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महालेखापरीक्षकको कायाालय 
काठमाडौँ, नेपाल 



 

Serving the Nation and the People 

 
 

b"/b[li6 (Vision) 
 

 
hglxtsf nflu hjfkmb]lxtf, kf/blz{tf / lgi7f k|j4{g ug]{ ljZj;gLo ;+:yf 

x'g k|oTgzLn /xg] . 

 

(We strive to be a credible institution in promoting accountability, 

transparency and integrity for the benefit of the people) 

 
 

uGtJo (Mission) 
 

 
;/f]sf/jfnfnfO{ ;fj{hlgs sf]ifsf] bIftfk"0f{ pkof]u ;DaGwdf cfZj:t kfg{ 

:jtGq Pj+ u'0f:t/Lo n]vfk/LIf0f ;]jf k|bfg ug]{ . 

 

(Provide independent and quality audit service to assure our stakeholders 

that the public funds are efficiently used) 

 
d"No dfGotf (Core Values) 

 

lgi7f (Integrity) 

:jtGqtf (Independence) 

Jofj;flostf (Professionalism) 

kf/blz{tf (Transparency) 

hjfkmb]lxtf (Accountability) 

 



 

प्राक्कथन 
नेपालको संववधानको धारा २४१ बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका सरकारी 

कायाालयको लेखाको काननु बमोजिम भनयभमििा, भमिव्यवयिा, कायादक्षिा, प्रिावकाररिा र 
औजित्य समेिको वविार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनेु व्यवस्था छ । 
महालेखापरीक्षकले लेखासम्बन्धी कागिपत्र िनुसकैु बखि हेना पाउने र आफूले गरेको कामको 
वावषाक प्रभिवेदन राष्ट्रपभि समक्ष पेस गने प्रावधान रहेको छ । लेखापरीक्षणको ववभध, िररका, 
क्षेत्र र परीक्षण गने कुराहरू महालेखापरीक्षकले िोवकददए बमोजिम हनेु गरी लेखापरीक्षण ऐन, 
२०७५ ले व्यवस्था गरेको छ। सोही ऐनमा महालेखापरीक्षकले ववववध ववषयको लेखापरीक्षण 
गना सक्ने उल्लेख छ ।  

ववत्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई पारदशी र सदुृढ बनाई सावािभनक भनकायका पदाभधकारीहरूको जिम्मेवारी र 
िवाफदेवहिा अभिवृवि गना लेखापरीक्षणको महत्वपूणा िभूमका रहन्छ । सन ्२०१९ को भडसेम्बर अन्िबाट देजखन शरुु िएको 
कोभिड-१९ को महामारीबाट हाल ववश्वका सबैिसो मलुकु प्रिाववि िइसकेका छन।् यस महामारीको रोकथाम, भनयन्त्रण र 
उपिारको लाभग ववश्वका सबैिसो मलुकुले ठूलो धनराजश खिा गरेका छन ्। महामारीको समयमा सावािभनक उत्तरदावयत्व र 
पारदजशािा प्रविानको िभूमका महत्वपूणा हनेु िएकाले यस प्रयोिनमा गररएका खिाको स्विन्त्रपूवाक परीक्षण, मूल्याङ्कन गरी 
प्रभिवेदन गनुापदाछ िने्न मान्यिाले रावष्ट्रय अन्िराावष्ट्रय िगिमा प्रश्रय पाइरहेको छ। यसै सन्दिामा कोभिड-19 को महामारी 
रोकथाम, भनयन्त्रण र उपिारका लाभग गररएका काया र खिाहरू परीक्षण गरी बेग्लै प्रभिवेदन ियार गरी सम्माननीय राष्ट्रपभिज्यू 
समक्ष पेस गने प्रभिवििा अनरुुप यो प्रभिवेदन ियार गररएको छ । लेखापरीक्षणको क्रममा िीन वटै िहका सरकारका ८०३ 
भनकायले गरेको कोभिड-19 सँग सम्बजन्धि वक्रयाकलापलाई समेवटएको छ । यस प्रयोिनमा सङ् घीय सरकारले रु.४ अबा ७९ 
करोड, सङ् घीय कोषबाट रु.१ अबा ३ करोड, प्रदेश सरकारबाट रु.२ अबा ९४ करोड र स्थानीय िहबाट रु.७ अबा ७४ करोड 
खिा िएको छ ।  

संघ, प्रदेश र स्थानीय िीनै िहका भनकायहरूले कोभिड-१९ को सङ् क्रमण रोकथाम भनयन्त्रण र उपिार सम्बन्धमा 
पूवाियारी, राहि वविरण, क्वारेजन्टन िथा आईसोलेशन व्यवस्थापन, स्वास््य सामग्री खररद, पूवााधार ववकास, िनशजि व्यवस्थापन, 
सिेिना अभिवृवि, सीमा ववन्द ु भनगरानी, खोि, टे्रभसङ्ग, परीक्षण र उपिार, कोभिड अस्पिाल सञ्चालन एवं व्यवस्थापन, 
भनषेधाज्ञालगायिका वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गरेका छन ् । आकजस्मकरुपमा सिृना िएको महामारी िएकाले उपलब्ध श्रोि 
साधनको व्यवस्थापन एवं थप श्रोि साधन िटुाउने कायाहरू समेि िएका छन ् । संघ िथा प्रदेश सरकारबाट महामारीको 
व्यवस्थापनका लाभग सबै क्षेत्रबाट सहयोग िटुाउन कोष समेि खडा गरेको देजखन्छ। यसरी बिेट िथा कोषमाफा ि ठूलो 
धनराजश खिा हनुकुो अभिररि बन्दाबन्दीबाट ववभिन्न आभथाक िथा सामाजिक प्रिाव परेको छ । उद्योग व्यवसाय िथा 
ववद्यालय बन्द रहेका छन ्। ठूलो िनशजिले रोिगारी गमुाएको अवस्था छ ।  

संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका भनकायले महामारी रोकथाम, भनयन्त्रण िथा उपिार सन्दिामा िोजखम आकँलन एवं 
प्रयाप्त पूवा ियारी नगरेको, महामारी फैभलन थालेपभछ मात्र खररदका वक्रयाकलाप शरुु गरेबाट भमिव्ययी र प्रभिस्पधाात्मक 
िवरले खररद गना नसकेको, एकैपटक हिारौं नागररकहरू सीमामा उपजस्थि रहेबाट प्रवेश ववन्द ुव्यवस्थापन कमिोर रहेको, 
शरुुमा क्वारेजन्टन िथा आइसोलेशन केन्र पयााप्त नरहेको, पभछल्लो अवभधमा उपयोग हनु छाडेको, राहि िथा पसु्थाापनका 
वक्रयाकलापहरू पयााप्त व्यवजस्थि एवं समन्यावयक हनु सकेको देजखदैन । त्यस्िै कोभिड-19 को भनयन्त्रणमा रोकथाम िथा 
उपिारका लाभग गररएको खिाबाट खररद गररएका सामग्रीको गणुस्िर सभुनजिि निएको र अभनयजन्त्रि िररकाले खिा गरी 
स्थानीय िहबाट राहि वविरण िएको अवस्था छ। 

संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका सबै भनकायहरूले सावािभनक िवाफदेवहिा र पारदजशािा प्रविान गदै महामारी भनयन्त्रण 
रोकथाम एवं उपिारमा प्रिावकाररिा ल्याउन यस प्रभिवेदनले औलं्याएका सझुावहरू कायाान्वयन गरी सो अनरुुप व्यवहार गने 
अपेक्षा भलएको छु । साथै महामारीको समयमा अहोरात्र खवटई यो प्रभिवेदन ियार गना योगदान गनुाहनेु कायाालयका सबै 
कमािारीलाई ववशेष धन्यवाद ददन िाहन्छु ।  
 (टंकमजण शमाा, दंगाल) 
 महालेखापरीक्षक 
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1 

पररच्छेद एक - लेखापरीक्षणको उद्दशे्य, क्षेत्र र पिभि 

1. पषृ्ठिभूम  - ववश्विरी फैभलरहेको नयाँ कोरोना िाइरसको सङ् क्रमणबाट लागकेो रोगलाई ववश्व स्वास््य 
संगठनले “कोभिड १९”को नाम  ददई ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा घोषणा गरेको छ । सन ्२०१९ को 
भडसेम्बर अन्िबाट देजखन शरुु िएको यस महामारीबाट हाल ववश्वका सबैिसो मलुकु प्रिाववि िइसकेका 
छन ्। यो महामारी र यसको प्रिाव कवहलेसम्म र कुन रुपमा रहन्छ िन्ने आकँलन गना सक्ने अवस्था छैन। 
नेपालमा २०७६ को माघ पवहलो सािा कोभिड-१९ को पवहलो सङ् क्रमण पत्ता लागकेो भथयो । पभछल्ला 
ददनमा नेपालमा सङ् क्रमण बढ्दै गएको अवस्था छ । सङक्रमणको साथ साथै मतृ्य ुदर समेि बढेको 
अवस्था छ। शरुुवाि देजखन ैमहामारी भनयन्त्रण र रोकथामका लाभग संघ र प्रदेश सरकार एवं स्थानीय 
िह पररिाभलि िएका छन।् नेपाल सरकारले २०७६ िैत्र ११ देजख बन्दाबन्दी गरेकोमा आषाढ 
मवहनामा बन्दाबन्दीलाई खकुुलो बनाउँदै लगे पिाि ् पनुुः सङ् क्रमण भिब्र गभिले बढेको देजखन्छ। 
ित्पिाि स्थानीय स्िरमा पाभलका िथा जिल्ला प्रशासन कायाालयहरूले भनषेधाज्ञा िारी गदै आएका छन।्  

िीन वटै िहका सरकारहरूले कोभिड-१९ को सङ् क्रमण रोकथाम भनयन्त्रण र उपिार 
सम्बन्धमा भनगरानी, खोि, टे्रभसङ्ग, परीक्षण, क्वारेजन्टन िथा आईसोलेशन व्यवस्थापन, राहि वविरण, 
स्वास््य सामग्री खररद, कोभिड अस्पिाल, सञ्चालन व्यवस्थापन, िनशजि व्यवस्थापन, सिेिना अभिवृवि, 
ववदेशबाट नागररक उिार, भनषेधाज्ञालगायि वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गरेका छन ् । कोभिड-19 को 
सङ् क्रमण रोकथाम, भनयन्त्रण र व्यवस्थापनको लाभग सरकारले अन्य प्रयोिनको लाभग ववभनयोजिि 
बिेटबाट रकमान्िर, ववदेशी दािसंृस्थाबाट सहयोग एवं संघ िथा प्रदेश सरकारबाट महामारीको 
व्यवस्थापनको लाभग सबै क्षेत्रबाट सहयोग िटुाउन कोष समेि खडा गरी श्रोि व्यवस्थापन गरेको देजखन्छ 
। यसरी बिेट िथा कोषमाफा ि ठूलो धनराजश खिा हनुकुा अभिररि बन्दाबन्दीबाट ववभिन्न आभथाक िथा 
सामाजिक प्रिाव परेको छ । उद्योग व्यवसाय, ववद्यालय बन्द रहेका छन ्। ठूलो िनशजिले रोिगारी 
गमुाएको अवस्था छ । महामारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सवोच्ि लेखापरीक्षण संस्थाले ववशषे 
लेखापरीक्षण गने मान्यिा अनरुुप लेखापरीक्षण गरी प्रभिवेदन पेस गररएको छ ।  

2. लेखापरीक्षणको उद्दशे्य - यस लेखापरीक्षणको मखु्य उदे्दश्य कोभिड-१९ महामारीको भनयन्त्रण, रोकथाम र 
उपिार व्यवस्थापन सम्बन्धमा पूवाियारी िथा महामारी रोकथाम भनयन्त्रण उपिार र िनिीवनमा पने 
असरको न्यूनीकरण गना सञ्चाभलि वक्रयाकलापहरू भमिव्ययी एवं दक्षिा पूवाक सञ्चालन िए, निएको 
परीक्षण गरी सझुावसवहिको प्रभिवेदन गनुा रहेको छ । यस उदे्दश्य प्राभप्तका लाभग देहायका ववषय 
सभुनजिि गनुा लेखापरीक्षणको सहायक उदे्दश्यहरू रहेका छनु्ः 

• श्रोि व्यवस्थापन र खिा पारदशी िए, निएको, 

• महामारीको िोजखम आकँलन िथा पूवा ियारीका वक्रयाकलापहरू समयबि एवं पयााप्त रहे नरहेको, 

• महामारीलाई भनयन्त्रण र रोकथाम गना संघ प्रदेश र स्थानीयिहले समन्वयात्मक ढङ्गले काया गरे 
नगरेको, 

• संक्रभमिको भनगरानी, खोि पडिाल, परीक्षण र उपिारसंग सम्बजन्धि वक्रयाकलापहरू व्यवजस्थि िए 
निएको,   

• महामारी भनयन्त्रण रोकथाम र उपिारको लाभग आवश्यक अस्पिाल पूवााधार, स्वास््य उपकरण 
खररद एवं व्यवस्थापन र िनशजि पररिालन लगायिका सञ्चाभलि वक्रयाकलाप भमिव्ययी एवं 
दक्षिापूणा िए निएको । 
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3. लेखापरीक्षणको क्षते्र  - प्रधानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को कायाालय (कोरोना रोग भनयन्त्रण िथा रोकथाम 
उच्िस्िरीय सभमभि र कोभिड-१९ क्राइभसस म्यानेिमेन्ट सेन्टर), अथा, स्वास््य िथा िनसंख्या, गहृ, 
रक्षा, शहरी ववकास र श्रम, रोिगार िथा सामाजिक सरुक्षा मन्त्रालय, प्रदेश सरकारका सम्बजन्धि 
मन्त्रालयहरू एवं स्थानीय िहहरू समेि ८०३ भनकायले कोरोना महामारी रोकथाम, भनयन्त्रण उपिारको 
लाभग २०७७ असार मसान्िसम्म गरेका खिा एवं सम्पाददि वक्रयाकलापहरू लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा 
समावेश गररएको छ। लेखापरीक्षणको क्रममा केही सान्दभिाक ववषयहरू लेखापरीक्षण अवभधसम्मका पभन 
समावेश गररएको छ । लेखापरीक्षण गररएका भनकायको वववरण देहाय अनसुार रहेको छ । 
भस.नं. भनकायको नाम संख्या भस.नं. भनकायको नाम संख्या 
1.  अथा मन्त्रालय २ 6. शहरी ववकास मन्त्रालय १ 
2.  स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालय 19 7. श्रम रोिगार िथा सामाजिक सरुक्षा मन्त्रालय १ 
3.  गहृ मन्त्रालय ५ 8. सामाजिक ववकास मन्त्रालय ७ 
4.  रक्षा मन्त्रालय २ 9. प्रादेजशक िथा जिल्ला अस्पिाल 71 
5.  संस्कृभि पयाटन िथा नागररक उड् डयन मन्त्रालय १ 10. स्थानीय िह 694 

िम्मा 803 

4. लेखापरीक्षण पिभि - लेखापरीक्षणको क्रममा प्रकृयामूलक र समस्यामूलक पिभि अवलम्बन गररएको छ। 
कोभिडको रोकथाम भनयन्त्रण र उपिारको सन्दिामा समस्या पवहिान एवं भनराकरणमा केजन्रि िई 
समस्यामूलक पिभि प्रयोग गररएको छ । ववभिन्न भनकायले महामारीको रोकथाम भनयन्त्रण र उपिारको 
काया व्यवस्थापन ऐन, भनयम, कायाववभध, भनदेजशका र असल अभ्यासको आधारमा गनुापने िएकाले सो 
अनसुरण एवं सञ्चाभलि वक्रयाकलापको भमिव्यवयिा एवं दक्षिाको मूल्याङ्कन गना प्रकृयामूलक पिभि 
अवलम्बन गररएको छ । प्रस्ििु लेखापरीक्षणमा कायाालयले अवलम्बन गरेका मानदण्ड, भनदेजशका, 
मागादशान र अन्िराावष्ट्रय असल अभ्यासको अलावा सवोच्ि लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्िराावष्ट्रय संगठनले 
िारी गरेको भनदेजशका र कायाालयले ियार गरेको प्रकोप व्यवस्थापन लेखापरीक्षण भनदेजशकामा उल्लेख 
िएका ववभध र प्रकृया आवश्यकिा अनसुार अवलम्वन गररएको छ । 

लेखापरीक्षणको क्रममा सूिना एवं प्रमाण संकलनको भसलभसलामा स्थलगि भ्रमण गरी 
कागिािको पनुरावलोकन, छलफल र अन्िवक्रा या गररएको छ। यसबाहेक लेखापरीक्षणको क्षेत्रमा परेका 
भनकायहरूबाट ववभिन्न फारमहरू माफा ि वववरण संकलन गररएको छ । यस प्रयोिनको लाभग दूर 
लेखापरीक्षणको समेि उपयोग गररएको छ । प्राप्त सूिनाको ववश्लषेणका आधारमा प्रभिवेदन ियार गररएको 
छ । 

5. ववशेष लेखापरीक्षणको औजित्य - यस लेखापरीक्षणको औजित्य भनम्नानसुार रहेको छ: 

5.1. लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५ बमोजिम महालेखापरीक्षकले ववववध ववषय लेखापरीक्षण गना सक्न े
व्यवस्था रहेको छ । 

5.2. राज्यले महामारी रोकथाम‚ भनयन्त्रण िथा उपिारको लाभग आवश्यक पूवााधार ववस्िार‚ स्वास््य सामग्री 
आपूभिा, िनशजि व्यवस्थापन, कोभिड कोषको व्यवस्था, िनिेिनाको सञ्चार क्वारेजन्टन िथा आईशोलेशन 
केन्र व्यवस्थापन लगायिका व्यवस्थापकीय काया गरी संक्रभमिहरूको पवहिान, उपिार लगायिमा गरेको 
खिा एवं सम्पाददि कायाहरूको मूल्याङ्कन गना आवश्यक रहेको छ । 

5.3. कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्रण र व्यवस्थापनका लाभग संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट िए गरेका 
काया रावष्ट्रय महत्वको ववषय िएकोले सोको मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको छ ।  

5.4. यस प्रकारका रावष्ट्रय महत्व र सावािभनक िासोका ववषयको स्विन्त्र परीक्षण गरी प्रभिवेदन माफा ि ्
सावािभनक िवाफदेवहिा र पारदजशािा प्रविान गनुा आवश्यक रहेको छ । 
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6. लेखापरीक्षणको सीमा - कमािारीहरूको स्वास््य सरुक्षा र क्षमिामा उजिि ध्यान ददंदै उपलब्ध स्रोि 
साधनको उच्ििम उपयोग गदै बहलेुखापरीक्षण टोलीको पररिालन माफा ि ् यो लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गररएको छ । िथावप धेरै संख्यामा रहेका लेखापरीक्षण भनकायबाट सूिना संकलन गनुापने एवं िी 
भनकायले उपलब्ध गराएका वववरणहरूमा आधाररि िएर नमूना परीक्षण गरी प्रभिवेदन ियार गररएको 
छ। बहटुोली माफा ि ्लेखापरीक्षण गदाा एकरुपिा ल्याउन समस्या रहेको एवं ववत्तीय लेखापरीक्षण सँगसँग ै
सम्पादन गनुा परेको िस्िा अवस्थालाई लेखापरीक्षणको सीमाको रुपमा भलइएको छ । 
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पररच्छेद दईु - महामारी भनयन्त्रण सम्बन्धी नीभिगि र काननुी 
व्यवस्था 

1. महामारीको िक्र - महामारीका गभिववभधको मूल्याङ्कन गना वा महामारीको व्यवस्थापन गना यसका िरण 
अनसुार रणनीभि िय गररनपुदाछ । महामारी व्यवस्थापनका िार िरण हनु्छन ्। महामारी शरुु हनु ुपूवा 
वा अन्िर महामारीको बीिमा 
िोजखम आकंलन र पूवा 
ियारीका काया गररनपुदाछ। 
महामारी आउन सक्न े अनमुान 
वा एक महामारी पिाि ् अको 
महामारी लगिै आउन े
अवस्थालाई मध्यनिर राखेर 
कस्िो प्रकृभिको क्षभि हनुसक्न े
हो, कभि िनसंख्यालाई संक्रभमि 
बनाउन सक्छ, सोको व्यवस्थापन गने, उपिारका पूवााधारको व्यवस्था भमलाउने, आवश्यक औषभध 
उपकरणको खररद एवं मौज्दाि व्यवस्था भमलाउने र ियारी हालिमा बस्ने वक्रयाकलापहरू पदाछन ्। 
महामारी वा प्रकोप घटीसकेपिाि ्सिगिा अपनाउने सिेिना अभिवृवि गने, सङ् क्रमणको पवहिान गने, केस 
ईन्िेविगेशन िथा टे्रभसङ्ग गने, क् वारेजन्टन िथा आईसोलेशन व्यवस्थापन गने, आभथाक श्रोि पररिालन गने, 
अस्पिाल िथा अन्य पूवााधार एवं िनशजि व्यवस्था भमलाउने, औषभध उपकरण िथा स्वास््य सामग्री खररद 
गने लगायिका वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गररन्छ। सङ् क्रमणको िरणमा उिार राहि गररनपुदछा। 
संवेदनशील वगा वा सङ् क्रमणमा परेकालाई राहि प्रदान गने वा उपिार  गने, सङ् क्रमणलाई थप फैभलन 
नददन उपयिु रणनीभि अवलम्बन गने, स्वास््यकमीको व्यवस्थापन, प्रोत्साहन ित्ता व्यजिगि सरुक्षा 
सामग्री लगायि औषभध उपकरणको आपूभिा, स्वदेश ववदेशमा संकटमा परेकालाई उिार, सही 
सूिनाको संकलन एवं सम्प्रेषण, िीन िहका सरकारबीि समन्वय एवं सहयोग, बन्दाबन्दीको कारण 
मारमा परेका व्यवसायी िथा गररब भनमखुाहरूलाई राहिको प्याकेि प्रदान गने लगायिका कायाहरू 
सम्पादन गनुापदाछ। महामारी पिाि ्पभन पनुुः फैभलने िोजखम रही नै रहन ेहुँदा खोप अभियान सञ्चालन, 
वैदेजशक सहयोग पररिालन, औषभध उपकरणको पयााप्त व्यवस्था, स्वास््य मापदण्डको पालना िस्िा 
रोकथाम र न्यूनीकरणका वक्रयाकलापहरूको सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गनुा िरुरी हनु्छ। महामारीको 
ववशेष लेखापरीक्षण वयनै महामारी व्यवस्थापनका िक्रमा केजन्रि गररएको छ । 

2. नीभिगि र कानूनी व्यवस्था - भनरोगी नेपाल भनमााण सरकारको स्वास््य नीभि रहेको छ । कोभिड-१९ 
को सङ् क्रमण लगायिका महामारी रोकथाम, भनयन्त्रण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा िएका संवैधाभनक, 
नीभिगि र कानूनी व्यवस्था भनम्नानसुार रहेका छन:् 

(क) नीभिगि व्यवस्था - रावष्ट्रय स्वास््य नीभि, २०७६ ले सङ् घीय संरिनामा सबै वगाका नागररकका लाभग 
सामाजिक न्याय र सशुासनमा आधाररि स्वास््य प्रणालीको ववकास ववस्िार गदै गणुस्िरीय स्वास््य 
सेवाको पहुँि र उपिोग सभुनजिि गने लक्ष्य राखेको छ । उि नीभिमा उल्लेख िएका सान्दभिाक बुदँा 
भनम्नानसुार छनु्ः 
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• सरुवा रोग कीटिन्यरोग, पशपंुक्षीिन्य रोग, िलवाय ुपररविान र अन्य रोग िथा महामारी भनयन्त्रण 
लगायि ववपद् व्यवस्थापन पूवा ियारी प्रभिकायाको एकीकृि उपायहरू अवलम्बन गररने, 

• स्वास््य क्षते्रको ववद्यमान संगठन संरिनालाई आवश्यकिानसुार पररमािान गदै रोग भनयन्त्रण‚ 
महामारी भनयन्त्रण र अनसुन्धानको मूल जिम्मेवारी सवहिको रावष्ट्रय रोग भनयन्त्रण केन्र लगायिका 
अन्य आवश्यक संरिना स्थापना गररन‚े 

• भनदान सेवालाई आधभुनक एवं प्रववभधमैत्री बनाउँदै रावष्ट्रय प्रयोगशालालाई अन्िराावष्ट्रय मापदण्ड अनरुुप 
सदुृढीकरण गररन,े प्रत्येक प्रदेशमा एउटा ररफरेन्स प्रयोगशाला िथा भनदान केन्रको स्थापना गने‚ 

• ववपद् िथा महामारीको ित्काल सम्बोधन गनाको लाभग सबै िहमा संयन्त्रको स्थापना‚ क्षमिा ववकास‚ 
प्रभिकाया योिना िथा पूवाियारी गनुाका साथै घमु्िी अस्पिाल सेवाको व्यवस्था गने‚ 

• ववपद् व्यवस्थापन‚ िोजखम न्यूनीकरण‚ स्वास््य प्रविान लगायिका समग्र स्वास््य सेवामा नागररक र 
समदुायको सहिाभगिा र योगदानलाई प्रोत्सावहि गररने । 

(ख) कानूनी व्यवस्था - नपेालको संववधानले प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आधारििू स्वास््य सेवा भनुःशलु्क 
प्राप्त गने हक हनु,े कसैलाई पभन आकजस्मक स्वास््य सेवाबाट वजञ्चि नगररन‚े प्रत्येक व्यजिलाई आफ्नो 
स्वास््य उपिारको सम्बन्धमा िानकारी पाउन े हक हनुे‚ प्रत्येक नागररकलाई समान पहुँिको हक हनुे 
व्यवस्था गरेको छ । उि हक कायाान्वयनको लाभग देहायबमोजिमको कानूनी व्यवस्था रहेको छ । 

• ववपद् िोजखम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र भनयमावली, २०७६ 

• िनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ र भनयमावली, २०७७ 

• संक्रामक रोग ऐन, २०२० 

• औषभध ऐन, २०३५ 

• स्वास््य बीमा ऐन, २०७४ र भनयमावली, २०७५ 

• वैदेजशक रोिगार ऐन, २०६४ िथा भनयमावली, २०६४  

• श्रम ऐन,  २०७४ िथा भनयमावली, २०७५ 

• स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

(ग) भनदेजशका एवं कायाववभध - नपेाल सरकार, स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालय लगायिका भनकायले कोरोना 
सङ्क्रमण महामारी रोकथाम र भनयन्त्रणका लाभग गररन ेसम्पूणा कामहरूलाइा व्यवजस्थि गना हालसम्म कोभिड- 
१९ को सन्दिामा भनम्न अनसुारका ववभिन्न प्रकारका मापदण्ड िथा भनदेजशकाहरू िारी गरेको छ । यी 
मापदण्ड िथा भनदेजशकाहरूको प्रयोगले सीभमि साधन स्रोिबाट अभधकिम उपलजब्ध हाभसल गना मद्दि 
पगुकेो छ । कोरोना िाईरसको सक्रमण नयाँ िएकोले प्राववभधक रुपमा पभन एकै प्रकारको सेवा प्रदान 
गना भनदेजशकाले ठुलो सहयोग पगु्ने एवं गणुस्िर कायम हनुे अपेक्षा गरेको छ । कोभिड-19 को 
सन्दिामा नेपाल सरकारबाट िारी िएका भनदेजशका एवं कायाववभध देहाय अनसुार छन:् 

• कोभिड-१९ अस्पिाल/जक्लभनक सञ्चालन सम्बन्धी काया वववरण 
• कोभिड-१९ का कारण मतृ्य ुिएका व्यजिहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी कायाववभध , २०७६ 
• केस इन्िेजस्टगेसन एण्ड कन्याक टे्रभसङ्ग वटम पररिालन िथा व्यवस्थापन भनदेजशका, २०७७ 
• आइसोलेसन व्यवस्थापन सम्बन्धी भनदेजशका, २०७६ 
• ववश्वव्यापी सङ् क्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहि पररजस्थभिमा स्वदेश आउनै पने नागररकलाई 

स्वदेश आउन सहिीकरण गने सम्बन्धी आदेश, २०७७ 
• सङ् क्रमणको उपिार वापि अस्पिाललाई अनदुान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७ 
• कोभिड-१९ को सन्दिामा वािावरणीय सरसफाइ र भनुःसंक्रमीकरणबारे अन्िररम मागादशान, २०७७ 
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• कोभिड-१९ को सन्दिामा स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयलाई ववभिन्न दाि ृ भनकाय र सहयोगी 
भनकायहरूले प्रदान गने सहायिा सामग्री सम्बन्धी न्यूनिम मापदण्ड, २०७७ 

• कोभिड िथा अन्य स्वास््य सेवा प्रवाहका लाभग अन्िररम भनदेजशका , २०७६ 
• व्यजिगि सरुक्षा सामग्री (वप.वप.ई) प्रयोग सम्बन्धी भनदेजशका 
• यभुनफाईड अस्पिाल सञ्चालन आदेश, २०७७ 
• भबरामीहरूलाई अस्पिाल परु् याउनको भनजम्ि ियार पाररएको भनदेजशका , 
• संक्रभमिहरूको आइसोलेसन सम्बन्धी स्वास््य मापदण्ड, २०७७ 
• उपिारमा संलग्न िनशजिको िोजखम ित्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ 
• कोरोना िाइरस सम्बन्धी क्वारेजन्टन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गना बनकेो मापदण्ड, २०७६ 
• क्वारेजन्टनमा रहेका व्यजिका लाभग स्वास््य सम्बन्धी भनदेजशका 
• क्वारेजन्टनमा रहेका व्यजिहरूको कोभिड-१९ नमूना संकलन सम्बन्धी भनदेजशका 
• भनिी प्रयोगशालालाई कोभिड-१९ को मोभलक्यलुर परीक्षण गना अनमुभि ददने सम्बन्धी भनदेजशका‚ २०७७ 
• व्यवजस्थि बन्दाबन्दीमा िनस्वास््य मापदण्ड, २०७७ 
• कोभिड-१९ को नेशनल टेविङ्ग गाईडलाइन  
• कोभिड-१९ महामारी  सन्दिामा स्वास््य क्षेत्रको आपि ्कालीन प्रभिकाया योिना  
• कोभिड-१९ शंकास्पद भबरामीको लाभग उपिार पिभि 

3. संस्थागि व्यवस्था - कोभिड-१९ को सङ् क्रमण लगायिका महामारी रोकथाम, भनयन्त्रण र व्यवस्थापन 
सम्बन्धमा स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालय लगायि सम्बजन्धि अन्य मन्त्रालय एवं भनकायका अभिररि 
संघ, प्रदेश र स्थानीय िहमा देहायबमोजिमका सभमभिहरू गठन िई वक्रयाशील रहेका छन:् 

3.1. कोभिड-19 को रोकथाम र भनयन्त्रणको कायालाइा थप सशि र फरावकलो बनाउन नेपाल सरकार 
मजन्त्रपररषद्को 18 फागनु, 2076 भनणायानसुार माननीय उप-प्रधानमन्त्री िथा रक्षामन्त्रीको संयोिकत्वमा 
ववभिन्न साि मन्त्रालयका माननीय मन्त्रीहरू माननीय उपाध्यक्ष, रावष्ट्रय योिना आयोग र मखु्य सजिव 
सदस्य र प्रधानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को कायाालयको सजिव सदस्य सजिव रहने गरी नोबल कोरोना रोग 
िथा रोकथाम िथा भनयन्त्रण उच्िस्िरीय समन्वय सभमभि  (सी.सी.एम.सी.) गठन िएको छ ।   

3.2. कोभिड-१९ रोकथाम,  भनयन्त्रण र उपिारलगायिका कायाहरू प्रिावकारी ढङ्गले व्यवजस्थि र समन्वयात्मक 
रुपमा गनाका लाभग नेपाल सरकार मजन्त्रपररषद् २०७६ िैत्र १६ को भनणायानसुार कोभिड-१९ संकट 
व्यवस्थापन केन्र गठन िई वक्रयाशील रहेको छ । यस्िै प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय िहस्िरीय कोभिड-१९ 
संकट व्यवस्थापन केन्र कायारि रहेका छन ्। 

3.3. कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्र अन्िगाि उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्रीको संयोिकत्वमा गहृमन्त्री, 
सङ् घीय माभमला िथा सामान्य प्रशासनमन्त्री स्वास््य िथा िनसङ्ख्या मन्त्री उद्योग, वाजणज्य िथा आपूभिा 
मन्त्री र अथामन्त्री सदस्यहरू रहेको भनदेशक सभमभि र नेपाल सरकारका मखु्यसजिवको संयोिकत्वमा 
प्रधानसेनापभि, सजिव, गहृ मन्त्रालय, प्रहरी महाभनरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महाभनरीक्षक र मखु्य अनसुन्धान 
भनदेशक सदस्यहरू रहेको सहिीकरण सभमभि समेि कायारि रहेका छन ्। 

3.4. प्रधानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को कायाालयका सजिवको संयोिकत्वमा उपरथी, नेपाली सेना, स्वास््य िथा 
िनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रभिभनभधहरू सदस्यहरू रहेको सी.सी.एम.सी. अपरेशन सभमभि रहेको छ । 
अपरेशन सभमभिको मािहिमा स्वास््य सेवा िथा उपिार काया समूह, औषभध उपकरण िथा स्वास््य 
सामग्री लगायि आपूभिा सेवा समूह, शाजन्ि सरुक्षाको  अनगुमन िथा भनयन्त्रण काया समूह र सूिना िथा 
प्रववभध काया समूह रहेका छन ्। 



महामारी भनयन्त्रण सम्बन्धी नीिीगि र काननुी व्यवस्था  

 कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेष लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, २०७8 7 

उपयुाि सभमभि िथा केन्रहरूको िभूमका समन्वयकारी एवं नीभिगि भनणाय गने प्रकृभिको रहेको 
छ। कभिपय ववषय वा नीभिको सम्बन्धमा यी भनकायहरूले कायाकारी िन्दा पभन भसफाररशकिााको िभूमका 
खेलेको देजखन्छ। नीभि वा भसफाररशको कायाान्वयन सम्बजन्धि क्षेत्रगि भनकाय प्रदेश स्थानीय िहले गने 
व्यवस्था रहेको छ। 
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पररच्छेद िीन : लेखापरीक्षणबाट देजखएका व्यहोराहरू  

• कोभिड-19 बाट परेको समग्र प्रिाव 
कोभिड-१९ महामारीका कारण ववश्वब्यापी अथािन्त्रमा प्रिाव परेको अवस्थामा नेपालको अथािन्त्रमा पभन 

यसको असर देजखएको छ । महामारीको कारण छोटो समयमै िनस्वास््यमा असर परेको कारण आम िनिीववका 
समेि प्रिाववि बन्न पगुकेो छ। कोभिड-१९ महामारीबाट माभनसको िीवन रक्षा गना अवलम्बन गररएका रोकथाम 
िथा भनयन्त्रणका उपायको कारण समेि दैभनक िीवनयापन नै असहि हनुे पररजस्थभि भसिाना िएको अवस्था छ। 
सरकार एवं भनिीक्षेत्रको पुिँीगि लगानीमा समेि ह्रास आएको देजखन्छ । आभथाक वषा २०७६।७७ सम्मको 
समग्र प्रिावलाई देहायमा उल्लेख गररएको छुः 

1. सङ्क्रमणको अवस्था  - नपेालमा सक्रमणको अवस्था शरुुको अवस्थामा न्यून रहेको देजखन्छ । िथावप 
पभछल्लो समयमा सङ् क्रमण बढ्दै गई मानव िीवनको क्षभि समेि बढेको देजखन्छ । यस सम्बन्धी 
ववश् लेषण देहायमा उल्लेख छुः 

1.1. स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको वववरण अनसुार २०७७ आषाढ मसान्ि र २०७८ 
आषाढ मसान्िको ि्याङ्क हेदाा नेपालमा कुल सङ्क्रमण, सवक्रय सङ्क्रभमि र मतृ्य ुदर बढेको देजखन्छ । 
ववश्व पररवेशमा समेि कुल सङ् क्रमण, सवक्रय सङ्क्रभमि र मतृ्य ु संख्या वृवि िएको देजखए िापभन 
सङ्क्रमण दर ववश्व पररवेशमा िन्दा नेपालमा बढी रहेको देजखन्छ । यस सम्बन्धी वववरण िाभलकामा 
प्रस्ििु गररएको छ: 

कोभिड रोगको फैलावट 
२०७७ आषाढ मसान्ि २०७८ आषाढ मसान्ि 
ववश्व नेपाल ववश्व नेपाल 

कुल सङ्क्रमण  13464468 १७१७७ 189183522 709457 
मत्य ु 581374 ३९ 4074687 ९४६३ 
सवक्रय सङ्क्रभमि  ४५२८३६२ ६१०६  १२४०७२८५ २६६३९ 
प्रभि लाखमा संक्रभमि १४१ ०.१७ १८९६ ६.६२ 
प्रभि लाखमा मतृ्य ु ७ ०.१० ४१ २६ 

सरकारले कोभिड-१९ को भनयन्त्रण रोकथाम र उपिारसंग सम्बजन्धि वक्रयाकलापहरू 
ववश्वव्यापीरुपमा सक्रमण देजखएपिाि ्शरुु गरेपभन कोभिड संङ्क्रमण २०७७ आषाढ मसान्िको िलुनामा 
२०७८ को आषाढ मसान्िमा धेरै बढी प्रिाव परेको देजखएकोले भनयन्त्रण रोकथाम िथा उपिारको काया 
प्रिावकारी रुपमा सञ्चालन गनुापदाछ ।  

1.2. सङ् क्रमणको अवस्था साका  मलुकुसँग िलुना गदाा वल्डोभमटर र स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयबाट 
प्रकाजशि ि्याङकको आधारमा देहायको िाभलकामा प्रस्ििु गररएको छुः 

वववरण 
2077 आषाढ मसान्ि 2078 आषाढ मसान्ि 

कुल सङ्क्रमण मतृ्य ुसङ्ख्या कुल सङ् क्रमण मतृ्य ु
साका  मलुकु (हिारमा) १४३९ ३३ 34242 472 
िारि ९३६१८१ २४३०९ 31026829 412531 
पावकस्िान २५५७६९ ५३८६ 983719 22720 
बङ्गलादेश १९००५७ २४२४ 1072774 17278 
अफगाभनस्िान ३४७४० १०४५ 137853 5983 
नेपाल १७१७७ ३९ 709457 9463 
माजल्दभ्स २८०१ १४ 75622 215 
श्रीलङ्का २६६५ ११ 280543 3573 
िटुान ८४ ० 2380 11 
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साका  मलुकुहरूमा २०७७ आषाढ मसान्िमा कुल सङ्क्रमण १४ लाख ३९ हिार रहेकोमा 
मतृ्य ुहनुकेो सङ्ख्या ३३ हिार रहेको छ । सोही अवभधमा नेपालमा कुल सङ्क्रमण सङ्ख्या १७ हिार 
िई मतृ्य ु हनुकेो सङ्ख्या ३९ रहेको छ । साका  राष्ट्रमा नेपालको स्थान पाँिौ रहेको देजखन्छ। िर 
सङ् क्रमण फैभलदै िाँदा 2078 आषाढ मसान्िमा साका  मलुकुमा कुल संङ्क्रमण 3 करोड 42 लाख 
42 हिार रहेकोमा मतु्य ुहनुकेो संख्या 4 लाख 72 हिार पगुकेो देजखन्छ । सोही भमभिसम्म नेपालमा 
कुल सङ् क्रमण 7 लाख 9 हिार िएकोमा 9 हिारको मतृ्य ु िएको छ । यसरी पवहलो िरणमा 
नेपालमा सङ् क्रमणको अवस्था ियावह िएको देजखन्छ । पवहलो लहरमा सजृिि प्रिावलाइा मध्यनिर 
राख्दै उपयिु रणनीभि एवं कायायोिना समयमा ियार गरेको र पवहल्यै ियार गरेको कायायोिना 
महामारीको अवस्था अनसुार पररमािान गरेको िए दोश्रो लहरमा सङ् क्रमणको ग्राफ यभि उच्ि हनुे भथएन 
िन् ने ववश्लषेणबाट देजखन्छ ।  

2. िोजखम आकँलन र पूवा ियारी - महामारी रोकथाम, भनयन्त्रण िथा उपिारको सन्दिामा िोजखम आकँलन 
िथा पूवाियारी गनुा आवश्यक हनु्छ । नेपालमा २०७६ साल माघ मवहनामा पवहलो संक्रभमि फेला 
परेपभन ित्सम्बन्धी िोजखम आकँलनका कायाहरू गना एवं स्वास््य सामग्री खररद सम्बन्धी काया गना समेि 
वढलाइ गरेको देजखन्छ । ित्कालीन अवस्थामा नेपालमा कोभिड-१९ परीक्षण नहनुे िई ववदेशमा 
पठाउनपुने जस्थभि रहेकोमा २०७६।१०।११ मा सोको परीक्षण गने प्रयोगशाला नेपालमा स्थापना 
गरेको देजखन्छ। कोभिड-१९ महामारीको प्रिाव कम गना नेपाल सरकारले २०७७ िेष्ठमा स्वास््य क्षेत्र 
आपत्कालीन प्रभि कायायोिना ियार गरी लागू गरेको छ । नेपाल सरकार मजन्त्रपररषद्ले 
२०७६।११।१८ मा उपप्रधानमन्त्रीको संयोिकत्वमा नोबेल कोरोना रोकथाम िथा भनयन्त्रण 
उच्िस्िरीय सभमभि गठन गरेको छ । कायायोिना अनसुार कोभिड-१९ संक्रभमिको लाभग जक्लभनक 
सञ्चालन हनुे अस्पिाल १२७, उपिारको लाभग प्रथम िहका १३, दोस्रो िहका १२ र िेस्रो िहका ३ 
समेि २८ अस्पिाल प्रस्िाव गरेको देजखन्छ । सो कायाका अभिररि प्रवेश ववन्द ुजस्क्रभनङ्ग टे्रभसङ्ग टोली 
गठन, प्रयोगशाला, कोभिड अस्पिाल स्थापना एवं मापदण्ड प्रोटोकल ियारी गरेको िए िापभन दक्ष 
िनशजि र उपकरण पयााप्त निएको, सङ् क्रमणको िलुनामा आइसोलेशन केन्र पयााप्त निएको, सीभमि 
संख्यामा मात्र कन्ट्रयाक्ट टे्रभसङ्ग िएको, स्वयंसेवक पररिालन िएपभन कायामा समन्वय हनु नसकेको 
पाइएको छ । साथै पूवा ियारीमा केन्र, प्रदेश र स्थानीय िहबीिको समन्वय सहकाया निएका कारण 
कायाान्वयनमा असर परेको छ । 

3. कोभिड-१९ सम्बजन्धि खिा - कोभिड-१९ रोकथाम, भनयन्त्रण िथा उपिारको लाभग माननीय 
उपप्रधानमन्त्रीको संयोिकत्वमा दश सदस्यीय कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्र भनदेशक 
सभमभि, मखु्य सजिवको संयोिकत्वमा सहिीकरण सभमभि र प्रधानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को कायाालयका 
सजिवको संयोिकत्वमा संयोिक योिना भनयन्त्रण समूह गठन िएका छन ्। स्थानीय िहका प्रमखुको 
संयोिकत्वमा पाभलकास्िरीय संरिना गठन िई कोरोना िाईरस रोकथाम भनयन्त्रण िथा उपिार 
लगायिका काया िइरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय स्िरमा समेि राहि र पनुस्थाापनका कायाक्रम सञ्चालन 
गररएको छ । केन्रीय, प्रादेजशक र स्थानीय िहसम्म भनिामिी प्रशासन, सरुक्षा भनकाय र सबै सम्बि 
भनकायमाफा ि कोरोना िाइरस ववरुिका कायाक्रमहरू समन्वय र सञ्चालन गरी २०७६।७७ मा देहाय 
बमोजिम खिा िएको महालेखा भनयन्त्रक कायाालयले िनाएको छुः 

(रु. लाखमा) 
वववरण ववभनयोिन /आम्दानी खिा बाकँी 

सङ् घीय कोरोना कोष २३९२९ १०३७० १३५५९ 
सङ् घीय सरकार ५९२८१ ४८१६८ ११११३ 
प्रदेश सरकार २३७५६ १४९७० ८७८६ 
स्थानीय सरकार ७८४९१ ६१९३१ १६५६0 

कुल िम्मा १८५४५७ १३५४३९ ५००१८ 
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 कोभिड-१९ महामारी रोकथाम, भनयन्त्रण र उपिारसम्बन्धी कायामा िीनै िहका सरकारबाट 
कोरोना कोष र ववभनयोजिि रकम समेिबाट २०७७ आषाढमसान्िसम्म कोरोना कोषबाट रु.१ अबा ३ 
करोड ७० लाख, सङ् घीय सरकारबाट रु.४ अबा ८१ करोड ६८ लाख, प्रदेश सरकारबाट रु.१ अबा 
४९ करोड ७० लाख र स्थानीय िहबाट रु.६ अबा १९ करोड ३१ लाख समेि िम्मा रु.१३ अबा ५४ 
करोड ३९ लाख  खिा िएको उल्लेख छ । यद्यवप लेखापरीक्षणमा प्राप्त वववरण अनसुार सङ् घीय सरकार 
िफा  रु.४ अबा ७९ करोड ८५ लाख सङ् घीय कोरोना कोषबाट रु.१ अबा ३ करोड ७ प्रदेश सरकारबाट  
(कोभिड कोष समेि) रु.२ अबा ९४ करोड ३२ लाख र ६६४ स्थानीय िहबाट रु.७ अबा ७४ करोड 
खिा िएको देजखन्छ । यसरी आभथाक सवेक्षणमा उल्लेख िएको र लेखापरीक्षणबाट देजखएको खिा भिडान 
हनु सकेको छैन । िीन िहका सरकारले कोभिड-१९ भनयन्त्रण रोकथाम र उपिारमा िएको खिाको 
अभिलेखन एवं प्रभिवेदन हनु ेप्रिावकारी व्यवस्था निएका कारण उपयुाि जस्थभि देजखएको छ । 

स्वास््य सामग्री, औषभध उपकरण, संक्रभमि व्यजिको व्यवस्थापन, क् वारेजन्टन िथा आईसोलेशन 
केन्र भनमााण, राहि सामग्री, िोजखम ित्ता लगायिमा उजल्लजखि खिा िएको देजखन्छ । िर सो प्रयोिनमा 
िएको खिाको अभिलेख महालेखा भनयन्त्रकको कायाालयले राखेको छैन । साथै संघले ददएको रकम 
प्रदेश र स्थानीय िहले आम्दानी बाँधेर खिा िनाउने िएकाले खिामा दोहोरो गणना िई उल्लेजखि खिा 
यथाथा िन्दा बढी रहेको देजखन्छ । प्रयोिनगिरुपमा खिाको प्रभिवेदन हनु ेव्यवस्था गनुापदाछ । 

4. आभथाक ववृिमा असर - नेपालले कोभिड-१९ को महामाहरीबाट हनु सक्ने आभथाक क्षभिलाई िन्दा मानव 
समदुायको िीवन रक्षालाई उच्ि महत्व ददई २०७६ को िैत्र मवहनाबाट बन्दाबन्दी शरुु गरेको भथयो । 
लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीका कारण नेपालको आभथाक वृविदर पभछल्लो दईु दशकमै पवहलोपटक 
२.१२ प्रभिशिले उच्ि ऋणात्मक रहन पग्यो, िनु वैशाख २०७२ मा गएको ववनाशकारी िकूम्पबाट 
भसजिाि आभथाक क्षभि िन्दा उच्ि रहेको छ ।  

5. ददगो ववकासका लक्ष्य प्राभप्तमा असर  - नेपाल समेि ववश्वका १९३ राष्ट्र सहिागी िई सन ् २०१५ 
सेप्टेम्बरको संयिु राष्ट्र संघको महासिाले सन ्२०३० सम्म  ददगो ववकासका लाभग १७ प्रमखु लक्ष्य 
हाभसल गना ददगो ववकास एिेन्डा २०३० लाई अनमुोदन गरेको छ । नेपालले आफ्नो पररवेश अनसुार 
ववश्वव्यापी लक्ष्य-१४ बाहेक १६ प्रमखु लक्ष्यका १५९ गन्िव्यका  लाभग २४५ अभिररि सूिक थप 
गरी ४७९ सूिक िय गरेको छ।  ददगो ववकासका लक्ष्यहरू हाभसल गने १५ वषाको अवभध मध्ये ६ 
वषा िन्दा बढीको अवभध व्यिीि िई कररब ९ वषा मात्र बाकँी रहेको छ । 

  ददगो ववकासका लक्ष्य प्रगभि मूल्याङ्कन प्रभिवेदन, २०१९ ले ददगो ववकासका लक्ष्यहरूमध्ये 
गररबीको अन्त्य र असमानिा घटाउने गरी २ वटा लक्ष्यमा मात्र सन्िोषिनक प्रगभि हाभसल िएको 
देजखन्छ। त्यसैगरी गणुस्िरीय जशक्षा, लैवङ्गक समानिा, खिा धान्न सक्ने उिाा,  िैववक ववववधिाको 
संरक्षण र लक्ष्य प्राभप्तमा ववश्व साझेदारी गरी ५ वटा लक्ष्यहरूमा मध्यम प्रगभि हाभसल िएको छ। शून्य 
िोकमरी, सबैका लाभग स्वस््य िीवनको सभुनजिििा,  सबैकालाभग स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई,  िरपदो 
समावेशी र ददगो आभथाक ववकास, सरुजक्षि शहर र मानव बस्िी, िलवाय ुपररविान न्यूनीकरण  र शान्ि 
र समावेशी समाि भनमााण गरी ७ वटा लक्ष्यहरूमा न्यून प्रगभि देजखएको छ । ददगो र समावेशी पूवााधार 
ववकास र नवप्रविान र ददगो उत्पादन र उपिोगको सभुनजिििा गरी २ वटा लक्ष्यमा कुनपैभन प्रगभि 
नदेजखएको अवस्था रहेको देजखन्छ । लक्ष्य प्राभप्तमा सन्िोषिनक प्रगभि निएको अवस्थामा कोभिड-19 
पिाि ्अथािन्त्रमा परेको प्रिावले ददगो ववकासका लक्ष्यहरू समेि हाभसल गना थप िनुौभि देजखएकाले िीन ै
िहका सरकारले थप रणनीभि िय गनुापने देजखन्छ । 

6. रािस्व पररिालनमा असर - महालेखा भनयन्त्रक कायाालयको ि्याङ्क अनसुार कोभिड-१९ लगायिका 
कारण २०७६/०७७ मा रािस्व पररिालन २०७५।७६ को िलुनामा ७.० प्रभिशिले घटेको 
देजखन्छ। साथै माभसक रुपमा हेदाा २०७६ िैत्रमा २०७५ िैत्रको िलुनामा ४२.२ प्रभिशिले, २०७७ 
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वैशाखमा २०७६ वैशाखमा िन्दा ७७.७ प्रभिशिले र २०७७ िेठमा २०७६ िेठमा िन्दा ४२.२ 
प्रभिशिले घटेको देजखन्छ । यस सम्बन्धी ३ वषाको िैत्रदेजख आषाढ सम्मको वववरण िाभलकामा उल्लेख 
छ ।                                                            

(रकम रु.करोडमा) 
रािस्व पररिालन अवस्था िैत्र वैशाख िेष्ठ आषाढ 

२०७४।७५ ६२४६ ५२०१ ६०५३ ९१२६ 
२०७५।७६ ७२५२ ५५३७ ६३१४ ९०५६ 
२०७६।७७ ४१९४ १२३४ ३६५० १११६८ 

२०७५।७६ को िलुनामा वृवि दर -४२.२ -७७.७ -४२.२ २३.३ 
स्रोि -महालेखा भनयन्त्रक कायाालय  

समग्रमा कोभिड-19 पूवाको िन्दा कोभिड-19 पिात्को ४ मवहनाको अवभधको माभसक रािस्व 
पररिालन अत्यभधक घटेको देजखन्छ । फलस्वरुप वावषाक लक्ष्य प्राभप्तमा समेि असर परेको छ । 

7. पुिँीगि खिामा असर - कोभिड-१९ सङ् क्रमण पिाि ् पुिँीगि खिाको अवस्था ववश्लषेण गदाा २०७५ 
िैत्रमा िन्दा २०७६ िैत्रमा ५५.२६ प्रभिशि, २०७६ वैशाखमा िन्दा २०७७ वशैाखमा ५३.२५ 
प्रभिशि, िेष्ठमा ४७.१७ प्रभिशि र आषाढमा २७.०६ प्रभिशिले घटेको छ । कोभिड-१९ को 
महामारीका कारण आयोिना िथा कायाक्रम कायान्वयनमा वढलाइ िएका कारणले समयमै पुिँीगि खिा 
हनु सकेको छैन । फलस्वरुप २०७६।०७७ मा ववभनयोजिि सङ् घीय पुिँीगि बिेटको ४७ प्रभिशि 
मात्र खिा िएको छ । पुिँीगि खिा सम्बन्धी ३ वषाको िैत्रदेजख आषाढ सम्मको वववरण िाभलकामा 
उल्लेख छुः  

(रकम रु.करोडमा) 
पुिँीगि खिा िैत्र वैशाख िेष्ठ आषाढ 

२०७४।७५  २४९४ १६१० २७१० १०८४१ 
२०७५।७६ १९१८ १९३८ २२६० ९००९ 
२०७६।७७ ८५८ ९०६ ११९४ ६५७१ 
२०७५।७६ को िलुनामा वृवि दर  -५५.२6 -५३.२5 -४७.१7 -२७.०६ 

स्रोि - महालेखा भनयन्त्रकको कायाालय  
समग्रमा कोभिड-19 पूवाको िन्दा कोभिड-19 पिात्को ४ मवहनाको अवभधको माभसक पुिँीगि 

खिा अत्यभधक घटेको देजखन्छ । फलस्वरुप वावषाक पुिँीगि खिामा समेि उच्ि भगरावट आएको छ । 

8. वैदेजशक व्यापारमा असर - वैदेजशक व्यापारमा कोभिड-१९ को महामारी पिाि ्उच्ि भगरावट आएको 
छ। आयाि अवस्था ववश्लषेण गदाा २०७५ िैत्रमा िन्दा २०७६ िैत्रमा ४८.२० प्रभिशि, २०७६ 
वैशाखमा िन्दा २०७७ वैशाखमा ६३.४३ प्रभिशि, िेष्ठमा ३७.८० प्रभिशि र आषाढमा १९.१६ 
प्रभिशिले घटेको छ । त्यसैगरी भनयाािको अवस्था ववश्लषेण गदाा २०७५ िैत्रमा िन्दा २०७६ िैत्रमा 
५४.५२ प्रभिशि, २०७६ वैशाखमा िन्दा २०७७ वैशाखमा ६२.४३ प्रभिशि, िेष्ठमा ३६.१५ 
प्रभिशिले घटेको छ । यससम्बन्धी ३ वषाको िैत्रदेजख आषाढ मवहनाको माभसक आयाि भनयााि वववरण 
िाभलकामा उल्लेख छुः  

(रकम रु. करोडमा) 

आ. व. 
िैत्र वैशाख िेष्ठ आषाढ 

आयाि भनयााि आयाि भनयााि आयाि भनयााि आयाि भनयााि 
२०७४।७५ १०८९३ ६३२ १०९५३ ६७६ १२२८७ ७५१ १३७२३ ७७८ 
२०७५।७६ ११५८३ ८६० ११६५० ८७१ १२१६६ ९३० ११८७४ ९२७ 
२०७६।७७ ५८२९ ३९१ ४२६० ३२५ ७५६७ ५९४ ९५९९ ९७१ 
वृवि दर  -49.67 -५४.५3 -६३.४३ -६२.69 -३७.८० -३६.१3 -१९.१६ ४.7५ 

स्रोि - नेपाल राष्ट्र बैंक  
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समग्रमा कोभिड-19 पूवाको िन्दा कोभिड-19 पिात्को ४ मवहनाको अवभधको माभसक वैदेजशक 
व्यापार घटेको अवस्था छ । फलस्वरुप वावषाक वैदेजशक व्यापारमा समेि सोही अनरुुप भगराबट आएको 
ि्याङ्कबाट देजखन्छ । 

9. वैदेजशक सहयोग पररिालन - कोभिड-१९ सङ् क्रमण रोकथाम, भनयन्त्रण िथा उपिारको लाभग िीन, 
िारि, िापान लगाएि ववभिन्न भमत्रराष्ट्रहरू र ववश्व बैँक, एभसयाली ववकास बैंक िथा अन्य अन्िरावष्ट्रय दाि ृ
भनकायबाट समेि सहयोग प्राप्त िएको छ । यसवषा नेपाल सरकारले एजशयाली ववकास बैंक, ववश्व बैंक, 
िथा आईएमएफसँग बिेट सहयोग सम्बन्धी वषाान्ि अथााि िेष्ठ/ आषाढमा ४ ऋण सम्झौिा गरी ित्काल 
रु.७८ अबा २४ करोड ७८ लाख ऋण प्राप्त गरेको छ । उि रकम सङ् घीय संजििकोषमा िम्मा नगरी 
बेग्लै ऋण खािा खोलेर राखेको र खिा िए बमोजिम सङ् घीय संजििकोषमा िम्मा गरी ऋण पररिालन 
गने गरेको देजखयो। ऋण प्राप्त िएपभन सो रकम मध्ये रु.२२ अबा ४२ करोड ४९ लाख मात्र खिा िई 
रु.५५ अबा ८२ करोड २९ लाख बेग्लै खािामा मौज्िाि रहेको देजखन्छ। यसरी वषाान्िमा पूणा उपयोग 
नहनुे गरी ऋण प्राप्त गरेबाट उपयोग ववनाको ऋणमा  सेवाशलु्क एवम ्ब्याि बापि माभसक कररब रु.४ 
करोड ६५ लाख अनावश्यक रुपले ब्ययिार परेको अवस्था छ । अभग्रम रुपमा ऋण भलनकुो सट्टा 
उपयोग िएपिाि ्ऋण कायम हनु ेगरी ऋण भलने र प्राप्त ऋण प्राथभमकिा क्षते्रमा यथाशीघ्र उपयोगको 
व्यवस्था भमलाउनपुदाछ। 

10. रािस्व छुट - अथा मन्त्रालयबाट प्रकाजशि आभथाक सवेक्षण अनसुार नेपाल सरकारले कोभिड-१९ का 
कारण उद्योगी व्यवसायीलाई परेको प्रिावलाई न्यून गना देहायबमोजिमको रािस्व छुटको व्यवस्था गरेको 
छुः 

10.1. वावषाक २० लाखसम्मको कारोबार वा दईु लाखसम्म आय हनुे करदािालाई आय वषा २०७६/०७७ मा 
लाग्न ेआयकरमा ७५ प्रभिशि छुटको व्यवस्था गरेकोमा सो को उपयोग गरी ४ लाख ४८ हिार ७ सय 
५३ करदािाले रु.१ अबा ५२ करोड ३८ लाख कर छुट सवुवधा प्राप्त गरेका छन ् । यसैगरी 
कारोबारको आधारमा कर बझुाउने वावषाक २० लाखदेजख ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार िएका 
करदािालाई आय वषा २०७६/०७७ मा लाग्ने करमा ५० प्रभिशि आयकर छुटको व्यवस्था गररएकोमा 
िम्मा २० हिार ६० करदािाले रु.२१ करोड १८ लाख कर छुट सवुवधा प्राप्त गरेका छन ्।  

10.2. वावषाक १ करोड रुपैयाँसम्म व्यावसावयक कारोबार िएका करदािालाई आय वषा २०७६/०७७ मा 
लाग्न ेआयकरमा २५ प्रभिशि छुटको व्यवस्था गरेकोमा ५१ हिार २ सय ४३ करदािाले रु.४० 
करोड ४३ लाख कर छुट प्राप्त गरेका छन ्। 

10.3. होटल, ट्रािल्स, टे्रवकङ्ग, यािायाि वा हवाई सेवाको १ करोड  रुपैयाँिन्दा बढी कारोबार िएका 
करदािलाई आय वषा २०७६।०७७ मा लाग्ने आयकरमा २० प्रभिशि छुटको व्यवस्था गरेकोमा २ 
सय ८३ करदािालाई रु ५ करोड ६३ लाख कर छुट सवुवधा प्राप्त गरेका छन ्। यसैगरी कुनै व्यजिले 
२०७६/७७ मा  नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय िहले स्थापना गरेको कोभिड सङ् क्रमण रोकथाम, 
भनयन्त्रण िथा उपिार कोषमा योगदान गरेको रकम उिवषाको आय गणना गदाा खिा कट्टी गना पाउन े
व्यवस्था गरेको छ । लघ ुउद्यमीलाई आयकर छुटको अवभध दईु वषा थप गरी साि वषा र मवहला 
उद्यमीद्बारा संिाभलि लघ ुउद्यमीलाई िीन वषा थप  गरी १० वषा परु् याएको छ। लघ ुबीमामा लाग्दै 
आएको मूल्य अभिवृवि कर हटाएको छ । 

10.4. कोभिड-१९ सङ् क्रमण रोकथाम िथा भनयन्त्रण र उपिारका लाभग स्वीकृि मापदण्डअनसुार सूिीकृि 
औषभध, स्वास््य सामग्री र स्वास््य उपकरण पैठारी गदाा लाग्ने सम्पूणा महसलु छुट सवुवधा ददईएकोमा 
२०७६।०७७ मा भस.आई.एफ. मूल्य रु.३ अबा ४ करोडको औषभध स्वास््य सामग्री र स्वास््य 
उपकरणमा लाग्ने रु.७६ करोड महसलु छुट उपलब्ध गराएको छ ।   
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11. सावा ँ िथा ब्याि छुट - कोभिड-19 को महामारीबाट प्रिाववि ऋणीले भिनुापने सावाँ िथा ब्यािको 
ििुानी गनुापने अवभध बढाई 2077 असार मसान्ि कायम गरेको भथयो । महामारीले उद्योग व्यवसायमा 
परेको असर न्यूनीकरण गना 2076 िैि मवहनाको लाभग बैँक िथा ववत्तीय संस्थाहरूले माभसक ब्याि 
रकममा आधार दरिन्दा कम नहनु ेगरी १० प्रभिशि र 2077 वशैाखदेजख असारसम्मका लाभग 2076 
िैि मसान्िमा कायम ब्याि दरमा 2 प्रभिशि ववन्दलेु कम हनुे गरी छुट ददएकोमा यसबाट ऋणीहरूले 
2077 असारसम्ममा कररब रु.10 अबा 21 करोड 66 लाख छुट सवुवधा प्राप्त गरेको पाइयो। यसबाट 
व्यवसायीलाई केही राहि िएको छ । 

स्थानीय िहहरूले ढुङ्गा, भगट्टी, बालवुा सङ्कलन िथा भबक्री गना ठेक्का बन्दोबस्ि गरेकोमा कोभिड-
१९ महामारीको कारण कायापाभलका एवं सिाको भनणायको आधारमा ठेक्का सम्झौिा बमोजिम संकलन 
गनुापने आन्िररक आयमा यो वषा ६० स्थानीय िहले रु.६० करोड २५ लाख भमन्हा प्रदान गरेका छन।् 
ठेक्का सम्झौिा गदाा दैभनक सङ्कलन गनासक्ने पररमाण नखलुाएको एवं सम्झौिा बमोजिम सङ्कलन र भबक्री 
गरेको अभिलेख नराखेको अवस्थामा ठेक्का अवभधको अनकूुल समयमा सम्झौिा बमोजिमको पररमाण 
सङ्कलन र भबक्री गनासक्ने अवस्था समेि रहेकोमा महामारीको कारण देखाई रािस्व भमन्हा ददएको 
मनाभसव देजखएन । 

12. भनक्षपेको ब्याि दरमा असर - महामारीका कारण ऋण पररिालन हनु नसकी भनक्षपे िथा किााको 
ब्यािदर घटेको छ । भनक्षेपको िाररि औसि ब्यािदर कोभिड सङ् क्रमण पूवाको वषा २०७५/०७६ मा 
६.७ प्रभिशि रहेकोमा कोभिड सङ् क्रमण अवभधको वषा २०७६/०७७ मा ६.१ प्रभिशिमा झरेको छ। 
त्यसैगरी किाामा लाग्ने िाररि औसि ब्यािदर २०७५।०७६ मा १२.२ प्रभिशि रहेकोमा २०७६/७७ 
मा घटेर १०.७ प्रभिशि रहेको देजखयो ।  

13. सामाजिक सरुक्षा कोषमा योगदान - कोभिड-19 महामारीबाट प्रिाववि श्रभमकलाई सामाजिक सरुक्षाकोषमा 
िम्मा िएको रकमबाट राहि ददन े र सामाजिक सरुक्षा कोषमा आवि िएका प्रभिष्ठानमा कायारि 
श्रभमकको 2076/77 को अजन्िम ४ मवहनाको श्रभमक िथा रोिगारीदािाको िफा बाट िम्मा गनुापने 
योगदान रकम नेपाल सरकारले व्यहोररददने भनणाय िएको देजखन्छ । सो अनरुुप यसवषा रु.१ अबा ३ 
करोड 24 लाख 6 हिार नपेाल सरकारको िफा बाट सामाजिक सरुक्षा कोषमा ििुानी गरेको पाइयो ।  

14. पयाटन क्षते्रमा परेको असर - कोभिड-१९ महामारीको कारण पयाटन क्षेत्र सबैिन्दा बढी प्रिाववि िएको 
देजखन्छ ।लकडाउन िथा अन्िरावष्ट्रय उडान पूणािया स्थभगि गररएका कारण पयाटन आगमन हनु सकेन। 
फलस्वरुप २०२० को अवप्रल, मे, िनु र िलुाई मवहनामा गिवषाको सोही मवहनाको िलुनामा पयाटन 
आगमन शिप्रभिशि घटेको देजखयो । ववगि ३ वषाको ४ मवहनाको पयाटन आगमनको अवस्था देहायको 
िाभलकामा उल्लेख गररएको छुः 

(सङ्ख्यामा) 
वषा अवप्रल मे िनु िलुाई 

२०१८  ९८६५० ६८८२५ ६५१५९ ७३२८१ 
२०१९ १०९३९९ ७८३२९ ७४८८३ ७०९१६ 
२०२० १४ ३१ १०२ १९६ 
२०२० को िलुनामा वृवि दर  -१०० -१०० -१०० -९९.७ 
स्रोि - आभथाक सवेक्षण  

15. कोभिड-19 व्यवस्थापन िलुना - सशुासन प्रवािन सम्बन्धमा संयिु राष्ट्र संघ लगायि अन्य मलुकुसँग 
आवि रहेको अन्िराावष्ट्रय बिेट पाटानरजशप संस्थाले ववश्वका १२० राष्ट्रहरूको कोभिड-१९ फण्डको ववत्तीय 
उत्तरदावयत्वको अवस्था सम्बन्धमा गरेको अध्ययन प्रभिवेदन अनसुार २०२० को अन्त्यसम्ममा कोभिड-
१९ को भनयन्त्रणका लाभग १४ वट्रभलयन अमेररकी डलर खिा िएको उल्लेख गरेकोमा ववत्तीय 
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िवाफदेवहिाको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरेको छ । िसअनसुार उत्तम व्यवस्थापनमा अषे्ट्रभलया, नवे लगायि 
४ देश, राम्रो व्यवस्थापनमा अमेररका, बेलायि, बंगलादेश लगायि २९ देश, औसि व्यवस्थापनमा नेपाल,  
पावकस्िान, िीन लगायि ५५ देश र औसििन्दा न्यून व्यवस्थापन हनुेमा िारि,  टकी,  किार लगायि 
३२ देश रहेको उल्लेख गरेको छ । अध्ययन प्रभिवेदन अनसुार खररद कायाको कायाान्वयन र प्रभिवेदनको 
अवस्थामा अषे्ट्रभलया, बंगलादेश, अमेररका, पेरु समेि ४ देश उत्कृि रहेको, त्यसैगरी सामग्री खररदमा 
इक्वेडर, वास्िववक समयमा लेखापरीक्षणमा िमैका र भसयोराभलयोन, लैवङ्गक प्रिाव न्यूनीकरणमा टोगो, 
न्यूजिल्याण्ड, क्यानाडा, संसदको प्रिावकारी िभूमका रहने राष्ट्रहरूमा नेपाल, बेलायि र वफभलवपन्स रहेका 
छन ्। नीभिगि भनणाय सम्बन्धमा नवे, पेरु, जिली उत्कृि रहेको िथा आपकालीन अवस्थामा नवप्रवािन 
गने कायामा इण्डोनेजशया, पेरु, आइिोरीकोिले प्रिावकारी ढङ्गले काया गरेको उल्लेख छ । नेपालले 
कोभिड-१९ अस्पिाल, क्वारेजन्टन भनमााण, सामाजिक दरुी लगायिका कायामा ववभिन्न काया गरेिा पभन 
ववश्वका अन्य मलुकुहरूले प्रयोगमा ल्याएका असल अभ्यास खासगरी बहिुहमा सरोकारवालाको संलग्निा 
बढाउने आपिकालीन अवस्थाको लाभग कानूनी िथा नीभिगि सधुार गने र ववत्तीय उत्तरदावयत्वको लाभग 
संस्थागि क्षमिा अभिवृवि गने लगायिका सधुारका काया गनुापने देजखन्छ । 

16. नागररक उिार - मजन्त्रपररषद्को भमभि २०७६।१०।२७ को भनणाय अनसुार ित्कालीन समयमा कोभिड-
१९ बाट प्रिाववि देश भमत्रराष्ट्र जिनबाट नपेाल वफिाा आएका १८७ नेपाली नागररकलाई हवाई उडान 
उिार िथा स्थानीय यािायाि वापि संस्कृभि पयाटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालयले रु.४ करोड ४९ 
लाख ७९ हिार खिा लेखेको छ । िी नागररकलाई नेपाल ववद्यिु प्राभधकरणको खररपाटी जस्थि िाभलम 
केन्रमा क् वारेजन्टन भनमााण, भनभमाि क् वारेजन्टनको लाभग आवश्यक सामग्री खररद, क्वारेजन्टन स्थलमा 
इन्टरनेट, क्वारेजन्टन स्थलमा नव्यजिगि प्रयोग हनु े मालसामा हरू  िस्िै टुथ ब्रस, वहटरड्रायर, स्याम्प,ु 
डायरी, क्वारेजन्टन बेड खररद िथा भनमााण लगायिको लाभग शहरी ववकास मन्त्रालयबाट रु.७ करोड ५६ 

लाख ९5 हिार खिा गरेको छ । यसैगरी नपेाली सेनाले क् वारेजन्टनमा बस्नकेो लाभग भमभि 
२०७६।११।४ देजख २०७६।११।२० सम्म १७ ददनका लाभग खानाबापि रु .५५ लाख र ववभिन्न 
औषभध खररद बापि रु .६६ लाख ७१ हिार समेि १८७ िनालाई िीनको उहानबाट उिार गरी ल्याउँदाको 
खिामात्र रु.१३ करोड २८ लाख ४७ हिार रहेको छ । सो आधारमा प्रभि व्यजि उिार खिा रु.७ 
लाख १० हिार पना आउँछ ।कोभिड-१९ को शरुुवािी िरणमा उिार, खानवपन, बसोबास लगायिका 
खिाहरू सरकारले व्यहोरेको देजखए पभन पभछ ददगोरुपमा भनुःशलु्क उिार िथा बसोबासलाई कायम राख्न 
सक्ने अवस्था रहेन । फलस्वरुप नागररकहरूबीि भबिेद गरेको अनिुभूि हनु ेवािावरण सिृना ियो । 
ददगोरुपमा धान्न सवकने र अभि आवश्यक पने ववषयवस्िकुो ववश्लषेण गरी खिा गने नीभि अवलम्बन 
गनुापदाछ । 

17. शैजक्षक क्षते्रमा परेको प्रिाव - कोभिड-19 महामारीका कारण नेपालमा शैजक्षक क्षेत्रमा समेि ठुलो प्रिाव 
परेको छ । शैजक्षक सत्र 2076 िैत्रको पवहलो हप्तादेजख सबै ववद्यालय, कलेि र ववश्वववद्यालय बन्द 
िएका कारण करीव 97 लाख ववद्याथीको भनयभमि पठनपाठन अवरुि िएको देजखयो । ववश्वववद्यालयस्िर, 
ववद्यालयस्िर िथा रावष्ट्रयस्िरमा सञ्चालन हनुे ववभिन्न कक्षा र िहका परीक्षा सञ्चालन र परीक्षाफल प्रकाशन 
समयमा सम्पन्न हनु सकेको छैन । कभिपय ववद्यालय र ववश्वववद्यालयले वैकजल्पक माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन 
एवं परीक्षा सञ्चलन गरेको समेि देजखन्छ । िर सबै ववद्याथीलाई समेटेर महामारी प्रिावलाई न्यून गदै 
शैजक्षक गभिववभधलाई अगाभड बढाउन सवकएको छैन । 

यस वषा कक्षा १० को भनयभमि र पूरक िफा को ५० लाख ७० हिार सेट प्रश्नपत्र प्रभि सेट 
रु.३।८५ का दरले छपाइ गना िनक जशक्षा सामग्री केन्रसँग सम्झौिा िएकोमा छपाइ र प्यावकङ्गसमेि 
रु.२ करोड २० लाख ५७ हिार ििुानी िएको छ । मजन्त्रपररषद्ले कोभिड महामारीका कारण िौभिक 
रुपमा भलइने परीक्षा रद्द गरी ववद्यालयले गरेको मूल्याङ्कनको आधारमा नभििा प्रकाशन गरेकोले उि 
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प्रश्नपत्र प्रयोगवववहन िएको छ । रावष्ट्रय परीक्षा बोडाले २०७७।८।१४ मा प्रश्नपत्रहरू धलु्याउने भनणाय 
गरेकोमा हालसम्म धलु्याएको छैन ।  

18. सावािभनक खररदमा प्रिाव - सावािभनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५६ बमोजिम खररद सम्झौिाको 
अवभध सम्झौिामा िोवकएबमोजिम हनु े र काबबुावहरको पररजस्थभिको कारण सम्झौिाको अवभध थप गनुा 
परेमा अभधकार प्राप्त अभधकारीले बढाउन सक्न े व्यवस्था छ । नेपालमा कोभिड १९ को महामारीको 
कारण भमभि २०७६।१२।११ देजख घोषणा िएको लकडाउन एवं भनषेधाज्ञा र सोको अवभध थपको 
कारण सम्झौिाको कायाान्वयन समयमा काम हनु सकेन । नेपाल सरकारको भनणायले २०७७।२।२८ 
देजख भनमााण काया सिुारु गने उल्लेख िए िापभन अपेक्षा अनरुुप प्रगभि हनु सकेन । नपेाल सरकार 
मजन्त्रपररषद्को २०७७।३।२९ को भनणायबाट नेपाल सरकारलाई थप लागि नपने एवम ् म्याद थप 
गरेवापि अन्य कुन ैदाबी गना नपाउन ेगरी सबै खररद सम्झौिालाई आभथाक दावयत्व नपने गरी साववकको 
खररद सम्झौिामा सम्बजन्धि पदाभधकारीले बढीमा ६ मवहना म्याद थप गना स्वीकृभि ददएको छ । 
फलस्वरुप उि अवभधमा नपेालिर कायाान्वयनमा रहेका भनमााण परामशा र आपूभिासँग सम्बजन्धि सबै 
खररद सम्झौिाको म्याद थवपएको छ । खररद सम्झौिाको अवभध थप िएपभन समयमा काम सम्पन्न हनु 
नसकी िनिाले प्राप्त गने सेवामा वढलाइ िएको छ िन े ववद्यिु, खानेपानी, हवाई मैदान लगायिका 
आयोिनाबाट प्राप्त हनुपुने आय समेि गमेुको छ । 

19. सावािभनक संस्थानमा प्रिाव - कोभिड-१९ महामारीको कारण केही प्रमखु संस्थानको ववत्तीय जस्थभि नािूक 
बन्दै गएको केही संस्थानको काया सम्पादनमा असर परेको एवं वढलाइ िएको देजखन्छ । यस सम्बन्धमा 
देजखएका व्यहोराहरू देहायबमोजिम रहेका छन:् 

19.1. ववश् वव्यापी महामारी कोभिड-19 को कारणले नेपाल सरकारले 2076।12।1१ बाट लकडाउन गने 
भनणाय गरेको भथयो। िसले गदाा सबै िसो यािायािका साधनहरू बन्द िएका भथए । िैत्र 10 देजख 
2077 असार मसान्िसम्म केही िाटाडा फ्लाईट बाहेक नेपाल वायसेुवा भनगमका िहािहरू िल्न 
सकेनन।् ित्काल उठान सिुारु िै भनगमको उडान भनयभमि हनुे अवस्था पभन देजखँदैन । भनगमले 
कोभिड-19 को प्रिाव सम्बन्धमा अध्ययन गरी अथा मन्त्रालयलाई पेस गरेको प्रभिवेदन अनसुार 
भनगमलाई वावषाक रु.१० अबा ७६ करोड ५२ लाख नोक्सानी हनु ेउल्लेख गरेको छ । महामारीका 
कारण सेवा बन्द िई, देशभित्र एवं बावहरका यात्रलेु अभग्रम रुपमा भलएका वटकट वापिको रकम वफिाा 
गनुापने, ग्राउण्ड ह्याडभलङ्ग वापिको रािस्व समेि गमेुको अवस्था छ।  

19.2. कोभिड-१९ को महामारीका कारण िएको यात्रा प्रभिबन्धका कारण सबै हवाई उडानहरू बन्द िएका 
कारण नेपाल नागररक उड्डयन प्राभधकरणको समग्र आम्दानी २०७५।७६ को िलुनामा २०७६।७७ मा 
१५.५३ प्रभिशिले ह्रास आएको छ । त्यसमा पभन २०७६ िैत्रदेजख २०७७ आषाढ सम्मको आम्दानी 
७१ प्रभिशिले घटेको छ । प्राभधकरणले भनमााण गदै गरेको पोखरा ववमानस्थलको काम १० िलुाई 
२०२० सम्म सम्पन्न गने उल्लेख िएकोमा महामारीको कारण िलुाई २०२१ सम्म सम्पन्न गने गरी 
कायािाभलका संशोधन गररएको छ । यसैगरी गौिम बिु अन्िरावष्ट्रय ववमानस्थलको काम समेि महामारीको 
कारण वढला िएको कारण ववमानस्थल संञ्चालन गरी प्राप्त हनुे आम्दानी गमेुको िथा आयोिना वढलाइ हुँदा 
मूल्य समायोिन वापि थप ििुानी गनुापने अवस्था छ । 

19.3. नेपाल ववद्यिु प्राभधकरणले कोभिड-१९ को महामारीका कारण परेको असर सम्बन्धमा गरेको खलुासा 
बमोजिम लकडाउनको कारण उद्योग कलकारखाना बन्द िएकोले  ववद्यिुको माग २०७६।७७ को 
लाभग ७ हिार २९१ भगगावाट आवर अनमुान गररएकोमा भगरावट आई ६ हिार ४२२ भगगावाट िएको 
छ । फलस्वरुप प्राभधकरणको आम्दानीमा समेि १०.४ प्रभिशिले कमी आएको उल्लेख छ । 
यसबाहेक ववद्यिु उत्पादन आयोिना र प्रसारण लाईन भनमााण आयोिनाहरू सबैमा महामारीको प्रिाव 
परेकोले समयमा सम्पन्न हनु नसक्दा ववद्यिु उत्पादन गरी प्राप्त हनुे आम्दानी एवं उत्पाददि ववद्यिु प्रसारण 
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गरी भबक्री गरेर प्राप्त हनुे आम्दानी गमेुको अवस्था छ । यस्िो गमेुको आम्दानी प्राभधकरणले रु.८ अबा 
५४ करोड अनमुान गरेको छ । िथावप सोको स्पि आधार िन े देजखँदैन । नेपाल  सरकारले गरेको 
भनणायको आधारमा ववभिन्न औद्योभगक क्षते्र, व्यवसायी लगायिका ग्राहकहरूलाई लकडाउनको अवभधमा 
प्राभधकरणले छुट सवुवधा प्रदान गरेको िएपभन सोबाट गमेुको आम्दानी सो वहसाब प्राभधकरणले राखेको 
छैन ।  

20. कोरोना बीमा - महामारीको बीमा कायाक्रम कोरोना िाइरसको सङ् क्रमण िीव्र फैभलइरहेको बेला बीमा 
सभमभिले  2077 िेठदेजख सञ्चालन गरेको हो । यस प्रयोिनका लाभग बीमा सभमभिले कोरोना बीमा 
मापदण्ड, 2077 िारी गरेको छ । िसमा दाबी ििुानीको बाँडफाँटसम्बन्धमा रु.1 अबा सम्मको दावयत्व 
भबमकले व्यहोने, रु.1 अबा िन्दा माभथ रु.2 अबासम्म नेपाल पनुबीमा कम्पनी, रु.2 अबािन्दा माभथ साढे 2 
अबा रुपैयाँसम्म भबमकको महाववपजत्त पलुले, रु 2.5 अबा िन्दा माभथ 3.5 अबा रुपैयाँसम्म बीमा सभमभिले 
र रु.३.5 अबा िन्दा माभथको हकमा नेपाल सरकारले व्यहोनुापने व्यवस्था छ । महामारीको बीमा गने 
प्रिलन ववश्वमा भबरलै रहेपभन नेपालमा ववना कुनै अध्ययन सो अवधारणा अजघ सारेको र न्यूनिम शलु्कमा 
बीमा गने िथा सामूवहक बीमाको ५० प्रभिशि बीमा शलु्क नेपाल सरकारले अनदुानमा व्यहोने र पनुुः 
दावयत्वको केही अंश समेि नेपाल सरकारले व्यहोने िनी भनदेजशका िारी गरी कायाक्रम सञ्चालन गरेकोले 
नेपाल सरकारलाई ठूलो दावयत्व व्यहोनुापने अवस्था छ । यसअन्िगाि २०७८ आषाढ २८ सम्म १७ लाख 
५८ हिार ३४३ ले  बीमा गरेको र रु.१ अबा ५ करोड ५ लाख बीमा वप्रभमयम संकलन िएकोमा १ लाख 
१४ हिार ६३३ बीभमिबाट रु.१० अबा ९७ करोड ७३ लाखको दाबी पेस िएको छ । वप्रभमयम िन्दा 
रु.९ अबा ९२ करोड ६८ लाख बढी दाबी पेस िएको छ । दाबी मध्ये रु.६ अबा १६ करोड ६१ लाख 
ििुानी हनु सकेको छैन । भनदेजशकाको व्यवस्था अनसुार नेपाल सरकारलाई दावयत्व पने अवस्था सिृना 
िएको छ । नेपाल सरकारलाई दावयत्व पने गरी बीमा सभमभिले भनदेजशका िारी गना सक्ने नसक्न े
सम्बन्धमा स्पि छैन। ववना अध्ययन महामारीको बीमा गने अवधारणा ल्याई आभथाक दावयत्व पारेको 
मनाभसब देजखएन । 

21. सङ् घीय कोरोना कोष - सङ् घीय सरकारले रु.५ अबा ९२ करोड 7 लाखको बिेट ववभनयोिन  गरेकोमा 
रु.४ अबा 79 करोड ८६ लाख खिा गरेको छ । यसका अभिररि सरकारले कोरोना िाइरस सङ् क्रमण 
रोकथाम भनयन्त्रण िथा उपिार कोष स्थापना गरेको र सो कोषमा २०७७ आषाढ मसान्िसम्म रु.२ अबा 
३९ करोड २९ लाख िम्मा िएको छ । उि कोषबाट रु.१ अबा ३ करोड ७० लाख भनकासा िथा 
खिा िई रु.१ अबा ३५ करोड ५९ लाख सो कोषमा मौज्दाि रहेको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका 
ब्यहोरा देहाय अनसुार छुः  

21.1. संववधान र ववपद् िोजखम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिमको कानूनबाट नै स्थावपि 
कोषहरूको पररिालन गनुापदाछ । ववपद्को अवस्थामा पारदशी रुपमा स्थायी प्रकृभिका आकजस्मक कोष 
िथा अन्य ववपद् व्यवस्थापन कोषहरूबाट भनकासा ददन,े खिा गने, लेखाङ्कन र प्रभिवेदन गने लगायिका 
ववषयमा कायाववभध कानूनको भनमााण गनुापनेमा सो अनसुार गरेको देजखएन । 

21.2. महालेखा भनयन्त्रक कायाालयबाट प्राप्त वववरण अनसुार कोरोना कोषबाट नेपालभित्र प्रवेश गने व्यजिको 
क्वारेजन्टन लगायिको लाभग व्यवस्थापन गना रु.५ करोड १८ लाख, स्वास््य सामग्री िथा उपकरण र 
औषभध र औषभध खररद, क्वारेजन्टन स्थापना िथा व्यवस्थापन र ममाि सधुारको लाभग रु.२३ करोड ४८ 
लाख, स्वाव संकलनको ववमान िाडा आइसीयू, क्वारेजन्टन स्थापना िथा व्यवस्थापन र ममाि सधुारको 
लाभग रु.५५ करोड ६३ लाख र िेजन्टलेटर स्वास््य सामग्री उपकरण औषभध खररद गने र आइसीयू 
कक्ष भनमााण गने लगायिका काया गना रु.१९ करोड 41 लाख समेि रु.१ अबा ३ करोड ७० लाख 
भनकासा गरेको छ । उि भनकासा खिाको अनगुमन गरेको देजखएन ।  
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21.3. कोरोना सङ् क्रमण रोकथाम भनयन्त्रण िथा उपिार कोषबाट भनकासा ददएको रु.५ करोड १८ लाख 
नेपाल स्थलगिरुपमा प्रवेश गने व्यजिको क्वारेजन्टन व्यवस्थापन गना ववभिन्न १८ जिल्ला प्रशासन 
कायाालयलाई रु.५ लाखका दरले रु.९० लाख, नपेाल स्वास््य अनसुन्धान पररषद्लाई रु.१ करोड ४० 
लाख, कोशी अस्पिाललाई रु.१ करोड, गिेन्र नारायण भसंह अस्पिाल रािववरािलाई रु.६८ लाख, 
डँडेल्धरुा अस्पिाललाई रु.६० लाख लगायिका अन्य ३ भनकायलाई रु.६० लाख भनकासा ददएकोमा 
सम्बजन्धि भनकायको माग िथा आवश्यकिा पवहिान बगेर रकम भनकासा ददएको छ । 

21.4. स्वास््य सामग्री िथा उपकरण र औषभध र औषभध खररद, क्वारेजन्टन स्थापना िथा व्यवस्थापन र ममाि 
सधुारको लाभग रु.२३ करोड ४८ लाख मध्ये स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयले रु.४ करोड ५० लाख, 
रावष्ट्रय िनस्वास््य प्रयोगशालाले रु.३ करोड, क्वारेजन्टन स्थापनाका लाभग १९६ स्थानीय िहले रु.१३ 
करोड २३ लाख िथा होजल्डङ्ग सेन्टर स्थापना गना २० स्थानीय िहलाई रु.२ करोड ७5 लाख रकम 
भनकासा गरेको िए िापभन खिा शीषाक यवकन नगरी एकमिु रकम भनकासा ददएको छ।  

21.5. स्वाब संकलनको ववमान िाडा, आइसीयू, क्वारेजन्टन स्थापना िथा व्यवस्थापन र ममाि सधुारको लाभग 
रु.५५ करोड ६३ लाख भनकासा ददएको मध्ये स्वाब संकलनको ववमान िाडा वापि रु.८९ लाख, वीरेन्र 
अस्पिाल छाउनीमा आइसीयू िथा पूवााधार व्यवस्थापन गना रु.९ करोड २७ लाख, प्रदेश सरकार  
मखु्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद् कायाालय ७ प्रदेशलाई रु.३८ करोड र क्वारेजन्टन व्यवस्थापन गना २० 
स्थानीय िहलाई रु.७ करोड २२ लाख र कोरोना भबरामी उपिारको लाभग रावष्ट्रय आयवेुद अनसुन्धान 
िथा िाभलम केन्रलाई रु.२५ लाख भनकासा ददएकोमा काया प्रगभिको अवस्था बारेमा अनगुमन गरेको 
छैन। 

21.6. िेजन्टलेटर स्वास््य सामग्री उपकरण औषभध खररद गने र आइसीयू कक्ष भनमााण गने लगायिका काया गना 
रु.१९ करोड ३९ लाखमध्ये क्वारेजन्टनमा खानवपन व्यवस्था गना ६९ स्थानीय िहलाई रु.८ करोड ८५ 
लाख, स्वास््य उपकरण र आइसीयू कक्ष भनमााण गना भनिामिी कमािारी अस्पिाललाई रु.६ करोड, 
ररएिेन्ट र आइसीयू कक्ष भनमााण गना राप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठानलाई रु.२ करोड, ५० बेडको वाडा 
भनमााण गना जिपी कोइराला रावष्ट्रय श्वास प्रश्वास उपिार केन्र, दलेुगौँडालाई रु.१ करोड, िेजन्टलेटर स्वास््य 
उपकरण खरीदका लाभग ववर अस्पिाललाई रु १ करोड ५० लाख र क्वारेजन्टन व्यवस्थापन गना मनमोहन 
काभडायोथेराभसक िथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरलाई रु.४ लाख भनकासा ददएको छ । कायाक्रम अनसुार खिा 
गरेको प्रगभि भलई अनगुमन गरेको छैन । 

22. सीमा नाका व्यवस्थापन - शरुुमा महामारी प्रमखुरुपले प्रकोप िएको मलुकुबाट आवििावि गने माभनस 
माफा ि ववदेशबाट भिभत्रने िएकोले महामारी भनयन्त्रणको लाभग सीमा नाका व्यवस्थापन महत्वपूणा हनु्छ। 
यस सन्दिामा नेपाल सरकारले अन्िराावष्ट्रय ववमानस्थल एवं िारिसँग िोभडएका सीमा नाकाहरू 
२०७६।९।१९ देजख भनगरानी गना थाभलएको भथयो । नेपाल सरकारले 2076।12।९ देजख 
अन्िराावष्ट्रय उडानहरू बन्द गरेको भथयो । कोभिड-१९ क्राइभसस मेनिेमेण्ट सेन्टरको २०७६ फाल्गणु 
१८ को भनणाय अनसुार िारिसँग िोभडएका सीमाविी प्रवेश नाकाहरूमा आपत्कालीन अवस्थामा क्वारेजन्टन 
गना आवश्यक पने क्वारेजन्टन िवन/स्थल पवहिान गरी सो सम्बन्धी काया गना गहृ मन्त्रालयलाई भनदेशन 
ददएको छ । शरुुमा नेपाल भिभत्रनेलाई प्रवेश गने अनमुभि ददइएन । पभछ एकैपटक धेरै संख्यामा 
नागररकहरू िारिीय सीमाबाट भिभत्रन े वा खलुा सीमा िएको कारणले नाकािन्दा बावहरबाट समेि 
भिभत्रएको अवस्थाले व्यवस्थापन गना कदठनाइ परेको देजखयो । प्राप्त वववरण अनसुार २०७७ आषाढ 
मसान्िसम्म ३ लाख २० हिार २१७ िना िारिबाट नेपाल प्रवेश गरेकोमा प्रवेश ववन्दमुा होजल्डङ्ग 
सेन्टर क्वारेजन्टन खडा गरे िापभन िी सेन्टरहरूमा व्यजिहरू बस्न नमानकेो एवं संक्रभमि पवहिान गने 
परीक्षण कीटहरू निएको कारण परीक्षणबगेर नै स्थानीय िहको जिम्मा लगाएको कारण ग्रामीण िहसम्म 
सङ् क्रमण व्यापक रुपमा फैभलन गएको देजखन्छ ।  



कोभिड-19 बाट परेको समग्र प्रिाव 

 कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेष लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, २०७8 18 

23. िनिीवनमा परेको असर - कोभिड-19 भनयन्त्रण गना २०७६ िैत्र ११ गिेबाट अकस्माि मलुकुिर 
बन्दाबन्दी घोषणा गरी एक स्थानबाट अको स्थानमा वहँडडुल गना र घर बावहर भनस्कन नपाइन ेगरेपभछ 
सावािभनक यािायाि खाद्यान्न आपूभिालगायि सरकारबाट व्यवजस्थि गने भनणाय गरे िापभन पूवा िानकारी 
नददई बन्दाबन्दी गरेको कारण सवासाधारण िनिीवनमा असर परेको देजखयो । यस सम्बन्धी व्यहोरा 
भनम्न अनसुार रहेका छन:्  

23.1. काठमाडौँबाट बावहर िान ेसवासाधरण लामो दूरीसम्म वहँडेर यात्रा गनुा परेको, काठमाडौँ उपत्यका आउँदा 
लवुकभछपी आउन ुपरेको, नेपाल िारि सीमाबाट स्वदेश भिभत्रनका लाभग घण्टौँसम्म लाइन बस्न ुपरेको, 
नेपाल प्रवेश गना नाका व्यवस्थापन व्यवजस्थि निएर सदूुर पजिममा िारिबाट फकेका नपेाली नगाररक 
मध्ये केहीले महाकाली नदीमा हाम्फालेर सीमा पार गनुा परेको, रोिगारी गमेुका र अलपत्र परेका 
व्यजिलाई स्थाभनय िहले केही सीभमि राहि वविरण गरेपभन पयााप्त निएका कारण ववभिन्न संघ संस्थाहरू 
र नागररक अभियन्िाले भनुःशलु्क खानाको व्यवस्था गनुा परेको कारणबाट िनिीवनमा असर परेको 
देजखन्छ । साथै महामारीको समयमा आवििावि, सवारी पास व्यवस्थापन लगायिका कायामा प्रहरी 
प्रशासनको नागररक मैत्री व्यवहार प्रदजशाि हनुपुने देजखयो ।  

23.2. कोभिड-19 भनयन्त्रण िथा रोकथामका लाभग घोषणा िएको नाकाबन्दीका अवभधमा िारिसँग िोभडएका 
सीमा नाका व्यवजस्थि हनु नसकेका कारण नाकाहरूमा ठूलो िाप परी ववना परीक्षण प्रवेश गने अवस्था 
आएको देजखयो । सीमा नाकाहरूमा क्वारेजन्टन र परीक्षणको िरपदो व्यवस्था हनु सकेको देजखएन । 
साथै बन्दाबन्दीको अवस्थामा गन्िव्यसम्म पगु्नको लाभग िको िाडा भिनुापने वा वहँडेर किसाथ िानपुने 
बाध्यिा रहेको देजखएकोले बन्दाबन्दी व्यवजस्थि गना सकेको देजखएन । 

23.3. अन्िराावष्ट्रय सीमा नाका कडाइ र बन्द गना वढलो हुँदा २०७६/१२/९ मा मात्र भत्रिवुन अन्िराावष्ट्रय 
ववमानस्थल बन्द िएको कारण कोरोना िाइरस भिभत्रन े वािावरण कायम रहेको देजखएको छ। साथै 
बन्दाबन्दीले कोभिड -19 को न्यून प्रिाव रहेको समयमा सरुु गरी २०७७ आषाढ १ गिेबाट खलुा 
गरेको कारण पभछल्ला अवभधमा िोजखम थप िएको देजखन्छ ।  

24. क्वारेजन्टन व्यवस्थापन - ववपद् व्यवस्थापनका ४ िरणहरूमध्ये पूवा ियारीको कायाहरू अन्िगाि 
२०७७।२।७ बाट क्वारेटाइन व्यवस्थापनसम्बन्धी कायासञ्चालन गरेको देजखन्छ । कोरोना 
भनयन्त्रणसम्बन्धी कायाववभध भनदेजशका अनसुार काया गनुापनेमा भनदेजशकामा नेपाल प्रहरीलाई िोवकएको 
दररेटमा क्वारेजन्टनमा बस्ने व्यजिहरूलाई खाना, खािा व्यवस्था गनुापनेमा बढी दरले ििुानी गरेको, 
साववक सरकारी संयन्त्र पररिालन गरी भनयन्त्रण गरी रोकथामका काया गनुापनेमा स्वयंसेवक पररिालन गरी 
पाररश्रभमक ििुानी गरेको, ववशेष पररजस्थभिमा खररद गने प्रवक्रया अवलम्बन नगरेको, कोरोना कोषबाट प्राप्त 
रकम असम्बजन्धि कायामा खिा गरेको, क्वारेजन्टनमा बस्न सक्न ेव्यजिको अनमुान नगरी भनमााण गरेकोमा 
उपयोगमा नआएको, भनमााण िएका क्वारेजन्टनमा व्यजि बसोवास गना नमानकेोले पभछल्लो अवभधमा खाली 
रहेको आदद अवस्था देजखएको कारण रोग भनयन्त्रणमा प्रिावकाररिा आउन सकेको देजखएन ।  

25. राहि व्यवस्थापन - कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्रणका सन्दिामा लागू गरेको बन्दाबन्दी समेिको 
कारणबाट प्रिावविलाई आवश्यक सहयोग र समन्वय गनुापदाछ । यस सम्बन्धमा ववशेष गरी स्थानीय 
िहले िोजखममा परेका कमिोर, रोिगारी गमुाएका, ववपन्न नागररकलाई राहि उपलब्ध गराउने व्यवस्था 
गरेपभन कभिपय प्रदेश पभन राहि बाड्ने कायामा संलग्न िएको देजखन्छ । राहि वविरणको लाभग स्थानीय 
िहबाट  खररद िएका राहि सामग्री वविरणको अभिलेख व्यवजस्थि नराखेको, राहि सामग्रीको गणुस्िर 
कमिोर रहेको, प्रिभलि दरिन्दा अत्यभधक बढीमा सामग्री खररद गनााले भबल िरपाईिन्दा बढी खिा 
देखाएको, वविरण प्रवक्रया प्रिावकारी र भमिव्ययी निएको, राहि वविरणका लाभग लजक्षि पररवार छनौट 
गरी वविरण नगरेको, खिा वववरण सावािभनक नगरेको आदद कमी कमिोरीका कारण सबै पाउन ुपनेले 
समन्यावयक िवरले राहि प्राप्त गना सकेको देजखएन । 
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खण्ड एक - सङ् घीय मन्त्रालय िथा भनकायहरू 

स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालय 
कोभिड-१९ को महामारी रोकथाम, भनयन्त्रण र उपिारको लाभग स्वास््यकमीहरू पररिालन, औषभध िथा 

उपकरणहरू खररद, अग्रपजङ्िमा सेवा परु् याउने स्वास््यकमीलाई प्रोत्साहन ित्ता, क्वारेजन्टन िथा आइसोलेशनको  
केन्रको अनगुमन एवं मूल्याङ्कन लगायि काया यो मन्त्रालय माफा ि सञ्चालन िएका छन ्। 

1. बिेट भनकासा िथा खिा - सङ् घीय ८ मन्त्रालयको लाभग रु.5 अबा 92 करोड 7 लाख बिेट 
ववभनयोिन िएकोमा िालिुफा  रु.2 अबा 34 करोड 74 र पुिँीगि िफा  रु.2 अबा 45 करोड 12 लाख 
समेि कुल रु.4 अबा 79 करोड 86 लाख खिा िएको छ ।  

(रु. हिारमा) 
मन्त्रालय 

िाल ु पुँिीगि िम्मा खिा प्रभिशि 
बिेट खिा बिेट खिा बिेट खिा 

अथा १२५०० ० ० ० १२५०० ० ०.०० 
गहृ २०६८१८ १७४८०७ ३२४३९ ३२४२७ २३९२५७ २०७२३४ ८६.६२ 
संस्कृभि पयाटन िथा नागररक 
उड्डयन 

४४९७९ ४४९७९ - - ४४९७९ ४४९७९ १०० 

परराष्ट्र ६५० ६५० - - ६५० ६५० १०० 
रक्षा ७४२८५ ४६३१४ २३२६१६२ २३२४१४७ २४००४४७ २३७०४६१ ९८.७५ 
सहरी ववकास १९५० १४५० १२२५० ११४९४ १४२०० १२९४४ ९१.१५ 
सङ् घीय माभमला िथा सामान्य 
प्रशासन 

१००० १००० - - १००० १००० १०० 

स्वास््य िथा िनसङ्ख्या ३१०८५४६ २०७८१९४ ९९१९० ८३०९० ३२०७७३६ २१६१२८४ ६७.३८ 
िम्मा 3450728 2347394 2470041 2451158 5920769 4798552 81.05 

अथा मन्त्रालय अन्िगाि ववभनयोजिि बिेट खिा िएको देजखएन । ववभनयोजिि बिेट मध्ये 
स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयले 67.38 प्रभिशि खिा गरेको छ ।  

2. स्रोिगि खिाको जस्थभि - नपेाल सरकार स्रोिबाट रु.४ अबा 14 करोड 90 लाख र आईडीए ऋणबाट 
रु.१ अबा 77 करोड 17 लाख व्यहोने गरी बिेट ववभनयोिन िएकोमा क्रमश: रु.३ अबा ५५ करोड ८ 
लाख (८५.58 प्रभिशि) र रु.१ अबा २4 करोड 78 लाख (७०.43 प्रभिशि) खिा िएको छ । 

वैदेजशक ऋणको पूणा उपयोग हनु सकेको देजखएन । 
मन्त्रालय 

िाल ु पुिँीगि िम्मा खिा 
प्रभिशि बिेट खिा  बिेट पुिँीगि बिेट  खिा 

नेपाल सरकार १७69०२३ ११७८३७९ २३८००४१ २३७२३९५ ४१49०६४ ३५५०७७४ ८5.58 
आईडीए ऋण १६८१७०५ ११69015 ९०००० ७८७६३ १७७१७०५ 1247778 ७०.43 

 िम्मा 3450728 2347394 २४७००४१ २४५११५८ 5920769 4798552 ८1.05 

3. स्वास््य क्षते्रको खिा - यो वषा लेखापरीक्षण गररएका 
स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालय र मािहि 19 
भनकायबाट 2076 माघ देजख 2077 आषाढ मसान्िसम्म 
कोभिड-१९ रोग रोकथाम भनयन्त्रण र उपिारमा सङ् घीय 
िथा प्रदेश सरकारको भनकासा र आन्िररक आम्दानी 
समेिबाट रु.1 अबा 89 करोड 52 लाख खिा िएको छ। 
सो मध्ये औषभध र स्वास््य सामग्रीमा रु.1 अबा 15 करोड 
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18 लाख अथााि ् 60.78 प्रभिशि, मेभसनरी उपकरण खररदमा रु.29 करोड १० लाख (15.35 
प्रभिशि), िोजखम ित्ता वविरणमा रु.12 करोड 55 लाख (6.62 प्रभिशि), पूवााधार भनमााण र ममाि 
सम्िारमा रु.9 करोड 40 लाख (4.96 प्रभिशि) र अन्यमा रु.23 करोड 2९ लाख (12.29 
प्रभिशि) खिा िएको छ । बिेटको शीषाकगि बाँडफाटँ निएकोले कोभिड-१९ सँग प्रत्यक्ष सरोकार 
निएको करार सेवाशलु्क, बैठक ित्ता िस्िा कायामा समेि खिा िएको देजखन्छ। 

• िोजखम आकँलन िथा पूवा ियारी 
4. िोजखम आकँलन - कोभिड-१९ महामारीको प्रिाव कम गना स्वास््य िथा िनसङ्ख्या मन्त्रालयले 

२०७७ िेष्ठमा प्रथम पटक स्वास््य क्षेत्र आपत्कालीन प्रभिकाया कायायोिना ियार गरी लागू गरेको छ। 
कायायोिना अनसुार २०७६ िैत्रसम्म मलुकुिरका सरकारी िथा भनिी स्वास््य संस्थाहरूमा भबरामी शय्या 
२६ हिार ९३०, सघन उपिार कक्ष (आइ.भस.य.ु) १ हिार 5९५ र िेजन्टलेटर ८४० उपलब्ध रहेको  
र सघन उपिार कक्ष िएका अस्पिाल संख्या १९४ रहेको देजखन्छ । उपलब्ध भबरामी शय्या र 
िेजन्टलेटरमध्ये एक भिहाई मात्र कोभिड-१९ सङ्क्रभमिको उपिारको लाभग उपलब्ध हनुे अनमुान गरेको 
छ । कायायोिना अनसुार कोभिड-१९ जक्लभनक सञ्चालन हनुे अस्पिाल १२७ र सङ्क्रभमिको उपिारको 
लाभग प्रथम िहका १३¸ दोस्रो िहका १२ र िेस्रो िहका ३ समेि २८ अस्पिाल प्रस्िाव गरेको 
देजखन्छ। 

  कायायोिनाले सङ्क्रभमि भबरामीमध्ये ८० प्रभिशिलाई सामान्य उपिार, १५ प्रभिशिलाई 
अजक्सिन सहायिा र ५ प्रभिशिलाई सघन उपिार आवश्यक पने अनमुान गरेको छ । सो अनसुार 
भबरामी १० हिारसम्म संक्रभमि िएमा 8 हिार शय्या, 1 हिार 5०० अजक्सिन सपोटा र 5 सय सघन 
उपिार कक्ष आवश्यक पने र १० हिारिन्दा बढी सङ्क्रभमि िएमा सोही अनपुािमा शय्या,  अजक्सिन 
िथा िेजन्टलेटर िावहने उल्लेख छ । त्यस्िै सङ्क्रभमिहरूलाई आइसोलेशनमा राख् न ७ प्रदेशमा १४ 
हिार, ६ महानगरपाभलकामा १२ हिार, ११ उप-महानगरपाभलकामा ११ हिार, २७६ नगरपाभलकामा 
१ लाख ३८ हिारदेजख २ लाख ७६ हिारसम्म, ४६० गाउँपाभलकामा २ लाख ३० हिार र काठमाडौँ 
उपत्यकामा ५ हिार समेि कुल ४ लाख १० हिारदेजख ५ लाख ४८ हिारसम्म संस्थागि आइसोलेशन 
सेन्टरहरू आवश्यक पने उल्लेख छ ।  

5. पूवा ियारी काया - ववपद् व्यवस्थापको 4 िरणमध्ये पवहलो िरणमा िोजखम अनमुान िथा पूवा ियारीका 
काया गनुापने व्यवस्था छ । कोरोना-19 को महामारीको प्रिाव नपेालमा 2076 माघदेजख देजखन शरुु 
िएपभन िोजखम आंकलन िथा कायायोिना 4 मवहना पभछ 2077 िेष्ठमा मात्र ियार गरेको पाइयो। 
िोजखम रोकथाम िथा भनयन्त्रण सम्बन्धमा िएको कायाको वववरण देहाय अनसुार रहेको छ : 

क्र.सं. काया शरुु भमभि ियारीका क्षते्रहरू क्र.सं. काया शरुु भमभि ियारीका क्षते्रहरू 
१ २०७६।९।१६ प्रवेश ववन्द ुजस्क्रभनङ्ग र भनगरानी  10 2076।12।11 बन्दाबन्दीको शरुुवाि 
२ २०७६।९।१६ समदुाय पररिालन िथा िोजखम सञ्चार  11 2076।12।16 कोरोना क्राइभसस म्यानेिमेन्ट 

सेन्टर गठन 
३ २०७६।९।१६ सञ्चार माध्यम माफा ि सिेिना अभिवृवि 12 2076।12।20 औषभध िथा आवश्यक 

स्वास््य सामग्री खररद 
४ २०७६।१०।९ केस खोि िथा कन्याट टे्रभसङ्ग टोली गठन १3 २०७७।१।१२ इमिेन्सी रेस्पोन्स वटम 

पररिालन 
५ २०७६।१०।९ प्रयोगशालाको स्थापना एवं पवहलो टेविङ्ग १4 २०७७।१।१४ ररएिेन्ट वकट खररद 
६ २०७६।१०।९ कोभिड-१९ अस्पिाल स्थापना १5 २०७७।२।१ समदुायमा जस्क्रभनङ्ग र टेजस्टङ्ग  
७ 2076।11।18 कोरोना रोकथाम िथा भनयन्त्रण उच्िस्िरीय 

सभमभि गठन 
१6 २०७७।२।२ आइसोलेशन केन्र स्थापना 

8 २०७६।११।२३ भनदेजशका मापदण्ड र प्रोटोकलको ियारी १7 २०७७।२।७ क्वारेजन्टन व्यवस्थापन 
9 २०७६।१२।९ िोजखम ित्ताको व्यवस्था 18 २०७७।२।२० टेजस्टङ्ग गाइडलाइन स्वीकृभि 
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नेपालमा २०७६ फागनुसम्म पभन कोरोना सङ् क्रमण उच्ि रहेका िीन, दजक्षण कोररया, िापान र 
अरू यरुोवपयन मलुकुबाट पयाटक र नेपाली नागररकलाई हवाईमागाबाट ववना रोकिोक नपेाल प्रवेश गरेको 
अवस्था भथयो । सरकारले अन्िराावष्ट्रय ववमानस्थल र स्थलमागाको प्रवेश ववन्दहुरूमा स्वास््यकमी सवहि 
सरुक्षाकमीहरू पररिालन गरेपभन ज्वरो नाप्ने बाहेक व्यवजस्थि वकभसमले परीक्षण गने र आइसोलेशनमा 
पठाउने काया नहुँदा नाकाहरूमा भिडिाड बढेको¸ यात्रहुरू औपिाररक नाका छलेर प्रवेश गरेको 
लगायिका कारण पररवार र समदुायमा सङ्क्रमण फैभलदैँ गएको देजखयो । सङ्क्रमण फैलनमुा केश 
अनसुन्धान र कन्ट्रयाक्ट टे्रभसङ्ग काया समयमा हनु नसकेको, अस्पिाल िथा प्रयोगशालाहरूमा आवश्यक 
िनशजि, परीक्षणका लाभग आवश्यक वकट, ररएिेण्ट िथा व्यजिगि सरुक्षाका सामग्रीहरू पयााप्त उपलब्ध 
हनु नसकेको लगायिका कारण मलुकुमा सङ्क्रमणले प्रिाव पारेको देजखन्छ । 

  नेपालमा २०७६।१०।९ मा पवहलो संक्रभमि फेला परेकोमा नपेाल सरकार मजन्त्रपररषद्ले 
२०७६।११।१८ मा उप-प्रधानमन्त्रीको संयोिकत्वमा नोिल कोरोना रोकथाम िथा भनयन्त्रण 
उच्िस्िरीय सभमभि गठन गरेको छ । ित्पश् िाि २०७६।१२।१६ मा कोरोना कोभिड-१९ संकट 
व्यवस्थापन केन्र स्थापना गरेको देजखन्छ । स्वास््य सेवा वविागले २०७६।१२।२० मा कोभिड-१९ 
रोकथाम, भनयन्त्रण िथा उपिारको लाभग आवश्यक स्वास््य सामग्रीहरू खररद गने भनणाय गरेको देजखयो। 
फलस्वरुप शरुुको िरणमा टेविङ्ग वकट, व्यजिगि सरुक्षा सामग्रीको अिाव रहेको पाइयो । यसका साथै 
कोभिडको सङ्क्रमण बढेपभछ नेपाल सरकारले देहाय अनसुार काया सम्पादन गरेको देजखन्छ: 
क्र.सं. पूवा-ियारी सम्बन्धी काया सम्पादन िएका प्रमखु वक्रयाकलापहरूमा देजखएका अवस्था 
1 जस्क्रभनङ्ग र सभिालेन्स हवाई िथा स्थलगि नाकाहरूका प्रवेश ववन्दहुरूमा हेल्थ डेस्क राखी व्यजिगि 

सरुक्षाका सामग्रीहरू िथा औिार उपकरणको व्यवस्था गरेको िएपभन उपकरण, 
िनशजि पयााप्त नरहेको । 

2 केस अनसुन्धान िथा कन्याक्ट 
टे्रभसङ्गको लाभग गदठि समूहरूलाई 
िाभलम िथा अभिमखुीकरण 

उच्ि स्िरीय पैरवी, सकु्ष्म योिना िथा िाभलम सञ्चालन गरे िापभन समयमा सबै 
गदठि समूहलाइा पयााप्त िाभलम ददन नसकेको 

3 स्वास््य संस्था बाहेकका 
संरिनाहरूलाई आइसोलेशनमा 
रुपान्िरण  

कोभिड-१९ का भबरामीहरूको संख्या वृवि िई स्वास््य संस्थाहरूले भबरामीको िाप 
धान्न नसक्न ेअवस्थामा स्वास््य संस्था बाहेकका संरिनाहरूलाई सङ्क्रमण रोकथाम 
िथा भनयन्त्रण (आइपीसी) को मापदण्डहरू समेि पालना गने गरी आइसोलेशनमा 
रुपान्िरण गना आवश्यक भनदेजशका भनमााण गरेको िर सङ् क्रमणको िलुनामा 
आइसोलेशन केन्र पयााप्त नरहेको । 

4 कोभिड-१९ को सङ् क्रमण रोकथाम 
िथा उपिार सम्बन्धी प्रोटोकल 
भनमााण 

स्वास््य संस्थाहरूमा कोभिड-१९ को सङ् क्रमणबाट िोगाउन िथा कोभिड-१९ 
संक्रभमि िई उपिाररि हुँदा नेपालका सबै स्वास््य संस्थाबाट प्रदान गररन ेउपिार 
गना प्रोटोकल भनमााण गरेको िए िापभन सबै स्वास््य संस्थाहरूमा वविरण गरी पूवा 
िानकारी ददन नसकेको ।  

6 समदुायमा आधाररि एन्टीिेन 
परीक्षण  लाग ुगरेको 

समदुायमा आधाररि एन्टीिेन परीक्षणको प्रोटोकल भनमााण गरी सबै प्रदेशहरूलाइ 
प्रवेषि गरेको िर आषाढ मसान्िसम्म लाग ुनिएको । 

7 केश अनसुन्धान िथा कन्ट्रयाक्ट 
टे्रभसङ्गको लाभग प्रोटोकल भनमााण 

केस अनसुन्धान िथा कन्टयाक्ट टेभसङ्गकोलाभग आवश्यक प्रोटोकल िथा एस.ओ.वप. 
भनमााण गरी प्रकाजशि भसभमि संख्यामा मात्र कन्ट्रयाक्ट टे्रभसङ्ग िएकोमा अनगुमन 
कमिोर रहेको । 

8 प्रवेश ववन्दकुा हेल्थ डेस्कहरूका 
लाभग आवश्यक पने नक्सा भनमााण 

भत्रिवुन अन्िराावष्ट्रय भबमानस्थल िथा १२ वटा स्थलगि नाकाहरूमा भनमााण गररन े
हेल्थ डेक्स भनमााण गना आवश्यक पने नक्सा भनमााण गरेको । 

9 केस अनसुन्धान िथा कन्याक्ट 
टे्रभसङ्गको लाभग ववज्ञ पररिालन 

काठमाडौं उपत्यकाका सबै पाभलकाहरूमा कन्टयाक्ट टे्रभसङ कायाको सहिीकरण गना 
वप.वप.एि िथा एम.वप.एि स्वयंसेवक पररिालन गरेको िए िापभन कायामा समन्वय 
हनु नसकेको। 

10 टोल टोलमा कोभिड-१९ 
सहिीकरण गठन 

कोभिड-१९ व्यवस्थापनमा समदुायको सहिाभगिाको लाभग टोल टोलमा कोभिड-१९ 
सहिीकरण सभमभि गठन सम्बन्धी भनदेजशका भनमााण गरेिा पभन लाग ुगना नसकेको। 
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पूवा ियारी सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय िहबीिको सहकायामा क्वारेजन्टन, आइसोलेशन 
लगायिका काया िए िापभन सभिालेन्स, राहि वविरण, कन्याक्ट टे्रभसङका कायामा पयााप्त ियारीका काया 
गरेको देजखएन । पूवा ियारीका कायालाइा समयमै व्यवस्थापन गनुापने देजखन्छ।  

6. कायाान्वयन संयन्त्र - ववपद् व्यवस्थापनका सबै वक्रयाकलापको समन्वयात्मक र प्रिावकारी रूपमा 
व्यवस्थापन गरी प्राकृभिक िथा गैरप्राकृभिक ववपद् बाट सवासाधारणको िीउज्यान  संरक्षण गने उदे्दश्यले 
ववपद् िोजखम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ िारी गररएको छ । उि ऐन बमोजिम गैर 
प्राकृभिक ववपद् अन्िगाि महामारी, अभनकाल, डढेलो, कीट वा सकु्ष्म िीवाण ु आिङ्क, पश ु िथा 
िरािरुुङ्गीमा हनु े फ्लू, प्यान्डाभमक फ्लू लगायि पने देजखन्छ । सो ऐनमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षिामा 
ववपद् िोजखम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन रावष्ट्रय पररषद, गहृ मन्त्रीको अध्यक्षिामा कायाकारी सभमभि, 
रावष्ट्रय िोजखम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन प्राभधकरण, प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कायाकारी सभमभि, जिल्ला 
ववपद् व्यवस्थापन सभमभि र स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सभमभिको व्यवस्था रहेको छ । गहृ मन्त्रालयमा 
रावष्ट्रय आपिकालीन काया सञ्चालन केन्र, स्वास््य िथा िनसङ्ख्या मन्त्रालयमा स्वास््य आपिकालीन 
काया सञ्चालन केन्र र स्वास््य सेवा वविागमा इवपभडभमयोलोिी िथा रोग भनयन्त्रण महाशाखा लगायि 
स्थायी संरिनाहरू रहेका छन ्। िी भनकायहरू रहेपभन यस कोभिड-19 महामारीको सन्दिामा िी संयन्त्र 
प्रयोग नगरी नेपाल सरकार मजन्त्रपररषद्को 2076 िैत्र 16 को भनणायले उपप्रधानमन्त्रीको संयोिकत्वमा 
कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्र स्थापना गरी सोको मािहि प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय िहमा छुट्टा 
छुटै्ट कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्रको संरिना ियार गरेको छ । कानूनी रुपमा स्थायी संयन्त्र 
हुँदाहदैु अस्थायी संयन्त्र थप गरेकोले भनकायको सङ्ख्या बढेको िर अभधकार क्षेत्र र समन्वयमा समस्या 
देजखएको छ । 

7. खोिपड्िाल  - २०७७।२।२८ मा स्वीकृि कोभिड-१९ केश इन्िेजस्टगशेन िथा कन्याक्ट टे्रभसङ्ग 
वटम पररिालन मापदण्ड िथा व्यवस्थापन भनदेजशका, २०७७ मा प्रत्येक स्थानीय िहमा कम्िीमा एउटा 
केश इन्िेजस्टगेशन िथा कन्याक्ट टे्रभसङ्ग वटम गठन गनुापने व्यवस्था छ । प्राप्त वववरण अनसुार 
मन्त्रालयले २०७७ आषाढसम्म १३ टोली गठन गरी २५८ केश अनसुन्धान िथा ५७५ कन्याक्ट 
टे्रभसङ्ग गरेको देजखन्छ। िर उजल्लजखि सङ्ख्याको टोली मलुकुिर केश अनसुन्धान िथा खोिपड्िाल गना 
पयााप्त देजखँदैन। मन्त्रालयले ववदेश यात्रा गरी आएका व्यजिहरूमा १००.४ भडग्री िन्दा माभथ ज्वरो 
आउने, रुघा लागकेो वा सास फेना गाह्रो हनु े िस्िा लक्षण िएमा मात्र स्वाब परीक्षण गररने नीभि 
भलएकोमा ववदेश यात्रा गरी नपेाल प्रवेश गरेका शंकास्पद यात्रलुाइा स्वाव परीक्षण काया प्रिावकारी रुपमा 
गना नसक्दा र क् वारेजन्टनमा राखेर पयााप्त अनगुमन गना नसक्दा संक्रभमि व्यजि सम्पका मा आएका अन्य 
व्यजि िथा पररवार सङ्क्रमणको िोजखममा परेको देजखयो । सरुुका ददनमा  कन्ट्रयाक् ट टे्रभसङ्गमा 
िदारुकिा देजखएिा पभन पभछल्ला ददनमा त्यो प्रकृया भनष्प्रिावी देजखएको छ । 

• कोभिड अस्पिाल व्यवस्थापन 
8. कोभिड उपिार व्यवस्थापन - कोभिड-१९ िथा अन्य स्वास््य सेवा  प्रवाहको लाभग अन्िररम भनदेजशका¸ 

2076 को बुदँा नं 4 मा कोभिड-१९ को पवहिान िथा उपिार व्यवस्थापन सन्दिामा आधारििू परामशा 
िथा प्रषेण सेवा सबै स्वास््य िौकी र प्राथभमक स्वास््य केन्रले उपलब्ध गराउने, आइसोलेशन, नमूना 
संकलन िथा प्रषेण सेवा प्रादेजशक अस्पिाल वा कोभिड-१९ जक्लभनक सञ्चालन गने अस्पिालले गने, 
सामान्य केश व्यवस्थापन िह 1 कोभिड-१९ अस्पिालले, मध्यम िवटल र अभि िवटल केश िह 2 
कोभिड अस्पिालले र बहवुवज्ञ सेवा िावहने कोभिड-१९ भबरामीको व्यवस्थापन िह 3 कोभिड अस्पिालले 
गने व्यवस्था छ । िर िोवकएका कभिपय अस्पिालले पूवााधार, िनशजिको अिावले 2077 आषाढ 
मसान्िसम्म सो अनरुुप उपिारको व्यवस्थापन गना सकेको देजखएन ।  
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9. कोभिड अस्पिाल - कोभिड-१९ महामारीको सन्दिामा कोभिड िथा अन्य स्वास््य सेवा प्रवाहका लाभग 
िारी अन्िररम भनदेजशका बमोजिम कोभिडका भबरामीको उपिार गना िह २ कोभिड अस्पिालको िभूमका 
महत्वपूणा रहेको छ । भनदेजशका अनसुार अस्पिालले प्रषेण गररएका वा यी अस्पिालमा पवहिान िएका 
मध्यम िवटल र अभि िवटल केशहरू हाइभडपेन्डेन्सी र आईसीयू केयर माफा ि प्रोटोकल अनसुार उपिार 
गनुापने व्यवस्था छ । मन्त्रालयवाट प्राप्त प्रगभि वववरण अनसुार कोभिड उपिारका लाभग देशिर 25 
वटा ठूला अस्पिाल र 64 वटा मझौला अस्पिाललाई कोभिड अस्पिालको रुपमा भनधाारण गरेको भथयो। 
सोका अभिररि 23 मेभडकल कलेि र 15 वटा भनिी अस्पिाललाइा समेि कोभिड अस्पिालको रुपमा 
उपिार गने व्यवस्था भमलाएको भथयो । उि सबै अस्पिालमा 3 हिार 76 बेड, 1 हिार 595 
आइभसयू बेड र 840 वटा िेजन्टलेटरको व्यवस्था गरेको देजखन्छ । कोभिड-19 को उपिार सन्दिामा 
२०७७ आषाढ मसान्िसम्म संघ अन्िगाि रहेका केही अस्पिालको अवस्था देहाय अनसुार रहेको 
देजखयो। 

अस्पिालको नाम कुल शय्या 

कोभिडको लाभग 
छुयाइएको शय्या 

उपिार 
गररएका 
भबरामी 
संख्या 

स्वास््यकमी
को कुल 
दरबन्दी 

ररि 
दरबन्दी 

कोभिड 
उपिारमा 
खवटएको 
िनशजि 

सामान्य 
शय्या 

आईसीयू 
शय्या 

जशक्षण अस्पिाल महारािगन्ि  ७३७ १३१ १५ २९४ १७५५ ६०५ १०७७ 
जिवकत्सा ववज्ञान रावष्ट्रय प्रभिष्ठान 
(वीर अस्पिाल) 

३८६ ३६१ २५ - 1220 ००  

शकु्रराि ट्रवपकल िथा सरुवा रोग 
अस्पिाल 

१०० ७६ २४ ११५ १०९ - १६० 

पाटन अस्पिाल २३१ २१० २१ ७४०० १०८३ - १४२५ 
पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठान 394 60 6 115 601 161 105 
िेरी अस्पिाल 336 170 - 100 142 51 25 
िरिपरु अस्पिाल 300 165 29 37 381 86 200 
बी.पी. कोइरला स्वास््य ववज्ञान 
प्रभिष्ठान, धरान 

700 100 20 359 3226 1346 - 

नारायणी अस्पिाल, वीरगंि 195 100 75 164 199 27 100 

9.1. भत्र.वव. जशक्षण अस्पिालले कोभिड-१९ उपिारको अन्िरङ्ग िथा बवहरङ्ग सेवा उपलब्ध गराएको छ । 
२०७७ आषाढ मसान्िसम्म २ हिार ७ भबरामीलाई बवहरङ्ग एवं २९४ भबरामी िनाा गरी उपिार सेवा 
प्रदान गरेको छ । अस्पिालमा कुल ७३७ शय्या मध्ये १३१ सामान्य र १५ आईसीयू शय्या कोभिडको 
लाभग छुयाएको भथयो । अस्पिालमा १५ िेजन्टलेटर र ३ एम्बलेुन्स रहेको अवस्था देजखयो। 
अस्पिालमा प्रोटोकल अनसुार कोभिड र नन ्कोभिड भबरामीहरूलाई बेग्ला बेग्लै िवनको व्यवस्था गरी 
उपिार गने गरेको िए िापभन अस्पिालमा कोभिड उपिारको लाभग आवश्यक भिवटएम र सरुक्षा 
सामग्रीहरू पयााप्त रहेको पाइएन । अस्पिालमा जिवकत्सक २१७, नसा ८६५ र प्यारामेभडक्स ११९ 
दरबन्दी रहेकोमा ५०९ दरबन्दी ररि रहेको छ । उि दरबन्दी मध्ये १९७ जिवकत्सक, ७२० नसा र 
९० प्यारामेभडक्सलाई कोभिड-19 उपिारको लाभग खटाएको पाइयो ।  

  अस्पिालमा २०७६।१२।११ देजख कोभिड उपिार सेवा शरुु गरेपभन बेड, आईसीयू, 
िेजन्टलेटरको अिावले उपिारमा कदठनाइ रहेकोमा २०७६।१२।२९ मा 131 शय्या र १५ आईसीयू 
रहेको देजखन्छ। अस्पिालमा स्वास््य सेवा भबिाग वा अन्य भनकायबाट २०७७।२।२९ मा मात्र 
कोभिड-19 उपिारसँग सम्बजन्धि सामग्री प्राप्त हनु आएको देजखन्छ । अस्पिालले भनुःशलु्क उपिार 
गरेको िएपभन कोभिड-19 भबरामी उपिारमा िएको खिाको बेग्लै अभिलेख राखेको छैन । 
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9.2. शकु्रराि ट्रवपकल िथा सरुवा रोग अस्पिालले २०७७ आषाढ मसान्िसम्म 10 हिार 521 वपभसआर 
परीक्षण गरेकोमा 212 संक्रभमि देजखएको र 115 भबरामी िनाा गरी उपिार सेवा प्रदान गरेको छ । 
अस्पिालमा कुल 100 शय्या मध्ये 76 सामान्य शय्या र 24 आईसीयू शय्या कोभिडको लाभग 
छुयाइएको भथयो । अस्पिालमा 2 िेजन्टलेटर र 1 एम्बलेुन्स रहेको अवस्था देजखयो। अस्पिालमा 
प्रोटोकल अनसुार कोभिड र नन-्कोभिड भबरामीहरूलाई बगे्ला बेग्लै िवनको व्यवस्था गरी उपिार गरेको 
पाइयो । अस्पिालमा कोभिड-19 उपिारको लाभग आवश्यक वपभसआर मेभसन, िेजन्टलेटर, एक्सरे मेभसन, 
अल्ट्रासाउण्ड मेभसन लगायिका स्वास््य उपकरण सामग्रीहरू पयााप्त रहेको देजखएन । पयााप्त मेभसन 
उपकरण र िनशजिको अिावमा कोभिड-१९ को उपिारमा समस्या परेको देजखन्छ । अस्पिालमा  
जिवकत्सक 20, नसा 54 र प्यारामेभडक्स 35 पदपूभिा िएको छ । त्यसका अभिररि ७ नभसाङ्ग र ८ 
प्यारामेभडक्स कािमा रहेका, २ जिवकत्सक र २ पारामेभडक्स करारमा रहेका िथा 23 जिवकत्सक, 5 
प्यारामेभडक्स र ४ नसा मन्त्रालय छात्रवृजत्त अन्िगाि कायारि रहेका छन ्। उल्लेजखि पदहरूमध्ये 45 
जिवकत्सक, 65 नसा र 50 प्यारामेभडक्सलाई कोभिड-19 उपिारको लाभग खटाएको पाइयो । कोभिड र 
नन-्कोभिड समेिको उपिार व्यवस्थापन गनुापदाा उपलब्ध िनशजि पयााप्त देजखएन। 

  अस्पिालमा भमभि 2076।10।9 देजख कोभिड उपिार सेवा शरुु गरेपभन आईसीयू बेड २२, 
िेजन्टलेटर २, पीसीआर मेभसन १ मात्र रहेको, एक्सरे, अल्ट्रासाउण्ड मेभसन लगायिका मेभसनरी उपकरणको 
अिावले उपिारमा कदठनाइ रहेकोमा 2077 वैशाखमा २० आईभसयू बेड थप गरेको िनाएको छ। 
अस्पिालमा स्वास््य सेवा वविागबाट 2077 िेष्ठमा मात्र कोभिड उपिारसँग सम्बजन्धि सामग्री प्राप्त हनु 
आएको छ । आषाढ मसान्िमा वविागबाट प्राप्त एवं अस्पिालबाट खररद समेि कोभिड उपिारको लाभग 
आवश्यक स्वास््य सामग्री पयााप्त नरहे िापभन उपलब्ध स्रोिको अभधकिम प्रयोग गरी अस्पिालमा आएका 
भबरामीलाई उपिार व्यवस्थापन गरेको अस्पिालले िनाएको छ। 

  अस्पिालले आषाढ मसान्िसम्म कोभिड-19 व्यवस्थापन र उपिारको क्रममा रु.34 करोड ५५ 
लाख ७ हिार खिा गरेको छ । उि रकम कोभिड उपिारमा प्रयोग हनुे औषभध, स्वास््य सामग्री, 
संलग्न कमािारीको िोजखम ित्ता, िौभिक पूवााधार भनमााण लगायिका कायामा खिा गरेको छ । 
अस्पिालले मेभडकल वटमलाई होटल क्वारेजन्टनको व्यवस्था गरी रु.31 लाख ८४ हिार खिा गरेको छ। 
आषाढ मसान्िसम्म उपिार गराएका भबरामी संख्याको आधारमा प्रभि भबरामी होटल क् वारेजन्टन खिा 
रु.27 हिार रहेको देजखन्छ । 

9.3. जिवकत्सा ववज्ञान रावष्ट्रय प्रभिष्ठान (वीर अस्पिाल) ले कोभिड-१९ का भबरामीहरूको उपिारको लाभग पूवा 
ियारी िथा २०७६।१२।२८ देजख पीसीआर परीक्षण शरुु गरेको पाइयो । अस्पिालको लाभग स्वीकृि 
कुल ३८६ शय्या मध्ये ३६१ सामान्य शय्या, २५ आईसीयू शय्या कोभिडको लाभग छुयाइएको भथयो। 
अस्पिालमा १५ िेजन्टलेटर र ५ एम्बलेुन्स रहेको देजखयो । अस्पिालमा प्रोटोकल अनसुार कोभिड र 
नन-्कोभिड भबरामीहरूलाई बगे्ला-बेग्लै िवनको व्यवस्था गरी उपिार गने ियारी गरेको िएपभन २०७७ 
आषाढ मसान्िसम्म कोभिड उपिार शरुु गरेको पाइएन । अस्पिालमा कोभिड उपिारको लाभग 
आवश्यक िेजन्टलेटर, मभनटर, आईसीय ु बेड, पीसीआर मेभसन,  भसररन्ि पम्प, ईन्फ्यूिन पम्प, ट्रली, 
अजक्सिन प्लान्ट लगायिका स्वास््य उपकरण सामग्रीहरू पयााप्त रहेको देजखएन । ईन्फ्यूिन पम्प ८ 
थान,  भसररन्ि पम्प ५ थान, भडवफजन्ललेटर २ थान िथा अजक्सिन प्लान्ट भबभग्रएर काम नगरेको अवस्था 
देजखयो । अस्पिालमा रहेको अजक्सिन प्लान्ट यथासमयमा ममाि नहुँदा अजक्सिन आपूभिामा समस्या रहेको 
पाइयो । अस्पिालको लाभग नेपाल सरकार िथा प्रभिष्ठान िफा  स्वीकृि दरबन्दी िन्दा १६३ िना बढी 
करार िथा कािमा रहेको िए िापभन कोभिड र ननकोभिड समेिको उपिार व्यवस्थापन गनुापदाा कोभिड 
भबरामीको िाप बढ्दा उपलब्ध िनशजि मध्ये कोभिड उपिारमा अग्रपजङ्िमा रही कायारि िनशजि 
पयााप्त देजखएन । 
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अस्पिालमा २०७६ िैत्र मवहना देजख पी.सी.आर. परीक्षण शरुु गरेपभन बेड, आईसीयू, 
िेजन्टलेटरको अिावले उपिारमा कदठनाइ रहेकोमा २०७७।३।३१ मा वपभसआर क्याववनेट १ सेट, 
ररयल टाईम वपभसआर मेभसन १ सेट¸ अटोमेवटक आरएनए/भडएनए एक्स्ट्राक्सन मेभसन २ सेट, आईसीय ु
बेड १७ थान र सामान्य बेड ८८ थान थप गरेको छ । अस्पिालमा स्वास््य सेवा वविागबाट २०७७ 
वैशाखमा मात्र कोभिड उपिारसंग सम्बजन्धि सामग्री प्राप्त हनु आएको छ । शरुुका ददनहरूमा पीपीई 
सेट, सजिाकल मास्क, स्यानीटाईिर लगायिका स्वास््य सामग्रीको अिाव देजखए पभन २०७७ वैशाख 
पिाि ्स्वास््य सामग्रीको आपूभिामा सधुार गरेको देजखयो । 

अस्पिालले कोभिड भबरामी उपिारमा िएको खिाको बगे्लै अभिलेख राखेको छैन । साथै 
अस्पािलले आषाढ मसान्िसम्म कोभिडका सामग्री खररदमा रु.३ करोड ६२ लाख खिा गरेको छ ।  

9.4. पाटन अस्पिालले कोभिड-१९ उपिारको अन्िरङ्ग िथा बवहरङ्ग सेवा उपलब्ध गराएको छ । २०७७ 
आषाढ मसान्िसम्म ६ हिार ४९५ भबरामीलाई बवहरङ्ग एवं ९०५ भबरामी िनाा गरी उपिार सेवा प्रदान 
गरेको छ । अस्पिालमा कुल २३१ शय्या मध्ये २१० सामान्य शय्या, २१ आईसीयू शय्या कोभिडको 
लाभग छुयाईएको भथयो । अस्पिालमा १५ िेजन्टलेटर र १ एम्बलेुन्स रहेको अवस्था देजखयो । 
अस्पिालमा जिवकत्सक ४९३ नसा ५१० र प्यारामेभडक्स १५५ दरबन्दी रहेकोमा सबै दरबन्दी पूभिा 
िएको छ । उि दरबन्दी मध्ये ३९३ जिवकत्सक ३३० नसा र ५० प्यारामेभडक्सलाई कोभिड 
उपिारको लाभग खटाएको पाइयो । कोभिड र नन-्कोभिड समेिको उपिार व्यवस्थापन गनुापदाा 
आवश्यक पने उपकरण र कोभिड बेड िथा िनशजि पयााप्त देजखएन । 

9.5. नारायणी अस्पिाल, वीरगंिले कोरोनाको उपिार 2076।12।30 देजख शरुु गरेको र कोभिडको लाभग 
रु.2 करोड 62 लाख बिेट प्राप्त िएकोमा 2077 आषाढसम्म 97 िना संक्रभमिको उपिार गरी रु.2 
करोड 54 लाख खिा गरेको छ । सोका अभिररि उपिारमा संलग्न स्वास््यकमी लगायिका 
कमािारीलाइा होटल िथा क्वारेजन्टनमा रु.58 लाख 90 हिार खिा गरेको छ । अस्पिालमा 2 वटा 
एम्बलेुन्स रहेको र अन्य उपकरण पयााप्त िएको देजखएन ।  

त्यस्िै पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठान अन्िगाि 384 साधारण शय्या रहेकोमा कोभिड-19 को 
भबरामी उपिारको लाभग शरुुमा 10 र पभछ 30 थप गरी 40 शय्या छुयाएको छ । प्रभिष्ठानले 
कोभिड-19 सङ् क्रमण रोकथाम, भनयन्त्रण र उपिारको लाभग रु.7 करोड 87 लाख 94 हिार बिेट 
प्राप्त गरेकोमा रु.1 करोड 49 लाख 18 हिार खिा गरेको छ । त्यस्िै कोभिड उपिारमा संलग्न 
कमािारीलाइा खाना, आवास लगायिको व्यवस्थामा रु.30 लाख 98 हिार खिा गरेको िए िापभन कोभिड 
अस्पिालको लाभग आवश्यक पने उपकरण िथा सेवालाइा थप प्रिावकारी बनाएको देजखएन ।  

9.6. प्रदेश स्िरको प्रषेण अस्पिालको रुपमा रहेको िेरी अस्पिालले कोभिड-१९ महामारी रोकथाम, भनयन्त्रण 
िथा उपिारको लाभग पवहलो िरणमा २०७६।१२।२० मा बाँकेको खिरुा जस्थि सशुील कोइराला 
प्रखर क्यान्सर अस्पिालमा कोरोना ववशेष अस्पिाल स्थापना र सञ्चालन गरेको देजखन्छ । कुल 142 
दरबन्दीमध्ये कोभिड उपिारमा 25 स्वास््यकमी खवटएको र 14 हिार 600 वपभसआर परीक्षण गदाा 
688 संक्रभमि रहेको देजखन्छ । कोभिड-१९ परीक्षणको लाभग २०७७।१।७ मा पीसीआर प्रयोगशाला 
स्थापना िएकोमा पवहलो केश २०७७।१।१९ मा एक परुुषमा रोगको लक्षण देजखएको, कन्ट्रयाक्ट 
टे्रभसङ्गबाट थप २१ सङ्क्रभमि पत्ता लागकेो र शरुुका सङ्क्रभमि २८ िनालाई कोरोना ववशेष अस्पिाल 
खिरुामा राखी उपिार गरेको उल्लेख छ । ित्कालीन अवस्थामा कोभिड-१९ ववशषे अस्पिालको लाभग 
३ िेजण्टलेटर, ८ एिभडय ुर ४० शैयाको व्यवस्था गरी सङ्क्रभमिहरूलाई सेवा उपलब्ध गराएकोमा हाल 
एम्बलेुन्स िथा शव वाहनको समेि व्यवस्था गरेको छ । अस्पिालले सङ् घीय िथा प्रदेश सरकारबाट 
प्राप्त बिेटबाट रु.२ करोड ८५ लाख खिा गरेको छ । 
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9.7. कोभिड-19 भबरामीलाई उपिार गना अन्िररम भनदेजशका, २०७७ अनसुार कोभिड जक्लभनकले कोभिड 
भबरामीलाई उपिार गना आवश्यक व्यवस्थापन गरेर मात्र उपिार गनुापने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल 
स्वास््य अनसुन्धान पररषद्ले ९५ वटा कोभिड-१९ जक्लभनकको २६ अवप्रलदेजख २७ मे २०२० सम्म 
गरेको सवेक्षणमा स्वास््य उपिार सवुवधा ियारी र योिना सम्बन्धमा गरेको ि्यांक अनसुार ४१ 
प्रभिशि अस्पिालमा कोभिड-१९ सङ्क्रमण रोकथाम वटम पररिालन नगरेको, ७ प्रभिशि अस्पिालमा 
ज्वरो नाप्ने थमोभमटर नराखेको, २० प्रभिशि जक्लभनकमा भबरामीले प्रिीक्षा गने स्थान नराखेको उल्लेख 
छ। त्यस्िै ४८ प्रभिशिले २४ घण्टाको सेवा उपलब्ध गराउन नसकेको, ३ प्रभिशिमा मात्र आरटी 
वपसीआर सवुवधा रहेको, ३३ प्रभिशि स्वास््यकमीलाई मात्र आरटी वपसीआर सम्बन्धी िाभलम ददएको, ४ 
प्रभिशिमा कोभिड-१९ शंकास्पद व्यजिलाई बेग्लै आइसोलेशन सवुवधा नरहेको, ४५ प्रभिशिमा मात्र 
मन्त्रालयले िोकेअनसुारको वपवपइको व्यवस्था िएको, ४ प्रभिशिमा मात्र डेभडकेटेड कोभिड-१९ उपिार 
सेवाको व्यवस्था रहेको, ३ प्रभिशिमा मात्र एक्सरे र अल्ट्रासोनोग्रावफक सवुवधा रहेको उल्लेख छ । 

  त्यसैगरी ८३ प्रभिशि अस्पिालले पवहलेकै संरिनाबाट कोरोना सम्बन्धी सवुवधा उपलब्ध 
गराएको, ७ प्रभिशि अस्पिालले कोभिडको लाभग इमािेन्सी सेवा प्रदान गना शय्याको व्यवस्था गरेको, 
५७ प्रभिशि अस्पिालले आइसीयूमा िेजन्टलेटरको व्यवस्था गरेको, ७७ प्रभिशि अस्पिालमा एम्बलेुन्स 
सवुवधा िएको, ५३ प्रभिशि अस्पिालमा सेन्ट्रल पाइपलाइन अजक्सिन सप्लाई व्यवस्था रहेको, ३७ 
प्रभिशि अस्पिालमा सीटी स्क्यान सवुवधा रहेको, ७४ प्रभिशिमा एक्स-रे सवुवधा रहेको, २० प्रभिशि 
अस्पिालमा वक्रवटकल केयर ववशषेज्ञ रहेको िथा हाइड्रोक्लोरोक्वीन, एिीथ्रोमाईजशन औषभध सबै 
अस्पिालमा रहेको िर रेजम्डभसभिर, टोभसभलिमु्याब वा कोभ्यालसेन्ट प्लाज्माको व्यवस्था कुन ै पभन 
अस्पिालमा नरहेको, ७० प्रभिशि अस्पिालमा अन्य अस्पिालमा प्रषेण गने व्यवस्था रहेको देजखन्छ । 

  उपयिु अस्पिालको अवस्था र नपेाल स्वास््य अनसुन्धान पररषदले गरेको अनसुन्धानमा 
कोभिड-19 उपिारको लाभग अस्पिालहरूको पूवााधार र िनशजि पयााप्त नरहेकोले श्रोि साधनको 
व्यवस्था गरी सवुवधा वृवि गना प्रयास गनुापदाछ । 

10. उपिार खिा - कोरोना िाइरस (कोभिड-१९)को सङ्क्रमणको उपिार वापि अनदुान उपलब्ध गराउन े
सम्बन्धी आदेश, २०७७ मा कोभिड-१९ शंङ्कास्पद र सङ्क्रभमि व्यजिको उपिार भन:शलु्क हनु ेर सो 
वापिको लागि रकम अस्पिालहरूलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । आदेशमा कोभिड-१९ शंङ्कास्पद 
र सङ्क्रभमिको उपिारवापि  सामान्य लक्षण िएका भबरामीको लाभग रु.३ हिार ५००, मध्यम िवटल 
भबरामीको लाभग रु.७ हिार र िवटल िथा वक्रवटकल भबरामीको लाभग रु.१५ हिार प्रभिव्यजि प्रभिददनका 
दरले अस्पिालहरूलाई अनदुान उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सरकारले भनिी अस्पिाललाई कोरोना 
भबरामीको उपिार गराएवापि सोधिनाा गने दर िोके पभन भनिी अस्पिालहरूले आफू खसुी शलु्क िोकी 
भबरामीहरूबाट असलु गरेको देजखन्छ । भनिी अस्पिालहरूले आफ्नो वेबसाईटमा राखेको वववरण अनसुार 
कोभिड-१९ भबरामीलाइा प्रभिददन प्रभि व्यजि उपिारवापि भलने शलु्क देहाय बमोजिम देजखयो: 
क्र. 
सं. शलु्क वववरण 

धापासी जस्थि एक 
अस्पिाल (रु.) 

नख्ख ुजस्थि एक 
अस्पिाल (रु.) 

िाबवहल जस्थि एक 
अस्पिाल (रु.) 

धमु्बाराही  जस्थि 
एक अस्पिाल (रु.) 

१ साधारण बेड दैभनक 7000 12500 2000 7000 
२ आइसोलेशन स्वीट रुम दैभनक 50000 - - 50000 
३ आइ भसयू बेड दैभनक 17500 20000 9000 22000 
४ िेजन्टलेटर दैभनक  26500 25000 14500 - 
५ आइसोलेशन डवल बेड दैभनक 11500 6000 3000 - 
६ ट्वीन्स सेयररङ रुम - - - 15000 
७ आइसोलेशन भडलक्स - - - 22000 
८ आइसोलेशन प्राइवेट रुम - - - 21000 
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मन्त्रालयले छानभबन गरी ८ अस्पिालहरूलाई शलु्क वफिाा गना लगाउने भनणाय गरे पभन 
कायाान्वयन िए निएको अनगुमन गरेको देजखदैन । महामारीमा िस्िो पररजस्थभिमा सरकारले िोकेको िन्दा 
बढी शलु्क भलने अस्पिाल उपर आवश्यक कारवाही हनुपुदाछ । 

• प्रयोगशाला व्यवस्थापन 
11. प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन - नपेालमा पवहलो पटक २०७६ माघको पवहलो सािा कोरोना िाइरस 

सङ्क्रमणको आशङ्का हुँदा स्वदेशमा सो सम्बन्धी परीक्षण गना सवुवधा निएकोले ववश्व स्वास््य सङ्गठनको 
हङकङ जस्थि प्रयोगशालामा नमूना पठाइएको भथयो । नपेालमा प्रथम पटक रावष्ट्रय िनस्वास््य 
प्रयोगशालामा कोरोना िाइरस सङ्क्रमणको नमूना परीक्षण गना २०७६।१०।१३ मा पी.सी.आर. 
प्रयोगशाला स्थापना िएको देजखन्छ । २०७६।७७ मा स्थापना िएका प्रयोगशालाहरूको वववरण 
भनम्नानसुार छ: 

प्रदेशको नाम 

पी.सी.आर.प्रयोगशाला स्थापना 

२०७६ िैत्रसम्म 
२०७७ बैशाखमा 

थप 
२०७७ िेष्ठमा 

थप 
२०७७ आषाढमा 

थप 
िम्मा 

संख्या क्षमिा संख्या क्षमिा संख्या क्षमिा संख्या क्षमिा संख्या क्षमिा 
नं.१ २ १८०० १ ५०० - - १ ३५० ४ २६५० 
नं.२ १ ५०० १ ३०० १ ३०० - - ३ ११०० 
बागमिी ६ २३२० १ १०० १ ३५० ५ ४९०० १३ ९६७० 
गण्डकी १ ४५० - - - - १ १००० २ १४५० 
लजुम्बनी - - २ ४५० १ १८० ३ २०५० ६ २६८० 
कणााली ३ ५९० १ ७०० - - - - ४ १२९० 
सदूुरपजिम १ ५०० - - - - १ ५०० २ १००० 

 िम्मा १४ ६१६० ६ २०५० ३ ८३० ११ ८८०० ३४ १९८४० 

वववरण अनसुार २०७६ िैत्र मसान्िसम्म ७ प्रदेशका १४ प्रयोगशालामा दैभनक ६ हिार १६० 
परीक्षण गने क्षमिा रहेकोमा २०७७ आषाढ मसान्िसम्म ३४ प्रयोगशालाबाट १९ हिार ८४० परीक्षण 
िएको छ । िर प्रयोगशालाहरू प्रदेश रािधानीमा नै केजन्रि रहेको जिल्ला िथा स्थानीय िहमा रहेका 
संक्रभमिको पहुँिमा कदठनाइ रहेको कारण कुररयर माफा ि नमूना ढुवानी गरी ल्याउन ुपरेको देजखन्छ ।  

12. रावष्ट्रय िनस्वास््य प्रयोगशाला - केन्रीय प्रयोगशालाको रुपमा रहेको रावष्ट्रय िनस्वास््य प्रयोगशालाले 
सम्िाववि महामारीको सामना गना िीन वटा पीसीआर मेभसन िाल ुगरी आवश्यक ररएिेण्ट, सरुक्षा सामग्री, 
िनशजि लगायिको व्यवस्थापन गरी िौभबसै घण्टा परीक्षण गनेगरी क्षमिा भबस्िार गरेको भथयो । 
प्रयोगशालामा मोभलक्यलुर ववभधको लाभग आवश्यक वायोसेफ्टी क्याभबनटे, सेजण्ट्रफ्यिु लगायि दईु फुल्ली 
अटोमेटेड न्यजुक्लक एभसड प्यरुरवफकेशन भसिम लगायिका उपकरणहरू रहेका छन ् । प्रयोगशालाले 
प्रयोग गदै आएको साववक प्रयोगशाला सूिना प्रणालीलाई सधुार गरी सबै प्रयोगशालाहरूबाट कोभिड-१९ 
को नमूना सङ्कलनदेजख नभििा सम्प्रषेणसम्मको वववरणहरू प्राप्त गने व्यवस्था भमलाएको छ । नमूना 
परीक्षणको नभििा मोबाइल एस.एम.एस.को माध्यमबाट सेवाग्राहीलाई िानकारी गराउने र उपलब्ध 
गराइएको कोड नम्बर प्रयोग गरी आफ्नै अनकूुलमा वप्रन्ट गरी हेना वा प्रयोगशालामा िौभिक रुपमा 
उपजस्थि िई ररपोटा भलने व्यवस्था गरेको देजखयो । प्रयोगशालाले िैभबसै घण्टा परीक्षण गदाा समेि नमूना 
संकलन अत्यभधक िएको र प्रयोगशाला न्यून रहेकोले ररपोट ददन कभिपय अवस्थाम 2/3 ददनसम्म 
लाग्न े गरेको देजखयो । फलस्वरुप ग्रामीण इलाकामा परीक्षण निैकन संक्रभमिहरूले महामारी फैलाइा 
रहने िोजखम देजखन्छ । पभछल्लो समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा एजन्टिेन वकटको प्रयोग िएपभन सङ् क्रमणको 
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उच्ि फैलावट हनुे क्षेत्रमा न्यून देजखन्छ । िसथा भनजिि दरुीमा प्रयोगशाला स्थापना वा  मोबाइल 
प्रयोगशालाको व्यवस्था एवं नवीन प्रववभधको प्रयोग गरी परीक्षणको दायरा ववस्िार गनुापदाछ। 

13. भनिी प्रयोगशाला सञ्चालन - मन्त्रालयबाट २०७७।३।८ मा स्वीकृि भनिी प्रयोगशालालाई कोभिड-१९ 
को मोभलक्यलुर परीक्षण (पी.सी.आर.) गना अनमुभि ददने सम्बन्धी भनदेजशका, २०७७ मा भनिी प्रयोगशालाले 
सरकारी प्रयोगशालाबाट आएको नमूना मात्र परीक्षण गने र यस वापि नेपाल सरकारले प्रभि नमूना रु.५ 
हिार ५०० सोधिनाा गने उल्लेख छ । रावष्ट्रय िनस्वास््य प्रयोगशाला भनयमनकारी भनकाय समेि रहेकोले 
२०७७।२।२२ मा इच्छुक भनिी प्रयोगशालाहरूलाई कोभिड-१९ आरटी-पीसीआर प्रयोगशाला सञ्चालन 
अनमुभिको लाभग भनवेदन ददन सूिना गरेको भथयो । २०७७ आषाढसम्म प्रयोगशालाले ५ भनिी 
प्रयोगशालाहरूलाई सञ्चालन अनमुभि ददएको देजखन्छ । शरुुमा रु.5 हिार 500 शलु्क िोवकएको 
देजखन्छ। नपेाल सरकारले भनुःशलु्क परीक्षण गने िभनएपभन भनिी प्रयोगशालाले उच्ि शलु्क भलएको 
पाइयो । भनुःशलु्कको क्राइटेररयामा अत्यभधक िाप रहेको कारण भनिी प्रयोगशालामा शलु्क भिरेरै िएपभन 
परीक्षण गनुा परेको पाइयो । िथावप भनिी प्रयोगशालाहरूमा िलुनात्मक रुपमा छोटो समयमा ररपोटा ददने 
िएकाले सवासाधारणले शलु्क भिरेरै िएपभन परीक्षण गने गरेको देजखयो । कभिपय िोवकएको दरिन्दा 
बढी भलएको पाइएकोले िी भनिी प्रयोगशालाले भलएको शलु्क सम्बन्धमा अनगुमन िएको समेि देजखएन। 
सीभमि प्रयोगशालाबाट मात्र भनुःशलु्क परीक्षण प्रिावकारी हनु सकेको देजखएन । 

14. िाभलम सञ्चालन - रावष्ट्रय िनस्वास््य प्रयोगशालाले कमािारीहरूलाई पीसीआर ररिल्ट एनालाइभसस, 
बायोसेफ्टी प्राजक्टसेि, इन्फेक्सन वप्रिेन्सन एण्ड कण्ट्रोल ररगाभडाङ्ग कोभिड-१९ र कोभिड-१९ पीसीआर 
ररिल्ट इण्टरवप्रटेशन एण्ड ट्रबलसवुटङ्ग सम्बन्धी ४ इन-हाउस िाभलम सञ्चालन गरेको देजखन्छ । त्यस्िै 
अन्िर प्रयोगशालाहरूलाई स्याम्पल कलेक्सन,  प्यावकङ् ट्रान्सपोटा एण्ड बायोसेफ्टी प्राजक्टसेि ववषयमा 
अभिमखुीकरण, िाभलम िथा प्रजशक्षक प्रजशक्षण र अनलाईन डाटा इण्ट्री ववषयमा अभिमखुीकरण गरेको छ। 
त्यस्िै सशस्त्र प्रहरी बल अस्पिाल, नेपाल सैभनक अस्पिाल, काठमाडौं मेभडकल कलेि, काजन्ि बाल 
अस्पिाल र प्रादेजशक प्रयोगशाला, बटुवलका प्राववभधक टोलीलाई अन-द-िब िाभलम ददएको छ । 
प्रयोगशालाले कमािारीहरूलाई कोभिड-१९ सँग सम्बजन्धि ववभिन्न सेभमनारमा सहिागी गराएको छ । 
परीक्षण र िाभलम सँगसँगै नमूना िेररवफकेशन समेि सञ्चालन गनुापदाा िनशजि व्यवस्थापन गना कदठनाइ 
परेको देजखन्छ । 

15. भनदेजशका र कायाववभधहरू ियारी - ववश्व स्वास््य संगठनले रावष्ट्रय िनस्वास््य प्रयोगशालाले अवलम्बन 
गरेको प्रकृया र ववभधलाई पनुरावलोकन गरी प्रामाजणक र पयााप्त रहेको घोषणा गरेको छ । प्रयोगशालाले 
२०७७ आषाढसम्म सासा-कोि-२ पीसीआर ल्याबोरेटररि इन नशेनल पजब्लक हेल्थ ल्याबोरेटरी नेटवका  र 
भनिी प्रयोगशालाहरूलाई पीसीआर परीक्षण गना अनमुभि ददने सम्बन्धी दईु अन्िररम भनदेजशका र अन्य 
िीनवटा कायाववभधहरू ियार गरेको छ । रावष्ट्रय िनस्वास््य प्रयोगशालाले कोभिड-१९ प्रयोगशालाहरूको 
गणुस्िर सभुनजिि गना प्रत्येक प्रयोगशालाले पोिेवटि १० र नेगेवटि १० नमूनाहरू िेररवफकेशनको माग 
गरी िेररवफकेशन िएमा प्रत्येक मवहना पोिेवटि ५ र नगेेवटि ५ नमूना पठाउन ु पने व्यवस्था गरेको 
देजखन्छ । प्रयोगशाला र परीक्षणको संख्या बढ्दै िादँा नमूना िेररवफकेशन गने काया न्यूनरुप मात्र गने 
गरेको छ । िसवाट परीक्षणका नभििाहरू प्रयोगशाला वपच्छे फरक पने अवस्था समेि देजखएको छ। 
भनजिि संख्यामा नमूना िेररवफकेशन गने वेग्लै संयन्त्रको व्यवस्था गरी प्रयोगशालाहरूको गणुस्िर सभुनजिि 
गररनपुदाछ ।  

16. वपभसआर परीक्षण - मन्त्रालयले २०७७ आषाढ मसान्िसम्म २ लाख ९८ हिार ८२९ वप∙भस.आर. 
परीक्षण गरेको जस्थभि प्रभिवेदनबाट देजखन्छ । जस्थभि प्रभिवेदन अनसुार 2077 आषाढसम्मको कुल 
परीक्षण मध्ये वाग्मिी प्रदेशमा 45.20 प्रभिशि, प्रदेश 1 मा 12.36 प्रभिशि, प्रदेश नं.2 मा 5.66 
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प्रभिशि, गण्डकी प्रदेशमा 6.14 प्रभिशि, लजुम्बनी प्रदेशमा 13.90 प्रभिशि, कणााली प्रदेशमा 13.73 
प्रभिशि र सदूुरपजिममा 5.01 प्रभिशि िएको देजखन्छ । यो अवभधमा प्रभि दश लाखमा िम्मा १० 
हिार २५० परीक्षण िएको वहसाबले िम्मा १.०२ प्रभिशि मात्र परीक्षण गरेको छ । 

  जिवकत्सा ववज्ञान रावष्ट्रय प्रभिष्ठान वीर अस्पिालको प्रयोगशालामा १ सेट वपभसआर मेभसन मौिदुा 
रहेकोले सो मेभसनबाट प्रयोगशालामा २०७६।१२।२८ बाट वप. भस.आर. परीक्षण शरुुवाि गरेकोमा 
२०७७।३।३१ मा अको नयाँ वपभसआर मेभसन खररद गरी सेवा सञ्चालन गरेको छ । प्रयोगशालाको 
वपभसआर परीक्षण क्षमिा दैभनक ३०० रहेपभन  दैभनक ५०० सम्म परीक्षण गरेको छ । सङ् क्रमण बढ्दै 
िाँदा वपभसआर परीक्षणको ररपोटा आउन २ ददनसम्म लागेको िानकारी हनु आयो । शकु्रराि ट्रवपकल 
िथा सरूवा रोग अस्पिाल जस्थि प्रयोगशालामा रहेको वपभसआर मेजशनबाट २०७६ िैत्रदेजख वपसीआर 
परीक्षण शरुुवाि गररएको छ । प्रयोगशालाको वपभसआर परीक्षण क्षमिा दैभनक 300 रहेकोमा अस्पिाल 
प्रयोगशालाबाट दैभनक 950 परीक्षण गरेको अस्पिालले िनाएको छ। सङ् क्रमण बढ्दै िाँदा वपभसआर 
परीक्षणको ररपोटा आउन 1 ददनसम्म लागकेो िानकारी हनु आयो । नारायणी अस्पिालले 
2077।1।24 देजख वपभसआर परीक्षण शरुु गरेको र 2077 आषाढ मसान्िसम्म 10 हिार 914 
लाइा वपभसआर र 2 हिार 214 लाइा आरभडटी परीक्षण गरेको छ । सङ् क्रमण बढ्दै िाँदा परीक्षणको 
प्रभिवेदन आउन 2 ददनसम्म लाग्न ेगरेको देजखयो । पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठानले 2077 िैत्रदेजख 
दैभनक 85 िना वपभसआर परीक्षण गरेकोमा 2077 आषाढ मसान्सम्म 11 हिार 766 परीक्षण गरेको 
छ । सो परीक्षण मध्ये 650 िना सङ्क्रभमि देजखएको र नभििा आउन 2 ददन सम्म लाग्न ेगरेको 
देजखयो । क्षमिा िन्दा बढी परीक्षण गनुापदाा ररपोटा आउन वढला िई सङ् क्रमण भनयन्त्रण गना कदठनाइ 
परेको देजखन्छ ।  

17. वकटको खेर िाने दर - ववभिन्न प्रयोगशालाहरूले स्वास््य सेवा वविागबाट प्राप्त र आफैँ  खररद गरेका 
समेिको वकट प्रयोग गरी २०७७ आषाढमसान्िसम्म गरेको वपभसआर परीक्षण र वकट खिाको जस्थभि 
भनम्नानसुार रहेको छुः  

प्रयोगशालाको नाम 

२०७६ िैत्र देजख 
२०७७ आषाढ 
सम्म वपसीआर 
वकट प्राभप्त 

२०७७ आषाढ 
मसान्िसम्म 
पीभसआर वकट 

खिा 

२०७७ 
आषाढमसान्ि 

मौज्दाि 
वकट 

परीक्षण 
संख्या 

खेर 
गएको 
वकट 
संख्या 

खेर 
गएको 
दर 

(प्रभिशि) 
वीर अस्पिाल ९३४८ ६६०७ २०७६ ५६७२ ६६५ १०.०६ 
शकु्रराि ट्रवपकल िथा सरूवा रोग 
अस्पिाल 

१०३३६ १०३३६ − 10521 १८५ १.७९ 

पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठान 12600 11950 650 11067 150 1.25 
वी.पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठान 8304 8304 0 11885 - - 
रावष्ट्रय िनस्वास््य प्रयोगशाला 240580.0 158080 82526 78016 - - 
िरिपरु अस्पिाल 8028 7800 228 9198 - - 
नारायणी अस्पिाल 6750 6750 - 10914 - - 

रावष्ट्रय िनस्वास््य प्रयोगशालाले आम्दानी गरेको 2 लाख 40 हिार 580 वकट मध्ये अन्यत्र 
81 हिार 992 अन्यत्र पठाएको छ । वी.पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठानले 8 हिार 304 थान 
वकट प्रयोग गरी 11 हिार 885 परीक्षण गरेको वववरण ददएको छ । प्रभिष्ठानले वकटको अिाव रहेकोले 
पभुलङ ववभध प्रयोग गरी एक वकटबाट एकिन्दा बढी नमूना िाँि गरेको उल्लेख गरेको छ । जिवकत्सा 
ववज्ञान रावष्ट्रय प्रभिष्ठान, वीर अस्पिालको प्रयोगशालाबाट आषाढ मसान्िसम्म ५ हिार ६७२ वपभसआर 
परीक्षण िएको छ । प्रयोगशालामा २०७६ िैत्रदेजख २०७७ आषाढसम्म वपभसआर वकट ९ हिार ३४८ 
थान प्राप्त गरेकोमा ६ हिार ६०७ थान खिा गरी २०७६ बाँकी राखेको छ । वकट खिा र वपभसआर 
परीक्षण सङ्ख्या िलुना गदाा १०.०६ प्रभिशि वकट खेर गएको छ । शकु्रराि ट्रवपकल िथा सरुवा रोग 
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अस्पिालले १० हिार ३३६ थान वकट खिा गरेकोमा १० हिार ५२१ परीक्षण िएको वववरण ददएको 
छ। वकट खिा र परीक्षण सङ्ख्या िलुना गदाा १.७९ प्रभिशि खेर गरेको देजखन्छ । रावष्ट्रय िनस्वास््य 
प्रयोगशालाले समूहकृि रुपमा परीक्षण गरेको कारण प्रयोग गरेको वकट िन्दा पभन बढी परीक्षण नभििा 
ददएकोमा अन्य प्रयोगशालाको खेर िाने दर बढी देजखएको छ । खेर िाने दर न्यून हनु े गरी काया 
सम्पादन गनुापदाछ ।  

18. परीक्षण र नभििाको स्िर - रावष्ट्रय कोभिड परीक्षण मागादशान, २०७७ मा कोरोनाको परीक्षण गने 
सम्बन्धमा प्राथभमकिा िथा भनयन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा रावष्ट्रय स्वास््य अनसुन्धान 
पररषदले गरेको अध्ययनमा कोभिडको परीक्षण ररयल टाइम पोभलमसा िेन ररयाक्सन ववभधबाट कुन ैपभन 
व्यजिको कोरोनाको परीक्षण गने गररएको उल्लेख छ । प्रभिवेदन अनसुार सबै ल्याबहरू सासा-कोि-२ 
पिभिबाट परीक्षण गना ल्याबहरूको िौभिक अवस्था िथा उपकरण िोवकएको शिा िथा नम्सा अनसुार नै 
सञ्चालनमा रहेको, ि्याङ्कको व्याकअप राखेको, िए िापभन अभधकाशं ल्याब मोलेक्यलुर भनदान ढाँिा 
अनसुार भडिाइन गना नसकेको, करारबाट कमािारी भलई काया गराएको, छोटो अवभधको इनहाउस 
िाभलमको व्यवस्था गरेको, डकुमेन्टेशन प्रणालीलाई उजिि िवरले सधुार गना नसकेको, गाइडलाईन्स िथा 
स्टाण्डडा अफ अपरेशन िथा उपकरणको क्याभलवे्रशन प्रकृयामा थप सधुार नगरेको िस्िा अवस्था देजखयो। 

त्यस्िै ररएिेन्ट वकट्सको गणुस्िर िोवकएअनसुार निएको, ररएिेन्टको फरकपनले गदाा कभिपय 
अवस्थामा नभििा समेि फरक पने गरेको, नाक िथा घाँटीबाट नमूना छनौट संकलन गना कमािारीलाई 
पयााप्त िाभलमको व्यवस्था नहुँदा नमूना संकलन कायामा नै फरक पने गरेको, वायोसेफ्टी िथा 
वायोसेक्यरुीटीको पयााप्त व्यवस्था निएको, पोि टेि परीक्षणको व्यवस्था निएको िस्िा व्यहोरा देजखयो। 
यसको लाभग बगे्लै स्वायत्त ल्याब भनयमन गने भनकायको व्यवस्था गने, ल्याबको िौभिक पूवााधार िथा 
िहअनसुारको लाईसेन्स ददनपुने, ल्याबरोटेरी बायोसेफ्टी पिभिको अवलम्बन गनुापने, मन्त्रालयमा ल्याबको 
लाभग वृहत्तर वकभसमको मानवस्रोि व्यवस्थापन इकाईको व्यवस्था गनुापने, माइक्रोवायलोजिस्टको पयााप्त 
व्यवस्था गरी ल्याब सञ्चालन गना मन्त्रालयले थप काया गनुापने देजखन्छ। 

• हेल्थ प्रोटोकल ििुामा र कायाान्वयनुः 
19. भनदेजशका र प्रोटोकल - कोरोना संक्रभमि रोगीको उपिारका लाभग औषभध िथा भ्याजक्सन पत्ता नलागकेो 

अवस्थामा ववभिन्न राष्ट्रहरूले संक्रभमिको लक्षणको आधारमा उपिार गनाका लाभग आ-आफ्न ै प्रोटोकल 
बनाएका छन ्। स्वास््य िथा िनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ को सन्दिामा ववश्व स्वास््य सङ्गठनको 
मापदण्ड/प्रोटोकललाई आधार भलई २०७६ िैत्रदेजख २०७७ आषाढसम्म कररब ३9 भनदेजशका िथा 
प्रोटोकलहरू ििुामा गरी सावािभनक गरेको देजखन्छ । स्वास््य िथा िनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-१९ 
को भसलभसलामा ववभिन्न अध्ययन अनसुन्धान िथा सवेक्षण गराएको छ । यसै सन्दिामा रावष्ट्रय स्वास््य 
अनसुन्धान पररषद्ले गरेको अध्ययन सवेक्षणमा काठमाडौं उपत्यकाका ववभिन्न सावािभनक स्थल एवं 
माभनसको िमघट हनुे क्षेत्रमा सामाजिक दूरी, मास्कको प्रयोग र सर-सफाइ (एस.एम.एस.) सम्बन्धी 
मापदण्डको पालना पूणारुपमा निएको देजखयो । कोभिड-१९ का भबरामीहरूको उपिारमा अग्रपंभिमा बसेर 
काया गने स्वास््यकमीको अवस्था समेि कमिोर रहेको, िाभलम नपाएको, ११ देजख १५ घण्टा काया 
गनुापरेको, पीपीइा बगेर काया गनुापरेको, सबै स्वास््यकमीलाइा क्वारेजन्टनको प्रबन्ध नगरेको उल्लेख छ । 
यसबाट स्वास््यकमीको कायाक्षमिामा ह्रास आइा उपिार सेवा प्रिाववि हनुे अवस्था छ ।   

  स्वास््य मन्त्रालयले भनदेजशका ििुामा गरेपभन िोवकएको जिम्मेवारी अनरुुप अस्पिालले जक्लभनक 
संञ्चालन, प्रयोगशालाले टेिीङ्ग गाइडलाइानको पालना, स्थानीय िहले केश इन्िेविगेशन, कन्याक्टे्रभसङ्ग, 
क् वारेजन्टन, आइसोलेशन केन्र व्यवस्थापन, सरुक्षा भनकायले शव व्यवस्थापन, प्रवेश ववन्द ुभनगरानी िस्िा 
काया गनुापने र सो कायासँग सम्बजन्धि भनदेजशका पालना गनुापने हनु्छ । िी भनदेजशका पालनाको 
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अनगुमन गने प्रकृया वा भनकाय नरहेको र स्वास््य मन्त्रालयले समेि अनगुमन नगरेको अवस्था छ । 
फलस्वरुप भनदेजशकाहरूको पूणा पररपालना िएको छैन । िसको असर कोभिड-19 सङ् क्रमणमा परेको छ। 
अनगुमन संयन्त्रको व्यवस्था गरी भनदेशकाको कडाइका साथ पालना गराइनपुदाछ ।  

20. एकीकृि काननु - सङ्क्रामक रोगको रोकथाम िथा भनयन्त्रण सम्बन्धमा ववभिन्न काननुहरूमा सङ्क्रामक रोग 
ऐन, २०२०, ववपद् िोजखम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, िनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ र 
मलुकुी अपराध संवहिा, २०७४ मा व्यवस्था रहेको छ । सङ्क्रामक रोगको पवहिान गने, रोकथाम िथा 
भनयन्त्रण गने र सो सम्बन्धी कसरु गरेमा सिाय गना छुट्टाछुटै्ट काननु रहेका छन ्। संक्रामक रोग भनयन्त्रण 
सम्बन्धी काननु धेरै पवहला ििुामा गररएको र महामारी भनयन्त्रणको लाभग एकीकृि रुपमा काया गना पयााप्त 
नरहेकोले कोभिड रोग भनयन्त्रण िथा उपिारमा सहयोग पगु्न ेगरी एकीकृि काननु ििुामा गनुापदाछ ।  

• खररद व्यवस्थापन 
21. कोभिड-19 सम्बन्धी सामग्री खररद - सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम १४५ मा 

सावािभनक भनकायले खररदको आवश्यकिाको भलजखि वववरण, गणुस्िर, पररमाण, शिा र कायासम्पन्न गने 
अवभध िस्िा वववरण ियार गरी आकजस्मक पररजस्थभिको सामना गना आवश्यक पररमाण र समयावभधका 
लाभग मात्र यथासम्िव प्रभिस्पधाा गराई वा एउटा मात्र आपूभिाकिाासँग भलजखि दरिाउ वा प्रस्िाव भलई 
स्वच्छ र उजिि मूल्यको लाभग वािाा गरी खररद गनुापने उल्लेख छ । यो वषा स्वास््य सेवा वविागले 
भनयमावली बमोजिम पी.पी.ई., मास्क, स्याभनटाइिर लगायिका रु.१ अबा १४ करोड ५७ लाखका 
सामग्री ठेक्का सम्झौिाबाट र रु.१ करोड ३४ लाख ७० हिार सोझै खररद गरेको छ। बोलपत्रको 
माध्यमबाट सम्झौिा िएका २2 खररद सम्झौिाको वववरण देहाय अनसुार छन:् 

(रु. हिारमा) 

क्र.सं. खररदको वववरण 
ठेक्का 
संख्या 

लागि 
अनमुान सम्झौिा रकम  

घटी 
प्रभिशि ििुानी रकम 
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उजल्लजखि खररद सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा भनम्नानसुार छन:् 

21.1. सावािभनक खररद भनयमावली, 2064 को भनयम 11 मा सावािभनक भनकायले मालसामानको लागि 
अनमुान ियार गदाा सम्बजन्धि सावािभनक भनकायले िाल ुवा अजघल्ला वषाहरूमा सोही प्रकृभिको खररद 
गदाा लागकेो वास्िाववक लागि, स्थानीय विारमा प्रिभलि दरिाउ, उद्योग वाजणज्य सघले िारी गरेको 
दररेटको आधारमा ियार गनुापने व्यवस्था छ । स्वास््य सेवा वविागले रु.1 अबा ७१ करोड 7५ लाख 
6४ हिार लागि अनमुानका पी.पी.ई. आरडीटी वकट, िीटीएम मास्क, स्यानीटाइिर लगायिका 
सामग्रीहरू खररद गना बोलपत्रबाट रु.1 अबा 1९ करोड 5८ लाखको सम्झौिा गरी रु.१ अबा १४ 
करोड 5७ लाख ििुानी गरेको छ। वविागले लागि अनमुानको िलुनामा औसि ३०.३८ प्रभिशि 
घटीमा सामग्री खररद गरेकोमा रु.4 करोड 8५ लाख मूल्यका 51 प्रकारका स्वास््य सामग्री लागि 
अनमुान स्वीकृि नगरी अन्य अस्पिालबाट ियार गरेको दररेटको आधारमा सोझै खररद गरेको छ ।  

21.2. सावािभनक भनकायले खररद गदाा सावािभनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(१) मा उजल्लजखि कुनै ववभध 
अपनाई खररद गनुापने व्यवस्था छ । कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम र भनयन्त्रणका लाभग 
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मजन्त्रपररषद्को २०७६।१२।१६ को भनणाय बमोजिम आवश्यक पने औषभध, उपकरण िथा अन्य 
सामग्रीहरू स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकिा अनसुार रक्षा मन्त्रालयले 
नेपाली सेना माफा ि सरकार-सरकार (िी टु िी) ववभधबाट खररद गने उल्लेख छ । नपेाली सेना माफा ि 
खररद गररने भनणाय िएका 398 वकभसमका सामग्रीमध्ये १५ प्रभिशिमा नबढ्न े गरी स्वास््य सेवा 
वविागले खररद गने सजिवस्िरको भनणायका आधारमा 3 आपूिाकबाट रु.36 करोड 18 लाखका स्वास््य 
सामग्री सावािभनक खररद भनयमावली, 2064 को भनयम 145 बमोजिम खररद गरेको छ । नेपाल 
सरकार मजन्त्रपररषद्को भनणायबाट खररदको एउटा ववभध भनजश् िि गररसकेपभछ सो  मध्येका केही सामग्री 
छुटै्ट प्रकृयाबाट खररद गनुा परेको कारण स्पि िएन । सोको आधार र पषु्याइँ पेस हनुपुदाछ ।  

21.3. स्वास््य सेवा वविागले कोभिड-१९ को लाभग प्रयोगशाला परीक्षण िनस्िरमा परु् याउनका लाभग रावष्ट्रय 
िनस्वास््य प्रयोगशालाबाट प्राप्त दररेट िथा स्पेभसवफकेसन बमोजिम वपभसआर वकट, ररएिेन्ट िथा 
िी.टी.एम. खररद कायाको लागि अनमुान ियार गरी एक आपूिाकसँग मूल्य अभिवृवि कर समेि रु.4 
करोड 52 लाखमा खररद सम्झौिा गरेको देजखयो । आपूिाकले बोलपत्र सम्बन्धी कागिािमा एउटा 
कम्पनीले उत्पादन गरेको 3 एम.एल.को िी.टी.एम. २५ हिार थान आपूभिा गना प्रस्िाव गरेकोमा अको 
कम्पनीको उत्पादन गणुस्िर परीक्षण समेि नगरी खररद गरेको छ । सम्झौिामा उल्लेख िए िन्दा अन्य 
कम्पनीबाट उत्पाददि सामग्री खररद गरेको सम्बन्धमा छानभबन गरी सम्बजन्धिलाइा जिम्मेवार 
बनाउनपुदाछ। 

21.4. सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम ११४ मा सावािभनक भनकायले आपूभिा गरेका मालसामान 
सम्झौिामा उजल्लजखि प्राववभधक स्पेभसवफकेशन र गणुस्िर बमोजिम िए निएको भनरीक्षण वा परीक्षण गनुा 
गराउन ुपने व्यवस्था छ । स्वास््य सेवा वविागले एक आपूिाकबाट कोभिड-19 उपिारमा आवश्यक ११ 
प्रकारका औषभध खररद गरी रु.२ करोड ४३ लाख ६५ हिार ििुानी ददएकोमा आपूभिा िएका 
औषभधहरूको केभमि समेिको ववज्ञ सभमभिवाट गणुस्िर परीक्षण गदाा ६ प्रकारका औषभध मात्र आपूभिा 
िएको,  सो मध्ये ४ प्रकारका औषभध सम्झौिा अनसुारको निएको, ईन्सभुलन अस्पाटाको उत्पादन मलुकु 
फरक परेको अवस्थामा समेि आपूिाकले ददएका सबै सामग्री स्वीकार गरेको छ । खररद सम्झौिामा 
उजल्लजखि शिा र स्फेभसवफकेसन बमोजिम मेल नखाएका औषभध स्वीकार गनुा उजिि होइन । यसको 
कारण, आधार र औजित्य स्पि गनुापदाछ।  

21.5. सावािभनक खररद ऐन, २०६३ को दफा २७ मा बोलपत्रदािाले कायासम्पादन िमानि दाजखला गदाा 
लागि अनमुान िन्दा १५ प्रभिशिसम्म कम अंक कवलु गरेमा कबलु अंकको ५ प्रभिशि र लागि 
अनमुानको १५ प्रभिशि िन्दा बढी घटेर कबलु गरेको अवस्थामा १५ प्रभिशि िन्दा िभि रकमले घटी 
कबलु गरेको छ सोको पिास प्रभिशिले हनुआउने रकम कबलु अंकको ५ प्रभिशि थप गरी 
कायासम्पादन िमानि वापि दाजखला गनुापने व्यवस्था छ । स्वास््य सेवा वविागले आरएनए वकट, 
आरडीटी वकट, औषभधहरू, गाउन लगायिका सामग्री खररद गना रु.९३ करोड ३२ लाख ९ हिारको 
लागि अनमुान स्वीकृि गरी ववभिन्न 11 आपूिाकसँग रु.८० करोड ५१ लाख ३२ हिारको खररद 
सम्झौिा गरेको छ । उि व्यवस्था अनसुार 15 प्रभिशि िन्दा घटी कवोल गरेको िएपभन भनयममा 
व्यवस्था िएको िन्दा रु.3 करोड 93 लाख घटी कायासम्पादन िमानि भलएको देजखयो । ऐनको 
प्रावधान िन्दा घटी कायासम्पादन िमानि भलई सम्झौिा गदाा सम्झौिा कायाान्वयनमा िोजखम बढ्ने, 
मेभसनरी उपकरणको वारेन्टी ममाि सम्िार पाटापूिाा लगायिका सवुवधा कायाान्वयन गना नसवकने हदुा 
िोवकएिन्दा घटी कायासम्पादन िमानि भलइा सम्झौिा गने सम्बजन्धि कमािारीलाइा जिम्मेवार 
बनाउनपुदाछ।  
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21.6. सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम ४२ मा बोलपत्र सम्बन्धी कागिािमा मालसामानको 
प्राववभधक वववरण सावािभनक भनकायले आवश्यकिा अनसुार मालसामानको सान्दभिाक िौभिक िथा 
रासायभनक ववशषेिा, प्राववभधक बनावट, मालसमानको आय ु अवभधिरको लाभग आवश्यक पने िगेडा 
पाटापिुाा र उल्लेजखि सेवा उपलब्ध हनुे वा नहनुे, गणुस्िर, प्रत्यािभूिको वववरण, वारेण्टी िथा ममाि 
सम्िार सम्बन्धी व्यहोरा उल्लेख गनुापने व्यवस्था छ । स्वास््य सेवा वविागले आरएनए मेभसन,  
भडजिटल थमााभमटर, आईसीयू इक्यपुमेण्ट लगायिका मेभसनरी उपकरण खररद गरी ५ आपूिाकलाइा 
रु.20 करोड 1 लाख ििुानी गरेकोमा स्पेभसवफकेसनमा समावेश िएका वारेण्टी अवभध, ममाि सम्िार 
गनुापने अवभध लगायिका व्यहोरा खलुाएको छैन । भनयममा िएको व्यवस्थाको पालना नगने 
कमािारीलाइा जिम्मेवार बनाउनपुदाछ । 

21.7. सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम ११२ मा मालसामान खररदमा िन्सार मूल्यको कम्िीमा 
११० प्रभिशि रकम बराबरको गोदामदेजख गोदामसम्म बीमा गराउनपुने उल्लेख छ । स्वास््य सेवा 
वविागले कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्रण कायाक्रममा ३ ठेक्काको सम्झौिा रकम रु.४ करोड ९७ लाख 
३७ हिार ििुानी गदाा बीमा गरेको कागिाि भलएको छैन। सावािभनक खररद काननु िथा सम्झौिाको 
शिामा उल्लेख िए अनसुार बीमाको व्यवस्था नगरी सामग्री आपूभिा गदाा सोको प्रभिस्थापन वा क्षभिपूभिा 
प्राप्त निई नोक्सानी हनु सक्न ेदेजखँदा बीमा दावयत्व यवकन गरेर मात्र सामग्री खररद गनुापदाछ । 

21.8. स्वास््य सेवा वविागबाट ववशेष पररजस्थभिमा खररद िएका िथा अन्य भनकायबाट प्राप्त िएका सामग्रीहरू 
यो वषा वविरण निई बाँकी रहेको समेि देजखएको छ । ववशेष पररजस्थभिमा ित्काल खाँिो िई 
उपयोगमा आउने औषभध खररद गनुापदाछ। 

22. आर.डी.टी. वकटको उपयोग - आभथाक कायाववभध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, 2076 को दफा 53 मा 
सावािभनक िवाफदेहीको पद धारण गरेको व्यजिले ददएको आदेश वा भनदेशनमा िएको कारोबार वा भनि 
आफैँ ले गरेको कारोबारका सम्बन्धमा सम्बजन्धि व्यजि जिम्मेवार हनुे उल्लेख छ । स्वास््य सेवा  
वविागले यो वषा 2 आपूिाकसँग रु.27 करोड 81 लाख 83 हिार मूल्यका 3 लाख 96 हिार 445 
थान आर.डी.टी वकट बोलपत्र िथा वािााको माध्यमबाट खररद गरेको देजखयो । उि वकट ववश्व स्वास््य 
संगठनले आकजस्मक रुपमा सभिालेन्स प्रयोिनमा प्रयोग गना सवकने िनाएपभन नेपालमा कोभिड-19 को 
पवहिानकै भसलभसलामा प्रयोग गरेकोले उि खिा उपलजब्धमूलक देजखएन । खररद पररमाण मध्ये यो वषा 
3 लाख 12 हिार 402 वकट प्रयोग िइसकेपभछ नेपाल सरकारले 2077।4।14 मा वकट प्रयोग गना 
बन्द गने भनणाय गरेको कारण प्रयोग हनु बाँकी रु.५ करोड २९ लाख ४७ हिार बराबरको 84 हिार 
43 वकट मध्ये स्वास््य सेवा वविागमा रहेको ८ हिार १९६ वकटको म्याद २१ मािा २०२१ मा समाप्त 
िइसकेको र बाँकी ७५ हिार ८४७ वकट अन्य स्वास््य संस्थामा पठाएकोमा सोको अवस्था यवकन गरेको 
छैन । उि वकटको आवश्यकिा र प्रयोगको औजित्यको बारेमा ववस्ििृ अध्ययन ववश्लषेण नगरी गररएको 
खररद र प्रयोगबाट सरकारी श्रोि साधनको अपव्यय हनुकुा साथै िनमानसमा समेि ववश्सनीयिा कायम हनु 
सकेको छैन ।  

23. स्वास््य सामग्री खररद - सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम १४५ मा ित्काल खररद 
नगदाा सावािभनक सरुक्षा,  वहि िथा सामदुावयक स्वास््यमा पने संकटलाई मध्यनिर गरी खररद 
आवश्यकिाको भलजखि वववरण, गणुस्िर, पररमाण, शिा र काया सम्पन्न गना लाग्ने अवभध िस्िा वववरण 
ियार गरी आपूभिाकिाासँग भलजखि दरिाउ वा प्रस्िाव भलई स्वच्छ र उजिि मूल्यको लाभग वािाा गरी 
ववशेष पररजस्थभिमा खररद गना सक्ने व्यवस्था छ । स्वास््य सेवा वविागलाई नेपालमा कोभिड-१९ 
महामारी रोगको भनयन्त्रण, रोकथाम र उपिारको लाभग आवश्यक पने स्वास््य सामग्री ववशेष पररजस्थभिमा 
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खररद गना नेपाल सरकार मजन्त्रपररषद्ले २०७६।१२।९ मा सहमभि ददएको देजखयो । यस सम्बन्धमा 
स्वास््य सेवा वविागबाट प्राप्त वववरणको आधारमा ववश्लषेण गदाा देजखएका व्यहोरा भनम्नानसुार छन:् 

23.1. स्वास््य सेवा वविागले १९ प्रकारका स्वास््य सामग्री खररदको लाभग अमेररकी डलर ९० लाख ७७ 
हिारको लागि अनमुान ियार गरी खलु्ला प्रस्िाव आव्हान गरेकोमा एक आपूिाकको अमेररकी डलर १ 
करोड ३ लाख ३८ हिार अथााि ् लागि अनमुानिन्दा १३.९० प्रभिशि बढीको प्रस्िाव स्वीकृि गरी 
२०७६।१२।१४ मा सम्झौिा गरेको छ । सम्झौिामा आपूिाकले िीन लटमा स्वास््य सामग्री उपलब्ध 
गराउने उल्लेख िए अनसुार 2076।12।17 भित्र पवहलो लटमा अमेररकी डलर ९० लाख ५३ 
हिारका सामग्री उपलब्ध गराउन ुपने शिा राजखएको छ । शिा अनरुुप अमेररकी डलर २३ लाख ३४ 
हिारका सामग्री मात्र आपूभिा गरेको छ । आपूभिा िएका सामग्रीको पभन प्राववभधक परीक्षण नगरी उपयोग 
िएको देजखयो। आपूिाकले सम्झौिामा िोवकएको लट बमोजिमका बाकँी आपूभिा नगरेको र अत्यावश्यक 
सामग्री आंजशक मात्र आपूभिा गरेकोले सम्झौिा बमोजिम काया सम्पादन नगरेको कारण िनाई 
२०७६।१२।१९ मा भनिसँगको सम्झौिा अन्त्य गरेको छ । सम्झौिा गदाा राखेको काया सम्पादन 
िमानि अमेररकी डलर ५ लाख १७ हिार िफि गरी रािस्वमा दाजखला गरेको छ । िर सावािभनक 
खररद ऐन, २०६३ को दफा ५९(८) बमोजिम बाँकी रहेको काया परुा गना आवश्यक रकम त्यसरी काया 
नगने आपूभिाकिााबाट सरकारी बाँकी सरह असलु गनुापनेमा सो सम्बन्धी प्रकृया अगाभड बढाएको देजखएन।  

आपूिाकलाई िीनबाट िाटाडा उडान माफा ि ढुवानी गरेको िाडा रु.१ करोड ९४ लाख २३ 
हिार र आपूभिा गरेको सामग्रीको अमेररकी डलर २३ लाख ३४ हिार ििुानी गरेको छैन । न्यावयक 
भनरुपणको लाभग आपूिाकले सवोच्ि अदालि र पाटन उच्ि अदालिमा दायर गरेको ररट वविाराधीन 
रहेको छ । सो खररदको सक्कल शे्रस्िा पेस निएकोले लेखापरीक्षणको लाभग पेस गनुापदाछ ।  

23.2. सावािभनक खररद ऐन, 2063 को दफा 71 मा पूवा योग्यिाको प्रस्िाव, बोलपत्र, परामशा सेवाको 
आशयपत्र वा प्रस्िाव वा भसलवन्दी दरिाउपत्र परीक्षण र मूल्याङ्कन गना सावािभनक भनकायका प्रमखु वा 
भनिले िोकेको वररष्ठ अभधकृिको अध्यक्षिामा 4 सदस्य रहेको मूल्याङ्कन सभमभि गठन हनुे उल्लेख छ । 
कोभिड-19 रोगको रोकथाम िथा भनयन्त्रणको लाभग अभि आवश्यक सामानहरू ववशषे पररजस्थभिमा खररद 
गना प्रकाजशि सूिना बमोजिम पेस िएका 7 प्रस्िावदािाको मूल्याङ्कन गना ऐनमा व्यवस्था िएको सभमभि 
गठन नगरी मन्त्रीको प्रमखु सल्लाहकारको संयोिकत्वमा 6 सदस्य रहेको सभमभि गठन गरी वािाा गरेको 
पाइयो । ऐनको व्यवस्था ववपरीि सभमभि गठन गनुाको आधार, कारण र औजित्य पवुि हनुे देजखएन । 
काननुमा जिम्मेवारी निोवकएका व्यजिहरूबाट िएका भनणाय काननुसम्मि देजखएन ।  

24. प्रयोगववहीन वकट - स्वास््य सेवा वविागले िीन सरकारको सहयोगमा पीसीआर परीक्षणमा प्रयोग हनु े
आर.एन.ए एक्सट्रयाक्सन र िी.टी.एम वकट 34 हिार 320 थान प्राप्त गरेकोमा मेभसन फरक परेकोले 
नभििा नआएको िनाइा 14 हिार 352 थान वकट र 16 हिार 536 थान िी.टी.एम प्रयोगववहीन 
अवस्थामा रहेको छ । वैदेजशक सहायिा प्राप्त गदाा  गणुस्िरीय र उपयोग गना सवकने वस्िहुरू मात्र 
सहयोग भलनपुदाछ ।  

25. खिा निइा मौज्दाि - आभथाक कायाववभध भनयमावली, २०६४ को भनयम ३३ मा आभथाक वषामा खिा हनु 
नसकी बाँकी रहेको रकम वफिाा गनुापने व्यवस्था छ । कोभिड-19 भनयन्त्रण सम्बन्धी स्वास््य सामग्री 
खररद गना भनकासा िएको रकम मध्ये जिवकत्सा ववज्ञान रावष्ट्रय प्रभिष्ठान, वीर अस्पिालले रु.9 करोड 96 
लाख र बी.पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठानले रु.11 करोड 79 लाख समेि रु.21 करोड 75 
लाख खिा नगरी मौज्दाि राखेको देजखयो। उि रकम भनयमानसुार वफिाा गनुापने देजखन्छ । 

26. सोधिनाा - कोरोना िाइारसको सङ् क्रमणको उपिार वापि अस्पिाललाइा अनदुान उपलब्ध गराउन े
सम्बन्धी आदेश, २०७७ को दफा ७ मा अनदुान प्राप्त गने सूिीकृि अस्पिालले आवश्यक भबल िपााई 



सङ् घीय मन्त्रालय िथा भनकायहरू 

 कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेष लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, २०७8 
 

35 

संलग्न गरी सोधिनााका लाभग िोवकएको ढािँामा काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा वविागमा र प्रदेशका 
हकमा सम्बजन्धि प्रदेशको सामाजिक ववकास मन्त्रालयले िोकेको भनकायमा पेस गनुापने उल्लेख छ । 
कोरोना िाइरस सङ्क्रभमि २४८ भबरामीलाई २०७७ आषाढ मसान्िसम्म कुल १ हिार 798 ददन 
अस्पिालमा िनाा गरी उपिार गराए वापि १६ भनिी अस्पिालहरूलाई स्वास््य सूिना प्रणालीको 
ि्याङ्कको आधारमा रु.६२ लाख ९३ हिार सोधिनाा उपलब्ध गराएको छ । भनिी अस्पिालले 
भबरामीबाट सेवा दस्िरु भलने र सरकारी कोषबाट पभन सोधिनाा पाउने अवस्था रहेकोले अनगुमन प्रणालीलाइा 
प्रिावकारी बनाउनपुदाछ । 

27. खररदको िानकारी - सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम १४५ मा सावािभनक भनकायले 
ववशेष पररजस्थभिमा दशलाख रुपैंयाँिन्दा बढी रकमको खररद गरेको िएमा त्यसरी खररद िएको 
वववरणको सावािभनक सूिना प्रकाशन गनुापने र सोको िानकारी सावािभनक खररद अनगुमन कायाालयलाई 
पठाउनपुने उल्लेख छ । स्वास््य सेवा वविागले ववभिन्न २८ आपूिाकबाट रु.१ अबा १५ करोड ९१ 
लाखको स्वास््य सामग्री खररद गरेको, शकु्रराि ट्रवपकल िथा सरुवा रोग अस्पिालले भलजखि दरिाउपत्र 
िथा प्रस्िावको आधारमा िौभिक संरिना भनमााण, मेभसनरी उपकरण, औषभध र अन्य स्वास््य सामग्री 
खररदमा रु.२३ करोड ९० लाख ९० हिार खिा गरेको, राप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठानले रु.५ करोड 
२७ लाख ८४ हिार र िेरी अस्पिालले रु.२ करोड ८५ लाख ववशेष पररजस्थभिको कारण िनाई खिा 
गरेकोमा सावािभनक सूिना प्रकाजशि नगरेको र सावािभनक खररद अनगुमन कायाालयलाई िानकारी समेि 
ददएको देजखएन । यसबाट ववशेष पररजस्थभिमा िएको खररद काया पारदशी देजखएन। खररद कायामा 
प्रिभलि काननुको पालना गनुापदाछ।  

28. मेभसनरी उपकरणको उपयोग - मेभसनरी उपकरणको उपयोग सम्बन्धमा देजखएको व्यहोरा भनम्न छन:्  

28.1. अस्पिालको सेवा प्रिावकारी हनु आवश्यक मेभसनरी/उपकरण दरुुस्ि अवस्थामा रहन ु पदाछ । राप्ती 
स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठानले स्वास््य सेवा वविागबाट २०७७।७।२ मा कोरोना िाइरस परीक्षणमा प्रयोग 
हनुे फुल्ली अटोमेटेड न्यूजक्लवयक एक्स्ट्रयाक्सन मेभसन प्राप्त िए िापभन सोसँग सम्बजन्धि एसेसररि 
उपलब्ध निएको कारण प्रयोगववहीन अवस्था रहेको देजखयो । प्रभिष्ठानले कोरोना परीक्षणको लाभग 
अत्यावश्यक मेभसनलाई प्रयोगमा ल्याई सेवा प्रवाहलाई प्रिावकारी बनाउन ुपदाछ ।  

28.2. गिेन्रनारायण अस्पिाल सप्तरीले हेल्थ फाउण्डेशनबाट प्राप्त गरेको ३ थान ब्लाि सवहिको य.ुपी.िी.सी. 
ल्याम्प िथा व्यवस्थापन महाशाखाबाट प्राप्त गरेको १ थान कजम्प्रहेजन्सि केयरिेजन्टलेटर स्थान अिावको 
कारण देखाई उपयोगमा ल्याएको छैन ।त्यसै गरी नारायणी अस्पिाल ववरगञ्जले सी. टी. स्क्यान मेभसन 
भबभग्रएकोमा ममाि नगरी सेवा अबरुद्द िएको िनाएको छ । उपकरणको उपयोग िथा ममाि गरी सेवा 
सिुारु गनुापदाछ । 

• औषभध िथा औषभधिन्य सामग्री 
29. िण्डार दाजखला - गिेन्रनारायण भसंह सगरमाथा अञ्चल अस्पिालले कोरोना िाइरस रोगको उपिारको 

लाभग एक आपूिाकबाट रु.५० लाखको औषभध खररद गरेकोमा रु.२९ लाख ६१ हिार बराबरको 
औषभधको िण्डार दाजखला नगरेको र खिाको अभिलेख समेि राखेको छैन । उि औषभध खररद र 
वविरणको सम्बन्धमा छानभबन हनुपुदाछ । 

30. आवश्यकिाको पवहिान - महामारीको िोजखमलाई मध्यनिर गरी कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्रले ३८ 
वकभसमका व्यजिगि सरुक्षाका सामानहरू, २० वकभसमका प्रयोगशालाका उपकरण, १८५ वकभसमका 
अत्यावश्यक औषभधहरू लगायि अजक्सिन प्लाण्ट, एम्बलेुन्स, शववाहन भ्यान समेि खररद गनुापने देहाय 
बमोजिम 3९८ वकभसमका सामग्री सूिी ियार गरेको छ: 
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क्र. सं. सामग्रीको वववरण िम्मा संख्या 
प्राथभमकिा वगीकरण 

अत्यावश्यक १ २ ३ 
१ व्यजिगि सरुक्षा सामग्री ३८ २३ १५ - - 
२ प्रयोगशालाका सामग्री २० - २० - - 
३ अत्यावश्यक औषभधहरू १८३ - ९२ ९१ - 
४ शव व्यवस्थापन ५ - ५ ० - 
५ सरसफाइा सम्बन्धी सामान २९ - २७ २ - 
६ सघन उपिार कक्षका उपकरण ३८ - २७ ११ - 
७ अस्पिालका सामग्री ४३ - २० २३ - 
८ भनमालीकरण सम्बन्धी सामग्री २३ - ६ १० ७ 
९ डे्रभसङ सेट सामान ९ - - ९ - 
१० धलुाइ सम्बन्धी उपकरण ७ - १ ६ - 
११ अन्य ३ - - - ३ 
 िम्मा ३९८ २३ २१३ १५2 १० 

उजल्लजखि सामग्री मध्ये गाउन, ग्लोब्स, सजिाकल मास्क, फेस भसल्ड लगायि 23 वकभसमका 
सामग्री अत्यावश्यक सामग्रीको रुपमा औलँ्याएको छ । त्यसैगरी साबनु, क्लोररन, याबलेट, एप्रोन, 
सेफ्टी बक्स, थमोभमटर लगायिका 215 सामग्रीलाइा पवहलो प्राथभमकिा र बाकँी सामग्रीलाइा दोश्रो 
प्राथभमकिामा राखेको छ । सो मध्ये औषभधिन्य सामग्री हाइड्रोक्लोरोक्वीन, लोरािेयान, ररटोनभिर, 
िेनकोमाइभसन लगायिका 82 सामग्री उपलब्ध हनु नसक्ने, वपप्राभसभलन, मेट्रोप्रोिल, सोभडयम क्लोराइड, 
एभसक्लोभमर याब लगायिका 85 सामग्री आंजशक रुपमा मात्र उपलब्ध हनुे िनाएको छ ।  

उपयुाि बमोजिम 398 प्रकारका स्वास््य उपकरण, सामग्री र औषभध कोभिड-19 रोकथाम 
भनयन्त्रण र उपिारको लाभग आवश्यक पने िनी स्वास््य मन्त्रालयले आवश्यकिा पवहिान गरेको छ। 
यसरी आवश्यकिा पवहिान गरेको मध्ये रक्षा मन्त्रालयले जि.टु.िी. प्रकृया अन्िगाि िीनबाट कम्प्याट 
प्यासेन्ट मनीटर, भडजिटल एक्सरे, पी.सी.आर वकट, हािे अल्ट्रासाउण्ड मेभसन लगायि 67 प्रकारका 
सामग्री खररद गरेको छ । सोही प्रकृया अन्िगाि िारिवाट 53 प्रकारका औषभध लगायिका सामानहरू 
खररद गने प्रकृया अजघ बढाएपभन सफल हनु सकेन । सो  बाहेक बाँकी स्टे्रिर, शव वहान, एम्बलेुन्स, 
लण्ड्री ट्रली लगायिका 278 प्रकारका औषभध र स्वास््य सामग्री खररद गरेको देजखएन । यस प्रकार 
आवश्यकिा पवहिान िएका औषभध र स्वास््य सामग्री आपूभिा नहदुाँ कोभिड-19 को रोकथाम उपिार 
लगायि सेवा प्रवाहमा असर परेको देजखन्छ । कभिपय अस्पिालले उि औषभध िथा स्वास््य सामग्री 
आफ्नै िवरले महंगो मूल्यमा समेि खररद गनुापरेको अवस्था छ । योिनाबि िवरले महामारीको 
प्रभिकायाको लाभग खररद काया अगाभड नवढाउँदा उपयुाि जस्थभि देजखएकोले यथाथापरक ढंगले 
आवश्यकिा पवहिान गरी खररद काया अगाडी बढाउनपुने देजखन्छ । 

31. सामग्री उपयोगको अवस्था - कोभिड-१९ सम्बन्धी सामग्रीको खररद गना उच्िस्िरीय समन्वय सभमभिले 
स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी ियार गरेको औषभध िथा औषभधिन्य सामग्रीको 
ववस्ििृ लगि ियार गरी रक्षा मन्त्रालयले २०७६।१२।२४ मा स्वास््य मन्त्रालयलाई अनरुोध गरेको 
छ । नेपाल सरकार मजन्त्रपररषद्को २०७६।१२।१६ को भनणाय अनसुार रक्षा मन्त्रालयले नेपाल सेना 
माफा ि ्सरकार-सरकार ववभधबाट ६७ वकभसमका सामग्री खररद गरी ववभिन्न भनकायलाई पठाएकोमा बढी 
मूल्य िएका सामान वविरणको वववरण अनसूुिी-१ मा समावेश छ । उि सामग्री वविरण गरेकोमा 
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उपयोग जस्थभि बारेमा मन्त्रालयले अनगुमन गरेको देजखएन । उि सामग्रीको उपयोग अवस्था बारेमा 
देहाय बमोजिम देजखयोुः 

31.1. कोभिड-१९ क्राइभसस व्यवस्थापन सेन्टरले आयवेुद अनसुन्धान िथा िाभलम केन्र, कीभिापरु, सशुील 
कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पिालमा रहेको कोभिड अस्थायी अस्पिाल र राप्ती स्वास््य ववज्ञान 
प्रभिष्ठानलाई अमेररकी डलर १ लाख ४० हिारका दरको एक-एक थान पोटेवल भडजिटल एक्स-रे मेभसन 
र सशुील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पिालमा रहेको कोभिड अस्थायी अस्पिाललाई अमेररकी डलर २६ 
हिार २५० मूल्यको २५ थान भसररञ्ज पम्प समेि हस्िान्िरण गरेको उल्लेख गरेकोमा सम्बजन्धि 
अस्पिालहरूले उि उपकरण प्राप्त निएको वववरण ददएका छन ्। उि उपकरणको अवस्था सम्बन्धमा 
छानभबन गनुापदाछ । 

31.2. िीम अस्पिाल, िैरहवालाइा हस्िान्िरण गरेको अमेररकी डलर 1 लाख 40 हिार मूल्यको भडजिटल 
एक्सरे मेभसन 1 थान र सशुील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पिालमा रहेको कोभिड अस्थायी 
अस्पिाललाई हस्िान्िरण गरेको अमेररकी डलर ४ हिार ८०० मूल्यको दईु थान कम्प्याक्ट पेसेण्ट 
मोभनटर र अमेररकी डलर ९ हिार मूल्यको एक थान इलेक्ट्रोकाभडायोग्राफ भबभग्रएर उपयोगववहीन िएको 
छ ।  कणााली स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठानमा पठाएको भसररञ्ज पम्प १३ थान, इन्फ्यूिन पम्प ४ थान र 
डायलाभसस मेभसन १ थान प्रयोगमा नआएको र आयवेुद अनसुन्धान िथा िाभलम केन्र, कीभिापरुमा 
पठाएको डायलाभसस मेभसन िडान निएको वववरण प्राप्त िएको छ ।  

  मालसामान हस्िान्िरण गनुा पवहले उि उपकरणहरू अस्पिालको लाभग आवश्यक रहेको र 
िनशजि िथा पूवााधार यवकन नगरेकोले अनावश्यक स्थानमा िगेडा रहने र आवश्यक स्थानमा अिाव 
रहने जस्थभि देजखन्छ । साथै सामान भबग्ररे प्रयोगमा नआएको सम्बन्धमा खररद सम्झौिामा रहेको वारेण्टी 
िथा भबक्री पभछको सेवा सम्बन्धी शिा बमोजिम उपकरणको ममाि/प्रभिस्थापन हनुपुदाछ ।  

31.3. सावािभनक खररद भनयमावली, 2064 को भनयम 84 मा पिास लाख सम्मको एक्सरे, इभसिी, औषभधिन्य 
मालसामान, रोगको भनदान िथा उपिारको लाभग प्रयोग हनुे स्वास््य उपकरण सम्बन्धी उपकरण खररद गदाा 
भसलवन्दी दरिाउपत्रवाट खररद गनुापने व्यवस्था छ । बी.पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठान, धरानले 
कोभिड भनयन्त्रणका लाभग रु.4 करोड 5 लाखको बेड, इभसिी, िेजन्टलेटर, नेवलुाइिर, इन्फ्यूिन पम्प, 
इन्टेन्शीि केयर बेडलगायिका सामग्री खररद गना सूिना प्रकाजशि गरेिा पभन यो वषा ििुानी िएको 
देजखँदैन । िर कभिपय सामग्री खररद सम्झौिा अगावै प्रयोग गरेको सम्बन्धमा छानभबन गरी सम्बजन्धिलाइा 
जिम्मेवार बनाउनपुदाछ । 

32. वस्िगुि सहायिा - आभथाक कायाववभध भनयमावली, २०६४ को भनयम ४८ मा वस्िगुि सहायिाको वहसाब 
वावषाक केन्रीय आभथाक वववरणमा समावेश गनुापने व्यवस्था छ । महामारी भनयन्त्रणको लाभग सहयोग 
स्वरुप िारि, कोररया, िीन लगायिका राष्ट्र िथा अन्य संघ संस्थावाट पी.पी.ई. सेट,  गाउन, मास्क, 
स्वाब जस्टक, भिटीएम, स्याभनटाइिर, पीसीआर ररएिेन्ट, िेजण्टलेटर लगायिका 39 वकभसमका सामग्री 
सहयोग स्वरुप प्राप्त िएको ववस्ििृ ववववरण अनसूुिी-२ मा रहेको छ । यसरी प्राप्त िएको सामग्रीको 
आंजशक रुपमा मात्र मूल्य खलुाइा वववरण राखेको, आवश्यकिा पवहिान नगरेको, उपयोगको लाभग 
अनगुमनको व्यवस्था प्रिावकारी निएको लगायिको व्यवस्था देजखएको हुँदा प्राप्त सामग्रीको सदपुयोग छ छैन 
खलु्ने वववरण पेस िएन । भनयमानसुारको वववरण केन्रीय आभथाक वववरणमा समावेश गना महालेखा 
भनयन्त्रक कायाालयमा पठाएको देजखएन । स्वास््य सेवा वविागले सबै प्रकारका वस्िगुि सहायिा िथा खररद 
प्राप्त गरेको सामग्री ववभिन्न िहका अस्पिाल िथा भनकायलाई वविरण गरेकोमा सामानको उपयोग अवस्था 
बारेमा अनमुगन गरेको छैन । त्यस्िै वषाािमा सजिाकल मास्क, पञ् िा, गाउन, िश्मा, ररयल टाइम वपभसआर 
ररएिेन्ट लगायिका सामग्री स्टोरमा मौज्दाि रहेको व्यहोरा अनसूुिी-3 मा उल्लेख छ । माग िथा 
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आवश्यकिाको आधारमा उि सामग्री वविरण गरी कोरोना भनयन्त्रण प्रिावकारी बनाउन ुपदाछ । यसका 
साथै महामारी भनयन्त्रण सम्बन्धी सहयोग प्राभप्तमा  एकिारा प्रणाली माफा ि प्राप्त गरी केन्रीय आभथाक 
वववरणमा समेि समावेश गने व्यवस्था हनुपुदाछ ।  

33. फरक दरमा खररद - सावािभनक खररद ऐन, २०६३ िथा भनयमावली, २०६४ सावािभनक भनकायले 
भमिव्ययी र प्रभिस्पधी दरमा खररद काया गराउन ुपदाछ । यस सम्बन्धमा देजखएको व्यहोरा भनम्नानसुार 
छन:् 

33.1. यो वषा स्वास््य सेवा वविागले कोभिड-१९ सँग सम्बजन्धि एकै वकभसमको स्वास््य सामग्री खररद गदाा 
प्रभिइकाई दरमा उल्लेखनीय अन्िर रहेको भनम्नानसुार देजखएको छुः  

सामानको नाम खररद भमभि  खररद संख्या इकाइा प्रभि इकाई दर (रु.) 

एन 95 माक्स 
076।12।18 10000 वटा 836.90 
077।1।24 37500 वटा 218.00 

गाउन 
077।1।29 84440 वटा 1960.00 
077।2।25 106460 वटा 800.00 

पी पी इ सेट 
076।11।11 25 सेट 9500.00 
076।11।28 600 सेट 8800.00 

सजिाकल मास्क 
076।11।14 25000 वटा 5.00 
077।1।4 100000 वटा 10.00 
077।1।12 161000 वटा 14.50 

गमबटु 
077।1।26 425 वटा 595.00 
077।1।29 15000 वटा 483.00 

स्वास््य सामग्रीको मूल्यमा समय, गणुस्िर र स्पेजशवफकेशनले असर पाने िएपभन स्वास््य िथा 
िनसंख्या मन्त्रालयले भनधाारण गरेको स्पेशीवफकेशन अनसुार खररद दरमा अन्िर देजखएकोले खररद 
कायामा मूल्यमा प्रभिस्पधाा निएको र खररद काया स्वच्छ एवं पारदशी निएको इवङ्गि गदाछ । िसथा 
खररद काया भमिव्ययी एवं प्रभिस्पधाात्मक ढंगले गनुापदाछ ।  

33.2. ववभिन्न भनकायले खररद गरेको पी.पी.ई. सेटको खररद दर िलुना गदाा िेरी अस्पिालले ३ हिार ८२५, 
बी.पी. कोईराला मेमोररयल क्यान्सर अस्पिाल िरिपरुले रु.४ हिार ४००, गिेन्र नारायण भसंह 
अस्पिालले रु.3 हिार 390 का दरले खररद गरेको देजखन्छ । त्यस्िै स्वास््य सेवा वविाग र 
सरकारले सरकारबाट  खररद गरेको केही सामग्रीको िलुनात्मक जस्थभि देहाय अनसुार रहेको छ ।  
क्र. 
सं. 

सामानको वववरण इकाइा लागि 
अनमुान 

स्वास््य सेवा वविाग सरकार-सरकार 
पररमाण दर रु. मा पररमाण दर रु. मा 

1.  पी.सी.आर. वकट वटा - 20000 1739 28385 2220 
2.  इन्रारेट थमोभमटर वटा - 900 6419 5239 5076 
3.  फाइफ फक्शन इलेक्ट्रीक बेड वटा - 20 162000 150 240000 
4.  गाउन(भम) प्रभिगोटा 2013.33 38000 800 65629 296.38 
5.  पंिा(भम) िोर 14.65 115810 14.50 656283 19.35 
6.  सरुक्षात्मक िश्मा प्रभिगोटा 638 13150 540 74541 290.33 
7.  गाउन (भम) प्रभिगोटा 952 38000 800 215328 296.38 
8.  िश्मा िोर 1202 8400 775 47600 302.43 
9.  रेजस्परेटर मास्क प्रभिगोटा 244.33 37500 218 212500 356.86 
10.  फेस भसल्ड प्रभिगोटा 442 8440 406 47850 181.46 
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उपयुाि बमोजिम स्वास््य सेवा वविागले सूिना प्रकाशन गरी खररद गरेको िन्दा सरकार-सरकार 
प्रकृयावाट खररद गदाा पीसीआर वकट, बेड, पन्िा, रेजस्परेटर मास्क लगायिका आइटममा बढी मूल्य 
परको र थमोमीटर, गाउन लगायि वविागबाट खररद गरेको मूल्य बढी िएको देजखयो । प्रभिस्पधाात्मक 
िवरले खररद गने नीभि अवलम्वन गनुापने देजखएको छ ।  

• समन्वय िथा अनगुमन 
34. भिभडयो कन्रेन्स - कोभिड-१९ को सङ् क्रमण ववश्वका सबै मलुकुमा प्रिाव परेका कारण साका  सदस्य 

राष्ट्रमा समेि त्यसले पाने प्रिाव न्यूनीकरण गने उदे्दश्यले २०७६ िैत्र २ गिे साका  राष्ट्रका सरकार 
प्रमखु एवं ववदेश मन्त्रीबीि एक आपसमा सहयोग एवं महामारीलाई सामूवहक रुपमा प्रभिकात्मक काया 
गना िारिका सरकार प्रमखुको संयोकत्वमा एक कायाक्रम सम्पन्न िएको भथयो । उि कायाक्रममा िारि 
सरकारको िफा बाट कोभिड-१९ को रोकथाम िथा भनयन्त्रणका कायाक्रम सञ्चालन गना साका  कोभिड 
आपत्कालीन कायाक्रमको लाभग रु.१० भमभलयन अमेरीकी डलरको कोष खडा गने प्रस्िाव राखेको भथयो । 
उि कायाक्रम मूलि: कोभिडको महामारी ववरुि लड्न सामूवहक रुपमा िनुौिीको सामना गने, 
अन्िरदेशीय सीमानालाई व्यवजस्थि गने, मेभडकल िनशजि बीि सामूवहक रुपमा छलफल िथा 
भनयन्त्रणका उपायको सामना गना सामूवहक रुपमा ियार रहने िस्िा ववषयमा छलफल िएको भथयो । 
िारि सरकारले र् यावपड रेस्पोन्स वटम पररिालन, ल्याब परीक्षण उपकरण, अनलाइन िाभलम सञ्चालन र 
महामारी सम्बन्धी सभिालेन्स सम्बन्धी सफ्टवेयर भन:शलु्क प्रदान गने लगायिका ववषयमा सहयोग गने 
प्रभिवििा िनाएको भथयो ।  

35. सरोकारवाला संस्था पररिालन - नेपाल सरकारले कोभिड भनयन्त्रण िथा रोकथामको लाभग सरोकारवाला 
संस्था िथा भनकायको पररिालन ९ अवप्रल, २०२० बाट शरुु गरेको भथयो । यसको लाभग मजन्त्रपररषद्, 
मन्त्रीहरू, सजिव, सहसजिव, सल्लाहकार, ववशेषज्ञ लगायिका व्यजिहरू िथा िीनै िहका सरकार, ववश्व 
स्वास््य संगठन लगायि ५२ एिेन्सी, २०० पाटानर िथा अन्य व्यजि िथा भनकायको पररिालन गरेको 
छ। उि भनकायलाई ववभिन्न ११ क्षेत्रमा  पररिालन गरेको व्यहोरा मन्त्रालयबाट प्रकाजशि कोभिड 
भनयन्त्रण सम्बन्धी प्रभिवेदनमा उल्लेख छ । प्रभिवेदन अनसुार योिना ियारी, सामग्रीको उपलब्धिा, 
पूवााधारको भनमााण, सूिनाको प्रवाह, प्रगभि वववरणको ियारी लगायिका काया गना एकीकृि रुपमा सञ्चालन 
गना उपयोग गरेको देजखन्छ । यसैगरी  ल्याब क्षमिा ववकास, कोभिड रोकथाम सम्बन्धी सामग्रीको खरीद 
िथा आपूभिा, सप्लाई िेनको व्यवस्था गना,  क्वारेजन्टन व्यवस्थापन, क्षमिा ववकास सहयोग, स्वास््य भनकाय 
र प्रदेश िथा स्थानीय सरकार बीिको समन्वय लगायिका क्षेत्रमा पररिालन गरेको छ । िर सरोकारवाला 
संस्थाको पवहिान एंव भिनीहरूले गरेको कायाको अनगुमन गना कदठन छ । महामारी भनयन्त्रण काया 
सरकारले मात्र गरेर नहनुे िएकोले सरोकारवाला संस्था लगायिका भनकायको पररिालनलाइा थप व्यवजस्थि 
गनुापने देजखन्छ।  

36. अन्िर भनकाय समन्वय - कोभिड-१९ का लाभग केश अनसुन्धान र खोिपड्िाल वटम पररिालन अन्िररम 
भनदेजशका, 2077 अनसुार स्थानीय िहले वटम पररिालन गने, प्रदेश सरकारले िाभलम सञ्चालन गने र 
केन्र सरकारले सूिना ववश्लषेण गने व्यवस्था गरेको िए िापभन कोभिड-19 सम्बन्धमा भनणाय गने सम्पूणा 
अभधकार कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्र (भस.भस.एम.सी.) लाइा प्रदान गरेको िर कायाान्वयन र 
अनगुमनको लाभग स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयलाइा जिम्मेवारी ददएको छ । स्वास््य िथा िनसङ्ख्या 
मन्त्रालय, अन्य ववषयगि मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय िहबीि उजिि समन्वय र सहकायाको 
अिावमा कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्रणको कायामा अपेजक्षि नभििा प्राप्त हनु कदठनाइ परेको 
देजखन्छ। यसका केही उदाहरण भनम्नानसुार छन:् 
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36.1. ववषयगि मन्त्रालय िएको कारण स्वास््य िथा िनसङ्ख्या मन्त्रालयले  अन्य सामान्य प्रकृभिका 
महामारीको पूवाियारी काया गनेगरी संरिनागि व्यवस्था रहेपभन यस प्रकारका ववश्वव्यापी महामारीको 
प्रारजम्िक िरणमा पूवाियारी सम्बन्धी कामको थालनी गरेपभन उच्िस्िरीय समन्वय सभमभि िथा कोभिड 
सङ्कट व्यवस्थापन केन्रको गठन पिाि ् मात्र िी भनकायहरूको भनदेशनानसुार मात्र काया गने गरेको 
देजखन्छ । जशक्षा, ववज्ञान िथा प्रववभध मन्त्रालयले एसईई परीक्षा िौभिक रुपमा २०७६ िैत्र ७ देजख 
भलनेगरी ियारी गरेकोमा सङ्क्रमणको िोजखम रहेको कारण अजन्िम समयमा स्थभगि गरेको देजखयो । 

36.2. नेपालको संववधानले स्वास््य सम्बन्धी नीभि भनमााण संघबाट, व्यवस्थापकीय काया प्रदेशबाट र आधारििू 
स्वास््य सेवा स्थानीय िहबाट हनुे व्यवस्था गरेको छ । िीन िहबीि समन्वय र सहकाया अत्यावश्यक 
िएपभन प्रदेश सरकार िथा स्थानीय िहहरू र सङ् घीय मन्त्रालयबीि स्रोि पररिालन, िनशजि 
व्यवस्थापन र सूिना सम्प्रषेणमा समन्वय हनु सकेको देजखएन । प्रत्येक िहका सरकार स्विन्त्र िएकोले 
एक आपसमा भनयन्त्रण भनदेशन गने अवस्था नरहेकोले समेि कभिपय अवस्थामा महामारी भनयन्त्रणका 
वक्रयाकलाप सञ्चालनमा एकअकााको िर पने र दोहोरो पने समस्या परेको देजखयो । 

36.3. महामारी भनयन्त्रणको लाभग सरुक्षा भनकाय गहृ प्रशासन, स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालय, 7 प्रदेश 
सामाजिक मन्त्रालय, प्रदेश आन्िररक माभमला मन्त्रालय, मखु्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को कायाालय, 
स्थानीय िहहरू पररिाभलि िएको अवस्था छ । नीभिगि भनणायको लाभग केन्र िथा कोरोना रोकथाम 
िथा भनयन्त्रण उच्िस्िरीय समन्वय सभमभि, कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सभमभि रहेपभन धेरै स्थायी 
प्रकृभिका भनकायहरू आ-आफ्नै जिम्मेवारीमा वक्रयाशील रहने, एकले अकाालाइा भनदेशन भनयन्त्रण गने 
अवस्था नहुँदा समन्वयमा समस्या देजखन्छ । फलस्वरुप कभिपय नीभि उच्िस्िरीय समन्वय सभमभिले 
िारी गरेका भनदेशनहरू प्रदेश िथा स्थानीय िहमा पालना निएको अवस्था समेि देजखन्छ ।  

36.4. नेपाल सरकारले कोभिड-१९ को सङ् क्रमण बढ्दो क्रममा िएपभछ क्वारेजन्टनका काया गना ट्रयावकङ, 
टे्रभसङका काया सञ्चालन गरी, डाक्टर, नसा िथा स्वास््य प्राववभधकलाई सरकारी एवं भनिी अस्पिालमा 
पररिालन गना स्वास््य प्रोटोकलको अद्यावभधक गना आयाभिि, स्थानीय ट्रान्सभमसन, समदुाय फैलावट िथा 
भनयन्त्रण बावहर रहने समेि ४ िहमा कोभिड प्रकोपलाई वगीकरण गरेको छ । अन्िराावष्ट्रय िथा रावष्ट्रय 
गैरसरकारी संस्थासँग सहकाया र समन्वय गरेको, सवासाधारणलाई सूिना प्रवाहको काया गरेको, मेभडकल 
उपकरण िथा औषभधिन्य सामग्रीको सप्लाई गरेको, अत्यावश्यक सेवा िथा सामग्रीको प्रवाहको व्यवस्था 
भमलाएको, स्वास््य प्रोटोकलको पालनको व्यवस्था गरेको लगायिको काया गरेको व्यहोरा मन्त्रालयबाट 
प्रकाजशि स्वास््य प्रभिकायाात्मक प्रभिवेदनमा उल्लेख छ । िर पभन अन्िरभनकाय बीिको समन्वय गना 
कदठन रहेकोले काया एकरुपिा कायम गना कदठन रहेको िस्िा व्यहोरा देजखएको छ । भनदेशन ददँदा 
एकद्वार प्रणालीबाट ददई थप व्यवजस्थि गनुापने देजखन्छ ।  

37. असम्बजन्धि खिा - आभथाक कायाववभध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व ऐन, २०७६ को दफा २४ मा अभधकार 
प्राप्त अभधकारीले स्वीकृि कायाक्रमको आधारमा खिाको आदेश ददनपुने उल्लेख छ । कोभिड-१९ को 
रोकथाम िथा भनयन्त्रण कायाक्रमको लाभग ववभनयोिन िएको बिेटबाट मन्त्रालयले करारका कमािारीहरूको 
पाररश्रभमक, बढुवा सभमभि लगायिको बैठक ित्तामा रु.१५ लाख १ हिार खिा गरेको र शकु्रराि ट्रवपकल 
िथा सरुवा रोग अस्पिालले डेङू्ग, स्क्रवटाइफस, एभनमल बाइट रेभबि, झाडापखाला िस्िा अस्पिालको 
भनयभमि कायाक्रममा रु.६ करोड ५५ लाख ६८ हिार र अस्पिाल ववकास सभमभिलाई रु.३५ लाख ७७ 
सोधिनाा ििुानी गरेको भनयमसम्मि देजखएन । ववभनयोजिि बिेट स्वीकृि कायाक्रममा मात्र खिा 
गनुापदाछ। 

38. िोजखम ित्ता - कोरोना िाइरस (कोभिड-१९) को सङ्क्रमणको उपिारमा संलग्न िनशजिको िोजखम 
ित्ता व्यवस्थापन गने आदेश, २०७७ मा कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको उपिारमा संलग्न िनशजिले 
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शरुु िलब स्केलको ५० प्रभिशिदेजख शिप्रभिशिसम्म िोजखम ित्ता पाउने, मन्त्रालयले यस्िो ित्ताको 
अनगुमन गनुापने लगायिको व्यवस्था छ । यो वषा मन्त्रालय िथा मािहि भनकायले िोजखम ित्तामा 
रु.१२ करोड ५५ लाख २३ हिार खिा लेखेका छन ्। सो मध्ये स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयले 
रु.83 लाख 79 हिार, स्वास््य सेवा वविागले रु.1 करोड 36 लाख 10 हिार, वीर अस्पिालले 
रु.14 लाख 54 हिार, िेरी अस्पिालले रु.12 लाख 80 हिार, शकु्रराि ट्रवपकल िथा सरुवा रोग 
अस्पिालले रु.3 करोड 11 लाख 41 हिार, रावष्ट्रय िनस्वास््य प्रयोगशालाले रु.1 करोड 61 लाख 
53 हिार,  नारायणी अस्पिालले रु.1 करोड 10 लाख, पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठानले रु.11 लाख 
44 हिार, कमािारीहरूलाइा िोजखम ित्ता ििुानी गरेको छ । मन्त्रालय िथा वविागमा िोजखम ित्ताको 
लाभग बिेट व्यवस्था िए पभन जिवकत्सा ववज्ञान रावष्ट्रय प्रभिष्ठान, वीर अस्पिाल, िेरी अस्पिाल लगायिका 
अस्पिालहरूमा ित्ताको लाभग पयााप्त बिेटको व्यवस्था िएको देजखएन । यस्िो ववषम पररजस्थमा काम 
गने स्वास््यकमी र कमािारीलाई भनयमानसुार पाउने िोजखम ित्ता ददनपुदाछ ।  

39. शव व्यवस्थापन - कोभिड-१९ का कारण मतृ्य ुिएका व्यजिहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी संजक्षप्त 
कायाववभध, २०७६ मा अस्पिाल शव परीक्षण गहृ, शववाहन, जिहान मैदान वा अन्त्येवि गने स्थानमा 
सजिाकल मास्क र ग्लोब्सको प्रयोग गरी ववशषे सावधानी अपनाई परम्परागि िभलआएका अन्त्यिी 
स्थानमा न ैअन्त्येिी गनुापने उल्लेख छ । िर कोभिडका कारणले मतृ्य ुिएको मिृकको शव दाहसंस्कार 
गने क्रममा सप्तरी, सनुसरी, ओखलढुङ्गा, नवलपरु, कास्की, स्याङ्िा, गोरखा, कैलाली लगायिका स्थानमा 
वववाद उत्पन्न िई मतृ्य ुसंस्कार गना कदठनाइ िएको देजखन्छ । यस्िो जस्थभि आउन नददन सिेिनामूलक 
कायाक्रम सञ्चालन गनुापदाछ । 

40. िनिीवनमा प्रिाव - नपेालमा कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्रण गना नेपाल सरकारले 2076 िैत्र 
11 देजख बन्दाबन्दी घोषणा गररसकेपभछ सरकारले सवासाधारणको िनिीवनलाई समेि ध्यानमा राखी 
सावािभनक यािायाि, खाद्यान् न लगायिको िनिाको दैभनकीलाइा व्यवजस्थि गने भनणाय गरेको भथयो । िर 
कभिपय व्यजिहरू अत्यावश्यक कामको लाभग काठमाडौँ उपत्यका आउँदा भनयभमि बाटोको अभिररि 
िीर पखेरावाट हाम्फालेर उपत्यका प्रवेश गरेको, नेपाल िारि सीमामा घण्टौँसम्म लाईनमा बस्न ुपरेको, 
काठमाडौँबाट बावहर िाने यात्रलुाई यािायािको व्यवस्था नहुँदा वहँडेर यात्रा गनुापरेको महाकाली नदीमा 
हाम्फालेर सीमा पार गनुापरेको देजखयो । यस्िै महामारी िथा बन्दाबन्दीका कारण रोिगारी गमेुका िथा 
अलपत्र परेका व्यजिहरूलाई ववभिन्न संघ संस्था, नागररक अभियन्िा लगायिले भन:शलु्क खानाको व्यवस्था 
गरेको भथयो । महामारीमा राहि िथा उपिारको लाभग सवासाधारणले आन्दोलन समेि गरेको देजखयो । 
सरकारले अप्यारोमा परेका सवासाधारणलाई खाना, यात्रा लगायि राहिका लाभग प्रिावकारी व्यवस्था गना 
सकेको देजखएन । यस्िो कायामा थप श्रोि साधनको पररिालन गनुापने देजखयो ।  

41. कमािारी व्यवस्थापन - कोभिड-19 का भबरामीहरूको उपिारमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न स्वास््यकमी िथा 
अन्य कमािारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी मागा भनदेशन, 2077 मा उपिारमा प्रत्यक्ष संलग्न िएका 
जिवकत्सक, नसा लगायिका स्वास््य कमािारीलाइा कायामा खटाउदा लगािार 14 ददनसम्म ददनको बढीमा 
10 घण्टासम्म कायामा खटाउन सवकने, भबरामीको िार धेरै िइा अस्पिालमा रहेका िनशजि अपयााप्त 
िएका प्रदेजशक मन्त्रालय र स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी थप िनशजि पररिालन 
गने व्यवस्थापन गनुापने उल्लेख छ । त्यस्िै गरी मन्त्रालयले िोकेको िनशजि पररिालन र मापदण्ड 
अनसुार अस्पिालमा उपलब्ध िनशजिको समानपुाभिक र समजुिि पररिालन हनु े गरी रोिर बनाइा 
आवश्यकिानसुार पररिालन गनुापने व्यवस्था छ । अस्पिालमा स्वास््यकमीको अिाव हनु नददन स्वास््य 
िथा िनसंख्या मन्त्रालयले 2076।11।30 मा स्वास््य संस्थाहरूमा कायारि स्वास््यकमीहरूलाइा 
प्रसूभि र वकररया भबदा बाहेक अन्य भबदा स्वीकृि नगने भनणाय गरेको, समायोिन िएका स्वास््य 
कमािारीहरूको रमाना रोकी यथास्थानमा काममा लगाउने स्वीकृभि ददएको, करारमा कायारि 
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स्वास््यकमीहरूलाइा िाल ु आभथाक वषासम्म िलब ित्ताको आवश्यक व्यवस्था गरी म्याद थप गने 
अभधकार वविागीय प्रमखु/कायाालय प्रमखुलाइा ददने भनणाय गरेको छ । त्यस्िै प्रदेश अन्िगाि कायारि 
मेभडकल अभधकृि वा सो सरह शैजक्षक योग्यिा िएका वररष्ठ जिवकत्सकलाइा उपिारको व्यवस्था गने 
अस्पिाल िथा प्रभिष्ठानहरूमा कायारि जिवकत्सक िथा स्वास््यकमीहरूको करार अवभध २077 पौष 
मसान्िसम्म थप गने भनणाय गरेको देजखन्छ । िथावप अस्पिालमा आवश्यकिा अनरुुपका िनशजि 
उपलब्ध हनु सकेको देजखएन । 
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रक्षा मन्त्रालय 
नेपाल सरकारको २०७६।१२।१६ को भनणायमा कोभिड १९ रोकथाम, भनयन्त्रण र उपिारका लाभग 

आवश्यक पने औषभध, उपकरण िथा अन्य सामग्रीहरू स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी 
आवश्यकिाअनसुार सरकार-सरकार (िी टु िी) ववभधबाट खररद गने,  वीरेन्र सैभनक अस्पिाललाइ कोभिड 
डेभडकेटेड अस्पिालको रुपमा िोके पिाि ्कोरोना संक्रभमि सैभनक िथा गैरसैभनक व्यजिहरूको उपिार गने र 
नेपाल सरकार मजन्त्रपररषद्को २०७७।२।१२ को भनणाय अनसुार कोभिड-१९ को कारणबाट मतृ्य ु िएका 
व्यजिको शव व्यवस्थापन गने काया यस मन्त्रालय र अन्िगाि नपेाली सेनाबाट सम्पादन हुँदै आएको छ । 

1. िी टु िी खररद - कोभिड १९ रोकथाम, भनयन्त्रण र उपिारका लाभग आवश्यक पने औषभध, उपकरण 
िथा अन्य सामग्रीहरू स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यकिाअनसुार रक्षा 
मन्त्रालयले नेपाली सेनामाफा ि सरकार-सरकार (िी टु िी) ववभधबाट खररद गने भनणाय गरे बमोजिम 
३९८ प्रकारका औषभध िथा औषभधिन्य सामग्रीहरू िी टु िी प्रकृयाबाट खररद गना िीन, िारि, 
भसंङ्गापरु, दजक्षण कोररया िथा इिरायलसँग पत्रािार गरेको देजखन्छ । औषभध आपूभिा गना िीनबाट ६७ र 
िारिबाट ५३ प्रकारका सामानको दरिाउ प्राप्त गरेकोमा िारिीय फमासँग खररद सम्झौिा हनु नसकी  
खररद काया अगाभड बढेको देजखएन। िीनको एक फमालाई शिप्रभिशि रु.२ अबा २६ करोड ३४ लाख 
९८ हिार अभग्रम ििुानी गरी खररद गररएका सबै सामान एक नपेाली फफा बाट ढुवानी गराई सोवापि 
रु.७ करोड ९४ लाख ७१ हिार ििुानी गरेको छ । सो समेि कुल रु.२ अबा ३४ करोड २९ लाख 
६९ हिार खिा िएको देजखन्छ। यससम्बन्धमा देजखएका ब्यहोरा भनम्न छन:् 

1.1. सावािभनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा कुनै पभन खररदको लाभग लागि अनमुान ियार 
गनुापने उल्लेख छ । सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम ११ मा मालसामानको लागि 
अनमुान ियार गने व्यहोरा उल्लेख गरे पभन ववदेशी मलुकुको सरकार वा त्यस्िो मलुकुको सावािभनक 
भनकायसँग कुनै मालसामान िी टु िी ववभधबाट खररद गदाा सम्बजन्धि आपूिाकबाट प्राप्त दररेटलाई न ै
लागि अनमुान मानकेो छ । िी टु िी को प्रकृयाबाट खररद गदाा लागि अनमुान ियार गने ववभध, 
सामानको मूल्यको ववश् वसनीयिा, िेररयसन, दरिाउ माग गदाा सो देशमा अन्य सरकारी उत्पादक िए 
निएको, नेपालमा ढुवानी गदाा लाग्न सक्ने ढुवानी खिाको ववश्लषेण, प्राप्त सामानको ग्यारेन्टी वारेन्टी, 
ििुानीको प्रकृया, आयकर र धरौटी कट्टा लगायिका व्यहोरा ववश्लषेण गरी सोही अनसुार खररद गने 
गराउने व्यवस्था हनुपुदाछ । 

1.2. सरकार-सरकार (िी.टु.िी.) प्रकृया अपनाई िीनबाट ६७ प्रकारका औषभध िथा औषभधिन्य सामान खररद 
गने भनणाय गरे पिाि ् २०७७ वैशाख ७ मा सम्झौिा गरी नेपाल सरकारको सहमभिमा टी.टी.को 
माध्यमबाट शिप्रभिशि अभग्रम ििुानी पठाए पिाि ्३ प्रकारका भन:शलु्क सवहि ६७ प्रकारका सामान 
प्राप्त िएकोमा िाँिबझु गरी िंङ्गी असवाब खानामा दाजखला गरी २०७७।२।२५ मा कोभिड १९ 
क्राइभसस म्यानिेमेन्ट सेन्टर (सी.सी.एम.सी.) बाटै व्यवस्थापन गने गरी भनकासा ददएको  छ । क्राइभसस 
म्यानेिमेन्ट सेन्टरले उि औषभध उपकरणहरू ववभिन्न अस्पिाल िथा स्वास््य संस्थाहरूमा उपलब्ध 
गराएको छ । खररद िएका प्रमखु सामग्रीको वववरण अनसूुिी-१ मा रहेको छ । साथै मौज्दाि रहेका 
सामानहरू २०७७।६।२५ मा स्वास््य सेवा वविाग केन्रलाई बझुाएको छ । 

1.3. खररद गररने औषभध िथा औषभधिन्य सामग्रीहरूको गणुस्िर औषभध एवं सामग्रीहरूको प्रकृभि अनसुार 
डब्ल्य.ुएि.ओ., एफ.डी.ए., आई.एस.ओ. वा सो सरहको मापदण्ड परुा हनुपुने उल्लेख िएपभन एम/एस 
िाइना भसनोफामा इन्टरनेसनल कपोरेसनले नेपालमा आपूभिा हनुे सबै औषभध िथा औषभधिन्य 
सामग्रीहरूको गणुस्िर नेशनल मेभडकल प्रोडक्ट एडभमभनषे्ट्रशनले िोकेको मापदण्ड हनुे िनकेोले सोही 
मापदण्ड अनसुारको खररद गना रक्षा मन्त्रालयमाफा ि स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयको सहमभि प्राप्त 
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गरी सोही अनसुार खररद गरेको छ । िसथा ववश्व स्वास््य संगठनले िोकेको मापदण्ड बमोजिम अनसुार 
न ैउि औषभध उपकरणहरू प्राप्त िएको हो िन्न ेसम्बन्धमा यवकन हनुपुदाछ ।  

2. औषभध आपूभिा - िारिीय फमाबाट औषभध िथा औषभधिन्य सामग्री खररदका लाभग रक्षा मन्त्रालयले 
२०७७।२।४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रु.२ करोड ४६ लाख १५ हिारको अजख्ियारी पठाएकोमा सबै 
काया नेपाली सेनाबाट िई रहेकोले खररद कायामा नेपाली सेनाबाटै हनुपुने िनी परराष्ट्र मन्त्रालयले 
२०७७।२।५ मा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाएकोले रक्षा मन्त्रालयले उि रकमको अजख्ियारी नेपाली 
सेनालाई नै पठाएको छ । िारिीय फमाले िारिीय रुपैयाँ १ करोड ५३ लाख ७० हिारको ५३ 
प्रकारका औषभध िथा औषभधिन्य सामग्री नेपाली रािदूिाबास नयाँददल्लीमा उपलब्ध गराउने गरी ददएको 
आभथाक प्रस्िाव नेपाली दूिाबास नयाँददल्लीले स्वीकार गरेकोले खररद कारबाही अजघ बढाउन नपेाली 
सेनाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई रकम पठाएको देजखन्छ । िारिीय पक्षबाट कुनै िवाफ प्राप्त हनु नसकेको 
र हालसम्म खररद सम्झौिा निएको हुँदा यस आभथाक वषामा उि रकम खिा हनुसक्न े अवस्था 
नदेजखएको िनी नपेाली परराष्ट्र मन्त्रालय २०७७।३।२६ सेनालाई न ैरकम वफिाा पठाएको देजखयो । 
यसबाट आवश्यक ठाभनएका औषाभध खररद हनु सकेन । फलस्वरुप कोभिड १९ को रोकथाम एवं 
उपिार सेवा प्रिाववि िएको छ। यस्िो प्रकृयाबाट खररद गदाा सरोकारवाला सबै भनकायको सहयोग र 
समन्वयमा काम गने गराउन ेव्यवस्था हनुपुदाछ । 

3. क् वारेजन्टन खिा - आपूभिा िथा पररवहन भनदेशनालयबाट मजन्त्रपररषद्को भमभि २०७६।१०।२७ को भनणाय 
अनसुार ित्कालीन समयमा कोभिड-१९ बाट प्रिाववि देश भमत्रराष्ट्र िीनबाट नेपाल वफिाा आएका १७५ 
नेपाली नागररकलाई नेपाल ववद्यिु प्राभधकरणको खररपाटीजस्थि िाभलम केन्रमा स्थापना गररएको क्वारेजन्टन 
स्थलमा व्यवस्थापन गरेको देजखन्छ । भमभि २०७६।११।४ देजख २०७६।११।२० सम्म १७ 
ददनका लाभग खानावापि िीन फमाबाट खलु्ला दरिाउपत्र माग गरी एक क्याटररङ्ग सेवा प्रदायकसँग 
२०७६।११।३ मा सम्झौिा गरी कुल रु.५५ लाख र ववभिन्न औषभध खररद वापि रु.६६लाख ७१ 
हिार समेि कुल रु.१ करोड २१ लाख ७१ हिार खिा लेखेको छ । कुल १७ ददन अवभधका लाभग 
प्रभि व्यजि प्रभिददन खाना वापि औसिमा रु.१ हिार ८४९ र औषभध वापि रु.२ हिार २४२ खिा 
गरेको देजखन्छ । संक्रभमि निएका व्यजिहरूको लाभग प्रभिव्यजि औषभध खिा अत्यभधक देजखन्छ । 

4. क्राइभसस म्यानेिमेन्ट सेन्टर सञ्चालन - कोभिड १९ रोकथाम िथा भनयन्त्रण कायाक्रम-कोभिड १९ 
क्राइभसस म्यानेिमेन्ट सेन्टर (भस. भस. एम. भस.) सञ्चालनका लाभग प्रबन्धरथीको कायाालयलाई अजख्ियारी 
प्राप्त िएको देजखन्छ । कायाालयले कायाालय सञ्चालन,  ववद्यिु िथा टेभलफोन महसलु,  ईन्धन, िाडा र 
ववववधसमेि िाल ुशीषाकमा कुल रु.७१ लाख ८० हिार बिेट व्यवस्था िएकोमा रु.६० लाख ६६ 
हिार र पुिँीगििफा  रु.५८ लाख ५० हिार बिेट व्यवस्था िएकोमा वप्र फ्याब घर भनमााण समेिमा 
रु.५७ लाख ५८ हिार समेि गरी कुल रु.१ करोड १८ लाख २४ हिार खिा गरेको छ । 

5. ववशेष पररजस्थभिमा खररद - वीरेन्र सैभनक अस्पिालले मास्क, सेनीटाइिर, फेस भसल्ड, पन्िा, 
िस्मा, पसानल प्रोटेजक्टि इजक्वपमेन्ट, ववभिन्न सरसफाईका सामान लगायिमा रु.१४ लाख ८९ हिारका 
सामान सोझै खररद ववभधवाट खररद गरेको छ । सो बाहेक कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्रणमा समेि 
उपयोग हनुे कायाका लाभग प्रधानमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद्को कायाालयबाट सञ्चाभलि कोरोना सङ् क्रमण 
रोकथाम भनयन्त्रण िथा उपिार कोषको कोभिड-१९ ववववधबाट स्वास््य उपकरण, प्रयोगशाला िथा 
आकजस्मक उपिार कक्ष लगायि भनमााण कायाका लाभग लागि अनमुानमा ०.३० देजख ०.७७ प्रभिशि 
घटीमा २० वाडाको आइ सी यू भनमााण, ववभिन्न मेभसनरी लगायिका सामान खररदमा रु.९ करोड २६ 
लाख ७९ हिार खिा समेि िम्मा रु.९ करोड ४१ लाख ६८ हिार खिा गरेको छ । ववशेष 
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पररजस्थभिमा गरेको खररद सम्बन्धमा सावािभनक खररद अनगुमन कायाालयलाई िानकारी गराएको 
देजखएन। 

6. वीरेन्र सैभनक अस्पिालको पूवााधार - कोभिड १९ महामारीको सम्बन्धमा कोभिड िथा अन्य स्वास््य 
सेवा प्रवाहका लाभग िारी अन्िररम भनदेजशका बमोजिम कोभिड भबरामीको उपिार गना िह २ को कोभिड 
अस्पिालको िभूमका महत्वपणुा रहेको छ । भनदेजशका अनसुार यी अस्पिालले प्रषेण गररएका वा यी 
अस्पिालहरूमा पवहिान िएका मध्यम िवटल र अभि िवटल केसहरू हाइभडपेन्डेन्सी र आइसीयू केयर 
माफा ि प्रोटोकल अनसुार उपिार गनुापने ब्यवस्था छ । वीरेन्र सैभनक अस्पिालमा कुल ६३५ शैया 
रहेकोमा कोभिडको लाभग सामान्य ३३० र आइसीयू २० गरी कुल ३५० (करीब ५५ प्रभिशि) शय्या 
कोभिड उपिारमा छुयाएको पाइयो । अस्पिालले यो वषा डाक्टर बाहेक ३९५ िनशजिबाट कुल १ 
हिार ६०७ िना कोभिड भबरामीको उपिार गरेको देजखयो । अस्पिालमा २०७७ िारमा वपभसआर 
परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना िएको देजखयो । पीसीआर प्रयोगशाला नै निएबाट संक्रभमिको परीक्षण एवं 
उपिार सेवा प्रदान गना समस्या परेको देजखन्छ । 

  साथै यस अस्पिालमा स्वास््य सेवा प्रवाहका लाभग महत्वपूणा स्वास््य उपकरणको अवस्था 
ववष्लेषण गदाा िेजन्टलेटर २८ सेट, भडजिटल थमोभमटर २८२ सेट, अजक्सिन फ्लोभमटर ३०२ सेट, 
पेसेन्ट मोभनटर १५ सेट, इसीिी मेजशन ३ सेट लगायि ७४८ सामानहरू बेसाविु अवस्थामा देजखएकोले 
स्वास्थ उपकरणहरूको समयमा ममाि िथा ब्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाइ प्रिावकारी गराइनपुदाछ । 
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गहृ मन्त्रालय 
कोभिड-१९ को ववश्वव्यापी महामारी पिाि ्गहृ मन्त्रालयको कायाक्षेत्रमा शाजन्ि सरुक्षा कायम गनुा, उद्वार 

व्यवस्थापन गनुा, उि अवभधमा हनु सक्ने कालोबिारी भनयन्त्रण गनुा, आपूभिा व्यवस्थापनमा सहिीकरण, राहि 
वविरण लगायिका कायाहरू रहेको देजखन्छ । 
1. पूवा ियारी सम्बन्धी काया - कोभिड १९ नेपालमा समेि फैलन सक्ने सम्िावना रहेकोले सोको प्रिाव 

न्यूनीकरण, पूवाियारी िथा व्यवस्थापन र सहिीकरण गना २०७६।११।२२ मा ७७ जिल्ला प्रशासन 
कायाालय िथा अन्िगािका सरुक्षा भनकायलाई पररपत्र गरी सिका िा अपनाएको देजखन्छ । त्यसैगरी 
क्वारेण्टाइन, प्रयोगशाला, स्वास््य सामग्री व्यवस्थापन गना सम्बजन्धि भनकायलाई ववभिन्न भमभिमा पररपत्र 
गरेको पाइयो। कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्रणको लाभग जिल्लास्िरीय क्राइभसस मेनेिमेन्ट सेन्टर, 
क्वारेण्टाइन व्यवस्थापन सभमभि गठन, २४ सै घण्टा खलुा रहने रावष्ट्रय आपिकालीन सञ्चालन केन्रको 
स्थापना लगायिका काया गरेको देजखन्छ । सोको अभिररि स्वास््य परीक्षणको लाभग कन्ट्रय्याक टे्रभसङ्गका 
लाभग सहयोग गरेको, ववदेशबाट आएका व्यजिलाई होजल्डङ्ग सेन्टरमा राख्न ेकायामा सहिीकरण, ववपन्न िथा 
अशि व्यजिको लाभग राहि वविरणमा सहजिकरण, क्वारेजन्टइन िथा आइसोलेशन सेन्टर व्यवस्थापनमा 
सहजिकरण, लकडाउनको अवभधमा समग्र सरुक्षा व्यवस्था भमलाउने गरेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ। 
कोभिड-१९ को महामारी भनयन्त्रणको पूवाियारी िन्दापभन महामारी फैभलई सकेपिाि ्सोको रोकथाम िथा 
व्यवस्थापनमा वक्रयाकलापहरू बढी केजन्रि रहेको देजखन्छ । जिल्लागिरुपमा िोजखमको आकँलन गरी 
बेग्लाबेग्लै रणनीभि एवं कायायोिना ियार गररनपुदाछ । 

2. पूवााधार व्यवस्थापन - कोभिड १९ रोकथाम िथा भनयन्त्रणको लाभग सङ् घीय बिेटबाट िालिुफा  रु.१7 
करोड 47 लाख 87 हिार र पुिँीगि िफा  रु.३ करोड २४ लाख २६ हिार समेि रु.२० करोड 72 
लाख 13 हिार ववभिन्न भमभिमा अजख्ियारी प्राप्त िई खिा िएको छ । प्राप्त वववरण अनसुार कोभिड-१९ 
रोकथाम िथा भनयन्त्रण कायाका लाभग नेपाल प्रहरीिफा  औषभध, उपकरण लगायिका कायामा रु.२ करोड 
५४ लाख ३८ हिार, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल िफा  िवन ममाि िथा भनमााण सवहि १२० बेडको 
आइसोलेशन, २० बडेको हेपा वफल्टर र िेजन्टलेटर सवहिको आई भस यू वाडा लगायिमा रु.१५ करोड 
७६ लाख ४१ हिार, कारागार कायाालय िगन्नाथदेवल, मनोसामाजिक अपाङ्ग बन्दी अस्पिाल, लभलिपरु 
र केन्रीय कारागार अस्पिाल, काठमाडौंबाट क्वारेजन्टनको लाभग फभनािर, क्याजन्टन भनमााण, औषभध िथा 
मेभडकल उपकरण लगायिको खररदमा रु.2 करोड 41 लाख 34 हिार खिा िएको छ । सोको 
अलावा ए. वप. एफ. अस्पिाल, बलम्बलेु भनयभमि बिेटबाट कोभिड-१९ परीक्षणको लाभग मोभलकुलर 
ल्याब स्थापनाको लाभग वपभसआर मेभसन िथा उपकरण खररद गना रु.६१ लाख ४ हिार खिा गरेको छ। 
सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम १४५ मा ववशेष पररजस्थभिमा खररद गने सम्बन्धी 
व्यवस्था अनसुार स्वास््य सामग्री, मेभसनरी औिार िथा उपकरण लगायि खररद गदाा ५ ददनको समय 
ददई बोलपत्र आह्वान र सोझै खररद ववभधबाट खररद व्यवस्थापन गरेको देजखन्छ । ववशेष पररजस्थभिमा 
गरेको खररद सम्बन्धमा सावािभनक खररद अनगुमन कायाालयलाई िानकारी गराएको देजखएन ।  

3. सरुक्षाकमी पररिालन - मन्त्रालयले कोभिड-१९ को सङ् क्रमण रोकथामको लाभग २०७६ िैत्र ११ 
पिात्को बन्दाबन्दीको समयावभधमा समेि उपजस्थि िै सङ् क्रमण भनयन्त्रण सम्बन्धी कायामा समन्वयकारी 
िभूमका भनवााह गरेको िनाएको छ । कोभिड-१९ को प्रिावकारी भनयन्त्रण र व्यवस्थापन गना पररिाभलि 
सरुक्षाकमीको जस्थभि देहाय अनसुार छुः 
भस.नं. नेपाल प्रहरी िफा को िनशजि पररिालन 

क्षते्र 
पररिालन 

िएको संख्या 
भस. 
नं. 

सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल िफा को 
िनशजि पररिालन क्षते्र 

पररिालन 
िएको संख्या 

१ लकडाउन िथा भनषेधाज्ञा कायाान्वयन 21209 १ पैदल गस्िी 8149 
२ सीमा िेक िाँि 4528 २ िेक प्वाइण्ट 3414 
३ क्वारेजन्टन िथा आइसोलेशन सरुक्षा 5431 ३ जक्वक रेस्पोन्स वटम  1415 
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४ कोरोना संक्रभमिको सरुजक्षि स्थानान्िरण 2623 ४ लङ्ग रेञ्ज पट्रोल  51 
५ शव व्यवस्थापन 1876 ५ स्टेण्डबाइ 3942 
६ कोरोना संक्रभमिको उिार 7560 ६ आइसोलेशन/क्वारेजन्टन 513 

   ७ सीमा नाका 11105 
   ८ क्राइभसस रेस्पोन्स वटम 2818 
 िम्मा 43227  िम्मा 31407 

२०७६ िैत्र मवहनादेजख दैभनक रुपमा सङ्क्रमण देजखन थाले पिाि ्नेपालमा पना सक्ने प्रिाव 
िथा यसको प्रभिकायाको लाभग रन्ट लाइन एिेन्सीको रुपमा प्रहरी अभिररि महाभनरीक्षकको अध्यक्षिामा 
६ सदस्यीय हेल्प डेस्क गठन गरी भनयन्त्रण सम्बन्धी काया गरेको छ ।कोरोना भनयन्त्रण रोकथाम 
अन्िगाि सरुक्षाकमीबाट िपाईँको मास्क खै, जिङ्गल, माइवकङ्ग िस्िा काया गरी िनिेिनामा अभिवृवि गने 
काया गरेको छ। मन्त्रालयबाट कोरोना रोकथाम भनयन्त्रण कायामा प्रिावकारी समन्वय गनुा, 
गराउनपुदाछ। साथै महामारीको समयमा आवििावि, सवारी पास व्यवस्थापन लगायिका कायामा प्रहरी 
प्रशासनको नागररक मैत्री व्यवहार प्रदजशाि हनुपुने देजखयो । 

4. रोकथाम िथा भनयन्त्रण काया - रावष्ट्रय आपिकालीन काया सञ्चालन केन्रले संकलन गरेको ७७ जिल्लाको 
२०७६ िैत्र ११ देजख २०७७ असाढ मसान्ि सम्मको कोभिड-१९ सम्बन्धी केही ि्याङ्क जस्थभि देहाय 
अनसुार छुः  

क्र.सं. वववरण २०७७ असाढ 
मसान्िसम्म 

१ क्वारेजन्टनहरूको संख्या क्वारेजन्टन स्थल 6233 

२ बेड संख्या 
क्वारेजन्टन 213807 
आइसोलेशन 14706 

३ क्वारेजन्टनमा बसेका 
सामान्य व्यजि 22678 
भबरामी 822 

िम्मा 23500 

४ आइसोलेशन बसेका 
सामान्य व्यजि 2941 
भबरामी 6113 

५ िारिवाट प्रवेश गरेका नेपालीहरू बन्दाबन्दी पभछ असार मसान्िसम्म 320217 

संक्रभमि र क्न्याक् ट टे्रभसङ्गमा परेका व्यजिहरूलाई क् वारेजन्टन िथा आईसोलेशन केन्रमा राख्न े
र सो को अनगुमन स्थानीय िह िथा जिल्ला प्रशासन कायाालय र नपेाल प्रहरी माफा ि हनुे िएपभन 
संक्रभमिको संख्या अनसुार क् वारेजन्टन िथा आईसोलेशन केन्र कम रहेको कारण पभछल्लो अवभधमा 
संक्रभमि र क्न्याक् ट टे्रभसङ्गमा परेकालाई आईसोलेट गने काया प्रिावकारी हनु सकेन । सङ् क्रमण बढ्दै 
िाँदा होम आईसोलेशनको अवधारणा अवलम्बन गररयो िर सो को अनगुमन गने काया िएन । िसले 
गदाा संक्रभमि र क्न्याक् ट टे्रभसङ्गमा परेका व्यजिहरू आवििाबि समेि गरेको कारणले सङ् क्रमण बढ्न 
गएको अवस्था छ । िसथा भनदेजशका र मापदण्ड अनरुुप जिम्मेवारी िोकी आईसोलेशनमा बसेका 
व्यजिको अनगुमन गनुापदाछ ।  

5. सीमा िथा प्रवेश ववन्द ु - सी. सी. एम.् सी. को २०७६ फाल्गणु १८ को भनणाय अनसुार िारिसँग 
िोभडएका सीमाविी प्रवेश नाकाहरूमा आपिकालीन अवस्थामा क्वारेजन्टन गना आवश्यक पने क्वारेजन्टन 
िवन/स्थल पवहिान गरी सो सम्बन्धी व्यवस्थापन गना गहृ मन्त्रालयलाई भनदेशन ददने भनणाय िएको 
देजखन्छ । उपलब्ध वववरण अनसुार २०७७ आषाढ मसान्िसम्म ३ लाख २० हिार २१७ िना 
िारिबाट नेपाल प्रवेश गरेकोमा प्रवेश भबन्दमुा होजल्डङ्ग सेन्टर क्वारेजन्टन खडा गरी सङ्क्रभमि पवहिान र 



सङ् घीय मन्त्रालय िथा भनकायहरू 

 कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेष लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, २०७8 
 

48 

आइसोलेसन गने काया गरे िापभन िी सेन्टरहरू पयााप्त निएको र एकैपटक धेरै संख्यामा नागररकहरू 
गड्डािौकी र बलेवहया लगायिका नाकाबाट प्रवेश गरेको कारण सबैको परीक्षण नगरी सम्बजन्धि स्थानीय 
िहलाई जिम्मा लगाएको िानकारी हनु आएको छ । फलस्वरुप सङ्क्रमण ग्रामीण क्षेत्रमा फैभलन गएको 
अवस्था छ । केही समय सीमा प्रवेशमा पूणा रोक लगाई पभछ छोभडएको कारण अत्यभधक िीड िई 
व्यवस्थापन गना कदठनाइ परेको देजखयो । होजल्डङ्ग सेन्टर िथा क्वारेजन्टनमा बस्न कभिपय व्यजि 
इच्छुक निएको, ित्काल आर. डी. टी. िथा पी. सी. आर. परीक्षण गना नसकेको, परीक्षण ररपोटा 
समयमै प्राप्त हनु नसकेको, िौभिक पूवााधार अिाव रहेको लगायिका खलुा सीमाको कारण पूणा रूपमा 
प्रवेशलाई भनषेध गने काया िनुौभिपूणा िएको उल्लेख छ। नेपाल प्रवेश गरेका व्यजिलाई गन्िव्य 
स्थानसम्म पगु्न सावािभनक यािायाि सञ्चालनमा नरहेकाले यात्र ु आफैँ ले िको दरको िाडाको सवारी 
व्यवस्था गनुापने वा लामो दरुीसम्म वहडेर िानपुने बाध्यिा परेको पाइयो ।  

6. सशस्त्र प्रहरीबल अस्पिाल सेवा प्रवाह - अस्पिालले बवहरङ्ग शल्य जिवकत्सा, एक्स रे, प्रयोगशाला परीक्षण 
लगायि ववभिन्न स्वास््य सेवा उपलब्ध गराउँदै आएकोमा नेपाल सरकारको २०७६।१२।०९ को भनणाय 
अनसुार डेभडकेटेड कोभिड अस्पिालको रुपमा स्वीकृि पिाि ् २०७७।03।09 देजख ८ िेजन्टलेटर 
समेिका २० वटा आइभसयू शैया, २०७७।01।15 देजख १२० बेडको आइसोलेशन वाडा सञ्चालन 
गरेको छ । डेभडकेटेड कोभिड अस्पिालको रुपमा समेि काया गने अनमुभि पिाि ्२०७७ वैशाखदेजख 
असारसम्म 161 िना कोरोना पोिेवटि िएका र शंकास्पद २७२ समेि ४३३ भबरामी िनाा गरी उपिार 
गरेको छ । मेभडकल वटमको खाना िथा आवासमा रु.३५ लाख खिा िएको र सो अवभधमा १६१ िना 
कोभिड-१९ पोजिवटिको उपिारमा िएको देजखँदा उि खिा प्रभि भबरामी रु.२१ हिार ९७५ लागकेो 
छ। कोरोना परीक्षण गने मोलेकुलर ल्याब सञ्चालन अगाभड नमूना अन्य अस्पिालमा पठाई िाँि गने 
गरेको देजखयो । कोभिड डेभडकेटेड अस्पिालको रुपमा घोषणा िए िापभन कोभिड-१९ को परीक्षण गना 
नमूना अन्यत्र पठाउने अवस्थाले वा प्रवाहमा कदठनाइ परेको देजखन्छ ।  

7. मोलेकुलर ल्याब - सशस्त्र प्रहरी बल अस्पिालले कोरोना परीक्षणको लाभग मोलेकुलर ल्याब स्थापना गना 
रु.८७ लाख १८ हिार लागि अनमुान गरी सावािभनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६६ िथा 
भनयमावली, २०६४ को भनयम १४५ अनसुार ५ ददनको समय ददई बोलपत्र आह्वान गरेकोमा रु.६१ 
लाख ४ हिारको मेभसन उपकरण आपूभिाको लाभग २०७७।०३।२३ मा सम्झौिा गरी 
२०७७।०३।२९ मा उपकरण प्राप्त गरेको छ । अस्पिालमा २०७७।०४।२१ मा मोभलक्यूलर 
ल्याब स्थापना पिाि ् कोभिड-१९ को परीक्षण सेवा आफ्नै प्रयोगशालाबाट उपलब्ध गराएको छ । 
समयमा पूवााधारको व्यवस्था हनु नसक्दा सेवा प्रवाहमा वढलाइ िएको पाइयो । 

8. खिा व्यवस्थापन - नेपाल सरकारको २०७६।१२।९ को भनणाय अनसुार डेभडकेटेड कोभिड अस्पिालको 
रुपमा समेि काया गना सशस्त्र प्रहरी बल अस्पिालले स्वीकृभि पाएको छ । डेभडकेटेड कोभिड अस्पिाल 
सञ्चालन गना आवश्यक सामग्री खररदको लाभग २०७६।७७ मा रु.१२ करोड ८४ लाख बिेट प्राप्त 
गरेकोमा स्वास््य सामग्री, मेभसनरी औिार िथा उपकरण खररदमा रु.४ करोड ९८ लाख, आइभसयू व्लक 
भनमााणमा रु.१ करोड ७८ लाख, आइभसयू ब्लकमा हेपा वफल्टर िथा आरओ वाटर भसस्टम खररद र 
िडानमा रु.१ करोड २१ लाख, औषभध, सजिाकल आइटम िथा ल्याब ररएिेन्ट खररदमा रु.२९ लाख, 
वपवपई, माक्स, सेभनटाईिर लगायि खररदमा रु. ९ लाख, फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली खररद र िडानमा 
रु.३५ लाख, मेभडकल वटम क्वारेजन्टन िथा आवासमा रु.३५ लाख, मेभडकल लाइन समेि कोरोनासँग 
सम्बजन्धि िवन िथा संरिनाको स्िरोन्नभिमा रु.२ करोड ४० िथा ववभिन्न फभनािर, कपडा िथा मसलन्द 
लगायिमा रु.६० लाख समेि रु.१२ करोड 5 लाख खिा िएको छ। ववशेष पररजस्थभिमा गरेको खररद 
सम्बन्धमा सावािभनक खररद अनगुमन कायाालयलाई िानकारी गराएको देजखएन ।       
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संस्कृभि, पयाटन िथा नागररक उड्डयन मन्त्रालय 
1. उिार उडान - कोभिड-१९ महामारी व्यवस्थापनका लाभग आवश्यक पने सामग्रीहरू ढुवानी सम्बन्धी 

कायामा नेपाल वायसेुवा र अन्य ववमान कम्पनीहरूको उडानद्बारा व्यवस्थापन काया िएको छ । कोभिड-
१९ महामारीबाट नागररकको उिार िथा रोगको भनयन्त्रण एवं व्यवस्थापनको लाभग उिार हवाई उडान 
िथा स्थानीय यािायाि वापि मन्त्रालयले रु.४ करोड ४९ लाख ७९ हिार खिा लेखेको छ । सो मध्ये 
नेपाल सरकार को भमभि २०७६।१०।२८ को भनणायानसुार नेपाल वायसेुवा भनगमको वाईडवडी िहािले 
िीनबाट उिार गररएका १८६ िनाको िाटाड उडान गरे वापि नेपाल वायसेुवा भनगमलाई रू .४ करोड 
४२ लाख ६१ हिार िाटाड फ्लाइट खिा समेि ििुानी गरेको छ । शरुुवािी िरणमा कोभिड-१९ को 
उिार उडान लगायिका खिाहरू सरकारले व्यहोरेको देजखए पभन पभछ सम्बजन्धि यात्रलेु न ै व्यहोनुा 
परेकोले ददगोरुपमा भनुःशलु्क उिारलाई कायम राख्न सक्न े अवस्था रहेन । फलस्वरुप नागररकबीि 
वविेद गरेको अनिुभूि हनुे वािावरण सिृना ियो । यस सम्बन्धमा सम्माभनि सवोच्ि अदालिबाट 
भनुःशलु्क रुपमा स्वदेश वफिाा ल्याउन ेवािावरण बनाउन आदेश िएको छ । ददगोरुपमा धान्न सवकने र 
आवश्यक पने ववषय वस्िकुो ववश्लषेण गरी खिा गने नीभि अवलम्बन गनुापदाछ । नेपालमा रहेका अन्य 
मलुकुका नागररकहरूलाई उिार उडान गरी स्वदेश वफिाा गदाा हवाई उडानको व्यवस्था सम्बजन्धि 
देशको सरकारले गने िर िहािको उडान िाडा लगायि खिा सम्बजन्धि व्यजिले व्यहोने गरी व्यवस्था 
गरेको िानकारीमा आएको छ ।    

2. ि्याङ्कको आधार - नेपालको पयाटन क्षेत्रमा कोभिड -१९ का कारणले परेको असर बारेमा नेपाल पयाटन 
बोडाले ियार गरेको प्रभिवेदन अनसुार पयाटन र उड्डयन क्षते्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कररब ११ लाख 
माभनसहरू बेरोिगार रहेको, कररब रु.१५ खबा लगानी िएको पयाटन क्षेत्रमा प्रभिमवहना कररब १० अबा 
नोक्सानी िएको िनाए िापभन सोको ि्याङ्कको आधार प्रस्ििु िएको छैन । पयाटन क्षेत्रमा िएको यो 
नोक्सानीको असर भसंगो अथािन्त्रमा परेको छ ।  

3. भ्रमण वषा - नपेाल भ्रमण वषा,२०२० मनाउने सन्दािमा सरकारले ववभिन्न कायाक्रमहरूको ियारी र 
कायाान्वयन गरेको भथयो । भ्रमण वषाका कायाक्रम सञ्चालन हुँदाकै बखि कोभिड-१९ बाट उड्डयन िथा 
पयाटन क्षते्र प्रिाववि हनु पगु्यो ।नेपालको पयाटन क्षेत्रमा शरुु िएको उत्साह समाप्त ियो । फलस्वरुप 
यस अवभधमा प्रिार प्रसार, उदघाटन, वैदेजशक भ्रमण, पयाटन खेल इिेन्ट्स, अन्िारावष्ट्रय सम्मेलन गोष्ठी 
सेभमनार, मानव संसाधन लगायिमा िएको खिा रू.३० करोड ३९ लाख ८८ हिार अनतु्पादक बन्न 
पगुकेो छ । 
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श्रम रोिगार िथा सामाजिक सरुक्षा मन्त्रालय 

1. वैदेजशक रोिगारी - वैदेजशक रोिगारी ऐन, २०६४ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले रािपत्रमा सूिना 
प्रकाजशि गरी वैदेजशक रोिगार व्यवसाय सञ्चालन गना पाउने मलुकु िोक्ने उल्लेख छ । यो वषासम्म 
संस्थागि रुपमा ११० र व्यजिगि रुपमा १७४ देशमा वैदेजशक रोिगारको लाभग पठाउन/िान खलु्ला 
गरेकोमा हाल इराक र भलभबयामा रोक्का गरेको उल्लेख छ । संस्थागि, व्यजिगि, वैधाभनकीकरण र 
नवीकरण समेि २०७४।०७५ मा ६ लाख १२ हिार २०७५।०७६ मा ५ लाख 9 हिार र 
२०७६।०७७ मा ३ लाख ६८ हिार व्यजि रोिगारीको लाभग ववदेश गएको देजखन्छ । आभथाक वषा 
२०७६।७७ को आभथाक सवेक्षण अनसुार २०७७ फाल्गनुसम्म ४७ लाख ९२ हिार कामदार वैदेजशक 
रोिगारीमा गएका छन ् । रावष्ट्रय योिना आयोगको एक ि्याङ्क अनसुार कररव १० लाख कामदार 
िारिमा रहेका छन ्। रोिगारीमा रहेकामध्ये ९ देशसँग मात्र श्रम सम्झौिा िएको छ । कोभिड-१९ 
बाट यस क्षेत्रमा परेको प्रिाव सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा देहाय बमोजिम छन:् 

1.1. श्रम स्वीकृभि भलई वैदेजशक रोिगारीमा खाडी लगायि ववभिन्न रोिगार मलुकहरूमा गएका नेपाली 
कामदारको उिार िथा राहिका लाभग वैदेजशक रोिगार बोडाको सजिवालयबाट परराष्ट्र मन्त्रालय माफा ि 
सम्बजन्धि भनयोगमा रकम पठाई उिार लगायिका काया हुँदै आएको छ । ववश्व अथािन्त्रमा कोभिडको 
प्रिाव बढेसँगै िलब ित्ता नपाई खान बस्न समस्या िएका, रोिगारी गमुाएका, भिसा करार अवभध 
सवकएर समस्यामा परेका िथा भबरामी लगायि स्वदेश फका न िाहेका श्रभमक कामदार मध्ये २०७७ 
आषाढसम्म नपेाल सरकारको प्रयासबाट साउदी अरब, संयिु अरब इभमरेट्स (यएुई) लगायि ६ 
मलुकुबाट भनिी प्रयासमा १ लाख १० हिार नेपाल फकेका छन ्। 

1.2. नेपाल सरकारको प्रयासबाट ववभिन्न ६ मलुकबाट श्रभमक कामदार स्वदेश फकााउने प्रयोिनमा हवाई 
िाडा, बसोबास लगायिका लाभग रु.८० लाख परराष्ट्र मन्त्रालय माफा ि पेस्की पठाएको देजखन्छ । उिार 
िथा राहिको लाभग उि पेस्की गएका मलुकको भनयोगहरू क्रमशुः साउदी अरब (िेद्दासमेि) रु.३५ 
लाख, बहराइन रु.१५ लाख, संयिु अरब इभमरेट्स (यएुई) मा रु.२० लाख, मलेजशयामा रु.१० लाख 
पठाएको देजखन्छ ।उि रकम सम्बजन्धि प्रयोिनमा उपयोग िएको पषु्याइँ सवहि फस्यौट गरेको छैन।   

2. वैदेजशक रोिगारीमा प्रिाव - स्वदेश वफिाा हनु नसकी अलपत्र परेका नेपाली कामदारको उिारका लाभग 
वैदेजशक रोिगार बोडा सजिवालयले ववभिन्न भनयोगलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमाफा ि अनरुोध गरेको देजखन्छ। 
श्रभमकले सम्बजन्धि मलुकुमा भिसा अवभध सवकएपभछको हरेक ददन ओिर स्टेको नाममा िररवाना भिनुापने 
हनु्छ । धेरै मलुकुले ओिर स्टेमा बसेका श्रभमकहरूलाई महामारीका सरुुका मवहना छुट ददएपभन 
त्यसवेला सरकारी संयन्त्रबाट समयमै उिार गना नसक्दा खाडी र मलेभसया लगायिका मलुकुमा भिसा 
अवभध सवकएका श्रभमकहरूले ओिर स्टेको िररवाना भिनुापने अवस्था रहेको पाइयो । यसैगरी श्रम 
स्वीकृभि िथा करार अवभध समाप्त िएका, करार अवभध भित्रमा कोरोनाका कारण रोिगारी गमुाएका, 
आममाफी पाएका, अध्ययन, घमुघाम र िेटघाटका लाभग ववदेश गएर अलपत्र परेका नेपालीहरू स्वदेश 
फका न सक्न े व्यवस्था गरेको भथयो । सरकारले उडान संख्या र नेपाल फकााउन ेश्रभमकको संख्यामा 
कोटा िोक्ने, भनयभमि उडान नगने र सम्बजन्धि मलुकुका एयरलाइन्सलाई उडान अनमुभि नददँदा 
श्रभमकहरू अवैधाभनक रुपमा बस्दै आएकोमा वैधाभनक कागिाि बनाउन छुट ददएको सवुवधा समेि 
उपयोग गना नपाएको देजखन्छ । यस सम्बन्धमा दजखएका व्यहोराहरू भनम्नानसुार छन:् 

2.1. महामारीका कारण नेपालमा लकडाउन सरुु िएपभछ २०७७ असारसम्म १ लाख ७२ हिार ५०० 
नेपाली श्रभमकको श्रम स्वीकृभिको अवभध समाप्त िएको देजखन्छ। िसमध्ये खाडी मलुकुमा १ लाख ३९ 
हिार १५०, मलेजशयामा २२ हिार ४२५ र अन्य मलुकुमा १० हिार ९२५ श्रभमकको श्रमको अवभध 
सवकएको छ। मानव अभधकार आयोगको एक अध्ययन प्रभिवेदन अनसुार हरेक ददन औसि १ हिार 
५०० नेपाली श्रभमकको श्रम स्वीकृभि समाप्त हनु े उल्लेख छ। रोिगारी गमुाएका श्रभमक भिसासमेि 



सङ् घीय मन्त्रालय िथा भनकायहरू 

 कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेष लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, २०७8 
 

51 

सवकँदा मलेजशयामा एक वषासम्मको ओिरस्टेमा रु.३१ हिार रुपैया,ँ य.ुए.ई मा एकमिु ९ हिार रुपैया ँ
र प्रभिददन थप रु.८ सय, किारमा प्रभिददन रु.३२०, ओमानमा रु.१ लाख ५२ हिारसम्म, कुवेिमा 
प्रभिददन रु.७६० र बहराईनमा प्रभिमवहना रु.३ हिार रुपैया िररवाना र भिसा नवीकरणको छुटै्ट शलु्क 
लाग्ने उल्लेख छ। यसथा रोिगारी गमुाएका िथा भिसा समेि सवकएका श्रभमक कामदारलाइा लजक्षि गरी 
सम्बि भनकायले छुट सवुवधाको मौका ददन िथा वफिाा व्यवस्थापनका लाभग समन्वय गना पयााप्त ध्यान 
ददएको देजखएन। 

2.2. नेपाल सरकार (मजन्त्रपररषद्) को भमभि २०७६।११।१४ को भनणायनसुार कोभिड-१९ को कारण अभि 
प्रिाववि हनुे श्रभमक िथा भनम्न वगीय दैभनक िीवनयापनलाई सहि बनाउन िथा उद्योग व्यवसायको 
संरक्षणको लाभग ववभिन्न राहिका कायाक्रमहरू कायान्वयन गरेको देजखन्छ। यस्िै कोरोना िाइरसको 
असरले ववदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई भन:शलु्क रुपमा स्वदेश वफिाा ल्याउने वािावरण ियार गना 
सम्माभनि सवोच्ि अदालिको आदेश िएको भथयो । त्यसपभछ सरकारले कोभिड-१९ को ववश्वव्यापी 
सङ् क्रमणको कारण वैदेजशक रोिगारीको क्रममा अलपत्र परेका कामदारको उिार गरी स्वदेश वफिाा गने 
सम्बन्धी भनदेजशका, २०७७ भमभि २०७७।४।५ मा िारी गरेको देजखन्छ । िि ्पिाि ्मात्र सरकारी 
संयन्त्रले नेपाल फकााउने श्रभमकको संख्या िोकी िाटाड उडान िथा भनयभमि उडानबाट श्रभमक फकााउन 
थालेको देजखन्छ। 

2.3. कोरोना सङ् क्रमण बढेसँगै ववभिन्न मलुकुमा धेरै कम्पनी बन्द हुँदै गदाा त्यसको असर नपेाली नागररकलाई 
पभन परेको छ। यसले गदाा हिारौं नेपालीले रोिगारी गमुाउन ुपरेको अवस्था छ । ववभिन्न कम्पनीले 
कामदारको नयाँ पररियपत्र नबनाउने, िएका पररियपत्रको नवीकरण नगने, समयमा िलब नददने, आधा 
िलब ददने, स्वास््य सम्बन्धी बीमा नगने समस्या बढेको देजखयो । साथै श्रम सम्झौिा अवभध परुा िै घर 
फवका ने प्रवक्रया परुा िएकालाई सहिीकरण नगने, सम्बजन्धि कम्पनीबाट कामदारले पाउनपुने सेवा सवुवधा 
रोक्ने, हवाई वटकटको व्यवस्था नगने लगायिका समस्या देजखएका छन ्। 

2.4. कोरोनाको सङ् क्रमण बढेसँगै नेपाल फका ने प्रवासी मिदरुलाई लजक्षि गरेर स्थानीय स्िरमा क्वारेजन्टनको 
व्यवस्था गरेको भथयो । स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय स्िरमा बनाइएका क्वारेजन्टनको 
गणुस्िरका लाभग मापदण्डसमेि बनाएको भथयो । िथावप फकेका व्यजिहरू क्वारेजन्टनमा नबस्न े
समदुायमा घलुभमल हनुे गरेको पाइयो । यसको कायाान्वयन स्िरमा िएका कमी कमिोरीमा सधुार 
ल्याउन सम्बि भनकायले ध्यान ददनपुदाछ ।  

वैदेजशक रोिगारीमा िाने कामदारको सरुक्षाको मखु्य जिम्मेवारी रोिगारदािाको िए िापभन श्रम 
सम्झौिा गरी िेस्रो मलुकु गएका नागररकको संरक्षण र कोभिड-१९ का िस्िा महामारीका कारण 
वैदेजशक रोिगारीमा गएका वगामा परेको असर िथा समग्र अवस्थाको ववष्लेषण गरी िववष्यमा पनासक्न े
यस्िाखाले ववपजत्तहरूमा नीभिगि व्यवस्थाका साथै ववत्तीय एवं मौदरक उपकरण माफा ि ् सहिीकरणको 
काया सम्पादन गरी वैदेजशक रोिगारीलाई सरुजक्षि र िरपदो बनाउन ुपदाछ ।  

3. स्वदेश भित्रको रोिगारी - श्रम िथा व्यवसायिन्य सरुक्षा वविागबाट प्राप्त वववरण अनसुार कोभिड-१९ 
महामारीको कारण २०७६ िैत्रदेजख २०७७ असार मसान्िसम्म स्वदेशभित्र ववभिन्न ७ संस्थाबाट १२८ 
श्रभमक रोिगारीबाट हटेका देजखन्छ । कोभिड-१९ महामारीका कारण सजृिि व्यजिगि ८ र सामूवहक 
२१ समेि गरी २९ उिरुी मध्ये क्रमशुः व्यजिगि २ र सामूवहक ६ समेि ८ उिरुी समाधान गरेको र 
बाँकीको सम्बन्धमा सम्बजन्धि रोिगारदािालाई पत्रािार गरी कारवाहीको प्रवक्रया अगाभड बढाएको 
देजखन्छ। श्रम ऐन, २०७४ बमोजिम श्रम िथा व्यवसायिन्य सरुक्षा वविागले स्वदेशमा श्रभमक िनशजि 
आपूभिा गने कम्पनीहरूले ऐन, भनयम बमोजिम सवुवधा ददए नददएको प्रिावकारी अनगुमन गने िथा प्राप्त 
उिरुीको सम्बन्धमा कारवाही गनुापने देजखएको छ । 
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शहरी ववकास मन्त्रालय 

1. क्वारेजन्टन भनमााण खिा - भमत्रराष्ट्र िीनको वहुान शहरबाट उिार गररएका ववद्याथी र नेपाल वायसेुवा 
भनगमका पाइलट लगायिका व्यजिहरू राख्न ििपरुको खररपाटी र नगरकोटमा क्वारेजन्टन भनमााण िथा 
व्यवस्थापन एवं इिंगनुारायणमा क्वारेजन्टनको लाभग बडे भनमााणमा आवश्यक पने मालसामान खररद 
गरेको छ । त्यसैगरी ववदेशबाट फवका ने नेपालीका लाभग नपेाली सेनाले सञ्चालन गरेका होजल्डङ्ग 
सेन्टरहरू वसनु्धारा, धमु्बाराही लगायिका लाभग आवश्यक पने मालसामान िथा फभनािरहरू खररद गदाा 
रु.७ करोड ५६ लाख ९७ हिार खिा िएको देजखन्छ ।  

खिाको वववरण खिा रकम रु. हिारमा  
भनभमाि क्वारेजन्टनमा आवश्यक पने सामान  ५२,७८ 
क्वारेजन्टन भनमााण २,६४,०१ 
क्वारेजन्टन स्थलमा इन्टरनटे इक्यूपमेन्ट १२,६४ 
क्वारेजन्टन स्थलमा व्यजिगिरुपमा प्रयोग हनु ेमालसामान ब्रस,टुथपेि,हेयरड्रायर,स्याम्प ुआदद 
(िेलकोट र खररपाटी)  

५४,६७ 

क्वारेजन्टन बेड खररद िथा भनमााण  १,३४,०० 
उपत्यकाको ववभिन्न स्थानको क्वारेजन्टनमा प्रयोग हनुे सामान (ऐसेसररि एण्ड बेड मेभडकल) 
आपूभिा 

२,३८,८५ 

िम्मा  ७५६९५ 

ित्कालका लाभग आवश्यक परेका हजस्पटल बेड, म्याटे्रस, ब्लाङकेट िथा साधारण बेड एवं 
कम्प्यटुर लगायिका मालसामानहरू हाल प्रयोिनमा नआई सम्बजन्धि स्थानमा नै रहेको अवस्था देजखयो। 
सरकारी सम्पजत्तको संरक्षण गदै आवश्यक पने संस्थाहरूमा हस्िान्िरण गरी मालसमानको सदपुयोग 
गनुापने देजखन्छ । साथै क्वारेजन्टनमा रहन ेव्यजिहरूको लाभग पभन व्यजिगि प्रयोगमा आउन ेसामग्रीको 
खररद काया योिना बनाई यस्िा व्यजिगि प्रयोगमा आउन ेखिा भनयन्त्रण गनुापदाछ । 
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खण्ड दईु : प्रदेश सरकार 

प्रदेश नं. १ 
1. िोजखम मूल्याङ्कन - प्रदेश सरकारले स्वीकृि गरेको कोभिड-19 को परीक्षण काया योिनामा िोजखमयिु 

समूहको वगीकरण गरी अभि उच्ि िोजखम, उच्ि िोजखम र सामान्य िोजखमको आकँलन गरेको छ । 
िारि हुँदै नेपाल प्रवेश गने व्यजिहरू, स्वास््यकमी, एम्बलेुन्स िालकहरू जिम्मेवारीमा खवटएका 
सरुक्षाकमी,  भनयभमि रुपमा दोबाटो िौबाटोमा लाग्ने हाटबिार, व्यापारीहरू अभि उच्ि िोजखममा 
राखेको छ । उि िोजखम व्यजिको सम्पका मा रहने व्यजिहरू, संक्रभमि व्यजिको वासस्थान िथा 
वहँडडुल गरेका व्यजिहरू, स्वास््यकमी िथा सरुक्षाकमीसँग सम्पका मा रहेका अन्य व्यजि िथा पररवारिन 
र सञ्चारकमीलाई उच्ि िोजखममा राखेको छ । उि दईु समूह बाहेकका सबैलाई सामान्य िोजखममा 
आंकलन गरेको छ । प्रदेश अन्िगािका सनुसरी, मोरङ, झापा र उदयपरुलाई अभि उच्ि िोजखम, इलाम, 
पाँिथर, िेह्रथमु, धनकुटा, संखवुासिा, िोिपरु, खोटाङ र ओखलढंुगा उच्ि िोजखम िथा िाप्लेिङु र 
सोलखुमु्बलुाई सामान्य िोजखम जिल्लामा वगीकरण गरेको छ । यस बाहेक िारिीय नाका हुँदै दैभनक 
२५ हिार नागररक भिभत्रने अनमुान गरेको छ । 

जिल्लागि रुपमा कुल िनसंख्यामध्ये अभि उच्ि िोजखममा १ प्रभिशि, उच्ि िोजखममा ०.75 
प्रभिशि र सामान्य िोजखममा ०.५ प्रभिशि िनसंख्याको स्वाब परीक्षण गने, सोको आधारमा प्रदेश 
मािहिका ४५ लाख ४४ हिार ७९६ िनसंख्यामध्ये प्रदेशस्िरका परीक्षण स्थलहरूको क्षमिा ववस्िार 
गरी प्रभिददन ९०० का दरले वपभसआर परीक्षण गने र ४६ ददनसम्ममा ४० हिार ६१९ िनाको स्वाब 
परीक्षणको लक्ष्य राखेको छ । िर सो अनरुुप परीक्षण गरेको देजखएन । 

2. पूवा ियारी - प्रदेश सरकारले स्थानीय व्यजिमा िाइरसको सङ् क्रमण िएसँगै महामारीको रुपमा फैभलन 
सक्ने अवस्थालाई दृविगि गरी यसको पूवाियारी र व्यवस्थापनका लाभग सम्बजन्धि भनकायहरूको स्पि 
जिम्मेवारी र काया वववरण िोक्नपुने हनु्छ । कोरोना सङ् क्रमण भनयन्त्रणका लाभग जिम्मेवार भनकाय, 
सहयोगी भनकाय, स्रोि साधन, समयावभध र अनगुमन मूल्याङ्कन गने भनकाय सवहि २३ बुदेँ "नोिल 
कोरोना िाइरसको पररिय िथा रोकथाम, प्रभिरक्षा र उपिार व्यवस्था सम्बन्धी प्रदेश सरकारको 
कायायोिना” ििुामा गरी मजन्त्रपररषद् बाट स्वीकृि गरेको छ । काया योिनामा िनिेिना र सूिना 
सम्प्रषेण, अन्िराावष्ट्रय नाका र ववमानस्थलमा हेल्थडेक्सको स्थापना, शंकास्पद व्यजिको स्क्याभनङ 
डेक्सबाट क्वारेजन्टन र आइसोलेशन स्थलसम्म परु् याउने, नाकाहरूमा स्वास््यकमी पररिालन गने,  
औषभध र उपकरणको िण्डारण िथा ढुवानी व्यवस्था, आइसोलेशन बेडको व्यवस्था, एम्बलेुन्स सेवा, 
नमूना संकलन र परीक्षण, फोहर व्यवस्थापन र शव व्यवस्थापनको लाभग िनशजि व्यवस्थापनका 
ववषयहरू समावेश गरेको छ । सोही काया योिनाले मखु्यमन्त्रीको अध्यक्षिामा भनदेशक सभमभि, प्रमखु 
सजिवको अध्यक्षिामा कायाान्वयन सभमभि र प्रमखु जिल्ला अभधकारीको अध्यक्षिामा जिल्लास्िरीय 
कायाान्वयन सभमभिको व्यवस्था गरेको छ । काया योिना ियार गररएपभन क् वारेजन्टन िथा आइसोलेसन 
केन्रको पयााप्त व्यवस्थापन, कन्याक्ट टे्रभसङ्ग र अन्िराावष्ट्रय नाका अनगुमन पूवााधारको व्यवस्था र 
खोिपडिालका काम कारवाही सञ्चालन एवं लक्ष्य अनसुार स्वाव परीक्षण गना सकेको देजखएन । 

3. कोरोना िनसरुक्षा कोष एवं खिा - यस कोषमा यो वषा प्रदेश सरकारबाट रु.२५ करोड, सङ् घीय 
सरकारबाट रु.४ करोड, बैंक िथा ववत्तीय संस्थाबाट रु.१ करोड ८६ लाख ९ हिार, प्रदेश 
पदाभधकारी र  कमािारीबाट रु.१ करोड ७७ लाख, उद्योग व्यवसायीबाट रु.१ करोड ७४ लाख ८० 
हिार र अन्य संस्था र व्यजिबाट रु.२८ लाख ८१ हिार समेि रु.३४ करोड ६६ लाख ७० हिार 
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प्राप्त िएको छ। उि कोरोना िनसरुक्षा कोषबाट प्रदेशका मन्त्रालय, स्थानीय िह, अन्य सरुक्षा भनकाय 
िथा जिल्ला समन्वय सभमभि समेि नयाँ सङ् घीय सरकारबाट प्राप्त रकम समेि रु.२८ करोड २२ लाख 
खिा गरेको छ । खिा मध्ये मखु्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद् कायाालयबाट सूिना सम्प्रषेण िथा िनिेिना 
सम्बन्धी कायाको लाभग सञ्चार माध्यमहरूलाई उपलब्ध गराउने गरी रु.५० लाख, सामाजिक ववकास 
मन्त्रालय माफा ि अस्पिाल सञ्चालन, आइसोलेशन केन्र स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन, स्वास््य सामग्री 
िथा उपकरण खररद, कोरोना परीक्षण, उपिार व्यवस्था, स्वास््य सामग्री ढुवानी, स्वास््यकमी र 
संक्रभमि व्यजिहरूको खाना, खािा लगायिको लाभग रु.2 करोड लगायिमा ४9 लाख र िौभिक 
पूवााधार ववकास मन्त्रालय माफा ि कोशी कोभिड अस्पिाल केन्र भनमााण कायाको लाभग रु.२ करोड खिा 
गरेको छ । यसैगरी सामाजिक ववकास मन्त्रालयबाट यस वषा रु.४ करोड ८१ लाख खिा गरेको छ िन े
सङ् घीय सरकारको थप भनकासा रु.२ करोड ७० लाख समेि खिा गरेको देजखयो ।  िथावप सबै खिा 
एकीकृि निएकाले यथाथा खिा यवकन हनुे अवस्था छैन ।  

4. ववशेष अस्पिाल र आइसोलेशन केन्र - कोभिड-१९ प्रदेश भनदेशन सभमभिको २०७६।१२।७ को 
भनणायानसुार साववक नशेनल टे्रभडङ भलभमटेडको खाली िवनमा न्यूनिम १० िेजन्टलेटर सवहि कुल ५० 
शय्या क्षमिा रहेको कोशी कोभिड अस्पिाल स्थापना गरी सञ्चालन हुँदै आएको छ । उि अस्पिालमा 
२०७७ आषाढ मसान्िसम्म १३७ भबरामीले उपिार सेवा पाएका छन ्। जिवकत्सक १६, नसा ३ र 
अन्य स्वास््यकमी कोशी अस्पिालबाट कािमा खटाई काया गराएकोमा उि अस्पिालमा भबरामी िाप 
बढ्दै िाँदा िनशजि र पूवााधारको अिाव रहेको छ । यो वषा स्वास््य कायाालय मोरङबाट खररद गरी 
पठाएका रु.35 लाख 56 हिारका मालसामान, प्रदेश प्रयोगशालाबाट खररद गरी पठाएका रु.१२ लाख 
२७ हिारको उपकरण, सामाजिक ववकास मन्त्रालयबाट खररद गरी पठाएका रु.69 लाख 88 हिार 
मूल्यका उपकरण र अन्य सामग्री रु.१ करोड १७ लाख ७१ हिारको जिन्सी अभिलेख ियार गरेको छैन 
। िी उपकरण र अन्य सामग्रीहरू अस्पिालको जिन्सी खािामा आम्दानी गनुापदाछ । 

5. क्वारेजन्टन र होजल्डङ्ग सेन्टर - प्रदेशका १४ जिल्लाका ४५२ स्थानमा १२ हिार २५५ बेड क्षमिाका 
क्वारेजन्टन सञ्चालनमा रहेको भथयो । क्वारेजन्टनस्थलमा २०७७।३।१८ सम्म ४५८ मवहला र १ 
हिार ८९१ परुुष गरी २ हिार ३४९ िना शंकास्पद भबरामी राखेको देजखयो । प्रदेश सरकारले इलाम, 
झापा, मोरङ र सनुसरी जिल्लाका २४ स्थानमा २ हिार ९७२ बेड क्षमिाका होजल्डङ सेन्टरहरू सञ्चालन 
गरेकोमध्ये सनुसरीको १ स्थानलाई िेस्रो मलुकुबाट आएकाहरूको लाभग छुयाएको छ । क् वारेजन्टन 
होजल्डङ्ग सेन्टरमा पूवााधार पयााप्त निएकोले व्यजिहरू बस्न नमानकेो एवं एकै पटक धेरै संख्यामा 
नागररकहरू प्रवेश गरेकोले व्यवस्थापन गना कदठनाइ परेको देजखयो । सीमा नाकामा पयााप्त अनगुमनको 
लाभग पूवााधार एवं िनशजि व्यवस्थापन गनुापने देजखन्छ ।  

6. स्वास््य सामग्री खररद िथा प्राभप्त - प्रदेश सरकारले खररद गरेको, नेपाल सरकार, स्वीस िथा िीन 
सरकारको सहयोग लगायि ववभिन्न सरकारी र गैर सरकारी संघ संस्थाहरूमा २०७७।३।१८ सम्म प्राप्त 
वप.वप.ई १ हिार ५१८ थान, एन-९५ माक्स २२ हिार ५०४, माक्स ५ लाख ९५ हिार ५३५ वपस, 
बडी ब्याग ९८ थान, पोटेबल िेजन्टलेटर ३ थान, वपभसआर परीक्षण मेभसन १, आई.आर. थमोभमटर १ 
हिार ६०५ थान, वपवपई गाउन ६६ हिार ७२९ थान, सजिाकल ग्लोब ३५ हिार ५९८, आरडीटीी 
वकट १५ हिार ५६० थान, भिवटएम १९ हिार २०० थान, वपभसआर वकट १० हिार थान प्राप्त गरेको 
वववरणबाट देजखएको छ । खररद एवं सहयोग प्राप्त स्वास््य सामग्रीको अभिलेख राखी उपयोग गनुापदाछ।  

7. वपभसआर परीक्षण स्थान र क्षमिा - प्रदेश सरकारको परीक्षण काया योिनामा परीक्षण गने स्थान समेि 
िोवक बी.पी. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठान धरानमा ३००, कोशी अस्पिाल ववराटनगरमा १५०, 
िथा प्रादेजशक प्रयोगशाला ववराटनगरमा १५० नमूना परीक्षण स्थल िोकेको छ । कायायोिना अनसुार 
िोजखम वगीकरणको आधारमा कूल िनसंख्या मध्ये ४० हिार ६१९ को परीक्षण गनुापने सो प्रयोिनको 
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लाभग ५२ हिार ८०५ िी.टी.एम. कीट आवश्यक रहने उल्लेख छ । सोको लाभग दैभनक परीक्षण 
९०० नमूनाको आधारमा ४६ ददनको काया लक्ष्य िय गरेकोमा प्रदेश अन्िगािका परीक्षण ल्याबको 
क्षमिा दैभनक ६०० मात्र रहेको कारण लक्ष्य अनसुार परीक्षण हनु सकेको देजखएन । फलस्वरुप 
सङ् क्रमण रोकथाम भनयन्त्रणमा असर परेको छ ।   

8. प्रयोगशाला सञ्चालन - प्रदेश िनस्वास््य प्रयोगशालालाई मेभसन, उपकरण िथा ररएिेन्ट खररद कायाको 
लाभग २०७६।७७ मा रु. 4 करोड 50 लाख बिेट ववभनयोिन िएकोमा खररद प्रकृया समयमा सरुु 
नगरेकोले प्रयोगशाला सञ्चालनमा आएको पाइएन । कोभिड-१९ को महामारी फैभलएको बलेा समयमा 
खररद काया नगरी प्रयोगशाला सञ्चालन नहुँदा सङ् क्रमण रोकथाम एवं भनयन्त्रणमा असर परेको छ ।   

9. दोहोरो िोजखम ित्ता - नेपाल सरकार मजन्त्रपररषद्को 2076।१२।९ को भनणायमा कोभिड-19 को 
िोजखममा रही काम गने प्रादेजशक ल्याबका कमािारीलाई शरुु िलब स्केलको २०७६।१२।९ देजखन ै
५० प्रभिशि देजख 100 प्रभिशिसम्म िोजखम ित्ता ििुानी गने उल्लेख छ । उि भनणायको बुदँा नं. 
७ (घ) मा यस्िो ित्ता दोहोरो नपने गरी ििुानी गनुापने व्यवस्था छ । प्रदेश िनस्वास््य प्रयोगशालाले 
सो ित्ताको अभिररि प्रयोगशालाका कमािारीलाई अभिररि समय काम गरेको अभिररि ित्ता समेि 
(दोहोरो ित्ता) ििुानी गरेको देजखयो । िोजखम ित्ता वविरण गदाा कोशी अस्पिालबाट कोशी कोभिड 
अस्पिालमा खवटएका ल्याब िथा अन्य शाखाबाट काममा खवटएका कमािारीहरूले स्वास््य सेवा 
वविागबाट स्वीकृि हेिाडा िथा सभमभिको थप ित्ता नभलएको प्रमाण समावेश नगरी रु.२२ लाख २ हिार 
ििुानी गरेकोले दोहोरो परे/नपरेको यवकन गनुापदाछ । दोहोरो ित्ता ििुानी भनयन्त्रण हनुपुदाछ।  

10. राहि - कोभिड-19 बाट प्रिाववि कृषकहरूलाई दगु्ध िन्य पदाथा उत्पादन र भबक्री, कुखरुा, बंगरु 
पालन, हररयो जियापत्ती, िरकारी िथा फलफूल, कृवष ऋण ब्याि र ववद्यिु महशलु छुट िथा ढुवानी 
समेिका वक्रयाकलापमा राहि प्रदान गना रु.7 करोड ९१ लाख ७४ हिार अजख्ियारी माफा ि कृवष 
ववकास भनदेशनालय र पशपंुक्षी िथा मस्य ववकास भनदेशनालय मािहिका ववभिन्न जिल्ला जस्थि 
कायाालयमा पठाएको छ । िभूम व्यवस्था, कृवष िथा सहकारी मन्त्रालयले वावषाक एकीकृि वववरण ियार 
नगरेकोले राहि रकम िोवकएको आधारअनसुार सम्बजन्धि क्षेत्रमा खिा िएको िनी आश्वस्ि हनु सवकएन ।  

11. बिि रकम - प्रदेश आभथाक कायाववभध भनयमावली, २०७५ को भनयम ७७ मा आभथाक वषाको 
अन्त्यसम्ममा काम हनु नपाई केवल बिेट खिा लेखांकन गने उदे्दश्यले मात्र धरौटी खािामा रकम िम्मा 
गना नहनुे व्यवस्था छ । कोभिड-१९ को प्रिाव न्यूनीकरण गना कृवष ज्ञान केन्र, झापाले कृवष व्यवसाय 
राहि कायाक्रम सञ्चालन गनाको लाभग भनकासा िएको रकममध्ये लािग्राहीलाई वविरण गरी बाकँी रहेको 
रु.९५ लाख ३५ हिार धरौटी खािामा िम्मा गरेको देजखयो । धरौटी खािामा िम्मा गने भनणायमा 
संलग्न पदाभधकारीलाई जिम्मेवार बनाई उि रकम प्रदेश संजिि कोषमा वफिाा गनुापदाछ।यसैगरी 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयले प्रदेश िनसरुक्षा कोषबाट प्राप्त रकम मध्ये वराह क्षेत्र नगरपाभलकाजस्थि 
ििराधाम आश्रममा आइसोलेशन केन्र स्थापना गना रु.10 लाख, कोभिड-19 अस्पिालमा ट्रान्सफमार 
सवहि ववद्यिु िडान गना रु.50 लाख र अन्य कृयाकलापको लाभग प्राप्त रकम मध्ये खिा निई बाकँी 
रहेको रु.1 करोड 25 लाख 48 हिार कोषलाई वफिाा गरेको पाइएन । उि रकम वफिाा हनुपुदाछ ।  

12. स्वास््यकमी खाना, खािा र वासस्थान - नेपाल सरकारबाट स्वीकृि क्वारेजन्टनमा रहन ेभबरामीको खाना 
खािा सम्बन्धी भनदेजशकामा क्वारेजन्टनमा रहेको भबरामीको लाभग खाना खािा ििुानी गदाा सम्बजन्धि 
जिल्लाको प्रहरीको रासनदरको आधारमा गनुापने व्यवस्था छ । सामाजिक ववकास मन्त्रालयले िनसरुक्षा 
कोषबाट प्राप्त रकममध्ये कोशी कोभिड अस्पिालमा खवटएका सफाइ र स्वास््यकमी समेिको वासस्थान, 
खािा, खाना, ड्यटूी अवभधपभछ स्वास््यकमी क्वारेजन्टनमा रहेको अवभधको र उपिारि भबरामीको खाना 
खािा समेिको लाभग रु.80 लाख 10 हिार खिा गरेको छ । होटलबाट उपलब्ध अस्पिालका भबरामी 
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खाना खािामा कोरोना भनयन्त्रण सम्बन्धी प्रोटोकल अनसुार नाम उल्लेख नगने कारण देखाई संख्यामात्र 
उल्लेख गरी संयोिकले प्रमाजणि गरेको आधारमा प्रभि व्यजि प्रभिददन रु.६७४।६१ का दरले ििुानी 
गरेको पाइयो । वासस्थान र खाना खािा खिा ििुानी गदाा ड्यटूी र अनकल दवैु समूहका 
स्वास््यकमीहरूको लाभग दैभनक रु.७२३।२० का दरले रकम व्यहोररएको छ । भनदेजशका अनसुारको 
मोरङ्ग जिल्लाको रासन दर रु.१ सय ५७ का दरले ििुानी नगरी छुटै्ट दररेटबाट खाना खािा िथा 
वासको लाभग संख्या नै नखलुाई प्रभि व्यजिको दरबाट ििुानी गरेकोले थप व्ययिार परेको देजखन्छ। 
भनदेजशकािन्दा बढी दरमा खिा गने कायामा भनयन्त्रण गरी िोवकएको दरबाट मात्र खिा गने व्यवस्था 
गनुापदाछ ।   

13. सञ्चार डेस्क खिा - प्रदेश आभथाक कायाववभध भनयमावली, २०७५ को भनयम ४२(४) मा अनदुान ददँदा 
योिना कायाक्रम र यथासम्िव लागि समेि खलुाउनपुने व्यवस्था छ । मखु्यमन्त्री िथा मजन्त्रपररषद् 
कायाालय अन्िगाि संिाभलि कोरोना िनसरुक्षा कोष सञ्चालन सभमभिको २०७७।१।८ को भनणायानसुार 
कोरोना िाइरस रोकथाम भनयन्त्रणको लाभग िनिेिना सम्बन्धी काया गना प्रदेशका सबै रेभडयो, टेभलभििन, 
अनलाइनलाई व्यवजस्थि र प्रिावकारी रुपमा पररिालन गना कोरोना सञ्चार डेक्स स्थापना गने र उि 
डेक्सले गनुापने काया समेि स्वीकृि गरेको छ । सो अनसुार जिंगल ियार गने, प्रसारण गराउन,े 
टेभलभििन रेभडयोबाट सम्प्रषेणको व्यवस्था लगायिको काया गनुापने गरी िोकेको छ । उि काया गरे 
वापि सम्पूणा सञ्चार माध्यमलाई समानपुाभिक रुपमा रकम ििुानी गने व्यवस्था नेपाल पत्रकार महासंघ 
प्रदेश सभमभिले गने गरी रु.50 लाख अनदुान उपलब्ध गराएको छ । पेशागि संगठनमाफा ि रकम 
ििुानी गरेकोमा खिा वववरण पेस निएको साथै उल्लेजखि काया िएको आश्वस्ि हनुे अवस्था देजखएन। 
भनयम अनसुार अनदुानको उपयोग सभुनजिि गररनपुदाछ । 

प्रदेश नं. २ 
14. कोभिड कोष - सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कोरोना िाइरस सङ् क्रमण रोकथाम,  भनयन्त्रण िथा 

उपिारमा प्रदेश सरकारबाट कोषमा यो वषा रु.२८ करोड ९७ लाख ६० हिार बिेट ववभनयोिन 
गरेकोमा रु.१८ करोड ५४ लाख ८० हिार भनकासा खिा गरी रु.10 करोड ४२ लाख ८० हिार 
मौज्दाि राखेको छ। भनकासामध्ये प्रदेश कायाालयलाई रु.16 करोड ७५ लाख ९७ हिार र सङ् घीय 
स्वास््य कायाालय ३ र सरुक्षा भनकाय २ समेि ५ लाई रु.1 करोड ७८ लाख ८३ हिार भनकासा 
ददएको छ।  

कोभिड कोषबाट भनकासा िएको रु.16 करोड ७५ लाख ९७ हिार र प्रदेश संजिि कोषबाट 
भनकासा िएको रु.66 करोड ७ लाख १३ हिार समेि ३२ कायाालयमा रु.82 करोड ८३ लाख १० 
हिार भनकासा िएकोमध्ये रु.68 करोड ८७ लाख ७३ हिार खिा िई रु.13 करोड ९५ लाख ३७ 
हिार बाँकी रहेको छ।खिामध्ये प्रदेश कायाालय एवं स्थानीय िहबाट राहि सामग्री खररदमा रु.१३ 
करोड ६३ लाख, कृवष ब्याि भमन्हामा रु.२४ करोड २८ लाख, क्वारेजन्टन िथा आइसोलेशन केन्र 
भनमााणमा रु.३ करोड ९५ लाख, डाक्टर र भबरामीको खाना खिामा रु.१ करोड २८ लाख, िोजखम 
ित्तामा रु.३ करोड ४७ लाख, स्वास््य सामग्री, उपकरण, औषभध खररदमा रु.२० करोड ६४ लाख र 
सूिना सम्प्रषेणमा रु.१ करोड ६१ लाख खिा गरेको छ ।    

15. िोजखम आकँलन र पूवा ियारी - नेपालमा पवहलोपटक २०७६ माघमा कोरोना पवुि िए पिाि ्नेपाल 
सरकारले महामारी आउन सक्ने अनमुान गरी िववष्यमा हनुसक्ने क्षभि, संक्रभमि हनुसक्ने संख्या, 
आवश्यक औषभध उपकरणको व्यवस्थापन आदद पूवा ियारीको काम गनुापनेमा प्रदेश नं. 2 ले कोभिड-१९ 
भनयन्त्रण र रोकथाम सम्बन्धी वक्रयाकलापको अध्ययन गरी िोजखम आकँलन र पवुा ियारीको काम यथेि 
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गना सकेको देजखएन। महामारी फैभलन थाले पभछ मात्र क्वारेजन्टनहरू भनमााण गने,  अस्पिाललाई कोभिड 
भनयन्त्रण गना थप व्यवस्थापन गने िस्िा काया सरुु गरेको देजखन्छ।  

योिनाबि रुपमा काम नहुँदा बिेट व्यवस्था समेि एकद्वार प्रणालीबाट निई केही रकम कोभिड 
भनयन्त्रण िथा रोकथाम कोषबाट, केही रकम िभूम व्यवस्था िथा कृवष मन्त्रालय र केही रकम उद्योग, 
पयाटन, वन िथा वािावरण मन्त्रालयले प्रदेश लेखा भनयन्त्रक कायाालय माफा ि भनकासा गरी खिा गरेको 
छ । फलस्वरुप वास्िववक खिाको अवस्था प्रदेशबाट मात्र यवकन हनु सक्ने अवस्था देजखँदैन । प्रदेश 
सरकारले क्वारेजन्टईन, आइशोलेसन वाडा सेन्टर कहाँ-कहाँ बनाउन,े कुन-कुन अस्पिाललाई कोभिड 
अस्पिाल बनाउने त्यसको आभधकाररक भनणाय गरेको देजखँदैन। भबरामी बढ्दै गएपभछ ववद्यालय, नभसाङ 
क्याम्पस आददलाई क्वारेजन्टनको रुपमा सञ्चालन गरेको, छुटै्ट आइसोलेसन सेन्टर भनमााण नगरी पवहिान 
िएका भबरामीलाई अस्पिाल पठाउने गरेको देजखयो। कोभिड अस्पिाल निोवकँदा एउटै अस्पिालबाट 
एकािफा  कोभिडका भबरामी र अको िफा  अन्य भबरामीको उपिार िएको अवस्था छ। 

16. अनगुमन एवं लेखा परीक्षण - सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा रहेको कोभिड कोषबाट यो वषा रु.१८ 
करोड ५४ लाख ८० हिार भनकासा खिा गरेकोमध्ये ववववध खािामा ट्रान्सफर गरेको रु.72 लाख समेि 
रु.1 करोड  ५७ लाख  ७६ हिार मन्त्रालयले खिा देखाई रु.16 करोड ९७ लाख ४ हिार कोभिड-
१९ रोकथाम िथा उपिार सम्बन्धी ववभिन्न काया गने, लेखा राख्न ेर लेखापरीक्षण गराउन ेगरी मध्य पूवी 
पिृना हेडक्वाटार, बददावास,  प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्र, गिेन्र नारायण भसंह सगरमाथा 
अस्पिाल सप्तरी,  ववभिन्न प्रादेजशक अस्पिालहरू र स्वास््य कायाालयलाई भनकासा ददएको देजखयो । उि 
रकमबाट िएको खिा र लेखापरीक्षणबारे मन्त्रालयले अनगुमन गरेको छैन ।  

17. भमभडया भब्रवफङ - सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम 85(4) मा सावािभनक भनकायले एक 
लाख रुपैयाँिन्दा बढी रकमको सोझै खररद गदाा मौिदुा सूिीमा रहेका कम्िीमा िीनवटा परामशादािाबाट 
भलजखि दरिाउपत्र वा प्रस्िाव माग गरी खररद गनुापने िथा सावािभनक खररद ऐन, २०६३ को दफा 
८(२) बमोजिम खररद काया गदाा प्रभिस्पधाा सीभमि हनुगेरी टुक्रा टुक्रा पारी खररद गना नहनुे उल्लेख छ। 
सामाजिक ववकास मन्त्रालयले कोरोना िाइरस महामारी रोकथाम, भनयन्त्रण र उपिारको सम्बन्धमा 
सरकारले गरेका कायासम्पादन िथा कोरोना िाइरसका सन्दिाका ि्य,  ि्याङ्क र सूिना सम्प्रषेण गना 
एवं कोरोना िाइरसको वस्िजुस्थभिबारे िानकारी गराउन र महामारी रोकथाम र भनयन्त्रण सम्बन्धी 
श्रव्यदृश्य सामग्री उत्पादन गना मौिूदा सूिी ियार नगररकन सोझै ४ फमासँग सम्झौिा गरी रु.३५ लाख 
४० हिार खिा गरेको छ । प्रसारण हनुे उि सामग्री टेभलभििन इटहरी, रेभडयो नेपाल वददावास र 
सामदुावयक रेभडयो प्रसारण संघ लगायिका सञ्चारका माध्यमबाट समेि भनुःशलु्क प्रत्यक्ष प्रशारण गने 
व्यवस्था भमलाउने सम्झौिामा उल्लेख छ । िी सामग्री सम्झौिामा उजल्लजखि भमभडयाबाट प्रशारण 
गराएको पवुि हनुे यथेि प्रमाण बगेर ििुानी गरेको छ । यसैगरी स्वास््य भनदेशनालय, धनषुाले समेि 
स्थानीय िाषामा सन्देश प्रसारण गना एक फमासँग सोझै रु.१३ लाख ७२ हिारको सम्झौिा गरी काया 
गराएको भनयभमि एवं भमिव्ययी देजखएन । 

18. दाजखला प्रमाण - सामाजिक ववकास मन्त्रालय प्रदेश नं. 2 को अनरुोधमा मध्यपूवी पिृना हेडक्वाटार 
बददाबासले ववभिन्न स्थानमा स्थापना िएका क्वारेजन्टनलाई सामान खररद गरी मन्त्रालयलाई उपलब्ध 
गराएको िनी एक टे्रडसाको भबल अनसुार समर भसरक 1 हिार, झलु 1 हिार, िन्ना/भसरानीको खोल 1 
हिार र भसरानी 1 हिार थानको रु.26 लाख 5 हिार ििुानी माग गरेको आधारमा मन्त्रालयले उि 
टे्रडसालाई सो रकम ििुानी ददएको छ । त्यसैगरी मेटे्रस 1 हिार थान खररद गरी मन्त्रालयमा उपलब्ध 
गराएको िनी ढुवानी सवहि रु.35 लाख 63 हिार ििुानीका लाभग एक इन्डवष्ट्रिको भबलको रकम 
समेि रु.61 लाख 68 हिार मन्त्रालयले ििुानी ददएको छ । उि सामान दाजखला िथा प्रयोग गरेको 
अवस्था खलेुको छैन । खररद सामग्रीको दाजखला संरक्षण एवं उपयोग गनुापदाछ । 
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19. प्रयोगशाला व्यवस्थापन - प्रदेश-2 अन्िगाि प्रदेश िनस्वास््य प्रयोगशाला, धनषुा मात्र रहेको छ। 
प्रयोगशालामा ११ िनाको दरबन्दी रहेकोमा ५ मात्र पूभिा िई भनदेशक, वररष्ठ कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिि, 
वररष्ठ कन्सल्टेन्ट माइक्रो बायोलोजिि, लगायिका ववभिन्न ६ पद ररि  रहेको छ। यो वषा 5 हिार 
52 िनाको पी.सी.आर. टेस्ट गरेकोमा 800 िनाको ररपोटा पोिेवटि र 4 हिार 252 िनाको नेगेवटि 
देजखएको छ। कोभिड महामारीको समयमा समेि भनदेशक सवहि प्याथोलोजिि र माइक्रो बायोलोजिि पद 
ररि हुँदा प्रयोगशाला सञ्चालनमा प्रिाव परेको  

20. प्रयोगशाला स्थापना - सामाजिक ववकास मन्त्रालयको कोभिड-19 भनयन्त्रण एवं व्यवस्थापन कोषबाट 
प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्र, धनषुालाई रु.३ करोड 5 लाख भनकासा गरेकोमा आषाढ 
मसान्िभित्र रु.2 करोड 80 लाख आम्दानी देखाई रु.२5 लाखको िेक 2077 श्रावण 12 मा िम्मा 
गरेको छ । उि रकममध्ये केन्रले रु.41 लाख 38 हिार खिा गरी रु.2 करोड 38 लाख 62 
हिार जिम्मेवारी सारेको छ । िनकपरु र रािववरािको प्रयोगशालामा पी.सी.आर. मेभसन िडान गने िथा 
गौर अस्पिालमा प्रयोगशाला स्थापना गने प्रयोिनको लाभग ददएको रकममध्ये रु.2 करोड 30 लाख खिा 
निई मौज्दाि रहेको  छ । िसले गदाा िी स्थानमा वपभसआर मेभसन िडान िई प्रयोगशाला स्थापना हनु 
सकेन । िसको असर कोभिड-१९ भनयन्त्रण र रोकथाममा परेको छ । 

21. ववशेष पररजस्थभिमा खररद - सावािभनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६६ बमोजिम ववशषे पररजस्थभि 
उत्पन्न िई ित्काल खररद गनुापने अवस्थामा सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम १४५ 
बमोजिम यथासम्िव प्रभिस्पधाा गराई खररद गनुापने व्यवस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा देहाय बमोजिम 
देजखएको छुः 

21.1. प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्र, धनषुाले कोभिड-१९ ले सिृना गरेको ववशेष पररजस्थभिको 
कारण औल्याई ३ देखी ५ फमाबाट दररेट माग गरी वप.वप.ई सेट रेगलुर, एन 95 मास्क, भडस्पोिेवल 
मास्क, वप.वप.ई सेट भडस्पोिेवल सामानको औसि दरमा रु.7 करोड 37 लाख 87 हिार लागि 
अनमुान ियार गरी २०७६।१२।२४ मा ३ ददन ेबोलपत्रको सूिना गरेकोमा ४ प्रकारका औषभध िथा 
उपकरणहरू आईटमवाईि न्यून कबोल गने ४ सप्लायसासँग छुट्टा छुटै्ट सम्झौिा गरी रु.४ करोड ९३ 
लाख ५7 हिार (33.11प्रभिशि घटी) मा खररद गरेको छ ।  

21.2. प्रदेश स्वास््य आपूभिा केन्र, धनषुाले प्रथम पटक सामान खररद पिाि ्विि रहेको रकमबाट पनुुः उि 
सामानहरू माग िएको िनी २०७७।२।१९ मा सरुुकै दरबाट रु.२ करोड ४५ लाख ४४ हिारको 
लागि अनमुान ियार गरी ३ ददन ेबोलपत्र आव्हान गरेकोमा २ पाटीको आईटमवाइि घटी दरमा रु.63 
लाख 80 हिार (74 प्रभिशि घटी) को ठेक्का स्वीकृि गरी खररद गरेको छ । उि 
बोलपत्रदािाहरूसँगको सम्झौिाको बुदँा नं. 39.1 मा कायाालयले अनरुोध गरेमा थप पररमाण सोही दरमा 
उपलब्ध गराउनपुने शिा राखी सम्झौिा गरेको छ । सम्झौिाको सो शिा कायाालयले उि आपूिाकबाट 
सोही दरमा थप पररमाण खरीद गरी रु.1 करोड 38 लाख 75 हिार ििुानी गरेको छ।  

सम्झौिाको शिाअनसुार थप पररमाण उपलब्ध गराउन अनरुोध गदाा कोभिड- १९ को ववशेष 
पररजस्थभि िनी उल्लेख गरे िापभन सावािभनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५४ अनसुार शिप्रभिशि बढी 
पररमाण आपूभिा गदाा पभन िेररएसन स्वीकृि गरेको देजखएन । स्वास््य सामग्री खररद गदाा सरुुमा िनु 
दरमा खररद िएको भथयो पभछ सो दर घट्दै गएको देजखन्छ। उदाहरणाथा आई.आर. थमााभमटरलाई रु.७ 
हिार परेकोमा रु.५ हिारसम्म, एन ९६ मास्क रु. ५ सय परेकोमा रु.१ सय २५ सम्म, सजिाकल 
मास्क रु.४० परेकोमा रु.८ सम्म घटेर आएको देजखन्छ । कोभिड १९ मा प्रयोग हनुे वपवपई सेट, 
भडस्पोिेवल माक्स र एन ९५ माक्सको बिार मूल्यमा उच्ि भगरावट िईरहेको अवस्थामा नयाँ लागि 
अनमुान ियार गरी सूिना गनुा पनेमा सो गरेको देजखएन।  
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22. खररद दरमा भिन्निा - प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्र, धनषुाले प्रदेशभित्र आवश्यक पने कोभिड-
१९ भनयन्त्रण सम्बन्धी वपभसआर मेभसन, इक्यपुमेन्ट, वपवपई सेट, ग्लोभ्स, एम-२० मास्क, सेनीटाइिर 
िस्िा स्वास््य सामग्री ववशषे पररजस्थि िनाई पटक पटक छोटो अवभधको बोलपत्रको सूिना गरी खररद 
गरेको छ।   

23. होटल खिा - आभथाक कायाववभध भनयमावली, 2064 को भनयम 36(8) मा ििुानी पवुा रीि पगु,े 
नपगुेको िेकिाँि गरेरमात्र ििुानी ददनपुने व्यवस्था छ । प्रादेजशक अस्पिाल, िनकपरुले करारमा 
भनयिु डाक्टर, मेभडकल अवफसर, स्टाफ नसा लगायि होटल िथा बैंङ्ककेटमा बसेको िन्ने एक डाक्टरको 
भसफारीसमा ठेक्का दर अनसुार प्रभि व्यजि वासको रु.1 हिार 100 र खाना खािा जियाको रु.370 का 
दरले रु.38 लाख 95 हिार खिा लेखेको छ । होटलमा बस्नपुदाा खिा गना पाउने मापदण्ड वा 
भनदेजशका बगेर ििुानी िएकोले यवकन गना सवकएन । 

24. भबरामीको लाभग खाना - प्रदेश अस्पिाल, िनकपरुले भबरामीको लाभग खाना खवुाउने व्यवस्था गदाा 
सम्झौिा गनुापनेमा सो अनसुार नगरी एक होटललाई प्रभि भबरामी प्रभि छाक रु.50 का दरले यस वषा 
रु.13 लाख  ४८ हिार ििुानी ददएको छ । प्रत्येक ददन भबरामी र खाना खवुाएको संख्या खलुाउन ु
पनेमा सो नगरी होटलले पेस गरेको भनवेदन र भबलको आधारमा मात्र ििुानी ददएबाट वास्िववक खिा 
यवकन गना सवकएन। अस्पिालको भबरामी अभिलेखसँग भिडान गरेर मात्र ििुानी ददन े व्यवस्था 
कायाान्वयन गनुापदाछ ।  

25. कृवष ब्याि अनदुान - कोरोना िाइरसको भनयन्त्रण गना गरेको लकडाउनका कारण कृषकमा पना गएको 
प्रभिकूल प्रिाव न्यूनीकरण गना राहि िथा अनदुान प्रवाह भनदेजशका, 2076 को दफा ४(२) मा कृवष 
ऋणको हकमा 2076 िैत्रदेजख 2077 असारसम्म ब्याि अनदुान ददन े उल्लेख छ । सोही 
भनदेजशकाको दफा ८ मा कुल रु.5 लाखसम्मको ऋण िएका ऋणीको 12 प्रभिशिसम्म ब्याि अनदुान 
ददने व्यवस्था छ । सो भनदेजशका बमोजिम प्रदेजशभित्रका ४५ हिार ९७८ कृषकलाई रु.२४ करोड २८ 
लाख ४७ हिार ब्याि अनदुान ददएको छ । आभथाक माभमला िथा योिना मन्त्रालय र िभूम व्यवस्था, 
कृवष िथा सहकारी मन्त्रालयको आदेशमा कृवष ज्ञान केन्रबाट िएको ब्याि ििुानी सम्बन्धमा प्रमखु 
व्यहोरा देहायअनसुार रहेको छ:  

25.1. कृवष ज्ञान केन्र, धनषुाले कृवष कायाकालाभग ऋण भलएका ७ हिार ८३० कृषकको भनवेदन संकलन गरी 
ब्याि अनदुानको रकम सम्बजन्धि बैङ्क िथा ववत्तीय संस्थालाई रु.३ करोड ५० लाख ५7 हिार भनकासा 
ददएको छ । वैंकले कभि ऋजणको ब्याि रकम भमलान गयो वववरण माग गरी अनदुान रकम यवकन गरी 
वास्िववक िन्दा बढी भनकासा ददएको रकम वफिाा गनुापदाछ । 

25.2. कृवष ज्ञान केन्र, बाराले बैंकमाफा ि कृवष ऋणको ब्याि भमन्हा गना रु.२ करोड ७० लाख ३० हिार 
सहकारी संस्था 42 र बैंक १५ समेि ५७ ववत्तीय संस्थामा भनकासा गरेको छ । अनदुानबाट कभि 
कृषकको ब्याि भमन्हा ियो वववरण माग गरी यवकन गरेको देजखएन । 

25.3. कृवष ज्ञान केन्र, रौिहटले ४ हिार १९० कृषकलाई रु.३ करोड १० लाख ५२ हिार ब्याि अनदुान 
रकम ७२ बैंक िथा ववत्तीय संस्थाका शाखामाफा ि वविरण गना पठाएकोमध्ये 35 शाखाबाट प्राप्त 
वववरण अनसुार लेखापरीक्षण अवभध २०७८।१।३० सम्म वविरण निएको रु.४२ लाख ९३ हिार 
असलु हनुपुदाछ । अन्य ३७ शाखाबाट समेि वववरण भलई वविरण निएको रकम संजिि कोष दाजखला 
हनुपुदाछ। 

25.4. कृवष ज्ञान केन्र, सप्तरीले कृषकहरूले बैंक िथा ववत्तीय संस्थालाई भिरेको ब्यािको अभिलेख न ैनराखी  
४ हिार ४९२ ऋणी कृषकलाई रु.३ करोड ८ हिार ब्याि अनदुान ददएको देजखयो। उि 
कृषकहरूमध्ये 10 कृषकको नमूना परीक्षण गदाा बैंक िथा ववत्तीय संस्थालाई भिरेको ब्याि रु.१० हिार 
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देजखएकोमा रु.४१ हिार अनदुान ददई रु.३१ हिार बढी खिा गरेको देजखयो। यही अनपुािमा बाकँी ४ 
हिार ४८२ कृषकलाई  रु.२ करोड ९९ लाख ६७ हिार अनदुान वविरण गदाा बढी अनदुान भनकासा 
हनुे अवस्था देजखएकोले छानभबन गरी बढी देजखएमा असलु गनुापदाछ। 

25.5. कृवष ज्ञानकेन्र पसााले ४ हिार ६६५ कृषकलाई ७२ बैंक िथा ववत्तीय संस्था माफा ि रु.२ करोड ९६ 
लाख ४६ हिार ब्याि अनदुान उपलब्ध गराएको छ । बैंक िथा ववत्तीय संस्थाहरूले लािग्राही 
कृषकहरूको खािामा रकम िम्मा गरेको प्रमाण शे्रस्िासाथ संलग्न गरेको छैन। कृवषमा ददएको ब्याि 
अनदुान लािग्राही कृषकहरूको वैंक खािामा रकम िम्मा िएको र िोवकएको उदे्दश्य अनरुुप खिा िएको 
देजखने प्रमाण पेस गनुापदाछ ।  

कोभिड-१९ का कारण कृवष क्षेत्रिन्दा व्यापार, होटल, उद्योग क्षेत्र बढी प्रिाववि िएको ि्य 
सावािभनक िएको छ । िर प्रदेश सरकारले अन्य क्षेत्रलाई कुन ैराहि अनदुानको व्यवस्था नगरी कृवष 
क्षेत्र ववशषेलाई मात्र ब्याि भमन्हाको नीभि भलएको छ । नेपाल सरकारले बैंक िथा ववत्तीय संस्था माफा ि 
२०७७ वैशाखदेजख आषाढ मसान्िसम्म कायम ब्यािदरमा २ प्रभिशि ववन्दलेु कम गने भनणाय गरे 
बमोजिम ब्याि भमन्हा िएकोमा यी कृषकलाई पनुुः प्रदेश सरकारले ब्याि भमन्हा गरे वापि बैंक ववत्तीय 
संस्थाले दोहोरो सवुवधा नभलएको सम्बन्धमा यवकन हनुपुदाछ । साथै वविरण गरेको अनदुान लजक्षि वगाले 
प्राप्त गरे नगरेको यवकन हनु सकेको छैन ।  

26. प्रमाण कागिाि - कोभिड-१९ प्रिाववि मिदरु, श्रभमक, गररब िथा आभथाक रुपमा ववपन्न वकसानलाई 
राहि भबिरण िथा अनगुमन  भनदेजशका, २०७६ को बुदँा ३ (२) मा प्रत्येक स्थानीय िहले आफ्नो 
क्षेत्रभित्रको लजक्षि समूह पवहिानको एवककृि वववरण र अनसूुिी १ को बुदँा ३(५) बमोजिम लजक्षि 
समूहलाई वविरण गरेको राहिको वववरण प्रत्येक स्थानीय िहले एकीकृि गरी घरेल ुिथा साना उद्योग 
कायाालयमा  पठाउनपुने व्यवस्था  छ । घरेल ुिथा साना उद्योग कायाालयहरूबाट िएको राहि वविरण 
सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा यस प्रकार छन:् 

26.1. घरेल ु िथा साना उद्योग कायाालय धनषुाले कोभिड-१९ को प्रिाव भनयन्त्रण गना गररएको लकडाउनका 
कारण रोिगार गमुाएका मिदरुहरूलाइ राहि वविरण गना ८ हिार ५६५ प्याकेट राहि सामग्री रु.१ 
करोड ५१ लाख ३२ हिारमा खररद गरेको छ । उि राहि सामग्री धनषुा जिल्लाका सबै स्थानीय िहका 
१४२ वडामा ६० प्याकेटका दरले सम्बजन्धि वडा अध्यक्षहरूलाई हस्िान्िरण गरेको देजखन्छ । वडा 
अध्यक्षहरूबाट सम्बजन्धि मिदरुलाई वविरण गरेको िरपाई निएकोले सोको प्रमाण पेस गनुापदाछ।  

26.2. घरेल ुिथा साना उद्योग कायाालय महोत्तरीले रु.1 करोड 75 लाख 84 हिारको राहि सामग्री एक  
सप्लायसासँग प्रभिस्पधााको माध्यमबाट खररद गरी महोत्तरी जिल्लाका  स्थानीय िह र वडा कायाालयलाई 
राहि प्याकेि बझुाएकोमा  भनदेजशका बमोजिम वडा कायाालयहरूले लजक्षि समूहलाई वविरण गरेको 
िरपाई पठाएको नदेजखएकोले िोवकएअनसुार वविरण गरेको िरपाई सबै स्थानीय िहले पेस गनुापदाछ। 

26.3. घरेल ुिथा साना उद्योग कायाालय, रौिहटले बोलपत्रमाफा ि राहि सामग्री खररद गरी रु.1 करोड 80 
लाख 44 हिार खिा गरेको छ। कायाालयले प्रभि प्याकेट रु.1 हिार 622।15 का दरले 10 हिार 
590 पाकेट राहि सामग्री वविरण गरेको िनाए पभन वविरणको फाँटवारी पेस गरेको छैन। राहिको 
सामानको वकभसम, पररमाण, राहि पाउनेको पररवार संख्या आदद खलुाई खिाको िेररि ियार गरेको छैन । 
राहि वविरण सम्बन्धमा यवकन हनुपुदाछ । 

26.4. घरेल ुिथा साना उद्योग कायाालय, पसााले एक आपूिाकलाई ववभिन्न ६ प्रकारका राहि सामग्रीको रु.१ 
करोड २० लाख १४ हिार  ििुानी गदाा स्थानीय िहका प्रमखु (प्रमखु, अध्यक्ष र वडाध्यक्ष) लाई 
बझुाएको प्रमाणको आधारमा खिा लेखेको छ। खररद िएका सामानको गणुस्िर परीक्षण निएको िथा 
सम्बजन्धि लािग्राहीले बझेुको िरपाई संलग्न नगरी खिा लेखेको छ । स्थानीय िहले जिन्सी दाजखला 
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िथा लािग्राहीलाई सामान वविरण गरे नगरेको अनगुमन गरी सम्बजन्धिले बझेुको िरपाई संलग्न 
गनुापदाछ। 

26.5. घरेल ु िथा साना उद्योग कायाालय, बाराले एक आपूिाकबाट ववभिन्न राहि सामग्री 10 हिार 670 
प्याकेट प्रभिप्याकेट रु.1 हिार 613।40 का दरले खररद गरी रु.1 करोड 72 लाख 15 हिार 
ििुानी गरेको छ। कायाालयले पाभलकाको माग फारमको आधारमा सम्बजन्धि पाभलका िथा वडाहरूलाई 
राहि सामग्री बझुाएको िए िापभन पाभलका िथा वडाहरूले 1 हिार 47 प्याकेटमात्र वविरण गरी 9 
हिार 623 प्याकेट वविरणको िरपाई पेस गरेको छैन । वविरणको अनगुमन गरी सभुनजिि हनुे सबै 
वविरणको प्रमाण पेस गनुापदाछ। 

उपरोि बमोजिम प्रदेश सरकारले रु. ८ करोडको राहि सामग्री खररद गरी स्थानीयिहका 
वडाहरूलाई वविरण गरेको देजखयो । स्थानीय िहहरूले समेि आफैँ  राहि सामग्री खररद गरी वविरण 
गरेका छन ्। यसबाट राहि सामग्री खररदमा दोहोरो नपरेको एवं खररद िएका सबै राहि सामग्री लजक्षि 
वगालाई वविरण गरेको सभुनजश् िि हनु ेअवस्था छैन ।  

वाग्मिी प्रदेश 
27. िोजखम मूल्याङ्कन िथा पूवा ियारी - नेपालमा पवहलो संक्रभमि २०७६ माघमा पवहिान िइसके पिाि ्

िोजखम मूल्याङ्कन िथा पूवाियारीका कायाहरू गनुापनेमा प्रदेशले िोजखम आकँलन िथा पूवाियारी सम्बन्धी 
कायाहरू पयााप्त मात्रामा सम्पादन गरेको देजखएन । साझा अभधकारको सूिीमा संक्रामक िएपभन रोग 
सम्बन्धी प्रदेशले काननु ििुामा गरेको छैन । साथै संक्रामक रोगको रोकथाम भनयन्त्रण र उपिार 
सम्बन्धी व्यवस्थापनको लाभग स्थायी संयन्त्र पभन रहेको छैन । कोभिड-१९ िोजखम न्यूनीकरण 
कायायोिना बेग्लै ियार गरेको छैन । आफनो बेग्लै कायायोिना नहुँदा सङ् घीय कायायोिनामा नै भनिार 
रहेको देजखन्छ । कोभिड-१९ को सङ् क्रमण लगायिका महामारी रोकथाम, भनयन्त्रण र व्यवस्थापन 
सम्बन्धमा मखु्यमन्त्रीको संयोिकत्वमा प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्र, आन्िररक माभमला िथा 
काननु मन्त्रीको संयोिकत्वमा प्रदेश स्िरीय कोरोना भनयन्त्रण सभमभि  , सामाजिक ववकास मन्त्रीको 
संयोिकत्वमा स्वास््य व्यवस्थापन सभमभि र उद्योग पयाटन वन िथा वािावरण मन्त्रीको संयोिकत्वमा 
बिार अनगुमन उच्िस्िरीय सभमभि गठन िई वक्रयाशील रहेको देजखन्छ । िोजखम मूल्याङ्कन िथा 
पूवाियारी नहुँदा संक्रभमिको अनमुान आवश्यक स्वास््य सामग्रीको खररद, अस्पिाल पूवााधार, क्वारेजन्टन 
िथा आइसोलेशन केन्र स्थापना सम्बन्धी कायाहरू योिनाबि िवरले हनु सकेको देजखएन । 

28. खिा व्यवस्थापन  - कोरोना रोकथाम, भनयन्त्रण िथा उपिारको लाभग वाग्मिी प्रदेश अन्िगाि 
२०७६।७७  मा सङ् घीय र प्रदेश  स्रोििफा  रु.२४  करोड ४३  लाख १४  हिार बिेट व्यवस्था 
िएकोमा रु.१८   करोड ८०  लाख ५  हिार अथााि ्७६.९५ प्रभिशि खिा िएको छ । खिा सम्बन्धमा  

भनम्नानसुार देजखएको छुः 

28.1. सङ् घीय स्रोिको पुिँीगि बिेटबाट कोभिड-१९ सङ् क्रमण उपिार केन्र ियार गना अस्पिालमा 
आइा.सी.यू. िथा आइासोलेशन वाडा स्थापनाका लाभग संरिनात्मक सधुार, औिार उपकरण खररद, फभनािर 
र फभनाभसङ् एवं कोभिड-१९ परीक्षणको लाभग आवश्यक पने औिार उपकरण खररद गना प्रदेश 
िनस्वास््य प्रयोगशाला, काभ्र,े ििपरु र भसन्धलुी अस्पिालमा रु.2 करोड 4 लाख 27 हिार खिा 
िएको छ । 

28.2. सङ् घीय स्रोिको िाल ुबिेटबाट प्रदेश िनस्वास््य प्रयोगशाला, धाददङ, भत्रशूली, रसवुा, िौिारा, ििपरु र 
भसन्धलुी अस्पिालले कोभिड-19 रोकथाम, भनयन्त्रण िथा उपिारमा संलग्न कमािारीहरूका लाभग िोजखम 
ित्ता, हेिाडा ित्ता, आइा.सी.यू. र आइसोलेशन वाडाका लाभग बेभडङ्ग सामग्री खररद, औषभध एवं मास्क, 
पञ्जा लगायिका स्वास््य सामग्री खररदको लाभग रु.1 करोड 33 लाख 14 हिार खिा िएको छ। 
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यसरी प्राप्त रकममध्ये हेटौंडाले रु.६५ लाख ५० हिार र रामेछाप अस्पिालले रु.११ लाख २६ हिार 
खिा गरेका छैनन ्। उपिारमा संलग्न कमािारीहरूलाइा िोजखम ित्ता वविरण गना िी अस्पिाललाइा प्राप्त 
रकम समेि खिा िएको छैन । 

28.3. प्रदेश स्रोिको पुिँीगि बिेटबाट सामाजिक ववकास मन्त्रालय, स्वास््य आपूभिा केन्र, अस्पिाल िथा 
स्वास््य कायाालयहरू समेि १२ भनकायले कोभिड-19 रोकथाम, भनयन्त्रणको लाभग गाडी खररद, 
आइा.सी.यू. िथा आइासोलेशन वाडाको लाभग औिार उपकरण, फभनािर िथा फभनाभसङ सामानहरू खररदको 
लाभग रु.5 करोड 29 लाख 41 हिार खिा गरेका छन ्। 

पुिँीगििफा को खिामध्ये ६ अस्पिालहरूलाई रु.4 करोड 20 लाख, ४ स्वास््य 
कायाालयहरूलाइा रु.१ करोड ६८ लाख समेि रु.५ करोड ८८ लाख गाडी खररद गना उपलब्ध 
गराएकोमा सबै कायाालयहरूले प्राप्त बिेटकै हाराहारीमा गाडी खररद गरी रु.4 करोड 17 लाख 78 
हिार खिा गरेका छन ् । यसैगरी आइा.सी.यू. िथा आइासोलेशन वाडाको लाभग औिार उपकरण र 
फभनािरमा रु.1 करोड 7 लाख 53 हिार खिा िएको छ । कोभिड-१९ को रोकथाम भनयन्त्रण र 
उपिारमा स्वास््य सामग्री, औषभध उपकरणिन्दा सवारी साधनलाई प्राथभमकिामा राखी खररद गदाा पने 
असरको मूल्याङ्कन गररएको छैन । आवश्यकिा पवहिान एवं प्राथभमकिा भनधाारण गरी खररद गने एवं 
खररद िएका सवारी साधन र औिार उपकरणहरूको प्रयोगबाट संक्रभमिको उपिारलाइा थप प्रिावकारी 
बनाउन ुपदाछ । 

28.4. प्रदेश स्रोििफा को िाल ु बिेटबाट सामाजिक ववकास मन्त्रालय,  स्वास््य आपूभिा केन्र, अस्पिालहरू, 
स्वास््य कायाालयहरू र आयवेुद कायाालय समेि ३९ भनकायले िोजखम ित्ता, हेिाडा ित्ता, भबरामीका 
लाभग खाद्यान्न,  एम्बलेुन्स पररिालन,  स्वास््यकमी िाभलम,  प्रिार प्रसार,  उपिारमा संलग्न िनशजिको 
लाभग होटल व्यवस्थापन औषभध िथा स्वास््य सामग्री एवं उपकरण खररदको लाभग रु.१० करोड १३ 
लाख  २३  हिार खिा गरेका छन ्। 

िनस्वास््य प्रयोगशालाको लाभग कोभिड-१९ रोकथाम िथा उपिारमा संलग्न कमािारीहरूको 
लाभग िोजखम ित्ता शीषाकमा बिेट ववभनयोिन निएकोमा समेि रु.8 लाख 23 हिार खिा गरेको छ । 
प्रदेशिफा को िाल ु बिेटमा कोभिड-19 रोकथाम, भनयन्त्रण र उपिारबारे जिवकत्सक लगायि 
स्वास््यकमीहरूका लाभग िाभलम कायाक्रममा रु.16 लाख 76 हिार बिेट ववभनयोिन िएकोमा िाभलम 
कायाक्रम सञ्चालन निएको कारण खिा िएको छैन । नया ँ प्रकारको सङ् क्रमणको बारेमा जिवकत्सक 
लगायि स्वास््यकमीहरूलाइा िाभलम कायाक्रम सञ्चालन गररनपुदाछ ।  

28.5. कोभिड-१९ को सङ् क्रमणको भनयन्त्रण र उपिारको लाभग आवश्यक औषभध उपकरण खररद लगायि 
स्वास््य पूवााधारको ववस्िारको लाभग प्रदेश सरकारले ववभिन्न अस्पिाल िथा स्वास््य कायाालयहरूलाई 
रु.२० करोड ४ लाख २६ हिार भनकासा िइा रु.१५ करोड ४२ लाख २६ हिार खिा िएको छ । 
खिामध्ये ववभिन्न १० कायाालयलाइा कोभिड-१९ रोकथाम,  भनयन्त्रण िथा व्यवस्थापनका लाभग रकम 
भनकासा िइा रु.४ करोड १७ लाख ७८  हिार खिा िएको छ । आइसोलेशन र आइासीयू सामग्री 
खररदमा रु.१  करोड ११ लाख ६३ हिार,  िोजखम ित्तामा रु.३  करोड ७६ लाख ६ हिार,  कमािारी 
व्यवस्थापन,  प्रिार प्रसार, अध्ययन अनसुन्धान,  होटल क्वारेजन्टन व्यवस्थापन लगायिमा रु.६ करोड ३७ 

लाख १८ हिार खिा िएको छ । 

28.6. केन्रीय कोभिड-१९ कोषबाट कोभिड-१९ रोकथाम,  भनयन्त्रण िथा उपिारको लाभग मखु्यमन्त्री िथा 
मजन्त्रपररषद्को कायाालयलाइा रु.४  करोड प्राप्त िएकोमा यस वषा उि रकम खिा िएको छैन । महामारी 
रोकथाम भनयन्त्रण र उपिारको रकम अत्यावश्यक प्रयोिनमा दक्षिापूवाक उपयोग गनुापदाछ। 
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29. कोष स्थापना - आन्िररक माभमला िथा काननु मन्त्रालयले प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन ऐन , २०७५ को 
दफा ४५ बमोजिम कोरोना िाइरस सङ् क्रमण, रोकथाम, भनयन्त्रण िथा उपिार सहयोग कायाववभध , 
२०७६ िारी गरी एक कोष खडा गरेको छ । उि कोषमा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु.४० करोड, 
प्रदेशका ववभिन्न संघ संस्था पदाभधकारी र कमािारीहरूबाट सहयोग प्राप्त रु .४ करोड ४० लाख २४ हिार 
समेि रु .४४ करोड ४० लाख २४ हिार आम्दानी िएको छ । कोषबाट काठमाडौँ बाहेकका प्रदेश जस्थि 
१२ जिल्ला ववपद् व्यवस्थापन सभमभिलाई रु.५ लाखका दरले रु.६० लाख र प्रदेश जस्थि ११९ स्थानीय 
िहहरूलाई प्रभि स्थानीय िह रु .१० लाखदेजख रु .२० लाखसम्मका दरले िम्मा रु.१३ करोड ७ लाख 
समेि रु .१३ करोड ६७ लाख भनकासा ददई रु.३० करोड ७३ लाख २४ हिार मौज्दाि रहेको छ । 
कोषमा उपलब्ध रकम कायाववभध अनसुार महामारी रोकथाम भनयन्त्रण र उपिारमा खिा गनुापदाछ । 

30. भनदेजशका र मापदण्ड - नपेाल सरकार स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालय लगायिका भनकायले कोरोना 
सङ् क्रमण महामारी रोकथाम र भनयन्त्रणका लाभग गने काम व्यवजस्थि गना क् वारेजन्टन, क्न्याक् ट टे्रभसङ, 
आइसोलेशन, कोभिड  - १९ अस्पिाल र जक्लभनक सञ्चालन िथा व्यजिगि सरुक्षा सामग्रीको प्रयोग 
लगायिका लाभग  ववभिन्न मापदण्ड िथा भनदेजशका िारी गरेको छ । यी मापदण्ड िथा भनदेजशकाको 
प्रयोगले सीभमि साधन स्रोिबाट अभधकिम उपलजब्ध हाभसल गना मद्दि गने, कोरोना िाइरसको सङ् क्रमण 
नया ँिएकोले प्राववभधक रुपमा पभन एकै प्रकारको सेवा प्रदान गना भनदेजशकाले ठूलो सहयोग गने एवं 
सेवाको गणुस्िरसमेि कायम हनुे अपेक्षा गरेको छ । प्रदेश सरकारले वयनै भनदेजशकाहरून ैपालना गने 
गराउने गरेकामा सोको पालना अवस्था सम्बन्धमा समीक्षा िएको छैन । भनदेजशका र मापदण्डको पालना 
एवं अनगुमन गनुापदाछ । 

31. आइसोलेसन वाडा ियारी - भत्रशूली अस्पिाल नवुाकोटमा १० शय्याको कोभिड-१९ आइसोलेसन वाडा 
ियारी र सञ्चालनको लाभग ११ स्थानीय िहबाट रु .३२ लाख आभथाक सहयोग प्राप्त िएकोमा बेड, लकर, 
स्याण्ड, ट्रली उपकरण एवं सजिाकल सामग्री औषभध र पीपीई सेट खररद लगायि आइसोलेसन वाडा ियारी 
र सञ्चालन गना रु .२७ लाख ३७ हिार खिा िएको छ । बिि रकम िोवकएकै प्रयोिनमा खिा 
गनुापदाछ। 

32.  िोजखम ित्ता  -  कोरोनाको महामारीमा काम गने स्वास््यकमी िथा अन्य कमािारीलाइा उत्प्ररेणा गना 
सङ् घीय सरकारले रकम उपलब्ध गराएकोमा उि रकमलाइा कोरोना महामारीमा खटेका कमािारीलाइा 
यस वषा सामाजिक ववकास मन्त्रालयले रु.१३  लाख ८५ हिार, ििपरु अस्पिालले रु.७३ लाख ६८ 
हिार, भसन्धलुी अस्पिालले रु.५०  लाख,  हेटौंडा अस्पिालले रु.८९  लाख ७५ हिार, धाददङ 

अस्पिालले रु.४४  लाख १५ हिार,  भत्रशूली अस्पिालले रु.४४  लाख ३२ हिार लगायि प्रदेश 
अन्िगािका ववभिन्न ३७ कायाालयहरूमा रु.४  करोड ४६ लाख ४७ हिार खिा िएको छ । कोभिड- 
१९ सङ् क्रमणको उपिारमा संलग्न िनशजिको िोजखम ित्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ बमोजिम 
महामारी रोकथाम भनयन्त्रण उपिार संलग्निा अनसुार िोजखम ित्ता वविरण हनुपुदाछ । 

गण्डकी प्रदेश 
33. िोजखम आकँलन र पूवाियारी - महामारी रोकथाम र भनयन्त्रणको लाभग महामारी शरुु हनु ुपूवा नै िोजखम 

आकँलन र पूवाियारी गनुापने हनु्छ । िर यस प्रदेशले िोजखम आकँलन गरेको देजखएन । पूवाियारी 
अन्िगाि प्रदेशले छुटै्ट कोभिड-१९ िोजखम न्यूनीकरण काया योिना ियार गरेको छैन । फलस्वरुप कभि 
संक्रभमि हनुे, कुन क्षेत्र र वगा बढी िोजखमयिु हनुे, सङ् क्रमण बढ्दै िाँदा खोिपडिाल, आइसोलेसन र 
उपिार कसरी व्यवस्थापन गने ववषयमा अन्यौल देजखन्छ । प्रदेशले सङ् घीय सरकारको भनणायसँग 
िालमेल हनु े गरी िेला िमघट भनयन्त्रण गने काया गरेको छ । सीभमि रुपमा अत्यावश्यक सामग्री 
व्यवस्थापन गने, क् वारेजन्टन भनमााण व्यवस्थापन गना संघलाई अनरुोध गने काया गरेको देजखन्छ ।कोभिड-
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१९ को सङ् क्रमणको िोजखम आकँलन गरी पूवाियारी एवं महामारी रोकथाम, भनयन्त्रण र व्यवस्थापन 
सम्बन्धमा मखु्यमन्त्रीको संयोिकत्वमा उच्िस्िरीय भनदेशक सभमभि, आभथाक माभमला िथा योिना 
मन्त्रीको संयोिकत्वमा समन्वय सभमभि गठन िएको छ । यसैगरी प्रमखु सजिवको संयोिकत्वमा प्रदेश 
स्िरीय समन्वय सभमभि, सामाजिक ववकास मन्त्रालय अन्िगाि स्वास््य क्षेत्रका प्राववभधक िनशजि 
सजम्मभलि काया प्रकृभि र क्षेत्र अनसुार छुट्टा छुटै्ट १० उप-सभमभि गठन िई वक्रयाशील रहेको देजखन्छ । 
संरिनागि व्यवस्था िएपभन कायायोिना ियार गरी पयााप्त पूवाियारीको कामहरू नगरेकोले सङ् क्रमण 
भनयन्त्रण रोकथाम गना कदठनाइ परेको देजखयो । 

34. बिेट भनकासा - कोभिड-१९ को िवटलिा व्यवस्थापन र िवटल भबरामीको सघन उपिारको लाभग 
अस्पिालहरूमा ५ बेडको सघन उपिार कक्ष (आइभसय)ु सेट-अप िथा सन्िालनको लाभग प्रदेश सरकारले 
२०७७।२।६ मा ववभिन्न ९ अस्पिाललाई रु.१३ करोड ७८ लाख ५३ हिार िथा धौलाभगरी 
अस्पिाललाई िेजन्टलेटर खररदको लाभग रु.१ करोड ६० लाख र अजक्सिन प्लान्टको लाभग रु.६० लाख 
भनकासा गरेको छ । यसैगरी सङ् घीय सशिा अनदुानबाट कमािारीको िोजखम ित्ता लगायि कमािारी 
व्यवस्थापन र औषभध िथा औषभधिन्य सामग्रीहरूको लाभग मािहिका कायाालयलाई रु.५ करोड २७ 
लाख ७३ हिार भनकासा गरेको छ । यसरी प्रदेश सरकारबाट कोभिड-१९ रोकथाम भनयन्त्रण िथा 
उपिारको लाभग रु.२१ करोड २५ लाख खिा िएको छ । रकम भनकासा िएअनसुार काया िए निएको 
सम्बन्धमा अनगुमन गरेको छैन । अन्य भनकायलाई ददएको रकम भनधााररि प्रयोिनमा खिा िए निएको 
अनगुमन गनुापदाछ ।  

35. कोभिड कोष - ववश्वव्यापी कोरोनाको महामारीसँगै यसलाई भनयन्त्रण गनाको लाभग प्रदेश सरकारले कोभिड 
िल्िी कोष िनी ववववध खािा सञ्चालन गरेको छ । उि खािामा प्रदेश सरकारको ववभनयोिन बिेटबाट 
रु.३० करोड िथा बाकँी कमािारी िथा पदाभधकारीको िलब कट्टी, ववभिन्न बैङ्क िथा ववत्तीय संस्थाबाट 
समेि गरी कुल रु.३४ करोड ७० लाख ६१ हिार िम्मा िएकोमा यस कोषबाट ३५ कायाालयलाई 
रु.१८ करोड ५४ लाख ६७ हिार भनकासा ददएको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा भनम्न छन:् 

35.1. सामाजिक ववकास मन्त्रालयमा रहेको यस कोषबाट प्रदेश सरकार बाहेकका पोखरा स्वास््य ववज्ञान 
प्रभिष्ठानलाई रु.५० लाख, जिवप कोइराला श्वासप्रश्वास रोग अस्पिाललाई रु.१० लाख, नेपाल रेडक्रस 
सोसाइटीलाई रु.१ लाख ६० हिार, जिल्ला प्रशासन कायाालय लमिङुलाई रु.३० लाख र ववभिन्न ७ 
पाभलकालाई रु.८० लाख ददएको छ । उि भनकायलाई ददएको रकमको खिा वववरण िथा प्रगभि माग 
गरेको छैन ।  

35.2. यस कोषबाट कुल रु.१८ करोड ५४ लाख ६७ हिार ववभिन्न कायाालयलाई भनकासा ददएकोमा उि 
रकम बाट कभि खिा ियो िथा कभि बाकँी छ सोको वववरण मन्त्रालयले ियार गरेको छैन । रकम 
भनकास ददन ेिर खिाको वववरण नभलने काया उजिि देजखँएन । कोषबाट भनकासा ददएको रकममध्ये प्रदेश 
स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्रलाई रु.१२ करोड ८५ लाख ८१ हिार ददएकोमा आभथाक वषाको 
अन्त्यसम्ममा औषभध िथा उपकरणमा रु.४ करोड ७३ लाख ६४ हिार मात्र खिा गरी रु.८ करोड १२ 
लाख १७ हिार बाँकी रहेको छ । कोषबाट देखाएको खिाको वववरण पेस िएन। अन्यत्र पभन यस्िो 
खिा रकम बाँकी रहेको हनुसक्न ेिएकोले यथाथा मौज्दाि रकम यवकन छैन । 

35.3. यस कोषवाट स्वास््य भनदेशनालय, प्रदेश िनस्वास््य प्रयोगशाला, स्वास््य िाभलम केन्र, प्रदेश स्वास््य 
आपूभिा केन्र िथा स्वास््य कायाालय कास्की समेि ५ कायाालयलाई भिवटएम खररदको लाभग रु.५ लाख 
िथा वपभसआर टेि वकटको लाभग रु.५ लाखको दरले कुल ५० लाख अजख्ियारी ददएको छ । सावािभनक 
खररद ऐन िथा भनयमावलीमा ववशषे पररजस्थभिमा खररद गने छुटै्ट व्यवस्था िएकोमा समेि सावािभनक 
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खररद भनयमावली ववपरीि टुक्रा टुक्रा गरी खररद हनुे गरी एउटै आइटमको लाभग ववभिन्न कायाालयलाई 
अजख्ियारी ददन ुउजिि देजखएन । 

35.4. मन्त्रालयले प्रदेश अन्िगाि  क्वारेजन्टन र आइसोलेशन केन्र र त्यसमा बस्नकेो संख्या, स्वास््य सामग्री 
एवं उपकरण खररद, राशन वविरणमा खिा लगायि कोभिड व्यवस्थापनमा िएका काया एवं खिाको 
अभिलेख राखेको छैन । कोभिड व्यवस्थापनमा िएको खिा अभिलेख राख्नपुदाछ । 

36. भनदेजशका र मापदण्ड - नपेाल सरकार स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालय लगायिका भनकायले कोरोना 
सङ्क्रमण महामारी रोकथाम र भनयन्त्रणका लाभग गने कामलाइा व्यवजस्थि गना क् वारेजन्टन क्न्याक् ट 
टे्रभसङ आइसोलेशन कोभिड-१९ अस्पिाल र जक्लभनक सञ्चालन, व्यजिगि सरुक्षा सामग्रीको प्रयोग लगायि 
कोभिड-१९ भनयन्त्रण िथा उपिारको लाभग मापदण्ड िथा भनदेजशकाहरू िारी गरेको छ । यी मापदण्ड 
िथा भनदेजशकाहरूको प्रयोगले सीभमि साधन स्रोिबाट अभधकिम उपलजब्ध हाभसल गना मद्दि गने, कोरोना 
िाइरसको सङ्क्रमण नयाँ िएकोले प्राववभधक रुपमा पभन एकै प्रकारको सेवा प्रदान गना भनदेजशकाले सहयोग 
गने एवं सेवाको गणुस्िर समेि कायम हनु ेअपेक्षा गरेको छ । प्रदेश सरकारले वयनै भनदेजशकाहरू पालना 
गने गराउने गरेकामा सोको पालना अवस्था सम्बन्धमा समीक्षा िएको छैन । भनदेजशका, मापदण्ड पालना 
एवं अनगुमन गनुापदाछ ।   

37. कमािारी िोजखम ित्ता - कोरोनाको महामारीमा काम गने स्वास््यकमी िथा अन्य कमािारीलाई उत्प्ररेरि 
गना सङ् घीय सरकारले रकम उपलब्ध गराएकोमा उि रकमबाट कोरोना महामारीमा खटेका 
कमािारीलाई यस वषा दमौली अस्पिाल िनहुँले रु.५० लाख, जिल्ला अस्पिाल स्याङिाले रु.५९ लाख 
६५ हिार, धौलाभगरी अस्पिालले रु.९१ लाख १३ हिारसमेि ववभिन्न २३ कायाालयबाट रु.४ करोड 
३८ लाख ५३ हिार खिा गरेका छन ्। 

स्वास््य मन्त्रालयबाट िारी िएको कोरोना िाइरसको सङ् क्रमणको उपिारमा संलग्न 
िनशजिको िोजखम ित्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७६ को दफा ७ मा िोवकएका िनशजिलाई दफा ९ 
बमोजिम २०७६।१२।९ देजख २०७७।३।३१ सम्म दोहोरो नपने गरी कोभिड-१९ िोजखम ित्ता 
पाउन े व्यवस्था अनसुार स्याङ्िा जिल्ला अस्पिालले िोजखम ित्ता ििुानी गरेकोमा अस्पिाल ववकास 
सभमभि माफा ि भनणाय गरी थप १५ ददनको िलब बराबर कोभिड िोजखम ित्ता वविरण गदाा रु.७ लाख 
२६ हिार दोहोरो पना गएको भनयन्त्रण गनुापदाछ ।  

38. क्वारेजन्टन सेन्टर - प्रदेशभित्र कुल ३४ क्वारेजन्टन स्थलमा कुल ८४५ बेड संख्या रहेको उल्लेख छ । 
उि क्वारेजन्टन स्थलमा २०७६।७७ मा २१ हिार ३३५ व्यजि बसेकोमध्ये िारिबाट आउनकेो 
संख्या १४ हिार ६५३ रहेको उल्लेख छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले कुल ३८ आइसोलेसन केन्रमा १ 
हिार ३९७ स्थापना गरेको उल्लेख गरेपभन अभिलेख नहुँदा आइसोलेसनमा वस्नकेो संख्या यवकन छैन ।  

39. खररद उपकरणको प्रयोग - कोभिड-19 रोग भनयन्त्रण रोकथाम साथै अन्य रोगको लाभग मािजृशश ुभमिेरी 
अस्पिाल, कास्कीले िेजन्टलेटर लगायिको मेभडकल इक्यपुमेन्ट खररद गना ३ प्याकेि बनाइ रु.1 करोड 
32 लाख 5३ हिार ििुानी गरेको छ । खररद गररएका उपकरणहरू हालसम्म पभन प्रयोगमा ल्याएको 
छैन । स्वास््य िवटलिा समाधान गना बिेट खिा गररन ु िर प्रयोगमा नआइ थन्क्याएर राख्न ु उजिि 
देजखएन। खररद स्वास््य उपकरण उपयोगमा ल्याउनपुदाछ । 

मनाङ जिल्ला अस्पिालले ववभिन्न व्यवसायीसँग रु.४८ लाख ६० हिारको अजक्सिन प्लान्ट िथा 
रु.९६ लाख ७९ हिारको आइभसय ु उपकरण खररद गरेकोमा सञ्चालनका लाभग िनशजि व्यवस्था 
नगरेकोले वारेन्टी अवभध समाप्त हुँदासम्म पभन सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । 
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40. सोझै खररद - गोरखा जिल्ला अस्पिालले सावािभनक खररद भनयमावलीमा िएको व्यवस्था अनसुार ववशषे 
पररजस्थभिमा खररद िनी एक फमाबाट रु.६९ लाख ४४ हिारको िेजन्टलेटर सोझै खररद गरेको छ । 
ववशेष पररजस्थभिमा खररद गदाा सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम १४५ को प्रवक्रया 
अवलम्बन गरी यथासम्िव सूिना प्रकाशन गरी खररद गनुापनेमा सो प्रकृया पूरा नगरी सोझै खररद गनुा 
उजिि देजखएन । सावािभनक खररद अनगुमन कायाान्वयनबाट िानकारी ददएको छैन ।  

41. प्राववभधक िािँपास - सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम ११५ मा आपूभिा गररएका 
मालसामान सम्झौिामा उल्लेजखि प्राववभधक स्पेजशवफकेशन र गणुस्िर बमोजिमको िए निएको भनरीक्षण 
वा परीक्षण गनुा गराउनपुने उल्लेख छ । कोभिड -१९ को व्यवस्थापनका लाभग जिल्ला अस्पिाल, 
पवािले िेजन्टलेटर लगायि १६ प्रकारका सामग्री खररद गना रु.१ करोड ६९ लाख ९ हिारको लागि 
अनमुान ियार गरी बोलपत्रमाफा ि खररद गरी रु.१ करोड ३६ लाख १५ हिार ििुानी िएको छ । 
उि १६ आइटम खररद गना २०७७।३।३० मा सम्झौिा िएकोमा सोही ददन सामग्री आपूभिा, दाजखला 
िथा िडान िएको िनी खिा लेखेको छ । एक सप्लायसाबाट रु.१८ लाख ८० हिारका सामान 
ल्याएकोमा प्राववभधक िािँपास नै िएको छैन । यसैगरी अजक्सिन प्लान्ट िथा पाइपलाइन खररद गनाको 
लाभग बोलपत्र गरेकोमा एक मात्र फमाले रु.६३ लाख ८७ हिारको प्रस्िाव गरेकोमा भनि फमाबाट उि 
सामान खररद गरेको िर प्राववभधक िाँिपास बगेर िडान िएकोले स्पेजशवफकेशन अनसुार खररद िएको 
िनी यवकन गना सवकएन । 

42. उपकरणको उपयोग - कोभिड -१९ को व्यवस्थापनका लाभग जिल्ला अस्पिाल, पवािले आईभसयू 
िेजन्टलेटर लगायि १६ प्रकारका सामग्री खररद गना रु.१ करोड ६९ लाख ९ हिारको लागि अनमुान 
ियार गरी बोलपत्रमाफा ि खररद गरेकोमा सो अस्पिालमा आईभसयू उपकरण र िेजन्टलेटर सञ्चालन गना 
आवश्यक िनशजि निएका कारण हालसम्म पभन सञ्चालनमा आएको छैन ।खररद िए एक वषा िन्दा 
बढी हुँदा समेि उपकरण उपयोगमा नआउँदा एकिफा  वारेन्टी वपररयड समेि समाप्त हनुे एवं भबरामीले 
उपिार सेवा पाएका छैनन ्। आवश्यक िनशजिको व्यवस्था गरी उपकरण सञ्चालन एवं सेवा प्रबाह 
गनुापदाछ ।  

43. कायामा दोहोरोपना  - स्वास््य कायाालय लमिङुले सङ् घीय कोभिड कोषबाट रु.३३ लाख र अन्य 
श्रोिबाट रु.१६ लाख समेि िम्मा रु.४९ लाख आम्दानी िएकोमा िोजखम ित्तामा रु.१९ लाख ८४ 
हिार, वपवपइमा रु.५ लाख, कन्याक टे्रभसङमा रु.४ लाख िथा औषभध खररदमा रु.५ लाख खिा गरी 
रु.१३ लाख ३२ हिार कोषमा बाँकी रहेको छ । बनेी अस्पिालले कोषबाट रु.८५ लाख ८३ हिार 
खिा गरेको छ । िसबाट आईसोलेशन केन्र भनमााणमा रु.३५ लाख ७४ हिार, क्वारेजन्टन भनमााण िथा 
व्यवस्थापनमा रु.१३ लाख २२ हिार खिा गरेको छ । आइसोलेशन केन्र, क्वारेजन्टन भनमााण िथा 
राहि आददमा सबै स्थानीय िहले समेि खिा गरेको देजखन्छ । यसरी ववभिन्न भनकायबाट एकै प्रकारको 
काया गरी खिा गदाा दोहोरोपना हनुे अवस्था देजखएकोले यसमा सधुार गनुापदाछ ।  

44. धौलाभगरी अञ् िल अस्पिाल - बागलङुको यस अस्पिालले २०७६ िैत्रदेजख कोभिड-१९ को उपिारको 
अन्िरङ्ग र बवहरङ्ग सेवा सरुु गरेको छ । अस्पिालको ७५ शय्यामध्ये २५ शय्या कोभिड-१९ उपिारको 
लाभग छुट्टयाएको यस अस्पिालले २०७७ आषाढ मसान्िसम्म ११७ भबरामीलाई िनाा गरी उपिार सेवा 
प्रदान गरेको छ । अस्पिालमा प्रोटोकल अनसुार कोभिड र नन-्कोभिड भबरामीहरूलाई उपिारको अलग 
अलग व्यवस्था भमलाएको छ । अस्पिालमा एक एम्बलेुन्स रहेको छ । अस्पिालमा जिवकत्सक, नसा, 
प्यारामेभडक्स लगायि ७८ दरबन्दी मध्ये २८ ररि रहेको र ररि मध्ये ७ नसा र २ प्यारामेभडक्स 
करारमा भनयजुि गरेको देजखन्छ । सरुुको अवस्थामा बेड, आइभसय,ु िेजन्टलेटर, वपवपई, ग्लोब्स 
लगायिका स्वास््य सामग्री र उपकरणको अिाव एवं िनशजि पदपूभिा निएको कारण उपिारमा 
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कदठनाइ परेको देजखन्छ । अस्पिालले आषाढ मसान्िसम्म उपिारको क्रममा रु.१० लाख खिा िएको 
िनाएको छ । सो बमोजिम प्रभि भबरामी उपिार खिा रु.८ हिार ५७४ परेको देजखन्छ ।  

अस्पिालले उपलब्ध गराएको वववरण अनसुार प्रदेश सजञ्चि कोष, सङ् घीय कोभिड कोष र अन्य 
स्रोिबाट रु.२ करोड ६६ लाख ३६ हिार प्राप्त िएकोमा भबरामीको उपिार बाहेक क्वारेजन्टन भनमााणमा 
रु.९९ लाख ९८ हिार, आइशोलेसन केन्र भनमााण एवं व्यवस्थापनमा रु.७३ लाख ९ हिार, िनशजि 
पररिालनमा रु.९१ लाख १३ हिार र अन्य शीषाकमा रु.१ लाख समेि रु.२ करोड ६५ लाख २० 
हिार खिा िएको छ ।  

45. वस्िगुि सहायिा - स्वास््य कायाालय, मसु्िाङबाट उपलब्ध वववरण अनसुार कायाालयलाई यो वषा िीन 
सरकारबाट एन ९५ मास्क, भडस्पोिल मेभडकल मास्क, भडस्पोिल मेभडकल ग्लोब्स, गाउन/वपवपई, 
क्वीक टेि वकट समेिको १ लाख ३८ हिार ७०० थान स्वास््य सामग्री प्राप्त िएकोमा ३८ हिार 
२७८ थान खिा िई १ लाख १ हिार ४२२ थान मौज्दाि रहेको छ । उि सामग्रीको मूल्य समेि 
समावेश गरी ववत्तीय वववरण ियार गनुापनेमा सो गरेको देजखएन । साथै प्राप्त वस्िगुि सहायिामा प्राप्त 
सामानको वविरण स्पि देजखन ेअभिलेख राख्नपुदाछ । 

लजुम्बनी प्रदेश 
46. पूवाियारी र िोजखम आकँलन - महामारी रोकथाम र भनयन्त्रणको लाभग महामारी शरुु हनु ुपूवा नै िोजखम 

आकँलन र पूवाियारी गनुापने हनु्छ । यस प्रदेशमा कोभिड-१९ को सङ् क्रमणको िोजखम आकँलन गरी 
पूवाियारी एवं महामारी रोकथाम, भनयन्त्रण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा मखु्यमन्त्रीको संयोिकत्वमा 
उच्िस्िरीय भनदेशक सभमभि,सामाजिक ववकास मन्त्रीको नेितृ्वमा कोष संिालक सभमभि र  स्वास््य 
भनदेशनालयका भनदेशकको निेतृ्वमा प्राववभधक सभमभि गठन िएका छन ्। आभथाक वषा २०७६।७७ मा 
उच्िस्िरीय भनदेशक सभमभिले ४ बटा बैठकवाट ववभिन्न भनणाय गरेको िए पनी प्रदेशले िोजखम आंकलन 
िथा  न्यूनीकरण काया योिना ियार गरेको छैन । साथै सङ् क्रमण फैभलन ुअजघ शैया ववस्िार िनशजि 
थप िेजन्टलेटर र अजक्सिन व्यवस्थापन गने िस्िा काया समेि गरेको पाइएन । 

47. कोभिड कोष - कोभिड-१९ भनयन्त्रण िथा रोकथाम गना सामाजिक ववकास मन्त्रालयले स्थापना गरेको 
कोभिड कोषमा सङ् घीय सरकारबाट रु.7 करोड, प्रदेश सरकारबाट रु.10 करोड, मन्त्रालय िथा 
सजिवालयका पदाभधकारीहरू, कायाालयका कमािारीहरू, उद्योग िथा व्यवसायीक संघ संस्था समेिबाट 
रु.23 करोड १८ लाख ७६ हिार प्राप्त िएको देजखयो । प्राप्त आम्दानी मध्ये लजुम्बनी प्रादेजशक 
अस्पिाललाई रु.2 करोड ४० लाख, राप्ती प्रादेजशक अस्पिाललाई रु.30 लाख, िेरी अस्पिाललाई रु.1 
करोड ४४ लाख, प्रदेश िनस्वास््य प्रयोगशालालाई रु.2 करोड ७ लाख, प्रदेश स्वास््य भनदेशनालयलाई 
रु.१० लाख, प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्रलाई रु.55 लाख, राप्ती स्वास््य ववज्ञान 
प्रभिष्ठानलाई रु.60 लाख, ववभिन्न ६ स्वास््य कायाालय र १० जिल्ला प्रशासन कायाालयहरूलाई रु.१ 
करोड ४० लाख, ३ उप-महानगरपाभलकालाई रु.50 लाख र अन्य खिा रु.1 करोड 23 लाख 31 
हिार समेि रु.10 करोड ५९ लाख ३1 हिार भनकासा ददई २०७७ असारमा रु.12 करोड ५९ लाख 
४५ हिार मौज्दाि रहेको देजखयो । भनकासा ददएको रकम िोवकएको प्रयोिनमा खिा िए निएको 
अनगुमन गरेको छैन । 

48. लजुम्बनी प्रादेजशक अस्पिाल - कोरोना ववशषे अस्पिालको रुपमा समेि रहेको लजुम्बनी प्रादेजशक 
अस्पिालको कोभिड -१९ िफा  रु.९ करोड ९ लाख ५७ हिार आम्दानी िएकोमा सेफ्टी वकट िथा 
सामग्री खररदमा रु.९ लाख ९१ हिार, िनशिी व्यवस्थापनमा रु.२९ लाख १५ हिार, कमािारी 
िोजखम ित्तामा रु.१ करोड ५० लाख,  होटेल बास खिा रु.७७ लाख ३३ हिार,  अजक्सिन खररद 
रु.१९ लाख २० हिार, औषभधिन्य सामग्री खररदमा रु.१५ लाख ८१ हिार, मेशीनरी औिार खररद 
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रु.१६ लाख ३ हिार, वप.सी आर िथा बेड खररद रु.१ करोड ४८ लाख २ हिार, संरिना भनमााण 
रु.२ करोड ४२ लाख ५७ हिार आई.भस.यू उपकरण खररदमा रु.९७ लाख ६९ हिार समेि िम्मा 
रु.८ करोड ५ लाख ७१ हिार,  खिा िएको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा भनम्न अनसुार 
रहेका छन:् 

48.1. कोभिड १९ महामारीको सन्दिामा कोभिड िथा अन्य स्वास््य सेवा प्रबाहका लाभग िारी अन्िररम 
भनदेजशका बमोजिम कोभिडका भबरामीको उपिार गना लेबल २ कोभिड अस्पिालको िभूमका महत्वपूणा 
रहेको छ । भनदेजशका अनसुार यी अस्पिालले प्रषेण गररएका वा यी अस्पिालमा पवहिान िएका मध्यम 
िवटल र अभि िवटल केशहरू हाइभडपेन्डेन्सी र आईसीयू केयर माफा ि प्रोटोकल अनसुार उपिार गनुापने 
व्यवस्था छ ।  

लजुम्बनी प्रादेजशक अस्पिालले कोभिड-१९ उपिारको अन्िरङ्ग िथा बवहरङ्ग सेवा उपलब्ध 
गराएको छ । अस्पिालबाट प्राप्त वववरण अनसुार 2077 आषाढ मसान्िसम्मको कोरोना परीक्षणको 
अवस्था कुल पी.भस.आर िाँि सङ्ख्या ३९३, पोजिवटि २४१ अस्पिाल िनाा ८८, मतृ्य ु 69 र अन्यत्र 
रेफर सङ्ख्या 5 रहेको उल्लेख छ । अस्पिालमा भबरामीको औसि बसाइ 20 ददन रहेको छ । 
अस्पिालमा कुल ४०० शय्यामध्ये ४५ सामान्य शय्या, १६ आईसीयू शय्या, कोभिडको लाभग 
छुयाइएको भथयो । अस्पिालमा ५ िेजन्टलेटर र १ एम्बलेुन्स रहेको अवस्था देजखयो । कोभिड ववशषे 
अस्थायी अस्पिालमा जिवकत्सक २४, नसा ७१ समेि 424 दरबन्दी रहेकोमा कोभिड उपिारमा १३५ 
िनशजि खवटएको छ िन े ५४ दरबन्दी ररि रहेको छ । अस्पिालमा प्रोटोकल अनसुार कोभिड 
भबरामीहरूको उपिार गना बटुवल धागो कारखाना पररसरमामा बेग्लै िवनको व्यवस्था गरी उि प्रादेजशक 
अस्पिालबाट उपिार गरेको पाइयो । अस्पिालमा कोभिड-19 उपिारको लाभग आवश्यक िेजन्टलेटर, 
आसोलेशन बडे लगायिका स्वास््य उपकरण पयााप्त रहेको देजखएन। थप िनशजि उपलब्ध निएका 
कारण िी उपकरण सञ्चालन हनु नसक्दा उपिारमा समस्या परेको देजखन्छ । कोभिड र नन-्कोभिड 
समेिको उपिार व्यवस्थापन गनुापदाा उपलब्ध िनशजि पयााप्त देजखएन । 

48.2. अस्पिालमा २०७७।३।१० देजख कोभिड उपिार सेवा शरु गरेपभन शैयाको अिावले उपिारमा 
कदठनाइ रहेकोमा २०७७।५।१८ मा १४४ शय्या थप गरेको छ । कोभिड उपिारको लाभग 
आवश्यक एम्बलेुन्स, िेजन्टलेटर, लगायिका स्वास््य सामग्रीको अिाव देजखयो । 

48.3. अस्पिालले कोभिड-१९ भबरामी उपिारमा िएको खिाको बेग्लै अभिलेख राखेको छैन कोभिड-१९ 
उपिारमा संलग्न स्वास््यकमीलाई होटलमा राखेको खिा ििुानी गदाा होटलमा बस्नकेो नामावली र 
बसेको अवभध खलु्न ेवववरण पभन संलग्न हनुपुनेमा लजुम्बनी प्रादेजशक अस्पिालले केवल होटलको भबलको 
आधारमा रू.77 लाख ३३ हिार ििुानी ददएको छ ।2077 आषाढ मसान्िसम्म अस्पिालमा ८८ 
भबरामी िनाा िइा उपिार सेवा भलएकोमा प्रभि भबरामी स्वास््यकमीको होटल क्वारेजन्टन खिा रु.८७ हिार 
८७५ रहेको छ। होटलमा बस्ने स्वास््यकमीहरूको वववरण सवहि खिाको पषु्याइँ हनुपुदाछ। 

48.4. कोभिड-19 को सङ् क्रमणको उपिारमा संलग्न िनशजिको िोजखम ित्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७  को 
बुदँा नं. ७ अनसुार ववभिन्न ५५२ कमािारी िथा स्वास््यकमीलाई रु.१ करोड ५० लाख िोजखम ित्ता 
ििुानी िएको छ । 

48.5. कोभिड ववशषे अस्पिाल स्थापना िथा सञ् िालनको लाभग ववभिन्न 34 व्यजि िथा संस्थाबाट नगद रु.23 
लाख 9 हिार, सेि द जिल्डे्रनवाट १ ईभसजि मेभसन, 7 व्यजि िथा संस्थाबाट 15 हिार 70 सजिाकल 
मास्क,22 व्यजि िथा संस्थाबाट 642 वप.वप.ई सेट, ववभिन्न 86 व्यजि िथा संस्थाबाट फेस भसल्ड, 
स्याभनटाईिर िस्िा मेभडकलिन्य सामग्री प्राप्त िएका छन ्। अस्पिालले प्राप्त सामग्रीहरू मूल्य खलुाई 
जिन्सी अभिलेख िनाएको छैन । 



प्रदेश सरकार 

 कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेष लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, २०७8 
 

69 

48.6. सावािभनक खररद भनयमावली 2064, को भनयम 145(3) १ मा सावािभनक भनकायले रु.10 लाखिन्दा 
बढी रकमको ववशषे पररजस्थभिमा खररद गदाा खररदको वववरण सावािभनक गरी सो को िानकारी सावािभनक 
खररद अनगुमन कायाालयमा पठाउन ुपने व्यवस्था छ ।अस्पिालले पाँि ददन ेसूिना प्रकाशन गरी ववभिन्न 
फमाबाट ४ िेजन्टलेटर, 13 आईसीय ुबेड, १ वपभसआर मेभसन, 30 ईन्रारेड थमोभमटर, 1 हिार 560 
वपवपईसेट, 65 हिार 288  माक्स लगायिका सामग्री खरीद गरी रु.२ करोड ६५ लाख ५१ हिारको 
ववशेष पररजस्थभि खररद गरेकोमा यस्िो खररदको वववरण सावािभनक गरी सोको िानकारी सावािभनक खररद 
अनगुमन कायाालयमा पठाएको छैन । खररद काया भमिव्ययी िएको छ िन्ने आधार देजखएन । 
भनयमावलीको व्यवस्था पालना हनुपुदाछ । 

49. लजुम्बनी प्रादेजशक अस्पिाल प्रयोगशाला - प्रयोगशालामा २०७७।३।१० मा वपसीआर मेभसन प्राभप्त पिाि ्
वपसीआर परीक्षण शरुुवाि गररएको छ । अस्पिाल प्रयोगशालाबाट आषाढ मसान्िसम्म ३९३ पीसीआर र 
२५आरभडटी परीक्षण गररएको छ । प्रयोगशालामा २०७६ िैत्रदेजख २०७७ आषाढसम्म वपसीआर वकट 
२ हिार ४०० प्राप्त िएकोमा ३९३ परीक्षण िई २ हिार वकट मौज्दािमा रहेको छ। २०७७ आषाढ 
मसान्िसम्म ४०० पीभसआर वकट खिा िई ७ वकट वेिेि देखाएको छ । 

कणााली प्रदेश 
50. िोजखम आंकलन र पूवा ियारी - कणााली प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन पररषद् र कायाकारी सभमभिको 

२०७६।१२।७ को बैठकबाट कोभिड-१९ महामारीको प्रिाव कम गना ववमानस्थल र स्थलमागाका 
नाकाहरूमा उच्ि सिका िा अपनाई परीक्षण पिाि ्नाकाबाट प्रदेश प्रवेश गने व्यवस्था गरेको, सम्िाववि 
िोजखमलाई ध्यानमा राखी प्रदेशका लाभग आवश्यक खाद्यान्न, औषभध लगायिका वस्िकुो आपूभिा सहि 
गने, प्रवेश नाकामा नेपाल प्रहरीको अस्थायी पोि खडा गने, स्वास््य सिेिना सम्बन्धी िनवहिको सूिना 
िथा सामग्रीहरू प्रदेजशभित्रका सबै एफ.एम. रेभडयो, वटिी च्यानल िथा छापा माध्यम माफा ि प्रसारण गने, 
मध्यपजिम ववश्वववद्यालयमा ६०० बडे र रेभडयो नेपाल पररसरमा ४०० बेड रहने क् वारेजन्टन स्थापना गने 
लगायिका पूवाियारीका काया गरेको छ । सो अनसुार २०७६।१२।१३ को प्रदेश सरकार 
मजन्त्रपररषद्को भनणायबाट ५ अस्पिाल लगायिलाई रु.५ करोड रकम ववभनयोिन गरेको छ । िर िारि 
लगायि ववदेश िथा अन्य स्थानबाट आई बबई,  भछन्ि,ु सबु्वा कुना लगायिका स्थानमा अलपत्र 
नागररकलाई क् वारेजन्टन, खाना र सिु खानेपानीको व्यवस्था गने पूवाियारी गरेको िए िापभन पयााप्त बिेट 
ववभनयोिन नगरेका कारण नागररकलाई अपेजक्षि सेवा ददन सकेको देजखएन । 

51. कोष िथा विेट पररिालन - कोभिड-१९ भनयन्त्रण िथा प्रभि कायाका लाभग सामाजिक ववकास मन्त्रालाय 
र मािहिका १७ कायाालयमा रकमान्िर गरी रु.१० करोड ४ लाख, ववपद व्यवस्थापन कोषबाट रु.२ 
करोड ५० लाख, अथा बिेटबाट रु.१६ करोड ५ लाख, सङ् घीय सशिा अनदुानबाट रु.२ करोड समेि 
कुल रु.३० करोड ५९ लाख विेट उपलब्ध गराएकोमा रु.२३ करोड ४८ लाख ६९ हिार (७७ 
प्रभिशि) खिा िएको छ । 

प्रदेश सरकारले रु. ५० करोडको ववपद् कोष स्थापना गरी ७९ स्थानीय िहलाई रु.१३ करोड 
२० लाख,  प्रदेश कायाालयलाई रु.५ करोड ८ लाख र १४ सङ् घीय कायाालयलाई रु.७ करोड २१ 
लाख समेि रु.२५ करोड ४९ लाख भनकासा गरेको छ । प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन 
कायाववभध, २०७६ को  बुदँा ११ मा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गररएको रकम िोवकएको कायामा खिा 
गरी बिि हनुगएमा प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कोषमा दाजखला गनुापने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारले यस 
वषा स्थानीय िह िथा प्रदेश र सङ् घीय कायाालयलाई महामारी रोकथाम िथा प्रभिकायाको लाभग रू.2५ 
करोड ४९ लाख भनकासा ददएकोमा खिा हनु नसकी बिि िएको रकम यवकन गरी प्रदेश ववपद् 
व्यवस्थापन कोषमा वफिाा हनुपुदाछ । 
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52. यात्र ुओसारपसार - प्रदेश क्वारेजन्टन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन मापदण्ड, २०७६ को बुदँा ४ मा अलपत्र 
नागररकको व्यवस्थापन गने व्यवस्था छ ।आन्िररक माभमला िथा काननु मन्त्रालयले कञ्चनपरु, बाँके र 
झापाबाट सखेुिको बबई िथा हरे र सखेुिको वीरेन्रनगरबाट प्रदेशका अन्य स्थानसम्म ३ हिार ८११ 
अलपत्र यात्र ुउिार गरी व्यवस्थापन गरेको छ । यािायाि व्यवस्था वविागले भनधाारण गरेको िाडा दर 
वमोजिम दईुिफी (आवििावि) लाग्न ेिाडािन्दा बढी नहनुे गरी ववशेष पररजस्थभि िनाई सोझै वािााबाट 
खररद गने 2077।1।8 को प्रदेश मजन्त्रस्िरीय भनणायअनसुार १८८ यािायाि व्यवसायीलाई रु.75 
लाख 73 हिार ििुानी गरेको छ । ििुानी खिा लेख्दा सवारी दिाा नम्बर, यात्र ुसंख्या, पररिय खलु्न े
प्रमाण िथा पगु्न े स्थानको वववरणबेगर यािायाि व्यवसायीले प्रमाजणि गरेको यात्रकुो नामावलीको 
आधारमा सो खिा गरेको छ ।  

53. प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन - प्रदेश अस्पिाल, पशपंुक्षी प्रयोगशाला सखेुि, कणााली स्वास््य ववज्ञान 
प्रभिष्ठान, दैलेख,  िौरिहारी र दलु्ल ुअस्पिालमा वपभसआर मेभसन खररद गरी ४७ हिार ५८८ आरडीटी  
परीक्षण र ३५ हिार िन्दा बढीको वपभसआर ववभधबाट कोभिड १९ को परीक्षण गरेको वववरण प्राप्त 
िएको छ । यसै गरी सल्यान जिल्ला अस्पिालमा रु.१८ लाखमा खररद िएका २ िेजन्टलेटर एक 
वषािन्दा बढी अवभधसम्म प्रयोग िएका छैनन ्। यसरी उपिारका लाभग खररद िएका उपकरण प्रयोग 
नगरी राख् न ुउजिि देजखएन ।  

54. वपभसआर मेभसन खररद - स्पेभसवफकेसन र लागि अनमुान ियार गरी खररद गरेको समान भबल बमोजिम 
ििुानी ददनपुदाछ । प्रदेश अस्पिाल, सखेुिले भबल बगेर भत्रिवुन ववश्वववद्यालय जशक्षण अस्पिालबाट एक 
वपभसआर मेभसन खररद गरी रु.३२ लाख १० हिार ििुानी ददएको छ ।उि मेभसन खररद गरेको केही 
समय पिाि ्भबभग्रएकोले अको मेभसनबाट वपभसआर परीक्षण िई रहेको देजखयो । जशक्षण अस्पिाल नया ँ
वपभसआर मेभसन भबके्रिा निएको र परुानो मेभसन सरकारी भनकायहरू बीि खररद भबक्रीको सट्टा 
हस्िान्िरण गरी प्रयोग गना सवकनेमा खररद गरेको िनाइा भबलबेगर खररद भबक्री गरेको ववषयमा छानभबन 
गनुापदाछ । 

55. कोभिड अस्पिाल - प्रदेश अस्पिाल, सखेुि कोभिड-१९ उपिारको अन्िरग िथा बवहरङ्ग सेवा उपलब्ध 
गराएको छ । २०७७ आषाढ मसान्िसम्म २०६ भबरामी िनाा गरी उपिार सेवा प्रदान गरेको छ । 
अस्पिालमा कुल २०० शय्यामध्ये १७५ सामान्य र २५ आईसीयू शय्या कोभिडको लाभग छुयाएको 
छ। अस्पिालमा १० िेजन्टलेटर २ एम्बलेुन्स रहेको अवस्था देजखयो । अस्पिालमा प्रोटोकल अनसुार 
कोभिड र नन-्कोभिड भबरामीहरूलाई बेग्ला बेग्लै िवनको व्यवस्था गरी उपिार गने गरेको िए िापभन 
अस्पिालमा कोभिड उपिारको लाभग आवश्यक िीटीएम र सरुक्षा सामग्री  लगायिका स्वास््य उपकरण 
सामग्रीहरू पयााप्त रहेको पाइएन । अस्पिालमा जिवकत्सक ७८, नसा १२४ र पारामेभडक्स १२ सवहि 
२१४ दरबन्दी रहेकोमा १६५ दरवन्दी ररि रहेको छ । उि दरबन्दीमध्ये २४ जिवकत्सक, ६७ नसा 
र १२ पारामेभडक्सलाई कोभिड उपिारको लाभग खटाएको पाइयो । िनशजि र उपकरणको अिावमा 
उपिार सेवा प्रिाववि िएको देजखन्छ ।  

56. कोभिड अस्पिाल व्यवस्थापन - प्रदेश सरकारले प्रदेश अस्पिाल  सखेुि, कणााली स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठान 
िमु्ला र िौरिहारी अस्पिाललाई ववजशि अस्पिाल र अन्य १० अस्पिाललाई स्याटेलाइट अस्पिालको 
रुपमा सञ्चालन गरेको छ । ववरेन्रनगरको घण्टाघर पूवा मैदानमा ४०० बेडको क्वारेजन्टन सञ्चालन 
गरेको देजखन्छ । उि क् वारेजन्टनमा खाना, खािा,  होटल खिा वापि सोझै खररद प्रवक्रयाबाट नेपाली 
सेनाको उत्तरपजिम पिृनाले गरेको िनी प्रदेश मजन्त्रस्िरीय भनणायबाट रु. १ करोड ८४ लाख ८७ हिार 
ििुानी खिा गरेको छ ।उि खिामा क्वारेजन्टन भनमााण हनु ुअगाभड अन्यत्रबाट आएका व्यजिको खाना 
िथा होटल खिा रु.७५ लाख २९ हिारसमेि समावेश रहेको छ । यसैगरी उद्योग, पयाटन, वन िथा 
वािावरण मन्त्रालय र उद्योग िथा उपिोिा वहि सँरक्षण, भनदेशनालयले सोही क्वारेजन्टनमा बसेका 
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नागररकलाई िनी रु.५२ लाख १३ हिार खाना र खािामा खिा गरेको छ । यसका अभिररि प्रदेश 
अस्पिाल, सखेुिले संक्रभमि र स्वास््यकभमाको खािा र खानामा रु.४९ लाख ८५ हिार खिा गरेको छ। 
प्रदेशमा २०७७ असार मसान्िसम्ममा ७२४ क्वारेजन्टनमा ४९ हिार ९२९ िना र आईसोलेशनमा १ 
हिार ७१४ िना िनाा िएको वववरण प्राप्त िएको छ । एउटै प्रयोिनको लाभग ववभिन्न भनकायवाट खिा 
हुँदा खिा उपर समजुिि भनयन्त्रण गना कदठनाइ पने देजखन्छ।  

57. स्वास््य सामग्री खररद एवं पूवााधार भनमााण - औषभधलगायि सामग्री खररदमा रु.८ करोड ६७ लाख ६३ 
हिार र पूवााधार भनमााणमा रु.५ करोड २१ लाख २८ हिार खिा िएको छ । यस सम्बन्धमा देजखएका 
व्यहोरा भनम्नानसुार छन:्   

57.1. प्रदेश आभथाक कायाववभध भनयमावली, २०७५ को भनयम ४७(१) मा कायाालय प्रमखुले खररद वा 
हस्िान्िरणवाट प्राप्त हनु आएको जिन्सी मालसामानको वववरण र मूल्य समेि खलुाई जिन्सी वकिाबमा 
साि ददनभित्र आम्दानी बाँधी शे्रस्िा समेि खडा गरी अद्यावभधक गरी राख्नपुने उल्लेख छ। यस वषा प्रदेश 
अस्पिाल, सखेुिले रु. १ हिार ६२ का दरले ३ हिार ९00 र अन्य भनकायको सहायिाबाट ७६८ 
थान वपभसआर कीट समेि ४ हिार ६६८ वपभसआर कीट प्राप्त गरेकोमा १५ हिार ७४५ वपभसआर 
परीक्षण गरेको उल्लेख गरेको छ । बाँकी ११ हिार ७७ थान वपभसआर कीट कहाबँाट प्राप्त िएको हो 
सोको उल्लेख गरेको छैन । अस्पिालमा प्राप्त मालसामान आम्दानी िनाई खिा गनुापदाछ । 

57.2. सावािभनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ६६ मा ववशेष पररजस्थभि उत्पन्न िई ित्काल खररद नगदाा 
सावािभनक भनकायलाई थप हानी नोक्सानी हनुे अवस्था आएमा ित्काल खररद गराउन सक्ने िथा सोही 
सम्बन्धमा भनयमावलीको भनयम १४५ को उपभनयम १ मा ववशेष पररजस्थभिमा खररद गदाा आवश्यक 
पररमाण र समयावभधका लाभग मात्र यथासम्िव प्रभिष्पधाा गराई वा एक मात्र आपूभिाकिाासँग भलजखि प्रस्िाव 
भलई खररद गना सक्ने उल्लेख छ । प्रदेश अस्पिाल, सखेुिले ३ ददने सूिना िारी गरी जशलबन्दी 
दरिाउपत्रमाफा ि रु.१ करोड ७३ लाख २१ हिारको वपभसआर वकट लगायिका सामान खररद गरेको 
छ। भसलबन्दी दरिाउपत्र पेस गने म्याद ३ ददनमात्र ददएिा पभन मूल्याकंन र सम्झौिा गना बढी समय 
खपि हनुलेु, ववशषे पररजस्थिीमा खररद गदाा यथाशीघ्र िाँडो सामान प्राप्त गनुापदाछ । 

58. अनसुन्धान, कन्याक्ट टे्रभसङ्ग - प्रदेश सरकारले सखेुि एयरपोटा, वहल्सा, कपरुकोट, बबई र कुइनेमा 
हेल्प डेस्क सञ्चालन गना ५८ स्वास््यकमी करारमा भनयजुि गरी खटाएको छ । त्यस्िै टेभलफोन 
सम्पका का लाभग हटलाईन १०९६ सञ्चालनमा ल्याई कोभिड- १९ को केश अनसुन्धान, कन्टयाक्ट 
टे्रभसङ्गको काया गरी रोग भनयन्त्रणमा ल्याउन प्रयास गरेको भथयो । िथावप भछमेकी राष्ट्रबाट एकैपटक 
हिारौँ नागररक प्रवेश गरेको अवस्था र वपसीआर परीक्षणको पहुँि सहि निएकोले आवश्यकिा अनरुुप 
कन्याक्ट टे्रभसङ्ग एवं अनसुन्धान काया हनु सकेन । फलस्वरुप सङ् क्रमणको िोजखम बढेको देजखयो । 
कन्याक्ट टे्रभसङ्ग अनसुन्धानलाइा प्रिावकारी वनाउनपुदाछ । 

59. समन्वय िथा अनगुमन - कोभिड-१९ को रोकथाम भनयन्त्रण र उपिार कायामा समन्वय र सहिीकरण 
गना प्रमखु सजिवको संयोिकत्वमा ४ सदस्यीय संकट व्यवस्थापन कायाकारी सभमभि गठन गरेको छ। 

सभमभिले कोभिड-१९ को प्रदेशस्िरीय एकीकृि सूिना प्रणाली ियारी गरी समन्वय कायम गने भनणाय गरे 
िापभन कायाान्वयनमा आएको छैन। महामारी भनयन्त्रणको काया संघ, प्रदेश र स्थानीय िहले समानरुपमा 
संञ्चालन गरेको क्षेत्राभधकार स्पि निएको, एउटै प्रकृभिका खिाहरू सबै िहले गने गरेको, एक अकोले 
गरेको कामको अनगुमन गने व्यवस्था निएकोले समन्वय  एवं अनगुमनमा कभम कमिोरी देजखयो । 
समन्वय एवं अनगुमनलाइा प्रिावकारी बनाउनपुदाछ ।  

60. िोजखम ित्ता - प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ संग सम्बजन्धि कायाका लाभग खवटने डाक्टर लगायि अन्य 
कमािारीलाई स्पि अभिलेखको आधारमा केन्रीय मापदण्ड अनसुार दोहोरो नपने गरी प्रोत्साहन ित्ता 
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उपलब्ध गराउने भनणाय गरेको छ । प्रदेश सरकारले िनशजि व्यवस्थापनमा रु.६ करोड ५५ लाख 
१७ हिार खिा गरेको छ । प्रदेश अस्पिाल, सखेुिले रु.१ करोड २८ लाख ८९ हिार िोजखम ित्ता 
उपलब्ध गराएको छ िर काया अभिलेख राख्ने गरेको देजखएन । कोरोना िाइरस सङ् क्रमणको उपिारमा 
संलग्न िनशजिको िोजखम ित्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७ बमोजिम िोजखम ित्ता वविरण गनुापदाछ ।  

सदूुरपजिम प्रदेश 
61. िोजखम आकँलन र पूवाियारी - कोरोना महामारीको िोजखम आकँलन र सोको लाभग पूवाियारी गने 

उदे्दश्यले सदूुरपजिम प्रदेश सरकारले २०७७।१।१५ मा सदूुरपजिम प्रदेश कोरोना रोग भनयन्त्रण िथा 
व्यवस्थापन कायायोिना, २०७७ स्वीकृि गरी कायाान्वयनमा ल्याएको छ । कायायोिनाअनसुार प्रदेशमा 
प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्र र प्रदेश आपिकालीन सञ्चालन केन्र, जिल्लामा जिल्ला आपिकाभलन 
सञ्चालन केन्र र  र् यावपड रेस्पोन्स वटम िथा स्थानीय िहमा स्थानीय कोभिड रोकथाम समूह र वडामा 
अनगुमन सभमभि गठन गने उल्लेख छ । प्रदेश संकट व्यवस्थापन केन्रको भनणाय अनसुार जिल्लामा 
३०० देजख ५०० र स्थानीय िहमा १०० देजख २०० बडेसम्मको क्वारेजन्टन भनमााण गने, जिल्ला प्रवेश 
गने व्यजिलाई अभनवायारुपमा अलग्गै बस्न लगाउने, सीमा नाकामा स्वास््यकमी पररिालन गरी कोभिड 
परीक्षणलाई अभनवाया र व्यवजस्थि बनाउँदै िोजखमपूणा स्थानहरू पवहिान गने र क्रमशुः भसल गदै िान े
लगायिका वक्रयाकलापहरू कायायोिनामा उल्लेख गरेको छ । कायायोिनाको कायाान्वयमा देजखएका 
व्यहोराहरू भनम्नानसुार छन:्  

61.1. आन्िररक माभमला िथा काननु मन्त्रालयबाट प्राप्त वववरण अनसुार २०७७ असारसम्म िारि िथा अन्य 
मलुकुबाट यस प्रदेशमा भिभत्रएका व्यजिको संख्या २ लाख ४३ हिार २९१ रहेको उल्लेख छ । प्रदेश 
अन्िगािका अस्पिाल िथा प्रयोगशालाबाट असारसम्म आर.भड.टी. परीक्षण १ लाख १८ हिार ७४८ र 
वप.भस.आर परीक्षण २८ हिार २३२ समेि १ लाख ४६ हिार ९८० परीक्षण गरेको उल्लेख छ । यस 
प्रदेशमा प्रवेश गरेका व्यजिको संख्यालाई मात्र आधार भलदँा ९६ हिार ३११ अथााि ्४० प्रभिशिको 
कोभिड- १९ को परीक्षणन ै नगरी पठाएको देजखन्छ । आर.भड.टी ववभधबाट परीक्षण गररएकामध्ये ८ 
प्रभिशि र वप.भस.आर भबभधबाट परीक्षण गररएकामध्ये १४ प्रभिशिमा कोरोना संक्रभमि देजखएको छ । 
िथावप परीक्षणको दायरा वढाउन सकेको देजखएन । 

61.2. सदूुरपजिम प्रदेश कोरोना रोग भनयन्त्रण िथा व्यवस्थापन कायायोिना, २०७७ मा कोरोना िाइरस रोगको 
बढी िोजखम हनु सक्ने समदुाय िथा क्षेत्रलाई भसल गरी स्वाब परीक्षण गने उल्लेख छ । परीक्षण गदाा 
क्रमशुः पवहलो घरमूली, दोस्रो घरधरुी, िेस्रो खास टोल बस्िी, िौथो िेग, पािँौ आसपासका पाभलका र 
छैटौ जिल्लािरी गने गरी व्यवस्था भमलाउने र पोिेवटि देजखएमा आइसोलेट गने उल्लेख छ। प्राप्त 
वववरणबाट यस प्रदेशमा कायायोिना अनरुुप जशल गरी स्वाब परीक्षण गरी िोजखम पवहिान गरेको 
देजखएन ।िोजखमयिु वस्िी िथा व्यजि पवहिान गनुापनेमा िारिबाट फकेका नागररकको समेि पूणारुपमा 
परीक्षण नगरी टोल वस्िीमा घलुमील हदुाँ सङ् क्रमणको िोजखम वढेको देजखन्छ । कायायोिना अनसुार 
परीक्षण कायालाई व्यवजस्थि बनाई िोजखम पवहिानको काया प्रिावकारी बनाउन ुपदाछ ।   

61.3. प्रदेशमा कुल ६० हिार १६५ बेडको क्वारेजन्टन भनमााण गरेकोमा ६ हिार १८३ िना िनाा िएको 
अथााि ् १० प्रभिशि  र २ हिार ५९ आइसोलेशन बेडको व्यवस्था िएकोमा ७१० िनामात्र िनाा 
िएको अथााि ्३५ प्रभिशिमात्र उपयोगमा आएको देजखन्छ । यसबाट क् वारेजन्टन भनमााणमा िएको खिा 
प्रिावकारी देजखएन । प्राप्त वववरणअनसुार परीक्षणबाट कोरोना सङ् क्रमण पवुि िएका १३ हिार ५०८ 
मध्ये ६ हिार ८९३ िनालाई क्वारेजन्टन िथा आइसोलेशनमा राखेको देजखन्छ । बाकँी ६ हिार ६१५ 
संक्रभमिलाई क्वारेजन्टन िथा आइसोलेशनमा नराखी पठाएको देजखयो । उजल्लजखि ि्याङ्कले परीक्षण हनु 
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नसकेका व्यजिको संख्या अत्याभधक रहन ु िथा शंकास्पद संक्रभमि व्यजिलाई क्वारेजन्टन िथा 
आइसोलेशनमा राख्न नसक्नलेु कायायोिना अनरुुप पूवा ियारी काया प्रिावकारी हनु सकेको देजखएन ।  

61.4. सामाजिक ववकास मन्त्रालयले अस्पिाल भनमााण िथा व्यवस्थापनमा रू.१ करोड २० लाख २३ हिार, 
प्रयोगशाला भनमााण वा स्िरोन्नभिमा रू.६३ लाख २८ हिार, ९ वटा क्वारेजण्टन भनमााणमा रू.५६ लाख ५ 
हिार,  क्वारेजण्टनमा बस्नकेो खाना खिामा रू.६४ लाख ७० हिार, आइसोलेशन भनमााण िथा ियारीमा 
रू.७२ लाख २५ हिार, आइसोलेशन व्यवस्थापन खिामा रू.५५ लाख ११ हिार, आइसोलेशन खाना 
खिामा रू.३४ लाख ६१ हिार, औषभधमा रू.४० लाख २४ हिार, औषभधिन्य सामग्रीमा रू.४ करोड 
२२ लाख ३७ हिार, स्वास््य उपकरणमा रू.९ करोड ८५ लाख ८६ हिार, एम्बलेुन्स र अन्य शीषाकमा 
रू.२ करोड ५९ लाख ४२ हिार लगायि कुल रू.२२ करोड ८२ हिार खिा िएको देजखन्छ । 
उल्लेजखि रकम पूवाियारी िथा व्यवस्थापनमा खिा िएको िनेपभन २०७७ असारसम्म सेिी अस्पिालमा 
बाहेक अन्यत्र प्रयोगशाला सञ्चालन हनु नसक्न ुर १५ बडे क्षमिाको कोभिड आइ. भस. यू. मात्र सञ्चालन 
हनु ुिथा कभिपय स्थानीयिहबाट कोरोना परीक्षणको लाभग कणााली स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठान िमु्ला पगुकेो 
देजखनलेु िोजखमको असर न्यूनीकरणका लाभग पयााप्त पूवाियारी र व्यवस्थापन हनु सकेको देजखँदैन । 
उपलजब्धमूलक ढंगले खिा व्यवस्थापन हनुपुदाछ । 

62. कोष िथा बिेट पररिालन - कोरोना कोष िथा कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्रणको लाभग पररिाभलि 
बिेटको अवस्था भनम्नानसुार छन:्   

62.1. सदूुरपजिम प्रदेश कोरोना िाइरस रोगको िोजखम भनयन्त्रण उपिार िथा व्यवस्थापन कोष भनदेजशका, 
२०७६ को बुदँा नं. ८ मा कोषको आम्दानी र खिाको लेखा प्रिभलि काननु बमोजिम राख्नपुने व्यवस्था 
छ। आन्िररक माभमला िथा काननु मन्त्रालयबाट प्राप्त वववरण अनसुार यो वषा कोषमा प्रदेश सरकारबाट 
रू.४० करोड र ववभिन्न पदाभधकारी, कमािारी, उद्योगी व्यापारी िथा व्यजिबाट रू.३ करोड ७७ लाख 
६० हिारसमेि कुल रू.४३ करोड ७७ लाख ६० हिार आम्दानी िएकोमा ववभिन्न सङ् घीय भनकायहरू 
माफा ि रू.१ करोड ४० लाख, प्रदेश कायाालयहरू माफा ि रू.२० करोड ४० हिार र स्थानीय 
िहहरूमाफा ि रू.२१ करोड ३० लाख ४४ हिार समेि कुल रू.४२ करोड ७० लाख ८४ हिार अथााि ्
९८.५५ प्रभिशि खिा िई रू.१ करोड ६ लाख ७५ हिार मौज्दाि रहेको छ । िर बैङ्क स्टेटमेन्ट 
अनसुार रू.१ करोड ९ लाख ३२ हिार मौज्दाि देजखएकोले फरक रू.२ लाख ५७ हिारको सम्बन्धमा 
वहसाब भमलान हनुपुदाछ । प्रदेश कायाालय र स्थानीय िहहरूलाइा उपलब्ध गराएको रकम मध्ये िोवकएको 
प्रयोिनमा सबै रकम खिा िएको सभुनजिि समेि गररनपुदाछ । 

62.2. सदूुरपजिम प्रदेश कोरोना िाइरस लकडाउन राहि मापदण्ड, २०७६ को बुदँा नं. ९ मा प्रदेश सरकारबाट 
प्रदान गररएको राहि रकम लकडाउनको अवभधभित्र मापदण्ड बमोजिम राहि प्राप्त गना योग्य व्यजिहरूको 
लाभग राहि सामग्री व्यवस्थापनमा खिा गरी बिि हनु आएमा सदूुरपजिम कोरोना िाइरस रोगको िोजखम 
भनयन्त्रण उपिार िथा व्यवस्थापन कोषमा वफिाा गनुापने व्यवस्था छ । आन्िररक माभमला िथा काननु 
मन्त्रालयबाट प्राप्त वववरण अनसुार प्रदेश सरकारले यो वषा ८८ स्थानीय िहलाई आइसोलेशन र राहिको 
लाभग रू.21 करोड ३० लाख ४० हिार, ९ जिल्लाका जिल्ला प्रहरी कायाालय, सशस्त्र प्रहरी गण, रावष्ट्रय 
अनसुन्धान कायाालय र नेपाली सेनाका गण िथा गलु्मसमेि ४४ भनकायलाई रू.१ करोड ४० लाख र प्रदेश 
समाजिक ववकास मन्त्रालयलाई रु.२० करोड ४० हिार भनकासा ददएकोमा खिा निई बाँकी रहेको 
रकमको वववरण माग गरी अद्यावभधक गरेको छैन ।31 वटा स्थानीयिहबाट प्राप्त वववरण अनसुार रू.९ 
करोड ८५ लाख १० हिार, स्थानीय कोभिड कोषमा मौज्दाि रहेको देजखयो । कोषबाट भनकासा 
िएकोमध्ये बिि रकम कोषमा वफिाा गरी वास्िववक खिा यवकन हनुपुदाछ ।  
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63. प्रयोगशाला स्थापना िथा सञ्चालन - सदूुरपजिम प्रदेश कोरोना रोग भनयन्त्रण िथा व्यवस्थापन कायायोिना 
२०७७ मा आर.भड.टी परीक्षणलाई प्रत्येक समदुायस्िरमा परु् याउने र वप.भस.आर परीक्षण गने कायालाई 
व्यवजस्थि िथा वृवि गरी प्रदेशमा थप प्रिावकारी बनाउने उल्लेख छ । कोभिड-19 परीक्षण गरी 
महामारी भनयन्त्रण गना प्रदेश अन्िगाि सम्पाददि कायाको परीक्षणबाट देजखएका व्यहोरा भनम्न छन:्   

63.1. आन्िररक माभमला िथा काननु मन्त्रालयबाट प्राप्त वववरण अनसुार यो वषा प्रदेशभित्र २८ हिार २३२ 
वप.भस.आर परीक्षण िएकोमा सेिी प्रादेजशक अस्पिालमा मात्र वपभसआर परीक्षण गने व्यवस्था िएकोले सो 
अस्पिालमा १३ हिार ४९६ वपभसआर परीक्षण गरी बाकँी १४ हिार ७३६ अथााि ५२ प्रभिशि कणााली 
र बागम्िी प्रदेशका प्रयोगशालाबाट परीक्षण िएको देजखयो । आधािन्दा वढी परीक्षण प्रदेश बावहर 
पठाउनपुने जस्थभिमा 2077 आषाढ मसान्सम्म थप परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना िएको छैन । सेिी 
प्रादेजशक अस्पिालमा रहेको वपसीआर मेभसनको दैभनक परीक्षण क्षमिा ५०० रहेपभन परीक्षण वकट िथा 
िनशजिको अिावले परीक्षणको दर न्यून हनु गई परीक्षणको ररपोटा आउन १० ददनसम्म लाग्ने गरेकोले 
सङ् क्रमण भनयन्त्रणमा प्रिावकारी िभूमका खेल्न नसकेको देजखयो ।  

63.2. आन्िररक माभमला िथा काननु मन्त्रालयबाट प्राप्त वववरण अनसुार यो वषा प्रदेशभित्र १ लाख १८ हिार 
७४८ आर.भड.टी परीक्षण िएकोमध्ये िनस्वास््य प्रयोगशाला कैलालीले २२ हिार ४५० मात्र 
आर.भड.टी परीक्षण गरेकोले बाँकी ९६ हिार २९८ परीक्षण अन्य अस्पिालबाट िएको देजखयो ।िन 
स्वास््य प्रयोगशालालाई पूणा क्षमिामा उपयोगमा ल्याउन सकेको देजखएन।  

63.3. प्रदेश िनस्वास््य प्रयोगशाला, कैलालीले कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्रणको लाभग २ हिार थान 
आर.डी.टी. कीट खररद गरी रु.१६ लाख ९५ हिार खिा गरेकोमा सबै कीटहरू िोवकएको गणुस्िर 
बमोजिम निएको एवं नेपाल सरकारले आरडीटी परीक्षण नै बन्द गरेकोले उि खिा उपलजब्ध ववहीन 
िएको छ । यस सम्बन्धमा सम्बजन्धि कमािारीलाई जिम्मेवार बनाउन ुपदाछ । 

64. कोभिड अस्पिाल व्यवस्थापन - कोभिड अस्पिाल व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकार िथा अन्िगाि भनकायबाट 
सम्पाददि कायाको परीक्षणबाट देजखएका व्यहोरा भनम्नानसुार छन:् 

64.1. सेिी प्रादेजशक अस्पिालले कोभिड १९ उपिारको अन्िरङ्ग िथा बवहरङ्ग सेवा उपलब्ध गराए िापभन 
भबरामीको अभिलेख अद्यावभधक नगरेकोले २०७७ अषाढ मसान्िसम्म उपिार सेवा प्रदान गररएका 
भबरामीको वववरण प्राप्त िएन । अस्पिालको २५० शैया मध्ये ५० सामान्य र ५ आइ.सी.यू.् शैया 
कोभिडको लाभग छुयाइएको देजखयो । अस्पिालमा २ िेजन्टलेटर र २ एम्बलेुन्स रहेको अवस्था छ । 
अस्पिालमा प्रोटोकल अनसुार कोभिड र नन-्कोभिड भबरामीहरूलाई बेग्ला बेग्लै िवनको व्यवस्था गरी 
उपिार गने गरेको िए िापभन अस्पिालमा कोभिड उपिारको लाभग आवश्यक िीटीएम र सरुक्षा सामग्री 
लगायिका स्वास््य उपकरणहरू पयााप्त रहेको पाइएन । अस्पिालमा १९२ दरबन्दी रहेकोमा १४१ 
पदपूभिा िई प्रमखु कन्टल्टेण्ट (जिवकत्सक) ३ िना सवहि जिवकत्सक १९ िना, नसा ६ िना, 
प्यारामेभडकक्स ८ िना र अन्य १५ िना सवहि कुल ५१ दरवन्दी ररि रहेको छ । उि दरबन्दीमध्ये 
२२ जिवकत्सक २६ नसा, ३५ पारामेभडक्स र ५८ स्वीपर कोभिड उपिारको लाभग खटाएको पाइयो ।  

64.2. अस्पिालमा २०७६।१२।२० देजख कोभिड उपिार सेवा शरुु गरेपभन आई.सी.यू., िेजन्टलेटर 
लगायिका उपकरणको अिावले उपिारमा कदठनाइ रहेकोमा २०७७।३।१ मा ५० शैया र ५ बेड 
आई.सी.यू. थप गररएको छ । अस्पिालले कोभिड भबरामी उपिारमा िएको खिाको बेग्लै अभिलेख 
राखेको छैन । स्वास््य क्षेत्र आपिकाभलन (कोभिड-१९ महामारी) प्रभिकाया योिना, २०२० मा प्रत्येक 
प्रदेशमा कायायोिना अनसुार २०७७ आषाढ मसान्िसम्म २ हिार बेडको होजल्डङ्क सेन्टर र ५० शय्याको 
कोभिड अस्पिाल बनाउन ेउल्लेख छ । कोभिड अस्पिाल भनमााणको ठेक्काको सूिनासम्म प्रकाशन गरेको 
र होजल्डङ्क सेन्टर भनमााणाधीन अवस्थामा रहेको छ । आपिकाभलन पररजस्थभिमा यथासमयमा भनमााण काया 
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सम्पन्न गनुापनेमा कायाान्वयनमा िएको वढलाइले समयमा कोभिड संक्रभमिलाई सेवा ददन नसकेको जस्थभि 
देजखयो । कोभिड अस्पिालको क्षमिा ववस्िार िथा होजल्डङ्क सेन्टरहरूको भनमााण यथाशीघ्र हनुपुदाछ ।   

65. मालसामान िथा उपकरण खररद - सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम १४५(२) मा ववशषे 
पररजस्थभिमा खररद गदाा, ववशेष पररजस्थभि सम्बन्धी वववरण र खररदका अन्य ववभध अपनाउन नसवकन े
कारण र आधारको अभिलेख राखी यथासम्िव प्रभिस्पधाा गराई आकजस्मक पररजस्थभिको सामाना गना कुन ै
एउटा मात्र आपूभिाकिाासँग सम्झौिा गरी खररद गना सवकने व्यवस्था छ । यो वषा सामाजिक ववकास 
मन्त्रालय अन्िगािका २२ भनकायबाट रु.१४ करोड ६६ लाख १८ हिारको कोभिड सम्बन्धी 
औषभधिन्य मालसामान िथा उपकरण खररद गरेकोमा देजखएको व्यहोराहरू भनम्नानसुार छन:्    

65.1. प्रदेश आपूभिा व्यवस्थापन केन्र, धनगढीले कोभिड-१९ को परीक्षणको लाभग बायो सेफ्टी लेिल-२ 
प्रयोगशालाको लाभग आवश्यक पने ररयल टाइम पीसीआर मेभसन, अटोमेटेड िी टी एम, पीपीई, मास्क 
लगायि प्रयोगशाला उपकरण िथा परीक्षण सामग्रीहरू एवं अन्य स्वास््य सामग्री खरीदका लाभग ववभिन्न 
३ आपूभिाकिाासँग २०७७।३।१२ मा सम्झौिा गरी रू.४ करोड ८३ लाख ५५ हिार ििुानी िएको 
छ। सम्झौिा अनसुारका सामानहरू २०७७/३/२९ मा केन्रमा प्राप्त िइा सेिी प्रादेजशक अस्पिाल, 
जिल्ला अस्पिाल डोटी र बैिडीमा िडान गने गरी पठाएको छ । नेपाल सरकारले २०७६।१२।११ 
देजख लकडाउन गरेकोमा २०७७ असारदेजख सरकारी कायाालय खलेुको र साउन ६ पिाि ् मात्र 
पूणारुपमा लकडाउन अन्त्य िएको अवस्थामा असार २९ मै खररद गरेका उपकरणहरू प्राप्त हनुलेु ववशषे 
पररजस्थभि कायमै रहेको पवुि हुँदैन । भनयमावलीमा िएको व्यवस्थाको पालना उपयिु समयमा गरी स्रोि 
पररिालनमा भमिव्यवयिा कायम हनुपुदाछ ।  

65.2. प्रदेश आपूभिा व्यवस्थापन केन्र, धनगढीले ववभिन्न भमभिमा आपूभिाकिााबाट दररेट माग गरी न्यूनिम 
कबोल दररेटका आधारमा रू.११ करोड ७८ लाख ३९ हिारमा औषभध, स्वास््य उपकरण िथा सामग्री 
खरीद गरेकोमा अजघल्ला खररद दरिन्दा २०० प्रभिशिसम्म महङ्गो परेको देजखयो । यसरी केन्रबाट 
खररद गरेका सामानको खररद दर वास्िववक हो िनी आश्वस्ि हनुे अवस्था देजखएन । लकडाउनको 
प्रिाव िथा बिारमा मालसामानको अिावले गदाा बोलपत्रको माध्यमबाट खररद िएको िए िापभन धेरै 
महङ्गो दरमा खररद िएको देजखन्छ।  

66. खिाको अनगुमन - सदूुरपजिम प्रदेश कोरोना िाइरस रोगको िोजखम भनयन्त्रण उपिार िथा व्यवस्थापन 
कोष भनदेजशका, २०७६ को बुदँा नं. १४ मा प्रदेश सिा सदस्यले आफ्नो भनवाािन क्षेत्रमा कोभिड 
कोषबाट िएको खिाको प्रिावकाररिा अनगुमन गनुा पने व्यवस्था छ । प्राप्त वववरणबाट यस प्रदेश 
अन्िगाका भनवाािन क्षेत्रमा कोरोना महामारी रोकथाम िथा भनयन्त्रणमा िएको खिाको अनगुमन गरी 
प्रभिवेदन ियार गरेको छैन खिाको प्रिावकारी अनगुमन गरी खिालाई नभििामूलक बनाउन ुपदाछ । 

67. समन्वय िथा सहिीकरण - कोभिड-१९ को प्रिाव न्यूनीकरण िथा भनयन्त्रण गने उदे्दश्यले प्रदेशमा प्रदेश 
संकट व्यवस्थापन केन्र र प्रदेश आपिकालीन सञ्चालन केन्र, जिल्लामा जिल्ला आपिकालीन सञ्चालन 
केन्र र र् यावपड रेस्पोन्स वटम िथा स्थानीय िहमा स्थानीय कोभिड रोकथाम समूह र वडामा अनगुमन 
सभमभिको व्यवस्था गने उल्लेख छ । िर यी सबै संयन्त्रको िभूमका र कायाक्षते्र स्पि बनाउन 
नसवकएकोले बनकेा क्वारेजन्टन िथा आइसोलेशन सेन्टर उपयोगमा नआउन े िर शंकास्पद संक्रभमि 
व्यजिहरू परीक्षण बेगर क्वारेजन्टनमा नबसी समदुायको सम्पका मा आएको अवस्था प्राप्त वववरणहरूबाट 
देजखन्छ ।  यस बाहेक एउटै प्रकृभिका खिाहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय िहवाट समेि िएको देजखन्छ । 
अन्िर भनकायगि समन्वयलाई प्रिावकारी बनाई उपलब्ध स्रोिको अभधकिम उपयोग हनु ुपदाछ ।   

68. िोजखम ित्ता - कोभिड िाइरस सङ् क्रमणको उपिारमा संलग्न िनशजिको िोजखम ित्ता व्यवस्थापन आदेश, 
२०७७ अनसुार कोभिड-१९ को रोकथाम भनयन्त्रणमा प्रत्यक्ष खवटने स्वास््य क्षेत्र लगायिका कमािारीलाई 



प्रदेश सरकार 

 कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेष लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, २०७8 
 

76 

२०७६।१२।९ पभछ प्रोत्साहन ित्ता उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । मन्त्रालय र अन्िरगािका भनकायले 
िोजखम ित्ता वविरणमा कुल रु.१० करोड ३० लाख ७३ हिार खिा गरेको छ ।  

आदेशको बुदँा नं. ४ मा िोजखम ित्ता प्रदान गनाको लाभग क्वारेजन्टन आईसोलेशन िथा 
प्रयोगशालामा सम्पाददि िोजखमयिु काया पवुि हनुे हाजिरी वववरण िथा पषु्याइँका अन्य प्रमाण कागिाि 
पेस हनुपुने उल्लेख छ । प्रदेश अन्िगािका ३ भनकायमा प्रशासभनक कायामा संलग्न ४५ कमािारीलाई 
समेि रू.१७ लाख १५ हिार िोजखम ित्ता रकम ििुानी गदाा उजल्लजखि प्रमाण कागिाि रहेको छैन। 
खिाको पषु्याइँ सवहिको लेखा अद्यावभधक गनुापदाछ । 
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खण्ड िीन : स्थानीय िह  

• िोजखम आकँलन िथा पूवाियारी 
1. िोजखम आकँलन िथा काया योिना - महामारी रोकथाम भनयन्त्रण र उपिारको लाभग महामारीको िोजखम 

वगीकरण गरी रोकथाम एवं भनयन्त्रणका उपाय पवहिान गनुापदाछ । यस सन्दिामा पूवा ियारी कायायोिना 
ियार गनुापदाछ। ववपद् िोजखम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) मा स्थानीय 
ववपद् व्यवस्थापन सभमभिको काम, किाव्य र अभधकारमा स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन योिना ििुामा गरी 
कायाान्वयन गने व्यवस्था छ। िर कोभिड-१९ को महामारी सन्दिामा स्थानीय िहले िोजखम आकँलन 
गरी महामारी िोजखम न्यूनीकरण कायायोिना ियार गरेको देजखएन । कायायोिना बेगर नै प्रदेश १ का 
१३२ स्थानीय िहले रु.१ अबा १४ करोड, प्रदेश २ का १३६ स्थानीय िहले रु.२ अबा ३३ करोड, 
बागमिी प्रदेशका ९८ स्थानीय िहले रु.९६ करोड ३७ लाख, गण्डकी प्रदेश ८५ स्थानीय िहले रु.६६ 
करोड ३९ लाख, लजुम्बनी प्रदेशका ९३ स्थानीय िहले रु.१ अबा १० करोड, कणााली प्रदेशका ४७ 
स्थानीय िहले रु.६२ करोड ४० लाख र सदूुरपजिम प्रदेशका ७९ स्थानीय िहले रु.९० करोड १७ 
लाख समेि रु.७ अबा ७१ करोड खिा गरेका छन।्  

कायायोिना बेगर खिा गदाा िोजखम क्षेत्र  वा वगा र स्थान पवहिान नहुँदा उि िोजखम भनराकरण 
गना कदठन हनुे देजखन्छ । फलस्वरुप अत्यावश्यक क्षेत्रमा बिेट अिाव हनुे िर न्यून खिा गरे पगु्ने क्षेत्रमा 
बढी खिा िई स्रोि साधनको प्रिावकारी उपयोग नहनु े जस्थभि रहन्छ । स्थानीय िहले कायायोिना बेगर 
क्वारेजन्टन िथा आइसोलेशन केन्र भनमााण एवं व्यवस्थापन र िी केन्रमा बस्ने व्यजिहरूको खाना खािा 
खिा, राहि वविरणमा बढी केजन्रि िएको देजखन्छ। काठमाडौं उपत्यका लगायि प्रमखु शहरका स्थानीय 
िहहरू सङ् घीय सरकारबाट सञ्चालन हनुे वक्रयाकलापमा नै भनिार रहेको, आफनो सवक्रयिामा रोकथाम िथा 
भनयन्त्रणका काम कारबाहीहरू न्यून सञ्चालन गरेको देजखन्छ । कन्याक्ट टे्रभसङ्ग िथा इन्िेविगेशन 
स्थानीय िहबाट हनुेगरी िोवकएको िएपभन त्यसिफा  स्थानीय िहले कम ध्यान ददएको देजखयो । 
महामारीको िोजखम आकँलन गरी न्यूनीकरण कायायोिना ियार गनुापदाछ ।  

• कोष व्यवस्थापन 
2. आय-व्यय - आभथाक सवेक्षण २०७७।७८ बमोजिम स्थानीय सरकारले कोभिड रोकथाम भनयन्त्रण र 

उपिार प्रयोिनमा रु.७ अबा ८४ करोड प्राप्त गरेको र सो मध्ये रु.६ अबा १९ करोड खिा िई रु.१ 
अबा ६५ करोड बाँकी रहेको देजखन्छ। िर लेखापरीक्षणको क्रममा ६९४ स्थानीय िहबाट प्राप्त वववरण 
अनसुार रु.७ अबा ७४ करोड खिा िएको देजखन्छ । खिा संकलन गरी वववरण ियार गने प्रणाली नहुँदा 
यथाथा खिा यवकन गना समस्या परेको छ । प्रदेश अनसुारको खिा वववरण देहाय अनसुार छुः 

2.1. प्रदेश नं.१ का ववभिन्न १३२ स्थानीय िहहरूबाट प्राप्त वववरण अनसुार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु.10 
करोड ६५ लाख, स्थानीय िहको बिेट रु.1 अबा ६ करोड १९ लाख र अन्य ववभिन्न स्रोिबाट प्राप्त 
रु.28 करोड २२ लाख गरी रु.1 अबा ४५ करोड ६ लाख आम्दानी िएको मध्ये राहि सामग्री 
वविरणमा रु.63 करोड ९४ लाख, क्वारेजन्टन व्यवस्थापनमा रु.16 करोड ४९ लाख, िोजखम ित्ता 
वविरणमा रु.3 करोड ७६ लाख र अन्य खिािफा  रु.30 करोड ५८ लाख समेि रु.1 अबा १४ करोड 
७७ लाख खिा गरी रु.30 करोड २९ लाख मौज्दाि रहेको छ । 

2.2. प्रदेश नं.2 अन्िगाि लेखापरीक्षण गररएका 13१ स्थानीय िहमध्ये 130 स्थानीय िहले कोभिड-19 
भनयन्त्रणको लाभग यो वषा प्रदेश सरकारबाट रु.१७ करोड ७ लाख, सङ् घीय सरकार एवं संघसंस्थाबाट 
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रु.16 करोड ४० लाख, स्थानीय िहको बिेटबाट रु.2 अबा ४१ करोड १२ लाख समेि रु.2 अबा 
७४ करोड ५९ लाख आय प्राप्त गरेकोमा राहि सामग्रीका लाभग रु.१ अबा २ करोड ३० लाख, 
क्वारेजन्टन व्यवस्थापनका लाभग रु.41 करोड, मास्क, औषभधिन्य एवं सजिाकल उपकरण आददमा 
रु.67 करोड ५७ लाख र स्वास््यकमी, प्रशासभनक कमािारी एवं िनप्रभिभनभधको िोजखम ित्तामा 
रु.21 करोड 88 लाख समेि रु.2 अबा 32 करोड 76 लाख खिा गरी रु.41 करोड ८३ लाख 
मौज्दाि बाँकी रहेको छ।  

2.3. बाग्मिी प्रदेशका लेखापरीक्षण िएका ९८ स्थानीय िहहरूले कोरोना रोकथाम भनयन्त्रण र उपिारको 
लाभग सङ् घीय सजञ्चि कोषबाट रु १० करोड ४९ लाख, सङ् घीय कोभिड कोषबाट रु.४३ लाख, प्रदेश 
सजञ्चि कोषबाट रु.१० करोड ८० लाख, प्रदेश कोभिड कोषबाट रु.८ करोड ४६ लाख स्थानीय 
िहको स्रोिबाट रु.९५ करोड २० लाख र अन्य स्रोिबाट र.११ करोड ५२ लाख समेि रु.१ अबा 
७९ करोड ४७ लाख प्राप्त गरेकोमा रु.९६ करोड ३७ लाख खिा गरी रु.८३ करोड १० लाख बिि 
रहेको छ । उि खिामध्ये राहि वविरणमा रु.४२ करोड ४ लाख, औषभध एवं स्वास््य सामग्री 
खररदमा रु.१७ करोड ८ लाख, क्वारेजन्टन र आईसोलेशन व्यवस्थापनमा रु.१३ करोड ९७ लाख, 
स्वास््य पूवााधार भनमााणमा रु.३ करोड १२ लाख, िनशजि पररिालनमा रु.९ करोड २६ लाख र 
अन्यमा रु.१० करोड ९१ लाख खिा िएको छ ।  

2.4. गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय िहहरूले कोरोना रोकथाम भनयन्त्रण र उपिारको लाभग सङ् घीय सजञ्चि 
कोषबाट रु.१ करोड ७० लाख, सङ् घीय कोभिड कोषबाट रु.२ करोड ६४ लाख, प्रदेश सजञ्चि 
कोषबाट रु.७ करोड ४८ लाख, प्रदेश कोभिड कोषबाट रु.१ करोड ७८ लाख स्थानीय िहको 
स्रोिबाट रु.४५ करोड ३६ लाख र अन्य स्रोिबाट रु.१८ करोड ७१ लाख समेि रु.७७ करोड ६७ 
लाख प्राप्त गरेकोमा रु.६६ करोड ४० लाख खिा गरी रु.११ करोड २७ लाख बिि रहेको छ । 
खिामध्ये राहि वविरणमा रु.२४ करोड ५ लाख, औषभध एवं स्वास््य सामग्री खररदमा रु.७ करोड 
५४ लाख, क्वारेजन्टन र आईसोलेशन व्यवस्थापनमा रु.१४ करोड ६५ लाख, स्वास््य पूवााधार 
भनमााणमा रु.१० करोड ४२ लाख, िनशजि पररिालनमा रु.७ करोड ६२ लाख र अन्यमा रु.२ 
करोड १२ लाख खिा िएको छ । 

2.5. लजुम्बनी प्रदेशको लेखापरीक्षणको क्रममा ववभिन्न ९३ स्थानीय िहहरूबाट प्राप्त वववरण अनसुार सङ् घीय 
सरकारवाट रु.१४ करोड ५३ लाख, लजुम्बनी प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रु.१२ करोड ८२ लाख, स्थानीय 
िहको बिेटवाट रु.1 अबा २१ करोड ७५ लाख र अन्य ववभिन्न स्रोिबाट प्राप्त रु.५१ करोड ५३ 
लाख गरी रु.२ अबा ६३ लाख आम्दानी िएकोमध्ये राहि सामग्री वविरणमा रु.२७ करोड ४० लाख, 
क्वारेजन्टन व्यवस्थापनमा रु.२८ करोड ६७ लाख, आईसोलेशन व्यवस्थापनमा रु.९ करोड १३ लाख, 
िोजखम ित्ता वविरणमा रु.८ करोड १३ लाख, औषभध खररदमा रु.१५ करोड ८५ लाख र अन्य खिा 
िफा  रु.२१ करोड ५४ लाख समेि रु.1 अबा १० करोड ७३ लाख खिा गरी रु.८९ करोड ९० 
लाख मौज्दाि रहेको छ । 

2.6. कणााली प्रदेशको लेखापरीक्षणको क्रममा ४७ स्थानीय िहहरूबाट प्राप्त वववरण अनसुार सङ् घीय 
सरकारबाट रु.३ करोड ६५ लाख, प्रदेश सरकारबाट रु.८ करोड २५ लाख,  स्थानीय िहको बिेट 
रु.७४ करोड १० लाख र अन्य ववभिन्न स्रोिबाट प्राप्त रु.९ करोड ८८ लाख गरी रु.९५ करोड ८८ 
लाख आम्दानी िएकोमध्ये राहि सामग्री वविरणमा रु.१३ करोड ३ लाख, क्वारेजन्टन व्यवस्थापनमा 
रु.१४ करोड ९९ लाख, िोजखम ित्ता वविरणमा रु.६ करोड ९४ लाख औषभध िथा सामग्रीमा रु.११ 
करोड र अन्य खिािफा  रु.१६ करोड ४४ लाख समेि रु.६२ करोड ४० लाख खिा गरी रु.३३  
करोड ४८ लाख मौज्दाि रहेको छ । 
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2.7. सदूुरपजिम प्रदेश अन्िगािका लेखापरीक्षण गररएका ७९ स्थानीय िहहरूबाट प्राप्त प्राप्त वववरण अनसुार 
नेपाल सरकारबाट प्राप्त रू.१० करोड ३५ लाख, सदूुरपजिम प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रू.१४ करोड ६१ 
लाख, स्थानीय िहको बिेट रू.७२ करोड १८ लाख र अन्य स्रोिबाट प्राप्त रू.९ करोड ८९ लाख 
समेि कूल रू.१ अबा ७ करोड ३ लाख आम्दानी िएको मध्ये राहि सामग्री वविरणमा रू.२३ करोड 
१८ लाख, क्वारेजन्टन व्यवस्थापनमा रू.२२ करोड १२ लाख, िोजखम ित्ता वविरणमा रू.६ करोड 
७५ लाख, औषभध िथा स्वास््य सामग्री खररदमा रू.१५ करोड ३३ लाख, आईसोलेशन व्यवस्थापनमा 
रू.५ करोड ६९ लाख, स्वास््य पूवााधार भनमााणमा रू.१ करोड ४८ लाख र अन्य खिािफा  रू.१५ 
करोड ६२ लाख समेि कूल रू.९० करोड १८ लाख खिा गरी रू.१६ करोड ८५ लाख मौज्दाि 
रहेको छ । 

3. अन्य शीषाकबाट खिा - कोभिड-१९ केश इन्िेविगेसन िथा कन्याक्ट टे्रभसङ्ग, वटम पररिालन िथा 
व्यवस्थापन भनदेजशका, २०७७ को बुदँा नं.६ अनसुार वटम पररिालनका लाभग लाग्न ेसम्पूणा खिाको 
व्यवस्था स्थानीय िहले कोभिड-१९ को रोकथाम िथा भनयन्त्रणका लाभग छुयाइएको कोषबाट 
व्यवस्था भमलाउनपुने र यदद नपगु िएमा प्रदेश िथा सङ् घीय सरकारसँग माग गना सक्न ेव्यवस्था छ । 
यस सम्बन्धी व्यहोरा भनम्न छन:् 

3.1. झापाको मेिीनगर र अिुानधारा नगरपाभलकाले कोभिड व्यवस्थापनसँग सम्बजन्धि बिेटबाट सवारी साधन 
ममाि एवं िाडा वापि रु.८ लाख ८ हिार खिा गरेको छ । 

3.2. भसरहाको नरहा गाउँपाभलकाले सङ् घीय सशिा र पाभलका पुिँीगि बिेटबाट िोजखम ित्ता, सरसफाई, 
राहि सामग्री र सरुक्षा सामग्री समेिका लाभग रु.३२ लाख ९८ हिार खिा गरेको छ । 

3.3. भनिगढ नगरपाभलका, बाराले कोरोना कोषबाट आगलागी र बाढीको लाभग अवश्यक सामग्री खररद गरी 
रु.१० लाख ६४ हिार खिा गरेको छ । 

3.4. बहदुरमाइा नगरपाभलका, पसााले स्वास््य िथा प्रशासन िफा का कमािारीहरूलाइा कोभिड-१९ िोजखम 
ित्ता रु.46 लाख 20 हिार िलब शीषाकबाट ििुानी गरेको छ । 

3.5. लजुम्बनी प्रदेशको रुजन्टगढी गाउँपाभलकाले कोरोना महामारी रोकथाम िथा उपिारको लाभग कोरोना 
रोकथाम िथा उपिार कोष स्थापना गरी खिा गरेकोमा पुिँीगि खिा जशषाकबाट रु.18 लाख 58 
हिार कोभिड ित्ता खिा लेखेको छ ।  

3.6. राहि वविरण लगायिका लाभग गण्डकी प्रदेश अन्िगाि पोखरा महानगरपाभलका लगायिका १३ स्थानीय 
िहले कोष बाहेक ववत्तीय समानीकरण अनदुान लगायिको रकमबाट रु.२ करोड ९६ लाख ८ हिार 
खिा गरेका छन ्। यसैगरी िेह्रथमुको लालीगरुाँस नगरपाभलकाले पररवार भनयोिन िथा प्रिनन ्स्वास््य 
कायाक्रमबाट िोजखम ित्तामा रु.२८ लाख १५ हिार खिा गरेको छ । 

3.7. सदूुरपजिम प्रदेशका बडीकेदार गाउँपाभलका, डोटी लगायि ९ स्थानीय िहले कोरोना िाइरस 
भनयन्त्रणको लाभग कोषको पररिालन नगरी अन्य शीषाकमा ववभनयोजिि बिेटबाट रु.४ करोड ५६ लाख 
६५ हिार खिा गरेको देजखयो । फरक बिेट शीषाकबाट खिा लेख्दा कोरोना महामारी रोकथाम िथा 
भनयन्त्रणमा िएको वास्िववक खिा रकम यवकन गना नसवकने जस्थभि रहयो । 

4. खािा सञ्चालन - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९(2) मा गाउँपाभलका िथा 
नगरपाभलकालाई प्राप्त सबै रकम स्थानीय संजिि कोषमा दाजखला गनुापने र दफा ७३(१) मा 
नगरप्रमखुले प्रमखु प्रशासकीय अभधकृिलाई अजख्ियारी ददई खिा गनुापने व्यवस्था छ । सनुसरीको 
रामधनुी नगरपाभलकामा नगरप्रमखु र प्रमखु प्रशासकीय अभधकृिले सञ्चालन गने गरी छुटै्ट बैंक खािा 
खोली सोही खािा माफा ि कोरोना भनयन्त्रणसम्बन्धी कारोबार सञ्चालन गरी रु.१ करोड ४९ लाख ९८ 
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हिार खिा गरेको छ । यसैगरी मोरङ्गका १३ र िेह्रथमुका ४ स्थानीय िहले समेि स्थानीय सजञ्चि 
कोषमा िम्मा नगरी खिा गरेका छन ् । ऐनमा िएको व्यवस्थाको पालना नगरी गरेको खिा 
भनयमसम्मि देजखएन । 

5. भबक्री रकम दाजखला - लजुम्बनी प्रदेशको पथुा उत्तरगंगा गाउँपाभलकाले कोरोना संकटले खाद्य अिाव 
भसिाना हनु नददन नेपाल खाद्य संस्थानसँग समन्वय गरेर पाभलकाका सबै िनिालाई ढुवानी खिा व्यहोने 
गरी ३४० जक्वन्टल िामल र ४६० जक्वन्टल ननु भबक्री गने प्रयोिनाथा ढुवानी समेि रू.२१ लाख 
६३ हिारको िामल र ननु खररद गरेको छ। खररद गररएको ननु र िामल प्रत्येक वडा अध्यक्ष, 
सदस्य र वडा सजिवलाई जिम्मेवारी ददई िामल भबक्री गने र सोबाट संकभलि रकममा ढुवानी रू.३ 
लाख ४९ हिार गरी कट्टा बाँकी रकम रू.१८ लाख १४ हिार ववपद् व्यवस्थापन कोषमा िम्मा 
गनेगरी १४ वडा अध्यक्षहरूलाई वविरण गरेकोमा िामल भबक्रीबाट उठेको आम्दानी ववपद् कोषमा 
दाजखला गरेको नदेजखएकोले सम्बजन्धिबाट िामल र ननु भबक्रीको रकम असलु गरी दाजखला गनुापदाछ। 

6. कोषको वहसाब - कञ्चनपरुको शकु्लाफाँटा, बैिडीको पिुौडी र कैलालीको ििनी नगरपाभलकामा कोषको 
आय िन्दा व्ययको वहसाव रू.१ करोड ९० लाख ८० हिार बढी देजखयो । त्यसै गरी भसगास 
गाउपाभलका बैिडीले रु.२२ लाख ९३ हिार घटी मौज्दाि लेखाङ्कन गरेको देजखन्छ । उि स्थानीय 
िहहरूले ियार गरेको वववरणले यथाथा अवस्था प्रस्ििु नगरेको हुँदा आम्दानी खिा यवकन गना सवकन े
अवस्था रहेन । आम्दानी र खिाको यथाथा लेखाङ्कन गरी वहसाव अद्यावभधक गनुापदाछ । 

7. लेखापरीक्षण - भसम्रौनगढ नगरपाभलका, बाराले यो वषा कोभिड-19 सङ् क्रमण रोकथाम र भनयन्त्रणका 
लाभग िएको भनकासा खिाको आय व्यय वववरण र शे्रस्िा लेखा परीक्षणमा पेस गरेको छैन।उि 
खिाको लेखापरीक्षण नगराएकोमा ऐनको व्यवस्था बमोजिम लेखापरीक्षणका लाभग पेस गनुापदाछ। 
बौभधमाई नगरपाभलका, रौिहटले प्रकोप व्यवस्थापन कोषिफा  कोभिड-19 रोगको रोकथाम िथा 
भनयन्त्रणको लाभग 47 वटा गोश्वारा िौिरबाट रु.2 करोड 34 लाख 40 हिार खिा गरेकोमा 
लेखापरीक्षणको क्रममा १४ वटा िौिरबाट िएको खिा रु.62 लाख 95 हिारको मात्र से्रस्िा पेस 
गरेकोले रु.1 करोड 71 लाख 45 हिारको लेखापरीक्षण िएको छैन। लेखापरीक्षणका लाभग से्रस्िा 
पेस गनुापदाछ।  

• खररद व्यवस्थापन 
8. सोझै खररद - सावािभनक खररद भनयमावली, 2064 को भनयम 8४ मा पािँ लाख रुपैयाँ िन्दा बढी 

बीस लाख रुपैयाँ सम्मको मालसामान भसलबन्दी दरिाउपत्रबाट र भनयम 31 मा बीस लाख रुपैया ँ
िन्दा बढीको सामान खररद गदाा बोलपत्रको माध्यमद्वारा खररद गनुापने व्यवस्था छ।यस सम्बन्धमा 
देजखएका व्यहोरा भनम्न छन:् 

8.1. प्रदेश नं.2 अन्िगािका 13० मध्ये 87 स्थानीय िहले रु. 41 करोड 43 लाख 64 हिारको ववभिन्न 
राहि सामग्री, मास्क, वपवपई, सेभनटाइिर, औषभध छका न े मेभसन एवं आइसोलेसन व्यवस्थापन गना 
आवश्यक सामग्री खररद गनुा अगाभड आवश्यकिा पवहिान नगरी प्रस्िाववि मूल्य सम्बन्धमा दर ववश्लषेण 
एवं गणुस्िर परीक्षण बगेर पटक पटक सोझै खररद गरेका छन।् पटक पटक प्रभिस्पधाा बेगर खररद 
गरेको देजखयो। 

8.2. औरही गाउँपाभलका, भसरहाले कोभिड-19 बाट प्रिावविलाई राहि वविरण गना रु. ८१ लाख ५ हिारको 
िामल, दाल, जिनी, िेल, ननु, रौिहटका दगुाा िगविी र यमनुामाई गाउँपाभलकाले वपवपई सेट, ह्याण्ड 
स्याभनटाइिर लगायिका स्वास््य सामग्री रु.१ करोड ७ लाख ९१ हिारमा सोझै खररद गरेका छन ्। 
यसैगरी, एकडारा गाउँपाभलका, महोत्तरीका ६ वटै वडाका ववपन्न नागररकहरूलाई ३० के.िी. िामल, 
३ के.िी. दाल‚ २ के.िी. का दरले नून िेल र जिनी, ४ थान साबनु गरी रु.५ हिार ५३३ राहि 
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प्याकेि ियार गरी २ फमाबाट खलुा  दररेट भलई रु.१ करोड ५१ लाख ९४ हिारको खाद्यान्न सोझै 
खररद गरेको छ ।  

8.3. भसरहा नगरपाभलकाले 22 वडाको लाभग राहि पररमाण यवकन नगरी रु.3 करोड 92 हिारको दाल, 
िामल, ननुलगायिका राहि सामग्री वडागि रुपमा सोझै खररद गरेको छ । 

8.4. बाग्मिी प्रदेश अन्िगािका ५८ स्थानीय िहले रु.२२ करोड १९ लाख ३ हिारको दाल, िामल, ननु, 
िेल खररद गदाा प्रभिस्पधाात्मक ववभध अवलम्बन नगरी पटक पटक सोझै खररद गरेका छन ्। यसरी 
खररद गदाा ववशेष पररजस्थभिमा खररदमा अवलम्वन गनुापने ववभध समेि अवलम्बन गरेका छैनन ्।सो मध्ये 
लभलिपरुको महालक्ष्मी नगरपाभलकाले पेस गरेको भबल परीक्षण गदाा वडा नं.1 ले एक स्टोरबाट एकै 
भमभिका 60 वटा प्यान भबल समावेश गरी रु.11 लाख 54 हिार खाद्यान्न लगायिका राहि सामग्री 
खररद गरेको छ । त्यसैगरी िरिपरु महानगरपाभलका र काभलका नगरपाभलकाले िामल खररद गदाा प्रभि 
के.िी.४० देजख 60 रुपैयाँ, दाल रु.90 देजख रु.115 सम्म, िेल प्रभिभलटर रु.१४१ देजख १६५ 
सम्ममा खररद गरेको छ । पटक पटक खररद गदाा खररद दरमा अन्िर देजखएको छ । 

8.5. िरिपरु महानगरपाभलकाले ववभिन्न फमाबाट रु.35 लाख 85 हिार मूल्यको पी.पी.इा. सेट, बटु किर, 
के.एन.95 मास्क, पी.पी.इा.कीट लगायिका सामग्री सोझै खररद गरेको छ । खररद गरेका सामानहरू 
जििवन मेभडकल कलेि, िरिपरु अस्पिाल लगायिलाइा वविरण गरेको माग फाराम, हस्िान्िरण फाराम 
पेस गरेको छ। सो सामग्रीको उपयोगको सन्दिामा सम्बजन्धि भनकायबाट प्रभिवेदन भलइा उपयोगको 
अनगुमन गनुापदाछ।  

8.6. गण्डकी प्रदेशका ७२ स्थानीय िहले रु.२० करोड ११ लाख १६ हिारले राहि सामग्री खररद गदाा 
प्रभिस्पधाात्मक ववभध अवलम्बन नगरी पटक पटक सोझै खररद गरेका छन ्। यसरी खररद गदाा ववशषे 
पररजस्थभिमा खररदमा अवलम्वन गनुापने ववभध समेि अवलम्वन गरेका छैनन।् 

8.7. बढैयािाल गाउँपाभलका, बददायाले प्रभिस्पधाात्मक खररद ववभध अवलम्बन नगरी रु.५१ लाख ६१ 
हिारको क् वारेजन्टनसँग सम्बजन्धि सामान सोझै खररद गरेकोले कायाालयले ववशषे पररजस्थभिमा खररद 
गने सम्बन्धी व्यवस्था प्रिावकारी रुपमा पालना गरेको देजखएन । 

स्थानीय िहले ववशषे पररजस्थभिमा खररद गदाा समेि यथासम्िव प्रभिस्पधाात्मक िवरले खररद 
गनुापनेमा सो प्रवक्रया अवलम्बन नगरी सोझै खररद गरेको देजखयो । ऐन, भनयमका व्यवस्था अवलम्बन 
गनुापदाछ । 

9. ववशेष पररजस्थभि खलुाई खररद - सावािभनक खररद ऐन, 2063 अनसुार सावािभनक भनकायले 10 
लाख रुपैयाँ िन्दा बढी रकमको खररद गरेमा त्यसरी खररद िएको वववरणको सावािभनक सूिना 
प्रकाशन गनुा पने, सोको िानकारी सावािभनक खररद अनगुमन कायाालयमा पठाउन ुपने व्यवस्था छ । 
सो सम्बन्धी व्यहोरा भनम्नानसुार छन:्   

9.1. खररदको शिा एवं गणुस्िर सम्बन्धी मापदण्ड एवं गणुस्िर परीक्षण समेि नगरी यो वषा प्रदेश नं.2 
अन्िरगिका ८१ स्थानीय िहले रु. 6८ करोड ४९ लाख ७५ हिार मूल्यका िामल, दाल, िेल, ननु, 
साबनु, िस्िा राहि सामग्री खररद गरेका छन।् त्यसरी खररद गररसकेपभछ स्थानीय िहरूले खररद 
वववरणको सावािभनक सूिना प्रकाशन नगरेको र सो को िानकारी सावािभनक खररद अनगुमन 
कायाालयमा नददएकोले खिा रकमको पारदजशािा प्रविान हनु सकेको देजखएन। 

9.2. लजुम्बनी  प्रदेश अन्िगाि ४६ वटा स्थानीय िहले ववशषे पररजस्थभि उल्लेख गरी रु.७ करोड २९ लाख 
९५ हिारको औषभध खररद गरेकोमा एउटै सामानको न्यूनिम र अभधकिम दरबीि धेरै अन्िर रहेको 
छ। 
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9.3. कणााली प्रदेश अन्िगाि सखेुिको वीरेन्रनगर र लेकबेंसी एवं दैलेखको िामणु्डा नगरपाभलकाले रु.१ 
करोड ४५ लाख ८६ हिारको औषभध लगायि सामग्री पटक पटक सोझै खररद गरी खिा लेखेकोले  
भमिव्ययी खररद िएको देजखएन। 

10. खररद ववभध - सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम १४५ मा ववशेष पररजस्थभिमा गररन े
खररद सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । ववराटनगर महानगरपाभलकाले कोभिड-19 को कारण राहि 
उपलब्ध गराउन ेकायाको लाभग खाद्य सामग्री खररद गदाा ३ वटा दरिाउ पत्र भलई घटाघट गराई रु.1 
करोड ३० लाख ३१ हिारको िामल खररद गरेको छ । सरुक्षा सामग्री र अन्य स्वास््य सामग्रीमा 
रु.38 लाख ८३ हिार खिा गरेकोमध्ये रु.9 लाख ७ हिार मात्र दररेटका आधारमा खररद गरेको र 
बाँकी रु.29 लाख ७५ हिारको सोझै सामग्री खररद गरेको छ ।सोझै खररद गररएका सामग्रीको 
लागि अनमुान स्वीकृि समेि गरेको छैन। भनयममा िएको व्यवस्था बमोजिमको प्रकृया पालना गरी 
भमिव्ययी ढंगले खररद काया गनुापदाछ ।  

11. लागि अनमुान र प्रभिस्पधाा - सावािभनक खररद भनयमावली 2064 को भनयम 11 मा सावािभनक 
भनकायले लागि अनमुान ियार गदाा सम्बजन्धि सामानको स्पेजशवफकेसनको अभधनमा रही िालू र 
गिवषामा खररद गदाा लागकेो लागि, स्थानीय बिारको प्रिभलि दरिाउ, ढुवानी खिा र उद्योग वाजणज्य 
संघले िारी गरेको दररेटको आधारमा लागि अनमुान ियार गनुापने व्यवस्था छ। वीरगञ्ज 
महानगरपाभलकाले बोलपत्रको माध्यमबाट वप.भस.आर. मेभसन रु.६३ लाख ८३ हिारमा खररद गरेको 
छ। महानगरपाभलकाले वपभसआर मेभसनको लागि अनमुान ियार गदाा एक फमासँग मात्र दर माग गरी 
भनिले पेस गरेको मेभसनको मूल्य रु.६५ लाख २५ हिारलाइा नै आधार मानी लागि अनमुान ियार 
गरेको छ । पेस िएका ३ बोलपत्रदािाको प्राववभधक स्पेभसवफकेसनमध्ये उि आवेदकको प्राववभधक 
स्पेभसवफकेसन माग बमोजिम िएको िनी खररद िएबाट खररद काया प्रभिष्पधी र भमिव्ययी छ िन्न 
सवकएन । प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्र, धनषुाले ररयल टाइम वपसीआर मेभसन रु.२५ लाख 
७५ हिारमा खररद गरेको छ ।  

12. पेस्की  - आभथाक कायाववभध भनयमावली, 2064 को भनयम 74 मा पेस्की समयमा नै फस्यौट गनुा 
गराउन ुपेस्की भलन ेददने दवैुथररको किाव्य हनु ेिथा भनयम ७९ मा समयमा पेस्की फस्यौट नगनेलाई 
वविागीय कारवाही गररने उल्लेख छ। यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा भनम्न छन:् 

12.1. कोरोना महामारीको लाभग ित्काल काया सञ्चालन गना िनी प्रदेश नं.२ अन्िगािका 68 स्थानीय िहले 
ववभिन्न िहका 308 कमािारीको नाममा रु.17 करोड 93 लाख 63 हिार, ववभिन्न 176 
पदाभधकारीको नाममा रु.7 करोड 52 लाख 22 हिार र ववभिन्न 5 संस्थाको नाममा रु.36 लाख 
गरी रु. 25 करोड 81 लाख 85 हिार पेस्की प्रदान गरेकोमा वषाको अन्िसम्म फस्यौट गरेका 
छैनन।् अत्यावश्यक कामका लाभग पेस्की भलई समयमा खिा नगरी पेस्की फस्यौट नगने 
पदाभधकारीलाई जिम्मेवार बनाउनपुने देजखन्छ। 

12.2. साम्सी गाउँपाभलका, महोत्तरीले कोभिड 19 रोगको रोकथाम, भनयन्त्रण िथा व्यवस्थापनका लाभग रु. ३ 
करोड ९ लाख ८३ हिार खिा लेखेकोमा ववभिन्न कमािारीहरूलाई क्वारेजन्टन सञ्चालन, राहि सामग्री 
खरीद िथा वविरण लगायिका कामको लाभग रु.2 करोड 29 लाख 50 हिार पेस्की उपलब्ध 
गराएकोमा फस्यौट िएको छैन । 

12.3. किान्हा नगरपाभलका, भसरहाले १० वडा सजिवलाई राहि वविरण गना रु.६१ लाख पेस्की ददई रु.६६ 
लाख २३ हिार खिा गरेको छ । प्रभिस्पधााबाट खररद नगरी पेस्की माफा ि ् खिा गने पिभि 
भनरुत्सावहि गनुापदाछ । 



स्थानीय िह 

 कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेष लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, २०७8 
 

83 

12.4. मवटहानी नगरपाभलका, महोत्तरी अन्िगाि 4 वटा क्वारेजन्टन स्थलमा भबरामी व्यवस्थापन लगायि ववभिन्न 
कामका लाभग एक कमािारीले भलएको रु.24 लाख पेस्की फस्यौट गरेको छ। सो पेस्कीबाट मास्क, 
स्याभनटाइिर, खाद्यान्न, बाजल्टन, िवकया लगायिका ववभिन्न सामग्रीहरू खररद गरी क्वारेजन्टन 
व्यवस्थापनमा रु.21 लाख 26 हिार खिा गरेकोमध्ये रु.18 लाख ५३ हिारको सामानको खररद 
आदेश, माग फारम र दाजखला ररपोटा ियार गरेको छैन। 

13. दिाा निएकासँग खररद - सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम १९ मा मूल्य अभिवृवि करमा 
दिाा िएकोसँग मात्र कारोबार गनुापने व्यवस्था छ। यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा भनम्नानसुार छन:् 

13.1. भसरहा नगरपाभलका, भसरहाले ववभिन्न 5 होटलबाट सेवा भलई रु.62 लाख 78 हिार ििुानी गरेको 
पाइयो।पाभलकाले दैभनक क्वारेजन्टनमा रहेको व्यजिको खाना खािा बापि प्रभिष्पधाा नगरी खररद गरेको 
छ। त्यस्िा होटल मूल्य अभिवृवि कर दिाा िएका छैनन ् । मूल्य अभिवृवि कर दिाा निएको 
होटलबाट कारोबार गना भमल्न ेदेजखएन। 

13.2. सवैला नगरपाभलका, धनषुाले क्वारेजन्टनमा बस्न े डाक्टर, सरुक्षाकमी िथा भबरामीलाई दैभनक खाना, 
खािा र पानी उपलब्ध गराउन एक स्वीट कनारको रु.249 दर स्वीकृि गरी रु.17 लाख 33 हिार 
ििुानी गरेको छ।िर उि स्वीट कनार मूल्य अभिवृवि करमा दिाा िएको देजखएन । 

14. बढी ििुानी - आभथाक कायाववभध भनयमावली, २०६४ को भनयम 3६ मा भबल िरपाई बेगर खिा लेख्न 
नपाइने व्यवस्था छ।लोहारपवट्ट नगरपाभलका महोत्तरी, देवाही गोनाही नगरपाभलका रौिहट, भमभथला 
ववहारी नगरपाभलका धनषुा, कल्याणपरु नगरपाभलका भसराहा समेि 9 नगरपाभलकाले रु.४ करोड १५ 
लाख २३ हिार कोरोना सम्बन्धी राहि सामग्रीलगायि खररदको खिा ििुानी गदाा भबल िरपाई 
अनसुार िम्मा रु.3 करोड ४८ लाख ५८ हिार मात्र रहेकोले भबल िरपाई नपगु िएको रु.६६ लाख 
६५ हिार सम्बजन्धि ििुानी ददने व्यजिलाई जिम्मेबार बनाई असलु गनुापदाछ । 

15. काया सम्पन्न प्रभिवेदन - सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम ११७ बमोजिम कामको 
प्रभिवेदन ियार गनुापने उल्लेख छ । बारपाक सभुलकोट गाउँपाभलका, गोरखाले कोरोनाको समयमा 
अल्पकालीन रोिगार ददन वडाबाट रु.२७ लाख ६६ हिार खिा गरी ववभिन्न काममा लगाएकोमा 
कायासम्पन्न प्रभिवेदन ियार नगरेकोले वास्िववक काम िए निएको यवकन गना सवकएन । 

16. गणुस्िर परीक्षण - औषभध िथा परीक्षण कीट खररद गदाा गणुस्िर सभुनजिि गररनपुदाछ । सदूुरपजिम 
प्रदेश अन्िगािका ५२ स्थानीय िहहरूले कोभिड-१९ को प्रिाव भनयन्त्रण गने उदे्दश्यले रू.१२ करोड 
३७ लाख ७६ हिारको परीक्षण कीट िथा अन्य औषभधिन्य मालसमान िथा उपकरणको खररद गरेका 
छन ् । स्थानीय िहहरूले ववशषे पररजस्थभिमा स्थानीय आपूभिाकिााबाट खररद गरेका औषभधिन्य 
मालसामानको गणुस्िर परीक्षण निएकोले खररद गररएका औषभध िथा उपकरणको गणुस्िरमा आस्वस्ि 
हनु सवकने अवस्था देजखएन । 

17. औषभध िथा स्वास््य उपकरण खररद - गण्डकी प्रदेश अन्िगािका ववभिन्न ६९ स्थानीय िहले औषभध 
िथा स्वास््य उपकरण खररदमा रु.६ करोड ९५ लाख ४१ हिार खिा गरेका छन ् । त्यसैगरी 
बाग्मिी प्रदेशका ववभिन्न ७० स्थानीय िहले औषभध िथा स्वास््य उपकरण खररदमा रु.१० करोड २४ 
लाख २० हिार खिा गरेका छन ्। यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा देहायअनसुार छन:्  

17.1. काभ्रपेलाञ्चोकको िमु्ल ु गाउँपाभलकाले रु.30 लाख 83 हिारको पी.पी.इा.सेट लगायिका स्वास््य 
सामग्री र ववभिन्न १९ प्रकारका औषभध खररद गरेको छ।उि सामग्री गाउँपाभलकाको जिन्सी खािामा 
आम्दानी िनाएकोमा खिा कट्टा नगरेको एवं मौज्दाि समेि नरहेको अवस्था छ ।  
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17.2. लभलिपरु महानगरपाभलकाले 29 वटै वडामा मास्कको अिाव हनु नददन प्रभि वडा 5 हिारका दरले 
मास्क ियार गना मवहला समूहहरूलाइा कपडाको मास्क बनाउनका लाभग रु.13 लाख 30 हिारको 
जस्लि रंभगन कपडा खररद गरी वविरण गरेको जिन्सी अभिलेखबाट देजखन्छ । िर उि कपडाबाट ियार 
िएको मास्क संख्या र वविरण गरेको िरपाईलगायिका प्रमाण पाभलकाबाट प्राप्त हनु सकेन ।  

17.3. भसन्धलुीको हररहरपरुगढी गाउँपाभलकाले कोरोना भनयन्त्रणको लाभग 24 हिार थान साबनु खररद 
गरेकोमा 5 हिार 260 वविरण िएको, 144 थान मौज्दाि रहेकोले बाँकी रु.4 लाख 90 हिार 
मूल्यको १८ हिार ५96 थान साबनुको वविरण गरेको िरपाइा कायाालयमा रहेको छैन । 

17.4. जििवनको काभलका नगरपाभलकाले कोरोना संक्रभमि भबरामीहरूको उपिारमा संलग्न स्वास््यकमीहरू र 
अन्य व्यजिहरूलाइा कोरोना संक्रभमिबाट सरुजक्षि गनाको लाभग र ववभिन्न भमभिमा ववभिन्न 
आपूभिाकिााहरूबाट पी.पी.इा., के.एन.मास्क, सजिाकल मास्क र स्याभनटाइिर िस्िा स्वास््य सामग्रीहरू 
सोझै प्रवक्रयाबाट खररद गरेको छ । यसरी सोझै खररद गदाा पी.पी.इा.सेट रु.4 हिार 975 देजख रु.8 
हिार 800, के.एन.95 मास्क प्रभिइकाइा रु.130।- देजख रु.300।-, सजिाकल मास्क प्रभिथान 
रु.10।- देजख रु.15।-, 500 एम.एल. साभनटाइिर प्रभिइकाइा रु.575।- देजख रु.750।- 
सम्मका दरले खररद गरी रु.10 लाख 74 हिार खिा गरेको छ । सोझै खररद गरेका कारण दरमा 
एकरुपिा निएको अवस्था छ । 

17.5. शवहद लखन गाउँपाभलका, गोरखाले वपवपई रु.१ हिार ९२१ को दरले ३० थान खररद गरेकोमा 
देवघाट गाउँपाभलका िनहुँले प्रभिथान रु.१0 हिारको दरले ६ थान खररद गरेको देजखन्छ। त्यस्िै 
बारपाक सभुलकोट गाउँपाभलका, गोरखाले रु.२ हिार ९५ को दरले २४० थान खररद गरेकोमा व्यास 
नगरपाभलका िनहुँले रु.६ हिार ८६ को दरले २१३ थान खररद गरेको देजखयो। एकै प्रकृभिको 
सामानको मूल्यमा धेरै फरक देजखन ुउजिि देजखएन। 

17.6. गल्याङ नगरपाभलका, स्याङिाले २ हिार सजिाकल मास्क रु.३५ को दरले खररद गरेको छ िन े
वाभलङ नगरपाभलका स्याङिा, गोरखा नगरपाभलका गोरखा लगायि अन्य धेरै स्थानीय िहले रु.१० का 
दरले खररद गरेको देजखन्छ। त्यस्िै माभलका गाउँपाभलका, म्याग्दीले रु.३५ को दरले १७२ थान 
मास्क खररद गरेकोमा काभलगण्डकी गाउँपाभलका स्याङिाले प्रभि मास्क रु.८ को दरले २ हिार थान 
खररद गरेको छ। 

17.7. ऋवषङ गाउँपाभलका िनहुँले प्रभि थान रु.१४५ को दरले ७०० थान के. एन. ९५ मास्क खररद 
गरेकोमा महाशीला गाउँपाभलका, पवािले रु.४९० को दरले ४१ थान, कुश्मा नगरपाभलका पवािले 
रु.४५० को दरले १०० थान, शकु्लागण्डकी नगरपाभलका िनहुँले रु.४८३ का दरले ५८० थान 
खररद गरेको देजखएकोले हरेक स्थानीय िहले अलग अलग दरले खररद गरेका छन।् 

17.8. गोरखा नगरपाभलका, गोरखाले इन्रारेड थमोभमटर प्रभिथान रु.१ हिारमा १० थान खररद गरेकोमा 
देवघाट गाउँपाभलका, िनहुँले प्रभिथान रु.१० हिारमा ८ थान खररद गरेको देजखन्छ। यसैगरी 
धवलाभगरी गाउँपाभलका, म्याग्दीले रु.१२ हिारको दरले २ थान, गलकोट नगरपाभलका, बागलङुले 
रु.१० हिारको दरले १३ थान, बरेङ गाउँपाभलका, बागलङुले रु.११ हिारको दरले ६५ थान, 
सनु्दरबिार नगरपाभलका लमिङुले रु.५ सयको दरले १५ थान खररद गरेको देजखन्छ। एकै प्रकृभिको 
उपकरण प्रभि इकाई मूल्यमा धेरै फरक पनुा उजिि देजखएन।  

17.9. ववभिन्न स्थानीय िहले भिवटएम खररद गरेकोमा सनु्दरविार नगरपाभलका लमिङुले रु.१५० का दरले 
२०० थान, बरेङ गाउँपाभलका, बागलङुले प्रभि थान रु.६०० का दरले २३० थान खररद गरेको 
देजखन्छ। आपत्कालीन अवस्थामा सामग्रीहरू खररद गरेको िए िापभन प्रभि इकाई मूल्यमा धेरै फरक 
पारेर खररद गने प्रवृजत्तमा भनयन्त्रण गनुापदाछ। 



स्थानीय िह 

 कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेष लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, २०७8 
 

85 

स्थानीय िहले औषभध उपकरण स्वास््य सामग्री खररद गदाा आइटम दरमा अत्यभधक अन्िर 
देजखयो। यसबाट यी सामग्री भमिव्ययी िवरले खररद िएको आश्वस्ि हनुे अवस्था छैन । िसथा 
रेमवका  सम्झौिा गरी सरकारका सबै भनकायले सोही दरमा िोवकएको गणुस्िरको सामान खररद गने 
व्यवस्था गनुापदाछ । 

• क्वारेजन्टन र आईसोलेसन व्यवस्थापन 
18. सरुक्षाकमी िथा स् वयंसेवक पररिालन - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ६९(४) मा 

स्थानीय संजििकोषमा िम्मा िएको रकम खिा गदाा स्थानीय काननु, प्रिभलि आभथाक ऐन भनयम िथा 
स्वीकृि मापदण्डको पालना गनुापदाछ । कोरोना रोकथाम िथा भनयन्त्रण सम्बन्धी कायाववभध भनदेजशकामा 
कोरोना सङ् क्रमण भनयन्त्रणको लाभग प्राप्त रकम अन्य कायामा खिा गना नहनुे व्यवस्था छ ।  

18.1. मोरङको लेटाङ, रिवुामाई र उलााबारी नगरपाभलकाले कोरोना सङ् क्रमण भनयन्त्रणको लाभग प्राप्त 
रकमबाट भनदेजशकामा व्यवस्था निएको ५३ व्यजिलाई सरुक्षा सम्बन्धी काया गना भनयिु गरी एवं 
संखवुासिाको मादी नगरपाभलकाले करारमा कमािारी राखी प्रभिददन एक हिारका दरले पाररश्रभमक ददई  
रु.२९ लाख ४८ हिार खिा गरेको छ । यसैगरी भसरहाको नवरािपरु गाउँपाभलकाले ११ र 
वररयारपट्टीले गाउँपाभलकाले १२ स्वयंसेवक राखी रु.१९ लाख ५७ हिार ज्याला खिा गरेको छ। 
भनदेजशकाको पालना नगरी गरेको खिा भनयभमि देजखएन । 

18.2. कास्की जिल्लाको जिल्ला दररेट भनधाारण सभमभिले २०७६।७७ को लाभग अनसुार अन्य कामदार, 
रेकडार, हेरालोको लाभग प्रभिददन रु.525।- को दर भनधाारण गरेकोमा रुपा गाँउपाभलका, कास्कीले 
ववभिन्न नाकामा आउने िान ेमाभनसको रेकडा गने काममा लगाइएका कामदारहरूलाई कायापाभलकाको 
भनणाय अनसुार प्रभिददन रु.८४०।- को दरले रकम ििुानी ददँदा रु.7 लाख 49 हिार बढी ििुानी 
िएको छ । दररेट भनधाारण सभमभिले िय गरेको िन्दा बढी ििुानी ददन भमल्ने देजखएन ।  

18.3. बौददकाली गाउँपाभलका, नवलपरुले प्रत्येक वडाका वडाध्यक्षहरूको संयोिकत्वमा कोभिड १९ प्रभिकाया 
वडास्िरीय सभमभिको गठन गरी प्रत्येक वडाका नाकाहरूमा प्रभि वडा २० िनाका दरले उि समयमा 
रोिगारी गमेुका, गररब, ववपन्न व्यजिहरू सजम्मभलि स्वंयसेवक समूह गठन गरी ६ वटै वडाबाट ४५ 
ददनको प्रभिददन 122 िना स्वयंसेवकलाई रु.२७ लाख ४५ हिार खिा गरेको छ। यस्िै नवलपरुका 
५ िहले स्वयंसेवक राखी रु.१ करोड १२ लाख ३६ हिार खिा गरेका छन।् उि रकम भनमााण 
लगायिका उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाई रोिगारी प्रदान गनुापनेमा सीमा नाकाको व्यवस्थापनको लाभग 
स्वयंसेवकको रुपमा मात्र रकम खिा गनुा उजिि देजखएन। 

18.4. सल्यानको बागिौर र काभलकोटको खाडािक्र, पिालझरना र डोल्पाको काईके गाँउपाभलकाले 
स्वयंसेवक भनयजुि गरी रु.५५ लाख ४० हिार पाररश्रभमक ििुानी ददएको छ ।यस्िो खिा भनयन्त्रण 
गनुापदाछ । 

19. खािा खाना खिा - कोरोना िाइरस क्वारेजन्टन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गना बनकेो मापदण्ड, २०७६ 
मा क्वारेजन्टनमा रहेका व्यजिहरूलाई उपलब्ध गराइन े खािा, खाना सरुक्षा भनकायबाट व्यवस्थापन 
गररन ेर प्रभिददन प्रभिव्यजि क्वारेजन्टन रहेको जिल्लामा कायारि नपेाल प्रहरीको लाभग भनधााररि राशनदर 
बमोजिम खाना खािा उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा भनम्नानसुार छन:् 

19.1. देहायका स्थानीय िहले नेपाल प्रहरीको राशन दरिन्दा रु.१ करोड ४२ लाख २१ हिार बढी व्ययिार 
पने गरी क्वारेजन्टनमा बस्न े व्यजिको खाना खािा लेखेका छन ् । बढी खिा गने पदाभधकारीलाई 
जिम्मेवार बनाइनपुदाछ । 

जिल्ला स्थानीय िह नेपाल प्रहरीको 
राशन दर 

क्वारेजन्टन बस्नेको 
खाना खािा दर फरक दर क्वारेजन्टन 

बस्नेको संख्या 
बढी व्ययिार 
(रु.हिारमा) 
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मोरङ्ग सनु्दरहरैिा न.पा. १५७ ३५० नखलेुको नखलेुको 
२३४० 
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दाङ्ग दङ्गीशरण गाउँपाभलका १७८ ४०० २२२ १८४७ ४१० 
दाङ्ग बबई गाउँपाभलका १७८ २३६ ५८ ८५८० ४९८ 
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२२९७ 
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िम्माुः 14221 

19.2. खडक नगरपाभलका, कल्याणपरु, सप्तरीले क्वारेजन्टनमा बस्नेहरूको लाभग खाना खवुाएको िनी प्रभिददन 
प्रभिव्यजि रु.५२९ का दरले रु.३४ लाख १५ हिार खिा लेखेको छ। क्वारेजन्टनमा रहेका 
व्यजिहरूलाई खाना खवुाएको आधार खलु्ने अभिलेख िथा खिाको भबल िरपाई समेि नराखी खिा 
लेखेकोले छानभबन गरी जिल्लामा नेपाल प्रहरीले प्राप्त गरेको रकमिन्दा बढी रकम असलु हनुपुदाछ । 

19.3. शवहदनगर नगरपाभलका, धनषुाले क्वारेजन्टनमा बस्नकेो संख्या नखलुाई क्वारेजन्टन व्यवस्थापनको लाभग 
2076।12।18 देजख 2077।2।4 सम्म ववभिन्न पसल िथा होटलबाट खाना, नास्िा, जिया, पानी, 
लगायि खाद्यान्न सामग्री िथा िाँडाकँुडा एवम ् भबरामीले ओढ्ने ओछ्याउने सामान खररद गरी रु.16 
लाख 33 हिार िथा कमला नगरपाभलका, धनषुाले ववभिन्न ७ क्वारेजन्टनमा बस्ने व्यजिहरू िथा 
कमािारी एवं सरुक्षाकमीलाई खाना खािाको व्यवस्थाका लाभग आपूिाकले भबल िरपाई पेस नगरी 
सम्झौिा अनसुारको दरमा रु.27 लाख 62 हिार ििुानी ददएको छ। 

19.4. गरुडा र ववियपरु नगरपाभलका, रौिहटले क्वारेजन्टन सञ्चालन व्यवस्थापनमा ववभिन्न आपूिाकलाई 
प्रभिस्पधाा बगेर नास्िा, िरकारी, ज्याला, खाद्यान्न गरी रु.७८ लाख ७० हिार ििुानी खिा गरेको छ। 
मापदण्ड बमोजिम सरुक्षा भनकायबाट खािा खाना व्यवस्थापन नगररएका कारण पाभलकाको संजििकोषमा 
थप व्ययिार परेको छ। 

19.5. गिुारा नगरपाभलका, रौिहटको २०७७।२।२२ को भनणायमा क्वारेनटाइनमा खाना व्यवस्थापन गना 
होटेल िथा क्वारेजन्टन सभिासका लाभग प्रभि व्यजि प्रभिददन रु.४०० का दरले दरले ििुानी गने भनणाय 
गरेको छ।उि क्वारेजन्टनस्थल वडा नं.6 र आधारििू ववद्यालय लक्ष्मीपरुमा भबरामी बसेको िम्मा ददन 
4 हिार 745 रहेकोमा प्रभिददन रु.400 का दरले रु.18 लाख 98 हिार ििुानी हनुपुनेमा रु.26 
लाख 7 हिार ििुानी िएकोले रु.७ लाख ९ हिार मात्र बढी खिा िएको देजखएको छ।  

19.6. भसरहाको बररयारपट्टी, सलााहीको कौडेना, रौिहटको यमनुामाई एवं पसााको पटेवाा सगुौली गाउँपाभलकाले 
क्वारेजन्टनमा खािा, खाना खाने संख्या र अवभध नखलुाई रु.८२ लाख ८६ हिार खिा गरेका छन ्। 
त्यस्िै धनषुाको औरही, महोत्तरीको सोनमा, बाराको आदशाकोिवाल र फेटा गाउँपाभलकाले खाना, खािा 
वापि रु.९१ लाख २ हिार खिा गरेका छन ्। िोवकएकै दरमा खिा लेखेको पसु्याइँ हनुे कागिाि 
संलग्न छैन। 

19.7. प्रदेश नं. २ को ईशनाथ नगरपाभलकाले क् वारेजन्टनको लाभग िान्छे, िरकारी, मास,ु  पानी  लगायिका 
खाद्यान्न  बापि  रु.४२ लाख २५ हिार, रािपरु नगरपाभलकाले ववभिन्न आपूिाकबाट क्वारेण्टाइनमा 
बस्न ेव्यजिहरूको लाभग भबस्कुट, जिनी, जियापत्त्ती, खाद्यान्न, िरकारी, मसला को लाभग रु.९४ लाख 
१५ हिार िथा ववष्ण ुगाउँपाभलका सलााहीले क्वारेजन्टन र होजल्डङ्ग, सेन्टर बसेको संख्या उल्लेख नगरी 
रु.७३ लाख ६५ हिार क्वारेजन्टन सञ्चालनमा खिा गरेको छ । सरुक्षा भनकायबाट खािा खाना 
व्यवस्थापन नगररएको प्रमाण पेस नगरेकोले सोको कारण पाभलकामा व्ययिार परेको छ। 



स्थानीय िह 

 कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेष लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, २०७8 
 

87 

19.8. गण्डकी प्रदेश अन्िगािका देवघाट गाउँपाभलका सवहिका ८ स्थानीय िहले क्वारेजन्टनमा बस्नकेो खािा 
िथा खानामा रु.६२ लाख ९१ हिार खिा गरेका छन।् मापदण्ड बमोजिम सरुक्षा भनकाय माफा ि 
व्यवस्थापन गरेको देजखएन । 

19.9. आभँधखोला गाउँपाभलकाले अन्य शीषाकमा रु.२९ लाख ३८ हिार खिा गरेको िनी कोभिड कोषको 
आय-व्ययको वववरणमा उल्लेख गरेकोमा उि रकम क्वारेजन्टन िथा आइसोलेसनमा रहेका व्यजिलाई 
खाना, खािा िथा याियािमा खिा गरेको उल्लेख गरेकोमा शीषाकगि खिाको पवुि गने कागिाि संलग्न 
गरेको छैन। 

19.10. नेपाल प्रहरीको रुपन्देही जिल्लाको राशन दररेट रु.१५७ िएकोमा मायादेवी गाउँपाभलकाले भनधााररि दर 
िन्दा रु.२०३ बढी दरले क्वाररन्टनमा बस्ने व्यजिहरूलाई रु.५ लाख ३३ हिार, लजुम्बनी सांस्कृभिक 
नगरपाभलका रुपन्देहीले भनधारराि दरिन्दा रु.९३.०० बढी दरले क्वाररन्टनमा वस्न े१२८० िनाको 
१४ ददनको रु.१६ लाख ६६ हिार, रोवहणी गाउँपाभलकाले प्रभिव्यजि प्रभिददन खाना खािा खिा 
रु.२५० देजख ४०० दरले खिा भनधााररि दरिन्दा बढी रु.६ लाख ७५ हिार, सम्मरीमाइा 
गाउँपाभलकाले भनधााररि दरिन्दा रू.११८ बढी दरले क्वाररन्टनमा बस्ने ७५६ िनाको १४ ददनको 
रु.१२ लाख ४९ हिार समेि ४ पाभलकाले रु.४१ लाख २३ हिार बढी खिा लेखी थप व्ययिार 
पारेको छ। 

19.11. गढवा गाउँपाभलका, दाङ्गले ववपद व्यवस्थापन अन्िगाि 10 वटा क्वारेजन्टन सञ्चालन गरेकोमा 
क्वारेजन्टन व्यवस्थापन िथा मेस सञ्चालन वापि कायाालयका कमािारी, वडा सजिव, होटल व्यवसायी 
िथा वडाध्यक्ष माफा ि रु.३३ लाख ६२ हिार खिा लेखेको छ । वडाध्यक्षलाई खिा गने आभथाक 
अभधकार निएको र ववपद् व्यवस्थानपनसँग सम्बजन्धि नीभिगि िथा व्यवस्थापकीय काया गनुापनेमा 5 
वडाका वडाध्यक्षहरू आफैँ ले रु.६ लाख २७ हिार रकम बझुी खिा लेखेको उजिि देजखएन ।  

19.12. लजुम्बनी प्रदेश अन्िगाि ३५ स्थानीय िहबाट क्वारेजन्टन र आइसोलेसन व्यवस्थापन वापि रु.१८ 
करोड ९ लाख ६४ हिार खिा िएको छ । पाभलकाहरूले कोभिडको िोजखममा रहेका व्यजिहरूको 
व्यवस्थापनको लाभग ववभिन्न स्थानमा क्वारेजन्टन िथा होजल्डङ सेन्टर ियार गरेको छ । क्वारेजन्टनमा 
बस्ने माभनसहरूको खाना र व्यवस्थापनको लाभग क्वारेजन्टन स्थलको पायक पने होटलहरूसँग 
व्यवस्थापन गरे पभन उि होटलहरूसँग दररेट माग नगरेकोले भमिव्ययी रुपमा खिा गरेको िनी 
ववश्वस्ि हनु सवकएन। 

19.13. कवपलवस्ि ु जिल्ला  कृष्णनगर नगरपाभलकाले कोभिडको िोजखममा रहेका व्यजिहरूको व्यवस्थापनको 
लाभग ववभिन्न १२ स्थानमा क्वारेजन्टन िथा होजल्डङ सेन्टर ियार गरेकोमा क्वारेजन्टनमा बस्न े
माभनसहरूको संख्या ९२५ रहेको उल्लेख छ । क्वारेजन्टनमा बस्ने माभनसहरूको खाना, खािा 
व्यवस्थापनको लाभग क्वारेजन्टन स्थलको पायक पने होटलहरूसँग व्यवस्थापन गरे पभन उि 
होटलहरूसँग दररेट माग गरेको देजखएन । पाभलकाले यस वषा १२ वटा उि केन्रको भनमााण र 
क्वारेजन्टनमा रहेका व्यजिहरूको  लाभग रु.९२ लाख ७९ हिार  खिा गरेको छ । उि खिा 
प्रभिव्यजि रु.१० हिार देजखएकोले भमिव्ययी रुपमा खिा गरेको िनी ववश्वस्ि हनु सवकएन । 

19.14. सदूुरपजिम प्रदेश अन्िगािका ७४ स्थानीय िहबाट प्राप्त वववरण अनसुार क्वारेजन्टन िथा आइसोलेसन 
व्यवस्थापन र सञ्चालनमा रू.२७ करोड ६६ लाख ६६ हिार खिा िएको देजखएकोमा क्वारेजन्टनमा 
रहनेहरूको लगि पेस नगरेकोले नपेाल प्रहरीलाई िोवकएको दरमा प्रभि व्यजि खाना खािा खिा वापि 
िएको खिा यवकन हुँदैन । िसथा मापदण्डको पालना हनुपुदाछ । 

19.15. कोरोना िाइरस (कोभिड-१९) सम्बन्धी क्वारेजन्टन सन्िालन िथा व्यवस्थापन गना बनकेो मापदण्ड 
२०७६ मा क्वारेजन्टनमा राजखने ददन १४ देजख १७ सम्म िोवकएको छ । बङु्गल नगरपाभलका, 
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बझाङबाट प्राप्त खिाको वववरणबाट एउटै व्यजि ३२ देजख ४० ददनसम्म क्वारेजन्टनमा राखी रू.७७ 
लाख ७४ हिार खिा गरेको देजखयो ।आवश्यकिािन्दा धेरै ददन क्वारेजन्टनमा राख्दा व्ययिार बढाएको 
देजखएकोले अनावश्यक खिामा भनयन्त्रण हनुपुदाछ । 

19.16. काभलकोटको नरहररनाथ गाउँपाभलकाले सदरमकुाममा रहेका दईु होटलमा क् वारेजन्टन राखी खानाको 
रु.७९ लाख ७८ हिार र हानी नोक्सानी वापि क्षभिपूभिा रु.२० लाख २५ हिार खिा लेखी थप 
व्ययिार पारेको छ। 

क्वारेजन्टन िथा आइसोलेशन केन्रमा रहन े व्यजिको खािा खाना व्यवस्थापन गदाा 
प्रभिस्पधाात्मक िवरले निएको, ववशषे पररजस्थभिमा खररद गने प्रवक्रया अवलम्बन नगरेको, बसोवास गने 
संक्रभमिको वववरण समेि नखलुाएको, मापदण्डले िोकेको नेपाल प्रहरीको राशन दर प्रयोग नगरेको 
अवस्था छ । यस प्रकारको खिा गदाा भमिव्ययी िवरले मापदण्ड अनरुुप खाना खािा खानकेो वववरण 
खलुाएर मात्र खिा गने व्यवस्था भमलाउनपुदाछ ।  

20. वडाध्यक्षले राहि सामग्री बझेुको - माधव नारायण नगरपाभलका, रौिहटले रु.86 लाख 95 हिारको 
२५ वकलो िामल, ३ वकलो दाल, ३ वकलो आल,ु १ वकलो ननु र १ भलटर खान े िेलको प्याकेट 
ियार गरी 5 हिार 350 थान कम्बो प्याकमा खररद गरेकोमा 9 वटा वडाका वडाध्यक्षले 50/50 
प्याकेटका दरले बझेुकोमा 7 वटा वडाबाट सम्बजन्धि लािग्राहीहरूलाई 1 हिार 986 प्याकेट 
बझुाएको िरपाई पेस गरेका छैनन।् प्रभिप्याकेट रु.1 हिार 625।28 को दरले हनु ेरु.32 लाख 
28 हिारको वविरणको िरपाई पेस गनुापदाछ। 

21. सामग्री खररद एवं मौज्दाि - आभथाक कायाववभध भनयमावली, २०६४ को पररच्छेद-६ मा सावािभनक 
भनकायले खररद गरेका सामग्रीहरू जिन्सीमा आम्दानी गरी माग फारमको आधारमा खिा िनाई अभिलेख 
अद्यावभधक गनुापने व्यवस्था छ । कोरोना सङ् क्रमण भनयन्त्रण िथा रोकथाम कायाको लाभग मोरङको 
रिवुामाई नगरपाभलकाले खररद गरेका स्वास््य सामग्री एवं रु.14 लाख 8 हिारका क्वारेजन्टन स्थलमा 
प्रयोग गररन े िाडँाकँुडा, लत्ता कपडा लगायिका मालसामानहरू जिन्सी अद्यावभधक नगरी सबै खिा 
देखाएको छ। भनयमावलीमा िएको व्यवस्था अनसुार कायाालयको जिन्सी खािामा आम्दानी बाँधी 
जिन्सीलाई अद्यावभधक गनुापदाछ । 

22. असम्बजन्धि खिा - कोरोना सङ् क्रमण, रोकथाम िथा उपिार कोषको खिा कायाववभध र मापदण्ड, 
२०७७ बमोजिम कोषबाट वटिी, िेनेरेटर, वप्रन्टर खररद गना पाउने व्यवस्था देजखएन। करैयामाई 
गाउँपाभलका बाराले १ स्माटा वटिीलाई रु. ५५ हिार, िेनेरेटर १ सेटको रु. ७ लाख ८५ हिार, 
भबिलुीको सामान र वप्रन्टर रु. २ लाख ४२ हिार समेि रु. १० लाख ४२ हिार खररद गरी पुिँीगि 
प्रकृभिको खिा गरेको छ । यसैगरी िीिपरु भसमरा उपमहानगरपाभलकाले ४ थान वट.िी., फोटोकवप 
मेजशन र दमकल िालकको िलब समेिमा रु.३ लाख ४१ हिार खिा गरेको देजखन्छ । कोषबाट 
कोरोना सङ् क्रमण रोकथाम, भनयन्त्रण र उपिारसँग सम्बजन्धि कायामा खिा गनुापदाछ। 

23. सोधिनाा - आभथाक कायाववभध भनयमावली, २०६४ को भनयम ३६ मा सरकारी रकम खिा गने सम्बन्धी 
कायाववभध उल्लेख छ। वीरगंि महानगरपाभलका र गण्डक अस्पिालबीि २०७७।१।६ मा कोभिड 
19 अस्पिाल सञ्चालनका लाभग सम्झौिा गरेको छ। गण्डक अस्पिालले कोभिड अस्पिाललाई आफ्नो 
अस्पिाल िवन, बेडहरू िथा िवनमा िभडि सम्पूणा उपकरणहरू भन:शलु्क उपलब्ध गराउने िथा 
महानगरपाभलकाले गण्डक अस्पिालको व्यवस्थापन र उपकरणको ममाि संिार खिा, िेनेरेटर खिा, 
ववद्यिु महसलु, खाना खिा लगायि अन्य सञ्चालन खिा व्यहोने उल्लेख छ। महानगरपाभलकाले 
अस्पिालमा खवटन ेिनशजिको िलब ित्ता, बीमा िथा क्षभिपूभिा आददमा लाग्न ेलागि बमोजिमको रकम 
नेपाल सरकार स्वास््य िथा िनसंख्या मन्त्रालयसँग माग गने व्यवस्था छ।नगर कायापाभलकाको 
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२०७७।२।१३ को भनणाय बमोजिम गण्डक अस्पिाल प्रा.भल., वीरगंिलाई सम्झौिा बमोजिम सोधिनाा 
माग गने गरी रु.75 लाख 77 हिार खिा गरेकोमा मन्त्रालयबाट सोधिनाा िएको नदेजखएकोले 
शोधिनाा प्राप्त हनुपुदाछ। 

24. होटल खिा सोधिनाा - आभथाक कायाववभध भनयमावली २०६४ को भनयम ३६ मा सरकारी रकम खिा 
सम्बन्धी कायाववभधको व्यवस्था छ। वीरगञ्ज महानगरपाभलकाको २०७७।२।१३ को  भनणाय अनसुार 
कोरोना िाइरस संक्रभमि व्यजिहरूको उपिारमा कोभिड अस्पिालमा खवटएका डाक्टर, नसा िथा 
कमािारीहरू वीरगंिमा क्वारेजन्टनका लाभग एक होटलमा बसेकोमा उि होटेलको खाना/ खािा िथा 
बासको रकम ििुानी ददने उल्लेख छ । सो खिाको रकम नारायणी अस्पिालले सम्बजन्धि भनकायबाट 
माग गने र वीरगंि महानगरपाभलकालाई सोधिनाा गनेगरी अस्पिाललाई कोरोना रोकथाम भनयन्त्रण र 
उपिार कोषबाट अनदुान स्वरुप उपलब्ध गराउन े भनणाय अनसुार महानगरपाभलकाले अस्पिाललाई 
रु.55 लाख 84 हिार अनदुान उपलब्ध गराएको छ। महानगरपाभलकाले सो रकम अस्पिालबाट 
सोधिनाा भलएको देजखएन। उि रकम प्राप्त गरी स्थानीय संजििकोषमा दाजखला गनुापदाछ। 

25. क्वारेजन्टनको उपादेयिा - खडक नगरपाभलका, सप्तरीले ववभिन् न ७ वटा क्वारेजन्टन भनमााण गरी 
भनमााणमा रु.४ लाख ३६ हिार र १ वटा क्वारेजन्टन व्यवस्थापनमा रु.१२ लाख खिा गरेको छ। 
भनमााण िएका ७ मध्ये ६ वटा क्वारेजन्टन सञ्चालन न ैगरेको नदेजखएकोले क् वारेजन्टन भनमााण खिाको 
उपादेयिा देजखएन। 

26. क् वारेजन्टन भनमााणमा वढलाइ - सावािभनक खररद भनयमावली 2064 को भनयम 97(10) बमोजिम 
उपिोिा सभमभि माफा ि गराउन े काया समयमै सम्पन्न गना नसकेमा म्याद थप गना सवकने अवस्था 
छैन। गणेशमान िारनाथ नगरपाभलका, धनषुाले क्वारेजन्टन िवन रु.79 लाख 78 हिारमा उपिोिा 
सभमभि माफा ि ् भनमााण गरेकोमा 2077।3।30 सम्म सम्पन्न गना नसकेको कारण 2077 पषु 
मसान्िसम्मको लाभग म्याद थप गरेको छ। आपिकालीन अवस्थाको लाभग भनमााण गररएको क्वारेजन्टन 
िवन समयमै सम्पन्न गना नसक्दा त्यसबाट प्रभिफल प्राप्त निएको र भनयमावलीको व्यवस्था ववपररि 
उपिोिा सभमभिको कामको म्याद थप गने काया भनयमसम्मि देजखएन। 

27. आवश्यकिा पवहिान बेगर खररद - वृन्दावन नगरपाभलका, रौिहटले इलेक्ट्रोभनक्स कारोबार गने एक 
व्यवसायीसँग रु.१ करोड ६८ लाख २९ हिारको ५६५ थान बेड िथा म्याटे्रस सेट खररद गरेको 
पाइयो | ववद्यालयहरूमा सञ्चालन हनुे होजल्डङ्ग सेन्टर, क्वारेजन्टन स्थलको लाभग सामान्य वकभसमको 
खाट खररद गनुापनेमा अस्पिालमा प्रयोग हनुे प्रकारका बडे खररद गरेको िथा आवश्यकिा िन्दा बढी 
पररमाणमा खररद गरेको छ। उि ५६५ बडे मध्ये धरहरी अवजस्थि िय वकसान पोभलटेजक्नक 
इजन्स्टियूटमा गौर अस्पिालद्वारा संिाभलि आइसोलेसन सेन्टरमा 250 थान बडे हस्िान्िरण गरेको छ 
िने रु.93 लाख 82 हिारका 315 थान बेड कभिपय नगरपाभलकाको िण्डारमा रहेको िथा केही 
बेड क्वारेजन्टन स्थल/ववद्यालयमा रहेको िनाएको छ। क्वारेजन्टन स्थलमा रहेका बडेहरूको अवस्था 
यवकन गरी जिन्सी भनरीक्षण प्रभिवेदन पेस गनुापदाछ। आवश्यकिा पवहिान गरी खररद गने व्यवस्था 
गनुापदाछ। 

28. क् वारेजन्टनको न् यून उपयोग - वृन्दावन नगर कायापाभलका, रौिहटको २०७७/०२/०४ को भनणायमा 
6 वटा क्वारेजन्टन स्थापना गने भनणाय गरी उि क्वारेजन्टन सञ्चालन िथा व्यवस्थापनको लाभग 
आवश्यक पने सामग्रीहरू प्यासेन्ट बेड, म्याटे्रस, स्याभनटाइिर लगायि ६३ प्रकारका सामान ७ ददन े
सूिना गरी ४ वटा आपूभिाकिाासँग खररद काया गरेको पाइयो | स्याभनटाईिर,् पी.पी.ई.लगायि सामग्री 
रु.९२ लाख ९८ हिारमा एक आपूिाकसँग, बेड र मेटे्रस रु.1 करोड 68 लाख 29 हिारमा  
इलेक्ट्रोभनकस कारोबार गने एक व्यवसायीसँग कम्बल माक्स, ग्लोबस ्लगायिका सामग्री रु.३९ लाख 
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७३ हिारमा एक टे्रभडङ्ग कन्सनासँग र अकाा एक आपूिाकसँग िवकया साबनु लगायिको सामग्री रु.७५ 
लाख ५६ हिार समेि िम्मा रु.३ करोड ७६ लाख ५२ हिारको सामान खररद गरेको छ । खररद 
िएको उि सामग्री क्वारेजन्टन िथा ववभिन्न वडामा वविरण िएको िनी कायाालयले िनाएकोमा कुन 
सामान कहाँ प्रयोग/ वविरण िएको हो सो को एकीकृि वववरण ियार गरेको छैन। नगरपाभलकाले पेस 
गरेको कोभिड-19 सम्बन्धी खिाको अनसूुिी फारममा 2077 आषाढसम्म िम्मा 428 व्यजिहरू 
क्वारेजन्टन स्थलमा बसेको देजखन्छ। क्वारेजन्टनमा बस्न सक्ने व्यजिको अनमुान नगरी रु.३ करोड 
७६ लाख ५२ हिारको सामान खररद गरेको उपयिु देजखएन। 

29. क्वारेजन्टन िथा आइसोलेसन केन्र भनमााण - कोभिड-१९ को व्यवस्थापन गरी रोग फैलनबाट बच्न िथा 
बिाउन स्थानीय िहले क्वारेजन्टन होजल्डङ्ग सेन्टर भनमााण िथा आईसोलेसन केन्र भनमााण गरी क्वारेजन्टन 
होजल्डङ्ग सेन्टर भनमााणमा गण्डकी प्रदेशका ६९ स्थानीय िहले रु.८ करोड २४ लाख ३२ हिार िथा 
५० स्थानीय िहले आईसोलेसन केन्र भनमााणमा रु.५ करोड ७५ लाख खिा गरेका छन ्। क्वारेजन्टन 
स्थल बनाउनका लाभग िावहने भनमााण सामग्री, फभनािर, भसरक, डसना, अन्य लत्ताकपडा, क् वारेजन्टनमा 
बस्नलेाई खाद्यान्न  लगायिमा खिा गरेको देजखन्छ। िी क्वारेजन्टन िथा आइसोलेशन केन्रमा बस्नकेो 
अभिलेख प्राप्त हनु सकेन । क्वारेजन्टन िथा आइसोलेसन केन्र प्रयोगकिााको अद्यावभधक अभिलेख राखी 
खररद िएका सामग्रीको ददगो उपयोग हनुपुदाछ । 

30. क्वारेजन्टन खिा - कोभिड १९ को व्यवस्थापन गरी रोग फैलनबाट बच्न िथा बिाउन स्थानीय िहले 
क्वारेजन्टन होजल्डङ्ग सेन्टर भनमााण िथा आईशोलेसन केन्र भनमााण गरी क्वारेजन्टन होजल्डङ्ग सेन्टर भनमााण 
गरेको छ । बागमिी प्रदेशका ६२ स्थानीय िहले रु.१२ करोड ६७ लाख िथा २३ स्थानीय िहले 
आईशोलेसन केन्र भनमााणमा रु.३ करोड १७ लाख खिा गरेका छन।् त्यस्िा संरिना बनाउनको लाभग 
िावहने भनमााण सामग्री, फभनािर, भसरक, डसना, अन्य लत्ताकपडा, क् वारेजन्टनमा बस्नलेाई खाद्यान्न 
लगायिमा खिा गरेको देजखन्छ। यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा भनम्न छन:्  

30.1. दोलखाको गौरीशंकर गाउँपाभलकाले होम क्वारेजन्टनमा रहेकाहरूको अनगुमन भनरीक्षणमा रु.5 लाख 
९७ हिार खिा गरेको छ । अनगुमनमा यसरी खिा गरेको िए िापभन होम क्वारेजन्टनमा रहनकेो 
संख्या अद्यावभधक गरेको छैन। 

30.2. कोभिड-19 को रोकथाम, उपिार र भनयन्त्रणका लाभग दोलखा जिल्ला जस्थि 9 स्थानीय िहहरूले 
ववभिन्न ७१ स्थानमा १ हिार 385 बडे संख्याको क्वारेजन्टन ब्यवस्थापन गरेका छन ्। उजल्लजखि 
क्वारेजन्टनमा 2077 आषाढ मसान्िसम्ममा १ हिार 166 िना बसेको र सो प्रयोिनमा खिा रु.1 
करोड 7 लाख 67 हिार खिा िएको आधारमा  प्रभिव्यजि रु.२ हिार ७ सयदेजख रु.९८ हिारसम्म 
खिा िएको देजखन्छ । सोको अवस्था देहायबमोजिम रहेको छ : 

स्थानीय िह स्थान बेड संख्या आषाढसम्मको क्वारेजन्टनमा बसेको संख्या खिा (रु.हिारमा) प्रभिव्यजि खिा (रु.हिारमा) 
भिमेश्वर 2 40 62 714 11.5 
काभलञ्चोक 24 592 403 4212 10.4 
मेलङु 1 5 42 142 3.4 
गौरीशंकर 6 30 139 384 2.7 
जिरी 7 33 45 1179 26.2 
िामाकोशी 8 95 184 1018 5.5 
ववग ु 9 425 172 1466 8.5 
वैिेश्वर 13 145 109 672 6.1 
शैलङु 1 20 10 980 98 

िम्मा: 71 1385 1166 10767  
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30.3. धाददङको खभनयाबास गाउँपाभलकाले क्वारेजन्टन ब्यवस्थापनमा रु.19 लाख 68 हिार खिा गरेको छ । 
सो कायाको लाभग ५ वडा अध्यक्षहरूलाइा रु.15 लाख पेस्की प्रदान गरेकोमा फस्यौट िएको छैन । 

31. आइसोलेशन िवन भनमााण - रुकुम पजिमको भत्रवेणी गाँउपाभलकाले आइसोलेशन िवन भनमााण उपिोिा 
सभमभिलाई उपिोिाको अंश कट्टी गरी रु.४४ लाख २२ हिार ििुानी ददएको छ । पाभलकाले िवन 
भनमााण गनाको लाभग ियार गरेको इकाई दर ववश्लषे्णअनसुार दक्ष र अदक्ष कामदार गरी रु.१४ लाख 
३५ हिारको श्रम लाग्नेमा  रु.२४ लाख ४२ हिारको डोर हाजिर ियार गरी वास्िववक लाग्न े
श्रमिन्दा रु.१० लाख ७ हिार बढी ििुानी गरेकोले उि रकम उपिोिा सभमभिबाट असलु 
हनुपुदाछ। 

31.1. जिन्सी दाजखला - प्रदेश आभथाक कायाववभध भनयमावली, २०७५ को भनयम ४७ मा खररद गरी वा नगरी 
कुनै पभन प्रकारले प्राप्त िएका जिन्सी मालसामानको मूल्य समेि खलुाई लगि अद्यावभधक गरी राख्नपुने 
व्यवस्था छ। िमु्लाको भसँिा र डोल्पाको श ेफोक्सणु्डो गाँउपाभलकाले कोषबाट कम्बल, भसरक, डस्ना,  
िवकया ,खाट,  टेबलु,  ियााङ्, जस्लवपङ्ग ब्याग र मास्क लगायिका रु.१८ लाख ६१ हिारको खररद 
गरी जिन्सी दाजखला गरेको छैन । िी सामानको जिन्सी दाजखला हनुपुदाछ । 

• राहि वविरण एवं उिार 
32. वविरण अभिलेख - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ मा स्थानीय िहले आफ्नो 

कायाालयबाट सम्पादन गररने कायालाई भमिव्ययी र दक्षिापूणा ढंगबाट सम्पादन गनुापने व्यवस्था छ । 
भबराटनगर महानगरपाभलकालाई ववभिन्न १० संघ संस्थाबाट कोभिड-19 को कारण समस्यामा परेका 
नगरवासीहरूलाई वविरण गना १९ हिार ११३ के.िी. िामल, ३ हिार ८९५ के.िी. दाल, २८० 
के.िी. नून र १५ हिार २०० वटा साबनु एवं मास्क लगायिका सामग्री प्राप्त गरेकोमा पाभलका 
आफैँ ले समेि राहि सामग्री खररद गरेको छ । खाद्य सामग्रीहरू प्राप्त गरेको ददन िथा पररमाण खलुाई 
अभिलेख अद्यावभधक नरहेकोले व्यजि िथा संस्थाबाट प्राप्त देखाएको राहि सामग्री र वविरणको अवस्था 
यवकन िएन । भनुःशलु्क रुपमा प्राप्त िएका सबै राहि सामग्रीलाई व्यवजस्थि रुपमा लगि राखी वहसाव 
अद्यावभधक गनुापदाछ ।  

33. राहि सामग्रीको गणुस्िर - िोिपरुको रामप्रसाद राई गाउँपाभलकाले कोरोना िोजखम व्यवस्थापन वापि 
राहि वविरणका लाभग िामल वविरण गना ८० हिार ६०० वकलोग्राम िामल रु.४५ लाख ९० 
हिारमा खररद गरेकोमध्ये वडा नं. ८ को ६ हिार ६०० वकलोग्राम िामल वविरण गरेको देजखएन । 
यस सम्बन्धमा अजख्ियार दरुुपयोग अनसुन्धान आयोगमा िामलको गणुस्िरको सम्बन्धमा मदु्दा दिाा 
िएकोले वविरण निएको िानकारी प्राप्त िएको छ । मौज्दाि िामलको गणुस्िरमा ह्रास हनु सक्न े
िएकोले सोको उपयोगमा ध्यान ददनपुदाछ । 

34. भबग्रकेा राहि सामग्री - िनकपरु उप-महानगरपाभलका, धनषुाले एक राइस भमलबाट 50 हिार 175 
के.िी. िामल खररद गना 2077।1।6 मा सम्झौिा गरी िामलको रु.21 लाख 7 हिार  ििुानी 
गरेकोमा पवहलो िरणमा पठाएको िामलमध्ये 9 हिार 555 के.िी. वषाािको पानीले भबभग्रएको िथा 
उपिोग गना नभमल्ने िनी 2077।1।7 को पत्रबाट वफिाा पठाएको देजखन्छ। िर पभछल्लो लटको 
िामलको ििुानी गदाा भबग्रकेो िामलको रकम कट्टा नगरेकोले सम्बजन्धिलाई जिम्मेवार बनाई रु.3 
लाख 95 हिार असलु गनुापने देजखन्छ। 

35. भबल िरपाईिन्दा बढी खिा - आभथाक कायाववभध भनयमावली, २०६४ को भनयम ३६(३) मा खिा 
प्रमाजणि गने भबल िरपाई सवहिको से्रस्िा राख्नपुने व्यवस्था छ। यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरो भनम्न 
छन:् 
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35.1. लहान नगरपाभलका, भसरहाले एक कमािारीले भलएको रु.२२ लाख पेस्की फस्यौट गदाा राहि सामग्री 
प्यावकङ, भत्रपाल खररद, बषाादी खररद, खाना, पानी, व्यानर र ज्याला समेि रु.१७ लाख १२ हिारको 
मात्र भबल िरपाई राखी रु.४ लाख ८८ हिार भबल िरपाईिन्दा बढी खिा लेखेको रकम असलु 
गनुापदाछ। 

35.2. माधव नारायण नगरपाभलका, रौिहटको वडा नं. ६ मा राहि वविरणका लाभग पाभलकाले प्रभिप्याकेट 
रु.1,625।28 पने 25 के.िी. िामल, 3 के.िी. दाल, 3 के.िी. आल,ु 1 के.िी. ननु, 1 भलटर 
िेलको एक प्याकेट बनाई वडा अध्यक्षलाई 750 प्याकेट बझुाएको छ । नगर प्रमखुद्वारा सोही 
वडामा 325 प्याकेट वविरण गरेको समेि िम्मा 1 हिार 75 प्याकेट वविरण/हस्िान्िरण िएकोमा 
सो वडाका 707 िना लािग्राहीले राहि सामग्री बझेुको िपााइ पेस िएको छ । बाँकी 368 प्याकेट 
वविरण िएको छैन। उि राहि समयमा वविरण नगरेको, सामानको उजिि संरक्षण नगरेको कारण 
िामल कुवहएको र िेल ि ुँइमा पोजखएको देजखयो। सो सामानको मूल्य रु.६ लाख नोक्सान िएकोले 
सम्बजन्धिलाई व्यजिलाई जिम्मेवार बनाउनपुदाछ । 

35.3. पोखररया नगरपाभलका, पसााले राहि वविरणका लाभग एक खाद्य उद्योगबाट प्रभि वकलो रु.४२ का दरले 
रु.35 लाख 10 हिारको िामल खररद गरेको छ। खररद गरेको िालमको रु.३० लाख २७ 
हिारको मात्र वीिक पेस गरेको िर आपूिाकको वववरण अनसुार रु.३५ लाख १० हिारको िामल 
खररद गरेको िनी ििुानी ददएको छ। नपगु भबल रु.४ लाख ८४ हिारको िामल प्राप्त गरी वविरण 
िएको प्रमाण पेस गनुापने अन्यथा असलु गनुापदाछ। 

35.4. सप्तरीको भछन्नमस्िा गाउँपाभलकाले म्याद गजुिएको, कुवहएको एवं भबभग्रएको िामल, िेल समेि रु.८ लाख 
८२ हिारको  मौज्दाि राखेको र नवरािपरु गाउँपाभलका भसरहा, बररयारपट्टी गाउँपाभलका भसरहा फेटा 
गाउँपाभलका बाराले रु.१३ लाख 62 हिारको राहि सामग्री वविरण नगरी मौज्दाि राखेका छन ्। 

36. ववद्यिु महसलु राहि - कोरोना सङ् क्रमणको कारण बन्दाबन्दीको अवभध २०७६ िैत्रदेजख २०७७ 
वैशाख मवहनासम्मको ६ हिार २७६ िना नगरवासीको ग्राहस्थ ववद्यिु महशलु किान्हा नगरपाभलका, 
भसरहाले  एकमिु रु.१४ लाख ३० हिार महसलु नेपाल ववद्यिु प्राभधकरण भमिैया केन्रलाई पठाएको 
छ। ग्राहस्था ववद्यिु महशलु न्यावयक वहसाबले सङ् क्रमणको समयमा भिना असक्षम नागररकको लाभग 
मात्र ददनपुनेमा समान रुपमा अनदुान ददंदा समन्यावयक देजखएन।  

37. नगद राहि - राहि वविरण कायाववभध, २०७६ बमोजिम कोरोना िाईरसको कारण रोिगार गमुाएका 
मिदरु श्रभमक िथा ववपन्न नागररकहरूलाई दैभनक गिुारा िलाउन खाद्यान्न सामग्री वविरण गनुापने 
व्यवस्था छ। यस सम्बन्धी देजखएका व्यहोरा भनम्न छन:् 

37.1. बलरा नगरपाभलका, सलााहीले प्रभि वडा रु.३ लाखको दरले ११ वडामा रु.३३ लाख ििुानी ददई प्रभि 
घरधरुी रु.५००।- सम्मका दरले नगदै वविरण गरेको देजखयो । महोत्तरी गाउँपाभलका, महोत्तरीले 
रु.१० लाख २१ हिार नगद वविरण गरेकोले यस्िो राहि सामग्री वविरण गनुापनेमा नगद वविरण गने 
काया भनयन्त्रण गनुापदाछ । 

37.2. मलंगवा नगरपाभलका, सलााहीले िनसंख्या यवकन नगरी १२ वटै वडाका ६ हिार ७०० लािग्राही 
पररवारलाई िामल १० वकलो दाल २ वकलो र नगद रु.३००।- का दरले वविरण वापि रु.६२ लाख 
३१ हिार खिा गरेकोमध्ये रु.२० लाख ३१ हिार नगद वविरण गरेको छ। घोववनी गाउँपाभलका, 
पसााले ४ हिार ७०५ िनालाई रु.२००।- का दरले रु.९ लाख ४१ हिार नगद राहि वविरण 
गरेको छ । राहि सामग्री वविरण गनुापनेमा घरधरुी संख्या यवकन नगरी नगद वविरण गरेको उपयिु 
देजखएन। 
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37.3. बहदुरमाइा नगरपाभलका, पसााले नगद राहि स्वरुप नगद वविरण गना एक कमािारीलाई रु.23 लाख 
31 हिार पेस्की ददई ९ वटै वडाका 4 हिार 662 िनालाई रु.500।- का दरले रु.14 लाख 
24 हिार नगद वविरण गरेको छ। त्यसैगरी बढैयािाल गाउँपाभलका, बददायाले १ हिार ६६९ 
िनालाई रु.१ हिारका दरले रु.१६ लाख ६९ हिार, गलुररया नगरपाभलका, बददायाले २ हिार १६५ 
िनालाई रु.५००।- का दरले रु.१० लाख ८२ हिार, दाङ्गको बबई गाउँपाभलकाले ५ हिार ७३७ 
िनालाई रु.३४ लाख ४५ हिार राहि स्वरुप समदरमा नगद वविरण गने कायाबाट समन्यावयकिा 
स्थापना नहनुे िएकोले भनयन्त्रण गनुापदाछ। 

38. गैरसरकारी संस्थाबाट राहि वविरण - राहि वववरण पारदशी र व्यवजस्थि गनुापने व्यवस्था छ । 
फिवुा भबियपरु नगरपाभलका, रौिहटले रु.1 करोड 29 लाख 52 हिारको राहि सामग्री वविरण 
गरेपभछ एक उपिोिा सभमभि, २ गैरसरकारी संस्था र ३ वटा आपूिाकबाट रु.57 लाख 39 हिारको 
राहि सामग्री खररद गरेकोमा उपिोिा सभमभिले रु.24 लाख 50 हिार र २ वटा गैरसरकारी 
संस्थाले रु.20 लाखको सामग्री सोझै खररद गरेबाट राहि सामग्री खररद एवं वविरणमा समूजिि 
भनयन्त्रण कायम रहने देजखएन । यसरी सामानको गणुस्िर, मूल्य िथा वविरण गने मापदण्ड वेगर 
गैरसरकारी संस्था र उपिोिा सभमभि माफा ि खररद गना लगाई ल्याप्िे िरपाई माफा ि वविरण गरेको 
उपयिु देजखएन। 

39. राहि सामग्री वविरण - कोभिड-१९ बाट प्रिाववि मिदरु गररब िथा ववपन्न वगालाई स्थानीय िहले 
वविरण गरेको राहि सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा भनम्न छन:्  

39.1. कोभिड-१९ प्रिाववि मिदरु, श्रभमक, गररब िथा आभथाक रुपमा ववपन् न वकसानलाई राहि वविरण 
भनदेजशका, २०७६ को दफा ६ मा राहि उपलब्ध गराउँदा लजक्षि पररवारको सदस्य संख्याको 
आधारमा ४ िनासम्म सदस्य िएको पररवार ४ िनािन्दा बढी सदस्य िएको पररवारलाई २ प्रकारको 
बनाउन े र समानपुाभिक र समन्यावयक वहसाबले वविरण गनुापने उल्लेख छ। भिलाठी कोइलाडी 
गाउँपाभलका, सप्तरी र प्रसौनी िथा बारागढी गाउँपाभलका, बाराले १३ हिार ७९६ लािग्राहीलाई रु.२ 
करोड ७ लाख ५३ हिारका राहि सामग्री समदरमा वविरण गरेका छन । 

39.2. सप्तरीको बलान ववहुँ गाउँपाभलकाले रु.१९ लाख ९० हिारको राहि सामग्री महायज्ञ र राह ु पूिाको 
लाभग उपलब्ध गराएको छ । बसबररया गाउँपाभलका, सलााहीले रु.३० लाखको िामल खररद गरेको 
िथा वडाका पदाभधकारीलाई राहि वविरणका लाभग रु.३२ लाख ददएकोले राहि वविरणमा दोहोरो परे 
नपरेको यवकन गनुापदाछ । 

39.3. फेटा गाउँपाभलका, बाराले सिेक्षण गरेिन्दा बढी १ हिार ४२० पररवारलाई रु.२० लाख ९४ 
हिारको राहि सामग्री वविरण गरेको छ । यस्िै बाराको करैमाई गाउँपाभलकाले ३ हिार ३४० 
घरधरुी मध्ये ३ हिार ११७ (९४ प्रभिशि) लाई राहि वविरण गरेको छ । भनदेजशका अनसुार 
आवश्यकिा पवहिान गरी राहि सामग्री वविरण गरेको छैन।राहि वविरण प्रिावकारी र भमिव्ययी 
हनुपुदाछ । 

39.4. महोत्तरी गाउँपाभलका महोत्तरीले ६ वडाका २६ हिार ३८५ िनसंख्या (५ हिार २78 पररवार) लाई 
िामल लगायि ८ प्रकारका सामग्री वविरण गना रु.१ करोड ३२ लाख ९१ हिार खिा गरेको छ। 
वडा सजिवलाई बढीमा रु.१२ लाखका दरले पेस्की ददई खिा गरेकोमा वडाले फरक फरक पररमाणमा 
िामल, दाल, खानेिेल, आल,ु ननु, सावनु र मास्क खररद गरी राहि वविरण गरको छ। प्रत्येक वडाले 
राहि वविरण गदाा प्रभिपररवार खिा रकम फरक परेको छ। 

39.5. औरही गाँउपाभलका, भसरहाले प्रभि घर पररवारलाई िामल 15 के.िी., दाल 2 के.िी, जिनी 1 के.िी.,  
िेल 1 भलटर, ननु 1 के.िी. नहुाउन ेसाबनु 1, लगुाधनु ेसाबनु 1 को प्याकेि बनाई राहि वविरण 
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गने भनणाय गरेको छ । गाउँपाभलकाको वडा नं. 5 का 1 हिार 271 घर पररवारलाई राहि वविरण 
गदाा भनणायको पालना नगरी िामल, िेल लगायिका ७ राहि सामग्री बढी पररमाणमा वविरण गदाा रु.६ 
लाख ७४ हिार बढी व्ययिार परेको छ। िोवकए िन्दा बढी पररमाण वविरण गने व्यजिलाई 
जिम्मेवार बनाई उि रकम असलु गनुापदाछ। 

39.6. गण्डकी प्रदेश अन्िगािका ७२ स्थानीय िहहरूले रु.२० करोड ११ लाख १६ हिारको दाल, िामल, 
ननु, िेल, गेडागडुी लगायिका खाद्य सामग्री खररद गरी वविरण गरेका छन ्। लजुम्बनी प्रदेश यस वषा 
२८ वटा स्थानीय िहहरूवाट राहि सामग्री खररद  वापि रु १० करोड ८७ लाख ५५ हिार खिा 
िएको छ। पाभलकाहरूले मूल्य खलु्ने गरी वववरण पेस नगरेकोले मूल्य र पररमाणवीि िलुना गना सक्न े
अवस्था छैन। खररद गरेको परैु सामग्री वविरण गरेको िए पभन वविरणको अवस्था खलु्ने गरी 
आवश्यक भबल िपाई राख्न ेनगरेकोले यस सम्बन्धमा यवकन हनु सक्ने अवस्था छैन । 

39.7. रुपन्देही, दाङ्ग, प्यठुान र रोल्पा जिल्लाका १३ स्थानीय िहहरूले रु.३६ करोड ५ लाख ७४ हिारको 
राहि सामग्री खररद गरी वविरण गरेको वववरण पेस गरेका छन।्स्थानीय िहहरूले ववभिन्न वडाका 
घरधरुीलाई िामल, दाल, ननु, िेल, साबनु लगायिका सामग्री वविरण गरेको छ ।राहि सामग्री खररद 
गदाा ववभिन्न वडाहरूले फरक फरक दरमा खररद गरी राहि वविरण गदाा दैभनक ज्यालादारी मिदरु, 
अभि ववपन्न, आभथाक रुपले पछाभड परेका िथा लकडाउनका कारण िोकिोकै पने अवस्थाका व्यजि 
िथा पररवार पवहिान गरी वविरण गनुापनेमा सक्षम िथा आभथाक रुपले सवल व्यजिहरूलाई समेि 
दामासावहले राहि वविरण गरेकोले वविरण प्रवक्रया प्रिावकारी िथा भमिव्ययी देजखएन । यसिफा  
सम्बजन्धि भनकायले ध्यान ददनपुदाछ । 

39.8. कवपलवस्िकुो कृष्णनगर नगरपाभलकाले रु.१ करोड ४१ लाख ७७ हिारका राहि सामग्री खररद गरी 
वविरण गरेको वववरण पेस गरेको छ । खररद गरेको परैु सामग्री वविरण गरेको िए पभन वविरणको 
अवस्था खलु्ने गरी आवश्यक भबल िपाई राखेको छैन । 

39.9. सदूुरपजिम प्रदेशका ९ स्थानीय िहहरूले स्थानीय मापदण्ड र कायाववभध भनमााण नगनुाका साथै प्रदेश 
मापदण्ड अनरुुपको राहि प्राप्त गनासक्ने व्यजिको लगि खडा नगरी रु.३ करोड १५ लाख १४ 
हिारको राहि वविरण गरेको देजखयो।िस्ले गदाा वडाले पवहिान गरेका व्यजि िथा मिदूरहरूलाई 
राहिको योग्य मानी राहि वविरण गरेको सभुनजिि हनु सवकने अवस्था देजखँदैन । 

40. राहि नगद सोधिनाा - परवानीपरु गाउँपाभलका, बाराका ५ वडाको २ हिार ४४८ घरधरुीलाई प्रभि 
घरधरुी रु.२ हिार २७६ रुपैयाको दरले रु. ५५ लाख ५१ हिार राहि सामग्रीको भबलको आधारमा 
शोधिनाा ददएको छ। लािग्राहीलाई नै खररद गना लगाउन ेकानूनी व्यवस्था निएको अवस्थामा प्रभिस्पधाा 
वेगर गणुस्िर यवकन नगरी खररद र वविरण गरेको उपयिु देजखएन। 

41. राहि वविरण िरपाई - आभथाक कायाववभध भनयमावली, 2064 को भनयम 36(3) मा खिाको भबल 
िरपाई सवहिको लेखा राख् नपुने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा भनम्न छन:् 

41.1. झापाको गौरीगञ्ज, खोटाङको ऐसेँलखुका  र केवपलासगढी गाँउपाभलकाले रु.43 लाख ९८ हिारको 
खाद्यान्न राहि सामग्री खररद गरेकोमा वविरणको प्रमाण संलग्न गरेको देजखएन । 

41.2. सोलखुमु्बकुो माप्य दूधकोशी गाउँपाभलका, संखवुासिाको पाँिखपन र सनुसरीको दहुवी नगरपाभलकाले 
रु.५७ लाख ५५ हिारको ववभिन्न राहि सामग्री खररद गरेकोमा वविरणको िरपाई संलग्न गरेको छैन ।  

41.3. औरही गाँउपाभलका, भसरहाले प्रकोप व्यवस्थापन कोषमा ववभनयोजिि रकमबाट महामारी िन्य 
वक्रयाकलापमा खिा गनुापनेमा सपुरनटे र साधारण झलु रु.6 हिार 500 का दरले १३ हिार थान 
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रु.53 लाख 69 हिारमा खररद गरेको छ । ८ हिार ८९२ थान झलु पाभलकाले रु.३६ लाख ७२ 
हिारको वविरण िरपाई पेस िएन। 

41.4. िन्रपरु नगरपाभलका, रौिहटले वडा नं.६ का अध्यक्ष र सजिव िथा वडा नं.९ का अध्यक्ष र सजिवले 
भलएको पेस्की रु.५२ लाख समेि रु.64 लाख २२ हिार राहि वविरणमा खिा गरी पेस्की फस्यौट 
गरेको छ।संलग्न फाँटवारीमा राहिको सामानको वकभसम, पररमाण, राहि पाउने सदस्य, प्राप्त राहिको 
प्याकेि, राहि पाउन ेपररवार संख्या, पररवारमा सदस्य संख्या आदद खलुाई खिाको िेररि ियार गरी 
अभिलेख राखेको पाइएन। 

41.5. ववष्णुपरु गाउँपाभलका सप्तरी, धोववनी गाउँपाभलका पसाा समेि ४ गाउँपाभलकाले राहि सामग्री, हावपाक, 
माक्स, सेभनटाइिर आदद रु.२८ लाख २९ हिारमा खररद गरेकोमा भबल, िरपाई संलग्न गरेका 
छैनन।् यस्िै सलााहीको िक्रघट्टा र बाराको सवुणा गाउँपाभलकाले रु.१ करोड १८ लाख ४४ हिारको 
दाल, िामल, ननु, िेल लगायिका राहि सामग्री वविरण गरेकोमा िरपाई संलग्न गरेका छैनन ्। 

41.6. गरूडा नगरपाभलका, रौिहटले खररद गरेको राहि सामग्रीमध्ये बाँकी देजखएको ५९ हिार ९५० के. िी 
िामल, २ हिार २६ के.िी. दाल, २ हिार ४२६ के. िी. जिनी, ३ हिार ५२ भलटर िेल र २ 
हिार ५७६ के. िी. ननुको खररद दर अनसुार हनुे रु.३७ लाख ५६ हिारको  सामान वविरण गरेको 
प्रमाण पेस गरेको छैन। 

41.7. मकवानपरुको कैलाश गाउँपाभलकाले रु.28 लाख 21 हिार पी.पी.इा.सेट, िी.टी.एम., साबनु, खाट 
लगायिका सामानहरू पटकपटक सोझै खररद गरी वविरण गरेकोमा िी सामान वविरण गरेको िरपाइा 
प्रस्ििु िएको छैन। 

41.8. नवुाकोटको बलेको गढी नगरपाभलकाले रु.45 लाख 62 हिार राहि सामग्री खररद गरेकोमध्ये एक 
खाद्य सप्लायसाबाट खररद िएको रु.35 लाख 49 हिार सामग्री वविरणको िरपाइा पेस िएको छैन । 

41.9. नवुाकोटको ककनी गाउँपाभलकाले रु.59 लाख 79 हिारको राहि सामग्री वविरण गरेको छ । राहि 
वविरण गदाा वडा कायाालय माफा ि व्यजि पररवारलाइा उपलब्ध गराएको उल्लेख छ । यसरी खररद 
गरेका खाद्य सामग्रीहरू 8 वडाका वडाध्यक्षहरूले एकमिु िरपाइा गरी बझेुको देजखयो । वडाध्यक्षहरूले 
वविरण गरेको व्यजिको नामावली र पररमाणमा वविरणसवहिको वववरण िथा िरपाइाको अभिलेख 
राखेको देजखएन । िसले गदाा उि सामग्री वविरण सम्बन्धमा सभुनजिि गनुापदाछ ।  

41.10. देवघाट गाउँपाभलका, िनहुँले रु.32 लाख 31 हिारको राहि सामग्री खररद गरी वडाका 
वडाअध्यक्षलाई बझुाई वविरणका लाभग पठाएकोमा लािग्राहीले बझेुको वववरण नखलुाई एकमिु रुपमा 
िपााइ गराएको छ । एकमिु रुपमा िपााइ गराएका कारण वविरण काया पारदशी हनु सकेको छैन । 

41.11. गण्डकी प्रदेशका ७ जिल्लाका १८ स्थानीय िहहरूले दाल, िामल लगायि रु.५४ लाख ८६ हिारको 
राहि सामग्री वविरणको िरपाई पेस गरेका छैनन ् । स्थानीय िहभित्र राहि वविरण गनुापने संख्या 
अनमुान गरी आवश्यक मात्रामा मातै्र राहि सामग्री खररद गनुापनेमा सो यवकन नगरी खररद गरेको 
कारण गण्डकी प्रदेशका ४ जिल्लाका ५ स्थानीय िहहरूमा िामल, िेल, दाल, ननुलगायिका रु.१० 
लाख २३ हिार मूल्यका राहि सामग्री वविरण निई लेखापरीक्षण अवभधसम्म मौज्दाि रहेको छ । 
लामो समयसम्म खाद्य सामग्री िण्डारमा रहँदा गणुस्िरमा ह्रास आउन सक्ने िएकोले सोको उजिि 
व्यवस्थापन गनुापदाछ ।  

41.12. काईके गाउँपाभलका, डोल्पामा रहेका ६६६ घरधरुीलाई प्रभि पररवार १ बोरा िामल, २ पोका िेल, १ 
पोका ननु, राहि स्वरुप वविरण गने भनणाय अनसुार २५ के.िी.को ६६६ बोरा िामल, १ हिार ३३२ 
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पोका िेल र ६६६ पोका ननु  समेि रु.१५ लाखमा खररद गरेको छ ।सो राहि सामग्री वविरण 
गरेको िरपाई पेस गरेको छैन । 

41.13. खप्तड छेडेदह गाँउपाभलकाले दैभनक िथा ज्यालदारी पररवारलाई राहि वविरण अन्िगाि वडा नं. ३ मा 
७० पेटी िेल, ४२५ के.िी. दाल र २० जक्वन्टल िामल रु.३ लाख ५ हिार र भत्रवेणी नगरपाभलका, 
बािरुाले रु.१४ लाख १६ हिारको राहि सामग्री खररद गरी वविरण गरेकोमा सो खाद्यान्न वविरणको 
िपााइ संलग्न नरहेकोले वविरीि िपााइ पेस गनुापदाछ । 

स्थानीय िहले राहि वविरण गदाा िरपाई नराखेको एवं एकमिु वडाध्यक्षलाई ददएको कारणले 
लजक्षि वगाले राहि प्राप्त गरेको सभुनजिि हनुे अवस्था रहेन । िसथा सम्बजन्धिले राहि प्राप्त गरेको 
सभुनजिि हनुे व्यवस्था भमलाइ पारदशी िवरले राहि वविरण गररनपुदाछ ।  

42. ववशेष पररजस्थभिमा खररद - गरुडा नगरपाभलका, रौिहटले  राहि ददनपुने पररवारलाई िामल दाल 
लगायिका ववभिन्न  आइटम वविरण गना ५ आपूिाकबाट रु.१ करोड ६३ लाख २८ हिारमा  ववशषे 
पररजस्थभिका कारण सावािभनक खररद भनयमावली, २०६४ को  भनयम १४५ बमोजिम सूिना प्रकाशन 
गरी खररद गरेकोमा खररद िएको वववरणको िानकारी सावािभनक खररद अनगुमन कायाालयलाई 
पठाएको देजखएन। 

43. ददवा खािा कायाक्रम - ववश्वव्यापी कोभिडको कारणले २०७६।१२।११ बाट लकडाउन िई ववद्यालय 
बन्द रहेको अवस्थामा सबैला नगरपाभलका, धनषुाले रु.१ करोड १३ लाख, भसराहा नगरपाभलका, 
भसराहाले रु.१ करोड ३८ लाख, फिवुा नगरपाभलका, रौिहटले रु.97 लाख, गरुडा नगरपाभलका, 
रौिहटले रु.77 लाख, गणेशनाथ िारनाथ नगरपाभलका, धनषुाले रु.81 लाख समेि 28 
नगरपाभलकाले २०७७ वैशाख, िेष्ठ र आषाढ मवहनामा वास्िववकिा यवकन नगरी दोस्रो र िेस्रो 
िौमाभसकको परैु ददवा खािा रु.14 करोड २१ लाख ६८  हिार ५८२ ववद्यालयलाई भनकासा गरेका 
छन ्। दगुाा िगविी गाउँपाभलका, रौिहटले रु.1 करोड 21 लाख 71 हिार, यमनुामाई गाउँपाभलका, 
रौिहटले रु.74 लाख 99 हिार, भछन्नमस्िा गाउँपाभलका, सप्तरीले रु.59 लाख 86 हिार, िनक 
नजन्दनी गाउँपाभलका धनषुाले रु.55 लाख 96 हिार, कौडेना गाउँपाभलका सलााहीले रु.54 लाख 72 
हिार समेि 13 गाउँपाभलकाले 166 ववद्यालयहरूलाई २०७७ वैशाख, िेष्ठ र आषाढमा दोस्रो र िेस्रो 
िौमाभसकको ददवा खािाको रु.६ करोड ३ लाख 56 हिार भनकासा गरेको देजखएको छ। ववद्यालय 
बन्द िएको अवस्थामा उि अवभधको खािा वापिको रकम यवकन गरी असलु गनुापदाछ । 

44. मापदण्डको पालना - असंगदठि क्षेत्रमा कायारि श्रभमक, कामदार िथा असहायहरूलाई उपलब्ध गराइन े
राहि सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ बुदँा नं. ३ मा श्रभमक वगा िथा असहाय वगाहरूको सम्बजन्धि वडा 
कायाालयहरूले अभिलेख ियार गरी ३ देजख ७ ददनभित्र ियार गरी सावािभनक गनुापने िथा बुदँा नं. ४ र 
५ अनसूुिी-२ बमोजिमको ढािँामा वववरण राखी राहि वविरण गनुापने ब्यवस्था छ । यस मापदण्डको 
बुदँा नं. ५(३) मा श्रभमक वगा िथा असहाय िथा भिनीसँगै रहेका पररवारका कुनै सदस्यले यस 
अवभधमा कुनै वैकजल्पक आय आिान गरेको िए भिनलाई राहि वविरण नगने व्यवस्था रहेको छ । यस 
सम्बन्धमा भनम्नानसुार देजखएको छ । 

44.1. काठमाडौँ महानगरपाभलका अन्िगािका ३२ वडा कायाालयहरूले कोभिड-१९ को कारण बन्दा बन्दी िई 
दैभनक ज्याला मिदरुीबाट िीवन भनवााह गने श्रभमक वगालाई वविरण गना रु.6 करोड 19 लाखको 
िामल, च्यूरा, िरकारी, ननु, िेल, दाल लगायिका राहि सामग्री खररद गरी वविरण गरेका छन ्। वडा 
कायाालयहरूको वविरण िरपाईमा राहि सामग्रीको पररमाण र मूल्य समेि नखलेुको िथा व्यजिगि िथा 
संघ संस्थाले राहि सहयोग उपलब्ध गराएकोमा सोको अभिलेख नराखी वविरण गरेको देजखएकोले 
मापदण्ड अनसुार नै वविरण िएको छ िनी आश्वस्ि हनु सवकएन । 
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44.2. काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपाभलकाले ९ वटा वडामा ७ हिार २७५ पररवारलाई रु.69 लाख 
४३ हिारको राहि वडा कायाालय माफा ि वविरण गरेको छ। राहि वविरण गदाा मापदण्डभित्रका 
श्रभमक, कामदार िथा असहायहरू नै िएको यवकन गने आधार निएको िथा मापदण्डको बुदँा नं. 
५(३) मा श्रभमक वगा िथा असहाय िथा भिनीसँग ैरहेका पररवारका कुनै सदस्यले यस अवभधमा कुन ै
वैकजल्पक आय आिान गरेको िए भिनलाई राहि वविरण नगने व्यवस्था रहेकोमा उि राहि भलन े
पररवारका कुन ैसदस्यले यस अवभधमा कुन ैवैकजल्पक आय आिान नगरेको िन्ने ववश्वस्ि आधार समावेश 
गरेको छैन । 

44.3. काठमाडौँको िारकेश्वर नगरपाभलकाले वडा कायाालयबाट ५ हिार ९७६ िनालाई रु.1 करोड 39 
लाख 67 हिारको राहि वविरण गरेको छ । कायाालयले राहि वविरणको खररद पररमाण, वविरण 
पररमाण प्रत्येक पररवारले पाउन े पररमाण स्पि खलु्न े स्पि र पारदशी अभिलेख बनाउन ु पनेमा 
कभिपयमा पररमाण नखलुाइा परुा राहि, आधा राहि उल्लेख गरेको, कभिपयमा केही उल्लेख नगरेको 
अवस्था देजखएकोले सोको अभिलेख अद्यावभधक गनुापदाछ । 

44.4. काभ्रपेलाञ्चोकको पनौिी नगरपाभलकाले कोभिड प्रिावविका लाभग रु.14 लाख 20 हिारको दाल, 
िामल, िेल, साबनु लगायिका राहि सामग्री वविरण गरेकोमा सो सम्बन्धी अभिलेख नरहेकोले 
वविरणको वास्िववकिा सभुनजिि गना सवकएन । 

44.5. लभलिपरु महानगरपाभलकाले असहाय मिदरु र श्रभमक िथा ववपन्न पररवारलाइा २ िनासम्म पररवार 
संख्या िएको 3 हिार 279 पररवार र 3 वा 3 िन्दा बढी पररवार संख्या िएको 16 हिार 5 
पररवार समेि 19 हिार 473 पररवारका 69 हिार 878 िनालाइा राहि वविरण गने भनणाय गरी श्री 
साल्ट टे्रभडङ कपोरेशन भलभमटेड, टेकुबाट आवश्यक खाद्यान्न सामग्री खररद गने भनणाय गरेअनसुार रु.२ 
करोड 33 लाख 83 हिारको राहि सामग्री खररद गरेको छ । खररद गररएका राहि सामग्रीहरू 
पाभलकाले ियार गरेको वडागि लगि अनसुार सम्बजन्धि वडाका वडा अध्यक्षहरू माफा ि वविरण गरेको 
छ। लभलिपरु महानगरपाभलकाको राहि सम्बन्धी मापदण्डको बुदँा नं.७ मा सम्बजन्धि वडाले राहि 
वविरणको वववरणको अभिलेख आफ्नो कायाालयमा राखी साप्तावहक रुपमा सावािभनक गनुापने र एकप्रभि 
स्थानीय िहमा पठाउने ब्यवस्था िएकोमा सो अनसुारको वववरण िथा वविरण गरेको राहि सावािभनक 
गरेको अभिलेख पठाएको देजखएन । अभिलेखको अिावमा खररद गरेको र वविरण िएको राहि पररमाण 
िलुना गना सवकएन । महानगरपाभलकाले मापदण्ड अनसुारका अभिलेख राखी राख्न लगाइा राहि वविरण 
पारदशी बनाउन ुपदाछ । 

45. सामूवहक खाना - ििपरुको मध्यपरु भथमी र काठमाडौँको कागशे्वरी मनोहरा नगरपाभलकाले सामूवहक 
खाना ब्यवस्थापनमा क्रमश: रु.१ करोड 23 लाख र रु.19 लाख ४३ हिार खिा गरेका छन ्। 
कागशे्वरी मनोहरा नगरपाभलकाले ववभिन्न 7 हिार 275 पररवारलाइा रु.50 लाखको राहि सामग्री 
वविरण, 1 हिार 970 िनालाइा राहिको लाभग रोिगारी कायाक्रम बापि रु.14 लाख 77 हिार खिा 
गरेको अवस्थामा सामूवहक खाना ब्यवस्थापनमा समेि खिा गरेको छ । यसबाट दोहोरो सवुवधा पभन 
भलन सक्न ेदेजखएकोले दोहोरो नपने गरी राहि सम्बन्धी काया सञ्चालन गनुापदाछ । 

46. लजक्षि वगाको छनौट - िनहुँ जिल्लाको म्याग्दे गाउँपाभलकाले ियार गरेको आवभधक ववकास योिनामा 
बेरोिगार िनसंख्या १०६ रहेको देजखन्छ।िर राहिमा रु.३३ लाख ३ हिार खिा गरेकोमा राहि 
वविरण गरेको घर धरुीको संख्या २ हिार ३४२ रहेको छ। बेरोिगार िनसंख्या नै १०६ िना रहेको 
अवस्थामा कुल २ हिार ३४२ घरपररवारलाई राहि वविरण गनुा उजिि देजखएन । वास्िववक 
समस्यामा रहेका घर पररवारको पवहिान नगरी राहि वविरण गरेको देजखन्छ । लजक्षि वगा छनौट गरेर 
मात्र राहि वविरण गनुापदाछ। 
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47. वस्िगुि सहायिा - स्थानीय िहलाई ववभिन्न संघ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग प्राप्त िएको छ । यस 
सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा भनम्न छन ्। 

47.1. काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपाभलकाले ववभिन्न संघ, संस्थाबाट रु.92 लाख 33 हिार नगद एवं 
मूल्य नखलेुको दाल, िामल, मास ुलगायिका सामग्री प्राप्त गरेको छ । प्राप्त सहयोग नगरपाभलकाले 
आम्दानी िनाइा ववत्तीय वववरणमा समावेश गरी खिा गनुापनेमा वडा कायाालयहरूले आ-आफ्नै प्रकारबाट 
खिा गरेका छन ्।  

47.2. दोलखाको ववग ुगाउँपाभलकालाइा िीन सरकार भडन्ग्री काउन्टी भसगारसे (भिब्बि) बाट 2077।2।2 
मा प्राप्त िएको खाद्यान्न िामल, वपठो, िेल, जिनी, दधु, जिया, ननु समेिको ३ हिार 31 बोरा/काटुान 
ववभिन्न िौलको 60 हिार 985 के.िी. मूल्य नखलेुका राहि खाद्यान्न सामग्री प्राप्त िएको छ ।उि 
खाद्यान्न राहि सामग्रीहरू संस्था िथा वडागि रुपमा र कुनै उपिोिा सभमभिको कायामा, गमु्बामा एवं 
पवहरो ववपद् ब्यवस्थापनका लाभग वडागि रुपमा िएको सामग्री वडा माफा ि र अन्य वविरण पाभलका 
माफा ि व्यजि िथा संघ संस्थालाइा वविरण गरेको देजखन्छ । उि राहि सामग्री मूल्य नखलेुकोले 
आभथाक वववरणमा मूल्याङ्कन गरी समावेश हनु नसकेको, कुनै पभन सम्झौिा नगरी समन्वयको िरमा प्राप्त 
िएको खिा िएर िाने जिन्सी खािामा आम्दानी बाँधेको र िरपाइा माफा ि वविरण गरेको अवस्था 
देजखएको छ ।मौज्दाि रहेको 199 बोरा सामग्री लेखापरीक्षण अवभध 2077।12।9 सम्म पभन 
स्टोरमा न ै रवहरहेको अवस्था छ । हाल मौज्दाि रहेको पभन भबग्रन सक्ने र म्याद समाप्त हनु े
अवस्थामा रहेको छ । यस सम्बन्धमा पाभलकाले उजिि ब्यवस्थापन गनुापने देजखएको छ । 

47.3. मसु्िाङ्गको लो-घेकर र लोमान्थाङ्ग गाउँपाभलकाले कोभिड रोग भनयन्त्रण िथा प्रिाववि िनिालाई राहि 
वविरणको लाभग िीन सरकारबाट िामल, पीठो र उवा 9/9 सय बोरा, िेल ९ सय ग्याभलन, भसरक 
२८० थान र स्वास््य सामग्री २० काटुान वस्िगुि सहायिा प्राप्त गरेको वववरण प्राप्त िएको छ । प्राप्त 
वस्िगुि सहायिाको मूल्याङ्कन गरी सो समेि समावेश गरी ववत्तीय वववरण ियार गनुापनेमा सो अनसुारको 
ववत्तीय वववरण ियार गरेको छैन । साथै प्राप्त राहि सामग्री गाउँपाभलकाले जिन्सी आम्दानी गरी 
वविरण गरेको अभिलेख व्यवजस्थि गरेको छैन । राहि सामग्रीको आम्दानी िथा वविरण अभिलेख 
व्यवजस्थि नहुँदा प्राप्त सामग्रीको सही सदपुयोग िए/निएको सम्बन्धमा यवकन गना सवकएन ।  

48. पाभलका माफा ि सहयोग - भससडोल फोहोर प्रिाववि क्षते्रका अभि ववपन्न गररव िथा असहाय वगाका 
लाभग काठमाडौं महानगरपाभलकाले स्वीकृि गरेको मापदण्डबमोजिम राहि उपलब्ध गराउन धभुनबेसी, 
ककनी र िारकेश्वर नगरपाभलकालाई रु.३३ लाख सहयोग उपलब्ध गराएकोमा िी स्थानीय िहहरूले 
राहि वविरण गरेको वववरण सवहिको प्रभिवेदन महानगरपाभलकामा पेस गरेका छैनन ्। प्रभिवेदनको 
अिावमा िोवकएको मापदण्ड अनसुार नै राहि वविरण गरेको सभुनजिि गनुापदाछ ।  

49. खाद्यान्न बैङ्क - आपिकालीन अवस्थामा राहि वविरणका लाभग कास्कीको अन्नपूणा गाउँपाभलकाले खाद्यान्न 
बैङ्कको अवधारणा ल्याएको छ । पाभलका भित्रकै वकसानहरूबाट प्रभिपाथी रु.२०० का दरले ३ हिार 
३७० पाथी कोदो रु.६ लाख ७४ हिार मा खररद गरेको छ । यसरी वकसानहरूबाट खररद गरेको 
खाद्यान्न पाभलकामा िण्डारका लाभग पयााप्त स्थान र सरुजक्षि व्यवस्थापन गना समस्या पने िएकोले खररद 
गरेका वकसानहरूको घरमा िण्डारण गरेको छ । 

50. खिाको वववरण िथा अभिलेख - कोरोना िाइरस सङ् क्रमण (कोभिड १९) वाट प्रिाववि मिदरु, श्रभमक, 
गरीब िथा आभथाक रूपमा ववपन्न वकसानलाई राहि वविरण (मापदण्ड िथा अनगुमन) भनदाजशका, 
२०७६ को बुदँा नं.३ अनसुारको सभमभिको भसफाररसमा आफ्नो वडाभित्र राहि उपलब्ध गराउनपुने 
लजक्षि समूहको पवहिान गरी अनसुिुी १ को ढाँिामा वववरण ियार गरी वडा कायाालय लगायि सञ्चार 
माध्यममा समेि सावािभनक गरी सम्बजन्धि स्थानीय िहमा पठाउनपने व्यवस्था छ । कोभिड-१९ को 
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माहामारी रोकथाम र उपिारको सन्दिामा प्रदान गररएको राहि सामग्रीको वववरण सावािभनक गने 
सम्बन्धमा देजखएका व्यहोरा भनम्न छन:् 

50.1. पोखरा महानगरले राहि वविरणमा रु.३ करोड १5 लाख ६९ हिार खिा गरेको छ । खिा गदाा 
पटक-पटक सोझै खररद गरेको देजखन्छ । महानगरमा कुल गररबीको रेखामनुी रहेको िनसंख्या एवं 
राहि आवश्यक पनेको ववष्लेषण गरेको पाइएन । राहि वविरण गदाा अभधकांश वडाहरूको वविरणको 
िपााइ व्यवजस्थि गरी राखेको छैन। 

50.2. भसिगंगा नगरपाभलका अधााखाँिीले क्वाररन्टन/होजल्डङ सेन्टरमा बस्ने १ हिार ४७७ िनालाई रु.१९ 
लाख १८ हिारका राहि सामग्री, बढैयािाल गाउँपाभलकाको कायाालय, वददायाले २ हिार २१२ 
पररवारलाई रु.३१ लाख ५२ हिार मूल्यका राहि सामग्री गलुररया नगरपाभलका, वददायाले २ हिार 
१६५ िनालाई रु.२३ लाख ३० हिारका समग्री बबई गाँउपाभलका दाङ्ले ५ हिार ८५४ िनालाई 
रु.७४ लाख १ हिार मूल्यका  राहि सामग्री वविरण गरेका छन ्। अनसुिुी १ को ढाँिामा वववरण 
ियार गरी वडा कायाालय लगायि सञ्चार माध्यममा समेि सावािभनक नगरेकोले  राहि सामग्री 
वविरणमा लजक्षि समूहले पाएको िथा राहि दोहोरो परे नपरेको समेि यवकन गना सवकएन ।  

कोभिड-१९ सम्बन्धमा िएको आय र व्ययको यथाथा वववरण ियार गरी खिा सावािभनक 
गनुापनेमा पोखरा महानगरपाभलकाले पाभलकाको प्रकोप कोषमा प्राप्त सहयोग र राहि वविरण, क्वारेजन्टन, 
आइसोलेसनको खिाको वववरण नगरवासी समक्ष सावािभनक गनुापने िनी लेखा सभमभिले भनणाय गरेकोमा 
समेि उि व्यहोरा कायाान्वयन िएको छैन । 

51. सहकारी माफा ि राहि वविरण - रािपरु गाउँपाभलका दाङ्गको २०७६।१२।१८ को भनणायानसुार 
गाउँपाभलकाको िौगोभलक क्षते्र अत्यन्िै दगुाम रहेको र उि स्थानका िनिालाई अभि आवश्यक खाद्य 
बस्ि ुढुवानीमा अनदुान उपलब्ध गराउने भनणाय िएको छ । सो भनणाय बमोजिम एक सहकारी संस्थाले 
खाद्यान्न ढुवानी िाडा वडा १ को लाभग प्रभि के.िी. रु.४।५०, वडा नं.६ को लाभग रु.५।५० र वडा 
नं.७ को लाभग रु.६।५० का दरले उि क्षते्रमा वविरण हनु े सामग्रीको भबल बमोजिमको रकम 
सहकारीलाई उपलब्ध गराउन ेभनणाय गरेको छ ।सोही आधारमा सहकारी माफा ि राहि सामग्री खररद र 
ढुवानी गरेको छ। राहि सामग्रीको  पररमाणको यवकन निएको र सम्झौिा समेि नगरी पटक पटक 
गरी रु.५७ लाख ४१ हिार भसधै खररद गरेको छ।कायाालयले ३ िरणमा राहि वविरण गरेको र 
पवहलो िरणमा १०३७, दोस्रोमा १०९९ र िेस्रो िरणमा १९२३ घर पररवारलाई वडाको भसफारीशका 
आधारमा वविरण गरेको िनाए पभन वास्िववक ववपन्न र समस्यामा परेकालाई मात्र वविरण गरेको स्पि 
आधार देजखएन ।  

गाउँ कायापाभलकाको २०७७ वैसाख २४ को भनणाय अनसुार आवश्यक नपनेहरूले राहि प्राप्त 
गरेको, वास्िववक ववपन्न पररवारले राहि प्राप्त नगरेको िथा दामासावह रुपमा वविरण गरेको 
देजखन्छ।अन्य भनकायहरूले नेपाल खाद्य संस्थान िथा उद्योग बजणज्य संघले िोकेको दरमा खररद गरी 
िामल वविरण गरेको िर यस गाउँपाभलकाले वविरण गने िामलको दर समेि नभलई िथा सहकारीले 
पेस गने भबल बमोजिम ििुानी गने गरी सम्झौिा समेि नगरी खररद िथा ढुवानी गरेकोले खररद 
प्रभिस्पभधा िथा भमिव्ययी देजखएन । 

52. बढी पररमाणको खिा - रूपन्देही जिल्लाको सम्मरीमाइा गाउँपाभलका अध्यक्षलाई कोरोना राहि वविरण 
गना ववभिन्न भमभिमा रु.६४ लाख ४४ हिार पेस्की ददएको देजखन्छ । भनिले पेस्की फस्यौट लाभग पेस 
गरेको प्रमाण कागिाि अनसुार पाभलका भित्र रहेका सबै घरधरुी ७ हिार ४९८ मा नै राहि वविरण 
िएको छ।राहि सामग्रीमध्ये रू.४ लाख ७० हिारको आल,ु प्याि, िामल लगागि ७ आइटम 
वविरणिन्दा बढी खररद गरेको िएपभन मौज्दाि बाकँी देजखएन । राहि वविरण िन्दा बढी पररमाण 
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खररद गरेको भबल िरपाई पेस गरी पेस्की फस्यौट गरेको सम्बन्धमा कायाालयले छानभबन गरी बाकँी 
पररमाण यवकन गनुा पदाछ।  

53. धानको भबउ वविरण - दाङको रािपरु गाउँ कायापाभलकाको २०७६।१२।२३ को भनणाय अनसुार 
कोरोना सङ् क्रमणको कारण लकडाउन िएको र दैभनक ज्याला मिदरुी गने,  आभथाक अवस्था कमिोर 
िएका व्यजिहरूलाई राहि वविरण गने मापदण्ड स्वीकृि गरी ४ हिार ५९ घर पररवारलाई राहि 
वविरण गरेकोमा पनुुः २०७७।२।२३ को कायापाभलकाको भनणाय अनसुार कोरोना िाइरस सङ् क्रमण 
भनयन्त्रण र रोकथाम गने सन्दिामा िएको लकडाउनको कारण कृवष क्षेत्रमा पना गएको क्षभिलाई 
न्यूनीकरण गरी कृवष उत्पादन ववि गना प्राकृभिक प्रकोप व्यवस्थापन कोषवाट ५० प्रभिशि अनदुान 
उपलब्ध गराउने भनणायको आधारमा कृषकहरूलाई धानको ववउ वापि न्यूनिम पाँि सयदेजख रु.१५ 
हिार सम्म राहि वविरण गरेको िनी िरपाई गराई ववपद् व्यवस्थापन कोषवाट रु. ४१ लाख ७० 
हिार खिा लेखेको छ। असंगदठि क्षेत्रमा कायारि श्रभमक वगा िथा असाहायहरूलाई उपलब्ध गराइन े
राहि सम्बन्धी मापदण्ड २०७६ को बुदँा नं.५ ववपरीि राहि वविरणको नाममा खररद गनासक्न ेक्षमिा 
िएका कोभिडवाट वास्िववक रुपमा पीभडि कृषकको अवस्थालाई मध्यनिर नगरी कायापाभलकाबाट 
भनणाय गराई खिा लेखेको उजिि देजखएन । 

ििपरुको िाँगनुारायण नगरपाभलकाले कोरोना सङ् क्रमण भनयन्त्रण रिु कायादलले वकसानलाइा 
50 प्रभिशि अनदुानमा भबउ खररद गरी उपलब्ध गराउने भनणाय गरेअनसुार रु.13 लाख 74 हिार 
कोभिड-19 सङ् क्रमण भनयन्त्रण कोषबाट खिा लेखी एक एग्रो एण्ड सीड टे्रडसालाइा ििुानी ददएको छ । 
सो रकमको 50 प्रभिशिले हनुे रु.6 लाख 87 हिार कृषकबाट असलु गरेकोमा स्थानीय सजञ्चि 
कोक्षमा दाजखला गरेको छैन । 

54. ववद्याथी एवं बालबाभलका राहि - डोल्पाको िगदलु्ला काईके र मडुकेिलुा गाउँपाभलका र भत्रपरुासनु्दरी 
नगरपाभलकाले काठमाडौँ, सखेुि, नेपालगञ्ज लगायिका स्थानमा अध्ययनरि पाभलकाका ववद्याथीलाई प्रभि 
व्यजि रु.5 हिारदेजख रु.६ हिारका दरले रु.5८ लाख १० हिार ववद्याथीको पररिय खलु्न ेप्रमाण 
संलग्न नगरी नगदै राहि उपलब्ध  गराएको छ । िी स्थानबाट पाभलकामा ववद्याथी फका दा यािायाि 
खिामा २ पाभलकाले रु.१४ लाख १२ हिार समेि खिा गरेकाले व्ययिार बढेको छ।यसैगरी 
काभलकोटको नरहररनाथ गाउँपाभलकाले ववपन्न घरपररवारलाई राहि वविरणको साथै बालबाभलकालाई 
रु.९ लाख २५ हिार नगद ददएको छ । 

55. सामग्री खररद - सदूुरपजिम प्रदेशका स्थानीय िहहरूले रु.२३ करोड १८ लाख ४४ हिारको राहि 
सामग्री खररद गदाा आपूभिाकिााहरूबाट मूल्य सूिी भलई गणुस्िर यवकन गने व्यवस्थाको पालना गरेको 
देजखदैन । सौझै आपभिाकिााहरूबाट खररद गरी वविरण गररएकोले राहि सामग्री खररदमा भमिव्यवयिा 
िथा गणुस्िर भनयन्त्रणमा प्रयास गरेको देजखँदैन । 

56. ववदेशबाट आएकाको खोिी - काठमाडौंको टोखा नगरपाभलकाले ववदेशबाट आएकाको खोिी गना 
िनशजि पररिालनमा रु.१७ लाख ९९ हिार खिा गरेको छ । खोिी कायामा पररिालन गररएको 
िनशजि खलुाएको छैन । यस्िो िनशजि भनयजुि गने आधार र भनिहरूबाट सम्पाददि काया खलुाएको 
छैन। ववदेशबाट आउनलेे अभनवायारुपमा १४ ददन क्वारेजन्टनमा बस्नपुने व्यवस्था नेपाल सरकारले लागू 
गरेकोले प्रवेश भबन्ददेुजख न ै भनिहरूमाभथ भनगरानी हनुे संयन्त्र रहेको अवस्थामा यस वकभसमको खिा 
गरेको उपयिु देजखएन । 

• िोजखम ित्ता वविरण व्यवस्था  
57. िोजखम ित्ता - कोरोना िाइरस (कोभिड-19) को सङ् क्रमण उपिारमा संलग्न स्वास््यकमीको िोजखम 

ित्ता व्यवस्थापन आदेश, 20७७ को दफा 7 अनसुार सङ् क्रमण पवुि िएका भबरामीहरूको उपिारमा 
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प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न िनशजिलाई शरुु िलब स्केलको 100 प्रभिशि, उपिारमा अप्रत्यक्ष संलग्न र 
इमेजिङ सेवा प्रदान गने िनशिीलाई शरुु िलबको 75 प्रभिशि, क्न्याक् ट  टे्रभसङमा खवटएका 
स्वास््यकमी, क्वारेजन्टनमा खवटएका िनशजि, अनगुमन, मूल्याकंन िथा व्यवस्थापनमा संलग्न 
िनशजिलाई सरुु िलब स्केलको ५० प्रभिशि िोजखम ित्ता ददने व्यवस्था छ। यस सम्बन्धमा 
देजखएका व्यहोरा भनम्न छन:् 

57.1. प्रदेश नं.२ अन्िगाि शम्िनूाथ नगरपाभलका, सप्तरी, गरुडा नगरपाभलका रौिहट समेि १३ 
नगरपाभलकाले 36 िना सरुक्षाकमी, 173 िना प्रशासभनक कमािारी, 79 िना पदाभधकारीहरू, ६० 
िना अन्य व्यजि र ४६२ िना स्वास््य कभमालाई रु.४ करोड २६ लाख ४७ हिार िोजखम ित्ता 
वविरण गरेका छन।् ित्ता वविरण गदाा स्वस््यकमीको काया बाँडफाँट, भसफ्ट खलुाएको वववरण, प्रत्यक्ष 
एवं अप्रत्यक्ष संलग्निा उल्लेख नगरी शिप्रभिशिसम्म ित्ता ििुानी गरेको छ।  

57.2. मोरङको सनु्दरहरैंिा नगरपाभलकाले वटम पररिालन अवस्था खलेुको स्थान, अवभध र वववरण बगेर प्रहरी 
इकाईहरूले प्रयोग गरेको इन्धन वापि रु.9 लाख 42 हिार र भनदेजशकामा व्यवस्था निएको 
सरुक्षाकमी प्रोत्साहन ित्ता वापि रु.८ लाख ३८ हिार गरी रु.17 लाख ८० हिार खिा गरेको 
देजखयो । 

57.3. कलैया उप-महानगरपाभलका, बाराले काया गरेको अभिलेख नराखी ११ प्रशासभनक कमािारीलाई रु.५ 
लाख ८७ हिार ििुानी गरेको छ । साथै पाभलकामा कायारि ववभिन् न ५३ कमािारीलाई कोभिड-१९ 
िोजखम ित्ता र कोभिड-१९ प्रोत्साहन ित्ता दोहोरो ििुानी गरेको रकम सम्बजन्धिलाई जिम्मेवार बनाई 
रु.६ लाख ३४ हिार असलु गनुापदाछ।  

57.4. बटेश्वर गाउँपाभलका धनषुाले लकडाउनको समयमा क्वारेजन्टन व्यवस्थापनमा खवटएका १० स्वास््य 
संस्थाका १० कमािारीहरूलाई शि प्रभिशि िोजखम ित्तामा रु.10 लाख 49 हिार खिा लेखेको छ। 
क्वारेजन्टनमा खवटएका स्वास््यकमीलाई शरुु िलब स्केलको ७५% ले बढीमा रु.7 लाख 87 
हिारसम्म खिा लेख्न सवकनमेा १००% खिा लेखी रु.2 लाख 62 हिार बढी ििुानी गरेको रकम 
असलु हनुपुदाछ। त्यसैगरी धनौिी गाउँपाभलका धनषुाले क्वारेजन्टनमा खवटएको स्वास््यकमीलाई ७५% 
सम्म िोजखम ित्ता ददन सवकनेमा ५ कमािारीलाई १००% ले हनुे रु.२९ लाख  67 हिार ित्ता ददएको 
छ । नपाउने िोजखम ित्ता रु.७ लाख ४२ हिार असलु गनुापदाछ । 

57.5. सोनमा गाउँपाभलका, महोत्तरीले प्रमाजणि हाजिरी बगेर हेल्प डेस्क, क्वारेजन्टन िथा स्वास््य संस्थामा 
बसी थप कामकाि गरेको उल्लेख गरी ४६ कमािारीलाई ९० ददनसम्मको िलब स्केलको १०० 
प्रभिशिले हनु े रकम प्रोत्साहन ित्ता रु.21 लाख 9४ हिार खिा लेखेको छ। पसाा गाउँपाभलका, 
सलााहीले क्वारेजन्टनमा ३४ ददन हाजिर िएका 35 िना कमािारीको 91 ददन सम्मको िोजखम ित्ता 
ििुानी गरेकोले 34 ददनिन्दा बढीको रु.8 लाख 71 हिार असलु हनुपुदाछ। 

57.6. मोरङको िहदा गाउँपाभलकाले कोभिड-१९ महामारी भनयन्त्रणका लाभग संलग्न िएको उल्लेख गरी 
पाभलका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष िथा वडासदस्य समेि ३४ पदाभधकारीलाई रु.३ लाख ९६ हिार 
िोजखम ित्ता ििुानी गरेको देजखयो।  

57.7. गरुडा नगरपाभलका रौिहटले 2076 िैत्र देजख 2077 आषाढ सम्म ८ िना सहयोगी र 23 
प्रशासभनक कमािारीलाई खािा ित्ता बापि रु.४३ लाख ३७ हिार ििुानी ददएको छ । कोरोना 
िाइसको सङ् क्रमणको उपिारमा संलग्न िनशजिको िोजखम ित्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ 
बमोजिम खािा ित्ता ददने व्यवस्था निएकाले सो रकम असलु गनुापदाछ । 
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57.8. कववलासी नगरपाभलका, सलााहीले २ प्राववभधक कमािारी र ११ प्रशासभनक कमािारीलाई शरुु िलब 
स्केलको ७५ प्रभिशिले ४ मवहनाको िोजखम ित्ता वापि रु.१० लाख ९४ हिार खिा लेखेको छ। 
भनदेजशका बमोजिम ५० प्रभिशि मात्र ित्ता ििुानी हनुपुनेमा ७५ प्रभिशि का दरले ििुानी गरेकोले 
१३ कमािारीबाट रु.३ लाख ६५ हिार असलु गनुापदाछ। हररपरु नगरपाभलका, सलााहीले 
२०७७।३।२४ को भनणाय अनसुार कमािारी ५४ िनालाई रु.४ लाख ६८ हिार र २० िना 
रािभनभिक पदाभधकारीलाई रु.१ लाख २० हिार ित्ता वापि ििुानी खिा लेखेको छ। स्वास््यकमी 
वाहेक अन्य कमािारी र ३ पदाभधकारीलाई िोजखम ित्ता ििुानी गरी थप व्ययिार पारेको रु.५ लाख 
८८ हिार असलु गनुापदाछ। 

57.9. ईश्वरपरु नगरपाभलका  सलााहीले ५० िना स्वास््य कमािाररहरूलाई ५२ ददनको िोजखम ित्ता िलबको 
१०० प्रभिशिले रु.२४ लाख २५ हिार ििुानी गरेकोले रु.१० लाख ९९ हिार बढी ददएको असलु 
गनुापदाछ। बहदुरमाई नगरपाभलका, पसााको नगरसिाको भनणाय अनसुार ७५ प्रभिशिले ३ िनाको ित्ता 
रु.२ लाख ८३ हिार ििुानी हनुपुनेमा रु.६ लाख ५४ हिार ििुानी िएकोले बढी ििुानी रु.३ 
लाख ७१ हिार असलु गनुापदाछ । 

57.10. काठमाडौंको कीभिापरु नगरपाभलकाले कोरोना महामारीको समयमा कायाालयको काममा बाहेक कोभिडको 
पवहिान, रोकथाम, भनयन्त्रण िथा उपिारमा संलग्न निएका कृवष िथा पश ुशाखा, प्राववभधक फाँटका 
इजन्िभनयर िथा सव-इजन्िभनयर, जशक्षा शाखा, सामाजिक पररिालक लगायिका पाभलकामा कायारि सबै 
कमािारीहरूलाइा िैत्र 11 देजख िेष्ठ ३१ सम्मको कोरोना िोजखम ित्ता रकम ििुानी ददएको छ । 
कोरोना िाइरसको सङ् क्रमणको उपिारमा संलग्न िनशजि िोजखम ित्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ को 
ब्यवस्था अनसुार काममा खटाएको प्रमाण र काम गरेको प्रमाजणि हाजिरी निएका ववभिन्न 98 
कमािारीलाइा ििुानी िएको िोजखम ित्ता रु.20 लाख 35 हिार असलु गनुापदाछ । 

57.11. कोरोना रोकथाम िथा उपिारको कायामा सहयोग परु् याउने अन्य िनशजिलाई नेपाल सरकारले िोकेको 
शरुु िलब स्केलको पिास प्रभिशि रकम २०७६ िैत्र ९ गिेदेजख उपलब्ध गराउन ेउल्लेख छ । 
आबँखैुरेनी गाउँपाभलका, िनहुँले १३ प्रशासभनक कमािारीलाई रु.३ लाख ६० हिार ित्ता ििुानी 
गरेको छ िन े८ िनप्रभिभनभधलाई रु.२ लाख ८० हिार ििुानी गरेको छ । बभडगाड गाउँपाभलका, 
बागलङुले समेि िनप्रभिभनभध िथा कमािारीलाई रु.६ लाख ६१ हिार ित्ता ििुानी गरेको छ । 
प्रशासभनक र िनप्रभिभनभधलाई यस प्रकारको ित्ता ददन भमल्ने देजखँदैन । 

57.12. बन्दीपरु गाउँपाभलका, िनहुँले स्वास््यकमीलाई १ मवहनाको मात्र ित्ता उपलब्ध गराएकोमा प्रशासभनक 
कमािारी िथा पदाभधकारीलाई ४ मवहनाको पूरा अवभधको िलब बराबरको ित्ता उपलब्ध गराइ रु.१२ 
लाख ११ हिार खिा गरेको छ । कोरोना िाइरसको सङ् क्रमणको उपिार संलग्न िनशजिको िोजखम 
ित्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ ले २०७६ िैत्र ९ देजख मात्र ििुानी ददन ेउल्लेख िएकोमा िैत्र १ 
देजख न ैलागू हनु ेगरी ित्ता ििुानी गरेकोले िैत्र ८ सम्मको रु.८१ हिार असलु गनुापदाछ । प्रत्यक्ष 
संलग्न िनशजि बाहेक अन्य प्रशासभनक िनशजिलाई ५० प्रभिशि रकम ििुानी गनुापनेमा ४ 
मवहनाको सबै ित्ता ििुानी गरेकोले बढी ित्ता रु.५ लाख ६५ हिार असलु गनुापदाछ। साथै उि 
आदेशले पदाभधकारीलाई ित्ता ददने व्यवस्था गरेको छैन िने उनीहरूको िलब स्केल समेि निई सवुवधा 
मात्र हनुे हुँदा यस प्रकारको िाजखम ित्ता ििुानी ददन भमल्ने देजखँदैन। िर पाभलकाले प्रमखु िथा 
उपप्रमलुाई क्रमशुः िलब स्केल रु.३८ हिार िथा रु.३६ हिारले ४ मवहनाको रु.२ लाख ९६ हिार 
ििुानी गरेको छ । आदेश ववपरीि हनुे गरी ित्ता ददन ुमनाभसब देजखएन। 

57.13. लजुम्बनी प्रदेशका ४८ स्थानीय िहले रु.१० करोड १७ लाख ८२ हिार, बागमिी प्रदेशमा ५० 
स्थानीय िहले रु.५ करोड ३९ लाख ६२ हिार, गण्डकी प्रदेशका ५४ स्थानीय िहले रु.५ करोड 
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९९ लाख ७० हिार, सदूुरपजश् िम प्रदेशमा ७४ स्थानीय िहले रु.७ करोड ९० लाख, स्वास््यकमी, 
सरुक्षा भनकाय, स्थानीय िहका पदाभधकारी, कमािारी लगायिलाई िोजखम ित्ता, सञ्चार सवुवधा, दैभनक 
भ्रमण ित्ता वापि खिा लेखेको छ। प्रत्यक्ष संलग्न िनशजिलाई मात्र यस प्रकारको प्रोत्साहन सवुवधा 
प्रदान गररनपुदाछ। 

57.14. बढैयािाल गाउँपाभलका, बददायाले ७९ िना स्वास््यकमीलाई प्रभि मवहना रु.१५ हिारदेजख २५ 
हिारका दरले ४ मवहनाको रु.१५ लाख ४८ हिार, प्रशासभनक कमािारी ९ िनालाई प्रभिमवहना 
रु.२५ हिारका दरले ४ मवहनाको रु.२ लाख २५ हिार र प्रहरी ११ िनालाई प्रभिमवहना रु.२ 
हिारदेजख रु.१ हिारका दरले ४ मवहनाको रु.१ लाख ७० हिार समेि रू.१९ लाख ४३ हिार खिा 
लेखेको छ । यसैगरी कायापाभलकाको भनणायबाट सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, बोडार आउटपोि र ईलाका 
प्रहरी कायाालय मैनापोखरमा कायारि १५० प्रहरीलाई प्रभि मवहना रु.६ हिारका दरले ४ मवहनाको 
रु.९ लाख खिा लेखेको छ।यसैगरी ६८ स्वयम ्सेवकलाई प्रभिमवहना रु.६ हिारका दरले ४ मवहनाको 
रु.१० लाख २० हिार खिा लेखेको छ । िोजखम ित्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ ववपरीि दर 
िोकेर पाररश्रभमक ददन भमल्न ेदेजखएन। यस्िो कायामा भनयन्त्रण हनुपुदाछ । 

57.15. रािपरु गाउँपाभलका, दाङ्ग र लङु्ग्री गाउँपाभलका, रोल्पाका  पदाभधकारीहरूले िोजखम ित्ता वापि रु.11 
लाख ६० हिार रकम बजुझभलएकोले नपाउने िोजखम ित्ता असलु हनुपुदाछ। 

57.16. सखेुिको बराहिाल गाँउपाभलका र भसम्िा गाँउपाभलकाले कोरोना रोकथाम िथा भनयन्त्रण गना संलग्न 
स्वास््यकमीलाई िोजखम ित्ता बाहेक रू. 350 र रु.२५० का दरले खािा ित्ता स्वरूप रू.१६ लाख 
३ हिार खिा लेखेको भनदेजशका अनरुुप देजखएन । 

58. भनरीक्षण एवं प्रोत्साहन ित्ता - िोजखम ित्ता व्यवस्थापन आदेश, 2077 मा क्वारेन्टाईन अनगुमन 
भनरीक्षण एवं प्रोत्साहन ित्ता ददने व्यवस्था छैन। गोडेटा नगरपाभलका, सलााहीले नगर प्रमखुलाई ९४ 
ददन, प्रमखु जिल्ला अभधकारीलाई ३० ददन र जिल्ला ववकास सभमभिको सिापभिलाई 30 ददन गरी 
154 ददनको प्रभि ददन रु.1 हिारका  दरले रु.1 लाख 54 हिार ित्ता खिा गरेको देजखयो। कोरोना 
िाइरस सङ् क्रमणको अनगुमन भनरीक्षण गरेबपि ित्ता खिा लेख्न भमल्ने नदेजखदा उि रकम असलु 
गनुापदाछ । सोही नगरपाभलकाले ३५ िना स्वास््यकमी, २० सरुक्षाकमी, १५ प्रशासभनक कमािारी र 
१० िना रािनभैिक पदाभधकारीलाई दैभनक रु.1 हिार का दरले प्रोत्साहन ित्ता वापि रु.33 लाख 
18 हिार खिा लेखेको छ।पहोरा नगरपाभलका रौिहटले घरदैलो अनगुमन बापि रु.१ लाख ४८ 
हिार ििुानी गरेको छ।यस्िो खिा लेख्न भमल्ने आधार नदेजखँदा असलु गनुापदाछ। 

59. नागररक उिार - प्रदेश क्वारेजन्टन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७६ को बुदँा ४ मा अलपत्र 
नागररकको व्यवस्थापन गने व्यवस्था छ । पाभलकामा बसोवास गने नागररकको उिार गने प्रयोिनमा 
िएको खिा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम देजखएको छुः 

59.1. झापा, काठमाडौँ, नपेालगञ्ज र महेन्रनगरबाट  उिार गररएका यात्रकुो गाडी िाडा सखेुिको लेकबेंसी, 
जिङ्गाढ र बराहिाल, दैलेखको ठाँटीकाँध, सल्यानको भत्रवेणी र दामाा, काभलकोटको पिाल झरना र 
रास्कोट, िािरकोटको बारेकोट, कुश े र डोल्पाको डोल्पोबिु गाँउपाभलकाले रु.१ करोड ६ लाख ६ 
हिार ििुानी गरेका छन ।उिार गररएका यात्रकुो वववरण र सम्बजन्धि जिल्ला प्रशासन कायाालयबाट 
िारी िएको सवारी पास िथा िेकपोिबाट प्रमाजणि कागिाि सँलग्न नगरी उि खिा गरेकाले सो 
सम्बन्धी प्रमाण पेस हनुपुदाछ । 

59.2. सोलखुमु्बकुो माप्य दधुकोशी गाँउपाभलकाले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका गाउँपाभलकावासीहरूलाई 
काठमाडौँदेजख गाँउपाभलकासम्म ल्याउन ेकामका लाभग प्रभिस्पधाा नगराई एक यािायाि सेवा प्रदायकसँग 
रु.१० लाख ५१ हिारमा सम्झौिा गरेको देजखयो। सेवा प्रदायकलाई ववभिन्न भमभिमा बसबाट ९ वट्रप 
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र समुो िीपबाट १८ वट्रपमा गाँउपाभलकावासीलाई ल्याएको र राहि सामग्री ४ वट्रप ढुवानी गरेको िनी 
सम्झौिा अनसुारको रकम ििुानी िएको छ । यसैगरी धाददङ्गको खभनयाबास गाउँपाभलकाले िोजखममा 
परेका नागररक उिार गरेबापि रु.५ लाख ९४ हिार खिा गरेको छ । उिार िएका व्यजिको 
वडागि वववरण वडा कायाालयहरूले पेस गरेको छैन । 

59.3. िगन्नाथ गाँउपाभलका बािरुाले लक डाउनका कारण जिल्ला बावहर रहेका नागररकहरूलाई २०७७ िेठ 
६ र ९ गिे ओसारे बापि गाडी िाडा वापि रू.१८ लाख २५ हिार ििुानी गरेकोमा प्रभि व्यजि 
रू.१ हिार ५०० देजख ३ हिारका दरले ििुानी िएको देजखयो । गाडी िाडामा खिा लेखेकोमा उि 
गाडीहरूमा बाहीरबाट आएका माभनसहरूको वववरण भनिहरूको क्वारेजन्टनमा बसेको हाजिरी िथा 
वपभसआर टेि र गाडी धनीसँगको सम्झौिा लगायिका प्रमाण कागिाि समेि पेस निएकोले यात्रकुो 
वास्िववकिा पवुि हनुे गरी प्रमाण कागिाि पेस हनुपुदाछ । 

60. प्रमाजणि काया अभिलेख बेगर ििुानी - कोरोना िाइरस (कोभिड-१९) सङ् क्रमणको उपिारमा संलग्न 
िनशजिको िोजखम ित्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ को बुदँा ४(१) मा िोजखम ित्ता प्राप्त गनाको 
लाभग पषु्याई सवहि बुदँा ३ बमोजिमको काया गनाको लाभग खटाएको प्रमाण वा खवटएको स्थानमा 
गरेको काया र प्रमाजणि हाजिरी पेस गनुापने व्यवस्था छ ।यस सम्बन्धमा देहाय बमोजिम देजखएको छ।  

60.1. भछन्नमस्िा गाउँपाभलका सप्तरी, बसबररया गाउँपाभलका सलााही, वपपरा गाउँपाभलका महोत्तरी समेि 19 
गाउँपाभलकाले कोभिड रोकथाम एवं भनयन्त्रणा कायामा संलग्निाको अभिलेख नराखी प्रशासभनक 
कमािारी, प्राववभधक, भनयभमि जिम्मेबारी वाहेकका स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी र पदाभधकारीलाई रु.२ 
करोड २६ लाख ८७ हिार ििुानी ददएको रकम भनयभमि देजखएन । 

60.2. लजुम्बनी प्रदेशका 4 जिल्लाका 13 स्थानीय भनकायहरूले प्रशासभनक, प्राववभधक कमािारीहरूको 
अभिररि प्रहरी कमािारीहरूलाई समेि रु.2 करोड ९५ लाख ८४ हिार प्रोत्साहन ित्ता खिा लेखेकोमा 
िोजखम व्यवस्थापन गना खटाएको कायाादेश, खवटएको स्थानमा गरेको काया प्रमाजणि नगरी प्रोत्साहन 
ित्ता ििुानी लेखेको छ ।  

60.3. बैिनाथ गाउँपाभलका, बाँकेले अग्रपंजिमा खटेका स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, प्राववभधक कमािारी, 
प्रशासभनक कमािारी गरी ६५ िनालाइा रु.७८ लाख १२ हिार । खिा लेखेको छ  कन्याक टे्रभसङ्गमा 
खवटएका ४० स्वास््यकमीको वववरण र काया समय खलु्ने प्रमाण वेगर ििुानी ददएको छ ।  

60.4. सदूुरपजिम प्रदेशका ववभिन्न जिल्लाका १० भनकायहरूले िोजखम ित्ता वापि रू.८९ लाख ८१ हिार 
खिा लेखेकोमा उपयुाि आदेशमा उल्लेख गरे बमोजिमको सम्पाददि काया पषु्याइँ सवहिको प्रमाण 
कागिाि पेस िएको देजखएन । प्रशासन, लेखा िथा रािनीभिक पदाभधकारीलाई िोजखम ित्ता वापिको 
रकम ििुानी गदाा सम्बजन्धिले सम्पाददि िोजखमपूणा काया प्रमाजणि गनुापनेमा खिाको पषु्याइँ बगेर 
ििुानी िएका िोजखम ित्ता आदेशमा उजल्लजखि प्रकृभिका काम वापिको हो िन्न सवकने अवस्था 
निएकोले आवश्यक प्रमाण पेस गनुा पदाछ । 

61. बेग्लै दरमा िोजखम ित्ता - नपेाल सरकारद्बारा िारी िएको "कोरोना िाइरस (कोभिड-१९) को 
सङ् क्रमणको उपिारमा संलग्न िनशजिको िोजखम ित्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ को बुदँा नं.७(ङ) 
मा, अनगुमन मूल्याङ्कन िथा व्यवस्थापनमा संलग्न प्रशासभनक िनशजिलाई नेपाल सरकारले िोकेको 
शरुु िलब स्केलको ५० प्रभिशि र कन्याक टे्रभसङ्गमा खवटएका स्वास््यकमी, क्वारेजन्टनमा खवटएका 
िनशजिलाई ७५ प्रभिशि िोजखम ित्ता प्रदान गनासक्ने व्यवस्था छ। जक्षरेश्वरनाथ नगरपाभलका, 
धनषुाको कायापाभलकाको भनणाय अनसुार बन्दाबन्दीको समयमा कायारि स्वास््यकमी िथा 
कमािारीहरूलाई प्रभि ददन अभधकृिस्िर रु.१ हिार, सहायकस्िर रु.800, सवारी िालक, नगर प्रहरी 
र कायाालय सहयोगीलाई रु.500 िोजखम ित्ता िथा खवटन े सबै िहका कमािारीलाई प्रभिददन 



स्थानीय िह 
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रु.500। का दरले खाना, खािा खिा उपलब्ध गराउने भनणाय गरी बन्दाबन्दीको अवभधमा कायाालयमा 
उपजस्थि िथा क्वारेजन्टनमा खवटन े २९ िना कमािारीलाई रु.17 लाख 62 हिार खिा लेखेको 
छ।ित्ता वविरण गररएका २९ िना कमािारीमध्ये २६ िना प्रशासभनक कमािारी, नगर प्रहरी, कायाालय 
सहयोगी रहेका छन।् नेपाल सरकारद्बारा िारी आदेशमा िलबको प्रभिशि उल्लेख िएको अवस्थामा 
नगरपाभलकाले ददनको दर भनधाारण गरी ििुानी गदाा रु.10 लाख 39 हिार थप व्यय िार पारी खिा 
गरेको छ। 

62. बीमा - आभथाक कायाववभध भनयमावली, 2064 को भनयम 36 मा भबल िपााइ सवहिको लेखा राख्नपुने 
उल्लेख छ | वृन्दावन नगरपाभलका, रौिहटले ५२ िना स्वस्थायकमी िथा कमािारीको बीमा गरेबापि 
नेपाल लाइफ इन्सोरेन्सलाई रु.६ लाख ७५ हिार ििुानी गरेकोमा उि ििुानीमा वप्रभमयम रभसद 
मात्र संलग्न रहेकोले बीिक एवं बीमा पोभलसी पेस हनुपुदाछ। 

63. वपसीआर परीक्षण - काठमाडौंको टोखा नगरपाभलकामा २०७७ आषाढ मसान्िसम्म ६९६ िनाको 
वपभसआर परीक्षण गदाा शून्य संक्रभमि देजखए िापभन रु.२ करोड ७० लाख खिा िएको छ। खिा रकम 
र परीक्षण गररएको संख्याको िलुना गदाा प्रभिव्यजि परीक्षण खिा रु.३9 हिार पना गएको देजखन्छ। 
खिा रकममध्ये २१.११ प्रभिशि अथाािी् रु.५७ लाख ६ हिार स्वास््यकमी िथा कमािारीहरूको 
िोजखम ित्ता िथा सवुवधामा खिा िएको छ। वविरण गररएको ित्ता रकममध्ये ७४ प्रशासभनक 
कमािारीहरूलाई रु.१८ लाख २ हिार वविरण गरेको देजखन्छ।क्वारेजन्टन भनमााण िथा व्यवस्थापनमा 
३.३६ प्रभिशि मात्र खिा िएको छ । 

कोभिड-19 महामारी रोकथाम भनयन्त्रण र उपिारका लाभग स्थानीय िहको िभूमका महत्वपूणा 
रहने िएकोले स्थानीय िहले िोजखम आकँलन गरी िोजखम न्यूनीकरण कायायोिना ियार गनुापदाछ । 
यसका लाभग स्थानीयस्िरकै  कोष व्यवस्थापन, औषभध, उपकरण र राहि सामग्री खररद व्यवस्थापन, 
क्वारेजन्टन र आइसोलेसन व्यवस्थापन, उिार िथा राहि वविरण र िनशजि पररिालन लगायिमा  
कमी कमिोरी देजखएका छन ्। ववशषे पररजस्थभिको राहि सामग्री खररदमा िोवकएको कायाववभध पालना 
नगरी पारदजशािा प्रविान हनु नसकेको, राहि सामग्री वविरणको िरपाई समेि व्यवजस्थि रुपमा 
नराखेकोले लजक्षि वगासम्म पगुेको सभुनजिि गना नसवकएको,  क्वारेजन्टनमा रहनहेरूलाई मापदण्ड 
ववपरीि खाना खािा खिा सवुवधा उपलब्ध गराएको, क्वारेजन्टनमा बस्न सक्न ेव्यजिको अनमुान नगरी 
मालसामान खररद गरेका कारण न्यून उपयोग िएको, राहि सामग्री वविरण काया प्रिावकारी निएको, 
क्वारेजन्टन/आइसोलेसनको खिा सावािभनक नगरेको िस्िा  ववत्तीय िथा पररपालना सम्बन्धी 
अभनयभमिाहरू देजखएका छन ्। स्वीकृि नीभि, मापदण्ड, भनदेजशका पालना नगरी ववभिन्न वक्रयाकलापमा 
कोभिड-19 को व्यवस्थापन भनयन्त्रणको काममा बेमनाभसब िररकाले खिा िएको देजखएको छ । 
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पररच्छेद िार : िववष्यमा गनुापने सधुार  

कोभिड महामारीको रोकथाम िथा भनयन्त्रण गना िोजखमको आकँलन िथा पूवा ियारी, कोभिड अस्पिाल 
एवं प्रयोगशाला व्यवस्थापन, औषभध, औषभधिन्य सामग्री िथा मेभसनरी उपकरणको खररद एवं उपयोग िस्िा 
माध्यमबाट कोभिड भनयन्त्रण गना सहि िई समग्र सङ् क्रमणको भनयन्त्रण गना मद्दि पगु्दछ । यसका लाभग बिेट 
िथा स्रोि साधनको व्यवस्था, सीमा नाकामा भनगरानी, कोभिड-१९ परीक्षण, क्वारेण्टाइन, आइसोलेसन केन्र 
व्यवस्थापन, राहि र खोप सेवा लगायिका क्षेत्रमा महामारी भनयन्त्रणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयिु 
प्रयास एवं समन्वयबाट मात्र सम्िब हनुे देजखन्छ । यस सन्दिामा िीन िहका सरकारले सञ्चालन गरेका कोभिड-
१९ को भनयन्त्रण, रोकथाम र उपिारसँग सम्बजन्धि वक्रयाकलापको मूल्याङ्कन गदाा िभबष्यमा देहायबमोजिम सधुार 
गनुापने देजखएको छ ।  

• कानूनी र संस्थागि व्यवस्था 
1. प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बजन्धि ववभिन्न कानूनहरू िस्िै संक्रामक रोग ऐन, िनस्वास््य सेवा ऐन, ववपद् 

िोजखम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायिका ववभिन्न कानूनमा 
रहेको व्यवस्थालाई एकीकृि गरी ववपद् व्यवस्थापन संवहिा ििुामा गनुापदाछ। यसमा संघ, प्रदेश र 
स्थानीय िहको कायाक्षेत्रको सीमाङ्कन हनुपुदाछ ।  

2. ववपद् व्यवस्थापनसँग सम्बजन्धि सबै नीभिहरूलाई  समेटी एकीकृि नीभि ििुामा गनुापदाछ ।  
3. ववपद् व्यवस्थापनसँग सम्बजन्धि सबै संस्थाहरूलाई एकीकृि गरी एउटै भनकाय खडा गरी सो भनकायलाई 

संघ, प्रदेश र स्थानीय िहसम्म ववस्िार गनुापदाछ । यस्िा संस्थाहरूलाई आवश्यक उपकरणसवहि 
संस्थागि सदुृढीकरण गनुापदाछ । समग्र ववपद् व्यवस्थापनलाई भनयमन, भनदेशन गने संयन्त्रसमेि खडा 
गनुापदाछ ।  

4. ववपद् व्यवस्थापनका लाभग एउटै कोषको व्यवस्था गरी ववद्यमान सबै कोषहरूलाई सोही कोषमा 
हस्िान्िरण गनुापदाछ । ववपद्को समयमा सञ्चालन गनुापने आभथाक कारोबारलाई मागा दशान गना अलग 
ववपद् व्यवस्थापन भनदेजशका िारी गनुापदाछ । कोषमा रकमको अिाव हनु नददन हरेक वषा भनजिि रकम 
बिेटबाट कोषमा ववभनयोिन हनुपुदाछ ।  

• िोजखम मूल्याङ्कन एवं पूवा ियारी 
5. प्राकृभिक प्रकोप वा गैरप्राकृभिक ववपद्को िलुनामा महामारीबाट मानवीय र सामाजिक पक्षमा पाने असर 

र प्रिावको आयिन वृहि र घािक हनु्छ। महामारीको यथाथापरक ढङ्गले िोजखम आकँलन गरी समयमा 
न ैपूवा ियारीका कायाहरू गररनपुदाछ । महामारीको िोजखम आकँलन िथा पूवा ियारीको लाभग स्थावपि 
संयन्त्र प्रयोग गररनपुदाछ । 

6. अनसुन्धान िथा खोिमूलक वक्रयाकलापमा समजुिि ध्यान ददनपुदाछ । िीन भसक्वेजन्सङ्ग परीक्षण काया 
नेपालमा नै गना पूवााधारको ववकास गनुापदाछ। 

7. कोभिड-19 रोगथाम िथा भनयन्त्रण काया प्रिावकारी बनाउन भनदेजशका िथा प्रोटोकल बमोजिम गठन 
िएका संयन्त्रलाई पररिालन गने व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । 

8. िोजखम आकँलन गरी महामारीको प्रिाव पने संिाववि स्थानमा मात्र बन्दाबन्दी गनुापने देजखन्छ । साथै 
सवासाधरण िनिालाई आवििावि र अभि आवश्यक कायाका लाभग केही ददनको ियारी अवभध ददएर मात्र 
बन्दाबन्दी गनुा उपयिु हनुे देजखन्छ । बन्दाबन्दीको कारण भबिल्लीमा परेका सवासाधारण िनिालाई 
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भनिी क्षेत्रका सवारी साधन उपलब्ध निएको अवस्थामा सरकारी सवारी साधन माफा ि ् िएपभन 
गन्िव्यसम्म परु् याउने व्यवस्था गनुापने देजखन्छ ।  

9. कोभिड-१९ को व्यवस्थापनमा िएको सबै िहका सरकारको खिालाई एकीकृि गने प्रणालीको ववकास गरी 
खिा वववरण अद्यावभधक गरेर सावािभनक गने व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । संघ, प्रदेश िथा स्थानीयिह बीिको  
काम कारवाहीको अभिलेख व्यवजस्थि गरी सहकाया र समन्वयमा अभिवृवि गनुापदाछ । 

10. कोभिड लगायिका महामारी बारेमा िनिालाई ससूुजिि गराउने सञ्चार माध्यमलाई िनिेिना र महामारी 
रोकथामसँग सम्बजन्धि अन्िरवस्िलुाई महत्व ददन स्थायी प्रकृभिको सूिना केन्र स्थापना गनुापदाछ 

• रोकथाम िथा भनयन्त्रण 
11. कोभिड-१९ को रोकथाम िथा भनयन्त्रणको लाभग अपनाउन ुपने सावधानी िथा सिका िाको लाभग सूिना 

प्रवाहलाइा प्रिावकारी बनाउनपुदाछ ।  
12. सीमा नाकाहरूमा भनगरानी राखी कोभिड परीक्षण, होजल्डङ्ग सेन्टर, क्वारेजन्टन िथा आईसोलेसनको 

व्यवस्थापन कायालाइा प्रिावकारी बनाउनपुछा । 
13. कन्याक्ट टे्रभसङ्ग गाईडलाईन अनसुार उच्ि िोजखममा परेका व्यजि समदुायको अभनवाया परीक्षणको 

व्यवस्था भमलाउन े एवं कन्ट्रयाक्ट टे्रभसङ्ग िथा फलोअपको लाभग सूिना प्रववको प्रयोग गरी मोबाईल 
एजप्लकेशन प्रयोगमा ल्याउनपुदाछ । कन्ट्राक्ट टे्रभसङको लाभग स्थानीयस्िरका संरिनाको उपयोग गने 
व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । 

14. क्वारेन्टाईन िथा आईसोलेशन केन्र िोवकएको मापदण्ड अनरुुप सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
संयन्त्रको प्रिावकारी अनगुमन गने िथा होम आईसोलेशनमा बसेका संक्रभमिको समेि अनगुमन गने 
प्रिावकारी व्यवस्था गनुापदाछ । 

15. सामाजिक दरुी कायम गना भिडिाड एवं सावािभनक िेलालाई भनरुत्सावहि गने बेववनार िथा सूिना 
प्रभबभधको प्रयोग गरी हनु े बैठक िथा गोष्ठी सेमीनारमा िोड ददनपुदाछ।आवश्यकिा अनसुार भनषेधात्मक 
आदेश समेि िारी हनुपुदाछ । 

16. खोप खररदलाई प्रिावकारी बनाउन अन्य देशका सरकार प्रमखु िथा उत्पादक संस्थासंग समन्वय गरी 
खोप खररद कायालाई प्रिावकारी बनाउन ुपदाछ । सबै उमेर िहका व्यजि समेवटने गरी प्राथभमकिाका 
आधारमा भछटो िन्दा भछटो भनशलु्क खोप उपलब्ध गराउन ुपदाछ । 

17. खोप वविरण कायामा हनुसक्ने वहनाभमना, दरुुपयोग रोक्न आन्िररक भनयन्त्रण, रेखदेख िथा भनगरानीका 
काया प्रिावकारी बनाउन ुपदाछ । 

• कोभिड अस्पिाल िथा प्रयोगशाला व्यवस्थापन 
18. प्रयोगशाला परीक्षणको क्षमिा एवं गणुस्िरमा अभिवृवि गना रावष्ट्रय रोग भनयन्त्रण केन्र स्थापना,  सङ् घीय, 

प्रादेजशक र स्थानीय िहका अस्पिालको पूवााधार ववस्िार एवं समन्वय गनुापदाछ । 
19. ववभिन्न सरकारी िथा भनिी अस्पिालहरूले ववश्व स्वास््य संगठनले िारी गरेको स्वास््य मापदण्ड पालना 

सम्बन्धमा अनगुमन गनुापदाछ । भनिी अस्पिालले कोभिड भबरामीलाई सेवा सञ्चालन मापदण्ड र शलु्क 
भमलान गदाा महामारी िस्िो ववषम पररजस्थभिलाई समेि ध्यान ददई सलुि र सहि रुपमा सेवा प्रदान गने 
कायालाई प्रोत्साहन गनुापदाछ । 

20. औषभध िथा मेभडकल उपकरणको आपूभिा सहि रुपमा गना व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । कोभिड अस्पिालमा 
उपिारको लाभग उपयोग हनुे भडजिटल एक्सरे¸ ह्याण्ड क्यारी अटो साउण्ड मेभसन¸ इलेजक्ट्रक काभडायोग्राफ¸ 
िेजन्टलेटर, अजक्सिन कन्सन्टे्रटर लगायिका उपकरण यथासमयमा सम्बजन्धि अस्पिालमा उपलब्ध हनु े
व्यवस्था भमलाउनपुछा । 
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21. रावष्ट्रय प्रयोगशालाको क्षमिा अभिवृवि गरी प्रदेशस्िरमा सवुवधा सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गनुापदाछ ।  
• औषभध उपकरण खररद िथा व्यवस्थापन 
22. महामारी, संकट, आपिकालीन अवस्था, प्राकृभिक प्रकोप एवं ववपद् लगायिका ववशेष पररजस्थभिमा खररद 

काया सञ्चालन र िात्काभलक भनणायका आधारमा उिार िथा राहि वविरण गना आवश्यक पूवााधारको 
भनमााण, सामग्री खररद िथा परामशा सेवा खररद गना खररदसम्बन्धी छुटै्ट कायाववभध ियार गनुापदाछ । 

23. खररद आवश्यकिा पवहिान गरी ित्काल िथा केही समयपभछ आवश्यक पने सामग्रीको खरीद योिना 
ियार गरी यथासम्िव प्रभिस्पधाात्मक िबरले खररद गने व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । 

24. संघ प्रदेश र स्थानीय िहका ववभिन्न भनकायले खररद गरेका एउटै स्वास््य सामग्री र उपकरणको मूल्यमा 
अस्विाभबक अन्िर देजखएकोले रेमवका  सम्झौिा गरी सबै सरकारले सोही दरमा िोवकएको स्पेजशवफकेशन 
र गणुस्िर अनसुारको सामान आपूभिा व्यवस्था भमलाउनपुदाछ ।  

25. कोभिड-१९ सँग सम्बजन्धि वक्रयाकलाप कायाान्वयनको लाभग आवश्यक बिेट िथा औषभध उपकरण 
मागको आधारमा पठाई अिाव नहनुे व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । यसको लाभग सूिना प्रभबभध प्रणालीको 
प्रयोग गनुापदाछ। 

• राहि पनुस्थाापन 
26. कोभिड १९ बाट परेको क्षेत्रगि प्रिावबारे अध्ययन गरी अथािन्त्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गदै बढी 

असर परेको क्षते्रलाई पनुाउत्थान गना राहि पनुास्थापनाका प्याकेि, सहभुलयि, प्रोत्साहन लगायिका 
सभुबधाहरू प्रदान गने व्यवस्था भमलाउनपुदाछ ।  

27. बन्दाबन्दीको समयमा अत्यावश्यक खाद्यान् न िथा औषभधिन्य वस्िकुो आपूभिा सहि बनाइनपुदाछ । 
28. बन्दाबन्दीको अवभधमा अन्य रोगीको उपिारमा भनरन्िरिा ददन यािायाि, औषभध खररद, अत्यावश्यक 

सेवालाई प्रिावकारी बनाउन आवश्यक व्यवस्थापन गनुापदाछ । 
29. एकल ववन्द ु सेवा प्रवाहमा अभिवृवि गने  र दािा लगायि अन्य संस्थाबाट प्राप्त हनुे सहयोग एकद्बार 

प्रणाभलको आधारमा उपयोग गररनपुदाछ । 
30. दैभनक गिुरा गरेर खाने श्रभमकलाई खाने वस्ने व्यवस्था भमलाउन खाद्यान्न राहिको व्यवस्था 

भमलाउनपुदाछ। समानपुाभिक वहसाबले राहि भबिरण गनुाको सट्टा यथाथामा प्रिाब परेको बगा र 
समदुायलाई मात्र राहि उपलब्ध गराउने नीभि भलनपुदाछ । 

31. कोभिड-१९ को परीक्षण, उपिार, राहि उिार र पनुस्थाापना सम्बन्धमा िीनै िहका सरकारले फरक 
फरक नीभि भलएको पाइएकोले पयााप्त अध्ययन ववश्लषेण पिाि ्नीभि िय गरी भनरन्िरिा ददनपुदाछ । 

• िनशजि व्यवस्थापन 
32. नेपाल सरकारको छात्रवृजत्तमा अध्ययनरि जिवकत्सक, नसा िथा अन्य स्वास््यकमीलाई आवश्यकिाअनसुार 

पररिालन गनुापदाछ । भबरामीको िापका आधारमा स्वास््य सेवा सवुवधा ववस्िार गना नपगु िनशजि रिु 
प्रकृयाबाट करारमा भलई खटाउनपुदाछ । कोभिड भनयन्त्रणका कायामा संलग्न िनशजिलाई पयााप्त 
िाभलमको व्यवस्था गनुापदाछ ।   

33. अग्रपजङ् िमा कायागने स्वास््यकमीलाई सरुजक्षि रुपमा राख्ने िथा व्यजिगि सरुक्षाका सामग्रीहरू अग्रपजङ् िमा 
खवटनेलाइा सहि रुपमा उपलब्ध गराउने एवं उत्प्ररेरि िई काया गने वािावरण सिृना गराउनपुदाछ । 

34. स्थानीय िनप्रभिभनभध िथा रािनीभिक दलको सहिाभगिा अभिवृवि गने र कोभिड भनयन्त्रणमा खवटन े
सरुक्षाकमीलाई महामारी  भनयन्त्रण सम्बन्धमा पयााप्त िाभलमको व्यवस्था गनुापदाछ । 

35. स्वीकृि भनदेजशका बमोजिम िोजखम ित्ता वविरण एकरुपिा कायम गनुापदाछ ।   



अनसूुिीहरू 
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अनसूुिी - 1 
(खण्ड १ दफा नं. 31 सँग सम्बजन्धि) 

सरकार-सरकारबाट ववभधबाट खररद गरेका स्वास््य उपकरण िथा सामग्रीमध्ये अस्पिालहरूलाइा  
हस्िान्िरण गरेको प्रमखु सामग्रीको वववरण 

क्र.सं. सामग्रीको नाम खररद दर 
(अमेररकी डलर) 

सशुील कोईराला 
क्यान्सर 

अस्पिाल, बाकेँ 

कोशी 
अस्पिाल 

नारायणी 
अस्पिाल, 
वीरगञ्ज 

शकु्रराि ट्रवपकल 
िथा सरुवा रोग 

अस्पिाल 

पाटन स्वास््य 
ववज्ञान 
प्रभिष्ठान 

िरिपरु 
अस्पिाल 

पोखरा 
स्वास््य 
ववज्ञान 
प्रभिष्ठान 

कणााली 
स्वास््य ववज्ञान 

प्रभिष्ठान 

बी.पी. 
कोइराला 

स्वास््य ववज्ञान 
प्रभिष्ठान  

भत्र.वव.  
जशक्षण 
अस्पिाल 
महारािगञ्ज 

1. कम्प्याक्ट पेसेण्ट 
मोभनटर 

2400 2 8 8 8 8 8 8 8 9 9 

2. फाइि फङसन 
इलेजक्ट्रक बेड 2000 0 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

3. भसररञ् ि पम्प 1050 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 
4. इन्फ्यूिन पम्प 1020 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
5. भडजिटल एक्स रे 

इमेजिङ्ग भसिम 140000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. इलेक्ट्रो काभडयोग्राफ 9000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
7. डेप्रीलेटसा  9500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
8. हयाण्ड क्याररङ 

अल्ट्रासाउण्ड भसिम 
22000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

9. मेभसन फोर एक्यूट 
डाइलाभसस एण्ड एक्स्ट्रा 
कथोरल ल्याड 

28000 0 1 1 1 1 1 1 1 5 3 

10. अटोमेड एक्स्टनाल 
डेवरलेटसा 3800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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अनसूुिी -२ 

(खण्ड १ दफा नं. 3२ संग सम्बजन्धि) 

नेपाल सरकारलाई ववभिन्न दाि ृभनकाय िथा संस्थाबाट प्राप्त सहयोग स्वास््य सामग्री िथा उपकरणको वववरण 
भस.नं. सहायिा गने भनकाय वववरण 
1 िीन सरकार गाउन 29 हिार 530, मास्क सजिाकल 12 लाख 51 हिार 730, पंिा 5 हिार 200, एन 95 

मास्क 56 हिार 880, सजिाकल िश्मा सेफ्टी 19 हिार 500, आइआर थमोभमटर 1 हिार 100, 
इयर थमोभमटर र कानबाट िाच्ने 100, पोटेवल िेजन्टलेटर 1, पोटेवल वपभसआर मेभसन 2 भिवटएम 
प्यावकङ 60 हिार र क्लोरोक्वोन फोस्फेट 400 

2 ववश् व स्वास््य संगठन गाउन 2 हिार 100, मास्क सजिाकल 39 हिार 750, पंिा 14 हिार 600, एन 95 मास्क 
925, सजिाकल िश्मा सेफ्टी 650, फेस माक्स 15 हिार, आइआर थमोभमटर 50 

3 किार रािदूिावास गाउन 10 हिार 280, मास्क सजिाकल 2 लाख 67 हिार, िश्मा सेफ्टी 19 हिार 600, फेस 
भसल्ड 15 हिार 

4 य ुए इ रािदूिावास पंिा 25 हिार, सकुिर 15 हिार, सेभनटाइिर 500 एम एल 5 हिार 998, वायर वाइप 3 हिार 
480, सेभनटाइिर 500 एम एल 5 हिार 998 

5 स्वीस रािदूिावास आर एन ए एक्सयाकसन वकट 30 हिार, सासा कोभिड आर भड आरवप टेि 15 हिार, कोभिड इिेन 
इभिए टेि 30 हिार सासा कोभिड सेजन्टिेन टेि 15 हिार 

6 िारिीय रािदूिावास आर एन ए एक्सयाकसन वकट 30 हिार 
7 यएुसएड गाउन 1 हिार, क्याप सजिाकल क्याप 2 हिार 100, फेस माक्स 600, फेस भसल्ड 2 हिार, सकुिर 

1 हिार, र् यावपड डाइग्नोस्टीक वकट फर कोभिड 1 हिार 500 
8 अभलबाबा फाउण्डेसन एन 95 मास्क 1 हिार 5,  र् यावपड डाइग्नोस्टीक वकट फर कोभिड 209 
9 जि आड िेड गाउन 1 हिार 400, भिवटएम प्यावकङ 600, र् यावपड डाइग्नोस्टीक वकट फर कोभिड 6, स्वाव जस्टक 

10, आर एन ए एक्सयाकसन वकट 5 हिार 30, लाइवफलाइि 1 स्टेप आर टी वपभसआर 
पोभलमराइाि भमक्स 23 हिार, सासा कोभिड आर भड आरवप टेि 1 हिार 920, कोभिड इिेन इभिए 
टेि 19 हिार 200 

10 वटमासेक फाउण्डेसन 
भसगापरु 

र् यावपड डाइग्नोस्टीक वकट फर कोभिड 60 

11 यू एन एफ वप.ए पीपीइ सेट 1 हिार 200, पंिा 50 हिार, एन 95 मास्क 2 हिार, सजिाकल माक्स 1 हिार 100, 
िश्मा सेफ्टी 2 हिार 400,  फैस भसल्ड 1 हिार 100, स ुकिर 2 हिार 400, गमबटु, गमबटु 
300, सेभनटाइिर 300 एमएल 3 हिार 600, सजिाकल हडु 2 हिार, वडी ब्याग 2 हिार 400 

12 यभुनसेफ गाउन 2 हिार, सजिाकल माक्स 20 हिार, एन 95 मास्क 2 हिार, िश्मा सेफ्टी 2 हिार, आइआर 
थमोभमटर 500 

13 य ुएस ओ भड सी र् यावपड डाइग्नोस्टीक वकट फर कोभिड 720, आर एन ए एक्सयाकसन वकट 480 
14 बंगलादेश दूिावास पीपीइ सेट 1 हिार 
15 नेपाल कोररया मैभत्रनगर 

अस्पिाल 
आर एन ए एक्सयाकसन वकट 100 

16 वाटर एड नेपाल पीपीइ सेट 100, मास्क सजिाकल 1 लाख 70 हिार, िश्मा सेफ्टी 100, सेभनटाइिर 500 एमएल 
100, सोभडएम हाइपोक्लोराइड सोलसुन 250 

17 वान हटा वल्डवाइड गाउन 3 हिार 400, सजिाकल माक्स 2 हिार 950, पंिा िोर 13 हिार 100, सजिाकल क्याप 2 
हिार 600, स ुकिर 2 हिार, सेभनटाइिर 500 एमएल 100, सोभडएम हाइपोक्लोराइड सोलसुन 50 

18 सेि द जिल्डे्रन नेपाल 
कायाालय 

गाउन 3 हिार 300, मास्क सजिाकल 2 हिार, पंिा 57 हिार, एन 95 मास्क 8 हिार, सजिाकल 
क्याप 2 हिार, िश्मा सेफ्टी 1 हिार 200, फेस भसल्ड 1 हिार 200, सकुिर 1 हिार 200, 
सेभनटाइिर 500 एमएल 2 हिार 500, आइआर थमोभमटर 100 

19 वल्र्ड भििन इन्टरनेशनल 
नेपाल पीपीइ 100, आइआर थमोभमटर 10 

20 एन एम आइ गाउन 421, िश्मा सेफ्टी 785, सकुिर 800 
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भस.नं. सहायिा गने भनकाय वववरण 
21 फेयरमेड नेपाल पीपीइ 20, सजिाकल माक्स 200, पंिा 50, एन 95 माश्क 40, िश्मा सेफ्टी 15, आइ आर 

थमोभमटर 5 
22 बसन्ि िौधरी फाउण्डेसन 

नभिाक अस्पिाल गाउन 800, पंिा 1 हिार 500, सजिाकल क्याप 920, िश्मा सेफ्टी 920, फेस भसल्ड 1 हिार 
23 िौधरी फाउण्डेसन पीपीइ 150 
24 गैर आवसीय नेपाल संघ 

काठमाण्डौ 
पीपीइ 475, गाउन 2 हिार, मास्क सजिाकल 40 हिार, पंिा 19 हिार 900, एन 95 मास्क 16 
हिार 240, िश्मा सेफ्टी 1 हिार 853,  फेस भसल्ड 2 हिार, सकुिर 1 हिार, आइ आर थमोभमटर 
543, 2 हिार 19 एन कोभिड एसे 4 हिार, आर एन ए एक्सयाकसन वकट 4 हिार 

25 समुी फमाास्यूवटकल्स प्रा.ली सेभनटाइिर भलटर 3 हिार 
26 लायन्स क्लब इन्टरनेशनल पीपीइ 2 हिार, पंिा िोर 15 हिार, एन 95 मास्क 5 हिार 
27 लथुरन वल्र्ड फेडरेसन नेपाल पीपीइ 50, एन 95 मास्क 50, आइ आर थमोभमटर 3 
28 वहक्याफ पीपीइ 285, गाउन 1 हिार 710, मास्कसजिाकल 20 हिार, पंिा 10 हिार, सजिाकल क्याप 2 

हिार, िश्मा सेफ्टी 576, सकुिर 1 हिार 
29 रसायन िथा मेभडकल आपूभिा 

संघ नेपाल 
गाउन 180, पंिा 3 हिार, सजिाकल क्याप 2 हिार, एन 95 मास्क 410, क्याप सजिाकल 500, 
सकुिर 250, सेभनटाइिर 100 एम एल 140 

30 सयुाा टे्रड कन्सना स्प्रयेर पम्प 2, वटसइन्फेवटन्ट याब 490 
31 अन्िराावष्ट्रय नेपाल कलाकार 

समाि पीपीइ 50, सजिाकल मास्क 2 हिार, एन 95 मास्क 100 आइ आर थमोभमटर 10 
32 नेपाल उद्योग पररसंघ पीपीइ 98 मास्क 74 हिार 
33 जशखर इन्स्योरेन्स कम्पनी मास्क 9 हिार 
34 लजुम्बनी हेल्थ केयर प्रा.ली पीपीइ 100, मास्क सजिाकल 10 हिार, पंिा 1 हिार 
35 यभुनभलिर नेपाल भलभमटेड भिवटएस प्यावकङ  24 
36 एसोभसयसन अफ 

इजन्िभनयररङ कलेि नेपाल पीपीइ 300 
37 एकीकृि व्यापार कम्पनी 

प्रा.ली पीपीइ 40 
38 गडु नबेसा इन्टरनेशनल 

एकान्िकुना मास्क सजिाकल 50 हिार 
39 यनुाइटेड भडजस्ट्रब्यूटस नेपाल 

प्रा.लीक़ गाउन 500, पंिा 5 हिार, एन 95 मास्क 8 हिार 950, आइ आर थमोभमटर 200 
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अनसूुिी -३ 

(खण्ड १ दफा नं. 32 सँग सम्बजन्धि) 

स्वास््य सेवा वविागबाट खररद िएका स्वास््य सामग्री िथा अन्य भनकायबाट प्राप्त िएका सामग्रीको वविरणको 
भबवरण 

क्र 
स 

सामानको नाम इकाइा 
खररद 
पररमाण 

अन्य 
भनकायवाट 

प्राप्त 
िम्मा प्राप्त 

प्रदेशलाइा 
भनकासा 

अन्य भनकायलाइा 
भनकासा 

िम्मा भनकासा 
बाँकी 
पररमाण 

1 वपवपइ सेट सेट 625 6768 7393 1425 4968 6393 1000 

2 गाउन थान 190900 58621 249521 50530 80656 131186 118335 

3 गाउन के थान 10000 0 10000 7740 2260 10000 0 

4 मास्क सजिाकल   1858745 1805630 3664375 1320585 1479220 2799805 864570 

5 पंिा सजिाकल थान 100000 15000 115000 91370 23630 115000 0 

6 पंिा िोर 119160 434350 553510 138485 325575 464060 89450 

7 एन 95 मास्क थान 47500 203795 251295 20475 127019 147494 103801 

8 क्याप सजिाकल क्याप थान 39400 11220 50620 13290 37285 50575 45 

9 िश्मा थान 21550 49599 71149 9159 24983 34142 37007 

10 फेस मास्क थान 0 3600 3600 580 3020 3600 0 

11 फेस भसल्ड वपस 8540 22650 31190 3045 21931 24976 6214 

12 सकुिर िोर 55600 24650 80250 6290 37613 43903 36347 

13 गम बटु िोर 18540 300 18840 4200 4658 8858 9982 

14 पंिा हेिी ड्यूटी िोर 5200 0 5200 2280 1722 4002 1198 

15 सेभनटाइिर 100 एम एल बोिल 0 140 140 0 43 43 97 

16 सेभनटाइिर 300 एम एल वोिल 0 3600 3600 1 3599 3600 0 

17 सेभनटाइिर 500 एम एल वोटल 5500 8698 14198 8063 4711 12774 1424 

18 सेभनटाइिर भलटर भलटर 440 3000 3440 520 2920 3440 0 

19 सजिाकल हडु वपस 0 2000 2000 0 1000 1000 1000 

20 आइ आर थमोभमटर थान 10 2573 2583 885 1241 2126 457 

21 इयर थमोभमटर थान 0 100 100 0 11 11 89 

22 बडी ब्याग वपस 0 2400 2400 590 1295 1885 515 

23 वयट वाइप 
प्याके
ट 0 3480 3480 480 873 1353 2127 

24 स्पे्रयर पम्प थान 84 2 86 57 29 86 0 

25 क्लोरो क्वीन फोस्फेट बट्टा 0 400 400 0 400 400 0 

26 क्लोररन एन एभडभसभस के.िी 4000 0 4000 2500 1350 3850 150 

27 
सोभडएम हाइ पोक्लो राइड 
सोलसुन भलटर 0 300 300 15 285 300 0 

28 भडस इन्फेक्टेट टयाब गोटा 0 490 490 140 350 490 0 

29 पोटेवल िेजन्टलेटर थान 0 1 1 1 0 1 0 

30 पोटेवल वपभसआर मेभसन थान 5 2 7 0 7 7 0 

31 
भिवटएम प्यावकङ मेटररयल 
सवहि सेट 5000 60624 65624 7024 57555 64579 1045 

32 
पोटेवल वपभसआर ररएिेन्ट 
वकट गोटा 20000 0 20000 0 20000 20000 0 
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क्र 
स 

सामानको नाम इकाइा 
खररद 
पररमाण 

अन्य 
भनकायवाट 

प्राप्त 
िम्मा प्राप्त 

प्रदेशलाइा 
भनकासा 

अन्य भनकायलाइा 
भनकासा 

िम्मा भनकासा 
बाँकी 
पररमाण 

33 
र् यावपड डाइग्नोस्टीक वकट 
फर कोभिड थान 76000 2555 78555 2100 76455 78555 0 

34 
आर एन ए 
एक्सयाक्सनवकट टेि 0 69860 69860 0 69860 69860 0 

35 2019 एन कोभिड एसे थान 0 4000 4000 0 4000 4000 0 

36 बायो हिाड ब्याग थान 100 800 900 0 690 690 210 

37 स्वाव जस्टक बट्टा 0 10 10 0 10 10 0 

38 ररयल टाइम वपभसआर टेि 0 30000 30000 0 30000 30000 0 

39 
लाइवफलाइि 1 स्टेप 
आरटी वपभसआर टेि 0 23000 23000 0 23000 23000 0 

40 कोभिड इिेन इभिए टेि टेि 0 49200 49200 0 49200 49200 0 

41 सासा कोभिड एनिेन टेि टेि 0 15000 15000 0 15000 15000 0 

42 
सासा कोभिड आर भडआरवप 
टेि टेि 0 16920 16920 0 16920 16920 0 

43 
ररयल टाइम वपभसआर 
ररएिेन्ट टेि 30000 30000 60000 0 30000 30000 30000 

 


