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"कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) संक्रभण योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण य उऩचाय कोष सञ् चारन एवं याहत 
ङ्जवतयण कामयङ्जवङ्झध 2076" 

 

प्रस्तावना : ङ्जवश् वबय भहाभायकको ुपऩभा पल ङ्झरयह को कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) फाट हङ्टन सक्न  
जोङ्ञिभ न्त्मूनीकयण तथा व्मवस्थाऩनका राङ्झग कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) संक्रभण योकथाभ, 
ङ्झनमन्त्रण य उऩचाय कोष सञ् चारन एवं याहत ङ्जवतयण कामयङ्जवङ्झध फनाउन वाञ्छनीम बएकोर  स्थानीम 
सयकाय सञ् चारन ,न, २०७४ को दपा ११ फभोङ्ञजभ जानकी गाउँऩाङ्झरकार  मो कामयङ्जवङ्झध फनाएको 
छ । 

 

ऩङ्चयच्छ द-1 

प्रायङ्ञभबक 

1. संङ्ञऺप् त नाभ य प्रायभब : (१) मस कामयङ्जवङ्झधको नाभ "कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) 
संक्रभण योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण तथा उऩचाय कोष सञ् चारन एवं याहत ङ्जवतयण कामयङ्जवङ्झध, 
2076" यह को छ ।  

(२) मो कामयङ्जवङ्झध तङ्टुपन्त्त प्रायभब हङ्टन छ ।  

2. ऩङ्चयबाषा : ङ्जवषम वा प्रसङ्गर  अको अथय नराग भा मस कामयङ्जवङ्झधभा, 
(क) "कामयङ्जवङ्झध" बन्त् नार  कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) संक्रभण योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण य 

उऩचाय कोष सञ् चारन एवं याहत ङ्जवतयण कामयङ्जवङ्झध, 2076 सभझनङ्टऩछय ।  

(ि) "कोष" बन्त् नार  कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) संक्रभण योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण य उऩचाय 
कोष सभझनङ्टऩछय ।  

(ग) "प्रबाङ्जवत व्मङ्ञि" बन्त् नार  कोयोना बाइयसको प्रकोऩफाट वा न ऩार सयकायर  षोषणा 
गय को रक डाउनफाट ऩङ्चयवायको सदस्म गङ्टभाएको, स्वास््मजन्त्म सभस्मा उत्ऩन्त् न 
बएको, आम वा योजगायक गङ्टभाएका व्मङ्ञि य ङ्झनजको ऩङ्चयवाय वा कोयोना बाइयसका 
कायण अन्त्म कङ्ट नल तङ्चयकाफाट प्रबाङ्जवत व्मङ्ञिराई सभझनङ्टऩछय ।  

(ष) "याहत" बन्त् नार  कोयोना बाइयस संक्रभण योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण तथा उऩचाय कोष 
सञ् चारनका राङ्झग मस गाउँऩाङ्झरकार  स्वीक त गय को कोष य मस कामयङ्जवङ्झधको दपा 
१० को उऩदपा (१) य (२) फभोङ्ञजभ याहत सभाग्री सभझनङ्टऩछय ।  

(ङ) “गाउँऩाङ्झरका” बन्त् नार  जानकी गाउँऩाङ्झरकाराई सभझनङ्टऩछय ।  
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(च) "सङ्झभङ्झत" बन्त् नार  मस कामयङ्जवङ्झधको दपा ८ फभोङ्ञजभको सङ्झभङ्झत सभझनङ्टऩछय ।  

(छ) "संमोजक" बन्त् नार  सङ्झभङ्झतको संमोजक सभझनङ्ट ऩछय ।  
 

ऩङ्चयच्छ द – २ 

कोषको स्थाऩना, उद्द श्म तथा प्रमोग 

3. कोषको स्थाऩना: (१) कोयोना बाइयसको कायण उत्ऩङ्ङ बएको वा हङ्टनसक्न  जोङ्ञिभ न्त्मूनीकयण 

तथा व्मवस्थाऩन सभफन्त्धी कामय सञ्चारन गनयका राङ्झग आवश्मक ऩने स्रोत संकरन य ऩङ्चयचारन 

गनय गाउँऩाङ्झरकाभा एक कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) संक्रभण योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण तथा 
उऩचाय कोष यहन छ ।  
(२) कोषको आम यकभ संकरन तथा व्मम यकभ ऩङ्चयचारनका राङ्झग जानकी गाउँऩाङ्झरकाको 

स्थानीम तह प्रकोऩ व्मवस्थाऩन कोष िाताभा जभभा गयक अरग्गल ङ्जहसाव याङ्ञिन छ ।   

(३) कोषको आम अन्त्तगयत मस कामयङ्जवङ्झधको दपा ६ फभोङ्ञजभ कोषभा जभभा हङ्टन गयक प्राप्त यकभ 

तथा कोषभा भौज्दात यह को यकभफाट प्राप्त ब्माजराई सभाव श गङ्चयन छ । 

(४) कामयङ्जवङ्झध एवं भाऩदण्डको दपा ७ फभोङ्ञजभ कोषको नाभभा प्राप्त हङ्टन आउन  नगदक तथा 
ङ्ञजन्त्सी सहामता साभाग्रीको छङ्टट्टल भौज्दात ङ्जकताफ स्थाऩना गयक अङ्झबर ि याङ्ञिन छ । 

4. कोष सभफन्त्धी ङ्जवश ष व्मवस्था् (१) कोषको यकभ कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) संक्रभण 

योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण तथा उऩचायसँग सभफङ्ञन्त्धत ऺ रभा भार िचय गङ्चयन छ । 

(२) कोयोना बाइयस संक्रभण ऩूणयुपऩभा ङ्झनमन्त्रणभा आएको बनी न ऩार सयकायर  षोषणा गय को 
तीन भङ्जहनाङ्झबर मस कोषभा यह को यकभ ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा स्वत् स्थानान्त्तयण 

हङ्टन छ। 

(३) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ स्थानान्त्तयण गदाय कोषको श्र स्ता य दाङ्जमत्व फाँकी बए सो सभ त ङ्जवऩद् 

व्मवस्थाऩन कोषभा स्थानान्त्तयण हङ्टन छ । 

5. कोषको उद्द श्म: (१) कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) र  ऩाय को प्रबाव य ऩानय सक्न  प्रबावको 
संक्रभण योकथाभ, ङ्झनमन्त्रण तथा न्त्मूनीकयण गदै प्रबाङ्जवत व्मङ्ञिराइय नगद तथा ङ्ञजन्त्सी 
सहामता सभाग्री उऩरब्ध गयाउनङ्ट कोषको उद्द श्म हङ्टन छ ।  

(२)  कोषर  द हामका ऺ रभा काभ गनेछ  : 

(क) कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) फाट संक्रङ्झभत वा प्रबाङ्जवत व्मङ्ञिहरूको िोज 
तथा उद्धाय गयक अत्मावश्मक स्वास््म स वा उऩरब्ध गयाउन  ।  

(ि) प्रकोऩ जोङ्ञिभ न्त्मूनीकयण य प्रबाङ्जवतहरूराइय तत्कार याहत उऩरव्ध गयाउन । 
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6. कोषको आभदानी : (१) कोषभा द हाम फभोङ्ञजभका यकभ आभदानीको रूऩभा जभभा हङ्टन छ: 

(क) जानकी गाउँऩाङ्झरकाको वाङ्जषयक फज टभापय त ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा जभभा हङ्टन  
गयक स्वीक त यकभफाट कामयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयम अनङ्टसाय मस कोषभा स्थान्त्तङ्चयत 
यकभ, 

(ि) प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ गाउँ कामयऩाङ्झरकाको ङ्झनणयम फभोङ्ञजभ अन्त्म ङ्ञशषयकफाट 
मस कोषभा स्थानान्त्तयण गङ्चयएको यकभ,   

(ग) अन्त्म स्थानीम तहफाट सहामता वाऩत प्राप्त यकभ, 

(ष)  न ऩार सयकाय य प्रद श सयकायफाट कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) संक्रभण 
योकाथाभ, ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन कामयका राङ्झग प्राप्त यकभ, 

(ङ)  गाउँ सबा सदस्म, गाउँ कामयऩाङ्झरका सदस्म तथा गाउँऩाङ्झरकाका कभयचायकहरूफाट 
प्राप्त सहमोग यकभ, 

(च)  स्वद शी ङ्जवङ्झबङ्ङ सयकायक तथा गलयसयकायक संष संस्थाहरू य त्मसभा कामययत 

कभयचायकहरू, उद्योगी, व्मवसामी, ऩ शाकभॉ, याजनीङ्झतक दर, नागङ्चयक सभाज, संष 
संस्था य आभ सवयसाधायणफाट स्व ङ्ञच्छक रूऩभा प्राप्त हङ्टन  यकभ, 

(छ)  गलय आवासीम न ऩारक, वलद ङ्ञशक सयकाय तथा संष संस्थाको तपय फाट प्रचङ्झरत 

कानूनको अङ्झधनभा यहक प्राप्त हङ्टन  यकभ,  

(ज)  कोषभा भौज्दात यह को यकभभा उऩरब्ध हङ्टन  ब्माज आम, 

(झ)  दपा ७ को उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ ङ्ञजन्त्सी सहामता साभाग्रीको ङ्झफक्रीफाट प्राप्त आम, 

(ञ)  प्रचङ्झरत कानूनको अङ्झधनभा यहक कोषभा जभभा हङ्टन  गयक अन्त्म कङ्ट नल स्रोतफाट प्राप्त 

यकभ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ कोषराई उऩरब्ध हङ्टन  यकभ सभफङ्ञन्त्धत व्मङ्ञि वा संस्थार  मस 

कामयङ्जवङ्झधको दपा ३ को उऩदपा (२) फभोङ्ञजभको कोषको फैंक िाताभा ङ्झसधल जभभा गङ्चयङ्छदन 

वा गाउँऩाङ्झरकाको आङ्झथयक प्रशासन शािाभा नगद जभभा गनय सक्न छ। त्मसयक नगदल जभभा 
हङ्टन आएभा आङ्झथयक प्रशासन शािार  सभफङ्ञन्त्धत व्मङ्ञि वा संस्थाराई सोको बऩायई उऩरब्ध 

गयाउनङ्टऩनेछ। 

(३) कोषभा यकभ जभभा गने व्मङ्ञि तथा संस्थाको नाभ य प्राप्त सहामता यकभ सभफन्त्धी 
भाङ्झसक ङ्जववयण अको भङ्जहनाको सात गत ङ्झबर सावयजङ्झनक गङ्चयन छ। 

        तय कङ्ट नल व्मङ्ञि वा संस्थार  सहामता उऩरब्ध गयाउँदा आफ्नो नाभ सावयजङ्झनक नगनय 
अनङ्टयोध गय को यह छ बन  ङ्झनजको नाभ उल्र ि नगयक ङ्जववयण सावयजङ्झनक गनय फाधा ऩने छलन।  
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7. वस्तङ्टगत (ङ्ञजन्त्सी) सहामता साभाग्री: (१) कङ्ट नल व्मङ्ञि वा संस्थाफाट वस्तङ्टगत सहामता साभाग्री प्राप्त 

हङ्टन आएभा य त्मसयक प्राप्त साभाग्री कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) ङ्झनदान सभफन्त्धी स्वास््म 
उऩकयण, औषङ्झध, संक्रभण ङ्झनमन्त्रण सभफन्त्धी अन्त्म साभाग्री य प्रबाङ्जवतहरूराइय याहत प्रदान 
गने सभफन्त्धी कामयभा उऩमोग हङ्टन  द ङ्ञिएभा त्मस्तो वस्तङ्टगत (ङ्ञजन्त्सी) सहामता साभाग्रीराई 

स्वीकाय गङ्चयन छ।  

(२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ स्वीकाय गङ्चयएको वस्तङ्टगत सहामता साभाग्रीराई अरग्गल भौज्दात 

ङ्जकताफभा अङ्झबर ि जनाई त्मस्तो साभाग्रीको उऩरब्ध बएसभभ भूल्म जनाई वा नजनाई 

कोषको आभदानीको रूऩभा सभ त अङ्झबर ि याङ्ञिन छ।  

(३) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकल  कङ्ट या र ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नल वस्तङ्टगत सहामता साभाग्री कोयोना 
बाइयस संक्रभण ङ्झनमन्त्रण वा याहत सहमोगको कामयभा उऩमोग नहङ्टन  वा उऩमोग गनय 
उऩमङ्टि नहङ्टन  द ङ्ञिएभा त्मस्तो सहमोग आंङ्ञशक वा ऩूणयरूऩभा अस्वीकाय गनय सङ्जकन छ। 

(४) उऩदपा (१) वा जङ्टनसङ्टकल  कङ्ट या र ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कङ्ट नल वस्तङ्टगत सहामता साभाग्री प्रचङ्झरत 
भाऩदण्ड फभोङ्ञजभको न्त्मूनतभ गङ्टणस्तयमङ्टि नबएको अवस्थाभा त्मस्तो साभाग्रीराई अस्वीकाय 
गनय सङ्जकन छ।   

8. कोङ्झबड-१९ ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झत् (१) गाउँऩाङ्झरका ऺ रङ्झबर कोयोना बाइयस 
(कोङ्झबड-१९) ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन सभफन्त्धी कामयराई प्रबावकायक रूऩभा सञ्चारन 
गनयको राङ्झग द हाम फभोङ्ञजभ गाउँ कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) ङ्झनमन्त्रण तथा व्मवस्थाऩन 
सङ्झभङ्झत यहन छ। 

 गाउँऩाङ्झरका अध्मऺ        -संमोजक   

 गाउँऩाङ्झरका उऩाध्मऺ        -सदस्म 

 प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधक त      -सदस्म 

 वातावयण तथा ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सङ्झभङ्झतका संमोजक    -सदस्म 

 साभाङ्ञजक ङ्जवकास सङ्झभङ्झतका संमोजक      -सदस्म 

 प्रङ्झतङ्झनङ्झध, स्थानीम प्रहयक कामायरम      -सदस्म 

 स्वास््म शािा प्रभङ्टि       -सदस्म 

 न ऩार य डक्रस सोसाईटकका स्थानीम प्रङ्झतङ्झनङ्झध (एकजना)   -सदस्म 

 ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सभफन्त्धी कामय ह ने गयक तोङ्जकएको शािा प्रभङ्टि  -सदस्म सङ्ञचव 

(२) सङ्झभङ्झतर  स्थानीम ङ्जवऩद् व्मवस्थाऩन सभफन्त्धी कामयभा मोगदान ऩङ्टर् माउन सक्न  अन्त्म 
व्मङ्ञि वा गलय सयकायक संस्थाराई आवश्मकतानङ्टसाय आभन्त्रण गनय सक्न छ। 
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9. कोषको प्रमोग : (१) कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९) संक्रभण ङ्झनमन्त्रण, उऩचाय य याहतका 
राङ्झग कोषभा जभभा बएको यकभ तथा वस्तङ्टगत सहामता साभाग्री िचय गनयका राङ्झग सङ्झभङ्झतर  
आवश्मकतानङ्टसाय ङ्झनणयम गनेछ।  

(२) उऩदपा (१) भा जङ्टनसङ्टकल  कङ्ट या र ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन कोयोना बाइयस (कोङ्झबड-१९)  
संक्रभण ङ्जवरूद्ध तत्कार प्रङ्झतकामय गनङ्टय ऩने अवस्था यह को तय सङ्झभङ्झतको फलठक तङ्टुपन्त्तल फस्न 
सक्न  अवस्था नयह भा तत्ऩश्चात रगत्तल फस्न  सङ्झभङ्झतको फलठकफाट अनङ्टभोदन हङ्टन  गयक 
संमोजकको ङ्झनणयमफाट एक ऩटकभा फढकभा दश हजाय रूऩलमासभभ िचय गनय फाधा ऩङ्टग्न  
छलन।  

(३) कोषको यकभ तथा साभाग्री द हाम फभोङ्ञजभको कामयभा िचय गङ्चयन छ: 
(क) कोङ्झबड-१९ संक्रभण वा जोङ्ञिभभा यह का वा त्मसफाट प्रबाङ्जवत बएको वा हङ्टनसक्न  

व्मङ्ञि वा सभङ्टदामको तत्कार िोजी, उद्दाय उऩचाय सभफन्त्धी कामय गनय, 
(ि)   कोङ्झबड-१९ सभफन्त्धी सच तनाभूरक कामयक्रभ सञ्चारन गनय,  

(ग)   कोङ्झबड-१९ संक्रभणफाट फच्न  साभाग्री िङ्चयद तथा ङ्जवतयणको कामय गनय, 
(ष)   कोङ्झबड-१९ उऩचाय सभफन्त्धी कामयभा संरग्न स्वास््म संस्थाराइय आवश्मक ऩने 

औषङ्झध, स्वास््म उऩकयणहुप, स ङ्झनटाइजय, भास्क, ऩञ्जा रगामतका साभाग्री, 
स्वास््मकभॉको सङ्टयऺाका राङ्झग व्मङ्ञिगत सङ्टयऺा साभाग्री िङ्चयद य ढङ्टवानी गनय,  

(ङ)   कोङ्झबड-१९ प्रबाङ्जवत व्मङ्ञिको तत्कार याहतका राङ्झग आवश्मक ऩने िाद्याङ्ङ, 

िान ऩानी, रत्ता कऩडा, औषङ्झध, सयसपाइका साभाग्री जस्ता वस्तङ्टहरू िङ्चयद गयक 
उऩरब्ध गयाउन तथा तत्सभफन्त्धी अन्त्म आवश्मक कामय गनय, 

(च) कोङ्झबड-१९ प्रबाङ्जवत वा जोङ्ञिभभा ऩय का व्मङ्ञिहरूराइय याख्न  सङ्टङ्चयऺत स्थर 
ङ्झनभायण गनय, 

(छ) कोङ्झबड-१९ फाट संक्रङ्झभत व्मङ्ञिको औषधोऩचाय गनय, 
(ज) कोयोना बाइयस संक्रङ्झभत तथा प्रबाङ्जवत व्मङ्ञिराई भनोऩयाभशय तथा उऩचाय गनय, 
(झ) कोयोना बाइयसको कायणफाट भ त्मङ्ट बएका व्मङ्ञिको काजङ्जक्रमाका राङ्झग ङ्झनजको 

ऩङ्चयवायराई सहामता उऩरब्ध गयाउन, 

(ञ) कोयोना बाइयस सभफन्त्धी ङ्जवभायक वा जोङ्ञिभ सभूहको िोज, उद्धाय तथा 
ऩयाभशयका राङ्झग स्वमंस वक तथा ङ्जवश षऻको ऩङ्चयचारन य साभाग्री िङ्चयद तथा 
बण्डायण गनय, 

(ट) कोयोना बाइयसका कायण न ऩार सयकायफाट षोङ्जषत रकडाउनको अवङ्झधभा 
स्थानीम उत्ऩादनको फजाय ऩहङ्टंच सङ्टचारू गनय तथा आऩूङ्झतय व्मवस्था सङ्टचारू गनय,  
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(ठ) जोङ्ञिभमङ्टि स्थानको ऩङ्जहचान तथा उि स्थानभा यह का ङ्जवभायक वा जोङ्ञिभभा 
यह का व्मङ्ञिराइय सङ्टयङ्ञऺत क्वाय न्त्टाइन वा आइसोर सन स्थरसभभ स्थानान्त्तयण 
गनय, 

(ड) सङ्झभङ्झतर  तोक  फभोङ्ञजभको कोयोना बाइयस ङ्झनमन्त्रण तथा याहत सभफन्त्धी अन्त्म 
काभ गनय, गयाउन। 

(ढ) कोयोना बाइयस प्रङ्झतकामय प्रबावकायक ढङ्गर  ङ्झछटो, व्मवङ्ञस्थत य सभन्त्वमात्भक 
ुपऩभा गनयको राङ्झग स्वास््म तथा उऩचाय कामय, आऩूङ्झतय तथा अत्मावश्मक स वा 
सहजीकयण कामय, शान्त्ती सङ्टयऺा अनङ्टगभन तथा ङ्झनमन्त्रण कामय य सूचना तथा 
प्रङ्जवङ्झध कामय अन्त्तगयत िङ्जटई कामयसभऩादन गने याष्ट्रस वकहुपराई तोङ्जकए फभोङ्ञजभ 
प्रोत्साहन यकभ उऩरब्ध गयाउन  ।  

10. याहत सहामता ङ्जवतयण: (१) िाद्य आवश्मकताको आधायभा श्रङ्झभक, असहाम तथा ङ्जवऩन्त् न 
वगयहुपराई द हामका साभाग्रीहुप याहत स्वुपऩ ङ्जवतयण गङ्चयन छ । 

(क) १-४  जना सभभको प्रङ्झत ऩङ्चयवाय   

क्र.सं. याहत 
साभाग्री स्ऩ ङ्झसङ्जपक सन इकाई ऩङ्चयभाण कल ङ्जपमत 

१. चाभर   भोटा क . जी. २०   
२. दार  भसङ्टयो/ भास आङ्छद क . जी. १   
३. नून  आमोङ्झडन क . जी. १   
४. त र  तोयक/सनफ्रावय आङ्छद ङ्झरटय १   

५. साफङ्टन 
 ७५ ग्राभको राईपब्वाम/ 
ड टोर आङ्छद वटा २   

(ि) ५-१० जना सभभको प्रङ्झत ऩङ्चयवाय 

क्र.सं. याहत 
साभाग्री स्ऩ ङ्झसङ्जपक सन इकाई ऩङ्चयभाण कल ङ्जपमत 

१. चाभर   भोटा क . जी. ४०  
२. दार  भसङ्टयो/ भास आङ्छद क . जी. २  
३. नून  आमोङ्झडन क . जी. २   
४. त र  तोयक/सनफ्रावय आङ्छद ङ्झरटय २   

५. साफङ्टन 
 ७५ ग्राभको राईपब्वाम/ 
ड टोर आङ्छद वटा ४   
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(ग) ११ जना वा सो बन्त्दा भाङ्झथको प्रङ्झत ऩङ्चयवाय 

क्र.सं. याहत 
साभाग्री स्ऩ ङ्झसङ्जपक सन इकाई 

११ जना वा सो बन्त्दा 
भाथीको प्रङ्झत  ऩङ्चयवाय   

कल ङ्जपमत 

१. चाभर   भोटा क . जी. ५०   
२. दार  भसङ्टयो/ भास आङ्छद क . जी. २.५   
३. नून  आमोङ्झडन क . जी. ३   
४. त र  तोयक/सनफ्रावय आङ्छद ङ्झरटय २.५   

५. साफङ्टन 

 ७५ ग्राभको 
राईपब्वाम/ ड टोर 
आङ्छद 

वटा ४  
 

 

(२) प्रबाङ्जवत व्मङ्ञिराई याहत उऩरब्ध गयाउँदा कोषभा जभभा बएको यकभ य वस्तङ्टगत 

साभाग्रीभध्म  आवश्मकता य औङ्ञचत्मका आधायभा दङ्टवल वा कङ्ट नल एक भार ऩङ्झन उऩरब्ध गयाउन 

सङ्जकन छ।  

(३) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभ याहत उऩरब्ध गयाउनङ्टऩूवय कोङ्झबड-१९ फाट प्रबाङ्जवत व्मङ्ञिको ङ्जववयण 
वडाफाट प्रभाङ्ञणत बएको हङ्टनङ्ट ऩनेछ।   

(४) उऩदपा (२) फभोङ्ञजभ प्रभाङ्ञणत गय को व्मङ्ञिराइय कोषभा जभभा बएको यकभ तथा याहत 

साभाग्रीको उऩरब्धता य औङ्ञचत्म सभ तका आधायभा सङ्झभङ्झतर  उङ्ञचत ठहर् माए फभोङ्ञजभ 

ङ्जवतयण गङ्चयन छ। 

(५) तत्कार याहत उऩरब्ध नगयाउँदा प्रबाङ्जवत व्मङ्ञि थऩ जोङ्ञिभभा ऩनय सक्न  अवस्था छ बङ्ङ        
सङ्झभङ्झतराई राग भा त्मस्तो व्मङ्ञिराई सङ्झभङ्झतर  ङ्झनणयम गय य तत्कार याहत उऩरब्ध गयाउन 

सक्न छ । 

(६) मस कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ याहत ङ्जवतयण गदाय एक ऩङ्चयवायराई एक इकाई भानी 
सभफङ्ञन्त्धत वडार  अङ्झबर ि कामभ गनङ्टयऩनेछ ।  

(७) मस कामयङ्जवङ्झधभा अन्त्मर जङ्टनसङ्टकल  कङ्ट या र ङ्ञिएको बएताऩङ्झन श्रङ्झभक वगय तथा असहाम 
तथा ङ्झतनसँग सँगल यह का ऩङ्चयवायका कङ्ट नल सदस्मर  मस अवङ्झधभा कङ्ट नल वलकङ्ञल्ऩक आम 
आजयन गय को अवस्थाभा ङ्झनजराई मस कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभको याहत साभाग्री ङ्जवतयण 
गङ्चयन  छलन ।  

11. याहत साभाग्री ियकद तथा ङ्जवतयण गने ङ्जवङ्झध: (१) द हामको ङ्जवङ्झध अवरभफन गयक दपा 
१० फभोङ्ञजभको याहत साभाग्री ियकद तथा ङ्जवतयण गनङ्टय ऩनेछ्  
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(क) याहत साभाग्री ियकदको राङ्झग गाउँऩाङ्झरकार  आफ्नो ऺ र ङ्झबर दपा १० 
फभोङ्ञजभको साभाग्री उऩरब्ध गयाउन सक्न  स्थानीम आऩूङ्झतयकतायफाट भूल्म सूची 
ङ्झरई सोको आधायभा साभाग्रीको गङ्टणस्तय तथा भूल्म मङ्जकन गने य उऩरब्ध बए 
सभभका आऩूङ्झतयकतायफाट ियकद गने । 

(ि) उऩदपा (१) (क) फभोङ्ञजभ ियकद गय को याहत साभाग्री गाउँऩाङ्झरकार  आवश्मकता 
अनङ्टसाय वडा कामायरमराई उऩरब्ध गयाउन  । 

(ग) याहत साभाग्री ङ्जवतयणको राङ्झग दपा १० (३) फभोङ्ञजभको रगतभा ऩय का श्रङ्झभक 
वगय, असहाम  तथा ङ्जवऩन्त् नहुपराई सभफङ्ञन्त्धत वडा सङ्झभङ्झतर  याहत साभाग्री ङ्जवतयण 
गनङ्टय ऩने ।  

 (२) याहत ङ्जवतयणको अङ्झबर ि य प्रङ्झतव दन:  

(क)  सभफङ्ञन्त्धत वडार  ङ्जवतयणको अनङ्टसूची–२ फभोङ्ञजभको याहत ङ्जवतयणको अङ्झबर ि 
आफ्नो कामयरमभा यािी सावयजङ्झनक गनङ्टय ऩनेछ य एक प्रङ्झत गाउँऩाङ्झरका 
कामायरमभा ऩठाउनङ्टऩनेछ ।  

(ि)  वडाफाट याहत साभाग्री ङ्जवतयण बई प्राप् त बएको प्रङ्झतव दन आवश्मकता अनङ्टसाय 
गाउँऩाङ्झरकार  ङ्ञजल्रा सभन्त्वम सङ्झभङ्झत, ङ्ञजल्रा प्रशासन कामायरम, प्रद श सयकाय य 
संङ्घीम सयकायराई सभ त ऩठाउन सङ्जकन छ । 

(ग)  जानकी गाउँकामयऩाङ्झरकार  याहत ङ्जवतयणको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गनेछ ।   
12. कोषको प्रमोग गनय नऩाईन : मस कामयङ्जवङ्झधभा अन्त्मर जङ्टनसङ्टकल  कङ्ट या र ङ्ञिएको बए ताऩङ्झन 

कोयोना बाइयस संक्रभण ङ्झनमन्त्रण, न्त्मूनीकयण वा प्रबाङ्जवतराइय याहत व्मवस्थाऩनसँग 

प्रत्मऺ सभफन्त्ध नबएको अन्त्म कङ्ट नल ऩङ्झन कामय गने, गयाउन  रगामत कङ्ट नल ऩङ्झन ङ्जकङ्झसभको चन्त्दा, 
ऩङ्टयस्काय वा उऩहाय उऩरब्ध गयाउन  प्रमोजनका राङ्झग कोषभा जभभा बएको यकभ िचय गनय 
ऩाईन  छलन । 
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ऩङ्चयच्छ द – ३ 

कोषको सञ्चारन, र िा तथा र िा ऩङ्चयऺण 

13. कोषको सञ्चारन : (१) कोषको िाता सञ्चारन गाउँऩाङ्झरकाको प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधक त य 
र िा प्रभङ्टि वा ङ्झनजर  तोक को र िाको कभयचायकको संमङ्टि दस्तितफाट हङ्टन छ।  

(२) कोषफाट न ऩार सयकायर  तोक को भाऩदण्ड वा अवस्था अनङ्टसाय सङ्झभङ्झतर  तोक को  
भाऩदण्ड अनङ्टसाय साभग्री वा नगदभा सहामता ङ्छदन सङ्जकन छ।   

 (३) कोषराई प्राप्त वस्तङ्टगत सहामता साभाग्रीको ङ्झनकासा तथा आवश्मक व्मवस्थाऩन गने 
ङ्ञजभभ वायक प्रभङ्टि प्रशासकीम अङ्झधक त वा ङ्झनजर  तोक को अङ्झधक तस्तयको कभयचायक य ङ्ञजन्त्सी 
शािा प्रभङ्टिफाट हङ्टन छ।  

(४) उऩदपा (३) फभोङ्ञजभ वस्तङ्टगत सहामता साभाग्री कोयोना बाइयस संक्रभण ङ्झनमन्त्रण, याहत 
तथा व्मवस्थाऩन सभफन्त्धी कामयभा उऩमोगका राङ्झग ङ्झनकासा गदाय ङ्ञजन्त्सी ङ्जकताफभा िचय 
अङ्झबर ि जनाई ङ्झनकासा ङ्छदनङ्टऩनेछ ।  

14. कोषको आम व्ममको र िा तथा सोको सावयजङ्झनकीकयण : (१) कोषको आम व्ममको र िा 
प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ याङ्ञिन छ ।  

(२) कोषर  कामयऩाङ्झरकार  तोक फभोङ्ञजभ आन्त्तङ्चयक ङ्झनमन्त्रण प्रणारक कामभ गनङ्टय ऩनेछ । 

(३) कोषको भाङ्झसकरूऩभा बएको आभदानी य िचयको ङ्जववयण सावयजङ्झनक गनङ्टयऩनेछ । 

(४) आङ्झथयक वषय सभाप्त बएको ङ्झभङ्झतर  तीन भङ्जहनाङ्झबर सङ्झभङ्झतर  कोषको वाङ्जषयक आम 
व्ममको ङ्जववयण सभ त िङ्टल्न  वाङ्जषयक प्रङ्झतव दन तमाय गयक कामयऩाङ्झरका सभऺ ऩ श गनङ्टय 
ऩनेछ । 

15. र िा ऩयकऺण : (१) कोषको आन्त्तङ्चयक र िाऩयकऺण गाउँऩाङ्झरकाको आन्त्तङ्चयक र िा 
ऩङ्चयऺण शािाफाट हङ्टन छ । 

(२) कोषको अङ्ञन्त्तभ र िाऩयकऺण भहार िा ऩयकऺकफाट हङ्टन छ । 

(३) गाउँ कामयऩाङ्झरकार  चाह भा जङ्टनसङ्टकल  फित सङ्झभङ्झतको ङ्जहसावङ्जकताव जाँच्न वा जाँच 
गयाउन सक्न छ । 

(४) गाउँ कामयऩाङ्झरकार  उि कोष स्थानीम कानून अनङ्टसाय साभाङ्ञजक य सावयजङ्झनक 
र िाऩयकऺणको व्मवस्था ङ्झभराउन छ।  
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ऩङ्चयच्छ द –४ 

ङ्जवङ्जवध 

16. सहमोगका राङ्झग आह्वान गने : (१) कोयोना बाइयसका कायण आऩत्काङ्झरन अवस्था ङ्झसजयना बई 

स्थानीम स्रोत साधन य ऺभतार  ङ्जवऩद्को साभना गनय गाउँऩाङ्झरकार  व्मङ्ञि, संस्था, स्थानीम 

तह, प्रद श सयकाय तथा न ऩार सयकायराई कोषभा आङ्झथयक तथा वस्तङ्टगत सहामता उऩरब्ध 

गयाउन अनङ्टयोध गनय सक्न छ । 

17. अङ्झबर ि याख्न  : (१) सङ्झभङ्झतर  कोष ऩङ्चयचारन सभफन्त्धभा गय को ङ्झनणयम य अन्त्म काभ 
कायवाहकको अङ्झबर ि दङ्टुपस्त याख्नङ्ट ऩनेछ । 

 (२) उऩदपा (१) फभोङ्ञजभको अङ्झबर ि सङ्झभङ्झतको सदस्म-सङ्ञचवको ङ्ञजभभाभा यहन छ । 

18. अनङ्टगभन: (१) जानकी गाउँकामयऩाङ्झरकार  याहत ङ्जवतयणको ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन गनेछ । 
मस कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ कोष ऩङ्चयचारन तथा सोफाट बएका काभको ङ्झनमङ्झभत तथा आकङ्ञस्भक 

अनङ्टगभन जानकी गाउँकामयऩाङ्झरकार  गनेछ ।  

 (२) अनङ्टगभनका क्रभभा कङ्ट नल व्मङ्ञिर  झङ्टठा ङ्जववयण ऩ श गयक कोषफाट याहत प्राप्त गय को वा कोषर  
उऩरब्ध गयाएको याहतको दङ्टरूऩमोग गय को ऩाईएभा दोषी उऩय प्रचङ्झरत कानून फभोङ्ञजभ 

कायवाहक हङ्टन छ। 

19. फाधा अड्काउ पङ्ट काउन ्  मस कामयङ्जवङ्झधको कामायन्त्वमनको ङ्झसरङ्झसराभा कङ्ट नल ङ्छिङ्जवधा 
उत्ऩङ्ङ बएभा कामयऩाङ्झरकार  आवश्मक व्माख्मा गयक फाधा अड्काउ पङ्ट काउन सक्न छ। 

20. मसल फभोङ्ञजभ हङ्टन ्  मस गाउँऩाङ्झरकाफाट कोङ्झबड-१९ योकथाभ तथा व्मस्थाऩनका राङ्झग 
बए गय का कामय तथा िचयहुप मसल कामयङ्जवङ्झध फभोङ्ञजभ बएको भाङ्झनन छ। 
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अनङ्टसूची - १ 

(दपा १० सँग सभफङ्ञन्त्धत) 
अङ्झबर िको ढाँचा 

याहत प्राप्त गने व्मङ्ञिको ङ्जववयण 

१. नाभ थय :                  २. फावङ्टको नाभ: 

३.  फाज को नाभ : 
४.  स्थामी ठ गाना  :                    ५. हारको ठ गाना :  

६.  ट ङ्झरपोन वा भोफाईर नभवय :                
७.  दलङ्झनक ज्मारादायकभा कामययत स्थान :   

८.  गने गय को काभको ङ्जववयण :  

९.  ऩ शगय को कागजातको ङ्जववयण : (कभतीभा कङ्ट नल एक कागजात संरग्न गनङ्टय ऩने) 
   क. न ऩारक नागयककताको प्रभाण ऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ वा 
   ि. गङ्चयफ षय ऩङ्चयवाय ऩङ्चयचमऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ  वा 
   ग. सवायक चारक अनङ्टभङ्झतऩरको प्रङ्झतङ्झरङ्जऩ वा  
   ष. अन्त्म ; 

 

१०. याहत ङ्झरन  व्मङ्ञिको स्व्षोषणा : 
भ  य भ यो ऩङ्चयवायका सदस्मर   योजगायक, स्वयोजगायक वा अन्त्म कङ्ट नल भाध्मभफाट आम आजयन गय का 
छलनन ्। भलर  मस्तो याहत सङ्टङ्जवधा दोहोयो ङ्झरएको  छलन य ङ्झरन  ऩङ्झन छलन । भाङ्झथ ऩ श गय को 
ङ्जववयण  ठीक  साचँो हो । व्महोया पयक ऩय भा प्रचङ्झरत कानङ्टन फभोङ्ञजभ सहङ्टँरा फङ्टझाउँरा । 

ङ्झनव दक :                                        

दस्तित :                                       

ङ्झभङ्झत :       औठाको छाऩ 

दामा ँ   फामा ँ  

 

ङ्झसपाङ्चयस गने ऩदाङ्झधकायक : 
दस्तित :                                                             

कामायरमको नाभ  : 
ऩद :                                                वडा नं. :  
नाभ : 
ङ्झभङ्झत : 
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अनङ्टसूची : २ 

(दपा १० को उऩदपा ३  सँग सभफङ्ञन्त्धत) 
वडा नं. ..........कामायरम................ 

याहत ङ्जवतयणको अङ्झबर ि 

      
क्र.सं. प्राप्त गने व्मङ्ञिको 

नाभ 

ठ गाना 
तथा 
ट ङ्झरपोन 

फावङ्टको 
नाभ 

फाज को 
नाभ 

याहतको  
ङ्जववयण 

फङ्टङ्ञझङ्झरन को 
दस्तित 

 

       

       

  

याहत ङ्जवतयण गनेको  

दस्तित  :  

नाभ थय,  : 

ट ङ्झरपोन नं.  : 

 



 

Page 13 of 13 

 

अनङ्टसूची : ३ 

(दपा ११ को उऩदपा २ (ि) सँग सभफङ्ञन्त्धत) 
प्रङ्झतव दनको ढाचँा 

क्र.सं. प्राप्त गने व्मङ्ञिको 
नाभ 

ठ गाना 
तथा 
ट ङ्झरपोन 

फावङ्टको 
नाभ 

फाज को 
नाभ 

याहतको  
ङ्जववयण 

ङ्झभङ्झत कल ङ्जपमत 

        

        

  

 

तमाय गनेको  

दस्तित :  

नाभ थय : 

ट ङ्झरपोन नं. : 


