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कोलभड-१९ संक्रमण रोकथाम, लनर्न्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चािन 

कार्यलिलि, २०७६ 
  

प्रस्तािनााः 

सन्दकपुर गाउँपाणिका के्षत्रणित्र गैरप्राकृण क णिपद् कोरोना िाइरस (कोणिड-१९) बाट हुन सके्न जोखिम 

नू्यनीकरि  था व्यिस्थापनका िाणग स्थापना िएको कोरोना िाइरस संक्रमि रोकथाम, णनयन्त्रि  था उपचार 

कोषको सञ्चािन सम्बन्धी काययणिणि बनाउन                           (        )         २०७६ 

    १६                                                   १९                     का 

     संक्रमि रोकथाम, णनयन्त्रि  था उपचार र                                 ,                  

                  , २०७६          (१)    (४)                                           

        ऐ , २०७५                                                          छ।   

 

पररचे्छद – १ 

प्रारन्धिक 

१. संलिप्त नाम र प्रारि : (१) यस काययणबणिको नाम “कोणिड-१९ संक्रमि रोकथाम, णनयन्त्रि  था 

उपचार कोष सञ्चािन काययणिणि, २०७६” रहेको छ।  

(२) यो काययणिणि  ुरून्त प्रारम्भ हुनेछ। यो काययणिणिको प्रयोग नेपाि सरकारिे णदने हरेक णनदेशन  

   अनुसार  काययपाणिकाबाट  ुरुन्त पारर  गरर पुन पररमाणजय  बुदाँहरु पणन  ुरुन्त िागु हुने छ । 

२. पररभाषा : णिषय िा प्रसंगिे अको अथय निागेमा यस काययणिणिमा, 

(क) “ऐन” िन्नािे सन्दकपुर गाउँ णिपद् जोखिम नू्यनीकरि  था व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 

सम्झनुपछय । 

(ि)  “काययणिणि” िन्नािे कोणिड-१९ संक्रमि रोकथाम, णनयन्त्रि  था उपचार कोष सञ्चािन 

काययणिणि, २०७६ सम्झनुपछय । 

(ग) “कोष” िन्नािे ऐनको दफा १२ बमोणजमको कोरोना िाइरस संक्रमि रोकथाम णनयन्त्रि  था 

उपचार कोष सम्झनुपछय । 

(घ) “प्रिाणि  व्यखि” िन्नािे कोरोना िाइरसको प्रकोपबाट िा नेपाि सरकारिे घोषिा गरेको 

िकडाउनबाट पररिारका सदस्य गुमाएको, स्वास्थ्यजन्य समस्या उत्पन्न िएको, आय िा 

रोजगारी गुमाएका व्यखि र णनजको पररिार िा कोरोना िाइरसका कारि अन्य कुनै 

 ररकाबाट प्रिाणि  व्यखििाई सम्झनुपछय । 

(ङ)  “राह ” िन्नािे "सन्दकपुर गाउँपाणिका असंगणि  के्षत्रमा काययर  श्रणमक िगय, असहाय  था 

अपाङ्गहरुिाई उपिब्ध गराईने राह  सम्बखन्ध मापदण्ड २०७६" अनुसार प्रदान गररने नगद, 

िाद्यान्न िा णजखि सामाग्री िा अन्य सहयोग सम्झनुपछय  । 

 (च) “सणमण ” िन्नािे ऐनको दफा ८ बमोणजमको सणमण  सम्झनुपछय  । 

(छ)  “संयोजक” िन्नािे सणमण को संयोजक सम्झनुपछय ।      
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पररचे्छद – २ 

कोषको स्थापना, उदे्दश्य तथा प्रर्ोग 

३. कोषको स्थापना: (१) कोरोना िाइरसको कारि उत्पन्न िएको िा हुनसके्न जोखिम नू्यनीकरि  था 

व्यिस्थापन सम्बन्धी कायय स्थानीयस्तरबाटै सञ्चािन गनयका िाणग आिश्यक पने स्रो  संकिन र 

पररचािन गनय गाउँपाणिकामा एक कोलभड-१९ संक्रमण रोकथाम, लनर्न्त्रण तथा उपचार कोष 

रहनेछ। सो कोष सन्दकपुर गाउँपाणिकाको णिपद् व्यिस्थापन िा ामा नै आम्दानी बाँिी  िचय हुनेछ । 

(२) कोषको आय रकम संकिन  था व्यय रकम पररचािनका िाणग सन्दकपुर गाउँपाणिकाको णिपद् 

व्यिस्थापन िा ामा जम्मा गरी सोणह कोषबाट सञ्चािन गरर कोरोना िाइरस रोकथाम णनयन्त्रि र 

जोखिम नू्यनीकरि  था व्यिस्थापन सम्बन्धी काययकोअिगै्ग णहसाि राखिनेछ ।   

(३) कोषको आय अन्तगय  यस काययणिणिको दफा ६ बमोणजम कोषमा जम्मा हुनेगरी प्राप्त रकम  था 

कोषमा मौज्दा  रहेको रकमबाट प्राप्त ब्याजिाई समािेश गररनेछ। 

(४) काययणिणिको दफा ७ बमोणजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने िसु्तग  सहाय ा सामाग्रीको छुटै्ट 

मौज्दा  णक ाब स्थापना गरी अणििेि गररनेछ। 

४.  कोष सम्बिी लिशेष व्यिस्थााः (१) कोषको रकम कोरोना िाइरस संक्रमि णनयन्त्रिसँग सम्बखन्ध  

कायययोजना बमोणजमका के्षत्रमा मात्र िचय गनय सणकनेछ। 

(२) कोरोना िाइरस संक्रमि पूियरुपमा णनयन्त्रिमा आएको िनी नेपाि सरकारिे घोषिा गरेको  ीन 

मणहनाणित्र यस कोषमा रहेको रकम णिपद व्यिस्थापन कोषमा स्व िः स्थानान्तरि िएको माणनने छ। 

(३) उपदफा (२) बमोणजम स्थानान्तरि गदाय कोषको शे्रस्ता र दाणयत्व बाँकी िए सो समे  णिपद 

व्यिस्थापन कोषमा स्थानान्तरि हुनेछ। 

५. कोषको उदे्दश्य: (१) कोणिड-१९ िे हाि पारेको प्रिाि र पानय सके्न प्रिािको संक्रमि रोकथाम, 

णनयन्त्रि  था नू्यनीकरि गदै प्रिाणि  व्यखििाइय आणथयक  था िसु्तग  सहाय ा उपिब्ध गराउनु 

कोषको उदे्दश्य हुनेछ।  

(२) कोषिे देहायका के्षत्रमा काम गने छिः   

(क) कोणिड-१९ बाट संक्रणम  िा प्रिाणि  व्यखिहरूको िोज  था उद्धार गरी अत्यािश्यक स्वास्थ्य 

      सेिा उपिब्ध गराउने।  

(ि) सन्दकपुर गाउँपाणिका के्षत्र णित्रका असंगणि  के्षत्रमा काययर  श्रणमक बगय  था असहायहरुिाई  

     उपिब्ध गराईने राहा  । 

(ग) गाउँपाणिका के्षत्रणित्र िैपरी आउने महामारीजन्य प्रकोप,प्रकृण क णिपणि, िाद्यान्न संकट,जोखिम    

      नु्यणनकरि,अण आिश्यक िसु्तहरुको व्यिस्थापन र अन्य अकल्पणनय प्रकोप जोखिम        

      नू्यनीकरि र प्रिाणि हरूिाइय  त्काि राह  उपिव्ि  गराउने। 

६. कोषको आम्दानी : (१) कोषमा देहाय बमोणजमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 

(क) सन्दकपुर गाउँपाणिकाको िाणषयक बजेटमाफय   णिपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी 

स्वीकृ  रकमबाट काययपाणिकाको णनियय अनुसार यस कोषमा स्थान्तरर  रकम, 

(ि)  प्रचणि  कानून बमोणजम गाउँ काययपाणिकाको णनियय बमोणजम अन्य णशषयकबाट यस कोषमा 

साररएको रकम,   

(ग) अन्य स्थानीय  हबाट सहाय ािाप  प्राप्त रकम, 

(घ)  नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट कोणिड-१९ संक्रमि रोकाथाम, णनयन्त्रि  था व्यिस्थापन 

काययका िाणग प्राप्त रकम, 

(ङ)  गाउँ सिा सदस्य, गाउँ काययपाणिका सदस्य  था गाउँपाणिकाका कमयचारीहरूबाट प्राप्त 

सहयेग रकम, 

(च)  स्वदेशी णिणिन्न सरकारी  था गैरसरकारी संघ संस्थाहरू र त्यसमा काययर  कमयचारीहरू, 

उद्योगी, व्यिसायी, पेशाकमी, राजनीण क दि, नागररक समाज, संघ संस्था र आम 

सियसािारिबाट से्वखिक रूपमा प्राप्त हुने रकम, 
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(छ)  गैर आिासीय नेपािी, िैदेणशक सरकार  था संघ संस्थाको  फय बाट प्रचणि  कानूनको 

अणिनमा रही प्राप्त हुने रकम,  

(ज)  कोषमा मौज्दा  रहेको रकममा उपिब्ध हुने ब्याज आय, 

(झ)  दफा ७ को उपदफा (३) बमोणजम िसु्तग  सहाय ा सामाग्रीको णबक्रीबाट प्राप्त आय, 

(ञ)  प्रचणि  कानूनको अणिनमा रही कोषमा जम्मा हुने गरी अन्य कुनै स्रो बाट प्राप्त रकम।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम कोषिाई उपिब्ध हुने रकम सम्बखन्ध  व्यखि िा संस्थािे यस काययणिणिको 

दफा ३ को उपदफा (२) बमोणजमको कोषको बैंक िा ामा णसिै जम्मा गररणदन िा गाउँपाणिकाको 

आणथयक प्रशासन शािामा नगद जम्मा गनय सके्नछ। त्यसरी नगदै जम्मा हुन आएमा आणथयक प्रशासन 

शािािे सम्बखन्ध  व्यखि िा संस्थािाई सोको िपायई उपिब्ध गराउनुपनेछ। 

(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यखि  था संस्थाको नाम र प्राप्त सहाय ा रकम सम्बन्धी माणसक णििरि 

अको मणहनाको सा  ग ेणित्र साियजणनक गररनेछ। 

 र कुनै व्यखि िा संस्थािे सहाय ा उपिब्ध गराउँदा आफ्नो नाम साियजणनक नगनय अनुरोि गरेको 

रहेछ िने णनजको नाम उले्लि नगरी णििरि साियजणनक गनय बािा पने छैन।  

७. िसु्तगत सहार्ता सामग्री: (१) कुनै व्यखि िा संस्थाबाट िसु्तग  सहाय ा सामग्री प्राप्त हुन आएमा र 

त्यसरी प्राप्त सामाग्री कोणिड-१९ णनदान संबखन्ध स्वास्थ्य उपकरि, औषिी, संक्रमि णनयन्त्रि संबखन्ध 

अन्य सामाग्री र प्रिाणि हरूिाइय राह  प्रदान गने सम्बन्धी काययमा उपयोग हुने देखिएमा त्यस्तो 

िसु्तग  सहाय ा सामाग्री कोणिड-१९ णनयन्त्रि  था व्यिस्थापन सणमण  िा गाउँपाणिकाको कायायियिे 

स्वीकार गनय सणकनेछ।  

(२) उपदफा (१) बमोणजम स्वीकार गररएको िसु्तग  सहाय ा सामग्रीिाई अिगै्ग मौज्दा  णक ाबमा 

अणििेि जनाई त्यस्तो सामग्रीको उपिब्ध िएसम्म मूल्य जनाई िा नजनाई कोषको आम्दानीको 

रूपमा समे  अणििेि गररनेछ।   

(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए  ापणन कुनै िसु्तग  सहाय ा सामग्री कोरोना िाइरस 

संक्रमि णनयन्त्रि िा राह  सहयोगको काययमा उपयोग नहुने िा उपयोग गनय उपयुि नहुने देखिएमा 

त्यस्तो सहयोग आंणशक िा पूियरूपमा अस्वीकार गनय सणकनेछ। 

(४) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए  ापणन कुनै िसु्तग  सहाय ा सामग्री प्रचणि  

मापदण्ड बमोणजमको नू्यन म गुिस्तरयुि निएको अिस्थामा त्यस्तो सामग्रीिाई अस्वीकार गनय 

सणकनेछ।  

(५) कसैिे पणन सामाणजक सणहषु्ण ा ििि पुराउने गरर व्यखिग  िा संस्थाग  रुपमा सहाय ा सामग्री 

णि रि गनय पाइने छैन । सहाय ा सामग्री णि रि गदाय कोणिड-१९ णनयन्त्रि  था व्यिस्थापन सणमण  

िा गाउँपाणिकाको कायायियसँग अनुमण  णिइ गनुय पनेछ । 

८. कोलभड-१९ लनर्न्त्रण तथा व्यिस्थापन सलमलताः (१) गाउँपाणिका णित्रको कोणिड-१९ णनयन्त्रि  था 

व्यिस्थापन सम्बन्धी काययिाई प्रिािकारी रूपमा सञ्चािन गनयको िाणग देहाय बमोणजम गाउँ कोणिड-

१९ णनयन्त्रि  था व्यिस्थापन सणमण  रहनेछ। 

 गाउँपाणिका अध्यक्ष                             -संयोजक   

 गाउँपाणिका उपाध्यक्ष        -सदस्य 

 प्रमुि प्रशासकीय अणिकृ  िा णनजिे  ोकेको अणिकृ  स्तरको कमायचारी  -सदस्य 

 िा ािरि  था णिपद् व्यिस्थापन सणमण का संयोजक                 -सदस्य 

 सामाणजक णिकास सणमण का संयोजक      -सदस्य 

 प्रण णनणि, स्थानीय प्रहरी कायायिय      -सदस्य 

 स्वास्थ्य शािा प्रमुि       -सदस्य 

 नेपाि रेडक्रस सोसाईटीका स्थानीय प्रण णनणि (एकजना)   -सदस्य 

 णिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी कायय हेने गरी  ोणकएको शािा प्रमुि  -सदस्य सणचि 

(२) सणमण िे स्थानीय णिपद् व्यिस्थापन सम्बन्धी काययमा योगदान पुर याउन सके्न अन्य व्यखि िा गैर 

सरकारी संस्थािाई आिश्यक ानुसार आमन्त्रि गनय सके्नछ। 

९.  कोषको प्रर्ोग : (१) कोणिड-१९ संक्रमि णनयन्त्रि र राह का िाणग कोषमा जम्मा िएको रकम  था 

िसु्तग  सहाय ा सामग्री िचय गनयका िाणग सणमण िे आिश्यक ानुसार णनियय गनेछ।  
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(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए  ापणन कोणिड-१९ संक्रमि णिरूद्ध  त्काि प्रण कायय 

गनुय पने अिस्था रहेको  र सणमण को बैिक  ुरुनै्त बस्न सके्न अिस्था नरहेमा  त्पश्चा  िगिै बसे्न 

सणमण को बैिकबाट अनुमोदन हुने गरी संयोजकको णनिययबाट एक पटकमा बणिमा  ीस हजार 

रूपैयासम्म िचय गनय बािा पुगे्न छैन।  

(३)  कोषको रकम  था सामग्री देहाय बमोणजमको काययमा िचय गररनेछ: 

(क) कोणिड-१९ संक्रमि िा जोखिममा रहेका िा त्यसबाट प्रिाणि  िएको िा हुनसके्न व्यखि िा 

समुदायको  त्काि िोजी, उद्दार उपचार सम्बन्धी कायय गनय, 

(ि) कोणिड-१९ सम्बन्धी सचे नामूिक काययक्रम सञ्चािन गनय,  

(ग)  कोणिड-१९ संक्रमिबाट बचे्न सामग्री िररद  था णि रिको कायय गनय, 

(घ)  कोणिड-१९ उपचार सम्बन्धी काययमा संिग्न स्वास्थ्य संस्थािाइय आिश्यक पने औषणि, स्वास्थ्य 

उपकरिहरु, सेणनटाइजर, मास्क, पञ्जा िगाय का सामग्री, स्वास्थ्यकमीको सुरक्षाका िाणग 

व्यखिग  सुरक्षा सामाग्री िररद र िुिानी गनय,  

(ङ) कोणिड-१९ प्रिाणि  व्यखिको  त्काि राह का िाणग आिश्यक पने िाद्यान्न, िानेपानी, ििा 

कपडा, औषिी, सरसफाइका सामग्री जस्ता िसु्तहरू िररद गरी उपिब्ध गराउन  था 

 त्सम्बन्धी अन्य आिश्यक कायय व्यिस्थापन गनय, गराउन, 

(च)  कोणिड-१९ प्रिाणि  िा जोखिममा परेका व्यखिहरूिाइय राखे्न सुरणक्ष  स्थि क्वारेन्टाइन, 

सरसफाई सम्बखन्ध कायय र अण आिश्य  त्काणिन घरटहरा,सौचािय,प्रण क्षािय णनमायि गनय र 

णिद्युण करि गनय , 

(छ) कोणिड-१९ बाट संक्रणम  व्यखिको औषिोपचार गनय, एमु्बिेि र अण आिश्यक सामाग्री 

िुिानी गनय , 

(ज)  कोरोना िाइरस संक्रणम   था प्रिाणि  व्यखििाई मनोपरामशय  था उपचार गनय, 

(झ) कोरोना िाइरसको कारिबाट मृतु्य िएका व्यखिको काजणक्रयाका िाणग णनजको पररिारिाई 

सहाय ा उपिब्ध गराउन, 

(ञ) कोरोना िाइरस सम्बन्धी णिमारी िा जोखिम समूहको िोज, उद्धार  था परामशयका िाणग 

स्वयमे्सिक  था णिशेषज्ञको पररचािन र सामग्री िररद  था िण्डारि गनय, 

(ट)  कोरोना िाइरसका कारि नेपाि सरकारबाट घोणष  िकडाउनको अिणिमा स्थानीय 

उत्पादनको बजार पहंुच सुचारू गनय  था आपूण य व्यिस्था सुचारू गनय,  

(ि)  जोखिमयुि स्थानको पणहचान  था उि स्थानमा रहेका णिमारी िा जोखिममा रहेका व्यखििाइय  

सुरणक्ष  क्वारेन्टाइन िा आइसोिेसन स्थिसम्म स्थानान्तरि गनय, 

(ड)  सणमण िे  ोके बमोणजमको कोरोना िाइरस णनयन्त्रि  था राह  सम्बन्धी अन्य काम गनय, 

गराउन। 

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए  ापणन णनयणम  रूपमा सम्पादन गररने प्रकृण का 

काययिाइय यस कोषसंग आिद्ध गराई कोषबाट कुनै पणन णकणसमको िचय गनय पाईने छैन ।  र  

काययपाणिकाको णनिययानुसार अण  जोखिमयुि समयमा िणटने स्वास्थ्यकमी  था सोसँग 

सम्बखन्ध  अन्य सहयोगीिाई  औणचत्य ाका आिारमा प्रोत्साहन ििा उपिब्ध गराउन सणकने छ 

। 

१०. राहत सहार्ता लितरण : (१) िाद्य आिश्यक ाको  आिारमा श्रणमयक िगय, असहाय  था णिपन्नहरुिाई 

प्रण  पररिारका िाणग समाग्री राह  णि रि "सन्दकपुर गाउँपालिका असंगलित िेत्रमा कार्यरत 

श्रलमक िगय, असहार् तथा अपाङ्गहरुिाई उपिब्ध गराईने राहत सम्बन्धि मापदण्ड २०७६" 

अनुसार णि रि गररनेछ ।  

११. कोषको प्रर्ोग गनय नपाईने: (१) यस काययणिणिमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखिएको िए  ापणन देहायको 

प्रयोजनका िाणग कोषमा जम्मा िएको रकम िचय गनय पाईने छैनिः 

(क)  णनयणम  प्रशासणनक काययको िाणग,  

(ि)  कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदाणिकारी िा कमयचारीिाई णनयणम  रूपमा  िब, सामन्य ििा 

िा अन्य सुणििा उपिब्ध गराउन,  

(ग)  कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदाणिकारी िा कमयचारीिाई भ्रमि िचय िा अन्य त्यसै्त प्रकारको 

िचय उपिब्ध गराउन, 
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(घ)  कोरोना िाइरस प्रिाणि िाई णदईने  ोणकए बमोणजमको राह  बाहेक अन्य कुनै पणन 

णकणसमको चन्दा, पुरस्कार, उपहार िा आणथयक सहाय ा उपिब्ध गराउन, 

(ङ)  कुनै पणन णकणसमको गोणि, सेणमनार, अन्तरणक्रया िा सिा समे्मिन सञ्चािन गनय, गराउन, 

(च)  कोरोना िाइरस संक्रमि णनयन्त्रि, नू्यनीकरि िा प्रिाणि िाइय राह  व्यिस्थापनसँग प्रत्यक्ष 

सम्बन्ध निएको अन्य कुनै पणन कायय गनय, गराउन।  

(२) कोषिाई प्राप्त िएको िसु्तग  सहाय ा सामग्रीमधे्य कुनै पणन सामग्री पूिय िा आंणशकरूपमा 

कायायियको िा कायायियको कुनै पदाणिकारी िा कमयचारीको णनयणम  प्रयोजनका िाणग प्रयोग गररने 

छैन। 

 

पररचे्छद – ३ 

कोषको सञ्चािन, िेखा तथा िेखा पररिण 

१२. कोषको सञ्चािन : (१) कोषको िा ा सञ्चािन गाउँपाणिकाको प्रमुि प्रशासकीय अणिकृ  र िेिा 

प्रमुि िा णनजिे  ोकेको िेिाको कमयचारीको संयुि दस्ति बाट हुनेछ।  

(२) कोषबाट नेपाि सरकारिे  ोकेको मापदण्ड िा अिस्था अनुसार सणमण िे  ोकेको मापदण्ड 

अनुसार सामग्री िा नगदमा सहाय ा णदन सणकने छ।   

(३) कोषिाई प्राप्त िसु्तग  सहाय ा सामग्रीको णनकासा  था आिश्यक व्यिस्थापन गने णजमे्मिारी 

प्रमुि प्रशासकीय अणिकृ  िा णनजिे  ोकेको अणिकृ स्तरको कमयचारी र णजिी शािा प्रमुिबाट 

हुनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोणजम िसु्तग  सहाय ा सामग्री कोरोना िाइरस संक्रमि णनयन्त्रि, राह   था 

व्यिस्थापन सम्बन्धी काययमा उपयोगका िाणग णनकासा गदाय णजिी णक ाबमा िचय अणििेि जनाई 

णनकासा णदनुपनेछ र त्यस्तो सामग्रीको अणििेि मूल्यिाई कोषको िचयको रूपमा समे  अणििेि 

गररनेछ। 

१३. कोषको आर् व्यर्को िेखा तथा सोको साियजलनकरण : (१) कोषको आय व्ययको िेिा प्रचणि  

कानून बमोणजम राखिनेछ ।  

(२) कोषिे काययपाणिकािे  ोकेबमोणजम आन्तररक णनयन्त्रि प्रिािी कायम गनुय पनेछ । 

(३) कोषको माणसकरूपमा िएको आम्दानी र िचयको णििरि अको मणहनाको सा  ग ेणित्र 

साियजणनक गनुयपनेछ । 

(४) आणथयक िषय समाप्त िएको णमण िे  ीन मणहनाणित्र सणमण िे कोषको िाणषयक आय व्ययको णििरि 

समे  िुल्ने िाणषयक प्रण िेदन  यार गरी काययपाणिकामाफय   गाउँ सिा समक्ष पेश गनुय पनेछ । 

१४. िेखा परीिण : (१) कोषको आन्तररक िेिापरीक्षि गाउँपाणिकाको आन्तररक िेिा पररक्षि 

शािाबाट हुनेछ । 

(२) कोषको अखन्तम िेिापरीक्षि महािेिा परीक्षकबाट हुनेछ । 

(३) गाउँ काययपाणिकािे चाहेमा जुनसुकै बि  सणमण को णहसािणक ाि जाँच्न िा जाँच गराउन सके्नछ 

। 

(४) गाउँ काययपाणिकािे उि कोष स्थानीय कानूनअनुसार सामाणजक र साियजणनक िेिापरीक्षिको 

व्यिस्था णमिाउने छ।  

 

पररचे्छद –४ 

लिलिि 

१५. सहर्ोगका िालग आह्वान गने : (१) कोरोना िाइरसका कारि आपत्काणिन अिस्था णसजयना िई 

स्थानीय स्रो  सािन र क्षम ािे णिपद्को सामना गनय गाउँपाणिकािे व्यिी, संस्था, स्थानीय  ह, प्रदेश 

सरकार  था नेपाि सरकारिाई कोषमा आणथयक  था िसु्तग  सहाय ा उपिब्ध गराउन अनुरोि गनय 

सके्नछ । 

१६. अलभिेख राखे्न : (१) सणमण िे कोष पररचािन सम्बन्धमा गरेको णनियय र अन्य काम कारिाहीको 

अणििेि दुरुस्त राख्नु पनेछ । 

(२) उपदफा (१) बमोणजमको अणििेि सणमण को सदस्य-सणचिको णजम्मामा रहनेछ । 
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१७. अनुगमन र लनदेशन: (१) कोष पररचािनमा कुनै कणम कमजोरी िएको देखिएमा त्यसिाई सुिार गनय 

सणमण िे अनुगमन गरर आिश्यक णनदेशन णदन सके्नछ र त्यस्तो णनदेशनको पािना गनुय सम्बखन्ध  

सबैको क यव्य हुनेछ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेखिएको िए  ापणन कोष पररचािनमा कुनै गखम्भर तु्रटी रहेको र 

सोिाई  त्काि रोक्न आिश्यक देखिएमा संयोजकिे त्यस्तो कायय रोक्न णनदेशन णदन सके्नछ। 

(३) अनुगमनका क्रममा कुनै व्यखििे कोषबाट राह  प्राप्त गरेको िा कोषिे उपिब्ध गराएको 

राह को दुरूपयोग गरेको पाईएमा  णसफाररस गने र झुिा णििरि पेश गने दोषी उपर प्रचणि  कानून 

बमोणजम काययपाणिकािे िहर गरर कारिाहीको िाणग प्रणक्रया अगाणड बिाउनेछ। 

१८.   बािा अड्काउ फुकाउनेाः यस काययणिणिको कायायन्वयनको णसिणसिामा कुनै णिणििा उत्पन्न िएमा 

काययपाणिकािे आिश्यक व्याख्या गरी बािा अड्काउ फुकाउन सके्नछ। 

१९.   र्सै बमोलजम हुनेाः यस गाउँपाणिकाबाट कोणिड-१९ रोकथाम  था व्यिस्थापनका िाणग िए गरेका 

         िचयहरु यसै काययणिणि बमोणजम िएको माणननेछ, र यस काययणिणिमा उले्लि निएका 

कानुनी प्राििानको हकमा  यस कोष सञ्चािन प्रचणि  संघीय र प्रदेश आणथयक कानुन अनुसार  हुनेछ । 

 

 

आज्ञािे  

महेश राई 

प्रमुि प्रशासकीय अणिकृ   


