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 सदूुयऩश्चिभ प्रदेश कोयोना बाइयस (COVID–19) योगको जोश्चिभ ननमन्त्रण, उऩचाय 
तथा व्मवस्थाऩन कोष  (स्थाऩना तथा सञ्चारन) ननदेश्चशका, २०७६ 

 

प्रदेश सयकायफाट स्वीकृत नभनत् २०७६।१२।27 

 

प्रस्तावना: सदूुयऩश्चिभ प्रदेशभा कोयोना बाइयस (COVID–19) को प्रकोऩ ननमन्त्रणका रानग ऩूवव  
तमायी, योगको ऩहहचान तथा ननमन्त्रण एवभ ्कोयोना बाइयस प्रबाहवतहरूको प्रबावकायी उऩचाय 
प्रफन्त्धको रानग आवश्मक ऩने िचवको शीघ्र व्मवस्थाऩन गनव वाञ्छनीम बएकोरे,  

सदूुयऩश्चिभ प्रदेश सशुासन ऐन, २०7५ को दपा ४४ रे ददएको अनधकाय प्रमोग गयी 
प्रदेश सयकायरे मो ननदेश्चशका फनाएको छ। 

1. सॊश्चऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस ननदेश्चशकाको नाभ “सदूुयऩश्चिभ प्रदेश कोयोना बाइयस 

(COVID–19) योगको जोश्चिभ ननमन्त्रण, उऩचाय तथा व्मवस्थाऩन कोष (स्थाऩना तथा 
सञ्चारन)  ननदेश्चशका, २०७६” यहेको छ। अॊग्रजेीभा सॊऺेऩभा मसराई “Corona Virus 

Control and Treatment” ऩनन बननने छ।  

(2) मो ननदेश्चशका तरुुन्त्त रागू हनुेछ । 

2. ऩरयबाषा: हवषम वा प्रसङ्गरे अको अथव नरागेभा मस ननदेश्चशकाभा,- 

(क) “आइसोरेशन” बन्नारे कोयोना बाइयसको शॊकास्ऩद हवयाभी तथा कोयोनाको सॊक्रभण 
सनुनश्चित बएका हवयाभीवाट अन्त्म व्मश्चिभा सॊक्रभण नहोस बने्न उदे्दश्मरे छुटै्ट यािी 
उऩचाय गरयने व्मवस्थाराई सम्झन ुऩछव । साथै सॊक्रनभत बएका हवयाभीराई उऩचाय 
गनव व्मवस्था गरयएको अस्ऩतार सभेत सम्झन ुऩछव। 

(ि) “क्वायेन्त्टाइन” बन्नारे सॊक्रभण हनु सक्ने आशॊका बई ननश्चित अवनधसम्भ 
ननगयानीभा छुटै्ट याख्न फनाइएको आश्रमस्थर सम्झन ुऩछव। 

(ग) “कोष” बन्नारे दपा ३ वभोश्चजभको कोष सम्झन ुऩछव। 

(घ) “सनभनत” बन्नारे दपा ६ फभोश्चजभको कोष ऩरयचारन सनभनत सम्झन ुऩछव। 

(ङ) “स्थानीम तह” बन्नारे गाउॉऩानरका, नगयऩानरका, य उऩभहानगयऩानरका सम्झन ु
ऩछव। 

(च) “भन्त्रारम” बन्नारे आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्रारम सम्झन ुऩछव। 

3. कोषको स्थाऩना: (१) सदूुयऩश्चिभ प्रदेशभा कोयोना बाइयस (COVID–19) योगको जोश्चिभ 
ननमन्त्रण, उऩचाय तथा व्मवस्थाऩन गनव "सदूुयऩश्चिभ प्रदेश कोयोना बाइयस (COVID–19) 
योगको जोश्चिभ ननमन्त्रण, उऩचाय तथा व्मवस्थाऩन कोष, २०७६"  स्थाऩना गरयनेछ ।   

(२)  उऩदपा (१) फभोश्चजभको कोषभा देहामका यकभहरु जम्भा गरयनेछ :-  
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(क) प्रदेश सयकायफाट प्राप्त यकभ,  

(ि) नेऩार सयकायफाट कोषराई प्रदान बएको यकभ,  

(ग) स्थानीम तहफाट कोषराई प्राप्त यकभ, 
(घ) दात ृभरुकु, दात ृसॊस्था, अन्त्तयावहिम वा हवदेशी गैय सयकायी सॊस्थाफाट 

कोषको नाभभा प्राप्त बएको यकभ,  

(ङ)  प्रदेशका भखु्मभन्त्री, भन्त्री, याज्मभन्त्री, प्रदेश सबाका सबाभिु, 
उऩसबाभिु, प्रदेश सबाका सदस्म, श्चजल्रा सभन्त्वम सनभनतका प्रभिु, 

उऩप्रभिु रगामतका अन्त्म ऩदानधकायीहरु, स्थानीम तहका 
प्रभिु/अध्मऺ, उऩप्रभिु/उऩाध्मऺ रगामत अन्त्म ऩदानधकायीरे 
स्वेच्छारे प्रदान गयेको यकभ,  

(च) प्रदेशभा स्थाऩना बएका आमोग/प्रनतष्ठान/प्रानधकयण आददका 
ऩदानधकायी, प्रदेशका कभवचायी, गैय सयकायी सॊस्था वा त्मस्ता 
सॊस्थाका  कभवचायी,  प्राध्माऩक,  श्चशऺक,  उद्यभी,  व्माऩायी,  हवनबन्न  
ऩेशागत  व्मश्चिहरू,  याजनैनतक दर, टे्रड मनुनमन, नागरयक सभाज 
वा सववसाधायणरे स्वेच्छारे प्रदान गयेको यकभ,  

(छ) अन्त्म स्रोतफाट प्राप्त यकभ। 

(3) उऩदपा (१) को िण्ड (घ) फभोश्चजभको यकभ प्राप्त गनुवऩूवव नेऩार 
सयकायको स्वीकृनत नरन ुऩनेछ। 

(4) कोयोना जोश्चिभ ननमन्त्रण, उऩचाय तथा व्मवस्थाऩनका रानग गरयने सफै 
कामवहरुको िचव मसै कोषवाट व्महोने गयी कोषभा यकभ थऩघट गरयनेछ । अन्त्म कुनै 
हकनसभवाट यकभ ननकासा गरयने छैन।  

4. कोषको प्रमोग: (१) कोषभा जम्भा बएको यकभ देहामको कामवको रानग िचव गरयनेछ:- 
(क) कोयोना बाइयसको ऩहहचान, ऩयीऺण,  ननमन्त्रण, योकथाभ, उऩचाय तथा अन्त्म 

आवश्मक ऩूववतमायी कामवका रानग क्वायेन्त्टाइन तथा आइसोरेशन सेन्त्टय तथा 
अस्ऩतार स्थाऩना य सञ्चारनभा राग्ने िचवहरूको शीघ्र व्मवस्थाऩन गनव, 

(ि) प्रदेश सयकायरे तोकेको क्वायेन्त्टाइन स्थरभा फस्ने सॊक्रभणको आशॊका बएका 
व्मश्चिहरु साथै आईसोरेशनभा यहेका सॊक्रनभतहरुको औषनध उऩचाय तथा िाना 
िचवको व्मवस्थाऩन गनव,  

(ग) कोयोना बाइयसफाट प्रबाहवत व्मश्चिको सहज ऩयीऺण तथा उऩचायको व्मवस्था 
गनव, 

(घ) कोयोना बाइयसको उऩचायभा आवश्मक ऩने भेनडकर साभग्री, श्चचहकत्सा सयुऺा 
साभग्री,  औषधी, उऩकयणका रानग राग्ने िचवहरूको प्रफन्त्ध गनव, 
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(ङ) नेऩार सयकाय तथा प्रदेश सयकायको ननणवमफभेश्चजभ याहत हवतयण सम्फन्त्धी कामव 
गनव, 

(च) कोयोना बाइयसफाट ददवॊगत बएका व्मश्चिहरुको शव व्मवस्थाऩन तथा ऩरयवायराई 
याहत िचव प्रदान गनव,  

(छ) कोष ऩरयचारन सनभनतको ननणवम फभोश्चजभको अन्त्म कामव गनव, य 
(ज) कोयोना बाइयसको ननमन्त्रण तथा उऩचाय गनव प्रदेश सयकायफाट ननणवम बए 

फभोश्चजभका अन्त्म िचव गनव।  
(२)  कोषको यकभ प्रदेश सयकायफाट ननणवम बए फभोश्चजभ वा सनभनतफाट स्वीकृत बएको 

कामवभा भार िचव गरयनेछ। 

5. कोषको यकभ प्रमोग हनु नसक्न:े दपा ४ भा जनुसकैु कुया रेश्चिएको बए ताऩनन देहामको 
प्रमोजनका रानग कोषको यकभ िचव गनव सहकने छैन:- 
(क) कुनै  सयकायी  वा  गैय  सयकायी  कभवचायीराई ऩारयश्रनभक, तरफ, बत्ता वा सहुवधा 

उऩरब्ध गयाउन,  

(ि) कुनै सयकायी वा गैय सयकायी कभवचायीराई भ्रभण िचव वा अन्त्म त्मस्तै प्रकायको 
िचव उऩरब्ध गयाउन,  

(ग) नेऩार सयकाय वा प्रदेश सयकायको हवऩन्न ऩरयवाय याहत सम्फन्त्धी ननणवम फाहेक 
कसैराई चन्त्दा, ऩयुस्काय, उऩहाय, अनदुान तथा आनथवक सहामता प्रदान गनव, 

(घ) अन्त्म कुनै ऩनन प्रकायको प्रशासननक कामवभा िचव गनव।   
6. कोष ऩरयचारन सनभनत: (१) कोष ऩरयचारन तथा व्मवस्थाऩन गनवको रानग देहाम 

फभोश्चजभको एक कोष ऩरयचारन सनभनत यहनेछ:-  
(क) भन्त्री, आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्रारम -सॊमोजक 

(ि) भन्त्री, साभाश्चजक हवकास भन्त्रारम -सदस्म  
(ग) सश्चचव, भखु्मभन्त्री तथा भश्चन्त्रऩरयषद्को कामावरम -सदस्म 

(घ) सश्चचव, आनथवक भानभरा तथा मोजना भन्त्रारम  -सदस्म 

(ङ) सश्चचव, साभाश्चजक हवकास भन्त्रारम -सदस्म 

(च) सश्चचव, आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्रारम -सदस्म 

(छ) आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्रारमरे तोकेको 
उऩसश्चचव वा सो सयहको अनधकृत               -सश्चचव 

(२) सनभनतको फैठक आवश्मकता अनसुाय सॊमोजकरे तोकेको स्थान, नभनत य 
सभमभा फस्नेछ।  

(३) सनभनतको फैठकको अध्मऺता सनभनतको सॊमोजकरे गनेछ। 
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(४) सनभनतरे आवश्मकता अनसुाय अन्त्म कभवचायी वा हवशेषऻ वा व्मश्चिराई 
सनभनतको फैठकभा आभन्त्रण गनव सक्नेछ।  

(५) सनभनतको फैठक सम्फन्त्धी अन्त्म कुया सनभनत आपैरे ननधावयण गये फभोश्चजभ    
हनुेछ। 

(6) उऩदपा (1) फभोश्चजभको सनभनतरे दपा (3) फभोश्चजभको कोषभा यकभ 
जम्भा गनव आव्हान गनव सक्नेछ। 

7. कोषको व्मवस्थाऩन तथा सञ्चारन: (१) कोषभा प्राप्त हनुे यकभ याहिम वाश्चणज्म फैंक 
नरनभटेड, धनगढी शािाभा हवहवध सभूहको एक िाता िोरी सो िाताभा जम्भा गरयनेछ।   

(२) उऩदपा  (१) फभोश्चजभको  िाता भन्त्रारमको सश्चचव वा दपा ६ को 
उऩदपा (१) "छ" अनसुायको अनधकृत य आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्रारमको 
रेिा प्रभिुको सॊमिु हस्ताऺयफाट सञ्चारन हनुेछ ।  

(३) दपा ६ फभोश्चजभको सनभनतको ननणवम फभोश्चजभ भार कोषको यकभ िचव गनुव 
ऩनेछ। 

8. रेिा तथा रेिाऩयीऺण: (१) कोषको आम्दानी िचवको रेिा प्रचनरत कानून फभोश्चजभ 
याश्चिनेछ।  

(२) कोषको आन्त्तरयक रेिाऩयीऺण प्रदेश रेिा ननमन्त्रक कामावरम य अश्चन्त्तभ 
रेिा ऩयीऺण भहारेिा ऩयीऺकको कामावरमफाट हनुेछ ।   

9. कोषको यकभ ननकासा, िचव य िचव गने ननदेश्चशका: (१) कोषको यकभ नेऩार सयकायका 
ननकाम, प्रदेश सयकायका भन्त्रारम तथा ननकाम य स्थानीम तहभापव त िचव गने गयी 
सनभनतको ननणवमानसुाय भन्त्रारमरे ननकासा गनेछ ।  

(२) दपा ४ फभोश्चजभको प्रमोजनको रानग सम्फश्चन्त्धत ननकामरे तारूक भन्त्रारम 
भापव त सम्ऩूणव हववयणसहहत सनभनतसभऺ यकभ भाग गनुव ऩनेछ ।  
 

(3) दपा ४ फभोश्चजभको प्रमोजनका रानग सयुऺा ननकामहरुको हकभा आवश्मक 
ऩने यकभ आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून भन्त्रारम भापव त य क्वायेन्त्टाइन, आइसोरेशन 
सेन्त्टय तथा अस्ऩतार स्थाऩना, भेनडकर साभग्री, श्चचहकत्सा सयुऺा साभग्री,  औषधी, 
उऩकयण, क्वायेन्त्टाइनभा फस्ने व्मश्चिहरुका साथै आईसोरेशनभा यहेका सॊक्रनभतहरुको 
औषनध उऩचाय तथा िाना िचवको हकभा साभाश्चजक हवकास भन्त्रारम भापव त ् सनभनत 
सभऺ यकभ भाग गनुव ऩनेछ।  

(४) उऩदपा  (३) फभोश्चजभ यकभ भाग बएभा कोयोना बाइयसको योकथाभ तथा 
उऩचायको रानग राग्ने िचवको आवश्मकता,  कोषभा  उऩरब्ध  बएको यकभ, िचवको 
औश्चचत्म य प्रचनरत कानून सभेतराई दृहिगत गयी सनभनतरे उश्चचत ठहयाए फभोश्चजभ यकभ 
उऩरब्ध गयाउने गयी ननणवम गनेछ । 
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(५) भानथ जनुसकैु कुया उल्रेि गरयएको बए ताऩनन प्रदेश सयकाय (भश्चन्त्रऩरयषद् ) 
को नभनत 2076 चैर ११ गतेको ननणवमानसुाय साभाश्चजक हवकास भन्त्रारमराई कोयोना 
बाइयस (COVID-19) योकथाभको रानग उऩरब्ध गयाइएको यकभ य स्थानीम तहराई 
उऩरव्ध गयाएको अनदुान यकभ मसै कोषवाट िचव बएको भानननेछ ।  

(६) मस कोषफाट िचव व्महोने गयी गरयने सफै हकनसभका िरयद कामवहरु 
साववजननक िरयद ऐन, 2063 य साववजननक िरयद ननमभावरी, 2064 भा तोहकए 
फभोश्चजभ गनुवऩने छ ।  

(७) सनभनतरे आवश्मक ठानी उऩमिु ननकाम वा सॊगठन भापव त ्कोयोना बाइयस 
योकथाभ, उऩचाय वा अन्त्म कुनै सहमोग उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ ।  

10. सश्चचवारम सम्वन्त्धी व्मवस्था: (1) सनभनतको सश्चचवारम आन्त्तरयक भानभरा तथा कानून 
भन्त्रारमभा यहनेछ। 

(2) सनभनतको ननणवम तथा कोषको िचवको अनबरेि उऩदपा (१) फभोश्चजभको 
सश्चचवारमभा याख्न ुऩनेछ।  

11. कोष सञ्चारनको प्रशासननक िचव्   कोष सञ्चारन गदाव आवश्मक ऩने प्रशासननक िचव 
भन्त्रारमको ननमनभत फजेटफाट िचव गनुव ऩनेछ । कोषको यकभफाट फैठक बत्ता उऩरब्ध 
गयाउन सहकने छैन।  

12. कोषको िायेजी: (1) मस ननदेश्चशकाको उदे्दश्म फभोश्चजभ कामव सभाप्त बएभा वा छुटै्ट कोष 
याख्नऩुने औश्चचत्म नबएभा सनभनतरे आन्त्तरयक रेिाऩयीऺण कामव सम्ऩन्न गयाई कोषभा 
फचत बएको यकभसहहतको हववयण भश्चन्त्रऩरयषद् भा ऩेश गनुवऩने छ य भश्चन्त्रऩरयषद् को 
ननणवमानसुाय कोषको अवस्था साववजननक गयी भौज्दात यहन आएको यकभ भखु्मभन्त्री 
हवऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा जम्भा गनुव ऩनेछ।  

(2) उऩदपा (1) फभोश्चजभ यकभ जम्भा गरयसकेऩनछ मस ननदेश्चशका फभोश्चजभको 
कोष स्वत् िायेज हनुेछ। 

(३) कोयोना बाइयस योगको जोश्चिभ ननमन्त्रण, उऩचाय तथा व्मवस्थाऩनभा बएका 
सवै प्रकायका सहमोग, कामवक्रभ, मसको प्रबाव रगामतका हवषमहरु सभेटी भन्त्रारमरे 
प्रनतवेदन तमाय गनेछ । 

(४) उऩदपा (२) फभोश्चजभ कोष िायेज ऩिात उि कोषको अश्चन्त्तभ 
रेिाऩयीऺण तथा फेरुज ुपयपायक गने गयाउने श्चजम्भेवायी भन्त्रारमको हनुेछ। 

13. ननदेशन ददन सक्ने: प्रदेश सयकाय, कोयोना बाइयस योग (COVID-19) ननमन्त्रण तथा 
सभन्त्वम ननदेशक सनभनत य प्रादेश्चशक सॊकट व्मवस्थाऩन केन्त्ररे मस ननदेश्चशकाको 
कामावन्त्वमनका सम्फन्त्धभा सनभनतराई आवश्मक ननदेशन ददन सक्नेछ य त्मस्तो ननदेशन 
ऩारना गनुव सनभनतको कतवव्म हनुेछ। 
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14. अनगुभन सनभनत : मस कोषफाट िचव गयेको कामवको अनगुभन गनव सनभनतरे अनगुभन 
सनभनत गठन गनव सक्नेछ। प्रदेश सबाका सदस्मरे आफ्नो ननवावचन ऺेरको कामवक्रभको 
अनगुभन गनव सक्नेछन।् 

15. फाधा अड्काउ पुकाउ: मस ननदेश्चशकाको कामावन्त्वमनका सम्वन्त्धभा कुनै वाधा अड्काउ 
ऩयेभा प्रचनरत कानूनको अधीनभा यही वाधा अड्काउ पुकाउने अनधकाय सनभनतराई 
हनुेछ।  


