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;+jt\ @)&^ ;fnsf] dfkb08 g+= ! 

dfkb08sf] gfd M कोरोना भाईरस सं�मण¸ रोकथाम¸ िनय��ण तथा 
राहत �यव�थापन कोष �थापना र स�चालन स�ब�धी मापद ड,     

(ग-७-२ �थानीय तह #कोप �यव�थापन कोष), २०७६ 
 

पृ&भूिमः 

िव��यापी	पमा माहामारी भई फैिलएको नोवले कोरोना भाईरस (कोिभड- 
१९) बाट नेपाल पिन उ�च जोिखममा रहकेो िव�  वा !य संगठनलगायत 
अ'य त!यह	ले (माणीत ग*रसकेको अव था छ । यसै स'दभ/मा कोरोना 
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भाईरसको रोकथाम तथा िनय'0णका लािग नेपाल सरकारले लक डाउन 
ग*रसकेकोमा सोको सफल काया/'वयनको लािग (दशे र  थानीय सरकारह	, 
स3पणू/ राजनीितक दलह	लगायत अ'य संघ स थाह	बाट सहयोग भईरहकेो 
छ । बैदिेशक रोजगारीको लािग ते6ोमलूुक र भारत जानेह	को सं8या यस 
छ0दवे गाउँपािलकामा अ:यािधक रहकेोले यो गाउँपािलका उ�च जोिखममा 
रहकेो अव था छ । यस गाउँपािलका <े0 िभ0का आम नाग*रकह	लाई 
कोरोना भाईरसको सं>मण ह?नबाट बचाउन तथा रोकथाम र िनय'0णका 
लािग आव@यक ि>याकलापह	को सAचालन र �यव थापनको गन/ छुBै 
कोषको  थापना गन/ आव@यक दिेखएकोले   थानीय सरकार सAचालन ऐन 
२०७४ ले िदएको अिधकार (योग ग*र यो ''कोरोना भाईरस सं�मण¸ 

रोकथाम¸ िनय��ण तथा राहत �यव�थापन कोष �थापना र स�चालन 
स�ब�धी मापद ड, २०७६'' लाग ुग*रएको छ । 

भाग-१  

संि�� नाम र �ार�भ 

१.१  संि() नाम र #ार�भः 
क. यस मापदEडको नामः ''कोरोना भाईरस सं�मण¸ 

रोकथाम¸ िनय��ण तथा राहत �यव�थापन कोष �थापना 
र स�चालन स�ब�धी मापद ड, (ग-७-२ �थानीय तह 
#कोप �यव�थापन कोष), २०७६" छ0दवे गाउँपािलका, 

अघा/खाँची रहने छ । 
ख.  (ार3भः यो मापदEड त:काल लाग ू ह?नेछ र गाउँ 

काय/पािलकाको बैठकबाट अनमुोदन गराउन ुपनGछ ।  

१.२   उदे-यः 
क.  छ0दवे गाउँपािलकामा ''कोरोना भाईरस सं>मण¸ रोकथाम¸ 

िनय��ण तथा राहत �यबथापन कोष-२०७६'' थापना ग�रनेछ । 
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ख.  यस गाउँपािलकािभ0 कोरोना भाइरसबाट आम नाग*रक 

(भािवत भएमा िनजह	को  वा !य उपचार, Iवारे'टाइनमा 
ब ने �यव था, रोकथाम तथा िनय'0णका लािग आव@यक 
सामाJीह	 ख*रद र िवतरण, जनचेतना फैलाउने लगायतका 
काय/मा खच/ गन/का लािग ''कोरोना भाईरस सं�मण¸ 

रोकथाम¸ िनय��ण तथा राहत 	यव
थापन कोष -२०७६'' 

खडा ग*रएको छ । 

भाग-२  

कोषमा रहने रकम 

२.१  यस कोरोना भाईरस सं>मण¸ रोकथाम¸ िनय'0ण तथा राहत 
�यब थापन कोषमा दहेायका <े0, वग/, समदुाय तथा �यिKह	बाट 
(ाL रकम । 

२.२ कोषमा रहने रकमः गाउँपािलकाले आव@यक ठानी कोषमा ज3मा 
भएको रकम¸ कोषमा िविभ'न संघ, सं था, (दशेसभा तथा 
संघीयसभाका सांसद�यहू!, यस गाउँपािलकाका स%पणू& जन(ितिनिधह! 
तथा पदािधकारी�यहू!, राजनीितक दल, राजनीितकम+ह!, राMNसेवक 
कम/चारीह	, िश<ा <े0का संघ,संगठन एव ं िश<कह	, िबिभ'न 
सहकारी सं थाह	, सरकारी तथा गरै सरकारी संघ सं थाह	, िनमा/ण 
�यबशायीह	, उOोग बािणPय संघ, चे3बर अफ कमश/, उOोगी, 
�यबशायी, पेशाकमQह	, दशे िबदशेमा रहने महानभुावह	, 
समाजसेवीह	, दानवीरह	 लगायत कोरोना माहामारी िनय'0ण र 
�यव थापनको लािग सहयोग गन/ इ�छुक आम नाग*रकह	बाट (ाL ह?न े
रकम र सो रोग िनय'0णका लािग अ'य गरैसरकारी िनकायह	बाट (ाL 
ह?ने रकम । 
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भाग-३ 

कोषको स�चालन र �यव�थापन 

क.  कोषको सAचालन र Rयव थापनको लािग दहेाय बमोिजमको एक 

सिमित  रहनेछ । 

• संयोजकः गाउँपािलका अSय< 

• सद यः  उपाSय< 

• सद यः  (मखु (शासकTय अिधकृत 

• सद यः  आिथ/क िवकास सिमितको संयोजक 

• सद यः   वा !य शाखा (मखु 

• सद यः  वातावरण तथा िवपद ्�यव थापन सिमितको संयोजक 

• सद यः  आिथ/क (शासन शाखा (मखु 

ख.  सिमितको बैठकः सिमितको बैठक र काय/(ि>या सिमित आफैले 

तय गरे बमोिजम ह?नेछ । 

ग.  कोषबाट खच0 गन0 पाईने िशष0कह3ःयस कोषमा ज3मा ह?ने 

रकमबाट दफा २.३ मा गठीत सिमितको िनण/य बमोिजम दहेायका 
शीष/कह	मा खच/ गन/ सिकनेछ । 

• कोरानाभाईरसको सं>मणबाट जोिगनको लािग आव@यक पनG 
 वा !य स3ब'धी समाJीह	 ख*रद र िवतरण गन/ । 

• साव/िजनक Iवारे'टाईन  थापना र सAचालन गन/मा लाWने खच/ । 

• कोरोना भाईरसबाट सं>िमत भएकाह	लाई उपचार  थलस3म प-ु
याउन लाWने खच/ । 
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• सामदुाियक Iवारे'टाईनमा  वा !य र सरु<ा सेवा (दानामा लाWने 

खच/ । 

• साव/जिनक Iवारे'टाईनमा वसेकाह	को लािग आव@यक पनG 
खाO सामाJी र सरसफाईका सामाJीह	को ख*रद गन/मा लाWने 
खच/ । 

• कोरोना सं>मण भएका र Iवारे'टाईनमा बसेकाह	मSये िवप'न 
प*रवारह	का लािग (Pयाला मजदरुी गरेर दिैनक छाक टानGह	का 
लािग मा0) आिथ/क राहत सहयोग  गन/ लाWने खच/ । 

• कोरोना भाईरस रोकथाम, िनय'0ण र �यव थापनका <े0मा संघ 
र (दशे सरकारले िनिद/X गरेका <े0ह	मा ग*रने खच/ । 

• सिमितले आव@यक ठानेका माहामारीका अ'य <े0ह	मा ग*रन े
खच/ ।  

घ.  कोषको खाता स�चालन र लेखापरी(णः  थानीय तह (कोप 

Rयाब थापन कोषको खाता (मखु (शासकTय अिधकृत  र आिथ/क 
(शासन शाखा (मखुको संयूK द तखतबाट सAचालन ह?नेछ । 

ङ.  लेखाप4र(णः यस कोषको लेखा प*र<ण गाउँपािलकाका अ'य 

कोषह	को लेखा परी<ण जसरी ह?'छ सोही िनयमानसुार  ह?नेछ । 

भाग-४  

िविवध 

३.१  कोरोना भाईरसको िनय'0णपिछ कोषमा रकम बचत ह?न आएमा य तै 
अ'य माहामारीको रोकथाम तथा िनय'0ण,सरसफाई  तथा अ'य िवपद ्
�यव थापनका काय/ह	मा खच/ गन/  सिकने छ । 
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३.२  यस कोषमा मौPदात ह?न आएको रकम खच/ गन/को लािग कोष 

सAचालन र �यव थापन सिमितको िनण/यले यस गाउँपािलकामा 
रहकेो िवपद ्�यव थापन कोषमा उK रकम ज3मा ग*रनेछ । 

३.३  यस कोषलाई थप �यवि थत र प*रमाज/न गन/ उपKु भएमा गाउँ 
काय/पािलका बैठकको िनण/यले आव@यकता अनुसार प*रमाज/न गत/ 
तथा बाधा अड्काउ फुकाउन सIनेछ ।  

 

#मािणकरण िमितः २०७६/१२/२०  

cf1fn] 
lvdfgGb e';fn 

k|d'v k|zf;sLo clws[t 
5qb]j ufpFkflnsf 


