
परिच्छेद-३ 
लागत साझेदािीको मापदण्ड, प्रस्ताव आव्हान, स्वीकृतत तथा सम्झौता 

7.लागत साझेदािीको मापदण्ड तथा अवत िः (१) मन्त्रालयसँग साझेदािीमा परियोजना सञ्चालन गनन चाहन े
साझेदाि संस्थाले देहाय बमोजजम लागत सहभातगता गनननपनेछ:-  

(क) परियोजनाको कन ल लागत पचास लाखसम्म भएका परियोजनामा कूल लागतको कम्तीमा 
चालीस प्रततशत िकम,  

(ख) परियोजनाको कन ल लागत पचास लाख देजख एक किोडसम्म भएका परियोजनामा कूल 
लागतको कम्तीमा पचास प्रततशत िकम। 

 (२) लागत साझेदािी एक आतथनक वर्नको हननेछ। 

ति कन नै कायनक्रम सञ्चालनका लातग एक वर्न भन्त्दा बढी अवत को साझेदािी गरिएकोमा प्रत्यके 
वर्नको लागत साझेदािी अननपातको िकम खनलेको हनन न पनेछ। 

९.अव ािणा पर पेश गनननपनेिः (१) प्रस्ताव आव्हानको सूचनामा तोककएका शतन ि समयावत तभर साझेदािी गनन 
इच्छनक साझेदाि संस्थाले अननसूची-३ बमोजजमको साझेदािी परियोजनाको अव ािणा पर तयाि गिी साझेदािी 
गने आशय सकहतको आत कारिक तनणनय तथा कागजात संलग्न िाखी मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गननन पनेछ। 

(२) साझेदाि संस्थाले उपदफा (१) बमोजजम अव ािणा पर पेश गदान देहायका कागजात पेश गननन 
पनेछिः- 

(क) साझेदािीमा सञ्चालन हनने परियोजनाको के्षरसँग सम्बजन्त् त स्वास््य सेवा प्रवाह गनन 
आवश्यक पने न्त्यूनतम पूवान ाि एवम ्जनशजि क्षमता भएको कवविण,   

(ख) प्रचतलत कानून बमोजजम स्वास््य संस्थाको अननमतत पर तथा नवीकिण म्याद  कायम 
भएको प्रमाण,  

(ग) साझेदािी परियोजनासँग सम्बजन्त् त सेवा सञ्चालन गनन अन्त्य कन नै तनकायको पूवन स्वीकृतत वा 
अननमतत तलनन पने भएमा सो समेत तलएको वा तलने प्रततवद्धता गिेको,  

(घ) परियोजना सञ्चालन गनन वाताविणीय अध्ययन आवश्यक पने भएमा सोको स्वीकृत प्रततवदेन, 

(ङ) गत आतथनक वर्नको कि च निा प्रमाण परको प्रतततलकप, 

(च) स्वास््य संस्थाको कवविण तथा कायनके्षर सकहतको वेवसाइट भएको ि त्यस्तो दस्तावजे 
भएको, 

(छ) साझेदािीको लातग स्वास््य संस्थाले आफ्नो तफन बाट लागत साझेदािी गने िकम भएको 
सनतनजितता वा बैंक ग्यािेन्त्टी,  

(ज) साझेदािीमा सञ्चालन हनन ेपरियोजनाबाट सामनदाकयक स्तिमा सेवा सञ्चालन हनने सनतनजितताको 
प्रमाण,  

(झ) साझेदािीको परियोजना सञ्चालनको लातग जग्गा आवश्यक पनेमा आफ्नै स्वातमत्वको जग्गा 



भएको जग्गा नी प्रमाण पनजान ि भाडा/तलजको जग्गामा परियोजना सञ्चालन गने हकमा 
कम्तीमा दश वर्नको जग्गाको भोगात काि प्राप्त किाि सम्झौता पर, 

(ञ) स्वास््य संस्थाको सञ्चालक सतमतत वा वोडनबाट साझेदािी गनन गरिएको तनणनयको प्रतततलकप, 
सञ्चालक सतमतत तथा प्रमनख व्यवस्थापकको व्यजिगत कवविण, 

(ट) स्थानीय तहको हकमा साझेदािीका लातग स्थानीय कायनपातलकाको तनणनयको प्रतततलकप, 

(ठ) नेपाल सिकाि, प्रदेश सिकाि वा अन्त्य तनकायबाट सोही परियोजना तथा कायनक्रमको लातग 
कन नै नगद अननदान वा बस्तनगत सहयोग प्राप्त गिे नगिेको कवविण,  

(ड) स्वास््य संस्थाको पतछल्लो तीन आतथनक वर्नको वाकर्नक प्रगतत प्रततवेदन ि लेखापिीक्षण 
प्रततवदेन, 

ति स्वास््य संस्था स्थापना भएको तीन वर्न नपनगेको हकमा कम्तीमा एक आतथनक वर्नको 
प्रगतत प्रततवदेन ि लेखापिीक्षण प्रततवदेन। 

(३) उपदफा (१) बमोजजम प्रस्ताव पेश गदान एकल ि दनई वा दनई भन्त्दा बढी स्वास््य संस्थाहरुको 
संयनि परियोजना प्रस्तावहरू पेश गनन सक्नेछन।् 

 (४) उपदफा (३) बमोजजम संयनि प्रस्तावको हकमा कन नै एक मनख्य प्रस्तावक हननन पनेछ। 

(५) उपदफा (३) बमोजजम संयनि रुपमा साझेदािी प्रस्ताव पेश गदान साझेदाि गने स्वास््य 
संस्थाहरुको लगानीको प्रततशत वा अंश खनलेको कवविण ि कायन जजम्मेवािी स्पष्ट खनलेको कवविण सकहतको 
परियोजना प्रस्ताव पेश गनननपनेछ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



अननसूची-३ 
(दफा ९ को उपदफा (१)सँग सम्बजन्त् त) 

साझेदािीमा सञ्चालन हनने परियोजना/कायनक्रमको अव ािणा परको ढाचँा 

परियोजना सम्बन्त् ी जानकािी 

परियोजनाको नाम  

परियोजना कायानन्त्वयन स्थान   

आवेदकको नाम   

आवेदकको ठेगाना   

आवेदकको ईमेल ि फोन नम्वि  

प्रस्तावको ककतसम  एकल वा संयनि  

संयनि प्रस्तावक भएमा 
प्रस्तावकहरुको कवविण  

मनख्य प्रस्तावक 

नाम: 

ठेगाना: 

ईमेल: 

फोन नं: 

 

साझेदाि प्रस्तावक 

नाम: 

ठेगाना: 

ईमेल: 

फोन नं: 

परियोजनाको अव ािणा 

पषृ्ठभतूम  

उद्देश्य  

औजचत्य ▪ परियोजना नवप्रवतनवनकािी (innovative) भएको  
▪ परियोजनाले तबस्ताि/ सनदृढ हनने सेवाको कवविण  



▪ अन्त्य स्थानमा तबस्ताि (replicate) गनन सककने सम्भावना  

आपेजक्षत नततजा  
आशाततत प्रततफल, उपलब् ी, प्रभाव उल्लेख गने  
 

लाभग्राहीको कवविण  मकहला, पनरुर्, लैंतगक तथा सामाजजक समावेशीकिण खण्डीकृत त्याङ्क प्रयोग गने  

प्रस्ताकवत परियोजनाले दीीगो 
कवकास लक्ष्यमा योगदान गने भए 
सोको पनस्याई 

 

परियोजनाको अवत   

परियोजनाको संजक्षप्त कायानन्त्वयन 
योजना   

लागत सहभातगताको संिचना  
परियोजनाको कन ल लागत: 
आवेदकले व्यहोने लागत कहस्सा: 
साझेदाि संस्थाबाट व्यहोने लागत कहस्सा (संयनि आवेदकको हकमा)  

परियोजनाका सम्भाकवत जोजखमहरु 
तथा न्त्यूनीकिणका उपायहरु  

 

कायनक्रमको अननगमन तथा 
मनल्याङ्कन खाका  

 

ग्राह्य खचन क्षेरहरु   

क्र.सं कायनक्रम/खचन जशर्नक   

लागत कवविण 

कैकफयत 

इकाई परिमाण दि जम्मा 

1.   
          

2.              

3.  
            

4.  
      

….       

………       

जम्मा प्रस्ताकवत बजेट       

 
 


