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योगदान पुगेको हİनेछ  । 
Ľªतफल एक अĄतरदेशीय आªथèक ïेĻ, ७ ª¢शे¤ आªथèक ïेĻ र १५ औũोªगक ïेĻ ए¢म् 

सĊyाđयताको आधारमा सबै Ĕथानीय तहमा औũोªगक ĸाम Ĕथापना yई ªनhी तथा सहकारी 
ïेĻसNगको साझेदारीमा सúचालनमा आएका हİनेछन ् ।   

Ľमिु ªĶयाकलाप  औũोªगक ïेĻको ª¢Ĕततृ अăययन तथा ªडhाइन ए¢म ्¢ाता¢रoीय Ľyा¢ मूĎयांकन गनã, 
 Ĕथानीय तहको समĄ¢य र सहकायèमा औũोªगक ĸाम ªनमाèo गनã, 
 ĽदेशसNगको सहकायè र समĄ¢यमा औũोªगक ïेĻ ªनमाèo गनã, 
 अĄतरदेशीय आªथèक ïेĻ र ª¢शे¤ आªथèक ïेĻ ªनमाèo गनã, 
 ªनhी ïेĻ ए¢म ्सहकारी ïेĻसNगको साझेदारीमा औũोªगक ïेĻ ए¢म ्औũोªगक ĸाम 
सúचालन र Ľ¢Ťèन गनã  । 

अ¢ªध सſुः आ.¢. २०७६/७७,  सĊपĄनः आ.¢. २०८५/८६ 
कुल अनमुाªनत लागत  ƀ. २ िबè ५६ अबè ३८ करोड 
दायरा कायाèĄ¢यन हİने ïेĻ : सĊपoूè Ľदेश र Ĕथानीय तह  । 

लाyाªĄ¢त hनसe्òया : २१ लाि (औũोªगक ïेĻः १० लाि, औũोªगक ĸामः ७ लाि ५० 
हhार र ª¢शे¤ आªथèक ïेĻः ३ लाि ५० हhार) । 

१.२.२ सामा जक े  
१. वा य सं था तथा वा य सेवा व तार काय म 
आयोhनाको नाम   Ĕ¢ाĔāय संĔथा तथा Ĕ¢ाĔāय से¢ा ª¢Ĕतार कायèĶम 
ª¢¤य ïेĻ सामाªhक, Ĕ¢ाĔāय  
पģरचय देशमा Ĕ¢Ĕथ र उĀपादनशील नागģरक तयार गनè Ĕ¢ाĔāय ïेĻमा लगानी ¢ªृŤ माफè त गoुĔतरीय 

र स¢èसलुy Ĕ¢ाĔāय से¢ाको पहİNच सªुनªŰत गनुè राøयको दाªयĀ¢ हो । तथाªप, से¢ामलूक र 
hनĔ¢ाĔāयĽªत उîरदायी संयĄĻको ª¢कास ए¢म ्आधªुनक उपकरo र ª¢शे¤ð ªचªकĀसकको 
đय¢Ĕथा गरी Ĕ¢ाĔāय सशुासन कायम गनुè चनुौतीपoूè रहेको छ । तसथè, संघीय संरचना अनुसार 
Ĕ¢ाĔāय से¢ामा राøयको नेतĀृ¢दायी र ªनhी तथा सहकारी ïेĻको पģरपरूक yªूमका अªy¢ªृŤ 
गरी सबै नागģरकलाई आधारyतू, ª¢ªशŴीकृत र ª¢शे¤ð Ĕ¢ाĔāय से¢ा Ľदान गनèको लाªग 
Ĕ¢ाĔāय संĔथा तथा Ĕ¢ाĔāय से¢ा ª¢Ĕतार कायèĶम कायाèĄ¢यनमा Ďयाइएको छ  । 

राªēƭय लĞय  मान¢पुNhी ªनमाèo तथा सĊyा¢नाको पoूè उपयोग 
 स¢èसुलy आधªुनक प¢ूाèधार ए¢म सघन अĄतरआबŤता 
 पģरēकृत तथा मयाèªदत hी¢न 

लĞय सबै नागģरकमा ªन:शĎुक आधारyतू Ĕ¢ाĔāय से¢ा ए¢म ्आकªĔमक तथा ª¢शे¤ð Ĕ¢ाĔāय 
से¢ाको पहİNच र गoुĔतर अªy¢ªृŤ गनã  । 

उţेĒय आधारyतू तथा आकªĔमक Ĕ¢ाĔāय से¢ा र ª¢शे¤ð तथा अªत ª¢ªशªŴकृत Ĕ¢ाĔāय से¢ामा 
पहİNच अªy¢ªृŤका लाªग Ĕ¢ाĔāय से¢ा सúhाल र पू¢ाèधार ª¢Ĕतार गनुè । 

असर तथा Ľyा¢ Ĕ¢ाĔāय से¢ाको प¢ूाèधार ª¢कास तथा ª¢Ĕतार yई ३० ªमनेटको दरूीमा Ĕ¢ाĔāय संĔथामा पहİNच 
yएका पģर¢ार ८० Ľªतशत पगेुको हİनेछ । मातृ मĀृयदुर, बाल मĀृयदुर र न¢hात ªशशु मĀृयुदरमा 
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उĎलेòय कमी आएको हİनेछ । 
Ľªतफल Ĕथानीय तहको हरेक ¢डामा ªनःशĎुक आधारyतू Ĕ¢ाĔāय से¢ाको सªुनªŰतता र हरेक Ĕथानीय 

तहमा आकªĔमक शĎयªĶया सªहतको ªचªकĀसा से¢ा, ªhĎला तथा Ľदेशमा ª¢शे¤ð Ĕ¢ाĔāय 
से¢ा र ªनªŰत Ĕथानहƀमा अªत ª¢ªशªŴकृत Ĕ¢ाĔāय से¢ा सĊबĄधी प¢ूाèधार ªनमाèo तथा 
ª¢Ĕतार yएको हİनेछ ।  

Ľमिु ªĶयाकलाप  hनसe्òया तथा yगूोलको आधारमा Ĕ¢ाĔāय संĔथाहƀको ¢गĨकरo तथा Ĕथान पªहचान 
गनã, 

 Ĕ¢ाĔāय संĔथा ªनमाèo, संचालन तथा đय¢Ĕथापनका लाªग आ¢Ēयक कायèª¢ªध तथा 
मापदÿड ª¢कास गरी लाग ूगनã, 

 साª¢कका अúचल/उप-ïेĻीय/ïेĻीय अĔपतालको प¢ूाèधारको नñसाe्कन (Mapping) 
गरी ĔतरोĄनªत गदाè आ¢Ēयक पनã पू¢ाèधारको ªनधाèरo गनã, 

 नयाN तथा ĔतरोĄनªत गģरएका Ĕ¢ाĔāय संĔथामा yौªतक प¢ूाèधार ªनमाèo र आधªुनक 
उपकरo तथा hनशªŇ đय¢Ĕथा ªमलाउने र 

 आधारyतू Ĕ¢ाĔāय से¢ा केĄļ, Ľाथªमक अĔपताल, ªŪतीय तह अĔपताल, ततृीय तह 
अĔपताल र अªत ª¢ªशªŴकृत अĔपतालŪारा Ľyा¢कारी से¢ा Ľ¢ाह गदæ  ¢ैðाªनक सĊĽे¤o 
Ľoाली (Scientific Referral System) ª¢कास गरी लाग ूगनã  ।   

अ¢ªध सſुः आ.¢. २०७६/७७,    सĊपĄनः आ.¢. २०८०/८१  
कुल अनमुाªनत लागत  ƀ. १ िबè ३५ अबè   
दायरा कायाèĄ¢यन हİने ïेĻः देशyर  । 

लाyाªĄ¢त hनसंòयाः सĊपoूè नागģरक  । 

आयोhनाको नाम   सा¢èhªनक ª¢ũालय सबलीकरo आयोhना 
ª¢¤य ïेĻ सामाªhक, ªशïा 
पģरचय ªशïा पģरēकृत ए¢म् मयाèªदत hी¢न र सĊमाªनत रोhगारी तथा उũमशीलता ª¢कासको आधार  

हो । यसले ðानमा आधाģरत समाhको माăयमबाट ªदगो शाªĄत र समªृŤमा महĀ¢पoूè yªूमका 
िेĎदछ । ª¢ũालय ªशïाको स¢èसलुyता, समĄयाªयकता, गoुĔतरको सªुनªŰततासªहत 
सा¢èhªनक ªशïा Ľªतको आक¤èo अªy¢ªृŤ गनुè hſरी छ । यसका लाªग सा¢èhªनक 
ª¢ũालयको yौªतक प¢ूाèधार ª¢कास, दï ª¢¤यगत ªशïक đय¢Ĕथापन तथा पेशागत ïमता 
ª¢कासको ªनरĄतरता, ªसकाइमैĻी ¢ाता¢रo ª¢कास गरी गुoĔतरीय सा¢èhªनक ªशïालाई 
आमसमदुाय, अªyyा¢क र ª¢ũाथĨको रोhाइको केĄļ बनाउन यस कायèĶमलाई 
ƀपाĄतरoकारी आयोhनाको ƀपमा अंगीकार गģरएको छ । 

राªēƭय लĞय  मान¢पुNhी ªनमाèo तथा सĊyा¢नाको पoूè उपयोग 

 उöच र ªदगो उĀपादन तथा उĀपादकĀ¢   

 पģरēकृत तथा मयाèªदत hी¢न 

  


