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कोभिड-१९ भिशेष लेखापरीक्षणको भिलभिलामा िम्बभधित स्थानीय तहले माग गरेको िूचना एिं 

जानकारी उपलव्ि गराउने प्रयोजनको लाभग तयार गरेको प्रश्नािली एिं भििरण 

जिल्लाः    स्थलनीय तहको नलमाः       

  

फारम न.ं १/विलेयोफान.ं २ 
1. महामारी फैलनिक्ने अबस्थालाई मध्यनजर राख्दै स्थानीय तहबाट िम्पादन गररएको पूबबतयारी िम्बधिी 

कायब  
स्थानीय तहको नामः  

आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

पूर्ि तयारी सम्बन्धी गननिपने कायि सम्पादन भएका प्रमनख क्रियाकलापहरु खर्ि रकम 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

फारम न.ं २/विलेयोफान.ं ४ 
2. कोभिड-१९ रोकथाम भनयधरण र व्यिस्थापनमा २०७७ अिार मिाधत र २०७७ आभिन मिाधतिम्मको 

प्राप्त रकम र खचब िम्बधिी भबबरण 

स्थानीय तहको नामः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ र २०७७।७८ को आश्विन मसान्तसम्म 

रु हजारमा 
बजेट/आम्दानीको स्रोत २०७७ असार 

मसान्तसम्म प्राप्त 

रकम 

२०७७ 

आश्विन 

मसान्तसम्म 

प्राप्त रकम 

खर्च शीर्चक २०७७ 

असार 

मसान्तसम्म 

खर्च रकम 

२०७७ आश्विन 

मसान्तसम्म 

खर्च रकम 

संघीय सश्वचर्त कोर्बाट    राहात श्वितरण   
प्रदशे  सश्वचर्त कोर्बाट    क्िारेश्वन्टन होश्वडिङ्ग सेन्टर श्वनमाचण व्यिस्थापन   
स्थानीय तहको आफ्नै 

बजेटबाट श्विश्वनयोजन भएको 
  आईशोलेसन केन्र श्वनमाचण व्यिस्थापन   

संघीय कोश्वभि कोर्बाट   जनशश्वि पररर्ालन   
प्रदशे कोश्वभि कोर्बाट    और्श्वि एिं स्िास््य उपकरण तथा सामग्री खररद   
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अन्य स्रोतबाट प्राप्त    स्िास््य पिूाचिार श्वनमाचण   
   अन्य शीर्चकमा भएको खर्च   
   बााँकी    

जम्मा   जम्मा   
द्रष्ट्रव्यः १= माथिको तालिका भर्ाा २०७६।७७ बेग्िै र २०७७ आश्विन मसान्तसम्मको प्राप्त र खर्ा रकममा २०७६।७७ मा प्राप्त र खर्ा भएको 

रकम समेत समािेश गने ।  

       

 

फारम न.ं ३/विलेयोफान.ं ५ 
3. जोभखम ित्ता िम्बधिी भबबरण (स्थानीय तहले जोश्वखम भत्ता श्वितरण गरेको भए २०७६।७७ मा खर्च भएको रकम 

खलुाउने) 
स्थानीय तहको नामः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

िस 
जोश्वखम भत्ता 

पाउन ेपदाश्वधकारी 

कमिर्ारी र्ा 

पदाश्वधकारी सखं्या 
भत्ताको प्रकार 

२०७६।७७ सम्म 

खर्ि रकम 

कैक्रियत 

१ स्र्ास््यकमी     
२ सनरक्षाकमी     
३ प्राश्वबश्वधक कमिर्ारी     
४ प्रशाासश्वनक कमिर्ारी     
५ राजश्वनतीक 

पदाश्वधकारी 
    

      

नोटः प्रशासननक कमार्ारीिाई समेत जोखखम भत्ता दर्एको भए सोको कारण र रकम कैफियतमा उल्िेख 
गररदर्नुहोिा । 

 

फारम न.ं ४/विलेयोफान.ं ७ 
4. औषिी, स्िास््य िामग्री एिं उपकरण खररद (स्थानीय तहले २०७६।७७ मा और्िी, स्िास््य समग्री एि ं

उपकरण खररद गरेको भए सोको श्वििरण खलुाउने) 

स्थानीय तहको नामः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

िस खररद श्वर्र्रण 

आपरू्तिकतािको 

नाम सम्झौता 

रकम 

आपरू्ति 

गननिपन े

श्वमश्वत 

आपरू्ति 

गरेको 

श्वमश्वत 

आपरू्ति 

भएको 

सामानको 

मनल्य 

खररद 

श्वर्श्वध 

कैक्रियत 
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फारम न.ं ५/विलेयोफान.ं ८ 
5. औषिी स्िास््य िामग्री एिं उपकरण प्राभप्त (स्थानीय तहले २०७६।७७ मा श्विश्वभन्न श्वनकायबाट और्िी, स्िास््य 

समग्री एि ंउपकरण प्राप्त गरेको भए सोको श्वििरण खलुाउने) 
स्थानीय तहको नामः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

िस 
स्र्ास््य सामाग्री 

उपकरणको श्वर्र्रण 

प्रदान गन े

श्वनकाय र्ा 

ससं्था 

पररमाण 

प्राप्त और्धी 

स्र्ास््य सामग्री 

उपकरणको मलू्य 

प्रयोगको अर्स्था 

      

      
      

      
 

 

फारम न.ं ६/विलेयोफान.ं ९ 
6. औषिी, स्िास््य िामग्री एिं उपकरणको उपयोग 

स्थानीय तहको नामः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

िस 
और्धी स्र्ास््य सामग्री एर् ं

उपकरणको नाम 

खररद र्ा 

प्राप्ती  

सामानको 

मनल्य 

प्रयोगमा 

नआएको 

पररमाण 

प्रयोगमा 

नआएको 

कारण 

कैक्रियत 

       

       

       

       

 
 

फारम न.ं ७/विलेयोफान.ं ११ 
7. केही प्रमुख स्िास््य िामाग्रीको खररद दर िम्बधिी भबबरण(२०७६।७७) 

स्थानीय तहको नामः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

सामानको नाम सामानको 
छोटो 

स्पेशिफफकेिन 

खररद 
सम्झौता 
शमतत 

सामान 
प्राप्त शमतत 

इकाई परीमाण दर कुल रकम 
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Total        

नोटः स्िास््य सामाग्री खररर् गने सबै ननकायिे भनुा होिा । सामानको नामसंगै स्पेशीफिकेशन छोटकरीमा उल्िेख गररदर्नु 
होिा । 

फारम न.ं ८/विलेयोफान.ं १२ 
8. केि ईधिेष्टीगेशन तथा कधरय्याक्ट रेभिङ्ग २०७६।७७ 

स्थानीय तहको नामः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

शस नं ++= बििरण 

टटम गठन 
संख्या  

खर्च 
रकम 

खोज पडताल 
गररएका केि संख्या 

खोज पडतालिाट 
पटिर्ान भएका 

संक्रशमत 

कैफफयत 

1 
 

 

     

2 
 

 

     

 जम्मा       

 

 

फारम न.ं ९/विलेयोफान.ं १८ 
9. कोभिड डेभडकेट्ड अस्पतालमा रहेका स्िास््य जनशभि िम्बधिी भििरण (स्थानीय तह श्वभत्र रहकेा कोश्वभि 

अस्पतालको श्वििरण उडलेख गने ) 

कोश्वभड डशे्वडकेटेड अस्पतालको नाम: 

स्थान: 

ि स ं स्र्ास््य जनशाश्वि दरबन्दी संख्या पदपूर्ति संख्या ररि संख्या पदपूर्ति मध्ये 

करार संख्या 

१ कन्सलटेण्ट क्रिश्वजश्वसयन     
२ एनेस्थेश्वसयन     
३ मेश्वडकल अक्रिसर     
४ नर्सिङ्ग सनपरभाइजर     
५ स्टाि नसि     
६ अन्य नर्सिङ्ग कमिर्ारी     
७ लेबेरेटेरी पसिनल      
 अन्य स्र्ास््य जनशाश्वि समेत 

खनलाउने 

    

८      

नोटः यो बबबरण सबै संघ प्ररे्श र स्िाननयतहका कोलभड अस्पतािबाट संकिन गनुापनेछ । 
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फारम न.ं १०/विलेयोफान.ं १९ 
10. कोभिड डेभडकेट्ड अस्पतालमा रहेका स्िास््य उपकरण िम्बधिी भििरण (स्थानीय तह श्वभत्र रहकेा कोश्वभि 

अस्पतालको श्वििरण उडलेख गने ) 

कोश्वभड अस्पातालको नाम: 

स्थान 

ि स ं स्र्ास््य उपकरण संख्या 

आबश्यक उपलब्ध नपनग 

१ एम्बनलेन्स    

२ आइसोलेशान    

३ भेश्वन्टलेटर    

४ आईश्वसयन बेड    

५ पी सी आर मेश्वशान    

६ मास्क    

७ पीपीई    

८ इन्रारेड थमोश्वमटर    

९ शान कभर    

१० क्याप    

११ ग्लोव्स    

१२ गोन श्वमश्वडयन    

१३ ह्णड बनक    

१४ प्रोटोकल िमि    

 अन्य स्र्ास््य उपकरण भए सो 

समेत खनलाउन े

   

१५     

१६     

१७     

१८     

नोटः यो बबबरण सबै संघ प्ररे्श र स्िाननयतहका कोलभड अस्पतािबाट संकिन गनुापनेछ । 
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फारम न.ं ११/विलेयोफान.ं २५ 
11. क्िारेधटीन/होभडडङ िेधटर व्यिस्थापन िम्बधिी भबबरण (स्थानीय तहबाट सचर्ाश्वलत क्िारेश्वन्टन र होश्वडिङ 

सेन्टरको २०७७ अर्ाढ मसान्तसम्मको श्वििरण खलुाउने) 
स्थानीय तहको नामः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

क्रस 

यस ननकायिे 
तयार िा सञ्र्ािन 

गरेको 
क्िारेश्न्टन/होश्ल्डङ 
सेन्टरको नाम 

 

 

ननमााण 
खर्ा  

बेड 

संख्या 

क्िारेश्न्टनमा बस्नेहरुको 
संख्या सञ्र्ािन 

ब्यबस्िापन 
प्रयोजनको 

खर्ा 

रै्ननकरुपमा बसेको 
अथिकतम  संख्या 

आषाढ मसान्त सम्म 
क्िारेश्न्टनमा बसेकाहरुको 

कुि संख्या 
       

       

       

 जम्मा      

 

फारम न.ं १२/विलेयोफान.ं २६ 
12. आिोलेशनकेधर व्यिस्थापन िम्बधिी भबबरण(स्थानीय तहबाट सचर्ाश्वलत आसोलेशन केन्रको २०७७ अर्ाढ 

मसान्तसम्मको श्वििरण खलुाउने) 
स्थानीय तहको नामः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

क्र
स 

यस ननकायिे 
तयार िा सञ्र्ािन 
गरेको आईसोिेशन 

केन्द्रको नाम 

 

ननमााण 
खर्ा  बेड 

संख्या 

आईसोिेशन केन्द्रमा बस्नेहरुको 
संख्या ब्यबस्िापन 

प्रयोजनको 
खर्ा 

रै्ननकरुपमा 
बसेको अथिकतम  

संख्या 

आषाढ मसान्त सम्म आईसोिेशन 
केन्द्रमा बसेकाहरुको 

कुि संख्या 
       

       

       

 जम्मा      

 

फारम न.ं १३/विलेयोफान.ं २७ 
13. क्िारेधटीन भनमाबणमा खररद िएका िामग्री र खचब रकम एिं खररद प्रकृया (स्थानीय तहबाट सचर्ाश्वलत 

क्िारेश्वन्टन र होश्वडिङ सेन्टर श्वनमाचणका २०७७ अर्ाढ मसान्तसम्म खररद भएका सामग्रीको श्वििरण खलुाउने) 
स्थानीय तहको नामः 
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आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

िस खररद भएका सामग्री इकाई सखं्या 
प्रश्वत ईकाइ 

दर 
खर्ि रकम खररद श्वर्श्वध कैक्रियत 

        

        

        

        

        

 जम्मा       

नोट- १. खररर् भएको सामग्री अनुसारको खर्ा रकम उपिव्ि नभएको अिस्िामा सामग्री खररर्मा भएको कुि 
खर्ा र खररर् विथि उल्िेख गनुाहोस ्। 
 

फारम न.ं १४/विलयेोफान.ं २८ 
14. आइिोलेशन भनमाबणमा खररद िएका िामग्री र खचब रकम एिं खररद प्रकृया (स्थानीय तहबाट आइसोलेशन 

सेन्टर श्वनमाचणका २०७७ अर्ाढ मसान्तसम्म खररद भएका सामग्रीको श्वििरण खलुाउने) 
स्थानीय तहको नामः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

िस खररद भएका सामग्री इकाई सखं्या 
प्रश्वत 

ईकाइ दर 
खर्ि रकम खररद श्वर्श्वध कैक्रियत 

        

        

        

        

 जम्मा       

नोट- 1. खररर् भएको सामग्रीअनुसारको खर्ा रकम उपिव्ि नभएको अिस्िामा सामग्री खररर्मा भएको कुि खर्ा 
र खररर् विथि उल्िेख गनुाहोस ्। 

 

 

 

 

फारम न.ं १५/विलेयोफान.ं २९ 
15. केश अनुिधिान तथा कधयाक्ट खोजपड्ताल टीम  पररचालन (स्थानीय तहबाट २०७७ अर्ाढ मसान्तसम्म 

टीम पररर्ालन गरेको श्वििरण खलुाउने) 
स्थानीय तहको नामः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 
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स्थाश्वनयतहको 

नाम 

टीमको 

सदस्य 

सखं्या 

खर्ि 

रकम केशा 

अननसन्धान 

सखं्या 

कन्टयाक्टमाआएकाव्यश्विहरूकोपहीर्ान 

सखं्या 

सामान्य 

परामशाि, 

िलोअप 

तथा रेिर 

सखं्या 

नमनूा सकंलन 

र्ा द्रनत पररक्षण 

सखं्या 

       

       

       

नोट१.CICTT-स्िाननयतह अन्तगता पररर्ािन भएका केश अनुसन्िान तिा कन्याक्ट खोजपड्ताि टीम (Case 

Investigation and Contact Tracing Team -CICTT)र ती टीमबाट सम्पार्न भएका प्रमुख काया खुिाउनुहोस ्। 

फारम न.ं १६/विलेयोफान.ं ३१ 
16. राहत िामग्री खररद भिभििम्बधिी भििरण (स्थानीय तहबाट २०७७ अर्ाढ मसान्तसम्म खररद गरेको राहत 

सामग्रीको श्वििरण खलुाउने) 
स्थानीय तहको नामः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

राहात सामग्री खररद गदाि प्रयोग गरेको 

श्वर्श्वध 

खररद रकम उि खररद श्वर्श्वध प्रयोग गनािको 

कारण 

सोझै खररद श्वर्श्वध   

तीन र्टा हाते कोटेशान    

श्वसलबन्दी दरभाउ पत्र   

बोलपत्र   

अन्य कन न ैभए खनलाउन े   

जम्मा   

 

 

फारम न.ं १७/विलेयोफान.ं ३२ 
17. राहात िामग्रीको खररद र भितरणको पररमाण (स्थानीय तहबाट २०७७ अर्ाढ मसान्तसम्म खररद र श्वितरण 

गरेको राहत सामग्रीको श्वििरण खलुाउने) 
स्थानीय तहको नामः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

राहत सामग्री ईकाइ खररद 

पररमाण  

प्रश्वतईकाइ 

दर 

रकम श्वर्तरण 

पररमाण 

बााँकी 

पररमाण  

गनणस्तरमा 

श्वसकायत 

छ । छैन 
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जम्मा        
 

फारम न.ं १८/विलेयोफान.ं ३३ 
18. िडा अनुिारको राहात िामग्री खररद र भितरणको भििरण (स्थानीय तहबाट २०७७ अर्ाढ मसान्तसम्म खररद 

र श्वितरण गरेको राहत सामग्रीको ििा अनसुारको श्वििरण खलुाउने) 
स्थानीय तहको नामः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

र्डा न ं राहत सामग्री 

खररद रकम 

खररद श्वर्श्वध राहत लाभग्राही 

पररर्ार 

उपलव्ध गराएको 

राहतबाट सनश्वर्धा 

प्राप्त जनसंख्या  

केही व्यहोरा भए 

खनलाउने  

१      
      
      
      

      
      
र्डा नखनलेको      

जम्मा      

 

फारम न.ं १९/विलेयोफान.ं ३४ 
19. िंघ िंस्था तथा व्यिीबाट राहत भितरणको लाभग प्राप्त उपिोग्य िस्तुहरुको पररमाण र भितरण (स्थानीय 

तहबाट राहत श्वितरण गनच श्विश्वभन्न श्वनकाय एि ं व्यश्वक्त्तबाट २०७७ अर्ाढ मसान्तसम्म प्राप्त गरी श्वितरण गरेको 

राहत सामग्रीको श्वििरण खलुाउने) 
स्थानीय तहको नामः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

राहत सामग्री प्रदान गनेको नाम राहत सामग्री ईकाइ प्राप्त पररमाण  श्वर्तरण 

पररमाण 

बााँकी पररमाण  

      
      
      
      
      

जम्मा      
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फारम न.ं २० 
20. राहत भितरण खचब िम्िधिी भििरण (स्थानीय तहबाट २०७७ अर्ाढ मसान्तसम्म राहतमा भएको खर्च खलुाउने) 

स्थानीय तहको नामः 
आर्थिक बर्ि २०७६।७७ 

राहातको प्रकार खर्ि रकम राहात पाउनेको संख्या कैक्रियत 

सामग्री खररद गरी श्वर्तरण    

नगद श्वर्तरण     

यातायातको साधान भाडामा भएको 

खर्ि 

   

खाना खनर्ाएको    

अन्य कन न ैभए खनलाउन े    

जम्मा    

 

 

फारम न.ं २१ 
21. कायबयोजना कायाबधियन- (कोश्वभि-१९ को श्वििव्यापी संक्रमणको कारणबाट उत्पन्न असहज पररश्वस्थश्वतमा नेपाली 

नागररकलाई स्िदेश आउन सहजीकरण गने सम्बन्िी कायचयोजना २०७७ बमोश्वजम देहायका कायचहरु अन्य 

सरकारी श्वनकायको साथै स्थानीय तहको समते श्वजम्मिेारी हुने गरी तोकेको छ । यस सम्बन्िमा स्थानीय तहबाट 

भएका श्वक्रयाकलाप र यसमा भएको खर्च खलुाउन ुहोस ्।) 

क्र ि भक्रयाकलाप उि कायबमा िएको खचब 

१ नेपाल भारत सीमाका प्रिेश श्विन्द ुव्यिस्थापन गने  
२ नेपाल भारत सीमाका प्रिेश श्विन्दमुा नेपाली नागररक आएपश्वछ होश्वडिङ्ग सेन्टरमा श्वनजको ठेगाना 

सश्वहतको व्यश्विगत श्वििरण तयार गने 
 

३ मोिाइलको सीम कािच श्वनशडुक उपलव्ि गराउने  
४ सीमा नाकामा रहकेा होडिङ्ग सेन्टरको व्यिस्थापन गने  
५ क्िारेन्टीनको सरुक्षा, रेखदेख, श्वनगरानी र अश्वभलेख व्यिस्थापन गने  

६ क्िारेन्टीनमा लश्वजश्विक सपोटच (िेि, श्विछ्यौना, भााँिाितचन, पानी, श्विजलुी, भान्सा घर, शौर्ालय 

आश्वद) को व्यिस्था गने 

 

७ भारत र अन्य मुलकुबाट नेपाल प्रिेश गरेकाहरुलाई श्वजडला सदरमकुाम हुाँदै सम्बश्वन्ित स्थानीय तहको 

क्िारेन्टीनमा परु याउने 

 

८ व्यश्वि होम क्िारेन्टीनमा रहकेो अनगुमन, श्वनरीक्षण गने  

 


