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अनसूुची -४ 

(दफा ३ को उपदफा (५) सँि सम्बजन्ित) 

प्रस्ताव पेश िदाइ संलग्न िनुइ पने कािजात 

  
 

१. स्वास््य आमा समूहका सदस्यको नाम सवहत स्थानीय स्वास््य संस्था प्रमखुले स्वास््य आमा 

समूह हो भनी प्रमाजणत िरेको पर। 

२. स्वास््य आमा समूहले आयोजना माि िने धनणइयसँि सम्बजन्ित बसेको बैठकको प्रधतधलवप । 

३. समहुका सबै सदस्यले प्रयोि िनइ पाउने िरी सामदुावयक कुटानी वपसानी केन्र रहन े

जग्िा/घरिनीसिँको सम्झौता पर । 

४. सहयोिी/साझेदारी संस्था भए सधुनजितताको लाधि आशयपर । 

 

स्वास््य आमा समूहको सदस्यको संजिप्त वववरण 

१. आमा समूहको नामाः     

२. जम्मा सदस्य संख्यााः 

३. िभइवती सदस्य संख्यााः 

४. ५ वर्इ सम्मका बालबाधलकाको घरका सदस्याः 

५. ित आधथइक वर्इमा आमा समूहको बैठक बसेको पटकाः 

६. ववितमा कुनै अनदुान प्राप्त िरेको भए त्यसको वववरणाः 
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अनसूुची -३ 

(दफा ३ को उपदफा (५) सँि सम्बजन्ित) 
 

अनदुान प्राप्त िनइ चाहन ेस्वास््य आमा समूहले  

पेश िनुइपने प्रस्तावको ढाचँा 
 

१. आयोजनाको नाम   
 
 

२. आयोजनाको उद्देश्य  
 
 

३. सहयोिका लाधि अनरुोि  

   िररएका िेरहरु 

      सामदुावयक कुटानी वपसानी धमल स्थापना तथा संचालन 

      सिुाररएको चलु्हो र वफल्टर व्यवस्थापन  

      पानी ट्ांवक सवहतको सफा जठेुल्नो धनमाइण 

४. सहयोिी/साझेदारीहरु 

 (यदद भएमा)  
नामाः 
 

साझेदारी भधूमकााः 
 
 
 

५. लाभाजन्वतको वकधसम र संख्या  

 
 
 
 
 
 
 

अपेजित लाभाजन्वतको वकधसम र संख्यााः 
वकसीम दधलत जनजाती ब्राम्हण अन्य 

म प ु म प ु म प ु म प ु

प्रत्यि  
 
 

       

अप्रत्यि   
 
 

      

जम्मा         

जम्मा लाभग्राही घरिरुी संख्यााः 

६. आयोजना अवधि  

 
 
 
 

शरुु हनुे अपेजित धमधताः 
सम्पन्न हनुे अपेजित धमधताः 
साना अनदुान सँि माि िरीएको रकम रुाः 

७. अनमुाधनत लाित र सो को 
   श्रोत 

अन्य साझेदारी/सहयोिीले व्यहोने रुाः 
व्यजक्त/घर स्वयंले व्यहोने रुाः 
कुल अनमुाधनत रकम रुाः 

८. आयोजना कायाइन्वयनका वक्रयाकलापहरु, पररणाम र प्रधतफलाः 
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क्र सं. वक्रयाकलापहरु 

 

पररमाण समयावधि अपेजित प्रधतफल 
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९. वतइमानको समस्याबारे उल्लेख िने (जस्तैाः िान, मकै, कोदो वपस्न टाढा जान पने, खाना पकाउन बढी समय  

   लाग्ने, िुवँा धनसाधसने, खानेपानीको समस्या , सरसफाई सँि सम्बजन्ित समस्या, ) 

 
 
 
 
 
 

१०. आयोजना संचालनबाट हनुे फाईदााः 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

११. आयोजना समाप्ती पिात ममइत सम्भार र दीघइकालीन संचालन को संजिप्त योजनााः 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

प्रस्ताव पेश िनेाः                                      धसफाररस िनेाः 
आमा समूहको नामाः                                   वडा अध्यिको नामाः 
अध्यिको नामाः                                      वडा अध्यिको दस्तखताः 
आमा समूहको अध्यिको दस्तखताः 
सम्पकइ  नम्बराः 
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स्वास््य आमा समूहलार्इ स्वास््य प्रवइद्धन प्रववधिको अनशुरणका लाधि 
साना अनदुान सम्बन्िी  कायइववधि, २०७८ 

 

आधथइक वर्इ २०७८/०७९  

(माननीय मन्रीस्तरीय धनणइयबाट स्वीकृत धमधत २०७८/०८/१६) 

 

 

 

 

प्रदेश सरकार  

स्वास््य मन्रालय  

बािमती प्रदेश  

हेटौंडा, मकवानपरु, नपेाल   
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स्वास््य आमा समूहलार्इ स्वास््य प्रवइद्धन प्रववधिको अनशुरणका लाधि साना अनदुान सम्बन्िी  कायइववधि, 

२०७८ 

 
प्रस्तावनााः   प्रदेश सरकारको आधथइक वर्इ २०७८/०७९ को नीधत तथा कायइक्रम र बजेट बमोजजम यस 
प्रदेशका ववशेर्त: दिुइम भेिका स्थानीय तहहरुमा ववधभन्न प्रववधिहरुको प्रवइद्धन िरी मवहलाहरूले िदै 
आएका घरायसी कायइबोझ न्यूनीकरण िराई बालबाधलकाको हेरचाहमा समय बढाई आफ्नो तथा 
बालबाधलकाको स्वास््यमा सिुार ल्याउने हेतलेु संघीय ववशेर् अनदुानको कायइक्रम अन्तिइत मवहला तथा 
बाल स्वास््य प्रविइनका आयोजना कायाइन्वयनका लाधि स्वास््य आमा समूहलार्इ स्वास््य प्रवइद्धन 
प्रववधिको अनशुरण तथा उपयोिका लाधि साना अनदुान ददने कायइलाई व्यवजस्थत बनाउन आवश्यक 
प्रवक्रया धनिाइरण िनइ वाञ्छनीय भएकाले, ववधनयोजन ऐन, २०७८ को दफा १० को उपदफा (२) 
बमोजजम माननीय मन्रीस्तरीय धनणइयबाट स्वीकृत िरी, स्वास््य मन्रालयले यो कायइववधि बनाई लािू 
िरेको छ। 

 

पररच्छेद -१ 

प्रारजम्भक 

 
१. संजिप्त नाम, ववस्तार र प्रारम्भ: (१) यस कायइववधिको नाम "स्वास््य आमा समूहलार्इ स्वास््य 

प्रवइद्धन प्रववधिको अनशुरणका लाधि साना अनदुान सम्बन्िी  कायइववधि, २०७८" रहेको छ। 

 (२) यो कायइववधि बािमती प्रदेश धभर अनसूुची-१ मा उल्लेख िररएका जजल्लाका 
स्थानीय तहहरुमा संघीय ववशेर् अनदुानको वावर्इक कायइक्रम कायाइन्वयन िनइ मवहला तथा बाल 
स्वास््य प्रविइनका लाधि लािू हनुेछ। 

 (३) यो कायइववधि तरुुन्त प्रारम्भ हनुेछ। 

 

२. पररभार्ााः ववर्य वा प्रसङ्गले अको अथइ नलािेमा यस कायइववधिमा ,- 

(क)     "अनदुान" भन्नाले यस कायइववधि अनसुार स्वास््य आमा समूहलाई धनजित 
 मापदण्डमा आिाररत भई प्रदान िररने अनदुान सहयोि सम्झन ुपछइ। 

(ख)  "आयोजना छनौट धसफाररस सधमधत" भन्नाले दफा ४ को उपदफा (१) 
 बमोजजमको आयोजना छनौट धसफाररस सधमधत सम्झन ुपछइ। 

(ि)  "कायइक्रम आयोजना िेर" भन्नाले दफा ५ को उपदफा (१) बमोजजमको 
 कायइक्रम आयोजना िेरलाई सम्झन ुपछइ। 

(घ)   “कायइ संचालन कोर्” भन्नाले दफा ५ को उपदफा (५) बमोजजमको कोर् 
 सम्झन ुपछइ। 

(ङ)  "प्रदेश" भन्नाले बािमती प्रदेश सम्झन ुपछइ।  

(च)  "प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत" भन्नाले सम्बजन्ित िाउँपाधलका वा निरपाधलकाको 
 प्रशासकीय कायइ िने प्रमखु अधिकृत सम्झन ुपछइ। 

(छ)  "मन्रालय" भन्नाले स्वास््य मन्रालय सम्झन ुपछइ।  

(ज)  "मवहला स्वास््य स्वयम ् सेववका" भन्नाले ग्रामीण िेरका आमा तथा बाल 
 बाधलकाको स्वास््य स्तरमा सिुार ल्याउन आवश्यक प्रधतकारात्मक र 
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 प्रवद्धइनात्मक सेवा परुाउने उदेश्यले आमा समूहबाट छनौट िरीएका स्वयंसेवी 
 मवहलाहरुलाई सम्झन ुपछइ। 

(झ)  "सजचव" भन्नाले स्वास््य मन्रालयका सजचव सम्झन ुपछइ।  

(ञ)  "स्थानीय तह" भन्नाले बािमती प्रदेशका िाउँपाधलका, निरपाधलका, 
 उपमहानिरपाधलका र  महानिरपाधलका  सम्झनपुछइ। 

(ट)  "स्थानीय स्वास््य संस्था" भन्नाले स्थानीय तह मातहतका  सामदुावयक स्वास््य 
 र्काई, शहरी स्वास््य केन्र, स्वास््य चौकी, आयवेुद और्िालय, प्राथधमक 
 स्वास््य केन्र, आिारभतू अस्पताल वा अन्य सरकारी स्वास््य संस्थालाई 
 समेतलाई जनाउँछ। 

(ठ)  "स्वास््य आमा समूह" भन्नाले समदुायको सहभाधितामा स्थानीय स्वास््य संस्था 
 र स्थानीय धनकायले सम्बजन्ित वडामा वसोवास िने प्र ]{जनन ् उमेरका र्च्छुक 
 मवहलाहरु समावेश िरी िठन िररएको फरक फरक घरिरुीका कजम्तमा ९ 
 जना वा सो भन्दा बढीको समूह सम्झन ुपछइ। 

(ड)  "स्वास््य कायाइलय" भन्नाले प्रदेश सरकार, स्वास््य मन्रालय अन्तिइत प्रत्येक 
 जजल्लामा रहेर स्वास््य सम्बन्िी कायइक्रम हेने कायाइलय सम्झन ुपछइ । 

   

पररच्छेद- २ 

धसफाररस सधमधत, अनदुान उपयोि िरे तथा कायइक्रम सञ्चालन प्रवक्रया 
 

३. प्रस्ताव आव्हान प्रवक्रया: (१) कायइक्रमलाई उद्देश्यमूलक र कायाइन्वयन प्रवक्रयालाई सहज 
बनाउन मन्रालयले र स्वास््य कायाइलयले ववधभन्न चरणमा अधभमखुीकरण कायइक्रम सञ्चालन 
िनेछ।  

  (२) उपदफा (१) को अधभमखुीकरण पिात सम्बजन्ित जजल्लाको स्वास््य कायाइलयले 
पन्र ददनको अवधि ददई अनसूुची-२ बमोजजमको ढाँचामा सूचना प्रकाशन िरी प्रस्ताव आह् वान 
िनुइ पनेछ। 

(३) उपदफा (२) बमोजजमको सूचना मन्रालयको वेबसार्ट, स्वास््य कायाइलयको 
वेवसाईट र सम्बजन्ित स्थानीय तहको वेबसार्ट साथै सचुनापाटीमा समेत टाँस िनुइ पनेछ।  

(४) उपदफा (३) बमोजजमको स्वास््य कायाइलयले उपलब्ि िराएको सूचना सम्बजन्ित 
स्थानीय तहले सबै वडा कायाइलय, स्वास््य संस्था र मवहला स्वास््य स्वयम ्सेववका समेतलाई 
जानकारी िराउन ुपनेछ। 

(५) उपदफा (२) बमोजजम सूचना प्रकाशन भएपधछ सूचनामा तोवकएको अवधि धभर 
अनसूुची-३ बमोजजमको ढाँचामा अनसूुची-४ बमोजजमको कािजातहरु संलग्न िरी ववस्ततृ 
कायइयोजना र पूरक रकमको व्यवस्थापन प्रवक्रया उल्लेख िरेको प्रस्ताव सवहत ईच्छुक स्वास््य 
आमा समूहले दफा ४ बमोजजमको धसफाररस सधमधतमा स्थानीय तह माफइ त पेश िनुइ पनेछ। 

(६) स्वास््य आमा समूहले दफा (६) को उपदफा (३) को अधिनमा रही उपदफा (५) 
बमोजजमको प्रस्ताव पेश िनुइ पनेछ।  
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४. आयोजना छनौट धसफाररस सधमधत: (1) अनसूुची-१ बमोजजमका जजल्लाहरुको स्थानीय तहबाट 
दफा ३ को उपदफा (४) को प्रस्ताव बमोजजमका स्वास््य आमा समूह छनौटको धसफाररस िनइ 
देहायको एक आयोजना छनौट धसफाररस सधमधत िठन हनुेछ :- 

   (क) प्रमखु प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय तह     -अध्यि 

   (ख) स्थानीय तहको प्रमखुले तोकेको कुनै एक सदस्य          -सदस्य 

  (ि) स्वास््य तथा सरसफाई हेने शाखा प्रमखु, स्थानीय तह  -सदस्य  सजचव 

 

(२) उपदफा (१) बमोजजम िदठत धसफाररस सधमधतले ईच्छुक स्वास््य आमा समूहबाट 
प्राप्त प्रस्तावलाई अनसूुची-५ मा उजल्लजखत मापदण्डको प्राथधमकीकरणको आिारमा छनौट िरी 
छनौट स्वीकृधतको लाधि प्रस्ताव पेश िने अजन्तम धमधतबाट सामान्यतया १५ ददन धभरमा 
धसफाररस िरी स्वास््य कायाइलयमा पेश िनुइ पनेछ।  

(३) उपदफा (२) बमोजजम स्वास््य कायाइलयको प्रमखुले छनौट स्वीकृत िदाइ दफा १ 
को उपदफा (२) बमोजजमका कायइक्रम हनुे प्रत्येक स्थानीय तहबाट प्रधतस्पिाइत्मक रुपमा 
पाँचवटा स्वास््य आमा समूहहरु छनौट िनुइ पनेछ। 

 तर एउटा वडामा एकभन्दा बढी स्वास््य आमा समूह छनौट िनइ पाईने छैन।   

  (४) उपदफा (२) अनसुार प्राथधमकीकरण िदाइ यदद दईु वा दईुभन्दा बढी समूहको 
एउटै अंकभार आएमा एकै अंकभार आएका प्रस्तावको अनसूुची-६ बमोजजमको स्थलित 
प्रमाजणकरणको आिारमा छनौटको धसफाररस िनुइ पनेछ। 

  (५) यो कायइक्रम उपदफा (३) बमोजजम छनौट हनु े स्वास््य आमा समूह र स्वास््य 
कायाइलयसंिको सम्झौताको आिारमा सञ्चालन हनुछे।  

  (६) कायइक्रम कायाइन्वयन िनइ उपदफा (३) बमोजजम छनौट भएको स्वास््य आमा 
समूहले थप स्रोतको व्यवस्थापन िनइ सक्नछे। 

  (७) यस अजघको आधथइक वर्इमा प्रस्ताव स्वीकृत भएको स्वास््य आमा समूहको नयाँ 
प्रस्तावलाई चाल ुआधथइक वर्इमा समावेश िररने छैन। 

 

५. अनदुान उपयोि हनु ेिेराः (१) दफा ४ बमोजजम छनौटमा परेका स्वास््य आमा समूहले प्रदेश 
सरकारको तफइ बाट प्राप्त िने र स्वास््य आमा समूह आफैँ ले श्रोत जटुाएको रकम देहाय मध्येको 
कुनै एक कायइक्रम आयोजना िेरमा उपयोि िनइ सक्नेछ:- 

(क) सामदुावयक कुटानी वपसानी धमल स्थापना तथा सञ्चालन, 
(ख) सिुाररएको चलु्हो र वफल्टर व्यवस्थापन,    

(ि) पानी ट्ांवक सवहतको सफा जठेुल्नो धनमाइण। 

 (२) उपदफा (१) बमोजजमको कायइक्रम आयोजना िेर छनौट िदाइ अनसूुची-७ को 
स्पेधसवफकेसनको आिारमा स्थानीय तहले दफा ४ को उपदफा (२) को प्रवक्रया अनसुार 
प्राथधमकीकरण तथा धसफाररस िरी सम्बजन्ित स्वास््य कायाइलयमा पठाउनपुनेछ। 

(३) उपदफा (१) को खण्ड (क) को आयोजना स्वास््य आमा समूहको सबै सदस्यलाई 
पायक पने स्थानमा कजम्तमा एउटा स्थापना िनुइ पनेछ। उक्त आयोजना संचालन तथा ममइत 
सम्भारसंि सम्बजन्ित खचइ स्वास््य आमा समूहले नै व्यवस्थापन िनुइपनेछ। 
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(४) उपदफा (३) बमोजजम आयोजना संचालन तथा ममइत सम्भार लिायतसंि सम्बजन्ित 
खचइ व्यवस्थापन िनइ स्वास््य आमा समूहले सेवा ददए बापतको न्यूनतम शूल्क धनिाइरण िनइ 
सक्नेछ।  

(५) उपदफा (४) बमोजजम धनिाइरण िररएको न्यूनतम शूल्क बापतको जम्मा िरेको 
रकम पररचालनलाई व्यवजस्थत बनाउन समूहको अध्यि र सजचवको संयोजकत्वमा "कायइ 
संचालन कोर्" िठन िरी सञ्चालन िनुइपनेछ।  

(६) उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ि) को आयोजना संचालन िदाइ स्वास््य आमा 
समूहको कजम्तमा २५ सदस्यको घरिरुीमा संचालन/व्यवस्था हनुेिरी िनुइ पनेछ। 

 

पररच्छेद - ३ 

अनदुान रकम प्रवाह सम्बन्िी व्यवस्था 
 

६. अनदुानमा प्रवाह िररन ेरकम: (१) आयोजना सञ्चालनको लाधि आह्वान भएको प्रस्ताव बमोजजम 
कायइक्रम आयोजना छनौट स्वीकृत भएका प्रत्येक स्वास््य आमा समूहलाई अधिकतम रु 
३,००,०००/- (अिेररुपी रु. तीन लाख मार) अनदुान रकम प्रदान िनुइ पनेछ। 

(२) आयोजना सञ्चालनको लाधि प्रस्ताववत अनमुाधनत कूल लाितमध्ये अनदुान बाहेकको 
पूरक रकमको व्यवस्था प्रस्तावमा खलुार्एको हनु ुपनेछ। 

(३) दफा ५ बमोजजमका आयोजनाका लाधि स्थानीय तहबाट लाित अनमुान तयार िरर 
धनयामानसुार स्वीकृत िनुइ पनेछ। 

(४) उपदफा (३) बमोजजमको लाित अनमुानको आिारमा धसफाररश सधमधतले आयोजना 
छनौट िनुइ पने छ। 

 

७.  प्रस्तावको स्थलित प्रमाणीकरणाः  (१) दफा ४ को उपदफा (४) बमोजजम एकै अंकभार आएमा 
धसफाररस सधमधतले देहायका आिारमा प्रस्तावको स्थलित प्रमाणीकरण िनेछ:- 

 (क)  कायइक्रमले के उपलजब्ि प्राप्त िने अपेिा राखेको छ, 
(ख)  उपलजब्िका लाधि प्रस्ताव िररएका आयोजनाहरुको बारेमा प्रस्तावमा 
 स्पष्ट खलुार्एको छ वा छैन, 

    (ि)  प्रस्तावमा उल्लेख भएका वववरणहरु स्थलित रुपमा पषु्टी हनु्छ वा 
   हुदैँन। 

  (२) स्थलित प्रमाणीकरणमा अवलोकनको क्रममा आयोजना छनौट धसफाररस सधमधतले 
प्रस्तावक स्वास््य आमा समूहका सदस्यहरुका साथै वररपरीका अन्य लाभग्राहीसँि अन्तरवक्रया वा 
छलफल िनइ सक्नछे। 

  (३) आयोजना छनौट धसफाररस सधमधतले सबै प्रस्तावहरु प्राप्त िरी प्राथधमकीकरण िरे 
लितै्त अनसूुची-5 बमोजजम प्रस्तावको स्थलित प्रमाणीकरण िनुइ पनेछ ।  

 

८. अनदुान रकम प्रवाह प्रवक्रया: (१) आयोजना छनौट स्वीकृत भएको सूचना सम्बजन्ित स्वास््य 
कायाइलयले आफ्नो वेबसाईट र सूचनापाटीमा राख्न ु पनेछ र सो सम्बजन्ित जानकारी स्थानीय 
तहलाई समेत ददन ुपनेछ । 
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  (२) उपदफा (१) बमोजजमको सूचना प्राप्त भएको १५ ददन धभर छनौट भएको 
सम्बजन्ित स्वास््य आमा समूहले आयोजना कायाइन्वयनका लाधि अनसूुची -८ बमोजजम स्वास््य 
कायाइलयसँि सम्झौता िनुइ पनेछ ।   

(३) अनदुान रकम प्राप्त िनइ स्वास््य आमा समूहले "कोर् सञ्चालक सधमधत" िठन िरी 
समूहको अध्यि र कोर्ाध्यिको संयकु्त दस्तखतमा पायक पने बैंकमा खाता खोल्न ुपनेछ। 

(४) उपदफा (१) बमोजजम सम्झौता भए पिात ्कायइक्रम सञ्चालनका लाधि स्वास््य 
कायाइलयबाट देहाय बमोजजम दईु वकस्तामा अनदुान प्रदान िनुइ पनेछ:- 

 (क) पवहलो वकस्ता बापत सम्झौता अनसुार अनदुान रकमको पचास प्रधतशतले 
   हनु आउने रकम स्वास््य कायाइलयले स्वास््य आमा समूहको बैंक 
   खातामा भकु्तानी पठाउन ुपनेछ; 

(ख) दोस्रो वकस्ता बापत आयोजना छनौट धसफाररस सधमधतले स्थलित 
अनिुमन िरी भएको कायइ सम्पन्न भएको सम्पन्न प्रधतवेदन सवहत 
स्थानीय तहको धसफाररशको आिारमा भकु्तानी पठाउन ुपनेछ। 

९. कायइक्रम साझेदारी िनइ सवकन:े (१) यस कायइववधि अन्तिइत छनौट स्वीकृत भएका कायइक्रममा 
 स्वास््य आमा समहुबाट ववत्तीय साझेदारी िनइ सवकनछे । दफा ६ को उपदफा (३) अनसुारको 
 लाित अनमुान तयार िदाइ आमा समूहलाई उपलब्ि िराएको अधिकतम रकम लाित अनमुान 
 भन्दा कमी हनु आएमा उक्त रकम स्वास््य आमा समूहबाट ववत्तीय साझेदारीमा िनुइपनेछ ।  

(२) उपदफा (१) बमोजजम स्वास््य आमा समहुबाट ववत्तीय साझेदारी हनुे भएमा लाित 
साझेदारीको न्यनुतम अंश लिायत साझेदारीको मोडाधलटी तय िने जजम्मेवारी आयोजना छनौट 
धसफाररस सधमधतको हनुछे। 

 

१०. स्वास््य कायाइलयको भधूमकााः (१) स्वास््य कायाइलयको भधूमका देहाय बमोजजम हनुछे:- 

(क)     दफा ४ बमोजजम आयोजना छनौट धसफाररस सधमधतबाट प्राप्त  
 प्रस्तावहरूको स्वीकृधत ददने,  

(ख)  प्रस्ताव स्वीकृत िरी छनौट भएका स्वास््य आमा समूहसँि आयोजना   
 कायाइन्वयनका लािी सम्झौता िने, 

(ि)  सम्झौता पिात ् यसको जानकारी स्वास््य मन्रालय, स्वास््य 
 धनदेशनालय र सम्बजन्ित स्थानीय तहमा पठाउन,े  

(घ)  अनदुान रकम सम्झौता अनसुार दईु वकस्तामा उपलब्ि िराउने,  

(ङ)  स्वीकृत आयोजनाको प्रभावकारी रुपमा अनिुमन िने, 
(च)  धनिाइररत मापदण्ड र कायइववधि अनसुारको कायइ प्रिधत बारे स्वास््य      

 आमा समूहवाट प्रिधत वववरण धलने,  

(छ)  स्थानीय तहसँि कायइक्रम कायइन्वयनका लाधि सहकायइ िने,   

(ज)  स्वास््य मन्रालय र स्वास््य धनदेशनालयमा धनयधमत प्रिधत प्रधतवेदन 
 उपलब्ि िराउने,  

(झ)  आयोजना संचालन र कायाइन्वयनको क्रममा आउन ेिनुासो सनुवुाई िरी    
 व्यवस्थापन िने, 

(ञ)  अनदुान खचइको शे्रस्ताको लेखा पररिण िराउने । 
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पररच्छेद-४ 

ववववि 

 

११. अधभमखुीकरण कायइक्रमाः कायइक्रमलाई उद्देश्यमलुक र प्रभावकारी रुपमा कायाइन्वयन िनइ स्वीकृत 
बजेट तथा कायइक्रमको आिारमा सम्बजन्ित स्वास््य कायाइलयले स्थानीय तहमा अधभमजुखकरण 
कायइक्रम संचालन िनेछ।  

  

१२. लेखा राख्न ेर लेखापरीिण िनुइ पनेाः (१) यस कायइववधि बमोजजम अनदुान प्राप्त िने स्वास््य आमा 
समूहको बैठक बसी बैठकको धनणइय बमोजजम कोर्ाध्यिले कायइक्रमको सम्पूणइ खचइको वववरण 
अध्यिबाट स्वीकृत िराई लेखा राख्नपुनेछ।  

(२) स्वास््य आमा समूहले सम्झौता बमोजजमको कायइक्रम सम्पन्न भएपधछ समूहको 
बैठक बसी खचइ अनमुोदन िरेको धनणइय सवहत आवश्यक सम्पूणइ कािजात र शे्रस्ता स्थानीय 
तहको धसफाररशमा सम्बजन्ित स्वास््य कायाइलयमा बझुाउन ुपनेछ।  

(३) अनदुानबाट संचालन भएको आयोजनामा खचइ भएको सम्पूणइ रकमको लेखा परीिण 
प्रचधलत कानून बमोजजम सम्बजन्ित स्वास््य कायाइलयले िराउन ुपनेछ । 

  

१३. प्रिधत प्रधतवेदन पेश िनुइ पनेाः अनदुान प्राप्त िने स्वास््य आमा समूहले स्वास््य कायाइलयलाई र 
स्वास््य कायाइलयले स्वास््य धनदेशनालय र स्वास््य मन्रालयलाई ववत्तीय तथा भौधतक प्रिधत 
प्रधतवेदन कायइक्रम सम्पन्न पिात पेश िनुइपनेछ।सो प्रधतवेदनको जानकारी स्थानीय तहलाई समेत 
ददन ुपनेछ ।   

 

१४. कायइक्रम आयोजना अनिुमनाः (१) स्वास््य कायाइलय र स्थानीय तहले स्वीकृत कायइक्रम 
आयोजनाको समग्र अनिुमन िनुइ पनेछ। 

(२) उपदफा (१) बमोजजम अनिुमन िदाइ स्थानीय तहमा रहेको छनौट धसफाररस 
सधमधतले प्रत्येक आयोजनालाई कजम्तमा एक पटक र स्वास््य कायाइलयले आवश्यकता अनसुार 
कायइक्रमको अनिुमन िनुइ पनेछ। 

(३) कुनै कायइक्रम कायाइन्वयनको सम्बन्िमा समय, लाित र िणुस्तर सम्बन्िी कुनै 
प्रश् न उठेमा स्थानीय तहले सो सम्बन्िमा अनिुमन र जाँचबझुको लाधि ववशेर् अनिुमन टोली 
िठन िनइ सक्नेछ। 

(४) उपदफा (१), (२) र (३) बमोजजम अनिुमन िरी ददर्एको सझुाव कायाइन्वयन िनुइ 
िराउन ुसम्बजन्ित सबैको कतइव्य हनुेछ।   

 

१५. साना अनदुान आयोजना कायइक्रमको समीिााः कायइक्रम सम्पन्न भएपधछ कायइक्रमको चनुौती, 
उपलजब्ि र आिामी योजना बारे छलफल िनइ स्वास््य मन्रालय, स्वास््य धनदेशनालय, स्वास््य 
कायाइलय र स्थानीय तहको सहभाधितामा स्थानीय तहमा साना अनदुान आयोजना सधमिा कायइक्रम 
संचालन िनुइ पनेछ। 

 

१६.  स्थानीय तहले कायइक्रम िनइ सक्न:े (१) सम्बजन्ित स्थानीय तहले कायइक्रम कायाइन्वयनको लाधि 
 लाित साझेदारी िनइ सक्नछे। 
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  (२) सम्बजन्ित स्थानीय तहले स्वास््य आमा समूहलार्इ स्वास््य प्रवइद्धन प्रववधिको 
 अनशुरणका लाधि बजेट ववधनयोजन िरी कायइक्रम संचालन िनइ सक्नेछ। 

 

१७. मन्रालयले धनदेशन ददन र अनिुमन िनइ सक्न:े मन्रालयले यस कायइववधि बमोजजमका 
 कायइक्रमको कायाइन्वयनलाई थप पारदशी, जवाफदेही, व्यवजस्थत र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक 
 धनदेशन ददन र अनिुमन िनइ सक्नेछ। त्यस्तो धनदेशन सम्बजन्ित सबैले पालना िनुइ पनेछ। 
 

१८. बािा अड्काउ फुकाउन:े यो कायइववधि कायाइन्वयनको क्रममा कुनै दिवविा वा बािा अड्काउ 
उत्पन्न भएमा सो दिवविा स्पष्ट िने वा बािा अड्काउ फुकाउने अधिकार मन्रालयलाई हनुेछ। 

   

१९. खारेजी र बचाउ: (१) "स्वास््य आमा समूहलार्इ स्वास््य प्रवइद्धन प्रववधिको अनशुरणका लाधि 
 साना अनदुान सम्बन्िी  कायइववधि, २०७७" खारेज िररएको छ।  

  (२) "स्वास््य आमा समूहलार्इ स्वास््य प्रवइद्धन प्रववधिको अनशुरणका लाधि साना 
 अनदुान  सम्बन्िी  कायइववधि, २०७७" वमोजजम भए िरेका काम कारवाही यसै कायइववधि 
 बमोजजम भए िरेको माधननछे। 
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अनसूुची -१ 

(दफा १ को उपदफा (२) सँि सम्बजन्ित) 

ववशरे् अनदुानको कायइक्रम अन्तिइत मवहला तथा बाल स्वास््य प्रविइन कायइक्रम लािू हनु े 
स्थानीय तहको वववरण 

 

धस.नं. जजल्लाको नाम स्थानीय तहको नाम 

१ रसवुा आमाछोदीङ्गबो िाँउपाधलका 

२ नवुाकोट जशवपरुी िाँउपाधलका, धलख ुिाँउपाधलका 

३ िाददङ्ग धरपरुासनु्दरी िाउँपाधलका, खधनयाबास िाउँपाधलका  

४ जचतवन  ईच्छाकामना िाँउपाधलका, राप्ती निरपाधलका 

५ मकवानपरु बकैया िाँउपाधलका, राक्सीराङ्ग िाँउपाधलका 

६ धसन्िलुी घ्याङ्गलेख िाउँपाधलका, वफक्कल िाउँपाधलका   

७ रामेछाप खाडादेवी िाँउपाधलका, दोरम्बा िाँउपाधलका 

८ दोलखा िौरीशंकर िाउँपाधलका, शैलङु िाँउपाधलका 

९ धसन्िपुाल्चोक जिुल िाँउपाधलका, हेलम्ब ुिाँउपाधलका, धरपरुासनु्दरी िाँउपाधलका 

१० काभ्रपेलाञ्चोक चौरीदेउराली िाँउपाधलका, भमु्ल ुिाँउपाधलका 

११ लधलतपरु  कोन्जोसोम िाउँपाधलका, महांकाल िाँउपाधलका 
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अनसूुची -२ 
(दफा ३ को उपदफा (२) सँि सम्बजन्ित) 

जजल्लाको स्वास््य कायाइलयले प्रस्ताव आह् वान िने सूचनाको ढाचँा 
 

प्रदेश सरकार 

स्वास््य मन्रालय, स्वास््य धनदेशनालय 

स्वास््य कायाइलय.......... 
मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवद्धइनका लाधि साना अनदुान आयोजनाका लाधि  

प्रस्ताव पेश िने सम्बन्िी सूचना 
      

                              धमधत : २०७.../..../.... 
 

यस कायाइलयको २०७८/०७९ को वावर्इक स्वीकृत कायइक्रम बमोजजम मवहला तथा बाल स्वास््य 
प्रवद्धइनका लाधि साना अनदुान आयोजना कायइक्रम अन्तिइत तपशील बमोजजमको आयोजना मध्ये कुनै एक 
आयोजना संचालनका लाधि अनदुान सहयोिको प्रवक्रयामा सहभािी हनु र्च्छुक ……… स्थानीय तह 
मातहतका स्वास््य आमा समूहले स्वास््य आमा समूहलार्इ स्वास््य प्रवइद्धन प्रववधिको अनशुरणका लाधि 
साना अनदुान सम्बन्िी  कायइववधि, २०७८ को अनसूुची -३ मा तोवकएको ढाँचामा ववस्ततृ प्रस्ताव यो 
सूचना प्रकाजशत भएको धमधतले १५ ददन धभर स्वास््य कायाइलय, .............मा पेश िनुइ हनु सम्बजन्ित 
सबैको जानकारीकाा लाधि यो सूचना प्रकाजशत िररएको छ। 

तपशील :  

१. सामदुावयक कुटानी वपसानी धमल स्थापना तथा सञ्चालन, 

२. सिुाररएको चलु्हो र वफल्टर व्यवस्थापन,    

३. पानी ट्ांवक सवहतको सफा जठेुल्नो धनमाइण। 

 

                                                      …………………….. 

      प्रमखु  

  स्वास््य कायाइलय  
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अनसूुची -३ 

(दफा ३ को उपदफा (५) सँि सम्बजन्ित) 
 

अनदुान प्राप्त िनइ चाहन ेस्वास््य आमा समूहले  

पेश िनुइपने प्रस्तावको ढाचँा 
 

१. आयोजनाको नाम   
 
 

२. आयोजनाको उद्देश्य  
 
 

३. सहयोिका लाधि अनरुोि  

   िररएका िेरहरु 

      सामदुावयक कुटानी वपसानी धमल स्थापना तथा संचालन 

      सिुाररएको चलु्हो र वफल्टर व्यवस्थापन  

      पानी ट्ांवक सवहतको सफा जठेुल्नो धनमाइण 

४. सहयोिी/साझेदारीहरु 

 (यदद भएमा)  
नामाः 
 

साझेदारी भधूमकााः 
 
 
 

५. लाभाजन्वतको वकधसम र संख्या  

 
 
 
 
 
 
 

अपेजित लाभाजन्वतको वकधसम र संख्यााः 
वकसीम दधलत जनजाती ब्राम्हण अन्य 

म प ु म प ु म प ु म प ु

प्रत्यि  
 
 

       

अप्रत्यि   
 
 

      

जम्मा         

जम्मा लाभग्राही घरिरुी संख्यााः 

६. आयोजना अवधि  

 
 
 
 

शरुु हनुे अपेजित धमधताः 
सम्पन्न हनुे अपेजित धमधताः 
साना अनदुान सँि माि िरीएको रकम रुाः 

७. अनमुाधनत लाित र सो को 
   श्रोत 

अन्य साझेदारी/सहयोिीले व्यहोने रुाः 
व्यजक्त/घर स्वयंले व्यहोने रुाः 
कुल अनमुाधनत रकम रुाः 

८. आयोजना कायाइन्वयनका वक्रयाकलापहरु, पररणाम र प्रधतफलाः 
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क्र सं. वक्रयाकलापहरु 

 

पररमाण समयावधि अपेजित प्रधतफल 
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९. वतइमानको समस्याबारे उल्लेख िने (जस्तैाः िान, मकै, कोदो वपस्न टाढा जान पने, खाना पकाउन बढी समय  

   लाग्ने, िुवँा धनसाधसने, खानेपानीको समस्या , सरसफाई सँि सम्बजन्ित समस्या, ) 

 
 
 
 
 
 

१०. आयोजना संचालनबाट हनुे फाईदााः 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

११. आयोजना समाप्ती पिात ममइत सम्भार र दीघइकालीन संचालन को संजिप्त योजनााः 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

प्रस्ताव पेश िनेाः                                      धसफाररस िनेाः 
आमा समूहको नामाः                                   वडा अध्यिको नामाः 
अध्यिको नामाः                                      वडा अध्यिको दस्तखताः 
आमा समूहको अध्यिको दस्तखताः 
सम्पकइ  नम्बराः 



14 

 

अनसूुची -४ 

(दफा ३ को उपदफा (५) सँि सम्बजन्ित) 

प्रस्ताव पेश िदाइ संलग्न िनुइ पने कािजात 

  
 

१. स्वास््य आमा समूहका सदस्यको नाम सवहत स्थानीय स्वास््य संस्था प्रमखुले स्वास््य आमा 

समूह हो भनी प्रमाजणत िरेको पर। 

२. स्वास््य आमा समूहले आयोजना माि िने धनणइयसँि सम्बजन्ित बसेको बैठकको प्रधतधलवप । 

३. समहुका सबै सदस्यले प्रयोि िनइ पाउने िरी सामदुावयक कुटानी वपसानी केन्र रहन े

जग्िा/घरिनीसिँको सम्झौता पर । 

४. सहयोिी/साझेदारी संस्था भए सधुनजितताको लाधि आशयपर । 

 

स्वास््य आमा समूहको सदस्यको संजिप्त वववरण 

१. आमा समूहको नामाः     

२. जम्मा सदस्य संख्यााः 

३. िभइवती सदस्य संख्यााः 

४. ५ वर्इ सम्मका बालबाधलकाको घरका सदस्याः 

५. ित आधथइक वर्इमा आमा समूहको बैठक बसेको पटकाः 

६. ववितमा कुनै अनदुान प्राप्त िरेको भए त्यसको वववरणाः 
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अनसूुची -५ 

(दफा ४ को उपदफा (२) सँि सम्बजन्ित) 

प्रस्ताव छनौट धसफाररसको मापडण्ड 

 

क्र . सं.                  आिारहरु अंकभार 
१ लाभाजन्वत घरिरुी संख्या: २० अंक 

३० भन्दा कम ५ 

३० देजख 5० 1० 

५1 वा सो भन्दा बढी २० 

२ स्वास््य आमा समूहमा िभइवती मवहला र ५ वर्इ मधुनका बालबाधलकाको  

आमाको संख्या: २० अंक 

५ भन्दा कम  ५ 

५ देजख १० 1० 

१1 वा सो भन्दा बढी २० 

३ ववितमा कुटानी वपसानी धमल/सिुाररएको चलु्हो र वफल्टर/पानी ट्ाकंी सवहतको सफा 

जठेुल्नो वाहेक अन्यमा अनदुान धलई काम िरेको अनभुव: ५ अंक   

(1)त्यस्तो अनदुान स्वास््य आमा समूहको वैठकवाट धनणइय िरर उपयोि 

िरेको  

5 

(2) त्यस्तो अनदुान रकम सदपुयोि िरेको, समूहमा वहसाब पारदशी राखेको  5 

४ स्वास््य आमा समूहमा अधत सीमान्तकृत/धसमान्तकृत समदुायबाट उपजस्थधत घरिरुी 

सङ्खख्या: १० अंक 

५ वा 5 भन्दा कम  5 

५ भन्दा बढी 10 

नभएको 0 

५ ित आ .व को स्वास््य आमा समूहको माधसक वैठक सङ्खख्या: १५ अंक  

५ भन्दा कम 5 

५ देजख १० पटक सम्म 10 
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१1 पटक भन्दा माधथ 15 

६ प्रस्ताववत कायइयोजना को आिार: ५ अंक 

(ववस्ततृ कायइयोजना, संलग्न हनुे पररवार सङ्खख्यको लित िनुइपने कामको 

वववरण, लाग्न ेसमय, प्राप्त हने नधतजा र उपलब्िी अधभलेख िने व्यवस्था 

प्रत्येकको लाधि १ अंकको दरले ५ अंक) 

१-५  

७ लाित साझेदारी/सहभाधिता भएको आिारमा: १० अंक  

अनदुान रकमको 10% भन्दा कम लाित साझेदारी/सहभाधिता भएमा  ५ 

अनदुान रकमको 10% भन्दा वढी लाित साझेदारी/सहभाधिता भएमा   १० 

८  कायइक्रम लाि ुहनु ेठाउँवाट स्थानीय तह केन्र बीचको दूरी: १५ अंक 

१० वक‧ मी धभर 5 

 मी देजख १५ वक‧ मी सम्म  10 

१५ वक मी भन्दा माधथ 15 

 कूल अंक भार  १०० 
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अनसूुची - ६ 

(दफा ४ को उपदफा (४) र दफा ७ को उपदफा (२) सँि सम्बजन्ित) 

प्रस्तावको स्थलित प्रमाजणकरण िदाइ प्रयोि िररन ेचेकधलष्ट 
 

क्र सं. वववरण मापदण्ड परुा िरेको 
छ छैन सचुना छैन 

१ आवेदक स्वास््य आमा समूहको उद्देश्य तथा अपेजित प्रधतफल 
(पररणाम र प्रधतफल) संि पूणइ पररजचत छ/छैन? 

   

२ प्रस्ताववत कायइक्रम प्राववधिक रुपमा तोवकएको भौिोधलक िेरका 
लाधि उपयकु्त छ/छैन? 

   

३ प्रस्ताव आवेदक स्वास््य आमा समूह आधथइक रुपमा सवल 
छ/छैन? (लाित भन्दा लाभ बवढ छ/छैन ? ) 

   

४ प्रस्ताववत कायइक्रम स्वास््य आमा समूहले व्यवस्थापन िनइ 
दि/सकृय जनशजक्तको पयाइप्त मारामा सक्ने खालको छ/छैन ? 

   

५ प्रस्ताववत वक्रयाकलापहरु अपेजित प्रधतफल प्राप्त िनइ पयाइप्त 
छन/्छैनन ्? 

   

६ प्रस्ताववत वक्रयाकलापहरु उल्लेजखत बजेट धसमा धभर प्राप्त िनइ 
सवकन ेखालका छन/्छैनन ्? 

   

७ प्रस्ताववत वक्रयाकलापहरु तोवकएको समय धसमा धभर सम्पन्न िनइ 
सवकन्छ/सवकन्दैन? 

   

८ वक्रयाकलाप संचालन कायइयोजनामा संलग्न समदुायका 
सदस्यहरुको भधूमका प्रष्ट पारेको छ/छैन? 

   

९ प्रस्ताववत कायइक्रम संचालनमा आिारभतू सामाग्री प्राप्त िनइ सक्ने 
पयाइप्त संभावना रहेको छ/छैन ? 

   

१० प्रस्ताववत कायइक्रमले मवहलाहरुको कायइबोझ कम िने संभावना 
रहेको छ/छैन ? 

   

११ प्रस्ताववत कायइक्रमको लाभग्राहीमा अधत सीमान्तकृत/धसमान्तकृत 
विइ समावेश छन/्छैनन?् 

   

 

स्थलित धनररिण पिातको धनणइयाः 
प्रस्ताववत कायइक्रम कायाइन्वयन िनइ उपयकु्त  छाः                छैनाः 
यदद प्रस्ताववत कायइक्रम कायाइन्वयन िनइ उपयकु्त छैन भने के कारणले छैन ?  कारण ददने: 
 

हस्तािराः 
नामाः  

पदाः धनररिण िने अधिकृत (१)   

स्थलित धनररिणको धमधताः 

हस्तािराः 
नामाः  

पदाः धनररिण िने अधिकृत (२)   

स्थलित धनररिणको धमधताः 
 

रोहबर: 
नाम: 

पद: अध्यि  

स्वास््य आमा समूह 
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अनसूुची- ७ 

(दफा ५ को उपदफा (२) सँि सम्बजन्ित) 

साना अनदुान कायाइन्वयन हनु ेिेरको स्पेधसवफकेसन 

 

१.  कुटानी वपसानी धमल  

धस.नं. सामग्रीको नाम स्पेधसवफकेशन पररमाण 

१.  Multi-

Functional, 

Combined Mill 

with crusher and 

grinder 

 

बजेटको पररधि 
धभर रहेर  

२.  Installation and transportation cost / स्थापना तथा बाटो खचइ  बजेटको पररधि 
धभर रहेर  

३. मेधसन रहने टहरो धनमाइण  बजेटको पररधि 
धभर रहेर  

 

२.  पानी ट्ांकी सवहतको सफा जठेुल्नो धनमाइण 

 
धस.नं. सामग्रीको नाम िमता/मापन स्पेधसवफकेशन 
१ ट्ांकी  २०० धल. - लिुा िनुे ठाउ बनाउन े

- धसमेन्ट वा फलामको पाधन ट्ांकी राख्न े
ठाउँ  

२ जठेुल्नो  लम्वाई ३ वफट x 
चौडाई ४ वफट  

३ पानी ट्ांकी 
राख्न ेठाउँ  

वफधनधसंि िररएको 
जठेुल्नोको लेवेलबाट 
२ वफट उचाई, 
लम्वाई २.५ वफट x 
चौडाई २.५ वफट 

४ कपडा िनुे 
स्थान  

वफधनधसंि िररएको 
जठेुल्नोको लेवेलबाट 
३ वफट उचाई, 
लम्वाई २.५ वफट x 
चौडाई २.५ वफट 

५ भाडा सकुाउन े  
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3. सिुाररएको चलुो र वफल्टर  

   देहायका लािायत अन्य स्थानीय स्तरमा उपलब्ि हनु ेसिुाररएको चलुो समावेश िररनपुने छ: 
   देहाय: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

धस.नं. सामग्रीको नाम स्पेधसवफकेशन 

१ 2 Pot hole heating 
and cooking ICS 
and filter of 
capacity more 
than 16 liter  or, 

  

२ 2 pot hole cooking 
stove and filter of 
capacity more 
than 16 liter or, 

 

३ 2 pot hole cooking 
stove made of 
mud and filter of 
capacity more 
than 16 liter or, 

 

४ 3 pot hole heating 
and cooking ICS 
and filter of 
capacity more 
than 16 liter or, 
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अनसूुची- ८ 

(दफा ८ उपदफा (१) सँि सम्बजन्ित 

सम्झौता-पर 

 

प्रदेश सरकार, स्वास््य मन्रालय, स्वास््य धनदेशनालय, स्वास््य कायाइलय........... (यस पधछ पवहलो 
पि भधनएको) र अनदुानग्राही श्री …………………… अध्यि, स्वास््य आमा समूह (यस पधछ दोश्रो पि 
भधनएको) बीच मवहला तथा बाल स्वास््य प्रवद्धइनको लािी साना अनदुान आयोजना अनदुान कायइक्रमको 
लाधि अनदुान प्राप्त िरी देहायका शतइहरुको अधिनमा रही दोश्रो पिले आयोजना कायइक्रम सम्पन्न िनइ 
िराउन मञु्जर भई यो संझौता िरी एक/एक प्रधत बजुझ धलयौं ददयौं। 

 

१. सम्झौता अनसुार दोश्रो पिले ……… साल ……… मवहनामा आयोजना सम्पन्न िनुइ पनेछ।ववशरे् 
 पररजस्थधतमा सामान्यतया दवैु पिको सहमधतमा यो संझौताको अवधि थप वा घट हनु सक्नेछ। 
 उपरोक्त अनसुारको सहमधत नभए सम्मका लािी यो आयोजनाको अवधि धनम्नानसुार हनुेछ। 

शरुु धमधताः ……………………(ददन/मवहना/साल) 

सम्पन्न हनुे धमधताः ……………………(ददन/मवहना/साल) 

 

२. यो आयोजनाको कुल लाित अनमुान रु…………………… रहेको छ ।जसमा रु तीन लाख साना 
 अनदुान सहयोिको रुपमा दईु वकस्तामा उपलब्ि िराईनेछ र बाँवक नपिु हनुे रकम रु. दोश्रो 
 पिले लाित साझेदारीमा व्यवस्था िनेछ। 

 

३.  दोश्रो पिले कोर् संचालक सधमधत िठन िरी कोर्को कोर्ाध्यि र अध्यिको संयकु्त दस्तखतमा 
स्थानीय पायक पने वैंकमा खाता खोल्नछे र पवहलो पिले कुल अनदुान रकमको ५० प्रधतशतले 
हनु आउने रकम पवहलो वकस्ताको रुपमा वैंक खातामा भकु्तानी पठार्नछे । दोश्रो वकस्ता 
वापतको रकम अनिुमन तथा कायइ सम्पन्न प्रधतवेदन र आयोजना छनौट धसफाररस सधमधतको 
धसफाररसको आिारमा भकु्तानी िररनेछ । 

 

४.  दोश्रो पिले अनदुान रकमको खचइ वववरण दरुूस्त राखी पवहलो पि समि पेश िनेछ।स्थानीय 
 तहको स्वीकृत लाित अनमुानको अधिनमा रही आयोजना धनमाइण संचालन िनुइपनेछ। 

 

५   आयोजनाको लाधि खरीद िररएका सम्पूणइ उपकरण तथा सामाग्रीहरु आयोजना सम्पन्न 
 नहदुासम्म सरुजित राख्न ेजजम्मेवारी दोश्रो पिको हनुेछ।  

 

६   पवहलो र दोश्रो पि वीचमा यस संझौतालाई धलएर कुनै वववाद आएमा आपसी समझदारीमा 
 स्वास््य कायाइलयसँि समन्वय िरी समािान िररनेछ। 

 

७.  दोश्रो पिले प्राप्त अनदुान रकमको कुनै वकधसमको दरुुपयोि, जफत वा अनजुचत वाँडफाड हनुछैेन 
 भने्न कुराको सधुनजितता िनुइपनेछ।तोवकएको कायइ निरी रकम वाँडफाड िरेको पषु्ट्ट्ाई भएमा 
 त्यस्तो रकम सरकारी वाकँी सरह असलु उपर िरी प्रचधलत कानून बमोजजम कारवाही िररनेछ र 
 दोश्रो पिलाई भववष्ट्यमा सञ्चालन हनुे कुनै कायइक्रममा सहभाधि िरार्ने छैन। 

 

८.  यस सम्झौतामा उल्लेख नभएका अन्य कुराहरु प्रचधलत कानून बमोजजम हनुेछन।् 
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 पवहलो पिको तफइ  बाट      दोश्रो पिको तफइ  बाट 

 हस्तािराः       हस्तािराः 
 नामाः        नामाः 
 पदाः        ठेिानााः 
 सम्पकइ  नम्बर:  

 कायाइलयको छापाः 
 

ईधतसम्बत ्२०७...साल……………मवहना……………िते रोज...........................................शभुम।् 
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