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कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) सांक्रमण रोकथाम तथा उपचार कोष 

सञ्चािन 

सम्बन्धी काययलिलध,  

२०७६ 
 

प्रमालणकरण लमलतिः २०७६/१२/२५ 

 

 

 

 

 



 

 

कोलभड-१९ सांक्रमण रोकथाम, लनयन्रण तथा उपचार कोष सञ्चािन काययलिलध, २०७६ 
 

प्रस्तािनािः 

खत्याड गाउँपालिका क्षेरलभर गरैप्राकृलतक लिपद ्कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) बाट हुन सके्न जोलखम 

न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनका िालग स्थापना भएको कोरोना भाइरस सांक्रमण रोकथाम, लनयन्रण तथा 

उपचार कोषको सञ्चािन सम्बन्धी काययलिलध बनाउन वाञ्छनीय भएकाले नेपाल सरकार (मन्त्रीपररषद) को मममि 

२०७६ चैत्र १६ गिेको मनर्णय बमोमिम नेपाल सरकार अर्ण मन्त्रालयबाट कोमभड १९ को कारर् प्रभामवि के्षत्रहरुका लामग 

राहि सुमवधा प्रदान गने नेपाल सरकार, मन्त्रन्त्रपररषदको मनर्णय कायाणन्वयन कायणयोिना, २०७६ को बुुँदा (1) को (४) 

बमोमिम िर्ा गाउुँपामलकाको मवपद् नू्यनीकरर् िर्ा व्यवस्र्ापन ऐन, २०७५ ले मदएको अमधकार प्रयोग गरी कायणपामलकाले 

यो कायणमवमध बनाएको छ।   

 

पररच्छेद – १ 

प्रारलम्भक 
 

१. सांलक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस काययलबलधको नाम “कोलभड÷१९ सांक्रमण रोकथाम, लनयन्रण 

तथा उपचार कोष सञ्चािन काययलिलध, २०७६” रहेको छ।  

(२) यो काययलिलध तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ। 

२. पररभाषा : लिषय िा प्रसांगिे अको अथय निागेमा यस काययलिलधमा, 

(क) “ऐन” भन्नािे खत्याड गाउँ लिपद ् जोलखम न्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७६ 

सम्झनुपछय । 

(ख)  “काययलिलध” भन्नािे कोलभड÷१९ सांक्रमण रोकथाम, लनयन्रण तथा उपचार कोष सञ्चािन 

काययलिलध, २०७६ सम्झनुपछय। 

(ग) “कोष” भन्नािे ऐनको दफा १२ बमोलजमको कोरोना भाइरस सांक्रमण रोकथाम लनयन्रण 

तथा उपचार कोष सम्झनुपछय। 

(घ) “प्रभालित व्यलि” भन्नािे कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट िा नेपाि सरकारिे घोषणा गरेको 

िकडाउनबाट पररिारका सदस्य गुमाएको, स्िास््यजन्य समस्या उत्पन्न भएको, आय िा 

रोजगारी गुमाएका व्यलि र लनजको पररिार िा कोरोना भाइरसका कारण अन्य कुनै 

तररकाबाट प्रभालित व्यलििाई सम्झनुपछय। 

(ङ)  “राहत” भन्नािे कोरोना महामारी प्रभालित व्यलििाई उपिब्ध गराईने नगद तथा िस्तुगत 

सहायता सामग्री समेत सम्झनुपछय। 

(च) “सलमलत” भन्नािे ऐनको दफा ८ बमोलजमको सलमलत सम्झनुपछय । 

(छ)  “सांयोजक” भन्नािे सलमलतको सांयोजक सम्झनुपछय।      
 



 

 

पररच्छेद – २ 

कोषको स्थापना, उदे्दश्य तथा प्रयोग 
 

३. कोषको स्थापना: (१) कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न भएको िा हुनसके्न जोलखम न्यूनीकरण 

तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी कायय स्थानीयस्तरबाटै सञ्चािन गनयका िालग आिश्यक पने स्रोत सांकिन र 

पररचािन गनय गाउँपालिकामा एक कोलभड-१९ सांक्रमण रोकथाम, लनयन्रण तथा उपचार कोष 

रहनेछ ।  

(२) कोषको आय रकम सकिन तथा व्यय रकम पररचािनका िालग खत्याड गाउपालिकाको लिपद 

व्यिस्थापन खातामा जम्मा गरर अिग्गै लहसाि रालखनेछ ।   

(३) कोषको आय अन्तगयत यस काययलिलधको दफा ६ बमोलजम कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त रकम 

तथा कोषमा मौज्दात रहकेो रकमबाट प्राप्त ब्याजिाई समािशे गररनेछ। 

(४) काययलिलधको दफा ७ बमोलजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने िस्तुगत सहायता सामाग्रीको 

छुटै्ट मौज्दात ककताब स्थापना गरी अलभिेख गररनेछ। 

४.  कोष सम्बन्धी लिशषे व्यिस्थािः (१) कोषको रकम कोरोना भाइरस सांक्रमण लनयन्रणसँग सम्बलन्धत 

कायययोजना बमोलजमका क्षरेमा मार खचय गनय सककनेछ। 

(२) कोरोना भाइरस सांक्रमण पूणयरुपमा लनयन्रणमा आएको भनी नेपाि सरकारिे घोषणा गरेको 

तीन मलहनालभर यस कोषमा रहकेो रकम लिपद व्यिस्थापन कोषमा स्ितिः स्थानान्तरण भएको 

मालनने छ ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम स्थानान्तरण गदाय कोषको श्रेस्ता र दालयत्ि बाँकी भए सो समेत 

लिपद व्यिस्थापन कोषमा स्थानान्तरण भऐको मालनने छ ।  

५. कोषको उदे्दश्य: (१) कोलभड-१९ िे हाि पारेको प्रभाि र पानय सके्न प्रभािको सांक्रमण रोकथाम, 

लनयन्रण तथा न्यूनीकरण गदै प्रभालित व्यलििाइय आर्थयक तथा िस्तुगत सहायता उपिब्ध गराउनु 

कोषको उदे्दश्य हुनेछ।  

(२) कोषिे देहायका क्षेरमा काम गने छिः   

(क)  कोलभड-१९ बाट सांक्रलमत िा प्रभालित व्यलिहरूको खोज तथा उद्धार गरी अत्यािश्यक 

स्िास््य सेिा उपिब्ध गराउने।  

(ख)  प्रकोप जोलखम न्यूनीकरण र प्रभालितहरूिाइय तत्काि राहत उपिव्ध गराउने। 

६. कोषको आम्दानी : (१) कोषमा देहाय बमोलजमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 

(क) प्रचलित कानून बमोलजम खत्याड गाउँकाययपालिकाको लनणयय अनुसार यस कोषमा स्थान्तररत 

रकम, 

(ख)  प्रचलित कानून बमोलजम गाउँ काययपालिकाको लनणयय बमोलजम अन्य लशषयकबाट यस कोषमा 

साररएको रकम,   

(ग) अन्य स्थानीय तहबाट सहायता िापत प्राप्त रकम, 

(घ)  नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट कोलभड÷१९ सांक्रमण रोकाथाम, लनयन्रण तथा 

व्यिस्थापन काययका िालग प्राप्त रकम, 

(ङ)  गाउँ सभा सदस्य, गाउँ काययपालिका सदस्य तथा गाउँपालिकाका कमयचारीहरूबाट प्राप्त 

सहयेग रकम, 

(च)  सामुदालयक तथा सस्थागत लिधाियमा काययरत लशक्षक तथा कमयचाररहरुिाट प्राप्त रकम, 

स्िदेशी लिलभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सांघ सांस्थाहरू र त्यसमा काययरत कमयचारीहरू, 

उद्योगी, व्यिसायी, पेशाकमी, राजनीलतक दि, नागररक समाज, सांघ सांस्था र आम 

सियसाधारणबाट स्िेलच्छक रूपमा प्राप्त हुने रकम, 



 

 

(छ)  गैर आिासीय नेपािी, िैदेलशक सरकार तथा सांघ सांस्थाको तफय बाट प्रचलित कानूनको 

अलधनमा रही प्राप्त हुने रकम,  

(ज)  कोषमा मौज्दात रहेको रकममा उपिब्ध हुने ब्याज आय, 

(झ)  दफा ७ को उपदफा (३) बमोलजम िस्तुगत सहायता सामाग्रीको लबक्रीबाट प्राप्त आय, 

(ञ)  प्रचलित कानूनको अलधनमा रही कोषमा जम्मा हुने गरी अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम कोषिाई उपिब्ध हुने रकम सम्बलन्धत व्यलि िा सांस्थािे यस 

काययलिलधको दफा ३ को उपदफा (२) बमोलजमको कोषको बैंक खातामा लसधै जम्मा गररकदन िा 

गाउँपालिकाको आर्थयक प्रशासन शाखामा नगद जम्मा गनय सके्नछ । त्यसरी नगदै जम्मा हुन आएमा 

आर्थयक प्रशासन शाखािे सम्बलन्धत व्यलि िा सांस्थािाई सोको भपायई उपिब्ध गराउनुपनेछ । 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यलि तथा सांस्थाको नाम र प्राप्त सहायता रकम सम्बन्धी मालसक 

लििरण अको मलहनाको सात गतेलभर साियजलनक गररनेछ । 

तर कुनै व्यलि िा सांस्थािे सहायता उपिब्ध गराउँदा आफ्नो नाम साियजलनक नगनय अनुरोध गरेको 

रहेछ भन ेलनजको नाम उल्िेख नगरी लििरण साियजलनक गनय बाधा पने छैन ।  

७. िस्तगुत सहायता सामग्री: (१) कुनै व्यलि िा सांस्थाबाट िस्तुगत सहायता सामग्री प्राप्त हुन आएमा 

र त्यसरी प्राप्त सामाग्री कोलभड-१९ लनदान सांबलन्ध स्िास््य उपकरण, औषधी, सांक्रमण लनयन्रण 

सांबलन्ध अन्य सामाग्री र प्रभालितहरूिाइय राहत प्रदान गने सम्बन्धी काययमा उपयोग हुने देलखएमा 

त्यस्तो िस्तुगत सहायता सामग्रीिाई स्िीकार गररनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम स्िीकार गररएको िस्तुगत सहायता सामग्रीिाई अिग्गै मौज्दात 

ककताबमा अलभिेख जनाई त्यस्तो सामग्रीको उपिब्ध भएसम्म मूल्य जनाइ िा नजनाइ कोषको 

आम्दानीको रूपमा समेत अलभिेख गररनेछ ।  

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन कुनै िस्तुगत सहायता सामग्री कोरोना 

भाइरस सांक्रमण लनयन्रण िा राहत सहयोगको काययमा उपयोग नहुने िा उपयोग गनय उपयिु नहुने 

देलखएमा त्यस्तो सहयोग आांलशक िा पूणयरूपमा अस्िीकार गनय सककनेछ । 

(४) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन कुनै िस्तुगत सहायता सामग्री प्रचलित 

मापदण्ड बमोलजमको न्यूनतम गुणस्तरयुि नभएको अिस्थामा त्यस्तो सामग्रीिाई अस्िीकार गनय 

सककनेछ ।  

८. कोलभड-१९ लनयन्रण तथा व्यिस्थापन सलमलतिः (१) गाउँपालिका लभरको कोलभड-१९ लनयन्रण 

तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी काययिाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चािन गनयको िालग देहाय बमोलजम गाउँ 

कोलभड-१९ लनयन्रण तथा व्यिस्थापन सलमलत रहनेछ । 
 

 गाउँपालिका अध्यक्ष        -सांयोजक   

 गाउँपालिका उपाध्यक्ष        -सदस्य 

 प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत       -सदस्य 

 िातािरण तथा लिपद ्व्यिस्थापन सलमलतका सांयोजक    -सदस्य 

 सामालजक लिकास सलमलतका सांयोजक      -सदस्य 

 प्रलतलनलध, स्थानीय प्रहरी कायायिय      -सदस्य 

 स्िास््य शाखा प्रमुख       -सदस्य 

 लिपद ्व्यिस्थापनका क्षेरमा काम गने स्थानीय सघसस्था मध्यिेाट 

 सलमलतका सयोजकिाट मनोलनत १ जना      -सदस्य 

 लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी कायय हेने गरी तोककएको शाखा प्रमुख   -सदस्य सलचि 

(२) सलमलतिे स्थानीय लिपद ्व्यिस्थापन सम्बन्धी काययमा योगदान पुर्याउन सके्न अन्य व्यलि िा 

गैर सरकारी सांस्थािाई आिश्यकतानुसार आमन्रण गनय सके्नछ। 



 

 

९. व्यिस्थापककय पररचािन रटमको गठन (१) गाउपालिका क्षेर िालहर अिपर परेका व्यलिहरुको िगत 

सँकिन, राहत तथा उद्धारका िगाएतका कायय गनयका िालग लजल्िा िालहरका आिश्यक क्षरेहरुमा काम 

गने गरर गाउँ कोलभड-१९ लनयन्रण तथा व्यिस्थापन सलमलतको िैठकिाट देहाय बमोलजमको 

व्यिस्थापककय पररचािन टीम गठन गनय सककनेछ ।  

(क) खत्याड गाँउपालिका क्षेरमा स्थालय िसिेास गरेका व्यलिहरु मध्येिाट स्थालनय कोलभड-

१९ लनयन्रण तथा व्यिस्थापन सलमलतिाट मनोलनत ३ जना    -सदस्य 

(ख) खत्याड गाँउपालिका क्षेरमा स्थालय िसिेास गरेका व्यलिहरु मध्येिाट दफा (९) (१) 

(क) िमोलजमको गरठत व्यिस्थापककय पररचािन टीमिाट मनोनत २ जना  -सदस्य 
 

२) गाउपालिका क्षेर िालहर अिपर परेका व्यलिहरुको िगत सँकिन, राहत तथा उद्धारका िगाएतका 

कायय गनयका िालग व्यिस्थापककय पररचािन टीमका सदस्यहरु मध्ये सलमलतिे लनणयय गरेअनुसारका 

कुनै २ जना सदस्यको सँयुि दस्तखत िाट सँचािन हुने गरर राहत तथा उद्धार खचय खाता 

नलजकको क िगयको िालणज्य िकैमा सचािन गररनेछ । 

२) गाउपालिका क्षेर िालहर अिपर परेका व्यलिहरुको िगत सँकिन, राहत तथा उद्धारका िगाएतका 

कायय गनयका िालग सलमलतको लनणयय अनुसार स्थालनय विपद् व्यिस्थापन कोष िाट यस काययलिलधको 
दफा (९) उपदफा (२) िमोलजम सँचािन हुने राहत तथा उद्धार खचय खातामा रकम जम्मा 

गररनेछ ।  

१०.  कोषको प्रयोग : (१) कोलभड-१९ सांक्रमण लनयन्रण र राहतका िालग कोषमा जम्मा भएको रकम 

तथा िस्तुगत सहायता सामग्री खचय गनयका िालग सलमलतिे आिश्यकतानुसार लनणयय गनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन कोलभड-१९ सांक्रमण लिरूद्ध तत्काि 

प्रलतकायय गनुय पने अिस्था रहेको तर सलमलतको बैठक तुरुन्तै बस्न सके्न अिस्था नरहेमा तत्पश्चात 

िगत्तै बसे्न सलमलतको बैठकबाट अनुमोदन हुने गरी सांयोजकको लनणययबाट एक पटकमा बकिमा लतन 

िाख रूपैयासम्म खचय गनय बाधा पुगे्न छैन ।  

(३) कोषको रकम तथा सामग्री देहाय बमोलजमको काययमा खचय गररनेछ: 

(क)  कोलभड-१९ सांक्रमण िा जोलखममा रहेका िा त्यसबाट प्रभालित भएको िा हुनसके्न व्यलि 

िा समुदायको तत्काि खोजी, उद्दार उपचार सम्बन्धी कायय गनय, 

(ख)  कोलभड-१९ सम्बन्धी सचेतनामूिक काययक्रम सञ्चािन गनय,  

(ग)  कोलभड-१९ सांक्रमणबाट बच्ने सामग्री खररद तथा लितरणको कायय गनय, 

(घ)  कोलभड-१९ उपचार सम्बन्धी काययमा सांिग्न स्िास््य सांस्थािाइय आिश्यक पने औषलध, 

स्िास््य उपकरणहरु, सेलनटाइजर, मास्क, पञ्जा िगायतका सामग्री, स्िास््यकमीको 

सुरक्षाका िालग व्यलिगत सुरक्षा सामाग्री खररद र िुिानी गनय,  

(ङ)  कोलभड-१९ प्रभालित व्यलिको तत्काि राहतका िालग आिश्यक पने खाद्यान्न, खानेपानी, 

ित्ता कपडा, औषधी, सरसफाइका सामग्री जस्ता िस्तुहरू खररद गरी उपिब्ध गराउन 

तथा तत्सम्बन्धी अन्य आिश्यक कायय गनय, 

(च)  कोलभड-१९ प्रभालित िा जोलखममा परेका व्यलिहरूिाइय राखे्न सुररक्षत स्थि क्वारेन्टाइन 

तथा आइसोिेसन लनमायण गनय, 

(छ) कोलभड-१९ बाट सांक्रलमत व्यलिको औषधोपचार गनय, 

(ज)  कोरोना भाइरस सांक्रलमत तथा प्रभालित व्यलििाई मनोपरामशय तथा उपचार गनय, 

(झ)  कोरोना भाइरसको कारणबाट मृत्यु भएका व्यलिको काजकक्रयाका िालग लनजको पररिारिाई 

सहायता उपिब्ध गराउन, 

(ञ) कोरोना भाइरस सम्बन्धी लिमारी िा जोलखम समूहको खोज, उद्धार तथा परामशयका िालग 

स्ियम्सेिक तथा लिशेषज्ञको पररचािन र सामग्री खररद तथा भण्डारण गनय, 



 

 

(ट)  कोरोना भाइरसका कारण नेपाि सरकारबाट घोलषत िकडाउनको अिलधमा स्थानीय 

उत्पादनको बजार पहुांच सचुारू गनय तथा आपूर्तय व्यिस्था सुचारू गनय,  

(ठ)  जोलखमयुि स्थानको पलहचान तथा उि स्थानमा रहेका लिमारी िा जोलखममा रहेका 

व्यलििाइय सुरलक्षत क्वारेन्टाइन िा आइसोिेसन स्थिसम्म स्थानान्तरण गनय, 

(ड)  सलमलतिे तोके बमोलजमको कोरोना भाइरस लनयन्रण तथा राहत सम्बन्धी अन्य काम गनय, 

गराउन। 

(४)  उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन लनयलमत रूपमा सम्पादन गररने 

प्रकृलतका काययिाइय यस कोषसांग आिद्ध गराई कोषबाट कुनै पलन ककलसमको खचय गनय पाईने 

छैन। 

११. लनयम (१०) िमोलजम लितरण हुने राहात साम्रालग्र आिश्यकताको आधारमा कोरोना प्रभालित 

व्यलि, श्रर्मयक िगय, असहाय तथा लिपन्नहरुिाई प्रलत पररिारका िालग प्रलत मलहना िा समग्रमा 

ििीमा देहायका समाग्री राहत स्िरुप लितरण गररनेछ ।  

(क) चामि ६० ककिोग्राम 

(ख) दाि ५ ककिोग्राम 

(ग) खाने तेि १ लिटर 

(घ) खाने नुन ५ पाकेट  

(ङ) अन्य ...... 

 

(१) प्रभालित व्यलििाई राहत उपिब्ध गराउँदा कोषमा जम्मा भएको रकम र िस्तुगत 

सामग्रीमध्ये आिश्यकता र औलचत्यका आधारमा लनयम (११) िमोलजमको लसमा ननागे्न गरर दिु ै

िा कुनै एक मार पलन उपिब्ध गराउन सककनेछ । 

(२) उपलनयम (१) बमोलजम राहत उपिब्ध गराउनुपूिय कोलभड-१९ बाट प्रभालित व्यलिको 

लििरण सम्िलन्धत िडाबाट प्रमालणत भएको हुनु पनेछ ।   

(३) उपलनयम (२) मा जे सुकै िेलखएको भएता पलन सांकटग्रस्त अिस्थामा तत्काि राहत 

उपिब्ध नगराउँदा प्रभालित व्यलि िा पररिारहरू थप जोलखममा गनय सके्न अिस्थामा छन भन्न े

सलमलतिाई िागेमा त्यस्तो व्यलि िा पररिारिाई सलमलतिे लनणयय गरेर तत्काि राहत उपिब्ध 

गराउन सके्नछ । 

(४) उपलनयम (३) िमोलजम तत्काि राहत उपिब्ध नगराउँदा प्रभालित व्यलि थप जोलखममा 

गनय सके्न अिस्था छ भन्न ेत्यपुणय कारण भएको तर सलमलतको बैठक तुरुन्तै बस्न सके्न अिस्था 

नरहेको अिस्थामा तत्पश्चात िगत्तै बसे्न सलमलतको बैठकबाट अनुमोदन हुने गरी त्यस्तो व्यलििाई 

सांयोजकको लनणययबाट एक पटकमा बकिमा दश हजार रूपैयासम्मको राहत उपिव्ध गराउन बाधा 

पुगे्न छैन । 

(५) यस काययलिलध बमोलजम राहत लििरण गदाय एक पररिारिाई एक ईकाई मानी सम्बलन्धत 

िडा िा गाांउपालिकािे अलभिेख कायम गनुयपनेछ ।  

(६) यस काययलिलध अन्यर जुनसुकै कुरा िेलखएको भएतापलन गाांउपालिका क्षेरमै रहेका तर 

कोलभड-१९ बाट प्रभालित व्यलि, श्रलमक िगय तथा असहाय तथा लतन सँगसगँै रहेका पररिारका 

कुनै सदस्यिे यस अिलधमा कुनै िैकलल्पक आय आजयन गरररहकेो अिस्थामा लनजिाई यस मापदण्ड 

बमोलजमको राहत सामाग्री लितरण गररने छैन ।  

(७) राहत लितरणका लसिलसिामा हुन सके्न सम्भाव्य लभड तथा अन्य व्यिस्थापकीय समस्याका 

कारणिे राहत लितरण गने नसके्न अिस्था भएमा देहाय बमोलजम गनुय पनेछ ।  

(क) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेर लभर िा िालहर राहत लितरण गदाय दफा (५) बमोलजमको 

सामाग्री उपिब्ध गराउन सके्न सम्िलन्धत क्षेरमा रहेको स्थानीय आपरू्तयकतायबाट मूल्य सूची 



 

 

लिई सोको आधारमा सामाग्रीको गुणस्तर तथा मूल्य एककन गने र राहात सामाग्री छनौट गने 

।  

(ख) लनयम (७) उपलनयम (१) बमोलजमको िगतमा परेका श्रलमक िगय तथा असहायहरुिाई 

िडा अध्यक्ष िा िडा अध्यक्षको लसफाररसमा गाउपालिकािे कुपन उपिब्ध गराई उपखण्ड 

(१) बमोलजमको आपरू्तयकतायबाट राहत सामाग्री उपिब्ध गराउने िा गाउँपालिकािे खरीद 

गरी दफा ७ बमोलजम लितरण गनेछ ।  

१२. गाउपालिका क्षरे िालहर अिपर परेका खत्याड िालसहरूको िगत सँकिन, राहत तथा उद्धारका 

िगाएतका कायय गनयका िालग गाांउपालिका तथा सम्िलन्धत िडा कायायिय सांगको समन्ियमा अिपर 

परेका व्यलिहरुको िगत सँकिन तथा प्रमालणकरणका तत् तत् क्षेरमा गरठत व्यिस्थापककय पररचािन 

टीमिाट हुनेछ ।  

१३. लितरण गने लिलध: (१) देहायको लिलध अििम्बन गरी दफा १० बमोलजमको राहत सामाग्री 

लितरण गनुय पनेछिः  

(क)  राहत लितरणको िालग सम्बलन्धत िडा सलमलतिे सामाग्री लितरण गनुय पने ।  

(ख) सम्बलन्धत िडा सलमलतिे हुन सके्न सम्भाव्य लभड तथा अन्य व्यिस्थापकीय समस्याका 

कारणिे िडा सलमलतबाट लितरण गने नसके्न अिस्था भएमा देहाय बमोलजम गने ।  

(२) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेर लभर दफा १० बमोलजमको सामागी्हरु उपिब्ध गराउन सके्न 

स्थानीय आपूर्तयकतायबाट मूल्य सूची लिई सोको आधारमा सामाग्रीको गुणस्तर तथा मूल्य यककन 

गने र उपिब्ध छनौट गने ।  

(३) दफा १० (३) बमोलजमको िगतमा परेका श्रलमक िगय तथा असहायहरुिाई िडा सदस्य िा 

अध्यक्षिे कुपन उपिब्ध गराई उपखण्ड (१) बमोलजमको आपूर्तयकतायबाट राहत सामाग्री 

उपिब्ध गराउने िा गाउपालिकािे खरीद गरी दफा १० बमोलजम लितरण गने ।  

(४) लनयम (१२) िमोलजम िगत सकँिन तथा प्रमालणकरण भइ तत्काि राहत तथा उद्धारका 

गनुयपने नागररकहरूिाइ लनयम (५) को उपलनयम (५) िमोलजम प्राप्त हुने रकम िरािरको 

कुपन उपिब्ध गराई लनयम (६) उपलनयम (२) क बमोलजमको आपूर्तयकतायबाट राहत 

सामाग्री उपिब्ध गराउने िा व्यिस्थापककय पररचािन टीमिे लनयमानुसार िस्तुगत सामाग्री 

खरीद गरी लितरण गनेछ ।  

(५) राहत लितरणको अलभिेि र प्रलतिेदन:  

(क)  सम्बलन्धत िडािे लितरणको अनुसूची–२ बमोलजमको राहत लितरणको अलभिेख 

आफ्नो काययियमा राखी साप्तालहक रुपमा साियजलनक गनुय पनेछ र एक प्रलत गाउँपालिका 

कायायियमा पठाउनुपनेछ ।  

(ख)  राहतको प्रलतिेदन अनुसलूच ३ बमोलजमको िाचँामा पालक्षक रुपमा रालिय पररचय 

पर तथा पलञ्जकरण लिभाग र सड्घीय मालमिा तथा सामान्य प्रशासन मन्राियमा 

पठाउनु पनेछ । 

(ग)  खत्याड गाउँकाययपालिकािे राहत लितरणको लनयलमत अनुगमन गनेछ । 

(६) काययलिलध िनाउन सके्निः 

यस काययलिलध िमोलजम राहत लितरण गने प्रयोजनका िालग गाउँ कोलभड-१९ लनयन्रण तथा 

व्यिस्थापन सलमलतिे मापडण्ड िनाइय जारर गनय सके्नछ । 

१४. कोषको रकम प्रयोग गनय नपाईने: (१) यस काययलिलधमा अन्यर जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन 

देहायको प्रयोजनका िालग कोषमा जम्मा भएको रकम खचय गनय पाईने छैनिः 



 

 

(क)  लनयलमत प्रशासलनक काययको िालग,  

(ख)  कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदालधकारी िा कमयचारीिाई लनयलमत रूपमा तिब, भत्ता िा 

अन्य सुलिधा उपिब्ध गराउन,  

(ग)  कोरोना पभालित क्षेरको व्यिस्थापन तथा अनुगमन िाहेक अन्य कुनै पलन काययका िालग 

कुनै सरकारी िा गरैसरकारी पदालधकारी िा कमयचारीिाई भ्रमण खचय िा अन्य त्यस्तै 

प्रकारको खचय उपिब्ध गराउन, 

(घ)  कोरोना भाइरस प्रभालितिाई कदईने तोककए बमोलजमको राहत बाहेक अन्य कुनै पलन 

ककलसमको चन्दा, पुरस्कार, उपहार िा आर्थयक सहायता उपिब्ध गराउन, 

(ङ)  कुनै पलन ककलसमको गोलि, सेलमनार, अन्तरकक्रया िा सभा सम्मेिन सञ्चािन गनय, 

गराउन, 

(च)  कोरोना भाइरस सांक्रमण लनयन्रण, न्यूनीकरण िा प्रभालितिाइय राहत व्यिस्थापनसँग प्रत्यक्ष 

सम्बन्ध नभएको अन्य कुनै पलन कायय गनय, गराउन।  

(२) कोषिाई प्राप्त भएको िस्तुगत सहायता सामग्रीमध्ये कुनै पलन सामग्री पूणय िा आांलशकरूपमा 

कायायियको िा कायायियको कुनै पदालधकारी िा कमयचारीको लनयलमत प्रयोजनका िालग प्रयोग 

गररनेछैन।  
 

पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चािन, िेखा तथा िखेा पररक्षण 
 

१५. कोषको सञ्चािन : (१) कोषको रकम खत्याड गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत र िेखा 

प्रमुख िा लनजिे तोकेको िेखाको कमयचारीको सांयुि दस्तखतबाट सचािन हुने लिपद व्यिस्थापन 

कोषको खातामा जम्मा हुनेछ।  

(२) कोषबाट नेपाि सरकारिे तोकेको मापदण्ड िा अिस्था अनुसार छुटै्ट श्रेष्ता रालख यसै 

काययलिलधिे तोकेको मापदण्ड अनुसार सामग्री िा नगदमा सहायता कदन सककने छ।   

(३) कोषिाई प्राप्त िस्तुगत सहायता सामग्रीको लनकासा तथा आिश्यक व्यिस्थापन गने लजम्मेिारी 

प्रमुख प्रशासकीय अलधकृत िा लनजिे तोकेको अलधकृतस्तरको कमयचारी र लजन्सी शाखा प्रमुखबाट 

हुनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोलजम िस्तुगत सहायता सामग्री कोरोना भाइरस सांक्रमण लनयन्रण, राहत 

तथा व्यिस्थापन सम्बन्धी काययमा उपयोगका िालग लनकासा गदाय लजन्सी ककताबमा खचय अलभिेख 

जनाई लनकासा कदनुपनेछ र त्यस्तो सामग्रीको अलभिेख मूल्यिाई कोषको खचयको रूपमा समेत 

अलभिेख गररनेछ। 

१६. कोषको आय व्ययको िखेा तथा सोको साियजलनकरण : (१) कोषको आय व्ययको िेखा प्रचलित 

कानून बमोलजम रालखनेछ ।  

(२) कोषिे काययपालिकािे तोकेबमोलजम आन्तररक लनयन्रण प्रणािी कायम गनुय पनेछ । 

(३) कोषको मालसकरूपमा भएको आम्दानी र खचयको लििरण अको मलहनाको सात गतेलभर 

साियजलनक गनुयपनेछ । 

(४) आर्थयक िषय समाप्त भएको लमलतिे तीन मलहनालभर सलमलतिे कोषको िार्षयक आय व्ययको 

लििरण समेत खुल्ने िार्षयक प्रलतिेदन तयार गरी काययपालिकामाफय त गाउँ सभा समक्ष पेश गनुय 

पनेछ । 

१७. िेखा परीक्षण : (१) कोषको आन्तररक िेखापरीक्षण गाउँपालिकाको आन्तररक िेखा पररक्षण 

शाखाबाट हुनेछ । 

(२) कोषको अलन्तम िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हुनेछ । 



 

 

(३) गाउँ काययपालिकािे चाहेमा जुनसकैु बखत सलमलतको लहसािककताि जाँच्न िा जाँच गराउन 

सके्नछ । 

(४) गाउँ काययपालिकािे उि कोष स्थानीय कानूनअनुसार सामालजक र साियजलनक िेखापरीक्षणको 

व्यिस्था लमिाउने छ।  
 

पररच्छेद –४ 

लिलिध 
 

१८. सहयोगका िालग आह्िान गन े: (१) कोरोना भाइरसका कारण आपत्कालिन अिस्था लसजयना भई 

स्थानीय स्रोत साधन र क्षमतािे लिपद्को सामना गनय गाउँपालिकािे व्यिी, सांस्था, स्थानीय तह, 

प्रदेश सरकार तथा नेपाि सरकारिाई कोषमा आर्थयक तथा िस्तुगत सहायता उपिब्ध गराउन 

अनुरोध गनय सके्नछ । 

१९. अलभिखे राख्न े: (१) सलमलतिे कोष पररचािन सम्बन्धमा गरेको लनणयय र अन्य काम कारिाहीको 

अलभिेख दरुुस्त राखु्न पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको अलभिेख सलमलतको सदस्य-सलचिको लजम्मामा रहनेछ । 

२०. अनगुमन: (१) यस काययलिलध बमोलजम कोष पररचािन तथा सोबाट भएका कामको लनयलमत तथा 

आकलस्मक अनुगमन सम्बन्धी काययका िालग गाउपालिका उपाध्यक्षको सांयोजकत्िमा अन्य चारजना 

सदस्य रहने गरी टोिी गठन गरी अनुगमन गनय सके्नछ। 

(२) उपदफा (१) बमोलजम खरटएको अनुगमन टोिीिे आफूिाई प्राप्त कायायदेशका आधारमा 

अनुगमनका क्रममा देलखएको सत्य त्य लििरण सलहतको प्रलतिेदन सलमलतसमक्ष पेश गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम पशे हुन आएको प्रलतिेदन समेतका आधारमा कोष पररचािनमा कुनै 

कलम कमजोरी भएको देलखएमा त्यसिाई सुधार गनय सलमलतिे आिश्यक लनदेशन कदन सके्नछ र 

त्यस्तो लनदेशनको पािना गनुय सम्बलन्धत सबकैो कतयव्य हुनेछ।  

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेलखएको भए तापलन कोष पररचािनमा कुनै गलम्भर रुटी 

रहेको र सोिाई तत्काि रोक्न आिश्यक देलखएमा सांयोजकिे त्यस्तो कायय रोक्न लनदेशन कदन सके्नछ। 

(५) अनुगमनका क्रममा कुनै व्यलििे झुठा लििरण पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरेको िा कोषिे 

उपिब्ध गराएको राहतको दरुूपयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचलित कानून बमोलजम कारिाही 

हुनेछ। 

२१.   बाधा अड्काउ फुकाउनेिः यस काययलिलधको कायायन्ियनको लसिलसिामा कुनै लिलिधा उत्पन्न भएमा 

काययपालिकािे आिश्यक व्याख्या गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सके्नछ। 

२२.   यसै बमोलजम हुनिेः यस गाउँपालिकाबाट यस अलघ कोलभड-१९ रोकथाम तथा व्यस्थापनका िालग 

भए गरेका कायण िर्ा खचयहरु यसै काययलिलध बमोलजम भएको मालननेछ। 
 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

अनुसूलच - १ 

(दफा १० सँग सम्बलन्धत) 

अलभिेखको िाँचा 
 

राहत प्राप्त गने व्यलिको लििरण 
 

१. नाम थर :                 २. बािुको नाम: 

३.  बाजेको नाम : 

४.  स्थायी ठेगाना  :                    ५. हािको ठेगाना :  

६.  टेलिफोन िा मोबाईि नम्िर :                

७.  दैलनक ज्यािादारीमा काययरत स्थान :   

८.  गने गरेको कामको लििरण :  

९.  पेशगरेको कागजातको लििरण : (कम्तीमा कुनै एक कागजात सांिग्न गनुय पने) 

   क. नेपािी नागरीकताको प्रमाण परको प्रलतलिलप िा 

   ख. गररब घर पररिार पररचयपरको प्रलतलिलप  िा 

   ग. सिारी चािक अनुमलतपरको प्रलतलिलप िा  

   घ. अन्य ; 
 

१०. राहत लिने व्यलिको स्ििःघोषणा : 

म  र मरो पररिारका सदस्यिे  रोजगारी, स्िरोजगारी िा अन्य कुनै माध्यमबाट आय आजयन 

गरेका छैनन् । मैिे यस्तो राहत सुलिधा दोहोरो लिएको  छैन र लिने पलन छैन । मालथ पेश 

गरेको लििरण  ठीक  साँचो हो । व्यहोरा फरक परेमा प्रचलित कानुन बमोलजम सहुँिा बुझाउँिा 

। 

लनिेदक :                                        

दस्तखत :                                       

लमलत :     औठाको छाप 

दाया ँ   बाया ँ
  

 

लसफाररस गने पदालधकारी : 

दस्तखत :                                                             

कायायियको नाम  : 

पद :                                                िडा न. :  

नाम : 

लमलत : 
 

 

 

 

 

 



 

 

अनुसूलच : २ 

(दफा १० को उपदफा ३  सँग सम्बलन्धत) 

िडा नां. ..........कायायिय................ 

राहत लितरणको अलभिेख 
      

क्र.सां. प्राप्त गने व्यलिको 

नाम 

ठेगाना तथा 

टेलिफोन 

बािकुो नाम बाजेको 

नाम 

राहतको  

लििरण 

बुलझलिनेको 

दस्तखत 
 

       

       

  

राहत लितरण गनेको  

दस्तखत  :  

नाम थर,  : 

टेलिफोन नां.  : 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

अनुसूलच : ३ 

(दफा ११ को उपदफा ४ (ख) सँग सम्बलन्धत) 

प्रलतिदेनको िाचँा 

क्र.सां. प्राप्त गने व्यलिको 

नाम 

ठेगाना तथा 

टेलिफोन 

बािकुो 

नाम 

बाजेको 

नाम 

राहतको  लििरण लमलत कैकफयत 

        

        

  

 

लनिेदन गनेको  

दस्तखत :  

नाम थर : 

टेलिफोन नां. : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अज लमलत २०७७ साि चैर २९ गतेका कदन यस गाउँ कोलभड-१९ लनयन्रण तथा व्यिस्थापन सलमलतको 

सांयोजक उव्जन िहादरु शाहीको अध्यक्षतामा सलमलतको िैठक िलस कोरोना भाइरस सांक्रमण रोकथाम, 

लनयन्रण तथा उपचारका सम्िन्धमा तपलशि िमोलजमका लनणयय गररये ।   
 

उपलस्थती 
 

 उव्जन िहादरु शाही       सांयोजक   

 जयनन्दा रािि        -सदस्य 

 कदप िहादरु काकी       -सदस्य 

 मेर िहादरु िुिा         -सदस्य 

 नरेन्र रोकाया         -सदस्य 

 प्रलतलनलध, स्थानीय प्रहरी कायायिय     -सदस्य 

 टक्क िहादरु डागर       -सदस्य 



 

 

 ककेश शाही        -सदस्य 

 नरेश शाही         -सदस्य सलचि 
 

प्रस्तािहरू 

१. राहत लितरण सम्बन्धी मापदण्ड अनुमोदन सम्िन्धमा 

२. क्वारेन्टाइयन थप गने सम्िन्धमा 

३. स्ियम्सेिक पररचािन सम्िन्धमा 

४. च्म्त् र ख्त् ककट खररद सम्िन्धमा 

५. अइयसोिेसन केन्र व्यिस्थापन सम्िन्धमा 

 

लनणययहरू 
 

लनणयय नां १ 

प्रस्ताि नां १ राहत लितरण सम्बन्धी मापदण्ड अनुमोदन सम्िन्धमा छिपफि गदाय कोरोना भाइयरस (कोलभड 

१९) सांक्रमण, रोकथाम र लनयन्रणका क्रममा भएको अिागमन लनषेधिाट उत्पन्न पररलस्थका कारण 

प्रभालित भएका िा लिचैमा अिपर परेका व्यलि िा पररिारका िालग सम्िलन्धत स्थिमा गइय तत्काि 

राहात तथा उद्दार प्रयोजनका िालग “कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) ;+qmd0f /f]syfd tyf lgoGq0fsf 

qmddf ePsf] cfjfudg lgif]waf6 pTkGg kl/l:yltsf sf/0f k|efljt JolQm jf kl/jf/x?sf िालग राहत 

लितरण सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६” पाररत गने लनणयय अनुमोदन गने लनणयय गररये ।  
 

लनणयय नां २  
 

 

 
 


