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प्रस्तावना  

नलसंख ुपाखर गाउँपानलकािा कोरोना भाइरस (COVID-19) को प्रकोप ननयंरंका लानग पवुय तयारी, रोगको 
पहिचान तथा ननयन्त्रण एवं कोरोना भाइरस प्रभाहवतिरुको प्रभावकारी उपचार प्रबन्त्धको लानग आवश्यक पने 
खचयको शिघ्र व्यवस्थापन गनय बान्त्छनीय भएकोले,  

नलसंख ु पाखर गाउँपानलकाको प्रिासकीय काययहवनध (ननयनित) गने ऐन, २०७४ को र्दफा २ ले दर्दएको 
अनधकार प्रयोग गरी नलसंख ुपाखर गाउँपानलकाले यो ननरे्दशिका बनाएको छ |   

१. संशिप्त नाि र प्रारम्भ : (१) यस ननरे्दशिकाको नाि "कोरोना भाइरस (COVID-19) ननयन्त्रण तथा 
उपचार कोष (स्थापना र संचालन) ननरे्दशिका, २०७७" रिेको छ | 

(२) यो ननरे्दशिका तरुुन्त्त लागू िनुेछ | 

२. पररभाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अथय नलागेिा यस ननरे्दशिकािा :  

(क) "कोष" भन्नाले र्दफा ३ बिोशििको कोष सम्झन ुपछय | 

(ख) "सनिनत" भन्नाले र्दफा ६ बिोशििको कोष संचालक सनिनत सम्झन ुपछय | 

३. कोषको स्थापना : (१) नलसंख ु पाखर गाउँपानलकािा कोरोना भाइरस (COVID-19) ननयन्त्रण तथा 
उपचार सम्बन्त्धी व्यवस्था गनय एक कोष स्थापना गररनछे | 

(२) उपर्दफा (१) बिोशििको कोषिा रे्दिायका रकििरु िम्िा गररनछे | 

(क) स्थानीय तिबाट प्राप्त रकि, 

(ख) नेपाल सरकाबाट कोषलाई प्रर्दान भएको रकि, 

(ग) प्ररे्दि सरकारबाट प्राप्त रकि, 

(घ) र्दात ृिलुकु, र्दात ृसंस्था, अन्त्तरायहिय वा हवरे्दिी गैर सरकारी संस्थाबाट कोषको नाििा सोझै प्राप्त भएको 
रकि, 



(ङ) गाउँ काययपानलकाका सर्दस्य, गाउँ सभाका सर्दस्य, गाउँपानलकाका कियचारीले प्रर्दान गरेको रकि, 

(च) खण्ड (क) िा लेशखएरे्दशख बािेक सम्पणुाय सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था वा त्यस्ता संस्थाका 
कियचारी, प्राध्यापक, शििक, उद्यिी, व्यापारी, हवनभन्न पेिागत व्यशििरू, रािननैतक र्दल, टे्रड यनुनयन, गैर 
सरकारी संस्था, नागररक सिाि वा सवयसाधारणले स्वेच्छाले प्रर्दान गरेको रकि, 

(छ) अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त रकि | 

(३) उपर्दफा (१) को खण्ड (घ) बिोशििको रकि प्राप्त गनुय पूवय नेपाल सरकारको स्वीकृनत नलनपुनेछ | 
तर, नेपालिा काययरत र्दात ृिलुकु, र्दात ृ संस्था, अन्त्तराहिय वा हवरे्दिी गैर-सरकारी संस्थाको स्वीकृत बिेट 
तथा काययक्रि िाफय त प्राप्त िनुे रकिको सम्बन्त्धिा नेपाल सरकारको स्वीकृनत आवश्यक पने छैन | 

४. कोषको प्रयोग : कोषिा िम्िा भएको रकि रे्दिायको काययको लानग खचय गररनेछ :- 

(क) कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाि तथा उपचारको लानग आवश्यक आइसोलेिन अस्पताल 
स्थापना र संचालनिा लाग्न ेखचयिरुको शिघ्र व्यवस्थापन गनय, 

(ख) कोरोना भाइरस (COVID-19) बाट िानवीय िनत ननयन्त्रण गनय र सो प्रकोपको कारणबाट प्राभाहवत 
व्यशिको सिि पररिण तथा उपचारको व्यवस्था गनय, 

(ग) कोरोना भाइरस (COVID-19) को उपचारिा आवश्यक पने िेनडकल सािाग्री, औषनध, उपकरणका 
लानग लाग्ने खचयिरुको प्रबन्त्ध गनय, 

(घ) कोरोना भाइरस (COVID-19) को ननयन्त्रण तथा उपचार गनय स्थानीय सरकारबाट ननणयय भए 
बिोशििका अन्त्य खचय गनय, 

(ङ) कोरोना भाइरस (COVID-19) बाट ज्यान गिुाएका पररवारलाई दर्दने राित खचय | 

५. कोषको रकि प्रयोग िनु नसक्न े: र्दफा ४ िा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन रे्दिायको प्रयोिनका 
लानग कोषको रकि खचय गनय सहकने छैन : 

(क) कुनै सरकारी वा गैर सरकारी कियचारीलाई पाररश्रनिक, तलब, भत्ता वा सहुवधा उपलब्ध गराउन, 

(ख) कुनै सरकारी वा गैर सरकारी कियचारीलाई भ्रिण खचय वा अन्त्य त्यस्तै प्रकारको खचय उपलब्ध गराउन, 

(ग) कसैलाई चन्त्र्दा, परुस्कार, उपिार, अनरु्दान तथा आनथयक सिायता प्रर्दान गनय | 



६. कोष संचालक सनिनत : (१) कोष संचालन तथा व्यवस्थापन गनयको लानग रे्दिाय बिोशििको एक कोष 
संचालक सनिनत रिनेछ : 

(क) अध्यि, श्री किल प्रसार्द नेपाल     संयोिक 

(ख) उपाध्यि, श्री िेिगंगा िोिान     सर्दस्य 

(ग) काययपानलका सर्दस्य - २     सर्दस्य 

(घ) प्रिखु प्रिासकीय अनधकृत     सर्दस्य  

(ङ) स्वास््य िाखा प्रिखु     सर्दस्य 

(च) आनथयक प्रिासन िाखा प्रिखु     सर्दस्य सशचव  

(२) सनिनतको बैठक िनुसकैु बखत सनिनतको संयोिकले तोकेको स्थान, निनत र सियिा बस्नेछ | 

(३) सनिनतको बैठकको अध्यिता सनिनतको संयोिकले गनेछ | 

(४) सनिनतले आवश्यकता अनसुार अन्त्य कियचारी वा हविेषज्ञ वा व्यशिलाई सनिनतको बैठकिा आिन्त्रण 
गनय सक्नेछ | 

(५) सनिनतको बैठक सम्बशन्त्ध अन्त्य कुरा सनिनत आफैले ननधायरण गरे बिोशिि िनुछे | 

(६) उपर्दफा (१) बिोशििको सनिनतले र्दफा (३) बिोशििको कोषिा रकि िम्िा गनय आह्वान गनय सक्नछे 
| 

७. कोषको व्यवस्थापन तथा संचालन : (१) कोषिा प्राप्त िनुे रकि लक्ष्िी बैंक नल. ठुलोपाखर िाखािा 
हवहवध सिूिको एक खाता खोली सो खातािा िम्िा गररनेछ | 

(२) उपर्दफा (१) बिोशििको खाता सनिनतको संयिु िस्तािरबाट संचालन िनुछे | 

(३) र्दफा (६) बिोशििको सनिनतको ननणयय बिोशिि िार कोषको रकि खचय गनुयपनेछ | 

८. लेखा तथा लेखापररिण : (१) कोषको आम्र्दानी खचयको लेखा प्रचनलत कानून बिोशिि राशखनेछ | 

(२) कोषको आन्त्तररक लेखापरीिण कोष लेखा तथा ननयन्त्रक कायायलय र अशन्त्ति लेखा परीिण ििालेखा 
परीिकको कायायलयबाट िनुेछ | 



९. कोषको रकि खचय गने काययहवनध : (१) र्दफा (४) बिोशििको प्रयोिनको लानग, क्वारेन्त्टाइन सेन्त्टर वा 
आइसोलेिन अस्पताल वा गाउँ काययपानलका वा हवपर्द व्यवस्थापन सनिनतले सम्पूणय हववरण सहित सनिनत 
सिि रकि िाग गनुय पनेछ | 

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि रकि िाग भएिा कोरोना भाइरस (COVID-19) को रोकथाि तथा उपचारको 
लानग लाग्ने खचयको आवश्यकता, कोषिा उपलब्ध भएको रकि र खचयको औशचत्य सिेतलाई दृहिगत गरी 
सनिनतले ठिराए बिोशिि आवश्यक ननणयय गरी खचय गनुय गराउन ुपनेछ | 

(३) उपर्दफा (२) बिोशिि प्राप्त िनुे रकि खचयको लेखा अनभलेख आ.प्र िाखाले राख्न ुपनेछ | 

(४) उपर्दफा (३) बिोशिि खचय भएको लेखा पररिण प्रचनलत कानून बिोशिि गराउन ुपनेछ | 

१०. सशचवालय सम्बशन्त्ध व्यवस्था : (१) सनिनतको सशचवालय नलसंख ु पाखर गाउँ काययपानलकाको 
कायायलयिा रिनेछ | 

(२) सनिनतको ननणयय तथा कोषको खचयको अनभलेख उपर्दफा (१) बिोशििको सशचवालयिा राख्नपुनेछ | 

११. कोष संचालनको प्रिासननक खचय : कोष संचालन गर्दाय आवश्यक पने प्रिासननक खचय गाउँपानलकाको 
ननयनित बिेटबाट खचय गनुयपनेछ | कोषको रकिबाट बैठक भत्ता उपलब्ध गराउन सहकने छैन | 

१२. कोषको खारेिी : (१) हव.सं. २०७७ असार िसान्त्तसम्ि वा यस ननरे्दशिकाको उद्देश्य बिोशिि कायय 
सिाप्त भएिा वा छुटै्ट कोष राख्न ुपने औशचत्य नभएिा सनिनतले कोषिा भएको रकि गाउँपानलकाको संशचत 
कोषिा िम्िा गनुयपनेछ | 

(२) उपर्दफा (१) बिोशिि रकि िम्िा गररसकेपनछ यस ननरे्दशिका बिोशििको कोष स्वत: खारेि िनुछे | 

१३. काययपानलकाले ननरे्दिन दर्दन सक्ने : काययपानलकाले यस ननरे्दशिकाको कायायन्त्वयनको सम्बन्त्धिा 
सनिनतलाई आवश्यक ननरे्दिन दर्दन सक्नछे र त्यस्तो ननरे्दिन पालना गनुय सनिनतको कतयव्य िनुेछ |     
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