
ऩैंमू गाउॉऩालरकाको विऩद् ऩीलडत  याहत वितयण सम्िन्धध भाऩदण्ड, २०७८ 

ऩैंमू गाउॉऩालरकाभा विऩद् जोन्िभ धमूनकयण तथा ब्मिस्थाऩन गनन फनकेो ऐन, २०७५ को १८ 
को उऩदपा (२) फभोन्जभ गाउॉ कामनऩालरकारे मो भाऩदण्ड फनाएको छ ।  

१.  सॊन्ऺप्त नाभ य प्रायम्ब् (१) मस भाऩदण्डको नाभ ऩैंमू गाउॉऩालरकाको विऩद्  ऩीलडत 
याहत सम्िधधी भाऩदण्ड २०७८ यहेको छ । 

२. मो भाऩदण्ड गाउॉकामनऩालरकाफाट स्िीकृत बएको लभलत देन्ि रागू हनुछे । 

३. याहत सम्िधधी ब्मिस्था 
१. भानविम ऺलत तथा उद्दाय याहत सम्िधधी - 
क. विऩद्को घटनाभा ऩरय कुनै ऩरयिायभा १ जनाको भतृ्मबुएभा रु. १ रािका 

दयरे सोही ऩरयिायभा अधम ब्मन्िको सभेत भतृ्म ुबएभा प्रलतब्मन्ि थऩ रु ५० 
हजायका दयरे याहत उऩरब्ध गयाउन े । तय एकाघयका ऩरयिायका सिै 
सदस्मको भतृ्म ु बई एका सॊगोरको कुनै ऩलन ब्मन्ि जीवित नयहेभा त्मस्तो 
ऩरयिायराई मो दपा फभोन्जभ याहत प्रदान गरयन े छैन ।िण्ड क भा भालथ 
जेसकैु रेन्िएको बएता ऩलन एका सॊगोरको कुनै ऩलन व्मन्ि न्जवित नयहेभा 
भतृ्म ुसॊकायका रालग रु. 25 हजाय उऩरब्ध गयाइन ेछ । 

ि. विऩद् फाट घय, फहार, आिास नष्टबएका िा िाद्यन्न फारी तथा जग्गा जलभन 
िा ऩसर ब्मिसाम सभेत नोक्सानी बइ तत्कार गजुायाका रालग िाद्यान्न सभेत 
नबएका िा दिैु अिस्थाका  ऩीलडत ऩरयिायराई मथाशीघ्र प्रलत ऩरयिाय ५ जना 
सम्भ सदस्म बएको ऩरयिाय बए रु 15 हजाय य ५ जना बधदा फढी सदस्म 
बएको ऩरयिाय बए रु 20 हजायका दयरे नगद सहामता प्रदान गरयनछे । 

सम्बि बए सम्भ मस्तो सहामता तत्कार घटनास्थरभा उऩरब्ध गयाइन े। 

ग. विऩद् फाट प्रबावित ब्मन्िराई अस्थामी आरम स्थरभा याख्न ु ऩने अिस्था 
आएभा आिास, िाद्यान्न, िानऩेानी, स्िास््म तथा सयसपाइका रालग लिऩार / 
टेधट, दार, चाभर, तेर, नून, जस्ता  न्जधसी / याहत साभाग्री तत्कार उऩरब्ध 
गयाउन े। 



घ. भवहरा, फारफालरका, जेष्ठ नागरयक, अशि तथा अऩाङ्गता बएका 
ब्मन्िहरुराई आिश्मकता सम्िोधनका रालग विशषे याहत प्माकेज प्रदान गने 
। 

२. बौलतक सॊयचना ऺलत तथा याहत  

क.  आय.लस.लस. घय ऩूणन ऺलत रु. 75 हजाय 

ि. कच्ची घय ऩूणन ऺलत रु. 50 हजाय 

ग. आय लस लस घय आॊन्शक ऺलत रु. ४० हजाय 

घ. कच्ची घय आॊन्शक ऺलत रु ३० हजाय 

ङ. आय लस लस घय साभाधम ऺलत १५ हजाय 

च. कच्ची घय आॊन्शक ऺलत रु १० हजाय 

छ. ऩक्की गोठ ऩूणन ऺती रु २५ हजाय 

ज. कच्ची गोठ ऩूणन ऺती १० हजाय 

झ. ऩक्की गोठ आॊन्शक ऺलत १० हजाय 

ञ. कच्ची गोठ आॊन्शक ऺलत ५ हजाय 

३. ऩशऩुॊऺी तथा चौऩाम ऺलत य याहत 

क. बैसी/यागा भतृ्म ुबएभा प्रलत गोटा रु.  10 हजाय 

ि. गाइ गोरु भतृ्मू बएभा प्रलत गोटा रु 5 हजाय 

ग. घोडा/ िच्चय भतृ्म ुबएभा प्रलत गोटा रु. ५ हजाय 

घ. बेडा / फाख्रा भतृ्मू बएभा प्रलतगोटा रु 2 हजाय 

ङ. सुॊगयु फॊगयु भतृ्म ुबएभा प्रलतगोटा रु ३ हजाय 

च. कुियुा/ हास भतृ्मू बएभा प्रलतगोटा रु ३ सम सम्भ  

 

४. अन्नफारी 
क. विऩद् फाट अन्नफारीको ऺलत बएभा प्राविलधक प्रलतिेदनको आधायभा 

कुर ऺलतको २५ प्रलतशत सम्भ हनु आउन े यकभ याहत स्िरुऩ 
उऩरब्ध गयाउन े। 



५. याहत यकभ उऩरब्ध गयाउन ेप्रविमा 
क. दपा (३) को उऩदपा (२) फभोन्जभको ऺलत अनसुाय याहात प्राप्त 

गननका रालग विऩद्को घटना बएको १० ददन लबि  य  उऩदपा  
(३) फभोन्जभको ऺलत अनसुाय याहात प्राप्त गनन विऩद्को घटना 
बएको  ५ ददन लबि सम्िन्धधत िडा कामानरमभा ऩीलडत लनिेदन 
ददइसक्न ु ऩने छ  । सोको जानकायी सम्िन्धधत िडा कामानरमरे  
विऩद्को घटना बएको २ ददन लबिै गाउॉऩालरकाभा लरन्ित िा 
भौन्िक जानकायी गयाईसक्न ुऩने छ । य उि विऩद्को घटनाको 
जानकायी प्राप्त बए ऩश्चात गाउॉऩालरकारे सम्बि बए सम्भ तत्कारै य 
तत्कारै सम्बि नबए २ ददन लबि प्राविलधक कभनचायी िटाइ 
ऺलतको भलु्माङ्कन गनुन ऩने छ ।  

ि.  िण्ड (क)  फभोन्जभको विियण मवकन गनन स्थानीम प्रहयी सन्जनलभन 
भचुलु्का अलनिामन सभािेश बएको हनु ुऩनेछ । 

ग. गाउॉऩालरकाफाट याहत यकभ उऩरब्ध गयाउॉदा सम्िन्धधत िडाको 
लसपारयस अलनिामन सभािेश बएको हनु ुऩनेछ । 

भालथ जनुसकैु कुया उल्रेि बएता ऩलन विऩद् घटनाको सम्िधधभा प्रहयी 
सन्जनलभन भचुचु्का प्राप्त हनु वढराई बएभा रु. १० हजाय सम्भ याहत प्राप्त 
गने विऩद्  ऩीलडतराई लनजरे ऩेश गयेको लनिेदन य सम्िन्धधत िडा 
कामानरमफाट ऺलतको अिस्था हेरय/फझुी लसपारयस बइआएभा 
गाउॉऩालरकारे आफ्नो प्रालफलधकफाट लनरयऺण गयाइ गाउॉऩालरका 
अध्मऺको तोकादेश भापन त याहत उऩरब्ध गयाउन फाधा ऩने छैन ।  

६. विऩद् फाट सयकायी/सािनजलनक लनभानण, जग्गाजलभन, भहाभायीफाट बएको ऺलतभा 
विशेष लनणनम गनुन ऩने अिस्था आएभा कामनऩालरकाफाट लनणनमबए अनसुाय हनुे 
। 

 

 


