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व्ययको गववरण 
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आय को गववरण  

गि न 

गिर्षक 

नम्बर श्रोत  रकम 
 १   गवगिय िमागनकरण ७५६३८००० 
 २   राजस्व बााँडफााँड ५७४५८००० 
 ३   प्रदेि  गवगिय िमागनकरण ३३१७००० 
 ४   प्रदेि राजस्व ४०३४२२० 
 ५   िितष अनुदान १३५४००००० 
 ६   आन्तररक आम्दागन ८०००००० 
 ७   िामागजक िुरक्षा ४०२७२००० 
 

८   

चालु आ व मा मौज्जात भई आगागम आ व मा िगन्चत 

कोर्मा रहने रकम  ७२४८७८० 
 जम्मा रकम ३३१३६८००० 
 

     

  

 

व्ययको गववरण  

 क ३१११२ भवन गनमा षण 
  गि न गिर्षक नम्बर खचष गिर्षक  रकम  वडा वा गा पा 

१ ३१११२ 

िामुदागयक स्वास््य इकाइष खम्बुखा भवन गनमाषण भुइ ढलान 

प्लाष्टर तथा फर्ननचर व्यवस्थापन १४५००० वाड न १ 

२ ३१११२ खम्बुखा टोल िामुदागयक भवन गनमाषण गनमाषण २९१००० वाड न १ 

३ ३१११२ िप्तकन्या प्रा. गव घेराबारा २९१००० वाड न १ 

४ ३१११२ 

श्री मैयूूं जैवीक कृगर् िहकारी भवन गनमाषण ढलान प्लाष्टर 

तथा फर्ननचर १९४००० वाड न १ 



५ ३१११२ वडा कायाषलय ममषत तथा फगनचर कम्प्युटर  खररद २९१००० वाड न २ 

६ ३१११२ गिभुवन धमोदय मा. गव. घेराबारा १४५००० वाड न २ 

७ ३१११२ िापे्तन प्रा. गव. कोठा ढलान १४५००० वाड न २ 

८ ३१११२ ठेउवा प्रा. गव. घेराबारा १४५००० वाड न २ 

९ ३१११२ जनजाग्रीत प्रा. गव. भवन गनमाषण घडेरी गनमाषण ९७००० वाड न २ 

१० ३१११२ िरस्वती आ. मा. गव िुगम्लखा तला थप २४२००० वाड न २ 

११ ३१११२ मगहला भवन गनमाषण गनमाषण २९१००० वाड न ४ 

१२ ३१११२ िहकारी भवन गनमाषण गनमाषण ३८८००० वाड न ४ 

१३ ३१११२ स्वास््य चौकक भवन गनमाषण जग्गा िम्याउने २४२००० वाड न ४ 

१४ ३१११२ खावा िागवक १ २ ३ केराबारी टोल भवन गनमाषण गनमाषण ९७००० वडा नूं ५ 

१५ ३१११२ श्री जनता प्रा गव मझौले कम्पाउण्ड घेराबारा १९४००० वडा नूं ५ 

१६ ३१११२ श्री महाकारी प्रा गव केराबारी छाना ममषत १९४००० वडा नूं ५ 

१७ ३१११२ कोट प्रहरी चौकक भवन गनमाषण ममषत ९७००० वाड न ६ 

१८ ३१११२ जौनागी आ गव खाल्डे कम्पाउण्ड घेराबारा ३८८००० वाड न ६ 

१९ ३१११२ कोट प्रहरी चौकक भवन गनमाषण ममषत  ९७००० वाड न ७ 

२० ३१११२ िप्तकन्या प्रा गव घेराबारा भोनाषगी  ९७००० वाड न ७ 

२१ ३१११२ महेन्रोय चपी ममषत ९७००० वाड न ८ 

२२ ३१११२ पञ्चकन्या प्रा. गव तारा घेराबार १९४००० वाड न ८ 

२३ ३१११२ वडा कायषलय घेरावारा १२१००० वाड न ९ 

२४ ३१११२ पञ्चप्रकाि आ.गव धेराबारा ४८५००० वाड न ९ 

२५ ३१११२ पूंञ्चकन्या प्रा गव कोठा गिगलङ  ४८००० वाड न ९ 

२६ ३१११२ ििस्त्र प्रहरी बल अस्थायी बेि क्याम्प ४८५००० गा पा 

२७ ३१११२ पााँचधारे व्यापाररक टहरा गनमाषण ९७०००० गा पा 

२८ ३१११२ श्री पिुपती मा गव खावा कम्पाउण्ड घेराबारा ४८५००० गा पा 

जम्मा रकम ६९५६०००   

     ३१११५ फर्ननचर तथा कफक्चिष 
  

गि न 

गिर्षक 

नम्बर खचष गिर्षक    वडा वा गा पा 

१ ३१११५ स्वास््य चौकक बाल खोप तथा फगनचर ९७००० वाड न २ 

२ ३१११५ वडा कायषलयमा फगनचषर व्यावस्थापन २९१००० वाड न ६ 

३ ३१११५ वडा कायषलय पूणष रङ् रोगन तथा  फर्ननचर  २४२००० वाड न ८ 

४ ३१११५ खाङटाङ कुलो ममषत १९४००० वाड न ८ 

५ ३१११५ 

बर्नथङ िेन्टर गोगने फामेिी और्धी खरीद तथा  फगनचर 

खररद १४५००० वाड न ८ 

६ ३१११५ श्री गिकारी पोखरी प्रा गव कायाषलय फर्ननचर ४८००० वाड न ९ 



७ ३१११५ गाउाँ पागलकाको लागग फर्ननचर कफक्स्चिष ४८५००० गा पा 

जम्मा रकम १५०२०००   

     

     ३११२२ म ेगिनरी ओजार 
  

गि न 

गिर्षक 

नम्बर खचष गिर्षक    वडा वा गा पा 

१ ३११२२ पाचाँधारे स्वास््य चौकक उजाष तथा औजार खरीद 
१४५००० वाड न ९ 

२ ३११२२ मेगिनरी औजार  ४८५००० गा पा 

जम्मा रकम ६३००००   

     

३११३२ 

 
 

कम्प्यटुर िफ्टवयेर गनमा षण तथा खररद खचष एवम  अन्य बौगिक िम्पगत प्रागप्त 
 गि न गिर्षक नम् खचष गिर्षक    वडा वा गा पा 

१ ३११३२ 

कम्प्यूटर िफ्टवेयर गनमाषण तथा खरीद खचष एवूं अन्य 

बौगिक िम्पती प्राप्ती खचष 

४८५००० 

गा पा 

जम्मा रकम ४८५०००   

     

     

     ३११५० िावषजगनक गनमाषण 
  

     

     ३११५२ िडक तथा पुल गनमा षण 
  

गि न 

गिर्षक 

नम्बर खचष गिर्षक    वडा वा गा पा 

१ ३११५२ िेगतबगर गछमालुङ िडक गनमाषण ४८५००० वाड न १ 

२ ३११५२ कृगर् िडक ररमगचम िभे तथा गनमाषण २१३००० वाड न १ 

३ ३११५२ रुमाला पञ्ची खोला हुदै वादुञला िडक गवस्तार 
३८८००० 

वाड न २ 

४ ३११५२ गिदषली चौरेली िडक स्तरउन्नती  ८७३००० वाड न २ 

५ ३११५२ भामला— भुरुचोक िडक स्तरोन्नती ६७९००० वाड न ३ 

६ ३११५२ छेन्खामा – स्वास््य चौकी गोरेटो वाटो ममषत 
१४५००० 

वाड न ३ 

७ ३११५२ लुम्वुजा – िरदारवाध वाटो ममषत ९७००० वाड न ३ 

८ ३११५२ गबब्लाटे िडक स्तरोन्नगत  ३८८००० वाड न ३ 

९ ३११५२ खोङटाङ पुल गनमाषण २९१००० वाड न ४ 

१० ३११५२ हुगे पुछार देगख चखेवा िडक स्तरोन्नती २९१००० वाड न ४ 

११ ३११५२ 

दमै धारा देगख च मा. गव. खेलमैदान िम्म पैदल मागष 

गनमाषण 
९७००० 

वाड न ४ 



१२ ३११५२ भञ्ज्याङ मूंगिरे हुदै केराबारी िडक स्तर उन्नती 
६७९००० 

वडा नूं ५ 

१३ ३११५२ खावा वडा कायाषलय हुदै धाराखाम जोड्ने िडक गवस्तार 
४८५००० 

वडा नूं ५ 

१४ ३११५२ खावा रगमते हुदै भोनाषगी जोड्ने िडक गवस्तार 
५८२००० 

वडा नूं ५ 

१५ ३११५२ कोलटार देगख मझौले माने जोडने िडक गवस्तार 
१९४००० 

वडा नूं ५ 

१६ ३११५२ गुम्बा, कोट, आहाले, गुठ, गवताष िम्म िडक स्तरोन्नती 
१९४००० 

वाड न ६ 

१७ ३११५२ मड्केउला माझगाउाँ  देगख एक्ले गपपल जोड्ने िडक गबस्तार  
२९१००० 

वाड न ६ 

१८ ३११५२ गुठ, गपञडाडााँ हुदै मझुवाली डाडााँ िम्म िडक गवस्तार 
२९१००० 

वाड न ६ 

१९ ३११५२ 

गचउरीबोटे आहाले कैदले खोलाहुदै गपखुवा खोलािम्म िडक 

गवस्तार 
२४२००० 

वाड न ६ 

२० ३११५२ कुलापारी देगख बोझेधारा िम्म िडक स्तरोन्नती 
९७००० 

वाड न ६ 

२१ ३११५२ 

कोट बजार देखी नवमीडााँडा हुदै िल्लेरीगढी स्तरउन्नती तथा 

गवस्तार 
६०१४०० 

वाड न ७ 

२२ ३११५२ 

बतािे, कोट, गुम्बा, कदप्िा, गपङ्डाडााँ, हुदै भोनाषगी पाचाँधारे 

िडक स्तरोन्नती 
१९४००० 

वाड न ७ 

२३ ३११५२ 

बतािे दगधपुर िडक स्तरउन्नती गनष िैयष बजार जागगर गाउाँ  

िगतेल खोला िडक िभे गनष  

१९४००० 

वाड न ७ 

२४ ३११५२ गानुवा कार्नतके जोड्ने िडक गवस्तार गने  १९४००० वाड न ७ 

२५ ३११५२ 

कदकुवा गमल देगख टहरी हुदै महाजन चौतारा जोड्ने घोडेटो 

बाटो ममषत गनष 
९७००० 

वाड न ७ 

२६ ३११५२ गोगने कट्टी अहाले िडक स्तरोन्नती ९७००० वाड न ८ 

२७ ३११५२ गोगने खोला देगख गिवाषगनिम्म िडक ममषत 
१९४००० 

वाड न ८ 

२८ ३११५२ िल्लेगन गोगने हुदै अाँगेरी चौरिम्म स्तर उन्नती 
४८५००० 

वाड न ८ 

२९ ३११५२ राउते िडक गनमाषण तथा राउते खोला पुल जागल 
६०६००० 

वाड न ९ 

३० ३११५२ काभे्र िडक गनमाषण् ३६३००० वाड न ९ 

३१ ३११५२ 

स्कुल वोहोरी खलङगा तथा िाकेला पा. गव देगख 

पुरान्तुङिम्म िडक गनमाषण 
५३३००० 

वाड न ९ 

३२ ३११५२ गहले खागन च्यानडाडा िडक गनमाषण २९१००० वाड न ९ 

३३ ३११५२ भोनाषगी िडक ममषत ९७००० वाड न ९ 

३४ ३११५२ मुख्य िडक ग्राभेल ९७००००० गा पा 



३५ ३११५२ केराबारीदेखी वागचम्ले हाइड्रोपावरिम्म िडक गवस्तार 

१४५५००० 

गा पा 

३६ ३११५२ िन्तपुर अाँधेरी खोला हुदै केराबारी जोड्ने िडक गवस्तार 

१४५५००० 

गा पा 

३७ ३११५२ कोल्टार मझौले माने जोड्ने िडक ६७९००० गा पा 

३८ ३११५२  बतािे गोगने िडक ममषत िम्भार               १४५५०० गा पा 

३९ ३११५२  नागी खावा गपङडााँडा िडक ममषत िम्भार            
२९१००० 

गा पा 

४० ३११५२ अन्नपूणष गछनामखु िडक   ममषत िम्भार       १९४००० गा पा 

४१ ३११५२  बाघखोर गतम्मा िडक ममषत िम्भार                ४८५००० गा पा 

४२ ३११५२  िेतीबगर ररमगचम गिरानिम्म िडक  ममषत िम्भार        

१४५५०० 

गा पा 

४३ ३११५२ अञ्चलडााँडादेगख वाकाटाङ िडक   ममषत िम्भार         

२४२५०० 

गा पा 

४४ ३११५२  पााँचधारे मझौले हुदै बेिक्याम्प िडक ममषत िम्भार     

२४२५०० 

गा पा 

४५ ३११५२ पााँचधारे लेखकष  वडा कायाषलय वैराङ िडक ममषत िम्भार   

२४२५०० 

गा पा 

४६ ३११५२ गुम्बा कोट गपङडााँडा पााँचधारे िडक स्तर उन्नती 

१९४०००० 

गा पा 

४७ ३११५२ गोगनेखोला भीर हुदै गिरवानीखोला िडक स्तर उन्नती 

९७०००० 

गा पा 

४८ ३११५२ िौराजबजार गििेश्वर डढुवा गितेलखोला िडक गवस्तार 

११६४००० 

गा पा 

४९ ३११५२ गतम्मा भााँगे हुदै तामाङ टोल िडक गवस्तार 

९७०००० 

गा पा 

५० ३११५२ पाङखाङ मानेटोल िडक गवस्तार ९७०००० गा पा 

५१ ३११५२ 

पााँचधारेदेखी खोटेहाङ गापाको गिमानािम्म िडक स्तर 

उन्नती 

४८५००० 

गा पा 

५२ ३११५२ अन्नपुणष बि गबिाउगन तथा िावषजगनक िौचालय गनमाषण 

३८८००० 

गा पा 

५३ ३११५२ चखेवा बिपाकष  गनमाषण ३८८००० गा पा 

जम्मा रकम ३३५००९००   

     ३११५३ गवद्यतु िरचना गनमा षण 
  

गि न 

गिर्षक 

नम्बर खचष गिर्षक    वडा वा गा पा 

१ ३११५३ िडक िोलार बगि  २९१००० वाड न ३ 

२ ३११५३ िावाखोला गतम्मा लघुजलगवदु्यत फलामे पोल खरीद 

२१३४००० 

गा पा 

३ ३११५३ केन्रीय प्रिारण गवदु्यतीकरण वडा नूं ६  ४८५०००० गा पा 

४ ३११५३ केन्रीय प्रिारण गवदु्यतीकरण वडा नूं ७  ५३३५००० गा पा 



५ ३११५३ केन्रीय प्रिारण गवदु्यतीकरण गोगने  ७२७५००० गा पा 

जम्मा रकम १९८८५०००   

     ३११५५ गिचाई िरचना गनमा षण 
  

गि न 

गिर्षक 

नम्बर खचष गिर्षक    वडा वा गा पा 

१ ३११५५ वूंखुवा खोला कुलो िागवक ७ ८ ९ ममषत ९७००० वाड न १ 

२ ३११५५ माइलुङ   कुलो ढलान ९७००० वाड न २ 

३ ३११५५ िाखाम्पे कुलो ढलान १४५००० वाड न २ 

४ ३११५५ भ्याञ खोला कुलो ममषत ४८००० वाड न २ 

५ ३११५५ मेस्याङ्ग  नहर गवस्तार  २४२००० वाड न ३ 

६ ३११५५ हलुवा मुलकुलो ममषत भोटेछाप  ९७००० वाड न ७ 

७ ३११५५ टरी चप्लेटी कुलो कदप्िा ममषत ४८५००० वाड न ७ 

८ ३११५५ डाडााँ खण्ड जम्दार कुलो ममषत १४५००० वाड न ८ 

९ ३११५५ खपषन िरकारी कुलो ममषत ३८८००० वाड न ८ 

१० ३११५५ भुलभुले गिवाषगन कुलो ममषत १९४००० वाड न ८ 

जम्मा रकम १९३८०००   
 
 
 

    ३११५६ खानपेागन  िरचना गनमा षण 
  

गि न 

गिर्षक 

नम्बर खचष गिर्षक    वडा वा गा पा 

१ ३११५६ वडा कायषलय तथा वगथङ् िेन्टर खानेपानी  गनमाषण 
१४५००० 

वाड न १ 

२ ३११५६ कदयाले खुदुके खानेपानी योजना १४५००० वाड न १ 

३ ३११५६ गतम्मा मा गव खानेपानी गनमाषण १४५००० वाड न १ 

४ ३११५६ िावा खानेपानी योजना ९७००० वाड न १ 

५ ३११५६ चक्रधारा ममषत १४५००० वाड न २ 

६ ३११५६ खानेपागन ट्याङकी तथा िावषजागनक धारा गनमाषण 
१४५००० 

वाड न ४ 

७ ३११५६ बोझेधारा खानेपानी ट्याूंकी गनमाषण २९१००० वडा नूं ५ 

८ ३११५६ पूजाखाम खानेपानी ट्याूंकी गनमाषण १९४००० वडा नूं ५ 

९ ३११५६  भोटेधारा  गहते  ढुङ्गे खानेपागन गनमाषण ३३९००० वाड न ७ 

१० ३११५६ डाङडुगे कार्नतके खानेपागन ममषत १४५००० वाड न ८ 

११ ३११५६ िुके फुङरे खानेपानी ममषत १४५००० वाड न ८ 

१२ ३११५६ गतनधरे खा पा ट्याङकी गनमाषण पाइप ममषत 
१४५००० 

वाड न ८ 

१३ ३११५६ बाल गबकाि केन्र खानेपागन िौचालय  ९७००० वाड न ८ 

१४ ३११५६ चााँपखके खानेपानी योजना गछनामखू १४५५००० गा पा 

१५ ३११५६ िागवक नागी २ खानेपानी गवस्तार ३८८००० गा पा 

१६ ३११५६ गछनामखू माक्िा खानेपानी २९१००० गा पा 



जम्मा रकम ४३१२०००   

     ३११५९ अन्य िावषजगनक गनमा षण 
  

गि न 

गिर्षक 

नम्बर खचष गिर्षक    वडा वा गा पा 

१ ३११५९ िुम्लीखा खेल मैदान गनमाषण २९१००० वाड न १ 

२ ३११५९ स्वास््य चौकक कोठा गनमाषण ९७००० वाड न १ 

३ ३११५९ चण्डीस्थान िौचालय गनमाषण १२६००० वाड न १ 

४ ३११५९ गहउदे सिचाइ   पोखरर गनमाषण  १४५००० वाड न १ 

५ ३११५९ मैलागाउाँ  आदषि प्रा. गव. पोखरी िूंरक्षण ४८००० वाड न २ 

६ ३११५९ पोखरीडााँडा िूंरक्षण तथा पाकष  गनमाषण ३३९००० वाड न ३ 

७ ३११५९ खेलकुद, धमष िस्कृती तथा गवगवध गनमाषण १९४००० वाड न ३ 

८ ३११५९ छाङछाङ प्रा.गव  कोठा प्लास्टर १९४००० वाड न ३ 

९ ३११५९ अन्नपूणष वागधन रणदीपा राई मा.गव. पखाषल गनमाषण 
३३९००० 

वाड न ३ 

१० ३११५९ वडापालकका पखाषल गनमाषण  ३८८००० वाड न ४ 

११ ३११५९ िाकेवाथान पूवाषधार गवकाि ९७००० वाड न ४ 

१२ ३११५९ चखेवा पयषटन  भौगतक गवकाि कायषक्रम  ३३९००० वाड न ४ 

१३ ३११५९ च. मा. गव पूवाषधार गवकाि कायषक्रम  ३३९००० वाड न ४ 

१४ ३११५९ वडा कायाषलय अगाडी प्रगतक्षालय गनमाषण १४५००० वाड न ६ 

१५ ३११५९ वडा स्तरीय खेल मैदान गनमाषण ६७९००० वाड न ६ 

१६ ३११५९ वडा कायषलय रङ्  रोगन  ममषत िम्भार तथा फर्ननचर खररद 
२९१००० 

वाड न ७ 

१७ ३११५९ पाचाँधारे पोखरी ममषत ९७००० वाड न ९ 

१८ ३११५९ िेल्मे कपािे पयषटकीय पदमागष पूवाषधार गनमाषण 

७७६००० 

गा पा 

१९ ३११५९ महगभर  झरना पुवाषधार ६४०००० गा पा 

२० ३११५९ 

चखेवा मेरुङ मैयुङ पयषटकीय पदमागष भौगतक पूवाषधार 

गनमाषण 

१९४०००० 

गा पा 

२१ ३११५९ खेलकुद पूवाषधार गनमाषण २४२५००० गा पा 

जम्मा रकम ९९२९०००   

     ३११७२ पुाँगजगत अनिुन्धान तथा परामिष 
  

गि न 

गिर्षक 

नम्बर खचष गिर्षक    वडा वा गा पा 

१ ३११७२ गाउाँ पागलका तथा वडा स्तरीय िडकहरुको िवेक्षण कायष 

४८५००० 

गा पा 

२ ३११७२ पाटीगाउाँ  केराबारी बाखुम दगधपुर काभे्र िडक गडगपआर 

४८५००० 

गा पा 

३ ३११७२ चखेवा टेम्के पााँचधारे िेल्मे पयषटकीय पदमागष िभे गडगपआर 

४८५००० 

गा पा 

जम्मा रकम १४५५०००   



     ३१५११ भैपरर आउन ेपुाँगजगत 
  

गि न 

गिर्षक 

नम्बर खचष गिर्षक    वडा वा गा पा 

१ ३१५११ भैपरर आउने पुाँगजगत १५०००००० गा पा 

     

     

     

 
आयोजना व्यवस्थापन 

  

गि न 

गिर्षक 

नम्बर खचष गिर्षक    वडा वा गा पा 

१   उपभोिा अनुगिक्षण कायषक्रम ४५०००० गा पा 

२   योजना अनुगमन  २०००००   

३   ईगन्जगनररयङ् उपकरण खररद २०००००   

४   अगभलेख व्यवस्थापन ५०००००   

५   टेण्डर िुचना तथा िुचना बोडष गनमाषण २०००००   

६   िवारर िाधन ममषत िम्भार २०००००   

७   परामिष िेवा ५०००००   

८   गवगवध भैपरर ३०००००   

जम्मा रकम २५५००००   

     

      
 

२६३३२ िितष अनुदान  
  गि न गिर्षक 

नम्बर 

क्षेि  कायषक्रमको नाम रकम 

१ २६३३२ रागिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उजाष कायषक्रम  नीगतगत,प्रिाि

गनक तथा 

ब्यबस्थापन खचष 

२५०००० 

२ २६३३२ रागिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उजाष कायषक्रम  िुधाररएको चुलो 

(बायोमाि) 

प्रगबगध जडान  

६०००० 

३ २६३३२ रागिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उजाष कायषक्रम  उजाषको 

उत्पादनमुलक 

पररप्रयोग  

१००००० 

४ २६३३२ रागिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उजाष कायषक्रम  िौयष उजाष प्रगबगध 

जडान 
४७३००० 

५ २६३३२ कृगर् गवभाग स्थानीय तहमा 

रहने कृगर् 

प्रागवगधकको 

तलब तथा 

पोिाक 

११८६००० 



६ २६३३२ पिु िेवा गवभाग एक गााँउ एक पिु 

प्रागवगधकको 

तलब भिा 

२९६००० 

७ २६३३२ कृर्क पाठिाला िूंचालन (पिु/कृगर्) िम्बन्धी कृर्क पाठिाला 

िूंचालन 

(पिु/कृगर्) 

िम्बन्धी 

२००००० 

८ २६३३२ माटो परीक्षण तथा िुधार िेवा कायषक्रम कृगर् चुन गवतरण ४५००० 

९ २६३३२ िहकारी खेती, िाना गिचाूंइ तथा मल बीउ ढुवानी कायषक्रम िाना सिचाई 

गनमाषण/ ममषत 

िूंभार /प्लागष्टक 

पोखरी गनमाषण / 

गहउ पोखरी 

५४०००० 

१० २६३३२ पिु स्वास््य ,रोग 

अन्वेिण िेवा तथा  

क्वारेन्टाईन कायषक्रम 

गडगजज िर्नभलेन्ि तथा ररपोर्टटङ, 

इगपडेगमयोलोगजकल ररपोर्टटङ,आउटब्रेक 

इन्भेगस्टगेिन 

६६००० 

११ २६३३२ पिु गवकाि िेवा 

कायषक्रम 

नश्ल िुधारका लागग प्राकृगतक गभाषधान कायषक्रम  

(गाइ/भैिी/भेडा/बाख्रा/वूंगुर) 
८०००० 

१२ २६३३२ वातावरणीय िरिफाइ 

आयोजना 

वातावरण िरिफाइ  िम्बन्धी  कायषक्रम िूंचालन गनष  ५६००० 

१३ २६३३२ वातावरणीय िरिफाइ 

आयोजना 

िरिफाइ िम्बन्धी गनमाषण कायषहरु २२२००० 

१४ २६३३२ िामुदागयक तथा 

कवुगलयती वन गवकाि 

कायषक्रम 

िामुदागयक वनमा पयाषपयषटन/उद्यम प्रवधषन २००००० 

१५ २६३३२ िमाज कल्याण कायषक्रम 

(जेष्ठ नागररक कायषक्रम 

िमेत) 

िबै स्थानीय तहमा िमुदायमा आधाररत पुनस्थाषपना 

कायषक्रम (गि.गव.आर गनदेगिका अनुिार) िूंचालन  
६६००० 

१६ २६३३२ िमाज कल्याण कायषक्रम 

(जेष्ठ नागररक कायषक्रम 

िमेत) 

ज्येष्ठ नागररक िम्बन्धी िरोकारवालावीच 

अन्तरकक्रया  
३५००० 

 

 
 
 

 
 

१७ 

२६३३२ िमाज कल्याण कायषक्रम 

(जेष्ठ नागररक कायषक्रम 

िमेत) 

ज्येष्ठ नागररक िम्बन्धी कदविीय कायषक्रम 

(अल्जाइमिष चेतना कदवि, ज्येष्ठ नागररक प्रगत हुने 

दुव्यषवहार गवरुिको कदवि, अन्तराषगिय ज्येष्ठ 

नागररक कदवि) 

२९००० 



१८ २६३३२ बाल कल्याण कायषक्रम बालक्लव गठन, िूंचालन तथा गनयमन  २०००० 

१९ २६३३२ बाल कल्याण कायषक्रम बालबागलकामागथ हुने िारीररक, मानगिक दण्ड 

िजाय तथा यौनजन्य दुव्यषवहार न्यूगनकरण  
३३००० 

२० २६३३२ मगहला गवकाि 

कायषक्रम(मगहला जागृगत 

कायषक्रम िमेत) 

रा.प.अन.गि. गव. तलब ३८१००० 

२१ २६३३२ मगहला गवकाि 

कायषक्रम(मगहला जागृगत 

कायषक्रम िमेत) 

स्थानीय भिा (रा.प.अन.गि) ३१००० 

२२ २६३३२ मगहला गवकाि 

कायषक्रम(मगहला जागृगत 

कायषक्रम िमेत) 

महगग भिा १२००० 

२३ २६३३२ मगहला गवकाि 

कायषक्रम(मगहला जागृगत 

कायषक्रम िमेत) 

लैसगक सहिा गनवारणमा न्यागयक िगमगतको क्षमता 

गवकाि तागलम 
५०००० 

२४ २६३३२ मगहला गवकाि 

कायषक्रम(मगहला जागृगत 

कायषक्रम िमेत) 

नेतृत्व तथा िूंस्थागत गवकाि तागलम ५२००० 

२५ २६३३२ मगहला गवकाि 

कायषक्रम(मगहला जागृगत 

कायषक्रम िमेत) 

िामागजक पररचागलकाको प्रोत्िाहन भिा १२७००० 

२६ २६३३२ मगहला गवकाि 

कायषक्रम(मगहला जागृगत 

कायषक्रम िमेत) 

िमुह गठन र पररचालन ५००० 

२७ २६३३२ मगहला गवकाि 

कायषक्रम(मगहला जागृगत 

कायषक्रम िमेत) 

िमुह िदस्यको अनुगिक्षण ३१००० 

२८ २६३३२ मगहला गवकाि 

कायषक्रम(मगहला जागृगत 

कायषक्रम िमेत) 

अन्तराषगष्टय मगहला कदवि २०००० 

२९ २६३३२ खेलकुद गवकाि कायषक्रम रािपगत रगनङ्ग गिल्ड प्रगतयोगगता १००००० 

३० २६३३२ िबैका लागग गिक्षा- 

आधारभूत/माध्यागमक 

तह 

गिक्षकको जगेडा तलव ३०४००० 



३१ २६३३२ िबैका लागग गिक्षा- 

आधारभूत/माध्यागमक 

तह 

आधारभूत तथा माध्यगमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका 

गिक्षक, राहत कोटा अनुदान गिक्षक एवम्  प्रागवगधक 

धारका प्रगिक्षक तथा िहायक प्रगिक्षकका लागग 

तलब भिा अनुदान 

८६००२००

० 

३२ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

कक्षा १-१० िम्म  अध्ययनरत गवद्याथीहरुका लागग 

पाठ्यपुस्तक अनुदान 
११७०००० 

३३ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गवद्यालय कमषचारी व्यबस्थापन अनुदान (आधारभूत 

तथा माध्यगमक तह) 
३३१२००० 

३४ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

प्रारगम्भक बाल गवकाि / पूबष प्राथगमक कक्षाका 

िहजकताषहरुको पारीश्रगमक 
२४११००० 

३५ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गिक्षण गिकाइ  िामग्री तथा  Book Corner 

ब्यवस्थापन तथा गिकाइका लागग गनरन्नर गवद्याथी 

मुल्याूंकनका लागग  प्रगत गवद्याथी लागत अनुदान 

(कक्षा वालगवकाि-१२) 

८०१००० 

३६ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

 कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोककएका 

लगक्षतवगषका गवद्याथीहरुका लागग पुस्तकालयमा 

आधाररत हुने गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन 

गवद्यालयलाइ अनुदान 

१७९००० 

३७ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

िामुदागयक गवद्यालयका आधारभूत तथा माध्यगमक 

तहमा अध्ययनरत गवद्याथीहरुका लागग गवपन्न 

लगक्षत हुने गरी गैरआवािीय  छािबृिी 

७४८००० 

३८ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

िामुदागयक गिकाइ केन्र  िञ्चालन अनुदान २८७००० 

३९ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

कक्षा ८ को परीक्षा िञ्चालन व्यवस्थापन खचष ६३००० 



४० २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

उत्कृष्ट गिकाइ उपलव्धी भएका गवद्यालयलाइ 

गिकाइ िुदृढीकरण तथा गवद्यालयलाइ कायष 

िम्पादनमा आधाररत अनुदान( Performance 
based Grants) 

३२४००० 

४१ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गिक्षकको गिक्षण गिकाइमा गवताउन ेिमयावधी 

िुधार योजना कायाषन्वयन 
८००० 

४२ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

माध्यागमक गवद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना तथा 

व्यवस्थापन(कफक्िीङ, ककताव खररद, तथा इ 

पुस्तकालय िमेत) 

४६८००० 

४३ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गिक्षण गिकाइमा िुचना प्रगवगध को प्रयोग( 

कम्प्यूटर, इन्टरनेट, कनेगक्टगभटी इक्यूपमेन्टि तथा 

िामग्री खररद) का लागग अनुदान 

४६८००० 

४४ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

माध्यागमक गवद्यालयमा गवज्ञान प्रयोगिाला अनुदान ४६८००० 

४५ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गगणत गवज्ञान र अङ्गेजी गवर्यका लागग 

कक्रयाकलापमा आधाररत िामाग्री अनुदान 
३६००० 

४६ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

पानी तथा स्वास््य र िरिफाई िुगवधा िगहतको 

िौचालय गनमाषण 
१००७००० 

४७ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गवद्यालय िञ्चालन  व्यबस्थापन  अनुदान १५६६००० 

४८ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

कक्षा १-१० िम्म  अध्ययनरत गवद्याथीहरुका लागग 

पाठ्यपुस्तक अनुदान 
२२६००० 

४९ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गवद्यालय कमषचारी व्यबस्थापन अनुदान (आधारभूत 

तथा माध्यगमक तह) 
६३९००० 

५० २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

प्रारगम्भक बाल गवकाि / पूबष प्राथगमक कक्षाका 

िहजकताषहरुको पारीश्रगमक 
४६६००० 



५१ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गिक्षण गिकाइ  िामग्री तथा  Book Corner 

ब्यवस्थापन तथा गिकाइका लागग गनरन्नर गवद्याथी 

मुल्याूंकनका लागग  प्रगत गवद्याथी लागत अनुदान 

(कक्षा वालगवकाि-१२) 

१५५००० 

५२ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

 कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोककएका 

लगक्षतवगषका गवद्याथीहरुका लागग पुस्तकालयमा 

आधाररत हुने गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन 

गवद्यालयलाइ अनुदान 

३५००० 

५३ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

िामुदागयक गवद्यालयका आधारभूत तथा माध्यगमक 

तहमा अध्ययनरत गवद्याथीहरुका लागग गवपन्न 

लगक्षत हुने गरी गैरआवािीय  छािबृिी 

१४४००० 

५४ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

िामुदागयक गिकाइ केन्र  िञ्चालन अनुदान ५६००० 

५५ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

कक्षा ८ को परीक्षा िञ्चालन व्यवस्थापन खचष १२००० 

५६ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

उत्कृष्ट गिकाइ उपलव्धी भएका गवद्यालयलाइ 

गिकाइ िुदृढीकरण तथा गवद्यालयलाइ कायष 

िम्पादनमा आधाररत अनुदान( Performance 
based Grants) 

६२००० 

५७ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गिक्षकको गिक्षण गिकाइमा गवताउन ेिमयावधी 

िुधार योजना कायाषन्वयन 
१००० 

५८ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

माध्यागमक गवद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना तथा 

व्यवस्थापन(कफक्िीङ, ककताव खररद, तथा इ 

पुस्तकालय िमेत) 

९०००० 

५९ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गिक्षण गिकाइमा िुचना प्रगवगध को प्रयोग( 

कम्प्यूटर, इन्टरनेट, कनेगक्टगभटी इक्यूपमेन्टि तथा 

िामग्री खररद) का लागग अनुदान 

९०००० 



६० २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

माध्यागमक गवद्यालयमा गवज्ञान प्रयोगिाला अनुदान ९०००० 

६१ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गगणत गवज्ञान र अङ्गेजी गवर्यका लागग 

कक्रयाकलापमा आधाररत िामाग्री अनुदान 
७००० 

६२ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

पानी तथा स्वास््य र िरिफाई िुगवधा िगहतको 

िौचालय गनमाषण 
१९४००० 

६३ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गवद्यालय िञ्चालन  व्यबस्थापन  अनुदान ३०२००० 

६४ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

कक्षा १-१० िम्म  अध्ययनरत गवद्याथीहरुका लागग 

पाठ्यपुस्तक अनुदान 
२३१००० 

६५ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गवद्यालय कमषचारी व्यबस्थापन अनुदान (आधारभूत 

तथा माध्यगमक तह) 
६५५००० 

६६ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

प्रारगम्भक बाल गवकाि / पूबष प्राथगमक कक्षाका 

िहजकताषहरुको पारीश्रगमक 
४७७००० 

६७ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गिक्षण गिकाइ  िामग्री तथा  Book Corner 

ब्यवस्थापन तथा गिकाइका लागग गनरन्नर गवद्याथी 

मुल्याूंकनका लागग  प्रगत गवद्याथी लागत अनुदान 

(कक्षा वालगवकाि-१२) 

१५९००० 

६८ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

 कक्षा ११-१२ मा अध्ययनरत तोककएका 

लगक्षतवगषका गवद्याथीहरुका लागग पुस्तकालयमा 

आधाररत हुने गरी पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन 

गवद्यालयलाइ अनुदान 

३६००० 

६९ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

िामुदागयक गवद्यालयका आधारभूत तथा माध्यगमक 

तहमा अध्ययनरत गवद्याथीहरुका लागग गवपन्न 

लगक्षत हुने गरी गैरआवािीय  छािबृिी 

१४८००० 

७० २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

िामुदागयक गिकाइ केन्र  िञ्चालन अनुदान ५७००० 

७१ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

कक्षा ८ को परीक्षा िञ्चालन व्यवस्थापन खचष १२००० 



७२ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

उत्कृष्ट गिकाइ उपलव्धी भएका गवद्यालयलाइ 

गिकाइ िुदृढीकरण तथा गवद्यालयलाइ कायष 

िम्पादनमा आधाररत अनुदान( Performance 
based Grants) 

६४००० 

७३ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गिक्षकको गिक्षण गिकाइमा गवताउन ेिमयावधी 

िुधार योजना कायाषन्वयन 
१००० 

७४ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

माध्यागमक गवद्यालयमा पुस्तकालय स्थापना तथा 

व्यवस्थापन(कफक्िीङ, ककताव खररद, तथा इ 

पुस्तकालय िमेत) 

९२००० 

७५ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गिक्षण गिकाइमा िुचना प्रगवगध को प्रयोग( 

कम्प्यूटर, इन्टरनेट, कनेगक्टगभटी इक्यूपमेन्टि तथा 

िामग्री खररद) का लागग अनुदान 

९२००० 

७६ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

माध्यागमक गवद्यालयमा गवज्ञान प्रयोगिाला अनुदान ९२००० 

७७ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गगणत गवज्ञान र अङ्गेजी गवर्यका लागग 

कक्रयाकलापमा आधाररत िामाग्री अनुदान 
७००० 

७८ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

पानी तथा स्वास््य र िरिफाई िुगवधा िगहतको 

िौचालय गनमाषण 
१९९००० 

७९ २६३३२ गवद्यालय क्षेि गवकाि 

कायषक्रम- गजल्ला स्तर 

गवद्यालय िञ्चालन  व्यबस्थापन  अनुदान ३१०००० 

८० २६३३२ प्राथगमक स्वास््य िेवा 

(जनस्वास््य कायाषलय, 

स्वास्थय केन्र, चौकी 

तथा उपचौकीहरू) 

कमषचारीहरुको तलब वापतको  खचष १५७२२००

० 

८१ २६३३२ प्राथगमक स्वास््य िेवा 

(जनस्वास््य कायाषलय, 

स्वास्थय केन्र, चौकी 

तथा उपचौकीहरू) 

स्थानीय भिा १६७७००० 

८२ २६३३२ प्राथगमक स्वास््य िेवा 

(जनस्वास््य कायाषलय, 

स्वास्थय केन्र, चौकी 

तथा उपचौकीहरू) 

महूंगी भिा ५७०००० 



८३ २६३३२ प्राथगमक स्वास््य िेवा 

(जनस्वास््य कायाषलय, 

स्वास्थय केन्र, चौकी 

तथा उपचौकीहरू) 

अन्य स्वास््य कमीको कफल्ड भिा ११०००० 

८४ २६३३२ प्राथगमक स्वास््य िेवा 

(जनस्वास््य कायाषलय, 

स्वास्थय केन्र, चौकी 

तथा उपचौकीहरू) 

अन्य भिा ३४३००० 

८५ २६३३२ प्राथगमक स्वास््य िेवा 

(जनस्वास््य कायाषलय, 

स्वास्थय केन्र, चौकी 

तथा उपचौकीहरू) 

कमषचारीहरूको पोर्ाक भिा ४५०००० 

८६ २६३३२ प्राथगमक स्वास््य िेवा 

(जनस्वास््य कायाषलय, 

स्वास्थय केन्र, चौकी 

तथा उपचौकीहरू) 

पाले, स्वीपर, गाडष, वगैंचे, का.ि.आकदको िेवा 

करारमा गलने 
८४०००० 

८७ २६३३२ प्राथगमक स्वास््य िेवा 

(जनस्वास््य कायाषलय, 

स्वास्थय केन्र, चौकी 

तथा उपचौकीहरू) 

कायाषलय मिलन्द िामान, पानी, गवजुली, िूंचार, 

घरभाडा, भ्रमण खचष 
८६००० 

८८ २६३३२ रागिय स्वास््य गिक्षा, 

िूचना तथा िूंचार केन्र 

स्वास््य प्रबधषन (मेरो वर्ष अगभयान, महामारी,  िने 

,निने रोग रोकथाम, प्रजनन तथा बाल बाताबरण 

स्वास््य आकद) स्वास््य िूंचार िचेतना कायषक्रम 

८०००० 

८९ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

गभटागमन ए क्याप्िुल आम गवतरण कायषक्रमका 

लागी म.स्वा.स्व. िे . पररचालन खचष (२ चरण 

कागतकष  र वैिाख) 

११७००० 

९० २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

पोर्ण िम्बगन्ध रागिय कदवि िूंचालन (स्तनपान 

िप्ताह, आयोगडन मगहना, गबद्यालय स्वास््य तथा 

पोर्ण िप्ताह आकद लगायत कायष िूंचालनको लागग 

बहुक्षेिीय पोर्ण योजना लागु भएका बाहेकका 

गजल्लाका ४४५ ओटा स्थानीय गनकायहरुको लागग) 

३५००० 

९१ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

एच एम आई एि को तागलम(५०) र अगभलेख तथा 

प्रगतवेदन फाराम छपाइष(५०) 
१००००० 



९२ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

स्वास््य चौकी/ प्राथगमक स्वास््य केन्रहरूको िेवा 

िुदृढीकरण कक्रयाकलाप 
१००००० 

९३ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको अबस्थामा 

RRT/ CRRT पररचालन गने,  चौमागिक ररभ्यु तथा 

अगभमुखीकरण गने 

४४००० 

९४ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

स्वास््य चौकी स्तरमा औजार उपकरण, फर्ननचर 

िाथै स्वास््य िूंस्था ममषत िुधार (पुूंजीगत) 
१२०००० 

९५ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

स्थानीय तहका स्वास््य यूगनटमा डी.एच.आई.एि २ 

गिष्टम िेटअपका लागग कम्यूटर खररद (पुूंजीगत) 
१००००० 

९६ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

और्गध, भ्यागक्िन, िाधन, िामाग्री ररप्याककड. तथा 

ढुवानी र पूनः गवतरण िमेत 
६०००० 

९७ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

गनःिुल्क स्वास््य िेवाको लागग और्गध खररद १३५०००० 

९८ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

िामागजक परीक्षण कायषक्रम (पुरानो र नयाूं थप हुने 

स्वास््य िूंस्था) 
१००००० 

९९ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

गनयगमत रूपमा खानेपानी गुणस्तर गनगरागन गने ५०००० 

१०० २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

अस्पतालहरुमा पाठेघरको मुखको क्यान्िरको 

जााँचको लागग VIA Set , तथा गिल्कन ररङ पे्रिरी 

खररद 

२२००० 

१०१ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

पररवार स्वास््य कायषक्रमको लागग पाटोग्राफ, DMT, 

MEC Wheel, Flow Chart Job Aid िगहत फमष 

फरमेट छपाइ  

५००० 

१०२ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

पालीकावाट अनुगमन मुल्याूंकन (प्रजनन् स्वास््य 

कायषक्रमहरुको Facility हरु िम्म) 
३०००० 

१०३ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

अस्पताल तथा Birthing Centre  मा २४ घण्टा 

प्रिुती िेवा िूंचालन गनष करारमा अ०न०मी० 

गनयुगत 

५३२००० 



१०४ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

अव्ष्टेरटक कफस्टुला र पाठेघर खसे्न रोगीको गस्क्रसनग, 

ररगपेिरी तथा VIA जााँच 
३५००० 

१०५ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

आमा िुरक्षा कायषक्रम िेवा प्रदान िोधभनाष, 

यातायात खचष, गभषवती तथा िुत्केरी उत्पे्ररणा िेवा 

(4th ANC), गनिुल्क गभषपतन, गजल्ला अस्पताल र 

िो भन्दा तलका िरकारी स्वास््य िस्थाहरुमा प्रिगूत 

हुने िुत्केरी तथा नवजात गििुलाई न्यानो झोला 

(लुगा िेट) 

७००००० 

१०६ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

आइ.यु. गि डी. तथा इम्प्लान्ट िेवा प्रदान ३१००० 

१०७ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

पररवार गनयोजन, िुरगक्षत मातृत्व, FCHV िेवा 

कदवि मनाउने 
३०००० 

१०८ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

वन्ध्याकरण घुम्ती गिगवर अगावै म०स्वा०ि०ेिाँग 

छलफल 
३५००० 

१०९ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

हात्िीपाइषले रोग गबरूध्दको आम और्धी िेवन 

(MDA)कायषक्रम िञ्चालन 
५१९००० 

११० २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

गाउघर गक्लगनक िचालन यातायात खचष ९३००० 

१११ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

म स्वा स्व िे हरुलाइ पोिाक भिा ५४०००० 

११२ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

म स्वा स्व िे अधषवार्नर्क िमीक्षा बैठक (जना) २८५००० 

११३ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

म स्वा स्व िे हरुलाइ दीघषकालीन िेवाका लागग 

िम्मानजनक गबदाइ (जना) 
६०००० 

११४ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

लामो अवगधको जन्मान्तरको लागग िेटलाइट िेवा ३३००० 

११५ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

ककिोर ककिोरी कायषक्रम अन्तरगत मगहनावारी 

स्वास््य व्यवस्थापनको लागी स्कूलमा स्यानेटरी 

प्याड गवतरण" 

२५००० 



११६ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

रोटा खोप िुरुवात गनष स्वास््य िूंस्था स्तरमा 

स्वास््यकमीहरुको अगभमूगखकरण एक कदने (७७ 

गजल्ला) 

३०००० 

११७ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

१००० कदनका मगहला तथा गनणषयकताष लगक्षत 

पोर्णयुत खाध्य प्रदिषनी (िुआहरा २ कायषक्रम लागु 

भयका २७ गजल्लाका २२८ स्थानीय गनकाय)  

४४००० 

११८ २६३३२ एकीकृत गजल्ला स्वास््य 

कायषक्रम 

१००० कदन अवगधका जीवनका महत्वपूणष अविर 

मनाउने, नयााँ गभषवतीहरुलाई स्वास््य आमा िमुहमा 

आवि गराउने तथा स्वास््य तथा पोर्ण व्यवहार 
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