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Serving the Nation and the People 

 
 

दूरदृवि (Vision) 
 

जवाफदेवहिा, पारदर्शािा र भनष्ठा प्रवर्द्ान गने ववश्वसनीय संस्था हनेु । 
 
(Be Credible Institution in Promoting Accountability, Transparency and Integrity) 

 
 

गन्िव्य (Mission) 
 

राष्ट्रलाई स्विन्त्र  ववं गणुस्िरीय लेखापरीक्षण सेवा प्रदान गने । 

 

(Provide Independent and Quality Audit Service to the Nation) 

 

मूल्य मान्यिा (Core Values) 

 

स्विन्त्र िा (Independence) 

भनष्ठा (Integrity) 

पारदर्शािा (Transparency) 

जवाफदेवहिा (Accountability) 

व्यावसावयकिा (Professionalism) 



   

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

कायाालयको लेखाको कानून बमोर्जम भनयभमििा, भमिव्यवयिा, कायादक्षिा, प्रिावकाररिा र और्ित्य 
समेिको वविार गरी महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण हनुे व्यवस्था छ । महालेखापरीक्षकले 
लेखासम्बन्धी कागजपत्र  जनुसकैु 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 िोवकददव बमोर्जम हनुेगरी लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको 
छ। सोही ऐनमा महालेखापरीक्षकले ववववध ववषयको लेखापरीक्षण गनासक्ने उल्लेख छ । कोभिड-
१९ को महामारीको ववभिन्न लहरबाट ववश्वका सबैजसो मलुकु प्रिाववि िवका छन ् । यस 
महामारीको रोकथाम, भनयन्त्र ण र उपिारको लाभग ववश्वका सबैजसो मलुकुले ठूलो धनरार्श खिा 
गरेका छन ्। महामारीको समयमा सावाजभनक उत्तरदावयत्व र पारदर्शािा प्रवर्द्ानको िभूमका महत्वपूणा हनुे िवकाले यसको व्यवस्थापन र 
प्रयोजनमा गररवका खिाको स्विन्त्र पूवाक परीक्षण, मूल्याङ्कन गरी प्रभिवेदन गनुापदाछ िने्न मान्यिाले रावष्ट्रय अन्िराावष्ट्रय जगिमा प्र्रयय 
पाइरहेको छ। यसै सन्दिामा कोभिड-19 को महामारी रोकथाम, भनयन्त्र ण र उपिारका लाभग गररवका कायाहरुको मूल्याङ्कन िथा 
खिाहरू परीक्षण गरी बेग्लै प्रभिवेदन ियार गरी पेश गने प्रभिवर्द्िा अनरुुप गि वषा जस्िै यस वषा पभन बेग्लै प्रभिवेदन ियार गरी पेश 
गररवको छ ।  

लेखापरीक्षणको क्रममा िीन वटै िहका सरकारले गरेको कोभिड-19 सँग सम्बर्न्धि वक्रयाकलापलाई समेवटवको छ । यो वषा 
सङ् घीय सरकारबाट रु.१० अबा ७१ करोड, सङ् घीय कोरोना कोषबाट रु.१ अबा ४९ करोड, प्रदेश सरकार कोरोना कोषबाट रु.२ अबा 
१२ करोड र स्थानीय िह कोरोना कोषबाट रु.४ अबा ७६ करोडसमेि रु.१९ अबा ८ करोड र गि वषाको रु.१३ अबा ५४ करोडसमेि ३ 
िहका सरकारबाट रु.३२ अबा ६२ करोड खिा िवको छ । अथा मन्त्र ालयको वैदेर्शक सहायिा व्यवस्थापन प्रणालीबाट ववभिन्न 
दािभृनकायबाट प्राप्त वैदेर्शक िथा अन्य सहायिाबापि रु.5९ अबा ८९ करोड प्राप्त िवको उल्लेख गरे पभन सो सहायिालाई ववत्तीय 
वववरणमा समावेश नगरेकोले थप ववश्लषेण गररवको छैन ।  

ववश्वव्यापी रुपमा कोभिडजस्िा महामारीले पारेको प्रिावलाई भनयन्त्र ण गना स्रोि र साधनको व्यवस्थापन गरी खिा गदाा सावाजभनक 
्रयोि साधनको भमिव्ययी पररिालनबाट ववत्तीय व्यवस्थापन पर्द्भिलाई पारदशी र सदुृढ बनाई सावाजभनक भनकायका पदाभधकारीलाई थप 
र्जम्मेवार र जवाफदेही बनाउन लेखापरीक्षण प्रभिवेदनले महत्वपूणा िभूमका खेलेको पाइन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय िीनै िहका भनकायहरूले 
कोभिड-१९ को सङ् क्रमण रोकथाम भनयन्त्र ण र उपिार सम्बन्धमा पूवा ियारी, राहि वविरण, क्वारेर्न्टन िथा आईसोलेशन व्यवस्थापन, 
स्वास््य सामग्री खररद, पूवााधार ववकास, जनशर्ि व्यवस्थापन, सिेिना अभिववृर्द्, सीमा ववन्द ु भनगरानी, खोज, टे्रभसङ्ग, परीक्षण र उपिार, 
कोभिड अस्पिाल सञ्चालन ववं व्यवस्थापन िथा खोप खररद ववं खोप लगाउन ेलगायिका वक्रयाकलापहरू सञ्चालन गरेका छन ्। यसरी 
बजेट िथा कोषमाफा ि ् ठूलो धनरार्श खिा हनुकुो अभिररि बन्दाबन्दीबाट ववभिन्न आभथाक िथा सामार्जक क्षेत्र मा प्रिाव परेको छ । 
महामारीको अवस्थामा उद्योग, पयाटन, व्यापार, पेशा/व्यवसाय िथा शैर्क्षक संस्थालगायिका संस्थाहरु बन्द िवका र ठूलो जनशर्िले 
रोजगारी गमुावको अवस्था छ । जनिाको सामार्जक जीवन िथा आभथाक वक्रयाकलापमा यसले प्रत्यक्ष असर पारेको अवस्था रहेकोमा खोपको 
व्यवस्थापन िवपभछ ववस्िारै महामारी न्यूनीकरण हुँदै गव िापभन अझसम्म पूणारुपमा भनयन्त्र ण िै सकेको अवस्था छैन ।  

कोभिड-19 व्यवस्थापन िथा भनयन्त्र णका कायामा संघ, प्रदेश र स्थानीय िहका भनकायहरूले गरेका स्वास््य उपकरण 
खररद, पी.सी.आर. परीक्षण¸ क्वारेर्न्टन/आइसोलेशन भनमााण िथा सञ्चालन, सीमा नाकाहरुमा भनगरानी, यभुनफाईड अस्पिालको 
सञ्चालन, जोर्खम ित्ता ििुानी, खोप खररद िथा व्यवस्थापन लगायिका क्षेत्र को कायासम्पादन अवस्थाको परीक्षण ववं प्राप्त सूिनाका 
आधारमा यो प्रभिवेदन ियार गररवको छ । सावाजभनक जवाफदेवहिा र पारदर्शािा प्रवर्द्ान गदै महामारी भनयन्त्र ण रोकथाम ववं 
उपिारमा प्रिावकाररिा ल्याउने सम्बन्धमा कोभिड-१९ सम्बन्धमा देर्खवका व्यहोरा ववश्लषेण गरी देर्खवका व्यहोरा िथा सझुावहरू 
पेश गररवको छ । यस प्रभिवेदनले िववष्यमा आउनसक्न ेकोभिड जस्िा महामारी भनयन्त्र ण िथा न्यूनीकरण गना समेि महत्त्वपूणा 
सूिना िथा मागादशान प्रदान गना सहयोग पगु्ने अपेक्षा भलवको छु । कोभिड-१९ को व्यवस्थापनमा संलग्न वंव लेखापरीक्षणमा 
सहयोग गने सम्पूणा भनकाय र प्रभिवेदन ियार गना योगदान गनुाहनु ेकायाालयका सबै कमािारीलाई ववशेष धन्यवाद ददन िाहन्छु।  

 
 

 

 (टंकमर्ण शमाा, दंगाल) 
 महालेखापरीक्षक 
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1 कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेष लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, २०७९ 

पररच्छेद वक - लेखापरीक्षणको उ्े्य, क्षते्र  र पर्द्भि 
1. पषृ्ठिभूम  - मानव स्वास््यमा असर पाने िाइरसहरु खासगरी सासा, ईन््लवुन्जा, कोभिड लगायिले मानव 

स्वास््यको लाभग िनुौभि थवपदैँ गवको छ । सन ्२०१९ को भडसेम्बरबाट शरुु िवको कोरोना िाइरसको 
सङ् क्रमणबाट लागेको रोगलाई ववश्व स्वास््य संगठनले “कोभिड-१९” नाम ददई ववश्वव्यापी महामारीको रुपमा 
घोषणा गरेको छ । यस महामारीबाट हाल ववश्वका सबैजसो मलुकु प्रिाववि िइसकेका छन।् ववश्व बजारमा यस 
महामारीको रोकथामको लाभग मोडनाा, कोभिर्शल्ड, िेरोशेल, फाइजर, जोन्सोन वन्ड जोन्सोन लगायिका खोपको 
ववकास िवकाले यसको प्रिाव क्रभमक रुपमा कम हुँदै गव िापभन पूणारुपमा भनयन्त्र ण िइसकेको अवस्था छैन। 
नेपालमा २०७६ को माघ पवहलो सािा कोभिड-१९ को पवहलो सङ् क्रभमि पत्ता लागेको भथयो । शरुुवाि देर्ख नै 
महामारी भनयन्त्र ण र रोकथामका लाभग संघ र प्रदेश सरकार ववं स्थानीय िह पररिाभलि हुँदै आवका छन ्। 
नेपाल सरकारले पवहलो पटक २०७६ िैत्र  ११ देर्ख बन्दाबन्दी सरुु गरेकोमा पनुुः २०७८ वैशाख १६ देर्ख 
ज्येष्ठ मसान्िसम्म दो्रयो पटक समेि आंर्शक बन्दाबन्दी गनुापरेको अवस्था भथयो।  

कोभिड-१९ को सङ् क्रमण रोकथाम भनयन्त्र ण र उपिार सम्बन्धमा स्वास््य उपकरण खररद ववं 
वविरण, खोपको व्यवस्थापन, पी.सी.आर. परीक्षण, क्वारेर्न्टन िथा आईसोलेशन व्यवस्थापन, राहि 
वविरण, अस्थायी कोभिड अस्पिालको सञ्चालन, स्वास््य ववं अन्य जनशर्िको पररिालन, कोभिड 
सूिनाको प्रवाह, नागररक उर्द्ार, बन्दाबन्दीमा सेवा प्रवाहलगायिका वक्रयाकलाप िीन वटै िहका 
सरकारहरूले सञ्चालन गरेका छन ्। कोभिड-19 को सङ् क्रमण रोकथाम, भनयन्त्र ण र व्यवस्थापनको 
लाभग सरकारले अन्य प्रयोजनमा ववभनयोर्जि बजेटबाट रकमान्िर, ववदेशी दािसंृस्थाबाट सहयोग ववं संघ 
िथा प्रदेश सरकारबाट महामारीको व्यवस्थापन कायामा सबै क्षेत्र बाट सहयोग जटुाउन कोष खडा गरी 
स्रोि व्यवस्थापन गरेको देर्खन्छ। यसरी बजेट िथा कोषमाफा ि ठूलो धनरार्श खिा हनुकुा अभिररि 
बन्दाबन्दीबाट आभथाक, सामार्जक, साँस्कृभिक लगायि ववववध क्षेत्र मा प्रिाव परेको छ । उद्योग, 
व्यवसाय, शैर्क्षकलगायिका ववभिन्न संस्था बन्द िई उल्लेख्य जनशर्िले रोजगारी गमुावको अवस्था छ। 
महामारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा सवोच्ि लेखापरीक्षण संस्थाले ववशेष लेखापरीक्षण गने मान्यिा अनरुुप 
लेखापरीक्षण गरी प्रभिवेदन पेस गररवको छ ।  

2. लेखापरीक्षणको उ्े् य - यस लेखापरीक्षणको मखु्य उ्े्य कोभिड-१९ महामारीको भनयन्त्र ण, रोकथाम र 
उपिार व्यवस्थापन सम्बन्धमा पूवाियारी, महामारी रोकथाम भनयन्त्र ण उपिार र जनजीवनमा पने असरको 
न्यूनीकरण गरी जनजीवनमा सामान्यीकरण ल्याउन सञ्चाभलि वक्रयाकलापहरू भमिव्ययी ववं दक्षिा पूवाक 
सञ्चालन िव, निवको परीक्षण गरी सझुावसवहिको प्रभिवेदन गनुा रहेको छ । उि उ्े्य प्राभप्तका लाभग 
देहायका ववषय सभुनर्िि गनुा लेखापरीक्षणको सहायक उ्े्यहरू रहेका छनु्ः 
 महामारीको लाभग आव्यक पने ्रयोिको उर्िि व्यवस्थापन, खिा र उपयोग िव निवको, 
 महामारीको जोर्खम आकलन िथा भनयन्त्र णका वक्रयाकलापहरू समयवर्द् ववं पयााप्त रहे नरहेको, 
 महामारीलाई भनयन्त्र ण र रोकथाम गना संघ, प्रदेश र स्थानीय िहले समन्वयात्मक ढङ्गले काया गरे नगरेको, 
 परीक्षण र उपिारसँग सम्बर्न्धि वक्रयाकलापहरू व्यवर्स्थि िव निवको,   
 महामारी भनयन्त्र ण रोकथाम र उपिारको लाभग आव्यक अस्पिाल पूवााधार, स्वास््य उपकरण िथा 

खोप खररद ववं व्यवस्थापन र जनशर्ि पररिालन लगायिका वक्रयाकलाप भमिव्ययी ववं दक्षिापूणा 
िव निवको । 

3. लेखापरीक्षणको क्षते्र  - अथा, स्वास््य िथा जनसंख्या, गहृ, रक्षा, शहरी ववकास मन्त्र ालय, प्रदेश सरकारका 
सम्बर्न्धि मन्त्र ालय ववं स्थानीय िह समेिले कोरोना महामारी रोकथाम, भनयन्त्र ण उपिारको लाभग २०७8 
आषाढ मसान्िसम्म गरेका खिा ववं सम्पाददि वक्रयाकलापहरू लेखापरीक्षणको क्षते्र मा समावेश गररवको छ । 

केही सान्दाभिक सूिना िथा ि्याङ्क र वक्रयाकलापको हकमा लेखापरीक्षण अवभध २०७९।१।३० सम्मको 
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सूिना र ि्याङ्क समेि समावेश गररवको छ । गि वषा संघका ७ मन्त्र ालय, प्रदेश र स्थानीय िहका भनकायहरु 
कोभिड व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष सहिागी िई कायाक्रम सञ्चालन गरेिापभन यो वषा अथा, स्वास््य िथा जनसंख्या, 
गहृ, रक्षा र शहरी ववकास मन्त्र ालय मािहिका भनकायहरु यो कायाक्रममा प्रत्यक्ष संलग्न रहेकोले सोही 
भनकायहरुबाट प्राप्त सूिना िथा ि्याङ्कलाई समावेश गरी परीक्षण गररवको छ ।  

4. लेखापरीक्षण पर्द्भि - लेखापरीक्षणको क्रममा प्रवक्रयामूलक र समस्यामूलक पर्द्भि अवलम्बन गररवको छ। 
कोभिड-19 को रोकथाम भनयन्त्र ण र उपिारको सन्दिामा समस्या पवहिान ववं भनराकरणमा केर्न्िि िई 
समस्यामूलक पर्द्भि प्रयोग गररवको छ । ववभिन्न भनकायले महामारीको रोकथाम भनयन्त्र ण र उपिारको 
काया व्यवस्थापन ऐन, भनयम, कायाववभध, भनदेर्शका र असल अभ्यासको आधारमा गनुापने िवकाले सो 
अनसुरण ववं सञ्चाभलि वक्रयाकलापको भमिव्यवयिा ववं काया दक्षिाको मूल्याङ्कन गना प्रवक्रयामूलक पर्द्भि 
अवलम्बन गररवको छ । प्रस्ििु लेखापरीक्षणमा कायाालयले अवलम्बन गरेका मानदण्ड, भनदेर्शका, 
मागादशान र अन्िराावष्ट्रय असल अभ्यासको अलावा सवोच्ि लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्िराावष्ट्रय संगठनले 
जारी गरेको भनदेर्शका र कायाालयले ियार गरेको प्रकोप व्यवस्थापन लेखापरीक्षण भनदेर्शकामा उल्लेख 
िवका ववभध र प्रवक्रया आव्यकिा अनसुार अवलम्बन गररवको छ । 

लेखापरीक्षणको क्रममा सूिना ववं प्रमाण सङ्कलनको भसलभसलामा स्थलगि भ्रमण गरी कागजािको 
पनुरावलोकन र छलफल गररवको छ। यसबाहेक लेखापरीक्षणको क्षेत्र मा परेका भनकायहरूबाट ववभिन्न 
फारामहरू माफा ि वववरण सङ्कलन गररवको छ । यस प्रयोजनको लाभग दूर लेखापरीक्षणको समेि उपयोग 
गररवको छ । प्राप्त सूिनाको ववश्लषेणका आधारमा प्रभिवेदन ियार गररवको छ । 

5. ववशेष लेखापरीक्षणको और्ित्य - यस लेखापरीक्षणको और्ित्य भनम्नानसुार रहेको छ: 
5.1. लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ को दफा ५ बमोर्जम महालेखापरीक्षकले ववववध ववषयको लेखापरीक्षण गना 

सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 
5.2. राज्यले महामारी रोकथाम‚ भनयन्त्र ण िथा उपिारको लाभग आव्यक पूवााधार ववस्िार‚ खोप िथा अन्य  

स्वास््य सामग्री आपूभिा, जनशर्ि व्यवस्थापन, कोभिड कोषको व्यवस्था, जनिेिनाको सञ्चार, क्वारेर्न्टन 
िथा आइसोलेशन केन्ि व्यवस्थापन लगायिका व्यवस्थापकीय काया गरी संक्रभमिहरूको पवहिान, उपिार 
लगायिमा गरेको खिा ववं सम्पाददि कायाहरूको मूल्याङ्कन गना आव्यक रहेको छ । 

5.3. कोभिड-१९ को रोकथाम, भनयन्त्र ण र व्यवस्थापनका लाभग संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट िव गरेका 
काया रावष्ट्रय महत्वको ववषय िवकोले सोको मूल्याङ्कन आव्यक रहेको छ ।  

5.4. यस प्रकारका रावष्ट्रय महत्व र सावाजभनक िासोका ववषयको स्विन्त्र  परीक्षण गरी प्रभिवेदन माफा ि ्
सावाजभनक जवाफदेवहिा र पारदर्शािा प्रवर्द्ान गनुा आव्यक रहेको छ । 

6. लेखापरीक्षणको सीमा - कमािारीहरूको स्वास््य सरुक्षा र क्षमिामा उर्िि ध्यान ददँदै उपलब्ध स्रोि 
साधनको उच्ििम उपयोग गरेर बह ु लेखापरीक्षण टोलीको पररिालन माफा ि ् यो लेखापरीक्षण सम्पन्न 
गररवको छ । िथावप धेरै संख्यामा रहेका लेखापरीक्षण भनकायबाट सूिना सङ्कलन गनुापने ववं िी 
भनकायले उपलब्ध गरावका वववरणहरूमा आधाररि िवर नमूना परीक्षण गरी प्रभिवेदन ियार गररवको 
छ। कोभिडसम्बन्धी कायाको ववश्लषेण गदाा ववत्तीय लेखापरीक्षणमा मात्र  िरपनुा परेको र कभिपय सूिना 
िथा जानकारी समय सापेक्ष पररविान िइसकेकोले सान्दभिाक समेि नरहेको अवस्था छ । बह ु
टोलीमाफा ि ् लेखापरीक्षण गदाा वकरुपिा ल्याउन समस्या रहेको ववं ववत्तीय लेखापरीक्षणको अभिररि 
ववशेष लेखापरीक्षण गदाा छोटो समयमा कायासम्पादन गनुा परेको जस्िा अवस्था यो लेखापरीक्षणको 
सीमाको रुपमा रहेका छन ्।  
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पररच्छेद दईु - महामारी भनयन्त्र ण सम्बन्धी नीभिगि र कानूनी व्यवस्था 

1. महामारीको िक्र - महामारीका गभिववभधको मूल्याङ्कन गना वा महामारीको व्यवस्थापन गना यसका िरण 
अनसुार रणनीभि िय गररनपुदाछ । महामारी शरुु हनु ुपूवा वा अन्िर महामारीको बीिमा जोर्खम आकलन 
र पूवा ियारीका काया गररनपुदाछ। 
यसमा महामारी आउन सक्ने अनमुान 
वा वक महामारी पिाि ्अको महामारी 
लगिै आउने अवस्थालाई मध्यनजर 
राखेर क्षभिको प्रकृभि, संक्रमण 
हनुसक्ने जनसंख्या र सोको 
व्यवस्थापन गने, उपिारका पूवााधारको 
व्यवस्था, आव्यक पने औषभध 
उपकरणको खररद ववं मौज्दाि 
व्यवस्था र कायाान्वयनको ियारी जस्िा वक्रयाकलापहरू पदाछन ्। महामारी वा प्रकोप घवटसके पिाि ्
सजगिा अपनाउने, सिेिना अभिववृर्द् गने, सङ् क्रमणको पवहिान गने, केस ईन्िेविगेशन िथा टे्रभसङ्ग गने, 
क् वारेर्न्टन िथा आइसोलेशन व्यवस्थापन गने, आभथाक ्रयोि पररिालन गने, अस्पिाल िथा अन्य पूवााधार ववं 
जनशर्िको व्यवस्था भमलाउने, औषभध उपकरण िथा स्वास््य सामग्री खररद गने लगायिका वक्रयाकलापहरू 
सञ्चालन गनुापदाछ । संवेदनशील वगा वा सङ् क्रमणमा परेका व्यर्िलाई राहि प्रदान गने वा उपिार  गने, 
सङ् क्रमणलाई थप फैभलन नददन उपयिु रणनीभि अवलम्बन गने, स्वास््यकमीको व्यवस्थापन, प्रोत्साहन 
ित्ता, व्यर्िगि सरुक्षा सामग्री लगायि औषभध उपकरण र खोपको आपूभिा, संकटमा परेका 
नागररकलाई उर्द्ार, सूिनाको सङ्कलन ववं सम्प्रेषण, बन्दाबन्दीको कारण मारमा परेका व्यवसायी िथा 
नागररकलाई राहिको प्याकेज प्रदान, िीन िहका सरकारबीि समन्वय ववं सहयोग लगायिका 
कायाहरू राज्यबाट सम्पादन गनुापदाछ । महामारी पिाि ्पभन पनुुः संक्रमण फैभलने जोर्खम रही नै रहने 
हुँदा खोप अभियान सञ्चालन, औषभध उपकरणको पयााप्त व्यवस्था, स्वास््य मापदण्डको पालना जस्िा 
रोकथाम र न्यूनीकरणका वक्रयाकलापहरू सञ्चालन ववं व्यवस्थापन गरी जनजीवनमा सामान्यीकरण गनुा 
जरुरी हनु्छ। यो ववशेष लेखापरीक्षण माभथ उल्लेर्खि महामारी व्यवस्थापनका िक्रमा केर्न्िि रहेको छ। 

2. नीभिगि र कानूनी व्यवस्था - सरकारको स्वास््य नीभिमा भनरोगी नेपाल भनमााण गने लक्ष्य रहेको छ । 
कोभिड-१९ को सङ् क्रमण लगायिका महामारी रोकथाम, भनयन्त्र ण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा िवका, 
नीभिगि र कानूनी व्यवस्था भनम्नानसुार रहेका छन:् 

2.1. नीभिगि व्यवस्था - रावष्ट्रय स्वास््य नीभि, २०७६ ले सङ् घीय संरिनामा सबै वगाका नागररकका लाभग 
सामार्जक न्याय र सशुासनमा आधाररि स्वास््य प्रणालीको ववकास ववं ववस्िार गदै गणुस्िरीय स्वास््य 
सेवाको पहुँि र उपिोग सभुनर्िि गने लक्ष्य राखेको छ । उि नीभिमा उल्लेख िवका सान्दभिाक बुदँा 
भनम्नानसुार छनु्ः 
 सरुवा रोग, कीटजन्य रोग, पशपंुक्षीजन्य रोग, जलवाय ुपररविान र अन्य रोग िथा महामारी भनयन्त्र ण 

लगायि ववपद् व्यवस्थापन पूवा ियारी प्रभिकायाको वकीकृि उपायहरू अवलम्बन गररने, 
 स्वास््य क्षते्र को ववद्यमान संगठन संरिनालाई आव्यकिानसुार पररमाजान गदै रोग भनयन्त्र ण‚ 

महामारी भनयन्त्र ण र अनसुन्धानको र्जम्मेवारी सवहिको रावष्ट्रय रोग भनयन्त्र ण केन्ि लगायिका अन्य 
आव्यक संरिना स्थापना गररने‚ 

 भनदान सेवालाई आधभुनक ववं प्रववभधमैत्र ी बनाउँदै रावष्ट्रय प्रयोगशालालाई अन्िराावष्ट्रय मापदण्ड अनरुुप 
सदुृढीकरण गररने, प्रत्येक प्रदेशमा वउटा ररफरेन्स प्रयोगशाला िथा भनदान केन्िको स्थापना गने‚ 
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 ववपद् िथा महामारीको ित्काल सम्बोधन गनाको लाभग सबै िहमा संयन्त्र को स्थापना‚ क्षमिा ववकास‚ 
प्रभिकाया योजना िथा पूवाियारी गनुाका साथै घमु्िी अस्पिाल सेवाको व्यवस्था गने‚ 

 ववपद् व्यवस्थापन‚ जोर्खम न्यूनीकरण‚ स्वास््य प्रवर्द्ान लगायिका समग्र स्वास््य सेवामा नागररक र 
समदुायको सहिाभगिा र योगदानलाई प्रोत्सावहि गररने । 

2.2. कानूनी व्यवस्था - नेपालको संववधानले प्रत्येक नागररकलाई राज्यबाट आधारििू स्वास््य सेवा भनुःशलु्क 
प्राप्त गने हक हनेु, कसैलाई पभन आकर्स्मक स्वास््य सेवाबाट वर्ञ्चि नगररने‚ प्रत्येक व्यर्िलाई आ्नो 
स्वास््य उपिारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हनेु‚ प्रत्येक नागररकलाई समान पहुँिको हक हनेु 
व्यवस्था गरेको छ । उि हक कायाान्वयनको लाभग देहायबमोर्जमको कानूनी व्यवस्था रहेको छुः 

 ववपद् जोर्खम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन,२०७४ र भनयमावली, २०७६
 जनस्वास््य सेवा ऐन,२०७५ र भनयमावली, २०७७
 संक्रामक रोग ऐन,२०२०
 औषभध ऐन,२०३५
 स्वास््य बीमा ऐन,२०७४ र भनयमावली, २०७५
 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ 

 कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ 

2.3. भनदेर्शका ववं कायाववभध - नेपाल सरकार, स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालय लगायिका भनकायले कोरोना 
सङ्क्रमण महामारी रोकथाम र भनयन्त्र णका लाभग गररने सम्पूणा कामहरूलाइा व्यवर्स्थि गना ववभिन्न प्रकारका 
मापदण्ड िथा भनदेर्शकाहरू जारी गरेको छ । यी मापदण्ड िथा भनदेर्शकाहरूको प्रयोगले सीभमि साधन 
स्रोिबाट अभधकिम उपलर्ब्ध हाभसल गना म्ि पगेुको छ । कोभिड-19 को सन्दिामा नेपाल 
सरकारबाट जारी िवका प्रमखु भनदेर्शका ववं कायाववभध देहाय अनसुार छन:् 

 कोभिड-१९ अस्पिाल/र्क्लभनक सञ्चालन सम्बन्धी काया वववरण 
 कोभिड-१९ का कारण मतृ्य ुिवका व्यर्िहरूको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी कायाववभध, २०७६ 
 आइसोलेसन व्यवस्थापन सम्बन्धी भनदेर्शका, २०७६ 
 कोभिड िथा अन्य स्वास््य सेवा प्रवाहका लाभग अन्िररम भनदेर्शका, २०७६ 
 कोरोना िाइरस सम्बन्धी क्वारेर्न्टन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गना बनेको मापदण्ड, २०७६ 
 केस इन्िेर्स्टगेसन वण्ड कन्याक टे्रभसङ्ग वटम पररिालन िथा व्यवस्थापन भनदेर्शका, २०७७ 
 ववश्वव्यापी सङ् क्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज पररर्स्थभिमा स्वदेश आउनै पने नागररकलाई 

स्वदेश आउन सहजीकरण गनेसम्बन्धी आदेश, २०७७ 
 सङ् क्रमणको उपिारबापि अस्पिाललाई अनदुान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश, २०७७ 
 कोभिड-१९ को सन्दिामा वािावरणीय सरसफाइ र भनुःसंक्रमीकरणबारे अन्िररम मागादशान, २०७७ 
 कोभिड-१९ को सन्दिामा स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयलाई ववभिन्न दाि ृ भनकाय र सहयोगी 

भनकायहरूले प्रदान गने सहायिा सामग्री सम्बन्धी न्यूनिम मापदण्ड, २०७७ 
 व्यर्िगि सरुक्षा सामग्री (पी.पी.ई.) प्रयोग सम्बन्धी भनदेर्शका 
 यभुनफाईड अस्पिाल सञ्चालन आदेश, २०७७ 
 संक्रभमिहरूको आइसोलेसन सम्बन्धी स्वास््य मापदण्ड, २०७७ 
 उपिारमा संलग्न जनशर्िको जोर्खम ित्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ 
 क्वारेर्न्टनमा रहेका व्यर्िका लाभग स्वास््य सम्बन्धी भनदेर्शका 
 क्वारेर्न्टनमा रहेका व्यर्िहरूको कोभिड-१९ नमूना संकलन सम्बन्धी भनदेर्शका 
 भनजी प्रयोगशालालाई कोभिड-१९ को मोभलक्यलुर परीक्षण गना अनमुभि ददने सम्बन्धी भनदेर्शका‚ २०७७ 
 व्यवर्स्थि बन्दाबन्दीमा जनस्वास््य मापदण्ड, २०७७ 
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 कोभिड-१९ महामारी  सन्दिामा स्वास््य क्षेत्र को आपि ्कालीन प्रभिकाया योजना  
 कोभिड-१९ शंकास्पद भबरामीको लाभग उपिार पर्द्भि 
 वािावरणीय िथा सामार्जक व्यवस्थापन फे्रमवका  
 रावष्ट्रय खोप सञ्चालन योजना, २०७८ 

3. संस्थागि व्यवस्था - कोभिड-१९ को सङ् क्रमण लगायिका महामारी रोकथाम, भनयन्त्र ण र व्यवस्थापन 
सम्बन्धमा स्वास््य िथा जनसंख्या लगायि अन्य मन्त्र ालय ववं भनकायका अभिररि संघ, प्रदेश र स्थानीय 
िहमा देहायबमोर्जमका सभमभिहरू गठन िई वक्रयाशील रहेका छन:् 

3.1. कोभिड-19 को रोकथाम र भनयन्त्र णको कायालाइा थप सशि र फरावकलो बनाउन मर्न्त्र पररषद्को 18 
फागनु, 2076 को भनणायानसुार उप-प्रधानमन्त्र ीको संयोजकत्वमा ववभिन्न साि मन्त्र ालयका मन्त्र ीहरू, 
उपाध्यक्ष, रावष्ट्रय योजना आयोग र मखु्य सर्िव सदस्य िथा प्रधानमन्त्र ी िथा मर्न्त्र पररषद्को कायाालयको 
सर्िव सदस्य सर्िव रहने गरी नोबल कोरोना रोग रोकथाम िथा भनयन्त्र ण उच्िस्िरीय समन्वय सभमभि  
(सी.सी.वम.सी.) गठन िवको छ ।   

3.2. कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्ि अन्िगाि उपप्रधानमन्त्र ीको संयोजकत्वमा गहृमन्त्र ी, सङ् घीय माभमला 
िथा सामान्य प्रशासनमन्त्र ी, स्वास््य िथा जनसङ्ख्या मन्त्र ी, उद्योग वार्णज्य िथा आपूभिा मन्त्र ी र 
अथामन्त्र ी सदस्य रहेको भनदेशक सभमभि र नेपाल सरकारका मखु्यसर्िवको संयोजकत्वमा प्रधानसेनापभि, 
गहृ सर्िव, प्रहरी महाभनरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी महाभनरीक्षक र मखु्य अनसुन्धान भनदेशक सदस्य रहेको 
सहजीकरण सभमभि समेि कायारि रहेका छन ्। 

3.3. कोभिड-१९ रोकथाम,  भनयन्त्र ण र उपिारलगायिका कायाहरू प्रिावकारी ढङ्गले व्यवर्स्थि र समन्वयात्मक 
रुपमा गनाका लाभग मर्न्त्र पररषद्को २०७६ िैत्र  १६ को भनणायानसुार कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्ि 
गठन िई वक्रयाशील रहेको छ । यस्िै प्रदेश, र्जल्ला र स्थानीय िहस्िरीय कोभिड-१९ संकट 
व्यवस्थापन केन्ि कायारि रहेका छन ्। 

3.4. प्रधानमन्त्र ी िथा मर्न्त्र पररषद्को कायाालयका सर्िवको संयोजकत्वमा उपरथी, नेपाली सेना, स्वास््य िथा 
जनसङ्ख्या मन्त्र ालयका प्रभिभनभधहरू सदस्य रहेको सी.सी.वम.सी. अपरेशन सभमभि रहेको छ । अपरेशन 
सभमभिको मािहिमा स्वास््य सेवा िथा उपिार काया समूह, औषभध उपकरण िथा स्वास््य सामग्री 
लगायि आपूभिा सेवा समूह, शार्न्ि सरुक्षाको  अनगुमन िथा भनयन्त्र ण काया समूह र सूिना िथा प्रववभध 
काया समूह रहेका छन ्। 

3.5. ववपद् जोर्खम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १७(२) िथा ववपद् जोर्खम न्यूनीकरण 
िथा व्यवस्थापन भनयमावली, २०७६ को भनयम ८ मा स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन सभमभिको काम, किाव्य 
र अभधकारमा प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन कायाकारी सभमभिबाट स्वीकृि वकीकृि क्षेत्र गि नीभि िथा 
कायाक्रम अनरुुप हनेुगरी स्थानीय ववपद् व्यवस्थापन योजना िजुामा गरी कायाान्वयन गने,  ववपद् पूवा ियारी 
िथा प्रभिकाया सभमभि गठन गने, प्रिाववि क्षेत्र मा उर्द्ार र राहि व्यवस्था गने, अनगुमन गने, ववपद् सूिना 
प्रणाली ववकास र सञ् िालन, ि्याङ्क अद्यावभधक गने, ववपद् घरपररवारको पवहिान गने लगायि कायाक्रम 
सवहिको कायायोजना ियार गरी लागू गनुापने व्यवस्था रहेका छन ्। 

उपयुाि सभमभि िथा केन्िहरूको िभूमका समन्वयकारी ववं नीभिगि भनणाय गने प्रकृभिको रहेको 
छ । नीभि वा भसफाररशको कायाान्वयन सम्बर्न्धि क्षेत्र गि भनकाय, प्रदेश र स्थानीय िहले गने व्यवस्था 
रहेको छ । 
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पररच्छेद िीन : लेखापरीक्षणबाट देर्खवका व्यहोरा  
कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम र भनयन्त्र णको कानून र कायाववभध भनमााण, प्रयोगशाला र अस्पिाल 

व्यवस्थापन, स्रोि िथा जनशर्ि व्यवस्थापन, औषभध, उपकरण र खोप व्यवस्था, सञ्चार र सामदुावयक सहिाभगिा, 
सीमा नाका व्यवस्थापन, नागररक सरुक्षा लगायिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय िहबाट २०७७।७८ मा िवको 
आम्दानी िथा खिा व्यवस्था देहाय अनसुार छ ।  

संघीय सरकार अन्िगाि यो वषा कोभिड-१९ रोकथाम र भनयन्त्र णमा ववभनयोर्जि बजेट र केन्िीय कोरोना 
कोषबाट रु.१२ अबा २० करोड २२ लाख, प्रदेश सरकारको खिा रु.२ अबा ११ करोड ६७ लाख र स्थानीय 
िहको रु.४ अबा ७५ करोड ८९ लाख समेि रु.१९ अबा 7 करोड ७9 लाख खिा िवको छ । गि वषा 
२०७६।७७ को खिा रु.१३ अबा ५४ करोड ३९ लाख समेि वहसाब गदाा रु.३२ अबा ६2 करोड 18 लाख  
खिा िवको छ । सो खिामा ववभिन्न दािभृनकायबाट प्राप्त सहायिा, वस्िगुि सहायिा लगायिको रकम समावेश 
छैन । 

 कोभिड-19 को अवस्था 

कोभिड-१९ महामारीका कारण ववश्वब्यापी प्रिाव परेको अवस्थामा नेपालको अथािन्त्र मा पभन यसको असर 
देर्खवको छ । छोटो समयमै संक्रमण बढ्दै गवको कारण आम जनजीववका समेि प्रिाववि बन्न पगेुको छ। यो 
महामारीबाट माभनसको जीवन रक्षा गना अवलम्बन गररवका रोकथाम िथा भनयन्त्र णका लाभग िाभलवका कदमले 
ित्काल सकरात्मक नभिजा ददन नसक्दा दैभनक जीवनयापन नै असहज हनेु पररर्स्थभि भसजाना िवको अवस्था छ । 
कोरोना संक्रमणको अवस्था र यसले पारेको प्रिावलाई देहायमा उल्लेख गररवको छुः 

1. सङ्क्रमणको अवस्था  - स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयले प्रकाशन गरेको वववरण अनसुार २०७७ 
आषाढ मसान्ि, २०७८ आषाढ मसान्ि र २०७९ वैशाख ३० सम्मको ि्याङ्कबाट नेपालमा कुल 
सङ्क्रमण र मतृ्य ुदर बढेको ववं सवक्रय संक्रभमिको संख्या पभछल्लो समयमा घटेको देर्खन्छ । यस 
सम्बन्धी वव् लेषण देहायमा उल्लेख छुः 

1.1. ववश्व पररवेशमा समेि कुल सङ् क्रमण, सवक्रय सङ्क्रभमि र मतृ्य ु संख्या ववृर्द् िवको देर्खव िापभन 
सङ्क्रमण दर ववश्व पररवेशमा िन्दा नेपालमा केही न्यून रहेको छ । यस सम्बन्धी वववरण िाभलकामा 
प्रस्ििु गररवको छ: 
कोभिड रोगको फैलावट 

२०७७ आषाढ मसान्ि २०७८ आषाढ मसान्ि २०७९ वैशाख ३० गिे 
ववश्व नपेाल ववश्व नपेाल ववश्व नपेाल 

कुल सङ्क्रमण  13464468 १७१७७ 189183522 709457 ५१९८६५०३६ ९७८९८२ 
मत्य ु 581374 ३९ 4074687 ९४६३ ६२८४७१३ ११९५२ 
सवक्रय सङ्क्रभमि  ४५२८३६२ ६१०६  १२४०७२८५ २६६३९ ३८९८४७६६ ११७ 
प्रभि लाखमा संक्रभमि १४१ ०.१७ १८९६ ६.६२ ६६६९ ३२५१ 
प्रभि लाखमा मतृ्य ु ७ ०.१० ४१ २६ ८०.६ ३९.७ 

सरकारले कोभिड-१९ को भनयन्त्र ण, रोकथाम र उपिारसंग सम्बर्न्धि वक्रयाकलापहरू 
ववश्वव्यापीरुपमा संक्रमण देर्खवपिाि ्शरुु गरेपभन कोभिड संक्रमणले २०७७ आषाढ मसान्िको िलुनामा 
२०७८ आषाढ मसान्िमा बढी प्रिाव पारेको देर्खवकोमा खोप लगाउने काया लगायिका कारणले 
पभछल्लो समयमा यसको प्रिाव न्यनु हुँदै गवको देर्खन्छ । िथावप यसको आकलन र असर ववश्लषेण हनु 
बाँकी छ ।  

1.2. सङ् क्रमणको अवस्था साका  मलुकुसँग िलुना गदाा वल्डोभमटर र स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयबाट 
प्रकार्शि ि्याङ्कको आधारमा देहायको िाभलकामा प्रस्ििु गररवको छुः 
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वववरण 
2077 आषाढ मसान्ि 2078 आषाढ मसान्ि २०७९ वैशाख ३० गिे 

कुल सङ्क्रमण मतृ्य ुसङ्ख्या कुल सङ् क्रमण मतृ्य ु कुल सङ् क्रमण मतृ्य ु
साका  मलुकु  १४३९४७४ ३३२२८ ३४२८९१७७ ४७१७७४ ४८६७९४३७ ६२०१६० 
िारि ९३६१८१ २४३०९ 31026829 412531 43116600 524190 
पावकस्िान २५५७६९ ५३८६ 983719 22720 1529080 30376 
बङ्गलादेश १९००५७ २४२४ 1072774 17278 1952939 29127 
अफगाभनस्िान ३४७४० १०४५ 137853 5983 179169 7686 
नेपाल १७१७७ ३९ 709457 9463 978982 11952 
मार्ल्दभ्स २८०१ १४ 75622 215 199483 298 
्रयीलङ्का २६६५ ११ 280543 3573 663632 16510 
िटुान ८४ ० 2380 11 59552 21 

साका  मलुकुहरूमा २०७७ आषाढ मसान्िमा कुल सङ्क्रमण १४ लाख ३९ हजार रहेकोमा 
मतृ्य ुहनेुको सङ्ख्या ३३ हजार रहेको छ । सोही अवभधमा नेपालमा कुल सङ्क्रमण सङ्ख्या १७ हजार 
िई मतृ्य ु हनेुको सङ्ख्या ३९ रहेको छ । सङ् क्रमण फैभलँदै जाँदा 2078 आषाढ मसान्िमा साका  
मलुकुमा कुल संङ्क्रमण 3 करोड 4३ लाख र मतु्य ुहनेुको संख्या 4 लाख 72 हजार पगेुको देर्खन्छ। 
सोही अवभधमा नेपालमा कुल सङ् क्रमण 7 लाख 9 हजार िवकोमा 9 हजारको मतृ्य ु िवको छ । 
यसैगरी २०७९ वैशाख ३० सम्म साका  मलुकुमा कुल संङ्क्रमण ४ करोड ८६ लाख ७९ हजार र 
मतु्य ुहनेुको संख्या ६ लाख 2० हजार रहेकोमा नेपालमा कुल संक्रमण ९ लाख ७9 हजार र मतृ्य ु१२ 
हजार पगेुको देर्खन्छ ।  

2. माभसक संक्रमण ववं मतृ्य ु- नेपालमा २०७६ माघमा सरुु िवको कोरोना संक्रमण २०७७ वैशाखदेर्ख 
िीब्रगभिमा बढेर २०७७ काभिाक मवहनामा ८३ हजार ६३९ पगेुको देर्खन्छ । त्यसपभछ क्रमशुः कम 
हुँदै २०७७ फागनु मवहनामा २ हजार ६२१ संक्रभमि िवको देर्खन्छ । यसरी घटेको संक्रमण लामो 
अवभधसम्म कायम रहन नसकी २०७७ िैत्र  मवहनादेर्ख संक्रमण पनुुः बढदै गई २०७८ ज्येष्ठ मवहनामा 
१ लाख ७० हजार ८७३ पगेुको र २०७८ ज्येष्ठ मवहनाको उच्ि भबन्दबुाट घट्दै गवको संक्रमण पनुुः 
२०७८ माघ मवहनामा ववृर्द् िई १ लाख २७ हजार १३१ पगेुको देर्खन्छ । स्वास््य िथा जनसंख्या 
मन्त्र ालयले कोरोना संक्रमण सरुु िवदेर्ख २०७७ फागनु मवहनासम्मको अवभधलाई पवहलो लहर र 
२०७७ िैत्र देर्ख २०७८ िैत्र सम्मको अवभधलाई दोस्रो लहरको रुपमा भलवको देर्खन्छ । नेपालमा 
संक्रमणको माभसक र्स्थभि िलको रेखार्ित्र बाट समेि प्रस्ििु गररवको छुः 

 

 

स्रोिुः स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयबाट प्रकार्शि र्स्थभि प्रभिवेदन । 
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कोरोना संक्रमण २०७७ वैशाखदेर्ख बढ्दै गव पभन सो अवभधसम्म संक्रमणबाट कुनै नागररकको 
मतृ्य िवको भथवन । ित्पिाि ्२०७७ ज्येष्ठ मवहनामा १९ जनाको मतृ्य ुिवको देर्खन्छ । संक्रमण 
२०७७ काभिाक मवहनामा उच्ििम ववन्दमुा पगु्दा ५०६ संक्रभमिको मतृ्य ु िवको देर्खन्छ । पनुुः 
२०७७ िैत्र  मवहनादेर्ख संक्रमण बढ्दै गई २०७८ ज्येष्ठ मवहनामा ३ हजार ७९६ को मतृ्य ुिवको 
देर्खन्छ । पवहलो लहरमा ३ हजार १४ र दोस्रो लहरमा ८ हजार ९३७ को मतृ्य ु िवबाट दोस्रो 
लहरको संक्रमण बढी घािक रहेको देर्खन्छ । संक्रभमि नागररकको मतृ्यकुो माभसक र्स्थभि िलको 
रेखार्ित्र बाट समेि प्रस्ििु गररवको छुः 

 

स्रोिुः स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयबाट प्रकार्शि र्स्थभि प्रभिवेदन । 

3. जोर्खम आकलन र पूवा ियारी –कोभिड-१९ महामारीको प्रिाव कम गना स्वास््य िथा जनसंख्या 
मन्त्र ालयले २०७७ वैशाखमा जनस्वास््य िथा सामार्जक, अस्पिाल िथा प्रयोगशाला र व्यवस्थापकीय 
प्रभिकायाका क्षेत्र हरु समेवटवको कोभिड-१९ महामारी रोकथाम िथा भनयन्त्र णका लाभग स्वास््य क्षेत्र  
आपिकालीन प्रभिकाया योजना लागू गरेको भथयो । कायायोजना अनसुार २०७७ आषाढदेर्ख २०७७ 
माघसम्म ववदेशबाट फका ने नेपालीको संख्या, होटल िथा होम क्वारेर्न्टनमा बस्नेको संख्या र क्वारेर्न्टन 
व्यवस्थापन, आइसोलेशन केन्िको व्यवस्थापन, संक्रभमि भबरामीको संख्या र सोमध्ये आइसीयू र 
िेर्न्टलेटरमा राखी उपिार गनुापने भबरामीको संख्या, संक्रमण भनयन्त्र ण, केस व्यवस्थापन, उपकरण, औषभध 
िथा सामग्री आपूभिा र गणुस्िर सभुनर्िििा, स्वास््य र्शक्षा र सूिना व्यवस्थापन, सशुासन, सामदुावयक 
पररिालन जस्िा व्यहोरा उल्लेख गरेको छ । 

सो कायाका अभिररि नयाँ स्वरुपको कोरोना िाइरसका संक्रभमिहरु देर्खवको र सामार्जक िथा 
आभथाक गभिववभधहरु पूणा सवक्रय रहेको, समदुायस्िरमा जनस्वास््यका मापदण्डहरुको पालनामा कमी ववं 
दैभनक जसो िइरहेको सिा िथा जलुसुहरु लगायिका कारण पूणारुपमा भनयन्त्र णमा आई नसकेको 
महामारीको थप लहरको जोर्खमलाई ववश्लषेण गरी मन्त्र ालयले २०७७ फागनुदेर्ख २०७८ आषाढसम्मको 
लाभग कोभिड-१९ स्वास््य क्षेत्र  ििु कायायोजना जारी गरेको छ । उि कायायोजनामा ववगिमा गरेको 
सिेबाट प्राप्त सूिनाको आधारमा सम्िाववि केसहरुको प्रक्षेपण गरी सो अवभधमा थवपने नयाँ संक्रभमि, 
संक्रभमिमध्ये उपिार सेवा आव्यक पने संख्या लगायिको अनमुान गरी सोको आधारमा कोभिड-१९ 
ववरुर्द्को खोप, संक्रमण भनयन्त्र ण, परीक्षण िथा उपिार, सामग्री खररद िथा आपूभिा, अनगुमन मूल्याङ्कन, 
आदद सम्बन्धी व्यवस्था रहेका छन ् । जोर्खम आकलनदेर्ख खोप लगाउनेसम्मका वक्रयाकलाप 
सञ्चालनको लाभग आव्यक पने बजेटको समेि अनमुान गरेको िव िापभन दक्ष जनशर्ि र उपकरण, 
संक्रमणको िलुनामा आइसोलेशन केन्ि, अस्पिाल र शय्या पयााप्तिा, दोस्रो लहरको संक्रमणमा कन्याक्ट 



लेखापरीक्षणबाट देर्खवका व्यहोरा 

       9 कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेष लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, २०७९  

टे्रभसङ्गको काया अत्यन्ि न्यून, संक्रभमिहरू बढ्दै जाँदा अर्क्सजनको आपूभिा, अत्याव्यक औषभध, सबै 
नागररकलाई समयमा कोभिड ववरूर्द्को खोप प्राभप्त र लगाउने काया प्रिावकारी रुपमा व्यवस्थापन गनासकेको 
छैन । साथै पूवा ियारीमा केन्ि, प्रदेश र स्थानीय िहबीि उर्िि समन्वय र सहकाया हनु नसकेको कारण 
कायाान्वयनमा असर परेको छ। 

 कोभिड-19 को असर 

4. स्वास््य सेवा प्रवाहमा असर –  स्वास््यकमीको कुल दरबन्दी ३० हजार १०१ मध्ये ३ हजार ९९ ररि 
रहेको अवस्थामा भनयभमि स्वास््य सेवामा पररिाभलि जनशर्ि कोभिड–१९ रोगको रोकथाम, भनयन्त्र ण र 
उपिारमा संलग्न हनु ुपरेकोले भनयभमि स्वास््य सेवा प्रवाहमा समेि असर परेको छ। भनयभमि परीक्षण 
गराउनपुने भबरामीले लकडाउन िथा भनषधेाज्ञाका कारण अस्पिाल पगु्न नसकी ववशेषज्ञको सेवा प्राप्त गना 
नसकेको, अस्पिालमा सबै सेवा सिुारु निवका कारण ववभिन्न परीक्षणहरु गना नपावको, अन्य रोगको 
परीक्षणको लाभग अस्पिाल पगेुका भबरामीहरु कोभिड संक्रमण हनु पगेुका, सेवा प्रवाहको उर्िि 
व्यवस्थापन नहुँदा सतु्केरी, दीघा रोगी, अशि िथा ज्येष्ठ नागररकहरुले समयमा सेवा प्राप्त गना नसकेको 
अवस्था देर्खयो । कोभिड अस्पिालको व्यवस्था वव पूवााधारको कमीको कारणले कोभिड संक्रभमि 
भबरामीहरु अस्पिाल पगेु पभन बेडको अिावमा अस्पिालको प्यासेज, बरण्डा िथा खलुा स्थानमा राखी सेवा 
प्रवाह गनुा परेको, कभिपय भबरामी अस्पिालमा िनाा हनु नपाउँदा मतृ्यवुरण गनुापरेको साथै स्वास््यकमीहरु 
नै कोभिड संक्रभमि हुँदा स्वास््य सेवा नै प्रिाववि हनु पगेुको देर्खयो ।  

कोभिड–१९ का कारण खोप केन्िहरु भनयभमि सञ्चालन हनु नसकेकोले बाल स्वास््य िथा खोप 
सेवाको उपयोगमा कमी आवको, रावष्ट्रयस्िरमा सञ्चालन िइरहेका मािरृ्शश ुिथा पोषण कायाक्रम, बाल भिटा 
कायाक्रमहरु भनयभमि निवको, आधारििू िथा आकर्स्मक सेवा, मानभसक स्वास््य, स्थानीय िहबाट रेफरल 
अस्पिालमा रेफरल िवका सेवाहरु प्रिाववि हनु गई समग्र स्वास््य सेवामा कोभिड–१९ ले असर पारेको 
देर्खयो।  

5. आभथाक ववृर्द्मा असर - नेपालले कोभिड-१९ को महामारीबाट हनुसक्ने आभथाक क्षभिलाई िन्दा मानव 
समदुायको जीवन रक्षालाई उच्ि महत्व ददई २०७६ को िैत्र  मवहनाबाट बन्दाबन्दी शरुु गरेको भथयो । 
कोरोना संक्रमणकालमा िवको लामो समयसम्मको बन्दाबन्दी लगायिका कारण नेपालको आभथाक 
ववृर्द्दरमा असर गरेको देर्खन्छ । नेपालमा २०७६।७७ र २०७७।७८ मा क्रमशुः ८.५ र ७.० 
प्रभिशि आभथाक ववृर्द्दर हाभसल गने लक्ष्य राखेकोमा कोरोनाको कारण क्रमशुः ऋणात्मक २.१ र 
४.०१ प्रभिशि मात्र  आभथाक ववृर्द् िवको देर्खन्छ । पभछल्लो दईु दशकमै २०७६।७७ मा पवहलोपटक 
आभथाक ववृर्द्दरमा उच्ि भगरावट िई २.१२ प्रभिशिले ऋणात्मक हनु पगेुको देर्खन्छ । 

6. ददगो ववकासका लक्ष्य प्राभप्तमा असर  - सामार्जक, आभथाक र पयाावरणीय पक्ष समेवटवको ददगो ववकास 
लक्ष्यमा गररबी र िोकमरीको अन्त्य गने, सबैलाई स्वास््य र र्शक्षा परु् याउने, लैंभगक समानिा, सबैका 
लाभग स्वच्छ पानी, सबैमा स्वच्छ उजााको पहुँि, रोजगारी प्रवर्द्ान, आभथाक ववृर्द्, औद्योभगक ववकास, 
पूवााधार ववकास र ददगो शहरीकरण, सशुासन िथा साझेदारी लगायिका ववषय समावेश छन ्। ददगो 
ववकासका लक्ष्य र गन्िव्य परुा गना, सामार्जक, आभथाक ववं पूवााधारको ववकास गना िोवकवको लक्ष्य परुा 
गनुापदाछ । पुजँीगि खिा २०७५।७६ मा रु.२ खबा ४१ अबा िवकोमा कोभिड-१९ का कारण 
२०७६।७७ मा रु.१ खबा ८९ अबा र २०७७।७८ मा रु.२ खबा २८ अबा मात्र  िवको छ । यस्िो 
खिा २०७५।७६ को िलुनामा २०७६।७७ मा २१.७३ र २०७७।७८ मा ५.५५ प्रभिशि घटेको 
छ । पुजँीगि खिा घट्नाले पूवााधार भनमााणमा ससु्ििा आवको, आभथाक ववृर्द्दर ऋणात्मक िहमा पगेुको, 
भनषधेाज्ञा र यािायाि क्षेत्र मा िवको अवरोधले माभनसहरुको वहँडडलु र व्यापार व्यवसायमा व्यवधान 
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आवको, स्वास््य सेवा प्रवाह र सबै िहका र्शक्षामा असर परेको लगायिका कारणले ददगो ववकास लक्ष्य 
प्राभप्तमा समेि असर परेको छ ।  

7. राजस्व सङ्कलनमा असर – कोभिड-19 संक्रमणका कारण समग्र अथािन्त्र मा परेको असर राजश्व 
पररिालनमा समेि परेको छ । महालेखा भनयन्त्र क कायाालयको ि्याङ्क अनसुार २०७3।७4 देर्ख 
२०७७।७८ सम्मको राजश्व सङ्कलनको अवस्था भनम्नानसुार रहेको छुः  

(रकम रु.करोडमा) 
आभथाक वषा सरुु अनमुान वास्िववक सङ्कलन  असलुी प्रभिशि अर्घल्लो वषाको िलुनामा ववृर्द् प्रभिशि 

२०७३।७४ 57590 61547 106.87 23.36 

२०७४।७५ 74505 78239 105.01 27.12 

२०७५।७६ 86001 83967 97.63 7.32 

२०७६।७७ 111203 84131 75.66 0.20 

२०७७।७८ १०११७६ 97875 96.74 16.05 

स्रोि -महालेखा भनयन्त्र क कायाालय  

उर्ल्लर्खि िाभलका अनसुार अर्घल्ले आभथाक वषाको िलुनामा राजस्व असलुी २०७३।७४ मा 
२३.३६ प्रभिशि र २०७४।७५ मा २७.१२ प्रभिशि ववृर्द् िवकोमा २०७५।७६ मा ७.३२ प्रभिशि 
र २०७६।७७ मा ०.२० प्रभिशि मात्र  ववृर्द् िवको ववं लक्ष्यको िलुनामा राजश्व सङ्कलन न्यून िवको 
देर्खन्छ । आभथाक गभिववभधमा आवको ससु्ििाको कारण राजस्वको दायरा ववं असलुी लक्ष्य अनसुार हनु 
नसक्दा ववकास भनमााणमा पररिालन गदै जानपुने राजस्वले मलुकुको साधारण खिा समेि धान्न नसकेको 
अवस्था देर्खन्छ । 

8. वैदेर्शक रोजगार - ्रयम स्वीकृभि भलवर ववदेश जाने कामदारहरु २०७४।७५ मा १६ लाख ८ हजार, 

२०७५।७६ मा ११ लाख १९ हजार, २०७६।७७ मा ११ लाख २६ हजार रहेकोमा २०७७।७८ 
मा १० लाख ९० हजार मात्र  रहेको ्रयम िथा रोजगार मन्त्र ालयले उल्लेख गरेको छ । यसरी 
मलुकुको ्रयमशर्ि वैदेर्शक रोजगारमा जाने ि्याङ्क घट्न ु सखुद पक्ष िवपभन ्रयम बजारमा आउने 
नागररकको संख्या बढ्दै गई २०७७।७८ मा ७ लाख ५२ हजार सूिीकृि बेरोजगार रहेको अवस्थाले 
मलुकुमा बेरोजगार र अधा बेरोजगारको संख्या बढ्दै गवको देर्खन्छ । कोरोनाको महामारीले र्शभथल  
ववश्व अथािन्त्र को असर नेपालमा परेको अवस्थामा यस्िा बेरोजगार नागररकलाई रोजगारी िथा 
स्वरोजगारका कायाक्रमहरुमा आवर्द् गने काया प्रिावकारी रुपमा सम्पादन िवका छैनन ्। ्रयमशर्िको 
पूणा उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन नीभिगि रुपबाटै संवोधन हनुपुदाछ । 

9. पयाटन क्षते्र मा परेको असर - कोभिड-१९ महामारीका कारण पयाटन क्षेत्र  अझ बढी प्रिाववि िवको 
देर्खन्छ । कोरोना अर्घको दईु वषा सन ्२०१८ र २०१९ मा नेपाल भ्रमण गने पयाटकको संख्या क्रमशुः 
११ लाख ७३ हजार र ११ लाख ९७ हजार रहेकोमा कोरोना अवभधको दईु वषा सन ्२०२० र २०२१ 
मा पयाटक अनगुमनको संख्या क्रमशुः २ लाख ३० हजार र १ लाख ५० हजारमा सीभमि िवको छ ।  

नेपालमा २० लाख पयाटक भित्र्याउने उ्े्यका साथ घोषणा िवको नेपाल "भ्रमण वषा-२०20" 
को सरुुआिमा कोरोना संक्रमणको कारण उि कायाक्रम स्थगन िवको छ । संक्रमणको कारण िवको 
बन्दाबन्दी िथा भनषेधाज्ञा अवभधमा यािायाि, होटल, रेिुरेन्ट ववं हवाई मागा सञ्चालन अवरुर्द् िवका कारण 
पयाटक आगमन हनु नसकी पयाटन उद्योगमा र्शभथलिा आई यस क्षेत्र बाट आम्दानी घट्न गवको छ । 
पयाटन क्षेत्र बाट २०७५।७६ मा रु.७३ करोड ९८ लाख राजस्व असलुी िवकोमा २०७७।७८ मा 
रु.३२ लाख ५७ हजार मात्र  सङ्कलन िवको छ।  

10. र्शक्षा क्षते्र मा परेको असर – कोभिड-१९ को महामारीले अन्य क्षेत्र मा जस्िै र्शक्षा क्षते्र मा समेि प्रभिकूल 
असर पारेको छ । कोरोनाको पवहलो लहरमा बन्द िवका शैर्क्षक वक्रयाकलापहरु िौभिक रुपमा सिुारु 
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िवका केही मवहनामै दोस्रो लहरका कारण पनुुः बन्द हनु पगेुको देर्खन्छ । कोरोना अवभधमा केन्िीय 
िहबाट ववद्यालय बन्द गरी वैकर्ल्पक माध्यमले पठनपाठन गना अनलाइन, रेभडयो, टेभलभिजन, वप्रन्ट 
सामग्री लगायि  भसकाइका वैकर्ल्पक िररकाहरु प्रयोग गररवको भथयो । नेपालिरर सामदुावयक, संस्थागि 
िथा धाभमाक समेि ३५ हजार ६७४ ववद्यालय सञ्चालनमा रही िी ववद्यालयहरुमा ३ लाख ६३ हजार 
र्शक्षक र 83 लाख 35 हजार ववद्याथी अध्ययन अध्यापन गरररहेका छन ्। शहरी क्षेत्र मा वैकर्ल्पक 
भसकाइ पर्द्भिले काम गरेपभन ग्रामीण िथा दगुाम क्षेत्र का ववद्याथीमा प्रववभधको पहुँि र पूवााधार निवकोले 
वैकर्ल्पक भसकाइ पर्द्भि प्रिावकारी हनुसकेको देर्खवन । 

कोभिड-19 को महामारीमा बन्दाबन्दीमा वस.ई.ई र कक्षा १२ को परीक्षाफल ववद्यालयको 
आन्िररक मूल्याङ्कनको आधारमा ियार गररवको देर्खन्छ । उि परीक्षाको आधारमा ववद्याथीहरुको उत्तीणा 
नभिजामा गि ववगिको िलुनामा उल्लेख्य सधुार िवको देर्खव िापभन र्शक्षा ववं भसकाइको गणुस्िर मूल्याङ्कन 
हनुसकेको छैन । 

11. सावाजभनक खररदमा प्रिाव - नेपाल सरकार मर्न्त्र पररषद्को २०७८ िाि ३ को भनणायबाट कोभिड-१९ 
संक्रमणका कारण बन्दाबन्दी िथा भनषेधाज्ञा जारी िई साववकमा सञ्चाभलि खररदसम्बन्धी ठेक्का सम्झौिाको 
काया भनधााररि म्यादभित्र  सम्पन्न हनु नसकेको जनाई खररद सम्झौिाको म्याद बढीमा २०७८ िैि 
मसान्िसम्म थप गरेको देर्खन्छ । खररद सम्झौिाको अवभध थप िव िापभन समयमा काम सम्पन्न हनु 
नसकी जनिाले प्राप्त गने सेवा सवुवधामा वढलाइ हनु गवको िथा समय र लागिमा ववृर्द् िवको छ ।  

12. जनजीवनमा परेको असर - नेपालमा कोभिड-19 को पवहलो र दोस्रो लहरले जनजीवनमा उल्लेख्य असर 
पारेको देर्खन्छ। वकािफा  रोगको िय र अकोिफा  संक्रमण भनयन्त्र णको लाभग मवहनौको बन्दाबन्दी र 
भनषधेाज्ञाले माभनसको सामार्जक र आभथाक गभिववभधलाई भनषधे गरेका कारण वहँडडलु र यात्र ामा अवरोध 
भसजाना िवको, कालोबजारीलाई प्रिावकारी ढङ्गले भनयमन गना नसवकवको, उद्योगधन्दा िथा व्यापार 
व्यवसाय बन्द िवका कारण उद्यमी ववं व्यापारीहरुको आय घटेको, मजदरु र दैभनक ज्यालादारीमा गरी 
खाने वगा बेरोजगार िई बढी प्रिाववि िवको देर्खन्छ । भनर्िि मापदण्डका आधारमा बन्दाबन्दीमा केही 
खकुुलो िवपभछ मापदण्डलाई बेवास्िा गरी सामार्जक िथा साँस्कृभिक कायाक्रम वववाह, व्रिबन्ध, जात्र ा, 
िाडबाड, पूजापाठ, भनत्यकमा, सम्पका  ववं िेटघाट र राजनैभिक िथा वैिाररक कायाक्रम, िेला जलुसु 
आददमा सहिाभगिा जनाउँदा संक्रमणको दर र दायरामा फैलावट आई संक्रभमिको उपिार िथा अन्य 
व्यवस्थापनमा मलुकुले ठूलो धनरार्श खिा गनुा परेको पक्ष वकािफा  छ िने अकोिफा  आय-आजान ववं 
स्वरोजगारीका दायरामा संकुिन आवको छ । 

कोभिडका कारण नेपालीको जनजीवनमा केही सकारात्मक प्रिावसमेि परेको देर्खन्छ। 
माभनसहरूमा कम्प्यटुर, ल्यापटप र मोबाइल जस्िा प्रववभधहरू प्रयोग गरी िि ुाअल माध्यमले कायासम्पादन 
गने बानीको ववकास िई जनमानसलाई प्रववभधमैत्र ी बनाउन सहयोग परु् यावको र अनलाइन ििुानी, 
अनलाइन र्शक्षा, ररमोट गोष्ठी/सेभमनार/िाभलमका माध्यमबाट व्यर्ि िथा संस्थाको लागि र समयको 
बििसमेि िवको देर्खन्छ। 

13. उद्योग/व्यवसाय सञ्चालनमा असर – कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम र भनयन्त्र ण गना २०७६ िैि ११ 
गिेदेर्ख अवलम्बन गररवको बन्दाबन्दी लगायिका उपायहरुका कारण आभथाक वक्रयाकलापहरु प्रिाववि 
िवको देर्खन्छ । संक्रमण रोकथामका लाभग अवलम्वन गररवका स्वास््य सरुक्षासम्बन्धी मापदण्डहरु 
क्रमशुः खकुुलो हुँदै गवपभछ २०७७ को अर्न्िम भिरबाट आभथाक गभिववभध सञ्चालनमा सहजिा आवकोमा 
२०७८ वैशाखमा संक्रमणको दोस्रो लहर शरुु िवपभछ संक्रमण रोकथाम र भनयन्त्र णका लाभग पनुुः 
बन्दाबन्दी र भनषेधाज्ञा लागू गरेका कारण आभथाक वक्रयाकलापहरु पनुुः प्रिाववि हनु पगेुको देर्खन्छ। 
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले २०७७ आषाढमा कोभिड-१९ को कारण अथािन्त्र मा परेको असर सम्बन्धमा गरेको 
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अध्ययन र ित्पिाि २०७७ मंभसर, २०७८ वैशाख र २०७८ मंसीरमा गरेको पनुरावरृ्त्त (फलोअप) 
प्रभिवेदन अनसुार उद्योग÷व्यवसाय सञ्चालनमा परेको असर देहायबमोर्जम देर्खवको छुः 

(प्रभिशिमा) 
क्र.सं. वववरण २०७७ आषाढ २०७७ मंभसर २०७८ वैशाख २०७८ मंभसर 
१ पूणा रुपमा सञ्चालनमा रहेको उद्योग÷व्यवसाय ४ ५४ ८१.२ ८2.२ 

२ आंर्शक रुपमा सञ्चालनमा रहेको उद्योग÷व्यवसाय ३५ ३७ १४.६ १5.५ 

३ पूणारुपमा बन्द रहेको उद्योग÷व्यवसाय  ६१ ९ ४.२ २.३ 

उर्ल्लर्खि िाभलकाअनसुार २०७७ आषाढबाट २०७८ कार्त्तकमा आइपगु्दा उद्योग/व्यवसाय 
सञ्चालनमा क्रभमक रुपमा सधुार आई उत्पादन ववं रोजगारीको अवस्थामा क्रमशुः सधुार आवको छ । 
यद्यपी कोभिड-१९ पूवाको अवस्थामा पगु्न बाकँी देर्खन्छ ।  

14. सहभुलयि कजाा – कोभिड-१९ बाट प्रिाववि पयाटन, घरेल ु िथा साना उद्योग/उद्यम क्षेत्र का ्रयभमक 
लगायिको व्यावसावयक भनरन्िरिामा सघाउन प्रवाह गरेको सहभुलयिपूणा कजााको अवस्था भनम्नानसुार छुः 

(रु.करोडमा) 

क्र.सं. कजााको प्रकार 
ऋणी संख्या 2078 

आषाढ 

रकम 

२०७७ आषाढ २०७८ आषाढ 

1 व्यावसावयक कृवष/पशपंुछी 46057 5411.4 10697.8 

2 मवहला उद्यमशील 55551 435.4 5098.4 

3 दभलि समदुाय व्यवसाय ववकास 965 18.5 57.3 

4 कपडा उद्योग सञ्चालन 210 64.8 216.2 

5 ववदेशबाट फकेका यवुा पररयोजना 839 15.2 59.8 

6 अन्य 487 11.0 14.1 

 जम्माुः 104109 5956.3 16143.6 

वार्णज्य बैङ्कहरुले आ्नो कुल कजाा लगानीको १५ प्रभिशि कजाा यस्िो सहभुलयि क्षेत्र मा 
लगानी गनुापनेमा कररब ११ प्रभिशिमा मात्र  सीभमि राखेकोले कोभिडबाट प्रिाववि सबैले यो ऋण प्राभप्त 
ववं लगानीको अवसर प्राप्त गरेका छैनन ्। महामारीको समयमा सहभुलयि क्षेत्र मा लगानी गने सरकारी 
नीभिको पूणा कायाान्वयन हनुसकेको छैन । 

15. बैङ्क िथा ववत्तीय संस्थालाई सहभुलयि - कोभिड–१९ को महामारीको कारणले बैँवकङ्क सम्पर्त्तको गणुस्िरमा 
परेको प्रिावलाई न्यून गरी ववत्तीय स्थावयत्व प्रदान गना साधारण कजाा नोक्सानी व्यवस्था वक प्रभिशि मात्र  
गना पाउने व्यवस्थामा थप गरी १.३ प्रभिशि कायम गरेको, शेयर भधिो कजाा अन्िगाि वकल ग्राहक कजाा 
वक इजाजि प्राप्त संस्थाबाट रु.४ करोड र सबै इजाजि प्राप्त संस्थाबाट अभधकिम रु.१२ करोडमा सीभमि 
गरेको, वविरण योग्य नाफाबाट ३० प्रभिशिसम्म लािांश वविरण गने व्यवस्था भमलावको, रावष्ट्रय आववष्कार 
केन्ि, मानव सेवा आ्रयम जस्िा परोपकारी संस्था ववं ववषयमा र महामारीको समयमा अर्क्सजन भसभलण्डर, 

जीवन रक्षक औषभध लगायिमा गरेको खिालाई संस्थागि सामार्जक उत्तरदावयत्व खिा जनाउने सवुवधा 
लगायिका सहभुलयि ददव पभन सोबाट समग्र अथािन्त्र मा परेको प्रिाव ववश्लषेण हनुसकेको छैन ।  

16. कजाा पनुिााभलकीकरण – कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रिाववि ऋणीले भिनुापने साँवा िथा व्याज पयाटक 
स्िरीय होटलको हकमा अभधकिम ्२ वषा, अभि र मध्यम प्रिाववि क्षेत्र मा ९ मवहना र न्यून प्रिाववि क्षेत्र मा 
६ मवहनासम्म थप गने व्यवस्था गरेको छ । सहभुलयिपूणा कजााबाट रु.१ खबा २२ अबा ७० करोड, कम 
मात्र ामा प्रिाववि िवको क्षेत्र को लाभग रु.३० अबा ३ करोड, मध्यम रुपमा प्रिाववि िवको क्षेत्र को लाभग 
रु.२८ अबा २० करोड, अभि प्रिाववि क्षेत्र को लाभग रु.१ खबा २९ अबा २१ करोड समेि रु.३ खवा १० 
अबा १४ करोड वरावरको रकम कजाा पनुुःसंरिना सहभुलयि प्राप्त गरेका छन ्। यस व्यवस्थाबाट िी क्षेत्र का 
उद्योग व्यवसायलाई केही राहि िव पभन अथािन्त्र मा यसको समग्र असर ववश्लषेण हनुसकेको छैन।  
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17. सामार्जक सरुक्षा कोषमा योगदान - कोभिड-19 महामारीबाट प्रिाववि ्रयभमकलाई सामार्जक सरुक्षाकोषमा 
जम्मा िवको रकमबाट राहि ददने र सामार्जक सरुक्षा कोषमा आवर्द् िवका प्रभिष्ठानमा कायारि 
्रयभमकको अर्न्िम िार मवहनाको ्रयभमक िथा रोजगारदािाको िफा बाट जम्मा गनुापने योगदान रकम 
नेपाल सरकारले व्यहोने भनणाय िवको देर्खन्छ । गि वषा  सरकारले व्यहोरेको रु.१ अबा ३ करोड २४ 
लाख रहेकोमा २०७७।७८ मा पभन रु.१ अबा ६ करोड २० लाख नेपाल सरकारको िफा बाट सामार्जक 
सरुक्षा कोषमा ििुानी गरेको छ ।  

18. राजस्व छुट - नेपाल सरकारले आभथाक ऐनबाट कोभिड-१९ का कारण उद्योगी व्यवसायीमा परेको 
प्रिावलाई न्यून गना देहायबमोर्जमको राजस्व छुटको व्यवस्था गरेको छुः 

18.1. वावषाक २० लाखसम्मको कारोबार वा दईु लाखसम्म आय हनेु करदािालाई आय वषा २०७७।७८ मा 
लाग्ने आयकरमा ९० प्रभिशि, वावषाक २० लाखदेर्ख ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार िवका करदािालाई 
७५ प्रभिशि र वावषाक १ करोड रुपैयाँसम्म व्यावसावयक कारोबार िवका करदािालाई आयकरमा ५० 
प्रभिशि छुटको व्यवस्था गरेको छ ।उर्ल्लर्खि व्यवस्था अनसुार ५ लाख १२ हजार करदािालाई रु.२ 
अबा ८९ करोड २९ लाख छुट सहभुलयि प्रदान िवको देर्खन्छ । 

18.2. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४(४) बमोर्जम व्यवसायमा २०७६।७७ र २०७७।७८ मा नोक्सानी 
िवको रहेछ िने त्यस्िो नोक्सानी कट्टी गना पाउने प्रिभलि अवभधमा िीन वषा थप हनेु व्यवस्था गरेको छ। 
त्यसैगरी औषभध उद्योगलाई आव्यक पने कच्िा पदाथाको पैठारीमा मूल्य अभिववृर्द् कर छुट ददई त्यस्िो 
वस्ि ुस्वदेशी उद्योगबाट खररद गदाा भिरेको मूल्यमा मूल्य अभिववृर्द् कर वफिाा ददने व्यवस्था गरेको छ । 

18.3. होटल, ट्रािल्स, टे्रवकङ्ग, यािायाि वा हवाई सेवा व्यवसायको रु.१ करोड रुपैयाँिन्दा बढी कारोबार 
िवका करदािालाई २०७७।७८ मा करयोग्य आयमा १ प्रभिशि मात्र  कर लाग्ने व्यवस्था िवको छ। 
त्यसैगरी कुनै व्यर्िले २०७७।७८ मा  नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय िहले स्थापना गरेको कोभिड 
सङ् क्रमण रोकथाम, भनयन्त्र ण िथा उपिार कोषमा योगदान गरेको रकम उि वषाको आय गणना गदाा 
खिा कट्टी गना पाउने व्यवस्था गरेको छ ।  

18.4. कोभिड-१९ सङ् क्रमण रोकथाम िथा भनयन्त्र ण र उपिारका लाभग स्वीकृि मापदण्डअनसुार सूिीकृि 
औषभध, स्वास््य सामग्री र स्वास््य उपकरण पैठारी गदाा लाग्ने सम्पूणा महसलु छुट सवुवधा अन्िगाि 
२०७७।७८ मा स्वास््य िथा जनंसख्या मन्त्र ालयले यो वषा ३५९ स्वास््य संस्थालाई रु.४० अबा ८१ 
करोड ८२ लाख मूल्यको स्वास््य उपकरण पैठारीमा राजस्व छुटको भसफाररश गरेको छ । राजस्व छुट 
प्राप्त गने संस्थाको अनगुमन गरी राजस्व छुटमा पैठारी िवका उपकरण िथा स्वास््य सामग्रीको उपयोग 
गरी सेवा प्रवाह गदाा सेवाग्राहीले सहभुलयि प्राप्त गरेको सम्बन्धमा अध्ययन िवको छैन । 

19. राजस्व भमन्हा – स्थानीय िहहरुले ढुङ्गा, भगट्टी, बालवुा सङ्कलन िथा भबक्री गना ठेक्का बन्दोवस्ि गरेकोमा 
कोभिड-१९ को महामारीको कारण कायापाभलका ववं सिाको भनणायको आधारमा ठेक्का सम्झौिा बमोर्जम 
सङ्कलन गनुापने आन्िररक आयमा यो वषा 56 स्थानीय िहले रु.23 करोड 31 लाख 37 हजार भमन्हा 
गरेका छन ्। ठेक्का सम्झौिा गदाा दैभनक सङ्कलन गना सक्ने पररमाण नखलुावको ववं सम्झौिा बमोर्जम 
संकलन र भबक्री गरेको अभिलेख नराखेको अवस्थामा महामारीको कारण देखाई राजस्व भमन्हा ददवको छ । 

 महामारी व्यवस्थापन 
20. संक्रभमिको व्यवस्थापन –कोभिड–१९ बाट संक्रभमि भबरामीको लाभग आइसोलेशन सेन्टर, क्वारेर्न्टन 

व्यवस्था र उपिारको व्यवस्थापन सरकारले गदै आव पभन संक्रभमि नागररकहरुको कन्याक्ट टे्रभसङ्ग 
समयमा हनु सकेको देर्खवन । गि वषा खलुा अस्थायी रुपमा भनमााण िवका आइसोलेशन सेन्टरहरु, 
ववभिन्न ववद्यालय, सामदुावयक िवनहरुमा स्थापना िवका क्वारेर्न्टनहरुमा आधारििू पूवााधारहरुको व्यवस्था 
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गनासकेको देर्खवन । संक्रभमिको कन्याक्ट टे्रभसङ्ग गरी सबैलाई राख्न नसकेको कारण बढ्दो भबरामीको 
िाप र अस्पिालहरुमा सीभमि बेड संख्या, न्यून जनशर्ि, िेर्न्टलेटर, अर्क्सजन, परीक्षण वकट िथा 
पी.पी.ई.लगायिका स्वास््य सामग्रीको अिावमा सेवा प्रवाह प्रिाववि िवको देर्खन्छ । प्रत्येक घरमा 
कोरोना संक्रभमि देर्खन थालेपभछ िी भबरामीलाई क्वारेर्न्टनमा राख्न,े शंकास्पद व्यर्िलाई आइसोलेशन 
सेन्टरमा राख्न े र जवटल भबरामीलाई अस्पिाल प¥ुयाई उर्िि उपिारको व्यवस्था हनु नसक्दा धेरै 
संक्रभमिको मतृ्य ुसमेि िवको छ ।  

सीमाबाट प्रवेश गने नागररकलाई होर्ल्डङ्ग सेन्टरमा राख्न नसक्न,ु ववभिन्न िहका सरकारको 
समन्वयको अिावका कारण होर्ल्डङ्ग सेन्टरबाट संक्रभमि भबरामीलाई सम्बर्न्धि र्जल्ला वा आइसोलेशन 
सेन्टरसम्म सरुर्क्षि रुपमा पयुााउन नसक्न,ु होर्ल्डङ्ग सेन्टर िथा आइसोलेशन सेन्टरमा रहेका नागररकलाई 
खाना, बस्न र आधारििू स्वास््य सामग्री (मास्क, सेभनटाइजर, साबनु, वटस्यू पेपर, पानी, शौिालय) पयााप्त 
उपलव्ध गराउन सकेको देर्खवन । 

21. आइसोलेशन केन्ि –ववश्वमा कोरोना िाइरसका नयाँ नया ँववं भछटो फैलने िेररवन्ट देखा परी संक्रमणको 
दरमा उिाविढाव आवको देर्खन्छ । संक्रमणको दर आकलन गरी भनयन्त्र ण गना नसकेको अवस्थामा 
भनभमाि संरिनाहरुमा आव्यक पूवााधारको व्यवस्था गना र िीन िहकै सरकारले समन्वय गरी प्रकोपको 
अवस्थामा यस्िा केन्िहरुमा संक्रभमिलाई राखेर उपिार गराउने काया अधरुो रहेकोमा हाल कोभिडको 
संक्रमणमा क्रमशुः सधुार िवपभछ अभधकांश त्यस्िा संरिनाहरु प्रयोगववहीन अवस्थामा रहेका छन ् । 
अस्थायी रुपमा ववभिन्न ववद्यालय, सामदुावयक िवनमा स्थापना गररवका क्वारेर्न्टन िथा आइसोलेशन 
केन्िहरु यो वषा प्रत्येक प्रदेशमा वक वक वटा होर्ल्डङ्ग सेन्टर स्थापना गने योजना स्वीकृि गराई 
भनमााणाधीन अवस्थामा रहेका छन ्। कोभिडको महामारी क्रमशुः सधुार िवको अवस्थामा भनभमाि ववं 
भनमााणाधीन संरिनाको वैकर्ल्पक प्रयोग गने नीभि बनेको छैन ।  

22. संक्रमणको भनगरानी - कोरोना िाइरस सम्बन्धमा जनिेिना बढाउने, संक्रभमि व्यर्ि र भनजसँग सम्पका मा 
रहेका व्यर्िहरुको खोज पड्िाललाई प्रिावकारी बनाउने, सीमा नाकामा भनगरानी बढाई नाकाबाट प्रवेश 
गने सबै नागररकको कोरोना परीक्षण गने, जनभनवाार्िि प्रभिभनभध, सरुक्षाकमी, स्वास््यकमी सहिाभगिामा 
भनगरानी टोली बनाई संक्रमण न्यूनीकरण गने कायामा सहयोग पयुााउने िनी गदठि सभमभिको 
कायासम्पादनबाट संक्रभमि घटाउन नसवकवकोले महामारीको समयमा सरोकारवालाकै सहिागीिा बढाउने 
नीभि िय गना बाकँी छ । 

23. राहि व्यवस्थापन - स्थानीय िहले जोर्खममा परेका कमजोर, रोजगारी गमुावका, ववपन्न नागररकलाई 
राहि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे िापभन कभिपय प्रदेश िहका भनकायहरु पभन राहि बाँड्ने कायामा 
संलग्न िवको देर्खन्छ। राहि वविरणको लाभग स्थानीय िहबाट खररद िवका राहि सामग्री वविरणको 
अभिलेख व्यवर्स्थि नराखेको, राहि सामग्रीको गणुस्िर कमजोर रहेको, प्रिभलि बजार दरिन्दा बढी 
मूल्यमा सामग्री खररद गनााले यथाथािन्दा बढी खिा देर्खवको, वविरण प्रवक्रया प्रिावकारी र भमिव्ययी 
निवको, राहि वविरणका लाभग लर्क्षि पररवार छनौट गरी वविरण नगरेको, खिा वववरण सावाजभनक 
नगरेको जस्िा कमी कमजोरीका कारण राहि र सहभुलयि पाउनपुने सबैले समन्यावयक िवरले राहि प्राप्त 
गना नसकेको सम्बन्धमा गि वषाको प्रभिवेदनमा समेि औलं्याइवकोमा यसमा सधुार िवको देर्खवन । 

 स्रोि व्यवस्थापन 
24. कोरोनामा िवको खिा - संघीय, प्रादेर्शक र स्थानीय िहसम्म भनजामिी प्रशासन, सरुक्षा भनकाय र सबै 

सम्बर्द् भनकायमाफा ि कोरोना िाइरस ववरुर्द्का कायाक्रमहरू सञ्चालन गरी देहाय बमोर्जम खिा िवको 
महालेखा भनयन्त्र क कायाालयले जनावको छुः 
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(रु.लाखमा) 
वववरण २०७६।७७ को खिा २०७७।७८ को खिा हालसम्मको खिा 

सङ् घीय कोरोना कोष १,०३,७० 1,48,89 2,52,59 
सङ् घीय सरकार ४,८१,६८ 10,71,34 15,53,02 
प्रदेश सरकार कोरोना कोष १,४९,७० 2,11,67 3,61,37 
स्थानीय िह कोरोना कोष ६,१९,३१ 4,75,89 10,95,20 

कुल जम्मा १३,५४,३९ 19,07,79 32,62,18 

24.1. सङ् घीय कोरोना कोषको गि वषाको र्जम्मेवारी रू.१ अबा ३५ करोड ५९ लाख र यस वषाको आम्दानी 
रू.५८ करोड ५५ लाख समेि रू.१ अबा ९४ करोड १४ लाख  आम्दानी िवकोमा रु.१ अबा ४८ 
करोड ८९ लाख खिा गरेको छ । प्रदेश सरकार कोरोना कोषमा गि वषाको र्जम्मेवारी रू.८७ करोड 
८६ लाख र यस वषाको आम्दानी रु.२ अबा १६ करोड १८ लाख समेि रु.३ अबा ४ करोड ४ लाख 
आम्दानी िवकोमा रू.२ अबा ११ करोड ६७ लाख खिा गरेको छ। स्थानीय िह कोरोना कोषिफा  रु.७ 
अबा ६६ करोड ५७ लाख आम्दानी िई रू.४ अबा ७५ करोड ८९ लाख खिा िवको छ ।संघ प्रदेश र 
स्थानीय िहबाट सञ्चालन गररवका कोरोना कोषमा जम्मा िवको रू.१२ अबा ६४ करोड ७६ लाखमध्ये रु.८ 
अबा ३६ करोड ४४ लाख खिा िई रू.४ अबा २८ करोड ३२ लाख मौज्दाि रहेको छ । कोभिड-19 
व्यवस्थापनको लाभग संघ, प्रदेश र स्थानीय िहबाट यो वषा रु.19 अबा ७ करोड ७९ लाखसमेि 
2077।78 सम्म रु.32 अबा ६२ करोड १८ लाख खिा िवको देर्खन्छ । ववभिन्न सरकारी भनकायले 
कोभिड उपिार, भनयन्त्र ण ववं व्यवस्थापनमा अन्य शीषाकबाट गरेका खिाहरु लेखाङ्कन िवका छैनन ्। 

स्वास््य सामग्री, औषभध उपकरण, संक्रभमि व्यर्िको व्यवस्थापन, क् वारेर्न्टन िथा आईसोलेशन 
केन्ि भनमााण, राहि सामग्री, जोर्खम ित्ता लगायिमा उर्ल्लर्खि खिा िवको देर्खन्छ । िर सो प्रयोजनमा 
िवको खिाको सबै िहका सरकारका भनकायबाट वववरण भलई महालेखा भनयन्त्र कको कायाालयले अभिलेख 
राखेको छैन । साथै संघले ददवको रकम प्रदेश र स्थानीय िहले आम्दानी बाँधेर खिा जनाउने िवकाले 
खिामा दोहोरो गणना िई यथाथािन्दा बढी रहेको देर्खन्छ ।  

24.2. वैदेर्शक सहायिाको अभिलेख राखी अनगुमन गनुापनेमा सो अनसुार अनगुमन गरेको देर्खवन । अथा 
मन्त्र ालयमा रहेको वैदेर्शक सहायिा व्यवस्थापन प्रणाली अनसुार ववभिन्न भमत्र राष्ट्र िथा दाि ृसमूहसमेि ६४ 
बाट वैदेर्शक सहायिाको सम्झौिा िई प्रभिवर्द्िा जनावको रकममध्ये कोभिडको उपिार रोकथाम र 
भनयन्त्र णको लाभग अमेररकी डलर ५० करोड ३१ लाखको २०७८ आषाढ मसान्िको सटही दर 
रु.११९।04 ले हनेु रु.५९ अबा ८९ करोड सहायिा प्राप्त िवको अनसूुिी-३ मा उल्लेख छ । वैदेर्शक 
सहायिाको यथाथा वहसाब राखेर वकीकृि ववत्तीय वववरण ियार गरी लेखापरीक्षणको लाभग पेश गरेको छैन। 

24.3. महामारी भनयन्त्र णको लाभग सहयोग स्वरुप िारि, कोररया, िीन लगायिका राष्ट्र िथा अन्य संघ 
संस्थाबाट पी.पी.ई. सेट, गाउन, मास्क, स्वाब र्स्टक, िीटीवम, स्याभनटाइजर, पी.सी.आर. ररवजेन्ट, 
िेर्ण्टलेटर लगायिका स्वास््य सामग्री सहयोग स्वरुप प्राप्त िवको ववस्ििृ वववरण अनसूुिी-१ मा रहेको 
छ । स्वास््य सेवा वविागले सबै प्रकारका वस्िगुि सहायिा िथा खररद गरी प्राप्त गरेका सामग्री ववभिन्न 
िहका अस्पिाल िथा भनकायलाई वविरण गरेकोमा सामानको उपयोग अवस्था बारेमा अनगुमन गरेको छैन । 
त्यस्िै वषाान्िमा सर्जाकल मास्क, पञ् जा, गाउन, ि्मा, ररयल टाइम पी.सी.आर. ररवजेन्ट लगायिका सामग्री 
िण्डारमा मौज्दाि रहेको वववरण अनसूुिी-२ मा उल्लेख छ । यसरी प्राप्त िवका उपकरण िथा सामग्रीको 
मौदिक उपयोगसम्बन्धी अभिलेख नराखेकोले कोभिड भनयन्त्र ण र उपिार प्रयोजनमा िवको यथाथा खिा खलु्ने 
अवस्था देर्खवन । 

24.4. कोभिड–१९ सरुु िवपभछ ववभिन्न दािभृनकायबाट वस्िगुि सहायिामाफा ि ् ववभिन्न सामग्री प्राप्त िवको 
देर्खवको छ । स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयले उपलब्ध गरावको वववरण अनसुार २०७८।३।३१ 
सम्म रु.११ अबा ३३ करोड ४८ लाख बराबरका स्वास््य सामग्री िथा उपकरण प्राप्त िवको छ । मूल्य 
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नखलेुका सामग्री समेि प्राप्त िवको र सोको मूल्य समावेश गदाा यो रकम अझै बढी हनेु देर्खन्छ । 
वस्िगुि सहायिामाफा ि ्प्राप्त िवका मखु्य मखु्य सामग्रीको भनम्नानसुार छनुः  

(रु.हजारमा) 
क्र.सं. सामग्रीको नाम संख्या रकम 

1  वर्न्टजेन वकट 1666775 1166742 

2  िेर्न्टलेटर 311 622000 

3  बी. प्याप मेभसन 563 168900 

4  डेडबभड व्याग 12920 32300 

5  िी.टी.वम. 300800 41329 

6  गाउन सेट 917887 6131331 

7  हेण्ड सेभनटाइजर (1000 वम.वल.) 26250 189472 

8  इन्फ्रारेड थमााभमटर 316 31030 

9  मास्क नमाल प्याकेट (12 पीस) 18284440 709436 

10  मास्क वन ९५ 3077672 307967 

11  अर्क्सजन कन्सन्टे्रटर 4420 939982 

12  ्लो अर्क्सभमटर 10317 107871 

13  ररयल टाइम/आर.वन.व.वकट 35562 246812 

उर्ल्लर्खि ि्याङ्कबाट रु.1 अबा 1 करोड 74 लाखको मास्क, रु.६ अबा १३ करोड १३ 
लाखको गाउन, रु.१ अबा १६ करोड 67 लाखको वर्न्टजीन वकट प्राप्त िवको छ । मन्त्र ालयबाट 
प्राप्त प्रभिवेदनमा सामग्रीको इकाई नखलुावको ववं सामग्री दर दािभृनकायबाट प्राप्त इन्भ्वाइसको 
आधारमा राखेको उल्लेख छ । माभथ उल्लेर्खि सामग्रीको अभिररि मूल्य नखलेुका सामग्रीको प्राभप्त 
वववरण भनम्नानसुार छुः 
क्र.सं. सामग्रीको नाम पररणाम क्र.सं. सामग्रीको नाम पररणाम 

1  मास्क के.वन.९५ 1,00,000 4 िाइरल बी.वस.वम. 4,200 

2  पी.पी.ई. सेट 17,298 5 हेण्ड स्लेिस 29,000 

3  से्टी ग्लोब 3,66,400 6 सोभडयम हाइपोक्लोराइट 4,01,760 

यसरी प्राप्त सामग्रीहरु स्वास््य सेवा वविागले ववभिन्न भनकायमा पठावको उल्लेख गरेको छ । 
दािभृनकायबाट प्राप्त सहायिा ववं सामग्रीको वकीकृि अभिलेख राख्न,े ववभिन्न अस्पिाल िथा भनकायमा 
पठावका सामग्रीको उपयोग अवस्थाबारे अनगुमन गरेको देर्खवन । 

 अन्य 

25. कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ -  ववश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैभलवको कोरोना िाइरस रोगबाट उत्पन्न 
हनुसक्ने जोर्खमको आभथाक सरुक्षा प्रदान गना, २०७७।७८को बजेट विव्यमा कोरोना बीमा सम्बन्धी 
व्यवस्थालाई कायाान्वयन गना िथा बीकमले जारीगने कोरोना सम्बन्धी बीमा लेखलाई व्यवर्स्थि गनाका 
लाभग नेपाल सरकार अथा मन्त्र ालयको सहमभिमा बीमा सभमभिले २०७७।४।१ बाट कायाान्वयन गनेगरी 
कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ लागू गरेको छ ।   

बीमा सभमभिले जारी गरेको उि मापदण्डमा नेपाल सरकार स्वास््य मन्त्र ालयअन्िगािका 
भनकायबाट मात्र  पी.सी.आर. टेि गरेको प्रमाणलाई मान्यिा ददवको देर्खन्छ । भत्र िवुन ववश्वववद्यालय, 

र्शक्षण अस्पिाल, भनजामिी अस्पिाल र स्थानीय िह अन्िगािका ववभिन्न सामदुावयक अस्पिालबाट 
सवासाधारणले पी.सी.आर.परीक्षण गराउने गरेको ि्यलाई मापदण्डले समेटेको पाइवन । कोभिड-१९ 
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पोजेवटि िवको प्रमाण पेस गरे मात्र  पभन बीमाङ्क रकम परैु ििुानी दाबी गना भमल्ने गरी मागादशान जारी 
गरेकोहुँदा नेपाल सरकार िथा बीमा कम्पनीहरूमा ठूलो रकम माग दाबी पना थालेकोले दईु मवहना भबत्न 
नपाउँदै २०७७।५।२९ देर्ख लागू हनेुगरी वकल बीमा योजना खारेज गरी पी.सी.आर. टेि गने क्षेत्र  
ववस्िार िथा दावी ििुानी प्रक्ररयामा पररमाजान गरी उि मापदण्ड संशोधन गरेको देर्खयो । 

26. कोरोना बीमा - कोरोना िाइरसको सङ् क्रमण िीव्र रुपमा फैभलरहेको समयमा बीमा सभमभिले 2077 जेठदेर्ख 
महामारीको बीमा कायाक्रम सञ्चालन गरेको देर्खन्छ । यस प्रयोजनका लाभग बीमा सभमभिले कोरोना बीमा 
मापदण्ड, 2077 जारी गरेको देर्खन्छ । जस अनसुार दाबी ििुानीको बाँडफाँटसम्बन्धमा रु.1 अबा 
सम्मको दावयत्व भबमकले रु.1 अबािन्दा माभथ रु.2 अबासम्म नेपाल पनुबीमा कम्पनीले रु.2 अबािन्दा माभथ 
रु.२ अबा ५० करोडसम्म भबमकको महाववपर्त्त पलुले, रु.2 अबा ५० करोडिन्दा माभथ रु.3 अबा ५० 
करोडसम्म बीमा सभमभिले र रु.३ अबा ५० करोडिन्दा माभथको हकमा नेपाल सरकारले व्यहोनुापने व्यवस्था 
छ । नेपालमा ववना कुनै अध्ययन सो अवधारणा अर्घ सारेको र न्यूनिम शलु्कमा बीमा गने िथा सामूवहक 
बीमाको ५० प्रभिशि बीमा शलु्क नेपाल सरकारले अनदुानमा व्यहोने र दाबी रकमको केही अंश समेि 
नेपाल सरकारले व्यहोने िनी भनदेर्शका जारी गरी कायाक्रम सञ्चालन गरेकोले नेपाल सरकारलाई ठूलो 
दावयत्व व्यहोनुापने अवस्था छ ।  

यस अन्िगाि १७ लाख ५८ हजार ३४३ ले बीमा गरेबापि रु.१ अबा ५ करोड ५ लाख वप्रभमयम 
सङ्कलन गरेकोमा १ लाख १४ हजार ६३३ बीभमिबाट रु.१० अबा ९७ करोड ७३ लाखको दाबी पेश 
िवको छ । यो वहसाबले रु.९ अबा ९२ करोड ६८ लाख वप्रभमयमिन्दा बढी दावयत्व परेको छ । बीमा 
ििुानीको लाभग दावी गने ७७ हजार ६३२ लाई रु४ अबा ८१ करोड ११ लाखको दावी ििुानी िइसके 
पभन बीमा सभमभिबाट प्राप्त ि्याङ्क अनसुार ३७ हजार १ बीभमिको रु.६ अबा १६ करोड ६२ लाख ििुानी 
हनु बाँकी छ । भनदेर्शकाको व्यवस्था अनसुार नेपाल सरकारलाई दावयत्व पने अवस्था सजृना िवको छ । 
नेपाल सरकारलाई दावयत्व पने गरी बीमा सभमभिले भनदेर्शका जारी गना सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा स्पि छैन । 
पयााप्त अध्ययन, ववश्लषेण बेगर महामारीको बीमा गने अवधारणा ल्याई नेपाल सरकारलाई थप आभथाक दावयत्व 
पारेको मनाभसब देर्खवन । 

27. अन्िर भनकाय समन्वय - कोभिड-१९ का लाभग केस अनसुन्धान र खोजपड्िाल वटम पररिालन अन्िररम 
भनदेर्शका, 2077 अनसुार स्थानीय िहले वटम पररिालन गने, प्रदेश सरकारले िाभलम सञ्चालन गने र केन्ि 
सरकारले सूिना ववश्लषेण गने व्यवस्था गरेको िव िापभन कोभिड-19 सम्बन्धमा भनणाय गने सम्पूणा अभधकार 
कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्ि (सी.सी.वम.सी.) लाइा प्रदान गरेको िर कायाान्वयन र अनगुमनको लाभग 
स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयलाइा र्जम्मेवारी ददवको देर्खन्छ । स्वास््य िथा जनसङ्ख्या मन्त्र ालय, अन्य 
ववषयगि मन्त्र ालय, प्रदेश सरकार र स्थानीय िहबीि उर्िि समन्वय र सहकायाको अिावमा कोभिड-१९ 
रोकथाम िथा भनयन्त्र णको कायामा अपेर्क्षि नभिजा प्राप्त गना कदठनाइ परेको देर्खन्छ ।  

स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयमा महामारीको पूवा ियारी गने संरिनागि व्यवस्था रहेको छ । 
यसप्रकारका ववश्वव्यापी महामारीको प्रारर्म्िक िरणमा पूवाियारी सम्बन्धी कामको थालनी गरे िापभन 
उच्िस्िरीय समन्वय सभमभि िथा कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्िको गठन पिाि ् मात्र  िी भनकायहरूको 
भनदेशनानसुार काया गने गरेको देर्खन्छ । केन्िले २०७८ वैशाख २७ गिे अर्क्सजन व्यवस्थापन र 
आपूभिाको र्जम्मा आफैँ ले भलवर कोटा प्रणाली लागू गरकोमा कोटा प्रणालीले अर्क्सजन आपूभिा अपेर्क्षि 
रुपमा सहज निवको र अस्पिालहरुमा भनयभमि रुपमा हनेु गरेको अर्क्सजन आपूभिामा समेि कदठनाइ 
िवकोले कोटा भनधाारण ४ ददनपभछ खारेज िई स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयको र्जम्मामा आवको र सो 
पिाि ् मन्त्र ालयले वटम गठन गरी भबरामी संख्याको आधारमा अर्क्सजन आपूभिा गने व्यवस्था गरेको 
देर्खन्छ।  
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खण्ड वक - सङ् घीय मन्त्र ालय िथा भनकायहरू 
कोभिड-१९ महामारीको रोकथाम र भनयन्त्र णको कानून र कायाववभध भनमााण, प्रयोगशाला र अस्पिाल 

व्यवस्थापन, स्रोि िथा जनशर्ि व्यवस्थापन, औषभध, उपकरण र खोप व्यवस्था, सञ्चार र सामदुावयक सहिाभगिा, 
सीमा नाका व्यवस्थापन र नागररक सरुक्षामा संघीय सरकारको महत्त्वपूणा िभूमका रहेको छ ।  

सङ् घीय सरकार अन्िगाि यो वषा कोभिड-१९ रोकथाम र भनयन्त्र णमा ववभनयोर्जि बजेटबाट रु.१० अबा 
७1 करोड 34 लाख र केन्िीय कोरोना कोषबाट रु.१ अबा ४८ करोड ८९ लाख समेि रु.१२ अबा २0 करोड 
23 लाख खिा िवको छ । 

महामारीको जोर्खम आकलन र पूवा ियारी, सीमा नाका व्यवस्थापन, स्वास््य पूवााधार ववं स्वास््य 
जनशर्ि व्यवस्था, ववशेष पररर्स्थभिमा खररद, खोप र अभिलेख व्यवस्थापन लगायिमा यथोर्िि ध्यान नपयुााउँदा 
संक्रमण भनयन्त्र णमा बाधा परेको देर्खव िापभन सबै पक्ष र क्षेत्र को भनरन्िर प्रयासबाट संक्रमणको अवस्थामा न्यूनिा 
आवको छ । कोभिड-१९ व्यवस्थापनमा देर्खवका व्यहोराहरु मन्त्र ालयगि रुपमा उल्लेख गररवको छ । 

अथा मन्त्र ालय 

1. कोभिड -१९ को ववत्तीय व्यवस्थापन - महालेखा भनयन्त्र क कायाालयबाट प्राप्त वववरणअनसुार संघीय 
सरकारले छुटै्ट बजेट उपशीषाकमा रू.१४ अबा ५ करोड ५७ लाख ववभनयोजन गरी रू.१० अबा ७१ 
करोड ३४ लाख खिा गरेको छ। यसका अभिररि सरकारले कोराना िाइरस संक्रमण रोकथाम भनयन्त्र ण 
िथा उपिार कोष स्थापना गरेकोमा उि कोषबाट यो वषा रू.१ अबा ४८ करोड ८८ लाख भनकासा 
गरेको देर्खन्छ। त्यसैगरी प्रदेश सरकारबाट रू.२ अबा ११ करोड ६७ लाख िथा स्थानीय िहबाट रू.४ 
अबा ७५ करोड ८९ लाख गरी यो वषा कोभिड-१९ व्यवस्थापनको लाभग रू.१९ अबा ७ करोड ७९ 
लाख खिा िवको देर्खन्छ । बजेटको वावषाक प्रगभि मूल्याङ्कन प्रभिवेदनमा सरकारले कोभिड-१९ सँग 
जधु्न अन्िराावष्ट्रय गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वय गरी २०७७।७८ मा थप १३.७९ भमभलयन 
अमेररकी डलर पररिालन गरेको र सोही अवभधमा ववभिन्न दाि ृभनकाय िथा संस्थाबाट स्वास््य सामग्री र 
औजार उपकरणलगायिमा रू.५१ अबा बरावरको सहयोग प्राप्त िवको उल्लेख छ । िर वैदेर्शक 
सहायिाको यथाथा वहसाब राखेर वकीकृि ववत्तीय वववरण ियार गरेको छैन ।  

वैदेर्शक सहायिा व्यवस्थापन प्रणाली अनसुार ववभिन्न भमत्र राष्ट्र िथा दाि ृ समूहहरुले वैदेर्शक 
सहायिाको सम्झौिा िई प्रभिवर्द्िा जनावको रकममध्ये कोभिडको उपिार रोकथाम र भनयन्त्र णको लाभग 
अमेररकी डलर 50 करोड ३1 लाखको २०७८ आषाढ मसान्िको सटही दर रु.११९।04 ले हनेु 
रु.5८ अबा ८९ करोड सहायिा प्राप्त िवको अनसूुिी-३ मा उल्लेख छ । वैदेर्शक सहायिाको यथाथा 
वहसाब राखेर वकीकृि ववत्तीय वववरण ियार गरी लेखापरीक्षणको लाभग पेश गरेको छैन । 

2. सहभुलयि - कोभिड-१९ को प्रिाव न्यूनीकरणका लाभग सरकारले ववभिन्न उर्द्ार, राहि िथा पनुरुत्थानका 
लाभग िोवकवका पेशा, उद्यम र व्यवसायीलाई २०७८ आषाढ मसान्िसम्म रू.१ खबा २२ अबा ७० 
करोड पनुाकजाा सवुवधा उपलब्ध गरावको, १ लाख ४ हजार १०९ ऋणीलाई सहभुलयिपूणा ब्याज अनदुान 
स्वरूप रू.१ खबा ६१ अबा ४४ करोड लगानी गरेको,  कोभिड-१९ बाट प्रिाववि पयाटन लघ,ु घरेल ुिथा 
साना उद्यम क्षेत्र को व्यवसाय भनरन्िरिाका लाभग रू.९५ करोड ६७ लाख कजाा प्रदान गरेको छ । 
त्यसैगरी कोरोना अभि प्रिाववि उद्योग व्यवसाय सिुारु गना िाल ुपुजँी कजााको २० प्रभिशि थप कजाा 
स्वरूप १६ हजार ८८२ ऋणीलाई रू.१४ अबा २४ करोड कजाा प्रवाह िवको, ९५३ ऋणीको रू.५२ 
अबा कजााको ग्रसे अवभध थप िवको, २१ हजार ६१७ उद्यमीको कजाा पनुुः िाभलकीकरण सवुवधा प्रदान 
गरेको देर्खन्छ । 
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रेर्म्डभसभिर, अर्क्सजन, अर्क्सजन भसभलण्डर, अर्क्सजन कन्सनटे्रटर, अर्क्सजन ्लोभमटर, 
अर्क्सजन रेगलेुटर, आईसीयू बेडलगायिका मालवस्िमुा सम्पूणा महसलु छुट प्रदान गरेको, नेपाल 
सरकारलाई हस्िान्िरण गनाको लाभग पैठारी गने मेभसनरी यन्त्र मा महसलु छुट प्रदान गरेको, कुनै व्यर्िले 
कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम, भनयन्त्र ण िथा उपिार कोषमा गरेको योगदान रकम करयोग्य आय गणना 
गदाा खिा कट्टी गना पाउने, रू.१ करोडसम्म कारोबार िवका व्यवसायीलाई न्यूनिम २५ प्रभिशिदेर्ख 
७५ प्रभिशिसम्म आयकर छुट गरेको, कोभिड-१९ को भन:शलु्क परीक्षण िथा उपिार गरेको, ्रयभमक 
िथा रोजगारदािाबाट सामार्जक सरुक्षा कोषमा जम्मा गनुापने रकम सरकारले जम्मा गररददवको अवस्था 
छ। 

3. कोषको पररिालन - कोभिड-१९ जोर्खम व्यवस्थापन गना संववधानको धारा १२४ बमोर्जमको संघीय 
आकर्स्मक कोष र ववपद् जोर्खम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोर्जमको कानूनबाट नै 
स्थावपि गरेका कोषहरूको पररिालन गनुापदाछ । ववपद्को अवस्थामा पारदशीरूपमा स्थायी प्रकृभिका 
आकर्स्मक कोष िथा अन्य ववपद् व्यवस्थापन कोषहरूबाट भनकासा, खिा, लेखाङ्कन र प्रभिवेदन गने 
ववषयमा कायाववभध कानूनको िजुामा गनुापदाछ । 

स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालय 
कोभिड १९ रोकथाम भनयन्त्र ण, भनदान र उपिारलाई प्रिावकारी कायाान्वयन गना स्वास््य िथा जनसंख्या 

मन्त्र ालयले मखु्य रुपमा स्वास््य पूवााधार व्यवस्थापन, स्वास््यकमी पररिालन, औषभध, खोप िथा अन्य स्वास््य 
सामग्री/उपकरणको सहज आपूभिा, स्वास््य नीभि िजुामा मापदण्ड भनधाारण लगायिका काया गदै आवको छ । 

 ववत्तीय व्यवस्था, कानून िथा कायाववभध 

1. बजेट िथा खिा - कोभिड १९ रोकथाम िथा भनयन्त्र ण कायाक्रमको लाभग यो वषा रु.६ अबा बजेट 
व्यवस्था िवकोमा रकमान्िरबाट थप िई रु.१४ अबा २ करोड १६ लाख कायम िवकोमा रु.१० अबा 
७३ करोड २२ लाख खिा िवको उल्लेख गरेको छ । स्रोिगि रुपमा संशोभधि बजेट र कुल खिामा 
नेपाल सरकारको ३९ प्रभिशि र बैदेर्शक स्रोि ६१ प्रभिशि वहस्सा रहेको देर्खन्छ । उि खिामध्ये 
कायाालय सञ्चालनमा रु.२६ करोड ७८ लाख, कायाक्रम खिामा रु.१ अबा १५ करोड ६५ लाख, सुःशिा 
अनदुानमा रु.४ अबा ४ करोड ९ लाख, औषभध खररदमा रु.४ अबा ७१ करोड ३५ लाख र पुजँीगििफा  
रु.५५ करोड ३५ लाख खिा िवको देर्खन्छ । महालेखा भनयन्त्र क कायाालयको केन्िीय वववरणमा 
रु.10 अबा ७१ करोड ३४ लाख देखावकोले मन्त्र ालय र महालेखा भनयन्त्र क कायाालयको खिामा रु.१ 
करोड ८९ लाख फरक परेकोले सोको वहसाब भमलान गनुापदाछ । 

2. संक्रामक रोग ऐन – नेपालिर वा त्यसको कुनै िागमा कुनै संक्रमण फैभलवमा रोकथाम गनाको लाभग 
संक्रामक रोग ऐन, २०२० कायाान्वयनमा रहेको छ । ववशेष व्यवस्था गने अभधकार सवहि ५ दफा 
िवको उि कानूनमा केही नेपाल ऐन संशोधन गने ऐन २०७५ बमोर्जम ववशेष व्यवस्था गरी प्रदेशको 
अभधकार थप िवको देर्खन्छ । ऐनको उर्ल्लर्खि दफाले ददवको अभधकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले 
ववभिन्न भमभिमा कोभिड-१९ को संक्रमण रोकथाम, भनयन्त्र ण, उपिार, जनशर्ि पररिालन लगायिका 
कायाको ववभिन्न आदेशहरु जारी गरेको छ ।  

नेपालको संववधानको अनसूुिी-५ मा सरुवा रोग भनयन्त्र णको वकलौटी अभधकार िथा र्जम्मेवारी 
संघको रहने र संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनसुार संक्रामक रोगको भनमूाल र रोकथामको र्जम्मेवारी 
नेपाल सरकारको हनेु व्यवस्था रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय िहलाई 
आधारििू स्वास््य र सरसफाईसम्बन्धी केही अभधकार सवहि स्थानीयस्िरमा जनस्वास््य भनगरानी ववं 
सरुवा रोगदेर्ख बाहेकका अन्य रोगको भनयन्त्र णसम्बन्धी अभधकार प्रदान गरेको िव िापभन संक्रामक रोग 
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ऐन, २०२० ले स्थानीय िहलाई संक्रामक रोग भनयन्त्र णसम्बन्धी अभधकार प्रदान गरेको छैन । कोभिड-
१९ लगायिका संक्रामक रोगको व्यवस्थापनको लाभग िीनै िहको सरकारको अभधकार र 
र्जम्मेबारीसवहिको कानूनी व्यवस्था गनुापदाछ।   

3. कायाववभध िथा मापदण्ड – कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ को दफा ३८ मा 
ववभिन्न मापदण्ड िथा भनदेर्शका बनाउनसक्ने व्यवस्था िविापभन उि आदेश जारी हनुिुन्दा अगाभड केस 
इन्िेर्स्टगेसन वण्ड कन्याक टे्रभसङ्ग वटम पररिालन िथा व्यवस्थापन भनदेर्शका‚ आइसोलेसन व्यवस्थापन 
सम्बन्धी भनदेर्शका‚ संक्रभमिहरुको आइसोलेसनसम्बन्धी स्वास््य मापदण्ड‚ कोभिड-१९ को सन्दिामा 
वािावरणीय सरसफाई र भनुःसंक्रमीकरण मागादशान‚ कोभिड-१९ रोगको महामारीको समयमा आयाि ववन्दमुा 
अपनाउनपुने सरुक्षाववभध‚ कोरोना िाइरससम्बन्धी क्वारेर्न्टन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गना बनेको मापदण्ड‚ 
क्वारेर्न्टनमा रहेका व्यर्िका लाभग स्वास््यसम्बन्धी भनदेर्शका‚ क्वारेर्न्टनमा रहेका व्यर्िहरुको कोभिड-१९ 
नमूना सङ्कलनसम्बन्धी भनदेर्शका लगायि ४० िन्दा बढी कायाववभध, मापदण्ड ववं भनदेर्शका जारी गरेको 
देर्खन्छ । हाल उि अध्यादेश भनर्ष्क्रय िवको ववं संक्रमणको सरुु अवस्थामा यस प्रकारका कायाववभध िथा 
मापदण्ड जारी गनासक्ने सम्बन्धमा कुनै कानूनी व्यवस्था निव िापभन कायाववभधहरु जारी िवको देर्खन्छ । 
यसरी जारी िवका भनदेर्शका र मापदण्डहरु कायाान्वयन गने भनकायहरुमा समयमै पगेु नपगेुको ववं पगेुकोमा 
सोको प्रिावकारी कायाान्वयन िव निवको सम्बन्धमा मन्त्र ालयले अनगुमन नगरेकोले भनदेर्शका र मापदण्डको 
कायाान्वयन अवस्था सम्बन्धमा आश्वस्ि हनुसक्ने अवस्था देर्खवन । 

 जोर्खम ववश्लषेण र पूवा ियारी 
4. जोर्खम ववश्लषेण - ववश्व स्वास््य संगठनले कोभिड–१९ लाई ववश्वव्यापी महामारी घोषणा गरेदेर्ख नै 

नेपाल सरकारले महामारीको प्रभिकायाको लाभग ववभिन्न वक्रयाकलापहरु सम्पादन गने काया सरुु गरेको 
देर्खन्छ । मन्त्र ालयले २०७७ वैशाखमा कोभिड -१९ महामारी रोकथाम िथा भनयन्त्र णका लाभग स्वास््य 
क्षेत्र  आपिकालीन प्रभिकाया योजना लागू गरी सोही योजना अनरुुप कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्र णका 
कायाहरु गदै आवको छ । यसैगरी प्रभिकायाका गभिववभधहरुलाई ववशेष ध्यान ददने उ्े्यले २०७७ 
आषाढदेर्ख २०७८ आषाढसम्म ववभिन्न अवभधको कोभिड-१९ स्वास््य क्षेत्र  ििु कायायोजना जारी गरेको 
देर्खन्छ । कायायोजनामा देहायबमोर्जम जोर्खम ववश्लषेण गरेको देर्खन्छ । 

मन्त्र ालयले जारी गरेको २०७७ आषाढदेर्ख असोजसम्म पवहलो ििु कायायोजना बमोर्जम कररब 
६ लाख ५० हजार ववदेशबाट नेपाल फवका ने व्यर्िहरुमध्ये ५० प्रभिशि संस्थागि, ३० प्रभिशि आ्नै 
खिामा होटलमा र २० प्रभिशि होम क्वारेर्न्टनमा बस्ने उल्लेख छ । उि अवभधमा कररब १ लाख 
८० हजार नयाँ संक्रभमि थवपन सक्ने ववं आइसोलेशन केन्ि वा घरमै राख् न सवकने लक्षणववहीन वा 
सामान्य लक्षण िवका ८५ प्रभिशि, अस्पिाल िनाा गरी उपिार गनुापने मध्यम स्वास््य समस्या िवका 
भबरामीहरु ५ प्रभिशि, आईसीय ु र िेर्न्टलेटरमा राखी उपिार गनुापने कडा स्वास््य समस्या िवका 
भबरामीहरु १० प्रभिशि हनेु अनमुान गरेको देर्खन्छ । साथै प्रभि वक जना पोजेवटि भबरामीको औसिमा 
५ जना भनकट सम्पका मा आवका व्यर्िहरुको खोजी गरी परीक्षण गनुापने उल्लेख गरेको छ । उि 
कायायोजना अनसुार संक्रमण भनयन्त्र ण, केस व्यवस्थापन, उपकरण, औषभध िथा सामग्री आपूभिा, सूिना 
व्यवस्थापन, स्वास््य र्शक्षा, जोर्खम सञ्चार, भनयमन िथा अनगुमन लगायिका वक्रयाकलापहरु कायाान्वयन 
गना पवहलो ववकल्पमा कुल रु.२५ अबा ८५ करोड ९ लाख र दोस्रो ववकल्पमा लक्षण िवका भबरामीहरुको 
मात्र  परीक्षण गना रु.२१ अबा ८० करोड ९६ लाख स्रोि आव्यक पने अनमुान रहेको छ। जोर्खम 
ववश्लषेण गरी महामारी व्यवस्थापनको लाभग स्रोिको आकलन गरे पभन िद्अनरुप कायाक्रम ववं 
कायायोजना ियार गरेको देर्खवन । 

5. पूवा ियारी - संक्रमणको दोस्रो लहर आउने जोर्खम ववश्लषेणको आधारमा प्रमखु रुपमा देहायबमोर्जमका 
पूवा ियारीका कायाहरु िवको देर्खन्छुः  
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5.1. कोभिड-१९ को रोकथाम भनयन्त्र ण िथा उपिार सम्बन्धमा नेपाल सरकार मर्न्त्र पररषदबाट देहायका काया 
गने गरी २०७८।१।१९ मा भनणाय िवको देर्खन्छ । 

 २०७८ वैशाख २० गिे आन्िररक हवाई उडान र वैशाख २३ गिेदेर्ख वैशाखमसान्िसम्म सबै 
अन्िराावष्ट्रय हवाई उडान स्थगन गने, 

 आन्िररक र अन्िराावष्ट्रय िाटाडा िथा उर्द्ार उडानको हकमा स्वास््य सरुक्षा मापदण्डको पूणा पालना 
हनेु गरी उडान अनमुभि जारी गने, िाटाडा र उर्द्ार अन्िराावष्ट्रय उडानबाट आउने र जाने यात्र हुरुको 
बारकोड र फोटोसवहिको पी.सी.आर. ररपोटा अभनवाया गने, 

 अन्िराावष्ट्रय सीमा स्थल नाकाबाट ववदेशी नागररकको प्रवेश स्थगन गने, आपूभिा प्रणाली सूिारु राख्न 
नेपाल िारि सीमाका स्वीकृि नाकाहरु यथावि ्सञ्चालन र आपूभिा प्रणाली सम्बर्द् ढुवानी साधनका 
िालक र सहिालकलाई स्वास््य मापदण्ड पालना गनेगरी आवि जावि गना ददने, 

 नेपाली नागररकको आवि जाविका लाभग १३ नाका मात्र  सञ्चालन गने, सम्बर्न्धि स्थानीय 
प्रशासनले सीमा नाकाहरुबाट प्रवेश गनेको अभिलेख राख्न,े वर्न्टजेन परीक्षण गने, परीक्षणबाट 
पोर्जवटि देर्खवकालाई आव्यकिा अनसुार नर्जकको आइसोलेसन केन्ि वा अस्पिालमा राख्न,े 
बाँकीलाई स्थानीय िहले अभनवाया रुपमा १० ददन क्वारेर्न्टन र संस्थागि क्वारेर्न्टनमा बसे 
नबसेको अनगुमन गने, 

 स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयले उपिारका लाभग पयााप्त शय्याको व्यवस्था गना आव्यक परे 
भनजी क्षेत्र का अस्पिालसँग सम्झौिा गरी उपिारको व्यवस्था भमलाउने, 

 कोभिड–१९ को रोकथाम, भनयन्त्र ण र उपिारका लाभग नेपालमा उपलव्ध नहनेु र ित्काल खररद 
गनुापने औषभध, स्वास््य सामग्री र उपकरण ववदेशर्स्थि नेपाली भनयोगहरुले प्राथभमकिाका साथ 
खररद गरी नेपाल पठाउने व्यवस्था गने, 

 स्वास््य उपिार प्रयोजनका लाभग भनमााण र उद्योग व्यवसाय लगायि अन्य प्रयोजनमा अर्क्सजन 
आपूभिा र प्रयोग गना रोक लगाउने, स्वास््य उपिारबाहेक अन्यत्र  प्रयोग िइरहेका अर्क्सजन 
भसभलण्डर र्जल्लार्स्थि अस्पिालमा बझुाउने प्रबन्ध गने, स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयले 
अर्क्सजनको आव्यकिा आकलन गरी सोको उपलव्धिा सभुनर्िि गरी जनुसकैु सरकारी, भनजी, 
सहकारी, सामदुावयक अस्पिाल, र्क्लभनक वा स्वास््य केन्िमा उपलव्ध अर्क्सजन प्रयेग गना गराउने 
सक्ने उल्लेख छ । 

5.2. लक्षण देर्खवका संक्रभमिको भनुःशलु्क उपिार सेवा ववस्िार गनुाका साथै अस्पिालहरुमा वि.डी.यू.र 
आई.सी.यू.सेवा ववस्िार गना शरुु गरेको र कोभिड-१९ संक्रभमिहरुको उपिारको लाभग प्लाज्मा थेरापी, 
रेम्डीसीिीर, फाबीपीरािीरको आव्यकिा अनसुार प्रयोग गरेको र कोभिड-१९ संक्रभमिहरुको उपिारका 
लाभग ७० अस्पिालहरु िोकी उपिार गरेको ववं अस्पिाल निवका ६४९ स्थानीय िहमा ५ शय्याको 
दरले ३ हजार २४५ शय्या सवहिको अस्पिाल सञ्चालनको लाभग रु.६४ करोड ९० लाख बजेट 
व्यवस्था गरी पठावको, र्जल्लार्स्थि ५८ अस्पिालहरुलाई २५ र ५० बेडमा स्िरोन्नभि गदाा ९२२ बेड, 
साववकका ११ अञ्चल, उपक्षते्र ीय र क्षेत्र ीय अस्पिाललाई २०० बेडको जनरल अस्पिालमा स्िरोन्नभि 
गदाा १ हजार ३५ बेड र प्रदेशर्स्थि ७ संघीय अस्पिालहरुलाई ५०० बेडमा स्िरोन्नभि गदाा १ हजार 
बेड समेि कुल ६ हजार २०२ बेड थप गने काया अगाभड बढावको देर्खन्छ । िथावप सो अनरुुप सबै 
स्थानीय िह र अस्पिालहरुमा कायायोजना अनसुार बेड संख्या ियार िवको प्रभिवेदन पेश हनु आवन । 

5.3. नेपाल सरकारले कोभिड-१९ खोपको प्राभप्त िथा अभियान माफा ि प्राथभमकिा क्रममा खोप लगाउनका 
लाभग खोप सञ्चालन कायायोजना स्वीकृि गनुाका साथै २०७७ पौष १५ को मर्न्त्र पररषद्को बैठकले यस 
कायाक्रमको लाभग आव्यक पने नीभि िथा बजेट व्यवस्था सम्बन्धी भनणाय गरी कायाान्वयनका लाभग 



सङ् घीय मन्त्र ालय िथा भनकायहरू 

 कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेष लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, २०७९ 22 

सम्बर्न्धि भनकायहरुलाई भनदेशन ददवको छ । यसका अभिररि नेपाल सरकारले ववश्वस्िरमा गदठि 
कोभ्याक्स सवुवधा पाउन प्रस्िाव दिाा गरी आव्यक खोप प्राभप्तका लाभग पहल गरेको देर्खन्छ । 

माभथ उल्लेर्खि नीभिगि िथा संरिनागि व्यवस्था गरेर पूवा ियारीको काया शरुु गरे पभन सो 
अनसुार कायाान्वयनमा प्रिावकाररिा आउन सकेको देर्खवन । 

 स्वास््य पूवााधार र जनशर्ि व्यवस्थापन 

6. स्वास््य पूवााधार - स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयले जारी गरेको स्वास््य क्षेत्र  आपिकालीन प्रभिकाया 
योजनामा २०७७।१।३ मा हर्स्पटल बेड २६ हजार ९३०, आईसीय ु बेड १ हजार ५९५, 
आईसोलेशन बेड ३ हजार ७६ र िेर्न्टलेटर ८४० रहेको उल्लेख छ । प्राप्त वववरण अनसुार २०७८ 
माघ समान्िसम्म देशिरको स्वास््य पूवााधारको अबस्था देहायबमोर्जम रहेको छुः 

वववरण प्रदेश नं १ मधेश बागमिी गण्डकी लरु्म्बनी कणााली सदुरुपर्िम जम्मा 
आइसीय ुबेड ३४२ ३९६ १४२३ २२८ २३९ ९७ ७२ २७९७ 

वि डी य ुबेड ५६७ ६९५ ११९१ ४४४ ६४० ९६ २१३ ३८४६ 

आईसोलेशन बेड ८१९ १६८० ३२८३ ६५१ ४५२ ६०७ ७१० ८२०२ 

िेर्न्टलेटर १४८ १२४ 1५३२ ८२ ५६ ३५ ३१ 2००८ 

अर्क्सजन प्लान्ट १७ ८ २८ १७ १६ ७ ५ ९८ 

अर्क्सजन भलर्क्वड याङ्क २ २ १५ १ ३ ० २ २५ 

अर्क्सजन कन्सन्टे्रटर ६६ ३६ १५८ ८५ ६९ ८० १९९ ६९३ 

उि कायायोजना ियार गरेको कररब २२ मवहनाको अवभधमा सो कायायोजनामा उल्लेख िवको 
आईसीय ुबेड संख्या ७५ प्रभिशि ववृर्द् िई २ हजार ७९७, िेर्न्टलेटर २० प्रभिशि ववृर्द् िई २ हजार 
८ पगेुको देर्खन्छ । यसैगरी प्राप्त वववरण अनसुार देशिरमा अर्क्सजन प्लान्टको संख्या ९८ रहेको 
उल्लेख छ । िी अर्क्सजन प्लान्टहरु पूणारुपमा सञ्चालनमा नआउँदा संक्रमणको उच्ि जोर्खम अवभधमा 
अर्क्सजनको अिाव हनु गवको देर्खयो । समयमा उपकरणको व्यवस्था गरी महामारीको समयमा हनेु 
उपिारमा प्रिावकाररिा ल्याउने र महामारी पिाि ् उपकरणको वैकर्ल्पक प्रयोग गने व्यवस्था 
भमलाउनपुदाछ । 

7. जनशर्ि व्यवस्थापन – संवैधाभनक व्यवस्था अनसुार संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको स्वास््य सम्बन्धी 
अभधकार स्पि गररवको छ । अनसूुिीमा संघको सूिीमा स्वास््यसम्बन्धी नीभि, मापदण्ड, गणुस्िर, 

भनयमनलगायिका अभधकार, संघ र प्रदेशको संयिु कायासूिीमा स्वास््य सेवा अभधकार प्रदेशअन्िगाि, 

औषभध िथा ववषादीसम्बन्धी र स्थानीय िहको कायासूिीमा आधारििू स्वास््यसम्बन्धी अभधकार रहने 
उल्लेख छ । 

स्वास््यसम्बन्धी काम गना संघ अन्िगाि ४६ भनकाय, प्रदेश अन्िगाि २२९ भनकाय र स्थानीय 
िह अन्िगाि ४ हजार ३९२ भनकायसमेि ४ हजार ६६७ भनकाय रहेको देर्खन्छ । मन्त्र ालय अन्िगाि 
साववकमा ३० हजार १०१ दरबन्दी रहेकोमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय िहमा २६ हजार ९५९ समायोजन 
गरेको, ४३ फार्जलमा रहेको र ३ हजार ९९ दरबन्दी ररि रहेको उल्लेख छ। समायोजन पिाि ्पभन 
कभिपय कायाालयमा बढी र कभिपय कायाालयमा घटी स्वास््यकमी रहेको अवस्था देर्खवकोले कायाबोझ, 
सेवा सञ्चालनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी कमािारीको दरबन्दी भमलान ववं पदपूभिा गनुापदाछ।  

 प्रयोगशाला व्यवस्थापन र पी.सी.आर. परीक्षण 

8. कोभिड-१९ परीक्षण प्रयोगशाला - नेपालमा कोभिड-१९ परीक्षणको सवुवधा उपलव्ध निवको कारण पवहलो 
पटक २०७६ माघमा नमूना परीक्षणको लाभग ववदेश पठाउन ुपरेको भथयो । कोभिड-१९ संक्रमण ववृर्द् 
िवसँगै रावष्ट्रय जनस्वास््य प्रयोगशाला टेकुमा पी.सी.आर. ल्याव सञ्चालन गरी परीक्षणको सरुुआि िवको 
भथयो । पभछल्लो समयमा प्रदेशस्िरमा समेि सरकारी प्रयोगशाला ववस्िार िवको छ । परीक्षणको 
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नभिजा समयै नआउने र्स्थभिले समस्या जवटल बन्दै गवपभछ परीक्षणको दायरा बढाउन र पी.सी.आर. 
परीक्षणमा सबैको पहुँि सहज र सलुि बनाउन २०७७।३।८ मा भनजी प्रयोगशालालाई कोभिड-१९ को 
पी.सी.आर.परीक्षण गना अनमुभि ददने व्यवस्था गरेको देर्खन्छ । उि व्यवस्था िवपिाि ्२०७८ आषाढ 
मसान्िसम्म भनजी ३८ समेि ९६ प्रयोगशाला सञ्चालनमा आवको छ । 

संक्रमणको सरुुआि पिाि प्रयोगशालाको संख्या ववृर्द् िव िापभन प्रयोगशालाहरु काठमाडौं 
उपत्यका र अन्य शहरी क्षेत्र मा केर्न्िि िवको देर्खन्छ । प्रदेशगि प्रयोगशालाको संख्यात्मक र्स्थभि 
पाईिाटामा प्रस्ििु गररवको छ ।  

जस अनसुार २०७८ आषाढ मसान्िसम्म 
प्रयोगशालाको संख्या ९६ पगेुकोमा बागमिी प्रदेशमा ४९ 
अथााि ्५१ प्रभिशि रहेको देर्खन्छ । बागमिी प्रदेशमा 
स्थावपि ४९ मध्ये ३४ अथााि ्६९ प्रभिशि उपत्यकाको 
िीन र्जल्ला काठमाडौं, लभलिपरु र ििपरुमा केर्न्िि 
रहेका छन ् । कणाालीमा ४, गण्डकीमा ५ र 
सदूुरपर्िममा ७ मात्र  प्रयोगशाला रहेको देर्खन्छ । 
प्रयोगशालाको िौगोभलक वविरणमा असमानिा रहेको 
अवस्थाबाट सबै क्षते्र का जनिामा सहज पहुँिको अवस्था 
हनु नसकेको र यसबाट िौगोभलक रुपमा परीक्षणको 
दायरा ववृर्द् गना कदठनाइ रहेको देर्खन्छ। परीक्षणको दायरामा थप ववृर्द् गना प्रयोगशालाको िौगोभलक ववषमिा 
कम गनुापदाछ । 

9. उपकरण िथा ररवजेन्ट - स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालय र ववश्व स्वास््य संस्थाले २०२० मा अध्ययन 
गरी प्रकाशन गरेको प्रोभिर्न्सयल प्रोफाइल अनसुार सािै प्रदेशमा रहेका कोभिड-१९ परीक्षण 
प्रयोगशालाहरुमा ववभिन्न देश र कम्पनीका उपकरण र ररवजेन्टहरु प्रयोगमा रहेको देर्खन्छ । 
प्रयोगशालाहरुले प्रयोग गने यस्िा उपकरण र ररवजेन्टको गणुस्िर, मूल्य भनधाारण र भनयमन गने व्यवस्था 
रहेको छैन । प्रयोगशालाहरुमा ववभिन्न प्रकारका िीटीवम प्रयोग हनेु गरेको सन्दिामा प्रयोग िवका िीटीवम 
िाइरस इनवर्क्टिेट गने प्रकारको िव निवको सभुनर्िि गने गरेको देर्खँदैन । यसैगरी प्रयोगशालाका 
उपकरणहरुको भनयभमि ममाि र क्याभलबे्रसनको सम्बन्धमा समेि अनगुमन िवको पाइवन । यस र्स्थभि 
रहेबाट प्रयोगशालाहरुले उर्िि मूल्यमा गणुस्िरीय सेवा प्रदान गरेको सम्बन्धमा सभुनर्िि हनेु आधार 
देर्खवन । प्रयोगशालाहरुले बायोसे्टी प्रवक्रया अवलम्बन गरेको िव िापभन बायोसे्टी नीभि र म्यानअुल 
निवको ववं िाभलम र सपुरभिजनको व्यवस्था गना बाँकी रहेको देर्खँदा सोमा सधुार हनुपुदाछ ।  

10. पी.सी.आर. परीक्षण – देशभित्र  कोभिड-१९ को संक्रमण सरुु िवपिाि ्सरुु िवको पी.सी.आर. परीक्षण गने 
ल्याब र परीक्षण संख्या दवैुमा ववृर्द् िई २०७८ आषाढ मसान्िसम्म देशिरका ९६ प्रयोगशालाबाट ३४ 
लाख ४६ हजार ५८६ नमूना परीक्षण िव पभन परीक्षणको दायरामा आवका व्यर्िको अद्यावभधक वववरण 
राखेको छैन । प्रयोगशालाहरुले वक पटकिन्दा बढी परीक्षण गराउने सेवाग्राहीहरुको संख्या खलु्ने गरी 
अभिलेख व्यवर्स्थि नगरेको कारण वकै सेवाग्राहीले वक पटकिन्दा बढी परीक्षण गराउँदा नभिजा पोर्जवटि 
आवको अवस्थामा संक्रभमिको संख्या बढ्न जाने अवस्था देर्खयो।कोभिड परीक्षण गदाा संक्रमण नदेर्खवको 
उल्लेख गरी फरक पी.सी.आर. ररपोटा बनावको उल्लेख गरी केही स्वास््य संस्था ववं स्वास््यकमीलाई 
कारबाही समेि गरेको देर्खयो । परीक्षणको दायरामा आवका व्यर्िको अभिलेख प्रणालीमा सधुार गरी 
संक्रभमि िवको व्यर्िको वास्िववक संख्या पवहिान हनेु व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । 
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11. वकट खररद - सावाजभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम ८५(५) मा सावाजभनक भनकायले कुनै 
अन्िराावष्ट्रय अन्िर सरकारी संस्था वा ववदेशी मलुकुको सरकार वा त्यस्िो मलुकुको सावाजभनक भनकायसँग 
कुनै मालसामान खररद गनुा पदाा त्यस्िो संस्था, सरकार वा भनकायबाट भनधााररि भबक्री मूल्यमा सोझै खररद 
गना सक्ने व्यवस्था छ । वविागले यो वषा कोभिड-१९ उपिारको लाभग आव्यक ववभिन्न प्रकारका वकट 
खररद गदाा देर्खवका व्यहोरा देहायबमोर्जम छन:् 

11.1. यभुनसेफबाट १५ अवप्रल २०२१ मा १ लाख ५५ हजार सेट वर्न्टजेन्ट वकट खररद गदाा लागि अनमुानमा 
िाडा, बीमा र ह्याण्डभलङ िाजासमेि समावेश गररसकेपभछ कर्न्टन्जेन्सी बफरबापि अमेररकी डलर २६ हजार 
६४१ ले हनेु रू.३२ लाख ८ हजारसमेि ििुानी ददवको छ । कर्न्टन्जेन्सी बफरबापि ििुानी गनुापने 
आधार प्रमाण पेस निवकोले उि रकम वफिाा गनुापदाछ । 

11.2. यभुनसेफबाट ३० जून २०२१ मा ५ लाख सेट वर्न्टजेन्ट वकट खररद गदाा उि संस्थाले ियार गरेको 
लागि अनमुानअनसुार अमेररकी डलर १४ लाख ७ हजार ५०० ििुानी गरेकोमा २० सेप्टेम्बर २०२१ 
मा पेस िवको भबल, बीजकअनसुार अमेररकी डलर १३ लाख १० हजार १९ मात्र  खिा िवको 
देर्खवकोले लागि अनमुानको आधारमा बढी ििुानी िवको अमेररकी डलर ९७ हजार ४८१ को रू.१ 
करोड १५ लाख ४८ हजार वफिाा गनुापदाछ । 

11.3. यनुाइटेड नेसन अवफस फर प्रोजेक्ट सभिाससँग २०७७।४।१५ मा सम्झौिा गरी १ लाख ररयल टाईम 
पी.सी.आर.वकट प्रभिवकट रू.१,१७६।२९ का दरले रू.११ करोड ७६ लाख २९ हजार र ५० हजार 
आर.वन.व. वक्स्ट्राक्सन वकट प्रभिवकट रू.२५६।७५ का दरले रू.१ करोड २८ लाख ३७ हजारमा 
खररद गरेको छ । बोलपत्र को माध्यमबाट वक आपूिाकसँग २०७७।६।१ मा सम्झौिा गरी सोही ररयल 
टाईम पी.सी.आर.वकट ३ लाख र आर.वन.व. वक्स्ट्राक्सन वकट ५० हजार प्रभिवकट क्रमशुः रू.३४९।- 
र रू.१२६।- मा खररद गरेको छ । छोटो समयको अन्िरालमा अन्िराावष्ट्रय भनकायबाट सोझै खररद गदाा 
नेपाल सरकारलाई रू.८ करोड ९२ लाख ६७ हजार बढी व्ययिार परेको छ । वविागले भमिव्ययी िथा 
प्रभिस्पधी िररकाले खररद कायाको लाभग बजारिाउ सवेक्षण नगरी अन्िराावष्ट्रय भनकायबाट खररद गनुा 
पनााको कारण, आधार र और्ित्य पवुि निवकोले यस सम्बन्धमा छानभबन गरी सम्बर्न्धि पदाभधकारीलाई 
र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ ।  

11.4. सावाजभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम ११ मा लागि अनमुान ियार गदाा सम्बर्न्धि सावाजभनक 
भनकायले िालू वा अर्घल्ला वषाहरूमा सोही प्रकृभिको खररद गदाा लागेको वास्िववक लागिको आधारमा 
खररद गनुापने व्यवस्था छ । वविागले गि वषा १० हजार थान ररयल टाइम पी.सी.आर. वकट खररद गना 
प्रभि इकाई रू.३२०।- का दरले लागि अनमुान ियार गरेकोमा वक आपूिाकले प्रभि इकाई रू.४८७।६७ 
कबोल गरेकोले लागि अनमुानिन्दा बढी िवको कारण खररद काया िवको देर्खवन। यो वषा सोही 
आपूिाकले पेस गरेको दर प्रभि इकाई रू.७५०।- लाई नै लागि अनमुान कायम गरी सोही मूल्यमा ५ हजार 
थान वकट सोझै खररद गरी रू.३७ लाख ५० हजार  ििुानी ददवको छ । आपूिाकले गि वषा कबोल गरेको 
दररेटलाई आधार नभलई भनजले पेस गरेको दररेटमा सोझै खररद गदाा नेपाल सरकारलाई रू.१३ लाख १२ 
हजार बढी व्ययिार परेको छ ।  

12. पी.सी.आर.शलु्क – कोरोना संक्रमण पवहिानको लाभग गररने पी.सी.आर. परीक्षण सरुुमा भनुःशलु्क हनेु 
गरेकोमा नेपाल सरकारले २०७७ ज्येष्ठ ३२ मा पवहलो पटक सरकारी र भनजी स्वास््य प्रयोगशालाहरुले 
भलनसक्ने अभधकिम शलु्क भनधाारण गरको देर्खन्छ । 
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िोवकवको शलु्क पवहलो दोस्रो िेस्रो िौथो पािँौ 
सरकारी ५५०० ४४०० २००० १००० ८०० 

भनजी ८००० ५००० २००० - १५०० 

भनणाय भमभि २०७७।२।३२ २०७७।५।१४ २०७७।५।२८ २०७७।१०।२८ २०७८।१०।५ 

यस सम्बन्धमा भनम्नानसुार देर्खवको छुः 

12.1. स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयले २०७७।२।३२ मा पी.सी.आर.को शलु्क भनधाारण गरेपिाि सरकारी 
अस्पिाल ववं प्रयोगशालले २०७८ आषाढसम्म १९ लाख ७५ हजार पी.सी.आर.परीक्षण गरेको देर्खन्छ। 
यसरी परीक्षण गरेकोमध्ये शलु्क भलवर गरेको परीक्षण संख्या र सङ्कलन गरेको शलु्क सम्बन्धमा अभिलेख 
व्यवर्स्थि नगरेको कारण शलु्क भलवर गरेको परीक्षण संख्या र सोबाट प्राप्त शलु्कको यथाथा अवस्था 
जानकारी हनुसक्ने अवस्था देर्खवको छैन । सरकारी प्रयोगशालाले शलु्क भलवर र नभलई गरेको 
परीक्षणको व्यवर्स्थि अभिलेख राख्नपुदाछ ।  

12.2. भनजी प्रयोगशालाले २०७७।७८ को अवभधमा १३ लाख ३८ हजार नमूना परीक्षण गरेको देर्खन्छ । 
जसमध्ये २०७७।५।१४ सम्म परीक्षण शलु्क रु.८ हजार, २०७७।५।२८ सम्म रु.५ हजार र सो 
पिाि रु.२ हजारका दरले परीक्षण गरी सो वषािरर शलु्क असलु गरेको छ । वविागमा २०७७।७८ 
मा खररद िवको कोभिड-१९ संक्रमण परीक्षणको सामग्रीको मूल्य ववश्लषेण गदाा बजार मूल्य घट्दो 
क्रममा रहेको देर्खन्छ । यसरी परीक्षण सामग्रीको मूल्य घटेको र्स्थभिमा भनधााररि परीक्षण शलु्कसमेि 
समायोजन गदै जानपुनेमा सरकारी प्रयोगशालाको सम्बन्धमा २०७७।५।२८ मा कायम परीक्षण शलु्क 
रु.२ हजार, २०७७।१०।२८ मा रु.१ हजार कायम गरेको िव िापभन भनजी प्रयोगशालको भनर्म्ि 
२०७७।५।२८ मा कायम परीक्षण शलु्क रु.२ हजार सो वषािरर पनुरावलोकन गरेको देर्खवन । 
परीक्षण सामग्रीको मूल्य घटेको आधारमा समयमै परीक्षण शलु्क समायोजन गनुापदाछ । 

13. वर्न्टजेन परीक्षण – कोरोना संक्रमणको अवस्था पवहिान गना पी.सी.आर. परीक्षणको िलुनामा कम 
खर्िालो र भछटो नभिजा प्राप्त हनेु िवकोले वर्न्टजेन परीक्षणलाई स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयले 
भनरन्िरिा ददवको छ । वर्न्टजेन परीक्षणबाट िरुुन्ि नभिजा आउने िवकोले यसको लक्षण पोर्जवटि 
आवमा संक्रभमिलाई आइसोलेशनमा राख् ने र नभिजा नेगेवटि आविापभन लक्षण देर्खवमा पी.सी.आर. 
परीक्षण गने गररवको छ । स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयले दैभनक रुपमा प्रकाशन गने स्यिेुशन 
प्रभिवेदन अनसुार २०७८ आषाढ मसान्िसम्म २ लाख ५२ हजार वर्न्टजेन परीक्षण गरेको देर्खन्छ । 
स्वास््य सेवा वविागबाट प्राप्त भबबरण अनसुार २०७७।७८ मा खररद ६ लाख ५५ हजार र अनदुान 
प्राप्त १७ लाख ३२ हजार समेि २३ लाख ८७ हजार वर्न्टजेन वकटमध्ये सो वषा १८ लाख ८१ हजार 
वकट प्रदेश सरकार, स्थानीय िह लगायिका भनकायलाई उपलव्ध गराई खिा गरेको देर्खन्छ । वन्टजेन 
वकटको प्राभप्त र पररिालनको ि्याङ्क यवकन गनुापदाछ । 

14. अनमुिी र अनगुमन - स्वास््य प्रयोगशाला स्थापना िथा सञ्चालन मापदण्ड सम्बन्धी भनदेर्शका, २०७३ 
प्रयोगशालाबाट आन्िररक मूल्याङ्कन िथा स्थलगि भनरीक्षण र अनगुमन गरी प्राप्त प्रभिवेदनको आधारमा 
प्रयोगशाला सञ्चालन गना अनमुिी ददनपुनेमा कोभिड-१९ सम्बन्धी परीक्षणको लाभग २०७६।७७ मा 
स्वीकृिी ददवका ११ िथा यो वषा स्वीकृिी ददवका ७५ समेि ९६ कोभिड ल्याबहरूले स्वीकृि मापदण्ड 
परुा गरे नगरेको¸ प्रयाप्त पूवााधार स्थापना गरे नगरेको र परीक्षणमा िोवकवको गणुस्िर कायम गरे नगरेको 
सम्वन्धमा प्रयोगशालाबाट अनगुमन गरेको छैन । यसमा सधुार हनुपुदाछ । 

15. ल्याव सञ्चालन - र्जवाण ुिथा ववषाणबुाट हनेु जोर्खमजन्य रोगहरु परीक्षणको लाभग सबै सावधानी िथा 
सरुक्षा साधनसवहि रावष्ट्रय जनस्वास््य प्रयोगशालाले २०७१ मा बायोसे्टी लेिल-थ्री प्रयोगशाला स्थापना 
गरी २०७२ मा ववश्व स्वास््य संगठनद्वारा प्रमाणीकरण समेि गरेको देर्खन्छ । कोरोना महामारी उच्ि 
िहमा बढेको समयमा कोभिड परीक्षण कायाको लाभग आधारििू जीवनमा सहयोग पयुााउने (वव.वस.वल. 
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सवटावफकेसन) ल्याब सञ्चालनमा केही समय ल्याव िापभन कोरोनाको नयाँ नयाँ िेररयन्ट फैभलरहेको 
अवस्थामा नयाँ िेररयन्टको परीक्षणको लाभग उि ल्याब सञ्िालनमा ल्यावको छैन । ल्याब सञ्चालनको 
लाभग िावहने िाभलम प्राप्त कमािारीको अिाव िथा ल्याबमा रहेको प्राववभधक समस्याको कारण ल्याबलाई 
पूणा क्षमिामा सञ्चालनमा गना नसकेको प्रयोगशालाले जनावको छ । आव्यक जनशर्िको पूभिा िथा 
प्राववभधक समस्याको भनरूपरण गरी प्रयोगशालालाई पूणा क्षमिामा सञ्चालनमा ल्याउनपुदाछ । 

16. बायोसे्टी र बायोसेक्यरुरटी -  कोरोना लगायिका प्राणघािक जीवाणकुो परीक्षण गने प्रयोगशालामा काम 
गने स्वास््यकमीहरुको सरुक्षाका लाभग प्रयोगशालाहरुले बायोसे्टी र बायोसेक्यरुरटीका प्रावधानहरु 
पूणारुपले कायाान्वयनमा ल्याउनपुदाछ । प्रयोगशालाहरुको बायोसे्टी लेिल िोक्ने, बायोसे्टी अभधकृि 
िोक्ने, आव्यक िाभलम प्रदान गने, परीक्षणको लाभग उपयिु वकटहरुको प्रयोग गने, प्राप्त नमूनाहरु 
िण्डारणको लाभग उपयिु बायोसेक्यरुरटी क्याववनेटहरुको व्यवस्था गनुापने लगायिका मापदण्डहरु 
भनधाारण गरी सोको अवलम्वन र मापदण्ड पालनाको अनगुमन गरेको छैन । स्वास््य िथा जनसंख्या 
मन्त्र ालयले ववश्व स्वास््य संगठनको सहयोगमा २०२० मा अध्ययन गरी प्रकाशन गरेको प्रोभिर्न्सयल 
प्रोफाइल अनसुार पी.पी.ई. र बायोसे्टी र बायोसेक्यरुरटी म्यान्यअुल निवको, बायोसे्टी क्याववनेटको 
सरुर्क्षि प्रयोग सम्बन्धमा िाभलम प्रदान निवको, बायोसे्टी क्याववनेटको गणुस्िर र आवभधक ममाि 
सम्िार र क्याभलबे्रशनको व्यवस्था निवको, ववभिन्न प्रकारका उपकरण र िीटीवमहरुको प्रयोग हनेु 
गरेको, सङ्कभलि परीक्षणका नमूनाहरु रहेका वफ्रजरहरुमा िालाबन्दी गरी सरुर्क्षि गने व्यवस्था निवको 
लगायिका कमी कमजोरीहरु उल्लेख गरेको देर्खन्छ । उर्ल्लर्खि कमी कमजोरीहरुमा सधुार गना 
देशिररका स्वास््य प्रयोगशालाहरुको भनयमन गने र्जम्मेवारी िवको रावष्ट्रय जनस्वास््य प्रयोगशालाले 
आव्यक नीभि, म्यानअुल र कायाववभध भनधाारण गरी कायाान्वयनको सभुनर्िििा गनुापदाछ । 

17. गणुस्िर भनयन्त्र ण – भनजी प्रयोगशालालाई कोभिड-१९ को मोभलक्यलुर परीक्षण गना अनमुिी ददने 
भनदेशका, २०७७ को वुदँा नं.५ मा पी.सी.आर. परीक्षण कायामा संलग्न प्रयोगशालाले रावष्ट्रय जनस्वास््य 
प्रयोगशालाले भनददाि गरेको कोभिड-१९ गणुस्िर परीक्षणमा अभनवाया रूपमा िाग भलनपुने उल्लेख छ । 
२०७८ वैशाखमा ८१ कोभिड प्रयोगशालामध्ये १९ अथााि ्२३.५० प्रभिशि प्रयोगशाला मात्र  गणुस्िर 
परीक्षणमा सहिागी िवका छन ्। त्यसमध्ये १७ को नभिजा उत्कृि, १ को सन्िोषजनक र १ को 
औसििन्दा कमजोर आवको देर्खन्छ । ज्येष्ठ मवहनामा २ को सन्िोषजनक र २ को औसििन्दा 
कमजोर र आषाढ मवहनामा कुल ९८ कोभिड प्रयोगशालामध्ये ४६ अथााि ्४६.९४ प्रभिशि प्रयोगशाला 
मात्र  गणुस्िर परीक्षणमा सहिागी िवकामध्ये  ८ को सन्िोषजनक र ५ को औसििन्दा कमजोर आवको 
देर्खन्छ । यसबाट भनदेर्शकाको व्यवस्था अनसुार सबै प्रयोगशालाहरू गणुस्िर परीक्षणको दायराभित्र  
आउन नसकेको देर्खवकोले सबै प्रयोगशालाहरूलाई गणुस्िर परीक्षणमा अभनवाया सहिागी गराई 
परीक्षणबाट औसि िन्दा कमजोर देर्खवका प्रयोगशालालाई आव्यक सधुार गनुापने देर्खन्छ । 

18. लङ कोभिड – कोभिड संक्रभमिको उपिार पिाि ्पभन लङ कोभिड (पोि वक्यूट कोभिड–१९) का लक्षणहरु 
ववश्वमा देखापरेका छन ्। यस्का लक्षणहरुमा अत्याभधक थकान,  हल्का ज्वरो, छािी, माँसपेशी दखु्न ेपेट फुल्ने 
लगायि देर्खने गरेका छन ्। अन्िराावष्ट्रय असल अभ्यास अनसुार लङ कोभिडको उपिारबारे स्पि नहुँदा 
नेपालमा लक्षणको आधारमा छुटै्ट औषभध उपिार गने गररवको छ । कोभिडको उपिार पिाि पभन देर्खन 
सक्ने यस्िा नौला िनुौभिको सामना गने ववषयमा समयमा नै अध्ययन गने, सूिनाको सम्प्रषेण गने, भबरामीलाई 
सामार्जक र मनोवैज्ञाभनक परामशा ददने व्यवस्थाको थालनी समयमा नै गनुापदाछ । 

 अस्पिाल व्यवस्थापन 

19. कोभिड उपिार व्यवस्थापन - स्वास््य संस्थाहरुमा कोभिड-१९ का शंकास्पद, सम्िाववि र पवुि िवका 
केसहरुको व्यवस्थापनलाई सरल र सहज बनाउन स्वास््य सेवा प्रवाहको लाभग अन्िररम भनदेर्शका¸ 
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2076 जारी िवको छ । उि भनदेर्शकाको बुदँा नं 4 मा कोभिड-१९ को उपिार अन्िगाि आधारििू 
परामशा िथा प्रषेण सेवा सबै स्वास््य िौकी र प्राथभमक स्वास््य केन्िले उपलब्ध गराउने, आइसोलेशन, 

नमूना सङ्कलन िथा प्रषेण सेवा प्रादेर्शक अस्पिाल वा कोभिड-१९ र्क्लभनक सञ्चालन गने अस्पिालले गने, 

सामान्य केस व्यवस्थापन, मध्यम जवटल र अभि जवटल केस र बहवुवज्ञ सेवा िावहने कोभिड-१९ 
भबरामीको व्यवस्थापन कोभिड अस्पिालले गने व्यवस्था छ । िर िोवकवका कभिपय अस्पिालले 207८ 
आषाढ मसान्िसम्म सो अनरुुप उपिारको व्यवस्थापन गनासकेको देर्खवन। 

19.1. भत्र िवुन ववश्वववद्यालय र्शक्षण अस्पिालले २०७७।७८ मा ३ हजार ७८१ संक्रभमिको उपिार गरेकोमा 
३ हजार ५७ भनको िवको र ७५२ को मतृ्य ुिवको उल्लेख छ । संक्रभमिको उपिारको लाभग रु.३७ 
करोड ९२ लाख ४२ हजार खिा िवकोमध्ये औषभध ववं स्वास््य उपकरण खररदमा रु.१८ करोड ३७ 
लाख ९८ हजार, स्वास््य पूवााधार भनमााणमा रु.९ करोड ९३ लाख ६७ हजार, जनशर्ि पररिालनमा 
रु.१ करोड २५ लाख, जोर्खम ित्ता वविरणमा रु.८ करोड ३५ लाख ७६ हजार खिा िवको छ ।  

19.2. शकु्रराज ट्रवपकल िथा सरुवा रोग अस्पिालले २०७७।७८ मा ६० हजार ६०७ पी.सी.आर. परीक्षण 
गरेकोमा १२ हजार २३७ संक्रभमि देर्खवको छ । यस अस्पिालले यस वषा २ हजार ४४० संक्रभमिको 
उपिार गरेकोमा २ हजार २८४ भनको िवका र १५६ को मतृ्य ुिवको देर्खन्छ । संक्रभमिको उपिारमा 
रु.५० करोड ५४ लाख ९६ हजार खिा िवकोमध्ये औषभध िथा स्वास््य उपकरण खररदमा रु.३७ करोड 
९३ लाख ५ हजार, जोर्खम ित्तामा रु.६ करोड १५ लाख ६० हजार, औजार उपकरण खररदमा रु.१ 
करोड ५४ लाख ९१ हजार, क्वारेर्न्टन खिामा रु.३ करोड ३४ लाख ७७ हजार, पारर्रयभमक रु.१ करोड 
५ लाख ८३ हजार र ममाि सम्िारमा रु.५० लाख ७० हजार खिा िवको छ । 

19.3. नारायणी अस्पिालले यस वषा कोभिड-१९ अन्िगाि जोर्खम ित्तामा रु.३ करोड ५२ लाख ३४ हजार, 
उपिारमा खवटवका र्िवकत्सक ववं कमािारीको क्वारेर्न्टन खिा रु.३ करोड १६ लाख ४३ हजार, 
वि.डी.यू., आई.सी.यू. खररद रु.१ करोड ४४ लाख ५८ हजार, औषभध खररद रु.२ करोड ३३ लाख 
८३ हजार, भनजी अस्पिाललाई कोभिड १९ भबरामी उपिार अनदुान रु.१ करोड ९६ लाख ३६ हजार, 
प्रयोगशालाको केभमकल र वकट खररदमा रु.१ करोड १५ लाख २५ हजार, अर्क्सजन ररवफभलङमा 
रु.३९ लाख ५९ हजार र अन्य सामान िथा सेवामा रु.५० लाख ५४ हजार समेि रु १४ करोड ४८ 
लाख ९० हजार खिा गरेको छ ।अस्पिालको पी.सी.आर. प्रयोगशालामा ४ प्राववभधक, २ अप्राववभधक र २ 

स्वाव कलेक्टर कायारि रहेका छन ्। कोभिड-१९ परीक्षणको लाभग २ पी.सी.आर. मेभसन र १ वक्याक्सन 
मेभसन रहेको छ । प्रयोगशालाबाट यो वषा ४६ हजार ४२५ पी.सी.आर. परीक्षण गरेकोमा ८ हजार 
५९१ संक्रभमि िेवटवको छ । अस्पिालमा २०७८ असारसम्म ७७८ कोभिड-१९का भबरामीहरु अस्पिाल 
िनाा िवकामा ५५४ जना भनको िवर घर गवका¸ २१ जना स्वेच्छाले अन्यत्र  गवका¸ १८ जनालाई 
अन्यत्र  रेफर गरेको, ५ उपिाररि रहेको र १८० जनाले ज्यान गमुावको प्राप्त वववरणबाट देर्खवको छ । 

19.4. कोशी अस्पिालले यस वषा जोर्खम ित्तामा रु.३ करोड ७८ लाख २३ हजार, उपिारमा खवटवका 
र्िवकत्सक ववं कमािारीको क्वारेर्न्टन खिा रु.६२ लाख ९६ हजार, वि.डी.यू., आई.सी.यू.लगायि मेभसनरी 
उपकरण खररद रु.३ करोड ६३ लाख ४४ हजार, प्रयोगशाला सामग्री र औषभध खररद रु.२ करोड २४ 
लाख ५४ हजार र पूवा ियारी सरसफाइ ववं अन्य खिा रु.८३ लाख २१ हजार समेि रु.११ करोड १२ 
लाख ३८ हजार खिा िवको छ । अस्पिालको प्रयोगशालाबाट यो वषा ८३ हजार ९७५ पी.सी.आर. परीक्षण 
गरेकोमा १४ हजार ९७७ संक्रभमि िेवटवको छ । अस्पिालमा २०७८ असारसम्म ७०५ कोभिड-१९ का 
भबरामीहरु अस्पिाल िनाा िवकामा ६०५ जना भनको िवर घर गवका, ९९ मतृ्य ुिवका र बाँकी अन्यत्र  रेफर 
िथा स्वेच्छाले अस्पिाल छाडेर गवको प्राप्त वववरणबाट देर्खवको छ । 

19.5. िेरी अस्पिालले यस वषा जनशर्ि पररिालनमा रु.४ करोड १८ लाख २४ हजार, स्वास््य उपकरण 
खररदमा रु.५ करोड ८९ लाख ५७ हजार, औषभध ववं स्वास््य सामग्री खररदमा रु.३ करोड ८० लाख 
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५० हजार, स्वास््य पूवााधार भनमााणमा रु.१ करोड ६५ लाख, जोर्खम ित्तामा रु.६ करोड ३१ लाख 
अन्यमा रु.५ करोड ७२ लाख ९१ हजार समेि रु.२१ करोड ८४ लाख ३१ हजार खिा िवको छ । 
अस्पिालले उपलब्ध गरावको वववरण अनसुार कोभिड-१९ उपिारको २०७६।७७ मा खजरुामा साधारण 
बेड ४०, वि.डी.यू. ८, आई.सी.यू. २ अर्क्सजन प्लान्ट २ को प्रबन्ध गरेकोमा २०७७।७८ 
वि.डी.यू.९२, आई.सी.यू. ५०, अर्क्सजन प्लान्ट भलक्यूड अर्क्सजन याङ्क १, अर्क्सजन भसभलण्डर १७, 
कन्सेन्टेट्रर ३० थप गरेको छ । यस्िै िेर्न्टलेटर १९ खररद गरेको छ । अस्पिालमा २ पी.सी.आर. 
मेभसनबाट दैभनक ५००  जनाको परीक्षण गना सवकने व्यबस्था रहेकोमा  २०७७।७८ मा ५६ हजार ३५४ 
परीक्षण गरेकोमध्ये १० हजार २७८ को शलु्क भलवर परीक्षण गदाा रु.१२ लाख ७६ हजार असलु गरेको 
छ िने ४६ हजार भनुःशलु्क परीक्षण गरेको देर्खन्छ । 

19.6. राप्ती स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठानले यस वषा जनशर्ि पररिालनमा रु.१ करोड २४ लाख ११ हजार, 
स्वास््य उपकरण खररदमा रु.३ करोड १४ लाख ९६ हजार, औषभध ववं स्वास््य सामग्री खररदमा रु.३ 
करोड १२ लाख ९७ हजार, स्वास््य पूवााधार भनमााणमा रु.५३ लाख ४५ हजार, जोर्खम ित्तामा रु.३ 
करोड ११ लाख १२ हजार, आइसोलेशन केन्ि भनमााणमा रु.१८ लाख ९४ हजार र अन्यमा रु.१ 
करोड १० लाख ८० हजार समेि रु.१२ करोड ४६ लाख ३५ हजार खिा िवको छ । प्रभिष्ठानमा 
रहेको प्रयोगशालाबाट १५ हजार ५२५ पी.सी.आर. परीक्षण गरेकोमध्ये ७६२ को भनुःशलु्क परीक्षण 
गरेको छ । 

19.7. पोखरा स्वास््य ववज्ञान प्रभिष् ठानले कोभिड रोकथाम िथा भनयन्त्र णको लाभग यस वषा क्वारेर्न्टन, जनशर्ि 
पररिालन, स्वास््य उपकरण खररद, औषभध ववं स्वास््य सामाग्री खररद, स्वास््य पूवााधार भनमााण र जोर्खम 
ित्ता वविरण लगायिमा रु.१२ करोड ६३ लाख ८२ हजार खिा गरेको छ । प्रभिष्ठानले यस वषा १ 
हजार ३४१ संक्रभमि िनाा गरी उपिार गरेको र ७९१ लाई कोभिड ओवपडी सेवा प्रदान गरेको छ ।  

कोभिड-१९ उपिारको लाभग संक्रभमि भबरामी, उनीहरुको उपिारमा संलग्न हनेु जनशर्ि, 
औषभध उपकरण जस्िा ववषयलाई आधार बनाई बजेट व्यवस्था ववं पूवााधार भनमााण हनुसकेको छैन । 
स्वास््य सेवा प्रवाहको आकारको आधारमा मापदण्ड बनाई बजेट व्यवस्थापन गनुापदाछ । साथै थप 
िवको पूवााधारको उर्िि संरक्षण ववं उपयोग गरी स्वास््य सेवा प्रवाहलाई थप सदुृढ गनुापदाछ । 

20. केसको आधारमा ििुानी - कोरोना िाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणको उपिारबापि अस्पिाललाइा 
अनदुान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश, २०७७ को दफा ७ मा सूिीकृि अस्पिाललाई प्रभिकेसको 
आधारमा िोवकवको रकम अनदुान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । मन्त्र ालयले स्वास््य सूिना प्रणालीको 
वववरणको आधारमा ४२ सूिीकृि अस्पिाललाई रू.५५ करोड ९५ लाख ९८ हजार अनदुान उपलब्ध 
गराउने भनणाय गरेकोमा यो वषा रू.४२ करोड २२ लाख ६८ हजार ििुानी गरी रू.१३ करोड ७३ 
लाख ३० हजार ििुानी गना बाँकी देखावको छ । मन्त्र ालयले कोभिड-१९ भबरामीको लाभग २१ 
ददनसम्मको केसवाइज अनदुान ददने व्यवस्था िव पभन सोिन्दा बढी ददनको समेि शोधिनाा गरेको 
देर्खयो। अस्पिालले भबरामी वा सेवाग्राहीबाट समेि शलु्क नभलवको सभुनर्िि हनु अनदुान खिा र सोको 
प्रगभि वववरण भलई अनगुमन गनुापदाछ । 

 मेभडकल अर्क्सजनको उपलव्धिा 
21. मेभडकल अर्क्सजन - स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयले जारी गरेको मेभडकल अर्क्सजनको प्रयोग िथा 

आव्यकिा भनधाारणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ अनसुार आईसीय ु र िेर्न्टलेटरमा राखी उपिार गनुापने 
वक्रवटकल भबरामीका लाभग प्रभिददन औसिमा १४ हजार भलटर, वि.डी.यू.मा राखी उपिार गनुापने 
भबरामीका लाभग प्रभिददन औसिमा १२ हजार भलटर र अस्पिालमा अर्क्सजन सवहि उपिार गनुापने 
भबरामीका लाभग प्रभिददन औसिमा ६ हजार भलटर अर्क्सजन आव्यक पने आधारमा २०७८ वैशाखदेर्ख 
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आषाढसम्मको लाभग वक्रवटकल जवटल, मध्यम जवटल देहायबमोर्जम अनमुाभनि ६० हजार केस हनेु र 
सोको लाभग ३ अबा ८५ करोड ३२ लाख भलटर अथााि ्५ लाख ६७ हजार भसभलण्डर मेभडकल अर्क्सजन 
आव्यक पने उल्लेख छ । 

मवहना अनमुाभनि केस 
अनमुाभनि अर्क्सजन 

खपि मे.टन 

अनमुाभनि अर्क्सजन 
भसभलण्डर 

वास्िववक केस 

२०७८ वैशाख १५२३२ ९७७६५६ १४३७७३ १५८६७४ 

ज्येष्ठ  २०१५१ १२९३३६७ १९०२०१ १७०८६३ 

आषाढ २४६५२ १५८२ २३२६८७ ५२०४९ 

जम्माुः ६००३५ ३८५३२९७ ५६६६६१ ३८१५८७ 

उर्ल्लर्खि वववरण अनसुार िीन मवहनामा अनमुान गररवकोिन्दा ६ गणुािन्दा बढी केस 
देर्खवकोले उि अवभधमा अर्क्सजनको िरम अिाव हनु पगेुको देर्खन्छ । मन्त्र ालयले संक्रमणको 
फैलावट दरको आकलन, सो अनसुार अर्क्सजन व्यवस्थापनको लाभग अल्पकालीन ववं दीघाकालीन 
व्यवस्थापन गनासकेको देर्खवन । आकलन अनसुार समेि आपूभिा योजना बनाई कायासम्पादन गनुापदाछ। 

22. अर्क्सजन माग र आपूभिा - स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयले जारी गरेको मेभडकल अर्क्सजनको प्रयोग 
िथा आव्यकिा भनधाारणसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ को बुदँा नं.४ अनसुार कोभिड १९ को उपिारको 
लाभग िोवकवका अस्पिालहरुले बेड संख्याको आधारमा कर्म्िमा ७ ददनका लाभग मेभडकल अर्क्सजन 
मौज्दािमा राख्नपुने व्यवस्था छ । स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालय र ववश्व स्वास््य संगठनले २०२० 
मा अध्ययन गरी प्रकाशन गरेको प्रोभिर्न्सयल प्रोफाइल अनसुार प्रदेशगि रुपमा अध्ययन गरेको ८९ 
अस्पिालहरुमा उपलव्ध वि.डी.यू. र आईसीयू बेड ववं िेर्न्टलेटरको आधारमा देहायबमोर्जम दैभनक ९ 
हजार ७९८ भसभलण्डर आव्यक पनेमा भनम्नानसुार ५ हजार २०५ भसभलण्डर मात्र  उपलव्ध हनेु अवस्था 
रही दैभनक ४ हजार ५९३ भसभलण्डर कम अर्क्सजन उपलव्ध रहेको उल्लेख छ । 

प्रदेश 
अध्ययन गरेको 
अस्पिाल संख्या आव्यक भसभलण्डर उपलव्ध भसभलण्डर घटी बढी अवस्था 

१ ६ ११०४ ६९६ (४०८) 

मधेश ५ ९९२ ११७ (८७५) 

बागमिी २७ ४६८४ २००० (२६८४) 

गण्डकी २३ १०५३ ७८८ (२६५) 

लरु्म्बनी ७ ८८६ ९९३ १०७ 

कणााली १३ ७९९ ३९८ (४०१) 

सदूुरपर्िम ११ २८० २१३ (६७) 

जम्मा ८९ ९७९८ ५२०५ (४५९३) 

उर्ल्लर्खि िाभलका अनसुार लरु्म्बनीका ७ अस्पिाल बाहेक सबै प्रदेशका अस्पिालहरुमा 
आव्यकिन्दा घटी पररमाणमा अर्क्सजन उपलव्ध िवको देर्खवकोले कोरोनाको दोस्रो लहरमा अस्पिाल 
िनाा िवका संक्रभमिहरुले आव्यकिा अनसुारको अर्क्सजन पाउन नसकेको अवस्था स्पि देर्खन्छ । 

23. अर्क्सजनमा कोटा भनधाारण - कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्ि (सीसीवमसी) ले २०७८ वैशाख २७ 
गिे अर्क्सजन व्यवस्थापन र आपूभिाको र्जम्मा आफैले भलवर कोटा प्रणाली लागू गरको छ । काठमाण्डौ 
मेभडकल कलेज, सवहद शकु्रराज ट्रवपकल िथा सरुवा रोग अस्पिाल, भत्र वव र्शक्षण अस्पिाल, वीरेन्ि 
सैभनक अस्पिाल, व.पी.वफ. अस्पिाललाई ददनमा १५० भसभलण्डरका दरले, वीर अस्पिाललाई दैभनक 
३०० भसभलण्डर, नभिाक, ह्याम्स, नेपाल प्रहरी अस्पिाल, नेपाल मेभडकल कलेजलाई १०० भसभलण्डरका 
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दरले, पाटनलाई २०० भसभलण्डर, ग्राण्डी, प्रसूभिगहृलाई ७५ भसभलण्डर, धभुलखेल अस्पिाललाई ९० समेि 
काठमाण्डौ उपत्यका र काभ्रकेा ७७ अस्पिालको लाभग कोटा भनधाारण गरेको देर्खन्छ । सीसीवमसीले 
कोटा प्रणाली लागू गरेको वक सािामा संक्रमणबाट १ हजार २८१ को मतृ्य ुिवको देर्खन्छ । 2078 
वैशाख २७ मा १३९, २८ मा २२५, २९ मा १६८, ३० मा २१४, ३१ मा २०३, ज्येष्ठ १ मा 
१८७ र २ मा १४५ संक्रभमिको मतृ्य ुिवको देर्खन्छ । कोटा प्रणालीले अर्क्सजन आपूभिा अपेर्क्षि 
रुपमा सहज निवको र अस्पिालहरुमा भनयभमि रुपमा हनेु गरेको अर्क्सजन आपूभिामा समेि कदठनाई 
िवकोले कोटा भनधाारण ४ ददनपभछ खारेज गरी सीसीवमसीले ववना अध्ययन अर्क्सजन व्यवस्थापनको 
र्जम्मा भलई कोटा प्रणाली लागू गरेको कारण अस्पिालहरुले भबरामी संख्याको आधारमा अर्क्सजन पाउन 
कदठन हनु ु र यसरी कोटा प्रणाली लागू गरेको समयमै संक्रभमिको मतृ्यदुर दोस्रो लहर अवभधकै उच्ि 
रहनकुो बीिमा सम्बन्ध रहे नरहेको सम्बन्धमा अध्ययन गरी िववष्यमा यस प्रकारको भनणाय गदाा आव्यक 
अध्ययन गराई ववज्ञहरुको सझुावको आधारमा मात्र  गनुापदाछ । 

24. अर्क्सजन प्लान्ट - कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा २६ मा कोभिड-१९ को 
रोकथाम, भनयन्त्र ण, भनदान र उपिारमा आव्यक पने औषभध, उपकरण अन्िराावष्ट्रय संस्थासँग नेपाल 
सरकारले स्वीकृि गरेको स्पेभसवफकेशन र दररेटको आधारमा सोझै खररद गनासक्ने व्यवस्था छ । 
स्वास््य सेवा वविागले यो वषा साि प्रदेशमा अर्क्सजन जेनेरेसन प्लाण्ट र वक हजार थान कन्सन्टे्रटर 
खररद गना यनुाइटेड नेशनल अवफस अफ प्रोजेक्ट सभिासले पेश गरेको प्रारर्म्िक लागि अनमुानको 
आधारमा उि संस्थालाई अमेररकी डलर ४५ लाख १७ हजार ३७८ ििुानी ददवको छ । सो संस्थाले 
पेश गरेको लागि अनमुानमा कर्न्टन्जेन्सी, व्यवस्थापन र अप्रत्यक्ष खिाबापि अमेररकी डलर ८ लाख 
३१ हजार ७७८ समावेश गरेकोले नेपाल सरकारलाई अभिररि व्ययिार परेको छ ।  

अर्क्सजन जेनेरेसन प्लाण्ट नेपालको वक आपूिाकसँग अमेररकी डलर १९ लाख ३० हजार ६०० 
मा खररद गरेको वववरण उि कोषले ददव पभन लागि अनमुानमा उल्लेख िवको अमेररकी डलर २० 
लाख १४ हजार ६०० खिा लेखेकोले अमेररकी डलर ८४ हजार बढी खिा दाबी गरेको, सेड 
कन्स्ट्रक्सनमा अमेररकी डलर १ लाख ७५ हजार प्रस्िाव गरेकोमा अमेररकी डलर १ लाख ६३ हजार 
मात्र  खिा लाग्ने जानकारी गरावको, अर्क्सजन जेनेरेसन प्लाण्ट खररदमा १ वषा कर्म्प्रहेर्न्सि र ५ वषा 
कन्जमेुबल वारेन्टी रहेकोमा सञ्चालन र ममािमा दईु वषाको लाभग अमेररकी डलर २ लाख ९४ हजार 
ििुानी ददवको छ । सेवा प्रदायकसँगको सम्झौिामा प्रस्िाव गरेको रकममध्ये भबभडङ प्रवक्रयाबाट 
ििुानी हुँदा वास्िववक खिाको आधारमा वहसाब गने उल्लेख िवकोले वास्िववक खिा यवकन गरी बाँकी 
रहेको रकम वफिाा दार्खला गनुापदाछ ।  

संस्थासँग २०७८।२।४ मा िवको सम्झौिाबमोर्जम अर्क्सजन जेनेरेसन प्लाण्ट र १ हजार सेट 
अर्क्सजन कन्सन्टे्रटर खररद काया २०७८।५।५ सम्म सम्पन्न गने उल्लेख िवकोमा २०७८।१०।१० 
सम्म पभन हेटौंडा र पोखरामा ट्रान्सफमार जडान निवको, दमकमा ट्रान्सफमार र इलेर्क्ट्रकल कनेक्सन 
निवको, सखेुिमा िोल्टेज घटबढका कारण प्लाण्ट जडान निई सञ्चालनमा आवको छैन। हाल कोभिडको 
असर क्रमशुः सामान्य िवकोले ७ वटै प्रदेशमा यी प्लाण्टबाट अर्क्सजन उत्पादन िवको छैन । भनर्िि 
समयसम्म यस्िा मेभसन प्रयोग नगरेको अवस्थामा ओिरहल र ममािका कारणले व्ययिार बढ्ने अवस्था 
छ । स्वास््य इमजेन्सीको खररद काया िोवकवको समयमा सम्पन्न नहुँदा सेवा प्रवाहमा असर परेकोले 
िोवकवको स्पेभसवफकेशन र गणुस्िर परीक्षण गरी खररद काया सम्पन्न गनुापदाछ ।  

25. सेवा प्रवाह - नारायणी अस्पिालले अर्क्सजन प्लान्ट स्थापनाको लाभग रु.२ करोड ९३ लाख ८० हजारको 
लागि अनमुान स्वीकृि गरी आपूभिाको लाभग बोलपत्र बाट छनौट िवको वक आपूिाकसँग २०७८।३।३१ 
सम्म काया सम्पन्न गने गरी रु.२ करोड ८२ लाख ५० हजारमा खररद संझौिा िवकोमा भनजले सम्झौिा 
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अवभधमा प्लान्ट स्थापना गना नसकेको कारण २०७८ िैत्र  मसान्िसम्म थप गरेको छ । ववशेष 
पररर्स्थभिको प्रवक्रयाबमोर्जम खररद सम्झौिा गरेकोमा िोकेको समयावभधमा प्लान्ट जडान निवको कारण 
सेवा प्रवाहमा असर पना गवको छ । अस्पिलाले यो वषा अर्क्सजन वफभलङमा रु.१ करोड १ लाख ६१ 
हजार र भसभलण्डर खररदमा रु.१० लाख समेि रु.१ करोड 1१ लाख ६१ हजार खिा गरेको छ । 
अर्क्सजन प्लान्ट भनमााणको काया समयमै सम्पन्न गरी यस्िो खिामा भनयन्त्र ण गनुापदाछ । 

 प्रववभधजन्य स्वास््य सामग्री उत्पादन 

26. सेभनटाइजर, मास्क, पीपीई र पञ्जा - सेभनटाइजरको उत्पादन ववश्व स्वास््य संगठनले िोके अनसुार हनेुगरी 
औषभध व्यवस्था वविागले र मास्क, पीपीई र सर्जाकल पञ्जा गरी िीन उत्पादनका प्रोडक्ट ररक्वाइरमेन्ट, 

गामेन्ट्स र टेस्ट मेथोड्स गरी २८ वटा गणुस्िर िथा नापिौल वविागले भनधाारण गरी स्वीकृि गरेको 
जनावको छ ।  

कोरोना संक्रमणमा जोभगनको लाभग सामार्जक दरुी, मास्क र हािको सफाई (वस.वम.वस.) लाई 
महत्वपूणा माभनवको छ । कोभिड-१९ संक्रमण सरुु िवपिाि ् उल्लेखनीय पररमाणमा मास्क र 
सेभनटाइजर आयाि िवको देर्खन्छ । सोही अवभधमा स्वदेशमा समेि मास्क र सेभनटाइजर उत्पादन िई 
बजारमा आपूभिा िवको अवस्था छ । औषभध व्यवस्था वविागबाट प्राप्त जानकारी अनसुार २०७८ ज्येष्ठ 
२३ सम्म ववभिन्न ६६ संस्थालाई सेभनटाइजर उत्पादन गना अनमुभि प्रदान गरेको देर्खन्छ । यसरी 
अनमुभि प्राप्त संस्थाले जेल र सोलसुन स्याभनटाइजर उत्पादन गनेगरी अनमुभि प्राप्त गरेको देर्खन्छ । यस 
प्रकार ववदेशबाट पैठारी िवका ववं स्वदेशभितै्र  उत्पादन िवका सेभनटाइजर र मास्कको सम्बर्न्धि 
भनकायले िोकेको गणुस्िर बमोर्जम िव निवको सम्बन्धमा अनगुमन िवको देर्खदैन ।  

27. हेल्थ डेस्क -  अन्िरर्ावष्ट्रय स्वास्थ्य भनयमावलीको नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको र सो अन्िगाि अन्िरर्ावष्ट्रय सीमा 
नाकाहरुमा स्वास्थ्यसम्बन्धी काया गना दक्ष जनशर्िसवहिको हेल्थ डेस्कको व्यवस्था हनुपुने उल्लेख छ  I  
कोरोना महामारी सरुु िवसँगै सरकारले अन्िराावष्ट्रय नाका र अन्िराावष्ट्रय ववमानस्थलमा हेल्थ डेस्क राख्न े
भनणाय गरेको भथयो । सरकारले भत्र िवुन अन्िराावष्ट्रय ववमानस्थलमा ८, काकडभिट्टा नाकामा ४, रानी िन्सार 

ववराटनगरमा २, माडर भसरहामा ४, रौिहटको गौर नाकामा ५, पसााको वीरगञ्ज नाकामा ५, िैरहवाको बेलवहया 
नाकामा ३, कवपलवस्िकुो कृष्णनगर नाकामा ३, बाँकेको जमनुाहा नाकामा ५, कैलालीको गौरीफन्टा नाकामा 
३, भसन्धपुाल्िोकको िािोपानी नाकामा ३, रसवुाको रसवुागढीमा १, कन्िनपरुको गड्डािौकीमा २ समेि ४८ 
अस्थायी दरबन्दी कायम गरी खटावको देर्खन्छ । यस सम्बन्धमा भनम्नानसुार देर्खवको छुः 

27.1. नेपाल सरकारले आभधकाररक रुपमा िारिसँग सीमा जोभडवका १३ स्थानका नाकाहरु खलुा गरेको छ I 
कोभिड-१९ को ववश्वव्यापी महामारीले नाकाहरुमा सबै यात्र हुरुको सहज रुपमा आवागमन, स्वास्थ्यसम्बन्धी 
जाँिका साथै कोभिड-१९ पवुि िवको व्यर्िहरुको उर्िि व्यवस्थापन हनुपुरने् ववषयलाई जोड ददवको छ  I  
हेल्थ डेस्कहरुमा यात्र हुरुको सामान्य जानकारी र परीक्षण निीजा अभिलेखीकरण गना फारमको व्यवस्था 
गररवको छ । यस फारमले स्थल नाकाहरुबाट नेपाल भिभत्र ने यात्र हुरुको ि्याङ्क अभिलेखीकरण िथा 
ररपोवटाङलाई व्यवर्स्थि र वकरुपिा प्रदान गने अपेक्षा गरे पभन नाकाहरुबाट आवि जावि गने सबै 
नागररकको सूिना वकीकृि गरेको छैन ।  

27.2. नेपाल सरकारको भनणाय अनसुार कोभिड-१९ को पवहिान भनयन्त्र ण र रोगथामको लाभग सबै नागररकको 
स्वास््य सम्बन्धी ि्याङ्क सूिना व्यवस्थापन इकाईद्वारा सङ्कलन गने उल्लेख छ।ववदेशबाट स्थलनाकाहरु 
हुँदै नेपाल आउने नागररकको स्वास््य जानकारी सङ्कलन गने र महामारीजन्य रोगको समयमै पवहिान र 
प्रक्षेपण गना सघाउ पगु्ने उदे्यले सीमाका हेल्थ डेस्कहरुको अहम िभूमका रहने िव िापभन पूवााधारको 
कमी, जनशर्िको अिाव ववं पयााप्त िाभलमको समेि अिाव लगायिका कारण यस्िा हेल्थ डेस्कहरुबाट 
अपेक्षा अनरुुपको कायासम्पादनमा कदठनाई परेको अवस्था छ । कोभिड १९ महामारी बढ्दै गवको 
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अवस्थामा सीमा क्षेत्र बाट देश भिभत्र ने माभनसको भिड व्यवस्थापन गरी सामान्य स्वास््य जाँि ववं अभिलेख 
व्यवस्थापनमा भनकै िाप पने र्स्थभि रहेबाट देश भिभत्र ने सबैको अभिलेख व्यवस्थापन हनु नसकेको र 
यसबाट संक्रमणको फैलावट बढेको देर्खन्छ । यस र्स्थभिमा सधुारको लाभग हेल्थ डेस्कहरुमा आव्यक 
पूवााधारको व्यवस्थासवहि पयााप्त जनशर्िको व्यवस्था गरी संक्रमणको समयमा देश भिभत्र ने सबै 
नागररकको स्वास््य जानकारी लगायिका यथाथा र्स्थभिको सङ्कलन र अभिलेखीकरण गरी महामारीजन्य 
रोगको भनयन्त्र ण गने व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । 

28. स्वास््य उपकरणको प्राभप्त र उपयोग - भबरामीहरूको उपिारको लाभग स्वास््य संस्थाहरूमा आव्यक 
स्वास््य उपकरणहरू िालू अवस्थामा रहनपुदाछ । गणुस्िरीय स्वास््य उपकरण उपलब्ध िवमा रोगको 
भनदान, परीक्षण र उपिारलगायिका स्वास््य सेवा थप प्रिावकारी र गणुस्िरीय हनु सक्दछ । यस 
सम्बन्धमा देर्खवका व्यहोरा भनम्नानसुार छन:् 

28.1. स्वास््य संस्था स्थापना, सञ्चालन िथा स्िरोन्नभि मापदण्डसम्बन्धी भनदेर्शका, २०७० मा अस्पिालहरूको 
शय्या संख्याअनसुार उपकरणहरूको वगीकरण, जनशर्ि र िौभिक पूवााधारबारे उल्लेख छ । कोभिड–१९ 
को समयमा अस्पिालहरू पूवा ियारी अवस्थामा नरहन ुर उपिारका लाभग आव्यक अर्क्सजन भसभलण्डर, 
अर्क्सजन प्लान्ट, भबप्याप िेर्न्टलेटर, हाइ्लोनोजल क्यानलुा िेर्न्टलेटरलगायिका उपकरणहरू पयााप्त 
मात्र ामा नहनु,ु सञ्चालन गने दक्ष जनशर्ि नहनु,ु वम्बलेुन्समा वक्रवटकल केयरका सामानको 
अिावलगायिका कारण कभिपय भबरामीले ज्यान गमुाउन ु परेको देर्खन्छ । मापदण्डअनसुारको शय्या 
संख्या, स्वास््य उपकरण, प्राववभधक जनशर्िको पूभिा निवको अवस्था छ ।  

28.2. स्वास््य उपकरणहरूको उत्पादन गने देशअनसुारको मापदण्ड, गणुस्िर मापनमा आधाररि रहेको हनु्छ। 
अस्पिालहरूमा आई.सी.यू, पी.आई.सी.यू, वन.आई.सी.यू जस्िा अभिसघन उपिार हनेु वविागहरू रहेका 
छन।् िी वविागहरूमा दक्ष जनशर्ि नहुँदा भबरामीको उपिारमा प्रिाव परेको छ । नारायणी 
अस्पिालको वन.आई.सी.यू. प्यासेन्ट मभनटर भनयोनेटल मोडमा सेट गनुापनेमा वडल्ट मोडमा सेट गरेको 
पाइयो । िेर्न्टलेटर िलाउन हभुमभडफायरलाई पूणारूपमा टेम्प्रिेर प्रोब, वहटर वायर नजोडी िलाउँदा 
मेभसनले काम नगने देर्खँदा भबरामीको रेखदेखमा कमजोरी रहन गवको देर्खन्छ ।  

28.3. स्वास््य उपकरणहरू संवेदनशील हनेु िवकोले िी उपकरणको प्रकृभिअनसुार िापक्रम, आिािा र उिाइमा 
आधाररि रही जडान गनुापने हुँदा उपकरण सञ्चालनका लाभग आव्यक िौभिक पूवााधारको व्यवस्था 
हनुपुदाछ । भत्र .वव.र्शक्षण अस्पिालमा रहेको आर.ओ. मेभसनको समस्याले हेमोडाइलाइभसस मेभसनहरू 
भबभग्रने समस्या रहेको छ । नारायणी अस्पिाल, वीरगन्जमा ववगि २ वषादेर्ख क्याथ ल्याब जडान गनुापने 
ठाउँको अिावले जडान निवको, बी.पी.कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठानमा बायोकेभमष्ट्री कोठा सानो िई 
परीक्षण गना कदठनाइ िवको देर्खन्छ । प्रसूभि गहृ थापाथलीमा रहेको अर्क्सजन प्लान्ट राख्न ेठाउँ नहुँदा 
िवनमभुन रार्खवको, अर्क्सजन भसभलण्डरहरू व्यवर्स्थि रूपमा नरार्खवको र अटोमेवटक िेन्जओिर 
भसिमले काम नगरेको अवस्था देर्खँदा अर्क्सजन आपूभिा प्रणालीमा बाधा परी सेवा प्रवाहमा असर परेको 
छ । कोशी अस्पिाल, ववराटनगरको अर्क्सजन प्लान्ट पटक पटक भबग्रन गई िेर्न्टलेटर, हाइ्लो मेभसन, 

वनेस्थेभसया मेभसन र कोभिड-19 का भबरामीहरूलाई अर्क्सजन आपूभिा गना भसभलण्डर खररद गनुा परेको, 
भसभलण्डर नपाउने अवस्थामा ववरामीले सेवा पाउनबाट वर्ञ्चि हनु ुपरेको अवस्था भसजाना िवको देर्खन्छ।  

28.4. अस्पिाल प्रयोगशालाका लाभग िावहने ल्याब उपकरणहरू प्रायजसो क्लोज भसस्टमका रहेका हनु्छन ्। 

मेभसनको मूल्य न्यून राखी ररवजेन्टको मूल्य बढी कायम गदाा लामो समयसम्म सोही कम्पनीका मेभसन 
सञ्चालनमा ल्याउँदा अस्पिाललाई नोक्सान हनेु देर्खन्छ । बोलपत्र  आह्वान गदाा मेभसनको मूल्य, खपि 
हनेु ररवजेन्ट र त्यसको पररणाम राखी, मूल्याङ्कन हनेु गरेको छैन ।   

28.5. अन्िरावष्ट्रय मापदण्डअनसुार साना खालका मेभसनहरू प्यासेन्ट मभनटर, इसीजी मेभसन, िेर्न्टलेटर को सरदर 
आय ु ५ वषाको र ठूला मेभसनहरू सीटी स्क्यान, वम.आर.आई., वक्सरे, गामा क्यामेरा को आय ु १० 
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वषादेर्ख १५ वषा रहेको देर्खन्छ । स्वास््य सेवा वविागले प्रत्येक वषा ववभिन्न दाि ृ संस्था वा 
भनकायहरूबाट अनदुान प्राप्त स्वास््य उकरणहरू अस्पिालहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ । नारायणी 
अस्पिालमा िेर्न्टलेटरको आव्यकिा निव पभन वविागबाट पठावकोमा प्रयोगमा ल्यावको छैन । 
बी.पी.कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठानले कोभिड-19 को लाभग खररद गरेका उपकरणहरू प्रयोगमा 
ल्यावको छैन । कभिपय अस्पिालहरूमा अर्क्सजन मेभसनहरू, अल्ट्रासाउण्ड, प्यासेन्ट मभनटर, िेर्न्टलेटर 
लगायिका उपकरण खररद गरेकोमा प्रयोगमा नआउँदा बेिाल ु अवस्थामा रहेका छन ् । आय ु समाप्त 
िवका र उपयोगमा नआउने उपकरणको उर्िि ववसजान हनु सकेको छैन।  

अस्पिालमा उपकरण प्राभप्त, उपयोग, ममाि र सञ् िालनमा दक्ष जनशर्िको अिावलगायिका 
समस्या देर्खवकोले मापदण्डअनसुार उपकरणको प्राभप्त, उपयोग, ममाि िथा ववसजानलगायिका व्यवस्था 
भमलाई स्वास््य सेवाको गणुस्िरमा सधुार गनुापदाछ । 

 खोप व्यवस्थापन र िण्डारण 

29. खोप ऐन – खोपको माध्यमबाट रोगको रोकथाम र भनयन्त्र ण गरी खोप सेवासम्बन्धी व्यवस्था गना खोप 
ऐन, २०७२ जारी िवको छ । उि ऐनमा लर्क्षि वगाका व्यर्िलाई खोप पाउने अभधकार हनेु, अभनवाया 
रुपमा खोप लगाउनपुने, खोप मापदण्ड बमोर्जमको हनुपुने, खोप सेवाको अभिलेख राख् नपुने लगायिका 
व्यवस्था रहेको रहेको छ । उि ऐनमा खोप कोष, खोपको ढुवानी िण्डारण र वविरण, ववभिन्न सभमभि र 
िी सभमभिका काम किाव्य, उपिार र क्षभिपूभिा, सिेिनामूलक कायाक्रम सञ्चालन, खोप काडासम्बन्धी 
लगायिका व्यवस्था रहेका छन ्। कायाान्वयनको क्रममा थप कानूनी स्पििाको लाभग नेपाल सरकारले 
भनयम बनाउन सक्ने व्यवस्था समेि रहेको छ । ऐनमा व्यवस्था िवबमोर्जम कानून भनमााणको काया 
बाँकी रहेको, खोप कोषको पररिालन निवको, खोप सभमभिले िोवकवबमोर्जम बावषाक प्रभिवेदन ियार 
नगरेको अवस्था देर्खवको छ ।यसमा सधुार हनुपुदाछ। 

30. खोप कायायोजना - नेपाल सरकारले सबै लर्क्षि जनसंख्यालाई कोभिड १९ को खोप सभुनर्िि गना रावष्ट्रय 
खोप सञ्चालन योजना स्वीकृि गरेको छ । उि योजनामा नेपालका ७२ प्रभिशि जनसंख्यालाई खोप 
लगाउने र सोको लाभग रु.४८ अबा बजेट आव्यक पने उल्लेख छ । उि कायायोजनामा लर्क्षि 
जनसंख्याको लाभग आव्यक खोपमध्ये २० प्रभिशि कोभ्याक्स (भ्यार्क्सन सहयोग उपलब्ध गराउने 
संस्था) सवुवधाबाट प्राप्त हनेु उल्लेख छ । स्वीकृि खोप कायायोजनमा देहायका लर्क्षि जनसंख्याको लाभग 
आव्यक मात्र ा २ डोज खोप लगाउन ५ प्रभिशि जभिा समेि ६ करोड ८२ लाख ७० हजार डोज खोप 
आव्यक पने उल्लेख छ ।  

उमेर समहु लर्क्षि जनसंख्या 
आव्यक परुा मात्र ा २ डोज 
र ५ प्रभिशि जभिा समेि 

१८ वषा र सो िन्दा माभथ १९९२२१६५ ४१८३६५४७ 

१२ देर्ख १७ वषा ३४२५४०८ ७१९३३५७ 

२ देर्ख ११ वषा ५८१६६३६ १२२१४९३६ 

देहायको समूहको लाभग थप १ डोज ० ० 

 फ्रन्टलाइन स्वास््यकमी ११२६९० ११८३२५ 

 २ देर्ख ५९ वषासम्मको दीघारोगी कुल जनसंख्याको १३.४५ प्रभिशि ३९२५३८६ ४१२१६५६ 

 ६० वषािन्दा माभथ २६५२२५८ २७८४८७१ 

जम्मा ३५८५४५४३ ६८२६९६९२ 

२०७८ िैत्र  मसान्िसम्म सबै नागररकलाई खोप लगाई सक्ने व्यवस्था कायायोजनाले गरे पभन 
िद्अनसुारको खोप प्राभप्त गने काया परुा िवको छैन । 
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31. खोप प्राभप्त - महामारीको अवस्थामा नेपाल सरकारले २०७७।९।२० मा खोप खररदको अवधारणा 
स्वीकृि गरी २ करोड १८ लाख नागररकलाई कोरोना ववरुर्द् खोप लगाउने मागाददशा स्वीकृि गरेको 
छ। दाि ृभनकाय, कोभ्याक्स सवुवधा, अन्य अनदुान र नेपालले खररद गरेको २५ जनवरी २०२२ सम्मको 
प्राभप्त र्स्थभि भनम्नानसुार छुः       

(खोप डोजमा) 
क्र.सं खोपको वववरण खररद  कोभ्याक्स सवुवधामा प्राप्त दाि ृभनकायबाट अनदुान प्राप्त जम्मा 
१ कोभिर्शल्ड २०,००,००० ६३,८७,००० ११,००,००० ९४,८७,००० 

२ िेरोसेल १,५९,३६,४०० – ३८,००,००० १,९७,३६,४०० 

३ जोनसोन वण्ड जोनसोन – – ३७,११,५०० ३७,११,५०० 

४ फाइजर – ७,६५,१८० – ७,६५,१८० 

५ मोडनाा १६,६०,८०० ३६,५१,२०० – ५३,१२,००० 

६ वस्ट्राजेभनका – ७,१६,१०० २३,२१,४६० ३०,३७,५६० 

 जम्माुः १,९५,९७,२०० १,१५,१९,४८० १,०९,३२,९६० ४,२०,४९,६४० 

 उर्ल्लर्खि वववरणअनसुार कुल प्राप्त िवको ४ करोड २० लाख ४९ हजार ६४० डोज 
खोपमध्ये ४६.६० प्रभिशि खररद गरेको, २७.४० प्रभिशि कोभ्याक्स सवुवधामा उपलब्ध िवको र २६ 
प्रभिशि ववभिन्न दािरृाष्ट्रले अनदुानमा उपलब्ध गरावको देर्खन्छ । प्राप्त खोपमध्ये ४६.९४ प्रभिशि 
िेरोसेल २२.५६ प्रभिशि कोभिभसल्ड र अन्य ३०.५ प्रभिशि पररमाणको खोप प्राप्त िवको छ । यो वषा 
िारिको वक कम्पनीबाट कोभिभसल्ड र िीनको वक कम्पनीबाट िेरोसेलसमेि ६० लाख डोज खोप 
खररद गरेको छ ।  

32. खोपको प्राभप्त, खिा र मौज्दाि - आभथाक कायाववभध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व भनयमावली, २०७७ को 
भनयम १०० मा कायाालयले खररद गरेको िथा वस्िगुि सहायिाको रूपमा प्राप्त मालसामानको पररमाण र 
मूल्यसमेि खलुाई र्जन्सी से्रस्िा अद्यावभधक राख्नपुने व्यवस्था छ ।वविागबाट प्राप्त वववरण अनसुार 
जनवरी, २०२२ सम्म कोभिड–१९ ववरुर्द् ६ प्रकारका खोप खररद र ववभिन्न दाि ृभनकायबाट अनदुानमा 
समेि ४ करोड २० लाख ४९ हजार ६४० डोज प्राप्त िवकोमा सो अवभधमा ३ करोड २२ लाख १३ 
हजार ३३६ डोज खिा िवको देर्खन्छ । जसअनसुार ९८ लाख ३६ हजार ३०४ डोज मौज्दाि 
हनुपुनेमा ७३ लाख ६७ हजार ६०० डोज मौज्दाि रहेको छ । वविागमा सो अवभधमा २४ लाख ६८ 
हजार ७०४ डोज खोप घटी मौज्दाि देर्खवको छ । सोही अवभधको छानभबन प्रभिवेदनमा खोप प्राभप्तबाट 
खिा घटाउँदा ४ लाख ५५ हजार डोज बढी मौज्दाि उल्लेख गरेकोले खोपको वास्िववक मौज्दाि यवकन 
गना सवकवन । भनयमावली अनसुार र्जन्सी से्रस्िा दरुुस्ि गनुापदाछ ।  

33. प्रगभि र्स्थभि – कोभिड-१९ को खोप सभुनर्िि गना रावष्ट्रय खोप सञ्चालन योजना (वनडीिीपी) मा १८ वषा 
र सोिन्दा माभथका उमेर समहुका लर्क्षि जनसंख्यालाई २०७८ िैत्र  मसान्िसम्म कोभिड-१९ को खोप 
लगाई सक्नेगरी देहायबमोर्जम लक्ष्य भनधाारण गरेकोमा सोको प्रगभि र्स्थभि भनम्नानसुार रहेको देर्खन्छ । 

समय सीमा लर्क्षि जनसंख्या लर्क्षि प्रभिशि पूणा मात्र ा खोप लगाउनेको संख्या प्रगभि प्रभिशि 
२०७८ आर्श्वन मसान्ि   ६५७४३१५ ३३ ६४६९१५९ ३२.४७ 
२०७८ पौष मसान्ि १३१४८६२९ ६६ ११८६९९७४ ५९.५८ 
२०७८ िैत्र  मसान्ि १९९२२१६५ १०० १८७०६०६५ ९३.८९ 

कायायोजनाले समय सीमा िोकेर १८ वषा र सोिन्दा माभथका उमेर समूहका ३३ प्रभिशि 
जनसंख्यालाई २०७८ आर्श्वन मसान्िसम्म खोप लगाउने लक्ष्य रहेकोमा सो अवभधमा ३२.४७ प्रभिशि, 
२०७८ पौष मसान्िसम्म ६६ प्रभिशि जनसंख्यालाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेकोमा ५९.५८ प्रभिशि र 
२०७८ िैत्र  मसान्िसम्म शिप्रभिशिलाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेकोमा लर्क्षि जनसंख्याको ९३.८९ 
प्रभिशिलाई मात्र  खोप लगावको अवस्था देर्खन्छ । पूणारुपमा सबै नागररकलाई खोप लगाउने काया 
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िवको छैन । कायायोजनामा सबैलाई २ पटक खोप लगाउने उल्लेख गरे पभन केही नागररकले बिुर 
डोज (िेस्रो) समेि लगावको र केहीले पवहलो खोप समेि नलगावको अवस्था छ । सबै नागररकलाई 
कोरोना ववरुर्द्को खोप लगाउनपुदाछ ।  

34. खोप िण्डारण – खोपमा रहेको गणु र यसको प्रिावकाररिालाई कायम राख्न उत्पादनदेर्ख लगाउने 
समयसम्म िोवकवको िापक्रममा राख्नपुदाछ । खोप िण्डारणको लाभग स्वास््य सेवा वविागको आपूभिा 
व्यवस्थापन महाशाखा अन्िगाि टेकू र पथलैयामा गरी दईु वटा केन्िीय भ्यार्क्सन स्टोर रहेका छन ्। 
प्रदेश १ मा ववराटनगर, मधेश प्रदेशमा धनषुा, बागमिीमा हेटौंडा र टेकू, गण्डकीमा पोखरा, लरु्म्बनी 
प्रदेशमा बटुवल र नेपालगञ्ज, कणााली प्रदेशमा सखेुि र सदूुरपर्िममा धनगढीमा भ्यार्क्सन स्टोर छ । 
स्वास््य सेवा वविागबाट प्राप्त जानकारी अनसुार खोप िण्डरणको कुल क्षमिा र सो मध्ये कोभिड 
भबरुर्द्को खोपको लाभग छुयावको क्षमिा भनम्नानसुार रहेको छुः 

(भलटरमा) 
भ्यार्क्सन स्टोर कुल क्षमिा कुलमध्ये कोभिड खोपका लाभग छुयावको क्षमिा 

केन्िीय खोप िण्डार, टेकू ७५५०० ४१२५० 

प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्ि, ववराटनगर २९७५० २२२५० 

केन्िीय मेभडकल स्टोर, पथलैया ४०७५० २९७५० 

प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्ि, जनकपरु ४६००० ३६००० 

प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्ि, हेटौँडा २२२५० २०००० 

प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्ि, पोखरा २९७५० २२२५० 

प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्ि केन्ि, बटुवल ३१२५० २३७५० 

प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्ि केन्ि, नेपालगञ्ज ७५०० ३७५० 

प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्ि केन्ि, सखेुि १७२५० ७२५० 

प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्ि केन्ि, धनगढी २९७५० २२२५० 

जम्मा ३२९७५० २२८५०० 

यस सम्बन्धमा भनम्नानसुार देर्खवको छुः 
34.1. केन्िीय खोप िण्डार टेकुसवहि देशिर हाल रावष्ट्रय खोप कायाक्रममा लगाइने खोप र कोभिड खोप गरी ३ 

लाख २९ हजार ७५० भलटर खोप िण्डारण गने क्षमिा रहेको देर्खन्छ । जसमध्ये कोभिड खोपका लाभग २ 
लाख २८ हजार ५०० भलटर क्षमिाको कोल्ड िेन छुयाइवको छ। यी सबै २ देर्ख ८ भडग्री सेर्ल्सयस 
सम्मको स्टोर क्षमिा िवका कोल्ड िेन हनु ्। माइनस १५ देर्ख २० भडग्रीसम्मको िापक्रममा खोप िण्डारण 
गने क्षमिा केन्िीय खोप िण्डार टेकुमा मात्र  रहेको देर्खन्छ । यसको क्षमिा ७ हजार भलटर रहेको 
देर्खन्छ। खोपको गणुस्िर कायम रहने गरी िण्डारण ववं प्रयोग गने व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । 

34.2. कोभिड भबरुर्द्को खोप आउनिुन्दा अर्घसम्म नेपालमा भनयभमि रुपमा सञ्चालन हुँदै आवका खोपहरुको 
मात्र  िण्डारण हुँदै आवको भथयो । कोभिड महामारी र यस ववरुर्द्को खोपको व्यवस्थापन ववश्वकै लाभग 
नवीन ववषय भथयो । खोप व्यवस्थापनका लाभग आव्यक पूवाियारी भथवन । भनर्िि क्षमिामा रहेर खोप 
िण्डारण गदै आवकोमा लाखौं पररमाणमा कोभिड भबरुर्द्को खोप आउन थालेपभछ खोप िण्डारणमा िाप 
पना गवको देर्खन्छ । यस क्रममा भनयभमि खोप कायाक्रममा कोभिडले असर पारेको छ । 

भनयभमि र कोभिड खोप िण्डारणका लाभग मापदण्ड अनसुारको पयााप्त िण्डारण, पयााप्त दक्ष 
जनशर्िको अिाव र खोप ढुवानीका साधनको कमी लगायिका िनुौभिबीि खोप िण्डारण काया गरेको 
देर्खन्छ। खोप िण्डारणमा थप सहजिा ल्याउन २०७६।११।३० मा टेकुर्स्थि स्वास््य सेवा वविाग 
पररसरमा ८५ हजार भलटर क्षमिा िवको केन्िीय खोप िण्डार स्टोर भनमााण काया सरुु िवकोमा भडजाइनमा 
िवको त्र टुीको कारण भनमााण काया वढलाई हनु गवको देर्खन्छ । समयमा भनमााण सम्पन्न गरी खोप िण्डारण 
र प्रयोग गनुापदाछ । 
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35. खोप उपयोग – नेपाल सरकारले सबै लर्क्षि जनसंख्यालाई कोभिड १९ को खोप सभुनर्िि गना स्वीकृि 
गरेको रावष्ट्रय पररिालन र खोप योजनामा ५ प्रभिशि खोप नोक्सानी हनेु उल्लेख छ । देशिरमा 
सञ्चाभलि खोप केन्िहरुले प्राप्त गरेको, प्रयोग गरेको र नोक्सानी िवको खोपको वकीकृि अभिलेख ियार 
नगरेको कारण खोपको वास्िववक नोक्सानी मूल्याङ्कन गनासक्ने अवस्था देर्खवन । कोभिड-१९ भबरुर्द्को 
खोप छानववन सभमभिले २०७८ फाल्गणु १ मा ददवको प्रभिवेदन अनसुार २०७८ माघ २१ सम्म 
देहायबमोर्जमको खोप म्याद गरु्िवको र अन्य कारणले क्षभि िई प्रयोग गना भमल्ने अवस्थामा नरहेको 
उल्लेख छुः 

क्र.सं खोप केन्ि प्रदेश र्जल्ला पाभलका जम्मा 
१ िेरोसेल ० ० ११६९० ७३५९ १९०४९ 

२ कोभिर्शल्ड/वष्ट्राजेभनका ० ० ३११५ ३९०८ ७०२३ 

३ मोडनाा ० ० ४५२१ ६७४ ५१९५ 

४ जोन्सन ० ० ११५४२ १४०२० २५५६२ 

५ फाइजर बायोवनटेक ० ० ७९ ० ७९ 

 जम्मा ० ० ३०९४७ २५९६१ ५६९०८ 

उि प्रभिवेदनमा प्रयोग गना नभमल्ने खोपको वववरण केन्ि, ७ प्रदेश, ७७ र्जल्ला र ४९६ 
स्थानीय िहबाट प्राप्त िवको र केही र्जल्ला र स्थानीय िहमा अस्वािाववक रुपमा बढी देर्खवको उल्लेख 
छ । यसरी अस्वािाववक रुपमा बढी खोप खेर गवको सम्बन्धमा कारण पवहिान गरी भनयन्त्र णको 
उपयिु उपाय अवलम्बन गनुापदाछ । 

 खररद व्यवस्थापन 

36. ववशेष पररर्स्थभिको खररद - नारायणी अस्पिालले कोभिड महामारी भनयन्त्र ण िथा उपिारको लाभग 
सावाजभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम १४५ अनसुार ७ ददनको समय ददई सावाजभनक सूिना 
प्रकाशन गरेको र ६ प्रकारका स्वास््य उपकरण खररदको लाभग रू.२१ करोड १२ लाख ७० हजारको 
प्रस्िाव २०७८।२।२८ मा स्वीकृि गरेको छ । 

मर्न्त्र पररषद्ले २०७७।१०।११ मा कोभिड-१९ को कारण िवको बन्दाबन्दीले सम्पन्न हनु 
नसकेका सम्झौिाको अवभध ठेक्का स्वीकृि गने अभधकारीले ६ मवहना म्याद थप गना सक्ने भनणाय गरेको 
छ। अस्पिालले कोभिड-१९ महामारीको प्रिाव भनयन्त्र ण गना सावाजभनक खररद भनयमावलीबमोर्जम ववशेष 
पररर्स्थभिको खररदसम्बन्धी प्रावधानबमोर्जम ७ ददनको अवभध ददई बोलपत्र  माग गरेको र वि.डी.यू. िथा 
आई.सी.यू.का  सामग्रीहरू १५ ददनभित्र  आपूभिा गनुापने व्यहोरा बोलपत्र को सूिनामा नै उल्लेख गरेको छ। 
अस्पिालले यो वषा उपकरण आपूभिासम्बन्धी खररद सम्झौिा गरेकोमा वक मात्र  आपूभिा िई बाकँी  सामग्री 
आपूभिा गना २०७८ िैत्र  मसान्िसम्म म्याद थप गरेको पाइयो । कोभिड-१९ को उपिारको लाभग 
वि.डी.यू., आई.सी.यू. सेटअप, अर्क्सजन प्लाण्ट जडानलगायि संवेदनशील ववं ववशेष पररर्स्थभिको 
खररदलाई अन्य प्रकृभिको खररद सरह म्याद थप गनुा उपयिु देर्खवन । 

37. स्वास््य उपकरण खररद – कोशी अस्पिालमा आई.सी.यू. र वि.डी.यू. स्थापनाको लाभग रु.४ करोड ८२ 
लाख ३७ हजार बजेट प्राप्त िवकोमा रु.३ करोड ७१ लाख ६१ हजार खिा गरेको छ । कोभिडको िेस्रो 
लहरमा बालबाभलकहरु बढी प्रिाववि हनुसक्ने अनमुान गरी छोटो प्रक्ररयाबाट आई.सी.यू.स्थापना गना 
मन्त्र ालयले २०७८।२।१४ मा रु.१ करोड २० लाख बजेट सभुनिििा प्रदान गरेपभन २०७८।३।२८ 
मा रु.६३ लाख ८६ हजारको बोलपत्र  स्वीकृि गरी खररद समझ्ौिा गरेकोले समयमै पूवाियारी परुा िवको 
देर्खवन । त्यस्िै आईसीयू बेड १० िथा िेर्ण्टलेटर ५ थप गना र अर्क्सजन प्लाण्ट खररद गना 
मन्त्र ालयले २०७८।२।३ मा रु.६ करोड ८० लाख बजेट सभुनिििा प्रदान गरेकोमा १६ वकभसमका 
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सामान आपूभिाको लाभग बोलपत्र को प्रक्ररया परुा गरी २०७८ आषाढको अर्न्िम सािामा ववभिन्न 
आपूभिाकिााहरुसँग सम्झौिा िवको छ । भलर्क्वड अर्क्सजन प्लाण्ट खररदको लाभग रु.७५ लाखको लागि 
अनमुान स्वीकृि गरी २०७८।२।१४ मा ववद्यिुीय बोलपत्र  माग गरेकोमा पना आवको वकमात्र  बोलपत्र  
माग गरेको स्पेभसवफकेशन बमोर्जम निवको उल्लेख गरी २०७८।३।१८ मा उि खररद प्रवक्रया र् 
गरेको छ । समयमै बजेट प्राप्त निवको ववं प्राप्त बजेटबमोर्जम समयमै खररद व्यवस्थापन हनु 
नसकेकोले यस वषा खररद काया हनुसकेको देर्खवन । 

38. वि.डी.यू. स्थापना – कोभिड महामारीको उपिारको लाभग २०७७।५।१५ को मन्त्र ालयको मर्न्त्र स्िरीय 
भनणायले २५ शय्याको हाई भडपेन्डेन्सी वकयर यूभनट (वि.डी.यू.) स्थापनाको लाभग रू.४ अबा २५ करोड 
२७ लाख बजेट माग गरेकोमा अथा मन्त्र ालयले रू.२ अबाको स्रोिको सभुनर्िििा ददवको छ । यस 
सम्बन्धमा देर्खवका प्रमखु व्यहोरा भनम्नानसुार छनु्ः 

38.1. मन्त्र ालयले वि.डी.यू.को उपकरणहरूको लागि अनमुान वस्िपुरक ढङ्गले नगरेको अवस्थामा कायाक्रम नै 
िोकेर भनकासा ददँदा अस्पिालहरूले सोही भनकासालाई लागि अनमुान कायम गरी ठेक्का व्यवस्थापन 
गरेको देर्खयो । वि.डी.यू.खररद गना ददवको रू.२ अबा ७ करोड ४६ लाखमध्ये अस्पिालहरूले खररद 
प्रवक्रया सम्पन्न गरी महामारीमा सेवा उपलब्ध गरावको वकीकृि प्रभिवेदन मन्त्र ालयले ियार गरेको छैन। 
उपकरण खररद गरी सेवा प्रवाहको अवस्था यवकन गनुापदाछ । 

38.2. मन्त्र ालयले २०७७।७८ मा बजेट भनकासा गरी महामारीको समयमा भछटोछररिो माध्यमले १५ ददनभित्र  
वि.डी.यू.का उपकरण खररद गना स्रोि व्यवस्थापन गरेकोमा केही अस्पिालले वि.डी.यू. उपकरण र 
यसको बजार दरलाई आधार मानी िथा मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्िले पनुुः लागि अनमुान ियार गरी 
बोलपत्र को माध्यमबाट खररद गरी रू.१ करोड ४ लाख ९४ हजारको सम्झौिा गरेको छ । रावष्ट्रय 
आयवेुद केन्ि, परोपकार प्रसूभि गहृ, भनजामिी कमािारी अस्पिाल, गजेन्ि नारायण भसंह अस्पिाल सप्तरी, 
िेरी अस्पिाल, पाटन स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठान लगायिले मन्त्र ालयबाट प्राप्त भनकासा रकम बराबर लागि 
अनमुान कायम गरेर बोलपत्र  माग गदाा खररद काया प्रभिस्पधी हनु सकेको छैन । यी अस्पिाललगायिले 
आभथाक वषाको अन्त्यसम्म पभन वि.डी.यू.जडान गरी सेवा परु् यावको देर्खवन । 

38.3. सम्बर्न्धि आभथाक वषाको बजेट िथा कायाक्रमअनसुार खररद व्यवस्थापन गरी सोही वषा ििुानी गनुापनेमा 
कोभिड-१९ महामारीको समयमा उपकरण खररद नगरी २०७७।७८ को लाभग व्यवस्था िवको 
बजेटबाट २०७८।७९ मा उपकरण खररद गरी रू.४ अबा १० करोड २१ लाख ९० हजार ििुानी 
गना पटक पटक सर्िवस्िरीय र रू.१ अबा ४१ करोडको लाभग मन्त्र ीस्िरबाट भनणाय गरेको पाइयो। 
योजना ियार गरी आव्यकिाको आधारमा मात्र  खररद व्यवस्थापन गनुापदाछ । 

38.4. मानभसक अस्पिाल, लभलिपरुमा वि.डी.यू. खररद ववं जडानको लाभग अनदुानबाट प्राप्त रु.१ करोड २७ 
लाख ५३ हजारबाट वि.डी.यू. खररद गरेिापभन सोको जडान गना बाँकी रहेको छ । स्थान अिावको कारण 
उि उपकरण जडान निवको र्स्थभि छ । वि.डी.यू. जडान गने कोठामा जानको लाभग खररद गरेको 
रु.१२ लाख १३ हजार मूल्यको फलामको अपाङ्गमैत्र ी िर् याङ समेि प्रयोगमा आवको छैन । 

38.5. शहीद धमािि रावष्ट्रय प्रत्यारोपण केन्ि, ििपरुले कोभिड-१९ को उपिारको लाभग २५ शय्याको 
वि.डी.यू. स्थापना गना रू.१ करोड ४ लाख ९४ हजारको खररद सम्झौिा िव पभन स्थान अिावको 
कारण अस्पिालको छिमा १२ शय्या सञ्चालन गरेको छ । मन्त्र ालयले िोकेअनसुार २५ शय् याको लाभग 
स्वास््य उपकरण खररद गरेको िव पभन १३ शय्याका स्वास् ्य उपकरण प्रयोगववहीन अवस्थामा मौज्दाि 
रहेको छ। सेवा सञ्चालनको लाभग स्थानको व्यवस्था नगरी स्वास््य उपकरण खररद गरी प्रयोगववहीन 
अवस्थामा राख्न ेपदाभधकारीलाई र्जम्मेवार बनाउनपुदाछ । 
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39. उपकरण उपयोग – महामारीको समयमा उपिार व्यवस्थापन गने प्रयोजनको लाभग मन्त्र ालयले संघीय, 
प्रदेश र स्थानीय िहका भनकाय िथा सामदुावयक, भनजी अस्पिाल िथा मेभडकल कलेजहरूमा आव्यकिा 
िवको जनाई वि.डी.यू. यभुनट, आई.सी.यू. बेड, िेर्न्टलेटर, अर्क्सजन प्लाण्ट र याङ्क, पी.सी.आर. 
उपकरण, यू.वस.जी.वक्सरे मेभसनलगायिको लाभग यो वषा रू.६ अबा ९९ करोड ४५ लाख भनकासा गरेको 
छ । महामारीको समयमा ववभिन्न दािा ववं सहयोगी भनकायबाट समेि उपकरण प्राप्त िवका छन ्। 
मन्त्र ालयले गि ववगि वषादेर्ख ववभिन्न अस्पिालमा रहेका र यो वषा खररद िवका उपकरणको सञ्चालन 
अवस्था खलु्ने गरी वकीकृि वववरण ियार नगनुाका साथै भनयभमि अनगुमन गरेको छैन । 
मेभसन/उपकरणका अभिररि आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेर्न्टनमा रहेका सामग्रीको वकीकृि अभिलेख 
राखी भिनीहरूको प्रिावकारी उपयोगको व्यवस्था भमलाउनपुदाछ ।  

रक्षा मन्त्र ालय 
40. होर्ल्डङ सेन्टर भनमााण - नेपाल सरकार मर्न्त्र पररषद्ले २०७८।१।१३ मा नेपाल िारि स्थलगि सीमा 

नाकाहरू गड्डािौकी, गौरीफन्टा, जमनुाह, कृष्णनगर, बेलवहया, वीरगन्ज, रानी िथा काकडभिट्टा नर्जकै 
पायक पने स्थानमा र काठमाडौँमा कम्िीमा वक हजार क्षमिाको बहउुपयोगी अधा स्थायी प्रकृभिको 
होर्ल्डङ सेन्टर नेपाली सेनाले भनमााण गने भनणाय गरेअनसुार ववभिन्न ९ स्थानमा भनमााण गना रू.२ अबा 
३२ करोड ९० लाखको लागि अनमुान स्वीकृि गरी सावाजभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम 
१४५ अनसुारको ववशेष पररर्स्थभि मानी खररद कारबाही शरुु गरेको देर्खन्छ। भनदेशनालयले वक भनमााण 
व्यवसायीसँग रू.२ अबा २२ लाखमा २ मवहनाभित्र  भनमााण सम्पन्न गना २०७८।३।३ मा सम्झौिा 
गरेकोमा २०७९।२।१९ सम्म रू.१ अबा ६४ करोड ३७ लाख ििुानी िवको छ । यस सम्बन्धमा 
देर्खवका ब्यहोरा भनम्नानसुार रहेका छन:् 

40.1. नेपाल सरकारको भनणाय अनसुार उि ९ स्थानमा होर्ल्डङ सेन्टर भनमााण गना वक भनमााण व्यवसायीसँग 
सम्झौिा िवकोमा भनमााण व्यवसायीले हालसम्म जमनुाह र काठमाडौँमा भनमााण काया प्रारम्ि गरेको छैन। 
बेलवहयामा भनमााण गना सम्झौिा गरेको छैन । होर्ल्डङ सेन्टर सबै प्रदेशमा भनमााण गनुापने र फरक 
िौगोभलक क्षेत्र मा िवको अवस्थामा वउटै प्याकेज ियार गनुा उपयिु देर्खवन । 

40.2. भनमााण व्यवसायीसँग िवको सम्झौिामा िोवकवको अवभधिन्दा बढी म्याद थप नगररने उल्लेख छ।  
सम्झौिा बमोर्जम भनमााण काया (२०७८।५।२ सम्म) सम्पन्न गररसक्नपुनेमा २०७८ िैत्र  मसान्िसम्म 
म्याद थप िव िापभन भनमााण काया सम्पन्न िवको छैन । सम्झौिाको शिाअनसुार काया सम्पन्न गनुापदाछ। 

40.3. कोभिड-१९ को सङ्क्रमणको रोकथाम, भनयन्त्र ण िथा उपिारको लाभग उपयुािानसुारका होर्ल्डङ सेन्टर 
भनमााण शरुु गरेकोमा हाल महामारीको अवस्था ववद्यमान नरहेकोले िी सेन्टरहरूलाई ववपद् व्यवस्थापन जस्िा 
वैकर्ल्पक प्रयोजनमा उपयोग गने सम्बन्धमा कायाववभध िजुामा गरी सेन्टरहरू प्रयोगमा ल्याउनपुदाछ। 

41. उपकरण आपूभिा र खिा –  कोभिड–१९ को महामारी भनयन्त्र णको लाभग वीरेन्ि सैभनक अस्पिाल, छाउनीले 
रु.२६ करोड ४९ लाख ४ हजार बजेट ववभनयोजन िवकोमा रु.२३ करोड २१ लाख ४ हजार खिा गरेको 
छ। सोमध्ये ५० बेडको वि.डी.यू.भनमााणमा रु.१२ करोड ३१ लाख, ५५ बेडको आई.सी.यू.मभनटरमा रु.१ 
करोड ४७ लाख, आई.सी.यू.कक्ष भनमााणमा रु.२ करोड १ लाख, जोर्खम ित्तामा रु.२ करोड २ लाख र 
बाँकी अन्य खिाहरु रहेका छन ्। स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयले स्वीकृि गरेको मापदण्डमा २५ 
बेडको वि.डी.यू.लाई रु.३ करोड १२ लाख खिा गने व्यवस्था िवकोमा ५० बेड सैभनक अस्पिाल र पनुुः 
अको ५० बेड सम्िार रथी महाशाखाले खररद गरेको देर्खयो । वउटै उपकरण प्याकेज २ भनकायबाट 
खररद गनुाको और्ित्य र मूल्यमा फरकपना देर्खवको सम्बन्धमा यवकन हनुपुदाछ । 
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42. शव व्यवस्थापन – कोभिड संक्रमणबाट मतृ्यवुरण प्राप्त गरेका नागररकको शव व्यवस्थापन गनाको लाभग 
रु.१७ करोड ६६ लाख बजेट व्यवस्था गरेकोमा ९ हजार ३२४ शवको व्यवस्थापन गदाा सबै रकम 
खिा गरेको छ । शब व्यवस्थापनको खिा ववश्लषेण गदाा औसिमा प्रभि शब व्यवस्थापन लागि रु.१८ 
हजार ९४० खिा गरेको छ । उपत्यका पिृना हेड क्वाटारले प्रभि शब व्यवस्थापनमा रु.५ हजार ५८८ 
का दरले मात्र  खिा गरेकोमा पर्िम पिृना, पोखराले रु.१९ हजार ३९०, मध्य पिृना, हेटौंडाले रु.२३  
हजार ४३१, पूवी पिृना, इटहरीले रु.२६ हजार ५८२, मध्य पर्िम पिृना, बटुवलले रु.२८ हजार ३, 

उत्तर पर्िम पिृना, सखेुिले रु.४५ हजार ९४३, मध्य पिृना, वददावासले रु.५० हजार २८४ र सदूुर 
पर्िम पिृना, कैलालीले रु.५८ हजार २६१ प्रभि शव व्यवस्थापनमा खिा गरेको देर्खयो । महामारीको 
कारणले मतृ्यवुरण गरेका नागररकको शव व्यवस्थापनमा खिाको मापदण्ड भनधाारण हनुपुदाछ ।  

गहृ मन्त्र ालय 
43. कोभिड-१९ व्यवस्थापन - कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्िको मापदण्ड अनसुार कोभिड-१९ बाट 

प्रिाववि र्जल्लाको बगीकरण गरी सबै सरुक्षा भनकाय र र्जल्ला प्रशासन कायाालयहरुलाई सङ्कट 
व्यवस्थापन केन्ि स्थापना गना पत्र ािार गरेको छ । काठमाण्डौ उपत्यका वकीकृि क्वारेर्न्टन 
व्यवस्थापन सभमभिको बैठकको भनणाय बमोर्जम क्वारेर्न्टन भनमााण सम्बन्धमा र्जल्ला प्रशासनसँग समन्वय 
गरी ५ हजार ५८७ बेडको लाभग स्थान पवहिान गरी १ हजार ९०४ बेड ियार गरेको, ववदेशी 
नागररकलाई स्वदेश फवका ने प्रयोजनको लाभग काठमाण्डौसम्म आउन सहजीकरण गरेको, कोभिड-१९ को 
बन्दाबन्दीको समयमा सबै क्षेत्र मा हवाई उर्द्ार उडानको लाभग भनजी क्षेत्र को हेभलकप्टर िथा वायसेुवा 
कम्पनीलाई २७५ पटकिन्दा बढी उडान अनमुभि ददवको छ । सबै र्जल्लामा दैभनक रुपमा कोभिड-१९ 
सँग सम्बर्न्धि वकीकृि वववरण सङ्कलन कायाका लाभग स्टवेयर ियार गरी दैभनक प्रभिवेदन गने गरेको 
छ। जोर्खमको आधारमा कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्िको मापदण्ड अनसुार कोभिड-१९ बाट 
प्रिाववि र्जल्लाको बगीकरण गरेिापभन जोर्खम बमोर्जमको कायायोजना ियार गरी कायाान्वयन नगरेकाले 
महामारीको अपेर्क्षि भनयन्त्र ण हनुसकेको देर्खवन । यसिफा  सधुार हनुपुदाछ । 

44. सरुक्षाकमी पररिालन - कोभिड-१९ को बन्दाबन्दीको नीभिलाई कायाान्वयन गना र सीमा नाकाबाट हनेु 
आवि-जाविलाई भनयन्त्र ण गना शसस्त्र प्रहरी बल नेपालका वव.ओ.वप.र वफ.ओ.भब.स्थापना गरी सीमा 
इलाकाका १ हजार १३७ स्थानमा दैभनक २२ हजार ५०० जनशर्ि पररिालन गरेको छ । नेपाल 
प्रहरीिफा  कोभिड-१९ को रोकथाम िथा भनयन्त्र ण अन्िगाि लकडाउन िथा भनषेधाज्ञा कायाान्वयनमा २३ 
हजार ९७३, अन्िराावष्ट्रय सीमा आगमनको िेक जाँिमा ३ हजार ३, देशिरको क्वारेर्न्टन िथा 
आइसोलेशनमा १ हजार २५४, कोरोना संक्रभमिलाई अस्पिाल वा आइसोलेशनमा पयुााउन १ हजार 
५०८, कोरोना संक्रभमिको शव व्यवस्थापनमा ८०० र अन्य कायामा १४ हजार ८०५ समेि ४५ हजार 
३५५ प्रहरी जनशर्ि पररिालन गरेको छ । महामारीको समयमा आवि-जावि, सवारी पास व्यवस्थापन, 
जनिेिना अभिववृर्द् गने लगायिका कायामा प्रिावकारी समन्वय गरी काया गराउनपुदाछ । 

45. खिा व्यवस्थापन - संघीय बजेटबाट कोभिड-१९ भनयन्त्र णका लाभग नेपाल व.पी.वफ. अस्पिालबाट रु.३७ 
करोड २६ लाख र नेपाल प्रहरी अस्पिालको कोरोना कोष समेिबाट रु.३१ करोड ३३ लाख समेि 
रु.६८ करोड ५९ लाख खिा िवको छ । बजेटको शीषाकगि बाँडफाँट निवकोले नेपाल व.पी.वफ. 
अस्पिालले कोभिड-१९ सँग सम्बन्ध निवको करार सेवा शलु्क, बैठक ित्ता, सम्िार खिा, कायाालय सामान, 

ममाि सम्िार र ईन्धन लगायिका खिा लेखेको र औषभध िथा औषभधजन्य सामग्री रु.५ करोड ५१ लाखको 
ववशेष पररर्स्थभिको उल्लेख गरी खररद गरेको छ। नेपाल प्रहरी अस्पिालले ववशेष पररर्स्थभिको 
खररदसम्बन्धी भनयम प्रयोग गरी ५ ददनको सूिनामा शय्या ववस्िार, आ.सी.यू.िथा वि.डी.यू.स्थापनाको लाभग 
स्वास््य सामग्री, मेभसनरी औजार िथा उपकरण ४२ आइाटमको लाभग रु.१६ करोड ७८ लाख १ हजारको 
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खररद सम्झौिा िवको छ। ित्काल खररद व्यवस्थापन गने उ्े्यले ववशेष पररर्स्थभिको खररद प्रवक्रया 
अपनावकोमा समेि समयमा सामान आपूभिा काया निवको,  के्रयासक्याट टली, ईलेर्क्ट्रकल बेड, भसररन्ज पम्प, 

प्यासेन्ट मोभनटर लगायिका सामानहरु आपूभिा िव पभन प्राववभधक नापजाँि र जडान काया ४ देर्ख ३२ ददन 
वढलो िवको अवस्था छ । ववशेष पररर्स्थभिमा खररद िवका सामानलाइा िोवकवको समयभित्र  आपूभिा गराइा 
सेवा प्रवाहलाइा प्रिावकारी बनाउनपुदाछ। 

शहरी ववकास मन्त्र ालय 
46. क्वारेर्न्टन सामग्री खररद - शहरी ववकास िथा िवन वविागले िोवकवको स्थानहरूमा दईु हजार बेड 

क्वारेर्न्टन स्थलको ममाि सम्िार र लर्जविक व्यवस्थापन गना ववभिन्न ५ फमा माफा ि ्खररद गरी रू.२ 
करोड ६० लाख २४ हजार ििुानी गरेको छ । क्वारेर्न्टन स्थलको ब्यवस्थापनका लाभग आव्यक 
सामान खररद गने ठेक् का अनसुार स्वीकृि बोलपत्र दािाबाट खररद गरेका सामग्री उपत्यकार्स्थि ववभिन् न 
संघ संस्था िथा व्यर्िहरूलाई बझुावको िरपाईको आधारमा ििुानीको लाभग भसफाररस िवको छ । 
प्राप्त सामग्री स्वीकृि स्पेभसवफकेसन ववं खररद आदेश अनसुारको िव निवको जािँी र्जन्सी दार्खला गरी 
ववभिन् न व्यर्ि र संस्थाको माग र आव्यकिाको आधारमा वविरण गरी र्जन्सी खािामा लगि कट्टा 
गरेको छैन । ित्काल आव्यक परेको जनाई खररद िवका हर्स्पटल बेड, म्याटे्रस, ब्लाङकेट, लगायिका 
मालसामान सम्बर्न्धि स्थानमा नै रहेको छ । िी सामानको संरक्षण गरी आव्यक पने संस्थाहरूमा 
हस्िान्िरण गरी सदपुयोग गनुापदाछ । 
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खण्ड दईु : प्रदेश सरकार िथा स्थानीय िह 
प्रादेर्शक िथा स्थानीय िहमा कोभिड–१९ को संक्रमणलाई न्यून गरी आपिकालीन िथा दीघाकालीन 

उपिार सेवा र सोको अनगुमन, स्वास््य ववं पनुस्थाापना कायाक्रम सञ्चालन, स्वास््य संस्थाको स्थापना िथा 
स्िरोन्नभि, भबरामीलाई उपिार सेवाको लाभग हब अस्पिाल सञ्चालन र पनुस्थाापना, अत्याव्यक स्वास््य सेवा िथा 
अन्य सहायक सामग्रीको प्राभप्त, कायारि स्वास््यकमीको क्षमिा ववकास र महामारीको प्रकोपबाट छुटकारा ददलाई 
समग्र प्रदेशको आभथाक िथा पूवााधारको ववकास, सेवा प्रवाह, उद्योग िथा व्यापाररक वक्रयाकलापमा सहजीकरण ववं 
भनयमन गने पभन प्रदेश सरकारको काम हो । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारबाट प्राप्त रकमको अभिररि प्रदेश 
सरकार आफैले भनर्िि बजेट ववभनयोजन गरी संक्रमणको व्यवस्थापन काया गदै आवका छन ्। 

महालेखा भनयन्त्र क कायाालयबाट प्राप्त वववरण अनसुार प्रदेश सरकार ७ ले कोभिड भनयन्त्र ण र उपिार 
िथा अन्य व्यवस्थापनमा गि वषाको मौज्दाि रु.८७ करोड ८५ लाख ७३ हजार रहेकोमा यो वषा संघीय 
सरकारबाट प्राप्त अनदुान, प्रदेशले छुयावको खिा िथा अन्य दािाबाट प्राप्त िवको सहयोग समेि रु.३ अबा ४ 
करोड ४ लाख ६ हजार प्राप्त िई राहि वविरण, क्वारेर्न्टन िथा आइसोलेसन भनमााण, औषभध िथा उपकरण 
खररद, जोर्खम ित्ता र अन्य ववववध समेिमा रु.२ अबा ११ करोड ६६ लाख ७३ हजार खिा गरी वषाान्िमा प्रदेश 
सरकारहरुसँग रु.९२ करोड ३७ लाख ३३ हजार मौज्दाि रहेको देर्खवको छ । प्रदेश सरकारहरुले कोभिड-
१९ को लाभग ववभिन्न भनकायहरुबाट प्राप्त गरेको र सरकार स्वयंले ववभनयोजन गरेको रकमबाट शीषाकगि खिाको 
वववरण नराखेको, ित्सम्बन्धी प्रभिवेदन ियार नगरेकोले खिाका सम्बन्धमा थप ववश्लषेण गना सवकवन । 

नेपाल सरकार स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालय लगायिका भनकायले कोरोना संक्रमण महामारी रोकथाम र 
भनयन्त्र णका लाभग गने कामहरुलाइा व्यवर्स्थि गना क्वारेर्न्टन, कन्ट्रयाक्ट टे्रभसङ्ग, आइसोलेशन, कोभिड-१९ अस्पिाल 
र र्क्लभनक सञ्चालन व्यर्िगि सरुक्षा सामग्रीको प्रयोग लगायि कोभिड-१९ को सन्दिामा ववभिन्न प्रकारका मापदण्ड 
िथा भनदेर्शकाहरु जारी गरेको छ । यी मापदण्ड िथा भनदेर्शकाहरुको प्रयोगले सीभमि साधन स्रोिबाट अभधकिम 
उपलर्ब्ध हाभसल गना म्ि गने, कोरोना िाइरसको संक्रमण नयाँ िवकोले प्राववभधक रुपमा पभन वकै प्रकारको सेवा 
प्रदान गना समन्वयात्मक रुपमा काया गने उल्लेख गरे पभन प्रदेश सरकारले जारी भनदेर्शकाहरु पालना गने गराउने, 
सोको कायाान्वयन अबस्था सम्बन्धमा समीक्षा गरेको देर्खवन । 

कोभिड-१९ को संक्रमण लगायिका महामारी रोकथाम, भनयन्त्र ण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा मखु्यमन्त्र ीको 
संयोजकत्वमा प्रदेश कोरोना संकट व्यस्थापन केन्ि, आन्िररक माभमला िथा कानूनमन्त्र ीको संयोजकत्वमा 
प्रदेशस्िरीय कोरोना भनयन्त्र ण सभमभि र सामार्जक ववकास मन्त्र ीको संयोजकत्वमा स्वास््य व्यवस्थापन सभमभि  
गठन िवका छन।् जोर्खम मूल्याङ्कन िथा पूवा ियारी नहुँदा संक्रभमिको अनमुान हनु नसकेको, दो्रयो िरणको 
कोभिडको महामारीको पूवाियारी खोप व्यवस्थापनमा संघीय सरकारबाट िथा प्रदेश सरकारबाट खोप प्राप्त गरेको 
पररमाण, पवहलो र  दो्रयो डोज लगाईसकेको र लगाउन बाँकीको वकीकृि ि्याङ्क नरहेको, िथा कोभिड महामारी 
व्यवस्थापनको लाभग अन्िरभनकायगि समन्वय साझेदारी िथा वक्रयाशील सभमभिको िभूमकाको समीक्षा निवको 
साथै दो्रयो लहरको माहामारीको लाभग आव्यक स्वास््य सामाग्रीको खररद, अस्पिाल पूवााधार, क्वारेर्ण्टन िथा 
आइसोलेशन केन्ि स्थापनासम्बन्धी कायाहरु योजनावर्द् िवरले हनुसकेको देर्खवन । 

स्थानीय िहरुले जोर्खम आङ्कलन, सामग्री खररद, क्वारेर्न्टन व्यवस्थापन, महामारी जोर्खमको न्यूनीकरण, 
संक्रभमिको वसोबास िवको स्थानसम्म पगेुर सेवाको प्रवाह िथा राहि प्रदान गने काया गदै आवका छन ् । 
कोभिड भनयन्त्र ण, उपिार लगायि कायामा स्थानीय िहबाट िवको खिाको वववरण अनसुार स्थानीय िहहरूको गि 
वषाको मौज्दाि रु.१ अबा ६५ करोड िवकोमा यो वषा प्राप्त िवको समेि रु.७ अबा ६६ करोड ५७ लाखमध्ये राहि 
वविरण, क्वारेर्न्टन िथा आइसोलेसन भनमााण, औषभध िथा उपकरण खररद, जोर्खम ित्ता र अन्य ववववध खिा समेि 
रु.४ अबा ७५ करोड ८९ लाख खिा िई वषाान्िमा रु.२ अबा ९० करोड ६८ लाख कोभिड कोषमा मौज्दाि रहेको 
छ । 
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स्थानीय भनकायले गरेको उर्ल्लर्खि खिाको लेखापरीक्षण गदाा संघ िथा प्रदेश सरकारसँग सहकाया िथा 
कायायोजना बेगर खिा गरेको, बजेट िथा कायाक्रमको प्राथभमकिा भनधाारण नगरेको, स्थानीय िहहरुमा समन्वय 
नगरी कोभिड भनयन्त्र णका मास्क, औषभधजन्य ववं सर्जाकल उपकरण खररद, क्वारेर्न्टन िथा आइसोलेशन केन्ि 
भनमााण ववं व्यवस्थापनमा खिा गदाा वकै प्रकृभिको कायामा समेि दोहोरो पने गरी खिा गरेको, आइसोलेशनमा 
रहेका व्यर्िहरुलाई खाजा खाना उपलव्ध गराउँदा भनर्िि मापदण्ड वेगर खिा गरेको, राहि वविरण पारदर्शारुपमा 
गने नगरेको जस्िा व्यहोरा देर्खन्छ।संघीय सरकारबाट खररद गरी पठावका स्वास््य सामग्री िथा उपकरणको 
उपयोग हनु नसकेको, कन्ट्रयाक्ट टे्रभसङ्ग िथा इन्िेविगेशन स्थानीय िहबाट हनेुगरी स्वास््यकमी पररिालन 
गररवको िवपभन प्राप्त सूिनाको आधारमा रोकथामका उपाय गना नसकेको अवस्था देर्खयो। 

कोभिड–१९ संक्रमण िथा त्यस सम्बन्धी महामारी, व्यवस्थापनमा प्रदेश सरकारले गरेको व्यवस्थापन ववं 
खिाको लेखापरीक्षणबाट जोर्खम न्यूनीकरणका कायाववभधहरुको पालना निवको, कोभिड अस्पिाल सञ्चालन 
प्रिावकारी निवको, उपिार िथा भनयन्त्र णमा कमािारीको न्यूनिा रहेको, कायाववभधको व्यवस्था िन्दा फरक 
जोर्खम ित्ता खिा लेखेको, आइसोलेसन केन्ि भनमााण र प्रयोगको काया प्रिावकारी रुपमा निवको, पी.सी.आर.र 
वर्न्टजेन्ट परीक्षण समयमा नै नगरेको, सावाजभनक खररद कानूनको पालना नगरी खररद गरेको ववं प्रयोगशाला 
व्यवस्थापनमा वढलाई िवको, समयमा उपकरण खररद ववं जडान निवको, खररद िवका उपकरणको पररिालन 
निवको, समयमा खोप प्राभप्त िथा लगाउने काया हनु नसकेको, अझै पभन नागररकहरु खोप लगाउनबाट वर्ञ्चि 
रहेको लगायिका व्यहोराहरु देर्खवका छन ्। यस सम्बन्धी व्यहोरालाई प्रदेशगि रुपमा उल्लेख गररवको छ ।  

प्रदेश नं. १ 

 प्रदेश सरकारिफा  

कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्र णको खिा र आम्दानी व्यवस्थापनको लाभग सामार्जक ववकास 
मन्त्र ालयमा प्रकोप व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी २०७८ आषाढ मसान्िसम्म गि वषाको मौज्दाि रु.१२ 
करोड ९४ लाख ९९ हजार, यस वषाको आय रु.२५ करोड २२ लाख ३१ हजार समेि रु.३८ करोड १७ 
लाख ३० हजार कुल आयमध्ये राहि वविरण, आइसोलेशन भनमााण, जोर्खम ित्ता, औषभध खररद, मेभसनरी 
इक्यपुमेन्ट र अन्य खिामा रु.२४ करोड ८ लाख ७९ हजार खिा गरी रु.१४ करोड ८ लाख ५१ हजार 
मौज्दाि रहेको छ । 

47. कोभिड व्यवस्थापन खिा - यो  वषा कोभिड-१९ संक्रमण िथा अन्य महामारी व्यवस्थापन गना संघ, प्रदेश ववं 
कोभिड जनसरुक्षा कोषमा जम्मा िवको रकम मध्येबाट कोशी कोभिड-१९ उपिार केन्िमा औषभध िथा 
औषभधजन्य सामग्री व्यवस्थापन, जोर्खम ित्ता,  संक्रमण व्यवस्थापन िथा खानाखाजा लगायिमा रु.१० करोड 
४३ लाख ५९ हजार, ववभिन्न ९८ भनकाय िथा संघ संस्थाहरुलाई जनशर्ि व्यवस्थापन र कोभिड 
व्यवस्थापनको लाभग भनकासा ददई रु.३२ लाख ५१ हजार कोरोना जनसरुक्षा कोषमा मौज्दाि रहेको 
वववरणबाट देर्खवको छ ।  

48. कमािारी व्यवस्थापन - भनजामिी सेवा भनयमावली, २०५० को भनयम ४ (३) अनसुार आयोजनाको लाभग 
स्वीकृि अस्थायी दरबन्दीमा भनजामिी सेवाका स्थायी कमािारीलाई काजमा खटाई कामकाज गराउनपुने र 
स्थायी दरबन्दीबाट पदपूभिा हनु नसकेमा सेवा करारबाट कामकाज गराउनपुने व्यवस्था छ । कोशी 
कोभिड-१९ उपिार केन्ि ववराटनगरमा कोभिड व्यवस्थापनको लाभग ८० कमािारीको व्यवस्थापन 
गरेकोमा मन्त्र ालयबाट ३ प्रशासभनक कमािारी र कोशी अस्पिालबाट कन्सल्टेन्ट २ काजमा खटाइवको 
िथा मेभडकल अवफसर १४, स्टाफ नसा २५, ल्याब टेक्नोलोर्जस्ट १, ल्याब टेर्क्नभसयन २, रेभडयोग्राफर २, 

हेिी सवारी िालक १ र कायाालय सहयोगी ३० करारमा कायारि रहेका छन ्। दरबन्दी स्वीकृि गरी 
कमािारी व्यवस्थापन गनुापदाछ ।    
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49. जोर्खम ित्ता - जोर्खम ित्ता वविरण गदाा संक्रमणको उपिारमा संलग्न जनशर्िको जोर्खम ित्ता 
व्यवस्थापन आदेश, २०७७ को आधारमा गनुापने व्यवस्था छ । सामार्जक ववकास मन्त्र ालयले 
२०७७।७८ मा कोशी कोभिड-१९ उपिार केन्िमा कायारि स्वास््यकमी, सरसफाइकमी र कमािारीलाई 
२०७७ ्रयावणदेर्ख मंसीरसम्म र २०७८ वैशाखदेर्ख अषाढसम्म रु.१ करोड २६ लाख १० हजार 
जोर्खम ित्ता बापि ििुानी गरेको छ ।  

50. स्वास््य सामग्री िथा उपकरण – प्रदेश कायाववभध भनयमावली, २०७५ को भनयम ९५ मा र्जन्सी 
मालसामानको वववरण र मूल्य समेि खोली ७ ददनभित्र  आम्दानी बाधँी लगि ियार गनुापने उल्लेख छ । 
यो वषा कोशी अस्पिाल कोभिड-१९ उपिार केन्ि ववराटनगरमा ववभिन्न भनकाय र संघ संस्थाबाट प्राप्त 
बायोवनालाइजर १, आई.पी.व.पी.११, सी.पी.व.पी.२६,  ब्लड ग्याँस वनालाइजर मेभसन १, सी.आर.भसिम 
१, हाई ्लो अर्क्सजन २३,  आई.सी.यू.बेड ८१, अर्क्सजन भसभलण्डर २००, अर्क्सजन कन्सन््रेटर १८, 

िेर्न्टलेटर ३७ समेि ४४ प्रकारका १ हजार १८१ मेभडकल सामग्री िथा उपकरणहरु प्राप्त िवकोमा 
मूल्य खोली र्जन्सी खािामा अद्यावभधक गरेको देर्खवन। मौज्दािमा रहेको सामान िथा उपकरणहरुको 
मूल्य समेि खोली र्जन्सी खािा अद्यावभधक गनुापदाछ। 

51. क्वारेर्न्टन खाना, खाजा - कोभिड-१९ महामारी भनयन्त्र ण िथा रोकथामका लाभग क्वारेर्न्टन िथा 
आइसोलेशन सेन्टरमा मापदण्डको आधारमा खिा गनुापदाछ । यो वषा सामार्जक ववकास मन्त्र ालयले 
क्वारेर्न्टन र आइसोलेशनमा रहने व्यर्िहरुको खाना खाजाको लाभग ५ होटलसँग दररेट माग गरी 
सम्झौिा िई स्वास््यकमी, कमािारी र कोभिड भबरामीहरुलाई बास िथा खाना खाजामा रु.२ करोड १० 
लाख ९९ हजार ििुानी गरेको छ ।  

52. परीक्षण िथा खोप अभियान - कोभिड व्यवस्थापन िथा भनयन्त्र णका लाभग मन्त्र ालय मािहिका 
भनकायहरुबाट कोभिड परीक्षण िथा कोभिड ववरुर्द्को खोप अभियान सञ्चालन गरेकोमा सामार्जक ववकास 
मन्त्र ालयको २०७९।२।१७ सम्मको प्राप्त वववरण अनसुार प्रदेश नं.१ को जनसंख्या कररब ४५ लाख 
३५ हजारमध्ये कुल ३१ लाख ८७ हजार अथााि कररब ७० प्रभिशि जनसंख्यालाई पूणा डोज कोभिड 
खोप लगावको र ३० प्रभिशि जनसंख्यालाई पूणा डोज खोप लगाउन बाँकी रहेको देर्खन्छ । त्यसैगरी 
१२ देर्ख १७ वषा उमेर समूहका ९८ प्रभिशि बालबाभलकालाई पवहलो डोज कोभिड खोप र कररब ८१ 
प्रभिशि पूणा डोज खोप लगावको छ । सबै जनसंख्यालाई पूणा डोज खोप लगाउनपुदाछ ।  

53. कायायोजना - प्रदेश नं.१ प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ को महामारी भनयन्त्र ण सम्बन्धमा २०७६ फाल्गणु 
२९ मा रोकथाम िथा प्रभिरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी कायायोजना स्वीकृि गरेको आधारमा २०७६।१२।११ 
मा खडा गरेको रु.२५ करोडको कोरोना जनसरुक्षा कोष माफा ि ्यो वषा समेि रु.२४ करोड ९ लाख 
खिा गरेको छ । साथै कोभिड-१९ संक्रमण िथा अन्य महामारी उपिार व्यवस्थापनका लाभग सामार्जक 
ववकास मन्त्र ालयले प्रदेश सरकार स्रोिबाट रु.२१ करोड ४१ लाख र नेपाल सरकारबाट सशिा अनदुान 
माफा ि कोभिड-१९ भनयन्त्र ण उपिार व्यवस्थापन िथा जोर्खम ित्ता सामग्री खररद लगायिका 
प्रयोजनकालाभग रु.२२ करोड ७४ लाख समेि रु.६८ करोड २४ लाख खिा िवको छ। खिा रकमको 
वकीकृि प्रगभि प्रभिवेदन ियार गरेको छैन। 

54. कोभिड भनयन्त्र ण काया - प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण सरुु िवपभछ स्थापना गरेको कोरोना जनसरुक्षा 
कोषबाट कोभिड-१९ का कारणले भसर्जाि माहामारीबाट नागररकलाई सरुर्क्षि गना नेपाली सेना, नेपाल 
प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय िहसँग समन्वय र सहकाया गरी ६ हजार ६७० शय्यासवहिको ३१० 
क्वारेर्न्टन स्थापना गरेको छ । सोही अनसुार ६ हजार २३१ को व्यवस्थापन, ७ होर्ल्डङ वररया 
स्थापना र १ हजार ८६४ कोभिड भबरामीको व्यवस्थापन गना कोरोना जनसरुक्षा कोषबाट रु.१५ करोड 
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५४ लाख सरुक्षा भनकाय िथा स्थानीय िहमा भनकासा ददई खिा गरेको छ । कोभिड भनयन्त्र ण कायामा 
सबै भनकायलाई वकीकृि िवरले पररिालन गरेको देर्खवन । 

55. पी.सी.आर.ल्याव - स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयको २०७७।३।१० को प्रयोगशाला सञ्चालन 
सम्बन्धी भनणायमा मेिी अस्पिालमा समेि कोभिड-१९ परीक्षण प्रयोगशला अनमुभि ददवको पाइयो। 
अस्पिालको ल्यावबाट परीक्षण िइरहेकोमा कोभिड-१९को दो्रयो लहरपभछ रावष्ट्रय जनस्वास््य 
प्रयोगशालाले २०७७।५।१९ मा कन्काई पी.सी.आर.प्रयोगशालामा मेिी अस्पिालको जनशर्ि समेि 
पररिालन गरी सेवा सञ्चालन गना स्वीकृभि ददवको छ । कन्काई नगरपाभलकाको समन्वयमा सञ्चाभलि 
ल्यावलाई आव्यक २ मवहना सम्मको लाभग ररवजेन्ट र सरुक्षा सामग्री समेि मेिी अस्पिालबाट नै 
उपलब्ध गरावको छ । सो ल्यावबाट २०७७ िािदेर्ख २०७८ आषाढ मसान्िसम्म २५ हजार ९७६ 
नमूना परीक्षण गरेको छ । सो ल्यावमा प्रभि नमूना रु.१ हजारको दरले शलु्क भलने व्यवस्थाको 
आधारमा रु.२ करोड ५९ लाख ७६ हजार आम्दानी हनेु अवस्था रहेको िविापभन ल्यावबाट मेिी 
अस्पिाललाई कुनै रकम प्राप्त िवको नदेर्खवकोले ल्यावको आम्दानी खिा सम्बन्धमा छानववन गरी 
अस्पिालले पाउने रकम यवकन गरी असलु हनुपुदाछ । 

56. उपकरण खररद - सावाजभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम ८४(१क) मा रु.५० लाखसम्मको 
स्वास््यसम्बन्धी उपकरण भसलबन्दी दरिाउपत्र  आह्वान गरी खररद गना सवकने र कायासम्पादन जमानि 
आव्यक पने िवकोमा वारेण्टीसम्बन्धी दावयत्व समेि उल्लेख गनुापने व्यवस्था छ। अस्पिालले कोभिड-
१९ को कारण ित्काल उपिारको लाभग अर्क्सजन प्लान्ट, आई.सी.यू.बेड, इ.सी.जी.मेभसन, पेसेन्ट मभनटर, 

साइररङ पमप् लगायिका स्वास््य उपकरणहरु खररद गरी रु.१ करोड २३ लाख १८ हजार ििुानी 
ददवको छ । िी सामानका आभधकाररक ववके्रिा रहेको प्रमाण समावेश नगरेको र वारेण्टी िथा ग्यारेण्टी 
नरहेको उपकरण खररद िवकोमा िोवकवबमोर्जमको क्षमिामा सञ्चालन निवमा वा सन्िोषजनक 
कायासम्पादन नगरेकोमा ववके्रिालाई र्जम्मेवार बनाउने व्यवस्था नराखी उपकरण खररद कायामा खिा 
गरेको छ । वारेर्ण्ट/ ग्यारेर्ण्ट िथा ममाि संिारको सभुनर्िििा गरेर मात्र  उपकरण खररद गनुापदाछ । 

57. अनगुमन िथा मूल्याङ्कन - स्वास््य कायाालय,  मोरङले कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्र णको लाभग प्राप्त 
यो वषा रु.५५ लाख र गि वषाको रु.१२ हजार समेि रु.५५ लाख १२ हजार प्राप्त गरेकोमा पूवााञ्चल 
ववश्वववद्यालयमा सञ्चाभलि औषभध, सामग्री, खाना खाजा र अन्य  खिा रु.३५ लाख ९९ हजार, वम्बलेुन्स 
शव वहान खिा रु.१३ लाख ३४ हजार  र जोर्खम ित्ता रु.५ लाख खिा गरी मौज्दाि रु.७९ हजार 
रहेको छ । उ्े्य अनरुुप खिा िव निवको सम्बन्धमा अनगुमन िथा मूल्याङ्कन हनुपुदाछ । 

58. खररद - कोभिड-१९ को संक्रमण उपिारको लाभग नेपाल सरकार मर्न्त्र पररषद्को भनणायानसुार १५ 
ददनभित्र  सञ्चालन गना स्वास््य िथा जनसंख्या मन्त्र ालयबाट यस प्रदेशको लाभग ७५ बेडको ३ यूभनट 
वि.डी.यू.सञ्चालन स्वीकृभि िवकोमा स्वास््य भनदेशनालय धनकुटाबाट रु.९ करोड ३८ लाख १० 
हजारको प्रभिइकाई लागि अनमुान स्वीकृि गरी रु.८ करोड २९ लाख १९ हजारमा खररद काया गरी 
प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्ि ववराटनगरलाई हस्िान्िरण गरेको पाइयो । भनदेशनालयबाट 
खररद गरी आपूभिा केन्िलाई हस्िान्िरण गररवका स्वास््य उपकरणहरुको सञ्चालन र सामान दार्खलाको 
प्रभिवेदन ियार नगरेकोले उ्े्य अनसुार िोवकवका स्थानमा वि.डी.यू.सेवा सञ्चालन सभुनर्िि िवको 
पाइवन। खररदको योजना स्वीकृि गरी सम्बर्न्धि भनकायबाटै मालसामान खररदको व्यवस्था हनुपुदाछ । 

59. राहि - कृवष सहकारी/कोभिडिफा  कोभिड-१९को दवैु बन्दाबन्दीका कारण प्रदेशमा दूध र दधुजन्य पदाथा 
उत्पादन र भबक्री, कुखरुापालन, बंगरुपालन, हररयो र्ियापर्त्त, िरकारी िथा फलफूल, च्याउ खेभि आदद 
व्यवसायमा पना गवको क्षभि आकलन गरी मर्न्त्र पररषदको भनणाय अनसुार १ हजार ६८० पीभडि 
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वकसानहरुलाई रु.७ करोड ९१ लाख ७४ हजार राहि सहयोग उपलब्ध गरावको छ । वास्िववक 
कृषकहरुको पवहिान गरी वविररि सहायिा रकमको अनगुमन गनुापदाछ । 

 स्थानीय िहिफा  

60. जोर्खम आकलन र समन्वय – स्थानीय िह/नगरपाभलकाहरुले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर प्रारम्ि हनु ुअर्घ 
पवहलो लहरको प्रिावको आधारमा आइपने सम्िाववि जोर्खमको आकलन गरी कोभिड संक्रमण, रोकथाम, 
उपिार िथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ववस्ििृ कायायोजना बनाई लागू गनुापनेमा सो अनसुार गरेको देर्खवन ।  

मेिी नगरपाभलकाबाट प्राप्त वववरण अनसुार लकडाउन अवभध २०७७।७८ मा कांकडभिट्टा 
नाकाबाट २ लाख ६० हजार ३५० जना प्रवेश गरेको र सो मध्ये २२ हजार ६३६ जनाको वर्न्टजेन 
टेि गररवकोमा कुल १ हजार २७३ जना पोजेवटि देर्खवको वववरणबाट देखावको छ। यसको अभिररि 
संक्रमण िई होम आइसोलेसनमा १५ वडाका ९३६ जना रहेको मध्ये ८७७ जनालाई औषभध सवहिको 
वकट वविरण गरेको छ । नाकाबाट प्रवेश गने सबैको परीक्षण नगरेको कारण समदुायसम्म कोभिड 
फैभलवको अवस्था देर्खदा जोर्खम आकलन गरी समयमा भनयन्त्र ण गनुापदाछ । 

61. क्वारेर्न्टन खाना खिा - कोरोना िाइरस (कोभिड-19)  सम्बन्धी क्वारेर्न्टन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गना 
बनेको मापदण्ड, २०७६ अनसुार सबै स्थानीय िहमा क्वारेर्न्टन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गनुा पने 
व्यवस्था छ । आभथाक कायाववभध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व भनयमावली, २०७७ को भनयम ५७ मा खिा 
गदाा सो खिा प्रमार्णि गने भबल, िपााई िथा अन्य कागजाि संलग्न गरी खिा गनुा पने व्यवस्था छ । यस 
सम्बन्धमा देर्खवका व्यहोरा भनम्न छनुः 

61.1. गौरीगञ्ज, झापा, किनाकवल, बरु्द्शार्न्ि, भमक्लाजङु, कमल ऐसेलखुका  गाउँपाभलका िथा गौरादह, 
मेिीनगर, बराहक्षेत्र , लेटाङ, भसवर्द्िरण, पथरीशभनिरे नगरपाभलकाले यस वषा सञ्चालन गरेका 
क्वारेर्न्टनहरूमा खाना खाजा खवुाव बापि रु.१ करोड 9५ लाख 9 हजार खिा गरेका छन ् । 
पाभलकाहरूले क्वारेर्न्टनमा प्रवेश गरेका व्यर्िको अभिलेख ियार गरेको िविापभन क्वारेर्न्टनबाट 
बावहररवको  अभिलेख ियार नगरेकोले खाना खाजामा िवको अवभध र ििुानी रकम यवकन गना 
सवकवन। सम्झौिा अनसुारको रकम ििुानी गनुा अर्घ खिा पवुि हनेु आव्यक प्रमाण संलग्न नगरी 
ििुानी ददवको भनयमसम्मि देर्खवन। 

61.2. क्वारेर्न्टन सञ्चालन व्यवस्था सम्बन्धी मापदण्डमा क्वारेर्न्टनमा रहने व्यर्िको खाना खाजा बापि खिा 
गदाा सम्बर्न्धि र्जल्लाको नेपाल प्रहरीको राशनको दैभनक दर बराबरको रकम खिा गना सवकने व्यवस्था 
िवकोमा केराबारी गाउँपाभलकाले सो अनसुार नगरी वक होटलको भबलको आधारमा २०७७।२।९ देर्ख 
२०७७।५।२७ सम्म रु.२७९।५० प्रभिददनको दरले ििुानी गरेको पाइयो। गि वषाको अवभध 
सवहिको रकम ििुानी गरेकोमा ििुानी ददन बाँकीको प्रमार्णि वववरण बेगर ववं िोवकवको आधार 
िन्दा फरक गरी रु.६ लाख २२ हजार ििुानी गरेकोले भनयमसम्मि देर्खवन ।   

62. जोर्खम ित्ता - कोरोना िाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपिारमा संलग्न जनशर्िको जोर्खम ित्ता 
व्यवस्थापन आदेश, २०७७ को बुदँा ४(१) मा जोर्खम ित्ता प्राप्त गनाको लाभग पषु्याई सवहि बुदँा ३ 
बमोर्जमको काया गनाको लाभग खटावको प्रमाण वा खवटवको स्थानमा गरेको काया र प्रमार्णि हार्जरी पेश 
गनुापने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देर्खवका व्यहोरा भनम्न छनुः 

62.1. ओखलढंुगाको मोलङु िथा झापाको कमल गाउँपाभलकाले कोभिड १९ भनयन्त्र णका लाभग खटावको 
उल्लेख गरी कमािारीहरूलाई प्रोत्साहन ित्ता बापि रु. २२ लाख १७ हजार खिा गरेको छ । कानूनमा 
संलग्न कमािारीलाई जोर्खम ित्ता उपलब्ध गराउन ु पनेमा सो बाहेकका कमािारीलाई समेि ििुानी 
गरेको छ । अन्य कमािारीलाई ित्ता ििुानी लेख्न ेआधार पेश हनुपुदाछ । 
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62.2. दमक नगरपाभलकाका स्वास््य शाखामा कायारि कमािारीहरू कोरोना संक्रमण रोकथाम कायामा खवटव बापि 
२०७७ साउनदेर्ख २०७७ मंभसरको अवभधमा १ मवहना देर्ख ४ मवहनासम्मको ५० प्रभिशिदेर्ख २० 
प्रभिशिसम्म जोर्खम ित्ता २०७८।२।७ को नगरप्रमखु स्िरीय भनणायबाट ििुानी गरेकोमा उि अवभधमा 
काममा खवटवको हार्जरी िथा सोही कायामा खटावको प्रमाण संलग्न नगरी रु.९ लाख ३ हजार ििुानी 
गरेकोले खिा यवकन गना सवकवन। लेटाङ नगरपाभलकाले २०७६।१२।११ देर्ख २०७७।३।३० सम्म 
स्वास््य शाखाका कमािारी र प्राथभमक स्वास््य केन्ि, वडा र्क्लभनक र सहरी स्वास््य केन्िमा कायारि 
कमािारीलाई ११६ ददन र अन्य शाखाका कमािारीलाई १६ ददनदेर्ख ६८ ददनसम्मको वकमिु दरबाट रु.६ 
लाख २३ हजार ििुानी गरेको छ । दोहोरो नपने गरी ित्ता ििुानी गनुापदाछ ।  

62.3. पथरीशभनिरे नगरपाभलकाले कोभिड-१९ जोर्खममा खवटने स्वास््यकमी र कमािारीलाई गि ववगिको कमािारी 
प्रोत्साहन ित्ता शीषाक, करार सेवा शलु्क, जोर्खम ित्ता बापि रु.३१ लाख ८ हजार ििुानी गरेको देर्खयो । 

62.4. बरु्द्शार्न्ि गाउँपाभलका, झापाले कोरोना महामारीमा काममा खवटई रोकथाम िथा राहि वविरण लगायिको 
काममा सहयोग परु् यावकोले सो अन्िगािका वडा कायाालय, स्वास््यिौकी, स्वास््य वकाईमा कायारि, 
प्रधानमन्त्र ी रोजगार कायाक्रमिफा का करार सवहि सबै १०४ जना कमािारीलाई १ मवहना बराबरको प्रोत्साहन 
ित्ताबापि रु.२८ लाख २० हजार ििुानी गरेको पाइयो। सो ििुानीको अभिररि स्वास््यिफा का 
कमािारीलाई थप दैभनक रु.५०० का दरले खाजा खिाबापि छुटै्ट रकम ििुानी गरेको छ ।  

62.5. दमक अस्पिालले कोभिड अस्पिाल सञ्चालन गना कोभिड ित्ता र खाना समेि व्यवस्था गररवकोमा कायारि 
स्वास््यकमीलाई अस्पिालमा काम गरेको आधारमा २०७८ वैशाख १८ गिेदेर्ख २०७८ जेठ मवहनासम्मको 
जोर्खम ित्ता बापि रु.१९ लाख ५ हजार ििुानी गरेको छ । दमक अस्पिालबाट कोभिड उपिार केन्िमा 
खवटवका स्वास््यकमी र अन्य कमािारीलाई ददन गन्िीको दरबाट कोभिड ित्ता र खाना समेिको रकम गणना 
गरी ििुानी गरेकोले वकै अवभधमा दोहोरो रकम खिा गरेको छ । दोहोरो सवुवधा ददन भमल्ने देर्खवन । 

63. क्वारेर्न्टन व्यवस्थापन - मेिीनगर नगरपाभलकाका सदस्य िथा वडाध्यक्ष र पाभलकाबाट संयोजक 
िोवकवका पदाभधकारीलाई पे्की ददई खिा गरेको, क्वारेर्न्टन स्थलको लाभग सामग्री खररदको ििुानी 
सम्बर्न्धि पाटीलाई नददई पदाभधकारी माफा ि ििुानी गरेको, लागि अनमुान स्वीकृि नगरी मालसामान 
खररद गरी खिा हनेु गरेको, वडाध्यक्षको भसफाररसमा वडा नं. ११ को क्वारेर्न्टन रहनेको खाना खाजा 
ििुानी गरेको, पदाभधकारीहरू क्वारेर्न्टन जान आउन छुटै्ट भनजी सवारी साधन िाडामा भलवको रु.१४ 
लाख ३० हजार खिा गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा पदाभधकारीले आभथाक 
कारोबार गने व्यवस्था निव पभन पदाभधकारी माफा ि कोरोना कोषबाट खिाको कारोबार सञ्चालन गरेकोले 
भनयमावलीमा िवको व्यवस्थाको पालना िवको देर्खवन ।  

64. अर्क्सजन प्लाण्ट भनमााण - मेिीनगर नगरपाभलकाले मेिी आम्दा अस्पिालमा अर्क्सजन प्लान्ट स्थापना 
गना रोटेरी क्लव अफ काकंडभिट्टा, मेिी उद्योग वार्णज्य संघ र नगरपाभलकाबीि २०७८।२।१३ मा 
िवको सम्झौिा बमोर्जम सो क्लवको पत्र को आधारमा प्लान्ट भनमााण सम्बन्धी कायासम्पन्न नहुँदै रु.२५ 
लाख ििुानी गरेको छ । लेखापरीक्षण अवभध २०७८।११।२० सम्म प्लान्ट स्थापना िई सञ्चालन 
िवको छैन । सोको काया सम्पन्न प्रभिवेदन पेश गनुापदाछ । 

65. परीक्षण शलु्क - आभथाक कायाववभध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व भनयमावली, २०७७ को भनयम ३९ मा 
सरकारी रकम खिा गनुाअर्घ भबल िपााई िेकजाँि गरी िोवकवको प्रवक्रया परुा गनुापने व्यवस्था छ । 
मेिीनगर नगरपाभलकाले कोभिड-१९ बाट संक्रभमि व्यर्िको स्वाब परीक्षण काया गराउन मेिी अञ्चल 
अस्पिाल, वी.वप. कोइराला स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठान र कन्काई कोशीहोम पी.सी.आर. ल्यावलाई क्रमशुः 
रु. ५ लाख, ३ लाख र ७ लाख ६८ हजार गरी जम्मा रु.१५ लाख ६८ हजार ििुानी गरेकोमा उि 
रकमबाट स्वाब परीक्षणमा खिा गरेको प्रमाण पेश हनुपुछा। 
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66. वहसाब भमलान - बराहक्षते्र  नगरपाभलका, सनुसरीले कोरोना कोषमा गि वषाको र्जम्मेवारी सारेको रु.१० 
लाख ६६ हजार र यस वषाको आम्दानी रु.१ करोड १५ लाख २४ हजार समेि रु. १ करोड २५ 
लाख ९० हजार आम्दानी िवकोमा रु.१ करोड २५ लाख ३२ हजार खिा देखावको छ । िर कोषको 
बैङ्क स्टेटमेन्ट परीक्षण गदाा वषािरीमा रु.१ करोड ३२ लाख ३६ हजार खिा जनावको पाइयो । 
कायाालयको से्रस्िा र बैङ्क स्टेटमेन्टमा फरक परेको रकमको वहसाब भमलान गरी वववरण पेश हनुपुछा । 

वविाामोड नगरपाभलकाले गि वषाको मौज्दाि रकम मध्ये यो वषा र्जम्मेवारी सारी सोमा प्रदेश 
सरकारबाट थप रु.१० लाख र अन्य आ्नो कायाक्रमको बजेटबाट रु.७५ लाख ९२ हजार थप गरी 
जम्मा रु.२ करोड ४७ लाख ९८ हजार मध्ये रु.१ करोड ७४ लाख ४८ हजार खिा गरी वषाान्िसम्म 
रु.७३ लाख ५० हजार मौज्दाि देखावकोमा सोको बैङ्क भिडान वववरण पेश िवन। गि वषा वन.वम.वी. 
बैङ्कमा छुटै्ट खािा खोली कारोबार सञ्चालन गरेकोमा यो वषा उि बैङ्कमा रहेको रकमलाई दईु पटक 
ट्रान्सफर गरी वन.आई.सी. वभसया बैङ्कमा नयँा खािा खोली रकम सारेको छ। वषाान्िमा बाँकी देर्खवको 
मौज्दाि भिडान गरी दबैु बैङ्क मौज्दािको प्रमाण पेश गनुापदाछ ।  

67. खररद व्यवस्थापन - सावाजभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम १४५(१)मा ववशेष पररर्स्थभिमा 
खररद गने सम्बन्धी व्यवस्था छ। सो बमोर्जम खररद कायाको पूवाियारी र आव्यकिा पवहिान गरी 
कानून बमोर्जम खररद गने, खररद िवका औषभध, वकट िथा उपकरणको गणुस्िर र स्पेर्शवफकेसन 
बमोर्जम रहेको यवकन गरेर मात्र  ििुानी गनुापनेमा  स्थानीय िहहरूले ववशेष पररर्स्थभिमा खररद गने 
प्रवक्रया परुा गरेको पाइवन । यस सम्बन्धमा देर्खवका व्यहोरा भनम्नानसुार रहेका छनुः 

67.1. कोभिड-१९ संक्रमण भनयन्त्र ण गने उ्े्यले मादी नगरपाभलका, धमादेवी नगरपाभलका, िैनपरु नगरपाभलका र 
पाँिखपन नगरपाभलकाको प्रमखु समेिको बैठकले २०७७।५।१७ मा दईु स्मभृि प्रभिष्ठान आइसोलेसन िवन 
भनमााण उपिोिा सभमभि गठन गरेको देर्खन्छ । उि सभमभिले आइसोलेसन िवन भनमााण गने क्रमश रु. 
५४ लाख ७८ हजार, र रु. ४० लाख ५३ हजारको लागि अनमुान ियार गरी सोही बमोर्जम सम्झौिा 
गरेको िविापभन आइसोलेशन खिाको प्रगभि वववरण पेश नगरेकोले खिा रकम यवकन िवन । 

67.2. कमल गाउँपाभलका, झापाले केखाा बजार बाटो ग्रािेल िथा ममाि उपिोिा सभमभिसँग वडा नं. ५ को 
सावाजभनक जंगल क्षेत्र भित्र को जग्गामा कोभिड-१९ संक्रभमि व्यर्िहरू राख्न ेप्रयोगजनको लाभग फलामे 
ट्रि र वटनको छाना रहने गरी टहरा भनमााणको काया गना रु. २५ लाख ५८ हजारको लागि अनमुान 
स्वीकृि गरी २०७७।४।२० मा कायादेश ददई २०७७।७।३० सम्मको अवभधमा काया गने सम्झौिा 
गरी रु.२४ लाख ९२ हजार ििुानी गरेको छ । उि कायाको काया सम्पन्न प्रभिवेदन कायाालय 
प्रमखुबाट प्रमार्णि निवको, सावाजभनक जंगल क्षते्र मा स्थायी रूपमा टहरा भनमााण गरेकोमा सम्बर्न्धि 
भडभिजन बन कायाालयबाट सो संरिना भनमााण गने स्वीकृभि नभलवको, वउटा कामको लाभग गठन िवको 
उपिोिा सभमभिलाई छुटै्ट स्थान र फरक कामको लाभग सम्झौिा गरेकोमा सम्पन्न िवको संरिना संरक्षण 
गना सभमभिलाई हस्िान्िरण नगरेको अवस्था देर्खयो ।  

67.3. केराबारी गाउँपाभलकाले कोभिड-१९ सरुक्षा सामग्रीहरू ३ फमाबाट पटक पटक सोझै खररद गरी रु.१२ 
लाख ५८ हजार, कमल गाउँपाभलका, झापाले ४० पी.पी.ई. र ४०० िी.टी.वम. रु.१ लाख ९२ हजार, 
दमक नगरपाभलकाले लागि अनमुान स्वीकृि नगरी अर्क्सजन मेभसन ७ थान रु.७ लाख ४४ हजार र 
कन्काई नगरपाभलकाले सरुक्षा िथा परीक्षणसम्बन्धी िी.टी.वम.रु.३ लाख ४३ हजार समेि रु.२५ लाख 
३७ हजारको सामान सोझै खररद गरेका छन ्। प्रभिस्पधाात्मक ववभधबाट सामग्री खररद गनुापदाछ । 

68. उपिार - बरु्द्शार्न्ि गाउँपाभलका, झापाबाट प्राप्त वववरण अनसुार पाभलकाको आइसोलेसनमा २०७७।२।१ 
देर्ख २०७७।३।३१ सम्म ५६१ जनाको पी.सी.आर. िथा १ हजार ८३ जनाको वर्न्टजेन्ट परीक्षण 
गररवको मध्ये ४८९ जना पी.सी.आर. पोजेवटि र ४२४ वर्न्टजेन्ट पोजेवटि सवहि ९३5 जना पोर्जवटि 
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देर्खवको मध्ये आइसोलेसनबाट २२ जनालाई अन्यन्त्र  ररफर गररवको र ६६९ जना भनको िवकोमा 
२३० जना सवक्रय संक्रभमि रहेका र सो अवभध भित्र  १४ जना संक्रभमिको मतृ्य ुिवको वववरणबाट 
देर्खयो । संक्रभमिको उर्िि व्यवस्थापन गरेको देर्खवन । 

69. भबल िपााइ - खोटाङ र्जल्लाका साकेला, ऐसेलखुका , रावा बेसी गाउँपाभलका र हलेसी िवुािङु 
नगरपाभलकाले कोभिड-19 को भनयन्त्र ण रोकथाम िथा उपिारको लाभग यो वषा रु.२ करोड १५ लाख 
११ हजार खिा गरेका छन ्। कोभिड-19 को भनयन्त्र ण िथा रोकथाम गना आइसोलेसन सेन्टर भनमााण 
गरेकोमा कोरोना प्रिाव घटेपभछ त्यसको सदपुयोग र खररद िवका औषभध ववं उपकरणको प्रयोग 
सम्बन्धमा कुनै कायाववभध बनेको छैन । सोको संरक्षण र उपयोग हनुपुदाछ । 

70. राहि वविरणुः कोभिड १९ बाट संक्रभमिलाई राहि उपलब्ध गराउन आठराई भत्र वेणी गाउँपाभलका, 
िाप्लेजङु गाउँ कायापाभलकाको 2078।02।15 को भनणाय अनसुार ७१ जनालाई रु.5 हजारका दरले 
रु.3 लाख ५५ हजार नगद वविरण गरेको देर्खयो । गाउँपाभलकाको आन्िररक आय न्यून रहेको 
अवस्थामा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनदुानबाट यसरी नगद वविरण गरेको उपयिु देर्खवन । 

71. अन्य संस्थाको िवनमा लगानी - बरु्द्शार्न्ि गाउँपाभलका, झापाले गाउँपाभलका सिाको भनणायको आधारमा 
पवहलो लहरको क्रममा स्थापना गरेका क्वारेर्न्टन िथा आइसोलेसन सेन्टरहरू २०७७ िदौसम्म सञ्चालन 
गरी खिा गरेकोमा सो पभछ पनुुः मवहला समदुावयक स्वास््य िथा अध्ययन केन्िको भनमााणाधीन िवनलाई 
आइसोलेसन केन्िको रूपमा स्थापना गने भनणाय गरी उि भनमााणाभधन िवनमा माटो पनेु, ग्रािेल ववच्छाई 
बाटो ियार गने, घरको कोठा पावटासन गने िथा झ्याल, ढोका, ववजलुी वायररङ, इन्िटार स्याभनटेसन, पानी 
प्रबन्ध लगायिका कायामा ववभिन्न सप्लायसा िथा भनमााण व्यवसायीबाट सोझै खररद गरी रु.९ लाख ४३ 
हजार खिा गरेको देर्खयो। 

72. कोभिड रोकथाम खिा - भलखवुपके गाउँपाभलका, सोलखुमु्बकुो गि वषाको बिि रकमबाट कोभिड रोकथाम 
र प्रकोप व्यवस्थापनको लाभग खिा गने भनणाय गरेकोमा औषभध खररद िथा ढुवानीमा रु.२१ लाख २३ 
हजार खिा लेखेको देर्खयो । गि वषा खिा निई बिि रकम सर्ञ्चिकोष वफिाा गरी यो वषाको स्वीकृि 
बजेट र कायाक्रमको अभधनमा रही खिा गनुापनेमा संर्िि कोष वफिाा नै नगरी िाल ुशीषाकबाट खिा गनुा 
बजेट भसर्द्ान्ि ववपरीि देर्खन्छ ।  

73. खिाको प्रमाण - खमु्ब ु पासाङ्गल्हाम ु गाउँपाभलका, सोलखुमु्बलेु कोरोना िाइरसको संक्रमण जोर्खम 
न्यूनीकरण िथा रोकथाम गना आवि जाविलाई व्यवर्स्थि गना वडा नं.१ का वडा सर्िवमाफा ि ् ६ 
कमािारीलाई ६६ ददनको रु.१ हजार २५० का दरले कुल रु.४ लाख ९५ हजार ििुानी गरेको छ । 
गाउँपाभलकाले २०७७।५।११ बाट १५ ददनको लाभग खटावको कायाादेश मात्र  संलग्न रहेकोले थप 
५१ ददनको रु. ३ लाख ८२ हजार असलु गनुापदाछ ।  

मधेश प्रदेश  

 प्रदेश सरकारिफा  
कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्र णको खिा र आम्दानी व्यवस्थापनको लाभग मन्त्र ालयमा प्रकोप 

व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी २०७८ असार मसान्िसम्म गि वषाको मौज्दाि रु.१० करोड ८२ लाख ९३ 
हजार, यस वषाको आय रु.१८ करोड २३ लाख ७३ हजार समेि रु.२९ करोड ६ लाख ६६ हजार कुल 
आयमध्ये राहि वविरण, आइसोलेशन भनमााण, जोर्खम ित्ता, औषभध खररद, मेभसनरी इक्यपुमेन्ट, अन्य खिामा 
रु.२० करोड ५२ लाख ३० हजार खिा गरी रु.८ करोड ५४ लाख ३६ हजार मौज्दाि रहेको छ । 

74. कोभिड-19 रोकथाम िथा व्यवस्थापन - मधेश प्रदेशको 2077।78 को बजेट बिव्यमा कोभिड 
महामारीको पवहिान, रोकथाम, भनयन्त्र ण िथा उपिारका लाभग आव्यक सामग्री खररद िथा आपूभिा र 
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स्वास््यकमीको पारर्रयभमक, उपकरण र प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशालाको सदुृढीकरण िथा राहि, 
सहभुलयि र पूनरुत्थान कायाक्रम लर्क्षि गरी प्रिाववि वगाहरुका लाभग प्रत्येक र्जल्लाको ववपद् 
व्यवस्थापन सभमभि माफा ि कायाान्वयन हनेुगरी रु.5 करोड 80 लाख ववभनयोजन िवकोमा स्रोिको 
उपयोगबाट प्राप्त उपलर्ब्धको प्रगभि वववरण ियार गरेको देर्खवन।  

75. कोभिड खिा भबबरण - सामार्जक ववकास मन्त्र ालयबाट यस वषा रु.२ करोड २ लाख ५० हजारको मात्र   
खिाको ववबरण पेश िवको छ । अन्य भनकायलाई रकम भनकासा गदाा खिा प्रगभि प्रभिवेदन अनसुारको 
वववरण  उपलब्ध गराउनपुने उल्लेख छ । प्रदेशर्स्थि १४ प्रादेर्शक अस्पिालहरुलाई रु.५ लाखका दरले 
रु.७० लाख, ्रयीनाथ गण महेन्िनगर सप्तरीलाई रु.१७ लाख,  प्रादेर्शक अस्पिाल जनकपरुलाई रु.८५ लाख 
र र्जल्ला प्रशाशन कायाालय महोत्तरीलाई रु.३० लाख भनकासा ददवको छ ।त्यसैगरी मखु्यमन्त्र ी िथा 
मर्न्त्र पररषद् कायाालय माफा ि ्8 र्जल्ला प्रशासन कायाालयलाई रु.7 करोड भनकासा ददवको छ । कोभिड 
भनयन्त्र णका लाभग संघीय बजेटबाट प्रत्येक स्थानीय िहहरुलाई रु.10 लाखका दरले भनकासा िवको छ । 
कोभिड भनयन्त्र णका लाभग भनकासा िवको रकमबाट िवको कायाक्रम खिा, प्रगभि सवहिको अनगुमन 
प्रभिवेदन ियार गनुापनेमा सो अनसुार ्रयोिको उपयोगको र्स्थभि र प्रगभि वववरण पेश गरेको छैन । 

76. कोभिड अस्पिाल सञ्चालन - मर्णपाल मेभडकल कलेजले भनमााण गरी खाली छाडेको मजेुभलया 
जनकपरुर्स्थि िवनमा कोभिड अस्पिाल सञ्चालन गना िवन ममाि, मेभडकल उपकरण िथा अन्य 
सामग्रीहरु वक नीर्ज कम्पनी माफा ि प्राप्त गरी मखु्यमन्त्र ी िथा मर्न्त्र पररषद्को कायाालयले रु.२ करोड 
५३ लाख ३3 हजार ििुानी गरेको छ। बोलपत्र दािाले भसभलङ पखँा, बाटर भडस्पेन्सर, हर्स्पटल बेड, 
बेडसाईड लकर, बेडभसट, व्लाङ्केट, म्याटे्रस, प्लार्स्टक कुसी,  काठको कुसी लगायि रु.१ करोड 59 
लाख 93 हजारका सामानहरु उि अस्पिालमा बझुावको िथा दार्खला गरेको प्रमाण पेश नहुँदै ििुानी 
गरेको छ । यस्िै खानेपानी व्यवस्थापन, ववद्यिु व्यवस्थापन, सेभनटेसन लगायिका काया गना प्रोभिजनल 
सममा राखेको रकमबाट रु.१९ लाख ४8 हजार ििुानी गरेकोमा सो रकमबाट सम्पन्न गरेको कामको 
ववल िरपाई र नापी वववरण समेि पेश िवको छैन । उर्ल्लर्खि सामानहरु अस्पिालमा बझुावको, 
दार्खला िवको र प्रोभिजनल समबाट सम्पन्न गरेको कामको सभुनर्ििा हनुपुदाछ ।  

77. अर्क्सजन प्लान्ट - कोभिड अस्पिालमा अर्क्सजन प्लान्ट दईु थान खररद गना वक कम्पनीसँग 
२०७८।३।१५ मा ११ ददनभित्र  सामान उपलब्ध गराउने गरी रु.१ करोड ४६ लाख ९० हजारको 
खररद सम्झौिा गरेकोमा २०७८।३।३० मा वक बैङ्कमा प्रिीि पत्र  खोली उि रकम खिा लेखेको छ। 
खररद सम्झौिामा सामान प्राप्त िवपभछ ििुानी गने उल्लेख िवकोमा सामान प्राप्त नहुँदै पूरै ििुानी 
गरेको देर्खयो । लेखापरीक्षणको क्रममा उि अर्क्सजन प्लान्टको अवलोकन गरेकोमा सो प्लान्ट खलुा 
आकाशमभुन प्रयोगववहीन अवस्थामा रहेको देर्खयो । खररद प्रवक्रयाको पालना िथा सामानको सदपुयोग 
हनुपुदाछ। 

78. खररद -  कोभिड अस्पिालको लाभग अर्क्सजन भ्याकुम लगायि 37 प्रकारका उपकरण खररद िथा जडान 
कायाको लाभग रु.१ करोड ८३ हजारको लागि अनमुान ियार गरी 5 ददनको अवभध ददई बोलपत्र  माग 
गरेकोमा वक मात्र  बोलपत्र  पेश िव अनसुार वक कम्पनीसँग २०७८।३।१४ मा रु.९८ लाख ८3 
हजारमा खररद सम्झौिा गरेको देर्खयो । उि खररद कायामा रु.९५ लाख १२ हजार ििुानी िवको 
छ। ववशेष पररर्स्थभि उल्लेख गरी ५ ददनको सूिना प्रकार्शि गरेकोमा 24 ददनपभछ खररद सम्झौिा 
गरेकोले ववशेष पररर्स्थभिको अवस्था अनरुुप काम िवको देर्खवन । बोलपत्र  पेश गने अवभध कम 
ददवको कारण प्रभिस्पधाात्मक रुपमा खररद िवको देर्खवन । 

79. सामान दार्खला - मधेश स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठान अन्िरगि रहेको कोभिड अस्पिालको िवन ममाि, 
मेभडकल लगायि अन्य सामग्री िथा सेवाहरु उपलब्ध गराई मखु्य मन्त्र ी िथा मर्न्त्र पररषद्को 



प्रदेश सरकार िथा स्थानीय िह 

 कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेष लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, २०७९ 50 

कायाालयबाट रु.४ करोड ९५ लाख ३४ हजार र प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्िबाट रु.७ 
करोड ३ लाख ९8 हजारको उपकरण िथा रु.१८ लाख ४5 हजारका रेर्म्डभसभिर, अर्क्सजन ्लो 
भमटर, मास्क सेभनटाईजर, बेडभसट, पदाा आदद सामग्री खररद गरी उपलब्ध गरावको छ। खररद िवका 
उपकरण िथा सामग्रीहरु खररद पररमाण िथा स्पेभसवफकेसन बमोर्जम रहेको वववरण पेश िवको छैन । 
सो सम्बन्धमा सम्बर्न्धि प्राववभधकहरुबाट छानववन गरी यवकन गनुापदाछ । 

80. क्वारेर्न्टन अभिलेख - प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्ि, जनकपरुले क्वारेर्न्टनमा बस्ने व्यर्िको 
लाभग खाद्यान्न, वटसटा, िौभलया लगायि सामग्री खररद गरी रु.1 करोड 88 लाख 80 हजार खिा लेखेको 
छ । क्वारेर्न्टनमा बस्ने व्यर्िको अभिलेख पेश निवबाट खिा रकम यवकन गना सवकवन। अभिलेख 
ियार गरी खिा रकम यवकन गनुाको अभिररि कोभिडको अवस्था सामान्य िवपभछ िी सामग्रीहरु वफिाा 
प्राप्त गरी उपयोग गनुापदाछ । 

81. पी.सी.आर. परीक्षण - प्रदेश भित्र  सञ्चाभलि 14 सरकारी अस्पिाललाई अर्क्सजन लगायि औषभधका लाभग 
रु.5 लाखका दरले रु 70 लाख र प्रादेर्शक अस्पिाल जनकपरुलाई कोरोना उपिारका लाभग रु.85 
लाख उपिार कोषबाट पठाइवको देर्खन्छ । सबै र्जल्लामा भनुःशलु्क पी.सी.आर.परीक्षण गरेको, मर्णपाल 
कलेजको िवनमा ववशेष अस्पिाल सञ्चालन गना संघीय सरकारबाट 250 वि.डी.यू.बेड प्राप्त गरेको 
देर्खन्छ । सोको खिा र उपयोग र्स्थभिबारे वववरण भलई ववश्लषेण िवको छैन । 

82. सामानको उपयोग - प्रादेर्शक अस्पिाल धनषुाले वम्वलेुन्स खररद गना ददवको पे्की रु.26 लाख 
फर्छ्यौट नगरेको र औषभध सर्जाकल सामान उपकरण रु.२२ लाख ९१ हजारमा खररद गरेकोमा 
उपयोगको र्स्थभि खलेुको वववरण पेश िवन । गौर अस्पिाल रौिहटले रु.1 करोड 80 लाखमा 
िेन्टीलेटर खररद गरेकोमा जनशर्िको अिावमा उपयोग हनु नसकेको र रु.9 लाख 33 हजारमा 
पी.पी.ई.र सेनीटाइजर खररद गरेकोमा उपयोग नगरी मौज्दाि रहेको छ । खररद आव्यकिा पवहिान 
गरेर मात्र  खररद काया गनुापदाछ । 

83. खोप - मधेश प्रदेशमा 2078 असार मसान्िसम्म कोभिभसल्ड प्रथम मात्र ा 3 लाख 21 हजारले 
लगावकोमा 46 हजार अथााि ्14.33 प्रभिशिले दो्रयो मात्र ा खोप लगावको देर्खन्छ । त्यस्िै िेरोभसल्ड 
73 हजारले पवहलो मात्र ा लगावकोमा 37 हजारले अथााि 50.68 प्रभिशिले मात्र  दो्रयो खोप लगावको 
देर्खन्छ । यस प्रदेशमा 2078 को जनसंख्या वववरण अनसुार कुल 61 लाख 26 हजार जनसंख्या 
रहेकोमा न्यून संख्याले मात्र  खोप लगावको हुँदा कोभिड रोकथामको लाभग थप जनसंख्यालाई खोप 
लगाउनपुदाछ । 

 स्थानीय िहिफा  

84. जोर्खम ित्ताुः नेपाल सरकारद्बारा जारी िवको "कोरोना िाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणको उपिारमा 
संलग्न जनशर्िको जोर्खम ित्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ को दफा ७(ङ) मा क्वारेर्न्टनमा खवटवका 
जनशर्ि, अनगुमन मूल्याङ्कन िथा व्यवस्थापनमा संलग्न जनशर्िलाई नेपाल सरकारले िोकेको सरुु 
िलब स्केलको ५० प्रभिशि जोर्खम ित्ता प्राप्त गना सक्ने व्यवस्था छ । जोर्खम ित्ताको सम्बन्धमा 
देर्खवको व्यहोरा भनम्नानसुार छनुः 

84.1. आभथाक कायाववभध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व भनयमावली, 2077 को भनयम ३९(५) मा खिा गदाा त्यस्िो 
खिालाई पवुि गने  भबल िपााई, प्रमाण कागजाि संलग्न गरेर मात्र  खिा लेख्नपुने व्यवस्था छ। शहीदनगर 
नगरपाभलका धनषुाले ववभिन्न 15 कमािारीहरूलाई क्वारेर्न्टन ित्ता रु.७ लाख २९ हजार खिा लेखेकोमा 
क्वारेर्न्टनमा खटावको िथा काया गरेको वववरण हार्जरी लगायिका प्रमाण सम्लग्न नगरी खिा लेखेको 
छ। खिा पवुि गने कागजाि बेगर लेखेको खिा भनयमसम्मि देर्खवन । 
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84.2. मरु्खयापट्टी मसुरभनयाँ गाउँपाभलका धनषुाले २०७७ माघ कोभिड-१९ सँग सम्बर्न्धि काममा खिा िवको 
जनाई वक होटललाई रु.१ लाख ९३ हजार र 2०७8 जेठ िथा असारको रु.५८ हजार समेि रु.५ 
लाख ५१ हजार खाजा खिा ििुानी गरेको देर्खयो।२०७७ माघमा कोभिडको प्रकोप नरहेको, स्थानीय 
पसलको भबल संलग्न गरी भबके्रिालाई ििुानी नददई कमािारीलाई ििुानी ददवको, कोभिड भबरामी 
उपिारमा संलग्न िथा कन्ट्राक्ट टे्रभसङ्ग र्शववरमा संलग्न कमािारीलाई जोर्खम ित्ता ििुानी िवपभछ पनुुः 
दोहोरो पनेगरी खाजा खिा ददवको रकम यवकन गरी असलु हनुपुदाछ। 

84.3. कोरोना िाइरसको संक्रमण उपिारमा संलग्न जनशर्िको जोर्खम ित्ता व्यवस्थापन आदेश‚ २०७७ को 
दफा ७ को (ङ) अनसुार सरुु िलब स्केलको पिास प्रभिशि रकम जोर्खम ित्ता ददनसक्ने व्यवस्था छ। 
वनृ्दावन नगरपाभलका रौिहटले सञ्चालन गरेको ६ क्वारेर्न्टन र स्वास््य केन्िहरूमा खवटवका ४३ 
जनशर्िलाई सरुु िलब स्केलको ६० प्रभिशिले हनेु रु.१४ लाख ८५ हजार खिा लेखेको छ । 
नगरपाभलकाको कायापाभलका बैठकले उि रकममा १० प्रभिशि नगरपाभलकाको िफा बाट थप ििुानी 
ददवको देर्खन्छ । दगुाािगविी गाउँपाभलका रौिहटले सरुक्षाकमीलाई ५० प्रभिशि जोर्खम ित्ता रु.४ 
लाख ८१ हजार ददन सवकनेमा रु.७ लाख ९३ हजार खिा लेखकोले रु.३ लाख १२ हजार बढी खिा 
लेखेको रकम असलु गनुापदाछ । 

84.4. कोभिडमा खवटने कमािारीलाई जोर्खम ित्ता उपलव्ध गराउने भनदेर्शका िथा कायाववभध अनसुार कोभिड 
भनयन्त्र णमा प्रत्यक्ष रूपमा खवटने कमािारीलाई कोभिड बजेटबाट जोर्खम ित्ता उपलव्ध गराउने व्यवस्था 
छ।  दगुाािगविी गाउँपाभलका रौिहटले कालोपते्र  सडक योजनाबाट ४७ जनस्वास््यकमीलाई रु. ८४ लाख 
४ हजार िथा  ८ प्रशासभनक कमािारीलाई रु. ८ लाख ३८ हजार समेि ९२ लाख ४६ हजार जोर्खम ित्ता 
खिा लेखेको छ। पुजँीगि शीषाकबाट जोर्खम ित्ता वविरण गरेकोले उि खिा भनयमसम्मि देर्खवन । 

84.5. आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ मा ित्ता ििुानीमा १५ प्रभिशि  कर कट्टी गनुापने व्यवस्था रहेको 
छ । जोर्खम ित्ता ििुानी गदाा खडक नगरपाभलका सप्तरीले रु.४ लाख १९ हजार, भिरहिु गाउँपाभलका 
सप्तरीले रु.१ लाख ६१ हजार, हनमुाननगर नगरपाभलका सप्तरीले रु.१ लाख ४४ हजार, वोदेबरसाईन 
नगरपाभलका सप्तरीले  रु.६९ हजार र बलान ववहलु गाउँपाभलका सप्तरीले र रु.४ लाख १९ हजार गरी 
रु.१२ लाख १२ हजार घटी कर कट्टी गरेको रकम असलु गनुापदाछ । 

84.6. राजगढ गाउँपाभलका सप्तरीले गि आभथाक वषाको ववभिन्न स्वास््यकमी कमािारीहरूलाई ५० प्रभिशि 
कोरोना जोर्खम ित्ता बापि रु. २३ लाख १4 हजार  र क्वारेर्न्टन खिा ववं र्िया खाजा बापि रु. १४ 
लाख ७६ हजार िथा अन्य फुटकर खिा समेि गरी रु. ३८ लाख ४७ हजार बजेट खिा लेखेको छ । 
स्वास््यकमीहरूलाई कोभिड जोर्खम ित्ता उपलब्ध गरावको अवस्थामा र्िया, खाजा बापि रु. १४ लाख 
७६ हजार खिा लेखेकोमा क्वारेर्न्टनमा िनाा गररवका र सेवा परु् यावका भबरामीहरूको वववरण संलग्न 
गरेको छैन।साथै जोर्खम ित्ता उपलब्ध गरावपभछ थप खाजा खिा पिुयाई गने प्रमाण समेि पेश िवको 
छैन । खिाको प्रमाण पेश हनुपुदाछ । 

84.7. कोभिड-१९ को संक्रमणको उपिारमा संलग्न जनशर्िको जोर्खम ित्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७  
को  बुदँा ७ अनसुार ओसारपसारमा संलग्न िथा आइसोलेसनमा रार्खवका र संक्रमण पवुि िइ उपिाररि 
भबरामीहरूको ओसारपसारमा संलग्न सवारी साधनमा कायारि जनशर्िलाई दोहोरो नपने गरी जोर्खम ित्ता 
उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । िर धनकौल गाउँपाभलका सलााहीले गि वषाको जेठ र असारमा कोभिड 
१९ मा खवटवको जनाई स्वास््य स्थायी कमािारी २८ जनालाई िलब स्केलको ५० प्रभिशिले हनेु रु. 
८ लाख ४6 हजार, करार स्वास््यकमी १७ जनालाई रु.३ लाख ४० हजार, वडा करार कमािारी ३ 
जनालाई रु.६3 हजार र २६ जना कमािारीलाई खाजा र खानाको रूपमा रु.६ लाख ८० हजार गरी 
कुल रु.१९ लाख २९ हजार खिा गरेको छ ।   
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हररपरु नगरपाभलकाले ७१ जना स्वास््य कमािारीलाई २०७६ िैिदेर्ख २०७७ असारसम्मको 
लाभग नगरपाभलका िालबुाट रु. ४४ लाख र संघीय सशिा िालू शीषाकबाट रु. १ लाख २७ हजार गरी 
जम्मा रु.४५ लाख २७ हजार कोभिड-१९ ित्ता ििुानी गरेको छ । गि वषाको ििुानी यो वषा 
गरेकोमा ििुानी बाँकीको वववरण प्रमार्णि गराई राखेको पाइवन । कमािारीलाई ित्ता वविरण गरेको 
वववरण संलग्न गरेको छैन । जोर्खम ित्ता पाउन योग्य कमािारीको वववरण ियार गरी सो बमोर्जम ित्ता 
ििुानी िव निवको यवकन गनुापदाछ । 

84.8. जोर्खम ित्ता खिा लेख्दा दोहरो नपने गरी वविरण िवको सभुनर्िि हनेुगरी अभिलेख व्यवर्स्थि गनुापछा । 
मनरा र्शसवा नगरपाभलका महोत्तरीले स्वीकृि म.ले.प.फा.नं.२२१ मा ििुानी ददन बाँकी खिाको खािा 
िथा कच्िावारी नाम नामेशी सवहि अध्यावभधक गरी प्रमार्णि गनुापनेमा वकमिु भबगि आभथाक वषाको 
ििुानी बाकँी कायाक्रममा राखी रु. ५९ लाख ६९ हजार खिा ििुानी ददवको देर्खयो ।  

बलान ववहलु गाउँपाभलका सप्तरीले २०७६ िैिदेर्ख २०७७ असार मसान्िसम्म र २०७७।७८ 
को साउनदेर्ख माघ मसान्िसम्म जोर्खम ित्ताबापि ४० जना स्वास््यकमी िथा कमािारीहरूलाई रु.२९ 
लाख ९4 हजार ििुानी गरेको देर्खयो । गि वषाको जोर्खम ित्ता ििुानी ददँदा म.ले.प.फा.नं.२२१ 
ििुानी ददन बाँकी खािा िथा कच्िावारी प्रमार्णि नगराई ििुानी गरेको र क्वारेर्न्टन सञ्चालनमा 
खवटवको ४० कमािारीले काया गरेको समय िथा भबरामीको वववरण संलग्न नगरी जोर्खम ित्ता ििुानी 
िवको छ।खिा पवुि गने कागजाि संलग्न हनुपुदाछ । 

84.9. ववदेह नगरपाभलका धनषुाले ववभिन्न ३ स्थानमा सञ्चालन गरेको कोभिड-१९ क्वारेर्न्टनमा खवटवका 
कमािारीहरूलाइा रु.21 लाख 14 हजार ित्ता वविरण गरेको छ । कमािारीहरूको हार्जरी अभिलेख राखे िापभन 
भस्टमा काया गरेको वववरण खलुावको छैन । सम्बर्न्धि भबरामी क्वारेर्न्टनमा बसेको अवभध र सरुु परीक्षणको 
अभिलेख अद्यावभधक गरी राखेको देर्खवन।जोर्खम ित्ता ििुानी गदाा वववरण अद्यावभधक गनुापदाछ । 

84.10. भनजगढ नगरपाभलका, बाराले कायापाभलकाको २०७८।२।२५ को भनणायले स्वास््यकमी कमािारीहरूको 
साथै प्रशासभनक कमािारीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरुप बढीमा 200 प्रभिशिसम्म जोर्खम ित्ता उपलव्ध 
गराउने भनणाय गरेकोमा जोर्खम ित्ता भलने भमभि उल्लेख गरेको छैन । नगरपाभलकाले जोर्खम 
ित्ता  व्यवस्थापन आदेशको पररभधभित्र  रही जोर्खम ित्ता पाउने भनणाय गनुापनेमा सोिन्दा  बढी 200 
प्रभिशि ित्ता ददने भनणाय गरी ववभिन्न 27 जनालाई  रु. १७ लाख १4 हजार  जोर्खम  ित्ता ििुानी 
गरेको  भनयमसम्मि देर्खवन । 

84.11. भमभथला नगरपाभलका धनषुाले जोर्खम ित्ता बापि स्वास््यकमी िथा सरुक्षाकमीलाई रु.१२ लाख २4 
हजार जोर्खम ित्ता वविरण गरेको छ ।जोर्खम ित्ता वविरण गदाा कोभिडमा प्रत्यक्ष रूपमा खवटवका 
कमािारीको वववरण राखेको छैन । प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा खवटवका कमािारीहरूको वववरण ियार गरी 
सोही अनरुुप सवुवधा खिा लेख्नपुदाछ । महागढीमाई नगरपाभलका बाराले नगर स्वास््य सभमभिको भनणाय 
बमोर्जम स्वास््य सेवा बाहेकका कमािारीहरूलाई समेि क्वारेर्न्टन िथा आइसोलेसन रु.49 लाख 83 
हजार ित्ता ददवको देर्खन्छ । स्वास््य कायाक्रमिफा  ित्ता ििुानी गदाा दोहोरोपना हनु सक्नेिफा  ध्यान 
नददई ववभिन्न कमािारीलाई प्रोत्साहन ित्ता, गाउँसिा ित्ता, क्वारेर्न्टन ित्ता, आइसोलेसन ित्ता ििुानी 
गरेकोमा वकीकृि अभिलेख नराखेकोले दोहोरो िव निवको यवकन िवन ।   

85. क्वारेर्न्टन व्यवस्थापन खिाुः कोभिड 19 को सङक्रमणको अवभधमा ववभिन्न स्थानीय िहमा सञ्चाभलि 
क्वारेर्न्टन व्यवस्थापनमा िवको खिाको सम्बन्धमा देर्खवको व्यहोरा भनम्नानसुार छनुः 

85.1. कोरोना िाइरस कोभिड 19 सम्बन्धी क्वारेर्न्टन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गना बनेको मापदण्ड, २०७६ 
मा क्वारेर्न्टनमा बस्ने व्यर्िहरूको प्रभिददन प्रभिव्यर्ि क्वारेर्न्टन रहेको र्जल्लामा कायारि नेपाल 
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प्रहरीको लाभग भनधााररि राशन दर बमोर्जमको खाना खाजा खिा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ। 
औरही गाउँपाभलका भसरहाले ववभिन्न क्वारेर्न्टन सेन्टरमा ३८१ जना व्यर्िहरू औसिमा १४ ददनका 
दरले ५ हजार ३३४ ददन बसेकोमा र्जल्ला प्रहरी कायाालय, भसरहाको राशन प्रभिददन रु.१५७ का दरले 
रु.८ लाख ३७ हजार हनेुमा कायाालयले आपूिाकहरूबाट खाना/खाद्यान्न खररद गरी रु.१९ लाख 80 
हजार खिा लेखेको छ । मापदण्डिन्दा भिन्न हनेुगरी बढी खिाको लेखेको रु.११ लाख ४3 हजार असलु 
गनुापदाछ । 

85.2. कोरोना िाइरस (कोभिड-19) सम्बन्धी क्वारेर्न्टन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गना बनेको मापदण्ड, 
२०७६ मा क्वारेर्न्टनमा बस्ने व्यर्िहरूको प्रभिददन प्रभिव्यर्ि क्वारेर्न्टन रहेको र्जल्लामा कायारि 
नेपाल प्रहरीको लाभग भनधााररि राशन दर बमोर्जमको खाना खाजा खिा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको 
छ। क्वारेर्न्टनमा बस्ने शंकास्पद भबरामीको संख्या, बसेको अवभध उल्लेख नगरी हंसपरु नगरपाभलका 
धनषुाले रु.3 लाख 83 हजार, र्क्षरेश्वरनाथ नगरपाभलका, धनषुाले रु.१३ लाख ५० हजार, कमला 
नगरपाभलका धनषुाले रु.११ लाख ३६ हजार, बलान ववहलु गाउँपाभलका सप्तरीले रु.२३ लाख ४३ 
हजार, राजगढ गाउँपाभलका सप्तरीले रु.6 लाख 34 हजार, बागमिी नगरपाभलका सलााहीले रु.१ लाख 
४६ हजार, भमभथला नगरपाभलका धनषुाले रु.२ लाख ४8 हजार, धनषुाधाम नगरपाभलका धनषुाले रु.३ 
लाख ३8 हजार, खडक नगरपाभलका सप्तरीले रु.५७ लाख ९५ हजार, भिरहिु गाउँपाभलका सप्तरीले रु. 
७ लाख ८9 हजार, र्जरािवानी गाउँपाभलका पसााले रु.5 लाख 39 हजार, पसाागढी नगरपाभलका पसााले 
रु.2 लाख 37 हजार, देवाही गोनाही नगरपाभलका रौिहटले रु.३ लाख ७१ हजार, मरु्खयापट्टी 
मसुरभनयाँ गाउँपाभलका धनषुाले रु.८ लाख ६५ हजार गरी रु.1 करोड 51 लाख 74 हजार खाना 
खाजामा खिा गरेको छ । मापदण्डमा उल्लेख िव बमोर्जमको दरमा भमिव्ययी िवरले खिा गनुापदाछ । 

85.3. महागढीमाई नगरपाभलका बाराले पी.सी.आर. मेभसन खररद गना कलैया उपमहानगरपाभलकालाई रु.९ लाख 
८० हजार अनदुान ददवकोमा सो अनदुानबाट िवको काम, सोको प्रमाण, लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, 
सेवाग्राहीले पावको सेवा ववश्लषेण गरी प्रभिवेदन गरेको पाइवन ।  

85.4. कमला नगरपाभलका धनषुाले क्वारेर्न्टन सञ्चालन व्यवस्थापन िथा औषभध र उपकरणहरू रु. ५४ लाख 
७८ हजार खिा गरेकोमा नगरपाभलकास्िरबाट अनगुमन गरेको देर्खवन । उि खिाहरू वास्िववक िव 
निवको सम्बन्धमा नगरपाभलकाबाट अनगुमन गरी खिाको सम्बन्धमा ववश्वस्ि हनुपुदाछ । 

85.5. धनषुाधाम नगरपाभलका धनषुाले कोभिड-१९ रोकथाम व्यवस्थापन िथा भनयन्त्र णका लाभग ववभिन्न ११ 
फमाहरूबाट रु.२२ लाख १2 हजार बराबरको औषभध िथा सर्जाकल सामान खररद गरेको देर्खयो । 
औषभध िथा सर्जाकल सामानहरू भनुःशलु्क वविरण अभिलेख िथा मौज्दाि र्स्थभि खलु्ने प्रमाण कागजाि 
संलग्न गरेको छैन।खररद गररवका औषभध िथा उपकरणको वविरण िथा प्रयोगको अवस्थाको सभुनर्िििा 
हनुपुदाछ । 

86. अस्थाई अस्पिाल खिा - नारायणी अस्पिाललाई क्वारेर्न्टन व्यवस्थापन खिा रु.१५ लाख ४ हजार र 
कोभिड-१९ अस्थायी अस्पिाल सञ्चालन खिाको लाभग रु.१ करोड ५८ लाख ७९ हजार समेि रु.१ 
करोड ७३ लाख ८३ हजार ििुानी गरेको  छ । खिाको सक्कल भबल िपााई पेश िवको छैन । खिा 
रकमको सही सदपुयोग िवको यवकन हनुपुदाछ । 

87. गि वषाको ििुानी - ववभिन्न स्थानीय िहहरूले कोभिड व्यवस्थापनमा गि वषा िवको खिाको ििुानी 
ददवको सम्बन्धमा देर्खवको व्यहोरा भनम्नानसुार छनुः  

87.1. शहीदनगर नगरपाभलका धनषुाले ववपद व्यवस्थापन कोषबाट गि वषाको भबल िपााइ सलग्न गरी रु.२० 
लाख ७१ हजार, धनौजी गाउँपाभलकाको रु.३३ लाख २४ हजार, औरही गाउँपाभलका भसरहाले रु.८ 



प्रदेश सरकार िथा स्थानीय िह 

 कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेष लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, २०७९ 54 

लाख ८4 हजार, औरही नगरपाभलका महोत्तरीले रु.६३ लाख ३३ हजार, राजगढ गाउँपाभलका सप्तरीले 
रु. ७५ लाख २३ हजार गरी रु.2 करोड 1 लाख 35 हजार ििुानी गरेको छ । गि ववगिमा 
ििुानी निवको प्रमाण पेश हनुपुदाछ । 

87.2. ववष्णपुरु गाउँपाभलका, सप्तरीले िामल, दाल, िेल, ननु सवहिको १ हजार ५१७ प्याकेटको वक 
आपूिाकको भबल संलग्न गरी गि वषाको ििुानी बाँकी रु.१८ लाख ७ हजार ििुानी गरेको छ । उि 
राहि सामग्री सम्बर्न्धि वडालाई वकमिु बझुावको िपााइ संलग्न गरेकोमा सम्बर्न्धि लािग्राहीलाई 
वविरण गरेको प्रमाण पेश गरेको छैन। लािग्राहीलाई सामग्री वविरणको प्रमाण पेश हनुपुदाछ । 

87.3. मनरा र्शसवा नगरपाभलका महोत्तरीले गि वषाको रु.४५ लाख ७७ हजार ििुानी गरेकोमा मालसामानको 
प्रयोग िथा मौज्दािको अवस्था यवकन गरी अभिलेख ियार नगरेको कारण र्जन्सी सामानको यथाथािा 
यवकन गना सवकवन। कायाालयले खररद गरेका सामानहरूको मौज्दाि र्स्थभि र खिाको प्रमाण संलग्न गरी 
वास्िववक खिा र मौज्दाि यवकन गनुापदाछ ।  

88. र्जन्सी व्यवस्थापन - आभथाक कायाववभध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व भनयमावली, २०७७ को भनयम ३९(५) 
मा सरकारी रकम खिा गदाा त्यस्िो खिा पवुि गने भबल, िपााई, प्रमाण र कागजाि संलग्न हनुपुने 
व्यवस्था छ । कोभिड-१९ रोकथाम व्यवस्थापन िथा भनयन्त्र णका लाभग मनरा र्शसवा नगरपाभलका 
महोत्तरीले रु.४६ लाख 36 हजार, जनकनर्न्दनी गाउँपाभलका धनषुाले रु.१२ लाख ४० हजार, भमभथला 
नगरपाभलका धनषुाले स्थापना गरेको कोभिड अस्पिाल िथा क्वारेर्न्टन सेन्टरका लाभग रु.१० लाख ३८ 
हजार, औरही गाउँपाभलका भसरहाले रु.3 लाख 87 हजार, शहीदनगर नगरपाभलका धनषुाले रु.२६ लाख 
४० हजार, धनौजी गाउँपाभलका धनषुाले रु.२5 लाख ५0 हजार, र्क्षरेश्वरनाथ नगरपाभलका धनषुाले 
रु.१२ लाख ६४ हजार, गरुडा नगरपाभलका रौिहटले रु.११ लाख ३० हजार, धनकौल गाउँपाभलका 
सरल्ाहीले रु.२० लाख ४५ हजार, भमभथला ववहारी नगरपाभलका धनषुाले रु.14 लाख 54 हजार, 
मलगवा नगरपाभलकाले रु.10 लाख 98 हजार, राजगढ गाउँपाभलका सप्तरीले रु.४ लाख ९७ हजार, 
भिरहिु गाउँपाभलका सप्तरीले रु.९ लाख ९४ हजार, गरी रु.2 करोड 9 लाख 73 हजार बराबरको 
औषभध िथा सर्जाकल सामान क्वारेर्न्टन ववं कोभिड अस्पिालका लाभग खररद गरेकोमा मास्क, 
सेभनटाइजर लगायिका सर्जाकल सामानहरू सम्बर्न्धि लािग्राहीलाई वविरण गरेको अभिलेख संलग्न 
गरेको छैन । 

मनरा र्शसवा नगरपाभलका महोत्तरीले क्वारेर्न्टन व्यवस्थापन खिाको लाभग रु. ११ लाख २४ 
हजारमा खररद गररवका ववभिन्न सामानहरू र्जन्सी दार्खला गरेको िथा वविरण, खिा वा मौज्दाि र्स्थभि 
खलु्ने प्रमाण कागजाि पेश हनुपुदाछ । 

89. कोभिड कोष - कोभिड िथा अन्य स्वास््य सेवा प्रवाहको लाभग अन्िररम भनदेर्शका, २०७६ को बुदँा नं 
४ मा कोभिड-१९ को पवहिान िथा उपिार व्यवस्थापन सम्बन्धमा आधारििू परामशा सेवा सबै स्वास््य 
िौकी र प्राथभमक स्वास््य केन्िले उपलव्ध गराउने, आइसोलेसन नमनुा सङ्कलन गरी सेवा सञ्चालन गने, 
सामान्य केस व्यवस्थापन िह १ कोभिड अस्पिालले, मध्यम जवटल र अभि जवटल केस िह २ कोभिड 
अस्पिालले र वहवुवज्ञ सेवा िावहने कोभिड-१९ भबरामीको व्यवस्थापन िह ३ कोभिड अस्पिालले गने 
व्यवस्था छ। िोवकव अनसुार उपिार व्यवस्था नगरी टुक्रा टुक्रा गरी बसवररया गाउँपाभलकाले 6 
सप्लायसाबाट रु.22 लाख 67 हजारका ववभिन्न औषभध िथा उपकरण खररद गरी ििुानी ददवको 
पाइयो। काभलकामाई गाँउपाभलका पसााले उपिार व्यवस्थापनमा रु.५० लाख ९७ हजार खिा गरेको 
छ। कोभिड-१९ व्यवस्थापनकोलाभग कोभिड अस्पिाल, आइसोलेसन केन्ि सञ्चालन र भबरामीले सेवा 
भलवको ववं औषभध उपकरण खपि िवको प्रमाण खलु्ने वववरण पेश गनुापदाछ । 
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90. खाद्यान्न वविरण - आभथाक कायाववभध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व भनयमावली‚ २०७७ को भनयम ३९ 
अनसुार सरकारी रकम खिा लेख्दा पषु्याइ हनेु भबल, िपााई संलग्न गनुापने व्यवस्था छ। राजपरु 
नगरपाभलका रौिहटले कोरोना िाइरसबाट रोजगारी गमुावका मजदरु र ववपन्न नागररकहरूलाई दैभनक 
गजुारा गना ४ फमाबाट रु.९८ लाख ५६ हजारको दाल, िामल, आल ुर प्याज लगायि खाद्यान्न खररद 
गरेको छ । उि खाद्यान्न सम्बर्न्धि मजदरु िथा ववपन्न नागररकहरूलाई वविरण गरेको िपााई संलग्न 
राखेको देर्खवन । खाद्यान्न वविरण िवको प्रमाण पेश हनुपुदाछ । 

91. जनिेिनामलुक कायाक्रम - राजपरु नगरपाभलका, रौिहटले प्रकोप व्यवस्थापन कोष बाहेक अन्य बजेट उप 
शीषाकहरूबाट समेि कोभिड सम्बन्धी रु.१ करोड ३४ लाख ९५ हजार खिा लेखेको छ । नगरपाभलकाले 
कमािारीहरूबाट २ कायाक्रमको लाभग २५ लाख र ७ गैरसरकारी संस्थाबाट रु.१ करोड ९ लाख ९५ 
हजारको कोरोना रोग भनयन्त्र ण सम्बन्धी जनिेिनामूलक कायाक्रममा खिा लेखेको छ । उि रकम 
खिाबाट नगरपाभलकामा कोरोना रोग भनयन्त्र णमा उपलर्व्ध मापन गरेको देर्खवन ।  

92. नगद वविरण - धनौजी गाउँपाभलका धनषुाले कायापाभलकाको भनणायअनसुार कोरोना िाइरसका कारण मतृ्य ु
िवका 1 जनाको पररवारलाई रु.४ लाख िथा गाउँपाभलका अन्िगािका कमािारीलाई संक्रभमि िवको 
अवस्थामा जनही रु.२५ हजारका दरले ििुानी ददने भनणायनसुार यो वषा रु.९ लाख ५० हजार र 
र्क्षरेश्वरनाथ नगरपाभलकाले कोरोना िाइरसका कारण मतृ्य ुिवका 11 जनाको पररवारलाई जनही रु.50 
हजारका दरले, अस्पिाल िनाा िवका 22 जनालाई जनही रु.15 हजारका दरले र होम आइसोलेसनमा 
बसेका 63 जनालाई जनही रु.५ हजारका दरले रु.13 लाख 50 हजार गरी जम्मा रु.23 लाख 
सहयोग रकम बापि ििुानी गरेको छ । कोरोना िाइरस भनयन्त्र ण िथा व्यवस्थापन कायाववभधमा समेि 
नगद वविरण गने व्यवस्था िवको नदेर्खवकोले उि खिा भनयमसम्मि देर्खवन । 

92.1. खररद व्यवस्थापन - सावाजभनक खररद भनयमावली, २०६४ (संशोधन सवहि २०७७) को भनयम ८५ मा 
सावाजभनक भनकायले वक लाख रुपैयाँ िन्दा बढी रकमको सोझै खररद गदाा मौजदुा सूिीमा रहेका 
कर्म्िमा ३ सेवा प्रदायकबाट भलर्खि रूपमा दरिाउपत्र  वा प्रस्िाव माग गरी खररद गनुापने र वक 
आभथाक वषामा वकै पटक वा पटक पटक गरी ५ लाख रुपैयाँिन्दा बढीको सोझै खररद गना नसवकने 
व्यवस्था छ । बलान भबहलु गाउँपाभलका, सप्तरीले ३ वम्बलेुन्स सेवा प्रदायकसँग दरिाउपत्र  वा प्रस्िाव 
माग नगरी सोझै वम्बलेुन्स सञ्चालकसँग २०७६।१२।२ मा माभसक रु.१ लाख १० हजारका दरले 
सम्झौिा गरी रु.१० लाख ८५ हजार बजेट खिा लेखेको भनयमसम्मि देर्खवन । 

93. लागि अनमुान: सावाजभनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनसुार सावाजभनक भनकायले वक लाख 
रुपैयाँिन्दा बढीको कुनै पभन खररदको लाभग िोवकवबमोर्जम लागि अनमुान ियार गनुापने, दफा ८(२) 
मा खररद गदाा प्रभिस्पधाा भसभमि हनेु गरी टुक्रा-टुक्रा पारी खररद गना नहनेु व्यवस्था छ । सो सम्बन्धमा 
देर्खवको व्यहोरा देहाय अनसुार छुः 

93.1. गोडैिा नगरपाभलका सलााहीले ६ वटा टुक्राबाट रु.१९ लाख २6 हजार को औषभध िथा सर्जाकल 
उपकरणको लागि अनमुान ियार गदाा कोटेसनलाई मात्र  आधार भलवको छ। भनयमावलीमा िवका 
व्यवस्थाको पालना नगरी लागि अनमुान ियार गदाा सावाजभनक खररद भमिव्ययी, िथा पारदशी देर्खवन। 
साथै खररद िवका सामग्री आम्दानी गरी वकमिु खिा घटावकोले सामान प्रयोग िथा मौज्दािको वववरण 
भलई खिा रकमको सभुनर्िििा गनुापदाछ।  

93.2. हंसपरु नगरपाभलका धनषुाले प्रकोप व्यवस्थापन अन्िगाि  अर्क्सजन भसभलन्डर, स्वास््य सामग्री खररद, 
भ्रमण ित्ता लगायिमा रु.१५ लाख ९ हजार खिा लेख्दा भबल िपााइ िथा स्पि आधार प्रमाण संलग्न 
नगरी खिा गरेको छ । खिा पवुि हनेु कागजाि पेश हनुपुदाछ । 
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94. स्याभनटाईजर भडस्पेन्सर खररद - जनकपरुधाम उपमहानगरपाभलकाले कोभिड-19 महामारी रोकथाम 
भनयन्त्र णको लाभग भसलबन्दी कोटेशन माफा ि मास्क, स्याभनयाईजर र स्याभनटाईजर भडस्पेन्सर खररद 
बापि वक सर्जाकल प्रा.भल.लाई रु.12 लाख 9 हजार ििुानी ददवको छ। स्याभनटाईजर भडस्पेन्सर ३० 
थान रु.21 हजारका दरले रु.6 लाख 44 हजार खिा गरेको छ। उि ३० थानमध्ये १२ वटा उप 
महानगरपाभलका र वडा कायाालयमा प्रयोग गरी बाकँी १८ वटा हालसम्म स्टोरमा नै मौज्दाि रहेको 
देर्खन्छ। आव्यकिा र मागको आधारमा सामग्री खररद गनुापदाछ।  

95. प्रकोप व्यवस्थापनबाट भनमााण खिा - महादेवा गाउँपाभलका सप्तरी, केन्िबाट प्राप्त िथा कोषमा मौज्दाि 
रहेको रकम समेिबाट अस्पिाल सञ्चालनको लाभग वडा नं.३ मा रहेको पश ुसेवा केन्ि िवन ममाि र 
रंगरोगन कायाबापि रु.४ लाख 90 हजार, सोही िवन ववधिुीकरण र सौिालय ममािको लाभग रु.४ 
लाख 90 हजार अस्पिाल सञ्चालनको लाभग बेड, मेटे्रस, आई.िी. स्याण्ड, टेवल लगायिका उपकरण 
खररदमा रु.5 लाख, अस्पिाल सञ्चालनको लाभग जन स्वास््य अभधकृि र अनमीलाई २०७७ िदौ ९ 
देर्ख २०७८ असार मसान्िसम्मको िलब ित्तामा रु.४ लाख ९ हजार समेि रु.१८ लाख ८८ हजार 
खिा गरेको छ । यसरी लगानी गररवको अस्पिाल डाक्टरको अिावमा सञ्चालन हनु नसकी कोभिडका 
भबरामीले सेवा सवुवधा पाउन सकेको देर्खवन । अस्पिालको लाभग आवस्यक जनशर्ि व्यवस्थापन नगरी 
कोभिड अस्पिालको लाभग खिा िवको रकम प्रिावकारी िथा उपयिु देर्खवन । 

96. खिाको प्रमाण - आभथाक कायाववभध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व भनयमावली, 20७७ को भनयम ३९(१०) 
मा खिाको ििुानी ददन रीि पगेु नपगेुको जाँि गरी ििुानी ददने व्यवस्था छ । भिलाठी कोइलाडी 
गाउँपाभलका सप्तरीले २०७७।४।५ मा दैभनक रु.५ हजारको दरले ववदेशबाट आउने व्यर्िहरूलाई 
क्वारेर्न्टन िथा सरुर्क्षि स्थानमा ल्याउन लैजानको लाभग दईु सवारी साधनको सम्झौिा गरी ५ मवहनाको 
िाडा बापि रु.१५ लाख ििुानी गरेको छ । गाउँपाभलकाले उि ििुानी ददँदा सवारी साधनको प्रयोग 
िवको वववरण, भबरामी ओसारपसार वववरण खलु्ने कुनै प्रमाण कागजाि संलग्न नगरी पेश िवको 
भनवेदनको आधारमा मात्र  ििुानी गरेकोमा प्रयोजन अनसुारको खिा सम्बन्धमा ववश्वस्ि हनेु आधार रहेन। 
उि सवारी साधनको िाडा ििुानीको आधार प्रमाण पेश हनुपुदाछ । 

बाग्मिी प्रदेश 

 प्रदेश सरकारिफा  

कोभिड १९ रोकथाम िथा भनयन्त्र णको खिा र आम्दानी व्यवस्थापनको लाभग मन्त्र ालयमा प्रकोप 
व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी २०७८ असार मसान्िसम्म गि वषाको मौज्दाि रु.३० करोड ७३ लाख २५ 
हजार, यस वषाको आय रु.२१ करोड १५ लाख समेि रु.५१ करोड ८८ लाख २५ हजार कुल आयमध्ये राहि 
वविरण, आइसोलेशन भनमााण, जोर्खम ित्ता, औषभध खररद, मेर्शनरी इक्यपुमेन्ट, अन्य खिामा रु.३३ करोड ४५ 
लाख खिा गरी रु.१८ करोड ४३ लाख २५ हजार मौज्दाि रहेको छ । 

97. खिा व्यवस्थापन -  आन्िररक माभमला िथा कानून मन्त्र ालयले प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन ऐन, २०७५ को 
दफा ४५ बमोर्जम कोरोना िाइरस संक्रमण, रोकथाम, भनयन्त्र ण िथा उपिार सहयोग कायाववभध, २०७६ 
जारी गरी कोष खडा गरेको छ । उि कोषमा प्रदेश सरकार, प्रदेशका ववभिन्न संघ संस्था पदाभधकारी र 
कमािारीहरुबाट सहयोग प्राप्त गरेको छ । कोषबाट काठमाण्डौबाहेकका प्रदेशर्स्थि १२ र्जल्ला ववपद् 
व्यवस्थापन सभमभिलाई रु.४ करोड ६१ लाख र प्रदेशर्स्थि ११९ पाभलका िथा अन्य भनकाय गरी १३२ 
लाई रु.१० लाखदेर्ख रु.२० लाखसम्मका दरले रु.१२ करोड ३९ लाख समेि रु.१७ करोड र अन्य 
रु.२१ करोड ४० लाख ५४ हजार भनकासा ददवकोमा खिाको वववरण प्राप्त िवको छैन । कोषमा उपलव्ध 
रकम कायाववभध अनसुार माहामारी रोकथाम भनयन्त्र ण र उपिारमा खिा गनुापदाछ । 
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98. प्रगभि - कोभिड १९ को संक्रमणको भनयन्त्र ण र उपिारको लाभग आव्यक औषभध उपकरण खररद िथा 
स्वास््य पूवााधारको ववस्िार ववकास समेिको लाभग प्रदेश सरकारले ववभिन्न अस्पिाल िथा ४२ 
भनकायलाई रु.१८ करोड ३५ लाख ३८ हजार भनकासा गरेकोमा रु.७ करोड ३ लाख ८९ हजार खिा 
गरी रु.११ करोड ३१ लाख ४९ हजार मौज्दाि रहेको छ । खिाको प्रगभि वववरण सम्बर्न्धि 
भनकायबाट प्राप्त हनु नसकेकोले कोरोना िाइरस संक्रमण, रोकथाम, भनयन्त्र ण िथा उपिार सहयोग 
कायाववभध, २०७६ बमोर्जम िी भनकायले खिा गरे नगरेको यवकन गरी प्रगभि वववरण पेश हनुपुदाछ ।   

99. अनगुमन - सामार्जक ववकास मन्त्र ालय अन्िगािको ववभिन्न ८ अस्पिाल िथा १६ पाभलकामा आइसोलेसन 
वाडा ियारी र सञ्िालनको लाभग प्रदेश सरकारबाट रु.१५ करोड ९६ लाख ३० हजार बेड, लकर, 
स्याण्ड, अर्क्सजन प्लाण्ट, ट्रली उपकरण ववं सर्जाकल सामग्री औषभध र पीपीई सेट खररद लगायि 
आइसोलेसन वाडा ियारी र सञ्चालनमा भनकासा ददवको छ । सम्बर्न्धि पाभलका िथा अस्पिालले गरेको 
खिाको प्रगभि िथा अनगुमन प्रभिवेदन पेश गने व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । 

100. कमािारी प्रोत्साहन ित्ता - कोरोनाको महामारीमा काम गने स्वास््यकमी िथा अन्य कमािारीलाइा उत्प्ररेणा 
गना संघीय सरकारले रकम उपलब्ध गरावकोमा उि रकमलाइा सामार्जक ववकास मन्त्र ालयले रु.13 
लाख 85 हजार, ििपरु अस्पिालले रु.१ करोड २७ लाख ७८ हजार, भसन्धलुी अस्पिालले रु.१ 
करोड ७८ लाख ९ हजार, हेटौंडा अस्पिालले रु.८१ लाख ८६ हजार, समेि रु.४ करोड १ लाख ५८ 
हजार कोरोना महामारीमा खवटवका कमािारीलाइा खिा गरेका छन । ििपरु अस्पिालले कोभिड 
व्यवस्थापन कोषबाट जोर्खम ित्तामा रु.१ करोड २७ लाख ७८ हजार, खररपाटी िथा आईसोलेशन 
केन्ि, हर्स्पटलमा खवटवका कमािारीहरुलाई ड्युटी रोिरको आधारमा ित्ता वविरण गरेको देर्खन्छ । 
स्वास््यकमीहरुलाई अभिररि समय काम गरेवापि ददइने ित्ता, कोभिड-१९ को जोर्खम ित्ता, सावाजभनक 
भबदामा काम गरेबापिको ित्ता, इमरजेन्सी काममा खवटवबापिको ित्ता लगायि ववभिन्न कायाक्रम बापिको 
ित्ता वविरण गदाा काम गरेको समयावभध वकै परेको र कुनै सूिकाङ्क िथा वस्िभुनष्ठ आधारववना ित्ता 
ििुानी गरेकोले वस्िभुनष्ठ आधार ियार गरी ित्ता वविरण गनुापदाछ । कमािारी व्यवस्थापनमा िवको 
खिामा अभिररि समय काया गरेबापिको ििुानी गरेकोमा ई-हार्जरी को माध्यमबाट हार्जरी गणना गरी 
 ित्ता वववरण नगरी मेनअुल आधारमा भडउटी रोिर बनाई वविरण गरेको देर्खन्छ । यस्िो खिामा 
भमिव्यवयिा अपनाउनपुदाछ । 

101. वि.डी.यू.स्थापना र  सञ्चालन - भसन्धलुी अस्पिालका लाभग कोभिड-१९ महामारीका मध्यम जोर्खमहरुको 
आई.सी.यू. र सामान्य जोर्खमबीिको अवस्थाको सेवा उपलब्ध गराउन आव्यक सवुवधा र 
उपकरणसवहिको वि.डी.यू.१५ ददनभित्र  स्िरोन्निी गना आव्यक सामग्रीहरु खररदका लाभग वक 
कम्पनीसँग सम्झौिा गरी रु.१ करोड ९२ लाख ७७ हजार ििुानी गरेको छ । खररदको ७ ददने 
सूिना प्रकाशन माफा ि ववशेष पररर्स्थभिको अवस्थामा छोटो समयमा खररद सम्पन्न गने उ्े्यले सरुु 
गररवको खररद प्रवक्रया कररब ६ मवहनामा समेि टुवङ्गवको देर्खँदैन । खररद प्रवक्रया सरुु गदाा 
इमजेन्सीबाट सरुु गरी ववववध कारण जनाई म्याद थप्ने, समयमा प्राववभधक मूल्याङ्कन नगने, ववड डकुमेन्ट 
ियार नगरी वेिसाइटबाट डाउनलोड गरी िनुापने व्यवस्था राख्न ेर वेिसाइट निली पनु: सूिना प्रकाशन 
गदाा वेिसाइट िथा कायाालयको सूिना पाटीमा टासँ गने लगायिका कारणले ववशेष पररर्स्थभिको आधार 
भलई खररद गरेको काया समयमा सम्पन्न नहुँदा नागररक स्वास््यसँग सम्बर्न्धि सेवा प्रवाह समेि प्रिाववि 
हनु पगेुको देर्खवको छ । 

102. उपकरण िथा औषभध खररद - हेटौडा अस्पिालले स्वास््य उपकरण िथा औषभध  खररद कायाको लाभग 
मूल्य अभिववृर्द् करसवहि रु.३ करोड ७० लाखको लागि अनमुान ियार गरी दईु आपूिाकसँग रु.३ 
करोड ४२ लाख ९० हजारमा २०७७।९।१७ मा सम्झौिा गरेको छ । यसरी खररद सम्झौिा गरी  
वक आपूिाकबाट २०७७।१२।९ र अकोबाट २०७८।१।१५ मा सामान प्राप्त िई रु.२ करोड ५० 
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लाख ६७ हजार ििुानी ददवकोमा सम्झौिामा कायासम्पन्न गनुापने भमभि खलुावको छैन । समयमा 
मालसामान आपूभिा िवको सम्बन्धमा प्राववभधक पषु्याई पेश हनुपुदाछ । 

103. टुक्रा खररद - सावाजभनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८ (२) मा प्रभिस्पधाा सीभमि हनेु गरी  टुक्रा 
टुक्रा पारी खररद काया गना नहनेु उल्लेख छ । हेटौडा अस्पिालले वउटै लागि अनमुान ियार गरी 
बोलपत्र को माध्यमबाट खररद काया गनुापनेमा िीन वटा फरक फरक लागि अनमुान ियार गरी ववभिन्न 
सप्लायसाबाट पटक पटक गरी रु.८१ लाख ९१ हजारको औषभध सोझै खररद गरेको भनयमसम्मि 
देर्खवन ।  

104. प्रमाण - आभथाक कायाभबभध िथा भबत्तीय उत्तरदावयत्व भनयमाबली, २०७७ को भनयम ३९ (५) अनसुार 
सरकारी रकम खिा गदाा त्यस्िो खिा पवुि गने भबल िरपाई प्रमाण र कागजाि संलग्न हनुपुने व्यवस्था 
छ । कोभिड-१९ को खोप लगावबापि कायाक्रम खिा िथा प्रोत्साहन ित्ता बापि स्वास््य कायाालय 
लभलिपरुले रु.६ लाख, मकवानपरुले रु.८ लाख १३ हजार, काभ्रपेलाञ्चोकले रु.८७ लाख ११ हजार र 
भत्र शलुी अस्पिाल नवुाकोटले रु.७९ लाख ५३ हजार खिा लेखेको छ । यस प्रकार भबल िपााई बेगर 
खिा लेख्न ेकायामा भनयन्त्र ण गनुापदाछ । 

105. राजस्व छुट - ववश्वव्यापी रुपमा फैभलवको कोभिड-१९ को संक्रमणको कारण नेपाल सरकारले 
२०७६।१२।११ देर्ख बन्दाबन्दी घोषणा गरेको हुँदा उत्पन्न असहज पररर्स्थभिका कारण समयमै 
ववभिन्न कर िथा गैरकर राजस्व बझुाउन नपावका करदािाहरुलाई थप समय उपलव्ध गराउने उ्े्यले 
भनम्न व्यवस्था गरेको छ । 

105.1. प्रदेश आभथाक ऐन, २०७६ को दफा १३ बमोर्जम सवारी साधन कर, घरजग्गा रर्जषे्ट्रशन शलु्क, मनोरञ्जन 
कर िथा गैरकर राजश्व दार्खला गने म्याद 2077 असार मसान्िसम्म थप गरेको, उद्योग, पयाटन, वन 
िथा वािावरण मन्त्र ालयलाई बागमिी प्रदेशभित्र  र्जल्लामा २०७७ ्रयावण १ देर्ख काभिाक मसान्िसम्म 
उद्योग िथा पयाटन क्षेत्र  सम्बर्न्धि क्षेत्र लाई जररवाना छुट गरेको देर्खवको छ । 

105.2. प्रदेशभित्र का उद्योग िथा वार्णज्यिफा का प्राइिेट िथा साझेदारी फमाको दिाा, ववं नवीकरण गदाा लाग्ने 
जररवाना/ववलम्व दस्िरु अन्य िथा गैरकर वझुाउन नपावका करदािाहरुलाई कर िथा गैरकर राजश्व 
दार्खला गने म्याद 2077 काभिाक मसान्िसम्म थप गरेको र सवारी साधन कर, घरजग्गा रर्जषे्ट्रशन 
शलु्क, मनोरञ्जन कर िथा गैरकर राजश्व दार्खला गने म्याद २०७७ काभिाक मसान्िसम्म थप गरेको 
देर्खवको छ । 

105.3. प्रदेश सवारी िथा यािायाि व्यवस्था ऐन ववं आभथाक ऐन, २०७७ को अनसूुिी २ बमोर्जमको कर िथा 
दस्िरु सो अवभधमा नबीकरण गने म्याद समाप्त िवकाको हकमा सवारी कर िथा गैरकर बझुाउन 
नपावका करदािाहरुलाई सवारी साधन कर िथा गैरकर राजश्व दार्खला गने म्याद २०७७ काभिाक 
मसान्िसम्म थप गरेको देर्खवको छ । 

उपरोि बमोर्जम म्याद थप िथा जररवाना छुट गरेकोमा अथािन्त्र मा परेको प्रिाव सम्बन्धमा 
ववश्लषेण िवको पाइवन । राजस्वमा परेको प्रिावको ववश्लषेण पिाि मात्र  छुट ववं म्याद थपसम्बन्धी 
भनणाय गनुापदाछ।  

 स्थानीय िहिफा  

106. आय व्यय - बागमिी प्रदेश अन्िगाि ११९ िथा गिको वक्यौिा १४ समेि १३३ पाभलकामा कोरोना 
रोकथाम िथा  भनयन्त्र ण र उपिारको लाभग संघीय संर्िि कोषबाट रु.९ करोड ५९ लाख २५ हजार 
प्रदेश संर्िि कोषबाट रु.३५ करोड ३५ लाख ३८ हजार  िथा अन्य स्रोिबाट रु.८३ करोड १ लाख 
३२ हजार गरी कुल रु.१ अवा २७ करोड ९५ लाख ९५ हजार आम्दानी प्राप्त गरेकोमा रु.९३ करोड 
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५५ लाख १९ हजार खिा िई रु.३४ करोड ४० लाख ७६ हजार मौज्दाि रहेको छ । खिा 
िवकोमध्ये राहि वविरणमा रु.८ करोड ६४ लाख १९ हजार, क्वारेर्न्टन िथा आइसोलेसन भनमााणमा 
रु.१२ करोड ९३ लाख, औषभध खररदमा रु.१६ करोड ७७ लाख ४ हजार, उपकरण खररदमा रु.८ 
करोड ७५ लाख ५५ हजार, जोर्खम ित्तामा रु.२१ करोड ७ लाख ६५ हजार र अन्य ववववध खिामा  
रु.२५ करोड ३७ लाख ७६ हजार  खिा गरेको छ  । 

107. लेखापरीक्षणुः  काठमाडौं महानगरपाभलकाले यो वषा कोभिड १९ संक्रमण रोकथाम र भनयन्त्र णका लाभग 
रु.२३ करोड ८६ लाख ४२ हजार खिा गरेकोमा सो खिाको से्रस्िा लेखापरीक्षणमा पेश िवन । उि 
खिाको लेखापरीक्षणका लाभग से्रस्िा पेश गनुापदाछ । 

108. खररद व्यवस्थापन - सावाजभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम १४५(१)मा ववशेष पररर्स्थभिमा 
खररद गने सम्बन्धी व्यवस्था छ। सो बमोर्जम खररद गदाा खररद कायाको पूवाियारी र आव्यकिा 
पवहिान गने, कानून बमोर्जम खररद गने, खररद िवका औषभध, वकट िथा उपकरणको गणुस्िर र 
स्पेर्शवफकेसन बमोर्जम रहेको यवकन गरेर मात्र  ििुानी गनुापनेमा  स्थानीय िहहरूले ववशेष पररर्स्थभिमा 
खररद गने प्रवक्रया परुा गरेको पाइवन । यस सम्बन्धमा देर्खवका व्यहोरा भनम्नानसुार छनुः 

108.1. लभलिपरु महानगरपाभलकाले प्रकोप व्यवस्थापन िथा भनयन्त्र ण कायाको लाभग सामग्री खररदमा यो वषा 
रु.१ करोड ९७ लाख १ हजार खिा गरेकोमा सो रकमबाट अर्क्सजन भसभलन्डर, मास्क, सेभनटाईजर, 

पी.पी.ई. साबनु, फेश र्शल्ड र औषभधजन्य सामग्री िीन आपूिाकबाट सोझै खररद गरेको छ । पटक 
पटक ववना प्रभिस्पधाा वउटै आपूिाकबाट खररद गरेकोले भमिव्ययी िवरले खररद िव निवको सम्बन्धमा 
यवकन गना सवकवन । 

108.2. रत्ननगर नगरपाभलका, र्ििवनले  यस वषा औषभध उपकरण वकट खररद गरी रु.५९ लाख १५ हजार 
ििुानी गरेकोमा ववभिन्न सप्लायसासँग भसधै खररद गरेको,  खररद िवका सामग्रीको प्रयोग िथा पररमाणको 
अभिलेख ियार नगरेकोले खिा रकम भनयमसम्मि देर्खवन। 

108.3. रार्क्सराङ्ग गाउँपाभलका, मकवानपरुले राहि सामग्री खररद गरी रु.३३ लाख ७५ हजार ििुानी गरेकोमा 
औषभध उपकरणको अभिलेख नराखेको, खररद िवका सामग्री िथा उपकरणको स्पेर्शवफकेसन िोकी खररद 
नगरेको िथा अन्य संघ संस्थाबाट प्राप्त सामग्रीको मूल्य खलु्ने गरी अभिलेख नराखेकोले  खररद र 
अनदुानमा प्राप्त िवको औषभध उपकरणको उपयोग सम्बन्धमा ववश्लषेण गना सवकवन । 

108.4. पाँिखाल नगरपाभलका, काभ्रलेे कोभिड व्यवस्थापन कोषबाट स्वास््य सामग्री खररद गरी रु.५२ लाख ९८ 
हजार ििुानी खिा लेखेकोमध्ये प्रकोप व्यवस्थापनिफा  रु.१९ लाख रहेको छ । पाभलकाले वउटै 
आपूिाकबाट सम्पूणा रकमको सोझै खररद गरेको देर्खवकोले खररद प्रक्ररया पारदशी र भमिव्ययी िवन । 

108.5. नागाजुान नगरपाभलका, काठमाडौंले कोभिड व्यवस्थापन कोषबाट स्वास््य सामग्री िथा औषभध ६ 
आपूिाकबाट ववभिन्न भमभिमा रु.८८ लाख ९४ हजारको सोझै खररद गरेकोमा र्जन्सी खािा अद्यावभधक 
नगरेकोले वषाान्िमा रहेका सामग्रीको मौज्दाि यवकन िवन । कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन गरी खररद 
काया गनुापदाछ । 

109. ववपद् व्यवस्थापन कोष - ववपद् न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २३ मा ववपद 
व्यवस्थापनको लाभग प्रत्येक स्थानीय िहमा ववपद व्यवस्थापन कोष रहने र  कोषमा रहने रकम िथा 
कोषको सञ्चालनसम्बन्धी व्यवस्था सम्बर्न्धि स्थानीय िहले बनावको भनयममा िोवकवबमोर्जम हनेु 
व्यवस्था रहेको र सो कोषको समेि लेखापरीक्षण गराउनपुने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देर्खवका 
व्यहोरा भनम्नानसुार छनुः 
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109.1. सयुाववनायक नगरपाभलका, ििपरुले कोभिड-१९ भनयन्त्र ण िथा व्यवस्थापनको लाभग रु.१ करोड १४ 
लाख ९३ हजार खिा गरेकोमा कोष खडा नगरी नगरपाभलका िाल ु खािाबाट क्वारेर्न्टन िथा 
आइसोलेसनमा रु.४ लाख १० हजार, औषभध खररदमा रु.७२ लाख ११ हजार, उपकरणमा रु.२ लाख 
४६ हजार, जोर्खम ित्तामा रु.२७ लाख ७० हजार अन्यमा ८ लाख ५६ हजार खिा िवको देर्खन्छ । 

िन्िाभगरी नगरापाभलका, काठमाडौंले कोभिड-१९ भनयन्त्र ण िथा व्यवस्थापनको लाभग रु.१ 
करोड ३५ लाख ५० हजार खिा गरेकोमा कोष खडा नगरी नगरपाभलका िाल ुखािाबाट  क्वारेर्न्टन 
िथा आइसोलेसनमा रु.७१ लाख ३ हजार, औषभध खररदमा रु ३८ लाख ३३ हजार, जोर्खम ित्तामा 
रु.२४ लाख ४८ हजार र अन्य कायामा रु.१ लाख ६५ हजार खिा िवको देर्खन्छ । यस शीषाकबाट 
प्रकोप व्यवस्थापन िफा  पभन खिा िवकोले छुट्टाछटै्ट कोष खडा गरी खिा गनुापदाछ । 

109.2. गंगा जमनुा गाउँपाभलका, धाददङले कोभिड १९ भनयन्त्र ण िथा व्यवस्थापनको लाभग रु.१ करोड ११ लाख 
६१ हजार खिा गरेकोमा कोष खडा नगरी नगरपाभलका िाल ुखािाबाट  क्वारेर्न्टन िथा आइसोलेसनमा 
रु.३३ लाख १८ हजार, औषभध खररदमा रु.२८ लाख ४१ हजार, जोर्खम ित्तामा रु.२ लाख २१ हजार  
र अन्य समेि रु.४७ लाख ८१ हजार खिा िवको देर्खन्छ । ऐनको पालना गरी खिालाई व्यवर्स्थि 
बनाउनपुदाछ । 

110. राहि वविरण - कोरोना िाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणको उपिारमा संलग्न जनशर्िको जोर्खम ित्ता 
व्यवस्थापन आदेश, २०७७ मा राहि वविरण िथा क्वारेर्न्टनको अनगुमन ित्ताको खिा लेख् न भमल्ने 
व्यवस्था छैन । कायाालयले कोरोना िाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणको उपिारमा संलग्न जनशर्िलाई 
जोर्खम ित्ता उपलब्ध गराउन जोर्खम ित्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ जारी गरेको छ । यस 
सम्बन्धमा देर्खवका व्यहोरा भनम्नानसुार छनुः 

110.1. भनलकण्ठ नगरपाभलका, धाददङले कोभिडबाट प्रिाववि पररवारलाई प्रभि पररवार ३० के.जी िामल, २ भलटर 
िेल, ३ के.जी दाल समेिको ४३४३ पररवारलाई ७ हजार ४७७ के.जी.को रु.७७ लाख ४२ हजार खिा 
लेखेकोमा सो सामग्री वविरण गरेको िपााई पेश गरेको छैन ।वाह्रववसे नगरपाभलका भसन्धपुाल्िोकले राहि 
वविरणमा रु.७ लाख ७६ हजार खिा गरेकोमा खिाको वववरणमा ४५८ वोरा िामल, दाल, ननु, िेल 
वविरण गरेको मात्र  प्रमाण पेश गरेको छ । धभुनवेँसी नगरपाभलका, धाददङले साबनु, ननु, िेल, दाल, र्िनी, 
िामल लगायिका रु.२६ लाख ५९ हजारको सामग्रीहरू वडाअध्यक्षले बझेुका छन।् सम्बर्न्धि 
लािग्राहीले वझेुको िपाई िथा राहि वविरणको आधार बेगर खिा गना भमल्ने देर्खवन । 

110.2. पाँिपोखरी थाड्गपाल गाउँपाभलका, भसन्धपुाल्िोकले जम्मा १ हजार ४00 पररवारलाई रु. २९ लाख ९६ 
हजार राहि वविरण गरेको जनाई खिा लेखेकोमा सामग्री वविरणको स्थान ववं सम्बर्न्धि वडा वा 
गाउँपाभलकाको भसफाररस बेगर खिा लेखेको छ । राहि वविरणमा वकद्वार प्रणाली अपनाउनपुनेमा सो 
अपनाईवको पाइवन । राहि वविरण काया पारदशी बनाई खिा गनुापदाछ । 

110.3. घ्याड्गलेख गाउँपाभलका, भसन्धलुीले १ हजार ८00 व्यर्िलाई रु.२४ लाख ३९ हजार मूल्यको राहाि 
वविरण गरेकोमा सोको आधार, स्थान, व्यर्ि र पररमाण वववरण पेश निवकोले यथाथा खिा यवकन 
िवन। 

111. जोर्खम ित्ता – कोरोना िाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपिारमा संलग्न जनशर्िको जोर्खम 
ित्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ को बुदँा ४(१) मा जोर्खम ित्ता ििुानी गनाको लाभग आव्यक पने 
पषु्याईसवहि खवटवको स्थानमा गरेको काया र प्रमार्णि हार्जरीसवहिको प्रमाण पेश गनुापने व्यवस्था छ। 
यस सम्बन्धमा देर्खवका व्यहोरा भनम्नानसुार छन ्: 
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111.1. वढुाभनलकण्ठ नगरपाभलका, काठमाडौंले कायाालयका प्रशासभनक, प्राववभधक, स्वास््य िफा का कमािारी िथा 
सरसफाई कमािारीहरूलाई समेि प्रोत्साहन ित्ता बापि खिा लेखेको छ । भनशेधाज्ञाको अवभधमा 
कायाालयमा भनयभमि उपर्स्थि िवका नगरपाभलका र वडा कायाालयका सवै कमािारीलाई खाईपाई आवको 
सरुु िलव स्केलको ५० प्रभिशिले हनेु रु.७० लाख ८५ हजार खिा लेखेको छ । कोरोना भनयन्त्र णमा 
खटावको कायाादेश, काया वववरण िथा स्थान समेिको प्रमाण बेगर ििुानी ददवको भनयमसम्मि देर्खवन। 

111.2. नागाजुान नगरपाभलका, काठमाडौंले प्रशासभनक, प्राववभधक कमािारीहरूलाई प्रोत्साहन ित्ता खिा लेखेकोमा 
जोर्खम व्यवस्थापन गना खटावको कायाादेश, खवटवको स्थानमा गरेको काया प्रमार्णि नगरी सरुु िलब 
स्केलको १० देर्ख ५० प्रभिशिसम्मले हनेु रु.४१ लाख ८८ हजार ित्ता ििुानी गरेको छ । कायाववभध 
बनावर मात्र  उि खिा लेख्नपुदाछ ।  

111.3. गोकणेश्वर नगरपाभलका काठमाडौंले कोभिड-१९ कोषबाट जोर्खम ित्तामा रु.९१ लाख ७५ हजार खिा 
लेखेको छ । काममा खवटवका जनशर्िले िोवकवको दरमा ित्ता प्राप्त गदाा िोवकवको काया गनाको लाभग 
खटावको प्रमाण वा खवटवको स्थानमा काया गरेको प्रमार्णि हार्जरी, क्वारेर्न्टनको हकमा सम्िाववि 
संक्रभमि व्यर्ि क्वारेर्न्टनमा बसेको पषु्याई गने वववरण, ज्वरो र्क्लभनकको हकमा सोको प्रमाण, 

प्रयोगशालाको हकमा नमनुा संकलन गररवका व्यर्िको वववरण लगायिका प्रमाण कागजाि संलग्न गरेको 
छैन । खिा पवुि गने कागजाि बेगर लेखेको खिा भनयमसम्मि देर्खवन । 

111.4. िीनपाटन गाउँपाभलका, भसन्धलुीले प्रशासभनक, प्राववभधक कमािारीहरूलाई रु. ४० लाख प्रोत्साहन ित्ता खिा 
लेखेकोमा जोर्खम व्यवस्थापन गना खटावको कायाादेश र खवटवको स्थानमा गरेको काया प्रमार्णि नगरी 
सरुु िलब स्केलको १० देर्ख ५० प्रभिशि सम्म ित्ता ििुानी गरेको छ।कायाववभध बनाई खिा लेख्न े
पर्द्भिको ववकास गनुापदाछ । 

111.5. भलख ु िामाकोशी गाउँपाभलकाले कोभिड-१९ कोषबाट जोर्खम ित्तामा रु.१७ लाख ३६ हजार खिा 
गरेकोमा २५ कमािारीको पाउनपुनेिन्दा रु.२ लाख ७८ हजार बढी ििुानी गरेकोले सम्बर्न्धिबाट 
असलु हनुपुदाछ ।  

112. पे्की व्यवस्थापन - मालसामान खररद गना आ्नो कायाालयको कमािारीलाई अभधकारप्राप्त अभधकारीले 
कारण उल्लेख गरी पे्की ददन सवकने र त्यस्िो पे्की मालसामान खररद गरी कायाालयमा फकेको 21 
ददनभित्र  फर्छ्यौट गनुापने व्यवस्था रहेको छ । यस सम्बन्धमा देर्खवका व्यहोरा भनम्नानसुार छन:् 

112.1. वाह्रववसे नगरपाभलका, भसन्धपुाल्िोकले कोभिड-१९ व्यवस्थापनमा क्वारेर्न्टन व्यवस्थापन वापि रु.२० 
लाख ८६ हजार कायाालयका कमािारीलाई पे्की ददई खिा गरेको छ । क्वारेर्ण्टन व्यवस्थापनमा िवको 
खाना, खाजा, क्वारेर्न्टनमा खवटवका सरुक्षाकमी िथा भबरामीको उपर्स्थभि पषु्याई हनेु कागजाि प्रमार्णि 
गरी राखेको छैन । यस्िो खिा गदाा कमािारीमाफा ि नगरी सम्बर्न्धि आपूिाकलाई नै यथाथा खिाको 
आधारमा भबल ििुानी गने व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । 

112.2. रार्क्सराङ्ग गाउँपाभलका, मकवानपरुले वक स्वास््य संयोजकलाई रु.१० लाख ७० हजार िथा अको वक 
अनमीलाई रु.५ लाख ४५ हजार पे्की ददवको छ । कायाालयले खररद भनयमावली बमोर्जम ववशेष 
पररर्स्थभिमा खररद गने प्रावधानको पालना नगरी कमािारीलाई पे्की ददई सोझै खररद गरेको भनयमसम्मि 
देर्खवन ।  

112.3. मनोहरी गाउँपाभलका, मकवानपरुले कोभिड-१९ व्यवस्थापनमा अहेवलाई रु.५ लाख ६९ हजार िथा 
अकाा वक व्यर्िलाई रु.११ लाख ५३ हजार पे्की ददवको छ । क्वारेर्ण्टन व्यवस्थापनमा िवको खिा 
सम्बर्न्धि आपूिाकलाई नै यथाथा खिाको आधारमा भबल ििुानी नगरी अन्य कमािारीलाई ििुानी गरेको 
उर्िि देर्खवन । 
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112.4. गल्छी गाउँपाभलका धाददङले कोभिड-१९ कोषबाट जनिेिना प्रवाह कायाक्रमका लाभग कायालयका 
कमािारीलाई रु.७ लाख पे्की ददवकोमा आभथाक वषाको अन्िसम्म पभन पे्की फछयौट नगरेकोले 
सम्बर्न्धिबाट हजानासवहि असलु गनुापदाछ । 

113. असम्बर्न्धि खिा - काभलका नगरपाभलका, र्ििवनले प्रकोप व्यवस्थापन िफा को बजेटबाट बाटो भनमााण, 
ग्रािेल, िारजाली, िथा कुलो भनमााण जस्िा भनमााण कायामा रु.१० लाख ४२ हजार, िोटेकोशी 
गाउँपाभलका, भसन्धपुाल्िोकले कोभिड-१९ कोषको रकमबाट बाटो स्िरोन्नभि गने कामका लाभग रु.४ 
लाख ३२ हजार र वेिेश्वर गाउँपाभलका, दोलखाले कोभिड व्यवस्थापन शीषाकबाट रु.३ लाख ९१ हजार 
कायाालय सामान लगायिमा खिा गरेको छ । बजेटले व्यवस्था गरेकोिन्दा फरक प्रयोजनमा खिा लेखेको 
भनयमसम्मि देर्खवन । 

114. क्वारेर्न्टन व्यवस्थापन - आभथाक कायाववभध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व भनयमावली, २०७७ को भनयम ५७ 
मा खिा गदाा सो खिा प्रमार्णि गने भबल, िपााई िथा अन्य कागजाि संलग्न गरी खिा गनुापने व्यवस्था 
छ। िरिपरु महानगरपाभलका, र्ििवनले क्वारेर्न्टन होर्ल्डङ्ग सेन्टर भनमााण व्यवस्थापनको लाभग रु.१ 
करोड ४ लाख २४ हजार, ििपरु नगरपाभलकाले  रु.४४ लाख ७७ हजार र भलख ु गाउँपाभलका, 
नवुाकोटले  रु.४० लाख ७१ हजार खिा गरेको छ। क्वारेर्न्टनमा िवको खिाको अलग वववरण राखेको 
देर्खवन ।  हाल क्वारेर्न्टन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा क्वारेर्न्टन खिा देर्खने गरी अभिलेख ियार गरी 
खररद िवका मालसामानको संरक्षण र सदपुयोग हनुपुदाछ । 

115. अनदुान सहायिा - ििपरु नगरपाभलकाले कोभिड व्यवस्थापन कोषबाट वक वहपु्राववभधक संस्थानलाई रु. 
३० लाख, वक अस्पिाल वहपु्राववभधक संस्थानलाई रु.३ करोड ७ लाख ६७ हजार, मध्यपरु दठमी 
नगरपाभलका ििपरुले नेपाल कोररयामैत्र ी अस्पिाललाई रु.१ करोड ९० लाख अनदुान प्रदान गरेको 
छ। पाभलकाले अनदुान ददवको खिाको प्रगभि िथा ववत्तीय लेखापरीक्षण प्रभिवेदन पेश गनुापदाछ । 

116. नगद राहि - राहि वविरण कायाववभध, २०७६ बमोर्जम कोरोना िाइरसको कारण रोजगारी गमुावका 
मजदरु ्रयभमक िथा ववपन्न नागररकहरूलाई दैभनक गजुारा िलाउन खाद्यान्न सामग्री वविरण गनुापने 
व्यवस्था छ । नागाजुान नगरपाभलका, काठमाडौंले राहिबापि ३५ सतु्केरी मवहलालाई रु.५ हजारको 
दरले रु.१ लाख ७५ हजार, २५ मिृक पररवारलाई रु.१३ हजारको दरले ३ लाख २५ हजार िथा 
३६३ जना संक्रभमिहरूको लाभग प्रभिसंक्रभमि रु.५ हजारको दरले रु.१८ लाख १५ हजार समेि रु.२३ 
लाख १५ हजार राहि वविरण गरेको छ ।शैलङु्ग गाउँपाभलका, दोलखाले ९१ जना कोरोना संक्रभमिलाई 
प्रभिव्यर्ि रु.७ हजारको दरले रु.६ लाख ३७ हजार ििुानी गरेको छ । कायाववभध अनसुार राहि 
सामग्री वविरण गनुापनेमा पाभलकाले नगदै वविरण गरेको उपयिु देर्खवन । 

117. कोरोना बीमा - आभथाक कायाववभध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व भनयमावली, २०७७ को भनयम ३९  बमोर्जम 
सरकारी रकम खिा गदाा खिाको भबल िपााई, प्रमाण, कागजाि संलग्न हनुपुदाछ । िरिपरु 
महानगरपाभलका, र्ििवनले कमािारीहरुको कोरोना बीमाबापि रु.२० लाख, सूयाववनायक नगरपाभलका 
ििपरुले रु.१४ लाख ििुानी गरेकोमा बीमा वप्रभमयम रभसद मात्र  संलग्न गरेको छ । वलेफी 
गाउँपाभलका, भसन्धपुाल्िोकले रु.१ लाख ८७ हजार बीमा वप्रभमयम ििुानी गरेकोमा बीमा वप्रभमयमको 
रभसद मात्र  संलग्न िवकोले ववजक िथा बीमा पोभलसी पेश हनुपुदाछ । 

118. पी.सी.आर. परीक्षण -  भनलकण्ठ नगरपाभलका, धाददङ अन्िगाि केस ईन्िेविगेशन िथा कन्ट्रयाक टे्रभसङ्ग 
टोली गठन िवकोमा खोजपड्िाल गररवका केस संख्या ३२० रहेकोमा ६३ पोर्जवटि देर्खवको आधारमा 
पाभलकाले यस वषा कोभिड व्यवस्थापनको लाभग रु.१ करोड ४६ लाख २६ हजार खिा गरेको छ ।  
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119. कायाक्रमको ददगोपना र भनरन्िरिा - पाभलकाद्वारा सञ्चाभलि कायाक्रमहरू भनरन्िर र  प्रिावकारी 
रूपमा कायाान्वयन हनुपुदाछ । मेलम्िी नगरपाभलका, भसन्धपुाल्िोकले कोभिड-१९ बाट रोजगारी गमुावका 
जनशर्िलाई कम्िीमा ३ मवहना प्रभिधरुी वक जनालाई रोजगार प्रदान गने उ्े्यले पाभलकाको १३ 
वडामा रु.३० लाख ६८ हजार खिा गरेको छ । ्रयममूलक जनाइवको उि खिाको उपादेयिा, 
सम्बर्न्धि वडाबाट काम गरेको स्थान र पररमाण खलु्ने गरी प्राववभधक मूल्याङ्कन सवहिको नापी वकिाव 
पेश िवन । कायाक्रमको ददगोपना र भनरन्िरिा हनुपुदाछ ।  

पाँिपोखरी थाङ्गपाल गाउँपाभलका, भसन्धपुाल्िोकले कोभिड माहामारीको अवस्थालाई मध्यनजर गदै 
मास्क वनाउने उ्े्यले यस वषा कपडा खररदमा रु.६ लाख ६६ हजार िथा मास्क बनुाई ज्यालामा रु. 
७ लाख ३७ हजार र नेत्र ाविी डवजोङ्ग गाउँपाभलका, धाददङले रु.१२ लाख खिा गरेको छ । मास्क 
बनुाई कायाक्रमलाई लघ ु उद्यमको रुपमा ववकास गरेमा ग्रामीण समदुायमा रोजगारी सजृना हनेु र 
कायाक्रमले भनरन्िरिा पाउने देर्खवको छ । 

120. भबल िपााई - आभथाक कायाववभध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व भनयमावली, २०७७ को भनयम ५७ मा खिा 
गदाा सो खिा प्रमार्णि गने भबल, िपााई िथा अन्य कागजाि संलग्न गरी खिा गनुापने व्यवस्था छ। 
भनलकण्ठ नगरपाभलका, धाददङले कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्र णको लाभग सञ्चालन गरेका 
क्वारेर्न्टनको खाजा र खाना खिा आईसोलेशन व्यवस्थापन लगायिमा रु. ३५ लाख ६५ हजार, 
गोकणेश्वर नगरपाभलका, काठमाण्डौले रु.१७ लाख ९ हजार, मेलम्िी नगरपाभलका, भसन्धपुाल्िोकले 
रु.३१ लाख ४१ हजार, बाह्रवीसे नगरपाभलका, भसन्धपुाल्िोकले रु.३१ लाख ९७ हजार ििुानी 
गरेकोमा क्वारेर्न्टनमा बस्ने व्यर्ि िथा सहयोगीहरूको दैभनक हार्जरी, बस्नेको संख्या खाद्यान्न वविरण 
िरपाई लगायिका प्रमाण पेश गरेको छैन।खिा पवुि गने प्रमाण बेगर गरेको खिा भनयमसम्मि देर्खवन। 

121. खोप प्राभप्त र उपयोग - भलख ुगाउँपाभलका, नवुाकोटले यस वषामा संघीय िथा प्रदेश सरकारबाट कुल १६ 
हजार २३७ डोज प्राप्त गरेकोमा जम्मा ७ हजार ३४२ जनाले खोप लगावको र ५ हजार ७८५ डोज 
खोप बाँकी रहेको वववरण प्राप्त िवको छ । पञ्चकन्या गाउँपाभलका, नवुाकोटले स्वास््य कायाालयबाट 
२०७८।१०।२४ मा कोभिर्शल्ड २ हजार ३00, िेरोसेल ८ हजार ३00, अष्ट्राजेभनका १ हजार ४00, 
जोनसन वण्ड जोनसन ५00 डोज, मोडाना ३ हजार ३00 समेि १५ हजार ८00 डोज खोप प्राप्त 
िवकोमा कुल १० हजार ७४३ डोज खोप लगाई बाकँी ५ हजार ५७ खोप मौज्दाि रहेको छ । उि 
खोप समयमै िि ्िि ्भनकायमा वफिाा गनुापने देर्खन्छ ।  

गण्डकी प्रदेश 
 प्रदेश सरकारिफा  

कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्र णको खिा र आम्दानी व्यवस्थापनको लाभग सामार्जक भबकास मन्त्र ालय 
र प्रदेश कोष लेखा भनयन्त्र क कायाालयमा प्रकोप व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी २०७८ असार मसान्िसम्म गि 
वषाको मौज्दाि रु.१८ करोड ८६ लाख ३२ हजार, यस वषाको आय रु.५३ करोड ६३ लाख २७ हजार समेि 
रु.७२ करोड ४९ लाख ५९ हजार कुल आयमध्ये राहि वविरण, क्वारेर्ण्टन िथा आइसोलेशन भनमााण, जोर्खम 
ित्ता, औषभध खररद, मेर्शनरी उपकरण र अन्य खिामा रु.३८ करोड ६५ लाख २२ हजार खिा गरी रु.३३ करोड 
८४ लाख ३७ हजार मौज्दाि रहेको छ ।  

122. कोभिड कोष सञ्चालन - सरकारी कारोबार भनदेर्शका, २०७६ मा प्रदेश सरकारका सबै भनकायहरुले 
आकर्स्मक लगायिका ववववध कोषको कारोबार गना प्रदेश लेखा भनयन्त्र क कायाालयमा खािा खोल्नपुने 
उल्लेख छ । सामार्जक भबकास मन्त्र ालयले कोभिड-१९ को रोकथाम िथा भनयन्त्र णको लाभग प्रदेश 
लेखा भनयन्त्र क कायाालय माफा ि रावष्ट्रय बार्णज्य बैङ्कमा वक ववववध खािा सञ्चालन गरेकोमा सोही बैङ्कमा 
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कोभिड िल्िी कोषको छुटै्ट खािा सञ्चालन गरेको छ । आभथाक वषाको अन्िमा उि खािामा रु.५ करोड 
४५ लाख १ हजार मौज्दाि रहेको छ । भनदेर्शका भबपररि सञ्चालन गरेको खािा बन्द गरी मौज्दाि 
रकम प्रदेश लेखा भनयन्त्र क कायाालयको खािामा जम्मा गनुापदाछ । यस सम्बन्धमा देर्खवका व्यहोरा 
देहाय अनसुार छनुः 

122.1. सामार्जक भबकास मन्त्र ालयले कोरोना िाइरस रोग रोकथाम, भनयन्त्र ण िथा उपिार कोष सञ्चालन िथा 
स्वास््य उपकरण खररद कायाक्रमको लाभग रु.२० करोड बजेट ववभनयोजन गरेकोमा रु.१ करोड ४८ 
लाख ४८ हजार खिा गरी बाँकी रु.१८ करोड ५१ लाख ५२ हजार प्रदेश लेखा भनयन्त्र क कायाालय 
अन्िगाि रहेको कोरोना िाइरस भनयन्त्र ण िथा उपिार कोषमा जम्मा गरेको छ । सो कोषमा बषाान्िमा 
रु.२८ करोड ३९ लाख ३७ हजार मौज्दाि रहेको छ । यो वषा स्वास््य उपकरण खररद गना कायाक्रम 
स्वीकृि िवकोमा कायाक्रम सञ्चालन नगरी बजेट फ्रीज नहनेु खािामा सारी मौज्दाि राख्न ुबजेट भसर्द्ान्ि 
भबपरीि देर्खयो ।  

122.2. कोषबाट यस वषा प्रदेश स्वास््य आपूभिा व्यवस्थापन केन्िलाई रु.१५ करोड ५९ लाख ८२ हजार, 

स्वास््य भनदेशनालयलाई रु.१ करोड १८ लाख ७६ हजार, प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशालालाई रु.१ 
करोड ३९ लाख ५ हजार, क्षयरोग उपिार केन्ि र स्वास््य िाभलम केन्िलाई रु.६६ लाख ५२ हजार, 
८५ स्थानीय िहलाई रु.८ करोड ३७ लाख ८९ हजार, ११ र्जल्ला प्रशासन कायाालयलाई रु.८५ लाख 
२५ हजार, ३ मन्त्र ालयलाई रु.५२ लाख ६८ हजार, ११ आयवेुद स्वास््य केन्िलाई रु.२४ लाख, ११ 
स्वास््य कायाालयलाई रु.८५ लाख ४९ हजार र १२ अस्पिालहरुलाई रु.७ करोड १७ लाख ५२ 
हजार समेि रु.३६ करोड 86 लाख 98 हजार भनकासा ददवको छ । संक्रामक िथा सरुवा रोग 
अस्पिाल पोखरालाई प्रदेश संर्िि कोषबाट रु.१ करोड ८२ लाख, संघीय कोभिड कोषबाट रु.६४ लाख 
१३ हजार र प्रदेश कोभिड कोषबाट रु.१ करोड ३२ लाख १ हजार गरी  रु.३ करोड ७८ लाख १४ 
हजार उपलब्ध िवकोमा रु.२ करोड ४३ लाख १४ हजार खिा िई रु.१ करोड ३५ लाख मौज्दाि 
रहेको छ । मन्त्र ालयले उि भनकासा रकमबाट िवको खिाको अभिलेख अद्यावभधक गरी अनगुमन 
गरेको छैन ।   

122.3. कोषबाट वक सामदुावयक लायन्स अस्पिाललाई रु.९० लाख ३४ हजार, वक प्राकृभिक र्िवकत्सालयलाई 
रु.२७ लाख, वक रेडक्रस सोसाइटीलाई रु.३ लाख २० हजार र जी.पी. कोइराला रावष्ट्रय स्वासप्रश्वास 
उपिार केन्िलाई रु.१० लाख उपलव्ध गरावको छ । िी सँस्था िथा भनकायलाई उपलब्ध गरावको 
रकमको खिा र प्रगभि वववरण भलई मन्त्र ालयले अनगुमन गरेको छैन । भनकासा ददवको रकम खिा 
िवको वववरण भलई अनगुमन गनुापदाछ । 

122.4. प्रदेश अन्िगािका ८ अस्पिालले अन्य खिा र्शषाकमा रु.३ करोड ७० लाख ८२ हजार देखावको छ । 
खिाको प्रकृभि अनसुार वववरण नखलुाई वकमषु्ठ खिा देखावकोले र्शषाकगि खिा यवकन गना सवकने 
अवस्था छैन । खिाको प्रकृभि अनसुार खिाको वववरण ियार गनुापदाछ । 

123. सोझै खररद - सावाजभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम ८४ मा रु.५ लाखदेर्ख रु.२० लाखसम्म 
लागि अनमुान िवका भनमााण काया भसलबन्दी दरिाउपत्र बाट र भनयम ३१ मा रु.२० लाखिन्दा बढीको 
भनमााण काया बोलपत्र को माध्यमबाट खररद गनुापने व्यवस्था छ । मध्यभबन्द ु अस्पिाल नवलपरुले 
औषभधजन्य सामग्री खररदमा रु.४६ लाख ५३ हजार र अर्क्सजन भसभलण्डर खररदमा रु.१४ लाख ३ 
हजार खिा गरेको छ । र्जल्ला अस्पिाल पवािले आइसोलेसन सेन्टरको लाभग वप्र्याब िवन भनमााणमा 
रु.२० लाख र कोभिड संक्रभमिका लाभग वाडा भनमााणमा रु.२० लाख खिा गरेको छ । संक्रामक िथा 
सरुवा रोग अस्पिाल पोखराले आइसोलेशन केन्ि भनमााण र व्यवस्थापनमा रु.७९ लाख ४९ हजार खिा 
गरेको छ । अस्पिालहरुले िी भनमााण िथा खररद काया गदाा प्रभिस्पधाा बेगर सोझै गरेको छ । कानूनमा 
िोकेको सीमािन्दा बढीको खररद काया प्रभिस्पधााबाट गराउनपुदाछ ।  
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124. जोर्खम ित्ता - कोरोना िाइरस (कोिीड-१९) को संक्रमणको उपिारमा संलग्न जनशर्िको जोर्खम ित्ता 
व्यवस्थापन आदेश, २०७७ अनसुार संक्रमणको शंका लाभग आइसोलेसनमा रार्खवका वा संक्रमण पवुि 
िई उपिारमा रहेका भबरामीहरुको उपिारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशर्ि र ईमेर्जङ्ग सेवा प्रदायक जनशर्ि 
र उपिाररि भबरामीहरुको ओसारपसारमा संलग्न सवारी साधनमा कायारि जनशर्िलाई जोर्खम ित्ता 
उपलव्ध गराउन सवकने व्यवस्था छ । मध्यभबन्द ुअस्पिालले २०७८ वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढमा कोरोना 
िाइरस (कोिीड-१९) को संक्रमणको उपिारमा संलग्न जनशर्ि स्वास््यकमी र प्राववभधक कमािारी 
८७, प्रशासभनक कमािारी २० सवहि १०७ जनालाई रु.१४ लाख ६७ हजार जोर्खम ित्ता उपलव्ध 
गरावको छ । कानून अनसुार मात्र  जोर्खम ित्ता खिा लेख्नपुदाछ ।  

125. क्वारेर्न्टन व्यवस्थापन - कोभिड-१९ सम्वन्धी क्वारेर्न्टन सञ्चालन िथा व्यवस्थापन गना बनेको मापदण्ड 
२०७६ को दफा ११ मा क्वारेर्न्टनको सञ्चालन िथा व्यवस्थापनका भनभमत्त आव्यक पने रकम 
कोरोना िाइरस संक्रमण रोकथाम िथा उपिार कोषबाट व्यहोररने उल्लेख छ । मध्यभबन्द ुअस्पिाल र 
वक रेिुरेण्ट सञ्चालकबीि २०७७ पौष २९ मा २०७७ माघ १ गिे देर्ख लाग ु हनेुगरी खाना र 
आवासको लाभग सम्झौिा गरेकोमा फाल्गनुदेर्ख आषाढसम्म रु.८ लाख ४४ हजार ििुानी िवको छ। 
अस्पिालले क्वारेर्न्टन र आइसोलेशनमा बसेको संख्या समेि खलुाई अभिलेख अद्यावभधक गरेको छैन । 

126. अर्क्सजन प्लान्ट जडान - दमौली अस्पिाल िनहुँले अर्क्सजन प्लान्ट स्थापना गना बोलपत्र  आह्वान गरी 
२०७८।१।३० मा वक कम्पनीसँग ३० ददनभित्र  कायासम्पन्न गने गरी रु.५३ लाख ३९ हजारमा 
खररद सम्झौिा गरेको छ । खररद सम्झौिा अनसुार २०७८ ज्येष्ठ ३० मा अर्क्सजन प्लान्ट जडान 
गररसक्नपुनेमा सो काया सम्पन्न निवकोले २०७८ आषाढ मवहनामा अर्क्सजन खररद र ढुवानीको लाभग 
रु.५ लाख ८५ हजार खिा गरेको छ । सम्झौिा बमोर्जम अर्क्सजन प्लान्ट जडान िथा सञ्चालन 
गनुापदाछ । 

 स्थानीय िहिफा  
127. आम्दानी र खिाको वववरण - गण्डकी प्रदेशका ८५ स्थानीय िहले प्रकोप व्यवस्थापनको लाभग कोष 

स्थापना गरी संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त रकम र स्थानीय िहले छुयावको रकम जम्मा 
गरी खिा गरेको छ । सोमध्ये ७३ स्थानीय िहबाट प्राप्त वववरण अनसुार कोषमा गि वषाको मौज्दाि 
रु.१२ करोड २७ लाख ६५ हजार र यस वषा प्राप्त रु.५४ करोड ८ लाख ६८ हजार समेि रु.६६ 
करोड ३६ लाख ३३ हजार आम्दानी िवकोमध्ये राहि वविरणमा रु.२ करोड ११ लाख ८५ हजार, 
क्वारेर्न्टन िथा आइसोलेसन भनमााणमा रु.१२ करोड ८१ लाख ३७ हजार, औषभध खररदमा रु.७ करोड 
६८ लाख १० हजार, उपकरण खररदमा रु.३ करोड ४२ लाख ४१ हजार, जोर्खम ित्तामा रु.७ करोड 
१४ लाख ७७ हजार, आई.सी.यू. भनमााणमा रु.३१ लाख ५० हजार र अन्यमा रु.१३ करोड ३५ लाख 
९३ हजारसमेि रु.४६ करोड ८५ लाख ९३ हजार खिा गरी रु.१९ करोड ५० लाख ४० हजार 
मौज्दाि रहेको छ । अन्य १२ पाभलकाबाट कोषको आम्दानी र खिाको वववरण पेश िवन । 
पाभलकाहरूले खिाको ववस्ििृ वववरण ियार गरी भनकासा ददने भनकायमा पठावको देर्खवन । 

128. गि वषाको ििुानी - आभथाक कायाववभध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व भनयमावली, २०७७ को भनयम 
३९(१३) मा िलव, ित्ता लगायिका शीषाकमा िाल ुआभथाक वषाको वजेटले नखामेको खिा व्यहोनुापने 
उर्िि आधार र पयााप्त कारण िवमा ििुानी ददन बाँकीको वववरण ियार गरी राख्नपुने व्यवस्था रहेको 
छ। पोखरा महानगरपाभलकाले ििुानी ददन बाँकीको कच्िावारी बेगर क्वारेर्न्टनमा बस्नेहरूको गि 
वषाको खाना खाजा वापि रु.१२ लाख ७७ हजार र राहि वविरणको रु.३ लाख ११ हजार समेि 
रु.१५ लाख ८८ हजार ििुानी ददवको छ । ििुानी ददन बाँकीको कच्िावारी बेगर ििुानी ददवको 
रकम भनयमसम्मि देर्खवन ।  

129. जोर्खम ित्ता - कोरोना िाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणको उपिारमा संलग्न जनशर्िको जोर्खम ित्ता 
व्यवस्थापन आदेश, २०७७ अनसुार संक्रमणको शंका लाभग आइसोलेसनमा रार्खवका वा संक्रमण पवुि 
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िवका भबरामीहरूको उपिारमा प्रत्यक्ष संलग्न जनशर्ि िथा अप्रत्यक्ष संलग्न र ईमेर्जङ्ग सेवा प्रदायक 
जनशर्ि र उपिाररि भबरामीहरूको ओसारपसारमा संलग्न सवारी साधनमा कायारि जनशर्िलाई जोर्खम 
ित्ता उपलव्ध गराउन सवकने व्यवस्था छ । जोर्खम ित्ता ििुानी सम्बन्धमा देर्खवका व्यहोराहरू देहाय 
अनसुार छनुः 

129.1. ववनयी भत्र वेणी गाउँपाभलका नवलपरुले २०७८ वैशाखदेर्ख असारसम्म कोरोना िाइरसको संक्रमणको 
उपिारमा संलग्न स्वास््यकमी ६२ जनालाई रु.२६ लाख २१ हजार, प्राववभधक कमािारी १ जनालाई 
रु.१ लाख ७७ हजार र प्रशासभनक कमािारी ११ जनालाई रु.९ लाख ४१ हजार समेि रु.३7 लाख 
39 हजार जोर्खम ित्ता उपलव्ध गरावको छ । गाउँपाभलकाले सम्बर्न्धि वकाईबाट प्रमार्णि गरेको 
कागजाि बेगर जोर्खम ित्ता उपलव्ध गरावको छ । काया वववरण नखलुाई प्रशासभनक कमािारीहरूलाई 
समेि ित्ता उपलव्ध गरावको छ। 

129.2. फेदीखोला गाउँपाभलका स्याङ्जाले कोभिड-१९ को संक्रमणको उपिारमा संलग्न स्वास््यकमी २६ 
जनालाई रु.४ लाख ५ हजार, प्रशासभनक कमािारी ३ लाई रु.६० हजार समेि रु.४ लाख ६६ हजार 
जोर्खम ित्ता उपलव्ध गरावको छ । काभलगण्डकी गाउँपाभलका स्याङ्जाले स्वास््यकमी १२ लाई रु.४ 
लाख ८४ हजार, प्रशासभनक कमािारी १ लाई रु.२२ हजार, सरुक्षाकमी ४ लाई रु.१ लाख ४५ हजार र 
प्राववभधक कमािारी ४ लाई रु.१ लाख १४ हजार समेि रु.७ लाख ४७ हजार जोर्खम ित्ता उपलव्ध 
गरावको छ । पाभलकाहरूले प्रशासभनक कमािारीले सम्पादन गरेको कामको वववरण नराखी जोर्खम ित्ता 
ििुानी गरेको छ । 

129.3. िनहुँको बन्दीपरु गाउँपाभलकाले २५ जना स्वास््यकमी िथा कमािारीलाई रु.४ लाख ५ हजार, भिमाद 
नगरपाभलकाले रु.४ लाख ७१ हजार, देवघाट गाउँपाभलकाले रु.५ लाख ७० हजार, र्घररङ्ग गाउँपाभलकाले 
रु.५ लाख ५९ हजार, गोरखाको आरुघाट गाउँपाभलकाले रु.५ लाख ६५ हजार, म्याग्दीको बेनी 
नगरपाभलकाले १२ स्वास््यकमीलाई रु.५ लाख ८७ हजार, रघगंुगा गाउँपाभलकाले रु.५ लाख ५८ हजार 
जोर्खम ित्ता ििुानी गरेको छ । पाभलकाहरूले कोभिड महामारीको रोगथाम र भनयन्त्र णमा खवटवको 
स्थानमा काया गरेको प्रमार्णि हार्जरी र काया वववरण बेगर जोर्खम ित्ता ििुानी गरेको छ । सम्बर्न्धि 
कायाालयको प्रमार्णि हार्जरी र काया वववरण संलग्न गनुापदाछ । 

130. वस्िगुि सहायिा - लोमान्थाङ् गाउँपाभलकामा कोभिड भनयन्त्र ण िथा प्रिाववि जनिालाई राहि वविरणको 
लाभग िीन सरकारबाट २० हजार के.जी. िामल, १४ हजार के.जी. वपठो, १ हजार भलटर िेल र ५०० 
थान भसरक प्राप्त िवकोमा प्राप्त राहि सामग्री गाउँपाभलकाले र्जन्सी आम्दानी बाँधी वविरण गरेको 
अभिलेख व्यवर्स्थि गरेको छैन ।  

131. पुजँीगि खिा - कोभिड-१९ केस इन्िेविगेसन िथा कन्याक्ट टे्रभसङ्ग वटम पररिालन िथा व्यवस्थापन 
भनदेर्शका, २०७७ को बुदँा नं.६ मा वटम पररिालनका लाभग लाग्ने सम्पूणा खिाको व्यवस्था स्थानीय 
िहले कोभिड-१९ को रोकथाम िथा भनयन्त्र णका लाभग छुट्टावको कोषबाट व्यवस्था भमलाउनपुने र नपगु 
बजेट प्रदेश िथा संघीय सरकारसँग माग गनासक्ने व्यवस्था छ । आरुघाट गाउँपाभलका गोरखाले 
कोभिड-१९ को रोकथाम िथा भनयन्त्र ण कायामा संलग्न स्वास््यिफा का कमािारीलाई जोर्खम ित्ता, मास्क 
खररद, कोभिड अस्पिालमा अर्क्सजन, औषभध खररद, पी.सी.आर./वर्न्टजेन स्वाब सङ्कलन लगायिका 
कायामा खिा िवको रु.२६ लाख ५८ हजार ववत्तीय समानीकरण पुजँीगि शीषाकबाट खिा गरेको देर्खयो। 
उि खिामध्ये रु.१२ लाख २८ हजार पी.सी.आर. सङ्कलनको सामग्री खररद रु.५ लाख १७ हजारका 
मास्क लगायि स्वास््य सामग्री खररद र रु.९ लाख १३ हजार ित्ता खिा गरेको छ । भनदेर्शका ववपरीि 
पुजँीगि शीषाकबाट िवको खिा भनयमसम्मि देर्खवन ।  

132. खिाको भबल िपााइा - गण्डकी प्रदेश आभथाक कायाववभध ऐन, २०७४ को दफा ४२ अनसुार प्रत्येक कारोबारको 
वववरण स्पि देर्खने गरी प्रिभलि कानूनले िोकेबमोर्जमको रीि परु् याई राख्नपुने व्यवस्था छ । स्याङ्जाको 
कालीगण्डकी गाउँपाभलकाले २०७८ वैशाख २२ देर्ख असार १५ सम्म ७४ जनाको औषभध उपिार खिा 
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वापि रु.२ लाख २० हजार कालीगण्डकी अस्पिाललाई ििुानी गरेकोमा औषभध उपिारमा िवको 
खिाको भबल िपााई निवको, िनहुँको र्घररङ्ग गाउँपालकाले क्वारेर्न्टन सञ्चालनको लाभग खाजा खाना 
बापि रु.३ लाख ५९ हजार ििुानी गरेकोमा क्वारेर्न्टनमा बसेको व्यर्िहरूको वववरण निवको, सोही 
अवभधको ३ ब्यर्िलाइा प्रभिददन रु.८५०।- को दरले रु.१ लाख ७९ हजार खिा लेखेकोमा 
सम्बर्न्धिलाई बझुावको िपााई पेश निवको, मसु्िाङ्गको बारागङु गाउँपाभलकाले प्रकोप कोभिड-19 
रोकथाम िथा भनयन्त्र ण कायाक्रमको लाभग रु.4 लाख 9५ हजार मूल्यको १ हजार थान डस्टववन र १ 
हजार थान बाल्टी (धारा र ढक्कन समेि) खररद गरी वविरण गरेकोमा सोको िपााई पेश निवको र 
पवािको कु्मा नगरपाभलकामा वक कमािारीको रु.३ लाख ७५ हजार पे्की फछायौट गदाा १६५ बोरा 
िामल, ३६० के.जी. दाल, ७३० पोका िेल, २५५ पोका ननु लागायिका सामग्री खररद गरेकोमा सो 
राहि सामग्रीहरू वविरणको िपााई पेश िवको छैन । भबल िरपाई पेश गरी खिाको और्ित्य पवुि 
हनुपुदाछ । 

133. सोझै खररद - सावाजभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम १४५ मा आकर्स्मक वा ववशेष 
पररर्स्थभिमा खररद गदाा आव्यक पररमाण र समयावभधका लाभग यथासम्िव प्रभिस्पधाा गराई खररद गना 
सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी सामान खररद गदाा लागि अनमुान ियार गरी खररद गनुापने व्यवस्था 
छ । कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ को दफा २६ मा खररद प्रवक्रयालाई भछटो 
सम्पन्न गना खररदको समयावभध कम गना सवकने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय िहहरूले स्वास््य 
लगायि ववभिन्न सामग्रीहरू लागि अनमुान बेगर प्रभिस्पधाा समेि नगराई सोझै खररद गरेका छन ्। यस 
सम्बन्धी देर्खवका व्यहोरा देहाय अनसुार छनुः 

133.1. म्याग्दीको बेनी नगरपाभलकाले रु.१६ लाख २१ हजारका मास्क, पी.पी.ई. लगायि स्वास््य सामग्रीहरू, 

मंगला गाउँपाभलकाले रु.२० लाख ३७ हजारका ग्लोब्स, बटु अर्क्सजन भसभलण्डर लगायि २१ प्रकारका 
स्वास््य सामग्री र रघगंुगा गाउँपाभलकाले रु. ४१ लाख ८७ हजारका पी.पी.ई. सेट, सर्जाकल मास्क, 

स्याभनटाइजर समेिको औवषभध उपकरणहरू पटक पटक गरी सोझै खररद गरेको छ । 

133.2. िनहुँको र्घररङ् गाउँपाभलकाले रु.२६ लाख ८४ हजारका भनमााण िथा स्वास्थ सामग्रीहरू वउटै 
सप्लायसाबाट पटक पटक सोझै खररद गरेको छ । शकु्लागण्डकी नगरपाभलकाले १२ आपूिाकबाट 
रु.४९ लाख ९६ हजारका औषभध िथा स्वास्थ सामग्रीहरू पटक पटक सोझै खररद गरेको छ । त्यस्िै 
भिमाद नगरपाभलकाले रु.१५ लाख १५ हजारका स्वास्थ सामग्रीहरू र देवघाट गाउँपाभलकाले ६ 
आपूिाकबाट रु.१८ लाख १७ हजारका स्वास्थ सामग्रीहरू र पवािको जलजला गाउँपाभलकाले रु.२३ 
लाख २४ हजारका औषभध पटक पटक गरी सोझै खररद गरेको छ ।  

कोभिड महामारी रोकथाम र भनयन्त्र णको पूवा ियारी स्वरुप मौज्दाि राख्न े गरी र ित्काल 
आव्यक पने ववभिन्न प्रकारका स्वास््य सामग्री, उपकरणहरू खररद गदाा लागि अनमुान स्वीकृि गरी 
प्रभिस्पधी, भमिव्ययी, पारदशी हनेु गरी खररद गनुापदाछ । 

134. क्वारेर्न्टन िथा आइसोलेसन भनमााण - सावाजभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम ३१ मा रु.२० 
लाखिन्दा बढीको भनमााण काया बोलपत्र को माध्यमबाट गनुापने व्यवस्था छ । पोखरा महानगरपाभलकाले 
क्वारेर्न्टन भनमााणमा रु.४९ लाख १३ हजार र आइसोलेसन केन्ि भनमााणमा रु.७ लाख ९७ हजार समेि 
रु.५७ लाख १० हजार खिा गरेका छन ्। िनहुँको र्घररङ्ग गाउँपाभलकाले क्वारेर्न्टन भनमााणमा रु.१७ 
लाख ७१ हजार खिा गरेको छ । िी कायाहरू प्रभिस्पधाा बेगर सोझै खररद गरेको देर्खयो ।  

 पवािको जलजला गाउँपाभलकाले प्रभिस्पधाा नगरी आइसोलेसन भनमााणमा रु.५ लाख १ हजार, 
क्वारेर्न्टन भनमााणमा रु.१८ लाख ७४ हजार, १० बेडको अस्पिाल भनमााणमा रु.१० लाख खिा गरेको 
छ । कोरोना संक्रमण रोकथाम, भनयन्त्र ण िथा उपिार कोष सञ्चालन भनदेर्शका, २०७८ अनसुार कोरोना 
िाइरसको रोकथाम र भनयन्त्र णमा खिा गना सवकनेमा भनदेर्शका ववपरीि कोभिड कोषबाट पवहरो िथा 
बाढी भनयन्त्र ण, सडक ममाि, पाइप िथा जाली व्यवस्थापनमा रु. ३८ लाख ५३ हजार खिा गरेको छ । 
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क्वारेर्न्टन िथा आइसोलेसन भनमााणमा भनयमानसुार प्रभिस्पधाा गराई भमिव्ययी खररद प्रवक्रयाको अवलम्बन 
गनुापदाछ ।   

135. कोरोना बीमाुः पोखरा महानगरपाभलकाले संघ, प्रदेश िथा स्थानीय सरकारको नीभि बमोर्जम कोभिडको 
समयमा सम्पूणा राष्ट्रसेवक कमािारीको बीमा गनुापनेमा आंर्शक कमािारीको मात्र  बीमा गरी बीमा गना छुट 
िवका कमािारीलाई कोरोना संक्रमण िवमा ववपद् व्यवस्थापन सभमभिबाट भनणाय गरी प्रभिव्यर्ि रु.१५ 
हजारका दरले ििुानी ददवको छ । यसरी २६ जना कमािारीलाई बीमा नगरी कायापाभलका िथा ववपद् 
व्यवस्थापन सभमभिको भनणायले रु.३ लाख ९० हजार, २ जना कमािारीलाइा रु.१ लाखका दरले रु.२ 
लाख समेि रु.५ लाख ९० हजार ििुानी ददवको छ । कायाववभध बेगर पटके भनणायका आधारमा 
ििुानी गरेको रकम भनयमसम्मि देर्खवन । 

लरु्म्बनी प्रदेश 

 प्रदेश सरकारिफा  

कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्र णको खिा र आम्दानी व्यवस्थापनको लाभग मन्त्र ालयमा प्रकोप 
व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी २०७८ असार मसान्िसम्म गि वषाको मौज्दाि रु.१२ करोड ५९ लाख ४६ 
हजार, यस वषाको आय रु.४० करोड ७४ लाख ४८ हजार समेि रु.५३ करोड ३३ लाख ९४ हजार कुल आय 
मध्ये राहि वविरण, आइसोलेशन भनमााण, जोर्खम ित्ता, औषभध खररद, मेर्शनरी इक्यपुमेन्ट, अन्य खिामा रु.३३ 
करोड १८ लाख ८ हजार खिा गरी रु.२० करोड १५ लाख ८६ हजार मौज्दाि रहेको छ । 

136. प्रदेश कोभिड कोष - कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्र णको खिा र आम्दानी व्यवस्थापनको लाभग 
मन्त्र ालयमा प्रकोप व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी ववशेष अस्पिालहरुलाई रु.१० करोड ५७ लाख 
७८ हजार, ११ अस्पिालहरुलाई सञ्चालन खिा रु.१ करोड ४० लाख, प्रदेश जनस्वास््य प्रयोगशालालाई 
२५ लाख, १२ र्जल्ला स्वास्थ कायाालयहरूलाई जनस्वास््य अभियान बापि रु.६० लाख, ६ स्थानीय 
िहहरुलाई शवबाहन खररदका लाभग रु.९० लाख, मिृक राहि िथा आईसोलेशन भनमााणका लाभग र्जल्ला 
प्रशासन कायाालयहरुलाई रु.४ करोड ४२ लाख, राप्ती स्वास््य भबज्ञान प्रभिस्ठानलाई रु.७५ लाख समेि 
रु.२२ करोड ५८ लाख ७८ हजार भनकासा गरेको छ । 

1. कोभिड खिाको र्स्थभि - यो वषा लरु्म्बनी प्रदेशमा कोरोना रोकथाम ववं भनयन्त्र ण गना ववभिन्न 
अस्पिालहरुबाट िवको खिाको लेखापरीक्षण गदाा १० अस्पिालबाट िवको आम्दानी खिाको वववरण 
अनसुार अस्पिालले रु.३९ करोड ६७ लाख ८१ हजार आम्दानी गरेकोमा आइसोलेसन भनमााणमा रु.२ 
करोड ३ लाख १९ हजार, औषभध खररदमा रु.३ करोड ८१ लाख ४५ हजार, मेभसनरी इक्यपुमेन्ट 
खररदमा रू.९ करोड १३ लाख ८५ हजार, जोर्खम ित्ता वविरणमा रु.८ करोड ५९ लाख ७८ हजार, 

राहि वविरण िथा अन्य खिामा रु.१३ करोड ९७ लाख ८९ हजार समेि कुल रु.३७ करोड ५६ लाख 
१५ हजार खिा गरी रु.२ करोड ११ लाख ६६ हजार मौज्दाि रहेको छ । 

137. पूवा ियारी र जोर्खम आकलन - महामारी रोकथाम र भनयन्त्र णको लाभग महामारी सरुु हनु ुपूवा नै जोर्खम 
आकलन र पूवाियारी गनुापदाछ । कोभिड-१९ को संक्रमणको जोर्खम आकलन गरी पूवाियारी ववं 
महामारी रोकथाम, भनयन्त्र ण र व्यवस्थापन सम्बन्धमा मखु्यमन्त्र ीको संयोजकत्वमा उच्िस्िरीय भनदेशक 
सभमभि, सामार्जक ववकास मन्त्र ीको नेितृ्वमा कोष सञ्िालक सभमभि र स्वास््य भनदेशनालयका 
भनदेशकको नेितृ्वमा प्राववभधक सभमभि गठन िवका छन ्। यो वषासम्म प्रदेशले जोर्खम आकलन िथा  
न्यूनीकरण कायायोजना ियार गरेको छैन । प्रदेश स्िरीय कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्िको भनणाय 
अनसुार कवपलवस्िमुा १ हजार जना क्षमिाको होर्ल्डङ्ग सेन्टर ियारी गरी कोरोना भनयन्त्र ण र पूवा 
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ियारीको काया गरेको छ । साथै संक्रमण फैभलन ु अर्घ शय्या ववस्िार, जनशर्ि थप, िेर्न्टलेटर र 
अर्क्सजन व्यवस्थापन गने जस्िा काया समेि गरेको पाइवन । 

138. कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्ि - लरु्म्बनी प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्िको बैठक यो वषा ३ 
पटक बसी कोरोना जोर्खम आकलन र भनयन्त्र णका लाभग ववभिन्न ३९ भनणाय गरेको छ । आईसोलेशन 
ियारीका लाभग िराई र पहाडका र्जल्लामा २०० बेडका आइसोलेशन केन्ि भनमााण गने, राप्ती स्वास््य 
भबज्ञान प्रभिष्ठानलाई कोरोना भनयन्त्र णका लाभग प्रयोग गने, कोरोनामा खवटवका जनशर्िलाई थप ३ 
मवहना अवभध थप गने, बटुवल धागो कारखाना कोभिड भबशेष अस्पिाल र बेलझणु्डी आयवेुद केन्ि 
अस्पिालमा वि.डी.यू.सेवा ववस्िार गने, सबै र्जल्ला अस्पािालमा ५ बेड वि.डी.यू.सेवा सञ्चालनमा ल्याउने 
जस्िा भनणाय गरेकोमा भनणाय कायाान्वयन िव निवको सम्बन्धमा अनगुमन गरेको छैन । भनणाय 
कायाान्वयनका लाभग अनगुमन र समन्वय गनुापदाछ । 

139. सेवा प्रवाह - संकास्पद िथा प्रिाववि व्यर्िहरुको कोरोनासंग सम्बर्न्धि सबै प्रकारको परीक्षण सम्बर्न्धि 
अस्पिालबाटै हनुपुदाछ । कोरोनाबाट प्रिाववि संकास्पद व्यर्िहरुको उपिार गना पी.सी.आर.र 
आर.डी.टी.परीक्षण गराउनपुदाछ । राप्ती प्रादेर्शक अस्पिाल दाङ्गले पी.सी.आर.परीक्षण गने मेभसन 
निवकोले अस्पिालबाट पी.सी.आर.परीक्षण गने नगरेको िथा ३ हजार ३५ जनाको आर.डी.टी.परीक्षण 
मात्र  गरावको देर्खन्छ । माहामारीको अवस्थामा पभन पी.सी.आर.परीक्षण मेभसन उपलब्ध नगराउन ु
मनाभसव देर्खँदैन । ७० बेड क्षमिा रहेको अस्पिाल आइसोलेसनमा दैभनक रुपमा ७० जना बसेको र १ 
हजार ७० कोरोनाबाट प्रिाववि व्यर्िको उपिार गरेको छ । अस्पिालमा १ हजार ४८ जना कोरोनाको 
जवटल भबरामी िनाा िवकोमा ९६ जना भबरामीको मतृ्य ुिवको र ९५२ जना भनको िवको देर्खन्छ । 
मेभसनको व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाह प्रिावकारी बनाउनपुदाछ । 

140. पूवााधारको पयााप्तिा - लरु्म्बनी प्रदेशमा कोरोना परीक्षणका लाभग ७ सरकारी, ५ भनजी ल्याब रहेका छन।् 
२०७८।२।२० सम्मको अभिलेख अनसुार पी.सी.आर.३ लाख २७ हजार र वर्न्टजेन्ट परीक्षण ३३ 
हजार समेि ३ लाख ६१ हजार परीक्षण िई ८८ हजार संक्रभमि िवको अवस्था छ। यो वषासम्म १ 
लाख १ हजार संक्रभमि िथा २ हजारको मतृ्य ुिवको देर्खन्छ । लरु्म्बनी प्रदेश अन्िगाि ४ डेभडकेटेड 
अस्पिाल माफा ि कोरोना भनयन्त्र ण र उपिार िवको छ । हालसम्म वि.डी.यू.बेड ६२४, आई.सी.यू. 
२४० र िेर्न्टलेटर ६१ बेड कोरोना उपिारका लाभग उपलब्ध रहेका छन ्। प्रदेशको जनसंख्या ५१ 
लाख ६५ हजार रहेकोमा कोरोना उपिार र भनयन्त्र णका लाभग  ियार िवका पूवााधार व्यवर्स्थि 
गनुापदाछ। 

141. अर्क्सजन प्लान्ट - लरु्म्बनी प्रादेर्शक अस्पिालले कोरोना उपिारका लाभग अर्क्सजन प्लान्ट आपूभिा ववं 
जडान कायाको लाभग वक कम्पनीसँग रु.१ करोड ५५ लाख ९४ हजारमा २०७८।३।२५ मा काया 
सम्पन्न गनेगरी २०७८।१।२३ मा सम्झौिा िवकोमा यो वषा सामान आपूभिा गरेको छैन। समयमा 
प्लान्ट आपूभिा गरी अर्क्सजन आपूभिा व्यवस्थापन गनुापदाछ । 

142. भनमााणस्थल - सावाजभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम ६(३) मा सावाजभनक भनकायले 
भनमााणस्थलको व्यवस्था निई खररद सम्झौिा गना नहनेु उल्लेख छ । शहरी भबकास िथा िवन भनमााण 
वविाग संघीय आयोजना कायाान्वयन इकाई कायाालय िैरहवाबाट लरु्म्बनी प्रादेर्शक अस्पिाल पररसरभित्र  
भनमााण गरररहेको नभसाङ्ग भनवासको िवनमा यो वषा कोभिड वि.डी.य.ु िथा आइ.सी.य.ु सञ्चालन गना िवन 
भनमााण सम्पन्न नहुँदै अस्पिालले उि िवनमा वफभनभसङ्ग िथा रंगरोगनको काम गना भसलबर्न्दको 
माध्यमबाट ५ प्याकेजमा भनमााण व्यवसायीहरुबाट काम गराई रु ५७ लाख २ हजार  खिा गरेको छ ।  

कोभिड व्यवस्थापनको लाभग धागो कारखाना रामनगर बटुवलमा जनक र्शक्षा सामग्री कम्पनीले 
गोदामको रुपमा प्रयोग गरेको ठूलो िवनमा वि.डी.य.ुिथा आई.सी.य.ुसञ्चालन गना भसलबन्दी 
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दरिाउपत्र को माध्यमबाट छनौट िवका भनमााण व्यवसायीहरुसँग सम्झौिा िव पिाि ् सो िवन धागो 
कारखानाले प्रयोग गना नददवको कारण अस्पिाल पररसरभित्र  भनमााण गरररहेको नभसाङ्ग भनवासको िवनमा 
काम गरावको अस्पिालले जानकारी ददवको छ । वक स्थानमा काम गने गरी गरेको सम्झौिाबाट अको 
स्थानमा काम गरावको भनयमसम्मि देर्खवन । भनमााणस्थल ववकन गरेर मात्र  काम गराउनपुदाछ । 

143. पूवाभनधााररि क्षभिपूभिा - सावाजभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम १२१ बमोर्जम सम्झौिामा 
िोवकवको समयमा सामान सप्लाई नगरेको अवस्थामा सम्झौिा रकमको १० प्रभिशिमा नबढ्ने गरी 
प्रभिददन ०.०५ प्रभिशिको दरले पूवाभनधााररि क्षभिपूभिा लगाउनपुने व्यवस्था रहेको छ । िीम अस्पिालमा 
वि.डी.यू.स्थापना गनाका लाभग वक आपूिाकसँग रु.२ करोड ९६ लाख ६२ हजारमा सम्झौिा िवकोमा 
आई.सी.यू.बेड, मोभनटर समेि १२ प्रकारका सामानहरु २०७७।११।८ भित्र  आपूभिा गनुापनेमा उि 
सामान २०७८।१।१३ मा आपूभिा िवको छ । सम्झौिामा िोवकवको समयिन्दा ५२ ददन वढलो गरी 
सामान आपूभिा गरेकोले रु.७ लाख ७१ हजार पूवाभनधााररि क्षभिपूभिा असलु हनुपुदाछ। 

144. लागि अनमुान - सावाजभनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ५(१) मा सावाजभनक भनकायले खररदको लाभग 
लागि अनमुान ियार गनुापने र भनयमावली, २०६४ को भनयम ११ मा मालसामानको लागि अनमुान 
ियार गने आधार उल्लेख छ । पी.पी.ई.फुल सेट ६ हजार थान खररदको लागि अनमुान रु.१ करोड 
६४ लाख ४१ हजार रहेकोमा कवोल अङ्क रु.५३ लाख ८३ हजार (६७.२५ प्रभिशि घटी) देर्खन्छ । 
भनयमावलीको प्रवक्रया बमोर्जम यथाथापरक लागि अनमुान ियार गनुापदाछ । 

145. खोप प्राभप्त र वविरण  - लरु्म्बनी प्रदेश अन्िगाि खोप पाउन योग्य १२ वषा माभथका जनसंख्या ३९ लाख 
६७ हजार ६७४ रहेकोमा प्रदेशमा १३ लाख ४२ हजार  डोज कोभिर्शल्ड, ३३ लाख ३६ हजार डोज 
िेरोसेल, १३ लाख ५६ हजार डोज वस्ट्राजेभनका, ५ लाख ८८ हजार डोज जोन्सन वण्ड जोन्सन, ११ 
हजार डोज फाईजर र ११ लाख ६२ हजार डोज मोडाना समेि ७७ लाख ९६ हजार डोज प्राप्त िवको 
स्वास््य भनदेशनालयको वववरणबाट देर्खन्छ ।उि खोपमध्ये ३७ लाख ७९ हजार जनाले वक मात्र ा, 
३४ लाख ६० हजार जनाले पूणा मात्र ा िथा ८ लाख १ हजार जनाले थप मात्र ा खोप लगाई २ लाख 
९३ हजार डोज खोप मौज्दाि रहेको छ । स्वास््य भनदेशनालयको वववरण अनसुार थप मात्र ा खोपसवहि 
३० लाख ६६ हजार डोज खोप आव्यकिा पने देर्खन्छ । खोपको व्यवस्था गरी सबै 
नागररकलाई खोप लगाउने व्यवस्था गनुापदाछ । 

146. सामान दार्खला - कोभिडका लाभग आइ.सी.यू. इक्यूपमेन्ट खररद गना प्रदेशस्वास््य आपूभिा केन्ि र वक 
आपूभिाकिााबीि रु.२ करोड ५० लाख ६४ हजारमा २०७७।१२।६ मा काया सम्पन्न गने गरी सम्झौिा 
िवकोमा २०७७।१२।२८ सम्म म्याद थप िई सामान आपूभिा िवको छ । उि सामानको गणुस्िर 
जाँि गरी कायाालयमा आम्दानी जनावर पठाउनपुनेमा ववभिन्न अस्पिालमा सोझै आई.सी.यू.इक्यूपमेन्ट 

खररद गरी ििुानी ददवको छ । खररद सामग्री र्जन्सी आम्दानी नगरी सोझै सम्बर्न्धि अस्पिालमा जडान 
गने काया उपयिु देर्खवन । कायाालयबाट खररद िवका सामानको गणुस्िर यवकन गरेर र्जन्सी दार्खला 
गरी हस्िान्िरण गनुापदाछ । 

147. सोधिनाा - कोरोना िाइरसको सङ्क्रमणको उपिार बापि अस्पिाललाई अनदुान उपलब्ध गराउने 
सम्बन्धी आदेश, २०७७ को दफा ७ मा अनदुान प्राप्त गने सूिीकृि अस्पिालले आव्यक ववल िपााई 
संलग्न गरी सोधिनााका लाभग सामार्जक ववकास मन्त्र ालयले िोकेको भनकायमा पेश गनुापने व्यवस्था छ । 
िीम अस्पिालले उपलब्ध गरावको स्टवेयर वववरण अनसुार फामेसीिफा  यो वषा रु.४० लाख ५६ हजार 

मूल्यको औषभध खररद िवकोमा स्वास््य बीमा छुट, कोरोना खिा छुटसवहि अन्य छुट घटाउँदा खदु भबक्री 
रु.२२ लाख ११ हजारले ऋणात्मक रहेको देर्खन्छ । कायाालयले औषभध भबक्रीमा बीमा िथा कोरोना 
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भबरामीहरुको भनशलु्क औषभध बापि छूट ददवको रु.३१ लाख १८ हजार  सम्बर्न्धि स्वास््य बीमा बोडा 
िथा िालकु मन्त्र ालयसँग सोधिनाा भलई अस्पिालको मलु कोषमा आम्दानी जनाउनपुदाछ । 

कवपलवस्ि ुअस्पिालले सामान्य केस २२२ जनाको रु.३ हजार ५०० को दरले, मध्यम केस 
९९५ जनाको ७००० को दरले र जवटल केस ३५२ जनाको रु.१५ हजारको दरले रू.१ करोड ३० 
लाख ३२ हजार सोधिनाा हनेुगरी उपिार खिा गरेको छ । उि रकममध्ये रू.६६ लाख ७२ हजार 
मात्र  सोधिनाा िवकोले बाकँी रु.६३ लाख ५० हजार सोधिनाा हनुपुदाछ । 

 स्थानीय िहिफा  

148. आम्दानी र खिा - महालेखा भनयन्त्र कको कायाालयको २०७६।१२।२७ मा सबै स्थानीय िह िथा कोष 
िथा लेखा भनयन्त्र क कायाालयलाई स्थानीय िहमा कोरोना रोग रोकथाम, भनयन्त्र ण र उपिार कोष 
सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरेको पररपत्र को बुदँा नं.४ मा कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्र णको 
खिा र आम्दानी व्यवस्थापनको लाभग कायाालयले प्रकोप व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी खिाको छुटै्ट 
से्रस्िा राखी लेखापरीक्षण गराउनपुने उल्लेख छ । 

 बददाया र्जल्लाका ठाकुरबाबा, बाँसगढी नगरपाभलका, बढैयािाल गाउँपाभलका, नौवावहनी 
गाउँपाभलका प्यूठान र खजरुा, राप्ती सोनारी, जानकी गाउँपाभलका बाँके, कोहलपरु नगरपाभलका बाँके 
काभलगण्डकी गाउँपाभलका गलु्मी, पाभलनन्दन, प्रिापपरु र बदाघाट गाउँपाभलकासमेि १२ स्थानीय 
िहहरूले छुटै्ट कोष स्थापना गरी आम्दानी र खिाको वववरण ियार गरेका छैनन।् आम्दानी र खिाको 
वववरण ियार नगरेकाले पाभलकाको कोरोना रोग भनयन्त्र ण िथा व्यवस्थापनका लाभग िवको आम्दानी र 
खिा िथा बाँकी रकम यवकन हनु सकेन । आम्दानी खिा िथा बाँकीको वववरण ियार गनुापदाछ । 

149. ववभनयोजनिन्दा बढी खिा - दाङको बंगलािलुी गाउँपाभलकाले कोभिड कोषमा २०७७।३।१० को 
सिाले रु.६४ लाख १६ हजार रकम ववभनयोजन गरेकोमा उि रकममा संशोधन समेि रु.१ करोड 
बजेट कायममध्ये रु.१ करोड ५२ लाख ६७ हजार भनकासा गरी रु.१ करोड ३९ लाख ६९ हजार खिा 
िवकोले बजेटिन्दा रु.३९ लाख ६९ हजार बढी खिा गरेको भनयमसम्मि देर्खवन । 

150. आयव्यय वववरण - कोभिड-१९ रोकथाम र भनयन्त्र णका लाभग कोरोना ववशेष कोषमा देउखरुी 
आइसोलेसन सेन्टरका लाभग राप्ती गाउँपाभलका िथा देउखरुी उपत्यकाका ३ स्थानीय िहले रु.५२ लाख 
५४ हजार जम्मा गरेकोमा रु.५६ लाख १३ हजार खिा िवको छ । कायाालयले आम्दानीिन्दा रु.३ 
लाख ५९ हजार बढी खिा गरेको छ । 

िन्िकोट गाउँपाभलका गलु्मीको गि वषाको अर्न्िम लेखापरीक्षण प्रभिवेदन अनसुार प्रकोप 
व्यवस्थापन कोषमा रु.३ लाख ९१ हजार मौज्दाि रहेकोमा कायाालयले रु.७ लाख १८ हजार  आम्दानी 
जनावको छ। गि वषाकोिन्दा रु.३ लाख २७ हजार बढी आम्दानी जनावको र प्रिापपरु गाउँपाभलका 
नवलपरासी पर्िमबाट पेश िवको प्रकोप व्यवस्थापन कोषको आम्दानी र खिाको वववरणमा आय रु.१९ 
लाख ७८ हजार िई रु.२२ लाख ३० हजार खिा गरेकोमा सोको बैङ्क नगदी वकिाब अनसुार रु.१ 
करोड २८ लाख ३८ हजार खिा िव अनसुार आय व्यय वववरणमा िन्दा रु. १ करोड ६ लाख ७ 
हजार बैङ्क नगदी वकिाबमा बढी खिा देर्खवकोले पाभलकाले पेश गरेको आय व्यय वववरणले यथाथा 
आम्दानी खिा देखावको छैन । बैङ्क वहसाब भमलान वववरण ियार गरी वहसाब फरफारक गनुापदाछ। 

151. असम्बर्न्धि खिा- महालेखा भनयन्त्र कको कायाालयको २०७६।१२।२७ को सबै स्थानीय िह िथा कोष 
िथा लेखा भनयन्त्र क कायाालयलाई गरेको पररपत्र को बुदँा नं.३ अनसुार स्थानीय िहमा कोरोना रोग 
रोकथाम, भनयन्त्र ण र उपिार कोष सञ्चालन र व्यवस्थापन गदाा यस्िो कोषबाट कोरोना राहि सामग्री 
वविरणको लाभग मात्र  खिा गना पाउने उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा देर्खवको व्यहोरा देहाय अनसुार छुः 
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151.1. बाँसगढी नगरपाभलका, बददायाले कोरोना रोगसँग प्रत्यक्ष सरोकार निवको बड्की िवानी मर्न्दर भनमााण 
कायामा रु.४ लाख ९३ हजार, िवन भनमााणमा रु.१ लाख ९४ हजार गौरीपारा अधरुो र्शव मर्न्दर 
भनमााणमा रु.१ लाख ३० हजार िथा िक्रपथ बाटो भनमााण कायाका लाभग रु.२ लाख १८ समेि रु.१० 
लाख ३६ हजार र वंगलािलुी गाउँपाभलका, दाङले योजना बेगर रु.४७ लाख ६९ हजारको भनमााण ववं 
रु.३५ लाख ६८ हजार खानेपानी िथा जस्िापािामा खररदमा खिा गरी कोभिड कोषबाट ििुानी गरेको 
भनयमसम्मि देर्खवन । 

151.2. ठाकुरबाबा नगरपाभलका बददायाले २०७६।७७ मा कोरोना कोषिफा  सामदुावयक वन िवन भनमााण 
कायामा रु.10 लाख, बाटो भनमााणमा रु.४ लाख २ हजार िथा ववभिन्न सडक स्िरोन्नभि  कायामा रु.10 
लाख 36 हजार समेि रु.२४ लाख ३८ हजार खिा लेखेको भनयमसम्मि देर्खवन । 

151.3. घोराही उपमहानगरपाभलकाको वडा १२ ले कोभिड व्यवस्थापन शीषाकबाट रु.१ लाख ५१ हजार कायाालय 
ममाि, कायाालय सामान वफ्रज, याङ्की, भ्याकुम र्क्लनर लगायिमा खिा लेखेको, राप्ती गाउँपाभलका दाङको 
कोभिड कोषबाट छपाई, भनमााण िथा खररद जस्िा असम्बर्न्धि ववभिन्न ५ कायाहरूमा रु.१५ लाख ४५ 
हजार खिा लेखेको भनयमसम्मि देर्खवन ।  

151.4. र्जन्सी दार्खला - राप्तीसोनारी गाउँपाभलका बाँकेले २०७६।७७ मा पुजँीगि शीषाकबाट कोभिड 
व्यवस्थापनको लाभग खररद गरेको रु.११ लाख ९७ हजार मूल्यका मास्क सेभनटाईजर लगायिका सामग्री 
र्जन्सी दार्खला नगरी खिा लेखेको छ । 

151.5. जोर्खम ित्ता – काभलगण्डकी गाउँपाभलका गलु्मीले प्रमाण बेगर प्रशासभनक कमािारी समेि १० 
कमािारीहरूलाई रु.३ लाख २६ हजार, लरु्म्बनी साँस्कृभिक नगरपाभलका रुपन्देहीले प्रशासभनकिफा  ७ 
कमािारीलाई दईु मवहना र जनस्वास््यिफा का ७ कमािारीलाई वक मवहनाको कोरोना जोर्खम ित्ता रु.३ 
लाख १४ हजार र बगनासकाली गाउँपाभलकाले जोर्खम ित्ता उपलब्ध गराउँदा खिाको मापदण्ड भनधाारण 
नगरी कायापाभलकाको भनणाय बमोर्जम अस्पिालबाट प्राप्त भबलको आधारमा स्वास््यकमी, सरुक्षाकमी, 
प्राववभधक कमािारी, प्रशासभनक कमािारीलाई रु.१६ लाख ७३ हजार खिा लेखेको छ ।  खिाको मापदण्ड 
ियार गरी खिा गनुापदाछ ।  

152. ित्ता वववरण –  कोरोना िाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणको उपिारमा संलग्न जनशर्िको जोर्खम 
ित्ता व्यवस्थापन आदेश, २०७७ को बुदँा ४(१) मा जोर्खम ित्ता प्राप्त गनाको लाभग पषु्याई सवहि बुदँा 
३ बमोर्जमको काया गनाको लाभग खटावको प्रमाण वा खवटवको स्थानमा गरेको काया र प्रमार्णि हार्जरी 
पेश गनुापने व्यवस्था छ । िर स्थानीय िहहरूले उि आदेश ववपरीि ित्ता खिा लेखेको पाइयो। यस 
सम्बन्धमा देर्खवका व्यहोरा भनम्नानसुार छनुः 

152.1. घोराही उपमहानगरपाभलकाले कायाालयका प्रशासभनक, प्राववभधक, स्वास््य िफा का कमािारी िथा सरसफाई 
कमािारीहरूलाई समेि प्रोत्साहन ित्ता रु. ८८ लाख ५६ हजार खिा लेखेको छ । खिाको ििुानी गदाा 
२०७८।३।११ को नगरसिाको भनणाय अनसुार २०७८।१।१७ देर्ख २०७८।३।१५ सम्म 
भनषधेाज्ञाको समय अवभधको लाभग घोराही उपमहानगरपाभलका र वडा कायाालयका सबै कमािारीलाई 
आफूले खाईपाई आवको सरुु िलब स्केलको ५० प्रभिशिले हनेु रकम खिा लेखेको छ। जनशर्ि 
खटावको कायाादेश, खवटवको स्थानमा गरेको काया प्रमार्णि नगरी ििुानी ददवको भनयमसम्मि देर्खवन।  

152.2. रुरु गाउँपाभलकाले प्रमाण बेगर प्रशासभनक कमािारी समेिलाई रु.२० लाख ७८ हजार प्रोत्साहन ित्ता 
खिा लेखेको छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८७ बमोर्जम सो ििुानीमा १५ प्रभिशिका दरले 
कर कट्टी नगरी वक प्रभिशिमात्र  कर कट्टी गरेकोले बाकँी १४ प्रभिशिले हनेु रु.२ लाख ९१ हजार  
कर कट्टी गरी दार्खला हनुपुदाछ ।  
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152.3. सत्यविी गाउँपाभलका गलु्मीले कमािारीहरूलाई अभिररि कायामा खवटव बापि रु. ७ लाख ६० हजार 
प्रोत्साहन ित्ता खिा लेखेको अवस्थामा आइसोलेसन कायामा खवटव बापि १३ कमािारीहरूलाई रु.१ 
लाख १५ हजार र पनुुः सोही अवभधमा कोभिड भनयन्त्र ण कायामा खवटवको जनाई ६ जनालाई २८२ 
ददनको रु.२ लाख ३५ हजार समेि रु.३ लाख ५० हजार, बबई गाउँपाभलकाले कोभिड ित्ता बापि २१ 
कमािारीहरूलाई रु.१ लाख ७५ हजार थप ग्रडे समेि ििुानी गरेको र पाभलनन्दन गाउँपाभलका 
नवलपरासी पर्िमले अध्यक्ष समेि १५ जना पदाभधकारीहरूलाई कर कट्टा गरी जोर्खम ित्ता रु. ४ लाख 
८६ हजार ििुानी ददवको रकम असलु हनुपुदाछ । 

153. पे्की व्यवस्थापन – आभथाक कायाववभध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व भनयमावली, २०७७ को भनयम ४९ मा 
मालसामान खररद गना आ्नो कायाालयको कमािारीलाई पे्की ददई पठाउनपुने िवमा अभधकारप्राप्त 
अभधकारीले कारण उल्लेख गरी पे्की ददन सवकने र त्यस्िो पे्की बरु्झभलने कमािारीले मालसामान खररद 
गरी कायाालयमा फकेको २१ ददनभित्र  सो पे्की फर्छ्यौट गना भबल पेश गनुापने व्यवस्था रहेको छ ।सो 
सम्बन्धमा देर्खवका व्यहोरा भनम्नानसुार छनुः  

153.1. उर्ल्लर्खि प्रावधान ववपरीि राजपरु गाउँपाभलकाले वक कमािारीलाई कोभिड रोकथाम िथा भनयन्त्र णको 
लाभग २०७६।७७ मा भलवको पे्की रु.१० लाख ७० हजार फर्छ्यौट नगरेको अवस्थामा २०७७।७८ 
मा पनु: सोही प्रयोजनको लाभग रु.१५ लाख पे्की ददई २०७८।११।१२ मा रु.२५ लाख ७० हजार 
फर्छ्यौट गरेको छ । उि भनयमावली, २०७७ को भनयम ५१ बमोर्जम वावषाक १० प्रभिशि व्याज 
समेि असलु गनुापदाछ । 

153.2. क्वारेर्न्टन भनमााण िथा व्यवस्थापनको लाभग मिावारी गाउँपाभलका रुपन्देहीले वडा नं.१ देर्ख ७ सम्मका 
वडा अध्यक्षहरूलाई सामग्री खररद गना प्रत्येक वडाध्यक्षलाई जनही रु.१० लाखको दरले रु.७० लाख 
पे्की ददई ८ मवहना पभछ फर्छ्यौट गरे िापभन पदाभधकारीलाई मालसामान खररद पे्की ददवको 
भनयमसम्मि देर्खवन । वडा नं.१ का वडाध्यक्षको पे्की फर्छ्यौट गदाा रु.८ लाख ८० हजारको मात्र  
खिाको भबल िपााई संलग्न रहेको पाइयो । नपगु भबल िपााई रु.१ लाख २० हजार बराबर खाना िथा 
खाजा खिा बापि िेररजमा मात्र  उल्लेख गरी ििुानी ददवकोमा सोको प्रमाण पेश निवकोले उि रकम 
असलु गनुापदाछ ।  

153.3. राजपरु गाउँपाभलकाले स्वास््य शाखा प्रमखुलाई पटक पटक गरी रु.२५ लाख ७० हजार पे्की ददवको 
र पे्की फर्छ्यौटको लाभग पेश िवको भबल िपााई अनसुार रु.६ लाख ४१ हजार क्वारेर्न्टन खाजा खिा, 
रु.१४ लाख ८५ हजार, उपकरण औषभधमा रु.४ लाख ४४ हजार समेि ढुवानी िथा अन्य 
व्यवस्थापनमा खिा गरेकोमा खररद गररवका सामग्रीको खररद दर फरक फरक रहेको छ ।कमािारीलाई 
पे्की ददई खररद गदाा पी.पी.ई.सेट रु.२ हजार २६०, फेस र्शल्ड रु.२५४।२५ र के.वन.९५ मास्क 
रु.२२७, अर्क्सजन ्लोभमटर रु.३ हजार ३९० र यूवटम वकट रु.२९४ सम्मका दरले खररद गरेको 
छ। कायाालयले खररद भनयमावली बमोर्जम ववशेष पररर्स्थभिमा खररद गने प्रावधानको पालना नगरी 
कमािारीलाई पे्की ददई सोझै खररद गरेको भनयमसम्मि देर्खवन। 

154. खररद व्यवस्थापन - सावाजभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम १४५(१) मा ववशेष पररर्स्थभिमा 
खररद गने सम्बन्धी व्यवस्था छ। सो बमोर्जम खररद गदाा खररद कायाको पूवाियारी र आव्यकिा 
पवहिान गने, कानून बमोर्जम खररद गने, खररद िवका औषभध, वकट िथा उपकरणको गणुस्िर र 
स्पेर्शवफकेसन बमोर्जम रहेको यवकन गरेर मात्र  ििुानी गनुापनेमा  स्थानीय िहहरूले ववशेष पररर्स्थभिमा 
खररद गने प्रवक्रया परुा गरेको पाइवन ।यस सम्बन्धमा देर्खवका व्यहोरा भनम्नानसुार रहेका छनुः 

154.1. बबई गाउँपाभलकाले २०७६।७७ को ििुानी ददन बाकँी र यस वषाको खररद समेि रु.६८ लाख ७३ हजार, 
शार्न्िनगर गाउँपाभलका, दाङले यस वषा रु.२७ लाख ९३ हजार, गढवा गाउँपाभलका, दाङले  रु.६८ लाख ७३ 
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हजार, लमही नगरपाभलकाले  यस वषाको खररदसमेि रु.२९ लाख २५ हजार र इस्मा गाँउपाभलका, गलु्मीले 
रु.४० लाख ३५ हजारको औषभध उपकरण र वकट खररद गरेकोमा ववभिन्न सप्लायसासँग सोझै खररद गरेको 
ववं  खररद िवका सामान प्रयोग िवको स्थान र पररमाण खलु्ने अभिलेख समेि ियार गरेको छैन । 

154.2. कोरोना ववशेष देउखरुी आइसोलेसन केन्िका लाभग राप्ती गाउँपाभलकाले यस वषा उपकरण, औषभध, पी.पी.ई. 
सेट लगायिमा रु.१७ लाख ९९ हजार खिा गरेकोमा खररद गररवका सामग्रीको खररद दर लट अनसुार 
फरक रहेको छ ।उपयिु ववभध अवलम्वन गना नसक्दा पी.पी.ई. सेट रु.४ हजार ४०७ सम्म  फेस र्शल्ड 
रु.११३ सम्म र के.वन.९५ मास्क रु.९४।४० सम्म परेका सामान सोझै खररद गरेको छ । कायाालयले 
खररद भनयमावली बमोर्जम ववशेष पररर्स्थभिमा खररद गने प्रावधानको पालना गरेर मात्र  खररद गनुापदाछ। 

155. क्वारेर्न्टन व्यवस्थापन - आभथाक कायाववभध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व भनयमावली, २०७७ को भनयम ५७ 
मा खिा गदाा सो खिा प्रमार्णि गने भबल, िपााई िथा अन्य कागजाि संलग्न गरी खिा गनुापने व्यवस्था 
छ। पाभलकाहरूबाट आइसोलेसन क्वारेर्न्टन सञ्चालन गरी खिा गदाा ऐन भनयमावलीको व्यवस्था पालना 
गरेको देर्खवन । यससम्बन्धमा देर्खवका व्यहोरा भनम्नानसुार छनुः 

155.1. कोरोना ववशेष देउखरुी आइसोलेसन केन्ि दाङमा २०७६।७७ को ििुानी ददन बाँकी समेि यस वषा 
आइसोलेसनमा खाना खाजा खिा रु.३३ लाख ८१ हजार,  सञ्चालन खिा रु.१३ लाख ७६ हजार, ित्ता 
९० हजार, औषभध उपकरण रु.७ लाख ६७ हजार समेि रु.५६ लाख १४ हजार खिा िवको देर्खन्छ। 
सामग्री िथा खाना खाजा खररद गदाा भनयमावलीको प्रावधान अवलम्वन नगरी सोझै खररद गरेको छ। 

155.2. राजपरु गाउँपाभलकाले ३ क्वारेर्न्टन सञ्चालन गने प्रयोजनका लाभग रु.२८ लाख ६ हजार खिा िवको 
देर्खव पभन क्वारेर्न्टन वाईज खिाको अभिलेख राखेको छैन । कायाालयले ददवको वववरण अनसुार उि 
अवभधमा ७६० जना क्वारेर्न्टनमा बसेको र औसि बसाई २१ ददन रहेको छ । क्वारेर्न्टनवाईज खिा 
वववरण नराख्दा खिा भिडान गना सक्ने आधार िवन । 

155.3. राप्ती गाउँपाभलकाले सञ्चालन गरेको ४ क्वारेर्न्टनमा गि वषा र यस वषा समेिको रु.११ लाख ७५ हजार 
खाना खाजा खिा लेखेको छ । ििुानी खिा लेख्दा क्वारेर्न्टनमा बसेका व्यर्िको वववरण ियार गरी 
क्वारेर्न्टनमा बसेको ददन र खाना र खाजा िथा होटलको भबलसमेिको आधारमा खिा लेख्नपुनेमा होटल 
भबलको आधारमा मात्र  खिा लेखेको छ । क्वारेर्न्टनमा बसेका व्यर्िको वववरण ियार गरी खिा लेख्नपुदाछ। 

155.4. धकुोट गाउँपाभलका गलु्मीले वडा नं. २ मा रहेका ७ वटा क्वारेर्न्टनमा रहेका व्यर्िहरूको खाजा खाना 
बापि वक वडालाई रु.७ लाख १२ हजार, वडा नं.६ मा रहेका ७ क्वारेन्टाइमा रहेका व्यर्िहरूको 
खाजा खाना बापि वडा सर्िवलाई रु.३ लाख १ हजार साथै वक ववद्यालय क्वारेर्न्टनमा रहेका 
व्यर्िहरूको खानामा रु.१ लाख ३६ हजार समेि रु.११ लाख ४९ हजार ििुानी िवकोमा 
क्वारेर्न्टनमा बसेको हार्जरी र भबल समेि पेश िवको छैन । 

155.5. मिावारी गाउँपाभलका रुपन्देहीले वडा नं. १ मा रहेका ३ क्वारेर्न्टनहरूमा २०७७ जेठ मवहनामा २२६ 
व्यर्िहरूको खाजा र खाना खिा बापि रु. १९ लाख ८१ हजार ििुानी गरेको छ । क्वारेर्न्टनमा 
बस्ने व्यर्ि िथा सहयोगीहरूको दैभनक हार्जरी संलग्न नगरेकोले खाना िथा खाजा खिा यवकन गना 
सवकवन । प्रभिव्यर्ि औसि खिा क्वारेर्न्टन अनसुार रु.८ हजार ४५६ देर्ख ३० हजार ८१४ सम्म 

रहेको पाइयो । सोही गाउँपाभलकाले २०७६।७७ मा  ववभिन्न ४ खाद्य िण्डारहरूबाट आल,ु प्याज, नून 
लगायिका खाद्यान्न खररद गरी रु.२० लाख ९० हजार र ठाकुरबाबा नगरपाभलका बददायाले रु.३४ लाख 
२० हजार खिा लेखांकन गरेकोमा खररद गररवका खाद्य सामग्रीहरू वविरण गरेको िपााइ पेश नगरेको, 
माथागढी गाउँपाभलकाले खिाको भबलिपााइ बेगर कायापाभलकाको भनणायको आधारमा रु.१३ लाख ५० 
हजार वक स्टोरलाई ििुानी ददवको भबल िपााई र खिा पषु्याइको प्रमाण पेश हनुपुदाछ । 
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156. राहि खररद र वविरण - सावाजभनक खररद ऐन, २०६३ को दफा ८(२) मा सावाजभनक भनकायले खररद 
गदाा प्रभिस्पधाा भसभमि हनेु गरी टुक्रा पारी खररद गना नहनेु उल्लेख छ ।गैडाहवा गाउँपाभलका रुपन्देहीले 
िामल, दाल, िेल, ननु लगायिका सामग्री  पटक पटक गरी रु.३० लाख १० हजार मूल्यको राहि सामग्री 
खररद गरी वडा नं.१ देर्ख ९ सम्मका ३ हजार ३२५ पररवारलाई वविरण गरेको छ । प्रभिस्पधाा नगरी 
खररद गरेको भनयमसम्मि देर्खवन । 

157. कोभिड ववशेष कृवष कायाक्रम  - माभलका गाउँपाभलका गलु्मीले यस कायाक्रम अन्िरगि ६८ कृषकहरूलाई 
रु.12 लाख ७१ हजार, मदाने गाउँपाभलका गलु्मीले ९ जनालाई रु.८ लाख ७१ हजार र इस्मा 
गाउँपाभलका गलु्मीले १०० यवुाहरूलाई रु.२० लाख, धकुोट गाउँपाभलका गलु्मीले रु.५२ लाख ४३ 
हजार कृवष औजार उपकरणमा अनदुान ददवको ववभिन्न १०० यवुा कृषकहरूलाई रु.२० लाख, मदाने 
गाँउपाभलका गलु्मीले रु.३३ लाख २० हजार र छत्र कोट गाँउपाभलकाले रु.३७ लाख २० हजार 
भबदेशबाट फकेकालाई अनदुान ददवको देर्खन्छ । ववदेशबाट फवका वको प्रमाण पेश गरेको छैन । 
छत्र कोट गाउँपाभलका गलु्मीले १०० कृषकहरूलाई रु.१९ लाख ३८ हजार बैङ्क माफा ि अनदुान 
ददवकोमा अनगुमन िवको छैन ्। यस सम्बन्धमा देर्खवका व्यहोरा भनम्नानसुार छनुः 

157.1. साना कृवष औजार िथा यन्त्र  उपकरण अनदुान कायाक्रम अन्िगाि उपकरणहरू खररद गदाा मन्त्र ालयले 
भसफाररस गरी भनधाारण गरेको मूल्यिन्दा बढी नहनेु गरी गणुस्िरीय उपकरण खररद गरेको हनुपुदाछ । 
कायाक्रम अन्िगाि मदाने गाउँपाभलका गलु्मीले ववभिन्न उपकरण खररद गरेको बीजकको आधारमा ५० 
प्रभिशि मूल्य अनदुान रु.१२ लाख ५९ हजार र धकुोट गाउँपाभलका गलु्मीले रु.१५ लाख ४३ हजार 
खिा गरेको देर्खयो । कृषकहरूले वक वग्रो िेट सप्लायसाबाट भमभनवटलर १६, च्यापकटर ३, कनासेलर 
१, उखपेुल्ने मेभसन १, भमभनवटलरको फाली १ र वहलो फाड्ने मेभसन १ कृषकद्वारा खररद गरी ५० 
प्रभिशि अनदुान ििुानी गरेको देर्खयो।  िर  भबके्रिाले उपकरणको भबलमा स्पेर्शवफकेसन उल्लेख गने 
नगरेकोले सम्बर्न्धि मन्त्र ालयद्वारा िोवकवको गणुस्िर र मूल्य यवकन गना सवकवन ।  

157.2. वक पाभलका वक उत्पादन कायाक्रम अन्िगाि खररद गररवका बाख्राको पश ुबीमा गराई जोर्खम न्यूनीकरण 
गरेको हनुपुदाछ । मदाने गाउँपाभलका गलु्मीले िालू िथा पुजँीगि खिा शीषाक अन्िगाि २९० बाख्रा 
प्रभि गोटा रु.७ हजारले हनेु रु.२० लाख ३० हजारको ५० प्रभिशि अनदुानमा ढुवानी समेि रु.१० 
लाख ५५ हजार खिा गरेको देर्खयो । िर खररद गररवका बाख्राको उत्पादकत्व परीक्षण िथा बीमा 
गरावको देर्खवन ।  बाख्रा खररद गदाा उत्पादकत्व परीक्षण ववं बीमा गराई जोर्खम न्यूनीकरण गनुापदाछ। 

कणााली प्रदेश 
 प्रदेश सरकारिफा  

कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्र णको खिा र आम्दानी व्यवस्थापनको लाभग मन्त्र ालयमा प्रकोप 
व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी २०७८ असार मसान्िसम्म गि वषाको मौज्दाि रु.३ करोड ५२ लाख ४१ 
हजार, यस वषाको आय रु.२७ करोड ८७ लाख ९८ हजार समेि रु.३१ करोड ४० लाख ३९ हजार कुल आय 
मध्ये राहि वविरण, आइसोलेशन भनमााण, जोर्खम ित्ता, औषभध खररद, मेभसनरी इक्यपुमेन्ट, अन्य खिामा रु.२९ 
करोड १६ लाख ८ हजार खिा गरी रु.२ करोड २४ लाख ३१ हजार मौज्दाि रहेको छ । 

158. कोष िथा बजेट पररिालन - कणााली प्रदेश अन्िगािका ववभिन्न भनकायलाई  कोरोना िाइरस रोकथाम 
िथा भनयन्त्र णको लाभग प्रदेश सरकारबाट रु.२६ करोड ४५ लाख, ववभिन्न व्यर्ि, संघ, संस्थाबाट प्राप्त 
सहयोग रु.3 करोड 74 लाख 97 हजार र कायाालय िथा ब्यर्िबाट प्राप्त रु.१ करोड २० लाख ४२ 
हजार समेि रु.३१ करोड ४० लाख ३९ हजार प्राप्त िवकोमा स्थानीय िह ७९¸ र्जल्ला ववपद 
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व्यवस्थापन सभमभि १०, र्जल्लाका २८ कायाालय र कोभिडको कारण मतृ्य ु िवका १० मिृकका 
पररवारलाई राहि समेि रु.29 करोड 16 लाख 8 हजार खिा गरेको छ । 

प्रदेश सरकारले आन्िररक माभमला िथा कानून मन्त्र ालय, सखेुिमा स्थापना गरेको भबपद् 
ब्यवस्थापन कोषमा गि वषाको मौज्दाि रु.३ करोड ७८ लाख ९३ हजार रहेकोमा यो वषा रु.४ करोड 
७२ लाख आम्दानी समेि रु.८ करोड ५० लाख ९३ हजार आम्दानी िवकोमा रु.३ करोड ३७ लाख 
५७ हजार खिा िई रु.५ करोड १३ लाख ३६ हजार मौज्दाि रहेको छ । 

159. जोर्खम आकलन र पूवा ियारी - कणााली प्रदेश ववपद् व्यवस्थापन पररषद् र कायाकारी सभमभिको 
बैठकबाट कोभिड-१९ महामारीको प्रिाव कम गना ववमानस्थल र स्थलमागाका नाकाहरूमा उच्ि सिका िा 
अपनाई परीक्षण पिाि ्नाकाबाट प्रदेश प्रवेश गने व्यवस्था गरेको, सम्िाववि जोर्खमलाई ध्यानमा राखी 
प्रदेशका लाभग आव्यक खाद्यान्न, औषभध लगायिका वस्िकुो आपूभिा सहज गने, प्रवेश नाकामा नेपाल 
प्रहरीको अस्थायी पोि खडा गने, स्वास््य सिेिनासम्बन्धी जनवहिको सूिना िथा सामग्रीहरू प्रदेशभित्र का 
सबै वफ.वम.रेभडयो, टी.िी.च्यानल िथा छापा माध्यम माफा ि ् प्रसारण, प्रकाशन गने, भबभिन्न स्थानमा  
क् वारेर्न्टन स्थापना गने लगायिका पूवाियारीका काया गरेको छ िारि लगायि ववदेश िथा अन्य 
स्थानबाट आई बबई, भछन्ि,ु सबु्वा कुना लगायिका स्थानमा अलपत्र  नागररकलाई क् वारेर्न्टन, खाना र 
सरु्द् खानेपानीको व्यवस्था गने पूवाियारी गरेको िव िापभन पयााप्त बजेट ववभनयोजन नगरेका कारण 
नागररकलाई अपेर्क्षि सेवा ददन सकेको देर्खवन । 

160. बजेट खिा - प्रदेश लेखा इकाई¸सखेुिबाट प्राप्त वववरण अनसुार १० र्जल्लाभित्र का स्वास््य सेवा 
कायाालय¸ सामार्जक भबकास मन्त्र ालय¸ स्वास््य सेवा भनदेशनालय, प्रदेश अस्पिाल¸ मेहेलकुना अस्पिाल¸ 
प्रदेश आयवेुद औषधालय र मानव संसाधन केन्ि भबरेन्िनगर समेि १६ कायाालयले िालू र पुजँीगि गरी 
रु.५२ करोड १५ लाख ८३ हजार खिा गरेका छन ्। प्रदेश अस्पिाल¸ सखेुिले मात्र  जोर्खम ित्तामा 
रु. ३८ लाख ६१ हजार¸ औषभधमा रु.३ करोड ७७ लाख¸ मेभसनरी उपकरणमा रु.८ करोड ६३ लाख 
९८ हजार र िवन भनमााणमा रु.२ करोड १९ लाख खिा गरेको छ ।  

आन्िररक माभमला िथा कानून मन्त्र ालयले कोभिड १९ रोकथाम िथा उपिारसम्बन्धी ववभिन्न 
काया गने र सोको लेखा राख्न,े लेखापरीक्षण गराउने गरी िेक माफा ि सशस्त्र प्रहरी गण र गलु्म ११ लाई 
रु.५ लाखको दरले रु.५५ लाख र १० र्जल्ला प्रहरी कायाालयलाई रु.५ लाखका दरले रु.५० लाख र 
उद्योग पयाटन वन िथा वािावरण मन्त्र ालयलाई रु.५० लाख गरी २२ कायाालयलाई रु.१ करोड ५५ 
लाख भनकासा ददवको छ । उि रकम सम्बर्न्धि भनकायले ववववध खािामा आम्दानी गरी खिा गरेको 
सम्बन्धमा मन्त्र ालयले अनगुमन गरी लेखापरीक्षण गरावको सभुनर्िि गनुापदाछ । 

161. क्वारेन्टीन र आईसोलेसन - कोभिड-१९ समब्न्धी क्वारेर्न्टन सन्िालन िथा व्यवस्थापन गना बनेको 
मापदण्ड, २०७६ को बुदँा नं.२ मा क्वारेर्न्टनमा बस्ने व्यर्िहरुलाई प्रभिददन प्रभि व्यर्ि प्रहरी 
कमािारीहरुको लाभग भनधााररि दररेटले हनेु खाना खिा उपलव्ध गराउने ब्यवस्था छ। स्वास््य सेवा 
कायाालय, सल्यानले ववभिन्न क्वारेर्न्टन केन्ि िथा आइसोलेसन केन्िमा कोभिड कायाक्रम खिा बापि रु.१ 
करोड ३३ लाख ८२ हजार खिा लेखेको छ । उि क्वारेर्न्टनमा दैभनक रहेका र थप आवका 
व्यर्िहरुको दैभनक संख्या देर्खने गरी प्रमार्णि वववरण पेश निवकोले उि खिा सम्वन्धमा यवकन गना 
सक्ने अवस्था छैन । वकै बजेट उपशीषाकबाट समेि कोभिड भबरामीलाई प्रिभलि दररेट र सँख्याको 
आधारमा निई वक आपूिाकलाई रु.१४ लाख ८० हजार खानाबापिको भबल ििुानी गरेको छ । 
क्वारेर्न्टनमा बसेका व्यर्िको वववरणको आधारमा खिा लेख्नपुदाछ । 

प्रदेश अस्पिाल, सखेुिले कोभिड-१९ रोकथाम िथा भनयन्त्र ण र व्यवस्थापनको लाभग प्रदेश 
सर्ञ्चि कोषबाट रु.१६ करोड ७२ लाख ६१ हजार र संघीय सर्ञ्चि कोषबाट रु.२ करोड ४४ लाख 
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२९ हजार समेि रु.१९ करोड १६ लाख ९० हजार आम्दानीबाट जनशर्ि पररिालनमा रु.७७ लाख 
६५ हजार¸ औषभध ववं स्वास््य उपकरण िथा सामग्री खररदमा रु.१० करोड ९१ लाख ९२ हजार¸ 
स्वास््य पूवााधार भनमााणमा रु.२ करोड ५३ लाख ५ हजार¸ अन्य शीषाकमा रु. ७२ लाख २३ हजार¸ 
जोर्खम ित्ता भबिरणमा रु.९२ लाख १२ हजार¸ आइसोलेशन सेन्टरमा रहेका संक्रभमि िथा त्यहाँ खवटने 
जनशर्िका लाभग आवास, खाना, खाजा िथा वपउनेपानी व्यवस्थापनमा रु.१ करोड ७४ लाख १५ हजार 
र बजेट वफ्रज रु.१ करोड ५५ लाख ७८ हजार िई रु.१७ करोड ६१ लाख १२ हजार खिा गरेको 
वववरण पेश गरेको छ । कोभिड-१९ को लाभग ववभनयोजन िवको बजेटबाट अन्य शीषाकमा समेि 
रु.७२ लाख २३ हजार खिा लेखेको सम्बन्धमा समेि पषु्याई पेश हनुपुदाछ । 

162. होटल खिा - कणााली प्रदेश आभथाक कायाववभध भनयमावली, २०७५ को भनयम ३७(३) मा खिा गदाा 
बील िरपाई सवहि लेखा राख् न ुपने र उपभनयम ८ मा रकम ििुानी ददँदा रीि पगेु नपगेुको जाँि गनुापने 
उल्लेख छ । प्रदेश अस्पिाल, सखेुिले कोरोना महामारी भनयन्त्र ण िथा उपिारमा सलंग्न 
स्वास््यकमीहरुलाई होटल बास िथा खाना खिा िथा भबरामीलाई खाना बापि ४ होटल व्यवसायीलाई 
रु.१ करोड ६९ लाख १६ हजार ििुानी गरेको छ । महामारीको समयमा कमािारी ववं 
स्वास््यकमीलाई प्रदान गने आवास िथा खानाको मापदण्ड िोकेको छैन । खाना िथा आवासको 
मापदण्ड िोकेर मात्र  खिा लेख्न ेब्यवस्था गनुापदाछ । 

163. अर्क्सजन प्लाण्ट जडान - प्रदेश अस्पिाल¸ सखेुिले रु.२ करोड ६८ लाख १८ हजारमा अर्क्सजन 
प्लाण्ट जडान गरी सञ्चालनमा ल्यावको छ । वीरेन्िनगर नगरपाभलकाले समेि आ्नो र दािाको 
स्रोिबाट रु.१ करोड २२ लाख मूल्यको अको अर्क्सजन प्लाण्ट नगरपाभलकाको अस्पिालमा जडान 
गरेको छ । यस प्रकार आव्यकिा नै पवहिान नगरी स्वास््य सेवा वविागले रु.२ करोड ९२ लाख 
६२ हजार को प्लाण्ट, जेनेरेटर लगायिका अभिररि संरिना यू.वन.ओ.पी.वस.माफा ि खररद गरेको 
देर्खयो । आपिकालीन अवस्थाको लाभग २०७८ आषाढमा आव्यक िवको उल्लेख गरेको अर्क्सजन 
प्लाण्ट २०७८ माघसम्म पभन जडान िवको छैन । भबरामीको िाप र अस्पिालको आव्यकिा बेगर 
यस प्रकार खिा गरेको ववषय और्ित्यपूणा देर्खवन ।आव्यकिाको आधारमा उपकरण जडान गनुापदाछ। 

164. प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन – प्रदेश अस्पिाल, कणााली स्वास््य ववज्ञान प्रभिष्ठान, दैलेख, िौरजहारी र 
दलु्ल ु अस्पिालमा गि वषा पी.सी.आर.मेभसन खररद गरी पी.सी.आर.ववभधबाट कोभिड–१९ को परीक्षण 
िइरहेको छ । यो वषासम्म १ लाख ३० हजार १२८ को पी.सी.आर.परीक्षण गदाा २३ हजार २०९ 
(१७.८४ प्रभिशि) र वर्न्टजेनववभधबाट ६४ हजार ४०४ को परीक्षण गदाा १५ हजार ५८८ (२४.२१ 
प्रभिशि) कोभिड पोजेवटि देर्खवको छ । प्रदेशमा जम्मा आई.सी.यू.५७ बेड र ३७ िेर्न्टलेटर मात्र  
रहेकोले जवटल प्रकृभिका भबरामीलाई उपिार गनासक्ने अवस्था समेि देर्खवन । प्रदेशको िगूोल, सडक, 

यािायािको अवस्था िथा पी.सी.आर. प्रयोगशालाको न्यूनिाको कारण कोभिड परीक्षणको दायरा कम 
रहेको छ । परीक्षणको दायरा बढाई कोभिड भनयन्त्र णको लाभग थप पहल गनुापदाछ । 

165. कोभिड अस्पिाल - प्रदेश अस्पिाल, सखेुि कोभिड-१९ उपिारको अन्िरग िथा बवहरङ्ग सेवा उपलब्ध 
गरावको छ । २०७८ आषाढ मसान्िसम्म ८४४ भबरामी िनाा गरी उपिार सेवा प्रदान गरेको छ । 
अस्पिालमा कुल २५० शय्यामध्ये कोभिडिफा  सामान्य बेड ६५¸ वि.डी.यू.३५¸ आई.सी.यू.३० 
छुयावको छ । अस्पिालमा १० िेर्न्टलेटर र २ वम्बलेुन्स रहेको अवस्था देर्खयो । अस्पिालमा 
प्रोटोकल अनसुार कोभिड र नन-्कोभिड भबरामीहरूलाई बेग्ला बेग्लै िवनको व्यवस्था गरी उपिार नगरी 
अस्पिालमा कोभिड उपिार काया गरावको छ । उपिारको लाभग आव्यक िी.टी.वम. र सरुक्षा 
सामग्रीलगायिका स्वास््य उपकरण सामग्रीहरू पयााप्त नरहेको¸ अस्पिालमा र्िवकत्सक ७८, नसा १२४ र 
पारामेभडक्स १२ सवहि २१४ दरबन्दी रहेकोमा १५७ दरबन्दी ररि रहेको छ । जनशर्ि र 
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उपकरणको अिावमा उपिार सेवा प्रिाववि िवको देर्खँदा सेवा प्रवाहमा प्रिावकाररिा ल्याउन उपकरण 
ब्यवस्था ववं स्वास््यकमीको पदपूभिा हनुपुदाछ ।  

 स्थानीय िहिफा  

166. प्रकोप व्यवस्थापन खािा - स्थानीय िह सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७६(२) बमोर्जम 
स्थानीय िहले आ्नो कारोबारको लेखा महालेखा भनयन्त्र क कायाालयको भसफाररशमा महालेखापरीक्षकबाट 
स्वीकृि िवको ढाँिामा राख्नपुने उल्लेख छ । यस सम्बन्धी व्यहोरा भनम्नानसुार छनुः 

166.1. कुमाख गाउँपाभलका सल्यानले कोभिडिफा  पेश गरेको आय–व्यय वववरण र बैङ्क नगदी वकिाब भिडाउँदा 
यथाथा खिा मान्न सवकने र्स्थभि देर्खवन । बैँक नगदी वकिाब अनसुार कोभिड िफा को खिा रु.८१ लाख 
६६ हजार रहेको छ । पाभलकाले पेश गरेको आय-व्यय वववरण अनसुार रु.७२ लाख ६६ हजार खिा 
पेश गरेकोले बढी खिा रु.९ लाख र आय–व्ययको फरक रु.११ लाख ८७ हजार िवकोले यथाथा खिा 
वववरण ियार गरी पेश गनुापदाछ । 

166.2. बराहिाल गाउँपाभलका सखेुिले पेश गरेको आय व्यय वववरण अनसुार गि वषाको र्जम्मेवारीसमेि रु.१ 
करोड २७ लाख ७४ हजार आय प्राप्त गरेकोमा बैङ्क मौज्दाि समेि रु.६२ लाख ३४ हजारमात्र  खिा 
देर्खवकोले रु.६५ लाख ४० हजार फरक देर्खवको छ । उि रकम यवकन गरी असलु हनुपुदाछ । 

166.3. ठुलीिेरी नगरपाभलका डोल्पाले कोभिड व्यवस्थापनको लाभग नगरपाभलका आफैले ववभनयोजन गरेको िथा 
ववभिन्न स्रोिबाट प्राप्त रकमबाट आइसोलेशन केन्ि भनमााण व्यवस्थापनको लाभग रु.१ करोड ७५ लाख 
६० हजार, क्वारेर्न्टन िथा होर्ल्डङ्ग सेन्टर भनमााण िथा व्यवस्थापनको लाभग रु.२० लाख, औषभध ववं 
स्वास््य उपकरण िथा सामग्री खररदको लाभग रु.२० लाख र स्वास्थ पूवााधार भनमााणको लाभग रु.३० 
लाख ५० हजार समेि रु.२ करोड ४६ लाख १० हजार खिा गरेको छ। नगरपाभलकाले स्रोिगि 
आयको वववरण नराखेकोले ववस्ििृ रूपमा ववश्लशेण गना सवकवन । उपलब्ध स्रोि िथा साधनको 
अभधकिम सदपुयोग गनुापदाछ । 

167. जोर्खम ित्ता - कोभिड-१९ को संक्रमणको उपिारमा संलग्न जनशर्िको जोर्खम ित्ता व्यवस्थापन 
आदेश, २०७७ को दफा ७(ङ) मा अनगुमन मूल्याङ्कन िथा व्यवस्थापनमा संलग्न प्रशासभनक 
जनशर्िलाई नेपाल सरकारले िोकेको सरुु िलब स्केलको ५० प्रभिशि र कन्याक्ट टे्रभसङ्गमा खवटवका 
स्वास््यकमी, क्वारेर्न्टनमा खवटवका जनशर्िलाई ७५ प्रभिशि जोर्खम ित्ता प्रदान गनासक्ने व्यवस्था 
छ। खत्याड गाउँपाभलका मगुलेु उपरोि भनधााररि दरमा खवटवका जनशर्िलाईमात्र  ित्ता वविरण 
गनुापनेमा खटावको पत्र  बेगर रु.३६ लाख ९६ हजार ििुानी गरेकाले यथाथाििा यवकन हनु सकेन । 
यो वषा स्वास््यकमीलाई रु.१८ लाख ६० हजार र सरुक्षाकमीलाई रु.५ लाख ८१ हजार ित्ता खिा 
लेखेको छ । स्वयंसेवकलाई पारर्रयभमक ददने व्यवस्था निवकोमा पभन स्वयंसेवक र अन्य सेवा दललाई 
रु.१२ लाख ५५ हजार ििुानी ददवको छ । मगुमु कामारोङ गाउँपाभलका मगुलेु स्वास््यकमी, 
प्रशासभनक र सरुक्षाकमीलाई समेि जोर्खम ित्ता बापि रु.१० लाख ५० हजार खिा लेखेको छ । 
छेडागाड नगरपाभलका जाजरकोटले रु.१० लाख ५७ हजार, दैलेखका ६ स्थानीय िहले रु.७१ लाख 
५६ हजार र सखेुिका २ स्थानीय िहले ४२ लाख ७७ हजार प्रोत्साहन ित्ता वविरणमा खिा गरेका 
छन।् िौरजहारी नगरपाभलका रुकुम पर्िमले आइसोलेसन, स्वाब सङ्कलन, ल्याव िथा क्वारेर्न्टनमा 
खवटने कमािारीहरूलाई िलब, स्थानीय ित्ताका अभिररि रु.१६ लाख ५४ हजार जोर्खम ित्ता 
लगायिका सवुवधाहरू सामार्जक सरुक्षा कर मात्र  कट्टी गरी ििुानी गरेको छ । मापदण्ड अनसुार 
दोहोरो सवुवधा िव निवको भिडान हनेुगरी व्यवर्स्थि अभिलेख राखेको छैन । 



प्रदेश सरकार िथा स्थानीय िह 

 कोभिड-19 को व्यवस्थापन सम्बन्धी ववशेष लेखापरीक्षण प्रभिवेदन, २०७९ 79 

168. औषभध खररद - सावाजभनक खररद भनयमावली, २०६४ को भनयम १४५ (१) मा ववशेष पररर्स्थभिमा 
खररद गने सम्बन्धी व्यवस्था अनसुार ऐनको दफा ६६ बमोर्जम खररद गदाा सावाजभनक भनकायले 
खररदको आव्यकिाको भलर्खि वववरण, गणुस्िर, पररमाण, शिा र काया सम्पन्न गने अवभध जस्िा 
वववरण ियार गरी आकर्स्मक पररर्स्थभिको सामना गना आव्यक पररमाण र समयावभधका लाभग मात्र  
यथासम्िव प्रभिस्पधाा गराई वा वउटा मात्र  भनमााण व्यवसायी, आपूभिाकिाा, परामशादािा वा सेवा 
प्रदायकसँग भलर्खि दरिाउ वा प्रस्िाव भलई स्वच्छ र उर्िि मूल्यको लाभग वािाा गरी खररद गनुा पने 
व्यवस्था छ । खत्याड गाउँपाभलका र मगुमु कामारोङ गाउँपाभलका मगुलेु कोभिड १९ प्रकोप रोकथाम र 
न्यूनीकरणको लाभग स्वास््य सामग्री फमाबाट क्रमशुः रु.१९ लाख २९ हजार र रु.३१ लाख ६९ 
हजारको खररद गरेको छ । कुमाख गाउँपाभलका सल्यानले रु. ७ लाख ११ हजार¸ जगदलु्ला 
गाउँपाभलका डोल्पाले रु.२५ लाख ६४ हजार¸ िगविीमाई गाउँपाभलका दैलेखले रु.१५ लाख ५५ हजार¸ 
नौमलेु गाउँपाभलका दैलेखले रु.५ लाख ३८ हजार¸ कुशे गाउँपाभलका जाजरकोटले रु॰१८ लाख¸ नलगाड 
नगरपाभलका जाजरकोटले रु.१४ लाख ६१ हजार र र्शवालय गाउँपाभलका जाजरकोटले रु.५ लाख ९२ 
हजार समेि रु.८५ लाख १० हजारको औषभध िथा सामग्री सोझै खररद गरेको छ । उपयिु खररदववभध 
अवलम्बन गना नसक्दा वउटै सामानको समेि न्यूनिम र अभधकिम मूल्यबीि अन्िर रहेकोले ववशेष 
पररर्स्थभिमा खररद गनेसम्बन्धी व्यवस्था प्रिावकारी रूपमा पालना गरेको देर्खवन । 

169. राहि वविरण - कोरोना िाइरस संक्रमण (कोभिड-१९) प्रिाववि मजदूर, ्रयभमक, गररब िथा आभथाक 
रूपमा ववपन्न वकसानलाई राहि वविरण (मापदण्ड िथा अनगुमन) भनदेर्शका, २०७६ को बुदँा नम्बर ३ 
अनसुारको सभमभिको भसफाररसमा आ्नो वडाभित्र  राहि उपलब्ध गराउनपुने लर्क्षि समूहको पवहिान गरी 
अनसूुिीले िोकेको ढािँामा वववरण ियार गरी वडा कायाालय लगायि सञ्चार माध्यममा समेि सावाजभनक 
गरी सम्बर्न्धि स्थानीय िहमा पठाउनपुने व्यवस्था िव िापभन पाभलकाहरूले उल्लेर्खि प्रवक्रया परुा नगरी 
काभलकोटका ६ स्थानीय िहले राहि वविरणमा रु.१ करोड ३३ लाख ४४ हजार¸ दैलेखका ३ स्थानीय 
िहले १३ लाख ३७ हजार िथा पञ्चपरुी नगरपाभलका सखेुिले रु.१ लाख २० हजार राहि वविरणमा 
खिा लेखेका छन ्।  

170. सवारी साधन िाडा - िाडा खिा लेख्दा सवारी साधन प्रयोग गनेको नाम, भ्रमण गने उ्े्य, सामान 
ढुवानी गने िव िौल प्रमार्णि, उ्े्य िथा कोष प्रमार्णिको अभिलेख राखी अभधकार प्राप्त अभधकारीको 
स्वीकृभिले मात्र  सवारी साधन प्रयोग गरी िाडा खिा लेख्नपुदाछ ।उपरोि व्यहोरा उल्लेख गरेको 
कागजाि ववनानै मोटर िाडा िथा ढुवानी खिा बापि सोरु गाउँपाभलका मगुलेु रु.८ लाख १८ हजार¸ 

िेरीगंगा नगरपाभलका सखेुिले रु.१ लाख ३ हजार¸ महाब ुगाउँपाभलका दैलेखले रु.१८ लाख ११ हजार 
र बारेकोट गाउँपाभलका जाजरकोटले रु.५ लाख ६ हजार समेि रु.३२ लाख ३८ हजार ििुानी गरेको 
छ । सवारी साधन प्रयोग िवको स्थान, प्रयोग गने ब्यर्ि, सो सम्बन्धमा िवको खिा समेि खलु्ने 
लगबकु िथा खिा वववरण बेगर ििुानी गना भमल्ने देर्खवन । 

171. राहि सामग्री खररद - सावाजभनक खररद ऐन, 2063 को दफा ६६ र भनयमावलीको भनयम १४५(१) 
बमोर्जम वस्ि ु िथा सेवा खररद गदाा सावाजभनक भनकायले खररदको आव्यकिाको भलर्खि वववरण, 
गणुस्िर, पररमाण, शिा र काया सम्पन्न गने अवभध जस्िा वववरण ियार गरी आकर्स्मक पररर्स्थभिको 
सामना गना आव्यक पररमाण र समयावभधका लाभग मात्र  यथासम्िव प्रभिस्पधाा गराई वा वउटा मात्र  
भनमााण व्यवसायी, आपूभिाकिाा, परामशादािा वा सेवा प्रदायकसँग भलर्खि दरिाउ वा प्रस्िाव भलई स्वच्छ र 
उर्िि मूल्यको लाभग वािाा गरी खररद गनुापने उल्लेख छ । उि व्यवस्थाको पालना नगरी महाब ु
गाउँपाभलकाले रु.४० लाख २२ हजार¸ नारायण नगरपाभलका दैलेखले रु. ५३ लाख ५० हजार समेि 
रु.९३ लाख ७२ हजार कोभिड-१९ महामारी भनयन्त्र ण, राहि र पनुस्थाापना गना सामग्री खररद गरेका 
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छन ्। खररद िवका सामानहरू क्वारेर्न्टनमा प्रयोग िवको अभिलेख राखेको देर्खवन । प्रभिस्पधाात्मक 
िवरले खररद काया गरी खिाको अभिलेख व्यवर्स्थि गनुापदाछ । 

172. भबल िरपाई - आभथाक कायाववभध िथा ववत्तीय उत्तरदावयत्व भनयमावली, २०७७ को भनयम ३९(५) 
अनसुार खिा लेख्दा खिाको भबल िपााई सवहि लेखा राख्नपुने व्यवस्था छ । महाब ुगाउँपाभलका दैलेखले 
कोभिड-१९ महामारी भनयन्त्र ण, उपिार िथा व्यवस्थापन गना गरेको खिामध्ये रु.३१ लाख १२ हजार 
भबल िपााई बेगर खिा लेखेको भनयमसम्मि देर्खवन । 

173. कोभिड अस्पिाल - गरुाँस गाउँपाभलका दैलेखले कोभिडको आइसोलेसन अस्पिाल भनमााण गना उपिोिा 
सभमभिबाट काम गराई रु.४२ लाख ७५ हजार ििुानी गरेको छ । हाल सो अस्पिाललाई गरुाँस 
अस्पिाल नामाकरण गरेको छ । अस्पिाल भनमााण काया सम्पन्न गरेको देर्खवन । 

174. राहि सामग्री - सोरु गाउँपाभलका, मगुलेु खाद्य संस्थानलाई रासन ढुवानी गने वक ठेकेदारलाई िामल 
आपूभिाबापि रु.७५ लाख ८२ हजार ििुानी गरेको छ । िामल आपूभिाकिााले पररमाण समेि उल्लेख 
गरी भबल जारी गरेको देर्खँदैन । वषािरी आपूभिा गरेको िामल र सोको दर पेश िवन । राहि सामान 
वविरण गरेको छायाप्रभि फाँटवारी समेि समावेश गरेको छ । खररद िवको िामलको सक्कल भबल िपााई 
र वविरणको अभिलेख ियार गनुापदाछ । 

175. आइसोलेसन िवन भनमााण - शारदा नगरपाभलका सल्यानले रु.२२ लाख ५७ हजार लागिमा आइसोलेसन 
िवन भनमााण गरेकोमा उि लागिमध्ये सवजु गणबाट ्रयमदानबापि रु.६ लाख २८ हजार व्यहोरी 
रु.१६ लाख २९ हजार खिा लेखेको छ । उि िवन भनमााण कायाको सम्झौिा िथा कायास्वीकार 
प्रभिवेदन पेश निवकोले खिाको यथाथािा यवकन िवको छैन । 

र्शवालय गाउँपाभलका जाजरकोटले कोभिड-१९ न्यूनीकरणका लाभग कुकर, ग्याँस भसभलण्डर, ड्रम 
िथा अन्य सामानहरूमा रु.४ लाख १९ हजार खिा लेखेकोमा र्जन्सी दार्खला प्रभिवेदनमा देर्खव िापभन 
िी सामानको अद्यावभधक अभिलेख राखेको छैन । 

176. वर्न्टजेन परीक्षण - िौरजहारी नगरपाभलका रुकुम पर्िमले रु.६३ लाख ४९ हजारको औषभध िथा 
कोरोना टेिका सामग्रीहरू खररद गरेको छ । भनुःशलु्क िथा सुःशलु्क पी.सी.आर.र वर्न्टजेन परीक्षण 
गरेको भबरामी, कोरोना िवका िथा निवका भबरामी र भनको िवका भबरामी खलु्ने वववरण राखी प्रभिवेदन 
ियार गरेको नपाइवकोले खररद सामग्रीको उपयोभगिा स्पि हनुसकेको छैन ।  

177. आभथाक सहायिा - कुशे गाउँपाभलका जाजरकोटले ववपद् ब्यवस्थापन िथा आभथाक सहायिासम्बन्धी ऐन, 
२०७४ िजुामा गरी लागू गरेको छ । उि ऐनको दफा ९ मा आभथाक सहायिा वविरण सञ्चालक 
सभमभिको भनणाय बेगर गना नपाइने ब्यवस्था छ । पाभलकामा ववपद् ब्यवस्थापन िथा आभथाक सहायिा 
वविरण गरी ऐनमा आभथाक सहायिा प्राप्त गदाा भनवेदनसवहि सक्कल मिुलु्का पेश गनुापने ब्यवस्था िवकोमा 
भनवेदन र प्रमार्णि कागजाि बेगर रु.१३ लाख ८७ हजार खिा गरेको पाइयो । खिा पवुि हनेु प्रमाण 
कागजाि पेश हनुपुदाछ।  

सदूुरपर्िम प्रदेश 

 प्रदेश सरकारिफा  

कोभिड १९ रोकथाम िथा भनयन्त्र णको खिा र आम्दानी व्यवस्थापनको लाभग आन्िररक माभमला िथा 
कानून मन्त्र ालयमा प्रकोप व्यवस्थापन कोषको स्थापना गरी २०७८ असार मसान्िसम्म गि वषाको मौज्दाि रु.१ 
करोड ६ लाख ७५ हजार, यस वषाको आय रु.१५ करोड ४६ लाख ७४ हजार समेि रु.१६ करोड ५३ लाख 
४९ हजार कुल आयमध्ये राहि वविरण, आइसोलेशन भनमााण, जोर्खम ित्ता, औषभध खररद, मेभसनरी इक्यपुमेन्ट 
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िथा अन्य खिामा रु.१४ करोड २९ लाख २१ हजार खिा गरी रु.२ करोड २४ लाख २८ हजार मौज्दाि 
रहेको छ । 

178. ववपद् कोष  - ववश्वव्यापी फैभलवको कोरोना िाइरस रोगको जोर्खमलाई भनयन्त्र ण गना आव्यक उपिार 
िथा व्यवस्थापन कोष (स्थापना िथा सञ्चालन) भनदेर्शका, २०७६ को भनयम ६ बमोर्जम आन्िररक 
माभमला िथा कानून मन्त्र ालयमा ववपद् कोष स्थापना िई सञ्चालनमा रहेको छ । यस कोषको यो वषाको 
आय-व्यय बमोर्जम गि वषाको र्जम्मेवारी रु.५० लाख٬  यो वषा प्रदेश सर्ञ्चि कोषबाट प्राप्त रु.२ करोड 
६० लाख समेि रु.३ करोड १० लाख मध्येबाट ९ र्जल्ला प्रशासन कायाालयलाई भनकासा रु.१ करोड 
४२ लाख ४५ हजार٬  हवाई उर्द्ार खिा रु.९ लाख २० हजार, कायाालय सामान खररद रु.६ लाख ६० 
हजार  र ववपद् कायाक्रममा खिा रु.३ लाख ४० हजार गरी रु.१ करोड ६१ लाख ६५ हजार खिा िई 
रु.१ करोड ४८ लाख ३५ हजार मौज्दाि रहेको छ। खिा रकमको मन्त्र ालयबाट अनगुमन िथा 
मूल्याङ्कन गरेको पाइवन । कायाववभध बनाई खिा गने र खिाको अनगुमन िथा मूल्याङ्कन गरी प्रभिवेदन 
ियार गनुापदाछ ।      

179. कोभिड खिा  -  सामार्जक ववकास मन्त्र ालयले यो वषा कोभिडिफा  हवाई उर्द्ार, अर्क्सजन प्लाण्ट, अर्क्सजन 
भसभलण्डर लगायिमा रु.१७ करोड ६१ लाख ८९ हजार प्राप्त गरेकोमा रु.12 करोड 76 लाख ८२ हजार 
खिा िई रु.४ करोड ८५ लाख ७ हजार बाँकी देखावको छ । उि आय व्यय सम्बन्धमा देर्खवका 
व्यहोरा भनम्नानसुार छन ्: 

179.1. मखु्यमन्त्र ी िथा मर्न्त्र पररषद्को कायाालयबाट ववभिन्न अस्पिालमा अर्क्सजन प्लान्ट स्थापनाको लाभग 
सामार्जक ववकास मन्त्र ालयलाई प्राप्त रु.४ करोड ८५ लाखमध्ये रु.१ करोड ६० लाख खिा िई रु.३ 
करोड २५ लाख मौज्दाि रहेको छ । मौज्दाि रकम मखु्यमन्त्र ी िथा मर्न्त्र पररषदको कायाालयमा रहेको 
कोषमा दार्खला गनुापदाछ । 

179.2. सदुरुपर्िम प्रदेश कोरोना िाईरस रोगको जोर्खम भनयन्त्र ण, उपिार िथा व्यवस्थापन कोष (स्थापना िथा 
सञ्चालन) भनदेर्शका, २०७६ बमोर्जम कोषको रकम प्रदेश सरकारबाट भनणाय िवबमोर्जम सभमभिबाट 
स्वीकृि िवको कायामा मात्र  खिा गररने उल्लेख छ । प्रदेश कोरोना कोषबाट कोरोना रोकथाम िथा 
भनयन्त्र णको लाभग प्रदेश कोरोना कोषबाट जोरायल गाउँपाभलका, के.आई.भसंह गाउँपाभलका र कोभिड 
अस्पिालको लाभग समेि रु.११ करोड ७६ लाख प्राप्त िवकोमा रु.१० करोड २६ लाख ३ हजार खिा 
िई रु.१ करोड ४९ लाख ९७ हजार मौज्दाि रहेको छ । उि रकम कोभिड कोष खािामा दार्खला 
गनुापदाछ । 

179.3. ववभनयोजन बजेटबाट कोभिड भनयन्त्र णको लाभग प्राप्त रकम सामार्जक ववकास मन्त्र ालयले वर्न्टजेन टेि 
वकट, मास्क लगायि रु.४९ लाख ४७ हजारका सामग्री खररद गरी स्वास््य आपूभिा केन्िमा हस्िान्िरण 
गरेको जानकारी ददवको छ । स्वास््य सामग्री आपूभिाको लाभग कायासञ्चालनस्िरमा स्वास््य आपूभिा केन्ि 
रहेकोमा मन्त्र ालयबाट खररद काया गनुा मनाभसव देर्खवन ।  

कोरोना कोषको रकम खिा गनेले खिा गरे पिाि ् खिाको फाटँवारी र अन्य वववरणहरु 
सामार्जक ववकास मन्त्र ालयमा इमेल माफा ि पठाउनपुने व्यवस्था िव पभन मािहि कायाालयबाट कुनै 
ववबरण प्राप्त निवको अबस्थामा सम्बर्न्धि कायाालयलाई िाकेिा गरी मन्त्र ालय र मािहि कायाालयले 
गरेको सबै खिा देर्खने केन्िीय वहसाब ियार गरेको छैन । मािहि कायाालय समेिको आम्दानी खिाको 
ववबरण प्राप्त गरी यथाथा रुपमा केन्िीय ववबरण ियार गनुापदाछ। 

180. आभथाक सहयोग िथा उर्द्ार – सदूुरपर्िम प्रदेश आभथाक कायाववभध भनयमावली, २०७६ को भनयम ३७(३) 
मा खिा गदाा खिाको भबल, िरपाई िथा अन्य कागजाि सवहि लेखा राख्नपुने व्यवस्था छ । आन्िररक 
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माभमला िथा काननु मन्त्र ालयको कायासम्पादनमा प्रिावकाररिा ल्याउन प्रदेश सरकारको 
२०७७।१०।१३ को भनणायले वक मन्त्र ी٬ वक सांसद र वक सबासाधारण व्यर्िको कोभिड संक्रभमि 
िई हवाई उ्ार गदाा िवको खिा रु.२७ लाख ९० हजार भनकासा िवको छ ।  

कोरोना िाइरस पररिालन सभमभिको २०७७।११।२९ को भनणाय अनसुार घमुन्िे िभूमहीन वादी 
समदुायलाई आभथाक सहयोग उपलब्ध गराउन र्जल्ला प्रशासन कायाालय कैलालीलाई रु.९ लाख ८४ 
हजार भनकासा गरेको छ। कोभिड रोकथाम िथा भनयन्त्र णको लाभग खिा गनुापने रकम आभथाक सहयोग 
नगदै वविरण गनुा भनयमसम्मि देर्खवन ।  

181. अनगुमन – कोभिड-१९ रोगको जोर्खम भनयन्त्र ण उपिार िथा व्यवस्थापन कोष (स्थापना िथा सञ्चालन) 
भनदेर्शका, २०७६ को दफा १४ बमोर्जम कोषबाट खिा गरेको कायाको अनगुमन गना सभमभि गठन 
गनासक्ने व्यवस्था छ। आन्िररक माभमला िथा काननु मन्त्र ालयबाट सदूुरपर्िम प्रदेश प्रहरी कायाालयलाई 
रु.२५ लाख, धनगढी उप महानगरपाभलकालाई रु.२० लाख, ९ र्जल्ला प्रशासन िथा र्जल्ला प्रहरी 
कायाालयलाई रु.९४ लाख, पत्र कार महासंघ डडेल्धरुालाई रु.५ लाख, सशस्त्र प्रहरी बल नं.७ बैद्य बावहनी 
गण मखु्यालयलाई रु.५ लाख र सामार्जक ववकास मन्त्र ालयलाई रु.११ करोड ७६ लाख भनकासा 
गरेकोमा सोको अनगुमन गरी प्रगभि प्रभिवेदन भलई खिा र प्रगभिको ववश्लषेण गरेको छैन । भनदेर्शका 
अनसुार खिाको अनगुमन गरी बाँकी रकम कोषमा वफिाा गराउनपुदाछ। 

182. कोभिड परीक्षण - सदुरुपर्िम प्रदेशमा २०७८ को असार मसान्िसम्म कोभिड परीक्षणको लाभग वर्न्टजेन 
िथा आर.टी.पी.सी.आर. समेि २ लाख ७७ हजार नमूना परीक्षण गरेकोमा ४४ हजार कोभिड-१९ 
पोजेवटि देर्खवको छ। पोजेवटि देर्खवकोमध्ये ५७४ जनाको मतृ्य ु िवको छ । प्रदेशका कोभिड 
डेभडकेटेड अस्पिालहरुमा ९७७ बेड रहेको छ । त्यस्िै १४२ वि.डी.यू. बेड, ६९ आई.सी.यू. बेड, ३५ 
िेर्न्टलेटर, ४७१ आइसोलेसन बेड, १३० कोभिड वि.डी.यू. बेड, ५४ कोभिड आई.सी.यू. बेड िथा २१ 
कोभिड िेर्न्टलेटर रहेको छ । प्रदेशिर १३६ स्थानमा आइसोलेशन सेन्टर रहेकोमा िी स्थानहरुमा २ 
हजार ६०३ आइसोलेशन बेड रहेका छन ्। कोभिडको असर न्यूनीकरण िई जनजीवन सामान्यीकरण 
हुँदै गवको अवस्थामा आइसोलेशन सेन्टरमा रार्खवका सामग्रीको बैकर्ल्पक उपयोग गने व्यवस्था 
भमलाउनपुदाछ । 

183. कोभिड खिा – कोभिड-१९ बाट उत्पन्न पररर्स्थभिको व्यवस्थापन गना वटकापरु अस्पिाल٬ कैलालीले 
क्वारेर्न्टन होर्ल्डङ्ग सेन्टर भनमााण व्यवस्थापन, जनशर्ि पररिालन, औषभध ववं स्वास््य उपकरण िथा 
सामाग्री सोझै, र्शलबन्दी र ववशेष पररर्स्थभिमा खररद, कोभिड ित्ता, आईशोलेसन केन्ि भनमााण व्यवस्थापन, 

स्वास््य पूवााधार भनमााण अन्िागि पाँि बेडको अस्पिाल ियारी समेिमा रु.३ करोड ९२ लाख ६९ हजार 
खिा गरेको छ । उपरोि बमोर्जम र्शषाकगि पवुि हनेु वववरणसवहिको लेखा अद्यावभधक नगरेको िथा 
कोभिड पोजेवटि परीक्षण गरेकामध्ये पोर्जवटि र नेगेवटि देर्खवको संख्यासमेि यवकन गरी ि्याङ्क 
अद्यावभधक गरी राखेको पाइवन । खिा लेख्दा अनदुान उपलव्ध गराउने भनकाय र शीषाक अनसुार 
खिाको ववबरण र कोभिड भनयन्त्र ण िथा व्यबस्थापन गरेका सबै ि्याङ्क अद्याबभधक गरी राख्न ेव्यबस्था 
हनुपुदाछ ।  

 स्थानीय िहिफा  

184. अन्य प्रयोजन खिा - अन्िर सरकारी ववत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा (२) ९ अनसुार शसिा 
अनदुान प्रदान गदाा नेपाल सरकारले योजना कायाान्वयन गने सम्बन्धमा आव्यक शिा िोक्नसक्ने र 
सम्बर्न्धि प्रदेश िथा स्थानीय िहले त्यस्िो शिाको पालना गनुापने व्यवस्था छ । खप्तड छान् ना 
गाउँपाभलका बझाङले मागादशान ववपरीि कोभिड स्वास््य सेवाका कमािारी र स्वास््य करार कमािारीको 
लाभग जोर्खम ित्ताबापि रु.११ लाख २२ हजार ििुानी ददवको छ । साइपाल गाउँपाभलका बझाङले 
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मागादशान ववपरीि माि ृिथा नवर्शश ुकायाक्रम٬ सामदुावयक ववद्यालयका छात्र ालाई भनुःशलु्क सेभनटरीप्याड 
वविरण र कोरोनाका कारण र्शक्षण भसकाइ सहजीकरणलगायिका कायामा रु.१६ लाख ८८ हजार 
ििुानी ददवको छ।सशिा अनदुानको रकम िोवकवको कायामा शिा पालना हनेुगरी खिा गनुापदाछ। 

185. फरक शीषाक - सदूुरपर्िम प्रदेश आभथाक कायाववभध भनयमावली, २०७६ को भनयम ३७ मा सरकारी 
रकम खिा गदाा बजेट िथा कायाक्रमको सीमाभित्र  रही खिा गनुापने र अथा मन्त्र ालयको वकीकृि आभथाक 
संकेि वगीकरण र व्याख्या, २०७४ अनसुार बजेट खिा लेख्दा िोवकवको खिा शीषाकबाट गनुापने  
व्यवस्था छ । छवीस पाभथिेरा गाउँपाभलका बझाङले शीषाक फरक पारी पुजँीगि शीषाकबाट कोभिड 
प्रयोजनका लाभग औषभधलगायिका कायामा रु.४५ लाख ६८ हजार खिा लेखेको छ । खिा लेख्दा 
िोवकवको शीषाकबाट खिा लेख्न ेव्यवस्था हनुपुदाछ।    

186. सामग्री उपयोग - बेलौरी नगरपाभलका कञ्चनपरुबाट कोभिड -१९ परीक्षण गररवका १ हजार ८३८ 
व्यर्िलाई होम आइसोलेसन व्यवस्थापन, औषभध, स्वास््य सामग्री र उपकरण व्यवस्थापन, 
स्वास््यकमीको िलब ित्ता लगायिमा रु.१ करोड ४४ लाख ९७ हजारमध्ये औषभध ववं स्वास््य सामग्री 
खररदमा रु.६९ लाख ६१ हजार खिा गरी कोभिड अस्पिाल कुण्डामा भनकासी गरेको जनावको छ । 
उि सामान र्जन्सी दार्खला गरेको प्रमाण निवकोले सामानको उपयोग सम्बन्धमा सभुनर्िि हनु 
सवकवन।  

187. जोर्खम ित्ता - मोहन्याल गाउँपाभलका कैलालीले कोभिड जोर्खमको अवस्थामा अग्रपरँ्िमा खवटवको ५८ 
स्वास््यकमीलाई रु.१२ लाख ६४ हजार र स्वास््यकमी बाहेक अन्य प्रशासभनक ६ कमािारीलाई 
अग्रपरँ्िमा खवटवको जनाई कायापाभलकाको भनणाय बमोर्जम रु.१ लाख ४३ हजार समेि रु.१४ लाख ७ 
हजार र भिमदत्त नगरपाभलका٬ कन्िनपरुले ५७ सरसफाई िथा स्वास््यकमीलाई रु.३६ लाख ७१ हजार 
जोर्खम ित्ता ििुानी गरेको छ । शैल्यर्शखर नगरपाभलका दाि ुालाले स्वास््यकमी ४५ लाई रु.७ लाख 
१४ हजार र अन्य ८९ कमािारीलाई रु.१३ लाख ५९ हजार समेि रु.२० लाख ७३ हजार ििुानी 
ददवको छ । जोर्खम ित्ता ििुानी गदाा सो काममा खवटवको प्रमार्णि हार्जरी िथा अनगुमन प्रभिवेदन 
बेगर ििुानी ददवकोले यसरी ििुानी ददने काया भनयन्त्र ण हनुपुदाछ ।  

188. गि वषाको ििुानी – सदूुरपर्िम प्रदेश आभथाक कायाववभध भनयमावली, २०७६ को भनयम ४१(७) 
बमोर्जम िाल ुवषाको बजेटले नखाम्ने गरी खिा गना नहनेु र खिा िवको अवस्थामा आभथाक वषा समाप्त 
िवको १५ ददनभित्र  ििुानी बाँकीको वववरण ियार गरी प्रदेश कोष िथा लेखा भनयन्त्र क कायाालयबाट 
प्रमार्णि गरी राख्नपुने व्यवस्था छ । यस सम्बन्धमा देर्खवका व्यहोरा भनम्नानसुार छनुः 

188.1. दोधारा िाँदनी नगरपाभलका कंिनपरुले कोभिड-१९ रोकथाम िथा उपिार कोषको गि वषाको ििुानी 
बाँकी रु.७३ लाख ४५ हजार कायाालय प्रमखुबाट मात्र  प्रमार्णि गराइ यस वषा खिा गरेको छ ।  

188.2. सायल गाउँपाभलका٬ डोटीले ििुानी ददन बाँकीको वववरण ियार नगरी गि वषा जेठ र असारमा कोरोना 
कोषमा रकम पयााप्त निवको जनाई क्वारेर्न्टन व्यवस्थापन٬ खाद्यान्न٬ र स्वयंसेवक/सहयोगी ित्ता बापि 
कुल रु.६४ लाख ९७ हजार٬ शैल्यर्शखर नगरपाभलका٬ दाि ुालाले राहि वविरण٬  क्वारेर्न्टन व्यवस्थापन 
खिा٬ प्रोत्साहन ित्ता٬ स्वास््य सामग्री खररद लगायिमा रु.३ करोड ३३ लाख र बढुीगंगा नगरपाभलका 
बाजरुाले यस वषाको कुल खिा रु. ८५ लाख ८० हजारमध्ये ििुानी ददन बाँकीको प्रमार्णि वववरण 
बेगर रु.४३ लाख ३५ हजार खिा गरेको छ ।  

स्वीकृि बजेट नपगु िई र ििुानी गनुापने अवस्थाको रकम अको वषालाई दावयत्व साने 
अवस्थामा प्रमार्णि प्रमाणको आधारमामात्र  ििुानी गनुापदाछ । 
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189. खिा वववरण - कोभिड प्रकोप व्यवस्थापनका लाभग बेदकोट नगरपाभलका٬ कन्िनपरुले ववभिन्न स्रोिबाट 
प्राप्त रकममध्येबाट रु.१ करोड २६ लाख ८७ हजार खिा गरी रु.६२ लाख १९ हजार मौज्दाि रहेको 
जनावको छ । भिमदत्त नगरपाभलका, कन्िनपरुले क्वारेर्न्टन होर्ल्डङ्ग सेन्टर भनमााण٬ आइसोलेसन केन्ि 
भनमााण व्यवस्थापन٬ औषभध ववं स्वास््य उपकरण िथा सामग्री खररद٬ जनशर्ि पररिालन٬ अर्क्सजन 
प्लान्ट खररद٬ हेभलकप्टर िाटार लगायि ववभिन्न कायामा रु.१ करोड ५८ लाख २२ हजार खिा गरी 
रु.७ लाख ८३ हजार मौज्दाि रहेको छ । उि खिाको वववरण, प्रयोजन िथा स्रोि नखलुाई वकमिु 
रूपमा खिा लेखेको उर्िि देर्खवन । खिा गदाा दािागि र शीषाकगि खिा खलु्ने गरी अभिलेख राख्न े
व्यवस्था हनुपुदाछ । 

190. कायाववभध - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ मा नगरपाभलकाले आ्नो अभधकार 
क्षेत्र भित्र का ववषयमा ऐन बनाउन सक्ने र ऐनको अभधनमा रही कायापाभलकाले आव्यकिा अनसुार भनयम, 
भनदेर्शका, कायाववभध र मापदण्ड बनाउन सक्ने व्यवस्था छ । शैल्यर्शखर नगरपाभलका٬ दाि ुालाले 
स्थानीय िह प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट यो वषा रु.३ करोड ४६ लाख ९० हजार खिा गरेकोमा 
भनदेर्शका, कायाववभध ववं मापदण्ड नबनाइ खिा गरेको छ । प्रकोप व्यवस्थापनबाट खिा गदाा खिाका 
कायाववभध, भनदेर्शका ववं मापदण्ड बनाई सोही बमोर्जम खिा गनुापदाछ । 

191. स्वास््य सामग्री उपयोग - औषभध वकट िथा उपकरण खररदका लाभग संघीय ववत्तीय समानीकरणबाट 
महाकाली नगरपाभलका दाि ुालालाई रु.६० लाखको बजेट व्यवस्था िवकोमा उि पाभलकाले कुल रु.५३ 
लाख ८० हजारका सर्जाकल, वर्न्टजेन वकट, मेभडकल बेड लगायिका सामग्रीहरू खररद गरी वक 
ववद्यालयको कोठामा राखेको छ । कोभिड भनयन्त्र ण िथा उपिारमा प्रयोग गनुापने सामान प्रयोग भबहीन 
अवस्थामा राख्न ुमनाभसब देर्खवन ।  

192. राहि वविरण - सदूुरपर्िम प्रदेश अन्िगाि दाि ुाला र्जल्लाका स्थानीय िहले २०७६।७७ मा कोभिड-१९ 
भनयन्त्र ण िथा व्यवस्थापन कायाका लाभग राहि वविरण गरेका छन ्। राहि वविरण सम्बन्धमा देर्खवका 
व्यहोरा भनम्नानसुार छन:्  

192.1. पाभलकाहरुले राहि वविरणका लाभग लर्क्षि वगालाई बन्दाबन्दीको समयमा खाद्यान्नको संकट टानाको 
लाभग पररवार सदस्य संख्याको आधारमा राहि वविरण गने भनणाय गरेका छन ्। राहिको लाभग ववपद् 
व्यवस्थापन कोषबाट लेकम गाउँपाभलका दाि ुालाले रु.२४ लाख ५० हजारको खाद्यान्न खररद गरी वविरण 
गरेको छ । मामा गाउँपाभलका दाि ुालाले ज्यालादारीमा काम गने ६ वडाको २३५ दभलि घरधरुीका १ 
हजार ४०६ जनालाई रु.२४ लाख ७५ हजार राहि वविरण गने भनणाय गरेको छ । यसैगरी व्यास 
गाउँपाभलका٬ दाि ुालाको ९२० घर पररवारलाई रु.23 लाख 7४ हजारको राहि सामग्री वविरण गरेको 
छ । राहि पाउने पररवारको वववरण ियार गरेको छैन । राहि वविरण गरेको पररवार संख्यासवहि 
वडागि राहि वविरण खिा र बििको वववरण ियार गनुापदाछ। 

192.2. महाकाली नगरपाभलका٬ दाि ुालाले राहि वविरणका लाभग लर्क्षि वगालाई २०७६।७७ को बन्दाबन्दीको 
समयमा खाद्यान्नको संकट टानाको लाभग पररवार सदस्य संख्याको आधारमा राहि वविरण गने भनणाय 
िवको छ। नगरपाभलकाबाट यो वषा ९ वडामा ३ हजार ६५४ पररवारलाई रु.58 लाख 49 हजार 
राहि वविरण गरेको छ । राहि वविरण काया गदाा बन्दाबन्दीको कारणले दैभनक छाक टाना समस्या 
िवका गररब, मजदूर, असहाय वगा लर्क्षि हनुपुनेमा सबैलाई समानपुाभिक रुपमा वविरण गरेको देर्खयो। 
राहि वविरण गदाा प्रिावविलाई प्राथभमकिा ददवर गनुापनेमा समानपुाभिकले वविरण गनुा मनाभसब देर्खदैन।  

193. प्रकोप व्यवस्थापन कोष – कोभिड-१९ बाट उत्पन्न पररर्स्थभिको व्यवस्थापन गना क्वारेर्न्टन होर्ल्डङ्ग 
सेन्टर भनमााण व्यवस्थापन, जनशर्ि पररिालन, औषभध ववं स्वास््य उपकरण िथा सामग्री सोझै, 
र्शलबन्दी र ववशेष पररर्स्थभिमा खररद, कोभिड ित्ता, आईशोलेसन केन्ि भनमााण व्यवस्थापन, स्वास््य 
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पूवााधार भनमााण लगायिमा िजनी नगरपाभलका कैलालीले रु.६७ लाख ६८ हजार, जानकी गाउँपाभलकाले 
रु.९३ लाख ८६ हजार, जोशीपरु गाउँपाभलकाले रु.८३ लाख ७ हजार र वटकापरु नगरपाभलकाले रु.७६ 
लाख ९३ हजार खिा गरेको छ। उपरोि शीषाकमा िवको खिा लगायिका शीषाकगि पवुि हनेु 
वववरणसवहिको लेखा अद्यावभधक नगरेको िथा कोभिड पोजेवटि परीक्षण गरेकामध्ये पोर्जटेि र नेगेवटि 
देर्खवको संख्यासमेि यवकन गरी ि्याङ्क अद्यावभधक गरी राखेको पाइवन । कोभिड भबरामीको लाभग 
अइसोलेसन भनमााण, राहि वविरण, औषभध उपकरण खररद, खोपको वववरण, भबरामीको ि्याङ्कको 
अभिलेख राख्नपुदाछ । 

194. ज्यालादारी कमािारी - स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय िहले आ्नो 
कायाबोझको ववश्लषेण गरी सेवा करारबाट भलइने कमािारीको दरबन्दी प्रस्िाव गनुापने र अस्थायी दरबन्दी 
सजृना गना नसवकने व्यवस्था छ । जोर्शपरु गाउँपाभलका कैलालीले ववभिन्न पदमा कोभिडको अवभधमा 
क्वारेर्न्टन व्यवस्थापनको लाभग प्रभिस्पधाा बेगर ज्यालादारीमा २१ कमािारी राखी रु.२६ लाख १८ हजार 
खिा लेखेको छ।क्वारेर्न्टन िथा आइसोलेसन सञ्चालन निवको अवस्थामा पभन मंभसर देर्ख असारसम्म 
रु.१५ लाख ५८ हजार िलब ििुानी गरेको छ । 
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पररच्छेद िीन : िववष्यमा गनुापने सधुार  
कोभिड-19 महामारीको रोकथाम िथा भनयन्त्र ण गना जोर्खमको आकलन िथा पूवा ियारी, अस्पिाल ववं 

प्रयोगशाला व्यवस्थापन, औषभध, औषभधजन्य सामग्री िथा मेभसनरी उपकरणको खररद ववं उपयोग खोप प्राभप्त र 
व्यवस्थापन लगायिका ववषयमा ध्यान ददनपुदाछ । यसका लाभग बजेट िथा ्रयोि साधनको व्यवस्था¸ कोरोना रोग 
रोकथाम िथा भनयन्त्र णको लाभग आव्यक पने सीमा नाकामा भनगरानी¸ कोभिड परीक्षण¸ क्वारेर्न्टन¸ आइसोलेसन 
िथा खोप सेवा कायामा भनरन्िर सधुारका लाभग संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयिु प्रयास ववं समन्वय 
आव्यक पने देर्खन्छ । कोभिड-१९ लगायि स्वास््य क्षते्र सँग सम्बर्न्धि महामारी भनयन्त्र ण र रोकथामको लाभग 
िभबष्यमा देहायबमोर्जम सधुार गनुापने देर्खवको छ ।  

 कानूनी र संस्थागि व्यवस्था 
1. प्रकोप व्यवस्थापनसँग सम्बर्न्धि ववभिन्न कानूनहरू जस्िै संक्रामक रोग ऐन, जनस्वास््य सेवा ऐन, ववपद् 

जोर्खम न्यूनीकरण िथा व्यवस्थापन ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लगायिका ववभिन्न कानूनमा 
रहेको व्यवस्थालाई वकीकृि गरी ववपद् व्यवस्थापन संवहिा िजुामा, पररमाजान िथा लाग ुगना आव्यक 
ियारीका काया गनुापदाछ।संघ, प्रदेश र स्थानीय िहको कायाक्षेत्र मा समन्वय िथा र्जम्मेवारी वकटान 
गनुापदाछ ।  

2. महामारीजन्य ववपद् व्यवस्थापनसँग सम्बर्न्धि सबै नीभि िथा कायाक्रमलाई वकीकृिरुपमा िजुामा गरी 
कायाान्वयनको लाभग सहजिा प्रदान गनुापदाछ ।  

3. ववपद् व्यवस्थापनसँग सम्बर्न्धि सरकारी िथा गैरसरकारी भनकाय लगायि सबै संस्था समेवटने गरी 
संस्थागि सदुृढीकरण केन्िीय ववपद् व्यवस्थापन भनकाय खडा गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय िहलाई 
समन्वयात्मक रुपमा पररिालन गनुापदाछ।यस्िा संस्थाहरूलाई आव्यक पने जनशर्ि, ्रयोि िथा 
उपकरणसमेिको व्यवस्थापन गनुापदाछ । समग्र ववपद् व्यवस्थापनलाई भनयमन, भनदेशन गदाा वकरुपिा 
ल्याउने गरी काया गनुापदाछ ।  

4. ववपद् व्यवस्थापनका लाभग वउटै कोषको व्यवस्था गरी ववद्यमान सबै कोषहरूलाई सोही कोषमा 
हस्िान्िरण गनुापदाछ । ववपद्को समयमा सञ्चालन गनुापने आभथाक कारोबारलाई मागा दशान गना अलग 
ववपद् व्यवस्थापन भनदेर्शका जारी गनुापदाछ । कोषमा रकमको अिाव हनु नददन हरेक वषा भनर्िि रकम 
बजेटबाट कोषमा ववभनयोजन हनुपुदाछ ।  

5. महामारीको समयमा ववभिन्न दािभृनकाय ववं मलुकुबाट प्राप्त सहायिाको अद्यावभधक अभिलेख राखी 
प्राववभधक िथा वस्िगुि सहायिाबाट प्राप्त सामग्री ववं उपकरणको पररिालन सम्बन्धमा प्रिावकारी 
अनगुमन गनुापदाछ  

 जोर्खम मूल्याङ्कन ववं पूवा ियारी 
6. महामारीबाट मानवीय र सामार्जक पक्षमा दरुगामी प्रिाव पाने हदुा यसबाट हनेु असर र प्रिावको 

आंकलन यथाथापरक ढङ्गले गरी आईपने समस्याको समाधान गने ियारीका कायाहरू समयमा नै 
गररनपुदाछ। महामारीको जोर्खम आकलन िथा पूवा ियारीको लाभग स्थावपि संयन्त्र  प्रयोग गररनपुदाछ । 

7. अनसुन्धान िथा खोजमूलक वक्रयाकलापमा समरु्िि ध्यान ददनपुदाछ । नयाँ िेररयन्ट लगायिमा जीन 
भसक्वेर्न्सङ्ग परीक्षण काया नेपालमा नै गना पूवााधारको ववकास गनुापदाछ। 

8. कोभिड-19 रोकथाम िथा भनयन्त्र ण काया प्रिावकारी बनाउन भनदेर्शका िथा प्रोटोकल बमोर्जम गठन 
िवका संयन्त्र लाई पररिालन गने व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । 
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9. जोर्खम आकलन गरी महामारीको प्रिाव पने संिाववि स्थान यवकन गरी अत्याव्यक अवस्थामा मात्र  
बन्दाबन्दी गनुापने देर्खन्छ।यस्िो अवस्थामा सवासाधरणलाई आविजावि, खाना िथा गन्िव्यसम्म 
परु् याउने व्यवस्था गनुापने देर्खन्छ ।  

10. कोभिड-१९ को व्यवस्थापनमा िवको सबै िहका सरकारको खिालाई वकीकृि गने प्रणालीको ववकास गरी 
खिा वववरण अद्यावभधक गरेर सावाजभनक गने व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । संघ, प्रदेश िथा स्थानीय िह 
बीिको  काम कारवाहीको अभिलेख व्यवर्स्थि गरी सहकाया र समन्वयमा अभिववृर्द् गनुापदाछ । 

11. कोभिड लगायिका महामारी बारेमा रावष्ट्रय िथा अन्िरााष्ट्रीय क्षेत्र मा देर्खवका अवस्थाबारे जनिालाई 
ससूुर्िि गराउने सञ्चार माध्यमलाई जनिेिना र महामारी रोकथामसँग सम्बर्न्धि अन्िरवस्िलुाई महत्व 
ददन स्थायी प्रकृभिको सूिना केन्ि स्थापना गनुापदाछ । 

 रोकथाम िथा भनयन्त्र ण 
12. कोभिड-१९ को रोकथाम िथा भनयन्त्र णको लाभग अपनाउन ुपने सावधानी िथा सिका िाको लाभग सूिना 

प्रवाहलाइा प्रिावकारी बनाउनपुदाछ ।  
13. सीमा नाकाहरूमा भनगरानी राखी कोभिड परीक्षण, होर्ल्डङ्ग सेन्टर, क्वारेर्न्टन िथा आईसोलेसनको 

व्यवस्थापन कायालाइा प्रिावकारी बनाउनपुछा । 
14. कन्याक्ट टे्रभसङ्ग गाईडलाईन अनसुार उच्ि जोर्खममा परेका व्यर्ि समदुायको अभनवाया परीक्षणको 

व्यवस्था भमलाउने ववं कन्याक्ट टे्रभसङ्ग िथा फलोअपको लाभग सूिना प्रववभधको प्रयोग गरी मोबाईल 
वर्प्लकेसन प्रयोगमा ल्याउनपुदाछ । कन्याक्ट टे्रभसङको लाभग स्थानीयस्िरका संरिनाको उपयोग गने 
व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । 

15. क्वारेन्टाईन िथा आईसोलेशन केन्ि िोवकवको मापदण्ड अनरुुप सञ्चालन व्यवस्थापन सम्बन्धमा 
संयन्त्र को प्रिावकारी अनगुमन गने िथा होम आईसोलेशनमा बसेका संक्रभमिको समेि अनगुमन गने 
प्रिावकारी व्यवस्था गनुापदाछ । 

16. सामार्जक दूरी कायम गना सामार्जक कायाक्रम, भिडिाड ववं सावाजभनक िेलालाई भनरुत्सावहि गने 
वेववनार िथा सूिना प्रभबभधको प्रयोग गरी हनेु बैठक िथा गोष्ठी सेमीनार गने व्यवस्था गनुापदाछ ।  

17. वकट खररद काया पारदशी र भमिव्ययी, प्रभिस्पधी बनाउनपुने िथा संक्रमण अवभधमा खररद गरेका 
मेभसनरी, उपकरण, अर्क्सजन प्लाण्टको िववष्यमा समेि सदपुोग हनेुगरी वैकर्ल्पक प्रयोग नीभि 
बनाउनपुदाछ । 

18. कोरोना उपिारको केसको आधारमा ििुानी िथा भबरामीको उपिार अवस्थाको अनगुमन कायालाई 
प्रिावकारी बनाउँदै कोरोना रोकथाम, उपिार र भनयन्त्र ण कायामा खररद िवका खोप, मेभसनरी उपकरण 
र औषभधको खपि र मौज्दािको अवस्था वकीकृि गरी सदपुयोगको कायायोजना बनाउनपुदाछ ।  

 स्वास््य प्रोटोकलको पालना  
19. कोभिड पूवा आकलन¸ र पूवा ियारी लगायिका काया गना बनाइवको प्रोटोकलहरु नयाँ लहरलाई समेि 

मध्यनजर राखी कायाान्वयन गनुापदाछ । 
20. जवटल स्वास््य समस्या िवका व्यर्िका लाभग आपिकालीन स्वास््य सेवा व्यवस्थापन ववं कोभिडबाट 

संक्रभमि भबरामीहरुलाई सेवा प्रदान गने भनजी िथा सामदुावयक अस्पिाललाई समेि िोवकवको मापदण्ड 
लागू गराउनपुदाछ । 

21. कोभिडबाट संक्रभमि भबरामी र उपिारमा प्रत्यक्ष संलग्न िवका स्वास््यकमी लगायिलाई अन्य व्यर्िसँग 
भनर्िि समयसम्म सम्पका  गना नहनेु व्यवस्था लागू गनुापदाछ । 
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 अस्पिाल िथा प्रयोगशाला व्यवस्थापन 
22. प्रयोगशाला परीक्षणको क्षमिा ववं गणुस्िरमा अभिववृर्द् गना रावष्ट्रय रोग भनदान िथा भनयन्त्र ण केन्ि 

स्थापना,  सङ् घीय, प्रादेर्शक र स्थानीय िहका अस्पिालको पूवााधार ववस्िार ववं समन्वय गनुापदाछ । 
23. ववभिन्न सरकारी िथा भनजी अस्पिालहरूले ववश्व स्वास््य संगठनले जारी गरेको स्वास््य मापदण्ड पालना 

सम्बन्धमा अनगुमन गनुापदाछ। भनजी अस्पिालले कोभिड भबरामीलाई सेवा सञ्चालन मापदण्ड र शलु्क 
भमलान गदाा महामारी जस्िो ववषम पररर्स्थभिलाई समेि ध्यान ददई सलुि र सहज रुपमा सेवा प्रदान गने 
कायालाई प्रोत्साहन गनुापदाछ । 

24. औषभध िथा मेभडकल उपकरणको आपूभिा सहज रुपमा गना व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । कोभिड अस्पिालमा 
उपिारको लाभग उपयोग हनेु भडर्जटल वक्सरे¸ ह्याण्ड क्यारी अटो साउण्ड मेभसन¸ इलेर्क्ट्रक काभडायोग्राफ¸ 
िेर्न्टलेटर, अर्क्सजन प्लाण् ट, अर्क्सजन कन्सन्टे्रटर लगायिका उपकरण यथासमयमा सम्बर्न्धि 
अस्पिालमा उपलब्ध हनेु व्यवस्था भमलाउनपुछा । 

25. रावष्ट्रय प्रयोगशालाको क्षमिा अभिववृर्द् गरी प्रदेशस्िरमा सवुवधा सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गरी सोबाट 
प्रदान गररवको सेवाको भनयभमि अनगुमन गनुापदाछ ।  

 औषभध उपकरण खररद िथा व्यवस्थापन 
26. महामारी, संकट, आपिकालीन अवस्था, प्राकृभिक प्रकोप ववं ववपद् लगायिका ववशेष पररर्स्थभिमा खररद 

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

27. खररद आव्यकिा पवहिान गरी ित्काल िथा केही समयपभछ आव्यक पने सामग्रीको खररद योजना 
ियार गरी यथासम्िव प्रभिस्पधाात्मक िबरले खररद गने व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । 

28. संघ प्रदेश र स्थानीय िहका ववभिन्न भनकायले खररद गरेका वउटै स्वास््य सामग्री र उपकरणको मूल्यमा 
अस्विाववक अन्िर देर्खवकोले फे्रमवका  सम्झौिा गरी सबै सरकारले सोही दरमा िोवकवको स्पेर्शवफकेसन 
र गणुस्िर अनसुारको सामान आपूभिा गने व्यवस्था भमलाउनपुदाछ ।  

29. कोभिड-१९ सँग सम्बर्न्धि वक्रयाकलाप कायाान्वयनको लाभग आव्यक बजेट िथा औषभध उपकरण 
मागको आधारमा पठाई अिाव नहनेु व्यवस्था भमलाउनपुदाछ । यसको लाभग सूिना प्रभबभध प्रणालीको 
प्रयोग गनुापदाछ। 

 राहि पनुस्थाापन 
30. कोभिड-१९ बाट परेको क्षेत्र गि प्रिावबारे अध्ययन गरी अथािन्त्र मा परेको असरलाई न्यूनीकरण गदै बढी 

असर परेको क्षते्र लाई पनुउात्थान गना राहि पनुस्थाापनाका प्याकेज, सहभुलयि, प्रोत्साहन लगायिका 
सभुबधाहरू प्रदान गने व्यवस्था भमलाउनपुदाछ ।  

31. बन्दाबन्दीको समयमा अत्याव्यक खाद्यान् न िथा औषभधजन्य वस्िकुो आपूभिा सहज बनाउँदै अन्य रोगीको 
उपिारमा भनरन्िरिा ददन यािायाि, औषभध खररद, अत्याव्यक सेवालाई प्रिावकारी बनाउन आव्यक 
व्यवस्थापन गनुापदाछ । 

32. वकल ववन्द ु सेवा प्रवाहमा अभिववृर्द् गने र दािा लगायि अन्य संस्थाबाट प्राप्त हनेु सहयोग वकद्बार 
प्रणालीको आधारमा उपयोग गररनपुदाछ । 

33. दैभनक गजुारा गरेर खाने ्रयभमकलाई खाने वस्ने व्यवस्था भमलाउन खाद्यान्न राहिको व्यवस्था 
भमलाउनपुदाछ। समानपुाभिक वहसाबले राहि वविरण गनुाको सट्टा यथाथामा प्रिाव परेको वगा र 
समदुायलाई मात्र  राहि उपलब्ध गराउने नीभि भलनपुदाछ । 



िववष्यमा गनुापने सधुार 
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34. कोभिड-१९ को परीक्षण, उपिार, राहि उर्द्ार र पनुस्थाापना सम्बन्धमा िीनै िहका सरकारले फरक 
फरक नीभि भलवको पाइवकोले पयााप्त अध्ययन ववश्लषेण पिाि ्नीभि िय गरी भनरन्िरिा ददनपुदाछ । 

 जनशर्ि व्यवस्थापन 
35. नेपाल सरकारको छात्र वरृ्त्तमा अध्ययनरि र्िवकत्सक, नसा िथा अन्य स्वास््यकमीलाई आव्यकिानसुार 

पररिालन गनुापदाछ । भबरामीको िापका आधारमा स्वास््य सेवा सवुवधा ववस्िार गना नपगु जनशर्ि िनाा 
ववं कोभिड भनयन्त्र णका कायामा संलग्न जनशर्िलाई पयााप्त िाभलमको व्यवस्था गनुापदाछ ।   

36. अग्रपर्ङ् िमा कायागने स्वास््यकमीलाई सरुर्क्षि रुपमा राख्न ेिथा व्यर्िगि सरुक्षाका सामग्रीहरू स्वास््यकमी 
लगायि अग्रपर्ङ् िमा खवटने जनशर्िलाइा सहज रुपमा उपलब्ध गराउने ववं उत्प्ररेरि िई काया गने वािावरण 
सजृना गराउनपुदाछ । 

37. स्थानीय जनप्रभिभनभध िथा राजनीभिक दलको सहिाभगिा अभिववृर्द् गने र कोभिड भनयन्त्र णमा खवटने 
सरुक्षाकमीलाई महामारी भनयन्त्र ण सम्बन्धमा पयााप्त िाभलमको व्यवस्था गनुापदाछ । 

38. स्वीकृि भनदेर्शका बमोर्जम जोर्खम ित्ता वविरणमा वकरुपिा कायम गनुापदाछ ।   

 खोप व्यवस्थापन 
39. कोरोना संक्रमणबाट रोग प्रभिरोध क्षमिा अभिवरृ्द्ी गना ववश्ववजारमा ववकास गररवका खोप प्राभप्तको लाभग 

्रयोि साधनको व्यवस्थापन गनुापदाछ । 
40. ववश्व स्वास््य संगठन िथा कुटनीभिक पहलमाफा ि ्भमिव्ययी िवरले गणुस्िरीय खोप खररद गने कायालाई 

प्रिावकारी बनाउनपुदाछ । 
41. सवासाधारणलाई सहज रुपमा खोप लगाउन स्थान, उमेर, जनसंख्या, िगुोल लगायिका आधारमा 

प्राथभमकिा िोकी खोप उपलव्ध गराउनपुदाछ । 
42. खोप प्राभप्त र उपयोगको अभिलेख अद्यावभधक गना आन्िररक भनयन्त्र ण काया प्रिावकारी बनाउनपुदाछ । 
43. खोपबाट पने असर र प्रिावका वारेमा पयााप्त अध्ययन ववश्लषेण गरी स्वास््य र्शक्षा कायाक्रमलाई महत्व 

ददनपुदाछ ।  



अनसूुिीहरु 
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अनसूुिी-१ 

खण्ड १ दफा नं.24.3 सँग सम्बर्न्धि 

ववभिन्न दाि ृभनकाय/संस्थाबाट सहयोगमा प्राप्त स्वास््य सामग्री िथा उपकरणको वववरण 

क्र.सं. सहायिा गने भनकाय वववरण 

१ िीन सरकार भसररन्ज १ वम.वल., िेरोभसल खोप (५ डोज िायल), अटोमेटेड आरवनव वक्स््याक्सन वकट, आरवनव 
वक्स््याक्सन वकट, अर्क्सजन भसभलण्डर (४० ली.), पोटेबल वक्स-रे मेर्शन (भडआर भसस्टम), वनसे्थेभसया 
वका स्टेशन, भबआईपीवपी मेर्शन, पूणा अटोमेटेड बायोकेमेस्ट्री वनालाईजर, यवुसजी मेर्शन, िेर्न्टलेटर, आईसीयू 
बेड, जनरल बेड, अटोमेटेड आरवनव वक्स््याक्सन मेभसन, मोबाइल वक्स-रे, वन-९५ मास्क, सर्जाकल 
मास्क, इन्फ्रारेड थमोभमटर, वर थमोभमटर, गाउन  

२ ववश्व स्वास््य संगठन ववभिन्न १८ प्रकारका औषभध, ३ प्रकारका इन्जेक्सन, वर्न्टजेन वकट, डेङ्गु रर्जिार, भडटरमाइन विआईिी टेस्ट 
वकट, इलेर्क्ट्रक प्यानल, ग्लोब्स, फेस मास्क, फेस भसल्ड, वफलारभसस टेस्ट वकट, गाउन, इन्फ्रारेड थमोभमटर, 
लेसमाभनया भडववट वर्न्टजेन, वमबी कोम्बी वडल्ट र्स्ट्रप, वन-९५ मास्क, नोजल क्यानलुा, नेशनल कम्यूभनकेबल 
भडर्जज वकट, अर्क्सजन कन्सानटे्रटर, कालाजार टेस्ट वकट, से्टी गगल्स, िेन्टुरी मास्क िाइल्ड 

३ किार राजदिुावास गाउन, सेर््ट गगल्स, मास्क, फेस भसल्ड  

४ यवुई राजदिुावास ह्यान्ड सेभनटाइजर-५०० वमवल, श-ुकिर, वटे वाइप्स, सर्जाकल ग्लोब्स  

५ स्वीस राजदिुावास आरवनव वक्स््याक्सन वकट, कोभिड ई-र्जन इिा टेस्ट वकट, सासा कोभिड वन-र्जन टेस्ट वकट, सासा कोभिड 
आरभडआरपी टेस्ट वकट, लाइटसाइर्क्लर मर्ल्टप्लेक्स आरवनव िाइरस टेस्ट वकट 

६ िारिीय राजदिुावास पोटेबल िेर्न्टलेटर, आरवनव वक्स््याक्सन वकट, आरटी पी.सी.आर. ररवजेन्ट 

७ य.ुवस.व.आई.डी. नेपाल अर्क्सजन मास्क, हाई कन्सन्टे्रसन अर्क्सजन मास्क, नोजल क्यानलुा, कोभिड-१९ वर्न्टजेन वकट, पोटेबल 
िेर्न्टलेटर, टू व ेिल्ि वक्सहालेसन बल्क, वफआईओ-टू मेजरमेन्ट वकट, नलेकर पोटेबल पल्स अर्क्सभमटर 
सेन्सर, प्यासेन्ट मोभनटररङ भसस्टम, पीवम-१०, ररयजेुबल वडल्ट पल्स अर्क्सभमटर सेन्सर, वसपीओ-टू 
ररयूजेबल पेभडयावट्रक पल्स अर्क्सभमटर सेन्सर, भबपाप मेर्शन, सीपीवपी, हाई ्लो नोजल क्यानलुा, ब्याट्री, 
पल्स अर्क्सभमटर स्पट िेक, ववमबीयू ब्याग, फेस मास्क, फेस भसल्ड, शू किर, सर्जाकल क्याप, रेवपड 
डाइग्नोर्स्टक टेस्ट वकट, मास्क, ग्लोब्स, डेड बडी ब्याग, गाउन, वन-९५ मास्क 

८ अभलबाबा फाउन्डेसन वन-९५ मास्क (कोभिड-१९) 
९ र्ज.आई.जेड. नेपाल ल्यापटप, रेवपड डाइग्नोर्स्टक टेस्ट वकट, आरवनव वक्स््याक्सन वकट, कोभिड ई-र्जन इिा टेस्ट वकट, िीवटवम 

ववथ स्वाब र्स्टक, सासा कोभिड आरडीआरपी टेस्ट वकट, आरटी पी.सी.आर. पोभलमजा भमक्स, बायोहाजाडा ब्याग 
मेभडयम, फेस भसल्ड, गाउन, गमबटु, ह्यान्ड सेभनटाईजर ५०० वमवल, इन्फ्रारेड थमोभमटर, मास्क, वन-९५ 
मास्क, सेर््ट गगल्स, शू किर, सर्जाकल क्याप, ग्लोब्स, सर्जाकल हडु, स्वाब र्स्टक, सोभडयम हाइपोक्लोराइड  

१० वटमासेक फाउन्डेसन, 
भसंगापरु 

िी.टी.वम., अर्क्सजन कन्सानटे्रटर, पल्स अर्क्सभमटर स्पट िेक, भबपाप मेर्शन, िेर्न्टलेटर, इन्ह्यान्सर, 
आरवनव वक्स्याक्सन मेर्शन, पोटेबल िेर्न्टलेटर, आरटी पी.सी.आर. टेस्ट वकट  

११ य.ुवन.वफ.पी.व. आईयूडी कट ३८० व सेट, इम्प्लान्ट सेट, ववभिन्न ५ प्रकारका औषभध, २ प्रकारका भसररन्ज, अर्क्सजन 
भसभलन्डर, पी.पी.ई. सेट, ह्याण्ड सेभनटाईजर ३०० वमवल, डेड बडी व्याग, गमबटु, फेस भसल्ड, वन-९५ 
मास्क, गगल्स, शू-किर, ग्लोब्स, सर्जाकल क्याप, सर्जाकल हडु, गाउन, इन्फ्रारेड थमोभमटर, सर्जाकल 
मास्क  

१२ यभुनसेफ पोभलयो भ्यार्क्सन (आईपीिी), वफ्रज याग, कम्प्रसेर सेट, थमोस्टेट वफ्रजर, थमोस्टेट सोलार, स्टावटाङ भडिाइस, 
कम्प्रसेर वफआर, वफ्रजर कर्म्प्लट, आभसई लाइन्ड रेवफ्रजेनेरेटर, सोलार डाइरेक्ट कम्बाइन्ड रेवफ्रजेनेरेटर, 
फोिोवटक सोलार पावर यभुनट, भ्यार्क्सन वफ्रजर, ववभिन्न स्पेयर पाट्सा, ववओपीिी भ्यार्क्सन, दादरुा रूबेला 
भ्यार्क्सन, कोभिभसल्ड भ्यार्क्सन, जोन्सोन कोभिड भ्यार्क्सन, भसनोभ्याक कोभिड भ्यार्क्सन, मोडाना कोभिड 
भ्यार्क्सन, आइस प्याक/भडप वफ्रजर, ववभिन्न प्रकारका भसररन्ज, टाईफाइड भ्यार्क्सन, भिटाभमन व क्याप्सलु, आर 
वट पी.सी.आर. टेस्ट वकट, वर्न्टजेन टेस्ट वकट, आरवनव वक्स््याक्सन वकट, ववभिन्न प्रकारका औषभधहरू, 
अटोक्लेि टेप, ववपाप मेर्शन, हाई ्लो नोजल क्यानलुा, पल्स अर्क्सभमटर, िेन्टुरी मास्क िाइल्ड, िेन्टुरी 
मास्क, अर्क्सजन कन्सानटे्रटर, नोजल प्रोङ्ग, अर्क्सजन वनालाइजर, अल्ट्रासोभनक हेन्ल्ड हेल्ड, अटोक्लेि मेर्शन, 
अटोमेवटक हर्स्पटल वाभसङ्ग मेर्शन, वयर कम्प्रसेर, अर्क्सजन रेगलेुटर, अर्क्सजन भसभलन्डर   

१३ य.ुवस.ओ.डी.सी. आरवनव वक्स््याक्सन वकट, आरभडटी टेस्ट वकट 

१४ बंगलादेश दिुावास रेर्म्डभसभिर इन्जेक्सन, अर्क्सजन कन्सानटे्रटर, पीपीई फूल सेट किर, गाउन सेट, ह्यान्ड सेभनटाईजर २०० 
वमवल, सोभडयम हाइपोक्लोराइट, सर्जाकल मास्क, वन-९५ मास्क 

१५ नेपाल कोररया मैत्र ी अ. आरवनव वक्स््याक्सन वकट 
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क्र.सं. सहायिा गने भनकाय वववरण 

१६ बाटर वड नेपाल सर्जाकल मास्क, सोभडयम हाइपोक्लोराइट, पीपीई सेट, ह्यान्ड सेभनटाईजर ५०० वमवल, सेर््ट गगल्स, फेस 
भसल्ड, हेिी डू्यटी ग्लोब्स, शू-किर  

१७ वना हटा वल्डावाइड ववभिन्न प्रकारका इन्जेक्सन, ववभिन्न प्रकारका औषभध, वर्न्टजेन टेस्ट वकट, डेड बडी ब्याग, ग्लोब्स, फेस 
भसल्ड, ह्यान्ड सेभनटाइजर, इन्फ्रारेड थमोभमटर, आईिी सेट, केवन-९५ मास्क, सर्जाकल मास्क, अर्क्सजन 
वनालाइजर, अल्ट्रासोभनक हेन्डहेल्ड, अर्क्सजन क्यानलुा, अर्क्सजन कन्सानटे्रटर, अर्क्सजन भसभलन्डर, पल्स 
अर्क्सभमटर स्पट िेक, सेर््ट गगल्स, शू-किर, सोभडयम हाइपोक्लोराइट, सर्जाकल क्याप, सर्जाकल ग्लोब्स, 
भडर्जटल थमोभमटर, िेर्न्टलेटर वसेसोररज, िोल्टेज रेगलेुटर, वटे वाइप्स 

१८ सेि द र्िल्डे्रन नेपाल ववभिन्न प्रकारका इन्जेक्सन, ववभिन्न प्रकारका औषभध, अल्कोहल स्वाव र्स्टक, वन्ड्रोइड याब, पावर ब्याङ्क, 
बायोहाजाडा ब्याग, ब्लड ल्यासेट, विआईिी टेस्ट वकट, भडस्पजेबल शू-किर, ईडीटीव क्यावपलरी यूब, 
वक्जाभमनेशन ग्लोब्स मेभडयम, फेस भसल्ड, गाउन सेट, ह्यान्ड सेभनटाइजर ५०० वमवल, हाई ्लो नोजल 
क्यानलुा, िाइरल न्यूर्क्लड वभसड वकट, स्प्र ेपम्प सेट, आईसीयू िेर्न्टलेटर, इन्फ्रारेड थमोभमटर, आइसोलेशन 
गाउन, ल्यूभब्रकेन्ट बाटर वसे्ड वफ कन्डम स्यािेट, म्याग्नेवटक स्यान्ड, सर्जाकल मास्क, वन-९५ मास्क, 
अर्क्सजन कन्सानटे्रटर, प्यासेन्ट मोभनटर, आरडीटी टेस्ट वकट, आरवनव वक्स््याक्सन वकट, सेर््ट गगल्स, 
शू-किर, सर्जाकल ग्लोब्स, सर्जाकल क्याप, सर्जाकल मास्क, िेर्न्टलेटर   

१९ वल्डा भिजन 
इन्टरनेशनल 

पल्स अर्क्सभमटर स्पट िेक, अर्क्सजन भसभलन्डर, अर्क्सजन रेगलेुटर, पीपीई सेट, इन्फ्रारेड थमोभमटर, ह्यान्ड 
सेभनटाइजर १००० वम.वल. 

२० फेयरमेड नेपाल इन्फ्रारेड थमोभमटर, सर्जाकल मास्क, वन-९५ मास्क, नबेलुाइजर मेर्शन, अर्क्सजन कन्सानटे्रटर, अर्क्सजन 
रेगलेुटर, अर्क्सजन ररजिार िल्ि, पीपीई सेट, पल्स अर्क्सभमटर स्पट िेक, से्टी गगल्स, सर्जाकल ग्लोब्स, 
िेन्टुरी मास्क 

२१ वसन्ि िौधरी फाउन्डेसन फेस भसल्ड, गाउन, गगल्स, सर्जाकल क्याप 

२२ िौधरी फाउन्डेसन पीपीई सेट 

२३ गैह्र आवासीय नेपाली 
संघ, काठमाण्डौं 

वर्न्टजेन वकट, कटन मास्क, फेस भसल्ड, गाउन सेट, इन्फ्रारेड थमोभमटर, सर्जाकल मास्क, वन-९५ मास्क, 
अर्क्सजन कन्सानटे्रटर, अर्क्सजन भसभलन्डर, अर्क्सजन रेगलेुटर, पीपीई सेट, आरवट पी.सी.आर. वकट, 
आरवनव वक्स््याक्सन वकट, से्टी गगल्स, शू-किर, सर्जाकल ग्लोब्स, िेर्न्टलेटर 

२४ समुी फमाास्यूवटकल 
प्रा.ली. 

ह्यान्ड सेभनटाइजर 

२५ लायन्स क्लब इन्टरनेशनल पीपीई सेट, सर्जाकल ग्लोब्स, वन-९५ मास्क 

२६ लथुरन वल्डा फेडेरेशन 
नेपाल 

वम्ब ु ब्याग, भबपाप मेर्शन, क्लोरीन सोलसुन जार, वक्जाभमनेशन ग्लोब्स, फेस भसल्ड, गाउन सेट, ह्यान्ड 
सेभनटाइजर १०० वमवल, इन्फ्रारेड थमोभमटर, भलक्यूड ह्यान्ड वास, सर्जाकल मास्क, वन-९५ मास्क, 
नेवलुाइजर मेर्शन, पीपीई फूल सेट 

२७ रसायन िथा मेभडकल 
आपूभिा संघ, नेपाल 

कटन, ग्लकुोभमटर भडिाइस, गाउन सेट, ह्यान्ड सेभनटाइजर १०० वमवल, आईिी क्यानलुा, वन-९५ मास्क, 
शू-किर, सर्जाकल क्याप, सर्जाकल ग्लोब्स, िाइरल ब्यारीअर वकट, भसररन्ज 

२८ सयुाा टे्रड कन्सान डीसइन्फेक्टेन्ड याबलेट, प्रसेर स्प्रयेर 

२९ अन्िराावष्ट्रय नेपाल 
कलाकार समाज 

वन-९५ मास्क, इन्फ्रारेड थमोभमटर, पीपीई सेट, सर्जाकल मास्क 

३० र्शखर इन्स्योरेन्स 
कम्पनी 

सर्जाकल मास्क 

३१ लरु्म्बनी हेल्थ केयर 
प्रा.ली. 

पोस्ट मोटेम सेट, ओ.टी. टेबल, से्टी गगल्स, फेस भसल्ड, वन-९५ मास्क, सर्जाकल ग्लोब्स, सर्जाकल 
मास्क, पीपीई फूल सेट किर 

३२ यभुनभलिर नेपाल ली. िेर्न्टलेटर, अर्क्सजन कन्सानटे्रटर, िी.टी.वम., स्याम्पल ररभलज ररवजेन्ट, पी.सी.आर. यूब, स्वाव र्स्टक, 
स्याम्पल स्टोरेज ररवजेन्ट 

३३ वसोभसयसन अफ 
इर्न्जभनयररङ्ग कलेज 

पीपीई सेट 

३४ गडु नबेसा इन्टरनेशनल आरटी पी.सी.आर. वकट, आरवनव वक्स््याक्सन वकट, िेर्न्टलेटर, आईसीयू बेड, सर्जाकल मास्क, गाउन 
सेट, गमबटु 

३५ यनुाइटेड भडर्स्ट्रव्यूटसा 
नेपाल प्रा.ली. 

वन-९५ मास्क, इन्फ्रारेड थमोभमटर, गाउन सेट 
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अनसूुिी-२ 

खण्ड १ दफा नं.२4.3 सँग सम्बर्न्धि 

स्वास््य सेवा वविागबाट खररद/अन्य भनकायबाट प्राप्त सामग्री वविरणको अवस्था 
भस. 
नं. 

सामानको नाम ईकाइ 
खररद 
पररमाण 

अन्य भनकाय 
बाट प्राप्त 

जम्मा 
पररमाण 

प्रदेशलाई 
भनकासा 

अन्य भनकाय 
लाई भनकासा 

जम्मा 
भनकासा 

बाँकी 
पररमाण 

१ lklkO ;]6 ;]6 625 22720 23345 1485 21602 23087 258 

२ ufpg yfg 325900 1066467 1392367 751182 521411 1272593 119774 

३ Dff:s ;lh{sn lk; 2127280 46215240 48342520 26896435 20656948 47553383 789137 

४ K+fhf ;lh{sn Hff]/ 334920 621400 956320 265005 674080 939085 13803 

५ K+fhf Hff]/ 50 3939332 3939382 2310900 1193421 3504321 435061 

६ Pg (% df:s yfg 60000 4367177 4427177 2803990 1155017 3959007 468170 

७ ;lh{sn Sofk yfg 39400 153520 192920 58990 121890 180880 12040 

८ rZdf yfg 114250 470694 584944 370609 158703 529312 55632 

९ Kfm]; df:s yfg 0 4100 4100 580 3520 4100 0 

१० Kfm]; l;N8 lk; 1300 1104729 1106029 658795 329661 988456 117573 

११ ;' se/ Hff]/ 55350 166690 222040 54890 155505 210395 11645 

१२ Ufd a'6 Hff]/ 18540 8230 26770 10119 13734 23853 2917 

१३ K+f+hf x]eL 8o"6L Hff]/ 5200 13080 18280 2280 12961 15241 3039 

१४ ;]lg6fOh/ !)) Pd Pn Aff]tn 5750 140 5890 0 5026 5026 864 

१५ ;]lg6fOh/ #)) Pd Pn Aff]tn 0 3750 3750 50 3700 3750 0 

१६ ;]lg6fOh/ %)) Pd Pn Aff]tn 10800 20964 31764 7414 13396 20810 10951 

१७ ;]lg6fOh/ ln6/ 6690 25275 31965 12845 16085 28930 2173 

१८ ;lh{sn x'8 lk; 0 3000 3000 50 2300 2350 650 

१९ cfO cf/ ydf]{ld6/ yfg 915 5988 6903 1165 3485 4650 2253 

२० Oo/ ydf]{ld6/ yfg 0 520 520 0 11 11 509 

२१ Af8L Aofu lk; 900 15320 16220 5285 8112 13397 2823 

२२ j]6 jfOK; Kofs]6 0 3495 3495 2280 1010 3290 205 

२३ :k|]o/ kDk yfg 84 227 311 57 254 311 0 

२४ Snf]/f]SjLg kmf]:km]6 a§f 0 80000 80000 0 40000 40000 40000 

२५ Snf]l/g Pg P8L;L;L s]=hL 4000 500 4500 2525 1562 4087 413 

२६ ;f]l8Pd xfOkf] Snf]/fO8 ;f]n';g ln6/ 0 10480 10480 3400 516 3916 6395 

२७ l8;OGkm]S6]6 6ofa Uff]6f 0 490 490 140 350 490 0 

२८ Kff]6]{jn e]lG6n]6/ yfg 0 221 221 1 172 173 48 

२९ Kff]6]{jn kL;Lcf/ d]l;g yfg 5 3 8 1 6 7 1 

३० eL6LPd -Koflsª d]6l/on ;lxt_ ;]6 1555000 991664 2546664 399776 1685501 2085277 450108 

३१ kL=;L=cf/=l/Ph]06 ls6 Uff]6f 20000 0 20000 0 20000 20000 0 

३२ ¥oflk8 8fOugf]:6Ls ls6 km/ sf]le8 yfg 396445 4647 401092 240500 152396 392896 0 

३३ cf/ Pg P Ps:6«ofS;g ls6 6]i6 1593000 1259968 2852968 269936 2006166 2276102 518684 

३४ @)!( Pg sf]le8 P;] yfg 0 4000 4000 0 4000 4000 0 

३५ Jffof] xhf8{ Aofu yfg 100 11102 11202 7000 4202 11202 0 

३६ :jfa l:6s Af§f 0 43818 43818 0 18126 18126 25692 

३७ l/on 6fOd kL;Lcf/ ls6 6]i6 1600000 1001271 2601271 188732 1949072 2137804 462191 

३८ nfOlkmnfOh ! :6]k cf/6L kL;Lcf/ 6]i6 0 46000 46000 0 46000 46000 0 

३९ sf]le8 OhLg OleP 6]i6 6]i6 0 104160 104160 3648 100512 104160 0 

४० ;f;{ sf]le8 PghLg 6]i6 6]i6 0 30000 30000 1152 28848 30000 0 

४१ ;f;{ sf]le8 cf/ 8Lcf/kL 6]i6 6]i6 0 33840 33840 1152 32688 33840 0 

४२ l/on 6fOd kL;Lcf/ l/Ph]G6 6]i6 0 123400 123400 0 123400 123400 0 
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अनसूुिी-३ 

खण्ड १ दफा नं.२४.3 सँग सम्बर्न्धि 

वैदेर्शक सहायिा प्राभप्तको वववरण 
क्र. 
सं. दािा आयोजना/कायाक्रम सम्झौिा भमभि 

प्राप्त रकम (अमेररकी 
डलरमा) 

१ सेि द र्िल्डे्रन कोभिड-१९ ग्लोबल फण्ड 2020/4/15 300001 
२ हेण्डी क्याप इन्टरनेशनल कोभिड-१९ रेस्पोन्स 2019/12/16 75651 
३ सेि द र्िल्डे्रन स्टाट फण्ड कोभिड रेस्पोन्स 2020/6/15 234607 

४ टेरा डे होम्स इर्न्टगेटेड रेस्पोन्स अफ कोभिड 2020/8/5 129006 

५ वटयर फण्ड कम्यूभनटी प्रोटेक्सन 2020/5/27 436450 

६ यभुनस्को क्याम्प कोभिड 2020/4/1 103136 

७ गडु नाइिर हडु इन्टरनेशनल कम्यूभनटी डेिलपमेण्ट प्रोजेक्ट 2021/6/11 436328 

८ जमान डेिलमेण्ट को–अपरेशन कोरोना इमरजेन्सी फण्ड 2020/10/16 10968000 

९ प्लाण्ट इन्टरनेशनल कोभिड-19 रेसपोन्स 2020/9/1 844142 

१० िारि कोभिड ररभलयफ प्याकेज 20/0/7/16 386482 

११ जमान नेपाल हेल्प वशोभसवशन कोभिड-19 रेस्पोन्स 2021/4/29 1747433 

१२ अषे्ट्रभलया कोभिड-19 रेस्पोन्स 2021/6/25 635811 

१३ आइपास नेपाल कोभिड-19 रेस्पोन्स 2021/6/1 114077 

१४ वफ्रयरमेड कोभिड-19 रेस्पोन्स 2020/4/10 130832 

१५ क्याथोभलक ररभलफ सभिासेज कोभिड वर्क्टि रेस् पोन्स 2021/6/1 361374 

१६ व.डी.बी. कोभिड वर्क्टि रेस् पोन्स 2020/6/1 250000000 

१७ यूरोवपयन यूभनयन कोभिड क्राइभसस रेस् पोन्स 2020/6/1 767760 

१८ गडु स्पेयडा इन्टरनेशनल कोभिड क्राइभसस रेस् पोन्स 2020/5/28 35237 

१९ गिरमेण्ट अफ अषे्ट्रभलया कोभिड-19 रेस्पोन्स 2021/6/10 181248 

२० मेभडभसन डी मोड कोभिड-19 रेस्पोन्स 2020/5/27 72973 

२१ क्याथोभलक ररभलफ सभिासेज कोभिड-19 रेस्पोन्स 2020/4/23 183610 

२२ सेि द र्िल्डे्रन डी वफड कोभिड-19 रेस्पोन्स 2020/7/6 3458071 

२३ सेि द र्िल्डे्रन पलु फण्ड 2019/8/9 35000 

२४ यू.वस.व.आई.डी. हेल्थ इमरजेन्सी 2019/8/9 1700000 

२५ सेल्फर भनस हेल्थ इमरजेन्सी 2021/9/21 124423 

२६ कुिे वीस्टो कोभिड-19 रेस्पोन्स 2021/9/21 177317 

२७ यू.वस.व.आई.डी. िेर्न्टलेटर डोनेन्सन 2021/5/16 1985933 

२८ सेि द र्िल्डे्रन कोभिड-19 रेस्पोन्स 2020/11/9 341252 

२९ वड िेभनि डेिलपमेण्ट ररभलफ वजेन्सी कोभिड-19 रेस्पोन्स 2021/2/2 211290 

३० कोररया इन्टरनेशनल कपोरेशन मेभडकल इक्वीपमेण्ट 2021/4/15 21000 

३१ स्वीस वजेन्सी फर डेिलपमेण्ट वण्ड को–अपरेशन प्राइिेट सेक्टर रेस्पोन्स 2020/10/21 1800000 

३२ वमीनीि डेिलपमेण्ट वण्ड ररभलफ वजेन्सी कोभिड-19 रेस्पोन्स 2021/6/23 381797 

३३ आई.वम.वफ. याावपड के्रभडट ्याभसभलटीज 2020/5/6 214000000 

३४ स्वीस वजेन्सी फर डेिलपमेण्ट वण्ड को–अपरेशन स्मल सेक्टर रेस्पोन्स 2019/2/1 891381 

३५ कोररया इन्टरनेशनल को–अपरेशन वजेन्सी अर्क्सजन कन्सटेटर 2021/5/10 596763 

३६ कोररया इन्टरनेशनल को–अपरेशन वजेन्सी अर्क्सजन कन्सटेटर 2020/5/30 78000 

३७ कोररया इन्टरनेशनल को–अपरेशन वजेन्सी पी.सी.आर.वकट 2020/2/1 825000 

३८ आई.डी.व. सपोटा टु कमव्याट कोभिड 2020/2/1 5236520 

३९ स्वीस वजेन्सी फर डेिलपमेण्ट को–अपरेशन ररभलफ वण्ड ररकिली 2020/4/27 2681373 

४० यू.वन.वफ.पी.व. कोभिड रेपोन्स 2020/6/30 415235 

   जम्माुः 503104513 

 


