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कोलभड-१९ िंक्रमण रोकथाम, लनर्न्रण तथा उपचार कोष िञ्चािन कार्यविलध, २०७६ 
प्रस्तािनािः 
राक्सिराग   ाउँपालिका क्षेत्रलित्र  रैप्राकृतिक विपद् कोरोना िाइरि (कोलिड-१९) बाट हुन िसन े जोखिम 
न्यनूीकरण िथा व्यिस्थापनका िाग  स्थापना िएको कोरोना िाइरि िकं्रमण रोकथाम, तनयन्त्रण िथा उपचार 
कोषको िञ्चािन िम्बन्धी काययविगध 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 (१) को (४) बमोमिम िर्ा राक्सिराग   ाउँपालिका विपद् 
जोखिम न्यनूीकरण िथा व्यिस्थापन  नय बनेको  ऐनले मदएको अमधकार प्रयोग गरी कायणपामलकाले यो कायणमवमध बनाएको छ 
।   

 
  पररच्छेद – १ 

प्रारक्म्भक 
१. िंक्िप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्ि कार्यलबलधको नाम “कोलभड-१९ िंक्रमण रोकथाम, लनर्न्रण तथा उपचार 

कोष िञ्चािन कार्यविलध, २०७६” रहेको छ।  
(२) र्ो कार्यविलध तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा : विषर् िा प्रिंगिे अको अथय निागेमा र्ि कार्यविलधमा, 
(क) “ऐन” भन्नािे राक्सिराङ्ग गाउँपालिका विपद् जोक्िम न्रू्नीकरण तथा व्र्िस्थापन गनय बनेको  ऐन, 

२०७५ िम्झनपुछय। 
(ि)  “कार्यविलध” भन्नािे कोलभड-१९ िंक्रमण रोकथाम, लनर्न्रण तथा उपचार कोष िञ्चािन कार्यविलध, 

२०७६ िम्झनपुछय। 
(ग) “कोष” भन्नािे ऐनको दफा १२ बमोक्जमको कोरोना भाइरि िंक्रमण रोकथाम लनर्न्रण तथा 

उपचार कोष िम्झनपुछय। 
(घ) “प्रभावित व्र्क्ि” भन्नािे कोरोना भाइरिको प्रकोपबाट िा नेपाि िरकारिे घोषणा गरेको 

िकडाउनबाट पररिारका िदस्र् गमुाएको, स्िास््र्जन्र् िमस्र्ा उत्पन्न भएको, आर् िा रोजगारी 
गमुाएका व्र्क्ि र लनजको पररिार िा कोरोना भाइरिका कारण अन्र् कुनै तररकाबाट प्रभावित 
व्र्क्ििाई िम्झनपुछय। 

(ङ)  “राहत” भन्नािे कोरोना महामारी प्रभावित व्र्क्ििाई उपिब्ध गराईने नगद तथा िस्तगुत िहार्ता 
िामग्री िमेत िम्झनपुछय। 

(च) “िलमलत” भन्नािे ऐनको दफा ८ बमोक्जमको िलमलत िम्झनपुछय । 
(छ)  “िंर्ोजक” भन्नािे िलमलतको िंर्ोजक िम्झनपुछय।      

 



पररच्छेद – २ 
कोषको स्थापना, उद्दशे्र् तथा प्रर्ोग 

३. कोषको स्थापना: (१) कोरोना भाइरिको कारण उत्पन्न भएको िा हनुिसने जोक्िम न्रू्नीकरण तथा 
व्र्िस्थापन िम्बन्धी कार्य स्थानीर्स्तरबाटै िञ्चािन गनयका िालग आिश्र्क पने स्रोत िंकिन र पररचािन 
गनय गाउँपालिकामा एक कोलभड-१९ िंक्रमण रोकथाम, लनर्न्रण तथा उपचार कोष रहनेछ।  
(२) कोषको आर् रकम िंकिन तथा व्र्र् रकम पररचािनका िालग राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको विपद् 
व्र्िस्थापन िातामा जम्मा गरी अिग्गै वहिाि राक्िनेछ ।   
(३) कोषको आर् अन्तगयत र्ि कार्यविलधको दफा ६ बमोक्जम कोषमा जम्मा हनुेगरी प्राप्त रकम तथा 
कोषमा मौज्दात रहेको रकमबाट प्राप्त ब्र्ाजिाई िमािेश गररनेछ। 
(४) कार्यविलधको दफा ७ बमोक्जम कोषको नाममा प्राप्त हनु आउन े िस्तगुत िहार्ता िामाग्रीको छुटै्ट 
मौज्दात वकताब स्थापना गरी अलभिेि गररनेछ। 

४.  कोष िम्बन्धी विशषे व्र्िस्थािः (१) कोषको रकम कोरोना भाइरि िंक्रमण लनर्न्रणिँग िम्बक्न्धत 
कार्यर्ोजना बमोक्जमका िरेमा मार िचय गनय िवकनछे। 
(२) कोरोना भाइरि िंक्रमण पूणयरुपमा लनर्न्रणमा आएको भनी नेपाि िरकारिे घोषणा गरेको तीन 
मवहनालभर र्ि कोषमा रहेको रकम विपद व्र्िस्थापन कोषमा स्ितिः स्थानान्तरण हनुेछ। 
(३) उपदफा (२) बमोक्जम स्थानान्तरण गदाय कोषको शे्रस्ता र दावर्त्ि बाँकी भए िो िमेत विपद 
व्र्िस्थापन कोषमा स्थानान्तरण हनुेछ। 

५. कोषको उद्दशे्र्: (१) कोलभड-१९ िे हाि पारेको प्रभाि र पानय िसने प्रभािको िंक्रमण रोकथाम, लनर्न्रण 
तथा न्रू्नीकरण गदै प्रभावित व्र्क्ििाइय आलथयक तथा िस्तगुत िहार्ता उपिब्ध गराउन ुकोषको उद्देश्र् 
हनुेछ।  

(२) कोषिे देहार्का िेरमा काम गने छिः   
(क)  कोलभड-१९ बाट िंक्रलमत िा प्रभावित व्र्क्िहरूको िोज तथा उद्धार गरी अत्र्ािश्र्क स्िास््र् 

िेिा उपिब्ध गराउन।े  
(ि)  प्रकोप जोक्िम न्रू्नीकरण र प्रभावितहरूिाइय तत्काि राहत उपिव्ध गराउने। 

६. कोषको आम्दानी : (१) कोषमा देहार् बमोक्जमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हनुेछ: 
(क) राक्सिराङ्ग गाउँपालिकाको िावषयक बजेटमाफय त विपद् व्र्िस्थापन कोषमा जम्मा हनु ेगरी स्िीकृत 

रकमबाट कार्यपालिकाको लनणयर् अनिुार र्ि कोषमा स्थान्तररत रकम, 
(ि)  प्रचलित कानून बमोक्जम गाउँ कार्यपालिकाको लनणयर् बमोक्जम अन्र् क्शषयकबाट र्ि कोषमा 

िाररएको रकम,   
(ग) अन्र् स्थानीर् तहबाट िहार्तािापत प्राप्त रकम, 
(घ)  नेपाि िरकार र प्रदेश िरकारबाट कोलभड-१९ िंक्रमण रोकाथाम, लनर्न्रण तथा व्र्िस्थापन 

कार्यका िालग प्राप्त रकम, 



(ङ)  गाउँ िभा िदस्र्, गाउँ कार्यपालिका िदस्र् तथा गाउँपालिकाका कमयचारीहरूबाट प्राप्त िहरे्ग 
रकम, 

(च)  स्िदेशी विलभन्न िरकारी तथा गैरिरकारी िंघ िंस्थाहरू र त्र्िमा कार्यरत कमयचारीहरू, उद्योगी, 
व्र्ििार्ी, पेशाकमी, राजनीलतक दि, नागररक िमाज, िंघ िंस्था र आम िियिाधारणबाट 
स्िेक्च्छक रूपमा प्राप्त हनु ेरकम, 

(छ)  गैर आिािीर् नेपािी, िैदेक्शक िरकार तथा िंघ िंस्थाको तफय बाट प्रचलित कानूनको अलधनमा 
रही प्राप्त हनु ेरकम,  

(ज)  कोषमा मौज्दात रहेको रकममा उपिब्ध हनुे ब्र्ाज आर्, 
(झ)  दफा ७ को उपदफा (३) बमोक्जम िस्तगुत िहार्ता िामाग्रीको लबक्रीबाट प्राप्त आर्, 
(ञ)  प्रचलित कानूनको अलधनमा रही कोषमा जम्मा हनुे गरी अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।  
(२) उपदफा (१) बमोक्जम कोषिाई उपिब्ध हनुे रकम िम्बक्न्धत व्र्क्ि िा िंस्थािे र्ि कार्यविलधको 
दफा ३ को उपदफा (२) बमोक्जमको कोषको बैंक िातामा लिधै जम्मा गररददन िा गाउँपालिकाको 
आलथयक प्रशािन शािामा नगद जम्मा गनय िसनेछ। त्र्िरी नगदै जम्मा हनु आएमा आलथयक प्रशािन 
शािािे िम्बक्न्धत व्र्क्ि िा िंस्थािाई िोको भपायई उपिब्ध गराउनपुनेछ। 
(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्र्क्ि तथा िंस्थाको नाम र प्राप्त िहार्ता रकम िम्बन्धी मालिक वििरण 
अको मवहनाको िात गतेलभर िाियजलनक गररनेछ। 
तर कुनै व्र्क्ि िा िंस्थािे िहार्ता उपिब्ध गराउँदा आफ्नो नाम िाियजलनक नगनय अनरुोध गरेको रहेछ 
भन ेलनजको नाम उल्िेि नगरी वििरण िाियजलनक गनय बाधा पने छैन।  

७. िस्तगुत िहार्ता िामग्री: (१) कुनै व्र्क्ि िा िंस्थाबाट िस्तगुत िहार्ता िामग्री प्राप्त हनु आएमा र त्र्िरी 
प्राप्त िामाग्री कोलभड-१९ लनदान िंबक्न्ध स्िास््र् उपकरण, औषधी, िंक्रमण लनर्न्रण िंबक्न्ध अन्र् 
िामाग्री र प्रभावितहरूिाइय राहत प्रदान गने िम्बन्धी कार्यमा उपर्ोग हनुे देक्िएमा त्र्स्तो िस्तगुत िहार्ता 
िामग्रीिाई स्िीकार गररनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोक्जम स्िीकार गररएको िस्तगुत िहार्ता िामग्रीिाई अिग्गै मौज्दात वकताबमा 
अलभिेि जनाई त्र्स्तो िामग्रीको उपिब्ध भएिम्म मूल्र् जनाइ िा नजनाइ कोषको आम्दानीको रूपमा 
िमेत अलभिेि गररनेछ।  
(३) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेक्िएको भए तापलन कुनै िस्तगुत िहार्ता िामग्री कोरोना भाइरि 
िंक्रमण लनर्न्रण िा राहत िहर्ोगको कार्यमा उपर्ोग नहनुे िा उपर्ोग गनय उपर्िु नहनुे देक्िएमा 
त्र्स्तो िहर्ोग आकं्शक िा पूणयरूपमा अस्िीकार गनय िवकनेछ। 
(४) उपदफा (१) िा जनुिकैु कुरा िेक्िएको भए तापलन कुनै िस्तगुत िहार्ता िामग्री प्रचलित मापदण्ड 
बमोक्जमको न्रू्नतम गणुस्तरर्िु नभएको अिस्थामा त्र्स्तो िामग्रीिाई अस्िीकार गनय िवकनेछ।  

८. कोलभड-१९ लनर्न्रण तथा व्र्िस्थापन िलमलतिः (१) गाउँपालिका लभरको कोलभड-१९ लनर्न्रण तथा 
व्र्िस्थापन िम्बन्धी कार्यिाई प्रभािकारी रूपमा िञ्चािन गनयको िालग देहार् बमोक्जम गाउँ कोलभड-१९ 
लनर्न्रण तथा व्र्िस्थापन िलमलत रहनेछ। 
 गाउँपालिका अध्र्ि      -िंर्ोजक   



 गाउँपालिका उपाध्र्ि      -िदस्र् 
 प्रमिु प्रशािकीर् अलधकृत     -िदस्र् 
 िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन िलमलतका िंर्ोजक  -िदस्र् 
 िामाक्जक विकाि िलमलतका िंर्ोजक    -िदस्र् 
 प्रलतलनलध, स्थानीर् प्रहरी कार्ायिर्    -िदस्र् 
 स्िास््र् शािा प्रमिु     -िदस्र् 
 नेपाि रेडक्रि िोिाईटीका स्थानीर् प्रलतलनलध (एकजना) -िदस्र् 
 विपद् व्र्िस्थापन िम्बन्धी कार्य हेने गरी तोवकएको शािा प्रमिु  -िदस्र् िक्चि 
(२) िलमलतिे स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन िम्बन्धी कार्यमा र्ोगदान परु् र्ाउन िसने अन्र् व्र्क्ि िा गैर 
िरकारी िंस्थािाई आिश्र्कतानिुार आमन्रण गनय िसनेछ। 

९.  कोषको प्रर्ोग : (१) कोलभड-१९ िंक्रमण लनर्न्रण र राहतका िालग कोषमा जम्मा भएको रकम तथा 
िस्तगुत िहार्ता िामग्री िचय गनयका िालग िलमलतिे आिश्र्कतानिुार लनणयर् गनेछ।  
(२) उपदफा (१) मा जनुिकैु कुरा िेक्िएको भए तापलन कोलभड-१९ िंक्रमण विरूद्ध तत्काि प्रलतकार्य 
गनुय पने अिस्था रहेको तर िलमलतको बैठक तरुुन्तै बस्न िसन े अिस्था नरहेमा तत्पश्चात िगतै्त बस्न े
िलमलतको बैठकबाट अनमुोदन हनुे गरी िंर्ोजकको लनणयर्बाट एक पटकमा बविमा दश हजार रूपैर्ािम्म 
िचय गनय बाधा पगु्ने छैन।  
(३) कोषको रकम तथा िामग्री देहार् बमोक्जमको कार्यमा िचय गररनेछ: 
(क)  कोलभड-१९ िंक्रमण िा जोक्िममा रहेका िा त्र्िबाट प्रभावित भएको िा हनुिसने व्र्क्ि िा 

िमदुार्को तत्काि िोजी, उद्दार उपचार िम्बन्धी कार्य गनय, 
(ि)  कोलभड-१९ िम्बन्धी िचेतनामूिक कार्यक्रम िञ्चािन गनय,  
(ग)  कोलभड-१९ िंक्रमणबाट बच्ने िामग्री िररद तथा वितरणको कार्य गनय, 
(घ)  कोलभड-१९ उपचार िम्बन्धी कार्यमा िंिग्न स्िास््र् िंस्थािाइय आिश्र्क पने औषलध, स्िास््र् 

उपकरणहरु, िेलनटाइजर, मास्क, पञ्जा िगार्तका िामग्री, स्िास््र्कमीको िरुिाका िालग 
व्र्क्िगत िरुिा िामाग्री िररद र िुिानी गनय,  

(ङ)  कोलभड-१९ प्रभावित व्र्क्िको तत्काि राहतका िालग आिश्र्क पने िाद्यान्न, िानेपानी, ित्ता 
कपडा, औषधी, िरिफाइका िामग्री जस्ता िस्तहुरू िररद गरी उपिब्ध गराउन तथा तत्िम्बन्धी 
अन्र् आिश्र्क कार्य गनय, 

(च)  कोलभड-१९ प्रभावित िा जोक्िममा परेका व्र्क्िहरूिाइय राख्न ेिरुरित स्थि लनमायण गनय, 
(छ) कोलभड-१९ बाट िंक्रलमत व्र्क्िको औषधोपचार गनय, 
(ज)  कोरोना भाइरि िंक्रलमत तथा प्रभावित व्र्क्ििाई मनोपरामशय तथा उपचार गनय, 
(झ)  कोरोना भाइरिको कारणबाट मतृ्र् ु भएका व्र्क्िको काजवक्रर्ाका िालग लनजको पररिारिाई 

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

स्िर्म्िेिक तथा विशेषज्ञको पररचािन र िामग्री िररद तथा भण्डारण गनय, 



(ट)  कोरोना भाइरिका कारण नेपाि िरकारबाट घोवषत िकडाउनको अिलधमा स्थानीर् उत्पादनको 
बजार पहुंच िचुारू गनय तथा आपूलतय व्र्िस्था िचुारू गनय,  

(ठ)  जोक्िमर्िु स्थानको पवहचान तथा उि स्थानमा रहेका विमारी िा जोक्िममा रहेका व्र्क्ििाइय 
िरुक्ित सिारेन्टाइन िा आइिोिेिन स्थििम्म स्थानान्तरण गनय, 

(ड)  िलमलतिे तोके बमोक्जमको कोरोना भाइरि लनर्न्रण तथा राहत िम्बन्धी अन्र् काम गनय, 
गराउन। 

(४) उपदफा (३) मा जनुिकैु कुरा िेक्िएको भए तापलन लनर्लमत रूपमा िम्पादन गररन े प्रकृलतका 
कार्यिाइय र्ि कोषिंग आिद्ध गराई कोषबाट कुनै पलन वकलिमको िचय गनय पाईन ेछैन। 

१०. राहत िहार्ता वितरण: (१) िाद्य आिश्र्कताको आधारमा श्रलमयक िगय, अिहार् तथा विपन्नहरुिाई प्रलत 
पररिारका िालग देहार्का िमाग्री राहत स्िरुप वितरण गररनेछ ।  

(क) चामि  :  १५ वकिोग्राम 

(ि) दाि  :  २ वकिोग्राम 
(ग) ननु  :  २ प्र्ाकेट 
(घ) िाने तेि :  १ लिटर 
(ङ) िाबनु  :  १ िटा  

(२) प्रभावित व्र्क्ििाई राहत उपिब्ध गराउँदा कोषमा जम्मा भएको रकम र िस्तगुत िामग्रीमध्रे् 
आिश्र्कता र औक्चत्र्का आधारमा दिैु िा कुनै एक मार पलन उपिब्ध गराउन िवकनछे।  
(३) उपदफा (१) बमोक्जम राहत उपिब्ध गराउनपूुिय कोलभड-१९ बाट प्रभावित व्र्क्िको वििरण िडाबाट 
प्रमाक्णत भएको हनु ुपनेछ।   
(४) उपदफा (२) बमोक्जम प्रमाक्णत गरेको व्र्क्ििाइय कोषमा जम्मा भएको रकम तथा राहत िामग्रीको 
उपिब्धता र औक्चत्र् िमेतका आधारमा िलमलतिे उक्चत ठहर् र्ाए बमोक्जम वितरण गररनेछ। 
(५) तत्काि राहत उपिब्ध नगराउँदा प्रभावित व्र्क्ि थप जोक्िममा गनय िसने अिस्था छ भने्न 
िलमलतिाई िागेमा त्र्स्तो व्र्क्ििाई िलमलतिे लनणयर् गरेर तत्काि राहत उपिब्ध गराउन िसनेछ। 
(६) र्ि मापदण्ड बमोक्जम राहत वििरण गदाय एक पररिारिाई एक ईकाई मानी िम्बक्न्धत िडािे 
अलभिेि कार्म गनुयपनेछ ।  
(७) र्ि मापदण्डमा अन्र्र जनुिकैु कुरा िेक्िएको भएतापलन श्रलमक िगय तथा अिहार् तथा लतनिँग िगैँ 
रहेका पररिारका कुनै िदस्र्िे र्ि अिलधमा कुनै िैकक्ल्पक आर् आजयन गरेको अिस्थामा लनजिाई र्ि 
मापदण्ड बमोक्जमको राहत िामाग्री वितरण गररने छैन ।  

११.  वितरण गने विलध: (१) देहार्को विलध अििम्बन गरी दफा १० बमोक्जमको राहत िामाग्री वितरण गनुय 
पनेछिः  
(क)  राहत वितरणको िालग िम्बक्न्धत िडा िलमलतिे िामाग्री वितरण गनुय पने ।  
(ि)  िम्बक्न्धत िडा िलमलतिे हनु िसने िम्भाव्र् लभड तथा अन्र् व्र्िस्थापकीर् िमस्र्ाका कारणिे 

िडा िलमलतबाट वितरण गने निसने अिस्था भएमा देहार् बमोक्जम गने ।  



(२) गाउँपालिकािे आफ्नो िेर लभर दफा १० बमोक्जमको िामागीी्र उपिब्ध गराउन िसने स्थानीर् 
आपूलतयकतायबाट मूल्र् िूची लिई िोको आधारमा िामाग्रीको गणुस्तर तथा मूल्र् र्वकन गने र उपिब्ध 
छनौट गने ।  
(३) दफा १० (३) बमोक्जमको िगतमा परेका श्रलमक िगय तथा अिहार्हरुिाई िडा िदस्र् िा अध्र्ििे 
कुपन उपिब्ध गराई उपिण्ड (१) बमोक्जमको आपूलतयकतायबाट राहत िामाग्री उपिब्ध गराउने िा 
गाउँपालिकािे िरीद गरी दफा १० बमोक्जम वितरण गने ।  

(४) राहत वितरणको अलभिेि र प्रलतिेदन:  

(क)  िम्बक्न्धत िडािे वितरणको अनिूुची–२ बमोक्जमको राहत वितरणको अलभिेि आफ्नो कार्यिर्मा 
रािी िाप्तावहक रुपमा िाियजलनक गनुय पनेछ र एक प्रलत गाउँपालिका कार्ायिर्मा पठाउनपुनेछ ।  

(ि)  राहतको प्रलतिेदन अनिूुक्च ३ बमोक्जमको िाँचामा पाक्िक रुपमा राविर् पररचर् पर तथा 
पक्ञ्जकरण विभाग र िड्घीर् मालमिा तथा िामान्र् प्रशािन मन्रािर्मा पठाउन ुपनेछ । 

(ग)  राक्सिराङ्ग गाउँकार्यपालिकािे राहत वितरणको लनर्लमत अनगुमन गनेछ । 

१२. कोषको प्रर्ोग गनय नपाईन:े (१) र्ि कार्यविलधमा अन्र्र जनुिकैु कुरा िेक्िएको भए तापलन देहार्को 
प्रर्ोजनका िालग कोषमा जम्मा भएको रकम िचय गनय पाईन ेछैनिः 
(क)  लनर्लमत प्रशािलनक कार्यको िालग,  
(ि)  कुनै िरकारी िा गैरिरकारी पदालधकारी िा कमयचारीिाई लनर्लमत रूपमा तिब, भत्ता िा अन्र् 

िवुिधा उपिब्ध गराउन,  
(ग)  कुनै िरकारी िा गैरिरकारी पदालधकारी िा कमयचारीिाई भ्रमण िचय िा अन्र् त्र्स्तै प्रकारको 

िचय उपिब्ध गराउन, 
(घ)  कोरोना भाइरि प्रभावितिाई ददईन ेतोवकए बमोक्जमको राहत बाहेक अन्र् कुनै पलन वकलिमको 

चन्दा, परुस्कार, उपहार िा आलथयक िहार्ता उपिब्ध गराउन, 
(ङ)  कुनै पलन वकलिमको गोवि, िेलमनार, अन्तरवक्रर्ा िा िभा िम्मेिन िञ्चािन गनय, गराउन, 
(च)  कोरोना भाइरि िंक्रमण लनर्न्रण, न्रू्नीकरण िा प्रभावितिाइय राहत व्र्िस्थापनिँग प्रत्र्ि 

िम्बन्ध नभएको अन्र् कुनै पलन कार्य गनय, गराउन।  
(२) कोषिाई प्राप्त भएको िस्तगुत िहार्ता िामग्रीमध्रे् कुनै पलन िामग्री पूणय िा आकं्शकरूपमा 
कार्ायिर्को िा कार्ायिर्को कुनै पदालधकारी िा कमयचारीको लनर्लमत प्रर्ोजनका िालग प्रर्ोग गररनेछैन। 

 
 
 
 
 
 
 



पररच्छेद – ३ 
कोषको िञ्चािन, िेिा तथा िेिा पररिण 

१३. कोषको िञ्चािन : (१) कोषको िाता िञ्चािन गाउँपालिकाको प्रमिु प्रशािकीर् अलधकृत र िेिा प्रमिु 
िा लनजिे तोकेको िेिाको कमयचारीको िंर्िु दस्तितबाट हनुेछ।  
(२) कोषबाट नेपाि िरकारिे तोकेको मापदण्ड िा अिस्था अनिुार िलमलतिे तोकेको मापदण्ड अनिुार 
िामग्री िा नगदमा िहार्ता ददन िवकने छ।   
(३) कोषिाई प्राप्त िस्तगुत िहार्ता िामग्रीको लनकािा तथा आिश्र्क व्र्िस्थापन गने क्जम्मेिारी प्रमिु 
प्रशािकीर् अलधकृत िा लनजिे तोकेको अलधकृतस्तरको कमयचारी र क्जन्िी शािा प्रमिुबाट हनुेछ।  
(४) उपदफा (३) बमोक्जम िस्तगुत िहार्ता िामग्री कोरोना भाइरि िंक्रमण लनर्न्रण, राहत तथा 
व्र्िस्थापन िम्बन्धी कार्यमा उपर्ोगका िालग लनकािा गदाय क्जन्िी वकताबमा िचय अलभिेि जनाई लनकािा 
ददनपुनेछ र त्र्स्तो िामग्रीको अलभिेि मूल्र्िाई कोषको िचयको रूपमा िमेत अलभिेि गररनेछ। 

१४. कोषको आर् व्र्र्को िेिा तथा िोको िाियजलनकरण : (१) कोषको आर् व्र्र्को िेिा प्रचलित कानून 
बमोक्जम राक्िनेछ ।  
(२) कोषिे कार्यपालिकािे तोकेबमोक्जम आन्तररक लनर्न्रण प्रणािी कार्म गनुय पनेछ । 
(३) कोषको मालिकरूपमा भएको आम्दानी र िचयको वििरण अको मवहनाको िात गतेलभर िाियजलनक 
गनुयपनेछ । 
(४) आलथयक िषय िमाप्त भएको लमलतिे तीन मवहनालभर िलमलतिे कोषको िावषयक आर् व्र्र्को वििरण 
िमेत िलु्न ेिावषयक प्रलतिेदन तर्ार गरी कार्यपालिकामाफय त गाउँ िभा िमि पेश गनुय पनेछ । 

१४. िेिा परीिण : (१) कोषको आन्तररक िेिापरीिण गाउँपालिकाको आन्तररक िेिा पररिण शािाबाट 
हनुेछ । 
(२) कोषको अक्न्तम िेिापरीिण महािेिा परीिकबाट हनुेछ । 
(३) गाउँ कार्यपालिकािे चाहेमा जनुिकैु बित िलमलतको वहिािवकताि जाँच्न िा जाँच गराउन िसनेछ । 
(४) गाउँ कार्यपालिकािे उि कोष स्थानीर् कानूनअनिुार िामाक्जक र िाियजलनक िेिापरीिणको 
व्र्िस्था लमिाउने छ।  

 
 

पररच्छेद –४ 
विविध 

१५. िहर्ोगका िालग आह्वान गने : (१) कोरोना भाइरिका कारण आपत्कालिन अिस्था लिजयना भई स्थानीर् 
स्रोत िाधन र िमतािे विपद्को िामना गनय गाउँपालिकािे व्र्िी, िंस्था, स्थानीर् तह, प्रदेश िरकार तथा 
नेपाि िरकारिाई कोषमा आलथयक तथा िस्तगुत िहार्ता उपिब्ध गराउन अनरुोध गनय िसनेछ । 

१६. अलभिेि राख्न े: (१) िलमलतिे कोष पररचािन िम्बन्धमा गरेको लनणयर् र अन्र् काम कारिाहीको अलभिेि 
दरुुस्त राख्न ुपनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोक्जमको अलभिेि िलमलतको िदस्र्-िक्चिको क्जम्मामा रहनेछ । 



१७. अनगुमन: (१) र्ि कार्यविलध बमोक्जम कोष पररचािन तथा िोबाट भएका कामको लनर्लमत तथा 
आकक्स्मक अनगुमन िम्बन्धी कार्यका प्रत्रे्क िडामा िंलबन्धत िडाका जनवप्रलतलनलध िंर्ोजकत्िमा अन्र् 
दईुजना िदस्र् रहने गरी टोिी गठन गरी अनगुमन गनय िसनेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोक्जम िवटएको अनगुमन टोिीिे आफूिाई प्राप्त कार्ायदेशका आधारमा अनगुमनका 
क्रममा देक्िएको ित्र् त्र् वििरण िवहतको प्रलतिेदन िलमलतिमि पेश गनुयपनेछ।  
(३) उपदफा (२) बमोक्जम पेश हनु आएको प्रलतिेदन िमेतका आधारमा कोष पररचािनमा कुनै कलम 
कमजोरी भएको देक्िएमा त्र्ििाई िधुार गनय िलमलतिे आिश्र्क लनदेशन ददन िसनेछ र त्र्स्तो 
लनदेशनको पािना गनुय िम्बक्न्धत िबैको कतयव्र् हनुेछ।  
(४) उपदफा (३) मा जनुिकैु कुरा िेक्िएको भए तापलन कोष पररचािनमा कुनै गक्म्भर रटुी रहेको र 
िोिाई तत्काि रोसन आिश्र्क देक्िएमा िंर्ोजकिे त्र्स्तो कार्य रोसन लनदेशन ददन िसनेछ। 
(५) अनगुमनका क्रममा कुनै व्र्क्ििे झठुा वििरण पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरेको िा कोषिे 
उपिब्ध गराएको राहतको दरुूपर्ोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचलित कानून बमोक्जम कारिाही हनुेछ। 

१८.   बाधा अड्काउ फुकाउनिेः र्ि कार्यविलधको कार्ायन्िर्नको लििलििामा कुनै दिविधा उत्पन्न भएमा 
कार्यपालिकािे आिश्र्क व्र्ाख्र्ा गरी बाधा अड्काउ फुकाउन िसनेछ। 

१९.   र्िै बमोक्जम हनुिेः र्ि गाउँपालिकाबाट कोलभड-१९ रोकथाम तथा व्र्स्थापनका िालग भए गरेका कायण िर्ा 
िचयहरु र्िै कार्यविलध बमोक्जम भएको मालननछे। 

 
 
 
 
 
 
 



अनिूुचीहरू 
अनिूुक्च - १ 

(दफा १० िँग िम्बक्न्धत) 
अलभिेिको िाँचा 

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

   क. नेपािी नागरीकताको प्रमाण परको प्रलतलिवप िा 
   ि. गररब घर पररिार पररचर्परको प्रलतलिवप  िा 
   ग. ििारी चािक अनमुलतपरको प्रलतलिवप िा  
   घ. अन्र् ; 

 
१०. राहत लिने व्र्क्िको स्ििःघोषणा : 
म र मरो पररिारका िदस्र्िे  रोजगारी, स्िरोजगारी िा अन्र् कुनै माध्र्मबाट आर् आजयन गरेका छैननी् 
। मैिे र्स्तो राहत िवुिधा दोहोरो लिएको छैन र लिने पलन छैन । मालथ पेश गरेको वििरण  ठीक  
िाँचो हो । व्र्होरा फरक परेमा प्रचलित काननु बमोक्जम िहुँिा बझुाउँिा । 

लनिेदक :                                        
दस्तित :                                       
लमलत :      औठाको छाप 

दार्ा ँ   बार्ा ँ
  
 
लिफाररि गने पदालधकारी : 
दस्तित :                                                             
कार्ायिर्को नाम  : 
पद :                                                िडा न. :  
नाम : 
लमलत : 
 



अनिूुक्च : २ 
(दफा १० को उपदफा ३  िँग िम्बक्न्धत) 

िडा नं. ..........कार्ायिर्................ 
राहत वितरणको अलभिेि 

      
क्र.िं. प्राप्त गने व्र्क्िको 

नाम 
ठेगाना तथा 
टेलिफोन 

बािकुो नाम बाजेको 
नाम 

राहतको  
वििरण 

बकु्झलिनकेो 
दस्तित 
 

       
       

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

 
 
 
 
 
 
 
 



अनिूुक्च : ३ 
(दफा ११ को उपदफा ४ (ि) िँग िम्बक्न्धत) 

प्रलतिेदनको िाचँा 
क्र.िं. प्राप्त गने व्र्क्िको 

नाम 
ठेगाना तथा 
टेलिफोन 

बािकुो 
नाम 

बाजेको 
नाम 

राहतको  वििरण लमलत कैवफर्त 

        
        

  
 
लनिेदन गनेको  
दस्तित :  
नाम थर : 
टेलिफोन नं. : 
 
 
 
 


