प्रदे श याजऩत्र
फागभती प्रदे श सयकायद्वाया प्रकाशशत
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फागभती प्रदे श सयकाय

स्वास््म भन्त्त्रारम
हे टौंडा, नेऩारको

सूचना
ॉ ीगत सुधाय/यवस्ताय
गैय नापाभूरक साभुदायमक अस्ऩतारराई ऩुज
अनुदान (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) कामययवधध, २०७८
प्रस्तावना् गैय नापाभूरक साभुदायमक अस्ऩतारराई सेवा प्रवाह गनय
अत्मावश्मक शचयकत्सकीम औजाय, उऩकयण वा बौधतक ऩूवायधाय धनभायणको
राधग सहमोग ऩुर्माई त्मस्ता अस्ऩतारसॉगको सहकामय य सभन्त्वमभा
अधबवृयि गनय तथा प्रदे शका नागरयकको गुणस्तयीम स्वास््म सेवा ऩाउने
ॉ च
ॉ ीगत
सुयवधा, ऩह
ु तथा अधधकायभा यवस्ताय, सहजता य सुधनशितता गनय ऩुज
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अनुदानका

कामयक्रभ

कामायन्त्वमनराइय

सहजीकयण

य

व्मवशस्थत

गनय

वाञ्छनीम बएकोरे, यवधनमोजन ऐन, २०७८ को दपा १० को उऩदपा

(१) रे ददएको अधधकाय प्रमोग गयी फागभती प्रदे श सयकायरे मो
कामययवधध फनाएको छ।

ऩरयच्छे द-1
१.

सॊ शऺप्त

नाभ

नापाभूरक

य

प्रायशभबक

प्रायभब:

साभुदायमक

(१)

मस

अस्ऩतारराई

कामययवधधको
ॉ ीगत
ऩुज

नाभ

"गैय

सुधाय/यवस्ताय

अनुदान (सञ्चारन तथा व्मवस्थाऩन) कामययवधध, २०७८" यहेको
छ।

२.

(२) मो कामययवधध प्रदे श याजऩत्रभा प्रकाशन बएको धभधत

दे शख प्रायभब हुनेछ।

ऩरयबाषा: यवषम वा प्रसॉगरे अको अथय नरागेभा मस कामययवधधभा,(क) "अनुदान" बन्नारे मस कामययवधध फभोशजभ अत्मावश्मक
शचयकत्सकीम
ऩूवायधाय

साभुदायमक

औजाय,

धनभायण

उऩकयण

खरयद

वा

सॊ स्थाराई

प्रदान

गरयने

गनयको

स्वास््म

राधग

यवस्ताय अनुदान सभझनु ऩछय।

गैय

बौधतक

नापाभूरक

सेवा

(ख) "अस्ऩतार" बन्नारे प्रचधरत कानून फभोशजभ प्रदे शधबत्र
स्थायऩत

गैय

सभझनु ऩछय।

नापाभूरक

वा

साभुदायमक

अस्ऩतार

(ग) "प्रदे श" बन्नारे फागभती प्रदे श सभझनु ऩछय।

(घ) "भन्त्त्रारम" बन्नारे स्वास््म भन्त्त्रारम सभझनु ऩछय।

(ङ) "सधभधत" बन्नारे दपा ७ फभोशजभको सधभधत सभझनु
ऩछय।
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(च) "साभाशजक ऩयीऺण" बन्नारे मस कामययवधध फभोशजभ
अनुदान प्राप्त गयी कामयक्रभ सभऩन्न बएऩधछ कामायन्त्वमन
गने

स्वास््म

सॊ स्थारे

भन्त्त्रारम

वा

भातहतका

कामायरमको प्रधतधनधध, स्वास््म सॊ स्थाका ऩदाधधकायी,
स्थानीम

तहका

कामयक्रभफाट
कामयक्रभ

प्रधतधनधध, स्थानीम

प्रत्मऺरुऩभा

सञ्चारन

बएको

प्रबायवत

सञ्चायकभी

स्थानभा

तथा

जनसभुदामराइय
बेरा

गयाइय

कामयक्रभफाट प्राप्त हुने राबको सावयजधनकीकयण गयी

त्मस उऩय उऩशस्थत व्मशिहरुको याम प्रधतयक्रमा धरइय
कामयक्रभभा
प्रधतपर

तोयकएको

य अऩेशऺत

प्रयक्रमा,

नधतजा

गुणस्तय,

अनुसाय

ऩरयभाण,

बए, नबएको

सभफन्त्धभा कामयक्रभका प्रत्मऺ राबकतायराइय सुधनशितता
गयाउने कामयराइय सभझनु ऩछय।
ऩरयच्छे द - २

अनुदान प्राप्त गने भूर आधाय य स्वास््म सॊस्थाको छनोट प्रयक्रमा
३.

अनुदान प्रदान गने भूर आधाय् (१) सधभधतरे अनुदान यकभ
प्रदान गनय दे हामको आधायभा धसपारयस गनेछ:(क) अस्ऩताररे
सञ्चारनका

गुणस्तयीम

राधग

आवश्मकता य औशचत्म,

अनुदान

स्वास््म

ऩाउनु

सेवा
ऩने

(ख) गुणस्तयीम स्वास््म सेवा सञ्चारनभा यकभ भाग
गने स्वास््म सॊ स्थाको बूधभका,

(ग) अशघल्रा

वषयहरुभा

त्मस्ता

अस्ऩतारहरुराई

प्रदान गरयएको अनुदान यकभको प्रगधत,
3
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(घ) चारु वषय अनुदान यकभ प्राप्त गनयका राधग
अस्ऩताररे ऩेश गये को कामयक्रभ प्रस्ताव,

(ङ) अनुदान यकभ सभफशन्त्धत काभभा सदुऩमोग हुने
स्ऩष्ट कामय मोजना,

(च) कामयक्रभको ददगोऩना,

(छ) कामयक्रभफाट राबाशन्त्वत सभूह/जनसॊ ्मा

(ज) कामयक्रभ सभऩन्न गनय राग्ने सभम य रागत,
(झ) धभतव्मयमता य ऩायदशशयता,

(ञ) अस्ऩताररे अनुसूची-१ फभोशजभ ऩेश गये को
वायषयक कामयक्रभ यववयण।

(२) सधभधतरे एकै ऩटक वा ऩटक ऩटक गयी अनुदान

यकभ प्रदान गनय धसपारयस गये को आधायभा
४.

ऩरयचारन गनय सक्नेछ।

भन्त्त्रारमरे

सूचना प्रकाशन गनुय ऩने: (१) भन्त्त्रारमरे

अनुदान

गैय नापाभूरक

साभुदायमक अस्ऩतारराई सेवा यवस्ताय अनुदान ददनका राधग

सावयजधनक सूचना प्रकाशन गयी त्मस्ता अस्ऩतारफाट प्रस्ताव भाग
गनुय ऩनेछ।

(२)

उऩदपा

(१)

फभोशजभको

सावयजधनक

सूचना

भन्त्त्रारमको सूचनाऩाटी, वेफसाइट तथा कुनै एक यायष्डम दै धनक

ऩधत्रकाभा कभतीभा ऩन्त्र ददनको भमाद ददई सूचना प्रकाशन गनुय
५.

ऩनेछ।

अनुदान भागको प्रस्ताव: (१) अस्ऩताररे दपा ४ को उऩदपा

(२) फभोशजभको सूचनाको अवधधधबत्र भन्त्त्रारमभा प्रस्ताव ऩेश
गनेछ।

(२)

अनुदान

भाग

गने

अस्ऩताररे

अनुसूची-१

फभोशजभको यायष्डम मोजना आमोग (केअभू) पायाभ नॊ. १ वायषयक
4
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कामयक्रभ यववयण पायाभ य अनुसूची-२ फभोशजभको ढाॉचाभा
प्रस्ताव बयी आवश्मक ऩने कागजात सॊ रग्न याखी भन्त्त्रारमभा
ऩेश गनुय ऩनेछ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ अस्ऩताररे ऩेश गये को

वायषयक कामयक्रभ यववयण य प्रस्ताव भन्त्त्रारमरे सधभधतको फैठकभा
ऩेश गनुय ऩनेछ ।

(४) दपा ६ को उऩदपा (११) फभोशजभ धसपारयस

बएको अनुदान यकभ य उऩदपा (२) फभोशजभ अस्ऩताररे ऩेश
गये को वायषयक कामयक्रभ यववयण पायाभभा प्रस्तायवत यकभ पयक

ऩये भा सो प्रस्तायवत कामयक्रभ य यकभ ऩरयभाजयन गयी ऩेश गनय
भन्त्त्रारमरे अस्ऩतारराई जानकायी ददनु ऩनेछ।

(५) उऩदपा (४) फभोशजभ जानकायी प्राप्त बए फभोशजभ

अस्ऩताररे उऩदपा (२) फभोशजभ ऩेश बएको वायषयक कामयक्रभ
यववयण पायाभ ऩरयभाजयन गनुय ऩने बए सो ऩरयभाजयन गयी
ऩरयभाशजयत वायषयक कामयक्रभ यववयण य कामय मोजना पायाभ बयी
जानकायी ऩाएको सात ददनधबत्र भन्त्त्रारमभा ऩेश गनुय ऩनेछ ।

(६) उऩदपा (५) फभोशजभ भन्त्त्रारमभा प्राप्त बएका

अस्ऩतारको ऩरयभाशजयत वायषयक कामयक्रभ यववयणराई स्वीकृधतको
राधग भन्त्त्रारमभा ऩेश गनुय ऩनेछ ।
यववयण
६.

(७) उऩदपा (६) फभोशजभ ऩेश बएको वायषयक कामयक्रभ
स्वीकृत

बएऩधछ

कामायन्त्वमनको

राधग

भन्त्त्रारमरे

अस्ऩतारराई स्वीकृत बएको सात ददनधबत्र ऩठाई सक्नु ऩनेछ।

कामयक्रभ यववयण प्रस्ताव भूल्माङ्कनको आधाय तथा भाऩदण्ड् (१)

दपा ५ फभोशजभ प्रस्ताव ऩेश गने अस्ऩताररे अनुदान प्राप्त गनय

दे हाम फभोशजभका भाऩदण्ड ऩूया गये का कागजातहरु ऩेश गनुय
ऩनेछ:-
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(क) अस्ऩताररे प्रचधरत कानून फभोशजभ सभफशन्त्धत

धनकामभा दताय बइय चारु आधथयक वषयको राधग

नवीकयण गयी स्वास््म सेवा प्रदान गने कानूनी
है धसमत प्राप्त बएको हुन ु ऩनेछ ।

(ख) प्रचधरत कानून फभोशजभ गत आधथयक वषय बन्त्दा
अशघल्रो

वषयसभभको

कय

ऩयीऺण बएको हुन ु ऩनेछ ।

च ुिा

य

रेखा

(ग) औजाय उऩकयण वा बौधतक सॊ यचना धनभायण के

का राधग अनुदान धरन चाहेको हो सो को

भान्त्मताप्राप्त प्रायवधधकफाट स्ऩेशशयपकेसन, ड्रइङ्ग
धडजाइन

तमाय

गयी

सो

फभोशजभ

तमाय

गरयएको रागत सयहत प्रस्ताव ऩेश गनुय ऩनेछ।

(घ) प्रस्तावभा

ऩेश

कभतीभा

२०

गरयएको

प्रधतशत

अनुदान

रागत

यकभको

सहबाधगता

सभफशन्त्धत अस्ऩताररे व्महोने प्रधतविता बएको
हुन ु ऩनेछ।

(ङ) प्रस्ताव ऩेश गदाय अनुदानग्राही सॊ स्थारे सोही

प्रकृधतको कामयक्रभ नेऩार सयकाय य प्रदे श

सयकायका यवधबन्न अनुदान तथा स्थानीम तहको

कामयक्रभभा दोहोयो नऩये का कामयक्रभ ऩेश गनुय
ऩनेछ।

ॉ ीगत प्रकृधतको कामयहरु
(च) प्रस्ताव ऩेश गदाय ऩुज
भात्र सभावेश गनुय ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ कामयक्रभ यववयण प्रस्तावराई

सधभधतरे अनुसूची-3 फभोशजभको आधायभा भूल्माङ्कन गयी अङ्क
6
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प्रदान गनेछ य मसयी अङ्क गणना गदाय ऩेश बएका कागजातहरू
स्ऩष्ट नबएभा स्ऩष्ट खुल्ने कागजातहरू भगाउन सक्नेछ ।

(३) उऩदपा (१) फभोशजभका आधायहरु फभोशजभको

अङ्क प्राप्त गनयका राधग अस्ऩताररे यवस्तृत वायषयक कामयक्रभ
यववयण प्रस्ताव य सो कामयक्रभ यववयण प्रस्तावको व्महोयाराई

ऩुष्टी गने प्रभाणहरुको प्रधत ऩेश गनुय ऩनेछ। कामयक्रभ यववयण
प्रस्तावको व्महोयाराई ऩुष्टी गने प्रभाण ऩेश नबएकोभा सधभधतरे
कुनै अङ्क प्रदान गने छै न।

(४) सधभधतरे प्राप्त वायषयक कामयक्रभ यववयण प्रस्तावको

यवस्तृत स्वमॊ अध्ममन गयी वा अस्ऩतारराई प्रस्तुतीकयण गनय
रगाई वायषयक कामयक्रभ यववयण य प्रस्तावभा यवषमगत य वस्तुगत
वा स्थरगत अध्ममन गयी भूल्माङ्कन गनय सक्नेछ।

(५) उऩदपा (३) फभोशजभ वायषयक कामयक्रभ यववयण य

प्रस्ताव फभोशजभ सधभधतरे भूल्माङ्कन गयी अङ्क प्रदान गनेछ।

(६) वायषयक कामयक्रभ यववयण प्रस्ताव भूल्माङ्कन गदाय ५०

प्रधतशत वा सो बन्त्दा कभ य ७५ प्रधतशत वा सो बन्त्दा फढी अङ्क

प्राप्त गने अस्ऩतारराई सधभधतरे अनुदान प्रदान गनय छनोट य
धसपारयस गनय ऩाउने छै न।

(७) उऩदपा (६) फभोशजभको ५०.०१ प्रधतशत दे शख

७४.९९ प्रधतशत अङ्क प्राप्त गने अस्ऩतारको धरष्ट तमाय गनुय
ऩनेछ।

(८) उऩदपा (६) फभोशजभ छनोट बएका अस्ऩतारराई

प्राथधभकता धनधाययणको आधायभा अनुदान प्रदान गनय सधभधतरे
धसपारयस गनय सक्नेछ ।
(९)

उऩदपा

(६)

फभोशजभको

अङ्कको

सीभाङ्कनको

ऩरयधधधबत्र यही उऩदपा (७) फभोशजभका धरष्टका अस्ऩतारको
7
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प्राथधभकता धनधाययण

गदाय

सफबन्त्दा

घटी

अङ्क

प्राप्त

गने

अस्ऩतारराई क्रभश् ऩयहरो प्राथधभकताभा य सफबन्त्दा फढी अङ्क
प्राप्त गने अस्ऩतारराई अशन्त्तभ प्राथधभकताभा याखी सधभधतरे
प्राथधभकता धनधाययण गनुय ऩनेछ।
ऩयहरो

(१०) अनुदान कामयक्रभ भूल्माङ्कन तथा धसपारयस गदाय
प्राथधभकताभा

यहेको

अस्ऩतारको

कामयक्रभ

यववयण

प्राथधभकताभा

ऩये का

प्रस्तावफाट छनोट तथा धसपारयस गनय शुरु गनुय ऩनेछ।
(११)

अस्ऩताररे

ऩेश

उऩदपा

गये को

(९)

वायषयक

फभोशजभ

कामयक्रभ

यववयण

प्रस्तावभा

उल्रेख बए फभोशजभ सधभधतरे उऩमुि ठहमायएको कामयक्रभका
राधग अनुदान प्रदान गनय सधभधतरे
धसपारयस गनेछ।

प्रस्ताव छनोटको राधग

(१२) उऩदपा (11) फभोशजभ सधभधतरे छनोटको राधग

धसपारयस गये को प्रस्ताव फाऩत प्रदान गरयने अधधकतभ यकभ सीभा
जभभा रु. ५०,००,०००/- (अऺये ऩी ऩचास राख) हुनछ
े ।

(१३) उऩदपा (९) फभोशजभ प्राथधभकताभा ऩये का सफै

अस्ऩतारहरु भन्त्त्रारमको स्वीकृत फजेटको ऩरयधध य प्राथधभकता
अनुसाय सधभधतरे अनुदान धसपारयस गदाय सफै अस्ऩताररे अनुदान
प्राप्त नगनय ऩधन सक्नेछन।

(१४) गैय नापाभूरक अस्ऩताररे नापाभूरक सॊ स्था

होइन बनी सभफशन्त्धत धनकामको ऩत्र ऩेश गनुय ऩनेछ य सो ऩत्र
ऩेश

नगने

गैय

नापाभूरक

प्रयक्रमाभा सभावेश गरयने छै न।

अस्ऩतारको

प्रस्ताव

भूल्माङ्कन

(१५) नापाभूरक अस्ऩताररे गैय नापा भूरक अस्ऩतार

हो बनी झुठा यववयण ऩेश गये भा प्रचधरत कानून फभोशजभ
कायफाही हुनेछ ।
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७.

प्रस्ताव भूल्माङ्ककन तथा धसपारयस सधभधत् (१) सधभधतरे दपा ६
फभोशजभका आधायहरुभा भूल्माङ्कन गयी अनुदानको राधग मोग्म

अस्ऩतार छनोट तथा धसपारयस गनय दे हाम फभोशजभको प्रस्ताव
भूल्माङ्कन, छनोट तथा धसपारयस सधभधत यहनेछ्(क) प्रभुख, मोजना, अनुगभन

तथा जनस्वास््म भहाशाखा,
भन्त्त्रारम

(ख) प्रभुख/अधधकृत प्रधतधनधध, अस्ऩतार
यवकास तथा शचयकत्सा भहाशाखा,

-सॊ मोजक

भन्त्त्रारम

-सदस्म

भाधभरा तथा मोजना भन्त्त्रारम

-सदस्म

तथा भशन्त्त्रऩरयषद्को कामायरम

-सदस्म

(ग) अधधकृत प्रधतधनधध, आधथयक

(घ) अधधकृत प्रधतधनधध, भु्मभन्त्त्री
(ङ) कानून अधधकृत, भन्त्त्रारम

-सदस्म

(च) रे खा अधधकृत, भन्त्त्रारम

(छ) अधधकृत, मोजना, अनुगभन तथा

-सदस्म

जनस्वास््म भहाशाखा,भन्त्त्रारम -सदस्म-सशचव

(२) दपा ४ फभोशजभको भमादधबत्र दताय हुन आएका

प्रस्तावहरुको भूल्माङ्कन गदाय सधभधतरे अनुसूची-३ फभोशजभको
भूल्माङ्कनका आधायहरुभा गनुय ऩनेछ।
(३)

प्रस्तावहरुको

सधभधतरे

भूल्माङ्कन

आभन्त्त्रण गनय सक्नेछ।

आवश्मकता
तथा

अनुसाय

धसपारयस

यवषम

सधभधतको

यवऻराइय

फैठकभा

(४) सधभधतको फैठक सभफन्त्धी कामययवधध सधभधत आपैरे

धनधाययण गये फभोशजभ हुनछ
े ।
9
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८.

यववयण रुजु गयी भाग गनय सयकने: सधभधतरे प्रस्ताव छनोट गनुय
अशघ भन्त्त्रारमरे प्रस्ताव ऩेश गने अस्ऩतारको यववयण स्थरगत

रुजु गनय सक्नेछ य कुनै यववयण छु ट बएभा धनशित धभधत तोकी
९.

त्मस्तो यववयण ऩेश गने अवसय प्रदान गनय सक्नेछ।

अनुदान प्रदान गदाय सभझौता गनुऩय ने् (१) दपा ५ को उऩदपा
(८) फभोशजभको वायषयक कामयक्रभ यववयण पायाभभा उल्रे शखत
कामयक्रभ सञ्चारन गनयका राधग अनुदान प्राप्त गनय अस्ऩताररे
भन्त्त्रारमसॉग सभझौता गनुय ऩनेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ भन्त्त्रारम य अस्ऩतार फीच

१०.

हुने सभझौताको ढाॉचा अनुसूची-४ फभोशजभ हुनेछ ।

अनुदान प्रदान गने् (१) छनोट तथा धसपारयस बएका साभुदायमक
तथा गैय नापाभूरक अस्ऩतारहरुराई अनुदान यकभ भन्त्त्रारमभा
प्राप्त प्रगधतका आधायभा ददइनेछ ।

(२) अनुदान यकभफाट खरयद हुने औजाय उऩकयणको

स्ऩेशशयपकेसन, रागत अनुभान भान्त्मता प्राप्त प्रायवधधकफाट गयाउनु
ऩनेछ।

(३) अनुदान यकभफाट धनभायण हुने बौधतक सॊ यचनाको

रागत अनुभान, स्ऩेशशयपकेसन, ड्रइङ्ग धडजाइन प्रचधरत कानून
फभोशजभ भान्त्मता प्राप्त प्रायवधधकफाट गयाउनु ऩनेछ।

(४) बौधतक सॊ यचना धनभायण गदाय प्रचधरत यायष्डम बवन

सॊ यहता, बवन धनभायण सभफन्त्धी भाऩदण्ड य सेवा सञ्चारन अनुभधत

ददने धनकामको सेवा सभफन्त्धी ऩूवायधाय भाऩदण्ड सभेत ऩारना गनुय
ऩनेछ।

(५)

अस्ऩताररे

भन्त्त्रारमफाट

स्वीकृत

अनुसूची-५

फभोशजभको कामयमोजनाको ढाॉचा अनुसाय कामयक्रभ सञ्चारन गनुय
ऩनेछ।
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११.

अनुदान धनकासा य बुिानी प्रयक्रमा: (१) अनुदानसॉग सभफशन्त्धत

प्रायवधधक स्ऩेशशयपकेशन, धडजाईन, रागत अनुभान तमायी, कामयक्रभ
सञ्चारन, खरयद, बुिानी य प्रधतवेदन गने सभफन्त्धी सभऩूणय कामय य
प्रयक्रमा अस्ऩताररे गनुय ऩनेछ।
(२)

अस्ऩतारराई

अनुदान

धनकासा

गदाय

दुई

यकस्ताफन्त्दीभा कामय प्रगधतको आधायभा अस्ऩतारको फैंक खाताभा
धनकासा वा बुिानी गरयनेछ ।

(३) उऩदपा (२) फभोशजभ अनुदान यकभ धनकासा गदाय

दे हाम फभोशजभ गनुऩ
य नेछ,(क) ऩयहरो

यकस्ताभा

ॉ ीगत
ऩुज

अस्ऩताररे

कामय

गनयका राधग शूरु गये को सूचना प्रकाशन य
आऩूधतयकतायसॉगको सभझौता रगामत यववयणको
आधायभा

कुर

सभझौता

यकभको

फढीभा

ॉ ीगत
ऩुज

कामयको

ऩयहरो

चारीस प्रधतशतसभभ,

(ख) दोश्रो

यकस्ताभा

यकस्ताको बौधतक य यवत्तीम कामय प्रगधत प्राप्त
गयी कामय सभऩन्न बएको प्रायवधधक भूल्माङ्कन

प्रधतवेदनको आधायभा कुर सभझौता यकभको
१२.

फाॉकी यकभ धनकासा गनुय ऩनेछ।

अनुदान यकभफाट कामयक्रभ कामायन्त्वमन य मसका प्रयक्रमा: (१)
अस्ऩताररे अनुदान यकभ जुन

कामयक्रभ

य

प्रमोजनको

राधग

प्राप्त गये को हो सोही कामयक्रभ य प्रमोजनभा भात्र खचय गनुय
ऩनेछ ।

(२) अनुदानफाट सञ्चारन हुने कामयक्रभ जुन आधथयक

वषयको राधग प्रदान गरयएको हो सोही आधथयक वषय धबत्र सभऩन्न
गयी सक्नु ऩनेछ ।
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(३) अनुदानफाट सञ्चारन हुने कामयक्रभसॉग सभफशन्त्धत

खरयद, कामयक्रभ सञ्चारन य खचय सभफन्त्धी प्रयक्रमा प्रचधरत
सावयजधनक खरयद ऐन तथा धनमाभावरी, भाऩदण्ड य धनदे शशका
फभोशजभ हुन ु ऩनेछ ।

(४) अनुदानफाट सञ्चारन हुने कामयक्रभ य खरयद हुने

साभग्री वा औजाय वा उऩकयण गुणस्तयीम हुन ु ऩने तथा मस

प्रयक्रमाभा ऩायदशशयता य धभतव्मयमताराई अनुशयण गये को हुन ु
१३.

ऩनेछ ।

प्रगधत प्रधतवेदन ऩेश गनुऩय ने् (१) अनुदान प्राप्त गने अस्ऩताररे

तोयकएको प्रमोजनका राधग प्रदान गरयएको अनुदान यकभको
यकस्ता अनुसाय प्रगधत प्रधतवेदन भन्त्त्रारमभा ऩेश गनुय ऩनेछ।

(२) कुनै अस्ऩतारको अनुदान यद्द गरयएभा अनुदान

नऩाएका आवेदक अस्ऩतारहरु भध्मे प्राथधभकताभा जो ऩयहरो छ

त्मस अस्ऩतारराई सो अनुदान यकभ सधभधतको धसपारयसभा प्रदान
१४.

गनय सयकनेछ।

अनुगभन तथा भूल्माङ्कन: (१) भन्त्त्रारमरे अनुदान प्राप्त गये का
अस्ऩतारहरुको अनुगभन तथा भूल्माङ्कन गनय, गयाउन सक्नेछ।
(२)

उऩदपा

(१)

फभोशजभ

गरयएको

अनुगभनफाट

सन्त्तोषजनक रुऩभा प्रगधत हाधसर नगये को वा प्राप्त अनुदान यकभ
सभफशन्त्धत प्रमोजन फाहेक अन्त्मत्र खचय गये को ऩाइएभा भन्त्त्रारमरे

धनकासा ददन फाॉकी अनुदान यकभ भध्मे आॊशशक वा ऩुयै योक्का गनय
वा यद्द गनय सक्नेछ । मस्तो अवस्थाभा भन्त्त्रारमरे अनुदानग्राही

अस्ऩतारराई ऩयहरो यकस्ताभा प्रदान गयको अनुदान यकभ ऩधन
१५.

असुर गनय सक्नेछ।

प्रधतवेदन ऩेश गने: (१) अनुदानग्राही अस्ऩताररे अनुदानफाट
खरयद गरयएको औजाय उऩकयण प्रस्तावभा उल्रे ख बए फभोशजभ
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हुनऩु नेछ य सो को जाॉचऩास भान्त्मता प्राप्त प्रायवधधकफाट गयाई
प्रधतवेदन ऩेश गनुय ऩनेछ।

(२) धनभायण कामयको जाॉचऩास, भूल्माङ्कन तथा अनुगभन

सभफशन्त्धत स्थानीम तह वा प्रचधरत कानून फभोशजभको भान्त्मता
प्राप्त प्रायवधधकफाट गयाउनु ऩनेछ।

(३) बौधतक धनभायण कामयको धनमधभत अनुगभन प्रमोजनका

राधग अनुदानग्राही अस्ऩताररे

आफ्नो श्रोतभा मोग्मता प्राप्त

प्रायवधधकको व्मवस्था गयी सो को यववयण मस भन्त्त्रारमराइय
१६.

उऩरब्ध गयाउनु ऩनेछ।

सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय हुन्े मस कामयक्रभ अन्त्तगयत प्राप्त

हुने अनुदान यहनाधभना बएभा वा तोयकएको गुणस्तय अनुरुऩ
नबएभा अस्ऩतारका शजभभेवाय ऩदाधधकायीफाट सयकायी फाॉकी

सयह असुर उऩय गयी कायफाहीका राधग भन्त्त्रारमरे अश्तमाय
प्राप्त धनकामभा रेखी ऩठाउनेछ य त्मस्तो अस्ऩतारराइय भन्त्त्रारमरे
१७.

१८.

कारो सूचीभा सभावेश गनेछ।

साभाशजक ऩयीऺण् कामयक्रभ सभऩन्न बए ऩिात अस्ऩताररे

सावयजधनक ऩयीऺण गयी सोको प्रधतवेदन भन्त्त्रारमराइय उऩरब्ध
गयाउनु ऩनेछ।

छानधफन सधभधत गठन य अनुदान यकभ कटौती गनय सयकने:- (१)

दपा १४ य दपा १५ फभोशजभको प्रधतवेदनभा कुनै अस्ऩतारफाट

अनुदान यकभको सदुऩमोग नबएको व्महोयाको धनष्कषय उल्रे ख

बएभा त्मस्ता अस्ऩतारको सभफन्त्धभा आवश्मक कायफाही गनय
भन्त्त्रारमरे तत्कार आवश्मक छानधफन गयाउन सक्नेछ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ छानधफन गनय गयाउनका

राधग भन्त्त्रारमरे दे हाम फभोशजभ छानधफन सधभधत गठन गनेछ:(क) भहाशाखा प्रभुख, भन्त्त्रारम
13
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(ख) रेखा अधधकृत, भन्त्त्रारम

(ग) कानून अधधकृत, भन्त्त्रारम

-सदस्म
-सदस्म-सशचव

(३) छानधफन सधभधतको फैठक सभफन्त्धी कामययवधध सो

सधभधत आपैरे धनधाययण गये फभोशजभ हुनेछ।

(४) छानधफन सधभधतका सॊ मोजकरे आवश्मक ठानेभा

सभफशन्त्धत व्मशि वा यवषम यवऻराई सधभधतको फैठकभा आभन्त्त्रण
गनय सक्नेछ।

(५) उऩदपा (२) फभोशजभ छानधफन सधभधतरे छानधफन

गनुय ऩने यवषमको अध्ममन, धफश्लेषण य प्रधतवेदन तमाय गयी
भन्त्त्रारमभा ऩेश गनुय ऩनेछ ।

(६) उऩदपा (५) फभोशजभको प्रधतवेदनको आधायभा

सभेत अनुदानको सदुऩमोग बएको नऩाइएभा भन्त्त्रारमरे अनुदान
प्राप्त गये को अस्ऩतारका शजभभेवाय ऩदाधधकायीराई प्रचधरत कानून
फभोशजभको कायफाही गनेछ ।

(७) उऩदपा (५) फभोशजभ कायफाही गरयने अस्ऩतारको

१९.

धनकासा गनय फाॉकी अनुदान यकभ योक्का वा कटौती गनुय ऩनेछ ।

आधथयक कायोफायको रेखा य रेखा ऩयीऺण: (१) अनुदान प्राप्त गने

अस्ऩताररे अनुदान यकभको आधथयक कायोफायको रे खा य यहसाफ
यकताफको श्रे स्ता दुरुस्त गयी याख्नु ऩनेछ ।

(२) उऩदपा (१) फभोशजभ आधथयक कायोफायको रेखा

नेऩार सयकायको रेखा प्रणारी अनुसाय हुनेछ।

(३) अनुदान ऩाउने अस्ऩतारको आधथयक कायोफायको

रे खा भन्त्त्रारमरे जुनसुकै फखत ऩधन धनयीऺण गनय सक्नेछ ।

(४) अनुदान यकभ खचयको रेखा ऩयीऺण गने गयाउने,

भाधसक, चौभाधसक य वायषयक प्रधतवेदन तमाय गयी ऩेश गने
शजभभेवायी अनुदान प्राप्त गने अस्ऩतारको हुनेछ ।
14
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(५) अस्ऩताररे मस कामययवधध फभोशजभ प्रदान गरयएको

अनुदान यकभ खचयको रेखा ऩयीऺण प्रचधरत कानून फभोशजभ
२०.

हुनेछ ।

अस्ऩतारको शजभभेवायी: अनुदान प्राप्त गने अस्ऩतारको शजभभेवायी
दे हाम फभोशजभ हुनेछ:-

(क) अनुदानको उशचत उऩमोग य व्मवस्थाऩन गनय ईच्छु क
हुनऩने,

(ख) गुणस्तयीम स्वास््म सेवा प्रदान गरययहेको हुनऩु ने,

(ग) सेवा प्रदान गने बौधतक ऩूवायधायको व्मवस्था हुनऩु ने,
(घ) सेवाग्राहीको
हुनऩु ने,

सङ्ख्मा

(सेवाको

चाऩ)

ऩमायप्त

बएको

(ङ) सेवा प्रदान गने प्रायवधधक जनशशि ऩमायप्त बएको
हुनऩु ने,

(च) स्वच्छ यऩउने ऩानी व्मवस्था बएको हुन ु ऩने,

(छ) अन्त्म आवश्मक ऩूवायधाय व्मवस्था गनय सक्ने ऺभता
२१.

बएको हुन ु ऩने।

अनुदान प्रदान गनय नसयकने: (१) वायषयक कामयक्रभ यववयण
प्रस्तावभा दे हामका कामयक्रभ प्रस्ताव बएभा वा भन्त्त्रारमको

जानकायीभा दे हामको अवस्था बएभा अङ्क य अनुदान प्रदान गनय
सयकने छै न:-

(क) तरफ, बत्ता, ऩरयश्रधभक य प्रशासधनक खचयका
कामयक्रभ,

(ख) चारु खचय शीषयक अन्त्तगयतका कामयक्रभ प्रस्ताव
बएभा,

(ग) दोहोयो अनुदान प्रमोग हुने कामयक्रभ,
15
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(घ) वातावयण

कामयक्रभ,

सॊ यऺणभा

प्रधतकूर

असय

ऩने

(ङ) गत यवगत वषयभा प्रदान गरयएको अनुदानको
प्रधतवेदन ऩेश नबएको,

(च) ताधरभका

कामयक्रभ य

राधग

अनुऩमोगी

य

अनुऩमुि

(छ) अनुदान प्राप्त गये को आधथयक वषय धबत्र कामयक्रभ
सभऩन्न नहुने बएभा।

(२) मस कामययवधधभा जुनसुकै कुया रे शखएको बएताऩधन

कुनै अस्ऩताररे अशघल्रा कुनै दुई आधथयक वषयभा अनुदान प्राप्त
गयी सकेको बएभा त्मस्ता अस्ऩतारराई अनुदान प्रदान गरयने
छै न ।

(३) उऩदपा (२) का अधतरयि मस कामययवधधभा जुनसुकै

कुया रे शखएको बएताऩधन अनुदान प्राप्त गने अस्ऩताररे अन्त्म

तहको सयकायफाट मस्तै प्रकृधतको कामयक्रभफाट सुयवधा धरई

कामयक्रभसॉग दोहोयोऩन हुने अवस्था सृजना बई दोहोयो सुयवधा
धरएको ऩाइएभा सभऩूणय अनुदान प्रचधरत ब्माज सयहत असुर
२२.

२३.

गरयनेछ ।

मसै कामययवधध फभोशजभ हुन:े मस कामययवधधभा उल्रेख गरयएका

यवषमभा मसै कामययवधध फभोशजभ य अन्त्म यवषमभा प्रचधरत कानून
फभोशजभ हुनेछ।

आवश्मक व्मवस्था धभराउने: मस कामययवधधको कामायन्त्वमनभा कुनै

फाधा उत्ऩन्न बएभा मस कामययवधधको भभय यवऩरयत नहुने गयी
भन्त्त्रारमरे आवश्मक व्मवस्था धभराउन सक्नेछ ।
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अनुसूची-१
-दपा ३ को उऩदपा (१) को खण्ड (ञ) य दपा ५ को उऩदपा (२)सॉग सभफशन्त्धत_

फजेट पायाभ नॊ . 6.04.01

वायषयक कामयक्रभ

१. आधथयक वषय्

10. वायषयक फजेट रु.:

2. फजेट उऩ-शीषयक्

(१)

(क) आन्त्तरयक्

3. भन्त्त्रारम् स्वास््म भन्त्त्रारम

(२)

4. यवबाग तथा सॊ स्था् स्वास््म भन्त्त्रारम

11. आमोजनाको कुर रागत् सॊ शोधन
(क) आन्त्तरयक् (१)

नेऩार सयकाय्

(२)

स्थानीम धनकाम/सॊ स्था्

(३)

जन सहबाधगता्
(ख) वैदेशशक्
(१) अनुदान
(२) ऋण
(ग) यवधनमभ दय (us$)
(घ) दातृसॊस्था्

5. कामयक्रभ तथा आमोजनाको नाभ्
6. ठे गाना्

यामोआ (केअभू) पायभ नॊ . 1

(फजेट तजुभ
य ासॉग सभफशन्त्धत आधथयक कामययवधध धनमभ २०(१) फभोशजभको पायाभ)

(क) शजल्रा्

नेऩार सयकाय्
स्थानीम धनकाम/सॊ स्था्

(३)

जन सहबाधगता्
(१) अनुदान
(२) ऋण
12. गत आ.व. सभभको खचय रु (सोझै बुिानी य वस्तु सयहत)
(ख) वैदेशशक्

(क) आन्त्तरयक् (१)

(ख) गाउॉ ऩाधरका/नगयऩाधरका/वडा नॊ .:

(२)

७. आमोजना सुरु हुने धभधत्
8. आमोजना ऩूया हुने धभधत्

9. आमोजना/कामयक्रभ प्रभुख्

(ख) वैदेशशक्

नेऩार सयकाय्

स्थानीम धनकाम/सॊ स्था्

(३)

जन सहबाधगता्
(१) ऋण

रु. 00
क्र.स.
१
अ.

खचय

कामयक्रभ/यक्रमाकराऩ

शीषयक

२
ॉ ीगत
ऩुज

कामयक्रभहरू

(क)

खचय

यक्रमाकराऩको

ईकाई
ऩरयभाण
४

सभऩूणय कामय भध्मे गत

५

वायषयक रक्ष्म

आ व सभभको

बाय

रागत

६

७

ऩरयभाण
८

बाय

रागत

९

१०

ॉ ीगत
ऩुज

ऩयहरो चौभाधसक

दोस्रो चौभाधसक

तेस्रो चौभाधसक

कै.

ऩरयभाण

बाय

फजेट

ऩरयभाण

बाय

फजेट

ऩरयभाण

बाय

फजेट

ऩरयभाण

बाय

फजेट

११

१२

१३

१४

१५

१६

१७

१८

१९

२०

२१

२२

अन्त्तयगतका

अन्त्तयगतका
जभभा

३

आमोजनाको कुर

खचय

कामयक्रभहरू

आ. चारु खचय अन्त्तयगतका कामयक्रभहरू
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(ख)

चारु

अन्त्तयगतका
जभभा

खचय

कामयक्रभहरू

(ग) कुर कामयक्रभ खचय
(अ+आ)

(घ) उऩबोग खचय
(ङ)
खचय

कामायरम

सञ्चारन

कुर जभभा (ग+घ+ङ)

कामयक्रभ तमाय गनेको

कामयक्रभ/आमोजना प्रभुखको

प्रभाशणत गनेको

दस्तखत्

दस्तखत्

दस्तखत्

नाभ्

नाभ्

नाभ्

ऩद्

ऩद्

ऩद्

धभधत्

धभधत्

धभधत्
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अनुसूची - २

(दपा ५ को उऩदपा (२) सॉग सभफशन्त्धत)
आवेदन पायाभको ढाॉचा

१. अस्ऩतारको ऩरयचम
नाभ्

ठे गाना/शजल्रा्

सभऩकय टे धरपोन्
इभेर्

सभऩकय व्मशि्

२. अस्ऩतारको कानूनी है धसमत

सॊ स्था दतायको प्रभाणऩत्र–दताय नभफय य धभधत:
सॊ स्था दताय बएको धनकाम य स्थान्
भ्माट नॊ./प्मान नॊ.:

नवीकयण धभधत्

स्वास््म तथा जनसॊ ्मा भन्त्त्रारम वा अन्त्तयगतफाट स्वीकृधत / सहभधत प्राप्त धभधत्

सभाज कल्माण ऩरयषद्भा आविता वा कामयक्रभ सञ्चारनको सभझौता बएको बए सोको धभधत्

ु व
३. अस्ऩतारको प्रकृधत य वनावट (यवधान फभोशजभ) य कामायनब
प्रभुख उद्देश्महरु्
(क)
(ख)
(ग)

(घ)
(ङ)

प्रकृधत्

साभुदायमक ( ) गैयनापाभूरक ( )

४. अस्ऩतारको भानवीम, यवत्तीम य बौधतक शस्थधत
(क) भानवीम ऺभता्
क्र.
स.

जनशशि यववयण

१.

व्मवस्थाऩन सधभधत

२.

प्रसूती

धफशेषऻ

वा

वा

सॊ ्मा

(जना)

मोग्मता

फारयोग
ताधरभ

प्राप्त शचयकत्सक
३.

अन्त्म शचयकत्सकहरु

४.

शक्रधनकर

५.

अन्त्म नसय

धसऩ प्राप्त नसय

ताधरभ
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६.

शक्रधनकर
धसऩ

ताधरभ
बएका

ऩायाभेडीक्स स्टाप
७.

अन्त्म

८.

प्रशासधनक य रेखाको

९.

सहमोगी कभयचायी

स्टाप

ऩायाभेडीक्स

कभयचायी
जभभा

यवत्तीम शस्थधत: अशघल्रो आ. व. को रेखा ऩयीऺणको प्रधतवेदन सॊ रग्न गनुऩ
य ने छ ।
अन्त्म सॊ स्थाफाट ऩधन धनयन्त्तय
अनुदान/सहमोग्

सॊ स्थाको फैक खाता्

केही प्राप्त बएको/हुने
छ

रेखाऩयीऺण प्रधतवेदन

(

( )
)

बएको (

)

प्राप्त नबएको/नहुने ( )
छै न (

)

नबएको (

)

बौधतक शस्थती्

(ख) प्रायवधधक य बौधतक ऺभता
क्र.स.

यववयण

सॊ ्मा

१.

अस्ऩतारको आफ्नै बवन

२.

अस्ऩतारभा १०-३० जना सभभ अट्ने ताधरभ हर

३.

अस्ऩतारभा फेड

४.

भाधसक प्रसूती हुने

५.

भाधसक ऩ.धन. साधन प्रमोगकताय

६.

दै धनक यवयाभीको चाऩ

७.

कभप्मुटय, एर.सी.डी. प्रोजेक्टय

८.

अन्त्म बौधतक साभग्री्
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आफ्नै बवन

छ ( )

छै न ( )

ऩमायप्त छै न ( )

अस्ऩतार बए (फेड सॊ्मा)
भेशशनयी औजाय, एभवुरेन्त्स य
अन्त्म बौधतक साभग्रीहरुको

याम्रो (

)

सन्त्तोषजनक ( )

साभान्त्म ( )

याम्रो (

)

सन्त्तोषजनक ( )

साभान्त्म ( )

सॊ ्मा

सभग्ररुऩभा भानवीम, यवत्तीम य
बौधतक शस्थधत

५. अस्ऩतारफाट स्वास््म सभफन्त्धी प्रवाह बएका/प्रवाह हुने सेवा वा कामयक्रभ सभफन्त्धी यववयण
सारफसारी प्रवाह बएका सेवा वा कामयक्रभहरु:
(क)

.................................................................................................

(ख)

.................................................................................................

प्रस्तायवत नमाॉ सेवा वा कामयक्रभहरु:
(क)
(ख)

................................................

................................................

सेवा /कामयक्रभरे सभेट्ने

यहभारी

ऩहाडी

उऩत्मका/ धबत्री

सघाउ ऩुग्ने ( )

आॊशशक सघाउ ऩुग्ने ( )

सघाउ नऩुग्ने ( )

सेवा शुल्क

सफैराई छु ट( )

रशऺत वगयराई छु ट( )

सशुल्क ( )

सॊ स्थाको राबाशन्त्वत

गत आ व को

रशऺत सेवाग्राहीहरुको

(बौगोधरक ऺेत्र-शजल्राको
सॊ ्मा)

सेवा/कामयक्रभरे सयकायको
घोयषत नीधत कामयक्रभभा

भधेश

सघाउ ऩुग्ने

(उऩचायात्भकका राधग)
सेवाग्राहीहरु
६.

सेवाग्राही सॊ ्मा.....

सॊ ्मा.....

धफगतभा नेऩार सयकायको आधथयक सहमोगभा सञ्चारन बएका स्वास््म सभफन्त्धी कामयक्रभको
प्रगधत प्रधतवेदन

धफत्तीम प्रगधत : याम्रो ( ) सन्त्तोषजनक ( ) साभान्त्म ( )

७.

बौधतक प्रगधत : याम्रो ( ) सन्त्तोषजनक ( ) साभान्त्म ( )

ीँ त खचयको राधग रु....................................../अनुदान भाग यकभ् ऩुजीग

अऺेरुऩी: .......................................................................................... भात्र।
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क्र.स

अनुदान भाग

कामयक्रभ/यक्रमाकराऩ नाभ

क

यकभ

ख

ग

१.

सेवा यवस्तायका राधग बौधतक ऩूवायधाय

२.

औजाय/उऩकयण

अस्ऩताररे

व्महोने यकभ

कूर यकभ
(ग+घ)

घ

ङ

धनभायण

जभभा
नोट् कामयक्रभको यवस्तृत यववयण कामय मोजनाभा ऩेश गनुऩ
य नेछ ।
सॊरग्न गनुय ऩने कागजातहरु:

(क) सॊ स्था दताय य दताय नवीकयण प्रभाणऩत्रका प्रधतधरयऩहरु।
(ख) भ्माट य प्मान नॊ. का प्रधतधरयऩहरु।

(ग) भन्त्त्रारम वा भातहतका धनकामको स्वीकृधत / सहभधत सभफन्त्धी कागजातको प्रधतधरयऩ।
(घ) सभाज कल्माण ऩरयषद सॉगको कामयक्रभ सञ्चारन सभझौताको प्रधतधरयऩ।

(ङ) धफगतका कामयक्रभहरुको बौधतक तथा यवत्तीम प्रगधत यववयणका प्रधतधरयऩहरु।
(च) रागत सहबाधगताको प्रधतविताऩत्र।

(छ) भान्त्मता प्राप्त प्रायवधधकफाट तमाय गरयएको औजाय उऩकयणको स्ऩेशशयपकेसन, रागत
अनुभान।

(ज) धनभायण हुने बौधतक ऩूवायधायको हकभा भान्त्मता प्राप्त प्रायवधधकफाट तमाय गरयएको रागत
अनुभान, ड्रइङ्ग धडजाइन।

(झ) रेखाऩयीऺण प्रधतवेदन तथा कय च ुिा प्रभाणऩत्र।

(ञ) अशघल्रो आ.व.को कयछु टको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरयऩ ।

ऩेश गने:

आधधकायीक व्मशिको नाभ, थय्
दस्तखत्

अस्ऩतारको नाभ य ठे गाना्
धभधत्

22

खण्ड ५) सङ्ख्मा 35 प्रदे श याजऩत्र बाग ३ धभधत २०७८।११।30

अनुसूची -३

(दपा ६ को उऩदपा (२) य दपा ७ को उऩदपा (२) सॉग सभफशन्त्धत)
भूल्माङ्कन आधायहरुको अङ्कबाय
क्र.स.

यववयण

यक्रमाकराऩ

१.

अस्ऩतारको

भयहरा य

कामय
. ऺेत्र

फारफाधरका

अस्ऩतारको

शचयकत्सा य

अनुबव

उऩचाय

ऩूणायङ्क
१०

उऩयक्रमाकराऩ

प्राप्ताङ्क

 भयहरा /फारफाधरका /जेष्ठ नागरयक
यवशशष्टकृत कामयऺेत्र हुने

 अन्त्म साभान्त्म कामयऺेत्र (जनयर)
२.

१५

8

 ५ वषय वा सो बन्त्दा फढी

१५

 ३ वषय वा सो बन्त्दा फढी

१०

 १ वषय वा सो बन्त्दा फढी
३.

भानवीम, यवत्तीम य

सॊ यचना य श्रोत

बौधतक शस्थधत

साधन

१०

५

 सन्त्तोषजनक

१०

 साभान्त्म

७

 सुधाय गनुय ऩने
४.

१५

१०

४

 यसुवा, धाददङ, दोरखा, धसन्त्धुऩाल्चोक

कामयक्रभरे सभे ट्ने

यहभारी, ऩहाडी,

बौगोधरक कामयऺेत्र

तयाई तथा

शजल्राभा स्थाऩना बई सञ्चारन बएको

यऩछधडएको ऺेत्र

वा त्मस्तो शजल्राभा कामयऺेत्र यवस्ताय
बएको।

ु ी शजल्राभा
 नुवाकोट, याभेछाऩ, धसन्त्धर

१५

१०

स्थाऩना बई सञ्चारन बएको वा त्मस्तो
शजल्राभा कामयऺेत्र यवस्ताय बएको।
 भकवानऩुय, शचतवन, काभ्रे, काठभाडौं,
बिऩुय, रधरतऩुय
बई

सञ्चारन

शजल्राभा

बएको

वा

स्थाऩना

५

त्मस्तो

शजल्राभा कामयऺेत्र यवस्ताय बएको ।
५.

सयकायको घोयषत

स्वास््म ऺेत्र

ऺेत्रगत नीधत य

यणनीधत, स्वास््म

कामयक्रभ सहमोग

नीधत य यणनीधत

६.

उऩचायात्भक से वा

से वा रगामतका
यवधबन्न शुल्क

७.

शुल्क
Bed Occupancy

यवगत एक वषयभा
Bed Occupancy

१०

५

 ऩूणय सघाउ ऩुग्ने

७

 आॊशशक सघाउ ऩुग्ने

४

 ऩूणय धन:शुल्क

५

 रशऺत वगयराई धन:शुल्क
२०

को त्माङ्क

9.

मस अशघ धरएको

अनुदान धरए,

अनुदान

नधरएको

यवगतभा धरएको

यवत्तीम य बौधतक

अनुदानको यवत्तीम

प्रगधत

१०

५

तथा बौधतक प्रगधत
जभभा

१००
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२

 ८०% बन्त्दा भाधथ

२०

 ६०% दे शख ८०% सभभ

१५

 ४०% दे शख ६०% सभभ

१०

 ४०% बन्त्दा कभ
८.

१०

 धे यैजसो सघाउ ऩुग्ने

 नधरएको

५
10

 १ ऩटक धरएको

६

 २ ऩटक धरएको

4

 यवत्तीम य बौधतक प्रगधत

५

 यवत्तीम प्रगधत

४

 बौधतक प्रगधत

३
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भूल्माङ्कनको यवषमभा कुनै यटप्ऩणी बए सोको व्महोया:

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................
भूल्माङ्कन सधभधतका सदस्महरुको नाभ तथा दस्तखत
नाभ्
नाभ्
नाभ्
नाभ्
नाभ्
ऩयीऺण/भूल्माङ्कनगदाय हेनऩ
यु ने कागजातहरु (सूचकाॊङ्कहरु)
(क) अनुदान प्राप्त गनय सॊ स्थारे बये को पायाभ,
(ख) यवत्तीम तथा बौधतक प्रगधत प्रधतवेदन,
(ग) रेखा ऩयीऺण प्रधतवेदन,

(घ) रागत सहबाधगताको प्रधतविताऩत्र,

(ङ) भान्त्मता प्राप्त प्रायवधधकफाट तमाय गरयएको औजाय उऩकयणको स्ऩेशशयपकेसन, रागत
अनुभान,

(च) धनभायण हुने बौधतक ऩूवायधायको हकभा भान्त्मता प्राप्त प्रायवधधकफाट तमाय गरयएको रागत
अनुभान,

(छ) ड्रइङ्ग धडजाइन,

(ज) अशघल्रो आ.व.को कयछु टको प्रभाणऩत्रको प्रधतधरयऩ ।
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अनुसूची-४

(दपा ९ को उऩदपा (२) सॉग सभफशन्त्धत)
भन्त्त्रारम य अस्ऩतार फीचको सभझौताऩत्रको ढाॉचा
फागभती प्रदे श सयकाय, स्वास््म भन्त्त्रारम (मस ऩधछ “प्रथभ ऩऺ” बधनने) य श्री
..........................................
का

राधग

....................

...........................

भा

(मसऩधछ “दोश्रो ऩऺ” बधनने) धफच ...................
अनुदान

ऩेश

कामयक्रभ

गये को

.............................. को भन्त्त्रारमको

अन्त्तगयत

कामयक्रभ

दोश्रो

यववयण

ऩऺरे
प्रस्ताव

धभधत
धभधत

धनणयमानुसाय स्वीकृत बए फभोशजभ दुफै ऩऺको

भञ्जुयीभा दे हाम फभोशजभको शतयनाभाहरु ऩारना गने गयी मो सॊ यचनात्भक वा एकाई दय
सभझौता गयी धरमौं, ददमौं ।
१.

धनभन धरशखत कागजातहरु मस सभझौताको व्मा्मा गनयको राधग मस सभझौताको
अधबन्न अॊ गका रुऩभा भाधननेछ।

२.

(क)

अस्ऩतारराई प्रदान गरयएको प्रस्ताव पायाभ

(ख)

सभझौता गनय आउन रेशखएको सूचनाऩत्र

(ग)

वायषयक कामयक्रभ यववयण पायाभ

मो सभझौताको अवधध .................... दे शख ......................... सभभ हुनेछ ।
दोश्रो ऩऺरे ......................... धबत्र स्वीकृत कामयक्रभ सञ्चारन गयी प्रधतवेदन
प्रथभ ऩऺको सभऺ ऩेश गनुय ऩनेछ ।

३.

स्वीकृत वायषयक कामयक्रभ यववयण प्रस्ताव फभोशजभ कामयक्रभ सञ्चारनका राधग
प्रथभ ऩऺफाट कुर जभभा रु. ............................................../- (अऺेरुऩी

................................................................. भात्र) दोश्रो ऩऺराई उऩरब्ध
हुनेछ ।
४.

मस सभझौता फभोशजभको यकभ सभझौता अवधधभा कामयक्रभ सञ्चारन गयी वा
नगयी फाॉकी यहन गएको यकभ दोश्रो ऩऺरे प्रगधत प्रधतवेदन साथै प्रथभ ऩऺराई
यपताय गनुय ऩनेछ ।

५.

दोश्रो ऩऺराई मस सभझौता फभोशजभको यकभ कामयक्रभ सञ्चारनका राधग प्रथभ
ऩऺरे एकभुष्ठ वा फढीभा दुई यकस्ताफन्त्दीभा उऩरब्ध गयाउन सक्नेछ य
यकस्ताफन्त्दीभा

उऩरब्ध

गयाएको

खण्डभा
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यकस्ताहरुको यकभ ब ुिानी गनय दोश्रो ऩऺरे यवत्तीम य बौधतक प्रगधत प्रधतवेदन
ऩेश गनुय ऩनेछ ।
६.

दोश्रो ऩऺरे स्वीकृत वायषयक कामयक्रभ यववयण य प्रस्तावको आधायभा कामयक्रभ

सञ्चारन गनुय ऩनेछ य स्वीकृत कामयक्रभ फाहेक अन्त्मथा कामयक्रभ सञ्चारन य
खचय गये को ऩाईएभा सयकायी फाॉकी सयह असुर उऩय गरयनेछ।

७.

दोस्रो ऩऺरे मस सभझौता फभोशजभको अनुदान प्राप्त गदाय अन्त्म तहको सयकायफाट

मस्तै प्रकृधतको सुधफधा धरई मस कामयक्रभफाट दोहोयो सुधफधा नधरएको प्रधतफिता
धरनु ऩनेछ ।

८.

दोश्रो ऩऺरे स्वीकृत वायषयक कामयक्रभ यववयणको यवस्तृत शतयनाभा, ड्रइङ्ग
धडजाइन, नक्सा, स्ऩेशीयपकेसन

अनुरुऩ कामयक्रभ सञ्चारन गनुय ऩनेछ य मसयी

कामयक्रभ सभऩन्न गयी ........................... धबत्र बौधतक तथा आधथयक प्रधतवेदन
ऩेश नगये भा प्रथभ ऩऺरे एकतपी धनणयम गयी दोश्रो ऩऺ तथा प्रथभ ऩऺ फीच
बएको सभझौता बॊ ग गनय सक्नेछ । सभझौता बॊ ग गरयएभा प्रथभ ऩऺरे दोश्रो
ऩऺफाट धनमभानुसाय ऺधतऩूधतय धरन, दोश्रो ऩऺराई हजायना धतयाउन वा जरयवाना
गनय, कारो सूचीभा याख्न, मी भध्मे केही वा सफै कायफाही गनय य धनमभानुसाय अन्त्म
कायफाही सभेत गनय सक्नेछ ।
९.

स्वीकृत प्रस्ताव फभोशजभको कुनै ऩधन स्वीकृत कामयक्रभहरु सञ्चारन गनय दोश्रो
ऩऺरे सावयजधनक खरयद ऐन,

२०६३, सावयजधनक खरयद धनमभावरी, २०६४ य

प्रदे श सावयजधनक खरयद धनमभावरी, २०७६ फभोशजभ सञ्चारन गयी कामयक्रभ
सभऩन्न गनुय ऩनेछ ।
१०.

मो सभझौता कामायन्त्वमनभा कुनै यववाद आई ऩये भा दुवै ऩऺको आऩसी सहभधतभा
सभाधान गरयनेछ । अन्त्मथा प्रथभ ऩऺको धनणयम अशन्त्तभ हुनेछ ।

११.

सभझौता फभोशजभ कामयक्रभ सञ्चारन नबएभा दोश्रो ऩऺरे ब ुिानीको राधग दाफी

नगरयने य प्रथभ ऩऺफाट ब ुिानी सभेत हुनेछैन । प्रथभ ऩऺफाट ब ुिानी
बैसकेको यकस्ता बएभा दोश्रो ऩऺरे धनमभानुसाय यपताय गनुय ऩनेछ ।

१२.

मस सभझौता ऩत्रभा उल्रेख बएका कुयाहरु सावयजधनक खरयद ऐन, २०६३ य
सावयजधनक खरयद धनमभावरी, २०६४ य प्रचधरत ऐन कानूनसॉग नफाशझएको
हदसभभ मसै अनुसाय हुनेछ य अन्त्म कुयाहरु प्रचधरत ऐन धनमभहरु, सावयजधनक

खरयद ऐन, २०६३, सावयजधनक खरयद धनमभावरी, २०६४, प्रदे श सावयजधनक
खरयद धनमभावरी, २०७६ य शतयनाभाहरु अनुसाय हुनेछन ।
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दद्वतीम ऩऺको तपयफाट

प्रथभ ऩऺको तपयफाट

..................................................

.......................................

सशचव, स्वास््म भन्त्त्रारम

अस्ऩतार

कामायरमको छाऩ्

योहवय

योहवय

१.

.........

१.

.........

२.

.............

२.

.............

इधत सॊ वत .......... सार ......... भयहना......... गते योज ....... शुबभ् ।
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अनुसूची -५
दपा १० को उऩदपा (५) सॉग सभफशन्त्धत)
कामयमोजना
धस.न.

कामयक्रभ यववयण

भयहना
१

२

३

४

५

६

७

शजभभवायी
८

९

१०

११

१२

आऻारे,
फद्री फहादुय खड्का
प्रदे श सयकायको सशचव
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