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प्राकृतिक चिककत्सालय िथा सामदुाकयक अस्पिालहरूलार्इ ददर्ने 
अनदुानसम्बन्धी कायइकितध, २०७५ 

 

प्रस्िािनााः  

गण्डकी प्रदेश, सामाचिक किकास मन्रालयको आतथइक बर्इ २०७५/०७६ को स्िास््य 
क्षेरिर्इ को िाकर्इक किकास कायइक्रम मा प्राकृतिक चिककत्सालय िथा सामदुाकयक अस्पिालहरूलार्इ 
प ुुँिीगि अनदुान ददन ेसम्बन्धी कायइक्रम समािेश भएबमोचिम अनदुान उपलब्ध गराउने कायइलार्इ 
व्यिचस्थि गराउन िाञ्छनीय भएकाले यो कायइकितध िारी गररएको छ। 

१. संचक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) यस कायइकितधको नाम “प्राकृतिक चिककत्सालय िथा सामदुाकयक 
अस्पिालहरूलार्इ ददर्न ेअनदुान सम्बन्धी कायइकितध,  २०७५” रहेको छ ।  

(२) यो कायइकितध गण्डकी प्रदेश सरकारबाट स्िीकृि भएको तमतिदेचि लागू हनुेछ । 

(३) यो कायइकितध गण्डकी प्रदेशभर लागू हनुेछ ।  
 

२. पररभार्ााः किर्य िा प्रसङ्गले अको अथइ नलागेमा यस कायइकितधमा, 
(क) “प्रदेश सरकार” भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकारलार्इ सम्झन ुपछइ ।   

(ि) “मन्रालय” भन्नाले सामाचिक किकास मन्रालयलार्इ सम्झन ुपछइ । 

(ग) “सामदुाकयक अस्पिाल” सम्बचन्धि सरकारी तनकायमा संस्था दिाइ भई समदुायकै 
लगानी र व्यिस्थापनमा मनुार्ारकहि उदे्दश्य तलई सम्बचन्धि सरकारी तनकायबाट 
स्िास््य सेिा सञ्चालन गनइ अनमुति प्राप्त सामदुाकयक अस्पिाल सम्झनपुछइ ।   

(घ) “मूल्याङ्कन सतमति” भन्नाले दर्ा ६ बमोचिमको सतमतिलार्इ सम्झनपुछइ ।  

 

३. कायइकितधको उद्दशे्य: 
(1) सामदुाकयक अस्पिालहरूलाई ददर्ने अनदुान प्रकक्रया सरल, सहि, पारदशी र 

प्राथतमकिामा आधाररि बनाउने । 
(2) सामदुाकयक अस्पिालहरूको क्षमिा अतभिकृि र सेिा किस्िार गरी नागररकको 

गणुस्िरीय स्िास््य सेिामा पहुुँि बढाउने ।  
 

४. प्रस्िाि आह्वान गने: (१) सामदुाकयक अस्पिालहरुलार्इ अनदुान ददने प्रयोिनाथइ न्यूनिम ३० 
ददनको समय ददर्इ सूिना प्रकाशन गरी प्रस्िाि आह्वान गररनेछ ।  
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 (२) उपदर्ा (१) बमोचिमको सूिना मन्रालयको िेबसार्ट र राकिय स्िरको पतरकामा 
प्रकाशन गररनेछ । िर िाकर्इक कायइक्रममा कुनै ककटानी व्यिस्था रही कुनै सामदुाकयक 
अस्पिाल िा प्राकृतिक चिककत्सालयलाई अनदुान ददने व्यिस्था रहेकोमा सम्बचन्धि अस्पिाल िा 
चिककत्सालयसुँग तसधै प्रस्िाि माग गनइ सककनेछ ।  

  

५. प्रस्िाि पेश गने: (१) अनदुान तलन िाहन े सामदुाकयक अस्पिालले िोककएको समयतभर 
मन्रालयमा प्रस्िाि पेश गनुइपनेछ ।  

 (२) प्रस्िािको ढाुँिा अनसूुिी - १ बमोचिम हनुेछ ।  

 

६. प्रस्िाि छनोटको न्यूनिम मापदण्ड: (१) अनदुान प्राप्त गने सामदुाकयक अस्पिालले िेष्ठ 
नागररक, किपन्न िथा आतथइक, सामाचिक कहसाबले पछातड परेको सम्प्रदाय र तसमान्िकृि िगइका 
कम्िीमा १००० तबरामीहरूलार्इ स्िास््य परीक्षण र उपिार ििइमा कम्िीमा ५० प्रतिशि छुट 
सहतुलयि ददने तलचिि प्रतिबििा गरेको हनुपुदइछ। 

        (२) दर्ा १ बमोचिमको सहतुलयि उपलब्ध गरार्एका तबरामीहरूको छुटै्ट रचिष्टर 
िडा गरी सहतुलयि सेिा उपलब्ध गरार्एका तबरामीको नागररकिाको प्रमाचणि प्रतितलकप र 
उपिार सहतुलयि प्रदान गररएको रकमको शीर्इकगि ििइ कििरण, िौमातसक रूपमा सामाचिक 
किकास मन्रालयमा पेश गनुइपनेछ। 

  

७. अनदुान नददर्न:े (१) यस कायइकितधमा अन्यर िनुसकैु कुरा लेचिएको भएिा पतन देहायका 
संस्थाहरुलार्इ अनदुान ददर्ने छैन:- 

 (क) प्रितलि काननुबमोचिम अतधकार प्राप्त तनकायबाट सञ्चालन स्िीकृति नपाएका िा 
 सञ्चालन स्िीकृति पाएर पतन हाल सञ्चालनमा नरहेको संस्था,  

 (ि) यसअचघ तलएको अनदुान रकमको कहसाब र्र्छ्योट नगरेको,  

 (ग) यसअचघ स्िास््य मन्रालय, सामाचिक किकास मन्रालय िा अन्िगइिका 
अतधकारप्राप्त तनकायबाट अनदुान सम्झौिा गरेर पतन सम्झौिाअनरुूूप काम नगरेको,  

 (घ) प्रस्िािसाथ पेश गनुइपने कििरण उल्लेि नगरेको,  

(ङ) सङ्घ िा स्थानीय िहबाट यसै ककतसमको अनदुान प्राप्त गरेको । 

 

८. प्रस्िािउपर मूल्याङ्कन र स्िीकृति: (१) दर्ा ५ बमोचिम पेश हनु आएको प्रस्िािउपर 
मूल्याङ्कन गनइका लातग देहायबमोचिमको एक छनौट सतमति रहनेछ । 

क. प्रमिु, स्िास््य सेिा महाशािा      -संयोिक 

   ि.  प्रमिु, िनस्िास््य शािा      -सदस्य 
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ग. अतधकृि, प्रशासन िथा योिना महाशािा    –सदस्य 

घ. प्रमिु/अतधकृि प्रतितनतध, नीतियोिना िथा कायइक्रम समन्िय 
शािा, स्िास््य तनदेशनालय            -सदस्य 
ङ. प्रमिु, आयिेुद िथा िैकचल्पक चिककत्सा शािा    – सदस्य 
ि. प्रमिु/अतधकृि प्रतितनतध, प्रदेश लेिा तनयन्रकको कायाइलय            – सदस्य 
छ. प्रमिु, चिककत्सा सेिा शािा         –सदस्य-सचिि 

 
छनौट सतमतिले आिश्यकिा अनसुार प्रस्िाि उपर मूल्याङ्कनका लातग बढीमा १ 
(एक) िना सम्बचन्धि क्षरेका व्यचिलार्इ आमन्रण गनइ सक्नेछ ।  

(२) ररिपूिइक पेश हनु आएका प्रस्िािहरुको मूल्याङ्कन प्रस्िाि दिाइ हनु ेअचन्िम तमतिको 
१५ ददनतभर गनुइपनेछ र यसरी मूल्याङ्कन गदाइ सतमतिले दर्ा ६ बमोचिमको न्यूनिम 
मापदण्डका आधारमा अनसुिुी-२ बमोचिमको अनदुानको मूल्याङ्कन र्ाराम प्रयोग गरी मूल्याङ्कन 
गनुइपनेछ । 

(३) मूल्याङ्कनका क्रममा सतमतिले आिश्यकिानसुार स्थलगि तनरीक्षण गनइसक्नेछ । 

(४) मूल्याङ्कन कायइ समाप्त भएको दरु्इददन तभरमा छनौट सतमतिले प्रस्िाि छनौट 
गनुइपनेछ र छनौट भएका प्रस्िाि स्िीकृतिका लातग मन्रालयका सचििसमक्ष पेश 
गनुइपनेछ।सचििसमक्ष पेश भएका प्रस्िािहरु ७ ददन तभर स्िीकृि गररसक्नपुनेछ । 

 (५) छनौट भएका संस्थाहरूको सूिी मन्रालयको िेबसार्टमार्इ ि ्सािइितनक गररनेछ । 

९. अनदुानसम्बन्धी सम्झौिााः (१) स्िीकृि प्रस्िािहरूको कायाइन्ियनका लातग मन्रालयसुँग १५ 
ददनतभर सम्झौिा गररसक्नपुनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोचिमको सम्झौिामा अन्य कुराको अतिररि कायइक्रम कायाइन्ियन 
अितध र मन्रालयले आिश्यक ठानेका शिइहरू उल्लेि गनइ सक्नेछ । 

 (३) सम्झौिा भएपश्चाि ्कायइक्रम सञ्चालनका लातग कायइप्रगतिका आधारमा िीन 
ककस्िामा अनदुान प्रदान गररनेछ । सम्झौिाअनसुार िोककएको रकमको २५ प्रतिशिले हनु 
आउने रकम सम्बचन्धि अस्पिालको िािामा पकहलो ककस्िा ट्रान्सर्र गररनेछ । दोस्रो ककस्िा 
कायइप्रगतिको आधारमा ट्रान्सर्र गररनेछ र अचन्िम ककस्िा कायइ सम्पन्न भई स्थलगि अनगुमन 
प्रतििेदनको आधारमा अचन्िम कायइप्रगति प्रतििेदन प्राप्त भएपतछ ट्रान्सर्र गररनेछ ।  

(४) अनदुान प्राप्त गने सामदुाकयक अस्पिालले कायइक्रम कायाइन्ियनको सम्पूणइ लेिा 
राख्नपुनेछ । आन्िररक िथा अचन्िम लेिापरीक्षण गने दाकयत्ि अनदुान प्राप्त गने सम्बचन्धि 
सामदुाकयक अस्पिालको हनुेछ ।    
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१०. सरकारी अस्पिाललाई समेि अनदुान ददन सककन े:  (१) िाकर्इक किकास कायइक्रममा 
सामदुाकयक अस्पिाललाई अनदुान ददने गरी कितनयोचिि बिेटबाट यस कायइकितधमा तनधाइररि 
प्रकक्रया र मापदण्ड अपनाई प्रदेश सरकार मािहि रहेका सरकारी अस्पिालहरूलाई समेि 
अनदुान प्रदान गनइ सककनछे । 

 

११. अनदुान उपयोगका क्षरेहरु: (१) सामदुाकयक स्िास््य संस्थाले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 
अनदुान रकमको उपयोग देहाय बमोचिमका पूुँिीगि शीर्इकहरुमा मार गनुइपनेछ । 

 क. भिन तनमाइण िा तनमाइणाधीन भिन सम्पन्न गनइ 
      ि. मेचशनरी औिार िररद गनइ, 
 ग. अचक्सिन प्लान्ट तनमाइण गनइ  

 घ. अस्पिालिन्य र्तनइिर व्यिस्था गने 

 

१२. प्रगति प्रतििेदन पेश गनुइपनेाः (१) अनदुान प्राप्त गने संस्थाले िौमातसक अितध र आतथइक 
िर्इ समाप्त भएको पन्र ददनतभर कित्तीय िथा भौतिक प्रगति प्रतििेदन र आतथइक िर्इ समाप्त 
भएको नब्बे ददनतभर आन्िररक लेिापरीक्षण प्रतििेदन मन्रालयसमक्ष पेश गनुइपनेछ ।    

 (२) उपदर्ा (१) बमोचिमको प्रगति प्रतििेदन पेश नगने संस्थालाई मन्रालयले तनकासा 
हनु बाुँकी अनदुान रकममध्ये आंचशक िा पूरै रकम रोक्का गनइ सक्नेछ ।   

 

१३. अनगुमन िथा मूल्याङ्कनाः (१) मन्रालयले अनदुान प्राप्त गरेका संस्थाहरुको अनगुमन िथा 
मूल्याङ्कन गनइ गराउन सक्नेछ ।  

 (२) उपदर्ा (१) बमोचिम गररएको अनगुमनबाट सन्िोर्िनक रुपमा प्रगति हातसल 
गरेको नपार्एमा मन्रालयले तनकासा ददन बाुँकी अनदुान रकमरोक्का गनइ सक्नेछ ।  
 (३) उपदर्ा (१) बमोचिम गररएको अनगुमनबाट प्राप्त अनदुान रकम सम्बचन्धि प्रयोिन 
बाहेक अन्यर ििइ गरेको पार्एमा मन्रालयले त्यस्िो संस्थासुँग सम्झौिा रद्द गरी चिम्मेिार 
पदातधकारीहरुलार्इ कारबाही गनइ सक्नेछ । 
 

१४. कायइकितधमा संसोधन िथा हेररे्र: (१) मन्रालयले यस कायइकितधमा आिश्यकिा अनसुार 
संशोधन िथा हेररे्र गनइ सक्नेछ ।  

 

१५. बाधा अड्काउ रु्काउ: (१) यस कायइकितध कायाइन्ियनमा कुनै बाधा अड्काउ आर्परेमा 
मन्रालयले बाधा अड्काउ रु्काउन सक्नेछ । 
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अनसूुिी – १ 

(दर्ा ५ सुँग सम्बचन्धि) 

प्रस्िािको ढाुँिा  

 

१. संस्थाको पररिय   

नामाः   

ठेगाना:   
चिल्लााः.................................. म.न.पा./न.पा./गा.पा.:............................ िडा नं.:............. 
सम्पकइ  टेतलर्ोनाः................................ र्मेलाः   

सम्पकइ  व्यचिको नाम: ........................... पद:......................... सम्पकइ  नं.: ................... 
 

२. संस्थाको काननुी हैतसयि    

संस्था दिाइको प्रमाणपर (दिाइ नम्बर र तमति): 

संस्था दिाइ भएको तनकाय र स्थानाः   

भ्याट नं./पान नं.: 

निीकरण तमतिाः    

स्िीकृति प्रदान गने तनकाय:    स्िीकृति प्राप्त तमतिाः   

 

३.संस्थाको संचक्षप्त पररिय: 

 

 

 

 

४. संस्थाको मानिीय, कित्तीय र भौतिक चस्थति 
मानिीय चस्थति: पूणइकालीन अल्पकालीन कैकर्यि 

क) चिककत्सकको सङ्ख्या    

ि) नसइ र स्िास््य प्राकितधकको सङ्ख्या    

ग) सामाचिक पररिालकको सङ्ख्या    

ग) प्रशासतनक िथा अन्य कमइिारीको 
सङ्ख्या 

   

 

 

 

   
 
कित्तीय चस्थति: 
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भौतिक चस्थति : 

आफ्नै भिन छ () छैन    ( ) पयाइप्त छैन    ( ) 

अस्पिालको बेड सङ्ख्या  

मेचशनरी औिार, एमब्लेुन्स र 
अन्य भौतिकसामग्रीहरुको 
अिस्था 

 

 

५.स्िास््यसम्बन्धी प्रिाह भएका/प्रिाह हनु ेसेिा िा कायइक्रमसम्बन्धी कििरण 

सालबसाली प्रिाह भएका सेिा िा कायइक्रमहरु  

क)  ................................................................................................. 

ि)  ................................................................................................. 

 

प्रस्िाकिि नयाुँ सेिा िा कायइक्रमहरु  

क) ................................................................................................. 

ि) ................................................................................................. 

सेिा/कायइक्रमले समेट्ने 
भौगोतलक क्षेर 

 (चिल्लाको संख्या) 

क) कहमाली.... ि) पहाडी ..... ग) उपत्यका ........ 
घ) िराई ........ 

सेिा/कायइक्रमले सरकारको 
घोकर्ि नीति/कायइक्रम/SDG 

सघाउ पगु्ने (  ) आंचशक सघाउ पगु्ने ( 
) 

 सघाउ नपगु्न े

सेिाशलु्क (उपिारात्मक भए) सबैलाई छुट (  ) लचक्षिबगइलाई छुट (  
) 

 सशलु्क 

संस्थाको लाभाचन्िि/लचक्षि 
सेिाग्राहीहरुाः   
........................ 

किगि ३ िर्इको प्रति 
िर्इ औसि लाभाचन्िि 
सेिाग्राहीहरुको संख्यााः 
........................ 

लचक्षि सेिाग्राहीहरुको 
संख्यााः...............
  

 

अन्य संस्थाबाट पतन 
तनरन्िर अनदुान/सहयोग 

केही प्राप्तभएको/हनुे() प्राप्त नभएको/नहनुे (    ) 

बैंक िािाकििरण बैंकको नाम: िािा नम्बर: 

लेिापरीक्षण ..................िर्इसम्म भएको हालसम्म हनु नसकेको (   ) 
_ 
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६. किगिमा सरकारको आतथइक सहयोगमा सञ्चालन भएका स्िास््यसम्बन्धी कायइक्रमको प्रगति 
प्रतििेदन 
कित्तीय प्रगति(प्रतिशिमा):  

भौतिक प्रगति(प्रतिशिमा): 

 

७.अनदुान माग रकमाः 

संलग्न गनुइपने कागिािहरू:  

१. संस्था दिाइ र दिाइ निीकरण प्रमाणपरका प्रतितलकपहरु, भ्याट र प्यान नं. का 
प्रतितलपीहरू 

२. स्िास््य संस्था स्िीकृतिसमब्न्धी कागिािको प्रतितलपी 
३. संस्थाको भौतिक िथा कित्तीय प्रगति कििरणका प्रतितलपीहरु  

४. लेिापरीक्षण प्रतििेदन 

५. संस्थाको किधान/प्रबन्धपर 

६. स्थानीय िहको तसर्ाररस पर 

पेश गने 

आतधकाररक व्यचिको नामाः............................. 
दस्िििाः....................................................... 
संस्थाको नामाः ............................................. 
तमतिाः......................................................... 
 

 

स्िास््य संस्थाको छाप 
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अनसूुिी-२ 

(दर्ा ८ सुँग सम्बचन्धि) 

अनदुानको मूल्याङ्कन र्ाराम 

मूल्याङ्कनका आधारहरु र अंकभार  
क्र.
सं. 

कििरण  अंक  अंक कैकर्यि 

१ संस्थागि सदुृढीकरणको िरण सेिा सञ्चालन भएको 
५ िर्इ नपगेुको
  

१० सेिा सञ्चालन भएको ५ 
िर्इ िर्इभन्दा बढी 

५ नयाुँ स्थापना भएका 
संस्थाहरुलाई प्राथतमकिा प्रदान 
गररएको  

२ उपलब्ध मानिीय, कित्तीय र  
भौतिक चस्थति 

राम्रो १० सन्िोर्िनक ८  

३ सेिा प्रिाहमा समेट्न ेभौगतलक 
कायइके्षर/चिल्ला 

कहमाली/पहाडी दगुइम 

िथा कपछतडएको के्षर 
१०  सगुम के्षर ७  

४ स्िास््य सेिामा सरकारको घोकर्ि 
नीति/कायइक्रममा सघाउ पयुाइउन े
कायइकेम सञ्चालन गरेको 

पगु्ने २० आंचशक पगु्न े १५  

५ सेिा शलु्कमा सहतुलयि ददएको  सबैलाई छुट १० लचक्षििगइलाई छुट ७  

६ लचक्षि/लाभाचन्िि 

सेिाग्राहीहरु 

मकहलािथा दतलि, र 

सूीमान्िकृि िगइ
  

 
 

३० 

 
 

अन्य 

 
 

२० 

 

७ किगिमा अनदुान सहयोग तलएको 
भए सोको कित्तीय िथा भौतिक 
प्रगति 

राम्रो १० सन्िोर्िनक ७ किगिमा अनदुान सहयोग 
नतलएकाको हकमा सो 
िापिको परुा अंक प्रदान 
गने 

 १००    

 

नोटाः कुनै कारणले प्रस्िािको मूल्याकंन अंक समान आएमा सतमतिले उपयिु कारण सकहि 

प्रस्िािको अचन्िम छनौट गनइ सक्नछे । 

 

मूल्याङ्कनबाट प्राप्त अङ्काः .................. 
 

मूल्याङ्कनको किर्यमा कुनै कटप्पणी भए सो को व्यहोरााः 
................................................................................................................... 
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
..........................................................................................................................
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.....................................................................................................................................

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

मूल्याङ्कन सतमतिका सदस्यहरुको नाम िथा दस्ििि: 

१.  ........................................................................ 
२. ........................................................................ 
३. ......................................................................... 
४. .......................................................................... 
५. ......................................................................... 
६. .......................................................................... 
७.  ....................................................................... 

 
परीक्षण/मूल्याङ्कन गदाइ हेन ुइपने कागिािहरु 

क) अनदुान प्राप्त गनइ संस्थाले भरेको र्ाराम 

ि) कित्तीय िथा भौतिक प्रगति प्रतििेदन 

ग) लेिापरीक्षण प्रतििेदन 

घ) लाभाचन्िि समूह/स्थानीय समूहको प्रतिकक्रया 
ङ) अनगुमन प्रतििेदन 


