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९१४ प्राहवसिक ििायकको तलव २११११ ३,८०,०००
९१५ रोजगार िंयोजकको तलव २११११ ४,७२,०००
९१६ रोजगार ििायकको तलब २११११ ३,६७,०००
९१७ प्राहवसिक ििायकको पोिाक २११२१ १०,०००
९१८ रोजगार िंयोजकको पोिाक २११२१ १०,०००
९१९ रोजगार ििायकको पोशाक भत्ता २११२१ १०,०००

८०३२४५०५५११ िंघीय िरकारबाट िस्तान्तररत कायमक्रम (शितम अनदुान)



९२० प्राहवसिक ििायकको स्थानीय भत्ता २११३१ १४,०००
९२१ रोजगार िंयोजकको स्थानीय भत्ता २११३१ १७,०००
९२२ रोजगार ििायको स्थानीय भत्ता २११३१ १४,०००

९२३

राहष्ट्रय महिला स्वास््य स्वयंिेहवका  कायमक्रम 
(पोशाक प्रोत्िािन, यातायात खचम, वाहषमक िसमक्षा 

गोष्ठी र ददवि मनाउने खचम िमेत)
२११३९ १४,००,०००

९२४

स्थानीय तिका कममचारी र जनप्रसतसनसििरुको लासग 
अनगुमन तथा मलु्याकन खचम

२११३९ ५६,०००

९२५
एम. आइम. एि. अपरेटर र हफल्ड ििायको लासग 

िञ्चार खचम २२११२ ५,०००

९२६

अन्य हवहवि खचम-Mobilization of CSOs, Civic 
G rou p s , N G O s  fo r in c re a s e d  s o c ia l 

a c c ou n ta b ility
२२५२२ ५०,०००

९२७
अन्य हवहवि खचम-Periodic meeting costs of 

L G P C C २२५२२ २३,०००

९२८

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृहष तफम का 
िाना व्यविाहयक कृहष उत्पादन केन्र (पकेट) हवकाि 

कायमक्रम सनरन्तरता
२२५२२ १२,००,०००

९२९

आ.व. २०७७/७८ मा स्थापना भएको बाख्राको िाना 
व्यविाहयक कृहष उत्पादन केन्र (पकेट) हवकाि 

कायमक्रम सनरन्तरता
२२५२२ ७,००,०००

९३०

आिारमतु ति कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी,गञ्जणत र 
हवज्ञान हवषयमा ञ्जशक्षण िियोग अनदुान

२२५२२ ९२,०००

९३१

आिारमतु ति कक्षा (६-८) मा अंग्रजेी,गञ्जणत र 
हवज्ञान हवषयमा ञ्जशक्षण िियोग अनदुान

२२५२२ १२,६२,०००



९३२

उपचारात्मक िेवा अन्तगमतका कायमक्रमिरु ( 
,आिारभतू स्वास््य िेवा केन्र (स्वास््य चौकी ) / 

आिारभतू अस्पतालको न्यनुतम िेवा मापदण्ड 
कायमक्रम िंचालन तथा िदुरसिकरण र आखँा, नाक, 

कान, घांटी तथा मखु स्वास््य िम्वञ्जन्ि असभमखुीकरण 
तथा सबद्यालय स्क्रीसनंग कार

२२५२२ ४,००,०००
९३३ कृसत्रम गभामिान समिन कायमक्रम २२५२२ ४,००,०००

९३४

क्षयरोगका जोञ्जखम िमिु तथा स्वास्थ िेवाको पिचु 
कम भएका िमदुायमा िकृय क्षयरोग खोजपडताल 

कायमक्रम, घरपररवारका िदस्यिरूको िम्पकम  पररक्षण, 
िमदुायमा क्षयरोगका हवरामीिरूको खोजपडतालका 

लासग क्षभता असभवहृि तथा  पररचालन ।
२२५२२ १,०५,०००

९३५
कृहष, पशपुन्छी तथा मत्स्य त्याकं अध्यावसिक 

कायमक्रम २२५२२ १,००,०००
९३६ हकिान िूचीकरण कायमक्रम २२५२२ ३,००,०००

९३७

कोसभड - १९ का कारण उत्पन्न पररञ्जस्थसतमा सिकाइ 
ििजीकरणका लासग शैञ्जक्षक कायमक्रम

२२५२२ ३,७३,०००

९३८

कोसभड - १९ का कारण उत्पन्न पररञ्जस्थसतमा सिकाइ 
ििजीकरणका लासग शैञ्जक्षक कायमक्रम

२२५२२ २७,०००

९३९

कोसभड १९ लगायत हवसभन्न मिामारीजन्य रोगिरुको 
रोकथाम, सनयन्त्रण तथा सनगरानीका लासग 

िरोकारवाला िँगको अन्तरहक्रया तथा RRT, 
स्वास््यकमी पररचालन

२२५२२ २५,०००



९४०

कोसभड १९ हवरुि खोप असभयान िंचालन 
ब्यवस्थापन खचम -पासलकास्तररय िसमक्षा तथा योजना 
र पासलका तथा स्वास््य िस्था स्तररय िपुररवेक्षण_

२२५२२ १,५१,०००

९४१

गररबी सनवारणका लासग लघ ुउद्यम हवकाि कायमक्रम 
िंचालन सनदेञ्जशका, २०७७ बमोञ्जजम उद्यमीको 
स्तरोन्नती (आवश्यकता पहिचानका आिारमा 

पनुतामजगी र एडभान्ि िीप हवकाि तासलम कायमक्रम)
२२५२२ ४,८०,०००

९४२

गररबी सनवारणका लासग लघ ुउद्यम हवकाि कायमक्रम 
िंचालन सनदेञ्जशका, २०७७ बमोञ्जजम लघ ुउद्यम 

हवकाि मोडेलमा नयाँ लघ ुउद्यमी सिजमना गने
२२५२२ २२,८०,०००

९४३
तोहकएका  हवद्याथीको ददवा खाजाका लासग  

हवद्यालयलाई अनदुान २२५२२ ५,३५,०००

९४४
तोहकएका  हवद्याथीको ददवा खाजाका लासग  

हवद्यालयलाई अनदुान २२५२२ ७३,९३,०००

९४५

प्रसत हवद्याथी  लागतका आिारमा ञ्जशक्षण सिकाइ  
िामग्री एवम  कक्षा ८ को  परीक्षा व्यवस्थापन अनदुान

२२५२२ १,६८,०००

९४६

प्रसत हवद्याथी  लागतका आिारमा ञ्जशक्षण सिकाइ  
िामग्री एवम  कक्षा ८ को  परीक्षा व्यवस्थापन अनदुान

२२५२२ २३,०८,०००

९४७

प्रारञ्जम्भक बाल हवकाि  ििजकतामिरुको पाररश्रसमक 
तथा हवद्यालय कममचारी व्यबस्थापन अनदुान

२२५२२ ४,२५,०००

९४८
पररवार सनयोजन हकशोर हकशोरी तथा प्रजनन  स्वास््य 

कायमक्रम २२५२२ ४,३६,०००
९४९ पश ुआिारा समिन कायमक्रम २२५२२ ३,९४,०००



९५०

पशपंुक्षी आदीबाट िनुे ईन्फुएन्जा, बडम फ्ल,ु AMR, 
सिहष्टिकोसिि, टक्िोप्लाज्मोसिि आदद हवसभन्न 

िरुवारोग िम्बञ्जन्ि रोकथाम तथा सनयन्त्रणका लासग 
िचेतना कायमक्रम

२२५२२ २०,०००

९५१

पासलका स्तरमा े  टाईमफाइड खोप असभयान िंचालन 
तथा सनयसमत खोपमा टाईमफाइड खोप शरुुवातको िाथै 

सनयसमत खोप िदुढीकरण र िरिफाई प्रबद्र्िनको 
लासग पासलका र वडा खोप िमन्वय िसमती र 

िरोकारवालािरुको असभमञु्जखकरण  बैठक १ ददन
२२५२२ १,६७,०००

९५२

पासलका स्तरमा स्वास््य िंस्थािरुको मासिक बैठक, 
डाटा भेररहफकेशन एवं गणुस्तर ििुार िाथै चौमासिक 

एवं बाहषमक िसमक्षा
२२५२२ २,००,०००

९५३

पासलकास्तरमा खोप र िरिफाई प्रवद्र्िन कायमक्रमको 
िसमक्षा, िूक्ष्मयोजना अध्यावसिक र पासलका खोप 
िमन्वय िसमसतको असभमञु्जखकरण िमेत पासलका 

स्तरमा २ ददन, वडा खोप िमन्वय िसमसतको स्वास््य 
िंस्था, वडा ितरमा असभमञु्जखकरण १ ददन तथा पूणम 

खोप िसुनश्चतताको लागी घरिरुी िर

२२५२२ २,४५,०००

९५४
पोपण हवशेष (स्वास््य) क्षेत्रका कायमक्रम िञ्चालन

२२५२२ ३,४०,०००
९५५ पोषण कायमक्रम २२५२२ ३,१४,०००

९५६

पोषण िंवेदनशील (खानेपानी तथा िरिफाइ, कृहष, 
पशिेुवा, महिला तथा बालबासलका, ञ्जशक्षा र शािकीय 

प्रवन्ि) क्षेत्रका कायमक्रमिरू िञ्चानल)
२२५२२ ४,६०,०००



९५७ फलफूल दशक हवरुवा रोपण कायमक्रम २२५२२ ५,००,०००

९५८
मकै उत्पादन प्रविमन कायमक्रम (बाली हवकाि 

कायमक्रम) २२५२२ २५,००,०००

९५९

मकै बालीको िाना व्यविाहयक कृहष उत्पादन केन्र 
(पकेट) हवकाि कायमक्रम िञ्चालन

२२५२२ १२,००,०००

९६०

मलेररया, डेंग,ु कालाजार, स्क्रब टाइफि आदद 
हकटजन्य रोगको डाटा भेररहफकेशन

२२५२२ १०,०००

९६१
मिलन्द िामान खररद (िेवा केन्र िञ्चालानाथम)

२२५२२ १,२०,०००
९६२ मात ृतथा नवञ्जशश ुकायमक्रम २२५२२ १०,५५,०००

९६३

मात ृतथा नवञ्जशश ुकायमक्रम अन्तगमत आमा िरुक्षा, 
गभमवती उत्प्ररेणा िेवा, न्यानो झोला र सनशलु्क 

गभमपतन कायमक्रम
२२५२२ ८,३२,०००

९६४

माध्यसमक ति कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी,गञ्जणत र 
हवज्ञान हवषयमा ञ्जशक्षण िियोग अनदुान

२२५२२ २,६४,०००

९६५

माध्यसमक ति कक्षा (९-१०) मा अंग्रजेी,गञ्जणत र 
हवज्ञान हवषयमा ञ्जशक्षण िियोग अनदुान

२२५२२ ३६,२३,०००

९६६

माध्यसमक तिका स्वीकृत दरवन्दीका ञ्जशक्षक, राित 
अनदुान ञ्जशक्षक  लासग तलब भत्ता अनदुान (हवशेष 

ञ्जशक्षा पररषद अन्तरगतका ञ्जशक्षक/कममचारी,प्राहवसिक 
िारका प्रञ्जशक्षक िमेत)

२२५२२ २,४९,००,०००

९६७
रोजगार िेवा केन्रको िञ्चालन (अनगुमन, िञ्चार, 

स्टेशनरी, मममत,अन्य) २२५२२ २,०५,०००

९६८
हवद्यालय िञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनदुान

२२५२२ १,३४,०००



९६९

हवद्यालय स्वास््य ञ्जशक्षा/आमा िमिु तथा महिला 
स्वास््य स्वयंिेहवकािरूका लासग िामाञ्जजक व्यविार 

पररवतमन कायमक्रम
२२५२२ १,००,०००

९७०

हवद्यालयमा शैञ्जक्षक गणुस्तर िदुृढीकरण  एवम  
कायमिम्पादनमा आिाररत प्रोत्िािन अनदुान

२२५२२ ३,५१,०००

९७१

हवभागले उपलव्ि गराएको तासलम खाका बमोञ्जजम 
घटना दताम तथा िामाञ्जजक िरुक्षा िम्बन्िमा 

नपा/गापा, वडा कायामलयका कममचारीिरुको लासग 
तासलम तथा जनप्रसतसनसििरुलाई असभमञु्जखकरण 

कायमक्रम िञ्चालन
२२५२२ १,९८,०००

९७२

हवसभन्न िरुवारोग, निने रोग, जनुोहटक, मानसिक 
स्वास््य िम्बञ्जन्ि अन्तरहक्रया कायमक्रम तथा ददवििरु 
(H y pe rte n s io n , D ia b e te s , C O P D , C a n c e r D a y s , 
आत्मित्या रोकथाम ददवि, मानसिक स्वास््य ददवि, 
अल्जाईमर ददवि, रेसबज ददवि, हवश्व औलो ददवि) 

मनाउने
२२५२२ १,१५,०००

९७३

शैञ्जक्षक पिुँच िसुनञ्जश्चतता, अनौपचाररक तथा वैकञ्जल्पक 
ञ्जशक्षा कायमक्रम (परम्परागत हवद्यालय, वैकञ्जल्पक 

हवद्यालय, िाक्षरता र सनरन्तर ञ्जशक्षाका कायमक्रम िमेत)
२२५२२ ५४,०००

९७४

शैञ्जक्षक पिुँच िसुनञ्जश्चतता, अनौपचाररक तथा वैकञ्जल्पक 
ञ्जशक्षा कायमक्रम (परम्परागत हवद्यालय, वैकञ्जल्पक 
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बिसुनकाय अन्तरहक्रया गने
२२७११ ३०,०००

९९२
मेञ्जशनरी आजार तथा फसनमचर मममत िम्भार (िेवा 
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२२७११ ४८,२७,०००



९९५

कोसभड-१९ मिामारीबाट प्रभाहवत असत हवपन्न पररवार 
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व्यवस्थापन अनदुान
३११५९ १,००,०००

९९८

केन्रबाट छनौट भएका नमनुा हवद्यालय,हवशेष 
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हिङ्गा खोला ढाडखकम  मिुान िुँदै िोबी बजार बिृत 

खानेपानी आयोजना ३११५६ २,०८,००,०००
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कायमक्रम २२५२२ १,५०,०००

१०१४
बाबआुमा हवहिन बालबासलका िंरक्षण कायमक्रम
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