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१. पररचय 

१.१ पषृ्ठभनूम 

१.१.१ नेपालको संववधानले ननिःशलु्क आधारभूत स्वास््य सेवालाई नागररकको मौनलक हकका 
रूपमा स्थावपत गनुयका साथ ैआकशस्मक स्वास््य सेवामा सबैको पहुुँच सनुनशित गरेको छ 
। यसैगरी राविय स्वास््य नीनत २०७६ ले स्वास््य क्षेरमा सरकारी, ननजी तथा गैह्र-
सरकारी क्षेरबीचको सहकायय तथा साझदेारीलाई प्रवधयन, व्यवस्थापन तथा ननयमन गनुयका 
साथै स्वास््य शशक्षा, सेवा र अनसुन्त्धानका क्षेरमा ननजी, आन्त्तररक तथा बाह्य लगानीलाई 
प्रोत्साहन एवं संरक्षण गने नीनत नलएको छ । नेपाल सरकारको सावयजननक ननजी साझेदारी 
नीनत २०७२ ले सामाशजक आनथयक ववकासको लानग सावयजननक पूवायधार सेवाहरूको 
ववकास तथा सञ्चालनमा सावयजननक ननजी  साझेदारी अनभवृद्वि गने नीनत नलएको छ । 
स्वास््य सेवाका अनधकतम क्षेरलाई समेट्दै मलुकुभरर स्वास््य सेवाको पहुुँच बढाउन 
गैह्रसरकारी सेवाप्रदायक संस्थाहरूको संलग्नताको महत्वलाई आत्मसात ् गदै नेपाल 
स्वास््य क्षेर रणनीनत (सन ् २०१५- २०२०) ले सावयजननक- ननजी साझदेारीको 
अवधारणालाई आत्मसात गरेको छ ।  

१.१.२ मानथ उशल्लशखत संवैधाननक तथा नीनतगत व्यवस्थाको कायायन्त्वयनका क्रममा जनस्वास््य 
सेवा ऐन २०७५ जारी भएको छ । उक्त ऐनमा स्थानीय तहले प्रदेश तथा सङ्घ  अन्त्तगयत 

सञ्चानलत स्वास््य संस्थाहरूसुँगको साझेदारीमा आधारभूत स्वास््य सेवा प्रदान गनय सक्ने 
प्रावधान रहनकुा साथ ैस्वास््य सेवा प्रवाहका लानग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले ननजी वा 
गैह्र सरकारी स्वास््य संस्थासुँग आवश्यक साझेदारी गनय सक्ने व्यवस्था गररएको छ । 
त्यसैगरी, पन्त्रौं योजनाको आधारपर (२०७६/७७- २०८०/८१) ले स्वास््य सेवामा 
सरकारको नेततृ्वदायी  भूनमका सनुनशित गदै सरकारी, ननजी तथा गैह्रसरकारी क्षेरबीचको 
सहकायय तथा साझेदारीलाई व्यवस्थापन तथा ननयमन गने रणनीनत अङ्गीकार गनुयका साथ ै
यस सम्बन्त्धी ननदेशशका बनाउने उल्लेख गरेको छ । 

१.१.३ सरकारले वव. सं. २००७ साल देशख नै गैह्रसरकारी क्षेरसुँग ववशेषतिः गैह्र-नाफामलुक 
संस्थाहरूसुँग सहकायय गरेको लामो इनतहास छ । वव. सं. २०४८ मा राविय स्वास््य 
नीनत आएपनछ स्वास््य क्षेरमा सरकारी स्वास््य संस्थाहरूको वृवद्ध हनुका साथै ननजी 
लगायत गहै्रसरकारी क्षेरको संलग्नता खासगरी अस्पताल, शचवकत्सा शशक्षा, ननदानात्मक 
सेवा र औषनध उत्पादनका क्षेरमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ । नेपालको स्वास््य 
क्षेरमा हाल सरकारी तथा गैह्रसरकारी साझदेारीका धेरै प्रकारका प्रारूपहरू प्रचनलत छन ्
। यस अन्त्तगयत (क) सरकारी स्वास््य संस्था व्यवस्थापनका लानग गैह्रसरकारी संस्थासुँग 
साझदेारी, (ख) जनस्वास््यका काययक्रम सञ्चालन, जनशशक्त उत्पादन तथा सहनुलयतपूणय 
स्वास््य सेवा प्रवाहका लानग ननजी तथा गैह्रसरकारी संस्थासुँग साझदेारी, (ग) अनदुानको 
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प्रावधानसवहत गैह्रसरकारी संस्था तथा सामदुावयक अस्पतालसुँग साझेदारी र घ) सरकारी 
ननकायहरूसुँगको साझेदारी लगायत पदयछन ्। आुँखा स्वास््य, पररवार ननयोजन, सरुशक्षत 
माततृ्व जस्ता स्वास््य सेवा र स्थान ववशेषमा स्वास््य सेवा प्रवाहका लानग साझदेारीका 
उल्ले्य उदाहरणहरू छन ्। ववद्यमान साझदेारीसम्बन्त्धी ववस्ततृ जानकारी अनसूुची १ 
मा छ । स्वास््यमा ननजी क्षेर सहर केन्त्रीत र उपचारात्मक सेवामा बढी संलग्न 
देशखएतापनन स्वास््यका अन्त्य ववधाहरूमा पनन ननजी क्षेरको सहभानगता क्रमशिः बढ्दो छ 
। 

१.१.४ सङ्घीयतासुँगै स्वास््य क्षेरका शजम्मेवारी तथा काययहरू तीन तहका सरकारहरू बीच ववभाजन 
भई आधारभूत स्वास््य सेवा प्रवाहको प्रमखु दावयत्व स्थानीय तहमा रहनकुा साथै तीनै 
तहमा स्वास््य क्षेर सम्बन्त्धी व्यवस्थापकीय काययहरू रहेको सन्त्दभयमा अन्त्तर सरकारी 
ननकायहरू बीचको साझदेारीको सान्त्दनभयकता समेत बढेको छ । ननदेशशकाको अभावमा 
साझदेारी संझौताको स्वरूपमा एकरूपता नहुनुकुा साथै संझौता नबना नै आपसी समझदारीमा 
साझदेारीका कायय गररने गरेका उदाहरणहरू पनन छन ्। यस सन्त्दभयमा स्वास््य क्षेरमा 
गररने ननजी तथा गैह्रसरकारी क्षेरको साझेदारी तथा लगानीलाई आम नागररकको वहतमा 
प्रभावकारी रूपमा व्यवशस्थत गनयका लानग यो ननदेशशका तयार गररएको छ । यस 
ननदेशशकाको संभाव्य प्रयोगकतायहरू अनसूुची २ मा द्वदइएको छ । 

 

१.२ ननदेशशकाको उद्दशे्य 

यस ननदेशशकाको मु् य उदे्दश्य साझेदारी माफय त ववत्तीय स्रोतको प्रभावकारी सदपुयोग गदै गणुस्तरीय 
स्वास््य सेवामा समतामूलक पहुुँच स्थावपत गनुय हो । यस ननदेशशकाको  ननद्वदयष्ट उदे्दश्यहरू 
देहायअनसुार छन ्।   
(क) स्वास््य क्षेरमा गररने साझेदारीको प्रवक्रयालाई सहजीकरण गनुय,  
(ख) सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास््य क्षेरमा गररने साझदेारीमा एकरूपता ल्याउन,ु 
(ग) साझदेारीमाफय त सरकारी, ननजी तथा गैह्र सरकारी संस्थाको सहभानगता तथा पारस्पररक 
जवाफदेवहता अनभवृवद्ध गनुय । 

 

१.३ संशक्षप्त नाम र प्रारम्भ 

१.३.१ स्वास््य सेवालाई प्रभावकारी, गणुस्तरीय तथा सवयसलुभ तलु्याउुँदै स्वास््य सेवामा 
नागररकको समतामूलक पहुुँच स्थावपत गनयका लानग जनस्वास््य सेवा ऐन २०७५ को 
दफा ६४ को अनधकार प्रयोग गरी स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले यो "स्वास््य 
क्षेरमा साझेदारी ननदेशशका, २०७६" तयार गरेको छ ।  

१.३.३ यो ननदेशशका तरुून्त्त प्रारम्भ हनेुछ । 
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१.४ पररभाषा 

ववषय वा प्रसंगले अको अथय नलागेमा यस ननदेशशकामा: 
१.६.१ "मन्त्रालय" भन्नाले सङ्घीय तहमा रहेको स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय सम्झन ुपदयछ 

।  
१.६.२ "साझेदारी" भन्नाले ननशित उदे्दश्य प्रानप्तका लानग पारस्पररक समझदारी तथा सहमनतमा 

अन्त्तर-सरकारी एवं सरकारी र ननजी वा गहै्रसरकारी संस्थाहरूबीच संझौता माफय त गररने 
काययलाई सम्झन ुपदयछ ।  

१.६.३ "सरकारी संस्था" भन्नाले आंशशक वा पूणय सरकारी स्वानमत्वमा रहेका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय 
तहमा रहेका संस्था संझन ुपदयछ । यसले आंशशक वा पणूय स्वायत्त सरकारी ननकायलाई 
समेत जनाउुँदछ ।  

१.६.४ "सरकारी स्वास््य संस्था" भन्नाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहवाट सञ्चानलत स्वास््य संस्था 
सम्झन ु पदयछ र सो शब्दले स्वास््यसुँग सम्बशन्त्धत अन्त्य सरकारी संस्था समेतलाई 
जनाउुँदछ। 

१.६.५ "ननजी तथा गहै्रसरकारी स्वास््य संस्था" भन्नाले प्रचनलत काननुबमोशजम स्वीकृनत नलई 
ननजी तथा गैह्रसरकारी क्षेरको लगानी तथा स्वानमत्वमा सञ्चालन भएका स्वास््य संस्था 
सम्झन ु पदयछ र सो शब्दले गहै्र सरकारी वा ननजी क्षरेको लगानी तथा स्वानमत्वमा 
सञ्चानलत स्वास््य क्षेरसुँग सम्बद्ध ववश्व ववद्यालय, शैशक्षक प्रनतष्ठान, सहकारी , गठुी वा गहै्र 
नाफामूलक सामदुावयक संस्था समेतलाई जनाउुँदछ । 

१.६.६ "अवधारणा पर" भन्नाले साझेदारी गने प्रयोजनका लानग मन्त्रालय वा अनधकार प्राप्त 
सरकारी संस्थाले तयार गने यस ननदेशशकाको अनसूुची ३ बमोशजमको दस्तावेजलाई 
जनाउुँदछ । 

१.६.७ "संझौता पर" भन्नाले साझेदारी सञ्चालनका लानग सम्बशन्त्धत साझेदार संस्थाहरूले दस्तखत 
गरेको साझदेारीको दस्तावेजलाई जनाउुँदछ।  

१.६.८ "प्रथम पक्ष" भन्नाले सरकारी तहबाट साझदेारीमा संलग्न हनेु मन्त्रालय वा अन्त्य सरकारी 
ननकायलाई जनाउुँदछ । एकभन्त्दा बढी सरकारी ननकाय एउटै साझदेारीमा संलग्न भएको 
अवस्थामा साझेदारी संझौतामा उल्लेख गरे बमोशजम हनेुछ । 

१.६.९ "दोस्रो पक्ष" भन्नाले प्रथम पक्ष (सरकारी ननकाय) सुँग साझदेारीमा कायय गनय इच्छुक वा 
साझदेारी संझौता गरेका संस्थालाई जनाउुँदछ । दईुभन्त्दा बढी संस्थाहरू साझेदारको 
रूपमा रहने गरी गररने साझेदारी संझौता सोही संझौता पररभावषत गरेबमोशजम हनेुछ । 
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२. साझेदारीका नसद्धान्त्त, काययक्षरे तथा संस्थागत व्यवस्था 

२.१ साझेदारीका नसद्दान्त्त 

स्वास््य क्षेरमा गररने साझेदारी देहाय बमोशजमका नसद्धान्त्तबाट ननदेशशत हनेुछन।् 

(क) जनस्वास््यमा अनधकतम उपलशब्ध, 
(ख) समतामूलक पहुुँच,  
(ग) गणुस्तरीय स्वास््य सेवा, 
(घ) पारदशशयता, 
(ङ) पारस्पररक जवाफदेवहता, 
(च) मूल्य साथयकता (value for money) । 

२.२ साझेदारीका काययक्षरे 

२.२.१ स्वास््य क्षेरसुँग सम्बद्ध सरकारी संस्थाले देहाय बमोशजमका राविय एवं अन्त्तरायविय 
संस्थाहरूसुँग साझेदारी गनय सक्नेछन ्। 

(क) गैह्रसरकारी संस्था,  
(ख) ननजी संस्था, 
(ग) सहकारी संस्था,  
(घ) ववश्व ववद्यालय तथा प्रनतष्ठान,  
(ङ) गठुी तथा ट्रष्ट, 
(च) समदुायमा आधाररत संस्था, 
(छ) सरकारी संस्था। 

तर अन्त्तरायविय संस्थासंग साझदेारी गदाय नेपाल सरकार अथय मन्त्रालयको पूवय स्वीकृनत नलनपुने छ। 

 

२.२.२ देहाय बमोशजम ववत्तीय वा अन्त्य स्रोत व्यवस्थापन गने गरी साझेदारी गनय सवकनेछ: 
 

(क) सरकारी ननकायले दोस्रो पक्षलाई ववत्तीय र/वा अन्त्य स्रोत प्रदान गने गरी गररने 
साझदेारी। यस्ता साझदेारी संझौता गनयका लानग बावषयक काययक्रम तथा बजेटमा 
आवश्यक बजेटको व्यवस्था भएको हनु ुपनेछ।   

(ख) सरकारी ननकायले दोस्रो पक्षबाट ववत्तीय र/वा अन्त्य स्रोत प्राप्त गने गरी गररने 
साझदेारी। 

(ग) साझदेार ननकायहरूबीच ववत्तीय स्रोतको आदान प्रदान नगरी स्रोत तथा साधनको उपयोग 
तथा काययगत आधारमा सहकायय गने गरी गररने साझेदारी । 

२.२.३ साझेदारी काययक्रम सञ्चालनका क्रममा नेपाल सरकारबाट प्रदान गररएको रकमको उपयोग 
गदाय प्रचनलत आनथयक काययववनध ऐन र सावयजननक खररद ऐन बमोशजम हनु ुपनेछ । 
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२.२.४ साझेदारीका लानग नेपाल सरकारबाट अनदुानको व्यवस्था गदाय अनदुानको रकम उक्त 
साझदेारीसुँग सम्बद्ध योजनाको कुल अनमुाननत लागतको ६० प्रनतशतसम्म वा एक 
पटकमा  एक करोड रूपैयाुँ नबढ्ने गरी व्यवस्था गनुयपनेछ । 

२.२.५ नेपाल सरकारबाट प्रदान गररने अनदुान रकम पूवायधार ववकास, उपकरण लगायत स्वास््य 
सेवा प्रवाह तथा सेवाको गणुस्तर सधुारसुँग सम्बशन्त्धत ववषयहरूमा मार उपयोग गनय 
सवकनेछ ।सो रकम प्रशासननक वा सञ्चालन खचयका लानग उपयोग गनय नमल्ने छैन । 

२.२.६ नाफामूलक ननजी संस्थासुँग अन्त्य ववषयहरूमा साझदेारी गरेतापनन त्यस्ता संस्थाहरूलाई 
सरकारी अनदुान रकम द्वदन नमल्ने छैन। 

 

२.३ साझेदारीका लानग संस्थागत व्यवस्था 

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा साझेदारीको व्यवस्थापन गनयका लानग देहायबमोशजम संस्थागत व्यवस्था 
गररएको छ : 
२.३.१ स्वास््य साझेदारीसुँग सम्बशन्त्धत सम्पूणय काययहरूको नेततृ्व प्रदान गनय अनसूुची ७ मा 

उल्लेख भएबमोशजमको ननदेशक सनमनत तथा प्राववनधक कायय तथा समन्त्वयका लानग अनसूुची 
८ बमोशजमको कायय सनमनत रहनेछ ।साझेदारी सम्बन्त्धी काययका लानग मन्त्रालयको नीनत, 
योजना तथा अनगुमन महाशाखाले सम्पकय  ववन्त्दकुो रूपमा कायय गनेछ । 

२.३.२ प्रदेश तहमा सामाशजक ववकास मन्त्रालयको स्वास््य सम्बन्त्धी ववषय हेने महाशाखाले 
साझदेारीका लानग सम्पकय  ववन्त्दकुो रूपमा कायय गनेछ । 

२.३.३ स्थानीय तहमा सम्बशन्त्धत स्थानीय तहको स्वास््य सम्बन्त्धी ववषय हेने शाखाले साझेदारीका 
लानग सम्पकय  ववन्त्दकुो रूपमा कायय गनेछ  । 

२.३.४ साझेदारी कायायन्त्वयनको सहजीकरणका लानग उपयकु्त साझदेार संस्थाको समेत प्रनतनननधत्व 

हनेु गरी सहजीकरण सनमनत गठन गनय सवकनेछ  । 

२.३.५ साझेदारी सम्बन्त्धी प्रगनत र नसकाइहरूको आदान प्रदान गने वातावरण सृजना गरी अन्त्तर 
सरकारी ननकायहरूबीच समन्त्वय र सहकायय अनभवृवद्ध गनुयपनेछ । 

२.३.६ प्रदेश र स्थानीय तहले यस ननदेशशकालाई नमनुाको रूपमा नलई साझेदारी सञ्चालन गनय वा 
मागयदशयनको रूपमा नलई छुटै्ट ननदेशशका बनाउन सक्नेछन ्।  

२.३.७ प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास््य क्षेरको संस्थागत ववकास तथा सदुृढीकरणका लानग 
औशचत्यका आधारमा लागत सहभानगता वा स्वास््य प्रववनध प्रबद्धयन वा अन्त्य यस्तै आधारमा 
समेत साझेदारी गनय सवकनेछ । 

२.३.८. साझेदारीका ववषयवस्तहुरू देहाय बमोशजम हनेुछन ्: 
 क) स्वास््य संरचना तथा स्वास््य सेवाको ववस्तारका कायय, 
 ख) स्वस्थ जीवनशैली प्रबद्धयन तथा जनस्वास््यमा प्रनतकूल असर पाने तत्वहरूको 

न्त्यूनीकरण सम्बन्त्धी कायय, 
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 ग) लैंनगक तथा अन्त्य वहंसासुँग सम्बशन्त्धत स्वास््य सम्बद्ध ववषयहरूको समाधान सम्बन्त्धी 
कायय, 
घ) ववपद् व्यवस्थापन सम्बन्त्धी कायय तथा मानवीय सेवा (उद्धार/उपचार) सम्बन्त्धी कायय, 
ङ) ननशित क्षेर वा वगय ववशेषमा रहेका स्वास््य समस्या समाधानका कायय, 
च) स्वास््य सूचना प्रणाली व्यवशस्थत गने कायय, 
छ) प्राथनमकताका स्वास््य सूचकहरूमा सकारात्मक योगदान गने कायय, 
ज) स्वास््यजन्त्य फोहरमैलाको एकीकृत व्यवस्थापनको कायय,  
झ) कुनै क्षेर ववशेषमा समग्र स्वास््य प्रणालीको सदुृढीकरण गने कायय,   
ञ) मन्त्रालयले औशचत्यका आधारमा पररभावषत गरेका थप ववषयवस्तहुरू। 
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३. साझेदारी संझौता तथा कायायन्त्वयन 

साझदेारी संझौता तथा कायायन्त्वयन प्रवक्रया देहाय बमोशजम हनेुछ : 
३.१ साझेदारी गनयका लानग साझेदारीको औशचत्य र अपेशक्षत ननतजा खुलाई साझदेारीको अवधारणा 

पर तयार गनुयपनेछ।  
३.२ सामान्त्यतया पवहलो पक्षले अवधारणा पर तयार गनुयपनेछ । तर सरकारी ननकायसुँग साझेदारी 

गनय इच्छुक संस्थाले अवधारणा परको मस्यौदा तयार गरी सम्बशन्त्धत सरकारी ननकाय समक्ष 
पेश गनय सक्नेछ । अवधारणा परमा कम्तीमा पनन अनसूुची ३ बमोशजमका ववषयहरू 
समावेश भएको हनुपुनेछ । 

३.३ सम्बशन्त्धत सरकारी ननकायले अवधारणा पर आनधकाररक वेबसाइट, ववद्यतुीय सञ्चार माध्यमबाट 
सावयजननक गने वा सम्बशन्त्धत सूचीकृत संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराउनपुनेछ। 

३.४ देहायबमोशजमका आधारभतू मापदण्ड पूरा गरेका इच्छुक संस्थाहरूले अवधारणा पर अनरुूप 
हनेु गरी साझेदारीका लानग सम्बशन्त्धत सरकारी ननकाय समक्ष प्रस्ताव पेश गनुयपनेछ : 

(क) ननयमानसुार सम्बशन्त्धत सरकारी ननकायमा दताय तथा नवीकरण गरेको प्रमाणपर । 

(ख) अनधकार प्राप्त सम्बशन्त्धत ननकायबाट प्राप्त अनमुनत पर । 

(ग) संस्थाको वववरण तथा काययक्षेर सवहतको वबेसाइट वा सो सम्बन्त्धी दस्तावेज भएको 
। 

स्पष्टीकरण :- साझदेारीको ववषयअनसुार मन्त्रालयले साझेदारीका लानग थप मापदण्ड 
पररभावषत गनय सक्नेछ र उक्त मापदण्डहरू साझदेारी गनय इच्छुक संस्थाले पूरा गरेको 
हनुपुनेछ ।  

३.५ साझेदारीका लानग अनसूुची ८ मा उशल्लशखत सनमनतले प्राप्त प्रस्तावहरूको समीक्षा गनेछ । 

३.६ समीक्षाका आधारमा संभाव्य साझेदार संस्थाको छनौट गनुयपनेछ । सरकारी ननकाय र 
साझदेारीका लानग छनौट भएको संस्थाले आपसी छलफलमा अनसूुची ४ बमोशजमको ढाुँचा 
अनरुूप हनेु गरी साझदेारी संझौताको दस्तावेज तयार गनुयपनेछ । 

३.७ साझेदारीको संझौता पर तयार भएपनछ सम्बशन्त्धत पक्षहरूको हस्ताक्षरसवहत संस्थाको छाप 
लागेको संझौताको सक्कल प्रनत साझदेार संस्थालाई प्रदान गनुयपनेछ । 

३.८ कायायन्त्वयनको क्रममा आउने चनुौती, समस्या तथा सम्भाववत ववलम्बबारे सम्बद्ध साझदेार 
ननकाय वा संस्थालाई समयमै जानकारी गराउनपुनेछ । 

३.९ प्राकृनतक ववपशत्त, महामारी तथा आपतकालीन अवस्थामा स्वास््य सेवा प्रवाहको सनुनशितताका 
लानग सरकारी ननकायले छोटो प्रवक्रया अपनाई साझेदारी गनय सक्नेछ ।  

३.१० साझेदारी कायायन्त्वयनका क्रममा आधारभतू स्वास््य सेवा लगायत नेपाल सरकारले 
नागररकका लानग ननिःशलु्क रूपमा प्रदान गने गररएका स्वास््य सेवाहरूमा शलु्क नलन 
पाइनेछैन । 
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४. साझेदारहरूको भनूमका तथा शजम्मेवारी 

४.१ साझेदारीका लानग प्रथम पक्षको भूनमका तथा शजम्मेवारी देहाय बमोशजमका हनेुछ : 
(क) साझेदारीको कायायन्त्वयनका लानग सम्पकय  व्यशक्त तोक्ने र आवश्यकता अनसुार कमयचारी 

खटाउने,  
(ख) साझेदारी सम्बन्त्धमा गणुस्तर सनुनशितता र प्रनतवदेनका लानग स्पष्ट ढाुँचा उपलब्ध 

गराउने, 
(ग) राविय मापदण्ड, प्रोटोकल र ननदेशशका अनरुूप भए नभएको अनगुमन गने, 
(घ) साझेदार संस्थाहरूबीच ननयनमत रूपमा छलफल तथा अन्त्तरवक्रया माफय त अनभुव तथा 

नसकाइ साटासाटका लानग आवश्यक पद्धनत लागू गने, 
(ङ) सान्त्दनभयक सूचना तथा जानकारी उपलब्ध गराउने, कायायन्त्वयनमा सहजीकरण गने तथा 

आवश्यकताअनसुार स्थलगत अवलोकन गने, 
(च) उपलव्धता र औशचत्यका आधारमा साझेदारीका लानग सावयजननक संरचना वा सम्पशत्त 

उपयोगको सवुवधा प्रदान गने, 
(छ) साझेदार संस्थाले खररद गने उपकरण वा सामग्रीमा राजश्व छुटका लानग सहजीकरण 

गने।  
४.२ साझेदारी संझौताको कायायन्त्वयन गनुयका साथै प्रगनत प्रनतवेदन ननयनमत रूपमा तयार गरी प्रथम 

पक्षलाइय उपलव्ध गराउने शजम्मेवारी दोस्रो पक्षको हनेुछ ।  
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४.३ कायायन्त्वयनका क्रममा हनु सक्ने वववाद वा द्विववधा न्त्यूनीकरण लानग दफा ४.१ का 
अनतररक्त देहाय बमोशजमका ववषयहरूमा साझेदार संस्थाहरूको भूनमका तथा शजम्मेवारी साझेदारी 
सम्झौतामा स्पष्ट गनुयपनेछ : 

(क) भौनतक पूवायधारको उपयोग तथा व्यवस्थापन, 
(ख) आनथयक दावयत्व तथा ववत्तीय स्रोत पररचालन, 
(ग) साझदेारीको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन पद्धनत, 
(घ) कायय सञ्चालनका लानग जनशशक्त व्यवस्थापन, 
(ङ) गणुस्तर सनुनशितता तथा समतामूलक पहुुँच, 
(च) उपकरण तथा सामग्रीको व्यवस्थापन, 
(छ) अनगुमन, प्रगनत समीक्षा तथा मूल्याङ्कन, 
(ज) द्वदगोपनाका लानग संस्थागत व्यवस्था, 
(झ) वातावरणीय प्रभाव तथा जोशखम व्यवस्थापन । 
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५. अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा नसकाइ 

५.१ अनगुमन तथा मूल्याङ्कन 

५.१.१ साझेदारी कायायन्त्वयन सम्बन्त्धी अनगुमनको प्राथनमक दावयत्व प्रथम पक्षको हनेुछ । तथावप, 
अनगुमनमा दोस्रो पक्ष र ववषय ववज्ञको प्रनतनननधत्वलाई प्रोत्सावहत गनुयपनेछ । 

५.१.२ आवनधक प्रगनत प्रनतवेदन, स्थलगत अवलोकन तथा सावयजननक जानकारीमा आएका 
ववषयवस्त ुसमेतको आधारमा अनगुमन गनय सवकनेछ ।  

५.१.३ साझेदारीको प्रगनत प्रनतवेदन संझौता अनरुूप अधयवावषयक/वावषयक रूपमा बझुाउनपुनेछ । 
प्रगनत प्रनतवेदन अनसूुची ५ बमोशजम तयार गनुयपनेछ । 

५.१.४ सम्बशन्त्धत सरकारी ननकायले स्वास््य क्षेरमा साझेदारी सम्बन्त्धमा भएका प्रगनतको समग्र 
प्रनतवेदन वावषयक रूपमा तयार गरी सावयजननकीकरण गनुयपनेछ । साझेदारीमा भएका 
प्रगनतबारे स्वास््य क्षेरको साझदेारी मञ्च (Health Sector Partnership Forum) मा समीक्षा 
गररनेछ ।  

५.१.५ साझेदारी सम्बन्त्धी वक्रयाकलापका साथै अपेशक्षत उपलशब्ध र ननतजाहरू सवहतको अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कन खाका साझेदारहरू बीचको आपसी सहमनतमा तयार गनुयपनेछ । प्रस्ताववत 
वक्रयाकलाप, उपलशब्ध तथा ननतजाहरू यथाथयपरक, हानसल योग्य र साझदेारीको उदे्दश्य 
अनरुूप हनुपुनेछ । अनगुमन तथा मूल्याङ्कन खाकामा कम्तीमा पनन अनसूुची ६ 
बमोशजमका ववषयहरू समावेश गनुयपनेछ । 

५.१.६ साझेदारीबाट प्राप्त हनेु अपेशक्षत ननतजा लशक्षत गरी आन्त्तररक वा बाह्य मूल्याङ्कन सम्बन्त्धी 
स्पष्ट व्यवस्था साझेदारी सम्झौतामा गनुयपनेछ । 

५.१.७ अनगुमन तथा प्रगनत प्रनतवदेनका आधारमा साझदेारीको आवनधक मूल्याङ्कन गनुयपनेछ । 
यस काययका लानग प्राववनधक, ववत्तीय, काययक्रम तथा अन्त्य ववशेषज्ञसवहतको टोली गठन 
गरी खटाउन सवकनेछ । 

५.१.८ अनदुान बापत प्रदान गररएको रकमको प्रचनलत काननुअनसुार लेखापरीक्षण गनुयपनेछ र 
लेखा परीक्षकको प्रनतवक्रया सवहतको लेखापरीक्षण प्रनतवेदन साझेदारी संझौता अनरुूप 
सम्बद्ध सरकारी ननकायमा बझुाउनपुनेछ । 

५.१.९ सरकारी कोषबाट प्रदान गररएको अनदुान रकमको अशन्त्तम लेखापरीक्षण महालेखा 
परीक्षकको कायायलयले समेत गनय सक्ने व्यवस्था गनुयपनेछ । 

५.१.१० एक वषयभन्त्दा बढी अवनधका लानग हनेु साझेदारीका लानग सामाशजक परीक्षणको व्यवस्था 
गनुयपनेछ । 
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५.२ अनभुव तथा नसकाइ 

५.२.१ साझेदारीको कायायन्त्वयन प्रवक्रया, प्रभावकाररता र चनुौतीहरू समेत समावेश गरी साझेदारी 
सम्बन्त्धी नसकाइहरूको ननयनमत रूपमा अनभलेखीकरण गनुयपनेछ । यस्ता नसकाइहरू 
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह र सम्बशन्त्धत ननकायहरूलाई सूशचत गनयका लानग उपयकु्त 
माध्यमबाट सावयजननवकरण गनुयपनेछ । 

५.२.२ साझेदारी सम्बन्त्धी मूल्याङ्कनमा देशखएका प्रमखु ववषयहरू सावयजननकीकरण गनयका लानग 
उपयकु्त पद्धनत अवलम्बन गनुयपनेछ ।  

५.२.३ साझेदारीले लशक्षत वगयमा परु् याएको योगदान सम्बन्त्धी ववषय समेत साझेदारीको अनगुमन 
तथा मूल्याङ्कनमा समावेश गनुयपनेछ र यसबाट प्राप्त नसकाइलाई भववष्यमा साझदेारी 
संझौता गदाय ध्यान द्वदनपुनेछ । 
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६. साझेदारीको संझौताको नवीकरण, पररमाजयन तथा समानप्त 

६.१ संझौताको नवीकरण तथा पररमाजयन 

६.१.१ अनगुमन एवं ननयनमत प्रनतवेदन तथा ननष्पक्ष मूल्याङ्कन प्रनतवेदनको आधारमा औशचत्य 
ववचार गरी मन्त्रालयले साझदेारी संझौता पररमाजयन वा नवीकरण गनय सवकनेछ । 

६.१.२ तीन वषय भन्त्दा वढी समयावनधका लानग गररएका साझदेारी संझौताको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन 
गरी सो बाट प्राप्त सझुावका आधारमा मार साझेदारीको नवीकरण गनय सवकनेछ ।  

 

६.२ संझौताको समानप्त 

६.२.१ ननम्न अवस्थामा साझेदारले मनानसव कारणसवहत कम्तीमा तीन मवहनाको नलशखत पूवय 
सूचना द्वदई संझौता भंग गनय सवकनेछ : 

(क) साझदेार संस्थाले संझौता बमोशजमका दावयत्वहरू पूरा नगरेमा, 
(ख) संझौता भएको नमनतले ३ मवहनासम्म पनन संझौता बमोशजमका कायय प्रारम्भ नगरेमा, 
(ग) साझदेार संस्था आनथयक अननयनमतता वा भ्रष्टाचारजन्त्य वक्रयाकलापमा संलग्न भएको 

पाइएमा, 
(घ) साझदेार संस्था सामाशजक, सांस्कृनतक तथा धानमयक सवहष्णतुामा खलल परु् याउने काययमा  

संलग्न भएको पाइएमा, 
(ङ) साझदेारी कायायन्त्वयनका क्रममा जनस्वास््य तथा वातावरणमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक 

प्रभाव पाने कायय गरेमा, 
(च) साझदेार संस्था यौनजन्त्य वा अन्त्य वहंसाका काययमा समावशे भएको पाइएमा, 
(छ) साझदेार संस्था गैह्रकाननुी काययमा संलग्न भएको पाईएमा, 
(ज) साझदेार संस्थाको स्वाथय बाशझएको प्रमाण भेवटएमा, 

तर, सम्झौता भंग गनुय पूवय सम्बशन्त्धत साझेदारलाई सात द्वदनको समय उपलब्ध गराई सफाई पेश 
गने मौका द्वदनपुनेछ | 

 

६.२.२ साझेदारी संझौता बमोशजम अनदुान रकम प्राप्त गने ननकायले संझौता बमोशजम गरेको 
खचयको लेखा परीक्षण नगराएको वा लेखा परीक्षणका सझुावहरू कायायन्त्वयन नगरेको 
अवस्थामा ववत्तीय स्रोत प्रदान गने साझेदार संस्थाले सधुारका लानग ननदेशनहरू प्रदान 
गनय सक्नेछ । सम्बशन्त्धत साझेदार संस्थाले यस्ता ननदेशनहरूको पालना नगरेमा संझौता 
संशोधन वा संझौता रद्द गने प्रवक्रयामा जान सवकनेछ ।  

६.२.३ संझौता रद्द भएमा वा संझौताको म्याद थप नभएमा वा अन्त्य कुनै कारणले साझदेारी समाप्त 
भएमा संझौता कायायन्त्वयनका क्रममा प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग गररएका सम्पशत्त तथा 
उपकरणहरू सरकारी ननकायलाई हस्तान्त्तरण गने व्यवस्था गनुयपनेछ । 
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७. ववववध 

७.१ ववद्यमान साझेदारीको व्यवस्थापन  

७.१.१ यो ननदेशशका कायायन्त्वयन हनु ु पूवय गररएका साझेदारी संझौताहरूलाई क्रमशिः यस 
ननदेशशकाको दायरामा ल्याइनेछ । 

७.१.२ साझेदारी संझौता नगरी सञ्चालनमा रहेका साझेदारी प्रकृनतका काययक्रमहरूलाई यसै 
ननदेशशका बमोशजम संझौता गरी व्यवशस्थत गररनेछ । 

७.२ अन्त्य व्यवस्था 

७.२.१ कायायन्त्वयनको चरणमा संझौताका कुनै शतयको पालना गने सम्बन्त्धमा वववाद देखा परेमा 
दवुै पक्षको आपसी सहमनतमा वववादको समाधान गररनेछ । कुनै वववाद समाधानमा 
जवटलता उत्पन्न भएमा मध्यस्थता सम्बन्त्धी प्रचनलत काननुबमोशजम हनेुछ ।  

७.२.२ यस ननदेशशका बमोशजम सरकारी ननकायबाट अनदुान प्राप्त गने संस्थाहरूले तोवकए 
बमोशजमको ढाुँचामा प्रनतवदेन पेश नगने वा पेश भएको प्रनतवेदन सन्त्तोषजनक नभएमा 
त्यस्ता संस्थाहरूलाई सरकारी ननकायबाट ननकासा द्वदन बाुँकी अनदुान रकम मध्ये आंशशक 
वा पूरै रकम रोक्का गनय वा रद्ध गनय सवकनेछ । 

७.२.३ सरकारी ननकायबाट अनदुान रकम प्राप्त गने संस्थाले यस ननदेशशका अनरुूपको संझौता 
बमोशजम खचयको व्यवस्थापन गरेको नपाईएमा त्यस्ता संस्थालाई प्रचनलत काननुबमोशजम 
आवश्यक कारवाही गरी सरकारी ननकायबाट ननकासा भइसकेको रकम सरकारी बाुँकी 
सरह असलु उपर गररनेछ ।  

७.२.४ सरकारी सम्पशत्त दोस्रो पक्षले प्रयोग गने गरी गररने साझेदारीमा उक्त सम्पशत्तको साझदेारी 
अवनधका लानग बीमा गनुयपनेछ । 

७.२.५ साझेदारी अवनधनभर दोस्रो पक्षले साझेदारीसुँग सम्बशन्त्धत व्यवस्थापनमा पररवतयन गनुयपने 
भएमा प्रथम पक्षलाई यथा सम्भव नछटो जानकारी गराउनपुनेछ । 

७.२.६ साझेदारी कायायन्त्वयन गने साझदेारले सम्बशन्त्धत प्रदेश तथा स्थानीय तहसुँग सम्झौताबमोशजम 
आवश्यक समन्त्वय गनुयपनेछ । 

७.२.७ यस ननदेशशकामा जनुसकैु कुरा लेशखएको भएता पनन मन्त्रालय वा मातहतका सरकारी 
ननकायले ननयनमत रूपमा सरकारी अस्पताल तथा स्वास््य क्षेरसुँग सम्बद्ध स्वायत्त एवं 
ननयमनकारी संस्था लगायतका सरकारी ननकायहरूलाई वावषयक बजेटका रूपमा अनदुान 
प्रदान गनय बाधा पगुकेो माननने छैन । तर यस्ता ननकाय वा संस्थाहरूलाई वावषयक बजेटका 
रूपमा अनदुान प्रदान गदाय सो अनदुान रकम खचय गने आधार तथा अपेशक्षत उपलशब्धहरू 
समेत खुलाई क्रमशिः काययसम्पादनमा आधाररत बजेट बाुँडफाुँड पद्धनत लागू गररनेछ । 

७.२.८ सरकारी ननकायमा काययरत कुनै कमयचारीको प्रत्यक्ष लगानी भएका संस्थालाई उक्त सरकारी 
ननकाय प्रथम पक्ष हनेु गरी यस ननदेशशका बमोशजम अनदुान गररने छैन ।  
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७.२.९ दोस्रो पक्षले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकार मातहतका ननकायबाट सोही आनथयक वषयका 
लानग अन्त्य कुनै अनदुान रकम प्राप्त गरेको भएमा दोस्रो पक्षले प्रथम पक्षलाई संझौता 
गनुय पूवय उक्त कुराको जानकारी गराउनपुनेछ ।  

७.२.१० साझेदारीको कायायन्त्वयनमा प्राप्त नसकाइहरूका आधारमा साझेदारीलाई थप प्रभावकारी 
बनाउनका लानग तीन वषयको कायायन्त्वयनपिात ्यस ननदेशशकाको पनुरावलोकन गररनेछ 
। 
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८. अनसूुचीहरू 

अनसूुची १: स्वास््य क्षरेमा ववद्यमान साझेदारीका प्रकारका उदाहरणहरू 

  

मन्त्रालयले ननशित सेवा बापत ननजी तथा गैह्रसरकारी संस्थालाई गररने भकु्तानी 
- संस्थागत सतु्केरी सेवा (आमा काययक्रम), 
- ववपन्न नागररक उपचार काययक्रम, 
- नवजात उपचार सेवा, 
- शैशक्षक प्रनतष्ठानहरूले छारवृनतमा शचवकत्सा शशक्षा प्रदान गने । 

मन्त्रालयले ननजी तथा गैह्रसरकारी संस्थालाई अनदुान प्रदान गने 

- सामदुावयक अस्पतालहरूलाई अनदुान, 
- कायय सम्पादनमा आधाररत अनदुान संझौता, 
- अन्त्य संस्थाहरूलाई प्रदान गररने अनदुान (जस्तै, नेपाल नेर ज्योनत सङ्घ, रक्त सञ्चार सेवा)।  

सरकारी स्वास््य संस्थाको गहै्रसरकारी संस्थाले व्यवस्थापन गने  

- लमजङु सामदुावयक अस्पताल, 
- बयालपाटा अस्पताल, 
- चररकोट अस्पताल । 

सरकारी सम्पशत्त तथा अन्त्य स्रोत ननजी तथा गहै्रसरकारी संस्थालाई उपयोग गनय द्वदने  

- नमसन अस्पतालहरू,  

- ट्रमा सेन्त्टरको नगद काउन्त्टर बैकमाफय त व्यवस्थापन । 

सामाशजक सहकायय: मु् यतिः काययक्रम वा सेवामा आधाररत 

- ननजी तथा गहै्र सरकारी संस्थाले प्रदान गने खोप तथा डट्स सेवा, 
- पररवार योजनाका साधनहरूको ववतरण, 
- ननजी-गैह्रसरकारी संस्थाबाट गभयपतन सेवाको उपलब्धता । 

सरकारी ननकायहररूबीचको सहकायय 
- नसंहदरवार वैद्यखाना र नेपाल औषनध नलनमटेडसुँग औषनध खररद कायय, 
- आमी अस्पतालमाफय त गररने स्वास््य शशववर । 

ननजी तथा गैह्रसरकारी ननकायहररूबाट मन्त्रालयलाई ववत्तीय तथा अन्त्य श्रोत प्रानप्त 

- गैह्रसरकारी संस्थाहररूले मन्त्रालयको प्राथनमकताका काययक्रममा गने सहयोग, 
- अस्पताल सेवा सदुृढीकरणमा गने सहयोग, 
- कपोरेट ननकायको स्वास््य शशववर तथा सचेतना अनभयानमा गने योगदान। 



16 
 

अनसूुची २: ननदेशशकाको प्रयोगकताय 

यस ननदेशशकाका संभाव्य प्रयोगकतायहरू देहाय बमोशजम रहेका छन ्: 
(क) स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, ववभागहरू तथा केन्त्रहरू, 
(ख) सामाशजक ववकास मन्त्रालयहरू, स्वास््य ननदेशनालयहरू र प्रदेश तहका अन्त्य स्वास््य 

संस्थाहरू, 
(ग) स्थानीय तहमा रहेका स्वास््य सम्बद्ध कायायलयहरू, 
(घ) स्वास््य क्षेरमा रहेका अधय तथा पूणय स्वायत्त तथा ननयमनकारी ननकायहरू, 
(ङ) सरकारी, ननजी तथा गैह्रसरकारी अस्पताल एवं स्वास््य संस्थाहरू, 
(च) स्वास््य सम्बद्ध राविय तथा अन्त्तरायविय सङ्घ संस्थाहरू। 

अनसूुची ३: साझेदारीका लानग अवधारणा परको खाका 

साझेदारीको अवधारणा परमा देहाय बमोशजमका ववषयहरू समावेश गनुयपनेछ : 
(क) पषृ्ठभनूम 

औशचत्य तथा काययक्षेर लगायतको वववरण सवहत प्रस्ताववत साझेदारीबारे छोटकरीमा व्या्या 
गने । काययक्रमको अपेशक्षत ननतजा हानसल गनयका लानग आवश्यक प्रनतफल र सो प्रनतफल 
सम्बशन्त्धत वक्रयाकलापबारे उल्लेख गने । 

(ख) उद्दशे्यहरू 

प्रस्ताववत साझदेारीले असमानता घटाउन, सेवाको गणुस्तर सधुार गनय तथा स्रोतको 
प्रभावकारी उपयोगमा परु् याउन सक्ने योगदानलाई समते ध्यान द्वदई उदे्दश्य पररभावषत गने 
।  

(ग) अपेशक्षत ननतजा 
उदे्दश्यअनरुूप हानसल गररने अपेशक्षत ननतजाबारे उल्लेख गने । 

(घ) साझेदारीको समयावनध 

प्रस्ताववत साझदेारीको समयावनध स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी साझदेारीको समयावनध थवपन 
सक्ने वा नसक्नेबारे खुलाउने । 

(ङ) ववत्तीय तथा अन्त्य स्रोत सम्बन्त्धी व्यवस्था  
साझेदारीमा अपके्षा गररएका ववत्तीय, जनशशक्त वा अन्त्य स्रोतहरूबारे उल्लेख गनुयका साथै 
लागतका प्रमखु शीषयकहरू खुलाउने । 

(च) जोशखम तथा जोशखम न्त्यूनीकरणका उपायहरू 

साझेदारी कायायन्त्वयनमा देखा पनयसक्ने संभाव्य जोशखम तथा सो न्त्यूनीकरणका उपायहरू 
उल्लेख गने । 

(छ) अनगुमन, मूल्याङ्कन तथा नसकाई 
साझेदारीको अनगुमन, प्रगनत प्रनतवेदन र मूल्याङ्कन प्रवक्रयाबारे उल्लेख गदै सो काययमा 
साझेदार संस्थाको शजम्मवेारी र भूनमका उल्लेख गने ।साझेदारीको नसकाइको अनभलेखीकरण 
र सावयजननकरण गने योजनाबारे समते छोटकरीमा व्या्या गने । 
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अनसूुची ४: साझेदारीका लानग संझौता परको खाका 

साझदेारीको संझौता पर देहायका ववषयहरू समावेश गनुयपनेछ : 
(क) पषृ्ठभूनम, 
(ख) उदे्दश्यहरू, 
(ग) लशक्षत क्षेर, समदुाय तथा वगय, 
(घ) अपेशक्षत ननतजा, 
(ङ) ववत्तीय व्यवस्थापन तथा लेखा परीक्षण, 
(च) संस्थागत व्यवस्था तथा सहयोगी ननकायहरू, 
(छ) साझदेारहरूको दावयत्व तथा शजम्मेवारी, 
(ज) काययक्षेर तथा दायरा, 
(झ) कायायन्त्वयन ढाुँचा तथा कायय योजना, 
(ञ) जनशशक्त व्यवस्थापन तथा क्षमता अनभवृवद्ध, 
(ट) सञ्चालक सनमनत सम्बन्त्धी व्यवस्था, 
(ठ) समता तथा गणुस्तर सनुनशितता सम्बन्त्धी व्यवस्था, 
(ड) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन ववनध, 
(ढ) संझौताको अवनध, पररमाजयन तथा नवीकरण सम्बन्त्धी व्यवस्था । 
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अनसूुची ५: प्रगनत प्रनतवेदनको खाका 

साझदेारी कायायन्त्वयनको प्रगनत प्रनतवदेनमा देहाय बमोशजमका ववषयहरू समावेश गनुयपनेछ : 
क्र.स. ववषयहरू उल्लेख हनुपुने वववरण 

१ सारांश दईु पषृ्ठमा नबढाइकन प्रनतवेदनको प्रमखु अंशहरू 

२ प्रमखु वक्रयाकलापहरू प्रनतवेदनको अवनधमा सञ्चालन भएका तथा हनु नसकेका 
प्रमखु वक्रयाकलापहरूको वववरण 

३ सूचकहरूको अवस्था अनगुमन तथा मूल्याङ्कन खाका बमोशजमका सूचकहरूमा 
भएको प्रगनत वववरण 

४ ववत्तीय स्रोत पररचालन तथा 
खचय 

सम्झौतामा उल्लेख भए बमोशजम ववत्तीय तथा अन्त्य स्रोत 
पररचालन तथा खचय सम्बन्त्धमा भएका प्रगनत वववरण  

५ समस्या तथा चनुौतीहरू कायायन्त्वयनका क्रममा देशखएका समस्या तथा चनुौतीहरू 
६ जोशखम तथा जोशखम 

न्त्यूनीकरणका उपायहरू 

कायायन्त्वयनका क्रममा आइपनय सक्ने जोशखम तथा सो को 
न्त्यूनीकरणका लानग अवलम्बन गररएका उपायहरू 

७ सधुार गनुयपने क्षेरहरू प्रभावकारी कायायन्त्वयनका लानग भववष्यमा सधुार गनुयपने क्षेर 
तथा काययहरूको वववरण 

८ अन्त्य मानथका ववषयहरूले समावेश नगरेका तर उल्लेख गनय 
आवश्यक थप वववरण 

 
अनसूुची ६: साझेदारीको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन खाका 

देहायका ववषयहरू समावेश गरी साझदेारीको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन खाका तयार गनुयपनेछ : 
नस. न. सूचक  सूचकको 

पररभाषा 
शजम्मेवार 
ननकाय 

प्रमाणीकरणका 
आधार  

जोशखम तथा 
अनमुान 

कैवफयत 
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अनसूुची ७: स्वास््य साझेदारी ननदेशक सनमनत  

(क) सशचव, स्वास््य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय    संयोजक 

(ख) सहसशचव, प्रधानमन्त्री तथा मशन्त्रपररषदको कायायलय   सदस्य 

(ग) महाननदेशक, स्वास््य सेवा ववभाग     सदस्य  
(घ) सह-सशचव, अथय मन्त्रालय      सदस्य  
(ङ) सह-सशचव, मवहला, बालबानलका तथा जेष्ठ नागररक मन्त्रालय सदस्य 

(च) सह-सशचव, सङ्घीय मानमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय  सदस्य  
(छ) सह-सशचव, समाज कल्याण पररषद्     सदस्य     
(ज) प्रमखु, गणुस्तर मापन तथा ननयमन महाशाखा   सदस्य  
(झ) प्रमखु, स्वास््य समन्त्वय महाशाखा     सदस्य  
(ञ) प्रमखु, नीनत, योजना तथा अनगुमन महाशाखा   सदस्य-सशचव     
 
ननदेशक सनमनतको काययवववरण देहायबमोशजम हनेुछ : 

(क) साझदेारी सम्बन्त्धी काययक्रमहरूको  छनोट गरी कायायन्त्वयनको लागी सम्बशन्त्धत 
महाशाखालाई ननदेशन द्वदने, 

(ख) साझदेारी व्यवस्थापन सम्बन्त्धमा प्राववनधक सनमनतलाई मागयननदेशन प्रदान गने, 
(ग) साझदेारी सम्बन्त्धी काययक्रमहरूको प्रगनत तथा मूल्याङ्कनको आवश्यकता अनसुार 

समीक्षा गनय प्राववनधक सनमनतलाई ननदेशन द्वदने, 
(घ) साझदेारीको पररमाजयन, नवीकरण तथा समानप्त सम्बन्त्धमा आवश्यक ननणयय गने, 
(ङ) साझदेारी कायायन्त्वयनमा देखा पने चनुौती तथा समस्या समाधानका लानग आवश्यक 

ननदेशन प्रदान गने, 
(च) साझदेारी सम्बन्त्धमा प्रदेश, स्थानीय तह एवं अन्त्तर मन्त्रालय समन्त्वयमा 

आवश्यकतानसुार सहजीकरण गने ।  
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अनसूुची ८: प्राववनधक कायय सनमनत 

(क) प्रमखु, स्वास््य समन्त्वय महाशाखा          संयोजक 

(ख) उपसशचव, समाज कल्याण पररषद्     सदस्य  
(ग) उपसशचव, अथय  मन्त्रालय      सदस्य 

(घ) उपसशचव, सङ्घीय मानमला तथा सामान्त्य प्रशासन मन्त्रालय  सदस्य 

(ङ) उपसशचव, गणुस्तर मापन तथा ननयमन महाशाखा   सदस्य 

(च) वररष्ठ स्वास््य प्रशासक, नीनत तथा योजना शाखा    सदस्य  
(छ) प्रनतनननध (उपसशचवस्तर), स्वास््य सेवा ववभाग               सदस्य       
(ज) उपसशचव, नीनत तथा योजना शाखा           सदस्य-सशचव 
 
प्राववनधक कायय सनमनतको काययवववरण देहाय बमोशजम हनेुछ : 

(क) साझदेारीका संभाव्य क्षेरहरू पवहचान गने, 
(ख) साझदेारी संझौताको मस्यौदा पनुरावलोकन तथा सझुाव प्रदान गने, 
(ग) साझदेारीको आन्त्तररक तथा बाह्य मूल्याङ्कनका लानग सहजीकरण गने र 

आवश्यकता अनसुार मापदण्ड तयार गने, 
(घ) साझदेारी कायायन्त्वयन सम्बन्त्धी अनगुमन, प्रगनत प्रनतवदेन तथा मूल्याङ्कन प्रनतवेदन 

समीक्षा गने, 
(ङ) कायायन्त्वयनका क्रममा आउने चनुौती तथा समस्या समाधानका लानग पहल गने, 
(च) प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गररने स्वास््य क्षेर सम्बन्त्धी साझेदारीका लानग 

आवश्यक प्राववनधक सहयोग प्रदान गने, 
(छ) यस ननदेशशकाको प्रभावकारी कायायन्त्वयनका लानग समन्त्वय तथा सहजीकरण 

सम्बन्त्धी आवश्यक अन्त्य कायय गने, 
(ज) पेश भएका प्रस्ताववत काययक्रमहरूको मूल्याङ्कन गरी ननणययका लानग ननदेशक 

सनमनतमा पेश गने। 

 


