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नेपालको संविधान बमोजिम आललताल गाउँपाललकाको गाउँ कार्यपाललकाले तल लेजिए बमोजिमको कार्यविलध सियसाधारणको 
िानकारीका लालग प्रकाशन गररएको छ । 

आललताल गाउँपाललकाको कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) संक्रमण रोकथाम, लनर्न्त्रण तथा व्र्िस्थापन कोष 
सञ् चालन कार्यविलध, २०७६ 

संशोधन 
आललताल गाउँपाललकाको कोरोना भाइरस (कोलभड÷१९) संक्रमण रोकथाम, लनर्न्त्रण तथा व्र्िस्थापन कोष सञ्चालन 
(पविलो संशोधन) कार्यविलध, २०७६ प्रकाजशत लमलत २०७७।०२।३० गते । 
प्रस्तािनााः आललताल गाउँपाललकाको क्षेरलभर कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) बाट िनु सक्न ेिोजिमको न्त्रू्नीकरण तथा 
संभावित िोजिमको व्र्िस्थापनका लालग गाउँपाललकामा कोषको स्थापना गरी सोको संचालन लनर्लमतता, लमतव्र्र्ीता, 
पारदजशयता, प्रभािकारीता तथा औजचत्र्ताको लसद्धान्त्तको आधारमा गनय िाञ् छनीर् भएकाले आललताल गाउँ कार्यपाललकाले 
र्ो लनदेजशका बनाई िारी गरेको छ ।   

पररच्छेद – १ 
प्रारजभभक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारभभ : (१) र्स कार्यविलधको नाम “आललताल गाउँपाललकाको कोरोना भाइरस (कोलभड÷१९) 
संक्रमण रोकथाम, लनर्न्त्रण तथा व्र्िस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविलध, २०७६” रिेको छ।  

(२) र्ो कार्यविलध तरुून्त्त प्रारभभ िनुेछ। 
२. पररभाषा : विषर् िा प्रसंगले अको अथय नलागेमा र्स कार्यविलधमा, 
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भाग - २ 

आललताल गाउँपाललका, गाउँ कार्यपाललकाको कार्ायलर् 
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(क)  “कार्यविलध” भन्नाले आललताल गाउँपाललकाको कोरोना भाइरस (कोलभड÷१९) संक्रमण रोकथाम, लनर्न्त्रण 
तथा व्र्िस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविलध, २०७६ सभझनपुछय। 

(ि) “कोष” भन्नाले दफा ३ बमोजिमको कोष सभझनपुछय। 
(ग) “प्रभावित व्र्जि” भन्नाले कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट िा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनबाट 

पररिारका सदस्र् गमुाएको, स्िास््र्िन्त्र् समस्र्ा उत्पन्न भएको, आर् िा रोिगारी गमुाएका व्र्जि र 
लनिको पररिार िा कोरोना भाइरसका कारण अन्त्र् कुनै तररकाबाट प्रभावित व्र्जिलाई सभझनपुछय। 

(घ)  “राित” भन्नाले कोरोना मिामारी प्रभावित व्र्जिलाई उपलब्ध गराईने नगद तथा िस्तगुत सिार्ता 
सामग्री समेत सभझनपुछय। 

(ङ) “सलमलत” भन्नाले दफा ८ बमोजिमको सलमलत सभझनपुछय । 
(च)  “संर्ोिक” भन्नाले सलमलतको संर्ोिक सभझनपुछय।     

पररच्छेद – २ 
कोषको स्थापना, उद्दशे्र् तथा प्रर्ोग 

३. कोषको स्थापना: (१) कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न भएको िा िनुसक्ने िोजिम न्त्रू्नीकरण तथा व्र्िस्थापन 
सभबन्त्धी कार्य स्थानीर्स्तरबाटै सञ्चालन गनयका लालग आिश्र्क पने स्रोत संकलन र पररचालन गनय गाउँपाललकामा 
एक कोलभड-१९ संक्रमण रोकथाम, लनर्न्त्रण तथा उपचार कोष रिनेछ।  

(२) कोषको आर् रकम संकलन तथा व्र्र् रकम पररचालनका लालग आललताल गाउँपाललकाको विपद् 
व्र्िस्थापन िातामा िभमा गरी अलग्गै विसाि राजिनेछ ।   

(३) कोषको आर् अन्त्तगयत र्स कार्यविलधको दफा ६ बमोजिम कोषमा िभमा िनुेगरी प्राप्त रकम तथा कोषमा 
मौज्दात रिेको रकमबाट प्राप्त ब्र्ािलाई समािेश गररनेछ। 

(४) कार्यविलधको दफा ७ बमोजिम कोषको नाममा प्राप्त िनु आउने िस्तगुत सिार्ता सामाग्रीको छुटै्ट मौज्दात 
वकताब स्थापना गरी अलभलेि गररनेछ। 

४.  कोष सभबन्त्धी विशेष व्र्िस्थााः (१) कोषको रकम कोरोना भाइरस संक्रमण लनर्न्त्रणसँग सभबजन्त्धत कार्यर्ोिना 
बमोजिमका क्षेरमा मार िचय गनय सवकनेछ। 

(२) कोरोना भाइरस संक्रमण पूणयरुपमा लनर्न्त्रणमा आएको भनी नेपाल सरकारले घोषणा गरेको तीन 
मविनालभर र्स कोषमा रिेको रकम विपद व्र्िस्थापन कोषमा स्िताः स्थानान्त्तरण िनुेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजिम स्थानान्त्तरण गदाय कोषको शे्रस्ता र दावर्त्ि बाँकी भए सो समेत विपद व्र्िस्थापन 
कोषमा स्थानान्त्तरण िनुेछ। 

५. कोषको उद्दशे्र्: (१) कोलभड-१९ ले िाल पारेको प्रभाि र पानय सक्न ेप्रभािको संक्रमण रोकथाम, लनर्न्त्रण तथा 
न्त्रू्नीकरण गदै प्रभावित व्र्जिलाइय आलथयक तथा िस्तगुत सिार्ता उपलब्ध गराउन ुकोषको उद्देश्र् िनुेछ।  

(२) कोषले देिार्का क्षेरमा काम गने छाः   
(क)  कोलभड-१९ बाट संक्रलमत िा प्रभावित व्र्जििरूको िोि तथा उद्धार गरी अत्र्ािश्र्क 

स्िास््र् सेिा उपलब्ध गराउने।  
(ि)  प्रकोप िोजिम न्त्रू्नीकरण र प्रभावितिरूलाइय तत्काल राित उपलव्ध गराउने। 
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६. कोषको आभदानी : (१) कोषमा देिार् बमोजिमका रकम आभदानीको रूपमा िभमा िनुेछ: 
(क) आललताल गाउँपाललकाको िावषयक बिेटमाफय त विपद् व्र्िस्थापन कोषमा िभमा 

िनुे गरी स्िीकृत रकमबाट कार्यपाललकाको लनणयर् अनसुार र्स कोषमा स्थान्त्तररत 
रकम, 

(ि)  प्रचललत कानून बमोजिम गाउँ कार्यपाललकाको लनणयर् बमोजिम अन्त्र् जशषयकबाट 
र्स कोषमा साररएको रकम,   

(ग) अन्त्र् स्थानीर् तिबाट सिार्ता िापत प्राप्त रकम, 
(घ)  नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबाट कोलभड÷१९ संक्रमण रोकथाम, लनर्न्त्रण 

तथा व्र्िस्थापन कार्यका लालग प्राप्त रकम, 
(ङ)  गाउँ सभा सदस्र्, गाउँ कार्यपाललका सदस्र् तथा गाउँपाललकाका कमयचारीिरूबाट 

प्राप्त सिरे्ग रकम, 
(च)  स्िदेशी विलभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थािरू र त्र्समा कार्यरत 

कमयचारीिरू, उद्योगी, व्र्िसार्ी, पेशाकमी, रािनीलतक दल, नागररक समाि, 
संघ संस्था र आम सियसाधारणबाट स्िेजच्छक रूपमा प्राप्त िनुे रकम, 

(छ)  गैर आिासीर् नेपाली, िैदेजशक सरकार तथा संघ संस्थाको तफय बाट प्रचललत 
कानूनको अलधनमा रिी प्राप्त िनुे रकम,  

(ि)  कोषमा मौज्दात रिेको रकममा उपलब्ध िनुे ब्र्ाि आर्, 
(झ)  दफा ७ को उपदफा (३) बमोजिम िस्तगुत सिार्ता सामाग्रीको लबक्रीबाट प्राप्त 

आर्, 
(ञ)  प्रचललत कानूनको अलधनमा रिी कोषमा िभमा िनु ेगरी अन्त्र् कुनै स्रोतबाट प्राप्त 

रकम।  
(२) उपदफा (१) बमोजिम कोषलाई उपलब्ध िनुे रकम सभबजन्त्धत व्र्जि िा संस्थाले र्स कार्यविलधको 

दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिमको कोषको बैंक िातामा लसधै िभमा गररददन िा गाउँपाललकाको आलथयक 
प्रशासन शािामा नगद िभमा गनय सक्नेछ। त्र्सरी नगदै िभमा िनु आएमा आलथयक प्रशासन शािाले सभबजन्त्धत 
व्र्जि िा संस्थालाई सोको भपायई उपलब्ध गराउनपुनेछ। 

(३) कोषमा रकम िभमा गने व्र्जि तथा संस्थाको नाम र प्राप्त सिार्ता रकम सभबन्त्धी मालसक वििरण 
अको मविनाको सात गतेलभर साियिलनक गररनेछ। 
तर कुनै व्र्जि िा संस्थाले सिार्ता उपलब्ध गराउँदा आफ्नो नाम साियिलनक नगनय अनरुोध गरेको रिेछ भन े
लनिको नाम उल्लेि नगरी वििरण साियिलनक गनय बाधा पने छैन।  

७. िस्तगुत सिार्ता सामग्री: (१) कुनै व्र्जि िा संस्थाबाट िस्तगुत सिार्ता सामग्री प्राप्त िनु आएमा र त्र्सरी प्राप्त 
सामाग्री कोलभड-१९ लनदान सभबन्त्धी स्िास््र् उपकरण, औषधी, संक्रमण लनर्न्त्रण सभबन्त्धी अन्त्र् सामाग्री र 
प्रभावितिरूलाइय राित प्रदान गने सभबन्त्धी कार्यमा उपर्ोग िनु े देजिएमा त्र्स्तो िस्तगुत सिार्ता सामग्रीलाई 
स्िीकार गररनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोजिम स्िीकार गररएको िस्तगुत सिार्ता सामग्रीलाई अलग्गै मौज्दात वकताबमा 
अलभलेि िनाई त्र्स्तो सामग्रीको उपलब्ध भएसभम मूल्र् िनाइ िा निनाइ कोषको आभदानीको रूपमा समेत 
अलभलेि गररनेछ।  
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(३) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापलन कुनै िस्तगुत सिार्ता सामग्री कोरोना भाइरस 
संक्रमण लनर्न्त्रण िा राित सिर्ोगको कार्यमा उपर्ोग निनुे िा उपर्ोग गनय उपर्िु निनु े देजिएमा त्र्स्तो 
सिर्ोग आंजशक िा पूणयरूपमा अस्िीकार गनय सवकनेछ। 

(४) उपदफा (१) िा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापलन कुनै िस्तगुत सिार्ता सामग्री प्रचललत मापदण्ड 
बमोजिमको न्त्रू्नतम गणुस्तरर्िु नभएको अिस्थामा त्र्स्तो सामग्रीलाई अस्िीकार गनय सवकनेछ।  

८. कोलभड-१९ लनर्न्त्रण तथा व्र्िस्थापन सलमलताः (१) गाउँपाललका लभरको कोलभड-१९ लनर्न्त्रण तथा व्र्िस्थापन 
सभबन्त्धी कार्यलाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चालन गनयको लालग देिार् बमोजिम गाउँ कोलभड-१९ लनर्न्त्रण तथा 
व्र्िस्थापन सलमलत रिनेछ। 
(क) गाउँपाललका अध्र्क्ष       -संर्ोिक   
(ि) गाउँपाललका उपाध्र्क्ष      -सदस्र् 
(ग) प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत     -सदस्र् 
(घ) िातािरण तथा विपद् व्र्िस्थापन सलमलतका संर्ोिक   -सदस्र् 
(ङ) सामाजिक विकास सलमलतका संर्ोिक     -सदस्र् 
(च) प्रलतलनलध, स्थानीर् प्रिरी कार्ायलर्    -सदस्र् 
(च) स्िास््र् शािा प्रमिु      -सदस्र् 
(छ) नेपाल रेडक्रस सोसाईटीका स्थानीर् प्रलतलनलध (एकिना)  -सदस्र् 
(ि) विपद् व्र्िस्थापन सभबन्त्धी कार्य िेने गरी तोवकएको शािा प्रमिु  -सदस्र् सजचि 
(२) सलमलतले स्थानीर् विपद् व्र्िस्थापन सभबन्त्धी कार्यमा र्ोगदान परु् र्ाउन सक्ने अन्त्र् व्र्जि िा गैर सरकारी 
संस्थालाई आिश्र्कतानसुार आमन्त्रण गनय सक्नेछ। 

९.  कोषको प्रर्ोग : (१) कोलभड-१९ संक्रमण लनर्न्त्रण र राितका लालग कोषमा िभमा भएको रकम तथा िस्तगुत 
सिार्ता सामग्री िचय गनयका लालग सलमलतले आिश्र्कतानसुार लनणयर् गनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापलन कोलभड-१९ संक्रमण विरूद्ध तत्काल प्रलतकार्य 
गनुय पने अिस्था रिेको तर सलमलतको बैठक तरुुन्त्तै बस्न सक्ने अिस्था नरिेमा तत्पश्चात लगतै्त बस्ने सलमलतको 
बैठकबाट अनमुोदन िनुे गरी संर्ोिकको लनणयर्बाट एक पटकमा बविमा पचास ििार रूपैर्ासभम िचय गनय बाधा 
पगु्ने छैन।  

(३) कोषको रकम तथा सामग्री देिार् बमोजिमको कार्यमा िचय गररनेछ: 
(क)  कोलभड-१९ संक्रमण िा िोजिममा रिेका िा त्र्सबाट प्रभावित भएको िा िनुसक्ने व्र्जि िा समदुार्को 

तत्काल िोिी, उद्दार उपचार सभबन्त्धी कार्य गनय, 
(ि)  कोलभड-१९ सभबन्त्धी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गनय,  
(ग)  कोलभड-१९ संक्रमणबाट बच्ने सामग्री िररद तथा वितरणको कार्य गनय, 
(घ)  कोलभड-१९ उपचार सभबन्त्धी कार्यमा संलग्न स्िास््र् संस्थालाइय आिश्र्क पने औषलध, स्िास््र् 

उपकरणिरु, सेलनटाइिर, मास्क, पञ्जा लगार्तका सामग्री, स्िास््र्कमीको सरुक्षाका लालग व्र्जिगत 
सरुक्षा सामाग्री िररद र िुिानी गनय,  

(ङ)  कोलभड-१९ प्रभावित व्र्जिको तत्काल राितका लालग आिश्र्क पने िाद्यान्न, िानेपानी, लत्ता कपडा, 
औषधी, सरसफाइका सामग्री िस्ता िस्तिुरू िररद गरी उपलब्ध गराउन तथा तत्सभबन्त्धी अन्त्र् 
आिश्र्क कार्य गनय, 

(च)  कोलभड-१९ प्रभावित िा िोजिममा परेका व्र्जििरूलाइय राख्न ेसरुजक्षत स्थल लनमायण गनय, 
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(छ) कोलभड-१९ बाट संक्रलमत व्र्जिको औषधोपचार गनय, 
(ि)  कोरोना भाइरस संक्रलमत तथा प्रभावित व्र्जिलाई मनोपरामशय तथा उपचार गनय, 
(झ)  कोरोना भाइरसको कारणबाट मतृ्र् ुभएका व्र्जिको कािवक्रर्ाका लालग लनिको पररिारलाई सिार्ता 

उपलब्ध गराउन, 
(ञ) कोरोना भाइरस सभबन्त्धी विमारी िा िोजिम समूिको िोि, उद्धार तथा परामशयका लालग स्िरं्सेिक 

तथा विशेषज्ञको पररचालन र सामग्री िररद तथा भण्डारण गनय, 
(ट)  कोरोना भाइरसका कारण नेपाल सरकारबाट घोवषत लकडाउनको अिलधमा स्थानीर् उत्पादनको बिार 

पिुंच सचुारू गनय तथा आपूलतय व्र्िस्था सचुारू गनय,  
(ठ)  िोजिमर्िु स्थानको पविचान तथा उि स्थानमा रिेका विमारी िा िोजिममा रिेका व्र्जिलाइय सरुजक्षत 

क्िारेन्त्टाइन िा आइसोलेसन स्थलसभम स्थानान्त्तरण गनय, 
(ड)  सलमलतले तोके बमोजिमको कोरोना भाइरस लनर्न्त्रण तथा राित सभबन्त्धी अन्त्र् काम गनय, गराउन। 

(४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापलन लनर्लमत रूपमा सभपादन गररने प्रकृलतका कार्यलाइय 
र्स कोषसंग आिद्ध गराई कोषबाट कुनै पलन वकलसमको िचय गनय पाईने छैन। 

१०. राित सिार्ता वितरण: (१) िाद्य आिश्र्कताको  आधारमा श्रलमक िगय, असिार् तथा विपन्निरुलाई प्रलत 
पररिारका लालग देिार्का िाद्य समाग्री राित स्िरुप वितरण गररनेछ ।  

लस.न वििरण चामल दाल तेल ननु कैवफर्त 

१ २ िना सभम १० वकलो १ वकलो १ ललटर १ वकलो  

२ ५ िना सभम २० वकलो १.५ वकलो १.५ ललटर २ वकलो  

३ ६ िा सो भन्त्दा माथी २५ वकलो २ वकलो २ ललटर २ वकलो  

 

(२) प्रभावित व्र्जिलाई राित उपलब्ध गराउँदा कोषमा िभमा भएको रकम र िस्तगुत सामग्रीमध्रे् 
आिश्र्कता र औजचत्र्का आधारमा दिैु िा कुनै एक मार पलन उपलब्ध गराउन सवकनेछ।  

(३) उपदफा (१) बमोजिम राित उपलब्ध गराउनपूुिय कोलभड-१९ बाट प्रभावित व्र्जिको वििरण िडाबाट 
प्रमाजणत भएको िनु ुपनेछ।   

(४) उपदफा (२) बमोजिम प्रमाजणत गरेको व्र्जिलाइय कोषमा िभमा भएको रकम तथा राित सामग्रीको 
उपलब्धता र औजचत्र् समेतका आधारमा सलमलतले उजचत ठिर् र्ाए बमोजिम वितरण गररनेछ। 

(५) तत्काल राित उपलब्ध नगराउँदा प्रभावित व्र्जि थप िोजिममा पनय सक्ने अिस्था छ भन्ने सलमलतलाई 
लागेमा त्र्स्तो व्र्जिलाई सलमलतले लनणयर् गरेर तत्काल राित उपलब्ध गराउन सक्नेछ। 

(६) र्स मापदण्ड बमोजिम राित वििरण गदाय एक पररिारलाई एक ईकाई मानी सभबजन्त्धत िडाले अलभलेि 
कार्म गनुयपनेछ।पररिार बािेकका मिदरुको िकमा २ िना बराबर १ पररिार मानेर राित वितरण गररनेछ ।  

(७) र्स मापदण्डमा अन्त्र्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भएतापलन श्रलमक िगय तथा असिार् तथा लतलनसँग सँगै 
रिेका पररिारका कुनै सदस्र्ले र्स अिलधमा कुनै िैकजल्पक आर् आियन गरेको अिस्थामा लनिलाई र्स मापदण्ड 
बमोजिमको राित सामाग्री वितरण गररने छैन ।  

११.  वितरण गने विलध: (१) देिार्को विलध अिलभबन गरी दफा १० बमोजिमको राित सामाग्री वितरण गनुय पनेछाः  
(क)  राित वितरणको लालग सभबजन्त्धत िडा सलमलतले सामाग्री वितरण गनुय पने ।  



 

6 

 

(ि)  सभबजन्त्धत िडा सलमलतले िनु सक्ने सभभाव्र् लभड तथा अन्त्र् व्र्िस्थापकीर् समस्र्ाका कारणले िडा 
सलमलतबाट वितरण गने नसक्ने अिस्था भएमा देिार् बमोजिम गनेाः  

(२) गाउँपाललकाले आफ्नो क्षेर लभर दफा १० बमोजिमको सामाग्री उपलब्ध गराउन सक्ने स्थानीर् 
आपूलतयकतायबाट मूल्र् सूची ललई सोको आधारमा सामाग्रीको गणुस्तर तथा मूल्र् र्वकन गने र उपलब्ध छनौट 
गनेछ ।  

(३) दफा १० (३) बमोजिमको लगतमा परेका श्रलमक िगय तथा असिार्िरुलाई िडा सदस्र् िा अध्र्क्षले 
कुपन उपलब्ध गराई उपदफा (२) बमोजिमको आपूलतयकतायबाट राित सामाग्री उपलब्ध गराउने िा गाउपाललकाले 
िरीद गरी दफा १० बमोजिम वितरण गने ।  

(४) राित वितरणको अलभलेल र प्रलतिेदन:  
(क)  सभबजन्त्धत िडाले वितरणको अनसूुची -२ बमोजिमको राित वितरणको अलभलेि आफ्नो कार्यलर्मा 

रािी साप्ताविक रुपमा साियिलनक गनुय पनेछ र एक प्रलत गाउँपाललका कार्ायलर्मा पठाउनपुनेछ ।  

(ि)  राितको प्रलतिेदन अनसूुजच -३ बमोजिमको िाँचामा पाजक्षक रुपमा राविर् पररचर् पर तथा पजञ्जकरण 
विभाग र सड्घीर् मालमला तथा सामान्त्र् प्रशासन मन्त्रालर्मा पठाउन ुपनेछ । 

(ग)  गाउँकार्यपाललकाले राित वितरणको लनर्लमत अनगुमन गनेछ । 

१२. कोषको प्रर्ोग गनय नपाईन:े (१) र्स कार्यविलधमा अन्त्र्र िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापलन देिार्को प्रर्ोिनका 
लालग कोषमा िभमा भएको रकम िचय गनय पाईने छैनाः 
(क)  लनर्लमत प्रशासलनक कार्यको लालग,  
(ि)  कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदालधकारी िा कमयचारीलाई लनर्लमत रूपमा तलब, भत्ता िा अन्त्र् सवुिधा 

उपलब्ध गराउन,  
(ग)  कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदालधकारी िा कमयचारीलाई भ्रमण िचय िा अन्त्र् त्र्स्तै प्रकारको िचय 

उपलब्ध गराउन, 
(घ)  कोरोना भाइरस प्रभावितलाई ददईन ेतोवकए बमोजिमको राित बािेक अन्त्र् कुनै पलन वकलसमको चन्त्दा, 

परुस्कार, उपिार िा आलथयक सिार्ता उपलब्ध गराउन, 
(ङ)  कुनै पलन वकलसमको गोवि, सेलमनार, अन्त्तरवक्रर्ा िा सभा सभमेलन सञ्चालन गनय, गराउन, 
(च)  कोरोना भाइरस संक्रमण लनर्न्त्रण, न्त्रू्नीकरण िा प्रभावितलाइय राित व्र्िस्थापनसँग प्रत्र्क्ष सभबन्त्ध 

नभएको अन्त्र् कुनै पलन कार्य गनय, गराउन।  
(२) कोषलाई प्राप्त भएको िस्तगुत सिार्ता सामग्रीमध्रे् कुनै पलन सामग्री पूणय िा आंजशकरूपमा कार्ायलर्को 

िा कार्ायलर्को कुनै पदालधकारी िा कमयचारीको लनर्लमत प्रर्ोिनका लालग प्रर्ोग गररने छैन। 
पररच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालन, लेिा तथा लेिा परीक्षण 
१३. कोषको सञ् चालन : (१) कोषको िाता सञ्चालन गाउँपाललकाको प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत र लेिा प्रमिु िा 

लनिले तोकेको लेिाको कमयचारीको संर्िु दस्तितबाट िनुेछ।  
(२) कोषबाट नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड िा अिस्था अनसुार सलमलतले तोकेको मापदण्ड अनसुार 

सामग्री िा नगदमा सिार्ता ददन सवकने छ।   
(३) कोषलाई प्राप्त िस्तगुत सिार्ता सामग्रीको लनकासा तथा आिश्र्क व्र्िस्थापन गने जिभमेिारी प्रमिु 

प्रशासकीर् अलधकृत िा लनिले तोकेको अलधकृतस्तरको कमयचारी र जिन्त्सी शािा प्रमिुबाट िनुेछ।  
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(४) उपदफा (३) बमोजिम िस्तगुत सिार्ता सामग्री कोरोना भाइरस संक्रमण लनर्न्त्रण, राित तथा 
व्र्िस्थापन सभबन्त्धी कार्यमा उपर्ोगका लालग लनकासा गदाय जिन्त्सी वकताबमा िचय अलभलेि िनाई लनकासा 
ददनपुनेछ र त्र्स्तो सामग्रीको अलभलेि मूल्र्लाई कोषको िचयको रूपमा समेत अलभलेि गररनेछ। 

१४. कोषको आर् व्र्र्को लेिा तथा सोको साियिलनकरण : (१) कोषको आर् व्र्र्को लेिा प्रचललत कानून बमोजिम 
राजिनेछ ।  

(२) कोषले कार्यपाललकाले तोकेबमोजिम आन्त्तररक लनर्न्त्रण प्रणाली कार्म गनुय पनेछ । 
(३) कोषको मालसकरूपमा भएको आभदानी र िचयको वििरण अको मविनाको सात गतेलभर साियिलनक 

गनुयपनेछ । 
(४) आलथयक िषय समाप्त भएको लमलतले तीन मविनालभर सलमलतले कोषको िावषयक आर् व्र्र्को वििरण समेत 

िलु्ने िावषयक प्रलतिेदन तर्ार गरी कार्यपाललका माफय त गाउँ सभा समक्ष पेश गनुय पनेछ। 
१५. लेिापरीक्षण : (१) कोषको आन्त्तररक लेिापरीक्षण गाउँपाललकाको आन्त्तररक लेिापरीक्षण शािाबाट िनुेछ । 

(२) कोषको अजन्त्तम लेिापरीक्षण मिालेिा परीक्षकबाट िनुेछ । 
(३) गाउँ कार्यपाललकाले चािेमा िनुसकैु बित सलमलतको विसािवकताि िाँच्न िा िाँच गराउन सक्नेछ । 
(४) गाउँ कार्यपाललकाले उि कोष स्थानीर् कानून अनसुार सामाजिक र साियिलनक लेिापरीक्षणको व्र्िस्था 

लमलाउने छ।  
पररच्छेद –४ 

विविध 
१६. सिर्ोगका लालग आह्वान गने : (१) कोरोना भाइरसका कारण आपत्काललन अिस्था लसियना भई स्थानीर् स्रोत 

साधन र क्षमताले विपद्को सामना गनय गाउँपाललकाले व्र्जि, संस्था, स्थानीर् ति, प्रदेश सरकार तथा नेपाल 
सरकारलाई कोषमा आलथयक तथा िस्तगुत सिार्ता उपलब्ध गराउन अनरुोध गनय सक्नेछ । 

१७. अलभलेि राख् न:े (१) सलमलतले कोष पररचालन सभबन्त्धमा गरेको लनणयर् र अन्त्र् काम कारिािीको अलभलेि दरुुस्त 
राख् न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोजिमको अलभलेि सलमलतको सदस्र्-सजचिको जिभमामा रिनेछ । 
१८. अनगुमन: (१) र्स कार्यविलध बमोजिम कोष पररचालन तथा सो बाट भएका कामको लनर्लमत तथा आकजस्मक 

अनगुमन सभबन्त्धी कार्यका प्रत्रे्क िडामा सभबजन्त्धत िडाका िनवप्रलतलनलधको संर्ोिकत्िमा अन्त्र् दईुिना सदस्र् 
रिने गरी टोली गठन गरी अनगुमन गनय सक्नेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजिम िवटएको अनगुमन टोलीले आफूलाई प्राप्त कार्ायदेशका आधारमा अनगुमनका 
क्रममा देजिएको सत्र् त्र् वििरण सवितको प्रलतिेदन सलमलत समक्ष पेश गनुयपनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोजिम पेश िनु आएको प्रलतिेदन समेतका आधारमा कोष पररचालनमा कुनै कलम 
कमिोरी भएको देजिएमा त्र्सलाई सधुार गनय सलमलतले आिश्र्क लनदेशन ददन सक्नेछ र त्र्स्तो लनदेशनको 
पालना गनुय सभबजन्त्धत सबैको कतयव्र् िनुेछ।  

(४) उपदफा (३) मा िनुसकैु कुरा लेजिएको भए तापलन कोष पररचालनमा कुनै गजभभर रटुी रिेको र सो 
लाई तत्काल रोक्न आिश्र्क देजिएमा संर्ोिकले त्र्स्तो कार्य रोक्न लनदेशन ददन सक्नेछ। 

(५) अनगुमनका क्रममा कुनै व्र्जिले झठुा वििरण पेश गरी कोषबाट राित प्राप्त गरेको िा कोषले उपलब्ध 
गराएको राितको दरुूपर्ोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचललत कानून बमोजिम कारिािी िनुेछ। 

१९.   बाधा अड्काउ फुकाउनाेः र्स कार्यविलधको कार्ायन्त्िर्नको लसललसलामा कुनै दिविधा उत्पन्न भएमा कार्यपाललकाले 
आिश्र्क व्र्ाख्र्ा गरी बाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 
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२०.   र्सै बमोजिम िनुाेः र्स गाउँपाललकाबाट कोलभड-१९ रोकथाम तथा व्र्स्थापनका लालग भए गरेका कार्य तथा 
िचयिरु र्सै कार्यविलध बमोजिम भएको मालननेछ। 
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अनसूुचीिरू 
अनसूुजच - १ 

(दफा १० सँग सभबजन्त्धत) 
अलभलेिको िाँचा 

राित प्राप्त गने व्र्जिको वििरण 
१. नाम थर :                 २. बािकुो नाम: 
३.  बािेको नाम : 
४.  स्थार्ी ठेगाना  :                    ५. िालको ठेगाना :  
६.  टेललफोन िा मोबाईल नभिर :                
७.  दैलनक ज्र्ालादारीमा कार्यरत स्थान :   
८.  गने गरेको कामको वििरण :  
९.  पेशगरेको कागिातको वििरण : (कभतीमा कुनै एक कागिात संलग्न गनुय पने) 

   क. नेपाली नागरीकताको प्रमाण परको प्रलतललवप िा 
   ि. गररब घर पररिार पररचर्परको प्रलतललवप  िा 
   ग. सिारी चालक अनमुलतपरको प्रलतललवप िा  
   घ. अन्त्र् ; 

 
१०. राित ललने व्र्जिको स्िाःघोषणा : 
म  र मरो पररिारका सदस्र्ले  रोिगारी, स्िरोिगारी िा अन्त्र् कुनै माध्र्मबाट आर् आियन गरेका छैनन ्। 
मैले र्स्तो राित सवुिधा दोिोरो ललएको  छैन र ललने पलन छैन । मालथ पेश गरेको वििरण  ठीक  साँचो िो 
। व्र्िोरा फरक परेमा प्रचललत काननु बमोजिम सिुँला बझुाउँला । 

लनिेदक :                                        
दस्तित :                                       
लमलत :     औठाको छाप 

दार्ाँ   बार्ाँ 
  
 
लसफाररस गने पदालधकारी : 
दस्तित :                                                             
कार्ायलर्को नाम  : 
पद :                                                िडा न. :  
नाम : 
लमलत : 
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अनसूुजच : २ 
(दफा १० को उपदफा ३  सँग सभबजन्त्धत) 

िडा नं. ..........कार्ायलर्................ 
राित वितरणको अलभलेि 

      
क्र.सं. प्राप्त गने व्र्जिको नाम ठेगाना तथा 

टेललफोन 
बािकुो नाम बािेको नाम राितको  

वििरण 
बजुझललनेको 
दस्तित 
 

       
       

  
राित वितरण गनेको  
दस्तित  :  
नाम थर,  : 
टेललफोन नं.  : 
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अनसूुजच : ३ 
(दफा ११ को उपदफा ४ (ि) सँग सभबजन्त्धत) 

प्रलतिेदनको िाचँा 
क्र.सं. प्राप्त गने व्र्जिको 

नाम 
ठेगाना तथा 
टेललफोन 

बािकुो नाम बािेको नाम राितको  वििरण लमलत कैवफर्त 

        
        

  
 
लनिेदन गनेको  
दस्तित :  
नाम थर : 
टेललफोन नं. : 
 
 

 

आज्ञाले, 
ईन्त्र बिादरु रािल 

प्रमिु प्रशासकीर् अलधकृत 


