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�वा��य तथा जनसंया म��ालय 

आ.ब.२०७२/७३ को बजेट व�त�यको काया��वयन योजना 
बजेट 

बदुा न.ं    

बजेट व�त�यको वुदँा ��याकलाप �ब�नयोिजत 

बजेट 

समय िज#मेवार 

�नकाय    

अनगुमन सचूक    

७४ कणा�ल� �वा��य �व�ान ��त�ठानको भौ�तक 

पवूा�धार �नमा�ण गन&  

अ�पताल �नमा�ण काय� श*ु 

गन& 

१८ करोड �नर�तर KAHS भवन �नमा�ण हुने 

१५७ मात ृ�वा��य र बाल �वा��यमा मह7वपणू� 

योगदान प9ु याउँदै आएका मात ृ�वा��य 

काय�कता�ह?को पोशाक भ@ामा ? १ हजार थप 

गर� ? ६ हजार उपलBध गराउने 

अितयार� र रकम �नकासा 

Dदने 

३१ करोड 

२० लाख 

�नर�तर FHD, 

PHCRD 

मDहला �वा��य 

�वयसंे�वकाह?लाइ थप रकम 

सDहत पोशाक भ@ा उपलBध 

गराइएको हुने 

मटुुरोग, मगृौला रोग, Qया�सर, RसQकल सेल 

ए�नRमया, पाSक� �स�स,् अलजाइमस ्� ज�ता कडा 

रोगको उपचार गन� गVरब तथा �वप�न नागVरक 

एव ंWये�ठ नागVरक तथा बालबाRलकाका लाXग 

उपलBध गराउँदै आएको अनदुानलाई �नर�तरता 

Dदने 

अनदुान उपलBध गराउने ७५ करोड �नर�तर MD कडा रोगको उपचार गन� 

उपलBध गराउँदै आएको 

अनदुानलाई �नर�तरता Dदएको 

हुने 

१५८ �वप�न नागVरकह?लाई Dदइंदै आएको �वा��य 

स�ुवधालाइ �नर�तरता Dदने 

,, �नर�तर MD ,, 

�नश[ुक औषXध �वतरण काय�लाई थप �भावकार� 

र सलुभ बनाउने 

औषXध खर�द गर� �वतरण गन& १ अव�   

५२ करोड 

�नर�तर LMD, 

PHCRD 

�नश[ुक औषXध �वतरण 

काय�लाइ थप �भावकार� र 

सलुभ हुने 

सरकार� �वा��य स�ंथाह?मा काननुी *पमा 

गभ�पतन गराउँदा श[ुक नला`ने aयव�था गन& 

• मापदbड तयार गन& 

• मेcडकल गभ�पतन सdव�धी 

काय�eम सचंालन 

८० लाख 
 

०७२ 

असोज  

FHD गभ�पतन गराउँदा श[ुक 

नला`ने aयव�था भएको हुने 

१५९ ज�म देgख २८ Dदनसdमको नवजात Rशशकुो 

सरकार� �वा��य स�ंथामा �नश[ुक उपचार गन& 

• �नद&Rशका �नमा�ण 

• चार वटा अ�पतालमा 

नवजात Rशशकुो �नश[ुक 

५ करोड   

३५ लाख 
 

२०७२ 

साउन 

�नर�तर 

CHD, FHD नवजात Rशशकुो सरकार� 

�वा��य स�ंथामा �न :श[ुक 

उपचारको aयव�था भएको हुने 
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बजेट 

बदुा न.ं    

बजेट व�त�यको वुदँा ��याकलाप �ब�नयोिजत 

बजेट 

समय िज#मेवार 

�नकाय    

अनगुमन सचूक    

उपचार  

• नवजात Rशश ु�ेषण 

मगृiला र पाठेघरको Qया�सररोगको सरकार� 

�वा��य स�ंथाह?मा वष�मा एकपटक �नश[ुक 

�वा��य पर�kण गन&  

अ�पताल र �वा��य 

स�ंथाह?मा मगृौला रोगको 

�पसावlवारा पवू� पर�kण गन& 

५ करोड 
 

०७२ 

का�त �क  

MD, NPHL Rमगiला र पाठेघरको 

Qया�सररोगीको सरकार� 

�वा��य स�ंथामा वष�मा 

एकपटक �न :श[ुक  �वा��य 

पर�kण गन& aयव�था भएको 

हुने 

पाठेघर Qया�सरको पवू� पर�kण 

गन& 

- ०७२ 

मRंसर 

FHD 

१६० योगदानमा आधाVरत �वा��य बीमा सoचालनमा 

हाल �वRभ�न �नकाय र स�ंथाबाट भइरहेका 

Seयाकलापह?लाई एSककृत गर� दोहोरो नपन& 

गर� सब ैनेपाल�लाई �वा��यको सामािजक सरुkा 

काय�eममा आबlध गVरनेछ 

• :jf:Yo ;fdflhs ;'/Iff 
sfo{qmd k|f/De ug]{  

• :jf:Yo ljdf ljB]os 
;D;bdf btf{ ug]{  

५० करोड ०७२ 

का�त �क 

देgख 

�नर�तर 

सामािजक 

सरुkा सRम�त 

सामािजक सरुkा काय�eम ltg 
िज[लामा ;+~rfn ePsf] x'g] 

१८० आधारभतू �वा��य सेवामा सब ैनेपाल�को पहुँच 

प9ु याउन �7येक �वा��य स�ंथामा कdतीमा 

एकजना XचSक7सक उपलBध गराउने गर� ”एक 

गाउँ एक डाQटर“ काय�eमलाई eमश लाग ुगन& 

• मापदbड तयार गन& 

• भकूdप �भा�वत k�े 

�ाथRमकतामा पान& 

• काय�eम पयुा�ईने �वा��य 

स�ंथा छनौट गर� काय�eम 

सचंालनमा [याउने 

२ करोड २०७२ 

पसु, माघ 

MoHP æएक गाउँ एक डाQटर“ 

काय�eमलाई eमशः लाग ु

गVरएको हुने 

सब ैसरकार� अ�पताल तथा �वा��य चौकtह?मा 

औजार तथा उपकरण सDहतको पवूा�धार र 

आवuयकता अनसुार �वा��यकमvको aयव�था 

गन& 

• औजार तथा उपकरणको 

aयव�थापन गन& 

३५ करोड 

३५ लाख 

२०७२ 

का�त �क 

NPHL सरकार� अ�पताल तथा 

�वा��य चौकtह?मा 

�वा��यकमv ह? र 

औजारउपकरणsf] qmdz]  

aयव�था भएको हुने 

• �वा��यकमvको पद�थापन 

गर� काय��थलमा पठाउने  

  MoHP, 

DoHS 

१८१ नवगDठत नगरपाRलकाह?मा किdतमा प�न १५ • न.पा.सगंको सहकाय�मा २७ करोड का�त �क MoHP १५ शxैयाको अ�पताल eमशः 
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बजेट 

बदुा न.ं    

बजेट व�त�यको वुदँा ��याकलाप �ब�नयोिजत 

बजेट 

समय िज#मेवार 

�नकाय    

अनगुमन सचूक    

शxैयाको अ�पताल �थापना गन&  सoचालन मापदbड तयार  

• मापदbड वमोिजम अ�पताल 

�थापना 

�थापना हुँदै जाने 

सरकार� �वा��य Rशkण स�ंथाबाट अyयापन 

गVरने एम.डी. र  एम.एस. लगायत �नातको@र 

तहको पढाइ सचंालन गन&  

काय�eम सoचालन सdब�धी 

काया��वXध तयार गन& 

२७ करोड २०७२ 

असोज 

TUTH, 

Other 

Health 

Academics 

�नातको@र तहको पढाइ 

सoचालन गVरएको हुने 

१८२ सामदुा�यक तथा �नजी अ�पतालह?को भौ�तक 

पवूा�धार, य�� उपकरण, जनशिQत, सेवा श[ुक र 

औषधीको उपलBधताको बारेमा �भावकार� 

अनगुमन गन&, मापदbड पालना नगन& र सरकार� 

�नण�यको अव�ा गन& 7य�ता अ�पतालह?लाई 

काननु बमोिजम कडा कारवाह� गन&, सामदुा�यक 

अ�पतालह?लाई Dदइने अनदुानलाई �प�ट 

मापदbडको आधारमा पारदशv, औXच7यपणू� र 

आवuयकतामा आधाVरत बनाउने 

• अनगुमनको मापदbड  तयार 

गन& 

• �नण�यको अव�ा गन& 

अ�पतालह?लाई कारवाह�को 

�Seया श?ु गन& 

• �प�ट मापदbड �नमा�ण गर� 

सो अन?ुप चकेRल�टको 

आधारमा अनदुान �वतरण 

• अनगुमन गन& 

५० करोड ०७२ 

का�त �क 

देgख 

�नर�तर 

MoHP, 

DoHS, 

DPHO/DHO 

• �भावकार� अनगुमन गVरएको 

हुने 

• काननु बमोिजम कारवाह� 

गVरएको हुने 

• सामदुा�यक अ�पतालह?लाई 

Dदइने अनदुानलाई aयवि�थत 

बनाइएको हुने 

१८३ सरकार� अ�पताल र �वा��य स�ंथाह?बाट 

�नःश[ुक �दान गVरने औषXधको गणु�तर�यता र 

�नयRमत आप�ूत �मा yयान Dदने 

गणु�तरको पर�kण गन&, 

औषXधको नमनूा पर�kण 

१ करोड �नर�तर LMD, DDA �नःश[ुक �दान गVरने 

औषXधको गणु�तर�यता र 

�नयRमत आप�ूत �मा yयान 

Dदइएको हुने 

�नयRमत आप�ूत � aयव�था गन& ७ करोड  

९५ लाख 

�नर�तर LMD, CHD 

औषXधको नमनूा पर�kण, गणु�तर र म[ूयको 

अनगुमनलाई �भावकार� बनाउन 

अ�तरा�ि��य�तरको �योगशाला सDहत औषXध 

aयव�था �वभागको पनुस�रचना गन& 

• औषXध aयव�था �वभागको 

पनुस�रचना गन& 

• �योगशाला �थापना गन& 

६ करोड  

६० लाख 

�नर�तर DDA, NPHL औषXध aयव�था �वभागको 

पनुस�रचना गVरएको हुने 

१८४ काठमाड� उप7यकामा रहेका के���य • �याटेलाईट अ�पताल सेवा ५ करोड २०७२ MoHP, Bir, उप7यकाdf  केह� �थान / 
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बजेट 

बदुा न.ं    

बजेट व�त�यको वुदँा ��याकलाप �ब�नयोिजत 

बजेट 

समय िज#मेवार 

�नकाय    

अनगुमन सचूक    

अ�पतालह?मा परेको चापलाई aयवि�थत गन� र 

�वा��य सेवाको गणु�तर अRभवlृXध गन� 

उप7यकाका केह� �थानबाट �याटेलाइट 

अ�पतालको सेवा उपलBध गराउन श*ु गन& 

सoचालन काय��वXध तयार 

ug]{  
• सेवा सoचालनमा [याउने 

माग� Maternity 

Hospital 

aflx/ Go"gtd Ps :yfgaf^ 
�याटेलाइट अ�पतालको सेवा 

उपलBध गराउन श*ु गVरएको 

हुने 

सब ैसरकार� अ�पतालह?मा आइसीय ुर 

एनआइसीय ुसेवा eमश �व�तार गन& 

• अ�पताल छनोट र पवूा�धार 

�वकास गन&  

• आठ वटा अ�पतालवाट सेवा 

सचुा* गन& 

• अ�पतालमा नवRशश ु�याहार 

�टेवलाइजेश इकाइ �थापना 

• नवRशश ु�याहार Rशश ुस�ंथा 

मम�त 

९ करोड  

८० लाख 

२०७२ 

का�त �क 

देgख 

CHD, FHD, 

Kanti 

Hospital 

आइसीय ुर एनआइसीय ुसेवा 

�व�तार गVरएको हुने 

kे�ीय�तरमा सoचालनमा रहेका �वा��य 

�योगशालाह?को kमता वlृXध गर� पर�kणका 

लाXग आवuयक य�� उपकरण, जनशिQत र 

पवूा�धार प9ु याउने 

• kे�ीय�तरमा पवूा�धार र 

जनशिQत पVरप�ूत � गन& 

• आवuयक य�� उपकरण 

जडान गन& 

१ करोड 
 

२०७२ 

फागनु 

NPHL �वा��य �योगशालाह?को 

kमता वlृXध गVरएको हुने 

१८५ सन ्२०१७ Rभ� नेपाललाई पणू� खोप सेवा पाएको 

देश घोषणा गन& गर� �थानीय �वाRम7व र 

सहभाXगतामा शत��तशत बालबाRलकालाई खोप 

सेवा उपलBध गराउने 

• खोप �वधयेक ससंदमा पेश 

गन& 

• खोप सेवा काय�eम 

�भावकार� ?पमा सoचालन 

गन& 

• पणू� खोप गा.�व.स./िज[ला 

घोषणा 

२ करोड �नर�तर DoHS, CHD शत��तशत बालबाRलकालाई 

खोप सेवा उपलBध गराइएको 

हुने 

१८६ �वपl तथा दघु�टनाबाट घाइतकेो त7काल 

उपचारको aयव�था गन� भरतपरु अ�पताल, 

• पवू� तयार�को काम गन& 

• भरतपरु अ�पतालमा मदन 

२ करोड २०७२ 

का�त �क 

MoHP, 

Bharatpur 

मदन भbडार� �मा सेbटर 

�थापना गVरएको हुने 
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बजेट 

बदुा न.ं    

बजेट व�त�यको वुदँा ��याकलाप �ब�नयोिजत 

बजेट 

समय िज#मेवार 

�नकाय    

अनगुमन सचूक    

Xचतवनमा मदन भbडार� �मा सेbटर र धौलाXगर� 

अoचल अ�पताल, वा`ल�ुगमा हVर ख�का �मा 

सेbटर �थापना गन& 

भbडार� �मा सेbटर �थापना Hospital 

धौलाXगर� अoचल अ�पतालमा 

हVर ख�का �मा सेbटर 

�थापना गन& 

१ करोड २०७२ 

का�त �क 

MoHP, 

Dhaulagiri 

Hospital 

हVर ख�का �मा सेbटर 

�थापना गVरएको हुने 

पिuचमाoचल �वकास kे�मा �वा��य �व�ान 

��त�ठान �थापना गन� �ारिdभक काय� श*ु गन&, 

रा�ती उप kे�ीय अ�पताललाई मेcडकल कलेजको 

*पमा �वकास गन� �ारिdभक काय� श*ु गन& 

पोखरा �वा��य �व�ान 

��त�ठान �वधेयक ;+:bdf k]z 
ug]{ 
 ��त�ठान �थापना गन& 

५० लाख 
 

 

२०७२ 

का�त �क 

देgख  

MoHP, 

Pokhara 

Health 

Science 

Academy 

पोखरा �वा��य �व�ान 

��त�ठान �थापना गन& काय� 

श*ु भएको हुने  

रा�ती उपkे�ीय अ�पताललाई 

मेcडकल कलेजको �ारिdभक 

काय� श*ु गन& 

५० लाख २०७२ 

पौष देgख 

MoHP, 

Rapti 

Hospital 

रा�ती उप kे�ीय अ�पताललाई 

मेcडकल कलेजको *पमा 

�वकास गन& काय� श*ु भएको 

हुने 

१८७ भेर� अoचल अ�पताललाई �तरो�न�त गर� 

स�ुवधासdप�न बनाउनकुा साथै �दयरोग �नवारण 

के�� �थापना गन& 

अ�पतालको �तरो�न�त गन& र 

�दयरोग �नवारण के�� 

�थापना गन& 

 

 

 MoHP �दयरोग �नवारण के�� 

�थापना गVरएको हुने 

सप�दंशका �बरामीह?का लाXग ए�ट� भेनम 

�यािQसन उ7पादन गन� श*ु गन& 

• ;DefAotf cWoog  गन& 

• उ7पादन sf nflu pko'St 
lgsfo %gf}^ / tof/L ug]{  

१ करोड 
 

२०७२ 

माग� 
 

EDCD d'n's leq}  ए�ट� भेनम 

�यािQसन उ7पादन गन� k|lqmof 
k|f/De ePsf] x'g]  

२३२ नेपाल सरकारका �थायी संरचनाबाट सdपादन हुन 

सQने �नयRमत काय�ह? तथा �वकास आयोजना 

सoचालनका लाXग �वकास सRम�त, बोड�, ��त�ठान 

ज�ता अल`गै �वाय@ सं�था खडा गVरने छैन 

• �नयRमत काय� तथा �वकास 

आयोजनाको लाXग छु�टै सं�था 

खडा नगन& 

 �नर�तर 

 

सबै म��ालय �नयRमत काय� तथा �वकास 

आयोजनाको काया��वयन 

म��ालयको �थायी संरचनाबाट 

सdपादन भएको हुने 
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बजेट 

बदुा न.ं    

बजेट व�त�यको वुदँा ��याकलाप �ब�नयोिजत 

बजेट 

समय िज#मेवार 

�नकाय    

अनगुमन सचूक    

२३४ योजना तजु�मा र काया��वयनका बीच रहेको अ�तर 

कम गद� काया��वयन kमता र शैल�मा सुधार गन� 

आगामी आXथ�क वष�लाई बजेट काया��वयन वष�को 

*पमा घोषणा गर� काया��वयन kमता बढाउने 

बहुआयाRमक �यासह? गन&।  वा�ष�क काय�eम 

�वीकृ�त र अितयार� Dदने �Seयालाई सरल�कृत गर� 

आXथ�क वष�को �ारdभदेgख नै काय�eम काया��वयन 

हुन सQने aयव�था Rमलाउने 

• बजेट काया��वयन वष� 

अRभयानको �चार �सार गन& 

• आXथ�क वष�को शु*मा नै 

अितयार� पठाउने र काय�eम 

�वीकृत गन&  

• काया��वयन काय�योजना तयार 

गन& 

• अनुगमन गन& 

 २०७२ 

साउनदेgख 

�नर�तर 

राि��य योजना 

आयोग/सबै 

म��ालय 

• वजेट काया��वयनले ती ता 

पाएको हुने 

• आXथ�क वष�को शु*मा अितयार� 

पठाइएको र काय�eम �वीकृत 

भएको हुने 

• काय�योजना तयार भई 7यसको 

अनुगमन भएको हुने 

२४० �व�ततृ सdभाaयता अyययन नभएका र आयोजना 

काया��वयन पूव�का चरणह? पूरा नभएका 

आयोजनाह?को �नमा�ण काय� शु* नगन&। �वीकृत 

बजेट तथा काय�eमह? पूरा नभई तत ्तत ्�नकायलाई 

अक¡ नयाँ काय�eमका लाXग बजेट �नकासा नगन&। 

आXथ�क वष�को मyयमा आएर आयोजना �वीकृत गन& 

र अ�7य�तर आएर य�ता नयाँ काय�eमका लाXग 

बजेट माग तथा �नकासा गन& परdपरा यसै बजेटबाट 

अ�7य गन&। �वकास आयोजनाह?को अyययन र 

अनुस�धान गर� आयोजना �वकास गन�का लाXग छु�टै 

बजेट �व�नयोजन गन& 

• बजेट तजु�मा र बजेट �नकासा 

�णाल�मा सुधार गन&  

• आयोजना �वकासका लाXग छु�टै 

बजेट माग गर� सdभाaय 

आयोजनाको सूची तयार गन&  

 २०७२ 

साउनदेgख 

�नर�तर 

राि��य योजना 

आयोग/सबै 

म��ालय 

• बजेट तजु�मा र �नकासा 

�णाल�मा सुधार भएको हुने 

• सdभाaय आयोजनाको सूची 

तयार भएको हुने 

 


