
 

 
 

  

  

  

  
 

स्थानीय राजपत्र  
खााँडादेवी गाउाँपालिकाद्वारा प्रकाशित 

 खण्ड ४) माकादमु, रामेछाप, बैिाख 20 गते, २०७७ साि (संख्या 2 

भाग २ 
खााँडादेवी गाउाँपालिका 

खााँडादेवी गाउाँपालिकाको गाउाँ काययपालिकािे बनाएको ति िेशखए बमोशजमको 
काययववलि सवयसािारणको जानकारीको िालग प्रकािन गररएको छ। 

कोलभड-१९ संक्रमण रोकथाम, लनयन्त्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चािन 
काययववलि, २०७७  
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प्रस्तावनााः 
खााँडादेवी गाउाँपालिका क्षेत्रलभत्र गैरप्राकृलतक ववपद् कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) 
बाट हनु सक्न े जोशखम न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका िालग स्थापना भएको 
कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, लनयन्त्त्रण तथा उपचार कोषको सञ्चािन सम्बन्त्िी 
काययववलि बनाउन वाञ्छनीय भएकािे नेपाि सरकार (मन्त्त्रीपररषद) को लमलत 
२०७६ चैत्र १६ गतेको लनणयय बमोशजम नेपाि सरकार अथय मन्त्त्राियबाट कोलभड 
१९ को कारण प्रभाववत क्षते्रहरुका िालग राहत सवुविा प्रदान गने नेपाि सरकार, 
मशन्त्त्रपररषदको लनणयय कायायन्त्वयन कायययोजना, २०७६ को बुाँदा (१) को (४) 
बमोशजम तथा गाउाँपालिकाको ववपद् न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ िे 
ददएको अलिकार प्रयोग गरी काययपालिकािे यो काययववलि बनाएको छ।   

 
पररच्छेद – १ 
प्रारशम्भक 

१. संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस काययलबलिको नाम “कोलभड-१९ संक्रमण 
रोकथाम, लनयन्त्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चािन काययववलि, २०७७” रहेको 
छ।  
(२) यो काययववलि तरुून्त्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषा : ववषय वा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययववलिमा, 
(क) “ऐन” भन्नािे खााँडादेवी गाउाँ ववपद् जोशखम न्त्यूनीकरण तथा 

व्यवस्थापन ऐन, २०७६ सम्झनपुछय। 
(ख)  “काययववलि” भन्नािे कोलभड÷१९ संक्रमण रोकथाम, लनयन्त्त्रण तथा 

उपचार कोष सञ्चािन काययववलि, २०७७ सम्झनपुछय। 
(ग) “कोष” भन्नािे ऐनको दफा १२ बमोशजमको कोरोना भाइरस 

संक्रमण रोकथाम लनयन्त्त्रण तथा उपचार कोष सम्झनपुछय। 
(घ) “प्रभाववत व्यशि” भन्नािे कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट वा नेपाि 

सरकारिे घोषणा गरेको िकडाउनबाट पररवारका सदस्य गमुाएको, 
स्वास््यजन्त्य समस्या उत्पन्न भएको, आय वा रोजगारी गमुाएका 
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व्यशि र लनजको पररवार वा कोरोना भाइरसका कारण अन्त्य कुन ै
तररकाबाट प्रभाववत व्यशििाई सम्झनपुछय। 

(ङ)  “राहत” भन्नािे कोरोना महामारी प्रभाववत व्यशििाई उपिब्ि 
गराईने नगद तथा वस्तगुत सहायता सामग्री समते सम्झनपुछय। 

(च) “सलमलत” भन्नािे ऐनको दफा ८ बमोशजमको सलमलत सम्झनपुछय । 
(छ)  “संयोजक” भन्नािे सलमलतको संयोजक सम्झनपुछय।      

 
पररच्छेद – २ 

कोषको स्थापना, उद्दशे्य तथा प्रयोग 
३. कोषको स्थापना: (१) कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न भएको वा हनुसक्न े

जोशखम न्त्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी कायय स्थानीयस्तरबाटै 
सञ्चािन गनयका िालग आवश्यक पने स्रोत संकिन र पररचािन गनय 
गाउाँपालिकामा एक कोलभड-१९ संक्रमण रोकथाम, लनयन्त्त्रण तथा उपचार 
कोष रहनेछ।  
(२) कोषको आय रकम संकिन तथा व्यय रकम पररचािनका िालग 
खााँडादेवी गाउाँपालिकाको ववपद् व्यवस्थापन खातामा जम्मा गरी अिग्गै 
वहसाव राशखनेछ ।   
(३) कोषको आय अन्त्तगयत यस काययववलिको दफा ६ बमोशजम कोषमा 
जम्मा हनुेगरी प्राप्त रकम तथा कोषमा मौज्दात रहेको रकमबाट प्राप्त 
ब्याजिाई समाविे गररनेछ। 
(४) काययववलिको दफा ७ बमोशजम कोषको नाममा प्राप्त हनु आउने वस्तगुत 
सहायता सामाग्रीको छुटै्ट मौज्दात वकताब स्थापना गरी अलभिेख गररनेछ। 

४.  कोष सम्बन्त्िी वविेष व्यवस्थााः (१) कोषको रकम कोरोना भाइरस संक्रमण 
लनयन्त्त्रणसाँग सम्बशन्त्ित कायययोजना बमोशजमका क्षेत्रमा मात्र खचय गनय 
सवकनछे। 
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(२) कोरोना भाइरस संक्रमण पूणयरुपमा लनयन्त्त्रणमा आएको भनी नेपाि 
सरकारिे घोषणा गरेको तीन मवहनालभत्र यस कोषमा रहेको रकम ववपद 
व्यवस्थापन कोषमा स्वताः स्थानान्त्तरण हनुेछ। 
(३) उपदफा (२) बमोशजम स्थानान्त्तरण गदाय कोषको शे्रस्ता र दावयत्व 
बााँकी भए सो समेत ववपद व्यवस्थापन कोषमा स्थानान्त्तरण हनुेछ। 

५. कोषको उद्दशे्य: (१) कोलभड-१९ िे हाि पारेको प्रभाव र पानय सक्न े
प्रभावको संक्रमण रोकथाम, लनयन्त्त्रण तथा न्त्यूनीकरण गदै प्रभाववत 
व्यशििाइय आलथयक तथा वस्तगुत सहायता उपिब्ि गराउन ुकोषको उद्देश्य 
हनुेछ।  

(२) कोषिे देहायका क्षते्रमा काम गने छाः   
(क)  कोलभड-१९ बाट संक्रलमत वा प्रभाववत व्यशिहरूको खोज तथा 

उद्धार गरी अत्यावश्यक स्वास््य सेवा उपिब्ि गराउने।  
(ख)  प्रकोप जोशखम न्त्यूनीकरण र प्रभाववतहरूिाइय तत्काि राहत 

उपिव्ि गराउन।े 

६.कोषको आम्दानी : (१) कोषमा देहाय बमोशजमका रकम आम्दानीको रूपमा 
जम्मा हनुेछ: 

(क) खााँडादेवी गाउाँपालिकाको वावषयक बजेटमाफय त ववपद् व्यवस्थापन 
कोषमा जम्मा हनुे गरी स्वीकृत रकमबाट काययपालिकाको लनणयय 
अनसुार यस कोषमा स्थान्त्तररत रकम, 

(ख)  प्रचलित कानून बमोशजम गाउाँ काययपालिकाको लनणयय बमोशजम अन्त्य 
शिषयकबाट यस कोषमा साररएको रकम,   

 (ग) अन्त्य स्थानीय तहबाट सहायतावापत प्राप्त रकम, 
(घ)  नेपाि सरकार र प्रदेि सरकारबाट कोलभड÷१९ संक्रमण 

रोकाथाम, लनयन्त्त्रण तथा व्यवस्थापन काययका िालग प्राप्त रकम, 
(ङ)  गाउाँ सभा सदस्य, गाउाँ काययपालिका सदस्य तथा गाउाँपालिकाका 

कमयचारीहरूबाट प्राप्त सहयेग रकम, 
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(च)  स्वदेिी ववलभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरू र त्यसमा 
काययरत कमयचारीहरू, उद्योगी, व्यवसायी, पेिाकमी, राजनीलतक 
दि, नागररक समाज, संघ संस्था र आम सवयसािारणबाट स्वेशच्छक 
रूपमा प्राप्त हनु ेरकम, 

(छ)  गैर आवासीय नेपािी, वैदेशिक सरकार तथा संघ संस्थाको तफय बाट 
प्रचलित कानूनको अलिनमा रही प्राप्त हनु ेरकम,  

(ज)  कोषमा मौज्दात रहेको रकममा उपिब्ि हनुे ब्याज आय, 
(झ)  दफा ७ को उपदफा (३) बमोशजम वस्तगुत सहायता सामाग्रीको 

लबक्रीबाट प्राप्त आय, 
(ञ)  प्रचलित कानूनको अलिनमा रही कोषमा जम्मा हनु ेगरी अन्त्य कुन ै

स्रोतबाट प्राप्त रकम।  
(२) उपदफा (१) बमोशजम कोषिाई उपिब्ि हनु ेरकम सम्बशन्त्ित व्यशि 

वा संस्थािे यस काययववलिको दफा ३ को उपदफा (२) बमोशजमको 
कोषको बैंक खातामा लसिै जम्मा गररददन वा गाउाँपालिकाको आलथयक 
प्रिासन िाखामा नगद जम्मा गनय सक्नेछ। त्यसरी नगदै जम्मा हनु 
आएमा आलथयक प्रिासन िाखािे सम्बशन्त्ित व्यशि वा संस्थािाई सोको 
भपायई उपिब्ि गराउनपुनेछ। 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यशि तथा संस्थाको नाम र प्राप्त सहायता 
रकम सम्बन्त्िी मालसक वववरण अको मवहनाको सात गतेलभत्र 
सावयजलनक गररनछे। 

तर कुन ै व्यशि वा संस्थािे सहायता उपिब्ि गराउाँदा आफ्नो नाम 
सावयजलनक नगनय अनरुोि गरेको रहेछ भन े लनजको नाम उल्िेख नगरी 
वववरण सावयजलनक गनय बािा पने छैन।  

७. वस्तगुत सहायता सामग्री: (१) कुन ैव्यशि वा संस्थाबाट वस्तगुत सहायता 
सामग्री प्राप्त हनु आएमा र त्यसरी प्राप्त सामाग्री कोलभड-१९ लनदान संबशन्त्ि 
स्वास््य उपकरण, औषिी, संक्रमण लनयन्त्त्रण संबशन्त्ि अन्त्य सामाग्री र 
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प्रभाववतहरूिाइय राहत प्रदान गने सम्बन्त्िी काययमा उपयोग हनु े देशखएमा 
त्यस्तो वस्तगुत सहायता सामग्रीिाई स्वीकार गररनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोशजम स्वीकार गररएको वस्तगुत सहायता सामग्रीिाई 
अिग्गै मौज्दात वकताबमा अलभिेख जनाई त्यस्तो सामग्रीको उपिब्ि 
भएसम्म मूल्य जनाइ वा नजनाइ कोषको आम्दानीको रूपमा समेत अलभिेख 
गररनेछ।  
(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै वस्तगुत 
सहायता सामग्री कोरोना भाइरस संक्रमण लनयन्त्त्रण वा राहत सहयोगको 
काययमा उपयोग नहनुे वा उपयोग गनय उपयिु नहनु े देशखएमा त्यस्तो 
सहयोग आंशिक वा पूणयरूपमा अस्वीकार गनय सवकनेछ। 
(४) उपदफा (१) वा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कुनै वस्तगुत 
सहायता सामग्री प्रचलित मापदण्ड बमोशजमको न्त्यूनतम गणुस्तरयिु नभएको 
अवस्थामा त्यस्तो सामग्रीिाई अस्वीकार गनय सवकनेछ।  

८. कोलभड-१९ लनयन्त्त्रण तथा व्यवस्थापन सलमलताः (१) गाउाँपालिका लभत्रको 
कोलभड-१९ लनयन्त्त्रण तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी काययिाई प्रभावकारी रूपमा 
सञ्चािन गनयको िालग देहाय बमोशजम गाउाँ कोलभड-१९ लनयन्त्त्रण तथा 
व्यवस्थापन सलमलत रहनेछ। 
• गाउाँपालिका अध्यक्ष      - संयोजक   
• गाउाँपालिका उपाध्यक्ष  - सदस्य 
• प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत - सदस्य 
• वातावरण तथा ववपद् व्यवस्थापन सलमलतका संयोजक - सदस्य 
• सामाशजक ववकास सलमलतका संयोजक - सदस्य 
• प्रलतलनलि, स्थानीय प्रहरी कायायिय - सदस्य 
• स्वास््य िाखा प्रमखु - सदस्य 
• नेपाि रेडक्रस सोसाईटीका स्थानीय प्रलतलनलि (एकजना) - सदस्य 
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• ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िी कायय हेने गरी तोवकएको िाखा प्रमखु 
                            -सदस्य सशचव 

(२) सलमलतिे स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्िी काययमा योगदान परु् याउन 
सक्ने अन्त्य व्यशि वा गैर सरकारी संस्थािाई आवश्यकतानसुार आमन्त्त्रण 
गनय सक्नेछ। 

९.  कोषको प्रयोग : (१) कोलभड-१९ संक्रमण लनयन्त्त्रण र राहतका िालग 
कोषमा जम्मा भएको रकम तथा वस्तगुत सहायता सामग्री खचय गनयका 
िालग सलमलतिे आवश्यकतानसुार लनणयय गनेछ।  
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कोलभड-१९ 
संक्रमण ववरूद्ध तत्काि प्रलतकायय गनुय पने अवस्था रहेको तर सलमलतको 
बैठक तरुुन्त्तै बस्न सक्ने अवस्था नरहेमा तत्पश्चात िगतै्त बस्ने सलमलतको 
बैठकबाट अनमुोदन हनुे गरी संयोजकको लनणययबाट एक पटकमा बविमा 
दि हजार रूपैयासम्म खचय गनय बािा पगु्ने छैन।  
(३) कोषको रकम तथा सामग्री देहाय बमोशजमको काययमा खचय गररनेछ: 
 (क)  कोलभड-१९ संक्रमण वा जोशखममा रहेका वा त्यसबाट प्रभाववत 

भएको वा हनुसक्ने व्यशि वा समदुायको तत्काि खोजी, उद्दार 
उपचार सम्बन्त्िी कायय गनय, 

(ख)  कोलभड-१९ सम्बन्त्िी सचेतनामूिक काययक्रम सञ्चािन गनय,  
(ग)  कोलभड-१९ संक्रमणबाट बच्ने सामग्री खररद तथा ववतरणको कायय 

गनय, 
 (घ)  कोलभड-१९ उपचार सम्बन्त्िी काययमा संिग्न स्वास््य संस्थािाइय 

आवश्यक पने औषलि, स्वास््य उपकरणहरु, सेलनटाइजर, मास्क, 
पञ्जा िगायतका सामग्री, स्वास््यकमीको सरुक्षाका िालग व्यशिगत 
सरुक्षा सामाग्री खररद र िुवानी गनय,  

 (ङ)  कोलभड-१९ प्रभाववत व्यशिको तत्काि राहतका िालग आवश्यक 
पने खाद्यान्न, खानेपानी, ित्ता कपडा, औषिी, सरसफाइका सामग्री 
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जस्ता वस्तहुरू खररद गरी उपिब्ि गराउन तथा तत्सम्बन्त्िी अन्त्य 
आवश्यक कायय गनय, 

(च)  कोलभड-१९ प्रभाववत वा जोशखममा परेका व्यशिहरूिाइय राख्न े
सरुरक्षत स्थि लनमायण गनय, 

(छ) कोलभड-१९ बाट संक्रलमत व्यशिको औषिोपचार गनय, 
(ज)  कोरोना भाइरस संक्रलमत तथा प्रभाववत व्यशििाई मनोपरामिय तथा 

उपचार गनय, 
 (झ)  कोरोना भाइरसको कारणबाट मतृ्य ुभएका व्यशिको काजवक्रयाका 

िालग लनजको पररवारिाई सहायता उपिब्ि गराउन, 
 (ञ) कोरोना भाइरस सम्बन्त्िी ववमारी वा जोशखम समूहको खोज, उद्धार 

तथा परामियका िालग स्वयम्सेवक तथा वविेषज्ञको पररचािन र 
सामग्री खररद तथा भण्डारण गनय, 

 (ट)  कोरोना भाइरसका कारण नपेाि सरकारबाट घोवषत िकडाउनको 
अवलिमा स्थानीय उत्पादनको बजार पहुंच सचुारू गनय तथा आपूलतय 
व्यवस्था सचुारू गनय,  

 (ठ)  जोशखमयिु स्थानको पवहचान तथा उि स्थानमा रहेका ववमारी 
वा जोशखममा रहेका व्यशििाइय सरुशक्षत क्वारेन्त्टाइन वा 
आइसोिेसन स्थिसम्म स्थानान्त्तरण गनय, 

 (ड)  सलमलतिे तोके बमोशजमको कोरोना भाइरस लनयन्त्त्रण तथा राहत 
सम्बन्त्िी अन्त्य काम गनय, गराउन। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन लनयलमत रूपमा 
सम्पादन गररने प्रकृलतका काययिाइय यस कोषसंग आवद्ध गराई कोषबाट 
कुनै पलन वकलसमको खचय गनय पाईने छैन। 

१०. राहत सहायता ववतरण: (१) खाद्य आवश्यकताको  आिारमा श्रलमयक वगय, 
असहाय तथा ववपन्नहरुिाई प्रलत पररवारका िालग देहायका समाग्री राहत 
स्वरुप ववतरण गररनछे ।  

(क) चामि ..... वकिोग्राम 
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(ख) दाि ...... वकिोग्राम 
(ग) ननु ...... प्याकेट 
(घ) खाने तेि ...... लिटर 
(ङ) गेडागडुी ...... वकिोग्राम   
(च) अन्त्य ...... 

(२) प्रभाववत व्यशििाई राहत उपिब्ि गराउाँदा कोषमा जम्मा भएको 
रकम र वस्तगुत सामग्रीमध्य ेआवश्यकता र औशचत्यका आिारमा दवैु वा 
कुनै एक मात्र पलन उपिब्ि गराउन सवकनेछ।  
(३) उपदफा (१) बमोशजम राहत उपिब्ि गराउनपूुवय कोलभड-१९ बाट 
प्रभाववत व्यशिको वववरण वडाबाट प्रमाशणत भएको हनु ुपनेछ।   
(४) उपदफा (२) बमोशजम प्रमाशणत गरेको व्यशििाइय कोषमा जम्मा भएको 
रकम तथा राहत सामग्रीको उपिब्िता र औशचत्य समेतका आिारमा 
सलमलतिे उशचत ठहर् याए बमोशजम ववतरण गररनेछ। 
(५) तत्काि राहत उपिब्ि नगराउाँदा प्रभाववत व्यशि थप जोशखममा गनय 
सक्ने अवस्था छ भने्न सलमलतिाई िागेमा त्यस्तो व्यशििाई सलमलतिे लनणयय 
गरेर तत्काि राहत उपिब्ि गराउन सक्नछे। 
(६) यस मापदण्ड बमोशजम राहत वववरण गदाय एक पररवारिाई एक ईकाई 
मानी सम्बशन्त्ित वडािे अलभिेख कायम गनुयपनेछ। साथै, पररवार संख्या 
कायम गदाय ४ जनासम्म भए उपदफा (१) बमोशजमको राहत सामाग्री को 
परैु र सो भन्त्दा बवि पररवार संख्या भएमा प्रलत व्यशि अनसुार थप गरर 
ववतरण गररनेछ। पररवार बाहेकका मजदरुको हकमा ४ जना बराबर १ 
पररवार मानेर राहत ववतरण गररनेछ ।  
(७) यस मापदण्डमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा िेशखएको भएतापलन श्रलमक वगय 
तथा असहाय तथा लतनसाँग साँगै रहेका पररवारका कुनै सदस्यिे यस अवलिमा 
कुनै वैकशल्पक आय आजयन गरेको अवस्थामा लनजिाई यस मापदण्ड 
बमोशजमको राहत सामाग्री ववतरण गररने छैन ।  
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११.  ववतरण गने ववलि: (१) देहायको ववलि अविम्बन गरी दफा १० बमोशजमको 
राहत सामाग्री ववतरण गनुय पनेछाः  
(क)  राहत ववतरणको िालग सम्बशन्त्ित वडा सलमलतिे सामाग्री ववतरण 

गनुय पने ।  
(ख) सम्बशन्त्ित वडा सलमलतिे हनु सक्ने सम्भाव्य लभड तथा अन्त्य 

व्यवस्थापकीय समस्याका कारणिे वडा सलमलतबाट ववतरण गने 
नसक्ने अवस्था भएमा देहाय बमोशजम गने।  

(२) गाउाँपालिकािे आफ्नो के्षत्र लभत्र दफा १० बमोशजमको सामागीी्र 
उपिब्ि गराउन सक्ने स्थानीय आपूलतयकतायबाट मूल्य सूची लिई सोको 
आिारमा सामाग्रीको गणुस्तर तथा मूल्य यवकन गने र उपिब्ि छनौट 
गने।  
(३) दफा १० (३) बमोशजमको िगतमा परेका श्रलमक वगय तथा 
असहायहरुिाई वडा सदस्य वा अध्यक्षिे कुपन उपिब्ि गराई उपखण्ड 
(१) बमोशजमको आपूलतयकतायबाट राहत सामाग्री उपिब्ि गराउने वा 
गाउपालिकािे खरीद गरी दफा १० बमोशजम ववतरण गने ।  

(४) राहत ववतरणको अलभिेि र प्रलतवदेन:  

(क)  सम्बशन्त्ित वडािे ववतरणको अनसूुची–२ बमोशजमको राहत 
ववतरणको अलभिेख आफ्नो काययियमा राखी साप्तावहक रुपमा 
सावयजलनक गनुय पनेछ र एक प्रलत गाउाँपालिका कायायियमा 
पठाउनपुनेछ ।  

(ख)  राहतको प्रलतवदेन अनसूुशच ३ बमोशजमको िााँचामा पाशक्षक रुपमा 
राविय पररचय पत्र तथा पशञ्जकरण ववभाग र सड्घीय मालमिा तथा 
सामान्त्य प्रिासन मन्त्त्राियमा पठाउन ुपनेछ । 

(ग)  खााँडादेवी गाउाँकाययपालिकािे राहत ववतरणको लनयलमत अनगुमन 
गनेछ । 
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१२. कोषको प्रयोग गनय नपाईने: (१) यस काययववलिमा अन्त्यत्र जनुसकैु कुरा 
िेशखएको भए तापलन देहायको प्रयोजनका िालग कोषमा जम्मा भएको रकम 
खचय गनय पाईने छैनाः 
(क)  लनयलमत प्रिासलनक काययको िालग,  
(ख)  कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदालिकारी वा कमयचारीिाई लनयलमत 

रूपमा तिब, भत्ता वा अन्त्य सवुविा उपिब्ि गराउन,  
(ग)  कुनै सरकारी वा गैरसरकारी पदालिकारी वा कमयचारीिाई भ्रमण 

खचय वा अन्त्य त्यस्तै प्रकारको खचय उपिब्ि गराउन, 
(घ)  कोरोना भाइरस प्रभाववतिाई ददईने तोवकए बमोशजमको राहत बाहेक 

अन्त्य कुनै पलन वकलसमको चन्त्दा, परुस्कार, उपहार वा आलथयक 
सहायता उपिब्ि गराउन, 

(ङ)  कुनै पलन वकलसमको गोवि, सेलमनार, अन्त्तरवक्रया वा सभा सम्मेिन 
सञ्चािन गनय, गराउन, 

(च)  कोरोना भाइरस संक्रमण लनयन्त्त्रण, न्त्यूनीकरण वा प्रभाववतिाइय 
राहत व्यवस्थापनसाँग प्रत्यक्ष सम्बन्त्ि नभएको अन्त्य कुनै पलन कायय 
गनय, गराउन।  

(२) कोषिाई प्राप्त भएको वस्तगुत सहायता सामग्रीमध्ये कुनै पलन सामग्री 
पूणय वा आंशिकरूपमा कायायियको वा कायायियको कुनै पदालिकारी वा 
कमयचारीको लनयलमत प्रयोजनका िालग प्रयोग गररनेछैन। 
 

पररच्छेद – ३ 
कोषको सञ्चािन, िेखा तथा िेखा पररक्षण 

१३. कोषको सञ्चािन : (१) कोषको खाता सञ्चािन गाउाँपालिकाको प्रमखु 
प्रिासकीय अलिकृत र िेखा प्रमखु वा लनजिे तोकेको िेखाको कमयचारीको 
संयिु दस्तखतबाट हनुेछ।  
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(२) कोषबाट नेपाि सरकारिे तोकेको मापदण्ड वा अवस्था अनसुार 
सलमलतिे तोकेको मापदण्ड अनसुार सामग्री वा नगदमा सहायता ददन सवकन े
छ।   
(३) कोषिाई प्राप्त वस्तगुत सहायता सामग्रीको लनकासा तथा आवश्यक 
व्यवस्थापन गने शजम्मवेारी प्रमखु प्रिासकीय अलिकृत वा लनजिे तोकेको 
अलिकृतस्तरको कमयचारी र शजन्त्सी िाखा प्रमखुबाट हनुेछ।  
(४) उपदफा (३) बमोशजम वस्तगुत सहायता सामग्री कोरोना भाइरस 
संक्रमण लनयन्त्त्रण, राहत तथा व्यवस्थापन सम्बन्त्िी काययमा उपयोगका 
िालग लनकासा गदाय शजन्त्सी वकताबमा खचय अलभिेख जनाई लनकासा ददनपुनेछ 
र त्यस्तो सामग्रीको अलभिेख मूल्यिाई कोषको खचयको रूपमा समते 
अलभिेख गररनछे। 

१४. कोषको आय व्ययको िेखा तथा सोको सावयजलनकरण : (१) कोषको आय 
व्ययको िेखा प्रचलित कानून बमोशजम राशखनछे ।  
(२) कोषिे काययपालिकािे तोकेबमोशजम आन्त्तररक लनयन्त्त्रण प्रणािी कायम 

गनुय पनेछ । 
(३) कोषको मालसकरूपमा भएको आम्दानी र खचयको वववरण अको 

मवहनाको सात गतेलभत्र सावयजलनक गनुयपनेछ । 
(४) आलथयक वषय समाप्त भएको लमलतिे तीन मवहनालभत्र सलमलतिे कोषको 
वावषयक आय व्ययको वववरण समेत खलु्ने वावषयक प्रलतवदेन तयार गरी 
काययपालिकामाफय त गाउाँ सभा समक्ष पेि गनुय पनेछ । 

१४. िेखा परीक्षण : (१) कोषको आन्त्तररक िेखापरीक्षण गाउाँपालिकाको 
आन्त्तररक िेखा पररक्षण िाखाबाट हनुेछ । 
(२) कोषको अशन्त्तम िेखापरीक्षण महािेखा परीक्षकबाट हनुेछ । 
(३) गाउाँ काययपालिकािे चाहेमा जनुसकैु बखत सलमलतको वहसाववकताव 
जााँच्न वा जााँच गराउन सक्नछे । 
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(४) गाउाँ काययपालिकािे उि कोष स्थानीय कानूनअनसुार सामाशजक र 
सावयजलनक िेखापरीक्षणको व्यवस्था लमिाउन ेछ।  

 
पररच्छेद –४ 

ववववि 
१५. सहयोगका िालग आह्वान गने : (१) कोरोना भाइरसका कारण आपत्कालिन 

अवस्था लसजयना भई स्थानीय स्रोत सािन र क्षमतािे ववपद्को सामना गनय 
गाउाँपालिकािे व्यिी, संस्था, स्थानीय तह, प्रदेि सरकार तथा नेपाि 
सरकारिाई कोषमा आलथयक तथा वस्तगुत सहायता उपिब्ि गराउन अनरुोि 
गनय सक्नेछ । 

१६. अलभिेख राख्न े: (१) सलमलतिे कोष पररचािन सम्बन्त्िमा गरेको लनणयय र 
अन्त्य काम कारवाहीको अलभिेख दरुुस्त राख्न ुपनेछ । 
(२) उपदफा (१) बमोशजमको अलभिेख सलमलतको सदस्य-सशचवको 

शजम्मामा रहनेछ । 

१७. अनगुमन: (१) यस काययववलि बमोशजम कोष पररचािन तथा सोबाट भएका 
कामको लनयलमत तथा आकशस्मक अनगुमन सम्बन्त्िी काययका प्रत्येक वडामा 
संलबन्त्ित वडाका जनवप्रलतलनलि संयोजकत्वमा अन्त्य दईुजना सदस्य रहने गरी 
टोिी गठन गरी अनगुमन गनय सक्नेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोशजम खवटएको अनगुमन टोिीिे आफूिाई प्राप्त 
कायायदेिका आिारमा अनगुमनका क्रममा देशखएको सत्य त्य वववरण 
सवहतको प्रलतवदेन सलमलतसमक्ष पेि गनुयपनेछ।  
(३) उपदफा (२) बमोशजम पेि हनु आएको प्रलतवदेन समेतका आिारमा 
कोष पररचािनमा कुन ैकलम कमजोरी भएको देशखएमा त्यसिाई सिुार गनय 
सलमलतिे आवश्यक लनदेिन ददन सक्नछे र त्यस्तो लनदेिनको पािना गनुय 
सम्बशन्त्ित सबैको कतयव्य हनुेछ।  
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(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा िेशखएको भए तापलन कोष पररचािनमा 
कुनै गशम्भर त्रटुी रहेको र सोिाई तत्काि रोक्न आवश्यक देशखएमा 
संयोजकिे त्यस्तो कायय रोक्न लनदेिन ददन सक्नछे। 
(५) अनगुमनका क्रममा कुनै व्यशििे झठुा वववरण पेि गरी कोषबाट 
राहत प्राप्त गरेको वा कोषिे उपिब्ि गराएको राहतको दरुूपयोग गरेको 
पाईएमा दोषी उपर प्रचलित कानून बमोशजम कारवाही हनुेछ। 

१८.   बािा अड्काउ फुकाउनेाः यस काययववलिको कायायन्त्वयनको लसिलसिामा कुन ै
दद्ववविा उत्पन्न भएमा काययपालिकािे आवश्यक व्याख्या गरी बािा अड्काउ 
फुकाउन सक्नछे। 

१९.   यसै बमोशजम हनुेाः यस गाउाँपालिकाबाट कोलभड-१९ रोकथाम तथा 
व्यस्थापनका िालग भए गरेका कायय तथा खचयहरु यसै काययववलि बमोशजम 
भएको मालननछे। 
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अनसूुचीहरू 
अनसूुशच - १ 

(दफा १० साँग सम्बशन्त्ित) 
अलभिेखको िााँचा 

राहत प्राप्त गने व्यशिको वववरण 
१. नाम थर :             २. बावकुो नाम: 
३.  बाजेको नाम : 
४.  स्थायी ठेगाना  :        ५. हािको ठेगाना :  
६.  टेलिफोन वा मोबाईि नम्वर :                
७.  दैलनक ज्यािादारीमा काययरत स्थान :   
८.  गने गरेको कामको वववरण :  
९.  पेिगरेको कागजातको वववरण : (कम्तीमा कुनै एक कागजात संिग्न गनुय पने) 

   क. नेपािी नागरीकताको प्रमाण पत्रको प्रलतलिवप वा 
   ख. गररब घर पररवार पररचयपत्रको प्रलतलिवप  वा 
   ग. सवारी चािक अनमुलतपत्रको प्रलतलिवप वा  
   घ. अन्त्य ; 

१०. राहत लिने व्यशिको स्वाःघोषणा : 
म  र मरो पररवारका सदस्यिे  रोजगारी, स्वरोजगारी वा अन्त्य कुनै माध्यमबाट आय 
आजयन गरेका छैननी् । मैिे यस्तो राहत सवुविा दोहोरो लिएको  छैन र लिन ेपलन छैन । 
मालथ पेि गरेको वववरण  ठीक  सााँचो हो। व्यहोरा फरक परेमा प्रचलित काननु बमोशजम 
सहुाँिा बझुाउाँिा । 

लनवेदक :                                        
दस्तखत :                                       
लमलत :    औठाको छाप 

       दायााँ      बायााँ 
 
लसफाररस गने पदालिकारी : 
दस्तखत :                                                             
कायायियको नाम  : 
पद:                            वडा न. :  
नाम : 
लमलत : 
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अनसूुशच : २ 
(दफा १० को उपदफा ३  साँग सम्बशन्त्ित) 

वडा नं. ..........कायायिय................ 
राहत ववतरणको अलभिेख 

      
क्र.सं. प्राप्त गने 

व्यशिको नाम 
ठेगाना 
तथा 
टेलिफोन 

बावकुो 
नाम 

बाजेको 
नाम 

राहतको  
वववरण 

बशुझलिनकेो 
दस्तखत 
 

       
       

  
राहत ववतरण गनेको  
दस्तखत :  
नाम थर : 
टेलिफोन नं.: 
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  मूल्य रू.10।- 
 

अनसूुशच : ३ 
(दफा ११ को उपदफा ४ (ख) साँग सम्बशन्त्ित) 

प्रलतवेदनको िााँचा 
क्र.सं. प्राप्त गने 

व्यशिको 
नाम 

ठेगाना 
तथा 
टेलिफोन 

बावकुो 
नाम 

बाजेको 
नाम 

राहतको  
वववरण 

लमलत कैवफयत 

        
        

  
 

लनवदेन गनेको  
दस्तखत :  
नाम थर : 
टेलिफोन नं. : 
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