प्रदे श राजपत्र
लुम्बिनी प्रदे श सरकारद्वारा प्रकाम्शत

खण्ड ६) मुकामः िुटवल, िैशाख २ गते, २०७९ साल (अततररक्ताङ्क ०१

भाग ३
प्रदे श सरकार

स्वास््य, जनसङ्ख्या तथा पररवार कल्याण मन्त्त्रालयको
सूचना
प्रदे श सरकार (मम्न्त्त्रपररषद्) को तमतत २०७८।१२।२१ को तनणणयानुसार
"प्रदे श स्वास््य साझेदारी कायणक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तनदे म्शका, २०७८"
सबिन्त्धी सूचना सबिम्न्त्धत सिैको जानकारीका लातग प्रकाम्शत गररएको छ ।
प्रदे श स्वास््य साझेदारी कायणक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तनदे म्शका, २०७८

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०१ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०१।०२

प्रस्तावना: प्रदे शमा स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी तथा जनमुखी िनाउँदै प्रदे शका
स्थानीय तह तथा गैर-नाफामूलक स्वास््य सं स्थाहरुसँग लागत सहभातगताको
तसद्धान्त्तमा आधाररत स्वास््य पूवाणधार ववकास तथा स्वास््य सेवा प्रवाहमा
ु भ िनाउँदै स्वास््य
साझेदारी कायणक्रमलाई गुणस्तरीय, पारदशी एवम् सवणसल
सेवामा नागररकको समतामूलक पहुँच स्थावपत गने कायणलाई प्रभावकारी रुपमा
सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गनण वाञ्छनीय भएकोले ,
प्रदे श सुशासन ऐन, २०७६ को दफा ५३ ले ददएको अतधकार प्रयोग गरी
लुम्बिनी प्रदे श सरकारले यो तनदे म्शका िनाएको छ।
पररच्छे द-१
प्रारम्बभक
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सं म्िप्त नाम र प्रारबभ: (१) यस तनदे म्शकाको नाम "प्रदे श स्वास््य
साझेदारी कायणक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन तनदे म्शका, २०७८"
रहेको छ।
(२) यो तनदे म्शका प्रदे श राजपत्रमा प्रकाम्शत भएको तमततदे म्ख
प्रारबभ हुनेछ।
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पररभाषा: ववषय वा प्रसङ्गले अको अथण नलागेमा यस तनदे म्शकामा,(क) "अवधारणा पत्र" भन्नाले दफा ९ िमोम्जमको अवधारणा पत्र
सबझनु पछण।
(ख) “तनदे शक सतमतत” भन्नाले दफा १६ िमोम्जमको तनदे शक सतमतत
सबझनु पछण।

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०१ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०१।०२

(ग) "पररयोजना" भन्नाले यस तनदे म्शका िमोम्जम साझेदार सं स्था र
मन्त्त्रालयको साझेदारीमा सञ्चालन गररने स्वास््य पूवाणधार तथा
स्वास््य सेवा प्रवाह सबिन्त्धी कायणक्रम तथा वक्रयाकलाप सबझनु
पछण।
(घ) "प्रदे श" भन्नाले लुम्बिनी प्रदे श सबझनु पछण।
(ङ) “पूणण पररयोजना प्रस्ताव” भन्नाले दफा ११ िमोम्जमको पूणण
पररयोजना प्रस्तावलाई सबझनु पछण।
(च) "प्राववतधक सतमतत" भन्नाले दफा १७ िमोम्जमको प्राववतधक
सतमतत सबझनु पछण।
(छ) "मन्त्त्रालय" भन्नाले प्रदे श सरकारको स्वास््य ववषय हेने मन्त्त्रालय
सबझनु पछण।
(ज) "िहुवषीय

पररयोजना"

भन्नाले

यस

तनदे म्शका

िमोम्जमका

पररयोजना सबपन्न हुन एक आतथणक वषण भन्त्दा िढी अवतध लाग्ने
पररयोजना सबझनु पछण।
(झ) "साझेदार सं स्था" भन्नाले स्थानीय तह अन्त्तगणत सञ्चालनमा रहेका
स्वास््य

सं स्था,

उद्देश्यले

स्थावपत

प्रचतलत

कानून

िमोम्जम

भई

सञ्चालनमा

रहेका

गैर-नाफामूलक
स्वास््य

सं स्था,

सामुदावयक स्वास््य सं स्था, सहकारी सं स्थाद्वारा सञ्चातलत स्वास््य
सं स्था सबझनु पछण र सो शब्दले ववश्व ववद्यालय, शैम्िक प्रततष्ठान
वा गुठी समेतलाई जनाउँछ।

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०१ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०१।०२

(ञ) "साझेदारी" भन्नाले मन्त्त्रालय र साझेदार सं स्था िीच यस
तनदे म्शका िमोम्जमका पररयोजना लागत साझेदारीमा सञ्चालन
गनणका लातग पारस्पाररक समझदारी तथा सहमततमा गररएको
सबझौता सबझनु पछण।
(ट) "स्वास््य सं स्था" भन्नाले यस तनदे म्शका िमोम्जमको कायणक्रमको
लातग

साझेदारी

प्रवद्धणनात्मक,

गनण

प्रचतलत

प्रततकारात्मक,

पुनस्थाणपनात्मक

स्वास््य

सेवा

कानून

िमोम्जम

उपचारात्मक,
प्रदान

गने

स्थावपत

प्रशामक

वा

स्थानीय

तह

अन्त्तगणतका स्वास््य सं स्था, गैर-नाफामूलक उद्देश्यले सञ्चातलत
सामूदावयक अस्पताल, सहकारी अस्पताल, म्शिण अस्पताल,
गुठीद्बारा सञ्चातलत अस्पताल सबझनु पछण।
(ठ) "स्थानीय तह" भन्नाले प्रदे शका गाउँपातलका वा नगरपातलका
सबझनु पछण।
पररच्छे द-२
साझेदारीका उद्देश्य, तसद्धान्त्त तथा पररयोजनाका िेत्र
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साझेदारीको उद्देश्यः यस तनदे म्शका िमोम्जम साझेदारीका उद्देश्य दे हाय
िमोम्जम हुनेछः(क) स्वास््य सेवालाई साझेदारी माफणत गुणस्तरीय, प्रभावकारी तथा
जनमुखी िनाउँन,े

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०१ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०१।०२

(ख) स्थानीय तह अन्त्तगणतका स्वास््य सं स्था तथा गैर-नाफामूलक
स्वास््य सं स्थाहरुसँग लागत सहभातगताको तसद्धान्त्तमा आधाररत
आधारभूत स्वास््य सेवा तथा पूवाणधारको ववकास गने,
(ग) स्वास््य सेवामा नागररकको समतामूलक पहुँच स्थावपत गने,
(घ) स्वास््य सं स्थाहरुको सुदृवढकरणमा सहयोग गने,
(ङ) स्वास््य सेवा प्रदान गने सं स्थासँग लागत साझेदारी तथा समन्त्वय
माफणत स्वास््य सेवामा ववववतधकरण गने।
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साझेदारीका तसद्धान्त्त: यस तनदे म्शका िमोम्जम साझेदारीमा सञ्चालन
गररने पररयोजनाका तसद्धान्त्त दे हाय िमोम्जम हुनेछन्:(क) जनस्वास््यमा सेवामा अतधकतम उपलब्धी,
(ख) समतामूलक प्रततफल,
(ग) गुणस्तरीय स्वास््य सेवा,
(घ) पारदम्शणता,
(ङ) पारस्पाररक जवाफदे वहता,
(च) मूल्य साथणकता (value for money)।
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साझेदारी पररयोजनाका कायणित्र
े तथा वक्रयाकलापः (१) यस तनदे म्शका
िमोम्जम

मन्त्त्रालयले

दे हायका

कायणिेत्र

तथा

वक्रयाकलापसँग

सबिम्न्त्धत पररयोजना सञ्चालनको लातग साझेदारी गनण सक्नेछः-

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०१ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०१।०२

(क)

स्वास््य पूवाणधार तनमाणण कायण,

(ख)

स्वास््यजन्त्य औजार उपकरणको व्यवस्थापन सबिन्त्धी कायण,

(ग)

स्वास््य सेवा ववस्तार तथा सेवा प्रवाह सबिन्त्धी कायण,

(घ)

स्वास््य जीवनशैली प्रिधणन तथा जनस्वास््यमा प्रततकूल असर
पाने तत्वहरुको न्त्यूनीकरण सबिन्त्धी कायण,

(ङ)

लैँ वङ्गक

तथा

अन्त्य

वहं सासँग

सबिम्न्त्धत

स्वास््य

सबिद्ध

ववषयहरुको समाधान सबिन्त्धी कायण,
(च)

ववपद्

व्यवस्थापन

सबिन्त्धी

कायण

तथा

मानवीय

सेवा

(उद्दार/उपचार) सबिन्त्धी कायण,
(छ)

तनम्ित िेत्र वा वगण ववशेषमा रहेका स्वास््य समस्या समाधानका
कायण,

(ज)

स्वास््य सूचना प्रणाली व्यवम्स्थत गने कायण,

(झ)

तनधाणररत प्राथतमकताका स्वास््य सूचकहरुमा सकारात्मक प्रभाव
पाने कायणहरु,

(ञ)

स्वास््यजन्त्य फोहरमैलाको एकीकृत व्यवस्थापन सबिन्त्धी कायण,

(ट)

प्रदे श सरकारले तोकेका अन्त्य कायण तथा वक्रयाकलाप।
(२) उपदफा (१) िमोम्जमका साझेदारीका कायणक्रम तथा

वक्रयाकलापका अततररक्त अन्त्य कायणक्रम तथा वक्रयाकलाप अनुसूची-१

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०१ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०१।०२

मा उल्लेख भएका सबभाववत पररयोजना मोडल/नमूना प्रयोग गनण
सवकनेछ।
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साझेदारी नगररनेः यस तनदे म्शका िमोम्जम दे हायका पररयोजना तथा
कायणसँग लागत साझेदारी गररने छै नः(क)

कुनै पतन प्रकारका सवारी साधनहरु खररद गनण,

(ख)

कुनै पतन प्रकारका राहत ववतरण सबिन्त्धी कायण,

(ग)

तत्काल सेवा प्रवाह सुतनम्ित नहुने भौततक सं रचना तनमाणणका
खचण,

(घ)

कुनै अध्ययन तथा अनुसन्त्धान सबिन्त्धी कायण,

(ङ)

स्वास््य सं स्थाको जग्गा खररद गने कायण,

(च)

आन्त्तररक तथा वैदेम्शक भ्रमण सबिन्त्धी कायण,

(छ)

ववत्तीय, प्राववतधक तथा जोम्खमको वहसावले साझेदारी गनण नसवकने
कायणक्रम तथा पररयोजना,

(ज)

साझेदार सं स्थाको प्रशासतनक तथा चालु प्रकृततका खचण,

(झ)

तनदे शक

सतमततले

साझेदारीमा

सञ्चालन

ठहर्याएका कायणक्रम तथा पररयोजना।

गनण

नतमल्ने

भनी

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०१ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०१।०२

पररच्छे द-३
लागत साझेदारीको मापदण्ड, प्रस्ताव आव्हान, स्वीकृतत तथा सबझौता
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लागत साझेदारीको मापदण्ड तथा अवतधः (१) मन्त्त्रालयसँग साझेदारीमा
पररयोजना सञ्चालन गनण चाहने साझेदार सं स्थाले दे हाय िमोम्जम लागत
सहभातगता गनुप
ण नेछ:(क) पररयोजनाको कुल लागत पचास लाखसबम भएका पररयोजनामा
कूल लागतको कबतीमा चालीस प्रततशत रकम,
(ख) पररयोजनाको कुल लागत पचास लाख दे म्ख एक करोडसबम
भएका पररयोजनामा कूल लागतको कबतीमा पचास प्रततशत
रकम।
(२) लागत साझेदारी एक आतथणक वषणको हुनेछ।
तर कुनै कायणक्रम सञ्चालनका लातग एक वषण भन्त्दा िढी
अवतधको

साझेदारी

गररएकोमा

प्रत्येक

वषणको

लागत

साझेदारी

अनुपातको रकम खुलेको हुन ु पनेछ।
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प्रस्ताव आव्हानः यस तनदे म्शका िमोम्जमको पररयोजना सञ्चालनको
लातग मन्त्त्रालयले साझेदारीका सबभाव्य िेत्रहरु, साझेदारीको औम्चत्य
र

अपेम्ित

नततजा

खुलाई

राविय

दै तनक

पतत्रका,

मन्त्त्रालयको

आतधकाररक वेिसाइट र सूचनापाटीमा कबतीमा पन्त्र ददनको अनुसूची२ िमोम्जमको ढाँचामा प्रस्ताव आव्हानको सूचना प्रकाशन गनेछ।

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०१ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०१।०२
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अवधारणा पत्र पेश गनुपण नेः (१) प्रस्ताव आव्हानको सूचनामा तोवकएका
शतण र समयावतधतभत्र साझेदारी गनण इच्छु क साझेदार सं स्थाले अनुसूची३ िमोम्जमको साझेदारी पररयोजनाको अवधारणा पत्र तयार गरी
साझेदारी गने आशय सवहतको आतधकाररक तनणणय तथा कागजात
सं लग्न राखी मन्त्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गनुण पनेछ।
(२) साझेदार सं स्थाले उपदफा (१) िमोम्जम अवधारणा पत्र पेश
गदाण दे हायका कागजात पेश गनुण पनेछः(क)

साझेदारीमा

सञ्चालन

हुने

पररयोजनाको

िेत्रसँग

सबिम्न्त्धत

स्वास््य सेवा प्रवाह गनण आवश्यक पने न्त्यूनतम पूवाणधार एवम्
जनशम्क्त िमता भएको वववरण,
(ख)

प्रचतलत कानून िमोम्जम स्वास््य सं स्थाको अनुमतत पत्र तथा
नवीकरण बयाद कायम भएको प्रमाण,

(ग)

साझेदारी पररयोजनासँग सबिम्न्त्धत सेवा सञ्चालन गनण अन्त्य कुनै
तनकायको पूव ण स्वीकृतत वा अनुमतत तलनु पने भएमा सो समेत
तलएको वा तलने प्रततवद्धता गरे को,

(घ)

पररयोजना सञ्चालन गनण वातावरणीय अध्ययन आवश्यक पने
भएमा सोको स्वीकृत प्रततवेदन,

(ङ)

गत आतथणक वषणको कर च ुक्ता प्रमाण पत्रको प्रतततलवप,

(च)

स्वास््य सं स्थाको वववरण तथा कायणिेत्र सवहतको वेवसाइट
भएको र त्यस्तो दस्तावेज भएको,
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(छ)

साझेदारीको लातग स्वास््य सं स्थाले आफ्नो तफणिाट लागत
साझेदारी गने रकम भएको सुतनम्ितता वा िैंक ग्यारे न्त्टी,

(ज)

साझेदारीमा सञ्चालन हुने पररयोजनािाट सामुदावयक स्तरमा सेवा
सञ्चालन हुने सुतनम्ितताको प्रमाण,

(झ)

साझेदारीको पररयोजना सञ्चालनको लातग जग्गा आवश्यक पनेमा
आफ्नै स्वातमत्वको जग्गा भएको जग्गाधनी प्रमाण पुजाण र
भाडा/तलजको जग्गामा पररयोजना सञ्चालन गने हकमा कबतीमा
दश वषणको जग्गाको भोगातधकार प्राप्त करार सबझौता पत्र,

(ञ)

स्वास््य सं स्थाको सञ्चालक सतमतत वा वोडणिाट साझेदारी गनण
गररएको

तनणणयको

प्रतततलवप,

सञ्चालक

सतमतत

तथा

प्रमुख

व्यवस्थापकको व्यम्क्तगत वववरण,
(ट)

स्थानीय

तहको

हकमा

साझेदारीका

लातग

स्थानीय

कायणपातलकाको तनणणयको प्रतततलवप,
(ठ)

नेपाल सरकार, प्रदे श सरकार वा अन्त्य तनकायिाट सोही
पररयोजना तथा कायणक्रमको लातग कुनै नगद अनुदान वा
िस्तुगत सहयोग प्राप्त गरे नगरे को वववरण,

(ड)

स्वास््य सं स्थाको पतछल्लो तीन आतथणक वषणको वावषणक प्रगतत
प्रततवेदन र लेखापरीिण प्रततवेदन,
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तर स्वास््य सं स्था स्थापना भएको तीन वषण नपुगेको हकमा
कबतीमा

एक

आतथणक

वषणको

प्रगतत

प्रततवेदन

र

ले खापरीिण

प्रततवेदन।
(३) उपदफा (१) िमोम्जम प्रस्ताव पेश गदाण एकल र दुई वा
ु
दुई भन्त्दा िढी स्वास््य सं स्थाहरुको सं यक्त
पररयोजना प्रस्तावहरू पेश
गनण सक्नेछन्।
ु
(४) उपदफा (३) िमोम्जम सं यक्त
प्रस्तावको हकमा कुनै एक
मु्य प्रस्तावक हुन ु पनेछ।
ु रुपमा साझेदारी प्रस्ताव पेश
(५) उपदफा (३) िमोम्जम सं यक्त
गदाण साझेदार गने स्वास््य सं स्थाहरुको लगानीको प्रततशत वा अंश
खुलेको वववरण र कायण म्जबमेवारी स्पष्ट खुलेको वववरण सवहतको
पररयोजना प्रस्ताव पेश गनुप
ण नेछ।

10= अवधारणा पत्रको मूल्याङ्कनः (१) साझेदार सं स्थाले साझेदारीको लातग
पेश गरे को अवधारणा पत्र प्रचतलत कानून तथा अनुसूची-४ मा
उम्ल्लम्खत मूल्याङ्कनका सूचकहरूको आधारमा मूल्याङ्कन गररनेछ।
(२) उपदफा (१) िमोम्जम मूल्याङ्कन गदाण कूल अङ्कमा कबतीमा
साठी प्रततशत अङ्क प्राप्त गरे का अवधारणा पत्रलाई ग्राह्य अवधारणा पत्र
मातननेछ।
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(३) उपदफा (१) िमोम्जम मूल्याङ्कन गदाण प्राववतधक सतमततले
आवश्यकतानुसार साझेदार सं स्थाले पेश गरे को वववरणको यथाथणताको
लातग स्थलगत तनरीिण तथा अनुगमन गनण सक्नेछ।
(४) प्राववतधक सतमततले यस दफा िमोम्जम अवधारणा पत्रको
मूल्याङ्कन गरी स्वीकृततका लातग तनदे शक सतमतत समि पेश गनुण
पनेछ।
(५) तनदे शक सतमततले उपदफा (४) िमोम्जम पेश भएका
अवधारणा पत्रको पुनरावलोकन गरी औम्चत्य समेतका आधारमा
स्वीकृत गनुण पनेछ।

11= पूणण पररयोजना प्रस्ताव सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) तनदे शक सतमततले
स्वीकृत गरे का अवधारणा पत्र पेश गने साझेदार सं स्थालाई मन्त्त्रालयले
अवधारणा पत्र िमोम्जमको पूणण पररयोजना प्रस्ताव पेश गनण कबतीमा
पन्त्र ददनको सूचना आब्हान गनेछ।
(२) उपदफा (१) िमोम्जमको सूचनामा तोवकएको अवतध तथा
शतणको अधीनमा रही साझेदारी गने स्वास््य सं स्थाले अनुसूची-५
िमोम्जमको पूणण पररयोजना प्रस्ताव तयार गरी मन्त्त्रालयमा पेश
गनुप
ण नेछ।
(३)

प्राववतधक

सतमततले

उपदफा

(२)

िमोम्जम

प्राप्त

पूणण

पररयोजना प्रस्तावको छनौंट गरी स्वीकृततको लातग तनदे शक सतमतत
समि तसफाररस गनुप
ण नेछ।
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(४) उपदफा (३) िमोम्जम प्राववतधक सतमततले तसफाररस गरे का
पूणण पररयोजना प्रस्ताव तनदे शक सतमततले स्वीकृतत गरी मन्त्त्रालय
समि पेश गनेछ।

12= सबझौता सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) तनदे शक सतमततले स्वीकृत गरी पेश
गरे का पूणण पररयोजना प्रस्ताव पेश गने साझेदार सं स्थालाई मन्त्त्रालयले
साझेदारी सबझौताको लातग सात ददनको

बयादसवहतको सूचना

ददनेछ।
(२) उपदफा (१) िमोम्जमको अवतधतभत्रमा आउने साझेदारी
सं स्थासँग मन्त्त्रालयले अनुसूची-६ िमोम्जमका ववषयवस्तुहरु समावेश
हुने गरी साझेदारी सबझौता गनुप
ण नेछ र मन्त्त्रालयले कायणक्रम तथा
पररयोजनाको प्रकृततको आधारमा सबझौताका शतणहरु थपघट र हेरफेर
गनण सक्नेछ।
(३) उपदफा (१) िमोम्जम तोवकएको समयावतधतभत्र सबझौता
गनण

नआउने

प्राथतमकताक्रममा

साझेदारी
रहेका

सं स्थासँग
अन्त्य

सबझौता

साझेदार

गररने

सं स्थासँग

छै न

उपदफा

र
(१)

िमोम्जमको समय ददई सबझौता गररनेछ।
तर तोवकएको समयतभत्र सबझौता गनण आउन नसक्ने कुनै कािु
िावहरको पररम्स्थतत तसजणना भएको भनी मन्त्त्रालयमा पूव ण सूचना ददएमा
तनदे शक सतमततको तलम्खत तनणणयको आधारमा सबझौता गनण आउने
अवतध थप गनण सवकनेछ।
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(४) मन्त्त्रालयले उपदफा (२) िमोम्जम सबझौता भएका साझेदार
सं स्थालाई कायणप्रारबभ गनण कायाणदेश ददनेछ।

13= पररयोजना कायाणन्त्वयन सबिन्त्धी व्यवस्था: (१) साझेदार सं स्थाले
साझेदारी सबझौतामा उम्ल्लम्खत रकम सोही आतथणक िषणमा खचण गरी
सक्नु पनेछ।
तर स्वीकृत पररयोजना िहुवषीय हुने भएमा आगामी आतथणक
वषणका लातग रकमको सुतनितता गनुप
ण नेछ।
(२) िहुिषीय साझेदारी पररयोजनाको कायाणन्त्वयन गनण साझेदार
सं स्थाले पररयोजना सबपन्न हुने अवतधसबमको लातग स्रोतको सुतनम्ितता
गररएको प्रमाण मन्त्त्रालयमा पेश गनुप
ण नेछ।
(३)

साझेदार

सं स्थाले

पररयोजना

कायाणन्त्वयन

गदाण

यस

तनदे म्शकाको व्यवस्थाको अततररक्त प्रचतलत कानूनले तोकेको ववतध तथा
प्रवक्रयाको पालना गनुण पनेछ।
(४) साझेदार सं स्थाले खररद सबिन्त्धी कायण गदाण प्रचतलत खररद
सबिन्त्धी कानून िमोम्जम गनुण पनेछ।

14= साझेदारीमा छोटो प्रवक्रया अपनाउन सवकनेः (१) प्रदे शमा प्राकृततक
ववपम्त्त, महामारी तथा आपतकालीन अवस्थामा स्वास््य सेवा प्रवाहको
सुतनम्ितताको

लातग

मन्त्त्रालयले

सं स्थासँग साझेदारी गनण सक्नेछ।

छोटो

प्रवक्रया

अपनाई

साझेदार
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(२) स्थानीय तहको माग र औम्चत्यताका आधारमा स्वास््य
िेत्रको

सं स्थागत

ववकास

तथा

सुदृवढकरण

वा

स्वास््य

प्रववतध

प्रवधणनका लातग तत्कालै गनुप
ण ने वक्रयाकलापको हकमा मन्त्त्रालयले
स्थानीय तहसँग छोटो प्रवक्रया अपनाई सोझै साझेदारी गनण सक्नेछ।

15= साझेदारीको सबझौता रद्द सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) मन्त्त्रालयले दे हायको
अवस्थामा साझेदार सं स्थासँग सबझौता रद्द गनण सक्नेछः(क) साझेदार सं स्थाले सबझौता िमोम्जमका दावयत्वहरू पूरा नगरे मा,
(ख) मन्त्त्रालयको कायाणदेशमा उम्ल्लम्खत समयतभत्र कायण प्रारबभ
नगरे मा,
(ग) साझेदार

सं स्था

आतथणक

अतनयतमतता

वा

भिाचारजन्त्य

वक्रयाकलापमा सं लग्न भएको प्रमाम्णत भएमा,
(घ) साझेदार सं स्था सामाम्जक, सांस्कृततक तथा धातमणक सवहष्णुतामा
खलल पुर्याउने कायणमा प्रत्यि सं लग्न भएमा,
(ङ) साझेदारी कायाणन्त्वयनका क्रममा जनस्वास््य तथा वातावरणमा
नकारात्मक प्रभाव पाने कायण गरे मा,
(च) साझेदार सं स्था गैरकानूनी कायणमा सं लग्न भएको पाईएमा,
(छ) साझेदार सं स्थाको स्वाथण िाम्झएको प्रमाम्णत भएमा,
(ज) साझेदारी सं स्थाले प्रचतलत कानून िमोम्जम खचणको लेखापरीिण
नगराएको वा ले खा परीिणका सुझावहरु कायाणन्त्वयन नगरे मा,
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(झ) सबझौता िमोम्जमका अन्त्य शतणको कायाणन्त्वयन नगरे मा।
ू ण
(२) उपदफा (१) िमोम्जम साझेदारी सबझौता रद्द गनुप
ण व
सबिम्न्त्धत साझेदार सं स्थालाई मन्त्त्रालयले सफाई पेश गने मनातसव
मौका प्रदान गनण सक्नेछ।
पररच्छे द-४
सतमतत सबिन्त्धी व्यवस्था

16= तनदे शक सतमततः (१) यस तनदे म्शका िमोम्जम साझेदारीमा पररयोजना
सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सहजीकरण लातग मन्त्त्रालयमा दे हायको
तनदे शक सतमतत रहनेछः(क) मन्त्त्री, मन्त्त्रालय

सं योजक

(ख) सम्चव, मन्त्त्रालय

सदस्य

(ग) तनदे शक, स्वास््य तनदे शनालय

सदस्य

(घ) प्रमुख, म्चवकत्सा सेवा तथा अनुगमन महाशाखा, मन्त्त्रालय
सदस्य
(ङ) प्रमुख, प्रशासन महाशाखा, मन्त्त्रालय

सदस्य

(च) प्रमुख, नीतत, योजना तथा जनस्वास््य महाशाखा, मन्त्त्रालय
सदस्य-सम्चव
(२) तनदे शक सतमततको िैठक आवश्यकतानुसार िस्नेछ।
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(३)
कमणचारी

तनदे शक
वा

सतमततले

पदातधकारीलाई

आवश्यकता
सतमततको

अनुसार
िैठकमा

कुनै

ववशेषज्ञ

आमन्त्त्रण

गनण

सक्नेछ।
(४) तनदे शक सतमततको िैठक सबिन्त्धी कायणववतध सतमतत आफैले
तनधाणरण गरे िमोम्जम हुनछ
े ।
(५)

तनदे शक सतमततको काम, कतणव्य र अतधकार दे हाय

िमोम्जम हुनेछ-:
(क)

साझेदारी सबिन्त्धमा प्रदे श सरकार तथा मन्त्त्रालयलाई नीततगत
सुझाव प्रदान गने,

(ख)

साझेदारी व्यवस्थापन सबिन्त्धमा प्राववतधक सतमततलाई मागण
तनदे शन गने,

(ग)

प्राववतधक सतमततले मूल्याङ्कन गरी तसफाररस गरे का अवधारणा
पत्र र पूणण पररयोजना प्रस्ताव स्वीकृत गने,

(घ)

साझेदारी

सबिन्त्धी

प्रगतत

तथा

मूल्याङ्कन

प्रततवेदनहरुको

आवश्यकता अनुसार सतमिा गरी तनदे शन प्रदान गने,
(ङ)

साझेदारी

कायणन्त्वयनमा

दे खा

पने

च ुनौती

तथा

समस्या

समाधानका लातग आवश्यक सुझाव तथा तनदे शन प्रदान गने,
(च)

साझेदारी सबझौता रद्द गने पररम्स्थतत तसजणना भएमा आवश्यक
तनणणय गरी मन्त्त्रालयलाई तसफाररस गने,
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(छ)

साझेदारी सबिन्त्धमा नेपाल सरकार, स्थानीय तह, अन्त्य स्वास््य
सं स्थासँग समन्त्वय गने गराउने,

(ज)

अन्त्तर मन्त्त्रालय समन्त्वय तथा आवश्यक सहजीकरण गने।

17= प्राववतधक सतमततः (१) यस तनदे म्शका िमोम्जम साझेदार सं स्थाले पेश
गरे का अवधारणा पत्र तथा पूणण पररयोजना प्रस्तावको मूल्याङ्कन तथा
छनौट गरी तनदे शक सतमतत समि तसफाररस गनण मन्त्त्रालयमा दे हायको
प्राववतधक सतमतत रहनेछः(क) प्रमुख, नीतत, योजना तथा जनस्वास््य महाशाखा, मन्त्त्रालय
सं योजक
(ख) अतधकृत प्रतततनधी, प्रदे श लेखा तनयन्त्त्रक कायाणलय

सदस्य

(ग) प्रमुख, आतथणक प्रशासन शाखा, मन्त्त्रालय

सदस्य

(घ) कानून अतधकृत, मन्त्त्रालय

सदस्य

(ङ) अतधकृत (िररष्ठतम), नीतत, योजना तथा जनस्वास््य महाशाखा
सदस्य-सम्चव
(२) प्राववतधक सतमततले आवश्यकता अनुसार कुनै ववशेषज्ञ
कमणचारी

वा

पदातधकारीलाई

सतमततको

िैठकमा

आमन्त्त्रण

गनण

सक्नेछ।
(३) प्राववतधक सतमततको िैठक सबिन्त्धी कायणववतध सतमतत
आफैले तनधाणरण गरे िमोम्जम हुनेछ।
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(४) प्राववतधक कायण सतमततको काम, कतणव्य र अतधकार दे हाय
िमोम्जम हुनेछ:(क) साझेदारी पररयोजनाका सबभाव्य िेत्रहरु पवहचान गने,
(ख) अवधारणा पत्र तथा पूणण पररयोजना प्रस्तावको मूल्याङ्कन तथा
छनौट गरी तनदे शक सतमतत समि स्वीकृततको लातग पेश गने ,
(ग) साझेदारी सबझौताको मस्यौदा तयार गरी मन्त्त्रालयमा पेश गने,
(घ) आवश्यकतानुसार साझेदार सं स्थाका स्वास््य सं स्थाको प्रस्ताववत
पररयोजनाको स्थलगत तनरीिण तथा अनुगमन गने गराउने,
(ङ) मूल्याङ्कनका सूचक सवहतको मापदण्ड तयार गरी स्वीकृततको
लातग तनदे शक सतमतत समि पेश गने,
(च) साझेदारी कायाणन्त्वयन सबिन्त्धी अनुगमन, प्रगतत प्रततवेदन तथा
मूल्याङ्कन प्रततवेदनको समीिा गने,
(छ) साझेदार सं स्थालाई पररयोजना प्रस्तुततकरण गनण लगाउने,
(ज) तनदे शक सतमतत तथा मन्त्त्रालयले तोकेका अन्त्य कायण गने।
पररच्छे द-५
साझेदारी रकम भुक्तानी ववतध

18= साझेदारी रकम भुक्तानी ववतधः (१) मन्त्त्रालयले साझेदार सं स्थालाई
पररयोजनामा

लागत

सहभातगता

िमोम्जमको

रकम

भुक्तानी

गदाण
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कायणसबपन्नताका

आधारमा

िवढमा

तीन

वकस्तामा

रकम

भुक्तानी

गनेछ।
(२) साझेदार सं स्थाले पररयोजनाको कुल लागतमध्ये मन्त्त्रालयले
प्रदान गने सबझौता िमोम्जमको रकमको पचास प्रततशत कायण समाप्त
भए पिात पवहलो वकस्ता वापतको पचास प्रततशत रकमसबम भुक्तानी
माग

गनण

सक्नेछ

र

िाँकीको

वकस्ताको

हकमा

क्रमशः

कायणसबपन्नताको आधारमा भुक्तानी माग गनण सक्नेछ।
(३) साझेदार सं स्थाले मन्त्त्रालय समि भुक्तानी माग गदाण
दे हायका कागजात तथा वववरण पेश गनुण पनेछः (क)

पररयोजनामा भौततक पूवाणधार तनमाणण तथा ममणत गरे कोमा सोको
स्वीकृत नक्सा, ड्रइङ, तडजाइन, लागत अनुमानका आधारमा
सबिम्न्त्धत प्राववतधकको कायणसबपन्नता प्रततवेदन तथा सोका तिल
भरपाईहरु,

(ख)

पररयोजनाका लातग खररद गररएका स्वास््यजन्त्य मेतसनरी औजार,
उपकरण

तथा

प्रववतधको

हकमा

सबिम्न्त्धत

स्पेम्शवफकेशन सवहतको जाँच प्रततवेदन

प्राववतधकिाट

तथा सोको ववल

भरपाईहरु,
(ग)

पररयोजनाको भौततक पूवाणधार तनमाणण भएको सं रचना, मेतसनरी
औजार उपकरण तथा प्रववतधको फोटाहरु,
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(घ)

साझेदार सं स्थाले पररयोजना तथा कायणक्रम कायाणन्त्वयनिाट प्राप्त
आतथणक तथा ववत्तीय कारोवारको वववरण,

(ङ)

साझेदार

सं स्थाको

आतधकाररक

कायणसतमतत

वा

सञ्चालक

सतमततले भुक्तानी माग गने तनणणय तथा तनवेदन,
(च)

साझेदार सं स्थाले पररयोजनामा सबझौता िमोम्जम आफैले लगानी
गने रकम लगानी गररसकेको प्रमाण कागजात,

(छ)

साझेदार सं स्थाले अम्न्त्तम वकस्ताको रकम भुक्तानी माग गदाण
ु ाई
प्रचतलत कानूनले तोकेको ववतध िमोम्जम सावणजतनक सुनव
गरे को प्रमाण कागजात,

(ज)

सबझौता पत्र तथा मन्त्त्रालयले तोकेका अन्त्य कागजातहरु।
(४)

मन्त्त्रालयले

लागत

सहभातगताको

रकम

भुक्तानी

गदाण

प्रचतलत कानून िमोम्जम कर कवि हुने भएमा उक्त रकम कवि गरी
भुक्तानी गनेछ।
(५) मन्त्त्रालयले साझेदार सं स्थाले सञ्चालन गरे को पररयोजनाको
अनुगमन प्रततवेदनका आधारमा भुक्तानी गनेछ।
(६) मन्त्त्रालयले उपदफा (३) िमोम्जम पेश भएका कागजातमध्ये
खचण भएको रकम प्रमाण कागजात िमोम्जम साझेदारीको लागत
सीमातभत्र रही भुक्तानी गनेछ।
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(७) यस दफा िमोम्जम लागत सहभातगताको रकम भुक्तानी तथा
तनकासा गदाण साझेदार सं स्थाको िैंक खाता माफणत गररनेछ।
(८) मन्त्त्रालयले रकम भुक्तानी गदाण यस तनदे म्शकामा उम्ल्लम्खत
व्यवस्थाको अततररक्त प्रचतलत कानूनमा उल्लेख भएका ववतध, प्रवक्रया
तथा कागजातका आधारमा भुक्तानी गनेछ।
पररच्छे द-६
ववववध

19= वातावरणीय अध्ययन गनुपण नेः (१) यस तनदे म्शका िमोम्जम साझेदारीमा
सञ्चालन गररने पररयोजनाको प्रकृततका आधारमा त्यस्तो पररयोजना
कायाणन्त्वयन गनण प्रचतलत कानून िमोम्जम वातावरणीय अध्ययन गनुप
ण ने
भएमा साझेदार सं स्थाले आफ्नै लगानीमा वातावरणीय अध्ययन गनुण
पनेछ।
(२) उपदफा (१) िमोम्जम गररने वातावरणीय अध्ययनको िेत्र
तनधाणरण, कायणसूची, तिषयवस्तु तथा प्रततवेदनको ढाँचा प्रचतलत कानून
िमोम्जम हुनेछ।

20= अततररक्त आतथणक दावयत्व तथा वीमाः यस तनदे म्शका िमोम्जम साझेदार
सं स्थाले

सञ्चालन

तथा

कायाणन्त्वयन

गररने

पररयोजनामा

लागत

साझेदारीमा उम्ल्लम्खत अनुपात भन्त्दा अततररक्त आतथणक दावयत्व तसजणना
हुने भएमा त्यस्तो कुनै पतन अततररक्त आतथणक दावयत्व स्वयमं साझेदार
सं स्थाले व्यहोनुण पनेछ।
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(२) साझेदार सं स्थाले सञ्चालन गने पररयोजनाको प्रचतलत कानून
िमोम्जम वीमा गराउनु पने भएमा त्यस्तो वीमा आफैले गराउनु पनेछ।

21= लेखा र लेखापरीिण: (१) साझेदार सं स्थाले यस तनदे म्शका िमोम्जम
मन्त्त्रालयिाट

प्राप्त

रकम

प्रचतलत

कानून

िमोम्जम

ले खा

राखी

ले खापरीिण गराउनु पनेछ।
(२)

उपदफा

(१)

िमोम्जमको

लेखापरीिण

प्रततवेदन

ले खापरीिण सबपन्न भएको तमततले तीस ददनतभत्र मन्त्त्रालयमा पेश गनुण
पनेछ र लेखापरीिण प्रततवेदनमा मन्त्त्रालयिाट प्राप्त रकम खुलेको हुन ु
पनेछ।

22= कायणक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खचणः मन्त्त्रालयले यस तनदे म्शका
िमोम्जमका

कायणक्रम

िमोम्जमको

रकम

यसै

सञ्चालनका

लातग

कायणक्रमको

खचण

आवश्यक
शीषणकमा

पने

दे हाय

ववतनयोम्जत

रकमिाट व्यवस्थापन गनेछः(क)

प्रस्ताव पेश गने सूचना प्रकाशन, सङ्कलन तथा व्यवस्थापन
खचणको रकम,

(ख)

अनुगमन तथा सुपररवेिण खचण रकम,

(ग)

यस तनदे म्शका िमोम्जमका सतमततहरुका िैठक भत्ता िापतको
खचण रकम,

(घ)

अन्त्य कायण सञ्चालन खचण रकम।
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23= कारिाहीको व्यवस्थाः (१) साझेदार संस्थाले पररयोजना कायाणन्त्वयन
गदाण यस तनदे म्शका, मन्त्त्रालयको तनदे शन तथा सबझौताका शतण
िमोम्जम गनुण पनेछ।
(२) अनुगमनको क्रममा ददएका तनदे शन तथा प्रचतलत कानूनमा
भएका व्यवस्थाको पालना गनुण साझेदार सं स्थाको कतणव्य हुनेछ।
(३) अनुगमनको क्रममा सबझौता िमोम्जम नभएमा प्रचतलत
कानून िमोम्जम कारिाही गररनेछ।

24= प्रततवेदन सबिन्त्धी व्यवस्थाः (१) साझेदार सं स्थाले पररयोजनाको भौततक
तथा ववत्तीय प्रततवेदनको त्रैमातसक तथा वावषणक प्रततवेदन अनुसूची-७
िमोम्जम तयार गरी मन्त्त्रालयमा पेश गनुण पनेछ।
(२) मन्त्त्रालयले साझेदारी सबिन्त्धमा भएका प्रगततको समीिा
गने तथा आफ्नो िावषणक प्रततवेदनमा समावेश गरी सावणजतनक गनेछ।

25= अनुगमन तथा मूल्याङ्कनः (१) मन्त्त्रालयले साझेदार सं स्थाले कायाणन्त्वयन
गने पररयोजनाको तनयतमत अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गनुण पनेछ र
त्यस्तो

अनुगमन

तथा

मूल्याङ्कन

प्रततवेदनका

आधारमा

साझेदार

सं स्थालाई वकस्तागत रकम भुक्तानी गररनेछ।
(२) साझेदारी सबिन्त्धी वक्रयाकलापका साथै अपेम्ित उपलब्धी
र नततजाहरु सवहतको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका खाका साझेदारहरु
िीचको आपसी सहमततमा अनुसूची-८ िमोम्जमका ववषयहरु समावेश
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गरी तयार गनुप
ण नेछ र प्रस्ताववत वक्रयाकलाप, उपलब्धी तथा नततजाहरु
यथाथणपरक, हातसल योग्य र साझेदारीको उद्देश्य अनुरुप हुन ु पनेछ।

26= साझेदारी रकम रोक्का तथा असूल उपर सबिन्त्धी व्यवस्था: (१) यस
तनदे म्शका िमोम्जम मन्त्त्रालयिाट रकम प्राप्त गने साझेदार सं स्थाहरूले
तोवकए िमोम्जमको ढाँचामा प्रततवेदन पेश नगने वा पेश भएको
प्रततवेदन सन्त्तोषजनक नभएमा त्यस्ता सं स्थाहरूलाई मन्त्त्रालयिाट
तनकासा ददन िाँकी रकममध्ये आंम्शक वा पूरै रकम रोक्का गनण वा रद्ध
गनण सवकनेछ।
(२) साझेदार सं स्थाले यस तनदे म्शका तथा सबझौता िमोम्जम
खचणको व्यवस्थापन गरे को नपाईएमा त्यस्ता सं स्थालाई प्रचतलत कानून
िमोम्जम आवश्यक कारिाही गरी मन्त्त्रालयिाट तनकासा भइसकेको
रकम सरकारी िाँकी सरह मानी असूल उपर गररनेछ।
(३) यस तनदे म्शकामा जुनसुकै कुरा लेम्खएको भएता पतन
मन्त्त्रालय वा मातहतका सरकारी तनकायले तनयतमत रूपमा सरकारी
अस्पताल तथा स्वास््य िेत्रसँग सबिद्ध स्वायत्त एवम् तनयमनकारी
सं स्था लगायतका सरकारी तनकायहरूलाई वावषणक िजेटका रूपमा
अनुदान प्रदान गनण िाधा पुगक
े ो मातनने छै न।
तर त्यस्ता तनकाय वा सं स्थाहरूलाई िावषणक िजेटका रूपमा
अनुदान प्रदान गदाण सो अनुदान रकम खचण गने आधार तथा अपेम्ित
उपलम्ब्धहरू समेत खुलाई क्रमश: कायणसबपादनमा आधाररत िजेट
िाँडफाँट पद्दतत लागू गररनेछ।
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27= सावणजतनक सुनवु ाई तथा सामाम्जक परीिणः (१) साझेदार सं स्थाले
साझेदारीमा कायाणन्त्वयन हुने पररयोजना सबपन्न भए पिात् प्रचतलत
कानूनले

तोकेको

ववतध

र

प्रवक्रया

िमोम्जम

सावणजतनक

ु ाई
सुनव

गनुप
ण नेछ।
(२) एक िषणभन्त्दा िवढ अवतधका लातग हुने साझेदारीका लातग
साझेदार सं स्थाले पररयोजनाको अतनवायण रुपमा सामाम्जक परीिणको
व्यवस्था गनुप
ण नेछ।

28= समन्त्वय गनण सक्नेः मन्त्त्रालयले यस तनदे म्शका िमोम्जम पररयोजना
व्यवम्स्थत रुपले सञ्चालन गनण सरोकारवाला नेपाल सरकार, प्रदे श
सरकारका तनकाय तथा सबवम्न्त्धत स्थानीय तहिीच समन्त्वय गनण
सक्नेछ।

29= अनुसूची हेरफेर गनण सक्ने: मन्त्त्रालयले यस तनदे म्शकामा उम्ल्लम्खत
अनुसूचीहरुमा आवश्यकतानुसार हेरफेर गनण सक्नेछ।

30= िाधा अड्काउ फुकाउः यस तनदे म्शका कायाणन्त्वयनमा कुनै िाधा अड्चन
उत्पन्न भएमा मन्त्त्रालयले त्यस्तो िाधा अड्काउ फुकाउन सक्नेछ।

31= प्रचतलत कानून िमोम्जम हुनःे यस तनदे म्शकामा लेम्खएको कुरामा यसै
तनदे म्शका िमोम्जम र अन्त्य कुरामा प्रचतलत कानून िमोम्जम हुनेछ।
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अनुसूची-१
ँ सबिम्न्त्धत)
(दफा ५ को उपदफा (२) सग
साझेदारीमा सञ्चालन हुने पररयोजना/कायणक्रमको सबभाववत प्रकार र उदाहरणहरु:
मन्त्त्रालयले तनम्ित सेवा वापत तनजी तथा गैर सरकारी सं स्थालाई गररने भुक्तानी
-

सं स्थागत सुत्केरी सेवा (आमा कायणक्रम)

-

ववपन्न नागररक उपचार कायणक्रम

-

नवजात उपचार सेवा

-

शैम्िक प्रततष्ठानहरुले छात्रवृततमा म्चवकत्सा म्शिा प्रदान गने।

मन्त्त्रालयले तनजी तथा गैर सरकारी सं स्थालाई अनुदान प्रदान गने
-

सामुदावयक अस्पतालहरुलाई अनुदान

-

कायण सबपादनमा आधाररत अनुदान सबझौता

-

अन्त्य सं स्थाहरुलाई प्रदान गररने अनुदान (जस्तै, नेत्र ज्योतत सं घ,रक्त
सञ्चार सेवा)

सरकारी स्वास््य सं स्थाको गैर सरकारी सं स्थाले ब्यवस्थापन गने
उदाहरणः-

लमजुङ्ग अस्पताल

-

ियालपाटा अस्पताल
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-

चररकोट अस्पताल

सरकारी सबपम्त्त तथा अन्त्य स्रोत तनजी तथा गैर सरकारी सं स्थालाई उपयोग गनण
ददने
उदाहरणः
-

तमसन अस्पताल, जस्तै तानसेन अस्पताल, लालगढ अस्पताल

-

ट्रमा सेन्त्टरको नगद काउन्त्टर िैक माफणत ब्यवस्थापन

सामाम्जक सहकायण: मु्यत: कायणक्रम वा सेवामा आधाररत
-

तनजी तथा गैर सरकारी सं स्थाले प्रदान गने खोप तथा डट्स सेवा

-

पररवार योजनाका साधनहरुको ववतरण

-

तनजी तथा गैर सरकारी सं स्थािाट गभणपतन सेवा (मेडािोन) को
उपलब्धता

सरकारी तनकायहरु िीचको सहकायण
उदाहारण
-

सरकारी अस्पतालमा साझा फामे सी सञ्चालन

-

तसं हदरवार वैद्यखाना र नेपाल औषधी तलतमटे डसँग औषधी खररद कायण

-

आमी अस्पताल माफणत गररने स्वास््य म्शववर

-

शैम्िक प्रततष्ठानहरुले छात्रवृततमा म्चवकत्सक उत्पादन गने।

तनजी तथा गैर सरकारी तनकायहरुिाट मन्त्त्रालयलाई ववत्तीय तथा अन्त्य स्रोत
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प्रातप्त
-

गैर सरकारी सं स्थाहरुले मन्त्त्रालयको प्राथतमकताका कायणक्रममा गने
सहयोग

-

तनक साइमन जस्ता सं स्थाहरुले अस्पताल सेवा सुदृढीकरणमा गने
सहयोग

-

कपोरे ट तनकायको स्वास््य म्शववर तथा सचेतना अतभयानमा गने योगदान
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अनुसूची-२
ँ सबिम्न्त्धत)
(दफा ८ सग
प्रस्तावमा आव्हानको सूचना
प्रथम पटक प्रकाशन भएको तमततः
यस मन्त्त्रालयको आ.व..............वावषणक स्वीकृत कायणक्रम अनुसार लुम्बिनी
प्रदे श अन्त्तगणतका स्वास््य सं स्थाले लागत साझेदारीमा कायणक्रम तथा पररयोजना
कायाणन्त्वयन गनण इच्छु क स्वास््य सं स्थाले सूचना प्रकाम्शत भएको तमततले यस
मन्त्त्रालयमा.......अवतधतभत्र अवधारणा पत्र पेश गनण यो सूचना प्रकाम्शत गररएको
छ। अवधारणा पत्र पेश गदाण सं लग्न गनुप
ण ने तनवेदनको ढाँचा, कायणक्रम प्रस्तावको
ढाँचा र सं लग्न गनुप
ण ने कागजात तथा मापदण्डको वववरण यस मन्त्त्रालयको
वेिसाईट (mohp.lumbini.gov.np) िाट प्राप्त गनण सवकनेछ।
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अनुसूची-३
ँ सबिम्न्त्धत)
(दफा ९ को उपदफा (१)सग
साझेदारीमा सञ्चालन हुने पररयोजना/कायणक्रमको अवधारणा पत्रको ढाँचा
पररयोजना सबिन्त्धी जानकारी
पररयोजनाको नाम
पररयोजना

कायाणन्त्वयन

स्थान
आवेदकको नाम
आवेदकको ठे गाना
आवेदकको

ईमेल

र

फोन नबवर
प्रस्तावको वकतसम

ु
एकल वा सं यक्त
मु्य प्रस्तावक
नाम:

ु
सं यक्त
प्रस्तावक भएमा ठे गाना:
प्रस्तावकहरुको वववरण

ईमेल:
फोन नं:
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साझेदार प्रस्तावक
नाम:
ठे गाना:
ईमेल:
फोन नं:
पररयोजनाको अवधारणा
पृष्ठभूतम
उद्देश्य


पररयोजना

नवप्रवतणवनकारी

(innovative)

तिस्तार/

हुने

भएको
औम्चत्य



पररयोजनाले
वववरण



सुदृढ

सेवाको

अन्त्य स्थानमा तिस्तार (replicate) गनण सवकने
सबभावना

आपेम्ित नततजा

लाभग्राहीको वववरण

आशाततत प्रततफल, उपलब्धी, प्रभाव उल्लेख गने

मवहला, पुरुष, लैं तगक तथा सामाम्जक समावेशीकरण
खण्डीकृत त्याङ्क प्रयोग गने
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प्रस्ताववत

पररयोजनाले

दीगो ववकास लक्ष्यमा
योगदान गने भए सोको
पुस्याई
पररयोजनाको अवतध
पररयोजनाको

सं म्िप्त

कायाणन्त्वयन योजना
पररयोजनाको कुल लागत:
लागत

सहभातगताको आवेदकले व्यहोने लागत वहस्सा:

सं रचना

साझेदार

सं स्थािाट

व्यहोने

लागत

वहस्सा

ु
(सं यक्त

आवेदकको हकमा)
पररयोजनाका सबभाववत
जोम्खमहरु

तथा

न्त्यूनीकरणका उपायहरु
कायणक्रमको

अनुगमन

तथा मुल्याङ्कन खाका
ग्राह्य खचण िेत्रहरु
क्र.सं
1.

कायणक्रम/खचण म्शषणक

लागत वववरण
इकाई

पररमाण

दर

जबमा

कैवफयत
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2.
3.
4.
….
………
जबमा प्रस्ताववत िजेट
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अनुसूची-४
ँ सबिम्न्त्धत)
(दफा १० को उपदफा (१) सग
अवधारणा पत्र मुल्याङ्कनका आधारहरु
ववषय
क्र.स.

िेत्र/

मूल्याङ्कनका

पूणाणङ्क

मूल्याङ्कनका आधारहरु

प्राप्ताङ्क

आधारहरु


तत्काल स्वास््य
सेवा तिस्तार हुने
र

आगामी

आतथणक िषणहरुमा

1=

स्वास््य

सेवा

तिस्तार

तथा

ददगोपन

पतन

तनरन्त्तरता

हुने

सुतनम्स्चत

भएको= २०
२०



आगामी

आतथणक

िषणमा

सुतनम्ितता

तिस्तार

सेवा
हुने

र

सेवा

तनरन्त्तरता

हुने

सुतनम्स्चत

नभएको=१५


तत्काल स्वास््य
सेवा तिस्तार हुने

कैवफयत

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०१ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०१।०२

ववषय
क्र.स.

िेत्र/

मूल्याङ्कनका

पूणाणङ्क

मूल्याङ्कनका आधारहरु

प्राप्ताङ्क

आधारहरु
तर

आगामी

आतथणक िषणहरुमा
पतन

तनरन्त्तरता

हुने

सुतनम्स्चत

नभएको= १०


आगामी

आतथणक

िषणमा

सेवा

तिस्तार हुने तर
आगामी

आतथणक

िषणहरुमा

पतन

तनरन्त्तरता

हुने

सुतनम्स्चत
नभएको= ५

प्रस्तावको
2= नवप्रवतणन
(Innovativeness)

उच्च
नवप्रवतणनकारी

१५

(हालसबम
पररिण
नगररएको)= १५

कैवफयत

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०१ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०१।०२

ववषय
क्र.स.

िेत्र/

मूल्याङ्कनका

पूणाणङ्क

मूल्याङ्कनका आधारहरु

प्राप्ताङ्क

आधारहरु


मध्यम
नवप्रवतणनकारी
(प्रस्ताववत
कायणिेत्रमा
पररिण
नगररएको)= १०



न्त्यून
नवप्रवतणनकारी
(प्रस्ताववत
कायणिेत्रमा

पुनः

सञ्चालन गनण वा
सुदृढ गनण) = ५

दीगो

योगदान ददने

ववकासका

राविय

ववकास

3= लक्ष्यलाई

ददगो

१५

लक्ष्यको

कम्बतमा
वटा
प्रत्यि

१०

सुचकलाई
योगदान

गने= १५

कैवफयत

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०१ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०१।०२

ववषय
क्र.स.

िेत्र/

मूल्याङ्कनका

पूणाणङ्क

मूल्याङ्कनका आधारहरु

प्राप्ताङ्क

आधारहरु


दीगो ववकासका
राविय

लक्ष्यको

कबतीमा ५ वटा
सूचकलाई
प्रत्यि

योगदान

गने = १०


दीगो

ववकासका

राविय
५

लक्ष्यको

वटा

सूचक

भन्त्दा

कम

सूचकलाई
प्रत्यि

योगदान

गने = ५

पररयोजना
4= कायाणन्त्वयन
भौगोतलक िेत्र

वहमाली

िेत्र

=१०
हुने १०



पहाडी िेत्र = ७



तराई िेत्र = ५

कैवफयत

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०१ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०१।०२

ववषय
क्र.स.

िेत्र/

मूल्याङ्कनका

पूणाणङ्क

मूल्याङ्कनका आधारहरु

प्राप्ताङ्क

आधारहरु


लाभग्राही

मध्ये

कबतीमा

५०%

लैं तगक

तथा

सामाम्जक
समावेशीकरणका
लम्ित जनसं ्या
भएको= १०
लैं तगक
5=

तथा

समानता
सामाम्जक

समावेशीकरणलाई


१०

लाभग्राही

मध्ये

कबतीमा

३५%

लैं तगक

आत्मसाथ गने

तथा

सामाम्जक
समावेशीकरणका
लम्ित जनसं ्या
भएको= ७


लाभग्राही

मध्ये

३५% भन्त्दा कम
लैं तगक
सामाम्जक

तथा

कैवफयत

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०१ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०१।०२

ववषय
क्र.स.

िेत्र/

मूल्याङ्कनका

पूणाणङ्क

मूल्याङ्कनका आधारहरु

प्राप्ताङ्क

आधारहरु
समावेशीकरणका
लम्ित जनसं ्या
भएको= ५
रु ५० लाख कुल लागत
भएका

पररयोजनाको

हकमा


४०%

वा

सो

भन्त्दा िढी लागत
सहभातगता
6= लागत सहभातगता

भएमा= १०

१०


३०-४०% सबम
लागत सहभातगता
भएमा= ७



३०% भन्त्दा कम
लागत सहभातगता
भएमा= ५

रु १ करोड कुल लागत

कैवफयत

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०१ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०१।०२

ववषय
क्र.स.

िेत्र/

मूल्याङ्कनका

पूणाणङ्क

मूल्याङ्कनका आधारहरु

प्राप्ताङ्क

आधारहरु
भएका

पररयोजनाको

हकमा


५०%

वा

सो

भन्त्दा िढी लागत
सहभातगता
भएमा= १०


४०-५०% सबम
लागत सहभातगता
भएमा=७



४०% भन्त्दा कम
लागत सहभातगता
भएमा= ५


गत

आव

ँ ीगत
7= पूज

= १०

को

खचणको १०

८०% भन्त्दा िढी



प्रततशत

७०-८०% सबम
= ७



६०-७०% सबम

कैवफयत
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ववषय
क्र.स.

िेत्र/

मूल्याङ्कनका

पूणाणङ्क

मूल्याङ्कनका आधारहरु

प्राप्ताङ्क

आधारहरु
= ५


५०-६०% सबम
= ३



५०% भन्त्दा कम
= २



पररयोजनाको
कायणिेत्र

8= अनुकरण योग्य

भन्त्दा

िावहर

प्रदे शका

अन्त्य

म्जल्ला

तथा

स्थानीय

तहहरुमा

१०

अनुकरण

गनण

सवकने भए=१०


पररयोजनाको
कायणिेत्र

भएको

म्जल्लाभर
अनुकरण

गनण

कैवफयत
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ववषय
क्र.स.

मूल्याङ्कनका

िेत्र/
पूणाणङ्क

मूल्याङ्कनका आधारहरु

आधारहरु
सवकने भए= ५


पररयोजनाको
कायणिेत्र
िावहर

भन्त्दा
अनुकरण

गनण जवटल भए=
३
कुल अंकभार

१००

प्राप्ताङ्क

कैवफयत
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अनुसूची-५
ँ सबिम्न्त्धत)
(दफा ११ को उपदफा (२) सग
पूणण पररयोजना प्रस्तावको ढाँचा
साझेदारीमा सञ्चालन हुने पररयोजना/कायणक्रम प्रस्तावमा दे हाय िमोम्जमका
ववषयहरु समावेश गनुण पनेछः(क)

पृष्ठभूतमः
औम्चत्य तथा कायणिेत्र लगायतको वववरण सवहत प्रस्ताववत साझेदारी
िारे छोटकरीमा ब्या्या गने।कायणक्रमको अपेम्ित नततजा हातसल
गनणका

लातग

आवश्यक

प्रततफल

र

सो

प्रततफल

सबिम्न्त्धत

वक्रयाकलापिारे उल्लेख गने।
(ख)

उद्देश्यहरूः
प्रस्ताववत साझेदारीले असमानता घटाउन, सेवाको गुणस्तर सुधार गनण
तथा स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा पुर्याउन सक्ने योगदानलाई समेत
ध्यान ददई उद्देश्य परभावषत गने।

(ग)

अपेम्ित नततजाः
उद्देश्य अनुरुपका हातसल गररने अपेम्ित नततजा िारे उल्ले ख गने।

(घ)

साझेदारीको समयावतधः
प्रस्ताववत

साझेदारीको

समयावतध

स्पष्ट

रुपमा

उल्लेख

साझेदारीको समयावतध थवपन सक्ने वा नसक्ने िारे खुलाउने।

गरी

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०१ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०१।०२

(ङ)

ववत्तीय तथा अन्त्य श्रोत सबिन्त्धी व्यवस्थाः
साझेदारीमा अपेिा गररएका ववत्तीय, जनशम्क्त वा अन्त्य श्रोतहरुिारे
उल्लेख गनुक
ण ा साथै लागतका प्रमुख म्शषणकहरु खुलाउने।

(च)

जोम्खम तथा जोम्खम न्त्यूनीकरणका उपायहरुः
साझेदारी कायाणन्त्वयनमा दे खा पनण सक्ने सं भ्याव्य जोम्खम तथा सो
न्त्यूनीकरणका उपायहरु उल्ले ख गने।

(छ)

अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा तसकाईः
साझेदारीको अनुगमन, प्रगतत प्रततवेदन र मूल्याङ्कन प्रवक्रयािारे उल्लेख
गदै सो कायणमा साझेदार सं स्थाको म्जबमेवारी र भुतमका उल्लेख
गने।साझेदारीको तसकाईको अतभलेखीकरण र सावणजतनकीरण गने
योजना िारे समेत छोटकरीमा ब्या्या गने।
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अनुसूची-६
ँ सबिम्न्त्धत)
(दफा १२ को उपदफा (२) सग
साझेदारीको सबझौता पत्रमा समावेश हुनपु ने ववषयवस्तुहरु
(क)

पृष्ठभूतम

(ख)

उद्देश्यहरू

(ग)

लम्ित िेत्र, समुदाय तथा वगण

(घ)

अपेम्ित नततजा

(ङ)

ददगोपनाका लातग सं स्थागत व्यवस्था

(च)

वातावरणीय प्रभाव तथा जोम्खम व्यवस्थापन

(छ)

ववत्तीय व्यवस्थापन तथा लेखा परीिण

(ज)

सं स्थागत व्यवस्था तथा सहयोगी तनकायहरू

(झ)

साझेदारहरूको दावयत्व तथा म्जबमेवारी

(ञ)

कायणिेत्र तथा दायरा

(ट)

कायाणन्त्वयन ढाँचा तथा कायण योजना

(ठ)

जनशम्क्त व्यवस्थापन तथा िमता अतभवृवद्ध

(ड)

सञ्चालक सतमतत सबिन्त्धी व्यवस्था

(ढ)

समता तथा गुणस्तर सुतनम्ितता सबिन्त्धी व्यवस्था

(ण)

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन ववतध

(त)

सबझौताको अवतध, पररमाजणन तथा नवीकरण सबिन्त्धी व्यवस्था

नोटः मन्त्त्रालयले पररयोजना तथा कायणक्रमको प्रकृतत समेतका आधारमा
सबझौताका शतणहरु थप गनण सक्नेछ।
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अनुसूची७(दफा २४ को उपदफा (१) सग सबिम्न्त्धत)
साझेदारी कायाणन्त्वयनको प्रगतत प्रततवेदनमा दे हाय िमोम्जमका समावेश गनुपण ने
ववषयहरु
क्र.स.

ववषयहरु

उल्लेख हुनपु ने वववरण

१

सारांश

दुई पृष्ठमा निढाइकन प्रततवेदनको प्रमुख अंशहरु।

२

प्रमुख

प्रततवेदनको अवतधमा सञ्चालन भएका तथा हुन

वक्रयाकलापहरु

नसकेका प्रमुख वक्रयाकलापहरुको वववरण।

सूचकहरुको

अनुगमन

अवस्था

सूचकहरुमा भएको प्रगतत वववरण।

३

४

खाका

िमोम्जमका

स्रोत सबझौतामा उल्लेख भए िमोम्जम ववत्तीय तथा अन्त्य

पररचालन

तथा स्रोत पररचालन तथा खचण सबिन्त्धमा भएका प्रगतत

समस्या
च ुनौततहरु

६

मूल्याङ्कन

ववत्तीय
खचण

५

तथा

जोम्खम

वववरण।
तथा कायाणन्त्वयनका

दे म्खएका

समस्या

तथा

च ुनौततहरु।
तथा कायाणन्त्वयनका क्रममा आइपनण सक्ने जोम्खम तथा
न्त्यूनीकरणका

जोम्खम

सोको

न्त्यूनीकरणका

उपायहरु।

उपायहरु

क्रममा

लातग

अवलबिन

गररएका
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७

८

सुधार

गनुप
ण ने प्रभावकारी कायाणन्त्वयनका लातग भववष्यमा सुधार

िेत्रहरु

गनुप
ण ने िेत्र तथा कायणहरुको वववरण।

अन्त्य

मातथका ववषयहरुले समावेश नगरे का तर उल्लेख
गनण आवश्यक थप वववरण।

खण्ड ६) अततररक्ताङ्क ०१ प्रदे श राजपत्र भाग ३ तमतत २०७९।०१।०२

अनुसूची-८
(दफा २५ को उपदफा (२) सग सबिम्न्त्धत)
साझेदारीको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खाका तयार गदाण समावेश गनुपण ने तिषयहरु
तस. न.

सूचक

सूचकको

म्जबमेवार

प्रमाणीकरणका

जोम्खम

पररभाषा

तनकाय

आधार

तथा

कैवफयत

अनुमान

1=
2=
3=
4=
5=

आज्ञाले,
डा. ववकास दे वकोटा
सम्चव

४९
प्रकाशनः लुम्बिनी प्रदे श, आन्त्तररक मातमला तथा सञ्चार मन्त्त्रालय

