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भार् १
पररचय र अवधारणा
१.१ पृष्ठभूनम
नेपालको संनवधानले संघीय लोकतानरत्रक र्णतरत्रात्मक शासन प्रणालीको माध्यमबाट सशज ासन, नवकास र
समनृ ि हानसल र्री स्वानधन, समजरनत तथा समाजवार्द उरमख
ज अथु तरत्र नवकास र्ने पररकल्पना र्रेको छ ।
संनवधानले प्रत्याभूत र्रेका मौनलक हक तथा राज्यका ननर्देशक नसिारत, नीनत र र्दानयत्वमा उल्लेनखत
प्रावधानहरुलाई कायाु रवयन र्नु ज हामी सबैको र्दानयत्व हो । नार्ररकले अनभज ूत र्ने र पररवतु नको लाभांश वतु मान
पस्ज ताले नै प्राप्त र्ने र्री नवकास र समनृ िको आधार तयार र्नु पज ने आवश्यकता रहेको छ ।
नेपालले अरतराु नरिय जर्तमा र्रेको प्रनतविता अनरुज प नव.सं. २०८७ (सन् २०३०) सम्म र्दीर्ो नवकासका
लक्ष्यहरु हानसल र्नु पज ने हुरछ । नवकासका सबै आयाममा कसैलाई पनन पनछ नछाड् ने (Leaving No One
Behind) प्रनतविता वमोनजम र्दीर्ो नवकासका लक्ष्य समयमै हानसल र्नु का लानर् संघ, प्रर्देश र स्थानीय तहका
वानषु क योजना तथा बजेट तयार र्र्दाु ननधाु ररत लक्ष्यहरुलाई आरतररकीकरण र स्थानीयकरण र्नु ज आजको
आवश्यकता हो । संघीय संरचनामा सबै तहका सरकारको अनधकार सूची तयार र्री यसको प्रयोर् भइरहेको र
सोनह अनरुज प नीनत, नवनध र संरचना समेत नवकास भइरहेको हुर्दुँ ा वानषु क बजेट तथा कायु क्रम सोही अनजसार
र्ररनज पने हुरछ । उपलब्ध श्रोत र साधनको र्दीर्ो एवं नववेकपूणु पररचालन र्र्दै प्रणालीर्त सजधार र सक्षम
कायु शैलीका माध्यमबाट समयमै ननधाु ररत लक्ष्य हानसल र्नु ज नतनै तहका सरकारको र्दानयत्व हो ।
संघीय सरकार अरतर्ु त स्वास््य तथा जनसंख्या मरत्रालय, यस अरतर्ु तका नवभार्हरु, पररषर्दहरु,
प्रनतष्ठानहरु, रानरिय तथा नवनशष्टीकृत अस्पतालहरु पर्दुछन् भने प्रर्देश सरकार अरतर्ु त स्वास््य महाशाखा,
प्रर्देश स्वास््य ननर्देशनालय, प्रर्देश तानलम के ररहरू, प्रर्देश जनस्वास््य प्रयोर्शाला, प्रर्देश आपूनत व्यवस्था
के रर, स्वास््य कायाु लयहरु, अस्पताल र आयवज ेर्द स्वास््य के ररहरु पर्दुछन् । त्यसैर्री स्थानीय सरकार
अरतर्ु त स्वास््य शाखा, सामर्दज ानयक/प्राथनमक अस्पताल; प्राथनमक स्वास््य के रर, स्वास््य चौकी, आयवज ेर्द
औषधालय तथा सामर्दज ानयक स्वास््य इकाइु र अरय स्वास््य संस्थाहरु रहेका छन् ।
नेपालको संनवधानले सबै तहका सरकारको कायु तथा नजम्मेवारी तोके को अवस्थामा यी कायु तथा नजम्मेवारीको
नवस्ततृ ीकरण र सोही अनस
ज ार कायु संचालनको लानर् आवश्यक ऐन, ननयम तथा ननर्देनशका जारी र्री
क्रनमकरूपमा कायु र्ररएका छन् । यसै र्री मरत्रीपररषर्दबाट स्वीकृत भएको कायु नवस्तनृ तकरण र्दस्तावेजले पनन
नवनभरन ननकायको नजम्मेवारी तोके को छ । संनवधान प्रर्दत्त स्वास््य सम्बरधी नार्ररक अनधकार सनज ननित र्नु
नेपाल सरकारका वानषु क योजना तथा कायु क्रम तयार र्ने ननकायहरूले संघ, प्रर्देश र स्थानीय तहको एकल
तथा साझा अनधकार सूची र सोको कायु नबस्तनृ तकरण, रानरिय स्वास््य नीनत २०७६, रानरिय जनस्वास््य
ऐन २०७५, नेपाल स्वास््य क्षेत्र रणनीनत, २०१५–२०, नेपाल सरकारले ननधाु रण र्रेको स्वास््य सम्बरधी
नर्दर्ो नवकास लक्ष्यका सूचकहरु, पर्ौ ुँ योजनाको आधार पत्र, रानरिय योजना आयोर्को मार्ु र्दशु न र स्वास््य
क्षेत्रमा बजेट तजु मज ा र्ने ननकायहरूको आफ्नो कायु क्षेत्र समेतलाई आधार मानी अनहलेको पररवनतु त सरर्दभु लाई
आत्मसात र्र्दै ननधाु ररत लक्ष्य हानसल र्नु स्पष्ट योजना तथा बजेट तजु मज ा र्नु पज ने आवश्यकता पने भएकोले
नेपाल सरकारबाट प्रकानशत नवनभरन र्दस्तावेजलाई समेत आधारमानन यो मार्ु ननर्देशन तयार र्ररएको छ ।
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१.२ उद्देश्य
यस वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा मार्ु ननर्देशन, स्वास््य क्षेत्रमा सरकारको लर्ानीलाई व्यवनस्थत,
उपलनव्धमूलक र एकरूपता कायम र्रर नतनै तहका सरकार अरतरर्त नक्रयानशल ननकायहरूलाई योजना तजु मज ा
र्र्दाु सहजीकरण र्ने धेयले तयार पाररएको छ । यसका उद्देश्य हरू र्देहाय अनजसारका छन् ।
•
•
•
•

वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा प्रनक्रया र तयार र्ने नवनधबारे जानकारी र्राउन,ज
वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा प्रकृयामा एकरुपता ल्याई र्दोहोरोपना हटाउन,ज
त्य तथा ननतजामा आधारन त (Evidence Base) योजना बनाउन सहयोर् प जरय् ाउन,ज
कायु क्रम कायाु रवयन, खररर्द प्रकृया र प्रनतवेर्दनलाई प्रभावकारी वनाउनज ।

१.३ योजना र वानषुक कायुक्रम तथा बजेट बीचको अन्त्तर–सम्बन्त्ध
नेपाल
सरकार
अरतरर्तका
संघिय योजना
ननकायहरुले प्रनतपार्दन र्रेका
र्दीघु कालीन सोच, आवनधक योजना,
मध्यमकालीन खचु संरचना तथा
व्यावसानयक योजनाहरुलाई मध्येनजर
प्रादे शिक योजना
रानख वानषु क कायु क्रम तथा बजेट
तजु मज ा र्नु पज र्दुछ । स्वास््य क्षेत्रमा
राखेको र्दीघु कालीन सोच अनजरुप
स्थानीय योजना
आवनधक योजना तयार पारी सफल
कायाु रवयनका लानर् आवश्यक नवत्तीय श्रोतको अनमज ान सनहत मध्यमकालीन खचु संरचना (MTEF) तयार
र्नु पज ने हुरछ । नबशेष र्रर संघ, प्रर्देश र स्थानीय सरकार वीच रानरिय प्राथनमकताका क्षेत्रमा रहेका स्वास््य
कायु क्रमको कायाु रवयन र प्रर्नत प्रनतवेर्दनमा एकरूपता ल्याउन सबै सरकार वीचको अरतर सम्बरध आवश्यक
पने र्देनखरछ । लक्ष्य, प्रर्नत, श्रोत/साधन सनहत नवत्तीय व्यवस्थापनको अवस्था उल्लेख र्री तयार र्ररएका
अरय समानजक क्षेत्रका कायु क्रम वीच तार्दम्यता ल्याउन समेत यो मार्ु र्दशु नले मद्दत पग्ज नेछ ।
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र्दीघु कानलन सोच

आवनधक योजना
(सोच, लक्ष, ननतजा तथा सावु जननक
खचु )

ननतजा

स्रोत तथा प्राथनमनककरण

(सोच, लक्ष, उद्येश्य)

मध्यकानलन खचु संरचना
(ननतजा, प्राथनमकता र सोत अनजमान)

बानषु क नवकास कायु क्रम तथा बजेट

(क्षेत्र/आयोजना र्त बजेट र
प्रनतफल

१.४ वानषुक कायुक्रम तथा बजेट तजुमज ाका आधारहरु
संनवधानको मौनलक हकमा आधारभूत स्वास््य सेवा प्राप्त र्नु ज सबै नार्ररकको अनधकारको श्रपमा उल्लेख छ ।
उक्त अनधकार कायाु रवयन र्नु ज सबै तहका सरकार नजम्मेवार हो । यसका लानर् उपलब्ध श्रोत र साधनको पनहचान
र्री आवनधक योजनका आधारमा वानषु क कायु क्रम तथा बजेट बनाउनज पने कानूनी प्रावधान रहेको छ । नेपालको
संनवधानमा संघ, प्रर्देश र स्थानीय तहको साझा तथा एकल अनधकारहरू (अनजसूची ५, ६, ७, ८ र ९) मा
सनज ननित र्ररएका छन् । सोही अनस
ज ार नेपाल सरकारले संघ, प्रर्देश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने स्वास््य सेवा
सम्बरधीको नजम्मेवारी कायु नवस्तनृ तकरण माफुत कायाु रवयनमा ल्याएको छ । वानषु क कायु क्रम तथा बजेट
तयार र्र्दाु सवै तहका सरकारले एकल तथा साझा अनधकारलाई प्राथनमकता नर्दनज पनेछ ।
संघ, प्रर्देश र स्थानीय तहमा स्वास््य सम्बनरध वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा र्र्दाु नेपालको संनवधान,
र्दीघु कालीन सोच, संघीय तथा प्रर्देश सरकारका आवनधक योजना, स्वास््य नीनत, जन स्वास््य ऐन २०७५,
प्रजनन तथा सरज नक्षत मातत्ृ व ऐन २०७५, नेपाल स्वास््य क्षेत्र रणनीनत २०१५–२०२०, र्दीर्ो नवकास लक्ष्य,
नेपाल सरकारले अरतराु नरिय जर्तमा जनाएका प्रनतविताहरु र तीनै तहका सरकारले अवलम्वन र्रेका
3
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स्वास््य सम्बनरध अरय नवषयर्त नीनतहरु समेतलाई आधार मानी योजना/कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा र्नु पज छु
। यसरी तजु मज ा र्र्दाु पहुचुँ बाट कोही पनन नछजटने (Leave No-one Behind), लैंनर्क समानता र सामानजक
समावेशीकरण (Gender Equality and Social Inclusion) को मारयता अनजरुप स्वास््य सेवामा सवु व्यापी
पहुचुँ (Universal Health Coverage) सनज ननित र्ने तफु लनक्षत हुने र्री र्रीव, नसमारतकृत, र्दनलत, मनहला,
बालबानलका, नकशोर नकशोरी, अशक्त तथा अपांर्ता भएका व्यनक्त तथा ज्येष्ठ नार्ररकलाई प्राथनमकतामा रानख
वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा र्नु ज पनेछ ।
१.५ योजनाको आवश्यकता र औनचत्य
र्देश संघीयतामा र्एपनछ जनताको चाहना र आवश्यकता अत्यानधक बढेकोले उपलब्ध सीनमत श्रोत र साधनको
अनधकतम प्रयोर् र्री उनचत प्रनतफल प्राप्त र्नु पज ने र्देनखरछ । यसका लानर् त्यमा आधाररत कायु क्रम तथा बजेट
(Evidence Based Workplan and Budget) को छनौट र त्यसलाई कायाु रवयन र्नु सरल र लार्तप्रभावी
तररका अपनाउनपज ने हुरछ । यसका साथै र्णज स्तरीय स्वास््य सेवा प्रवाह र्ने राज्यको र्दानयत्व भएकोले
जनस्वास््य सेवा ऐनले प्रत्याभूत र्रेको आधारभूत स्वास््य सेवालाई जनताको पहुचुँ मा प-ज याउन उनचत बजेट
सनहतको प्रभावकारी योजना तथा वानषु क कायु क्रमको तजु मज ा र्नु पज ने र्देनखरछ । त्यमा आधाररत बजेट तजु मज ा
र्र्दाु स्वास््य सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, आपूनतु व्यवस्थापन प्रणाली, नवत्तीय सूचना व्यवस्थापन प्रणाली
(TABUCS), मरत्रालयर्त बजेट सूचना प्रणाली लर्ायतका श्रोतहरु उपयोर् र्नु ज पनेछ । वानषु क कायु क्रम तथा
बजेट तजु मज ा र्र्दाु प्रत्येक नक्रयाकलापको औनचत्य, उद्देश्य , कायाु रवयन पिनत, प्रनत इकाई मल्ज य, अपेनक्षत
उपलनब्ध समेत आुँकलन र्नु ज पने हुर्दा यो मार्ु ननर्देशनको आवशयकता र्देनखरछ ।
१.६ सरकारका भूनमका तथा नजम्मेवारी
नेपालको संनवधान (अनस
ज ूची ५) ले व्यवस्था र्रे अनजसार संघीय सरकारले स्वास््य नीनत तजु मज ा र्ने, नवनभरन
स्वास््य ननकाय तथा प्रकृयाको लानर् मापर्दण्ड तयार र्ने, स्वास््य सेवालाई मार्ु ननर्देश र्ने, स्वास््य क्षेत्रमा
र्णज स्तरीयता कायाु रवयन र्ने, स्वास््य कायु क्रमहरुको अनर्ज मन र्ने, रानरिय तथा नवनशस्टीकृत
अस्पतालहरुबाट सेवा प्रवाह र्राउने, परम्परार्त उपचार सेवा प्रवधु न र्ने, संक्रामक रोर्हरु ननयरत्रण र्ने जस्ता
कायु हरु र्नु ज पनेछ । त्यसैर्री संनवधानको अनस
ज ूची ६ अनस
ज ार प्रर्देश सरकारले आधारभूत स्वास््य सेवा
सनज ननित र्नु ज पनेछ । संनवधानको अनस
ज ूची ८ का अनजसार स्थानीय सरकारले आधारभूत स्वास््य सेवा प्रवाह,
सरसफाई तथा नवपर्द व्यवस्थापन सम्बनरध कायु हरु र्नु ज पनेछ ।
स्वास््य सेवालाई बढी प्रभावकारी रुपमा संचालन र्नु तीनै तहका सरकारले आफ्नो मातहतका ननकायलाई
नजम्मेवारी तोकी नर्दएको समय सीमा नभत्र वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा र्नु ज पनेछ । यस सम्बनरध नवस्तृत
व्याख्या भार् ३ मा र्ररएको छ ।
१.७ पन्त्रौ योजनाको स्वास््य क्षेरको रणनीनतक बजुँर्दाहरूः
१.
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प्रनतकारात्मक, प्रवध्र्दुनात्मक, उपचारात्मक, पनज स्थाु पनात्मक तथा प्रशामक (Palliative Care)
लर्ायतका अधारभूत र्देनख नवनशनष्टकृत र र्णज स्तरीय स्वास््य सेवामा सबै नार्ररकको पहुचुँ सनज नशनचत
र्ने ।
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२.

आयवज ेर्द, प्राकृनतक नचनकत्सा तथा अरय नचनकत्सा पध्र्दनतहरूको योजनाबध्र्द नवकास नबस्तार र्ने ।

३.

जीवन पध्र्दनतको अवधारणा अनरू
ज प सबै उमेर समूहका नार्ररकहरूको स्वास््य आवश्यकतालाइु
सम्बोधन र्रर मातनृ शश,ज बालबानलका र नकशोर नकशोरीको सवाु ङ्नर्ण नवकास र पररवार व्यवस्थापन
सेवालाइु थप सधज ार तथा नवस्तार र्ने ।

४.

जनसंख्याको नवतरण, भौर्ोनलक अवनस्थनत एवम् आवश्यकताको आधारमा संघ, प्रर्देश र स्थानीय
तहमा अस्पताल र स्वास््य संस्थाहरू तथा सीप-नमनश्रत सामानजक उत्तरर्दायीत्व वहन र्नु सक्ने र्दक्ष
जनशनक्तको नवकास तथा नवस्तार र्ने ।

५.

स्वास््यमा रानरिय लर्ानी बनृ ध्र्द र्र्दै नर्दर्ो स्वास््य नवत्तीय प्रणालीको नवकास र्ने ।

६.

स्वास्थय सेवामा सरकारको नेतत्ृ वर्दायी भूनमका सनज ननित र्र्दै सरकारी, नननज तथा र्ैरसरकारी
क्षेत्रवीचको सहकायु तथा साझेर्दारीलाइु व्यवस्थापन तथा ननयमन र्ने ।

७.

नयाुँ प्रनवनधजरय स्वास््य सामाग्रीहरूका साथै औषनध तथा औषनधजरय सामाग्रीको उत्पार्दन, आयात,
भण्डारण नवतरण तथा ननयमन तथा व्यवस्थापन र्ने ।

८.

सने तथा नसने रोर् ननयरत्रण तथा जनस्वास््य नवपर्द् व्यवस्थापनको पूवुतयारी तथा प्रनतकायु का लानर्
सामर्दज ानयक स्वास््य प्रणाली सनहतका एकीकृत उपाय अवलम्बन र्ने ।

९.

स्वास््यमा सूचना प्रणालीलाइु थप व्यवनस्थत, एनककृत र प्रनवनधमैत्री बनाउर्दै सबै तहका स्वास््य
सूचनाको मार्ु लाइु यथोनचत सम्बोधन र्री अनर्ज मन, मल्ज यांकन, सनमक्षा, नीनत ननमाु ण तथा ननणु य
प्रनक्रयामा त्यांकको प्रयोर् बढाउने ।

१०. नेपाल स्वास््य अनषज रधान पररषर्दको कायु क्षत्रे लाइु समयानक
ज ज ल पररमाजु न र्र्दै प्रर्देशस्तर सम्म नवकास
र नवस्तार र्ने ।
११. आप्रवास प्रनक्रयाबाट जन स्वास््यमा हुन सक्ने जोनखमलाइु रयूननकरण र्ने व्यवस्था नमलाउने ।
१२. बहुक्षेनत्रय पोषण योजनाको समनवय र साझेर्दारी माफुत प्रमावकारी रूपमा कायाु रवयन र्ने ।
१३. बहुक्षेनत्रय समरवय माफुत सबै नीनतमा स्वास््यलाइु समावेश र्ने ।
१.८ शहश्राब्र्दी नवकास लक्ष, पन्त्रौ योजना तथा नेपाल स्वास््य क्षेर सजधार कायुक्रम २०१५-२०२०
अपेनक्षत प्रनतफल सचू कहर
नेपालको संनवधानले प्रत्याभूत र्रेको आधारमूत स्वास््य सेवा सबैको अनधकार लाइु उपलनव्धमूलक तथा
सवु साधारणको पहुचुँ सम्म पज-याउन नेपाल सरकारले नवनभरन तह तथा तप्कामा नवनभरन सूचकहरू तोकी सो
सूचकमा रानरिय तथा अरतररानरिय स्तरमा प्रनतवध्र्दता र्रेको हुरछ । सोनह अनजरूप अरतररानरिय स्तरमा र्दीर्ो
नवकास लक्ष, रानरिय स्तरमा आवनधक योजना, तथा क्षेत्रर्त रूपमा स्वास््य क्षेत्र सजधार कायु क्रम माफुत नननित
अवनधमा नननित सूचकहरू उपलव्धता हानसल र्रर सवु साधारणमा स्वास््य स्वाको प्रत्याभतज र्ने लक्ष नलएको
छ । सो अनस
ज ार यी नतनै र्दस्तावेजका सूचकको उपलनव्ध शानसल र्नु संघ, प्रर्देश तथा स्थानीय तहहरूले आ5
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आफ्नो स्वास््य सम्बरधी कायु क्रमहरू तजु मज ा र्र्दाु यी सूचकहरूलाइु मध्यनजर र्रर तथा उल्लेनखत प्रनतफल
हानसल र्नु प्राथनमकताका साथ कायु क्रम प्रस्ताव तथा कायाु रवयन र्नु ज पर्दुछ ।
क. र्दीर्ो नवकास लक्षका सूचकांकहरू
लक्ष-३ : सबै उमेर समहज का व्यनक्तकालानर् स्वास््य जीवन सनज ननित र्र्दै समध्ृ र्द जीवन प्रवध्र्दुन र्ने
र्रतव्य ३.१ : सन् २०३० सम्ममा, नवश्वव्यानप मातृमत्ृ यज अनपज ातलाइु हरेक प्रनत १ लाख जीनवत जम्ममा ७०
भरर्दा कम र्ने ।
र्रतव्य ३.२ : सन् २०३० सम्ममा नवजात नशशज र पाुँच वषु मनज नका बालबानलकाको रोक्न सनकने मत्ृ यक
ज ो अरत्य
र्नु सबै र्देशले प्रनत हजार जीनवत जरममा नवजात नशशज मत्ृ यल
ज ाई कम्तीमा १२ र ५ वषु भरर्दा
मनज नका बालमत्ृ यज र्दरलाई कम्तीमा २५ मा सीनमत राख्ने ।
र्रतव्य ३.३ : सन् २०३० सम्ममा एच.आई.नभ. एड् स, क्षयरोर्, मलेररया र उपेनक्षत उरणप्रर्देशीय रोर्हरुको
महामारी अरत्य र्ने र हेपाटाईनटस, पानीजरय रोर्हरु र अरय सरुवा रोर्हरु ननयरत्रण र्ने ।
र्रतव्य ३.४ : सन् २०३० सम्ममा नसने रोर्बाट हुने असामनयक मत्ृ यर्दज रलाई रोकथाम र उपचारबाट एक
नतहाइले कम र्नु क
ृ जीवन प्रबधु न र्ने
ज ा साथै माननसक स्वास््य तथा समि
र्रतव्य ३.५ : लार्पज र्दाथु तथा मार्दकपर्दाथु को प्रयोर्को रोकथाम तथा उपचार पिनतलाई सदृज नढकरण र्ने
र्रतव्य ३.६ : सन् २०३० सम्ममा नवश्वभर हुने सडक र्दघज ु टनाबाट हुने मत्ृ यज र घाईतेहरुको संख्यालाई आधा
घटाउने ।
र्रतव्य ३.७ : सन् २०३० सम्ममा यौन तथा प्रजनन् सम्बरधी स्वास््य सेवामा सबैको पहुचुँ सनज ननित र्नु क
ज ा
साथै पररवार ननयोजनको सूचना र नशक्षा तथा प्रजनन् स्वास््यलाई रानरिय रणनीनत र
कायु क्रममा आबि र्ने ।
र्रतव्य ३.८ : स्वास््य सेवामा सवु व्यापी पहुचुँ हानसल र्नु नवत्तीय जोनखम सरज क्षा कायम र्र्दै, सरज नक्षत,
प्रभावकारी र र्णज स्तरीय अत्यावश्यक स्वास््य सेवा तथा उनचत मूल्यमा अत्यावश्यक औषनध
तथा खोपहरुको उपलब्धता बढाउने ।
र्रतव्य ३.९ :सन् २०३० सम्ममा हानीकारक रसायन, प्रर्दनज षत हावा, पानी र जनमनको प्रर्दषज ण र नमश्रणबाट हुने
मत्ृ यज र नवरामीको सुँख्या उल्लेख्य रुपमा घटाउने ।
र्रतव्य ३.कः सबै र्देशमा नवश्व स्वास््य संर्ठनको सनज तु जरय पर्दाथु ननयरत्रण सम्बरधी अनधवेशनले तयार पारेको
मापर्दण्ड कायाु रवयनमा आवश्यकता अनस
ज ार जोड नर्दने ।
र्रतव्य ३.खः मख्ज यतया नवकासोरमख
ज र्देशहरुलाई असर र्ने, सने तथा नसने रोर् नबरुिका खोप तथा
औषधीहरुको अनजसरधान तथा नवकासका लानर् सहयोर् र्ने, निप्स सम्झौता र जनस्वास््य
सम्बरधी र्दोहा घोषणाको ममु अनस
ज ार नवकासोरमख
ज रारिहरुको अनधकार पनज ष्टकालानर् बौनिक
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सम्पनत्त अनधकारको व्यापार सम्बरधी सम्झौतामा रहेका पूणु प्रावधानहरुको प्रयोर्लाई सनज ननित
र्र्दै आवश्यकता अनस
ज ार जनस्वास््यको संरक्षण र्नु खासर्रर औषधीमा सबैको पहुचुँ बढाउने
र्रतव्य ३.र्ः नवकासोरमख
ज र्देशहरु खासर्री अनत कम नवकनसत र्देश र नवकासोरमजख साना टापज रारिमा
स्वास््यकमीको भनाु , नवकास, तानलम र थमौनत समेतकालानर् स्वास््य क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा
वजेटको बनृ ि र्ने ।
(Source: Sustainable Development Goals 2016-2030, National Report, GoN/NPC, 2015)

ख. पररौं योजनको सूचकहरू
• स्वस्थ, सबल र सनक्रय नजवन सनहतको नेपालीको औषत आयज ७२ वषु पग्ज ने छ ।
• नार्ररकले आधारभूत स्वास््य सेवा ननःशल्ज क प्राप्त र्रेका हुनेछन् ।
• मातृ मत्ृ यज अनजपात ९९ प्रनतलाख जीनवत जरममा पर्ज ेको हुनेछ ।
• प्रोटोकल अनस
ज ार कम्तीमा चार पटक र्भु वती जाुँच र्राउने मनहला ८१ प्रनतशत, र्दक्ष स्वास््यकमीको
उपस्थनतमा जनरमएका बच्चाहरू ७९ प्रनतशत र पूणुखोप पाउने बच्चाहरू ९५ प्रनतशत पर्ज ेका हुनेछन्
।
• नवजात शशज ज मत्ृ यर्दज र १४ र पाुँचवषु मनज नको बाल मतृ यूर्दर २४ प्रनत हजार जीनवत जरममा झरेको हुनेछ
• पाुँच वषु मनज नका कम तौल भएका बालवानलका २७ वाट १५ प्रनतशतमा र पडज ् कोपना भएका बालबानलका
३६ बाट २० प्रनतशतमा झरेको हुनेछ ।
• स्वास््य बीमामा आबध्र्द भएको जनसंख्या ६० प्रनतशत, स्वास््य उपचारमा व्यनक्तर्त खचु घटेर ४०
प्रनतशत, स्वास््यमा सरकारी लर्ानी ८ प्रनतशत र ३० नमनेटको र्दरज ीमा स्वास््य संस्था भएका घरधरज ी
८० प्रनतशत पर्ज ेको हुनेछ ।
• मलेररया, कालाजार र हात्ती पाइले रोर् ननवारण भएका हुनेछन् ।
र्. नेपाल स्वास््य क्षेत्र सधज ार कायु क्रम २०१७-२०२२ अपेनक्षत प्रनतफल सूचकहरू
• मातृ मत्ृ यर्दज र (प्रनत एकलाख नजनवत जरम)
• पाुँच वषु मूननका बाल मत्ृ यर्दज र (प्रनत एक हजार नजनवत जरममा)
• नवजात नशशज मत्ृ यर्दज र (प्रनत एक हजार जीनवत जरममा)
• कूल प्रजनन ् र्दर (१५-४९ वषु उमेर समूहका प्रनत मनहलाले जरम नर्दएका बच्चा संख्या)
• पाुँच वषु मूननका जम्मा बच्चा मध्ये उमेर अनस
ज ार पडज कोपना भएका (Stunted) बच्चाको प्रनतशत
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• १५–४९ वषु उमेर समूहको मनहला मध्ये १८ ५ भरर्दा.BMI (Body Massindex) भएको मनहलाको
प्रनतशत (शरररको तौल सूचक)
• प्रनत १ लाख जनसङ् ख्यामा सडक र्दघज ु टनाबाट ज्यान र्मज ाउनेको सङ् ख्या/र्दर
• प्रनत १ लाख जनसङ् ख्यामा आत्महत्या र्नेको र्दर
• सरुवा रोर्, मातृ तथा नवजात नशशज, नसने रोर् र घाइते भएको कारणबाट DALY (Disability
Adjusted Life Year Lost) हुनेको सङ् ख्या
• स्वास््य उपचारको क्रममा लाग्ने खचु नतनु नसक्ने कारणले हुने र्ररनवको र्दर ।
घ. नेपाल स्वास््य क्षेत्र सधज ार कायु क्रमको ननतजा र प्रनतफल
यस रणनीनतले लनक्षत र्रेका ननतजा र प्रनतफलहरू तल प्रस्ततज र्ररएकोछ । यीनै ननतजा र प्रनतफलहरू र यस
मा उल्लेख भएका मूख्य नक्रयाकलापहरूको आधारमा नै रणनीनत कायाु रवयन योजना र सोको ननतजा अनर्ज मन
खाका (Monitoring Framework), वानषु क योजना तथा बजेट तजु मज ा र अनर्ज मन समेत र्ररनेछ ।
ननतजा १ : पनज ननु माु ण तथा स्वास््य प्रणालीको सदृज ढीकरणः भौनतक संरचना, स्वास््य क्षेत्रका लानर् जनशनक्त,
खररर्द र आपूनतु व्यवस्थापन ।
ननतजा २ : स्वास््य सेवा प्रर्दान र्ने स्थानमा नै र्णज स्तर अनभवृनि ।
ननतजा ३ : स्वास््य सेवाको समतामूलक उपभोर् ।
ननतजा ४ : नवके नररत योजना तथा बजेट प्रणाली सदृज ढीकरण ।
ननतजा ५ : स्वास््य क्षेत्र व्यवस्थापन र सशज ासन सदृज ढीकरण ।
ननतजा ६ : स्वास््य क्षेत्र लर्ानीको नर्दर्ोपन सधज ार ।
ननतजा ७ : स्वस्थ जीवनशैली र वातावरण सधज ार ।
ननतजा ८ : जनस्वास््य नवपर्द् व्यवस्थापन सदृज ढीकरण ।
ननतजा ९ : ननणु य प्रनक्रयामा प्रमाणहरू जटज ाउने र प्रयोर् र्ने बानी नवकास ।
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भार् २
वानषुक कायुक्रम तथा बजेट तजुमज ाका चरणहर
२.१ कायुक्रम तथा बजेट तजुमज ा चरणहरु
तीनै तहका सरकार तथा अरतरर्तका ननकायहरुले आवश्यक सबै क्षेत्रमा कायु क्रम संचालनका लानर् वानषु क
कायु क्रम तथा वजेट तजु मज ा र्नु ज पने हुरछ । यसरी वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा र्र्दाु स्रोत र साधनको
प्रभावकारी प्रयोर् र्री ननतजामूलक बनाउन सवै तहका सरकारले तोनकएका चरणहरू पार र्री वानषु क कायु क्रम
तथा बजेट तजु मज ा र्नु ज पने हुरछ । यसका चरणहरूमा (१) वतु मान अवस्थाको नवश्लेषणः जसमा हालको कायु क्रम,
प्रनतफल तथा खचु को अवस्थाको नवश्लेषण पर्दुछ, (२) लक्ष ननधाु रणः यसले सम्बनरधत ननकायको कायु क्षेत्रनभत्र
रहेका नवनभरन क्षेत्रको लक्ष ननधाु रण र्ने नवनध जानकारी र्राउछ । यसै र्रर ७ वटै चरणहरूको वारेमा नवस्तृत
व्याख्या क्रमवध्र्दरूपमा र्ररएको छ । प्रत्येक चरणको नवस्तनृ तकरण तथा व्याख्या र्री आफ्नो वानषु क कायु क्रम
तथा बजेट तजु मज ा र्नु ज पनेछ ।
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२.१.१ वतु मान अवस्थाको नवश्लेषण
सबै सरकार तथा सम्बनरधत ननकायहरुले बानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा र्र्दाु आफ्नो कायु क्षत्रे को अनधनमा
रनह बतु मान अवस्थाको नवश्लेषण र्नेु ज पनेछ । साधारणतया वतु मान अवस्थाको नचत्रण नवर्त वषु हरुका लक्ष्य र
उपलनब्धमा आधाररत हुरछन् । यसो र्र्दाु सम्भव भएसम्म नवर्त पाुँच वषु को र नभए कमसेकम तीन वषु को
आुँकडा तथा उपलनब्धहरुलाई उल्लेख र्नु पज छु । यसकालानर् ननम्न नशषु कहरूका आधारमा वानषु क कायु क्रम
तथा बजेट तजु मज ा र्नु ज पनेछ ।
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(क) जनसंख्या र लनक्षत समूहहरु
एउटा कजनै नननित स्थान (पानलका) मा बस्ने जनसंख्याको अनमज ान प्रत्येक र्दश वषु मा र्ररने जनर्णनाको
आधारमा प्रत्येक वषु प्रक्षेपण र्रररछ । यनह आुँकडाको आधारमा नवनभरन योजना तथा कायु क्रमहरु तयार र्नु पज छु
। साधारणतया सबै क्षेत्रको लानर् (जस्तैः स्वास््य, नशक्षा, कृनष, इत्यानर्द) प्रक्षेनपत एउटै आुँकडा नलनपज ने हुरछ ।
सेवा र सनज वधाको बाुँडफाुँड र्नु नवनभरन क्षेत्र (जस्तैः स्वास््य, नशक्षा, कृनष, इत्यानर्द) हरुबाट कजल जनसंख्याको
आधारमा नवनभरन लनक्षत समूह छजट्याइएको हुरछ । जस्तैः स्वास््य क्षेत्रमा खोप प्रयोजनको लानर् १ वषु मनज नको
जनसंख्या र प्रजनन स्वास््य प्रयोजनको लानर् १५ र्देनख ४९ वषु उमेरका मनहला । वतु मान स्वास््य सूचना
व्यवस्थापन प्रणाली (HMIS) बाट प्रत्येक वषु जनसंख्या र लनक्षत समूह प्रक्षेपण र्रररछ । यस अरतर्ु त ननम्न
समूहहरु छजट्याइएको छ ।
•
•
•
•
•
•
•
•
•

कूल जनसंख्या
नव नशशज (जरम र्देनख २८ नर्दन सम्म)
नशशज (जरम र्देनख १ वषु सम्म)
अपेनक्षत जरम संख्या
बाल उमेर (जरम र्देनख ५ वषु सम्म)
नकशोर नकशोरी (१५ र्देनख १९ वषु सम्म)
प्रजनन उमेरका मनहला (१५ र्देनख ४९ वषु सम्म)
अपेनक्षत प्रसूनत हुने मनहलको संख्या
ज्येष्ठ नार्ररक (६० वषु भरर्दा माथी)

माथी उल्लेनखत भरर्दा थप र फरक उमेर समूह वा लनक्षत समूह नवनभरन कायु क्रमहरुले पररभानषत र्रे अनजसार
हुन सक्छ । साधारणतया, यी आुँकडाहरु भाजक (Denominator) को रुपमा प्रयोर् हुरछन् ।
(ख) रोर्भार
नवनभरन भौर्ोनलक अवनस्थनत तथा मौसम अनस
ज ार रोर्हरुको व्यापकता फरक फरक हुनसक्छ । यसैले प्रत्येक
स्थानको नवनशष्ट अवस्था अनस
ज ार रोर्को प्रकृनत, व्यापकता र समयलाई ख्याल राख्नपज ने हुरछ । साथै व्यनक्तको
जीवनशैली, कामको प्रकृनत, बानी व्यहोरा लर्ायत जोनखमपूणु वातावरण पनन स्वास््यको लानर् उनत्तकै
महत्वपूणु हुरछन् । यसको आधारमा नवनभरन रोर्हरुलाई तीन वर्ु मा बाुँड्न सनकरछः
• सरुवा रोर्हरु
• नसने रोर्हरु
• चोटपटक तथा र्दघज ु टना
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समग्र रुपमा हाल सरुवा रोर्हरु कम हुर्दुँ ै र्एको तर नसने रोर्हरु र चोटपटक तथा र्दघज ु टना बढ् र्दै र्एको अवस्था
छ । यस बारेमा प्रत्येक तहको सरकार र ननकायहरुले आुँकडा नवश्लेषण र्री नस्थनत आुँकलन र्नु ज पने हुरछ । यी
रोर्हरुको भारको आधारमा नै भनवरयमा र्ररने कायु क्रम, नक्रयाकलाप र बजेट ननधाु रण र्नु सम्भव हुरछ ।

(र्) प्राथनमकता प्राप्त कायु क्रमहरु
सामारयतया संघीय सरकारले ननधाु रण र्रेका कायु क्रमहरुनै प्राथनमकता प्राप्त कायु क्रमहरु हुरछन् । यसमा
उरमूलन, ननवारण तथा ननयरत्रण र्ररने रोर्हरु, नवशेष ध्यान नर्दनज पने रोर्हरु, सेवा तथा प्रवध्र्र्दनात्मक
नक्रयाकलाप लर्ायत अरतरानरिय रुपमा प्रनतविता जनाइएका सेवा तथा रोर्हरु पर्दुछन् । प्रर्देश तथा स्थानीय
तहले पनन रोर्भार तथा अरय नवनशष्ट अवस्थाको आधारमा आफ्नै प्राथनमकता प्राप्त कायु क्रमहरु ननधाु रण र्री
त्यसको ननयरत्रणको लानर् यथेष्ट श्रोत उपलब्ध र्राउन सक्छन् ।
सबै तहका सरकार तथा ननकायहरुले प्राथनमकता ननधाु रण र्र्दाु र्देहाय अनस
ज ारका कायु क्रमलाई प्राथनमकता
नर्दन उपयजक्त हुरछ ।
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

खोप कायु क्रम
पोषण कायु क्रम
सरज नक्षत मातत्ृ व कायु क्रम
पररवार ननयोजन कायु क्रम
इनपनडनमयोलोजी तथा रोर् ननयरत्रण कायु क्रम
सरुवारोर् ननयरत्रण
नसने रोर्
एड् स सोर् ननयरत्रण कायु क्रम
क्षयरोर् ननयरत्रण कायु क्रम (नटवी)
आयवज ेर्द तथा बैकनल्पक नचनकत्सा
चोटपटक तथा र्दघज ु टना

(घ) आधारभूत स्वास््य सेवा
जनस्वास््य सेवा ऐन, २०७५ उल्लेख भएका नवनभरन रोर् तथा अवस्थाहरुमा नार्ररकहरुले ननशल्ज क उपचार
पाउने अनधकार रहेको छ । यसथु आधारभूत स्वास््य सेवा ननशल्ज क रुपमा पाउने नार्ररकको अनधकारलाई
मनन र्री सबै तहका सरकारहरु तथा ननकायहरुले आवश्यक सेवाहरु उपलब्ध र्राउने प्रनतविताका साथै
आवश्यक श्रोत र साधन पररचालन र्नु कायु क्रम तथा बजेटमा स्पष्ट उल्लेख हुनपज छु ।
(ङ) स्वास््य प्रणालीका ६ खम्बा
कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा र्र्दाु स्वास््य सेवा प्रणालीका ६ वटै खम्वाहरुलाई पनन ध्यानमा राख्नज पनेछ ।
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•
•
•
•
•
•

नेतत्ृ व तथा सशज ासन
सूचना प्रणाली
सेवाहरु
औषनध, उपकरणहरु
नवनत्तय व्यवस्था
मानव श्रोत

स्वास््य सेवा प्रर्दान र्नु यी ६ खम्बाहरु एक अकाु मा पररपूरक र आवश्यक छन् । त्यसैले यी सबै खम्बाहरु
बनलयो भएको अवस्थामा मात्र स्वास््य सेवा प्रर्दान र्नु सहज हुरछ । स्वास््यकमीको उपनस्थनत नबना अरय
सबै अवयव अपरज ो छ भने औषनध, उपकरण नबना स्वास््यकमीको उपनस्थनतमा पनन सेवा प्रवाह हुर्दुँ ैन । साथै
कमजोर नेतत्ृ व, सशज ासन, नवनत्तय व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणालीले र्णज स्तरीय आधारभूत स्वास््य सेवा प्रर्दान
र्नु सनकर्दैन ।
(च) आवनधक योजना तथा नर्दर्ो नवकासका लक्ष्यहरु
पर्ौ योजनाको स्वास््य क्षेत्रसंर् अरतननु नहत प्रावधान तथा लक्ष्यहरु प्राप्त र्नु तथा श्रोत आुँकलन र्नु पनन
सहयोर् पग्ज छ । साथै नेपालले प्रनतविता जनाएको नर्दर्ो नवकास लक्ष्यका सूचकहरुको पनन कायु क्रम तथा बजेट
तजु मज ा र्र्दाु नवश्लेषण र्नु ज आवश्यक हुरछ ।
(छ) बजेटको अनजमान
आर्ामी वषु हरुको लानर् बजेट अनजमान र्नु को लानर् नवर्तका वषु हरुमा नवननयोनजत रकम तथा खचु का साथै
प्रर्नत समेतलाई ध्यान नर्दई बजेट अनजमानको कायु र्नु ज पने हुरछ । साधारणतया, स्वास््य क्षेत्रको लानर् बजेट
अनमज ान र्र्दाु ननम्न कजराहरुलाई मध्येनजर राख्नज पछु
•
•
•
•
•
•

रोर्भार
प्राथनमकता प्राप्त कायु क्रम
आधारभूत स्वास््य सेवा
नवर्तमा नवननयोनजत रकम तथा खचु
मार् भई आएको नववरण
स्थानीय मार् तथा पररवेश, इत्यानर्द

यी सबै बर्दजुँ ाहरुको आधारमा बजेट ननमाु ण र्री नवनभरन शीषु क तथा उपशीषु कहरुमा बजेट अनजमान र्नु ज उपयजक्त
हुरछ ।

(ज) बजेट तजु मज ामा इकाई मल्ज य ननधाु रण नवनध
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बजेट तजु मज ा प्रकृयामा इकाई मल्ज यको महत्वपूणु भूनमका रहरछ । स्वास््य क्षेत्रमा रोर् र कायु क्रमका इकाई मल्ज य
ननधाु रण र्ने आफ्नै फरक नवनध र प्रकृया छन् । उर्दाहरणका लानर् रोर्को प्याके जमा मल्ज य ननधाु रण र्ने प्रकृया
मध्ये Diagnosis Related Group (DRG) हो । वानषु क कायु क्रम तथा बजेटको सरर्दभु मा मानथ उल्लेनखत
प्रकृया संर्ै इकाई मल्ज य ननधाु ररत रोर् तथा कायु क्रमलाई आधारको रुपमा प्रयोर् र्नु ज पर्दुछ । रानरिय योजना
आयोर्को फराम रा.यो. आ. (अ.मज.) फा.नं. १, पाना नं. १ मा उल्लेख र्ररए अनस
ज ार बजेटको इकाई मल्ज य तयार
पानु ज पर्दुछ । तल उल्लेनखत तानलकामा संनघय तहको पररवार कल्याण महाशाखा अरतरर्तको सजरनक्षत मातत्ृ व
कायु क्रमको इकाई मल्ज य नमूनाको रुपमा र्देखाईएको छ ।
वानषु क कायु क्रम
(बजेट तजु मज ासुँर् सम्वनरधत आनथु क कायु नवनध ननयम २०(१) बमोनजमको फाराम)
शस.नं

क्रियाक

एका

.

लाप

ई

आर्थिक वर्ि: २०७५/७६
वार्र्िक लक्ष
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कैक्रियत
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भा
१

२

लक्ष

र

बजेट

लक्ष

भार
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बजेट
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MPDSR
कायु क्रमको
ननयनमत सपोटु नटब
सजपरनभजन
Vault Prolapse
तथा नफष्टुलाको
शल्यनक्रया
अस्पतालहरुमा
MPDSR तथा
Birth Defect
कायु क्रमको
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यो फारम मरत्रालयर्त बजेट सूचना प्रणाली (LMBIS) वा स्वास््य तथा जनसंख्या मरत्रालयको नवद्यनज तय
वानषु क योजना तथा कायु क्रम प्रणली (eAWPB) बाट प्राप्त र्नु सनकरछ । मरत्रालयर्त बजेट सूचना प्रणाली
LMBIS तथा eAWPB मा बजेट प्रनवनष्ट र्र्दाु नक्रयाकलापको लक्ष्य र प्रनत एकाइ लार्त राखेपनछ उक्त
नक्रयाकलाप र एकाइ लार्तको र्णज न भई वानषु क बजेट ननस्करछ । प्रर्देश र स्थानीय सरकारले आवश्यकता
अनस
ज ार फारम पररमाजु न र्रर प्रयोर्मा ल्याउन सक्नेछ ।
२.२ लक्ष्य ननधाुरण
सबै सरकार तथा ननकायहरुले वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा र्र्दाु र्दीघु कानलन सोच, ध्येय, लक्ष, उद्देश्य
तथा अपेनक्षत उपलनव्धहरु उल्लेख र्नु ज पछु ।
२.२.१ र्दीघु कानलन सोच (Vision)
सबै सरकार तथा ननकायहरुले आफ्नो र्दीघु कानलन सोच छोटो र स्पष्ट रुपमा उल्लेख र्नु ज पछु । र्दीघु कानलन
सोचले सम्बनरधत नवषय वा क्षेत्रको काहाुँ पग्ज ने भरने प्रश्नको जवाफ खोज्न सहयोर् र्छु । नर्दघु कानलन सोच लेख्र्दा
एक वाक्याुँसमा लेख्नज पछु । उर्दारणको लानर् नेपाल सरकारले नलएको “समि
ृ मल
ज क
ज को लार्ी स्वस्थ नार्ररक”
लाई नलन सनकरछ ।
२.२.२ लक्ष्य (Goal)
कजनै पनन सरकार वा ननकायले प्राप्त र्ने र्दीघु कानलन उपलव्धी मध्यनजर र्रर लक्ष्य तयार पानु ज पनेछ । लक्ष्यले
सम्बनरधत नवषय वा क्षेत्रको नकन भरने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हुर्दुँ ा मानथल्लो तह वा लामो अवनधमा प्राप्त र्ने
पररणाम । लक्ष्य लेख्र्दा एक वाक्यमा लेख्नज पु छ । जस्तैः “स्वस्थ, सवल र उत्पार्दननशल नार्ररक तयार र्ने” ।
२.२.३ उद्देश्य (Objectives)
उद्देश्य ले पनन कजनै पनन नवषयको क्षेत्रको नकन भरने प्रश्नको उत्तर खोज्र्दछ । एउटा कायु क्रमको एकमात्र उद्देश्य
लेख्नज पछु र प्रत्येक उद्देश्य लेख्र्दा “न”ज मा टजंग्याउनज पछु । उर्दाहरणकालानर् "स्वस्थ जीवन शैली प्रबध्र्दुन र्नु "ज ।
उप कायु क्रम भएमा सोनह अनस
ज ार खल
ज ाउनज पर्दुछ । उर्दाहरणका लानर् तानलम नर्दइ क्षमता नवकास र्नु ज उद्देश्य
होइन । क्षमता नवकास उद्देश्य हो भने तानलम सो को माध्यम वा रणनीनत हो ।
कजनै पनन ननकाय या ननकायको उद्देश्य साधारणतया तीन भरर्दा बढी नहुने मारयता रहेको छ । धेरै उद्देश्य राखेमा
श्रोत पररचालन र्नु , कायाु रवयन र्नु , समरवय र्नु तथा अरततोर्त्वा पररणाम प्राप्त र्नु कठीन हुरछ । त्यसैले
भननरछ नक उद्देश्य सर्दैब “नबमाप्रावास” (SMART-Specific, Measurable, attainable, realistic & time
bound) हुनपज छु ।
• नवनशष्ट (Specific)
• मापनयोग्य (Measurable)
• प्रानप्त योग्य (Attainable)
• वास्तनवक (Realistic)
14
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• समयवि (time Bound)
यी कजरालाई आधार मानी ननकायको उद्देश्य लाई कायाु रवयन र्नु योजनाको लानर् मार्ु र्दशु कका रुपमा यसले
कायु र्र्दुछ ।
२.२.४ रणनीनत
उद्देश्य हानसल र्ने माध्यमको रूपमा रणनीनत भएकोले यसले सम्बनरधत नवषय क्षेत्रमा “कसरी” को उत्तर
खोज्र्दछ । कजन उद्देश्य हानसल र्नु कजन रणनीनत रानखएको हो स्पष्ट हुनज पर्दुछ । यसकालानर् रणनीनतको संकेत
नर्दर्दा १ नम्बर उद्देश्य का लानर् १ नंम्वर रणनीनत हो भने १.१ लेख्नज पर्दुछ । रणनीनत लेख्र्दा “र्ने वा ने“ मा
टजंग्याउनज पर्दुछ । उर्दाहरणका लानर् १.१ वहुक्षेनत्रय समरवय माफुत सबै नीनतमा स्वास््य लाइ समावेश र्ने ।
२.२.५ कायु नीनत
योजनाको रणनीनत कायाु रवयनको लानर् कायु नीनत लार्ज र्रररछ । तशथु , प्रत्येक रणनीनत संर् सम्बनरधत
कायु नीनत लेख्नज आवश्यक हुरछ । कायु नीनत लेख्र्दा “र्ररनेछ वा नेछ“ मा टजंग्याउनज पनेछ । उर्दाहरणका लानर्
वातावरण, सरसफाई, खानेपानी तथा कृनष लर्ायतका नवषहरूमा सम्बनरधत सरोकारवालाको समरवयमा
अनर्ज मन कायु क्रम लार्ज र्ररनेछ । (१)
२.२.६ अपेनक्षत उपलनव्ध
योजनाको अनरतम प्रनप्त भनेको उपलनब्ध नै हो । कजनै पनन नक्रयाकलापले उपलनब्ध प्रानप्तलाई नै सहयोर् र्रेको
हुरछ । उपलनब्ध नतर लनक्षत नभएको नक्रयाकलापले कजनै पनन पररणाम नर्दन असमथु हुरछ र योजनाका
र्दस्तावेजमा यस्ता नक्रयाकलाप उल्लेख हुर्दुँ ा धेरै नै अपररपक्व तथा श्रोत र्दोहन (Resource Draining) र्ने
नकनसमको भनी अयोग्य सानवत हुन सक्छन् । अपेनक्षत उपलनव्ध लेख्र्दा पजर्ेको हुनेछ वा भएको हुनेछ भनी
वाक्याशं रानखनेछ । उर्दाहरणका लानर् स्वास््य वीमामा आवि भएको जनसंख्या ३ प्रनतशतबाट वढे र ६०
प्रनतशत पर्ज ेको हुनेछ ।
२.३ कायुक्रम तजुमज ा
वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा र्र्दाु प्रस्टरूपमा सबै सरकारहरूले ननधाु रण र्रेका उद्येश्य, उद्येश्य प्रानप्तका
लानर् तोनकएका प्रकृया पयज ाु ई तथा फारमहरू भरी योजना तजु मज ा र्नु ज पनेछ । यसरी कायु क्रम तजु मज ा र्र्दाु र्त
आ. व. मा ननकायले राखेका मख्ज य मजख्य लक्ष्यहरु तथा उपलनब्धहरु तलको तानलका अनस
ज ार उल्लेख र्नु पज छु
।
तानलका १ भौनतक प्रर्नत
ि.सं.

सुचकहरु

लक्ष

प्रगघत

!
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यस तानलकामा नवर्त आ.व.मा ननकायले सम्परन र्रेका मख्ज य मख्ज य सूचकहरु, नक्रयाकलाप या कायु क्रम
प्रर्नतका सूचकहरु उल्लेख र्नु पज र्दुछ । नीनत सम्वरधी नक्रयाकलाप र्ने ननकायहरुले सूचकांकको लानर्
रणनीनतहरु या आवनधक योजनाबाट लक्ष्यहरु नलन सक्छन् ।
तानलका नं २ ले कायु क्रमसुँर् सम्वनरधत प्रमख
ज बजेट नवननयोजन शीषु कहरुबारे नवनभरन तहका सरकारबाट प्राप्त
हुने खचु हरु र्देखाउछ ।

तानलका २ नवनत्तय प्रर्नत
क्र.सं.
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कायु क्रम/नक्रयाकलाप
संघ सरकार
चालज
पंज
ू ीर्त
प्रर्देश सरकार
चालज
पूंजीर्त
स्थानीय सरकार
चालज
पूंजीर्त
आरतररक स्रोत
चालज
पूंजीर्त
जम्मा

र्त आ.व.को नवनतयोनजत रकम (रू.)

र्त आ.व.को खचु रकम रू.

सेवा प्रर्दायक ननकायले आफै ले आजु न र्रेको श्रोत (आरतररक स्रोत) पनन यसमा उल्लेख र्नु पज छु । ननकायहरुले
आफ्नो सम्पूणु आम्र्दानी र खचु यसमा समावेश र्नु पज छु । यसो र्र्दाु धेरै खचु भएका या अनत कम खचु भएका
कायु क्रम या नक्रयाकलाप बारे नववेचना र्नु पज छु ।
२.३.१ खचु का श्रोतहरु (Source of Expenditure)
यस शीषु कमा र्त आ.व.को नवननयोनजत रकम र र्त आ.व.को खचु रकम उल्लेख र्नु पज छु । नीनत ननयामक
ननकाय तथा सेवा प्रर्दायक ननकाय सवैले यो नववरण भनु पज ने हुरछ । संघीय स्वास््य तथा जनसंख्या मरत्रालयले
सशतु अनर्दज ान प्राप्त र्री र्देशभरर नै स्वास््य सेवा प्रर्दान र्र्ुने कायु र्छु । सशतु अनर्दज ान र्दईज नकनसमका हुरछन् ।
अ) स्वास््य तथा जनसंख्या मरत्रालय तथा यस अरतर्ु त रहेका ननकायहरुले प्राप्त र्ने सशतु अनर्दज ान ।
आ) प्रर्देश तथा स्थानीय सरकारले प्राप्त र्ने सशतु अनर्दज ान यी र्दवज ै नकनसमका अनर्दज ानहरु जोनडए पनछ मात्र
स्वास््य क्षेत्रमा प्राप्त हुने सशतु अनर्दज ान हो ।
संनघय सरकारबाट प्राप्त
हुने स्वास््य क्ष्रेत्र अनर्दज ान
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प्रर्देश सरकारबाट प्राप्त हुने
स्वास््य क्ष्रेत्र अनर्दज ान

=

स्वास््य क्षेत्रको
सशतु अनर्दज ान
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tflnsf #M ljQLo >f]tx?
क्र.सं.

नवनिय श्रोतहर
संनघय सरकारबाट प्राप्त हुने
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र्त आ.व.को नवननयोजत रकम (र.)

र्त आ.व.को खचु (र.)

राजश्व हस्तारतरण
नवत्तीय समानीकरण
सशतु अनजर्दान
नवशेष अनजर्दान
समपजरक अनजर्दान
प्रर्देश सरकारबाट प्राप्त हुने

@
@=!
@=@
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@=%

राजश्व
नवत्तीय समानीकरण
सशतु अनजर्दान
नवशेष अनजर्दान
समपजरक अनजर्दान
स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने

#
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राजश्व
नवत्तीय समानीकरण
सशतु अनजर्दान
नवशेष अनजर्दान
समपजरक अनजर्दान
आरतररक राजश्व
ननकायका आफ्नै आरतररक श्रोत
(नवनभनन शजल्कहरू)
अरय श्रोतहरू

मानथको तानलकामा नवनभरन तह तथा नवत्तीय श्रोतहरुको नववरण उल्लेख र्नु पज नेछ । यसरी उल्लेख र्र्दाु र्त
आ.व.को नवननयोनजत बजेट र खचु उल्लेख र्नु पज नेछ । संघीय नीनतर्त ननकायहरुले नववरण तयार र्र्दाु आफ्नो
आवश्यकता अनस
ज ार र्नु पज नेछ । सोही अनजसार सेवा प्रर्दायक ननकायले र्नु पज नेछ ।
२.३.२ सूचक तथा लक्ष्यहरु
सबै तहका ननकायहरले तल उल्लेनखत ढाुँचामा सूचकहरु राखी वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तयार र्नु पज छु ।
तानलका ४ ननकायको प्रर्नत सूचक तथा लक्ष्यहरु
क्र.सं.

सूचकहरू

इकाइु

र्त आ.व.को प्रर्नत

आर्ामी आ.व.को अनमज ाननत

उल्लेनखत तानलकामा राख्नपज ने सूचकहरु नवनभरन ननकायको लानर् आ–आफ्नै नकनसमको हुन सक्छ । ननकायको
उद्देश्य प्रानप्तको लानर् नवनभरन नकनसमका लक्ष्य र सूचकहरू हुनसक्ने हुर्दुँ ा तथा यसको असर बजेटमा पने हुर्दुँ ा
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यी सूचकहरुबारे ननकायमा र्हन रुपमा छलफल र्री ननणु य र्नु पज र्दुछ । नीनतननयमक ननकायहरुले आवनधक
योजना र नेपाल स्वास््य क्षेत्र रणनीनतमा रहेका नवनभरन सूचकहरुलाई आ–आफ्नो कायु क्रम अनस
ज ार प्रयोर् र्नु
सक्छन् । अरतराु नरिय तथा रानरियस्तरमा रहेका प्राथनमकता तथा प्रनतबिताहरु पनन सूचक हुन सक्छन् ।
यसको लानर् पर्ौ योजना, नेपाल स्वास््य क्षेत्र रणनीनत, नर्दर्ो नवकास लक्ष्यहरु, संनघय, प्रर्देश तथा स्थानीय
सरकारका नीनत तथा रणनीनतहरु सारर्दनभु क हुन सक्छन् । सेवा प्रर्दायक ननकायको लानर् नवर्त वषु का
उपलनव्धहरु, ननकायको र्रुज योजना तथा अनर्ज मन सूचक सारर्दनभु क हुन सक्छन् र यसैको आधारमा अर्ामी
वषु हरुको लानर् लक्ष्य ननधाु रण र्नु सनकरछ । व्यावसानयक योजना तयार र्र्दाु सेवा प्रर्दायक ननकायहरुले
लक्ष्यको रुपमा वास्तनवक अंकमा नै उल्लेख र्नु पज छु भने नीनत ननयमन र्ने ननकायहरुले यसलाई प्रनतशतमा
उल्लेख र्नु सक्छन् । मानथका सजचकमा नवत्तीय व्यवस्थापन र सशज ासनको सचज कहरु अननवायु रुपमा राख्नपज नेछ
।
२.३.३ र्त आवको सूचकको आधारमा बजेट तथा खचु
वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तयार र्र्दाु नवर्त आनथु क वषु को बजेट तथा खचु लाई मध्येनजर राख्नज पछु र बजेट
तथा खचु को सम्वरध सूचकसुँर् र्देखाउनज पछु । यसो र्र्दाु श्रोतको समूनचत प्रयोर्को साथै वास्तनवकतामा
आधाररत योजना वनाउन सम्भव हुरछ ।
तानलका ५ सूचकको आधारमा र्त आवको नवननयोजन र खचु (रकम रु.)
क्र.सं.

सूचक

नवननयोनजत बजेट

खचु

कै नफयत

पनहलो पटक वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तयार र्र्दाु सूचकको आधारमा नवननयोजन र खचु नमलाउन कठीन हुन
सक्छ । तर अभ्यास र्र्दै जाुँर्दा अरततोर्ोत्वा यस नकनसमको अभ्यासले ननकायको उद्देश्य प्राप्ती र्नु , पैसाको
मूल्य, समयमा सेवा प्रर्दान र्नु तथा र्जणस्तरीय सेवा प्रर्दान र्री नीनतर्त लक्ष्यहरु हानसल र्नु मद्दत पग्ज ने र्रर
वानषु क कायु योजना र बजेटमा सनम्मनलत र्नु ज पने हुरछ । नवननयोनजत सूचकांकहरूमा बढी या कम खचु भएको
छ भने यसको व्याख्या (औनचत्य) कै नफयत लेनखएको महलमा उल्लेख र्नु पज छु ।
वतु मान योजना बजेट तथा कायु क्रम कायाु रवयन प्रणालीले सूचकको आधारमा खचु तय र्रेको पाइर्दैन । अतः
धेरै जसो ध्यान नक्रयाकलाप नतर के नररत भएको पाईरछ । यसथु वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा र्र्दाु नवर्तका
मख्ज य नक्रयाकलापलाई आधार मानी तयार र्नु सनकरछ । यसो र्र्दाु (TABUCS/SuTRA) जस्ता प्रणाली
सहयोर्ी नसि हुन सक्छन् । संघीय, प्रार्देनशक र स्थानीय सरकारबाट प्राप्त वानषु क कायु योजना तथा बजेट
फारमको नवश्लेषण र्री वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तयार र्नु ज पनेछ । सोको नवस्तृत नववरण अनजसचज ी १, २, ३
र ४. अनजसार तयार र्नु ज पनेछ ।
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२.४ कायाुन्त्वयन प्रकृया
वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा र्र्दाु कायाु रवयन प्रकृया स्पष्ट रुपमा उल्लेख र्ररनज पछु । संघीय संसर्द,
प्रर्देश सभा, र्ाउुँ र नर्र सभाबाट पाररत वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तोनकएको ननकायले तोनकएको समयमा
कायाु रवयन र्नु ज पनेछ । यसरी वजेट कायाु रवयन र्र्दाु बजेट क्यालेण्डर वनाई संचालन र्र्दाु उपयक्त
ज हुरछ ।
२.४.१ बजेट प्रवाह तथा खचु को प्रनतवेर्दन
सबै तहका सरकारहरुले कायु क्रम तथा बजेटको स्वीकृनत पिात खचु केररहरुमा बजेट प्रवाहको सनज ननितता र्नु ज
पर्दुछ । यसकालानर् सबै बजेट कायाु रवयन ननकायहरुले LMBIS/SuTRA को प्रयोर् र्नु ज पर्दुछ । स्वास््यको
बजेट कायाु रवयन र्र्दाु खचु के ररहरुले TABUCS/SuTRA प्रयोर् र्नु ज पनेछ । TABUCS/SuTRA को
माध्यमबाट बजेट प्रवाह तथा खचु को प्रनतवेर्दनको तल
ज नात्मक तानलका प्राप्त र्नु सनकरछ । प्रर्देश तथा स्थानीय
तहमा स्वास््यको नबस्तृत नववरण प्राप्त र्ने मौजर्दज ा प्रणाली उपलव्ध नभएको अवस्थामा खचु को अध्यावनधक
SuTRA, TABUCS वा अरय प्रणलीबाट नलन सनकरछ । तीनैतहको बजेट प्रवाह तथा खचु नववरण र्देहायको
प्रवाह तानलकामा उल्लेख र्ररएको छ ।
नचर १ बजेट प्रवाह तथा खचु नववरण
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२.४.२ बजेट क्यालेण्डर
कायु क्रम तथा बजेटको अवस्था जानकारी नलई कायु समयमै समापन र्नु समय सीमा तोकी सम्बनरधत
कमु चारीलाई नजम्मेवार बनाउने उद्देश्य ले बजेट क्यालेण्डर तयार र्नु ज पनेछ ।
ताशलका ६ बजेट क्यालेण्डर

क्रसं.

नक्रयाकलापहरु

सूचक

बजेट
(रु(हजारमा.

समय सीमा
शरू
सम्पनन र्ने नमनत
ज र्ने नमनत

नजम्मेवारी

यसको मानसक रुपमा सनमक्षा र्रर थप प्रभावकारी वनाउनज अनख्तयार प्राप्त अनधकारीको नजम्मेवारी हुनेछ ।
२.४.३ खररर्द
ननकायहरुले खररर्द र्नु पज ने सबै सामानहरुको सूची र त्यसको प्रकार (Specification) र मूल्य समेत राखी
खररर्द इकाइले वानषु क खररर्द योजना (Annual Procurement Plan) तयार र्नु पज छु । यसमा योजना
अनस
ज ारका खररर्दका कृयाकलापहरू कनहले सम्म खररर्द र्ररसक्नज पने हो समेत उल्लेख र्नु पज छु । खररर्द र्र्दाु
ननयमानस
ज ार खररर्द र्नु पज छु ।
तानलका ७ खररर्द योजना
क्र.सं.
!
@
#
$
%
^
&

खररर्द र्ररने बस्तज

चालज आ.व.
संख्या
मल्ज य (रू.)

आर्ामी आ.व.
संख्या
मल्ज य (रू.)

सेवा करार
भवन ननमाु ण
औषनधहरु
सामाग्रीहरु मेनडकल र कायाु लय
र्ाडी
फननु चर
अरय
जम्मा रु.

समान खररर्द र्र्दाु नवनभरन तहका सरकारका आ–आफ्नै प्रकृया हुने सम्भावना भएकोले ती सबै प्रकृया प-ज याउनज
आवश्यक हुरछ । मानथको तालीकामा आवश्यकता अनजसार महल र लहर थप्न सनकरछ । यसका साथै खररर्द
इकाइु हरूले स्वास््य मरत्रालयले तयार र्रेको eCAP तथा eTSB र खररर्द ननर्देनशकाहरू प्रयोर् र्नु सक्नेछन्
।

20

स्वास््य क्षेत्रको योजना तथा बजेट तजु मज ा मार्ु ननर्देशन, २०७६

२.५ आन्त्तररक ननयन्त्रण प्रकृया
आरतररक ननयरत्रण त्यस्तो प्रकृया हो जसले नवद्यमान ऐन ननयमको पालना र्री सशज ासन कायम र्नु मद्दत प-ज
याउछ साथै नवनत्तय कारोवार सम्बरधी प्रनतवेर्दन भरपर्दो ढंर्ले भएको छ; कायु सञ्चालन प्रभावकारी र
र्दक्षतापूवुक भएको छ; प्रचनलत कानूनको पालना भएको छ र स्रोत साधन तथा सम्पनत्तको संरक्षण अनभलेख
तथा प्रानप्त र हस्तारतरण उनचत ढंर्ले भएको छ भनी व्यवस्थापनलाई आस्वस्त र्राउने र्र्दुछ र यसले सम्भानवत
जोनखम पत्ता लर्ाउुँछ र त्यसको रयनज नकरणको उपाय सझ
ज ाउुँछ । यसैले आरतररक ननयरत्रण पिनत संर्ठनको
व्यवस्थापन सनहत सबै तहका कमु चारीहरुको संलग्नता र प्रयासमा कायु सम्पार्दन र्ने र्री नवकास र्ररनज पछु ।
२.५.१ ननकायर्त संरचनामा आरतररक ननयरत्रण
स्वास््य सेवा प्रवाह संघ,एवं प्रर्देश सरकारका कायु लय तथा स्थानीय सरकारको एकल तथा साझा अनधकारको
सूचीमा समावेश भएको छ । सो अनस
ज ार स्थापना भएका तीनै तहमा आरतररक ननयरत्रण प्रणाली स्थापना र्रीनज
आवश्यक पछु ।
(क) स्वास््य तथा जनसंख्या मरत्रालय र अरतरर्तका नवभार् तथा कायाु लयमा
स्वास््य तथा जनसंख्या मरत्रालय तथा अरतर्ु तका संर्ठनको व्यवस्थापन र नवनभरन पर्दानधकारीको काम
कतु व्य तथा नजम्मेवारी सनहतको संर्ठनात्मक संरचना तथा व्यवस्थापन, बजेट तथा कायु क्रम तजु मज ा, बजेट
अनख्तयारी तथा ननकासा र खाताको संचालन, आनथु क कारोवार र खररर्द तथा कायु क्रम संचालन, लेखा र
अनभलेख, साधन तथा स्रोतको सजरक्षा, अनर्ज मन तथा सजपरीवेक्षण, लेखापरीक्षण तथा बेरुजू फर्छ्यौट, र सूचना
एवं सञ्चार तथा प्रनतवेर्दन समेतका नवषयर्त क्षेत्र बढी नमतव्ययी, कायु र्दक्षता र प्रभावकारी ढंर्बाट सम्पार्दन र्नु ,
नवत्तीय प्रनतवेर्दन प्रणालीलाई नवश्वसनीय बनाउन तथा प्रचनलत कानून बमोनजम कायु सम्पार्दन र्नु र स्रोत
साधनको सरज क्षा र्री सरतोषजनक ढंर्ले व्यवस्थापनलाई आश्वस्त पानु एवं आम जनतामा स्वास््य क्षेत्रको
कामप्रनत सशज ासनको प्रत्याभूनत नर्दन स्वास््य तथा जनसंख्या मरत्रालय र अन्र्तर्तका ननकायहरुको कामको
प्रकृनत अनस
ज ार आनथु क कायु नवनध ननयमावली, २०६४ को ननयम ९५(१) को अनधनमा रनह स्वास््य तथा
जनसंख्या मरत्रालय तथा मातहतका लानर् आरतररक ननयरत्रण ननर्देनशका, २०७५ तयार र्री कायाु रवयनमा
ल्याएको छ ।
(ख) प्रर्देश सरकारका कायाु लय
प्रर्देश तहका सवै सरकारी ननकायहरुले आफ्नो र अरतरर्तका कायाु लयको प्रर्देश लेखा ननयरत्रक कायाु लयबाट
तोके बमोजमको ढाुँचामा आरतररक ननयरत्रण प्रणाली तयार र्री लार्ू र्नु ज पने र सो कायाु रवयनको अनर्ज मन
सम्बनरधत लेखाउत्तरर्दायी अनधकृतबाट हुने उल्लेख छ । आरतररक ननयरत्रण प्रणालीको कायाु रवयनको लानर्
प्रत्येक ननकायमा आरतररक ननयरत्रण ननर्देनशका अनस
ज ार ननम्न बमोजमको आरतररक ननयरत्रण सनमनत रहन
सक्नेछ ।
(क) सम्बनरधत ननकायको लेखा उत्तरर्दायी अनधकृ त वा प्रमख
ज

अध्यक्ष

(ख) सम्बनरधत ननकायको प्रशासन वा योजना महाशखा/शाखा प्रमख
ज

सर्दस्य
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(र्)अध्यक्षले तोके को सम्बनरधत ननकायमा कायु रत नवषय क्षेत्रसुँर् सम्बनरधत पर्दानधकारी

सर्दस्य

(घ)प्रर्देश लेखा ननयरत्रक कायाु लयको राजपत्रानकं त अनधकृ त प्रनतनननध

सर्दस्य

(ङ) सम्बनरधत ननकायको आनथु क प्रशासन प्रमख
ज

सर्दस्य सनचव

आरतररक ननयरत्रण प्रणालीको अनर्ज मन र्नु का लानर् सम्बनरधत मरत्रालयका, सनचवालय तथा नवभार्ीय प्रमख
ज ले
नजम्मेवार अनधकारी तोकी अनर्ज मन र्ने व्यवस्था नमलाउनज पनेछ । अनर्ज मनबाट र्देनखएका त्रटज ीलाई सजधार र्री
आरतररक ननयरत्रण प्रणालीलाई सदृज ढ बनाउने नजम्मेवारी लेखाउत्तरर्दायी अनधकृतको हुनेछ । तालूक ननकायले
यस ननयमावली बमोनजम मातहतका कायाु लयले तोके को कायु हरु प्रभावकारी रुपमा पररपालना र्रे नर्रेको,
आनथु क अनशज ासन र ननर्देशनको पालना र्रे नर्रेको सपज ररवेक्षण र अनर्ज मन र्नु ज पनेछ । सपज ररवेक्षण र अनर्ज मन
बषु को कनम्तमा र्दइज पटक र्नु ज पनेछ । तालूक ननकायले अनजर्मन र सपज ररवेक्षणको आधारमा र्देनखएको कै नफयत
सधज ारको लानर् मातहत कायाु लयलाई ननर्देशन नर्दनज पनेछ र त्यस्तो ननर्देशनको पालना र्नु ज मातहतको
कायाु लयको कतु व्य हुनेछ । स्वास््य तथा जनसंख्या मरत्रालयको आरतररक ननयरत्रण ननर्देनशका, २०७५ लाई
आधारमानी प्रर्देश सरकारले आफ्नै ननर्देनशका तयार पानु सक्नेछ्रन् ।
(र्) स्थानीय तहः
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४को र्दफा ७८ मा हरेक स्थानीय तहले आफ्नो कायाु लयबाट सम्पार्दन
र्ररने कायु नमतव्ययी, प्रभावकारी, ननयनमतता र कायु र्दक्षता पजणु ढंर्बाट सम्बपार्दन र्नु नवत्तीय प्रनतवेर्दन
प्रणालीलाई नवश्वसनीय वनाउन तथा प्रचनलत कानून बमोनजम कायु सम्पार्दन र्नु आफनो कामको प्रकृनत
अनस
ज ार आरतररक ननयरत्रण प्रणाली तयार पारी कायाु रवयन र्नु ज पने व्यवस्था छ । पानलकाले सावु जननक सेवा
प्रवाहलाई पारर्दनशु , उत्तरर्दायी र जवाफर्देही वनाउन सावु जननक परीक्षण, सामानजक परीक्षण तथा सावु जननक
सनज वज ाई जस्ता कायु क्रम समेत सञ्चालन र्नु ज पने व्यवस्था रहेकाको छ ।
२.५.२ आरतररक लेखा परीक्षण
स्वास््य ननकायका नवनभरन तहका ननकायमा आरतररक लेखापरीक्षण सम्बरधमा फरक फरक व्यवस्था कायम
छ । सवै तहका स्वास््य ननकायाले आफनो कायाु लयबाट सञ्चानलत कारेवारको आरतररक लेखापरीक्षण र्राई
लेखापरीक्षणबाट प्रनतवेर्दन र्रेका कै नफयतहरु फछयौट र्राई अनरतम लेखापरीक्षण समक्ष लेखा पेश र्नु ज पर्दुछ ।
अनरतम लेखापरीक्षणमा लेखा पेश र्ने समय सम्म पनन कै नफयत फछयौट हुन नसके मा भए र्रेको कारवाहीको
नववरण समेत राखी लेखा अनरतम लेखापरीक्षण समक्ष पेश र्नु ज पने व्यवस्था छ । तालक
ज कायाु लयले पनन
मातहतको कायाु लयले आरतररक लेखापररक्षण र्राएको र कै नफयत फछयौट सम्बरधमा अनर्ज मन र्नु ज पनेछ ।
(क) संघः संघीय सरकारको स्वास््य तथा जनसंख्या मरत्रालय मातहतका नवभार्, महाशाखा, के ररको
आरतररक लेखापरीक्षण आनथु क कायु नवनध ननयमावली, २०६४ अनजसार महालेखा ननयरत्रक कायाु लय
अरतरर्तको कोष तथा लेखा ननयरत्रक कायाु लयबाट हुने र्रेको छ । छजट्टै र्ठन आर्देश ऐनबाट र्ठीत रानरिय
तथा के ररीय स्तरका अस्पतालको आरतररक लेखा परीक्षण लेखापरीक्षकको सेवा (Out Source) नलई र्ने
व्यवस्था रहेकोछ ।
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(ख) प्रर्देशः प्रर्देश सरकार, सामानजक नवकास मरत्रालय अरतर्ु तका स्वास््य संर्ठनका आरतररक
लेखापरीक्षण प्रर्देश आनथु क कायु नवनध ननयमावली अनस
ज ार प्रर्देश लेखा ननयरत्रकको कायाु लय मातहतको
प्रर्देशलेखा इकाई कायु लयबाट हुने व्यवस्था रहेकोछ । प्रर्देश लेखा ननयरत्रक कायाु लयले आरतररक
लेखापरीक्षणको ननतजा सम्बरधी वानषु क प्रनतवेर्दन तयार र्री प्रर्देश आनथु क मानमला तथा योजना मरत्री समक्ष
पेश र्नु ज पने व्यवस्था रहेको छ ।
(र्) स्थानीय तहः स्थानीय तहमा स्वास््य सर्ठनको लानर् आरतररक श्रोतबाट नवननयोजन तथा सशतु
अनर्दज ानको रकमको कायाु रवयन स्थानीय कायु पानलकाबाट नै हुने र्रेको छ । आरतररक लेखापरीक्षण पनन
स्थानीय तहको आरतररक लेखापरीक्षण शाखाबाट नै हुने व्यवस्था रहेको छ । यसैले स्थानीय तहमा कायु रत
जनशनक्तले नवशेष पहल नर्रेको अवस्थामा स्वास््य सम्बरधी स्रोत पररचालनको जानकारी नलन ननकै जनटलता
रहेको छ ।
आरतररक लेखापरीक्षण सम्बरधी व्यहोरा, त्यसमानथ र्ररएको कारबाही TABUCS मा राख्ने प्रावधान भएकोले
सवै तहका स्वास््या ननकायले आरतररक लेखापरीक्षणको कारवाही अनभलेख र्नु ज पर्दुछ ।

२.६ सूचना प्रणाली र प्रनतवेर्दन
वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा र्र्दाु सूचना प्रणाली र प्रनतवेर्दनलाई नवशेष ध्यान नर्दनज पु र्दछ । यस
कायु कालानर् सही ननणु य नलन भरपर्दो सूचनाहरु चानहरछ । यसका लानर् छजट्टै बजेट समेत व्यवस्था र्नु ज पर्दुछ ।
यी सूचनाहरु प्राप्त र्ने माध्यमहरु मध्ये प्रमख
ज स्रोत प्रनतवेर्दन नै हो । आवश्यकता अनस
ज ार प्रनतवेर्दन र्दैननक,
साप्तानहक, पानक्षक, मानसक, त्रैमानसक या चौमानसक, अधु वानषु क तथा वानषु क हुन सक्छन् । कजनै रोर्को प्रकोप
र्देनखएमा र्दैननक प्रनतवेर्दन आवश्यक हुरछ भने ननर्रानी (Surveillance) को उद्देश्य को लानर् साप्तानहक एवं
मानसक सेवा सम्बरधी सूचनाहरु साधारणतया मानसक या त्रैमानसक/चौमानसक रुपमा र्ने प्रचलन छ ।
कायु क्रमहरुको प्रनतवेर्दन चौमानसक, अधु –वानषु क या वानषु क रुपमा र्ने चलन छ ।
सबै ननकायहरुमा अनभलेखन, प्रनतवेर्दन तथा अनर्ज मन प्रणालीको व्यवस्था हुनपज छु । नीनत ननयमक संस्थाहरुको
लानर् मौजर्दज ा HMIS, LMIS, र TABUCS/SuTRA जस्ता प्रणालीहरु उपलब्ध छन् । सेवा प्रर्दायक
संस्थाहरुले यी बाहेक आफ्नै नवनशष्ट नकनसमको मेनडकल अनभलेखन प्रणाली वनाउनज पने हुरछ । यसको लानर्
संस्थाहरुले र्दैननक प्रनवष्टीको तथा कारोवारमा आधाररत (Transaction Based) अनभलेखन राख्न स्वीकृत
अनभलेखन फारमहरु प्रयोर् र्नु पज छु । अनन यसैको आधारमा आवश्यक पने जनत प्रनतवेर्दन ननकाल्नज पछु तथा
प्रनतवेर्दनको आधारमा पनज रावलोकन र्ने व्यवस्था नमलाउनज पछु । पजनरावलोकनको समयमा वानषु क
कायु योजनालाई प्राप्त नयाुँ आुँकडाको आधारमा पररमाजु न र्नु सनकरछ । संस्थाका प्रर्नत सूचकहरुलाई िानफक
वनत्तको संकेत जस्तैः हररयो, पहेलो र रातो रंर्मा आुँकडाका साथ र्देखाउन सनकरछ । संस्थाले प्रनतवेर्दन र्नु पज ने
तालक
ज ननकायमा तोनकएको अवनधमा प्रर्नत प्रनतवेर्दन बझ
ज ाउनज पछु । प्राप्त प्रर्नतको आुँकडालाई आधार मानी
त्य (Evidence) तयार र्नु सनकरछ, जसलाइु अंकमा र नवश्लेषणका रुपमा र्देखाउनज पछु । यसैको आधारमा
भनवरयका लानर् लक्ष्य ननधाु रण र्नु सनकरछ र कायु योजनालाई अनरतम रुप नर्दन सनकरछ । साथै प्रत्येक संस्थाले
आफू र आफू अरतर्ु तका सबै संस्थाहरुको अनर्ज मनको योजना पनन बनाउनज पछु ।
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संघ, प्रर्देश तथा स्थानीय तहबाट संचानलत सेवाका भौनतक प्रर्नत मानसक रुपमा प्रनतवेर्दन र्नु उपयक्त
ज हुरछ ।
यी प्रर्नतका सूचकहरु नवनभरन नकनसमका हुन सक्छन् । साधारणतया, स्वास््यको लानर् HMIS मा उल्लेख
र्ररएका प्रनतवेर्दन फमु हरु नै स्वास््य ननकायबाट स्थानीय सरकारलाई मानसक रुपमा पठाउनज उपयजक्त हुरछ ।
यसले र्र्दाु समयमै आवश्यक सहयोर् तथा श्रोतहरुको व्यवस्था र्नु सहज हुरछ । साथै अरय कायु क्रमको हकमा
चौमानसक रुपमा तयार र्रर सम्बनरधत कायाु लयमा पठाउनज पने हुरछ ।

२.७ अनजर्मन, मूल्याङ् कन तथा सावुजननकीकरण
सरकार तथा अरतरर्तका ननकायहरुले वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा कायु क्रमको अनर्ज मन मूल्याकं न र
सावु जननकीकरणको वारेमा उल्लेख र्नु ज पनेछ । सो को लानर् उनचत वजेट समेत व्यवस्था र्नु ज पर्दुछ । सबै
ननकायहरूले आ–आफ्नो वानषु क कायु क्रम तथा बजेट सवैले हेनु पाउने र्री सावु जननकीकरण र्नु पज छु र सम्भव
भएसम्म नवद्यतज ीय माध्यम जस्तै वेवसाइट (Website) मा राख्नज पछु । यसैर्री ननकायले आ–आफ्नो वानषु क
कायु क्रम तथा बजेट बारे नवनभरन सामानजक माध्यम (Social Media) बाट प्रवर्धन र्नु सक्नेछन् । यसैर्री
ननकायहरूले सरोकारवालाहरुको लानर् सशज ासन सनज ननित र्नु नार्ररक वडापत्र, सामानजक लेखाजोखा तथा
अरय माध्यमबाट जानकारी पनन नर्दनज पछु ।
लेखापरीक्षण ऐन, २०७५ अनजसार संघ सरकार एवं प्रर्देश सरकारका सरकारी कायाु लय एवं नवशेष ऐन अरतरर्त
स्थानपत संघ तथा प्रर्देश सरकारको पूणु स्वानमत्वका अस्पताल र स्थानीय तहको अनरतम लेखापरीक्षण
ननयनमतता, नमतव्यनयता, कायु र्दक्षता, प्रभावकाररता तथा औनचत्य समेतको दृनष्टकोणबाट महालेखा परीक्षकबाट
हुने व्यवस्था छ । ऐन कायाु रवयन पनछ लेखापरीक्षण कायु मा सहभानर्तामूलक प्रकृयाबाट नवत्तीय अनशज ासनको
पररपालनमा अनभवनृ ि, नमतव्यनयता, कायु र्दक्षता र प्रभावकाररताको मूल्याङ् कनको प्रवध्र्दुन, साबु जननक
लेखापरीक्षण र्नु सक्ने अनधकार महालेखा परीक्षकलाई छ । यो ऐनले सूचना प्रनवनध, वातावरणीय पक्षबाट
सामनयक लेखापरीक्षण, अनर्दज ान र सहायताको लेखापरीक्षण र्ने मार्ु प्रसस्त र्रेको छ । यो ऐनको कायाु रवयन
पनछ संघीय सरकारको कारोवार र समग्र सरकारको लेखापरीक्षण सम्बरधमा महालेखा परीक्षणको प्रनतवेर्दन
सम्माननीय रारिपनतज्यू समक्ष, प्रर्देश सरकारको सम्वरधमा प्रर्देश प्रमख
ज समक्ष र स्थानीय तहको
लेखापरीक्षणको प्रनतवेर्दन पानलका प्रमख
ज लाई पेश र्ने व्यवस्था सम्बरधमा स्पष्ट र्रेको छ ।
आनथु क कायु नवनध ऐन, २०५५ तथा ननयमावली, २०६४ अनस
ज ार महालेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण र्री लेखा
उत्तरर्दायी अनधकारी संर् छलफल समेत र्री उपलव्ध र्राएको प्रनतवेर्दनको व्यहोरामा ३५ नर्दन नभत्र प्रमाण पेश
र्री, असूल उपर र्री, ननयनमत र्री, पेश्की फछयौट र्री वा स्पष्ट र्री प्रनतनक्रया सनहत सम्परीक्षण र्राउनज पर्दुछ
। महालेखापरीक्षकको लेखापरीक्षणको प्रारनम्भक प्रनतवेर्दन उपर ३५ नर्दन नभत्र सम्परीक्षण र्राउन नसके मा
सम्परीक्षणको म्यार्द थप मार् र्री स्वीकृत भए बमोनजम र्नु ज पर्दुछ । महालेखा परीक्षकले प्रारनम्भक प्रनतवेर्दनमा
उल्लेनखत व्यहोरा मध्ये सम्परीक्षण हुन बाुँकी व्यहोराको जानकारी लेखा उत्तरर्दायी अनधकृतलाई र्राउने र
लेखा उत्तरर्दायी अनधकृतबाट पनन समयमा फछ्र्यौट नर्राएमा सम्बनरधत नवभार्ीय मरत्रीलाई लेखी पठाउने
र्र्दुछ । नवभार्ीय मनरत्रबाट लेखा उत्तरर्दायी अनधकृतलाई लेखापरीक्षण व्यहोरा सम्परीक्षण र्राउन ननर्देशन नर्दए
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पनछ पनन सम्परीक्षण हुन वाकी व्यहोरा समेत महालेखा परीक्षकले आफ्नो वानषु क प्रनतवेर्दनमा समावेश र्ने
व्यवस्था रहेको छ ।
महालेखापरीक्षकले आफ्नो वानषु क प्रनतवेर्दनमा स्वास््य सेवा प्रवाहका नवनभरन चरण र प्रनक्रयामा सधज ारात्मक
र प्रविनात्मक सझ
ज ाव समेत प्रर्दान र्ने भएकोले आर्ामी कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा र्र्दाु त्यसलाई स्रोत
साधनको उपलव्धता, कायु रवयन क्षमता समेत उपयक्त
ज ताको आधारमा ध्यान नर्दनज पछु ।
स्वास््य संर्ठनहरुले आरतररक लेखापरीक्षण प्रनतवेर्दनमा समयमै कारवाही र्ने, अनरतम लेखापरीक्षणको
समयमा नजम्मेवार पर्दानधकारी उपनस्थत भै लेखापरीक्षण र्राउने, प्रारनम्भक प्रनतवेर्दनको जवाफ समयमा पूणु
रुपमा नर्दई सम्परीक्षण र्राउने व्यवस्था नमलाउनज पर्दुछ । प्रारनम्भक प्रनतवेर्दनको प्रनतनक्रयामा सैिानरतक तथा
नीनतर्त व्यहोरामा समेत कायु लयको प्रनतनक्रया स्पष्टताका साथ नर्दनज पछु । प्रारनम्भक प्रनतवेर्दनमा उल्लेनखत
व्यहोरा मध्ये सम्परीक्षण हुन बाुँकी व्यहोराको लर्त राखी फछयौट र्री सम्परीक्षण र्राउनज पछु ।
महालेखापरीक्षकको प्रारनम्भक प्रनतवेर्दन, प्रनतनक्रया र सम्परीक्षण कायु को अनभलेख TABUCS राख्ने व्यवस्था
भएकोले यस सम्बनरध कारवाही अननबायु रुपमा प्रनवष्टी र्नु ज पछु ।
महालेखा परीक्षकको वानषु क प्रनतवेर्दनमा उल्लेनखत व्यहोरामा सावु जननक लेखा सनमनतमा छलफल हुर्दाुँ
प्रनतवेर्दनमा उल्लेनखत व्यहोरालाई खण्डन र्नु सक्ने ठोस आधार प्रमाण तथा नीनतर्त व्यहोरामा स्पष्ट रुपमा
लेखाउत्तरर्दायी अनधकृत उपनस्थत हुनज पने र मरत्रालयको लेखापरीक्षण अनर्ज मन सनमनतले ननररतर रुपमा
लेखापरीक्षण व्यहोराको कायाु रवयनमा प्रभावकारी रुपमा काम र्नु ज पछु । सावु जननक लेखा सनमनतले महालेखा
परीक्षकको वानषु क प्रनतवेर्दनको छलफलको क्रममा नर्दएको ननर्देशन तथा सझ
ज ाव कायाु रवयन र्नु ज स्वास््य तथा
जनसंख्या मरत्रालय, प्रर्देश तथा स्थानीय सरकारको कतु व्य भएकोले यसको अनभलेख राखी कायाु रवयनको
प्रर्नत सावु जननक लेखा सनमनतलाइ समेत उपलव्ध र्राउनज पर्दुछ ।
प्रत्येक सरकार तथा ननकायले आफ्नो वानषु क कायु क्रम तथा बजेटको वारेमा सबैको जानकारीको लानर् नवनभरन
संचार माध्यमबाट जानकारी र्राउनज पछु । स्थानीय सरकारको वानषु क कायु क्रम तथा बजेटको र्दस्तावेजको
आधारमा संघ सरकार तथा प्रर्देश सरकारले श्रोत छजट्याउने, प्रभावकारी अनर्ज मन तथा मूल्यांकन र्नु तथा
आवश्यक सहयोर् जटज ाउन पनन यो आवश्यक हुरछ । यस बाहेक वानषु क कायु क्रम तथा बजेटको र्दस्तावेज
सावु जननकीकरण र्र्दाु जवाफर्देनहता तथा पारर्दनशु ता जस्ता सशज ासनका पूवाु धारहरुलाई पनन पालना र्रेको
र्देनखरछ ।

25

स्वास््य क्षेत्रको योजना तथा बजेट तजु मज ा मार्ु ननर्देशन, २०७६

भार् ३
योजना तथा बजेट तजुमज ाको चरण, मध्यकानलन खचु संरचना
यस मार्ु ननर्देशनको भार् २ मा वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ाका ७ वटा चरणहरूको क्रमबध्र्द रूपमा
नवस्तनृ तकरण र्ररएको छ । जसबाट प्रयोर्कताु लाइु बजेट तथा कायु क्रम तयार र्र्दाु के के र्नु ज पने भरने जाकारी
र्राउछ । यसै चरणहरूको अनस
ज रण र्र्दै यस भार् ३ मा नत्रवनषु य खचु संरचना वानषु क कायु क्रम तथा बजेटको
तयारी कसरी, कनहले र्ने भरने तानलका वध्र्दरूपमा प्रयोर्ात्मक रूपमा व्याख्या र्ररएको छ । योजना तथा बजेट
तजु मज ा र्र्दाु तीनै तहले अपनाउनज पने प्रनक्रयार्त नवनभरन चरणहरु तल उल्लेख र्ररएको छ ।
३.१ वानषुक कायुक्रम तथा वजेट तजुमज ा
३.१.१ संघीय वानषु क कायु क्रम तथा वजेट तजु मज ा
रानरिय प्राकृनतक श्रोत तथा नवत्त आयोर् र रानरिय योजना आयोर्बाट बजेट सीमा तथा मार्ु र्दशु न प्राप्त भएपनछ
स्वास््य तथा जनसंख्या मरत्रालयको नीनत, योजना तथा अनर्ज मन महाशाखाले त्यस मरत्रालय र अरतर्ु तका
नवभार्, के रर, रानरिय तथा नवनशष्टकृत अस्पताल र अरय ननकायहरुमा बजेट सीमा तथा बजेट तजु मज ा मार्ु र्दशु न
पठाउनज पर्दछु । सोही अनस
ज ार तयार र्ररएका कायु क्रम तथा नक्रयाकलापहरुको औनचत्य मानथ छलफल र्री
कायु क्रमको मस्यौर्दा (eAWPB) तयार र्री मरत्रालय स्तरको छलफल पिात LMBIS मा प्रनवष्ट र्नु ज पर्दुछ ।
यसरी तयार र्रीएको कायु क्रम तथा बजेट मानथ रानरिय योजना आयोर् र अथु मरत्रालयमा नवनभरन चरणमा
छलफल र्री उक्त बजेट तथा कायु क्रमलाई अनरतम रुप नर्दनज पर्दुछ । अथु मरत्रालयले संघीय संसर्दमा पेश र्री
स्वीकृत भएको वानषु क कायु क्रम तथा बजेटअथु मरत्रालयबाट कायाु लयर्त बाुँडफाुँड र्री LMBIS माफुत
अनलाइन स्वीकृत र्राउनज पनेछ ।
तानलका८ संघीय वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा कायु तानलका
क्र .
.सं
१=

२
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मूख्य–मूख्य कामको नववरण

स्थान

वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ाको
पूवुतयारीर्ने । पूवु तयारी र्र्दाु संनघय
मरत्रालयबाट संचालन हुने कायु क्रम र
नक्रयाकलापका साथै प्रर्देश तथा स्थाननय तहको
लानर् सशतु अनर्दज ानमा पठाउने कायु क्रम तथा
नक्रयाकलाप समेतको तयारी र्नु ज पर्दुछ ।
रानरिय योजना आयोर्बाट प्राप्त बजेट नसमा
स्वास््य तथा जनसंख्या मरत्रालय अरतर्ु तका
नवभार्, रानरिय तथा नबनशष्टीकृत अस्पताल र
अरय ननकायहरुमा बजेट सीमा र बजेट तजु मज ा
मार्ु र्दशु न पठाउने ।

नजम्मेवार
ननकाय

समय
तानलका

मरत्रालय/नवभार्/ सम्बनरधत
माघको र्दोश्रो–
ननकाय
नवभार्/ननकाय तेश्रो हप्ता

स्वास््य तथा
जनसंख्या
मरत्रालय

स्वास््यतथा
जनसंख्या
मरत्रालय

माघको तेश्रो
हप्ता
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नजम्मेवार
ननकाय

समय
तानलका

मूख्य–मूख्य कामको नववरण

स्थान

वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ाको
पूवुतयारीका अभ्यासहरुलाई पनज रावलोकन र्री
सम्बि सहयोर्ी ननकायहरुसुँर् छलफल र्रेर
बजेट सीमा र बजेट तजु मज ा मार्ु र्दशु न बमोनजम
पररमाजु न र्ने ।
बजेट सीमा र बजेट तजु मज ा मार्ु र्दशु न अनस
ज ार
प्रस्तानवत वानषु क कायु क्रम तथा बजेट eAWPB
मा प्रनवष्ट र्ने ।
नवभार् अरतर्ु तका महाशाखा र के ररहरुको
प्रस्तानवत वानषु क कायु क्रम तथा बजेटको बारेमा
नवभार् स्तरमा छजट्टा–छजट्टै कायु क्रम/
नक्रयाकलापहरुको औनचत्य, बजेटको सीमा र
स्रोतको वारेमा छलफल ।
नवभार् स्तरमा भएको छलफलमाप्राप्त नटप्पणी
तथा सझ
ज ाव अनजसार वानषु क कायु क्रम तथा
बजेटलाई eAWPB मा पररमाजु न र्ने ।

नवभार्÷ननकाय

सम्बनरधत
नवभार्/
ननकाय

फार्नज को
पनहलो हप्ता

नवभार्/ननकाय

सम्बनरधत
नवभार्/
ननकाय

फार्नज को र्दोश्रो
हप्ता

सम्वनरधत
ननकाय

सम्बनरधत
ननकाय

फार्नज को
र्दोस्रो–तेस्रो
हप्ता

नवभार्
अरतर्ु तका
सम्बनरधत
महाशाखा र
के रर
स्वास््य तथा
जनसंख्या
मरत्रालय

नवभार्
अरतर्ु तका
महाशाखा/
के रर

फार्नज को चौथो
हप्ता

स्वास््य तथा जनसंख्या मरत्रालय अरतर्ु तका
नवभार्, के ररीय अस्पताल र अरय ननकायहरुको
प्रस्तानवत वानषु क कायु क्रम तथा बजेटको बारेमा
स्वास््य मरत्रालयमा छलफल छजट्टा–छजट्टै र्नेः
क्षेत्रर्त तथा कायु नीनत, वानषु क कायु क्रम तथा
बजेट तजु मज ा सम्बरधी मार्ु र्दशु न, बजेटको सीमा र
खररर्द योजना अनस
ज ार भएको सनज ननित र्ने ।
स्वास््य तथा
स्वास््य मरत्रालयमा भएको छलफलमा प्राप्त
जनसंख्या
नटप्प्णी तथा सझ
ज ाव अनस
ज ार नवभार्, रानरिय
तथा नबनशष्टीकृतअस्पताल र अरय ननकायहरुले मरत्रालय
आ–आफ्नो वानषु क कायु क्रम तथा बजेटलाई
eAWPB मा पररमाु जन र्ने र सोही अनजसार
LMBIS मा प्रनवष्ट र्ने ।

स्वास््य तथा चैत्रको पनहलो
जनसंख्या
हप्ता
मरत्रालय

स्वास््य तथा चैत्रको र्दोस्रो–
जनसंख्या
तेस्रो हप्ता
मरत्रालय
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१०

११

१२

मूख्य–मूख्य कामको नववरण

स्थान

स्वास््य मरत्रालय अरतर्ु तका नवभार्, के ररीय
अस्पताल र अरय ननकायहरुको प्रस्तानवत वानषु क
कायु क्रम तथा बजेट LMBIS बाट रानरिय योजना
आयोर् र अथु मरत्रालयमा Transfer र्ने ।
रानरिय योजना आयोर्मा प्रस्तानवत के ररीय र
नजल्ला स्तरको वानषु क कायु क्रम तथा बजेटको
नीनतर्त छलफल र्नेः अथु मरत्रालय, स्वास््य
मरत्रालय र अरतर्ु तका सम्बनरधत ननकायको
सहभानर्तामा हरेक ननकायको छजट्टा–छजट्टै
छलफल।
रानरिय योजना आयोर्मा भएको छलफलमाप्राप्त
नटप्पणी र सझ
ज ाव अनस
ज ार पररमाजु न र्ररएको
वानषु क कायु क्रम तथा बजेटलाई सम्बनरधत
ननकायले LMBIS मा पररमाजु न र्ने ।
अथु मरत्रालयमा प्रस्तानवत संनघय स्तरको वानषु क
कायु क्रम तथा बजेटको नीनतर्त छलफल र्नेः
रानरिय योजना आयोर्, स्वास््य मरत्रालय र
अरतर्ु तका सम्बनरधत ननकायको सहभानर्तामा
हरेक ननकायको छजट्टा–छजट्टै छलफल ।

नजम्मेवार
ननकाय

समय
तानलका

स्वास््य तथा
जनसंख्या
मरत्रालय

स्वास््य तथा चैत्रको चौथो
जनसंख्या
हप्ता
मरत्रालय

रानरिय योजना
आयोर्को
सनचवालय

रानरिय
योजना
आयोर्

नवभार्/ननकाय

सम्बनरधत
बैशाखको
नवभार्/ननकाय पनहलो हप्ता

अथु मरत्रालय

अथु मरत्रालय बैशाखको
र्दोस्रो–चौथो
हप्ता

चैत्रको चौथो
हप्ता

१३

संनघय स्वास््य तथा जनसंख्या मरत्रालयले प्रर्देश नवभार्/ननकाय
तथा स्थानीय तहमा सशतु अनर्दज ानका रूपमा
पठाउनज पने स्वास््य सेवाका कायु क्रम/
कृयाकलापहरूको बजेट सनहतको ननकायर्त सूची
तयार र्रर छलफल पिात अथु मरत्रालय पठाउने
।

स्वास््य तथा बैशाखको तेस्रो
जनसंख्या
हप्ता
मरत्रालय

१४

अथु मरत्रालयमा भएको छलफलमा प्राप्त नटप्पणी नवभार्/ननकाय
तथा सझ
ज ाव अनजसार पररमाजु न र्ररएको संनघय
वानषु क कायु क्रम तथा बजेटलाई सम्बनरधत
ननकायले eAWPB र LMBIS मा पररमाजु न र्रर
अनरतम रुप नर्दने ।
प्रनतननधी सभा
रेडबक
ज प्रकाशन को व्यय.व.आर्ामी आ)
भवन
तथा बजेट प्रस्तनज तकरण (अनमज ानको नववरण

सम्बनरधत
बैशाखको चौथो
नवभार्/ननकाय हप्ता

१५
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अथु मरत्रालय जेष्ठको र्दोश्रो
हप्ता
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क्र .
.सं
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१७
१८

मूख्य–मूख्य कामको नववरण

स्थान

संसर्दबाट पाररत भई स्वीकृत भएको संनघण्
वानषु क कायु क्रम तथा बजेट LMBIS मा हेने र
फरक भएमा सोही बमोनजम eAWPB मा
सच्याउने ।
LMBIS मा अथु मरत्रालयवाट कायाु लयर्त
वाुँडबाट अनलाइन स्वीकृत र्राउने
eAWPB मा तयार र्ररएको कायाु लयर्त
कायु क्रम मरत्रालयबाट अनलाइन स्वीकृत र्राई
सोही अनस
ज ार कायाु लयर्त अनख्तयारी
हस्तारतरण र्ने ।

नजम्मेवार
ननकाय

समय
तानलका

नवभार्/ननकाय

सम्बनरधत
जेष्ठको तेश्रो
नवभार्/ननकाय हप्ता–आषाढको
र्दोश्रो हप्ता

नवभार्/ननकाय

सम्बनरधत
श्रावणको
नवभार्/ननकाय पनहलो हप्ता
स्वास््य
मरत्रालय/
नवभार्

श्रावणको
पनहलो–र्दोश्रो
हप्ता

३.१.२ प्रार्देनशक वानषु क नवकास योजना तजु मज ा प्रनक्रयार्त ब्यवस्था
प्रर्देश सरकारको नजम्मेवारीमा परेका स्वास््य क्षेत्रका योजना तथा कायु क्रमको वानषु क योजना तथा बजेट तजु मज ा
र्ने प्रनक्रयालाई समयमै सम्परन र्नु ज पने कानूनी व्यवस्था भएकोले सोनह अनस
ज ार र्नु नीनत तथा योजना आयोर्
र आनथु क मानमला तथा योजना मरत्रालयबाट प्राप्त बजेट सीमा र मार्ु र्दशु न अनस
ज ारको बजेट सीमामा रही
सामानजक नवकास मरत्रालयको स्वास््य महाशाखाले सम्बनरधत सबै ननकायसुँर् समरवय तथा छलफल र्री
वानषु क योजना तथा बजेटको मस्यौर्दा तयार र्नु ज पर्दुछ ।वानषु क योजना तथा बजेट तजु मज ा र्र्दाु र्देहाय बमोनजमका
चरणहरु तोनकएको समय सीमामा सम्परन र्नु पज ने छ ।
तानलका ९ प्रार्देनशक वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा कायु तानलका
क्रसं.
१.
२.
३.
४.
५.
६.
७.
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चरणहरु
आय व्ययको प्रक्षेपण नववरण नेपाल सरकारमा पेश र्ने
संघले प्रर्देशलाई नवनत्तय हस्तारतरणको बजेट सीमा र
मार्ु र्दशु न उपलब्ध र्राउने
श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा ननधाु रण
बजेट तथा श्रोत सनमनतले प्रर्देशको श्रोत अनजमान तथा
बजेट ननधाु रण र्ने
आर्ामी आनथु क वषु को बजेट सीमा नवषयर्त
मरत्रालयरननकायलाई पठाउने
नवषयर्त मरत्रालय÷ननकायले बजेट तथा कायु क्रम पेश र्ने
बजेट तथा कायु क्रम उपर छलफल र्री अनरतम रुप नर्दने

समय सीमा
पषज मसारत नभत्र
फाल्र्नज मसारत नभत्र
चैत्र १५ र्ते नभत्र
चैत्र २० र्ते नभत्र
बैशाख १० र्ते नभत्र
जेठ १५ र्ते नभत्र
जेठ २५ र्ते नभत्र
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क्रसं.
८.
९.
१०.

चरणहरु
प्रार्देनशक योजना आयोर्बाट वानषु क नवकास कायु क्रम
स्वीकृत र्ने
प्रर्देश सभामा कायु क्रम तथा बजेट पेश र्ने
प्रर्देश सभाबाट बजेट तथा कायु क्रम स्वीकृत र्ने

समय सीमा
असार १ र्ते नभत्र
असार मसारत नभत्र
प्रर्देश सभामा पेश भएको नर्दन

श्रोतः प्रदे ि स्तरीय योजना तजम
ुि ा ददग्दििन, २०७५, राष्ट्रिय योजना आयोग

बजेट तथा कायुक्रम तजुमज ा
प्राप्त बजेट सीमा र मार्ु र्दशु नले नननर्दुष्ट र्रे अनस
ज ार स्वास््यसुँर् सम्बनरधत वानषु क योजना तथा बजेट तजु मज ा
र्र्दाु र्देहायका आधारमा र्नु ज पर्दुछ ।
क) प्रर्देशको आवनधक योजनाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य र रणनीनत
ख) प्रर्देशको मध्यमकालीन खचु संरचनामा समावेश भएका कायु क्रम
र्) प्रर्देशले प्रर्दान र्रेको प्राथनमकीकरणका आधार
घ) योजना बैंक र मध्यमकालीन खचु संरचनामा नपरेका नयाुँ कायु क्रम संचालन र्नु ज पने भएमा त्यसको
आधार र औनचत्य खल
ज ाई वानषु क कायु क्रममा समावेश र्नु सनकरछ
ङ) प्रर्देशको श्रोत र साधनले मात्र योजना/कायु क्रम सम्परन र्नु नसनकने र्देनखएका तर प्रर्देशको लानर्
अत्यावश्यक र तोनकएको मापर्दण्ड पूरा भएका योजना तथा कायु क्रमलाई समपूरक अनर्दज ानबाट संचालन
र्नु को लानर् प्रस्ताव र्नु सनकनेछ । स्वास््य संस्थाका लानर् भवन ननमाणु तथा ठूला उपकरण खररर्द यस
अरतर्ु त राख्न सनकरछ ।
च) यसरी तयार र्ररएको वानषु क योजना तथा बजेट छलफलका लानर् नीनत तथा योजना आयोर् र आनथु क
मानमला तथा योजना मरत्रालय पठाउनज पर्दुछ ।
छ) मरत्रालय र अरतर्ु तका ननकायहरुमा नवनभरन चरणमा छलफल भइसके पनछ उक्त योजना तथा बजेटका
नत्रवनषु य खचु प्रक्षेपण सनहतको मध्यमकालीन खचु संरचना तयार र्नु ज पर्दुछ ।
ज) यसरी तयार र्रेको वानषु क बजेट तथा कायु क्रम र मध्यमकालीन खचु संरचना, मरत्रालयर्त बजेट सूचना
प्रणाली LMBIS मा प्रनवष्ट र्री नीनत तथा योजना आयोर् र आनथु क मानमला तथा योजना मरत्रालय पठाउनज
पछु ।
झ) वानषुक कायुक्रम तथा बजेट मानथ छलफलूः
सामानजक नवकास मरत्रालयबाट स्वास््य क्षेत्रका लानर् तयार र्री पेश र्ररएको वानषु क कायु क्रम र बजेट
मानथ छलफल प्रारम्भ हुरछ । यसरी छलफल र्र्दाु स्वास््यका लानर् प्रस्तजत र्ररएका सालवसाली रुपमा
संचालन र्ररने र नयाुँ प्रस्ताव र्ररएका कायु क्रम तथा बजेट साथ पेश र्ररएका कायु क्रम आर्ामी आ.व.मा
समावेश र्नु ज पने आधारहरु उपर छलफल र्री कायु क्रमहरुको प्राथनमकीकरण र्ने र्रररछ । यसरी
30

स्वास््य क्षेत्रको योजना तथा बजेट तजु मज ा मार्ु ननर्देशन, २०७६

प्राथनमकीकरण र्रे पनछ सरकारको नीनत तथा कायु क्रम र नवननयोनजत बजेटलाई मध्यनजर र्री कायु क्रम
छनौट र्रररछ ।
नोटः प्राथनमकीकरणको आाधारः नेपालको संनवधानले व्यवस्था र्रेको मौनलक हकहरु, र्दीघु कालीन सोच,
रानरिय आवनधक योजना, प्रर्देशको आवनधक योजना, नर्दर्ो नवकास लक्ष्य, सम्बनरधत प्रर्देशको आवश्यकता,
स्वास््य क्षेत्रमा र्देनखएको समस्याहरुलाई नलनज पर्दुछ ।
ञ) वानषु क कायु क्रम तथा बजेट को मस्यौर्दा तयारी
यसरी छलफल र्री प्रस्ताव भएका कायु क्रम/आयोजनाको वानषु क नवकास कायु क्रमको र्दस्तावेज तयार र्री
स्वीकृनतका लानर् पेश र्नु ज पर्दुछ । यसरी तयार र्ररने कायु क्रम तथा बजेटको ढाुँचा अनजसूची १ मा उल्लेख
र्ररएको छ ।
ट) वानषु क कायु क्रम तथा बजेट स्वीकृनत
नीनत तथा योजना आयोर्को पूणु बैठक वा आनथु क मानमला तथा योजना मरत्रालयले छलफलबाट प्राप्त
वानषु क कायु क्रम तथा बजेट जेठ २५ र्ते नभत्र स्वीकृत र्ररसक्नज पर्दुछ ।
ठ) प्रर्देश सभामा वानषु क कायु क्रम तथा बजेट पेश र्ने
आयोर् वा मरत्रालयबाट स्वीकृत वानषु क कायु क्रम तथा बजेट र मध्यमकालीन खचु संरचना छपाई र्री
असार एक (१) र्ते नभत्र प्रर्देश सभामा पेश र्नु ज पर्दुछ । प्रर्देश सभाबाट स्वीकृत भए पनछ उक्त र्दस्तावेज सवु
साधारणको जानकारीको लानर् प्रकानशत र्ने र सोही र्दस्तावेज सम्बनरधत प्रर्देशले आफ्नो वेवसाईटमा पनन
प्रकानशत र्नु ज पर्दुछ । यसको एक/एक प्रनत मख्ज यमरत्री तथा मनरत्रपररषर्दक
् ो कायाु लय, प्रधानमरत्री तथा
मनरत्रपररषर्द्को कायाु लय, रानरिय योजना आयोर्, अथु मरत्रालय र संघ तथा प्रर्देशका नवषयर्त मरत्रालयमा
पठाउनज पर्दुछ ।
३.१.३ स्थानीय स्तरमा कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ाको प्रनक्रयार्त व्यवस्था
स्थानीय तहमा वानषु क योजना तथा बजेट तजु मज ा र्र्दाु कायु क्रमको आवश्यकता, औनचत्य सनहत
कायु क्रम÷योजना तजु मज ा र्ने आधारहरु स्पष्ट उल्लेख र्नु ज पर्दुछ । तजु मज ाका आधारहरु पेज ३ मा उल्लेख र्ररएको
छ । बजेट तथा कायु क्रम तजु मज ा सम्बनरध चरण र समय सीमा रानरिय योजना आयोर् द्वारा प्रकानशत स्थानीय
तहको योजना तजु मज ा नर्दग्र्दशु न, २०७५ मा उल्लेख भए अनस
ज ार र्नु ज पर्दुछ । स्थानीय तहमा बजेट तथा कायु क्रम
तजु मज ाका चरण र समय सीमा र्देहाय बमोनजम हुनेछ ।
तानलका १० स्थानीय तहमावानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा कायु तानलका
क्रसं.
१.
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चरण
स्थानीय राजश्व परामशु सनमनतले सम्बनरधत स्थानीय तहको
कायु पानलकामा राजश्व प्रक्षेपण र्री पेश र्नु ज पने
आय व्ययको प्रक्षेपण र्ररएको त्यांक सनहतको नववरण नेपाल सरकारमा
पेश र्नु ज पने

समय सीमा
पौष १५ नभत्र
पस
ज मसारतनभत्र
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क्रसं.
२.

३.

४.
५.
६.
७.
८.
९.
१०.

चरण
संघ र प्रर्देशबाट नवत्तीय हस्तारतरणको सीमा र मार्ु र्दशु न
–
संघबाट
–
प्रर्देशबाट
नवषयर्त क्षेत्र छजट्याउने
श्रोत अनमज ान तथा बजेट सीमा ननधाु रण
–श्रोत अनमज ान तथा बजेट सीमा ननधाु रण सनमनतले स्थानीय
तहको श्रोत अनमज ान तथा बजेट सीमा ननधाु रण सम्परन र्रीसक्न
पने
आर्ामी आ.व. को बजेट नसमा र्ाउुँपानलकाका नवषयर्त महाशाखा, शाखा
तथा वडा सनमनतलाई पठाइ सक्नपज ने
वडा स्तरीय योजना तजु मज ा र प्राथनमकीकरण
एकीकृ त बजेट तथा कायु क्रम तजु मज ा
कायु पानलकाबाट स्वीकृ त
र्ाउुँ/नर्र सभामा पेश
बजेट तथा कायु क्रम र मध्यमकालीन खचु संरचना सम्बनरधत सभाबाट
स्वीकृ त
बजेट तथा कायु क्रम सवु साधारणको जानकारीको लानर् प्रकाशन र्नु पज ने

समय सीमा
फाल्र्नज मसारतनभत्र

चैत्र मसारतनभत्र
वैशाख १० र्ते नभत्र

वैशाख १५ र्ते नभत्र
जेठ १५ र्ते नभत्र
जेठ मसारत नभत्र
असार ५ र्ते नभत्र
असार १० र्ते नभत्र
असार मसारत नभत्र
श्रावण १५ र्ते नभत्र

स्थानीय तहले नविीय हस्तान्त्तरणको खाका र मार्ुर्दशुन प्राप्त र्ने
स्थानीय सरकारले आर्ामी आ.व.को लानर् प्राप्त र्ने राजश्व बाुँडफाुँड र नवनत्तय अनर्दज ान वापतको रकमको
अनमज ाननत नववरण नेपाल सरकारले फाल्र्णज मसारत नभत्र र प्रर्देश सरकारले चैत्र मसारत नभत्र सम्बनरधत
स्थानीय तहमा पठाउनज पने हुरछ । यसरी प्राप्त अनजमाननत बजेटको आधारमा स्थानीय तहले क्षेत्रर्त रुपमा
आफ्नो योजना तथा बजेट तजु मज ा र्नु पज र्दुछ ।
नवषयर्त सनमनतको ननमाु ण
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा संचालन र्ने नवकासका कायु क्रम/योजनालाई नवषयर्त रुपमा छजटाई
कायु पानलकाका सर्दस्यहरुलाई नवषयर्त क्षेत्रको नजम्मेवारी नर्दनजपछु । नवषयर्त क्षेत्रमा आनथु क नवकास,
सामानजक नवकास, पूवाु धार नवकास, वन, वातावरण तथा नवपर्द व्यवस्थापन र सशज ासन तथा संस्थार्त क्षेत्रर्री
पाुँच नवषयर्त क्षेत्रमा छजट्याउनज पने हुरछ । स्वास््य, नशक्षा, खानेपानी तथा सरसफाई जस्ता क्षेत्र सामानजक
नवकासमा पर्दुछन् ।
नवषयर्त क्षेत्र छजट्याई सके पनछ ती क्षेत्रको प्रभावकारी योजना तथा बजेट तजु मज ा र्ने नजम्मेवारी नर्दन नवनभरन
नवषयर्त सनमनत र्ठन र्ररएको हुरछ ।
नवषयर्त सनमनतको संस्थार्त संरचना र्देहाय बमोनजमको हुरछः
१. नवषयर्त क्षेत्र हेने कायु पानलकाको सर्दस्य – संयोजक
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२. कायु पानलकाले तोके का कनम्तमा एकजना मनहला सनहत र्दईज जना कायु पानलकाका सर्दस्य – सर्दस्य
३. सम्बनरधत नवभार्/महाशाखा/शाखा प्रमूख – सर्दस्य सनचव
नवषयर्त सनमनतले नै नवषयर्त क्षेत्रको योजना तथा बजेट तजु मज ालाई अनरतम रुप नर्दने हुनाले प्रस्ततज र्ररएको
स्वास््य क्षेत्रका कायु क्रम तथा बजेटलाई अनरतम रुप नर्दन स्वास््य क्षेत्रको प्रनतनननधत्व र्ने शाखा प्रमूखको
महत्वपूणु भूनमका रहरछ ।
श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा ननधाुरण सनमनत
यस सनमनतले र्ाुँउ÷नर्रपानलकामा प्राप्त हुने आरतररक आय, नवनत्तय हस्तारतरण, राजश्व बाुँडफाुँड अनर्दज ान,
ऋण र अरय आयको प्रक्षेपण र्री सो को सरतनज लत नवतरणको खाका तथा बजेट सीमा ननधाु रण र्र्दुछ । यसले
नवषयर्त क्षेत्रको बजेट सीमा ननधाु रण र्ने हुनाले यस सनमनतलाई स्वास््य क्षेत्रको कायु क्रमले स्वस्थ मानवपूज
ुँ ी
ननमाु णमा पग्ज ने योर्र्दान, रोर् ननयरत्रण तथा रोकथाम र उपचारात्मक सेवाको महत्व बजझाउन उपयक्त
ज समयमा
छलफल तथा अरतरनक्रया र्नु ज पर्दुछ । जसद्वारा स्वास््यलाई प्राप्त हुने बजेट सीमा यथोनचत मात्रामा बढाउन
सहयोर् नमल्र्दछ ।
बजेट सीमा ननधाुरण र्ने नवनध
श्रोत अनमज ान तथा बजेट ननधाु रण सनमनतले बजेट सीमा ननधाु रण र्र्दाु र्देहाय बमोनजम प्राथनमकताका आधार
नलईएको छ । तलका यी क्षेत्रलाई आवश्यक रकम नवननयोजन र्रेपनछ मात्र बाुँकी रकम अरय क्षेत्रमा नवननयोजन
र्नु सनकनेछ ।
प्राथनमकताका आधारहरु
१. अननवायु र्दायीत्वका खचु हरु (पानलका, वडा कायाु लयाको तलव भत्ता, संचालन खचु , स्वास््य, नशक्षा
लर्ायतका कमु चारीको तलव भत्ता, संचालन खचु तथा सामाजनक सरज क्षाका खचु )
२. सशतु अनर्दज ानको कायु क्रमको लानर् तोनकएको रकम
३. स्थानीय स्तरका र्ौरवका आयोजनाको लानर् चानहने रकम
४. समपूरक कोष आवश्यक पने आयोजनाको लानर् चानहने रकम
५. नर्दर्ो नवकासका लक्ष्य लर्ायत रानरिय तथा अरतराु नरिय जर्तमा जाहेर र्रेका प्रनतविताको
कायाु रवयनका लानर् आवश्यक रकम
६. स्थानीय तहले आफै ले र्नु ज पने अरय आवश्यक कायु हरु
स्वास््य क्षेत्रको अनधकांश नक्रयाकलापहरु आधार १, २ र ५ अरतर्ु त पने हुनाले अनधकांश रकम नवननयोनजत
हुने सम्भावना रहेको छ । तथापी, ३, ४ र ६ को आधारको बारेमा पनन पयाु प्त छलफल तथा बहस पैरवीको
आवश्यकता पर्दुछ ।
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वडा स्तरका योजना छनौट तथा प्राथनमकीकरण
नवषयर्त क्षेत्रका लानर् बजेट सीमा ननधाु रण भएपनछ स्थानीय स्तरमा योजना ननमाु ण प्रनक्रयाको थालनी हुरछ ।
स्थानीय तहको योजना ननमाु ण तथा छनौट वडा तहबाट शरुज हुरछ । वडा अरतर्ु तका वस्ती तथा टोलका
स्वास््यसुँर् सम्बनरधत सबै सरोकारवालाहरुको पनहचान र्री उनीहरुसुँर् स्वास््य क्षेत्रका कायु क्रमहरुको बारेमा
त्यपरक छलफल र्र्दै कायु क्रमको प्राथनमकीकरण र्नु ज पछु ।
वस्ती तथा टोल स्तरमा छलफल र्र्दाु स्थानीय तहका स्वास््य समस्या सनहत स्वास््यसुँर् सम्बनरधत नर्दर्ो
नवकास लक्ष्य, नेपाल स्वास््य क्षेत्र सजधार कायु क्रमका लक्ष्यहरु र आवनधक योजना समेतको लक्ष्य प्रानप्तका
लानर् मद्दत पग्ज ने कायु क्रम र सूचकहरु बारेमा छलफल र्नु ज पर्दुछ । वडा स्तरमा छलफल र्नु ज भरर्दा पनहला अनजसचज ी
६ अनस
ज ारको स्थानीय तहको स्वास््य पाश्र्वनचत्र तयार र्नु ज पछु । यसले छलफलमा सहनजकरण र्र्दुछ ।

बस्ती/टोल स्तरका योजना छनौट र्र्दाु ननम्नानस
ज ार र्नुजपने छूः
(क) वडा सनमनतले आफ्नो वडामा प्रनतनननधत्व र्ने सर्दस्यहरुलाई नवनभरन बस्ती/टोलको योजना तजु मज ा र्नु
सहजीकरण र्नेर्री नजम्मेवारी प्रर्दान र्नु पज ने हुरछ ।
(ख) प्रत्येक वडाले वडा नभत्रका वस्ती/टोलहरुमा योजना तजजमाको लानर् बैठक हुने नर्दन, नमनत र समय कनम्तमा
तीन नर्दन अर्ावै सावु जननक सूचनामाफुत जानकारी र्राउनज पनेछ ।
(र्) र्ाउुँपानलका/नर्रपानलका अरतर्ु तका वडा अरतर्ु त रहेका बस्ती/टोलहरु भेलामाफुत बस्ती/टोलस्तरका
आयोजना तथा कायु क्रम छनौट र्ने बस्ती तथा टोलस्तरमा आयोजना छनौट र्र्दाु समर्दज ायको
आवश्यकता पनहचान र्री आयोजना/कायु क्रम छनौट र्नु पज ने हुरछ ।
(घ) वस्ती/टोलस्तरका योजना छनौट र्र्दाु सो बस्ती नभत्रका सबै वर्ु र समर्दज ाय (मनहला, र्दनलत, आनर्दवासी
जनजाती, मधेशी, थारु, मनज स्लम, उत्पीनडत वर्ु , नपछडा वर्ु , अल्पसंख्यक, नसमारतकृत, यवज ा,
वालवानलका, जेष्ठ नार्ररक, लैङ्नर्क तथा यौननक अल्पसंख्यक, अपाङ् र्ता भएका व्यनक्त, नपछनडएको
वर्ु , आनर्द) लर्ायत सबै समर्दज ायको अथु पूणु सहभानर्ताको सनज ननित र्नु पज ने हुरछ ।
सरोकारवालाको पनहचान
टोल तथा बस्ती स्तरमा स्वास््यको वानषु क कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ाको पूवु तयारीका लानर् र्देहाय बमोनजमका
सरोकारवाला सहभार्ी र्राउन उपयजक्त हुरछः
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•

स्वास््य संस्था प्रमख
ज हरु
स्वास््य संस्था व्यवस्थापन सनमनतको अध्यक्ष
र्ाउुँ/नर्रपानलकाको सामानजक नवकास अनधकृत
र्ाउुँ/नर्रपानलकाको योजना शाखा प्रमख
ज
ननजी तथा सहयोर्ी संघ संस्थाका प्रनतनननधहरु
स्वास््य सेवा प्रर्दायक
बस्ती/टोल नभत्रका नक्रयाशील सामर्दज ानयक संस्थाहरू, टोल नवकास सनमनत मनहला/आमा समूह,
वाल क्लव/सञ्जाल, यवज ा क्लव, नार्ररक सचेतना के ररका प्रनतनननधहरु
• बस्तीटोल नभत्रका सबै वर्ु र समर्दज ायका प्रनतनननधहरु ।
मानथ उल्लेख भए बमोनजमका सरोकारवालाहरुको अनधकाररक सहभानर्ता हुने र्री वडा सर्दस्यको संयोजनमा
ननधाु ररत समय, नमनत र स्थानमा उपनस्थत भई आयोजना छनौटको सम्बरधमा अरतरनक्रया, छलफल, नवमशु
र्री आयोजनाहरुको छनौट र्नु ज पनेछ । यसरी बस्तीस्तरमा छनौट भएका आयोजना/कायु क्रमहरुको सूची
संयोजकले नलनखत रुपमा तयार र्री वडा सनमनतमा पेश र्नु पज ने हुरछ ।
वडा सनमनतहरुले टोल/बस्तीस्तरबाट प्राप्त आयोजना र कायु क्रमहरुलाई नवषयक्षेत्र अनजसार समूहकृत र्रररछ ।
श्रोत अनमज ान तथा बजेट सीमा ननधाु रण सनमनतबाट प्राप्त बजेट सीमा र मार्ु र्दशु नको आधारमा सम्बनरधत
वडाहरुले बस्ती टोलबाट प्राप्त योजनाहरु मध्येबाट वडाको लानर् प्राप्त बजेट सीमाको अनधनमा रनह योजनाहरुको
छनौट र प्राथनमकता ननधाु रण समेत र्री अनजसूची ४ बमोनजमको ढाुँचामा बजेट तथा कायु क्रम तजु मज ा सनमनतमा
पेश र्नु ज पने हुरछ ।
बस्ती/टोलबाट योजना मार् र्र्दाु वडास्तरका महत्वपूणु योजनाहरु छजट भएको अवस्थामा वडा सनमनतले त्यस्ता
योजनाहरु वडा सनमनतको बजेट सीमानभत्र रही औनचत्यताको आधारमा समावेश र्नु सक्नेछ । वडाको बजेट
सीमानभत्र कायाु रवयन हुन नसक्ने र्ाउुँ÷नर्रस्तरीय महत्वपूणु आयोजनाहरु भएमा वडा सनमनतले र्ाउुँ वा
नर्रपानलकामा छजट्टै सूची पठाउन सक्नेछ ।
वडा सनमनतले आयोजनाहरुको प्राथनमकीकरण र्र्दाु श्रोत अनमज ान तथा बजेट सीमा ननधाु रण सनमनतले तोके को
आधारहरु र नर्दर्ो नवकास लक्ष्य प्राप्त र्ने कायु क्रमलाई नवशेष ध्यान नर्दनपज ने हुरछ । यसरी छनौट भएका
योजनाहरुको प्राथनमकीकरणका साथ र्ाउुँपानलका वा नर्रपानलकामा पठाउनपज ने हुरछ ।
कायुक्रम तथा बजेट तजुमज ा सनमनत
श्रोत अनजमान तथा बजेट सीमा ननधाु रण सनमनतबाट प्रर्दान र्ररने नवषयर्त क्षेत्रको लानर् छजट्याइएको बजेट र
नवतरणको खाका अनजसार नवषयर्त क्षेत्रको योजना तथा बजेट तजु मज ा र्री ती योजना÷कायु क्रमलाई
प्राथनमकीकरण र्नु र्देहाय बमोनजमको एक कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा सनमनत र्ठन र्ररएको हुरछ ।
(क) उपाध्यक्ष वा उप–प्रमख
ज – संयोजक
(ख) नवषयर्त क्षेत्र हेने र्ाउुँ÷नर्रपानलकाका सर्दस्यहरु – सर्दस्य
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(र्) प्रमख
ज प्रशासकीय अनधकृत – सर्दस्य
(घ) योजना महाशाखा/नवभार् वा शाखा प्रमख
ज – सर्दस्य सनचव

सनमनतको काम, कतुव्य र अनधकार
(क) आर्ामी आनथु क वषु को नीनत तथा कायु क्रमको प्रस्ताव तयार र्ने,
(ख) श्रोत अनमज ान तथा बजेट सीमा ननधाु रण सनमनतले नर्दएको बजेट सीमा नभत्र रही बजेट तथा कायु क्रमको
प्राथनमकीकरण र्ने,
(र्) बजेट तथा कायु क्रमको प्रस्तावलाई नवषय क्षेत्रर्त रुपमा छलफल र्ने व्यवस्था नमलाई अनरतम प्रस्ताव तयार
र्री कायु पानलकामा पेश र्ने,
(घ) योजना तथा कायु क्रमको र्दाहोरोपना हुन ननर्दने व्यवस्था नमलाउने तथा योजना कायु क्रमबीच आपसी
तार्दम्यता तथा पररपूरकता कायम र्ने,
(ङ) बजेट तथा कायु क्रम सम्बनरध स्थानीय तहको आवश्यकता बमोनजम अरय कायु हरु र्ने ।
नोटः कायु क्रम तथा बजेट तजु मज ा सनमनतमा र्ाउुँ/नर्रपानलकाद्वारा मनोननत सामानजक नवकास क्षेत्र अरतर्ु त
स्वास््य हेने सर्दस्यको स्वास््यको बजेट छजट्याउन र सोही अनस
ज ार कायु क्रमलाई वानषु क कायु क्रममा
छनौट र्नु प्रमख
ज भूनमका हुने हुर्दुँ ा स्वास््य शाखा प्रमख
ज ले उक्त सर्दस्यलाई भेटी कायु क्रमको लानर् प्रस्ताव
र्ररएको बजेटको औनचत्य र उक्त कायु क्रमको महत्वको बारेमा प्रष्ट पानु ज पछु ।

वानषुक कायुक्रम तथा बजेट तजुमज ा
नवषयर्त रुपमा प्राथनमकीकरण सनहत पेश भएका योजनाहरुलाई बजेट तथा कायु क्रम तजु मज ा सनमनतले
कायु क्रममा र्दोहोरो नपने र्री र्देहाय बमोनजक योजनाको प्राथनमकीकरण र्री बजेट तजु मज ा र्नु ज पनेछ । कायु क्रम
तथा बजेट तजु मज ा र्र्दाु अनस
ज जची २ र ३ अनस
ज ारको खाकामा तयार र्नु पज नेछ । यस कायु का लानर् आवश्यक
नवनभरन स्वास््य सूचक अनजसचज ी ७ अनजसार ननकाल्न सनकनेछ ।
(क) स्थानीय तहको आवनधक योजनाको सोच, लक्ष्य, उद्देश्य , रणनीनत
(ख) स्थानीय तहको मध्यमकालीन खचु संरचना
(र्) बजेट तथा कायु क्रम सनमनतबाट प्राप्त बजेट सीमा, मार्ु र्दशु न र योजना प्राथनमकीकरणका आधारहरु
(घ) नवषयर्त सनमनतबाट प्राथनमकीकरण भई नआएका तर र्ाउुँपानलका/नर्रपानलका स्तरका महत्वपूणु
आयोजनाहरु (पेज २६ मा उल्लेनखत प्राथनमकताका आधारहरु) छनौट र्नु ज पने भएमा स्पष्ट आधार र औनचत्य
समेतको आधारमा बजेटको सनज ननितता हुने र्री त्यस्ता योजना समावेश र्नु सनकनेछ ।
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(ङ) स्थानीय तहको श्रोत साधनले मात्र योजना सम्परन र्नु संभव नभएका तर स्थानीय तहका अत्यावश्यक र
तोनकएको मापर्दण्ड पूरा र्रेका योजनाहरुलाई समपूरक अनर्दज ानबाट संचालन र्नु को लानर् प्रस्ताव र्नु सनकने
छ।
बजेट तजु मज ा सनमनतले तयार र्रेको वानषु क बजेट तथा कायु क्रमको मस्यौर्दा असार ५ र्ते नभत्र अध्यक्ष र प्रमख
ज
माफुत कायु पानलका समक्ष पेश र्नु ज पनेछ ।
र्ाउुँ/नर्रपानलकाबाट बजेट तथा कायुक्रम स्वीकृती
बजेट तथा कायु क्रम तजु मज ा सनमनतले पेश र्रेको आर्ामी आनथु क वषु को वानषु क नीनत तथा कायु क्रम, राजश्व र
व्ययको अनमज ान (वानषु क बजेट) र्ाउुँ/नर्रपानलकाबाट असार ५ र्तेनभत्र स्वीकृत र्री सक्नज पने हुरछ ।
कायु पानलकाबाट स्वीकृत बजेट प्रमख
ज वा अध्यक्षले आर्ामी आनथु क वषु को राजश्व र व्यय (बजेट)को अनजमानका
रुपमा सभामा पेश र्नु पज छु । वानषु क कायु क्रम तथा बजेटसुँर् सम्बनरधत र्देहाय अनस
ज ारको प्रस्तावहरु
कायु पानलकाको बैठकबाट स्वीकृती र्रररछ ।
•
•
•
•

स्थानीय सरकारको नीनत तथा कायु क्रम
आनथु क नवधेयक (आर्ामी वषु को लानर् प्रस्तानवत राजश्व करका र्दरहरु)
नवननयोजन नवधेयक (सनञ्चत कोषबाट रकम नझक्ने र कायु क्रमर्त तथा नशषु कर्त खचु सम्बनरध)
बजेट बक्तव्यमा चालज आ.व.को आय व्ययको यथाथु , संशोनधत अनजमान र आर्ामी आ.व.को अनजमाननत
नववरण सनहत ।
• वानषु क नवकास कायु क्रम (क्षेत्रर्त रुपमा नवस्ततृ कायु क्रमको सूची तथा सोमा प्रस्तानवत रकम)
र्ाउुँ/नर्र सभामा वानषुक कायुक्रम तथा बजेट पेश
र्ाउुँ/नर्र कायु पानलकाबाट स्वीकृत भएको वानषु क कायु क्रम तथा बजेट उपाध्यक्ष/उपप्रमख
ज वा ननजको
असमथु तामा कायु पानलकाले तोके को कायु पानलकाको कजनै सर्दस्यमाफुत असार १० र्ते नभत्र र्ाउुँ/नर्र सभामा
प्रस्तजत र्री सक्नजपने हुरछ ।
वानषुक बजेट पेश र्र्दाु
•
•
•
•

र्त आनथु क वषु को राजश्व र व्ययको यथाथु नववरण,
चालू आनथु क वषु को संशोनधत अनजमान तथा
आर्ामी आनथु क वषु को योजना तथा कायु क्रम, आय व्ययको अनजमाननत नववरण र
मध्यमकालीन खचु संरचना समेतको नववरण पेश र्नु जपने हुरछ ।

वानषुक कायुक्रम तथा बजेट स्वीकृती
कायु पानलकाबाट स्वीकृत प्रस्तानवत बजेट तथा कायु क्रम सम्बनरध सबै प्रस्तावहरु अनरतम स्वीकृनतका लानर्
सभामा र्देहाय बमोनजम पेश र्नु पज ने हुरछ ।
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(क) र्ाउुँ/नर्र सभामा प्रस्तजत भएको आर्ामी आनथु क वषु को बजेट नीनत तथा कायु क्रम, राजश्व र व्ययको अनमज ान
(वानषु क बजेट) सभामा पेश भएको १५ नर्दन नभत्र छलफलको काम सम्परन र्ने र्री कायु तानलका बनाउनपज ने
हुरछ।
(ख) सभामा छलफल सम्परन भएपनछ सभाको बहुमतले बजेट पाररत र्ने वा सझ
ज ावसनहत कायु पानलकामा नफताु
पठाउन सक्नेछ ।
(र्) सझ
ज ावसनहत प्राप्त भएको बजेट उपर कायु पानलकाले पनज नवु चार र्री आवश्यक पररमाजु न सनहत वा पररमाजु न
र्नु पज ने नर्देनखएमा कारण सनहत ५ नर्दननभत्र पनज ः सभामा पेश र्नु ज पनेछ ।
(घ) कायु पानलकाबाट पनज ः पेश भएको बजेट तथा कायु क्रम असार मसारतनभत्र सम्बनरधत सभाले पाररत र्ररसक्नज
पने हुरछ ।
(ङ) सभाले स्वीकृत र्रेको वानषु क बजेट तथा कायु क्रम श्रावण १५ नभत्र सवु साधारणको जानकारीको लानर्
प्रकानशत र्नु ज पनेछ । साथै सम्बनरधत र्ाउुँपानलका/नर्रपानलकाको वेवसाईटमा समेत प्रकाशन र्नु पज ने हुरछ ।
स्वीकृत वानषु क बजेट तथा कायु क्रम कायाु रवयनको लानर् कायु पानलकाको कायाु लयमा पठाउनज पने हुरछ ।
३.२ मध्यमकालीन खचु संरचना
अरतर सरकारी नवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले व्यवस्था र्रे अनजरुप तीनै तहबाट संचालन र्ररने
कायु क्रमहरुको रानरिय योजना आयोर्बाट ननधाु रण र्ररएको स्थानीय तहको योजना तजु मज ा नर्दग्र्दशु न, २०७५
को अनस
ज ूची ६ अनस
ज ार स्वास््य क्षेत्रको मध्यमकालीन खचु संरचना तयार र्री प्रस्ताव र्नु पज छु । सो खाकामा
उल्लेख हुने अपेनक्षत ननतजा÷लक्ष्य हानसल र्नु आवश्यक पने बजेटको अनमज ान र्री अनमज ाननत बजेट सनहत
योजना तथा कायु क्रम तजु मज ा र्नु ज पर्दुछ । त्यसै र्री यसका लानर् स्वास््य क्षेत्रका कायु क्रम÷आयोजनाहरुको
ननतजा सूचक, लक्ष्य, खचु तथा श्रोतको नत्रवषीय अनमज ान सनहत कायु क्रम÷आयोजनाको संनक्षप्त नववरण तयार
र्नु ज पर्दुछ । यसरी तयार र्र्दाु अरतर सरकारी नवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को र्दफा १७ (२) (क), (ख), (र्),
(घ), (ङ), (च), (छ) मा उल्लेख र्ररए अनस
ज ार तयार र्नु ज पनेछ ।
स्वास््य क्षेरका ननतजा सूचक र लक्ष्य
स्वास््य क्षेत्रका ननतजा सूचक र लक्ष्य स्थानीय तहको योजना तजु मज ा नर्दग्र्दशु न, २०७५ को अनस
ज ूची ६ मा
उल्लेख भएका नवनभरन तानलका अनस
ज ार तयार र्नु ज पनेछ । यसरी ननतजा सूचक र लक्ष्य तयार र्र्दाु पर्ौ ुँ
योजनाको आधारपत्रलाई मूल आधार मानी उल्लेख र्नु ज पनेछ ।
तानलका १ स्वास््य क्षेत्रका ननतजा सूचक र लक्ष्य
;"rs
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स्वास््य क्षेत्रका खर्च तथा श्रोतको त्रत्रवर्षीय अनुमान
तलको ताशलका अनुसार र्वशभन्न श्रोतको अनुमान अन्तर सरकारी स्थानीय र्वत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४
को दिा १७ (२) को (ङ), -च) र (छ) अनस
ु ार गनुि पनेछ । उक्त श्रोतको अनम
ु ानआर्थिक वर्ि २०७६÷७७
को बजेट तथा वार्र्िक र्वकास कायििम र त्रिवर्ीय मध्यकालीन खचि संरचना तजम
ुि ा सम्बष्ट्न्ि मागिदििन,
२०७५ को अनुसूची २ मा ददइएको दे हाय बमोष्ट्जमको ताशलका अनुसार गनि सक्रकनेछ ।

Tfflnsf @M :jf:Yo If]qsf vr{ tyf >f]tsf] lqjifL{o cg'dfg
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नोटूः वैर्देनशक सहायता अनजमान र्र्दाु सम्झौता भइसके को वा प्रनतबद्धताको क्रममा रहेको भए सो को पजष्ट्याई र्नुज पनेछ ।
प्रार्देनशक तथा स्थानीय स्तरको वैर्देनशक श्रोत उपलब्ध नभएमा उक्त श्रोतको रकम उल्लेख र्नुज पर्दैन ।

कायुक्रम/आयोजनाको संनक्षप्त नववरण
कायु क्रम/आयोजनाको संनक्षप्त नववरण तयार र्र्दाु अरतर सरकारी स्थानीय नवत्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को
र्दफा १७ (२) (क), (ख), (र्) अनस
ज ार र्नु ज पनेछ । उद्देश्य तथा पष्टज ् याई बनढमा २ वटा लेख्नज पनेछ (जस्तैः
स्वास््यले र्ररबी ननवारणमा र्ने योर्र्दान) । कायु क्रमको शरुज र समाप्त हुने नमनत अननवायु रुपमा खल
ज ाउनज पनेछ
। सालबसाली प्रकृनतका कायु क्रम भएमा पाुँच वषु को अवनधलाई एक चरण मानी सो अनस
ज ार उल्लेख र्री
आयोजना अवनधको कूल लार्त उल्लेख र्नु ज पनेछ । साधारण प्रशासन तफु अवनध र लार्त उल्लेखर्नु ज पने छै न
। आर्ामी तीन वषु को उपलनब्ध सूचक उल्लेखर्र्दाु पररमाण खल
ज ाउने तथा खल
ज ाउन नसनकने प्रकृनतका भएमा
छोटो ‘बर्दजुँ ा’ मा उल्लेख र्नु ज पनेछ ।
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प्रनत एकाई लार्त अनजमान
मध्यकालीन खचु संरचनाको नत्रवषीय खचु को श्रोत प्रक्षेपण र्र्दाु प्रनत एकाई लार्तको आवश्यकता पने भएकोले
प्रनत एकाई लार्त तयार र्र्दाु आनथु क वषु २०७६÷७७ को बजेट तथा वानषु क नवकास कायु क्रम र नत्रवषीय
मध्यकालीन खचु संरचना तजु मज ा सम्बनरध मार्ु र्दशु न, २०७५ को अनस
ज ूची ३ मा नर्दइएको र्देहाय बमोनजमको
तानलका अनस
ज ार र्नु सनकनेछ ।
tflnsf $M k|lt PsfO{ nfut cg'dfg
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३.३ लैङ्नर्क उिरर्दायी बजेट तजुजमा
मनहला र पजरुषबीच जैनवक रुपमा रहेको नभरनता र यसबाट सनृ जत असमानताका कारणले राज्यबाट समानताका
नाममा उपलब्ध र्राइने सेवा, सनज वधामा मनहलाहरूको रयून पहुचुँ को नस्थनतलाइ सम्बोधन र्नु नवौं योजना
(२०५४/२०५९) र्देनख लैङ्नर्क समानताको नीनत अवलम्वन र्र्दै आएता पनन लैङ्नर्क असमानता समरयानयक
नवकासको लानर् एक प्रमख
ज बाधकका रुपमा र्देनखयो । नवत्तीय नवननयोजनको कमी नै यसको प्रमख
ज कारणको
रुपमा पनहचान भएकोले आनथु क वषु २०६४/०६५ र्देनख नेपाल सरकारको सम्पूणु कायु क्रमहरुको लैङ्नर्क
उत्तरर्दायीपन नवश्लेषण र्री सोही आधारमा प्रत्यक्ष लैङ्नर्क उत्तरर्दायी, अप्रत्यक्ष लैङ्नर्क उत्तरर्दायी र
लैङ्नर्करुपमा तटस्थ र्री तीन प्रकारले वर्ीकरण र्नु थानलयो । सो अनजरुप प्रत्यक्ष लैङ्नर्क उत्तरर्दायी बजेटको
आकार क्रमशः बनृ ि हुंर्दै र्एको छ । ‘‘लैङ्नर्क उत्तरर्दायी बजेट भनेको लैङ्नर्क समानताको लानर् बजेटको
सनज ननितता, बजेटका सबै प्रनक्रयामा लैङ्नर्क मूलप्रवाहीकरण र उपलनब्धको समतामूलक नवतरणका साथै
उपभोर्को लानर् लैङ्नर्क नवश्लेषण सनहत योजनाबिरूपमा उद्देश्य मूलक कायु क्रमहरू तजु मज ा र प्राथनमकीकरण
र्र्दै कायु क्रम छनौट र्री लर्ानी र्नु पिनत हो” (लैङ्नर्क उत्तरर्दायी बजेट तजु मज ा नर्दग्र्दशु न, २०६९,
अथु मरत्रालय) ।
लैङ्नर्क उिरर्दायी बजेट तजुमज ा नवनध
मरत्रालय वा स्थानीय ननकायले सम्पार्दन र्ने सबै कायु क्रमहरूको प्रारूप/सोच तयार पार्दाु को अवस्थामानै उक्त
कायु क्रमले लैङ्नर्क समानताका नवषयवस्तल
ज ाई समेट्न सकोस् भरने बारेमा नवचार प-ज याउनज पर्दुछ ।
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सबै ठाउुँमा बसोवास र्ने जातजानत, धमु , उमेर समूह र क्षमताका मनहलाको आवश्यकता र सरोकारलाई
सम्बोधन र्री उपलनव्धमा समान उपभोर्को अवस्था कसरी नसजु ना र्नु सनकरछ भनी नवश्लेषण र्ररनज पर्दुछ ।
यसरी कायु क्रम तजु मज ा र्र्दाु नवशेषत र्दईज वटा रणनीनत अवलम्बन र्नु ज पर्दुछ ।
लैङ्नर्क उिरर्दायी बजेट तजुमज ा र्र्दाु ध्यान नर्दनजपने कजराहर
(क) अवस्थाः कायु क्रमहरू जनज क्षत्रे र समर्दाज यमा लनक्षत र्री सञ्चालन र्ररनेहो त्यस क्षत्रेको सामानजक र
आनथकु अवस्था साथै क्षेत्र लनक्षत समहहरूका मनहलाहरूको अवस्थाबारे त्याङ् क हुनज जरुरी हुरछ ।
(ख) कायु क्रमहरूः सो क्षत्रेको अवस्था र नस्थनत अनस
ज ार लनक्षत समहु हरूका मनहलाहरूका आवश्यकताको
पनहचान र्री ती आवश्यकता परूा हुने नकनसमको कायु क्रममहरू ननक्याले र्री उनीहरूको आवश्यकता
अनस
ज ार प्राथनमकीकरण र्नु पर्दछु ।
(र्) बजटेः ती ननक्याले र्रको र प्राथनमकता प्राप्त कायु क्रमहरूको कायाु रवयन र्नु बजार परत लार्त मल्ज य
ननक्यौल हुने र्री बजटे नवननयाजेन र खचु को सनज ननितता र्नु ज पर्दछु ।
(घ) उपलनव्धः ती कायु क्रमहरूको कायाु नवयनबाट हुने उपलनव्धका बारमा सनज ननितता र्नु जरुरी हुरछ ।
(ङ) पभ्रावः ती कायु क्रमको कायाु रवयनबाट लनक्षत समहूका मनहलाहरूका जीवनमा सकारात्मक पभ्राव पाने
नबषयमा सनज ननित हनज जरुरी हुरछ ।
लैङ्नर्क उिरर्दायी बजेट वर्ीकरण नवनध
कायु क्रम र बजेटको नवश्लेषण र्र्दाु बजेटका प्रत्येक नक्रयाकलाप लैङ्नर्क दृनष्टले कता उरमख
ज छ भनी ननक्र्योल
र्नु ननम्नानजसार वर्ीकरण र्रररछ ।
क्र.सं. अंकभारको आधार

वर्ीकरण

बजेट कोड

क) ५० % वा सो भरर्दा बढी लाभ मनहला वर्ु मा पग्ज ने नक्रयाकलाप

प्रत्यक्ष लैङ्नर्क उत्तरर्दायी

१

ख) २० % वा सोभरर्दा बढी र ५० % भरर्दा कम लाभ मनहला वर्ु मा पग्ज ने
नक्रयाकलाप

अप्रत्यक्ष लैङ्नर्क उत्तरर्दायी

२

र्) २० % भरर्दा कम लाभ मनहला वर्ु मा पग्ज ने नक्रयाकलाप

लैङ्नर्क दृनष्टकोणले तटस्थ

३

उपयु क्त
ज अनस
ज ार % ननकाल्र्दा र्देहायका सूचकहरूको आधारमा मूल्याङ् कन र्री सो मूल्याङ् कनका आधारमा
प्राप्त हुने ननतजा बमोनजम वर्ीकरण र्नु पज र्दुछ ।
र्जणात्मक सूचकहर
योजना तजु जमा र कायाु रवयनमा मनहला सहभानर्ता
मनहलाको क्षमता अनभवनृ ि

अंक भार

कायु क्रममा मनहलाहरूलाई लाभ तथा ननयरत्रणमा सनज ननितता
मनहलाहरूको रोजर्ारी, स्वःरोजर्ार र आय आजु नमा अनभवनृ ि

३०
२०

मनहलाहरूको समयको प्रयोर्मा र्णज ात्मक सजधारर कायु बोझमा ल्याउने कमी
जम्मा

१०
१००
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२०
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मरत्रालय र स्थानीय ननकायहरूले आफ्नो प्रस्तानवत कायु क्रमहरू र बजेटलाई सूचक तथा उपसूचकहरूका
आधारमा मूल्याङ् कन र्री अंकभार नर्दनजपर्दुछ । मरत्रालय, स्थानीय ननकाय र सरोकारवालाहरूले आर्ामी वषु को
लानर् बजेट तजु मज ा र्र्दाु कायु क्रमले परीक्षण आधार पूरार्नु सके नसके को हेरी नसके को भए सम्भव भएसम्म उक्त
आधारहरू पूरा र्ने प्रयास र्नु पज र्दुछ । कनतपय अवस्थामा यसका लानर् कायु क्रममा सामारय रणनैनतक फे रवर्दल
मात्र पनन पयाु प्त हुन सक्र्दछ ।
लैङ्नर्क समानता प्रानप्त परुज षको अनधकारको कटौती होईन नत मनहलाहरूको नै अनधकारको बढोत्तरी हो ।
यसले रारिको सरतनज लत नवकासको लानर् मनहला र परुज ष र्दबज ैको नजत-नजतको अवस्था (Win-Win
Situation)नसजु ना र्र्दुछ ।
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cg';"rL !
रा.यो.आ.(अ.मु.) िा.नं. १ पाना नं. १

jflif{s ljsf; sfo{qmd
(संि तथा प्रदे िको लागी)

-ah]6 th'{df;Fu ;DalGwt cf=sf=lgodfjnL @) -!_ adf]lhdsf] kmf/d_
!= cf=j=M–

!)= jflif{s ah]6 ?= M–

@= ah]6 pkzLif{s g+= M–

-s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/ M–

!!= cfof]hgfsf] s'n nfut M– z'?sf] ;+zf]lwt
-s_ cfGtl/s

#= dGqfno M–
lgsfo÷lgsfo M–

-@_ :yfgLo lgsfo÷lgsfo M–

$= ljefu÷lgsfo M–

-#_ hg;xeflutf M–

%= sfo{qmd÷cfof]hgfsf] gfd M–
^= :yfg M– -s_ lhNnfM

-@_ :yfgLo
-#_ hg;xeflutf M–

-v_ j}b]lzs -!_ C0f M–

-v_ j}b]lzs -!_ C0f M–

-@_ cg'bfg M–

&= cfof]hgf z'? ePsf] ldlt M–

-u_ ;6xL b/ M–

*= cfof]hgf k"/f x'g] ldlt M–

-3_ bft[lgsfo M–

-!_ g]kfn ;/sf/ M–

-@_ cg'bfg M–
!@= ut cf=j=;Ddsf] vr{ ?= -;f]em} e'QmfgL / j:t'ut ;d]t_

(= cfof]hgf÷sfof{no k|d'vsf] gfd M–

-s_ cfGtl/s

-!_ g]kfn ;/sf/ M–
-@_ :yfgLo lgsfo÷lgsfo M–
-#_ hg;xeflutf M–

-v_ j}b]lzs -!_ C0f M–
-@_ cg'bfg M–
-/sd ?= nfvdf_
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sfo{qmd÷
lqmofsnfk

PsfO
n}+lus

qm=
;+

cfof]hgfsf] s'n
lqmofsnfksf]
kl/ nfut
df0f

!
@
#
$
-c_ k'FhLut vr{cGtu{tsf sfo{qmdx?M

%

;Dk"0f{ sfo{dWo] ut
cf=j= ;Ddsf]

=======================cf=j=sf] nIo
jflif{s
k|yd rf}dfl;s

bf];|f] rf}dfl;s

t];|f] rf}dfl;s

ef ;DkGg
/ kl/df0f

vr{

Efl/t
k|ult

kl/ Nfut
df0f

ef/

kl/df
0f

Nffu ef/
t

kl/ nfu ef/
df0f t

kl/df
0f

nfu ef/
t

^

*

(

!)

!@

!#

!$

!^

!(

@)

&

!!

-s_ k'FhLut vr{
cGtu{tsf
sfo{qmdsf]
hDdf
rfn" vr{
cf_ cGtu{tsf
sfo{qmdx?
-v_ rfn" vr{
cGtu{tsf
sfo{qmdsf]
hDdf
-u_ s'n vr{sf]
hDdf -s +
v_
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!%

!&

!*

s}lkmot
@!

@@

gf]6M
!= ;fnj;fnL cfof]hgfn] dxn $–( ;Dd Hide ug{ ;lsg] t/ dxn g++=x? ;fljscg';f/sf] g} x'g'kg]{
@= k|To]s lqmofsnfk (Activity) sf] ef/ lgwf{/0f ug]{ ;+lIfKt ljlwM
;fnj;fnL cfof]hgfsf] nflu
lqmofsnfksf] jflif{s ah]6 -dxn !@_
ef/ dxn !!=
* !))
-u_ s'n vr{tkm{sf] -dxn !@ sf] hDdf_
Rff}dfl;s kl/0ffd -dxn !^_
ef/ dxn !$=
* dxn !! sf] ef/
lqmofsnfksf] jflif{s kl/df0f -dxn !)_
ef/ dxn !& / @) sf] nflu ;f]xL cg';f/ ef/ lgsfNg]
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cfjlws of]hgfsf] nflu
lqmofsnfksf] nfut -dxn %_
ef/ dxn ^ =

*!))
-u_ s'n vr{tkm{sf] -dxn % sf] hDdf_
jflif{s kl/df0f -dxn !!_
ef/ dxn !! =
* ;DalGwt ef/ dxn ^
;DalGwt lqmofsnfksf] s'n kl/df0f -dxn $_
ef/ dxn !&, @) / @# sf] nflu ;fnj;fnL s} cfwf/df ef/ lgsfNg]
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cg';"lr @

-lbUbz{gsf] bkmf ^-v_ ;Fu ;DalGwt_

jflif{s ljsf; sfo{qmd :jLs[ltsf] kmf/d
-:yfgLo txsf nflu_
cf=j

cfof]hgf z'? x'g] ldltM

ah]6 ;+s]t÷pk;+s]tM

cfof]hgf k'/f x'g] ldltM

cfGtl/s >f]tM

g]kfn ;/sf/M

cfof]hgfsf] s'n

C0fM

k|b]z ;/sf/M

sfo{qmd
lzif{s÷cfof]hgfsf] gfdM

>f]t

nfutM

sfof{Gjog x'g] :yfgM

rfn' cf=j=df

hg;xeflutfM

cGt/ :yfgLo txM

ljlgof]lhtM

n}+lus

qm=;+ sfo{qmd÷lqmofsnfk OsfO

!

@
k"FhLut vr{ cGtu{tsf
sfo{qmd÷lqmofsnfk

#

cfof]hgfsf]
;Dk"0f{ sfo{
s'n
dWo] ut
jflif{s
lqmofsnfksf] cf=j=;Ddsf]
kl/df0f Nffut kl/df0f vr{ kl/df0f ah]6
$
%
^
&
*
(

?= xhf/df

cf=j= @)=====÷======= sf] nIo
k|yd rf}dfl;s bf]>f] rf}dfl;s

t]>f] rf}dfl;s

kl/df0f ah]6
!)
!!

kl/df0f ah]6
!$
!%

k"FhLut hDdf ?=-s_
rfn" vr{ cGtu{tsf
sfo{qmd÷lqmofsnfkx?M
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kl/df0f ah]6
!@
!#

vr{ lzif{s

!^

n}+lus

qm=;+ sfo{qmd÷lqmofsnfk OsfO

!

@

#

cfof]hgfsf]
;Dk"0f{ sfo{
s'n
dWo] ut
jflif{s
lqmofsnfksf] cf=j=;Ddsf]
kl/df0f Nffut kl/df0f vr{ kl/df0f ah]6
$
%
^
&
*
(

cf=j= @)=====÷======= sf] nIo
k|yd rf}dfl;s bf]>f] rf}dfl;s

t]>f] rf}dfl;s

kl/df0f ah]6
!)
!!

kl/df0f ah]6
!$
!%

kl/df0f ah]6
!@
!#

vr{ lzif{s

rfn" hDdf ?= -v_
s'n vr{ hDdf ?= -s + v_
gf]6M rfn' tyf ;fnj;fnL ls|ofsnfkx?df dxn $,%,^,& eg'{ kb}{g .
k]z ug]{ lgsfoM

l;kmfl/; ug]{M

:jLs[t ug]{M

gfdM

gfdM

gfdM

kbM

kbM

kbM

ldltM

ldltM

ldltM
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!^

cg';"lr #

cfof]hgfsf ck]lIft glthf ;"rsx?
-ltg} txsf nflu_
/f=of]=cf= -cd"_ kmf=g+= !
kfgf g+= @÷@

v08 -s_ cfof]hgf÷sfo{qmd ;DkGg ePkl5 xfl;n x'g] glthf
Gflthf ;"rssf ljj/0f
PsfO
cfof]hgfsf] nIo
!
s! c;/ tyf k|efj

@

Uft cfly{s jif{;Ddsf]
pknlAw
$

#

Rfn" cf=j=df yk x'g]
pknlAw
%

(Outcome/Impact)

!=
@=
#=
s@ ck]lIft k|ltkmn (Output)
!=
@=
#=
v08 -v_ cfof]hgfsf] nIocg'?k rfn" cf=j=sf] ck]lIft glthfM -k|ltkmn_
rfn" cf=j=sf] ck]lIft k|ltkmnsf] ljj/0f
PsfO
jflif{s nIo
!

@

#

k|yd
$

rf}dfl;s nIo
låtLo
%

t[tLo
^

ck]lIft k|ltkmn (Output)
!=
@=
#=
tof/ ug]{sf] gfd, kbM–
b:tvtM–
ldltM–
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cfof]hgf÷sfof{no k|d'vsf] gfd, kbM–
b:tvtM–
ldltM–
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k|df0fLt ug]{sf] gfd, kbM–
b:tvtM–
ldltM–

cg';"rL $M rf}dfl;s÷jflif{s k|ult k|ltj]bg
ah]6 kmf=g+= ^=)$=)%
/f=of]=cf= -cd"_ kmf=g+=@
kfgf g+ !÷@

!= cf=j=M–
@= ah]6 pkzLif{s g+=M–
#= dGqfnoM–

&= o; cjlwsf] vr{ /sd / k|ltztM–

!@= zf]wegf{ l:yltM–

$= sfo{qmd÷cfof]hgfsf] gfdM–

-s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/M–

-s_ dfu ug'{kg]{ /sdM–

%= cfof]hgf÷sfof{no k|d"vsf] gfdM–

-@_ :yfgLo lgsfo÷lgsfoM–

-v_ dfu u/]sf] /sdM–

^= o; cjlwsf] ah]6 -?=_M–

-#_ hg;xeflutfM–

-u_ k|fKt x'g afFsL /sdM–

-s_ cfGtl/s -!_ g]kfn ;/sf/M–
-@_ lgsfoM–
-#_ hg;xeflutfM–
-v_ j}b]lzs -!_ C0fM–
-@_ cg'bfgM–

-v_ j}b]lzs -!_ C0fM–
-@_ cg'bfgM–
*= rfn" cf=jsf] xfn;Ddsf] vr{ /sd / k|ltztM–
(= s'n nfutdWo] z'?b]lv o; cjlw;Ddsf] s'n vr{ /sd / k|ltztM–
!)= cfof]hgfsf] z'?b]lv o; cjlw;Ddsf] ef}lts k|ult k|ltj]bgM–
!!= cfof]hgfsf] s'n cjlwdWo] lat]sf] ;do k|ltztdfM–
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qm=;+

sfo{qmd÷lqmofsnfk

PsfO jflif{s nIo

!
@
#
-c_ k"FhLut vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx? M
-s_

=====rf}dfl;s nIo

kl/df0f ef/ ah]6 kl/df0f
$
%
^
&

Rff}dfl;s÷jflif{s
k|ult

ef/ ah]6 kl/df0f
*
(
!)

k|ltj]bg
;"rsdf cfwfl/t
cjlw;Dd o; k|dv
' k|ltkmn÷
cf=j=sf] k|ult pknlAw
efl/t kl/df0f efl/t
kl/df0f
!!
!@
!#
!$

k"FhLut vr{ sfo{qmdsf] hDdf

-cf_ rfn" vr{ cGtu{tsf sfo{qmdx? M
-v_
-u_
-3_
-ª_
-r_

Rffn" vr{ sfo{qmdsf] hDdf
sfo{qmd vr{sf] hDdf -s+v_
pkef]u vr{
sfof{no ;~rfng vr{
s'n hDdf vr{ -u +3 +ª_
rf}dfl;s k|ult u0fgf ubf{ k|ltj]bg cjlwsf] efl/t k|ult -dxn !! Ö jflif{s ef/-%_÷jflif{s kl/df0f-$_ x rf}df;ls kl/0ffd-!)_
𝑛

(जम्मा भाररत प्रगघत) = ∑ (

b|i6JoM–

क्रियाकलापको बार्र्िक(५)/चौमाशसक (८)भार

) वार्र्िक/चौमाशसक प्रगघत पररमाण

क्रियाकलापको वार्र्िक(४)/चौमाशसक(७) पररमाण

𝑘=0

!= ;fnj;fnL sfo{qmdx?sf] xsdf dxn !$ / !% eg'{kb}{g .
@= jflif{s nIo k|ult k|:t't ubf{ dxn &, *, ( eg'{kb}{g .
#= jflif{s nIo, k|ult k|:t't ubf{ ;f] cf=j=sf] k|ult dxn !@ / !# eg'{kb}{g .
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s}lkmot

!%

cfof]hgfsf] ;d:of;DalGw ljj/0f
kmf=g+ @÷@

qm=;+ cfof]hgf sfof{Gjogdf b]lvPsf
d'Vo d'Vo ;d:ofx?
!

@

;d:of b]vfkg'{sf sf/0fx?

#

;d:of ;dfwfg ug{
ul/Psf k|of;x?
$

dlj;; ;ldlt
(MDAC)df k|:t't
ug'{kg]{ b]lvPsf
;d:ofx?
%

;d:of ;dfwfgsf]
nflu ;'emfj
^

यो पाना अनस
ज ारको नववरण भरी चौमानसक/वानषु क अवनधका साथै २÷२ मनहनामा बस्ने मरत्रालयस्तरीय नवकास समस्या समाधान सनमनत -MDAC मा पेश
र्नु मरत्रालयमा पठाउनपज नेछ ।

tof/ ug]{sf] gfd, kb M–
b:tvtM–
ldltM–
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cfof]hgf÷sfof{no k|d'vsf] gfd, kb M–
b:tvtM–
ldltM
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k|dfl0ft ug]{sf] gfd, kb M–
b:tvtM–
ldltM

अनुसूर्च %

cGt/ ;/sf/L ljQLo x:tfGt/0f ;DalGw Joj:yf
ljQLo cg'bfgsf] k|sf/
ljQLo ;dfgLs/0f

;do ;Ldf
– >fj0f @% ut]
– sflt{s @ ut]
– df3 @ ut]
– j}zfv @ ut]
ljQLo ;dfgLs/0f cGtu{t ePsf]
– sflt{s ! ut]
vr{ ljj/0f k]z ug]{
– df3 ! ut]
– j}zfv ! ut]
– c;f/ d;fGt
;Zft{ cg'bfg
– >fj0f ! ut]

;dk"/s cg'bfg
ljz]if cg'bfg
/fhZj afF8kmfF8

s}lkmot
dxfn]vf lgoGqs sfof{non] :yfgLo
;+lrt sf]ifdf bflvnf ug'{ kg]{

ljj/0f k|fKt geP;Dd ljQLo
;dfgLs/0f jfktsf] AffFsL /sd
;DalGwt ;+lrt sf]ifdf hDDff ul/g]
5}g
– dxfn]vfn] ;zt{ cg'bfgsf] Ps
rf}yfO{ :yfgLo ;+lrt sf]ifdf
hDdf ug]{
– rf}dfl;s ?kdf
– afFsL /sd vr{sf] ljj/0fsf
cfwf/df bflvnf ul/g]
– sfo{ljlw tof/ u/L ;f]xL cg';f/
x:tfGt/0f ul/g]
– sfo{ljlw tof/ u/L ;f]xL cg';f/
x:tfGt/0f ul/g
– dfl;s ?kdf dlxgf – sf]if tyf n]vf lgoGqs sfof{no
;dfKt ePsf] !% lbg
dfkm{t :yfgLo ;+lrt sf]ifdf
leq
bflvnf x'g]

नोटः सशतु अनर्दज ानको रकम जनज योजना वा कायु क्रमको लानर् प्राप्त भएको हो, सोनह योजना वा कायु क्रमको लानर्
मात्र खचु र्नु ज पनेछ । सशतु , समपूरक र नवशेष अनर्दज ानको रकम असार मसारत सम्म खचु नभई बचत भएमा
सम्बनरधत कोष तथा लेखा ननयरत्रक कायाु लय माफुत संघीय संनचत कोषमा र्दानखला र्ने व्यवस्था नमलाउनज पनेछ
। यस र्दानखला हुनज पने रकम र्दानखला नभएमा अको वषु हस्तारतरण हुने नवत्तीय समानीकरण अनर्दज ानबाट समायोजन
र्ररनेछ ।
स्रोतः अथु मरत्रालयको नमनत २०७५/२/२७ र्तेको पररपत्र
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cg';"lr ^

:yfgLo txsf] :jf:Yo kfZj{lrq
!= hg;+Vofsf] ljj/0f
qm=;+
!
@
#
$

ljj/0f
s'n hg;+Vof
Dflxnf
k'?if
Dflxnf k'?if cg'kft -k|lt !)) hgf dlxnfdf k'?ifsf]
;+Vof_
kl/jf/ ;+Vof
kl/jf/sf] cf}ift cfsf/
cf}ift cfo'
If]qkmn ju{ ls=ld
hg3gTj
cf}ift a[l4b/

%
^
&
*
(
!)

tYofFs

@= j8f cg';f/ hg;+Vof ljj/0f
jf8{ g+
!
@
#
$
%
^
&
*
(
++

dlxnf

k'?if

hDdf

#= j8f cg';f/ 3/w'/Lsf] ljj/0f
qm=;+

j8f

3/w'/L

3/kl/jf/sf] hg3gTj
cf};t cfsf/

lnË cg'kft

d'Vo a:tLx?

!
@
#
$
%
^
&
*
53

स्वास््य क्षेत्रको योजना तथा बजेट तजु मज ा मार्ु ननर्देशन, २०७६

(
++
$= pd]/ tyf lnËsf cfwf/df hg;+Vofsf] ljj/0f
qm=;+
!
@
#
$
%
^
&
*
(

pd]/ ;d"x
% jif{ eGbf d'lg
%–( jif{;Dd
!)–!$ jif{;Dd
!%–!* jif{;Dd
!(–@$ jif{;Dd
@%–$% jif{;Dd
$^–%( jif{;Dd
^)–^( jif{;Dd
&) jif{;Dd eGbf d'lg
hDdf

dlxnf

Kf'?if

t]>f] ln+uL

hDdf

%= hflt, wd{ / efiff ;DalGw ljj/0f
qm=;+
!
@
#
$
%
^
&
*
(

hflt

;+Vof

wd{

;+Vof

hDdf
^= ckf+utfsf] cfwf/df hg;+Vof ljj/0f (Population by Disability)
qm=;+

!
@
#
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lnË

hDdf ckf+utf ;+Vof

ckf+utfsf cfwf/df hg;+Vof
k"0f{ czQm
clt czQm
dWod ckf+utf
ckf+utf -/ftf] ckf+utf -lgnf] -kx]nf] /+usf]_
/+usf]_
/+usf]_

;fdfGo
ckf+utf ;]tf]]
/+usf]_

dlxnf
Kf'?if
hDdf
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&= :jf:Yo sfo{qmdsf nlIft hg;+Vofsf] ljj/0f
nlIft ;d"x
! jif{ d'lgsf afnaflnsfx?sf] ;+Vof
% jif{ d'lgsf afnaflnsfx?sf] ;+Vof
cg'dflgt hLljt hGdsf] ;+Vof
cg'dflgt ue{jlt dlxnfx?sf] ;+Vof
!$–$( jif{sf ljjflxt dlxnfx?sf]
;+Vof

Dflxnf

k'?if

hDdf

*= :yfgLo txdf ePsf :jf:Yo lgsfox?sf] ljj/0f
*=! ;/sf/L lgsfox?sf] ljj/0f
qm=;+
!
@
#
$
%
^
&
*
(
!)

lgsfosf] lsl;d
;/sf/L c:ktfn
:jf:Yo rf}sL
;x/L :jf:Yo s]Gb|
lgsfout lSnlgs
lhNnf cfo'j]{b :jf:Yo s]Gb|
cfo'j]{b cf}ifwfno
kl/jf/ lgof]hg ;+3 lSnlgs
ufpF 3/ lSnlgs
vf]k lSnlgs
++

hDdf ;+Vof

:yfg÷jf8{

:jf:Yolgsfo gePsf jf8{sf] ;+Vof tyf ljj/0fM =====================
*=@ :jf:Yo If]qdf lghL lgsfox?sf] ljj/0f
qm=;+
!
@
#
$
%
^

lgsfosf] gfd

hDdf ;+Vof

:yfg÷jf8{

lgsfosf] 7]ufgf

pknAw ;]jfx?

lghL c:ktfnx?
lghL lSnlgs tyf k|of]uzfnfx?
8]G6n c:ktfn tyf 8]G6n lSnlgsx?
cf}iflw k;nx? -kmfd]{;L_
:jf:Yo;Fu ;DalGwt z}lIfs lgsfox?
++

*=@=!= :jf:Yo If]qdf lghL lgsfox?sf] ljj/0f
qm=;+
!
@
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qm=;+
#
$
%
^
&
*
(
!)
++

lgsfosf] gfd

lgsfosf] 7]ufgf

pknAw ;]jfx?

*=# :jf:Yo If]qdf lqmofzLn u}/ ;/sf/L lgsfox?sf] ljj/0f
qm=;+
!
@
#
$
%
^
&
*
++

lgsfosf] gfd

sfo{qmd÷;+Vof

sfo{qmd /x]sf] jf8{ g+

(= :jf:YosdL{ tyf hgzlQmsf] ljj/0f
(=! c:ktfn
qm=;+
!
@
#
$
%
^
&
*
(
!)
!!
!@
!#
!$
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Kfb
d]=;"=
d]l8sn clkm;/
:6fkm g;{
l;=c=g=ld÷c=g=ld=
l;=c=x]=a=÷ x]=c==
c=x]=a=
Nofa 6]lSgl;og
Nofa Pl;:6]G6
k|zf;g Pl;:6]G6
Pl;:6]G6 /]l8cf]u|fkm/
Pg]:y]l;of Pl;:6]G6
hg:jf:Yo lg/LIfs
8«fOe/
sfof{no ;xof]uL

:jLs[t b/aGbL

kbk"lt{ b/aGbL

s/f/

xfn sfo{/t
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qm=;+
!%

Kfb
cGo
hDdf

:jLs[t b/aGbL

kbk"lt{ b/aGbL

s/f/

xfn sfo{/t

:jLs[t b/aGbL

kbk"lt{ b/aGbL

s/f/

xfn sfo{/t

:jLs[t b/aGbL

kbk"lt{ b/aGbL

s/f/

xfn sfo{/t

:jLs[t b/aGbL

kbk"lt{ b/aGbL

s/f/

xfn sfo{/t

(=@ k|fylds :jf:Yo s]Gb|
qm=;+
!
@
#
$
%
^
&
*
(
!)

Kfb
d]l8sn clkm;/
:6fkm g;{
l;=c=g=ld÷c=g=ld=
l;=c=x]=a=÷ x]=c==
c=x]=a=
Nofa Pl;:6]G6
k|zf;g Pl;:6]G6
hg:jf:Yo lg/LIfs
sfof{no ;xof]uL
cGo
hDdf

(=# :jf:Yo rf}sL
qm=;+
!
@
#
$
%
^
&

Kfb
x]=c=
c=x]=a=
l;=c=x]=a=
c=g=ld=
l;=c=g=ld
sfof{no ;xof]uL
cGo
hDdf

(=$ zx/L :jf:Yo s]Gb|
qm=;+
!
@
#
$
%
^
&
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Kfb
x]=c=
c=x]=a=
l;=c=x]=a=
c=g=ld=
l;=c=g=ld
sfof{no ;xof]uL
cGo
hDdf
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(=% cfo'j]{b
qm=;+
!
@
#
$
%
^

Kfb
cfo'j]{b lrlsT;s
slj/fh
j}2
;=k=n]
sfof{no ;xof]uL
cGo
hDdf

:jLs[t b/aGbL

kbk"lt{ b/aGbL

s/f/

xfn sfo{/t

(=^ dlxnf :jf:Yo :jo+;]ljsfx?
qm=;+

j8f g+

;+Vof

!
@
#
$
%
^
&
*
++
!)= k|d'v !) /f]usf] ljj/0f
cfly{s jif{

k|d'v /f]ux?

/f]usf] ;+Vof

k|ltzt

cf]=lk=8L= df cfpg]
s'n la/fdLsf]
;+Vof

@)&%÷&^
@)&^÷&&

!!= vf]k ;]jfsf] ljj/0f
qm=;+
!
@
#
$
%
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vf]k ;]jf

ut cf=j
========

rfn' cf=j=
=======

cfufdL cf=j=
=======

s}lkmot

lj=l;=lh
8L=lk=l6=, x]k=lj=x]k= t]>f]
x]k6fOl6; lj
bfb'/f
kf]lnof]
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^
&

l6=l6= bf]>f]], l6=l6= Kn;
h]=O{

!@= vf]k ;]jf 5f]8\g] afnaflnsfx?sf] cj:yf
qm=;+
!
@
#
$
%
^
&

vf]k ;]jf

ut cf=j
========

rfn' cf=j=
=======

cfufdL cf=j=
=======

s}lkmot

lj=l;=lh
8L=lk=l6=, x]k=lj=x]k= t]>f]
x]k6fOl6; lj
bfb'/f
kf]lnof] #
l6=l6= bf]>f]], l6=l6= Kn;
h]=O{

!#= ljut # jif{df kf]if0fsf] cj:yf -;+Vofdf_
qm=;+

;"rsf+sx?

!

% jif{ eGbf d'lgsf] j[l4 cg'udg
-k6s_
hlGdg] lalQs} cfˆgf] aRrfnfO{
b'w v'jfpg]
ue{jtL dlxnfx?sf nflu cfO/g
rlSs ljt/0f -hgf_
ue{jtL dlxnfx?sf nflu
h'sfsf] cf}iflw ljt/0f -hgf_
;'Ts]/L ePsf dlxnfx?sf nflu
le6fldg P ljt/0f -hgf_
^ dlxgf;Dd cfdfsf] b'w
v'jfPsf]
xl/of] ;fukft, b'w, kmnkm'n,
u]8fu'8L, df5fdf;' vfg kfpg] @
jif{ d'lgsf aRrf
^ dlxgfb]lv % jif{ ;Ddsf
aRrfx?nfO{ v'jfPsf] le6fldg P
-hgf_
lgoldt ?kdf @ jif{;Dd
dlxg}lk5] tf}n lnPsf
afnaflnsf
! b]lv % jif{ ;Ddsf
aRrfx?nfO{ v'jfPsf] h'sfsf]
cf}iflw -hgf_

@
#
$
%
^
&
*
(
!)
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ut cf=j
========

rfn' cf=j=
=======

cfufdL cf=j=
=======
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!!

s8f vfnsf] s'kf]]if0faf6 k|efljt
% jif{ eGbf d'lgsf
afnaflnsfx?
dWod vfnsf] s'kf]]if0faf6
k|efljt % jif{ eGbf d'lgsf
afnaflnsfx?
;fdfGo vfnsf] s'kf]]if0faf6
k|efljt % jif{ eGbf d’lgsf
afnaflnsfx?
Affn d[To'b/

!@
!#
!$

!$= s'kf]if0fsf] cj:yf
qm=;+
!
@
#

lnË
Affns
Afflnsf
hDdf

;+Vof

s}lkmot

!%= ;'/lIft dft[Tj sfo{qmd -;+Vofdf_
qm=;+

;"rsf+sx?

!

l6=l6=sf] ;'O{ nufpg] ue{jlt
cfdf
l6=l6= la?4sf] @ j6f vf]k
nufpg] ue{jlt dlxnf
ue{jlt tyf ;'Ts]/L cfdfx?n]
cfO/g rlSs vfPsf] -hDdf !*)
+ $%_
ue{jlt dlxnfn] h'sfsf] cf}iflw
vfPsf]
;'Ts]/L dlxnfn] $% lbgleq
le6fldg P vfPsf]
Pr=cfO{=eL= cfdfaf6 hlGdPsf
ARV Prophylaxis ;]jf lng]
afnaflnsfx?
slDtdf k|;'lt k'j{ $ k6s :jf:Yo
hfFr u/fpg] ue{jlt dlxnf
k|;'lt kZrft cfdf / gjhft
lzz'sf] slDtdf # k6s :jf:Yo
hfFr u/fpg] dlxnfx?
bIf :jf:YosdL{af6 ;'Ts]/L u/fpg]

@
#
$
%
^
&
*
(
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ut cf=j
========

rfn' cf=j=
=======

cfufdL cf=j=
=======
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ut cf=j
========

qm=;+

;"rsf+sx?

!)

;'8]gLaf6 ;'Ts]/L u/fpg] ue{jlt
dlxnf
ue{jlt hfFr klxnf] k6ssf]
ue{jlt hfFr rf}yf] k6ssf]
;'Ts]/L kZrft hfFr u/fpg cfpg]
Dfft[ d[To'b/
;'Ts]/L / cfdfsf] d[To'sf] ;+Vof k|lt jif{_
gjhft lzz'sf] d[To'sf] ;+Vof -k|lt
jif{_

!!
!@
!#
!$
१५
१६

rfn' cf=j=
=======

cfufdL cf=j=
=======

!^= k|;"lt s]Gb|x?sf] cj:Yff
qm=;+

k|;"lt s]Gb| ePsf
jf8{x?

aly{Ë ;]G6/df
k|;"lt u/fpg]sf]
;+Vof

bIf k|;"ltsdL{sf]
pknAwtf

s}lkmot

!
@
#
$
%
^
&
*
!&= le6fldg P / h'sfsf] cf}iflw kfpg] % jif{ d'lgsf afnaflnsfx?sf] l:Yflt
qm=;+ ljj/0f

OsfO{

!

;+Vof
k|ltzt
;+Vof
k|ltzt

@

le6fldg P vfPsf
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cg';"rLM &

qm=;+

;]jfx?

1. OPD
2. Immunization

3. CBIMNCI/IMCI/N
CP
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:jf:Yo ;"rs
Number of outpatients in a year
% Children
immunizedMeasles/Rubella9-11 months
% Children
immunizedMeasles/Rubella12-23 months
Diarrhoea
incidence rate
among children
under five years
% of children
under five years
with diarrhea
suffering from
dehydration
(facility, outreach
and community)
% of children
under five years
with diarrhea
treated with zinc
and ORS

;"rssf] cfwf/df :jf:Yo lgsfosf] ;]jf ljZn]if0f
efHo
Efhs
cf=j=
cf=j=
cf=j=
(Numerator)
(Denominator) ===!==== ===@===== ====#=====

Number of children
aged 9-11 months
immunized with
measles/rubella 1
Number of children
aged 12-23 months
immunized with
measles/rubella 2
Number of children
under five years
with a new case of
diarrhoea
Number of children
under five years
with diarrhea
suffering from
dehydration
(facility, outreach
and community)
Number of children
under five years
with diarrhea
treated with zinc
and ORS (facility,
outreach and
community)

Number of
children aged 911 months
Number of
children aged 1223 months
Total number of
children under
five years
Number of
children under
five years with
diarrhea (facility,
outreach and
community)
Number of
children under
five years with
diarrhea (facility,
outreach and
community)
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ljut # jif{df u'0f:t/Lo ;]jf
;]jf 36 a9 k|bfg ug{nfO{
x'g'sf sf/0f
k/]sf ;d:ofx?

qm=;+

;]jfx?

:jf:Yo ;"rs
ARI incidence
rate among
children under
five years (per
1000)
Incidence of
pneumonia
among children
under five years
(per 1000)

4. ANC check up
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% of children
under five years
with pneumonia,
who received
antibiotics
% of pregnant
women who has
at least one ANC
check up
% of pregnant
women who had
four ANC
checkups as per
protocol (4th, 6th,
8th and 9th
months)

efHo

Efhs

(Numerator)

(Denominator)

Number of children
under five years
with new case of
ARI

Estimated
number of
children under
five years

Number of new
case of pneumonia
(pneumonia, or
severe pneumonia
or very severe
pneumonia) among
children under five
years
Number of children
under five years
with pneumonia
who received
antibiotics
Number of
pregnant women
who had at least
one ANC
Number of
pregnant women
who had four ANC
checkups as per
protocol (4th, 6th,
8th and 9th month)

Estimated
number of
children under
five years

cf=j=
===!====

cf=j=
cf=j=
===@===== ====#=====

Estimated
number of
children under
five years with
pneumonia
Estimated
number of live
births
Estimated
number of live
births

स्वास््य क्षेत्रको योजना तथा बजेट तजु मज ा मार्ु ननर्देशन, २०७६

ljut # jif{df u'0f:t/Lo ;]jf
;]jf 36 a9 k|bfg ug{nfO{
x'g'sf sf/0f
k/]sf ;d:ofx?

qm=;+

;]jfx?

5. PNC

6. FP (Condom,
pills,
injectable)

7. Institutional
Delivery

:jf:Yo ;"rs
% of postpartum
women who
received a PNC
checkup within
24 hours of
delivery
% of postpartum
women who
received three
PNC checkups as
per protocol
(within 24 hours,
on 3rd day and 7th
day)
Contraceptive
Prevalence rate
(CPR) (modern
methods) among
women of
reproductive age
(WRA)
Delivery Service
available or not
(Yes/No)
% of institutional
deliveries

% of deliveries
conducted by
68

efHo

Efhs

(Numerator)

(Denominator)

Number of
postpartum
women who
received a PNC
checkup within 24
hours of delivery
Number of
postpartum
women who
received three PNC
checkups as per
protocol (within 24
hours, on 3rd day
and 7th day)
Number of WRA
currently using a
modern method of
family planning

Estimated
number of live
births

Number of
deliveries
conducted in
health facilities
Number of
deliveries
conducted by a

Estimated
number of live
births

cf=j=
===!====

cf=j=
cf=j=
===@===== ====#=====

Estimated
number of live
births

Estimated
number of WRA

Estimated
number of live
births
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ljut # jif{df u'0f:t/Lo ;]jf
;]jf 36 a9 k|bfg ug{nfO{
x'g'sf sf/0f
k/]sf ;d:ofx?

qm=;+

;]jfx?

:jf:Yo ;"rs
Skilled Birth
Attendant (SBA)
Number of
normal deliveries
% of assisted
(vacuum or
forceps)
deliveries
% of deliveries by
C/S

8. Lab services
(hematology,
RDT,
biochemistry,
Urine R/E,
stool R/E)
9. HIV Testing
Counseling

10. COPD
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efHo

Efhs

(Numerator)

(Denominator)

cf=j=
===!====

cf=j=
cf=j=
===@===== ====#=====

Skilled Birth
Attendant (SBA)

Number of assisted
deliveries

Number of
reported
deliveries

Number of
caesarean section
deliveries

Number of
deliveries

Lab service
available or not
(Yes/No) and
specify the test
available
Number of
laboratory tests
HIV Counseling
and Screening
available or not
Number of
patients
diagnosed for
HIV
Number of
positive cases
Number of COPD
cases diagnosed
Number of COPD
case managed
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ljut # jif{df u'0f:t/Lo ;]jf
;]jf 36 a9 k|bfg ug{nfO{
x'g'sf sf/0f
k/]sf ;d:ofx?

qm=;+

;]jfx?

11. Hypertension

12. Diabetes

13. TB

:jf:Yo ;"rs
Total screened
for hypertension
Number of new
hypertension
cases identified
Number of new
diabetes case
identified/taking
medication
Number of TB
cases registered
Positivity rate
among suspected
cases
Tuberculosis
treatment
success rate

14. Nutrition
Growth
Monitoring

70

Number of under
five year children
registered for
growth
monitoring
% of children
aged 0-12

efHo

Efhs

(Numerator)

(Denominator)

Number of sputum
positive cases
examined by
microscopy
Number of
registered smearpositive cases
(New, Relapse,
Default, TAD) that
were cured or in
which a full course
of treatment was
completed

Number of
suspected cases

Number of children
aged 0-12 months

Estimated
number of

cf=j=
===!====

cf=j=
cf=j=
===@===== ====#=====

Number of
smear positive
cases registered
in the same
period
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ljut # jif{df u'0f:t/Lo ;]jf
;]jf 36 a9 k|bfg ug{nfO{
x'g'sf sf/0f
k/]sf ;d:ofx?

qm=;+

;]jfx?

:jf:Yo ;"rs

months
registered for
growth
monitoring
Average Number
of visits among
children 0-24
months
registered for
growth
monitoring
15. Micronutrient % of children
Supplementati aged 6-23
on
months, who
received all 3
cycles of Baal
Vita (MNP)
% of women who
received a 180
supply of iron
folic acid during
pregnancy
% of children 659 months
treated with
Vitamin A
16. Deworming
% of children
aged 12-59
months who
received
anthelminthic
71

efHo

Efhs

(Numerator)

(Denominator)

registered for
growth monitoring

children aged 012 months

Sum of number of
visits among
children 0-24
months registered
for growth
monitoring

Number of
registered visits
among children
0-24 months
registered for
growth
monitoring
Estimated
number of
children aged 623 months

Number of children
aged 6-23 months,
who received all 3
cycles of Baal Vita
(MNP)
Number of women
who received a 180
supply of iron folic
acid during
pregnancy
Number of children
aged 6-59 months,
who received
Vitamin A
Number of children
aged 12-59 months
who received antihelminthic

cf=j=
===!====

cf=j=
cf=j=
===@===== ====#=====

Estimated
number of live
births

Estimated
number of
children aged 659 months
Estimated
number of
children aged 1259 months
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ljut # jif{df u'0f:t/Lo ;]jf
;]jf 36 a9 k|bfg ug{nfO{
x'g'sf sf/0f
k/]sf ;d:ofx?

qm=;+

;]jfx?

:jf:Yo ;"rs
deworming
tablet
% of pregnant
women who
received
anthelminthic
deworming
tablets

efHo

Efhs

(Numerator)

(Denominator)

Number of
pregnant women
who received
anthelminthic

cf=j=
===!====

cf=j=
cf=j=
===@===== ====#=====

Estimated
number of live
births

>f]tM :jf=h=d= @)&%
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ljut # jif{df u'0f:t/Lo ;]jf
;]jf 36 a9 k|bfg ug{nfO{
x'g'sf sf/0f
k/]sf ;d:ofx?

योजना/कायुक्रम कायाुन्त्वयन
(क) र्ाउुँ वा नर्रसभाले पाररत र्रेको वानषु क बजेट तथा कायु क्रम कायाु रवयनको लानर् सम्बनरधत र्ाउुँ वा नर्र
कायु पानलकाका प्रमख
ज वा अध्यक्षले ७ नर्दननभत्र प्रमख
ज प्रशासकीय अनधकृतलाई बजेटको खचु र्ने अनख्तयारी प्रर्दान
र्नु ज पनेछ ।
(ख) अनख्तयारी प्राप्त भएको १५ नर्दननभत्र प्रमख
ज प्रशासकीय अनधकृतले अनस
ज ूची ८ बमोनजमको ढाुँचामा कायु क्रम
स्वीकृत र्री सम्बनरधत नवभार्/महाशाखा/शाखा/इकाइ प्रमख
ज र वडा सनचवलाई नलनखत रुपमा योजना
कायाु रवयनको नजम्मा नर्दनपज नेछ ।
(र्) योजना कायाु रवयनको नजम्मा प्राप्त भएको नमनतले ७ नर्दननभत्र सम्बनरधत नवभार्/महाशाखा/शाखा र इकाइ प्रमख
ज
र वडा सनचवले कायु क्रम कायाु रवयनको कायु तानलका प्रमख
ज प्रशासकीय अनधकृत समक्ष पेश र्नु ज पनेछ ।
(घ) नवभार्/महाशाखा/शाखा र इकाइ प्रमख
ज र वडा सनचवबाट पेश भएको कायाु रवयन कायु योजनामा प्रानवनधक
क्षमता, योजनाको संवेर्दननशलता, कायाु रवयन प्राथनमकीकरण, नर्र्द प्रवाहको अवस्था समेतको आधारमा कजनै
संशोधन र्नु ज पने र्देनखएमा प्रमख
ज प्रशासकीय अनधकृतले सझ
ज ाव नर्दनसक्नेछ । यसरी प्राप्त भएको सझ
ज ाव समेतको
आधारमा सम्बनरधत ननकायले कायाु रवयन कायु योजनामा संशोधन र्री ५ नर्दन नभत्र पनज ः पेश र्नु ज पनेछ ।
(ङ) सबै नवभार्/महाशाखा/शाखा र इकाइ प्रमख
ज र वडा सनचवबाट प्राप्त कायु योजनालाई प्रमख
ज प्रशासकीय
अनधकृतले एकनत्रत र्री एकीकृत कायाु रवयन कायु योजना कायु पानलका समक्ष पेश र्नु ज पनेछ ।
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