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प्रस्तावना: फागभती प्रदेशभा  कोयोना बाइयस (COVID-19) को प्रकोऩ 
तनमन्त्रणका रातग तमायी, योगको ऩवहचान तथा तनमन्त्रण एवॊ कोयोना 
बाइयस प्रबाववतहरूको प्रबावकायी उऩचायको प्रफन्ध आवश्मक बएकोरे 
बाइयस सॊक्रभण योकथाभ, ऩवहचान, उऩचाय रगामत कामयभा सॊरग्न 
तनकाम, सॊस्थाराई सहमोग प्रदान गनय प्रदेश ववऩद् व्मवस्थाऩन ऐन, 

२०7५ को दपा 45 रे ददएको अतधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदेश 
सयकायरे मो कामयववतध फनाएको छ। 

 

1. सॊशऺप्त नाभ य प्रायम्ब: (१) मस कामयववतधको नाभ “कोयोना 
 बाइयस  सॊक्रभण, योकथाभ, तनमन्त्रण तथा उऩचाय सहमोग 
 कामयववतध, २०७६” यहेको छ। 

(2) मो कामयववतध तरुुन्त प्रायम्ब हनेुछ। 

2. ऩरयबाषा: ववषम वा प्रसङ्गरे अको अथय नरागेभा मस कामयववतधभा,- 

(क) "ऐन" बन्नारे प्रदेश ववऩद् व्मवस्थाऩन ऐन, 
2075 सम्झन ुऩछय। 

(ख) "कोष" बन्नारे ऐनको दपा 10 वभोशजभको 
कोष सम्झन ुऩछय। 

(ग) "कामयकायी सतभतत" बन्नारे ऐनको दपा 6 
फभोशजभको कामयकायी सतभतत सम्झन ु ऩछय। 

(घ) "कोष सञ्चारन सतभतत" बन्नारे ऐनको दपा 
13 फभोशजभको कोष सञ्चारक सतभतत सम्झन ु
ऩछय। 
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(ङ) "खाता" बन्नारे फागभती प्रदेश कोयोना बाइयस 

सङक्रभण योकथाभ, तनमन्त्रण तथा उऩचाय कोष 
खाता सम्झन ुऩछय। 

(च) "प्रदेश" बन्नारे फागभती प्रदेश सम्झन ुऩछय। 

(छ) "सतभतत" बन्नारे ऐनको दपा ३ फभोशजभको 
प्रदेश ववऩद् व्मवस्थाऩन तनदकशक सतभतत 
सम्झन ुऩछय। 

(ज) "स्वास््म सॊस्था "बन्नारे स्वास््म सेवा उऩरब्ध 

गयाउने उदे्दश्मरे प्रचतरत कानून फभोशजभ दताय 
वा नवीकयण बई स्थाऩना बएको मस प्रदेश 
तबत्रको तनजी तथा सावयजतनक स्वास््म सॊस्था 
सम्झन ुऩछय। 

3. कोष खाताको प्रमोग: (1) कोष खाताभा यहेको यकभ ऐनको दपा 
 10 फभोशजभको कोषको यकभ भातननेछ।  

(2) खाताभा जम्भा बएको यकभ देहामको कामयको रातग 
साभाशजक ववकास भन्त्रारम, उक्त भन्त्रारम भातहतका स्वास््म 
सॊस्था वा प्रचतरत कानून फभोशजभ स्थाऩना बएका तनजी, 
साभदुावमक वा गैय नापाभूरक स्वास््म सॊस्था, शजल्रा ववऩद् 
व्मवस्थाऩन सतभतत वा स्थानीम ववऩद् व्मवस्थाऩन सतभततको रातग 
खचय गरयनेछ:- 

(क) कोयोना बाइयस (COVID-19)  को योकथाभ 
तथा उऩचायका रातग आवश्मक आइसोरेशन 
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अस्ऩतार, क्वायेन्टाइन स्थाऩना य सञ्चारनभा 
राग्ने खचयहरूको शीघ्र व्मवस्थाऩन गनय, 

(ख) कोयोना बाइयस (COVID-19) फाट भानवीम 
ऺतत तनमन्त्रण गनय य सो प्रकोऩको कायण फाट 
प्रबाववत व्मशक्तको सहज ऩयीऺण तथा 
उऩचायको व्मवस्था गनय, 

(ग) कोयोना बाइयस (COVID-19) को योकथाभ 
तथा उऩचायभा आवश्मक ऩनक भेतडकर 
साभग्री,  औषतध, उऩकयणका रातग राग्ने 
खचयहरूको प्रफन्ध गनय, 

(घ) कोयोना बाइयस (COVID-19) को तनमन्त्रण 
तथा उऩचाय गनय प्रदेश सयकायफाट तनणयम बए 
फभोशजभका अन्म खचय गनय। 

4. कोष खाताको यकभ प्रमोग हनु नसक्ने: ऐनको दपा 12 भा 
 उशल्रशखत प्रमोजनका रातग कोष खाताको यकभ खचय गनय सवकने 
 छैन। 

5. कोष खाताको यकभ खचय गनक कामयववतध: (१) दपा ३ 
 फभोशजभको प्रमोजनको रातग सहमोग यकभ प्रदान गदाय सम्फशन्धत 
 ऺेत्रभा  कोयोना  बाइयस (COVID-19) को सघनता, योकथाभ 
 तथा उऩचायको रातग राग्ने खचयको आवश्मकता, खाताभा 
 उऩरब्ध बएको यकभ य खचयको औशचत्म सभेतराई दृविगत गयी  
 सतभततरे तनधाययण गये फभोशजभ  साभाशजक ववकास भन्त्रारम, 
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 शजल्रा  ववऩद् व्मवस्थाऩन सतभतत य स्थानीम ववऩद् व्मवस्थाऩन 
 सतभततराई उऩरब्ध गयाउनेछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभ साभाशजक ववकास 
भन्त्ररामको रातग तनधाययण बएको सहमोग यकभ उक्त भन्त्रारमरे 
आफ्नो भातहतका स्वास््म सॊस्थारे भाग गयेको यकभराई कोयोना 
बाइयस (COVID-19) को सघनता, योकथाभ तथा उऩचायको 
रातग राग्ने खचयको आवश्मकता य खचयको औशचत्म सभेतराई 
दृविगत गयी यकभ तनकासा गनकछ। 

(3) उऩदपा (2) भा उल्रेख बए फाहेकको स्वास््म 
सॊस्थाराई यकभ उऩरब्ध गयाउन ु ऩनक अवस्थाभा साभाशजक 
ववकास भन्त्ररामको सतभतत सभऺ ऩेश गनुय ऩनकछ। 

(४) कोष खाताको यकभ तनकासा बए फभोशजभ खचय 
बएको यकभको प्रचतरत कानून फभोशजभ रेखा याख्न े य रेखा 
ऩयीऺण गयाउने दावमत्व सम्फशन्धत खचय गनक तनकामको हनेुछ।  

6. क्वायेनटाइन सम्फन्धी भाऩदण्ड: दपा 3 फभोशजभ कोष खाताफाट 
क्वायेनटाइनको रातग सहमोग यकभ उऩरब्ध गयाउॉदा ऩूया गनुय 
ऩनक भाऩदण्ड नेऩार सयकायरे तनधाययण गये फभोशजभ हनेुछ।  

7. कोष खाता सञ्चारनको प्रशासतनक खचय: कोष खाता सञ्चारन गदाय 
आवश्मक ऩनक सशचवारमको रातग आवश्मक ऩनक प्रशासतनक तथा 
अन्म बैऩयी खचय सम्फशन्धत भन्त्रारमको तनमतभत फजेटफाट खचय 
गरयनेछ। 
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8. कोष खाताको सञ्चारन: कोष खाताको सञ्चारन ऐनको दपा १४ 
फभोशजभ हनेुछ।   

9. रेखा तथा रेखाऩयीऺण: (१) मस कामयववतध फभोशजभको 
प्रमोजनका रातग कोष खाताभा प्राप्त हनेु आम्दानी तथा खचयको 
रेखा प्रचतरत कानून फभोशजभ छुटै्ट याख्न ुऩनकछ। 

(2) उऩदपा (1) फभोशजभको कोषको आन्तरयक 
रेखाऩयीऺण प्रदेश रेखा तनमन्त्रक कामायरम य अशन्तभ रेखा 
ऩयीऺण भहारेखा ऩयीऺकको कामायरमफाट हनेुछ।  

10. सम्ऩकय  सशचवारम सम्फन्धी व्मवस्था: (1) मस कामयववतध फभोशजभ 
शजल्रा ववऩद् व्मवस्थाऩन सतभतत य स्थानीम ववऩद् व्मवस्थाऩन 
सतभततको रातग कामय सञ्चारन गनक प्रमोजनको रातग सम्ऩकय  
सशचवारम आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रराम हनेुछ। 

(2) उऩदपा (1) फाहेकको हकभा सम्ऩकय  भन्त्रारम 
साभाशजक ववकास भन्त्रारमभा हनेुछ। 

11. तनदकशन ददन सक्ने: सतभततरे मस कामयववतधको कामायन्वमनका 
सम्फन्धभा कामयकायी सतभतत तथा कोष सञ्चारक सतभततराई 
आवश्मक तनदकशन ददन सक्नेछ। 

12. खरयद सम्फन्धी व्मवस्था: मस कामयववतध फभोशजभको प्रमोजनका 
रातग सहमोग यकभ प्राप्त गनक तनकामरे उऩचायको रातग 
आवश्मक ऩनक साभान खरयद गदाय प्रचतरत सावयजतनक खरयद ऐन 
तथा तनमभावरी फभोशजभ गनुय ऩनकछ। 
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13. मसै कामयववतध फभोशजभ हनेु: मस कामयववतधभा रेशखएको कुयाभा 
मसै कामयववतध फभोशजभ य अन्म कुयाभा प्रचतरत कानून फभोशजभ 
हनेुछ। 

14. फाधा अड्काउ पुकाउन सक्ने: मस कामयववतधको कामायन्वमनको 
क्रभभा कुनै दवुवधा वा फाधा उत्ऩन्न बएभा ऐनको उदे्दश्म ववऩरयत 
नहनेु गयी सतभततरे तनणयम गयी आवश्मक फाधा अड्काउन पुकाई 
कामायन्वमनका रातग तनदकशन ददन सक्नेछ। 

15. कामयववतधको खायेजी: (१) मस कामयववतधको उदे्दश्म फभोशजभको 
कामय सभाप्त बएको बनी कामयकायी सतभततको तसपारयसभा सतभततरे 
मो कामयववतध खायेज गनक तनणयम गयेभा स्वतः खायेज बएको 
भातननेछ। 

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कामयववतध खायेज बए ऩतछ 
कोष खाताभा यहेको फाॉकी यकभ प्रदेश ववऩद् व्मवस्थाऩन कोषभा 
जम्भा गनुय ऩनकछ।  

(३) मस कामयववतध फभोशजभ बए गयेको खचयको वववयण 
कामयववतध खायेज बएको तभततरे फढीभा ऩन्र ददन तबत्र सम्फशन्धत 
तनकामरे सावयजतनक गनुय ऩनकछ। 

 

 

भशन्त्रऩरयषद् फाट स्वीक त तभतत: २०७६।१२।१६ 
 
 

आऻारे, 
ववनोद प्रकाश तसॊह 

प्रदेश सयकायको सशचव 

आन्तरयक भातभरा तथा कानून भन्त्रारम, फागभती प्रदेश, हेटौंडाभा भदुित। 

भूल्म रु. ५।- 
 


