
 

 

 

गोसाईकुण्ड गाउँपालिका रसुवा 

स्थानीय राजपत्र 

खण्ड:- ०२      संख्या:- ०८     लिलि:- २०७६/१२/२९ 

भाग - २ 
 
कोयोना बाइयस (कोभबड-१९) सॊक्रभण योकथाभ तथा उऩचाय कोष सञ्चारन 

सम्फन्धी कामयविधध, २०७६  
 
कोभबड-१९ संक्रभण योकथाभ, ननमन्त्रण तथा उऩचाय कोष सञ्चारन कामयविधध, २०७६ 
प्रस्तािनााः 
गोसाईकुण्ड गाउॉ ऩाभरका यसिुाको ऺेत्रभबत्र गैयप्राकृततक विऩद् कोयोना बाइयस (कोभबड-
१९) फाट हुन सक्ने जोखिभ न्मनूीकयण तथा व्मिस्थाऩनका राधग स्थाऩना बएको 
कोयोना बाइयस सॊक्रभण योकथाभ, तनमन्त्रण तथा उऩचाय कोषको सञ्चारन सम्फन्धी 
कामयविधध फनाउन                            (         )         २०७६ 
    १६                                                    १९    
                 का                                      , 
                                     , २०७६          (१)    (४)        
    गोसाईकुण्ड                   जोखिभ                       गनय 
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फनेको ऐ , २०७६                                                          
  ।   

  ऩरयच्छेद – १ 
प्रायम्भबक 

१. संक्षऺप्त नाभ य प्रायभब : (१) मस कामयबफधधको नाभ “कोभबड-१९ सॊक्रभण 
योकथाभ, तनमन्त्रण तथा उऩचाय कोष सञ्चारन कामयविधध, २०७६” यहेको छ।  
(२) मो कामयविधध तुरून्त प्रायम्ब हुनेछ। 

२. ऩरयबाषा : विषम िा प्रसॊगरे अको अथय नरागेभा मस कामयविधधभा, 
(क) “ऐन” बन्नारे गोसाईकुण्ड गाउॉ ऩाभरकाको विऩद् जोखिभ न्मनूीकयण तथा 

व्मिस्थाऩन गनय फनेको ऐन, २०७६ सम्झनऩुछय। 
(ि)  “कामयविधध” बन्नार ेकोभबड-१९ सॊक्रभण योकथाभ, तनमन्त्रण तथा उऩचाय 

कोष सञ्चारन कामयविधध, २०७६ सम्झनऩुछय। 
(ग) “कोष” बन्नारे ऐनको दपा १२ फभोजजभको कोयोना बाइयस सॊक्रभण 

योकथाभ तनमन्त्रण तथा उऩचाय कोष सम्झनऩुछय। 
(घ) “प्रबावित व्मजक्त” बन्नारे कोयोना बाइयसको प्रकोऩफाट िा नेऩार 

सयकायरे घोषणा गयेको रकडाउनफाट ऩरयिायका सदस्म गुभाएको, 
स्िास््मजन्म सभस्मा उत्ऩन्न बएको, आम िा योजगायी गुभाएका व्मजक्त 
य तनजको ऩरयिाय िा कोयोना बाइयसका कायण अन्म कुन ै तरयकाफाट 
प्रबावित व्मजक्तराई सम्झनऩुछय। 

(ङ)  “याहत” बन्नारे कोयोना भहाभायी प्रबावित व्मजक्तराई उऩरब्ध गयाईने 
नगद तथा िस्तगुत सहामता साभग्री सभेत सम्झनऩुछय। 

(च) “सभभतत” बन्नारे ऐनको दपा ३ फभोजजभको सभभतत सम्झनऩुछय । 
(छ)  “सॊमोजक” बन्नार ेसभभततको सॊमोजक सम्झनऩुछय।      
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ऩरयच्छेद – २ 
कोषको स्थाऩना, उद्देश्म तथा प्रमोग 

३. कोषको स्थाऩना: (१) कोयोना बाइयसको कायण उत्ऩन्न बएको िा हुनसक्ने 
जोखिभ न्मनूीकयण तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामय स्थानीमस्तयफाटै सञ्चारन 
गनयका राधग आिश्मक ऩने स्रोत सॊकरन य ऩरयचारन गनय गाउॉ ऩाभरकाभा एक 
कोयोना बाईयस सॊक्रभण योकथाभ, तनमन्त्रण तथा उऩचाय कोष यहनेछ।  
(२) कोषको आम यकभ सॊकरन तथा व्मम यकभ ऩरयचारनका राधग गोसाईकुण्ड 
गाउॉ ऩाभरकाको विऩद् व्मिस्थाऩन कोष िाताभा जम्भा गयी अरग्गै हहसाि 
याखिनछे ।   
(३) कोषको आम अन्तगयत मस कामयविधधको दपा ६ फभोजजभ कोषभा जम्भा 
हुनेगयी प्राप्त यकभ तथा कोषभा भौज्दात यहेको यकभफाट प्राप्त ब्माजराई 
सभािेश गरयनछे। 
(४) कामयविधधको दपा ७ फभोजजभ कोषको नाभभा प्राप्त हुन आउन े िस्तुगत 
सहामता साभाग्रीको छुट्टै भौज्दात ककताफ स्थाऩना गयी अभबरेि गरयनछे। 

४.  कोष सभफन्त्धी विशषे व्मिस्थााः (१) कोषको यकभ कोयोना बाइयस सॊक्रभण 
तनमन्त्रणसॉग सम्फजन्धत कामयका राधग भात्र िचय गनय सककनछे। 
(२) कोयोना बाइयस सॊक्रभण ऩणूयरुऩभा तनमन्त्रणभा आएको बनी नेऩार सयकायर े
घोषणा गयेको तीन भहहनाभबत्र मस कोषभा यहेको यकभ विऩद व्मिस्थाऩन 
कोषभा स्ित् स्थानान्तयण हुनेछ। 
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ स्थानान्तयण गदाय कोषको शे्रस्ता य दातमत्ि फाॉकी बए 
सो सभेत विऩद व्मिस्थाऩन कोषभा स्थानान्तयण हुनेछ। 

५. कोषको उद्देश्म: (१) कोभबड-१९ रे हार ऩायेको प्रबाि य ऩानय सक्ने प्रबािको 
सॊक्रभण योकथाभ, तनमन्त्रण तथा न्मनूीकयण गदै प्रबावित व्मजक्तराइय आधथयक 
तथा िस्तगुत सहामता उऩरब्ध गयाउन ुकोषको उद्देश्म हुनेछ।  

(२) कोषरे देहामका ऺेत्रभा काभ गने छ्   
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(क)  कोभबड-१९ फाट सॊक्रभभत िा प्रबावित व्मजक्तहरूको िोज तथा उद्धाय गयी 
अत्मािश्मक स्िास््म सेिा उऩरब्ध गयाउने।  

(ि)  प्रकोऩ जोखिभ न्मनूीकयण य प्रबावितहरूराइय तत्कार याहत उऩरव्ध 
गयाउने। 

६. कोषको आभदानी : (१) कोषभा देहाम फभोजजभका यकभ आम्दानीको रूऩभा 
जम्भा हुनेछ: 

(क) गोसाईकुण्ड गाउॉ ऩाभरकाको िावषयक फजेटभापय त विऩद् व्मिस्थाऩन कोषभा 
जम्भा हुने गयी स्िीकृत यकभफाट कामयऩाभरकाको तनणयम अनसुाय मस 
कोषभा सारयएको(स्थानान्तयण गरयएको) यकभ, 

(ि)  प्रचभरत काननू फभोजजभ गाउॉ  कामयऩाभरकाको तनणयम फभोजजभ अन्म 
भशषयकफाट मस कोषभा सारयएको यकभ,   

(ग) अन्म स्थानीम तहफाट सहामतािाऩत प्राप्त यकभ, 
(घ)  नेऩार सयकाय य प्रदेश सयकायफाट कोभबड-१९ सॊक्रभण योकाथाभ, तनमन्त्रण 

तथा व्मिस्थाऩन कामयका राधग प्राप्त यकभ, 
(ङ)  गाउॉ सबा सदस्म, गाउॉ कामयऩाभरका सदस्म तथा गाउॉ ऩाभरकाका 

कभयचायीहरूफाट प्राप्त सहमेग यकभ, 
(च)  स्िदेशी विभबन्न सयकायी तथा गैयसयकायी सॊघ सॊस्थाहरू य त्मसभा 

कामययत कभयचायीहरू, उद्मोगी, व्मिसामी, ऩेशाकभॉ, याजनीततक दर, 
नागरयक सभाज, सॊघ सॊस्था य आभ सियसाधायणफाट स्िेजछछक रूऩभा 
प्राप्त हुने यकभ, 

(छ)  गैय आिासीम नेऩारी, िदेैभशक सयकाय तथा सॊघ सॊस्थाको तपय फाट 
प्रचभरत काननूको अधधनभा यही प्राप्त हुने यकभ,  

(ज)  कोषभा भौज्दात यहेको यकभभा उऩरब्ध हुने ब्माज आम, 
(झ)  दपा ७ को उऩदपा (३) फभोजजभ िस्तुगत सहामता साभाग्रीको  बफक्रीफाट 

प्राप्त आम, 
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(ञ)  प्रचभरत काननूको अधधनभा यही कोषभा जम्भा हुने गयी अन्म कुन ै
स्रोतफाट प्राप्त यकभ।  

(२) उऩदपा (१) फभोजजभ कोषराई उऩरब्ध हुने यकभ सम्फजन्धत व्मजक्त िा 
सॊस्थारे मस कामयविधधको दपा ३ को उऩदपा (२) फभोजजभको कोषको फैंक 
िाताभा भसध ैजम्भा गरयहदन िा गाउॉ ऩाभरकाको आधथयक प्रशासन शािाभा नगद 
जम्भा गनय सक्नेछ। त्मसयी नगदै जम्भा हुन आएभा आधथयक प्रशासन शािारे 
सम्फजन्धत व्मजक्त िा सॊस्थाराई सोको बऩायई उऩरब्ध गयाउनऩुनेछ। 
(३) कोषभा यकभ जम्भा गने व्मजक्त तथा सॊस्थाको नाभ य प्राप्त सहामता यकभ 
सम्फन्धी भाभसक विियण अको भहहनाको सात गतभेबत्र साियजतनक गरयनेछ। 

तय कुन ै व्मजक्त िा सॊस्थारे सहामता उऩरब्ध गयाउॉ दा आफ्नो नाभ 
साियजतनक नगनय अनयुोध गयेको यहेछ बन ेतनजको नाभ उल्रेि नगयी विियण 
साियजतनक गनय फाधा ऩने छैन।  

७. िस्तुगत सहामता साभग्री: (१) कुन ै व्मजक्त िा सॊस्थाफाट िस्तुगत सहामता 
साभग्री प्राप्त हुन आएभा य त्मसयी प्राप्त साभाग्री कोभबड-१९ तनदान सम्फन्धी 
स्िास््म उऩकयण, औषधी, सॊक्रभण तनमन्त्रण सम्फन्धी अन्म साभाग्री य 
प्रबावितहरूराइय याहत प्रदान गने सम्फन्धी कामयभा उऩमोग हुने देखिएभा त्मस्तो 
िस्तुगत सहामता साभग्रीराई स्िीकाय गरयनेछ।  
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ स्िीकाय गरयएको िस्तुगत सहामता साभग्रीराई अरग्गै 
भौज्दात ककताफभा अभबरेि जनाई त्मस्तो साभग्रीको उऩरब्ध बएसम्भ भलू्म 
जनाई िा नजनाई कोषको आम्दानीको रूऩभा सभेत अभबरेि गरयनछे।  
(३) उऩदपा (१) भा जुनसकैु कुया रेखिएको बए ताऩतन कुन ैिस्तुगत सहामता 
साभग्री कोयोना बाइयस सॊक्रभण तनमन्त्रण िा याहत सहमोगको कामयभा उऩमोग 
नहुने िा उऩमोग गनय उऩमकु्त नहुने देखिएभा त्मस्तो सहमोग आॊभशक िा 
ऩणूयरूऩभा अस्िीकाय गनय सककनछे। 
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(४) उऩदपा (१) भा जुनसकैु कुया रेखिएको बए ताऩतन कुन ैिस्तुगत सहामता 
साभग्री प्रचभरत भाऩदण्ड फभोजजभको गुणस्तयमकु्त नबएको अिस्थाभा त्मस्तो 
साभग्रीराई अस्िीकाय गनय सककनछे।  

८. कोभबड-१९ ननमन्त्रण तथा व्मिस्थाऩन सभभनताः (१) गाउॉ ऩाभरका भबत्रको कोभबड-
१९ तनमन्त्रण तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामयराई प्रबािकायी रूऩभा सञ्चारन 
गनयको राधग देहाम फभोजजभ गाउॉ  कोभबड-१९ तनमन्त्रण तथा व्मिस्थाऩन सभभतत 
यहनेछ। 
 गाउॉ ऩाभरका अध्मऺ        -सॊमोजक   
 गाउॉ ऩाभरका उऩाध्मऺ       -सदस्म 
 प्रभिु प्रशासकीम अधधकृत      -सदस्म 
 िाताियण तथा विऩद् व्मिस्थाऩन सभभततका सॊमोजक  -सदस्म 
 साभाजजक विकास सभभततका सॊमोजक     -सदस्म 
 प्रतततनधध, स्थानीम प्रहयी कामायरम    -सदस्म 
 स्िास््म शािा प्रभिु      -सदस्म 
 नेऩार येडक्रस सोसाईटीका स्थानीम प्रतततनधध (एकजना) -सदस्म 
 विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामय हेने गयी तोककएको शािा प्रभिु  

       -सदस्म सधचि 
(२) सभभततरे स्थानीम विऩद् व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामयभा मोगदान ऩरु् माउन 
सक्ने अन्म व्मजक्त िा गैय सयकायी सॊस्थाराई आिश्मकतानसुाय आभन्त्रण गनय 
सक्नेछ। 

९.  कोषको प्रमोग : (१) कोभबड-१९ सॊक्रभण तनमन्त्रण य याहतका राधग कोषभा 
जम्भा बएको यकभ तथा िस्तुगत सहामता साभग्री िचय गनयका राधग सभभततरे 
आिश्मकतानसुाय तनणयम गनेछ।  
(२) उऩदपा (१) भा जुनसकैु कुया रेखिएको बए ताऩतन कोभबड-१९ सॊक्रभण 
विरूद्ध तत्कार प्रततकामय गनुय ऩने अिस्था यहेको तय सभभततको फठैक तुरुन्तै 
फस्न सक्ने अिस्था नयहेभा तत्ऩश्चात रगत्त ै फस्ने सभभततको फठैकफाट 
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अनभुोदन हुन े गयी सॊमोजकको तनणयमफाट एक ऩटकभा फहढभा दश हजाय 
रूऩमैासम्भ िचय गनय फाधा ऩगु्ने छैन।  
(३) कोषको यकभ तथा साभग्री देहाम फभोजजभको कामयभा िचय गरयनछे: 
(क)  कोभबड-१९ सॊक्रभण िा जोखिभभा यहेका िा त्मसफाट प्रबावित बएको िा 

हुनसक्ने व्मजक्त िा सभदुामको तत्कार िोजी, उद्दाय, उऩचाय सम्फन्धी 
कामय गनय, 

(ि)  कोभबड-१९ सम्फन्धी सचतेनाभरूक कामयक्रभ सञ्चारन गनय,  
(ग)  कोभबड-१९ सॊक्रभणफाट फछनको राधग आिश्मक साभग्री िरयद तथा 

वितयणको कामय गनय, 
(घ)  कोभबड-१९ उऩचाय सम्फन्धी कामयभा सॊरग्न स्िास््म सॊस्थाराइय आिश्मक 

ऩने औषधध, स्िास््म उऩकयणहरु, सेतनटाइजय, भास्क, ऩञ्जा रगामतका 
साभग्री, स्िास््मकभॉको सयुऺाका राधग व्मजक्तगत सयुऺा साभाग्री िरयद 
य ढुिानी गनय,  

(ङ)  कोभबड-१९ प्रबावित व्मजक्तको तत्कार याहतका राधग आिश्मक ऩने 
िाद्मान्न, िानेऩानी, रत्ता कऩडा, औषधी, सयसपाइका साभग्री जस्ता 
िस्तुहरू िरयद गयी उऩरब्ध गयाउन तथा तत्सम्फन्धी अन्म आिश्मक 
कामय गनय, 

(च)  कोभबड-१९ प्रबावित िा जोखिभभा ऩयेका व्मजक्तहरूराइय याख्न े सरुयऺत 
स्थर तनभायण गनय, 

(छ) कोभबड-१९ फाट सॊक्रभभत व्मजक्तको औषधोऩचाय गनय, 
(ज)  कोयोना बाइयस सॊक्रभभत तथा प्रबावित व्मजक्तराई भनोऩयाभशय तथा 

उऩचाय गनय, 
(झ)  कोयोना बाइयसको कायणफाट भतृ्म ुबएका व्मजक्तको काजकक्रमाका राधग 

तनजको ऩरयिायराई सहामता उऩरब्ध गयाउन, 
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(ञ) कोयोना बाइयस सम्फन्धी विभायी िा जोखिभ सभहूको िोज, उद्धाय तथा 
ऩयाभशयका राधग स्िमभ ्सेिक तथा विशषेऻको ऩरयचारन य साभग्री िरयद 
तथा बण्डायण गनय, 

(ट)  कोयोना बाइयसका कायण नेऩार सयकायफाट घोवषत रकडाउनको अिधधभा 
स्थानीम उत्ऩादनको फजाय ऩहुॊच सचुारू गनय तथा आऩतूतय व्मिस्था सचुारू 
गनय,  

(ठ)  जोखिभमकु्त स्थानको ऩहहचान तथा उक्त स्थानभा यहेका विभायी िा 
जोखिभभा यहेका व्मजक्तराइय सयुक्षऺत क्िायेन्टाइन िा आइसोरेसन 
स्थरसम्भ स्थानान्तयण गनय, 

(ड)  सभभततर ेतोके फभोजजभको कोयोना बाइयस तनमन्त्रण तथा याहत सम्फन्धी 
अन्म काभ गनय, गयाउन। 

(४) उऩदपा (३) भा जुनसकैु कुया रेखिएको बए ताऩतन तनमभभत रूऩभा 
सम्ऩादन गरयने प्रकृततका कामयराइय मस कोषसॊग आिद्ध गयाई कोषफाट कुन ै
ऩतन ककभसभको िचय गनय ऩाईन ेछैन। 

१०. याहत सहामता वितयण: (१) श्रभभयक िगय तथा असहामहरुराई उनीहरुको ऩरयिायभा 
यहेका व्मजक्त सॊख्माको  आधायभा रकडाउनको अिधधबयका राधग प्रततव्मजक्त 
प्रततहदन देहामका सभाग्रीहरु देहामका ऩरयभाणका दयरे याहत स्िरुऩ वितयण 
गरयनछे ।  

(क) चाभर ७१५ ग्राभ प्रततहदन 

(ि) दार ७१ ग्राभ प्रततहदन 
(ग) ननु ७१ ग्राभ प्रततहदन 
(घ) िानतेेर ७१ भभ.भरटय प्रततहदन 
(ङ) साफनु १ िटा प्रतत ऩटक  
(च) िुसायनी १०० ग्राभ एक ऩटक 
(छ) भस्मौया/ स्िामाविन (प्रतत ऩटकको राधग) ५०० ग्राभ 
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 (२) उऩदपा (१) फभोजजभ याहत साभग्री वितयण गदाय स्थानीम रुऩभा उऩरब्ध 
हुने िाद्म साभग्री वितयण गनुय ऩनेछ। 
(३) उऩदपा (१) फभोजजभ याहत उऩरब्ध गयाउनऩुिूय कोभबड-१९ फाट प्रबावित 
व्मजक्त िा ऩरयिायको अनसुचूी-१ फभोजजभको विियण िडाफाट प्रभाखणत बएको 
हुन ुऩनेछ।   
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ प्रभाखणत गयेको व्मजक्त िा ऩरयिायराइय कोषभा जम्भा 
बएको यकभ तथा याहत साभग्रीको उऩरब्धता य औधचत्म सभेतका आधायभा 
वितयण गनुयऩनेछ। 
(५) मसभा अन्मत्र जनुसकैु कुया रेखिएको बएताऩतन श्रभभक िगय तथा असहाम 
तथा ततनसॉग सॉगैयहेका ऩरयिायका कुन ैसदस्मरे मस अिधधभा कुन ै िकैजल्ऩक 
आम आजयन गयेको अिस्थाभा तनजराई मस भाऩदण्ड फभोजजभको याहत साभाग्री 
वितयण गरयन ेछैन ।  

(६) ऩहहरो ऩटक याहत प्राप्त गयेका व्मजक्त िा ऩरयिायराई रकडाउनको अिधध 
थऩ बई  थऩ याहत उऩरब्ध गयाउन ु ऩने अिस्थाभा गोसाईकुण्ड 
गाउॉकामयऩाभरकाको तनणयमफाट उऩदपा(१) फभोजजभको याहत वितयण गनय 
सककनछे । 

११.  वितयण गने विधध: (१) देहामको विधध अिरम्फन गयी दपा १० फभोजजभको 
याहत साभाग्री वितयण गनुय ऩनेछ्  
 (क)  िडा सभभतत िा गाउॉऩाभरकारे उऩरब्ध बएसम्भ प्रत्मेक िडाको ऺेत्र भबत्र 

दपा १० फभोजजभको साभाग्री उऩरब्ध गयाउन सक्ने स्थानीम 
आऩतूतयकतायफाट भलू्म सचूी भरई सोको आधायभा साभाग्रीको गणुस्तय तथा 
भलू्म मककन गयी प्रत्मेक िडाको राधग आऩतूतयकताय छनौट गनुय ऩनेछ य 
छनौट बएको आऩतूतयकतायफाट साभग्री उऩरब्ध गयाउन ु  ऩनेछ । 

 (ि)  दपा १० को उऩदपा (३) फभोजजभको रगतभा ऩयेका श्रभभक िगय तथा         
असहामहरुराई िडा सदस्म िा िडा अध्मऺरे छनौट बएको आऩतूतयकताय िा 
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स्थानीम स्तयभा उऩरब्ध आऩतूतयकतायको नाभभा कुऩन उऩरब्ध गयाई दपा 
१० फभोजजभको याहत साभग्री वितयण गनुयऩनेछ ।  

(२) सम्फजन्धत िडारे याहत वितयणको अभबरेि अनसुचूी–२ फभोजजभ आफ्नो  
कामयरमभा यािी साप्ताहहक रुऩभा साियजतनक गनुय ऩनेछ य एक प्रतत 
गाउॉकामयऩाभरकाको कामायरमभा ऩठाउन ुऩनेछ ।  

(३) सम्फजन्धत िडारे याहत वितयण गयी यािेको अनसुचूी–२ फभोजजभको   
सक्कर अभबरेि य सम्फजन्धत िडाका िडा सदस्म िा िडा अध्मऺरे उऩरब्ध 
गयाएको सक्कर कुऩन सहहत आऩतूतयकतायफाट बकु्तानीको राधग प्राप्त बफर 
बयऩाईको आधायभा कोषफाट फीर फभोजजभको यकभ अबफरम्फ बकु्तानी गनुय  
ऩनेछ । 

(४) याहतको प्रततिेदन अनसुचूी-३ फभोजजभको ढाॉचाभा ऩाक्षऺक रुऩभा याजरिम 
ऩरयचमऩत्र तथा ऩजञ्जकयण विबाग य सड्घीम भाभभरा तथा साभान्म प्रशासन 
भन्त्रारमभा ऩठाउन ुऩनेछ । 
(५) गोसाईकुण्ड गाउॉकामयऩाभरकारे याहत वितयणको तनमभभत अनगुभन गनुय  
ऩनेछ । 

१२. कोषको प्रमोग गनय नऩाईने: (१) मस कामयविधधभा अन्मत्र जुनसकैु कुया रेखिएको 
बए ताऩतन देहामको प्रमोजनका राधग कोषभा जम्भा बएको यकभ िचय गनय 
ऩाईन ेछैन् 
(क)  तनमभभत प्रशासतनक कामयको राधग,  
(ि)  कुन ैसयकायी िा गैयसयकायी ऩदाधधकायी िा कभयचायीराई तनमभभत रूऩभा 

तरफ, बत्ता िा अन्म सवुिधा उऩरब्ध गयाउन,  
(ग)  कुन ैसयकायी िा गैयसयकायी ऩदाधधकायी िा कभयचायीराई भ्रभण िचय िा 

अन्म त्मस्त ैप्रकायको िचय उऩरब्ध गयाउन, 
(घ)  कोयोना बाइयस प्रबावितराई हदईने तोककए फभोजजभको याहत फाहेक अन्म 

कुन ैऩतन ककभसभको चन्दा, ऩयुस्काय, उऩहाय िा आधथयक सहामता उऩरब्ध 
गयाउन, 
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(ङ)  कुन ै ऩतन ककभसभको गोजरठ, सेभभनाय, अन्तयकक्रमा िा सबा सम्भेरन 
सञ्चारन गनय, गयाउन, 

(च)  कोयोना बाइयस सॊक्रभण तनमन्त्रण, न्मनूीकयण िा प्रबावितराइय याहत 
व्मिस्थाऩनसॉग प्रत्मऺ सम्फन्ध नबएको अन्म कुन ै ऩतन कामय गनय, 
गयाउन।  

(२) कोषराई प्राप्त बएको िस्तुगत सहामता साभग्रीभध्मे कुन ैऩतन साभग्री ऩणूय 
िा आॊभशक रूऩभा कामायरमको िा कामायरमको कुन ैऩदाधधकायी िा कभयचायीको 
तनमभभत प्रमोजनका राधग प्रमोग गरयनेछैन। 

 
ऩरयच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चारन, रेखा तथा रेखा ऩरयऺण 
१३. कोषको सञ्चारन : (१) कोषको िाता सञ्चारन गाउॉ ऩाभरकाको प्रभिु प्रशासकीम 

अधधकृत य रेिा प्रभिु िा तनजरे तोकेको रेिाको कभयचायीको सॊमकु्त 
दस्तितफाट हुनेछ।  
(२) कोषफाट गाउॉ ऩाभरका िा सभभततर े तोकेको भाऩदण्ड अनसुाय साभग्री िा 
नगदभा सहामता हदन सककने छ।   
(३) कोषराई प्राप्त िस्तुगत सहामता साभग्रीको तनकासा तथा आिश्मक 
व्मिस्थाऩन गने जजम्भेिायी प्रभिु प्रशासकीम अधधकृत िा तनजर े तोकेको 
अधधकृतस्तयको कभयचायी य जजन्सी शािा प्रभिुफाट हुनेछ।  
(४) उऩदपा (३) फभोजजभ िस्तुगत सहामता साभग्री कोयोना बाइयस सॊक्रभण 
तनमन्त्रण, याहत तथा व्मिस्थाऩन सम्फन्धी कामयभा उऩमोगका राधग तनकासा 
गदाय जजन्सी ककताफभा िचय अभबरेि जनाई तनकासा हदनऩुनेछ य त्मस्तो 
साभग्रीको अभबरेि भलू्मराई कोषको िचयको रूऩभा सभेत अभबरेि गरयनेछ। 

१४. कोषको आम व्ममको रेखा तथा सोको साियजननकयण : (१) कोषको आम व्ममको 
रेिा प्रचभरत काननू फभोजजभ याखिनेछ ।  
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(२) कोषरे कामयऩाभरकारे तोकेफभोजजभ आन्तरयक तनमन्त्रण प्रणारी कामभ     
गनुय ऩनेछ । 
(३) कोषको भाभसकरूऩभा बएको आम्दानी य िचयको विियण अको भहहनाको 
सात गतभेबत्र साियजतनक गनुयऩनेछ । 
(४) आधथयक िषय सभाप्त बएको भभततरे तीन भहहनाभबत्र सभभततर े कोषको 
िावषयक आम व्ममको विियण सभेत िुल्ने िावषयक प्रततिेदन तमाय गयी 
कामयऩाभरका भापय त गाउॉ  सबा सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ । 

१४. रेखा ऩयीऺण : (१) कोषको आन्तरयक रेिाऩयीऺण गाउॉ ऩाभरकाको आन्तरयक 
रेिा ऩरयऺण शािाफाट हुनेछ । 
(२) कोषको अजन्तभ रेिाऩयीऺण भहारेिा ऩयीऺकफाट हुनेछ । 
(३) गाउॉ  कामयऩाभरकारे चाहेभा जुनसकैु फित सभभततको हहसाि ककताि जाॉछन 
िा जाॉच गयाउन सक्नेछ । 
(४) गाउॉ  कामयऩाभरकारे उक्त कोषको स्थानीम काननू अनसुाय साभाजजक य 
साियजतनक रेिाऩयीऺणको व्मिस्था भभराउन सक्नेछ। 
 

ऩरयच्छेद –४ 
विविध 

१५. सहमोगका राधग आह्िान गने : (१) कोयोना बाइयसका कायण आऩत्काभरन 
अिस्था भसजयना बई स्थानीम स्रोत साधन य ऺभतारे विऩद्को साभना गनय 
गाउॉ ऩाभरकारे व्मजक्त, सॊस्था, स्थानीम तह, प्रदेश सयकाय तथा नेऩार 
सयकायराई कोषभा आधथयक तथा िस्तुगत सहामता उऩरब्ध गयाउन अनयुोध गनय 
सक्नेछ । 

१६. अभबरेख याख्न े: (१) सभभततरे कोष ऩरयचारन सम्फन्धभा गयेको तनणयम य अन्म 
काभ कायिाहीको अभबरेि दरुुस्त याख्नु ऩनेछ । 
(२) उऩदपा (१) फभोजजभको अभबरेि सभभततको सदस्म-सधचिको जजम्भाभा 
यहनेछ । 
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१७. अनगुभन: (१) मस कामयविधध फभोजजभ कोष ऩरयचारन तथा सोफाट बएका 
काभको तनमभभत तथा आकजस्भक अनगुभन सम्फन्धी कामयका राधग प्रत्मेक 
िडाभा सम्फजन्धत िडाका जनवप्रतततनधधको सॊमोजकत्िभा अन्म दईुजना सदस्म 
यहने गयी टोरी गठन गयी अनगुभन गनय सककनेछ। 
(२) उऩदपा (१) फभोजजभ िहटएको अनगुभन टोरीरे आपूराई प्राप्त कामायदेशका 
आधायभा अनगुभनका क्रभभा देखिएको सत्म त्म विियण सहहतको प्रततिेदन 
सभभतत सभऺ ऩेश गनुयऩनेछ।  
(३) उऩदपा (२) फभोजजभ ऩेश हुन आएको प्रततिेदन सभेतका आधायभा कोष 
ऩरयचारनभा कुन ैकभी कभजोयी बएको देखिएभा त्मसराई सधुाय गनय सभभततर े
आिश्मक तनदेशन हदन सक्नेछ य त्मस्तो तनदेशनको ऩारना गनुय सम्फजन्धत 
सफकैो कतयव्म हुनेछ।  
(४) उऩदपा (३) भा जुनसकैु कुया रेखिएको बए ताऩतन कोष ऩरयचारनभा कुन ै
गजम्बय त्रटुी यहेको य सोराई तत्कार योक्न आिश्मक देखिएभा सॊमोजकरे 
त्मस्तो कामय योक्न तनदेशन हदन सक्नेछ। 
(५) अनगुभनका क्रभभा कुन ै व्मजक्तर ेझठुा विियण ऩेश गयी कोषफाट याहत 
प्राप्त गयेको िा कोषरे उऩरब्ध गयाएको याहतको दरुूऩमोग गयेको ऩाईएभा दोषी 
उऩय प्रचभरत काननू फभोजजभ कायिाही हुनेछ। 

१८.   फाधा अड्काउ पुकाउनेाः मस कामयविधधको कामायन्िमनको भसरभसराभा कुन ै
द्विविधा उत्ऩन्न बएभा कामयऩाभरकारे आिश्मक व्माख्मा गयी फाधा अड्काउ 
पुकाउन सक्नेछ। 

१९.   मस ैफभोम्जभ हुनेाः मस गाउॉ ऩाभरकाफाट कोभबड-१९ योकथाभ तथा व्मस्थाऩनका 
राधग मस अतघ बए गयेका          िचयहरु मस ैकामयविधध फभोजजभ बएको 
भातननेछ। 
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अनुसूधच - १ 
(दपा १० को उऩदपा(३) सॉग सम्फजन्धत) 

गोसाईकुण्ड गाउॉऩाभरका 
.....नॊ िडा कामायरम......., यसुिा 

याहत प्राप्त गने व्मम्कतको विियण 
१. नाभ थय :                 २. फािुको नाभ: 
३.  फाजेको नाभ :                ४. ऩरयिायको सदस्म सॊख्मा: 
५.  स्थामी ठेगाना  :                    ६. हारको ठेगाना :  
७.  टेभरपोन िा भोफाईर नम्िय :                
८.  दैतनक ज्मारादायीभा कामययत स्थान :   
९.  गने गयेको काभको विियण :  
१०.  ऩेशगयेको कागजातको विियण : (कम्तीभा कुनै एक कागजात सॊरग्न गनुय ऩने) 
    क. नेऩारी नागयीकताको प्रभाण ऩत्रको प्रततभरवऩ िा 
    ि. गरयफ घय ऩरयिाय ऩरयचमऩत्रको प्रततभरवऩ  िा 
    ग. सिायी चारक अनुभततऩत्रको प्रततभरवऩ िा  
    घ. अन्म ; 
११. याहत भरने व्मजक्तको स्ि्घोषणा : 
भ  य भयो ऩरयिायका सदस्मरे  योजगायी, स्ियोजगायी िा अन्म कुनै भाध्मभफाट आम आजयन गयेका 
छैनन ्। भैरे मस्तो याहत सुविधा दोहोयो भरएको  छैन य भरने ऩतन छैन । भाधथ ऩेश गयेको विियण  
ठीक  साॉचो हो । व्महोया पयक ऩयेभा प्रचभरत कानुन फभोजजभ सहुॉरा फुझाउॉरा । 
तनिेदक :  
नाभथय:                                       
दस्तित :                                       
भभतत :     औठाको छाऩ 

दामाॉ   फामाॉ 
 
भसपारयस गने ऩदाधधकायी : 
दस्तित :                                                             
कामायरमको नाभ  :       िडा न. : 
ऩद :                                            
नाभ :                                           भभतत:-  
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अनसुधूच : २ 
(दपा ११ को उऩदपा (२)  सॉग सम्फजन्धत) 

गोसाईकुण्ड गाउॉ ऩाभरका 
.....नॊ िडा कामायरम......., यसिुा 

याहत वितयणको अभबरेख 
      

क्र
सॊ 

याहत   प्राप्त 
गने व्मजक्तको 
नाभ 

ठेगाना 
तथा 
टेभरपोन 

फािकुो 
नाभ 

फाजेको 
नाभ 

याहतको  
विियण 

ऩरयिाय 
सदस्म 
सॊख्मा 

फखुझभरनेको 
दस्तित 
 

        
        

  
याहत वितयण गनेको  
दस्तित:  
नाभ थय,: 
टेभरपोन नॊ.: 
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अनसुचूी : ३ 
(दपा ११ को उऩदपा (४)सॉग सम्फजन्धत) 

गोसाईकुण्ड गाउॉ ऩाभरका 
.....नॊ िडा कामायरम......., यसिुा 

याहत वितयणको प्रनतिेदन 
क्र.सॊ. याहत प्राप्तगने 

व्मजक्तको नाभ 
ठेगाना 
तथा 
टेभरपोन 

फािकुो 
नाभ 

फाजेको 
नाभ 

ऩरयिाय 
सदस्म 
सॊख्मा 

याहतको  
विियण 

भभतत कैकपम
त 

         
         

  
 

प्रततिेदन गनेको  
दस्तित :  
नाभ थय : 
टेभरपोन नॊ. : 

आऻारे 

                                                  देिीरार साऩकोटा 
                                                    प्रभुि प्रशासकीम अधधकृत 

 
 
 
 
 


