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कोरोना भाइरस (कोभभड-१९) सकं्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष 
सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधध, २०७६  
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कोलिड-१९ सकं्रमि रोकथाम, तियन्त्रि  था उपचार कोष सञ्चािि काययववधि, २०७६ 
प्रस् ाविािः 
महािु गाउँपाभलका के्षत्रभभत्र गरैप्राकृततक विपद् कोरोना भाइरस (कोभभड-१९) बाट हुन सक्ने जोखिम 
न्र्नूीकरण तथा व्र्िस्थापनका लाधग स्थापना भएको कोरोना भाइरस सकं्रमण रोकथाम, तनर्न्त्रण तथा 
उपचार कोषको सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधध बनाउन वाञ्छनीय भएकाले नेपाल सरकार (मन्त्रीपररषद) को 
ममति २०७६ चैर १६ गिेको तनर्णय बमोजिम नेपाल सरकार अर्ण मन्त्रालयबाट कोमभड १९ को कारर् 
प्रभाववि के्षरहरुका लागग राहि सवुवधा प्रदान गने नेपाल सरकार, मजन्त्रपररषदको तनर्णय कायाणन्त्वयन 
कायणयोिना, २०७६ को बुुँदा (1) को (४) बमोजिम िर्ा गाउुँपामलकाको ववपद् न्त्यनूीकरर् िर्ा व्यवस्र्ापन 
ऐन,२०७४ ले ददएको अगधकार प्रयोग गरी कायणपामलकाले यो कायणववगध बनाएको छ।   

 
पररच्छेद – १ 
प्रारम्भिक 

१. सकं्षिप्  िाम र प्रारभि : (१) र्स कार्यबबधधको नाम “कोभभड-१९ सकं्रमण रोकथाम, तनर्न्त्रण 
तथा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविधध, २०७६” रहेको छ।  
(२) र्ो कार्यविधध तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ। 

२. पररिाषा : विषर् िा प्रसगंले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविधधमा, 
(क) “ऐन” भन्नाले महािु गाउँपाभलका विपद् जोखिम न्र्नूीकरण तथा व्र्िस्थापन ऐन, २०७४ 

सम्झनपुछय। 
(ि)  “कार्यविधध” भन्नाल ेकोभभड-१९ सकं्रमण रोकथाम, तनर्न्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन 

कार्यविधध, २०७६ सम्झनपुछय। 
(ग) “कोष” भन्नाले ऐनको दफा १२ बमोजजमको कोरोना भाइरस सकं्रमण रोकथाम तनर्न्त्रण 

तथा उपचार कोष सम्झनपुछय। 
(घ) “प्रभावित व्र्जक्त” भन्नाले कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट िा नेपाल सरकारले घोषणा 

गरेको लकडाउनबाट पररिारका सदस्र् गमुाएको, स्िास््र्जन्र् समस्र्ा उत्पन्न भएको, 
आर् िा रोजगारी गमुाएका व्र्जक्त र तनजको पररिार िा कोरोना भाइरसका कारण अन्र् 
कुन ैतररकाबाट प्रभावित व्र्जक्तलाई सम्झनपुछय। 

(ङ)  “राहत” भन्नाले कोरोना महामारी प्रभावित व्र्जक्तलाई उपलब्ध गराईने नगद तथा 
िस्तुगत सहार्ता सामग्री समेत सम्झनपुछय। 

(च) “सभमतत” भन्नाल ेऐनको दफा ८ बमोजजमको सभमतत सम्झनपुछय । 
(छ)  “सरं्ोजक” भन्नाले सभमततको सरं्ोजक सम्झनपुछय।      

 
 
 

                                                             

 



 

 

 



 

 

पररच्छेद – २ 
कोषको स्थापिा, उद्देश्य  था प्रयोग 

३. कोषको स्थापिा: (१) कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न भएको िा हुनसक्ने जोखिम न्र्नूीकरण 
तथा व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्य स्थानीर्स्तरबाटै सञ्चालन गनयका लाधग आिश्र्क पने स्रोत 
सकंलन र पररचालन गनय गाउँपाभलकामा एक कोभभड-१९ सकं्रमण रोकथाम, तनर्न्त्रण तथा उपचार 
कोष रहनेछ।  
(२) कोषको आर् रकम सकंलन तथा व्र्र् रकम पररचालनका लाधग महािु गाउँपाभलकाको विपद् 
व्र्िस्थापन िातामा जम्मा गरी अलग्ग ैहहसाि राखिनेछ ।   
(३) कोषको आर् अन्तगयत र्स कार्यविधधको दफा ६ बमोजजम कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त रकम 
तथा कोषमा मौज्दात रहेको रकमबाट प्राप्त ब्र्ाजलाई समािेश गररनेछ। 
(४) कार्यविधधको दफा ७ बमोजजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने िस्तुगत सहार्ता सामाग्रीको 
छुटै्ट मौज्दात ककताब स्थापना गरी अभभलेि गररनेछ। 

४.  कोष सभबन्त्िी ववशेष व्यवस्थािः (१) कोषको रकम कोरोना भाइरस सकं्रमण तनर्न्त्रणसँग 
सम्बजन्धत कार्यर्ोजना बमोजजमका के्षत्रमा मात्र िचय गनय सककनेछ। 
(२) कोरोना भाइरस सकं्रमण पूणयरुपमा तनर्न्त्रणमा आएको भनी नेपाल सरकारल ेघोषणा गरेको 
तीन महहनाभभत्र र्स कोषमा रहेको रकम विपद व्र्िस्थापन कोषमा स्ितः स्थानान्तरण हुनेछ। 
(३) उपदफा (२) बमोजजम स्थानान्तरण गदाय कोषको शे्रस्ता र दातर्त्ि बाँकी भए सो समेत विपद 
व्र्िस्थापन कोषमा स्थानान्तरण हुनेछ। 

५. कोषको उद्देश्य: (१) कोभभड-१९ ले हाल पारेको प्रभाि र पानय सक्ने प्रभािको सकं्रमण रोकथाम, 
तनर्न्त्रण तथा न्र्नूीकरण गदै प्रभावित व्र्जक्तलाइय आधथयक तथा िस्तुगत सहार्ता उपलब्ध 
गराउन ुकोषको उद्देश्र् हुनेछ।  

(२) कोषले देहार्का के्षत्रमा काम गने छः   
(क)  कोभभड-१९ बाट सकं्रभमत िा प्रभावित व्र्जक्तहरूको िोज तथा उद्धार गरी अत्र्ािश्र्क 

स्िास््र् सेिा उपलब्ध गराउने।  
(ि)  प्रकोप जोखिम न्र्नूीकरण र प्रभावितहरूलाइय तत्काल राहत उपलव्ध गराउने। 

६. कोषको आभदािी : (१) कोषमा देहार् बमोजजमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 
(क) महािु गाउँपाभलकाको िावषयक बजेटमाफय त विपद् व्र्िस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी 

स्िीकृत रकमबाट कार्यपाभलकाको तनणयर् अनुसार र्स कोषमा स्थान्तररत रकम, 
(ि)  प्रचभलत काननू बमोजजम गाउँ कार्यपाभलकाको तनणयर् बमोजजम अन्र् भशषयकबाट र्स 

कोषमा साररएको रकम,   
(ग) अन्र् स्थानीर् तहबाट सहार्तािापत प्राप्त रकम, 
(घ)  नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट कोभभड-१९ सकं्रमण रोकाथाम, तनर्न्त्रण तथा 

व्र्िस्थापन कार्यका लाधग प्राप्त रकम, 



 

 

(ङ)  गाउँ सभा सदस्र्, गाउँ कार्यपाभलका सदस्र् तथा गाउँपाभलकाका कमयचारीहरूबाट प्राप्त 
सहरे्ग रकम, 

(च)  स्िदेशी विभभन्न सरकारी तथा गरैसरकारी सघं ससं्थाहरू र त्र्समा कार्यरत कमयचारीहरू, 
उद्र्ोगी, व्र्िसार्ी, पेशाकमी, राजनीततक दल, नागररक समाज, सघं ससं्था र आम 
सियसाधारणबाट स्िेजछछक रूपमा प्राप्त हुने रकम, 

(छ)  गरै आिासीर् नेपाली, िैदेभशक सरकार तथा सघं ससं्थाको तफय बाट प्रचभलत काननूको 
अधधनमा रही प्राप्त हुने रकम,  

(ज)  कोषमा मौज्दात रहेको रकममा उपलब्ध हुने ब्र्ाज आर्, 
(झ)  दफा ७ को उपदफा (३) बमोजजम िस्तुगत सहार्ता सामाग्रीको बबक्रीबाट प्राप्त आर्, 
(ञ)  प्रचभलत काननूको अधधनमा रही कोषमा जम्मा हुने गरी अन्र् कुन ैस्रोतबाट प्राप्त रकम।  
(२) उपदफा (१) बमोजजम कोषलाई उपलब्ध हुने रकम सम्बजन्धत व्र्जक्त िा ससं्थाले र्स 
कार्यविधधको दफा ३ को उपदफा (२) बमोजजमको कोषको बैंक िातामा भसधै जम्मा गररहदन िा 
गाउँपाभलकाको आधथयक प्रशासन शािामा नगद जम्मा गनय सक्नेछ। त्र्सरी नगदै जम्मा हुन 
आएमा आधथयक प्रशासन शािाले सम्बजन्धत व्र्जक्त िा ससं्थालाई सोको भपायई उपलब्ध 
गराउनपुनेछ। 
(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्र्जक्त तथा ससं्थाको नाम र प्राप्त सहार्ता रकम सम्बन्धी 
माभसक वििरण अको महहनाको सात गतेभभत्र साियजतनक गररनेछ। 
तर कुन ै व्र्जक्त िा ससं्थाले सहार्ता उपलब्ध गराउँदा आफ्नो नाम साियजतनक नगनय अनरुोध 
गरेको रहेछ भने तनजको नाम उल्लेि नगरी वििरण साियजतनक गनय बाधा पने छैन।  

७. वस् ुग  सहाय ा सामग्री: (१) कुन ै व्र्जक्त िा ससं्थाबाट िस्तुगत सहार्ता सामग्री प्राप्त हुन 
आएमा र त्र्सरी प्राप्त सामाग्री कोभभड-१९ तनदान सबंजन्ध स्िास््र् उपकरण, औषधी, सकं्रमण 
तनर्न्त्रण सबंजन्ध अन्र् सामाग्री र प्रभावितहरूलाइय राहत प्रदान गने सम्बन्धी कार्यमा उपर्ोग 
हुने देखिएमा त्र्स्तो िस्तुगत सहार्ता सामग्रीलाई स्िीकार गररनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोजजम स्िीकार गररएको िस्तुगत सहार्ता सामग्रीलाई अलग्ग ै मौज्दात 
ककताबमा अभभलेि जनाई त्र्स्तो सामग्रीको उपलब्ध भएसम्म मलू्र् जनाइ िा नजनाइ कोषको 
आम्दानीको रूपमा समेत अभभलेि गररनेछ।  
(३) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेखिएको भए तापतन कुन ैिस्तुगत सहार्ता सामग्री कोरोना 
भाइरस सकं्रमण तनर्न्त्रण िा राहत सहर्ोगको कार्यमा उपर्ोग नहुने िा उपर्ोग गनय उपर्कु्त 
नहुने देखिएमा त्र्स्तो सहर्ोग आंभशक िा पूणयरूपमा अस्िीकार गनय सककनेछ। 
(४) उपदफा (१) िा जुनसकैु कुरा लेखिएको भए तापतन कुन ैिस्तुगत सहार्ता सामग्री प्रचभलत 
मापदण्ड बमोजजमको न्र्नूतम गणुस्तरर्कु्त नभएको अिस्थामा त्र्स्तो सामग्रीलाई अस्िीकार 
गनय सककनेछ।  

८. कोलिड-१९ तियन्त्रि  था व्यवस्थापि सलमत िः (१) गाउँपाभलका भभत्रको कोभभड-१९ तनर्न्त्रण 
तथा व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गनयको लाधग देहार् बमोजजम 
गाउँ कोभभड-१९ तनर्न्त्रण तथा व्र्िस्थापन सभमतत रहनेछ। 



 

 

 गाउँपाभलका अध्र्क्ष      -सरं्ोजक   
 गाउँपाभलका उपाध्र्क्ष      -सदस्र् 
 प्रमिु प्रशासकीर् अधधकृत     -सदस्र् 
 िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन सभमततका सरं्ोजक  -सदस्र् 
 सामाजजक विकास सभमततका सरं्ोजक    -सदस्र् 
 प्रतततनधध, स्थानीर् प्रहरी कार्ायलर्    -सदस्र् 
 स्िास््र् शािा प्रमिु     -सदस्र् 
 नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका स्थानीर् प्रतततनधध (एकजना) -सदस्र् 
 विपद् व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्य हेने गरी तोककएको शािा प्रमिु  -सदस्र् सधचि 
(२) सभमततले स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्यमा र्ोगदान पुर् र्ाउन सक्ने अन्र् व्र्जक्त 
िा गरै सरकारी ससं्थालाई आिश्र्कतानसुार आमन्त्रण गनय सक्नेछ। 

९.  कोषको प्रयोग : (१) कोभभड-१९ सकं्रमण तनर्न्त्रण र राहतका लाधग कोषमा जम्मा भएको रकम 
तथा िस्तुगत सहार्ता सामग्री िचय गनयका लाधग सभमततले आिश्र्कतानसुार तनणयर् गनेछ।  
(२) उपदफा (१) मा जुनसकैु कुरा लेखिएको भए तापतन कोभभड-१९ सकं्रमण विरूद्ध तत्काल 
प्रततकार्य गनुय पने अिस्था रहेको तर सभमततको बैठक तुरुन्त ै बस्न सक्ने अिस्था नरहेमा 
तत्पश्चात लगत्तै बस्ने सभमततको बैठकबाट अनमुोदन हुने गरी सरं्ोजकको तनणयर्बाट एक 
पटकमा बहिमा दश हजार रूपैर्ासम्म िचय गनय बाधा पुग्ने छैन।  
(३) कोषको रकम तथा सामग्री देहार् बमोजजमको कार्यमा िचय गररनेछ: 
(क)  कोभभड-१९ सकं्रमण िा जोखिममा रहेका िा त्र्सबाट प्रभावित भएको िा हुनसक्ने व्र्जक्त 

िा समदुार्को तत्काल िोजी, उद्दार उपचार सम्बन्धी कार्य गनय, 
(ि)  कोभभड-१९ सम्बन्धी सचतेनामलूक कार्यक्रम सञ्चालन गनय,  
(ग)  कोभभड-१९ सकं्रमणबाट बछने सामग्री िररद तथा वितरणको कार्य गनय, 
(घ)  कोभभड-१९ उपचार सम्बन्धी कार्यमा सलंग्न स्िास््र् ससं्थालाइय आिश्र्क पने औषधध, 

स्िास््र् उपकरणहरु, सेतनटाइजर, मास्क, पञ्जा लगार्तका सामग्री, स्िास््र्कमीको 
सरुक्षाका लाधग व्र्जक्तगत सरुक्षा सामाग्री िररद र िुिानी गनय,  

(ङ)  कोभभड-१९ प्रभावित व्र्जक्तको तत्काल राहतका लाधग आिश्र्क पने िाद्र्ान्न, 
िानेपानी, लत्ता कपडा, औषधी, सरसफाइका सामग्री जस्ता िस्तुहरू िररद गरी उपलब्ध 
गराउन तथा तत्सम्बन्धी अन्र् आिश्र्क कार्य गनय, 

(च)  कोभभड-१९ प्रभावित िा जोखिममा परेका व्र्जक्तहरूलाइय राख्ने सरुरक्षत स्थल तनमायण 
गनय, 
(छ) कोभभड-१९ बाट सकं्रभमत व्र्जक्तको औषधोपचार गनय, 
(ज)  कोरोना भाइरस सकं्रभमत तथा प्रभावित व्र्जक्तलाई मनोपरामशय तथा उपचार गनय, 
(झ)  कोरोना भाइरसको कारणबाट मतृ्र्ु भएका व्र्जक्तको काजकक्रर्ाका लाधग तनजको 

पररिारलाई सहार्ता उपलब्ध गराउन, 



 

 

(ञ) कोरोना भाइरस सम्बन्धी विमारी िा जोखिम समहूको िोज, उद्धार तथा परामशयका लाधग 
स्िर्म्सेिक तथा विशेषज्ञको पररचालन र सामग्री िररद तथा भण्डारण गनय, 

(ट)  कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सरकारबाट घोवषत लकडाउनको अिधधमा स्थानीर् 
उत्पादनको बजार पहंुच सचुारू गनय तथा आपूतत य व्र्िस्था सचुारू गनय,  

(ठ)  जोखिमर्कु्त स्थानको पहहचान तथा उक्त स्थानमा रहेका विमारी िा जोखिममा रहेका 
व्र्जक्तलाइय सरुक्षक्षत क्िारेन्टाइन िा आइसोलेसन स्थलसम्म स्थानान्तरण गनय, 

(ड)  सभमततले तोके बमोजजमको कोरोना भाइरस तनर्न्त्रण तथा राहत सम्बन्धी अन्र् काम 
गनय, गराउन। 

(४) उपदफा (३) मा जुनसकैु कुरा लेखिएको भए तापतन तनर्भमत रूपमा सम्पादन गररने प्रकृततका 
कार्यलाइय र्स कोषसंग आिद्ध गराई कोषबाट कुन ैपतन ककभसमको िचय गनय पाईने छैन। 

१०. राह  सहाय ा वव रि: (१) िाद्र् आिश्र्कताको  आधारमा श्रभमयक िगय, असहार् तथा 
विपन्नहरुलाई प्रतत पररिारका लाधग देहार्का समाग्री राहत स्िरुप वितरण गररनेछ ।  

(क) चामल २५ ककलोग्राम 

(ि) दाल १ ककलोग्राम 
(ग) ननु १ प्र्ाकेट 
(घ) िाने तेल १ भलटर 

 (२) प्रभावित व्र्जक्तलाई राहत उपलब्ध गराउँदा कोषमा जम्मा भएको रकम र िस्तुगत 
सामग्रीमध्रे् आिश्र्कता र औधचत्र्का आधारमा दिु ै िा कुन ै एक मात्र पतन उपलब्ध गराउन 
सककनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बमोजजम राहत उपलब्ध गराउनपुूिय कोभभड-१९ बाट प्रभावित व्र्जक्तको वििरण 
िडाबाट प्रमाखणत भएको हुन ुपनेछ।   
(४) उपदफा (२) बमोजजम प्रमाखणत गरेको व्र्जक्तलाइय कोषमा जम्मा भएको रकम तथा राहत 
सामग्रीको उपलब्धता र औधचत्र् समेतका आधारमा सभमततले उधचत ठहर् र्ाए बमोजजम वितरण 
गररनेछ। 
(५) तत्काल राहत उपलब्ध नगराउँदा प्रभावित व्र्जक्त थप जोखिममा गनय सक्ने अिस्था छ भन्ने 
सभमततलाई लागेमा त्र्स्तो व्र्जक्तलाई सभमततल े तनणयर् गरेर तत्काल राहत उपलब्ध गराउन 
सक्नेछ। 
(६) र्स मापदण्ड बमोजजम राहत वििरण गदाय एक पररिारलाई एक ईकाई मानी सम्बजन्धत 
िडाले अभभलेि कार्म गनुयपनेछ  । साथै, पररिार सखं्र्ा कार्म गदाय ४ जनासम्म भए उपदफा 
(१) बमोजजमको राहत सामाग्री को पुरै र सो भन्दा बहि पररिार सखं्र्ा भएमा प्रतत व्र्जक्त 
अनसुार थप गरर वितरण गररनेछ । पररिार बाहेकका मजदरुको हकमा ४ जना बराबर १ पररिार 
मानेर राहत वितरण गररनेछ ।  
(७) र्स मापदण्डमा अन्र्त्र जुनसकैु कुरा लेखिएको भएतापतन श्रभमक िगय तथा असहार् तथा 
ततनसँग सँग ै रहेका पररिारका कुन ैसदस्र्ले र्स अिधधमा कुन ै िैकजल्पक आर् आजयन गरेको 
अिस्थामा तनजलाई र्स मापदण्ड बमोजजमको राहत सामाग्री वितरण गररने छैन ।  



 

 

११.  वव रि गिे ववधि: (१) देहार्को विधध अिलम्बन गरी दफा १० बमोजजमको राहत सामाग्री 
वितरण गनुय पनेछः  
(क)  राहत वितरणको लाधग सम्बजन्धत िडा सभमततले सामाग्री वितरण गनुय पने ।  
(ि)  सम्बजन्धत िडा सभमततले हुन सक्ने सम्भाव्र् भभड तथा अन्र् व्र्िस्थापकीर् समस्र्ाका 

कारणले िडा सभमततबाट वितरण गने नसक्ने अिस्था भएमा देहार् बमोजजम गनेM  
(२) गाउँपाभलकाले आफ्नो के्षत्र भभत्र दफा १० बमोजजमको सामागीी्र उपलब्ध गराउन सक्ने 
स्थानीर् आपूतत यकतायबाट मलू्र् सचूी भलई सोको आधारमा सामाग्रीको गणुस्तर तथा मलू्र् र्ककन 
गने र उपलब्ध छनौट गने ।  
(३) दफा १० (३) बमोजजमको लगतमा परेका श्रभमक िगय तथा असहार्हरुलाई िडा सदस्र् िा 
अध्र्क्षले कुपन उपलब्ध गराई उपिण्ड (१) बमोजजमको आपूतत यकतायबाट राहत सामाग्री उपलब्ध 
गराउने िा गाउपाभलकाले िरीद गरी दफा १० बमोजजम वितरण गने ।  

(४) राहत वितरणको अभभलेल र प्रततिेदन:  

(क)  सम्बजन्धत िडाले वितरणको अनसुचूी–२ बमोजजमको राहत वितरणको अभभलेि आफ्नो 
कार्यलर्मा रािी साप्ताहहक रुपमा साियजतनक गनुय पनेछ र एक प्रतत गाउँपाभलका 
कार्ायलर्मा पठाउनपुनेछ ।  

(ि)  राहतको प्रततिेदन अनसुधूच ३ बमोजजमको िाँचामा पाक्षक्षक रुपमा राजरिर् पररचर् पत्र 
तथा पजञ्जकरण विभाग र सड्घीर् माभमला तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रालर्मा पठाउन ु
पनेछ । 

(ग)  महािु गाउँकार्यपाभलकाले राहत वितरणको तनर्भमत अनगुमन गनेछ । 

१२. कोषको प्रयोग गिय िपाईिे: (१) र्स कार्यविधधमा अन्र्त्र जुनसकैु कुरा लेखिएको भए तापतन 
देहार्को प्रर्ोजनका लाधग कोषमा जम्मा भएको रकम िचय गनय पाईने छैनः 
(क)  तनर्भमत प्रशासतनक कार्यको लाधग,  
(ि)  कुन ैसरकारी िा गरैसरकारी पदाधधकारी िा कमयचारीलाई तनर्भमत रूपमा तलब, भत्ता िा 

अन्र् सवुिधा उपलब्ध गराउन,  
(ग)  कुन ैसरकारी िा गरैसरकारी पदाधधकारी िा कमयचारीलाई भ्रमण िचय िा अन्र् त्र्स्त ै

प्रकारको िचय उपलब्ध गराउन, 
(घ)  कोरोना भाइरस प्रभावितलाई हदईने तोककए बमोजजमको राहत बाहेक अन्र् कुनै पतन 

ककभसमको चन्दा, पुरस्कार, उपहार िा आधथयक सहार्ता उपलब्ध गराउन, 
(ङ)  कुन ै पतन ककभसमको गोजरठ, सेभमनार, अन्तरकक्रर्ा िा सभा सम्मेलन सञ्चालन गनय, 

गराउन, 
(च)  कोरोना भाइरस सकं्रमण तनर्न्त्रण, न्र्नूीकरण िा प्रभावितलाइय राहत व्र्िस्थापनसँग 

प्रत्र्क्ष सम्बन्ध नभएको अन्र् कुन ैपतन कार्य गनय, गराउन।  



 

 

(२) कोषलाई प्राप्त भएको िस्तुगत सहार्ता सामग्रीमध्रे् कुन ैपतन सामग्री पूणय िा आंभशकरूपमा 
कार्ायलर्को िा कार्ायलर्को कुन ै पदाधधकारी िा कमयचारीको तनर्भमत प्रर्ोजनका लाधग प्रर्ोग 
गररनेछैन। 

 
पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चािि, िेखा  था िेखा पररिि 
१३. कोषको सञ्चािि : (१) कोषको िाता सञ्चालन गाउँपाभलकाको प्रमिु प्रशासकीर् अधधकृत र 

लेिा प्रमिु िा तनजले तोकेको लेिाको कमयचारीको सरं्कु्त दस्तितबाट हुनेछ।  
(२) कोषबाट नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड िा अिस्था अनसुार सभमततले तोकेको मापदण्ड 
अनसुार सामग्री िा नगदमा सहार्ता हदन सककने छ।   
(३) कोषलाई प्राप्त िस्तुगत सहार्ता सामग्रीको तनकासा तथा आिश्र्क व्र्िस्थापन गने 
जजम्मेिारी प्रमिु प्रशासकीर् अधधकृत िा तनजल े तोकेको अधधकृतस्तरको कमयचारी र जजन्सी 
शािा प्रमिुबाट हुनेछ।  
(४) उपदफा (३) बमोजजम िस्तुगत सहार्ता सामग्री कोरोना भाइरस सकं्रमण तनर्न्त्रण, राहत 
तथा व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्यमा उपर्ोगका लाधग तनकासा गदाय जजन्सी ककताबमा िचय 
अभभलेि जनाई तनकासा हदनपुनेछ र त्र्स्तो सामग्रीको अभभलेि मलू्र्लाई कोषको िचयको रूपमा 
समेत अभभलेि गररनेछ। 

१४. कोषको आय व्ययको िेखा  था सोको सावयजतिकरि : (१) कोषको आर् व्र्र्को लेिा प्रचभलत 
काननू बमोजजम राखिनेछ ।  
(२) कोषले कार्यपाभलकाले तोकेबमोजजम आन्तररक तनर्न्त्रण प्रणाली कार्म गनुय पनेछ । 
(३) कोषको माभसकरूपमा भएको आम्दानी र िचयको वििरण अको महहनाको सात गतेभभत्र 
साियजतनक गनुयपनेछ । 
(४) आधथयक िषय समाप्त भएको भमततले तीन महहनाभभत्र सभमततले कोषको िावषयक आर् व्र्र्को 
वििरण समेत िुल्ने िावषयक प्रततिेदन तर्ार गरी कार्यपाभलकामाफय त गाउँ सभा समक्ष पेश गनुय 
पनेछ । 

१४. िेखा परीिि : (१) कोषको आन्तररक लिेापरीक्षण गाउँपाभलकाको आन्तररक लेिा पररक्षण 
शािाबाट हुनेछ । 
(२) कोषको अजन्तम लेिापरीक्षण महालेिा परीक्षकबाट हुनेछ । 
(३) गाउँ कार्यपाभलकाले चाहेमा जुनसकैु बित सभमततको हहसािककताि जाँछन िा जाँच गराउन 
सक्नेछ । 
(४) गाउँ कार्यपाभलकाले उक्त कोष स्थानीर् काननूअनुसार सामाजजक र साियजतनक 
लेिापरीक्षणको व्र्िस्था भमलाउने छ।  

 
 
 



 

 

पररच्छेद –४ 
ववववि 

१५. सहयोगका िाधग आह्वाि गिे : (१) कोरोना भाइरसका कारण आपत्काभलन अिस्था भसजयना भई 
स्थानीर् स्रोत साधन र क्षमताले विपद्को सामना गनय गाउँपाभलकाले व्र्क्ती, ससं्था, स्थानीर् 
तह, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई कोषमा आधथयक तथा िस्तुगत सहार्ता उपलब्ध 
गराउन अनरुोध गनय सक्नेछ । 

१६. अलििेख राख्िे : (१) सभमततले कोष पररचालन सम्बन्धमा गरेको तनणयर् र अन्र् काम 
कारिाहीको अभभलेि दरुुस्त राख्न ुपनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोजजमको अभभलेि सभमततको सदस्र्-सधचिको जजम्मामा रहनेछ । 

१७. अिगुमि: (१) र्स कार्यविधध बमोजजम कोष पररचालन तथा सोबाट भएका कामको तनर्भमत तथा 
आकजस्मक अनगुमन सम्बन्धी कार्यका प्रत्रे्क िडामा सबंबन्धत िडाका जनवप्रतततनधध 
सरं्ोजकत्िमा अन्र् दईुजना सदस्र् रहने गरी टोली गठन गरी अनगुमन गनय सक्नेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोजजम िहटएको अनगुमन टोलील े आफूलाई प्राप्त कार्ायदेशका आधारमा 
अनगुमनका क्रममा देखिएको सत्र् त्र् वििरण सहहतको प्रततिेदन सभमततसमक्ष पेश गनुयपनेछ।  
(३) उपदफा (२) बमोजजम पेश हुन आएको प्रततिेदन समेतका आधारमा कोष पररचालनमा कुन ै
कभम कमजोरी भएको देखिएमा त्र्सलाई सधुार गनय सभमततल ेआिश्र्क तनदेशन हदन सक्नेछ र 
त्र्स्तो तनदेशनको पालना गनुय सम्बजन्धत सबैको कतयव्र् हुनेछ।  
(४) उपदफा (३) मा जुनसकैु कुरा लेखिएको भए तापतन कोष पररचालनमा कुन ैगजम्भर त्रुटी रहेको 
र सोलाई तत्काल रोक्न आिश्र्क देखिएमा सरं्ोजकले त्र्स्तो कार्य रोक्न तनदेशन हदन सक्नेछ। 
(५) अनगुमनका क्रममा कुनै व्र्जक्तले झुठा वििरण पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरेको िा 
कोषले उपलब्ध गराएको राहतको दरुूपर्ोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचभलत काननू बमोजजम 
कारिाही हुनेछ। 

१८.   बािा अड्काउ फुकाउिेिः र्स कार्यविधधको कार्ायन्िर्नको भसलभसलामा कुन ै द्विविधा उत्पन्न 
भएमा कार्यपाभलकाले आिश्र्क व्र्ाख्र्ा गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

१९.   यस ैबमोम्जम हुिेिः र्स गाउँपाभलकाबाट कोभभड-१९ रोकथाम तथा व्र्स्थापनका लाधग भए गरेका 
कायण िर्ा िचयहरु र्स ैकार्यविधध बमोजजम भएको मातननेछ। 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

अनसुचूीहरू 
अनसुधूच - १ 

(दफा १० सँग सम्बजन्धत) 
अभभलेिको िाँचा 

राहत प्राप्त गने व्र्जक्तको वििरण 
१. नाम थर :                    २. बािुको नाम: 
३.  बाजेको नाम : 
४.  स्थार्ी ठेगाना  :                    ५. हालको ठेगाना :  
६.  टेभलफोन िा मोबाईल नम्िर :                
७.  दैतनक ज्र्ालादारीमा कार्यरत स्थान :   
८.  गने गरेको कामको वििरण :  
९.  पेशगरेको कागजातको वििरण : (कम्तीमा कुन ैएक कागजात सलंग्न गनुय पने) 

   क. नेपाली नागरीकताको प्रमाण पत्रको प्रततभलवप िा 
   ि. गररब घर पररिार पररचर्पत्रको प्रततभलवप  िा 
   ग. सिारी चालक अनमुततपत्रको प्रततभलवप िा  
   घ. अन्र् ; 

 
१०. राहत भलने व्र्जक्तको स्िःघोषणा : 
म  र मरो पररिारका सदस्र्ले  रोजगारी, स्िरोजगारी िा अन्र् कुन ैमाध्र्मबाट आर् आजयन 
गरेका छैनन ी् । मलेै र्स्तो राहत सवुिधा दोहोरो भलएको  छैन र भलने पतन छैन । माधथ पेश 
गरेको वििरण  ठीक  साँचो हो । व्र्होरा फरक परेमा प्रचभलत काननु बमोजजम सहँुला बुझाउँला 
। 

तनिेदक :                                        
दस्तित :                                       
भमतत :     औठाको छाप 

दार्ाँ   बार्ाँ 
  
 
भसफाररस गने पदाधधकारी : 
दस्तित :                                                             
कार्ायलर्को नाम  : 
पद :                                                िडा न. :  
नाम : 
भमतत : 
 



 

 

अनसुधूच : २ 
(दफा १० को उपदफा ३  सँग सम्बजन्धत) 

िडा न.ं ..........कार्ायलर्................ 
राह  वव रिको अलििेख 

      
क्र.स.ं प्राप्त गने व्र्जक्तको 

नाम 
ठेगाना तथा 
टेभलफोन 

बािुको नाम बाजेको 
नाम 

राहतको  
वििरण 

बुखझभलनेको 
दस्तित 
 

       
       

  
राहत वितरण गनेको  
दस्तित  :  
नाम थर,  : 
टेभलफोन न.ं  : 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

अनसुधूच : ३ 
(दफा ११ को उपदफा ४ (ि) सँग सम्बजन्धत) 

प्रत वेदिको ढाँचा 
क्र.स.ं प्राप्त गने 

व्र्जक्तको नाम 
ठेगाना 
तथा 
टेभलफोन 

बािुको 
नाम 

बाजेको 
नाम 

राहतको  वििरण भमतत कैकफर्त 

        
        

  
 
तनिेदन गनेको  
दस्तित :  
नाम थर : 
टेभलफोन न.ं : 
 
 
 
 
 


