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कोरोना सं�मण रोकथाम, �नय��ण तथा उपचार कोष स�ालन �नद� िशका, २०७६ 

 कोरोना भाइरस (को�भड-१९) सं�मण रोकथाम, �नय��ण तथा उपचार कोषको 

स�ालन गन� आव�यक भएकोले, 

 सशुासन (�यव�थापन तथा स�ालन) ऐन, 2064 को दफा ४५ ले �दएको अ�धकार 

�योग गर� नेपाल सरकारले देहायबमोिजमको �नद� िशका बनाएको छ। 

१. संि�� नाम र �ार�भः (1) यस �नद�िशकाको नाम "कोरोना सं�मण रोकथाम, 

�नय��ण तथा उपचार कोष स�ालन �नद�िशका, 2076" रहेको छ। 

 (2) यो �नद�िशका त�ु�त �ार�भ हनेुछ। 

२. प�रभाषा: �वषय वा �स�ले अक� अथ� नलागेमा यस �नद�िशकामा,- 

(क) “कोष” भ�ाले नेपाल सरकार, मि��प�रष�को संवत ्2076 साल 

चैत ९ गतेको �नण�य बमोिजम �थापना भएको कोरोना सं�मण 

रोकथाम, �नय��ण तथा उपचार कोष स�झन ुपछ�। 

(ख) “स�म�त” भ�ाले दफा 5 बमोिजम गठन हनेु कोष स�ालक स�म�त 

स�झन ुपछ�। 

३. कोषको उ��ेय: कोरोना भाइरस (को�भड-१९) को सं�मणको रोकथाम, �नय��ण 

तथा उपचारस�ब�धी काय�मा �योग ग�रने औष�ध, उपकरण, उपचार साम�ीको आपू�त�, 

सं��मत �यि�ह�को �यव�थापन गन� आव�यक पन� पूवा�धार �नमा�ण, सो काय�सँग 

स�बि�धत जनशि� प�रचालन र नेपाल सरकारको �नण�यबमोिजम राहत �वतरण गन� 

आव�यक �ोत प�रचालन गनु� कोषको उ�े�य हनेुछ । 

४. कोषमा ज�मा हनेु रकम : (1) कोषमा देहाय बमोिजमको रकम ज�मा ग�रने छ:- 

(क) नेपाल सरकारबाट �ा� हनुे रकम, 

(ख) �देश सरकार वा �थानीय तहबाट �ा� हनेु रकम, 

(ग) �वदेशी सरकार, संघ, सं�था वा �यि�बाट �ा� हनेु रकम, 

(घ) सरकार� �नकाय वा गैरसरकार� सं�थाबाट �ा� हनुे रकम, 

(ङ) �वदेशी संघ, सं�था वा �यि�बाट �ा� हनेु रकम, 

(च) कोषको रकम बै�मा राखी आज�न हनेु �याज रकम । 

(2) उपदफा (१) को ख�ड (ग) बमोिजमको रकम �ा� गनु� अिघ नेपाल 

सरकार, अथ� म��ालयको �वीकृ�त �लन ुपन�छ । 
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(3) उपदफा (२) �वपर�त अथ� म��ालयको �वीकृ�त �बना कसैले रकम �ा� 

गरेमा वा �य�तो रकम �ा� गन� वा स�लन गन� �योजनको ला�ग कुनै काम कुरा 

गरे वा गराएमा �च�लत कानून बमोिजम कारबाह� हनेुछ । 

(४) कोषको रकम नेपाल रा� बै�बाट �वीकृ�त �ा� "क" वग�को वािण�य 

बै�मा खाता खोल� ज�मा ग�रनेछ। 

५. स�म�तः (१) कोष स�ालन गन� देहाय बमोिजमको एक कोष स�ालक स�म�त रहनेछः- 

(क) उपा�य�, रा��य योजना आयोग   - अ�य�  

(ख) सिचव, अथ� म��ालय     - सद�य 

(ग) सिचव, गहृ म��ालय     - सद�य 

(घ) सिचव, स�ीय मा�मला तथा सामा�य �शासन  

 म��ालय       - सद�य 

(ङ) सिचव, �वा��य तथा जनस��या म��ालय  - सद�य 

(च) महालेखा �नय��क      - सद�य 

(छ) सिचव, �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लय   

(सामािजक �े� हेन�)         - सद�य-सिचव 

(२) स�म�तको बैठक आव�यकता अनसुार ब�नेछ। 

(३) स�म�तको बैठकमा आव�यकता अनसुार �वशेष�, �व� वा अ�य स�बि�धत 

पदा�धकार�लाइ� आम��ण गन� स�कनेछ। 

(४) स�म�तको बैठक स�ालनस�ब�धी काय��व�ध स�म�त आफ� ले �नधा�रण गरे 

बमोिजम हनुेछ। 

(5) स�म�तको सिचवालय �धानम��ी तथा मि��प�रष�को काया�लयमा रहनेछ। 

6. स�म�तको काम, कत��य र अ�धकारः स�म�तको काम, कत��य र अ�धकार देहाय 

बमोिजम हनुेछः- 

(क) कोरोना भाइरस (को�भड-१९) को सं�मणको रोकथाम, �नय��ण 

तथा उपचारस�ब�धी काय�मा �योग ग�रने औष�ध, उपकरण, उपचार 

साम�ीको आपू�त�, सं��मत �यि�ह�को �यव�थापन गन� आव�यक 

पन� पूवा�धार �नमा�ण, सो काय�सँग स�बि�धत जनशि� प�रचालन वा 
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नेपाल सरकारको �नण�य बमोिजम राहत �वतरण गन� आव�यक 

रकम सो काय�मा संल�न �नकायलाई उपल�ध गराउने,  

(ख) कोषको संर�णको �यव�था �मलाउने,  

(ग) कोषको उ�े�य पूरा गन� आव�यक पन� अ�य काय�ह� गन� ।  

7.  रकम खच� गन� स�ब�धी �यव�थाः (१) स�म�तको �नण�यअनसुार कोषको रकम �नकासा 

गनु� पन�छ। 

(२) उपदफा (१) बमोिजम रकम �नकासा गदा� देहायबमोिजमको काय�मा खच� 

गन� गर� �नकासा गनु� पन�छः- 

(क) कोरोना भाइरस (को�भड-१९) बाट सं��मत �यि�को उपचार, 

(ख) कोरोना भाइरस (को�भड-१९) को सं�मण रोकथाम �नय��ण र 

उपचारमा आव�यक पन� औष�ध, उपकरण तथा औष�धज�य साम�ी 

ख�रद, 

(ग) कोरोना भाइरस (को�भड-१९) सं��मत �यि�को उ�ार तथा 

�यव�थापन, 

(घ) कोरोना भाइरस (को�भड-१९) रोकथाम, �नय��ण तथा उपचारका 

ला�ग �वारेि�टन �नमा�ण र स�ालन, आइसोलेसन क� �नमा�ण, 

अ�पताल �नमा�ण वा �तरो��त, अ�थायी अ�पताल �नमा�ण तथा 

स�ालनका ला�ग आव�यक जनशि� प�रचालन र �वा��य साम�ी 

�यव�थापन, 

(ङ) कोरोना भाइरस (को�भड-१९) को सं�मण �नय��णका ला�ग 

ग�रएका काय�बाट �भा�वतलाई राहत उपल�ध गराउन ुपन� भएमा 

�नधा��रत मापद�ड बमोिजम �दान ग�रने राहत, 

(च) कोरोना भाइरस (को�भड-१९) को सं�मण �नय��ण र रोकथामका 

ला�ग नेपाल सरकारको �नण�य बमोिजम प�रचा�लत जनशि�लाई 

�दान ग�रने अ�त�र� स�ुवधा तथा साम�ी �यव�थापन, 

(छ) कोरोना भाइरस (को�भड-१९) स�ब�धी सूचना तथा जानकार� 

स��ेषण तथा �काशन । 
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(3) कोरोना भाइरस (को�भड-१९) सं�मण रोकथाम, �नय��ण तथा 

उपचारको ला�ग �थानीय तहमा �थापना भएको कोषमा ह�ता�तरण हनेु रकम 

स�बि�धत िज�लाको कोष तथा लेखा �नय��क काया�लयको नाममा स�ालनमा रहेको 

�व�वध खातामाफ� त ्उपल�ध गराउन स�कनेछ ।  

(4) कोरोना भाइरस (को�भड-१९) सं�मण रोकथाम, �नय��ण तथा 

उपचारको ला�ग स�बि�धत �नकायले त�कालै कुनै काम गनु� पन� भएमा स�बि�धत 

कोष तथा लेखा �नय��क काया�लयको नाममा स�ालनमा रहेको �व�वध खाताको 

मौ�दातबाट खच� लेखी प�छ कोषबाट सोधभना� �ा� गन� स�कनेछ । 

(5) कोरोना भाइरस (को�भड-१९) सं�मण रोकथाम, �नय��ण तथा 

उपचारको ला�ग स�बि�धत �नकायलाई रकम उपल�ध गराउँदा सो रकम खच� गन� 

काय��म र कुनै न�स� तो�कएको भए �य�तो न�स� समेत उपल�ध गराउन ुपन�छ । 

 (६) यस दफा बमोिजम �नकासा भएको रकम जनु �योजनको ला�ग �नकासा 

भएको हो सोह� �योजनमा मा� खच� गनु� पन�छ। 

8.  कोषको स�ालनः (१) कोषको स�ालन महालेखा �नय��क काया�लयले गन�छ । 

 (२) कोषको खाता स�ालन महालेखा �नय��कले तोकेको सह महालेखा 

�नय��क र उप महालेखा �नय��कको संय�ु द�तखतबाट हनुेछ ।  

9.  कोषको लेखा र लेखा पर��णः (१) कोषको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा 

�णाल� अन�ुप रा� ुपन�छ। 

(२) कोषबाट �नकासा �ा� गरेको रकमको लेखा स�बि�धत �नकायले नेपाल 

सरकारले अपनाएको लेखा �णाल� अन�ुप रा� ुपन�छ। 

 (३) कोषको आ�दानी, �नकासा र खच�को लेखापर��ण गराउने िज�मेवार� 

महालेखा �नय��क काया�लयको हनेुछ । 

 (४) कोषको आय �ययको अि�तम लेखा पर��ण महालेखा पर��कबाट 

हनुेछ। 

10.  अनगुमन तथा ��तवेदनः कोषबाट �नकासा भएको रकमको उपयोग स�ब�धमा 

स�म�तले अनगुमन, मू�या�न गनु� पन�छ। 
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11.  कोष �वघटन हनेुः (१) कोरोना भाइरस (को�भड-१९) सं�मण �नय��ण भएप�छ 

स�म�तको �सफा�रस बमोिजम नेपाल सरकारको �नण�यबाट कोष �वघटन हनेुछ । 

  (२) उपदफा (१) बमोिजम कोष �वघटन भएप�छ कोषको स�पि� तथा 

दा�य�व �धानम��ी दैवी �कोप उ�ार कोषको खातामा सन�छ। 

 

 


