
1 

 

कोरोना भाइरस (COVID–19) ननयन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र सञ्चालन) 

ननरे्दशिका, २०७६ 

प्ररे्दि सरकार (मशन्त्रपररषद्) बाट स्वीकृत नमनत २०७६।१२।१० 
प्रस्तावना: प्ररे्दि नं ५ मा कोरोना भाइरस (COVID–19) को प्रकोप ननयन्त्रणका लानि पूवव  
तयारी, रोिको पहिचान तथा ननयन्त्रण एवम ् कोरोना भाइरस प्रभाहवतिरुको प्रभावकारी 
उपचार प्रबन्त्धको लानि आवश्यक पने खचवको शिघ्र व्यवस्थापन िनव बान्त्छनीय भएकोले, 
प्ररे्दि प्रिासकीय कायवहवधी (ननयनमत) िने ऐन, २०75 को र्दफा २ ले दर्दएको अनधकार 
प्रयोि िरी प्ररे्दि नं. ५, प्ररे्दि सरकारले यो ननरे्दशिका बनाएको छ । 

1. संशिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ननरे्दशिकाको नाम "कोरोना भाइरस (COVID – 19) 

ननयन्त्रण तथा उपचार कोष (स्थापना र सञ्चालन) ननरे्दशिका,२०७६ " रिेको छ । 

(2) यो ननरे्दशिका तरुुन्त्त लािू िनुेछ । 

2. पररभाषा : हवषय वा प्रसङ्गले अको अथव नलािेमा यस ननरे्दशिकामा : 
(क) "कोष" भन्नाले र्दफा ३ वमोशिमको कोष सम्झन ुपछव । 

(ख) "सनमनत" भन्नाले र्दफा ६ बमोशिमको कोष सञ्चालक सनमनत सम्झन ुपछव । 

3. कोषको स्थापना :  (१)  प्ररे्दिमा कोरोना भाइरस (COVID–19) ननयन्त्रण तथा 
उपचार सम्वन्त्धी व्यवस्था िनव एक कोष स्थापना िररनेछ ।   
(२)   उपर्दफा (१) बमोशिमको कोषमा रे्दिायका रकमिरु िम्मा िररनेछ :-  
(क) प्ररे्दि सरकारबाट प्राप्त रकम,  
(ख) नेपाल सरकारबाट कोषलाई प्रर्दान भएको रकम,  

(ि) स्थानीय तिबाट प्राप्त रकम, 
(घ) र्दात ृमलुकु, र्दात ृसंस्था, अन्त्तरावहिय वा हवरे्दिी िैर सरकारी संस्थाबाट कोषको 

नाममा सोझै प्राप्त भएको रकम,  

(ङ) प्ररे्दि मशन्त्रपररषद्का सर्दस्य, प्ररे्दि सभाका सर्दस्य, प्ररे्दिमा स्थापना भएका 
आयोि/प्रनतष्ठान/प्रानधकरण आदर्दका पर्दानधकारी, प्ररे्दिका कमवचारीले प्रर्दान 
िरेको रकम, 

(च) खण्ड (क) मा लेशखएरे्दशख बािेक सम्पूणव सरकारी तथा िैर सरकारी संस्था 
वा त्यस्ता संस्थाका  कमवचारी,  प्राध्यापक,  शििक,  उद्यमी,  व्यापारी,  हवनभन्न  
पेिाित  व्यशहिरु,  रािनैनतक र्दल, टे्रड यनुनयन, िैर सरकारी संस्था, नािररक 
समाि वा सववसाधारणले स्वेच्छाले प्रर्दान िरेको रकम,  

(छ) अन्त्य स्रोतबाट प्राप्त रकम । 
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(3)  उपर्दफा (१)  को खण्ड (घ) बमोशिमको रकम प्राप्त िनुव पूवव नेपाल 
सरकारको स्वीकृनत नलनपुनेछ ।  
तर, नेपालमा कायवरत र्दात ृ मलुकु, र्दात ृ संस्था, अन्त्तराहिय वा हवरे्दिी िैर-सरकारी 
संस्थाको स्वीकृत विेट तथा कायवक्रम माफव त प्राप्त िनुे रकमको सम्वन्त्धमा नेपाल 
सरकारको स्वीकृनत आवश्यक पने छैन । 

4. कोषको प्रयोि : कोषमा िम्मा भएको रकम रे्दिायको कायवको लानि खचव िररनेछ:- 
(क) कोरोना भाइरस (COVID–19) को रोिथाम तथा उपचारका लानि आवश्यक 

आइसोलेिन अस्पताल स्थापना र सञ्चालनमा लाग्ने खचविरुको शिघ्र 
व्यवस्थापन िनव, 

(ख) कोरोना भाइरस (COVID–19) बाट मानवीय िनत ननयन्त्रण िनव र सो 
प्रकोपको कारण बाट प्रभाहवत ब्यशहको सिि परीिण तथा उपचारको 
व्यवस्था िनव, 

(ि) कोरोना भाइरस (COVID–19) को उपचारमा आवश्यक पने मेनडकल सामाग्री, 
औषधी, उपकरणका लानि लाग्ने खचविरुको प्रबन्त्ध िनव, 

(घ) कोरोना भाइरस (COVID–19) को ननयन्त्रण तथा उपचार िनव प्ररे्दि 
सरकारबाट ननणवय भए बमोशिमका अन्त्य खचव िनव, 

(ङ) कोरोना भाइरस (COVID–19) बाट ज्यान िमुाएका पररवारलाई दर्दने राित 
खचव । 

 

5. कोषको रकम प्रयोि िनु नसक्न े: र्दफा ४ मा िनुसकैु कुरा लेशखएको भए तापनन 
रे्दिायको प्रयोिनका लानि कोषको रकम खचव िनव सहकने छैन :- 
(क) कुनै  सरकारी  वा  िैर  सरकारी  कमवचारीलाई पाररश्रनमक, तलब, भत्ता वा 

सहुवधा उपलब्ध िराउन,  

(ख) कुनै सरकारी वा िैर सरकारी कमवचारीलाई भ्रमण खचव वा अन्त्य त्यस्तै 
प्रकारको खचव उपलब्ध िराउन,  

(ि) कसैलाई चन्त्र्दा, परुस्कार, उपिार, अनरु्दान तथा आनथवक सिायता प्रर्दान िनव,  
6. कोष सञ्चालक सनमनत :- (१) कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन िनवको लानि रे्दिाय 

बमोशिमको एक कोष सञ्चालक सनमनत रिनेछ :-  
(क) मन्त्री, सामाशिक हवकास मन्त्रालय     संयोिक 

(ख) सशचव, मखु्यमन्त्री तथा मशन्त्रपररषद्को कायावलय    सर्दस्य 

(ि) सशचव, आनथवक मानमला तथा योिना मन्त्रालय        सर्दस्य  
(घ) सशचव, आन्त्तररक मानमला तथा कानून मन्त्रालय   सर्दस्य 
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(ङ) सशचव, सामाशिक हवकास मन्त्रालय     सर्दस्य सशचव  
(२) सनमनतको बैठक िनुसकैु बखत सनमनतको संयोिकले तोकेको स्थान, नमनत र 
समयमा बस्नेछ।  
(३) सनमनतको बैठकको अध्यिता सनमनतको संयोिकले िनेछ । 

(४) सनमनतले आवश्यकता अनसुार अन्त्य कमवचारी वा हविेषज्ञ वा व्यशहलाई 
सनमनतको बैठकमा आमन्त्रण िनव सक्नेछ ।  
(५) सनमनतको बैठक सम्बन्त्धी अन्त्य कुरा सनमनत आफैले ननधावरण िरे बमोशिम    
िनुेछ । 

(6)  उपर्दफा (1) बमोशिमको सनमनतले र्दफा (3) बमोशिमको कोषमा रकम िम्मा 
िनव आवह्नान िनव सक्नेछ । 

7. कोषको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन : (१)  कोषमा प्राप्त िनुे रकम राहिय वाशणज्य 
वैक बटुवल िाखामा हवहवध समूिको एक खाता खोली सो खातामा िम्मा    
िररनेछ ।   
(२)  उपर्दफा  (१)  बमोशिमको  खाता  सनमनतको  सर्दस्य-सशचव र सामाशिक 
हवकास मन्त्रालयको लेखा प्रमखुको संयहु  िस्तािरबाट सञ्चालन िनुेछ । 

(३) र्दफा ६ बमोशिमको सनमनतको ननणवय बमोशिम मार कोषको रकम खचव 
िनुवपनेछ । 

 

8. लेखा तथा लेखापरीिण : (१) कोषको आम्र्दानी खचवको लेखा प्रचनलत कानून 
बमोशिम राशखनेछ ।  
(२) कोषको आन्त्तररक लेखापरीिण प्ररे्दि लेखा ननयन्त्रक कायावलय र अशन्त्तम लेखा 
परीिण मिालेखा परीिकको कायावलयबाट िनुेछ ।  

9. कोषको रकम खचव िने कायवहवनध : (१) र्दफा ४ बमोशिमको प्रयोिनका लानि 
आइसोलेिन अस्पतालले सम्पूणव हववरण सहित सनमनत समि रकम माि िनुव    
पनेछ ।  
(२)  उपर्दफा  (१)  बमोशिम रकम माि भएमा कोरोना भाइरस (COVID–19) को 
रोकथाम तथा उपचारको लानि लाग्ने खचवको आवश्यकता,  कोषमा  उपलब्ध  
भएको  रकम  र  खचवको  औशचत्य  समेतलाई दृहिित िरी  सनमनतले उशचत 
ठिराए बमोशिम रकम उपलब्ध िराउने िरी ननणवय िनेछ ।  
(३) उपर्दफा (२) बमोशिम प्राप्त िनुे रकम खचवको लेखा अनभलेख सम्वशन्त्धत 
आइसोलेिन अस्पतालले छुटै्ट राख् नपुनेछ । 
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(4) उपर्दफा (3) बमोशिम खचव भएको लेखा पररिण प्रचनलत कानून बमोशिम 
आइसोलेिन अस्पताल सञ्चालन िने अस्पतालले िराउन ुपनेछ ।  

10. सशचवालय सम्वन्त्धी व्यवस्था : (1) सनमनतको सशचवालय सामाशिक हवकास 
मन्त्रालयमा रिनेछ । 

(2) सनमनतको ननणवय तथा कोषको खचवको अनभलेख उपर्दफा (१) बमोशिमको 
सशचवालयमा राख् नपुनेछ ।  

11. कोष सञ्चालनको प्रिासननक खचव : कोष सञ्चालन िर्दाव आवश्यक पने प्रिासननक खचव 
मन्त्रालयको ननयनमत विेटबाट खचव िनुवपनेछ । कोषको रकमबाट बैठक भत्ता 
उपलब्ध िराउन सहकने छैन ।  

12. कोषको खारेिी : (1) हव.सं. 2077 असार मसान्त्तमा वा यस ननरे्दशिकाको उदे्वश्य 
बमोशिम कायव समाप्त भएमा वा छुटै्ट कोष राख् नपुने औशचत्य नभएमा सनमनतले कोषमा 
भएको रकम प्ररे्दि सशञ्चतकोषमा िम्मा िनुव पनेछ । 

(2) उपर्दफा (1) बमोशिम रकम िम्मा िररसकेपनछ यस ननरे्दशिका बमोशिमको 
कोष स्वत: खारेि िनुेछ । 

13. प्ररे्दि  सरकारले  ननरे्दिन  दर्दन  सक्ने :  प्ररे्दि  सरकारले  यस  ननरे्दशिकाको 
कायावन्त्वयनका सम्बन्त्धमा सनमनतलाई आवश्यक ननरे्दिन दर्दन सक्नेछ र त्यस्तो 
ननरे्दिन पालना िनुव सनमनतको कतवव्य िनुेछ ।  


