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कोरोना भाइरस (कोभभड-१९) संक्रमण रोकथाम तथा 
उपचार कोष सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविभध, २०७६ 
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कोभभड-१९ संक्रमण रोकथाम, भनर्न्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन 
कार्यविभध, २०७६ 

प्रस्तािनााः 
राक्ससराङ्ग गाउँपाभलका क्षेरभभर गैरप्राकृभतक विपद् कोरोना भाइरस 
(कोभभड-१९) बाट हनु ससन े जोक्िम न्रू्नीकरण तथा व्र्िस्थापनका 
लाभग स्थापना भएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, भनर्न्रण तथा 
उपचार कोषको सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविभध बनाउन िाञ्छनीर् 
भएकाले नपेाल सरकार (मन्रीपररषद) को भमभत २०७६ चैर १६ 
गतेको भनणयर् बमोक्जम नेपाल सरकार रथय मन्रालर्बाट कोभभड १९ 
को कारण प्रभावित क्षेरहरुका लाभग राहत सवुिधा प्रदान गने नेपाल 
सरकार, मक्न्रपररषदको भनणयर् कार्ायन्िर्न कार्यर्ोजना, २०७६ को 
बुदँा (१) को (४) बमोक्जम तथा राक्ससराङ्ग गाउँपाभलका विपद् जोक्िम 
न्रू्नीकरण तथा व्र्िस्थापन गनय बनेको  ननले िदएको रभधकार प्रर्ोग 
गरी कार्यपाभलकाले र्ो कार्यविभध बनाएको छ।   

 
  पररच्छेद – १ 

प्रारक्म्भक 
१. संक्क्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) र्स कार्यभबभधको नाम “कोभभड-

१९ संक्रमण रोकथाम, भनर्न्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन 
कार्यविभध, २०७६” रहेको छ।  
(२) र्ो कार्यविभध तरुून्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा : विषर् िा प्रसंगले रको रथय नलागेमा र्स 
कार्यविभधमा, 
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(क) “नन” भन्नाले राक्ससराङ्ग गाउँपाभलका विपद् जोक्िम 
न्रू्नीकरण तथा व्र्िस्थापन गनय बनेको  नन, २०७५ 
सम्झनपुछय। 

(ि)  “कार्यविभध” भन्नाले कोभभड-१९ संक्रमण रोकथाम, 
भनर्न्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन कार्यविभध, 
२०७६ सम्झनपुछय। 

(ग) “कोष” भन्नाले ननको दफा १२ बमोक्जमको कोरोना 
भाइरस संक्रमण रोकथाम भनर्न्रण तथा उपचार कोष 
सम्झनपुछय। 

(घ) “प्रभावित व्र्क्ि” भन्नाले कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट 
िा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनबाट 
पररिारका सदस्र् गमुाएको, स्िास््र्जन्र् समस्र्ा 
उत्पन्न भएको, आर् िा रोजगारी गमुाएका व्र्क्ि र 
भनजको पररिार िा कोरोना भाइरसका कारण रन्र् 
कुन ैतररकाबाट प्रभावित व्र्क्िलाई सम्झनपुछय। 

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

(च) “सभमभत” भन्नाले ननको दफा ८ बमोक्जमको सभमभत 
सम्झनपुछय । 

(छ)  “संर्ोजक” भन्नाले सभमभतको संर्ोजक सम्झनपुछय।      
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पररच्छेद – २ 
कोषको स्थापना, उद्दशे्र् तथा प्रर्ोग 

३. कोषको स्थापना: (१) कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न भएको 
िा हनुससने जोक्िम न्रू्नीकरण तथा व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्य 
स्थानीर्स्तरबाटै सञ्चालन गनयका लाभग आिश्र्क पने स्रोत 
संकलन र पररचालन गनय गाउँपाभलकामा एक कोभभड-१९ 
संक्रमण रोकथाम, भनर्न्रण तथा उपचार कोष रहनेछ।  
(२) कोषको आर् रकम संकलन तथा व्र्र् रकम पररचालनका 
लाभग राक्ससराङ्ग गाउँपाभलकाको विपद् व्र्िस्थापन िातामा 
जम्मा गरी रलग्गै वहसाि राक्िनेछ ।   
(३) कोषको आर् रन्तगयत र्स कार्यविभधको दफा ६ बमोक्जम 
कोषमा जम्मा हनुेगरी प्राप्त रकम तथा कोषमा मौज्दात रहेको 
रकमबाट प्राप्त ब्र्ाजलाई समािेश गररनेछ। 
(४) कार्यविभधको दफा ७ बमोक्जम कोषको नाममा प्राप्त हनु 
आउने िस्तगुत सहार्ता सामाग्रीको छुटै्ट मौज्दात वकताब 
स्थापना गरी रभभलेि गररनेछ। 

४.  कोष सम्बन्धी विशेष व्र्िस्थााः (१) कोषको रकम कोरोना 
भाइरस संक्रमण भनर्न्रणसँग सम्बक्न्धत कार्यर्ोजना 
बमोक्जमका क्षेरमा मार िचय गनय सवकनछे। 
(२) कोरोना भाइरस संक्रमण पूणयरुपमा भनर्न्रणमा आएको 
भनी नेपाल सरकारले घोषणा गरेको तीन मवहनाभभर र्स 
कोषमा रहेको रकम विपद व्र्िस्थापन कोषमा स्िताः 
स्थानान्तरण हनुेछ। 
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(३) उपदफा (२) बमोक्जम स्थानान्तरण गदाय कोषको शे्रस्ता र 
दावर्त्ि बाँकी भए सो समेत विपद व्र्िस्थापन कोषमा 
स्थानान्तरण हनुेछ। 

५. कोषको उद्दशे्र्: (१) कोभभड-१९ ले हाल पारेको प्रभाि र पानय 
ससने प्रभािको संक्रमण रोकथाम, भनर्न्रण तथा न्रू्नीकरण 
गदै प्रभावित व्र्क्िलाइय आभथयक तथा िस्तगुत सहार्ता 
उपलब्ध गराउन ुकोषको उद्देश्र् हनुेछ।  

(२) कोषले देहार्का क्षेरमा काम गने छाः   
(क)  कोभभड-१९ बाट संक्रभमत िा प्रभावित व्र्क्िहरूको 

िोज तथा उद्धार गरी रत्र्ािश्र्क स्िास््र् सेिा 
उपलब्ध गराउने।  

(ि)  प्रकोप जोक्िम न्रू्नीकरण र प्रभावितहरूलाइय तत्काल 
राहत उपलव्ध गराउने। 

६. कोषको आम्दानी : (१) कोषमा देहार् बमोक्जमका रकम 
आम्दानीको रूपमा जम्मा हनुेछ: 

(क) राक्ससराङ्ग गाउँपाभलकाको िावषयक बजेटमाफय त विपद् 
व्र्िस्थापन कोषमा जम्मा हनु ेगरी स्िीकृत रकमबाट 
कार्यपाभलकाको भनणयर् रनसुार र्स कोषमा स्थान्तररत 
रकम, 

(ि)  प्रचभलत कानून बमोक्जम गाउँ कार्यपाभलकाको भनणयर् 
बमोक्जम रन्र् क्शषयकबाट र्स कोषमा साररएको रकम,   

(ग) रन्र् स्थानीर् तहबाट सहार्तािापत प्राप्त रकम, 
(घ)  नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट कोभभड-१९ 

संक्रमण रोकाथाम, भनर्न्रण तथा व्र्िस्थापन कार्यका 
लाभग प्राप्त रकम, 
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(ङ)  गाउँ सभा सदस्र्, गाउँ कार्यपाभलका सदस्र् तथा 
गाउँपाभलकाका कमयचारीहरूबाट प्राप्त सहरे्ग रकम, 

(च)  स्िदेशी विभभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ 
संस्थाहरू र त्र्समा कार्यरत कमयचारीहरू, उद्योगी, 
व्र्िसार्ी, पेशाकमी, राजनीभतक दल, नागररक समाज, 
संघ संस्था र आम सियसाधारणबाट स्िेक्च्छक रूपमा 
प्राप्त हनु ेरकम, 

(छ)  गैर आिासीर् नेपाली, िैदेक्शक सरकार तथा संघ 
संस्थाको तफय बाट प्रचभलत कानूनको रभधनमा रही प्राप्त 
हनु ेरकम,  

(ज)  कोषमा मौज्दात रहेको रकममा उपलब्ध हनुे ब्र्ाज 
आर्, 

(झ)  दफा ७ को उपदफा (३) बमोक्जम िस्तगुत सहार्ता 
सामाग्रीको भबक्रीबाट प्राप्त आर्, 

(ञ)  प्रचभलत कानूनको रभधनमा रही कोषमा जम्मा हनुे 
गरी रन्र् कुन ैस्रोतबाट प्राप्त रकम।  
(२) उपदफा (१) बमोक्जम कोषलाई उपलब्ध हनुे 

रकम सम्बक्न्धत व्र्क्ि िा संस्थाले र्स कार्यविभधको दफा ३ 
को उपदफा (२) बमोक्जमको कोषको बैंक िातामा भसधै जम्मा 
गररिदन िा गाउँपाभलकाको आभथयक प्रशासन शािामा नगद 
जम्मा गनय ससनेछ। त्र्सरी नगदै जम्मा हनु आएमा आभथयक 
प्रशासन शािाले सम्बक्न्धत व्र्क्ि िा संस्थालाई सोको भपायई 
उपलब्ध गराउनपुनेछ। 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्र्क्ि तथा संस्थाको 
नाम र प्राप्त सहार्ता रकम सम्बन्धी माभसक वििरण रको 
मवहनाको सात गतेभभर साियजभनक गररनेछ। 



v08 M #,  ;+Vof M %, /flS;/fË ufpFkflnsf, :yfgLo /fhkq efuM @ ldltM @)&^÷!@÷!# 
 

7 

 

तर कुनै व्र्क्ि िा संस्थाले सहार्ता उपलब्ध गराउँदा आफ्नो 
नाम साियजभनक नगनय रनरुोध गरेको रहेछ भने भनजको नाम 
उल्लेि नगरी वििरण साियजभनक गनय बाधा पने छैन।  

७. िस्तगुत सहार्ता सामग्री: (१) कुन ै व्र्क्ि िा संस्थाबाट 
िस्तगुत सहार्ता सामग्री प्राप्त हनु आएमा र त्र्सरी प्राप्त 
सामाग्री कोभभड-१९ भनदान संबक्न्ध स्िास््र् उपकरण, औषधी, 
संक्रमण भनर्न्रण संबक्न्ध रन्र् सामाग्री र प्रभावितहरूलाइय 
राहत प्रदान गने सम्बन्धी कार्यमा उपर्ोग हनुे देक्िएमा त्र्स्तो 
िस्तगुत सहार्ता सामग्रीलाई स्िीकार गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोक्जम स्िीकार गररएको िस्तगुत 
सहार्ता सामग्रीलाई रलग्गै मौज्दात वकताबमा रभभलेि जनाई 
त्र्स्तो सामग्रीको उपलब्ध भएसम्म मूल्र् जनाइ िा नजनाइ 
कोषको आम्दानीको रूपमा समेत रभभलेि गररनेछ।  

(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्िएको भए 
तापभन कुनै िस्तगुत सहार्ता सामग्री कोरोना भाइरस संक्रमण 
भनर्न्रण िा राहत सहर्ोगको कार्यमा उपर्ोग नहनुे िा 
उपर्ोग गनय उपर्िु नहनु ेदेक्िएमा त्र्स्तो सहर्ोग आकं्शक िा 
पूणयरूपमा रस्िीकार गनय सवकनेछ। 

(४) उपदफा (१) िा जनुसकैु कुरा लेक्िएको भए 
तापभन कुन ै िस्तगुत सहार्ता सामग्री प्रचभलत मापदण्ड 
बमोक्जमको न्रू्नतम गणुस्तरर्िु नभएको रिस्थामा त्र्स्तो 
सामग्रीलाई रस्िीकार गनय सवकनेछ।  

८. कोभभड-१९ भनर्न्रण तथा व्र्िस्थापन सभमभताः (१) 
गाउँपाभलका भभरको कोभभड-१९ भनर्न्रण तथा व्र्िस्थापन 
सम्बन्धी कार्यलाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गनयको लाभग 
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देहार् बमोक्जम गाउँ कोभभड-१९ भनर्न्रण तथा व्र्िस्थापन 
सभमभत रहनेछ। 
 गाउँपाभलका रध्र्क्ष    -संर्ोजक   
 गाउँपाभलका उपाध्र्क्ष    -सदस्र् 
 प्रमिु प्रशासकीर् रभधकृत   -सदस्र् 
 िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन  
 सभमभतका संर्ोजक    -सदस्र् 
 सामाक्जक विकास सभमभतका संर्ोजक  -सदस्र् 
 प्रभतभनभध, स्थानीर् प्रहरी कार्ायलर्  -सदस्र् 
 स्िास््र् शािा प्रमिु   -सदस्र् 
 नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका स्थानीर्  
 प्रभतभनभध (एकजना)   -सदस्र् 
 विपद् व्र्िस्थापन सम्बन्धी कार्य हेने  
 गरी तोवकएको शािा प्रमिु      -सदस्र् सक्चि 

(२) सभमभतले स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन सम्बन्धी 
कार्यमा र्ोगदान परु् र्ाउन ससन ेरन्र् व्र्क्ि िा गैर सरकारी 
संस्थालाई आिश्र्कतानसुार आमन्रण गनय ससनेछ। 

९.  कोषको प्रर्ोग : (१) कोभभड-१९ संक्रमण भनर्न्रण र 
राहतका लाभग कोषमा जम्मा भएको रकम तथा िस्तगुत 
सहार्ता सामग्री िचय गनयका लाभग सभमभतले आिश्र्कतानसुार 
भनणयर् गनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेक्िएको भए 
तापभन कोभभड-१९ संक्रमण विरूद्ध तत्काल प्रभतकार्य गनुय पने 
रिस्था रहेको तर सभमभतको बैठक तरुुन्तै बस्न ससने रिस्था 
नरहेमा तत्पश्चात लगतै्त बस्ने सभमभतको बैठकबाट रनमुोदन 
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हनुे गरी संर्ोजकको भनणयर्बाट एक पटकमा बविमा दश हजार 
रूपैर्ासम्म िचय गनय बाधा पगु्न ेछैन।  

(३) कोषको रकम तथा सामग्री देहार् बमोक्जमको 
कार्यमा िचय गररनेछ: 
(क)  कोभभड-१९ संक्रमण िा जोक्िममा रहेका िा त्र्सबाट 

प्रभावित भएको िा हनुससने व्र्क्ि िा समदुार्को 
तत्काल िोजी, उद्दार उपचार सम्बन्धी कार्य गनय, 

(ि)  कोभभड-१९ सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन 
गनय,  

(ग)  कोभभड-१९ संक्रमणबाट बच्ने सामग्री िररद तथा 
वितरणको कार्य गनय, 

(घ)  कोभभड-१९ उपचार सम्बन्धी कार्यमा संलग्न स्िास््र् 
संस्थालाइय आिश्र्क पने औषभध, स्िास््र् 
उपकरणहरु, सेभनटाइजर, मास्क, पञ्जा लगार्तका 
सामग्री, स्िास््र्कमीको सरुक्षाका लाभग व्र्क्िगत 
सरुक्षा सामाग्री िररद र िुिानी गनय,  

(ङ)  कोभभड-१९ प्रभावित व्र्क्िको तत्काल राहतका लाभग 
आिश्र्क पने िाद्यान्न, िानेपानी, लत्ता कपडा, 
औषधी, सरसफाइका सामग्री जस्ता िस्तहुरू िररद 
गरी उपलब्ध गराउन तथा तत्सम्बन्धी रन्र् आिश्र्क 
कार्य गनय, 

(च)  कोभभड-१९ प्रभावित िा जोक्िममा परेका 
व्र्क्िहरूलाइय राख्न ेसरुरक्षत स्थल भनमायण गनय, 

(छ) कोभभड-१९ बाट संक्रभमत व्र्क्िको औषधोपचार गनय, 
(ज)  कोरोना भाइरस संक्रभमत तथा प्रभावित व्र्क्िलाई 

मनोपरामशय तथा उपचार गनय, 
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(झ)  कोरोना भाइरसको कारणबाट मतृ्र् ु भएका व्र्क्िको 
काजवक्रर्ाका लाभग भनजको पररिारलाई सहार्ता 
उपलब्ध गराउन, 

(ञ) कोरोना भाइरस सम्बन्धी विमारी िा जोक्िम समूहको 
िोज, उद्धार तथा परामशयका लाभग स्िर्म्सेिक तथा 
विशेषज्ञको पररचालन र सामग्री िररद तथा भण्डारण 
गनय, 

(ट)  कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सरकारबाट घोवषत 
लकडाउनको रिभधमा स्थानीर् उत्पादनको बजार 
पहुंच सचुारू गनय तथा आपूभतय व्र्िस्था सचुारू गनय,  

(ठ)  जोक्िमर्िु स्थानको पवहचान तथा उि स्थानमा 
रहेका विमारी िा जोक्िममा रहेका व्र्क्िलाइय सरुक्क्षत 
सिारेन्टाइन िा आइसोलेसन स्थलसम्म स्थानान्तरण 
गनय, 

(ड)  सभमभतले तोके बमोक्जमको कोरोना भाइरस भनर्न्रण 
तथा राहत सम्बन्धी रन्र् काम गनय, गराउन। 
(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेक्िएको भए 

तापभन भनर्भमत रूपमा सम्पादन गररने प्रकृभतका कार्यलाइय र्स 
कोषसंग आिद्ध गराई कोषबाट कुन ैपभन वकभसमको िचय गनय 
पाईने छैन। 

१०. राहत सहार्ता वितरण: (१) िाद्य आिश्र्कताको  आधारमा 
श्रभमयक िगय, रसहार् तथा विपन्नहरुलाई प्रभत पररिारका लाभग 
देहार्का समाग्री राहत स्िरुप वितरण गररनेछ ।  

(क) चामल  :  १५ वकलोग्राम 

(ि) दाल  :  २ वकलोग्राम 
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(ग) ननु  :  २ प्र्ाकेट 
(घ) िान ेतेल :  १ भलटर 
(ङ) साबनु  :  १ िटा  
(२) प्रभावित व्र्क्िलाई राहत उपलब्ध गराउँदा 

कोषमा जम्मा भएको रकम र िस्तगुत सामग्रीमध्रे् आिश्र्कता 
र औक्चत्र्का आधारमा दिैु िा कुन ैएक मार पभन उपलब्ध 
गराउन सवकनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोक्जम राहत उपलब्ध गराउनपूुिय 
कोभभड-१९ बाट प्रभावित व्र्क्िको वििरण िडाबाट प्रमाक्णत 
भएको हनु ुपनेछ।   

(४) उपदफा (२) बमोक्जम प्रमाक्णत गरेको व्र्क्िलाइय 
कोषमा जम्मा भएको रकम तथा राहत सामग्रीको उपलब्धता र 
औक्चत्र् समेतका आधारमा सभमभतले उक्चत ठहर् र्ाए बमोक्जम 
वितरण गररनेछ। 

(५) तत्काल राहत उपलब्ध नगराउँदा प्रभावित व्र्क्ि 
थप जोक्िममा गनय ससने रिस्था छ भन्ने सभमभतलाई लागेमा 
त्र्स्तो व्र्क्िलाई सभमभतले भनणयर् गरेर तत्काल राहत उपलब्ध 
गराउन ससनेछ। 

(६) र्स मापदण्ड बमोक्जम राहत वििरण गदाय एक 
पररिारलाई एक ईकाई मानी सम्बक्न्धत िडाले रभभलेि कार्म 
गनुयपनेछ ।  

(७) र्स मापदण्डमा रन्र्र जनुसकैु कुरा लेक्िएको 
भएतापभन श्रभमक िगय तथा रसहार् तथा भतनसँग सँगै रहेका 
पररिारका कुन ै सदस्र्ले र्स रिभधमा कुन ै िैकक्ल्पक आर् 
आजयन गरेको रिस्थामा भनजलाई र्स मापदण्ड बमोक्जमको 
राहत सामाग्री वितरण गररने छैन ।  
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११.  वितरण गने विभध: (१) देहार्को विभध रिलम्बन गरी दफा 
१० बमोक्जमको राहत सामाग्री वितरण गनुय पनेछाः  
(क)  राहत वितरणको लाभग सम्बक्न्धत िडा सभमभतले 

सामाग्री वितरण गनुय पने ।  
(ि)  सम्बक्न्धत िडा सभमभतले हनु ससन ेसम्भाव्र् भभड तथा 

रन्र् व्र्िस्थापकीर् समस्र्ाका कारणले िडा 
सभमभतबाट वितरण गने नससने रिस्था भएमा देहार् 
बमोक्जम गने ।  
(२) गाउँपाभलकाले आफ्नो क्षेर भभर दफा १० 

बमोक्जमको सामागीी्र उपलब्ध गराउन ससने स्थानीर् 
आपूभतयकतायबाट मूल्र् सूची भलई सोको आधारमा सामाग्रीको 
गणुस्तर तथा मूल्र् र्वकन गने र उपलब्ध छनौट गने ।  

(३) दफा १० (३) बमोक्जमको लगतमा परेका 
श्रभमक िगय तथा रसहार्हरुलाई िडा सदस्र् िा रध्र्क्षले 
कुपन उपलब्ध गराई उपिण्ड (१) बमोक्जमको 
आपूभतयकतायबाट राहत सामाग्री उपलब्ध गराउने िा 
गाउँपाभलकाले िरीद गरी दफा १० बमोक्जम वितरण गने ।  

(४) राहत वितरणको रभभलेि र प्रभतिेदन:  

(क)  सम्बक्न्धत िडाले वितरणको रनसूुची–२ बमोक्जमको 
राहत वितरणको रभभलेि आफ्नो कार्यलर्मा रािी 
साप्तावहक रुपमा साियजभनक गनुय पनेछ र एक प्रभत 
गाउँपाभलका कार्ायलर्मा पठाउनपुनेछ ।  

(ि)  राहतको प्रभतिेदन रनसूुक्च ३ बमोक्जमको िाँचामा 
पाक्क्षक रुपमा राविर् पररचर् पर तथा पक्ञ्जकरण 
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विभाग र सड्घीर् माभमला तथा सामान्र् प्रशासन 
मन्रालर्मा पठाउन ुपनेछ । 

(ग)  राक्ससराङ्ग गाउँकार्यपाभलकाले राहत वितरणको भनर्भमत 
रनगुमन गनेछ । 

१२. कोषको प्रर्ोग गनय नपाईन:े (१) र्स कार्यविभधमा रन्र्र 
जनुसकैु कुरा लेक्िएको भए तापभन देहार्को प्रर्ोजनका लाभग 
कोषमा जम्मा भएको रकम िचय गनय पाईने छैनाः 
(क)  भनर्भमत प्रशासभनक कार्यको लाभग,  
(ि)  कुन ै सरकारी िा गैरसरकारी पदाभधकारी िा 

कमयचारीलाई भनर्भमत रूपमा तलब, भत्ता िा रन्र् 
सवुिधा उपलब्ध गराउन,  

(ग)  कुन ै सरकारी िा गैरसरकारी पदाभधकारी िा 
कमयचारीलाई भ्रमण िचय िा रन्र् त्र्स्तै प्रकारको िचय 
उपलब्ध गराउन, 

(घ)  कोरोना भाइरस प्रभावितलाई िदईन ेतोवकए बमोक्जमको 
राहत बाहेक रन्र् कुन ै पभन वकभसमको चन्दा, 
परुस्कार, उपहार िा आभथयक सहार्ता उपलब्ध 
गराउन, 

(ङ)  कुन ै पभन वकभसमको गोवि, सेभमनार, रन्तरवक्रर्ा िा 
सभा सम्मेलन सञ्चालन गनय, गराउन, 

(च)  कोरोना भाइरस संक्रमण भनर्न्रण, न्रू्नीकरण िा 
प्रभावितलाइय राहत व्र्िस्थापनसँग प्रत्र्क्ष सम्बन्ध 
नभएको रन्र् कुन ैपभन कार्य गनय, गराउन।  
(२) कोषलाई प्राप्त भएको िस्तगुत सहार्ता 

सामग्रीमध्रे् कुन ै पभन सामग्री पूणय िा आकं्शकरूपमा 
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कार्ायलर्को िा कार्ायलर्को कुनै पदाभधकारी िा कमयचारीको 
भनर्भमत प्रर्ोजनका लाभग प्रर्ोग गररनेछैन। 

 
पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालन, लेिा तथा लेिा पररक्षण 
१३. कोषको सञ्चालन : (१) कोषको िाता सञ्चालन गाउँपाभलकाको 

प्रमिु प्रशासकीर् रभधकृत र लेिा प्रमिु िा भनजले तोकेको 
लेिाको कमयचारीको संर्िु दस्तितबाट हनुेछ।  

(२) कोषबाट नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड िा 
रिस्था रनसुार सभमभतले तोकेको मापदण्ड रनसुार सामग्री िा 
नगदमा सहार्ता िदन सवकने छ।   

(३) कोषलाई प्राप्त िस्तगुत सहार्ता सामग्रीको 
भनकासा तथा आिश्र्क व्र्िस्थापन गने क्जम्मेिारी प्रमिु 
प्रशासकीर् रभधकृत िा भनजले तोकेको रभधकृतस्तरको 
कमयचारी र क्जन्सी शािा प्रमिुबाट हनुेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोक्जम िस्तगुत सहार्ता सामग्री 
कोरोना भाइरस संक्रमण भनर्न्रण, राहत तथा व्र्िस्थापन 
सम्बन्धी कार्यमा उपर्ोगका लाभग भनकासा गदाय क्जन्सी 
वकताबमा िचय रभभलेि जनाई भनकासा िदनपुनेछ र त्र्स्तो 
सामग्रीको रभभलेि मूल्र्लाई कोषको िचयको रूपमा समेत 
रभभलेि गररनेछ। 

१४. कोषको आर् व्र्र्को लेिा तथा सोको साियजभनकरण : (१) 
कोषको आर् व्र्र्को लेिा प्रचभलत कानून बमोक्जम   
राक्िनेछ ।  
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(२) कोषले कार्यपाभलकाले तोकेबमोक्जम आन्तररक 
भनर्न्रण प्रणाली कार्म गनुय पनेछ । 

(३) कोषको माभसकरूपमा भएको आम्दानी र िचयको 
वििरण रको मवहनाको सात गतेभभर साियजभनक गनुयपनेछ । 

(४) आभथयक िषय समाप्त भएको भमभतले तीन मवहनाभभर 
सभमभतले कोषको िावषयक आर् व्र्र्को वििरण समेत िुल्न े
िावषयक प्रभतिेदन तर्ार गरी कार्यपाभलकामाफय त गाउँ सभा 
समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

१४. लेिा परीक्षण : (१) कोषको आन्तररक लेिापरीक्षण 
गाउँपाभलकाको आन्तररक लेिा पररक्षण शािाबाट हनुेछ । 

(२) कोषको रक्न्तम लेिापरीक्षण महालेिा 
परीक्षकबाट हनुेछ । 

(३) गाउँ कार्यपाभलकाले चाहेमा जनुसकैु बित 
सभमभतको वहसािवकताि जाँच्न िा जाचँ गराउन ससनेछ । 

(४) गाउँ कार्यपाभलकाले उि कोष स्थानीर् 
कानूनरनसुार सामाक्जक र साियजभनक लेिापरीक्षणको व्र्िस्था 
भमलाउने छ।  

पररच्छेद –४ 
विविध 

१५. सहर्ोगका लाभग आह्वान गने : (१) कोरोना भाइरसका कारण 
आपत्काभलन रिस्था भसजयना भई स्थानीर् स्रोत साधन र 
क्षमताले विपद्को सामना गनय गाउँपाभलकाले व्र्िी, संस्था, 
स्थानीर् तह, प्रदेश सरकार तथा नेपाल सरकारलाई कोषमा 
आभथयक तथा िस्तगुत सहार्ता उपलब्ध गराउन रनरुोध गनय 
ससनेछ । 
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१६. रभभलेि राख्न े : (१) सभमभतले कोष पररचालन सम्बन्धमा 
गरेको भनणयर् र रन्र् काम कारिाहीको रभभलेि दरुुस्त राख्न ु
पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोक्जमको रभभलेि सभमभतको 
सदस्र्-सक्चिको क्जम्मामा रहनेछ । 

१७. रनगुमन: (१) र्स कार्यविभध बमोक्जम कोष पररचालन तथा 
सोबाट भएका कामको भनर्भमत तथा आकक्स्मक रनगुमन 
सम्बन्धी कार्यका प्रत्रे्क िडामा संभबन्धत िडाका जनवप्रभतभनभध 
संर्ोजकत्िमा रन्र् दईुजना सदस्र् रहने गरी टोली गठन गरी 
रनगुमन गनय ससनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोक्जम िवटएको रनगुमन टोलीले 
आफूलाई प्राप्त कार्ायदेशका आधारमा रनगुमनका क्रममा 
देक्िएको सत्र् त्र् वििरण सवहतको प्रभतिेदन सभमभतसमक्ष 
पेश गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोक्जम पेश हनु आएको प्रभतिेदन 
समेतका आधारमा कोष पररचालनमा कुन ै कभम कमजोरी 
भएको देक्िएमा त्र्सलाई सधुार गनय सभमभतले आिश्र्क 
भनदेशन िदन ससनेछ र त्र्स्तो भनदेशनको पालना गनुय 
सम्बक्न्धत सबैको कतयव्र् हनुेछ।  

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेक्िएको भए 
तापभन कोष पररचालनमा कुन ै गक्म्भर रटुी रहेको र सोलाई 
तत्काल रोसन आिश्र्क देक्िएमा संर्ोजकले त्र्स्तो कार्य 
रोसन भनदेशन िदन ससनेछ। 

(५) रनगुमनका क्रममा कुन ै व्र्क्िले झठुा वििरण 
पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरेको िा कोषले उपलब्ध 
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गराएको राहतको दरुूपर्ोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचभलत 
कानून बमोक्जम कारिाही हनुेछ। 

१८.   बाधा रड्काउ फुकाउनाेः र्स कार्यविभधको कार्ायन्िर्नको 
भसलभसलामा कुनै ििविधा उत्पन्न भएमा कार्यपाभलकाले 
आिश्र्क व्र्ाख्र्ा गरी बाधा रड्काउ फुकाउन ससनेछ। 

१९.   र्सै बमोक्जम हनुाेः र्स गाउँपाभलकाबाट कोभभड-१९ रोकथाम 
तथा व्र्स्थापनका लाभग भए गरेका कार्य तथा िचयहरु र्सै 
कार्यविभध बमोक्जम भएको माभननेछ। 
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रनसूुचीहरू 
रनसूुक्च - १ 

(दफा १० सँग सम्बक्न्धत) 
रभभलेिको िाँचा 

राहत प्राप्त गने व्र्क्िको वििरण 
१. नाम थर :                 
 २. बािकुो नाम: 
३.  बाजेको नाम : 
४.  स्थार्ी ठेगाना  :                   

 ५.  हालको ठेगाना :  
६.  टेभलफोन िा मोबाईल नम्िर :                
७.  दैभनक ज्र्ालादारीमा कार्यरत स्थान :   
८.  गने गरेको कामको वििरण :  
९.  पेशगरेको कागजातको वििरण : (कम्तीमा कुनै एक 

कागजात संलग्न गनुय पने) 
   क. नेपाली नागरीकताको प्रमाण परको प्रभतभलवप 

िा 
   ि. गररब घर पररिार पररचर्परको प्रभतभलवप  िा 
   ग. सिारी चालक रनमुभतपरको प्रभतभलवप िा  
   घ. रन्र् ; 

 
१०. राहत भलने व्र्क्िको स्िाःघोषणा : 
म र मरो पररिारका सदस्र्ले  रोजगारी, स्िरोजगारी िा रन्र् 
कुनै माध्र्मबाट आर् आजयन गरेका छैननी् । मैले र्स्तो राहत 
सवुिधा दोहोरो भलएको छैन र भलने पभन छैन । माभथ पेश 
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गरेको वििरण  ठीक  साँचो हो । व्र्होरा फरक परेमा 
प्रचभलत काननु बमोक्जम सहुँला बझुाउँला । 

भनिेदक :                                        
दस्तित :                                       
भमभत :     

 औठाको छाप 
दार्ा ँ   बार्ाँ 

  
 
भसफाररस गने पदाभधकारी : 
दस्तित :                                                             
कार्ायलर्को नाम  : 
पद : 
िडा न. :  
नाम : 
भमभत : 
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रनसूुक्च : २ 
(दफा १० को उपदफा ३  सँग सम्बक्न्धत) 

िडा नं. ..........कार्ायलर्................ 
राहत वितरणको रभभलेि 

      
क्र. 
सं. 

प्राप्त गने 
व्र्क्िको 
नाम 

ठेगाना 
तथा 
टेभलफोन 

बािकुो 
नाम 

बाजेको 
नाम 

राहतको  
वििरण 

बकु्झभलनेको 
दस्तित 
 

       
       

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

 
 
 
 
 
 
 
 



v08 M #,  ;+Vof M %, /flS;/fË ufpFkflnsf, :yfgLo /fhkq efuM @ ldltM @)&^÷!@÷!# 
 

21 

 

रनसूुक्च : ३ 
(दफा ११ को उपदफा ४ (ि) सँग सम्बक्न्धत) 

प्रभतिेदनको िाचँा 
क्र. 
सं. 

प्राप्त गने 
व्र्क्िको 
नाम 

ठेगाना  
तथा 

टेभलफोन 

बािकुो 
नाम 

बाजेको 
नाम 

राहतको  
वििरण 

भमभत कैवफर्त 

        
        

  
 
भनिेदन गनेको  
दस्तित :  
नाम थर : 
टेभलफोन नं. : 
 
 
 

 

            cf1fn] 

             o'j/fh cfrfo{ 

           k|d'v k|zf;lso clws[t 

 
/flS;/fË ufpFkflnsf, r}gk'/, dsjfgk'/÷ d'b|0f ? !) dfq .  

 
 


