
बार्षिक कायिहृम 

आ.व. ०७४॰०७५

हृ.सं. कायिहृमको नाम वार्षिक वजेट

नीर्तगत,प्रशासर्नक तथा ब्यबस्थापन खचि 250

सुधाररएको चुलो (बायोमास) प्रर्बर्ध जडान 100

सौयि उजाि प्रर्बर्ध जडान 473

लघु तथा साना जलर्बद्युत आयोजना बाट र्बद्युत उत्पादन 600

बायोग्यास जडान 42

जम्मा 1465

हृ.सं. कायिहृमको नाम वार्षिक वजेट

चालु तर्फ

१ स्थानीय तहमा रहने कृर्ष प्रार्वर्धकको तलब तथा पोशाक 608

जम्मा 608

पूजी तर्फ

१ माटो पररक्षण र्शर्वर 40

२

साना र्संचाई र्नमािण/ ममित संभार /प्लार्िक पोखरी र्नमािण / र्हउ 

पोखरी
540

कृषक पाठशाला संचालन (पशु/कृर्ष) सम्बन्धी 200

जम्मा 780

कुल जम्मा 1388

हृ.सं. कायिहृमको नाम वार्षिक वजेट

चालु तर्ि एक गााँउ एक पशु प्रार्वर्धकको तलब भत्ता 304

जम्मा 304

पुजज तर्फ

१

र्डर्जज सर्भिलेन्ऱ तथा ररपोर्टिङ, इर्पडेर्मयोलोर्जकल 

ररपोर्टिङ,आउटबे्रक इन्भेस्टिगेशन
66

२

नश्ल सुधारका लार्ग प्राकृर्तक गभािधान कायिहृम 

(गाइ/भैसी/भेडा/बाहॄा/वंगुर)
80

जम्मा 146

कुल जम्मा 450

गाउँपाजलका अनुदान पशुजिकास कार्फक्रम

हृ.सं. कायिहृमको नाम वार्षिक वजेट

१ सोलार खररद 150

२ डी र्िज 60

३ डेस्कटप कम्प्यूटर खररद 60

४ र्र्निचर खररद 30

५ पानीर्वजुली 6

ग्रामीण उजाफ काक्रफ म

कृजि जिकास काक्रफ म

पशुसेिा जिकास काक्रफ म



६ कायािलय संचालन 110

७ अनुगमन मुल्ांकन, भ्रमण प्रर्तवेदन 250

८ औषधी खररद 500

९ पशु आहार घास खररद 200

१० मेर्सनरी सामान ममित 40

११ इन्धन 36

१२ संचार 24

१३ अन्य इन्धन 24

१४ र्वर्वध 10

जम्मा 1500

हृ.सं. कायिहृमको नाम वार्षिक वजेट

१ वातावरण सरसर्ाइ  सम्बन्धी  कायिहृम संचालन गनि 27

२ सरसर्ाइ सम्बन्धी र्नमािण कायिहरु 136

३ सामुदार्यक वनमा पयािपयिटन/उद्यम प्रवधिन 200

जम्मा 363

हृ.सं. कायिहृमको नाम वार्षिक वजेट

चालु तर्फ

१ रा.प.अन.स्टि. र्व. तलब 381

२ स्थानीय भत्ता (रा.प.अन.स्टि) 74

३ महर्ग भत्ता 12

जम्मा 467

पूजी तर्फ

१

सबै स्थानीय तहमा समुदायमा आधाररत पुनस्थािपना कायिहृम 

(र्स.र्व.आर र्नदेर्शका अनुसार) संचालन
66

२ जे्यष्ठ नागररक सम्बन्धी सरोकारवालावीच अन्तरर्हृया 35

३

जे्यष्ठ नागररक सम्बन्धी र्दवसीय कायिहृम (अल्जाइमशि चेतना 

र्दवस, जे्यष्ठ नागररक प्रर्त हुने दुर्व्िवहार र्वरुिको र्दवस, 

अन्तरािर्िि य जे्यष्ठ नागररक र्दवस)

29

४ बालक्लव गठन, संचालन तथा र्नयमन 20

५

बालबार्लकामार्थ हुने शारीररक, मानर्सक दण्ड सजाय तथा 

यौनजन्य दुर्व्िवहार नू्यर्नकरण
33

६
लैर्गंक र्हंसा र्नवारणमा न्यार्यक सर्मर्तको क्षमता र्वकास तार्लम 50

७ नेतृत्व तथा संस्थागत र्वकास तार्लम 52

८ समुह गठन र पररचालन 5

९ समुह सदस्यको अनुर्शक्षण 31

१० अन्तरािर्िय मर्हला र्दवश 20

जम्मा 341

कुज जम्मा 808

गाउँपाजलका अनुदान तर्फ  मजिला जिकास कार्फक्रम
हृ.सं. कायिहृमको नाम वार्षिक वजेट

िन िातािरण जिकास काक्रफ म

मजिला िालिाजलका  तथा समाज कल्याण कार्फक्रम



१ र्कशोर र्कसोरी कायिहृम 100

२ सासुवुहारी अन्तरर्हृया कायिहृम 50

३ छाउपडीप्रथा र्वरुद सामार्जक जागरण 40

४ लैंर्गक र्हंसा र्नवारणका लार्ग अनुर्शक्षण 70

५ जेष्ठनागररक सम्मान कायिहृम 50

६ अपांगता भएका र्व्स्टिहरुका लार्ग सीप र्वकास कायिहृम 50

७ वालर्ववाह वहुर्ववाह अन्त्यका लार्ग सामार्जक जागरण 50

८ जातीय भेदभावका लार्ग अनुर्शक्षण 50

९ मानव वेजर्वखन र्वरुद्दका लार्ग जनचेतना कायिहृम 40

जम्मा 500

हृ.सं. कायिहृमको नाम वार्षिक वजेट

1 रािि पर्त रर्नङ्ग र्सल्ड प्रर्तयोर्गता 100

जम्मा 100

हृ.सं. कायिहृमको नाम वार्षिक वजेट

१ र्शक्षकको जगेडा तलव 210

२

आधारभूत तथा माध्यर्मक तहका स्वीकृत दरवन्दीका र्शक्षक, 

राहत कोटा अनुदान र्शक्षक एवम्  प्रार्वर्धक धारका प्रर्शक्षक 

तथा सहायक प्रर्शक्षकका लार्ग तलब भत्ता अनुदान

90662

३

कक्षा १-१० सम्म  अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका लार्ग पाठ्यपुस्तक 

अनुदान
1762

४

र्वद्यालय कमिचारी र्व्बस्थापन अनुदान (आधारभूत तथा 

माध्यर्मक तह)
2818

५

प्रारस्टिक बाल र्वकास / पूबि प्राथर्मक कक्षाका सहजकतािहरुको 

पारीश्रर्मक
1626

६

र्शक्षण र्सकाइ  सामहॅी तथा  Book Corner ब्यवस्थापन तथा 

र्सकाइका लार्ग र्नरन्नर र्वद्याथी मुल्ांकनका लार्ग  प्रर्त र्वद्याथी 

लागत अनुदान (कक्षा वालर्वकास-१२)

1220

७

 कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोर्कएका लर्क्षतवगिका 

र्वद्याथीहरुका लार्ग पुस्तकालयमा आधाररत हुने गरी पाठ्यपुस्तक 

उपलब्ध गराउन र्वद्यालयलाइ अनुदान

144

८

सामुदार्यक र्वद्यालयका आधारभूत तथा माध्यर्मक तहमा 

अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका लार्ग र्वपन्न लर्क्षत हुने गरी 

गैरआवासीय  छात्रबृत्ती

1236

९

सामुदार्यक र्वद्यालयमा आधारभूत तथा माध्यर्मक तहमा 

अध्ययनरत र्वद्याथीहरुकालार्ग आवार्सय छात्रबृत्ती
575

१० र्वशेष र्शक्षा सञ्चार्लत र्वद्यालयका लार्ग अनुदान 230

११ सामुदार्यक र्सकाइ केन्द्र  सञ्चालन अनुदान 575

१२

र्वद्यालय भवन र्नमािण (अर्घल्लो आ ब को   हृमागत  ४ कोठे 

भवन
1294

१३ कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन र्व्वस्थापन खचि 85

खेलकुद जिकास कार्फक्रम

जशक्षा जिकास कार्फक्रम



१४

उतृ्कि र्सकाइ उपलव्धी भएका र्वद्यालयलाइ र्सकाइ सुदृढीकरण 

तथा र्वद्यालयलाइ कायि सम्पादनमा आधाररत अनुदान( 

Performance based Grants)

324

१५

र्शक्षकको र्शक्षण र्सकाइमा र्वताउने समयावधी सुधार योजना 

कायािन्रयन
8

१६

माध्यार्मक र्वद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना तथा 

र्व्वस्थापन(र्र्क्सीङ, र्कताव खररद, तथा इ पुस्तकालय समेत)
468

१७

र्शक्षण र्सकाइमा सुचना प्रर्वर्ध को प्रयोग( कम्प्यूटर, इन्टरनेट, 

कनेस्टिर्भटी इकू्यपमेन्टस तथा सामहॅी खररद) का लार्ग अनुदान
468

१८ माध्यार्मक र्वद्यालयमा र्वज्ञान प्रयोगशाला अनुदान 468

१९

गर्णत र्वज्ञान र अङे्गजी र्वषयका लार्ग र्हृयाकलापमा आधाररत 

सामाहॅी अनुदान
36

२०
पानी तथा स्वास्थ्य र सरसर्ाई सुर्वधा सर्हतको शौचालय र्नमािण 1007

२१ र्वद्यालय सञ्चालन  र्व्बस्थापन  अनुदान 1394

२२

कक्षा १-१० सम्म  अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका लार्ग पाठ्यपुस्तक 

अनुदान
340

२३

र्वद्यालय कमिचारी र्व्बस्थापन अनुदान (आधारभूत तथा 

माध्यर्मक तह)
544

२४

प्रारस्टिक बाल र्वकास / पूबि प्राथर्मक कक्षाका सहजकतािहरुको 

पारीश्रर्मक
314

२५

र्शक्षण र्सकाइ  सामहॅी तथा  Book Corner ब्यवस्थापन तथा 

र्सकाइका लार्ग र्नरन्नर र्वद्याथी मुल्ांकनका लार्ग  प्रर्त र्वद्याथी 

लागत अनुदान (कक्षा वालर्वकास-१२)

235

२६

 कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोर्कएका लर्क्षतवगिका 

र्वद्याथीहरुका लार्ग पुस्तकालयमा आधाररत हुने गरी पाठ्यपुस्तक 

उपलब्ध गराउन र्वद्यालयलाइ अनुदान

28

२७

सामुदार्यक र्वद्यालयका आधारभूत तथा माध्यर्मक तहमा 

अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका लार्ग र्वपन्न लर्क्षत हुने गरी 

गैरआवासीय  छात्रबृत्ती

238

२८

सामुदार्यक र्वद्यालयमा आधारभूत तथा माध्यर्मक तहमा 

अध्ययनरत र्वद्याथीहरुकालार्ग आवार्सय छात्रबृत्ती
111

२९ र्वशेष र्शक्षा सञ्चार्लत र्वद्यालयका लार्ग अनुदान 44

३० सामुदार्यक र्सकाइ केन्द्र  सञ्चालन अनुदान 111

३१

र्वद्यालय भवन र्नमािण (अर्घल्लो आ ब को   हृमागत  ४ कोठे 

भवन
250

३२ कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन र्व्वस्थापन खचि 16

३३

उतृ्कि र्सकाइ उपलव्धी भएका र्वद्यालयलाइ र्सकाइ सुदृढीकरण 

तथा र्वद्यालयलाइ कायि सम्पादनमा आधाररत अनुदान( 

Performance based Grants)

62

३४

र्शक्षकको र्शक्षण र्सकाइमा र्वताउने समयावधी सुधार योजना 

कायािन्रयन
1

३५

माध्यार्मक र्वद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना तथा 

र्व्वस्थापन(र्र्क्सीङ, र्कताव खररद, तथा इ पुस्तकालय समेत)
90

३६

र्शक्षण र्सकाइमा सुचना प्रर्वर्ध को प्रयोग( कम्प्यूटर, इन्टरनेट, 

कनेस्टिर्भटी इकू्यपमेन्टस तथा सामहॅी खररद) का लार्ग अनुदान
90



३७ माध्यार्मक र्वद्यालयमा र्वज्ञान प्रयोगशाला अनुदान 90

३८

गर्णत र्वज्ञान र अङे्गजी र्वषयका लार्ग र्हृयाकलापमा आधाररत 

सामाहॅी अनुदान
7

३९
पानी तथा स्वास्थ्य र सरसर्ाई सुर्वधा सर्हतको शौचालय र्नमािण 194

४० र्वद्यालय सञ्चालन  र्व्बस्थापन  अनुदान 269

४१

कक्षा १-१० सम्म  अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका लार्ग पाठ्यपुस्तक 

अनुदान
349

४२

र्वद्यालय कमिचारी र्व्बस्थापन अनुदान (आधारभूत तथा 

माध्यर्मक तह)
557

४३

प्रारस्टिक बाल र्वकास / पूबि प्राथर्मक कक्षाका सहजकतािहरुको 

पारीश्रर्मक
322

४४

र्शक्षण र्सकाइ  सामहॅी तथा  Book Corner ब्यवस्थापन तथा 

र्सकाइका लार्ग र्नरन्नर र्वद्याथी मुल्ांकनका लार्ग  प्रर्त र्वद्याथी 

लागत अनुदान (कक्षा वालर्वकास-१२)

241

४५

 कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोर्कएका लर्क्षतवगिका 

र्वद्याथीहरुका लार्ग पुस्तकालयमा आधाररत हुने गरी पाठ्यपुस्तक 

उपलब्ध गराउन र्वद्यालयलाइ अनुदान

28

४६

सामुदार्यक र्वद्यालयका आधारभूत तथा माध्यर्मक तहमा 

अध्ययनरत र्वद्याथीहरुका लार्ग र्वपन्न लर्क्षत हुने गरी 

गैरआवासीय  छात्रबृत्ती

244

४७

सामुदार्यक र्वद्यालयमा आधारभूत तथा माध्यर्मक तहमा 

अध्ययनरत र्वद्याथीहरुकालार्ग आवार्सय छात्रबृत्ती
114

४८ र्वशेष र्शक्षा सञ्चार्लत र्वद्यालयका लार्ग अनुदान 46

४९ सामुदार्यक र्सकाइ केन्द्र  सञ्चालन अनुदान 114

५०

र्वद्यालय भवन र्नमािण (अर्घल्लो आ ब को   हृमागत  ४ कोठे 

भवन
256

५१ कक्षा ८ को परीक्षा सञ्चालन र्व्वस्थापन खचि 17

५२

उतृ्कि र्सकाइ उपलव्धी भएका र्वद्यालयलाइ र्सकाइ सुदृढीकरण 

तथा र्वद्यालयलाइ कायि सम्पादनमा आधाररत अनुदान( 

Performance based Grants)

64

५३

र्शक्षकको र्शक्षण र्सकाइमा र्वताउने समयावधी सुधार योजना 

कायािन्रयन
1

५४

माध्यार्मक र्वद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना तथा 

र्व्वस्थापन(र्र्क्सीङ, र्कताव खररद, तथा इ पुस्तकालय समेत)
92

५५

र्शक्षण र्सकाइमा सुचना प्रर्वर्ध को प्रयोग( कम्प्यूटर, इन्टरनेट, 

कनेस्टिर्भटी इकू्यपमेन्टस तथा सामहॅी खररद) का लार्ग अनुदान
92

५६ माध्यार्मक र्वद्यालयमा र्वज्ञान प्रयोगशाला अनुदान 92

५७

गर्णत र्वज्ञान र अङे्गजी र्वषयका लार्ग र्हृयाकलापमा आधाररत 

सामाहॅी अनुदान
7

५८
पानी तथा स्वास्थ्य र सरसर्ाई सुर्वधा सर्हतको शौचालय र्नमािण 199

५९ र्वद्यालय सञ्चालन  र्व्बस्थापन  अनुदान 276

जम्मा 112755



ग्रामीण जलश्रोत व्यिस्थापन पररर्ोजना

हृ.सं. कायिहृमको नाम वार्षिक वजेट

1 आधारभूत जीर्वकोपाजिन (घरवारी र्व्वस्थापन) 147

2 आयआजिन सम्बस्टन्ध तार्लम 318

3

अनुगमन तथा मुल्ांकन / ममित सिारको लार्ग तार्लम, गोष्ठी, 

आयोजनाको अनुगमन तथा VMW
392

4

पार्लकामा संचार्लत योजनाहरुको कायािन्रयनक लार्ग Women 

in decision making, Step-by-Step, UC management तार्लम / 

गोष्ठीहरु

282

5

र्वर्भन्न सचेतना अर्भयान, सशिीकरण तार्लम गोष्ठी जसै्त: IEC 

materials, Media mobilization, GESI sensitization training, 

total sanitation promotion, nutrition related and 

accessories

416

6

पररयोजनाको कायिहृम संचालनको लार्ग सहयोगी संस्था / र्व्स्टि 

पररचालन
941

7

पूणि सरसर्ाइ / खु.र्द.मु. संरचना (हॅार्मण जलस्रोत र्व्वस्थापन 

पररयोजना) - २०७५/७६
78

8

खानेपानी आयोजनाहरु (हॅार्मण जलस्रोत र्व्वस्थापन पररयोजना) 

आ.व. २०७५/७६
4528

9

साना र्संचाई आयोजना / MUS (हॅार्मण जलस्रोत र्व्वस्थापन 

पररयोजना) आ.व. २०७५/७६
767

10

र्वद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा साविजर्नक स्थानमा संस्थागत 

शौचालय र्नमािण
380

11

सुधाररएको पानी घट्ट सहयोग (हॅार्मण जलस्रोत र्व्वस्थापन 

पररयोजना) आ.व. २०७५/७६
118

12

सुधाररएको चुल्हो सहयोग (हॅार्मण जलस्रोत र्व्वस्थापन 

पररयोजना) आ.व. २०७५/७६
343

13 आधारभूत जीर्वकोपाजिन (घरवारी र्व्वस्थापन) 153

14 आयआजिन सम्बस्टन्ध तार्लम 332

15

अनुगमन तथा मुल्ांकन / ममित सिारको लार्ग तार्लम, गोष्ठी, 

आयोजनाको अनुगमन तथा VMW
408

16

पार्लकामा संचार्लत योजनाहरुको कायािन्रयनक लार्ग Women 

in decision making, Step-by-Step, UC management तार्लम / 

गोष्ठीहरु

293

17

र्वर्भन्न सचेतना अर्भयान, सशिीकरण तार्लम गोष्ठी जसै्त: IEC 

materials, Media mobilization, GESI sensitization training, 

total sanitation promotion, nutrition related and 

accessories

434

18

पररयोजनाको कायिहृम संचालनको लार्ग सहयोगी संस्था / र्व्स्टि 

पररचालन
979

19

पूणि सरसर्ाइ / खु.र्द.मु. संरचना (हॅार्मण जलस्रोत र्व्वस्थापन 

पररयोजना) - २०७५/७६
82

20

खानेपानी आयोजनाहरु (हॅार्मण जलस्रोत र्व्वस्थापन पररयोजना) 

आ.व. २०७५/७६
4713

21

साना र्संचाई आयोजना / MUS (हॅार्मण जलस्रोत र्व्वस्थापन 

पररयोजना) आ.व. २०७५/७६
798

22

र्वद्यालय, स्वास्थ्य चौकी तथा साविजर्नक स्थानमा संस्थागत 

शौचालय र्नमािण
396



23

सुधाररएको पानी घट्ट सहयोग (हॅार्मण जलस्रोत र्व्वस्थापन 

पररयोजना) आ.व. २०७५/७६
122

24

सुधाररएको चुल्हो सहयोग (हॅार्मण जलस्रोत र्व्वस्थापन 

पररयोजना) आ.व. २०७५/७६
357

जम्मा 17777

हृ.सं. कायिहृमको नाम वार्षिक वजेट

1

आयुवेद स्वास्थ्य केन्द्र/औषधालयको उपभोग खचि(तलव, स्थानीय, 

महगी, अन्य, पोषाक भत्ता र अन्य सेवा शुल्क समेत)
1843

2

आयुवेद स्वास्थ्य केन्द्र/औषधालयको कायािलय सचालन 

खचि(खर्शनं. २२१११, २२११२, २२१२१, २२२११, २२२१२, २२३११, 

२२३१४, २२७११का खचिहरू)

98

3

र्शरोधारा टेबल/  बाष्पसे्वदन सेट तथा अन्य र्चर्कत्सा उपयोगी 

सामाहॅी खररद
50

4 र्र्निचर खररद 20

5 गाउाँघर/शहरी स्टक्लर्नक, नसने रोग र्व्वस्थापन कायिहृम 100

6 जेष्ठ नागररकको लार्ग स्वास्थ्य प्रबधिन सेवा कायिहृम 50

7

स्थानीय जर्डबुटी पररचयात्मक कायिहृम तथा लगत संकलन/  

र्नजी संस्था (आयुवेद तथा वैकस्टिक र्चर्कत्सा) लगत संकलन
40

8 र्नशुल्क र्टकट दताि शुल्क 10

9

रार्िि य योग र्दवस/अन्तरार्िि य योग र्दवस/रार्िि य आरोग्य तथा 

धन्रन्तरी र्दवस
12

10 पंचकमि/पुविकमि कायिहृम 45

11 अत्यावश्यक आयुवेद औषर्ध खररद 200

12 र्वद्यालय आयुवेद तथा योग र्शक्षा कायिहृम 85

13

स्तनपायी आमालाई मात्री र्शशु सुरक्षाथि दुग्धवििक जर्डबुटीजन्य 

औषर्ध र्वतरण सम्बस्टन्ध कायिहृम
85

जम्मा 2638

हृ.सं. कायिहृमको नाम वार्षिक वजेट

प्राथजमक स्वास्थ्य सेिा

१ कमिचारीहरुको तलब वापतको  खचि 11996

२ स्थानीय भत्ता 3400

३ महंगी भत्ता 292

४ अन्य स्वास्थ्य कमीको र्र्ल्ड भत्ता 210

५ अन्य भत्ता 60

६ कमिचारीहरूको पोषाक भत्ता 150

७
पाले, स्वीपर, गाडि , वगैंचे, का.स.आर्दको सेवा करारमा र्लने 480

८

कायािलय मसलन्द सामान, पानी, र्वजुली, संचार, घरभाडा, भ्रमण 

खचि
86

जम्मा 16674

स्वास्थ्य सेिा जिकास कार्फक्रम

आरु्िेद सेिा जिकास कार्फक्रम



राजरि र् स्वास्थ्य जशक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्र

१

स्वास्थ्य प्रबधिन (मेरो वषि अर्भयान, महामारी,  सने ,नसने रोग 

रोकथाम, प्रजनन तथा बाल बाताबरण स्वास्थ्य आर्द) स्वास्थ्य 

संचार सचेतना कायिहृम

90

जम्मा 90

एजककृत स्वास्थर् कार्फक्रम

१

र्भटार्मन ए क्यापु्सल आम र्वतरण कायिहृमका लागी म.स्वा.स्व. 

से . पररचालन खचि (२ चरण कार्तकि  र वैशाख)
58

२

बहुके्षत्रीय पोषण योजना कायािन्रयन तथा पोषण याकेज कायिहृम 

र्नरन्तर संचालन - ३० र्जल्ला
100

३

एच एम आई एस को तार्लम(५०) र अर्भलेख तथा प्रर्तवेदन 

र्ाराम छपाइि(५०)
100

४

स्वास्थ्य चौकी/ प्राथर्मक स्वास्थ्य केन्द्रहरूको सेवा सुदृढीकरण 

र्हृयाकलाप
100

५

महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको अबस्थामा RRT/ CRRT 

पररचालन गने,  चौमार्शक ररभु्य तथा अर्भमुखीकरण गने
44

६

स्वास्थ्य चौकी स्तरमा औजार उपकरण, र्र्निचर साथै स्वास्थ्य 

संस्था ममित सुधार (पंुजीगत)
120

७

स्थानीय तहका स्वास्थ्य यूर्नटमा डी.एच.आई.एस २ र्सिम 

सेटअपका लार्ग कमू्यटर खररद (पंुजीगत)
100

८

औषर्ध, भ्यास्टक्सन, साधन, सामाहॅी ररयार्कड. तथा ढुवानी र पूनः 

र्वतरण समेत
60

९ र्नःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको लार्ग औषर्ध खररद 500

१०
सामार्जक परीक्षण कायिहृम (पुरानो र नयां थप हुने स्वास्थ्य संस्था) 100

११ लर्क्षत समुहका लार्ग पे्रषण कायिहृम 100

१२

स्थापना भएका र थप हुने सामुदार्यक स्वास्थ्य इकाइ संचालन 

अनुदान
400

१३ र्नयर्मत रूपमा खानेपानी गुणस्तर र्नगरार्न गने 50

१४

अस्पतालहरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्ऱरको जााँचको लार्ग VIA 

Set , तथा र्सल्कन ररङ पे्रशरी खररद
22

१५

पररवार स्वास्थ्य कायिहृमको लार्ग पाटोहॅार्, DMT, MEC Wheel, 

Flow Chart Job Aid सर्हत र्मि र्रमेट छपाइ
5

१६

पालीकावाट अनुगमन मुल्ांकन (प्रजनन् स्वास्थ्य कायिहृमहरुको 

Facility हरु सम्म)
30

१७

अस्पताल तथा Birthing Centre  मा २४ घण्टा प्रसुती सेवा 

संचालन गनि करारमा अ०न०मी० र्नयुस्टि
1064

१८

अव्िेर्टक र्र्िुला र पाठेघर खसे्न रोगीको स्टिर्नंग, ररंगपेशरी 

तथा VIA जााँच
35

१९ सुरर्क्षत मातृत्वका लार्ग हॅामीण अल्ट्ि ासाउण्ड कायिहृम 50

२०

आमा सुरक्षा कायिहृम सेवा प्रदान शोधभनाि, यातायात खचि, 

गभिवती तथा सुते्करी उते्प्ररणा सेवा (4th ANC), र्नशुल्क गभिपतन, 

र्जल्ला अस्पताल र सो भन्दा तलका सरकारी स्वास्थ्य सस्थाहरुमा 

प्रसूर्त हुने सुते्करी तथा नवजात र्शशुलाई न्यानो झोला (लुगा सेट)

700

२१ आइ.यु. र्स डी. तथा इम्प्प्लान्ट सेवा प्रदान 31

२२
पररवार र्नयोजन, सुरर्क्षत मातृत्व, FCHV सेवा र्दवस मनाउने 30



२३ वन्ध्याकरण घुम्ती र्शर्वर अगावै म०स्वा०से०साँग छलर्ल 35

२४ गाउघर स्टक्लर्नक सचालन यातायात खचि 40

२५ म स्वा स्व से हरुलाइ पोशाक भत्ता 270

२६ म स्वा स्व से अधिवार्षिक समीक्षा बैठक (जना) 131

२७

म स्वा स्व से हरुलाइ दीघिकालीन सेवाका लार्ग सम्मानजनक 

र्बदाइ (जना)
40

२८ लामो अवर्धको जन्मान्तरको लार्ग सेटलाइट सेवा 33

२९

र्कशोर र्कशोरी कायिहृम अन्तरगत मर्हनावारी स्वास्थ्य 

र्व्वस्थापनको लागी सू्कलमा स्यानेटरी याड र्वतरण"
25

३०

रोटा खोप शुरुवात गनि स्वास्थ्य संस्था स्तरमा स्वास्थ्यकमीहरुको 

अर्भमूस्टखकरण एक र्दने (७७ र्जल्ला)
20

३१

बृहत पोषण याकेज कायिहृम तथा क्षमता अर्भवृस्टि (IMAM, 

IYCF-MNP, Adolescent IFA, SBCC etc.) - बहुके्षत्रीय पोषण 

योजना लागु भएका ३०८ स्थानीय र्नकायहरु

310

३२

र्शहॆ कुपोषणको एर्ककृत र्व्वस्थापनको लार्ग बर्हरंग (OTC) र 

अन्तरंग उपचार (SC) र्वस्तार, सुदृर्धकरण तथा सिार 

(Screening, treatment, referral, followup and defaulter 

tracking ) को लार्ग सहयोग

125

३३

पोषण सम्बस्टन्ध रार्िि य र्दवस संचालन (स्तनपान सप्ताह, आयोर्डन 

मर्हना, र्बद्यालय स्वास्थ्य तथा पोषण सप्ताह,  बाल पोषण 

अर्भयान र्भटार्मन ए, जुकाको औषधी र्वतरण, बाल र्भटा, पोषण 

स्टस्थर्त लेखाजोखाका लार्ग पाखुराको नाप आर्द लगायत कायि 

संचालनको लार्ग बहुके्षत्रीय पोषण योजना लागु भएका र्जल्लाका 

३०८ ओटा स्थानीय र्नकायलाई सहयोग

36

३४

तथ्ांक गुणस्तर सुधारको लार्ग पोषण सूचक सम्बस्टन्ध सूचना 

ब्यबस्थापन प्रणाली र्वकास र स्थापना, तथ्ांक गुणस्तर 

सुदृर्धकरण - (लैंर्गक समता तथा सामार्जक समबेर्शकरण तथा 

अपांगता भएका र्व्स्टिहरुको तथ्ांक समेतको समाबेश हुने गरर)-

बहुके्षत्रीय पोषण योजना लागु भएका र्जल्लाका ३०८ ओटा 

स्थानीय र्नकायलाई

6

३५

पोषण सम्बस्टन्ध अली वार्निंग र्सिम र्वकास र स्थापना (पोषण 

सर्भिलेन्ऱ)- बहुके्षत्रीय पोषण योजना लागु भएका र्जल्लाका ३०८ 

ओटा स्थानीय र्नकायलाई

24

३६

प्रकोप जोस्टखम ब्यबस्थापन तथा आकस्टिक पोषण कायि योजना 

र्नमािण
50

३७

गभिवती तथा सुते्करी मर्हला, बालबार्लका तथा र्कशोरी लर्क्षत 

पोषण प्रवधिन कायिहृम (पोषण नाग्लो प्रवधिन समेत) र र्बद्यालय 

जाने तथा नजाने र्कशोर र्कशोरी लर्क्षत पोषणयुि खाध्यबसु्त 

तथा स्वस्थ जीवन शैली प्रवधिन

64

३८

स्तनपान कक्ष स्थापना (बहुके्षत्रीय पोषण योजना लागु भएका 

र्जल्लाका साविजर्नक, र्नर्ज, औपचाररक, अनौपचाररक के्षत्रमा- 

कस्टम्तमा २० ओटा कक्ष)

64

३९

वृस्टि अनुगमन, प्रवधिन तथा पोषण परामशि कायिहृम र स्वास्थ 

आमा समूह सुदृर्धकरण
21

४०

पोषण कायिहृमको अनुगमन तथा सुपररवेक्षण - स्थानीय तहमा-

बहुके्षत्रीय पोषण योजना लागु भएका र्जल्लाका ३०८ ओटा 

स्थानीय र्नकायलाई

36



४१

१००० र्दनका मर्हला तथा र्नणियकताि लर्क्षत पोषणयुि खाध्य 

प्रदशिनी (सुआहरा २ कायिहृम लागु भयका २७ र्जल्लाका २२८ 

स्थानीय र्नकाय)

22

४२

१००० र्दन अवर्धका जीवनका महत्वपूणि अवसर मनाउने, नयााँ 

गभिवतीहरुलाई स्वास्थ्य आमा समुहमा आवि गराउने तथा 

स्वास्थ्य तथा पोषण र्व्वहार पररबतिन संचार गने  (सुआहरा २ 

कायिहृम लागु भयका ४० र्जल्लाका ३८९ स्थानीय र्नकाय)

30

४३

हात्त्तीपाइिले रोग र्बरूध्दको आम औषधी सेवन (MDA)कायिहृम 

सञ्चालन
437

४४

करार: अहेब, अनमी (खोप सेवा कायिहृम संचालनको लार्ग उच्च 

र्हमाली, पहाडी र्जल्लाहरु र महा तथा उप महानगरपार्लका, 

संस्थागत स्टक्लर्नक) ९० जना

260

४५

पूणि खोप गा.पा., न.पा.  सुर्नर्ितता र दीगोपना सुक्ष्म योजना 

अध्यावर्धकको लार्ग न.पा , गा.पा खोप समन्रय सर्मर्त, स्वास्थ्य 

संस्था प्रमुख सर्हत न.पा. र गा.पा. प्रमुख तथा वडा प्रमुखहरु र 

सरोकारवालाहरुको १ र्दने गोष्ठी (७७ र्जल्लाका सबै स्थार्नय तह)

40

४६

खोपको पहुाँच बढाई छुट बच्चालाई खोप र्दलाई पूणिखोप सुर्नर्ित 

गनि वैशाख मर्हनालाइ खोप मर्हना संचालन गने
35

४७

पूणि खोपको दीगोपनाको लार्ग साझेदार र स्थानीय स्वास्थ्य संस्था 

सञ्चालन तथा ब्यवस्थापन सर्मर्तका सदस्य र वडा खोप समन्रय 

सर्मर्तहरुसाँग अन्तरर्हृया, स्थानीय योजना र्नमािण (७७ र्जल्ला, 

सबै स्वास्थ्य संस्था)

40

४८

पहुाँच नपुगेका र डि प आउट (छुट) वच्चाको खोजी तथा पूणि खोप 

र्दलाउन मर्हला स्वास्थ्य सं्वयम सेर्वकाहरुलाई अर्भमूस्टखकरण र 

योजना र्नमािण ( ७७ र्जल्लाका सबै स्वास्थ्य संस्था )

30

४९ बाह्य खोप केन्द्रको भवन र्नमािण ७५० वटा (७७ र्जल्ला) 300

५०

पार्लकास्तरमा खोप ऐन, र्नयमावली, ए.ई.एर्.आई. को जानकारी 

खोप कायिहृमको सर्मक्षा, सूक्ष्म योजना अध्यावर्धक कायिहृम २ 

र्दने ७५३ तह (स्वास्थ्य संस्था प्रमुख, खोप कायिकताि समेत )

45

५१

पूणि खोप न.पा., गा.पा. भेररर्र्केसन, अनुगमन तथा घोषणा सभा 

र्व्वस्थापन
30

जम्मा 6398

क्षरोग जनर्न्त्रण

१

उपचार केन्द्रहरुमा आकस्टिक अवस्थामा औसर्ध, ल्ाब सामाहॅी 

ढुवानी, र्मि र्रमेट र्ोटोकपी,ममति सिार, ल्ाव तथा 

आवश्यक सामाहॅी खररद र  ई-र्ट.र्ब रर्जिर अध्यावर्धक

23

२

स्वास्थ्य संस्थाबाट टाढा रहेका बस्ती तथा स्वास्थ्य सेवामा पहूच 

कम भएको जनसंख्यामा माइहृोस्कोर्पक क्याम्प सञ्चालन
16

३

उपचार केन्द्रहरुमा गई अनुगमन तथा मुल्ांकन गरर कायिहृमको 

गुणस्तरीयता सुर्नस्टस्चत गने
12

४

लुकेर बसेका क्षयरोगका र्बरामी उपचार दायरामा ल्ाउन 

र्शक्षक, समाजसेवी म.स्वा.स्व.से परीचालन
8



५

उपचाररत क्षयरोगका र्बरामीको उपचारको कोहटि नर्तजा, 

कायिहृमको प्रगर्त एवं चुनौती र क्षयरोग कायिहृममा  भएका नया  

र्बषयमा उपचार केन्द्रका स्वास्थ्य कमीहरुलाई  अध्यावर्धक गने 

उपचार केन्द्र स्तर कोहटि र्वशे्लषण कायिहृम

27

६

पुनःउपचार क्याटेगोरीमा भएका सबै पी.र्ब.सी. र्बरामीहरुलाई 

उपचार अवर्धभर पोषण भत्ता
8
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