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कोलभड-१९ संक्रमर् रोकथाम, लनर्न्त्रर् तथा उपचार कोष सञ्चािन कार्ालिलि, २०७६ 

 

प्रस्तािनािः 

नरहररनाथ गाउँपालिका के्षत्रलित्र गैरप्राकृलिक लिपद् कोरोना िाइरस (कोलिड-१९) बाट हुन सके्न जोखिम 

नू्यनीकरण िथा व्यिस्थापनका िालग स्थापना िएको कोरोना िाइरस संक्रमण रोकथाम, लनयन्त्रण िथा उपचार 

कोषको सञ्चािन सम्बन्धी काययलिलि बनाउन िाञ्छनीय िएकािे नेपाि सरकार (मन्त्रीपररषद) को लमलि २०७६ चैत्र 

१६ गिेको लनणयय बमोलजम नेपाि सरकार अथय मन्त्राियबाट कोलिड १९ को कारण प्रिालिि के्षत्रहरुका िालग राहि 

सुलििा प्रदान गने नेपाि सरकार, मखन्त्रपररषदको लनणयय कायायन्वयन कायययोजना, २०७६ को बँुदा (१) को (४) 

बमोलजम िथा गाउँपालिकाको लिपद् नू्यनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ िे लदएको अलिकार प्रयोग गरी 

काययपालिकािे यो काययलिलि बनाएको छ ।   

 

  पररचे्छद – १ 

   प्रारम्भिक 

१. संलिप्त नाम र प्रारि : (१) यस काययलबलिको नाम “कोलिड-१९ संक्रमण रोकथाम, लनयन्त्रण िथा उपचार 

कोष सञ्चािन काययलिलि, २०७६” रहेको छ ।  

(२) यो काययलिलि िुरून्त प्रारम्भ हुनेछ। 

२. पररभाषा : लिषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययलिलिमा, 

(क) “ऐन” िन्नािे नरहररनाथ गाउँ लिपद् जोखिम नू्यनीकरण िथा व्यिस्थापन ऐन, २०७६ सम्झनुपछय  । 

(ि)  “काययलिलि” िन्नािे कोलिड-१९ संक्रमण रोकथाम, लनयन्त्रण िथा उपचार कोष सञ्चािन काययलिलि, 

२०७६ सम्झनुपछय   

(ग) “कोष” िन्नािे ऐनको दफा १२ बमोलजमको कोरोना िाइरस संक्रमण रोकथाम लनयन्त्रण िथा 

उपचार कोष सम्झनुपछय । 

(घ) “प्रिालिि व्यखि” िन्नािे कोरोना िाइरसको प्रकोपबाट िा नेपाि सरकारिे घोषणा गरेको 

िकडाउनबाट पररिारका सदस्य गुमाएको, स्वास्थ्यजन्य समस्या उत्पन्न िएको, आय िा रोजगारी 

गुमाएका व्यखि र लनजको पररिार िा कोरोना िाइरसका कारण अन्य कुनै िररकाबाट प्रिालिि 

व्यखििाई सम्झनुपछय । 

(ङ)  “राहि” िन्नािे कोरोना महामारी प्रिालिि व्यखि िा ज्यािादारी काम गने श्रलमक िथा साहारा 

लिलहन व्यखििाई उपिब्ध गराईने नगद िथा िसु्तगि सहायिा सामग्री समेि सम्झनुपछय । 

(च) “सलमलि” िन्नािे ऐनको दफा ८ बमोलजमको सलमलि सम्झनुपछय  । 

(छ)  “संयोजक” िन्नािे सलमलिको संयोजक सम्झनुपछय  ।      

 



पररचे्छद – २ 

कोषको स्थापना, उदे्दश्य तथा प्रर्ोग 

३. कोषको स्थापना: (१) कोरोना िाइरसको कारण उत्पन्न िएको िा हुनसके्न जोखिम नू्यनीकरण िथा 

व्यिस्थापन सम्बन्धी कायय स्थानीयस्तरबाटै सञ्चािन गनयका िालग आिश्यक पने स्रोि संकिन र पररचािन 

गनय गाउँपालिकामा एक कोलिड-१९ संक्रमण रोकथाम, लनयन्त्रण िथा उपचार कोष रहनेछ।  

(२) कोषको आय रकम संकिन िथा व्यय रकम पररचािनका िालग नरहररनाथ गाउँपालिकाको लिपद् 

व्यिस्थापन िािामा जम्मा गरी अिगै्ग लहसाि राखिनेछ ।   

(३) कोषको आय अन्तगयि यस काययलिलिको दफा ६ बमोलजम कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त रकम िथा 

कोषमा मौज्दाि रहेको रकमबाट प्राप्त ब्याजिाई समािेश गररनेछ । 

(४) काययलिलिको दफा ७ बमोलजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने िसु्तगि सहायिा सामाग्रीको छुटै्ट 

मौज्दाि लकिाब स्थापना गरी अलििेि राखिनेछ । 

४.  कोष सम्बन्धी लिशेष व्यिस्थािः (१) कोषको रकम कोरोना िाइरस संक्रमण लनयन्त्रणसँग सम्बखन्धि 

कायययोजना बमोलजमका के्षत्रमा मात्र िचय गनय सलकनेछ। 

(२) कोरोना िाइरस संक्रमण पूणयरुपमा लनयन्त्रणमा आएको िनी नेपाि सरकारिे घोषणा गरेको िीन 

मलहनालित्र यस कोषमा रहेको रकम लिपद व्यिस्थापन कोषमा स्विः स्थानान्तरण हुनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोलजम स्थानान्तरण गदाय कोषको शे्रस्ता र दालयत्व बाँकी िए सो समेि लिपद व्यिस्थापन 

कोषमा स्थानान्तरण हुनेछ। 

५. कोषको उदे्दश्य: (१) कोलिड-१९ िे हाि पारेको प्रिाि र पानय सके्न प्रिािको संक्रमण रोकथाम, लनयन्त्रण 

िथा नू्यनीकरण गदै प्रिालिि व्यखििाइय  आलथयक िथा िसु्तगि सहायिा उपिब्ध गराउनु कोषको उदे्दश्य 

हुनेछ।  

(२) कोषिे देहायका के्षत्रमा काम गने छः   

(क)  कोलिड-१९ बाट संक्रलमि िा प्रिालिि व्यखिहरूको िोज िथा उद्धार गरी अत्यािश्यक स्वास्थ्य 

सेिा उपिब्ध गराउने।  

(ि)  प्रकोप जोखिम नू्यनीकरण र प्रिालििहरूिाइय  ित्काि राहि उपिव्ि गराउने। 

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

(क)    नरहररनाथ गाउँपालिकाको िालषयक बजेटमाफय ि लिपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी स्वीकृि 

रकमबाट काययपालिकाको लनणयय अनुसार यस कोषमा स्थान्तररि रकम, 

(ि)  प्रचलिि कानून बमोलजम गाउँ काययपालिकाको लनणयय बमोलजम अन्य लशषयकबाट यस कोषमा 

साररएको रकम,   

(ग) अन्य स्थानीय िहबाट सहायिािापि प्राप्त रकम, 

(घ)  नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट कोलिड-१९ संक्रमण रोकथाम, लनयन्त्रण िथा व्यिस्थापन 

काययका िालग प्राप्त रकम, 

(ङ)  गाउँ सिा सदस्य, गाउँ काययपालिका सदस्य िथा गाउँपालिकाका कमयचारीहरूबाट प्राप्त सहयोग 

रकम, 

(च)  स्वदेशी लिलिन्न सरकारी िथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरू र त्यसमा काययरि कमयचारीहरू, उद्योगी, 

व्यिसायी, पेशाकमी, राजनीलिक दि, नागररक समाज, संघ संस्था, उपिोिा र आम 

सियसािारणबाट से्वखिक रूपमा प्राप्त हुने रकम, 



(छ)  गैर आिासीय नेपािी, िैदेलशक सरकार िथा संघ संस्थाको िफय बाट प्रचलिि कानूनको अलिनमा 

रही प्राप्त हुने रकम,  

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

(झ)  दफा ७ को उपदफा (३) बमोलजम िसु्तगि सहायिा सामाग्रीको लबक्रीबाट प्राप्त आय, 

(ञ)  प्रचलिि कानूनको अलिनमा रही कोषमा जम्मा हुने गरी अन्य कुनै स्रोिबाट प्राप्त रकम।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम कोषिाई उपिब्ध हुने रकम सम्बखन्धि व्यखि िा संस्थािे यस काययलिलिको दफा 

३ को उपदफा (२) बमोलजमको कोषको बैंक िािामा लसिै जम्मा गररलदन िा गाउँपालिकाको आलथयक 

प्रशासन शािामा नगद जम्मा गनय सके्नछ । त्यसरी नगदै जम्मा हुन आएमा आलथयक प्रशासन शािािे 

सम्बखन्धि व्यखि िा संस्थािाई सो को िपायई उपिब्ध गराउनुपनेछ। 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यखि िथा संस्थाको नाम र प्राप्त सहायिा रकम सम्बन्धी मालसक लििरण 

अको मलहनाको साि गिेलित्र साियजलनक गररनेछ। 

िर कुनै व्यखि िा संस्थािे सहायिा उपिब्ध गराउँदा आफ्नो नाम साियजलनक नगनय अनुरोि गरेको रहेछ 

िने लनजको नाम उले्लि नगरी लििरण साियजलनक गनय बािा पने छैन।  

७. िसु्तगत सहार्ता सामग्री: (१) कुनै व्यखि िा संस्थाबाट िसु्तगि सहायिा सामग्री प्राप्त हुन आएमा र 

त्यसरी प्राप्त सामाग्री कोलिड-१९ लनदान संबखन्ध स्वास्थ्य उपकरण, औषिी, संक्रमण लनयन्त्रण संबखन्ध अन्य 

सामाग्री र प्रिालििहरूिाइय  राहि प्रदान गने सम्बन्धी काययमा उपयोग हुने देखिएमा त्यस्तो िसु्तगि सहायिा 

सामग्रीिाई स्वीकार गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोलजम स्वीकार गररएको िसु्तगि सहायिा सामग्रीिाई अिगै्ग मौज्दाि लकिाबमा 

अलििेि जनाई त्यस्तो सामग्रीको उपिब्ध िएसम्म मूल्य जनाइ िा नजनाइ कोषको आम्दानीको रूपमा 

समेि अलििेि गररनेछ।  

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए िापलन कुनै िसु्तगि सहायिा सामग्री कोरोना िाइरस 

संक्रमण लनयन्त्रण िा राहि सहयोगको काययमा उपयोग नहुने िा उपयोग गनय उपयुि नहुने देखिएमा 

त्यस्तो सहयोग आंलशक िा पूणयरूपमा अस्वीकार गनय सलकनेछ। 

(४) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए िापलन कुनै िसु्तगि सहायिा सामग्री प्रचलिि मापदण्ड 

बमोलजमको नू्यनिम गुणस्तरयुि निएको अिस्थामा त्यस्तो सामग्रीिाई अस्वीकार गनय सलकनेछ।  

८. कोलभड-१९ लनर्न्त्रर् तथा व्यिस्थापन सलमलतिः (१) गाउँपालिका लित्रको कोलिड-१९ लनयन्त्रण िथा 

व्यिस्थापन सम्बन्धी काययिाई प्रिािकारी रूपमा सञ्चािन गनयको िालग देहाय बमोलजम गाउँ कोलिड-१९ 

लनयन्त्रण िथा व्यिस्थापन सलमलि रहनेछ। 

 गाउँपालिका अध्यक्ष         -संयोजक   

 गाउँपालिका उपाध्यक्ष      -सदस्य 

 प्रमुि प्रशासकीय अलिकृि     -सदस्य 

 िािािरण िथा लिपद् व्यिस्थापन सलमलिका संयोजक   -सदस्य 

 सामालजक लिकास सलमलिका संयोजक     -सदस्य 

 प्रलिलनलि, स्थानीय प्रहरी कायायिय    -सदस्य 

 स्वास्थ्य शािा प्रमुि      -सदस्य 

 नेपाि रेडक्रस सोसाईटीका स्थानीय प्रलिलनलि (एकजना)  -सदस्य 

 लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायय हेने गरी िोलकएको शािा प्रमुि  -सदस्य सलचि 



 (२) सलमलििे स्थानीय लिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काययमा योगदान पुर्याउन सके्न अन्य व्यखि िा गैर 

सरकारी संस्थािाई आिश्यकिानुसार आमन्त्रण गनय सके्नछ। 

९.  कोषको प्रर्ोग : (१) कोलिड-१९ संक्रमण लनयन्त्रण र राहिका िालग कोषमा जम्मा िएको रकम िथा 

िसु्तगि सहायिा सामग्री िचय गनयका िालग सलमलििे आिश्यकिानुसार लनणयय गनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए िापलन कोलिड-१९ संक्रमण लिरूद्ध ित्काि प्रलिकायय गनुय 

पने अिस्था रहेको िर सलमलिको बैठक िुरुनै्त बस्न सके्न अिस्था नरहेमा ित्पश्चाि िगतै्त बसे्न सलमलिको 

बैठकबाट अनुमोदन हुने गरी संयोजकको लनणययबाट एक पटकमा बलिमा २०(लबस) हजार रूपैयासम्म िचय 

गनय बािा पुगे्न छैन।  

(३) कोषको रकम िथा सामग्री देहाय बमोलजमको काययमा िचय गररनेछ: 

(क)  कोलिड-१९ संक्रमण िा जोखिममा रहेका िा त्यसबाट प्रिालिि िएको िा हुन सके्न व्यखि िा 

समुदायको ित्काि िोजी, उद्दार उपचार सम्बन्धी कायय गनय, 

(ि)  कोलिड-१९ सम्बन्धी सचेिनामूिक काययक्रम सञ्चािन गनय,  

(ग)  कोलिड-१९ संक्रमणबाट बचे्न सामग्री िररद िथा लििरणको कायय गनय, 

(घ)  कोलिड-१९ उपचार सम्बन्धी काययमा संिग्न स्वास्थ्य संस्थािाइय  आिश्यक पने औषलि,थरमिगन, 

स्वास्थ्य उपकरणहरु, PPEसेट सेलनटाइजर, मास्क, पञ्जा, व्यखिगि सुरक्षाका सािनहरु 

िगायिका सामाग्री, स्वास्थ्यकमीको सुरक्षाका िालग व्यखिगि सुरक्षा सामाग्री िररद र िुिानी गनय,  

(ङ)  कोलिड-१९ प्रिालिि व्यखिको ित्काि राहिका िालग आिश्यक पने िाद्यान्न, िानेपानी, ित्ता 

कपडा, औषिी, सरसफाइका सामग्री जस्ता िसु्तहरू िररद गरी उपिब्ध गराउन िथा ित्सम्बन्धी 

अन्य आिश्यक कायय गनय, 

(च)  कोलिड-१९ प्रिालिि िा जोखिममा परेका व्यखिहरूिाइय  राखे्न सुरलक्षि स्थि लनमायण गनय, 

(छ) कोलिड-१९ बाट संक्रलमि व्यखिको औषिोपचार गनय, 

(ज)  कोरोना िाइरस संक्रलमि िथा प्रिालिि व्यखििाई मनोपरामशय िथा उपचार गनय, 

(झ)  कोरोना िाइरसको कारणबाट मृतु्य िएका व्यखिको काजलक्रयाका िालग लनजको पररिारिाई 

सहायिा उपिब्ध गराउन, 

(ञ) कोरोना िाइरस सम्बन्धी लिमारी िा जोखिम समूहको िोज, उद्धार िथा परामशयका िालग स्वयं 

सेिक िथा लिशेषज्ञको पररचािन र सामग्री िररद िथा िण्डारण गनय, 

(ट)  कोरोना िाइरसका कारण नेपाि सरकारबाट घोलषि िकडाउनको अिलिमा स्थानीय उत्पादनको 

बजार पहंुच सुचारू गनय िथा आपूलिय व्यिस्था सुचारू गनय,  

(ठ)  जोखिमयुि स्थानको पलहचान िथा उि स्थानमा रहेका लिमारी िा जोखिममा रहेका व्यखििाइय 

सुरलक्षि क्वारेन्टाइन िा आइसोिेसन स्थिसम्म स्थानान्तरण गनय, 

(ड)  सलमलििे िोके बमोलजमको कोरोना िाइरस लनयन्त्रण िथा राहि सम्बन्धी अन्य काम गनय, गराउन । 

(ि)  दैलनक ज्यािादारी श्रलमक,लिपन्न िथा साहारा लिलहन व्यखि । 

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए िापलन लनयलमि रूपमा सम्पादन गररने प्रकृलिका 

काययिाइय यस कोषसंग आिद्ध गराई कोषबाट कुनै पलन लकलसमको िचय गनय पाईने छैन। 

 

 

१०. राहत सहार्ता लितरर्: (१) िाद्य आिश्यकिाको  आिारमा श्रलमयक िगय, असहाय िथा लिपन्नहरुिाई प्रलि 

पररिारका िालग देहायका समाग्री राहि स्वरुप लििरण गररनेछ ।  



(क) चामि ...... लकिोग्राम 

(ि) मकै........लकिोग्राम 

(ग) कोदो........लकिोग्राम 

(घ) जौ........लकिोग्राम 

(ङ) िटमास ........लकिोग्राम   

(च) दाि ...... लकिोग्राम 

(छ) नुन ...... प्याकेट 

(ज) िाने िेि ...... लिटर 

(झ) गेडागुडी ...... लकिोग्राम 

(ञ) अन्य ...... 

(२) प्रिालिि व्यखििाई राहि उपिब्ध गराउँदा कोषमा जम्मा िएको रकम र िसु्तगि सामग्रीमधे्य 

आिश्यकिा र औलचत्यका आिारमा दुिै िा कुनै एक मात्र पलन उपिब्ध गराउन सलकनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोलजम राहि उपिब्ध गराउनुपूिय कोलिड-१९ बाट प्रिालिि व्यखिको लििरण िडाबाट 

प्रमालणि िएको हुनु पनेछ।   

(४) उपदफा (२) बमोलजम प्रमालणि गरेको व्यखििाइय  कोषमा जम्मा िएको रकम िथा राहि सामग्रीको 

उपिब्धिा र औलचत्य समेिका आिारमा सलमलििे उलचि ठहर्याए बमोलजम लििरण गररनेछ। 

(५) ित्काि राहि उपिब्ध नगराउँदा प्रिालिि व्यखि थप जोखिममा गनय सके्न अिस्था छ िने्न सलमलििाई 

िागेमा त्यस्तो व्यखििाई सलमलििे लनणयय गरेर ित्काि राहि उपिब्ध गराउन सके्नछ। 

(६) यस मापदण्ड बमोलजम राहि लििरण गदाय एक पररिारिाई एक ईकाई मानी सम्बखन्धि िडािे 

अलििेि कायम गनुयपनेछ  । साथै, पररिार संख्या कायम गदाय ४ जनासम्म िए उपदफा (१) बमोलजमको 

राहि सामाग्री को पुरै र सो िन्दा बलि पररिार संख्या िएमा प्रलि व्यखि अनुसार थप गरर लििरण गररनेछ । 

पररिार बाहेकका मजदुरको हकमा ४ जना बराबर १ पररिार मानेर राहि लििरण गररनेछ ।  

(७) यस मापदण्डमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखिएको िएिापलन श्रलमक िगय िथा असहाय िथा लिनसँग सँगै 

रहेका पररिारका कुनै सदस्यिे यस अिलिमा कुनै िैकखिक आय आजयन गरेको अिस्थामा लनजिाई यस 

मापदण्ड बमोलजमको राहि सामाग्री लििरण गररने छैन ।  

११.  लितरर् गने लिलि: (१) देहायको लिलि अििम्बन गरी दफा १० बमोलजमको राहि सामाग्री लििरण गनुय 

पनेछः  

(क)  राहि लििरणको िालग सम्बखन्धि िडा सलमलििे सामाग्री लििरण गनुय पने ।  

(ि)  सम्बखन्धि िडा सलमलििे हुन सके्न सम्भाव्य लिड िथा अन्य व्यिस्थापकीय समस्याका कारणिे 

िडा सलमलिबाट लििरण गने नसके्न अिस्था िएमा देहाय बमोलजम गने । 

(ग) स्वयंसेिकको सहयोग र सहायिा लिने । 

(घ) सुरक्षा कलमयको सहायिा लिने । 

(ङ) लिडिाड नगरी २ देखि ३ लमटर को दुरीमा फरक राखि लििरण गने । 

(च) ित्काि िडाको बैठक बलस समािान गने । 

(२) गाउँपालिकािे आफ्नो के्षत्र लित्र दफा १० बमोलजमको सामाग्री उपिब्ध गराउन सके्न स्थानीय 

आपूलियकिायबाट मूल्य सूची लिई सोको आिारमा सामाग्रीको गुणस्तर िथा मूल्य यलकन गने ।  

(३) दफा १० (३) बमोलजमको िगिमा परेका श्रलमक िगय िथा असायहरुिाई िडा अध्यक्ष िा सदस्यिे 

लसफाररस उपिब्ध गराई उपिण्ड (१) बमोलजमको आपूलियकिायबाट राहि सामाग्री उपिब्ध गराउने िा 

गाउपालिकािे िरीद गरी दफा १० बमोलजम लििरण गने ।  

(४) राहि लििरण गदाय आिश्यकिा अनुसार लकस्ताबन्दी पलहिो, द्रोश्रो र िेश्रो गरर लिन िटा लकस्तामा 

लििरण गररने छ । 



(५) राहि लििरणको अलििेि र प्रलििेदन:  

(क)  सम्बखन्धि िडािे लििरणको अनुसूची–२ बमोलजमको राहि लििरणको अलििेि आफ्नो 

काययियमा रािी साप्तालहक रुपमा साियजलनक गनुय पनेछ र एक प्रलि गाउँपालिका कायायियमा 

पठाउनुपनेछ ।  

(ि)  राहिको प्रलििेदन अनुसूलच ३ बमोलजमको िाँचामा पालक्षक रुपमा रालरि य पररचय पत्र िथा 

पलञ्जकरण लििाग र सड्घीय मालमिा िथा सामान्य प्रशासन मन्त्राियमा पठाउनु पनेछ । 

(ग)  नरहररनाथ गाउँकाययपालिकािे राहि लििरणको लनयलमि अनुगमन गनेछ । 

१२. कोषको प्रर्ोग गना नपाईने: (१) यस काययलिलिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखिएको िए िापलन देहायको 

प्रयोजनका िालग कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय पाईने छैनः 

(क)  लनयलमि प्रशासलनक काययको िालग,  

(ि)  कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदालिकारी िा कमयचारीिाई लनयलमि रूपमा ििब, ित्ता िा अन्य 

सुलििा उपिब्ध गराउन,  

(ग)  कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदालिकारी िा कमयचारीिाई भ्रमण िचय िा अन्य त्यसै्त प्रकारको 

िचय उपिब्ध गराउन, 

(घ)  कोरोना िाइरस प्रिालिििाई लदईने िोलकए बमोलजमको राहि बाहेक अन्य कुनै पलन लकलसमको 

चन्दा, पुरस्कार, उपहार िा आलथयक सहायिा उपिब्ध गराउन, 

(ङ)  कुनै पलन लकलसमको गोलि, सेलमनार, अन्तरलक्रया िा सिा समे्मिन सञ्चािन गनय, गराउन, 

(च)  कोरोना िाइरस संक्रमण लनयन्त्रण, नू्यनीकरण िा प्रिालिििाइय  राहि व्यिस्थापनसँग प्रत्यक्ष 

सम्बन्ध निएको अन्य कुनै पलन कायय गनय, गराउन।  

(२) कोषिाई प्राप्त िएको िसु्तगि सहायिा सामग्रीमधे्य कुनै पलन सामग्री पूणय िा आंलशकरूपमा 

कायायियको िा कायायियको कुनै पदालिकारी िा कमयचारीको लनयलमि प्रयोजनका िालग प्रयोग गररनेछैन। 

 

पररचे्छद – ३ 

कोषको सञ्चािन, िेखा तथा िेखा पररिर् 

१३. कोषको सञ्चािन : (१) कोषको िािा सञ्चािन गाउँपालिकाको प्रमुि प्रशासकीय अलिकृि र िेिा प्रमुि 

िा लनजिे िोकेको िेिाको कमयचारीको संयुि दस्तििबाट हुनेछ।  

(२) कोषबाट नेपाि सरकारिे िोकेको मापदण्ड िा अिस्था अनुसार सलमलििे िोकेको मापदण्ड अनुसार 

सामग्री िा नगदमा सहायिा लदन सलकने छ।   

(३) कोषिाई प्राप्त िसु्तगि सहायिा सामग्रीको लनकासा िथा आिश्यक व्यिस्थापन गने लजमे्मिारी प्रमुि 

प्रशासकीय अलिकृि िा लनजिे िोकेको अलिकृिस्तरको कमयचारी र लजन्सी शािा प्रमुिबाट हुनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोलजम िसु्तगि सहायिा सामग्री कोरोना िाइरस संक्रमण लनयन्त्रण, राहि िथा 

व्यिस्थापन सम्बन्धी काययमा उपयोगका िालग लनकासा गदाय लजन्सी लकिाबमा िचय अलििेि जनाई लनकासा 

लदनुपनेछ र त्यस्तो सामग्रीको अलििेि मूल्यिाई कोषको िचयको रूपमा समेि अलििेि गररनेछ। 

१४. कोषको आर् व्यर्को िेखा तथा सोको सािाजलनकरर् : (१) कोषको आय व्ययको िेिा प्रचलिि 

कानून बमोलजम राखिनेछ ।  

(२) कोषिे काययपालिकािे िोकेबमोलजम आन्तररक लनयन्त्रण प्रणािी कायम गनुय पनेछ । 



(३) कोषको मालसकरूपमा िएको आम्दानी र िचयको लििरण अको मलहनाको साि गिेलित्र साियजलनक 

गनुयपनेछ । 

(४) आलथयक िषय समाप्त िएको लमलििे िीन मलहनालित्र सलमलििे कोषको िालषयक आय व्ययको लििरण 

समेि िुल्ने िालषयक प्रलििेदन ियार गरी काययपालिकामाफय ि गाउँ सिा समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

१४. िेखा परीिर् : (१) कोषको आन्तररक िेिापरीक्षण गाउँपालिकाको आन्तररक िेिा पररक्षण शािाबाट 

हुनेछ । 

(२) कोषको अखन्तम िेिापरीक्षण महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ । 

(३) गाउँ काययपालिकािे चाहेमा जुनसुकै बिि सलमलिको लहसािलकिाि जाँच्न िा जाँच गराउन सके्नछ । 

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

व्यिस्था लमिाउने छ।  

 

 पररचे्छद –४ 

लिलिि 
१५. सहर्ोगका िालग आह्वान गने : (१) कोरोना िाइरसका कारण आपत्कालिन अिस्था लसजयना िई स्थानीय 

स्रोि सािन र क्षमिािे लिपद्को सामना गनय गाउँपालिकािे व्यिी, संस्था, स्थानीय िह, प्रदेश सरकार िथा 

नेपाि सरकारिाई कोषमा आलथयक िथा िसु्तगि सहायिा उपिब्ध गराउन अनुरोि गनय सके्नछ । 

१६. अलभिेख राखे्न : (१) सलमलििे कोष पररचािन सम्बन्धमा गरेको लनणयय र अन्य काम कारिाहीको अलििेि 

दुरुस्त राख्नु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोलजमको अलििेि सलमलिको सदस्य-सलचिको लजम्मामा रहनेछ । 

१७. अनुगमन: (१) यस काययलिलि बमोलजम कोष पररचािन िथा सोबाट िएका कामको लनयलमि िथा 

आकखिक अनुगमन सम्बन्धी कायय कोरोना िाईरस(कोलिड-१९) लनयन्त्रण िथा व्यिस्थापन सलमलि र  

प्रते्यक िडामा संलबन्धि िडाका जनलप्रलिलनलि संयोजकत्वमा अन्य दुईजना सदस्य रहने गरी टोिी गठन गरी 

अनुगमन गनय सके्नछ। 

(२) उपदफा (१) बमोलजम िलटएको अनुगमन टोिीिे आफूिाई प्राप्त कायायदेशका आिारमा अनुगमनका 

क्रममा देखिएको सत्य िथ्य लििरण सलहिको प्रलििेदन सलमलिसमक्ष पेश गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोलजम पेश हुन आएको प्रलििेदन समेिका आिारमा कोष पररचािनमा कुनै कलम 

कमजोरी िएको देखिएमा त्यसिाई सुिार गनय सलमलििे आिश्यक लनदेशन लदन सके्नछ र त्यस्तो 

लनदेशनको पािना गनुय सम्बखन्धि सबैको कियव्य हुनेछ।  

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए िापलन कोष पररचािनमा कुनै गखम्भर तु्रटी रहेको र 

सोिाई ित्काि रोक्न आिश्यक देखिएमा संयोजकिे त्यस्तो कायय रोक्न लनदेशन लदन सके्नछ। 

(५) अनुगमनका क्रममा कुनै व्यखििे झुठा लििरण पेश गरी कोषबाट राहि प्राप्त गरेको िा कोषिे 

उपिब्ध गराएको राहिको दुरूपयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचलिि कानून बमोलजम कारिाही हुनेछ। 

१८.   बािा अड्काउ फुकाउनेिः यस काययलिलिको कायायन्वयनको लसिलसिामा कुनै लिलििा उत्पन्न िएमा 

काययपालिकािे आिश्यक व्याख्या गरी बािा अड्काउ फुकाउन सके्नछ। 

१९.   र्सै बमोलजम हुनेिः यस गाउँपालिकाबाट कोलिड-१९ रोकथाम िथा व्यस्थापनका िालग िए गरेका कायय 

िथा िचयहरु यसै काययलिलि बमोलजम िएको मालननेछ  

 

 



 

अनुसूचीहरू 

अनुसूलच - १ 

(दफा १० सँग सम्बम्भन्धत) 

अलभिेखको ढाँचा 

राहत प्राप्त गने व्यम्भिको लििरर् 

१. नाम थर :                 २. बािुको नाम: 

३.  बाजेको नाम : 

४.  स्थायी ठेगाना  :                    ५. हािको ठेगाना :  

६.  टेलिफोन िा मोबाईि नम्वर :                

७.  दैलनक ज्यािादारीमा काययरि स्थान :   

८.  लिपन्न िथा असाय िगयको ठेगानाः 

९.  गने गरेको कामको लििरण :  

१०.  पेशगरेको कागजािको लििरण : (कम्तीमा कुनै एक कागजाि संिग्न गनुय पने) 

   क. नेपािी नागरीकिाको प्रमाण पत्रको प्रलिलिलप िा 

   ि. गररब घर पररिार पररचयपत्रको प्रलिलिलप  िा 

   ग. सिारी चािक अनुमलिपत्रको प्रलिलिलप िा  

   घ.िडा कायायियको लसफाररस 

   ङ. अन्य 

 

१०. राहि लिने व्यखिको स्वःघोषणा : 

म  र मरो पररिारका सदस्यिे  रोजगारी, स्वरोजगारी िा अन्य कुनै माध्यमबाट आय आजयन गरेका छैनन् । 

मैिे यस्तो राहि सुलििा दोहोरो लिएको  छैन र लिने पलन छैन । मालथ पेश गरेको लििरण  ठीक  साँचो हो । 

व्यहोरा फरक परेमा प्रचलिि कानुन बमोलजम सहँुिा बुझाउँिा । 

लनिेदक :                                        

दस्तिि :                                       

लमलि :     औठाको छाप 

दायाँ   बायाँ 

  

 

लसफाररस गने पदालिकारी : 

दस्तिि :                                                             

कायायियको नाम  : 

पद :                                                िडा न. :  

नाम : 

लमलि : 

 

 



अनुसूलच : २ 

(दफा १० को उपदफा ३  सँग सम्बम्भन्धत) 

िडा नं. ..........कार्ाािर्................ 

राहत लितरर्को अलभिेख 

      

क्र.सं. प्राप्त गने व्यखिको 

नाम 

ठेगाना िथा 

टेलिफोन 

बािुको नाम बाजेको नाम राहिको  

लििरण 

बुलझलिनेको 

दस्तिि 

 

       

       

  

राहि लििरण गनेको  

दस्तिि  :  

नाम थर,  : 

टेलिफोन नं.  : 

 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसूलच : ३ 

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

प्रलतिेदनको ढाँचा 

क्र.सं. प्राप्त गने व्यखिको 

नाम 

ठेगाना िथा 

टेलिफोन 

बािुको नाम बाजेको 

नाम 

राहिको  लििरण लमलि कैलफयि 

        

        

  

 

लनिेदन गनेको  

दस्तिि :  

नाम थर : 

टेलिफोन नं. : 

 

 

 

 

 

आज्ञािे 

लहमािी भण्डारी 

लन.प्रमुख प्रशासकीर् 

अलिकृत 

नरहररनाथ गाउँपालिका 

कुमािगाउँ, कालिकोट 

कर्ाािी प्रदेश, नेपाि 


