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लागू औषध उपचार तथा पनुर्सथाापना केन्द्रलाई प्रदान गररन ेअनदुान बितरण 
कार्ाविबध, 207७ 

        नपेाल सरकार (मा.मन्द्रीर्सतर) िाट र्सिीकृत २०७७/०९/२१  

प्रर्सतािना: लागू औषध प्रर्ोगकतााहरुको उपचार सेिालार्ा प्रभािकारी िनार्ा प्रत्रे्क 
नागररकलार्ा राज्र्िाट प्रदान गररने आधारभतू र्सिार्स्र् सेिा सम्िन्द्धी हकलार्ा प्रत्र्ाभतू गना 
लागू औषध प्रर्ोगकतााहरुका लाबग उपचार तथा पनुर्सथाापना केन्द्र संचालन बनदेशिका, 
2075 िमोशिम संचाबलत उपचार तथा पनुर्सथाापना केन्द्रलार्ा प्रोत्साहनका लाबग अनदुान 
प्रदान गना िान्द्छनीर् भएकोले मन्द्रालर्ले र्ो कार्ाविबध िनाई लागू गरेको छ।  

 पररच्छेद - 1 

प्रारशम्भक 
१. संशिप्त नाम र प्रारम्भः  (१) र्स कार्ाविबधको नाम “लागू औषध उपचार तथा 

पनुर्सथाापना केन्द्रलाई प्रदान गररने अनदुान बितरण कार्ाविबध, 207७” रहेको छ। 

       (२) र्ो कार्ाविबध तरुुन्द्त प्रारम्भ हनुेछ। 

२. पररभाषाः  विषर् िा प्रसङ्गले अको अथा नलागेमा र्स कार्ाविबधमा,- 

(क) “अनदुान” भन्नाले लागू औषध उपचार तथा पनुर्सथाापना केन्द्रलार्ा मन्द्रालर्िाट 

     प्रदान गररने नगद िा शिन्द्सी समेतलार्ा सम्झन ुपछा ।  

(ख) “अन्द्र् कुनै बनकार्” भन्नाले सरकारी िा बनिी िेरका बनकार् सम्झन ुपछा । 

(ग) “कार्ाालर्” भन्नाले सम्िशन्द्धत शिल्ला प्रिासन कार्ाालर्लार्ा सम्झन ुपछा। 

(घ) “कार्ाक्रम अनदुान” भन्नाले सीपमूलक ताबलम, गोष्ठी, सेबमनार िा उत्प्ररेणा 
    अबभिवृि  लगार्त र्र्सतै प्रकारका िमता विकास सम्िन्द्धी कार्ाक्रमका लाबग  

    ददर्ने अनदुान सम्झन ुपछा। 

  

(ङ)  "केन्द्र" भन्नाले लागू औषध प्रर्ोगकतााहरुका लाबग उपचार तथा पनुर्सथाापना  
केन्द्र संचालन बनदेशिका, 2075 अनसुार र्सथावपत उपचार तथा पनुर्सथाापना 
केन्द्र सम्झन ुपछा। 

(च)  “छनौट सबमबत” भन्नाले र्स कार्ाविबधको दफा ९ िमोशिमको छनौट सबमबत 
सम्झन ुपछा। 



2 
 

(छ) “बनदेशिका” भन्नाले लागू औषध प्रर्ोगकतााहरुका लाबग उपचार तथा 
पनुर्सथाापना केन्द्र संचालन बनदेशिका, 2075 सम्झन ुपछा । 

(ि) “पुुँिीगत अनदुान” भन्नाले भिन बनमााण, फबनाचर, सिारी साधन तथा मेबसनरी 
खररद िा र्र्सतै प्रकारका बनमााण िा खररदका लाबग  ददर्ने अनदुान सम्झन ु
पछा। 

(झ) "मन्द्रालर्" भन्नाले गहृ मन्द्रालर् सम्झन ुपछा। 

(ञ) “मूल्र्ाङ्कन तथा  बसफाररस सबमबत” भन्नाले र्स दफा ७ िमोशिमको मूल्र्ाङ्कन 
तथा बसफाररस सबमबत सम्झन ुपछा। 

 

पररच्छेद - 2 

अनदुान सम्िन्द्धी व्र्िर्सथा 
 

३. अनदुान ददन सकनःे (1) मन्द्रालर्ले केन्द्रको िावषाक कार्ाक्रम संचालन गना प्रोत्साहन 
र्सिरुप देहार् िमोशिम अनदुान ददन सकनेछ: 

(क)  पुुँिीगत अनदुान 

(ख)  कार्ाक्रम अनदुान  

(२) उपदफा (१) मा िनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पबन प्रत्रे्क िषा प्रदान गररन े

अनदुान रकमको अबधकतम सीमा र केन्द्रको संख्र्ा मन्द्रालर्को िावषाक र्सिीकृत ििेट 
तथा कार्ाक्रममा व्र्िर्सथा भए िमोशिम हनुेछ।  

४. अनदुान उपलब्ध नहनु े अिर्सथा: (१) दफा ३ मा िनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पबन 
देहार्को अिर्सथामा केन्द्रलार्ा अनदुान उपलब्ध गरार्ने छैन: 

(क)  िावषाक साधारण सभा संचालन नगरेको, 
(ख)  संचालक सबमबत र लेखा सबमबतको बनर्बमत रुपमा बनिााचन नगरेको, 
(ग)  अशघल्लो आबथाक िषासम्मको िावषाक लेखा परीिण नगराएको, 
(घ)  अशघल्लो आबथाक िषासम्मको लेखा सबमबतको िावषाक प्रबतिेदन पेि  

नगरेको,  
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(ङ)  मन्द्रालर्िाट अनदुान प्राप्त गररसकेका केन्द्रको हकमा एक िषा परुा 
नभर्ा सोही प्रकारको अनदुान गरेको, 

(च)  अशघल्लो आबथाक िषासम्मको कर चकु्ता प्रमाणपर पेि नभएको तथा 
प्र्ानमा दताा नभएको। 

(छ)  केन्द्र दताा भएको कम्तीमा दरु्ा िषा पूरा नभएको। 

(२) अन्द्तरााविर् गैह्र सरकारी संघ िा संर्सथा तथा अन्द्र् कुनै बनकार्िाट अनदुान िा सहर्ोग 
प्राप्त गरी संचालन भर्रहेको संर्सथाको हकमा कार्ाविबधको दफा ३ को उपदफा (१) 
(ख) िमोशिमको अनदुान िाहेक अन्द्र् अनदुान प्रदान गररने छैन। 

 

पररच्छेद - ३ 

अनदुान प्रदान गने प्रवक्रर्ा 
 
५. आिेदन माग गनेः (1) मन्द्रालर्ले अनदुानका लाबग अनसूुची -१ िमोशिमको ढाुँचामा 

१५ ददनको समर् ददर्ा अनदुानको प्रर्ोिन खलुार्ा आिेदन माग गना सािािबनक सूचना 
प्रकािन गनेछ । 

 (2) आिेदकले आिेदन साथ देहार्का कागिातहरु संलग्न गनुापनेछ: 
(क)  संर्सथा दतााको प्रमाणपरको प्रबतबलवप 

(ख)  सम्िशन्द्धत संर्सथा िा व्र्ािसावर्क फमाको विधानको प्रबतबलवप 

(ग)  मन्द्रालर्मा आििताको प्रमाणपरको प्रबतबलवप 

(घ) मूल्र् अबभिवृि कर/र्सथार्ी लेखा नम्िर दतााको प्रमाणपरको प्रबतबलवप  

(ङ) अशघल्लो आबथाक िषाको कर चकु्ताको प्रमाणपरको प्रबतबलवप 

(च) केन्द्र/संर्सथा रहेको र्सथानको नकसा 
(छ) अनसूुची -३ िमोशिम ढाुँचामा संर्सथाको बित्तीर्, भौबतक र मानि संिाधन सम्िन्द्धी 

वििरण  

(ि) अनसूुची - ४ िमोशिम ढाुँचामा अनदुान प्राप्त पश्चात गररने संशिप्त कार्ार्ोिना  

(झ) बनदेशिका िमोशिमका अन्द्र् कागिातहरु । 
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६. अनदुानको लाबग बसफाररस: सम्िशन्द्धत कार्ाालर्ले प्रोत्साहन अनदुानका लाबग दफा ५ 
िमोशिम मन्द्रालर्मा आिेदन ददएका केन्द्रको र्सथलगत अनगुमन गरी अनसूुची -२ 
िमोशिम ढाुँचामा प्रबतिेदन साथ मन्द्रालर्मा बसफाररस गरी पठाउन ुपनेछ।  

७. मूल्र्ाङ्कन तथा बसफाररस सबमबतः   (१) दफा ५ िमोशिम प्राप्त आिेदन उपर मूल्र्ाङ्कन गना 
मन्द्रालर्मा देहार् िमोशिम मूल्र्ाङ्कन तथा बसफाररस सबमबत रहनेछ: 

(क) लागू औषध बनर्न्द्रण िाखा प्रमखु     - संर्ोिक 

(ख) अबधकृत, र्ोिना अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कन िाखा   - सदर्सर् 

(ग) अबधकृत, आबथाक प्रिासन िाखा      - सदर्सर् 

(घ) अबधकृत, कानून तथा फैसला कार्ाान्द्िर्न िाखा  -सदर्सर् 

(ङ) उपचार तथा पनुर्सथाापना केन्द्र, महासंघले बसफाररस 

     गरी मन्द्रालर्ले तोकेको  कम्तीमा १ िना मवहला  

     सवहत २ िना प्रबतबनबध      -सदर्सर् 

(च) िाखा अबधकृत, लागू औषध बनर्न्द्रण िाखा   - सदर्सर्- सशचि 

(२) उपदफा (१) को खण्ड (ङ) िमोशिम एक पटक तोवकएको प्रबतबनबध सोही आबथाक 
िषाको मूल्र्ाङ्कन तथा बसफाररस कार्ाका लाबग मार मान्द्र् हनुेछ । 

(३) मूल्र्ाङ्कन तथा बसफाररस सबमबतले दफा ५ िमोशिम पेि हनु आएका आिेदन उपर 
मूल्र्ाङ्कन गरी आ्नो बसफाररस सवहतको प्रबतिेदन दफा ९ िमोशिमको छनौट 
सबमबत समि  पेि गनुा पनेछ। 

८. मूल्र्ाुँकनका आधार तथा अंक विभािनः  दफा ७ िमोशिमको सबमबतले आिेदन उपर 
मूल्र्ाङ्कन तथा बसफाररस गदाा देहार्का आघारमा गनुापनेछः- 

 

 

 

क्र.सं. वििरण अंक भार कूल 
अं
क 

1 केन्द्रको अद्यािबधक वििरण : (५ अंक)   
1.1 निीकरण प्रमाणपर   ५ 
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2 भौबतक संरचना : (४५ अंक)   
२.१ भिन तथा कम्पाउण्डको अिर्सथा  ५ 

2.१.१ कम्पाउण्ड िाल सवहतको ढलानर्कु्त छत भएको पक्की 
भिन 

५  

2.१.२ कम्पाउण्ड िाल रवहत पक्की भिन मार भएको   ३  
2.१.३ िर्सतापाताको छाना भएको घर/भिन भएको  २  
2.२ चौबिसै घण्टा ििु खानेपानीको उपलब्धता  ५ 
2.३ लैंबगकमैरी िौचालर्  ५ 
2.४ िगैंचाको व्र्िर्सथा  ५ 
2.५ सहि हािा प्रिाह हनुे कोठा  ५ 
2.६ आ्नै संरचनामा ताबलम संचालनको छुटै्ट हल  ५ 
2.७ उपचाररत व्र्शक्तको संख्र्ाको अनपुातमा भिन र बसट 

िमता पर्ााप्तता 
 ५ 

2.८ खेल मैदान  ३ 
2.९ तोवकएको सीमा िमोशिमको िग्गाको पर्ााप्तता  ५ 
2.९.१ आ्नै िग्गा भएमा  ५  
2.९.२ भाडा/बलिमा भएमा  ३  
2.१० सतु्न ेिर्सने ठाउुँको सवु्र्िर्सथा (खाट, पलङ्ग)  २ 
३ िनिशक्त : (१० अंक)   
३.१ व्र्िर्सथापक िा संर्ोिकको व्र्िर्सथा   २ 
३.२ प्रिासन िा लेखासहार्क  २ 
३.३ पालोपहरा तथा सरुिाकमी   २ 
३.४ भान्द्से  २ 
३.५ कार्ाालर् सहर्ोगी िा िगैंचे  १ 
३.६ उपचार तथा परामिा सेिा उपलब्ध गराउने प्राविबधक 

र्सिार्स्र्कमी 
 १ 

४ खानपान, सरसफार्ा, उपचार तथा मनोरञ्जन  : (३०अंक)   
४.१ चौबिसै घण्टा विद्यतु आपूबता व्र्िर्सथा  ५ 
४.२ आकशर्समक उपचारको व्र्िर्सथा (उपचार सम्िि 

र्सिार्स्र्कमीसंग आििता) 
 ५ 

४.३ अर्सपतालको सलुभता (िढीमा ३० बमनेट बभर  ५ 
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पहुुँच/१० वक.बम.दूरी बभर)  
४.४ उपचाररत व्र्शक्तको र्सिार्स्र् िीमाको व्र्िर्सथा  २ 
४.५ खेलकुद सामग्री  ३ 
४.६ र्ोगा ध्र्ान कि  ५ 
४.७ परु्सतकालर्  ५ 

५ अन्द्र् (१०अंक)   
५.१ तोवकएको िलु्क लागू गरेको वििरण (न्द्रू्नतम िलु्कले 

अबधक अंक पाउन)े 
 ५ 

५.२ कम्तीमा १०% बनःिलु्क उपचाररत व्र्शक्तको वििरण 
(प्रमाण हनुपुने) 

 ३ 

५.३ सीपमूलक ताबलम संचालनको वििरण (प्रमाण पेि 
गनुापने) 

 २ 

कूल िम्मा  १०० 
 

९. छनौट सबमबतः (१) दफा ७ िमोशिम मूल्र्ाुँङ्कन र बसफाररस भर्ा आएका केन्द्रहरुलार्ा 
मन्द्रालर्ले ििेटको सीबमतता एिं कार्ाक्रमको आिश्र्कताका आधारमा प्रोत्साहन 
अनदुानको लाबग छनौट गनेछ।उक्त कार्ाका लाबग मन्द्रालर्मा देहार् िमोशिमको एक 
छनौट सबमबत रहनेछः- 

 क)  नीबत, र्ोिना, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन महािाखा प्रमखु              - संर्ोिक 

 ख)  र्ोिना, अनगुमन तथा मलु्र्ाङ्कन िाखा प्रमखु   - सदर्सर् 

 ग)  आबथाक प्रिासन िाखा प्रमखु      - सदर्सर् 

 घ)  कानून तथा फैसला कार्ाान्द्िर्न िाखा प्रमखु   - सदर्सर् 
 ङ)  लागू औषध बनर्न्द्रण िाखा प्रमखु      - सदर्सर्-सशचि 

     

(२) छनौट सबमबतको िैठकमा आिश्र्कता अनसुार सम्िशन्द्धत विषर्का विज्ञ िा अन्द्र् 
सम्िशन्द्धत व्र्शक्तलार्ा समेत आमन्द्रण गना सकने छ। 

(३) आिेदक केन्द्रले पेि गरेको वििरण र कार्ाालर्ले र्सथलगत अनगुमन गरी 
पठाएको वििरणसुँग मेल नखाएमा सम्िशन्द्धत कार्ाालर्ले पेि गरेको प्रबतिेदनलार्ा 
छनौंट सबमबतले आधार िनाउन सकनेछ। ।  
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पररच्छेद - ४ 
कार्ाान्द्िर्न, अनगुमन तथा मूल्र्ाङ्कन 

 

१०. िानकारी ददनपुने: (१) दफा ९ िमोशिमको सबमबतिाट केन्द्र छनौट भएको वििरण  
मन्द्रालर्ले सम्िशन्द्धत केन्द्रलार्ा िानकारी ददनपुनेछ र र्सिीकृत भएको सूचना 
मन्द्रालर्को िेि सार्टमा राख्न ुपनेछ । 

(२) उपदफा (१) िमोशिम िानकारी गराउुँदा कम्तीमा सात ददनको समर् ददर्ा सम्झौता 
गना आउने म्र्ाद समेत खलुाउन ुपनेछ । 

११. सम्झौता गनुापनेः छनौट भएका केन्द्रहरुसुँग मन्द्रालर्ले अनसूुची -५ िमोशिमको 
ढाुँचामा सम्झौता गनुा पनेछ। 

१२.  भकू्तानी विबधः र्स कार्ाविबध िमोशिम उपलब्ध गरार्ने अनदुान रकम सम्झौताको िता 
िमोशिम एकमषु्ठ िा वकर्सता िन्द्दीमा िैंक माफा त ्भकु्तानी गररनेछ।  

१३.  अनदुानको सदपुर्ोग गनुापनेः मन्द्रालर्ले प्रदान गरेको रकम केन्द्रले आ्नो खातामा 
आम्दानी िाुँधी  समशुचत उपर्ोग हनुे गरी शे्रर्सता राखी अद्यािबधक गनुा पनेछ। 

१४.  अनदुान प्राप्त गने केन्द्रको दावर्त्िः अनदुान प्राप्त गने केन्द्रले देहार्को दावर्त्ि िहन 
गनुा पनेछः 

(क) अनदुानको वहसाि संर्सथाको विधान अनरुुप र्सिीकृत लेखा प्रणाली अनसुार राख्न ु
पनेछ। 

(ख) अनदुान प्राप्त गरेको िषा कम्तीमा ५ िना गरीि तथा विपन्न िगालार्ा बन:िलु्क 
उपचारको व्र्िर्सथा गनुा पनेछ। 

१५. प्रबतिेदन ददन ु पनेः केन्द्रले र्स कार्ाविबध िमोशिम प्राप्त गरेको अनदुानिाट सम्पन्न 
गरेका कार्ा, खचा र प्रबतफल सवहतको वििरण खलुार्ा िावषाक रुपमा मन्द्रालर्मा 
प्रबतिेदन पेि गनुा पनेछ। 

१६. अनगुमन गनुापनेः (१) मन्द्रालर्ले केन्द्रको कम्तीमा चार मवहनामा एक पटक अनगुमन 
गनुा पनेछ।  

 (२) उपदफा (१) िमोशिम गररने अनगुमन कार्ामा केन्द्रले आिश्र्क सहर्ोग गनुा पनेछ 
। 
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१७. अनदुान उपर्ोग गराउन सकन:े (१) दफा १६ िमोशिम अनगुमन गदाा केन्द्रले प्राप्त 
गरेको अनदुानको सदपुर्ोग नगरेको िा सम्झौताको कुनै िता पालना गरेको नपार्एमा 
अनगुमन प्रबतिेदनको बसफाररसको आधारमा मन्द्रालर्ले मनुाबसि समर् ददर्ा देहार् 
िमोशिम गना सकनेछ: 

(क) उपर्ोग नगरेको रकम िा खररद गरेको िर्सतकुो उपर्ोग गना लगाउने, 
(ख) अधरुो बनमााण कार्ा/प्रवक्रर्ा सचुारु गना लगाउन,े  

(ग) सम्झौताको िता पालना गना लगाउने। 

(२) उपदफा (१) िमोशिम िता पालना नगरेमा केन्द्रलार्ा मन्द्रालर्ले कालो सूचीमा 
राखी आगामी दरु्ा िषाको लाबग अनदुानिाट िशित गना सकनेछ।  

१८. असूल उपर गररन:े (१) दफा १६ िमोशिम अनगुमन गदाा र्स कार्ाविबध िमोशिम 
केन्द्रलार्ा प्रदान गररएको अनदुानको रकम कुनै वकबसमले दरुुपर्ोग गररएको पार्एमा 
त्र्र्सतो रकम दरुुपर्ोग गने व्र्शक्तको घर घरानािाट सरकारी िाुँकी सरह असूल उपर 
गररनेछ। 

१९. सफार्ा पेि गने मौका ददनपुने: (१) दफा १८ िमोशिम रकम असूल उपर गनुापदााको 
अिर्सथामा सम्िशन्द्धत संर्सथालार्ा सफार्ा पेि पना मनुाबसि मावफकको मौका ददन ुपनेछ 
।  

 

पररच्छेद - ५ 
विविध 

२०. िाधा अड्काउ फुकाउन:े र्स कार्ाविबधको कार्ाान्द्िर्न गना कुनै िाधा अड्काउ परेमा 
मन्द्रालर्ले सो िाधा अड्काउ फुकाउन सकनेछ। 
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अनसूुची-१  

(दफा ५ सुँग सम्िशन्द्धत) 

आिेदनको ढाुँचा 
श्री गहृ मन्द्रालर्  

बसंहदरिार, काठमाण्डौं। 

विषर्: प्रोत्साहन अनदुानका लाबग प्रर्सताि पेस गररएको । 

महोदर्, 

  ताहाुँ मन्द्रालर्िाट बमबत ………………………… मा प्रकाशित सूचना अनसुार र्स केन्द्र पबन प्रोत्साहन 
अनदुानका लाबग र्ोग्र् र र्च्छुक रहेकाले केन्द्रको बमबत …………………… को कार्ा सबमबतको 
िैठकिाट बनणार् गरी सूचनामा तोवकएका बनम्न कागिातहरु संलग्न राशख र्ो आिेदन पेि गररएको 
छ । लागू औषध उपचार तथा पनुर्सथाापना केन्द्र संचालन प्रोत्साहन अनदुान वितरण कार्ाविबध, 

207७ का सता, िन्द्देिहरु पालना गना केन्द्र मञ्जुर रहेको व्र्होरा अनरुोध छ । 

           भिदीर् 

 संर्सथाको छाप:           ……………………………….. 

              अध्र्ि / प्रमखु 

                   नाम,थर: 

                   केन्द्रको नाम,ठेगाना:  

            संम्पका  नं.   

सलंग्न कागिातहरु: 

१. संर्सथा दतााको प्रमाणपरको प्रबतबलवप 

२. सम्िशन्द्धत संर्सथा िा व्र्िसावर्क फमाको विधानको प्रबतबलवप 

३.  मन्द्रालर्मा आििताको प्रमाणपरको प्रबतबलवप 

४. मूल्र् अबभिवृि कर/र्सथार्ी लेखा नम्िर दतााको प्रमाणपरको प्रबतबलवप  

५. अशघल्लो आबथाक िषाको कर चकु्ताको प्रमाणपरको प्रबतबलवप 

६. केन्द्र/संर्सथा रहेको र्सथानको नकसा 
७. संर्सथाको बिशत्तर्, भौबतक र मानि संिाधन सम्िन्द्धी वििरण (अनसूुची ३ िमोशिम ढाुँचामा)  
८. अनदुान प्राप्त पश्चात गररन ेसंशिप्त कार्ार्ोिना (अनसूुची ४ िमोशिम ढाुँचामा) 
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अनसूुची-२ 

(दफा ६ सुँग सम्िशन्द्धत) 

बनरीिण प्रबतिेदन फारम 

केन्द्रको नाम: 

ठेगाना (शिल्ला,मनपा/उपमनपा/नपा/गापा,िडा नं., टोल): 
अध्र्ि/प्रमखुको नाम: 

सम्पका  नं. (मोिार्ाल/र्ामेल):  
क्र.सं. वििरण भएको/नभएको िा 

संख्र्ा 
1 संर्सथा सम्िन्द्धी वििरण :  

1.1 शिल्ला प्रिासन कार्ाालर्को दताा  

१.२ मन्द्रालर्मा आििता 
(मन्द्रालर्मा आिि नभएको संर्सथा परुर्सकारका लाबग र्ोग्र् हनुे छैन) 

 

1.४ भ्र्ाट/प्र्ान दताा तथा चकु्ताको प्रमाणपर  

2 भौबतक पूिााधार संरचनाः  

२.१  आ्नै िग्गा र भिन भएको/नभएको 
(भएको भए भिन संख्र्ा र िग्गाको िेरफल उल्लेख गने) 

 

2.२ केन्द्रको भिन आिाससंगै कम्पाउण्ड िाल ब्र्िर्सथा   

2.३ केन्द्रको सीट िमता (संख्र्ा)  

२.४ अबतररक्त वक्रर्ाकलापका लाबग खेल मैदान ब्र्िर्सथा   

2.५ र्ोगा ध्र्ान कि ब्र्िर्सथा   

2.६ खेलकुद सामग्री ब्र्िर्सथा   

2.७ परु्सतकालर् ब्र्िर्सथा   

2.८ सतु्न ेठाउुँको व्र्िर्सथा (खाट/पलङ्ग) ब्र्िर्सथा   

2.९ चौबिसै घण्टा ििु खानेपानीको उपलब्धता  

2.१० लैंबगकमैरी िौचालर् ब्र्िर्सथा   

2.११ पररसरमा िगैंचाको व्र्िर्सथा  

2.१२ सहि हािा प्रिाह हनुे र्सिर्सथ कोठा (झ्र्ाल/भेशन्द्टलेसन) ब्र्िर्सथा  
2.१३ आ्नै संरचनामा ताबलम संचालनको छुटै्ट हल बनमााण   

२.१४ उपचाररत व्र्शक्तको संख्र्ाको अनपुातमा भिन र बसट िमता 
पर्ााप्तता 
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३ मानि संिाधन ब्र्िर्सथापन   

३.१ व्र्िर्सथापक िा संर्ोिकको व्र्िर्सथा (संख्र्ा समेत)  
३.२ प्रिासन िा लेखासहार्क ब्र्िर्सथा (संख्र्ा समेत)  
३.३ पालोपहरा तथा सरुिाकमी ब्र्िर्सथा (संख्र्ा समेत)  
३.४ भान्द्सेको ब्र्िर्सथा (संख्र्ा समेत)   
३.५ कार्ाालर् सहर्ोगी िा िगैंचे (संख्र्ा समेत)  
३.६ उपचार तथा परामिा सेिा उपलब्ध गराउने मनोशचवकत्सकको 

व्र्िर्सथा संख्र्ा समेत)   
 

 ताबलम प्राप्त परामिादाता  
४ सरसफार्ा, उपचार तथा मनोरञ्जन  सम्िन्द्धी   

४.१  चौबिसै घण्टा विद्यतु आपूबता व्र्िर्सथा  
४.२ आकशर्समक उपचारको व्र्िर्सथा (उपचार सम्िि र्सिार्स्र्कमीसंग 

आििता) 
 

४.३ अर्सपतालको सलुभता (िढीमा ३० बमनेट बभर पहचु/१० वक.बम.दूरी 
बभर)  

 

४.४ उपचारको लाबग र्सथानीर् अर्सपताल िा र्सिार्सथर् चौकीमा बसफाररसको व्र्िर्सथा  
४.५ उपचाररत व्र्शक्तको र्सिार्स्र् िीमाको व्र्िर्सथा  
४.६ खाना तथा खािाको अिर्सथा  
५ अन्द्र्   

५.१ उपचारका लाबग केन्द्रमा रहेको िम्मा संख्र्ा र वििरण    
५.२ बनःिलु्क उपचाररत व्र्शक्तको वििरण   
५.३ सीपमूलक ताबलम संचालनको वििरण  
५.४ उपचार तथा परामिा सेिाको क्रममा सम्िशन्द्धत विरामी र बनिको 

पररिारिीच बनरन्द्तर सम्पका  भेटघाटको व्र्िर्सथा गराउने र सेिालार्ा 
पररिार मैरी िनार्ाने प्रिन्द्ध 

 

५.५ लशित कार्ाक्रम संचालन   
५.६ उपचारको क्रममा मानबसक तथा िारररीक र्ातना  
 

बनरीिण गने कमाचारीको :     प्रमाशणत गने कार्ाालर् प्रमखुको : 

नाम,थर:       नाम,थर: 

पद:              पद: 
दर्सतखत:       दर्सतखत: 

बमबत:        बमबत: 
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अनसूुची-३  

(दफा ५ को (२) (छ) सुँग सम्िशन्द्धत) 

केन्द्रको वित्तीर्, भौबतक र मानि संिाधन सम्िन्द्धी ब्र्िर्सथा  
 

क) पररचर् खण्ड: 
१. केन्द्रको नाम: 

२. ठेगाना: 
३. र्सथापना बमबत : 

४. शिल्ला प्रिासन कार्ाालर्मा दताा नं./बमबत: 

५. मन्द्रालर्मा आिद्वता नं. र बमबत: 

६. मूल्र् अबभिवृिकर/र्सथार्ी लेखा नम्िर: 

७. संर्सथाको ध्रे्र्,लक्ष्र्,उदे्दश्र्: 

८. िनिशक्त सम्िन्द्धी वििरण: 

९. अन्द्र्:  

ख) वित्तीर् अिर्सथा: 
क्र.सं. वििरण आ.ि. ……….. कैवफर्त 
१. आम्दानीः   

क) माबसक िलु्क िापत प्राप्त   
ख) अनदुान/सहर्ोग/चन्द्दा (दाताको नाम उल्लेख गनुा 

पने) 
  

ग) अन्द्र् …… (भाडा, सदर्सर्ता िलु्क, सम्पत्ती 
िेचबिखन) 

  

घ) अशघल्लो आ.ि.को िाुँकी   

       कुल िम्मा   

२. खचाः   

क) पुुँिीगत तफा  (भिन बनमााण, मेशिनरी औिार, 

फबनाचर िा अन्द्र् खररद) 

  

ख) चाल ुतफा  ( तलि, भत्ता, परामिा, कार्ाालर् संचालन 
सम्िन्द्धी खचा, कार्ाक्रम संचालन खचा) 

  

कुल िम्मा   

िाुँकी मौज्दात रकमः   
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ग) भौबतक अिर्सथा: 
क्र.सं. वििरण आ.ि. ……… 

(....मवहनासम्म)  

भए/नभएको िा 
संख्र्ात्मक रुपमा 

लेख्न े 

पषु्ट्यार्ा वििरण 

(वििरणात्मक रुपमा 
लेख्न)े  

कैवफर्त  

1 केन्द्रिाट प्रदान गररएका सेिाहरुः    
1.1 लाभग्राही संख्र्ा (मवहला/परुुप र उमेर 

समहु खलु्ने गरी छुटै्ट कागिात पेि 
गने)  

   

१.२ तोवकएको िलु्क रकम (प्रबतव्र्शक्त 
माबसक/िावषाक)  

   

१.३ बनःिलु्क उपचाररत व्र्शक्तको संख्र्ा 
(प्रमाण हनुपुने) (मवहला/परुुप र उमेर समहु 
खलु्ने गरी छुटै्ट कागिात पेि गने) 

   

१.४ अन्द्र् :- 

क) ……………… 

ख) …………….. 

ग) ……………….. 

   

2 भौबतक संरचना र पूिााधार :    
2.1 िम्मा भिन संख्र्ा     

क) पक्की (बसमेन्द्ट र ढलानर्कु्त)    
ख) िर्सतापाताको छानार्कु्त     
ग) अन्द्र्    

2.२ खेल मैदान (कबत रोपनी, कठ्ठा िा आनामा 
फैबलएको) 

   

२.३  खेलकुद सामग्री उपलव्धता     
क) ………………    
ख) ……………..    
ग) ………………..    
घ) …………..    

2.४ र्ोगा ध्र्ान कि िमता र संख्र्ा     
2.५ केन्द्रको िम्मा सीट िमता     

िम्मा कोठा संख्र्ा     
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िम्मा झ्र्ाल/भेशन्द्टलेसन संख्र्ा     
2.६ िग्गा सम्िन्द्धी वििरण     

आ्नै नाममा रहेको िग्गा 
(रोपनी/कठ्ठा/धरु/िगाबमटर)  

   

भाडा िा बलिमा बलएको िग्गा 
(रोपनी/कठ्ठा/धरु/िगाबमटर) 

   

2.७ परु्सतकालर्को वििरण संख्र्ा     
२.८ केन्द्रको भिन आिाससंगै कम्पाउण्ड 

िाल ब्र्िर्सथा  
   

पक्की िाल     
कच्ची िाल तारिार मार     

२.९ अबतररक्त वक्रर्ाकलापका लाबग खेल 
मैदान ब्र्िर्सथा  

   

२.१० सतु्न े ठाउुँको व्र्िर्सथा (खाट/पलङ्ग) 
संख्र्ा 

   

२.११ चौबिसै घण्टा ििु खानेपानीको 
उपलब्धता 

   

२.१२ लैबगंक मैरी िौचालर्को ब्र्िर्सथा     
२.१३ िौचालर् संख्र्ा     

िौचालर्को अिर्सथा    
२.१४  पररसरमा िगैंचाको व्र्िर्सथा/हररर्ाली     
२.१५ आ्नै संरचनामा ताबलम संचालनको छुटै्ट 

हल बनमााण 
   

ताबलम हल संख्र्ा     
ताबलम हल िमता     

२.१६ उपचाररत व्र्शक्तको संख्र्ाको अनपुातमा 
भिन र बसट िमता पर्ााप्तता 

   

३ अन्द्र्     
३.१  चौबिसै घण्टा विद्यतु आपूबता व्र्िर्सथा    

क) विधतु व्र्िर्सथा     
ख) िेनेरेटर संख्र्ा     
ग) सोलार ब्र्िर्सथा     

३.२  आकशर्समक उपचारको व्र्िर्सथा (उपचार    
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सम्िि र्सिार्स्र्कमीसंग आििता) 
३.३  अर्सपतालको सलुभता (िढीमा ३० बमनेट 

बभर पहचु/१० वक.बम.दूरी बभर खलुाउन)े  
   

३.४ उपचार तथा परामिा सेिा उपलब्ध 
गराउने मनोशचवकत्सकको व्र्िर्सथा 
संख्र्ा समेत)   

   

३.५ उपचाररत व्र्शक्तको र्सिार्स्र् िीमाको 
व्र्िर्सथा (भएको भए कबत संख्र्ा) 

   

३.६ लशित कार्ाक्रम संचालन     
३.७ उपचारको लाबग र्सथानीर् अर्सपताल िा 

र्सिार्सथर् चौकीमा बसफाररसको व्र्िर्सथा 
   

३.८ खाना तथा खािाको अिर्सथा    
३.९ उपचारको क्रममा मानबसक तथा 

िारीररक र्ातना 
   

३.१० अन्द्र् थप वििरण     
क) …………..    
ख) …………..    
ग) …………….    
घ) ………….    

 

 

घ) मानि संिाधन अिर्सथा: 
क्र.सं. कमाचारी नाम, थर  पद  सेिा/तह  िरुु बनर्शुक्त 

बमबत  

कार्ा 
शिम्मेिारी  

कैवफर्त  

१       

२       

३       

 
 

 

ङ) कार्ाक्रमगत वििरण  

क्र.सं. ताबलम/कार्ाक्रम/अबभमशुखकरणको 
नाम  

संचालन अिबध  

(देशख सम्म) 

लाभाशन्द्ित  

संख्र्ा 
मखु्र्  

  उपलब्धी 
कैवफर्त 

1      
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२       
३       
४       

   

नोट: अन्द्र् वििरण भएमा थप पानामा उल्लेख गना सवकनेछ ।  

         प्रमाशणत गने : 

            अध्र्ि/प्रमखुको नाम: 

             दर्सतखत : 

              बमबत: 
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अनसूुची -४  

(दफा ५ को (२) (ि) सुँग सम्िशन्द्धत) 

संशिप्त कार्ार्ोिना  

१. अनदुान माग गने केन्द्रको; 
क) नाम : 

ख) शिल्ला  

ग) र्सथानीर् तह (मनपा/उपमनपा/नपा/गापा) : 

घ) िडा नं. :  

ङ) टोल : 

च) फोन,्र्ाकस र र्ामेल : 

 

२. माग गरेको अनदुान;  

क) पुुँिीगत अनदुान  

ख) कार्ाक्रमगत अनदुान : 
 

३. केन्द्रको कार्ासबमबत/संचालक सबमबतले पाररत गरेको बमबत :  
 

४. संशिप्त कार्ार्ोिना :  
 

 

क्र.सं. कार्ाक्रम सम्िन्द्धी 
वििरण  

कार्ाान्द्िर्नमा 
मूख्र् शिम्मेिार 
ब्र्शक्त/बनकार् 

अनगुमन 
गने 
बनकार् 

सम्पन्न गना 
लाग्न ेअिबध 
(साल, मवहना) 

अनमुाबनत 
ििेट  

लाभाशन्द्ित 
संख्र्ा  

अपेशित 
प्रबतफल  

सम्भावित 
िोशखम  

कै. 
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अनसूुची - ५  

(दफा ११ सुँग सम्िशन्द्धत) 

अनदुान सम्झौता ढाुँचा  

केन्द्र (र्स पबछ प्रथम पि भबनएको)……..…………………………………………………………………………………को 
तफा िाट अध्र्ि / प्रमखु श्री ……………………………………………………………………………………तथा मन्द्रालर् (र्स 
पबछ दद्वतीर् पि भबनएको)  ………………………………………………………………………… को तफा िाट िाखा प्रमखु 
श्री …………………………………………………………………हामीहरु दिैु पिले देहार् िमोशिमका िताहरुको 
अधीनमा रही र्ो अनदुान सम्झौता परमा सहीछाप दर्सतखत गरेका छौं ।  

प्रथम पिले मञ्जरु गरेका िताहरु:  

१. लागू औषध प्रर्ोगकतााहरुका लाबग उपचार तथा पनुर्सथाापना केन्द्र संचालन बनदेशिका, २०७५ मा 
उल्लेख भएका प्रािधानहरुको अिरस पालना गने छु । 

२. लागू औषध उपचार तथा पनुर्सथाापना केन्द्र संचालन प्रोत्साहन अनदुान बितरण कार्ाविबध, २०७७ को 
दफा १२, १३, १४, १५, १६, र १७ मा उशल्लशखत व्र्िर्सथाहरुको पालना गने छु । 

३. माबथ उशल्लशखत व्र्होरा दठक साुँचो हो । झटु्ठा ठहरे प्रचबलत कानून िमोशिम सहुुँला िझुाउुँला । 
दद्वतीर् पिले मञ्जरु गरेका िताहरु:  
१. प्रथम पििाट उल्लेशखत िताहरु पूरा भएको अिर्सथामा तोवकए िमोशिमको प्रोत्साहन अनदुान 

मन्द्रालर्ले िैंक माफा त उपलब्ध गराउने । 

 

प्रथम पिको तफा िाट:      दद्वतीर् पिको तफा िाट: 

नाम,थर:       नाम,थर: 

पद:          पद: 
दर्सतखत:       दर्सतखत: 

बमबत:        बमबत: 

कार्ाालर्को छाप:      कार्ाालर्को छाप: 


