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कोभबड-१९ सॊक्रभण योकथाभ सञ्चारन कोष कामयविभध , २०७७ 
प्रभाणणकयण  भभभत् २०७७/०२/२३    

 
प्रस्तािना् 

भसन्धरुी  णजल्रा भबत्र कोभबड -१९ को सॊक्रभणफाट  हनु सक्ने सम्बावित  जोणिभ न्मूभनकयण  तथा 
व्मिस्थाऩनका  राभि स्थाऩना  बएको कोषको  सञ्चारन  सम्फन्धी  कामयविभध  फनाउन  फाञ्छनीम  बएकोरे , 

णजल्रा विऩद व्मफस्थाऩन  सभभभतको  २०७७ /०२/२३ िते फसेको  फैठकरे  ियेको  भनणयमको  फुॉदा 
नॊ.१८ रे ददएको अभधकाय  प्रमोि  ियी कोभबड -१९ सॊक्रभण  योकथाभ  कोष सञ्चारन  कामयविभध  फनाएकोछ  ।   
 

ऩरयच्छेद  – १ 
प्रायणम्बक 

 
१. सॊणऺप्त नाभ य प्रायम्ब : (१) मो कामयविभधको  नाभ “कोभबड -१९ सॊक्रभण  योकथाभ  सञ्चारन  कोष 

कामयविभध , २०७७ ” यहेको छ ।  
  ( २) मो कामयविभध  तरुून्त  प्रायम्ब  हनुछे ।  
 
२. ऩरयबाषा  : विषम िा प्रसॊिरे  अको अथय नरािभेा  मस कामयविभधभा , 

 (क) “कोष” बन्नारे कोभबड -१९ सॊक्रभण  योकथाभ  सॊचारन कोष कामयविभध, २०७७  
सम्झनऩुछय  । 

(ि) “प्रबावित  व्मणि” बन्नारे कोभबड -१९ योिफाट  सॊक्रभणभा  ऩयेका, मस योिको 
सॊबावित जोणिभफाट जोभिन क्िान्टायइन तथा आइसोरेशनभा िसेको व्मणि िा ऩरयिाय  
सम्झनऩुछय  । 

(घ) “सभभभत ” णजल्रा विऩद व्मिस्थाऩन  सभभभत  सम्झनऩुछय  । 
 

ऩरयच्छेद  – २ 
कोषको स्थाऩना , उद्देश्म तथा प्रमोि 

 
३. कोषको स्थाऩना : ( १) णजल्रा स्तयभा  कोभबड -१९ योि  को कायण वियाभी  ऩयेका य सॊक्रभणफाट  

उत्ऩन्न बएको िा हनुसक्ने  विऩद्को जोणिभ  न्मूभनकयण  तथा व्मिस्थाऩन  सम्फन्धी  कामय णजल्रा 
स्तयफाट  सञ्चारन  िनयका राभि आिश्मक  स्रोत सॊकरन  य ऩरयचारन  िनय णजल्राभा  एक कोभबड -१९ 
सॊक्रभण  योकथाभ  कोष यहनछे  ।  

(२) कोषको  आम यकभ सॊकरन  तथा व्मम यकभ ऩरयचारनका  राभि णजल्रा सभन्िम  
सभभभतको  कोष तथा रेिा भनमन्त्रक का मायरमभा यहेको एकर िाता कोषफाट  भनमभानसुाय  आभथयक 
कायोफाय  िरयनछे  ।  

(३) कोषको कूर आम्दानी अन्तियत  मस णजल्रा णस्थत नियऩाभरका  िाउॉऩाभरकाहरुफाट  तथा 
अन्म सयकायी य िैयसयकायी भनकामहरुफाट प्राप्त बएको निद राई जनाउॉनछे  ।  
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तय िस्तिुत  सहामता  साभाग्रीको  प्रचभरत  भूल्मराई  फैंक वहसाफभा  सभािेश  िरयने छैन।   
(४) मस कामयविभध  फभोणजभ  कोषको  नाभभा  प्राप्त हनु आउने  िस्तिुत  सहामता  साभाग्रीको  

छुटै्ट णजन्सी िाता यािी कायोफाय  िरयनछे  । 
 
४. कोषको उद्देश्म : (१) णजल्रा स्तयभा  कोभबड -१९ सॊक्रभण फाट हनु सक्ने सम्बाव्म विऩद्को  जोणिभ  

न्मूभनकयण  तथा विऩद्को व्मिस्थाऩनका  राभि आभथयक तथा िस्तिुत  सहामता  ऩरयचारन  िनुय कोषको 
उदे्दश्म  यहनछे  ।  

(२) कोषरे  देहामका  ऺेत्रभा  काभ िने छ्   
(क) कोभबड -१९ योि फाट प्रबावित  व्मणि/ऩरयिायहरूराई  णजल्रा/स्थानीम स्तयभा 

तरुुन्त  उद्धाय  सेिा उऩरब्ध  ियाउने  ।  
(ि) कोभबड -१९ योिको  कायण फैदेणशक  योजिायीफाट  भफस्थावऩत  बई सोदेश पकय ने 

क्रभभा  फाटोभा  अरऩत्र  ऩयेका व्मणिहरुराई  तत्कारै  आफ्नो घय िा स्थानीम  
तह सम्भ ऩगु्न सक्ने अिस्था  भसजयना िने । 

(ि) कोभबड -१९ योि को जोणिभ न्मूभनकयण , ऩूियतमायी , प्रभतकामय  य ऩनुरायब  
कामयराई  सहज  िने । 

 
५. कोषको आम्दानी : (१) कोषभा  कामयविभधको  दपा (३) को अभधनभा  यवह देहाम फभोणजभका  यकभ 

आम्दानीको  रूऩभा  जम्भा हनुछे : 
(क) िाउॉऩाभरका /नियऩाभरकाफाट  कोषभा  जम्भा हनुे ियी प्राप्त यकभ , 
(ि) विऩद् व्मिस्थाऩन  कामयका  राभि कोषभा  जम्भा हनुिेयी  अन्म सयकायी तथा िैय 

सयकायी भनकामफाट  प्राप्त यकभ , 
  
(ि) प्रचभरत  कानूनको  अभधनभा  यवह कोषभा  जम्भा हनुे ियी अन्म कुनै स्रोतफाट  

प्राप्त यकभ ।  
(२) उऩदपा  (१) फभोणजभ  कोषराई  उऩरब्ध  हनुे यकभ सम्फणन्धत  व्मणि िा सॊस्थारे मस 

कामयविभध  फभोणजभ  िोभरएको  कोषको फैंक िाताभा  भसधै जम्भा िनय सक्नछे  । कोष तथा रेिा 
भनमन्त्रक कामायरम  एकर िाताभा  निद  जम्भा हनु आएभा  आभथयक प्रशासन  शािारे सम्फणन्धत  
व्मणि िा सॊस्थाराई  सोको बऩायई उऩरब्ध  ियाउनऩुनेछ  । 

(३) कोषभा  यकभ जम्भा िने व्मणि तथा सॊस्थाको  नाभ य प्राप्त सहामता  यकभ सम्फन्धी  
भाभसक  विियण  अको भवहनाको  सात िते भबत्र साियजभनक  िरयनछे  । 

 
६. िस्तिुत  सहामता  साभाग्री : (१)कुनै व्मणि िा सॊस्थाफाट  निद फाहेकको  िस्तिुत  सहामता  साभाग्री  

प्राप्त हनु आएभा  य त्मसयी  प्राप्त साभाग्री  कोभबड -१९ योि को व्मिस्थाऩन  सम्फन्धी  कामयभा  उऩमोि  
हनुे देणिएभा  त्मस्तो िस्तिुत  सहामता  साभाग्रीराई  स्िीकाय िरयनछे  ।  

(२) उऩदपा  (१) फभोणजभ  स्िीकाय िरयएको  िस्तिुत  सहामता  साभाग्रीराई  अरग्िै  भौज्दात 
वकताफभा  आम्दानी  अभबरेि  जनाई  त्मस्तो साभाग्रीको  प्रचभरत  भूल्मराई  कोषको  आम्दानीको  रूऩभा 
सभेत  अभबरेि  िरयनछे  ।  
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 (३) उऩदपा  (१) फभोणजभ  प्राप्त बई उऩदपा  (२) फभोणजभ  आम्दानी अभबरेि  िरयएको  
कुनै साभाग्री  तत्कार  प्रमोि  िनय आिश्मक  नऩने  िा नभभल्ने िा राभो सभमसम्भ  बण्डायण  िरय याख्न 
ऩभन अनकुुर  नहनुे (सड्ने , भफग्रने , नाभसने िा िेय जाने) प्रकृणिको  बएभा  सभभभतको  भनणयमरे  त्मस्तो 
साभाग्रीराई  प्रचभरत  कानून  फभोणजभ  भरराभ  भफक्री ियी प्राप्त आम यकभराई  दपा ३ को उऩदपा  
(२) फभोणजभको  कोषको िाताभा जम्भा िरयनछे  ।   

७. कोषको प्रमोि : ( १) कोषभा  जम्भा बएको  यकभ िचय िनय तथा कोबीड -१९ योि  व्मिस्थाऩनका  
राभि प्राप्त िस्तिुत  सहामता  साभाग्री  िचय भनकासा िनय सभभभतरे  भनणयम  िनुयऩने  छ ।  

(२) उऩदपा  ( १) भा जनुसकैु  कुया रेणिएको  बएता  ऩभन तत्कार  कोभबड -१९ योि 
प्रभतकामय िनुय ऩने अिस्था  यहेको , तय सभभभतको  फैठक  फस्न सक्ने अिस्था  नयहेभा  तत् ऩश्चात  रितै 
फस्ने सभभभतको  फैठकफाट  अनभुोदन  ियाउने  ियी णजल्रा सभन्िम अ भधकायीको भनणयमफाट  एक 
ऩटकभा  फढीभा  फीश हजाय  रूऩैमासम्भको  यकभ िचय िनय फाधा ऩगु्ने छैन ।  

(३) कोषभा  जम्भा बएको यकभ तथा साभाग्री  देहाम फभोणजभको  कामयभा  िचय िरयनछे : 
(क) कोभबड -१९ योि प्रबावित  बएको िा हनुसक्ने  व्मणि िा सभदुामको  तत्कार 

उद्धाय तथा सॊयऺण  िनय, 
(ि) कोभबड -१९ योि प्रबावितको  तत्कारीन  याहतका  राभि आिश्मक  ऩने िाद्यान्न , 

िानऩेानी , रिा कऩडा , औषधी , सयसपाइ  जस्ता िस्तहुरू  िरयद  ियी उऩरब्ध  
ियाउन  तथा तत् सम्फन्धी  अन्म आिश्मक  कामय िनय, 

 (ि) कोभबड -१९ योि को कायणफाट  भफयाभी बएका व्मणिको  औषधोऩचाय  िनय, 
(घ) कोभबड -१९ योि योकथाभ य नमन्त्रणका राभि सभभभतरे आिश्मक ठानकेा अन्म 
कामय िनय, 
 

 
८. कोष प्रमोि िनय नऩाईने : (१) मस कामयविभधभा  अन्मत्र  जनुसकैु  कुया रेणिएको  बए ताऩभन देहामको  

प्रमोजनका  राभि कोषभा  जम्भा बएको यकभ िचय िनय ऩाईने छैन् 
(क) भनमभभत  प्रशासभनक  कामयको  राभि िचय िनय,  
(ि) कुनै सयकायी  िा िैयसयकायी  ऩदाभधकायी  िा कभयचायीराई  भनमभभत  रूऩभा 

िाजा ,बिा िा अन्म सवुिधा उऩरब्ध  ियाउन ,  
(ि) कुनै सयकायी  िा िैयसयकायी  ऩदाभधकायी  िा कभयचायीराई  भ्रभण िचय िा अन्म 

त्मस्तै प्रकायको  िचय उऩरब्ध  ियाउन  ऩाइने छैन तय सिायी चारकराई  य 
भनजराई  सहमोि  िनेफढीभा  २ जना सम्भ सहमोिीराई  यात भफताउनु ऩयेकोभा  
भनमभानसुाय  दै.भ्रभण  बिा य सोही ददन पवकय एभा  प्रभत ददन रु.१५०० /- का 
दयरे बिा उऩरव्ध  ियाउन  सवकने छ । 

(घ) कोभबड -१९ योि व्मिस्थाऩनभा  फाहेक अन्म कुनै ऩभन वकभसभको  चन्दा , 
ऩयुस्काय , उऩहाय  िा आभथयक सहामता  उऩरब्ध  ियाउन , 

(ङ) कुनै ऩभन वकभसभको  िोवि , अन्तयवक्रमा  िा सबा सम्भेरन  सञ्चारन  िनय, ियाउन , 
 (च) कोभबड -१९ योि जोणिभ  न्मूभनकयण  व्मिस्थाऩनसॉि  प्रत्मऺ सम्फन्ध  नबएको  

अन्म कुनै ऩभन कामय िनय, ियाउन  ।  
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(२) कोषराई  प्राप्त बएको िस्तिुत  सहामता  साभाग्री  भध्मै कुनै ऩभन साभाग्री  ऩूणय िा 
आॊणशकरूऩभा  कामायरमको  िा कामायरमको  कुनै ऩदाभधकायी  िा कभयचायीको  भनमभभत  प्रमोजनका  राभि 
प्रमोि  िरयनछैेन  । 

 
ऩरयच्छेद  – ३ 

कोषको सञ्चारन , रेिा तथा रेिा ऩरयऺण  
 
९. कोषको सञ्चारन  : (१) कोषको आभथयक कायोफाय  णजल्रा सभन्िम  सभभभतको  णजल्रा सभन्िम 

अभधकायी  िा भनजरे  तोकेको  अभधकृत  स्तयको  कभयचायी  य रेिा प्रभिु  िा भनजरे  तोकेको  रेिाको  
कभयचायीको  सॊमिु  दस्तितफाट  हनुछे  ।  

(२) कोषफाट  एक ऩटकभा  दश हजाय रूऩैमा  बन्दा फढीको  यकभ बिुानी िदाय 
अभनिामयरूऩभा  फैंक भापय त  भात्र बिुानी िरयनछे  । 

(३) कोषराई  प्राप्त िस्तिुत  सहामता  साभाग्रीको  भनकासा णजल्रा सभन्िम सभभभतका  णजल्रा 
सभन्िम अभधकायी  िा भनजरे तोकेको कोभबड -१९ योि व्मिस्थाऩन  हेने अभधकृत  स्तयको  कभयचायी  य 
णजन्सी शािा प्रभिुफाट  हनुछे  ।  

(४) उऩदपा  (३) फभोणजभ  िस्तिुत  सहामता  साभाग्री  कोभबड -१९ योि व्मिस्थाऩन  कामयभा  
उऩमोिका  राभि भनकासा िदाय णजन्सी िाताभा  िचय अभबरेि  जनाई  भनकासा ददनऩुनेछ  य त्मस्तो 
साभाग्रीको  अभबरेि  भूल्मराई  कोषको  िचयको  रूऩभा  सभेत  अभबरेि  िरयनछे  ।  

(५) कोष सॊचारन  सम्फन्धी  सम्ऩूणय कृमाकराऩको  अभबरेि  कोष सॊचारन  िने अभधकायीरे  
याख्न ुऩनेछ  । 

 
१० . कोषको आम व्ममको  रेिा तथा सोको साियजभनकयण  :  (१) कोषको  आम व्ममको  रेिा प्रचभरत  

कानून फभोणजभ  याणिनछे  ।  
(२) कोषरे  णजल्रा विऩद व्मिस्थाऩन  सभभभतरे  तोकेफभोणजभ  आन्तरयक  भनमन्त्रण  प्रणारी  

कामभ िनुय ऩनेछ।  
(३) कोषको  भाभसकरूऩभा  बएको आम्दानी य िचयको  विियण  अको भवहनाको  सात 

ितेभबत्रभा  साियजभनक  िनुयऩनेछ  । 
(४) आभथयक िषय सभाप्त  बएको  भभभतरे तीन भवहनाभबत्र  सभभभतरे  कोषको िावषयक  आम 

व्ममको  विियण  सभेत  िलु्ने िावषयक प्रभतिेदन  तमाय  ियी णजल्रा विऩद  व्मिस्थाऩन  सभभभतको  फैठक  
सभऺ ऩेश िनुय ऩनेछ  । 

 
११ . रेिा ऩरयऺण  :  ( १) कोषको  आन्तरयक  रेिाऩयीऺण  णजल्रा णस्थत कोष तथा रेिा भनमन्त्रक  

कामायरमफाट  हनुछे  । 
(२) कोषको  अणन्तभ रेिाऩयीऺण  भहारेिा  ऩयीऺकफाट  हनुछे  । 
(३) णजल्रा विऩद व्मिस्थाऩन  सभभभतरे  चाहेभा  जनुसकैु  फित  सभभभतको  वहसािवकताि  

जाॉच्न िा जाॉच ियाउन  सक्नछे  । 
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ऩरयच्छेद  –४ 
विविध 

 
१२ . यकभ  विज नहनुे तथा आिती कोष (रयिणल्िङ् पण्ड) को रूऩभा यहने : (१) दपा ५ को उऩदपा  

(१) फभोणजभ  कोषभा  जम्भा बएको यकभ भध्मे आॊणशक िा ऩयैु यकभ  कुनै आभथयक िषयभा  िचय 
नबई आभथयक िषयको अन्त्मभा  फाॉकी यहेभा  त्मस्तो यकभ विज नबई  कोषभै यहनछे  । कोभबड -१९ 
योि को प्रकोऩ सभाप्त  बएऩभछ  ऩभन कोषभा  यकभ फचत  यहेभा उि यकभ स्ित ; णजल्रा विऩद 
व्मिस्थाऩन  सभभभतको  कोषभा  जम्भा हनुछे  । 

 
१३ . अनिुभन : (१) मस कामयविभध  फभोणजभ  कोष ऩरयचारन  तथा सोफाट  बएका काभको भनमभभत  तथा 

आकणस्भक  अनिुभन  सम्फन्धी  कामयका राभि सभभभतको  अध्मऺ  िा भनजरे  तोकेको सभभभतको  अन्म 
कुनै सदस्मको  सॊमोजकत्िभा  सभभभतको  न्मूनतभ  थऩ एक सदस्म  सभेत  सॊरग्न  यहेको अनिुभन  टोरी 
िवटई  कोष ऩरयचारनफाट  बएको काभको  अनिुभन  िनय सक्नछे  । 

 


