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गण्डकी गाउँपालिका कोलिड-१९ संक्रमण रोकथाम, लियन्त्रण तथा उपचार कोष 

सञ्चािि काययलिलि, २०७७ 

प्रस्तावनााः 

गण्डकी गाउँपालिका के्षत्रलित्र b]vfk/]sf] लिपद् कोरोिा िाइरस -कोलिड-१९) बाट हुि सके्न जोखिम 

नू्यिीकरण तथा व्यिस्थापिका िालग स्थापिा िएको कोरोिा िाइरस संक्रमण रोकथाम, लियन्त्रण तथा उपचार 

कोषको सञ्चािि सम्बन्धी काययलिलि बिाउि वाञ्छनीय भएकाले नेपाल सरकार -मन्त्रीपररषद_ को मममि २०७६ 

चैत्र १६ गिेको मनर्णय बमोमिम नेपाल सरकार अर्ण मन्त्रालयबाट कोमभड १९ को कारर् प्रभामवि के्षत्रहरुका 

लामग राहि सुमवधा प्रदान गने नेपाल सरकार, मन्त्रन्त्रपररषदको मनर्णय कायाणन्वयन कायणयोिना, २०७६ को बुुँदा 

-!_ को -४_ बमोमिम िर्ा गण्डकी गाउुँपामलकाको मवपद् जोखिम नू्यनीकरर् िर्ा व्यवस्र्ापन ऐन, @)&७  

ले मदएको अमधकार प्रयोग गरी गण्डकी गाँउकायणपामलकाले यो कायणमवमध बनाएको छ ।   

 

परिच्छेद – १ 

प्रािम्भिक 

१. समं्िप्त नाम ि प्रािभि : (१) यस काययम्िम्िको नाम “गण्डकी गाउँपालिका कोलिड-१९ संक्रमण 

रोकथाम, लियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चािि काययलिलि, २०७७”िहेको छ।  

(२) यो काययम्वम्ि तुरून्त प्रािभि हुनेछ। 

२. परििाषा : म्वषय वा प्रसंगले अको अर्य नलागेमा यस काययम्वम्िमा, 

(क) “ऐन” िन्नाले गण्डकी गाउँपाम्लका म्वपद ् जोम्िम न्यूनीकिण तर्ा व्यवस्र्ापन ऐन, 

२०७७ सभझनुपछय । 

(ि)  “काययम्वम्ि” िन्नाले कोम्िड-१९ संक्रमण िोकर्ाम, म्नयन्रण तर्ा उपचाि कोष सञ्चालन 

काययम्वम्ि, २०७७ सभझनुपछय । 

(ग) “कोष” िन्नाले ऐनको दफा १२ िमोम्जमको कोिोना िाइिस सकं्रमण िोकर्ाम म्नयन्रण 

तर्ा उपचाि कोष सभझनुपछय। 

(घ) “प्रिाम्वत व्यम्ि” िन्नाले कोिोना िाइिसको प्रकोपिाट वा नेपाल सिकािले घोषणा 

गिेको लकडाउनिाट परिवािका सदस्य गुमाएको, स्वास््यजन्य समस्या उत्पन्न िएको, आय 

वा िोजगािी गुमाएका व्यम्ि ि म्नजको परिवाि वा कोिोना िाइिसका कािण अन्य कुनै 

तरिकािाट प्रिाम्वत व्यम्िलाई सभझनुपछय। 

(ङ)  “िाहत” िन्नाले कोिोना महामािी प्रिाम्वत व्यम्िलाई उपलब्ि गिाईने नगद तर्ा वस्तुगत 

सहायता सामग्री समेत सभझनुपछय । 

(च) “सम्मम्त” िन्नाले ऐनको दफा ८ िमोम्जमको सम्मम्त सभझनुपछय । 

(छ)  “संयोजक” िन्नाले सम्मम्तको संयोजक सभझनुपछय ।      
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परिच्छेद – २ 

कोषको स्र्ापना, उदे्दश्य तर्ा प्रयोग 

३. कोषको स्र्ापना: (१) कोिोना िाइिसको कािण उत्पन्न िएको वा हुनसके्न जोम्िम न्यूनीकिण तर्ा 

व्यवस्र्ापन सभिन्िी कायय स्र्ानीयस्तििाटै सञ्चालन गनयका लाम्ग आवश्यक पने स्रोत संकलन ि 

परिचालन गनय गण्डकी गाउँपाम्लकामा एक कोम्िड-१९ संक्रमण िोकर्ाम, म्नयन्रण तर्ा उपचाि 

कोष िहनेछ ।  

-२_ कोषको आय िकम संकलन तर्ा व्यय िकम परिचालनका लाम्ग गण्डकी गाउँपाम्लकाको म्वपद ्

व्यवस्र्ापन िातामा जभमा गिी अलग्गै म्हसाव िाम्िनेछ ।   

-३) कोषको आय अन्तगयत यस काययम्वम्िको दफा ६ िमोम्जम कोषमा जभमा हुनेगिी प्राप्त िकम तर्ा 

कोषमा मौज्दात िहेको िकमिाट प्राप्त ब्याजलाई समावशे गरिनेछ । 

-४) काययम्वम्िको दफा ७ िमोम्जम कोषको नाममा प्राप्त हुन आउने वस्तुगत सहायता सामाग्रीको छुटै्ट 

मौज्दात ककताि स्र्ापना गिी अम्िलेि गरिनेछ । 

४.  कोष सभिन्िी म्वशषे व्यवस्र्ााः -१) कोषको िकम कोिोना िाइिस सकं्रमण म्नयन्रणसगँ सभिम्न्ित 

कायययोजना िमोम्जमका िरेमा मार िचय गनय सककनेछ । 

(२) कोिोना िाइिस संक्रमण पूणयरुपमा म्नयन्रणमा आएको िनी नेपाल सिकािले घोषणा गिेको तीन 

मम्हनाम्िर यस कोषमा िहेको िकम म्वपद व्यवस्र्ापन कोषमा स्वताः स्र्ानान्तिण हुनेछ । 

-३) उपदफा -२) िमोम्जम स्र्ानान्तिण गदाय कोषको श्रेस्ता ि दाम्यत्व िाँकी िए सो समेत म्वपद 

व्यवस्र्ापन कोषमा स्र्ानान्तिण हुनेछ । 

५. कोषको उदे्दश्य: (१) कोम्िड-१९ ले हाल पािेको प्रिाव ि पानय सके्न प्रिावको सकं्रमण 

िोकर्ाम, म्नयन्रण तर्ा न्यूनीकिण गदै प्रिाम्वत व्यम्िलाइय आर्र्यक तर्ा वस्तुगत सहायता उपलब्ि 

गिाउनु कोषको उदे्दश्य हुनेछ ।  

-२) कोषले देहायका िेरमा काम गने छाः   

-क_  कोम्िड-१९ िाट संक्रम्मत वा प्रिाम्वत व्यम्िहरूको िोज तर्ा उद्धाि गिी अत्यावश्यक 

स्वास््य सेवा उपलब्ि गिाउने ।  

(ि)  प्रकोप जोम्िम न्यूनीकिण ि प्रिाम्वतहरूलाइय तत्काल िाहत उपलव्ि गिाउने । 

६. कोषको आभदानी : (१) कोषमा देहाय िमोम्जमका िकम आभदानीको रूपमा जभमा हुनेछ: 

-क) गण्डकी गाउँपाम्लकाको वार्षयक िजेटमाफय त म्वपद ्व्यवस्र्ापन कोषमा जभमा हुने गिी 

स्वीकृत िकमिाट काययपाम्लकाको म्नणयय अनुसाि यस कोषमा स्र्ाgfन्तरित िकम, 

(ि)  प्रचम्लत कानून िमोम्जम गाउँ काययपाम्लकाको म्नणयय िमोम्जम अन्य म्शषयकिाट यस 

कोषमा सारिएको िकम,   

(ग) अन्य स्र्ानीय तहिाट सहायता वापत प्राप्त िकम, 

(घ)  नेपाल सिकाि ि प्रदेश सिकाििाट कोम्िड-१९ संक्रमण िोकर्ाम, म्नयन्रण तर्ा 

व्यवस्र्ापन काययका लाम्ग प्राप्त िकम, 

(ङ)  गाउँ सिा सदस्य, गाउँ काययपाम्लका सदस्य तर्ा गाउँपाम्लकाका कमयचािीहरूिाट प्राप्त सहयोग 

िकम, 

(च)  स्वदेशी म्वम्िन्न सिकािी तर्ा गैिसिकािी संघ संस्र्ाहरू ि त्यसमा काययित कमयचािीहरू, 

उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकमी, िाजनीम्तक दल, नागरिक समाज, संघ संस्र्ा ि आम 

सवयसािािणिाट स्वेम्च्छक रूपमा प्राप्त हुने िकम, 

-छ_  गैि आवासीय नेपाली, वैदेम्शक सिकाि तर्ा संघ संस्र्ाको तफय िाट प्रचम्लत कानूनको अम्िनमा 

िही प्राप्त हुने िकम,  

(ज)  कोषमा मौज्दात िहेको िकममा उपलब्ि हुने ब्याज आय, 

-झ_  दफा ७ को उपदफा -३_ िमोम्जम वस्तुगत सहायता सामाग्रीको म्िक्रीिाट प्राप्त आय, 

(ञ)  प्रचम्लत कानूनको अम्िनमा िही कोषमा जभमा हुने गिी अन्य कुनै स्रोतिाट प्राप्त िकम।  
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(२) उपदफा -१_ िमोम्जम कोषलाई उपलब्ि हुने िकम सभिम्न्ित व्यम्ि वा संस्र्ाले यस काययम्वम्िको 

दफा ३ को उपदफा -२_ िमोम्जमको कोषको िैंक िातामा म्सिै जभमा गरिकदन वा गाउँपाम्लकाको 

आर्र्यक प्रशासन शािामा नगद जभमा गनय सके्नछ । त्यसिी नगदै जभमा हुन आएमा आर्र्यक प्रशासन 

शािाले सभिम्न्ित व्यम्ि वा संस्र्ालाई सोको िपायई उपलब्ि गिाउनुपनेछ । 

-३_ कोषमा िकम जभमा गने व्यम्ि तर्ा संस्र्ाको नाम ि प्राप्त सहायता िकम सभिन्िी माम्सक 

म्वविण अको मम्हनाको सात गतेम्िर सावयजम्नक गरिनेछ । 

ति कुनै व्यम्ि वा संस्र्ाले सहायता उपलब्ि गिाउँदा आफ्नो नाम सावयजम्नक नगनय अनुिोि गिेको िहेछ 

िने म्नजको नाम उल्लेि नगिी म्वविण सावयजम्नक गनय िािा पने छैन ।  

७. वस्तगुत सहायता सामग्री: (१) कुनै व्यम्ि वा संस्र्ािाट वस्तुगत सहायता सामग्री प्राप्त हुन आएमा ि 

त्यसिी प्राप्त सामाग्री कोम्िड-१९ म्नदान संिम्न्ि स्वास््य उपकिण, औषिी, सकं्रमण म्नयन्रण 

संिम्न्ि अन्य सामाग्री ि प्रिाम्वतहरूलाइय िाहत प्रदान गने सभिन्िी काययमा उपयोग हुने देम्िएमा 

त्यस्तो वस्तुगत सहायता सामग्रीलाई स्वीकाि गरिनेछ ।  

-२_ उपदफा १ िमोम्जम स्वीकाि गरिएको वस्तुगत सहायता सामग्रीलाई अलग्गै मौज्दात ककतािमा 

अम्िलेि जनाई त्यस्तो सामग्रीको उपलब्ि िएसभम मूल्य जनाइ वा नजनाइ कोषको आभदानीको 

रूपमा समेत अम्िलेि गरिनेछ ।  

-३_उपदफा -१_ मा जुनसकैु कुिा लेम्िएको िए तापम्न कुनै वस्तुगत सहायता सामग्री कोिोना िाइिस 

संक्रमण म्नयन्रण वा िाहत सहयोगको काययमा उपयोग नहुने वा उपयोग गनय उपयुि नहुने देम्िएमा 

त्यस्तो सहयोग आंम्शक वा पूणयरूपमा अस्वीकाि गनय सककनेछ । 

-४_ उपदफा -१_ मा जुनसुकै कुिा लेम्िएको िए तापम्न कुनै वस्तुगत सहायता सामग्री प्रचम्लत मापदण्ड 

िमोम्जमको न्यूनतम गुणस्तियुि निएको अवस्र्ामा त्यस्तो सामग्रीलाई अस्वीकाि गनय सककनेछ ।  

८. कोम्िड-१९ म्नयन्रण तर्ा व्यवस्र्ापन सम्मम्ताः (१) गण्डकी गाउँपाम्लका म्िरको कोम्िड-१९ 

म्नयन्रण तर्ा व्यवस्र्ापन सभिन्िी काययलाई प्रिावकािी रूपमा सञ्चालन गनयको लाम्ग देहाय 

िमोम्जम गण्डकी गाउँपाम्लका कोम्िड-१९ म्नयन्रण तर्ा व्यवस्र्ापन सम्मम्त िहनेछ। 

 गाउँपाम्लका अध्यि     -संयोजक   

 गाउँपाम्लका उपाध्यि     -सदस्य 

 प्रमुि प्रशासकीय अम्िकृत    -सदस्य 

 वाताविण तर्ा म्वपद ्व्यवस्र्ापन सम्मम्तका सयंोजक  -सदस्य 

 सामाम्जक म्वकास सम्मम्तका संयोजक    -सदस्य 

 प्रम्तम्नम्ि, स्र्ानीय प्रहिी कायायलय    -सदस्य 

 स्वास््य शािा प्रमुि     -सदस्य 

 नेपाल िेडक्रस सोसाईटीका स्र्ानीय प्रम्तम्नम्ि (एकजना) -सदस्य 

 म्वपद ्व्यवस्र्ापन सभिन्िी कायय हेने गिी तोककएको शािा प्रमुि  –सदस्य सम्चव 

-२) सम्मम्तले स्र्ानीय म्वपद ्व्यवस्र्ापन सभिन्िी काययमा योगदान पुर्याउन सके्न अन्य व्यम्ि 

वा गिै सिकािी संस्र्ालाई आवश्यकतानुसाि आमन्रण गनय सके्नछ। 

९.  कोषको प्रयोग : (१) कोम्िड-१९ सकं्रमण म्नयन्रण ि िाहतका लाम्ग कोषमा जभमा िएको 

िकम तर्ा वस्तुगत सहायता सामग्री िचय गनयका लाम्ग सम्मम्तले आवश्यकतानुसाि म्नणयय गनेछ ।  

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुिा लेम्िएको िए तापम्न कोम्िड-१९ संक्रमण म्वरूद्ध तत्काल 

प्रम्तकायय गनुय पने अवस्र्ा िहेको ति सम्मम्तको िैठक तुरुन्तै िस्न सके्न अवस्र्ा निहेमा तत्पश्चात 

लगत्तै िसे्न सम्मम्तको िैठकिाट अनुमोदन हुने गिी संयोजकको म्नणययिाट एक पटकमा िकिमा दश 

हजाि रूपैयासभम िचय गनय िािा पुगे्न छैन।  

(३) कोषको िकम तर्ा सामग्री देहाय िमोम्जमको काययमा िचय गरिनेछ: 

(क)  कोम्िड-१९ संक्रमण वा जोम्िममा िहेका वा त्यसिाट प्रिाम्वत िएको वा हुनसके्न व्यम्ि 

वा समुदायको तत्काल िोजी, उद्दाि उपचाि सभिन्िी कायय गनय, 

(ि)  कोम्िड-१९ सभिन्िी सचेतनामूलक काययक्रम सञ्चालन गनय,  

(ग)  कोम्िड-१९ सकं्रमणिाट िच्ने सामग्री िरिद तर्ा म्वतिणको कायय गनय, 
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(घ)  कोम्िड-१९ उपचाि सभिन्िी काययमा संलग्न स्वास््य संस्र्ालाइय आवश्यक पने औषम्ि, 

स्वास््य उपकिणहरु, सेम्नटाइजि, मास्क, पञ्जा लगायतका सामग्री, स्वास््यकमीको 

सुििाका लाम्ग व्यम्िगत सुििा सामाग्री िरिद ि िुवानी गनय,  

-ङ_  कोम्िड-१९ प्रिाम्वत व्यम्िको तत्काल िाहतका लाम्ग आवश्यक पने िाद्यान्न, िानेपानी, लत्ता 

कपडा, औषिी, सिसफाइका सामग्री जस्ता वस्तुहरू िरिद गिी उपलब्ि गिाउन तर्ा 

तत्सभिन्िी अन्य आवश्यक कायय गनय, 

(च)  कोम्िड-१९ प्रिाम्वत वा जोम्िममा पिेका व्यम्िहरूलाइय िाखे्न सरुिित स्र्ल म्नमायण 

गनय, 

(छ) कोम्िड-१९ िाट संक्रम्मत व्यम्िको औषिोपचाि गनय, 

(ज)  कोिोना िाइिस संक्रम्मत तर्ा प्रिाम्वत व्यम्िलाई मनोपिामशय तर्ा उपचाि गनय, 

(झ)  कोिोना िाइिसको कािणिाट मृत्य ु िएका व्यम्िको काजकक्रयाका लाम्ग म्नजको 

परिवािलाई सहायता उपलब्ि गिाउन, 

-ञ_ कोिोना िाइिस सभिन्िी म्वमािी वा जोम्िम समूहको िोज, उद्धाि तर्ा पिामशयका 

लाम्ग स्वयंसवेक तर्ा म्वशेषज्ञको परिचालन ि सामग्री िरिद तर्ा िण्डािण गनय, 

(ट)  कोिोना िाइिसका कािण नेपाल सिकाििाट घोम्षत लकडाउनको अवम्िमा स्र्ानीय 

उत्पादनको िजाि पहुंच सचुारू गनय तर्ा आपूर्तय व्यवस्र्ा सुचारू गनय,  

(ठ)  जोम्िमयुि स्र्ानको पम्हचान तर्ा उि स्र्ानमा िहेका म्वमािी वा जोम्िममा िहकेा 

व्यम्िलाइय सुिम्ित क्वािेन्टाइन वा आइसोलेसन स्र्लसभम Nofpgsf nflu nfUg ] uf8L ef8f 

jf ;f] sfo{ u/]jfktsf] k'/:sf/, Sjf/]G6fOg jf cfO;f]n];gdf /fv]sf JolQmx?sf] vfgf vr{ , 

(ड)  सम्मम्तले तोके िमोम्जमको कोिोना िाइिस म्नयन्रण तर्ा िाहत सभिन्िी अन्य काम 

गनय, गिाउन । 

(४) उपदफा -३_ मा जुनसुकै कुिा लेम्िएको िए तापम्न म्नयम्मत रूपमा सभपादन गरिने प्रकृम्तका 

काययलाइय यस कोषसंग आवद्ध गिाई कोषिाट कुनै पम्न ककम्समको िचय गनय पाईने छैन । 

१०. िाहत सहायता म्वतिण: (१) िाद्य आवश्यकताको आिािमा श्रर्मयक वगय, असहाय तर्ा 

म्वपन्नहरुलाई प्रम्त परिवािका लाम्ग देहायका समाग्री िाहत स्वरुप म्वतिण गरिनेछ ।  

s_ rfdn @% ls=u|f= 

v_ bfn @ ls=u|f= 

u_ g'g @ kfs]6  

3_ vfg] t]n ! ln6/  

r_ lrgL ! ls=u|f=  

 

 (२_ प्रिाम्वत व्यम्िलाई िाहत उपलब्ि गिाउँदा कोषमा जभमा िएको िकम ि वस्तुगत 

सामग्रीमध्ये आवश्यकता ि औम्चत्यका आिािमा दवुै वा कुनै एक मार पम्न उपलब्ि गिाउन सककनेछ ।  

(३_ उपदफा -१_ िमोम्जम िाहत उपलब्ि गिाउनुपूवय कोम्िड-१९ िाट प्रिाम्वत व्यम्िको म्वविण 

वडािाट प्रमाम्णत िएको हुनु पनेछ ।   

-४_ उपदफा -२_ िमोम्जम प्रमाम्णत गिेको व्यम्िलाइय कोषमा जभमा िएको िकम तर्ा िाहत सामग्रीको 

उपलब्िता ि औम्चत्य समेतका आिािमा सम्मम्तले उम्चत ठहर्याए िमोम्जम म्वतिण गरिनेछ । 

-५_ तत्काल िाहत उपलब्ि नगिाउँदा प्रिाम्वत व्यम्ि र्प जोम्िममा पनय सके्न अवस्र्ा छ िन्ने 

सम्मम्तलाई लागेमा त्यस्तो व्यम्िलाई सम्मम्तले म्नणयय गिेि तत्काल िाहत उपलब्ि गिाउन सके्नछ । 

-६) यस मापदण्ड िमोम्जम िाहत म्वविण गदाय एक परिवािलाई एक ईकाई मानी सभिम्न्ित 

वडाले अम्िलेि कायम गनुयपनेछ । सारै्, परिवाि सखं्या कायम गदाय ४ जनासभम िए उपदफा 
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(१) िमोम्जमको िाहत सामाग्रीको पुिै ि सो िन्दा िकि परिवाि सखं्या िएमा प्रम्त व्यम्ि 

अनुसाि र्प गरि म्वतिण गरिनेछ । परिवाि िाहेकका मजदिुको हकमा ४ जना ििािि १ 

परिवाि मानेि िाहत म्वतिण गरिनेछ ।  

(७) यस मापदण्डमा अन्यर जुनसकैु कुिा लेम्िएको िएतापम्न श्रम्मक वगय तर्ा असहाय तर्ा 

म्तनसँग सगँै िहेका परिवािका कुनै सदस्यले यस अवम्िमा कुनै वैकम्ल्पक आय आजयन गिेको 

अवस्र्ामा म्नजलाई यस मापदण्ड िमोम्जमको िाहत सामाग्री म्वतिण गरिने छैन ।  

gf]6M ;+l3o ;/sf/sf] c;+ul7t If]qdf sfo{/t >lds au{ tyf c;xfox?nfO{ pknAw u/fO{g] 

/fxt ;DalGw dfkb08 cg';fsf] ufFpkflnsfn] dfkb08 agfO{ ;f]xL /fxt tyf ;xfotf ljt/0f 

sfof{Gjg ug{ ;lsg] 5 .  

११.  म्वतिण गने म्वम्ि: (१) देहायको म्वम्ि अवलभिन गिी दफा १) िमोम्जमको िाहत सामाग्री 

म्वतिण गनुय पनेछाः  

(क)  िाहत म्वतिणको लाम्ग सभिम्न्ित वडा सम्मम्तले सामाग्री म्वतिण गनुयपने ।  

(ि)  सभिम्न्ित वडा सम्मम्तले हुन सके्न सभिाव्य म्िड तर्ा अन्य व्यवस्र्ापकीय समस्याका 

कािणले वडा सम्मम्तिाट म्वतिण गने नसके्न अवस्र्ा िएमा देहाय िमोम्जम गने ।  

(२) गाउँपाम्लकाले आफ्नो िेरम्िर दफा १० िमोम्जमको सामाग्री उपलब्ि गिाउन सके्न 

स्र्ानीय आपूर्तयकतायिाट मूल्य सूची म्लई सोको आिािमा सामाग्रीको गुणस्ति तर्ा मूल्य यककन 

गने ि उपलब्ि छनौट गने ।  

(३) दफा १० (३) िमोम्जमको लगतमा पिेका श्रम्मकवगय तर्ा असहायहरुलाई वडा सदस्य 

वा अध्यिले कुपन उपलब्ि गिाई उपिण्ड (१) िमोम्जमको आपूर्तयकतायिाट िाहत सामाग्री 

उपलब्ि गिाउने वा गाउंपाम्लकाले ििीद गिी दफा १० िमोम्जम म्वतिण गने ।  

(४) िाहत म्वतिणको अम्िलेि ि प्रम्तवेदन: 

(क)  सभिम्न्ित वडाले म्वतिणको अनुसूची–२ िमोम्जमको िाहत म्वतिणको अम्िलेि आफ्नो 

कायायलयमा िािी साप्ताम्हक रुपमा सावयजम्नक गनुय पनेछ ि एक प्रम्त गाउँपाम्लका 

कायायलयमा पठाउनुपनेछ ।  

(ि)  िाहतको प्रम्तवेदन अनुसूम्च ३ िमोम्जमको िाचँामा पाम्िक रुपमा िाम्िय परिचय पर 

तर्ा पम्ञ्जकिण म्विाग ि सड्घीय माम्मला तर्ा सामान्य प्रशासन मन्रालयमा पठाउनु 

पनेछ । 

(ग)  गण्डकी गाउँकाययपाम्लकाले िाहत म्वतिणको म्नयम्मत अनुगमन गनेछ । 

१२. कोषको प्रयोग गनय नपाईने: (१) यस काययम्वम्िमा अन्यर जुनसुकै कुिा लेम्िएको िए तापम्न 

देहायको प्रयोजनका लाम्ग कोषमा जभमा िएको िकम िचय गनय पाईने छैनाः 

-क_ म्नयम्मत प्रशासम्नक काययको लाम्ग,  

-ि_ कुनै सिकािी वा गैिसिकािी पदाम्िकािी वा कमयचािीलाई म्नयम्मत रूपमा तलि, ित्ता  

उपलब्ि गिाउन, t/ sf]le8–!( sf] /f]syfd / Go'lgs/0fdf vl6Psf sd{rf/Lx?nfO{ 

k|f]T;fxg vr{ (Incentive) pknAw u/fpg s'g} afwf kg]{ 5}g .  

-ग_  कुनै सिकािी वा गिैसिकािी पदाम्िकािी वा कमयचािीलाई भ्रमण िचय वा अन्य त्यस्तै प्रकािको 

िचय उपलब्ि गिाउन t/ sf]le8–!( sf] /f]syfd / Go'lgs/0fdf vl6Psf kbflwsf/L 

tyf sd{rf/Lx?nfO{ oftfoft vr{  pknAw u/fpg s'g} afwf kg]{ 5}g . 

-3_  कुनै पम्न ककम्समको गोम्ि, समे्मनाि, अन्तिकक्रया वा सिा सभमेलन सञ्चालन गनय, गिाउन, 

-ª_ कोिोना िाइिस सकं्रमण म्नयन्रण, न्यूनीकिण वा प्रिाम्वतलाइय िाहत व्यवस्र्ापनसँग 

प्रत्यि सभिन्ि निएको अन्य कुनै पम्न कायय गनय, गिाउन ।  
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-२_ कोषलाई प्राप्त िएको वस्तुगत सहायता सामग्रीमध्य े कुनै पम्न सामग्री पूणय वा आंम्शकरूपमा 

कायायलयको वा कायायलयको कुनै पदाम्िकािी वा कमयचािीको म्नयम्मत प्रयोजनका लाम्ग प्रयोग गरिनेछैन 

। 
 

 

परिच्छेद – ३ 

कोषको सञ्चालन, लेिा तर्ा लेिा परििण 

१३. कोषको सञ्चालन : (१_ कोषको िाता सञ्चालन गाउँपाम्लकाको प्रमुि प्रशासकीय अम्िकृत ि लेिा 

प्रमुि वा म्नजले तोकेको लेिाको कमयचािीको संयुि दस्तितिाट हुनेछ ।  

-२_ कोषिाट नेपाल सिकािले तोकेको मापदण्ड वा अवस्र्ा अनुसाि सम्मम्तले तोकेको मापदण्ड 

अनुसाि सामग्री वा नगदमा सहायता कदन सककने छ ।   

-३_ कोषलाई प्राप्त वस्तुगत सहायता सामग्रीको म्नकासा तर्ा आवश्यक व्यवस्र्ापन गने म्जभमवेािी 

प्रमुि प्रशासकीय अम्िकृत वा म्नजले तोकेको अम्िकृतस्तिको कमयचािी ि म्जन्सी शािा प्रमुििाट हुनेछ 

।  

-४_ उपदफा -३_ िमोम्जम वस्तुगत सहायता सामग्री कोिोना िाइिस सकं्रमण म्नयन्रण, िाहत तर्ा 

व्यवस्र्ापन सभिन्िी काययमा उपयोगका लाम्ग म्नकासा गदाय म्जन्सी ककतािमा िचय अम्िलेि जनाई 

म्नकासा कदनुपनेछ ि त्यस्तो सामग्रीको अम्िलेि मलू्यलाई कोषको िचयको रूपमा समेत अम्िलेि गरिनेछ 

। 

१४. कोषको आय व्ययको लिेा तर्ा सोको सावयजम्नकिण : (१) कोषको आय व्ययको लेिा प्रचम्लत 

कानून िमोम्जम िाम्िनेछ ।  

(२) कोषले काययपाम्लकाले तोकेिमोम्जम आन्तरिक म्नयन्रण प्रणाली कायम गनुय पनेछ । 

(३) कोषको माम्सकरूपमा िएको आभदानी ि िचयको म्वविण अको मम्हनाको सात गतेम्िर सावयजम्नक 

गनुयपनेछ । 

(४) आर्र्यक वषय समाप्त िएको म्मम्तले तीन मम्हनाम्िर सम्मम्तले कोषको वार्षयक आय व्ययको 

म्वविण समेत िुल्ने वार्षयक प्रम्तवेदन तयाि गिी काययपाम्लकामाफय त गाउँ सिा समि पशे गनुय 

पनेछ । 

१४. लेिा पिीिण : (१) कोषको आन्तरिक लेिापिीिण गण्डकी गाउँपाम्लकाको आन्तरिक लेिा 

परििण शािािाट हुनेछ । 

(२) कोषको अम्न्तम लेिापिीिण महालेिा पिीिकिाट हुनेछ । 

(३) गाउँ काययपाम्लकाले चाहेमा जुनसुकै िित सम्मम्तको म्हसावककताव जाँच्न वा जाँच गिाउन 

सके्नछ । 

(४) गाउँ काययपाम्लकाले उि कोष स्र्ानीय कानूनअनुसाि सामाम्जक ि सावयजम्नक 

लेिापिीिणको व्यवस्र्ा म्मलाउने छ ।  

 

परिच्छेद –४ 

म्वम्वि 

१५. सहयोगका लाम्ग आह्वान गने : (१_ कोिोना िाइिसका कािण आपत्काम्लन अवस्र्ा म्सजयना िई 

स्र्ानीय स्रोत सािन ि िमताले म्वपद्को सामना गनय गाउँपाम्लकाले व्यिी, संस्र्ा, स्र्ानीय तह, 

प्रदेश सिकाि तर्ा नेपाल सिकािलाई कोषमा आर्र्यक तर्ा वस्तुगत सहायता उपलब्ि गिाउन अनुिोि 

गनय सके्नछ । 

१६. अम्िलिे िाख्ने : (१_ सम्मम्तले कोष परिचालन सभिन्िमा गिेको म्नणयय ि अन्य काम कािवाहीको 

अम्िलेि दरुुस्त िाखु्न पनेछ । 

-२_ उपदफा -१_ िमोम्जमको अम्िलेि सम्मम्तको सदस्य-सम्चवको म्जभमामा िहनेछ । 
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१७. अनगुमन: (१_ यस काययम्वम्ि िमोम्जम कोष परिचालन तर्ा सोिाट िएका कामको म्नयम्मत तर्ा 

आकम्स्मक अनुगमन सभिन्िी काययका लाम्ग प्रत्येक वडामा संम्िन्ित वडाका जनम्प्रम्तम्नम्िको 

संयोजकत्वमा अन्य दईुजना सदस्य िहने गिी टोली गठन गिी अनुगमन गनय सके्नछ । 

-२_ उपदफा -१_ िमोम्जम िरटएको अनुगमन टोलीले आफूलाई प्राप्त कायायदेशका आिािमा अनुगमनका 

क्रममा देम्िएको सत्य त्य म्वविण सम्हतको प्रम्तवदेन सम्मम्तसमि पशे गनुयपनेछ।  

-३_ उपदफा -२_ िमोम्जम पशे हुन आएको प्रम्तवदेन समेतका आिािमा कोष परिचालनमा कुनै कम्म 

कमजोिी िएको देम्िएमा त्यसलाई सुिाि गनय सम्मम्तले आवश्यक म्नदेशन कदन सके्नछ ि त्यस्तो 

म्नदेशनको पालना गनुय सभिम्न्ित सिकैो कतयव्य हुनेछ ।  

-४_ उपदफा -३_ मा जुनसुकै कुिा लेम्िएको िए तापम्न कोष परिचालनमा कुनै गम्भिि रुटी िहेको ि 

सोलाई तत्काल िोक्न आवश्यक देम्िएमा संयोजकले त्यस्तो कायय िोक्न म्नदेशन कदन सके्नछ। 

-५_ अनुगमनका क्रममा कुनै व्यम्िले झुठा म्वविण पेश गिी कोषिाट िाहत प्राप्त गिेको वा कोषले 

उपलब्ि गिाएको िाहतको दरुूपयोग गिेको पाईएमा दोषी उपि प्रचम्लत कानून िमोम्जम कािवाही 

हुनेछ । 

१८.   िािा अड्काउ फुकाउनाेः यस काययम्वम्िको कायायन्वयनको म्सलम्सलामा कुनै म्िम्विा उत्पन्न िएमा 

काययपाम्लकाले आवश्यक व्याख्या गिी िािा अड्काउ फुकाउन सके्नछ । 

१९.   यसै िमोम्जम हुनाेः यस गाउँपाम्लकािाट कोम्िड-१९ िोकर्ाम तर्ा व्यस्र्ापनका लाम्ग िए 

गिेका कायण िर्ा िचयहरु यसै काययम्वम्ि िमोम्जम िएको माम्ननेछ । 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसूचीहरू 

अनुसूम्च – १ 

 (दफा १० सँग सभिम्न्ित) 

गण्डकी गाउँपालिका, भुम्लिचोक, गोरखा 

अम्िलिेको िाचँा 

िाहत प्राप्त गने व्यम्िको म्वविण 

१. नाम र्ि :                 २. िावुको नाम: 

३.  िाजेको नाम : 

४.  स्र्ायी ठेगाना  :                    ५. हालको ठेगाना :  

६.  टेम्लफोन वा मोिाईल नभवि :                

७.  दैम्नक ज्यालादािीमा काययित स्र्ान :   

८.  गने गिेको कामको म्वविण :  

९.  पेशगिेको कागजातको म्वविण : (कभतीमा कुनै एक कागजात संलग्न गनुय पने) 

   क. नेपाली नागिीकताको प्रमाण परको प्रम्तम्लम्प वा 

   ि. गरिि घि परिवाि परिचयपरको प्रम्तम्लम्प  वा 

   ग. सवािी चालक अनुमम्तपरको प्रम्तम्लम्प वा  

   घ. अन्य ; 
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१०. िाहत म्लने व्यम्िको स्वाःघोषणा : 

म  ि मिो परिवािका सदस्यले  िोजगािी, स्विोजगािी वा अन्य कुनै माध्यमिाट आय आजयन 

गिेका छैनन् । मैले यस्तो िाहत सुम्विा दोहोिो म्लएको  छैन ि म्लने पम्न छैन । माम्र् पेश 

गिेको म्वविण  ठीक  साँचो हो । व्यहोिा फिक पिेमा प्रचम्लत कानुन िमोम्जम सहुलँा 

िुझाउँला । 

म्नवेदक :                                        

दस्तित :                                       

म्मम्त :     औठाको छाप 

दाया ँ   िाया ँ

म्सफारिस गने पदाम्िकािी : 

दस्तित :                                                             

कायायलयको नाम  : 

पद :                                                वडा न. 

:  

नाम : 

म्मम्त : 
 

 

 

 

 

 

अनुसूम्च : २ 

(दफा १० को उपदफा ३  सँग सभिम्न्ित) 

गण्डकी गाउँपालिका, भुम्लिचोक, गोरखा 
 

वडा नं. ..........कायायलय................ 

िाहत म्वतिणको अम्िलेि 

      

क्र.सं. प्राप्त गने व्यम्िको 

नाम 

ठेगाना तर्ा 

टेम्लफोन 

िावकुो नाम िाजेको 

नाम 

िाहतको  

म्वविण 

िुम्झम्लनेको 

दस्तित 

 

       

       

  

िाहत म्वतिण गनेको  

दस्तित  :  

नाम र्ि,  : 

टेम्लफोन नं.  : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

अनुसूम्च : ३ 

गण्डकी गाउँपालिका, भुम्लिचोक, गोरखा 
 

(दफा ११ को उपदफा ४ (ि) सँग सभिम्न्ित) 

प्रम्तवदेनको िाचँा 

क्र.सं. प्राप्त गने व्यम्िको 

नाम 

ठेगाना तर्ा 

टेम्लफोन 

िावकुो 

नाम 

िाजेको 

नाम 

िाहतको  म्वविण म्मम्त कैकफयत 

        

        

  

 

म्नवेदन गनेको  

दस्तित :  

नाम र्ि : 

टेम्लफोन नं. : 
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