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कार्यपालिकाबाट स्वीकृत लितत: २०७७/०१/१० 

कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालि काययविधि, २०७७ 
प्रस्ताििा 
गंगाजिुना गाउँपालिका क्षते्रलित्र गैरप्राकृततक ववपद् कोरोना िाइरस (कोलिड-१९) बाट हुन सक्ने जोखिि 
न्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापनका िागग स्थापना िएको कोरोना िाइरस संक्रिण रोकथाि, तनर्न्त्रण तथा 
उपचार कोषको सञ्चािन सम्बन्धी कार्यववगध बनाउन वाञ्छनीय भएकाल ेनेपाल सरकार को मिति २०७६ 
चैत्र १६ गिेको तनर्णय बिोजिि नेपाल सरकार अर्ण िन्त्त्रालयबाट कोमभड १९ को कारर् प्रभाववि 
क्षेत्रहरुका लागग राहि सुववधा प्रदान गने नेपाल सरकार, िजन्त्त्रपररषदको तनर्णय कायाणन्त्वयन कायणयोिना, 
२०७६ बिोजिि कार्य गनय वाञ्छनीर् िएकोिे‚ 
गंगाजिुना गाउँपामलकाको प्रशासकीर् कार्यववगध -तनर्लित गने_ ऐन‚२०७५ को दफा ४ ले ददएको अगधकार 
प्रयोग गरी कायणपामलकाले यो कायणववगध बनाएको छ ।   

 
पररच्छेद – १ 
प्रारम्भिक 

१. संक्षिप्त िाम र प्रारभि : (१) र्स कार्यबबगधको नाि “कोलिड-१९ सकं्रिण रोकथाि, तनर्न्त्रण 
तथा उपचार कोष सञ्चािन कार्यववगध, २०७७” रहेको छ।  
(२) र्ो कार्यववगध स्वीकृत लितत देखि प्रारम्ि हुनेछ। 

२. पररिाषा : ववषर् वा प्रसगंिे अको अथय निागेिा र्स कार्यववगधिा, 
(क) “ऐन” िन्नािे गंगाजिुना गाउँपालिका ववपद् जोखिि न्रू्नीकरण तथा व्र्वस्थापन ऐन, 

२०७६ सम्झनुपछय । 
(ि)  “कार्यववगध” िन्नािे कोलिड-१९ संक्रिण रोकथाि, तनर्न्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चािन 

कार्यववगध, २०७६ सम्झनुपछय । 
(ग) “कोष” िन्नाि ेऐनको दफा १२ बिोजजिको कोरोना िाइरस संक्रिण रोकथाि तनर्न्त्रण 

तथा उपचार कोष सम्झनुपछय। 
(घ) “प्रिाववत व्र्जक्त” िन्नाि े कोरोना िाइरसको प्रकोपबाट वा नेपाि सरकारि े घोषणा 

गरेको िकडाउनबाट पररवारका सदस्र् गुिाएको, स्वास््र्जन्र् सिस्र्ा उत्पन्न िएको, 
आर् वा रोजगारी गुिाएका व्र्जक्त र तनजको पररवार वा कोरोना िाइरसका कारण अन्र् 
कुनै तररकाबाट प्रिाववत व्र्जक्तिाई सम्झनुपछय। 

(ङ)  “राहत” िन्नािे कोरोना िहािारी प्रिाववत व्र्जक्तिाई उपिब्ध गराईने नगद तथा 
वस्तुगत सहार्ता सािग्री सिेत सम्झनुपछय । 

(च) “सलितत” िन्नािे ऐनको दफा ८ बिोजजिको सलितत सम्झनुपछय । 
(छ)  “संर्ोजक” िन्नािे सलिततको संर्ोजक सम्झनुपछय ।      
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पररच्छेद – २ 
कोषको स्थापिा, उद्देश्य तथा प्रयोग 

३. कोषको स्थापिा: (१) कोरोना िाइरसको कारण उत्पन्न िएको वा हुनसक्ने जोखिि न्रू्नीकरण 
तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्य स्थानीर्स्तरबाटै सञ्चािन गनयका िागग आवश्र्क पने स्रोत 
संकिन र पररचािन गनय गाउँपालिकािा एक कोलिड-१९ संक्रिण रोकथाि, तनर्न्त्रण तथा उपचार 
कोष रहनेछ ।  
(२) कोषको आर् रकि सकंिन तथा व्र्र् रकि पररचािनका िागग गंगाजिुना गाउँपालिकाको 
ववपद् व्र्वस्थापन िातािा जम्िा गरी अिग्गै हहसाव राखिनेछ ।   
(३) कोषको आर् अन्तगयत र्स कार्यववगधको दफा ६ बिोजजि कोषिा जम्िा हुनेगरी प्राप्त रकि 
तथा कोषिा िौज्दात रहेको रकिबाट प्राप्त ब्र्ाजिाई सिावेश गररनेछ । 
(४) कार्यववगधको दफा ७ बिोजजि कोषको नाििा प्राप्त हुन आउने वस्तुगत सहार्ता सािाग्रीको 
छुट्टै िौज्दात ककताब स्थापना गरी अलिििे गररनेछ । 

४.  कोष सभबन्त्िी विशेष व्यिस्थााः (१) कोषको रकि कोरोना िाइरस संक्रिण तनर्न्त्रणसँग 
सम्बजन्धत कार्यर्ोजना बिोजजिका क्षेत्रिा िात्र िचय गनय सककनेछ । 
(२) कोरोना िाइरस सकं्रिण पूणयरुपिा तनर्न्त्रणिा आएको िनी नेपाि सरकारि ेघोषणा गरेको 
तीन िहहनालित्र र्स कोषिा रहेको रकि ववपद व्र्वस्थापन कोषिा स्वतः स्थानान्तरण हुनेछ । 
(३) उपदफा (२) बिोजजि स्थानान्तरण गदाय कोषको शे्रस्ता र दातर्त्व बाँकी िए सो सिेत ववपद 
व्र्वस्थापन कोषिा स्थानान्तरण हुनेछ । 

५. कोषको उद्देश्य: (१) कोलिड-१९ िे हाि पारेको प्रिाव र पानय सक्ने प्रिावको संक्रिण रोकथाि, 
तनर्न्त्रण तथा न्रू्नीकरण गदै प्रिाववत व्र्जक्तिाइय आगथयक तथा वस्तुगत सहार्ता उपिब्ध 
गराउनु कोषको उद्देश्र् हुनेछ ।  

(२) कोषिे देहार्का क्षेत्रिा काि गने छः   
(क)  कोलिड-१९ बाट संक्रलित वा प्रिाववत व्र्जक्तहरूको िोज तथा उद्धार गरी अत्र्ावश्र्क 

स्वास््र् सेवा उपिब्ध गराउने ।  
(ि)  प्रकोप जोखिि न्रू्नीकरण र प्रिाववतहरूिाइय तत्काि राहत उपिव्ध गराउने । 

६. कोषको आभदािी : (१) कोषिा देहार् बिोजजिका रकि आम्दानीको रूपिा जम्िा हुनेछ: 
(क) गंगाजिुना गाउँपालिकाको वावषयक बजटेिाफय त ववपद् व्र्वस्थापन कोषिा जम्िा हुने गरी 

स्वीकृत रकिबाट कार्यपालिकाको तनणयर् अनुसार र्स कोषिा स्थान्तररत रकि, 
(ि)  प्रचलित कानून बिोजजि गाउँ कार्यपालिकाको तनणयर् बिोजजि अन्र् लशषयकबाट र्स 

कोषिा साररएको रकि,   
(ग) अन्र् स्थानीर् तहबाट सहार्ता वापत प्राप्त रकि, 
(घ)  नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट कोलिड-१९ संक्रिण रोकथाि, तनर्न्त्रण तथा 

व्र्वस्थापन कार्यका िागग प्राप्त रकि, 
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(ङ)  गाउँ सिा सदस्र्, गाउँ कार्यपालिका सदस्र् तथा गाउँपालिकाका कियचारीहरूबाट प्राप्त 
सहर्ोग रकि, 

(च)  स्वदेशी ववलिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ ससं्थाहरू र त्र्सिा कार्यरत कियचारीहरू, 
उद्र्ोगी, व्र्वसार्ी, पेशाकिी, राजनीततक दि, नागररक सिाज, संघ ससं्था र आि 
सवयसाधारणबाट स्वजेछछक रूपिा प्राप्त हुने रकि, 

(छ)  गैर आवासीर् नेपािी, वदेैलशक सरकार तथा संघ ससं्थाको तफय बाट प्रचलित कानूनको 
अगधनिा रही प्राप्त हुने रकि,  

(ज)  कोषिा िौज्दात रहेको रकििा उपिब्ध हुने ब्र्ाज आर्, 
(झ)  दफा ७ को उपदफा (३) बिोजजि वस्तुगत सहार्ता सािाग्रीको बबक्रीबाट प्राप्त आर्, 
(ञ)  प्रचलित कानूनको अगधनिा रही कोषिा जम्िा हुने गरी अन्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकि।  
(२) उपदफा (१) बिोजजि कोषिाई उपिब्ध हुने रकि सम्बजन्धत व्र्जक्त वा संस्थािे र्स 
कार्यववगधको दफा ३ को उपदफा (२) बिोजजिको कोषको बैंक िातािा लसध ैजम्िा गररहदन वा 
गाउँपालिकाको आगथयक प्रशासन शािािा नगद जम्िा गनय सक्नेछ । त्र्सरी नगदै जम्िा हुन 
आएिा आगथयक प्रशासन शािािे सम्बजन्धत व्र्जक्त वा ससं्थािाई सोको िपायई उपिब्ध 
गराउनुपनेछ । 
(३) कोषिा रकि जम्िा गने व्र्जक्त तथा ससं्थाको नाि र प्राप्त सहार्ता रकि सम्बन्धी 
िालसक वववरण अको िहहनाको सात गतेलित्र सावयजतनक गररनेछ । 
तर कुनै व्र्जक्त वा संस्थािे सहार्ता उपिब्ध गराउँदा आफ्नो नाि सावयजतनक नगनय अनुरोध 
गरेको रहेछ िने तनजको नाि उल्ििे नगरी वववरण सावयजतनक गनय बाधा पने छैन ।  

७. िस्तुगत सहायता सामग्री: (१) कुनै व्र्जक्त वा संस्थाबाट वस्तुगत सहार्ता सािग्री प्राप्त हुन 
आएिा र त्र्सरी प्राप्त सािाग्री कोलिड-१९ तनदान सबंजन्ध स्वास््र् उपकरण, औषधी, संक्रिण 
तनर्न्त्रण सम्बन्धी अन्र् सािाग्री र प्रिाववतहरूिाइय राहत प्रदान गने सम्बन्धी कार्यिा उपर्ोग 
हुने देखिएिा त्र्स्तो वस्तुगत सहार्ता सािग्रीिाई स्वीकार गररनेछ ।  
(२) उपदफा (१) बिोजजि स्वीकार गररएको वस्तुगत सहार्ता सािग्रीिाई अिग्गै िौज्दात 
ककताबिा अलिििे जनाई त्र्स्तो सािग्रीको उपिब्ध िएसम्ि िूल्र् जनाइ वा नजनाइ कोषको 
आम्दानीको रूपिा सिेत अलििेि गररनेछ ।  
(३) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए तापतन कुनै वस्तुगत सहार्ता सािग्री कोरोना 
िाइरस संक्रिण तनर्न्त्रण वा राहत सहर्ोगको कार्यिा उपर्ोग नहुने वा उपर्ोग गनय उपरु्क्त 
नहुने देखिएिा त्र्स्तो सहर्ोग आंलशक वा पूणयरूपिा अस्वीकार गनय सककनेछ । 
(४) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए तापतन कुनै वस्तुगत सहार्ता सािग्री प्रचलित 
िापदण्ड बिोजजिको न्रू्नति गुणस्तररु्क्त निएको अवस्थािा त्र्स्तो सािग्रीिाई अस्वीकार 
गनय सककनेछ ।  
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८. कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा व्यिस्थापि सभमनताः (१) गाउँपालिका लित्रको कोलिड-१९ तनर्न्त्रण 
तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यिाई प्रिावकारी रूपिा सञ्चािन गनयको िागग देहार् बिोजजि 
गाउँ कोलिड-१९ तनर्न्त्रण तथा व्र्वस्थापन सलितत रहनेछ। 
• गाउँपालिका अध्र्क्ष      -संर्ोजक   
• गाउँपालिका उपाध्र्क्ष      -सदस्र् 
• प्रिुि प्रशासकीर् अगधकृत     -सदस्र् 
• वातावरण तथा ववपद् व्र्वस्थापन सलिततका संर्ोजक  -सदस्र् 
• सािाजजक ववकास सलिततका संर्ोजक    -सदस्र् 
• प्रतततनगध, स्थानीर् प्रहरी कार्ायिर्    -सदस्र् 
• स्वास््र् शािा प्रिुि     -सदस्र् 
• नेपाि रेडक्रस सोसाईटीका स्थानीर् प्रतततनगध (एकजना) -सदस्र् 
• ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्य हेने गरी तोककएको शािा प्रिुि  -सदस्र् सगचव 
(२) सलिततिे स्थानीर् ववपद् व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यिा र्ोगदान पुर् र्ाउन सक्ने अन्र् व्र्जक्त 
वा गैर सरकारी संस्थािाई आवश्र्कतानुसार आिन्त्रण गनय सक्नेछ। 

९.  कोषको प्रयोग : (१) कोलिड-१९ संक्रिण तनर्न्त्रण र राहतका िागग कोषिा जम्िा िएको रकि 
तथा वस्तुगत सहार्ता सािग्री िचय गनयका िागग सलिततिे आवश्र्कतानुसार तनणयर् गनेछ ।  
(२) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए तापतन कोलिड-१९ संक्रिण ववरूद्ध तत्काि 
प्रततकार्य गनुय पने अवस्था रहेको तर सलिततको बठैक तुरुन्तै बस्न सक्ने अवस्था नरहेिा 
तत्पश्चात िगत्त ै बस्ने सलिततको बैठकबाट अनुिोदन हुने गरी संर्ोजकको तनणयर्बाट एक 
पटकिा बहििा दश हजार रूपैर्ासम्ि िचय गनय बाधा पुग्ने छैन।  
(३) कोषको रकि तथा सािग्री देहार् बिोजजिको कार्यिा िचय गररनेछ: 
(क)  कोलिड-१९ संक्रिण वा जोखिििा रहेका वा त्र्सबाट प्रिाववत िएको वा हुनसक्ने व्र्जक्त 

वा सिुदार्को तत्काि िोजी, उद्दार उपचार सम्बन्धी कार्य गनय, 
(ि)  कोलिड-१९ सम्बन्धी सचेतनािूिक कार्यक्रि सञ्चािन गनय,  
(ग)  कोलिड-१९ संक्रिणबाट बछने सािग्री िररद तथा ववतरणको कार्य गनय, 
(घ)  कोलिड-१९ उपचार सम्बन्धी कार्यिा संिग्न स्वास््र् संस्थािाइय आवश्र्क पने औषगध, 

स्वास््र् उपकरणहरु, सेतनटाइजर, िास्क, पञ्जा िगार्तका सािग्री, स्वास््र्किीको 
सुरक्षाका िागग व्र्जक्तगत सुरक्षा सािाग्री िररद र िुवानी गनय,  

(ङ)  कोलिड-१९ प्रिाववत व्र्जक्तको तत्काि राहतका िागग आवश्र्क पने िाद्र्ान्न, 
िानेपानी, ित्ता कपडा, औषधी, सरसफाइका सािग्री जस्ता वस्तुहरू िररद गरी उपिब्ध 
गराउन तथा तत्सम्बन्धी अन्र् आवश्र्क कार्य गनय, 

(च)  कोलिड-१९ प्रिाववत वा जोखिििा परेका व्र्जक्तहरूिाइय राख्ने सुररक्षत स्थि तनिायण गनय, 
(छ) कोलिड-१९ बाट संक्रलित व्र्जक्तको औषधोपचार गनय, 
(ज)  कोरोना िाइरस संक्रलित तथा प्रिाववत व्र्जक्तिाई िनोपरािशय तथा उपचार गनय, 
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(झ)  कोरोना िाइरसको कारणबाट ितृ्रु् िएका व्र्जक्तको काजकक्रर्ाका िागग तनजको 
पररवारिाई सहार्ता उपिब्ध गराउन, 

(ञ) कोरोना िाइरस सम्बन्धी वविारी वा जोखिि सिूहको िोज, उद्धार तथा परािशयका 
िागग स्वरं्सेवक तथा ववशषेज्ञको पररचािन र सािग्री िररद तथा िण्डारण गनय, 

(ट)  कोरोना िाइरसका कारण नेपाि सरकारबाट घोवषत िकडाउनको अवगधिा स्थानीर् 
उत्पादनको बजार पहंुच सुचारू गनय तथा आपूततय व्र्वस्था सुचारू गनय,  

(ठ)  जोखििरु्क्त स्थानको पहहचान तथा उक्त स्थानिा रहेका वविारी वा जोखिििा रहेका 
व्र्जक्तिाइय सुरक्षक्षत क्वारेन्टाइन वा आइसोिेसन स्थिसम्ि स्थानान्तरण गनय, 

(ड)  सलिततिे तोके बिोजजिको कोरोना िाइरस तनर्न्त्रण तथा राहत सम्बन्धी अन्र् काि 
गनय, गराउन । 

(४) उपदफा (३) िा जुनसुकै कुरा िखेिएको िए तापतन तनर्लित रूपिा सम्पादन गररने प्रकृततका 
कार्यिाइय र्स कोषसंग आवद्ध गराई कोषबाट कुनै पतन ककलसिको िचय गनय पाईने छैन । 

१०. राहत सहायता वितरण: (१) िाद्र् आवश्र्कताको आधारिा श्रलियक वगय, असहार् तथा 
ववपन्नहरुिाई प्रतत पररवारका िागग देहार्का सिाग्री राहत स्वरुप ववतरण गररनेछ ।  

(क) चािि २५ ककिोग्राि 

(ि) दाि ३ ककिोग्राि 
(ग) नुन १ प्र्ाकेट 
(घ) िाने तेि १ लिटर 
(ङ) गचउरा ३ ककिोग्राि   
(च) साबुन १ वपस 

(२) प्रिाववत व्र्जक्तिाई राहत उपिब्ध गराउँदा कोषिा जम्िा िएको रकि र वस्तुगत 
सािग्रीिध्रे् आवश्र्कता र औगचत्र्का आधारिा दवैु वा कुनै एक िात्र पतन उपिब्ध गराउन 
सककनेछ ।  
(३) उपदफा (१) बिोजजि राहत उपिब्ध गराउनुपूवय कोलिड-१९ बाट प्रिाववत व्र्जक्तको वववरण 
वडाबाट प्रिाखणत िएको हुनु पनेछ ।   
(४) उपदफा (२) बिोजजि प्रिाखणत गरेको व्र्जक्तिाइय कोषिा जम्िा िएको रकि तथा राहत 
सािग्रीको उपिब्धता र औगचत्र् सिेतका आधारिा सलितति ेउगचत ठहर् र्ाए बिोजजि ववतरण 
गररनेछ । 
(५) तत्काि राहत उपिब्ध नगराउँदा प्रिाववत व्र्जक्त थप जोखिििा पनय सक्न ेअवस्था छ िन्ने 
सलिततिाई िागेिा त्र्स्तो व्र्जक्तिाई सलितति े तनणयर् गरेर तत्काि राहत उपिब्ध गराउन 
सक्नेछ । 
(६) र्स िापदण्ड बिोजजि राहत वववरण गदाय एक पररवारिाई एक इकाई िानी सम्बजन्धत 
वडािे अलििेि कार्ि गनुयपनेछ । साथै, पररवार सखं्र्ा कार्ि गदाय ४ जनासम्ि िए उपदफा 
(१) बिोजजिको राहत सािाग्रीको पुरै र सो िन्दा कि पररवार संख्र्ा िएिा प्रतत पररवार दफा 
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१० िा उल्िखेित पररिाणको आहद ववतरण गररनेछ । पररवार बाहेकका िजदरुको हकिा ४ जना 
बराबर १ पररवार िानेर राहत ववतरण गररनेछ ।  
(७) र्स िापदण्डिा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा िेखिएको िएतापतन श्रलिक वगय तथा असहार् तथा 
ततनसँग सँगै रहेका पररवारका कुनै सदस्र्िे र्स अवगधिा कुनै वैकजल्पक आर् आजयन गरेको 
अवस्थािा तनजिाई र्स िापदण्ड बिोजजिको राहत सािाग्री ववतरण गररने छैन ।  

११.  वितरण गिे विधि: (१) देहार्को ववगध अविम्बन गरी दफा १० बिोजजिको राहत सािाग्री 
ववतरण गनुय पनेछः  
(क)  राहत ववतरणको िागग सम्बजन्धत वडा सलिततिे सािाग्री ववतरण गनुयपने ।  
(ि)  सम्बजन्धत वडा सलिततिे हुन सक्ने सम्िाव्र् लिड तथा अन्र् व्र्वस्थापकीर् सिस्र्ाका 

कारणिे वडा सलिततबाट ववतरण गने नसक्ने अवस्था िएिा देहार् बिोजजि गने ।  
(२) गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेत्रलित्र दफा १० बिोजजिको सािाग्री उपिब्ध गराउन कार्यपालिकाि े
तनधायरण गरेको वा तोकेको दररेटको सीिालित्र रही स्थानीर् आपूततयकतायबाट सािाग्रीको गुणस्तर 
तथा िूल्र् एकीन गरी  गाउँपालिकाको सिन्वर्िा सम्बजन्धत वडािे िरीद गने ।  
(३) दफा १० (३) बिोजजिको िगतिा परेका श्रलिकवगय तथा असहार्हरुिाई वडा सदस्र् वा 
अध्र्क्षिे कुपन उपिब्ध गराई वा अन्र् उपरु्क्त बबगधबाट उपिण्ड (१) बिोजजिको 
आपूततयकतायबाट राहत सािाग्री उपिब्ध गराउने वा गाउंपालिकािे िरीद गरी दफा १० बिोजजि 
ववतरण गने ।  

(४) राहत ववतरणको अलििेि र प्रततवदेन:  

(क)  सम्बजन्धत वडािे ववतरणको अनुसूची–२ बिोजजिको राहत ववतरणको अलिििे आफ्नो 
कार्ायिर्िा रािी साप्ताहहक रुपिा सावयजतनक गनुय पनेछ र एक प्रतत गाउँपालिका 
कार्ायिर्िा पठाउनुपनेछ ।  

(ि)  राहतको प्रततवेदन अनुसूगच ३ बिोजजिको िाँचािा पाक्षक्षक रुपिा राजरिर् पररचर् पत्र 
तथा पजञ्जकरण वविाग र सड्घीर् िालििा तथा सािान्र् प्रशासन िन्त्रािर्िा पठाउनु 
पनेछ । 

(ग)  गाउँकार्यपालिकािे राहत ववतरणको तनर्लित अनुगिन गनेछ । 

१२. कोषको प्रयोग गिय िपाईिे: (१) र्स कार्यववगधिा अन्र्त्र जुनसुकै कुरा िेखिएको िए तापतन 
देहार्को प्रर्ोजनका िागग कोषिा जम्िा िएको रकि िचय गनय पाईने छैनः 
(क)  तनर्लित प्रशासतनक कार्यको िागग,  
(ि)  कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदागधकारी वा कियचारीिाई तनर्लित रूपिा तिब, ित्ता वा 

अन्र् सुववधा उपिब्ध गराउन,  
(ग)  कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदागधकारी वा कियचारीिाई भ्रिण िचय वा अन्र् त्र्स्त ै

प्रकारको िचय उपिब्ध गराउन, 
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(घ)  कोरोना िाइरस प्रिाववतिाई हदईने तोककए बिोजजिको राहत बाहेक अन्र् कुनै पतन 
ककलसिको चन्दा, पुरस्कार, उपहार वा आगथयक सहार्ता उपिब्ध गराउन, 

(ङ)  कुनै पतन ककलसिको गोजरठ, सेलिनार, अन्तरकक्रर्ा वा सिा सम्िेिन सञ्चािन गनय, 
गराउन, 

(च)  कोरोना िाइरस संक्रिण तनर्न्त्रण, न्रू्नीकरण वा प्रिाववतिाइय राहत व्र्वस्थापनसँग 
प्रत्र्क्ष सम्बन्ध निएको अन्र् कुनै पतन कार्य गनय, गराउन ।  

(२) कोषिाई प्राप्त िएको वस्तुगत सहार्ता सािग्रीिध्रे् कुनै पतन सािग्री पूणय वा आंलशकरूपिा 
कार्ायिर्को वा कार्ायिर्को कुनै पदागधकारी वा कियचारीको तनर्लित प्रर्ोजनका िागग प्रर्ोग 
गररनेछैन । 

 
पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालि, लखेा तथा लेखा पररिण 
१३. कोषको सञ्चालि : (१) कोषको िाता सञ्चािन गाउँपालिकाको प्रिुि प्रशासकीर् अगधकृत र 

िेिा प्रिुि वा तनजिे तोकेको िेिाको कियचारीको संरु्क्त दस्तितबाट हुनेछ ।  
(२) कोषबाट नेपाि सरकारिे तोकेको िापदण्ड वा अवस्था अनुसार सलिततिे तोकेको िापदण्ड 
अनुसार सािग्री वा नगदिा सहार्ता हदन सककने छ ।   
(३) कोषिाई प्राप्त वस्तुगत सहार्ता सािग्रीको तनकासा तथा आवश्र्क व्र्वस्थापन गने 
जजम्िेवारी प्रिुि प्रशासकीर् अगधकृत वा तनजिे तोकेको अगधकृतस्तरको कियचारी र जजन्सी 
शािा प्रिुिबाट हुनेछ ।  
(४) उपदफा (३) बिोजजि वस्तुगत सहार्ता सािग्री कोरोना िाइरस संक्रिण तनर्न्त्रण, राहत 
तथा व्र्वस्थापन सम्बन्धी कार्यिा उपर्ोगका िागग तनकासा गदाय जजन्सी ककताबिा िचय 
अलििेि जनाई तनकासा हदनुपनेछ र त्र्स्तो सािग्रीको अलििेि िूल्र्िाई कोषको िचयको रूपिा 
सिेत अलिििे गररनेछ । 

१४. कोषको आय व्ययको लेखा तथा सोको साियजनिकरण : (१) कोषको आर् व्र्र्को िेिा प्रचलित 
कानून बिोजजि राखिनेछ ।  
(२) कोषिे कार्यपालिकािे तोकेबिोजजि आन्तररक तनर्न्त्रण प्रणािी कार्ि गनुय पनेछ । 
(३) कोषको िालसकरूपिा िएको आम्दानी र िचयको वववरण अको िहहनाको सात गतेलित्र 
सावयजतनक गनुयपनेछ । 
(४) आगथयक वषय सिाप्त िएको लिततिे तीन िहहनालित्र सलिततिे कोषको वावषयक आर् व्र्र्को 
वववरण सिेत िलु्ने वावषयक प्रततवेदन तर्ार गरी कार्यपालिकािाफय त गाउँ सिा सिक्ष पेश गनुय 
पनेछ । 

१४. लेखा परीिण : (१) कोषको आन्तररक ििेापरीक्षण गाउँपालिकाको आन्तररक िेिा पररक्षण 
शािाबाट हुनेछ । 
(२) कोषको अजन्ति िेिापरीक्षण िहािेिा परीक्षकबाट हुनेछ । 
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(३) गाउँ कार्यपालिकािे चाहेिा जुनसुकै बित सलिततको हहसावककताव जाँछन वा जाँच गराउन 
सक्नेछ । 
(४) गाउँ कार्यपालिकाि े उक्त कोष स्थानीर् कानूनअनुसार सािाजजक र सावयजतनक 
िेिापरीक्षणको व्र्वस्था लििाउने छ ।  

 
पररच्छेद –४ 

विविि 
१५. सहयोगका लाधग आह्िाि गिे : (१) कोरोना िाइरसका कारण आपत्कालिन अवस्था लसजयना िई 

स्थानीर् स्रोत साधन र क्षिताि े ववपद्को सािना गनय गाउँपालिकािे व्र्क्ती, संस्था, स्थानीर् 
तह, प्रदेश सरकार तथा नेपाि सरकारिाई कोषिा आगथयक तथा वस्तुगत सहार्ता उपिब्ध 
गराउन अनुरोध गनय सक्नछे । 

१६. अभिलेख राख्ने : (१) सलिततिे कोष पररचािन सम्बन्धिा गरेको तनणयर् र अन्र् काि कारवाहीको 
अलििेि दरुुस्त राख्न ुपनेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोजजिको अलिििे सलिततको सदस्र्-सगचवको जजम्िािा रहनेछ । 

१७. अिुगमि: (१) र्स कार्यववगध बिोजजि कोष पररचािन तथा सोबाट िएका कािको तनर्लित तथा 
आकजस्िक अनुगिन सम्बन्धी कार्यका िागग प्रत्रे्क वडािा संबबन्धत वडाका जनवप्रतततनगधको 
संर्ोजकत्विा अन्र् दईुजना सदस्र् रहने गरी टोिी गठन गरी अनुगिन गनय सक्नेछ । 
(२) उपदफा (१) बिोजजि िहटएको अनुगिन टोिीिे आफूिाई प्राप्त कार्ायदेशका आधारिा 
अनुगिनका क्रििा देखिएको सत्र् त्र् वववरण सहहतको प्रततवेदन सलिततसिक्ष पेश गनुयपनेछ।  
(३) उपदफा (२) बिोजजि पेश हुन आएको प्रततवेदन सिेतका आधारिा कोष पररचािनिा कुनै 
कलि किजोरी िएको देखिएिा त्र्सिाई सुधार गनय सलितति ेआवश्र्क तनदेशन हदन सक्नेछ र 
त्र्स्तो तनदेशनको पािना गनुय सम्बजन्धत सबैको कतयव्र् हुनेछ ।  
(४) उपदफा (३) िा जुनसुकै कुरा िखेिएको िए तापतन कोष पररचािनिा कुनै गजम्िर त्रुटी रहेको 
र सोिाई तत्काि रोक्न आवश्र्क देखिएिा संर्ोजकि ेत्र्स्तो कार्य रोक्न तनदेशन हदन सक्नछे। 
(५) अनुगिनका क्रििा कुनै व्र्जक्तिे झुठा वववरण पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरेको वा 
कोषिे उपिब्ध गराएको राहतको दरुूपर्ोग गरेको पाईएिा दोषी उपर प्रचलित कानून बिोजजि 
कारवाही हुनेछ । 

१८.   बािा अड्काउ फुकाउिेाः र्स कार्यववगधको कार्ायन्वर्नको लसिलसिािा कुनै द्ववववधा उत्पन्न 
िएिा कार्यपालिकािे आवश्र्क व्र्ाख्र्ा गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ । 

१९.   यसै बमोम्जम हुिेाः र्स गाउँपालिकाबाट कोलिड-१९ रोकथाि तथा व्र्स्थापनका िागग िए गरेका 
कायण िर्ा िचयहरु र्स ैकार्यववगध बिोजजि िएको िातननेछ । 
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अनुसूची - १ 
(दफा १० सँग सम्बजन्धत) 

अलििेिको िाचँा 
राहत प्राप्त गने व्र्जक्तको वववरण 

१. नाि थर :                  २. बावुको नाि: 
३.  बाजेको नाि : 
४.  स्थार्ी ठेगाना  :                    ५. हािको ठेगाना :  
६.  टेलिफोन वा िोबाईि नम्वर :                
७.  दैतनक ज्र्ािादारीिा कार्यरत स्थान :   
८.  गने गरेको कािको वववरण :  
९.  पेशगरेको कागजातको वववरण : (कम्तीिा कुनै एक कागजात संिग्न गनुय पने) 

   क. नेपािी नागरीकताको प्रिाण पत्रको प्रततलिवप वा 
   ि. गररब घर पररवार पररचर्पत्रको प्रततलिवप  वा 
   ग. सवारी चािक अनुिततपत्रको प्रततलिवप वा  
   घ. अन्र् ; 

 
१०. राहत लिने व्र्जक्तको स्वःघोषणा : 
ि  र िरो पररवारका सदस्र्िे  रोजगारी, स्वरोजगारी वा अन्र् कुनै िाध्र्िबाट आर् आजयन 
गरेका छैनन ् । िैिे र्स्तो राहत सुववधा दोहोरो लिएको  छैन र लिने पतन छैन । िागथ पेश 
गरेको वववरण  ठीक  साँचो हो । व्र्होरा फरक परेिा प्रचलित कानुन बिोजजि सहँुिा बुझाउँिा 
। 

तनवेदक :                                        
दस्तित :                                       
लितत :     औठाको छाप 

दार्ा ँ   बार्ा ँ
  
 
लसफाररस गने पदागधकारी : 
दस्तित :                                                             
कार्ायिर्को नाि  : 
पद :                                                वडा न. :  
नाि : 
लितत : 
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अनुसूची - २ 
(दफा १० को उपदफा ३  सँग सम्बजन्धत) 

स्थािीय सरकार 

गगाजमुिा गाउँपाभलका 
गाउँ काययपाभलकाको कायायलय 
वडा नं. ..........‚ ...................... 

राहत वितरणको अभिलखे 
      

क्र.सं. प्राप्त गने व्र्जक्तको 
नाि 

ठेगाना तथा 
टेलिफोन 

बावुको नाि बाजेको 
नाि 

राहतको  
वववरण 

बुखझलिनेको 
दस्तित 
 

       
       

  
राहत ववतरण गनेको  
दस्तित  :  
नाि थर,  : 
टेलिफोन नं.  : 
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अनुसूची - ३ 
(दफा ११ को उपदफा ४ (ि) सँग सम्बजन्धत) 

स्थािीय सरकार 

गगाजमुिा गाउँपाभलका 
गाउँ काययपाभलकाको कायायलय 

फुििकय ‚ धाहदङ 
 

प्रनतिेदिको ढाँचा 
क्र.सं. प्राप्त गने 

व्र्जक्तको नाि 
ठेगाना 
तथा 
टेलिफोन 

बावुको 
नाि 

बाजेको 
नाि 

राहतको  वववरण लितत कैकफर्त 

        
        

  
प्रिाखणत गनेको  
दस्तित :  
नाि थर : 
टेलिफोन नं. : 
 
 
 
 


