी फैगलई सोही कारणबाट मतृ्य ु भएको, खण्ड (ञ) र (ट) बमोक्तजमको 
शीतलहर तथा तातो हािाको लहरका कारण मतृ्य ुभएको भनी स्िास््य तथा 
जनसंख्या मन्रालयले प्रमाक्तणत गरी गसफाररश गरेमा कायइकारी सगमगतले तोके 
बमोक्तजम राहत उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

(३) उपदफा (१) मा उल्लेख भएका बाहेक अन्य कुनै विपद् का कारण कसैको 
मतृ्य ुभएमा र प्रभावित भएको अिस्थामा नेपाल सरकारले तोके बमोक्तजम राहत 
उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

 

पररच्छेद ४ 

राहत कोषको व्यिस्था 

10. खोज, उद्धार एिं राहत रकमको व्यिस्था: (१) ऐनको दफा २२ बमोक्तजमको कोषको स्थापना 
र सञ्चालन प्रागधकरणले गनेछ । प्रागधकरणबाट उपलब्ध कोषको पररचालन गने गराउने कायइ 
क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन सगमगतले गनेछ । 

(२) ऐनको दफा २३ बमोक्तजमको कोषको स्थापना र सञ्चालन गनइ गराउनका लागग 
प्रदेश विपद् व्यिस्थापन कायइकारी सगमगत र स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सगमगतले 
आिश्यक कानूनी प्रबन्ध गनुइ पनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन 
कोषमा प्रगधकरणले आिश्यक रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 



 

13 

 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम क्तजल्ला विपद् व्यस्थापन सगमगतलाई प्राप्त रकम विपद् 
प्रभावितको खोज, उद्धार एिं राहत कायइका अगतररि विपद् प्रगतकायइको पूिइ 
तयारीका लागग खचइ गनइ सक्नेछ ।  

(४) उपदफा (२) बमोक्तजम प्रदेश विपद् व्यिस्थापन कायइकारी सगमगत र स्थानीय विपद् 
व्यिस्थापन सगमगतलाई प्रागधकरणबाट प्राप्त रकम विपद् प्रभावितको खोज, उद्धार 
एिं राहत कायइका अगतररि विपद् प्रगतकायइको पूिइ तयारीका लागग खचइ गनइ 
सक्नेछ । आन्तररक िोत व्यिस्थापनबाट जटुार्एको रकम विपद् जोक्तखम 
न्यूनीकरण, प्रगतकायइ र पूनलाइभका कायइक्रम स्िीकृत गरी खचइ गनइ सक्नेछ । 

(५) उपदफा (२) र (३) बमोक्तजम खोज, उद्धार एिं राहत वितरणमा रकम अपगु भएको 
जानकारी सवहत सम्बद्ध तह तथा गनकाय माफइ त माग भएमा आिश्यकता अनसुार 
प्रागधकरणले थप रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । 

(६) कोषको मारा र िोत व्यिस्थापन गदाइ सम्भावित जोक्तखमको आकँलन, भौगोगलक 
अिस्था, जनघनत्ि र यातायातको सवुिधाका आधारमा गनुइ पनेछ। 

(७) क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन सगमगतले विषयगत कामकाजका लागग मन्रालयबाट प्राप्त 
रकम सम्बक्तन्धत विपद् प्रभावितलाई राहत वितरण गनुइ गराउन ुपनेछ । 

 (८) विपद्को घटनामा परी भएको मानिीय एिं भौगतक िगतको वििरण प्रभावित 
व्यक्तिले क्तजल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सगमगतमा घटना भएको गमगतले 
बढीमा ३० ददनगभर सूचना ददर्सक्न ुपनेछ । 

(९) यस मापदण्ड बमोक्तजम राहत सहयोग उपलब्ध गराउँदा सम्बक्तन्धत विपद् 
व्यिस्थापन सगमगतले घटना भएको बढीमा ६० ददनगभर सूचना प्राप्त भएको 
घटनाका लागग मार राहत सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । 

 

पररच्छेद ५ 

विविध 

11. िीमा सम्बन्धी व्यिस्थाः (१) सम्बद्ध विपद् व्यिस्थापन सगमगतले विपद्का कारणबाट हनु सक्ने 
िगतलाई दृवष्टगत गरी जीिन, भौगतक संरचना, व्यिसाय, अचल सम्पक्तत्त, सिारी साधन, कृवष, 
बाली र पशपुिी, सिारी साधन लगायतका गनजी सम्पक्तत्तहरुको िीमा गनइका लागग सबै 
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नागररकहरुलाई सम्बद्ध सरकारी गनकाय र गैह्रसरकारी िेरको सहयोग गलई प्रोत्सावहत र 
प्रिद्धइन  गनेछ । 

(२) उपदफा (१) विपद् प्रभावित व्यक्तिले आफ्नो गनजी सम्पक्तत्तको िीमा गराएको 
जानकारी प्राप्त भएमा गनजलाई दोहोरो नपने गरी राहत उपलब्ध गराउन ुपनेछ । 

  तर, यस प्रािधानले विपद् प्रभावितलाई राहत उपलब्ध गराउन िाधा पगेुको 
मागननेछैन ्। 

12. विपद् प्रभावितको जीविकोपाजइन सम्बन्धी व्यिस्थाः  (१)  विपद् प्रभावितको जीविकोपाजइनमा 
सहजता ल्याउन एिं गनजी व्यिसाय सञ्चालन गनइका लागग क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन सगमगतले 
आिश्यक िातािरण गनमाइण गने कायइ गनुइ पदइछ । 

(२) विपद् प्रभावित पररिारको कुनै एक व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले सञ्चालनमा 
ल्याएको स्िरोजगार कायइक्रममा सहभागी गराई आफ्नो व्यिसाय सञ्चालन गनइका 
लागग प्राथगमकता ददर्नेछ । 

(३) विपद् प्रभावितहरुले साविकमा गरी आएको परम्परागत ज्ञान, शीप, िमता र 
रुचीका आधारमा व्यिसावयक पूनस्थाइपना गनइ चाहेमा सम्बक्तन्धत सरकारी गनकाय 
तथा मानिीय िेरमा वक्रयाशील संघसंस्थाबाट आिश्यक पूजँी, िस्त,ु अिसर र 
कायइक्रम सवहतको रोजगार योजना उपलब्ध गरार्नेछ । 

(४) विपद् प्रभावितहरुको ज्ञान, शीप, िमता र रुचीका आधारमा विपद् प्रभावित िेरमा 
सञ्चालन हनुे विपद् पनुलाइभ तथा पूनगनइमाइणसँग सम्बक्तन्धत काममा स्थानीय विपद् 
प्रभावितहरुलाई प्राथगमकता ददर्नेछ ।  

(५) विपद् प्रभावितहरुलाई प्राथगमकतामा राखी उनीहरुको ज्ञान, शीप, िमता अगभिवृद्ध 
गनइका लागग प्रभावित िेरका समदुायहरुलाई रोजगारमूलक एिं शीपमूलक तालीम 
सञ्चालन गरी स्िरोजगारीको अिसर र िातािरण िृजना गररनेछ ।  

(६) िैदेक्तशक रोजगारमा जान र्च्छुक र िैदेक्तशक रोजगारीमा जान सक्ने अिस्था भएको 
विपद् प्रभावित पररिारको कुनै एक सदस्यलाई गनःशूल्क िैदेक्तशक रोजगारीमा 
पिाउने व्यिस्थाका लागग सम्बक्तन्धत विपद् व्यिस्थापन सगमगतले प्रागधकरणमा 
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गसफाररश गने सक्नेछ र प्राप्त गसफाररश कायाइन्ियनका लागग प्रागधकरणले िम 
रोजगार तथा सामाक्तजक सरुिा मन्रालयमा आिश्यक गसफाररश गनेछ । 

(७) यस दफा बमोक्तजम उपलब्ध गरार्ने रोजगारी तथा स्िरोजगारका अिसरहरु विपद् 
भएको बवढमा एक िषइगभर उपलब्ध गरार्नेछ ।  

13. अगभलेख व्यिस्थापन र प्रगतिेदन: (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले खोज, उद्धार एिं राहत 
वितरणको सम्पूणइ वििरण सम्बक्तन्धत विपद् व्यिस्थापन सगमगतहरुले अनसूुची १ बमोक्तजमको 
ढाँचामा तयार गरी अगभलेख व्यिस्थापन गनुइ पनेछ । यसरी तयार गररएको अगभलेख गनयगमत 
रुपमा रुपमा प्रागधकरणमा पिाउन ुपनेछ । 

(२) क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन सगमगतहरुले खोज तथा उद्धार कायइ एिं राहत वितरणको 
आिधीक वििरणको प्रगतिेदन सम्बक्तन्धत प्रदेश एिं िावषइक प्रगतिेदन तयार गरी 
प्रागधकरणमा पिाउन ुपनेछ ।  

(३) विपद् व्यिस्थापन सगमगतहरुले खोज तथा उद्धार कायइ एिं राहत वितरणको वििरण   
िावषइक प्रगतिेदन तयार गरी प्रागधकरणमा पिाउन ुपनेछ । 

14. अनगुमन तथा मूल्याङ्कनः (१) विपद् प्रभावितहरुको खोज तथा उद्धार, राहत वितरण एिं 
सरुक्तित तथा उपयिु बसोबासको व्यिस्थापन सम्बन्धमा भए गरेका कायइहरुको अनगुमन संघ 
तथा प्रदेश सरकारले गनइ सक्नेछन ्। 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजमको अनगुमनका क्रममा कगमकमजोरी देक्तखएमा विपद् 
प्रभावितहरुको खोज तथा उद्धार, राहत वितरण एिं सरुक्तित तथा उपयिु 
बसोबासको व्यिस्थापनका सम्बन्धमा सम्बक्तन्धत विपद् व्यिस्थापन सगमगतलाई 
मागइगनदेश गनइ सक्नेछ । यसरी प्राप्त मागइगनदेशनको कायाइन्ियन गनुइ सम्बक्तन्धत 
विपद् व्यिस्थापन सगमगतको कतइव्य हनुेछ । 

(३) उपदफा (१) बमोक्तजम अनगुमन गदाइ विपद्का क्रममा भएका सबै 
वक्रयाकलापहरुलाई मन्रालयको िेबसार्ट िा मन्रालयले तयार गरेको विपद् 
सूचना व्यिस्थापन प्रणालीमा समेत राख्न े व्यिस्थाका लागग मन्रालयले सम्बक्तन्धत 
विपद् व्यिस्थापन सगमगतसँगको समन्ियमा वििरण अद्यािधीक गरी सो माफइ त 
समेत अनगुमन गनइ सक्नेछ । 

15. सूची अद्यािधीक गनुइपने: (१) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुले खोज तथा उद्धार एिं राहत 
वितरणका लागग पररचालन गररने सरुिाकमी, क्तचवकत्सक, स्िास््यकमी, विषय विज्ञ एिं अन्य 
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तालीम प्राप्त स्ियंसेिीलगायतका विषय विज्ञ जनशक्तिको पवहचान गरी ती जनशक्तिको सूची 
(रोष्टर) अद्यािधीक गने र सो वििरण प्रागधकरणमा समेत जानकारी गराउन ुपनेछ । 

(२) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका विपद् व्यिस्थापन सगमगतहरुले आ-आफ्नो 
तहमा मानिीय िेरमा वक्रयाशील गैरसरकारी संघसंस्थाको सूची अद्यािधीक गने र 
सो वििरण प्रागधकरणमा समेत जानकारी गराउन ुपनेछ । 

16. आकक्तममक खचइः (१) विपद् प्रभावितको खोज तथा उद्धार कायइलाई प्रभािकारी रुपमा 
व्यिस्थापन गनइका लागग जोक्तखमयिु भिन संरचना हटाउन, व्यक्तिको मालिस्त ु कब्जामा 
गलई सोको भाडा िा मूल्य भिुानी गनइ, संकटग्रस्त अिस्थामा अत्यािश्यक सेिा सूचारु गनइ 
समेतका लागग तत्कालको आिश्यकता र औक्तचत्यताका आधारमा अनसूुची २ बमोक्तजम 
प्रगतिेदन गरी प्रमखु क्तजल्ला अगधकारीले बढीमा रु. एक लाखसम्म खचइ गनइ सक्नेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्तजम गररने आकक्तममक खचइ प्रागधकरणबाट अनमुोदन गराउन ु
पनेछ । 

17. विषयगत गनकायले प्रदान गने राहतः विपद्  प्रभावितलाई नेपाल सरकारका विषयगत मन्रालय 
िा गनकायले प्रचगलत कानून बमोक्तजम प्रदान गने राहतलाई यस मापदण्डका प्रािधानले कुनै 
असर पने छैन ्। 

18. प्रचगलत कानून बमोक्तजम हनु:े (१) विपद् प्रभावितहरुको खोज तथा उद्धार कायइ एिं राहत 
वितरण गदाइ यस मापदण्डमा उल्लेख भएको विषय यस मापदण्ड बमोक्तजम र यस मापदण्डमा 
उल्लेख नभएको विषय प्रचगलत कानून बमोक्तजम गनुइ गराउन ुपनेछ । 

(२) विपद् प्रभावितहरुको खोज, उद्धार एिं राहत व्यिस्थापन कायइमा विशेष सवक्रयता 
पूिइक योगदान पयुाइउन े सरुिाकमी, कमइचारी, स्ियंसेिक, व्यक्ति, संघसंस्था, 
समाजसेिी, व्यिसायी लगायतलाई सम्बक्तन्धत विपद् व्यिस्थापन सगमगतले उक्तचत 
सम्मान एिं परुस्कारको व्यिस्था गमलाउन सक्नेछ ।  

(३) विपद् प्रभावितहरुको खोज, उद्धार एिं राहत व्यिस्थापन कायइमा िाधा, व्यिधान 
पयुाइउने व्यक्ति तथा संघसंस्थालाई तत्काल गनयन्रणमा गलर्इ कानून बमोक्तजम 
कारिाही गररनेछ । 

19. संशोधन गनइ सवकनःे यस मापदण्डमा उल्लेक्तखत राहत सम्बन्धी मापदण्डमा पररमाजइन गनइ 
आिश्यक देक्तखएमा कायइकारी सगमगतले संशोधन गनइ सक्नेछ । 
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20. मागइदशइक हनुःे प्रदेश तथा स्थानीय तहले विपद् प्रभावितलाई राहत वितरण गनइ छुटै्ट राहत 
मापदण्ड तय गदाइ यस मापदण्डलाई मागइदशइक आधार गलन सक्नेछन ्। 

21. गनदेशन ददन सक्नःे यस मापदण्ड बमोक्तजम खोज तथा उद्धार कायइ एिं राहत वितरण गदाइ कुनै 
कदिनार्इ आएमा िा दिविधा उत्पन्न भएमा प्रागधकरणको परामशइमा मन्रालयले आिश्यक  
गनदेशन ददन सक्नेछ । 

22. खारेजी तथा बचाउ: (१) प्रकोप पीगडत उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ खारेज 
गररएको छ । 

(२) प्रकोप पीगडत उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ बमोक्तजम भए गरेका 
कामकारिाहीहरु यसै मापदण्ड बमोक्तजम भएको मागननेछ । 
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अनसूुची १ 

(मापदण्डको दफा १३ सँग सम्बक्तन्धत) 

राहत वितरण प्रगतिेदनको ढाँचा 
 

नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/स्थानीय तह 

……………………… विपद् व्यिस्थापन सगमगत 

विपद्को घटना:  घटनाको गमगत: 

क्र . 
सं 

विपद् प्रभावित लाभग्राहीको 
नाम थर 

िेगाना र 
सम्पकइ  न ं. 

राहतको वििरण राहत 
रकम 

कैवफयत 

मतृक राहत विस्थावपत राहत घार्ते उपचार यातायात खचइ  

1.          

2.          

3.          
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अनसूुची २ 

(मापदण्डको दफा १६ सँग सम्बक्तन्धत) 

आकक्तममक खचइ स्िीकृगत सम्बन्धी प्रगतिेदनको ढाँचा 
क्तजल्ला विपद् व्यिस्थापन सगमगत 

 

िीमान ्कायइकारी प्रमखुज्यू, 

राविय विपद् जोक्तखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन प्रागधकरण, 

कािमाडौं । 

विषयः प्रगतिेदन सम्बन्धमा । 

महोदय, 

गमगत २०७  ।  ।  मा यस क्तजल्लाको . . . . . . . . . स्थानमा घटेको . . . . . . . . विपद् को घटनाको 
व्यिस्थापनका लागग जोक्तखमयिु भिन संरचना हटाउन।व्यक्तिको मालिस्त ुकब्जामा गलई सोको भाडा िा मूल्य भिुानी 
गनइ।संकटग्रस्त अिस्थामा अत्यािश्यक सेिा सूचारु गनइ।अन्य विशेष पररक्तस्थगत देहायका आधार र कारणले रु. . . . .  
खचइ गररएको व्यहोरा जानकारी तपसील बमोक्तजमका वििरण सवहत स्िीकृगतका लागग पेश गदइछु । 

१. आकक्तममक खचइ गनुइ पने अिस्थाको वििरणः 
क.  

ख.  

ग.  

२. आकक्तममक खचइ नगदाइ उत्पन्न हनु सक्ने जोक्तखमः 
क.  

ख.  

ग.  

३. उत्पन्न हनेु जोक्तखमले पानइ सक्ने प्रभािहरुः 
क.  

ख.  

ग.  

 
 
 

संलग्नः 
1. घटनाको प्रहरी मचुलु्का, 
2. सम्बक्तन्धत स्थानीय तहको गसफाररश, 
3. न्यूनतम बजार मूल्य अनसुार मालिस्तकुो मूल्याङ्कन, 
4. सेिा प्रिाहको मूल्य, 
5. करार सम्झौता िा अन्य समझदारी पर, 
6. अन्य प्रमाण तथा वििरण । 

प्रगतिेदक 

नामः 
पदः प्रमखु क्तजल्ला अगधकारी 
क्तजल्लाः 
गमगतः 

 


