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कोरोना भाइरस (कोभभड-१९) संक्रमण रोकथाम, ननयन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन काययविधि, २०७७ 
प्रस्तािनााः 
बेनी नगरपालिका क्षरे लभर गैरप्राकृनतक विपद् कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) बाट हुन सक्न ेजोणिम 
न्त्यूनीकरण तथा व्यिस्थापनका िाधग स्थापना भएको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, ननयन्त्रण तथा 
उपचार कोषको सञ्चािन सम्बन्त्िी काययविधि बनाउन िाञ्छनीय भएकािे नेपाि सरकार (मन्त्रीपररषद्) को 
लमनत २०७६ चैत १६ गतेको ननणयय िमोजजम नेपाि सरकार, अथय मन्त्राियबाट कोलभड-१९ को कारण 
प्रभावित क्षरेहरुका िाधग राहत सुवििा प्रदान गने नेपाि सरकार, मजन्त्रपररषद्को ननणयय कायायन्त्ियन 
कायययोजना, २०७६ को बुुँदा (१) को (४) िमोजजम तथा नगरपालिकाको विपद न्त्युनीकरण तथा व्यिस्थापन 
ऐन, २०७५ िे ददएको अधिकार प्रयोग गरी काययपालिकािे यो काययविधि बनाएको छ । 

 
पररच्छेद – १ 
प्रारम्भभक 

१. संक्षिप्त नाम र प्रारभभ : (१) यस काययविधिको नाम “कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) संक्रमण 
रोकथाम, ननयन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चािन काययविधि, २०७७” रहेको छ।  
(२) यो काययविधि तुरून्त्त प्रारम्भ हुनेछ। 

२. पररभाषा : विषय िा प्रसगंिे अको अथय निागेमा यस काययविधिमा, 
(क) “ऐन” भन्त्नािे बेनी नगर विपद् जोणिम न्त्यूनीकरण तथा व्यिस्थापन ऐन, २०७५ 

सम्झनुपछय। 
(ि)  “काययविधि” भन्त्नाि े कोरोना भाइरस (कोलभड-१९) संक्रमण रोकथाम, ननयन्त्रण तथा 

उपचार कोष सञ्चािन काययविधि, २०७७ सम्झनुपछय। 
(ग) “कोष” भन्त्नािे ऐनको दफा १२ बमोजजमको कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, ननयन्त्रण 

तथा उपचार कोष सम्झनुपछय। 
(घ) “प्रभावित व्यजक्त” भन्त्नाि े कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट िा नेपाि सरकारि े घोषणा 

गरेको बन्त्दाबन्त्दी (िकडाउन) बाट पररिारका सदस्य गुमाएको, स्िास््यजन्त्य समस्या 
उत्पन्त्न भएको, आय िा रोजगारी गुमाएका व्यजक्त र ननजको पररिार िा कोरोना 
भाइरसका कारण अन्त्य कुनै तररकाबाट प्रभावित व्यजक्तिाई सम्झनुपछय। 

(ङ)  “राहत” भन्त्नािे कोरोना महामारी प्रभावित व्यजक्तिाई दफा १० िमोजजम उपिब्ि गराईने 
सामग्री सम्झनुपछय। 

(च) “सलमनत” भन्त्नािे ऐनको दफा ८ बमोजजमको सलमनत सम्झनुपछय । 
(छ)  “संयोजक” भन्त्नाि ेसलमनतको संयोजक सम्झनुपछय।      
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पररच्छेद – २ 
कोषको स्थापना, उद्देश्य तथा प्रयोग 

३. कोषको स्थापना: (१) कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्त्न भएको िा हुन सक्ने जोणिम न्त्यूनीकरण 
तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी कायय स्थानीय स्तरबाटै सञ्चािन गनयका िाधग आिश्यक पने स्रोत 
संकिन र पररचािन गनय नगरपालिकामा एक कोलभड-१९ संक्रमण रोकथाम, ननयन्त्रण तथा 
उपचार कोष रहनेछ।  
(२) कोषको आय रकम संकिन तथा व्यय रकम पररचािनका िाधग बेनी नगरपालिकाको विपद् 
व्यिस्थापन िातामा जम्मा गरी अिग्गै दहसाि राणिनेछ ।   
(३) कोषको आय अन्त्तगयत यस काययविधिको दफा ६ बमोजजम कोषमा जम्मा हुने गरी प्राप्त रकम 
तथा कोषमा मौज्दात रहेको रकमबाट प्राप्त ब्याजिाई समािेश गररनेछ। 
(४) काययविधिको दफा ७ बमोजजम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने िस्तुगत सहायता सामाग्रीको 
छुट्टै मौज्दात ककताब स्थापना गरी अलभििे गररनेछ। 

४.  कोष सभबन्त्िी विशेष व्यिस्थााः (१) कोषको रकम कोरोना भाइरस संक्रमण ननयन्त्रणसुँग 
सम्बजन्त्ित कायययोजना बमोजजमका क्षेरमा मार िचय गनय सककनेछ। 
(२) कोरोना भाइरस संक्रमण पूणय रुपमा ननयन्त्रणमा आएको भनन नेपाि सरकारिे घोषणा गरेको 
तीन मदहना लभर यस कोषमा रहेको रकम विपद् व्यिस्थापन कोषमा स्ितिः स्थानान्त्तरण हुनेछ। 
(३) उपदफा (२) बमोजजम स्थानान्त्तरण गदाय कोषको शे्रस्ता र दानयत्ि बाुँकी भए सो समेत विपद 
व्यिस्थापन कोषमा स्थानान्त्तरण हुनेछ। 

५. कोषको उद्देश्य: (१) कोलभड-१९ िे हाि पारेको प्रभाि र पानय सक्ने प्रभािको संक्रमण रोकथाम, 
ननयन्त्रण तथा न्त्यूनीकरण गदै प्रभावित व्यजक्तिाइय िस्तुगत सहायता उपिब्ि गराउनु कोषको 
उद्देश्य हुनेछ।  

(२) कोषिे देहायका क्षेरमा काम गनेछिः   
(क)  कोलभड-१९ बाट संक्रलमत िा प्रभावित व्यजक्तहरूको िोज तथा उद्िार गरी अत्यािश्यक 

स्िास््य सेिा उपिब्ि गराउने।  
(ि)  प्रकोप जोणिम न्त्यूनीकरण र प्रभावितहरूिाइय तत्काि राहत उपिव्ि गराउने। 

६. कोषको आभदानी : (१) कोषमा देहाय बमोजजमका रकम आम्दानीको रूपमा जम्मा हुनेछ: 
(क) बेनी नगरपालिकाको िावषयक बजेट माफय त ् विपद् व्यिस्थापन कोषमा जम्मा हुने गरी 

स्िीकृत रकमबाट काययपालिकाको ननणयय अनुसार यस कोषमा स्थान्त्तररत रकम, 
(ि)  प्रचलित कानून बमोजजम नगर काययपालिकाको ननणयय बमोजजम अन्त्य लशषयकबाट यस 

कोषमा साररएको रकम,   
(ग) अन्त्य स्थानीय तहबाट सहायता िापत प्राप्त रकम, 
(घ)  नेपाि सरकार र प्रदेश सरकारबाट कोलभड-१९ संक्रमण रोकथाम, ननयन्त्रण तथा 

व्यिस्थापन काययका िाधग प्राप्त रकम, 
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(ङ)  नगर सभा सदस्य, नगर काययपालिका सदस्य तथा नगरपालिकाका कमयचारीहरूबाट प्राप्त 
सहयोग रकम, 

(च)  स्िदेशी विलभन्त्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरू, विकास साझेदार ससं्थाहरु र 
त्यसमा काययरत कमयचारीहरू, उद्योगी, व्यिसायी, पेशाकमी, राजनीनतक दि, नागररक 
समाज, संघ संस्था र आम सियसािारणबाट स्िेजछछक रूपमा प्राप्त हुने रकम, 

(छ)  गैर आिासीय नेपािी, िदेैलशक सरकार तथा संघ ससं्थाको तफय बाट प्रचलित कानूनको 
अधिनमा रही प्राप्त हुने रकम,  

(ज)  कोषमा मौज्दात रहेको रकममा उपिब्ि हुने ब्याज आय, 
(झ)  दफा ७ को उपदफा (३) बमोजजम िस्तुगत सहायता सामाग्रीको बबक्रीबाट प्राप्त आय, 
(ञ)  प्रचलित कानूनको अधिनमा रही कोषमा जम्मा हुने गरी अन्त्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम।  
(२) उपदफा (१) बमोजजम कोषिाई उपिब्ि हुने रकम सम्बजन्त्ित व्यजक्त िा संस्थाि े यस 
काययविधिको दफा ३ को उपदफा (२) बमोजजमको कोषको बैंक िातामा लसि ैजम्मा गररददन िा 
नगरपालिकाको आधथयक प्रशासन शािामा नगद जम्मा गनय सक्नेछ। त्यसरी नगदै जम्मा हुन 
आएमा आधथयक प्रशासन शािािे सम्बजन्त्ित व्यजक्त िा संस्थािाई सोको भरपाई उपिब्ि गराउनु 
पनेछ। 
(३) कोषमा रकम जम्मा गने व्यजक्त तथा ससं्थाको नाम र प्राप्त सहायता रकम सम्बन्त्िी 
मालसक वििरण अको मदहनाको सात गते लभर साियजननक गररनेछ। 
तर कुनै व्यजक्त िा संस्थाि ेसहायता उपिब्ि गराउुँदा आफ्नो नाम साियजननक नगनय अनुरोि 
गरेको रहेछ भने ननजको नाम उल्ििे नगरी वििरण साियजननक गनय बािा पने छैन।  

७. िस्तुगत सहायता सामग्री: (१) कुनै व्यजक्त िा संस्थाबाट िस्तुगत सहायता सामग्री प्राप्त हुन 
आएमा र त्यसरी प्राप्त सामाग्री कोलभड-१९ ननदान सम्बन्त्िी स्िास््य उपकरण, औषिी, संक्रमण 
ननयन्त्रण सम्बन्त्िी अन्त्य सामाग्री र प्रभावितहरूिाइय राहत प्रदान गने सम्बन्त्िी काययमा उपयोग 
हुने देणिएमा त्यस्तो िस्तुगत सहायता सामग्रीिाई स्िीकार गररनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोजजम स्िीकार गररएको िस्तुगत सहायता सामग्रीिाई अिग्गै मौज्दात 
ककताबमा अलभििे जनाई त्यस्तो सामग्रीको उपिब्ि भएसम्म मूल्य जनाइ िा नजनाइ कोषको 
आम्दानीको रूपमा समेत अलभिेि गररनेछ।  
(३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेणिएको भए तापनन कुनै िस्तुगत सहायता सामग्री कोरोना 
भाइरस संक्रमण ननयन्त्रण िा राहत सहयोगको काययमा उपयोग नहुने िा उपयोग गनय उपयुक्त 
नहुने देणिएमा त्यस्तो सहयोग आंलशक िा पूणय रूपमा अस्िीकार गनय सककनेछ। 
(४) उपदफा (१) िा जुनसुकै कुरा िेणिएको भए तापनन कुनै िस्तुगत सहायता सामग्री प्रचलित 
मापदण्ड बमोजजमको न्त्यूनतम गुणस्तरयुक्त नभएको अिस्थामा त्यस्तो सामग्रीिाई अस्िीकार 
गनय सककनेछ।  

८. कोभभड-१९ ननयन्त्रण तथा व्यिस्थापन सभबन्त्िी समन्त्िय सभमनताः (१) नगरपालिका लभरको 
कोलभड-१९ ननयन्त्रण तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी काययिाई प्रभािकारी रूपमा सञ्चािन गनयको 
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िाधग देहाय बमोजजम  नगर कोलभड-१९ ननयन्त्रण तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी समन्त्िय सलमनत 
रहनेछ। 
• नगर प्रमुि       -संयोजक   
• नगर उपप्रमुि       -सहसंयोजक 
• सबै िडा अध्यक्षहरु      -सदस्य 
• काययपालिका सदस्यहरु      -सदस्य 
• नगरपालिका अन्त्तगयत रहेका स्िास््य संस्था प्रमुि   -सदस्य 
• स्थानीय समाजसेिीहरु मध्येबाट काययपालिकाबाट मनोननत पाुँच जना  –सदस्य 
• नगरपालिकाको रेडक्रसको प्रनतननधि     -सदस्य 
• नगरपालिकाको स्िास््य सयंोजक     -सदस्य सधचि 
 (२) सलमनति े स्थानीय विपद् व्यिस्थापन सम्बन्त्िी काययमा योगदान पुर् याउन सक्ने अन्त्य 
व्यजक्त िा गैर सरकारी संस्थािाई आिश्यकता अनुसार आमन्त्रण गनय सक्नेछ। 

९.  कोषको प्रयोग : (१) कोलभड-१९ संक्रमण ननयन्त्रण र राहतका िाधग कोषमा जम्मा भएको रकम 
तथा िस्तुगत सहायता सामग्री िचय गनयका िाधग सलमनतिे आिश्यकता अनुसार ननणयय गनेछ।  
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा िेणिएको भए तापनन कोलभड-१९ संक्रमण विरूद्ि तत्काि 
प्रनतकायय गनुय पने अिस्था रहेको तर सलमनतको बठैक तुरुन्त्तै बस्न सक्ने अिस्था नरहेमा 
तत्पश्चात ् िगत्त ै बस्ने सलमनतको बैठकबाट अनुमोदन हुने गरी संयोजकको ननणययबाट एक 
पटकमा बदिमा दश हजार रूपैया सम्म िचय गनय बािा पुग्ने छैन।  
(३) कोषको रकम तथा सामग्री देहाय बमोजजमको काययमा िचय गररनेछ: 
(क)  कोलभड-१९ संक्रमण िा जोणिममा रहेका िा त्यसबाट प्रभावित भएको िा हुन सक्न े

व्यजक्त िा समुदायको तत्काि िोजी, उद्दार उपचार सम्बन्त्िी कायय गनय, 
(ि)  कोलभड-१९ सम्बन्त्िी सचेतनामूिक काययक्रम सञ्चािन गनय,  
(ग)  कोलभड-१९ संक्रमणबाट बछने सामग्री िररद तथा वितरणको कायय गनय, 
(घ)  कोलभड-१९ उपचार सम्बन्त्िी काययमा संिग्न स्िास््य संस्थािाइय आिश्यक पने औषधि, 

स्िास््य उपकरणहरु, सेननटाइजर, मास्क, पञ्जा िगायतका सामग्री, स्िास््यकमीको 
सुरक्षाका िाधग व्यजक्तगत सुरक्षा सामाग्री िररद र िुिानी गनय,  

(ङ)  कोलभड-१९ प्रभावित व्यजक्तको तत्काि राहतका िाधग आिश्यक पने िाद्यान्त्न, 
िानेपानी, ित्ता कपडा, औषिी, सरसफाइका सामग्री जस्ता िस्तुहरू िररद गरी उपिब्ि 
गराउन तथा तत्सम्बन्त्िी अन्त्य आिश्यक कायय गनय, 

(च)  कोलभड-१९ प्रभावित िा जोणिममा परेका व्यजक्तहरूिाइय राख्ने सुरक्षक्षत स्थि ननमायण गनय, 
(छ) कोलभड-१९ बाट संक्रलमत व्यजक्तको औषिोपचार गनय, 
(ज)  कोरोना भाइरस संक्रलमत तथा प्रभावित व्यजक्तिाई मनोपरामशय तथा उपचार गनय, 
(झ)  कोरोना भाइरसको कारणबाट मतृ्यु भएका व्यजक्तको काजकक्रयाका िाधग ननजको 

पररिारिाई सहायता उपिब्ि गराउन, 
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(ञ) कोरोना भाइरस सम्बन्त्िी विरामी िा जोणिम समूहको िोज, उद्िार तथा परामशयका 
िाधग स्ियमसेिक तथा विशेषज्ञको पररचािन र सामग्री िररद तथा भण्डारण गनय, 

(ट)  कोरोना भाइरसका कारण नेपाि सरकारबाट घोवषत िकडाउनको अिधिमा स्थानीय 
उत्पादनको बजार पहंुच सुचारू गनय तथा आपूनतय व्यिस्था सुचारू गनय,  

(ठ)  जोणिमयुक्त स्थानको पदहचान तथा उक्त स्थानमा रहेका विरामी िा जोणिममा रहेका 
व्यजक्तिाइय सुरक्षक्षत क्िारेन्त्टाइन िा आइसोिेसन स्थि सम्म स्थानान्त्तरण गनय, 

(ड)  सलमनतिे तोके बमोजजमको कोरोना भाइरस ननयन्त्रण तथा राहत सम्बन्त्िी अन्त्य काम 
गनय, गराउन। 

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िणेिएको भए तापनन ननयलमत रूपमा सम्पादन गररने प्रकृनतका 
काययिाइय यस कोषसुँग आिद्ि गराई कोषबाट कुनै पनन ककलसमको िचय गनय पाईने छैन। 

१०. राहत सहायता वितरण: (१) िाद्य आिश्यकताको  आिारमा श्रलमक िगय, असहाय तथा 
विपन्त्नहरुिाई प्रनत पररिारका िाधग देहायका सामग्री राहत स्िरुप वितरण गररनेछ ।  

(क) चामि ३० ककिोग्राम 

(ि) दाि ३ ककिोग्राम 
(ग) नुन २ प्याकेट 
(घ) िाने तेि २ लिटर 
(ङ) साबुन ४ िटा   
(च) धचनी २ ककिोग्राम 

(२) यस मापदण्ड बमोजजम राहत वििरण गदाय एक पररिारिाई एक ईकाई मानी सम्बजन्त्ित 
िडािे अलभिेि कायम गनुयपनेछ । साथै, पररिार संख्या कायम गदाय दईु जना सम्म भए उपदफा 
१ िमोजजमको राहत सामग्रीको आिा र सो भन्त्दा बिी पररिार संख्या भए पुरा राहत सामग्री 
वितरण गररनेछ । 
 (३) यस मापदण्डमा अन्त्यर जुनसुकै कुरा िेणिएको भए तापनन श्रलमक िगय तथा असहाय तथा 
नतनसुँग सुँगै रहेका पररिारका कुनै सदस्यिे यस अिधिमा कुनै िैकजल्पक आय आजयन गरेको 
अिस्थामा ननजिाई यस मापदण्ड बमोजजमको राहत सामाग्री वितरण गररने छैन ।  

११.  वितरण गने विधि: (१) देहायको विधि अििम्बन गरी दफा १० बमोजजमको राहत सामाग्री 
वितरण गनुय पनेछिः  
(क)  राहत वितरणको िाधग सम्बजन्त्ित िडा सलमनतिे सामग्री िररद गरी वितरण गनुय पने ।  
(ि)  सम्बजन्त्ित िडा सलमनतिे हुन सक्ने सम्भाव्य लभड तथा अन्त्य व्यिस्थापकीय समस्याका 

कारणिे िडा सलमनतबाट वितरण गनय नसक्ने अिस्था भएमा देहाय बमोजजम गने-  
(१)  नगरपालिकािे आफ्नो क्षेर लभर दफा १० बमोजजमको सामग्री उपिब्ि गराउन सक्न े

स्थानीय आपूनतयकतायबाट मूल्य सूची लिई सोको आिारमा सामाग्रीको गुणस्तर तथा मूल्य 
एककन गने र उपिब्ि छनौट गने ।  
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(२)  िगतमा परेका श्रलमक िगय तथा असहायहरुिाई िडा सदस्य िा अध्यक्षिे कुपन उपिब्ि 
गराई उपिण्ड (१) बमोजजमको आपूनतयकतायबाट राहत सामाग्री उपिब्ि गराउने िा 
नगरपालिकािे िरीद गरी दफा १० बमोजजम वितरण गने ।  

(३)  राहत वितरणको अलभििे र प्रनतिेदन:  

(क)  सम्बजन्त्ित िडाि ेअनुसूची–२ बमोजजमको राहत वितरणको अलभििे आफ्नो कायायियमा 
रािी साप्तादहक रुपमा साियजननक गनुय पनेछ र एक प्रनत नगरपालिका कायायियमा 
पठाउनु पनेछ ।  

(ि)  राहतको प्रनतिेदन अनुसूधच-३ बमोजजमको िाुँचामा पाक्षक्षक रुपमा राजरिय पररचय पर तथा 
पजञ्जकरण विभाग र सड्घीय मालमिा तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्राियमा पठाउनु पनेछ 
। 

(ग)  बेनी नगर काययपालिकािे राहत वितरणको ननयलमत अनुगमन गनेछ । 

१२. कोषको प्रयोग गनय नपाईने: (१) यस काययविधिमा अन्त्यर जुनसुकै कुरा िेणिएको भए तापनन 
देहायको प्रयोजनका िाधग कोषमा जम्मा भएको रकम िचय गनय पाईने छैनिः 
(क)  ननयलमत प्रशासननक काययको िाधग,  
(ि)  कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदाधिकारी िा कमयचारीिाई ननयलमत रूपमा तिब, भत्ता िा 

अन्त्य सुवििा उपिब्ि गराउन,  
(ग)  कुनै सरकारी िा गैरसरकारी पदाधिकारी िा कमयचारीिाई भ्रमण िचय िा अन्त्य त्यस्त ै

प्रकारको िचय उपिब्ि गराउन, 
(घ)  कोरोना भाइरस प्रभावितिाई ददईने तोककए बमोजजमको राहत बाहेक अन्त्य कुनै पनन 

ककलसमको चन्त्दा, पुरस्कार, उपहार िा आधथयक सहायता उपिब्ि गराउन, 
(ङ)  कुनै पनन ककलसमको गोजरठ, सेलमनार, अन्त्तरकक्रया िा सभा सम्मेिन सञ्चािन गनय, 

गराउन, 
(च)  कोरोना भाइरस संक्रमण ननयन्त्रण, न्त्यूनीकरण िा प्रभावितिाइय राहत व्यिस्थापनसुँग 

प्रत्यक्ष सम्बन्त्ि नभएको अन्त्य कुनै पनन कायय गनय, गराउन।  
(२)  कोषिाई प्राप्त भएको िस्तुगत सहायता सामग्री मध्ये कुनै पनन सामग्री पूणय िा आंलशक 

रूपमा कायायिय िा कायायियको कुनै पदाधिकारी िा कमयचारीको ननयलमत प्रयोजनका 
िाधग प्रयोग गररने छैन। 
 

पररच्छेद – ३ 
कोषको सञ्चालन, लखेा तथा लेखा परीिण 

१३. कोषको सञ्चालन : (१) कोषको िाता सञ्चािन नगरपालिकाको प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत र 
िेिा प्रमुि िा ननजिे तोकेको िेिाको कमयचारीको संयुक्त दस्तितबाट हुनेछ।  
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(२) कोषबाट नेपाि सरकारिे तोकेको मापदण्ड िा अिस्था अनुसार सलमनतिे तोकेको मापदण्ड 
अनुसार सामग्री िा नगदमा सहायता ददन सककनेछ।   
(३) कोषिाई प्राप्त िस्तुगत सहायता सामग्रीको ननकासा तथा आिश्यक व्यिस्थापन गने 
जजम्मेिारी प्रमुि प्रशासकीय अधिकृत िा ननजिे तोकेको अधिकृत स्तरको कमयचारी र जजन्त्सी 
शािा प्रमुिबाट हुनेछ।  
(४) उपदफा (३) बमोजजम िस्तुगत सहायता सामग्री कोरोना भाइरस संक्रमण ननयन्त्रण, राहत 
तथा व्यिस्थापन सम्बन्त्िी काययमा उपयोगका िाधग ननकासा गदाय जजन्त्सी ककताबमा िचय 
अलभिेि जनाई ननकासा ददनु पनेछ र त्यस्तो सामग्रीको अलभिेि मूल्यिाई कोषको िचयको 
रूपमा समेत अलभिेि गररनेछ। 

१४. कोषको आय व्ययको लेखा तथा सोको साियजननकरण : (१) कोषको आय व्ययको िेिा प्रचलित 
कानून बमोजजम राणिनेछ ।  
(२) कोषिे काययपालिकािे तोके बमोजजम आन्त्तररक ननयन्त्रण प्रणािी कायम गनुय पनेछ । 
(३) कोषको मालसक रूपमा भएको आम्दानी र िचयको वििरण अको मदहनाको सात गते लभर 
साियजननक गनुय पनेछ । 
(४) आधथयक िषय समाप्त भएको लमनतिे तीन मदहना लभर सलमनतिे कोषको िावषयक आय व्ययको 
वििरण समेत िुल्ने िावषयक प्रनतिेदन तयार गरी काययपालिका माफय त ्नगर सभा समक्ष पेश गनुय 
पनेछ । 

१४. लेखा परीिण : (१) कोषको आन्त्तररक ििेापरीक्षण नगरपालिकाको आन्त्तररक िेिा पररक्षण 
शािाबाट हुनेछ । 
(२) कोषको अजन्त्तम ििेापरीक्षण महाििेा परीक्षकबाट हुनेछ । 
(३)  नगर काययपालिकािे चाहेमा जुनसुकै बित सलमनतको दहसािककताि जाुँछन िा जाुँच गराउन 
सक्नेछ । 
(४) नगर काययपालिकाि े उक्त कोष स्थानीय कानून अनुसार सामाजजक र साियजननक 
िेिापरीक्षणको व्यिस्था लमिाउने छ।  

 
पररच्छेद –४ 

विविि 
१५. सहयोगका लाधग आह्िान गने : (१) कोरोना भाइरसका कारण आपत्कालिन अिस्था लसजयना भई 

स्थानीय स्रोत सािन र क्षमताि े विपद्को सामना गनय नगरपालिकािे व्यक्ती, संस्था, स्थानीय 
तह, प्रदेश सरकार तथा नेपाि सरकारिाई कोषमा आधथयक तथा िस्तुगत सहायता उपिब्ि 
गराउन अनुरोि गनय सक्नछे । 

१६. अभभलेख राख्ने : (१) सलमनतिे कोष पररचािन सम्बन्त्िमा गरेको ननणयय र अन्त्य काम कारिाहीको 
अलभिेि दरुुस्त राख्न ुपनेछ । 



9 

 

(२) उपदफा (१) बमोजजमको अलभििे सलमनतको सदस्य-सधचिको जजम्मामा रहनेछ । 

१७. अनुगमन: (१) यस काययविधि बमोजजम कोष पररचािन तथा सोबाट भएका कामको ननयलमत तथा 
आकजस्मक अनुगमन सम्बन्त्िी कायय प्रत्येक िडामा सम्बजन्त्ित िडाका जनवप्रनतननधिको 
संयोजकत्िमा अन्त्य दईु जना सदस्य रहने गरी टोिी गठन गरी अनुगमन गनय सक्नेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोजजम िदटएको अनुगमन टोिीि े आफूिाई प्राप्त कायायदेशका आिारमा 
अनुगमनका क्रममा देणिएको सत्य त्य वििरण सदहतको प्रनतिेदन सलमनत समक्ष पेश गनुय 
पनेछ।  
(३) उपदफा (२) बमोजजम पेश हुन आएको प्रनतिेदन समेतका आिारमा कोष पररचािनमा कुनै 
कमी कमजोरी भएको देणिएमा त्यसिाई सुिार गनय सलमनति ेआिश्यक ननदेशन ददन सक्नछे र 
त्यस्तो ननदेशनको पािना गनुय सम्बजन्त्ित सबैको कतयव्य हुनेछ।  
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा िणेिएको भए तापनन कोष पररचािनमा कुनै गजम्भर रुटी रहेको 
र सोिाई तत्काि रोक्न आिश्यक देणिएमा संयोजकि ेत्यस्तो कायय रोक्न ननदेशन ददन सक्नछे। 
(५) अनुगमनका क्रममा कुनै व्यजक्तिे झुठा वििरण पेश गरी कोषबाट राहत प्राप्त गरेको िा 
कोषिे उपिब्ि गराएको राहतको दरुूपयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर प्रचलित कानून बमोजजम 
कारिाही हुनेछ। 

१८.   बािा अड्काउ फुकाउनेाः यस काययविधिको कायायन्त्ियनको लसिलसिामा कुनै द्विवििा उत्पन्त्न 
भएमा काययपालिकािे आिश्यक व्याख्या गरी बािा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ। 

१९.   यसै बमोम्जम हुनेाः यस नगरपालिकाबाट कोलभड-१९ रोकथाम तथा व्यस्थापनका िाधग भए गरेका 
कायय तथा िचयहरु यस ैकाययविधि बमोजजम भएको मानननेछ। 
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अनुसूचीहरू 
अनुसूधच-१ 

(दफा १० सुँग सम्बजन्त्ित) 
अलभिेिको िाुँचा 

राहत प्राप्त गने व्यजक्तको वििरण 
१. नाम थर :                 २. बािुको नाम: 
३.  बाजेको नाम : 
४.  स्थायी ठेगाना  :                    ५. हािको ठेगाना :  
६.  टेलिफोन िा मोबाईि नम्िर :                
७.  दैननक ज्यािादारीमा काययरत स्थान :   
८.  गने गरेको कामको वििरण :  
९.  पेश गरेको कागजातको वििरण : (कम्तीमा कुनै एक कागजात संिग्न गनुय पने) 

   क. नेपािी नागररकताको प्रमाण परको प्रनतलिवप िा 
   ि. गररब घर पररिार पररचय परको प्रनतलिवप  िा 
   ग. सिारी चािक अनुमनत परको प्रनतलिवप िा  
   घ. मतदाता पररचय परको प्रनतलिवप िा  
   ङ. अन्त्य ; 

१०. राहत लिने व्यजक्तको स्ििःघोषणा : 
म  र मरो पररिारका सदस्यिे  रोजगारी, स्िरोजगारी िा अन्त्य कुनै माध्यमबाट आय आजयन 
गरेका छैनन ् । मैिे यस्तो राहत सुवििा दोहोरो लिएको  छैन र लिने पनन छैन । माधथ पेश 
गरेको वििरण  ठीक साुँचो हो । व्यहोरा फरक परेमा प्रचलित कानुन बमोजजम सहुुँिा बुझाउुँिा । 

ननिेदक :                                        
दस्तित :                                       
लमनत :     औठाको छाप 

दायाुँ   बायाुँ 
  
लसफाररस गने पदाधिकारी : 
दस्तित :                                                             
कायायियको नाम  : 
पद :                                                िडा न. :  
नाम : 
लमनत : 
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अनुसूधच-२ 
(दफा १० को उपदफा ३  सुँग सम्बजन्त्ित) 

िडा नं. ..........कायायिय................ 
राहत वितरणको अभभलखे 

      
क्र.सं. प्राप्त गने व्यजक्तको 

नाम 
ठेगाना तथा 
टेलिफोन 

बािुको नाम बाजेको 
नाम 

राहतको  
वििरण 

बुणझलिनेको 
दस्तित 
 

       
       

  
राहत वितरण गनेको  
दस्तित  :  
नाम थर  : 
टेलिफोन नं.  : 
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अनुसूधच-३ 
(दफा ११ को उपदफा ४ (ि) सुँग सम्बजन्त्ित) 

प्रनतिेदनको ढााँचा 
क्र.सं. प्राप्त गने 

व्यजक्तको नाम 
ठेगाना 
तथा 
टेलिफोन 

बािुको 
नाम 

बाजेको 
नाम 

राहतको  वििरण लमनत कैकफयत 

        
        

  
 
ननिेदन गनेको  
दस्तित :  
नाम थर : 
टेलिफोन नं. : 
 
 
 
 


