
नेपाल सरकार 
शहरी विकास मन्त्रालय 

शहरी विकास तथा भिन ननमााण विभाग 
बबरमहल 

ममनत : २०७५ पुस २ र ३ गत े

प्रस्तुतकताा  :  åfl/sf शे्रष्ठ 

उप-महाननरे्दशक  

शहरी विकास तथा भिन ननमााण विभाग 

स्िास््य संस्था भिन ननमााण 

आ.ि. २०७४/०७५ को राष्ट्ष्िय िावषाक प्रगनत समीक्षा गोष्ठी 
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सम्पूर्ण आयोजनाहरुको साराांश – समूहगत कायणक्रम सांख्या तथा अवस्था 
(२०६१/०६२ देखि २०७४/०७५ सम्म) 

Construction Group
No of 

Projects

Des igning 

/ 

Estimating

Tendering/ 

Evaluation

Under 

Constructi

on

Near to 

Completion

Work 

Completed

BEOC/CEOC/CAC/Maternity waiting room 84 1 83

Birthing Center 197 5 8 5 179

Hospita l  (Dis trict/Zonal/Regional  Hospita l ) 91 9 4 18 5 55

Health Post 1163 7 12 371 136 637

Miscel laneous  (Maintenance, 

Retaining/Compound Wal l , Landscaping)
24 24

Office Bui lding/Medica l  Store/OT 42 1 1 40

Post Martum House 18 1 17

PHCC 143 4 14 16 109

PHO 64 3 5 56

Quarter 189 4 1 43 19 122

Training Center 8 1 7

Total 2023 30 17 459 188 1329
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आ.व. २०७४/०७५ मा बजेट ववननयोजन भएका  
समूहगत कायणक्रम सांख्या तथा अवस्था 

आ.व. २०७४/०७५ मा सम्पन्न २२६ (लक्ष्य २२८) आयोजनाहरु मध्येमा १७६ वटा आयोजनाहरु सम्पन्न तथा अन्न्तम भुक्तानी भइसकेको 
र बााँकी रहेका ५० वटा आयोजनाहरु सम्पन्न भएको तर अन्न्तम बबल भुक्तानी ददन बााँकी रहेको । 

Construction Group
No of 

Projects

Des igning / 

Estimating

Tendering/ 

Evaluation

Under 

Constructi

on

Near to 

Completion

Work 

Completed

BEOC/CEOC/CAC 3 1 2

Birthing Center 30 5 8 5 12

Hospita l  (Dis trict/Zonal/Regional  Hospita l ) 40 9 4 18 5 4

Health Post 704 7 12 371 136 178

Miscel laneous  (Maintenance, 

Retaining/Compound Wal l , Landscaping)
1 1

Office Bui lding/Medica l  Store 4 1 1 2

Post Martum House 3 1 2

PHCC 44 4 14 16 10

PHO 13 3 5 5

Quarter 76 4 1 43 19 9

Training Center 2 1 1

Total 920 30 17 459 188 226
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ब.उ.शी.न.ं  बजेट शीषाक  चालु कायाक्रम 
संख्या िावषाक बजेट 

३७०८०४४  एकीकृत ष्ट्जल्ला स्िास््य कायाक्रम 
कायाक्रम 
 (ननरन्त्तर : ९१९, नयााँ : १) 

९२० ५ अबा ७२ करोड ८९ लाख १९ हजार 

३७०८०९४  आयुिेर्द सेिा कायाक्रम  
 (ननरन्त्तर : ३२, नयााँ : ०) 

३२ १५ करोड ९५ लाख 

३७०१३४३ अनुगमन मूल्याङ्कन तथा योजना 
सुदृढीकरण (ननरन्त्तर : १, नयााँ : 
०) 

१ ७ करोड 

    कूल जम्मा ९५३ ५ अबण ९५ करोड ८४ लाि १९ हजार 

आ.व. २०७४/०७५ 

चालु कायणक्रम सांख्या 



एकीकृत न्जल्ला स्वास््य कायणक्रम 

4 

आ.व. २०७४/०७५ को वावषणक प्रगनत 

वावषणक कूल बजेट ववननयोजनः  ५ अबण ७२ करोड ८९ लाि १९ हजार  

वावषणक िचणः ५ अबण ४४ करोड ८२ लाि ६२ हजार (९५.१०%) 

जम्मा बाकी दानयत्व : १७.७० अबण 



आयुवेद सेवा कायणक्रम 

5 

आ.व. २०७४/०७५ को वावषणक प्रगनत 

वावषणक कूल बजेट ववननयोजनः १५ करोड ९५ लाि वावषणक िचणः १३ करोड ८ लाि ८४ हजार (८२.०६%) 

जम्मा बाकी दानयत्व : ८६.८७ करोड  



अनुगमन मूल्याङ्कन तथा योजना सुदृढीकरर् 

6 

आ.व. २०७४/०७५ को वावषणक प्रगनत 

वावषणक कूल बजेट ववननयोजनः ७ करोड  वावषणक िचणः ७ करोड (१०० %) 

जम्मा बाकी दानयत्व : १७.१२ करोड  
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आ.व. २०७४/०७५ मा डडभभजनगत सम्पन्न आयोजनाहरु 

सम्पन्न तथा फरफारक भएका आयोजनाहरु = १७६ यस आ.व.मा सम्पन्न गने लक्ष्य : २२८ 

एकीकृत न्जल्ला स्वास््य कायणक्रम 

आ.व. २०७४/०७५ मा सम्पन्न २२६ (लक्ष्य २२८) आयोजनाहरु मध्येमा १७६ वटा आयोजनाहरु सम्पन्न तथा अन्न्तम भुक्तानी भइसकेको 
र बााँकी रहेका ५० वटा आयोजनाहरु सम्पन्न भएको तर अन्न्तम बबल भुक्तानी ददन बााँकी रहेको । 
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९२० आयोजनाहरु मध्ये सम्पन्न १७६ बाहेकका  
७४४ आयोजनाहरुको अवस्था 
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ववभभन्न आ.व. मा प्राप्त तथा सम्पन्न कायणक्रम सांख्या   

प्रस्ताववत 
आगामी 
आ.व. को 
लक्ष्य 
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ववगत तीन आ.व. को िचणको अवस्था 
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हजाणना तथा बोनसको वववरर् 

क्र.स. वववरर् ननमाणर्ाधीन ९२० 
आयोजना मध्येमा यसै आ.व.मा भएको रकम  

१ हजााना लगाइएको ११७ (१२.७२ प्रनतशत) ८१ (८.८ प्रनतशत) ३,३९,६१,२२०।५१  
(५८ आयोजनाबाट) 

२ बोनस दर्दइएको ८७,८९,०४९।२४ 
(८ आयोजनाबाट) 

क्र.स. वववरर् ननमाणर्ाधीन १०५२ 
आयोजना मध्येमा यसै आ.व.मा भएको 

१ हजााना लगाइएको ९४ (३५ प्रनतशत) ४६ (३० प्रनतशत) 

२ बोनस दर्दइएको ४६,८६,४०६।- 
(६ आयोजनाबाट) 

गत आ.व. को 

यस आ.व. को 



19 समस्याग्रस्त योजनाहरुको अवस्था 

जम्मा ६८ योजनाहरु कुनै समयमा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेतापनन हाल 

ननमाणर् कायण सम्पन्न/सुचारु भइ रुग्र् आयोजनाबाट बादहर आएको  
जम्मा  १४ योजनाहरु वास्तववक रुपमा रुग्र् अवस्थामा रहेको  

पदहचान गररएका १८१ रुग्र् आयोजनाहरु मध्ये आ.व. २०७३-०७४ मा सम्पन्न भएका ४८ र आ.व. २०७४-०७५ मा सम्पन्न ५० आयोजनाहरु 

र एउटा ठेक्का तोडडएको आयोजना घटाउांदा बााँकी रहने ८२ आयोजनाहरु ( समग्रमा कररब ४ % मात्र रहेको )  

पनिल्ला आ.व. हरुमा प्राप्त नयााँ आयोजनाहरुलाई रुग्र् हुन नददइएको, बोनस समेत ददने अवस्थामा  पु-याइएको ि भने पुराना रुग्र् 

आयोजनाहरुलाई क्रभमक रुपमा घटाउदै लागगएको ि ।  

प्रमुि कारर्हरु : १- बजेटको चरम अभाव ,  २ – ननमाणर् व्यवसायीमा व्यवसानयकताको कमी ,  
 ३- फफतलो कानुनी व्यवस्था ( जनत पनन काम भलन बन्देज नभएको ),  ४ – प्राववगधक जनशन्क्त अपुग      
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रुग्र् आयोजना मध्येको एक 
लेिपोिरा प्रा.स्वा.केन्र, सल्यान 

 



21 आ.व. २०७४-०७५ को वावषणक प्रगनत (प्रदेशगत) 

zx/L ljsf; tyf ejg lgdf{)f ljefu

:jf:Yo ejg zfvf

t];|f ] rf}dfl;s;Ddsf] -jflif {s_ k|ultsf] ;f/f+z

cf=j= 2074÷075

a=p=zL=g+= 3708044 -k "+hLut vr{_ PsLs[t lhNnf :jf:Yo sfo {qmd /sd ?= xhf/df

vr{ ?=

ljQLo 

k|ult 

k|ltzt

ef}lts 

k|ult

1 k|b]z g+= 1 186 33 1223222 1179831.61 96.45 96.41

2 k|b]z g+= 2 122 22 568520 500196.53 87.98 91.76

3 k|b]z g+= 3 84 21 472267 428066.17 90.64 95.60

4 u)*sL k|b]z 156 27 860178 804103.38 93.48 95.98

5 k|b]z g+= 5 147 34 1077094 1052963.77 97.76 97.64

6 s)ff{nL k|b]z 120 19 862592 831426.83 96.39 98.53

7 ;'b"/klZrd k|b]z 105 20 628276 618466.72 98.44 98.02

8 ljefu -sG^LGh]G;L_ 36770 33207.15 90.31 100.00

hDdf . cf }ift 920 176 5728919 5448262.16 95.10 96.74

s}lkmotl;=g+= k|b]z
sfo{qmd 

 ;+Vof

2074.75 

df ;DkGg 

;+Vof

aflif{s ah]^ 

?=

t];|f] rf}dfl;s;Ddsf] -jflif{s_



िलफल गनुणपने  समस्याहरु 

आ.व. २०७४-०७५ २०७५-०७६ २०७६-०७७ 

गुरुयोजना अनुसार आिश्यक बजेट १३ अबा ७.४ अबा ३ अबा 

प्राप्त बजेट ५.७२ अबा ५.५ अबा - 

नपुग बजेट ७.२८ अबा १.९ अबा 

 २०७४-०३-१६ को नेपाल सरकार सगचवस्तरीय ननर्णयानुसार स्वीकृत गुरुयोजना 

गुरुयोजना सांशोधन गनुणपने 

आ.व. २०७४-०७५ २०७५-०७६ २०७६-०७७ २०७७-०७८ २०७८-०७९ 

प्रस्तावित गुरुयोजना अनुसार आिश्यक बजेट - ५.५ अबा ६.१० अबा ४.८८ अबा १.२२ अबा 

जम्मा दानयत्व : १७.७० अबण 
ननस्कषण : स्वीकृत गुरुयोजना अनुसार बजेटको सुननन्चचतता हुनुपने l 

शरुु अन्ख्तयारी ३.७५७२ अबण 
रकमान्तर थप २०७५-०३-१५ ०.६१४८ अबण 
रकमान्तर थप २०७५-०३-१५ १.००३ अबण 
रकमान्तर थप २०७५-०३-२८ ०.३५३५ अबण 
 
थप नपुग बजेट ३.२२ अबण मध्ये ०.६१४८ अबण स्वास््य मन्त्रालयबाट तथा 
१.३५६५ अबण शहरी ववकास मन्त्रालयबाट गरी जम्मा १.९७१६ अबण मात्र 

रकमान्तर गरी थप बजेट प्राप्त भएको l 



 अथण मन्त्रालयको ननर्णयानुसार आ.व. २०७४-०७५ मा नया ननमाणर्को लागग प्राप्त एकीकृत स्वास््य 

पूवाणधार ववकास पररयोजना तफण   २५८ आयोजनाहरु स्थगगत गररएकोमा ती कायणक्रमको ननरन्तरता बारे 
ननर्णय हुनुपने l 

 

 जग्गा प्राप्त नभएका स्वीकृत आयोजनाहरु, प्रा.स्वा. केन्रबाट प्राथभमक अस्पतालमा रुपान्तररत भएका 
आयोजनाहरुको सम्बन्धमा ननर्णय हुनुपने l भमनत २०७४-११-०२ र २०७४-११-२५ मा स्वास््य 

मन्त्रालयलाई पत्राचार गररसफकएको l 
 

 व्यवस्थापन तथा प्रशासननक िचण (चालु िचण) 
• अस्थायी प्राबबगधक दरबन्दी स्वीकृत गरी पदपूनत ण गररनु पने  
• फफल्ड कायाणलय स्थापना तथा सांचालन िचण 

 

िलफल गनुणपने  समस्याहरु 



स्थानीय सरकार संचालन ऐन 
२०७४ 
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केही प्रयासहरु  

१ स्िास््य मन्त्रालय/स्िास््य सेिा विभाग, व्यिस्थापन महाशाखा/स्िास््य भिन इकाई/विभागको अनुगमन शाखा 
सष्ट्मममलत “स्िास््य भिन ननमााण समस्या समाधान सममनत” गठन भएको / 

उपमहाननरे्दशक, भिन महाशाखा – संयोजक 

स्िास््य मन्त्रालय – सर्दस्य 

स्िास््य सेिा विभाग, व्यिस्थापन महाशाखा – सर्दस्य 

कानुन अधधकृत  – सर्दस्य 

आमष्ट्न्त्रत बबज्ञ                                                       – सर्दस्य 

इकाई प्रमुख, स्िास््य भिन इकाई – सर्दस्य सधचि 
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केही प्रयासहरु  

२ Mobile App लाई Update गरी  प्रयोगमा ल्याइएको / ( Best used by DUDBC Gorkha & DUDBC Ramechhap, others ) 
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केही प्रयासहरु  

३ ICT प्रयोग गरी Web-based Health Building Information Management System develop गरी काया अगाडी  बढाएको ।   



27 

आ.व. २०७५-०७६ को प्रथम चौमाभसक पचचातको अवस्था 



28 समस्याग्रस्त योजनाहरुको हालको अवस्था 

जम्मा ६६ योजनाहरु कुनै समयमा समस्याग्रस्त अवस्थामा रहेतापनन हाल 

ननमाणर् कायण सम्पन्न/सुचारु भइ रुग्र् आयोजनाबाट बादहर आएको  
जम्मा  १६ योजनाहरु वास्तववक रुपमा रुग्र् अवस्थामा रहेको  

पदहचान गररएका १८१ रुग्र् आयोजनाहरु मध्ये आ.व. २०७३-०७४ मा सम्पन्न भएका ४८ र आ.व. २०७४-०७५ मा सम्पन्न ५० आयोजनाहरु 

र एउटा ठेक्का तोडडएको आयोजना घटाउांदा बााँकी रहने ८२ आयोजनाहरु ( समग्रमा कररब ४ % मात्र रहेको )  

पनिल्ला आ.व. हरुमा प्राप्त नयााँ आयोजनाहरुलाई रुग्र् हुन नददइएको, बोनस समेत ददने अवस्थामा  पु-याइएको ि भने पुराना रुग्र् 

आयोजनाहरुलाई क्रभमक रुपमा घटाउदै लागगएको ि ।  

प्रमुि कारर्हरु : १- बजेटको चरम अभाव ,  २ – ननमाणर् व्यवसायीमा व्यवसानयकताको कमी ,  
 ३- फफतलो कानुनी व्यवस्था ( जनत पनन काम भलन बन्देज नभएको ),  ४ – प्राववगधक जनशन्क्त अपुग      

आ.व. २०७५-०७६ को प्रथम चौमाभसक पचचात 



29 

आ.व. २०७५/०७६ मा बजेट ववननयोजन भएका  
समूहगत कायणक्रम सांख्या तथा अवस्था 

आ.व. २०७५-०७६ को प्रथम चौमाभसक पचचात 

Construction Group
No of 

Projects

Des igning / 

Estimating

Tendering/ 

Evaluation

Under 

Constructi

on

Near to 

Completion

Work 

Completed

BEOC/CEOC/CAC 1 1

Birthing Center 21 5 6 7 3

Hospita l  (Dis trict/Zonal/Regional  Hospita l ) 37 8 4 18 5 2

Health Post 570 7 11 325 151 76

Miscel laneous  (Maintenance, 

Retaining/Compound Wal l , Landscaping)
0

Office Bui lding/Medica l  Store 3 1 2

Post Martum House 1 1

PHCC 34 4 13 14 3

PHO 8 3 4 1

Quarter 68 4 1 28 28 7

Training Center 1 1

Total 744 29 16 395 210 94



30 आ.व. २०७५/०७६ को वावषणक प्रगनत (प्रदेशगत) 

zx/L ljsf; tyf ejg lgdf{)f ljefu

:jf:Yo ejg zfvf

qmdfut cfof]hgfx?sf] k|b ]zut ljj/)f

cf=j= 2075÷076

a=p=zL=g += 370144 -k "+hLut vr{_ PsLs[t :jf:Yo k "jf {wf/ ljsf; sfo {q md

/sd ?= xhf/df

1 k|b]z g+= 1 153 1081850

2 k|b]z g+= 2 100 695796

3 k|b]z g+= 3 63 434299

4 u)*sL k|b]z 129 866898

5 k|b]z g+= 5 113 866357

6 s)ff{nL k|b]z 101 724224

7 ;'b"/klZrd k|b]z 85 774801

8 ljefu -sG^LGh]G;L_ 55775

hDdf . cf }ift 744 5500000

s}lkmotl;=g+= k|b]z sfo{qmd ;+Vof aflif{s ah]^ ?=
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रुग्र् आयोजनाको ठेक्का तोडी कालोसचूीमा राख्न गररएको प्रयास 
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आयवेुद सेवा कायणक्रमको अन्ख्तयारी हालसम्म प्राप्त नभएको तथा  
LMBIS मा इन्री भएको बजेट अपगु हुने सम्बन्धमा 
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मेची अांचल अस्पतालको अन्ख्तयारी हालसम्म प्राप्त नभएको सम्बन्धमा 
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स्रोत फुकुवा सम्बन्धमा 

 हरेक चौमाभसकमा वैदभशक स्रोत फुकुवा समयमा नै नहुाँदा आयोजनाहरुको भुक्तानी हुन नसकेको । 
ननमाणर् भइसकेका कायणहरुको भुक्तानी ददने सुननन्चचतता (Assurance of cash flow) गनण 
नसफकएको । 

 स्रोत फुकुवा हुन नसक्दा ननमाणर् सम्पन्न गने लक्ष्य अनुसारको कायण प्रगनतमा बाधा परेको । 
 गत आ.व. मा दोस्रो चौमाभसकको ३ मदहना बबत्दा समेत स्रोत फुकुवा नभएको । 
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मसन्त्धुली अस्पताल, मसन्त्धुली (५० शयैा क्षमताको) 

धन्त्यिार्द ! 


