
 
 
 

 
 

 
सिम्ता गाउँपासिका 

कोरोना भाइरि (कोसभड-१९) िंक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष 
िञ्चािन िम्बन्धी कार्यविधध, २०७६  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालि काययविधि, २०७६ 
प्रस्ताििााः 
सिम्ता गाउँपासिका के्षत्रसभत्र गैरप्राकृततक विपद् कोरोना भाइरि (कोसभड-१९) बाट हुन िक्ने जोखिम 
न्रू्नीकरण तथा व्र्िस्थापनका िाधग स्थापना भएको कोरोना भाइरि िंक्रमण रोकथाम, तनर्न्त्रण तथा 
उपचार कोषको िञ्चािन िम्बन्धी कार्यविधध बनाउन                            (         )    
     २०७६     १६                                                    १९         
            का                                      ,                             
         , २०७६          (1)    (४)                                                    
ऐ , 20 ७६                                                           ।   

 
पररच्छेद – १ 
प्रारम्भिक 

१. संक्षिप्त िाम र प्रारभि : (१) र्ि कार्यबबधधको नाम “कोसभड–१९ िंक्रमण रोकथाम, तनर्न्त्रण 
तथा उपचार कोष िञ्चािन कार्यविधध, २०७६” रहेको छ।  
(२) र्ो कार्यविधध तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ। 

२. पररिाषा : विषर् िा प्रिंगिे अको अथय निागेमा र्ि कार्यविधधमा, 
(क) “ऐन” भन्नािे सिम्ता गाउँ विपद् जोखिम न्रू्नीकरण तथा व्र्िस्थापन ऐन, २०७५ 

िम्झनुपछय। 
(ि)  “कार्यविधध” भन्नािे कोसभड–१९ िंक्रमण रोकथाम, तनर्न्त्रण तथा उपचार कोष िञ्चािन 

कार्यविधध, २०७६ िम्झनुपछय। 
(ग) “कोष” भन्नािे ऐनको दफा १२ बमोजजमको कोरोना भाइरि िंक्रमण रोकथाम तनर्न्त्रण 

तथा उपचार कोष िम्झनुपछय। 
(घ) “प्रभावित व्र्जक्त” भन्नािे कोरोना भाइरिको प्रकोपबाट िा नेपाि िरकारिे घोषणा 

गरेको िकडाउनबाट पररिारका िदस्र् गुमाएको, स्िास््र्जन्र् िमस्र्ा उत्पन्न भएको, 
आर् िा रोजगारी गुमाएका व्र्जक्त र तनजको पररिार िा कोरोना भाइरिका कारण अन्र् 
कुनै तररकाबाट प्रभावित व्र्जक्तिाई िम्झनुपछय। 

(ङ)  “राहत” भन्नािे कोरोना महामारी प्रभावित व्र्जक्तिाई उपिब्ध गराईने नगद तथा 
िस्तुगत िहार्ता िामग्री िमेत िम्झनुपछय। 

(च) “िसमतत” भन्नािे ऐनको दफा ८ बमोजजमको िसमतत िम्झनुपछय । 
(छ)  “िंर्ोजक” भन्नािे िसमततको िंर्ोजक िम्झनुपछय।      

 



पररच्छेद – २ 
कोषको स्थापिा, उद्देश्य तथा प्रयोग 

३. कोषको स्थापिा: (१) कोरोना भाइरिको कारण उत्पन्न भएको िा हुनिक्ने जोखिम न्रू्नीकरण 
तथा व्र्िस्थापन िम्बन्धी कार्य स्थानीर्स्तरबाटै िञ्चािन गनयका िाधग आिश्र्क पने स्रोत 
िंकिन र पररचािन गनय गाउँपासिकामा एक कोसभड-१९ िंक्रमण रोकथाम, तनर्न्त्रण तथा उपचार 
कोष रहनेछ।  
(२) कोषको आर् रकम िंकिन तथा व्र्र् रकम पररचािनका िाधग सिम्ता गाउँपासिकाको विपद् 
व्र्िस्थापन िातामा जम्मा गरी अिग्गै हहिाि राखिनेछ ।   
(३) कोषको आर् अन्तगयत र्ि कार्यविधधको दफा ६ बमोजजम कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त रकम 
तथा कोषमा मौज्दात रहेको रकमबाट प्राप्त ब्र्ाजिाई िमािेश गररनेछ। 
(४) कार्यविधधको दफा ७ बमोजजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने िस्तुगत िहार्ता िामाग्रीको 
छुट्टै मौज्दात ककताब स्थापना गरी असभिेि गररनेछ। 

४.  कोष सभबन्त्िी विशेष व्यिस्थााः (१) कोषको रकम कोरोना भाइरि िंक्रमण तनर्न्त्रणिँग 
िम्बजन्धत कार्यर्ोजना बमोजजमका के्षत्रमा मात्र िचय गनय िककनेछ। 
(२) कोरोना भाइरि िंक्रमण पूणयरुपमा तनर्न्त्रणमा आएको भनी नेपाि िरकारिे घोषणा गरेको 
तीन महहनासभत्र र्ि कोषमा रहेको रकम विपद व्र्िस्थापन कोषमा स्ितः स्थानान्तरण हुनेछ। 
(३) उपदफा (२) बमोजजम स्थानान्तरण गदाय कोषको शे्रस्ता र दातर्त्ि बाँकी भए िो िमेत विपद 
व्र्िस्थापन कोषमा स्थानान्तरण हुनेछ। 

५. कोषको उद्देश्य: (१) कोसभड-१९ िे हाि पारेको प्रभाि र पानय िक्ने प्रभािको िंक्रमण रोकथाम, 
तनर्न्त्रण तथा न्रू्नीकरण गदै प्रभावित व्र्जक्तिाइय आधथयक तथा िस्तुगत िहार्ता उपिब्ध 
गराउनु कोषको उद्देश्र् हुनेछ।  

(२) कोषिे देहार्का के्षत्रमा काम गने छः   
(क)  कोसभड-१९ बाट िंक्रसमत िा प्रभावित व्र्जक्तहरूको िोज तथा उद्धार गरी अत्र्ािश्र्क 

स्िास््र् िेिा उपिब्ध गराउने।  
(ि)  प्रकोप जोखिम न्रू्नीकरण र प्रभावितहरूिाइय तत्काि राहत उपिव्ध गराउने। 

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

स्िीकृत रकमबाट कार्यपासिकाको तनणयर् अनुिार र्ि कोषमा स्थान्तररत रकम, 
(ि)  प्रचसित कानून बमोजजम गाउँ कार्यपासिकाको तनणयर् बमोजजम अन्र् सशषयकबाट र्ि 

कोषमा िाररएको रकम,   
(ग) अन्र् स्थानीर् तहबाट िहार्तािापत प्राप्त रकम, 
(घ)  नेपाि िरकार र प्रदेश िरकारबाट कोसभड–१९ िंक्रमण रोकाथाम, तनर्न्त्रण तथा 

व्र्िस्थापन कार्यका िाधग प्राप्त रकम, 



(ङ)  गाउँ िभा िदस्र्, गाउँ कार्यपासिका िदस्र् तथा गाउँपासिकाका कमयचारीहरूबाट प्राप्त 
िहरे्ग रकम, 

(च)  स्िदेशी विसभन्न िरकारी तथा गैरिरकारी िंघ िंस्थाहरू र त्र्िमा कार्यरत कमयचारीहरू, 
उद्र्ोगी, व्र्ििार्ी, पेशाकमी, राजनीततक दि, नागररक िमाज, िंघ िंस्था र आम 
िियिाधारणबाट स्िेजछछक रूपमा प्राप्त हुने रकम, 

(छ)  गैर आिािीर् नेपािी, िैदेसशक िरकार तथा िंघ िंस्थाको तफय बाट प्रचसित कानूनको 
अधधनमा रही प्राप्त हुने रकम,  

(ज)  कोषमा मौज्दात रहेको रकममा उपिब्ध हुने ब्र्ाज आर्, 
(झ)  दफा ७ को उपदफा (३) बमोजजम िस्तुगत िहार्ता िामाग्रीको बबक्रीबाट प्राप्त आर्, 
(ञ)  प्रचसित कानूनको अधधनमा रही कोषमा जम्मा हुने गरी अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।  
(२) उपदफा (१) बमोजजम कोषिाई उपिब्ध हुने रकम िम्बजन्धत व्र्जक्त िा िंस्थािे र्ि 
कार्यविधधको दफा ३ को उपदफा (२) बमोजजमको कोषको बैंक िातामा सिधै जम्मा गररहदन िा 
गाउँपासिकाको आधथयक प्रशािन शािामा नगद जम्मा गनय िक्नेछ। त्र्िरी नगदै जम्मा हुन 
आएमा आधथयक प्रशािन शािािे िम्बजन्धत व्र्जक्त िा िंस्थािाई िोको भपायई उपिब्ध 
गराउनुपनेछ। 
(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्र्जक्त तथा िंस्थाको नाम र प्राप्त िहार्ता रकम िम्बन्धी 
मासिक वििरण अको महहनाको िात गतेसभत्र िाियजतनक गररनेछ। 
तर कुनै व्र्जक्त िा िंस्थािे िहार्ता उपिब्ध गराउँदा आफ्नो नाम िाियजतनक नगनय अनुरोध 
गरेको रहेछ भने तनजको नाम उल्िेि नगरी वििरण िाियजतनक गनय बाधा पने छैन।  

७. िस्तुगत सहायता सामग्री: (१) कुनै व्र्जक्त िा िंस्थाबाट िस्तुगत िहार्ता िामग्री प्राप्त हुन 
आएमा र त्र्िरी प्राप्त िामाग्री कोसभड-१९ तनदान िंबजन्ध स्िास््र् उपकरण, औषधी, िंक्रमण 
तनर्न्त्रण िंबजन्ध अन्र् िामाग्री र प्रभावितहरूिाइय राहत प्रदान गने िम्बन्धी कार्यमा उपर्ोग 
हुने देखिएमा त्र्स्तो िस्तुगत िहार्ता िामग्रीिाई स्िीकार गररनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोजजम स्िीकार गररएको िस्तुगत िहार्ता िामग्रीिाई अिग्ग ै मौज्दात 
ककताबमा असभिेि जनाई त्र्स्तो िामग्रीको उपिब्ध भएिम्म मूल्र् जनाइ िा नजनाइ कोषको 
आम्दानीको रूपमा िमेत असभिेि गररनेछ।  
(३) उपदफा (१) मा जुनिुकै कुरा िेखिएको भए तापतन कुनै िस्तुगत िहार्ता िामग्री कोरोना 
भाइरि िंक्रमण तनर्न्त्रण िा राहत िहर्ोगको कार्यमा उपर्ोग नहुने िा उपर्ोग गनय उपरु्क्त 
नहुने देखिएमा त्र्स्तो िहर्ोग आंसशक िा पूणयरूपमा अस्िीकार गनय िककनेछ। 
(४) उपदफा (१) िा जुनिुकै कुरा िेखिएको भए तापतन कुनै िस्तुगत िहार्ता िामग्री प्रचसित 
मापदण्ड बमोजजमको न्रू्नतम गुणस्तररु्क्त नभएको अिस्थामा त्र्स्तो िामग्रीिाई अस्िीकार 
गनय िककनेछ।  



८. कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा व्यिस्थापि सभमनताः (१) गाउँपासिका सभत्रको कोसभड-१९ तनर्न्त्रण 
तथा व्र्िस्थापन िम्बन्धी कार्यिाई प्रभािकारी रूपमा िञ्चािन गनयको िाधग देहार् बमोजजम 
गाउँ कोसभड-१९ तनर्न्त्रण तथा व्र्िस्थापन िसमतत रहनेछ। 
 गाउँपासिका अध्र्क्ष      -िंर्ोजक   
 गाउँपासिका उपाध्र्क्ष      -िदस्र् 
 प्रमुि प्रशािकीर् अधधकृत     -िदस्र् 
 िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन िसमततका िंर्ोजक  -िदस्र् 
 िामाजजक विकाि िसमततका िंर्ोजक    -िदस्र् 
 प्रतततनधध, स्थानीर् प्रहरी कार्ायिर्    -िदस्र् 
 स्िास््र् शािा  (इकाई ) प्रमुि    -िदस्र् 
 नेपाि रेडक्रि िोिाईटीका स्थानीर् प्रतततनधध (एकजना) -िदस्र् 
 िडाका िडा अध्र्क्षहरु िाबै -िदस्र् 
 प्रशािन र्ोजना तथा अनुगमन शािा प्रमुि  -िदस्र् िधचि 
(२) िसमततको तनणयर् िबयिम्मत हुनेछ ।िबयिम्मत हुना निकेमा बहुमत िदस्र् िंख्र्ाका 
आधारमा तनणयर् हुनेछ । 
(३) िसमततिे स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन िम्बन्धी कार्यमा र्ोगदान पुर् र्ाउन िक्ने अन्र् व्र्जक्त 
िा गैर िरकारी िंस्थािाई आिश्र्कतानुिार आमन्त्रण गनय िक्नेछ 

९.  कोषको प्रयोग : (१) कोसभड-१९ िंक्रमण तनर्न्त्रण र राहतका िाधग कोषमा जम्मा भएको रकम 
तथा िस्तुगत िहार्ता िामग्री िचय गनयका िाधग िसमततिे आिश्र्कतानुिार तनणयर् गनेछ।  
(२) उपदफा (१) मा जुनिुकै कुरा िेखिएको भए तापतन कोसभड-१९ िंक्रमण विरूद्ध तत्काि 
प्रततकार्य गनुय पने अिस्था रहेको तर िसमततको बैठक तुरुन्तै बस्न िक्ने अिस्था नरहेमा 
तत्पश्चात िगत्त ै बस्ने िसमततको बैठकबाट अनुमोदन हुने गरी िंर्ोजकको तनणयर्बाट एक 
पटकमा बहिमा दश हजार रूपैर्ािम्म िचय गनय बाधा पुग्ने छैन।  
(३) कोषको रकम तथा िामग्री देहार् बमोजजमको कार्यमा िचय गररनेछ:- 
 
(क) कोसभड-१९ िंक्रमण िा जोखिममा रहेका िा त्र्िबाट प्रभावित भएको िा हुनिक्ने व्र्जक्त िा 

िमुदार्को तत्काि िोजी, उद्दार उपचार िम्बन्धी कार्य गनय, 
(ि) कोसभड-१९ िम्बन्धी िचेतनामूिक कार्यक्रम िञ्चािन गनय,  
(ग) कोसभड-१९ िंक्रमणबाट बछने िामग्री िररद तथा वितरणको कार्य गनय, 
(घ) कोसभड-१९ उपचार िम्बन्धी कार्यमा िंिग्न स्िास््र् िंस्थािाइय आिश्र्क पने औषधध, 

स्िास््र् उपकरणहरु, िेतनटाइजर, मास्क, पञ्जा िगार्तका िामग्री, स्िास््र्कमीको 
िुरक्षाका िाधग व्र्जक्तगत िुरक्षा िामाग्री िररद र िुिानी गनय,  



(ङ) कोसभड-१९ प्रभावित व्र्जक्तको तत्काि राहतका िाधग आिश्र्क पने िाद्र्ान्न, िानेपानी, 
ित्ता कपडा, औषधी, िरिफाइका िामग्री जस्ता िस्तुहरू िररद गरी उपिब्ध गराउन 
तथा तत्िम्बन्धी अन्र् आिश्र्क कार्य गनय, 

(च) कोसभड-१९ प्रभावित िा जोखिममा परेका व्र्जक्तहरूिाइय राखे्न िुररक्षत स्थि तनमायण तथा 
ममयत गनय 
(छ) कोसभड-१९ बाट िंक्रसमत व्र्जक्तको औषधोपचार गनय, 
(ज) कोरोना भाइरि िंक्रसमत तथा प्रभावित व्र्जक्तिाई मनोपरामशय तथा उपचार गनय, 
(झ) कोरोना भाइरिको कारणबाट मतृ्रु् भएका व्र्जक्तको काजकक्रर्ाका िाधग तनजको पररिारिाई 

िहार्ता उपिब्ध गराउन, 
(ञ) कोरोना भाइरि िम्बन्धी विमारी िा जोखिम िमूहको िोज, उद्धार तथा परामशयका िाधग 

स्िर्म्िेिक तथा विशेषज्ञको पररचािन र िामग्री िररद तथा भण्डारण गनय, 
(ट) कोरोना भाइरिका कारण नेपाि िरकारबाट घोवषत िकडाउनको अिधधमा स्थानीर् 

उत्पादनको बजार पहंुच िुचारू गनय तथा आपूततय व्र्िस्था िुचारू गनय,  
(ठ) जोखिमरु्क्त स्थानको पहहचान तथा उक्त स्थानमा रहेका विमारी िा जोखिममा रहेका 

व्र्जक्तिाइय िुरक्षक्षत क्िारेन्टाइन िा आइिोिेिन स्थििम्म स्थानान्तरण गनय, 
(ड) िसमततिे तोके बमोजजमको कोरोना भाइरि तनर्न्त्रण तथा राहत िम्बन्धी अन्र् काम गनय, 

गराउन ।  
(ि) िसमततको तनणयर् बमोजजम कोसभड-१९ रोकथाम, तनर्न्त्रण तथा उपचारमा िंिग्ना 

राष्ट्रिेिकहरुको प्रोत्िाहन,तथा िाना िाजा, िचयहरु भुक्तानी गनय  
(ण) क्िारेनटाइन तथा आइिोिेिनमा राहेका व्र्जक्तहरुको िजजजस्टक तथा िाद्र् िामाग्रीहरुको 

भुक्तानी  
(त) कोसभड-१९ रोकथाम,तनर्न्त्रण तथा उपचार िगाएत अन्र् िाद्र् िामाधग्रहरुको िुिानी भाडा र 

मातनिहरु ििार पिार भाडा िाथै इन्धनको भुक्तानी गनय ।  
(थ) िसमततको तनणयर् बमोजजमका अन्र् भुक्तातनहरु ।    
 
(४) उपदफा (३) मा जुनिुकै कुरा िेखिएको भए तापतन तनर्समत रूपमा िम्पादन गररने प्रकृततका 
कार्यिाइय र्ि कोषिंग आिद्ध गराई कोषबाट कुनै पतन ककसिमको िचय गनय पाईने छैन। 

१०. राहत सहायता वितरण: (१) िाद्र् आिश्र्कताको  आधारमा श्रसमयक िगय, अिहार् तथा 
विपन्नहरुिाई प्रतत पररिारका िाधग देहार्का िमाग्री राहत स्िरुप वितरण गररनेछ ।  

(क) चामि ३० ककिोग्राम 

(ि) दाि ३ ककिोग्राम 
(ग) नुन २ प्र्ाकेट 
(घ) िाने तेि २ सिटर 
(ङ) िािुन २ िटा 



 (२) प्रभावित व्र्जक्तिाई राहत उपिब्ध गराउँदा कोषमा जम्मा भएको रकम र िस्तुगत 
िामग्रीमध्रे् आिश्र्कता र औधचत्र्का आधारमा दिैु िा कुनै एक मात्र पतन उपिब्ध गराउन 
िककनेछ।  
(३) उपदफा (१) बमोजजम राहत उपिब्ध गराउनुपूिय कोसभड-१९ बाट प्रभावित व्र्जक्तको वििरण 
िडाबाट प्रमाखणत भएको हुनु पनेछ।   
(४) उपदफा (२) बमोजजम प्रमाखणत गरेको व्र्जक्तिाइय कोषमा जम्मा भएको रकम तथा राहत 
िामग्रीको उपिब्धता र औधचत्र् िमेतका आधारमा िसमततिे उधचत ठहर् र्ाए बमोजजम वितरण 
गररनेछ। 
(५) तत्काि राहत उपिब्ध नगराउँदा प्रभावित व्र्जक्त थप जोखिममा गनय िक्ने अिस्था छ भन्ने 
िसमततिाई िागेमा त्र्स्तो व्र्जक्तिाई िसमततिे तनणयर् गरेर तत्काि राहत उपिब्ध गराउन 
िक्नेछ। 
(६) र्ि मापदण्ड बमोजजम राहत वििरण गदाय एक पररिारिाई एक ईकाई मानी िम्बजन्धत 
िडािे असभिेि कार्म गनुयपनेछ  । िाथै, पररिार िंख्र्ा कार्म गदाय ४ जनािम्म भए उपदफा 
(१) बमोजजमको राहत िामाग्री को पुरै र िो भन्दा बहि पररिार िंख्र्ा भएमा प्रतत व्र्जक्त 
अनुिार थप गरर वितरण गररनेछ । पररिार बाहेकका मजदरुको हकमा ४ जना बराबर १ पररिार 
मानेर राहत वितरण गररनेछ ।  
(७) र्ि मापदण्डमा अन्र्त्र जुनिुकै कुरा िेखिएको भएतापतन श्रसमक िगय तथा अिहार् तथा 
ततनिँग िँगै रहेका पररिारका कुनै िदस्र्िे र्ि अिधधमा कुनै िैकजल्पक आर् आजयन गरेको 
अिस्थामा तनजिाई र्ि मापदण्ड बमोजजमको राहत िामाग्री वितरण गररने छैन ।  

११.  वितरण गिे विधि: (१) देहार्को विधध अििम्बन गरी दफा १० बमोजजमको राहत िामाग्री 
वितरण गनुय पनेछः  
(क)  राहत वितरणको िाधग िम्बजन्धत िडा िसमततिे िामाग्री वितरण गनुय पने ।  
(ि)  िम्बजन्धत िडा िसमततिे हुन िक्ने िम्भाव्र् सभड तथा अन्र् व्र्िस्थापकीर् िमस्र्ाका 

कारणिे िडा िसमततबाट वितरण गने निक्ने अिस्था भएमा देहार् बमोजजम गनेM  
(२) गाउँपासिकािे आफ्नो के्षत्र सभत्र दफा १० बमोजजमको िामागीी्र उपिब्ध गराउन िक्ने 
स्थानीर् आपूततयकतायबाट मूल्र् िूची सिई िोको आधारमा िामाग्रीको गुणस्तर तथा मूल्र् र्ककन 
गने र उपिब्ध छनौट गने ।  
(३) दफा १० (३) बमोजजमको िगतमा परेका श्रसमक िगय तथा अिहार्हरुिाई िडा िदस्र् िा 
अध्र्क्षिे कुपन उपिब्ध गराई उपिण्ड (१) बमोजजमको आपूततयकतायबाट राहत िामाग्री उपिब्ध 
गराउने िा गाउपासिकािे िरीद गरी दफा १० बमोजजम वितरण गने ।  

(४) राहत वितरणको असभिेि र प्रततिेदन:  

(क)  िम्बजन्धत िडािे वितरणको अनुिूची–२ बमोजजमको राहत वितरणको असभिेि आफ्नो 
कार्यिर्मा रािी िाप्ताहहक रुपमा िाियजतनक गनुय पनेछ र एक प्रतत गाउँपासिका 
कार्ायिर्मा पठाउनुपनेछ ।  



(ि)  राहतको प्रततिेदन अनुिूधच ३ बमोजजमको िाँचामा पाक्षक्षक रुपमा राजष्ट्रर् पररचर् पत्र 
तथा पजञ्जकरण विभाग र िड्घीर् मासमिा तथा िामान्र् प्रशािन मन्त्रािर्मा पठाउनु 
पनेछ । 

(ग)  सिम्ता गाउँकार्यपासिकािे राहत वितरणको तनर्समत अनुगमन गनेछ । 

१२. कोषको प्रयोग गिय िपाईिे: (१) र्ि कार्यविधधमा अन्र्त्र जुनिुकै कुरा िेखिएको भए तापतन 
देहार्को प्रर्ोजनका िाधग कोषमा जम्मा भएको रकम िचय गनय पाईने छैनः 
(क)  तनर्समत प्रशाितनक कार्यको िाधग,  
(ि)  कुनै िरकारी िा गैरिरकारी पदाधधकारी िा कमयचारीिाई तनर्समत रूपमा तिब, भत्ता िा 

अन्र् िुविधा उपिब्ध गराउन,  
(ग)  कुनै िरकारी िा गैरिरकारी पदाधधकारी िा कमयचारीिाई भ्रमण िचय िा बैठक िचय 

उपिब्ध गराउन, 
(घ)  कोरोना भाइरि प्रभावितिाई हदईने तोककए बमोजजमको राहत बाहेक अन्र् कुनै पतन 

ककसिमको चन्दा, पुरस्कार, उपहार िा आधथयक िहार्ता उपिब्ध गराउन, 
(ङ)  कुनै पतन ककसिमको गोजष्ट्ठ, िेसमनार, अन्तरकक्रर्ा िा िभा िम्मेिन िञ्चािन गनय, 

गराउन, 
(च)  कोरोना भाइरि िंक्रमण तनर्न्त्रण, न्रू्नीकरण िा प्रभावितिाइय राहत व्र्िस्थापनिँग 

प्रत्र्क्ष िम्बन्ध नभएको अन्र् कुनै पतन कार्य गनय, गराउन।  
(२) कोषिाई प्राप्त भएको िस्तुगत िहार्ता िामग्रीमध्रे् कुनै पतन िामग्री पूणय िा आंसशकरूपमा 
कार्ायिर्को िा कार्ायिर्को कुनै पदाधधकारी िा कमयचारीको तनर्समत प्रर्ोजनका िाधग प्रर्ोग 
गररनेछैन। 

 
पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालि, लेखा तथा लेखा पररिण 
१३. कोषको सञ्चालि : (१) कोषको िाता िञ्चािन गाउँपासिकाको प्रमुि प्रशािकीर् अधधकृत र 

िेिा प्रमुि िा तनजिे तोकेको िेिाको कमयचारीको िंरु्क्त दस्तितबाट हुनेछ।  
(२) कोषबाट नेपाि िरकारिे तोकेको मापदण्ड िा अिस्था अनुिार िसमततिे तोकेको मापदण्ड 
अनुिार िामग्री िा नगदमा िहार्ता हदन िककने छ।   
(३) कोषिाई प्राप्त िस्तुगत िहार्ता िामग्रीको तनकािा तथा आिश्र्क व्र्िस्थापन गने 
जजम्मेिारी प्रमुि प्रशािकीर् अधधकृत िा तनजिे तोकेको अधधकृतस्तरको कमयचारी र जजन्िी 
शािा प्रमुिबाट हुनेछ।  
(४) उपदफा (३) बमोजजम िस्तुगत िहार्ता िामग्री कोरोना भाइरि िंक्रमण तनर्न्त्रण, राहत 
तथा व्र्िस्थापन िम्बन्धी कार्यमा उपर्ोगका िाधग तनकािा गदाय जजन्िी ककताबमा िचय 
असभिेि जनाई तनकािा हदनुपनेछ र त्र्स्तो िामग्रीको असभिेि मूल्र्िाई कोषको िचयको रूपमा 
िमेत असभिेि गररनेछ। 



१४. कोषको आय व्ययको लेखा तथा सोको साियजनिकरण : (१) कोषको आर् व्र्र्को िेिा प्रचसित 
कानून बमोजजम राखिनेछ ।  
(२) कोषिे कार्यपासिकािे तोकेबमोजजम आन्तररक तनर्न्त्रण प्रणािी कार्म गनुय पनेछ । 
(३) कोषको मासिकरूपमा भएको आम्दानी र िचयको वििरण अको महहनाको िात गतेसभत्र 
िाियजतनक गनुयपनेछ । 
(४) आधथयक िषय िमाप्त भएको समततिे तीन महहनासभत्र िसमततिे कोषको िावषयक आर् व्र्र्को 
वििरण िमेत िुल्ने िावषयक प्रततिेदन तर्ार गरी कार्यपासिकामाफय त गाउँ िभा िमक्ष पेश गनुय 
पनेछ । 

१४. लेखा परीिण : (१) कोषको आन्तररक िेिापरीक्षण गाउँपासिकाको आन्तररक िेिा पररक्षण 
शािाबाट हुनेछ । 
(२) कोषको अजन्तम िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ । 
(३) गाउँ कार्यपासिकािे चाहेमा जुनिुकै बित िसमततको हहिािककताि जाँछन िा जाँच गराउन 
िक्नेछ । 
(४) गाउँ कार्यपासिकािे उक्त कोष स्थानीर् कानूनअनुिार िामाजजक र िाियजतनक 
िेिापरीक्षणको व्र्िस्था समिाउने छ।  

 
पररच्छेद –४ 

विविि 
१५. सहयोगका लाधग आह्िाि गिे : (१) कोरोना भाइरिका कारण आपत्कासिन अिस्था सिजयना भई 

स्थानीर् स्रोत िाधन र क्षमतािे विपद्को िामना गनय गाउँपासिकािे व्र्क्ती, िंस्था, स्थानीर् 
तह, प्रदेश िरकार तथा नेपाि िरकारिाई कोषमा आधथयक तथा िस्तुगत िहार्ता उपिब्ध 
गराउन अनुरोध गनय िक्नेछ । 

१६. अभिलेख राखे्न : (१) िसमततिे कोष पररचािन िम्बन्धमा गरेको तनणयर् र अन्र् काम कारिाहीको 
असभिेि दरुुस्त राखु्न पनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोजजमको असभिेि िसमततको िदस्र्-िधचिको जजम्मामा रहनेछ । 

१७. अिुगमि: (१) र्ि कार्यविधध बमोजजम कोष पररचािन तथा िोबाट भएका कामको तनर्समत तथा 
आकजस्मक अनुगमन िम्बन्धी कार्यका प्रत्रे्क िडामा िंबबन्धत िडाका जनवप्रतततनधध 
िंर्ोजकत्िमा अन्र् दईुजना िदस्र् रहने गरी टोिी गठन गरी अनुगमन गनय िक्नेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोजजम िहटएको अनुगमन टोिीिे आफूिाई प्राप्त कार्ायदेशका आधारमा 
अनुगमनका क्रममा देखिएको ित्र् त्र् वििरण िहहतको प्रततिेदन िसमततिमक्ष पेश गनुयपनेछ।  
(३) उपदफा (२) बमोजजम पेश हुन आएको प्रततिेदन िमेतका आधारमा कोष पररचािनमा कुनै 
कसम कमजोरी भएको देखिएमा त्र्ििाई िुधार गनय िसमततिे आिश्र्क तनदेशन हदन िक्नेछ र 
त्र्स्तो तनदेशनको पािना गनुय िम्बजन्धत िबैको कतयव्र् हुनेछ।  



(४) उपदफा (३) मा जुनिुकै कुरा िेखिएको भए तापतन कोष पररचािनमा कुनै गजम्भर तु्रटी रहेको 
र िोिाई तत्काि रोक्न आिश्र्क देखिएमा िंर्ोजकिे त्र्स्तो कार्य रोक्न तनदेशन हदन िक्नेछ। 
(५) अनुगमनका क्रममा कुनै व्र्जक्तिे झुठा वििरण पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरेको िा 
कोषिे उपिब्ध गराएको राहतको दरुूपर्ोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचसित कानून बमोजजम 
कारिाही हुनेछ। 

१८.   बािा अड्काउ फुकाउिेाः र्ि कार्यविधधको कार्ायन्िर्नको सििसििामा कुनै द्विविधा उत्पन्न 
भएमा कार्यपासिकािे आिश्र्क व्र्ाख्र्ा गरी बाधा अड्काउ फुकाउन िक्नेछ। 

१९.   यसै बमोम्जम हुिेाः र्ि गाउँपासिकाबाट कोसभड-१९ रोकथाम तथा व्र्स्थापनका िाधग भए गरेका 
         िचयहरु र्िै कार्यविधध बमोजजम भएको मातननेछ। 

 
 
 
 

अनुिूचीहरू 
अनुिूधच - १ 

(दफा १० िँग िम्बजन्धत) 
असभिेिको िाँचा 

राहत प्राप्त गने व्र्जक्तको वििरण 
१. नाम थर :                      २. बािुको नाम: 
३.  बाजेको नाम : 
४.  स्थार्ी ठेगाना  :                    ५. हािको ठेगाना :  
६.  टेसिफोन िा मोबाईि नम्िर :                
७.  दैतनक ज्र्ािादारीमा कार्यरत स्थान :   
८.  गने गरेको कामको वििरण :  
९.  पेशगरेको कागजातको वििरण : (कम्तीमा कुनै एक कागजात िंिग्न गनुय पने) 

   क. नेपािी नागरीकताको प्रमाण पत्रको प्रततसिवप िा 
   ि. गररब घर पररिार पररचर्पत्रको प्रततसिवप  िा 
   ग. ििारी चािक अनुमततपत्रको प्रततसिवप िा  
   घ. अन्र् ; 

 
१०. राहत सिने व्र्जक्तको स्िःघोषणा : 
म र मरो पररिारका िदस्र्िे रोजगारी, स्िरोजगारी िा अन्र् कुनै माध्र्मबाट आर् आजयन गरेका 
छैनन ी् । मैिे र्स्तो राहत िुविधा दोहोरो सिएको  छैन र सिने पतन छैन । माधथ पेश गरेको 
वििरण  ठीक  िाँचो हो । व्र्होरा फरक परेमा प्रचसित कानुन बमोजजम िहँुिा बुझाउँिा । 



तनिेदक :                                        
दस्तित :                                       
समतत :     औठाको छाप 

दार्ा ँ   बार्ा ँ
  
 
सिफाररि गने पदाधधकारी : 
दस्तित :                                                             
कार्ायिर्को नाम  : 
पद :                                                िडा न. :  
नाम : 
समतत : 
 



अनुिूधच : २ 
(दफा १० को उपदफा ३  िँग िम्बजन्धत) 

िडा नं. ..........कार्ायिर्................ 
राहत वितरणको अभिलेख 

      
क्र.िं. प्राप्त गने व्र्जक्तको 

नाम 
ठेगाना तथा 
टेसिफोन 

बािुको नाम बाजेको 
नाम 

राहतको  
वििरण 

बुखझसिनेको 
दस्तित 
 

       
       

  
राहत वितरण गनेको  
दस्तित  :  
नाम थर,  : 
टेसिफोन नं.  : 

 
 
 
 
 
 
 
 



अनुिूधच : ३ 
(दफा ११ को उपदफा ४ (ि) िँग िम्बजन्धत) 

प्रनतिेदिको ढााँचा 
क्र.िं. प्राप्त गने 

व्र्जक्तको नाम 
ठेगाना 
तथा 
टेसिफोन 

बािुको 
नाम 

बाजेको 
नाम 

राहतको  वििरण समतत कैकफर्त 

        
        

  
 
तनिेदन गनेको  
दस्तित :  
नाम थर : 
टेसिफोन नं. : 
 
 
 
 


