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कोभिड-१९ सकं्रमण रोकथाम, भियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालि काययविभि, २०७६ 
प्रस्ताििााः 
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका क्षेत्रर्भत्र गैरप्राकृर्तक ववपद् कोरोना भाइरस (कोर्भड-१९) बाट हुन सक्ने 
िोजखम न्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापनका िार्ग स्थापना भएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, 
र्नर्न्त्रण तथा उपचार कोषको सञ्चािन सम्बन्धी कार्िववर्ध बनाउन वाञ्छनीर् भएकाि े नेपाि सरकार 
(मन्त्रीपररषद) को र्मर्त २०७६ चतै्र १६ गतेको र्नणिर् बमोजिम नेपाि सरकार अथि मन्त्रािर्बाट कोर्भड 
१९ को कारण प्रभाववत क्षते्रहरुका िार्ग राहत सुववधा प्रदान गने नेपाि सरकार, मजन्त्रपररषदको र्नणिर् 
कार्ािन्वर्न कार्िर्ोिना, २०७६ को बुदँा (1) को (४) बमोजिम तथा गाउँपार्िकाको ववपद् न्रू्नीकरण 
तथा व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ िे ददएको अर्धकार प्रर्ोग गरी कार्िपार्िकािे र्ो कार्िववर्ध बनाएको छ।   

 
पररच्छेद – १ 
प्रारम्भिक 

१. समं्िप्त िाम र प्रारभि : (१) र्स कार्िवबर्धको नाम “कोर्भड÷१९ संक्रमण रोकथाम, र्नर्न्त्रण 
तथा उपचार कोष सञ्चािन कार्िववर्ध, २०७६” रहेको छ।  
(२) र्ो कार्िववर्ध तुरून्त प्रारम्भ हुनेछ। 

२. पररिाषा : ववषर् वा प्रसंगिे अको अथि निागेमा र्स कार्िववर्धमा, 
(क) “ऐन” भन्नािे स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िका ववपद् िोजखम न्रू्नीकरण तथा 

व्र्वस्थापन ऐन, २०७५ सम्झनुपछि। 
(ख)  “कार्िववर्ध” भन्नाि ेकोर्भड–१९ संक्रमण रोकथाम, र्नर्न्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चािन 

कार्िववर्ध, २०७६ सम्झनुपछि। 
(ग) “कोष” भन्नािे ऐनको दफा १२ बमोजिमको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र्नर्न्त्रण 

तथा उपचार कोष सम्झनुपछि। 
(घ) “प्रभाववत व्र्वि” भन्नािे कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट वा नेपाि सरकारिे घोषणा गरेको 

िकडाउनबाट पररवारका सदस्र् गुमाएको, स्वास््र्िन्र् समस्र्ा उत्पन्न भएको, आर् वा 
रोिगारी गुमाएका व्र्वि र र्निको पररवार वा कोरोना भाइरसका कारण अन्र् कुनै 
तररकाबाट प्रभाववत व्र्वििाई सम्झनुपछि। 

(ङ)  “राहत” भन्नािे कोरोना महामारी प्रभाववत व्र्वििाई उपिब्ध गराईने नगद तथा 
वस्तुगत सहार्ता सामग्री समेत सम्झनुपछि। 

(च) “सर्मर्त” भन्नाि ेऐनको दफा ८ बमोजिमको सर्मर्त सम्झनुपछि । 
(छ)  “संर्ोिक” भन्नाि ेसर्मर्तको संर्ोिक सम्झनुपछि।      

 



पररच्छेद – २ 
कोषको स्थापिा, उदे्दश्य तथा प्रयोग 

३. कोषको स्थापिा: (१) कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न भएको वा हुनसक्ने िोजखम न्रू्नीकरण 
तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ि स्थानीर्स्तरबाटै सञ्चािन गनिका िार्ग आवश्र्क पने स्रोत 
संकिन र पररचािन गनि गाउँपार्िकामा एक कोर्भड-१९ संक्रमण रोकथाम, र्नर्न्त्रण तथा उपचार 
कोष रहनेछ।  
(२) कोषको आर् रकम संकिन तथा व्र्र् रकम पररचािनका िार्ग स्वामीकार्तिक खापर 
गाउँपार्िकाको ववपद् व्र्वस्थापन खातामा िम्मा गरी अिग्गै दहसाव राजखनेछ ।   
(३) कोषको आर् अन्तगित र्स कार्िववर्धको दफा ६ बमोजिम कोषमा िम्मा हुनेगरी प्राप्त रकम 
तथा कोषमा मौज्दात रहेको रकमबाट प्राप्त ब्र्ाििाई समावेश गररनेछ। 
(४) कार्िववर्धको दफा ७ बमोजिम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने वस्तुगत सहार्ता सामाग्रीको 
छुट्टै मौज्दात दकताब स्थापना गरी अर्भिखे गररनेछ। 

४.  कोष सभबन्त्िी विशेष व्यिस्थााः (१) कोषको रकम कोरोना भाइरस संक्रमण र्नर्न्त्रणसँग 
सम्बजन्धत कार्िर्ोिना बमोजिमका क्षेत्रमा मात्र खचि गनि सदकनेछ। 
(२) कोरोना भाइरस संक्रमण पूणिरुपमा र्नर्न्त्रणमा आएको भनी नेपाि सरकारि ेघोषणा गरेको 
तीन मदहनार्भत्र र्स कोषमा रहेको रकम ववपद व्र्वस्थापन कोषमा स्वतिः स्थानान्तरण हुनेछ। 
(३) उपदफा (२) बमोजिम स्थानान्तरण गदाि कोषको श्रसे्ता र दार्र्त्व बाकँी भए सो समेत ववपद 
व्र्वस्थापन कोषमा स्थानान्तरण हुनेछ। 

५. कोषको उदे्दश्य: (१) कोर्भड-१९ िे हाि पारेको प्रभाव र पानि सक्ने प्रभावको सकं्रमण रोकथाम, 
र्नर्न्त्रण तथा न्रू्नीकरण गदै प्रभाववत व्र्वििाइि आर्थिक तथा वस्तुगत सहार्ता उपिब्ध 
गराउनु कोषको उदे्दश्र् हुनेछ।  

(२) कोषिे देहार्का क्षेत्रमा काम गने छिः   
(क)  कोर्भड-१९ बाट संक्रर्मत वा प्रभाववत व्र्विहरूको खोि तथा उद्धार गरी अत्र्ावश्र्क 

स्वास््र् सेवा उपिब्ध गराउने।  
(ख)  प्रकोप िोजखम न्रू्नीकरण र प्रभाववतहरूिाइि तत्काि राहत उपिव्ध गराउने। 

६. कोषको आभदािी : (१) कोषमा देहार् बमोजिमका रकम आम्दानीको रूपमा िम्मा हुनेछ: 
(क) स्वामीकार्तिक खापर गाउँपार्िकाको वावषिक बिटेमाफि त ववपद् व्र्वस्थापन कोषमा िम्मा 

हुने गरी स्वीकृत रकमबाट कार्िपार्िकाको र्नणिर् अनुसार र्स कोषमा स्थान्तररत रकम, 
(ख)  प्रचर्ित कानून बमोजिम गाउँ कार्िपार्िकाको र्नणिर् बमोजिम अन्र् र्शषिकबाट र्स 

कोषमा साररएको रकम,   
(ग) अन्र् स्थानीर् तहबाट सहार्तावापत प्राप्त रकम, 
(घ)  नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट कोर्भड–१९ सकं्रमण रोकाथाम, र्नर्न्त्रण तथा 

व्र्वस्थापन कार्िका िार्ग प्राप्त रकम, 



(ङ)  गाउँ सभा सदस्र्, गाउँ कार्िपार्िका सदस्र् तथा गाउँपार्िकाका कमिचारीहरूबाट प्राप्त 
सहरे्ग रकम, 

(च)  स्वदेशी ववर्भन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरू र त्र्समा कार्िरत कमिचारीहरू, 
उद्योगी, व्र्वसार्ी, पेशाकमी, रािनीर्तक दि, नागररक समाि, संघ ससं्था र आम 
सविसाधारणबाट स्वजेछछक रूपमा प्राप्त हुने रकम, 

(छ)  गैर आवासीर् नेपािी, वैदेर्शक सरकार तथा संघ ससं्थाको तफि बाट प्रचर्ित कानूनको 
अर्धनमा रही प्राप्त हुने रकम,  

(ि)  कोषमा मौज्दात रहेको रकममा उपिब्ध हुने ब्र्ाि आर्, 
(झ)  दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम वस्तुगत सहार्ता सामाग्रीको वबक्रीबाट प्राप्त आर्, 
(ञ)  प्रचर्ित कानूनको अर्धनमा रही कोषमा िम्मा हुने गरी अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।  
(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषिाई उपिब्ध हुने रकम सम्बजन्धत व्र्वि वा ससं्थाि े र्स 
कार्िववर्धको दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको कोषको बैंक खातामा र्सध ैिम्मा गररददन वा 
गाउँपार्िकाको आर्थिक प्रशासन शाखामा नगद िम्मा गनि सक्नेछ। त्र्सरी नगदै िम्मा हुन 
आएमा आर्थिक प्रशासन शाखािे सम्बजन्धत व्र्वि वा संस्थािाई सोको भपािई उपिब्ध 
गराउनुपनेछ। 
(३) कोषमा रकम िम्मा गने व्र्वि तथा संस्थाको नाम र प्राप्त सहार्ता रकम सम्बन्धी मार्सक 
वववरण अको मदहनाको सात गतेर्भत्र सावििर्नक गररनेछ। 
तर कुनै व्र्वि वा संस्थाि ेसहार्ता उपिब्ध गराउँदा आफ्नो नाम सावििर्नक नगनि अनुरोध 
गरेको रहेछ भने र्निको नाम उल्िखे नगरी वववरण सावििर्नक गनि बाधा पने छैन।  

७. िस्तगुत सहायता सामग्री: (१) कुनै व्र्वि वा संस्थाबाट वस्तुगत सहार्ता सामग्री प्राप्त हुन आएमा 
र त्र्सरी प्राप्त सामाग्री कोर्भड-१९ र्नदान संबजन्ध स्वास््र् उपकरण, औषधी, सकं्रमण र्नर्न्त्रण 
संबजन्ध अन्र् सामाग्री र प्रभाववतहरूिाइि राहत प्रदान गने सम्बन्धी कार्िमा उपर्ोग हुने देजखएमा 
त्र्स्तो वस्तुगत सहार्ता सामग्रीिाई स्वीकार गररनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोजिम स्वीकार गररएको वस्तगुत सहार्ता सामग्रीिाई अिग्गै मौज्दात 
दकताबमा अर्भिखे िनाई त्र्स्तो सामग्रीको उपिब्ध भएसम्म मलू्र् िनाइ वा निनाइ कोषको 
आम्दानीको रूपमा समेत अर्भिेख गररनेछ।  
(३) उपदफा (१) मा िुनसकैु कुरा िेजखएको भए तापर्न कुनै वस्तुगत सहार्ता सामग्री कोरोना 
भाइरस संक्रमण र्नर्न्त्रण वा राहत सहर्ोगको कार्िमा उपर्ोग नहुने वा उपर्ोग गनि उपरु्ि 
नहुने देजखएमा त्र्स्तो सहर्ोग आंर्शक वा पणूिरूपमा अस्वीकार गनि सदकनेछ। 
(४) उपदफा (१) वा िुनसकैु कुरा िेजखएको भए तापर्न कुनै वस्तुगत सहार्ता सामग्री प्रचर्ित 
मापदण्ड बमोजिमको न्रू्नतम गुणस्तररु्ि नभएको अवस्थामा त्र्स्तो सामग्रीिाई अस्वीकार गनि 
सदकनेछ।  



८. कोभिड-१९ भियन्त्रण तथा व्यिस्थापि सभमभताः (१) गाउँपार्िका र्भत्रको कोर्भड-१९ र्नर्न्त्रण 
तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ििाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चािन गनिको िार्ग देहार् बमोजिम 
गाउँ कोर्भड-१९ र्नर्न्त्रण तथा व्र्वस्थापन सर्मर्त रहनेछ। 
• गाउँपार्िका अध्र्क्ष      -संर्ोिक   
• गाउँपार्िका उपाध्र्क्ष      -सदस्र् 
• प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृत     -सदस्र् 
• वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन सर्मर्तका संर्ोिक  -सदस्र् 
• सामाजिक ववकास सर्मर्तका संर्ोिक    -सदस्र् 
• प्रर्तर्नर्ध, रािर्नर्त दि     -सदस्र् 
• प्रर्तर्नर्ध, स्थानीर् प्रहरी कार्ाििर्    -सदस्र् 
• स्वास््र् शाखा प्रमुख     -सदस्र् 
• नेपाि रेडक्रस सोसाईटीका स्थानीर् प्रर्तर्नर्ध (एकिना) -सदस्र् 
• ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्ि हेने गरी तोदकएको शाखा प्रमखु  -सदस्र् सर्चव 
(२) सर्मर्तिे स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्िमा र्ोगदान पुर् र्ाउन सक्ने अन्र् व्र्वि 
वा गैर सरकारी संस्थािाई आवश्र्कतानुसार आमन्त्रण गनि सक्नेछ। 

९.  कोषको प्रयोग : (१) कोर्भड-१९ संक्रमण र्नर्न्त्रण र राहतका िार्ग कोषमा िम्मा भएको रकम 
तथा वस्तुगत सहार्ता सामग्री खचि गनिका िार्ग सर्मर्तिे आवश्र्कतानुसार र्नणिर् गनेछ।  
(२) उपदफा (१) मा िुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापर्न कोर्भड-१९ संक्रमण ववरूद्ध तत्काि 
प्रर्तकार्ि गनुि पने अवस्था रहेको तर सर्मर्तको बठैक तरुुन्त ै बस्न सक्ने अवस्था नरहेमा 
तत्पश्चात िगत्तै बस्ने सर्मर्तको बैठकबाट अनुमोदन हुने गरी संर्ोिकको र्नणिर्बाट एक पटकमा 
बदिमा वबस हिार रूपैर्ासम्म खचि गनि बाधा पुग्ने छैन।  
(३) कोषको रकम तथा सामग्री देहार् बमोजिमको कार्िमा खचि गररनेछ: 
(क)  कोर्भड-१९ संक्रमण वा िोजखममा रहेका वा त्र्सबाट प्रभाववत भएको वा हुनसक्ने व्र्वि 

वा समुदार्को तत्काि खोिी, उद्दार उपचार सम्बन्धी कार्ि गनि, 
(ख)  कोर्भड-१९ सम्बन्धी सचेतनामूिक कार्िक्रम सञ्चािन गनि,  
(ग)  कोर्भड-१९ सकं्रमणबाट बछने सामग्री खररद तथा ववतरणको कार्ि गनि, 
(घ)  कोर्भड-१९ उपचार सम्बन्धी कार्िमा संिग्न स्वास््र् संस्थािाइि आवश्र्क पने औषर्ध, 

स्वास््र् उपकरणहरु, सेर्नटाइिर, मास्क, पञ्िा िगार्तका सामग्री, स्वास््र्कमीको 
सुरक्षाका िार्ग व्र्विगत सुरक्षा सामाग्री खररद र िुवानी गनि,  

(ङ)  कोर्भड-१९ प्रभाववत व्र्विको तत्काि राहतका िार्ग आवश्र्क पने खाद्यान्न, खानेपानी, 
ित्ता कपडा, औषधी, सरसफाइका सामग्री िस्ता वस्तुहरू खररद गरी उपिब्ध गराउन 
तथा तत्सम्बन्धी अन्र् आवश्र्क कार्ि गनि, 

(च)  कोर्भड-१९ प्रभाववत वा िोजखममा परेका व्र्विहरूिाइि राख्ने सुररक्षत स्थि र्नमािण गनि, 
(छ) कोर्भड-१९ बाट संक्रर्मत व्र्विको औषधोपचार गनि, 



(ि)  कोरोना भाइरस संक्रर्मत तथा प्रभाववत व्र्वििाई मनोपरामशि तथा उपचार गनि, 
(झ)  कोरोना भाइरसको कारणबाट मतृ्र्ु भएका व्र्विको कािदक्रर्ाका िार्ग र्निको 

पररवारिाई सहार्ता उपिब्ध गराउन, 
(ञ) कोरोना भाइरस सम्बन्धी ववमारी वा िोजखम समूहको खोि, उद्धार तथा परामशिका िार्ग 

स्वर्म्सेवक तथा ववशेषज्ञको पररचािन र सामग्री खररद तथा भण्डारण गनि, 
(ट)  कोरोना भाइरसका कारण नेपाि सरकारबाट घोवषत िकडाउनको अवर्धमा स्थानीर् 

उत्पादनको बिार पहंुच सुचारू गनि तथा आपूर्ति व्र्वस्था सुचारू गनि,  
(ठ)  िोजखमरु्ि स्थानको पदहचान तथा उि स्थानमा रहेका ववमारी वा िोजखममा रहेका 

व्र्वििाइि सुरजक्षत क्वारेन्टाइन वा आइसोिेसन स्थिसम्म स्थानान्तरण गनि, 
(ड)  सर्मर्तिे तोके बमोजिमको कोरोना भाइरस र्नर्न्त्रण तथा राहत सम्बन्धी अन्र् काम 

गनि, गराउन। 
(४) उपदफा (३) मा िनुसुकै कुरा िेजखएको भए तापर्न र्नर्र्मत रूपमा सम्पादन गररने 
प्रकृर्तका कार्ििाइि र्स कोषसंग आवद्ध गराई कोषबाट कुनै पर्न दकर्समको खचि गनि पाईने छैन। 

१०. राहत सहायता वितरण: (१) खाद्य आवश्र्कताको  आधारमा श्रर्मिक वगि, असहार् तथा 
ववपन्नहरुिाई प्रर्त पररवारका िार्ग देहार्का समाग्री राहत स्वरुप ववतरण गररनेछ ।  

(क) चामि ३० दकिोग्राम 

(ख) दाि २ दकिोग्राम 
(ग) नुन २ प्र्ाकेट 
(घ) खाने तेि १ र्िटर 
(ङ) गेडागुडी ० दकिोग्राम   
(च) सावुन २ वटा 

(२) प्रभाववत व्र्वििाई राहत उपिब्ध गराउँदा कोषमा िम्मा भएको रकम र वस्तुगत 
सामग्रीमध्रे् आवश्र्कता र और्चत्र्का आधारमा दवैु वा कुनै एक मात्र पर्न उपिब्ध गराउन 
सदकनेछ।  
(३) उपदफा (१) बमोजिम राहत उपिब्ध गराउनुपूवि कोर्भड-१९ बाट प्रभाववत व्र्विको वववरण 
वडाबाट प्रमाजणत भएको हुनु पनेछ।   
(४) उपदफा (२) बमोजिम प्रमाजणत गरेको व्र्वििाइि कोषमा िम्मा भएको रकम तथा राहत 
सामग्रीको उपिब्धता र और्चत्र् समेतका आधारमा सर्मर्ति ेउर्चत ठहर् र्ाए बमोजिम ववतरण 
गररनेछ।  
(५) तत्काि राहत उपिब्ध नगराउँदा प्रभाववत व्र्वि थप िोजखममा गनि सक्ने अवस्था छ भन्ने 
सर्मर्तिाई िागेमा त्र्स्तो व्र्वििाई सर्मर्ति े र्नणिर् गरेर तत्काि राहत उपिब्ध गराउन 
सक्नेछ। 
(६) र्स मापदण्ड बमोजिम राहत वववरण गदाि एक पररवारिाई एक ईकाई मानी सम्बजन्धत 
वडािे अर्भिेख कार्म गनुिपनेछ  । साथै, पररवार सखं्र्ा कार्म गदाि ४ िनासम्म भए उपदफा 



(१) बमोजिमको राहत सामाग्री को पुरै र सो भन्दा बदि पररवार संख्र्ा भएमा प्रर्त व्र्वि 
अनुसार थप गरर ववतरण गररनेछ । पररवार बाहेकका मिदरुको हकमा ४ िना बराबर १ पररवार 
मानेर राहत ववतरण गररनेछ ।  
(७) र्स मापदण्डमा अन्र्त्र िुनसकैु कुरा िजेखएको भएतापर्न श्रर्मक वगि तथा असहार् तथा 
र्तनसँग सँगै रहेका पररवारका कुनै सदस्र्िे र्स अवर्धमा कुनै वकैजल्पक आर् आििन गरेको 
अवस्थामा र्नििाई र्स मापदण्ड बमोजिमको राहत सामाग्री ववतरण गररने छैन ।  

११.  वितरण गि े विभि: (१) देहार्को ववर्ध अविम्बन गरी दफा १० बमोजिमको राहत सामाग्री 
ववतरण गनुि पनेछिः  
(क)  राहत ववतरणको िार्ग सम्बजन्धत वडा सर्मर्तिे सामाग्री ववतरण गनुि पने ।  
(ख)  सम्बजन्धत वडा सर्मर्तिे हुन सक्ने सम्भाव्र् र्भड तथा अन्र् व्र्वस्थापकीर् समस्र्ाका 

कारणिे वडा सर्मर्तबाट ववतरण गने नसक्ने अवस्था भएमा देहार् बमोजिम गनेM  
(२) गाउँपार्िकािे आफ्नो क्षेत्र र्भत्र दफा १० बमोजिमको सामागीी्र उपिब्ध गराउन सक्ने 
स्थानीर् आपूर्तिकतािबाट मलू्र् सूची र्िई सोको आधारमा सामाग्रीको गुणस्तर तथा मूल्र् र्दकन 
गने र उपिब्ध छनौट गने ।  
(३) दफा १० (३) बमोजिमको िगतमा परेका श्रर्मक वगि तथा असहार्हरुिाई वडा सदस्र् वा 
अध्र्क्षिे कुपन उपिब्ध गराई उपखण्ड (१) बमोजिमको आपूर्तिकतािबाट राहत सामाग्री उपिब्ध 
गराउने वा गाउपार्िकािे खरीद गरी दफा १० बमोजिम ववतरण गने ।  

(४) राहत ववतरणको अर्भिेि र प्रर्तवेदन:  

(क)  सम्बजन्धत वडािे ववतरणको अनुसूची–२ बमोजिमको राहत ववतरणको अर्भिखे आफ्नो 
कार्ििर्मा राखी साप्तादहक रुपमा सावििर्नक गनुि पनेछ र एक प्रर्त गाउँपार्िका 
कार्ाििर्मा पठाउनुपनेछ ।  

(ख)  राहतको प्रर्तवेदन अनुसरू्च ३ बमोजिमको िाँचामा पाजक्षक रुपमा राविर् पररचर् पत्र तथा 
पजञ्िकरण ववभाग र सड्घीर् मार्मिा तथा सामान्र् प्रशासन मन्त्रािर्मा पठाउनु पनेछ 
। 

(ग)  स्वामीकार्तिक खापर गाउँकार्िपार्िकािे राहत ववतरणको र्नर्र्मत अनुगमन गनेछ । 

१२. कोषको प्रयोग गिय िपाईिे: (१) र्स कार्िववर्धमा अन्र्त्र िुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापर्न 
देहार्को प्रर्ोिनका िार्ग कोषमा िम्मा भएको रकम खचि गनि पाईने छैनिः 
(क)  र्नर्र्मत प्रशासर्नक कार्िको िार्ग,  
(ख)  कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदार्धकारी वा कमिचारीिाई र्नर्र्मत रूपमा तिब, भत्ता वा 

अन्र् सुववधा उपिब्ध गराउन,  
(ग)  कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदार्धकारी वा कमिचारीिाई भ्रमण खचि वा अन्र् त्र्स्त ै

प्रकारको खचि उपिब्ध गराउन, 



(घ)  कोरोना भाइरस प्रभाववतिाई ददईने तोदकए बमोजिमको राहत बाहेक अन्र् कुनै पर्न 
दकर्समको चन्दा, पुरस्कार, उपहार वा आर्थिक सहार्ता उपिब्ध गराउन, 

(ङ)  कुनै पर्न दकर्समको गोवि, सेर्मनार, अन्तरदक्रर्ा वा सभा सम्मेिन सञ्चािन गनि, 
गराउन, 

(च)  कोरोना भाइरस संक्रमण र्नर्न्त्रण, न्रू्नीकरण वा प्रभाववतिाइि राहत व्र्वस्थापनसँग 
प्रत्र्क्ष सम्बन्ध नभएको अन्र् कुनै पर्न कार्ि गनि, गराउन।  

(२) कोषिाई प्राप्त भएको वस्तुगत सहार्ता सामग्रीमध्रे् कुनै पर्न सामग्री पूणि वा आंर्शकरूपमा 
कार्ाििर्को वा कार्ाििर्को कुनै पदार्धकारी वा कमिचारीको र्नर्र्मत प्रर्ोिनका िार्ग प्रर्ोग 
गररनेछैन। 

 
पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालि, लेखा तथा लेखा पररिण 
१३. कोषको सञ्चालि : (१) कोषको खाता सञ्चािन गाउँपार्िकाको प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृत र 

िेखा प्रमुख वा र्निि ेतोकेको िेखाको कमिचारीको संरु्ि दस्तखतबाट हुनेछ।  
(२) कोषबाट नेपाि सरकारिे तोकेको मापदण्ड वा अवस्था अनुसार सर्मर्ति ेतोकेको मापदण्ड 
अनुसार सामग्री वा नगदमा सहार्ता ददन सदकने छ।   
(३) कोषिाई प्राप्त वस्तगुत सहार्ता सामग्रीको र्नकासा तथा आवश्र्क व्र्वस्थापन गने 
जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीर् अर्धकृत वा र्नििे तोकेको अर्धकृतस्तरको कमिचारी र जिन्सी 
शाखा प्रमुखबाट हुनेछ।  
(४) उपदफा (३) बमोजिम वस्तुगत सहार्ता सामग्री कोरोना भाइरस संक्रमण र्नर्न्त्रण, राहत 
तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्िमा उपर्ोगका िार्ग र्नकासा गदाि जिन्सी दकताबमा खचि 
अर्भिेख िनाई र्नकासा ददनुपनेछ र त्र्स्तो सामग्रीको अर्भिेख मूल्र्िाई कोषको खचिको रूपमा 
समेत अर्भिखे गररनेछ। 

१४. कोषको आय व्ययको लेखा तथा सोको साियजभिकरण : (१) कोषको आर् व्र्र्को िेखा प्रचर्ित 
कानून बमोजिम राजखनेछ ।  
(२) कोषिे कार्िपार्िकािे तोकेबमोजिम आन्तररक र्नर्न्त्रण प्रणािी कार्म गनुि पनेछ । 
(३) कोषको मार्सकरूपमा भएको आम्दानी र खचिको वववरण अको मदहनाको सात गतेर्भत्र 
सावििर्नक गनुिपनेछ । 
(४) आर्थिक वषि समाप्त भएको र्मर्तिे तीन मदहनार्भत्र सर्मर्तिे कोषको वावषिक आर् व्र्र्को 
वववरण समेत खलु्ने वावषिक प्रर्तवेदन तर्ार गरी कार्िपार्िकामाफि त गाउँ सभा समक्ष पेश गनुि 
पनेछ । 

१४. लेखा परीिण : (१) कोषको आन्तररक िेखापरीक्षण गाउँपार्िकाको आन्तररक िेखा पररक्षण 
शाखाबाट हुनेछ । 
(२) कोषको अजन्तम िखेापरीक्षण महािखेा परीक्षकबाट हुनेछ । 



(३) गाउँ कार्िपार्िकािे चाहेमा िुनसुकै बखत सर्मर्तको दहसावदकताव िाँछन वा िाँच गराउन 
सक्नेछ । 
(४) गाउँ कार्िपार्िकािे उि कोष स्थानीर् कानूनअनुसार सामाजिक र सावििर्नक िेखापरीक्षणको 
व्र्वस्था र्मिाउने छ।  

 
पररच्छेद –४ 

विविि 
१५. सहयोगका लाभग आह्वाि गि े: (१) कोरोना भाइरसका कारण आपत्कार्िन अवस्था र्सििना भई 

स्थानीर् स्रोत साधन र क्षमताि ेववपद्को सामना गनि गाउँपार्िकािे व्र्िी, संस्था, स्थानीर् तह, 
प्रदेश सरकार तथा नेपाि सरकारिाई कोषमा आर्थिक तथा वस्तुगत सहार्ता उपिब्ध गराउन 
अनुरोध गनि सक्नेछ । 

१६. अभिलेख राखे्न : (१) सर्मर्तिे कोष पररचािन सम्बन्धमा गरेको र्नणिर् र अन्र् काम कारवाहीको 
अर्भिेख दरुुस्त राख्न ुपनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोजिमको अर्भिखे सर्मर्तको सदस्र्-सर्चवको जिम्मामा रहनेछ । 

१७. अिगुमि: (१) र्स कार्िववर्ध बमोजिम कोष पररचािन तथा सोबाट भएका कामको र्नर्र्मत 
तथा आकजस्मक अनुगमन सम्बन्धी कार्िका प्रत्र्ेक वडामा संवबन्धत वडाका िनवप्रर्तर्नर्ध 
संर्ोिकत्वमा अन्र् दईुिना सदस्र् रहने गरी टोिी गठन गरी अनुगमन गनि सक्नेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोजिम खदटएको अनुगमन टोिीिे आफूिाई प्राप्त कार्ािदेशका आधारमा 
अनुगमनका क्रममा देजखएको सत्र् त्र् वववरण सदहतको प्रर्तवेदन सर्मर्तसमक्ष पेश गनुिपनेछ।  
(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश हुन आएको प्रर्तवेदन समेतका आधारमा कोष पररचािनमा कुनै 
कर्म कमिोरी भएको देजखएमा त्र्सिाई सधुार गनि सर्मर्ति ेआवश्र्क र्नदेशन ददन सक्नछे र 
त्र्स्तो र्नदेशनको पािना गनुि सम्बजन्धत सबैको कतिव्र् हुनेछ।  
(४) उपदफा (३) मा िुनसुकै कुरा िेजखएको भए तापर्न कोष पररचािनमा कुनै गजम्भर त्रटुी 
रहेको र सोिाई तत्काि रोक्न आवश्र्क देजखएमा सरं्ोिकि ेत्र्स्तो कार्ि रोक्न र्नदेशन ददन 
सक्नेछ। 
(५) अनुगमनका क्रममा कुनै व्र्विि ेझठुा वववरण पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरेको वा 
कोषिे उपिब्ध गराएको राहतको दरुूपर्ोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचर्ित कानून बमोजिम 
कारवाही हुनेछ। 

१८.   बािा अड्काउ फुकाउिेाः र्स कार्िववर्धको कार्ािन्वर्नको र्सिर्सिामा कुनै दिववधा उत्पन्न भएमा 
कार्िपार्िकािे आवश्र्क व्र्ाख्र्ा गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

१९.   यस ैबमोम्जम हुिेाः र्स गाउँपार्िकाबाट कोर्भड-१९ रोकथाम तथा व्र्स्थापनका िार्ग भए गरेका 
कार्ि तथा खचिहरु र्स ैकार्िववर्ध बमोजिम भएको मार्ननेछ। 

 



अनुसूचीहरू 
अनुसूर्च - १ 

(दफा १० सँग सम्बजन्धत) 
अर्भिेखको िाचँा 

राहत प्राप्त गने व्र्विको वववरण 
१. नाम थर :                 २. बावुको नाम: 
३.  बािेको नाम : 
४.  स्थार्ी ठेगाना  :                    ५. हािको ठेगाना :  
६.  टेर्िफोन वा मोबाईि नम्वर :                
७.  दैर्नक ज्र्ािादारीमा कार्िरत स्थान :   
८.  गने गरेको कामको वववरण :  
९.  पेशगरेको कागिातको वववरण : (कम्तीमा कुनै एक कागिात संिग्न गनुि पने) 

   क. नेपािी नागरीकताको प्रमाण पत्रको प्रर्तर्िवप वा 
   ख. गररब घर पररवार पररचर्पत्रको प्रर्तर्िवप  वा 
   ग. सवारी चािक अनुमर्तपत्रको प्रर्तर्िवप वा  
   घ. अन्र् ; 

 
१०. राहत र्िने व्र्विको स्विःघोषणा : 
म  र मरो पररवारका सदस्र्िे  रोिगारी, स्वरोिगारी वा अन्र् कुनै माध्र्मबाट आर् आििन 
गरेका छैनन ी् । मैिे र्स्तो राहत सुववधा दोहोरो र्िएको  छैन र र्िने पर्न छैन । मार्थ पेश 
गरेको वववरण  ठीक  साँचो हो । व्र्होरा फरक परेमा प्रचर्ित कानुन बमोजिम सहँुिा बुझाउँिा 
। 

र्नवेदक :                                        
दस्तखत :                                       
र्मर्त :     औठाको छाप 

दार्ा ँ   बार्ा ँ
  
 
र्सफाररस गने पदार्धकारी : 
दस्तखत :                                                             
कार्ाििर्को नाम  : 
पद :                                                वडा न. :  
नाम : 
र्मर्त : 
 



अनुसूर्च : २ 
(दफा १० को उपदफा ३  सगँ सम्बजन्धत) 
वडा नं. ..........कार्ाििर्................ 

राहत वितरणको अभिलेख 
      

क्र.सं. प्राप्त गने व्र्विको 
नाम 

ठेगाना तथा 
टेर्िफोन 

बावुको नाम बािेको 
नाम 

राहतको  
वववरण 

बुजझर्िनेको 
दस्तखत 
 

       
       

  
राहत ववतरण गनेको  
दस्तखत  :  
नाम थर,  : 
टेर्िफोन नं.  : 

 
 
 
 
 
 
 
 



अनुसूर्च : ३ 
(दफा ११ को उपदफा ४ (ख) सँग सम्बजन्धत) 

प्रभतिेदि 
क्र.सं. प्राप्त गने व्र्विको 

नाम 
ठेगाना 
तथा 
टेर्िफोन 

बावुको 
नाम 

बािेको 
नाम 

राहतको  वववरण र्मर्त कैदफर्त 

        
        

  
 
र्नवेदन गनेको  
दस्तखत :  
नाम थर : 
टेर्िफोन नं. : 
 
 
 
 


