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कोभभड-१९ संक्रमण रोकथाम, भनयन्त्रण तथा ईपचार कोष सञ्चालन
काययभिभध, २०७६
प्रस्तािनाः
नरहररनाथ गाईँ पाभलका क्षेरभभर गैरप्राकृ भतक भिपद् कोरोना भाआरस (कोभभड-१९) बाट
हुन सक्ने जोभखम न्त्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनका लाभग स्थापना भएको कोरोना भाआरस
संक्रमण रोकथाम, भनयन्त्रण तथा ईपचार कोषको सञ्चालन सम्बन्त्धी काययभिभध बनाईन
िाञ्छनीय भएकाले नेपाल सरकार (मन्त्रीपररषद) को भमभत २०७६ चैर १६ गतेको
भनणयय बमोभजम नेपाल सरकार ऄथय मन्त्रालयबाट कोभभड १९ को कारण प्रभाभित
क्षेरहरुका लाभग राहत सुभिधा प्रदान गने नेपाल सरकार, मभन्त्रपररषदको भनणयय
कायायन्त्ियन कायययोजना, २०७६ को बुँदा (१) को (४) बमोभजम तथा गाईँ पाभलकाको
भिपद् न्त्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ ले ददएको ऄभधकार प्रयोग गरी
काययपाभलकाले यो काययभिभध बनाएको छ ।
पररच्छेद – १
प्रारभम्भक
१.

संभक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस काययभबभधको नाम “कोभभड-१९ संक्रमण
रोकथाम, भनयन्त्रण तथा ईपचार कोष सञ्चालन काययभिभध, २०७६” रहेको छ ।
(२) यो काययभिभध तुरून्त्त प्रारम्भ हुनेछ।

२.

पररभाषा : भिषय िा प्रसंगले ऄको ऄथय नलागेमा यस काययभिभधमा,
(क) “ऐन” भन्नाले नरहररनाथ गाईँ भिपद् जोभखम न्त्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन
ऐन, २०७६ सम्झनुपछय ।
(ख) “काययभिभध” भन्नाले कोभभड-१९ संक्रमण रोकथाम, भनयन्त्रण तथा ईपचार
कोष सञ्चालन काययभिभध, २०७६ सम्झनुपछय
(ग) “कोष” भन्नाले ऐनको दफा १२ बमोभजमको कोरोना भाआरस संक्रमण
रोकथाम भनयन्त्रण तथा ईपचार कोष सम्झनुपछय।
(घ) “प्रभाभित व्यभि” भन्नाले कोरोना भाआरसको प्रकोपबाट िा नेपाल
सरकारले घोषणा गरे को लकडाईनबाट पररिारका सदस्य गुमाएको,
स्िास््यजन्त्य समस्या ईत्पन्न भएको, अय िा रोजगारी गुमाएका व्यभि र
भनजको पररिार िा कोरोना भाआरसका कारण ऄन्त्य कु नै तररकाबाट
प्रभाभित व्यभिलाइ सम्झनुपछय।
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(ङ) “राहत” भन्नाले कोरोना महामारी प्रभाभित व्यभि िा ज्यालादारी काम
गने श्रभमक तथा साहारा भिभहन व्यभिलाइ ईपलब्ध गराइने नगद तथा
िस्तुगत सहायता सामग्री समेत सम्झनुपछय।
(च) “सभमभत” भन्नाले ऐनको दफा ८ बमोभजमको सभमभत सम्झनुपछय ।
(छ) “संयोजक” भन्नाले सभमभतको संयोजक सम्झनुपछय ।
पररच्छे द – २
कोषको स्थापना, ईद्देश्य तथा प्रयोग
३.

कोषको स्थापना: (१) कोरोना भाआरसको कारण ईत्पन्न भएको िा हुनसक्ने
जोभखम न्त्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्धी कायय स्थानीयस्तरबाटै सञ्चालन
गनयका लाभग अिश्यक पने स्रोत संकलन र पररचालन गनय गाईँ पाभलकामा एक
कोभभड-१९ संक्रमण रोकथाम, भनयन्त्रण तथा ईपचार कोष रहनेछ।
(२) कोषको अय रकम संकलन तथा व्यय रकम पररचालनका लाभग
नरहररनाथ गाईँ पाभलकाको भिपद् व्यिस्थापन खातामा जम्मा गरी
ऄलग्गै भहसाि राभखनेछ ।
(३) कोषको अय ऄन्त्तगयत यस काययभिभधको दफा ६ बमोभजम कोषमा जम्मा
हुनेगरी प्राप्त रकम तथा कोषमा मौज्दात रहेको रकमबाट प्राप्त ब्याजलाइ
समािेश गररनेछ ।
(४) काययभिभधको दफा ७ बमोभजम कोषको नाममा प्राप्त हुन अईने िस्तुगत
सहायता सामाग्रीको छु ट्टै मौज्दात दकताब स्थापना गरी ऄभभलेख
राभखनेछ ।

४.

कोष सम्बन्त्धी भिशेष व्यिस्थाः (१) कोषको रकम कोरोना भाआरस संक्रमण
भनयन्त्रणसँग सम्बभन्त्धत कायययोजना बमोभजमका क्षेरमा मार खचय गनय
सदकनेछ।
(२) कोरोना भाआरस संक्रमण पूणयरुपमा भनयन्त्रणमा अएको भनी नेपाल
सरकारले घोषणा गरे को तीन मभहनाभभर यस कोषमा रहेको रकम भिपद
व्यिस्थापन कोषमा स्ितः स्थानान्त्तरण हुनेछ।
(३) ईपदफा (२) बमोभजम स्थानान्त्तरण गदाय कोषको श्रेस्ता र दाभयत्ि बाँकी
भए सो समेत भिपद व्यिस्थापन कोषमा स्थानान्त्तरण हुनेछ।

५.

कोषको ईद्देश्य: (१) कोभभड-१९ ले हाल पारे को प्रभाि र पानय सक्ने प्रभािको
संक्रमण रोकथाम, भनयन्त्रण तथा न्त्यूनीकरण गदै प्रभाभित व्यभिलाआय अर्थथक
तथा िस्तुगत सहायता ईपलब्ध गराईनु कोषको ईद्देश्य हुनेछ।
2

sf]le8–!( ;+qmd0f /f]syfd, lgoGq0f tyf pkrf/ sf]if ;~rfng sfo{ljlw @)&^
(२) कोषले देहायका क्षेरमा काम गने छः
(क) कोभभड-१९ बाट संक्रभमत िा प्रभाभित व्यभिहरूको खोज तथा

६.

ईद्धार गरी ऄत्यािश्यक स्िास््य सेिा ईपलब्ध गराईने।
(ख) प्रकोप जोभखम न्त्यूनीकरण र प्रभाभितहरूलाआय तत्काल राहत
ईपलव्ध गराईने।
कोषको अम्दानी : (१) कोषमा देहाय बमोभजमका रकम अम्दानीको रूपमा
जम्मा हुनेछ:
(क)

नरहररनाथ गाईँ पाभलकाको िार्थषक बजेटमाफय त भिपद् व्यिस्थापन
कोषमा जम्मा हुने गरी स्िीकृ त रकमबाट काययपाभलकाको भनणयय
ऄनुसार यस कोषमा स्थान्त्तररत रकम,

(ख) प्रचभलत कानून बमोभजम गाईँ काययपाभलकाको भनणयय बमोभजम
ऄन्त्य भशषयकबाट यस कोषमा साररएको रकम,
(ग) ऄन्त्य स्थानीय तहबाट सहायतािापत प्राप्त रकम,
(घ) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट कोभभड-१९ संक्रमण रोकथाम,
भनयन्त्रण तथा व्यिस्थापन काययका लाभग प्राप्त रकम,
(ङ) गाईँ सभा सदस्य, गाईँ काययपाभलका सदस्य तथा गाईँ पाभलकाका
कमयचारीहरूबाट प्राप्त सहयोग रकम,
(च) स्िदेशी भिभभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरू र त्यसमा
काययरत कमयचारीहरू, ईद्योगी, व्यिसायी, पेशाकमी, राजनीभतक
दल,

नागररक

समाज,

संघ

संस्था,

ईपभोिा

र

अम

सियसाधारणबाट स्िेभच्छक रूपमा प्राप्त हुने रकम,
(छ) गैर अिासीय नेपाली, िैदभे शक सरकार तथा संघ संस्थाको तफय बाट
प्रचभलत कानूनको ऄभधनमा रही प्राप्त हुने रकम,
(ज) कोषमा मौज्दात रहेको रकममा ईपलब्ध हुने ब्याज अय,
(झ) दफा ७ को ईपदफा (३) बमोभजम िस्तुगत सहायता सामाग्रीको
भबक्रीबाट प्राप्त अय,
(ञ) प्रचभलत कानूनको ऄभधनमा रही कोषमा जम्मा हुने गरी ऄन्त्य कु नै
स्रोतबाट प्राप्त रकम।
(२) ईपदफा (१) बमोभजम कोषलाइ ईपलब्ध हुने रकम सम्बभन्त्धत व्यभि िा
संस्थाले यस काययभिभधको दफा ३ को ईपदफा (२) बमोभजमको कोषको
बैंक खातामा भसधै जम्मा गररददन िा गाईँ पाभलकाको अर्थथक प्रशासन
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शाखामा नगद जम्मा गनय सक्नेछ । त्यसरी नगदै जम्मा हुन अएमा अर्थथक
प्रशासन शाखाले सम्बभन्त्धत व्यभि िा संस्थालाइ सो को भपायइ ईपलब्ध
गराईनुपनेछ ।
(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यभि तथा संस्थाको नाम र प्राप्त सहायता रकम

७.

सम्बन्त्धी माभसक भििरण ऄको मभहनाको सात गतेभभर साियजभनक
गररनेछ।
तर कु नै व्यभि िा संस्थाले सहायता ईपलब्ध गराईँ दा अफ्नो नाम
साियजभनक नगनय ऄनुरोध गरे को रहेछ भने भनजको नाम ईल्लेख नगरी
भििरण साियजभनक गनय बाधा पने छैन।
िस्तुगत सहायता सामग्री: (१) कु नै व्यभि िा संस्थाबाट िस्तुगत सहायता
सामग्री प्राप्त हुन अएमा र त्यसरी प्राप्त सामाग्री कोभभड-१९ भनदान संबभन्त्ध
स्िास््य ईपकरण, औषधी, संक्रमण भनयन्त्रण संबभन्त्ध ऄन्त्य सामाग्री र
प्रभाभितहरूलाआय राहत प्रदान गने सम्बन्त्धी काययमा ईपयोग हुने देभखएमा
त्यस्तो िस्तुगत सहायता सामग्रीलाइ स्िीकार गररनेछ।
(२) ईपदफा (१) बमोभजम स्िीकार गररएको िस्तुगत सहायता सामग्रीलाइ
ऄलग्गै मौज्दात दकताबमा ऄभभलेख जनाइ त्यस्तो सामग्रीको ईपलब्ध
भएसम्म मूल्य जनाआ िा नजनाआ कोषको अम्दानीको रूपमा समेत
ऄभभलेख गररनेछ ।
(३) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेभखएको भए तापभन कु नै िस्तुगत सहायता
सामग्री कोरोना भाआरस संक्रमण भनयन्त्रण िा राहत सहयोगको काययमा
ईपयोग नहुने िा ईपयोग गनय ईपयुि नहुने देभखएमा त्यस्तो सहयोग
अंभशक िा पूणयरूपमा ऄस्िीकार गनय सदकनेछ।
(४) ईपदफा (१) िा जुनसुकै कु रा लेभखएको भए तापभन कु नै िस्तुगत सहायता
सामग्री प्रचभलत मापदण्ड बमोभजमको न्त्यूनतम गुणस्तरयुि नभएको
ऄिस्थामा त्यस्तो सामग्रीलाइ ऄस्िीकार गनय सदकनेछ।

८.

कोभभड-१९ भनयन्त्रण तथा व्यिस्थापन सभमभतः (१) गाईँ पाभलका भभरको
कोभभड-१९ भनयन्त्रण तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्धी काययलाइ प्रभािकारी रूपमा
सञ्चालन गनयको लाभग देहाय बमोभजम गाईँ कोभभड-१९ भनयन्त्रण तथा
व्यिस्थापन सभमभत रहनेछ ।


गाईँ पाभलका ऄध्यक्ष

- संयोजक



गाईँ पाभलका ईपाध्यक्ष

- सदस्य



प्रमुख प्रशासकीय ऄभधकृ त
- सदस्य
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िातािरण तथा भिपद् व्यिस्थापन सभमभतका संयोजक

- सदस्य



सामाभजक भिकास सभमभतका संयोजक

- सदस्य



प्रभतभनभध, स्थानीय प्रहरी कायायलय

- सदस्य



स्िास््य शाखा प्रमुख

- सदस्य



नेपाल रे डक्रस सोसाइटीका स्थानीय प्रभतभनभध (एकजना)

- सदस्य



भिपद् व्यिस्थापन सम्बन्त्धी कायय हेने गरी तोदकएको शाखा प्रमुख
- सदस्य सभचि

(२) सभमभतले स्थानीय भिपद् व्यिस्थापन सम्बन्त्धी काययमा योगदान पुर्याईन
सक्ने ऄन्त्य व्यभि िा गैर सरकारी संस्थालाइ अिश्यकतानुसार अमन्त्रण
गनय सक्नेछ।
९.

कोषको प्रयोग : (१) कोभभड-१९ संक्रमण भनयन्त्रण र राहतका लाभग कोषमा
जम्मा भएको रकम तथा िस्तुगत सहायता सामग्री खचय गनयका लाभग सभमभतले
अिश्यकतानुसार भनणयय गनेछ।
(२) ईपदफा (१) मा जुनसुकै कु रा लेभखएको भए तापभन कोभभड-१९ संक्रमण
भिरूद्ध तत्काल प्रभतकायय गनुय पने ऄिस्था रहेको तर सभमभतको बैठक तुरुन्त्तै
बस्न सक्ने ऄिस्था नरहेमा तत्पश्चात लगत्तै बस्ने सभमभतको बैठकबाट
ऄनुमोदन हुने गरी संयोजकको भनणययबाट एक पटकमा बदढमा २०(भबस)
हजार रूपैयासम्म खचय गनय बाधा पुग्ने छैन।
(३) कोषको रकम तथा सामग्री देहाय बमोभजमको काययमा खचय गररनेछ:
(क) कोभभड-१९ संक्रमण िा जोभखममा रहेका िा त्यसबाट प्रभाभित
भएको िा हुन सक्ने व्यभि िा समुदायको तत्काल खोजी, ईद्दार
ईपचार सम्बन्त्धी कायय गनय,
(ख) कोभभड-१९ सम्बन्त्धी सचेतनामूलक काययक्रम सञ्चालन गनय,
(ग)

कोभभड-१९ संक्रमणबाट बच्ने सामग्री खररद तथा भितरणको कायय
गनय,

(घ) कोभभड-१९ ईपचार सम्बन्त्धी काययमा संलग्न स्िास््य संस्थालाआय
अिश्यक पने औषभध,थरमलगन, स्िास््य ईपकरणहरु, PPE सेट
सेभनटाआजर, मास्क, पञ्जा, व्यभिगत सुरक्षाका साधनहरु लगायतका
सामाग्री, स्िास््यकमीको सुरक्षाका लाभग व्यभिगत सुरक्षा सामाग्री
खररद र ढु िानी गनय,
(ङ) कोभभड-१९ प्रभाभित व्यभिको तत्काल राहतका लाभग अिश्यक
पने खाद्यान्न, खानेपानी, लत्ता कपडा, औषधी, सरसफाआका सामग्री
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जस्ता िस्तुहरू खररद गरी ईपलब्ध गराईन तथा तत्सम्बन्त्धी ऄन्त्य
अिश्यक कायय गनय,
(च) कोभभड-१९ प्रभाभित िा जोभखममा परे का व्यभिहरूलाआय राख्ने
सुरभक्षत स्थल भनमायण गनय,
(छ) कोभभड-१९ बाट संक्रभमत व्यभिको औषधोपचार गनय,
(ज) कोरोना भाआरस संक्रभमत तथा प्रभाभित व्यभिलाइ मनोपरामशय
तथा ईपचार गनय,
(झ) कोरोना भाआरसको कारणबाट मृत्यु भएका व्यभिको काजदक्रयाका
लाभग भनजको पररिारलाइ सहायता ईपलब्ध गराईन,
(ञ) कोरोना भाआरस सम्बन्त्धी भिमारी िा जोभखम समूहको खोज, ईद्धार
तथा परामशयका लाभग स्ियं सेिक तथा भिशेषज्ञको पररचालन र
सामग्री खररद तथा भण्डारण गनय,
(ट)

(ठ)

कोरोना भाआरसका कारण नेपाल सरकारबाट घोभषत लकडाईनको
ऄिभधमा स्थानीय ईत्पादनको बजार पहुंच सुचारू गनय तथा अपूर्थत
व्यिस्था सुचारू गनय,
जोभखमयुि स्थानको पभहचान तथा ईि स्थानमा रहेका भिमारी िा
जोभखममा रहेका व्यभिलाआय सुरभक्षत क्वारे न्त्टाआन िा अआसोलेसन
स्थलसम्म स्थानान्त्तरण गनय,

(ड)
(ढ)

सभमभतले तोके बमोभजमको कोरोना भाआरस भनयन्त्रण तथा राहत
सम्बन्त्धी ऄन्त्य काम गनय, गराईन ।
दैभनक ज्यालादारी श्रभमक,भिपन्न तथा साहारा भिभहन व्यभि ।

(४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कु रा लेभखएको भए तापभन भनयभमत रूपमा
सम्पादन गररने प्रकृ भतका काययलाआय यस कोषसंग अिद्ध गराइ कोषबाट कु नै
पभन दकभसमको खचय गनय पाइने छै न।
१०.

राहत सहायता भितरण: (१) खाद्य अिश्यकताको

अधारमा श्रर्थमक िगय ,

ऄसहाय तथा भिपन्नहरुलाइ प्रभत पररिारका लाभग देहायका समाग्री राहत
स्िरुप भितरण गररनेछ ।
(क) चामल ...... दकलोग्राम
(ख) मकै ........दकलोग्राम
(ग)

कोदो........दकलोग्राम

(घ) जौ........दकलोग्राम
(ङ) भटमास ........दकलोग्राम
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(च)
(छ)
(ज)
(झ)

दाल ...... दकलोग्राम
नुन ...... प्याके ट
खाने तेल ...... भलटर
गेडागुडी ...... दकलोग्राम

(ञ) ऄन्त्य ......
(२) प्रभाभित व्यभिलाइ राहत ईपलब्ध गराईँ दा कोषमा जम्मा भएको रकम र
िस्तुगत सामग्रीमध्ये अिश्यकता र औभचत्यका अधारमा दुिै िा कु नै एक
मार पभन ईपलब्ध गराईन सदकनेछ।
(३) ईपदफा (१) बमोभजम राहत ईपलब्ध गराईनुपूिय कोभभड-१९ बाट
प्रभाभित व्यभिको भििरण िडाबाट प्रमाभणत भएको हुनु पनेछ।
(४) ईपदफा (२) बमोभजम प्रमाभणत गरे को व्यभिलाआय कोषमा जम्मा भएको
रकम तथा राहत सामग्रीको ईपलब्धता र औभचत्य समेतका अधारमा
सभमभतले ईभचत ठहर्याए बमोभजम भितरण गररनेछ।
(५) तत्काल राहत ईपलब्ध नगराईँ दा प्रभाभित व्यभि थप जोभखममा गनय सक्ने
ऄिस्था छ भन्ने सभमभतलाइ लागेमा त्यस्तो व्यभिलाइ सभमभतले भनणयय
गरे र तत्काल राहत ईपलब्ध गराईन सक्नेछ।
(६) यस मापदण्ड बमोभजम राहत भितरण गदाय एक पररिारलाइ एक इकाइ
मानी सम्बभन्त्धत िडाले ऄभभलेख कायम गनुयपनेछ । साथै , पररिार संख्या
कायम गदाय ४ जनासम्म भए ईपदफा (१) बमोभजमको राहत सामाग्री को
पुरै र सो भन्त्दा बदढ पररिार संख्या भएमा प्रभत व्यभि ऄनुसार थप गरर
भितरण गररनेछ । पररिार बाहेकका मजदुरको हकमा ४ जना बराबर १
पररिार मानेर राहत भितरण गररनेछ ।
(७) यस मापदण्डमा ऄन्त्यर जुनसुकै कु रा लेभखएको भएतापभन श्रभमक िगय तथा
ऄसहाय तथा भतनसँग सँगै रहेका पररिारका कु नै सदस्यले यस ऄिभधमा
कु नै िैकभल्पक अय अजयन गरे को ऄिस्थामा भनजलाइ यस मापदण्ड
बमोभजमको राहत सामाग्री भितरण गररने छैन ।
११.

भितरण गने भिभध: (१) देहायको भिभध ऄिलम्बन गरी दफा १० बमोभजमको
राहत सामाग्री भितरण गनुय पनेछः
(क) राहत भितरणको लाभग सम्बभन्त्धत िडा सभमभतले सामाग्री भितरण
गनुय पने ।
(ख) सम्बभन्त्धत िडा सभमभतले हुन सक्ने सम्भाव्य भभड तथा ऄन्त्य
व्यिस्थापकीय समस्याका कारणले िडा सभमभतबाट भितरण गने
नसक्ने ऄिस्था भएमा देहाय बमोभजम गने ।
(ग) स्ियंसेिकको सहयोग र सहायता भलने ।
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(घ) सुरक्षा कर्थमको सहायता भलने ।
(ङ) भभडभाड नगरी २ देभख ३ भमटर को दुरीमा फरक राभख भितरण
गने ।
(च) तत्काल िडाको बैठक बभस समाधान गने ।
(२) गाईँ पाभलकाले अफ्नो क्षेर भभर दफा १० बमोभजमको सामाग्री ईपलब्ध
गराईन सक्ने स्थानीय अपूर्थतकतायबाट मूल्य सूची भलइ सोको अधारमा
सामाग्रीको गुणस्तर तथा मूल्य यदकन गने ।
(३) दफा १० (३) बमोभजमको लगतमा परे का श्रभमक िगय तथा ऄसायहरुलाइ
िडा ऄध्यक्ष िा सदस्यले भसफाररस ईपलब्ध गराइ ईपखण्ड (१)
बमोभजमको अपूर्थतकतायबाट राहत सामाग्री ईपलब्ध गराईने िा
गाईपाभलकाले खरीद गरी दफा १० बमोभजम भितरण गने ।
(४) राहत भितरण गदाय अिश्यकता ऄनुसार दकस्ताबन्त्दी पभहलो, द्रोश्रो र तेश्रो
गरर भतन िटा दकस्तामा भितरण गररने छ ।
(५) राहत भितरणको ऄभभलेख र प्रभतिेदन:

१२.

(क) सम्बभन्त्धत िडाले भितरणको ऄनुसूची–२ बमोभजमको राहत
भितरणको ऄभभलेख अफ्नो काययलयमा राखी साप्ताभहक रुपमा
साियजभनक गनुय पनेछ र एक प्रभत गाईँ पाभलका कायायलयमा
पठाईनुपनेछ ।
(ख) राहतको प्रभतिेदन ऄनुसूभच ३ बमोभजमको ढाँचामा पाभक्षक रुपमा
राभिय पररचय पर तथा पभञ्जकरण भिभाग र सड्घीय माभमला तथा
सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाईनु पनेछ ।
(ग) नरहररनाथ गाईँ काययपाभलकाले राहत भितरणको भनयभमत ऄनु गमन
गनेछ ।
कोषको प्रयोग गनय नपाइने: (१) यस काययभिभधमा ऄन्त्यर जुनसुकै कु रा लेभखएको
भए तापभन देहायको प्रयोजनका लाभग कोषमा जम्मा भएको रकम खचय गनय
पाइने छैनः
(क) भनयभमत प्रशासभनक काययको लाभग,
(ख) कु नै सरकारी िा गैरसरकारी पदाभधकारी िा कमयचारीलाइ भनयभमत
रूपमा तलब, भत्ता िा ऄन्त्य सुभिधा ईपलब्ध गराईन,
(ग)

कु नै सरकारी िा गैरसरकारी पदाभधकारी िा कमयचारीलाइ भ्रमण
खचय िा ऄन्त्य त्यस्तै प्रकारको खचय ईपलब्ध गराईन,

(घ) कोरोना भाआरस प्रभाभितलाइ ददइने तोदकए बमोभजमको राहत
बाहेक ऄन्त्य कु नै पभन दकभसमको चन्त्दा, पुरस्कार, ईपहार िा अर्थथक
सहायता ईपलब्ध गराईन,
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(ङ) कु नै पभन दकभसमको गोभि, सेभमनार, ऄन्त्तरदक्रया िा सभा सम्मेलन
सञ्चालन गनय, गराईन,
(च) कोरोना भाआरस संक्रमण भनयन्त्रण, न्त्यूनीकरण िा प्रभाभितलाआय
राहत व्यिस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्त्ध नभएको ऄन्त्य कु नै पभन कायय
गनय, गराईन ।
(२) कोषलाइ प्राप्त भएको िस्तुगत सहायता सामग्रीमध्ये कु नै पभन सामग्री पूणय
िा अंभशकरूपमा कायायलयको िा कायायलयको कु नै पदाभधकारी िा
कमयचारीको भनयभमत प्रयोजनका लाभग प्रयोग गररनेछैन।
पररच्छे द–३
कोषको सञ्चालन, लेखा तथा लेखा पररक्षण
१३.

कोषको सञ्चालन : (१) कोषको खाता सञ्चालन गाईँ पाभलकाको प्रमुख
प्रशासकीय ऄभधकृ त र लेखा प्रमुख िा भनजले तोके को लेखाको कमयचारीको
संयुि दस्तखतबाट हुनेछ ।
(२) कोषबाट नेपाल सरकारले तोके को मापदण्ड िा ऄिस्था ऄनुसार सभमभतले
तोके को मापदण्ड ऄनुसार सामग्री िा नगदमा सहायता ददन सदकने छ ।
(३) कोषलाइ प्राप्त िस्तुगत सहायता सामग्रीको भनकासा तथा अिश्यक
व्यिस्थापन गने भजम्मेिारी प्रमुख प्रशासकीय ऄभधकृ त िा भनजले तोके को
ऄभधकृ तस्तरको कमयचारी र भजन्त्सी शाखा प्रमुखबाट हुनेछ ।
(४) ईपदफा (३) बमोभजम िस्तुगत सहायता सामग्री कोरोना भाआरस संक्रमण

१४.

भनयन्त्रण, राहत तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्धी काययमा ईपयोगका लाभग
भनकासा गदाय भजन्त्सी दकताबमा खचय ऄभभलेख जनाइ भनकासा ददनुपनेछ र
त्यस्तो सामग्रीको ऄभभलेख मूल्यलाइ कोषको खचयको रूपमा समेत
ऄभभलेख गररनेछ।
कोषको अय व्ययको लेखा तथा सोको साियजभनकरण : (१) कोषको अय
व्ययको लेखा प्रचभलत कानून बमोभजम राभखनेछ ।
(२) कोषले काययपाभलकाले तोके बमोभजम अन्त्तररक भनयन्त्रण प्रणाली कायम
गनुय पनेछ ।
(३) कोषको माभसकरूपमा भएको अम्दानी र खचयको भििरण ऄको मभहनाको
सात गतेभभर साियजभनक गनुयपनेछ ।
(४) अर्थथक िषय समाप्त भएको भमभतले तीन मभहनाभभर सभमभतले कोषको
िार्थषक अय व्ययको भििरण समेत खुल्ने िार्थषक प्रभतिेदन तयार गरी
काययपाभलकामाफय त गाईँ सभा समक्ष पेश गनुय पनेछ ।
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१४.

लेखा परीक्षण : (१) कोषको अन्त्तररक लेखापरीक्षण गाईँ पाभलकाको अन्त्तररक
लेखा पररक्षण शाखाबाट हुनेछ ।
(२) कोषको ऄभन्त्तम लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ ।
(३) गाईँ काययपाभलकाले चाहेमा जुनसुकै बखत सभमभतको भहसािदकताि जाँच्न
िा जाँच गराईन सक्नेछ ।
(४) गाईँ काययपाभलकाले ईि कोष स्थानीय कानूनऄनुसार सामाभजक र
साियजभनक लेखापरीक्षणको व्यिस्था भमलाईने छ ।
पररच्छे द –४
भिभिध

१५.

सहयोगका लाभग अह्िान गने : (१) कोरोना भाआरसका कारण अपत्काभलन
ऄिस्था भसजयना भइ स्थानीय स्रोत साधन र क्षमताले भिपद्को सामना गनय
गाईँ पाभलकाले व्यिी, संस्था, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा नेपाल
सरकारलाइ कोषमा अर्थथक तथा िस्तुगत सहायता ईपलब्ध गराईन ऄनुरोध
गनय सक्नेछ ।

१६.

ऄभभलेख राख्ने : (१) सभमभतले कोष पररचालन सम्बन्त्धमा गरे को भनणयय र ऄन्त्य
काम कारिाहीको ऄभभलेख दुरुस्त राख्नु पनेछ ।
(२) ईपदफा (१) बमोभजमको ऄभभलेख सभमभतको सदस्य-सभचिको भजम्मामा
रहनेछ ।

१७.

ऄनुगमन: (१) यस काययभिभध बमोभजम कोष पररचालन तथा सोबाट भएका
कामको भनयभमत तथा अकभस्मक ऄनुगमन सम्बन्त्धी कायय कोरोना
भाइरस(कोभभड-१९) भनयन्त्रण तथा व्यिस्थापन सभमभत र प्रत्येक िडामा
संभबन्त्धत िडाका जनभप्रभतभनभध संयोजकत्िमा ऄन्त्य दुइजना सदस्य रहने गरी
टोली गठन गरी ऄनुगमन गनय सक्नेछ।
(२) ईपदफा (१) बमोभजम खरटएको ऄनुगमन टोलीले अफू लाइ प्राप्त
कायायदश
े का अधारमा ऄनुगमनका क्रममा देभखएको सत्य त्य भििरण
सभहतको प्रभतिेदन सभमभतसमक्ष पेश गनुयपनेछ।
(३) ईपदफा (२) बमोभजम पेश हुन अएको प्रभतिेदन समेतका अधारमा कोष
पररचालनमा कु नै कभम कमजोरी भएको देभखएमा त्यसलाइ सुधार गनय
सभमभतले अिश्यक भनदेशन ददन सक्नेछ र त्यस्तो भनदेशनको पालना गनुय
सम्बभन्त्धत सबैको कतयव्य हुनेछ।
(४) ईपदफा (३) मा जुनसुकै कु रा लेभखएको भए तापभन कोष पररचालनमा कु नै
गभम्भर रुटी रहेको र सोलाइ तत्काल रोक्न अिश्यक देभखएमा संयोजकले
त्यस्तो कायय रोक्न भनदेशन ददन सक्नेछ।
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(५) ऄनुगमनका क्रममा कु नै व्यभिले झुठा भििरण पेश गरी कोषबाट राहत

१८.

प्राप्त गरे को िा कोषले ईपलब्ध गराएको राहतको दुरूपयोग गरे को
पाइएमा दोषी ईपर प्रचभलत कानून बमोभजम कारिाही हुनेछ।
बाधा ऄड्काई फु काईनेः यस काययभिभधको कायायन्त्ियनको भसलभसलामा कु नै
भिभिधा ईत्पन्न भएमा काययपाभलकाले अिश्यक व्याख्या गरी बाधा ऄड्काई
फु काईन सक्नेछ।

१९.

यसै बमोभजम हुनेः यस गाईँ पाभलकाबाट कोभभड-१९ रोकथाम तथा
व्यस्थापनका लाभग भए गरे का कायय तथा खचयहरु यसै काययभिभध बमोभजम
भएको माभननेछ
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१.

ऄनुसच
ू ीहरू
ऄनुसभू च - १
(दफा १० सँग सम्बभन्त्धत)
ऄभभलेखको ढाँचा
राहत प्राप्त गने व्यभिको भििरण
नाम थर :
२. बािुको नाम:

३.

बाजेको नाम :

४.

स्थायी ठे गाना :

६.

टेभलफोन िा मोबाइल नम्िर :

७.
८.
९.

दैभनक ज्यालादारीमा काययरत स्थान :
भिपन्न तथा ऄसाय िगयको ठे गानाः
गने गरे को कामको भििरण :

५. हालको ठे गाना :

१०.

पेशगरे को कागजातको भििरण : (कम्तीमा कु नै एक कागजात संलग्न गनुय पने)
क. नेपाली नागरीकताको प्रमाण परको प्रभतभलभप िा
ख. गररब घर पररिार पररचयपरको प्रभतभलभप िा
ग. सिारी चालक ऄनुमभतपरको प्रभतभलभप िा
घ.िडा कायायलयको भसफाररस
ङ. ऄन्त्य
१०. राहत भलने व्यभिको स्िःघोषणा :
म र मरो पररिारका सदस्यले रोजगारी, स्िरोजगारी िा ऄन्त्य कु नै माध्यमबाट
अय अजयन गरे का छैनन् । मैले यस्तो राहत सुभिधा दोहोरो भलएको छैन र भलने
पभन छैन । माभथ पेश गरे को भििरण ठीक साँचो हो । व्यहोरा फरक परे मा
प्रचभलत कानुन बमोभजम सहुँला बुझाईँ ला ।
भनिेदक :
दस्तखत :
भमभत :

औठाको छाप
दायाँ

बायाँ

भसफाररस गने पदाभधकारी :
दस्तखत :
कायायलयको नाम :
पद :

िडा न. :

नाम :
भमभत :
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ऄनुसभू च : २
(दफा १० को ईपदफा ३ सँग सम्बभन्त्धत)
िडा नं. ..........कायायलय................
राहत भितरणको ऄभभलेख
क्र.सं.

प्राप्त
गने
व्यभिको नाम

ठे गाना
तथा
टेभलफोन

बािुको
नाम

राहत भितरण गनेको
दस्तखत :
नाम थर, :
टेभलफोन नं.

:
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बाजेको
नाम

राहतको
भििरण

बुभझभलनेको
दस्तखत
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ऄनुसभू च : ३

क्र.सं.

(दफा ११ को ईपदफा ४ (ख) सँग सम्बभन्त्धत)
प्रभतिेदनको ढाँचा
प्राप्त
गने ठे गाना
बािुको बाजेको राहतको
व्यभिको
तथा
नाम
नाम
भििरण
नाम
टेभलफोन

भमभत

कै दफयत

भनिेदन गनेको
दस्तखत :
नाम थर :
टेभलफोन नं. :
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