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५१ लिमािफक्रत लक्षित काययक्रम  २२५२९ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ३००  

५२ अिुगमि, मूल्यांकि खचय (कमयचारी)  २२६११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

१४००  

५३ अिुगमि, मूल्यांकि खचय (पदाधधकारी)  २२६११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

९००  

५४ काययक्रम िंचालि तथा अिुगमि खचय  २२६११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

१००  

५५ भ्रमण खचय  २२६१२ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - १७०  



िगद 

५६ कमयचारी तथा जिप्रनतनिधध अध्ययि अवलोकि भ्रमण  २२६१३ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

१०००  

५७ वडा कायायलय िंचालि,व्यवस्थापि तथा ववववध खचय (प्रत्येक वडालार् 
१५०००० का दरले) 

 २२७११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

७५०  

५८ ववववध खचय  २२७११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

३०००  

५९ िभा िञ्चालि खचय  २२७२१ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद २५०  

६० जिजागनृत मा.वव. गोपे तलव भत्ता अिुदाि  २५३११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

४२९  

६१ जिपे्रमी प्रा.वव. बुदमुचुली तलव भत्ता अिुदाि  २५३११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

१७५.५  

६२ िेत्रकाली मा.वव. आपडाँडा तलव भत्ता अिुदाि  २५३११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

५९८  

६३ िेत्रकाली मा.वव. तामाजोर तलव भत्ता अिुदाि  २५३११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

५५९  

६४ नि.मा.वव. गोठडाँडा चैिपुर तलव भत्ता अिुदाि  २५३११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

२९९  

६५ नि.मा.वव. टुनिभन्ज्याङ तलव भत्ता अिुदाि  २५३११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

२६०  

६६ पेमाटािी प्रा.वव. चौकीडाँडा तलव भत्ता अिुदाि  २५३११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

१३०  

६७ बालज्योती प्रा.वव. माटोखािी तलव भत्ता अिुदाि  २५३११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

१७५.५  

६८ मा.वव. अमले तलव भत्ता अिुदाि  २५३११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

५९८  

६९ मा.वव. मररण हायूटार तलव भत्ता अिुदाि  २५३११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

५५९  

७० शारदा नि.मा.वव. भैँिे तलव भत्ता अिुदाि  २५३११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

४२९  

७१ िुरिा व्यवस्थापि खचय  २५३१५ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद २००  

७२ उपचार तथा आधथयक िहायता  २७११२ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

७५०  

७३ जस्ता पाता खररद  २७२१२ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ४७५  

७४ तारजालल खररद  २७२१२ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ४५०  

७५ घरभाडा  २८१४२ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

१२००  



७६ अन्य भाडा  २८१४९ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

३००  

७७ काययक्रम िामाग्री ढुवािी खचय  २८१४९ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि १००  

७८ गाउँपाललका भवि निमायण िोलाभन्ज्याङ  ३११११ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ५०००  

७९ गाउँपाललकास्तरीय दललत भवि निमायण  ३१११२ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ८४९  

८० गाउँपाललकास्तरीय दललत भवि निमायण  ३१११२ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि १५१  

८१ िेत्रकाली मा.वव. तामाजोर भविमा ट्रि निमायण वडा िं ३ ३१११३ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ६००  

८२ िवारी िाधि  ३११२१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि १५००  

८३ मेलशिरी तथा औजार  ३११२२ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि १५००  

८४ फनियचर तथा फफतचिय  ३११२३ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि २०००  

८५ मदहला भवि वडा िं २ मा फनियचर निमायण तथा अफफि व्यवस्थापि  ३११२३ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद २००  

८६ ५ वटै वडामा एक ददिे घुम्ती माटो पररिण िेवा  ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ३५  

८७ ७५ % अिुदािमा अदवुाको ववउ ववतरण  ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ५०  

८८ ७५ % अिुदािमा लमनिदटलर ववतरण  ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ३७८  

८९ ७५ प्रनतशत अिुदािमा लिल्पाैेललि प्लाप्स्टक ववतरण  ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि १००  

९० ७५% अिुदािमा स्पे्रयर ववतरण  ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ५०  

९१ अन्तर प्जल्ला कृर्क तथा कमयचारी अवलाैेकि भ्रमण  ३११३१ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

२४०  

९२ अिुदािमा अन्ि वालल ( धाि, मकै ) को ववउ ववतरण  ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि १७५  

९३ कोदो पकेट र तरकारी पकेट का लाधग ७५% अिुदािमा लमनि दटलर 
ववतरण 

 ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि २५२  

९४ च्याउ खेती तालीम  ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ३५  

९५ च्याउ ववउ ववतरण  ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि १०  

९६ तरकारी ववउ कम्पोप्जट प्याकेट ववतरण  ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ५०  

९७ धाि ददवि  ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ४०  

९८ पकेटका लाधग ५०% अिुदािमा कृवर् िामागीी्र (ववउ, मल, ववर्ादी र 
कृवर् औजार) िहयोग 

 ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि १५०  

९९ बाली उपचार लशववर िंचालि  ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ५०  

१०० माटो जाँचको लाधग रिायि खररद  ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ५०  

१०१ माटो जाँचगिे फकट बति खररद  ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ४०  

१०२ माटो िमुिा ललिे एक ददिे ताललम  ३११३१ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - ३०  



िगद 

१०३ युवा लक्षित तरकारी खेती अिुदाि काययक्रम  ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि २५०  

१०४ व्यविानयक तरकारी खेती िहयोग  ३११३१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि १५०  

१०५ स्थलगत कृर्क ताललम  ३११३१ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

५०  

१०६ स्थलगत ताललम  (पकेट)  ३११३१ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

३०  

१०७ िहकारी िदस्यहरुलाई २ ददिे कृवर् प्रववधध ताललम  ३११३१ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ६०  

१०८ गाउँपाललका पार्शवयधचत्र (प्रोफार्ल) निमायण  ३११३२ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि १२००  

१०९ पूँजीगत परामशय खचय  ३११३५ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद १०००  

११० चन्दिपुर भैँिे िातदोबाटो बाटो ममयत (वडा िं. २) वडा िं २ ३११५१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि १३००  

१११ चन्दिपुर मदहला भवि हलगडीडाडा जािे वाटो मेििरी वाल, िोललङ र 
स्ल्याप (२) 

 ३११५१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ७००  

११२ चारघरे अधुरो मोटरबाटो निमायण (वडा िं. २) वडा िं २ ३११५१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ३००  

११३ पाखुरे फेदी रामभेडा जुगेपािी िडक स्तरउन्िती (४ र ५) वडा िं ४ र 
५ 

३११५१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ४०००  

११४ पाखुरे फेदी रामभेडा जुगेपािी िडक स्तरउन्िती (४ र ५) वडा िं ४ र 
५ 

३११५१ राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

१०००  

११५ लाकुर हुदै धोन्दोरडाडा जािे बाटो निमायण वडा िं १ वडा िं १ ३११५१ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि १५००  

११६ केप्न्िय ववद्युत लाईि ववस्तार (प्रदेश ववशेर् अिुदाि क्रमागत)  ३११५३ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद २६३७६  

११७ गाउँ काययपाललका कायायलय भवि निमायण  (प्रदेश ववशेर् अिुदाि 
क्रमागत) 

  आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ८५८७.८१  

११८ राप्ष्ट्रय ववद्युत लाईि ववस्तार  ३११५३ राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

१४७९  

११९ राप्ष्ट्रय ववद्युत लाईि ववस्तार  ३११५३ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ३५२१  
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२४५ वागेर्शवरी प्रा.वव वाघखोर पदहरो नियन्त्रण वडा िं ५ ३११५९ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद २००  

२४६ श्री आधारभुत ववधालय गोठडाडाँ चैिपुर घेरावेरा वडा िं ५ ३११५९ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ५००  

२४७ शान्तरे्शवरी प्रा.वव. भन्ज्याङ घेरावेरा निमायण वडा िं ५ ३११५९ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि १००  

घ्याङखेल गाउँपाललका - लशिा - ८०३२५५०२३०१ 

       २४८ वाल ि. का. प्रोत्िाहि अिुदाि  २११३५ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ५७६  

२४९ ववद्यालय िहयोगी तथा कमयचारी प्रोत्िाहि अिुदाि  २११३५ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ८१६  

२५० जिपे्रमी प्रा.वव. बुदमुचुली कायायलय व्यवस्थापि  २२३१९ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ४९  

२५१ मा.वव. मररण हायूटार कायायलय व्यवस्थापि  २२३१९ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ३९  

२५२ लशिक महािंघ कायायलय िंचालि तथा व्यवस्थापि खचय  २२३१९ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि १००  

२५३ गाउँपाललका स्तरीय ववववध लशिक ताललम  २२५२२ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ६००  



२५४ प्र. अ. बैठक िंचालि तथा व्यवस्थापि खचय  २२५२२ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

२५०  

२५५ लशिक शैक्षिक भ्रमण काययक्रम  २२५२२ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ३००  

२५६ उत्कृष्ठ ववद्यालय तथा ववद्याथी पुरस्कार तथा िम्माि  २२५२९ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद १००  

२५७ िामुदानयक लिकार् केन्ि िंचालि तथा व्यवस्थापि  २५३११ राजस्व बाँडफाँड - प्रदेश िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

२५०  

२५८ जिजागनृत नि.मा.वव. गोपे ल्यापटप खररद  ३११२२ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ६०  

२५९ जिजागनृत प्रा.वव. वप्स्तपुर ल्यापटप खररद  ३११२२ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ६०  

२६० नि.मा.वव. गोठडाँडा चैिपुर ल्यापटप खररद  ३११२२ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ६०  

२६१ नि.मा.वव. टुनिभन्ज्याङ ल्यापटप खररद  ३११२२ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ६०  

२६२ प्रा.वव. कोल्टार ल्यापटप खररद  ३११२२ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ६०  

२६३ प्रा.वव. बेल्बोट ल्यापटप खररद  ३११२२ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ६०  

२६४ शारदा नि.मा.वव. भैँिे ल्यापटप खररद  ३११२२ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ६०  

२६५ िरस्वती प्रा.वव. िुकाचुरी ल्यापटप खररद  ३११२२ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ६०  

२६६ लिद्धाथय प्रा.वव. आहाले ल्यापटप खररद  ३११२२ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ६०  

२६७ महेन्िोदय प्रा.वव. गखे फनियचर खररद  ३११२३ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ६०  

घ्याङखेल गाउँपाललका - स्वास््य - ८०३२५५०२३०२ 

       २६८ बधथयङ िेन्टरमा काययरत अिमीको तलव भत्ता  २११११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

२५०  

२६९ ल्याब अलिस्टेन्टको तलव भत्ता  २११११ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद २३०  

२७० स्वास््य चौकी र िामूदानयक स्वास््य र्काईमा काययरत कायायलय 
िहयोगीको तलव भत्ता 

 २११११ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद १४४०  

२७१ िामुदानयक स्वास््य र्काईमा काययरत अिमी र अहेवको तलव भत्ता  २११११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

१५००  

२७२ पोशाक भत्ता  २११२१ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद १८०  

२७३ मदहला स्वास््य स्वयम ी् िेववका प्रोत्िाहि भत्ता  २११३५ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

८१०  

२७४ लभटालमि खुवाएको वापत मदहला स्वास््य स्वयम्िेववकालाई भत्ता  २११३९ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

७२  

२७५ मदहला स्वास््य स्वयम ी् िेववकाको आधारभूत ताललम  २२५११ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद १३०  

२७६ आँखा लशवीर  २२५२२ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ५००  

२७७ गभयवती मदहला हररयो झण्डा काययक्रम  २२५२२ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ७०  



२७८ अधयवावर्यक तथा वावर्यक िमीिा काययक्रम  २२५२९ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद १२४  

२७९ अिुगमि तथा िुपरलभजि  २२६११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

१५०  

२८० लभटालमि ए िुपर लभजि  २२६११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

४४  

२८१ और्धध खररद  २७२१३ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ८००  

२८२ और्धध तथा िरिामाि ढुवािी  २७२१३ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

१००  

२८३ माईक्रोर्कोप खररद  ३११२२ आन्तररक श्रोत - आन्तररक श्रोत - िगद ३००  

२८४ फनियचर तथा औजार उपकरण खररद  ३११२३ िेपाल िरकार - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ५००  

घ्याङखेल गाउँपाललका - कृवर् - ८०३२५५०२३०३ 

       २८५ कृवर् प्राववधधकको तलव  २११११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

१०००  

२८६ पशु प्राववधधको तलव भत्ता  २११११ राजस्व बाँडफाँड - िंघीय िरकार - राजस्व बाँडफाँड - 

िगद 

७००  

२८७ पशु प्राववधधकहरुको लाधग िमता अलभबदृ्धध ताललम  २२५११ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ११५  

२८८ कृर्क तथा कमयचारी भ्रमण काययक्रम  २२५२९ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ३००  

२८९ गोठ िुधार काययक्रम  २२५२९ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ४००  

२९० डरेीको लाधग आबर्शयक िामाग्री बबतरण  २२५२९ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ३००  

२९१ प्रजििका लाधग उन्ित बबयाडे बोका खररद ढुवानि िदहत  २२५२९ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ३००  

२९२ पशु बबमा िम्बप्न्ध ताललम  २२५२९ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ५०  

२९३ पशु स्वास््य लशववर  २२५२९ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ३७५  

२९४ बहुववर्यय घाँिको बबरुवा तथा बबऊ, बेिाय खररद तथा ववतरण ढुवािी 
िदहत 

 २२५२९ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि १००  

२९५ बाख्रा पालि ताललम (२ ददिे, िबै वडामा)  २२५२९ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि १००  

२९६ युवा लक्षित बाख्रा फामय प्रबदयि अिुदाि काययक्रम  २२५२९ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि २५०  

२९७ वर्े घाँि मेन्दोला खररद तथा ववतरण ढुवािी िदहत  २२५२९ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ८०  

२९८ दहउँदे घाँि स्टाईलोको बबऊ खररद तथा ववतरण ढुवािी िदहत  २२५२९ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ८०  

२९९ काययक्रम िंचालि तथा अिुगमि खचय  २२६११ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि २००  

३०० बधशालाको लाधग अिुदाि  २५३१५ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ५०  

३०१ मन्त्रालयले तोकेको नििःशुल्क उपलब्ध गराउिे और्धी खररद  २७२१३ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ३००  

३०२ अमले अलैधच ववरुवा ववतरण  ३११३१ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ३००  



३०३ वप्स्तपुर भैिेमा फकवव ववरुवा ववतरण  ३११३१ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ३५०  

३०४ ववलभन्ि जानतका फलफुल ववतरण तामाजोर, िेत्रकाली र शान्तसे्वरी  ३११३१ प्रदेश िबंर ३ - िमानिकरण अिदुाि - िगद अिदुाि ५००  

िंघीय िरकारबाट हस्तान्तररत काययक्रम - ८०३२५५०२५०१ 

       ३०५ आधारभूत तहका स्वीकृत दरवन्दीका लशिक, राहत अिुदाि लशिकका 
लाधग तलब भत्ता अिुदाि (ववशेर् लशिा पररर्द अन्तरगतका 
लशिक/कमयचारीहरु िमेत) 

 २११११ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ३४४५८  

३०६ तलव  २११११ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ४१७  

३०७ मात ृतथा िवलशशु काययक्रमका लाधग व्यप्तत करार  २११११ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि २६६  

३०८ स्थािीय तहका स्वास््य चौकी,प्रा स्वा के र अस्पतालहरुमा काययरत 
कमयचारीहरुको तलव महगी भत्ता स्थािीय भत्ता पोर्ाक लगायत अन्य 
प्रशाििीक खचय िमेत 

 २११११ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १५९२३  

३०९ अस्थायी तथा करार कमयचारीका लाधग पोशाक  २११२१ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १०  

३१० कायायलय िंचालि तथा मिलन्द खचय  २२३११ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ५०  

३११ ववरामीको लाधग ओ.वप.डड.दटकट (कावयि कपी िदहतको ) छपाई  २२३११ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १००  

३१२ ववलभन्ि खोपहरु लगाए वापत भ्याप्तििेटरलाई पाररश्रलमक  २२४१९ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १२५  

३१३ तरल िाईट्रोजि ढुवािी भण्डारण तथा ववतरण तथा व्यवस्थापि  २२५२१ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि २४०  

३१४ आँखा िाक काि घाँटी तथा मुख स्वास््य िम्वप्न्ध म. स्वा. 
स्वयंिेववकाहरु तथा स्वास््य लशिकहरुको लागी अलभमुखखकरण 

 २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ८०  

३१५ औलो नियन्त्रण काययक्रमको अिुगमि एवम ी् मूल्याङ्कि, औलो 
माहामारी हुिे औलो ग्रिीत िेत्रको छिौट गरी बबर्ादद छकय िे 
(रेस्पोन्िीभ स्पे्रर्ङ िमेत), ववर्शव औलो नियन्त्रण ददवि मिाउिे तथा 
औलो नियन्त्रणका लाधग बहुनिकाय अन्तरफक्रया 

 २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि २१  

३१६ और्धधको िमुधचत प्रयोग प्रवधयिको लाधग िाथी िमुह लशिा काययकम 
( peer group discussion) तथा आधारभूत स्वास््य िेवा िम्वप्न्ध 
स्तरीय उपचार पद्धधनत अलभमुखखकरण तथा िलमिा काययक्रम 

 २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १२५  

३१७ दािुरा रुवेला खोप अलभयाि  २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ५७  

३१८ िििे रोग िम्बप्न्ध काययक्रम (अलभमुखखकरण, िििे रोग तथा 
मािलिक स्वास््यिम्बप्न्ध िचतेिा काययक्रम(Hypertension, Diabetes, 

COPD, Cancer days ) ) 

 २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ७०  

३१९ नियलमत तथा पुणय खोप ददगोपिा र खोप ढुवािी  २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि २४४  

३२० पररवार योजि तथा प्रजिि स्वास््य काययक्रम  २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ७३७  



३२१ पशुपन्छी तथा मत्स्य उपचार िेवा  २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ६०  

३२२ वप.बब.िी. तथा ियरोगका ववरामी तथा ियरोग भएका िबै 
बालबाललकामा िम्पकय का िबै घरपररवारका िदस्यहरूमा िम्पकय  
पररिण, एवं jववरामीका घरपररवारमा पाँच वर्य मुनिका ियरोगको कुिै 
धचन्ह लिणा िभएका बालबाललकालार् दट.बब. वप.टी काययक्रम 

 २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ६  

३२३ पोर्ण काययक्रम (िेपाल िरकार)  २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ३७६  

३२४ बबद्यालय स्वास््य लशिा, आमा िमूह तथा स्थािीय तहमा 
स्वास््यका लाधग िामाप्जक व्यवहार पररवतयि प्रवध्दयि अलभयाि 

 २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १२५  

३२५ भकारो िुधार काययक्रम  २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ३००  

३२६ महामारी तथा प्रकोपजन्य रोगहरुको अबस्थामा RRT/ CRRT पररचालि 
गिे, चौमालशक ररभ्यु तथा अलभमुखीकरण गिे 

 २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ६०  

३२७ महीला स्वास््य स्वयं िेववका काययक्रम (अधय वावर्यक िलमिा र ददवि 
मिाउिे) 

 २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १२  

३२८ माटो पररिण गरी माटो िुधारको लाधग िामग्री/ प्रववधध ववतरण/ 

हस्तान्तरण 

 २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि २००  

३२९ मात ृतथा िवलशशु काययक्रम  २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ३४०  

३३० मात ृतथा िवलशशु काययक्रम अन्तगयत आमा िुरिा, ANC, न्यािो 
झोला, Vitamin K Magnesium Sulphate, Calcium Gluconate र निशुल्क 
गभयपति काययक्रम 

 २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ९०२  

३३१ मािलिक स्वास््य िम्बन्धी महत्वपूणय ददवि मिाउिे (आत्महत्या 
रोकथाम ददवि, मािलिक स्वास््य ददवि, अल्जाईमर ददवि)मािलिक 
स्वास््य िमस्याबाट प्रभाववत ब्यप्ततका पररवारका िदस्यहरु 
(स्याहारकतायहरु ) का लागी िमता अलभबिधी काययक्रम 

 २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १९  

३३२ रेबबज, िपयदंश आददको जिचतेिािम्बप्न्ध प्रचार प्रिार तथा ददवि 
मिाउिे पशु पंिी आदीबाट हुिे ईन्फुएन्जा, बडय फ्लु, ए यम आर 
लिप्ष्टिकोलिि, टतिोप्लाज्मोलिि आदी ववलभन्ि िरुवारोग िम्बप्न्ध 
रोकथाम र िचतेिा काययक्रम 

 २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि २०  

३३३ ववर्शव कुष्ठरोग ददवि तथा अपांगता ददविको उपलक्ष्यमा काययक्रम  २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १५  

३३४ ववर्शव ियरोग ददवि मिाउिे  २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १०  

३३५ स्थािीय तहका स्वास््य िंस्थाहरुको मालिक, चौमालिक िलमिा, 
िूचिा िंकलि, गुणस्तर िुधार िाथै ववधुनतय प्रनतवेदिका लाधग 

 २२५२२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १४५  



र्न्टरिेट िेवा िमशुल भुततािी िमेत 

३३६ आधारभूत तथा आकप्स्मक िेवा स्वास््य चौकी/प्रा. स्वा. के./ प्राथलमक 
अस्पतालको न्यूितम िेवा मापदण्ड अिुगमि िम्वप्न्ध 
अलभमुखखकरण काययक्रम 

 २२५२९ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १००  

३३७ उपचाररत ियरोगका बबरामीको उपचारको कोहटय िनतजा, काययक्रमको 
प्रगनत एवं चुिौती र ियरोग काययक्रममा भएका िया बबर्यमा उपचार 
केन्िका स्वास््य कमीहरुलाई अध्यावधधक गिे उपचार केन्ि स्तर 
कोहटय ववर्शलेर्ण काययक्रम 

 २२५२९ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ५४  

३३८ राष्ट्रपनत रनिङ्ग लिल्ड प्रनतयोधगता (स्थािीय तहस्तरीय)  २२५२९ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १००  

३३९ रोटा खोप िुरुवात  २२५२९ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि २०  

३४० वडय फ्लु रोग लगायत अन्यरोगहरुको नियन्त्रणको लाधग वैठक तथा 
िमुिा िंकलि गरी पठाउिे तथा प्रदेश तथा िंघमा ररपोदटयङ्ग गिे 

 २२५२९ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ७५  

३४१ आधारभूत तथा आकप्स्मक िेवाको िुनिर्शचततका लाधग और्धीको 
आपूनतय र उपयोग, िम्वप्न्ध काययक्रमहरुको अिुगमि तथा मूल्याङकि 
(अिुगमि मुल्याङ्कि तथा काययक्रम कायायन्वयि भ्रमण खचय) 

 २२६११ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १००  

३४२ मात ृतथा िवलशशु काययक्रम अिुगमि तथा िुपररवेिण  २२६११ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १०  

३४३ तोफकएका ववद्याथीको ददवा खाजाका लाधग ववद्यालयलाई अिुदाि  २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १६१४  

३४४ तोफकएका ववद्याथीको ददवा खाजाका लाधग ववद्यालयलाई अिुदाि  २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ५६९४  

३४५ तोफकएका ववद्याथीको ददवा खाजाका लाधग ववद्यालयलाई अिुदाि  २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ९०८  

३४६ प्रनत ववद्याथी लागतका आधारमा लशिण लिकार् िामग्री एवम ी् किा 
८ को परीिा व्यवस्थापि अिुदाि 

 २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ७५८  

३४७ प्रनत ववद्याथी लागतका आधारमा लशिण लिकार् िामग्री एवम ी् किा 
८ को परीिा व्यवस्थापि अिुदाि 

 २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि २१५  

३४८ प्रनत ववद्याथी लागतका आधारमा लशिण लिकार् िामग्री एवम ी् किा 
८ को परीिा व्यवस्थापि अिुदाि 

 २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १२१  

३४९ प्रारप्म्भक बाल ववकाि िहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा ववद्यालय 
कमयचारी व्यबस्थापि अिुदाि 

 २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ५२५  

३५० प्रारप्म्भक बाल ववकाि िहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा ववद्यालय 
कमयचारी व्यबस्थापि अिुदाि 

 २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ९३४  

३५१ प्रारप्म्भक बाल ववकाि िहजकतायहरुको पाररश्रलमक तथा ववद्यालय 
कमयचारी व्यबस्थापि अिुदाि 

 २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ३२९६  



३५२ माध्यलमक तहका स्वीकृत दरवन्दीका लशिक, राहत अिुदाि लशिक 
लाधग तलब भत्ता अिुदाि (ववशेर् लशिा पररर्द अन्तरगतका 
लशिक/कमयचारी,प्राववधधक धारका प्रलशिक िमेत) 

 २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ८२७२  

३५३ ववद्यालय िञ्चालि तथा व्यवस्थापि अिुदाि  २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ९६२  

३५४ ववद्यालय िञ्चालि तथा व्यवस्थापि अिुदाि  २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि २७३  

३५५ ववद्यालय िञ्चालि तथा व्यवस्थापि अिुदाि  २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १५३  

३५६ ववद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर िुदृढीकरण एवम ी् काययिम्पादिमा 
आधाररत प्रोत्िाहि अिुदाि 

 २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि ३५६  

३५७ ववद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर िुदृढीकरण एवम ी् काययिम्पादिमा 
आधाररत प्रोत्िाहि अिुदाि 

 २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि २००  

३५८ ववद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर िुदृढीकरण एवम ी् काययिम्पादिमा 
आधाररत प्रोत्िाहि अिुदाि 

 २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १२५६  

३५९ शैक्षिक पहँुच िुनिप्र्शचतता, अिौपचाररक तथा वैकप्ल्पक लशिा 
काययक्रम (परंपरागत ववद्यालय, वैकप्ल्पक ववद्यालय, िािरता र 
निरन्तर लशिाका काययक्रम िमेत) 

 २६४१२ िेपाल िरकार - शितय अिदुाि चालु - िगद अिदुाि १९६  

३६० शैक्षिक पहँुच िुनिप्र्शचतता, अिौपचाररक तथा वैकप्ल्पक लशिा 
काययक्रम (परंपरागत ववद्यालय, वैकप्ल्पक ववद्यालय, िािरता र 
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