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बर्थिङ सेन्टर, सामदुायिक स्वास््ि इकाइ र शहरी स्वास््ि केन्र स्थापना गनि तथा 

स्वास््ि संस्थाहरूमा औजार उपकरण उपलब्ध गराउन  ददइन ेअनदुानसम्बन्धी  

कािियवर्ध, २०७५ 

प्रस्तावनााः 

गण्डकी प्रदेश सरकार, सामाजजक यवकास मन्रालिको आर्थिक वर्ि २०७५/७६ को वायर्िक 

यवकास काििक्रममा स्वास््ि क्षेरतर्ि  काििक्रम बुुँदा नं. २४, २९ र २८ मा समावेश भए 

बमोजजम बर्थिङ सेन्टर एवम ्सामदुायिक स्वास््ि इकाइ र शहरी स्वास््ि केन्रको स्थापना तथा 

स्वास््ि संस्थाहरुलाई औजार उपकरण उपलब्ध गराउन अनदुान ददने काििलाई व्िवजस्थत र 

उदे्दश्िमूलक बनाउन आवश्िक मापदण्ड तथा प्रयक्रिा र्नधािरण गनि वाञ्छनीि भएकाले प्रदेश 

सरकार (मजन्रपररर्द्)बाट िो कािियवर्ध स्वीकृत गरी लागू गररएको छ । 

पररच्छेद- १ 

प्रारजम्भक 

१. संजक्षप्त नाम र प्रारम्भाः (१) िस कािियवर्धको नाम "बर्थिङ सेन्टर, सामदुायिक स्वास््ि इकाइ 

र शहरी स्वास््ि केन्र स्थापना गनि तथा स्वास््ि संस्थाहरूमा औजार उपकरण उपलब्ध गराउन 

ददइने अनदुानसम्बन्धी  कािियवर्ध, २०७५" रहेको छ । 

(२) िो कािियवर्ध गण्डकी प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत भएको र्मर्तदेजख लागू हनुेछ । 

(३) िो कािियवर्ध गण्डकी प्रदेशभर लागू हनुेछ ।  

२. पररभार्ााः यवर्ि वा प्रसङ्गले अको अथि नलागेमा िस कािियवर्धमा :- 

(क) "मन्रालि" भन्नाले सामाजजक यवकास मन्रालि, गण्डकी प्रदेशलाई सम्झनपुदिछ । 

(ख) "सजिव" भन्नाले सामाजजक यवकास मन्रालिका सजिव सम्झनपुदिछ । 
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(ग) "स्वास््ि संस्था" भन्नाले सरकारी स्वार्मत्व वा र्निन्रणमा रहेका सामदुायिक स्वास््ि 

इकाइ, शहरी स्वास््ि केन्र, स्वास््ि िौकी, प्राथर्मक स्वास््ि केन्र र अस्पताल 

सम्झनपुदिछ । 

(घ) "अस्पताल" भन्नाले गण्डकी प्रदेश सरकार मातहत रहेका अस्पताल सम्झन ुपदिछ । 

(ङ) "मूल्िाङ्कन सर्मर्त" भन्नाले दर्ा ७ बमोजजमको मूल्िाङ्कन सर्मर्त सम्झनपुदिछ । 

(ि) "छनौट सर्मर्त" भन्नाले दर्ा ८ बमोजजमको छनौट सर्मर्त सम्झनपुदिछ । 

(छ) "अनदुान" भन्नाले िस कािियवर्धअनसुार स्थानीि तह र अस्पताललाई र्नजित 

मापदण्डमा आधाररत भई प्रदान गररने रकम सहिोग सम्झनपुदिछ । 

(ज) "औजार उपकरण" भन्नाले स्वास््ि संस्थामा प्रिोग गररने यवर्भन्न प्रकारका स्वास््ि 

सेवासम्बन्धी िन्र, उपकरण, औजार वा सामग्रीलाई बझु्नपुदिछ । 

(झ) "सामदुायिक स्वास््ि इकाइ" भन्नाले गररब, यवपन्न, सीमान्तकृत, जोजखममा रहेका, 

अपािक एवम ् दगुिम ग्रामीण क्षेरका समदुािको स्वास््ि सेवामा पहुुँि वयृि गनि 

तथा भौगोर्लक क्षेर र जनसङ्ख्िालाई आधार मानी नागररकलाई सकेसम्म कम 

दूरीमा स्वास््ि सेवा उपलब्ध गराउने उदे्दश्िले सरकारी तवरमा सञ्चालनमा रहेका 

वा सञ्चालन गररने सामदुायिक स्वास््ि संस्थालाई बझु्नपुदिछ । 

(ञ) "शहरी स्वास््ि केन्र" भन्नाले शहरी क्षेरमा बसोवास गने गररब, यवपन्न, सीमान्तकृत, 

जोजखममा रहेका समदुािको स्वास््ि सेवामा पहुुँि सरु्नजित गनि तथा भौगोर्लक 

क्षेर र जनसङ्ख्िालाई आधार मानी नागररकलाई सकेसम्म कम दूरीमा स्वास््ि 

सेवा उपलब्ध गराउने उदे्दश्िबाट सरकारी तवरबाट सञ्चालन गररएका वा गररन े

शहरी स्वास््ि संस्थालाई बझु्नपुदिछ । 

(ट) "बर्थिङ सेन्टर" भन्नाले सरकारी तवरबाट सञ्चालन भएका वा हनुे स्वास््ि संस्थामा 

सरुजक्षत प्रसूर्त सेवा प्रदान गने बर्थिङ सेन्टरलाई सम्झनपुदिछ । 
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३. कािियवर्धको उद्दशे्ि: 

(१) प्रदेशर्भर बर्थिङ सेन्टर स्थापना नभएका स्वास््ि संस्थाहरूमा बर्थिङ सेन्टर 

स्थापनामा सहिोग परु् िाई गणुस्तरीि सरुजक्षत माततृ्व सेवामा मयहलाको पहुुँि वयृि गने 

। 

(२) प्रदेशर्भरका स्वास््ि संस्थामा अत्िावश्िक पने औजार उपकरणको उपलब्धता 

बढाई प्रदेशर्भर स्वास््ि सेवाको गणुस्तर सधुार गने । 

(३) प्रदेशर्भर थप गनि आवश्िक भएका सामदुायिक स्वास््ि इकाइ तथा शहरी स्वास््ि 

केन्रहरू स्थापना गरी आधारभतू स्वास््ि सेवामा नागररकको पहुुँि सरु्नजित गने । 

(४) बर्थिङ सेन्टर, सामदुायिक स्वास््ि इकाइ र शहरी स्वास््ि केन्र स्थापना तथा 

स्वास््ि संस्थाहरूमा औजार उपकरण उपलब्ध गराउन मन्रालिबाट अनदुान ददन े

प्रयक्रिालाई सरल, सहज र पारदशी बनाउने । 

 

पररच्छेद- २ 

अनदुान उपिोगका क्षरे तथा अनदुान प्रयकिा  

४. प्रस्ताव आह् वान गनेाः (१) मन्रालिले वायर्िक यवकास काििक्रमबमोजजम बर्थिङ सेन्टर, 

सामदुायिक स्वास््ि इकाइ र शहरी स्वास््ि केन्र स्थापना गनि तथा स्वास््ि संस्थाहरूमा 

औजार उपकरण उपलब्ध गराउन अनदुान ददन २१ ददनको अवर्ध ददई अनसूुिी - १ 

बमोजजमको ढाुँिामा सूिना प्रकाशन गरी प्रस्ताव आह् वान गनुिपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोजजमको सूिना मन्रालिको वेबसाइट र रायििस्तरको कुनै 

पर्रकामा प्रकाशन गनुिपनेछ । 
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५. प्रस्ताव पेश गनेाः (१) बर्थिङ सेन्टर, सामदुायिक स्वास््ि इकाइ र शहरी स्वास््ि केन्र 

स्थापना गनि तथा स्वास््ि संस्थाहरूमा औजार उपकरणका लार्ग अनदुान प्रयक्रिामा सहभागी हनु 

िाहने स्थानीि तह वा अस्पतालले दर्ा ४ बमोजजम प्रकाशन भएको सूिनामा तोयकएको 

अवर्धर्भर आवश्िक कागजात संलग्न गरी र्सधै वा सम्बजन्धत जजल्लाको स्वास््ि 

कािािलिमार्ि त ्मन्रालिमा अनसूुिी -२ बमोजजमको ढाुँिामा प्रस्ताव पेश गनुिपनेछ । 

६. प्रस्ताव छनौटका मापदण्ड: (१) बर्थिङ सेन्टर, सामदुायिक स्वास््ि इकाइ र शहरी स्वास््ि 

केन्र स्थापनाका लार्ग अनदुान उपलब्ध गराउन स्वास््ि संस्था र स्थानीि तह छनौटका 

न्िूनतम मापदण्ड देहािबमोजजम हनुेछन:् 

क. बर्थिङ सेन्टर स्थापनाका लार्ग: स्वास््ि संस्थामा निाुँ बर्थिङ सेन्टर स्थापना गनिका 

लार्ग स्थानीि तहले स्वास््ि िौकी रहेकै कम्पाउण्डर्भर मापदण्डबमोजजमको जग्गा 

भएको सरु्नजित गनुिपदिछ, बर्थिङ सेन्टरमा सेवा प्रवाह गनि आवश्िक पने जनशजि 

स्थानीि तह आर्ैँ ले व्िवस्थापन गनुिपनेछ र भौर्तक पूवािधार र्नमािणमा लाग्ने कुल 

लागतको २५ प्रर्तशत स्थानीि तहले व्िहोनुिपनेछ ।  

ख. सामदुायिक स्वास््ि इकाइ र शहरी स्वास््ि केन्र स्थापनाका लार्ग: निाुँ 

सामदुायिक स्वास््ि इकाइ र शहरी स्वास््ि केन्र स्थापना गनिका लार्ग स्थानीि 

तहले मापदण्डबमोजजमको जग्गा भएको सरु्नजित गनुिपदिछ, उि इकाइ र केन्रमा 

सेवा प्रवाह गनि आवश्िक पने जनशजि स्थानीि तह आर्ैँ ले व्िवस्थापन गनुिपनेछ र 

भौर्तक पूवािधार र्नमािणमा लाग्ने कुल लागतको २५ प्रर्तशत स्थानीि तहले 

व्िहोनुिपनेछ ।  

(२) उपदर्ा (१) बमोजजम न्िूनतम मापदण्ड पूरा गरेका स्थानीि तहको छनौटको अन्ि 

मापदण्ड र औजार उपकरणका लार्ग अनदुान प्रदान गने मापदण्ड देहािबमोजजम 

हनुेछ: 
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क. बर्थिङ सेन्टर स्थापनाका लार्ग: 

क्र . सं. आधारहरु अंकभार 

१ वडाको अपेजक्षत गभिवती सं्िााः 
६० भन्दा कम  

६० देजख ९० 

९० भन्दा बढी 

 

१० 

१५ 

२० 

२ सबैभन्दा टाढाको गाउुँ वा बस्तीबाट नजजकको बर्थिङ्ग सेन्टरसम्म 
िातािातको व्िवस्थााः  

वरै्भरी िातािात सञ्चालन हनुे  

वर्ाििाममा िातािात सञ्चालन नहनु े

सडक मागि नभएको 

 
 
 

१० 
२० 
३० 

३ सबैभन्दा टाढाको गाउुँ वा बस्तीबाट नजजकको बर्थिङ्ग सेन्टरसम्म पगु्न 
सडकसम्म पगु्न लाग्ने पैदल दूरी 
१ घण्टाभन्दा कम 

१ देजख २ घण्टा 
२ घण्टा भन्दा बढी 

 
 

१० 
२० 
३० 

४ स्थानीि तहमा बर्थिङ सेन्टर भएको स्वास््ि संस्था 
भएको 
नभएको  

 
१० 
२० 

  

ख. सामदुायिक स्वास््ि इकाइ स्थापनाका लार्ग: 

क्र . सं. आधारहरु अंकभार 

१ स्थापना गररने सामदुायिक स्वास््ि इकाइले स्वास््ि सेवा प्रवाह 
गदाि लाभाजन्वत हनुे वडाको जनसं्िााः 
५०० भन्दा कम  

५०० देजख १००० 

१००० भन्दा बढी 

 
 
 

१० 

१५ 

२० 
२ सबैभन्दा टाढाको गाउुँ वा बस्तीबाट नजजकको स्वास््ि संस्थासम्म 

िातािातको व्िवस्थााः  

वरै्भरी िातािात सञ्चालन हनुे  

वर्ाििाममा िातािात सञ्चालन नहनु े

 
 
 

१० 
२० 
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सडक मागि नभएको ३० 

३ सबैभन्दा टाढाको गाउुँ वा बस्तीबाट नजजकको स्वास््ि संस्थासम्म 
पगु्न सडकसम्म पगु्न लाग्ने पैदल दूरी 
१ घण्टाभन्दा कम 

१ देजख २ घण्टा 
२ घण्टा भन्दा बढी 

 
 

१० 
२० 
३० 

4 वडामा स्वास््ि संस्था  

भएको  

नभएको 

 

१० 

२० 

 

ग. शहरी स्वास््ि केन्र स्थापनाका लार्ग: 

क्र . सं. आधारहरु अंकभार 

१ स्थापना गररने शहरी स्वास््ि केन्रले स्वास््ि सेवा प्रवाह गदाि 
लाभाजन्वत हनुे वडाको जनसं्िााः 
१००० भन्दा कम  

१००० देजख २००० 

२००० भन्दा बढी 

 
 

 

१० 

१५ 

२० 
२ सबैभन्दा टाढाको बस्तीबाट नजजकको स्वास््ि संस्थासम्म 

िातािातको व्िवस्थााः  

वरै्भरी िातािात सञ्चालन हनुे  

वर्ाििाममा िातािात सञ्चालन नहनु े

सडक मागि नभएको 

 
 
 

१० 
२० 
३० 

३ सबैभन्दा टाढाको बस्तीबाट नजजकको स्वास््ि संस्थासम्म पगु्न 
सडकसम्म पगु्न लाग्ने पैदल दूरी 
१ घण्टाभन्दा कम 

१ देजख २ घण्टा 
२ घण्टा भन्दा बढी 

 
 

१० 
२० 
३० 

४ वडामा स्वास््ि संस्था  

भएको  

नभएको 

 
५ 
१० 

५ औद्योर्गक क्षेर वा सकुुम्बासी बस्ती वा सीमान्तकृत वगि बसोबास 
गने क्षेर 

१० 
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 घ. स्वास््ि संस्थाहरूलाई औजार उपकरण उपलब्ध गराउन: 

क्र . सं. आधारहरु अंकभार 

१ स्वास््ि संस्थाबाट लाभाजन्वत सेवाग्राहीको सं्िा (गत आर्थिक 
वर्िको ओयपडी प्रर्तवेदनका आधारमा) 

१५०० भन्दा कम  

१५०० देजख ५००० 

५००० भन्दा बढी 

 
 

 

१० 

२० 

३० 
२ औजार उपकरणको हालको अवस्था: 

सेवा यवस्तार गनि औजार उपकरणको नभएको 
उपलब्ध उपकरण प्रर्तस्थापन गरी सेवा स्तरोन्नर्त गनि आवश्िक 

औजार उपकरणको अभावमा प्रवाह भइरहेको सेवा अवरुि भएको 

 

१० 

२० 

३० 

३ औजार उपकरण सञ्चालन गने जनशजिको उपलब्धता: 
दरबन्दी र जनशजि नभएको तर व्िवस्थापन गने प्रर्तबिता 
गरेको दरबन्दी नभएको तर जनशजिको व्िवस्था भएको  

दरबन्दी ररि भएको तर वैकजल्पक व्िवस्था भएको 
दरबन्दी भएको र जनशजि भएको 
 

 
१० 
२० 
३० 
४० 

   

७. प्रस्ताव मूल्िाङ्कन सर्मर्त: (१) दर्ा ५ बमोजजम पेश हनु आएको प्रस्ताव मूल्िाङ्कन गनिका 

लार्ग देहािबमोजजमको एक मूल्िाङ्कन सर्मर्त रहनछे: 

क. प्रमखु, जनस्वास््ि शाखा      -संिोजक 

ख. अर्धकृत, प्रशासन तथा िोजना महाशाखा    –सदस्ि 

ग. प्रर्तर्नर्ध (र्सर्भल इजन्जर्निर), भौर्तक पूवािधार यवकास मन्रालि – सदस्ि 

(२) मूल्िाङ्कन सर्मर्तले आवश्िक परेमा कामसुँग सम्बजन्धत बयढमा १ जना व्िजिलाइि 

आमन्रण गनि सक्नेछ ।  

(३) मूल्िाङ्कन सर्मर्तले ररतपूविक पेश हनु आएका प्रस्तावहरूको िस कािियवर्धबमोजजम 

मूल्िाङ्कन गरी प्रस्ताव दताि हनुे अजन्तम र्मर्तको १० ददनर्भर छनौटका लार्ग छनौट 

सर्मर्तसमक्ष पेश गनुिपनेछ । 
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(४) मूल्िाङ्कनका क्रममा सर्मर्तले आवश्िक परेमा सजिवको स्वीकृर्त र्लई स्थलगत 

र्नरीक्षण गनि सक्नेछ । 

 ८. प्रस्ताव छनौट सर्मर्त: (१) दर्ा ७ बमोजजम मूल्िाङ्कन भई पेश भएका प्रस्तावहरू छनौट 

गरी स्वीकृर्तका लार्ग र्सर्ाररस गनि देहािबमोजजमको प्रस्ताव छनौट सर्मर्त रहनेछ: 

क. प्रमखु, स्वास््ि सेवा महाशाखा     -संिोजक 

ख. प्रमखु, प्रशासन तथा िोजना महाशाखा    –सदस्ि 

ग. लेखा अर्धकृत, आर्थिक प्रशासन शाखा    – सदस्ि 

घ. अर्धकृत प्रर्तर्नर्ध, प्रदेश लेखा र्निन्रकको कािािलि  – सदस्ि 

(२) छनौट सर्मर्तले दर्ा ७ बमोजजम मूल्िाङ्कन सर्मर्तबाट पेश भएको प्रस्ताव मूल्िाङ्कन 

यवर्धपूविक भए नभएको ियकन गरी उपििु प्रस्ताव छनौट स्वीकृर्तका लार्ग ५ ददनर्भर 

सजिवसमक्ष पेश गनुिपनेछ ।  

(३) छनौट भएका स्थानीि तह र अस्पतालहरूको सूिी मन्रालिको वेबसाइटमार्ि त ्

साविजर्नक गररनेछ । 

(४) िस कािियवर्धबमोजजम प्रस्ताव मूल्िाङ्कन र छनौट गदाि न्िूनतम मापदण्ड पूरा गरेका 

प्रस्ताव सकेसम्म एउटा स्थानीि तहमा एउटा पने गरी छनौट गररनेछ । 

९. अनदुान उपिोग गने क्षरेहरू: (१) स्थानीि तह र अस्पतालहरूले प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 

अनदुान रकम उपिोग देहािबमोजजमका पूुँजीगत शीर्िकहरुमा मार गनुिपनेछ: 

 क. बर्थिङ सेन्टर स्थापनाका लार्ग आवश्िकतानसुार दईु वटा कोठा (डेर्लभरी रुम र 

एजन्टनेटल/पोष्टनेटल रुम) भएको भकूम्पप्रर्तरोधी भवन  

 ख.  सामदुायिक स्वास््ि इकाइ र शहरी स्वास््ि केन्र स्थापनाका लार्ग तीन 

कोठासम्मको भकूम्पप्रर्तरोधी भवन  
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 ग. औजार तथा उपकरणमा र्नदानात्मक सेवा (Diagnostic Service),उपिारात्मक सेवा 

(Curative Service) र स्वास््ि संस्थाजन्ि र्ोहोरमैला व्िवस्थापन (Health Care Waste 

Management) का लार्ग आवश्िक औजार उपकरणहरू 

 (२) िस कािियवर्धबमोजजम बर्थिङ सेन्टर, सामदुायिक स्वास््ि इकाइ वा शहरी स्वास््ि 

केन्र स्थापनाका लार्ग भौर्तक पूवािधार र्नमािण गने प्रिोजनाथि प्रदान गररने अनदुान रकम एक 

आर्थिक वर्िमा एउटा स्थानीि तहलाई एउटै आिोजना दोहोररने गरी अनदुान रकम ददइनेछैन । 

(३) िस कािियवर्धबमोजजम औजार उपकरणका लार्ग अनदुान प्रदान गदाि वायर्िक यवकास 

काििक्रममा यवर्निोजन भएको कुल बजेटको ७० प्रर्तशत प्रदेश मातहतका स्वास््ि संस्थाहरू र 

३० प्रर्तशत स्थानीि तह मातहतका स्वास््ि संस्थाहरूलाई अनदुान ददइनेछ। 

१०. अनदुानसम्बन्धी सम्झौतााः (१) स्वीकृत प्रस्तावहरूको कािािन्विनका लार्ग मन्रालिसुँग 

१५ ददनर्भर सम्झौता गररसक्नपुनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोजजमको सम्झौतामा अन्ि कुराको अर्तररि काििक्रम कािािन्विन 

अवर्ध र मन्रालिले आवश्िक ठानेका शतिहरू उल्लेख गनि सक्नेछ । 

(३) सम्झौता भएपिात ्काििक्रम सञ्चालनका लार्ग तीन यकस्तामा अनदुान प्रदान गररनेछ 

। सम्झौताअनसुार तोयकएको रकमको २५ प्रर्तशतले हनु आउने रकम सम्बजन्धत स्थानीि तह 

वा अस्पतालको खातामा पयहलो यकस्ता ट्रान्सर्र गररनेछ । दोस्रो यकस्ता काििप्रगर्तको 

आधारमा ट्रान्सर्र गररनेछ र अजन्तम यकस्ता कािि सम्पन्न भई स्थलगत अनगुमन प्रर्तवेदनको 

आधारमा ट्रान्सर्र गररनेछ । अजन्तम यकस्ताको रकम भिुानीका लार्ग अनसूुिी–३ बमोजजमको 

काििसम्पन्न प्रर्तवेदन पेश गनुि पनेछ । 

(४) भौर्तक पूवािधार र्नमािणको िोजना सञ्चालनको लार्ग रर्नङ र्बलको आधारमा 

मन्रालिले आफ्नो यहस्सामा पनि आउने रकम ट्रान्सर्र गनेछ ।   
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११. काििक्रम सञ्चालनाः (१) काििक्रम कािािन्विनको सम्झौता भएपर्छ स्थानीि तह वा 

अस्पतालले जर्तसक्दो र्छटो कािािरम्भ गनुिपनेछ । 

(२) उपदर्ा (१) बमोजजम कािि प्रारम्भ भएपर्छ सम्बजन्धत स्थानीि तह र अस्पतालले 

सोको जानकारी मन्रालिलाई ददनपुनेछ । 

(३) अनगुमनको जशलजशलामा ददइएका र्नदेशन एवम ्सझुावहरू पालना गने जजम्मेवारी 

काििक्रम सञ्चालन गने स्थानीि तह, स्वास््ि संस्था र अस्पतालको हनुेछ । 

(४) कािि सम्झौताबमोजजमको समिमा काििसम्पन्न नगरेमा वा रकमको दरुुपिोग गरेको 

पाइएमा उि स्थानीि तह र अस्पताललाई बाुँकी रकम रोक्का गरी दरुूपिोग गररएको रकमको 

सम्बन्धमा प्रिर्लत कानून बमोजजम हनुेछ । 

१२. लेखापरीक्षण गनुिपनेाः (१) अनदुान प्राप्त गने स्थानीि तह र अस्पतालले काििक्रम 

कािािन्विनको सम्पूणि लेखा राख्नपुनेछ । आन्तररक तथा अजन्तम लेखापरीक्षण गने दायित्व 

अनदुान प्राप्त गने सम्बजन्धत स्थानीि तह वा अस्पतालको हनुेछ ।    

१३. प्रगर्त प्रर्तवेदन पेश गनुि पनेाः (१) अनदुान प्राप्त गने स्थानीि तह र अस्पतालले आर्थिक 

वर्ि समाप्त भएको पन्र ददनर्भर यवत्तीि तथा भौर्तक प्रगर्त प्रर्तवेदन र ९० ददनर्भर आन्तररक 

लेखापरीक्षण प्रर्तवेदन मन्रालिसमक्ष पेश गनुिपनेछ । अजन्तम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको १५ 

ददनर्भर सोको प्रर्तवेदन समेत मन्रालिलाई पठाउनपुनेछ ।   

१४. काििक्रम अनगुमन प्रर्तवेदनाः (१) काििक्रमको अनगुमन मन्रालिले गनेछ । 

१५. कािियवर्धमा संसोधन तथा हेररे्र:(१)मन्रालिले िस कािियवर्धमा आवश्िकताअनसुार 

संशोधन तथा हेररे्र गनि सक्नेछ ।  

१६. बाधा अड्काउ रु्काउ:(१) िस कािियवर्ध कािािन्विनमा कुनै बाधा अड्काउ आइपरेमा 

मन्रालिले बाधा अड्काउ रु्काउन सक्नेछ ।  
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अनसूुिी- १ 

गण्डकी प्रदेश सरकार 

सामाजजक यवकास मन्रालिको बर्थिङ सेन्टर, सामदुायिक स्वास््ि इकाइ र शहरी स्वास््ि केन्र स्थापना 
गनि तथा स्वास््ि संस्थाहरूमा औजार उपकरण उपलब्ध गराउन ददइन ेअनदुानका लार्ग आवेदन पेश गने 

सम्बन्धी सूिना 

प्रथम पटक प्रकाजशत र्मर्त : २०७.../..../.... 
िस मन्रालिको वायर्िक काििक्रम बमोजजम बर्थिङ सेन्टर, सामदुायिक स्वास््ि इकाइ र शहरी स्वास््ि 
केन्र स्थापना गनि तथा स्वास््ि संस्थाहरूमा औजार उपकरण उपलब्ध गराउन अनदुान ददन े काििक्रम 
रहेकाले अनदुान सहिोगको प्रयक्रिामा सहभागी हनु इच्छुक प्रदेश सरकार मातहतका अस्पतालहरु र 
स्थानीि तहहरूले िो सूिना प्रथम पटक प्रकाजशत भएको र्मर्तले २१ ददनर्भर तोयकएको ढाुँिामा 
प्रस्तावसयहत देहािअनसुारको कागजातहरु र र्नवेदन र्सधै वा सम्बजन्धत जजल्लाको स्वास््ि कािािलिमार्ि त 
सामाजजक यवकास मन्रालिमा पेश गनिका लार्ग सम्बजन्धत सबैको जानकारीकाा लार्ग िो सूिना प्रकाजशत 
गररएको छ । 

 

क्र सं काििक्रमको यकर्सम आवश्िक कागजातहरु 

१ बर्थिङ सेन्टर स्थापनाका 
लार्ग अनदुान 

१. तोयकएको ढाुँिामा ररतपूविक भरेको प्रस्ताव 

२. आवश्िक भौर्तक पूवािधार र्नमािणका लार्ग जग्गा सरु्नजित भएको पर तथा 
अन्ि कागजातहरु  

३. जनशजि व्िवस्थापनको प्रर्तबिता पर 

४. भौर्तक पूवािधार र्नमािणका लार्ग प्रायवर्धक र्डजाइन र लागत अनमुान  

५. स्थानीि तहको िोजना कािािन्विनको प्रर्तबिता पर 

६. भौर्तक पूवािधार र्नमािणका लार्ग स्थानीि तहले कुल रकमको कम्तीमा २५% 
रकम व्िहोने बारे काििपार्लकाको र्नणिि सयहतको प्रर्तबिता पर  

७. औजार उपकरणका लार्ग अनदुान प्राप्त गनि स्थानीि तह र अस्पतालहरूको 
औजार उपकरणको प्रभावकारी सञ्चालनसम्बन्धी प्रर्तबिता पर 

८. कािियवर्ध र प्रस्तावमा उल्लेख गररएका आवश्िक अन्ि कागजात तथा 
यववरणहरू 

२ सामदुायिक स्वास््ि 
इकाइ / शहरी स्वास््ि 
केन्र स्थापनाका लार्ग 
अनदुान 

३ स्वास््ि संस्थाहरूमा 
औजार उपकरण 
उपलब्ध गराउन अनदुान 

 

पनुि: र्नवेदन र पररिोजना प्रस्ताव िस कािािलिबाट तिार गररएको र्नददिष्ट ढाुँिामा पेश गनुिपनेछ । 
र्नवेदन र पररिोजना प्रस्ताव ढाुँिा िस कािािलिबाट वा कािािलिको वेभसाईट बाट प्राप्त गनि सयकनेछ ।  

थप जानकारीका लार्ग सम्पकि : 
सामाजजक यवकास मन्रालि र सम्बजन्धत स्वास््ि कािािलिहरू 

इमेल: ministrysocialdevpkr@gmail.com  

 
Website – mosd.gandaki.gov.np 

र्ोन नं ०६१-४६७६७२, ४६७९१४ 
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अनसूुिी- २ 

काििक्रम प्रस्तावको ढाुँिा 

१. पररिि 

(स्थानीि तहका लार्ग) 

जजल्ला:      

स्थानीि तहको नाम: 

वडा सङ्ख्िा:     

जनसङ्ख्िा: 
स्वास््ि संस्थाको सङ्ख्िा: 

अस्पतालको सङ्ख्िा: 
प्राथर्मक स्वास््ि केन्रको सङ्ख्िा: 
स्वास््ि िौकीको सङ्ख्िा: 
सामदुायिक स्वास््ि इकाइ/शहरी स्वास््ि केन्रको सङ्ख्िा: 

 बर्थिङ सेन्टरका रूपमा सेवा प्रदान गने स्वास््ि संस्थाको सङ्ख्िा: 
स्वास््ि संस्था नभएको वडाको सङ्ख्िा: 
 

(अस्पतालका लार्ग) 
जजल्ला:      

अस्पतालको नाम: 

अस्पतालको प्रमखुको नाम र पद: 
अस्पतालको सम्पकि  नम्बर: 
 

२. आवश्िक पने अनदुान सहिोगको संजक्षप्त यववरण  

(क) क्षेर (√ जिन्ह लगाउने) 

बर्थिङ सेन्टर स्थापनाका लार्ग अनदुान 

• बर्थिङ सेन्टर स्थापना हनुपुने वडा:……………………. 

• बर्थिङ सेन्टर स्थापना हनुे स्वास्थ िौकीको नाम:………………….. 

• वडाको जनसङ्ख्िा:…………………… 

• वडाको अपेजक्षत गभिवती सङ्ख्िा:………………. 

• सबैभन्दा टाढाको गाउुँ वा बस्तीबाट नजजकको बर्थिङ सेन्टरसम्म िातािातको 
व्िवस्था (वरै्भरी िातािात सञ्चालन हनुे वा वर्ाििाममा िातािात सञ्चालन नहनु े
वा सडक मागि नभएको):………….. 
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• सबैभन्दा टाढाको गाउुँ वा बस्तीबाट नजजकको बर्थिङ सेन्टरसम्म पगु्न 
सडकसम्म पगु्न लाग्ने पैदल दूरी (घण्टामा):………… 

 

 सामदुायिक स्वास््ि इकाइ स्थापनाका लार्ग अनदुान 

• सामदुायिक स्वास््ि इकाइ स्थापना हनुपुने वडा:……………. 

• वडामा स्वास््ि संस्था भएको/नभएको:……………..भएको भए नाम:…………. 

• सबैभन्दा नजजकको स्वास््ि संस्थाको नाम:…………. 

• सबैभन्दा टाढाको गाउुँ वा बस्तीबाट नजजकको स्वास््ि संस्थासम्म िातािातको 
व्िवस्था (वरै्भरी िातािात सञ्चालन हनुे वा वर्ाििाममा िातािात सञ्चालन नहनु े
वा सडक मागि नभएको):…………… 

• सबैभन्दा टाढाको गाउुँ वा बस्तीबाट नजजकको स्वास््ि संस्थासम्म पगु्न 
सडकसम्म पगु्न लाग्ने पैदल दूरी (घण्टामा):……………. 

• स्थापना हनुे सामदुायिक स्वास््ि इकाइबाट लाभाजन्वत हनुे जनसङ्ख्िा:…………… 

 

 शहरी स्वास््ि केन्र स्थापनाका लार्ग अनदुान 

• शहरी स्वास््ि केन्र स्थापना हनुपुने वडा:……………. 

• वडामा स्वास््ि संस्था भएको/नभएको:……………..भएको भए नाम:…………. 

• सबैभन्दा नजजकको स्वास््ि संस्थाको नाम:…………. 

• सबैभन्दा टाढाको गाउुँ वा बस्तीबाट नजजकको स्वास््ि संस्थासम्म िातािातको 
व्िवस्था (वरै्भरी िातािात सञ्चालन हनुे वा वर्ाििाममा िातािात सञ्चालन नहनु े
वा सडक मागि नभएको):………………. 

• सबैभन्दा टाढाको गाउुँ वा बस्तीबाट नजजकको स्वास््ि संस्थासम्म पगु्न 
सडकसम्म पगु्न लाग्ने पैदल दूरी (घण्टामा):……………. 

• स्थापना हनुे शहरी स्वास््ि केन्रबाट लाभाजन्वत हनुे जनसङ्ख्िा:…………… 

• औद्योर्गक क्षेर/सकुुम्बासी बस्ती/यपछर्डएको क्षेर भएको/नभएको:…………….. 
 

स्वास््ि संस्थाहरूलाई औजार उपकरण उपलब्ध गराउन अनदुान (प्रत्िेक स्वास््ि 
संस्थाका लार्ग छुट्टाछुटै्ट यववरण उल्लेख गनुिपने) 

• स्वास््ि संस्थाको नाम:……………. 

• प्रवाह भइरहेका सेवाहरू:……………. 

• लाभाजन्वत सेवाग्राही सङ्ख्िा (गत वर्िको ओयपडी प्रर्तवेदनका आधारमा):……….. 

• औजार उपकरणको हालको अवस्था: 
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(सेवा यवस्तार गनि औजार उपकरण नभएको वा उपलब्ध उपकरण प्रर्तस्थापन 
गरी सेवा स्तरोन्नर्त गनि आवश्िक भएको वा औजार उपकरणको अभावमा प्रवाह 
भइरहेको सेवा अवरुि भएको, के हो स्पष्ट खलुाउने):…………….. 

 

 (३) स्थानीि तहको खाता रहेको बैंकको नामाः    खाता नं.: 

नोट: प्रस्ताव साथ संलग्न हनुपुने कागजातहरू  

१. अनदुान प्राप्त गनि स्थानीि तह वा अस्पतालको ररतपूविक भरेको र्नवेदन 

२. भौर्तक पूवािधार र्नमािणका लार्ग जग्गा सरु्नजित भएको पर तथा अन्ि कागजातहरु  

३. जनशजि व्िवस्थापनको प्रर्तबिता पर 

४. भौर्तक पूवािधार र्नमािणका लार्ग छुट्टाछुटै्ट िोजनाका लार्ग छुट्टाछुटै्ट प्रायवर्धक र्डजाइन र 
लागत अनमुान  

५. स्थानीि तह वा अस्पतालको िोजना कािािन्विनको प्रर्तबिता पर 

६. भौर्तक पूवािधार र्नमािणका लार्ग स्थानीि तहले कुल रकमको कम्तीमा २५% रकम व्िहोने 
बारे काििपार्लकाको र्नणिि सयहतको प्रर्तबिता पर  

७. औजार उपकरणका लार्ग अनदुान प्राप्त गनि स्थानीि तह र अस्पतालहरूको औजार 
उपकरणको प्रभावकारी सञ्चालनसम्बन्धी प्रर्तबिता पर 

(४) प्रस्ताव पेश गने स्थानीि तह/अस्पतालको तर्ि बाट 

 नामाः                                                 हस्ताक्षराः 
 पदाः          र्मर्ताः 

स्थानीि तह/अस्पतालको छापाः 
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अनसूुिी – ३ 

कािि सम्पन्न प्रर्तवेदनको ढाुँिा 

स्थानीि तहको नाम र ठेगानााः …………………………………………………………… 

स्वास््ि संस्थाको नाम र ठेगानााः………………………………………………………… 

काििक्रम/आिोजनाको नामाः ……………………….. 

लागत अनमुानको कुल रकम रु. …………………. 

सम्झौता भएको र्मर्ताः …………………….    

सम्पन्न गनुिपने र्मर्ताः …………………. 

काम सम्पन्न भएको र्मर्ताः ………………………………… 

 

र्स.नं. कामको यववरण एकाइ लागत  अनमुान बमोजजम खदु खिि भएको रकमको यववरण र्रक कैयर्ित 

पररमाण दर जम्मा पररमाण दर जम्मा पररमाण दर घटी/बढी 
१             

२             

३             

४             

५             

जम्मा            

अनदुानको यववरण 

स्रोत अनदुान रु. खिि रु. 

मन्रालि   

अन्ि   

जम्मा   



16 
 

नोटाःकामको यववरण महलमा इष्टीमेटमा लेजखए बमोजजमको यववरण लेख्न े। 

 र्रक महलमा इयष्टमेट भन्दा बढी भएमा (-) र घटी भएमा (+) देजखने गरी र्रक अङ्क देखाउने ।  

 कैयर्ित महलमा घटी वा बढी भएको मु् ि कारण साथै अन्ि आवश्िक कुरा उल्लेख गने ।  

इयष्टमेट भन्दा बढी खिि भएको मु् ि कारण ………………………………………………………… ………………………………… 

………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

तिार पानेको नामाः      पदाः      हस्ताक्षराः 
र्मर्ताः 

पेश गनेको नामाः      पदाः      हस्ताक्षराः 
र्मर्ताः 

प्रमाजणत गनेको नामाः      पदाः      हस्ताक्षराः 
र्मर्ताः  

स्थानीि तह/अस्पतालको छाप
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