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धवलागिरी िाउँपागलका 
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भाि २ 

धवलागिरी िाउँपागलका  
िाउँ काययपागलकाको स्वीकृगिबाट जारी  

कोरोना भाइरस संक्रिण, रोकथाि,गनयन्त्रण िथा उपचार सहयोि काययववगध , २०७६ 

 

 

  



प्रस्िावना :-  

धवलागिरी िाउँपागलकािा कोरोना भाइरस (covid-19) को प्रकोप गनयन्त्रणका लागि ियारी, रोिको पवहचान िथा गनयन्त्रण एवं कोरोना भाइरस 
प्रभावविहरुको प्रभावकारी उपचारको प्रबन्त्ध आवश्यक भएकोले भाइरस संक्रिण रोकथाि, पवहचान, उपचार लिायि काययिा संलग्न गनकाय, 
संस्थालाई सहयोि प्रदान ववपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले ददएको अगधकार प्रयोि िरी धवलागिरी िाउँपागलकाले यो काययववगध 
बनाएको छ । 

1)संक्षिप्त नाि र प्रारम्भ :-  

(१) यस काययववगधको नाि "कोरोना भाइरस संक्रिण। रोकथाि, गनयन्त्रण िथा उपचार सहयोि काययववगध , २०७६" रहेको छ। 

     (२) यो काययववगध िरुुन्त्ि प्रारम्भ हनुेछ । 

2)  पररभाषा:- 
 ववषय वा प्रसङ्गको अको अथय नलािेिा यस काययववगधिा :-  

क) "ऐन" भन्नाले प्रदेश ववपद् व्यवस्थान ऐन २०७५ सम्झन ुपछय । 

ख) " कोष"भन्नाले ऐनको दफा १० विोक्षजिको कोष सम्झनू पछय । 

ि) " काययकारी सगिगि" भन्नाले ऐनको दफा ६ बिोक्षजिको काययकारी सगिगि सम्झन ुपछय । 

घ) "कोष संञ्चालन सगिगि" भन्नाले ऐनको दफा १३ बिोक्षजिको कोष संञ्चालन सगिगि सम्झन ुपछय। 

ङ) " खािा " भन्नाले धवलागिरी िाउँपागलकाको कोरोना भाइरस सङक्रिण रोकथाि, गनयन्त्रण िथा उपचार कोष खािा सम्झन पछय । 

च) "िाउँपागलका " भन्नाले धवलागिरी िाउँपागलका सम्झन ुपछय । 

छ) "सगिगि" भन्नाले ऐनको दफा ३ बिोक्षजिको प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन गनदेशक सगिगि सम्झन ुपछय । 

ज) " स्वास््य संस्था " भन्नाले स्वास््य सेवा उपलब्ध िराउन ेउद्देश्यले प्रचगलि काननु बिोक्षजि दिाय वा नववकरण भई स्थापना भएको स्थापना 
भएको यस िाउँपागलका गभरको गनजी िथा ससावयजगनल स्वास््य संस्था सम्झन ुपछय । 

3) कोष खािाको प्रयोि :-  

(१) कोष खािािा रहेको रकि ऐनको दफा १० बिोक्षजिको कोषको रकि िागननेछ । 

 (२) खािािा जम्िा भएको रकि देहायको काययको लागि सािाक्षजक ववकास िन्त्रालय। िक्त िन्त्रालय िािहिका स्वास््य संस्था वा प्रचगलि 
काननु बिोक्षजि स्थापना भएका गनजी,सािदुावयक वा िैरनाफािूलक स्वास््य संस्था, क्षजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सगिगि वा स्थानीय ववपद् 
व्यवस्थापन सगिगिको लागि खचय िररनेछ। 

क) कोरोना भाइरस (covid-19) को रोकथाि िथा उपचारका लागि आवश्यक आइसोलेशन अस्पिाल,क्वारेन्त्टाइन स्थापना र सञ्चालनिा लाग्ने 
खचयहरुको शीघ्र व्यवस्थापन िनय, 
ख) कोरोना भाइरस(covid-19) बाट िानवीय िगि गनयन्त्रण िनय र सो प्रकोपको कारण बाट प्रभाववि ब्यक्षक्तको सहज पररिण िथा उपचारको 
व्यवस्था िनय, 
ि) कोरोना भाइरस(covid-19) को रोकथापन िथा उपचारिा आवश्यक पने िेगडकल सािाग्री, औषधी , उपकरणका लागि लाग्ने खचयहरुको 
प्रबन्त्धन िनय, 
घ) कोरोना भाइरस(covid-19) को गनयन्त्रण िथा उपचार िनय स्थागनय सरकारबाट गनिायण भए बिोक्षजिका अन्त्य खचय िनय। 

4) कोष खािाको रकि प्रयोि हनु नसक्न े:-  

ऐनको दफा १२ िा उक्षल्लक्षखि प्रयोजनका लागि कोष खािाको रकि खचय िनय सवकने छैन। 

5) कोष खािाको खचय िने काययववगध :-  

१) दफा ३ बिोक्षजिको प्रयोजनको लागि सहयोि रकि प्रदान िदाय सम्बक्षन्त्धि िेरिा कोरोना भाइरस(covid-19) को सघनिा, रोकथाि िथा 
उपचारको लागि लाग्ने खचयको आवश्यकिा , खािािा उपलब्ध भएको रकि र खचयको औक्षचत्य सिेिलाई दृवििि िरी सगिगिले गनधायरण िरे 
बिोक्षजि सािाक्षजक ववकास िन्त्रालय, क्षजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सगिगि र स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सगिगिलाई उपलब्ध िराउनेछ। 



(२)  उपदफा (१) बिोक्षजि सािाक्षजक ववकास िन्त्रालयको लागि गनधायरण भएको सहयोि रकि उक्त िन्त्रालयको आफ्नो िािहिका स्वास््य 
संस्थाले िाि िरेको रकिलाई कोरोना भाइरस(covid-19)को सघनिा, रोकथाि िथा उपचारको लागि लाग्ने खचयको आवश्यकिा र खचयको 
औक्षचत्य सिेिलाई दृवििि िरी रकि गनकासा िनेछ। 

(३) उपदफा (२) िा उल्लेख भए बाहेकको स्वास््य संस्थालाई रकि उपलब्ध िराउन ुपने अवस्थािा सािाक्षजक ववकास िन्त्रालयले सगिगि 
सिि पेश िनुय पनेछ। 

(४) कोष खािाको रकि गनकासा भए बिोक्षजि खचय भएको रकिको प्रचगलि काननु बिोक्षजि लेखा राख्न ेर लेखा परीिण िराउन ेदावयत्व 
सम्बक्षन्त्धि खचय िने गनकायको हनुेछ। 

6) क्वारेनटाइन सम्बन्त्धी िापदण्ड :-  

३ बिोक्षजि कोष खािाबाट क्वारेनटाइनको लागि सहयोि रकि उपलब्ध िराउँदा पूरा िनुय पने िापदण्ड नेपाल सरकारले गनधायरण िरे बिोक्षजि 
हनुेछ। 

7) कोष खािा सञ्चालनको प्रशासगनक खचय:-  

कोष खािा संञ्चालन िदाय आवश्यक पने सक्षचवालयको लागि आवश्यक पने प्रशासगनक िथा अन्त्य भैपरी खचय सम्बन्त्धीि िन्त्रालयको गनयगिि 
बजेटबाट खचय िररनेछ। 

8) कोष खािाको संञ्चालन :-  

कोष खािाको शंञ्चालन ऐनको दफा १४ बिोक्षजि हनुेछ । 

9) लेखा िथा लेखापरीिण :-  

(१) यस काययववगध बिोक्षजिका प्रयोजनाका प्रयोजनका लागि कोष खािािा प्राप्त हनुे आम्दानी िथआ खचयको लेखआ प्रचगलि काननु बिोक्षजि 
छुटै्ट राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजिको कोषको आन्त्िरीक लेखापररिण प्रदेश गनयन्त्रक कायायलय र अक्षन्त्िि लेखा पररिण िहालेखा परीिकको 
कायायलयबाट हनुेछ। 

10) सम्पकय  सक्षचवालय सम्बन्त्धी व्यवस्था :- (१) यस काययववगध बिोक्षजि क्षजल्ला ववपद् व्यवस्थापन सगिगि र स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन 
सगिगिको लागि कायय सञ्चालन िने प्रयोजनाको लागि सम्पकय  सक्षचवालय आन्त्िरीक िागिला िथा काननु िन्त्रालय हनुेछ । 

(२) उपदफा (१) बाहेकको हकिा सम्पकय  िन्त्रालय सािाक्षजक ववकास िन्त्रालय हनुेछ। 

11) गनदेशन ददन सक्न े:-  

सगिगिले यस काययववगधको कायायन्त्वयनका सम्बन्त्धिा काययकारी सगिगि िथा कोष सञ्चालक सगिगिलाई आवश्यक गनदेशन ददन सक्नेछ। 

12) खररद सम्बन्त्धी व्यवस्था :-  

यस काययववगध बिोक्षजिको प्रयोजनका लागि सहयोि रकि प्राप्त िने गनकायले उपचारको लागि आवश्यक पने सािान खररद िदाय प्रचगलि 
सावयजगनक खररद ऐन िथा गनयिावली बिोक्षजि िनुय पनेछ। 

13) यसै काययववगध बिोक्षजि हनु े:-  

यस काययववगध लेक्षखएको कुरािा यसै काययववगध बिोक्षजि र अन्त्य कुरािा प्रचगलि कानकु बिोक्षजि हनुेछ। 

14) बाधा अड्काउ फुकाउन सक्न:े-  

यस काययववगधको कायायन्त्वयनको क्रििा कुनै दवुवधा वा वाधा उत्पन्न भएिा ऐनको उदेश्य ववपररि नहनुे िरी सगिगिले गनणयय िरी आवश्यक 
बाधा अड्काउनफुकाई कायायन्त्वयनका लागि गनदेशन ददन सक्नछे। 

15) काययववगधको खारेजी :- 
 (१) यस काययववगधको उद्देश्य बिोक्षजिको कायय सिाप्त भएको भनी काययकारी सगिगिको गसफाररसिा सगिगिको यो काययववगध खारेज िने गनणयय 
िरेिा स्वि: खारेज भएको िागननेछ। 

(२) उपदफा (१) बिोक्षजि काययववगध खारेज भए पगछ कोष खािािा रहेको बाँवक रकि प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कोषिा जम्िा िनुय पनेछ। 



 

(३) यस काययववगध बिोक्षजि भए िरेको खचयको वववरण काययववगध खारेज भएको गिगिले बीीिा १५ ददन गभर सम्बक्षन्त्धि गनकायले सावयजनीक 
िनुय पनेछ । 

 

 

 

 

आज्ञाले  

िोववन्त्द सनुार 
प्रिखु प्रशासकीय अगधकृि  


