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बेथानचोक गाउँपािलकाको कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) सं मण रोकथाम तथा 
उपचार कोष स चालन स ब धी कायिविध, २०७६ 
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बेथानचोक गाउँपािलकाको कोरोना भाइरस (कोिभड-१९) सं मण 
रोकथाम तथा उपचार कोष स चालन स ब धी कायिविध, २०७६ 

k|dfl0fs/0f ldlt M @)&^.!@.@* 
 
 

तावना: बेथानचोक गाउँपािलका े िभ  गैर ाकृितक िवपद ्कोरोना भाइरस (कोिभड-
१९) बाट हन स न ेजोिखम यूनीकरण तथा यव थापनका लािग थापना भएको कोरोना 
भाइरस सं मण रोकथाम, िनय ण तथा उपचार कोषको स चालन स ब धी कायिविध 
बनाउन वा छनीय भएकाले नेपाल सरकार (म ीप रषद) को िमित २०७६ चै  १६ गतेको 
िनणय बमोिजम नपेाल सरकार अथ म ालयबाट कोिभड १९ को कारण भािवत 

े ह का लािग राहत सिुवधा दान गन नपेाल सरकार, मि प रषदको िनणय काया वयन 
काययोजना, २०७६ को बुँदा (१) को (४) बमोिजम तथा गाउँपािलकाको िवपद ्जोिखम 
यनूीकरण तथा यव थापन ऐन, २०७६ ले िदएको अिधकार योग गरी कायपािलकाल े

यो कायिविध बनाएको छ ।   
प र छेद – १ 

ारि भक 
१. संि  नाम र ार भ : (१) यस कायिबिधको नाम “कोिभड–१९ सं मण 

रोकथाम, िनय ण तथा उपचार कोष स चालन कायिविध, २०७६” रहकेो छ।  
(२) यो कायिविध तु त ार भ हनेछ। 

२. प रभाषा : िवषय वा संगले अक  अथ नलागेमा यस कायिविधमा, 
(क) “ऐन” भ नाल े बेथानचोक गाउँ िवपद ्जोिखम यनूीकरण तथा यव थापन 

ऐन, २०७६ स झनुपछ। 
(ख)  “कायिविध” भ नाले कोिभड–१९ सं मण रोकथाम, िनय ण तथा उपचार 

कोष स चालन कायिविध, २०७६ स झनपुछ। 
(ग) “कोष” भ नाल े ऐनको दफा १२ बमोिजमको कोरोना भाइरस सं मण 

रोकथाम िनय ण तथा उपचार कोष स झनपुछ। 
(घ) “ भािवत यि ” भ नाले कोरोना भाइरसको कोपबाट वा नेपाल 

सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनबाट प रवारका सद य गमुाएको, 
वा यज य सम या उ प न भएको, आय वा रोजगारी गमुाएका यि  र 
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िनजको प रवार वा कोरोना भाइरसका कारण अ य कुन ैत रकाबाट भािवत 
यि लाई स झनपुछ। 

(ङ)  “राहत” भ नाल ेकोरोना महामारी भािवत यि लाई उपल ध गराईने नगद 
तथा व तगुत सहायता साम ी समेत स झनपुछ। 

(च) “सिमित” भ नाल ेऐनको दफा ८ बमोिजमको सिमित स झनपुछ । 
(छ)  “सयंोजक” भ नाल ेसिमितको संयोजक स झनपुछ ।      

प र छेद – २ 
कोषको थापना, उ े य तथा योग 

३. कोषको थापना: (१) कोरोना भाइरसको कारण उ प न भएको वा हनस न े
जोिखम यूनीकरण तथा यव थापन स ब धी काय थानीय तरबाटै स चालन 
गनका लािग आव यक पन ोत सकंलन र प रचालन गन गाउँपािलकामा एक 
कोिभड-१९ सं मण रोकथाम, िनय ण तथा उपचार कोष रहनछे।  
(२) कोषको आय रकम संकलन तथा यय रकम प रचालनका लािग बेथानचोक 
गाउँपािलकाको िवपद ् यव थापन खातामा ज मा गरी अल गै िहसाव   रािखनेछ ।   
(३) कोषको आय अ तगत यस कायिविधको दफा ६ बमोिजम कोषमा ज मा 
हनगेरी ा  रकम तथा कोषमा मौ दात रहकेो रकमबाट ा  याजलाई समावेश 
ग रनेछ। 
(४) कायिविधको दफा ७ बमोिजम कोषको नाममा ा  हन आउने व तगुत 
सहायता सामा ीको छु ै मौ दात िकताब थापना गरी अिभलेख ग रनेछ । 

४.  कोष स ब धी िवशेष यव थाः (१) कोषको रकम कोरोना भाइरस सं मण 
िनय णसँग स बि धत काययोजना बमोिजमका े मा मा  खच गन सिकनछे। 
(२) कोरोना भाइरस सं मण पणू पमा िनय णमा आएको भनी नपेाल सरकारले 
घोषणा गरेको तीन मिहनािभ  यस कोषमा रहकेो रकम िवपद यव थापन कोषमा 
वतः थाना तरण हनेछ । 

(३) उपदफा (२) बमोिजम थाना तरण गदा कोषको े ता र दािय व बाँक  भए सो 
समते िवपद यव थापन कोषमा थाना तरण हनेछ । 
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५. कोषको उ े य: (१) कोिभड-१९ ले हाल पारेको भाव र पान स ने भावको 
सं मण रोकथाम, िनय ण तथा यनूीकरण गद भािवत यि लाइ आिथक तथा 
व तगुत सहायता उपल ध गराउन ुकोषको उ े य हनेछ।  

(२) कोषले देहायका े मा काम गन छः   
(क)  कोिभड-१९ बाट सं िमत वा भािवत यि ह को खोज तथा उ ार गरी 

अ याव यक वा य सेवा उपल ध गराउने।  
(ख)  कोप जोिखम यूनीकरण र भािवतह लाइ त काल राहत उपल ध 

गराउन।े 

६. कोषको आ दानी : (१) कोषमा देहाय बमोिजमका रकम आ दानीको पमा 
ज मा हनेछ: 

(क) बेथानचोक गाउँपािलकाको वािषक बजेटमाफत िवपद ् यव थापन कोषमा 
ज मा हने गरी वीकृत रकमबाट कायपािलकाको िनणय अनसुार यस 
कोषमा था त रत रकम, 

(ख)  चिलत कानून बमोिजम गाउँ कायपािलकाको िनणय बमोिजम अ य 
िशषकबाट यस कोषमा सा रएको रकम,   

(ग) अ य थानीय तहबाट सहायतावापत ा  रकम, 
(घ)  नपेाल सरकार र दशे सरकारबाट कोिभड÷१९ सं मण रोकाथाम, िनय ण 

तथा यव थापन कायका लािग ा  रकम, 
(ङ)  गाउँ सभा सद य, गाउँ कायपािलका सद य तथा गाउँपािलकाका 

कमचारीह बाट ा  सहयेग रकम, 
(च)  वदशेी िविभ न सरकारी तथा गैरसरकारी सघं सं थाह  र यसमा कायरत 

कमचारीह , उ ोगी, यवसायी, पशेाकम , राजनीितक दल, नाग रक 
समाज, सघं सं था र आम सवसाधारणबाट वेि छक पमा ा  हने रकम, 

(छ)  गरै आवासीय नपेाली, वैदेिशक सरकार तथा संघ सं थाको तफबाट चिलत 
काननूको अिधनमा रही ा  हने रकम,  

(ज)  कोषमा मौ दात रहकेो रकममा उपल ध हने याज आय, 
(झ)  दफा ७ को उपदफा (३) बमोिजम व तगुत सहायता सामा ीको िब बाट 

ा  आय, 
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(ञ)  चिलत काननूको अिधनमा रही कोषमा ज मा हन ेगरी अ य कुन ै ोतबाट 
ा  रकम।  

(२) उपदफा (१) बमोिजम कोषलाई उपल ध हने रकम स बि धत यि  वा 
सं थाले यस कायिविधको दफा ३ को उपदफा (२) बमोिजमको कोषको बक 
खातामा िसधै ज मा ग रिदन वा गाउँपािलकाको आिथक शासन शाखामा नगद 
ज मा गन स नेछ। यसरी नगद ै ज मा हन आएमा आिथक शासन शाखाले 
स बि धत यि  वा सं थालाई सोको भपाई उपल ध गराउनपुनछ। 
(३) कोषमा रकम ज मा गन यि  तथा सं थाको नाम र ा  सहायता रकम 
स ब धी मािसक िववरण अक  मिहनाको सात गतेिभ  सावजिनक ग रनेछ। 
तर कुन ै यि  वा सं थाले सहायता उपल ध गराउँदा आ नो नाम सावजिनक नगन 
अनरुोध गरेको रहछे भने िनजको नाम उ लेख नगरी िववरण सावजिनक गन बाधा 
पन छैन।  

७. व तुगत सहायता साम ी: (१) कुन ै यि  वा सं थाबाट व तुगत सहायता 
साम ी ा  हन आएमा र यसरी ा  सामा ी कोिभड-१९ िनदान सबंि ध वा य 
उपकरण, औषधी, सं मण िनय ण संबि ध अ य सामा ी र भािवतह लाइ 
राहत दान गन स ब धी कायमा उपयोग हने दिेखएमा य तो व तगुत सहायता 
साम ीलाई वीकार ग रनेछ।  
(२) उपदफा (१) बमोिजम वीकार ग रएको व तगुत सहायता साम ीलाई अल गै 
मौ दात िकताबमा अिभलेख जनाई य तो साम ीको उपल ध भएस म मू य 
जनाइ वा नजनाइ कोषको आ दानीको पमा समेत अिभलेख ग रनेछ।  
(३) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुन ै व तगुत सहायता 
साम ी कोरोना भाइरस सं मण िनय ण वा राहत सहयोगको कायमा उपयोग नहन े
वा उपयोग गन उपयु  नहन े दिेखएमा य तो सहयोग आिंशक वा पणू पमा 
अ वीकार गन सिकनेछ। 
(४) उपदफा (१) वा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कुन ै व तगुत सहायता 
साम ी चिलत मापद ड बमोिजमको यनूतम गणु तरयु  नभएको अव थामा 
य तो साम ीलाई अ वीकार गन सिकनेछ।  

८. कोिभड-१९ िनय ण तथा यव थापन सिमितः (१) गाउँपािलका िभ को 
कोिभड-१९ िनय ण तथा यव थापन स ब धी कायलाई भावकारी पमा 
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स चालन गनको लािग दहेाय बमोिजम गाउँ कोिभड-१९ िनय ण तथा यव थापन 
सिमित रहनेछ। 

 गाउँपािलका अ य         -सयंोजक   

 गाउँपािलका उपा य         -सद य 

 मुख शासक य अिधकृत      -सद य 

 वातावरण तथा िवपद ् यव थापन सिमितका संयोजक   -सद य 

 सामािजक िवकास सिमितका संयोजक      -सद य 

 ितिनिध, थानीय हरी कायालय     -सद य 

 वा य शाखा मखु       -सद य 

 नपेाल रेड स सोसाईटीका थानीय ितिनिध (एकजना)  -सद य 

 िवपद ् यव थापन स ब धी काय हने गरी तोिकएको शाखा मखु  

         -सद य सिचव 
(२) सिमितले थानीय िवपद ् यव थापन स ब धी कायमा योगदान पु  याउन स ने 
अ य यि  वा गैर सरकारी सं थालाई आव यकतानसुार आम ण गन स नछे। 

९.  कोषको योग : (१) कोिभड-१९ सं मण िनय ण र राहतका लािग कोषमा 
ज मा भएको रकम तथा व तगुत सहायता साम ी खच गनका लािग सिमितले 
आव यकतानसुार िनणय गनछ।  
(२) उपदफा (१) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कोिभड-१९ सं मण 
िव  त काल ितकाय गन ुपन अव था रहकेो तर सिमितको बैठक तु तै ब न 
स ने अव था नरहमेा त प ात लग ै ब ने सिमितको बैठकबाट अनमुोदन हने गरी 
सयंोजकको िनणयबाट एक पटकमा बिढमा दश हजार पयैाँस म खच गन बाधा 
पु ने छैन।  
(३) कोषको रकम तथा साम ी दहेाय बमोिजमको कायमा खच ग रनेछ: 
(क)  कोिभड-१९ सं मण वा जोिखममा रहकेा वा यसबाट भािवत भएको वा 

हनस न े यि  वा समदुायको त काल खोजी, उ ार उपचार स ब धी काय 
गन, 

(ख)  कोिभड-१९ स ब धी सचतेनामलूक काय म स चालन गन,  
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(ग)  कोिभड-१९ सं मणबाट ब ने साम ी ख रद तथा िवतरणको काय गन, 
(घ)  कोिभड-१९ उपचार स ब धी कायमा संल न वा य सं थालाइ आव यक 

पन औषिध, वा य उपकरणह , सिेनटाइजर, मा क, प जा लगायतका 
साम ी, वा यकम को सरु ाका लािग यि गत सरु ा सामा ी ख रद र 
ढुवानी गन,  

(ङ)  कोिभड-१९ भािवत यि को त काल राहतका लािग आव यक पन 
खा ा न, खानेपानी, ल ा कपडा, औषधी, सरसफाइका साम ी ज ता 
व तहु  ख रद गरी उपल ध गराउन तथा त स ब धी अ य आव यक काय 
गन, 

(च)  कोिभड-१९ भािवत वा जोिखममा परेका यि ह लाइ रा ने सु र त 
थल िनमाण गन, 

(छ) कोिभड-१९ बाट सं िमत यि को औषधोपचार गन, 
(ज)  कोरोना भाइरस सं िमत तथा भािवत यि लाई मनोपरामश तथा उपचार 

गन, 
(झ)  कोरोना भाइरसको कारणबाट मृ य ु भएका यि को काजि याका लािग 

िनजको प रवारलाई सहायता उपल ध गराउन, 
(ञ) कोरोना भाइरस स ब धी िवमारी वा जोिखम समहूको खोज, उ ार तथा 

परामशका लािग वय सेवक तथा िवशेष को प रचालन र साम ी ख रद 
तथा भ डारण गन, 

(ट)  कोरोना भाइरसका कारण नपेाल सरकारबाट घोिषत लकडाउनको अविधमा 
थानीय उ पादनको बजार पहचं सचुा  गन तथा आपिूत यव था सचुा  

गन,  
(ठ)  जोिखमयु  थानको पिहचान तथा उ  थानमा रहकेा िवमारी वा 

जोिखममा रहकेा यि लाइ सरुि त वारे टाइन वा आइसोलेसन थलस म 
थाना तरण गन, 

(ड)  सिमितले तोके बमोिजमको कोरोना भाइरस िनय ण तथा राहत स ब धी 
अ य काम गन, गराउन। 

(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन िनयिमत पमा स पादन 
ग रने कृितका कायलाइ यस कोषसंग आव  गराई कोषबाट कुन ैपिन िकिसमको 
खच गन पाईने छैन।  
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१०. राहत सहायता िवतरण: (१) खा  आव यकताको  आधारमा िमक वग, 
असहाय तथा िवप नह लाई ित प रवारका लािग ित मिहना देहायका समा ी 
राहत व प िवतरण ग रनेछ ।  

(क) चामल २५ िकलो ाम 
(ख) दाल ४ िकलो ाम 
(ग) ननु २ याकेट 
(घ) खाने तेल २ िलटर 
(ङ) हात धनेु साबुन २ थान 

 (२) भािवत यि लाई राहत उपल ध गराउँदा कोषमा ज मा भएको रकम र 
व तगुत साम ीम ये आव यकता र औिच यका आधारमा दवुै वा कुन ै एक मा  
पिन उपल ध गराउन सिकनेछ।  
(३) उपदफा (१) बमोिजम राहत उपल ध गराउनपुवू कोिभड-१९ बाट भािवत 
यि को िववरण वडाबाट मािणत भएको हन ुपनछ।   

(४) उपदफा (२) बमोिजम मािणत गरेको यि लाइ कोषमा ज मा भएको रकम 
तथा राहत साम ीको उपल धता र औिच य समेतका आधारमा सिमितले उिचत 
ठह  याए बमोिजम िवतरण ग रनछे। 
(५) त काल राहत उपल ध नगराउँदा भािवत यि  थप जोिखममा गन स न े
अव था छ भ ने सिमितलाई लागेमा य तो यि लाई सिमितले िनणय गरेर 
त काल राहत उपल ध गराउन स नेछ। 
(६) यस मापद ड बमोिजम राहत िववरण गदा एक प रवारलाई एक ईकाई मानी 
स बि धत वडाले अिभलेख कायम गनुपनछ  । साथै, प रवार सं या कायम गदा ४ 
जनास म भए उपदफा (१) बमोिजमको राहत सामा ी को परैु र सो भ दा बिढ 
प रवार सं या भएमा ित यि  अनसुार थप ग र िवतरण ग रनेछ । प रवार 
बाहेकका मजदरुको हकमा ४ जना बराबर १ प रवार मानेर राहत िवतरण ग रनेछ ।  
(७) यस मापद डमा अ य  जनुसकैु कुरा लेिखएको भएतापिन िमक वग तथा 
असहाय तथा ितनसँग सँगै रहकेा प रवारका कुन ै सद यले यस अविधमा कुनै 
वैकि पक आय आजन गरेको अव थामा िनजलाई यस मापद ड बमोिजमको राहत 
सामा ी िवतरण ग रने छैन ।  
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११.  िवतरण गन िविध: (१) दहेायको िविध अवल बन गरी दफा १० बमोिजमको 
राहत सामा ी िवतरण गन ुपनछः  
(क)  राहत िवतरणको लािग स बि धत वडा सिमितले सामा ी िवतरण गन ुपन ।  
(ख)  स बि धत वडा सिमितले हन स ने स भा य िभड तथा अ य यव थापक य 

सम याका कारणल े वडा सिमितबाट िवतरण गन नस ने अव था भएमा 
दहेाय बमोिजम गन  

(२) गाउँपािलकाले आ नो े  िभ  दफा १० बमोिजमको सामागीर् उपल ध 
गराउन स ने थानीय आपिूतकताबाट मू य सचूी िलई सोको आधारमा सामा ीको 
गुण तर तथा मू य यिकन गन र उपल ध छनौट गन ।  
(३) दफा १० (३) बमोिजमको लगतमा परेका िमक वग तथा असहायह लाई 
वडा सद य वा अ य ले कुपन उपल ध गराई उपख ड (१) बमोिजमको 
आपिूतकताबाट राहत सामा ी उपल ध गराउने वा गाउपािलकाले खरीद गरी दफा 
१० बमोिजम िवतरण गन ।  

(४) राहत िवतरणको अिभलेल र ितवदेन:  

(क)  स बि धत वडाले िवतरणको अनसुचूी–२ बमोिजमको राहत िवतरणको 
अिभलेख आ नो कायलयमा राखी सा ािहक पमा सावजिनक गन ुपनछ र 
एक ित गाउँपािलका कायालयमा पठाउनपुनछ ।  

(ख)  राहतको ितवेदन अनसुिूच ३ बमोिजमको ढाँचामा पाि क पमा राि य 
प रचय प  तथा पि जकरण िवभाग र सड्घीय मािमला तथा सामा य 

शासन म ालयमा पठाउन ुपनछ । 
(ग)  बेथानचोक गाउँकायपािलकाले राहत िवतरणको िनयिमत अनगुमन गनछ । 

१२. कोषको योग गन नपाईने: (१) यस कायिविधमा अ य  जनुसकैु कुरा 
लिेखएको भए तापिन दहेायको योजनका लािग कोषमा ज मा भएको रकम खच 
गन पाईने छैनः 
(क)  िनयिमत शासिनक कायको लािग,  
(ख)  कुन ै सरकारी वा गैरसरकारी पदािधकारी वा कमचारीलाई िनयिमत पमा 

तलब, भ ा वा अ य सिुवधा उपल ध गराउन,  
(ग)  कुन ै सरकारी वा गरैसरकारी पदािधकारी वा कमचारीलाई मण खच वा 

अ य य तै कारको खच उपल ध गराउन, 
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(घ)  कोरोना भाइरस भािवतलाई िदईने तोिकए बमोिजमको राहत बाहके अ य 
कुन ैपिन िकिसमको च दा, परु कार, उपहार वा आिथक सहायता उपल ध 
गराउन, 

(ङ)  कुन ै पिन िकिसमको गोि , सिेमनार, अ तरि या वा सभा स मेलन 
स चालन गन, गराउन, 

(च)  कोरोना भाइरस सं मण िनय ण, यनूीकरण वा भािवतलाइ राहत 
यव थापनसँग य  स ब ध नभएको अ य कुन ैपिन काय गन, गराउन।  

(२) कोषलाई ा  भएको व तगुत सहायता साम ीम ये कुन ैपिन साम ी पणू वा 
आिंशक पमा कायालयको वा कायालयको कुन ै पदािधकारी वा कमचारीको 
िनयिमत योजनका लािग योग ग रनेछैन। 
 (३) अ य  जेसकैु जनचेतना जगाउने ममा माइिकङ गन, िकटनाशक पदाथ 
छन, घरघरमा गइ साबुन, मा क, यानीटाइजर िवतरण गन, वडा िवपद ् यव थापन 
सिमितले तोकेका वयंसेवकह लाई खानाखाजा उपल ध गराउने, ढुवानी, भाडा, 
इ धन उपल ध गराउन बाधा पन छैन । 

प र छेद – ३ 
कोषको स चालन, लेखा तथा लेखा प र ण 

१३. कोषको स चालन : (१) कोषको खाता स चालन गाउँपािलकाको मखु 
शासक य अिधकृत र लेखा मखु वा िनजले तोकेको लेखाको कमचारीको सयंु  

द तखतबाट हनेछ।  
(२) कोषबाट नेपाल सरकारले तोकेको मापद ड वा अव था अनसुार सिमितले 
तोकेको मापद ड अनसुार साम ी वा नगदमा सहायता िदन सिकने छ।   
(३) कोषलाई ा  व तगुत सहायता साम ीको िनकासा तथा आव यक 
यव थापन गन िज मेवारी मखु शासक य अिधकृत वा िनजल े तोकेको 

अिधकृत तरको कमचारी र िज सी शाखा मुखबाट हनेछ।  
(४) उपदफा (३) बमोिजम व तगुत सहायता साम ी कोरोना भाइरस सं मण 
िनय ण, राहत तथा यव थापन स ब धी कायमा उपयोगका लािग िनकासा गदा 
िज सी िकताबमा खच अिभलखे जनाई िनकासा िदनपुनछ र य तो साम ीको 
अिभलेख मू यलाई कोषको खचको पमा समेत अिभलेख ग रनेछ। 
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१४. कोषको आय ययको लेखा तथा सोको सावजिनकरण : (१) कोषको आय 
ययको लेखा चिलत काननू बमोिजम रािखनेछ ।  

(२) कोषले कायपािलकाले तोकेबमोिजम आ त रक िनय ण णाली कायम गनु 
पनछ । 

(३) कोषको मािसक पमा भएको आ दानी र खचको िववरण अक  मिहनाको सात 
गतेिभ  सावजिनक गनपुनछ । 
(४) आिथक वष समा  भएको िमितले तीन मिहनािभ  सिमितले कोषको वािषक 
आय ययको िववरण समेत खु न ेवािषक ितवेदन तयार गरी कायपािलकामाफत 
गाउँ सभा सम  पशे गन ुपनछ । 

१४. लेखा परी ण : (१) कोषको आ त रक लेखापरी ण गाउँपािलकाको आ त रक 
लेखा प र ण शाखाबाट हनेछ । 
(२) कोषको अि तम लेखापरी ण महालेखा परी कबाट हनेछ । 
(३) गाउँ कायपािलकाले चाहमेा जनुसकैु बखत सिमितको िहसाविकताव जाँ न वा 
जाचँ गराउन स नेछ । 
(४) गाउँ कायपािलकाले उ  कोष थानीय काननूअनसुार सामािजक र सावजिनक 
लेखापरी णको यव था िमलाउने छ।  

प र छेद –४ 
िविवध 

१५. सहयोगका लािग आ ान गन : (१) कोरोना भाइरसका कारण आप कािलन 
अव था िसजना भई थानीय ोत साधन र मताले िवपदक्ो सामना गन 
गाउँपािलकाले य , सं था, थानीय तह, दशे सरकार तथा नपेाल सरकारलाई 
कोषमा आिथक तथा व तगुत सहायता उपल ध गराउन अनरुोध गन स नेछ । 

१६. अिभलेख रा ने : (१) सिमितले कोष प रचालन स ब धमा गरेको िनणय र अ य 
काम कारवाहीको अिभलेख दु त रा न ुपनछ । 
(२) उपदफा (१) बमोिजमको अिभलेख सिमितको सद य-सिचवको िज मामा 

रहनछे । 

१७. अनुगमन: (१) यस कायिविध बमोिजम कोष प रचालन तथा सोबाट भएका 
कामको िनयिमत तथा आकि मक अनगुमन स ब धी कायका येक वडामा 
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सिंब धत वडाका जनि ितिनिध सयंोजक वमा अ य दईुजना सद य रहन ेगरी टोली 
गठन गरी अनगुमन गन स नेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोिजम खिटएको अनगुमन टोलीले आफूलाई ा  कायादशेका 
आधारमा अनगुमनका ममा दिेखएको स य त य िववरण सिहतको ितवेदन 
सिमितसम  पशे गनपुनछ।  
(३) उपदफा (२) बमोिजम पेश हन आएको ितवेदन समेतका आधारमा कोष 
प रचालनमा कुन ै किम कमजोरी भएको दिेखएमा यसलाई सधुार गन सिमितल े
आव यक िनदशन िदन स नेछ र य तो िनदशनको पालना गन ुस बि धत सबैको 
कत य हनेछ।  
(४) उपदफा (३) मा जनुसकैु कुरा लेिखएको भए तापिन कोष प रचालनमा कुनै 
गि भर टुी रहकेो र सोलाई त काल रो न आव यक दिेखएमा सयंोजकले य तो 
काय रो न िनदशन िदन स नेछ। 
(५) अनगुमनका ममा कुन ै यि ल ेझठुा िववरण पशे गरी कोषबाट राहत ा  
गरेको वा कोषले उपल ध गराएको राहतको दु पयोग गरेको पाईएमा दोषी उपर 

चिलत काननू बमोिजम कारवाही हनेछ। 

१८.   बाधा अड्काउ फुकाउनेः यस कायिविधको काया वयनको िसलिसलामा कुनै 
ि िवधा उ प न भएमा कायपािलकाले आव यक या या गरी बाधा अड्काउ 
फुकाउन स नेछ। 

१९.   यसै बमोिजम हनेः यस गाउँपािलकाबाट कोिभड-१९ रोकथाम तथा य थापनका 
लािग यस अिघ भए गरेका काय तथा खचह  यसै कायिविध बमोिजम भएको 
मािननेछ। 
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अनुसचूीह  
अनसुिूच - १ 

(दफा १० सँग स बि धत) 
अिभलेखको ढाँचा 

 
राहत ा  गन यि को िववरण 

१. नाम थर :                 २. बावकुो नाम: 
३.  बाजेको नाम : 
४.  थायी ठेगाना  :                    ५. हालको ठेगाना :  
६.  टेिलफोन वा मोबाईल न वर :                
७.  दिैनक यालादारीमा कायरत थान :   
८.  गन गरेको कामको िववरण :  
९.  पेशगरेको कागजातको िववरण : (क तीमा कुन ैएक कागजात सलं न गन ुपन) 

   क. नपेाली नागरीकताको माण प को ितिलिप वा 
   ख. ग रब घर प रवार प रचयप को ितिलिप  वा 
   ग. सवारी चालक अनमुितप को ितिलिप वा  
   घ. अ य ; 

 
१०. राहत िलने यि को वःघोषणा : 
म  र मरो प रवारका सद यल े रोजगारी, वरोजगारी वा अ य कुन ैमा यमबाट आय आजन गरेका 
छैनन ्। मलेै य तो राहत सिुवधा दोहोरो िलएको  छैन र िलने पिन छैन । मािथ पेश गरेको िववरण  
ठीक  साँचो हो । यहोरा फरक परेमा चिलत काननु बमोिजम सहलँा बुझाउँला । 

िनवेदक :                                        
द तखत :                                       
िमित :     औठाको छाप 

दाया ँ   बायाँ 
  
 
िसफा रस गन पदािधकारी : 
द तखत :                                                             
कायालयको नाम  : 
पद :                                                वडा न. :  
नाम : 
िमित : 
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अनसुिूच : २ 
(दफा १० को उपदफा ३  सँग स बि धत) 

वडा नं. ..........कायालय................ 
राहत िवतरणको अिभलेख 

      
.सं. ा  गन यि को 

नाम 
ठेगाना 
तथा 
टेिलफोन 

बावकुो 
नाम 

बाजेको 
नाम 

राहतको  
िववरण 

बुिझिलनकेो 
द तखत 
 

       
       

  
राहत िवतरण गनको  
द तखत  :  
नाम थर,  : 
टेिलफोन नं.  : 
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अनसुिूच : ३ 
(दफा ११ को उपदफा ४ (ख) सँग स बि धत) 

ितवेदनको ढाँचा 
.सं. ा  गन यि को 

नाम 
ठेगाना 
तथा 
टेिलफोन 

बावकुो 
नाम 

बाजेको 
नाम 

राहतको  िववरण िमित कैिफयत 

        
        

  
 
िनवेदन गनको  
द तखत :  
नाम थर : 
टेिलफोन नं. : 
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अनसुिूच  ४ 
गाउँपािलकाल ेजारी गन सचूना 

 

ldlt =============== 

 

 
;"rgf . 

 
a]yfgrf]s ufpFkflnsf If]qleq a;f]af; ub}{ cfpg'ePsf sf]/f]gf efO/;sf] 
;+qmd0fsf sf/0f pTkGg ljleGg kl/l:yltaf6 k|efljt tklzn adf]lhdsf 
JolQmx?n] ;DalGwt j8f sfof{nox?df uO{ ;"rLs[t x'g'x'g of] ;fj{hlgs 
;"rgf k|sflzt ul/Psf] 5 .  
 

tkl;n 
!= sf]le8–!( sf] ;+qmd0fsf] sf/0f kl/jf/sf ;b:o u'dfPsf] kl/jf/ . 
@= sf]le8–!( sf] ;+qmd0fsf sf/0f :jf:YohGo ;d:of pTkGg ePsf] 

kl/jf/ . 
#= ns8fpgsf sf/0f lgoldt cfo jf /f]huf/L u'dfPsf clt ljkGg 

>lds / dhb'/sf] kl/jf/ . -xfnsf] cj:yfdf Psf3/df sf]xL klg 
;b:osf] cGo cfocfh{g / /f]huf/ gePsf] kl/jf/ dfq_ 

 
 
;fy} ufpFkflnsfdf /x]sf] sf]le8–!( ;+qmd0f /f]syfd, lgoGq0f tyf 
pkrf/ sf]ifdf cfjZos ;xof]u pknAw u/fpg OR5's JolQm jf 
;+3;+:yfx?n] a]yfgrf]s ufpFkflnsfsf] sfof{nodf ;Dks{ ug{x'g ;d]t 
o;} ;"rgfåf/f cfXjfg ul/G5 .  
 
 
 

cf1fn], 
s[i0fk|;fb ;fksf]6f 
k|d'v k|zf;sLo clws[t 

 


